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Bi ro Poli cznego KC
Błękitne

_paliwo z Orenburga

już płynie gazociągiem 11Sojuz"

wcześnieJ nit prze- nych, przeciąć góry i lasy.
termdn rozp&OZęła się
~budowa.ny pr.zez: Polskę odoinelk
eksploa-tUlja gigantyC1Znej ma.gi- gazociągu
liczy
583 kilomeitey.
stra.li gaiioweJ •.SOJm", zbudo- Część liniowa ma.i;isbralli Uikończo.,
wa.n.ej siłllmi i środka.mi siedmiu na 7.0Sttia na . blislro
roik prud
krajów soojalistyoznych - Bul- terminem.
garii, Ozechosłowao-ji, NRD, PolPo uzY$1kainiu pelinej
zdo.Ln.ości
sld. Rumunii, Węgier i ZSRR. '()NepUSitowel „Sojrizem'• tran&l>()l"W POIIllied'zliateik błękilbne -pali/Wo t.ować się będzie roo2lll.ie ok. 28 mld
IZ Oi'enburga
(Ura.J.
południowy) sześc. garu :rfi.emnego z orenbui!'8kie1Jl~epłynęlo PI"IZez zachodnią ~al!ld- go lrompleklsu l(a!WWego, z erego
cę ZSRR i skierowane zooitaJ.o do 15,5 mkl meków SIZleśc. otI'zymyWać
bra•lm·i eh
państw
Cf'lll:'°'11!lrowski.cb będą kraje RWPG uozest'lriczące w
RWPG.
reallzacJii t.ell'o ll'ill'a.Tl!tyicmego i:>n:edGa.zocią.g „Sojw~" ja9t
wielkim s.ięwizięcia
P-O!lska., Builgaria,
ipr.zed.się~ęciem
iin.ż.Y'?lieryjnym ~SRS.
~RD i Węgry po 2,8 mld
i ekooomicz.nym. Przy budowie trze 1 Run:i.UIIl.lS.. 1,5 mld metrów sześc.
ba bylo PQk:Olllać nie tylk.o ol.br.zy. · g_a_JZU
__
roczru
_ _e_._ _ _ _ _ _ _ __
m.ią odległość
2. 750
kilometrów,

Znaoznie

widyWa.ł

Obrad
Kosm•ci wracam
'DSIDOSU"
do Moskwy
lecz

takie

w-:eae

przeszkód
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W Warszawie lfontynuuje obrady

Wystairczyło 10 dna by organizmy
uczestników 140-P,13.iowego lotu kosmicznego - Kowalonka i Iwanczenkowa - prZystosowały się d<»
ziemskiej Biły cl,ążenia. Zdaniem
lekarzy, najtriidniejl!zy okres readaptacfl do warunków ziemskdch
mają już za sobą, a żadnych nieprzewidzianych zmialII w ich stanie
zdrowia nie zanotowano. W zwiąż
ku z tym kosmonauci 14 bm. przybędą do Gwimdnego
Miuteczka
pod Moskwą.

Władimir Iwanczenk:ow, który po
raz pierwszy przebywał w kosmosie. posadził zgodme z tradycją, na
pożegnanie Bajkonuru drzewo
w
Alei Kosmonautów.
·

sesja "Przewodniczących narodowych
wganów koor.dynacyjnych krajów
uczestniczących w programie ,,Interkosmos"· Biorą w nich udział
naukowcy z Bułgarii. CSRS, Kuby,
MongoHi, NRD, Polski. Rumunioi,
Węg.jer i ZSRR. Obrady służą qmówieniu doświadczeń nagromadzonych w toku z.realizowanych już
trzech pierwszych
międzynarodo
wych załogowych lot6w kosmicz·
11ych, jak też nakreśleniu dalszych
pla·nów załogowych I satelitarnych
badań kosmosu, aż do połowy lait
80.
W obradach. uczestniczył
pr~e
wodnic:r.ący Rady
„Interkosmos"
przy Akad€mii Nauk
ZSRR prof. Borys Pietrow.

Kontrofensywa sil ·tanzańskich
Prezydent Ugandy, Idi
Amin, podały nat.omiast informacji
doobjął w poniedziałek osobiicie do- tyczących
liczebn-OŚci oddziałów
wćdztwo ' nad siłami ugandyjsk,i- tanzańskich biorących udział
w
mi
odpierającymi
od niedzieli akcji. Obserwatorzy uważają
je-kontratak armii tanzafiskiej w p6ł- dnak, ze w walkach bierze udział
nocno-zachodniej częici Tanzanii.
około 10 tysięcy żołnierzy tanzań·
Władze w Dar Es-Salam przer· skich. Toczą się
one
głównie
wały tymczasem milc7.enie w spra- W2ldłuż rzeki Kagera, która
wewie sytuacji wojskowej w rejOlll4e dług Ugandy jest jej nową grańi
zajętym 31 października przez woj cą z ' T~nzanią.

ska U ga111dy i poinformowały
o
podjęciu przez oddziały <anzafiskie
„generalnej kontrofensywy",
w
nocy s soboty na niedzielę.
Nie

I

W Kampali potwierdzono doniesienia o ataku tanzańskim,
ale
dodano, że został on odparty.

W DNIU 18 BH. I SEKRETARZ KC PZPR
KURACJI W

CZECHOSŁOWACKIM

tych stosunków

ma

id~o-

wa jedność marksistowsko-leninow-

W

60 rocznicę

IMl-

nisława

Wyspiań

skiego „Noc listopadowa". w reżyserii
i adaptacji Macie.ta
·Prusa,
scenografii
Sławomira .

OsbOłlza

' i z muzyką Roberta
Satanowskiego. Występu.la czołowi aktorzy. N/z: fragment
przedstawienia „Noc
listopadowa".
CAF - Rosiak
- telefoto

NA

,SEKRETĄ.·

PREZYDENTEM SOCJALISTYCZNEJ REPUBLIKI CZECHO-

I

dy IOCjal!atycmego iMernacjonsJi- obronnego sojuszu Układu
Warzmu, re!ilizacji kompleksowego pro- sza~skie~o ! dOiSkonal~nia }rnoz:dy·
gramu integracji gospodarczej
w nacji dZJałan
w reahzaCJI
.}ego
RWPG, umacniania . polityczno(Dalszy cial? na str. 2)
I

Delegac1'a egipsk

1---...;;..______'!""_ _ _..__ _wezwana
_ _ __._ __

na

konsulłacj·

„

RokoWania

do Kairu

egipsko~ izraelskie

•
•
nadal w impasie

I

Wizvta

Komunikat ozwołaniu
Doradczego Komitetu

Na
zapr oszenie
polskiej
grupy
Unii Międzyparlamentarnej pr zebywa
w naszym ~aju z kilkudniową wi zytą, grupa parlamentarzystów włos
kich, na której (!Zele sto.i przewodniczący Kotntsii zagramcznej
I21by
Deputowanych. przewodmczący wlosskl~i g,rupy Unii Międzypariamenta.r
neJ, Carlo Russo.
W P,Ol'liedzialek. 13 bm. parlamentarzystów włoskich przyjął wicemarszałek Sejmu PRL, Andrzej Werblan.
Goście
zapoznall się z aktuailnymi,
najWażniej. szymi pracami Sejmu.
Tego dnia parlamentarzyści włoscy
spotkali sie z gruoa posłów sejmowych. na czele z przewodniczącym
Komi·sji Spraw Zagranicznych, posłem
Ryszairdem F·r elkiem.

Politycznego państw·

stron

Układu

Warszawskiego
Zgodnie

z

mieniem, w

osie,gniętym
P<>.l"OZUkońcu listopada 1978 r.

odbędz.ie się w Moskwie
kolejna
narada Dorad-OZego Komitetu Politycznego państw-stron
Układu
Wal"S"Zawsk.i ego.

włoskich

parląmentarzvstów

I
/
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Rada Bezpieczenstwa tlNZ
żąda odwołania wyborów wNam1
I

•

Rada Bez,piecze6.stwa. ONZ uchwa
lila w poniedział1?k (13 bm.) r~
zolucję wzywającą Republikę Południowej Afryki do niezwłoczne
go odwołania aeparatystycznych wy
borów w Namibil, zapowiedŻl.anych
priM: Pretorię lllll początek grudnia br. oraz podjęcaa współpracy
:z Radą Bezpieczeństwa i z aek.retarzem generaJnym ONZ przy realizacji postanowień ONZ wobec terytorium, w tyrrt ta:kże przy przeprowadzeniu wyborów nadzorowanych przez ONZ. Rez.olucja _wzywa
do ponownego zwołania Rady Bezpieczeństwa w razie niezastosowania si..§ RP A do iych żącLafi i do

""

podjęcia
działem

Zelowianie
a1 r

CZD
13 bm. przewodniczący Społeczne
go Komitetu Budowy
Pomnika·
Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka,
min Ja1I1usz Wieczorek, przyjął dyrektora naczelnego firmy DocotonP.-Permaoo z Genk - Belgia, G.
W. Huttena. Przekazał on w iJinieni u tirmy dla Ce·ntrum
Zdrcw~a
Dziecka cz.elk na 8.000 dolarów.
Tego samego dnia przewodniczą
cy komitetu przyjął delegację klubu honorowych dawców krwi, d,zia·
łającego przy Zakładach Przemysłu Bawełnia1I1ego w Zelowie, woj.
piotrkowskie. Delegacja
złożyła
meldunek o honorowym krwiodawstwie na rzecz „Banku krwi CZD".
Dzięki ofiarMści c:rlonków klubu
z Zelowa zasoby działającego banku krwi zostały powiększone, o
28.150 mililitrów tego najcenniejszego leku.

O brygadzie Zofii Brandt z Za„B" ZPW „Lodex" mówią:
„To istne artystki.
Gdy przędu
słaba,
zrywów w tkaninie
niie
brak. leh cierpliwości,
zręcznym
dłoniom i by~trym oczom zawdzięczamy, ie wiele błędów
moźna
zlikwidowaó lnb uczynić
niewidocznymi".
Zespół w składz·ie:
Z. Brandt,
G. Czajka, I. Kunst, Il. Pawelec,
M. Stachurska, M. Zan:ycka, R. Filipczak zdobył brązowe i srebrne
odmaki Br:l"ł{ady Pracy Socjali-stycznej.
Jest jednym z naj1e-pszych na oddziale tkalni i cerowni. wykonując co miesiąc
ponad
170 proc. normy. -

DZIEK

kładu

NIESIE

W 818 dniu róku. słońce wzeszło

o godz. 6.54, zajdzie zai o

15.46.

łm1eninJ

kroków zgodnych 1 roaVII Kairty Narodów Zjednoczonych, który przewiduje m.
in. obowiązkowe · Slllilkcje gospodar(Ag>11)
cze.
Fot.: A. Wach
Projekt rezoluc.tl w tym brzmieniu wstał przedłożony w
sobotę
pr.zez Indie, Kuwejt, Nigerię i Gabon. Za jej przyjęci.em głosowało
10 państw, w tym ZSRR i Czechosłowacja. Charakterystyczne
jest
wstrzymanie się od głosu 5 krajó:W
zachodnich - USA, W, Brytanu,
.,..Francji, RFN i Kanady.
W.U./A'~./D"'D'~.1~

obchodiq

Emil, Wawr:rynieo

Dyłumy

IJllO

w dniu 'dz.isiejnym dla ł.odzl

ziś 8 stron

przewiduje

na-~tępującą

Eksplozja .gazu
W poniedzlałel!; r.aino w . jednym
z bloków mieszkalnych w t><>łudin.io

wzra-

stające do dużego.
Możliwośó
wystąpienia słabych
opadów,
mgła. Temperatura od -1 do
6 st. C. Wiatry słabe ł umiarkowane w cią1tu dnia okresami
doić silne s kierunków
połu

dniowo-zachodnich.
Ciśnienie o godz. 19 wyno'ilło
1004,3 hPa czyli 753,3 mm.

inte

MoskWie r~łio alii w Do- wiciełe telewlz.111 państw zaehod.n\ch,
XII telewteyJ,ne forum by zi>poen.ać sit: z nowokiami, przy.

Interwizji. w ciągu kJ1ku dni przedstawilonych będzie ponad 230 programów telew!zy;jnych z Bułguii,
C21echosłowaejl. Mongolii, NRD, Polski, Rumunii, W~i&' 1 ZSRR, a tall'.:
że z Wietnamu,
Kul)y, Jugosław11
i Finlandii.
Telewizja polska w tegor«:znym .
moskiewskim fortJm. przedstaw!
36
pozycji, m . in.
seriale:
„Lalka"
(9 odctn.ków). „Noee 1 dnie" (13 odcinków)
znak Orla" (14 odcinków).
dokumertt~my serial .,Kopernik"
(4
oclci·n ld), a także J)l'Ggramy muzyczne i filmy dla dzieci.
W forum uczestniczą og6łem i>rzedstaiwlciele około 50 towarzystw telewiZyjnych z' 28 krajów Europy, Azii.
Ameryk!, m. in. z Francji, Japonii.
Włoch,
Szwecji,
Norwegii,
Danll.
Grecji, HolancLtl.
Impreza ta nie ma charakteru festiwaLu. Przybyli na nią przedsta-

pogodę:

zachmurzenie stopniowo

Forum. telewizji w Moskwie
W

zyskanla
niepodległości prze.: Polskę,
warszawski
Teatr
Dramatyczny
wystawił
na
swojej
scenie dramat Sta-

·z

skich partii - PZPR
i
KPCz,
T
stwierdzono z zadowoleniem
za- 1--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
cieśnianie się kontaktów pomiędzy
nimi i potwierdzono
obustronną
wolę dalszego ich pogłębiania.
Wiele uwagd poświęcono
sprawom dalszego pogłębiania współ
pracy gospodarczej i naukowo-technicznej. która służy dobrze rózwojowi obu krajów i pomyślności narodów.
Ędwaird Gierek ! Gustav Husak
dokonali również przeglądu aktualpodEgipt postanowił '7~WaĆ swą de- decyzja ta została powzięta
nych problemów
międzynarodo- legacJę, która uczestniczy w
roz- czas narady prezydenta Sadata z
wych. Pod.kreślili on;i
najw:>:ższą ~owach z Izraele.m w W as~yngto najbliższymi doradcami, w tym StrwJerdzlllno. że ~am C)ll!'aoo- wagę zespolenia wspolnoty panstw ~e, na .konsultacJe
. do kraJ1:'· J~k z wiceprezydentem Mohammedem
wany w 1973 r. obejmujący Olklres socja1istycznych
w oparciu o zasa- informuJą rządowe zr6dła eg1psk1e, Mubarakiem i pr emierem Chalido 1000 roklll jest; dotychczas polem. Egipscy przywódcy omawiali
myśl:nie wyik.oai.yw&ny,
W na.jbliiż
sytuację. jaka wytworzyła się
w
szY'C'h Iaitaich ni~~Y Je9t dailszy
negocjacjach z IzraelP.m po ponowwYSilek na necz budowy kopalń
nym publicznym odrzuceniu przez
ora.z osieddi mieszikani~h i ustronę izraelską możliwości połąrządzeń soojaLnych
dla gó11Mków
(Dalszv cial! na str. 2)
(Dalszy ei.u na str. 2)

niedziałek

»Noc
listopadowa«·

PRZEBYWA

SPOTKAŁ SIĘ

GUSTAVEM HUSAKIEM.

W toku przyjacielskiego spotkania przywódcy oby'tiwu partii i kra
jów omówill węzłowe sprawy dalszego wszechstronnego rozwoju bra
terskich i sojuszniczych stosunków
między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Czechosłowacką Republiką
Socjalistyc2lilą.
Podkreślając
zasadnacze
znaczenie,
ja.kde dla
kształtu

EDWARD GIEREK, KTÓRY

UZDROWISKU PIESZCZANY,

BZEM GENERALNYM KO KPCZ,
SŁOWACJI

cało-

' tego!"Ol=yoh Zibiorów 'Płodów rol- ność i.l!tr.zymai!llia temtPa pra1:, 7JWła
nyoh i prac jesiennych w ro1nic- ®1lcza orek jesiennych, araz ~a
na 7Jilmę.
!lwie. Zwcró001110 uwaigę na kO'lliecz- dzenia pasz i zapasów
Niezbędine je.sit preygotowanie
rezerw n.as.iennyioh dla pOWię!mz~ia
u.pra!W zbóż jairyioh i illJllyoh roś1Jim
WISIZędrLie tam, gdrz.ie J>OWstały n.iedosiewy oZJiimWn w oklresie JESiel!l.nym. Zailegtości . te JlOW'ilnnY być
odrobioaie w Ol1N'e.s!e . siewów wiosennych tak. aby plam.owainy na rok
gOSiPodairczy 1978/1979 !IJl"eal ?Jbóż mstaJ w pelqi ob.s·i{llnY.
Biuro PoiliJtyoOZile zaipooq.n~o Bię
n.aStępnde z ooena rea~jli.
progr&mJ'J l'OZIWO)u prz;~yslu mi e!drzlioWegl().

Biiuiro Poil<iitY'Omle KC PZPR na
1po.siedlzenriiu w dniu 13 bm. za,po..
amaJ.o 11ię z LnJlormaicją o mzebiegu

PZPR i . KPCz.

marksistowska partii

gotowanymi przez kraje Interwizji,
dokonać wyboru,
a pó:!młej rtabyć
1 zaprezentować w swych sieciach
telewiayjnych.

1878 - Ur. L. Staff ·- poeta,
di·ama.turg,
1943
Aresztowanie przez
gestapo M. Fornalskiej i P.
Findera - działac?.y ruchu robotniczego.

Grupa obywateli
izraelskich

a

le

ł1

W listopadzie grzmi
rolnik wiosnę śni.

zloiy wizytę wZSRR

śm1ec ni

W JzraelsJdeJ · prasie opublłlroWano
ośWiad~enie grupy obywa.t ell izraelskich, którzy mają odWiedzić ' ZSRR
w końcu li&toPada br. na zarproszen ie Rarlziecldeg-o Komitetu Obroń
ców P.o·k oju. Wśród zapr~zonych - ·
zastępca sekretarza generalnego KC
KP Izraela, Taufig Tub! 1 kilku posłów do Knessetu.
„F.rzyjmując zaproszenie stwierdza oświadczenie
- członkowie grupy wy•rata j ą przekonanie. że ustanowi~e powszechnego, spra•wledl!wego I trwałego 'PO·
koju,
opa!'tego na poszanowaniu
!}raw wszystkich narodów tego rejonu, .z na;rodem palestyń.!;kdm w!ącz.
nde. wymaga udziału ZSRR w poszukiwaniu dróg. wiodących do tego c e - 1 - . m • • • • • • • • • • • • - '

wej częśei Paryźa nastąpił - prawdopodobnie wskutek ulatniania sie
gazu wybuch, w wyniku lttóre·go zginęły co najmnlej dwie osoby.
Ekipy rliitownicze PI'ze6llllilrują gruzy. lu".

·

•

OSIEDZENJE Narada

aktywu

I

KŁ P~PR Rokowania
d o s ko n a Ie n 1a ~~~~~l~f~.:~;~z:E!~:~;~k~:
.r enO'W eJ. ~r~~~~egzoac~~or~:~~~anJ~~

paliłyezno-gospodarezego

w

BIURA POLITYCZNEGO. Kc PZPR Po t r ze b a
pracy wł adZ Y .t e

SynaJsk1ego z globalnyll1
wyspu
bliskouregulowaniem konfliktu

,

_

.

•

(DQkończenie

ze s·t r. 1)

miedlz.i. Jes,t to ko.ł łllll!tn.ików
111ieoz.ne', aiby zaipewnić plan01Wane
wY'dobycie rwd i produfucję miec11Zi.
BLuro Poli1tyczme r01Z1prutnybo in~rrmację Rady \VLi1nriSJtll'ów o śooddla za1peW1I1ien<ia
!lrac<h pod.ię.tych
.spraw1ne.i pra cy tra11J&oo!'!Ju kole.io!Wego i drogiowego w miesią1caich
z,inn<Jlwyich.
Decyiz..ia · rządu przewip,uje WICZE!Śniejsze zabe21pieazenie i mO'biHizaioję
odipQ1W1ie<lniej iloo•c i sprizęitu ocaiz
ipracown:ików ce,l em u.trzyimalll!ia ciąl1lSlpor<tlll koletj!Olwegio i diro~
,glości tTa1
g01Wego w okrresie mrooów i wzmo"'1onyd1 Qll)adów śniegu. Zwrócono
p<JIJUOCY ze
na potrzebę
iuwa,gę
is1br0!11y i'rlJnych resortów. a takrże
slużbom kolejowym
iwojewódz;tw
poprzez &kierowanie
j drogioiwvm
lo.lrlz.i i sprzę.tu do odśnrleża1nia na

W"YJpadelk S121czegó1niie trud!nych warunków
Bi'lllro Po1'1Jty0m1e wYraziło przelronamie, że praoowini.cy k.otlej1nictwa
szczędzili
i tra111S1P<>r<tu rnie będą
S'PraJWl!ly
WY'Si'llków, by za.pewindć
przebieg przewozów w oikiresiie ZJimy,
poozą,dkru
W kolejnym p~cie
Biuro PoUtyC!Zllle zaaprobowało prograim roowo.i1t1 ośrodków dia~nostyki med)"02'lnej. W plain:aich na laita

1981-1990

pl'l2ie~acrono

danu i strefy Gazy oraz uregulo-.

.

o<lP01Wied-

Przyjacielskie spotkanie

w

0

raz potwierdził, że Izrael nie za·
mierza łączyć traktaktu pokojówejak,imkolwiek
Egiptem z
gc z
ustępstwem w sprawie innych terytoriów okupowanych, a przede
wszystkim z uznaniem w jakiejkolwiek formie praw narodu pale-

dall"k.i mdes.zkallliowej, ko.muinika'Cii
i'11P. diz'.edtzin życia sipoleczneg() poSt. Michalski
ruszył J. Ny~iel, a
ocepośwlięoiJ swoje wylS'tą,niein:e
n.ie obowią.ziuijitcego w macy administracj.i terenowej sy\S!temu J)ra.wnego, ruvdmiairu przepiiSÓ'W i zairząpra!kityce
w
dzeń, &twa'ITLQJją,cego
kaiil€•go
do przeciąga<nia
fur<tik:ę
dzda.Jian1ia w oZJa~e i a,se1kiura:nctwa.
Zaimylka.j ąc naradę., I selkreita1rz
KL P:a?R po<likreśJ.ił sipoleozm~ wa·
gę podjętego tero.AA.u.
- K&ltałtując partyjny klimat powiedział B. Koperski - w pracy
orga.nów administral'ji terenowe,!,
sprawy POTus:wne podczas narady
na.
przeniesi0<ne
)1oWlinny zostać
forum organizacji partyjnych i aktywu zakładowego urzędów wszydoskonaląc
aby
stkich szezebli,
system dz<iałania i &rganizacyjną
spra.wność a.dmi-nistcrac.ti terenowej
nie za.pomnieć o podtnioei.e tej p·racy - co1raz szybszym ro2'1Woju na.·
szeg.o społeC'Z.eóst.wa, dla dobra o·gółu i dla co.ra.z lepszych warunków
(etr)
ŻY~a ka.Mego obywatela..

Z ucbia.łem swrokiego aktywu polity07lllo-gospodairczego woKL
w
Jewódzitwa miejskiego lódrzkiegio odbyła. Slię ~o.raJ
PZPR, nwra.da poświfli)oua MeJ"llJlllk.om dmalań · zwią;zanych z doskonalenfom pra.cy O'l'ga.nów administracji terenowej i państwoi
wej. W nacad-zie, toczą<lej się pod przewodnictwem I sekretarza. KL PZPR - B. KOPERSKIEGO, ucri:estuimyil! 02llonlrowiie
kierownictwa Urzędu m. t.odlzd z prll'llydentem t.odrzi - J. NIEWIADOMSKIM, cal0<nkowie kierol\\1'D,i()tw 1 instancji wojewód'dtfoh
ZSL i SD, a.ktyw ul'IZedów dzieJnfoowyieh, miejskich i gminny>eb,
aktyw ~~Y i młodrmm;owy.

nie nakłady i środkd na reaJ.izaicję
urucholmdenie w
tego programu,
k>rajl!l pro00ik1cjd ni&ZJbędinej aI)>&I'atury i odlczyiruników. a także J>Odpil'Zygoitowań
oc!Jpowiedn.ich
jęcie
celem orga1ni2acji ośrod!ków przy
szipiitalach woJewó~kh i kilinilOZ.przedstawdonym
referacie
W
po'WIS1z;ecbmych ,pr::z.e.z. I seikretall."La.
przy
· nych orarz
KiL. PZPR
j i p.rzeimy.sJ;m,vych ze.sl)>O~a.ch Ol)>ie!kii oanówi<J111e ZKJStały doikiol!18Jllla sipolerorowotnej.
czefu;twa łódrrlkiego w okiresie trzech
lat, kltóre u.płyinęly <>:d reformy ad7
mini.strac.ili terenowe]. B. K<lipemk1
S1Z1czegól111ą uwa,gę z<WJrócil na fałd;y
·i z,}awil9k:a niek.orzysitniie ~wjące
111a tempo spoilecznyc)l przemaain.na
naisiz;ym terenie. Zallc~yć do . rnc~
tJrlzieba bralk w:ta.śoiweJ orgain1rziac31
któBreżniewa,
Leonida
dzieckiego,
1)
str.
ze
(Dokończenie
i tert;re PRL i CSRS w pebnl popierają, w placówlkaioh a.dimd,nisrtraoj'
i1101Wej, niedostaitlk:d dyL<;icyip~llilY, m1że
równocześnie nad2leję,
wspólnej pokojowej linii na arenie Wyra,żono
pokoju ra- nima~ie wymagań w sit10ważne dla świa,towe·g>o
międzynarodowej.
rokowania o Slllll1ku do ~ywa.ne.i praicy. udziecko-amerykańskie
ofensyWlllych zbrojeń ·ohytlame się od podejmowain1a deOmawiając sytuację, w Europie„ ograniczeniu
uwieńczone cy!!,j.i.
zostaną
E. Gierek i G. Husak podkreślili, stta.tegicznych,
zawarciem 1>orozumlenia.
obecnym systemie administra.że PRL i CSRS w ścisłym współ·
które cyjnym wiele życiowych dooymji w
Polska i Czechosłowacja,
d,ziała:niu ze Związkiem Radzieckim
człowieka
do lta.żdego
oraz z innymi bratnimi krajami współuczestniczą w wiedeńskich roz- stosunku
mowach w kwestii ograniczenia sił podejmowanycb jest ,łui na nisldm
zmierzają niezromnie do pełnej i
środ
Europie
w
zbrojnych l zbrojeń
szc-zeblu. Dla,tego właśnie &'pl'a.wa
integralnej realizacji Aktu Końco kowej, będą nadal wespół ze swy~
relacji urzędnik- iretent nabiera ta.wego helsińskiej KBWE na baz.ie ml sojusznikami dażyć do osiągnię kiego zn~ia. Od tego, w jwki
doniosłym ci~ postępu,
potwierdzonej w tym
w tych negocjacjach. sposób obr-tel prz.y jmowa.ny jest
dokumencie nienaruszalności poli- Rownoczesme oba kraje zwraca .Ją w urzędrz.ie za.Im ~kroć jego
tyczno-terytorialnego s·ta.nu rzeczy, ponownie Uwagę na ndezwykle groź
ne konsekwencje, ja·kie dla odpręże. opinia o władzy w ogóle.
który powstał w Europie w rezul- nla
i pokoj'l.l w Eu~ple miałaby
Dziiałaln'>..ość adm1nńflltlra1C1.Jd, to jedtac·i e drugiej wojny świaitowej i realizacja foxsowmych nadal t>lanów
-powojennego rozwoju.
wprowadzenia do !)rodukclt ! roz- ·naik nie ty']ko j~e $PratWY
w ~radach NATO lad.un- olbywruteilii. Blędy poiWlSltaiłe w f.aalie
PZPR i KPCz. przyjęły z głębO mieszczenia
proJeiktJOWal!lia pJain6w zag~ar~
neutronowych.
k6'w
ikim zadowoleniem zawarty ostatnio
lakaJ1ziacn
wam!ia przestim.emnego,
o P.rzyjaź,nl i Współpracy
Układ
Edwaird Gi~rek i Gustav HW!aik i real.Wa.ej! i·IllWesi!YcJi, budownictwa
między ZSRR a Socjalistyczną Repuprzedyskutowali także aktualne za- mieisrz.k.ainiowego
i t01Warzy'S!Zącego
bliką Wieinamu. jako nowy, donio- "ad„lenia dalszego umacn!anla
jedsły wkład w umacnianie sił socja- ności międzynarodowego
ruchu ko- okreś1aiią w praylS!Zlości wairwnllci żylizmu. Wespół z ZSRR, Polska i Cze- munistycznego I rob·otnicz~o. zgod- cia 51Polecżeństiwa. Błędy w ocgachosłowacja solidaryzują się w peł nie z zasadami marks\zmu-leonln!zmu niza.cii
i ful!l:k,cjOIIl<JIWla.1ruilu handl~.l
"1i z bohaterskim narodem wietnam- i internac.frmallstyc:mej solida.mości d usług, kOlllltmikacji
i lą.oz:ności.
skim w Jego niezłomnym dążeniu PZPR I KPC2. będą nadal konsedo budowy silnego socjalistycznego kwentnde dażyć do reallzacl\ przyię wielu- cl1Zliedrzii:n nrusrz.oegio żYda BiP<>je
wbr<Uldnia.ją
slrute>C7J!llie
Wietnamu, udaremnienia hegemoni- tego na berlińskiej ' konferencli pro- łec21I1ego,
stycznego nacisk1u ze strony prowa- g.ramu wa'lik:! o be21Pieczeństwo. współ iu.ż teraz.
dzącego antypokojowy' Irurs kier.ow- pracę I oostęp stx>łeczny w Europie
Mąidlrość kderowinńx:zei.go aJkityw1U
nictwa ch~ńskie·go, umocnienLa suwe- oraz zgodnie z tym programem rD!Z- aidlmińisbracji pru!jaiwia się w odi stworaenia strefy wl iać również d!ał<>!i: z partiami so- pow>iedrzii na pyttamie: w jaki SJl10•
.rennoścf SRW
trwałego pokojltl w tym re.Jonie świa cjali9tyarmyml,
soc~a!ldemokretyczny
sób rea(llUjemf na. k:rytylkę spoleczta.
ml I Innymi s!łaml demokratyC'Zll'l.Y- Dlł naszyoh poczynań? Wypada talkml.
sek1retarz
1
1 sekretara KC PZPR
że zasianOIWlić się, w jaki sposób
prezydent
KPCz„
KC
generalny
Spotkanie ohu przywMców potwier- wykOl"llYstY'Wa.n& jesł oora-z lepiej
CSRS, stwierdzili ponownie, iż klu- dziło oełną zgodność nogl1'dów we przyg~tOl\Va.na do pełnienia swych
czową sprawą dla kontynuacji i po- wszystkich
omawianych sprawach. zada.ń kadra. administraeii?
Ozy
głębiania korzystnego dla wszystkich nrzebległo w bard'!!o seirdeczneJ, branie za wiele czasu zabiera.ją jej
tlarodów procesu odprężenia. jest terskiej atmooferze.
lronsu.I>tacje. na1rady, · przygotowYpołożenie kresu wzmaganemu nadal
W spotkanlnl uczęstniczyli: kierow- wamie llllllte'I'ialów i spra.wozdań dla
wyścigowi
NATO
przez pań~twa
Jerzy
PZP.R.
KC
.
Sekretariatu
nik:
różnych saiozebli? W wieR.u drzJedlzizbrojeń i przejśc.Ul do rzeczywistego
rozbrojenia, zgodnie z doniosłymi Ini- Waszczuk 1 kierownik Sekretariatu
n~h obsel'IW'UJemY ra.żące prizero.scjatywami ZSRR oraz osobiście prey- sekretarza generalnego KC KPC:r; .• ty. W 911mym Urzędme m. Lodl2li
wódcy KPZR i wieLkiego narodu ra- Vratlslav Vajnar.

w~::~et r~~~1::fa. P~~=~~~f~:~.

istm.ie.ie około 60 ró7Jneigo rodzaj111
ze.s.połów i komisji doradc.z.ych. Za~
saidniczą spraJWą jest. by w natło
krl dziialłań pamiętać zaW&Le o iednym i zasadni>CtZym celiu wszel!k.iego
którym
admiJni.straioii,
dzial0Jll!ila
.
.leisit oUQW'ieik, jego dobro.
Za.gaidJn.ien.ia J)ll12ledstawi0ille w reteraoie I seklre<tairza KL PZPR, i,<>S1taily nasitęi:mie l"o.7lWi~ięte w dyslkiusjii. D. Mikofajczyik zw.r{>cił.a uwa1gę
na mo1illrl1wość 1l11'11iikinięda wielu blę
dów przerz .kiomsui1tacje ze sipołeczeń
stiwem Jll'IZed pm.yL<;it~pielllliem do
mielSIZ!karp;rojelkl!>owainńa ośrOOków
ru()'Wych W miastach Woj, 'łódizlk:iego,
Z kolei A. Ga.wrysiak, omawiarją.o
di1a
kiemnki d.zliia.łań pOOJętych
doslroooJ.eruia pracy hamdilu i usług,
zwróci! uwagę na pT.zesz!lrodę zasad'll!1ozą, jaJką jas<t kh pernna111enitina
wielu
ireo;rgan.irzacja, Mimo to w
IS1]:)tawa1oh zdlolial!lo urz:yslk:ać efeiklty
pozyltyw,ne. DailmeJ pol)rawie organirzacji i jakości hal!ldJ!Ju sliulżyć bę
Olzie W()ljewódizik.a Rada Rymiku.

styńskiego.

sią
Kajr i Tel Awiw oskarżają
wz.ajemn.ie o „odchodi,9n.ie od ukła
dów z Camp David i zaostrza.nis
stanowisk".
Prezydent Jimmy Carter osobiście
interwenJówał u prezydenta Anwara
Sadata i premiera Menachema Begina. PC>dejmując ponownie wysiłki.
mające na celu ratowanie rokowań
egipsko-izraelskich nad tekstem separatystycznego traktaku pokojowego.
Interwencja prezydenta polega na
wystąpieniu orz.ez Cartera z projektem listu, który miałby mieć charakter załącznika do traktatu o°'ko,1owego międ'ly Egiptem a Izraelem.
W liście tym, którego ~reść nie zoIzq:-ael mLałby sio=
stała _ujawniona,
zoboWiązać do podjęcia dalszych rokowań z zainteresowanymi stronamt
na temat p:rzysuego statusu zachod.
niego brze~u Jordanu i strefy Gązy,

Dodatko·we kilowatotodziny
z ,,Dolnej Odry'-'
I

O możliwościach wynikających z

Załoga elektrowni „Dolna Odra~
reąlizuje także obszerny program
oszczędności węgla. Zakładano iż

Dobre wyn'ik;i eksploatacyjne <>;elektrawru
sią'a w br· załoga
„Dol~ ~dra" koło Gryfina (woj.
w
wej mówił Z. SzJa.gows1!1i. O spo- szczec1ńskiie), Dostarczyła. ona
leczny:ch sttafach W'Ylnillralą.cych z br: dodatk~~o 109 ml~ ~1lowatogo-

J)racy rad na.rocl.owycli i i/Clh WJPlYwte na praicę adiminiisltra1ojh tereno-

w br. do wypriod1t1kowania jed·nej
zużywali
k:ilowatogodzd:ny energii
w się będzie 347 gram węgla
dZl'll ene:gm, przycz;yn1aJąc się
~n sposob , ~ydaitrn~ do złagodze- obecnie ilość tę zmniejszono do 345
jest
siłowni
z-e gram. Ambicją załogi
:1'18-. trudnosc1, wymkającyc~
na dalsze zmniejszende tego wskaźni~wię~nego zapotrzebowania
W obecnym ka.
energ.1~ e~e~tryt:z:ną.
„Dolna - - - - - - - - - - - - - - - szczycie Je&€'Ilnym
Odra" okresami practije nawet na
obciążeniu 1.650 megawatów tj. o
50 mega.vatów więcej niż wyn.OSi
nominalniie jej zdolno.5ć produkcyj-

pr:zyg<>Wwywalll!ia
nieiteirminl'.YWego
t~enów pod 1nwestycje. ich prizeciąganiu w czasie. przek!ra1C1Zoolr.i
k<J1S1zitów i cz~Olkroć nieitira.fulel lokaiNz.aicji mówił K. Wasilewski.
W wńe-1u wysitąipderul.iach J)O«'lllStZOlil.o
,J)T<llblem ~lamia ogi!lliw adpairmiinilSltracjd z orgain.irzaicj.ami
tyj111ymi i spolecz.nymd. Moż1ilwości
J)a!I'tyjnych, na
Wl)>ływiu illlJSltaiooj1i
na.
org~cji PZPR w
prz~ie
Ul'l2lędz.ie m. ~. J)OrUszył B. GJapiński. Z Irolai seikireitarz KL pzpR
G. Ada.mmewska om&wiiJa nli,ez.miernie odipowiedrzdailiną rolę J>Ow<l'lalnyich nieda1Wno komiis·ii k>0<11.Gode. 7.55. W Konstantynowie
•
Franciszka S.
Łaskiej 26
troll spoleoZ111e.j. Pi~1Ill W'Il!ios- na ul.
kie<m rysującym się z OOśw~adiczeń lat 80 zeszła nieostrottnie na jezdnię
tej komi&j.i jest )>Oltirzeba kQnse- .i potrącona została przez motocykl
Piesza doznała złamania ręki
kwencji w dzia.lamiu, rzetelnej od- iWSK.
nogi, Przebywa w szpitaliu.
za wyilronY'\WJlllie
·P<l'Wiedzi.ailiności
• Godz. 8.15. Na ul. Bratysław
swych obowiązlków w pracy o~iw łłkiej
l.,DA
„żukiem"
5 kierujący
ad:nEllli&tracji.
421 N Ratna/Il M;. poocza$ Wyp.UjldzaSZiczególowe problemy zwi~111e nia spoWOd-OWał merzetilę z wookiem
iz fu.Dnlk1cj<lir10Waniiem ~u gOO!PO- inwalidzkim,
którym Jechał - Napo
leon Cz. Kierowca wózka doznał liardlZO poWażnych obra:l:eń I w stanie
c.lężldm przewieziony zosta1 do szpitala.
• Godz. 14.46. W OZork-O'Wle przy
zbiegu ulic Dzierżyńskiego i 1 Maja
kierowca motoroweru "Jawa" 563
FEE spowodował zdemenie z .,Syre.ną". Ńle:furtunnemu kierowcy oo(kl)
mocy udzieliło pogotowie.

Kronika wypadl<ów

I

,/

ld:l•l:i( J#i'f.l'.•l:ii JEii•l:ił J#1S2•1iilll
Gospodarze lepsi
Ssukcesem mtodych lódzkdch clęl:a
:z,aikończył się ich pojedy·
'J:~wców .
'111ek. z rów.ieśnilkami z Ka['l-MarxPo ubiegłorocznej po:rażce,
Stadt.
rodrma1nie zrewan~owaLl się gościom
wygrywa,jąc 6:4. Opróc!Z zwycięstwa
fakt, ił więk52ość
cieM:y również
ciężarowców naszego miasta, poten•
cjalnych kandydatów do występu na
w sposób
Młodzieży
Spartakiadzie
rekordy życio
wyraźny poprawiła
Od111osd się to w pierwszym
we.
nędzią .do Ryciaka, który podnliósl
ciężą.r większy o 10 kg leps>;y od
svvego najlepszego wyniku.
kategoxiach
poszczególnych
W
zwycdęstwa odnieśli: Ebe·rt (NRD) 252,5 kg (druglie IIlliejsce zajął Sł.
Saidel (NlU)) Rotfft - L30 kg),
182,5 kg (drugie miejsce zajljł Rydak - 182,5 kg). D. Hoit:ft - 180 k.g,
Wojciechowski - 230 kg, Nowackli 230 kg, Mlicłm!iewsk!i - 265 k.g, Kdnd
2417,li, Wojta.szcizyok - 242,łl
~) kg, A'.ltdr~as (IN'R D) - 245 kg, WyIPYChacz 235 ik:g, K['awczyik: - 2U kg,
(sz.)

Po losowaniu w Madrycie
Wczoraj odbyło się w Madrycie
olimp'..iśkich
eliminacji
losowanie
w piłce nMnej.
Oto wyniki losowania:
EUROPA
Grupa I: CSRS - Bułgaria, Węgry
- Rqmunia. Polska - routawiona.
Grupa II: Włochy - ~ecja, Tur.
cja - Austria, Jugosiawia - rozstawiona.
GTupa IH: Holan<lia - Hiszpania,
r02StaIzrael - Belgia. Francja wiona.
Grupa IV: Norwegia - Irlandl.a.
rozstaFinlandia - Dania. RFN w iona.
tylko cztery
otrzymała
Europa
m iejsca w 16·zespolowym finale oraz
2 dodatkowe, bowiem bez gry w turnieju finałowym w Mosk'Wie wystą
pią NRD (mistrz olimnijski z Montrealu w 1976 r.) oraz ZSRR - go.
spooarz olimpiady w 1960 r.
Gry eliminacyjne rozpoczną slę
1 stycznia 1919 r„ a powinny się zakończyć 15 kwietnia 1980 r.

Rekreacja
na „Czerwonym Rynku"

Fińskie

tournee bokserów Widze\va

roz- $(}be!Uk z mistru,em Finl-a/Il<l.Ll Kogrywkach ligowych, pięściarze Wl- lehmal1ne:lem I. Jończyk z SevUem:„
A. Tak więc w sumie udany wy·
prrzebywalll. na towa_nyskdm
d2ewa
·
tiouxnee w Fmlandld.. Tuż po pmy- jazd...
jeźd'Zli.e do kira.ju, poproslldśmy treodn.l.eśl!lśmy w
- Tak, bowdem
nera Włodziill.ieNA Tomaszewskiego sumie 8 11JWYclięst'W l polllJLeś IJ.śmy 4
o podrz!.elenie się swo'imd. wratenda- pllJNI~. W p:rizysztym roku bę<ilZJe•
IIlli z tego po·by.tu.
pd.ęścda.rzy fl!ńsik 1ich na
my gośc~lil
- Trzepa chyba n.a początku stwlle<r- turnieju w Łodzń, gdz1ie we'lmą ubyło udane pod
dzdć, iż tournee
Asów o zw.tą
dzdal w „Turrui.eju
każdym względem. za.równo spo,i-toLóiilu:". Rów111ież w przyszłym ' ro· k~
Naszemu będziemy rew.izyt.owalii naszych przewym i organ.i.zacyjnym.
pobyte>Wi poświęt;Oillo wJ.ele miejsca ciwników w finland!Li. Obecnie zew tamtejszej pracsie. radiu i tele- spół przygotowuje się do pojedynku
wdizji. Przebywaliśmy w Fi:nland.hl na ligowego.
W najbl!!l:szą niedzielę
(odpowiednik spotkamy &1.ę we
TUL
za pros.ten.ie
WTocl.awiu z
CRZZ). Braliśmy udz.iat w dwóch Gwardią.
mityngach„.
Rozm. (a. szym.)
A. J-akle zatem wyniki osiągnęli·
Wykorzystując

przerwę

w

ście1

-

Ziandm poiliruformuję o wynd.kach,
zaznaczyć, lit Fdnowlle w

chciałbym

odmienny sposób orgialllllzują imprezy w tej dyscypldlllle sportu. P<>nieważ w tym ia'a.ju, nile jest Oil/li tak
populai:ina jak w Polsce, dla,tego też
„gwoźdridiem ptogiramu" są pojedytnikii
gośćl!lll, n.a~omtast
z z.a.graillllc0nyml
Op'J:ócz rulch rywalla.ują pomdędlzy sobą miejscowi pdęściane. „Sciągaru"
są oni na ·te w.wody z całego kra-ju. Pie.rwszy miityn.g IJ'ięśc,iarsltl odbył się w dniu 6 fil.topada w Kuopio. Cztery walk1 zakońc.zy!y się naszymi zwycięstwamJ. Snopek pokonał
Peiponena, Pr-zybylski wyg.rał z Pia:liSerni, a
z
Sobcza·k
n.enem.
.Przez Ma.rnonalllem.
Jagiełło
grali jedynlie swe waLlti BogidańSk.i (IZ
V·iJi.kiem) oTaz Jończyk, który musiał uznać wyższość Kosunena, d.osk<>nale znarnego łódzkdej pubJń,cz.nJQ
ścd (zdobył główne tro.feum 3 Jata
iemu w ttlil'ndeju o „Złcrtą Łódkę").
zawody bokserskie zostały
Drug.ie
zo~gand.zew.an.e 8 l.d!Stopada w ffill.ejscowości Iyyvaski11a Moi podop\ecznd odnieśli w sumde 4 zwycięstwa.
z N!em.ik·orpi.
wygrał
Bogdańskj
Snopek z Maarti!kadnenem, PrzybylVe~k~olą.
ski z Veit.o 1 Jagiełło
natomia~i; swe pe>jedynki
Przegrali

Informujemy
Tenisa StaloZwiązek
Okręgowy
wego organizuje ku!'S dla .kandydatów na sędziów. Zapisy pr-zyjmowane są w sekretanacde zwląuu pl.
Komuny Pacyskiej 5, pokój 27, w
godz. s-1e.

*

Gwardlia
KS
1;u'tlowa
Sekcja
przyjmuje zap~y chłopców u.rodzonych w liata!!h 1960·63. Chętnd mogą
się zgłaszać w lokalu k~ubu przy at.
Potiadto w środę
R;ościusz.kd 73-75.
o godz. 17 odbędrie się zebrande sekcji młocllzieżowej.

Ognisko TKKF „Czerwony Rynek"
naprzeciw zainteresowaosiedla,
tego
niom mieszkańcow
przyjmuje zapisy kobi~t i mężczyn
do sekcji rekreacyjnej oraz karate.
na
~apisy
przyjm'l.lje
„Del!fm."
wtorki
we
Zgłaszać się można
(godz. 20) I niedziele ·(godz. 11) w naukę ptywania (in0n1edziałkl. środy
sali gimnastycznej vr LO przy ul. 1 czwartoki :11,30-22 i soboty 20-22)
gimnastycznej pań
P0dmlejskiej 21, gdzie prowad.Zolne oraz do sekcll
środa 18.30, 110bota od godrz. l6.30.
są za.jęcia.
wychodząc

• • •

!

DZmNNIK POPULARNY nr 258 (9139)

Zmiany w sldudzie
drużyny Szwaicorii

·

nr nr:

73245,

73532, 74697. 73244, 74375,
73571, 74579. 74631, 74234,

7439"1'

czki

lronkluroowe

73153,

74079,

74124,

74590;

7R685, 73566, 74726, 74393,
73650, 733'19.

73321,
739'73,
74254,

wyra..,, atębokiego w5116łc~ucła

likladrzd.e wyS7JWajcai:scy we
pLlik:arze
Wrnclawiu. Tirener diruż'yey szwa,j16
canikllej, Vonlalllthen wytypował

s powodu

łmiaral

stąpią

lkłada zespOI
„DZIENNIK.A POPULARNEG()t>

W

niach

rezultat

dniu 10 lil!topada 1978 roku po krótkich I clę:l:k!ch cierpiezmarła

BEZ

• domu JtR0LIKOWSKA.
Potrraeb ocl11ę4Błe się w dniu lł łletopllda 19'1'8 roku o go&.. :U
na Cmen.t&rzu Komunalnym Zanew, o czym zawiadamiają
SY~ l POZOSTAŁA RODZINA
ProelmJ' o

lli!DdolenGJl.

lait 87, Daiba

ina.jdlr~a ~ona,

S.

ł

smarta.,

MaitJk:a i Balbc:iJ

P.

MARIANNA PALUCH
11

w skitócie

•

nłeeld&dt1ale

W dnW 11 lll•t111Paidt 1978 r „ po dłu&"it1J I edęfJklle(f clloO<?'Oibte
pa'.~Y'WSZ)'

„ARGENTYŃCZYK0W"

Udany start w Berlinie

P.

mgr TERESA SUlJEJEWICZ

DO MOSKWY

KomiJtet WY\)ronawczy FI.FA postanowił utrzymać w mocy dotychcza-przez Konpodjętą
decyzję,
sową
gres FIFA w maju br. w Buenos
Aires, precyzującą. te: „W ollmpijskhn turnieju piłkarskim podczas
• w. FIBAK przegrał w półfinale Igrzysk XXII Olimpiady w Moskwie,
mogą grai\ piłkarze. którzy ucze·
singla sztokholmskiego turnieju teni- nie
stniczyU w meczach eliminacyjnych
sowego z G1,1lliksonem 3:6, 3:e.
i finałowych osta.tnicłl mistrzostw
I<:omitet
Argentynie".
w
świata
G. stwierdził, że zmia1ny decyzji doko• Kolarz żyirardowianki JAROSZEWSKI po wygraniu ostat- nać m92;e jedynie Kongres FIFA.
niego wyścigu przełajowego w szczecinie zwyciężył w punktacji ogólnej,
zdobywając „Grand Prix" „Dziennika Ludowego''.
W BerLinie odbył Silę międzynaro
• Młodzi piłkarze POLSKI zreml- dowy
turniej w tenisie stołowym,
scwal! z ZSRR 2:2 w in&.uguracyj- w
którym uczest·niczyła ekipa łódz
nym meczu międzynarodowego tur- kie.go
pingPolacy
Włóknilll'!Za.
nieju w Monaco.
su!keesów.
odnieśli · kilika
pong.iści
W gi:ze pojedyńczej mężczyzn 1 miej• PUCHAR SLĄSKA w piłce ręcz sce
zdobył Zb. Frączyk, kitóry po.koreprezentacja
r,dobyła
nej kobiet
trzecie
nał w finale Stoeckela 3:2,
Polski mimo poruk1 w ostatnim me- miejsce
jego !lioleżanka
wywałczyla
czu turnieju z NRD 11:16.
klubowa Urbańska. W .grze podwój• W towarzyskim meczu w Warsza- nej mężczyzn debel Frączyk - Oziwie Polska uległa reprezentacjl USA mek uplasował się również na pierpaire
ookonując
miejscu.
wszym
4:5.
Stoeckel - Ullrich (NRD) 2:0.
• Trzecie miejsce w kategorii ju•
niorów zajął na ogólnopolskich zaW II lid2e tenisa stołowego kobiet
wodach w jeździe figurowej na lo- ELta p~nała LZS C.iiolkóWedt 8:2.
dzie reprez.~t=t łódzkiego Społem :Ain.gpongJ~ki
ponłosły
nie
Elty
- I. Szymański. W tańcach łodzianie w dotychczasowych rozgrywkach po...,
E. Kobyłecka - R. Babolewski wy- rażkl. Natomiast zespół męskl tego
walczyli Il miejsce vi konkurencj1 !clubu wygrał 11 Kirysrztałem Stronie
młodzików. · Gratulujemy I.
Sląsikle 11:7.

ł

S.

Rekord
W. Andrejewa

osiągając

i 402990.
W konkursie „ZŁOTA JESIE:tli' '78" wylosowane z.i>Staly następują
ce nagrody: nagroda specjalna w
postaci przydziału na „Fiata 126 p"
- nr 73348; bon samochodowy PKO
- nr 74670 oraz nagrody na zna-

JADWllDZE KWINKOWSIK1IEJ

zawodników na ten mecz. W kadrze
znaleźli się aik<tuałrt.le naj,lepsl p;!łka
rze z Elsenerem z Eitirachitu Fram.·kfurt n. Menem. W porówna,ni<U z
na
szwa,fcarskiei
d~użyny
kad.rą
mecz w Ferrarze, przegranym przez
Szwajca,rów z drugą reprezentacją
Włoch O:l. do WrocłaWia nie przyjeudzie Labhart. Ponadto kontua;ja
we Wrocławiu występ
niemożliwia
RogeroWi! Wehirll.
M«>rezentac:ld
kadQ'
slrłatt
Oto
l!lillgel
BRAMKARZE:
Szwajcarii:
Kueng (FC Baset).
ł
(Serveitte)
Blmzinl (Senrette), BruOBROŃCY:
świata echbuehl
(Young Boys) Luedi 1 Ch.apuisat (obaj FC Zurich), Montand.on
(G.rasslmipperS} 1 Hermallll!l (Grasshoppers Zurich). ROZGRYWAJĄCY i NA·
PASTNICY: Barberls (Servette), Bot·t e·
ron (FC Zurik:h), Elseaier (Eintracht
zawod6w o Pltlcha·r Ka- Fralll.krurt n. Menem), Meyer (G.rasw podnoszeniu ciężarów. shoppers), Sclinyder (Se;rvette), Sulwagi 67,5 kg, Wiaczesław ser i Ponte (obaj Grasshoppers) oraz
· ustanowił rekord świata Ta:nner (FC Basel).

Podczas
zachstanu
zawodn.ik
Andrejew
o odrzucie,
w
180,5 kg.

II LOSOWANIE:
10, 17, 21, 28, 33, 34
dod. do 5, 4 i 3 traf. 16
Przydział na „Ffata 126 p" 148010

Kol.

na1jsilnd.ejsz:ym

W

I LOSOWANIE:
1, 3, 9, 15, 19, 31

iPog>rrieb

Oldbędzie się

HIROSZCZY~SKA

1fomu
dnia

listlOip&da br. o godz, llil.30 na omenC!eyllll zaiwiada.ml.a pogll'ą:łOlll.a w

lł

talrl&u iw. Wojciecha (KwrC'Zalld), o
łałolble

RODZINA
PODZIJptOWAIN'liE

1·

se'lldee'Ztle podziękowanie wszystkim, którzy okaizoall nam
wiele Se1'ea 1 węók'llucla Od'a>J; UIC'lle&tnka:yl.f w u1roczystościiach poSkł:1>doa.my .

gn:e~vych

S.

BOGDANA

ł

P.

GŁOW A!CKl1EGO

MQa łw. tał!>bna odprawiona będzie- lłl ldS'toipada br. o godi. t8
w Kościele Ga.riMzonowym przy ul. Jerzego.
CÓ!IUtiA, SYN, SYNOWA

W dniu 11 U.sto,pada 1978 11ok,u
'
ullt0chana :t-ona i Mat'ka

S.

JUUA

przeływszy Ja-t

+

73,

zmarła

n-a<S'lla

P.

BŁ~SZCZVK

1Z d1om.u CHMIELEWSKA
iPo.gneb 0<wbędzle się dnia 14 listopada br. -0 godz. 13.30 z kaplicy
cmenta:rza przy Ull. &czecili.sJlmej, o CZY'Jl1 za.wiadamiają pogrążeni
w smutku:
MĄ2:, SYIN. SYINOWA, SIOSTRA. BRAT i POZOSTAŁA
RODZJIN·A

O tym trzeba

pamiętać

Mimo budowy nowych elektrowni i zwiększania
mocy starych, popyt na energię elektryczną wyprzedza w ostatnich latach możliwości krajowej
energetyki. Zapotrzebowanie na prąd zwiększa się,
zwłaszcza - co jest zrozumiałe . - w okresie jesieni
i zimy. W tym też czasie mnożą się apele o oszczęd
ne gospodarowanie energią elektryczną, a równocześnie zaczynają obowiązywać w stosunku do gospodarki uspołecznionej specjalne zarządzenia, mające zapobiec powiększaniu się deficytu elektryczności.

Największym odbiorcą prądu

sprężonego

jest

przemysł i dlatego
też
zakłady
pracy objęte w.stały specjalnymi

ograniczeniami
dostaw
prądu.
W zwią:z,ku z tyrp na okires jesieni
ł zimy opracowano w przedsiębior
stwach harmon()J!ramy wyłączeń
niektórych urządzeń. wyznaczono
specjalne dyŻury. zaprowadzono
dzienniki. Pracują społeczne komisje do spraw oszczędzania energii.
częściej niż zwyik.le przeprowadza
się lustracje pomieszczeń fabrycznych, przybyło obowiązków zakła
dOWY\IXl sbużbom energetvcznym,
W przedsiębiorstwach oodeimuje
się różne S])OSOby, zmierzające do
oszczędniejszego, bardziej racjonalnego użytkowania energii. Mówią
o nich przedstawiciele trzech łódz
ltich zakładów: „Wifamy",
ZPB
l.m. S. Dubois I PC „Vigoprim".
• W •• Wifamie" największymi
pożeraczami pradu
są
spreżarki.
piece. obrabiarki i suszarki. Aby
zaipobiec stratom ene.rl!ii elektrvcznej, w ubiegłym roku zaiJnstalowano specjalne
automaty. zwane
pr zekaźnikami czasowvmi. których
zadaniem jest automatvczne wvła- ·
czanie pieców.
- Dawniej czynność te wykonywali ludzie i nierzadko zapominali
wyłączyć piec wyjaśnia inż. Ze111on Kurpisz. kierownik oddział1,1
energoautomatycznego i Tadeusz
Pluta. kierownik sekcji technicznej w dziale ełówne20 energetyka.
- Automat nie:dv nie za'POmina.
Wyliczono. że zastoi;,owanie przekażników przynosi w skali rocznej
ponad 68 tys. kWh oszczędmości.
W przyszłości urz11dzenia te zostana zast<JSOIWane także nrzy suszarkach.
Innym
sposobem
oszczędzania
w „Wifamie" jest zastąpienie przetwornic galwanicznych pro&townikami galwanicznvmi. Zasada działania urządzeń
iest J)Odobna do
wyżej
opisanej, a
rezultat
zmniejszenie zużycia nradu o 140
tys. kWh w skali rolcu.
W „Wifamie" zaplanowano inne
poważne przedsięwzięcie. W związ
ku z prz.e kazaniern do użvtku no-.
wej odlewni. zaistniała możliwość
likwidacji sprężarkowni w tzw.

to do'bowy rozkład zajęć.
zmiany przyjęte zootały ze zrozumieniem.
du.
Racjonalne gosoodairowanie enerA W ZPB im. S. Dubois ogranicza- gią elektrycznll było w „Vigoprino zużycie enerl?ii ele~trycznej na mie" jednym z tematów obrad
cele klimatyzacji
informuje Egzekutvwy KZ PZPR. W czasie
główny energetyk
Jan Pietrzak. posiedzenia stwierdzono. że reali- Robi sie t.o w ten S'POSÓb, że zacja ·
zakładowego
programu
okresowo
zmniejszane są obroty oszczędzania enere:ii i paliw przewen.tyla<tor6w w komorach klima- biega pomyślnie. jednakże nadal
tyzacyjnych. Co pewien czas wy- jeszcze nie wszyscy pracownicy
lączane są także aparaty prześyce- wzięli · sobie do serca potrzebę
niowe ty;pu Union-20 BS. Ograni- oszczędzania. Bvwa wiec i tak. że
czenia te nie poga~aia warunków gdy jedni wYłaczaią każda zbędną
pracy i produkcji. a w okresie od żarówkę, inni - zaua.laiąc niepopaŻdzierni.ka
do kwietnia
dają trzebnie
światło lub zapominajac
320 tys. kWh oezczędności.
je zgasić - marnują energię. JeW ZPB im. S, Dubois dokonuje den ze stwierdzonych przez komisię zmian w instalacji oświetlenio- sję prz;v-kładów marnotrawstwa, to
wej. Chodzi o to. aby światło nie bojlery, r:rzejące wodę przez całą
paliło sie na całej sali orodukcyj- z,mianę. a przecież wystarczyłobv
nej, a tylko w tych miejscach. włączyć ie do sieci na krótko przed
:dzie pracują maszyny. W wyniku posiłkiem i zakończeniem zmiany.
dotychczasowych,
prowadzonych ·Wniosek. lclóry zgłoszono w .,Viwłasnymi
siłami
prac, zakład goprimie", odnosi się do wszystkich
oszczędza 28 tys. kWh rocznie. Po zakładów i całych kolektvwów fawykonaniu wszystkich robót. zuży- brycznych. Nie może być w miejcie prądu na cele oświetleniowe scu pracy takich snuac:li. że jedni
zmniejszy się o około 50 tys. kWh zabiegają o zaoszczędzenie każdego
rocznie.
kilowała.
a
inni lekkomyślnie
• Podobne sposoby oszczędzania marnuj11 ich dziesi11tki.
Nawyk
energii &toeuje sie w innych za- oszczędzania musi być cecha każ
kładach
przemysłu
lekkiego. dego pracownika i chociaż zaszczeW Przędzalni Czesankowo-Zgrzeb- pienie go nie Jest łatwvm zadanej „Vigoprim" przeniesiono pracę niem wychowawczym. w pracy
niektórych urzadzeń i służb nal propagandowej w zakładach tę
nocną zmianę, kiedy ogranicze- ważna sprawę oowinno sie stania dostaw prądu są mni~jsze. wiać na czołowym miejscu.
Chociaż
niektórym pracowmkom
mENEUSZ KAMPINOWSKI
również
oszczędzenia

nia

powietrza. Te

urządze- zmieniło

przyczynią się do zaznacznyeh ilości wą-

Zjednoczone zakła
dy
Elektronicznej
Aparaturv Pomiarowe:! w Szczecinie
zajmują sie p~oduk
c.1• urzadzeń „tektromechanicznych są

to

wvł•cznikl

'Pradowo - termiczne. automaty &chodowe, la:muy sło:ląee
nazakładzie wiodącvm.
zużvwaiacei z reitulatorem
łto. Urzadzeznacme ilości pradu. Sprężone Po- t>lecla
nia te 'Pozwala.la po
wietrze dla potrzeb produkcji do- Ich
zainstalowaniu
starczać
będą
nowocześniejsze na zaoszczedzente eelektrycznej.
j sprawniejsze
sprężarki, zainsta- nergii
lowane w nowym wydziale. ObliCAF - Undro
czono. że tylko w ciągu miesiaca
przY111iesie to 76 tys. kWh oszczęd
mości. W tJ'!!l celu trzeba uprzedzbudować 200-metrowy
rurog, co nastąpi dopiero w II
war.tale przyszłego roku. a więc
z oo zakońc.zeniu szczytu enertycznego.
Natomiast
jeszcze
tym roku zainstaluje sie około
automatycz.nych
końcówek

~

•
l

Prawo

wpływów LOK w Sochaczewie, miało zupełnie inny pogląd na sposoby zdobywania prawa jazdy. Trzeba przyznać obiektywnie, że ich
p r zekonania,
poddające w absolutną wątpliwość
tryb wyżej opisany, wynikały z argumentacji innych osób. O pai:adoksie! - Osób, które z urzę
du strzec winny prawidłowego systemu szkolenia

kierowców.

•

podobno •

płenll\dzach

ałe ' m.ówll\, ale o pieniądzach mówllł politycy, ekonomił

mówimy o pieniąd:iach dziś wszyscy! Któi bowiem
nie jest politykiem, któ:i nie jes~ ekdllom.istl\ i tym zjadaczem chleb•?, Mówimy o 'pieniądsach
- raz - jako o ekwiwalencie za pracę, a - dw.- - jako o „prawnym środku płatniczym". Mówimy - gdy porównujemy wydatki wczorajsze a dzisiejszymi. A ' także w setkach innych sytuacll.
Mćnvimy o pieniądzach w domu i w zakładzie pr•cy, 1 zoną I 1 towarzyssaml pracy na Eebraniach.
· Jednocześnie ten tak powszechny nasz dialog o pieniądzach, o ile sobie prtJypominamy - , czywi§cie! - nie trwa długo. Osiem lat temu partia podniosła jeden z delikatniejszych problemów,
stwierdzając:
pieniądz nie może I nie powinien być tematem wstydliwym i trzeba o nim mówić
na forum publicznym, fdyi spełnia bardzo ważne funkcje w nass:ym mechanizmie iyeia.

właściwie

WYPŁATY
„Uważam pisał w swoim czasie Zbigniew Załuski w głośnym eseju „Trzeci problem" że
wszczepianie społeczeństwu ideału „jaka praca taka płaca" będzie rewolucją w światopoglądzie
Polakow". J kończył ten swój esej jakże wymownie: „Taką rewolucję jeszcze w bieżącym roku
proponuję". Lecz Zbigniew Załuski ..- i to trzeba
podkreślić nie chciał restytuować materialnego
podejścia do życia, nie zamierzał osadzać pienią
dza na tronie, albowiem równie żarliwie bronił
tych wszystkich wartości, które zostały stworzone rzedtem; bronił altruizmu pokolenia powojennego wyrażającego się - na początku Polski
Ludowej - w wyścigu pracy. w warszawskim tempie i potem - w socjalistycznym współzawodnic
twie oraz w upowszechniającym się ruchu czynów społecznych. Zbigniew Załuski wyrażał tylko
dojrzewające zresztą w całym obozie socjalistycznym - tendencje, aby uczynic pieniądz jednym z bodźców postępu, jednym z motorów i regulatorów ludzkiego postępowania. Zbigniew Za·
łuski chciał zaprząc pieniądz w służbę socjalizmu,
w służbę socjalistycznego przyspieszenia na odcinku polityki społeczno-ekilliomicznej.
Przypominam te momenty nie bez powodu.
Przypominam zwłaszcza poglądy Zbigniewa Załuskiego, gdyż jak sądzę - najwierniej odda-

Urzędu

Wojewódzkiego w

Jego rówieśnik Andrzej J. - z zawodu technikmechanik, kara::iy był w 1978 r. dwoma latami pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania ka-

ją one owczesną temperaturę dyskusji na temat
pieniądza, a także ukazują skalę nadziei związa
nych z owym „POSTAWIENIEM PIENIĄDZA W
SŁUZBĘ
SOCJALIZMU".
Natomiast uc)lwała
VI Zjazdu stwierdzała bardzo rzeczowo, że aktywna polityka płac :>twarzać powinna „ •..warunki
pobudzające kierownictwa i załogi do ujawniania
rezerw, wprow•dzania innowacji, postępu technicznego i nowoczesnych technologii, lepszej organizacji produkcji i wzrostu wydajności pracy. Praca b11rdziej wydąjna, wymagająca większej odpowiedzialności, rozstrzygająca o postępie gospodarczym powinna być lepiej wynągradzanll (... ). Nowe zasady polityki płac powinny zapewnić powiązanie
wynagrodzeń
pracowników z ogólnymi
wypikami ekonomicznymi ptzedsiębiorstwa, kształ
towanie poziomu indywidualnych wynagrodzeń w
z11feżności od wydąjności i jakości pracy, odpowiedzialności, kwalifikacji i stażu".
Tak więc partia - uwzględniając rezultaty dyskusji - skonkretyzowała rolę pieniądza.
Zatem siedem już lat trwa realizacja tej polityki. Dodajmy - niesłychanie konsekwentnie. W
realizacji tej polityki nie ma żadnych odejść na
boki, ani też prób wymazywania jej z pamięci.
Dwa fakty: w roku ub. wskaźnik realnych dochodów pieniężnych, obejmujących wynagrodzenie
za pracę i świadczenia społeczne wynosił 188 przy
przyjęciu z;a 100 poziomu z roku 1970; średnia pła
~a w roku ub. wynosiła 4408 zł przy 2255 zł w
roku 1970. (W rezultacie ruchu cen koszty utrzymania wzrosły w _ tym samym okresie o 23,4 proc.).
Mając te fakty przed oczami wydaje się, te -nastała pora, by porsizmawiać na temat, który jest
może mniej frapuJący od tematu „wzrost płac",
a mianowicie, czy i w jakim stopniu pieniądz słu
ży przyspieszeniu? Inaczej: jaki jest już rezultat
- owej „rewolucji światopoglądowej Polaków"?
Pieniądz, zasada „jaka praca - taka płaca" nie

przystał

na propozy-

Za trudne było to zadanie dla jednego człowie
ka, zwerbował więc następnych
„akwizytorów'',
kt.órz:>'. dwoili się ~ ~roili, żeby werbować odpow1edmch kandydatow. Jeden z „akwizytorów" mieszkaniec miejscowości Wyjazd, 21-letni Zbi~n!ew R .. zajął. się gorliwie pracą w terenie
i Jak głosi akt oskarżenia, od 1976 r.
do lipca
1977 r. w Sochaczewie i innych miejscowościach
wo_jew?dztwa ~kierniewicki~go przyjął od osób
ub1egaJących się o uzyskame prawa jazdy w sp:>sób nielegalny 112 tys. złotych, Waldemar B. wydał s:vym emisariuszom dość rygorystyczne dyspo~ycJ_e: .od każdego k~ndydata żądać jak ·najwię
ceJ pieniędzy. Od kazdego kandydata ,nają mu
p~zek~zac nie mniej niż 5 ~Ys: zł, a jeżeli wezmą
w1ęc~J zatrzY:JlluJą ,dla s1eb1e.. Zbigniew R. wyszukiwał właściwych kandydatow. Płacili od 6

•

Zgodnie ze statutowym założeniem, Ośrodek
Szkolenia Kierowców LOK w Sochaczewie prowadził szkolenie kandydatów
na kierowców w
formie kursów stacjonarnych oraz w trybie eksternistycznym. Od 1975 r. kierownikiem
tego
ośrodka był Stanisław G. 46-letni mieszkaniec
Sochaczewa.
Wykonywał on swe obowiązki współpracując m.
in. z Waldemarem B. i Andrzejem J. - instruktorami nauki jazdy, zatrudnionymi na umowy-zlecenia w charakterze instruktorów oraz z Andrzejem S. - starszym instruktorem, etatowym pracownikiem ośrodka.
W-aldemar B„ 30-letni mieszkaniec Sochaczewa,
został scharakteryzowany w akcie oskarżenia jak
następuje:
wykształcenie
niepełne średnie, bez
zawodu. przed aresztowaniem zatrµcl,niony na umowę-zlecenie w LOK na stanow1sltu ins.t ruktora nauki jazdy. Z zarzutu wynika, że był jeszczl!
egzaminatorem
Komisji Egzaminacyjnej
przy

ry na 3 lata. Pełnił także obowiązki instruktora
jazdy.
Na początku 1976 r„ gdy Waldemar B. rozpoczął pracę w ośrodku,
poznał bliżej kierownika
Stanisława G. i zorientował się szybko, że ten w
nielegalny sposób załatwia prawa jazdy, to zna czy przyjmuje od kandydatów na kierowców pieniądze, za co umożliwia im uzyskanie praw jazdy
bez zdawania egzaminów lub też przyspiesza uzyskanie prawa, a także zapewnia łagqdniejsze
traktowanie na egzaminach. Orientacja w tym.
co się dzieje, nie skłoniła Waldemara B. do przeciwdziałania w machinacjach, lecz przeciwnie gdy Stanisław G. zaproponował mu wyszukiwanie w terenie k&!ldydatów, któr;&y chcą uzyskać

postaw altruistycznych
io więcej nił
pewne!
Polak, polski robotnik, polski rolnik i polski inteligent pozostali wierni wartościom szlachetnej
bezinteresowności, a dowodów tego na co dzień
mamy raczej duży urodzaj. Etyka przodowania.
etyka współzawodniczenia z własnymi możliwoś
ciami i innymi towarzyszami pracy, rozwija si,,
A wśród załóg robotniczych, zwłaszcza wśród załóg wielkoprzemysłowych, nieustannie słyszy si•
przestrogę:
nie zapominajmy o bodźcach moralnych, nie zaniedbujmy . bodżców moralnych, bo nie
same oieniądze są ważne.
Zasada „jaka praca - taka płaca" dała wymierne efekty ekonomiczne; dzięki takiemu ustawieniu pieniądza mamy do czynienia w bieżącej
dekadzie z wysokim wzrostem społecznej wydajności pracy i ze wzrostem eospodarności. Generalnie: tempo wzrostu płac było równe z tempem
wzrostu wydajności pracy.
Ale więcej pieniędzy za lepszą pracę - chyba!
- nie każdemu trafiło do przekonania, bo osobiś
cie nie wierzę, aby tym „niektórym" nie trafiło
do wiadomości. Realizacja zasady „jaka praca taka płaca" dała . rezultaty, ale nie dialogu z
każdym Polakiem. Ilu jest bowiem takich, którzy
me tylko chcieliby odwrócić tę ideę i sprowadzić

.

cję.

Wydziale Komunikacji
Skierniewicach.

zabiły

Z KONT A ,, PRACA"

prawo jazdy nielegalnie -

. W. jaki sposó_b uzyskuje się praw'? jazdy? Teł pyt•nie! Każdy wie, le hzeb• skończyć odpow1edm .kurs, ktory prowadzą upowaznione do tego organizacje, potem trzeba zdać egzamin teoretyczny 1 praktyczny, by uzyskaó prawo prowadzenia pojazdu. Kurs trwa stosunkowo krótko ale
materiał, k.tó.ry t~z~ba sobie prz~swoió. na trwałe, nie jest mały. Ponadto trzeba wykazać się' bezbłędną. um1eJętnosc1ą prowadzenia poJazdu. W tym teł celu, zgodnie 1 dawno wyrażanymi postulatami, zwiększono na kursach zajęcia praktyczne, czyli naukę jazdy.
.
Egzaminatc_>rzy są surowi. .I słusznie, odpowiitd~ją bowiei:.n za gotowość człowieka do włączenia
się w skomphkowany mechanizm ruchu .drogowego, pęcznieJą.cego coraz bardziej od zmotoryzowanych użytkowników dróg.

wych

Dżentelmeni

l 1wykll zjadacze chleba. Czyli

I

•
•
zyc1e

Kilkudziesięciu
kandydatów na kierowców z
miejscowości, które leżały w za11ięgu
szkolenio-

cł

do 10,5 tys. zł. Było ich piętnastu. Wszyscy przesłuchani w charakterze
świadków
potwierdzili
fakt wręczenia gotówki i stwierdzili że otrzymali_ prawa pazdy nie zdając egzaminów. Powyższe
me dotyczyło tylko trzech, którzy zapłacili, a nie
dostali prawa jazdy. Zbigniew R. wyjaśnił, że co
prawda pobrał od nich pieniądze, ale nie wpła
cił ich szefowi (czyli Waldemarowi B.), albowiem
te pieniądze przepił (około 26 tys. zł).
Andrzej J. złożył w śledztwie bardzo interesujące wyjaśnienia: pracę w charakterze instruktora nauki jazdy w ośrodku rozpoczął przy pomocy Waldemara B., który załatwił mu w Wydziale Ko'munikacji Urzędu Wojewódzkiego w Skierniewicach zezwo;~nie n• prowadzenie nauki. Ni•

ją do formuły „jaka płaca -

taka praca". kt6·

wręcz uważają, że tylko ta formuła Jl\OŻe by4
p~dstawą obywatelskiego dialogu i podstawą wyj..

i-zy

ś~1ową na stanowisko pracy. Ideał „najpierw pien~ą~ze, a potem ~dziemy rozmawiać" marzy si•
nteJednem\.l.

~ięc !,najpierw pieniądze" wołają przede wszy1~k1m ci, którzy w praktyce bądż omijają zasad•
„J~ka praca. taka płaca", bądź świadomie ła
m1ą <l;yscyplmę płac. ~to najczęstsze formy tego
wołania:

wynagradzame za prace faktycznie nie
wykonane lub wykonane źle,
stosowanie wyż
szych stawek zaszeregowania, zamzanie norm
pracy •. zwi~kszani~ godzin nad~iczbowych. Na tym
wszakze me koniec. DyskusJa przed i po XII
Plenum, a także dyskusja w czasie XII Plenum
W:Y~azały, że tendencje do lekceważenia uspraw~uen,
nowatorstwa, wynalazczości i innowatyki
tdą _w parze ze wzrostem wydatków z tych „pozycji". Prof. dr A. Melich podał np., że w roku
ub. „żaden z. działów produkcji nie wykonał planów obniżki kosztów produkcji", a w niektórych
- np. w budownictwie - wystąpił wzrost.
Za łamanie dyscypliny lecą konsekwencje.
Znana powszechnie jest np. decyzja ministra bg,.
downi~tw'!, który w ubiegłym roku wymierzył
sankCJe finansowe dyrektorom aż 15 zjednoczeń·
a. także wstrzymał im awanse. Wówczas odwoła\
az 29 dyrektorów przedsiębiorstw.
.Jak. widać - . rewolucja iwiatopoglądowa Polakow Jest właśnie w okresie dla ekonomiki trudnym W;l'.stawi_ana na wielką próbę. Tymczasem \a
rewolucJa światopoglądowa musi być zdyscyplino•
wa'P;a! Przy czym nie chodzi o to, byśmy hamowah wypłaty z konta „jaka praca - taka płaca",
ale o to, by. konto to było zamknięte dla prodq-·
centó'Y bubl~, '!V ogóle dla ludzi złej pracy. BO
jak pisał Zb1gmew Załuski: .,socjalizm to nie m•
kład ubezpiecze:6 społecznych".

potrzebow.llł składa~ iadnych dokumentów l nłe
zdaw'.lł . egzaminu (!). Nie przypuszczał jaką rze•
czyw1~c.1e funkcję miał pełnić. $wiadomy nielP-galnosc1 kor.ygodnych poczynań, zgodził się jednak !la u.dz!ał w przestępstwie,
przyjmując u.
pewmk osw1adczeme Waldemara B. o tak do-

skonałej organizacji przestępstwa że nikt" nie jest
w stanie go ujawnić".
'

Być może .tę pęwno~ć opiera~o na współudzia
le . ?SOby, ktora po~os1ła szczegolną odpowiedzialn?sc za dopus~czame do ruchu nowych kieroww
cow - 30-letmego Jacka G., który nie miał eo
prawd~ zawodu, ale zajmował stanowisko starsze;go inspektor'! go~padarki samochodowej w Wydz1.ale . ~omumkacJJ Urzędu Wojewódzkiego w
Sk~erm~w1cach. 'Ya~demar .)3. wyjaśnił w śledz
twie, ze załatw:1aJą<1. niele~alne prawa
jazdy
w:społdz1ałał. z mm, u~formuJąc każdorazowo jakie oso~y me zgłoszą .si.ę na egzamin. lub też kogo n'.llezy potraktowac łagodniej. Za to Jacek G_
przyJmował od niego pieniądze, był też podejmowany w restauracj!l.ch.
'\YJ'.jaśni~nia Waldęmara B. znajdują pełne potw1erdzeme w dokumentacjach na podstawie których wydawano prawa jazdy. Co najmniej w :IO
wypadkach ~ace~ G. jako przewodniczą.
c y.
kom.1sji
egzaminacyjnej
poświ11:dczył . meprawdę, stwierdzajc 1wcijlł piec11tł·
k~ i podpisem, że te osoby pnysłąpiły do egzaminu i zdały ro • wynikiem po1ytywnym. Tymczas~m owe osoby w 01óle do egzaminu nie pr1y-

stąp1ły.

Sprawa . (w ~'tóreł odpowie przed sądem 6 osób)

n~ tym s1ę me konczy. D11 odrębnego postępowa
m~ W:Ył_ączono materiały dotyczące wielu · mych
osob 1. mnych przestępstw, jak np. wydanie zez~ole_ma na zorganizowanie kursów dla kierowco.w .1 kandydatów na terenie ..• NRD, lub wyst~r

wiania przez lekarza K. S. fikcyjnych zaświad
czeń ~ stanie zdrowia kandydatów na kierowców.
Odpow1adac będą. także wszystkie osoby,
które
uzyskały prawo Jazdy w Ami.an :u. łapówki.
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ll-86 na polskich trasach
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dy

Pojemny

w

przyszłym ro.kJu.,
już
radr!iecki~
łllmołot
zyska grcńnego
IŁ-62
,,Aerofłotu"

Do llimy już ruiedaleko. Nic więc
dsiwnego, ie gieł

Wkrótce,
flagowy

k~enta:

używ-anego sprzą

,,deiecko" tego 18me-

do
pam!e«!i~ stosowną
-pasażer6w ilość b&J?at.u. to
slą. ·że jego dłwtość WYl!lOokaże
sząca 56 m. rozpiętość skrzydeł 48 m, średnica kad·r uba - 6 m ! 1
stateczniika pionO'Wel'!o
wysokość
musi on

liczby

VHH.D."'rAZą"HA0"hf/...W...;Z1.....'l'/UH.UU.bZ-7H..b.:'>')'. ~· „;_,~~
Krak-owie - DDwy zupełnie kłopot. Oczywiście - dla wąsklej grupy ludzi, dla niellcznyeh. Jut bowiem taka tradycja, bo Krak6w J,est . Jedną wielką tradycją, te podczas
remon.fu Wiety Mariackiej do miMl'liianeJ bani, zajmującej
pr~wte Jej wierzchołek, naldy coł włożył dla '1otomnoścl. Antenaci wsp6łcze&nych remontowc6w wpadli na łen pomysł, zrealizowaU go I tak nło :s ch:lada pr3.clziada at dotarło do nas Przez
P8«ę wlek6w .banta miedziana Włety Mariackiej Wn>etnłała ~lę r6tnymf przedmiotami, kt6re obecnie mają wielką wartoś6 hlsto:ryezz
ną, muzealną 1 aerdeczną, Obecnie krakowski kłopot polega
grubsza biorąc, na tym, łe wyb6r ,Jelł duży, bo życie Jest bÓgate.!.. a Jeso wsp6tcsene snamłona dtametrala!ie inne nlł dawniej.
nBponowano wlołyt wlęc taśmę magnetofonową, mini-komputer
(prawdopodobnie chodzi Jednak o kalkulatBr), no 1 inne tego rodzaju bardzo szacowne d!l'oblazgl.
Do 1prawy - jak to 11 n;la bywa tradyeyJn.łe! - włączyU się
Ironiści i prześmiewcy, dla których katda okazja jest dobra. teby
sobie posuszyć zęby.
wołali ponlekt6rzy, co sam na wlune
Włożyć p6ł litra żyta! -

W

uszy słyszałem.
przekrzykiwali Inni.
Włoiyć Pac?Jkę r~omsklch sport6wt głosili zwolennicy piwka na
Włożyć pustą butelkę po p.lwkul -

Co,ponas?
1urowc6w wt6rnych,
przemian- z przeciwnikami centrali skupu
te nie chce kupować surowców
kt6ra prOSpe!l'uje dzięki temn,
wtórnych z butelkami włącmie.
Osobiście najchętniej wiołyłbym do teJ bam maria~k:ieJ tych
skądinąd nawet dowcipnych lronis&<>w i prześmiewc6w. W moim
pn\świadczeniu są bezkonkurencyjnymi kandydatami. Pasują tam
Jak ulał, choć mogą •lę na przykllld .nte zmieścić. Ale zapewne
praprawnuki
w pnyszłoś6 nasze wnuki, albo ._ dalej ldlłc
miałyby i frajdę niebywałą, I Jeszcze. więkSzą zagadkę. MollibY
byli
się zastanowić. czy to zn:w7.y, :te ironiśei I pneśmiewey
ponad popyt, cay tet, te był ich deticytt Lub: czy to znaczy,
że ich ukarano przl!2: waadzenie do mariackiej bani, czy teł, te
zostali w ten niezwykle oryginalny 1poe6b 1ahonorowanl I wynte1łen1 ilo godności?
Ale zanim oni w pnyszłołcł rozwlązaU'lfy tę sagadkę, Ja łu, pod
tego wyjątkowego momentu., cbe• 1woJ1ł propcnycJę
wpływem
uzasadnić.

uważam przeto, te naprawdę nie Jest to pow6d do :tart6w~ ~
co należy włołyć pro memoria, Jest kweatlą powaineJ rozwagi
I odpowiedzialności. Proponowałbym bardziej serio podeJśł do 1prawy. A to dlatego, :łeby nas nie pytano. A s kogo to wy ale
śmiejecie„.? Pamiętam nieodległe czasy. kiedy jedna z guet pytała 11wolch czytelnlk6w, co by wysłaU na Księżyc. jako symbole
Ziemi I ziemian równłet pro memoria. Od11owiedzi były róme,
a propozycje Wymyślne, wręcz wyrafinowane. Miały by6 wysłane
piramidy, clrukamia Gutenberga, sztuczne serce, telewizor. długo
pis. W kałdym razie propozycje były powaine, rzekłbym - monumetaJ,..,e. Dzi<?la. dzieła. d~ieła czowleka. to oto, co ludzie chcieli
zostawić po llOble, czym chcieli Ilię przyszłości przedstawia6.
. Bania mariacka, to nie Księżyc, ale czyżby czasy sie zmieniły
aż na tyle. Nie •onerze!
Natomiast cała ta sprawa naprowadziła mnie na 'myłl ropełnie
Inną, a mianowicie: czy, aby nie pn:eHdzamy? Naeł wnukowte,
na•i nravrawnukowie ·•ie n1usza aź zaglądać do mariackiej bani. Wystarczy. że si~ 1>rze,ida nn Knkowie I przejadą po Polsce. Więc
- i tym chciałbym zakodczyć - ezy zutanawła.my 11lę ·zawne tak

I
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ra serii znakomitych maszyn, ge- kadłubem. Zasto.sowano też apec:lai
n eralny konstruktor G. Nowoży ne apony bezdętkowe z 16 warstwami kordl\l o 'POdrw:vż.szonej wyłow.
'l'o tutaj wlaśnre pod jego kie- trzymałości. Spełniają one dobrze
oodw.vższo
runkiem skonstruowano w ielki ra- swą rolę także przy
dziecki „aerobus" - „U::.-86" obli- nych prędkościach startowych maczony na przewożenie 350 pasaże szyny na górskkh lot:iisl!;ach. W warów z szybkością 950 km/h. Za- runkach roa:rzedzoneeo i:iawie.trui.
· W samoloeie ll-86, mtóry już w
sięg samolotu wynosi 4-6 tys. km.
Wszystilae te narametry ora sze- przyszłym rokJU wejdzie do regure-1[ innych u:mano za apt:vmaJne. larnej eksploatacji na liniach „AeJut stąd wynika, te samolot Jest
Jeżeli
ogromny. I ruczy.wlkie'ł
jeszcze weźmie 'etę 1lOd uwagą, Iż

·i 0

Nowoczesny

fun"l

wy....,,'ldku

banJą miedzianą w Wieły
powiedzmy może być -

co zostawimy no sobie poza

Mariackiej? Adresatem tego pytania
architekt, urba.n:l.sta I tnwesto.r. a może
nas.
być dyrektor. odprowadzający 9erwatkę do rzeki. I tys.iące od których zalezy to, eo po.zostanie po na1.
T. ;J.

Iz wędrówek
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(wytwarzanego wzez WSK

Mie-

lec I WSK św.ldniik) sięgająca
piętra staje się zI'OZiUJiniała l

4
u-

sprawiedlilwlona.
IŁ-86 U1Drojektowany został jako samolot nowoczesny ·1 bezpieczny. Systemy sterowania, aiparatura l urżąd'Zeni.a zostały zdublowane. od'IJOWiednlo •.nas~ne" elek~• I automatylka, tak aby zaIch aibeolutna niezawodpewnić
ność. Kiimat:vzacJa. systemy antyurzadrlenia umo.tlioblodzenlowe.
wiające lot i lądowanie w każdych
warunkach atmosferycznych. praktycmie ' bez widoczności ziemi. w:vci&wne silnilti z odlwracanym cią
giem (Sk.racające dobieg samolotu
wszystiko to stap0 lądowaniu) wia ~ llaJI!,olot w czołówce analogiJCznych kons~cji świ&Jtowych.
Kadłub J)Cl(W_el01I10 na dwa uokłady. Dolny mieści m. in. wejściowe westybUle oraz stelaże. w
których podróZni własnorec:mie umieszczają - swoje bagaże (zastosowano o'J)tymabiy z J:)llllkJtu widzenia nowoczesnej ·orl!anizacji przygotowania do startiu system „bagaż przy 110b.ie", to znaczy każdy
podróżny wchod'Li i własną walizI. własnoręcznie
ką do sa.molothi
umies.zcza ją w 'Pt'Zed·zia•l e bagażo
wym na OW)'m, stelaru).
części kadłuba
Także . w dolnej
znajdują się lukł do przewozu ba'l>rzedz.iały
gał;y w kontenerach,
techniczne I l)Omieszczenie kuchniu-bufetu. Na 26rn:vm - Dietrze
mieszczono tny sal001y pasażerskie.
Pod~ lotu w:vświetla IJ.ię filmy
I transmlitJuje audycje radiowe.
POdCaitery si~niki odrzutowe
wieszono na specjalnych tzw. pylonach pod skrzydłami. Tego ro-konstrukcyjne
dzaju rozwiązalllie
biuro Iljuszyna zastosowałG p0 raz
pierwszy :teszcrze w 1946 r. w . samolocie IŁ-22 i jes;t ono do dZliś
stosowane w -konstrukcjach lotniczych na św-ieeie. W części Oli!Olllomała
wej samolotu znajduje się
siłownia doetarczająca eneritie u))r.zed starrządzeniom samolotu
tem, l(dy siilmJd główne jesreze n!l.e
pracują.

Cięiar stamowy samolotu IŁ-86
wynosi 206 -tom. Zastosowano więc
trzy t>UDJkty 'J)Odparcia maszyny:

KtOPOTLIWY

Pnett nami kilka dni · ~po.la.mych imienin.
Gwiazdka i Nowy Bok; w katdej rodzinie, w każ·
dym domu wnjPmnłe obdarowywa~ się będziemy
rodzice dzieciom, dzieci rodzicom,
prezentami dziadkom l rodz•ńltwn; wymienimy podarki z
przyjaciółmi.

. Wbrew pozorom nmleJęmoff dawania upominków, właściwego Ich dobrania do okollct:ności i ·
osoby, której mall\ być ołlarowane jest sztuką.
Przekazywanie naszym dziedom własnych J>MYtywnych wzorów, Jak I uśWladamianie Im pewnych ogólnie obowiązujących w tej dziedzinie za·
sad I obyczajów jesł więc Istotnym problemem wy·
chowawczym.
Tradycja wyra:łania pre2entaml uczuć sympatii,
wdz:ięcznoścl, młło§ei jest stara., Jak świat, pewnym
zmianom ulegają jedynie ołia.rowywane przedmioty. Nas interesują ocsywiście przedmioty, których cena pozestaje w określonej relacji do na·
szych zasobów finansowych i liczby os.Sb, jaką
chcemy obdarować. Zwłaszcza, ze Bfiaruwujemy je
z okazji imienin, urodzin, rocznic,
dość często tradycyjnych świąt, z wdzlęczno.ici za okazaną ży
czliWQść, pomoe, prsy11lugę, a takłe spontanfoznie,
bez żadnej okall:J1, s potrzeby udpkumentowanla niejako zmateri;ilh:owanla naszych uczuó.
Cena prezentu stanowi SIC'leg61nle ważny problelll w r6wieśnlesych irodowiskaeh młodziefo
wych, w kt6rych prawie nikt nie dysponuje samodzielnie zarobionymi pieniędzmi. Dlatego należa·
loby k52tałtowa6 pogh\d - nie łylką zresztą wśród
ie Istotne znaczeule ma nie wyrało
młodzieży na w złot6wka<"h cena przedmiotu, lecz wartość,
jaką pnedsta.wla on dla osoby obdarowywanej.
Warto tri soblr. uświadomi6, ie polski odpowiednik słowa prr.zent - łj. upominek - oznacza
pnedmiot, mający p r z y pe mi n a 6 ofiarodaw·
cę; jeżeli tak. to łeb neezywisła wartoi6 tkwi we
właściwym dotiranlu do konkretnej osoby, w od·
gadnlęciu, co ona lubi, co ją interesuje, co bawi,
co zbiera. Niestety, bardzo rsęsto w pośpiechu na·
bywamy bezm.vślnie cokolwiek, byleby kosztowało
cho6 trochę dro:i11J, nit prezent niegdyś przez nas
,
otrzymany.

I

Spotykałem się nlejed~okrotnle

Damą z portretu jest Teofilia z Działyń
skich Szołclrska-Potulicka - pani dużego rozumu i serca, · która chlt1bnie zapisała się
okolicznych
w historfi Kórnika, Bni•na i
wiosek, wpływając zasadniczo na ich gospodarczy i kulturalny rozwój. Swe znacz~ni~
jako książnicy, zawdzięcza jedna.k kórrucki
zamek Tytusowi Działyńskiemu . który za~
czątkował ów zbiór najce~ni e jszych rękopi
sów· i druków.
D~eło Tytusa kontynuo•wał później jego
syn - Jan (żył w latach 1829-1880) wzbogacając b:bliotekę o stare księgi matema' :tyczne i przyrodnicze. Po śmierci Działyń
siostrzeni-ec
skiego jego dobra przejmuje
u
Władysław Zamoyski, który ostatecznie
schyłku swego życia przekazał zamek i bifundację
bliotekę narodowi tworząc tzw.
. \
kórnicką.
Jest to wspan..iały zbiór, pełen prawdziwych cymeliów rę'lropiśmiennych i drukowanych. Wśród 12 tys voluminów rękopisi?:w
znajdują się m. in. akta spraw z czasow
Kaz.imierza Wielk.:iego i Władysława Jagiełły.
Są tu np. relacje sporów z Zakonem Krzyżackim w których strona polska dochodziła
swych 'prawem uznawanych racji. Wyjątko

Osóbną grupę za.jmują mapy. atlasy, plany oraz licz.ne medale i odznaczenia. Wszystko to zaś zgromadzone w zabytkowych
wnętrzach zamku pełnego ponadto rzadkiej
broni, cennych obrazów i me·b li·

We fragmencie dotyczącym oświadczyn o.
rękę umiłowanej . autor pisał: „Dobra Eugejej przeznaczeniem jest
nia rozumiała, że

l>ZD!fN.J&.

~0:1uumnr

nr w (8131)

'

. Kai:dy z przecbowryvanych tu przed~io
tow ~zy n:am1skryptow ma swoją barwną
h1stor1ę, ktora mogłaby posłui:yć za kanwę
niejednej sensacyjnej JY.JWieści. Ot choćby
np. rękopis znajdujący się w bibliotecznym
skarbcu a nabyty w Paryżu w 1822 r. przez
Tytusa hr. Działyńsklege. Jest to początek
i koniec powreści napisanej przez... samego
„Clisson i
Napoleona. Opatrzona tytułem
Eugeniia" starnoWi ona autobiograficzną opoo romansie i niedoszłym małżeń
wieść stwie Bonapartego z . marayUanką Eugenią
poznał
Ciary. Przyszły cesat'z Francuz6w
uroczą panienkę w domu jej rodz.ic6w, bogatych kupców z Marsylii. Zakocha·ny IX>
uszy mł<ldy generał oświadczył się wkrbtce
jednak
i został prtez nią przyjęty. Kiedy
pa·nna dowie<iziała się pó:!.:n•i ej o n.iepoW')··
dzeniach narzeczonego w Paryżu (Napoleon
przeży.wał wówczas klęsk·! osobiste, był :iawet zdegr.adowany) przerwała koresponden-

Rodzi się Jedn.a k pytanie, skoro tak trudno wybrali prezent. to czy nie prościej ofiarować pienią
dze, za kt6re kat.dy nabędzie, co zechce? 'Jest to
żadnego
rozwiązanie najłatwiejsze, nie wymaga
za nieeleganwysiłku, ale powszechnie uchodzi
PKO, pierwszej
ckie z wyJątkiPrr formy bonu
wpłaty na ksiazeczkę oszczędnościową, losu · foterłi
fantowej.
A dzieciom? Z wyehowawezegb punktu- wid1enia
typu kieszonkowego daje się w różnych
terminach, okolicr.ność, którą chcemy uczció prezentem, wymaga od nas pomysłu. Może byó jednak
tak, że nastolatek od dawna oszczędza. sobie na
kupno upragnionego przedmiotu, wówczas - znamożemy mu ofiarować pie•
jąc ten przedmiot niądze przyspieszając jego nabycie.
pieniądze

Jest jeszcze jeden rod1aj bardzo pięknych prezentów, które ostatnio daje się nieco wstydliwie.
Naleią clu nich K SI Ą Z KI! W porównaniu z ln·
nymi towa.rami są stosunkowo tanie, więc znów
oceniamy je według wartości nominalnej, a nie

PREZENT
wartości

to

swy~j

treści

i

i

doznań,

wiełka

które ze sob!f,
szkod&.

niosą. Zły

Pozostaje jeszcze bardzo ważny problem - jak
dobrany prezent. Otóż upominek pozbawiony ceny powinien być zapakotvany bardzo s~a
rannie, jeśli kogoś stać na pomysł - ozdobnie.
Miło teł jest, jeśli dołączymy do każdego przedmiotu ciepłe życzenia, interesująco dobrany cytat
drobne z pozoru
lub dowcjpny komenta.rz. Te
sprawy mają ogromne znaczenie przy wręczaniu
jak i dorosłym.
dzieciom,
tak
upominków kai;demu,

wręczyć

dzieła.

połączył: się

z losem wielkiego

człowieka

przyrzekła mu wieczną miłość. Clisson
przysiągł
tułowy bohater powieści)

i

(tyr6w-

ruież .. .''

Dalej Napoleon opisywał nastrój w ja k i
po tym fakcie. Jego uosobieni e z.acu;ił reagować na piękno przyClisson
rody. zactiwycał się zapachem trawy, śpie
wem ptak6w iid- itp. Powieść kończy s.ię
dramatycznym obrazem śmierci Clissona, któ
ry jest już dowódcą wojsk. Smiertelnie ranny na polu bitwy pisze swój ostatni list do
Eugenii: „W wieku 26 lat zaznałem radości
' sławy i miłości. Czy będziesz szczęśliwą myśląc o nieszczęsnym Clisson_ie"?„.
Wiadomo, że rękopis powi'!Śc! wraz z . innymi dokumentamj miał Napoleon ze sobą
na zestapiu "'- na wyspie św. Heleny. Madonuskrypt oprawiony w twarde deski
tarł jakąś sobie wiadomą drogą do Paryża.
skąd już niestety tylko we fragmencie zosiał przywiE;ziony do Kórnika.
popadł

Oto jedna z historH,

którą możecie usły

cję.

szeć zwiedzając kórndcklie · zbiory. Gromadzo-

Bonaparte popadł w rozpm.--z - pia.i dłu
gie namiętllf listy, domagał alę wyjaśnień,
na które od/powiadano uporczywym młleze

ne przez 150 lat zawierają ane prawdzawe
#karby kultury po.Jsldej - Jtsi~gi I rękopisy.
Są one nadal bogacone o dzieła • h.!storU
Qot>
uroctu I Jeło piłmi~c'~

nl~ :Wteą.

nie ~Innym l najbliiszych znajomych o tym, czy
p~zednuot na.daj~ s_ię na upóminek, czy nie, po„praktyczność" lecz orywinna det,ydowac nie
ginalność . jego wykonania lub to, że jesł szczególnie poi;ądany. Można więc ofiarować nawet porcelitowy kubek, fartuszek gospoda.rski, jeśli fila un
niepowtarzalny kształt lub rodzaj zdobienia, albo
zwyczajny młynek do orzechów, jeśli znana re
znakomitycll deserów gospodyni dotychczas drobi
orzechy nożem. Można także ofiarowywać przed·
mioty osobistego użytku, jak bieliznę lub kosmetyki pod wa·runkiem, że będą one również odbiegały Jakością od tyeh, które obda.rowany używana
na oo dzieli.

I K ó RN I c ·K I E CYMELIA
W1·az :ir.
m1emąc.
Powstawała ona niecały
kolejnym' kartka.mi tego swoistego pamięt
nika uchodziła miłość. Po ni~j przyszła zawrotna kariera wojskowa.
Zachowane w Kórniku kartki noszą ślady
skreśleti i poprawek, jest to właściwie jakby szkic do mającego dopiero się narodzić

Wielkich wieszczów romantyzmu - Mickl11'Wie7Ą t Słowaclkiiego. Prze!>ogaty dział two-

poglądem, łe

z
prezent nie moie by6 „praktyczny„, tzn. do codziennego uiytkowanła. Jestem zdania, ie w gro-

rzy kolekcja grafii, która wraz z przepięknymi ekslibrisami liczy ponad .23 tys.
pozycji_ Na szczególną uwagę zasługują wykonane na pergaminie miniatury Stan.isła
dzieła
wa Samostrzeln.ika (XVI w) oraz
Hondiusza, Flacka, S. della Belli i innych
twórców.

średniowieczne
wą wartość mają również
odpisy kronik Jana Długosza i Wincentego
Kadłubka. Są fiu też rękopisy i autografy

Hnia~i lotniwoźnilk:ów, łączacy
czymi ok. 3 tys. miast i miejS1::oo
wości w ZSRR, wzbogaci się
maszynę ekonomiczną. nowoczesna.
Zgodnie z wcześnie.i
bezpieczną.
zawartymi umowami ,,Ił-86" będz-ie
także sprzedany Polsce i eksploatowany przez PLL-LOT. Być może
więc niedługo będziemy mieli okazję obejrzeć 20 z bliska i pazna4
jego walory.

zadbam.o I o wygodę poc!Jrómych.
i o bez·piec:zeństwo lot.u. Na przyw
k łr· d więcej niż 20 systemów
automasytuacjach krytycznych
tycznie zmien ia reżimy pracy sild anych
ników na o'Pt:vmalne do
okoli czno ści i informuje o tym załD "e samolotu.
W nadchodzącym rokiu Il-86 wejna liniach
dzie do e-ksploatacji
.,Aerofłotu" PO okresie prób, do-

Drobiazgi dnia codzienn·ego

.„Do północy było jeszcze daleko, więc
Dania z portretu wiszącego w sali herswego
bowej w bezruch'!.( oczekiwała na
„trubadura''. Dopiero o 24. gdy zapieje kur,
zjawia się bowiem przed zamkiem konny
rycerz, by jak co noc uwieźć wybrankę na
romantyczny spacer po. kórnick·i m JłSXkU ...
Biała

ł

*

Bezpieczny

go, zaSlużoneeo wieka bLura kon- na diwóch bocmych 201Len.iac.h llOd- ~". r:astosoiwano wiec ruiJno- skonalen.ia rozwiązań i &prawdza•
strukcyjnego S. W. Il;usz'.yna, któ- woiz,ia umieszczonych ;pod skrzydła wocześniejsze rozwiązania lronstruik nia zastosowań. Je<ien z najwięk
z pr'ZOdu Pod cyjne ł technologic=e. S~cjalnie szych w świecie p0dniebnych przerym obecnie kieruje uczeń auto- mi oraz jednym -

tu .!lpOl.'towo-turyllf;ycznego, organizowane w wielu
miastach, c;ieszą się
dutym zaint(,'resowa.niem. Chętn~h
do na·b ycia używa
nych sanek. łyż ew
butów narciarskich
i innych zimowych
akcesoriów ruie lYra
kuje.

rloripł~1~ ·

I

lllliadl do piania'!! pow~

„

K6rnlk pOłotony Pod Poznaniem nad pięknym .feziorem, stynia
w kraJn l poza srauicaml, z bogatych zbior6w mieszczącycll
:w 11aozotyckim zamka.

STOKI - „Jezi,o,to Sta.r ej Sowy"
NRD, b.o. godz. 15.30 „Straceń
cy" USA od Lat 18, godz. 17.15,
19.30

OKA - ,;raik. tu cicho o zmJe.rz·
cbu" rad.z. od lat 1.2, godz. 12
„Mętcz~ma

Dziś

JESIEŃ

•

sesja RN

m. lodzi
Dziś o god&ioie I w sali obrad pny ul. Piotrkowskiej 104
rozpoc7.nie się XV zwyczajna
1esja Rady Narodowej m. ł.o

I ZTMA NA '\VST

•Szkolenia• Przeglądy pól• Zebrania i rozmowy indywidualne
-,I

dzł.
Głównym

tematem sesji bę
dzie ocena stanu i perspektyw
upow"echniania kultury w mia
stach i itminacb województwa
miejskiego łódzkiego.

Honory
dla

zaslużonych

W gmachu USC Ł6dź-śr6dmieście
uroczystość dekoracji
obywateli tej dzielnicy.
odbyła
si ę
zasłużonych

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Tadeusz
Gonerski, Longin Kacprzyk, Ludwik Kaźmierczak, Kazimierz Lepla, Czesław Marciniak. .Jadwiga
Mosińska, Natalia Rychlewska-Wandachowicz; Złoty KrzYŻ Zasłul(i Ryszard
Dorant,
Lucjan
Dulu,
Helena
Ostojska,
Edmund
Rózga,
Witold
Sędsiński,
Euseniuaz Tokarek, Helena Urbań1ka, Józef Wawrzyniak; Srebrny
KrzYŻ
Zasłui!i .Jan Banasiak,
ladwiga Demus, Władysław ImperoWiC'I, Jerzy Kowalczyk. Jan Łu
czak, Stanisława Małecka, Bogusław Szulc, .Jan Chellcki. Stefania
Kowalska, Lech Rybarczyk, .Józef
SWierczyński, Anna Szekalska, Jósef Tomczyk; Brązowv Krzyż Zasługi Ewa Guderska, Lucyna
Jabłońska.
Grażyna Jolanta Jankowska, Anna Krotocka, Ryszard
Kruk, Zbigniew Kubiak. Stefan
Lasota, Bogdan ł.uczak, Maria Ma,jek-Bllek, Julian Baranowski, Józefa Marciniak, Zy~unt NieblT}'dowski, Tadeusz Pąprotai_ Zofia
Sawczuk, Jarosław stui111:, An·
drzej Stępień, Eltbleta Szczepaniec,
.Jadwiga Walicka, Bogdan Wasiljew,
Ryszard Zaręba.

Honorowa Odznakę Miasta Łodzi
otrzymali - Stanisław D:riersbicki,
.fózef Hacia, Jan Perka. Marian
Pruski, Stanisława Rogowska, Jullan Ta.rgaszewski, Janina Tropisz;
Odznakę
„Zasłużony
Pracown '.k
Państwowy" Ewa Balcenak,

a

Złotą

Odz.nakę

finansów PRL" -

„Za

zasługi

dła

Józef Klicki.

a wsi dobiega końca
kampania zbioru ·ziemiopłodow, zaczyna się natomiast ukres wzmożo•
ncj pracy polityczne.i i oświatowej. w najb!iż.«zym <·zasie we
wszystkich gminach odbęda się
zebrania kół ZSL i orgauizaej; partyjnych na temat zasad
polityki rolnej i rozpoczna się
zajęcia na różnego rodzaju kursaeh, wzbogacają,cych wiedzę
rolników i podnoszących ich
kwalifikacje. Prowadzone będą
rozmow:v indvwidualne z członkami PZPR ·i ZSL, odbęda się
także ogólnowiejskie zebrania.
poświecone omówieniu polityki
sc('jalne.i oaństwa.

1\J

Ważną

przeglądy

akcją

będą

Jesienne
pól w gospodarstwach
indywidualnych i w

rolników
gospodarce
uspołecznionej,
Aktyw gospodarczy gtllln prowadzić będzie rozmowy z rolnikami, sprzedającymi do uspołecznionych
punktów
skupu
produkcję
15 tys. zł,

wartości
dokona się

sław Piwowarski, Roman Blażejew- warlllllków
ski, Leszek ~orz~niowski, Edwar?
Włod~rcz~k 1 Mirosław Paprocki,
a~cen,owano
potrzebę .szvbszeg.o
n.iz ~<;>tvchc~a~ oodno~ze:i 1 a kwal.1fikac Ji. rolil1i.k?W· Mowiono ta~ze
o. kon 1ecznosc1 le 0 psze~o WYPOS3;Z~n.'.1 roln ~c~wa . wojewodztwa mie1~k ie go
łodzk i ego
w
maszyny
i SJ)rzęt.
•
.
W cz.asie n~·ady gł~ zabrał
~IM>Ca. kierownika. Wydziału. Roln1ctwa t Gospoc!ar~1 Żywnościowej
K~ PZ~R .-. ~· Zięba, który o~ó~·ił nal'Y"a;m1e]Sze cel~ prac.v .Jes1enno.-z1i:nowej na w~i. takie. Jak
wzmozeru~ l!-kt~~i sPOłeczn~Pr<>?ukcyinei. rolmkow, oodeb!eme
~iomu . znaiomośc: ootrz~b. rolmctwa i stworzeme pełrrue 1szych
· ·
- - - - - - - - - - - - - - - --

cych

do

przed

Prz:edstaw-i..ł
także
problemy, iiw i ązane

I

stoją
zadań.
najważnieill:i:e

wyikona.nia
rolnictwem

z rozwoiem
hodowli, warzywnictwa i intensyfikacja pr odukcj i w l(ospodarstwach
małych i dwuzawodowych .
Na z akońc zenie narady ~los zabrał sekre tarz KŁ PZPR Z. Faliński, podkreślają.c m. in. J>Qltrzebę stałego doskoruilenia pracv J>Olitycznej na wsi. 2lwr6cił uwagę
na korzystny kl.iJIDat DJl wsi. przyczyniający się do roz:woju. zarówno gospodarki· uspołecznionej, jak
i
gospodarstw
ind:vwidua.linyd1.
Klimat ten należy jak najpełniej
wykorzystać w działallllości
DOlityc:znej i oświatowej na wsi w sezonie jel'>ienno-zi mowym.

I

---------------

NA BUDOWIE TRASY W-Z ,

• Wczoraj odbyta się w KŁ
PZPR narada, inaugurująca pracę
polityczną i oświatow"
w wo.ie·
wódzlwie łódzkim. W spotkaniu,
które
prowadził
sekretarz
KŁ
PZPR - Zbigniew Faliński, udział
wzięli m. iin.: zastępca kierownjka
Wyd?.liału Rolnego i
Gospodarlci
Ży-wnościowej KC PZPR Stanisław Zięba i prezes WK ZSL Felicjanna Lesińska.
Zarówno w referacie
Tadeussa
Plaski
kierownika Wvdzidu
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościo
wej KŁ PZPR. jak i wystąpieniu
wiceprezydenta Łodzi
Lecha
Krowirandy, a także w dyskusji.
wiele miejsca poświęcono SJ)rawom da.Jnego rozwoju rolnic.twa
i zwiększania produkcji rolnej •
Omówiono najważniejsze problemy, zwią;um.e z l(ospodarka ziemia.
specjalizacja i kooperacją, ro7JWO·
jem usług .na wsi .i inwestycjami
rolniczymi. W dyskusji, w której
głos zaibrali:
Jeriy Czacki, Miro-

Kampania sprawozdawczo· wyborcza
wStronnictwie Demokratycznym

Zaawansowanie

robt'>t

„rzy
hi~ storn naszero miasta mwesłycji
drogowej umoiliwia
już
przystąpienie do układania betonowego podkładu pod torowisko tramwajowe na skn:yżowa.niu
Trasy
W-Z z ul. Piotrkowską. Brv11:adv
drogowe głóWinel(o wykonawcy. tj.
Kombilllatu R0bót Drol(owvch. ieszcze dziś wejdą na !tr<>P tun elu
przejjcia oodziemnego p0d
ul.
Piotrkow$ką. W naibliższ:veh dniach
roZJ)OCZDie się też budowę
koryt
dwóch Jezdni
iednok!f!1'1mkowych
przez skrzJiowanie z ul. Piotrkowska. W niedłul(im czasie ul. Głów
na połączona zostanie z ul. Mickiewicza; ieronie DO obu stronach
ul. Piotrkowskiej sa już przyi?ot"wane do ta'kiel(o oołaczenia.
Dziś raoo nast:n>i też zmia·
na o,rganizacji ruchu w a.L
Kościuszki. Zamkniety zostanie odcinek iezdni wschodniej mie'1z:r ul. żwirki i ul. Miokiewicza.

~ real~~acji najwię~zej ~

~

Objazd skd.erowany zostanie w-zez
torv tramwajowe
al. Kościullllk.i
w t:veh samycłf miejscach eo dotychczas, tyle że w przecilwnych
kierllJilkaeh. I tak samochody jadą
ce al. Ko.ściuszki od ul. Zwirki bę
dą przejeżdżać na jezdnię zachodn i ą i PO minieóu sklrzyżowania z
ul. Mickiewicza będą wracać
na
j ezdn i ę wschodnią,. Budowniczowie
Trasy W-Z apelują do kierowców
o zachowanie szczególnej ostrożno
ści przy przejeżdżanii,u wrez tory
trll!Illwai<>we oraz na od.emu zachodniej
jezdni aJ. Kościuszki.
gdzie ruch be<lzie odbvwać sie w
""u k ierunkach.
~ Od priyszłego poniedziałku
~ rozpoczna się roboty tramwa~ jowe na skrzyżowaniu
al.
Włókniarzy
z ul. Mickiewicza.
Wprowadzona zostanie w związku
i: tym nowa organi.zacja ruchu
w
tym rejonie, m. in. ruph tranzy·
towy skieruje się ul. Zeromskiego.
(kt)

Dyżury członków
Dziś, Jak
żury pełni6

każdy wtorek,
będa członkowie
mitetu kontroli społecznej.
W Urzędzie Miasta
przy

w

•

Bałuły

-

.KK.S

•

Górna -

ul.

•

Polesie 10-14 i 15-18;

pomocy przechodniów

Pies w teatrze

,,3 marca w
punkcie us!ugowym Spó!dzietnt Pracy Przemysiu
Skórzanego przy ut. Rojnej 35
zlotylem zamówtente na uizycte
dwóch plaszczy skórzanych 'dta
mn!e t dta tony) oraz marynarkt.
JednoczeSnie wplacUem ~ tys. =~
zattczkt. Gdy w potowte kwtctnia
poszttśmy do mtary, okazalo stę.
te skóra jest w nie n.a.1Lepszym
stanie. zaznaczylem więc w zamówtentu, , te chodzt n.am o skó~
ctelęcq dobre.1 jakośct. Ponieważ
jedna.le takte.1 skóry wtedy nie
by!o, kterown!czka punktu wyznaczy!a mtarę na ttptec. W ttpcu
jednak tet takte.1 skóry nie bylo,
w następnych mte#tacach równtet.
Zntecterpttwtony
tym
ciqgiym
przesuwaniem terminu ł kotejnymt obtetn!camt napisałem 10 va:tdzternlka ':i:ażalen!e do prezesa

spó!dztetnl. W odpowiedzi dow!edzta!em stę, że ~kóry ct ątece.1 n!I'
ma I nie wiadomo kiedy będzte .
Poradzono mt :leszcze tebym ~a.
gtqda! do innych uunktów.
wszystko to pięknie, cz11 jednak kterowntczka nte powinna

poinformować mnie o tym
:zńacznte
wczemle.1?
Sta„atbum
się wtedy o uszycłe tych p!attgdZłe tndztej. A tale, zwodzo-

by!a

ozv

ZDkwidowono

tramwajowego".
Pytamy wtęc wraz z mteszkań
caint ostedta zar.zew: kto zapom·
ntat o te1 wysepce J w iakt
sób motna ten oczywtsty bł«id
naprawtć1..
R.

potrzebny przystanek

Mleczna zgadywanka

-

&et. 38J-31

w sekretartacle teatru,
ł

sis-sa.

Tak a!ę na ogóŁ sk!ada, te o
statnto większoSć
decyzjt MPK
!tle cieszy stę poputarnoś c tą wSród
Łodzian. Czę§ć z n!ch podyktowa na jest obt6ktywnyml trudnoścla·
m!, z Jakimi to przedsieb!orstwo
od pewnego czasu się boryka.
Ntektóre jednak 1ite bardzo wla··
dotno z czego wynikają.
I tak np. otrzymatt.łmu ostatnló
ttst podpłsany przez kilkunastu
mteszkańców
os!edta Zarzew w
tmtentu pozo1ta!ych zamteszkujqcych je lodzian. Sprawa dotyczy
ttkwtdacjt przystanku tramwajowego
na ut. Przybyszewsk1e110
przy ul. Morcinka, co sprawia, że
mieszkańcy tego osiedla zmuswnt są podqżać do odteg!ego pr:11sta11ku prz11 ut. Tatrzańskiej, 11·
sytuowanego zresztq w od!eg!o!cl
kitkudzieslęctu metrów od ut. Promińskiego. Optymtstycznte nasta'wtenl do tycia mienkajcy o~te
dta Zarzew t!umaczq robte ten
fakt jako zmu8%anle tch do korzystanta z rekreac ;inyc1' space-

•Po·

Będzie

mleko

J>Od d rzwiami.

czy n !e będzie? - w takte zga ·
d11w anki co rano „ bawtq st ę" m teszkatk11 bloku prZ!J ut. Md1'11si>I ·
sktej 90. W
dniach 11, 12 ! 13
października mleka pod drzwtamt
nie byto, za to 14 pa:tdzłerntka
postawtono od 1'4Zu... 4 ttt1'y. Nie
byto mteka 28 I a9 pa:tdztetntka.
a 30 dostarczono Je ok. godz. :w.
Nie buzo go tet 2, 4, t t 6 listopada.
PrzyjmuJqcy
zam6wte11~a
na dostawę mteka do domu personel slctepu przu ut. Cza1'nlecklego 4 odpowiada lnterwentuiacym klłentom, te „nawalH'' transport, albo te roznostclet.
Mleczna zaad11w11nka trwa. Cł '
kawe Jak d!uqo jeszcze.
R.

W

NĄS7.VM

.. Dz1ł'nołk

REFLEKTORZE

Prpularny"

Plotrkow·
tel. m-47

ska 96, H-103 t.lldt.
I JłJ-10 w 11o<!zlnach 19-12
Piszcie do nu, a w płlnycb
spra-cb teletonuJcle.

Szajkę

i!roźnvch

ZSl!-22
253-11
409-3%

mysłowych

334·31
334-28
245-72
220-89
395-85
01
09

ulic

Pogotowie
Pogotowie
Pogotowie
Pogotowie

gazowe
Mo
Ratunkowe
wodociuowe
335·ł5
Strat POŻBl'll&
18. W-U, 795-55

35T•7'1, 481-00

•

włamywaczy

zatrzymano do dyspozvcji Prokiuratury Rejo.nowej Łódź-Bałluty.
(ikt)

Wkilku zdaniach
• Spotkanie w Klubie Brydżo
wym „Kontra na jedną lewę"
dziś o godz. 17 w DDK przy ul.
Limanowskiel(o 1~6.
• Indie przeźrocza I widokówki cWś o godz. 17.30
w
DDK l:ir:i:y ul. 1 Maja 87.
• „Kultura i folklor Tadżyki•
stanu l Uzbekista.nu" odczyt
mgr Jana Sulil(i dziś o godz. 18
w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym przv o!. Wolrnośei 14.
• Dziś o godz. 18 w BWA prz:v
ul. Wólc zańsk i ej 31/33 rozwczyna
czyeh do 01(ólno;>olskiego Turnieju
Wiedzy o Sztuce. Wykłady odbywać · się będą w każdy wtorek. w
terminie i miejscu wvżej DOdanym. oraz w piątki · o god.z. 19 w
Klubie ,,Na PiQtrze" 1>rzY ul, laracu 'I.

1'7,15, IS.30

SWIT - „Pierścień księżnej Anny" po!. b.o. gqdz. l.l5.30 „Czterej muszkdete•rowl.e" JX!n.
oa
lat 12, g . 17.30 19.30
SOJUSZ - nieczynne
TATRY - seans zamkni ęty g<:>dz.
9.30 .,Ostatn i film o Le gli C a dzoziem skie j" USA od la t 15,
godz.. l2. 14.

609-32

oświetlenia

TEATRY

god!z. ll8 .,Emli-

D4ecąnny
godrz.. 18.lłl
Ili.~ rypła"

TEATR 7.11 t:atto sprawa

MUZYCZNY -

god.>z. Ul

·r'Olle••

H

ftto,

,.aupa,..

aMcąnricr
8l)dl.

AiRLEDK PINOKIO -

w.- ...-.

llUZlh\.

HISTORII RUCHU
BEWOLUCYJNEGO (ul Gdańska nr 13)
codz. 10-18

ODDZIAŁ
RADOGOSZCZ (ul.
Zgiersk.a lł'l') godz. 10-16
ARCHEOLOGICZNE
l
ETNO·
GRAFICZNE (plac Wolności H)
gooz. 1.2-U
BIOLOGII EWOLUCYJNEJ Uł..
(pa;rk Sien.kdewieza) gQ(&, 10-L7
CENTRALNE MUZEUM WŁO·
KIENNICTWA (Pkm'kowska 282)

meceyime

OISTORII

MIASTA

ŁODZI

ł\IL

Ogirodowa 111) n4eC'Z711Ule

SZTUKI (ul. WłęckowskMgo Ili)
godz. lł-19
POLSKIEJ WOJSKOWEJ Sł.UZ•
BY ZDl\OWIA (Zf.ligowskiego 7)
godz. 16-1&

* ...

„

t..0DZKI PARK. KULTURY
WYPOCZYNKU (n.a Zdrowiu)
OGROD BOTANICZNY - czynny od godz. 10 do t.!Moku
ZOO - czynne od g, 9-11.~
(kasa czynna do &odt. 111)
·
PALMIARNIA (ul. Armil Czerwonej 1 /3) - czynna codtlliennte
oprócz pon1edtiałk6w w gom.
10-17
LUNAPARK (ul. KoMtantynow&lta 3/5) nieczynny
KĄPIELISKO „FALA" (.a-1. Unl.i ł)
nli!<:!Lynlle

BAI.TYK „Kozior~" USA,
od lat 11. g,o.d.z. W.30. Kmo rew.La „Bitwa o Midway"
USA
od lat 111 z aparaturą „Sensuround" oraz występami estradowymi gOd.z. 18.30. 19.30
IWANOWO - Doi Filmu Radzleckde.go „Kurierzy dyploma•t yczni"
ra<lz. od Lait 12, godz. 10, 12.15,
15, „Hallo Szp.tcbródka"
po!.
<>d lat 111, -itodz. 17.15, 19.30
POLONIA - „Powrót człowieka
zwanego kOlliiem" USA, od lat
15, ~odz. 10. 12.30. 15, 17.30, 20;

PRZEDWIOSNIE -

Dni
Filmu
Rad.meckllego pn.. Nowoiłc! kil,..
na radzieclt.lego „Front :r.a LI.nią
fro111tu" cz. I i II radz. O<l lat
1.2, godz. 9.30, 12.46, Ul, 19.1!

WŁOKNIARZ

- Dn.i Filmu Radz.ieckiego „żolnJl.erze wolności''
cz. III i IV ra.dz. od lat 12, g.
13.30 „ Hallo Szpicbródka" p-01.
~: ;a•t l.S, godz. 9.30, 11.30, 17.30,

3

WOLNOSC - „Przygody
:l:ółtej
wald.zeczki" radz. b.o. g.
12.30
„Powrót cZłowieka zwanego koniem" USA. od lat 15, godz. 10.
14.30, 17, 19.30

WISŁA

- D.nil Fdlmu
go „Knajpa na

tadiz. od lat 111,

llł.30.. 17,
ZACHĘTA

19.30

a.

Rad.~e
Pllatnick~ej"

10,

12.D,

- se.am
zamknięty
godz. 10 DRF pn. „Now<iści !dna radzlecldego"
„Sprzęerue
ZWTotne" radz od lat 15, godz.
12.13, li „Kobra" jap. <Xi la.t 10
gO<l.z. 17.15, 19.30
ŁDK ,,Miim!nol" ~. b.o., g,
Hi.1$, „I.au tarzy" ra<N. od la·t
15, godz. 17.30, 19.łS
STUDIO - Dni F>llmu
Radueckiego
„Pierwsza
Bastylia"
ra.d2., b.o. gooz. lli „Elizio., moje życie" h!szp. od l:ait 18, g.
1'7.30, 19.46
STYLOWY - „Pęjzarl: M.ryoontalny" pol. od lait 11,
go.dZ. 11
„PulltYl!da Tawów" wł.-ir. od
La.t 15, god~ t7, 19.30
DKM - „Znak! ZodiaJru"
poi,
od lat IS, gOd.z. 111.30 „Marullngo" USA, od lat 18, godz. 17.30,
19.45

KOLEJARZ - „Skreyde?ko ery
nótka" ~ . godz 17
GDYNIA - Dn.I Filmu
Radzieckiego pn. „Sly.nne ada·p tacje
ll~raclt.ie
„Zma.rtwychwstan.le"
cz. II r~dz. od Lait 111, godz.
I.2.15, 15 „Taka ładna d.Uewczyna" fr. od . lat 18,
godz. 10,
17.15, 19.30
MŁODA

GWARDIA

,,King

USA, od Lat IS, god2.
9.30, 12, 14.30. 17 „Noce i dnie"
1:1:. U, pot. od Lat 16, g. lMO
MUZA - „Azyl" pol. od lat 111,
Kong"

godz. 111.111 „Rollell'ooaster" USA
od Ja,t 15, g<><!Jz. 17.15, 19.30
l MAJ A - Polskd tllm archiwalny „Blały Mm:zyn"
od
lat 15, godz. 15.30 •• Flic Story••
tr. od Lat 15, godz. 17 .15, 19.30
POKO.J - „Jutro si~ pol!c.zymy
kochanie" czeski od lat 12, g.
15, „Joe Valacru" wł.-fr. Od lat
18, god.z. 17. 19.30
ROMA - ,.SZpdna'll: czyri:l cuda"
czeski, od lat L2. g. 12.111, ,,Od.. ra:l:ająey, brudnt, ilt" wł. od
lat
godz. 10, li, llf.11, 11.30

a.

20

APTEK
Stalingradu 15,

. Ob~ońcow
c1armana 15,
browskiego 89,
Olimpijska 7 a.

Główna

h .

NiDą

Lutomierska 146

'
STAŁE DYŻURY APTEK
Apteka nr 47·083, Aleksandrów
ul. KościUSZki 6
'
Apteka nr 47-08'1, Konstantynów
ul. Sadowa 10
'
Ap.teka nr 47-083, Głowno, ul .
l.owicka 96.

POWSZECHNY
godz.
1.9.lll
„Pr:zedsta'W'ieme
Hamleta we
wsi Grucha Dol.na"
NOWY - godz. .19.111 •.Z·włe>ka .•
JARACZA -

18

[r,

DYŻURY

WJEI.&I - godz. lt .,Czlowdek "
La Ma!lKlzy"

KIN.A.

14--16;

uięto szajkę groźnych włamywclczy

domość

265-96
741-ZO
03

Polmozbyt"

9-12;

dy•
ko-

I

na obietnicach„.

0

398-10
284-69

Pogotowie energetyczne
Rejonu Północ
Rejonu Południe
dla odbiorców t>rze-

- - ftW"

Piotrkowskiej 104 (blok •.B". po• Widzew - 13-16.
kój 518) w godz. · 10-12 i 15-17
dyżurować bedzie członek Prezy- '. Dyżur ozłonków DH.KS ze 8ród·
di·um WKKS.
'.
I mieścia odbędzie
się w tamteJW poszczegónyeh urzędach dziel.
.
.
W łódzkiej organizacji Stronnie- SD. Wvbrano nowe władze stronw
nictwa
w
tym
mieście; na ich ooe- nicOIWyeh dyżury odbywać się beda szym Urzędzie Dz1elrueowym
łwa Demokr atyczne.go trwa kampiątek. w godz. 14-16.
w następujących ii:odzmach:
le sta nął ponownie W. Kanar.
pauia sprawozdawczo-wyborcza. Na
sebrainiach w kołach
oraz m1eJ9kich i dzielnicowych komi1.etach
SD poruszane
14 najistotniejsze
problemy
!lJO]:ecmo-gQl.lJOdarcze~o
ł'OZWOju naszego woj~ódrD!lwa. ze
azczególnym u.wz1.dęduieniem usług
ł l'IZemWsła. W wvstal>ieniach dyskutanci nawiązując
do tradycji
tej organizacji. deklaruia
czvllY
Pirzyrpa.dkowi przechodnie zauwa-1 sce wysłano radiowóz patrolowy, stali ujęci. Odzyskano też w cało&
IJl)Ołeczne na rzeez miasta i woieżyli wybitą szybę wystawową w kitórego zalOl!a już nie miała wą,t-1 ci zrabowane przez nich 1>rzedmiorwództwa.
dokonam.o ty łącznej wartoici 1>rzeszło
70
Sk:lepie ze sp~ radiowym urz:r płiwośi::i. że do sklel)U
natych- włamania.
Przestepcy
usiłowali tys. zł. Do przygotowane-j k.ryjówOstabnio w Konstantynowie
o- ul. Uutom!erskiej 144 i
bradował Miejski Zjazd Dele11a:t6w miut zaalarmowali MO. Na miej- :r;biec, ale w wyniku oości~u zo- ki w:vwozili je ze sklepu przy użyciu dziecinnego
wózka,
klt6ry
ukradli właśnie w tym celu.
r6w. W •umłe jednalc ludzie mo1111
obte&ntcamt, czekałem od
W toku 1>0Ste1><>wania doch~e
cno się denerwujq - uczegótnte
marca I w konselcwenejł plasz~y
niowo-śled;ezego ustalono, że ci saet, Jctór.z11 ob!adotaanł :rakupamt
nie mam. Tak chyba lekcewat11ć
muttq pokonywać dlużazy odctnck
mi trzej włam:vwacze dokonali rów
kttentów nie motna".
drogt od tramwaju do domu.
nież trzech innych włamań, m. in.
MODEST JOTEJKO
Podobno,
jak
twierdzą autorzy
(adres znany 1'edakc.1!)
do pawilonu „świt". skąd zrabolłatu, na tch interwencje MPK t
wali aparaturę
radiowa wal'tości
Kombinat · Robót Drogowych odok. 60 tys. zł. oraz do Technikum
powiedziały, tł „zapomniano w11Spożywcze go ,
rabując
blankiety
budować wysepkt dla 11asaterów
przy ut. Morctnka, a bez tej wuświadectw maturalnvch i pieczat•epkł
nte
motna
na
tak
ruchllki.
zz bm. do Teatru Nowego przu- we.1 t1'aSie usytuować prz11stanku
Skończyło się
b!qka! stę czarny doberman. Wut-

Dzięki

lnfOrmacja o usługach
Informacja kolejowa &55-55,
Informacja PKS:
Dworzec Centralny
Dwo;rzec PółnoClly
Informacja teletonlcm&
Komenda Miejska MO
centrala
m-ia,
Pogotowie clepłowntcze
Pogotowie drogowe

SALA g.ralllci,.

poniżej

~

TELEFONY

MAŁA

o Zmiana ruchu w al. Kościuszki
aldy-1 .o Uk1adanie torowiska przez ul. Piotncowstcą ·

rozpoznaru. mlny<h mołllw""'
acji produkcji w &ospodar·
ach drobnych.

WAŻNE

got<W'i-

z bia·lym

kiem" szwedzkd., od l.ait JO, g.
I.O, 17.4S, 20
POLESIE - „Przygody Ro'bl.nsona Kruzoe" radz. g. 17, 19
POPULARNE - „Char lie Brown
.! jego komp;arua " USA, g. 16
„D.zi<!wczyna z reklamy" USA,
od Lat 18. godz 17 .30
ENERGETYK - nieczyn.n e
HALKA - seans zamknięty g. 15
„Mara>tończyk" liSA, od Lat ~
g:od.z. 17, 19.30
PIONIER - Dni Film u Radzieckiego pn. „$wiat baśrul i legend" „Jak Iwanuszka szukał
cudu" radz. b .o godz.
15.30
„Vincen.t Fca!IlCoils. Paul i i.nnl"
fr. od La1 15, gode. 17.dS, 19.30
REKORD - „Rewolwer „Python
357" fr. od la~ 18,
godz. 15,

INFORl\lACJI

O DYŻURACH APTEK

w Paoiantcacn udziela Aptek„
n.r 47-083, Armii Czerwonej 7
w Zgierzu udziela Apteka nr
47-080, ul. Dąbrowskiego 10
w Ozorkowie udziela
Apte1i:a
nr ł7-092 ul. Dzierżyńskiego 2.
DYŻURY SZPITALI
POŁOŻNICTWO

Szpital Im. Kopernika -

cl&ielnica Góma, Pora.dnie K, •11. Odrzańska, Cie.!>zkowskiego, R7.gowlka,
Lokatorska, Przybyszewskiego l gm. Rzgów oraz gineko·
logia 11 dzt~nicy Polesie,
Pcradni& K, ul. Fornalskiej.
In1tyłut
Połotn1czo·Gin.
AM
(ul. Sterlinga 13)
dzielnica
śródmie~cie, Poradnie K Kopcll'l·
skiego
Rewolucji 1905' r. gm.,
Brojce z dzielnicy Górna, Poradnia K, ul. Felińskiego oraz ginekologia z dzielnicy Polesie
Pcradnia K, ul. 1 Maja.
'
Szpital im. li. Jordana (położnictwo) - dzielnic" Widzew
i
Polesie.
·
Szpital im. H. WoU - dzielnica Bałuty i z dzielnicy Górna,
Pora.dnia K, ul. Zapolskiej oraz
ginekologia z dzielnicy Polesie,
Poradnie K, ul. Gdańska, Kasprzaka.
Szpital im. Curie-Skłodowskiej
w Zgierzu - położnictwo - ml.asto I gmina Zgierz, Aleksandrów,
Ozorków, auast.:i Konstantynów,
gminy Parzęczew i
Andrespol
oraz Łódź z dzielnicy Sródmieście Poradnia K,
ul. 10 Lutego.
Szpital im. Marchlewskiego w
Z~ierz1r- ginekologia - ml.G.sto l gm.' Z&ierz, Al~Ęsandrów ,
Ozorków, miasto K onstantynów,
gminy Parzęczew
i
Andrespol
ora?: Łódź-Widzew, z dzielnicy
Polef!le, Poradnia K, ul. Srebrzyńska I z dzielnicy
śródmie
ście, Porad.ni.a K ul.
l3 Lutego.
Szpital im. Biernackiego (Pabianice) - gmina i miasto
Pabianice.
Szpital w Głownie - gmina
1 miosto Głowno, Stryków oraz
gm. Nowosolna.
Chirurgia ogólna - Bałuty
Szpital im. Biegańskiego (Kniaziewicza 1/5) dla przychodni rejonowych nr nr 4, 8, 8, 9, 10 i 54,
Szpital im. Barlickiego (Kopciń
skiego 22) codziennie dla przychodni rejnowej nr 7, Szpital
im. Skłodowskiej-Curie (Zgierz,
Parzęczewska 35)
dla przychodni
rejonowych nr nr 1, 2, 3, 5, Szpi·
tal im. Marchlewskiego c Zgierz,
Dubois 17), Ozorków, Aleksandrów,
Pa.-rzęczew . Górna Szpital im.
Kopeirndka (Pabian.leka 62). Polesie - Srz.pttal im. P.Lrogowa (WOl
cż.ańska
195).
Sródmieś cie
SZp~tal im. Biegańskiego
(K:nia·
7llewicrza 1/5). Widzew - Szj!ital
Im. Sonenber!\a (Pienińy 30)
·
Chirurgia urazowa - Szpital i~
Kooern1ka (Pabian.icka 62)
Neurochirurgia
- Szpital im.
Barlickiego (Kopcinski ego 22)
Laryngologia
Szpital im.
Barlickiego - (Kopc i ńskiego 22)
Okulistyka - Szpital Im. Barlickiego (Kopcińskiego 22)
Chirurgia 1 . li.ryngologia dziecięca Instytut Pediatrii (Sporna 36/50).
Chirurgia
szczęk:>wo-twarzowa
- Szpital im. Barlickiego (Kopcińskiego 22)
Toksykolog.la - Instytut Mecyny . Pro.cy (Teresy 8)
Wenerolog.ta - Poradnia Dermatologiczna (Zakątna 44)
NOCNA POMOC LEKARSKA
dla poszczególnych dzielnic
czynna codziennie w godz. od
20 do 8 - telefon centralny 666-56
w Woj ewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Łodzi.
NOCNA POMOC
PlELĘGNTARSK.\.

dla poszczególny~n dzielnic
czynna codziennie w godz.
od
zo do 5:
Łódi·Baluty zabiegł na miejscu w izbie przyjęć Szplti.la Im.
H. Wolf, zgłoszenia na z.ablegi
w domu chorego tel. 'i77-77.
Łódł-Górna zabiegi na mi ejscu w izbie przyję(' Szpitala im.
Jonschera, Szoitala Im w Bell·
dzlńsklego, zgł:>szoo!a na zabiegi
w domu <'horego tel. 406-'i6
ł.ódź-Polesle zahle!\i na mi ~1scu w Izbie przyjęć szpitala iri'!.
Pirogowa, Szpitala im. M•durowtcza, zgłoszenia na ~ablegi w
domu chorego tel. 261-85.
Łód:ł-Sródmlełcle - zabiegi na
miejscu w izbie przyjęć Szpitala
Im. Pasteura, zgłoszenia na zablegt w domu chorego tel 864-11
Łódi-Wldzew
i:ablegl
na
miejscu w Izbie przyji:c' Szpitala Im. Sonenberga, z'(łoszenia
na
zabiegi
w dom•• chorego,
tel. 864•11
WOJEWODZKA STACJA
POGo·ro·wrl\ RATUNKO'\.\"EGI)
Łódź, ul.
Slenkie wiczo nr 137,

tel. 09.

OGOLNOŁODZKI

PUNKT INFORMACYJNY
dotyczący
placbwek słu2:by
zdrowia - l'Zyn,ny całą dobę we
wszystkie dni tygodnia, tel. 615-19
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Stokach po

lll-3'1-91,

na
kupie.
Tel.
16
25011 g

DZIAŁKĘ1500 m, budynek - jeden pokój wolny
- Sl11Ska, SP't'zedam 888-33
po 16
25248 g

DZIAŁKI;
budowlani! sprzedam. Andnejów. Sło
neczna 29, Marta Wołoszyn
2.5256 ~

KUPIĘ

dom na teren1e
Łod'Zli. Tel. 53-84-113 po go2
d7:inie 16
2527 g
DOM 5-pokojowy podpiwni
czony. wYl(ody, działka sprzedam.
Zgierz-Chełmy •
Kasztanowa 68
25415 g

I
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U

I
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~
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=
...
~
~

-

~
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E sportu

~
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domu bl1tntaka (li
km od centrum ~dU. ko
munikaeja rn.le1ska) spruci.am. Oferty „25S65" Prasa, Piotrkowska 96

llPRZJST wesołego mlaste
czka ore" wozy mieszkalne sp!I'IZed.am. Ł<>dt, Janosika 102
2H41 g

czaTne

COCKER
=eniek
lll-53-32

llti

KRYNICA Zd.rój - Centruml
Sprzedam połowę
dornu dwurod1.innego. au-

MASZYNĘ do S21ycta „Singea"' kupi<:.
Tel. 712-08,
?'<? 11
Sł964 g
KUPIĘ

stare, dute kłódki.
653-03, godz. ~11 i
Po 18
2541'1 g

Tel.

TAKSOMETR „P.oltax" me
chaniczny - kup~ ŁOdt,
Zaj<:c.za 18 a lub teL 75()-41
25306 g
KUCHNIĘ garz.owo-węglow11

stan
dobry - spr.zedam.
Piotrkowska 16-S& 25529
FUTRO damskie - sztucz
ne norld - spr~am. Tel.
83-99-96, P<> 18
~5617 g
PELISĘ

męską

~~1~~7:~oż~i~vośia cal~~~~ ~~e\ii~przedam.
cznei(o wynajęcta na kwatery 4 urządzonych poko1
kat. I. Oferty ,.65748" Prasa. Kraków, Wiślna 2
.
2868 k

kara-

2Kł4

g

KOŻUCH damski francuski
spr.r.edam. 341-95
ml9

BONY PKO kuple. 01 ~rty
„25516"
Prasa., Piotrkowska 96
-

łapki

francuskie sprze-

dam. TeL 53-11-M

=

DZIAŁKĘ
ogrodndcz• 0,74
h.a. 7Albudowanda stare, pil
IW! Sp~. Łódź, Bema 83
25435 g

(spód
Tel

nu-

{s3s::-2i

PENTACON
slx TL s
pry,zmatem TTl L228nol~ sprzedam. Te •
- 2551;1 g

SPan!el uoty,
sprzedam. Tel.
25430 g

SPRZEDAM Plil.nl.e
natę
„Haa:twing" prod.
BFN, Koło, tet. Ll-160, po 1.9
2542'1 g

ŁANU t

sprudam.

51-194!0

Tel.

2538.l.

g

MEBLE „Bl.ałystok" komplet (3,5 segmentu. szafa)
razem lub osobno sprzedam. Tel. 379-67, Marchlew
skJego 2'l-42 {Retltlnda) od
godz. 18
25425 g
KOŻUCH damski, nowy sprzedam. Tel. 485-29
25457 g

BIURKO I palm11
sprzedam. Tel. 211-78
24993 g
KOŻUCH damski pllnJe
sprzedam. Warszawska 71,
po 16
24996 g
ILUMINOFONI"' sprzedam.
Tel 723-21
25004 g
•
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POS~DACZESAMOCHODOW

OSOBOWYCH

~

się dodatko~o

samonośnym

części

posiada

~

~

możliwość

~

roczną gwarancję przy nie limi.towanym przebiegu kilometrów. ~

Obsługę gwarancyjną

pogwarancyjną prowadzą autoryzowane-~
stacje obsługi.
wym~enialnej lu~ w bonach
~
następujące punkty

~

~

~

WARSZAWA-Al. Jerozolimskie 89, tel. 29-60-51wew.11.
KRAKOW - ul. 18 Stycznia 511 tel. 36-200.
,
OPOLE - ul. Armii Lude>wej 7, tel. 356-54.
KATOWICE - ul. Uniwersytecka 12, tel. 586-021.
GDAt'ISK - ul. Grunwaldzka 921 tel. 41-83-36.

~

J

~

2883-k

SEZON ZIMOWY.
OPONA O STA.RVM BIEŻNIKU
TO ZAGROżEN'IE DLA TWEGO ŻYCIAI
SPÓŁDZIELNIA PRACY „GUMA" w ŁODZI. ul. BOLESŁAWA 5

sa

•

TAPCZAN - pólll:tt llp!TAd.am. Tel:. :113-ot rano
:łSOOI

I

KOMPLET sk6re.k buu.ltd. piżmowców •Pl'2edam.
TeL '1'2'1-31, godz, 1~20

„,

KOMPLET mebli - llphe•
dam. Oferty ,,.21!012" Prasa, Fl!.otrkows!Q IMI
MEBLE
antyki - l!lpro:edam. Tel. 8"-96 2!013 g

.

PIEC stałopalny d.am, TeL 342-4'7

l!lp!'Ul2~ g

--

MASZYNĘ

do haJftu sprze
25074 g

ł3-42-:J1

dam. Tel

SPRZEDAM płasze7:)'1k z papach11. suiltieneczk<: z ak.rylu lł-1.2 lat. Tel.

miś

2li096 '

51-51-'l'l
ZGRZEW~

dam.

l.200 sprzeReja 2. m. 16
SS035 g

Łódt,

.

KOŻUCH

duży

damski sprzedam. Tel. &2-85-35, po
16
1'1164 g

-

MAGNETOFON
!405 S na
gw.arancjd, adapter Sup.raphon
stereo,
kalkulato~
"'ielofunkcyjny sprzedam. 415-42, po 17 25087 g
LORNETĘ

prod.
japoń
skiej 20Xl50 - sprzedam.
Tel. 52-'18-79
1łll01 g
CASTROL sprzedam Hortensji 4
mu g
TCHORZOFRETKI -

spru

dam. Chocianowicu 2a

211116 ,

SPRZEDAM kof:uszek drlecti:cy, r.adio ,,Ewa". Tel.
2l250 g

51-68-00

ZBLIŻA SIĘ

o

charakteryzuje
wzmocnionym
nadwoziem
stalowym. Konstrukcja
przedniej i tylnej daje
pro·
gresywnego odksztQłcania w przypadku zderzenia.

~

grającą

U W AG A!

b

~

ewnętrzne O
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pojemność siłn. 1218 ccm, moc 57 KM, maks. prędkość 143 km/godz.
zużycie paliwa 6,4 1~100 km przy szybkości 90 km/godz„, ~·~ 1L100 km
przy szybkosci 120 km/godz., 9, 1 l/100 km w m1esc1e.

,....,~..MVU~U~/U/U'H~.H~U'.H../U'~~H/H'~/U'U/~A9"'~/..Q/h"/U'/DZi

POŁ

SPRZEDAM pół willi (garaż.
ogród).
Mies'Lkanla
wolne. Tel. 889-54.
goc.z.
lł-17
25433 g

-

oraz

~

Prze się lor twa

~

zwrotność

miejskim

na w.w. sc:tmochód - w walucie
towarowych Banku PKO SA przyjmują
sprzedazy

~

DWA domy murowane ~
dnorodzdnne .., Łod'Zi, z
ogrodem 1600 ro, ogrodzone S1a tką - zamlenilę na
dwa mieszkania w Łodzi.
Łódź-Stoki, ul. Giewont 64
{cały d2'iet\)
25422 g

,..

~LUU.U.HF/.m?~~/rnl

nadw0zia, niewielkie wymiary, duia

zawie~;'~~~~~~~~~~C~~~ód w ruchu

Wpł~ty

~

-

bardzo miękkie

UL 4 TL
E ULT 14 T

~

opływowa łinia

-

l
T
T
EA 1

-=.::..
--... ~

kułowe

informacji udziela i zamówienia przyjmuje dział
zaopatrzenia
E. Soszyńska,
teł. 52-00-41.

budowlaną

~~

BŁAM,

Szczegółowych

DZIAŁKĘ

,..,,..m

obowych

wg podanych niżej wymiar6w:
FIAT 125p
t65X13 560X13
SYRENA
568X15 155X15
TRABANT
s2ox1a
WARSZAWA
640X 15
ZASTAWA
s2ox12
DACIA
t55Xt3
SKODA
t55X14
WARTBURG
600X13

NKTY:
- 11L Rzgowska 65
- uL Zgierska 208

=

KOŻUCH cl.amski, nowy sprzedam. Tel. 4$1-47 25161

ZBIORNIK
toniall'kę

aooo

~.

litrów, be

spręt..a.rkę

-

sprzedam. Tel. 51-18-81, po
godz. 1.8
25168 '
KOŻUCH

-

=

sprzed.am.
god7:. 17

męski biały

Tel

-=
-=
-=--

868-13, po
25218 g

DOGA
s-miesięczne.go sprtZedam. Inowrocławska a
251~ g

m. 49, godz. l&-18
KOŻUCH

m~ld

sprzedam. 2111-12

duży ~~14'1

g

HYDROFOR 300 1 - sporze
dam. Kosz.aldńska 20, godz.
lll-16
2$HIO g
NUTRIE - spru.ctam. Ratajska 8, godz. 11--18 25215
KALKULATOR ,,Privlleg"
583 D-E Ul funkcji sprzedam. Jana 16, m. 58, po
godz. 18
25242 g
NUTRIE atrakeyjne pastele i szdlry - sprud.am.
Aruk'zejów,
•
Up.ca li,
tel. 40
2529'2 g
mę9kt

k<ń;uch l'Usprzedam . Tel.
336-28, gom. L'l-20 25308 g

NOWY,
muński

losy w kioskach •Ruch•

-

-

PIĘTNASTOMIESIĘCZNE

GO
oobermana {pies) spr.r.edam.
Kusocińskiego
92, m. ł, blok :!el A
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Wojewódzki Uniwersytet Re>botniczy ZSMP
w Łodzi
LISTOPADZIE
przyjmuje doda~kowe zapisy

~

~

kandydaci na wyższe
uczelnie!

.W

MIESIĄCU

no kursy przygotowujące do egzaminów
wstępnych na wyższe uczelnie.

I

Informacje I zapisy sekretariat WUR ZS~
uL Piotrkowska 232, tel. 614-54
w 1todzłnach lZ--15 i 16-19.

~

I

'7/././././/././././././/.//././././././././///.///././/././//./././//./././././/././././././ ././././/././././h'
SUPOREKS oraz inne ma-1
tel'ialy budowlane
sprlledam. Tel.
240-M godz.
9-15
2.~2!13 g

:111388 g

KOŻUCH tureckt brązowy
d... mski. futra - karakuły
czaTne oraz ł.apki kal!'aku
!owe sprzedam. Tel. 864-43
g

25364

FUTRA karakułowe - sz.alowy kolrl!ien jasny 48/170,
cielaki
czarne tamo
sprzedam. Tel. 226-'11. godz.
10-12 (16-18)
2[f{).l g

ORGANIZUJE CO MIESIĄC
(od pierwszego każdego miesiąca)

CH

KUR
dl

Dziekan i Ratla Wydziału Fairmaeeutycznego Akad_emii Medycznej w Łoo'lił podają do w.iadomoścl.. że dnia
24 listopada 1978 r. w sali P<>Siedzen Gmachu Farmacji {ul. Narutowteza 120a) odbędą sil: publiczne dyskus.I<' nad rozprawami doktorskimi:
ho •
·godz 17 - mgr farm ' Teresy Rio'lcity-Tcryigu w1~z
pt.:
:.Badanie pr7:P.mlan aminoketonów w układzie
aminoacetofenonu".
Promotor: doc. dr hab. Jerzy Sykulski.
Godz 18 _ ingr farm . 1ire.ny Nadolnej pt.: „Badania
nad zachowaniem wY'oranych witamin grup~' B w posiłkaeh I dziennych raciaeh pokarmowych .
Promotor: prof. dr hab. Henryk' Młodeckl.
Prace tloktorskiP 1 riceny recenzentów wyłoż~no do
wl(lądu zainteresowanym w Bibliotece Akademii Medyczne! ul MuszyńskJ!ego 2. Wstęp na rozprawy wo!.
.•
.
2972-k
ny.

•

li

DZmNNIK POPULARNY

Dr

258 (9138)

I MĘŻCZYZN

WARUNKI PRZV JĘCIA:
wykntałcenie

podstawowe, Wiek od 20 do 40 lat, uregulowany stosunek do służby
wojskowej (dotyczy tylko mężozyzn), dobry stan zdrowia, niekaralność.
Podczas trwania kursu osobom nlntere..owanym przedsiębiorstwo umożliwia bezpłatne dobycie samocbodowero prawa jazdy kategorii ,,B", Dla najlepiej wywią
zujących się ze swoich obowiązków po dwóch latach pracy w zawodzie motornt·
czero (dolyczy męźC1!ym) Istnieje możliwość zdobycia kwalifikacji kierowcy autobu·
sowego kat. Dm.

~ ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE

OBWIESZCZENIE O LICVT ACJI
Km. 197f77, ltomorna:k Sądu Rejonowego ~ Łodzi
Rewiru XIV A. Laskowski. mający 1rnncelar1ę przy
ul Zachodniej 7'1. zawiadamia. że dnia ~ listopada
1978 r. 0 godz. 12 odbędzie się licytacja samochodu
osobowego m-ki „Wołga" Gaz 21. rok prod. 1963, nr
rej 4330-IW oszacowanego na k'Mltę !IO.OOO zl. Informa~j! ud'Zl!eia biuro w dniti licytaJC;!t. tel. 29ł-m, ll'fM-k

OB IE T

fi

i informacji o warunkach pracy i płacy udziela dział
kadr MPK w Łodzi,
ul. Tramwajowa 11, p. 6, w godz.
7.15-15 (wtorki 9-17, soboty 7.15-13), tel. 816-20
wew.
178.
111111111111111m1111111111111m111111111111111111m111111111111111mnu
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WYKONAWCA POSZUKIWANY

„FIATA 1ł'r - ae lub 81!0''
do remontu - kuplę. Ofeł'
Piotrty ,,25191" Prasa.
kowska M

ZAKl ,ADY
GALANTERYJNE PRZEMYSŁU GUMOWEG 0
„S T O M I L"
w lodzi, ul. Piotrkowska-22
ZLECĄ DO WYKONANIA
1

5Z-84-03

Orientacyjna ilość w 1979 roku wynosi
ca 70,000 szt.
Terminy dostaw wymagane są w ilościach zabezpieczających zdolność produkcyjną oraz potrzeby rynku określane na ca 200 - 250 szt.
dziennie.
przedmiotowej
Szczegółowych informacji w
sprawie udziela dz. zaopatrzenia z siedzibą
w lodzi, -ul. Piotrkowska 22, tel. 600-38
lub 366.:40.
w

3010-k

r
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ze stopu alumlniowego w gat. PA-47.

m

po

linny
tel.
211100 g

=
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PRZEPISVWANl1E TEKSTOW
WYKONYWANIE ODBIT,13K
POWIELACZOWYCH
oraz KSEROK0 PH DOKUMENTÓW
formatów A-4 i A-3
WYKONUJE
dla ludności i przedsiębiorstw uspołeczni,onych
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW im. H. SAWICKIEJ
ZAKŁAD USŁUG BIUROWYCH,
Łódź, ul. Pabianicka 190, tel. 439-00.
·Usługi dla osób prywatnych wykonywane sq
w terminach ekspresowych.

=
=

=
=

1

=
=
;
_

=
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M·! kuplę. Oferty .. 25224"
Prasa, Piotrkowska 96.

„FIATA 125 ?" (1969) stan
sprzedam. Tel.
dobry lll5'70 g
53-67-38, po lli

Łodzi w
M-2
.,25394"
Oferty
Piotrkowska 96.

„SKODĘ 100 S" (1972) sprzedam. Rojna 28, m. 84,
:25582 a
od 17

„W UK 0"

M-3 43 m kW. żubardż _
Oferty ..25239"
sprzedam.
Prasa, Piotr-kowska 96.

25'23 fl

M-3 Retkin1a (wietow.!ec)
tanio sprzedam. Oferty
Prasa, Plotrkow„25560"
ska 96.

„FIATA 125 p ll!OO" (1974)
sprzedam. Tf':l. 6ll6-93, po Ml
25528 g

ZDUr\łSKA WOLA, UL. SZADKOWSKA 72/74
przyjmie do wykonania odlewy ieliwne do pieców
piekarniczych typ RKK:

---~---~-~

„ PI ATA

odbiOT
1211 p" sprzedam.
natychmiast 25530 g
Tel. 213-11, IX' 16

'

1.
2.
3.
4.

pilnie
103"
„SYRENĘ
sprzedam. Próchrulka 33-7.
25480 g
.
po 15

Belka rusztowa L-1000 mm
Bel.ka_. rusztowa L~1200 mm
l- ·}50 mm
Ruszta
l- 350 mm
Ruszta

„„ „

r

•

O F E R T Al

Zatrudnimy chętnych _ posiadających własne loka.le do prowadzenil' zakładów usługowych na zryczałtowanym rozrachunku
w branży:

Sp6łdzielnla

w

lnwalid6w
Łodzi,

składa~ po4

adresem:
Ele-ktrołeehnlczneJ

Apara.tury

„POKÓJ"
ul. Warecka 1, tel. 52-95-'IL_

2912-k
'7///./././/.////////////////./././//////.///./././././/.

~

§

- ZAKŁADY PRZEMYSŁU
·DZIEWIARSKIEGO

~

" O L I M P I A"

l6dź, ul. Obywatelska 137, tel.

~~

§

228-60 wew. 228

~

~

~~

~

~

~

wspólnie z

ŁODZKĄ KOMENDĄ

-~

' OCHOTNICZYCH HUFCOW
PRACY FSZMP
Łódź, ul. Piotrkowska 69
ORGANIZUJĄ W 1978 ROKU

~
§

Ochotniczy Hufiec
Pracy

~

§
~

~

~

DLA CHtOPCOW
I DZIEWCZĄT
od 16 do 17 lat w zawodzie:
ł KOTONIARZ

§

ł NAPVCHACZ

§

~

~-

~

ł PRZEKŁADACZ

Nauka zawodu trwa rok. Po za-

§ kończeniu hufca gwarantuje się
~ pracę w zakładzie. Zgłoszenia

~

~

~

~
~

~

.

~ ...

~

~

~

~

~

~
~

SONAR 2,ax100 do Praktllkd - sp!'zedsm. Zel~o25:b82 g
I, m. 2

Wioza

g,ru.
SPRZEDAM k!Jndiłał
godz.
:!lińS'k.1. Tel. 389-117,
25349 ~
8'-16
SPRZEDAM Piec c.o. SKA
Henryk
50, EKA IV 28.
gm.
Caban. Kal.lnów 60.
25352 g
Będków 97-163

BRAMĘ te.Lamną, rótne meble spr2e<1.am. Konstanty.
nów tel. 449, wdeczorem
25566 g

~

MAGNETOFON M 246-11 stereo na gW1111rancji sprzedam. Tel. 52-71-51 po lli
25&94 g

~

KOŻUCHY

afga.nlstański ,

~

stereofoniczny
krajowy,
ze s taw „Sony·• . płyty z.a.sprze·
g raniczne, castro!
dam. Fa.rn.alskiej 52-9
25653 g

~

PIES doberman 1,5-rOCU!y
oo sprzed.a.nia. March!'ewm.. 39 25600 g
skłego 66

~

~

~
~

~

informacji udziela ~
przyjmuje
~
dział kadr i szkolenia zawodowego ZPDz. „Olimpia 0 , Łódź, ~
ul. Obywatelska 137, tel. 450-26 · ~
lub ul. Piotrkowska 242, tel. ~
~
616-23 w godz. 7.30-15.30.

~/./////.//./././.F././././././././//./././././././/././~;.t--~//./1 ·

114~20·•

Oferty .25044" Prasa. Piotrkowska 96.

MATEMATYKA mgr Szymański

236-90
!5451 g

J.rorepetyNIEMIECKI do
przygotowand.e
cje,
Tel. 429-94.
egzaminów.
g.odz. 19-22. Żurawska
25513 a
ANGIELSKI. hdszpańskl
Lenie<:, Tuwtma 40-4
2M02
PRZYJMĘ
I11iczą. Tel.

fl

pracę

chaaup53·57-Sl, p0 17
248111 g

INŻYNIER

budowlany z
przyjmie
uprawnlell!laml
Oferty „25076" Pra96
sa, Piotrkowska.
pracę.

M-4

na

campingowy DOMEK
sprzedam. Grotnikd, Polna
25534 g
3. Ja kO'wdcz

§
~

~

--~-------TRZY pokoje z kuchnią,
III piętro
kwaterunkowe,
zam1e.rulę na dwu pokojowe. najchętniej I p iętro.

FRANCUSKI, rosyjskd., go®lina ll!-18, Piróch.nilka 21.
25341 g
m. 11, Ta;f"'v\d

na

ślusarstwa ogólnego względnie naprawy
samochodów osobowych i cięiarowych.
Oferty prosi.m y

LOKALU 4o-50 m w budynku wolnostojąc-ym ~
szukuj1t. Tel. 53-56-35. Po 18.

KOBIETA - wyk.sztaŁceru.e
średln.le, prawo Jazdy po-,
-dwuPokojowe - za- dejmie pracę w sektorze
dwa oddzielne prywatnym. Oferty .,25089"
mienię na
· najchętniej Prasa. FllotTkowsk.a 96
mieszkania,
Oferty
kwaterunkbwe.
2M30 g ' .,25058"
52-ł3-'IO, - po 111
Prasa, Plotrloow- EKONOMISTKA, która uska 96.
koń~yla z.aocznte Wydz.lal
Wkład 11& saPRZEJMJS
Rekreacjd i Turystyki, spe
mochód odJbiór najpó:tnlej TRZY
kuchnia, cjalność: org.andzac-ja 1 obpokoje.
Of&ty wszystkie wygody Ul'l9.
I kwa1'tal
na- sługa ruchu turystycrz.nego
Prasa, Piotrloow- dające się na - pracownię
„255145"
- podejmie pracę. Waruska 96
- zamienię na M-3 bloki. nek
Oferty
mleszkande.
25069 g „25633"
Próchnl.k a 5/24.
Prasa, Notrkow„Fiata
wk!;ad
ODKUPIĘ
96
ska
125 p" IV k.wanał 1!1ll! lub BYDGOSZCZ - duże m!e·
I kwart.a~ 1W79. Tel. 659-38 szkanie
za- CHAŁUPNICTWO przyjmę.
centrum 25506 g mienię
po 16
Łódź odpowied- Oferty
p ,r asa,
„2532'5"
Prasa,
.,25705"
Oferty
niio.
Piotrk<YWSka 96
WKŁAD „Fiata 125 p 1500"
96.
Piotrkowska
(odbiór 1-981) odstąpię. OPIEKUNKA, do pól:t.OlraP~,
„25"68"
Oferty
dwuipokojowe rooznego
GORNA clrLiecl<a - poPiootrkowska 96
te<!.
Dąbrowa,,
bloki, II piętro, 46 m plus trzebna.
NOWE n.adW02de „Wall"tbur blisko ogródek działkowy 33-42-M, w;jecizonmi
trzypokona
zamieni~
•
llll403
Tel.
sprzedam.
ga 353"
Tel. 674-36, godz.
211300 g jowe.
52-93-77, po 17
umiejąca
KULTURALNA
25629 g
8-15.
poszu·
dobru gotowa~ CZĘSCI „NSU 1000 Prtm"
DWA pokoje, kUchnla ll8 m kuje pracy u łnteligentn.ej
kupię Oferty ,,US17" Prad.zl.engodz.
I
na
rodrz.iny
piętro
I
kwaterunkowe,
sa, Pl!A>tr-.kQWSQ 96
zamie- nie. Ofe-rty „25525" Prasa.
Głowackiego0),
(ul.
nię na 3 lub 2 a.siedle żu P.!ootlrkoW1>ka 96
GŁOWICĘ do „Wuszewy"
Tel. bardź, Ste!ana. Tel. 51-20-31,
sprzedam.
górnej
Klo25486 g MASZYNOPISANIE.
498-0-7, od godz. 17 25437 g e>d 16.
25625 g
nowa 15--.J.O
BYTOM M-2 spółdzielcze
NADWOZIE „ Skody Hl5 S" - zamienię na równo.rzęd MŁODY, energicri:ny p.r2yjtanio ~pr.zedam. 479-65
ne (miejscowość obojętna). mie p.ra cę chlał u pn4.c.zą. Po
25561 g Le-On Szczepański, l"ltelber MB.da samochód osobowy.
Oferty
Inne pr-01pozycje.
ga 1/ł. Bytom łl-907.
~otklkowPl!" asa
,2&634"
3111 p ~ka
stan
.MR
NADWOZIE
•
911
oru „F1aita 1211" I POKOJE, kuchni•,
ldeal!cy
ła
Ul. Wazów u zie<nka !18 m - stare bu- POTRZEBNY tlraktor&yeta.
sprzed.am,
. (Rud.a Pablan.iclal) SSMl g downictwo - nadające się :;!oo.kl, Giewont CIS (o~rod
!6030 g
warsztat rui<:two)
Lub
sklep
na
M-2
(parter), zamienit1
nowego do I pięka 1!0 P"
„FIATA
OPIEKUNKA do półtora
kon~ecznle
spr~m. Tel. 13-94-30
dizlecka pou:zebr~nego
Bałuty_ Z1"lerska 51-4.
28088 g
Plac Komuny
251117 g na zaira:z.
26041! g
PaTysklej 4, m. 8
SPRZEDAM „:na.ta 1211 p - 'M-4 w Głogowie zamielllltl
1300" (l!J14), stan Idealny. na 3 pokoje w Łodzi tub
25659 g Pabla·nicach. Łask, 9 MaTel. 53-32-12
DYREKCJA
25185 g
.1a 52.
silnik
noWy- gbmy. blacha do ~e
Tel.
ś'l>tudam.
mónttu,

„WARSZAWĘ

2829-lt

„„

kuplę.

Prasa,

MIESZKANIE 4-. ~-. 8-poko0jowe lub segment - ku25526 g
pię. Tel. 863-07.

„RENAULT A R-16" sprzedam lub zamienię na „na
oriłz spr"l:edam
ta 126 p"
p1a<: z.alest.ony ~.ooo m kw.
Tel. t!l-6Z,
w Kolumnie.
godlz. 7-1.11, Pa~e

WYTWORN'IA URZĄDZEr\ł KOMUNALNYCH

kuchlni6.
pokoje,
DWA
wszystkie wygody, telefan.
IV piętro
balkon.
du~y
(bez Windy). centrum, bumdędzywoJen
downictwo
ne - zamil.enlę na du:te M-3
z telefonem do 3 plęth
(ewentualnie parter). Oferty „25554" Prasa, Piotrkowska 96.

NIEZAWODNY, młody, sta25<188 g
poran.nie wykształcony
Tel.
szukuje M-2 na rok.
samochodoWARSZTAT
„WARSZAWJ!; M-20" spirze 742-«, godz. 19-20.
wy lub p().Illieszczeru.e . (sidam. Łód:t. Grodzka 12
Oferkupię.
ła, w-Oda) 250SO g
15 m kW. do ty .,25186" Prasa. PiotrPOKOJ „FIATA 1.2ll p" - zamdendt: wynajęcJia,
12 a, kowska 96.
LJibelta
na „Fdiata 12.6 p" tub spr:ze
24965 g GARAŻU w okolicy
Ladam. ZgW8ka 1ł2, m. 20fl m. 2.
2S024 g POKÓJ do wynajęcia, od- giewnicka Warszawska
wa-rec- poszukuję. Tel. "724-04.
płatność za rok.
„NYSĘ llOl T"' ' 11przedam. ka 4.
25203 g
Maciejews•k a.
oo godz. 111
Tel. 359-23,
24989 g GARAŻ na pół roku po:15092 g
(51-76-33)
- - - - - - - - - - - trzebny. Tel. 52-36-83.
25611 g
POKOJ d·o wynajęcia. Tel.
„TRASANTA 901" Combi 679-77.
25015 g
sprzedam, tel. 746-38 Leszga('all: do0
,JULIANOW 25?.25 g 3 POKOJE w bli>kach od- wynajęcia. Ftatne za rok.
czynowa li a
Prasa,
„24962"
Oferty
stąpię na dwa la.ta. Płatne
„WARSZAW• 223" sprze- za pół roku. Tel. grzecz- Piotrk•O\VSka 96.
Tel. 1148-M, g()(i"J:. nościowy 673-92.
dam.
25484 g
blaszaGARAŻ składany.
&-17, opróciz ll!l.edzó.el
2ll1M g
do ny 3 x 6 - sprzedam. CieDWA pokoje. kuchnia
śla·k. Ckuszowa 22. . 25561 g
Besk~dzul.
„SIMCĘ lOOO" (LS6 3 ) _ Ła- wynajęcia,
zows.k!ie~o 4 (1&-18)
25212 ka 106 (była · Radziecka) _
25243 g
„FIATA 12l! p" odbiór na- MIESZKANIE trzypokojosprzed.am.
tychmU.st
we :_ dwa pokoje umeLódiź, Lutomiersk.a 127, m.
:!5331 g btowane - wynajmę obco62
krajowcowi. Oferty „25319"
okoarz>yjn1e Prasa, Piotrkowska 96.
„AUDI Super"
MATEMATYKA. - korepe11prn;edam. Niciairilllana 8/7
student IV roku
Z5279 g MIESZKANI~ 52 m - ! po- tycje
SbowJ.tński, tel. ~4-23
łazienka,
kuchnia.
koje,
2'50411 g
„FIĄ.TA 126 p" odbiór „Pol c. o., telefon do wyn.aję
Tel. cl11 r·odzinte lub lnstytuc.id.
mozbyt" sprzedam.
wa- MATEMATYKA,
chemda,
25320 g Oferty z prop01Zycją
746-17, wicezorem
Prasa, matwry. Malc.r ewskd.ego 30,
.. 25363"
runków
96.
Pio~rkowska
!!S'l-117
tel.
Dom.a.galski,
int.
„Mo·
SPRZEDAM tan.Io
2.M40-211538 g
skwdcza łl2" rok 1970. mieszkanie
SAMODZIELNE
Pirasa,
„215a71"
Oferty
w domku na pół roku do MATEMATYKA - studentPiotrkowska 96
wynajęcia. Płatne z góry.
ka 790-12. Os:zc.ze,p.alska
25W3 J{
Prasa,
. ,25463"
Oferty
!.'ZASTAVĘ 1100" fabrycznie nową sprzedam. Ofer- Piotrke>Wl!lka 96.
kan
nauka.
ANGIELSKI P.i:ok"ty „25370" P.rasa,
M-3 na Ret·ki.ru do wyna- wer®Scje. 799-39. Gaje.k
kowska 96
25367 lt
·
jęcia. Tel. 371-37, Po 18.
25558 g
„ WARSZAWĘ 223" Q.1'72)
na stu~
PRZYGOTOWUJĘ
ta·nlo spr-rediam. BlachaC!lta
remontu. M-2, telefon, do wynaji:cla dlla: prawo. hlistorla. Tel.
do
cz~c-J.owo
IAmanoWSktego
„25495" - Prasa· 53-12-3ł,
bl. Oferty
Thael.m.ainna ł, m. 4
25'321 J{
' 1&2, m. 98, FryclL
l".iotrkowua 96.
2'1138 "
eo /61. po Ml
„OCTAVIĘ" apr.zedam. Tel. 302-01, po 1AI 26031 '

w. ramach kooperacj'i w 1979 roku

Ili

SAMOTNY docent posz.ukuje polroju lub mieszkania na Dąbrowie lub · w
„2113-45"
poblitu. 1 Oferty
Prasa, Piotrkowska 98.

„ZAPOROŻCA" lub
kupię,
samochód

oksylację -ram profilowanych z kształtowni1ka

I

wyOBCOKRAJOWIEC
najmnie M-ł umeblowane.
Prasa.
„25324"
Oferty
Plotr•kow11ka 96.

NOWEGO „fta1a 1211 p" Oferty „25080" Pra-

kupię.

sa, Piotrkowska !Ml

„WA.RSZAWĘ

M-20", powietrzny a•pall"at nuł'kowy
Pa,b iainice,
sprzedam.
25464 g
Łąkowa 43 b
PRZYJMĘ praci: na dzdurk~uch
. k.a.rkę; sprzed.am
damski. Tel. 53-18-0~

251145

g

„FIA~ 126 p" nowego %51126 g
kupię. Tel. 4.115-31

ZESPOLU OPIEKI
ZDROWOTNEJ
w ZDU"RSKmJ WOLI
zatrudni
M-S Radiostacja ('19'75 r.) zaraz
od
buw
Większe
zamienię na
downlctW!e t.ndywidualnym,
LEKARZV
2
ewentualtllle innym. 888-33, .
STOMATOLOGOW.
211247 g
po 16.
M-3 kGm.fortowe śródmieś Warunki pracy i pła
cie - zamlenii: na 4-pocy do omówienia w
pojowe. Tel. 1!52-00.
2.5255 g dyt"ekcj'i ZOZ.

M-5 bloki Pabianice - zamnie.1 sze
mienię -na dwa
w Łodzi. Oferty „25168"
P.rasa. Piotrkowska 96.
POSZUKUJJli 1amodzleLnego mieszkania lub M-1.
~ru1a.
„2503'7"
Oferty
Piotrkowska 95.
SAMOTNY powukuje poPrakoju. Oferty .,25!.12"
sa, Piotrkowska 96 .
POSZUKUJĘ -kawalerki lub
pokoju z kuchn i ą. Oferty

„25156"
ska 96.

Prasa:

Piotrkow•

JAWOR, wo.1. legnickie mieszkatllle 35 m. bloki na pod·obne w
zamienię
Oferty
Łodzi lub okolicy,
Prasa, PiotrkiOW„25392"
ska 96.

....

„ ...

8032-k

pOSZUKUJQ cichego mamieszkania lub sarno• M-4 dwupokojoWe, rozkła
chętn.le
dziełnego pokoju,
do0we. telefon, II piętro.
przY starszej, kulturalnej Teofilów A, zamienię na
pani. Oferty „25167" Prasa . trzypokojowe lub większe, USŁUGI ta~ Nowo
Piotrkowska 96.
wszyst'kie wy.gody. dzielni- otwarty zakJad. Seymczallt,
Tel. ul. żel.alma Ili, Widzew
ca Górna. Dąbr· owa.
MŁODE małżeństwo ~u 52-85-73, godz. 18-20.
252411 g
kuje samodzielnego m1esz25574 g
ka•nia (płatne mieslęczn1e).
POSIADAM lolkal rui pra,.
Oferty .,25241" Prasa. Piotr- MIELEC M-2 bloki, 42 m. oownlę - podejmę wspo1I Piłl·tro. zamienię na po- pq1.cę. Oferty „Z5257" :Arakowska 96.
dobne w t.od"J:i. Informa- sa, Pl.otrkowska 96
POSZUKUJĘ M-2 lub sacje: Plotrkowska 82-26 .
25623 g ZAKŁAD gastronomiczny ,
modzielnego J>(lko.iti . Ofersklep owoco0wo-waireyWl!ly
ty „25294"' Prasa. Piotrkupię. Ofei·ty „25216" Pta
POSZUKUJĘ garażu w oko
kowska 95.
lica-eh Karolewa. Tel. 387-69. sa, Plo"tirlkO\VS'ka !Ml
25385 g
ABSOLWENTKA anglistyCERUJJS gaTdell"Obę cremki po8Z1Jkuje mieszkania.
~ę. dywany.
ko- GARA:t w śródmle§ctu ku- pl.tnę,
(Mo:tllwość ud.z.telan!.a
Kośch.1Mild.
repetycji). Oferty .,25368" plę. ewentualnie wynajmę. P.awldk.oW!lk.a,
15351 I
25141 I fl
Tel. 31S-84,
Pirasa. ffot.11kow.ka 811.

łego.

BLEKTKOMECHANIKA po
ja.zdów lnsta·l.owa.nle ra<lila.
auto-aLann, ustawianie z.a5,
plonu itp. Druka~ska
2-5295 g
Tabada j
TAPETOWANIE m1e9'1Jkań
tel.
wykonuje Khmcuk.
25347 g
376-76
Jasną
POSIADAM oową
polec-.a·m usłu
„Wo·lgę" śluby,
pn:ewo.zowe:
gi
chr21ty, lnne. Wl.asna d<'·
koracja. Zamówdema te le51-19-« wl.eczo-foI!llmne
2:5599 g
rem. Swdderek

skteo
otw.a.rty
NOWO
obuwndczo-ga1anteryjny po
dostawców.
szukuje
Ul.
Gdański,
Pruszcz
Pokoju -34,
Obrońców
25490
Ar!fta Ję<1J:zejczak
WARSZTAT sam<>chO·dO\Vy
l bu<!yne,k miesz1k al.ny (w
stanie surow·ym) w Zduń
s'przedam
Wall s:kdej
„Fiata
tub zamdenię na
hlb iillny.
125", „Wołgę"
Zd'Uńska Wola tel 14-22
~1.10 g
rzemieślnika

POSZUKUJĘ

produkcJi
z gotówką d-0
w ram.aeh koopera,cjll
ryn- nowego artykułu
Oferty ,.25084"
kowego.
Prasa, PiotrkO<WSka 96

UNIEWAŻNLAMY skra&.lo
ną w dniu 3.ll. 1!1'18 r. J)de-

czątkę Rady Spóld~Iru o
„Spółdzleln.ia
brzmieniu
Pracy Czystość ul. Urz~d
nicza 36 tel. ?OO-SS !łl-312
3000 k
Łódź Radia Sp-tni"

KRZYSZTOF Koce! zgubił
nr 49lf111
służbową
leg.
25195 g
wyda.ną pr11:ez UŁ
UNlEWAżNIAM
pieczątkę

KRZYSZTOF Adamiec zgu
leg. stude•ncką nr 9596
25313
p-rzez UŁ

blł

wydaną

JACEK Biafasińsk.i zgubił
le.g. studencka rnr -11736/L
25220 g
wydaną przez AM
ADAM Czechowsk:! z;gublJ
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LICYTACJA
Wyid'tiał Fmam>tYWy U.rizędu D'llielnicowego Łódź-PIO·
lesie zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 17 czerwca 1966
roku o postęp. egz. w administracji (Dz. U. nr 24.
paz. 151) podaje do wiadomości. :te w dndu 20 Ustopada
1978 r. o godz. 10 w Składnicy Zwiezionych Ruchomości w Łodzi. ul. Nafto:wa nr 1 odbędzie się spneda:I: z llcytaeji samochodu m-111 „Star 27". nr s!IIlllka
683112, nr podwozi.a 2700. nr rej. IS-5888, rok prM. 1965,
.oszacowllllleCo na kwotę 45.000 zł. Cena wywoławcza
33.750 zł.
W.w. samochód mo!na oglądać w dn1ach 16-18 llwskazanym
11topada br. w godz. 9-13 pod wy:l:ej
adresem. W przypadku niedojścia do skutku !lcytacjl
w pierwszym terminie. druga licytacja odbęd'Z!:le Ilię
w dniu 24 listopada br. Cena wywoławcza w drugim
wartości
połowę
term!nle licytacji wynosić będzie
2724-k
szacunkowej.

O~ZECZENl 1E SĄDOWE
8ąd Rejonowy w Łodzi w VI Wydziale Karnym
po r<>ZP91llllandu dhoia 31 marca 1978 roku sprawy Mil:'O'Sł81Wa Drz·ewieekiego. urodlE. 26 grudnia 1951 roku
w t.odzii, syna Tadeusza t Janiny z d. Powideł, osku·
tonego o to, te w dni u 13 stycznia 1978 roku w t.odzi. będąc już uprzednio skazany za pOda.bne przestę
pstwo umyślne 1 w ciągu I lat od odbyda za nie
kary zabrał w celu przyv.•ła.szczenia zegarek mall"ki
„Kmont" wartości 300 złotych na szkodę Romlll!la
Szczygielskiego to Jest o czyn z art. 203 § l k.k. w
związku z art. 60 § 1 k.k_ i 130 11 pkt. 1 k. w. oskarżone~o M1roslawa Drzewiecloieg·o uznaje za winnego dokonania zarzucanego mu czynu 1 za to na
podstawte art. 203 § 1 k.k. w związku z art. 60 § l k.k.
i 130 § 1 pkt. 1 k.w. oraz 36 § 3 k.k. skazuje go na.
karę 1 roku l G miesięcy pozbawienia wolnośei ora11:
5.000 złotych grzywny z zamianą w razie nieuiszczenia
w termmte na dalsze 50 dni zastępczej kary pDQ;baWieni.a woJnoścd,
Na podstawie airt. G2 11 k.k. oraz 113 I 3 pkt. 3 l ł
II.li:. one.ka wobec oskart.onego 111łldzór och!.ronlny na
ok:re11 ł lat t poleca oska·r nonemu:
a) poiwwtnymywa.illl.e Się od nadutywalll4ia alkoholu;
b) podjęcie i wykonywanie stałej pracy zarobkowej
w przedsiębloirstwl.e uspołeczntonym.
Na podstaw'le 11rt. 49 k.lt zarządza podai!lle w:vroku
2590-k
d,o publicznej wiadomośC1 w pra&te łódzkiej.

PRZETARG

Handlu
Przedsiębiorstwo
Wewnętrznego ~dział Handlu Artykuła
Wojewódzkie

mi Turystycznymi i Sportowymi w Lodzi,
ul. Teresy 100
OGLASZA'
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż . samochodu ciężarowego
markii „Nysa", typ 501, rok prod. 1970,
nr podwozia 64313, nr silnika 662235.
Cena wywoławcza samochodu wynosi
43.750 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 21 listopada br. o godz. 11 w naszym przedsiębior
stwie przy ul. Teresy 100.
Pojazd można oglądać w dni powszednie
w godrz. 8-15 na terenie w.w. przedsię
biorstwa przy ul. Teresy 100.
WadiuII? w wysokości 10 proc. cęny wywoławczeJ należy wpłacić najpóźniej w
pI"Zeddzień przetargu w kasie naszego
pr2ledsiębiorstwa przy ul. Piotrkowskiej
190, Oddziału III .!-- II p., pok. 20.

UW AGA! W riw:ie niesprzedania pojazdu w pierwszym przetargu, drugi prretarg
odbędzie się w dn. 28 listopada br. o godz.
11 w miejscu j.w. Dodatkowego ogłoszenia
o drugim pmetargu nie będzie. Wadium 'Z
pierwszego przetargu zachowuje wamość
na drugi przetarg.
Ogłaszający przetaTg zast"i:-zega sobie
prawo wyboru oferenta lub odstąpienia od
p:z;ta:gu .ber.z podania przyczyn, jak rów;uez me bierze odpowiedzialności za wady
sprzedanego pojazdu.
Pr~eta.rg .~będrzie się zgodnie z zarzą
dzeniem mm1stra komunikacji z dnia 14
kwietnia 1972 r. (Monitor Polski nr 26
2722-k
poz. 148 z din. 2 maja 1972 r.).
DZJENNm POPCLAJUIY ar -

'

zagubloną

brzlll!ienliu:
Sob„3360 m. Łód.t Ewa
le•k arz peczak-Urban~ak
dtatra Łódź ul. Pirytowa
25310 g
10"
o

... '

Drogowcy

przed kolejnym
egzam.ine

WTOREK, 1ł LISTOPADA
PROGRAM I
12.05 z kraju 1 ze łwiata.
12.25
Mozaika polak.Ich melodii. 12.45 Rolniczy kwadrans. 1.3.00 Koncert polskiej muzyki wojskowej. 13.25 Dudy
- instrument ludowy Europy, 13.4()
Kącik mel-0mana. 14.00 Studio .,Gama". 14.20 Studio Relaks. 14.25 Studio „Gama". 15.00 Wlad. 15.05 Korespondencja z zagranicy. 15.10 Studio „Gama". 16.00 Tu Jedynka. 17.30
Radiolrurjer. 18.00 Tu Jedynka. 16.25
Nie tylko dla klerowc6w, 18.33 Pół
wieku polskiej 1>losenk:i. 19.00 Dziennik wtectbrny. Ul.15 Kiermasz 1>i osenki polskiej. 19.40 Gwiazdy festiwal.u „Jazz Jamboree 78". 20.00 Wiad.
I
informacje dla kierowców. 20.05
Koncert życzeń. 2.1 .00 Wiad. 21.05
Olimpi jski alert młodzieży Moskwa 80. 21..15 Komunikaty Totalizatora Sportowego. 21.28 Utwory Stanisława Moniuszki. 22.00 z kra ju I ze
świata .
22.20 Tu radio
kierowców.
22.23 Opole na muzycznej
antenie.
23.00 Wita Was Polska magazyn
slow.no-muzyczny.
PROGRAM II

Srogie zimy jakoś nam ostatnio nie dokuczają, z czego
najbardziej
chyba zadowoleni
lC są drogowcy. Mimo to Jednak
co roku intensywnie przygotowujemy się do tzw. akcji 1imowej, do walki ze śnleriem I

B

l

gołoledzią.

W tym roku na terenie województw
miejskiego
łódzkiego,
p iotr kowskiego i sieradzkiego akcją tą objętych zostanie 5.859 km
dróg, w tym
402 km pierwszej

l>Dobrze wyprodukowane

dobrze sprzedane«

zlagierowe koszul
w wyniku porozumienia
trzech zakładów i OT „Uniwersał"
Na ogól droga modnego I tym samym at.rakcyjnego towaru
od producenta do ha.ndlu na.Jeżona Jest wieloma pneS?.kodami.
Stąd często to. co modne - cdY Jut vafi do sklepów modne
być przestaje i tylko za.lega w ma.guynaeJt. Dlatego tet każda.
łnicja.tywa skraea.Jąea. tę drogę witana będ7lie przer& klientów
s aplauzem. W taikf właśnie !JPOSÓb upowla.da.my k~"Ie,łną lnicja.tywę na.Jwiększego w ł.odzi domu t1>wa.rowego „Uniwersa.I"
ł trzech przedsiębiorstw: ZPB im.
Ann.ii Ludowej ,,Alba.",
ZPB im. J. Marchlewskiego ,,P«>lłex" or1111 ZZPO „Wólmanka".

Szkoła

22.311 Radiowo-TV

śpiewa

8tani!ardy

Srednia dla
Schubert: 114e..
nuet cis-moll. Trio . Meneut cis-moll.
22.55 Wiad .
T 1" ' F.WIZJA
PROGRAM I
6.00 TTR, tt'""' uprawa roślin,;
sem. I. 8.30 TTR , RTSS - hodowla
zwierząt, sem. 1. 8.10 Dla szkół: histori
Id. 8 Nauka 9.00
i kultura
w 11a · Rzeczypospolitej.
Jozyk
~
polski, kl. 6 - W. Katajew: „samotny biały t&glel". 10.00 Język pol•
ski, kl. 2 lic. - A. Mickiewicz:
„Dziady" - cz. 2. 10.45 ,.Lalka" odc. 9 (ostatni) - film TP. 13.25
TTR, RTSS - język. polski, sem. 3.
14.00 TTR. RTSS fizyka , sem. s.
15. 30 Telewizyjny Klub Seniora. l6.00
Dziennik. 16 •10 Obiektyw l6.30 Dzień
dobry, tu telewizja. 16.50 Studio TV
Młodych. 17.30 Klub dobrej roboty
- program publ. 17.55 Sonda. 18 .25
Raj
zwierząt „Pr2edstawiciele
afrY•kański~h małp" .
18.50 Raddmy
rolnikom. 19.00 Dobranoc. lS.10 Sl6demka. 19.30 Wieczór z .dziennikiem.
20.30 „Dni Turbin6W'' odc. 2 fil•
mu fab . prod TV ZSRR. 21.50 Skarbiec - magaeyn historyczny. 22.20
Teatr Małych Form - S. Lenz:
„ Państwo S oczekują gości".
22.55
Dziennik.
PROGRAM U
_
Jf:zyk angielski, kurs podst. 1
18 35
I. .•.
17.05
J•~k niemiecki, kurs
0
~~J
podst„ !. 7. 17.30 „ Baśnie z bliska
I z daleka" . 18.00 Magazyn lrulturalny młodych Wielogłos . 18.30 Studio Sport - Klub. kibica. 19.10 Wia\ domoścl - wydanie klele.ckle . (Ł).
19.30
Wieczór
z
dziennikiem.
20.30 Wtorek meloma~a. 21.30 24 godziny . 21.40 Wieczór fJlmowY.

Urszula DudZiall:.
w spodniach" - fragm.
poematu w. Majakowskiego. 23.05
Między dniem a snem.
PROGRAM IV
12.00 Wiad. ta.05 J'. Chopin _ wariac je op. s na temat „La ci darem
la mano" z opery „Don Giovanni"
Mozar t a. 12.25 w iad. (Ł) 2 28 Ch
. l ·
wila muzyki (ł:.). 12.30 Z cyklu: „Nowe
prądy I tendencje" aud. E, Dobrowolsklej (ł:.) . • 12.45 Giełda płyt.
13.00 Lekcja języka rosyjśkiego. 13.15
Rosyjskie pieśni ludowe. 13.30 Tu
Studio Stereo (stereo). ts.00 Wiad.
15 ()"
M t i k wt "
od
. ~ „ a ys a o e
c. POW
radiowej. 15.311 Chwila muzyki. 15.40
Ksiątkl, do których wracamy: „Dom
nad łąkami" - odc. pow. Z. Nałkowskiej. 16.00 Wiad. 16.05 wszechnica rodzinna. 18.25 Rozmowy o sprawach rolnictwa. 16.40 Aktualności
dnia (ł:.). 16.55 Chwila muzyki (Ł).
17.00 Czekanie na piosenkę reclal K p ńk0 (ł:.
k t
17 15 M
tneczna· (ł:.).
ro
·
uzy a 1 a17.40)
Pieśni Czajkowskiego śpiewa M. Szczucka _ sopran
(Ł). LB.OO Łódzki Magazyn Wojskowy (Ł). 18.15 Koncert reklamowy (ł:.).
18.25 Klub pod makiem zapytania „Jeśli mamy kłopoty s dzieckiem"
- cz. Il aud . z telefonicznym
udziałem słuchaczy . 19.15 Lekcja l i:·
zyka ang:!e1'k!ego. 19.30 Symfonie
Schuberta.
20.06
lrdna Archipowa
śpiewa arte 1 pleśni. ii.os R . Schumann ,Bajkowe OPowieścl" op.
132 21 20 e· audycja z cyklu: Aleksatider' Borodin _ „Ostatni walc
karnawałowy". 21.50 NURT - „Potrzebulę osiągnięć" . 22.10 G. F. Haendel: „Cara sposa" - aria z opery
„Rinaldo". 22.15 Prądy i poglądy.

Pracujących.

23.00 „Obłok

22.50

I!'.

Dni.a 10 listopa.da 1978 roku zmarł, pl!Zeływfty lał 'li, nasz naJl Dziadziu§

ukochańszy Mą.i:, Ta~

KA ROL
1

S. + P.
WAlLERVSłAilC

Pop"Seb odb~e słę dnia 11 lł.9to.pada 'br. o gods. 1ł 111& Cmentanu WoJ5kowym na Doła.eh, o czym l"OWiadamlaJa p&g>rątent w
głoboldm talu
~()NA, SYNOWIE, SYN<>WE I WNUKI
IP.l'oSlmy o n!Ykłada:n~ 1rondolen.cJI.

w dniu a listopada 1971 roku
dr-Oma :tona, MMDusia i Ba.bela

mmarła,

S. + P.
WlADVSŁAWA

przetywszy la.t 58, naj-

OLCZVK

4omu OLSZEWSKA
WY'Jl'l'O'Wadzenłe ~ich nam llWłok nasąpi dnia 15 listopada br.
o g~. 15 z domu lałoby przy ul. Towarowej S w KoluSl'lkach na
miejsca.wy cmentM"Z. Ptnostaja pogrąten, w głębOklm talu:
MĄ:t, CORKI, SYNOWIE. SYNOWE ZI"l';CIOWIE, WNUCZ!U
ł POZOSTAŁA RODZINA
11

Dn.Ja 111.

łbtloipada 1t7S

roku

zmarł

$.

+

Csto<wiek szlachetny l prawy

P.

ALEKSA1NDER CHĄDZVŃSIK1I
ADWOKAT
Pogneb odbęd-aie alę dnia 14 listopada br. o godz. 13 z kaplicy
cmentarza TZym.·kat. przy ul. Ogrodowej, o czym powiadamiają
pogrążeni

w

glębt>klej tałoble:

ŻONA,

SYN, COB.KA.

ZJĘC,

SYNOWA I WNUK

Z nieutulonym tałean sawładamlamy, te w dniu 19 listopada 1971
roku, po cfęłkich cll!irJ)ieniach zmarła , pNetywszy 3ll lat, najukochańsza Mateczka, żona, najdrotsza Córka ł Siostra

S.

+

P.

ELŻBIETA Nl8WADZIŁ-KROPIDŁOWSKA
Pogrzeb Odbędzie aię 1ł listopada br. o godz. t.5 na cmentarzu
przy ul. Retkińskiej, a wyprowa.dzenie naju·klt>chaflszych nam zwłok
nastąpi z kościoła na Retkini o god.:. H.20. Po.:ostaJący na zawsze
w nieutulonym żalu:
SYN, MĄż, RODZICE, SIOSTRA oraz CALA RODZINA
'IY POLSCE t w AUSTRALltl
Taggert powinieo był się jej trzymać.
Tak sądzisz? - spytała załamującym sle dosem. A potem cicho i pokornie podjęła: - Nie wyszłam mu na dobre.
Wiem o tym, nie potrzebujesz ml mówić. Ale byłam bezradna.
i Alan także. Jak on ' umarł, Archer?
- Został przyciśnięty do muru I próbował utorować sobie
drogę w:ieczki rewolwerem. Ktoś inny strzelił... pierwszy. Męż
czyma nazwiskiem Graves.
- Chciałabym go spotka~. Przed chwilą mów iłeł, te Alan
•ltt wygadał. Nie zrobił tego?
- Nie wspomniał o tobie.
- Bardzo się cieszę.. Gdzie on je9t łel:'uT
- 1 W kostnicy w Santa Teresa.
- Chciałabym go zobaczy~„. raz Jeszcze.
Słowa te napłynęły cicho z mrocznego snu. Zapadło milczenie, a w nim sen roztoczył się poza granice Jej umysłu, rzucając cień tak długi jak cienie. które rzuca zachodzące słońce.
-

- Jeśli tak za nim na.lałaś, czemu wciągnęłaA IO w coł
podobnego?
- Ja go nie wciągałam. On t.o chciał zrobi~. Zamierzaliśmy
wyjechać stąd razem.
- I żyć potem szczęśliwie.
- Zachowaj te tanie dowcipy dla alebie.
- N ie uwierzę w twój młodzieńczy sen o miłości , Betty. On
był chłopcem, a ty pod względem doiwiadczenia jesteś stu-a
kob ietą. Uważam. żeś go nabrała. Potrzebny ci był informator, on zaś wvdawał sie łatwv do zdobycia.
- Właśnie że nie. ._.,. Głos miała zdumiewająco łagodny. Byliśmy ze soba p6ł roku. Przvszedł do Fortepianu z Sampso. n em, w tydzień potem. jak zaczęłam tam gTaĆ. Straciłam irło
wę, i on także. Ale żadne z nas nic nie miało. Musieliśmy mieć
pien ią dze. że by zacząć na nowo.
- A oczywiste ich ź ródło stanowił Sam-pson. Porwanie stanow i ło oczywisty sposób ich zdobycia.
- N ie musisz nadmiernie współczuć Sampsonow!. Ale początkowo mieliśmv inne pomysłv. Alan chciał się ożenić z ta
-Oz i ewczyną, córką Sampsona. i namówić starego, żeby l?O spła
c ił. Sampson osobiście zburzył ten plan. Któregoś wieczora odstąpił Alanowi swój pawilon w Valerio. W i!irodku nocy przyłapal i śmy go za zasłonami w SY'J)ialni. jak nas podglądał. Zagroził potem dziewczynie. że jeśli wyjdzie za Alana. to ją wydziedziczy. Chciał też wylać Alana. ale wiedzieliśmy o nim
za du żo.
- Czemuśc ie go nie szantażowali? To byłoby bardziej w waszym stvlu.
- Myślel i śmy o tym, ale on by się nam nie dał ! ma nalle pszych adwokatów w całym stanie . Choć wiedzieliśmy o n im
n ie jedno . trudno byłoby zmusić izo do płacenia. Na przvkład
ta Sw iątynia w Chmurach. Jak mog!ibyśmv dowieść. że Sampson wied zi ał. do czego Jel używaja Troy. Claude i Fay?
- Skoro wiesz o n im tak dużo - powiedziałem - wytłu
macz. skąd mu się to bierze?
- Pytan i~ jest trudne. Kiedyś myślałam. że może ma w sob ie coś z pedała. ale nie wiem. Lat mu przybywa i chyba czuł
się już do niczego. Rozglądał sie za czymś . dzięki czentu na
powrót ooczułbv się mężczvzną: mogla to być astrologia. jakiś
d zi wny rodzaj seksu, cokolwiek. Zależy mu wyłącznie na córce. P ewno s i ę zorientował, że ona szaleje m Alanem. i niJZdy
mu t ego nie wybaczył.

-1'1-

ROZDZIAŁ

XXX

Kiedy zwolniłem przed Buenavista. zmierzch łagodził SZPetotę budynków. a wzdłuż głównel ulicy zal>8lał:v się latarn ie.
Zauważyłem neonowego chada na dworcu autobusowym. ale
nie przystawałem. Kilka kilometrów za miastem autostrada
znowu zaczynała biec wzdłuż brzetu.
wijąc sie u podnóża
urwisk nad bezlud.n ymi plażami. Ostatnie szare str zepv światła
dziennego czepiały się l)OWierzchni morza. powoli wchłaniane
przez wodę.
- To tu - stwierdziła Betty P'raley. Siedziała obok mnie
tak cicho, że prawie o niej zawmniałem.
Zatrzymałem się na asfaltoWYID poboczu tuż 'PI'Zed skn:vżo..
waniem. Po stronie oceanu droga opadała ku plaży. Na rogu
wypłowiała od słońca i wiatru tablica reklamowała atr akcyjne osiedle na plaży, ale jak okiem sięgnąć nie widać było
domów. Zobaczyłem natomiast star:v klub plażowv.
budvmki
stłoczone o dwieśc i e metrów poniżej jezdni. długie. niskie. nieokreilonej barwy na tle migotliwej bieli przybrzeżnych fal.
- Nie da się zjechać - powi edziała. - Na dole dr02a jest
ro:1lmyta.
- Wydawało ml się, :!e tu nie byłał.
- Byłam w zeszłym tygodniu. Obejrułam to miejsce r azem
z Eddiem, kiedy je znalazł. Saml)SQ!l jest w jednY1!ll z małyc h
pokoików w szatni męskiej.
- Lepiej. żeby był.
Zabrałe~ kluczyk od stacyjki I ZO&tawiłem Ja w samochodzie. W miarę jak schodziłem w dół, droga się zwężała, twOrząc wyboistą, gliniastą ścieżkę. z dębokimi rowami wvmvtymi po obu strOIU1Ch. D r ewniany pomost przed pierwszvm budynkiem spaczył się i pod stopami · wvczuwałem kePv trawy
wyrastające H
szpar. Umieszczone wysoko pod okapem ok.na
były- ciemne.
~
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W dlliu 12 llJiWpa4a 1878 roku
zma'l'ła

Dnia 1Z

na&& K'O-lełalnka

łi&łlopada

1978

r.

zmarła,

lat 78, nasu u•k:oohana
Mamus.la., Basbeia l Pra.ba bcia

przeływezy

DANUTA
KŁODKOWSKA

$.

lcle-rOWilllk pracowni pieśn.i l tadca
w Młod'lliełowym Domu Kultury
w Aleksandrowie. Człowiek o
wielkim 1e-reu. przyjaic-iel dzieci i
młodziety. Za swą praicę odznaczona Złotym Krzyłem Zasługi.
Rodzinie Zmarłej wyruy au-ureC'O

wsp6łe'zucia

składaja:

DYREKC.JA, RADA PEDAGO·
GICZNA, PRACOWNICY AD·
MINISTRAC.JI, MŁODZIE:t z
MDK w ALEKSANDROWIE
P~eb odlbodzłe się dnia tł Ił·
atopa.da br. o irodz. 15 w A!ekllan-

Wyira..y

głębokiego
śmierd

PROśNIAK
s do-mu PORCZYJ.ll"SKA
P<>&-rzeb Odbędzie alę w 6:rodę,
dnia 15 listopada br. o godz. 1ł
• ka.plicy cmentarza na Radogo.
IZCSU •
C2ym tH>Wladamla po~·
łlta.jąca w głębolkim 11mntk11
NA.JBLIŻSZA

wsp6Łczuda

RODZINA

Dnia 111 llstopada 1971 r. 'llmarł,
długi&,! I ciężkiej chorobie

p0

:t O NY

Koledze

P.

'f!NA MARIANNA

<Wowde,

a pt>wodu

+

I.

ZBIGNIEWOWI

+

P.

ALEKSAiNDER
MATECKI

KROPIDŁOWSKIEMU
byłemu kierownikowi In~ekto:ra
tu P.rzeo~waterowail. za.rządu Re-

mont6w t Inwestycji G06podairk:i
MieSZ"kani<l'Wej w Łodzi. składają:
DYREKC.JA. POP PZPR. RA·
DA ZAKŁADOWA o.raz KOLEŻANKI I KOLEDzy

stopada br. o godz, 15 ,z kapli~Y
cmentarza ftym1-<kat. na Dolach.

Dnia l!l Ustopada 1978 roku zma·
rła n.a.liza !!kocha.na żona. Matka
t Babunia. przefywuy I.at IS

W dniu U listo.pada 1978 ro.ku,
przeiY'W'H)' 1a.t Ił 7:mad

S.

ł

Piograeb Odbędzie alę dinla tł łl·

RODZINA

S.

P.

Wyprowadzenie 'IWło'k nastąpi
dnia tł ll•to,ada br. o godz. 15
• kaplicy św. Roeha na Radog-0az.czu, o czym powiadamiają
MĄ:t,

P.

WŁADYSŁAW

JOZEFA
KUJAWA
• OSTROWSKICH

+

KU ZAN
Pogrzeb odbęd'l:ie &ię dnia 15 tt•toPa.da br. o godzinie 1ł na Starym Cmenta'l"ZU przy ul. Ogrodowej.
ŻONA. WNUK I POZOSTAŁA

SYN I NAJBLIŻSZA
RODZIINA

RODZINA
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