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udziałem

sekretarz.a
generalnego
KC KPZR, prz1l<Wodatlczącego Rady
Najwyższej ZSRR, Leonida Breż
niewa l iminych osobist.oścl rad:Zieokich m-.az prezydenta
Republik!
Jm.dli, Neelama Samjiva Reddy. W
•8aie roun6w, które przebiegły w
atmosferze przyjaźnd i wzajemnego zrozumienia dokona.no wymiainy
poęląd6w na temat podstawowych
zagadmeń
stoS'l.lnk6w radz!ecko-in- 1~..._:!..;_~.:...,.~~L_!;J....1~;..:..~;,'::Ji-.-;.!:;.;.Qa.!"1o~~~~~~S;'.)4;~~~;:o;.;;~;_~U..~~iQiJ.;5limll
dyjskfuch, opMtych na ·podpisanym I"
w :t911 r. układzie o. pokoj;a, przyjaźni d wzajemmej współpracy mię
dzy obydwoma kraja.mi.
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.

zo

ZAOPATRZENIE
OCENA REALIZACJI
. . . POROZUMIEŃ
NZ ROLNICTWA W PASZE 'PRZYJ~CIE USTA \'\i7Y ZAOSTRZENIU
KONTROLI CEN

Dodatkowy pmit
porzalłu ·dzienr!go

30 września Komitet Generalny
XXXV sesji Zgromadzenia· Ogólnego 'Narodów Zjednoczonych za•
ledł jednomyślnie
włączenie do
porządku d-zieninego bieżącej sesji
dodatkowego punktu „PiLne środ
ki zmniejsze11ia niebezpieczeństwa
wojny". Punkt tein zgłoszony został na początku debaty generalnej przet mil!listTa spraw zagra·
'nicznych ZSRR, Andrieja Gromykę i został popa,rly przez delegacje polską oraz delegację kraj6w
wspólnoty socjalistycznej i wielu

Wystąpienie telewizyjne

K. Barciko\vskiego

inistrów
.Tak informuje rzecmik prasowy
br. odbyło
Ministrów.
Rada Minhltrów Wylluehafa In•.
formacji • sianie realihflJł per„

rządu 30 września
się posiedzeni-e Rady

zumień zawarł7ch

młędi)'

l&omł•

sjami rządowymi eraz MKS
w
Gdańsku, Szczeelni• l Jułrsęłlle.
Rząd dokla.da wnelldcb lłara6, lty
w terliilnie ro:swl-.zywaó ••łalene
w porozumieniach post11lał7. Jednoaze&nle Rada Mini.&trów
zaleciła
kierownikom wszystkich . re111>rt6w
łn.nych państw.
kontynuowanie· pracy nad lconeell·
wentnym wdelani«n w życie uah·
leń. których realizacja przewldzia·
na jest w przyszłoici, lub których
SWIĘTO
wprowadzenie w iycle
wymaca
zmiany od·powiednieh · przepis6w.
Rada Ministrów zaleciła mlnlstro'llri
pracy,
plac i spraw 10CJalnycb
podjęcie
odpowiednich
kr0k6w
z.mlerzających do nowelizacji
kodeksu pracy. co pozwoli. zreaUzoZ okazji 31 rocznicy proklamowa· wać szereg po&tulat6w dotyczący"b
nia Chiflskiej Re.publiki Ludow~3. m, !ID.. sk.raC:ania czasu prac1 i
Rada Państwa PRL i Rada Mini· nagradzania praeow.n~ków, któNy
strów w;rstosowały do stałego Ko·
rnttetu Og6lnochinsk1ego Zgroma- utracili zdrowie w zwią?J!tu z WY•

ChRL

Depesza z Polski

w,..

dzenia
Przedstawtclell
Ludo-wych
ChRL l Rady Panstwa t-ego kraju,
depeszę z pozdrowieniami t najlep.

lllZYMi tyczeniami.

(PISZĄ

konywainą pracą.

Nastc:pnłe Rada Minłltr6w emie
wiła stan uep&\nenia relnłełwa w

CZYTELNICY)

UZDRAWIACZE Proba
„Wszyscy zabieramy się 'd o uzdrawiania naszei cherej 11:ospodarki i dG róinyc:h „zabiegów chirurgicznych". l tak jesl do·
bue1. ale liczyć się powinny tylko fakty. Zaczyna się jednak
obserwować, moim zd!Uliem, ciekawe zjawisko róinych „11zdr.\wiaczy" na siłę, a moie tylko ludzi, którym zalety na mll•
ceniu i ,bałaganie. „Uzdrawia.Me„ ej saczynają działali pisząc
paskudne czasem i wyssane z palca anonimy i donosy do k•·
mitetów partii, zjednllllzeń łłp.
Czeka;ią i · patrzą co to się będzie działo. No i nczyna sii:l
Przychodzą kontrole. sprawdzają, rozpatrują, iądają wyjaśnid
pisemnych itd. Zabiera to wiele godzin pracy. Dudatkowo zllc:zna powstawać psychoza: co znów wyskoczy jutro? Kiero~·
nictwa zakładów i ptzPdsiębiorstw, to pneciei te!, mimo WSZY•
atl,o, ludzie i zamiast myśleć nad tym, jak zol;'gani.zowaó pracę
ab7 w możliwie krótkim czasie odrobió zaległości apowodowa-:
(Dalszy Clił& Ila 1tr1 2)

zamachu

postanowień

At.rykaiwk.i korespondent agencji
Prensa Latin.a poinformował
u
udaremnionej próbie zamacnu na
prezydenta Egiptu. Anwara Sadata
Wicepremier i ministeT spraw wew
t nętrznych.
Mohammed
Nabawi
!'small, podał do wiadomości, te w
związ,Ii:u z próbą &pisku aresztowano 75 osób. Dodał on, i:.e była
, to 10 udaremniona akcja przeciwko prezydentowi kraju.
Pretisa La.tj.na przypu=a. te
!lpiskowey wywodzili się z kręg6w
opozycji, kt6ra kryj;yirnje Sadata
w związku z !Wraelską polityką pre

Zacznijmy

problemu, który
międzyzakładowe komitety strajkowe uz;nały w negocjacjach z kom!·
gjatńi rządowymd za najważ.niej
szy: powołania niezależnych sam<>
rządnych
związk6w zawodowych
Do Sądu WojewO&z.kiego w Warszawie napływają
zgodnie z
. uchwałą Rady
Państwa weią:7
nowe wnioski o rejęstrację -związ.
ków i w naibliższych dniach można
oczekiwać orzeczeti sądu o wptsai!tiu pierwszych no\1.-o założonych
awiązków zawodowych do rejestru
od

osób prawnych. · Już ebeonie. -eanim io nastąpiło, w większości re•
rion6w i zakładów pracy 1apew•
niono komitetom warU.nki do nor•
małnego działa.Dla.
Powołana IO•
stała komisja dis- nowej ast•"«--Y •
11wiązkach
zawodowych, s ubia•
lem repre:r:entaeji now• po"·staJlł·
cycb związków.
Zakłądane obeonie związki 21łl•
wooowe wniosą z i:;ewnością wiele

płacowych in•icjatywy I !)OZyth.-u w proces odnowy, jaki objął dziś cały ruch
Mwodowy. Tego oczekują od nich
ludzie pracy, kt6tzy wiążą z dzia·
la-lnością związków
nadzieje na

i socjalnych . o zasięgu
ogólnopolskim, jak na podej~owanie decyzji o poważnym znaczeniu. Dokonano jednak w tym czasie bardzo dużo. Każdy
n'iemal dzień . września
przynosił nowe informacje świadczące o tym, że
porozumienia zawarte z
załogami robotniczymi są
prze~
rząd
uczciwie.
punkt po punkcie, wpro. wadzane w życie.

P E

łłIBSIE

na A.· Sadata

sydenta.

Minął miesiąc od chwili
zawarcia w naszym kraju
umowy społecznej, jak
zwykło się nazywać -poro·
%umienia podpisane w
Szczecinie, Gdańsku i Jastrzębiu. Nie jest to długi
okres, jak na realizację

DZIEi

,

czołgi

trak 1 Iran

Irackie

zadały

kontynuują ofensywę

sobie wzajemnle

ciosy swym \nstalaciom naftowym, Jec!nakte zachodni eksperci
naftowi uwatają, te powstnte szkody da Się usun~ć w ciągu 1-! tnie··
~ięcy i po tym okresie olla kraje
b1:tla mogły wznowić eksport surowej ropy na dotychczasowym
po·
tjomle 3,!i mln baryłek d2iennle
Najwlększe szkod1. zdaniem facłlow·
<!ów. powstały i:v dziedzinie raflna·
cjt ropy dla potrzeb krajowych.
w następstwie i.bombardowania irafl·
sklej rafinerii w Abad3,!lie 1 irackiej
w Basrze.
Zdolność przerooowa
rafinerii w
ciężkie

lomdliardowym obciążeniom. Ni.e-- czasem straty w produktiji po dziepokój .ten ~ela rząd, licząc że więciu miesiącach br. szacuje się
·l!lWi!lzki z&wodowe, ist.niejące i no- na l!B-2S mld zł. Liczby te nie
we, dopbmogĄ w przywracainiu wymagają
chyba
komentarza.
normaln~go rytmu pracy, w pod- Opr6cz :i'Jlla.nej sytuacji w produk·
noszeniu 'jej wydajno!id. Wymaga eji rolnej, wyjaśniają one w z.na
~o inteTes społeczny,
kof\iecz· cznym stopniu, dlac:tego nie nastiiność uchronienia ludzi pracy porze'! puje
zapowiadainy w porozumieinfiacją, Niestmy. wy.niki gospodar- niach · postflp w !.aopatr~u ryncze września dowodzą, że ta częśl ku i jak trudno będzie wykon.'ll'
porozumień nie jest reąlizowan.a.
to zobowiązanie w przysiłym ro·
Cały pokaźny
pakiet ostatnio irn.
wprowadzanych decyzji płacowy11h Cechą
porozumdeń
zawartych
pr~ekracza &hecne mo:iliwości na.· między rządem a przed.<1tawicie1a·
szej «ospodarkł. Wy~tarczy tylk3 j mi zał6g jest ich konkretnoś~.
kilka liczb mówi~ycb o konsekwen• ok!reślony tryb i termmy wprowa-

SZY MI S

ĄC

PD ZAWARCIU UMOWY SPOŁECZNEJ
autootycfllne, aktY"'--ru! rapreze:nto- cjl w wykonywaniu
zobowią-zań
wani-e ich interesów.
zacluniębch wobec załóg robot·
nicsych, a 1arazem a ska.li obcia·
Oczekiwania •t1olecłńe nie ·osra· łeń rynku. Do końca października
niozaj11 8ię jednak "'Y1-nl1łe de z podwyiek plac zapoczątkowaroli obronnej nowyóh orr•Dizaojl nych w lipcu skorzysta około 10
związkowych.
Nie nioinia b0Włe111 mln osób, pozo/stall zaś pracownicy
tej roU pełnić skutecznie w oler• 6t.lrzymają podwyżki w niedługQm
waniu od realiów ekonomlcłlln,oh. c~o.ie, przypuszczalni-& najpó:tniei
N'ie trzeba chyba w naszym kraja _w .tycmiu.
nikogo przerton;rwa6 o elem-.ntat•
nej zaletnośoi poziomu tyóia • WY•
W iii.all rocznej kosztuje to oko·
nikaml p.racy i- fospodarowania. lo 180 mld zł. Do tego dojdzie Dlatego satysfakcję, ~ jaką prey)· od 1 1tyeznia 1981 r. - realizacja
mujemy kole-:}ne decyzje płacowe i deeyzJi o podwyżkach emerytur i
socjaln~. mąci niepokój o moiliwe>- rent, masłłków rodzinnyc~, ~wiad·
ścl sprostania gospoda.r;ki, a 1'.\v~~- eseil z fllllduszu
alimentacyjnego
S7leza rynku, tym dodatkn1;ym, wie· - aa I..... kwołt 29 mld zl. 'ffm•

d'Zacia w zyei~, I o realizacji tych porozumień mow1my
Trzeba sobi9 bowiem zdawać spra·
wę, że zgłoszono 1 nadal Ilię zgła
na wiele ttowycb postulatów wy·
kracżających
poza porozumienia,
często
nierealnych, pnekraczaJ~·
cyeh moiliwoścl roapodarki.
K.onsekwentn:le natomiast wykonywaJ11e są i.llJile pUl!lkty pórozu·
mień, Od 1 stycznia 1981 r. ma był
powszechnie wprowadzony 5-dnio·
wy tydzień pracy. Wokół sizcze·
gółowych rozwiązań w tej sprawie
toczy się szeroka dyskusja spoleczna.
I je1Szcze lcdL!u. postulatów robot·
niea:ych w klegraifi<:mym .W.-óci~.

na Ka,;r-e-Szlrin.
CAF - AP -

Basrze wynosi

140

tys.

baryłek

W 275 dniu roku słońce wze·
o godz. 5.37, zajllzie zaś o
17.U.

szło

telefoto

ropy

Gdyby trak nie mógł jej
muslatby Importować na
11:tytek krajowy benzynę, paliwo tot·
niczc l inne produkty naftowe,
·Hafincl'la w Ą!:>adanie może przerabiać dzienrue. 610 tys. bar :;lek ro·
dziennie

r ie ·n obchodtq:

uruchomić ,

Danuta, Igor, Remigiusz

py. .lej produkcja pokrywała poło
kr.ajoweg.o zapotrzebowa11ia na

zurny sy op k

wę

produk~y

portowano

naftowe, a · ponadto eks· .
około

tych produktów.

nerti jut

zmusiło

300 tys

baryłek

rafl·

Zamknięcie

Japończyków

do

zakupu paliw n3 wolnym rynku
w Europie zachodniej.
(Dalszv cia2 a.a str. 2)

·Rozpoczęto

pracę

nad

nową

kon-

cepcją działania cenzury. Wprowa·
dzono transmis.ię radiową !JlSQ;y

niedzielnej, wycofano ze sklepów
„Pewexu" _deficytowe
artykuły
produkcji krajowej. Wypłacono zgodnie z porozumieniem - wyn1grodzein.ie za czas strajku. W 7 kopalniach zlikwidowano - w mysi
porozumie:iia z Jest·rzębia - czte·
robrygadową
organizację'
pracy
Pracuje sic nad koncepc-ją podnie·
sienia w ysokośei diet i dodatku M
rozłąkę Istotnym na pewno PNblernem iest ochrona zdrow ia spo-łeczeństwa. Podjęto szereg działań doraźnych w celu powiększoo.13
mocy wykonawczych na in westyeje
słuźby zdrowia ora.z dodatkowego
importu.:lek6w Generalną. st.opnio·
wą poprawę sytuacji w tej dzie
dzinie będzie mfał rui względzie
opracowywa,ny obecnie przez rzą'1
program rozwoju ochrony mrowia
i opieki społecznej w tatach l9Rt85, który zostacie przedłożony Sejmo'wi.

w dniu dzłsieJnym dla t.oibi
przewiduje aastępoAeą pogodę
zachmurzenie 11rzewaźnle umiar
kowa.ne z przelotnymi opada.mi
deszczu. Temperatura minimal·
na 10 st. a maksymalna 15 st.
C. Wiatr umiarkowany
polu·
. dniowo-zachodni l zachodni, ·
Ciśnienie o godz. 19 wyn-0slło
993,2 hPa (145,0 mm).

Wainiejs2e roeznice
1870 - Ur. s. Sempołowska,
pedagog, działa.czka społeczna.
19115
Powstał
Związek
Nauczycielstwa Polskiego.
1958
Wyprodukowano
pierwszą polską
maszynę cy•
frową „Xl'Z".
1895
Założenie
Związku
Polaków „Strzecha." w Austrii.

Toka .sobie

myśl

Uncja ostrożności warta. tun·
ta wiedzy.

Uśmiechnij się

Ten krótki przegląd mówi chy·
ba sam za siebie• .Jedna ze stron.
które zawarły porozumienie, wykonała

przeważającą

wlększośil

swoich zobowiązań. a pozostałe jest
zdecyaowana w. miarę możliwości
realizować' konsekwentnie w usta·
lonych termluach. Ich realizacja z
pewnością
nie będzie łatwa w
obecnej sytuacji gospodarczej. przy
tak wielkich stratach, kłopotach
zaopaf.rzeniowycb i rozluźnionych
związkach
kooperacyjnych.
Nie
spnyja temu zwolniony rytm pracy. od tego bowiem ." zaleźy nie tyl·
ko zaspokajanie materialnych po·
trzeb ludności, ale i postępy procesów przemian w tiałym nąszym
życiu społecznym.

""około SS centymetr6w wzrosł kilo wagi, z Jasnym! włos·

tu,

kami I niebieskimi oczkami."

•,

kmisi rzadnlei z obrad sejmowej Komisji
z nornikami miedzi w lubinie Przemysłu Lekkiego

Posiedzenie Rady Ministrów Porommienie
(Dokończe.nie

opatrzenia

-

przemysłu

drzewnego~

Stwierdzono konieczność utrzymania
dow październiku pierwszeństwa
wyrob6w staw węgla dla odbiorców rynkochoclai spadek wydobyela•
chemicznego, wych,
lekklei;o,
lnllych, utrudni należyte zaspokojenie
górniczego i
potle
Na
trzeb innych odbiorców.
dokonanej oceny, Rada Ministrów
kierowników restlrtów
zobowiązała
do wykorzystania wszystkich rezerw
artykułów
produkcji
zwiększenia
rynkowych. Podstawowe znaczenie
będzie miała postawa -załóg, ich troska o zahamowanie spadku wydajności prncy i produkcji.
ze str. 1)

ludności

,pogrzeb
Romana· Nowaka

30 wnefmia w Lubinie (woj. legresortu
nick.ie) komisja rządowa
pod przewodnictwem
hutnictwa,
mtn.istn Fn·nciszka Kaima, podpiporozumi1ooie ' z prezy(ł!um
saiła
Międ:z:yza1kł.adoweogo Komdtetu Zału„Solida.rność"
życielskdego NSZZ
Leg:nicko-Głogowskiego Okręgu Mie
18
dziowego. Dokument zawiera
pkt. dotyczących m. i11'1. organizacji
zakład6w
pracy, fu.nltcjonowa:ruia
KGHM i górniczych przedsiębiorstw
inwestycyj.nych oraz spraw płai»wych.

odbył się pogrzeb zasłtt~onego dziarobotniczego i pań~twowego · Rom ana Nowa>:a. Zmarły 'był dziaKPP, sekretarzem
łac zem KZMP i
PPR
Wojewódzkiego
Komitetu
Infegralną częścią uchwllly jest lii PZPR w Katowicaclt, I sekretarzem KW PZPR w Opolu, wielolet- sta towarów I usług, podlegających
nim członkiem KC PZPR, członkiem zaostrzonej kontroli. Była ona szeBiura Politycznego KC PZPR, przeKomisji roko 'konsultowana ze związkami
Centralne.1
wodniczącym
pracy
zakładach
Kontroli Partyjnej, Przez wiele ka- zawodowymi w
dencji piastował mandat posła na I w dyskusji pra~owej. Na Uście
Raczłonkiem
także
Był
Sejm PRL.
znajduje się 115 pozycji towarów
został
Odznaczony
Państwa.
dy
Orderem Budowniczych Polski Lu- 1 usług lub grup towarów i usług
dowej, O+derem Sztandaru Pracy o podstawowym znaczeniu dla zaJ i II klasy, Sląskim Krzyżem Powopatrzenia ludności.
stańczym i innymi odznaczeniami.
spo·
krytykę
Biorąc pod uwagę
łeczną, rząd zaostrzył kryteria, obQcen nowiązujące przy ustalaniu
Przyjęte
wości i artykułów mody.
postano.wienia mają zapobiec praktyce zawyżania cen nowości i traktowania jako nowości lub artykułów mody wyrobów, które na to nie

łacza

oc:

IRAN

.Komisja
d/s zakładników

zasługują.

Rada l\1inistr6w

nież
dzeń

i

uchwaliła

r6wrozpatrzyła
dziewięć rozporzą·

ustawy
do
wykonawczych
z 31 stycznia 1980 r. o ochronie
(lgotinie
środowiska,
kształtowaniu
I
Parlament irański postanowił we
wtorelt powołać 7-osobową specjal- z przyjętą w ustawie zasadą komtraktowania tej probleną komisję d.s. zakładników amery- pleksowego
zmienia.Ją
rozporządzenia
ka1'lskich, przeti:zym:y;wanych w Te- matyki.
sposób regulacjl prawnej , całokształ
heranie od 4 listopada ub. roltu.
?Chroną
z
związanych
spraw,
tu
Omawiano również sprawę, czy
kOmisja ta upoważniona jest do pro- środowiska przed Sl"kodllwym wpły
przemysłowej.
działalności
wem
wadzenia rokowań z USA w imie·
niu parlamentu, ale nie osiągnięto Ustalono m. in. sposób tworzenia
w tej kwestii dotychczas poro~umle i wykorzystywania funduszów ">chronia. Decyzja w tej sprawie zapad- ny środowiska oraz określono organie zapewne po przedstawieniu przez nizację i :!akres działania Państwo
wej Rady Ochrony Srodowlska:
komisję planu pracy.

Uchwala Nadzwyczajnego Zjazdu SPATiF

'

w siedzib.ie ZG
30 września
SPATiF ~ ZASP w Warszawie od. była się konferencja prasowa, na
której człOillkowie prezydium ~to·
warzysze.n;ia z prezesem Gu.stawem
Holoubkiem poi·nformowall dzielll~·
karzy o uchwałach podjętych ·~9
waLny
bm. pr.z ez nadzwyczaj.ny
Stowarzyszenia
z.jazd delegatów
Polskich Artystów Teatru i filmil
SPATiF - ZASP.
prowadZone
;ijaz.du,
Obrady
przy da:-zwiach zamkiniętych, toczy·
problemów.
ly się wok6ł dwóch
projektu przekształcenia działającego obeonie stowmrzyszenia w nie·
11:ale~ny związek artystów sc~n pol·
przystąpienia
skich oraz i;prawy
pracowników teatru do NSZZ „Solidarność". PytaJilia dziemtl.ka.rzy doprzy.
tyczyły przede wszystkim
szłego ksclałtu stowairzyszenia. Ja1t
członkowie
poLnformowa:no

SPATiF - ZASP dążą do nadm.ia
praw
swej organizacji pełnych
będą
twórczych. Jakie k;ryter·i·a
obowiązywały przy .przy:mawaniu
tytuł,11 i uprawnień twórcy? Czy
wy&tall'czy tytul m.a.gfatra PWST?
Czy np. akto1· posiadający prawo
autorskie będzie mógł zadecydować
o nier'E!jestrowaniu na taśmie
-V?OWej przedstawienia. w którym
zle zagrał? WS>Zys.tkie te kwestie
~zstrzygnięte :rostainą dopiero na
przyszłym zjeździe, kit6ry uchwali
nowy statut związku.
J11Jk wynika ·z tekstu wręczonej
zjazdu,
dzienikarzom · u.chw~y·
kwestia organfza:c-ji ZASP uzna·n41'
Została priez aele)tatcrii.I za sprawę, która może być załatwiona w
dalszej kolejności, jako priorytetowa, zaś Ul'lna!Ilo dzi.aia.nia zmie1·zająee do ostatec7ll1ego nadania form
prawnych związkowi „Solidamość"

.„

P.S. Wyjaśniam uprzefmie, ie 11a razie opisane, 1JY\11Mja nie
dotyczy mnie osobłśeie, ale ohttrwµję to zjawisko ł patrzę n<.l
nezeblu i stwler·
r.atroskane twane luclzi na tak zwanym
clzam, :le nie można „wylewa(, dziecka z kl\pielą". ·

L-------------------------------• Silny ·"Wstrząs tektoniczny
w kopal.ni „$zombierki"
• • kiesy„ ••„
fat?
z CZJJ8J

Dziś na stadionie tKS rewanż \'idzew-Manchester Utd.
Zapowiada się wielkie, emol:jonuMecz
widowisko piłkarskie.
wicemistrzów Polski i Anglii wywozainteresowanie kibiłał ogromne
ców piłkarskich. Po znakomitym
występie Widzewa przed dwoma tygodniami na Old Trafford w Man•
chesterze i wywalczeniu w dobrym
stylu remisu ze sławną nie tylko
na Wyspach Brytyjsl!:ich jedenastką
Manchester United, pozostała w klu·
bowej kasie ilość biletów rozeszła
Szczę•
się jak przysłoWiowa woda.
sliwi posiadacze karf wstępu na
stadion p~zy ~l. U!11i zajmą w dzlsi_e Jszy wieczor miejsce na trybunie, by być świadkiem rzadko
:Widowiska. Mamy naoglądanego
iż
dzie.Ję, że widzowie udowodnią,
znaJą się na futbolu, a swoim godopingiem, przebiegającym
rącY.m
pod znakiem dobrze pojętego kibl·
co"".ania, dostosują się do poziomu,
Jaki - , mam;y: nad1deję - zaprezen~UJą obie druzyny. Nle wątpimy też,
~e _zebra.ni na . widowni sympatycy
spor tu p1łlrnrskiego w pełni przestrzegać będą (zarówno w trakcie
trwania, jak i po za!{Qnczeniu spotkania), zalece1'l milicji i ~łużby pojestesmy . przy
Skoro
rządlrnwej.
jeszcze
porządkowych,
sprawach
jedna uwaga: prawo wstępu na wy.
znaczone przez organizatorów sektory trybun. będą mieli obok posiadaczy biletów wstępu I s11ecjalnycb
(wydanych przez RTS Widzew przepustek), wyłllfZnie właściciele legi·
tymacji Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej. Podobnie zresztą,
jak prawo w.jazdu na parking przy
ul. Krzemienieckiej będą mieli t.ylko właścici<>le pojazdów, wyposażo
(Dla
nych w specjalne przeoust:t:i.
sprawnego rozładowania ruchu, należy je umieścić na przedniej szyble samochodu). Wróćmy jednak do
aktorów dzisiejszego widowiska.•
jące

WCZORAJ PO

•klej prasy. Wraz ze szl<olenlawcem
Widzewa, J. MACHCl~SKil\1 odpopytania sprawowiadał na liczne
zdawców sportowych.
- Czy Jłiłkarzom M, u. odpowiadać będzie panująca w Łodzi angielska aura?
robi
nie
- Deszczowa pogoda
nam różnicy. Liczę, :l:e nawierzchnia
boiska, na którym wystąpimy, nie
odbędzie pokryta warstwą wody na pierwsze z pytań
powiedział
coach manchesterskiej drużyny.
- Jakie wnioski wyciągnął pan
z meczu na Old Traffor•l?
- Pierwszą połowę spotkania w
jedną
za
Manchesterze uważam
z najlepszych, jakie miałem · okazję
dotychczas oglądać. Podobała mi się
postawa piłkarzy łódzkich w tej
części gry, Wynik 1:1 w pierwszym
meczu stwarza obu zespołom jednakowe szanse. Spodziewamy się ciężkiego
pojed;·nku. Umiemy grać w me·
czach wyjazdowych stylem ofensyw.
nym. Mam zaufanie do swoich pił·
karzy w realizacji zadań taktycznych, podporządkowanych uzyskaniu
korzystnego dla n~s wyniku. Liczę
na dobre widowisko piłkąrsltie.
- Czy spodziewa się pan gogrywkH
- Jesteśmy i na to przygotownni,
a nawet na Wykonywanie rzutów
karnych. Wyznaczeni zostali ewentualni egzekutorzy „jedenastek",
- Manchester United niezbyt korzystnie wypadł w sobotnim meczu
ligowym na Old Trafford, uzyskując
tylko remis z lokalnym rywalem Manchester City.
- Oni nas wprost „zamordowali''.
- Nie obawia się pan „gniewu"
kibiców M. u. w przypadku porażki
·
w łódzkim rewaniu?
- Mamy wiernych sympatyków.
Kiedy graliśmy w II lidze, na meczach zjawiało się po 50 tys. widzów.
KTO DZIS ZAGRA?

POŁUDNIU

Na pytania odpowiadał takte J,
Machciński, zapewnłajiic, ł• Sego ze·
ct1ól wystąpi w swym najsilniej•
szym, niczym nie róinlącym Slf! od
zeKtaWle•
występu w Manchestt'ąie

niu, kt6ry - dodaJmy - doskonale
znany jest każdemu z 16dzklch ki•
biców. Zapytany o końcowy wynik,
trener Widzewa powiedział, te na
wszystkich plłkarzllch łódzkiego zespołu spoczywać będzie jedno zadanie: dążenie do zwycięstwa i uzy•
skania wyniku, premiującego druty•
nę do II rttndy rozgrywP.k pucharowych, Obaj trenerzy wyrażali ubolewanie, że ich zespoł"m przyszło
zmierzyE się ze sobą jut w pierw-.
szej. rundzie Pucharu UEFA, a nie
w finale.
będzie
nie
me Cl!
Dzisiejszy
transi;.iitowany przez angielską tele·
wizję. (BBC relacjonować będzie natomiast rewanżowe spotkanie mistrza
Anglii, Nottingham Forest z CSKA
Sofia). Niemniej, kibice angielscy
zapewne obszerne spraotrzymają
wozdanie i komentarz, przekazane
do macierzystych rednkcjl przez towarzyszących ekipie M. U. 10 clzlen·
nlkarzy prasowych i radiowych. Cie.kawe. w jakim tonie przetraufie b~·
dą na Wyspy Brytyjskie meld•tnki
ze stadionu ŁKS.

E.!blą.gu kierunki tJ!Ilia,n mo' d-elowy>eh w poolskim sporcie
pN:edy.skutowane zostały na
specjalnej naradzie. Zdaniem
dzMłacizy sport<l!'Wych woJ. el·bląs!kie
go k<l'lllieezne. są nastf:P'Uj~e :unla.
11.y:
Naiety zU~()OWać wn. W mi-ejWyd·ział6w
dotye!wusowy>ch
·~
!tFlT Urzędów Wojewbdmich trzeba
k.omttdy
wojewócfzkle
utwonyć
ktlllitury fl!Jycrnej, kt6re nadwrowalyby merytoryczną działalność pO!Sl.a-

W

.30 września br. po godzinie druW rejonie zagrożenia znalazło się
giej w nocy w kopalni „Szombier- 24 górników, z których 13 odni,>slO
ki" w Bytomiu mtat miejsce nie· obrażenia. Jeden z górników - Jan
zwykle ..silny wstrząs tektoniczny. . Szyja zgtnljł na posterunku pracy
PoszkOdowanl górnicy znajdują aiij
pod troskliwą opieką lekarzy.
Wstrząs odd:uli mieszkańcy Bytomia l najbll:l:sz~·cn miast górnośląskiej niecki węglowej. W wyniku
nat;rchmiast podjętyeh kontroli, nie
stwierdzono tstotn:vch strat l uszkodzen w obiektach · mieszkalnych, _go.
Redakcja ,,Polityki" wraz z spodarczych t komunalnych.
Towarzystwem PrzyyJaciół Pa-

„Moje lato
miętnikarstwa

da.tących cgobowość P.rawn.Ą okręgo
wych !JWią.mów sportowych l kła
bów. Kluby powLnny być 01>Arte

o

zakładY

.!>racy. Srodkl na u.tnzymanle klubów sportowych powmny p<>z joe(jnego tródła: z woje
w6dzklego funduszu rozwoju kultury fizycznej. . Na łunduu te.n .winny
składać się dotaeJe centralne· oraz
wszystkłeh

zakład6w

zawitała do Łodzi ekipe piłkarska
Manchesteru United, która i:rzyleczarterowym saciała na Okęcie
molotem. Po kolacji- udała się ona
autokarem do Łodzi. Przed wyjazd em na stadion (Anglicy przeprawad21li trenin~ na stadionie ŁKS
w porze dzisiejszego meczu), trener
Manchester United, DAVE SEXTON
spotkał się w hotelu „Centrum"
z dziennikarzami łódzkiej i warszaw-

I

I DZIBNNIK POPULARNY nr Zl!

(968ł)

konkńi'I

i

prudsiębłorstw z ~erenu woJew6dztvra, Zród!em wpłat powin.ten być
fundu92 obrotowy, a nłe :talk dotych*
. soe;alny l)tzedelęblormw,
cizas
ustalany procentow.o w stosunku d·o
fundumu płac. Pod względem adml·
nlstracyj:i'tym kluby natety pod'PQterenowym
wladrom
!"U\dkować
m:ia~ I gmin.
!inne wn!o&kl S1UgeruJą znle.sien•e
pionowego nadzoru nad !(tubami ze
str.o.ny ~ brainrowych zw\ą7A.1tów :i.a·w o· ·
-li< Godz" 9.05. Na ti!icy Gagarina 5
dowych - metalowców, budowla- jadąca „Fiatem" Bogumiła c udenych itd„ a takte ~arządów głów rzyła w s~up, dozna.ląc stłuczenia gło
ny.eh LZS i SZS, poo:Ofltawia1ąc go wy. PoJazd został uszkodzony na
'
W!CKFtT·. W za!ueGle sportu mas1>- sumę 5 tyg, zł.
Dodajmy na zakończenie, że ol:>Ok wego p~uluje się U:kwldaeję zan:ą
W?ókl'lhrzy
al.
.
Na
9.35.
Godz.
łódzkiego meczu, sympatycy · piłkar
dów gł6wn:yeh, :tajmująeych ~ię tym
stwa w naszym kraju z uwagą śle organj!acjl - np. TKKF I LZS D~la· przy ul. Kopernika k:ierowx:a Flapojedynki pozostałych ła·lno~ć na t:v;n od'Cinku nałei!:y pro- ta" LDD 2976 Stanisław · S. połriłc!ł
będą
dzić
trzech naszych drużyn: szomll!l!rek wadz!~ na najni:Pszych szc:i:eblaeh - na prze:fściu dla pieszych KazimieTrabzonl;por w m:~oł~h, zakładach, przedsiębior rę K„. która doznała ogólnych pO•
Turcji.
z mistrzem
w Bytomiu, Ll!gii ze Slavią Sofia stwach, wsiach, dzlelnt.caieh i mi~ tłuczen.
w stolicy oraz wrocławskiego Sląska, sta<:-h.
Godz. !l.40. Obra:!:eń podudzia
z , Dundee
wyjeździe
grającego na
któr:v
doznał 9-letni Włl!dys!aw !!!„
United.
Co !l!:ę tyczy środ~6w z „TotaU'l:a· na ul. Gdańskiej 30 wpadł na pr26d
WlESŁA W WRODEL
tora Sl)ort.awego", to . kh dY\SPO<IlC•n- „Skody".
.
tem powinny być WKKFJ.T, one bowiem lepieją są :zorientowane na co
:ff. Godz . .11.15. Na ul. Pab!anicklei
je przeznaczyć: na budowę bądź 1110- przy Eugeniusza tromwaj linii
1/7
Jak poinformował nas red. Zbig- dern;,zację jakiegoś obiektu czy tet uderzył w tył drugiego tramwaju
niew Wojciechowski z Łódzklej Roz- np. zakup 1>przętu. szereg kaońkret 28/2. Urazu głowy doznał pasaMr
dotyczy o.placa·nia Zbigniew I<:.
6.411-1.40 nyeh wnl~6\y
głośni PR, dziś w godz.
adml!nt'\ltracji SJ>Or~ołeniowc6w,
w programie IV nadana zostanie tu oraz zawodnJlk6w osląga:tących
Godz. 18.05. Motorniczy tramwaaudycja pn. „Radio - kibicom gpor• WY!i'Okl por.I.om sportawy Propcmuje ju llnit 15~2 Czesław W. wje'chnl
siporklawy
WY!!Okłej
aby
In.,
m.
się
towym", w której prr.ekazane będ~
ulic: Gdańska t~eY ·ott'Zym:Ywałl pobory nie z ty- na skrzyżowa ni!!
interesujące informacje (wywiady, turu łlkcyfnyeh , etatów w zakładach, Więckowskiego · ' przy
czerwonym
komentarze, ciekawostki), dotyczące lec:z 2 klubbw według l!lta.~k obo- świetle i najechał na „Fiata" LDA
Widzew rewanżowego spotltania
w~ązttjąeych w całym kn"1.
0419. Smierć na . miejscu p0ni6sł kie·
Wnioski zawarte w relacjl PAP z rowca Hieronim J„ s dwie pasażer·
Informu5emY
United.
Manchester
ącym
j
prz~wab·
w
El.bl.ągtt
w
narady
przy okazji, :!;e pierwsza połowa me•
ki Helena J. i Katarzyna M. z obraczu transmitowana b1;dzie w pro- sta<:imiu zgodne są z głos.am! ltrd:tl tenlami ciała przewiezione zostały
l'a.mjącycb stę na co daeń !>portem .
,,,
.i
materiałhe
Straty
szpitala.
gramie IV, natomiast dru.,.a połowa podn~ymł w tnn~
teJonach do
w programie ogólnopolskim na fa· kraju, w tym -tak!e w woj. 16d1&- 100 tys. zł.
lach średnich.
rdm.
Cell)

Kroniko wrpailtów .
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chodzić

wpływy

ogłosiła

80"

haałem:
pod
na wypowiedź
„Moje lato - 80". Organizatorom zależy na osobistych refie·
ksjaeh, ocenach i sądach na
temat przyezyn i przebiegu kry•
społeezno-rospoda.rezefo,
zysu
I LOSOWANIE
który tak drainatycinie ujawnił
się tego łata w . naszym kraju
Za 5 traf. - po 2911 zł; „„ ora.z na przemyśleniach na te•
ma.t dróg. i per~pektyw . Jero 93 zł; „3" - 10 zł.
· ·"
rozwlązama.
U LOSOWANIE
Praee naleźy nadsyłać do" 'dnła
15 października ' br. pod adresem ,,Polityki" (INarnawa, lll•. Za 5 trat. - po 8440 zł; „4+" Dubois 9) z zaznaczeniem ·na ko• 370 zł; „4" - 120 zł; „3+" - 45 zli
„3" - 20 zł.
pereie hasła: „Lato 80".

0

Trener Sex.ton z ochotą podał tet
skład, w jakim M u. wybiegnie do
stadionie:
łódzkim
na
rewanżu
W bramce wystąpi G. BAILE (1),
A.
a w polu - J, NICffOLT, (2),
ALBISTON (3 ), s. MCILRQY ( 4), N.
JOVANOVIC (!i), M. BUCHAN (6},
S, CO.PPELL (7), J. GREENHOFF (8),
J, JORDAN (9), M. DUXBURY (10)
i M. THOMAS (11). W rezerwie:
bramkarz Roche oraz l\toran (12),
Grimes (U), Ritchie (15) l Stone (18),

zakładach pl'().

Konsekwencje gospodarcze

~przed

Uwaga sympatyków piłkarstwa nie tylko w naszym mieście, skierowana będzie na śtadion LKS przy al, Unii, gdzie o godz. 19 rozpocznie się rewanżowy mecz pierws:uj .-u ndy z cyklu tegorocznych piłkarskich
MANCHESTER UNITED,
rozgrywek o Puchar UEFA, WIDZEW -

nu resortu. W · wielu

Przemysłu

Spotkanie zwiazkowe ·w Warszawie

fil-1

Czy wicemistrz Polski , pow.tórzy sukces

Tematem obrad sejmowej Komisji
Lekkiego, które odbyły
się 30 września br... była aktualna
sytuacja w resorcie oraz problemy
wy1torzystania krajowych surowców
naturalnych' i za~ospodatowanla surowców wtórnych.
Jak wynika z informacji res~rtu,
które objęły
przestoje i strajki,
Z3 proc. zatrudnionych, spowodowały straty produkcyjne wartości ponad 3 mld zł. Ilościowo oznacza to
m. in. 1,3 tys. ton pn:ędzy bawet•
nianej, 0,7 tys. ton prz~dzy welnia•
nej, 8,8 mln metrów tkanin, 2 mln
wyrobów odzieżowych oru l mln
obuwia. straty te z konieczności
muszą rzutować na wykonanie pla-

odrabiania zadu.k cyjnycll trwa
Nie dotyczy to jednalr.
ległości.
wszystkich. Nie wszędz\e praca toczy się w normalnym rytmie, rntmo
Do
załatwiania wielu postulatów.
25 września br. wpłynęło Ich do resortu około 3 tys. Dotyetą przede
wszystkim innego nit dotychcz11•
trybu ustalania nagród jubileuszowych, rewizji norm, zmian w podziale funduszu socjalnego I miesz.
kaniąwegb, spraw socjalnych, . w tym
kwestii Od>!ieży roboczej, Permanentnie pracuje resortowa· komisja.
rozpatruj'\ca wnioski załóg.
Jest ju:!: . w zaaadde zakończon„
proces podwy:!:ek płac dla pracowni1tów resortu przemysłu lekkiego.
Jed!lym z Mjpowa:l:niejszycb pro.
Zgodnie z porozumieniem .w 1&4 blemow jest obecnie realizacja pofA>.
stulatu, dotyczącego wprowadzenia
nie·t wie rod miectzi zniesiO'llY
wolnych sobót. Chodzi !)rzede wszystaje z dniem 1 paźd7'!erm;ka
stkim o taką organizację pracy któ.
4-bryigadowy · system pracy i pora pozwoliłaby. powiązać woln~ dnl
cy, że oddziały irańskie przejęty ini(Dokończenie ze str. 1)
z . '.łstnie~ącą w przemyśle lekkim
wr1aca się do tradycyjnego modelu
Iran ma ponadto rafinerie w Iefa• ' cjatywę na froncie w prowlncti Chu- wieloznuanowością. Równie Istotne
przerobowej zestan. Według komunikatu, .Iral\• jest zmniejszenie powstającej z tezdolnośct
3-zmiamowej, :i: wyłączeniem. nios- hanie · (o
240 tys. baryłek dziennie), Tehera- czycy znisztzyli w ciągu ostatnich go tytułu różnicy w produkcji, sza.:
dziel, śwdąt i sobót ustawowo wol- nie (200 tys. baryłek dziennie), Ta- 3 dni około 150 czołgów irackich. eowanej wstępnie na ponad 23 mld
utrzymują, te siły złotych.
1nych od, pracy; od 1 stycui.ia 1981 bride. (80 tys. l>aryłek) 1 Shiraz Żródła irańskie
irackie, atakujące Ahwaz, Chocamt45 . tys. baryłek).
Do koturn tego roku, w wynik11
roku wszystkie objęte umow11 z:i- ~le· v.'iadomo, w jaltim atopniu szar i Abadan, zostały odepchnięte znuan ·strukturalnych, przemysł lekZacięte walki ki dążyć będzie przede wszystkim
granicy,
kierunku
w
Abadaw
rafineria
uszkodzona
jest
kłady zagłębia mi.OOzlowe.go pn·
nie. Gdyby zaszła konleczno~ć cał- toczyły się takżę w okołicacli mia- ·do wypełnienia swoich zobowiązań
ty.g odniu. 11;owltej jej olfbudowy, co :;est ma- sta Kasr-e-Szirin i w prowincji wobec rynku wewnętrznego i eksw
cować będą 5 din•i
to nam,
portu.
prawdopodobnie, zajęłoby
Io
Utrzymamo w mocy dotychczasowy ł-8
Irańskie dow6dztwo wojskowe dolat..
W i;>oselskleJ dyskusji akcentowaofensywie
system ciągłej pracy 4-brygadowEj
udanej
o
również
niosło
-.
•
•
no · gło.wnle potrzebę sprawnej realisklłd
ctęf:kte walki. między w rejonie Sare-Pole-Zoh3b,
trwaj14
Nadal
i , doprowadzania do Wiadozacji
w hutnictwie mi.mi. gwar.a.ntuj"c .tłami zbrojnymi Iranu ł traku, zaś Wyparto wojska Irackie, zmuuajlłC
mości załóg przEidslęwzię~, jakie powalki
polu
na
porzucenia
do
je
napływojennych
działaA
obszaru
z
ttkomdodatkowi\
za to hutnilkom
dejmuje resort w związku z tch poRadio czołgów i innej broni. W czasie stulatami. Z dt1żą troską mówiol,'\o
wah apnee:ane inłorma~Je.
peru;a.tę.
·t!!heraiiskie nadało 30 bm. komuni- tych walk zestrzelono jeden łamolot także o problemach inwestycyjnych
Istnieje uzao$adniona obawa, ie kat sztabu 1łrmll Irańskiej, m6wią- irącki, natomiast podczas nalotów przemysłu lekkieg').
na obiekty Irańskie, Irak stracił Podsumowtljqc dyskusję, przewod·
jak podała agencja PARS - s sa• niczący komisji, PoReł Bolesław KomoJotów.
perski (PZPR\ podkreślił wagę, Ja•
że
Agencja INA poinformowała,
Rą dla całej gospodarki ~ obeenie
irańskich
JO bm. klika samolot6w
pełna I rytmiczna praca przemysłu
dokonało kolejnego nalotu tia Bag- lekkiego, akcentują_c przy tym, te
dad. Zniszczono elektrownię w po- P?Stawy załóg zale~ą w dutym stop.
łudniowej części miasta. W czasie
mu równiet od Ol:'gllnizacji produkmieszkańców · cji, a pr.zede wszystkim zapewnienia
zginęło ' U
nalotu
.
Bagdadu.
surowcowego
zaopatr,z~nia
i>t<1łego
Agencja Reutera podała, powołu• l i:nateriałowego.
(Dokończenie ze str. 1)
na wypowiedt naat:mego
się
Jąc
ne strajkami i rółnymi jłrzerwa.ini w pracy, •acsynaJił myśleli
Drugi punkt obrad. dotyczący wy.
świadka, że lraJ1.skl11 miasta port&- korzystania
surowców
krajowych
z ozego znów Jutro będą musieli Iii! łłamacxyti, A mote o to
we Abadan i Choramszar są 1>0wai- naturalnych- w przemyśle lekkim,
między innymi chodzi!_,
nie zniszczone, uA rafineria aba- był przedmiotem koreferatu posła
· Dobromiły Kulińskiej (PZPR).
dańska zburzona.
Przecieł. nie wszyscy lodsie na tak zwanym 1łano'lrisku, to
:złodzieje i oszuśllł. Ciekawe do czego to doprowaibi jeśli dalej
będziemy rozpatrywali, dochodzili i wyjaśniali kaidy anonim.
Dlatego jestem zdecydowan~ przechvniczk~ nadawania jakieWypowiadam Im zdecydowany
gokolwiek biegu anonimom.
bojkot.
we
Jeżeli "' zakładach pracy źle Ilię dzieje i nie mołna
30 września br, odbyło się 111 War- ków Hwodo'\llych i koordynacji poceywłasnym -zakresie tego· naprawić, trzeba napisac „wyżej", ale
szawie konsultacyjne sp·o tkanie pr:re- na6, dotyczących skutecznej , obrony
(moze
kał.dy powinien mieć odwagę pod3ći ~oJe nazwisko
głównych żywotnych Interesów ogółu pracują.
zarządów
wodniczących
· przecież zastrzec sobie dyskrecję) i fakty konkretne, a nie Ja•
a także utrzymal'tia przy
branżowycb z:wlązków zaw:ldowych. c.y ch,
kieś tam wydaje mi się, lie premie, ft&lll'rody, )IUe8ZflH(!;OWaGłównym tematem obrad była wy~ hrantowym . ru.cbu zawodowvm wy•
l!ia itp. były dzielone nlegprawledllwłemiana opinii o · realizacji postula- specjalizowanych iMtytttcji mlędzy
Na ogół twórcy anonimów, to ludzie, ktOrzy sami nie sawsze
w toku zwia~kQwycb (FWP. lnspekcja Prató'! załóg, zgłoszonych
kampanii sprawozdaw- cy, Pracownicze Ogrody Działkowe,
zw1ązkowej
-- mówia,o oględnie byli bez zanułu w 11toa11nka do zakładu
ntedaw- pnsa I wydawnictwa).
podczas
oraz
czo-wyborczej
i którym nie zaleźy na spokoia i dobrej organizaeji praey, pozauąd6w 11ł6w·
Przewodniczący
nych Wl'.darzeń.
niewaź „w mętnej wodzie łałwiej eeś złowić".
Zebra!11 postan<>w!Ii ).ednomyślnle . nych opowied2teU ~ię także za odby•
we
spotkań
podobnych
przedłozyć równte.t zbltzającym się· waniem
Z powataniem
k~ajowy!Jlczjazdom delegatów k!lnC!IP- wszystkich apr1n11ach, w... maga••cych
d
f
CJę zachowanJa w pr:aynłości wsPółJADWIGA WILCZYNSJU.
wym •ny PoC14 6w i wypracowania
zwi·•~.
działania polskich bran„owych
stanowiska.
„. wspólni!go
„

W nast-:pnym punkcie porządku
dziennego, Rada Ministrów przyjęła
uchwałę o żaostrzenlu kontroli ustalania cen i lch przestrzegania. Intencją
uchwały Jest zapewnienie skutecznej
ochrony realnych dochodów ludnosci.

września na , Cmentarzu Komunalnym na Powązkach w Wnrsz'a wie

30

zmiana system'\l orgllJlllizacji pracy
pow 1órructwie miedziowym.,
przez znaczne 9k.r6ceni.e efektywnell'O ci.uu pracy zall>c kop.alrniainych,
spoWoduje ograinłczenie wydobycia
naw
rudy o 8,5 mln ł.on, a
spadek prod1Ukcji miestępstw.ie 90
dzi eleMroUtycmej o blisko
tyw. ' ton. Przy koniecz:nOOcl wywią.
za•nia się 11 wieloletnich umów eksportowych ozn.acułoby to powstanie :macmego rui!do~u metalu na
nane krajowe potrzeby.

W LOSOWANIE -

Za 5 traf. -

909 . zł.

bezpłatne

10.000 zł; „4"

Końcówki bantlel!'o1i: 4-cyfr.
zł; 3-cyfr. ~ 100 zł.

?OO

?: ·X. ~l;>ędzie się losowarue prem11 specJalnych do „6" w I l II 1.osowainiu.

około

Na

300.000

Wielki
trwa.

zł.

wygrane

przypada

Kenkur1 . 108 nariód -

W ~kre&i~ ~n.no-zimowym losowania będą się odbywać w sali
losowań LGL w każdą niedzielę o
godz 10.
Z g_łęboklm talem zawiadamia!
my, ze dl'tia 28 września 1988 r.
zmarł . na1łe w wlf'kU 47 lat

ś. + P.
MARIAN

Pl·ECZYKOLAN

Wyprowadzenie - zwłnk ·nast-4Pl
ii domu żałobnego, 111. .olamioto·
~a 29 o godz. J0.30. «10 ko,cloła
5W. Jana Chrzcideta.
dnia
się
odbędzie
,Pogrieb
l ' pałdzlernika br. o godz. 13
na cmentarzu Mania, o czym zawiadamiają pogrążeni w smutku:
ŻONA, O.tCIEC, SYN. SYNOWA oraz POZOSTAŁA RODZISA

UHlll, wydditrteW..
d ogrodzony, zakrzewi&y. Oferty „~„ Prasa,
iotrkowska 116.
działkę

JtUPlĘ

,.29353"
ska 98.

Prasa,

O
Piotr

PLAC letniskowy a altanty ką
sprzedam.
Górw· ska a m. 3a.
!8611 I

DOM murowany w Rudzie
SPRZEDAM
kiosk
calo- Pabianickiej (c.o., telefon,
roczny warzywa - owau. garat), ogród 720 m
koło
szkoły. Wiadom, : sprzedam. Tel. 52-47-70 •.
Rajdowa, bl. '70.
293 g _ _ _ _ _ _ _ _ _ _za_e_n_i
1
SPRZEDAM dom 8-izbQwy.
Łódź-Chojny, ul. StarościńODDA:\ł w
bardzo
ska 8,
dzierżawę dom z dzi
28n4 g
Łódi 'I,
skrytka p
POŁ
domu,
parter,
3
izby,
wa 149.
2
bez wygód, budynek g?spodarczy,
nadający
się
DOM 110 m, z w y g
na rzemiosło (Chojny)
2000 m ogrodzoneg
sprzedam. Oferty „2Ba88"
garaż,
telefon,
c
Prasa, Piotrkowska 96.
Sokolnik, zamienię
dobny mniejszy lub
KALISZ - dom parterowy
dam. Oferty „2902
- 3 pokoje, kuchnia, ła
sa, Piotrkowska Il .
zienka, c.o„ 85 m, zabudowania gospodarc7.e, ogród
- sprzedam lub
SPRZEDAM dział
dużą 1000 m
ogrodniczą w Lo
Tel. zamienię na mieszkanie Łódź.
Itena
28958 g bloki
112-5~-72.
Wojtczyk, Kalisz, Malinowa 14, po 17,
tel. 720-71,
no, f jednorodzi
z dział do 15.'
~8516 g
ka 21 arów
\" Pabiani·
cach - sprzed • Wiado- DZIAŁKĘ nie budowlaną,
1963 m w Ksawerowie przy
mość:
Pabiani
Myśli'<·
ska lOa.
28~ g
ul. Orłowsldej
sprzedam. Wiadomość: Ksaw~·
rów. ul Mały Skręt H.

ft-LETNIĄ
ładną palmę
Tel. 32-95~3.

nerok:>llstn11>
- t1Przedam.
29252 g

MASZYNĘ
„piątkę" -

SPRZEDAM
ełtllłlicTifttl
kurtkę - ii<otUIOh, brązową,
rmantar l!Ofl'l'O. ~. łl-82.-81

dziewiarską

SPRZEDAM blbliotettę a.ntynt gdański l p!.antno, Zi•
PILNIE kupl4 .,Ra'chanek
rótniczkowY 1 całkowy" TELEWIZOR „Neptun 624" tona I m. e; od 18.
Leksit\skiej l takowskiego, - 24 cale
- 21121P7 '
sprzedam.
„Elementy higi!lnY" .Ja\..,"Or• Tel. 52-88-20,
29229 g KO~UCH turecki, damti!tl
sklego -oraz podręc:m!lt do
_ sprzedam. Tel. 28'7-lS, t>()
jflzyka angielskiego do klasy OBRĄCZKI złote grawe- lS.
a8230 g
IV LO Smulskiej i Za- rowane, futro, łapki karawadzkil'!j, tel. ~4-07.
kułowe (czarne) sprze•
SPRZEDAM zega.r stojąc1
29682 g dam. Tel. 726-40, po 16.
29146 g „Bec<ker". Tel. 1~-31-'73.
RADIO turystyczne „Spi280!29 ł
dola" kupię. Tel. 753-73.
~------------------kasetowy BŁAM
łaipki karakułowe 28954 g MAGNETOFON
stereo (sieciowy) - sprze- sprzedam. Tel. 51-33-22.
28200 g
GITARĘ
klasyczną
ku- dam. Tel. 52-09 -62.
~g
pię.
Tel. 898-67, do 10,
po 19.
28949 g ------------------~
BŁAM łapki kerakułoBŁAM (greoki) sprzedam. L'Ut0lll~er6ka 129 m. 90
we: brązowy i czarny 2.8098 i
KUPIĘ wykładZinę podło
sprzedam. Boya żeleńskie- po 17.
gową PCV, wzór
parkie- go 1 m. 7.
29128 g
towy, tel. 485·43,
28626 g
CZARNY bł.am łapki kaKUPIĘ kredens pokojowy,
stylowy, w dobrym stanie. Oferty „23380" Prasa,
Piotrkowska 96.

sprzedam.
po 20.

52-0tl-11.

„Minerwa'•
Tel. 15-37-49,
29264 g

rakułowe,
męską
kuTtkę.
damski płasrez ze Skóry sprzeda.rn.
Łódź-Teofilów,

Parcelacyjna 9 B m. 48.
292~

ZGRZEWARKĘ

z komple·
tern wzorów do torebek
komunijnych I innych sprzedam. Oferty , ,29217"
Prasa, Piotrkowska 96.

CEMENT do 2 ton kuplę!
Oferty „28301" Prasa, Piotrkowska 96.
SZAFKI kuchenne
ce koral - kupię.

stębnówkę

wiszą

1'el.
38196 g

ZKLARNIĘ. słupki Cj!fO•
materiał na betoniarkę sprzedam.
Ofer-

dzeniowe,

SIATKĘ

ogrodz•mi•>w;>i tanio kupisz. Złota 8, Perliń
ski.
28567 g

ty „29207"kowska 96,

Prasa,

METALOWĄ

OKAZYJNIE' sprzP.dam nowego „Pentacona - SIX
TL'' oraz lakier samocho-.
dQwy. Plantowa 13 m. 37.
29254 g

Piotr-

g

„FIATA Wp - tlOO"
(1973) sprzedam. ZgieH
Chel111y, Letnia ST.
ł
28410

samochód
dostawczy
sprzeclam.
Oferty „28598"
Prasa, Piorttikowska 96.

„ZAPORO~CA"

28538&

1.591.894

zł!

KIOSK „ Warzywa - Owoce'" i<przcdam. Mnrchlew·
sklego 22.
23966 g

%797-k

ANALIZATOR barw „Fi·
!ipsa" PCA-061 sprzedam. Oterty „28884" Prasa, Piotrkowska 96.

f!H'-OUtlHIJ«'le«'IS.~M<'!.:."~

F~/M".H///~/.MVQ.H////M"MW/MW'AWY~~

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIOR1STWO

§

SUROWCOW WTORNYCH

w tODZł,

uł.

~tAszyNĘ

dziewiarską

dwupłytowa 5 x 100 sprzedam. RaJdowa 3 m 25.
"
28876 g

§
~

-

KRZEWY ozdobne, zywo
płotowe, Iglaste I ~óże w
szerokim asortymencie poleca szkółka, ul Smutna 9 (Doły)
28708 g.

BRUKOWA 23

Z

POWODU
likwidacj i
sprzedam 4 piece
ECA tv - 42 m w cenie
złomu użytkowego.
Rozbiórka i transport kupu1ą
cego. Pogonowicz, Staro
wa Góra, ul. Szeroka 49.
28689 g
kotłowni

zatrudn

.

w charakterze umiejscowionych

agentów skupu
makulatury, zużytków włókienniczych (szmat), zło
mu metali i opakowań szklanych -

osoby posiadające własne lub drieriawione
place i pomieszczenia składowe, na terenie
województw: miejskiego łódikiego, piotrkowskiego, sieradzkiego
skierniewickiego.
Szczegółowych

informacji w sprawie podjęc'ia pracy

w charakterze umiejscowionego agenta skupu su-

rowców wtórnych udzielają terenowe Oddziały Skupu i Przerobu, mające
siedziby w następujących miejscowościach:
ł ŁODż, ul. Brukowa 23, tel. 51-53-25.

ł ŁOWICZ, ul. Blich 2, tel. 929.

ł
ł
ł
ł
ł
ł
ł

ł
ł
ł

PABIANICE, Wola Zaradzyńska, tel. 25-37.
PIOTRKOW TRYB., ul. Towarowa 10, tel. 36-47.
RADOMSKO, ul. W ójCika 42, tel. 24-64.
SIERADZ, ul. 15 Grudnia 27, tel. 39-16.
SKIERNIEWICE, ul. Podleśna 13, tel. 35-88.
SOCHAC'ZEW, ul. Długa 6, tel. 225M27.
TOMASZOW MAZ., ul. Mireckiego 123,
tel. 27·58.
\VIELUN, ul. Fabryczna t b, tel. 411.
ZDUNSKA WOLA, ul. Wodna 17, tel. 210.
ZYRARDOW, ul. Jaktorowska 73, tel. 33-70.

W charakterze agentów skupu surowców wtórnych
mogą być także zatrudnieni emeryci i renciści, którym zgodnie z obowiązującymi przepisami nie zawiesza się wypłaty emerytury lub renty, .jeśli ich
roczny zarobek nie przekracza kwoty 24.000 złotych.
Za makulaturę, zużytki włókiennicze w postaci dzianin i tkanin wełnianych j półwełnianych, punkty
skupu płacą korzystne ceny.

Odpowiedn'io do tego kształtują się stawki prowizyjne dla agentów skupu.
28.02-k

beżowe

FUTRO

karakułowe,

blam

łapki
brązo

.

wy - łapki karakułnwe sprzedam. 799-46.
28669 g
szyny (tramwa
jowe) kompresor do pom
powa.'ita kół. Lódż, Robot
n!cza 13.
2937'7 g

ODSTĄPIĘ

.-

HYDROFOR 300 I kompie!
ny - sprzędam. Tel. 705-Ua
po 17.
28623 e:

BŁAM
z pełnych łapek
karakułO<Wych sprzedam

2

NOWY telewl:zor kolorow y
- sprzedam Góralska 6 Ą
~8592

f!

plac na Starym
Cmentarzu. Oferty „28M8 „
Prasa, Piotrkowska 116

ODSTĄPIĘ

Bł.Al\f

k:irakułowy

brą:ro

W'J,
łapki
sprzedam
3 MAJA 15 m. 1, po 17.
•

28+3'7 i!

OVERLOCK 3-nltkowy I
.LZ-3" - sprzedam Ofer·
ty .,28543" Prasa, Piotrttow
9k8 96.

-

-

FUTRO :I pltmowców
9przeclam. Tel 53-50·98
.
~1łŚ3'1
f!

Pł.ASZCZ da~ kołueh
dziewczęcy l drlecLnny

sprzedam. Tel

0

1100'"
do
dam.
• Zagajnikowa
40
Chrzanowski.
:19116 g

-

„D Cli;"
sprz~dam
Kamieńsk.
Bieruta
133
woj. Piotrków Tryb. Tel
125.
29277 g
„FIATA 126p - 600"
d0
2 lat - kupię. Oferty
,.29241'. Prasa, Plotr~owsk a
96.
„FORDA

U90" (1975) es
stan .bard:i:o d
'""' sprzedam. ~odha
lańska (parking), po 14.3o
t9219 g
~ord

bry

-

-

52-64-83.
285'36 g

„

FUTRO z nutrii małe, j asne - sp!'!Zedam ZduńS'k
Wot.a. Ul. Torowa 21 D.
28ł86 I

MAł..~E!itSTWO

kil'!rn

nla.

tel

mi:aszkania,
:!94~1 li

478-86.

ZAMIENIĘ

3 pokoje, kuchnia. wygody, bez c.o,, stare budownictwo, front, II
piętro, Jerzego .11~11,
na
kawalerkę' lub M-2, wygody i pokój w starym budownictwie.
2ll355 g

M-3 zamienię 'na 4-pokojoWt'!. Tel. 53-40-09.
29199 g
KUPIĘ

lub V{Ynajmę ma.
le mieszkanie· w· starym
budownictwie.
Oferty
„29145" Prasa, Piotrkowska 96.
POSZUKUJĘ

samodzieł

nego pokoju lub mieszkania.
Płatne
miesięcznie.
01erty „29275" Prasa, Pio;.
trkowska 96.

RAMĘ
przedniego zawi
szenia do „vw 0 - kupie·
Tel 700-82.
29104 ę
g
SPRZEDAM.
„Syre11ę 1
OS
- Bosto" (19'17), Abramo W•
ski ego 4 m. 9
29192 g

pOSZUKUJJI
niękrępują
cego pokoju - mote być
w Pabianicach.
Oferty
292'74" Prasa, Piotrkowska 98.

-·

NOWĄ

karoserię
„syrenę

„Syreny
105 L" I
103-S" p o
przeglą dzle
sprzeda m.
Tel. 297-65, godz. &-13.
29088 g

-

-

SILNIK „Escord 1100"
z
osprzętem,
siedzenia
sprzedam. Tel. 53-46-43.
M928 g
„FORDA" (19'1'1) - oka zyjnie sprzedam. Tel. 53"48- 43
28927 g

-

„MERCEDESA"
ta nio
sprzedam. Szara 8 in 2o.
28901 g
"WOŁGĘ

-

Gaz 24° (19 31
sprzedam. Tel. 52-76-51
28896 ~

na „s Y·
od bi ór
natychmiast Oferty „288 Gł"
Prasa, Piotrkowska 98.

ODSTĄPIĘ wkład
renę 105 Lux"

-

,,SYRENĘ 105" (1978)
sprzedam. Tel. 31-95-95, po
ta.
28983 g

SILNIK używany do „Sk
dy lOO·S" lub 1000 MB
kuplę
t.ódź Gagarina 37
Tel, 468-'IO.
289'12 li
„ŁADĘ 1500 S" (19'18)
stan idealny
sprzeda m.
Tel. 56-11-91, po 18,

poszukuje samodzielnego mieszkania - pokoju. Oferty
,,29133"
Prasa, Piotrkowska 98.
M·3 - 45 m, osiedle Pojezierska, zamienię na M-ł
lub większe. Oferty „29193"
Prasa, Piotrkowska 96.
POSZUKUll;
mieszkania
samodzll!lnego z wygodami. Tel. 350-115, godz 14-17.
29164 g

~P!!: ;::::z3ka~ie k~~;s~~
Tel. 51-70..w.;,
ZAMIENIĘ

29030 g
mieszkanie w

Bolesławcu
Sląskim
na
t.ódź lub okolico!. Wiadomość:
Sierakowski~go 1/5

m. 15.

·

29028 g

POSZUKUJĘ
pok?ju na
pół roku.
Oferty „29023"
Prasa, Piotrkowska 96.

28684 g

MOTOCYKL „MZ-250" (1979
- sprzedam. Tel. 111-11'1 ~
godz. 17--22.
28700 g

DO wynajęcia pokój umeblowany Hmotnej osobie.
Tel '104-40.
28699 I

„MERCEDESA 200-D"
sprzedam,
zamienię
na
„126p„, „125p'•. Fornalsk tej
te Am. 18,

POSZUK.U.IĘ
lokalu
na
zakład
rzemidlniczy
w
okolicach t.odzt (5~100 m,
siła, woda). Oferty „29'19"

••

l85ł

M-3 rozkładowe, dwupokojowe, 1X piętro, ZgierskaStefana zamienię
na
M-4 rozkładowe, trzypekojowt!. Ofer.ty „28506" Prasa, Piotrkowska 96.
POSZUKUJĘ M-2 lub M-3.
Tel. 718·16 (16-20).
28530 g

POSZUKUJĘ

Prasa, . Piotrkowska 91,

mieszkania

1-pokojowego,
bez wygód, na
ta. Tel. 2~0~83.

może
około

być

2 la28548 g

ZĄMIENU;

kuchnia

n

2·pokojowl'!,
(parkiet, glazura,

11talttyJ1:11, posiadający pra~
wo jazdy kat, B, podejp
mie prac,. Oferty „28128''
Prasa, Piotrkowska 96.
ANOIBLSKJ - lekcje, tłu•
maczenia, mgr Laskowska,
tel. 608·38 po. 1'1.
:!8201 &

MATEMATYKA,
fizyka,
8Uwb\ski. - student. Tel.
7811-51.
211338 g
CHEMIA - przygotowanie
na wy:t.sze studia. Wiadoul.
Piotrkowska
233/241 m, 30, po 16, Miszkiewicz.
29047 g
m~ć;

NIEMIECKI ' - tel. 7311-21,
po 18, Lisicka.,
2917& g
MGR . fllotogll angielskiej
udziela korepetycji i lekcji. Nowak, Pułaskiego 8
m. SS.
29102 g
ANGIELSKI, mgr Ostrowski, 898·01.
29433 g
NIEMIECKI
tłumaczenia. 232-60, Chojnacki.
29388' g
NIEMIECKI - !1auka, tłU·
maczenia. 679-25, Lewandowski.
20367 g
MANICURZYSTKA - pe•
dicurzystka przyjmie pracę.
Oferty „28147'' Prasa,
Piotrkowska 96.
POTRZEBNY Uczel\ pełnoll'!tni do cutderrii.
Łódź,
Krawiecka 20.
28296 g

z osiedla Teofilów do pracowni przyj•
mę. Oferty ,,28344" Prasa,
Piotrkowska 95.

SZWACZKĘ

POTRZEBNA pomoc do
kuchni
prywatny za·
kład. Andrzejów, tel. 33 A,
Kolejowa 89 (restauracja
„Kaprys").
28399 g

piętro) na większe, 08iedle
Po~ezierslrn-StefaI}ą.
Tel, 51~99-26.
28404 g

BUKU;CIARKA do
ciarni
potrzebna.

S'l'UDENTOW przyjm~ na
micszkan1e. Obrońców Stalingradu 30-'I, ftont.
. '
23387 g

ZATRUDNIĘ blacharza sa-

n .o ·wynajęcia oomieszcze·
ma na cichą pracownię
(ogrzewanie, ;;iła, woda).
Przewodrua · 87.
28036 g
MŁODE

małże1istwo

szukuje
52-89-:13.

mieszkania.
tel
28320 g

po-

P<>SŻUKUJĘ M-8 lub P4·ł

na Retktni -· okolice koś·
ciota, „Bocianów" na za·
kład usługowy.
Warunek:
parter
własnościowe.
Oferty „211348" Prasa, Piotrkowska 96. ,
ZAMIENIĘ 3 pokoje, kuch·
nia, bloki. kwaterun!cpw~.
48 tn, ,n.a Tównorz.ędne. Tagore 3b m. 52, Nowe Rokicie.
:&10'~ li

15-67-'l'i

kwiaTel.
28432 g

mochodowego, ul. Rzgow.
ska 163.
28584 g
MĘŻCZYZNA

~. średnim

wlt'!ku
pr:z,yjnue
pracę.
Oferty „286~9" Prasa, Pio·
trkowska 96.
piłzyJMĘ pracę chałupni•
Oferty „236ii2" Pr asa,
Piotrtrows'lra 96. ·

czą.

OPIEKUNKA
do :1-mie•
sięcznego dziecka w godz.
7-15 potrzebna. Zaręba,
ul. Zapolskiej 51 m. 16 (Dą
br9wa).
28720 g
MASZYNOPISANIE.
53•50-93, Sowińska.

Tel.
28622 g

STUDENTKA
pedagogiki
zaopiekuje się starszą oso.
bą w zamian
za pokój
z wygodami Oferty „28666"
Prasti, 'Piottkowska 96.

SK'.IERNIEWJCB· - miesz•
kanie trzypokojowe, bloki
kwaterunkowe,
sami"n~ę
11:1
ł:.6d'ż.
Oferty ,,..814()"
Pras.a, Piotrkowska 96.

SZWACZKA
poza teren
Łodzi. Oferty „211670" Prasa. Plotrko\\'3ka 96

POSZUKU.Ją

'oi>tEKA
dziećmi
nad
'1.ietzoraml
studentki.
286'13 g
Tel .. 796-10.

pokoju. Tel.
28171 g

834•3!.

A-, &•POKOJOWE, komfor-

towe, międzywojenne ku·
pif! lub zamienię. W ro7.li·
czenlu !-pokojowe,
komfortov.-..
Of"'!t'ty • „2811W'
Prasa, PiotrkoVfS1''! 9S.

PRZY.JMĘ pracownicę oraz
uczel\niCt: do zamków bły
skawiczhych
Tel. 479-81,
do 10. Tel, Tr.-24, po 19.
288'l'7 g

WYNAJMĘ

NARZ~ZIOWlEC jomość galantcrll metalowej, podejmie pracę po 15.

lub w:;;dziertalokal, nad:ijący 'się na
sklep .iajchętniej .
w
śródmle~ciu. Oferty „27953"
Prasa, Plotrkówska 96.

Wi4i

LOKALU

z

~wą, ~łą,
mleślnlczy

52-06•01.

Instalacją
zakł:id

na

ga-

ne-

pos:mkuji:.
29'l'08 g

zna-

Oferty ,.29016" Pra$.a, Piotrkowska 96.
MASZYNOPISANI.E.
Tel.
Katmier.czak.
29000 g

53-34-98,

KRO.Y l
spódnic

szycie
spodni,
lub inne s~ycie
Oferty .,29057"
Prasa, Piotrkowska 96.
przyjmę.

MŁOnY

dejmie
MATEMATYKA, fizyka '733-20, mgr Niepokojczyckl.
282110 g

może

mętczyzna
poprącę chałUpniczą,
być . proste szycie.

Oferty „29382" Prasa, Piotrkowska 96.

r-~07.HATDZU.H~.H'~

~

I

POSZUKUJĘ
pokoju
zaopiękuję się starszą oso.
bą. Tel 268·22, godz. 17-30.

DWA pokoje, bloki kwaterunkowe, 37 m, zamienię
na wli:ksze 2- łub 3-pokojowe, rozkładowe.
Oferty
„29022" Prasa, Piotrkowska 96.

-

M-2
sprzedam.
Oferty
„28508" Prasa, Piotrkowska~.

SAMOTNA poszukuje pokoju przy rodzinie. OfP.rty
„29211" Prasa, Piotrkowska 96.

MAł.ZElllS'l'WO

z dzlecposzukuje mieszka•
G6rska 25 m. 8.
ll86'15 g

ł.6dź,

OKAZY.INIE sprzedam 2
pokoje z kuchnią, Sł m,
wygody, bez c.o„ w irtarym budownictwie, okolice pl. Wolności.
Oferty
„2884~"
Prasa, Piotrkowska 96.

„MERCEDESA 220-D" (sil•
nik do remontu) - sprzedam. Tel. 15-67-T7.
~ł38 !Il

POSZUKUJ~

zamienię

samodzlel•
nego mieszkania rta 3-4
lata. Płatne miesięcznil'!.
Oferty „28713" Prasa, Pio·
trkowska 96.
·

„VOLKSWAGEN 1800"
11przedam.
Tel.
51-Jł-08,
godz. &-17.

OBCOltRAJOWlEC poszukuje 2 pokoi z wygodami. orerty .,2937G" Prasa,
Piotrkowska llS.

(ł-pokojowe)

POSZtJKU.JĘ

28491 Il

„SYRENĘ 105" (1975)
stan dobry
spr7.eda m.
Tel. 53-95-02 po 17.
29139 g

.

BRYLANT 0,7'2 karata ~przedam . Tel. 731-63, po 18.
28730 Il

2:8656

- Zastawry
naprawy sprze

KAUOSERU~

„FORD-Taunus" (1973)
1przedam •rei. 784-82
28918 g

-

292-97

-

-

TAKSOMETR zalegaHzowa
ny - gwarancja - sprze
dam Oferty 28614" Pras a.
Piotrkow!lka 96

Tel

PRAWY
o~zedni błotnik,
drzwi tylne prawe
do
„zastawy 1100" - kupię.
Tel. 51-69-75. po 16.
29231 g

SPRZEDAM nowego „Fi 8•
ta
1500". Tel. 51-'10-86
2ll059

SPRZEDAM sadzonki aspa
ragusu, ul Przybyszewskie
go 130. Tel.' 417-55.
28621 Il

M-ł

,,PEUGEOT 404", 3 opony
„13" do „Mercedesa"
sprzedam.
Zgierz,
Dzil!•
wiarska T.

-

dla uczestników podwójnych

Łodzi.

na it-1\ (3-pokojowe). Oferty z adresem „2887'J" PrA•
sa, Piotrkowska 9S.

~g

K

FOKSTERIERY
szorstkosprzedam. Pabianice, Jutrzkowicka 13,
tel.
15-36-U.
29064 g

MASZYNĘ do szycia wie·
loczynnosciową, „Zenit E"
- sprzedam Tel. ~rzecz
nościowy 347-66.
28982 g

w

(19'111)

ZAKtADY . SPECJAINE

wygraną

M-2 w Zduń
Woli na podobne
Oferty
,,289a2"
Prasa, Piotrkowska 96.

skiej

sprzedam. Tel. st-59-3'1, po

ZDECYDOWANIE kupię „Gaz 69"
towarowo·te~e
nowy. Oferty ·„28328" Prasa, Piotrkowska 96

konstrukcję

wystawy i drzwi (sklepowe)
sprzedam.
Tel.
237-0'7.
29188 g

we wneśniu najwyiszq
w wysokości

ZAMIENIĘ

„FIATA USP" f1971)
po
remoncie
sprzedam.
Matejki 1ł m. eo, po 18.

„FIATA U5p - 1500"
NATYCHMIAST kuplę nad (1976) - sprzedam. Naruwozie
do
„Skody
100-S"
towicza
16 m. :!T, tel. 269-33
SPRZEDAM ·stylową sernowe lub w dobrym sta- w godz. 16-20
wantkę
z kryształowymi
nie. Tel. 714-44, godz. 2028221 g
szybami, 4 krzesła „Bieder29351 g
DZIAŁKĘ sprzedam. Prze•
majer", star,.,· gobelin. Al. SPRZEDAM maszynę „Sin- 22,
„SKODĘ UOL" (30.!lOO km),
wodnia 24, godz. ~13.
Mickiewicza 11 m. 19, godz. ger", dostosowaną do haf„SYRENĘ 101" po kapital- silnik „Trabanta" z zapa288'11 _g 12-18.
29063 g tu tamborkowego.
Krze· nym remoncie sprzedam. sowym
wałem
oryginalmienlecka 22-24.
29026 g Gidelski,
Al. Kościuszki nym - gprzedam. Chrusty
łl-26
29378 g Nowe 116.
SPRZEDAM błam - łapki
28366 ~
karakułowe.
Armil Czer- NADWOZIE uzbrojone plns
wonej Sł m. 52, I piętro tylny most
„Fiata 125p" ,~UKA"
skrzyniowiec
(róg Szpitalnej).
29025 ~ (rok prod. 1971) sprzedam. (1975) do 'redmej napraDo 15, tel. 217-37 po 16 tel. wy - zam.lenię na „12Sp".
SPRZEDAM błam brązowy 51-50-38.
29172/20385 BTzl'!zlny. Tel. 17-!.l!l-15. po
i · trzy czwarte
kożuch
18.
28072 g
damski. Tel. 735-33.
SPRZEDAM 11rzyczepę ba28941 g gażową
do „Fiata 125". GARAŻU w pobll~u baru
Tel. 650-M, godz. 17-20.
„Balaton" pilnie po~ukuPł.ASZCZ 1lamskt skór?.a•
29356 g ję. Tel. 257-83.
ny, szczupły oraz kożusz·
2&978 g
--------~------~~
kl na ~ latka - sprze- MZ TS - 250 (1) 5, rower,
dam.
Broniewskiego
24 ,,Rekord'', sprzęt fotogr a- SPRZEDAM
„Moskwicza
m. 42.
29058. g ficzny, lo.clówkę, telewizor, 412". tel. 889-79
radio,
magnetofon. ławę,
28323 g
BŁAM
łapki
karakułowe fotele. Tel. 408-63.
- spn;edam. Tel. 51-48-14,
29269 g
po 15.
29ooa g
„SYRENĘ 105" (1975)
po
NOWY aparat fotogr~ficz przeglądzie sorzedam. Tel.
51-73-20,
po is.
ny „Pentacon Slx TL" sprzedam.
Dąbrowa,
ul.
29204 g
siarczana 2/4 m. 90, ~odz.
ODSTĄPIĘ
e KUPIĘ M-2. Tel. · eq)-56,
notarialni
19-22.
28996 g
Wkład na „Skodę"
od- godz. 1&-2ll.
ms. g
zakładów:
biór
„Fiata
t26p" IV kwar
UKŁAD rozrządu do „Lady". pralkę automatyczną, tał. Oferty .,29202" Prasa ZAMIENIĘ 2 pokoje
z.
akordeon - „carmen". ra„ Piotrkowska 96.
kuchnią rozkładowe, osiedle Matejki, na 4 . pokoje,
dlo samochodowe - „Tra„ WARSZAWĘ 2Z3" (1070) najchętniej Retkinia, Teoper". wannę 100 cm
sprzedam.
Tel.
52-47-65, pilnie sprzedam. 'fe! 422-6
filów c, tel. "837-41„ po 17.
29236 g
po 17
28988 g
29683 g

wypłacono

XOSZALIM, K-ł, bloki zamil'!ni41 na mle111:kanle
w Łodzi • . Tel. U>di 489-20,
wew. e•, gooz. 1~15.
.
.
2885'1 g

SPRZEDAM ta•nLo kredens „ZASTAWI; 750" - sprzeantyk secesyjny i tyra·ndol. dam.
Zduńska Wola ul.
Oferty
„2!>385"
Prasa, Torowa :u D, po 15.
PiotrkO<Wsl<a 9S.
28483 g
KIOSK wa.rzywny (Bah11y),

trzy l'LEJtTRU s dtugotetnt•

pokoje,
M
m. telefon,
wuysUlte W'Yl!od:F - Narutowicza, samtenł•
na
dwa pokoje r6wnorzl:dna.
Oferty „28998" Pra8-, Pio•
trkowska M.

„FIATA m Sport''
11tan bardso \łobry - . . . . .
dam. Zfller11ka 18.
114411.

włose

W lodii

Int;~

-·

2aM3 g

sprzedam. Tel.
56-18-85, od 19.
29230 g

MASZYNĘ
dwuigłową

~WAa'l'MJllctA
... _,.
na chodzie - tanio sprdam. Tel. IOt-łS po 11.

~

'

fd
~

.. fa
fil

~

KURSY

I MGR FAltMAC.11)

pr11Y1otowującycb
1lę do scla~anla egza.
mlnu tpecJallstyezneco I ł U stopnia,
organizuje I

prty1mu:te taptsy

cndzlen.ill'!

w godz e · - 11„ w cnboty nd a do te
~ · · OlllRĘGOWV o·oDZJAł.. KSP .,OSWIATA"
~
w Łodzi, 111. Piotrkowska C,

~

I

.~~~!~:~~~.:~ ~~
front,

n

p„ łel 3!0-!ł. .

2'128-lr

~

~~~~~~~~~~

OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ
Dziekan I Rada Wydziału Matematyki, Fł"Ykl l
Chemii Uniwersytetu ł.6dzklego podają do wlat1omoiści, te dnia 10 paMzlernika 1980 r. o godz 13
w llibllotece Instytutu Chemii Uł. przy ul. Naru.to·
wlcze .68 odbędzie me publiczna dyskusja nad roz.
prawa doktnrską mgr Andrzeja Marka Brzozowskle!l'O
1ta temat:
Rentgenogrntlczne badlłnla zmian strukturalnych ~schodzących w tuddcil'!j hemoglobinie pod
wpływem Jej c2'dclowego utlenowanta".
.Promotor: doc. dr hab. Mieczysław Grabowski (Unl·
wenytet t.ódzkl).
· Prac11 zna,duje 111~ dó wglądu w Blbllotl'!ce Cł6wnl'!j
Uniwersytetu t.ódzklego, przy ul. Narutowicza 108.
Wstęp na rozprawę wolny.
2786-k

OBRONY PRAC DOKTORSKICH
Dziekan i Rada Wydziału Prawa I Administracji UŁ
tawiadamtaJ11. te w dniu IO patdzlernlka 1980 roku
o godz. 11 i 12.30 odbędą się w 1all konterency;lnej
w gmachu Wydiiału Prawa I Administracji UŁ, ul.
Narutowicza 59a, publiczne dyskusje nad rozprawami
doktorskimi:
t. mgr Jacka Jlządkowsklego pt.: „Reglamentacja
icOllpOdarkl dewlzowej w Polsce w stosunku do osób
fizycznych".
Promotor: prof. dr heb. Natalia Cajl.
2. mgr Włodzimierza Nykla pt.: „Ustawa budżeto
wa w krajach socjalistycznych".
Promotor: prof. dr bab. Natalia Gajl.
Rozprawy zostały wyłotone do wglądu w Blbllotl!Ce
Uniwersyteckiej, ul. Narutowicza 108. Wst«» na roz.
pra'WJ' wolny.
2796-k

DZIB:N'Nm POPVLAJlNY nr 112 (9680) I

_.. ~_!.... _
--.
oterw

IBATRVD~ .,.,,_

Jące

„29035"

ska

Sł.

nwaczJd.
Pra-. Rotrkow-

MS

..........

.uaA.._ ilatru&lt•.

N. ,.._..: - · · - m-oe.

TeL

ś8942

1

•1• 1

28707 g

lóaZYlllS chałupBletwo POMOC domowa potnab- mote bJ'! prone nyde.
na na ł godzlnJ' lub na I Ofert,. „29154'' PrHc, PioWynagrodzenie trkowmka N.
godzin.
bardzo dobre. Warunki do
ntukatertę wyZUb:tlrdzka TBC!nfllt prąJmla pract KOMINKI,
omówienia.
konuję. Łódt, Targowa 38.
289311 I chatupnlczą - oprócz „.&J'• sztukatorstwo - Janicki.
18-41.
28989 g
eta. Oferty .,29108" Prau,
PRZYJMJS prac41 ahałupnl Piotrkowaka N.
proste
czą. Niewykluczona
Matrymonialne
szycie. Oferty „29194' Pr•· KRA WIBC czeladnik po- BIURO
tr1tebny. Warunki bardzo „Piast", 14-300, Lębork,
n, PiotrkoWlka ff,
22
poc&towa
1krytka
Il-ff.ff.
TeL
dobra.
385 p
poleca usługi.
:1111111 I
KIEROWCA kat. C, posła•
dający „Syrenę", podejmla
w
nferty
ATRAKCYJNE
pracę po godz. 18. OferMatrymonl;ilnym
P<>MOc do rocznej dziew- Biurze
ty „29132" Praia, Piotr- czynkl (chodzącej) W godz. , Romeo", Łódź 11, skrytkowska 98.
27989 g
Kotowa ka 22.
popołudnlowych.
29608 &
19/29 m. 29.
przyjm•
pracowni
DO
WYKONUJ~ odlewy z me.
szwaczkę na overlock oraz KRAWCA (-ową) do szycia tall kólorowych. Proboszkrojczynię na cały l pół spodnl mtodziełowych
za- czewice k/Zgierza. Ozoretatu, w MoszczeJticy, ul. trudnti:. Sklep, Llmanow- kowska 79, Łódt, tel. 210-26
29223 g sklego 70.
Piotrkowska 45.
28607 g
:9698 g 1(244-32). Spis. .

łNWAUDOW APMMTUiRY
ELEK'f!ROTECHNłCZNEJ

SPOLDZl·ELNIA

„POKOJ"
lOD!, ul. WAREC·KA 1, tel. 52-95-71
zatrudni
lćtel'dWn'ł1ców do prowadzenia zokładów usługo
wych no aycrołtowonym ro:Nachunłcu, w zakresie
usług:

~ WytcOnywanle Instalacji ełebrycmych, odgfttmowych, napraw i konserwacji.
I. Instalowanie anten telewtiyjnych.

J.

Stusmstwa og61nego.

Spółdzlełn1a posiada własne lokale. Oferty proulł-k
simy składać pod adresem spółdzielni.

KOMUNIKAT
~

WeJn'6dftl

lrulpektGr Sanłtara7

„

t.olhl, .....

l„

pows1echna akcja ods1cmrmnia
wnysłWch nieruchomołd.

„

włHftJ'
we własnym zalllreate l
114eruchomo9et l un-dcy, Nła
do
uporządkowane l deiprOWadSOlla
~
włnlił'
wtdclweco etanu ..mtarnego.

Odazcllursa11łe prapr-•dZlł

ruchomolłll

•ąw&tnyell

';f.rułkę .naleł7 wyłoiyt

1· uzupehila~ przez

w dniu 15

eały

cne

paździerńib br.

łrwania

akcji.

trutk• (W poblltu tmtetnl.116w,w kom6rbch, w budynkach &OlpOdarct:ych ltp.) ftalety aabespleceye praed do~
pam ptactwa l zwierząt domowych. Dzieci w tym czule włnny
by4 ae1ególnła nadzorowane przez rodlllc6w l opłekun6w. Pe
zakończeniu akcji, pi>Zostal, trutll• oru padłe lfyzociłe ftalat7
Mbra• l sakopae w lllłaj9cU DledostvnJDł. Norm)' wylltadallie
Ile eł71dact• truta.
poden.
Wylo~

„

trute1l: „Atru" do blq>Ołrednłetto wykładania". „ToKaft do bazpołradnia«o wyktadaftta•, „Sllmurłn" prowadzi«!
d11 aklep)' WU ,,apotem", Woj. Sp.ata Osrodołcio-Paczalarska
t as ,,samopomoc Chlopllka"1
aprRdał

""°'

lldep nr 1731 - ul. Pr6cllnlka ł.
1klep nr llł - uL Lutomierska •·
sklep nr 121 - 11L L\Cm• 29/31.
1klep nr 2001 - uL ArmU czerwoneJ a.
ŁODZ
sklep nr 733 - Plac aarltcldeso I.
l.ODZ
sklep 11r łOOł - ul, Tuwima 13.
ŁODZ
sklep nr 1 - ul. Piotrkowska łO.
ŁODZ
1klep nr z - ul, A. Strusa I.
ŁODZ
sklep nr 3 - ul. Łastewnlcka 1/1.
ŁODZ
sklep nr S - ut Złotno SL
ŁODZ
sklep nr I - ul. Rzsowska li.
r.OnZ
sklep nr ł - ul. Rudzka U.
l.ODZ
sklep nr 7 - ul. Uprawna z.
ŁODZ
1klep nr I - uL lnnancka U.
l.ODZ
sklep nr n21 - ul. Armłł ł!•-Oll•J ...
PAB~CE 'PABIANICE - sklep ar tT - art. do prod. rol.
PABIANICE - 1klep nr li - art. do prod, roL
ALEltSANDROW - 1ktep ar UT - ul. O&rodowa
ALEKSANDROW - skleit nr 1 - art. ielam1.
BEi.DOW - sklep nr u - an 4o prod. rol.
K.ONSTANTYNOW - sklep DT •• - ul. Ł6itna ...
K.ONSTANTYNOW - sklep nr ł1 - art. do prod. rol.
ZGIEIUS - 11d1p nr lł'li - ul. n,browaldqo u.
ZGIERZ - 1klep ar 11 - ut. do prod. rol.
GIECZMO - idd•P nr u - art. 4o prod. rol.
BIAŁA - 1klep nr IL
OZORKOW - •klep nr ZHI - ul. R. Sawłctd•J 1.
OZORKOW - sklep nr U - art. do prod. rol.
ozoRK.OW - sklep nr li - art. do prod. roL
GŁOWNO - sklep nr Z617 - pl, Wolnołcl n.
ul, lltolefowa O.
magaąn łr, ochr, roślin GŁOWNO GŁOWNO - sklep nr t:ł - art. łelazne.
S'rRYltOW - sklep nr IO - art. chemlczne,
STRYKOW - sklep nr 2 - art. gosp. dom.
NtESUł.KOW - 1klep nr l i - art. gosp. dom.
DOBRA - 1klep nr Il - art. 1e1p. dom.
l'tZGOW - 1klap nr U - art. do prod. rol.
azoow - 1k1ep nr H - 8rodk1 ochr. rołlłn.
PA~CzEW - •kl•'P nr I - art. cło prod. rol.
ANDRESPOL - sklep nr 13 - art. telazne.
ANDRZEJOW - sklep nr I - art. psp. dom.
NOWOSOLNA - 1klep nr 11 - art. gosp. dom.
BUKOWIEC - •kl•P nr • - art. IOllPo dom.
WISKITNO - 1k11p nr U - art. sosp. dom.
IESAWEROW - aide» nr 11 - art. So•P. dom.
ł.ODZ
ŁODZ
ŁOD:t

ZA'KŁAD

Ushlg Budowlanych 91-158 Łódt, ul. Lniana 30/80, upr. bud. G. Kowalski, prowadzi w zainwestycyjnym
stępstwie
rzecz inna
budowy
indywidualwestorów
usłu
świadcząc
nych,
gi w zakresie: wyboru
dokumen,tacji
l nabycla
budowlanych, przygotowania tere!\u, nabycia materiałów budowlanych, stałego nadzoru technicznego
i rozliczeń z wykonawcami. Zakład uclziela równiet porad budowlanych.
28726 g
~e~haniki
WARSZTAT
Pojazdowej i lllacharstwa
2ostał
Samochodowego,
przeniesiony z ul. Tkackiej 30 I oczekuje szanownych klientów w Andrespolu, ul. Rokicii1ska 79, T.
28878 g
Kopertowski.

CZYSZCZENIE wykładzin
i dywanów u ldlenta maChmielecki,
RFN.
szyną
tel. 849-52, po 16.
29009 g
ORGANIZATOR ~eklamy,
Tel. 745-94, po 16,
28961 g

usługi.
Kledrzyńskl.

ATRAKCYJNE Ofertv w
Matrymoni'alnym
Biurze
„,Romeo". Łódź 11, skryt29089 g
ka 22.
MURARSTWO budowlane
w roku bletącym 1 na rok
zlecenia przyjmuje. Jótwtak, Aleksan·
drowska 102-71, po 19.
25936 g
przyszły,

POSZUKUJĘ wspólnika lub
ogólnosklep
odstąpię

spotywczy. Próchnika 37.
29375 g

AGENCYJNY Zespół Slrlepów Spotywczych poszukuje stałych I sezonowych
dostawców. Oferty z podaniem warunków, Łódź 37,
29226 g
skryt~a 1505.
przedsiębiorczy.
MŁODY,
posiadający gotówkę, zbyt,

tlUJ,e ..,....~ Preąd!um Rady Narodowej m. IAd1!l 1 clftła
t J.t.pee Uff r. w llpfawłe p&wSzieehnego odszc.aurnnla ntaruehomołcł na t.r.m. m. ł.adlll (Dz, Urs. RN m. Łods:l z dn. 1ł
do wiadomołd, te
llterpnta 11'19 r. 1'r 11, poz. 108) podaje
w ekr.ta ot! 4nta u paldzternika 1JIO r. 4o dnła 31 pllłdzler•
aa ..,_., woJewHztwa młeJslri„o 16dllldea19 ~d.de
lllka
prseprowadsona

kont wtdelciale

tapetowallALOWAKD,
nie. Klimczak, tel. 376-76.

-

„

z1octnt• s postanowtenlaml I 'r powołaneco wytej san-dzenła
Prer:ydłum Rady Narodowej, włnnt nledopełnlenia obowiązków
. -11 zanyeb it odszczurzaniem n!a!'ucbomoścl, bfldll poctągnięc.l
6o odpowiedzlalnołcł za popetnłenłe wykroczenia s art. 18
Ult&WJ' s dllia 11 listopada 1983 r. o zwalczanłu chorób u·
trałnycb (Dz. v. Nr Ili, poz. 2'19), przewłdUfl\caco kar• ll"ZJ'·
atl2-ll
wny do s.ooe zL

maszyn;ii - przystąp! do
w bieliźniarstwie
spółki
lub krawiectwie lekkim
z młodą osobą, posiadają
Oferty
zezwolenie.
cą
„29244" Prasa, Piotrkowska 96
DO nowo otwartego sklepu spożywczego poszukuje się stałych, solidnych
dostawców pieczywa, galanterll cukierniczej 1 raj.
Oferty „29152"' Prasa, Piotrkowska 96

Wystąpienie

telewizyjne K. Barcikowskiego

(Dokończenie

produkcyjnych jednoczemi~ stwierdzić, że wyprawy wyników
ze str. 1)
państwa, ni.ebe'Zpiec~ństwa krajowego aparatu wytwórczego nic starczy nam i chęci i woli aby
żą'\ialni.a. wystaa:czy towa.rów na pok.rycie już pocią;enąć do odpowied(llialnośd lujakimi grożą nadnuerine
podwyżek dochodów dzi zdemoralizowa.nych i uwolni~
Je<Lnoc:z.eśnie braliśmy do rachun- przY2-lllllllYch
ku to, że proces odinowy niesie ludJlości. Trzeba :&aś powi-edz1eć, że się od nieudolnych, ale jednocześ
sam w sobie możliwości poprawy obecnie nasz przemysł pracuje na nie wspól.Iltie mu&imy bronić donaszego żyoia goopodarcz.ego i spu- poziomie 80-85 procent swojej mo- brych organizatorów życia gOllpołec=ego, jeśli &tamie się siłą kons- cy i zwiększenie jego produkcji le-- darczego i uczciwych kiel'()Wnitków,
ży w mteresie, zarówno praoowni- wymagających i sprawiedl4wych.
truktywną, siłą twórczą.
wiem
Z własn h obserwacji
społeczeństwa.
Wiedz.ieliśmy o tym, że podpisa- ków, jak i całego
i jest ich rola i
ne porozumienia muszą być zgo- Wsr.yscy musimy R-oszczyć się o jak trudna była tego
nie doceniać.
nie wolno nam
obu- to, aby możliwie szybko poprawić Często
dnie z ich duchem i literą
nadmiarem
skriwowani
stron.nie zr.ealizowane. Znalazło to rytmioz,rrosć i wydajność produkcji. przepisów, ograniczeni w u·pra,wKC Jest to podstawowy wa.ru111ek rea- nieniach siłą rzeczy mieli utrud·
potwierdze.n.ie w uchwałach
szego

w debacie sejmowej a naw li=ych decyzjach wykanawczych rządu. Nie sposób Wf>Z.Y
tych decyzji wymienić ~
stkich
informuje o lllich prasa. dała ich
dzisiejsza
ogólne podsumowal!l.ie
„Trybuna Ludu". Tylko w sferze
osiągnęły
świadczeń materlalmych
one sumę 120 mld zł zwiększenia
dochodów pracujących w skali rocz.nej. Podwyżlul.mi płac objęci w·
stali lub w najbliższym czasie wstaną objęci wszySA!.y zatrudniem.
Trwa praca nad przygotowaniem
wszystkich objętych porozumieniami programów ~ utów prawnych
i b~'"'ą oi;ie w miarę przyg...+~..
~~~J
~
wain.ia ogłaszane i wprowadzan• w
życie.
Mus-Lę raz jesZCttA I całą mocą
podk·reślić, że nąd stoi u giruncie
tych porozumień i będzie je :z e&•
łym przekonaniem l stamowe7'0Ścią
PZPR

i

stępriie

~ealizował.

N.ie OZIIlacza to jedlllak, te jest to
proces łatwy i zależny tylko od
wprowadzenia
woLi rządu. Mimo
płac w
powS"Lechnych podwyżek
skali nie mającej odpowiednika w
przeszłości, rozmowy na ten temat
w niektórych ośrodk.a.ch c:r.y brainżach przeciągają się. SamokTytycznie musimy stwierdzić, że s:i:czejednostkach
gól.nie w mniejszych
porozumienia przeciągają się w&kutek niewydolności jednostek nadrzędnych zajętych w p1erwszej korozmowami w większych
lejności
przedsiębiorstwach. Nie oznacza to
jednak, że ktokolwiek zostanie pominięty, że ktokoiwdek: n.ie otnyma należnej mu podwytki.
Przeciągame się rozm&w ma jednak i imną przyczynę - to nadmieme żądania płacowe przekraczające wysoko poziom wy.wkający z porozumień. Takim podwyżkom nie jesteśmy w stani-e zadość
uczynić. I nie jest to sprawa złej
c:z.y dobrej wolii rządu a konieczność przestrzegania miary ekono-

BUKIECIARKA przystąp!
do spółki z gotówką do
kwiaciarni prywatnej lub
268-22,
Tel.
ajencyjnej.
nas
z
28902 g micznej. Przecież każdy
godz. 17-20.
zna obeciną słaboiść rynku objawi.astow
towarów
gotówkę, sa- jącą się brakiem
POSIADA~
mochód osobowy z przy- sunku do dotychczaoowej ilości piePropozycje. Tel. niądza. A przecież ponieśliśmy wieczepą.
28731 g lomiliardowe
731-63, po 16.
straty w produkcji
malowania na wskutek przestojów, dodatkowo io7;AKŁAD
nie
tkanina.eh I tworzywach stały osłabione i wcześniej
kooperacyjne,
poszukuje wspólnika, zna- zadowalające więzi
Oferty wskutGJt trudnosci płatniczy'b s}»tącego tę branżę.
„28087" Prasa, Piotrkow- wodowanych mniejszym eksportem
ska 96.
i pogorszeniem się naszej opinii w
zagranicmych kół fi.na.nsoUNIEWAŻNIAM skradzio- oczach
ne: upowatnlenie do prze- wych, nie możemy zrealizować naplanowanego impor·
skromnie
prowadzania kontroli za- wet
do tu na potrzeby produkcji. Do tego
kładów, upoważnienie
nakładania grzywien, legi- dochoctzą szeroko znane słabe Nytymację pracowniczą panniki produkcyjne tego roku w rolstwowego wojewódzkiego nictwie.
w związku z wydat.nym
sanitarnego
inspektora
w Łodzi na nazwisko Kin- wzrostem dochodów ludlności ogrom
ga Pisarska, pieczątkę - nie wz.rastają zada.n.la i trudności
instruktor higieny pracy ·
rod u k. CJ·1 ·
··
l.
terenowej Stacji Sanitar- tch re~ tZ8?ll w P
PodeJmUJemy wszelkie dostępne
no-Epldemlologicmej Łódz
Sródmieścle, Kinga Pisar- d:l'liałani,a na rzecz lepS"Lego zaopaska oraz legitymację ubez- trzenia rynku. otrzymaliśmy po28479 g moc od naszych przyjaciół socjali·
pieczeniową.
Krzysztof stycznych. Pożyczka ame!"yikańska
WŁODARCZYK
umożliwia nam zwiększenie imporzgubił legitymację służbo
83f18.- wydaną przez tu zbóż i pasz dla chowu z.wiewą
ZSM nr 1 w Łodzi.
porząt. Jednak bez zasadniczej
28605 g

li?.11Cji porozumień i katdy kto chce
osiąg.nąć postęp mwsi się do tego
przyczynić. Wszelkie dalsze zakłó·
cenia w prodtt·kcji będą dodatkowo piętrzyć i tak już ogromne trudności.

Poro:i:um•ienia obe.jmują odno.wę
PrO(!es ten
ruch/U związkowego.
tak w
aktualnie dokonuje się
jak i w
związkach branżowych
powstających.
nowo
związkach
Procesowi temu towarzyszą okTeślone trudności

właściwe przecież

z załogami nie
stosunki
pozytyw·nie na
mo.gąc reago ać
ich słu.~zne wnioS>ki i propozycje.
Dziś trzeba im tworzyć warunki
do pracy i k•i&rowa.nia, gdyż jeśli
idąc po linH łatwej po.pularności
nione

zaiklwestionujemy ich pozycje to
ucierpi na tym k.ierowainoie za,kła·
dem, proces produkcji i sama za·
nie wszędzie tak
roga. Niestety
się dzieje.
Przeszliśmy niedawno falę strajków będącyc11 wyrazem głębokie
go niezadowoknia ·lasy robotniczej. Jesteśmy w .akcie zmian
stiJrego porządku r tezy i kształ·
towa•nia nowych me ,11anizmów za- .
powrotem
pr
bezpieczających
do dawnych praikty!~ . Zgodn·ie u•
:maliśmy &trajk jako, formę ostatec7Jnego protestu. W• imię wsp<>lnego dobra nie moi:etny, nie wol•
no n~m nadużywać strajku trak•
&talego na•
w.jąe to jako formę
ciskiu lub groźby nawet w mniejszej wagł sprawach. Strajk zawsze pociąga straty i zakłócen.ia w
ecznym.
s
gospodarce i życiu
Społeczeństwu zaś nie:tbędna jest
dobrze funkcjonująca gospodarka
i ład wewnętrzny.
Z przyJt.rością muszę sfl ierdzić.,
ie prawda ta nie prze:t. wszystkich
organ·izatorów nowych z ·ąz..ltów
zawodowych jest tra~do a~a po'lfażnie. Oto wów~11 gdy trwają
w kraju rozmowy z załogami i
przedstawicielami nowych związ•
już setki l
ków, kiedy z&warto

zawsze zjawiskom nowym zm4eniającym stare przy"Lwyczajeuia i
struktury. Przywiązuje.my wielką
wagę do tego aby przemłany w
dokonywały
ruchu zwią:tkowym
się w dobrej atmosferze - nie
~ęttzenda przeciwieńst.w i gpr;zedróg
a poaukiwa11!a
czności
ws,półdz!ałania i współpracy mię
dzy rótnymi org&n!.zacjam.i zwdąz
kow,ymi jak I między tymi organizacjami a kierownictwam4 zakładów pracy i władzami lokalnie wszędzie
nymi. Jeśli jeszcze
tak s.ię d~ieje to wszęd:iie są mo•
tego stanu
osi41nięda
iliiwości
woli stron
rzeczy przy dobrej
przekonaniem
z całym
czemu
aprzyjam;y i .będ:r.iemy sprzyjać.
tworząc
Daliśmy tego dowody
nowych
rejestracji
mo1Uiwości
poworując zespół do
zwią0ków,
pracy nad ustawą o związkach
zawodowych regulującą jednocześnie sprawy związane ze strajka·
mi. Coraz częściej I szerzej proruchu związkowego tysiące porozumień płacowych l
blematyka
gości i goicić będ21ie na łamach s<><:jalnych z przedstawicielami zama&0w~go łóg, w G<lań&~u zapowiediiiano na
prasy i w środkach
przelfazu. Coraz szerszy i częstszy 3 października strajk ostrzegawjest udział nowych związków w czy z możliwością rozszerzenia go
rzeczowych kontaktach z władza na kraj. Co więcej wzywając do
strajku załogi i przekazując wia!lŃ.
zagranicznym O•
WokÓł nowego kształtu związ domość o tym
ków zawodowych trwają dziś go- środkom propagandowym nie za·
rące dyskusje I to nde może niko- dano sobie nawet tTudu aby poindecyzji
go zaskakiwać, reprezentujemy po- formować q powziętej
organiza- przedstawicieli rządu stale_ uczes~
glą.d, ie zróżnicowany
N1e
w rozmowach.
będzie niczących
cyjnde ruch zwl.ązkowy
stojąc na można tego potraktować inaczej
jednoMty politycznie
uz11ania zasad jak łama·n~e porozum.i~ń .i tych
pełnego
grlłncie
ustroju socjalistyc:Dnego zgodnie s reguł rozmów
i dochodzenia ~o
wspólnie pod.pisanymi porozumie· wspólnego stanowiska
jakie na
kraju oraz gruncie realizacji porozuimień ZO•
niami. W interesie
samorządnych stały wypracowane i dotychcza.
i
n·iezale:bnych
leży ta- zdawały egzamin życia.
zwiąrzków zawodowych
kie określenie się ustrojowe gdyż
o tym,
Wcz.eśniej mpwiłem
to przeciwdziałać będzie przecie- jesteśmy zdecydowani
w pełni
ka.niu do ich grup inkjatywnych zrealizować porozumienia. Mówiposta~ łem o warunkach
o zdeklarowanych
ludzi
jakie muszą
Pod być obbpólnie spełnio.ne aby było
wach anfysocjallstycmr<:h.
tym względem nie może być nie- to możliwe. Fakt gdański przyjeśli proces odnowy chodzący wówczas gdy stopnfowo
domówień
ma postępować z pożytltiem dla następowała, choć z wielkim trukraju, a nie stać zię przyczyną dem, normalizacja życia gospodarczego nakazuje zamyślić się zakłóceń i niebezpieczeństw.
decyzji
Nie mówimy tu nic nowego po- czy autorom gdańskiej
w porozu· rzeczywiści~ zależy na normalnej
za tym co zapisano
mieniach, z czym zgodzili się or• pracy gospodarki i poprawie jej
ga·nizato.rzy, ezemu daje wyraz w ŚW·iadczeń na rzecz ludności? A
swych ośwladc:i:e.niach wiele or- m<>Że ich dążeniem jest podtrzyganizacji nowych zwi~aw za- mywa,n,ie napięcia społecz.nego i
h
wod
spycha.nie nas w chaos tak groź
jeszcze• jedna sprawa. W do- ny dla kraju I narodu, dl& jego
I owyc
się procesie bardzo spokoju wewnętrznego i poczucia
konującym
waine jest jasne określenie sta- bezpieczeństwa? Wiele się tu chinowiska wobec kadry kierowni- nie pytań na które każdy, każdy
czej gospodllt'ki. Znalazła się dziś z nas musi sobie udzdelić odt><>·
ona bardw często niezasłużenie, wiedzi.
pod obstrzałem z różnych stron.
Zastanówmy się nad tym. Są t.o
Potrzebne tu jest wspól11e jasne pytania dla nas wszystkich, dla
stanowisko i kryteria ocen. Chcę Polski bardzo ważne.

1

.

zagubioną pieczątkę o brzmieniu: kierownik robót elektrycznych, Janusz Wasi28698 g
lewski.
UNJEW AŻNIA

się

WIEDZA DLA OJCZYZNY

Łódzki
UNIWERSYTET
uniewatnia zagubioną leNowy rok akademkki ~ita
rosłużbową,
gitymację
w momencie, kiedy dokonr 73(18, wydaną my
dzinną
6 lutego 1978 r. na nazwi- nywana jest rzetelna próba
programu dla
sformułowania
NowaWłodzimierz
sko
28722 g · kraju. Stawia to zatem także
kowski.
przed polskdmi uczelniami pyARKADIUSZ Górczyk zgu- tanie o ich udział w procesie
bił leg!tymację studencką
odnowy i demokratyzacjti życia.
28628 g Jest to zarazem pytanie o de44574 Pt..
zagubio- mokratyzację życia szkół wyż
UNIEWAŻNIAM
ne zaświadczenie o prawie szych, o uniwersytecką samowykonywania zawodu le· rządność, która jest warunkiem
karza na nazwisko Henryk poczucia odpowdedizialności śro
28706 g dowiska uniwersyteckiego za
Ossowski.
powierzonych mu
realizację
ANNA Wachowiak zgubiła przez
zadań
społeczeństwo
28712 g
indeks 7507 UŁ.
kształcenia i wychowania oraz
UNIEWA:l!NIA się zagu- rozwoju nauki. R.Jzpoczynający
akademicki u.płyn.ie
bione pieczątki z napisem: się rok
nr więc pod znakiem dyskusji o
„Spedytor-ładowacz
4075, 4298 PTHW w Łodzi''. zakresie i sposobach sprawo7agu- wania uczelnianej samorządno
się
UNIEWAŻNIA
ści, której nader ograniczone
bloną pieczątkę: „Społem"
WSS Oddział Srórlmicście, dotychczas ramy wywoływały
nr saturatora 597, ul. Ki- tak w.iele niezado.wolenia w
29149 g środowisku uczelnianym.
lińskiego 82.

WYSOKA nagroda za wiao miejscu postoju
nr
„Fiata 125p"
Nowotki
rej. LDL 1680.
g
29317
4la~6.

domość
białego

t7111111rr1111''''''1J

KURS V
N·AUCZANIA
JĘZYK OW
OBCYCH
r6tnyml metodami
dla dorosłyeb I młodzieży
ORGANIZUJE

l pnyjmule taptsy
codziennie w S!odZ.
8-18. w sobotv 8-16. ·
Okręgowy Oddział KSP
.,O S W I A T A"
w Łndzl,ul. Plntrkowska 6.

front,

Q

p., tel.

320-Zł

2608-k

- ~.llZIT.Ll'll'Ll'IA

Powstaje jednu PYTANIE
PIBRWSZE: czy ma to być sa·
morządnosć profesorów l docentów, czy też należałoby sz,uka~
takich form samorządu, w których -na zasadzie partnerstwa
uczestniczyliby wszyscy pracownicy uczelni?
PYTANIE DRUGIE dotyczy
funkcjonowarua
sposobów
uczelnianej samorządności, a
więc zakresu uprawnień re1ttorów, senatu, dziekanów, wydziałów w sprawach: ustalania
programów kształcenia i prac
naukowo-badawczych oraz organizacji i gospodark.I uczelni.
PYTANm TRZECIE o.bejmuje
umocnienia autorytetu
instytucji kolegialiDych uczelni.
Tu zaś znaczenie zasadnicze
rektorów i
obieralność
ma
dziekanów. Kto ma wybierać
władrze poszozegółnych &ZC1:e<bli
kwestię

społeczność
cała
uczelni
akademicka czy też: po&ZczególJ11!, reprezentatyw.ne ciała kolegial11e?

N ad er istotne jest pytanie o
charakter i zakres studenckiej
samorządności. Jaką część slda- ·
du osobowego kolegialnych organów uczelni powinni stanowić studenci? Czy mają zaała•
dać w tych organach z -clo1em
dora.dczym czy pełnoprawnym?
Czy powinni dysponować prawem weta w 1tos11nku do nie
akceptowanych przes młodzid

Nowy rok

akademicki
władz
decyzji
akademicką
·uczelni? Czy wybór studentów
kolegialnych
inatytucji
do
uczelni: senatu, kolegiów dzie·
kaliskich i rektorskich, rad wy·
działów I ra.d Instytutów, rad
do spraw młodzieły, powinien
następować w drodze wyborów
pośrednich ozy tri w bezpośrednim 1łosowaniu wszystkich
studentów niezale:inle od ich
przynale:inoścl organizacyjnej?

I wreszcie OSTATNm PYTANIE dotyczy charakteru samej
organizacji słudenekiej SZSP.
Czy ma to byó organizacja 110cjalnO'•bytowa, esy też ideowopolityczna stanowiąca platfor·
mę wyrabnla poglądów, ocen
środowlaka studenckiego w za·
aadniczych dla kraju sprawach!
i aut.anomia
Samorzą.d.n~ć
uniwersytecka to kwestia najwaiilłejsza. Ou bowłun tworz7

klimat pracy, klimat nauczania i studiowania, uczelnię bowiem cechuje sformalizowany
sposób kształcenia i wychowan.ia. Ta sytuac}a utrudnia intelektualny rozwój studenta,
podniesienie rangi badań nauko·
wych, rozszerzanie współpracy
wyższych z gospodarką
szkół
narodową.

Dobrym współbrzmieniem dla
tych dyskusji było-by przyspieszenie pr~ resortu szkolnictwa
wyższego nad modelem szkoły
Niektóre ze spraw
wyższej.
żywo interesujących środowisko

akademickie znalazły już swóJ
dobry po.czątek w niektórych
przedsięwzięciach resortu. Od·
noszą się one do zwiększenia
roli uczelni w kształtowaniu
programu, w lndywddualizowa.niu studiów. Od minio11ego roku akademickiego już trzecią
programów opracowują
częsć
Nieciała kolegialne uczeln·i.
dawno minister n·auki, szkoln.ictwa wyższego i techniki poinformował o podjęciu przez
prac nad nowelizacją
reso.rt
obowiązującej obecnie, <. pochodzącej z 1968 r „ ustawy o
szkolnictwie wyższym.
Będzie

to

więc

rok dyskusji.

Chodzi jednak o to, by był
to także rok wytężonej pracy
na uczeliniach: nauczyciel! akademickich, którzy - oby! ucz;i.·li lepiej studentów, którzy
- oby! - mieli lepsze wyn:kl
w nauce niż dotychczas. Postawmy sprawę jasno. Moralne
prawo do zabierania głO&U ' w
daje
pub1ie2nych
sprawach
obywatelowd przede wszystkim
dobre wykonywanie obowi1t·
:r:ków na każdym stanowisku w la.wie akademiek.lej równie!.

(H.IJ
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CHŁODNA

Kłopoty

l '7.15, 19.30

JESIEŃ

Rozpaczeto inż ogrzewanie
z ziemlliakami
szPitalL żłobków. przedszkoli i szkól
.

Najstarsi ludzie nie pamięta.Ją
t&kieso nieurouajt - ziemniaków,
ja.k w tym roku, Ocenia się,
że
Plony są mniejsze niemal o poło
wę od przeeiętmych. Odbija się to
przede wszys~kim· na skupie ziemniaków pl"Z'ea;na;cz&nyoh na potrzeby Łodzi. Ostatnio trudną sytua•
cję ura.towała Centrala Nasien·n a,
która przesunęła termin ekspo.rtli
i dzięki temu m.ogła przekazać dla
WSOP 300 ton ziemniaków. Skup
11& rezerwy zimowe, jak dotychuu, jf$t niemal zerowy. Na zaplanowane 48.&0ł ton
z województiw, które miały nam dost&re1iyć 1ienmiaJd na. zimę, nadeszło
dopiero 20·0 ton. Z własnej produkojf uzyska.no zaledwie 40 · ton,
a sza.ouje
się, ze w najlepszym
przypadku nie Pr!iekroozy on
2
tys t.o<n.
Wła.dze ł,od-zl stanęły na stano·
wlsku, ie zgromadzenie dla Iud·ności. ziemniaków na zimę
jest
sprawą najwal:nie.iszą i za.planowa.ne reserwy trzeba zgromadzić.
Dopiero w n~tępnej
kolejności
mogll iść zie111-niaki dla pn:emysłu.
t>.rzechowalnle i kopoowiska
są gowwe, czekamy tylko na ziem
niaki.
Wiele zakłallów pracy, chcąc za·
pewnie Z&e>pall'zenle swych zii.łóg
w ziemniaki, organizuje wyjazdy
na wieś, aby przeprowadzić
ich
skup we własnym zakresie.
Dziś WSOP pn:yst!)puje do kop·
ectw111nia warzyw. Dobrze zapolrlada się grom~d'Zenie odpowiednich
rezerw ma.rcltwi, buraków, , pietrunk!.
(k)

Telimena"

li

. - Weźm iemy do pomocy wszy., rewicz, omawiając na roboczej na towania do pełnej ek:spfoatacji siestkich, którzy potrafią pr~ować radzlie, którą prowadeił prezydent ci cie.płowniczej w naszym mieś~
palndkami - zapewnił
~zoraj Łod•zi - Józef Niewiadomski, pr<Y clie. Jak poinlformował dyr. Zakła
w iceprezydent Łod.zi, Zbliniew Tu- gram możliwie szyibkiego przygo- du Siool Cieplnej - Paweł Wa.I·
czak, aktualnie }e.w.cze 417 budyn·
ków nie może być zaopatrywanych w ciepłą wodę, a dalszych
t.5 nie mo,głoby równied: korzystać
z ogr,zewan.ia. Najwięcej, bo 115
domów je.st po.z.bawionych ciepłej
wody na osiedlu Zarzew. Do najpilruie,jszych zadań zaliczono przy·
wr(x)enie dostaw ciepłej wody w
r e jonie osiedila akademickiego prizy
ul. Lumumby, a zwłaszcza do stooczy,wiście pod w.arunkiem peł· łówek, które z początkiem noweMimo przyigotowania wykonawnej
mohiilizacji
załóg
przedsię
go
roku akademickiego będą mu·
~ wielu fuoontów robót, realizaremontowo•hudowlanych siały przygotowywać po 2,5 tys.
cja tegoroczinego pla.nu remont6w biorstw
i modernizacji budynków miesz- podległych Zjednoczeniu Budowni· posiłków dlZiennnie.
Wyda.no też wczM'aj dyspozycję,
i>rzy
kałnych w SródmWściu jest w du- ctwa Komunalnego. Warto
żym stopniu zagrożona. Mówiono tym przypomnieć, le plan 1980 r. aby włączono niezwłocznie ogree·
o tym w czasie wczorajszego po- zakłada kompleks&Wą moderniza• wa.nie szpitali, żłooków, przedszko·
śródmieściu 12 budyuków li i szkól wnędzie. gdzie to jest
siedzenia Komis}i Gospodarki Ko- cję w
11. roo:Hiwe.
munalnej, Komunikacji I Łączino ora.z częściową modernizację
z programem
ści Rady NM'odowej Miasta Łodzi, Łącznie, zgodnie
przebudowy
śródmieścia
w
bieżą
W obl!CLU trudln\\l sytuacji wy·
która zajęła się oceną realizacji
programu w za.kresie modernizacji cej 5-latce. objęto modernizacją 28 wołanej powa.żnj"mi awa.riami sie5 di ciepłowniczej, do ba.talii o ciei remontów gruntownych budow- budynków zlokalizowanych w
zostaną
urba.nistyC"Łnie pło dla Łodzi włączone
nictwa mieszkaniov.-ego
w
tej oprac1>w11Jnych
wszyistkie przedsiębiorstwa dys·pokwartałach tej d!zielnicy.
dzielnicy.
sprzęte~ i
Efekty Neczowe, to oddanie do nujące odpowiednim
Z illlformac}i przedstawionej radnym przez dyrek·t ora Zjednocz,e- użytku w lata.eh 1976-80 w Sród- fachowcami, w tym również przed.608
rmoderniz1>wa.nych slębiorstwa
podległe
resortowi
nia Goopodarki
Komunalnej m. mleściu
za- przemysłu lekkiego. Na polecenie
Loci~ - dr. K. Krassowskiego wy mieszkań oru 12.500 m kw.
pr!!!Zydenta
Łod:ni
będą
wykorzynika, że w naj1epszym rlUlie
w adaptowanej dla pol>rzeb aktual·
powierzchni stywaine wszystkie środki, aby jak
Śródmieściu wykona się za<l.ainia w uych użytkowników
Z<l<Stała
zakTesie remontów w 80-85 proc. biurowo-usługowej. Miesz.kania są najszybciej przywrócona
zna.mnie lepsze nif:
w
innych pełna spr.a-wność sied dostar~ają·
cieihielnlcach i miastach
wojewó- cej do bloków mieszkalnych
dztwa. Niemniej efekty są o wie- płą wodę. Od tego przede wszysieci
le za niskie w s.toSUillku cl.o pier- stkim zależy uruchomienie
we>tnyoh zamierzeń i p&niesionych ogrzewczej w mieście i 6grzewa·
przez
na.kładc>w finansowych. Wiąże się nie mieszkań. Zarządzonej
to a;e znacznie większymi zakre- władze miasta mobilizacji zapev.iniono
na
naradzie
w
ni·
sa.mi
re>bót moderniza.cyjnrch w
czym nie osła.bi zapowiadana przez
poswzególnych budynkach.
jaW dyskusji w czasde wczorajsze synoptyków fala odeplenia,
g-0 posiedzenia podkreślono m. in. kfiej w najbHż.szych dn.f ach mamy
z jednej strony potrzebę dalszej się spodziewać.
ko!1t!>enbracji robót remonłowych w
Józef Niewiadomski wydał też
poszczególmyeh kwartałach uilic, z
przez
dru,giej zaś prowadzenia remon· wczoraj polecenie przejęcia
tów w budy>nkach całkowide wy- mia.sto z dniem 1 $łycZll!ia całej
sieci ciepłowniczej na terenie wo·
kwaterowanyich.
łódzkiego,
Wiele uwagi poświęcono także jewództwa miejskiego
planom przyszłej. 5-latkli, zw,raca- której naprawy i konserwacje dojąc uwagę na opraoowywande ich tychczas podlegają resMtowi enerprzy uwz,ględnieiniu rachuinku eko· getyki. Praktyka b1>wien1 d.nwionomioezne,go, bo przecieiż nie wszy- dła. ze eafa odpowiedzialność
za
stkie domy nadają się do moder- utrzymanie sprawności sieci cienizacji i remontów gruntownych. płowniczej I tak spa.da na barki
(j, kr.) słuźb miejskich.
(kt}

Modernizacje I• remonty
w Śródmieściu

Najpiękniejsze

orchidee
na wystawie w todzi ,

'1 i 8 listopada w łódzkim Domu
Technika uirządzona zo.sta,nle wy·
ny".
stawa, na której najpiekniejsze or
CAF - Ireneusz
chidee zaprerzentują hodowcy kra·
_
-R=a.d=k::ie:.w::..::icz=------------------------- jowi I zagranlc:zttl. WpłYl!lęłY już
. potwier,dzenia od wystawców
z
#
Holamlii, Austrii, NRD, Czechosło-

• d.·1a k l•b lCOW
•
azne
K

ld ·az„. Obywa,telską Thaelma.nn.a
OJ "'
.
'
•
'
KW
chester Uniited., Wydział
Ruchu · ~O w. Łodm. apel.u;;~ .do wszystDrogowego KW MO w Łodzi in- kich k1erowcow zdązaiąc;rch.
n:
formuje, że w rejonie
stadłonu mecz: by w celu U1Spraym1e1~.t.a ru
ŁKS zorganizowane zostaną czte- chu. 1 po:mocy.
funkc_Jonariuszoi_n
! . dl
· Z<iów·
MO :zachowali szczegolną ostroz·
ry par ngi
a poia
·
ność przy prowadzeniu pojazdów,
pny al. Unii - doja:zd:
umieścili w prawym rogu przeWłókniarzy, Konsta.ntynowską, . al dinie:j szyby białe ka1•tki formatu
Unii lub ail. Włókniarzy, Drew- A-5, skośnie ustawdall pojazdy na
no"'iską, at U~ii;
par~ach, jadąc z osiedla Retkirzy al.
Włókniarzy _ do- nia kor~ystall . dda własnej wyg?"
jazd: p 11 1, .Miokiewicza, al. Włók· dy. ~ ulic: Thaeli;n~z:na, Ma. ~atonni·arzy lub Świerczewskiego, Pa.r- s~k1~J, Obywa.telskteJ 1 al. Pohtech·
m ,
kową, al. Wł6kimal!'zy;
p~ zakońC'zeniu meczu pojazdy z
przy ul. żulhrowej ~ dojazd: r~jonu stadionu i uq, KirzemienieWróblewskiiego, Bratysławską, For· cldej kierowane będą ulicaml: Bra
nalskiej, Żubrową; tysław.ską w kierunku ul. Obywatelskiej oraz Krzemienieeką
w
pr.zy ul. Krzemienieckiej
kierunku ul. Retldńs:ciej i Konstantynowskiej, natomiast pojazdy
z parkingu przy al. Unii.i kierowane będą: al. Unii w
kierunku
Obrońców Stalingradu
i Drewnowskiej. Wyjazd z rejonu stadionu ul. Karole~"S ką w kierunku al . . Włókniarzy, ze wz;ględu ·na
Rr acujący od 1928 rok u w Pa- duży ruch. pieszych, będzie zam·
bianicach młyn należący do Okrę- · kndęty. Ohowią.zywać będzie jeden
gowego Przedsiębiorstwa Przemy- kierunek ruchu. Po
ża.kończeniu
słu Zb<>rowo-Młynarskie.go w · Ło
meczu w rejonie. sita<lio nu przewidrzi będcZie w na j bliższych latach duje się wstrzymanie ruchu kopoważ.nie „odmłod.w.ny". Dla pomunikacji miejskiej pnez ok. 20
praw·' "'lia wairunków pracy załogi minut.
w slUach produkcyjnych mfyna
uinstaluje się dodatkowe urzą-.
dzeni a odpylające. Na wybudowa ~
n ie czekają też maga.zyn i paczkarnia, a, na wymianę
- sta.r e,
drewn iane tin•ie służące przesyła·
'li Inauguracja spotkań w Dzieniu zboża z maga.z ynu aż do staUpowszechniania
nowislt, gdzie zamienia się ono w cięcym ,Klubie
Sztuki cJZiś . o godz. 17 w DDK (u.1.
mąk ę .
Limanowskiego 166).
Odpow ! ed111 i ą dokumentację do'if" I Otwarty Turniej Szachowy
tyczącą mod~rnizacj[ pabianickie·' or.g anizuje SDK
„Lokator"
ul.
ft.O
młY'!1a przygotowu je
Biuiro (Nowopolska 12/14). Losowa111'1e
„Cukroprojekt" . · .w rozjioczęcie imprezy 14
P:ro.iektów
o
hm.
Warszawie. Ma być ona
gotowa god-z:. 16. Zapisy i informacje
w
w końcu 1Jl81 r.
piątk.i w godz. 17-21.
Po . modernizacji młyn w Pa-• . . 'lf Zapisy na kursy esperanto dla
biainicach zdolny będzie do zwię- początkujący :he i i.a.awansowanych
kszenia swojego dtziedlnego przero- przyjmuje OL PZE (ul. Moniuszt u z 200 dą 330 ton w ci.ągu do- ·ki 5) ·W pon:iedziałlci, środy i pią·
by.
tk ! w godz, 17-19.
'łf ·SAK, eżYli StudencJta
A'kaW. ~OW. I d~a Kultury, której arg.a.niz.ato· · · ·
W zwiąrz.ku z d7l1&eiszym

me·

~~łk:~:i~o ;f:e~ ~E~~ Bw~tJa~s~~c~rz;~~~:w~:·
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Druga młodośc młyna

·w

rew
darem zyc1a
'
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STYLOWY - Kino f'ilm6w Pe>l·
skieh · - „Milczenie" pol. od la L
15, god~. 17.30; Tylke> dla kin
studyjnych - „Mocny l'erdy
nan.d" RiFN o'<i lat 15, godz
15.30, 19.30

GDYNIA
g<>cłz.

•

•

I

wacji, Węgier ł Republiki Fe.de·
ralnej Niemie<:. Wystawa
będ.z.Le
częścią składową
1I konferencji
naukowo-technicznej
poświęconej produkcji ,gtorczyków, org.anizow.anej przez Stowuzyszenie mżynierów i Techników
Ogrodn~

~:;~tg~az p~;ln~~~ sekcję

spe·
Na Wysta~e zaprezentują SWO·
ie okazy także ogrodnicy łódzcy,
rozwijający produkcję storczyków
i
bod.owltas
(
.)

popu~aryzujący tę

z okazji zblieającej się 36 rocz·
nicy powstania MO i SB wc:zoraj w Szpitalu MSW 44 funkcjonarduszy MO i 2 członków ORMO
zrzeszonych w Klubie Honorowych
D.awców Krwi przy KD MO Łódź
- Polesie oddało honorowo 14 li·
trów krwi.
Klub ten działa juri: 10 lat
i
Przeszło 400-osob<>wa gruipa akty
zrzesza w swoich szeregach
99 wistów kół TPPR z Łodti I woczłonków. Przez cały okres swej jewództwa miejskiego
łódzkiego
działalności oddali oru hO'llorowo (80 proc. to robotnicy) wyjedzae 3
400 litrów' krwi.
(m)
października z Dworca t.ódz-F.a·
bryczna
kolejnym
„Pociągiem
Przyjaźni" (organizowanym przez
ZL TPPR) do Zwią!!ku Radziec-

Wizyta
.
, .
przy1azn1

nMistrzvni karate"
nie bedzie

Zwied·zą oni Brześć, Kijów,
Moskwę i Smoleńsk. W programde

kiego.

~~~~~a~w~z~sii:ii°t~~~~jatztl

'Ra<lziecko-Pol<>kiej i wymianę doś
wiadczeń :i: pracy kół TPPR
i

Wczoraj informowaliśmy o prze·
filmów japońskich, który w
dniu 5 października minł zaczynać
obraz reż. s. Ozawy „Dynamiczne TPRP. •
pięści
mistrzyni karate",
jednak
z przyczyn niezależnych od łódzkie
go OPRF film ten nie będzie prezentowany i przegląd zacznie ~ię o

0

gląd7Je

dzień później.

O;oby, które wcześniej kupiły karnety, otrzymają zwrot pieniędzy za
jedną
projekcję.
(rs)

·k i.lku ·zdaniach
rem jest Komisja
Kultury
ZŁ
SZSP, zaprasza wszystkich
studentów zainteresQwanych · problematyką kulturalną
do
wzięcia
udz.iału w wykładach,
pokazach
filmowycl1, spektaklach
teatra.1nych, spotkaniach z twórcami
i
animatorami kultury studenck.iej I
profesjonalnej. Komisja
Kultury
ZŁ SZ&P oferuje również możli
wość działalności w teatrach studencki.::h , kabaretach, kołach plastycmych i fotograficznych.
Szc:regółow~h informac ji udzliela
Komisja Kultury ZŁ SZSP,
ut
Piotrkowsk·a 77, w god~
12-15
(do dnia 11 bm.).
(ptom)

•

wn:edmfę
'HnD

· - '"'

wtnt'!ft~

U'j GlJ\

kr..

Hftm~
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28 bm. przed godz.. 15 przechoul. Piotrkowską łodzianie z
obul'Zeniem obserwowali zachowanie grupy chuiliganów, spośr ód któ
rych dwaj na odcinku
od
al.
Schillera do ul. Nawrot Uukli
&7..kło i gjęti. słupy znaków drogowych. Szybko na miejscu znaleźli
się funltcjona.riusze ZOMO, którzy
ujęli 1-zka Mańkowskiego (zam.
przy ul. Wólczańskiej 164) i Jarosława
Płaczkowskiego
(zam.
przy ul. Piotrkowskiej 189).
Wczoraj, w trybie przy.$pieszonym, przed Sądem
Rejonowym
odbyła się rozprawa. Leszek Mań
kowski sk.az.any został na
rok
ograniczen.ia wolności z okresem
próby na !I lat i grzywnę 3,5 tys.
z.ł. Jarosław Płaczkowski otTzyimal
tę samą karc;, z tym, że zapłaci
10 ty11. zł erzyw.ny,
(m)
dzący

WAŻNE

TELEFONY

795-55, 257-77

97
Poge>tov.•le MO
91
Poge>towie Ratunkt>We
Pe>me>r drogowa PZ!\lot.
52-81·10, 70ł-27
Centrala Informacyjna PKO

za

731-8!

TEATRY '
godz, 19 „Baron cy-

gań~kl"

JARACZA - godz. 19.SO „Karto··
teka"
NOWY - gooz.. 19.15 „l?an Jo·
wia!Ski"
m.t5
POWSZECHNY'
,,I.u<lzle energ1cZlni"
MUZYCZNY
gooz. lł ,,Nle
kłam, kochainl.e"
llfUZEA
HISTORII
RUCSU
REWOLU·
CYJNEGO (Gdańska 13)
godz 11-1'7

RADOGOSZCZ (ZgierSk.a 147) - godz. 10-17
ARCHEOLOGICZNE
I · ETNO•
GRAFICZNE (pl. Woln'.>śC! 14) godz. 10-17
Wł.OKJENNICTWA
(Piotrkow·
ska 2&2) - godz . ~17
SZTUKI (Więckowskieę,o 36) godz. J G-17
MIASTA ZGIERZA (Zgierz, Dą·
brow.sk~ego 21) g-Od!z, H-18
ODDZIAŁ

WYSTAWY
SALON SZTUKI WSPOŁCLES·
NEJ (Piotrkowska 86)
godz.
11-18 malarstwo K. Kędzia
GALERIA SZTUKI
(Wólczańska 31/33)
godz.
11-18 wy•
stawa prac Jany Manteze
OSRODEK PROPAGAND'i SZTU·
KJ (Park Sienkiewicza) - godz.
11-1.a Wj"Sta·wa pr<1c H. Burca
GALERIA BALUCKA (Stary Ry·
nek 2) - godz. 11-18 - wystawa prac Wacława Kondka

...

1.0DZKl PARK KULTURY I W~·
POCZ'iNKU {na Zdrowiu)
LUNAPARK
cod~lennle
Tł
godz od 10 do 21 (opr6c2 pontedzlalkOwl
KĄPIEi ISKO ,,FALA'" (al. Unii
- nieczynne
zoo - codziennie od godz. I
do 17 (.!łasa do 16)
PAl.MIARNIA - codziennie od
godz Il do tT (oprócz ponle•

4•

14.30, 16.45, L9

l\tUZA - „Znachor'', „Pro.fesor
Wilczur" pol. od lat 12 godz.

16. 18 30
1 MAJA - „Niedorajda",
od lat 12 godz.
15.lS,

SWIT - „Knytacy" pot. b.o.
godz 14, „Dziedzictwo" ang. od
lat 18 godz. t7. 19
TATRY
„Chińskd sy.ndrom"
USA od lat 15, gOd-z. 10, 12:, 17,
19.30; „Gang Olo;ena na szlaku"
duński od lat 12, god~. 15
PIONIER - „Colaritol l cudowna wallzk:a" pool. b.o„ gooz. U;
„Cenny depozyt", tr. od
lat
12, godz. :a
REKORD - „Gwiezdne wojny",
USA od lat 12 itodz. 15, 17 .ts;
„Nikodem DYtina", pol. od lat
15 godz. 19.30
SOJUSZ - nieczynne
pOLESIE - „Zindy, chłopiec z
bagien" mek1l. b.o., godz. :L7;
„Brawurowe porwal!lle" USA od
la.t 18, goo'z. 19
OKA - „Porwany przez rudla.n"
NRD od lat IZ, godz. 1a..30;
„Ucl~a na Atenę" al!lg. od
lat 15, godz. 14.30, 17, 19.30
POPULARNE - „Blęikltna piet·
wa" (australijski),
godf..
Hl:
„Pierwsza rnlłooć" (wł.) od lat
t8, gooz. ta
APTEJtl
1.0DZ
At. t.:tlcktewtcza 20.
Piotrkow·
ska 67 Nlclarnlana IS. Dąbrow

skiego

89,

-

Gle>wno - t.owlck:a S3,
Kon·
stantvnów - Sadowa IO. Ozor·
ków - Armil Czerwone1 47, Pa·
blantce - Arnu! Czerwonej 17.
Z2lerz - Dabrowakleiro tO. Alek·
sandrów - K~clu!OZkl ł.
DT~URY SZPITAL!
CMrurgl.a ogólna - Bałuty
Szpltal Im Pasteura (Wigury 19).
cod:rtennte Szl)ltal tm . Barlickie·
go (Kooclńimt~o 22) dla przy.
cltodnl retor.owe! nr '7; Szpital
(Zgten
lm Sklodowsktet-Curle
ul Par~tew!lka 83) - dla przy.
chodni rejon<>w}'eh nr nr: 1. 3, 3,
5; Szpital tm.
Marchlewskiego
(Zgierz. Dubo1~ 17); Zrlerz Ozor·
!ców Aleksandr6w
Par:zt'częw
Górna - !iZPltal Im. Brudzll'lskie
lfo IKosvnlerów Gdvńsklch
611
Polesie - Szpital Im. l<opernika
!Pa blanlcka 62l: Sr6dmteścte
Szpital Im. Pasteura tWhmrv 19)
Widzew - Szoltal Im. Sonenberra !Plenln:v 30). ·

rzęczewt>ka

11l, 12, 14; Flam

przed.premierowy z czytaną listą
dialogową „Czas Apokalipsy"
USA od lat 18, gOdz. 16, 19
IWANOWO - ,,Hair" USA od lał
18, godZ. 10, 11.3'0, 15, 17 3Q, 20
POLONIA - „Hair", USA od lat
18, godz. 10, 12.30, 15, 17.30, 20
PRZEDWIOSNIE - „Cudze ple·
niądze" fr
od lat 15 godz t~.
12.15, 15, 17.15. 19.30
WŁOKNIAltZ
„Mandlngo".
USA od lat 18 godz. 19, 12.15,
„Wielka podrót Bolka i Lolka",
pol. b.o. g-odz. 15, 17;
„Czło
wiek z marmuru'', poL od lat
15 godz. 19
WOLNOSC - „Trędowata" poi.
od lat 12, g-Od!Z„ IO: „Loit nad
kukułczym g;nlaZJC!em" USA od
tat 111, gooz. 12, 14.30; „Manhattan" USA oo lat 13, goo:z,
17.15, 19-.30

- „Constans" pot. od
lat 15 l(odz. 10, 12.15 15. l'f.15,

WISŁA

. 19 30

55}

Laryniolo•la
Szpital \m.
BarHcldeJ{o (KO!>Clńskl~i:!O 2.2)
Okulistyka
szpital
im.
SklOd<JWRktej-CUrlt (Zitlert. Pa·
rzeezew~ks

llS)

Chlrurgla I laryngolog!Ą dzle·
- Szpital im Korczaka
(Armil czerwone.I 15).
'
Chirurgia szczękowo-twarzowa
- Szpital Im. Sklod<Ntsk!eJ·Curie
IZgie rz Pa n:ęezeW!llce S.'1)
1'ok~ykol011:la Instytut Medy·
„,-nv Pracy (Teresy 81
Wenerologia - Pnyehodnta Der·
matolog!czna ul. Zakatna 44 (ca·
lą dobe 1>t6cz niedziel 1 świąt).
WOJEWODZKA STACJA
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
Łódt. ut. Slenktewlcza 13'1,
clęca

ie.I 119

OGOLNOl.Oozgj P.UNKT
tNFORMACYJN'i
dotvczacv oracv olacówek słut·
bv zdro"''1a
(c:tvnn:v Mia dobtlwe· wsz:vstkte dnl tvllodnlal
tel. SIS.tł.

-.n-.:- n~ ML*·==

W1'ece1·

146.

• • •

• • •

„Manhattan". USA.

~ ft.JOłJOt

Lutomierska

Chtrurr!a urazowa - Szpital im
Skłodowskiej-Curie (Zlrterz.
Pa·
rzeezewska 351
NeurO('hl•u1rla - Szpital Im
SkłC>dowsklej-Curle (Zgierz. Pa•

KINA
od lait 18, godz.

pol.
17.15;

„Jabberwocky", ang. od
lat
15 godz. 19.13
POKOl - „Jak się budzi kró·
lewny„,
czes. b.o. godz. 16;
„Racja stanu", tr. od lat 15
godz. 1'7 .ao. 19.30
ROMA - „Rewolwer" wł. od lat
18, godz. 10, is, 17 15, 19.30; „Pod
Bor>SU<CZą
Slkałą"
c:zes. b.o„
goo-z. u.15
STOKI
- „Obcy - 8 pa11ater
„Nostrąmo" ,
ang. od lat 15

dzlałkOw>

OGROD BOTANICZNY
co•
dziennie od godz, li do zmroku

BAŁTYK

„żurawie

wcuśnie"

god:z. 16, Ul.15

TELEFON ZAUFANIA
337·3'1
czynny w godz, 15-1 rano

WIELKI -

Non-stop Od
USA od

„Lawln.a"

przyJecla.
radz. od lat
12, god%, 111; .,Cot<leo-ne" wł. od
lat 1·8, godz. 17, 19.15
MŁODA
GWARDIA - „Dubler"
fr. od lat 12, godz. 10, U.15,
ły

398-10
lnfe>rmacja o usługach
lnfe>rmacja kole]owa 6511-55, 284-69
lnfe>rmacja PKS
Dwe>rzec Centralny
265-98
Dworzec P6łnocny
147-20
Informacja telefoniczna
93
Komenda Wojewódzka MO
Centrala
677-22, Z92-n
Pogotowie ciepłownicze
Z53·11
Pogotowie drogowe
409 ..32
„Polmozbyt"
Pogote>wie energetyczne
Rejon ł.6dt-P6łnoc 33ł·31, 609-3%
33(-28
Rejon ł.6dź·Poludnle
ReJe>n Pabianice
- 31-10
Rejon Zgierz
16-3ł·ł9
881-15
Rejon oświetlenia ulic
395.95
Pogot1>włe gazowe
98,
666-11
Straż Potarna

Kino

10 -

la:t 15
HALKA -

'

.

lUodnY płaszcz z
tr11alowym k.olnie·
rzem
i
dużymi
nakładallymi
kle•
ttzeniaml - z najnowSt:eJ
kolekcji
łódńieJ
„Telime-

W

ZACHĘTA - „Przypływ uczuć" ł
fr. od lat 18 . l(OdZ. IO 12.15
1s 11 .ta, 19 ao
DKM
„Przybywa jeździec"
USA od lat 15 godz. 17, 19.30
KOLEJARZ - nieczynne
STUDIO - „12 prac Asterlxa",
ff. b.o. godz. 15.30; „Chil\ski
syndrom", USA ód lat 15 godz.

~

artJrkulo'nrff

dla gospodarstwa domowego
w nai'btirl.szym czasie nie po.win·
no być kłopotów z nabyciem szkla
nek. W hurtowniach WSS
jest
obeonie 700 tys. szkl3111ek w. l~ różnych asortymentach. Młode matki
~ędą mogły też bez t-rudności nabyw.ać butelki
dla
niemowlat
Sp1·owadzono ic·h 70 tys. sztuk. Z
Innych n.rty.kułów szklanych
do
zapasu odkłada się różne słoje. O
ile w ubiegłym roku sprzedano
razem 1,2 m·1n sztuk różnych słoi.
to w tym roku do tej pory ' tylko
700 tys. sztuk Tymczasem z hut
ma.my otrzymać jeszc:ze
w IV
kwartale klilkaset tysięcy następnych.
Zakład Obrotu Artykułami Nie·
żywnościowymi WSS zapewnił so·
bie zapas wielu artykułów chemii

gospodarczej, Srocików
piorących
(a Wlięc rozmaiityoeh proszków do
prania, m. in. d<> pra.Iek automaty
cznych) jest w hurtownd ponad
490 ton. MnleJsie są natomiast zapasy mydła
tor.letowego
oraz
płyn.u do mycia naczyń.. Mamy na-

tomiast

1,5-miesi~ny

z.a11as

pa-

sty do butów we wszystkich ko-

lorach: brązowym, czarnym, bezbarwnym, a także wiśniowym. Są
trudności z otTzyman.iem w skle·
pach naftaHny. Poszu·klwana jest
głównie naftalina w łuskach
lub
w gałkach, a tymczasem w skle·
pach oferuje się 9rodokń antymolowe -w aerolozu - drogie i niez·
byt skuteczne.
Pewna poprawa nastąoiła w dostawach garnków, z tym, że o ile
kiedyś poszukiwano więcej
poje·
dyńczych, teraz wzrósł popyt
na
ładne komplety, a o taicie akuirat
najtrudn·ie~.
(k)

GRUZLICĘ MOŻNA
WVLECZVć

_: CHOROBOM PŁUC
ZAPOBIEC

DZIENNIK POPULARNY nr ZlZ (9680) I

CIEKAWE DANE

TATYSTYCZNE

=

Motoryzacja i jej skutki
Otr:iymaliśmy ostatnio broszurę wydalll\ przez Biuro B.uchu
Dco!!;owego KG MO pt. „Wypadki drogowe w Polsce w 1979 r"
OTa:r. opracowanie dotyczące tego samego zagadnienia w wojewó<łztwlt> miejskim łódzkim. Zawarte tam dane z pewnością
z"interesują. zarówno lderowców pojazdów, Jak i rzesze
pie·
o;-i:ych uż~tkowników dróg, a wnioski jakie się nasuną po przel'Zytaniu tego materiału, są nadal aktualne, mime, ft opraco·
wania te dotyczą stanu z zeszłego roku.

W 1979 roku
w Polsce zarejestrowanych było 5.208.213 pojazdów,
czyli o 332 tys. więcej niż w 1978 r
O 281 tys. wzrosła ilość samochodów osobowych, a o 41 'tys. zmalała ilość motocykli. Jeden samochód osobowy w kraju przypadał
na Hl osób, a więc już co czwarta
rodzina była w posiadaniu włas
nych „czterech kółek".
W tymże roku zdarzyło się 39.036
wypadków drogowych z ofiarami
w ludziach. W ich wyniku zginę
ły 5.793 osoby, a 44.975 zostało rannych. Odnotowano także
88.102
kolizje, "których skutkiem były
tylko straty materialne. Porównując sytuację z 1978 rokiem, mniej
było
wypadków (o 142), ofiar
śmiertelnych (o 132), rannych
(o
791). kolizji (o 9.727). Trzeba jednak paI)1iętać, że wiele kolizji załatwionych
zostało przez samych
uczestników, bez zgłaszania ich
milicji.

Niemniej straty społeczne wynikłe z wypadków i kolizji oblicza
się na 8,4 mld zł, a sam
PZU
wypłacił z tytułu ubezpieczeń wynikłych na skutek wypadków
W
ruchu drogowym 4,2 mld zł.
Wszystko to stawia Polsk~
w
krajów, gdzie śmlertelno"śó
wypadkowa jest największa.
U
nas w stosunku do ogólnej liczby
bfiar wypadków ginie co 8-9 osoba, podczas gdy w Jugosławii co
13,
na Węgrzecll - co 12,
w
CSRS - co 19, w Hiszpanii - co
20, w Danii - co 23, we Francji -

rzędzie

co

26.

Nadal tei zbyt duży procent, bo
ai 46 - 'j est wypadków spowodowanych przez pieszych. W NRD
piesi powodują 30,8 proc.
ogółu
wypadków, w CSRS - 38.2.
w
RFN - 25, we Francji - 18.2.
Kierownikowi Kllnlki Dermatologict.npJ WA!\I,
PŁK PROF. ZW, DR HAB. MED.

ZDZISŁAWOWI
głębokiego
śmierci

współczucia

11

20.

w samej Łodzi najwięcej wypadków było na ul. ul.: Limanowskiego i Aleksandrowskiej (94), a d!!lej w kolejności: al. Kościuszki Zachodnia (66), al. Politechniki Żeromskiego (60), al. Włókniarzy
(58), al. MickieWlicza (41), A. Struia. - Tuwima (38).
Najwięcej wypadków piesi powodują n.a sla'zyżowaniach, ~łów

nie ul. ul. Strykowskiej i Wojska
Polskiego, Mickiewicza - żerom
skiego, Zachodniej - Próchnika,
Mickiewicza - Sienkiewicza, Gagarina - ~szyńskiej, Przybyszewskiego - Puszkina.
W statystyce wypadkowej ttaJ·
niebezpieczniejszym miesiącem w
roku
jest
listopad,
najwięcej
wypadków zdarza się w piątki, w
godzinach 10-11, 16-18 i 1~20.
Co trzeci dzień na drogach i ulicach województwa miejskiego łód.zklego ginie człowiek, obrażeniom
w wypadkach drogowych uleoga codziennie 7 osób.
Musimy e tym pamiętać!
opr. M. St.

r

: 11b1a.'d" na czas
.irU"·
,,,,.,.,„.„
,„ rJ PABIANICl<!EJ"II

Objazd

CENTRUM
Oa-1M

-

Dziś
knięty

w nocy zamzostanie
ruch kołowy na
odciinku uczęszcza
nej łódzkiej a.<rterii
komunikacyjnej ul. Pabianickiej między ul. Karpacką i Leszczyinową.
W związku z tym
Wydział Komunikacji UMŁ dla ruchu
tranzytowego opracował objazd
tego
zamkniętego

'\.
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ZakońcUme

RUSZCZAKOWI
wyrazy
powodu

A teraz kilka siczegółów odnoinie miejskiego wojew6d21twa lód.zkiego. W 1979 roku zarejestrowanych było tu 154.300 pojazdów, w
tym 85.440 osobowych. W
samej
Łodzi mieliśmy
109.340 pojazdów,
w tym 69 tys. osobowych. Statystycznie rzecz bi&rąc, jeden samochód przypadał na 12,1 mieszkańca.
W ubiegłym roku w wojew6dztwie miejskim łódzkim zdarzyło się
1935 . wypadków, w których
121
osób poniosło
śmierć
(73
na
miejscu), a 2.438
odniosło rany.
Piesi spowdowali
831 wypadków
(42,9 proc. ogółµ), kierowcy samo..
chodów osobowych - 527 wypadków (27,2 proc.), a kierowcy samochódów ciężarowych - 179 (9,3
proc.). W stosunku do 19'18 r. o
2,9 proc. wzrosła iloś~ wypadik6w
spowodowanych pr'z ei pieszych i o
2,2 przez kierowców samochodów
cii:żarowych, a o 1,3 proe: spadła
ilość
wypadków ~owodowanych
przez kierowców samoehodów osobowych.
Najczęściej
ąotykan:r
rodzaj
wypadków w naszym woJewództwie, to najechanie
na ple1ngo
i zderzenie pojazd~w. Przyczyny:
wśród pieszych
- nleestroinoić,

wtargnięcie
na jezdnię, przechodzenie przez skrzyżowanie przy
czerwonych światłach; wśród kierowców - nieuszanowanie pierw·
szeństwa, nieuwaga i nieostrożność,
nadmierna szybkość. Nadal też
sporo ludzi chodzi i jeździ w stanie nietrzeźwym. Pijani piesi spowodowali w 1979 r. 292 wypadki
(309 poszkodowanych, 9 zabity.~h),
kierowcy - 59 (odpowiednio 87 i
6), rowerzyści - 22 (24 i 1), pozostali nietrzeźwi użytkownicy dróg

pr-.e
na ul. Pabianickiej
przewidziano do 25
grudnia br.
(m)

l!ud?f<O

lFiJ
WROCUW

MATKI
skład•lll

WSPOŁPRACOWNICY

nra. ł2.oa Gw azda edmtu wie·
czorów - Dr. Hook. 2215 Trzy kwadranse jazzu. 23.00 Poezja Mieezyslawa Jasturna. 23.05 Między dniem
9 .00 cztery pory roku. 11.40
Tu a snem.
radio kierowców. 12.05 Z kraju i ze
PROGRAM IV
świata. 12.25 Mozaika polskich melodii. 12.45 Rolniczy Jtwadrans. 13.00
Komunikat energetJi"CEny. 13.01 Prze10.30 Estrada przyjaźni. u.oo Dla
boje świata. 13.20 Na gitarze gra A . kl. III lic. „Słowo, muzyka, obraz".
Keisel. 13.40 Kącik melomana. 14.00 11.30 l\.'!iędzynarodowy Dzień MuzyStuclio „Gama" 14.20 studio „Re- ki - śpiewa Teresa Wojtaszek-KU·
laks". 14.25 studio „Gama".
15.00 biak sopran (stereo). 12.00 Wiad.
Wiad. 15.05 Korespondencja z zagra• 12.05 Wiad. (L). 12.08 „Z nowym · ronlcy. 15.10 Studio „Gama".
15.30 klem" - aud. Krzysztofa TurowskieTransmisja u połow~ meczu plłkar- go (L). 12.23 Chwila muzyki (L). 12.25
skiego 0 Puchar Europy Szombier- Giełda płyt (stereo), 13.00 Lekcja ję
ki Bytom - Trabzbonsport (Turcja). zyka angielskiego.
13.15
Muzyka.
16.20 Muzyka i aktualności. 1'1.00 Aud. 13.20 Dla kl. I - „Dziś święto mupubllcystyczna. 17.30 Radiokuriet'. zyki". 13.45 Muzyka. 13.50 Tu Studio
18.00 Transmisja u polowy
meczu Stereo (stereo). 14.45 Fletnia Pana piłkarskiego o Puchar
Zdobywców rumuński instrument ludowy. 15.00
PUcharów Legia (Warszawa) - Sla- Wiad. 15.05 Radiowy Tygodnik Kulvia (Sofia). 18.50 Nie tylko dla kie- turalny. 15.45 Chwila muzyki. 15.50
rowoów. 18.58 Chwila muzyki. 19.00 Z łowieckiego notatnika. 16.00 Wlad.
Dziennik wieczorny. 19.25 Przeboje 16.05 Rozmowy o książkach.
16.25
sprzed lat. 19.40 Rytmy \ud•)we SłO• Nauka - praktyce. 16.40 Aktualnowacjl. 20.00 Międzynarodowy Dzień ści dnia (Ł) . 16 55 ~st kontrolny (Ł).
Muzyki. 21.10 w trosce o słowo i 16.56 Łódzka estrada symfoniczna treść. 22.00 z kraju i ze ~wiata. 22.20 koncert w opr Maril Hoffmann (L).
Tu radio kierowców. 22.23 Magazyn 18.00 „Praca czeka" - aud. Wojkulturolny Programu I. 23.00 Wita J sława Rodackiego CL). ~8.15 Rad~ore
Was Polska - magazyn sł .-muz. O.Ol klama (L). 18.25 Krajobra~y . histoWiad
ryczne - Sieradz - średniowieczny
•
gród nad Wartą - aud. K. TurowPROGRAM U
skiego. 18.40 O zdrowie człowieka Metody proste i skuteczne.
18.55
11.30 W1ad. 11.U Choroby społecz Chwila muzyki. 19.oo studium wiene nadal grotne. 11.411 Muzyka spod dzy polityczno-społecznej. 19.15 Lekstrzechy. 12.05 Tańce z ró:l:nych e- cja języka biszpańsklego. 19.30 stu20.00
pok. 12.25 Międzynarodowy
Dzień dlo Stereo zaprasza (stereo).
Muzyki. 12.511 „Po:l:egnania" - śpie Międzynarodowy Dzień Muzyki transm.
koncertu
tnagur<1cyjnego
wa Sława Przybylska. 13.00 Audycja
publicystyczna. 13.10 Mlędzynarodow"y X Konkursu Im. F. Chopl:-ia (stereo).
21.10 W trosce o słowo i tre5ć
Dzień Muzyki. 13.30 Wiad, 13.36 Czas
21.30
dobrych gospodarzy. 13.51 Mlędzyna· Idiomy (W przerwie· konc.).
rodowy Dzień Muzyki. 14.10 \Vięce~. D.c. koncertu (stereo), 22.00 NURT lepiej, nowocześniej. 14.25
Chwila Psychologiczna anallza roll nauczymuzyk!. 14.30 Dla dzieci „Ha- ciela. 22.20 sztuka zarządzanla. 22.40
mak" 14.50 MlędzynarodowY Dzień Muzyka. 22.55 Wlad.
Muzyki. 15.20 Popołudnie dziewcząt
I chłopców. 16.00 Splewają J, Gabin
TELEWIZJA
i A. Quinn. 16.10 Międzynarodowy
Dzień Muzyki. 16 40 „Polihymnia na
PROGRAM I
co dzień" 17.00 Z aktorskiego śpiew
nika. 17.20 Teatr PR - .,Wakacje
S.00 TTR, RTSS lęzyk polski,
kata" - słuch. J. Gierałtowskiego. sem, 3. 6.30 TTR, RTSS - fizyka,
18.25 Plebiscyt Studia .,Gama". 18.30
Echa dnia.
18.40 Pod skrlydłaml
Hermesa. 19.00 Polscy uczestnicy X
Konkursu Chopinowskiego. 19 40 Dom
i my.
Prezesowi
20.00 Transmisja U połowy
meczu pilkarskleiio o Puchar UEFA
Widzew (Łódf) - Manchester (Unl·
ted) (Ł). 20.50 PUbllt'ystyka krajo·
MICHAŁOWI
wa. 21.10 Muzyka. 21.30 Wiad. i inf
sportowe.
21.40
MlędzynarodOwY
KUN~e
Dzień Muzyki.
22.00 Przegląd filmowy - Kamera 22.15 Szkic
do
portretu - Catutlusa. 22.25 Chwila
słowa serdeczne10 wsp6łczucla •
muzyk!. 22.30 Magazyn studencki.
23.30 Wiad. 23.35 Co słychać w świe
powodu qonu
cie. 23.40 Jazz na dobranoc.
MATJ[I
PROGRAM lll
SRODA, l PAZDZIEJtNIKA

10.30 Ekspresem przez świ:it.
Kiermasz płyt. u.oo .,Trudno
matką". 11.30 Jazzowa rodzina

składaJJl

być

JoneEkspresem przez
świat.
12.05 W tonacji Trójki 13.00
Powtórka z rozrywlct. 13.SO „Cala :ta·
~krawość" - odc. pow. 14.00 Syrnfo·
nia Haydna w nagraniach Academy
of. st. Martin.
15.00 Ekspresem
przez świat. 15.05 Herbatka przy samowarze. 15.25 Saksofon i mnyczkl
16.00 M. Jasturn - „Gałązka jaśmi
nu" 16.15 Muzykobranle. 18.40 Wł\ dz! ml Się, widzi wam slę.
17.00
Ekspresem przer świat. 17 .05 Muzyczna poczta UKF. 17.40 Z molej płyto
teki - aud. R. Waschkl. 18.10 Polityka dla wszystkich. 18 .i.~ Czas relaksu. 19.00 Codziennie powieść w
wyd. dźwl!:k. - B. PruR. „Faraon"
19.30 Ekspresem przez świat.
19.35
Opera tygodnia ~ W. A. Mozart:
„Wesele Figara"
19.50 „W kręgu
enigmy" - odc. ksią:l:ki. 20.00 Studio 202 - wrocławski magazyn rozrywkowy. 21.00 Wieczór u Chopina
- słuch. E. Markowskiej. 22.00 Faksów.

-

MAŁGORZATA

Faber zatrzymał się po przepłynięciu czterech mil i przywią
zał łódź do potężnego drzewa na brzegu. Przed zapadnięciel"!l
nocy, przyrządz i ł sobie posiłek złożony z kiełbasy z puszki,

sucharów i z wody w butelce. Przebrał
si11 w swoje czarni;
ubranie, włożył do chlebaka tornetkfl, a.parat fotograficzny 1
egzemplan albumu „Rzadkie ptaki wschodniej Angl{.i", kompas schował do kieszeni, w ręce trzymał latarkę. Był gotow:r
do marszu.
·
Skręcił knot naftowej lampy, zamknął d·rzwi kabiny i wyskoczył na brzeg. Zapalił latarkę. sprawd!Zlł kompas i wszedł
do lasu rozciągającego się wzdłuż kanału.
..
Kierował się · na południe i kiedy przeszedł jakieś pół m1l1,
trafił na ogrodzenie Był te płot wysokości sześciu stóp, zwień
czony drutem kolczastym. Faber cofnął s:ię do lasu i wlazł
na wysokie drzewo
Przez postrzępione chmury przebijał blask księżyca. Za pło
tem ro z poś cier ała się otwarta przestrzeń z łagodnym wzn ies!eniem. Faber nie po raz pierwszy miał wykonać takie zadanie;
robił t,o już wcześnie j w Biggin Hill, Aldershet i na terenach
wo jskowych c a łej południowej Anglii Znał dwa sposoby zabezpieczenia. dostępu na teren wojskowy: patrolowanie oraz posterunki wartownicze przy strzeżonych obiektach.
Faber wiedz i ał ze działająr ostrożnie I cierpliwie można było uniknąć zar ówno patrol! jak I posterunk6w Zszedł z drzewa,
podszedł do płotu, ukr y ł się starannie za krzakiem i postanowił ezekać.

Musiał sprawd z ić o jak !~j oorz:e patrol będzie tędy przechodził; jeśli si ę nie pojawi do ś witu, Faber wróci tu nai;tępnej
nocy. P rzy t ak d użym obszarze, patrol mógł okrążyć ogrodze-

n ie t ylko raz w

nocy.
Miał s zczęści e, bo zaraz po dz i esiątej usłyszał odgłM kroków i trzy sylwetki prze~zly po drugiej stronie płotu. Pii:ć m!nut późn i ej Faber prze skoczył ogrodzenie Nadal kierował się
na południe wiedząc, że .najszybciej do celu dotrze~
moż";a
idąc po li nii prostej . Ani razu nie za~alił latarki. Starał .s!ę
trzymać blisko płotu i drzew. tam gdzie tylko było to mozl!we i omi j ał wszelkie wzniesienia gdzie nagłe światło księż;vca
mogło zdradzić jego obecność. Rozciągająca się opodal
wieś

•

c iągu

jechał.

W:glądało, jak gdyby ktoś podjął decyzjii zakwaterowania
\V tvm miejscu dzia~ięciu tysięcy ludzi, a pojem nagle zmienił
· zamiar, w parę miesięcy po rozpoczi:ciu budowy. Zupełnie nie
wiedział, co o tym myśleć.
Obserwował teren, zachowując ostrożność na wypadek. gdyby
· wartownikom przyszło nagle do głowy zrobić obchód. W samym środku obozu stało parę wojskowych pojazdów.
Były
stare i pokryte rdzą, wymontowano :z nich silniki 1 ~iedzenia.
Jeżeli jednak ktoś chc-iał mieć jaki~ pożvte"k ze starych gruchotów, dlaczego nie oddał reszty na złom?
Rząd baraków z wykończonymi ścianami tworzył kraniec
obozu. Przypominało to wszystko raczej dekorację do filmu,
niż autentyczną budowę.

Faber doszedł do wniosku, że niczego więcej tej nocy się
nie dowie. Zbliżył się do wschodniego skraju obozu, padł na
ziemiti t przeczołgał się pod płotem tak daleko, żeby zniknąć
z pola widzenia. Pół mili dalej obejrzał się zą siebie. Z tej
odległości baraki wyglądały znowu, jak wykończone budynki.

-es-

-811-'

l~.00

„Słoń"

-

komedia filmowa.
Sprawy mło
dych - „We dwejc" - film TP.
17.00 Kontenerowy port. 17.20 Mam
pomysł.
17.50 Sprawy młodych „we dwoje" - "film TP. 18.55 Cypr
- film dok. 19,10 Wiad„ (Ł). 19.30
Dziennik. 20 .10 „Słoń" - komedia
filmowa. 21 .10 24 godziny 21.20 Klub
filmowy - „Ger vatse".

11.oo „Camerat a".

,

11.25

.:Vrześnia

W dniu 28

lat
nasz ukochany
i Dziadek
przeżywszy

ś.

Mąż,

+

1980

zmarł

60

Tatuś,

roku,
nagle
Teść

P.

ZBI NJEW
PIETRUSZYŃSKI
Pogrzeb

się
dnia 1
br, o godz. 1$.30 na
cmentarzu przy ul. Szczecińskiej.
Powiadamiają w wielkim smutku
odbędzie

października

ZONA, CORKI , SYN, SYNO·
WA, ZlĘC, WNUCZEK oraz
POZOSTAŁA RODZINA
Koledze
MGR

wyrazy najgłębszego
z powodu śmierci

współczucia

MATltl

PRZYJACIELE -

WSPOŁPRACOWNICY

BmLIOFILE

z głębokim talem zawiadamiamy, te dnia 27 września 1989 r.
zmarł

+

S.

P.

I

Pogrątenl w głębokim smut.ku
zawiadamiamy, te dni 29 wrze·
śnla br. zmarł, w wieku 71 lat

BARTOSIK

nieskładanie

Prosimy o
lencji.

ł.

+

LEK.

Pogrzeb ·odbędzie się ! paź
dziernika br. o godz. 15.30 z kaplicy cmentarza na Zarzewie.
ZONA,

W dniu 29 września 1980 roku
opatrzony św. o; akramen·
przeżywszy lat 71

zmarł,

P.

ś.

+

P.

JOZEF
BRZĘCZEK

Pogrzeb odbędzie stę 2 patdziernlka br, o godz. 15.36 na
cmentarzu Mania.
RODZINA

Pogrzeb odbędzie si ę dnia 1
października br, 0 godz. 15 z ka· ·
plicy cmentarza Ś\V. Ann y na Za·
rzewie, o czym powiadamiają pogrążani w nieutulonym żalu
ZONA, SYNOWIE, SYNOWE,
WNUCZEK oraz POZOSTAŁ..~
RODZINA

kondo-

z głębokim talem zawiadamiamy, t.e dnia 28 września 1980 r.
po ·długiej i clętklej chorobie
zmarła, w wieku lat Sl,
nasza
najukochańsza Mama i Babola

+

I

tami,

IREN.EUSZ

S.

!'.IĘZEM,

CORKA z
WNUK

~IED.

nieskładanie

P.

ALFONS
BERMACI

kondo-

GNIADZIK

Prosimy o
lencji.

+

S.

JERZY
Pogrub odb~lhlle się dhla t
patdzlernlka br. o 1od:z. 10.30 na
cmentarzu Zarzew (wejście s ul.
Przybyszewskiego), o czym zalłtadamlają pogrął.eni w talu
MATKA. ŻONA, CORKA, ZIĘC
oraz POZOSTAŁA RODZINA

BUŁ

1

l

12.00

wydawała S!ię czymś nierealnym w barwach czerni, sza~cl l
srebra. Ziemia uginała się pod stopami, jak gdyby zbliżał się
do ba.gien. Zwinny jak kot lis mknął przez pole szybko niczym
pies myśliwski.
Dochodziła już północ kiedy Faber natknął się na pierwsze
oznak! obecności wojska. Były one raczej dziwne. W odległoś
ci niecałej mili zauważył w świetle księżyca kilka rzędów
baraków ustawionych z regulax:nością właściwą budownictwu
\\'Ojskowemu. Natychmiast padł na ziemię nie mogąc uwierzyć
w prawdziwość tego co widzi. Ok.na baraków były ciemne i
nie usłyszał żadnych głosów.
Przez dziesięć minut leżał bez ruchu, czekając, aż sytuacja
się wyjaśni, ale nic sii: nie zmieniło, tytko borsuk wyłonił się
z ciemności, a potem na widok człowieka umknął w popłochu.
Faber zaczął pełzać przed siebie i kiedy były ju:i: dostatecznie
blisko, zrozumiał, że baraki nie tylko były puste, ale i nie
wykończone. Większość z nich składała się jedynie z dachu
na słupach. Niektóre miały wybudowaną tylko jedną ścianę.
Nagle usłyszał czyjś śmiech i zamarł w bezruchu. Leżał,
wstr21ymując oddech i czekał co sie stanie. Zobaczył błysk zapałki, która szybko zgasła, zost'lwiając dwa żarzące się punkty
w jednym nie dokończonym bara.ku. Domyślił sii:, że byll to
wartownicy.
Faber sprawdził sztylet w fałdzie rękawa, a potem zaczął
pełzać dalej, w głąb obozu, starając się szerokim łukiem omi·
nąć wartowników.
Nie wykończone budynki nie miały ani podłóg, aJ!l.i fundamentów. W pobliżu nie było widać żadnych cieżarówek, taczek, betoniarek, łopat. czv materiałów budowl3nych. Błotnista
droga prowadziła z obozu przez pola, ale koleiny porośnii:te
były świeżą trawą; zrozumiał. że nikt tędy od dawna nie

TARGOWSKA

PROGRAl\1 Il

składają

10.35

Dnia u września tHO r. zmarł
nasz najukocha6szy Mąt, Ojciec
l Brat

Tłum.

sem. li. 13.30 TTR, RTSS - matematyka, sem. 1. 14.00 TTR, RTSS biologia, sem. 1. 15.25 NURT - matematyka (Ł). 15.55 Obiektyw. 16.15
Dziennik. 16.30 Dla dzieci: „Michał
ki". 16.55 PUchary Europy w pile•
nożnej . 17.50 Losowanie Małego Lotka i Expr ess Lotka. 18.00 Puchary
Europy w piłce nożnej . 18.50 Dobranoc. 19.00 .,Camerata". 19.30 Dziennik. 20.10 In augurac ja 10 Międzyna
rodowego Konkursu Pianistycznego
im. Fryderyka Chopina. 21.30 PUchary Europy w plice nożnej.
23.05
Dziennik.

PROGRAM I

Dnia

lat 55

S.

+

ł

r,

zmarł,

P.

. MIROSŁAW

P.

ANNA
GUZIK

27 września 1980

przeżywszy

PRUSKI

z d. l[Lll\ICZAK
Pogrzeb odbędzie się • dnia t
października br, o godz. 15 z kaplicy cmi:ntarza Zarzew, o czym
powiadamiają pogrążeni w smutku
CORKA z MĘZE~ I WNUCZKJ

Pogrzeb odbędzie się 1
dziernika br, o godz. 14.30

z
my
po

D.nla 28 wuesnla 1980 r., w wie·
ku 71 lat zmarł nasz najukocbań·
szy Mąż, Ojciec i Dziadziuś

głębokim

talem zawiadamia·
te dnia 29 września 1980 r.
ciężkiej chorobie.
opatrzona
św.
sakramentami odeszła od
nas na zawsze, najukochańsza
Zona, Mamusia, Babcia, Siostra
$.

+

JAROf\ł
d. PIKAŁA
Uroczy. toścl pogrzebowe odbędą
się w dniu 1 października br. o
godz. 16. Wyprowadzenie zwłok
o godz. 16.30 na cmentarzu katolickim Doły.
MĄZ. SYN, SYNOWA. WNU·
CZEK, SIOSTRY I POZOSTA·
ł.A RODZINA

ewang~lickim ,

~"

paź

na
czę

katolickie!, przy ul. O rodo
weJ. o czym powiadamia pogrą
w smutku

ści

żona

RODZINA

+

ś.

P.

HILARY
SER EONY

P.

BARBARA
11

c1nentarzu

emerytowany
pracownik NBP,
Polskiego Związku Moto·
rowego.
Pogrzeb odbędzie się dnia t
pazdziernika br o godz. 13.30 na
emeutanu na ~fani przy ul. Solec. o czym zawiadamiają pogrą

działacz

żeni

w c;1nutku

ZONA. cORKr, ZIĘC. WNUt
I POZOSTAŁA RODZINA
Prosimy o
lencji.

nieskładanie

kondo-

I
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