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Presydium . . Sejmu posta~lł• zwoła~ ' posiedzenie s_ejmu
23 bm. P~tek poa!edunla o godz. 1.30. Porządek dzienny
' .
przewiduje:

lfr huleka11 lllN

DZIEDIK
DZKI

41 na.chwyezajna aesja RWPG. Naj-

organ rady rozpatrzy pr~
naukowo.technkzcram posti:p·.i.
nefo krajów c.zlonkowskieb RWPG
'
do 2000 roku.
Prace nad tym niezwykle wain:vm dokumentem weszłT wlec w
końeow" faze. Został on ooracozgocln;e z o<>stanowlen!em
wany
na
nara<l:-r gospodarczej RWPG
nafwyiszym szc-zeblu. W jeJio i>rzysetki
1otowaniach uezestniczvh
przedsta wicleli
komJ>e-tentnycb
w„zy!tkich krajów czło.nkowsk!ch
ra.dy.
Jak podkreślali w poniedziałek
Mosr.a konfer{'ncji nrasowej w
kw!e przedstawJc!ele Sekreta::!atu
R\VPG, orogrram zmierza do iespolenia wysiłkó\\T wszvstkich bratnich krajów na kluczowvch kierunkach i:x>&teou naukowo-technieznei:;o. Jego cechą cha.raktervst'.l't:2:na Jest to. li\ przewiduje organ!r.acJe współnracv od b;i.dań naukowych do wdrażania w orodukcji
nowych techn!k. t~hnolo.siE i materiałó""·· KoOPftad:t naukowo-pr~
dukcyjna obejmuje pieć priorytetov„ych ;kierunków - elektron!zacje
a:ospodarki narodowej. komplek!o"'a automatyzacj~, rozwój enetget..-ki atomowe.i. opraco•.vvwanie 1
padejmowanie produkcji nowvch
pri:ysoieszony
oraz
materiałów
l'oiwój b'otechnologii.
Powyższe lt:ernnki. tworzace ood.atawe not\·ocz!'snego rozwoju naubi:d11
k!, te-chni:·i ! produkcji.
~reść uzgodnio•tanowić główna
dziedzinach
o~j. a w niektórvch
również fednolitej. nolityki naul~o
wo-technicznej 'krajów RWPG.
wyższy

• •

I.OD.I

wtorek, 1'I srudnla 1181 r•lr.•

- aprawozdan!• :K.omiaj!. P'la11u Gospodarezego, Budietu I
Flnanaów o.raz Kom!&jl Prac Ustawodawczych o rządowym projekcie ustawy o funduszu obsługi zadłużenia zagranicznego:.
- sprawozdanie Komisji Nauki I Postępu Technkr.nego, Komisji ·Planu Gospodarczego, Budżetu i F!nan.s6w, Komisji Prz:emysłu oraz Komisji Prac Ustawodawczych o rządowym projekcie ustawy o centralnych funduszach na rozwój nauki i te-

I

- aprawoo:danle Komisji Plan_µ Gospodarczego, Budżetu
Finansów o proje~ch:
• 1) uat&wy budżetowej n.a rok 1988 (wapólne 'I Komisj;g PTM
Ustawodawczych); ·
2) uchwały w apraw!e bilansu -płatniczego państwa na 1964
rok;
3) uchwały o planie kredytowym, bilansie pieniężnych przychodów i wydatków ludności i ułożeniach polityki pieniężne
-kredytowej na 1986 rok;
-ł) uchwały w sprawie planu cen.tralJllego Fundu.szu Rozwoju kudtury na 1966 rok;
5) uchwały w apraw!e pl&nu Pań9twowego Fu duszu Aktywizacji Zawodowej n1. 1986 rok;
6) uchwały w sprawie planu funduszu obsługi ud!utenla 1a1ranlczneio na 1986 rok;
7) uchwal)< w 8Pla~ określe.nia wyk.uu towarów 1 u11h11.
na które ustala aię ceny~ un:ędowe.
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ou

POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY

fRICH HONf CKf RZWIZYT~M~.J~~.~~ili~~I
NA ZAPROSZENIE I SEKRETARZA KC PZPR, PRZEWOD::-<IRADY PAI'ISTWA WOJCIECHA .JARUZELSKIEGO
16 B'.\I. PRZYBYŁ DO POLSKI Z ROBOCZĄ, PRZYJACIELSKĄ WIZYTĄ SEKRETARZ GENERALNY KC NSPJ, PRZEWODNICZĄCY RADY PANS'.rWA NRD ERICH HONECKER.
CZĄCEGO

•

Do l\loskwy u il nadzwycnjn11
Pomocy
se,jr, Rady Wr3jemnej
clelegacje
Gospodarcze.I przybyły
Kuby,
Czechosłowacji,
Bułrarif,
Rumunii,
lJ011i:olii. NRD. Polski,
Wl,.,tnamu i Węrier.
Więknoścl delegacji przewoclniozir,
Jlremierzy. ·w t'\"nt pre:zes Rady- 1'11ttlst-rów 'PRL Zbigniew Messner.
ZSRR
Deleracjc witał premier
Sik„łaJ Ryikow.

DS. MIESZKANIO\VYCH

kretau cene.ra.lny KC NSPJ, przeRady Pafuttwa NRD
wodnic2:ący
Erich F{onecker podpisali „W!elo. letni p!ogram rozwoju współprapomiędzy PRL I NRD w dz:e-

z

-

Na udekorowa11ym flagami obu
5tołecz.nym lotnisku
państw
gościa powitał Wojciech Jaruzelski. Przybyli c;tłonkowie Biura Po:-.astQpca
litycznego KC PZPR:
Rady Pal'lstwa
przewodniczącego
l{azimicrz BarcikO\Hki i sekretarz
KC Józef Cz;yrek, zastępca człon
minister
ka Biura Politycznego.
spraw z:agranicz:nych :llarian Orze-

la ta 1986-1990.

niste:- •t>r& "-' :tagran!.:zn.vch Ho.ru.i
o:e--~:cn Genllcher ooltmizows ł
·"''.tretarzem s~anu US o; Gr.:c-:?em
">hultzem w kwes,t;; pali:y;'J wobec
PolS'k!.

nej NNTO zachodn!oniem:edri ml·

o:niaji
chowaki, przewodniczący
Planowania przy Rad~!e dinlstrów,
Manfred Gorywoda.
w!eepremier
ambasadorz;y PRL:
Ooecn.i byli
l\laciej '\'Hrowski i :NRD Hor1t
Naubauc_r.
Bezpośrednio po powitaniu delegacje obu państw udały s~ę do
zabytkowego pałacu w Otwocku
Wielkim .k/Warsza.wy, &dz.ie odbyła s'.ę rozmowa w cztery oczy miedzy Wojciechem Jaruzelskim i Erichem Honeckerem. Rozmowa ta
trwała dwukrotnie dłużej, niż pnewidywał program. Następnie pri.eprowadi!one zoslały rozmowy pleprzewodniczyr
którym
narna,
przywódcy obu krajów. O treści
rozmów :ntormuje przyjęty ·na kh
zakończenie "''spólny komunikat. Po
I sekretarz
zakończeniu rozmów
KC PZPR, przewodniczący Rady

r.cn•
~D• Standaard„ pisz•, te
scher br0:n'.ł kontaktów E1!ro1:1v zaD.Ji
·ąc
odpo'\\·iada
Po!.s..'-t~.
chodnie! z
.crytyczpe Iłowa Sh-..l•za. l\'YPOW\cdz'ane ". zwi-:z,ku z" spotko.:i;em
prezydent~ Fręncois Mitterranda r
Państwa
Rady
or~·"Wodnkzącym
Wojdechem Jaruzelskim
informuje dzienn:k belerl so.„1.s:m1k&w.
DS:\
'J·· n:e utrudn'ali ooJit,·'.{i
l\:obe" ZSRR sw.,.mi tn';cjai.vwam'
krajo-:1·
':rnsc·b
';'l'Ob€<' Pol!"'.'f' ·
nauk.i w nko- 1-:ncbodn.i euroooJ!ik:ch.
Sht:ltz -

~:js.:;

KIEDY ZACZYN.\ su;
ROK SZKOLNY

Od dawu& już
W.
lacb Polski, ZSRR, ="RD.
Rrytanii i widu innyrh krajow
rozpoczyna się 1 'lnześuia. Na·
tomiast w Bułc:aril, czy Francji
początek roku szkolneco przypada na tiołowę wrześni5, w ~a
ponii - 1 kwietnia, a w Au~tr&•
lii - w lutym, w Argentynie
- w marcu. Ciu trwania lekC'ji też nie ,jest jednakowy. W
Polsce, ZSRR,' ~RO, CSRS, Nor(5 minut,
l\"Cl:'ii, RFN, CS:\ w Belgii i Ho1andii - 50 miuut, zaś 'l'l"e Francji - godzinę.
Czas dużej przerwy jtst tak·
Franrjl
je zrófoicowanv. """"
w
1 rwa ona aż dwie codzhiy,
Belgii t Holandii - półtorej. w
W, Brytanli i Chinach - go•l1int:. ~a§ w ZSRR, Bułgarii,
rSA. ~or'l\·ri;ii .t wielu innych
- nd 4S do :?O minut.

BCTY DLA GULIWERA
'W jednym s parków :&rukse\t
wystawiono niedawno na wid•k
publiczny rig-antyczne buty n a
wrotkach • "'ysokokł ok. ! metrów. Dłucośó kaideso buta ~ metry 80 centymetrów, 5zer...
kość - U m i wara 657 Ji:ilocra.m6w. W jednym bucie stvo•
bodnie moi:e 1mieścl6 się dwóch
Judzi. Konsiruktorn niezwykłelicz~
1::0 „obuwh sporto"wego"
na to, Łc ich butv I wrotki znajrekordów
księdze
lł:t się w
Gdinnessa.
Obe~nle rzemfeilnlcy zaJę.cl li\
„kotperanta"1
11o~zuklwaniem
który byłby w •tanie wykonao
";i.r" akarpetek dla cigantyczn~ch nó!I: 1 papieru i l<Jtrtonu,
ja kle umlernJ:\ „wstawió" w
buty.
LOl'tDOST'\'fO
SA SP'R.Z'EDAŻ

tul lordowski stał 1lę
si
hif'ktem handlu. By sta6
lordem 'l\'T~tarcn w 198S roku
udać si( ·na jedn" 1e !ln,c.ialn"ch aukr.ji i zakuJ)ić plik wlf'·
k„wvrh dok11mPntów, ktor" !'IOt"•ie.rdza po-siadanie .•ford11~hva
r.iem,klP!!'O". jrdnei:o 7 najsl~r
"'"'<'h h-htłiiW anl!iPl~kich. Cf'na 'la t;..tuł eraz rń7:n ol'Oflnf' donim
datkowp nnrawnfenia z
r,1'•iuane nic iest nadal
W'<"!!'6rowana. Na ostatnich aukda<'h moina b;<"ło 1•!'.l"~ka(o ten
pr1ywilei ju7 u ffno funt6w.
T~

-

użadał

Według „De Standu-rd''. GenS"~h-!!I
cduarł na to. że kraje Europy ra" hod niej m;iszą uwzi:Jędn!ać swe
~radycyjne w'.ęzi z: Polski!,. a RF::\'
odpowietakże s\\·a ,.historyczną ,

dz:al:lość

!owatkową
cechowała

Sa 1:djęciu: moment podpisania

orzed Polakami".

·~aua w zapa;:~owar.y na pod\Y n;edz;ele .p.:>dczas podc.hod-:.esamochód
nfa. do lądowania na m;ędzynaro j~żctz:e prz"<i domem
dowym lotnisku Logena rg Bosto- 1ercedes, by w końcu wylądować
n:e, od ss..::nolotu „Boelni:;-747" Bry- na pobfak:!n trawniirn na oczach
tyjskich Linii Lotniczych na wys<>- oslup'.ałych mieszkańców, uczestninad czących w pikniku. Szczęśliwym
kości :i:alcdwie 800 metr6w
ziemia odpadł fragment lewego trafom nikt 1: ludzi nie był poskr:iydla. Na krótko p::-.r:ed wy~ą szkodowany, aczkolwiek wstezedowani*m maS?:yny :r. 254 pasaze- nia są spore,
rami I 17 członkami ta.łoi-i, niewibracja,
nastapiła
lłpodz.iewanie
po czym rozległ się metaliczny I
•
dżwięk. Oku:ało aię, że od skrzy- 1
dla oderwała 1ię klapt. o dtugości
3 60 metra i szerokości 1,20 metra.
Pilot nie wpadl jednak w pan1k~ I mistrzowsko doµro<vadz:I do '
bezpiecznego wylado~an:a samolo- 1
iu na lotnisku, nie ala rmujac na- '
_wet wlezy kontrolnej po:-tu lotXowej Zeland!i ":s„elk!e.i b:·oni ia· niczego o a""·arii. Po dokounnl;i odrowej iak i wpłvwan:a do oo•- ględzin okazało !'.i~. że oprócz czętów tego kraju o'.<re!ów o napę· ści skrzydła .. Boein!l" z~ub'!.~dz;eś
orzewo· I nad stanem :.Iassachu~ct~s Jeszcze
dzie atomowym lub też
spory fragment ogona.
lBl!ładv
masowe.I
żących broń
A11encja Reutera w obszern\·111 koSpadająca na z1emię kb.pa skrz:t"·
poświ~conym tej wlaśmentarzu.
nie kwestii piue nawet. Iż Stany dla wpierw uderr.yla w dach doi:dleh. mu w miejscowości Revere. poło„oeta.tecznia
Zjednoczone
bez:- :!:onej 11 km na północny wsch6d
dyplomatyczne rękawiczki"
od lotrl!ska, po c:r;ym odhlła tie
l>O~rednio r.oż11e Wellin.i:tor.owi.
Ilu łby
kanadyJakl•l
tlpecJRIUcl
badania wypadków Jotnle1ych wy„
doby!J s wraka samolotu DC·I, kt6·
lotn.l&ka
ry rozbił •lę w poblltu
Gander na No\'lej Fundlandii, po.
woduJl\C •mterć 151 żołnierzy amenrkańsll:!Ch, tzw. „czarną skrzynkę"
(z biała metki\), rejestruJl\Cll prze•
bieg lotu. Po odtwon:enlu ostatnich
ponagraA pilotów I pn:yrzj\d6w
miarowych ustal, co było 11rzyczyReuter
CAF
DI\ katastrofy,

INowa Zelandia nie zamierza
••
ulec pres11 Białego Domu
,

P~emie" :\owei
Lang1> ośw:adcz:i;l

Zelandii. Da dcl'

w pon'.edz'.ałek

nod
!z .ie;:o rząd nie uiinie sie
gro:tbami Waszvnm.onu, nasi1ajacena
wvwierana
presje.
go obecn;e
"·ellinl('ton ;..• spraw~e anulowanla'
antvnuklearneJ · pctit:vkl n woze'owej
11.ndzklego rz11du. Władze
Zeb.ndi! - powiedział prem er bar·
będ11 !tnorować mnlel lub
lłlałedziel uwoalowarie 1roźby
co Domu.

1

Wypow·!edł

La.n&e.i:o

mP<>średn!~ reakcje

r:s w ostatnim czasie
o!icJalnvch
klaracje

n.a

lltanowti.

składa·

liczne deamervw ostatkańskich, us;łującrch nim mom&ncie - nie dopu~c!ć do
nowo'Zela.ndzkl
uchwalenia nrzez
pe..rlament ustawy, uka:ml11.cej !ta·
n terytorium
".rwożee!a
ró1'•no
kół

Kwiaty
pod pomnikiem
ofiar grudnia
I

pa:c!u o bilans możli wo.ści, u wa runkowania 1 realia naszej go.spodarki. Jednakże - stwierdzono skala potrzeb i społecznych ocz~
kiwań, wydłużająca się kolej-ka P>
'klucze do własnego ,,m" obligu;P
do podejmowania wysiłków, które
mieszkaniową

skrócą

\\.łaś

drogę.

nJe trud·na sytuacja nie tylko .l(r>spodarcza, ale i bytowa tysoęcy ro(Dalszy

ciąg

na str.

2)

Nagrody sekretarza
naukowego PAN

członków rady - w!ei czysto oolem!czna z.nalez.ien!e
o
treska
sz'ybl:ie;io wyjścia z mieszkanlowe~o impasu . .a t.11kże pocz:ucie odpo"":1>az:aJnośei wobec tych. którzy 1
azialan'em ndv "?:iaża nadzieje na
miesz-. Przyi.nane zostały doroczne n~
oom~·ślniejsze rozwiązanie
1
naukowego ·pnJPrzyporo- g,r?dY sekre.a_rza
kan 'owycli. p~obl!'mó1'·.
~-el Akademii .Nauk: 16 bm ~!
ro7.miary
przewidywane
że
n:jmy,
umov17.
Zdzisław
w męcy te tunkc3ę prof.
budownictwa mieszkan:owego
latach ma.la s.ęgać Kr.c.zmare~ wręczył je, w towarzyna ibli.7.&zych
uk' tecmniki 1 )H'«iukcji 1.150 :s lokal·, a ~·ięc wzro t ćo stw • seue•arz
dz! ·
po.szczególnych
do !OOO r.".
w okres
!rnńcznce,go &!ę li-lecia ma wynieść wy~zlałów aka?emil, orzyb~łym do
Prud. wieczorem -.:. Hon. cker, ok. :!OO •:;s. m es7.lcań. Odnosz(!c s!ę Sali LustrzaneJ v;ar~zawsk:ei:,? PauQloteenany przez W, Jaruxel.~klego, o- do nrooozyc I c n'tralnego p!anisty łacu St~.szica laureatom przewidv"l't'any nym róznych sp~jalnośc! s plac6fe
orz\•zna wano,
puścił Warszawę.
kra~·1.
całei:o
badaiWczych
we~
o·w
(P.~Pl o~7no-• m ei;7.'kllń ustalono
Ogołem za ro·k 1985 przyznano 811
nagr6d, w tym 33 indywidualne ,
53 zespołowe. Gre>no laureatów J ezy łączn!e bez mała 300 oo;ób.
''
Dysirnsję

be · ol I

, .,

J

P•c>tram 'PC>'P?&'WY sytuacji w budownict.wie i gospodaree mieszk<tniQ\\'ej w okresie najbliższych 5
lat stanowił 16 bm. główny temat
do dyskusji na kolejnym. drugim
jlli posiedzeniu Krajowej Rady ds.
otwc:>rzył
;,>.r:eszkan:!owych, które
premier
jej przewodniCZ'lCY
Zb!gnkw Mess.ner.
Punktem wyjścia do rozwaiań o
obecnym stanie budownictwa i gos;x>dar:ti m: eszkan iowej. a także ich
był
;ierspekt);wach rozwojowyc.h
mater!ał Komjgji Pianowan!a przy
z łożenia programowe na
R:'lt -

Genscher krytykuje
Ja!r nodaje 'oe'..11 'sk'I tbten.nik .. ~
ll!~ancis.ud'' na -.·.rn1':cuin~j o;.• n~a·
min·ste~'.al
~k "' Ert.:·;\~E'l: sesji

ł

~~~;

!

I

IE„.

(I ll'OR:HACJA WŁASN1\)
lak• plerwa:ze w Polsce, clwa ł6dzlde wleiewoe, 11.ald,H de
Zakła4u Ubezpieczeń Społecznych i uzeazenla „Polbut", aósta"" wyposaione_ w nowoczesny 1traiaeld 1pr1ęt ewakuac:rJny.
Będ" ł• apeojaln• rękawy protlukejl japoń.tkłeJ, a instalowane prsc1 austri&cklł firmę ,,Roacnbauer". Jedell takt r•kaw ma
SO m clłusoścl, wytnymuje obel,tenłe I tea l nbeapłena pl"lecl
łe111perałur" do 1200 atopni.
W ubiecłym łygoftnlu rol6mt WoJew64skieJ Kemencly Straty
l'ob.rnyoh w Łod.zl bylf przedstawiciele ,,Rosenbauera", ld6r1y
zapoznali 1lę również 11 warunkami w naszych „dr&paczach
chmnr". Pokazali modele sprzętu l filmy e Jeso 1utosowaniu.
Wzbudziło to zainteresowanie rospodarzy obiektów i atrab.k6w.
W tej chwili pozostaje już tylko czekaó na pieni:\t1ze z centrr.li, a rzeczy tego typu nie •l\ tanie, bo jeden ta.kl ręk~w
kosztuje ok. 10 tys. dolarów. dprócz pieniędzy potrzeba jcneze
JlOlskier;o atestu, <'hoi' sprzęt ten zatwierlzony jest jni w Jal'Onii, Szwajcarii. RFN i Austrii ••Jeśli wszystko pójdzie dobrze,
to "·iosną - w raiie iiotrzeby (odpukać!) - będzie motna bezpiecznie zjechać 1: 13 l)jętra wiei:owea ZUS. Jak nam powiedział ustępca komendanta woj4'wódzkle~o straży pdarnych płk Jerzy Sikorski, podobne (ale nic tej klasy) ubesp!ecnnle
ma jedynie ukopiań!lki hotel ,,Kuprowy". Pniy oka1JI montowania sprzętu odbędzie 11\ę '" naszym mieście 1pecjalne 1ympozjum dla wuy1tklch e11interesowanyeh eehrn, p.poł, s eałej Polski.

Rozmowy
Wfgiersko·

W SSI dniu rc~u słońce wze-

szło

15 24.

o codi. T.40,. zajdzie . zai •

Olimpia, l.a.zarz,

o

n

w dniu dzl!;lejszym dla I.odr.i
przewiduje nt.stępujaca po!!:ndę:
duie.
ogół
zachmurzenie na
Okresami opady deszczu. ·Temp.
maks. w dzień około 8 st. Wiatr
umiarkowany, okresami dośó silny I porywisty (w porywach do
16 m/sek,) s Ji:lerunk6w p6łnoc·
nych I uchot1nlch.
Clśnleule o rod1. 19 wyno,no
989,11 hPa (74%,5 mm).

Z ,a

zeń

1330 - Zm. 8. Bolivar, bohater
Ameryki
walk o wyzwolenie
Ł&cińskiej spod Ul\dÓw hiszpań
·sklch

Tak
Nie łudtmy się, te katda nadmierna wrażllwośó jest samolubstwem.

·amerykańskie

18 bm. ,... 15 N1Ctnlc4 trag!exny.:h wydar!el'l i::rudniowych 1970
r. apołecz:eństwo Trójmiasta tradycyjnie już oddało hołd pami~Pod
c! poległych stocz:i!ov.•ców.
Stoczni Gdań
pomn!k'em przy
sk!ej wień~e i wiązanki kwiatów
złożyły delegacje Rady :\'liej&kiej
PRON. Stoczni Gdańskiej Im. LeInnych ukłtdów praey
nin.a
Gdańska oru osoby in.dywidualne.
W.M.
(PAP) .,..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- '

mech tl

:r.an-anlcznych
MLnister 1praw
WRL, Peter Varkonyi i aekretarz
przestanu USA. George Shultz
prowadzili w "POniedzlałek w Budapeszcie rozmowy dotvczaee stodwustronnych l aktualsunków
mie~
sytuacji
nych -qroblem6w
dzvnarodoweJ.
Jak in!ormuJe agencja MTI, o. ze
ba.i ministrowie stwlerdzill.
~t.osnnki

v:ęgiersko-amervkańsk!e

gf~.
sa uregulowane I rozwijają
O'.w'.Pra.ia ,;, w tej dziedzinie moi:liwosrl nostę;iu. Strony uważal11
7,a niezbędne kontj'lluowanle dlaPeter
rozmów
W C%Ule
lo.~u
Varlco.nył podkreślił maeze.nte roz· llOl1)Cld.uw1p6Jii>r&CJ'
szerzenia
czej.

1

ŁulrasJ

- · A jeszcze •

nosiła

mini!

Telewizyjne

z Polonezem
S!atbrlti ŁKS t etam

"°

W

SKRÓCIE

A Polskie p ił.kuki rę-cm• pr-z~
dość nie;iJ)Odzit'wanie pierwszy µó łfinalowy· mecz mistrzośtw
ś>\·ia ta r;ni pv „B" 11 .re-prezentacją
Norwe.gii 17:2:2.
A. W Hilversum w Holandii rcnpocząl się sz.!l_.chowy mecz p-0omię
dzy mistrzem świata G. Kasparowem, a no.towanym na trzeciej pozycji na świecie Holendrem .J. Timmanem. W -pi4i'rwszej ,pa.rt!d le;pszy
okazał się Kaspar-0w.
Ji. Rms:tny.gnię;to
tradycyj111y
C1ialle1t1.ge ~Sportu" \ PZSzerm, na
szerm ierza 1985 roku. Naj.lep.szym
okazał :się sza'bllsta Le·gi1
Janusz
01-:-ch. mlst:rz świata. juniorów J:
Arnhem.
grały

Tcnisistki Ut na medal
Z

poszło gładko

udz.!ałem d,z.J~s:!~du

e'kiip -Odbyły s1e w Katowicach trzynaste hit
m istrzost.wa uniwersytetów w tenisie stołowym. W decydującym p0jedynlrn filnałowym żeńska drui:yna

Un1wersytetu ŁódZ'kiego pokonała
lubelski KUL 6:2, zdoby•v„ając już
po raz trzeci złoty medal. Meski

c<tonych &ku.tiłcxnymi zbiciami zes·
połu LKS, al• I nie obyło łię 00%
kiksów w roz~graniu pił•k l (.<>zczegó!nie w 'Pi~rwanJ cz ęśd dntgiego &et.a, w k.tórym warszawian.ki
prowadziły ju:i. S:l). W trze-cim sec!• Polonez jud: nie widząc szansy
uzyskania ik.orzyel:neg<> wyroku -0ddal
in~Jatywę ełkaesi.imk<lm.
Wczoraj
było jut trochę llierwszo!igowej siatkówki. Nalezy się spodziewać jej wię
cej • ebrończyniarol tytułu - Czarnymi ze Słupska. Na to llcz11i kibice
:l:eńsklej siatkówki wybierający się
w aoboi'l do hali przy al. Unii.
(W-\\')

przełaje

W Starowej Górze odbyły aię
k-0larskie wyścigi przełajowe, przeprowadzon& pr~ . OZKol. w Ło
dzi.
Spośród 17 aeniorów, najlepszym
oka:r;ał
•ię
reprezentant łódzki.ej
Gwardii - Mirosław Tyrała, wyprzedzają<: trÓjkę prułajowców toma112:ow$kiego Startu - A. Stęp
niew~iego, W. Sęka. I D. Zdulskiego oraz R. Ma~łowakle.go (Włók
nian "'t.ódź).
Wyścig
juniorów
wyg.raną

zakończy!

aię

Ryszardą.

Lenarta (Start
Tomaszów},
który
wyprzedził
czwór.kę reprezentantów łódzkieg-0
Włókniarza A. Liwińskiego, D.
Dyka, w. Brewif.skiego i D. Pogorzelskiego.
Wśród juniorów młodszych najlepszym -0kazllł 1ię Sławomir Witkowski, który wyprzedził swego kolegę klubowego K. Gielca (ol'iaj
Start Tomaszów), J, Ferlińskie.go
(LKS Zdżary) i M. Chałaśkiewicza

zespół UŁ zajął
drugie miejsce, (Włókniarz), & wśród młodzików
przegrywaJ11<: w finale
a UMCS - Tomasz Kaczor (Start Piotrków)
przed K.. Góreckim i W. Golenią
Lublin 2:6.
(w-w)
W tiurnieju Indywidualnym podo· (obaj LKS Zdżary).
pieczna W. Połubińs)dego - Iwona
Błaszczyk wywalczyła brazo.wy medal. a jej koleżanka Anna Małogoc·
ka bvła czwarta.
(w-w)

Siostry ·skreślone!

Beata Żuchowska
najlepsza
Sto za•wodnlczek z dziewięciu iklubów uczestniczyło w grudniDIWym
ogólnopolskim turnieju ju.ni-0rek w
dżudo. Impreza. rozeg·rana
n.a mat.!lch saH P,ałac:u Młodzieży .w Lodz,i.
zgromadi:iła najlepsze
juniot'!ki i
całego kraju, '\\' tym takż4!! 'aktualne
reorezentan.tki Polski.
Na.ileps:zą zaw-0dniczk1,
turnieju
!'o.stała re.prezentantka MKS Pałac
Mł-0dz ieży - Beata Żuchowska, która u.honorow.ama została specjalnym
pu<:harem. Główną nagrodę zawodów puchar przewodniczącego
ZW SZS w Łodzi - otrzymał zespół MKS Pałac Modzleźy (odnotujmv, że opie1ki: szk-0leniową
nad

dzi wczę.tami

Pałacu

Młodzież,,

spra,-;vuje A. Blewą,ska I W. Sokalszczuk). Drugie miejsce w klasyfikacji zespołowej zajął ŁKS Jordan
Kra;kó~·. a trzecie AZS A WF W-wa.
W po~zcz·e.gólnych kategoriach wa·
gowych triumfowały: K. Bok (AZS
Opole), J. Urbańska,
R.. Zimermann, B. Żuchowska.
(wszvstkie
MKS Pałac Mł·od,zjeży), J, Cieszyń
ska (.Torda<n). K. Jeziorowska (AZS
W-wa), E. Gryll (Re·s ursa).
·Cw-w)

Zak<lńczyła cię spraw.a bliźnia
czek z Zakopanego.
Na posiedzeniu w Bielsku-Białej
zarząd Polskiego Związku Narciar'skiego podjął jednomyślną decyzję
skreślenia z kadry na.rodowej i zawieszenia w prawach zawodniczych
Małgonaty I Doroty Tlalk~•-Mago
re. Stanowisko takie podjąl PZN
po rozmowach przeprowadzonych z
prwd staw ici.e lafu i .Jrancusldego ·zw ią
zku narciarsk.iego. i. o zapoznaniu
się z teleftśem nadesłanym przez
zawodniczki.
Jak się okazuje, a o ezym jut
pisaliśmy w „DŁ", bUźnisczk.i z
Zakopanego nie dopełniły warunków umowy zawartej przea: PZN
z firmami produkującymi i dostarczającymi. naszym reP.rezentantom
narty, wiązania I inny sprzęt narciarski. Okazało się, że na treningach i w czasie pierwszych startów na tegoroi:znych zawodach
międzynarodowych jeźdzUy one na
nartach „Langa", w butach „Tra- ,
per" i korzystały z wiązań „Look
Nevada". Tymczasem zgodnie z umową panie Tlalka-Magore powinny używać nart ,.Blizzarda''. wią
zań „l\Iarkera" i butów „San Marco".
Sk~ślenia blitniaczek z listy klubowej dokonał także zarząd WKS
L('gia Zakopane.
(w-w)

Czytelnicy ,;Dl" wybierają
najpopularniejszych sportowców
4 stvcznia przyszłego roku
na
tradvc vin ,-m .Balu
Mistrzów w
łódlk ·rn hotelu „Centrum" nastą,pi
uroC"zyste ogłoszenie wyników na·
szego doro9zne·g-0
plebiscytu pn.
„ Wvhit>ramy
najpopularniejszych
sportowC>ów woj łódzkiego w 1985
roku". \Vyt;vpowana przez cr,ytelni·
ków . n1·<'nnika Łódzokiego" dzies\atka wnó7nionyrb zawodnkz~k i
zaw'1dn;<6w uhonorowana .wstanie

·szarfami WoJewódzkie-J
Sportu.

Federacji

Każdego
dnia
w redakcyjnej
poczcie znajdujemy
sporą porcję
kuponó·w, na których
uczestnicy
plebi.<icytu umieści.i.i swoje prop•ny··
cje. W gn:>nie wyróżni.onych znajdują sie piłkarze Widzewa I ŁKS.
kos7.ykarki I siat.kar'\ti ·ŁKS, a takie orzedst.a':>-idele inny~h d y scy.plin,

KUPON
e.

'/.

i 1naszyny z NRD

dla Pomnika • Szpitala

PrMYd•.ni l'nn.ooit. Mitterrand. eaouł(lob1 ~ u ameryltań*.\
... m~•l• ud.sial ... 79-mi- ~r•maej11. Zdiallllem prezydenta.
nuitow•l audy.cjl
nadane-j pr2n forsowani• i•go progl!'amu pr:gypifi"WnY procraa tel•wiian f.ru- esyul sl11 Jedy1tle do 1&Mrzen1a
euftlej „T:r-1", u:m.anel 11a lna'\.1- :aaplęe!• na f,,.-!ee\e.

'f~tn.owe praekua.ru. tło ułył 1otowu1.l'f.!m
oałe10
kom:plekn
lcu obie<kibw leezruiczych Pomni- iapleeza te<:hniczneg·o. W z.wiązkll
!
tym
Jut
w
przyszłym
roku roa.koa-S?!pitala Centrum Zdrowia Ma1~!-Polkl uwar11nkow11ne jest w zna- poc:i;nle ~ę montaż urządzeń I ma.• .
w obiektach technicznych
C%nej m!f!r:t~ w<'zefoid~zym pn:y- szyn
.guracJ~ ka~nt! wyb1>~J &O<lja.CU1:P. Część z tych urzad:zeń wy•
listów przed wyooramt par1amenkonan.a iostanie w renom<:>w&nych
tunymi, r~ymi n.a 14 nu;r:..
firma<'h zagranicznych. I , t.ak nt>.
ca 1986 r.
z pomocą w wyposażeniu centralnej stoł6""ki CZMP /pospieszyła firMi.ttMra'lld potwterd&lł, h umtema „Fortschritt" z NRD, produ·
rza · poz.o.stać na 1tanowiaku .ir:tefa
k\,jąca
specjalistyczne urzadzenia
państwa w wypad1ku wygrania tych
zbiorowego żywienia. Jut w pd.er•
wyborów pr~ pr11.wkow-. C>p<O:iywszym kwartale przyszłego roku
cję. St<w·iet"dził, Ż• bM względu na
dostarczy ona do ł'..-Od'Zi osiem 250wynik wyborów pozostanie do k'(}ń
-litrowych
kotłów do g<:>towania !
ca swej T-letmiej kadencji aetem
Rządowy wydr.id kadr wystoi*- t lu ·„czasowego odsulllieda . od ;pr11- w pełni zautomatyz.awan.ą
linię do..
państwa.
wał do do.v/6dc..'Óv.' wszystkich ro- cy lub vv.•olnienla urzedm'kĆl'N teMitterrand zaipowle<Wał, ż~ han- dzajów si! ib.rojnych USA list 1 dera1nych w interesach oo:z·pie-czeń dy.sti,ybucjl p0$iłków o nazwie
„Caffeteria". Enerdowscy speejallcja będzie miała własny :""'fthAdło iądaniem wyzna<'z.enia pr;iedj;ta,,.,.!· s.twa narodowego".
ści
deklarują
takźe p-0moc
przy
wiec „Hermes", pr.awdO>p-Odobnle z d"li do udzia.ru w „prrzesłu.chanla<';~
Forma.l nie :u.mi.ar prteprowadze- instalacji t:uh urządzeń.
udzi.ałem RFN, co zamie.rui. poruna temat spraw bez·piec~ństwa · nia weryfikacji rząd usprawiedliBudow·ni~iowie Pomnika-Szpital„
szyć podczas wtorkowego 1POtkaPomyślan<> le Jak,<? wery!J.kację po- wia „przecieka:rri:i po.ufnych tnfor- zwrócili . się również dD- specjalinia z kanclerzem K-0hlem. Zara- lt~ycz.n.e.1 prawom)'sl:n~. by uj!w- macji". Jednakże
w Waszyngtonie stycz,nyc:h firm i NRD, wytwarzazem jeS7-cze raz odrzucił ewentu- ni~ wsród pracowni~~w Pe;ntag nu powoływaniem s:!e
na „interesy be·z- jących urządzenia do wentylacji l
alność ud-ziału Francji w progn•"'.1.1el?Jalne elementy -, W
swym piecuństwa narodowego" j;ui nieje- klimatj"Z.acji, poszukując wykona w·
mie „gwierony<'h wojen", · konsta- 01sm1e dyrelkt.or. wyd7.1ału ~adr C, den raz maskowano prześladowa
ców tz.w. chlodni kominowych.
tując, że przyjęcie podobnej proHa·rner wsikuuie n.a ko.n!ecznośc n!a ;polityczne osób nie·zad0<woiopozy<:jq, wysun'iętej przez USA: o- prze1prowadzen1~ przeMtichan w ce- nych z dzfa.lalności
rządu.
Tak
Wielu orędowników ma ide3 bu- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - właśnie oceniło zamiary rządu wie- rlowy
PO'ffinika-Sz:pitala Centrum
lu członków Kon.gresu. Określa i11c Zdrowi, Matki-Polki wśród zało
decyz.ję przepmwadzenia
pnesłu gi Polskiej Agencji Prasowej. Prachań ja.ko eche> e1poki maccartyzmu, cownicy 'PAP systematyc•zrue,
od
człooek Izby Reprezentantów Pa- chwili rozpoczi:cia społecznej akc:j~
trkia Schrowder oświadczyła, :i:e zbiórki funduszy na CZMP. groobecnie w USA usilnie odr.a.dzają się madzą I p;rzekazują d<l Łodzi swopraktyki z czasów zimne.i 'wo.in '" je „cegiełki". Do tej pory ".lfi'aroPodPjrzewam, powiedział inny kon- wall na ten cel blisko MO tys.
gresman Don E<lwards. ie za tym zł. Kwota ta została z;ebrana w
Jak !)()dale ae1encja UPI, se'k.re-1 br·wają.cy podróż 1)0 kilku krajach wszystkim krvje sie chęć zastoso- wyniku różnorodnych akcji ini<:Jotarz stanu 'usA ~ G€orge Shultz, od- EU'ropy, 1.1chyllł sie od pdipowie<lzi wania reores.ii 't\'Ohe<: niektóry<:'h wanych specjalnie z my~la o fi·
r>~nsowy"'!l '1."snarciu bud<nvy.
na pytanie. ezy również O'll podda une<lników frd 0 raln~ch.
się zarządzonej prze1, . ipre~:rdl'"n_t":
Ronalda Reagana prĆ;b :e 101al!n.Ch~i
.Przy uży<Ciu scpara.t u :z<Wanege> wyIDIP 1smy
ę...
krywaczem klamst,wa"'.
'1
R<:>nald Reagan polecił p·rzed kilkoma d1niami, aby lojalność urzęrl
Kilka dn! · temu l!ll"anice ooLską znanym z bardzo wysokich
cen
niik.ów p,!!1i.stowych mających
dosteip do śdśle tajnych iniorma,cji pnekroczył w Cieszynie samochód bazarze owocówym przy ul. Polma.r ki ,.Mercedes" z O<k.
1700 nej w Wa.rszawie. Podczas rutysprawdzić z · pon1-0cą aparatu stoso"je- n'o.wel kontroli okaizało sie,
że
wane·1t.o przez policję ameryka_ń~ką kl! pomarańcz. Kierowca i
dnocześnie
właściciel
cięża~ówkii
I ofe.rujący do sprzedaży pómarań.
Kiedy 29 sierpnia napisaliśmy w do u&tlilania prawdomówności nrzepołudniowych
owoców
przedstawił
c1.e. kierowca „Mercedesa"
artykule „Dwa wesela, dwa bukie- stę,pców . lub osób Dodejrza111ych o
nie
dokumenty, z który.eh, wynikało. oosiada dokumentów celnych,
w
ty", iż, być może, niesnaski w ło po.pełnienie przP..~tęipstwa..
że
przew-0ż-0ny
ładunek
ie~t
datym
przede
wszystkim
ra<'hunku
nie łódz.kiego Związku Obrony
Rzecznik prezydenta USA oświad
Konsumentów mogą doprow11dzić czył, ie próbie z „wykrywac·zem rem dla jednej z parafii w woj zapłi!.'tv cła, Sprawa się szybko
do objęcia tej organizacji kurate- kłamstiwa" będą musieli poddać sie now-0sadeckim. W z.wiąz.ku z tym. wydała.
w myśl ob-O·wiazuia<'ych
przepilą ..,.. podniosły się głośne protes- także niektórzy członkowi• gabinesów. towar - jak<> dar - z.ostał
Pn:ec!iwko 32-le.tniemu Jerzemu
ty. Okazało się, że to właśni<& my tu.
zwolniony z cła.
K., posługującemu się pa~zportem
mieliśmy rację, oceniając trzeźwo
Shultz .pyt.an:v iprze:i; r~rter6w.
Jak się Jedn9k o•kati:ało, Pl!l'kny kónsu!a.rnvm wszc.zęto PQstępowa
sytuację w tej orga.nizacji.
czy rzecz.nik miał na nly.śli również cel był tylko parawanem,
słu- nie kal'no-ska.rbowe. Na P')Czet kaJak dowiedzieliśmy się w Wy- jego, oświadczył, że odoo·v.·i• na to żącym do zrohie•nia · dużych
pie- ry lfTZywny zahezpie·cwn<1, samodiii·ale Spraw Spol~czno-A<lministra p~·ta,nie po rpo•wl"ocie do USA.
niędzy. Już następne110 dnia
Jde- ~hód ma.rkl „Mercedes".
Sprawa
cyjnych UMŁ, gdzie zarejestrowa.:
Według prasy ameryk"l'isi'kJej, v;·e- rowca .Jerz.y K. został zatrzymazostała przekazana do Prolrnratuny jest ZOK, podjęto dec:n;jP. o r:vfi.kacja lojalnooci obejmie
oiió- ny przez funkc:ionariusza D7.ielni- ry R.eionowe.1 w Cieszvnie.
P<runieważnieniu uchwał I wyborćrw, !em przeszło 10 tysięcy urzęd.nikó" cowei:o Urzedu Sm'a,w Wewnętrz
marmic7.e ~kiernwano do stoł~~zne·
jakie miały miejsce podczas nie- państowych.
nych Witrszawa Sródmieście
na i:o handlu.
(PAP)
dawnego z.1azdu tej organizacji. Po- Włiii!l!il!!l!liii!!!l!!!l!l114'14C;::l!llllB:l""'~„.lllll„„„„„„„llll!W!l!„lllml!lm„„IWl„S!lllllll„„lllm„„„...lll!illl'!ll„„IBl„„lml„„„19!1111llS~
wołano równi"Ż kuratora, którym
SPOTKANIE DELEGACJI PZPR
DELEGACJA PARLAMENTARNA
Żostał T. Czyżykowski. Przejął on
Z M. CAMAC:HO
NRD U PREZYDENTA ChRL
wszelkie funkc.ie zarządu. ZadaD•l~garJa PZPR z JSekretarzem KC
PrzPbywajaca w Chinach delega•
r~m kuratora bP.dzi<' pąi>de wszy- PZPR Henryki"m Bed•1arsklm, któc.la
lzbl' Ludowej NRD ~potkała s!ę
st·kim weryfikacja ·cilonkQ.w związ ra przebv"ała w Hhzµatiii z okazji
w ponledt:lalek w Pekime z przeuroku. uporządkowanie spraw finan- urocz~·stycb obchndów 90-lecia
wodniczącym Cl1RL. LI Xiann1al'.'.. Parsowych · oraz doprowadzenie do dŁln La Pasionarii spotkała si• w
lameotan;y•tom NRD
prze" odniczył
kon'iisjl · robn.tniczycb
z
przewodnlczący Izby Ludo\H>j NRD,
nadzwyczajnego zjazdu ZOK, w ce- siedzibie
jej sekretarzem generalnym Marc~li
Horst
Slndermann,
człcmek
Biura
lu wybrania nowvch władz.
no Camacho I odbl'ła przyjaclel~ką
PolitycznfgO KC NSPJ, oraz
za.
Jt. K. roz;mrn-\·ę.
stępca przewodniczącego Rady Pań
:;twa NRD.

wa:!4ł

„

Kolarskie

Urządz.enia

prezydenta Mitterranda

ate- łtał li& WYłAY1Jl por.~•. . an!WI
niedelmy
AZS I •iabku'ltl LKS
z.akończ.yły 10 bH .tra.ty .eta. OgJą.
dali/;1~ 5PQro dobrych aik~}i, kot\-

dzielnych m~zaeh o mi:strizM'.YO
I Hgi, w<noraj ;tamle.nbły Idę -prztciwnikaimi. BiclańBkl · AZ.S p;z•ni~
się na Balru1ty, • Polooe.a przybył
do ha·li pny al. Uin.ti.
$p-01kmi• LKS - Polon.es .W-wa
za•kończyło s:ę wygra.n~ ŁKS 3:0
(10, 12, 5). Z.,KS: Pilarczyk, Trojanowska, Molenda, Walooh. Sr.albot,
Wilk - ' A. Marsułek, Zeleńska,
Wybie•ga„ją~ na _
boiS1ko
siatkarki. trf'-ner Poloneu J>Oiegnał krótko: dziewczyny ugnjeie! I oo<l-0pi·e·cwe /\.. War:;cla grdy jak m-0gl:y. Ale grały !krótko, bo t~lko
ni ~~,nr. h·' ~ ~o<l 7.ine. W czorajsz}' mec.z

wystąpienie

Polityczna weryfikacja
pracowników Pentagonu

aparatem wykrywającym kłamstwa?

A J•ednak

, l',

racJ'

ZOK pod

M

Ja k

w· y j ś ć
z mieszkaniowego ·i·mpasu
(Dokończenie

ze str. 1)

dzin zmusza - mówiono - do innego niż obecnie s.pQjrze111ia
J<a
kwestię mle.~~ani°""1ą i przełama
nia utkle,tego J<;:rę;w niemo7.ności.
Rozwa.żaino wl-ele rozwiązań i ]Jlt'Opozycji. WS>kazywano m.in. na potrzebę z.mian ,systemowych I modyfikacji dot~·<;hczasowej
polityki
m(esz:kani-owej - p0 to, aby stworzyć warui11ki do „skok-Owe.go"' rozwoju budownic-twa po roku 1990.
ia t.rudny do rnaprobowan;a uzPano taki pro~ram 11a nę.ihl;ż<>ze

Komunikat SD PRL
Powiadamiamy
ozlouków
kandydatów
Stowariyszenia
Dziennikarzy . PRL, źe w dniu
19 g-rudnia . hr.
godz.
15 w
Kluhie Dziennikarza odbędzie ~ię
Walne Zebrani!' Sprawozdawcze
Lódzkiego Oddziału.

I
·

·

„

Obecność obowiązkowa.

6 Godz. 7.15. In!lancka nicka. Edward s. kieruJąc
potrącił

przechodzącego

lat.a, w którym - zdaJliem dysklltantów rze.cwwe rozmiary budownictwa nie są zbilansowane z:
produkcją ma.teriałów, a niekiedy
I :i; na.kładami. W tym kontekście
mówiono o wysokiej
materiało
chłonności naszego budo·w nict wa . i
jego rosnących kosztach. Aby poprawić sytuac~ nie wystarczy ju,ż
sięganie. do prostych rezerw i programó,w oszcz~noś.ciowych,
Potrzebne są nowe rozwi1rzania projektowe i technolo.gkzne, ze.rw\lnie
z wiel.lwpb·tową monokuHurą. Dlate.go za ważrie uznano pobud'Zanie
~ róż.nymi sposobami tych inicjatyw organizacyjnych, wyikona.w~zych i produ<kcyjnych., które mor
wzbngadć

mi.eszkanjo~vy

pr~gra~.

Trzeba wspomóc - Jo.kalnie i cent.raln~e tak liczne ostatnio in~
cjat"·wy mlod,zieci:y, zakładów .pracy, małych zespołów i indywidualn,··c h gru1p inwestorskich.
Możliwooci
po.prawl
sytuacji
rniesz.kaniowej wie:lu rod·zin Up!ł
frywali też członkowie rady
w
lepszej gospodarce istniejącymi zasobami.

l,agiew- A
„Fia- 17.

B}·tomsk.iej 60, tel. '57-16-62,
A Godr.. Uill. Armii C7.erwonej J;;n
M. wpadł pod

Promińskiego,

.Mikołaj

Chytry

kuratelą

przez
.Jezdnię
nietrzeżwego . Kazimierza
W„ la·t 52. Pieszy doznał
ura2u
głowy.
Swladkowie 1ego wypadku proszeni są o zgłoszenie się do
WRD wusw w f,odzi, ul.
W!ady

4.

Godo:.

Jącek

skutek

17.S<l.

F.

UL

kierując

nieostrożnej

Nairutowlcza
„2'.ukien).'' na
jazdy

potrącił

o kulach przez jezdnię
lat 82, Piesza
doznala złamania obu
koSci przedramienla. Swiadkowie teg~ wypadku proszPnl są o zgłoszenie się do WRD
przechodzącą
Sewerynę N.,

Łodzi,

ul. Włady
By·
teł. 17-16-82.
18.00.
Ul. Lutomierska
ul. · Obornickiej. Piot.r Sz. lat

WUSW
tomskiej

w

60,

A Godz.

ROZMOWY
RADZlf;CKO·IRACKIB

Przewodniczący
Naj1tyższeJ ZSRR,
ko tozpoczął
w

Kremlu rozmowy

Przypominamy, te czytelnie wy-1
pełnione kupony naleiv nadsyłać
pod adresem: „DZIENNIK LÓDZ
Kl", ul. Piotrkowska .96, z dopiskiem na karcie lub koperc:e „PLE-

BISf"YT-85".
Wśród

I

uczestn~ków

którzy najtrafniej wytypują dz!esięciu najpopularniejszych sportowców w 1985 roku, rozlosujemy nagrody (m in . niłki z autografami
za,vrndnicze1k "i zawodn °ków p:erwI szoHgowych d ruż,•n)
ufundowane
'PlebiscJ·tu, I 'przsz łódz,kie kluby s~1ortowe.

DZIF.NNIK ŁÓDZKI ur 293 (11088)

dzieckiego •
jaźni.'

roboczą

wizyt:\

JERn

KLIMA

688

zo•

MAŁPA

WSCIEKLA

300 osób pogryzia

A. AKSJONOW

PRZEWOPNTCZĄCYM

ktorych

PIZJ'·

w

KOMITETU

wyludniły

kowie

Pre~ydium Rady Najwyższej ZSRR
powołało dotychcza~owego ambasadora
nsdzwyczaJnego
pełnomocnego

"ściekła

małpa

380 km na powschód od Delhi. Ulice

Kanpurze,

południowy

ZSRR DO SPRAW
TELEWIZJI I RADIA

ok<>lo

si~.

uzbrojeni

a

nieliczni

w

złowić ~wlerza.
Małp.„
tyla

kije

śmiałusiłowali

w tym mieście
od
lat, lecz dopiero
przed
paru dniami zac1i:ła. gryźć kobiety,
now~ na
pntwq,dnicz~cego
Pań· ~tarców i dziecl. przezornie unikając
stwowego Komitetu ZSRR do Spraw początkowo doroslych meżczyzn.
Radia . i Telewizji.
·
Opr. (kl)

ZSRR w Polsce -

dzleslęciu

Aleksandra Aksjo-

Surowe karv dla pseudokibiców
;

nskiei llSparnt
T~ co d~ało się czerwcawej nocy · r. w expressie jadącym i Pragi o Bańskiej Bystrzycy przj~po
m1nało, według ophiii prasy czechosł01Wackiej, zły sen: \!"Pora gru-·
pa pseudokibiców praskiej „~ar
ty", udająca się ze swą druży.ną
na za wody piłika.rskie do Bańskiej
Bystrzycy, rcz:.poczęla systematyczne demolowanie pociągu. Z wagonów wylatywały kotary, zasłony,
półki, siedzenia, driwi od przedziałów I toalet jednym słowem
wszystko, co d.ało się wymontować
lub wyłamać. Owym tyleż irracioJ:łaLnym, co zakrojonym na szeroką skalę dzlaianiom towa·rzymyły okrzyki świ11dczące o sympati~
do „Spady"
0>ra~ skandO'Wanie
„Bruksela, Livenpool"; właśnie ten
ost.at•ni okrzyk jak pisze .,Mlada Franta" - łaczył chuliganów
we wspólny'(n szaleństwie, nienawiści do świata l potrze.bie niszczeni a.

Lk.zba awantumi•ków była trudna do usta!Pnia; skrupulatne śledz
two pozwoliło postawić w połowie
g rud.nia prz.ed sądem w P.radze 13
osób. 8 z nich (w tym jedna dziewczyna) to nieletni, w kilku wypadkach karani już za różne wybryki. Wszyscy przymali s·ię do
winy i okazaJ.i skruchę,
której
0

towarzyszył glofoy płacz obecnych
na .sali rozpraw. Sad wydał surowy werdykt, chuligani skazani zostali na kary od 6 do 30 miesię
cy więzienia (Wanda V. otrzymała rok). · W kilku w;;·padkaclł kary '.'-awieoszono, wszystkich- natomia.st (również tych, którzy nie
stanęli przed sądem, .a zostali objęci śledztwem) czeka, w wypadku wyroku dodatkowego, odpracowanie lub spłacenie wynoszących
240 ty&. koron strat, jakie poniosłs. kolej.

I

„

W dniu H grndnia 198S roku
zmarł, w wieku lat 77, uasz kochany Mąż, Ojciec 1 Dziadek

S.

Redaktor &ecbolezDJ

+

P.

PAW'EŁ

CZKWI ANI A.,N. C

NACHMAN

.: ..a.a

Redaktor depeszo\l';J

DROGACH

lraku Saddamem Huseinem,
który 633 wypacl.ki drogr.we,
w
przybył
tego samego
dnia
do śmierć poniosły 83 osoby,
Moskwy na zaproszenit! rządu ra~ stało rannych.

townie na
jezdnię I WPadł
pod przy
„Fiata" lłierowanego przez Ursz;1- '14 wbl~gł na jezdnię l wp•dl pad
lę K. Pieszy doznał złama nla kości „Poloneza" kierowanego przez Jacka
śródstopia.
B. Pieszy doznał
złamanla
kości
A Godz. 9 30. Ul. Sienkiewicza 37. strzalkowej.
M. C.
Nietrzeźwy
Pa·Nełnieostrożnej
S. kierując jaz
,.Fida-y
tern"
na skutek
uderzył w tył innego „Fiata", ~tóZ głębokim talem zawiadamiary zderzył się z dwoma kolejnymi
z głębokim talem 1awladamla· my, te w dniu 14 grudnia 198S r.
samochodaml. Straty· wyruosły 70.000
my, że w dniu 13 grudnia 1985 r.
zmarła nagle, w wieku lat 57, natiotych.
zmarł,
przeżywezy lat TO,
n„sz
·sza najdroższa żona, Mamusia
A God!. 10.45. Zachodnia - Drewna.fukoch.<ńszy Ojciec, Tdć I Dziai Babcia
now.ska. Eleonora T., lat 37, weszła
dek
S. ł P.
gwałtownie na . .Jezdnię l wpadła po~
.,Fiata" kierowanego ?"rzez .Tomasza
S. ł P.
JADWIGA
K. ·Piesza doznała
złamania kości
'
promle-nlowej.
1
A Godz, 15.20. W\ęckowsklego •
Lipowa. Henryk o. kierując
.,FlaRYWALSKI!
tem 126 p" potrącił na pne,Jściu dla
UroczystoAcl pogrzebowe odbfldl.
pieszych .Józefę W „ lat 59. · Piesza
się dnia 17 grudnia br. (wtorek)
doznała sUuczenia
czoła .
Pogrzeb
odbędzie 1lę w dniu 11
o
godz. lł na cmentarzu rzym.·
IJ,. Godz. lo.~-0. Konstant ynów, ul.
grudn.la hr. (środa) o godz. U ńa
kat. na Zarzewie, Pogr11ten1 w
22 Lipca 82. N\etrzeżwy Henryk M.
cmentarzu
komunalnym
na
Zatalu:
lat 57 stojąc n~ wydzielon)'m tororzewia.
MĄŻ, CORKA. BllAT, WNU·
wisku tramwa;owym zatoez:l sl~ i
CZEK
I POZOSTAŁA RO·
wpadł pod
samochód .,Fiat 125 p".
llODZTNA
DZtNA
Pieszy doznał złamania kości nbgl
oraz ogólnych µotłuczeń.
UM&&&&& 1WWX.OM .. Mk'ł!IJlM.WIUP4MAt4AJfi

JA:KUB JOZEF LEON
.

NA

TYDZIER

Prezydium Jtady
Wu as ta
lic'zba
wypadków
Andriej
Gromy· na drogach I coraz więcej jest nie.
poniedzlalek na stety ofiar śmiertelliych. w minioz
p?ezydentem nym tygoclniu zanotowano w ~raju

!!JlllllD•••••••••llllll!!ll!ll••IF••••••••••l!lll!ll!lll•ll!lll!l J -

NĄZW/SKb:

•

Czr Shultz stanie przed

tern"

t.

•

•

i"\,

M'

Pogrzeb odbędzie aię dnia 18
grudnia br. (środa) o godz. 15.30
z kaplfc:r cmentarza przy ul.

ogrodowej. o
pogrąt.ent

:tONA,
BRAT
d'M\. •

a

w

~Z!'lll zawiadamiają

głębokim

talu:

SYNOWIE. SIOSTRA.
I
POZOSTAŁA
RODZINA
fil I 4YM&

rmwww

MARE& CUJZEW81U

•••
Listopad był w tym roku Jak grud1leń; Jut w połowie miesiąca pob6r mocy
w Łódzkiem był _ wyższy nl.t w grudniu zeszłego roku. Strach pomyśleć o zlmi~.
Tymczasem najwięksi „po.teracza" energii - zakłady przemysłowe - raz po
raz przyłapywani ·sq na uastanlu nlq. Niedawno kilku dyrektorów zapłaciło
10 to wysokie kary. Ich zakłady były bowiem ~grzewane w niedzielę, tok
samo Jak' w dzień powszedni.
Tak widzi t-o Wojewódzka I111apekeja Gospoaa.rki Ener.getycz.n.ej. - Z perspektywy fa'brylk:i

rzecz.
w

wygląda

mó wi~
Wskaź.ni.k

inaC'lej -

.. F a midzie".

produkc ji wu a11ta tu z roku na rok o kole jne
6 proc„ a le tak napra wdę n ie
- twierdzi
r.ltleż.y t o otl nas
główny
J. Sierakowski,
inż.
eoer g0<:hłonności

e nergetyk

,i:a,kład'hl..

Ene!'gii ele-

zużywamy
ktryczne j co roku
mniej, choć proooikcja rośnie.
Natom iast na. zu.życie energ i1
cieplnej nie mamy wpływu; jest eśmy zasila.Il.i z. sieci miejskiej.
Gdy w n iedzielę zmniejszamy o1rzewanie, oszcędności stają si4t

zyskiem
płacimy

n.!śm:r otrzymyiwa6,

we a>para ty farbia rsk:e. Chc('!itny
~'drożyć wniosek rs.ejoo.ałt zator-

•i•

zaOd wielu lat limit uje
ene-rgi•. Ma je
to •kłoni~ do oszczędzeia I tak
aiit po części <Uleje. Jes.t to Jednak wymus.za.n.ie adml!llistracyJ- - przynosi
ne, a 1o :łwykle
mniejS7A rezullt.dy nit przymua
• ekcn011J1icmy. Finains.<>w• korzyści s osu:zędzania energli i pali w aą dla prz.ediSię•b lorstw n iemacw.11 'POfZYClll w ich zyskach.
Zn acz.nie droże-j k<>srlu1J11 badakładom zużywa~

po

mit. Gospoda.rka to ·
naczynia połączone.

•kl.

na
j~st
gla . .'\Je l tu prze.sz·kodą
ctl ugie ocz~iwanie lUI potrz.ebn11 materj.ały.

Zdani na siebie
.Tak oszczędzać? C ią·gle b.ra,k u1e gotowych rozwiązań, energoczy ich
muz.yin
oszczędnycll
elementów, technologii . .Do wszysametrzeba
dochodizić
•tkiego
mu. A włęc powoli - skadll

s ię prze<l.siębio,rstiwa.

I

Mechanizmy i polityka

dz!ęki któremu będ.zie matz.ae>szczędzić rocz,nie 60 t. w ę

Najczęst~

szym sposobem 'li wniOS'ki raejonaliiza toirskie. Co go.raza., brakufe o nich informacji. choć mogłyby być s powodzeniem wykortystane w j>Odobnych ukła
dach. W ku j.u od kilku lat n ie
mofna n.p.' kUJpić odwadniacza.
można
Dzięki temu urządzen iu

Z t ymi -przeszkodami przedsię 
h\orstwa nie porad-zą sobie sa me. Energooszczęd ne urząd ze!!li a,
technologie, dostępność od:po v.·iefo tak?~
materiałó w dnich
&"?ra w a nadania tym t,em at om
p ; er w szorzędnej roli i pe1ne J realizacji rządowe go „e n er gooszOd
cz ~dnego:' ;pro.gramu nr 8.
jego powodzenia zależ,,.- w macznel mieTze wyko.nim!• lJila;nów
W tym
MJbll~el pięciolatki.
cz.as:le ;przec!et połowa l'l'zyrostu
prodl.likcji m usi być osiągnięta
dzięki osi<:zędza'll1u ener:!i I mateńał6w, zd w latach 1991-95
at 7ll proc. 'P?"Zyrostu produkcji
ma m!e6 tródło w osz.czędunltt.
N!e jest ono jut za,t em WY'OOrem. lee% koole!!ZTI.ościii,.
ll!WA ŁUKASIEWIC7
AGNIESZKA OSTAPOWICZ

z.n'liany sposobu montowan:a st.srych odwad.n taczy, .która oaipraopow'aóa
~·:a ich dz i a ł anie g'. i nży nier „P ierwszej", z. Klepacz . .- Pozwoliło to na kJ.kuproce ntow ą o&zcr.ędn ość energ ii.
za.kłady próbu.J11 odxyskd eiewyk Opło . Pomysły '- różne:
rzyst)"Wllillie 10 ze 6c: iek6w fa.r bia:rskich do powtórnego 01newania wody technofogiezill.ej, od.·
zyski wanie ciepła „od.pa.do-wego"
łin
·1. 01parów clo o~zewanta
•
stalacji e.o. (,,Polmerlm.o"),
chłodzenia a,parat6w farbiara'ldch
do da:I szych proceaów technoloi1·
cz;nych (,,8an.dra", „Połmerino'1,
eliminowanie jałowych bie1ów
J1laS.ZY'll naj-ba~dziej ene-rgochłon·

n}"Ch i racjO'l'lalne ich wykorzy·
. str•vanle („Pierwsza").

C&W4

Czamy rok w historii ·lotnictwo
Po rozbiciu się w czwartek w czasie
startu z lotniska w Gander, samolotu
DQ-8, w wyniku czego zginęło 258 os6b,
łączna liczba śmiertelnych ofiar tegoroczlotniczych przekracza
nych katastrof
W ubiegłym roku w wypadkaclł
1.700.
Agenda
!!!ginęło 450 osób.
lotniczyelt
Reą.t,era

podała

również.

1Kllfoł~c

.f.łę

na brytyjski magazyn „Flight tnterna.tlonal'',, listę największych katastrof lotnlezych w bieżącym roku.
19 lutego rozbił się Boeln1 T2T nalełą·
ey do Liberii. Zginęło 148 osób. %3 czerw•• nad' Atlantykiem katastrofie uległ

Boeing 141 nalełą.c:r 4o lłnił „Air Indla".
Smierii poniosło 329 osób. Do kolejnych
· t:ragedil doszło w sierpniu w . Dallas, w
gdzie
pobliżu Tokio I w Manchesterze,
zginęły, odpowiednio: 133, 520 i 54 osoby.
Wedłur tej . sarµej agencji, btastrofa
na Nowej Fundlandłł zajmuJe 6sme miejsce .• na liście największych tragedii w
hi!otorll lotnictwa. Oto kilka s nich: - ż1
marca 1977 r. - Z Boeingi 'l'ł'T naletąc41
do holenderskich I amerykańskich Unfł
lotniczych zderzyły się na lotnisku Santa
Cruz de Tenerife na Wyspach Kanaryjskich. 582 osoby zginęły.

I marca 1914 r. turecki eamolot
DC-10 rozbił się pod Paryżem wkrótce
po starcie • lotniska Orly. Zginęło 346
osób.
-:- 19 sierpnia 1980 r. aamolot pasałer
skl n:de:ł:ąey 'do Arabłl Saudyjskiej stanął w płomieniach tut przed startem z
l~tn!ska ,.. Rijadzie. Zginęło 301 os6b. i
1

- !5 ma.ta 1919 r. " 'kr6tce po ~-ystar 
towaniu 1 lotniska w Chicago rozbił się
ameryka.ńskJ sa.molot DC-10. W tej n.a.:1. kata.strofie lotniczej w USA
wJększej
zginęło ZTl osób.

teraz rozmawia ze związkowcami. Jeszcze dziesięć, piętnaście sekund dla telewizji - pro-!
bardzo. Jednym tche.m wyrecytować: załatwiliśmy, pomogliśmy, na naszą interwencję ... Ale tak spokojnie usiąść i pogadać dłużej, Popatrzeć jak było, jak jest i jak ma być - trochę trudniej. Nie wszystko takie oczywiste, entuzjazmu już mniej. Zwątpienie? Chyba nawet nie. to. Chyba tak właśnie działa n a
nich codzienność, w której brak błyskotliwych sukcesów. a którą wypełnia gonitwa. Jakiś papier, jakiś telefon, spotkanie, zebranie, czasem żywy człowiek z.e swoją sprawą . Sprawy ważne i drobne, ale sprawy.
Narady potrzebne i bezsensovvne, ale narady i jak się już robi za ten czynnik społeczny, to trzeba je odsiedzieć. I papiery, coraz więcej papierów. f

Niełatwo się

szę

Przew-0dnic.zący w „Eskimo"
Jerzy Michałkiewicz 1woje lata ma i kiedy go wybrałi, sło
m iany m ogniem się nie zapaJił,
Ale też to wszystko trochę ina·c zej sobie chyba wyobrażał.
Wy-Obrażał· 11o'bie na przykład
- jłllk pewnie większość wybra.nych t.rzy lafa temu prze~ swój czas
wodniczących poświęci głównfie na te, jak t o
się zg.r abnie mówi, bez.pośrednie
konitakty z załogą.
- Trzeźwo raczej patrzę ·na
tycie - mówi na te.n tema t
przewodnictacy - ale faktYC'<uic, na pewno nie tak to miało być. A dlaczego jest jak jest?
li'ewnie · z kilku jeszc1.e innych
powodów, ale ja widzę głównie
·
takie:
Teraz zapomina •ię jd, :te
zaczynaliśmy od zera, naprawdę od niczego. I do tego jeszcze· najczęściej bez żadnych doświadczeń. Pqwi.adam panu, kkdv dali nam własne pomieszczenie i weszliśmy tu po raz pierwszy, tó tylko usiąść i płakać.
Worki z papierami . po byłych
oficjalna życzli 
związkach i
wość. To ws'llystko. z czym wy~tartowali .śmy. Pół kadencji, nie
ni-ze~adzam., upłynęło na orga•
. nizowaniu się, na docieraniu ...
A przy tym „Eskimo" jesł
przedsjebiorstwem wielozakłado
wym. To trudnośó techniczna,
ale też nie bez znaczęnia.
A jak już tak zaczęliśmy 11ię
docieraó, zaczęły się też mno7.yó te narady, spotkani&•.• Wszę·

<łzie właściwie wypadałoby być.

l\'Iy i tak z wielu rezy~nujemy,
ieśli w sposób oczywisty nie
rlotyczą ładnej z naszych spraw,
ale ..•
Z kalendarza przewodniezą.c~
go wynotowuję zapiski z ostatnie.go ty!!odt..ia. 9 grudnia Komitet Zakład.owy (poszła koposie•,,. żanka) . to grud!nia Federacji (cały
rł7. en i e Rady
dzień) 11 g1rudnia - $potka,nie
w Pabianicach ·
~r odow i skowe
ootem Kom isja Gospodarki Ko(J. Michałkie
mu nalnej RN
wicz jest radnym). 12 grudnia
- samorząd, ogólne zebranie de-

13
Iega.t6w przedsiębiorstwa.
grudnia, -pia.tek - jak w k aż
dy piątek .,dyrekcja", po.tern
techniczno-poż ru.- o w a,
komisja
potem... No tak. potem „Dziennik Łódizkd". I 5o.bota, 14 grudnia - na.rada w dyrek.cji na
tema.t 11praw BOCja1nyi:h, co trudno opuścić.
- Trudno się rozmawia, pro1zę pana, bo pracuje się też co•
raz trudniej. Stale . nam coś
piórka podcina. Nie, nie tu w
zakładzie. Tu od początku nikt
nam Taczej nie utrudniał. Nie
cheę 11rzez to powiedzieć, że się
wszyscy · kochamy wza.iemnie,
ale w awi1ie teraz można móo Jakimś 11artnerstwi~.
wić
Rzecz. w ozymi innym, w sytuacji - pi,wiedziałbym - kra-

Jn w ogóle. Jest etętko , prawda? Ceny, jak nie te to Inne,
atate Idą w górę, prawda? Zrozumieć to Jeszcze od biedy mołna, ale cieszyć aię przecieł nie
ma powodJl, ·1 ludzie pytają:
eo wy na to, związkowcy? No,
a co my tu możemy?
Okazuje się teł, te niewiele
możemy i w prostszych sprawach. Ost111tnio 11zło o pracę w
międzyświątecznej.
przerwie
Chcieliśmy odpl'acowe.li te dni.
Ludzie w większości tak chcie·
li i zakładowi, z czysto ekonomicznego punktu widzenia.
' hyłoby to na rękę. Ministerstwo
nie zgodziło się. Zakład rządzi
się podobno trzema „Ir', my
też jesteśmy nmorządnf, a w
ministerstwie wiedzą lepiej. co .
dla n.as dobre, a eo złe. Ręce
opadają.

Czasem mote faktycznl• op.a ~
ale przecież każdy zwią
zek w zakładzie le,piej bub gorzej wypełnia $Woje podstawov;e obowiązki. I ch{)dziłoby tylko o to. żeby jednak lC1Jiej.
- Muszę panu powiedzieć, ł.e
takich spraw, które tu, w przedsiębiorstwie chcieliśmy załatwić,

a nie załatwiliśmy, w . zasadzie
nie ma. Z reguły dogadujemy
•ię z dyrekcją i radą pracowniczą. Raz tylko wydarzyła się
historia z l)Ogranicza konfliktu,
ale takich tylko konfliktów
wszystkim motna by tyczyć. Po
prostu kiedyś chcieliśmy paniom
niddącym da swiązku, z na·
s:i:ych przecie!, 1 więc i ich
związkowych składek, ,;afondować dodatkowe upominki n11o & ·

Marea. Dyrektor zaprotestował.
te będą nieporozumienia, · ~
num. Uparliśmy 1111- l Jakoł
ssumu ni• 'było.
A. sprawy powdnleJszet Potlpisallimy • lłyrekcJit porozu•
mieni!! placowe. · Początkowo nie
w1iy1cy 'byli nim sachwyeenl,
ale teraz Jut -widaó, te te nowe zasady ą korzysłnieJsz:e. Z
naszej iniejaty'\VY kupiony H11tał dom w Karwi l mam:r ..Jl.ił•
reszcie mały - 40 miejsa w
turnusie - ale własny ośrodek
wczasowy natl morsem. staramy się . pllno~a6 wszystkiego,
co Z\Vlązane 1 warunkami pn.cy. Terali przetlalębłorstwo mowlęci my patrzy~
dernizuje
ll"Y, na ile 11m1enł te łakło i
te warunki. Na lepsze, ecs:ywł•
fo'e.

•i•,

Jut panu, te rana tyoie.
Wiem, co
Pt'acuję tu 2S lat.
jest motlhve, a co nie. Mógł
bym · krzyczeć i wysu.wali mnóstwo tądań. Tylko po co? Żeby
przegrywali? Jak ml "ktoś mówi: „Co cię obchodzi, Jak o n i
to ~robląT Twoją rolą jest doodpowiadam:
się.'',
maganie
„Zaraz, 1araz.... Interes zakładu Jest naszym interesem, bO
jak zskład nie będzie miał, to
i my nie będziemy mieli.''
Powiedziałem

HeJ

dają,

1

tt-zeźwo

patrzę

liw'..ązek w „Eskimo" ma trzy
lata. dwa lat a ma federacja
przemysłu lekJklego, do któr ej
n.a lety, rok ma OPZZ. N'a.sł ą 
:pił p roces, którego nllJletało się
spod.ziew~ 1 k.t ocy by ł - przeogófnie
ci e.ż pamq~amy to po±i;d&.ny. NajczęśCiej u:ły wa się
w 11Axisunkiu do n iego ok reśle
n i-a „lntegra.cja". Czy jelit to
tyl'ko integrac ja?
- Wpa,dł mi kiedył w :ręee
atary plan praoy organizacji
związkowej. I oo .ta. tam czyta.m 't . ·Zgodnie 1 wytycznymi
CRZZ, na pod~tawle wytycznych
Zarządu Głównego.•• Itp. Wszystlul to, czego lllacsynaJao od nowa nle ehelellśmy l ezego podobno nie ołlcemy. Dlaczego
podobno? Podobno, bo pojawiazwiastuny całkiem inją
nego myślenia. Kierownictwo
fet!eraejt na pr1ykład nlezego
nam nie nakasuJe, nlo daje
,;wytyClllnyoh", ale,_ Sugeruje,
4elikatnle podpowłatla, uważa,
f:e tak, a ni• łnaeseJ byłoby

•i•

właściwiej.

•Jl! saku•y,

w „PRZEGLĄDZIE TYGODNIOWYM" (n.r 110) maJdujemy inte•resujący wywiad Marka Sznajdera z mgr 1nż,
Bogusławem Lisow.sk:im, który stoi na czele Komitetu'
Or.ganiza cyj nego Fundacji EcLwkacji Komputerowej. E'ooda ~j a t a~a !I!a powstać we. Wrocła.w!u, lecz pragini• objąć
s wym dzi ała niem cały kraj i doprowadz ić do kot'll!!luteryucj i
szko1ni<:t wa w ciągu 3-4 la t. Oto perspektywy pl"ZeO'bra±eń
w azkołach , j eśli zamierzen ia fundacj i, po zgromadzeniu odpowi ednich ś rod ków, pow iodą się ;

.rakaje

ladu

=
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ostatnich tygodin.ilach wz,mogła •• dyw'lru1ja o dalł.n;:n:h
drogach reformy gospodarczej i o barierach, jakie Jrtoll!, na tych drogach. Be3pośredni• przyczyn.\ wzrostu
projekty
liczby wypowiedzi 11a ten temat etały
•tworzenia superkomblrultów łączących -całe branże. Przeciwnicy tak ich rozwlą:z.ań opo11uj11, a nawe-t wid2- w llli.ch besJ)9Średnie z&gt"oien!e dla reformy. Najszerzej o •prawie tej
dyskutuje ai• n.a lamach H2YCIA GOSPODARCZEGO". o.tatnio w numeru 411 tego tygodnika majdujemy taką wypowie<li
rektora Akademii ilkonomiczll,ej w Krakowi• - prof. 1erse10
Alt.kor.na:
- „Istnieje taka łeza1 tluiy pnemylł - duzi lud:lla, mały
mall ludzie. Ale tak naprawd•• to nasza kadra
przemysł kierownicza nie wyksitałcała aię n.am w warunkach komfortu
oglądania różnych przodujących doświadczeń. Brakuje tutaj
siły przykładu. W innych przypadkach mechanizmy gospodarcze Ich do tego nie zmuszają. Jeszcze w innych - twicrdoię wykorzyst11je się komfort ,skrzydeł opiekuńczych centrum i mó~
wl: gdybyśmy mieli większe środki, to bylibyśmy innowacyjni,
proeksportowi i w ogóle wspaniali. W sferze rynku występują
poczynania i poglądy rodem z poprzedniej epoki i generalnie
wśród kadry kierowniczej handlu nie ma sklonności dę azukanja in11:owaeyjnych apo.sobów kierowa.nia przedlliębiorstwall}i, do
szukama nowych xezerw, jest zaś tylko jedna tendencja: dobrze będzie, jeżeli osiągniemy poziom 1979 roku, c?Jyll' jest to
uukanie rozwiązań w epoce, która doprowadziła do kryzyau."
W „POLITYCE" (n.r 50) znajdujemy natomiast dwa wywiad y. W jednym Janu sz Maqiejewicz, ministeor hu hnictw• I przemysłu ma.szynowego zdecydowanie 'broni koncentTacj! prze'ds ięb io.rs tw do w odząc, Iż będz.ie ona przekszt ałceniem e'lronoilllcznym, a n.ie or garuizacy jnym . W dr ugim wywiadzie pr of. Zdzii law Sa:dowski, od ni edawn~ pre<Zes PTE, ma co do tego wąt.
,
pliwości.
Jalde s.tanow lsko p:t'Ze'waży 7 Nie wiadomo, W iadomo ty1ko,
te s p&r dota rł jut na 11ajwyźsz.e szczebl• władzy i tam musi
zapaść d ecyzj a.

•i•

Il18'k&ymei!n.ie w;l"korzystd ciepło
z !)ary, której pióropusu ~o
widzi.my nad dachami fa,bryk.
'
nJ,11..
gł. energetyk
Inż . Z. Pokora Inny problem·, \o w yikonawey.
Rady
cz.łonelk
„Polmerino'',
w
pr zelnysłu
Nie ma w reiror cie
w MPChiL
Energetyczne j
wys,pecj.aiHzowanego
lekkiego
j est zdóln!a, że to pr oblem szcz„
które szy bk o
przedsię.'biocstwa,
gólnie dotkliwy d1la UJk ładów . • podej,n;i.ow a łob y się
prod ukcji
W Polsce z.a,n:\echano produ~e ll
::i rototypó w i monta żu energoodwadni<aczy, zaś w NRD trudoszczędnych urząd.zeń. Powa!i:ną
no je kupić . - W te j 1vtuacj~
maszyn.
prz.eszko<ią jest br a k
me.todę
opr aoo\\1 al~śmy
sami
Jeśli nowych jest -.małd, to bierz.e aię te, któ.re .są. W d oda tku
tcb 'l)r ojekitanci nie 11ą r.amte resowani ma t erialnie by tworzy e 1
maszyny ene·rg ooszczędne. Ogól- ,
nokrajow:r ·problem. to brak mat&ri ałów te<rmoiz.olacyjnych.
Na.wet na jlepsi w ó~zcz~dzan iu
{w ,;P ierwszej" wskatnik energochŁonnośd zirnaiał od 1982 roku
w11op ółpraeuj ący z
o 12 ·p roc.),
nawką, oc zekuj ą cd niej wlęce j
konl:~r e łmych, goto1,vych o.fort.

S CZ n

'V!y
elekToeiepłowni.
j t alk za przyznany l i-

?: y.
Ulepszamy t echnologię,
m.am :or
unądzerria ,
rn :eniainy
racjonalizatorsk i<t
w n: oski
1ntnie.iszai.aee zuż y c ie · ener gii, lo
wszystko sk:lada się na zakl ado.,._.. pro·gram oszczęd'ności ow y. O
'leż jedna k więcej moża by z.i:ogd y b •
w te j dziedzin ie.
nić
otrzymywany przez n.as serowiec (d rut) miał właśc i we pa ·
rametry? Przew ażnie jest za
l!r uby. W podobnej sytuacj i jest
metalowych.
wiele za kładów
Huty c iągle rozliczane Sll z fo-. ,
naźu , a my z t ej przyczyny stajemy się pr oducenta.mi... energo ch łonn y ch w iórów!
W „Sandrze" wz:rost w:Skaźni
ka e·nergochłonności jesz.cze bardzi ej obuna (aż o 12 proc.). Oburza - mówi W. Król, z-<:a
jeśli k ier1Jwać
tł. energetyka si ę prost11 statystyką. Do wyli-'
czen!a go użyto wska źn'.ika kaloryczności węgla, jaki powin-

~~~m

n1ero-wna..
węglla ~t
Gdyiby to ufwzględni~. okazałl:l
by się, że mamy sp<>r e onczęd
nośc i.
Stan kot~oown!e, ata:re msazyw najbu~ziej
ny (sreze,góJJld.e
energochłonnej W Y'kończał n i) nil'
tc<:i
ułatwiaj s, życia. Próbu jemy
zmieni ć. Ku.piliśmy np. trzy 11.0ja.kość

Limitowe wymuszanie

Słowem pojawiają
jut inaczej,
łe'by
kieclyil. Nie, proszę

ezyll Jak
pana, pall sł• nie przesły szał.
W czasie oatatnłego posiedzenia
~ady łederaeji Jellen 1 moich
J<:olegó\v 1wilłzkoweów powieitzi.ał wyratnle o tym Zarzą.dzfe
Głównym. 1:e mo~e jak by tak
oll n.owa ZG, ~· byłoby ł lepiej
I sprawniej. To na razie g}uplłwo, ale ziarnko zostało posiane..• I obJ' tylko 1 nłel'o nie nte
wyrMłe.

llanotowałt JAK BBZORA I

,..Wspoma.1anie nauczyciela w szkole przez mikrokomputer
szerokie i. dotyczyó wsz)lstkich przed.ąliotów.
np. lek.cję ireometrii wykreślnej: na monitorach nauczyciel k.roi bryłę w różnych dowolnych płaszezyz
nach - Hybko, przestrzennie, w ruchu. Czy to zJa ilustracja,
•łużąca pobudzaniu wyobraźni? Albo na lekcji historii: za.miast
•uchych dt1.t, pedagog będzie mól'ł n.a ekranie atymulowao róż
ne ,,sztabowe" zmagan:ia history~zne, odhvarzaó wręcz wojny.
Wszy1tko zaleźy od progra.mu. Jakże ciekawa byłaby dla mło
dych pokazana na nowo np. wiktoria 1runwaldzka!· Ukształ
towanie terenu, pozy~je .wojsk przed bitwą, pierwszy atak,
kontratak, przemieszczenia żołn.ierzy - i to wi;zystko w r11chu,
na ekranie monltf)-1'"3, •ugestyw1;1e, :aapadające . w pamięć, se
względu na atrakcyjność 11rzekazu".
Wszystko to :z,aś dla młodego pokolenia, ła:knl!cego, jak z.a.wsze, no woś ci i nowo.ozesn.ości I ba.rdzo dobrze..
może byó bardzo
Wyobraźmy sobie

T

a lnny aspekt wychowania młod:z4P.iy, zw raca łlW&.gll
auter(ka) felietonu aygalowanego podpisem KRE-DA w
„DZIENNIKU BAŁTYCKIM" (n.r 261). Wpierw opisuje
jak to rod7.iice stają na głQwie, aby awym pociechom
ku.pić atrakcy jne ciuchy w Pewexie, komisie, et.Y gdzie ind~i~j. 'bo przecież n i• mogą być gorsze od „innych", po czym
&twierdze::
• „Jest to, dla mnie przyna;fmnleJ, my'1enla eałklem postawione. na głowie. Przyałaniajlłce zupełnie jakiekolwiek pozamaterialne dobrodziejstwa, uapokajające rodzicielskie sumienia I
zwalniające ich od najmniejszych nawet 1tarań • wycho'\\•:ywanie, ą nie przekupywanie.
Trudno bowiem inaczej' jak przekupstwem nazwali wypełni.a.
ole wszelkich (a przynajmniej wielu). zacheianek. namzych małych i całkiem dorosłych dzieci. Chronimy je przed WHystkim,
cliowlłmy pod kloszem. W sobotniej kolejce, która przed pobliskim sklepem mięanyin ustawia się przeli plątlł rano 1toją
ojcowie, matki I babcie, ani Jednego młodego człowieka, ani
jednej pannicy. Dodatkowego zarobku nie szukaj!\ młodzi uczniowie, studenci. Im. sł• przecieł naleiy. Wszystko. A prsea
Jest i można .fil podJąó, np. w Samie na rodziny w soboty (. ••).
Ale Idą przede wszystkim rodzice, dziadkowie na własnej pler•i hodpjąo darmozjadów, od których wymara •i• tylko nauki,
ale których wymagania w stosunku cło rodziny •Ił weale Dlemałe.''

Temat jak wida6 Dienowy. Dodajmy jednak, h 1ut to
zjawisk<> występując• raezej w · ośrodkach miejskich I to tych
dużych. MłodLiei w iejska częst.o ciężko pracuje I pomaga. rodzicom.

tera111 o p~pczoi§cl, a swłaszcu o kara.eh jakle
ostatnio aą orzekane . .Jan Dziadu! w „POLITYCE" zwraca uwagę na su·rowe wyroki jakla otrzymują przed
aądem bimbrownicy, choćby skala lcb przestępstwa nie
.
była. zbyt w iel'ka.. Zwr6cił ai'ł więo prywat.nie do znajomego
' ·
sędmeg.o, a ten.„
„Oficjalnie m6w1, h realizuje praw• taki" jakle jelł • . •,formalnego punktu w.l:dzenia (np. pny karaniu błinbrow
.nikow), wszystko jest w porządku. Prywatnie jut Hatan1wia
się, dlaczeco 1urowo karze się tych, któny pędził a łagodnie
traktuje się meliniarzy. Ani duiyeh w7roków w' prasie, ant
kar pozbawienia wolno.łoi (...). ·
ł

Sytuacja tak eiekawa; le ehyba warte pokual6 1łę • jakleł
tycie włelłzl\, łe aprze.dat bimbru w
w 1a1adzle na
meUnaoh naldy tło rzadkości (bimber pędzi
\lr łasny użytek). Królują• w nich wyroby monopolowe I wódki
„pewekaowskie", poniewał korzy1tntejszy jest przelicznllr. i
większe zyski: Z meliny zysk eiągnie meliniara, Hrabia na tym
monopol palistwowy, no ł coł li teg• ma •Pewesc.„ Bl.mbrownik nikomu, prócz własneJ kiuzeni, połyłku itie pnynoal!
wytłumaczenie, •. • Znająoy

Walczymy

łwem'!"'

więe

•i•

• alkoholtlllnlem •J'

łylk•

1

'bimbrowni•·

W kome11tall'ZU odireda.kcyP,.ym ayta.my, 6e an6 t1A1eb I za
bimbrownictwo I za meliln!a.r1two. · No, tak, al• ~· Wuylit•
k im llM:eba zmienił przęlay kodU1101v..
1

a ukoi\cz.enie ,,podan.le" llliblety Oł~ • Wa'l'mawy
zamieszczone w lltudencldm tnod.1111ku ,,ITD" (nr '9):
„Uprzejmie 4onoszę, łe 21 lutego o'bchod•• Ul'Ocłslny.
W związku • tym łye:&yłabym sobie, aby redakcja wydrukowała • tej okazji ehoclat jeden fragment powłeśoi •Jlalll
w roku w Skirclawkachc, «dyl tę kslatźkę bardzo lubię. Prośbę
swojll uzasadniam tym, łe p. Stefan Sslaehtyez, azef Teatru
Telewizyjnego ośwladozył kledył w h: - W moje imieniny
zobaezymy •Elektr..., kt6r1' bardzo lubi„
•\

lycze6 Jubilatów I eolenlzanł6w w kra·
Ju demokracji ludowej ~e orranleą •il t1lk• ł• uef6w l p..
daktorów naczelnych."
Myślę, łe 11Pełnianle

W SREBRZE I KLEJNOTACH

SANDRA"

~Cfd fdyby rok łMDU ktoł
przepowi*zid ml t11k' właśn\e

Miss Polonia
-

!lkcmomio=ej wa Wrocła
wiu u lltyJ)e'D.dium fundowanym
„StllOMI" • molafo rod11inn.ego
zim., &&ro.iłem cię
Gorzowa.
n• .itmlna~ •• 1tO tn:ech mie•ill<C.ach wycralam. Najbardziej
uc!eri>iały na tym moje studia.
to :macz:r eab' CZH nadrabiam
za·l•głołci. Al• n.adal - 'pO<:ikr._
j4'~m irludent1r1,, z;d& ję
łlun e1za:mb11 I salicHn!a. Ani ja 11.~
s uczelni. ani
rrtt:rRD.owałam
Ue7~1mi• M minie. Po rprostu mam

i11.rt.er!a, be:u1elfftini• l>(>rusuj-cy ait kelnerzy roJ.11.0flz- drinki.
•1>0tkdem
W takiel t1eenerli
Ml.as Polouię '86, P•'.lllll4 KatarzytY1odni
klłka.
U
U4ł Za'Widzk,,
pru1 formalnym wyraśnięeiftn
tytułu Naj.ipiękniaj.suj Polki.
Polsko-brytyjskw l>l'Zedsięblor
stwo „Thomip90t1 Intfinatlcmal"
lM)kas bitut.wll
rorganiiwwało
w~•l pr<>dukdi. Kol•kcla Jak
kol411kcj.a. 61• l4t niewalina. !.&to-tna, r.. dem~l• l' wł.dnie
•u.ac.za M.d-. 6wieł.o !Po emocjach
(„Mia of
kon·ktlll'su Jł\ęJtnoAci
World") w Londynie, 1dzie :soatała u!lawałitik&Wa.n.& do 111 uj-

M.mlł

wi~ej saj~.

dut.

-

finału

kto.
- O, talki I

właśnie

tych 1><>dróty, Jakby ml cll1gJe żal. Miami, JaJJ<>nia, Londyn. Były to
·zupełnie niezapomniana przetycia, gidyby nie te-mpo, absolutnie
sulone. 82'Jkoda wielka, ie d7.:alo •ię to wszystko tak szybko.
}u±
Zanim zdołałam ochłonąć,
trzeba było i:>a•lmwe.ć walizki i
wracać do domu. Nie miałam
c1.uu, :!:eby sama dla s\ebie 'J)neAle
tyć tł wszystki• woJtti•.
w o.J(6'1~
wcpan !•le elę sta ł<i,
mo11łam być tam, idzie byłam.

u

ocenia łen roll:
- Jak pani
„królowania" w Polsce?
- Była to zui>ełnie ni~m<>
\\'~•ta <przygoda, która odmieniła
w tym ~nsie,
cała mole tycie
że rnala.złam aiłl wśród •praw I
ludz.I, 1, kt6ryo:n! pewni• - tdyb:V nle t~ konkun - nltdY '.li.le
miałabym nh! d<1 czynl.enja.

u

Regionafne Biuro Spnedały ,;Cepełia" w lodd
Z A T R U D N lt
e kierownika działu Inwestycyjnoadministracyjnego,

e

księgowe,

e

operatorów do księgowania. na maszynach
11 Ascota",
stolaria (praca w brygadzie remontowej).

e

Informacji udziela I zgłoszenia przyjmuje dział
spraw pracowniczych I organizacyjnych w Ł0dzi,
ul. Żeligowskiego 46, tel. 33-86-78 86-01-00.

5206-k

z

glę,boklm

1111arł

talem Ja'l'l'ladamlamy, h
nasi Ojciec l Dziadek

„ „.

w dniu 13 grudnia 1935 roku

ł

WŁADYSŁAW
MtSTR:ll

KULlr-:iSK1

si4 n grudnia br. 1 1ot1s. u.:io aa
w
CZ)'m uwladamlal11 po1r11ton1

odbędzie
Doły, e

D'llBCT

emłntuzu

rl,hoklm

1 ROD7,TNĄ

W dniu U gru11.n.la 1985 r. odeazła od. nas na zav•sze. w 1\·leku
15 lat, naJukochańsu 2:ona, Matka, Córka, Synowa l Siostra

•.

„.

ł

JADWIGA RACZKOWSKA

z domu ZNYK.
pozostawlal-c nu w nieutulonym smutku.
Uroczystości talobne odbęda się w d.nlu 1f 1rudnla b~. twtorek)
o godz. U.30 n11 cmentarzu katolickim na Mani, o czym zawlada•
mlaJ' uo2pac2enl:
~IĄŻ 1 COllltAMI, MATKA, TESCIOWIB I SIOSTRY
a RODZINAMI
Prosimy • nieskładanie kondolencji.

Z głębokim talem 1awlad!!.mla•
my, te w dniu 13 grudDia 1983 1'·
zmarł, przetywszy lat 8ł

„ „.
ł

W dniu n 1rud.nla 1P8§ roku o
1odz. 13.30 nllltapl wyprowadze.
cmer.tarza
z~lok a kaplicy
nle
rz:ym.-kat. na Dołach

s.

ZYGMUNT
DOMIN·IAK

CORKT z

'lĘZAl\lI

ł

„.

ZOFH
WIECZOREK

Pogrzeb odb~dzle się w dniu 18
grudnia br. o godz. 11.30 na cmentuzu komunalnym na Z~rzewie,
o czym pov"1adatnial:\:
ŻONA,

o czym a talem powiadamia

I WNUCZKI

is grudnia 1985 roku
W dniu
(czwartek) o godz, ig w kaplicy
św. Krz,·sztofa prz:v kościele o.o.
Jezuitó~• w Lodzi, przy ni. Sienkiewicz.a SO, >Ostanie ,odprawiona
msza św. za duszę

s.

RODZINA

Z 1łęboklm talem ~awia'1•ml1t
mY, te w dniu 13 grudnia l985 r.
Mąt,
zmarł nasz ooJukochań.~zy
Ojciec 1 Dziadek

s. + .„.

„.

t

ANTON1

MGR

ANTONIEGO
WYCZ AWSKIEGO
na która

1• sz~'stklch

serdecznie

życzliwych

zapraszaJ11
Jego pa·

mlęcl:

RODZINA oraz
NAJBLIŻSZA
WSP0ł.PRA\OWNICY - PltZY-

JACI.F.LE

Z głębokim talem zawladRmlamy, te w iiniu 1l grudnia 198> r.
nagle, nasza ukoch•na
Córka I Siostra, w 1\'leku lat 24

zmarła

s.

ł

ZAKRZEWSKI
C1łowlek

ł DZIZN!flłt

RODZINA

roku
Ma·

ł '·

ADAMCZEWSKA

JMJdrołnych

1!4 .,.. dniu 17
br. o roda. 11.30 z kaplloy cmentarza komun„lne,;n n"
Zarzewie. o ł!Sym zawl,:tdaml•Jl\
wszystlnch łyczllwycb ·Jej "p~
inlecl:
RODZICJ:, lllOSTRY I POZO·

1985

najukochańsza

„MARIA

trać„.

-

W nowym roku wygdnla
Najplęlr.nlejszeJ I bę-

tbl• pani mogła 111Dlenlł stan ey·
wllny_
- Rze<:zyw!śclo, al• moje naj))l!:!:sze ulany q nieco inne.
- Jakle?
- Najważniejsz~ spraw' jest
Poza tym
ukończenie sturJ'.ów.
prooM
kilka
otrzymałam
prae:v, m. in. jako mod!!'lka koteio
Jui
lekeJi „Telimeny".
zreszta spróbowałam. A tak naprawdę to się ciesze. te wreszcie 1>rzestenę być M:«~. Mus7.ę
po tych wsz~·stkich
odpocząć
•mocjach.

na cment;:i:ri:u
1•

ild•mhją

Dołv,

o czym za„
w clębo

pogrążeni

kim smutku:
COR:tA I SYN s

WLASNA)

Trzej główni producenci skarpet podjęli starania, by rozpocząć produkcję bawełnianej
przędzy merceryzowanej, Wyroby z elastilu z
dodatkiem tego 1urowca aą bardzo atrakcyjne,
higroskopijne, mają tzw. „dobry chwyt" i trwałość wyższą niż skarpety syntetyczne 1 udzia-

Zostan" one zainstalowane u nas -

-

pe.

kierowiedziała nam Jadwiga Szymanowska wnik działu organizacji 1 nadzoru produkcji w
„Sandrze". Zaś przędza merceryzowana - w
przeznaczona
Ilości ejkoło 500 ton rocznie będzie na potrzeby wszystkich trzech fabryk.

łem zwykłej, bawełny.

„Sandra", „Syntex" I „Zenit" zawarły więc
w myśl której u wspólnych odpisów
de\'.oizowych tych przedsiębiorstw zakupione 1.0•
staną odpowiednie maszyny z importu: merceryzaTki, odkwaszarki, barwiarki i suszarki oraz
urządzenia do przewijania przędzy.

Dodajmy, te uatrakcyjnienie produkcji ·skar·
pet pozwoli przedsiębiorstwom na zwiększenie
eksportu, a także wzbogaci rynkową ofertę.

umowę,

E.Ł•

z synową
spirytusń
litrów
setki
„wyprowadziły"
I
Teściowa

W m.aju br. fulllkcjo.nariusze MO
zatrzymali \V Piotrkowie samochód
osobowy, w którym Jerzy D. zatrudniony w oddziale „Herbapolu"
(na stall!owisku spe.cjalisty ds. produkcji) przewo.ził 11 litrów spiryw_ Jego
tusu r~ktytikowanego.
mieulu.niu zakwestionowano jł>sz-

,

·

I

Rozwiązania, krzyżówek

rwcioraj
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KOTKOWSKI

Cłęboklm talem uwladllml„my,
długoletni działacz naszej 1póldzieln!

Z

te 11 grudnia 1985 roku

•. ł '·

zmarł

JANliNA
MASLAKIEWICZ

WŁADYSŁAW KUlł"'SKI

aauczyelelka 11kól
1pecJalnych.

Pogrzeb odbędzie tlę w d.nlu 11
grudnltt br. (1\•torek) o godz. 12.30

ZENIT"

"

cze 86 litrów czystego spirytlisu, 1 aby „przerzuciła worki z ziołami
przechowywanego w rożnych opa- spodziewając się, że ona się domyśli o eo· chodzi".
kowaniach.
W trakcie kolejnych czynności
Jerzy D. przyznał aię do kraclzieprzeszukano pomieszczenia sklado-'
we „Herbapolu". W magazynie epi- i.y 5o-55 litrów spirytusu, ale marytusowym i tzw. ekstrachowna, terialy dowodowe pozwalają na za:Ro~mawlał: JANUSZ ATl,AS
które prowadziła 51-letnia Maria.n- rzucenie mu kradzieży 112 lit.rów.
na P. (odpowiedzialna materialnie Obydwie .panie są bardziej obcią
za mienie) znalHiono 23-litry spi- żone: teściowa ma zarzut zagarrytuau przygotowaneio do wynie- nięcia 4211 litrów, a synowa - 401.
sienia. Magazynierka nia mogła za- Akt oskarżenia obejmujący także
jednego 1 nabywców 2a l!.tr6;v
przeczyć u.miarowi „wyprowadzania" 110 1 magazynu 1 1 terenu od- mocnego napoju, został pn:~azany
• dnia ł irrad.nla llU w.
przeiz Prokuratur11 Rejonową do
działu.
Kolejne czynn~cl, po aresztowa- Sądu Wojewódzkiego w Plotrko«ir•ń.,
niefot,
A911ti1,
kn.,
lcnwat.
nmor,
I PoetoSUo: Kal'łon, tratwa,
ni;u ww. osób doprowadziłY do u- wie.
!osa madera riarnek boa 1trofa zakała, 'Y'l'ada. natura.
jawnienia w magazynie z suszem
{zt)
Pionowo: Kanwa. Tot, nerka, tukan, A:r;a, astat, •l<1!1nder, waltornla,
.
trzP.Ch metalowych beziołowym
maszt, abńkll, gazon, klaka, oda, kot.
czek pełnych 96 proc. spirytusu. Ich
PRZEZ
NAGRODĘ W POSTACI TALONU !!OO Z'ł.. UFUNDOWANĄ
waga wynosiła 306 kg. Wartość SDH „CE;:\iTBAL" W LODZI WYLOSOWA?,: MlROSl:,AW HABA Lódź,
zgłoszenie'
1.317 tys. zł. Magazyn suszu propiętro.
odbior nagrody w SDH „Central" - VIII
al. Unii 18 IM pokój nr 801.
wadziła (i byla za niego odpowiel~dziś·
dzialna) 26-letnia Elżbieta M - syNagrody kSiążkowe wylosowali: Wacława SWOBODA Łódł ul. Wlennowa :i..1arianny P. Wyjaśniła, że
'---_..OGŁOSZENI
Leon
howa 6a/ł. Karol WŁODARCZYK Lódt ul. Plotrkov:sks 21J3 /20S.
tn nie ona, lecz teściewa ukryła
KWIECn; Łódt ul. Gdaru;.Ju 2ł/12. Odbiór kslątek w sekretariacie naspirytus. Przyznała. sif: natomiast
ii'Gej redakcji.
(jk)
kras y st em at y c L n ei
do
33-58-~ll.
• dnia T rrudnia bT.
dzieży i '"' \'noszenia• z tere-nu od- KASETY VHS epr:t<"d8m 4195Z-!!-E
10
Sprzedawały
sp"rytusu.
działu
Pi>:rle>mo: Szarada, natura, mntek, 'Rea, azed•, rwa. f&nd, br~·:r;a, ule„ZAST A WE" llOOp (1981-82) - kuró'i.nym osobom.
wa, l~m~r, krasa, b;"l.t, na~ada„ gol, tarka, anten~. t;;ktyka.
pi.. 43-88-16.
\.1ariann1. P. wyjaśniła w śledz
'1Ml-g-E
, Pionowo: Sterta. armata. a•t„r. ankra, tU7, Abb•m1. ~tyka, wida,
twiP, ~ to ona ,.wygospodarowała"
f~lRnga r•mls, dur, bal<, r•l!•ty, szlaka, batat, turl'k, alt'.
obrączki
Marlt.My.
DYNASTARY
·
spiryturu,
~nbie tak znaczną ilość
_ sprzedam'. 84-21-88.
któr;'. w b!'czkach l'.kryła pod \':'i>rJ. Krzynt"f l'IATALSKI
NAGRODY KSIĄŻKOWI': WYLOSOWALI:
karni :i: suszem nołowym. kiedy
łJóM ul. Lelewela nr 25. /l.i;tnles(.ka Curai PJotrków Tr ·b. ul. Pn„r.hod41913-g-E
nlA l~/6, Danuta STAr;i-C7.AK Wl•kitno 20 - BrójCP JP.rr.y PESKO s:~~rjeszcze prowadzil11. ten magazyn
H(i,
Parzęczewska
ul.
1 nl•"'ice ul. Koperr,ika 10, Andrzej GUZEK Zgierz
(Elżbieta M. przejęła go w lutym
..l'lUBIN" 714 - sprzedam 57-89-0e
Anna I Piotr PA WŁ.OWSCY Osmy-Dmosln.
br.). Nie zdążyła wynieść zapasu,
41937-g-E
bo została lUPSztowr-ina. Podczas wi- LOKALU nil Widze..,.'ie - l>OSZUN•gro1y ' ' do odbl'Oru w 1ekretarlacl1 nMUj redttkc_,.,
(jk)'
d7.Pnia z svnow8. powiedziaht jej,
kuJę. 5i-75-31.
41912-!!-E
„MERCEDESA, Z20D"
sprz"'d~m
na
um;„n•e
„Poloneza",
..,.,,....
.- J
I
I
~
„12f>p" 86-11-:iS .
I
II
a.....1 ~I II J II III
41911-g-E
Ir
I
'
a
I
I
\'tDF.Q n~""" - sprz-;dam. Zgi.,.rI
sl{a 2łll m. 205.
<
ii
41910-g-E
xwycL~jue
Piosenki,
23.00
k•i~iki".
21.30 Nagranie wiec7.oru. 21.łll „Wny.
WTOREK, lT GRUDNIA
MIESZKANIE do wyliajęcie
ludzkie spr•wy. :.uo Czt<:>wiek 1
stko zmierza do wla~nej mety"
Si-58-06.
n.10 Stucl1ajmy razem. 23 OO u.ca. 2~.50 Wlad. 23.55 Kalendarz rasłuch.
PROGRAM I
W. C:old!ng: „Władca much". 23.ł<l cłiowy.
41908-g-E
TELEWIZJA
11.lł7 Komunikaty. Międzynarodowa Trybuna Kompozy11.00 Koncert.
KUPIĘ bony PKO. 86-72-37.
Paryt 19115 (Kanada).
11.59 !';y;nał c.:asu. 12.-05 Ma gaz~ n ln- torcw 41934-g-E
formac:;jn;r ll.30 Muzyka. 12.45 RolPROGRAM 1
ZGUBIONO zloty kole.zyk pamiąt
PROGRAM III
kwadraru;. 13.00 Komunikaty.
ni~zy
nagroda. 32-47
kowy zwrot 13.10 Radio kierowców. 13.30 Przebo9.30 Domator
u.on Jan: lat oslemdzlesiat:vch. ll.30
je mistrzów. 14.05 Magazyn mu1:;czŁęczyca.
pt•zedszkole
Domowe
ll.35
Prt„boje
li.W
16.05 ..Szlachetne rdrowle".
ny. 15.Sli Radio kierowców.
4194-0-g-E
Muzyka I aktualności. 17.30 T~n sta- tygodnia. 11.5-0 Sven Delhi~ nc: ..Spe10.00 UT - wiadomości
PRACOWNIKA niewykwalifikowaodc. 12 OO Senv1s Trójkt.
' ry jau. 18.05 Problem. dmlj. 18.20 r~nz~" d°la 2 :z:m1any - „Bel
Film
10.10
nego do prac pomocniczych w
Koncert dn1a. 19.00 l\Iai:azyn lnf'lr- 12.05 W tonacji Trójki. 13.00 A. CzeAm1" (3)
zatrud;iakładzie kra w1eckim macyjny. !9.25 Chwila muzykt. !9.~0 chow: „Dra1ns.t na polowaniu" piękIU\
Bądi
11.40
1'.00
rorrywki.
z
Po1,1,-tórka
!3.10
odc.
odc
Napoleon Trzeci"
•1Uciekł
nię. Tel. 86-4-0-42.
Instrumentalne. 15.00 Ser\\oiS
11.50 Poczta domatora
Dzieła
ż·;20.0-0 Dziennik. 20,15 Koncert
41918-g-E
zespól
20.40 W kilk11 taktach. 2<l.45 '.rrójkl. 15.05 Przypominamy
czeń.
Wiosna
12.00 Historia, kl. 1 13.45 Twórczość
J. Kaden-Bandrowski: „~·llaslo mo- Brothers Johnson
Ludów
DYSKIETKI do Commodore
!r. 20.50 Komuni;.;aty Svena Delblanc. \6.00 Zapraszamy do
jej matki" 16.25 DT - wiadomości
"
55-75-75.
Totalizatora. 21.00 Komunikaty. 21.35 Trójki. !~.oo l\Iit:dzy listopadem
16.30 Dla młodych widzów: „A19.30 Trochę &wingu.
Kronika sportowa 21.15 Henryk Ne- styc:r.niem".
42032-g-E
kademia rnuiyczna" _. ~- ZATRUDNIĘ· elektromechanika 22.05 19.50 Sven Delblanc: „Speranza" uhsus - równiet chnpinlsta.
Na różnych ln~trumentach 22.20 Sce- odc. 20.00 Cały ten rock. 20.ł5 war16.55 Dla dzieei: „Cojak"
rencistę. 32-91-48.
na I film. 23.00 Wiacl. 23.10 Panora- sztaty muzyczne. ta.OO Mlstnowie bRle bu miej
14093-g-E
Ch\„ila muzyki. roku. !1.45 „Wieś" I 1.nne 6powiada23.2~
ma świata.
17.20 OT - wiadomości
23.30 Poetyckie pre1l'ntacje. 23.5-0 Me- nla - Iwan Bunin. U.1>5 In!. sport.
22.u S!adaml lecend. u.u PO<Slu. 17.30 Ga.zeta rolnicza
lodre na dobranoc.
SPRZEDAM komputer 64.K. 82-49-38.
do
warto. u.oo Zapruzamy
cha~
14092-g-E
18.00 Telewizyjny Informator WyTrójki. 23.50 Alba cle Ce1pedes: „LaPROGRAM li
dawniezy
lJ.
la" - odo.
SP:RZEDAM noweg,,, „Wartburga•
18.11 „Wyinanle" film d?k· „
H.oe •~wne po jeden1„tej. u.10
czerwonego, zabezp1~zonego. ZY„Sąsiedzi
PKOGKAM l"f
19.00 Do.b~anoc Muzyczny non stop. 12.00 Polwey l•konkurure&cl międzynarodowych.
lUO Kluuka 1drowego c.złow!e- I urdów, PKWN 11.
!UMI !lor~onty l'lledlly. 11.10 Musów muzycz.nych. 12.25 Po FeMiwalu
ka
14090-g-E
Wiad. zyka 1t,rop0Lska. l•l.W Sygnał cza•
Jaz?.owych. U.OO
Plani~tów
19.30 Dziennik
13.05 Serwl1 informacyjny (L). 13.10 su. 12.0S Wiad. 12.10 „Lektury ks1talsprzedam.
L!ndemanna
OBRAZ
Publicy~tyka
20.00
12.20 Zespoły InstruPunkty widzenia - aud. Jana Bą· cą" - aud.
78-48-87.
trancus20.15 „Bel Ami' (3) 12.3-0 Na~ka w krajo.ch
13.20 Polskie pleśni mentalne.
(L).
bińsklego
ki serial filmowy
ludowe. 13.3-0 Album operowy: Słyn socjalisty<..·~mych - mag. 13.00 S-.viat
14-073-g-E
ne postacie 1 literatury. lł.-00 Prze- wokół nas. 13.SI Laureaci III Mię
21.4.5 OT - komentarza
DZIAŁKI le-tniskowe koło SokolKonkursu Młodych
boje spn:ed lat. 15.00 Sarah Bem. dzynarodowego
22.05 Na własnyeh amie.ciach
nik - sprzedam. 16-29-78.
Mło
hardt - .,Pamiętniki". 15.1-0 Po Kon- Skriypków. 14.00 Popohtdnlt
program P'tlbl
14-070-g-E
.
Programu dych. 16.00 Władysław Kraplwln Nagrań
kursie :Redakcji
wiadomo.śc!
OT
22.45
odc. 16.1-0 KataII PR. 16.00 Wielkie dzlela, wlelcy „Cleń karawel1" SPRZEDAM BMW 2300 (1977). Tel.
22.50 J•zyk angielski - lekcja 9
wykonawcy 1'.50 .n. H. Innes: „Zie- log 1>0lsklch planistów jazzowych 16-29-78.
aud. l6.3Q. Widnokrąg - z problemia, którą Bóg cl'lil Kaln0\'4"
PROGRAM Il
n.os Rozwiązanie m.styki Sejmu I Rady Państwa. 17.00
odc: 17 oo Wlad.
nieznośne dzieei•ki
Te
17.00
zagadki muzycznej (Ł). 17.10 Aktual- Wiad. 17.05 Muzyka baletowa aud. 18.00
17.3-0 Powroty
'.\1:ASZYNISTĘ offsetowego w zaaud.
17.30 Muzyka (L) • .• W poszuklwanlu harmonii" ności dnia (L).
18.00 Zwierzęta wok6ł na•
aud. 18.20 PlO<Senka wioska - aud. 18.łll
t7.50 „Wtorek z ekonomią" kładzie prywatnym zatrudnię Okon- Studio ekspertów. 19.3() Wiad. 19.3il
18.20 Przeboi. .,Dwójki"
18.10 „Białe plogen.kl" (L).
ferty 14,063 Biuro Ogłoszeń Siencert (?.,), 18.30 Klub Stereo: Nowości Chwila muzyki. 11.łO J'fjzyk nlemlec18.30 Wiadomołal (ł..)
kił'Wl.cza 3/5.
20.15 Chwila
NURT,
19.~
19.30 Wieczór w filharmo- kl (12)
płytowe.
·19.00 Życia i .tyl
nii. 21.00 Wiad. Sl.05 Wieczorne re- muzyki. 2<l.20 Wieczór muzyki. 22.00
19.30 Dziennik
ZAMRAŻARKĘ ,.Mora 122", Mwą
21.10 „Strofki na .fltarę". Al'bum opęrowy. it.llC Laktury Czwórfleksje.
ekspres
20.00 „Gor-ca linia•
Polacy w słutbie
literacko-muzyczny. ki - „Wybitni
Wieczór
21.3-0
zamienię na wię}l:sza lub sprzereporterów
dam. Strzelczyka 19/34, wieczo%0.1!1 Filozofia techniki czy cy•
retl'l.
14076-g-E
wilizacji? (5) ·
S głębokim talem uwiadamiamy, h w dniu 11 1rudnla 1981 r.
USLUGI hydrauliczne, Król
%0.4!! Magazyn motoryzacyjny
s:marl nasz Ojciec, Dziadek, lat 7T
43-10-27.
21.1!! „Portret klaay" - program
publ.
14094-g-E
•. ł
11.4!! „Strach pr:z:.-d tyciem"
dramat psychologiczny prod. KUPIĘ rury 1/2; 3/4 ocynkowane.
BOLESŁAW
"3-10-27.
RFN
J2.M Wieczorna wiadomości
14095-g-E
Złotym
odznaczon.r
„Anilana",
długoletni pracown.lk Zakł. Chem,
Krzytem Zasługi, Krzytem Rawalusklm Orderu Odrodzenia Polski
or.u lnn~·mi odznaczeniami resortowym! I paflstwowyml.
Pogneb odhęd~lc się w clniu 18 grudni„ br. (~roda) o 1od1. U
Z flęboklm talem ZllWla,darula•
Z rlęboklm lałem zawiadamiaaa cimentanu. rzym,-kat. na Zarzewie, o caym powladuniaJłłt
my, te w dniu 13 rrudnl.a 198S r.
my, te dnia U grudnia 1985 r.
„marla, w 1\·leku lat Tl
odszedł od nu
IYN, IYNOWA I l(NUCZZll

d.ługoletnla

odbęd~le

ftAŁA

na~za

'ka I Babcia

KONOPKO
Odprowad7enl1

szlachłtny.

W dniu 13 grudnia

zmarła.

I'.

~rudnia

prawy I

PogrzPb odbędzie 11• dnia 1T
11;rudnla br. ·o godz. 13 na. cm~n
tanu nym.-k1tt. przy ul. ogrodo•
wej.
ŻONA. CORKA, ~'!'N. SYNO·
WA, WNUKI I PllZOSTAł.A
RODZlNA

ELŻBIETA
zwłok

w„.

,,SYNTEX" I

(INFORMACJA

„

łlTOJ,AJl@iltI,

odznaczony Knsytem Jtawal•rtklm Orderu Odrodz~nla Pol!kl, Honorow- Odinak1, Miasta Łod1!, Honorovr11 Odznaka Rz~mlosła,
Pognelt
ll:atollcklm
hlu

nim eies.zyć. Sama prowadz11 i
sprawia mi t.o wlelk' 1>rz~·Jem
no.ś~. Wielokro\n.te m6w!hm ju:t
w wywiada.eh, te to ni• dla te10 „G<>l!a" s.decydowalam s:!e
wzi'ć u<U!ał w wyborach M!ss
Polonia. Zr•~ •tym. te nagrorl11 będzie taJt PU1koanitP.. drM
auto, dowied'Ziab'łmy 1i41 - 21'5
dni
fi11allstek - na niewiele
J)Ned. lmtn'~ w Sali Ko-ngrrt-oW'tedY nie dopuszczai~m do
1lebt. nawet myśli, ta mo~~ wylrontralr.t

- Napodrółowała się pani po
jw!eole w łym' roku, Jak m11lo

l)Oddalt w wątpli
my.łl~,
'll'O.ŚĆ werdY'kt jury. Dziewczyna
'WJ'ł.I'ała, jest
~ Lc:1andii. która
na<i>rawdę 11>lęikna„.

- „..t dol)lecro t.ru m<>n aht

.abdykuje

piękniej.szych.

Na dosta.nla alit do łcisłego
chyba ni• miałam szansy. Takle wybory to naprawdę
przed• "ł\lftyatk.im wielki biznes
i niekoniecznie u.roda decyduje
o zwycl~twle. Prcw:• JednJ.k nie

Ma pani plęll:ay 1&moch6d„.

-

'

Z myślą o eksporcie

najbliższą przyazł()jć, 'l)Omyłlała
straelł rozum.

bym, ze

'l'9 llobrM· •Y łleT
- Zaldy, jalk n• to pairzeA.
Rok tamu l>yłun 1iudenlk1, Ak•-

WntirM •le1a•nckiec• hote.lu,
w l•blop:r.zyćm.!OM 6wi.atł&,
tach i:iod łcian.aml skr.11 al• b!-

"

CZŁONEK

ZARZADU.

• d.omu GRZELAK.

Pogrzeb odb,dt!e się dni~ n grudnia br. (wtorek) o 1odz. 13.30
i kaplicy cmentarnej na Dol~ch. przy ul. Smutnej. Wyrazy nspólczucia Rodzinie ZmarłegtJ sk.lad~J~:
tlADA, ZAnZĄD, PRACOWNICY SPOLDZII:LNI , DREWNO"
w Z.ODZI

l!lOD~TNA:\U

i.

P8grztb odb~drle łlł! dnia. n
irrud.nla br. o godz. B ~ k"pllcy
cmentuza - Doły, o czym po-

wla:::I:~: I l\'X

•.

„.

MIECZVSlAW
GRZEJSZCZAK
Pogrzeb odbt:dzle tle dnia 18
grudnia br. <•roda) o l{ndz. 13 na
cmentarzu rzym.-kat. pod wez·
W3nlem ,,..,, Antonlege na M:inl.
~ONA,

s JlOl>ZINA\II

ł

COJUtA 1 MĘŻEM
I WNUK.I
U&&&W

1,111- Il • .~
„

~1;'!1°577

TV ezar:a-o-bi !lły,

sPrz l'ldant.
33-58-73 po Hl .OO.
'1!l78 I
DRUT 4,15 mm, 'fOO Ki spn;edam. 157-08-42.
. 41079 '
,.Jowl1u"
TELEWIZOR
•przedam.
dw1.11lebni -

tODZKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO

~o~}

m , ' SSB,
811 .59.19.

-

I
1przedam.

5PRZ:&:DAM

.semw wy.

„WIEżĘ"

ZARAZ

na stanowiska:

3-zmiąnowym.

Praca w systemie

Osobom samotnym (bez rodzin) zakład zapewnia
zakwaterowanie w hotelu robotniczym.
Informacji udziela dzi~I spraw osobo·
wych 91-212 Łódi, ul. Wersalska 47/75, tel.
5273-k
52-15~49 lub 52-90-61 wewn. 123.

Bliższych

•

,,

.r r

~~'

8""2)

,,,,.~~~-...~:~

~Ft-~~~--..~

OŚRODEK ELEKTRONICZNY GUS
w ŁODZI, al. KOŚCIUSZKI 83

operatorów elektronicznych maszyn
cyfrowych,

res"

5330°

DZIALKJ; 3000 rn, ugo- NOWĄ, radziecką, waliiko,.•·a, w i e;oczvn.no~
(Ś'\'<.·iatło.
soodarowana.
cio·,"a masz~ne - sp~ze
woda) eo km od Ła
dam. 48-16-43.
dzi. (blisko la,, woda)
!SW! I(
~l'rzeaotarl11l.n!„
}toi.urb, błam
SPRZEDAM
d&m. Oferh lll5SS Biukarakułowe .
laokl
Sienkif'ro O,łoc!ei\.
drewniany
32-00-65.

wki:a

15-52-M.

3/~.

128M I!
SPRZEDAM dr.la~•
łapk~ kar!O'kuło41001 I
tabkl!'Jkl. Te-1. 57-55-82. BŁAM
.
sprzedam
futro
we.
PABIANICKA 240&, 9 ll<>13305 t.
56 m.
Przed.wnri11·n a
z WYN AJMJ!/ dom na wsi
koi (wolna) 200 rn,
23.
i ~~odem, na dobr..-ch
do
parcelą 1300 m 418<)0 ~
sprzedam4a. Wiadomo$ć:
warunkach, Wiadomość
33-93-95. (wieczorem).
3 VIDEOTON - kupię. Tel.
JPdwabnieza
Lódt
(dojazd 77)
41087 t.
115~-26.
1ospodar13510 g
SPRZEDAM
łwrn J!
stwo przy trasie szyb- - - - - - - SPRŻEDAM t:nanino. Tel.
kiego ruchu .•E-82" ne33-10-44 PO 17.
na 01trodda j ące się
38571 t.
lub
nictwo, warszta.t
SZLAKA bezpłatnie. GieTogastronomię.
ma ł a
. wont ~.
Mazowiecki.
maszów
41639 !(
tel. 29-80.
SPRZEDAM ma·1meto·vid
13520 i VIDEO przeno~ne z kaVHS ne-w:v. videoka;eSPRZEDAM duże. nowoty z atrakcyjnvmi fi.J.
Pamer• oraz vid.-o
011rodnictwo
czesn.i
nasonic 370 gprze<:łam.
Wars-rawa
mami.
1zklarniowe ood Łod~i11.
32-27-27
41-71-37.
Oferty 13404 Biuro O- FOTEI. bujany
ku1pl~
11052 k
32-00-lł5,
SienkiE!'wkza
głoszeń,
KALKUI.ATOR ,.Casio"
41000 I
I
3/ 5.
miniJkomputer.
601FP,
ZX81-18K, słuchawki ~:n P<mM!IBWP-N
&pr:z;edaan. 78-58-02. •
34056 I
OKAZYJNIE Mro kara·
ta.n.io
k:ułowe no•ve ZAKŁAD
·
sprzedam. 51-51-00
13517 I
UBEZPIECZE~
.
ł
KOSIARK:P; do tra-wy bez

@

f:\

PA~STWC1NV

m•

sUnLk.a

prowadzi

51-81-011.

UBEZPIECZENIE
ZAOPATRZENIA DZIECI,
ubezpieczen·iem posagowym.

Zapewnia. _ono dziecku, 'OO osiągnięciu
- odpowiednie :u~zpleczenie materialne. ulatwia,1ace rozpo<
czecie ~11.modzlelne„-0 tyci.a..
Bliższych informacji udzielafa i ube.:!oleczenia mol!a zawierać unrawnieni
oo§rednicv uoo:r;nieczeniowi oraz ins5l'i9-k
nektoratv PZU.
'·
LP 11 R f F I MP I R
„~ ".?·'~I I

SPRZEDAM
36-41-50.

„

pełn<>letno'ici

1~
~

13318 I

SPRZEDAM prallke „BI:>",
telewl.oor „Ru.Mn". ra·kożuch
dl-o „Ryga",
Tel. 33-19-93,
damski.
po 18.

rwane

t.

aprz.edam,

ll!!5:ł5 "

spectrum.

41114 I(
COMPUTER „ Atari" 800
81"rzedam
XL
51 - 21-04 po 17.00
41063 t.
PIEC e.o. KZ-9 ln<>wv) .
- snrzeek~portowy
d.em, 18-15-08.
41084 ff-

DYREKCJA INWESTYCJI MIE.JSKICH 11 w LODZI,
ul.

DĄBROWSKIEGO

81

OGLASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
n) sprzeda! do rozbiórki zabudowaó n& ni~ej l)()danvch nieruchomościach:
- Przybyszewskiego 209 - budynek mieszkalny i zabudowani& gospo.
darcu.

-

Pnybyszewsklego 111 - baraki nr nr li, 1, a, 9, 10. 11. 1%. 13,
i dwa bara.ki z oRTodzenlem od strony wschodniej,

1ł

- ŻYwotna 42a. 66, 66a, 68.,
- Przedświt 28,
- Nawrot 11 - lewa oficyn.a,
- Mieszkalnit. 18 - budynki rospodareie,
- Liściasta 15.
W orzetariru morta bral! udział nrzedsiebiorstwa państwowe. spółdzielcze
osobv orvwatne.
Osobv fizvcz,ne robowiazan• ra WPłacl~ wadium w WYSCYkości li.OOO JJł
/
od k:iżdei nieruchomości wvmienione1 w ofercie.
Ofertv należv składać na obowlazulacvch dru'kaeh w biurze · d.Yrekc~i
przv ul. Dabl'O"ivskie~o 87 w terminie do dnia 28 ~dnia br.
Otwarcie ofert nastapi w dniu 30 itrudnia br. o itodz. 9.
Dyrekcja Inwestycji Miejskich Il zast~e~a eobie Mawo wvbo~u oferenta lub od$Łao i ~la

nr

m-zetar.im be.z oodanis orzvczvn.

informacie dotyczące Mzetarl'(u
2~. I 'P· w todz. '/.30 - 9,

SzczeJtółow"'

---- p')kój

oo

mo~na uzyskać

w DIM n
4320 -k

84-03-49 v.'iec:zorem.
13500 11
SPRZEDAM zestRw v,oy.
poczynko ry „Bra1m".
Tel. 55-29-27 w.lec10r"l'll
13507 t.
MIĘDZYWO.TENNA. !7.etsnrzehi()na nafę Grą ż na Sz.ćz„.
dam .
pań ke . Charchó.,, K~le
ży,

woj. Sieradz.
1:!!11)11

li(

łapki kara-ku152), kotuc-h damski (481 płaszcr. s<k60rza '!' da·m~k:! C!'i2)
sprzedam. Tel. 84-23-09
•
godz. 18-20.
13!109'.
SPRZEDAM meble eeoelfo•\v~kie oraz kuchen""· d,v-wa.ny, lodówke.
32- 21-79.
13415 •
/
szycia,
do
MASZYNĘ

FUTRO łe>we

wielocz v nnoś ciow11

cznik 466'' Ma ratońska

2.23.

„Lu-

spr7edam.
2S m 14, bl.
13419 g

SZAFĘ trzydrzwiową (posprzedam.
łysk)

13426 g
43-.'i3-75.
RAKIETY tenisowe „Madison" - l!'pn.edam. Tel.
13429 g
48-08-7'1.
KOŻUSZEK da!ll.9ki b i ały,
epriedam.
p'an ino 13444 I
Tc-L 52-23-54.
SKÓRKI ~ kobTy indyjski!!-j - sprzedam. O!ertv l~ Biuro Ogłosze:ń.
·
Sienkiewicu S/11.
SPRZEDAM: •;a tk- ogrotapcun
dzeniow11.
l}6łk~.

be>J~er

łazienko

wy, łóżeczko meltalowe,
ttogar ciemn'.owy, st6ł,
Tel.
~anki fotel iko"'·e.
13473 g
84-97-2'7
\•IDEO VHS nov.tit
sprze<iam. Tel. 84-27-l'iO.
408i2 g
SREBRNY łvdecznik ośmioramienny kultu starozakonnego sorzedam.
Oferty 40973 Bfuro 0l(łoszeń . Piotrkowska 96.
ZX-81-16KB I irr:v ))rzyge>dowe, •tn<tegicz.nt'
tan 'o spr"ZE''lam. l.ódt,
Deotymy 8/34 po 17.
13367 11
SPRZEDAM nlanino. Wo13.169 Jf
dor ' ~ go wa 9.
(rozwni:ikO<Wą
SZAFĘ
:mi~T

1201, łs w~st61, ła

w„ - sprzedam. T<>l.
13170 ii
3•1-47-U .
SPRZEDAM ku<'hnlt1 ga zowa „.Jola" oraz l!'uól{n'e
ślu hna - 170 cm, K u b'. k
Suszarniana 115.
l.lm3 g
SPRZEDAM mryskarkę.
mł ynek .

Lodzi.
równorzędne w
Do rozliczen ia mi<"s:r.ka-

ni11 kwaterunkowe w
starym budownictwie w
Łodzi, a także możli
wość przejęcia ajf!nej!
typu warzywa-owoce w
Górnic:o:ej .
D1.1browie
Wiadomoś~:

Dąbrowa

Gornicz.a Ludowa 21 /39,
Ba·rbar„ Pakuła.
410lł '
MIESZKANIE 24 ot i:ao:n!enię

n.a

większe

i

wygodami za odpowiednh, dopłatą. Tel. 86-02-43.
41126 g

Pe>powskiego 9 m . 44.

13449 g
SPRZEDAM M-4 własno
ściowe w Z11Jerzu. O·
t~rty 1M52 Biur" Ogło
szeń Sienkiewicza 3;5.

ł..,ÓDŻ-BAŁUTY

b\elifo:anki
ZAKLAD
11aLrudni Kr.Nacz-kei. Tel.
57-29-69.

ORGANIZUJE

13512-g

PRZEDSIĘBIORSTWO :i:11-

granir.-zne zlokaliMwant
p!)blitu Zduńskiej
w
Woli po~ZU'kuje ka·ndystanowi!>kn
datów na
ks;1:gowego
główneito
neta J)rodukrii
oru
(ener,eicznei?ol - br„nty k:onfekcyj.nej. Of Prtv
,.52M". B ;uro Og!oązeń,
Piotrkow~ka 98.

REKCEt

t!.zvk:Ji ,

Teł.
chffl1.ia.
MallinO'\vska.

33-74-62

Zapisy w dziale imprez i vsług,
ul. Limanowslm:o:o 106, pokói 107,
w godz. 10-15, tel. 34-36-45.
5314-k
~.H././H//////"/F/Q,.',~'/4'///.l'///Q//./U~

MlM i
MATEMATYKA, f!zyka -

~

Zyc.h 52-82-79.

§ •

~

§
~

TELEPOGOTOWIE
Pentela. 57-31-76,

~

lMll t

Rt"l.renerac:ta I ładowanie
aknmufator6w
• akumulatory do sllnl
ków 'V'!VSOkoure->n:vch
fnł. SIKORSKI.
GDARSR'A 108.
0

.....

13436-~

kład>7.ln.

ek.a 7. ·

spawacza
Chełm·

4:

m(lszynowym,
dziewiarstwa

§

~

§
~

maszynowego

~

·or a z

~ 4 bhp i p.poż. ria zlecenia

~
~

§

~
~

ORGANIZUJE

OśRODE1< SZKOLENIA

~

ZAWODOWEGO
KSP „OŚWIATA" w ŁODZI.

~

§
~ Zapisy w biurze ośrodka, ul. la- §
~ giewnicka sa, tel. 57-91-38 co- §
~

§
§
~

~

dziennie (z wyjątkiem sobót) w
godz. 8-1 O oraz wtorki, czwar5326-k
tki w godz. J.6-18.

~

§
~

'

~/'Q/A:'Q/H///'/M'"/H///PhW.m7H~~

-- -·---,·- ----

Ko~I
SCINANIE drzew.
walczyk, 74-35-4.9,
40336 i.:

Karbowiak
ANDRZEJ
Gaitarina 43 45
Lód:t,
zgubi! prawo jazdy.
POSIADAM czu wolny.
41011-g
1an1-0cb6d diesel combi
Oczekuję WLODZIMIERZ
1 przyczepę.
Dziedz;e
:Bełchatów,
propozycji
Lódź, Solankowa 13 zgu41081-g
219-15.
bił prawo jaz.dy,
szansą samotDUET 41099-g
nych, 1krytka 79, ' Płock
Kruczek
LA W
OS
MIR
50:51-k
4.
Buczka 34 zgubił prawo
NIE uda Ci si ę być iZCZe41090-g
.tazdy.

w pojedynkę.
śliwym
Aby znaleźl! przyjaci ół

Zejd1eor.

•10 I(
111CYKLINOWANI!! kif'rowa.nie. KlU8zc?:yft•ki tel. Re-75-49.
!24M i
ł'le
STUDENT llral)!e,
ru rl'l"W11.ny, mvje okna. r-l7.l"WCÓW, 5'7-19-20.

Wyrazy l'łęboklego wap6łc2ucla ltolłzlnle 1
śmierci dlugol~tnlego pracownika ap6t.
drtalczołct Inwalidzkiej

powodu

TADEUSZA PRENCLA

„
W1"dt!<"htl'?o'"

oł!l-ei2-1 !I,

nadkola. !la'ld hol„„r:nllod
.Tud.,.,m1 2ll
<'ze.
T':"aktorov.•ej). Int. Mv-

~'"

(

ti1bi.ldo-vy -

mMi.tulę.

C7.e-'Pl1.

w

ZARZĄD,

POP
RADA NADZORCZA,
PZPR or'.'z PRACOWNICY SJ ,,POLIMER"

Koletance

j

MGR INŻ.

ANNIE OWCZAREK
,..yruy

1łęboklego

powodu

łmleret

O .J CA

1kła1bj1p

DYREKCJA oraz 15.0l.EŻANKI I KOLE·
DZY z BIURA PROGRAJl.IOWANtA I PRO·
.JEKTOWANJA ROZWOJU LODZI

W dniu I &'rudnia 19811 roku 1marl

411~1'1

'O'KŁA DY

„Zgoda"

preze911. !lp61d.l<lelnl tnw alldllw
Konstaatyno'\\<le, •kładaj,:

74-72-5\'5.

4nMi( f

Lód:!,

haftu moszyn()wego,
kroju i szycia z haftem

!4-13-02.

brh(n«ó

ślusarza.

•

§

prawo
SKRADZIONO
jazdy, Władysław Płó·
lub tyci<>WYch pa 1ieKnlaz,ewicz&
ciennik.
r6w z kraju i z zagra13417-g
9A.
n! c.Y nar>lu do klubu
,.P<>zn.ajmy e: ę", Kielce ZGUBlONO prawo Ja'.'z.d.y,
l, Ikr. 338,
Bogdan Gendaszewski,
4950-k
SrebKonstantynów.
Czest<>chowa
.,IDYLLA"
rzyńska 45,
dys11krytka 748 13398-g
kretnie kojarzy małżeń- ZGUBIONO prawo jazdy,
4907-k
atwa.
Rutkiewicz,
Andrzej
Interesujące
PANOWIE!
Lączna ~ 81.
m&trymon ialne
oferty
13403-g
l~J.
pań, 1tZYbko0 dyskretnie. URSZULA
Kwiatkowskll.
PRANIE dywu1ów met.o„Lido"
biuro
przesyła
zgubiła legitymacje: stu~ ~acą. Prut 34-!ł8-7~
81-e10 Gdynia 10, skrytdencką 12938, Ut..
12030 l
ł255·k
ka 37,
13424-g
PRA?-."IE dywanbw. wy-

43-91-!14.

emeryta

~

KURSY ZAWODOWE

§

BOAZER~.

tamMhoO·
BLACHARZA
zatrudnię.
dowego Konstantynów, 1 Maja
40397-g
70.
chałupnicPRZYJM!:
tw<> opr6cz rzycla. Tel.
41108-g
57-73-36.
ZA TRUDNIJ!i renc!ste lub

i szycia I i li st.

kurs kroju

MATF:MATYKA.

n.kowskł.

86-~3-51.

n

DZIELNICOWY DOM KULTURY

U0~3-g

127'4.9 (
SWINOUJSCIE M-3 21s- żAr,uzn: nner!w!!ł'l11ecz
ne. i\2-37-4.ą Klewe.t11..
mienię na M-3 w 1.-odz-i.
12991 Il
' Oferty 41133 Biuro 0·
m1~d'1T!ZTboŻALUZJ"!I:
głoszeń Piotrkowska 96.
we. 11utomst:vcz11~ oO-'PUM-2, 38 m kwaterunkoI m1h,.,,lan!•
1ttz11.nle
we, parter - zamienię
1'01!„mu (l!'w~r~.ncl11.l na M-4 lub M-5. Tel.
Zamysł~•sk!.
4~-e0-~7.
55-23-13 po 16.
12m~
ł1018 '
'
nTe!!
ZAMIENIĘ M-3 dwa po- ERS'PR~WE
Franeh!17.kafuik11
sood.n!.
koje na więkize. Ofer~8. :Różycki.
ty 13474 B iuro Ogłosteń
S!Pnk!~icp. 3/5.
'Pr7.4'·
<\G"l'F..TOWTD'Y
M
DO wynajęcia pokój w
~tNJlłm. Pal/Secam
blokach. Płatne z góry.
Fidler
inż.
mmitulf!

r

••

pr{)ste 117.ycif',

TELENAPRAWA. ll4-98-65
Boonarek.
41376 g
12538 I(
pOSREDNICTWO kupna KINESKOPY - r'1ene.ra;
sprzedaży nieruchoLubartocja, 57-33-00
mości, lokali własnoświe?..
ciowych 22 Lipca 12 · 12'i70 I<
mgr Matuzalski 32-18-08.
- napr1i-:o;a
LODÓWKI
10090
Pawłowski. 86-16-83.
g
POSZUKUJĘ dwupokojo40651 I<
wego m1eszkarua. Tel. PRALKI
automatyczne.
36-61-79.
na::>rĄ .,·a
zmv ;1:arki 13531 I
Kaezuba. 52-54-52, (10POSZUKU~Ę kawalerki z
~9283 f
12).
w.ygodam1 ote:ty 13413 KOMINKI wvkonuje. KoSienOgłoszen,
Biuro
chański Zg erz Bazylijk iewicza 3/5.
16-34-11.
ska 15.
SAMOTNA pilnie -posz.u410~ f
kuje m ieszkania lub po- BLA~HARSTWO
~in
koju. Ofnty 13423 Biudowe. Wożniak. sz~n
ro Ogloszeń, Si<"n.lt iewicowa 10. Nowe !!'..łotr.i) .
cza .3/5.
41088 t.
mieszkania ZAKŁAD ślusarski wvkoPOSZUKUJĘ
Tel.
roku.
poł
na
mater::ał6w
z
nui'.!'
54-68-18.
\YłRł'n eh lu'b DO' ierr.o13441 g
n..-ch - kra•'<". br.>mv .
'1LODE małżeństwo pobalus•r1tdy. i'lr~ż„. wiaszuku 'e rmeszkarua. Tel.
$h1dzle a•'
ty, fll+rT
52-62-!H.
Łńrlź .
Cze•ła-w Góral,
Alekundra 1„,
13365 I
13~!19 r
POSZUKUJĘ mieszkama.
S7-97-48
HYDRAULIKA
34-45-57.
Kosmal~kL
13389 1
1340 I(
OBCOKRAJOWIEC poszuuANTYWł',AMANIOWE
kuje mieszkania naj~l11nkleMa
rz11dz.-.nl:t.
M-2. Oferty
chętniej
wicz:, 3(1-32-68. 36-77-114
Ogłoszeń
13437 Biuro
13?.62 t.
Sienkiewicza 3/ 5.
\\'ALBRZYCH 2 pokoje, A::-ITYWLAMA. ·mwE Ul•
be-mi'czenie i wvciszp.
kuchnia, wygody - z•nie drzwi. u~~czelni~.n!„
miE>nię na mie~zkanie w
zapinki okienn„. Pr71"l..odzi. Ofer ty 40995 Biur6bkl ok'Pn wvimo":•r o Ogłoszeń Piot rkownych ;ia otwierane. Tel.
ską 96.
I
ł~-27-74. g<Xlz. 8-14
M-3 I piętro, telefon 16-18. Tue„schmid. Zltna w i ększe .
zam ienię
kład zrzeszonv w ap6ł
Tel. 136-61-16 po 16.
dzieln i.
41013 '
~ 11
ATRAKCYJNE 1póldziel- MYCI!l: okien,
8nrtatacze M-3 w Dąbrowie
wnetrz. lmt...tunfe
Gó.rniczej, nowe budowcjom nchunki. 86_25 _&1.,
nictwo - zamienię na
S imińska.

13402 g

~„

-

Tel. 51-40-39.

I

Tel.

J4Du

i

m~
~nne.

I §§
§

"°

Warunki pracy I płacy do uzgodnienia w sekcji
służby pracowniczej, al. Kościuszki 83, li p., po·
kój 203 tel. 36-49-22 w. 38 w godz. 8-15.

DOM

'1115 •
84-91-78.
TANIO 1Pr2ed8.111 nowY
1442.1 l
dylwa.n webnda.ny mo.n- ,,FIAT" 126T>E (198.i)
e>br11,07Jk!
fOl•k! 3X4.
1p!'Zed·am lub z.a.mienie
na większy. Tel. 16-45-58
zl-ote H •· Nawrot 92
m. 8.
13425 I?
'1108 I SPRZEDAM
.Tarpana" .
(11ł85) t idlm!klem „FiaWYW Aż.ARKJ!l do kól i
Rv'SZ11rd Szczepata''.
urząd:z;enla doo WUJbk.an!.
27.
Bartochów
niak,
sa.cj1 - eprzedam. NaWail'ta.
,;im.
wrot n. m. I.
I?
134:50
'110D I
1600
SPRZEDAM II'Ze}nLld :l.e- „VOLKSWAGENA"
TL (l!ll\'9) tan io spnel!iwne T-l!OO, 1n.&m
dam, Inflancka 25 /82
ł&D'ki kara .kułow e czar401190 I?
ne. Oferty 41098 Biuro SPR7,EDA;\1'. „Golfa"
taPlotI'kowaka
Ogłos.zeń.
Makzewskie~ 63.
nio.
96.
13~1}() e:
FUTRO-jenoty - 1prze- KA ROSERIF; FSd-125,
po
dam. Tel. 33-8~-77.
sprzedam.
wvpadku ,1097 J
Tel. 51-53-3'!'.
ZEGAR 1t.oj~cy - IJ)rze11M·82 r.
dam. 117-16-M.
fl091 •
.
PROPOLIS · - kńit p~rezetel.
1! lprzed!am,
(3-01-21.
41038 •
LALKI; śm!-eij~e11,, płacza
sprzedam. T'e!. · OBCOKRAJOWIEC
CI\ po32-31H!9 po 18.
szu\rnl 1t M-.2 lub M-3 z
od
telefoou~m 86-7'7-~
4113' li
16-20
MASZYNY d:Z'!_.la·r 9k!e
POSREDNICTWO aprze·
„8" 1 na'J)edem
mgr
mieszkań
da:iy
1rprzedam. Tel. 43-29-łl!.
Barycki - Tuwima 20.
4101fl r

radi".l. ma.inetofon . .stram·'.lfon nowy ~przedam
tanio . Tel. 32-74·7!
' 1343!1 r.
Hl
SPBZ'EDAM prw:mra1r:1.c e
d<>mową „Kalinka", A.
Stru,!!a 47n.
13440 1
autom.a.ty
SPRZEDAM
Antapończosznicze:

samodzielnych refe~entów księgowych.

seria DC-0272351

•
do nr 0272400,
SPRZEDAM „tuka"
Sti1roskrzyn!ovn•a..
5324-k
upoważnienia.
I
zamówienia
równlet
jak
1.ard:r.ka ~.
13411 lt ~c~~.~~~
SAMOCHÓD Ot!OOov..-y I
'
model
„butu", dił!'<3el
sprzedam. Tel. CHALUPNICTWO rm.yj1983 -

86-90-83.

TELEJOB!EKTYW Sonnar
2,il/180 do P.ra,kltlcl
&przedam Tel. 57-811-32
13434 11
po 17.
KOLEJK:!!; 'IT z ma.19iet.ą
- S.r>rzedam. 11-lA-!1~.
1:m:n li.
UNIWERSUM - .zestaw:

zatrudni zaraz,

•

I(

ksiqieczkę czekową

dDa.nu t&".

poceyinkowy

palaczy kotłów parowych {z ukończonym
kursem palacza kotłów wysokoprężnych oraz
ważnym zaświadczeniem kwalifikacyjnym),
pomocnika palacza (z ważnym zaświadcze
niem kwalifikacyjnym dla obsługi kotłów pa,
rowych).

•

1:;.;os

40997 I

łlUAarsk!ego.
.i.a1kłsdu
Bał-cha.tów 210-71.

m

lódi, ul. Wigury 21.
Uczciwego malozcę prosimy o zwrot pod ww.
adres lub o skontaktowanie si~ telefonicznie z
nr 36-37-33 w. 126. Jednocześnie unieważnia się

Tel.

32-~-38.

'1131 I
SPRZEDAM WY"POUienie

mężczyzn

BFO.

'108ł

T.t.

dwóc'h

W dniu 1~ bm. w okolicy .magazynów na OlechowiP zagubiono
dokumenty nałeiące do ZMP .,Mera - Poltik"

DLA 11.mato-ra - Gr•rnd i ~
Satel!.t 1400 ?rof~.o;.slo 
nal cy rrow::: odr.z ~'t C'T.':sto·W woki - fale DŁ ,
SR, UKF, t! KR 11-100

117-79-58,

w ŁODZI, ul. WERSALSKA 47/75

ZATRUDNIĄ

JA~INIKI si:>rzedam . Pow40755 r
ezer hna 33.

nkni11

ślub:i~

JOZEF OLSZEWSK1
hl' IY 'Pr&Cov.-nlk Prztdgl~blontwa Bud!l"'·lanoJlemon.towego Handlu I Usług „Budrem" .

Wyraz'I" si:czerego wsp6lczucla Rodzinie Zmar·
lego Jkładają:

DYREKCJA oraz PRACOWNICY z PRZl>D·
BUDOWLAN0°REMON°
61ĘBTORSTWA
TOWEGO HANDLU I l 'SLUG „BllDREM"
w ŁODZI,

CYKL?NDWANlE. ll\ki!!MWa nil!. 41S-24~1~ 'T'rl"l~ .
l26'M Il

P'RAN!1P.
kł11d?.,!n .

dvw11.n6·w, wvZaurhunld

xeletanc•

MGR

KRYSTYNIE KOMAR

ro..,lak. M-9"1-81.
~CIN ANTE

dn~w.

łod7.l !!le7'7k.

Mlł!l'I' i

Ko-

515-Sll-'~ .

ltWv

DEZYNSEKCJA w iMtytucj ach. Si~n.ki~wies tel.
32-49-12.

"Yl'UY

łml.ercl

1erdecznego

'1<·sp61czucla

11

powodu

IIOITll°?

1kładaj1

KOLEZANKJ I KOLEDZY s ZESPOŁU
SZKOL ZAWODOWYCH nr C.

DZIENNIK

•

ŁODZKI

nr 293 (11088) 5

Jak szkolne .zdrowie?
Il llwiel.nla UU r. lla4a NarłHlowa lltafta· łAbl •••J-ł•
•ehwałę w apr•wie probi.,mów w7chowanla, uukl, prac, I warunków aoejalno-b7fowych mlod'Zidy. Okresowe »row&c'IHll•
ą kontrole realizacji jej po1tanowleł. Nteł&wn• lł•kona12• ·
m. in. oceny aianu opieki zdrowotnej w plaeówllach .twlat•wyoh, na podstawie baditil lekarskleh fzieel r młołsid)' ""
prsedzlałaeb wieku: 4, I, 10, 14, 1ł lat.
Nr..

oc61114 lfoz.b• 188.1981 dzieci

ł

młodzieiy szkolnej w wojewód~w!e
łódzkim, aż u 47.2« atwterdzono
wiele odchyleń od atanu prawidło
wego, czyli u 24,6 proc. całej po-

pulacji. Wprawdzie wyniki te nie
apecjsln!e od tzw. śred
alej krajowej, ale nie mote to by~
powodem do zbytniego optymizmu.
przeprowadzonych badań wy·
!rlka,
do najczęstszych schcm:eń
u dzieci I mlodzleży szkolnej naleł.ła wady wzroku I posta wy orott.

odbiegają

z

u

co·

„

u burzenia
roi woju , tćma±yc;!n m
Y ·
•
Ciekawe, ta •~1'6d dzieci wiejskf.eh do t'zw. ftup dyspan.seryjnych, odbiegających od nonny, zali.no.no tylkó 12,1~ proc. rigólu.
Cho~ więc warunki unitarne na
W$i i1J zwykle go.rae od miejskich,
a I 0 dobra opiekę zdrowotn, trudn!ej, dzieci wiejskie okazuj.\ się
l!drowsze 00 m~jśklch.
Szczególnym problemem.. wyma-

BA

A KARPI POD DOSTATKIEM
A O SLEDZIACH TYLKO PO.
&IARZ'fC?
A. CZERWONY KA \HOR DLA

polłtęt>, to jedrralc kNplg w MO-r.iu
~trzeb. Gdyby tych ·rYb było dwa

razy

więcej -

i tak znlknęlyby

bez. śladu.
W najbtlższ:ych dniach

pftnhowe

taj,cym 1pecjalnej troski, q dziec! kal•kie, kt6rych liczba wci,ł
rośnie, także w wojew6d%twi• łódz
kim. W Cflltralnej Kartotece Dziecka Kalekiego przy Specjalistycznym Zesp<>l• Opieki Zdrowotnej
Matki l Dziecka 'tY Łod i urejestrov;anych jest około 3.360 pacjentów w wieku do ta lat.
Ogólnie st<i.n opieki zdrowotnej
w ł6dzk'.ch placówkach oświato.wych ocen!ono jako zaledwie do,.
stateczny. Najwięcej zastrzeżeń i
I u."Yag wypada odnieść do trekwenc~1 I wyml~ru czasu pracy lekarzy
v. przedszkolac~. szko~ach i przy.
~h~dnia~h 1pec3alll!t;:cz~ych. Bra·
l!UJe tez dosta.teczneJ hczby leka·
rzy do ~łn~j ol)sady. kadro\vej
plac6wek os~1atowych, a z:"".!a~r;cza
stomatolo~6w, oz::toped&:w, o!!u:hstów
<>r~z &peeJalist6w s zakresu rehr.bi11tacll.

Radę Pańsh:a.
Krzyż

Kawalerski OOP •
Irena Pietrzak i Kalina Petrykow1ka.; Złoty Krzyż
Zasługi H. Bednarsk&, Zdzi·
sława Krawczyk, M. Kupczyń·
trzymały:

Odmoczenia
dla lodzi
w bieli

j

ska, IL

Rydlewski;
Srebrny
A. A ucusty•
niak,
Damm, El\'a
Łuczak, Janina ~lilczarek,
R.
l'llodrzewski, n. Osińska, M.
Oskulska, Bożena Szkraba. Bar·
bara Z-aremhil: Brazow.v Krzy!
z·astugi - M. Ammer, B. czar·
necka, 8o1'U1ttiła Mazurkiewicz,
J. Niebrzydowska, Teresa Pawlak, Grażyna Skowron, Ewa
Szternel I E. Szrmońsk&.
Krzyż

(a)

w''tOilZł
„.

Kpło Ligi

Ko.blet Polskich przy
Komitecie Os'.edlowym nr. 3 Samorządu ::\Iie~kańców Łódź-Gól'l:la oraz Rad1, O.,;:edla im. Józefa Chełmelis.kiego zorganizowały dla ~cz·
czenia zbliżającej się ~ rocznicy
pc>wstania L!.gi Kobiet
Polskich
środowiskowe spotkan:e mieszkańc6w, J>Ołączone z loteria fa;ntov;ą, z
k!órej całkowity dochód w kwocie
I0.40.5
przekazano na konto bu~
do-v.-y ?omnii<a-Szoitala
Centrum
Zdrowi.t 1'.Iatkl-PolK!.
(n)

Zalłuti K.ryałyna

· Odr.nakig „Za Wzorowig Pncę w Słutble Zdrowia" uhonorowano Wie1ła.wf,I Sv;at,
zaś
odznak11. Zasłużoneco Opiekuna
Społeczneio - Jrenę Wołkowicz.
<Z. Ch.)

m;esz.kan.lta

nielegalny handel alkoholem • .Za ~o
orzestępstwo była t..iż karana nieraz w latach 1970-80 (ostatnio na
:1 lata pozbawienia wolności) . N'.<:
to nie pomoi?ło. Gdy ją przylapa:1<:'
nR o<Lprzedawaniu .i zyskiem bt:·
telki alkoholu, .stawiała czynny ooór t>ełniącym swe obowiązki funkcjonariuszom DUSW. Recydywistka
przebywa na re-ncie chorobowej. W
m;ejscu zamieszkania. ma złą opin!t:.
współlokatorzy
stale . słali 11ks.ri:i
dotyczące zakłó.ca.nla
spokoju pubEcmego ze strony nabywców alkvholu w „sklepie" \'l:erzbick:e).
Prokuratura wydała i:x;s~anowienic
Q jej aresztowaniu i skk,rowała :; ·~·
oskarżen<a do sadu.
(1t)

.lepsze warunki pracy

_pilnie
W „t.atntm uute, ,.. 101om u.
efektami cospodarczymi. prtedslę
b!orstwa i n.kłady pracy jakby
n!e<:o mniej uwai:l pośwlę~ją z:a.
równo oreanizaaji procesu produ·
kcji, jak i warunkom pracy. Sa
wprawdzie prowadzone okresowe
przeglą.dy, dział'a.J~ &l)Ołeczni inspektorzy i P1P, ale wciaź robimy
w tym Wzil!ldzie za mało
Wychodz~c: naprz"lw potrzebom,
\linlsterstwo Pracy. Płac i Spraw
Socjalnych. Ministerstwo Naukl I
Szkolnictwa Wyższe10 oraz Naczelna Organizacja Techniczna ogłosi·
ły konkurs. Jego celem jest osi4·
~nlęcle trwałe~ I kompleksowej !)(>prawy warunków pracy na sta·
now!sku, w oddziale lub zakła
dzie.

Ivn '

Ol'tan!zatorzy 11rzewid%!ell _,.,...
kle na1rody za u ... jlepsze rozwi,.
unia - ur6wno dla tw6rc6w
spo1owych, lak I indywtdualnych.
Pierwsza naeroda u pomyał te•połowy dotycący oopr11wy warunk6w pracv wynos:! 250 tys tł. druga - 100 tys, trzecia - 5(1 tya. zł.
W kategorii t1R.g~6d indywidualnych
ta pierwsze młe1sce - 50 tya.• n
drugie - 30 tys. i trzeci• - 20
tys. d.

t•·

Tei-min składania opracowałl u15 stycznia 1986 roku, a blii:szych łntormacll o konkursie u·
dziela dziat organizacyjny Oddziatu Łódzkiego NOT - pl. ~omuny
Paryskiej 5a.
pływa

(aasa)

N owości Zakła dów Piwowarskich
Aby otrzymać charakterystyczny
kolor, trzeba zmieszać z sobą cztery rodzaje słodu monachijski
ka.rmelow:v, barwiący i pllzn-eńsld
Do tego trzeba .jeszcze doda~ kil·
ka Innych składnik6w i - po ~ł
rocznym Jeżakowa!li'll - można odbijać beczki z J:>Qrt~rem.

kład

mll!i zgromadzić aż 2 m'lion v
takich butelek. któr.vch od wiel11
lat w naszym mieśc!e do piwa n?e
używano.

·Z my.śl11 o świętach. Zakłady P !p:odu.1'c;$
wowarskie zwiększają
oopu)arnych napoj6w bezalkoholowych, np. „~Iirindy". „Pepsi"
Już w tym ty1odniu Zakłady Pt- „Cytron!ty".
wowarak:ie w
l:.odrl
roz.~zną
W. ~L
świąte-czne do.stawy 100 tysięcy butelek PQrteru <7 oroc. alkoholu i
22 prcx:. ekstra;:t:i). Dodajmy ieszjuż
cze. że fest to oi'\\·o pasteryzowane
1
.~
..,.
W
3
a ma.ła butelka kosztować będz!E>
OO zł. W Il kwartale
orzystleizo
rc;lrn -p0rter b11dz!e także snrz.edawany w bute1.;...a.eh oomtroWY<'h
R6:wnleż w II kwartale 1986 rok:i Zakłady Piwo\varskie w Łodzi
1
„Lódź sta:ciytna" - to tytuł n'.
Taka wiadomosć otrzymallśmy Od s::iuk w wielkich stosach, a saxo- rozpoezn11 oroduiccie no1ll.·e~o naoowe-go f!lmu Łódzk:el Wytt>.·órni F ' 1Ten rodzaJ· tran- lu. Bedz:ie
to oiwo
iasne.
nas~ery·
dyrektora Okri;gowego 1?::-zeds'.ę- choa'am1' Qp<.[Q.
·13-5
r
al'
h lu
· u mów Oiiwiatowvcb które~o treśc'.<>
0
0
1
sportu musi v.•płynąć ta ich lep- z wane
P oc.
" ~
,
biorstwa Handlu Opalem, R. Wa- sza kondycję w ubiegłych lat:l.ch oroc _elistra.ktu) .•Roczna ;i.oduk.c,a sa najdal'.'nieisze dz1eie obszaru za'mowaneg<> obecnie przez
w!elkos!lewuie"o.
Firma
ta
zapewniła
•
u
•
'lś
b
··em
ho'nki
Oma
'l!;ynieść
~
ss.
hel!tolltrow
0 ~ 1 . _ c . · •• ,,z
„
K po~a. my
Podobnie iak norter, równ'.eż „las.
sobie dostawy drzewek zarówno z I>,C>~sk1ego, K!!-to~;ck1e;;;o 1 ~.„Ko~· ne" ma bvć w butelkach oómtro- przemysłowa a~lomeracie ł6dzl>ą.. W
lasów państwowych, jak i od pry- ~l!1ego, a .w1eloit1lomet~owe podro- w'l'ch. ~le żebv do tei;io tlci!<Zło. ?.a· tym interesulacym tilmie wystepuie zma·rłv niedawno śwl~towei siawatnego plantatora. Po ru pier- ze znacznl• skracały zywot drze· ·
wszy w tym roku „żródło" choi- wek.
1-- -- - - - -- -- - - - - ....,.Y archeolog l)rof. Kon!"ad Jaź
d'i:ewsk!. R<!żyserowal
'.\1:-chał
n7k jest ~l!sko Łodzi: w SieradzChoinki będą nieco d.roższe niż
•
Nekanda-T'rł't>\:a
k1em : Piotrkowsk!em.
Po raz przed rokiem. Ich cena 1ll."ynosi
lŁ
plerwszy również drzew.ka przyja- od 2M do 3il0 d Pam:~tając, iż
[
,
I d~ do naszego miasta ~1~ wag~na- dziś za paczkę masła płacimy pon:u. zgromadzone po k1lKa ty9lęcy na.d !OO zł - nie jest to dużo.
nz:ś 0 i:odz. l:l w DK ,,Lutn!a"
Drzewka mo;emy kupować w skła- (ul. Lanowa 14) rozpoezn:e s:ię pledach OPHO przy ul ul Srebrzyń· na.rne 1)0.!liedten!e Zarzadu Łódz:i:ie.
0
0Ilt3
~d:iej, Batorego, Sop0ckiej, S!era• go Towan:ntwa Krze11iien'.a K:lltu- Dz'.ś i jutro o godz. 19 ....,. ·st6Pl 'Io;'
I kow~~iefo J na Księżym ~nyi;:e. ry S':l'ieckie!. Na l)orzad&k obrad Teatr:. W!elkjm Bogus!aw KaczyńDz:a trudno jeszcze pow:edz:eć. !łoża s;e rn. !n. r~ferat:v: Władv- s:.i z l)rOj!!"'amem .Chloi>iee ? &>1 ·!e ch<>'nek ;ct;p'ą łoaz!a:iie. K'e- &łaW"& Le
e10 - „Sw!eckie wu- snowca". O:iowiaśc! o bot!atym ż.y
rownictv;o OPHO obiecuje, że do- tości kultury" t J6zefa Fraszczyń- c:u ! pracy art:vstyczne; Jana K: starczy tyle, ile będzie trzeba.
skiet<> - „Udział Zarzadu Łódz. pury I Marty Ei:gerth llustrowan
kieco TKKŚ
w upowh~hnianlu będą archiwalnymi naeran•am! śp:
Jt. Jt. świeck'.ch wartości kultury".
(il \\•aiącej parv.
(je)

u
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W'AŻNS TELEFONY
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1

krotnie mformowatiśmy · ·~naJdzie się bar k1wowy I lu:ksusowa pi•niarnia, & z.ainstalow:mynil
węgiersklnti urz4clzen.i:am1r zakuplo11yml przez Zakła_dy Piw:owarskle
w Łodzi. W lokr.lu tym· trwajlł i>łtatnie roboty wykończ•niowe. Te· ·
odb'6 b ł
enn1czny
1 r .. Y ·wyznaczony na
7 grudnia, .a otwareie miało nastal)!ć w połowie tec10 f4i~fAca..
Tymcusem - ja,.lc na.a })Olnformował w!cepreze1 oddziału castronomii PSS „Spbłem" V{ l.odzi, A.
g-ulaszyliskł .- Jui: P• ras c~arty „Łodzianka'' została t:a\ana li
u.$zko<łzonych pn:ewodów k:tnaliza.
cy j nych , zna j-"„11 j ~eyeh się
w· u b"1-

czą,

w rtoreJ będ!!e su~ groma·
dzić zapasy p'wa. z; tego też po·

8
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tnformaeJa dużby dr o" I•
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Tydzieo· na drogach
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/:;.t;;;.

§

kontratakt1od

g

:2.

z.

~

S

~

~lUL.A
„Cudo...-n~' ko!uszei:" S
IVęg b.o. l(odz ia 15;
.• Czu)i:
•te ~'.vietn!e'' oo!. od lat
:5 ~
8
1 i.::,~:i'J.~ - „Pe:tla Oriona·• raciz. S
od lat i: godz lo.15: .,19~!" _ ~

s

U-15·1~

§

§

od lat U

IUO. :7

wodu :m6w o tydzlćń odwlókł się ~ :::~~::~J! ~:l:~~!~~z •
1-5 ~i!
termin puekazan'.a oo użytku pi- ~ cnturm·,~J„ '"RS
wiuni w „Lodz!ance". Trzeba bo- S
Dw. centralny·
SZ·U·SS
w!ern wyrJ.uyć t"'uz komorę oraz
D\v. Połuocny
11-21-33
boazerię.
S Poi:otowle clepłowntcz•
:t:-51·11
"' Pogotowie f!11tTcet}•cz11e
S f.odt Pohsoc
. 31• 31
33
Jednakże jeszcze przed śwlętL"Ili
Udt Południ•
33 -!•·!8
Boiego Narodzenia, przypuszc.zalp.ie ~ Pocoto"·i• cazow•
13_95 •13, 19z ./
około 20 crudnia. będzie można S Pogotowie dtwirowe
wybrał'! tię do „Łodzianki" na pi- S: 1'.l'::LEFON ZAUFAJt-;:7-H, ~~=~~:M
wo i do baru kawowego na pół ~ l\IŁODZIEŻOWV TELEFON
Z.\·
czr.rnej .z ciastkiem. O iłe znow S UFANIA _ 13• 10 • 11 czynisy
l'ALM.IAltNIA
esynna w codz.
nie zo tana ulane...
~
codz. l3-ll.
"'
10-:a (opró'ez 1>on1edz~a~6w>
~ ·tELRFON ZACFANIA dla '"obiet
~
(j. kr.) ~
z eląt- problemow~ - 17-łD-33
JUNA
w rodz. te-!l
~
TE.'lTJtT
BAŁTY!li:
„Indiana Jones" .-,
US.li. od lat 15; „Spotkanle na~ lVlEL
dziel" godz, H.80, 1?, 19.30
~·
Kl
- - &Od%. ' I
Chfoplee
lWANOWO „Indtana
Jones"
~
:r So;;nowca" (monodram B. KaUSA od lat 13 Cod'Z. a.so, n.
S
czyńsk:ego)
.20
19
29 wypadków wyda.ny!o ~ę w ~omyśle/: trochę o soo:a i bardziej S NOWY
- a:Ddz. !1 „Przyj~cl.el
PRZEDwtOSNIB
Ka0 h
minionym tyrodruU. w. ~z! i ·wo- uważa& przemierzając „handlowe"
wesołego diabla"; 19.15 .. Tango"
rol" pol Oli
111" c,~z 10
-· 060oy ""niosły trasy. Z kolei zmotor''ZOWan·,· kł1"en- \.' l'rIA.LA SALA - Codz. 17 •. ~1ot• 15 1~~0 i7 19 SO
.
.
J' ew6dztwie. C..łfti;-y
"'""'
r'
S ralność pani D"Jlsklej''
-· ·
· ·
·
·
śmierć, a. 29 zQ.Stało' rannych. Za- ci tóciz!dezo handlu chciellby nie- S POWSZECJINT' _ go-Oz. 1!!.! „PoPOLESIE „Gllnlarz z Beverly
5
0
11
notowano 29 k!>liltji, zat.r,zymano S9 nial wjeżdżać SlllllOChodami do ,...
clagi pod speej&lnyrn nadiorem''
Hills" USA
<'1 lat
a:odz.
nietrzeźwych kl•rowców, z .kt~rych s:klepów. 'faruujlł chodniki 1 łaMUZVC.:ZN_Y - Codz, 11 „Królou. 17• 11
jeden apowodowal · wypadek, a mi' przepisy dotyczące parkowawa Snfecu"
wt.Ott*1Al'IZ _ .,Oeh I<arol!" _
trzech kolizje. Ponad 'O _pi;oc. wy- nia. Dzieje li• tak ro In. na uli- N
pol. od lat is codz. io, 11.u,
padk6w,
·to
poti:~cenia
piecyeh,
-w
ca~h
A.
Struga,
Prochnika,
Jaracza,
MUZEA
iuo. 17. 1ua
Smiech przez łzy
więk!W'.lŚCi HWinlone ])!'".Zez nich n- Więek3Wski~go. Jak tak dalej pój- ...,
WOLNO~C „Butch Cassldy l
o:o fragmenty ustu JedneJ t: mych.
dzie, milicjanci z ,.drogówki." bę- S HISTORII RUCHU REWOLUCYJ„sundance Kid" US., od
lat
15 Codz. lO, tUI, u.zo. 17• n. 3o
naszych Czytetntci:ck: „~
ą~u.
Przed zbl!taj~cym,l •!4! .łwlętami da musieli zafundować wielu kieNEGO (Gdańska IS) god7.. 11-17
dllla c2ekalarn na autobut „F"
coraz więce.j lud:d biega po mie- rowcom świateczn prezenty w po- ~ ODDZIAŁ
RADOGO!!ZCZ
cui.
na Ret.Unl (pr!ystllnek za Kr:e:ś •
kl
ł
·
k
S Zgler'Ska ~47) godz lf-15
\nSŁA
„serce tyrana czyli
t':.!en!ecka) ort ąodz. ZUO• .Ostat-::e W p<>szu w.an U· iw1a2xl owycb s.~a l ms.ndatÓ'I\'.
~ ARCHEOLOGICZNE
!
ETNO·
Boccaclo na Wę1ttech" w.-.g. od
n;a „ef}:.a" powinna by?a
JIT%V·
prezentów. Bar.dti:ó t1> ładnie, il!!
~
GRAFICZNE (J:ll, Wolności lol)
lat. lł godz. 10. 12.!5. 14.30, 17,
jcchat o godz . - ~Z.39.
o godz. myślą. o blisk ie;hi .•le· ~win.'1i też
(ab)
godz. 11-ll
lUO
ZZ.50 2 m, 1nonct by!am wz!qć tak-·-----------~~-------~---------- ~ BIOLOGU E\VOLUCYJNEJ
Ul.
ZACHĘTA - „Te>otsle" USA od
sówkę 1 ZJ:mtast 10 !t _
~a(park Sienklewlcza)
codz
lat tS r:od:r. '0. 12.15. 100. '7,
p!aclć 105 z!. nby dotuat
C:.o
l·a '!"l'testęe!J n~• i.ioMno
tym
I.:'!
lG-!C
sit~io
s t
s
śródmleśc!n. w tym czasie pni::Zam"1ast c1'epłe1·
io~u dokonać n!ezbt1dnych icaHISTOrtlI r.nAST.'l LODZI - (UL
l t 15 ~„ •,urn
. ang. od
jechalo lcilka <tutobuSów n!„
.,,-aw
wymienników
c\epln)lcli,
S Ogro<io'wa 15) godz. tl-15
~~
li
. l ; ~KFt - godz.
tatrzymujric się, z taslo11tętym'.
11·mn'a· woda
·· ~6.rc 7 11ew11ofol4
usz)<;od:o~ Sl"ORTU I TURY.STYKI (Worcel- STYLOW~eans ~d~l„mę
1 od l
tabI!caml Taka przygoda
u•
"''·
· f j, «n
"' ta 0 21) gC>dz. H-:a
IS
d ·-;-••" 0c · P° ·
at
tym
samym ftiiejscu
:r t?łm
~ Wl. KlENNICTW.\
(ul .
P!ot:go z. 1• ..... ; „ zy 1ee! z na•amym autobusem
priydar•yla
w· włdoweu l!Nll ut, l'l'.l/m<tS ko.wska 232). Codz. 10-1&
rnl pilot~" USA ·od lat IS godz.
17 ·30 • 19 ·311
ml s!ę 11!2 po rat , p!erwsz11.„"
n owsktej s od p.iru m!nlęcy za.~ SZTUKI
IWteekowsk"iego H 1\a początku sweao !łstu ci:11miast ciep!~.1 tecl z kra.nów r!m~
godl!. 11-17
:\U.ŁE STUDYJNE „:Romant~ln!cz;.a wyro:!a :rd%!wlent11,
te
na woda. Lokator:y kłt~akrotn!"
S
MIĄST.'l
ZGIERZA
IDahrowclg the •tone" USA. Codz. tł oplsujqc podobne - 141' s!uszne
biterwedowalł w
adm!nlstracjt
Radiofotografia
:S sk1ego tl) lCodl!. 10-lS
seans zamknięty
uwc:ta.
slcandatlc?ns
historie,
PTZlł ut. Gitgarlfl4 41 ł ,w Zdklc.MIASTA PABIANIC (pl. ObrońDK'.\I - Iluzjon - wOtto PremlntrakttijPmtt
je humoryst)JC%nlc.
d:te Sieci C!l!ptne,1, 11t. bezskut~~
CÓW
Stalingradu
l ) · Jodz.
ger &'Od:!!. 11, li
~:Z~~w~~~f; ;;k 1~~vr~~d~~1e~~ „~~1t~dz'ł;t~P~,u;:~;~t~t~"1
najlep zym, nieszkodU~ym
I~ i~u
o!d\
i.łrfs~v.~~.~r1·
wca :e '1!e jest nam do Amieclrn ,
e:epte; wody. Kto zwrćc1 -plntqS
GDYNIA - ~ine> non ~top
od
ate śmte.ch to tei jakaś broń, a
dze za ~użyty gtiz, n«
ktMym
dla zdrowia sposobe•n
S
• • •
lCodz. 10-~2: „19~1" USA
od
µnz11 ti ;'71. n!e chcem;1 dnstac ~caotu;q ont kot~IJ wody. dQ r.s-.
·lat 15
w~iu. n ar:i:t~y czu wnodóv) to-i!a, muc!<r. 1 :my'l,m:'#ll. A:.! u;l'k
~ ZOO ~e w
Cod&. t-:ua
MŁOD.'< GWARDIA - .. Psy wojt4<fka
(ab )
~:yć się nie c~ee, te l!fz~: k;: .
wy rywania chorób płuc.
~
(kan do cooz. 14 30).
ny USA od, lat u codz.
10,
11

„Imperium

11.30;

:oosesii nr 22 orzy uL Wschodniej, bó~%~;;~iz!~~~c~ ~k~i::zif: '.~~il ~'r! t~ru~!~}:'„~i!~~~ (~:=~~ ~ ::r~~to;~~~~~
vdpcwiadać będz!e przed sądem z.s ce", · ~ ~tórej --· ~a:k już kilka:- \\"oda z:n!szc~y!<i k.-0:i1or~ chlodnt- S Pogotowie Ratunkowe
Stera.ni& Wierzbicka,

PQmysły na

Czarneg K • "

·an·

57-letnia
recydywistka

~ nsłużonym

'
nia
pr.acow·
nik()m Specjalistyczne-:o ZOZ
Gruźlicy i Chorób Płuc, ZOZ
Łódź-Bałuty I Spe<:}alletyczn-zo
ZOZ Medycyny Przemysłowej.
odznaczeń
przyznanych prz:ez

Dar dla CZM

we prz&• widuje ai111 ju.i doatllW ćledz.i do
Przez cały rak karp nie był u 1klepów „CR". Cl, lct6rzy j• lubili,
nu rarytasem I wygląda na to, lllOłll liczyć na lled2iowe maryi• l pr.zed świętami nie będziemy naty, których powinno by~ pód
„polować" na tę rybę. Zda.niem dostatkiem.
dyrektora handlowego
„Centrali
W każdym llklepie „Cę.trali RyRybne1'", W. Twardowskiego, po- bnej" bez kłopot6w klient · powi·
nieważ ma.my zapewnione dostawy nien otrzymać kons&rwy im!JOrtotej ryby na pozłomie roku ubie- wane :r: ZSRR. Są to „rdylikl i
gtego, karpi powinno być w bród. siawrida - 1łównie w oleju, chol!
Gdyby się Jednak okazało: że te- bywajlł też w pomidorach. Z.tl,)el'lgo roku łodzianie będa chcieli go ltiouo nas, że tapuy łll spore I
wlęceJ _ nie. ma kłopotów & de>- konserwy t. powtnny by~ .,,, c:,óatltowvmi transportami.
cłej sprzedaży.
Karpie trafiaJa Cio sklepów eta·
Jeśli ktoś jednak chciałby n
le. Zgodnie jednali 'l wiel<>letnią w:szelką. cenę zdobyć .śledzie,
to
~ndycją, ostatnio siedem dni przed niec;ll zarezerwuje so~i~ &po;? cza'""i'g.iJi'o
to ·"7~zyt
zakupo' w. Dla· su I "'~.·bleru alę ,_d.z1s. do
•Y
- „
~
p6 f1.rmo-.
ln
•eg1l też sklepy „Centrali Rybnej"
wego u 1epu u~~ec„ieJ • łdz1e 1
od najbliżs:zego czwartku przyao- rybackiej „Łosoś przy ql. Zamen• ·
óln'
...
•UJą szczeg
ie po k a„n&
porc j e hofa 36 · za--"-11edziano
„· ' tam do··
tych ryb. Bez wzgl~du na to, czy sta~ę tego ra.rytasu. Na <:O dtien
wybierzemy karpie żywe, śnięte mozna tu ~upić św!1>tec?e· to zna·
czy mrożone, kilogram koszl.Ować czy wykwtntn~ I drogie delicje:
będzie 355 zł.
czerwony lcaw1o.r (puszka o waaze
tO. dalł kosztuje 1000 zł). wę,dzone
Ci, którzy ·dot4d nie kupili ao- węgorze w ole'u I w calarec1e. Są.
lonych śledzi, mogą już o nich ~akż.e konserwy t-ns.re o~az św{e'Ylko pomarzyć.
Gdyby patr:zeć ze dorsze, fi!łd·r:r · i ł()l()s1e.
5:. lt.
tylko na statystykę, trzeba bil' powiedziec, że śledzi było w tym roJtU wlęcel niż rok temu (w IV
CJllSI"edztw
......,
~
0 .,
kwartale 1984 roku 9t)rzedano Ich
w Łodzi 310 t - teru 370 t . Ten
SłlAKOSZY

Muzeum ~ił ·ututa
Łodzi odbyła ai'ł wczo.
raj u~ysto5b 'Wr•cn-

USA od lat 15 •odz. 1a.1;;
- sean$e · zamknięte
Codz. UO, 11.SO; ..Seksmlsja" pol. od lat 15 godz 16.SO, 19
ROM."- „Dlabelskle szozę~cie"
pol. od lat 1'5 ~odz. 10, 19,30;
„Po.wrót Jecll" USA od lat 12
s.fg~~ ~· ~~% \!umów. Dzlecl„cych „Relax"
_ „Old Sur;.
hand" RFN-Jug . b.o. godz. u;
,.Sprawa Kra.'llerów" USA
od
lat 15 Codz 18
SWIT - „Pechowiec'' tr. od lat
12 godz. Ul. 17, !9
TATRY
_ „PC>llcjan!ka" !r. od
lat ta godz. 15. 17;
•. Dzieje
i:rzechu" pol. t>d lat ;a godz.
19
REKORD „zemsta pn latach"
kanad. od lat 13 goaz.
l S.1S.
POK OJ

!8.15
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SOJUSZ
..Greystok.e: l~geno& ~
'T'arzar.a 'l"łt.idcv małp" a::ig. od ~
lat 12 l<>dz. 15.45, 13 :a
!.\

~
~ ·

~

APTEKI

~

§
§

J\fiektev.·tcu 20. t-.l.cl:amlana 15,
Dąbrowskiego
H.
Lutomierska ~

!~~· Olimpijska

7a,

Plotrk.owska

Pabianice _ Armil Czerwonej ~
1. Kon!tantynów ~ Sadowa IO.
Głov:no - t.owlcka 83 Aleksan- ~
drów - Km;cJuszkl 4 Zg!el'z - S
Stkors~lego t~. O;;b~o'<".r.;ktego u
S
Ozorków _ Armil Czerwonej t<. • ~

§

DYŻURY SZPITALI

Chir"rgla u:azowa
Szp:tc.l
tm. Jc,ru;chera I. tilionowa a1
.·eurochlrur{?.ta - Szpital
l:n .
Skłodowskiej-Curie (Zgierz,
Parzęc2ews~a 35)
Okulistyka - Szpital Im. s;,.iodowsk\ej·C:trl.e
(Zgi.el'z; Parz'lczew'Ska 85)
Chirurgia d!lec:lęca In.,tytut
Pediatńl (Sporna ~6150\
Laryngologia dzleclęca - Instytut Pediatrii (Sporna !ó/50)
Chtruri:t•
szczękowo-twarzowa
Szpital Im. Barllck\ego (Kopc!ńskŁ;~~2;~tol!(ta - Srpttal tm.
Pitogov.·a IWólcnńska 193)
'Y'oksykol~a !nst;-tut ~led;:cvny Pracy <Teresy si
\\"enuolo~a
Prz:vehodrua
Derm:stolo~lezna tZakatnii 44)
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