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Rady narodow~ wsystemie
samor,ządu terytorialnego
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27 bm.
przewodniczący
Rady
Państwa PRL WOjoieoh .Jaru-.:ekkl
przyjął

pMebywającą

a.dy narodow• .ja.ko orga.n.f.

·z

samorząd u terytorJ.rulneig-0,
uwzglę<l·nieniem roli i pra.'ktycmyich doświa.d~eń Korrr.sji d11. Samorządów - to tema.t
nar.aidy przewcdniczących
woje-

w

Polsce
przewod.niczącą
Izby Deputowanych Parlamentu Republiki Włos
kiej Nilde Jottt. W rozmowie omówiono niektóre zagadnienia dotyczące aktuał.nej sytuacji mięazy
narodowej oraz współpracy mi!:dzy
Polską i Włochami.
P-0dikreślono
zgod'!lie wagę dalszej rozbudowy
polsko-włoskich stosunków jako istótnego czynnika bezpieczeństwa.
pokoju t współpracy w l!lurop\e.
W ro<.mowie uczestniczył marszałek Sejmu PRL Roman Mali·
nowski.

-

wódzkich rad na.rodowych oraz rad
wojewódzkich PRON. Obrad:t pro~~iadz:ł orzewodnic.zący Rady Pań
stw a Wojciech Jaru-zels.ld. Uczestniczyli w nich także przedsta•wiclcle rządu z premierem Zbigniewem Messnerem oraz kle rown i>ct wo Rady Kra1j-0wej PR.ON z }l'r'Ze-·
wod•niczącJm RK Janem D«>braczyńskim.
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POSIEDZENIE PREZYDIUM

OBRADOWAŁO

RADY MINISTROW
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Warunki rozwo~u
•
hond lu zogron1cznego
il

I

1955 r., je.st posze,rzenie uprawnień
organów
administracji
morskiej
do pięciu obszarów dzi:alania: żeg
lugi i portów, ochrony ~rodowiska,
rybołówstwa
mors'klf'g·o zasobów
kopali.n oraz rekreacji
wypo{'zynku.

PLENUM

SKIERNIEWICACH

monądami załóg
przedsiębiorstw
,;połe.czno-za.wodowymi
organiza-

cjami rolni'ków. samorządem spół
dzielcz;vm i innymi fo.rmami samorzadu i org.ani-z.a•cjam.i spolecz.nym1
stanowi wa•iny kie·runek ro:zw0<ju
'(Dalszy ci ąg na str 2)
demo1kradi socjalistyczmeJ,
wyraża oozycję .rad narodowych jako - - - - · - - - - - - · , - terenowy'Ch organ-Ow władzy pań
stwowej, a Jednocześnie oodsb.wowycb o rga1ńów sa morza du społe.cz
nego. Jej urzeczywistnianie, zgodnie z U :: hwała
X Zjazd.u PZPR

Na posied.nniu plenarnym iebra1 „ię wczoraj Komit~ WojewódZ'ki ~ZPR w Skierniewkacb. Obrady któr,,•m przewodniczył I selttetarz instancji wojewódzkiej Leszek Miller poświęcono dyskusji nad zadani.ami instancji partyjnych w realizacji uchwały ostatniej wojewódzkiej k=ferencji sp~a1"'<>
zdawczo-wyborczej.
Wpi:owadzeniem do dyskU&j! był
re-ferat, który przedstawił sekretarz KW PZPR - .Janusz Ludwiczak. Wypowiedzi z.abierających
głos koncentrowały się wokół najważniejszych problemów czekają
cych wojewódzką. orgainizację partyjną w czasie obecnej kadencji.
Wraca.no do zpraw poruszanych w

Następnie .Prezydium Rządu przy-

czas:e oh~ad VI Woje\.ódzk!ej Konfer,e.r.:cj'j Sp,ra wozdawczo-Wyborczej.
Dyskutanci zgłaszali swoje uwagi
do projerktu wojew6dz<kiego „Pla.nu
realizacji uchwały X 2',jazdu l Vl
Konferencj'
Sprawozdawdo-Wyborczej".
Zwracano
uwagę
na
trudności mogące wystąpić w trakcie realizacji wytyczonych zadań.
Mówiono także o konieczności
zwiqkszeni a
ofensywności
partii
na wszystkich szczeblach jej działania. ' Pnyjęty program chociaż
określa doś~ ogólnie kierunki di:iałania musi urzeczywjstniP..ć się w
pracy każdego ogniwa p:i.rW, w
postawie u;eregowych jej ~złon
ków.
W części organizacyjnej obrad
plenum dokona.Io wvboru sekretarza
Komitetu
Wojewódzkięi;o.
Funkcje t~ powierzono Jadwidze
Kowalskiej.
Obrady zakończyło przyjęcie uch-,

do ustawy o
organach administra\'j1 morskiej VI
zakresie 1anąd1ania obsza.rem mor
skim i morskim o:rnem prtvbrzeż 
nym. Istotna nowością w porów·
naniu z dekr„tem z 2 lutego

M. Orzechowski
rozpoczął

wizytę

\V R~KU BELGÓ\V!

W 301 dttlu roku slot\oe wse.
s:zl<> o goil'Z, 6.23, zajdzie 'Id o

80-lecle Polskiego Radia. N ( Z. redaktor Jan Weber w PR pracuje od
1958 roku Jest znanym popularyzatorem mueykJ, szczeg6Jnte klasycs.nej.
CAi!' - A, B;vbct:ńskt

[(j., 11l

utem

APEL PAPIEŻA ·

o zachowanie

. TOKAJ SOBlESKIEGO
Butelka wina
wę'gierskiel'o
280-letniego tokaju z 1706 roku,
ni<>.<1lyii 1vłasno.~ć Ja.na Hl So·
bie.~kiego, została zakupiona w
niedzit>lę w czasie sprzedaży li
eytacv.ine.i w Rambouillet koło
Paryża, za sumę
46 tysięcy
fra.nków. Nazwiska aa.bywey nie
podano,
Ekspert win
Ai-lhur Choko
poiaformowa.ł, że b11telka ta została ofiarowana niegdyś królo. WI Polski. a później· odna.lezlono
ją w piwnicach pałacu
wila.nowskieJrO.
AFP •. która podała tę wiadomość, nie pisze jaką· drol'ą tokaj zawędrował do Rambouillet.

JAK ONI TO ZROBILI!
Podczas przeprowa.dzania .spisu. ludności w Szwecji znalez10DQ rodzinę, w której dzieci cde·
reeh no!rnleń
urod:r.iły się w
tym ~amym dniu - 8 czerwca Przyszły one na świat w
1883, 1913, l946 i 1980 roku.
NA.TWTĘKSl

LOARZE

Pani l\I. w ·atherley z amerykanskie!l'o stanu Oklahoma opowiediiała,
.,w je,j okolicy wieją wiatry o takiej sile, lz za·
łamu.ia promitmil.• ~łoneezne wo.
kół pomidorów i owor.c czerwlenie.ią d11słownie w oczach".
Swa historie
zapreu-nfowala
ona w kanlrnrsie ł~arzy w am"
rykańskim mlr&cie Be.rlington i
otrzymała na~rodę im. barona
Munhausena.

zt

FRYZUfl:A Z„. JASZCZURK.'\
W Meksyku stają się obecnie modne
fryzury kobiet z
,żywymi" ozdobami. W pomysło
wo uczesane wlosv modn('! pani0
wulatają przv pomocy 'llłotych.
lub srebrnych nitek.„ jaszczur·
ki.
Zwierzątka są co prawda
niewielki<' , ma.fa zalE'dwie kilka
centymetrów dłuito~ci.
Jaszczurki te są piękne, zaś
ich sl1óra uod promieniami słoń
ca mieni się wszystkimi bar•
wami tęczy. Tradycja ozdabiania włosów w tak niezwykły
sposób utrzymuje się włród Indianek o? dawnych czasów.
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na fiii pinach

~1 i 11 . .5lte-r
spr~ w
za.g ra.n 1~ i.. n j eh
Marian Orzechowski, · za.kończył w
poniedziałek
wi.zytę oficja,Jną
w
Australii i w g-0dzinach wieczornych czasu miejsc.owego p.r-zybył do
Manili. Na lotnisku szefa polskiej
dyplomacji powita•li
wicetni>ll ister
spraw zagra.nicznych F:l!pi·n. MaTak prn1!11kuje się „czas" w Zam)1ta·l A. Tama.no.
khdaclt
Wyrobów Precyzyjnych
W o3wiadczeniu dla prasy fili- ;,Mera-Poltik" w Łodzi.
Fot. A. WACH
pińskiej min. Orzee"howSki pod>kreśiił zainteresowanie rc·zwojem stosun.kó-·.v dwustronnych i wsk?.·Zał
na komplementarność gospodarek.
p.
. 3dobienstwa tradycji
ni epodległościowych, a ta•kże niektórych nurpeR tót\· k' ' lt•;ro wycb obydwu krajów

wały.

jęło oro,jekt założeń

l

PZPR ,;

Program na

Biuro PT-uowe Rądu informuje: 17 bm. obradowało Pretydium Rady Ministrów. Rozpatrzono zagadnienia litosunkćw
gospodarczych z zagra.nicą oraz prt>blemy g06podarki morskiej.
Wykona.n.ie :zadań gospodarczych,
ujfityr.h
w uchwale X
Zjazdu
PZPR oMz w założenia<..h Narado
'\Vego Planu Społecz.no-Gosp,odar·
czego t1a lata 1986 l!l90. wymaga
akt~wizarjl eksportu, zwłaszcza towarów
wysoko
przetworzoaych.
Dla oslągnlęC'ia tego Prezydium Rzą
du przyjęl"o projekt rozporządzeń
w sprawie poprawy warunków
rozwoju
handlu
zagranicznego
Przew'dują one m, ln
wprowadzenie korzystnych zmian w systemie nl~ w podatku dochodowvm
oraz w oodatk11 od ponadnormatywny"h w.-r>łat wvna:trodzeń z ty·
tułu
eksportu towarów wysoko
nru•tw11rzonvrh . Prowadzona bę
dziP ektvwna oolit.yka kursowa.
stymuluiąca prod11k('je eksportową
i raeioniilizujac~ import.

Wp;;owadzeniem do dysik.usji bylo wystąpienie
przewodn i czącego
Rady Narodowej
rµ.
Kra:kO'Wa,
Apolinarego Kozuba, który podkreślił. że ustawowa ielea wspó!dzi a '.ania 1>I'lga·n6w samorządu terytor ia.Lrieg o tj. rad na.rodowych i
L!rganów samo.rządu
m i eszkańców
~e z w i ąz;kami zawodowym i, z sa-

i linfą. socjadisty.cznej od.nowy, po.
winno st·wnowjć stałą met-0dę dz;ałania orga!llÓW samorządu terytoriailnego.
W dyskusji stw.ierdzono. że dotychczasowy ok.res funkcjonowania systemu samorządu terytoriaJnego ·potwierdza słuszność ściślej
szego .związa1nia z radami narodowymi -011ga.nów samorządu m:eszkańców m~a&t i wsi. Wcielaniu w
ży-cie for m partnenldej wspó~pra-·
cy sprzyja powoła.nie wyspecjailizowanych komisji rad na.r odowych
do spraw
samorz:,i du .
Nas-tąpił
znaczny p:i-stęp w u &po~ecznie1niu
terytoria•lnego planowania społecz
no-gos,poda1rcze·g o, Rady narodowe
wyższych szczebli
przekazują coraz więcej u•pra wnień swyan terenowym od.powiednikom oraz .samorzadom wiejskim
i osied·l owym.
Dotyczy to zwłaszcza kwestii organiz<;>wain1a czynów ~ipolecznych . Na
niektórych t e renach jedna•k system
samorzariowy ?:byt powol·i toruje
sobie droaę do samodzielności.
Obradv" podsumował
Wo-i<;iech
Jaruzelskd. Wyraził uzmtnie
dla
wszystkich sil społecznych i osób,

Tele/09 stoi w pokoju na biurku, a abo.nent ohctdzi sobie po swO·
im .„obejściu", odpoczywa w ogrodzie, bądź dogląda ·pracy w nklar.
ni I w .kaidej cbwłll może rozma·
wlać prua telefon. Ta.kie zalety
nleiile z soblł nowocz~ny telefon
„bezprzewodowy",
Cudzysłów potrzebny jest o tyle, łe sam lllpara.t j~st <>ezy'Wiśde połączony przewodami & cem,tra~ll - ja1k w n-OTjedynie słu
KOO.Ciele kaitodiicddm i wśród wy- ml!tnyirn te>lefollJie zn111Wc6w wi·elu innych relig~! na cha.Wika nie ~!!'Sit -poł~iC'Zon& drutem
z
apiuraitem.
Można z n!ą odejś~ ak.
'świecie, dn.iem tp<>Wazec:~j
dJ.itwy o pOlk.ój i miłosierdzie mię 500 metrów np. od blurl<:a I uzysd-zy ludźmi. Z $niioja.ty-wy papieża ka~ i!>Oł11czenie.
Pod~bne urzadzeini&, wytwanal!lf!
Ja.na P.:wła ll, wl.aśniio t•go dlllia
w Asyżu mod!lili się o uchowa„ w rótnych ~Nlija.ch, pr:i:ywota z ao.
nie za«oroWn.eflo pOkoJu na Ziemi ba turyśd, którzy w ten sposób
przedsta,wicl•l• ia wiel.ki.cb ttllclf
.świait.owych.

pokoju

braterstwa· miedzy
Biciem dzwonów z wież wszystkich kościołów w Polsce oznaijmiono 27 l>m. r-0ZJpoc'lęcie dnia powtzechinych modłów · n.a świecie o
pokóf i braterstwo między ludźmi
Dzień 2'1 t>aździernilka b>r. · jest w

Oryginalna metoda
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(INFORMACJA

Wt.ASNA)

Orvgina.lna metOdę wyłf:oń
cza.nia tkllllli!D oprlliCOwia;no w Ozorkowskich
Zakładach
Pnemysłn Bawełnianego .,Morfeo".
Przy wspótp.ra.cy z Centralnym
O§rodkiem Bart awczo-Rozwojo.
wym Przemysłu Bawełnlane1to
zastosowano po raz pierwszy do
bielenia tkanin kazeinian sodo·
wy. 7.astE:>Pując doty.chczas używane substa1I110je (t:rw
szkło
wodne) dale on mięklki chwyt
tka.ni>lly, nie
-i:Mlieezysz.ezlllJąc
lej
tn.idinymi
d.o usu1nlę;dt
zwiazk.s,mi,

ludźmi

mo--

RFN

Polltojow, indQjaltrw. Ja;na P.srria
tI qpr~ K•ioła nymllkokaol.fck!ego poiparły w P~ Lnne koił
cloly i zwł4~i wymi.al!ldowe. W od.powdedzt na apel ip.ipieża wzyw.a..
Ją.cy waystikiich lu<bi dObrej wGl!,
ni·ez.ależn.ie od w~ej rel i.gd'I
i śwbat<l!J>ogilłldu, do wspólnego r.a.acn.g®żowania I wyslłiku
na t"Z'ec&
obrony podtoj.u I współpracy mię
dzy ludimi, we w.s:zyst(k.!ch kośclo..
tach i miejscach kultu reli,gi1jnego
od:bY'Wa.łY się w 'P()Iliedziałeik spe-cjaLne ua.bcńeńatwa I modld1twy w
int~ji za.chow.am.Ja 1 obrony pokoju światowego. W kooc~!Me.ch k•tollokkh od.C1Zytainy został kmnunikait bhlku(P6w ordyinairiuszy podklreś1aijący obowiąuk jaik4 ciąiy n•
wiernych. a m~alD!OWic!e podejmowmie. w~ków w celu obrony 1
zac'h.ow41l11.l,a_ l)dltoju.
(PAiP)

S:
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~

§
§

§
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Wo J'rainilcltuiroie nad Menom .roz~ły . 9ię w ponledzla.t.ir.
dW>Udnlow• komuita.eje na naij w)"łAnym
nczeblu mlędzy RFN I P'ru1cjia.
Uezfft'nicy rozmów
&ainclen
RFN Helmut KOhl, a u ~rony
ft'aneuńiej
prezydeont
FrlllIICOils
Mittettaa:i.d ot"m prem.d~ J&<:ques
Chlirac - .itoncen.t-roj, ~ę wokół
'problem6w poJi.tyftti świaitowe.j, w
tym r()l7)brojen!•. Jaik PO!d•ł& a.gen,.
cja DPA, ju.t w trakcie pl~n:rcb
rozmów podję,to problemaityłlc- atoaun6w Weeh6d.-Zsieh6d ~ ostaitn.Lm ameryb.ń!llko-rad~l~'kdm epotkantu w Reyłlc.jaivlku .

na str.

2)

Rxeoz.ni.c"y obu delegacji poda.li
tune raz.mów. że
pn.ywódey obu państw
uzgodnili
wyipr&e0wauie wspólnego stanowiska w-0bee spraw dotyczących kontroli :t'brojeń po &potkaniu G<>rbacz·ow-Reagain w stolicy
Is!amdii
Pn.ywódcy fraincuscy zgod.zfli się
:1 pog[ądern kanclerza
Kohla, że
.-potkmie w Rey'kjavi1ku pozostawiiło oit>wiarte dnwi
d:la · da>lszych
rokowań w 11-pra·w le kontroli zbro,p o pierw.vzeJ

\eń.

obchodzą:

Sl!yml'n, Tadeun, Sylwiun

w dniu dzisiejszym pnewlduJe
dla Lodzi następującą pocodę:
zachmurzenie u.miarkowane l
duże. Temp. maks. w dzień ok.
11 st. Wiatr słaby i umlarko·
wany, pnewałnle południowo
zachodni.
Ciśnienie o l'łldz. 19 wynosiło
1007,5 hPa, tj. 755,7 mm. ·

Z Ir

en ar a

1891 - Zm. I. Pocllewakł inicjator ł organizator pierwszego obchodu I-majowego w Warszawie
1883 Ur. K. Wójcik
dziilłacz SDKPiL ł KPP
1926 - Ur, U. Bereza - krytyk literacki
·
-1918 - Proklamowanie Republiki Czechosłowackiej
1466 - Ur. Erazm z Rotterda·
mu
humanista holenderski

Entuzjazm nie zawsze przemawia u tym, kto gti wzbudza,
ale zawsze za tym. kto go odczuwa.

Uśmiechnij się

USA - Jf;ponie
W poniedziałek rano na japqń
skich wyspach Hokkaido i Honsiu
rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę manewry sił zbrojnych
Japonii i Stanów Zjednoczonych. z
udziałem wszystkich rodzajów broni. Uczestniczy w nich około 13
tysięcy żołnierzy
w tym samoloty amerykańskie st.a cjon ujące w
bazach Pentagonu
w Korei Po-

- Pra·ce nad wdrożeniem tel
metody -· oowiedział aaim z-ca
dV'reklora do "tora.w orod11'kcji
w . Morteo" Int. Zdzisław Sk·o·
niem:ka w uroku Po próbach została ona już całkowicie wdroż'o.na do orodukcji Rozwiazanie
zglos.zono w urzędzie pa>tento-

łudniowej.

WYm

&. L.

cła~

KmultaCie na ńaiwvższVm szczeblu

Opracowana w „M-Odeo" technoloe:i a jest ta.ńsza -Od poon:ednio stosowanei.
P.ozwalla
o::>nadto na zmniejszenie w pro~
cesil' bielt>nia tkamin wody ut'en ionei

Wa.rto d<Xiat, te sa nim zamteresowane ta.'kże i-DM pr-z.edsię
bi0<rstwa brainźy
bawełnia.nei
m.!n. łódzki kombi nat bawełnia
ny im. „Obrońc6-w Pokoju".

(Dalsxy

FRANCJA

~~ hl!i~lvm rozooczeliśmv
§

ehca. 1)0dnl~~ sobie .ta.ndaird tycia. W · komisach ! na ba.z.arowyeh
stra.ganaich pojawiają się też sta~e
niby normal1)le telefony przewod<>we, przy czym
całe urządzenie
mieści Sifł w słuchaiwce. Czy zatem
„Bratki" l „Tltli.rpa.ny" :r;ostamą z
cza-sem UJStąipione
produikta.mi z
naipisem „ma.de ln Ho>tbgkong"T
- Wszystkie Ś·rod1ri łl1•c7Jlloścl sfosowaine w n•a .szym k'l"a,ju mówi
kJeirownUt działu ałutby teleikomunhkaicyjnej Dyrellroli Okręgu Pocztv l Telelkomuinlkacji w Łodzi, R.
Pietrzyk - muszą mleć atest In·
stytutu Łą~no§ol, c11y1J tzw. świa
dectwo homologacji. Ta1ki atest ma~

Imieniny

Lotnisko w Aguacate w Hondura &le •k"1 atartnJ11
do akcji 11r•eciwko Nl.kara1ut •amolot;r contrH l łeb amer7kail1ktch doradców.
CAi' -

AP

Jak pisa:e Agencja Kyodo. są
to pierwsze manewry ja'Pońsko-a
merykańskie z udziałem 3 rodzajów wojsk lądowych
powietrznych i morskich Celem manewrów jest przygc;towan ·e armii Japonii i USA dn wspólnych dzia ·
łań bojowych w warunkach „nad .
zwyczajnej syt uar.l"' w Azji i strefie Ocea-nu Spakojne'go.

- Ja Jestem
doręczycielem
opóźnionych prz esyłek. Ten list
do pana został wystany z Katowic w 1957 roku ..

POSIEDZENIE PREZTilIUM
KOMISJI PLANO,VANIA

Przed meczem w Amsterdamie

Holendrzy w dobrej formie
Rozgrywki holenderskiej 11.gl ~Lł
karsk.iej tocza ai~ od Ja,t pod dy1ktando Ajaxu
Amsterdam, PSV
E indhove-n I Feyenoordu Rotte-rdam. Z tych trze-eh klubów wywo~h:i się tet zd~yd()Waina więk
szość irepreze<ntantów kra.ju.
Chociaż kener Rinus Michels dokonał
wielu zmian i odmłodz ił narodową
drużynę,
'Drzyna.Jeżno\ŚĆ
klubowa
kadrow iczów
jest podobna
jalk
przed Jaity.
Na. trzy tygodnie przed eliminacyjnym meczem Mistrzostw EuxoPY Holandia - Polska. w Amsterdamie (19 listopada) czołowe kluby
tego kraju demonstruj:\
wysoką
formę. W 12 kolejce
ekstra'klasy
lider taibeli Ajax roiigromlł lll• wyjeździe AZ 67 Aal~mau 6:1, a lt1Jjlepszy 1U1aJpeor drużyiny klubowej
I reprezentacji Marco Tan Ba.sten
1P<rlwierdził
wysok4
dyspozy-0ji:.
ElfeldDwD'ie wyipadł tadcie wyst~p
PSV Ei•ndhoven, który :polkonał w
meczu wyjazdowym Twente Enschede 3:0. Trudniejsą 'Drzepra.wę
miał Feye\lloord,
kt6ry u siebie
wygrał tyl'ko 3:2 z SC Veeondam.

Najwyisze ?Jwycię.stwo 8:0 odin16sł
FC Gronln.gen n.ad Exelsiorem\ a
vr dz i ewięciu epotk~nluh t-.j JCO-.
lejki padły at 33 bra.mk!, co w :naszej lidze t:da'l'U I.i• niezml'8'Nlloe
rzadk.-:>.
I'rowadri:I Ąjax
.Amsterdam 2'0 pkt„ wn>rzed!Zlljąc :\i:orzystniejszą <Óżn:ic4 bramek PSY Eindh<>ven. Dwa punkty str&ty do tego
duetu ma Feyenoord Rotterdam,
na.tomi.iist czwarta w talbel! Sparta
Rotterd.am ma jurt do od-rob ieni a
5 l>Unktów,
,podobnie
jaik De.n
Bosch i Roda lC.

Cypryjczycy
poza pucharową

burtą

Komi.sja Dyscy,pHnaT"Da. UEFA uk.a.rała. cyipryjsiki ze1p6ł ~ Niko-z.ja. z.a odmowę - jak poda.n.o z
t>rZyCZYn poli·tycznyeh - wyjudu
do Stambułu n'I. pucha.rowy mec.z
z mie1jscowym Bnikt.asem.
Apo'.eł

został

wykłuC201D.y

li

roz-

grywek o euro,pejskie puc-haq :na
dwa l&.t a. Muai zaipłacić 4o ty&. fr.
szw&jc. kary oraz qpł&clć kosz.t y
podróty do Turojl de-lega.ta UEFA
A W meczu o mist.rztQStwo I ligi i trój'ki a.r~bitrów. Przy=a'!lo Besilkw r.wiązku z
1!afka,r'ki Wisły Kraków '(')l"'Zegrały ta.sowi wa1'kower,
czym jalko
jedy;ny H!tpół baJl:
z Płom i eniem Milowice 0:3
(--8,
wc?:eśnie usy8kai1
l>rawo rrry w
-9, -9)
A Po 8 rUnd.'Zie I re.miale I Po- ćw i erćfinale PE.
lonią W-wa 3:3 S'Z&chlŚiel Anilany
zajmują 3 mie<js.ee w d1"1liY1Jlowyeh

W

SKRÓCIE

Plebiscyt

MP.

żużlowy

A W LondYl!l.l• od/byt sł4 iuro!ej
SpeŁniaJąc prośby lici.nych jesz.cze
mistrzów w bad'!lllinfonie. W g.rze w l.<KUI (choć l>o:libatwlony-eh lol)ojedy~zej mężczyzn
trlum!ował ka.lnych lmprm) sympaJtylk.6w li!>OCrozstawiony :i: nr 2 M. P'rost (Da- tu żużlowe-go. t>odaje.my i•nforma.cję
nia). który w finale wygrał i Au- o dorocznym plebl&eył!ie na 10 naJstraHjczy'1tle.m Sze Yu (l!llr I!) U5:8, popularnlejnyeh uwodn.ik6w PolsH5:5
ki i łwlata. Poo<)bnie ja1k w p0A Podczas turnieju i:>0kawwego przedinich la<buh, prClij)O'Zycje list
w
meksykańskiej
m!ejsooW'OŚci kandydatów na·leoły przffyłać pod
I~1'Pa wystąpił B. Borg, który z adresy dwóch łódnlch propaigatoJ. McEnTC>e -przel(ral z Melksyikarni- rów :i:uila.
i!l&mi R. Ramire>Zem i L. Lava.He
~ toe adireay: ITANl.Sł..AW BA8:10 (graino jedmego seta. do 1_0 wy- ZELA, 111. Painora.mlosna 11, 93-411
ii;ra'!lych ii;eom6w).
Ł6di;
RYSZARD SMYCZEK, ul.
ZUBAJlDZKA 20/Sl,
91-0!1 Ł6di.
Zgło.szeonla
przyjmowan.
będą
(t~ie w nuzel redakcji) dJo koftca grudnia br. ZaJpreazam:r do uRozegrany w Łodzi elimina.cyjny dziaru !
tuTnlej seniorek m111krocegionu centralnego w dżudo odbył al ę bez
udziału dwóch najlepszych zawodW Ma1Hnce koło Zgi•rza od.była
niezek MKS Palne Młod:r.! eżyJ.. bowiem Joanna Urbańska I nea.ta się osta tnla tegoroczna ~rnrprfJ'Z& mo:2:uch1>wska od tygodn ia przebywaiją tocyklowa - st~fowe elimlona.eje w
na zgrupowaniu
kadry Polski. rajdach obserwowa·nych. SpO!lrOd 40
przygotowuj~cej 11ię do lis:tOij)ado- za.wod11ików n.Ajleps:r.y okaizał się
wych ME juniorek w Wiedniu.
reprezenJtaint Avii Swidnlk W.
W łódzkim turnieju w j)097.ć%oe- Doir0oba. Wyprzed~ił on D. Bł.asz
1ólnych
kategoria.eh
wagowych eztka (lk1. 50 ~) l J. BramdenzwY'Ciężyły: E. Jędrzejczak (Peli- buorta f!kl. 175 I ml ceim) o'oaj
ka.n Łowicz), A. Ja.nicka. (Resursa) MKM Dąbrowa. Konkurenelę mło
A. Borowiak (MKS PM). A. Wi- dzie-zowa n.a motorowe~ wygrał
leńska (Pel!ka.n), S. !hafu.n (MKS re:prt!"Zent11.1nt
łód?Jk\leco ltll.ulbu PM), E. Gnyp (Resursa).
K. Elchma:n.
fw)
tww)

Dziewczęta

na made

Motocykliści zakończyli sezon

.
wysc1g
,

Himalajski

16 październi•k& śW'ioa.it
obie-gł.a
wiadomość: włoski h ima\a.ista Reinhold Messner stanął
szczycie
jednej z najwyższych gór świata

na

Lho·tse (8.511 m n.p.m.). Jeszcze
niedawno nie byłoby w tej intormacji nic sensacyjnego. Tyrolczyk
od lał uważany jest u króla hima.la.jskich sttzytów, Ale tego dnia
ukonczył on na pierwszym mlejs·
eu zapoczątkowa.ny
'Przez siebie
himalajski wyścig, polegający na
zdobywaniu wszystkich ośmioty.
1ięczników. Jest Ich 14 i właśnie
tPgo dnia Messner wpisał na. swojej liście osiągnięć i ma.rzeń Lhotse
- koniec wyścigu.
Choć zapewne w jego śla.dy pójdą następni ałpi'Diści (za głównego
konkurenta uchodt i ł Polalk
Jerzy
Kukuczka) to Jedna k Włoch po?:ostanie "Pierwszy.
I
to
właśnie
Jest szeroko
kO'lllentowa•ne -przez
nie tylko a·l11>i·n;st:;czny świa,t.
Trzy tygodn ie weteśniej, 26 wneśn ia Messner
zdobył
t nynasty

Włrulysłuw

nie

Soporek

żyie

W pon.ied'l:lałkowym wydaniu
„Sł)urtowego Maga?:ynu Expressu
llu11trowanego" w wywla.dzle z
prezesem łódzkiego Kolejarza
przeczytaliśmy m. in.:
„nadal
będziemy si ę starali rozwijać w
naszym klubi<> szermierkę i mło
ddeżową piłkę nożną . Mamy u
ta.lentowanych chłopców,
kt6
rych szkoli były
reprezentant
l'olski, zawodnik ŁKS - Wła
dyRław Soporek"„. Zaraz potem
nadt.szła do nas smutna wiado_
mo~ć: w wieku 59 lat, trapiony
r.iętką chorobą. zmarł w jed·
nym z łódzkich s?.pitali WŁA
OVSf.A W SOPOREK. Były repre'llentant kraju, .i eden z naJlep~zych piłkarzy w powojennej
historii łódzkiel!o futbolu. Wraz
z drutyną u~s zdobył w 1957
r. Puchar Polski, a w następ·
nym roku mistrzostwo Polski.
był teł królem strzelców 11~1.
Jeszcze tak niedawno rozma wialiśmy z nlm nodcn.s jedne!(o
ze spotkań drużyn na$ze,;o okręgu. Miły, sympatyczny. zaw·
ne ~kromny. Wzór do ndlado ·
wania, a.utorytet dla. młodzieży
wielki sportowiec. Już nigdv nir
zobaczymy .ie,;o charaktHy•tv
czn!'.i J)Ostact na meczach dyscypliny,
której oddał się bez
r!'szty.
Czd6 Jeg<i pt.mlęel!

I

DZIENNIK

ŁODZKI

nr ZSZ (11151)

zakończony

przedostai\in.!
n& liście
m8'Neń
szczyt - Malkdu I zaru ))Otem,
wykorzy.tując
dob-rą
&i!dirndyzację i niez.le w&runkl &tnnosfeiryczne, do<konał M.torycz.nego wejścia
na Lhotse.
J. KulkucaJka t~ pl'Ulbywa w
Hima.Ja,jach, gd.~e
ja plal!lowal
miał
zaa.tatkować
2 ~miotyslęcz
nlki. Czy oslągin11ł ten cel? Pierwszy w wyścigu jest jedm&k Włoch.

•

• •

J aftt podoała. u•k•=d11ea. .tlę w Del hi gazeta „Inddain Exip:rem" w Himalajach Gairhw·a lu 7-l(i•nęła pol$ka
alpin istka
Ewa K.allnowska
z
Gdańska
Była ona kierowniC'ZJką
wypra•wy l!lłl szczyt Ga.n14lotr! I
(ok. 6.850 rn) . Dwóch lonuych uc-ustników te-j wy!prawy Z-09tdo ra«inYch w wj'padku, spawodo-ym
orawdopodobnie la.w!iną.

Liga szachowa
„Marchlcwaki" przed „Preserem:,
Łód'lklł i „Ka•klł .
W talkiej kolejonośei z.akoó.C%yła ubiegłoroczne roa;grywk.i
aachowa
li.ga zalkładów pracy wod. ł6d~t.
go.
Jak będzloe w tym rokuT Z odip<>w i edzią n.a to pyita.nle tneba. bę·
dzie poczekać. Póki co, org>aonizatorzy nacbowej li.gi 'l&'Pfll.t'LaJI\ kaJ)itanów drużyn n• dzlsleJne ze·
branle do ZKT „Prexer" pny ul.
Nowotki 41. Poezl\tek •ebra.nta o
Pollteł!hnlklł

l!OdZ.

17 30.

Nasz

człowiek zwycięża

Przez ody ubiegły tyd-zień rozgrywa.ni? tradycyjny, umochoilftwY
ra.id dz1ennlka.rskl lropre-za. organizowana od lat przez Auto Klub
Dziennikarzy w tym roku gości
ła na drogach wojew6d-i:tw:
siedleckiego, ostrołęokiego I w•ratzawsklego. Oprócz za.ł6g polskich na
st~rcle
stanęli
d-i:lennlkarze
z
ZSRR, NRD, Bułgarii i CSRS.
Miło nam donieś6, te I mlcJsoe w klasyfikacji generalnej ujęła. załoga MAREK MIZIAK
l\NDRZEJ PRZYBOROWSKI 'I eddzlału ·PAP z Piotrkowa Tryb.
Red. M . Miziak jest od kllku
lat współpracownikiem „DŁ", re·
,;ularnie drukujl\CYm na naszych
łamach. Zwycięzcy .l e!'hall na 1amnchodzie ,,Dacia. 1300".
Pierwsze miejsce druiynowe z11.i11ł zespół Bułgarii, przed NRD i
Polski\.
peB

ZJAZD DELEGATÓW ZNP -

Końcowy etap prac
przyszłorocznym

nad
&v

lcoń.cowy
e'.atp wklroczyły
11>r&ce n&d przyazłorocz.nym
Ce-ntrail.nym Planem Rocz, i!lyim. Projek,t uchwały Ra.dy MliJlolstTów w spraoW!e te:o p!.tnu był 27 bm. tematem posiedzenia Prezydium Komi.aj! Plamowan ia iprzy Radzie !Ministrów, Przed
podjęci em
ip1"2:ez
irząd
UChWMY
projekt OPR będzie jesicze przedm iotem lkon.su lt&ej! :ze :z:.wiąz:klll!Ili
za wodowyml.
J allc pod:kreślll w!~er, JlllVAwod.niczą cy Komiaji
Planow·lllllia
:M.a.nfred Gorywoda., pirzyuł()I'()CZIDy
ple.u odipowiad.ać
mus.i
w pe!mi
s>t.ra.tegic=ym celom iro:z:.woju społecz.no-gospodarcz~0
wytyczonym
do 19ę<J l!'olku. Zaipeownlenlu gospodarce zd-O'lnośe! do tirwałego 4 efeilr.tyw.nego rozw0<Ju, ja.ko podstawy
popra.wy wa.nmk Ó'W życia ludności,
pod;porrządkowama zastała polityka
tworzenia dochodu narodowego i
jego pod!ziału. W tym ce-lu nle21bę
c!Jne będ.zde
pnede
wazyst.kim
zwiększenie .torpnla wyilrorzystamla
inteonsywnych cZYillllik6w wzrostu
gospod.M·ca;ego, rozwija·nie 'Przedsię
b i orczości
I cospodarnoścl
oru
wd·rarża.nle postępu
technicznego l
przep.rowadzainle mn1an .rtrukituira.0.nych.
W celu tw~ m.Meriailnych
warunków wzrostu
efełk:tywnoścl
gospodar1kl pr()(jeklt CPR Ullklad.a
preferencje clJla powięokszem.ia nakładów l·nwestycyijnych zwi~uych
ze sferą produlk,eyjiD,, w tym głó
wn!,e z mode\t'ID.!'1lacj11
.p<>tencdaru
wytwóricze,go. Wyr8!Ual r~cego
znacz~ni.IJ, jakie w !k.reowa.nlu rorz..
woju gospodarcze-go pełnić rpO'WLnna
nau'ka I techmilka, bfld:cle zwięk
szenie udziału wydat:ków na ll"OZw &j t ej st.ery do 2,4 :proc. podzielonego dochodu !ll8irodowego, Pow inno to w sumie umoż.l iwlć zwię
kszenie dochodu
nairodowego w
1987 !!'Oku w grM!lcach 3-J,:5 '!)I'OC.
Wa:iJnym zadainiem ;przyszłorocz
nego :planu będzie zapewn ienie ,p ostępu w rówmoważeniu gospodarGdL
W tym ce1u powinna zostać ogran icrona wielkość
dochodów ludnośc i :nie ipo'kryitych odpowledinlmi
dostawami t>owar6w ł usług, n.ail•-

V

ż:i; przywracać

ir6~owag• między

w')'dao\jkam! i dochodami bud±etu
oru iiW'iększać p<niom za,.
pasów rynkowych 11p!"'Z yja•jący pop rawie elagłoścl mp!"'Zeda.ży.
ProjP.'kt CPR izatkłada, że pod9tawa pole:pszenla
warunlk:ów byi!t!
państwa

Słuch
(Dokołlesen.le

11.lldmaś.cl będtie

e

edukacj i narodow ej

1

planem _
m. !:n.

Z u.działem pnedstawlciell najwyższych władz partyjnych I
~ństwoiwych ro1:począi s ię wczoz:.aj
Wars z a wie XXXIY K.ra-

zwl~z.enie li

dostaw eyaiirowycli tyw,ności o 1,9
;>roc„ towuów n.leźywn<JiSciowycb.
o 3,4 ~roc. q.f.4111 pociaty wshl.g o-.
iplałc.alnyoh prmes 1AI~oś6 o ~

s procent.

EWG -O·

:w

jowy Zjazd Delegatów Zwi11zku Nauczyc ielstwa Polsk !ego.

Mm!litrowde apraw ucr8:1Uczn7oh
krajów EWG dyskutowali w poniedziałek w Luksemburcu m. I.n.
nad stanem ko.n.ta~tów li RWPG 1
poazczegól:nym1 krajami aocjallstycznyml. dotyczących nawl11zaail.a
stosunk6w oflcJal.nych oras zawarci.a układów· o wspó~a.cy.
Najbardziej
zaawaruiow1111•
._
r-oZl!l_owy li Rumuni,, która j~ w
1960 r. podpisała li EWG porozum ienie o handlu wyrobami przemysłowym! i utwonandu komisji
m ieszanej.
Komisja Ew.o stwiex'Cb& po&tęp:r
w_ przygotowaniach eto rokow.ail

z RWPG

ta.kie • tnn:rml kulami 10Cjal.l.st1cz.nyml. Na podstawie interu;ywn~
c! dotychc:i:uowych kontaktów ocen!.& ona.. te w następnej kolejności
powllntno dojść do zawarcia ukła
dów I Czecho&owlJCj~ Węgra.ml I
Polsłu,.

Jeśli ehodd • ~i EWG RWPG, to atrona zachodnia opowiada. 1ię za pominięciem problematyki handlu zarówno w pirzewldywanej wspólnej deklaracji, jak
I untładz!e o współpracy. E\VG
pragnl.e - regulować 11pra wy handlowe wył4cz.nle z poszczególnymi
kraj.ami 1ocjallstyczny~I.

u

tti\re w-. wtmd w

~

11.Pw powimla by6 nakle.roweru. na

...

to, aby wszylltkle t:armienenl& gos-

~czoe

macrnl&oi:rla
socja[!l.ltyC'7Jlled demo- wa.parci•
kracji.
Podkreślił
trwa.łoś~ tego
procesu. Nie jest to tendencja dorażna1
wy.niik:ają.ca
z potrze/by
chwm, 1~ z DrzelkanMtla, te upowszee'lrnlam.le socja1istye:zinego de.
m<>ikTatyzmu Jest r.god:ne z naturą
naszE!!!!o u11troju i z post~ ldtór y się w nim dokonuje.

.zinaddowdy

społeczne.

1lln!ej1ne
(PAP)

„ •. u

NllW111zud•

i--.
-J•

ganaim:I ipowoł&nym! łt17Alll ipań9hvo, IDllJI Olofa Palmego, uc11e•tnlc:r tego spotkani,.. wybitni 4irlalacze po'PrzewodnlozacY
Rady
P&flstw.a lltycsnl
. I
apołecsnl 11
r6tnych
zwrócił
uw~ Dl& ~ jak pa:dstw llaapelowall do obu 1upet"nad.w i ększej alcuotecmoiłci tych wy- mocarstw o nlezwłocmt•
wypracosibków. Na obsmym ętaple ~ wanie azcsególoweiro
J>OrOZumlenla
wą decyduj111:4 jest do'lton8JD.'le po- w sprawie maczneJ ftdńkcJI potenrlępu w sferze g~M'kł. Dlate- cjału nukleamero.
go d'Zilal.ailno~ć soołecxnych orga~
Weswano takłe de mOłttwte n;rbklego podjęcia rekowad w 1praw11
cdkowlteJ Hkwt4aeJI rakiet hll•kle·
ro uslęru I •amrotenla w mlęd~y
czule ich llezby na obecnYJJI polllomle.

'°

l"'Zetmleślników,

'P8dt. .)'~. IM
~
b1omw. ~ po®~ umo-

~

tiki•

telefony

~

styllzow.a.ne na „re- twladeclwo hom<J<l~acdl !nlltyibutu
, Łącz.naści i pojawią się w „P~e
- Jełll Jd ktoł pnywiŃł lub x ie", trzeba wyjaśnić, że w tej
kupił w kraju takle cacko, to O'f,y chwili apara.ty sprowa.dzaue z nmoże wystąpi6 e wydanie łwiadec gr9nfoy (pnewodowe ł beoZpnewotws'l
dowe) nie mogą byó lruitslowane w
- IiStonleije mo1ll!wość wystą'Plemla naszych mieszkn.niach. Przekroczedo Instytutu :t.ą·=oś cl , ale p r a.w- nie przepisów
mote doprowadzl6
dopodoble:6stwo uzyska.nie atestu do tego, h Wojewódzki Urząd Tejest bard?:o małe. Po.za tym k oszty lekomunikacji sablerzoe nam w oe6by]y.b y dl.a 'Pr)'Wa>bnego abonenta le telefon.
ba.rdzo w ysokie. Kłopot w uzyskaTant więc. jełl! pod.n09!my lluni u :uzwolen.1.a polega iprzede wszy- eha~. fo %WII"óćmy uwagę C%Y jest
stkim na tym., że Si'f>rowadzaone do ona poł~czona drutem :r tel~on.em,
nas telefooiy aa nasta wlone na nle- który ~ IJJ'()Wlnien by~ wyoproduwłdelwe pasma O'llfł.$totllwi!Śel, eo kowany "w Radomiu, a nie w H<>?!Cmogło-by
spowodowa.6 „part yzant- kongiu_
kę" w eterze. A'by jednaik nie pozW. M.
ba wlać naszych aibonentów mołll
woścl
k-orzystania 1 udogodnlEń,
jakle n iesie z "°'ba telefon bezprzewod owy, prowadzone są rozmowy między ministerstwem łącz
nośd a jednlł • firm belgijskich.
Na powszechny uacunek ~ uJeśli Belgowie wyproduku·J ą telefon dostosowany do naszych po- znanie i:ułużył 1oble nlew!ltpllwle
trz<'b, to b y ć mot~ telefony bez- mleulu.onlec Szczercowa Zózlslaw
o !'2ewod-0we poja.wl11 s i ~ w sk1e- Molenta, który odwał.n!•, sam na-

1nzyn1er1••1
•

produktem
genetyc:znei

J!lrytyJaJ<.a Ca•eta .,llunday J:xpreH"
powotuJ11c •el• na naukowców
1
W. Brytanii, USA I NRD twierdzi,
te wtrus powoduj11c:r
nleuleczaln11
I k:ończ11cą
11~
nleinad
zawsze
gmlerclą ohorob„ okrełlon11 mla'!lem
nabytego ffSPolU braku odpornofcl
- AIDS Jest produktem prac a zakresu tntynlerU iienetycznej, prowadzonych przypuszczalnie w ~rodku
badań medycznych wojsk 111dowych
USA W Fort Detr!ck, w 1tanle Maryland. Potwierdza On& w ten aposób Informacje podane 'PO raz 1>lerwsey rok temu przn radziecki t:rgodn!k „Lltenturnaja Gatieta".
Zdaniem amerykańskleii:o wlrueol1>ga d r Roberta Streck„ra z Kalifornii, hden wirus spotykany dotychczas u zwl.erząt n!e daje Objawów
podobnych do AID!!!. Oznacza to. te
wirus AIDS musiał ?Ostać „skonstruowany" jak motn11 sądzić,
z wirusa znanego pod nałwą maedl vtsna orn wirusa blalaczkt bydJecej. Jest niemal pewne powledzlal
dzlennlka!'ZOWI „Sunday
Express" dr !ltreclcer - te rekomblnacjt dokonano w jaklm~ laboratorium w lltanach %jednoczonych.
Opinie naukowca • Kalltornll co
do rodowodu wirusa AIDS podziela
dr John Seale z jedneito z laboratoriów wirusologicznych w Londynie. Uwsta on jednak. t.e do rekombinacj i
doszło
orz:vpadkowo,
podczas badań nad wirusami powodującymi nowotwory, w którym~ z
ośrodków cywilnych.
Nowo pow' t ał ym drobnoustrojem m ó gł za.razić
~ie który ~ z eksperymentatorów, a
pon i eważ okres Inkubacji Arns wYno~I 7 lat, nikt nie zorle ntowPł 8lfl
na wet nocz<1 tkowD. ~„ co~ s i ~ •tRlo.
Naukowiec 7 NRD pror. .T ~coh SP-

(

IU.KO'ltOZmull WISl'i'I
KIM IR l!łl!INA

Pnyw6dca
koroeasbfll. IDJll
•
Sen, który pnebywal • prs:rJactU.
sk" wlzyt11 w Zwl"»ku Radzleckln&
na r.aprouenle lltlchalła GorbaC90•
wa, npułclł w poniedziałek MoskW4
l udal •I• do krt.Ju.

Redaktor dep eszowy

pt, 8m9?'7WW•D7 d.)'nktor :tnaątu
tu Biologii w uruweNyteele berliń
skim, 1111dZ1. te „rodzicami" wirusa
AIDS •ą Wlłpom.niany juł wiru• ma~1-vlsna oras ludZkl
wiru• białaczki typu 1. Pro!. lep! dTtponuje
wladomogclaml, lt wldn!t w Forst
Detrlck w połowte lat sl~emdzleSl!l
tych prowadzono eksperymenty bakteriologiczne na wt11tnlach maJ11cych
do odsiedzenia dtu11oterm!nowe wyroki, którym obiecano, te .1~l poddadza si-. dofwtadczen.lam. wyjdą na
wolno!<!.

PROTESTY PACYFISTÓW '08.A
W aled.zlel, aktywlłei antTwoJ~
ne,G'o ł'Uchu amerykań•kleKO sori:„
nlzowtU duł!\ demonstrację 1 wiei
na 7:Dalt 'Pr'Otestu 'Pnleclwko uwl•
nlęclu do basy marynarki wojennej
Bangor,
na zachodnim wybn:ełll
USA atomowego okrętu podwodneł
go ,,Alaaka" kla•Y Trldent.
Okrtł
ten zawinął do Bangor 1 ~·
nlka. wgród uc11eatnlków demonatra•
c.11 znaletll si~ katnllckl arcyb!skuf
Seattle, Raymond Rnnth:.usen I bi„
kup Mlchael Kenny I .Juneau
na
Ala.sce.

ołJIODID llZK'OLJINlA OONTRAB

A4mlnletracija
BonaJ.4&
a-pna
podjęła decyzJ• w sprawie rea.llzacJI praygotowait zbrojnych crup ntkaraguaftsklch contr••
na teTYtorlum Stanów Zjednoczonych. 'PO tym
Jak władze Jtostarykl, Salwadoru I
Hondurasu nie wyraziły zgody
na
wykorzystywanie Ich terytoriów do
tych celów. Informuje o tvm dzl ~n
nlk „WA!hlngton Post",
powołu.ll\C
się na amerykańskie osoblstogcl oficjalne.

RPA

l'JtZBCIWltO WOJNOlll

GWIEZDNYM

Pon-.t .,. naukowców

b~eh

Katastrofa

wypoWledlllało Iii! przeclWko ud'Zlałowl Wielkiej Brytanll w realizacji
amerykańaklero
'Programu m!lltary-

w kopalni zlotl

acJI przestrzeni kosmlc11neJ w
ramach lansowanych przCl'I prezydenta Ronalda Reagana przygotowall do
pr'Owadzenla wojen gwiezdnych.

Uznanie dla obywatelskiej postawy

•

r

d.o m.p~ye
APBL DO BUPl!!RMOCARSTW
Ojwladczenl• w ieJ llPl'awt• dlw toku obr.ad ipr:ty1k.ładów harmo!yl! w nledJ!lell! cdonkowle
111!Jneg o wapól:dzla.lania. n.d narado.:
W
nlecllllel,,
na
Mko:daente „grupy
1przeoiW'1ł
wobM
Jto- gwiezdnych".
wych z Qgmw.aa:ni P.RO.N oru o.r- tnlJ'dJllowego posledlł&llla tllw,

tro".

•

byty!!"

Rady narodowe wsystemie
samorządu terytorialnego
.„

w;ka z drutem

'" seriwno Hlllhrtde Wlef<llllłnne,
j anc I d)ar&lty wytwe.rzarn e ip.TU'.Z

AIDS

Refer&Jt wprowadzaill-CY do d79kusjl, w Imieniu ustępującego Za.o
rządu Głównego, wygłos ił dotychczasowy prezes zw i ązku Ka:z:.ilnters
Plbt. Mów i ąc o pr acach ZNP W
min ionej kadencjL, licznych przed.•
slęwzięciach na rzecz poprawy pr$cy szkoły, w a runków tyci.a pra.„
cownikćw oświaty i wychowa.n!a,
zwrócił uwagi: - na braki I niedo-statkl, s jakimi boryka. się 1y&tea
szkolnictwa w na.szym kraju.
_
K<>lejny referat wprowadza[l
do dyskll6jl wnlosl?a minister
.
wiaty i wychowa.n.la Joanna M
_
!owska-Gumowska. PocLkreśHła. ~
obecne potrzeby o.świat y det~
nuje wyż demogntlezny. Do 1990 f t
liczba dz ieci l młodziety wn°"
nie o 757,15 ty-s., tj. o 8 proc. nią
nauczanie prowadzone jest 'W ZOł
tys. oddziałów 1zkollllych, a Ea p!ę6
lat bt:dzle ich o 40 tys. wti:ceJ
Tak duży gko'k wymaga o<ront,•
nego
wys iłku,
uruchamiającet:O
wszystk ie rezerwy pań&twa, jal
też inicjatywy społ~ne.
.
W dyskusji podnoszone
liczne sprawy od prol>le
.
bytowych pracownllków oawlaty
.
perspektywy oświaty l eduk
narodowej w XXI wieGru.
~
Duto alę 'DWw!ło o spraweols
'
tycz11cych pozycji nauczyclala. j
autorytetu i roli społecznej, Do
nuje trMka o poziom l wyilazt
'
nie kadry nauczyc lelsk!ej, two~i'
nie i!laletytych warunkbw ~
w azl<:ole i wi~'c• alę s t7'QI
wy zarz11dzamia ośwlał4.

Uczestnl.cy zjazdu ocem.!11 dorobek

związku w rolnlonej kadencji, wyt1,C.%ą kl.eru.nkl działania na przyltlość, wybiorą n o we władze.

współpracy

(Dołao6ezen!e -

oświaty

PerspektY'YY

rataj!lo
stan!lł

al41 na

niebezp ieczeństwo,

w obronie tycia i ?:drowla

50-Jetnł~

kobiety, zaatakowanej
przez młodego męicżyro~. Właś
nlt' poatawa Zdzisława Molenty zapobiegła traglcJ.Uym prawdo.podobale D:utłiom tll(o napadu, przyczyniła al4 do ujęcia 1prawcy, który na mocy wyroku 11.ądowego odsiaduje jut odpowiedni" karę pozbawłenł& wolmokl.
Wyd--.llt to ~awłło jednak trwał• iłlady w tyciu odwatnego szezercowia.nlna, kt6ry sp!.e~o 1 pomoc" innemu człowieko
wi, aam doznał o'brateil, a w Ich
ef~clt l!I proc . ubytku zdrow!L
Tym wlękn\ Htyafakej4 1Sprawiła mu 1:apewne wczorajsza ur<>czysto.łć.,
podczas 'której zast~a
szefa WUSW w Piotrkowie TrybunalJrklm ~ Boguaław Jakubowskl wyraził Zdzisławowi Molenele podziękowanie . za jego czyn,
wręcu.jąo

jednoeze.łnle

nagrodę.

(m-alt)

A GODZ, 7.łl. A. Struga ''· ,,Fiat
1ZSP" kierowany przew wtod:r:!mlersa
s. potrącił T-lotn!eao Maręlna. G.,
kt6ry d<>'llnal W9tl'Zf\au mózgu. WRD
wusw, ul. Wł. Bytom1kleJ co, tel.
57-18-łl,
ponuknJ• •w1M1k6w .,,.,.
padlnl.

Jak donOCZ\ 1 Joha.n.nuburta. 'W
kopalni złota w Rindton.tein 'fi
pobliżu tego największego miasta
RP A wydarzyła sit: katastrofa tórnleza,
w której zginęło aześc.1'1
czarnych robotników tej kol)alnl.
. Odmówiła posłuszeństwa "tO'lnda,
która. run~a w dół ny<bu 1 2ł
g6rnintam!. Górnicy byli uwięzie.
ni w klatce wllody 8 1odllbl. ~
nim udało alę !eh wydo'by6
powierzchnię.
Winda runęła IM
głębokość 800 metrbw.

ai\t

Z'"loki narkomana
zamurowano
Make.brycz.neio odkrycia dclr..,
li 27 'Dm. funkclonar!Utu stoł~·
nego Urzędu Spraw Wew.nętnn:rdl
w jednym z bloków przy uL Nowy świ at w Waruawie. PodcUI
przeszukania mieszkania nalei"cego do pary narkomanów, 11nalei:lo.
no zwłoki czfowieka sa.murow&ae
pod parapetem okna.
Według
wstępnych vstaleA,
8'
to zwłoki młodego narkomal!la 11
Woł<im i na, Dariusza D Od półto
r a rok u b ył on poszuklwan:v jako zag in iony . Jak zeznall śwlad•
k owle właśn ie wówczu w mieszk an iu t y m odb 'l' ł si<: ireans narkot yczny, zakońeŻon:r igonem Dariusza D. Koledzy , nie wiedząc co
zrobić se zwłokam i, zalali ,. .,...
mentem I zamurowali.
Właśc iciel został zatnymany do
wyjaśnien i a.
Sledztwo, pod nadzorem prokuratury, l>rowadzi Dz::lel•
nlcoWY Urząd Spraw Wewnę;tr1nych Warsiawa-Sródmleścle.

„Robur'"• Dziecko doznało wstrzą'u
m6zru.
A OODlll. lł.Q. Armll CserwoneJ
9/lt Janina I Józd I. pr1echodząc
Jezdnl4
prsy czerwonym •wtetle
wP•dll pod „Fiala 1261'"·· K:cbleta
doznała damanla nogi. a mlj:łczyzna
- eglónych poUuczed.
A llODZ. 11.11. ~ 96n,
A GODZ, 17.51. Głowne, 1Atw!Ok1
al XXX-leClła a. NletnełwJ' moto•
rower11yata Jeny p, n4en:rł w iyl 14, WKD WUSW poszukujp •wtacłk6w
pojazdu ll:lllPl'lłroweco, dcnDaj"o 11ft• przewrócenia •I• m,tczY1111y prowadzącego motorower ,.Komar".
r.u nori.
(.fsbl
A GODZ. 11.Sll. r.cteroa
torower „lllmaon" kierowany pnie•
Piotra S. potrącił p1e1zego ltt.11\mlerza B. (lat 11), który doznał ałłu·
czenla teber, Motorowerzysta doznał
ogólnych potluczeft,
Ml~zynarodowa Loteria DxleuA ftODZ. n.H. Alebandr6w 111.
11lkarzy „mękltna" - ZarzlldU
U Lipca.. l'o'l:o1taW1ony be• optekl
2-Jetnl Artur J. wbiegł na Jezdnlci I
Ołówn"IO SD PRL przypomir.os tał
P"trącon:r
pn•• '"mo„b64
na, :te w zwh1zku li zakoflcze-

„ •..

I

ZOFIA Otr.rMA1fOWA

(pA~

Komunikat „ Błękitnej"

Redaktor techniczny

niem ll)rzeda!y losów - odb!6.r
wygranych - &god nie z punktem vn J>Oll· l
r egulamll!! U
lot~rli upływa 81.10.1988 r.
JERZY BARSK t

1

CDP0,,1EDZI M. GORBACZO\VA! T. ŻI\VI{Q"\VA, R. REAGANA I R. GA1\1DHIEGO NA PYTAl\TJE .O PRzyszŁOśC Ś'''lATA:

„Jak widzi pan

przyszłość świata, ludzkości

Michaił
Gorbac.zow,
Todor ludzkości, a nie wyście .zbrojeń,
Zdajemy sobie apraw11. ie w waŻiwkow, Ronald Rugan i·Ra.jiv dążenie do pokojowego wykorzysta- Nlllllkach
~łisU!iienia
r6mych

Gandhi odpowied·zieli na pytanie „JAK WIDZI .PAN PRZY·
SZt.OSC $WL<\'IA, LUDZKOSCI
I CYWILIZACJI?", udane int
przez
komitet
organizaey jny
spotkania pisany „Sofia '86".
Spotkani!' to, w którym za.powiedziało

11d'Ział

około

posiada•nych przez ludzkość
i sił twórczych.
waszego spotka.ni& Jest
„Po'k6J nadzieja planety". Jej
szlachetna wymowa jest ml 'bar<lzo
b'lis'.ka.
Właśni• takim prQłn!e.n.lem przenikl1ięta jest rad:r;ieck.a konc~ja
zapew.nienla bez-piel!zeń.stwa WSl<1st;\tim, koncepcja pr'Oponająca prude wszyS'tndm redukcj• .z,brojeś 1
rozbrojenie.
•
W sytuacji zal8tn4alej P9 llpOtkani u w Reylkjavlku, mimo snanych p.rowokacyjnych cb:lałań administracji USA i brutalmego wypaczenia tego, co wydanyło się
podczas
islallldzkiego
spo~ainia,
nadal istnieje możliwość poszukiwania irozwiązań. S-ytuacja ta jest
także sygnałem dla tych wszystkich, którzy mogą i powinni speł
nić swoją rolę w dążeniu do odprężenia i r~brojen!a. N ass program rozbrojenia leł1 w interesie
wszystkich.
Jak widztmy przyszłość? Mamy
swój ideał, do którego dążymy.
Budujemy komunizm, l'POłeczeń
stwo „naprawdę ludZ'kie" - mówiąc słowami X:. Mar'k:sa. Jei;teś
my przekoo&n:i, że zdołamy .z.realizować wielką, humanistyczną zasadę,
przeka'Zaną prze%
twórców
marksizmu-leninizmu:
swobodny
rozwój katdego jest warunlk:iem
swobodnego rozwoju wszy&tklch.
Zostało to zapisane w programie
naszej parth~ Temu 1połecznemu
i humanistycznemu eelow.i J>od'porz11d'k owane zostały wszystkie nasze działania w ga.podarce, tyciu
politycznym i duchowym.
nia

środ·k6w
Dewizą

200

znanych pillarzy 1 60 krajów,
rozp0tnyna się 28 bm. I będzie
prubie1ać pod hasłem „Pokój nadzieja planety".
W skład pięci-b•w•.t dele1acji polskich pisanir wohocls~:
prezes ZLP Wojoieoh Zukrowski, Ry!ll.lard Frelek, Zycmunt
Lichniak, Wiesław Rogowski !
Zygmunt Wójcik.
Przekazujemy :za agencją TASS
tekst odpowiedzi Michaiła G-0rbaczowa.
Pytanie, na k·tbre p0<prosiliśde
mnie o odpowiedź, to bodaj najważniejszy problem naszych czasów. Samo Jeeo aformuł.owanie
świadczy o optymizmie. My talkie jesteśmy przedconanl, ie przyszłość będzie .

Najlepsze umysly ludzko6cl za.w1ze wierzyły w oat.atecz.ny triumf
rozsądku jak-o niezbędnego warlllllku normalnego ludzkiego współży
cia. Jest to wielka siła duchowa
pozwalająca
takż.e
nam, ludziom
radzieckim, być optymistami.
Jednakże
przede
wszyatkim
przyszłość powinna \lyć u.gwaira111towana wszya„tikim. Widzę jedyną
drogę rozwój .zauf&;nla między
n11rodami i krajami. W tym celu
niezbeidny je.st nowy sposób myś
lenia 1ł9lityc.znego, dl\i:enie do rozwiązania
1loba1nych probli!<mów

----
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WTOREK, Ili

PAŻDZIBRNJJ[A.

czarne reflek1Je. 11.10 Od ragtime•11
do 1wlngu. 11.ll0--1.00 Wieczór llteracko-mueyczny. 21.30 Nagranie Wieczoru. U 35 Ludm!la Marjań~ka: „Mlto~ć jest ogniem". 22.10 Słuchajmy
razem. 13.00 A. To!etoj:
.,Wlell<le
kłopoty". 23.20 Muzyka naszych czasów.
24.00 Glosy, Instrumenty, na_
stroje.

PROGRAM I
Koncert. 11.IT
Komunikaty.
11.lflJ Sy~nał czasu. li.OB Ma11azyn Informacyjny, lUO
Ple6n!
Beskidu
Slą„kiego.
12.łS Rolniczy kwadrans.
13 oo Komunikaty 13.10 Radio kierowców. 13.30 Słynne uwertury. 14.05
Magazyn muzyczny, 18.05 Muzy'ka I
•ktualnoścl.
lT.30 Ten stary dobry
Jazz. 18.05 Problem dnia. 18.20 Koncert dnia
19 OO Ma~azyn inr„rmacvJny, 19.25 Chwila muzyki.
1.9.30
R•cllo dzieciom: .,Szczęście Piotrusia" - sluoh. 20.00 Dziennik.
20.15
Koncf'rt tyczeń.
20.39 Komunikaty
K rejow"j Loterii
P!en!P,:!:nej.
20.40
W kilku taktach 20,45 Muzyka. 20.55
Komunikaty Totalizatora Sportowe'"· 21.00 Komunikaty.
21.05 Kronika sportowa.
21. ts Wieczory ch"P 'low~kłe. 22.0~ Na rótnvch \nstrurr•ntl\C'h. 22.20 Gwiazdy stare.~o klnia. 2~.00 Wlad 23 to Panorama ~wia
ta. 2-1.25 Chwila muz:vkl. 2~.M Poetyrkle pr~zentacje. 23.50 Melodie na
11.00

PROO~AMm

Jazs lat
011!emdzleool11t'J'oh.
1J 30 Szlar.hetne zdrowie. 11.40 Gwiazda tygodnia 11.BO W. Orlow: „Demon z alt6wką". 12.on Serwis Tró.1kl. 12.05 W tonacji
Trójki.
13.00
Bob Shaw: .. Milion nowych
dTli„.
13.10 Powtórka z rozrywki.
14 OO
Symfonia pleśni Gustawa Mahlera.
15.00 Serwis Trójkl
15.05 Rockowe
archiwum. 15.40 „O sztukę czasów. w
których ty1em:v". 16.00 Zapraszamy
do Trójki.
19.00 „Winien" I .,Ma"
. aud. 19 30 Troche swingu. 19.SO
W. Orlow: „Demon z altóW'ką". 20.00
Cały ten roclt. 20.45 Warsztaty muzvczne. 21.00 Pamlecl Waltera G!Re~obranoc.
k.lnga cz. II. 21.45 Książka tyi?odnh:
Timur Zulflkarow - .. Powrót Chodtv
PKOORAM n
Nasreddlna".
22.05 Int.
sportowe.
22. !S Kronl·ka Jazzu 22.49 PosluchRć
11.00 zawsu po 1edena1te,.
11.lO w11rto 23.00 Opi-ra tygod nla: a. RosMuzyczny non stop
12.00 Tematy sslnl - „Wilhelm Tell". 2~.15 Czas
z rezonan~em. 12.25 Portrety sknvp- · rPlaksu. 23.50 A. Olde~ .. Immoralikłiw
1azzowych. 13.00 Wiad.
1~.05
sta".
S•rwis informacy:lnv (L). 13.10
Ze
snnlecznytl" mandatem" - and. KryT1'!L1'!Wlt!:JA
styny Tamulewlez (L). 13.20 Kapele
Ma?owsza Pl„cklego. 13.30 Album ooernwv. 14.00 Seans filmowy 15.00 Art11r
PltOGllAM I
F'ron•eger: .. Jestem kompoz:vtorem".
15.10 Koncert na bis__... zesońł Mistv
10.00 DT - wladom*I
In Roots w Brnkse1l w 1979 r. 16.00
1010 P'itm dla 2 zmitily „I~
nziela. style. eookl. 18.50 A. Chris.
rlum" f4l
tip: .,n,Jeqiecit1 Murzynków".
17.00
10.~ MaJ?BZV'!l Dornat<>NI.
Wlad.
11 OS
l!ozwfazani<' za~adki
mu7.yczne.f rr.1. 11.10
Aktualno4cl
11 1.S Pt-a wo na co dzień
t1nb (L). 17.30
„Wtorek 11 ekono11.2() „RenlfM" - leleń ~ł!loey"
mi~
aud. (L). 17.l!O J,ódz1<1 Maradziecki film -przyrodi:azvn Wo.fskowy (L) 18.10 .• Koncert
t1.IC'ZY
1esłennv na
dwa ~wierRzcze" pn.Y11!2() DT - wladommcl
J?ntnwan:v 1>rze11 Mini~ Hoffmann (L).
H!2:!! Dla młodveh widzów: Allta1a.~o Klub Ster„o
ln.311 Wieczór
w
d.emJa mun-CZI!.•
tilharrnonU. 21 00 Wlad. 21.l!S Wie11.00

KRYSTYNIE MARCl'NIAK-BUDZYŃSKIEJ
1· JERZEMU BUDZYf'iSKIEMU
wyrasy nczerero

l!'lp6łcsucla

TBICIOWJU

KOLNICZBI lł'P(U,DZTBLNI
PRODUKCYJNO-USŁUOOWBJ w WARSZBWICACB

K.OLEZANJU I KOLEDZY

•

Dnia U pdd1lerplka 191.'l l'. sakońC•Ył •woje pruowite tyole,
nass najukochaflsz9 l'd11,ł, ójclec, Brat, Tdć, Dziadziu' l Wujek
ł

1T.111 Telee:icpr17 30
bll•~ ltr<>INnl .,,ubi.
18.00 Telewizv1t'lY lnformMot- wYdawnlcu
1~.30 G1' o mlllOll
19.00 Dobt".a'l\OC: „D- koą I k'llrek z rat11l!zowej wieży"
lt.le Klln.lika Slk'oweg0 osłowi...
Im
.
18 30 Dziennik
IO.OO Azjatveka ,,odirdł - · K ańska
R!'publika LndowoDe-mokratvczna
IO.SO ~rmoM'lum" (4l - kam.adyJ1kl IM'lał obye7.a~Y
2110 DT - lro;menta.n:•
21.40 Wiec-7.6r z X Muz1t
22 ~ Jezv1t alllfl~191'tl (M)
23.00 DT - wiado;moiei

SROZPAtZOMA. RODZINA

tdcler,

PIDNOWO I trawa., b!Uk,
tna,
glob, Ural, Irena. a.una. tzal'lałan,
tarantula, rower, manko. ll:ot11t, ·~
ka. rafia, Krata, ?'llUt, neon, eta-t.
Nagrodę w p0st.ao1 talonu 900 Ili cd
!'Dl'I •. CJ!:NTRAT~" w I.od.li wyloeował:
Paweł Mo•lt\•kl, Zg!en,
ul.
Dubois nr 14/28 - odbiór w „C:entralu" il0k61 n:r I01 (VIII piętro).

DN'IA li

...11

atan!1ła-w

li> -

Vlftitl&,

aluz, ateat, azambelan, ar'k&, rama,
owal, Nina, kret, u.rok.
ta.ra1r1 t10la,
szyna, tafle, u.rOda. trakt, tran..

lfT 09 J'~ Mlfl•lRI IMl
lUO „w Nieborowi•" - .,o1llW
film doła:.
1!Uln Wladnmoścl (ł,)
te.IO „mn.ey łwlM" ;;t. .,11:11\'SOwi•kG w dłu'llCI( - .....
fLlm l'l"!lyrod.t1.fez1
19.115 Piosenka~ tygodnia
tł.~ Dzlen.11!11r
!O.OO Rode! li• Po1ttlr - Nf.
IMUIO Klucs do now•l rnuzyld
11.00 Mvłletn.le
Ma
kolouln•

Bn:ozoweld

PA.2DZDlllłNIKA

.-.łdslemilra

Dnia •

zmatt

-..

„

U. roku

STANISlAW
SWIDERSKI

„ -·•-

Pom•' -4b•dst• 111,
.tanu katolickim na 2:anewle w
dniu lt patdzlernlka br. o 1odz.
li.SO, o esym uwiadamia

KAPUSCIASKIEMU

., ..

Michała
Kapułclłisłclego

l p'RACOW·

IPOl.D~LMI
KZBMrBSLNICZBJ „WŁO.IUl'O" w
ŁODZI

„.,....,.

Dnia • ....
:11111 l'9IN
zmarł nacl•, w wlelinl " lat

•khdl!Jtl
IUBKO'frinCTWO PRACOWNICT s

.........,,,.......
„ -„1141.

w War1uwłe

...........

lł.30,

WSPOŁ

PRZBDSIĘ-

8IOR8TW A

ZAGRANIC7NEOO
„PUKllX:" w ŁODZI

Pęcl'llłeat w, 1~1teldla -tiku
t lt6lu •wla4anrtamy, te w dniu
15 pałtlllłernlka ltłł r. smarła, w
wl•ku H lat, 11.aHa aaldr•,łHa
Mamusia, JlabelaL Tełcłowa, Pra·
!tabela, lloltra l c:leeta

„JANINA

ALE'K!AND!I
GRVG'OR·OWICZ
28 p!lidzlernlka br. e 104•.
o C:ZYID uwladamlaj11,:

111gr

IONA, SYN ora1 POZOITALA

te«•.

JłODZINA

....ełełtd

ł.

Pe1ne!t „114«1te _.. w !latu
d;d•l•Juym (wtorek) 21 patdzlernlka bJ, o r;ods. 13.45 na cmenurau w. Rocha - Katlo101zcz.
W aleutulonvm talu po1o•taje

„ •..,.stel t w-,ehowawea

WJ'trowałHnh
lł.JI

I

93,

na1:11a 11.aJ11kocnaAl'la Matka I Babunia, Cslowlek nlaehetny I wiei.
klej tlobroet

o

c~m

1&wlatla111t.t.

IYMOW•,

WMU-

POZOSTAŁA

RO•

Po •tu1lch •lerplenlacb. llntarła
dniu • pddzlernlka 1911 roku

ł.

ł

IWlek ••"'Pl " tlnłu li patdslerałb lit. Nrodal
łw, l6Hf& (Ruda Pabianicka) prą •l.

lrefetoła

SYlflłM

s domu KAKOLAll.
1Jroqy1tołot pogrzebowe odbędą
~lę w dniu !8 J)ałdaletn!ka br. o
godz. 13.30 1 kaplicy s\11tego
cmentaru w Zclerzu, przy .i.
Piotra Skarał.

CORKA,

STANISŁAWA
LAT ff.

•w.

aOMtMĄ

I WNUll

W dniu li pałdzlernlka 1981 r.
pnetyw1zy " lat
ł

P•

tRENA
GUROWSKA
wdowa po

edb44sle Illit łllła li
pdds:tll!'nlka br, (wtorek) e ,OOs.
15.30 na cmentarzu
Antoniego
na Mani.
Potrfflł

suce

zmar.ła,

ł.

P.

ITM s

100911 1-E

•. ł '·

:JO"!lł•nl

'D'roewYńołet 1101riebowe &dbęd~
•I• w 4n111 li pRłdzlernlka br. o
1od•. l i w kaplicy cmentarza
rsym.-kat, Zarnw.

młodstny akadew~

Parnel.

U•

g.Jt

JOZEFA
ZAWADZKA

RATAJCZ'łK

Ł6d1kieJ.

1~

Z wielkim 1111utkle111 "wladaml:.my, ie w dniu !6 paźdzlernl
lta 1986 r: imarla, pneływ~zy lat
93, nasza kochana Mama l Babcia

•. ł '·
JANliNA
KO!L11CLATKOWSKA

RODZINA

LEFłCZUK

„lfA I

pałtl1lernlka

1

198l

Dl!INA

KRZBMIRSB.A.

HAlBLl:ł:Sl!A

m„• "-llokba
„ w •ntutalemli uwiadamiar. 11111arła prsetywesy l11t

IYMOWD,
CZlll NH

LUZAK'

•

ipr~l• -

57~3.

W!Jfu\t'Y 15, l'Ods. 14.

W g~bokłlll lftlUłkt:

ł '·

ALEKSANDER
Pollteohlllllt

O pes.

714-<12--00, KrM.
10007 t-E

„l!lIJEKTROMI!X(HlA.NllK.A" pl'&eowin.lb Mltrudml•. &4-07.....
1008() g-IE
PMY'J'MJ; 11J118nytMipl•lll1e. ~e~~
Ndentiec.
1000.1 t•.E
MURARZY, beltionlan:'1- u~rudinl•.

w

mgr int. TADEUSZ TEREBIFłSKI

urorudm.i..

S1JW.AIC1JKĘ -

HENRV!KOWI

• dlNlltra Wt..a t _ . . . _ •wl•4-la•1• le w łan• .....
lMI r. „arł aa1le, ••n aaJukocha s.,, M_. t OJ•I••

Pngrzeb odbędzie si• w dniu Zł pdd11lernllra ltT. (łro41aJ t
· 11.30 11.a Cmentarzu Komunalnym Doły. Pogrątent w Hnutk91

lk~

~rudni•.

WANDZIE
. MllOSZ

Pognełl 11411ł'41mie
t arzu Br6dnowektm

9003 (-Jl:
ulfklgl. Hydrwn,\.

„WOD-IKAN" -

wsp6łon

łsłeiilllia

wteloletnl pra cownlk pneroy1łU lekkiego l precysyjne10, o41naesony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzytem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 40-tecia Polski Ludowej orH Honorow11
Odznaką m. Łodzi,

-85). 57-14-96,

DZIAłAUlj 'budowfl~ lulb a.gment
~ałutY) lk.uiplę.
Usty 10021
Biuro Ogło.uń, Slwiki-icze. 3/6,

Wyr..,. Mrtle•n•1•
lloledwe

SAKZĄD

IZUło«ly

M

9994g~
ilrup!ę 1~ r19e4-

ZDECYDOWAINiiiE

llODZIMA

eła

b61em I smutkiem uwiadamiamy, te w łat. • pał
dzternlka 1986 r. zmatl nagle. w wieku N lał, na.Iii naJukochaflHY
Mąt, Ojciec, Brat, Zięć I Dziadziuł

P.

"wczoraj zgloszeni8'

13.10 Wi~ wtad01111°'4ł

KADA,
KICT

Łód.zit. „ V era!'
od d wóoh Illit
spned.lllje ewoje ~B!lli·n:r ~ Chm.
W ostaibni11, niem.lei• po ro iplerwlf/.Y Chińesyciy
ddkonaG.! wytbo!N

RUBINA C20I ąnedaał. Tel.
M-37-88.
SZWAOZK.Jll ~~. •Ycle llul'i61': n.itrudmd•. i?rlzęd.z•!lll<luia
111; uGcl;ad,
Slll!m 1-E
ZATRUDNIĘ młodego rwnc!stę. ~-13, wi~.
lO<Jaa 1-1:
KUPIĘ J.o.e,, (lt&ł). 52--80-67.
9WT r-E
DZIAł.JlUi 'bud.oWdtll\4, najchętbnileij
· 'll~roj0014 lcuipl~. 'ft!-57~3.
10009 ......
9ZiWAODtA ~. 91-86-38.

·dziś···•••

ł '·

Kolekcia łOdzkich
dzianin do Chin

'W' Chiin-.eb
111le sto.ud& .ię zuił<llll w Maym
wydeni!:u. T>atC ł«1 dmG>Ql'!t a ~
llr.ł będrz,ie mi.U ~a;raQc.te<r .on.de.o
tiowy. DzLam.iiny delrora.cy,j'lle, Mllłio.
- · wantada -,.w, tuW.
~ nowe ,,Made in Ł6d!" ba!l"dzo ęo.
etncrlogia, ek1ew., tua.11.
ddbdy .tę· a ~PlllOw!ono podj,6
PI".lNOWO: Kalenia.a,
prow1Hł
Libia, mtr, parodysta. ttul!ą, ma: eitfaperya:nent a e.aipr-.WwMti-em
krala, numera<!ja, ekwlpat,
'WIM.I, !JCh w Chinach.
Ikona, akord, atlet, ega, oko, NorNa iY'CMD>t. klll.mt~ chlńAlkl.ch
wid, puetynla. Weronlka, konto.
„V«a" opNJC<>W.ah
ta~ nowe
Nagrody kalążkowe
wyl090w&li 1 d.z-ian!aty ipr.zem·aiezone
111a ~ei
Zygmunt WALĘSKI Pablllnioe,
ul. dan.Slt!l, • „Telimen.a" uayła. 11
Armil Czerwonej 50/23, Jen:y
NOWACKI, Lęct:yca, ul. Belwedenka niob 111P&0}&11'114 kolekcję. Skl.W.. 9lę
ł'łóW111ie s tzw. komple-tów
81 /'IS, Jacek BA!tANOWSKI
t.ódt. ona
ul. Ga~arlna 7 /'li7, Eltbleta •Kl!iPA, .1k.ordyinowa•nych" (!blezer
ze
Wieluń, ul.
zawadzkiego lli'l, Ma- sp6dlllliczntą) O!%'U 1 wlld~ex • . rlan POWIERZA. Lódt, ut. Zacho- w.aiłlll!e obcis1yieh. Wi~le jest d~
dnia ·I0/78, Anna Jó'żWIK. Lódt, ut.
Selekcyjna 1S 1 Jakub HELWSKI, powa'llych, uwyipulkJ.a•jącyoh .,..iwetk" :nler:zadik.o ,.mały'C'h c::zwuyoh".
Zgierz, ul. Gałczyńskiego 18/211 •
Odbiór nagród ksiątkowych
w
sel<r&tarlacle redakcji.
(A, Wl.n.)
Ku.

...._..._OGl;OSZENI~

11.!0 Pan0<ram1 kl1\a radzieoelkleto
„To n.14l'tnożllw•"

glębokjm

ł

POZIOMO I Tybet,

POZl'OM01 elń-pa, bibliofil, pawian,
intru1, ee!on, ocena,
wtt"U&, akt,
lrrzyska, OkcydeM. ecAl.ito. Nlaty-

PROGllAll li

-przvruO!I~

DNIA 1' P A2DZlllRN'DU. -..

•

nam się Wlllliej.szyć te r6inice, to
w!e1e jednalk jeS'ZCze r.:z:eczy pozostaje do uobienia.
Bei<!ziemy kontynuowali
nasze
wyg ił'ki na polu d ~alogu I negocjacji w celu zb udowania klimatu
zaufa.n!a oraz podejmiemy jeszcze
aktywniejsze kroki w k ie;runku
osiągnięcia wzajemneg'O zrozumienia I wspó~prac y . Naszym celem
jest rnie tylfito zredun<:owanle ogTomnych e.TSenałów broni, które Istniej!\ obec·nie, lecz również stwbM!e.!lle świata, w kitólrym ludzie z
wsz:rstłkich krajów m!eH'by S'Wobodę decydowanie. <> tobie i o 1wo'ej przyszłości.
Rajlv Gandhi 1twlerdzl2, śe we.
la przetrwania l dążenie do wieczności są !;rnma11lentn11 cechą społe
czeństwa ludzlk:iego. Postęp cyw!d·!zacyjny - kontynuował - opi~a
się na tym twórczym pragmiein!u
rasy ludzkiej, klierując~j się powyż
szym! lnsty.n.ktami. Indyj5ka myśl
i filozofia J>Tzywiąa:ują iz111acczenie
do 111adzlei I optymizmu, k<tćre mnuHają umysł ludzki do poszulkiwan!a wyższych stopni 1amoreal!.J.aaH. Wojna i pn:emoe stoj' w
s.pn:ecznocścl z tym de,temiem fo
rozwoju lJllllysłu i ducha.
Wybitni i ffilldll'zy. pisarze, Ghyba
bardziej nit ktokolwleik !runy, wywierali wipl:yw n.a łwiat i n.a U•
mysq ludzlk:ie od ' z.aira.n!a ddej6w.
Jest .wpraw, budz1lc' nadzieję, h
wielu :11 nich jest pnywi~anych
rówlllff dzlsi.a,j do lpł'awy :l)Ołroj'u
I ~ieczeństwa lu<l**l
powiedział :Jll. Gam!h1.. .

d.zlan.IG IPN«r41-&C1JOlllY'Ch
~eiim.. J.nc wlladmno

Rozwiązanie krzyżćwek

z

•. ł '·

LAT 8' - MISTRZ STOLARSIU.
•
długoletni 11r11cowntk Ł6d:iklch 'FabrYk Mebtł,
Pogrzeb odbędzie się w dniu 29 paźd~erntka br. (łro4a) • 1od•.
U na cmentarzu Doły, o czym zawiadamia:

ł.

We-

tiul"Ud•l

P.

EDWARD MISZTAL

z

Hl.l!IO Dla dzleol: „Cojek" -

•klatta,_.

~kłatla:t.

ł.

0

wteepnew«M!ale1111eel llady · "91ł,
wyrasy 1i.bolr:l•re WQ61eneła •
110 wo«• lllOłl•.

• ,owo«• bterel

MATKI -

aa jak na.lwi!~ wwa.- nl<Mle: wt111;yll(f1 łla pokoju, pok6ł
Pisairz może zrobić wl.ele, jeśli dl3 wmyst.klohl
sy1tel!"!.6w apołecz.nych ·iiaaze iidea- wyposatony jest w uczciwe, szc!ZeRonald Reagan w 9dpowiedzi
!y I poclądy na tema.t przyszłości " i sea-decz11& dla człow!ęka słowo. stwierdził m. In.: Jestem :zadowonie zadowalają niektórych.
lony z możliwości wnies·l enla wikła
Różnie moż.na też rozumieć warw obrady m!~'Zyna~adowej
Nadąedł CZU anlał;ych. odpowde- du
tości społeczne. Jednak omawiać te ~lallllych dztałai'i w łn'teresl& całe konfere-ncjl pisarzy ! pO<!ziele-nia
proble'!l1y należy ooz obłudy I spe- go świata. Dotyczy to wxyst1rlch się z wa;ml m'O-jl\ "'Wi'Zją hviata w
kulacji, bez prób narzucania swo- narodów, wszystkich mn,tynentów. następnych 40 la.tach.
·Thomas J efferso.n., W'lel!lrt Ml!eich P-SJgaądów innym, przy Z<ril1:Umieniu tego, że świat jest ró&n~
Na zada.n• pytae.:iM l'o4w ..,.. rykańskl J*iit;vk. tilozot, architekt
prea:ydenit ł oczyw~·i• wy.bitny
rodi!ly ! pełen i;przecz.ności i n kow od.ipowilKtzla.ł m. !o.1
p!Nq, ,poririeldzlai kiedyś: ,.Marzelraidy państvv_o. naród, lpołe
Powiem
otwar.i-1
11Jeza1.-i.
od
nla przyl!Zło.łcl ppedkładtmn nad
c:z:eń&two ma prawo tło ·~
tece,
jak
.,.tue"
jfft
io
pytalllio,
hlstorl11
pn:enł°'°1". T,a d()I7ZUt
d·z.le-l'n ego w,.bornl i do poszM10waile UUU W pt'MlJZł<*i poohło.n~ odzwleirc·ledQa zuadmcz' oeeh• ania tego wyboru prz«i: mi.nycll..
N.a:Jwięlk.sU\ wacę Zwią.zek Ra- pokoleniom pouUikiwa.n'i• od,pow ie- me«-ykańsk!ego charakteru: wiara
mimo rozczarowań, n.ad2!el• m.!imo
dziecki przyw.i~zu.je do problemów dzi ;n.a inie, nurtuje ono cU.lsiaj ws:z:echstrcmnego r~w-o.ju e:tl:owie- jak Jlj,gdy przedtem-całą lud-zkośó, rozpaczy. Historia tego stulec-la
jest .nazneczona kon!lik:taml, w tym
ka,
zagwuantowanla mu jego m1lkmy ludzi na całym świecie.
dwiema najsbraszniejS>Zyml wojnapraw. Robimy wszystoto, aby życie
O~ywl:ścle nurtuje ono i m'l'.lle mi w historii ludzkości, któ,re pr2:enaszych lu<lzi stało 1lę bogatsze
laik.o polityika, j.alko o:kiałacza orały oblicze Ziemi. Jednakże to
duchowo, pełniejsze, bardziej t.reś państwowego, jalko ojca I dz-iadka stulecie
jE!IS't również świ.adk_iem
ciwe.
Zailliepo'!rnj'Onego
lose>m dz.leci I rozkwitu sił, które stwarzają caLudzie cza.sami zada.ją lłO'bi• pyN'i•
mam
wątpHwośei
eo
VMu!ków.
łej
ludzkości nadzieję na le,psze
tanie: cóż w naszym wie<ku atQmowym mote zdziałać lhteratura, do ~o. ie na jwtrzejny dz.leń życie, na stwon:e.nie łwiata oparpla.nety
IJ'"&cuj11,
wszyecy
il;-zeźwo
tefo :n& 111.!edo.śclcn!onych .zatadach
sztuka? Molm .zdaniem,, bal'd:z:o
wiele. Przede wszystkim sd po- myil~y ~ab.cze po'l4trc• l paa- spHwledliwośc!
I JIMlll&.llOwania
a.twowll.
praiw edowleka,
mal'&6 w 'woneniu i&kiej ałm•
sfery moralnej, w której wyśoi1
O puysło.U łw-1.t.a toOlł7 •
w . . . taojełl'e wta.t111~... llPOtzbrojeń, rcnnieoanle psychCYJy wojennej uwaillane będzie H przestęp sp6i- l'Węd.zy dwiema r6-kiym! kon- kanła 1 lek;reitarzf!in1 genera1nym
stwo wobeo prawa ludzi do tycia. cepcjami. Która 1. nich okaże s!11 Gorbaczowem w Islandii by1!śmy
Zachowanie wspólnym wysił'lci•m 1łuMma? N ajlepHym sędzil\ nasze10 bl1'9ey osiągnięcia historycznego porozumlen·ia w sprawie re'duft!:cji i
nieprzemijaJ11cych wa<rtości ·pr.zHz- źyela jest historia.
ewe.ntu.alllej lilcw!dacH bron! nułośc!, obr0<na kuli ury pr:zed .z ubot&Ja wJ.eele, Ludowa Repub111ta kleaniych oru położenia piodrwa.nie~ wobec llll!poru krallllaratwa,
Bu~a.rii
j&1t
knjem
110.ejal!atyc1llA pod ba't'dz!eJ bezpl.ecznr .łwlat.
kulitu pM1e-mooy, przed przeniikaniem
do niej dfi!lorali:zujących Lde! rasi1- iiym. Jffte&my pn:elk:o11.aiil, i• • Dyslkutowa[!śmy te sprawy w ll:Olll.kdldym
.rokiem
rea.H.aujemy
11.an
tekśc1e wuunków, kióre Jak nlJjmu ! nienawiści do a.złowie!ka, roawój wszechstronne!j wymiany
i Ideał ~lec:i:eńatwa prawdziwie hu- lep!ej zacwara.nł<>wałybT o.ląg11114lWllllltall'nefo,
9P0łeczeńetwa
"9
uc!e teco manen-ia: otwarli*!! d7t:kontaktów kulturalnyc·h, utrwalakwijL, awobood.nego pr:z:epłyWIU prz~
ni& przez 111tuk4 !Idei pokoju ł cl.~ku i wyzyak'u,
Woj111a
ll\drowa
gro:żtl'l•
IUll!Mj
rranlce ludzi, ~n!onnacjl l !del orH
przyjatni ezy te ll?fawy nie
planecie
zniweczylaby
wnelk·!e rozw·l11zy·wanila 1pneczności 4roe11
marz81ll!.a, nadzieje I prog.nozy na pok()jowego dlaloeu i negocjacji.
przyszłość, bO'Wiem ludzkość tuPojechałem
do IBla.ndil, aieł>y
taj pozwók!e, że posłużę •!11 i.- zmniejszyć rO'Zibie:i.nośc!, tam gd'Z'ie
ge.ndą :11 Bi•b!!! nie będzie cl-yt.: to jut ty'.Lk9 motl:lwe, między .taponować ar!ką Noego,
ażeby za- nowlak*n
amerykańskim
i H.chować p?oimlet\ tycia po ]><>ropie dzlec'klnt, I aby połotyć podw11łl!ny
jądrowym. Dlatego niech nu jed- pod bardrlej etetktywne negocjaele.
noczy jed11.a mylll i jedno prac- I ,feślł w wielu d.zledzLnach udało
zułue~

gę?

______,_____,_______„••_.r_1_••-•-•-••••••-•••-•--••

••~1111!11-••--•-•-•••••-••-•&•-„r-1_r_1

·---·---- .

i· cywi:lizacji?"

Stanisławie.

st•

Pogrzeb odbę4zle
w łnlu
21 patdZlemlka br. o godz. lł na
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ROCZ ~IK

STATYSTYCZNY 1986

fi! edycja tego wydawnictwa u-

kazała się

w n akładzie 31 tys. egzemplarzy . Nie wiem czy na na·
azym rynku k sięg a rskim można
znaleźć
in.ny podobny bestseller,
choć z drug iej strony ten wydaw·
niczy i czytelnic zy s ukces mą ci jak
gdyby fakt , że społeczny rezon!l-lls
rocznika jest dość nik ł y. Pochylają
się nad n im z n ajw iększą uwagą
na ukowcy,
stude nc i,
.uczniowie
s zkół średn ic h (r ocznik to obowiąz
kowa poz ycja szkolnych b ibliotek)
I różnej maści hob biści , natomiast
w życi u p ublicznym jakoś rzadko
spotykamy s i ę z wypad.kami powołan i a s ię, zacytowan ia , posłużenia
s j ę wiedzą zawart ą w opasłych tomach .wyd awanych przez GUS tradycyjnie w październ iku.
A prz e cież tak często formułuje
my opi-nie, stawiamy diagnozy,
podliczamy i wyliczamy. A to sta,n
naszej gospodarki. a to zasobność
naszych (i cudzych) portfeli, albo
też tendencje i trendy : na rynku,
w kasie I na stole I porównujemy - z zagran icą bl iższą l dalszą,
z tym co było w ze9zlym roku i
parę lat wcz eśniej.
Z tych wszystkich wnlos'ków,
„prywatnych" wyników ! wskaź
ników powstaje coś, co nazywamy
opinią społeczną, powielaną nie tylko przez tak zwanego szare.go oóywa te la, ale jakże często i pt'2ez
środki
masowego przekazu, ba,
przez różnych decydentów nawet.
Ta'k mogą rodz i ć s ię różne mitty .
fałszywe recepty, mylne poclągnlę
cia I decyzie. Wszak z fałS2ywych
przesłanek tylk<> zupełnie przypadkow<> można wjciągnąć prawidłowe
wnioski.
Nie twierdzę, te mate-rlały GUS
zawierają całą I nieomylną wled~ę o Polsce i Polakach w niektórych wypadkach wszak opierają
1lę na mało rzetelnej sprawczdawc:zołcl najróżniejszych Instytucji ł

przedsiębiorstw ale na pewru> są
źródłem informacji niezbędnej w

każdej

I prywatnej, I publicznej

dyskusji O ' tym skąd przychodzimy
I co zamierzamy. Do formułcwania
na tej podstawie decyzji ekonomicznych, społecznych, politycznych.
. Namawiam zatem do uwa:l:nej
lektury najnowszej edycji Rocznika Statystycznego ! dła zachęty
proponuję wspólne pójście pierwszym z mo~liwych „tropów" pe) tej
gęstwinie liczb, drogą jalkby podpowiedzianlł w p11zedmowie do najnowszeg·o wydan.!a rocznika przez.
prezesa GUS prof. Wiesława Sadowskiego. Podkreśla on mianowicie, że rocznlik nle jest wydaW!lictwe-m, którego profil i zawartość

w<>rzonym I podzielonym) I W
OSTATN™ PEŁNYM, PODLIGZONYM JUZ ROKU - 1985. Tego typu porównanie jest przecież punktem wyjścia do wszystkich chyba
rozważań o su.k cesach i niepowodzeniach działań antykryzysowych,
przemian politycznych i ekonomicznych, do snucia progno.z, konstruowania prognmów działan i a.
A więc - w olbrzymim oczywiście skrócie - wygląda to talk.
W okresie tych siedmiu lał ludność kraju wnosła o 2,2 ml11 oaób
(z 35,1 mln do 37,3 mln). ale liczba osó'b w wieku pr<>dulkcyjaiym
już tylko o 1,0 mLn, podczas gtly
w wieku pozaprodukcyjnym o 1,2
mln. Co w'ięcej - liczba osób pracujl!łcych w gosp<><V.rce narodowej

ZI
podlega konł·u.nkturalnym wahaniom, Il\Q1łom czy tyczeniom, lecz
jest „w ogólnym założeniu ..• publikacją o ok<reślonym stopniu stabilno-ścl zakresu ! układu tematy~znego", czyli taką, która ~wala
·na wlar;ygodne porównania, odsa.:ukiwanla pewnych ' prawidłowości w
rejestrowanych zj~wiskach, czy
teł przeciwnie na stwierdzanie,
na odczytywanie ró:l:.nych, nieraz
gwałtownych, z·ml•&n gospodarczych
czy społecznych.
Spróbujmy zatem dowiem.leć się,
JAK WYGLĄDA CHŁODNE STATYSTYCZNE PORÓWNANIE ,NAJ·
BARDZIEJ CHARAKTERYSTYCZ NYCH WIELKOSCI OPISUJĄCYCH
NASZ KRAJ W OSTATNIM RO·
KU PRZEDKRYZYSOWYM, CZYLI
1978 (był to rok o najwyższym w
hlstorll dochodzcle narodowym wyt-

U1Jpołecmionej
uspołecznionej) w.z.rosła

(zarówno

jak l nie
zaledwie o
28 tys„ przy czym zatrudnienie w
gospodarce uspołecznionej .zmalało
o blisko 400 tys. osób.
Dochód narodowj wytwoi:Uony w
roku 1985 stanowił 88,5 proc. dochodu wytworzonego w roku 1978, ale
dochód narodowy podzielony jut
tylko 83,5 proc (różnicę pochłonę
ła obsługa długu) . Realnie trzeba
fednak obniżyć i tę wielkość, po
uwzględnieniu
przyrostu ludlllości
wskaźnik dochodu narodoweg<> podzlelo·nego na. 1 mieszkańca wynosi 78,6 proc! Jeśli podzielimy ten
dochód na spożycie I akumulację
to oka:te się, f:~ spożycie (na 1
m!eszkatioa) w roku 1985 stanowiło
95,1 proc. spożycia Il roku 1978,
zd aknmulaeja ledwie 43,7 proc.
Koszty ułr:zymanla 1n1rosq w

tym okresie 4,S rga, zał pn:eelęt
ne wynagrodzenie 4,1 raa:a, eo ozna.cna, te przeciętne realne wyna· grodzenie w roku 1985 $tanowilo
8&,l proc. płacy w roku 1978. W
najwięks.zym stopniu wzrosły wydatki na tywnoś6 - 5,4 raza, w
najmniejszym na opa.ł l energię 3,0 raza.
W 19711 roku oddano d<> u±ytku
284 tys. mieszkań, w 1985 - 190
tys., zmniejszyły się w ty:m cza·
sie rozmiM"y produkcji stall o 3,1
. mLn ton, sa,mochodów os.obowych o
43 tys. f\lł:tuk, statk.6w morskich o
400 tys. DW1', odiblor·nfill:ów telewł
zyjnych o 300 t;ys. sz,t uk, naw<>zów
sztoomych o Oi8 mln ton, alumlnlltlm - dwuntrotmle, cementu o 6,'1
mln t, ~an!n bawe:tnla.nych l wełnianych o ok. 20 proc., mięsa o
0,5 mln t0J1..
Wzrosła natomlaat np. produkcja
energii elektryoznej o 22 mld kWh,
węgla brunatnego o 18,8 mln ton,
.benzyny o 240 ty1. t, miedzi o 55
ty„ t, obrabiarek do metal! o 18
tys. mituk, cukru o 100 ty11. ł.
Globalna produkcja rolnic.za w
1985 r • .nieco niżsu niż w 1976 r.
- 00,3 proc. (ale wyższa niż w
1977), z tYm, te produkcja roślinna
była większa n'iż w 1978, zaś zwienęca mniejsza. Jeśli chodzi o handel z.agraniczny to import rdk'u
1985 stanowił 85,7 proc. wartości
z roiku. 1978, e'ksport natomiast 110,2
proc„ przy czym dla Importu z
kralów niesocjalistycznych wskaź
nik ten wy.nosi zaledwie 59,8 proc.I
Myślę, !e wystarczy ju! tych
llczb, na dowód, ie Rocznik Sta
tystym:ny 1986 przynosi tak cenn11
wiedzę: gdzie Jesteśmy. Powinien
on by6 zatem lekturĄ obowią.zko
Will dla wszystkich tych, któny
myślĄ o tym dokąd zmierzamy.
PAWEŁ GRODY:ięs1u

wa głosy o komput«yzacjL Autorzy zgadzają się tylko w lednym: obecne zast05owanle .komputerów do
gie·r I innych zabaw Informatycznych je~t bezsen- ·
sowne. A poza tym róinią się w op1•nlach zasadniczo.
erzy A. Saleckl w „TRYBUNIE LUDU" stwierdza, że
komputeryzacja to sz11nsa, tyl.ko jak. dotychczas nie
wykorzystaina. Gani „Pewex". :l:e mrn st komputerów
l'
sprzedaje s·lę .,duperelne elementy", np. kolorowe s~
desy, nie mówiąc jut o allltoholu. Kompute;raml interesuje się
szkolnictwo. J. A. Saleckl pisze o tym m :l1n. t~:

D
J

„I znów p.ri&yClóynek do Indolencji róinych instytucji I .PNedoodzlennyeh anonsach. reklamują, się ludzie mą·
jeszeze spryeiarze, oferując sprzedaż lub wypo•
iy02ftlnie programów komputerowych. Posiadacze progl'amów
sarablają prywatnie. Czy naprawdę resortu oświaty lub ln-nej instytucji nle , i;tać na utworzenie ośrodka, którego praoowniey - programiści przygotowywaliby nasze programy e·
dukaeyjne, techniczne i rozrywkowe zgodne 1 koncepcją edukacyjną, uzupełniające system t zakres programowy szkoły? W państwach zachodnich ośrodki przygotowują.ce programy (także z wyprzedzeniem, gdy nowy model komputera jeszcze nie ukazał się na rynku), należĄ do przedsiębiorstw o
najwyższej rentowności. I 11n6w Jak refren: m:y pNez blurokratyoznl!l nleruehllwoi6 i brak wyobraźni mamy wszysoy
traci6 szamę nowoozesnAIŚCI, a pafulłwo pieniądze?"
,
slębion;tw. W
drzy, częściej

naczeJ na sprawę patrzy matematytk: z Akademii Rolniczej we W~ocławiu, dr Andrizej Niemiec . pisząc na
łamach „POLITYKP', te w Polsce mamy do czyinienla z epidemią, którą nazywa komputeromanią. Jego
zdaniem, przydatność komputerów w szk<>le jest znikoma. Mogą być one nawet sz.kodliwe dla zdrowia (niszczenie wzroku,
skrzywienie k,ręgosłupa, bóle głowy, ltd.).
A. l)Tiemiec nie zgadza sią te:I: z rozpowszechnionym mniemaniem, że lnformatyika to nasza największa szalllsa na nowoczesność ! stwierdza co następuje:

T

„(•••) Informatyka mote uspn.wnl6 d.obne dzl.ałajl!lell huty·

tueJę,

niestety, nie uporządkuje bałaganu. Jeżeli nie potrafimy sprawnie zorganlzowaó np. skupu butelek, to próba wprowadzenia do kantorka ekupu butelek komputera ·jest od ra·
zu skazana na niepowodzenie, a na pewno kolejki tam bę·
dą, dłutsze! Brak sprawnej sieci telefonicznej i teleksowej Jest
ilaleko bardziej dotkliwy nli brak komputerów. Niekompetencji urzędnika nie naprawi nawet największy l najwygodniejszy komputer, a niedowładu organizacyjnego nie żmnleJszy
naweł najlepPa sle6 lnformatyozna.

„ .......,..............„ „...„ ..................„„„„...„ ...„„...„ „....„„......„„„......„„...„„„„...„„„„„„...„„„„„„... .
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ŁÓDZKICH

KONSEH\VATORÓW

w XXI wiek mul by6 pny:1wyoaJedo rsetelneJ l uoz.elwej pracy, a nie organizowanie szkolenia dyletantów w kolejnej thlemlnle. Wainłejsza jest zasobna biblioteka szkolna nli Jedna piękna pracownJa komputerowa.
Warto w kotieu :1auwały61 łe polski nkolny boom komputerowy wywołany został sztumnle - prywatne osoby mprowadza~y najtańsze i słabe
komputery („ZX - .Spectrum")
ł niechcą,ey pokazano nie pn:ygotowanemu społeczeństwu fragment możliwo§el, jakie niesie cywilizacja krajów bardzo wysoko rozwiniętych, nie · pokazull\e jednak długiej i trudnej
drogi, Jaka je do tego doprowadziła. (.„) Nie motna dopułei6
do tego, by komputeromanla, głoszona 11:ewm1ld. zabrała nam
resztę zdrłlwego rozsądku".

Przytaczam ten dwugłos tylko po to, teby kolejllly raz wynic na tym świecie nie jest takie proste, jak to się
poci;ątku wydaje.
W uzupełnieniu za tygodnikiem „ITD" wypowiedt Andrzeja Rusa, studenta .1 WSI w Opolu I do niedaw.n a prymusa
w liceum.
kazać , iż

z

„NaJwa:tnlejsza (.,.) Jest moim z4an!em, praeowitoł6.
Ona
pozwala uczniom mało zdolnym I mało lnteligent·nym zdobywać dobre oceny. Wielu· moich kolegów potwierdziło tę zasadę, ale także wielu nie potrafiło, niestety, . aystemat-yeznie
praeowaó i to ich eliminowało.
Nauka wtedy daje satysfakcję, kiedy nie 11:abten ozasu.
Przy dobrej organizacji i ·planowaniu zajęć, czasu powinno
wystarczy6 na wsizystko. Chociaż niekiedy trzeba dokonywa6
selekcji l rezygnowaó z rzeczy mniej istotnych".
A więc pracowitości 1 myślenia komputer ifle :i:utąpl. Mo. te tyJ.ko nam pomóc.

C

iekawe, te po :rmlainie mini.tra flnanSbw mamy kolejdyskusję prasową o podatkach. Oto co pisze Bruno Brożyniak we wrocławskim „SŁOWIE POLSKIM":
„Jeśli chodzi o podą.tkl Indywidualne,
znawcy przedmiotu
twierdzą,, że Istnieje psychologiczna, sprawdzona w wielu krajach bariera. Ludzie godzą, się płacl6 nawet 60-85 ptoe. podatk~ od dochodu. Gdy obciąienle sięga 80 proo , wówcza1
ludzie zaczynają omuklwać, wehodzió w układy. Błyskawiez
nie ro1'flJa się takte warstwa ludzi, którzy praeują •na dziko«, rf'Zykują, ale nie płaell ładnych podatków od uzyskanyoh dochodów. Obecnie wyraźnie wlda6, lt w ostatnim okresie niektóre uatalenla podatkowe podjęto zbyt pochopnie
i terH łrzeba alę s nich okrakiem wycofywać, jak to ma
mleJaoe z horrendalnymi opłatami prt:y sprzedaf:y domów czy
zamianie mlenka6.
Warto włęo (•..) u nu zdecydowanie uproiol6 system podatkowy, a takte 1łworzy6 ·jednoznaczne podstawy l łatiele opodatkowail - bez tadnyoh dowolnoicł l niedomówień, bez
pretekstów ao manipulacji".
·
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kUku eentymetr6w, -. do RWDtbrmych - dute ~o jedine10 metra. Instalacje zewnętrz.ne kładzie
zało.ga Ł6dzJde10 Przedsh:blorstwa
Robót Intynie.ryj nych. Motna u!yć
jut czasu przeszłego I n.ap!sa6, te .
kładła, bo od wiosny nie ma w
magazY'nle LPRJ ml je.d nel kształ
tkt „wy~zono" z nich wnystkie magazyny i •kłady, . w czasie
ior!lczikow~h l)OS:ruklwai\ robotT

wuo' w

Łodlzt

bztałtkł

do '.Au- d~ftllk W'Odool\ru fł.ermba mik'H. Chętnie zw,lększ,yłaby 1wolą nął w czerwc·u) nie można budol>rodulltcję, Die dysponuje
jednak wać, Beczikowozam.l •można dowood'J)OWiedlnimi fu.nduszam.l. Zal>l'O- zl6 wodę - na budowę domku jedponowano więc ;przedsiębiorstwom . norodzinnego, ale nie do całego
którym ksztaltild 1ą niezbędne, u- osied[a.
dzci ał w finansowaniu rozbudowy
Brak "PtZY!llowloweJ „ł:s~ałtlk:i",
wvtwórnl z !eh fum.duszów ro-z:- to ll·i e tylko, nieatety OJ)Ótnienie
wojowych. Zrzeszeinłe chęt·n·le na bud.owy Olech~a. to także op6ito poszło. Okazało się jed111ak, że nie-nie n.a budowaeh wszystkich
J)t'Odukcja dodatkowa, o które) my- łód7Jk.icb ce!edll mieszlkoalniowydl.

....;

Kształ. tka
opóźnia łódzkie budo wy
U?lbrojenlowe
-prowadZ0110 nadal
ru<rT z nad1lleją, te '!>Obi·
czy się je szybko w chw111 zdobv·
cia ksz.taltek. Kształtek nie zdo·
bvto.
Zrzeszenie patronuj11ce 'DU'ZeIIIU
1'..PRI weszło w oorozumleinte z
odlew,n la w Węiiiersldel Górce. O·
kazało sit,
te Węgierska Górka
eksportuje ..- tak nu pol,n formo-

kładąc

śll

Węgłe>rBka

G6raca, to uledwle
ton rocznie. A samo nasze
1'..PRJ 1'0trzebuJe 200 ton. Tvm·
czasem
odl&wnia Jest JedY'!lY!tII
producentem kształtek w kra1U
W tej 1ytuacj.I, wledzĄc z g6rv,
te do!lnansowanle
Wę,glersk!el
Górki praktycznie niewiele 11m,len.i; zrezyif!lowano z p_ropozycfł.
A w Olechowie, z \)OWOdU nie·
POO

ną

<->

NIE TYLKO W OLECHOWIE
W czasie wmur<>wywania aktu •·
rek cvj111ego pod osle-dle
Olechów
nikt n ie miał wą t;pliwoścł (I wiele
oaób to podkreśl ało) , :l:e budowa
osie.dl a nie będz i e n al eżała do rze·
czv ł atwvch. Nie nrzV'Puszczano le·
dn ak, że zaledwie kilka ·miesil!Cv
'PO urocz vsto.ścl
budowa · zwolni
temoo w sooo6b do<tvch cz.as lesz·
cze nie sootvk any. •
Mamy w tel eh wili koniec
n aździernikn
\'V koń cu orzvszłe ·
go roku m i ało już n a Ole!'howle
za mieszk ać 800 rodzin. a na ·budowle
mamy
roz'kopane,
nie
z.asypa.ne wvkO>Py nod 1,ns.falaęi e ·
wodociągowe. Mamy kl[ka w'l"(!:op6w pod ławv fund amentowe. Pow-inno w te'.! chw ili 'Dracowa6 ta.m
8 diwlgów , nracuje zaledwie jeden . Liczono na POd<'ia gon i ę ci e ood
dach przed zima 8 dom6w. Zima
tuż tu-! t wv glą da n a to, że się
tych
blok 6w w m-zewldzlanvm
, cznsie nle 'zmontuh
, ;
Przvczv·n v te.i?o stanu rzeczv są
bardzo złoione . Zatrzvmalmv sie
na jednej z n ich. Na ks z t a ł tce. Kształtk a 1est to żel!wnv ele·
ment łaczenlówo odga lę zi owv . la'k
wynika z na1Zwy łąc zący ruey wo.
docl aiiowe. Sa kształtki do im t a
lacll wewnetr7,Tiwb małe do

oszaleć

Płerww1m krokiem
nłe nowego pokolenia

MUiony lklur „wywierconych" ~owa
1MCo kr---. M'lllfleMtm7 ta Cldtwwą6
dy, spróchniałe drewno, 1ypl14ca 1h1 tzw.
brakuj14ce, albo całkowic-ie zniszczone elemączka, całkowicie zniszczone niektóre ementy, jalr np figurę Chryatuaa z centrallementy - w takim stanie zna,dowal się
nej 1ceny ukrzyżowania, fragment jed·nej z
przed dz!ewlęchl laty najwspanialszy tego
kolumn I wiele Innych drobnych elementów.
typu zabytek w województwie gorzowskilm
W najgorszym stanie były części rzeźbione,
- póżne>renesansowy ołtarz z .kościoła parawykoną.ne z drewna lipowego.
fialnego w Reczu. Dziś wygląda tak. jakby
Wwto może w tym miejscu powiedziell
rzeźblarr dopiero co odłożył dłuto I pędzel.
dwa słowa o samym zabytku. Tematycznie
KU.~anaście dni temu ołtarz odrestaurowany
poświęcony jest on odkuplclelsk·i ej
męce
przez łMzklch specjalistów, wrócił do ReQhryatusa. Wyratnie zaakcentowlldly jest
cza, gdzie został uroczyście odsłonięty I po- - r6wnie:t wątek heraldyczny. Ołtarz pochoświęcony przez biskupa szczecińskiego.
dzi z roku 1607, aygnatura rzeźbiarza jest,
~ 1 - . Praca była naprawdę żmudna - mówi
niestety, nieczytelna.
'V Jainlna Dziubińska-Kwiatkowska główny
W k<>ńcowym ·okresie prac - mówi Jakonserwator pracowni konserwacji malarnina Dziubińska-Kwlatko,wska - zastanawiastwa łódzkiego oddziału Pncownl Konserliśmy 1ię jak wynieść odnowione elementy
wacji Zabytków - bo ołtan był rzeczywiś
na zewnątrz. Zniesienie Ich po 1ebodach nie
cie w fatalnym stanie, Najpierw - a było
wchodziło w grę z uwagi na moźliw<>ść uto w roku 1977 - koledzy z pracowni poje-. szkodzeh•la. Stanęło na tym, że - Sop ecjalnie
chali do Recza, by zabezpieczyć znlazczo11e
zabezpieczone - wysuwaliśmy je centymetr po
złocenia I polichromię przed przetransportocentymetrze na balkon pracowni. skąd zawaniem obiektu do Ł<>dz!. W pracowni przy
bierał je dźwig i przenosi~ na ciężarówkt
ul. Piotrkowskiej ołtarz znalazł się w lipcu
Na miejscu, w Reczu, obiekt zmontowali
roku następn ego. Chociaż określenie „znaGera~d Motyl I Karol · Brzezlń9kl przy polazł się" nie jest zbyt odpowied.nie - ołtuz
mocy miejscowe} ludności.
ma 9 meków wysokości prawie 90 metrów
Przede ronił pracami konserwatorskim!
kwadratowych pe>wlerzchni I składa alę ze
kierowa!! Bogumił Olawa..Olawińsk!. Iwanka
112 elementów! Ośm iu mężczyzn pracowało
Petrowa-Sznm I El:tbieta Cieślak, spośród
przez kilka godzin, żeby wnieść to wszystza.ł pracowników, którzy wnieśli najwięk
ko do pracowni na piętrze . Trzeba było zalłZY
Wkład w dzieło restauracji zabytku
chować szczególną ostrożność, by nie uszkochciałabym wymienić Dorotę Duraj, Elżbie
dzić niczego na wąskich sch<>dach.
·
tę Kozłowską, Bożenę Stanecką, Tomasza
Konserwacja zaczęła się od... dezynsekcji.
Lejkerta ł Aruię GLbką.
Poteip trzeba było utwardzić nadgryzi<>ne
zębem czasu drewno , co odbywało się przez
1{a koniec ciekawostka - przywrócenie
wielokrotne na sączanle go specjalną żywi
dawnego blasku ołtarzowi z Recza kosztocą. Każdy z milionów otworów po owadach
wało wojewódZ'kiego konserwatora zabytków
musi·ał być wypełniony kitem trocinowym.
z Gorzowa ok. 13 mm d, ale warto było
Miesi ącam i przyklejano odpadające warstwy
tyle wyda§ ...
polichromii I złoceń - na odnowienie tych
.(ab)
ostatnich izuży!Umy 83e8 płat'ków nlachethte1 .J.AlłU8Z llAWIE.JSKI
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kompale?

Młe

w!emy J.alkie zostaną 'POd·

lęte działania na wyższym szczeblu. To, te muszą by6 one podjęte
n~e ulega wąt.p[iwoścl. Osoby. któ-

re zdecydowały o eksparoie roz·
ważyły na -pewno nie tylko e-konomiczne, ale l społeczne · jego skutki. Al• ezy do koó.ca? •.•

"N.. POmATO'WSKA

W.n~dz• to temat wdzlęc:my. Zwłuzcza, 1dy m6wi1117
o ,Plenl~~ach w cudzej kieszeni. Po miastach krąży
m.i.n. w1dmo bogatego ęhłopa, któri, ipi wiosną i late.m . (:l:ytko rośnie. kombagny zbiofą). a jesienią inkasuje p1enJądze. Andrzej Zięba w „PRZEGLĄDZIE TYGODNIOWYM" dochod-z:I do następujących wniosków:
,,Sądząc po stale łu l ówdzie odzywaJą,cyeb się •gniewnych
głosaehc, chłop jest najbardziej łrytuJl\cym stworzeniem wys~ępująeylI! w przyro4:r;le. A to 1lę nie usoejallstyeznił, a to
się za bardzo w mieście rozpycha, a to ośmiela się zjeść część
własnej śwlnt; W sumie chłop Jest stworzeniem pożytec:mym
Jako piorunochron ściągający na siebie gromy I inne wyła
dowania afrustrowaneJ części społeczeństwa. Statystyki iwiaaG'.lll1 f:e - Jako gatunek - chłop w Polsce zanika. Warto by
pomyśle6 zawczasu o Jego hodowli, bo cyklistów tez Jui brakuje - I kogo w przyszłoicl będziemy brać pod obcas?"
Na zakończenie też <> pieniądzach. „SZPILKI" donoszą:
„Trwa poiyteczna akcja: wybór lekarza przez pacjenta. Jeanoozdnle trwa Inna: wybór pacjenta przez lekarza. Takiego
I pieniędzmi, na ogół z II strefy płatniczej, o cnym iwladozy m.ln. proces ordynatora w . Turku".
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•

W nODGŁOS.ACH" Bogusła"!' Sułkowsld, 1<>ejol<>g, po pobie:l:nym przejrzeniu pr115y łódzkiej - jak pisze - zauważył że
przegląd prasy w „D:aienniku Łódzkim" ma charakter an'o.ni~owy, Ma to być zarzut. Otóż spieszę powiadom ić, te tak
się przyjęło w Polsce I na świecie - ii dr.tennikarze którzy
opracoyrnją bądź c~ bądź nie swoje tworzywo. a nie c hcą
popełnić grzechu mes~romnoścl - posługują się krypton imami i pseudonimami.
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PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA
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Z A T R U D N I:
• fnłynlera budowlanego 1 uprawnieniami projektowymł do pracy w zespole projektowym,
•
łniynłera lub technika budowlanego 1 praktyk11
na 1tanowb1ko specjalisty ds. przygotowania
produkcji,
• mistrzów budowlanych. oraz pracowników na budowy w Łodzi - w tym na
Szpital Pediatryczny Centrum Zdrowia Matki Polki
w zawodach:
murarz, blacharz-dekarz, posadzkarz, glammłk, cle'la, szklarz, oras pracowników nlewykwalifikowanych do przyuczenia w ww. zawodach.
Przedsiębiorstwo prowadzi budowy na terenie Pabianic I Z~lerza, na których zatrudni murarzy. Po•iadamy~ liczne trasy dowozu pracowników zamiejscowych z rejonów: Ozorkowa, Szadku, Uniejowa
i Piotrkowa.
Informacji dotyczących przyjęć udziela telefonicznie dział zatrudnienia, tel. 52-58-99 lub osobiście
pokój 204 t 212 w przedsiębiorstwie, ul. Teresy 111,
ró~ ul. Szczecińskiej - dojazd autobusami 84, 76,
74, 81.
5864-k
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Zakłady

~

Sprzętu, Przeciwpołarowego
w lodzi, ul. Wólczańska 241
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czyszczenie i remont kanalizacji deszczowej,
przemysłowej i sanitarnej,
izolacje termiczne z materiałów zleceniodawcy o powłoce gipsowo-klejowej oroz krytych
blachą,

roboty antykoro:ryjne, malarskie,
remont torów kolejowych z materlał6w zleceniodawcy.
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w Łodzi
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GRZEJNIKI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
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do pomieszczeń miesikalnych I uiytecznołcl
publicznej.
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Do nabycia w sklepach: tódf, ul. Fra„clsz·
kańska 99, Łódź,

S

ul. Lelewela 317, lódi, ul. No·
wotki 62, Łódź,
Mickiewicza 22, Aleksan:irów,'
pl. Kościuszki 20, Pabianice, ul. Żukowa 48150,
Zgierz, ul. 1 Maja 9.
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POLSKI

E

E

,-

wolne

przy aJ. Mickiewicza 19,

które oferuje przedsiębiorstwom gospodarki mpołe
cznionej oraz osobom prywatnym.
Bliższych informacji udzielamy telefonicznie J>Od
nr 36-70-34.
H18-k

lNS'r.ALAOlll ~
Oba.rek
874-C,
62-54-86.
llOIKlll I
CYKLINlA.:RSTWO 2120 V,
Dolm&yń.llk.i.
~430

43-84-74

I

va

MP

najr16foie.l na dwie ii;od-z!ny przed roznoczęC'łem przetargu.
Zastrze11:amv ~obie prawo odstąpienia od nnetargu bez podania prsy~zyn. Za braki i wady ukryte nłe odpowiadamy.
2432-k
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2183881

ciągnik
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auto. UNmw.AtNL\ ... lallttymację
tłułbow,
•
A:n,.n. qublł let'ltr688/S11d Wojew. Ł6dt a&ej4ł .Wd•nek111 191.ll/ff
Jadwica Z&j~zkowaka.
.AK.
12811 c

MYCIE o1daa, lfPIZ'Zlltuli•.

Jlram.....nz:•.

••ktapł

„.

ammox a....a.

MYCll: ok:!.n, podłó& praaile, trz111>aatl• dyw~
IDÓW inat)"tuejoan rachu.n!kl. PJetkie'Wiez 85G3 '
86-15-72.
MYCIE okłn., mpnąta.nie
wnętt'1l. Instytucjom rachunki. 86-25-82, Siemiń-
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T!ATR WIELKI

MOTOROWY

GOSPODARCZEJ
al. MICKIEWICZA U
informuje, it posiada
miejsca na parkingu strzełonym

--······ ... --

st'are; młncrone dywany

na aprzedat pojazdów samochodowych, man:yn I apnętu rolnł018191
rolniczy C-360,
•lewnlk zaczepiany, Import ZSRR - warło&6 71.TTI li,
•ieczkarnła samoblełna z.320 - wartość 1 035.f06 Ili,
priyrząd do traw niskich Z-311 wartoś6 120.HS sł,
pnyrząd do kukurydzy 2-rzędowy Z-308 - wartoś6 Tł.Ili li,
przetrząsaczo-zgrablarka Z-211/2 - wartoś6 Sł.81! sł,
wóz asenh:aryjny 2-oslowy 300 I T-50ł - wartoi6 189.IOI ...
ltertnik do słomy I siana z silnikiem T·202 - wartoU TB.UO Ił.
przyczepa zbierajara, import CSRS, NTV·ł-1 - warłoU 81! 781 li,
\Vaga bukatowa BUK 1000 - wartość 34 810 zł,
warnik elcktryrzny ze zbiornikiem R-041 - wartoś6 9.59t Ili,
warnik ze zbiornikiem elektryczny H-Ołl - wartośf 9.590 d,
przyczepa wywr. 750X20, 01n1mlenle D 45 w - wartoś~ 1T9.2U Ił.
brona talerzowa zac1epiana CT-202 - wartość !3.T46 1ł,
·
1amoch6d „Ga,;", ładnwnoM ·4000 kg plus 2 osBby - warloł6 UT.Me
sam11cbód „Nysa", ładownośł\ 800 kg lub 8 osób - wartBł6 93.300 sł.
Przetarg odbędzie :iię w dniu 11 li:itopada 1986 r. o łodJ. 10 w twdzlble
sp6łdzielnł.
.
o ile pierwszy przetarg nie dojdzie do fkutku, druli odbęd• ~ .,,
samym dniu o godz. 12.
Sprzęt przeznaczony do przetargu Olhtda~ motn.a w dni robocM w ,._
dzlnach 8-14.
Zgodnie z zarządzendem ministra rolnictwa nr 111 1 dnia 11 JN)a 1981 f.
prawo do udziału w przetargu mają zespoły ł rolnicy lndywidualnd. którzy:
- złożą zaświadr.7enie wy~tawlone przez właściwe dla mlejBca zamieszkania rolnika urzędy gminy lub przedstawią na!-az płatniczy podatku
gruntowego,
- złożą upoważnienie do udziału w przetargu,
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OKRĘGOWY ZESPOŁ DZIAŁALNOSCI

~

llti!lleskopbw.

m

palacza,
9 pomocnika palaCJG,
8 Inspektora bhp.
Bliższych Informacji udziela I zgłoszenia przyJmuJe dział spraw pracowniczych, Ł6df, ul. Targowa
61163. Szkoła nie przyjmuJe os6b po samowolnym
porzuceniu pracy.
6132-k
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Artykułami
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Dtcd'u lulb

'3~-05

FILMOWA,
TELEWIZVJNA i TEATRALNA
Im. LEONA SCHILlERA
w tODZI, ul. TARGOWA 61163
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Przedsiębiorstwo Handlu

~

m• -

ściekowych,

na

=
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~

PRZYJMĘ 12:ycle. NataHi
Sienkiew~za. a/5.
4/20.
112814 I
SPRZEDAM komplet
wypoc.r;yAltowy (wenalwezctwa.
lta, 2 fotele), b!bl~ote l!lNERGia:lNA,
praktyka w llandJ'\l k4l l ławę (mahoń, w7podejmie pracę. 48-M-'7'1.
aolci połysk}, aa!41 dwu8248 '
d.rzwiow11, wyaoki poCHAŁUPNICTWO przyjłyak, juna (w71. 2,50,
Bałuty: ~-61-47.
lze?'. 1 m). t.l. 84-d'l-62
(po 17).
8299 I
fn.'11! '
ZATRUDNil!l
ezewca NOWĄ rad.tl~kll muzy&1-79-32.
112~ I
114' wa.liló:ow11 wielQc.zyn.nościo-w11 sprze- ZATRUDN!E absolwenta
ZSB. 86-00-2'1 wieda.m łft-18-43.
8667 I
czore<rn.
8301 g
KOŻUCH, telew!Jzor
DZIEWIA~KJ!l na maszyspr11edam. '3-53-~.
ny aanecz1towe . pilnie
81Sll I
za.trudni• 18-~-«! (po
IZTRYKOJt 11 cali, u17).
8274 g
ueKow11 10/100 napęd
rencist11
epn:edam. M-20-116, STOLARZA (renowacja m&bM) po 111.
8228 I
utrudnię. 48-91-94.
MAGIEL - pruowaLnię
822e c
1 lokaliucj11 sprzoPOTRZESNA pomoc dodam. 43-2ll-O'f, po 19.
mowa Zglen. Kal280 I
mienna
104,
18-50-:'17.
KALORYFERY - spn:epo l!J.
8233 g
dam.
nfr I
ltO.tUcH
dami*l
aprzedam. 51-13-22.
-···
___..„ ••• ·~··-._
_..„ "„
aa:;..,...
ł2l!ł I

czySiczenie osadników lnhoffa, Omso, odtłuszczaczy i zbiorników bet.,
czyszczenie studzienek rewiiyjnych, kratek

lllMH

§

kiow11 nowe. Listy
8311
Biuro
Ogłoszeń

(

'

ZAKRESIE1

~

§

CENTRALA 81-01-40.

KUPIĘ od:kurzac.z,
wir6wkę, prn1kę

„MIRIADA"
60-106 Poznań, ul. Kacza 17, tel. 32-64-01
wew. 216, 219
Oddział Usług Technicznych
60-179 Poznań, ul. Braniborska 15

§

I!-i

PA~STWOWA WYŻSZA SZKOŁA
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OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ
Raiła Wydslału l:lektrycmeco Pollt•cb.w.1podaj11 do wladom~cl, te dn. 10 listopada
lł86. roku o godz. 12.11 w Hll konferencyjnej Wydziału Elektrycznego Polttechnlkl t,ódzklej, ul. Stefanow1kle1io 18/22, odbędzie tlę publiczna obrona pracy
doktorskiej mgr int. Stefana Wojciecha Lachowicza
u temat: „Analiza znleksztełceń nieliniowych w fil·
trach scalonych C-przeląezane".
Promotor: prof. dr hab. tnt. Zdllł8ław Korsw ;..
Politechnika Łódzka.
Z prac11 doktor•kll I epłnlaml r-.nt6w iaotna
ppoma~ llłc w ~tel.ni lllbllotekl Gł6wnej Pollteahnlld Łódzkiej.

Dltekan I

ld

Łódzkiej

/

„mi„

WYROK SĄDU

1to11, 1. Stanlalawa, ur. 12 maja lHT r., llltll.
w Łodzi. ul. Rewolucji 1901 r. nr 28 m. 60, prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Lodzi z dnia
80 maja 198& r. :r:o1tal 1kaz1my na karę taczną ośmiu
lat pozbawienia wolno~cl t 200.000 zł grzywny oraz
podanie wyroku do publiczne.I wiadomości za kra·
dzlet z włamaniem mienia wartości 747 650 ~I na szko·
dę OBób prywAtnych, zabór w CP.lu
krótkotrwałego
utyet1 I porzucenie uszkodzonego samochodu na nko·
d~ nt1oby prywatnej oraz poblcle nieletniego pokrzyw.

drone10.

łł83 -k
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PIOTROW1
MARCINKOWSKIEMU

PUDEL br111zowy minlatun zginął w 1iell>:n.h1.
Naćroda..

ZGUBIONO
Nta
lW
51..az.łO.

„.

78-118-68.

.-trrk• bu1'299.

Te1.

1249 ł
ANDRZEJ' ltwiatkowaki
Altronaut6w 15 :rcubił
prawo ~a.zdy.
8265 1
ZGUBIONO
le1ltymaeję
atudenck11 1986/87 AM
Metzner Magdalena,
8311 g
PP TOTALIZATOR Sportowy,
Oddział
Wojewódzki uniewa.:l:nia pieCZlłtk• kolektury Totalizatora
Sportowe~o
,
n/241.
seoo k

OIC4

llldadaiai

PRACOWHlCT ltl.INIK H!'CMATR'l'CSJllYCS AM w LODZI I PA!llSTWOWEGO
SZPITALA KLINICZNltGO Dr I.

w..,.ltklm, któnrr okazali nam 1erdecznołł,
I pomoc oraz wzięli udzlllł w ostaukocb!lneco
ęta, Ojca

wapółczuele

tniej drod1e naszego
I Dziadka

'·

ł

'·

MARIANA MUSZYŃSKIEGO
Mrdecne

podzJękowa:a.te składa ·

1'0DZIN'A

DZIENNIK ŁODZKI

Dl'

Z5Z (12158) "'

„JARMARK NAD ŁÓDKĄ"

a
ozpoczęty

R

w

z

Na konde Baniku Krwi Centrum Zdrowia Matki-Polki znajduje raię jui 8.213 l tego najcenniejszego lelku. Zaitem do 10
zadekila~owanych
tys. litrów
orzez honorowych krwiod,a wców
w naibrllkuje już n:ewiele;
Jak wynika
bliższym czasie zgłoszeri klubów
z kolejnych
honorowych dawców krwi PCK
- konto powiększy się o dalszych ponad 700 I.

•

cz a

niedzielę

„Jarma dwa
przyudjrnn1ej
Ob„ są niezas do zajęć

mark oad Łódką'

przeboje -·
do tej pory

drogie, n11dają sie
lwc.hennego typu
·Pierwszy z nich to forelllk do
pieczenia . a właściwie sma:ien ia
do
ciastek. Gdy goś..1e dzwonią
nic
dr:iwi, a w domu n•e ma
prócz suchego rblet.a mąki i Jajek możn3 się nia POsłuz.yć. Normalne naleśnikowe ciasto potrafi
domu.
pani
każdd
przygotować
Wkłada się weo a„grzana. aluminiową foremkę. • następnie zanurza ją na kil ka sek und w gorą
cym tłuszrzu. C1a~tkn jest gotowe l - o dziwri - bez najmniejszych kłopotów oddziela sie od foremki. Teraz tylko troroh.ę cukru-pudru i już można je podać goKosztuje takie cudeńko
ściom.

Krwiodaw~y

na CZMP
i;zet
Jaik nas p:>inf<>rmował
banku (mieszczącego się w WoKrwi oda w-·
jewód:zk.iej Stacji
&twa w Łodzi), m.gr Zygmunt
Knwczyilski, dotychczas w akcji na rzecz CZMP udział wzię
ło już 147 klubów HDK z całego kraju, oddając łącz.nie 4.876
ponadto 34 jedlitrów krwi.
nost'ki wojskqwe i milicyjne 52 indywidual3.291, a także
nych krwiod.a wców - 44.540.

200 zł
Połowę tej kwoty trzeba zapła
cić za zmyślny plastykowy przy-

do otwierania słoików typu
,twist". Malą one to do siebie, ie
Gdy
używa się ich wielokrotnie.
domowy kompot czy dżem dob·
rze się zamk.nie, często nie sposób
odkręcić metalowej nakrętki. Pod·
czy śrubokrętem
łyżką
ważanie
nrzvjmowane jest przez panią do·
uczuciami, wkła·
mieszanymi
z
mu
danie do ciepłej wody nie ;r;aw·
sze jest możliwe Wtedy pomaga
przystosowana
owa otwieraczka,
do różnych przekrojów słoików,
Oprócz tego na pl. Barlickiego
można kupić mnóstwo różnych róż·
od Jturtek na zimę ponoścl czynając, na biżuterii. zabawkach
q:ąd

książkach koń<"zac.
cłu rzemieślników 1

I

Foto: A. W ACH

Z

Kilkudziesię·
całego kraju
do piątku.

Jeszcze w tyll' miesiącu w 70
r.idepach chemicznych 1 drogeryjnych w f,ooi:i znajdą się specjal·
nie oznakowane pojemniki prze·
znaczone na pi.:ste opakowania pia·
piorących
stykowe po środkach
czyszczących I kosmetycznych.
kolejnej zbiórki
Organizatorem
zużytych opakowań jest Okręgowe
Wtór·
Przedsiębiorstwo Surowców
Warto
nych ,Wt6rpol" w Łodzi
wiedzieć, że przedmioty wykonywane przez przemysł i spółdziel
nie
czość z surowców wtórnych
mogą być orzeznaczane do przespożyw
artykułów
chowywania
czych. Dlatego z odpadów produi
kować się będzie m.in. miski
wiad-ra.
- Zbieranie kapsli aluminiowych
l stalowych oraz baterii spodobało się łodzianom - mówi kierownik działu skupu „ Wtórpolu", Jan
S!ra - właśnie dz:ęki temu, że w
po•ista wiliśmy ładne
sklepach
jemniki wykonane przez spółdziel·
nię „Uranium''.
W.M.

„Próba"

Honory
dla zasłużonych

To widoWisko cieszy 1ię nleustan·
nie wielkim powodzeniem, choć premiera odbyła się przeclet w lutym
1984 r. I w kraju I za granicą rock·
balet Antala Fodora „Próba" Idzie
przy kompletach na widowni.

Miasta L<:xN:i. Zasłużeni pracoodznaczenia
wnicy otrzymali

Io tego tytuJu w repertuarze Teatru

państwowe.

oferuje swe wyroby
Na zdjęciu: jarmarkowe handlowa.nie.
1L lt.

Wiadra
i iniski
z odpadów

W niedzielę o godz. 11

okMji 4G-leoi& :;adUadów
za.loga Pnedsiębiorstwa
H8Jlldlu Artykułami Technicznymi „Elmet" oOdzaLa!kt
Honorową
trzymała

Złoty

Dość

Wielkiego. Aby więc uczynić zadość
licznym prośbom młodych widzów
w
Teatr Wielki umieścił „Próbę"
W
repertuarze.
przedpołudniowym
2 listopada, o i:odz. 11
niedzielę,
będzie można ten właśnie spektakl
Fronczek
ol>r..lrzeć. Wystąpią: Anna
jako Maria Magdalena, Andrzej Cybulski - Jezus, Piotr CboJnaclcl PrzyJudasz Kazimierz Knol wódca prześ•adowców, Wacław Nie·
Zabójca.
dżwledt -

Knyż Zasłu

gi wręMono: M. Głlltl'owskiej,
J, Tomczyk, A. Lipce, W, Zielińskiemu,

Cz. Krawczykowi I
R. Efenbergerowi; Srebrny
G. Pepliilsklej, G. Katolik I J,
(K. K.)
MrozińakleJ.

Dyżury

dawno Jul: Jednak nie by·

radnych

czlolllkowie Klubu
Ostatni<>
przy Miejskim
PCK
HDK
Przedsiębiorstwie 1 Komuni:kacyjnym w Lodzi oddali ai 250 l
k::wi, klub przy Fabryce Samoehodów Osobowych w Warszawie - 100 1. studenci WAM
w Lodzi - 13.550 1, i.ołnierze
LWP - 2114 L Wypada tei wymienić wyróiiniających się dawspośród
ców i.ndywidua.lnych,
n.ich Zbigniewa Tarnowskiego,
który oddał już łącznie przeszło
12 l krwi. Bronisława .T. Biernaekiego - 5 1 i Andrzeja Soz woj.
bora - 3 l (wszyscy
łódzkiego).

(n)

Czy chcesz

zostać

NIEŁADNE?

a
W sklep ie kosmetycznym przy ul.
Piotrkowsk iej 152 11ajtańsze znicze kosztuJą 52 i 56 zł. W sklepie .. Verllasu'' przy ul. Tuwima
wstały juz. tylko lampki po 85 zł.
Na pytan ie o tańsze ekspedientka
odpowiada, że będą w czwartek.
W pobliskim kiosku 1 sklepie kosmetycznym zniczE; są najmniej po
50 zł Podobn ie· jest w kiosku przy
ul. A. Struga (przy „Balatonie").
Na kupowanie chryzantem jeszcze za wcześnie ale już dziś ład
ne kosztują 120-150 ił.
Zwykle odwiedzamy po dwatrzy groby. Jeśli na każdym postawimy po trzy najtańsze znicze
i położymy po wiązance z trzech
chryzantem. zapłacimy odpowiednio
·ok. 1300 lub 2 ty:. zł I będzie
to najtańszy dowód pamięci ...
K. K.

dobrą sprawę to z okazji taświęta llie należy oszczędzać .
Przecież. tradycja odda wania I listopada czci zmarłym starsza iest
podobno niż n.,.sze państwo. Lampkę i kwiaty na grób noszą wii;c
tego dnia wszyscy Wszyscy też
Wiedzą o
robią przedtem zakupy
t:ym także ci, od który<:'h zależy

Na
kiego

zaopatrzenie. I wyciągają wnioski.
Na parterze. .Centralu" specjał
oe stoisko , przygotowane z myślą
Kupujących
o Święcie Zmarłych
niewielu bo też t towar kiepski
- tylko dwa rodzaJe zniczy. Tan·
sze - po 95, droższe - po 275 zł
Sporo świec . ale powszechr.le wiadomo. że na pomniki się n;e na·
da ią. bo stearyna plami kamień.
W przejściu podz;emnym kiosk
.,Ruch.1"' a w nim również dwa
rodzaje zniczy - po lll2 i 360 zł

RZĄDŹMY SI~ GOSPODARNIE
PRACUJMY MĄDRZE I S.KUTf ClNIE
Pod ta.k:m hasłem obradowała
wczo:-aj Konferencja Spra wozdawczo-Wyborc7.a Komitetu Za.kłado·
wego PZPR w ZPDz. „Lido". Wzię
ło w niej udział 59 delegatów i zaproszeni przedstaiwiciele organizacji społ~:znych dz.ialaijących w zaz I sekretakiadz.ie ora'l. goście
rzem KD PZPR Łódź-Sródmieście
Sta.nisła.wem Zarębą.
Nad wygłoszonym pr:zez I sekr~
tarza - Wiesławę Kąpielską-Kru·
pę referatem KZ toczyła się kilkunacechoowalll..a
godzinna dyskusja,
przedsiębiortroska o przyszłość
stwa i je-go załogi, o umocnienie
autorytetu 0 art!i, o dalszy rozwój
o pracę z
szeregów partyjnych.
zarpewnlenla partii
młodz:eża dla

godz. lll-ltl dyiurują
Prezydium Rady Narodowej m Łodzi oraz dzielnicowych rad narodowych a także
pozostałych rad narodowych w siedzibach miejskich i gminnych r_ad
W RN m Łoo7f przy ul. Pfot.rkowskiel l04 (w p. 014A, front,
parter), dyżur będzie pełnić Lecb
Trzeciak.
W dzielnicowych radach narodowych dyżurują;
• na Bałutach (ul. Zachodnia 47,
p 169) - Władysław Kozulski;
na Górnej (at. Politechniki 32.,
o. 129) - Wiesława Krawczyk;
na Polesiu (ul. Zielona 10, p.
Henryk Konanewski~
135) w Śródmieściu (al. Kościusz
Waldemar Cler·
ki 1, p. 117) Dzii w

ciłonkowie

I.

e
e
e

ag

IJUCha;

z

• na Widze'lll-'ie (ul. Armii Czerwonej 30, p. SO) - Krystyna Rad·
ko:
(ul. Armii
• w Pabianicach
Włodzi·
Czerwonej 16. p. 12)
mlerz Durajski;
w Zgierzu (ul. ArmU Czerwonej l, p. 37) - Władysław maszczyk.
(j, kr.)

cl~

problemow11 -

w godz. li-22.

11-40-31

TgLEFON DLA RODZICOW
porady wychowaw33·2ł.99 ese - ezynny od poniedziałku
do Pllltku w ~odz. U-li.

e

TEATRY

WAtNB TELBP'ONY

"'
191

Pogotowie MO
Strat Potarna
Pogotowie Ratunkowe

ttt

WIELlll - 1odz. 19 „:Z:ydóWka"
NOWY - godz. lł.18 „Człowlelc
jak clZOwlek"
MAL& SALA - IOdL 1T „Wysocki"
lf.lł
i:odz.
POWS'ZBCBNY .. Sluby panień1kle"
11.30
godz.
.JARACZA
.. Ferdydurke"
„Tytue,
TEATR T.11 - &<>ds. 1ł
Rome.k l A "l'Omek"
MUZYCZNY - 1od1. 11 „Itr~
lowe Sn1elfU"
STUDYJNY - &Od't. lł „Idiota"
J!iod&. 1'7
CYRK MUZ SA

lłutby

lnłormacJa

Rdrowta
S8·11•U

911

lnformacja &elefonlcma

lł·IS-11

Informacja koleJowa
Informacja PKS
Dw. Centralny
Dw. Północny

Jł-łs-11

łŚ-ts-9C
32-&ł-03

lnfonnacja lrn lturalna
Pogotowie

etepłowntcae

pogotowie ene~tyczne
t.ódt ·Północ

n-n.u

godz. 11-1'

7ł·Jł·SI

1'·11-11

' Lódi·Połudnle

Pogotowie razowe
1ł-$5-Z3:

71·66·'5;

,„

Pogotowie .Uwlgowe
7ł· CO·łl; ':'ł-17·61

'IELEFON ZAUFANIA
TELEfON ZA·
33.50-68 czynny od
poniedziałku do piątku w godz.
12-18
TELEFON ZAUFANIA dla ltoblel

J\tLODZIEżOWY

UFANIA -

,,malucha" byf pod wpływem alkoholu ..•
Foto: A. WACH

UWOLU•
BUCHU
BlSTORU
godE.
CY.JNEGO (Gdin\ska 13\
11-lT
ODDZIAL RADOGOSZCZ (ZICier.
ska Ił'!) l(Odz. 1-18
APCHEOLOGICZNl': l ETNOGRAFICZNE (pl. WolnOllci 14) l(odE.
11-18
ersroan MIASTA LODZI (~ro
dowa li) l(odZ, 11-15
tul
SPORTU I TURYSTYKI
Worcella Il) !!odi. 11-19
WLOKIENNICTW A (Piotrkowska
282) iodz. 18-18
SZTUKI (W1~kowsll:lef0 Ił)

„-

POLSKIEJ WOJ8KOWJlJ' SLUŻSY
ZDROWIA (Żel1Jl(OWSk1ego
l(Od7., lS-18
MIASTA ZGIERZA IDabrowskle.
1(0 !l) !Jod.Z. 111-11
MIASTA PABIANIC (pl. Obroń·
ców Btaltngradu 1) l(odz. 1019.

zoo -

•••

1-lT
(Od?..
CZJl'Tlne w
(kasa do sodz. 18)
czynna w !(odi:.
PALMIARNIA
10-19 (Prócs J>Onleddałk6w).
OGROD BOTASICZNY - czyn.
~ od Sodz. I do anroku.
KINA
BAI.TYJE - „Dotknl~le Meduą"

dopływu młodych
zakładowi kadry

aktywistów,
fachowców.

Konferencja uchwaliła prognm
na nową kadencję i wybrała Koldóry funkcję
mitet Zakładowy,
ponownie
I sekreta.rza powierzył
Kąpielskiej-Krupie.

Wiesławie

(asza)

Oczywi§cie, STP nie ma monopol<L na przekłady, choć poczuwa aię do odpowiedzialno§ci za cale polskie trodowisko
translatorskie. Piractwo ł brait
kwalifikacji obrażajace dob-:"e
będq zwalczane
Imię tłumaczu

SZANOWNA REDAKCJO/
Wdzięcz1111

jestem „Dziennika·

'pt.
wt" i red. (jsb) za tekst
zbiorów,
trqba
„Zasadnicza
czy!i my umieć po angielski? ... "
(Db nr 246), w którym :zwraca
się uwagę na skandaliczny niekiedy poziom przekładów sporyn:;:u
tykanych na naszym
wudawnicz11m, a także w obie„Kwiatki"'
gospoda.rczym.
gu.
trans• atorskie pod.obne do c11to-

- an!!.. od lat l i - 1todz. 10.
12.15, 15. 17.15, 19.30
Me„Dotknięcie
JWANOWO duzy" - anr,. od lat 18 godz.
15, 17.15, 19.30
PRZEDWIOSSIE - „c. K. Dezerterzy·• - po!. od 111t 18 l(OdL.
10, 19
przy.
POLESIE - „Powrót do
USA od lat 12 szłoścl" godz. 15. 17 .15. 19.30
Wl..OKNIARZ - ,,Spowledt dzte_
wieku" - pol. od lat
cięcia
18 godz. 10, 1!.30, 15, 17.30, 20
WOLNOSC - „Honor Prizzlch" USA od lat 18 ·1odz. 10, 14.30,
17, 19.30
WJSLA - „Arpadeun" - USA
od lat 1S -· lfOOZ. 14. 19
„Plramid::i strachu"
ZACHĘTA - USA od lat 12 - itods. 9.JO,
15, 11.15, „Na całoś~" - poi,
od lat 11 - godz. 19.30
STUDIO - „Głupcy z kosmosu••
- ang, od lat 12 lfodz:. 11 19.30
STYLOWY - ,,Lubię nietoper;e"
'POI. od lat 18 godz. 15.30, 19.
TATRY - MAl.tt STUDY.JNB ,,Amok" - Mroko - Gwinea Senegal - od lat 15 godz. i6
Kino wersji oryginalnej - seans
gods. 18
zamknlę'.Y DKM - llm:]on - Najp!eknleJ·
sze t!lmy przygodowe - godz.

dostępnymi

t~·~zustkimi

frodka-

mi prawnymi ( .. .).
l{onrad Frejdl kh

p•e,zes Oddv.alu. STP w Lodzi
(skrótów

dokonalB

-redakcja)

„Akademia Pana Kleksa" - no!.
cz. I b.o. godz. 12.15
STOKI - „E. T." - USA godz.
16, „Superman ID" - USA od
lat 12 - godz. J8
SWIT - ,,E. T." - USA od lat
18, godz 18.30, 19
TATRY - „Alabama" - pol, od
lat 18 - gOdz. 15.30, 17.30 19.30
SOJUSZ - .. Karatecy z Kanionu żółtej Rzeki" - chiński od
lat 15 g~z. 18. tT.45
'

APTltKI
Micklewlc:ta to, Nlciamlana 11,
c.utomtenska
Dl\browsktego 89,
145, Olimpijska T1. Plotrltowsk1
67

T.

Armil Czerwonej

Pabianice -

Konstantynów Głowno

-

Sadowa 10.

Lowlcka n

Aleksandrów -

Ko~cJuszkl

Zgierz - Slkorąklego 18.
bcowsklego 10,
Ozorków -

f.

Dl!·

Armil CzerwoneJ 17

16, 18

od
OKA - „List gończy" poi.
lat 15 godz. 13.30. 18. 15.30
od
stop
non
Kino
GDYNIA gods. I do gQdz. 22. „Kochankowie mojej mamy" - pol. od
lat 15
HALKA - „Skorumpowani"'
fr. Od lat 15 godz. 18, 18
„Porwanie
MŁODA GWARDIA w Ttutlurlistanle" - pol. b.o.
a:odz:. 12.15. 15, 11.U; „Yamaha
- stragan rybny" - chiński od
lat 15 - godz. 10, 19.30
„Uwierzcie ml"
HUZA węg. Od lat 15 godz. 16. 18.30
l MAJA - ..• Wodne dzieci" ang. b.o. - godz. 16 .. Yesterday•• - poi. od lat l5 ~odz. 1~
POK0.1 - „Znachor" poi. od lat
19
lt godz. 18, DKF - godz.
- seans zamknięty.
od
po!.
KOMA - „!!eksmisja"
lat 15 godz. 10, 15. 17.15. 19.30,

DYŻURY

SZPITALI

Szpital
Chirurgia urazowa Im. Sonenberga (Pieniny 30)
im.
Szpital
Neurochlrurii;!a
Kopernika (Pabianicka 62)
Im.
Szpital
Okulistyka
Jonschera <Mlllonowa 14)
Szpital
Chirurgia dziecięca tm. Korczaka (Armil Czerwon<?j
15)
1

Laryngologia dz!ecl~ca - Szpl·
tal Im. Korczaka (A rml! Czerwonej 13)
Chirurgia szczekowo-twarzowa
- Szpl~I Im. Barlickiego <Kop.
clńskiego 22>
Szpital tm.
Laryngologia
Pirogowa <Wólczańska 195)
MeToksyltologia - Instvt•Jt
dycyny Pracy (Teresy 8)
Przychodn!a
Wenerologia
Dermatologiczna (Zakatna 44)

dziennik Robotniczej Spóldziel ni \Vydawr .iczeJ "Prasa-Ksldka-Rucb„. Wydawca: Udzkie Wydawnictwo Prasowe, t.ódź, ul Piotrl1owska 96 Uruk:
~Dl.I.EN NIK ŁOO'LKł" l'eidon~: c1·n„Ot." Łódi, skr pu1•l't. 8!l
pocztowy:
PTasowe lak łady Graficzne w t.odzl. Redaguje kolegium. Redakcja: kod 90-103 t.ódt. ul. Piotrkowska 96. Adres
Redaktor naczelny: Henryk Wałenda 38-ł5-85; zastępcy redaktora nal'l.eluego: 8ł 06; 15 I 33 01 · 26; sl'krt>tan odpowieduałny
trała: · 12 93 OO (łączy s wszystkimi działami>
spurt: 32 nx 95;
kultura I oświata: 36 21 60;
t n 1ekrełara: 32.04 ·73. Sprawy miasta: 33-41 10. 33-37 ·47; 11połeczoo-ekonomlc1oe: 3Z-28·SZ , 33-10-38; fotoreport.er: 33-78-97;
Red4krja nuroa:
d~ łiłc1nnłcl 1 cs:rtelnlkamł, Interwencje I Tełetoo Uslu gowy: 33-03-0ł; 1praW7 tereno.We: S!-Z3·D5 (rękopł16w nie 1am6włonycb redakcja ole twraca) .
74. n Ol I '14-71-30 Ogłoszenia I nekrnlngJ - Biuro Rek larn I Ogłoszeń, t.6dł. ni. Plo&rkowaka 98, tel 38-49-TD I ul. Słenktewłcza 3/5, leL 32-59· łl (za trl'ś6 ogłoszeń redakcja ole edpnwlada). Warunki prenumeraty podają od działy PUPiK RSW „Prasa-KslJlika-Ruch" oraz 11donwied nie nn;ędy pOMtnwe.
11 DZIENNIK ŁODZKI nr Z5Z (1!158)

B-1

I

zaś

sz.czególni•
wypowiedziach
W
mocno aikcen.towa.no potrzebę działań dla rozwijania produkcji eksportowej. Program za.m!crzeń ekspol"lowych na pięcio!a.tkę oraz zadania moder.nizacyjne przedsiębior
stwa omówił dyrektor - Wacław
Zna.mirowski.

Centralnego
wanego katalpgu
Włókiennictwa przyMu:zeu.m
a
trafiają aię niekiedy prasie,
także radiu. I telewizji.
Od 1981 r. działa w naszym
Stowarzyszenie Tlu.m11kraju.
celem
c::y Polskich, któreuo
Atatutowym jest m. in dbalotć o
wysoki poziom Uumaczeń („.).

krótkofalowcem?

Przypomnijmy jeszcze, te balet 1
I
·woJewódZkl Ołrodek Szkolenia
muzyki
do
zrealizowany
J. s. Bacha I świetnych rockowycll Sportów Łączno•ct Ligi Obrony Kra·
w
Jedyny
Jako
który
Lodzi.
w
Ju
(rs)
utworów G. Pressera.
okręgu łódzkim prowadzi szkolenie w
zakresie krótkofalarstwa. przy~oto
eterze
wuJe słuchaczy do pracy w
pod własnym znakiem. Ol>ok ku.nów
~ą
prowadzone
krótkofalowych
dl:t
obcych
Języków
kursy
zaw
kur.<y
oraz
krótkofalowców
,
kresie naprawy radloodbtomlkó\V reiewizJI czarno-białej (Jest to pien>szy stopień przyszłorocznych kursów
naprawy odbiorników telewlzJi kolo.
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Po~· roweJ).
Wielu uczestników kursów krótko.
slticb - koło przy MBP Im. L. wa- falowców LOK wykorzystało zdobyte
ryq.skiego w Lodzi organizuje dziś o kwalifikacje w pracy zawodowej, m.
obsłudze
godz, 13 w MBP (ul. Gdańska 102) in. pracując w morskiej
po:'! ·polską
statków lub pływając
„Godzinę wspomnień Izabeli Nagór- banderą Jako radiooperatorzy.
·
w
zapisy
Bliższe Informacje I
skiej" w 50-lecie jej Jakże owocnej
telefon
i pożytecznej pracy w slu:l:ble kslat- ośrodku, ul. Piotrkowska. 51.
I
33·12.18, godz 10-14 (we wtorki
kl I krzewienia czytelnictwa w na- czwartki w godz. 15-11).
!\I. J.
seym miekie.
rJ. kr.)

Tydzie11 na•drogach

tern

TANIE

został

notowano ponadto 42 kooli2je b€z
o!ia.r, zatrzymano 38 nietrzeźwych
kierowców, z których dwóch spo1. siectmiu
wypadlk:i,
wodowało
były
55 wy;padków wyda.i-zyło się w „sttucz:lti", 36 wy:padików minionym tygodniu ·w Łodzi i wo- to ootrącenia pieszych, przy czym
jewódz,twie. Dwie osoby poniosły 25 spowodowali on.i sam! ('10 pod
(ab)
smierć. a 65 zootało rarrmych. Za- wpływem al'koholl\i-).

Kierowca

I

• "i I

~.

