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wzywa
do zaniechania
konfliktu'
irańsko irackiego

Wydanie

ZSRR

Związek Radziecki
wezwał do
Jak najszybszego zaniechania irań
sko-irackiego
konfliktu zbrojnego
I o~wiadczył, te gotów .fest wesprze6 wszelkie szczere oraz kon11truktywne posunięcia, w tym w
ramach ONZ, zmierzające do poko.Jowego uregulowania konfliktu.
Stanowisko ZSRR w kwestii konfli.ktu w Zatoce Perskie.i przedstawione
zostało w specjalnym
oświadczeniu
rządu
radzieckiego,
ogłoszonym
w czwartek
przez
agencję TASS.
Podstawą uregulowania powinny
by6 ogólnie nznane normy prawa
międŻynarodowcg.b, zwłaszcza zasady wzajemnego
poszanowania
suwerenności, integralności terytorialnej I nieingerencji w sprawy
wewnętrzne drugiej strony, a takte potwierdzenie
obowiązujących
przed rozpoczęci.em konfliktu granic między Irakiem i Iranem.
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C71w&rle1t byt czamym dn 1em dla
komunikacji. 35-stopniowy mróz
zarejestrowano
na Orawie - w
Jabłonce i Chyżnem, a także np.,
w Lublinie. W Kielcach temper;stura spadła w nocy do min'..ls 32
st„ natomia.s•t opady śniegu wy.
stępowały rano tylko lokal;nie.
Nie wszystkie drogi były prze("'

·1'~

z cenami rynku

BIURO PRASOWE RZĄDU PRZEKAZALO MATERIAl.. INFORMACYJNY MINISTERSTWA FINANSOW W SPRAWIE
INSTRUMENTOW POLITYKI CEN W 1987 R„ W KTORYl\l
STWIERDZA SIĘ, ZE PELNE WPROWADZENIE W ZYCIE
ZAl..OŻE!'1 REFORMY GOSPODARCZEJ WYMAGA NADANIA
CENOM CHARAKTERU RZECZYWISTEGO PARAMETRU
EKONOMICZNEGO.
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lnstrumentv politvki cen w1981 roku

światowego najlepiei służy rozszerzenie zakresu stosowania cen transakcyjnych na import i eksport towarów.
W uchwalonym przez Sejm PRL
wykazie towarów i usług, na które ustala się ceny urzędovk, zostały na rok 1987 wprowadzone
zmiany umożliwiające dalsze rozszerzenie zakresu stosowania cen
Realizacji tego celu słuźy:
muły
cen na rzecz ściśle-Jszego transakcyjnych .w rozliczeniach za
podstawowych surowców i
- odchodzenie od kosztowej tor- wiązania cen krajowych z cenami Import
rynku światowego (d,otyczy to głów materiałów.
Wykreślono
w wykazie włókna
nie surowców i materiałów) oraz
szersz·ego stosowania ·cen umow- chemiczne, wełn~ z tmportu, baskalę krajową?
nych, uwzględniających warunki wełnę, kauczuk!, fosforyty 1 aparynku wewnętrznego; ograniczenie tyty, rudy metali (poza rudą żela
dotacji budżetowych do produkcji za) oraz importowane vzyroby huttowarów i usług; zmniejszenie za- nictwa żelaza 1 stall, a także imkresu oddziaływama państwa na portowane wyroby z metali niekształtowanie cen umownych oraz żelaznych. Oznacza to, że w 1987
zmiany w metodach tego oddzia- roku rozliczenia za lmpCJrt tych suływania, ograniczające wiązanie po- rowców I materiałów są przeproziomu i zmian cen z poziomem I wadzane według cen transakcyjzmianami kosztów w konkretnym nych.
przedsiębiorstwie; rozszerzenie taUsunięto takte z wykazu wyrokich elementów oddziaływania pań bów, na .Jdóre usta.fa się ceny ustwa na ceny, które mają na ce- rzędowe, niektóre surowce i malu poprawę jakości produkcji, sta- teriały wytwarzane w kraju, a
WŁASNA)
bilizację powiązań umownych mię mianowicie: siarkę I kwas siarkodzy dostawcami i odbiorcami, lep- wy, cement, drewno tartaczne i
Budownlctwo mieszkaniowe
nawcą osiedli mieszkaniowych Beł sze wykorzystanie surowców wtór- tarcicę. Na te surowce I materiały
nych itp.
będą w 1987 roku stosowane ceny
temat nie kończących się dyskusji chatowa.
(Jer)
I narad - przeżywa głęboki · kryScislemu wiązaniu cen krajowych umowne.
Nie oznacza to jednak, by w tych
zys. W całym kraju mieszkania wypadkach ceny były zupełnie domimo rosnących potrzeb - budowane są coraz wolnit:j l w coraz
mniejszej ilości. W tej sytuacji do
rangi sensacji urasta Informacja
z budowlanego frontu w województwie sieradzkim. Jak wynika ze
wstępnych danych, tamtejsze przed8 bm. obradował Komitet Wyko- niesienia I lnde!Wtjl płary minisiębiorstwa budowlane
wykonały
malnej. Po'.!nfomwwa1J.0, ':§ spr.arplan roku 1986! Zgodnie z założe ~ wczy OPZZ. .
W części obrad poświęconeJ spra- wa ta będzie przedmiotem · najbliż
n'fami \V minionym roku miasta
wom
organizacyjnym
omówi·ono
te.
szego posiedzenia Rady Mi·nis.trów.
woj. sieradzkfogo wzbogacić się
najbliższego
posiedzenia
Na skutek licwych infonnacji ze
miały o 1614 m1eszka6 ' w bmfyn- matykę
związikowych
kach wielorodzlunycb. Jeszcze je- Rady OPZZ, która zbierze się 22 stmny organilzacji
Komitet Wykonawczy OPZZ omósienią wykonanie tych zadań po- bm.
Komitet wysłuchał lnfarmacji o wił sprawę wprowa.d'z.enia z dniem
zostawało pod znakiem zapytania
brakowało elementów niezbęd przygotowaniach do 31 sesji biura 2 bm. cen umownych na wYroby
nych do wykończenia mieszkań. Swiatowej Federacji Związków Za- podrobowe i przetwory mlec1lTle.
Po dysku.sji Komitet WykonawJednak ostatnie
miesiące
roku wodowych. Pierwsze po k-0ngresie
sprzyjały budowlanym.
Zbudowa- berlińskim posiedzenie biura od- czy przyjął w tej sprawie stanowisko,
które stwierdza:
będzie
się
w
Warszawie
w
końcu
no w sumie 1617 mieszkań. Tylko
w grudniu przekazano ich do za- marca br. Będziemy gościć delega- _ Związki zawodowe, zgodnie z zasiedlenia 514.
Oczywiście,
teraz cje 37 central związkowych z za- pisami w dokumentach Kongi-csu
Związków
meldunki z placów budów są skru- granicy oraz 3 międzynarodowych Polskich Odrodzonych
Zawodowych konsekwentnie opopulatnie sprawdzane. ale jak do- zrzeszeń związkowych.
Uchwalono przedłużenie kadencji wiadały się I opowiadają się za
tychczas nie przyłapano menedże
rów budownictwa na sfałszowaniu Rady Funduszu Wczasów Pracow- reformą go.spoda-rczą i wynikającą
niczych
do czasu wejścia w życi e
sprawozdań.
Warto przy okazji dodać,
że nowej ustawy o FWP, której proprzedsiębiorstwa budowlane woje- jekt jest obecnie przygotowywany.
Zaproponowano Alfreda Owoca
wództwa sieradzkfego budują spoprzewodniczącego
Naczelnej
ro także i· w innych regionach. M. na
In. Wieluńskie Przedslębi0rstwo Bu- Rady Nadzol'czej ZUS, w której, w
dowlane jest generalnym wyko- myśl nowej ustawy, związkowcy
będą stanowić 5/9 skladu. Człon
ków rady i p!'ZEIWodniczącego powołuje premier.
Na posiedzeniu upomniano SJ!ę o
postulat Kongresu w sprawie pod-
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kształtowane, bez źadnego
oddziaływania ie strony państwa.

wolnie

Na wszystkie surowce I materiaprodukcji kra.iowej. wykreślone
z wykazu towarów, na które stosuje się ceny urzędowe, ustalono
na rok 1987 maksymalne wskaźniki
wzrostu cen umownych.
Zastosowanie cen umownych powoduje jednak Istotne zmiany w
funkcjonowaniu
przedsiębiorstw.
Można to najleplel przedstawić na
przyk!adzie cementu Koszty wytwarzania cementu w różnych cementowniach różnią się dość znacznie. W związku z tym. w zrzeszeniu funkcjonował rachunek wyrównawczy cen. Cementownie, których
koszty były wyraźnie niższe od ceny cementu, wpłacały część nadły

(Dalszy

ciąg

na str. 3)

losv
wvższe wvurane
Droższe

POLICJA NARCIARSKA
W Zermatt -

znanym szwaJ~arskim ośrodku sportów zimowych powołana 'zostala Po raz
pierwszy w tym kraju „policja
narciarska". Nie umundurowani
członkowie tej narciarskie.i formacji sprawować będą nadzór
nad przestrzeganiem przepisów
przez turystów, którzy nie z11wsze trzymają się wyznaczonych
szlaków oarciarskicl). Bacznym
okiem przyglądać się będą oni
aby w kolejkach do wyciągów
panował lad i porządek. W ostatnich latach również na narciarskich trasach dochodziło do
zachowań analogicznych do wy.
czynów pilkarskich „pseudokibiców''.
Policję narciarską w
Zermatt
powołała
mie,jscowa
gmina i kierownictwo wyciągów
narciarski eh.

Polski Monopol Loteryjny uprze1m1e informuje, że począwszy
od stycznia 1987 r. zostały zmieni·one ceny losów Krajowej Loterii
Pien iężnej ze 100 zł na 150 z1 przy
jednoczesinym podwyższeniu głów
nej wygranej z 1 mln zł do 3 mln
zł. Na wjgrane, tak
jak to było
dotychczas, przeznacza sii: 65 pr:>c.
wartości emit-0wanych losów.

REKORD

relrnrdową

prędkość

prowadzfloego
przez
Arnoux
ąamol'hodu „M1>rccdes 560". Policjanci nie wierzyli wla~nym
oczom - 242 km/godz. l\rnomc
został
zatrzymany,
policjanci
nałożyli wysoki mandat. a Arnoux po1ostała satysfakcja. ze
ustanowił swoisty rekord - ponacl czterokrotnie przekroczył
dopuszczalną
na tym odcinku
prędkoś6 jazdy.
Opr. (kl)

Nawiązując do stanowiska Komitetu Wykonawczego OPZZ, Biuro Prasowe Rządu informuje, że
podstawowe problemy, poruszone
w stanowisku zostały wcześniej
rozstrzygnięte przez prezesa Rady
Ministrów, o czym społeczeństwo
zostało poin!onnowane w komunikacie, opublikowanym w prasie 8
bm.
Przypominamy, ł• premier zakazał stosowania podwyższonych cen
we wszystkich wypadkach, kiedy
ich wprowadzenie nastąpiło z naruszeniem przepisów; polecił zapewnić przy wprowadzeniu cen umownych na przetwory mleczarskie I wędliny podrobowe zachowanie umiarkowanego wzrostu cen;
zobowiązał równleź właściwe ogniwa do wyciągnięcia wniosków organizacyjno-kadrowych.
Prezes Rady Ministrów przyp0mniał organom rządu oraz jednostkom gospodarczym o obowiązku
zwracania szczególnej uwagi na konie czność bezwzględnego przestrzegania wymogów prawa w procesie
kształtowania
cen. Opublikowany
dziś materiał ln1ormacyjny Ministerstwa Finansów zawiera szcze-

Pamięci

Francuski kierowca Formuły 1,
Rei'le Arnoux nie potrafił jak
widać opanować swego temperamentu. Na ,iedne.l z antostrad
Wf' Francji policyjny ·r adar „odnotował''

Biura Prasowego

z

ol.azjl obchodów 750-lecla Ber-

lina, znany polski dyrygent i kom·

pozytor Krzysztof Penderecki dyry·
gowal orkiestrą berlińską, która wykonała muzykę z jego opery „Czarna Maska". Penderecki jest czlonl<iem korespondentem Akademii
Sztuki NRD.
CAF -

ADN

gółowe wyjaśnienie instrumentów
realizacji polityki cen w 1987 roku.
Jednocześnie, Biuro Prasowe Rzą
du przypomina, że zakres stosowania cen urzędowych został okreś-

(Dalszy

ciąg

na str. 3)
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Zima na górce rozrządowej

e

Czy · będą

odwołane

pociągi?

baniaka s gorąC)l\ miętą albo
Zeby si~ napić czegoś
ciepłego, musimy Iść na górkę (rozrządową, 200-300 m).

nę

herbatą?

(Dalszy -ciąg n11. str. 3)

W 9 dniu roku słońce wzeo godz. 7.42 zajdzie zaś
o 15.44.

szło

Komputer będzie za kilka lat, a
gumofilce są od wczoraj. - Jeszcze dwa dnl temu pracowaliśmy
w zwykłych kaloszach na prawie
30-stopniowym mrozie mówią
manewrowi ze stacji Lódź-Olechów.
Mamy co prawda „skuterki" (rodzaj skórzanych „l,tozaków"), ale
pochodzi w tym człowiek trochę po
śniegu I juź są przemoczone.„
- Po zmianie nie tylko ,buty są
mokre, ale i ubrania. Są niby suszarnie, ale spróbuj pan coś tam
zostawić, to na następną zmianę
nie będzie co na grzbiet włożyć.
- A zupę, zamiast w południe,
przywożą czasami o 14-15 dodaje ktoś Inny.
- Z zupą to jeszcze pół biedy,
ale czy nie można by dać na zmla-

Imieniny
Marcjanna,

obchodzą:

Marceli,
Julian

Dyiurny synoptyk
w dnia dzisiejszym przewiduje
dla Lodzi następującą pogodę:
zachmurzenie duże. Okresami opady ~niego oraz zawieje I zamiecie śnieżne. Mniejszy mróz.
Temp. maks. -9 st. C. Wiatr
umiarkowany okresami doś6 silny, porywisty, południowo-za
chodni.
Cl§nlenle o godz. 19

wynosiło

994,8 hPa (746,1 mm), a tempe-

ratura -12,5 1t. C.

1'191 - Utworzenie Legionów
Polskich we Włoszech.
1757 - Zm. B. le Bovler de
Fontenelle, pisarz francuski,

Taka !Sobie

ną

Władymir,

Z kalendarz~ wydarzeń

o której stronie

st

miały

gumofilce

Francja

miliony?

Sytuaeja społeczna we Forancji
staje się coraz bardziej napięta.
Straj:ki jakie ogarnęły już kilka
sektorów służb państwowych nabrały ostrości i na razie nic nie
ws-kazuje, aby miały zaloończyć się
w najbliższym czasie.

Zbigniewa Cybulskiego

8 bm. minęła 2u rocznica tragicznej śmierci wybi tnego aktora, legendy powojennegC' kina, twórcy
wielu niezapomnianych kreacji filmowych - Zbigniewa Cybulskiego.
W hołdzie pamięd znakomitego artysty kwiaty na jego mogile na
cmentarzu w Katowicach złożyła delegacja Sląskiego Towarzystwa Filmowego oraz przedstawiciele śro
dowisk artystycznych, twórcy teatralni i filmowi.
„Popiół

Rządu

Najwiękm:e

miejsce na kolei. Jak wynika z
informacll Mirnisterstwa K<m1unlkacji sp0ra część pociągów pasażerskich miała mniejsze lub w ię .
ksze opóźnienia. Na węźle warszawskim punktualność spadła do
37 proc. Spóźnionych
było rano
blisko 50 pociągów podmiejskich od 10 do 40 minut. 4 pociągi odwołano. Grubo po czasie
dotarły
d·o stolicy liczn·e ekspresy, m. in.
„Ondraszek" i „Górm;k" spó:!mily
się po 120 minut, „Krakus" niewiele mniej, .,Opolanin" dotad 2,!I
g·odz. po czasie. Ze znac2mymi opóźnieniami pociągi wyjeżdżialy ze
stolicy. Emspres „Tatry" trzeba było odmrażać, toteż na jego wyjazd
czekano prawie 3 godziny, natomiast na „Berolin ę" - 2,5 godz.
Do Trójmiasta
z kolei pociąg z
Katowic spóźnił się 145 min., a z
RzeszO'\V'a - 133 min.

O

Obrady KW OPZZ

I n f o·r ma c i a

jezdrne. Zaspy unlemoźliw!a?y rud\
na 21 . odcinkach lol~ln)"Ch C1 dłu
gości 90 Ian, zwłaszcza
w województwach krośnieńskim, suwalskim, rzeszowskim. Główne drogi
tyl'ko lokalnie są wolne od śniegu.
Mimo wysłania na trasy bllsko 5
tY's. pługów i piaskarek, na nawierzchniach większośol tras leźy
warstwa zamrożoneg·o i rozjetd:ilonego śniegu oraz lodu. Słu:iJba drogowa nie stosuje posypywania solą, gdyż nie
j-est ona skuteczna
przy tak niskich temperaturach, w
rezultacie d!'ogi są śliskie, Np, 4
autobusy PKS w rejonie Krakowa
stoczyły stlę do r<>wu na szczęś
cie ofiar w ludziach nie było.

Wajdy zapoczątkuje 9 bm. telewizyjny prwgląd filmów z udziałem
Zbigniewa Cybulskiego. Jako następne
pozycje, w II programie
TVP przypomniane zostaną filmy
o różnorodnej tematyce. nie tylko
produkcji polskiej.
Z 20 rocznic:ą śmierci Zbigniewa
Cybulskiego związany też będzie
poświęcony mu wieczór wspomnień
na małym ekranie O swych zaw„dowych i osobistych kontaktach z
tym aktorem mówi<' będą 11 bm.
w II programie ludzie kultury, jeAndrzeja go przyjaciele I koledzy.

Od 22 dni trwa strajk kolejarzy
i mimo zapewnień dyrekcji pań
stwowych kolei SNCF strajk ten
wcale nie wygasa. Wprawdzie na
głównych liniach
pociąg.i Jrursują
względnie normalnie,
ale · w dalszym ciągu kilkadziesdąit cjwocców
jest w ~nacznym stopniu sparaliż.o
wanych.
W czwartek - po wielu dniach
całkowitego impasu wznowi.:>ne
zosf.aly rokowania między kolejarzami, a dyrekcją w ramach t~w.
Mieszanej , Komisji
Statutowej
SNCF. Posiedzenie ' przedpołudnio
we, które trwało ponad trzy godz;iny zakOńC4ylo się jednak bez
rezultatów. Pt"Ze<lstawiciele strajkujących z goryczą stwierdzili, że
dyrekcja nie przedstawiła żad.nych
:iowych pr-0pozycji, które pozwoliłyby wreszcie przełamać
długo
trwały impas. Kolejarze uważają,
że negocjacje nie powinny ograniczać się do samych tylko podwyżek placowych
(w czym
zresztą
dyrekcja nie chce pójść na żadne

(Dalszy

ciąg

na str. 2)

myśl

Wtedy podarek prawdziwy,
kiedy dający nie krzywy.
(przysłowie ludowe)

Uśmiechnij się

- Jestem specjalistą od komputerów I nie jestem zaprogramowany na mycie naczyń!

Wrocław

Gwardia

Wifama -

2:3

Punkty nadal potrzebne
Żadnemu

:r: zespołów ekstrakliuy CO'raz lepiej gra natomiast benialiatkarzy nie udał się w czwartek minek Stal Nysa. Po słabym
rewanż. Zwycięstwa odniosły te sa- starcie w
rozgrywkach ligowych,

me co w środę zespoły i doszło do
zmiany lidera tabeli. Na pierwsze
miejsce wysunęli się siatkarze Hutnika, którzy wyprzedzaja, Stal Stocznię Szczecin f Resovię lepszym
stosunkiem setów. Wszystkie trzy
drużyny odniosły dotychczas po 13

siatkarze z Nysy nabierają wyraź
nie ligowej rutyny. Nie powiodło
się Witamie, która znów musiała
uznać wyższość wrocławskiej Gwardii.
WYNIKI: Stal Nysa - Płomień
Sosnowiec 3 :O, Hutnik Krakó\v 1wycięstw.
Czarni Radom 3:1, Stal Stocznia
Najciekawszy mecz stoczyli siat- - Resovia 3:1, Legia - AZS Olkarze Stali Stocznia i Resovii. sztyn 3:2, Wifama - Gwardia WroSzczecinianie
wykorzystali
atut ctaw 2:3 (9:15, 15:13, 11 :15, 15:12,
własnej sali i nieco słabszą grę 11 :15).
gości, wśród których jak zwykle
najlepsi byli kadrowicze Zieliński
TABELA
~ Czapor. Drugi mecz wygrał takze krakowski Hutnik, choć druży 1. Hutnik
13-3 29 43:20
na Czarnych z Radomia stawiała 2. Stal Sz.
13-3 2!ł 41:20
faworytom nadspodziewanie silny 3. Resovia
13-3 29 39:22
opór. Poprawiły swą sytuację dru- 4. Gwardia
9-7 25 32:27
żyny Legii Warszawa i Stali Nysa.
5. WIFA!\fA
'7-9
23 30:31
Legioniści wystąpili po raz pierw6. AZS
7-9 23 28:33
szy ze swym grającym trenerem
7. Legia
6-10 22 25:34
l\lirosław~m Rybac7ewskim i choć
8. Płomień
4-12 20 26:40
nie pokazali najwyższej formy, wy- 9. Czarni
4-12 20 18:41
grali oba mecze z AZS Olsztyn. 10. Stal
3-13 19 18:42

Trwa rajd Paryż-Dakar
Mety k<>lej-nych etapów i <><icinków specjalnych rajdu Paryż-Da
kar wyznaczają już nie miejsco..
wości, lecz umowne punkty na pu~tyn.nych be-zdrożach. Siódmy etap
pl.'ówadzit z Arlit do miejsca zwane~~. „Dr.ze.wo Thierry'ego
Sabine a
w Nigrze.
.

jcro - strata 33 min. Kolej.na :r:a(Francuz Lartigue na Ladzie)
ma już ponad
3 i pól godziny
straty do lidera. W czołowej dziesiątce na 9 miejscu sklasyfiko~·a
ny jest nadal znakomity Holender
de Rooy prowadzący wielotooową
ciężarówkę „DAF"'.
tDwie polskie załogi, startujące w
tegorocznym IX Rajdzie Paryż
Dakar, wskutek defektu przednich
mostów napędowych w ciężatów
kach „Jelcz S-442"' wycofaly się
na trasie odcinka specjalnego Algier - EJ Golea. Decyzje o wy- '
cofaniu z rajdu podjęto w konsultacji z konstruktorami jelczań
skich ciężarówek, a także z dyrekcją
zakladów „Jelcz". UszkodzCJ'!"le mechanizmy
i podzespoły
mozna było wprawdzie naprawić,
ale jazda (już poza klasyfikacją)
w rajdzie na trasie blisko jeszcze
10 tys. kilometrów pustynnych bezdroży. górskich dróg. tropikalnych
dżungli pojazdami już nie w pelni
sprawnymi . oceniona została jako
zbyt duże ryzyko.
łoga

Na trasie etapu byl bUsko 700kilometrowy odcinek specja1ny ' z
n~etą przy wieży wiertniczej „Te:,:.aco''. Spośród
motocyklistów u
stóp wieży najszybciej, po 6 godzinach i ~ minutach zameldował
się na punkcie kontroinym. Auriol
(Francja) na motocyklu
Cagiva.
Zaledwie minutę później kartę kontrolną podbił lider Naveu (Francja) na Hondzie. Po siedmiu etapach czterokrotny triumfator rajdu - Naveu ma ponad 21 minut
przewagi nad Auriolem i blisko 27
minut nad Włochem de Pelri (Cagiva).
Kierowcy samochodów mieli wy:imaczony limit czasu - 4 godziny
na pokonanie 692 km. Utrz.ymanie
oit'l w nim było oczywiście niemoż.liwe, podobnie jak- na poprzednich etapach. kierowcy walczą tylk<l o minimalizowa.nie spóźnienia.
Zwycięzca odr.inka Francuz Rig.al na Mitsubishi Pajaro spóź.11 · 1
s;ę o godzinę i 55 minut, drugi słynny Belg Ickx na Ladzie Niva
już p.onad 2 godziny. Fin Vatanen
na Peugeuocie 205 Turbo 16 by!
Pierwsza reprezentacja
Polski
trzeci ze stratą 11 min. clo Rigala,
powtórzyła
sukces
ale obja! prowadzenie w klasy!i- koszykarzy
sprzed roku, zaJmuJąc
pierwsze
kacji po siedmiu etapach.
miejsce w zakończonym w czwarCzołówka w kategorii samocho- tek turnieju z okazji 42 rocznicy
dów powoli się krystalizuje. Pro- wyzwolenia. 'Varszawy. Puchar prewadzi Vatanen na Peugeocie wy- zydenta m. st. Warszawy otrzymaprzedzając o 9 sekund! Zanirolieg.o ła za zwyci~slwo w meczu finało
(Francja) na samochodzie Range wym nad reprezentacją Czecho~to
VSD i o Hl minut Mehtę (Kenia) wacji 83 :ll2 (41 :48). Te drużyny stana Peugeocie 20:; T 16. Na czwar- now i ły równ:eż !inalową parę w
te miejsce awansowa! coraz sku- 1985 r .. ale tym razem sukces przyteczniej iadący Ickx na Ladzie - szedł naszei .reprezentacji znacznie
strata 29 min„ a piąty jest Japoń trudniej lprzed rokiem zwycięstwo
cz:yk Shinozuki na Mitsubishi Pa- różnicą 15 pkt.).

WYZWOUNIA

TURNlfJ

W KOSZYKÓWCf

w

pierwszym meczu RFN 3 :O (13 :3, 15 :9,
15 :13). W Innych spotkaniach Bulio:aria zwyclężyla Grecję 3 :o (18 :14,
15 :4, 15 :10), a drugi zespól Bułgarii
wygra! z Hiszpanią 3:1 (15 :7, 13 :15,

SKRÓCIE

4 23-letnl
radziecki lekkoatleta
Oleg Procenko uzyska! w trójs!rnku odległość 17.50 m. Wynik ten o~i;ignąl w Rlaza.nlu
podczas strefowycl1 zawodów halowych o puchar
ZSRR. W;onlk ten jest tylko o 4 cm
gorsz:v od halowego rekordu świata
Je:;ro rodaka Bruziksa.
A Traci:vcyin vm zwyczajem Franeuska
Akadl"mia Sportu prz y znała
wielką
na~roclę
honorową
za najwspan l al~zc osiąi:rnieciA sportowe mlnir>nei:ro
roku.
J.aLtreatem Grand
Prix za rl'lk 1986 7.ostal znanv wio·
~ki alpinista Reinhold Messner.
W ubiegłym roku Messner oslą~nąl
cel, do którego Lmierzał przez lata
- jako pierwszy
człowiek „zaliczył" wszystkich U himalajskich o-

15:7,

15:13).

W Brazylii trwa turniej pl!ka rsk l - „Mundi1tllto Weteranów" o
puchAr Pelego. W Jrnle.! nym spotkaniu Brazylia zremi~owala w SAntosle z Urugwajem o:o. Mecz obserwowało 15 tys. ""idzów.
A

1. Brazylii!
2. Argent y na

~ :t
1 :1
1 :I
1 :1
O:2

3. TIFN
4. Urugwaj

5.

\~'lochy

3-0
1-1
1-1

0-0
0-3

reprezent'1.CjR Grecji
- rywal Polaków
w eliminacjacl1
mlstr1J0stw
Europy
rozegrała towa•mioty!lęcrnlków.
rzysl<I mecz z Portugalie, w Portale4 W półfinale turnieju piłkarskie- gre. Spotkanie zakończylo się re10 w La~ J;>almas
reprezentacja misem 1:1 (0:0).
Bramki zdobyli:
CSR.S pokonała szwedzki zespól klu- dla Portugal!! - Coelho w 72 min ..
bo wy IFK Gocteborg 3:t (3 :O).
W dla Grecji - Xantopoulos w
89
meczu tinalowym CSRS zmierzy się min.
z Rod;i JC. która pokonała rzutami
4 Spotkaniem z olimpijską drukarnymi (4 :2) Leverkusen. W meży ną Kanady zakończyła swe tourcr.u p1tdl r~mis o:O.
A \V Dlmitro ~ rad z le rozpor7.al się nee po tym kraju reprezentacja hoW
międz:vnarodOW>' t11rnle1 w siatków- keistów Związku Radzieckiego.
C6!
iuniorów z ud~iałem reprezen- mec?.u rozegran':vm w Ottawie, -iwvtac.ii Pol~!<!. Na~ z. zespól pokonał w ci ęź y! zespól ZSRR 15 :O (2 :O, 1 :o, 2 :O).
A

Piłkarska

MH\NiU rozszerza listę
~~~d~ieścia
towarów sprzedawanych na raty ~~i~~~~ \ntn~ko
-I
no

nie kupna na raty instrum'e ntów
muzyczmych dla uczniów. nauczycieli i absolwentów s~kól muzycznych.
Za•ady udzielania k:·edytów pozo;;-tają
bez zmian
(maksymalna
wysoko-Jć równa
6-krotno,ci wynagrodzenia. pierwsza
wplata w
\\'ysokości 20 proc. warto~ci to\\'arów, oprocentowanie - 12 proc. w
skali rocznej).
Zmiany następują także w k:edytowaniu
młodych
malżei'islw.
Dostępne na ten kredyt stają się
"1.\-szystkie towary przemyslowe slużące wyposażeniu mieszkań i go~
podarstw domo"Wych z wyjątkiem:
t.z!ewizorów kolorowych, zamraża 
rek, ma;zyn do szycia. Pralki automatyczne nadal nabywać będą
mogły tylko małżeństwa
lub sa mot.ne matki wychowujac ~ dz!eci,
zaś kuchnie gazowe jedyn'e osoby
za1; : e<llające mieszkania nle wyposażone w ten .sprzęt.
Od 12 bm. 2milmąć majs, :r;e sklepów wywieszki „Tylko na kredyt

WIĘCEJ

OD 12 BM.

TOWAR.ów BĘDZIEMY MOGLI KUPOWAĆ NA RATY.

..-

Jak poinformowano podczas konferencji prasowej w MHWiU
lista rozszerzona zostaje o: wszystkie meble
produkcji kraj-owej,
radioodbiorniki turystyczne „Julia".
.,Maria" i „Sabina", gramofony i
przystawki do odb'orników radiowych „Radmor".
Na raty dostępne będą także pelisy na futrze oraz wykonane po
9 maja 1943 r. dzieła s-ztuki sprz<?dawane przez ,.Desę" Iz meblami
włącznie) Qraz PP „Sztuka
Polska".

Bezpodstawne aresztowanie
dziennikarza gazety
„Sowietskij Szachtior"
Bez- praworządności socjallstycznel.
„Prawda" podała, że .. koordyna(KGB)
ZSRR Wiktor Czebrikow poinfor- torem" posunięć przeciwko Biermował
w czwartek na lamach chinowi by! szet zarządu w KGB
dziennika „Prawda" o pociągnięciu -Ukrainy A. Diczenko.
·
Przewodniczący Komitetu Bezpiedo odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy podległych mu czeństwa Pa1'i.stwowego ZSRR pisłużb za szykanowanie dziennika- sze. że kierowany przeze1\ resort
do
odpowiedzialności
rza gazety „Sowietski j Szachtior". pociągnął
Organa śledcze obwodu woroszy- funkcjonariuszy KGB Ukrainy na
obwód
woroszyłowgradzki
winnych
lowgradzkiego, nie dysponując żad
nymi dowodami. oskarżyły kierow- pogwałcenia praworządności socjanika oddziału gazety ,.Sowielskij listycznej w sprawie W. Bierchina.
Szachlior" na obwody doniecki i
A. Dlczenko został 1.wolniony z
woroszyłowgradzki W. Bierchina o
„chuligaństwo". Dochodzenie prze- zajmowanei;(o stanowiska i wydaloprowadzone w t.ej sprawie przez ny ze służby w organach KGB.
prokuraturę
ZSRR wykazało, że PrzewodnicZl\cego KGB Ukra!t1skicj
pociąl(nięcie dzienniknrza do odpo- SRR zobo\\'iązano do pociaimięcla
wiedzialności karnej było podykto- do odpowiedzialności dyscyplinarnej
fllnkcjonariuszy
zarządu
wane tym. że ujawni! on nicdociąl( innych
RR na obwód woroszyłowniecia w pracy służb wymiaru KGB
sprawiedliwo~ci. Czyn kn zakwa- graclzki. którzy dopu~cill się czyJi!ikowano jako brutalne łamanie nów sprzecznych z prawem.
Prz,ewodniczący
Komitetu
pieczeństwa
Pal'lstwowego

l:ł~lJoklrn

żalem

zawła1laml••

dniu ' stycznia 1987
ku zmarła, pr:z:eiywny lat 7ł
w

r"-

'

Cystersi powrócili
do Sulejowa
dącego

jednocześnie

pieniach,

''r

wieku 73 lat, nasza
żona,

S.

ł

P.

S. t

FRANCISZKA
NOWACKA
Po1neb

z

głębokim

(m&. j.)

'VNUCZE~

z domu NOWJCB.A.
Pogueh
odłlędiie sii: w dniu
' stycimla "br. (Pił\tek) o godzinie

11.30 n~ cruentarzu św. Antoniego
na Maoci. Pograt.eni w •mut.ku:
MĄŻ,
SYN z ZONĄ, WNUCZEK z ŻONĄ i MAR'l'USIĄ

Dala 5 stycinh 1987 roku oduzła od nu 1111 zaw~ze w wieku
75 111.t, nasza najukochańsza Mamusia, Te~clowa, Babcia I Pr1tbi.bcla

S. t

79 lat

S. t

P.

JOANNA KAMIŃSKA
I domu EWERT,

emerytowana pncow11lc11

Zakłndów

Aparatury Elektrycznej

• „Ema-Elester".

Pogrzeb

dzłnie

s domu KOSPIN.
"Pogrzeb odbędzie •lę dnia 9 stycznia br. (piątek) o KDlh. 11 na
cmenu.rtu katolickim - Dol)·, o czym zawiadaml11ją pogrąteni w
smutku
C0BJS;I,

ZIĘCIOWIE,

S DZIENNIK · ŁODZKJ nr , (1221 'I)

WNUKI i PRA \.VNUCZKA

·dziś ·

••••

...OGŁOSZENIE

Nie rolnicy a... pirotechnicy
Do Jakiego stopnia mamy zdoL

ną i pomyslową mlodzież,
może
świadczyć .,wyczyn"
uczniów ze
szkoły rolniczej w Rusocinie (woj.
gdańskie). Nabytą
na
gdańskim

z

glęboklm blem xawlarlamiaże w dniu 7 •trcznia H67 rozmart nasz długoletni pra ~nw
nik l ltolega. wlelol~tnl wykła
dowca PWSFTvlT.

my.
k\l

p

$. t

MGR Il":.':.

MARIAN JASZCZUK
ndz n• r.z Jn)', Srebrnym I Złotym
Krzytein zuługl, Od~nakl\ Zaslu·
tou•110 Działacza Kultury.
1traclll~1ny W>paCzłowieka I Przy,laclela
Wyrazy głębokiego współczucia

Zmutym

.
Rodzin;„ skiadaJI\:
DYREKCJA, POP PZPll, RA·
Dl\ PRACOWNICZA, SNZZ
oraz KOLEŻANKI i KOLEDZY z WYTWORNI FILMOW
FABULARNYCH w ŁODZI.
Pogrzeb odbędzie si' 9 styczriia
1987 roku (piątek) o godz. i:i..10 na
cmentarzu katolickim na Zn-ie·
wie.

'

WOLNYMI miejscami w autokarze
do Zakopanego dn. 9.01. (wyjazd
godz. 16) dysponuje .,Intertour",
tel. 32-65-:38. 32-91-57.
(Powrót
dn. 11.01. godz. 16).
16271 g E
BOKSERY sprzedam, Marchl::wskiego 22/44.
493 g E
PRZYBLAKAL się brązowy wyże!. 52-62-39.
l 6261 g E
PODEJMĘ pracę prywatnie posiadam samochód.
Listy 16252
Biuro Oglo.szeń, Sienkiewicza 315,
ZAKLAD !(astronomiczny w dobrym punkcie sprzedam. Listy 16237 Biuro Ogłoszeń, Sienkiewicza 3/3.
TELEWIZOR „Siemens" - sprzedam. 52-88-20.
16234 g E
KOMPUTER „Sharp" MZ 720 sprzedam. 86-75-15, 85-27-25, wieczorem.
115223 g E
SPRZEDAM 126p (198:':!).
Dobroń
Stary 14.
16221 g E
MŁODY, solidny podejmie każdą
pracę.
Li~ty 111195 Biuro Ogło
szeń. Sienki-ewlcza 3/5.
PRASOWALNICĘ domOW<\. grzejnik olejowy - sprzedam. 78-81-:!B
REW OL WERÓWKA - wolne moce. Wici 20/94.
16186 g E
GLAZURĘ układam. Pruski 86-57·1~
FORMY, barwnik. folię śamO{ln:y
lepną sprzedam. 86-57-15.
PRZYBLĄKAL się seter. 74-54-~.
16280 g E
GRZEJNIKI olejowe, telazko cięż
kie sprzedam. 86-50-49.
16193 g E

odbędzie

13 a

11~ w dniu 9 stycznia 1931 roku (pb,tek) e g11kaplicy cmentarza Radogoucz. Pogr;izona w głębokim

Z gll)boklm blem t11wład•mia·
:n:w. te w dn!u T stycznia 1987 r.

RODZINA

zmarł

OLEf;IKA
Z głębokim talem tegnamy zmsrłec11 nagle, w wleku s~ lat w
dnlu I &tycznia 1987 roku naszego drogleg" pracownika 1 Kolen

s.

t

ZBYSZKA
Csło.,.1eka

o

"''lelkłeJ

JAGIEŁŁĘ
żonie,

Synom I

pozostałej

Rodzi·

W!POLPRACOWNICY
. Po,gneb odlJ,dile się w dniu 9 1tycsnla 1987 roku (piątelq o godzinie 12.30 na cmentarzu katolickim - Kurczaki.
Z głębokim. żalem za.w\1ulamlamy, te w dniu I 1t7c:i:nta
po długich cierpieniach zmarła w wieku 6ł lał

UłT

r11ku,

emerytowana

uau~clelka

w~rny
składaj'

1zczenu

P'RZYJACIET.I')

t

P.

MARIAN JASZCZUK

CZESŁAWOWI
DRĄŻKIEWICZOWI

I

Pogneb
odbędzie się w dniu
9 gfyc:z:nb br. !piąlek) o 'oclilnle
J 3.Ja na cmentarzu Iw. Anny zuzew.

wspłlłezucla

t.ON A, COllKA. ZIĘC

ZAK1.A nu

Prn,lmv o nle;;kladanle kondoJenc.jt, ·

FARMACJI !!TO!iO\VANEJ

M'a!lnmu tlT01lem11 Koledze

dr CZESŁAWOWI DRĄżK.IEWICZOWI

P.

OLGA DRYL
I

ł.

- K.oledze
DR

" 'iedzy, dobroci l szlachetnym. 1ucu.

I. t

Mętowi

p,

MISTRZA MALARSKTEGO,

Wyruw głębokiego wsp61czucta
nie 1kladaJ'\

P.

IRENA MICHALSKA

M. C.

.

W

talem zawiadamiamy, te w dniu f 1tycznill UIT roku

zmarła, przeżywszy

P.

KACZMAREK

dniu 1%
•tyc~nfa br. rponiedział~k) o t;n·
dtinle 13.SO na cmentarr.u rzym.kat. przy ul. Ogrnd "" •j.

wczorfJj

nlałego

STANISŁAWA

ndbęilr.l~ się w

5YN. SYNOWA i

Matka, Ba-

generałem

kongregacji cysterskiej w Polsce,
przebywa w
Podklasztorzu brat
Cherubin Kozera, który objąl jednocześnie tamtejszą parafię.
Na
wiosnę do Podklasztorza ma przybyć następnych
dwóch braci z
Wachocka.
W ostatnią środę decyzję koś
cielną zatwierdziły
władze wojewódzkie,
obiecując
jednocześnie
wszelką
pomoc przy re,siauracji
Podklasztorza.

głr,boklm talem zawlad~mlamy, że w dniu 7 stycznia 1987 r.
odeszła od nas po długich cier-

na.iukochań•za

„

1945 roku pojawili się w Jędrze targow;s•ku (jak twierdzili) pi;tarjowie. Henrykowie na S!ąsku . i dę z podpalonym lontem wlozono
celęm
Gdańsku-Oliwie. W 1951 roku przy- d-0 muszli klozetowej
będzie z tego
wędrowali z Mogiły do Wąchoc sprawdzenia „jaki
ka. I właśnie z Wąchocka, dzięki ubaw".
staraniom tamtejszego opata, bę

(INFORMACJA WŁASNA)
Po 167 Jatach · nieobecności cystersi ponownie zamieszkali w
Podklasztorzu - Sulejowie.
Decyzją władz Królestwa Kongresowego dokonano w 1819 roku
kasacji zakonu cystersów. Jederr :z
najstarszych klasztorów tego zakońu w Polsce w Sulejowie do którego zakonnicy przybyli z
Morimond (Franc-ja) w 1176 roku
- stal się kościołem parafialnym.
Na ziemiach polskich cysters.i ostali się jedynie w Mogile pod
Krakowem i Szczyrzycach kolo Limanowej. W Jatach dwudziestych
naszego stulecia. w oparciu o klasztor w Sticznej (Jugo•ławia), zakonnicy w białych habitach poczę
li wracać do swoich sieclzib. · W

Z

bcia l Prababcia

el!!ktrowni. Byl on jeszcle 05trzejszy niż we wtorek i środę, stąd
przt!rwy w dostawie energii ele-klryczmej byly wyjątkowo długie.
Właśnie ten strajk wywoła! gniewną reakcję rzemieślników i sklepikarzy w wielu miejscowościach w
całej Francji. M. in. w Caen piekarze udali się do siedziby miejscowej dyrekcji państwowego koncernu EDF, któremu podlegają elektrownie I rozrzucili tam pól tony
zmarnowitnego
cia,ta, z którego
nie mogli . upiec chleba, bowiem \
,ł. GODZ.
11.55.
Bronlsln, gm. przerwane :r;o-tały tego rana doRzgów. Na skutek zwarcia w insu1- sta•wy prądu.
1acji ~lektrycr.nej splona,ł budynek
gospodarczy naleb,cy d'l Jacka M.
W chwili obecnej toczy się w11
Straty lvynlosly ZOO.OOO zl.
Francji batalia mii:dzy rządem a
GODZ. 12.15. Na atacjl
PKP slrajk:ującymi o to, po e1.yjej st?'O·
Karolew zapalił sio: kombajn do od- nie staną miliony użytk:owników
śnieta ni11
torowiska. Przyczyny pokorzystających na co dzień z kożaru oraz straty ustali komisja.
4 GODZ. 15.00. Ul. swojska przy lei, paryskiel(o metra, a takie ul. Limanow•kiego. Witold III. kie- z elektryczno!cl. Trzeba przyznać, te
rując „Fiatem 125p"' na skutek utrzystrajk kolejarzy i praoowników pamywania zbyt bliskiej odleglosci ude- ryskiego metra jest coraz mniej
rzył w
tył 1toj11.cego „Finta 125p".
popularny, bo oi(romn ie utrudnia
Iii ero wca stoj(\cego ,,Fiata" Andrzej
Z. doznał urazu krę~osłnpa, nato• życie zwykłych obywateli. Strajkuwyjaśniają.
że to przede
miast pasażerka Halll'a B. · wstrząs jący
nlenia mózgu orĄZ urazu kręgosłupa. wszystkim rząd nie chce pójść na
żadne ustępstwa i że gdyby tylko
,ł. GODZ. 15.30. Głowno, ul. swobodv. Sebastian J. lat 9 wbiegł na postulaty strajkujących zostały zajezd.nię I wpadł poll „żuka". Chło akceptowane natychmiast kolej
piec doznał oi;<1ln~'Ch pot1uczei1.
i metro zaczęłyby funkcjonować
A GODZ. 17.30. Ul. Wschodnia 15.
normalnie.
Podobnie
też strajkuJaZapalll si~ dach 4-pi<;trowego budynku. Pn:yczyna b yła nles~czelność cy pracownicy elektrowni zapewniają,
że starają
się oszczędzać
przewodu kominowego.
A. GODZ. 19.%0. Ul. Jencito 11 m. zwykłych obywate-Ji i że to lokal24. Splonęla ścianka działowa
w ne dyrekcje EDF decydują kto uin1ieszl<aniu Zbigniewa R. P1"7TC7'. ~~ stanie pozbawiony
cnergi i elekbyło zbyt bll•lde poF.tawlenle pie- trycznej. Strajkujący są zdania,
że
ca przy ścianie.
J.. Ok. godi:. 20.oa 7.8palil" ~;~ r0z- prze·rwy w dostawie prącl'U nie powinny
dotyczyć
luclno~ci
i że ostr,ze
bt1?r;:1n;i st:ara drewni"na pnczekalnia
''" st~c.ii Lódź Kallsk•.
l'rr.yczyną strajku winno być wymierzone w
pożarit bylo >:a prószenie o;nla.
zakłady produkcyjne.
4 Sl\~adko•ne potriirenia plesz~.l
rrzP~ rofa.ja,rPgo •le ,,Poloneza"
w
cfaiu H. 12. 1986 r. n go<lz. H.45 na.
ul. ·:rr'1chnll a 5 pro•zenl •a o 7.f:lozgłoszenie
~zenle •ię do WRD wusw w LodoiJ,
ul.
Wlady
BytomskiP.j 50,
t~!.
51-16-6?.

smutku
·Z

Po której

W sprzedaży ratalnej znajdą się
ponadto: deski pływające
z ża
(Dokończenie !e str. 1)
glem oraz
silniki motorowodne
ustę-pstwa). ale obejmować
także
produkcji ZSRR. Na raty będzie
problemy z zakr~u
waru•nków i
my mogli płacić :r;a usługi meblarbezpieczeństwa
pracy.
sko-tapicersk!e oraz niektóre uW czwartek już trzeci d.z,leń z
obowiązysługi kuśnierskie (futra z nutrii i MM"; przestają także
rzędu
trwa!
st.raj.k
p.racO"\vników
zapisy na zakup
towarów
odzież okórza,ną) w cenie powyżej wać
przemaczonych dla młodych m<1!50 tys. zt
Istotne jest równ:eż udostP,pnle- 7eńEtw. Zdaniem ministra handlu

„

my, t1>

wewntitn.:nego I usług art)"kU?y te
obecnie łatwiej dostępne. a okres oczekiwania wync>;1il ostatnio
mak~imum 2 mie~iące. p ysponują
cy kredytem MM będą więc. kupować od 12 bm. na za~aclach ogólnie ustalonych. Dwuletni okres
obowiązywania kredytu przy obecnym poziomie zaopatrz2nia .daje
jednak szanse zakupu tych towarów, na które młode małżeń
stwa zechcą go przeznaczyć. Przypomnijmy,
że jeJ<o maksymalna
wy~okość wynosi 200 tys. zł, ok~es
spłat 5 lat, a oprocentowanie 9 proc.
(PAP)
są

w

Bejrucie spad! grad Mie wiadomo
przez kogo wystnelonych pocisków
artyleryjskich. W plamieniach st~
nąl Boeing-707 należący (10 libań
skich linii lotnic:;vch J'.IEA. Jedna
osoba zo:;tala cięż.ko poparzona.
4 godziny późniPj p0ciski.. wystrz?!on~ przez czo!iii eksplGdowaly· na przedmieściach B:?jrutu zamieszkiwanych
głównie
przn
chrześcijan. Co najmniej 5 osób
zginęło, a 10 zosta!o rannych.
Jak podała chrześcija1'i.ska rozgtoś
nia radiowa ,.Glo~ Libanu". poc1ski wystrzelono z chiclnic muzu!mań,..kich. Policja nie potwierdziła
tej informaeji.

wyruy

klerownlkcnvl Apteki 47-020 w Łodzi,
"''•P6lnucla i talu po śmierci

rłębok!ego

domu GETLJl:Jt,
PaJlstw. Szkoły Muzycznej .,, Pabla·
nicach.

„

~r.oczystogcl po_grzeb„we oclbęd>1 się 10 1tycznla 19U roku
.r;odxm1e U w kościele św. Mateusza w Pabianic11ch, po c1ym na.tą
p! wyprowadzenie drogich nam zwłok na cmentarz rzymskokatolicki w P•l>!anirarh.
Pozostają w •mutku:
MĄŻ
z DZIECMI, l!IIOl!ITRY I POZOSTAŁA ROD7JN ,\

~O NT,

a nuzej Koletankt Aleku.ndry
składaj~

K.I'l':ROWNICY I P8ACOWNTCY

_ _ _R;...;.ed-.a;;.;k.;.;t.;;o.;..r~d;.;e;:,P.;;e.;.n;,;n;,.w..;;1:;,__ _ _ _ _..;J::..E:::.:.:R:.:.:Z:.:Y:...:;K~~L:;:;l:.:,M~A~---r. rda k tor techniczny

Ł0DZKICH

MAREI\ łrś:i:EWSR1

APT!::K

1

~rurmacia
lnstrun
entv
Biura Prasowego (Dokończenie
ze str. 1)

(Dokończenie

ze str. 1)

lony w uchwale 1ejmowej, podję
tej po długiej i wnikliwej dyskusji (w tym - i. udziałem przedstawicieli ruchu zw1ukowego). przy
spełniE>niu wszystkich niezbędnych
wymoi:i;ów. Pozostałe ceny mają
charakter cen regulowanych lub umnwn.vch.
Rząd tak, jak dotychczas konsultować będzie z OPZZ wprowadzani!' zmian cen urzędowych na artykl.lly żywnościowe o podstawowym znaczeniu dle społeczeństwa.
Zmiany te ściśle wynikać będą z
r<"alizacji Centralnego Planu Roczne~o na 1987 rok, którego projekt
konsultowany był z OPZZ. Rząd
omówi również z OPZZ działania

osłonowe.

Rada Ministrów :1 uznaniem wita
Komitetu
Wykonawczego
OPZZ do ogólnokrajowych i zakła
dowych organizacji związkowych o
zwracanie szczególnej uwagi na
k~ztaltowanie
cen umownych
równ~eż w zakładach pracy. Zbieg<i się on z apelem rządu w tej
sprawie z 7 bm. wobec kierownictwa. załóg I samorządów jednogtek gospodarczych oraz wobec org<'lnizacji handl9wych.
(PAP)
Il pel

Etąd

produkcyjna cementowni nie mogła
być w
pełni
wykorzystana (brak
węgla)
wytwarzały
cement nadal
zarówno cementownie najbardziej
efektywne, jak t najmniej efektywne. Przy za~tosowaniu na cement
cen umownych
przestaje
funkcjonować rachunek wyrównawczy. Ocenia się, że ok 94 proc.
produkcji cementu powinno być
rentowne przy zastosowaniu cen umownych wyznaczonych określonym
na 1987 rok wskaźnikiem wzrostu
cen. Pozostają cementownie wytwarzające ok. 6 proc. dostaw cementu. których koszty się w tych
cenach „nic mieszczą''.
Gdyby zastosować wobec tych cementowni maksymalny wskaźnik
wzrostu cen cementu na 1987 rok
z wszystkimi rygorami, to wówczas
musiałyby one ~zybko okazać się
bankrutami. Proponuje się jednak
zastosowanie wobec tych cementowni nieco innego działania zezwolenie im na sprzedaż cementu
po cenach wyższych od wyznaczonych maksymalnym wskaźnikiem
~·zrostu cen. Dopóki będą chętni

formuje wszystkich związkowców
że w I kwartale &r. spotka się ~
nądem PRL
w celu omówienia
sposobu realizacji uchwal i decyzji Kongresu Polskich Odrodzonych
Związków Zawodowych. Na posiedzeniu tym Komitet Wykonawczy
w sz<:zególności omówi konkretne
działania, jakie należy podjąć dla
zabezpieczenia poziomu życia lu::lz·
pracy.
(PAP)

koniecznością

odchodze.nia od
mechaniz.mów dotacji, podkreślając
jednocześnie, że nie może 1ię bo
odbywać kosztem obniżenia poziomu życia ludzi pracy, szczególnie
na.i uboż><zych grup społecznych.
Komitet
Wykonawczy wyraża
sprzeciw wobec takich
wysokich
podwyżek
cen. dokcmywanych w
~posób biurokratyc:imy i woluntarvstyczny przez niektórych kierown'ków
jednostek
gospodarczych,
przy braku kontroli ze strony administracji państwowej.
Uważamy za konieczne natychmiastowe podjęcie działań ze strony rządu - blokujących samowolę cenową, a jednocześnie sprzeciwiamy się posługiwaniu się w stosunku do sp„łeczeństwa txw. jredn i ą strukturą cen.
Domagamy
się, aby podwyżki
cen artykułów żywnościowy-~h o
podst a wo wym znacz-en i u dla spo!eczeństwa były podejmowane w wyn iku kcmsultacji ! właściwymi organizacjami związkowymi, zgodnie
z przepisami ustawy o zwlązka~h
zawodC)wych.
Komitet Wykooawczy zwraca się
do prezeFa Ra-dy Mini&trów o wyciągnięcie
wniosków z zaistniałej
sytuacji, kt6ra niepotrz-eonie bulwersuje społeczeństwo i godi.i w
autorytet władzy.
Komitet Wykonawczy zWTaca się
do rządu
PRL o przedstawienie
· zwiazkom zawodowym propozycji
działań osłonowych
na 1987 !'Ok
wobec najsłabszych ekopomic:z.nie
gruo oby1\·ateli.
Komitet
Wykonawczy
llpeluje
do zw'~zkowych organizacji zakła
dowych i ogólnC)kraj 0 wych o zwracame szcze~ólnej uwagi na kształ
to\11anie cen umownych na obszarze funkcjonowama tych organizacji.
Komitet Wykonawczy OPZZ in(Dokończenie

-

Albo

9S TYS. SAJIIOCHODOW
ZAMIERZA WYKONAC FSO
tym roku Fabryka Samoch'1·
dów Osobowych zamierza wykonać
ok. 98 tys. samochodów osobowych
czyli o ok. 3 tys. więcej niż w ub. r.
Przewiduje się, te zostanie wyl<onana więkua liczba „Polonezów".
PROBLElllY Z SAl\IOLOTEl\1 B·l
Dowództwo sil powietrznych USA
zwróciło się z prośbą do Kongre<u
o przeznaczenie 469 mln dolarów na
usunięcie
usterek w nowym bom.
bowcu B-1,
w ciągu nast1;pnych
3 lat.
NOWA STOLICA
LIBIJSKIEJ DŻAl\lĄHIRII
.Jak poinformowano w Ti'ypoll•le,
od l styeznia br. nową stolicą Li·
bijskie.l Dżamahirli jest Houn, leżą
cy ok. 600 km na południowy
wschód od Trypolisu I ok. 250 km
na południe od Syrty. Obecnie trwa
przeprowadzka wszystl<ich najważ
niejszych Instytucji libijskich.
PROJEKT NOWELIZACJI
USTAWY O ORl\10
W Sejmie znajduje
się
t"Ządowy
projekt nowelizacji ustawy o ORMO,
która w swej obecnej postaci li·
czy prawie 20 lat.
ELTON JOHN OPUSCU„ SZPITAL
Jale donoszą z Sydney, Elton Joh,n
opuścił szpital
St. Vincent,
gdzie
przeszedł operac,ię gardła.
Badania
nie wykazały istnienia komórek nowotworowych w gardle plosenlrnrza.
Opr. (kl)
W

ze str. 1)

urny~

alnia; jest nas
~zesnastu, a tylko z czterech kranów leci woda o znośnej tempera turze; z innych - wrzątek.
- Naj!(orzej to jest ! dojazdem
I powrotem z roboty. Większość 7
nas dojeżdża -spoza Lodzi. z Kolu~zek.
Radomska 1 nawet dalej.
Spóźniamy się na zmianę. a o powrocie to już szkoda gadać„.
- Dostajemy kary za tluczcni"
wagonów (wagony zjeżdżające 7.
$!Órki rozrządowej cz:;sami zbyt
mricno zderzają się z sobąl. ale
kombajny nie chodzą (odśnie7.a ią
ce) i nie zawsze da się zatożyć
płozę (płoza. to urządzenie zakladane n<'! szynę, które wyhamowu,i"
Flac:r.ajace się z górki rozrządowe.i ,
\\'agony).
I

kupowania

cementu

po

tych

wyższych cenach, te cementownie
wyżki na ten rachunek, natomiast te będą mogły nadal funkcjonować,
cementownie, których koszty były jeśli zaś chętnych zabraknie, to
wyższe od ceny cementu, otrzymy- mechanizm
rynko'ńy
wyeliminuje
wały różnicę wraz z kwotami nie- nieefektywne cementownie. .
z.będnyrni dla zapewnkma •m zysOgraniczeniu uległ także w 1987
ku. W sytuacji w której zdolność roku (chociaż w mniejszym stop-

Obrady KW OPZZ
(Dokof'czenle ze str. 1)

do

politvki cen w
1981
roku
występu-

Zima
na
,
gorce

niu, jak to ma miejsce w odniesieniu do środków produkcji) wykaz środków spożycia, na ktÓł'e ustala się ceny urzędowe.
Z cen urzędowych przeniesiono
do cen umownych podroby (w
związku
z wyłączeniem ich ze
sprzedaży na kartki), śmietanę I
śmietankę cukier w kostkac}J., cukier pud~r i rafinadę (a więc
wszystkie rodzaje cukru poza podstawową pozycją w dostawach na
rynek, którą stanowi cukier biały
kryształ),
ryż,
sery importowane,
herbatę „Assam", zapałki oraz wyroby spirytusowe I tytoniowe z importu.
Chodzi tu o artykuly, które nie
mają podstawowego znaczenia dla
kosztów utrzymania gospodarstw
domowych a udział wydatków na
ich zakup' w ogóln vch wydatkach
budżetów rodzinnych nie .1est duży.
Przy skreśleniu z wykazu cen
urzędowych
niektórych towarów
pochodzących z importu wzięto dodatkowo pod uwa"ę. że przy ustalaniu ich cen k'i-ajowych muszą
bvć uwzględniane. często się zmienlające ceny ich zakupu z importu.
'
Do cen umownych przesunięto
również
wędliny
podrobowe, na
które dotychczas stosowane były
ccny regulowane. Dzięki temu nastapilo ujednolicenie zasad ust.alania cen tych wędlin. Dotychczas na
wędliny podrobowe (kaszartka, pasztetowa
salcesony)
wytwarzane
przez 'jednostki gospodarki uspo!ecznionej w tzw systemie garmażeryjnym, a także zakłady prywatne. stosowano ceny umowne. Natomiast na wędliny podrobowe wytwarzane przez zakłady przemysłu
mięsnego, stosowano ceny regulowane z dotacją. 8 więc odpowiedni'o nlższe. Powodowało to brak zainteresowania tych zakładów zwlększeniem produkcji tych wędlin. Nie
były wii:c w pelnl wykorzystywane możliwości wytwarzania wędlin
z podrobów. Przesunięcie wędlin
podrobowych wytwarzanych przez
zakłady przemysłu mięsnego z cen
regulowanych do cen umownych
zwiększa
zainteresowanie. wzrostcm 1 polepszeniem jakości produkcjl. Państwowe zak!ady mięsne
muszą się bowiem liczyć z konkurenc,ia Innych jednostek gospodarkl uspołecznionej, produkujących
wędliny systemem J!armażeryjnym
oraz zakładów prywatnych.
w toku wprowadzania cen urnownych na śmietanę. podroby l wądliny podrobowe wystąpiło szereg
nieprawidlowoścl.
w niektórych
woiewództwach pro<luceuc\ wprowad.zali nowe ceny o nadmiernie
wysokim poziomie, bez uprzedniego uzl(odnienia Ich z handlem. Ceny ustalone z naruszeniem zasad
•
zostaly jut wycofane. Obecnie ceny są uzgadniane między produł
centami a organizacjami handlOvt'.Ymi, przy czym proces uzgadniania
jest nadzorowany przez właściwe
onrnna kontroli.
Z cen regulowanych do cen umownyrh przeniesiono także ceny
detaliczne ziemniaków jadalnych,
pozostawiając jednak ceny urzędowe w ich skupie . .Oznacza to, że
Prezydent Stanów Zjednoczo.nych
ceny te powinny być ustalane z Ronald Reagan po czterech dniach
uwzrtlędnienlem warunków rynko- pobytu w s:llpitalu marynarki wowvcl;
jennej w Bethesda pod Waszyng.
„
tonem. gdzie poddano go operacji
prostaty i badaniom komputerowym, które nie wykazały śladów
tkankci rakowej, w czwartek powrócil do Białego Domu.
•
Zdaniem lekarzy Reagan pomyślnie przechodzi okres rekonwalescencji.
W Waszyngtonie poinformowano,
że 27 bm. pr-ezydent
wygłosi doroczne orędzie o stanie państwa.

R Reaga n
powro;c•I do
e·1ale go Domu.

• • •

miesięcy.

Szczególne rozwiązania zastos.odo cen u~o~nyc~ wyrobo~v
odziezowyeh, dz1ew1arsk1ch I ponczoszoiczych dla dzieci. W ostatn.ich latach wyr~źnie zm.nie.jszyło
wa~o.

zamiast o 8.0:!, bo drużyna konduktorska nie dotarła na czas do Lodzi (z powodu opóźnienia innego
pociągu ). Skład z Suwałk do Lodzi spóźnił się o 179 minut, a z
Warszawy - o dwi~ godziny.
W tej sytuacji Dyrekcja Rejonowa PKP ma zamiar zwrócić • się
dzisiaj do Dyrekcji Okręgowej w
Warszawie z propozycją· odwoła
nia na pewien czas części pocią
gów lokalnych I ewentualnie kilku dalekobie;mych. Jeśli CDOKP
wyrazi zgodę. zmiany nastąpią w
najbliższych dniach, o czym poinformujemy czytelników.
(ab)

A . potem? St:;icja OlE'chów m"1
zmodernizowana i Io nie byle
jak. bo !ączniP • tym ?,-, tzw. rozrządzanii>m
składów
ma rządzić
komputer. Ale na razie są wajchy,
podkładający kaw~! żria
koła tocząceg<> si11 wa-

stwa pod

Foto: A. WACH

Powołując się na anonimowe
radzieckie 7,ródla oficjalne, ameryka1'1ski tygodnik „Newsweek"
podał, iż Michaił Gorbaczow za.
proponuje Ronaldowi Reaganowi
nowe spotkanie na szczycie na
neutralnym terenie, jeśli
w
rozmowach genewskich nie IO·
stanie osiągnięty . postęp.
We·
dług tych źródeł Kreml wolał
by, aby pierwszy krok w kierunku nowego szczytu został jednak dokonany przez Reagana,
jako sygnał, że USA „nie przy·
chodzą do stołu z pustymi· rę
kanti". „Ne"'S\veek" pisze,
że
strona radziecka pragnie spotkania na szczycie w 1987 r„ ponieważ widzi mniejsze szanse na
osiągnięcie porozumienia z
wiceprezydentem Bushem, gdyby
uzyskał on nominację prezydencką i wygrał wybory w 1988 r.

• * •

Wlo.~ki dziennik „La Re,11ubbB·
ca" zaja,l się aktualną sytuacją
Japonii - „giganta gospodarczego i karla po!it11cznego" oraz
jej
przyszłym rozwojem
gospodarczym. Oto wstęp
te;
publikacji:
„Maja, najskuteczniej działa
jące fabryki, najpos!uszniejsz!Jch
robotników,
najszybsze
po·
cia,gi, najdłuższą śred.nią tyctn.,
najsilniejszy
pienia,dz.
Ale
· właśnie teraz, kiedy odkryli, :i:P
są Tównież najbogatsi na świe

cie,

produkc~ą

tych wyrobów.
W związku z tym w roku 1987
rozluźniono „gorset" przy ustalaniu ~en umownyrh. na. "'.'Y~oby .dla
dz1ec1. Obecnie na1wazn1e1sze iest
pobudi;enie produkcji I podaży tych
wyrobow.
Zos~a~
ustalony
maksymalny
wskazmk wzro.st~ cen, ale. tylko
na wyroby odz1ezowe, dz:ew1arskie
i pończosznicze dla dzieci do lat 2.
Zrezygn.owano na~m~mast z ustalama tak1e~o ws~azmka na wyroby
dla dzieci w wieku ponad 2 lata.
Przy , . ustalaniu
maksymalne.go
ws~azmka wzr~stu. cen w~robo.w
odz1ezowych, dziew1ars~1ch i ponczoszmczych dla dzieci do 2 l?t
wpro1".ad~ono ponadt.o zasadę, ze
przedsiębiorstwa,
kt<_>re zwiększą
dosta'-':'y ~ych towarow na ryi;ie.k
co naimmej O 10 proc. W porownaniu z r<_>kiem 1986 (liczą.c w cenach . porownywalnych) me maią
obow:ą~ku
przestrzegania
tego
wskazmka.
.
.
'!' celu przeciwdziałania na_dmierne.mu wzrostowi cen v~ryrobow
dla dziec~ oraz ugrur;~owan~a opl~calno_ści ich produkcii m1mster f1nansow wprowadzi ulgę w podatku
dochodowym dla pr?ducentow tych
w;i:robów w wyso.kosc1 2 proc. wartosci Ich sprzedazy.
.
W11:mocmone ma byt! od.dz1a!~wa
nie przy pomocy ~en n,a Jakosc towarow. Mmister tmansow ma określić minimalne opusty cen umownych dla towarów w niższych klasach jakości O'raz dla towarów o
jakości niższej niż przewiduje norma. Określenie tych opustów powinno ułatwić wyegzekwowanie odpowiedniej obniżki cen w razie pogorszenia jakości produkcji.
•
•
•
Pełny tekst publikuje „Rzeczpospolita" w numerze z 9 bm.

To nie żart. Trreba s-obie uzmysłowić fakt, te
na lód:z,kich budowach przy d•wudziestostopniowym
mrozie wielu prac nie da się wykonać. Mowy nie
ma na przyklad o montowaniu domów czy tynkowaniu. Ni• mogliby tego wytrzymać ludzie. Ba,
zamarza nawet zaprawa murarska. Toteż w tych
przedsiębiorstwach, gdzie są bud;nnki pod dachem
- a do tewo ogrzane - podjęto prace wykończe
niowe kier'ując tam większość pr.acowni•ków. Innych zatrudnia się przy pracach zastępcz;i:ch, a
niektórym specjalistom 1Die pozostaje nic innego
jak przymusowy urlop, zaległy bądź tegoroczny,
Niektórzy wobec trudnośoi transportowych
zawiesHi dowóz praoowników z pozalódzkich miejscowości. We wszystkich jednostkach budownictwa
pracownicy są wyposażeni w dostosowaną do zimowej aury odzież ochronną i roboczą. Tam gdzie
wystąpiła szczególna potrzeba, przydziel=o dodatkowe partie butów, rękawic. Wszyscy budowlani mogą korzystać s gorących posiłków regeneracyjnych.
Jak nas poinformował kierownik działu produkcji LKB „Jedynka" .Janusi Marciniak, więk
szość prac wykonuje to przedslębi •orstwo w zamkniętych I ogrzanych pomieszczeniach Centrum
Zdrowia Matki-fulki i przy robotach wykończe
niowych na ul. Zamenhofa. Reszta pracując:r~h
skierowana wstała do kolejnego obiektu na ulicę
Pienisitą. Przy ul. Tuwima 28, na nie ogrzanym obiekcie prowadzone je&t suche wykończanie. Tam
pracuje obecnie 50 osób. Grzeją się przy dmuchawach i kociołkach z koksem.
z po'Si!ków regeneracyjnych korzysta 500 ~ób.
Na budowach można napić się gorącej kawy.
Ale nie ma pracy dla wszystkich. Kilkana~cie
osób skierowanych zostało do odrobienia zleglo~
ci m.in. w szkoleniu bhp, lub dla przeprowadzenia
lekarsk\ch badań okresowych. ·
W LKB „Północ" zimno doskwiera. Kierowni)t
działu wvkonawstwa - Wiesław Szczepaniak poi.n_
formow.ai, że wczoraj na 450 osób zatrudnionych w
produkcji podstawowej. ponad BO pracowało w .Jednym z czterech obiektów wmoszonych na W1dzewie-C. W Pabianicach w dwu ?:>udynkach praro··

Japończycy

zdają

sobie

sprawę, że manna nie
1pada
z nieba wiecznie.
Ich manna
zaczyna spadać rzadziej, a sło
wo kryzys coraz częście.i pojnwia się w TOzmowach. Niektórzy eksperci mówią, że to już
początek japońskiego
schylku,
inni natomiast twierdzą, że myś'
o kryzysie jest celowo przesndzona, abu ostrzec kraj i .trzymać go w ryzach. („.)''.

• * •

się zam~eresowame przeds1ęb1orstw

POŚLIZG"

być

pło;rowi.

gla, koksu, oleju opalowego, paliw
gazowych, energii elektrycznej i
wyrobów hutnictwa żelaza oraz 95
proc. skutków podwyżki cen urzę
dowych pozostałych surowców, materiałów i stawek taryfowych);
2) możliwość
podniesienia ceny
konkretnego towaru ponad wysokość
uzasadnioną
dopuszczalnym
wzrostem kosztów, pod warunkiem
podwyższenia w ~topniu odpowiednio
mniejszym,
niepodwyższenia
lub obniżenia cen Innych towarów
(a
więc
bilansowania
skutków
zmian cen i skutków zmian kosztów w skali przedsiębiorstwa).
Podobnie, jak w roku ubiegłym
przepisów o zakazie podwyższania
cen nie stosuje się do części zamiennych - ma to stwarzać warunki dla zapewnienia opłacalności
ich produkcji i w konsekwencji do
jej rozwoju, do lepszego zaopatrzenia w ie części.
Podobnie jak w roku ubiegłym
przepisy o zak>1zie podwyższania
cen nie obowiqzują w odniesieniu
do wyrobów, które uzyskały pań
stwowy znak jakości „Q" lub „1".
Zwolnione z ograniczeń są także towary, do których produkcji
zużyto surowce wtóme w Ilości co
najmni<;j 30 proc..cal_ości zużytych
surowcow i matenałow .
Zakaz podwyższania cen nie obowiązuje również w odniesieniu
do artykułów kooperacyjnych jeśli
ich dostawca zawrze umowę o wieloletnie dostawy kooperacyjne.
Podstawowymi Instrumentami ochrony nabywców a1·tykułów rynlrnwych przed nadmiernym wzrostem cen są; ustalanie maksymalnych wskaźnikow . wzrostu ty~h
cen oraz nak!adame przez m1mstra. finans.ów na producentów ?bow1ązku mformowama izb skarbowych o zamierzonych podwyż
kach cen. Izba Skarbowa ma prawo odroczyć termin wprowadzenia
podwyzki cen na okres do trzech

Il

rozrządowej •••

Taka rozmowa toczyła się wczo- j
r11j w tzw. schronl~ku rnanPwrowych na stacji Lódź 01Pch6w. 1 gonu t rynienki z brykietami do
Schroni<ko jest to obskurny i cia- rozgrzewania rozjazdów. No i są
sny hurivn~czek. w którym kilim- kłopoty, sprawiające że podczas
naści" osób. w przerwach IT'ięcl1v mrozów na Olechowie rozrządza się
„wyl<?ovw'l.niem" waiconów. gr7.PiP dwa razy mniej skladów niż zwy~lę prz:v klasvcznej „kozie". ~z::it- kle.
nie I um_vwaln!e są gdzie indzie:;.
na „górce".
Kłopoty te
odczuwają również
pasaże rowie PKP. Jak poinformo- Fakt. nie S!\ to najlepsze wa- wał nas naczelnik stacji Lódź Farunki - mówi zastępca naczelnik11 bryczna Jan Bednarek, pociąg
stacji - Artur Kow::ilew~ki. - AlE> do Warszawy. który .mia! odjechać
już
za kilk::i tyaodni bł}dzle się wczoraj o godz. 9.35, ruszy! z 45l'nożna orzl?niP~ć clo nnwego hurlyn- -minu towym
opóźnieniem,
bo z
ku. gdzie jest b~z porównania le- Olechowa nie dojechała na czas
piej.
lokomotywa.
Pociąg do Gliwic wyjechał o 9.15
Tak. warunki socjalne poprawią
slę bez wątpiE'nia. A sama praca?
Chyba jesircze przez kilka zim tych
120 rl)7iazdów będzie przek~adanych
mechanirznie I trzeba będzie pod
ni<> podkładać korvlka z brykietami. 7.Pby nie wmarzały (jest też
na Olechowie ok. 40 rozjazdów
rirz~!dadanych r.lektryrznie. z któr:vmi pra~·ie ntf' rna ktoootów. bo
są zaopatrzone w grzałki).

w obrocie ziemniakami
je pełne zrównoważenie podaży I
popytu, co powinno wymuszać obniżenie kosztów obcotu towarowego i ustalanie cęn na poziomie
konkurencyjnym. Stosowanie urzędowych marż w obrocie ziemniakami powodowało w wielu wypadkach, iż regulowana cena detaliczna ziemniaków (będąca sumą urzędowej ceny skupu I urzędowych
marż handlowych) była wyższa od
Ich cen w obrocie prywatnym. Pozostawiono natomiast nadal zasadę
ustalania cen urzędowych w skupie ziemniaków. Cena skupu ziemniaków jest ważnym elementem
kalkulacji
opłacalności
hodowli
trzody. Dlatego też zastosowanie
cen umownych w skupie ziemniaków powinno być połączone z zasto owaniem takich samych cen w
skupie trzody chlewnej. do cz.e go
nie ma jeszcze obecnie odpowiednich warunków.
Ceny umowne są ustalane, zgodnie z przepisami ustawy o cenach,
w drodze ich uzgodnienia między
dostawcami i odbiorcami towarów,
między producentami I organlzacjami handlowymi. Producent ma
obowiązek
na żądanie odbiorcy
przedstawić mu kalkulację ceny umownej.
Do cen regulowanych przenieslono z cen urzędowych niektóre środkl spoliycia, a mianowicie: kaszę
jęczmienną,
makarony, konse rwy
.. Bobo-vita" I przetwory owocowo-warzywne „Bobo-fruit" oraz wyr'oby opatrunkowe i zeszyty, a więc
artykuły,
na które powinny być
stosowane w przyszłości ceny umowne. Przeniesienie Ich. obecnie
do cen umownych wywołałoby jednak ba:dzo wysoki wzrost cen. Są
to bowiem wszystko artykuły glęboko dotowane. Przeniesienie tych
artykułów do cen regulowanych umożliwia poz~st.awienie_ dota~j! . V:
wysokości tak1e1 same]
w Jakie]
były udzielane w roku 1986. Oznacza to jednak. że wzrost kosztów
produkcji w 1987 r; musi znaleźć
pokrycie we wzroście cen. Pozwoli
to na powstrzymanie narastania
dota_cji budżetowych, jakie miało
mie,Jsce '." ostatnich latach.
Jak juz wspomniano, u.trzymane
zostaje w 198'7 r. oddziaływanie
państwa na kszta_ltowanie cen .umownych artykułow zaopatrzen10wycb I inwestycyjnych. Słu:ł:y temu przede ~v~z~•&tkim podjęcie
przez . Radę Mmistrów uchwały w
sprawie zakazu ~odwyższanla ~en
umownych towar~w zaopatrzemowych I lnwestYCYJnych.
Utrzymane zostały tak~e podstawowe zasady stosowania zaka_zu
po~wytszanla cen, a w szczegolnoscl:
1) przer;o~zenle na ceny w?'r?bów
tylko częsc1 skutków podwyzki cen
surowców i materiałów oraz taryf
energetycznych I przei:,ozowych (90
proc. skutków podwyzki cen wę-

Agencja UPI prze1uowadziła
ankiett: DJ> temat tego, co było
najważniejszym
wydarzenie1n
1986 r. Większość
ankietow&nych uważa, że największym i
najtragiczniejszym
wydarzeniem była katastrofa wanadłow
ca ,.Challenger".
Ankif'towani
uważają, że osobl\, którit zro·
bila największe wrairnie w ub.
roku, była pani Corazon Aquino.

*

Jak poinformowal
dziennik
„China Dai!y", WSZlJSC)/ pl'Zl/b)i·
waja,cy do Chin studenci
za·
graniczni będą poddawani
badaniom krwi pod kątem obecności wirusa AIDS. Gazeta: powo!ala się na przedstawiciela departamentu zapobier1anio. eptde·
miom
Ministerstwa
Zdrowia ,
W cinaa Ch.ao, kt6ru oświa.dczy!,
że akcja badań. rozpocznie
aię
w styczniu i obe;mie Z.200 zngranicriiych. studentów i naukowców.
Według informacji korespondenta agencji AP, cudzoziemcom
studiującym w czterech m!as·
tach Chin proponowano już to
przeszłości dobrowolne porldanie
się testom, ci jednak odmówili,
bowiem nie dano im gwarancji,
że igłiJ do pobierania krwi są
sterylne.
U zasadniajq,c
konieczność
wprowadzenia
obowiązkowych
badań. Wang Chao . stwierdzi!,
iż wielu
studentów z krajów,
gdzie rozprzestrzeni? się AIDS,
mieszka razem
ze stuclentami
chińskimi. „Jeśli odmówią
oni
poddania się testom,
wówcza
utracą możliwość studiowanlct w
Chinach" oświadczy?.

walo 10() osób, res:z,ta w 8 segmentach W'Zllosronych na CZMP.
Mimo dokuczliwego :zimna nie
<>głos.zono tu
jeszcze tzw. urlopów mrozowych, ale może być
to konieczne, bowiem kurczy się kont robót. Rozwiązaniem sytuacji byloby podłączenie przez LPIS,
ciepła d·o budowanych pr:z.e.z „Północ" kolejnych
dwu budynków.
„Zachód" pod komisarycznym zarząd-em - Tadeusza Orłowskiego przeżywa trudne chwile. M<>Ż
l'la powiedzieć, że tutaj zatrudnienie dla większoś
ci zalogi, w czasie silnych mrozów. znaleziono
właściwie dzięki „poślizgiowi" z ubiegłego roku.
Aktualnie załoga
„Zachodu" pracuje przy 3
wznoszonych domach w Aleksandrowie - na szczę
ście są ogrzane- oraz w dwu budynkach na
Radogoszczu. Część ludzi skierowano do robót tastęp
czych. Prawie dziesięć procent załogi jest na zwolnieniach lekarskich. Tych wyłączyła .z pracy grypa.

ŁAGODZI

SKUTK I
MROZU
Z-ca dyr. w LPR! - Mirosław Graczyk nie ukrywa, :te silne mrozy dezorganizują pracę. Prowadzi 1tię tu jedynie roboty w głębokich wykopach.
Wczoraj pracowało 200 Judzi. Reszta załogi korzysta - przez tydziei'l - z zaległego najczęściej
urlopu wypoczynkowego. Odwołano dowóz pracowników z 2 kierunków; Uniejowa i Belchatowa. Dopuszcza się możliwość - przy utrzymaniu się nis.
kiej temperatury - skierowania części załogi na
zimowy urlop. Jest to rozwiązanie niezbyt korzystne, gdy:i: w przypadku takii>go urlopu pracownik
otrzyma wynagrodzenie wynoszące jedynie 50 proc.

je~C) średniej

płacy.

Nii pozost;ily·ch budowach w Lodzi i okolicach. j~st
podobnie. Budowlani czekają na ocieplenie, aby
podjąć .normalną pracę.
(a.sza)
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w nich •wietlice 1 at.ołówki,
zapewnić opiekę
by ewentualnie
dzieciakom, które nie będą mogły
pozostać w domu.
Co I jak będzie z zajęciami szkolnymi od poniedziałku, o tym zadecydują szkolne władze nieco póź
niej, w zależności od rozwoju sytuacji atmosferycznej. W każdym
razie ewentualne przerwy w nauce
nie obejmą uczniów szkól ponadpodstawowych.
Cóż, zima dała &ię oświacie we
znaki, a za lodowaty chłód w klatach nawet nie bardzo je&t kogo
winić. Placówld zostały pn:ygotowane wprawdzie na tę zwyczajną
u nas porę roku, ale w nader wielu przypadkach owe przygotowania nie na wiele się zdały, bo budynki sta.rusieńskie, albo już mocno nadwerężone. Pozostaje tylko
czekać na łaskawość aury„. aby
dio wiosny.

W

autobusową.

dziwnie.
może trochę
.zważywszy, iż autobusy miały wczoraj znacznie więcej kłopotów niż
Brzmi to

tramwaje, i to nie tylko autobusy
miejskie. Tylko do godz. 8 rano na
terenie łódzkiego okręgu PKS odwołano 400 krusów, a dalszych 146
było opó:fnionych. Główny powód
trudności z uruchomieniem wozów.
Mrós daje też „popalić" wodociągowcom - jak poinformował nas
dyspozytor Inżyniera województwa,
wczoraj rury były pęknięte w kilkunastu miejscach. Tam, gdzie wycieki są niewielkie, dopływ wody
odcina 1i1t tylko na czas naprawy.
(ab)

mróz nie przeklasówek, esię
straszył
wentualnych dwój z matmy,
<>dpytywanek z historii, ani
najsroższych nauczyciel! i„. zawitał do wielu łódzkich szkół, z powodu tej kłopotliwej wizyty owego
trzeba było
nieproszonego gościa
w województwie łódzkim zawiesić
do końca tygodnia zajęcia lekcyjne
'!1 ponad 30 proc. podstawówek, by
oszczędzić dzieciakom marznięcia
w wyziębłych do cna klasach.
I tak na Sródmleściu odwołano
zajęcia w 1zkołach podstawowych
nr: 88, 20, 175 I 1'16. Nadal pracować będzie 11 liródmiejskich podstawówek. Na Polesiu nie pracują szkoły: 6, 9, 19, 36, 41, 137, 90
i 164. W 15 pozostałych podstawówkach dzielnicy zajęcia - na
razie - odbywają się normalnie.
Na Bałutach zarządzono przerwę
w szkołach: 17, 28, 46, 50, 73, 75,
77, 84, 142 i 172; reszta (22 podstawówki) pracuje. Na Widzewie
zamknięto czasowo 5 szkół: 99, 139,
149, 193 i 200; w pozostałych 17
nauka trwa. Na Górnej zał wszystkie podstawówki fuinkcjonuj2' bez
zmian.
A co poza Lochł2' T W Ozorkowie
we wuyatkich
odwołano zajęcia
azk'Ołach pod·stawowych ei do 12
stycznia. W Zglenu nie będ%1e ~
jęć tylko w SP nr I!, a w SP M '
skrócono izajęcia maluchom • klas
I-III. W p<nostałych miastach I
gminach „zamknięto" c.i:asowo tylko
pojedyncze placówki. Ten cudzysłów jest tu uzasadniony, bowiem
choć w wielu ek~ach nie będzie
CZ)"Jllle wszak
normalnych zajęć,

Jut dawno w 1zacownym budyn·
ku łódzkiego magistratu nie powiedziano tylu brzydkich słów, co
na wczorajszym posiedzeniu sztabu do spraw usług, kiedy to była mowa o stanie I perspektywach
najbardziej przyziemnych s usług
- naprawach obuwia.
Dostało się głównie kierownictwu spółdzielczych jednostek, zajmujących się tego typu naprawami. Z tego, co mówili jego przedstawiciele wynikało bowiem, Iż popyt maleje, napraw po 200-300 zł
w ogóle nie warto robić, fachowcy wrmierają, plastykowe spody
naszych butów powodują, Iż wkrótce nikt już do szewca nie przyj·
dzle.

dów jeździ z zamarzniętymi 111baml, przez które przecież nic nie
widać. Wczoraj nasze zainteresowanie wzbudził beżowy „Fiat 126p''
Wszystkie
jadący al. Kościuszki.
jego szyby były całkiem białe.
Chcieliśmy go zatrzymać, aby zapytać kierowcę, czy porusza się
„na wyczucie", czy też może jego
No t wtedy alę zaczęło. Dlaczetego typu
pojazd ma zamontowany radar, go wygląd punktów
który wskazuje kierunek jazdy, a- przypomina obraz nędzy I rozpa·
le nie zdążyliśmy - jechał zbyt czy, jak nazwać głowę, w której
(Jsb) powstała myśl, iż kilkaset złotych
szybko...

Wczorajsza prasa nmłdcłla komunikat Biura Prasowego Rządu,
czy też
piętnujący bezpodstawne
zbyt wysokie podwyżki cen śmie
tany I wyrobów podrobowych w
niektórych województwach na poPonieważ od środy
czątku roku.
śmietana jest droższa i w naszym
województwie, zapytaliśmy w UML,
czy polecenie obniżki cen dotyczy
także ·naszego regionu. Wiceprezydent L. Wojtal poinformował, lt
w Lodzi zachowano wszystkie ry-

gory,

ef4ill probJemOWll - IT•M-la
w rodz. u-n.
TELEFON DJ.A 80DZICOW
porad1 wychowa•·
33·2ł·99 cze - czynny od poaledzlarka do pl"tku w rods. u-11.
TllATBT
godz. 19.111 „Burza"
godz. 19.SO
m11tczyzna do ko„Przyszedł
biety"
MAI.A SCENA. - rodJI. 11 „TU•
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Informacja PKS
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Pogotowie energetyczne
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Pogotowie gazowe
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piątku
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godz 12-IR
TELEFON ZA Uf ANIA dla kobiet

1

teco typu ope-

W

drobn" naprawił obuwia 1*> za
tanio, skąd się biorą narzekania
jeśli często
na brak klientów,
szewcy każą czekać po dwa ty-

za

BIESIADA
MUZYCZNA
Niebawem zacmle się II Ogólnopols1d Konkurs im. Karola Szymanowskiego. Jury oceni pianismuzy·t ów, &0listów-śpiewaków,
ków prezentujących swój talent I
przygotow;mie w kwartetach smyczlmwych. Swego rodzaju wstępem
do tej imprezy będą _ proponowane przez Lódzkle Towarzystwo Muimię wybitnego
zyc?l!1e noszące
kompozytora - „Biesiady muzyczwokół Karola Szymanowne 5kiego". Będzie to okazja do przybliżenia sylwetki I dorobku mistrza
zmarłego przed 50 laty.

+ Sekcja turystyczna Towarzystwa Przyjaciół Lodzi zaprasza na
kolejny sobotni spacer po mieście
Zbiórka o
w dniu 10 stycznia.
godz. 14 przy zbiegu ulic Nowotki
I Wschodniej.
DDK Górna (ul. Siedlecka 1)
organizuje 12 bm. o godz. 17 wieczór autorski Wojciecha Kądzieli z
godnie na napraw~. jak można cyklu „Młoda proza". Tego same·
spotkanie
ludności go dnia o godz. 18 iż
fakt,
wytłumaczyć
przybywa, zaś w ostatnich latach członków klubu pomocy psycholozniknęła ponad połowa spółdziel gicznej I psychoprofilaktyki.
+ Sekcja astrologiczna przy ZDK
czych punktów reperowania bu„Eskimo" zapraszlł zainteresowatów, itp., ltd.
nych na pierwsze spotkanie, któGeneralne pranie zakończyło się re odbędzie się 12 bm. o godz. 17
w punktach musi w ZDK . (ul. Piotrkowska 282a).
wnioskami nie ma
być wreszcie porządek,
zgody na planowanie, którego celem jest powolna śmierć tego typu usług, trzeba opracować I to
szybko program rozwoju iilecl upolecą gło
sługowej. Jeśli nie Wczoraj na wiadukcie na ul.
wy. Za parę miesięcy pójdziemy
i zobaczymy, co z tego wyniklo. Promińskiego przybląkal się do
w dziecka czarny, podpalany, młody
będziemy mieli
Jeśli jeszcze
kundelek. Jego właściciele prosze·
czym Iść„.
ni są o kontakt P<l,d nr tel. 74-06-88.
. (ab)
K.K.

Szukam · pani

Straż

lłUb1n1tetn - Suita orkiestrowa
z filmu Amber Wavee,
Koncen torteplanowy i-moll
nlachetne
Walc.
M. Ravel 1 1entymentalne,
w
.A.merykan1JI
G. Gershwin
Parytu.

I.

'I'. Chopin -

I ETNOARCBBOLOGICZNB
GRAFICZNE (pl. Wolności H)
godz. 11-18
ODDZIAL RADOGOSZCZ (Zgler1ka 1ł7) 1odz. 8-11

BISTORU MIASTA. LODZI
Ogrodowa 15) godz. 11-15
SPORTU I TUBYl!ITTKI
cella 11) rodz. ll-15
WLOKIENNICTW A
282) godz. t-lT

(Ul.

(Wor-

(Piotrkowska

Dyrygent
(USA)

• • •

Sollsta

ZOO - czynne w godz.
(kasa do godz, I ł.30).

JANUSZ
OLEJN:ICZAK

ł-tS.30,

godz,
PALMIARNIA czynna w
10-18 (prócz poniedziałków).

Fortepian

IWANOWO - „Bolek I Lolek na
Dzikim Zachodzie" - poi. b.o.
- godz. 15.30, „Boskie clala" 1USA od lat 12 godz. 17.13,
19.30
,,'f' {X"
PRZEDWIOSNIB
10,
godz.
USA od lat 18
na
12.30, 19, „Bolek I Lolek
Dzikim Zacbodzte" - poi. b.o.
- godz. 15, 17.

POLESDI - „Powrót .Ted!'' USA
od lat 12 godz. 14.SO; „Indiana
Jones" - USA od lat 13 godz.

Na , terenie województwa łódz
kiego jest 312 hektarów zarybionych stawów, prowadzonych przeważnie przez PGR. Rzecz w tym,
iż każdego roku zdarzają się liczne wypadki kłusownictwa, z którym niełatwo jest walczyć gospodarzom stawów. Na niedawnej sesji Rady Narodowej m. Lodzi radni podjęli uchwałę o powołaniu
Społecznej Straży Rybackiej oraz
zatwierdzili regulaminy: Społecz
nej i Państwowej Straży Rybackiej. Zadaniem Państwowej Stra-

17, 19.15

DKM -

świata

DZIENNJI{ LODZKI nr 7 (12217)

B-ł

•

Najgłośniejsze

godz. 16, 18, 20

USA

13.30,

HALKA - „Wielka podrót Bolka I Lolka" poi. b.o. godz. 16,
„Komandosi z Navarony"
ang. 04 lat 15 god2. 18

„Spokojnie to tylko
MUZA awaria" - poi. od lat 15 • godz. 18, 18.30

20

USA
- „Protektor"
od lat 18 godz. 10. 17, 19.30;
„Bolek I Lolelt na Dzikim Za·
chodzie" poi. b.o. gocjz. 12.15,

ZACHĘTA.

14.30

„Imperium kontratakuje" - USA od lat 12 - goaz.
16, „Czule słówka" - USA od
lat 15 - godz. 18.13

1 MAJA -

POKOJ - „Skorumpowani" od
lat 15 godz. 14.30, 16.45. DKF
godz. 19 - seans zamknięty

SWIATOWIT - HOTELOWE - „Rok niebezpiecznego ~ycla"
austr. od lat 15 godz. 18

ROMA - „Amadeusz" USA od
lat 13 godz. 19; „superman ID"
10. 16.
USA od lat 12 godz.
Sean.s zamknięty - godz. n.30.

„c. K. Dezerterzy"
STUDIO poi. od lat 18 godz. 16, 19

b.o.
STOKI - „E. T." 'q_SA
godz. 16, „Powrót do przyszło
ści" USA od lat 12 godz. 18

STYLOWY - „Wetherby" od lat 18 - gódz, 17, 19

ang.

nieczynne.

ZLOTA .JESIEIQ' - „Powrót .Tedi" - USA od lat 12 godz. 18

od
GDYNIA - Kino non stop
godz. 9 do godz. 22 „Na capoi. od lat 18
łość". _

WOLNOSC - „Sygnał ostrzegawczy" - USA od lat 15 godz.
10, .12.1', 14.30, lT, 19.30,
1
„Purpurowa ró~a
Kairu" USA od lat 13 - godz.

(j. kr.)

18.30

MLODA GWARDIA - „Kronika
wypadków miłosnych" poi. od
lat 15 godz. 10, 14.30, 17, 19.30,
„Tato nie bój się dentysty" poi. b.o. godz. 12.30

WISI.A -

Miejmy nadzieję że systematyczne kontrole stawów, dokonywane
państwo
przez patrole zarówno
wej, jak I społecznej straży przyczynią się do zmniejszenia kłuso
wnictwa w naszym województwie.

TATRY -

OKA - „Honor Prizzlch"
od lat 18 god2. 8.30, 11,
16,

ży Rybackiej jest, wspólnie ze spowód
łeczną, prowadzenie kontroli
śródlądowych w obrębie województwa. Chodzi o to, aby skutecznie
walczyć z kłusownikami.

poi. b.o. godz. 16; „Dotknięcie
18
ang. od lat
Meduzy" godz, 18

westerny

WLOKNIARZ - „Dawno temu w
Ameryce" - USA od lat 18
godz. 10, lł, 18

10, 12.30, 15, 17 .30,

rybacka

lee

SWIT -

•. Dl.IENNIK LOUZKI" - dziennik RobotnlneJ Sp6łddelnl Wydawniczeoj „Prasa Ksl'łika-Ruch" Wydawca: Lódzkle
Prasowe Zaklady Graficzne w Llłdzl Redaguje kolegium. Redakcja: klłd 90 H3 Lódź. ul. Piotrkowska 96 Adtt>s
trala 32 93 OO (lączy z wszystkimi działa mil Redaktor nar.z!!lny~ Henryk Walenda 36 45-85; zastępcy redaktora
33 IO 3'1 fo !11 rt•portt>r:
I li 'IPkrt>tarz . 32 61 75 Sprawy miasta: 33 41 IO 33 :n 47: spolt'l'Z'10 t'knnomłrine: 32 · 28 32
dz ląrmo~cl 1 czytelnikami lntrrwrnrJe I Telrfon Usługowy: 33 03 04; spri.wy terpnowe: 32 23 o;; (rękopisów nie
74 72 Ol I 74 71 38 Ogł'łuenla I nekrologi - Biuro Rek lam I Ogłoszeń, f ,6dt. ul. Piotrkcw'!ka 96. tel 36 1!1 70 i
dakr .ia nie odpowiada) Warunki prenumeraty poda!4 oddziały PUPil{ RSW „Prasa ł~si ~ 7!1a Ru~h" oraz odpnwh•d
ł

M.

(Jb)

TATRY - MALE-STUDY.TNB
- nieczynne

KINA.

godz. 11-1.7
POLSKIEJ WOJSKOWEJ SLUZBT
ZDROWIA (Żeligowskiego 'I) godz. 1~-18
llllASTA ZGIERZA (D"browsklego 21) godz. 14-18
Obr.
MIASTA PABIANIC (pl.
Statlngradu 1) &o<Sz. 11-11

JOHN RUBINSTEIN

11 bm. o rod& 17 w Muzeum
Historii Miasta Lodzi (ul. Ogrodowa 15) zaplanowana jest pierwsza
z „Biesiad" (a będą się odbywały
co niedzielę o tej samej porze).
Wystąpi pianistka Mariola Cieniawa - laureatka I nagrody I Konkursu im. K. Szymanowskiego. Natomiast znany krytyk I populary.
zator muzyki - Wojciech Dzieduszycki będzie mówił o scenicznych
realizacjach utworów tego komPOzytora w Polsce i za granicą. Bilety po 70 zł rozprowadza LTM.
(rs)

PBOO!łAMmt

SZTUKI (WlllCkOwsklego lllt

Z OKAZJI 100 ROCZNICY
URODZIN
ARTURA RUBINSTEINA

7&·28·19

74·55 - 23; 14·66·95, 191

pogotowie dtwtitowe

TEATR T.lS - godz. 18 nTJ'tUI
Romek t Atomek"
POWSZECHNY - godz, lT „Ntedtwted:t króla Gnlewobora"
MUZYCZNY - godz. 18.SO „w„
sola wdówka"
„Nie•
ARLEKIN - godz. 1'.30
bleskl piesek"
PINOKIO - godz. 1T.3D „Allela w
kramie czarów".
l'ILHARMONIA.
(Narutowicza 20)
godz. 19

11·97·06

1wlązaM

racjami. Polecono, by Izba Skarbowa sprawdziła kalkulację nowych cen a kontrola wykazała, że
są , one prawidłowe. Również zysk
- 95 groszy na butelce śmietany
- nie jest zbyt wysoki. Planoz
waną podwyżkę skonsultowano
handlem; swoje zdanie WYfazlli
równleż radni. Wszystko więc jak usłyszeliśmy - zroblono rozważnie i uczciwie.

I

997
• 998

STUDENCKIE
WESELE''

.
•
o sm1e an e
,

Jeszcze raz

WAZNB TELEFONY

W·
Aktorskiego
Wydziału
roku
PWSFTViT w Lodzi. Tym razem
Adam Hanuszkiewicz podjął się inscenizacji „Wesela" Stanisława Wyze scenografią Ewy
spiańskiego
Kwiatkowskiej i z muzyką Zbigniewa Kameckiego. Spektakl w stycznlu będzie grany: 10, 11, 13, 14
1 15 o godz. 19.

+

Maluch z radargm?

Pogotowie MO
Straż Po:taroa
Pogotowie Ratu..srowe
Informacja •łutby edrowła

Zima w midcle.

Na szczęście dzieciaki tnymają
dzielnie I to nawet mimo epidemii grypy; ponad 80 proc. regularnie stawia się na zajęcia. Więc
może i tę kolejną zimę nasza oś·
wiata jalroś pn:eżyje. Wiadomo 8
nauka nie tylko kosztuje, ale I wy- "
maga pewnych poświęceń. Dobrze,
Najnowszą premierą w Teatrze
te ty'lko niekiedy.
IV 1
dyplom
będzie
Studyjnym
(In)
eię

Chodzimy bez wyobraźni
Było błoto, było ślisko. Teraz
jest zimno i też jest śliska. Widać tak być musi I żadne starania MPO nic nie pomogą. Samochody powoli poruszają się łódz
kimi ulicami, zaś przechodnie zupełnie nie zdają sobie sprawy z
tego, że zatrzymać pojazd na śli
skiej nawierzchni jest niezmiernie
trudno. Osłonięci parasolami lub
wysoko postawionymi kołnierzami,
z czapkami nasuniętymi głęboko
na oczy, przechodzimy, lub - co
przebiegamy jezdnię w
gorsza miejscach do przejścia nie przeznaczonych, Ignorujemy czerwone
światła, schodzimy z chodnika tuż
przed nadjeżdżającymi samochodami, a nierzadko nie chce się nam
nawet sprawdzić, czy jezdnia jest
pusta. A przecież choć odroWna
w
wyobraźni podpowie nam, że
„starciu" z samochodem pieszy nie
bardziej,
ma żadnych szans, tym
że skuteczność działania hamulców
na śliskiej nawierzchni jest wręcz
znikoma.
Ale nadmiarem wyobraźni nie
grzeszą także niektórzy kierowcy.
Nawet cl, którzy nie mają prawa jazdy, wiedzą chyba, że aby
bezpiecznie kierować pojazdem, należy mieć pełną, dokładną widoczność. Tymczasem wiele samocho-

wódzkiego planu na 1987 rok. Poproblemem w tym roku
jest m.in. sprawa remontów. Na
ten cel przeznaczonych zostało 100
mln zł mniej niż w rolm 1986. Dlatego większe zadania stają przed
rzemiosłem. Dyskutowano także o
komunikacji miejskiej. Okazuje się,
że trzeba zrobić bardzo dużo, aby„.
sytuacja nie pogorszyła się.
Poruszono także sprawę złej organizacji pracy handlu, zwłaszcza
sklepów mięsnych. Poważny klop<>t
to także brak odpowiedniej liczby
średniego
szpitalnego
personelu
Jeden z dyskuta.ntów
szczebla.
przedstawił propozycję utworzenia
szlroły dla pielęgniarek przy Jednym z łód-zkich szpitali. Mówiono
także o konieczności modernizacji
-~-··~ przemysłu lekkiego, gdyż zużycie
60 proc.
Foto: A. WACH maszyn sięgnęło już
ważnym

będ"

Wnle tak -

Tak, proszę państwa, komunikacja leży, znokautowana przez mróz,
o czym wiedzą najlepiej ci, którzy
wczoraj wymarzli na przy1>tankach.
Rano nie wyjechały z zajezdni 74
autobusy MPK ł 19 tramwajów. O
opóźnieniach lepiej nie mówić. A
od godz 4.25 zaczęły, się awarie,
wymienimy tylko te pierwsze przy zbiegu al. Politechnik! I ul.
Skrzywana nastąpiło uszk<>drenie
26"
linlł
tramwaju
pantografu
1 awaria sieci trakcyjnej. SpowÓdozakłócenia w ruchu
wane tym
trwały 4 godziny I
Nie brakowało wykolejeń i Innych poważnych usterek, a było Ich
tyle, że nie ma sensu wszystkich
wymieniać. Wspomnijmy tylko, że
na Retkinl i na linii do Ozorkowa trzeba było na pewien czas
(160 i 60 minut) wprowadzić zastępczą

„. w UML odbyło się spotkanie
byłych łódzkich posłów na Sejm z
przewodniczącym RN m. Lodzi M.
Obecny był także
Serwińskim.
J.
przewodniczący RL PRON Jabłkiewlcz•
Posłowie wyrażali swoje opinie
oraz przedstawialł sposoby rozwią
zania zadań, wynikających z woje-

„Awantura o

Basię"

-

APTEKI
Mickiewicza 20,

Nłclarnłana

15,

Lutomierska
89,
Olimpijska 7 a, Piotrkowska

Dąbrowskiego

146,
67.

Pabianice - Armil Czerwonej 7,
Konstantynów - Sadowa IO,
Qlowno - Lowlcka 33,
Aleksandrów - Kościuszki 4,
DąZgierz - Sikorskiego 16,
browskiego 10
Ozorków - Armil Czerwonej 17,
DYŻURY

SZPITALI

Chirurgia urazowa - Szpital tm.
.Tonschera (Milionowa 14)
_ Szpital Im.
Neurocnlrurgła
Kopernika (Pabianicka 62)
tm.
- Szpital
Okulistyka
.Tonschera (Milionowa 14)
Szpital
dziecięca
Chirurgia
tm. Konopnickiej (Sporna 36 /50)
Laryngologia dziecięca - szpi(Sporna
tal Im. Konopnickiej
36 /50.

-

szczękowo-twarzowa
Chirurgia
Szpital ' Im. Barlickiego (Kop-

clńsk1ego

22)

Szpital Im.
Laryngologia
Pirogowa (Wólczańska 195)
Toksykologia - Tn•tytut Medy·
cynv Pracy cTeresy 8l
Przychodnia
Wenerologia
Dermatologiczna (Zakątna 44).

Wydawnictwo Prasowe. t.ódi ul Piotrkowska !16 Oruk
1· 1·n
r„1„r..n,
porzt 89
„Oł" lódż . skr
po1•1fnwy '
na„1Pln1•1:0· 81 06 15 i 33 07 26 . §ł'k rrtan nd 1J '" ' ·~" 11 a Io•
'łZ fi~ o:;
3R 21 RO . 'lp••rl
kultura i nświ'lta
31 7!1 !17.
n1o•· ria
F•• rł "" I·'
ia m o \\'irmn·h rt>clakr.la n ip lwra" a )
ul Sirnk irwirta 315 tel. 32 59 li Iza trrśr ogh1s1rn re nir ur1edv por1: n we

PIĄTEK.

9 STYCZNIA

19.10 Losy -

. li.OO Koncert.
11.:;7 Komunikaty.
11.5~ s y gnał C'asu . 12.0; Magazyn jnfor111acyiny. 12.30 Muzy ka folk lorem
malowana. 12.45 Holt1iczy kwadrans.
13.00 Kómunilh1ty. 13.10 Radio
kiero wców. 13.30 Cudze chwalicie, swe,:o nie znacie: Jan Dawid Holland.
14.00 Wiad. 14.05 Magazyn muzyczny. 15.00 Wiad. 15.05 Muzyka I aktualności. 17.30 z
archiwum polsklellO beatu: „Nie znane i zapomniane".
18.00 Wiad 18.05 Merkuriusz rządowy.
ia.20 Koncert dnia. 19.00 Magazyn lnformaeyjny.
19.25 c11wila muzyki.
19.30 Radio dzieciom: .. Zielona Pólnutka" - aud. 20.00 Dziennik . 20.i.;
Koncert życzeń. 20.35 Wiersze
dla
Ciebie. 20.55 Komul\ilrnty Totalizator a. 21.00 Komunikaty. 21.05 Kronika
sportowa. 21.15 Muzyka baroku. 22.05
Na różnych Instrumentach. 22.20 Repetycje z jazzu. 23.00 Wlad.
23.10
Panorama . świata. 23.25 Na rockową

zapomniane glosy. 16.00 Dzieła, style,
epoki. 16.50 E. s: Gardner: „Adorator panny West". 17.00 Wiad. 17.05
Rozwiązanie zagadki muzycznej Radloranka (L). 17.10 Aktua1t10ścl dnia
(L). 17.30 Słynne marsze I walce (L).
17.ł~ „Czas dla reportera" aQd . (L) .
18.15 Słynne marsze I walce
(L).
18.30 Klub Stereo. 19.30 Wieczór w
filharmonii. 21.10 Wiad. 21.15 Wieczorne refleksje. 21.20 Od ragtime•u
do swingu. 21.30-1.00 Wieczór literai;:ko-muzyczn y. tl.30 Nagranie wleCT.oru. 21.3j Teatr PR: s. I. Witkiewicz: „On\". 22.10 Słuchajmy razem
- Plyta rok u 1988. 23.00 T . Mann:
„Doktor Faustus". ~3.20 Muz:~· ka. 24.00
Nocne muzykowanie.

nutę.

PROGRAM Il

PROGRAM III

tt.M Zawsze po jedenasteJ.
11.10
Muzyczny non .stop . . 12.00 z muzyką
polską przez wieki. 12 .25 Salsa, soca,
calypso I... jazz. 13.00 W\ad. 13.05
Serwis lnformac;vjny (L). 13.10 „Biblioteka z lllljl<l\'' - aud . Alicji Ju~
klewlcz (L).
13.20 Z malowanej
skrzyni. 13.30' Album o_perowy. 14.00
Nowości krajowej fonografii.
!4.30
Folklor na mapie świata . 15.on Kazimierz Mich alowski: „\Vspomnlenla".
U.10 Znane czy nle znane. 15.30 Nie- _

Nie tylko blues. !l.30 „Klakson". 11.40 G1>.ri.azda t;rgodnla: Clift
Richard. 11.50 H. Rosendorfer: „Wiel12.00 Serwis
kie solo Antona L".
Trójki. 12.05 W tonacji Trójki. 13.00
A. MacLean: „Przełęcz Złamanego
Serca" . 13.10 Powtórka z rozrywki.
14.00 Nowe kreacje sir George•a Soltiego. 15.00 Serwis Trójki. 15.05 Rock
po polsku. 15.40 „Dookoła drzwi" aud. l~.00 Zapraszamy do Trójki.
li.OO

Codziennie powieść - Teodor
Parnicki: „Srebrne .,,rly" . 19.30 Trochę swingu.
19.!50 John Gardner „Grande!" - odc. 1. 20.00 Magazyn
muzyczny, 20.45 Klub Trójki: „Wolność" aud. 21.00 Trzy kwadranse
jazzu. 21.45 Klub Trójki - cz. U.
22.05 Inf. sport. 22.15 Folk - muzyka
z przyszlości.
22.0 „Ciemne aleje
Iwana Bu11lna" - cz. HI. 23.00 Opera tygodn.ia:
~iu~eppe Verdl
„Ernani" . 23.H Zap:·aszamy do Trójki.

19.00

PROGRAM IV

u.oo Dom I •wiat. - mag.
n.oo
Wiad . 12.05 ABC muzyki. 12.30 Radio
Moskwa. 13.00 świat wokół nas. 13.!5
Wizyty muzyczne
w Bialymstoku.
. 14.00 Popołudnie Mtodych. 17.00 Wiad.
17.05 Muzyka oratoryjna. 17.5S Widnokrąg.
18.25 Chwila muzyki. 18.30
Języl<
8ngielskl lekcja 7. 18.45
Chwila muzyki. 18.50 Studio Ekspe rtów - aud. 19.30 Wiad. 19.33 Lektury Czwórki: Witold Gombrowicz „Dzlennild". 19.45 Swingowe granie.
20.15 Wieczór muzyki J myśli - „W
gląb
materii". 21.35 Chwila muz yki. 21.40 Idee l rzeczywistość. 22 .00 Na
skrzydłach pleśni _
Ci niezrównani.

Gra o przyszłość. 23.05 Muzykoterapia. 23.30 Wlęczorne pergrynacje.
23.45 Chwila muzyk!. 23.50 Wlad. 23.5ó
Kalendarz radiowy.

22.50

9.33 Domowe przedszkole
1-0.00 DT - wi.adomoścl
10.10 Film dla 2 zmiany: „Bez
świa.dków" film radziecki
11.40 Magazyn Domatora
16.20 DT - wiadomości
16.25 Dla
mlodych
widzów:
„Rambit" - teleturniej !L)
16.50 Dla dzieci; „Piątek z Pankracym"
17.15 Teleexpress
17.30 .. Bez próby" - razem z nami Mielec Pezetl.'1
18.15 Dogonić przeszłość rop.
18.30 Program pub!.
19.00 Dobranoc: „Przygody skrzata Dzina"

li~~

52 MILIONY

ZŁ

2 SAMOCHODY FS0-1500 ;.!,:: 8 FIATÓW

L1JM~,

126p~J

GŁOWNE WYGRANE! 2 X PO 3.000.000 ZŁ.
DODATK.OWE WYGRANE NOWOROCZNE NA SUMĘ 3 .256 OOO ZŁ

ZĄKŁADV

•
•

PIWOWARSKl'E w ŁODZI, ul.

Z AT R U D N I

QR~A 25

kierownika sekcji kosztów w dziale finanso·
wo-księgowym,
sam. księgową

ds. kosztów.

„ .......................
,„, .

1111...1.11r.11rA' •
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KURTKĘ z piżmaków
sprzedam 57-66-38.
LISY
wyprnwione
kupię. Listy 15562 Biuro
Ogłoszeń,
Sienkiewicza
3/5.
RADI0!-1AGNETOFON
dwukasetowy
kupię
33-25-96.
1557~ g
BONY
PKO kupię.
15573 g
84-45-26.

.:.11
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KUPIĘ nieruchomość

modo
remontu
lub przy trasie
Aleksandrów,
Wierzbno). Listy 36609 Biuro
Ogłoszeń,
Piotrkowska
96.
ELEKTRYCZNĄ maszynę
do waty cukrowej
DOM - sprzedam. Aleksprzedam. Więckowskiesandrów, Południowa 22
go 67 /13.
15656 g
14345 g
PRASY balansowe, piec
DOMEK z warsztatem hartowniczy, wykrojniki
sprzedam. Tel. 43-34-JCl.
- sprzedam. Więckow35 g
skiego 21 /19.
SEGMENT kupię (w roz15568 g
liczeniu M-2) 55-50-37.
15569 g SPRZEDAM drut, okna.
43-29-10.
74 g
,,,.,
., .,„ •• ,., ..... ' „ .• ._ PIEC akumulacyjny, tapI ' • Wł• I , I I_. a 'W• 1 •a• „ •I I l!f I
czan
pojedynczy,
sil1 1•a1 ... l ,„.„,
11łlr'-1••••-•r•••
••.
nik, części
„Taunusa
15", narty blaszane sprzedam. 78-33-21.
KOr>'IPLET
słowników
125 g
Doroszewskiego kuPIEC gazowy c.o. sprzepię. Tel. r)7-50-29.
dam. 15-81-84.
451 p
21 g
SZAFĘ od
„Kopernika" MARKERY wiązania
sprzedam.
51-86-14
wie- kupie. 55-54-74, po 20
czorem.
15643 g
130 g
że

być

(Ęlałuty

,„,„ •••

„„.,.„„

1

NIEDROGO ~przedam dywa.n wełniany, .Płaszcz
skorzany damski (uzywane). Tel. 52-29-06.
89 g
FUTRO - sprzedam. Tel.
32-11-02.
36608 g
NOWE futro z nutrii sprzedam. Tel. 55-26-86.
40 g
KURTKĘ tchórze,
karakuły
sprzedam.
Tel. 57-51-54.
145 g
SZCZUPŁY kożuch damski sprzedam.
55-29-24.
15559 g
FUTRA: łapki karakuło
we,
brązowe,
czarne
oraz kurtkę - sprzedam. Głowackiego 15/7.
15595 g

Spółdzielnia

Spożywców

Oddział

Produkcji w Łodzi,
ul. Jerzego 10112

ZATRUDNI NATYCHMIAST
robotników wykwalifikowanych
na stanowisko:
masarz-garmażer,

9
8

piekarz,
stolarz,
zdun-murarz,
hydraulik-spawacz,

e
e
e
e

ślusarz,

pneumatyk.

Oddział nie przyjmuje pracowników po

porzuceniu pracy. Szczegółowych informacji udz.ieli dział spraw pra<.:owniczych. ul. Jerzego 1.0/12 (I klatka . prawa strona) , tel. 32-42-28.
7732-k

·•-••m

UNIEWAŻNJENrn
MIĘDZYWOJEW0D1.KA
SPOŁDZrEL~IA PRACY „SfóDE1VIKA"
ŁÓOŻ, ul. NOWOTKI 230/232
unieważnia zaginione pieczątki o ~reści:
Pracownia Badań Archeologicznych

i'

I

Dokumentacji

Konserwatorskich

Międzywojewódzkici Sp , Pracy „Sió-

demka" Łódź, ul. Nowotki 230/232,
tel. 78-39-82;

}

oraz
„Nadzór Archeologiczny, Pracownia

Badań

tacji

Archeologicznych i Ookumen·
Konserwatorskich iH~P :'.Si~;

demka',

mgr

t'..fel~!'fJl''Nnm'

Leszek

\\11ev;iora .

.„ ·- il All
4-k

d·ll

syjamską

pół-

sprzedam. 84-32-30 godz. 11-17.
26 g
sprzedam.
JAMNIKI
Tel. 16-59-79.
15507 g
DOBERMANY r.r:czenięta
- sprzedam. 85-90-44.
107 '

„SPOŁEM"

Powszechna

·-

GRAMOFON „Dynamie",
kolumny sprz:edam.
51-90-47.
15533 g
STOLARKĘ do ~egmentu
zabezpieczoną
I
oszkloną tanio sprzedam. Tel. 57-85-85.
15520 g
BUTLĘ gazową 11 kg sprzedam . Tel. 43-90-26
po 18.
15519 g

KOTKĘ
roczną

e

-····"""'~--

Ą:

Nie przyjmujemy pracowników po samowolnym
porzuceniu pracy. Bliższych informacji udziela
dział służby pracowniczej, tel. 74-43-93, lu'1 gł.
księgowa, tel. 74-01-71.
7704-k

li
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„FORD Taunus" - sprzedam. Nawrot 37 m. 18.
3 g
„ BMW R S!S" stan idealny - sprzedam.
Koś
ciuszki 74 / 78 m. 58 po
16.
83 g
„ WARSZAWĘ"
combi
(1973) - sprzedam. Szafera 6 m. 14, po 16.
46 g
„NYSĘ" sprzedam. Kilińskiego 42 /5.
15540 g
KAROSERIĘ
126 p, po
wypadku sprzedam.
87-15-33, po 16.
15652 g
„FIATA" 125 p (1974), karoserii!. do remontu sprzedam.
Lfaty 15655
Biuro Ogłoszeń,
Sienkiewic:i;a 3/ 5.
NADWOZIE
126 p
sprzedam. 84-14-95.
15598 g
OKAZYJNIE
sprzedam:
silnik benzynowy „Volvo" . silnik elektryczny
380 / 1,7 kW, „Jawę" 350,
rozrusznik „Mercedes",
nową maszynę walizkową
„Łucznik'.',
piec
„żar" 16-47-94.
15565 g
.,BMW - n3 I" - sprz~
dam. 86-20-96 wjeq:orem.
15281 g

POKÓJ, kuchnia, parter
- zamienię na większe .
57-82-52.
110 g
WYSZKÓW - M-2
bloki zamienię na dwupokojowe (może
być
stare budownictwo)
Łódź. Listy 15527 Biuro
Ogłoszeń,
Sienkiewicza
3/5.
DOŁY bloki (40 m), cegla, I piętro, telefon
lub Widzew-Wscnód (32
m) zami•nię na więk
sze. 57-50-8(.
15537 g
M-4 Głowno (60 m) spół
dzielcze zamienię
na
podobne lub kwaterunkowe w Lodzi.
Listy
15513 Biuro
O(łoszeń,
Sienkiewicza 3, 5.
WŁASNOśCIOWE
trzy
pokoje z kuCho.li\, telefon, centrum, zamienię na podobne
Radogoszcz. Tel. 34-22-70.
15532 g
A.TRAKCYJNY
punkt,
mieszkanie M-3 (50 m)
rozkładowe, zamienię na
większe. Tel. 78-56-94.
15443 g
DWA pokoje z kuchnią,
60 m„ wszystkie wygody - zamienię na M-3
lub M-4 w Łodzi. Alicja Bieńkowska, Łódź,
Zawiśzy 30 m. 13.
37 g
ZAMIENIĘ
korzystnie
mieszkanie (112 m), centrum, podwyższony parter na mieszkanie
w
budownictwie
między
wojennym. 32-45-95, po
16.
15596 g
M-3, M-• kupię lub zamienię na nowego „Poloneza".
Listy
15602
Biuro Ogłoszeń, Sienkiewicza 3/ 5.
Wł'.ASNOSCIOWE
trzypokojowe 48 m, telefon, IX piętro zamienię
na dwu-, trzypokojowe
niższa
kondygnacja,
chętnie

międzywojen-

ne. 43-87-83.

15603 g
Wł'.ASNOSCIOWJ: M-3 zamienię na większe. 43-48-19.
15632 g
WŁASNOSCIOWE 56 m,
3-pokojowe bloki, Sródmieście zamienię na
80 m stare budownictwo lub bloki w Sródmieściu. Listy 33 Biuro
Ogłoszeń,
Piotrkowska
96.
M-4 bloki I M-2 częścio
we wygody, telefon Z11.mienię na M-3 telefon i M-1 bloki. 84-13-94
10 g
M-( „Manh..ttan" za•
mienię na M-3 i M-2 lub
kawalerkę. Tel. 51-49-83
,
18 g
po 16.
SPRZEDAM 3-pokojowe,
56 m bloki w Sródroieściu. Listy 32
Biuro
Ogłoszeń,
Piotrkowska
96.
POSZUKU.JĘ
kawalerki
lub pokoju. 55-50-71 po
115.
36340 g
SAMOTNA
poszukuje
mieszkania. Platne m1esięcznie. Listy 19 Biuro
Ogłoszeń,
Piotrkowska
96.
MIESZKANIA dwu,- tr:z:ypokojowego (1,1ajchętni.ej
Widzew-Wschód) - pilnie poszukuję. 51-87-07
15861 g
POSZUKUJĘ
samodzielnego mieszkania 52-09-16
175 g
POSZUKUJĘ
mieszkania .Julianów - Radogoszcz. Listy 104 Biuro
Ogloszeń,

96.

Piotrkowską

nia.

51-67-33

mieszka(15-17).
63 ° g

n.a
mieszkastuTel. 48-20-63.
41 g
POSZUKUJĘ
komfortowego M-3 z tcleJfonem
od zarnz. Płatne za rok.
Listy 15061 Biuro Ogło
szeń. Sienkiewicza 3/5.
LOKAL 40 m , siła, woda,
do wynajęcia.
Poddębice tel. 113..
36306 g
PRZYJMĘ

nie

uczennicę

dentkę.

-·· •.. ,. -„.„„ „.....
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GEOMETRIA wykreślna.
Inż. Ciesielski. 43-42-79
35983 .g 35985 g
PRZYJMĘ pracę
niczą.

chałup

43-75-58.

1549~
g
CHAŁUPNICTWO
przyjmę.
Samochód, lokal,
działka. Inne
propozy-

cje.

Listy

Ogłoszeń,

28
Biuro
Piotrkowska

96.
PODEJMĘ pra cę
niczą. 36-30-44,

chałup

do 14.
15561 g
MŁODA, zdolności
manualne, umiejętność szy:
cia podejmie pracę
w sektorze prywatny111.
Tel. 87-40-26.
50 g
MASZYNISTĘ offsl'towego zatrudnię
na.tych.miast .., wę,rppki \:l.fl.rd~o
. dobre. Kreci!( ;4 J , J{415).
15579 g
SZWACZKĘ przyjmę.
87-04-00.
15640 g
PRAcO'wNIKA na wtryskarkę przyjmę. Kwiecista 2.
15620 g
DO pracowni w Zgierzu
- przyjmę spodniarzy
warunki dobre. Listy 36168 Biuro Ogło
szeń . Piotrkowska 96.
MATEMATYKA 51-74-10
mgr Pluskowski.
36446 g

_.„
..........
-·········_.._. . . , ........ „ , _
-""""·····--KINESKOPY - regeneracja, 57-33-00, Lubartowicz.
15105 g
RUBIN Elektron naprawa 51-44-54 Gogulski.
36509 g
TELENAPRAWA - „Jowisz". 48-18-81. · Klażyński.
36603 g
„JOWISZ - RUBIN" naprawa. 55-24-56
Muszyński.
36445 g
TELEPOGOTOWIE. Witkowski. 34-21-09.
36578 g
PRZESTROJENIA, fonia,
UKF, Pal /Secam, wszystkie typy odbiorników,
magnetowidy. Inż. Fidler - 48-62-18.
. 36597 g
DEKODERY
Pal-Secam
instaluję,
komputery,
magnetowid;i
prze-.
strajam, inż.
Kamiński, Zachodnia 75, tel.
48-13-37.
14831 g
INSTALACJE elektryczne. 86-95-64 po 18, Drozdowski.
36696 g
MAGNETOWIDY, telewizory przestrajam - dekodery
PAL /SECAM
instaluję,
inż.
Hoff
51-54-93, 37-12-33.
29562 g
VHS - VIDEO-ART rejestracja
uroczystości,
f ilmy reklamowe,
86-'10-28 Igor Kropat .
15742 g
SEZAM elektroniczna
ochrona
pomieszczeń
czujnikami ultradźwię
kowymi.
Zabęzpiec z a
nie drzwi (blacha, blokady , zamki patentowe).
Ozdobne
wyciszanie.
Montaż drzwi stalowych,
-skrytek sejfowych. Rachunki instytucjom.
52-91-82 Kalinowski.
15523 g
LODÓWKI
- naprawa.
Pawłowski 36-16-88.
36498 g
BOAZERIE, zabudowy ogl ą dać
Łozowa 15 /67,
Marędziak.

15509 g
SZAMPONTERA - dy wnny , wykłRdzin y . Sprz'ltanie. 78-71-30 Kowalska.
35699 g

~r~~~~sk~owotki

Pogr~~h

~;:1a~~\?~z~~i';-m w~~~;~~

wym. Edward Masiera,
Łódż, Chocianowicka 12.
35 41 8 g
„NON-INSEKT" - dezyn-

~~~:~r.cja, der:;~~~~~

odbędzl~ &i' ,. dniu
(piąte'-l o godzi11ie
cmentarzu pn:y ul. Kur•

9 styc:i;nia. br.

13.50 na
cza kl.
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smutku

NAJBLIŻSI

E. Agaciak, Chechło Il nr 2, §
gm. Dobroń, woj. Sieradz
S
S
tel. 15-60-27
5
i§
posiada ·w sprzedaży
§
::
swetry 100 proc. wełna,
i!
§
damskie, męskie, ściągacze
5
§
bistorowe i bawełnicme.
ii111111111111111111111mmm111111a11111111111ł/if11111l

§

E

a

,.,,,

~H./~/~..u//.H.h9"'"~.m""~H~
ŁÓDZKI OŚRODEK SPORTU
~
S~

§

S
S

§

Łódi,

s

•

~

§~ •
:§ •
sS

§ •

~

•

S.
§S ' •

§

Z1~RAZ:

~

S

męzczyzn w zawodzie:

§
s

masiynista chłodniczy,
operator węzłów cieplnycl:,
murarz,
Stolarz,
radiomechanik,

sS
sS~
"-"

8
S

s

o raz

§

portierów,
·· robotnika gos.podafClego,

§8

Ss

sprzątaczk"1.

§

~ 'fnffC:rt~a~j~7;yd~~e o:ga~~~~~l:m~liżps~~hJ. §
S
220 II · t
· '
~
~
' . P.ię ro, .tel. 36-89-23, :Zakład nie
S
S przyJ~UJe osob po samowolnym po~ S
~

rzuceniu pracy.

~

i741-k

~H./hW'.U.U/m'H//.IW/U7./h7D7/H~
ZGUBIONO prawo j;i:i:dy
Małgorzata
Lesi&kowska, Bydgoska 413.
88 g
ZGUBIONO_ prawo jazdy
- Zbigniew Ilrteziński,
Nowotki 134/136.
85 J
BOLESŁAW Malinowski
Smetany 16 zgubił pra~
. wo jazdy.
73 J
MIROSŁAW
Gizowski,
Lutomierska 12i
zgubił prawo .i~zdy.
69 i
WITOLD Ciekański, Elydgoska 2"1 /29 z~gubił pn.wo jazdy.
15590 g
DARIUSZ
Kaczmarek
11 Listopada 29 zgubił
prawo jazdy.
62 g

W7.FU7DT~HHH./HH///././/./././U././.U/'M
.

~ KURSY JĘZYK OW OBCYCH:

~

§

e

~

--········---······-

§

1 STYC ZNIA zginął pies
czarny pudel (w trakcie
leczenia). Odprowadzić
za
wynagrodzeniem,
Wapienna 45 /47 m. 40,
po godz. 18.
79 g
UNIEWAŻNIAM
skradzioną książ.ke
zan1ówień, rachunki nr 1802
w y dane przez Spółdziel
nię Rzemieślniczą „Budowlana",
dokumenty
osobiste,
uprawnienia
pomiarowe z pieczątka
mi „Zakład Elektryczn y, mistrz Mirosław Maniecki, Łódź , Marysiń
ska 47 / 4.9" .
15593 g
UNIEW AZNIAM zagubioną pieczątkę
„Posadzka rstwo i cy klinowanie
Marian Solarek, Łódź,
ul. Sierakow skiego 76".
47 g

~
~

ul. Worcella 21

ZATRUDNI OD
·

e
•

S

~

„HALA SPORTOWA"

"s"
"'

S
S
S
S

.,,.._ ..... „.„ . . _ _

nIEGAŃSKĄ.

nmmmu11111u111111111111uu111m1111m111111111111
~
ZAKŁAD DZIEWIARSKI
i

POSIADAM
zezwolenie
- tworzywa sztuczne;
oczekuję propozycji. Listy 15642 Biuro Ogło·
szeii, Sienkiewicza 3/5.
KWIACIARNIĘ zamienię na inną branżę w
dzielnicy
Łódź-Górna.
Listy 82 Biuro Ogłoszeń,
Piotrkowska 96.
. . . . . _ . . _ •• „ .... _

domu

I

Uroczystokl pogrzebowe :>dbęd'!
slę w rlnlu 9 •t.yczma br. Cpló\t~kJ
n godz. 9.30 na Cmentanu Iio·
mun„lnym Doły.
Pozostaj;\
w

„Automat" Mi- ZBI
•
36632 g
GNIEW
Brzezii'iski
skutecznie
rozgubił legit. studencką
6233 iS AM.
gryzonie. Gwarachunl,<i.
87 g
Kowalik.
ZNALAZCĘ
reikawiczek
36591 g
damskich, czarnych w
L;EWI-VIDEO - filrno„taxi"
pozostawionych
wanie uroczystości
20 grudnia 1986 proszę
Ryszewski. .
57-46-31,
o zwrot za wynagrodze55-81-73.
35519 g
niem. Sporna 3 m. 17.
SCINANIE drzew. Duda
91 g
74-26-29, 32-08-!58.
SKRADZIONO prawo jaz:36568 g
dy - Janusz DrużbińTĘPIMY 11kutecznie roski, Górska .2.
bactwo, gryzonie. Gwa13 g
rancja.
. ~achunk!. I LESZEK Labędowicz, Felińskiego 3 zagubił pra78-17-53 Kowalik.
36591 g
ZABEZPIECZANIE
Qnwo jazdy.
. 15522 g
tywłamaniowe
i tapi- JER;ZY Skw!era,. Narutocerka drzwi, uszczelniaw1cza 16 zagubił prawo
nie okien, drzwi harjazdy.
15587 C

4

P.

ZOFIA MURAS

87-10-43
lewski.
TĘPIMY
bactwo,
rancja,
78-'17-53

~~~~~~~;ew spóld~~:f~f

+

=
5

§
POśREDNICTWO ~~~!a: ~
i!krz~~~~;,,,l;~~~~: dz;:= ~

kreacyjr.ych,
domów.
22 Lipca 12. Mgr Kuźmiński, mgr Matuzalski
32- 18-oa c11-17J.
35924 c
ANALIZY lekarskie, Piot r kow ska 204 /210,
,T~ziorski.
14933 c
EFG
u
pacjenta.
57-55-55. Drozd.
l5os;; g
GINEKOLOG - codziennie 18- l!l Mickiewicza
13, 36-65-65 Kubasiewicz
14349 g
,P0MIPOJW nasiołJJł. naj,,~ wczdmejsze, karłowe,
gruntowe
:„Nestor",
„Person",
„Talliński",

tP. \'\'

ALINA DUBIECKA

17.00 Jęeyk angiel~kl (12)
17.30 Mag.a.tyn narciarski (!!)
18.00 Wiadomości (J,)
18.30 Muppet show, czyli rewia
gwiazd
18.55 Gwiazdy San Remo - Flavia Fortunato
~9.30 Dziennik
20.00 Ogrody św!.at1t (2) - „Japoi\skie ogrody mistyczne"
- francuski film dok.
20.30 Demis Roussos w Victorii
program rozrywkowy
21.05 Uwaga, dokument
22.00 Zbyszek Cybulski w filmie:
„Popiót i diament"
23.40 Stan krytyczny
0.10 Wieczorne wiadomośd

CYKLINO W ANIE, lakierowanie. 81-35-21 Ignaczak.
53 g
MYCIE okien.
Rachunki. 86-87-33 Sciubeł.
14847 g
MYCIE okien, sprzątanie
wnętrz. Instytucjom rachunki. 86·25-82 Wiecka.
15408 g
Ś C INANIE drzew, 55-53-42
Włodarczyk.
14401 g
POMOC drogowa, holowanie cały
kraj,
51-77-46, Mochalski.
15635 g
SPECJALISTYCZNY zakład szewski poleca: powiększanie
obuwia;
zwężanie, skracanie cholew; wszywanie suwaków; wymiana obcasów,
97
,

zawitJda. m ~ a. n1r· .

'dn iu 4 s1,·c1nrn W8i -roku zma "l:"'
tlłu~o1etnia. zastużciua µracovd11c:t
'l.p(el<l n11i t ala

PROGRAM li

PROGRAM I

żałe1n

• . . .:f' Z,

20. 00 Monitor rządowy
20.:;o .. Bez świadków" _ radziec.
ki mm fab.
22.00 DT - komentarze
2.2.2:5 Lęx - magazyn spo!eczn
prawny
22.55 DT - wiadomości
23.00 „Ukryty ui.bójca"
angielski film dok.

TELEWIZJA

POSZUKUJĘ

W STYCZNIU 1987 DO WYGRANIA W KRAJOWEJ LOTERII PIENIĘŻEJ

<o,<R'i"'', ,_ . •

program dok.

19.30 Dziennii>

PROGRA:\I I

§
~

§

angielskiego,
~
niemieckiego,
§
francuskiego. ~

e

.e

Tradycyjne - przyspieszone, i11tcm1ywne dla. wyjeżdżających za granicę oraz
dla. młodzieży przygotowują«e do m:t-- ~
tury z języka ~ngielskicgo i niemiec·

~qo

or go n i z u ie ·
Okręgowy Odd::iał
KSP „Oświata" w Łodzi,

~

~

ul. Piotrkowska 6, front, li P·1
~
pok. 5, tel. 33-20-24.

~

§
~
~

~

~

(d. „lingwista")

~

§

§
g:

Zaplsy i informacje pod wskazan ym
adreaem w godz. 8-16.
7739-k

§
§
~
~

~
~
W./U./~H././/UU././///.///.U.////././H/~ ~
W~·.ruy szcierego W!p61czucfa naJbliższei Ro·
dzlnle Z powodu !imlerci Ua~zej j,ICaCO\'llliCy

MIROSŁAWY
JĘCZKOWSKIEJ
składaJl\:
ZARZĄD,

R.:!.DA
NADZORCZA,
POP
KOLEŻANKI i KOLB·
Jl7,Y
z ouzm;;OWĘ.J
SP04,nzrnLNI
PRACY im, M. FOfiN1\LS!HE.J w LODZI

PZPR, ZW. ZAW.

u#wt
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Fotoreportaż

Andrzeja Wacha

Mistrz

Jędrych

ZillADNICZ
Było

słoneczne wrześniowe

przedp<>łudnie.

Jak zwykle w środę, ruch w lokalnym oddziale Trust Bank w niewielkiej miejS<lOwości Campden Park w stanie Minnesota
nie był duży. Kilkoro klientów stało w kolejce, dwie osoby siedziały przy stoliku, wyW panującej w
pełniając jakieś druczki.
banku niemal z;upełnej ciszy strzał z pistoletu zabrzmiał więc jak wystrzał armatni.
Mało kto spojrzał na strzelającego. Wszyscy
klienci rozbiegli się pod ściany. niektórzy
rzucili się na podłogę. Chwilę po pierwszym strzale nastąpił kolejny, również wymierzony w sufit. Teraz znów zrobiło się
cicho, jeszcze ciszej niż przedtem.
stojący na
Strzelał wysoki , mężczyzna,
środku banku. Ubrany w dżinsy, niebieską
buty
wysokie
i
koszulę, zamszową kurtkę
niczym sp~cjalnym nie wyróżniał się, chyba
tylko tym, że twarz jego zasłonięta była
prezydenta Stanów
maską z podobizną...
Zjednoczonych.
- To je.st napad! Nie ruszać się z miejsca! Nie włączać żadnych alarmów! Nikomu
nic się nie stanie, jeśli będziecie posłuszni!
Nikt nie miał najwyraźniej ochoty popitym bardziej, ie
sywać się bohaterstwem
jest na
gotów
widać byto. iż napastnik
d-0 lady i
wszystko. Mężczyzna podszedł
rzucił torbę w kierunku bladego kasjera.
- Wkładaj tu całą forsę i niech cię nie
żeby przycisnąć alarm!
zaswędzi noga,
coś powieWidać było, że kasjer chce
z tego zadzieć, ale szybko .zrezygnował
lufę
zobaczył
oczu
miaru, gdy na wprost
pistoletu. Sięgną! do szuflady i zaczął wkła
dolarów. Napastnik
dać do torby paczki
stal obok kasy i bacznie przypatrywał się
przerażonym klientom. Gdy torba była już
pełna, zarzucił ją na ramię I począł wyc.ofywać się w stronę wyjścia.
- Niech nikt się nie rusza przez pięć
minut po moim wyjściu, zrozumiano? Przed
bankiem czeka mój wspólnik i będzie strzelać!

Opa.rl się tyłem o szklane dr7JWI, lecz widać było, że przyszedł mu do głowy jakiś
zrobił kilka
pomysł, gdyż zamiast wyjść,
klientów
kroków w stronę przerażonych
banku.
- Ty, chodź tu do mnie! Tak, tak, do
ciebie mówię.
w czerwonym
Młoda, niewyooka kobieta
kapeluszu i dużych ciemnych okularach nie-chętnie oderwała się od ściany.
- Czego pan ode mnie chce?
- Zaraz się dowiesz. Gdyby policja chciała mnie ścigać, to im powiedzcie, że ta panienka jest ze mną I jakby chcieli mi zrobić jakąś niespodziankę, to strzelę jej mię
dzy oczy.
Chwycił

przestraszoną
siłą wyciągnął

kobietę

za

ramię

na ulicę. Kazał jej
wsiąść do zaparkowanej przy banku niebieskiej „Toyoty", torbę rzucił na tylne siedzenie, sam usiadł za kierownicą i ruszyl
z piskiem opon„ Nawet jeśli policja zaczę
łaby go ścigać, miał nad nimi kilka minut
przewagi.
I niemal

Wkrótce byli Już za roga!'kaml. Jechali na
wschód, ale na najbliższym rozjeździe samochód ostro skręcił w prawo. Widząc pytający wzrok pasażerki, mężczyzna powiedział:

- Wszyscy będą myśleli, że uciekam do
Wisconsin, bo to blisko. Założę się, że nikomu nie przyjdzie do głowy ścigać mnie
w stronę Iowa. Jak masz na imię?
- Ewa. A ty?
- A co cię to obchodzi?
- Dobra, dobra, nie wiedziałam. te jesteś taki ostrożny. Mogę ci mówić „proszę
pana".
- Widzę, że się mnie nie boisz..
- Pewnie że nie. Przecież wiem, te nic
mi nie zrobisz. Forsę już masz, nikt cię nie
ściga, więc po co masz ryzykować krzesło
elektryczne za zabicie mnie? A tak, jak cię

George

B.Stanlev·

dostaniesz najwytej dwadzieścia lat.
- Sprytna jesteś. Skąd tak wszystko dokładnie wiesz?

złapią,

Trochę się kiedyś tym Interesowałam.
Parę mil prz~jechali w milczeniu. W pewnej chwili mężczyzna zdjął maskę z twarzy. Kobieta dokładnie mu się przyjrzała,
a i on nie był jej dłużny.
- Fajna babka z ciebie. A może pojechałabyś ze mną gdz:eś dalej? Forsę prze-

-

mam ..•
- O tym możemy pogadać, jak mnie putcisz.
Chociaż...
- Trochę na to za wcześnie.
gdybyś mnie ładnie poprosiła„.
cież

P-0 chwili zobaczył pust1 parking po lewej stronie szosy.
- Zatrzymamy się tutaj na chwilę, teby
rozprostować nogi. No I będziesz miała okaTylko nie
zję, żeby mnie ładnie poprosić.
próbuj żadny·ch sztuczek.
Zatrzymali się w cieniu drzewa I oboje
wysiedli. Ewa poprawiła włosy, przegląda
jąc się w szybie samochodu i sięgnęła do
torebki. Mężczyzna przyglądał się jej paląc
papierosa i nie zareagował na jej ruch, sp<>dziewając się zapewne, że ujrzy w jej dloToteż zdziwienie na jego
ni puderniczkę.
twarzy było wręcz ogromne, gdy zamiast
niewielki pistolet.
zobaczył
pudern!czk·i
Sięgnął po swoją br-Oń, ale kula trafiła go
w przedramię. Zwinął się z bólu.
- Dobrze strzelasz, ty„.
Przede
- Fajtłapa z ciebie chłoptasiu.
wszystkim trzeba było przeszukać moją torozumiem
rebkę. Choć z drugiej str'<>ny
skąd mogłeś przypuszczać, że przyszłam do
banku w tym samym celu co ty?
Następne kule pozostawiły krwawe
na niebieskiej koszuli...

ślady

nmm1111111111nmmw111111moom
o długim okresie milczenia,
na muzycznej scenie pojawił się znowu Eric Clapton. Jego nowy album nosi tytuł
„August". Ten znakomity muzyk,
z najlepuznawany za jednego
szych gitarzystów, pierwszą płytę
roku z zespołem
w 1954
nagrał
The Yardbirds. Później współpra
cował krótko z Johnem Mayallem,
aby wreszcie, razem z Glngerem
Bakerem i Jackiem Bruce'em, zacieszyła
łożyć trio Cream. Grupa
się dużym powodzeniem, a jej nagrania, takie jak „Crossroads" I
„Sunshine Ot Your Love" stanowiły konkurencję dla piosenek zespołów The Beatles i The Rolling
Stones. Mimo występów I wspólnych nagrań muzycy wchodzący w
skład tria nie stanowili zgranego
kolektywu. Lic2me spory 1 kłótnie
doprowadziły w końcu do rozwią
zania grupy. Pierwszym, a zarazem
najbardziej znaczącym 'przebojem
w solowej karierze Erica Claptona
była słynna „Layla". Wykonawca
nagrał wiele interesujących utworów I wydał kilka płyt, a także
pajwiększymi
z
współpracował
gwiazdami muzyki rockowej. Na
płycie „August" śpiewa m. in. Tizespole
na Turner, a w nowym
Claptona na perkusji gra gościnnie
Phil Collins.

•

•

Boys śpiewa dla „Sunkist", a Kenny Rogers zasmakował w ananasach firmy „Dole". Nie wiadomo
jaka dokładnie suma skusiła Ringo Starra, żeby reklamował napój
firmy „Canandaigua Wine C-0.", ale
mówi się o liczbie 7-cyfrowej. Widocznie nawet dla ex-Beatlesa była to kwota nie do pogardzenia.

Dla

Clapton

najmłodszych

Który

•

Ponumerowa~

ne od 1 do 9
cienie
zestawcie
z odpowiednio

•

ułożonymi

Peter Gabriel, Lou Reed, Jacks-on Browne i inni znani wykonawcy wzięli udział w 15-godzinnym koncercie na rzecz światowe
go pokoju. Impreza, przypominająca słynne widowisko „Live Aid"
odbyła się pod koniec grudnia w
Tokio, a dochód ze sprzedaży biletów otrzyma m. in. tokijski Uniwersytet Narodów Zjednoczonych.

•

Bńcll:

parami dłoni.
Przekonacie
się, że nie jest
to zbyt trudne
zadanie.

• •

więcej gwiazd
Ostatnio coraz
piosenki reklamuje produkty firm
praemyslowych. Na prZY'kład Tina
Turner 1 Michael Jackson związa
li się z „Pepsi", grupa The Beach

Tina Turner

Krzyżówka

PIONOW01 1. Sub~tancja używana,do wyrobu luster 2. Jednoczesny ruch króla l wiezy w szachach 3. Konopie z manili 4. Kłamstwo
li. Zamknięta grupa społeczna 6. Obwódka 7. Goralskie ognisko 8.
Górska i morska 9. Kierunek wybranej drogi 17. Dobrzynka 18. Niejedna u st~larza 19. c;z~ść ceny detalicznej towarów 20. W twojej
klatce piers10wej 24. N1e3eden w szatni 26. Układanie kart do wróż
b~ 27. Mim 28. Szkic 29. Autor powieści „Komornicy" 30. Orszak 31.

Biegnik 32. żarłoczna ryba 33. Pnącze.
POZIOMO: 1. Postać l stadium rozwojowe wielu zwierząt '7. Wolna
Klisza
12.
zewnętrzny
Wygląd
11,
~'rancjl
posada 10. Największa rzeka
Oprac. J, KALUZKA
do powielania na powielaczu 13. Styl w architekturze (XII-XVI wiek)
14. Zagadka dla szaradzisty 15. Logiczna, widmowa lub matematyczna
Do rozfosowanla: Talon wartości 500 zł ufundowany przez SDH
16. Opad atmosferyczny 19. Duża ilość czegoś 21. Suche, słodkie cia- „CENTRAL" w Lodzi.
stko z rodzynkami I suszonymi owocami' 22. Do przeplywu cieczy 23.
Mazowiecka w woj. skierniewickim 25. Wezwanie 27. Imię królów
I książąt polskich 31. Noś go takie przy pogodzie 34. Przepływa przez
Skierniewice 35. Wielkanocne ciasto 36. Noszona dawniej powszechnie
przez chłopów 37. Dychawica 38. Intratny Interes 39. Wnęka w fasadzie budynku.

jest obowiąz
opularność
kiem w stosunku do spowytabia poczułeczeństwa
cie odpowiedzialności. Męczy w tym wypadku ieżeli czło
wiek nie jest w stanie dać z siebie wszystkiego, znaleźć jakiegoś
klucza do rozwiązania w dzied~i
nie, w której pracuje, kiedy wychodzi po filmie czy po sztuce niezadowolony. Wtedy chciałoby sie
schować. To już nie chodzi o połechtaną próżność, ale dla aktora
popularność u zwykłych widzów to
jego
potwierd~enie sugestywności
sztuki: zapamłętan<' go, a więc coś
z iego gry, z sylwetki. iakl\ stworzy!, utkwiło w iudtkiej pamięci. .. ".

P

kowsklego. Cybulskiemu poświęco
ny będzie również filmowy wspom„Zbyszek".
nieniowy program Proiekcja w niedzielę, pr. II, godz.
21.45.
Przenieśmy się teraz na chwilę
w czasie I przestrzeni. Zimą na
przełomie lat 1457-1458 sułtan Meh-

Kogo jak kogo. ale autora tych
slów - Zbigni ewa CybulskiPgo, pamielai::i r1esze kino- i teatromanów. WC'?Orni minda 20 rormica
tra giczne; ~miPtCl artvsty. Z te; med II Zdobywca przeniósł siedziokazii. dziś o i:iorl1.inle 22 w pro- bę władz państwowych imperium
do
l!ramie n ie]E'\V1Zifl PflYpomnł mm osmańskiego z Adrianopola
AndrzE>ja Wa idy, który zapoczątko Stambułu .. , Sercem miasta był pood
odległości
pewnej
w
łożony
wał legencle aktora. W „Popiele i
seraj
diamencie" obclt Cybulskiego zo- centrum pałac sułtański si,..dziba najwyższych instan ~ji
hnczvmv także: Ewe Krzyiew~ką. Bo;:umila Kobielę i Adama Pa-i1Ji- władzy riaństwowej 1 dworu. Zag DZIEN~IK LODZKI nr 7 (12217)

wejściu do pałacu znajDziedziniec Janczarów
dował się
(.„). Rosło tu wysokie drzewo, a
u jego stóp stały dwa słupki: było to miejsce kaźni skazanych na
ścięcie, których zwłoki wystawia-

raz przy

no na widok publiczny, niekiedy
na znak szczególnej pogardy z glo-

byli najblltsl
rodzin ich miesz:kanek,
jak ojcowie czy bracia.
O tych I inny(;h ciekawostkach
sprzed wieków dowiemy się, ozachodnioniemiecki film
glądając
dokumentalny (sobota, pr. I, godz.
12.10} pt. „Stambuł".
O wiele mniej powściągliwe w
obyczajach, niż kobiety z sułtań
skiego haremu, byly mieszkające
w jednym pokoju trzy studentki.
Urodzoną przez jedną z nich córkę postanawiają wspólnie wychowywać. Po latach córeczka zdecydowanie dąży jednak do poznania
swej mamusi.„ Szczegóły w czteroodcinkowym amerykańskim serialu: „Lace", którego emisję telewizia rozpoczyna ,iutro w programie II o godz. 21.45.
Poważniejszy temat, choć też czę
stokroć związany z tajemnicami alkowy, proponuje nam angielski dokumentalista Alec Nisbett. „Ukryt:v zabójca" (piątek, pr. I, godz.
23) - to film o 'AIDS I walce z
szym nadzorem
członkowie

wami leżącymi u stóp („.). Obiektem o charakterze najbardziej prywatnym, najszczelniej odizolowanym od reszty zabudowań pałaco
wych był harem. Poza sułtanem I tą najmłodszą
eunuchami jedynymi mężczyznami cywilizacji.
wpuszczanymi niekiedy do haremu - a i to tylko pod najściślej-

plagą

współczesnej

ljb)

