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Woiciech Jaruzelski składa
1c·alna lizvre

U BM. PRZYBYL Z OFICJALNĄ WIZYTĄ DO WLOCH PRZERADY PASSTWA PRL WOJCIECH JARUZELSKI.
SKLADA JĄ NA ZAPROSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY
MINISTROW REPUBLIKI WLOSKIEJ BETTINO CRAXIEGO. P_,LSKIEGO GOSCIA I TOWARZYSZĄCE MU OSOBISTOSCI POWITAL PREMIER CRAXI ORAZ PRZEDSTAWICIELE STOLICY APOSTOLSKIEJ.
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WODNICZĄCY

•

1kowym Ciamptno. Jeszcze tam,
w salonie recepcyjnym przeprowadzona została pierwsza, wstęp•
na rozmowa obu mężów stanu•
'

•

V-. Jeoleja.rze oblJwi&j- eię, spóźnieniem. Np. „Opolanin" ciotrudniej°' 11- te ~li ld:I kllienci nie będ11 spra- t.ar! ponad 3 godziny po czuie, a
12 bm.
tu&cl• w różnyeh d1'iedzinaclt ty- wniej oprómiać wa.gonów I ~wra „Odra" spóźniła aię bliiSko 3 godziiciL Nutl\plly ograniczeni& w do- ~ich PKP, ł.o mogą wystąpić tru- ny. Z dużymi opóźn i eniami jetdtą
pustych pociągi międzynarodowe. zwła,szc:za
rtawach enerril ele~ej, .sano.. dnoścl a pod>Stawianieni
zdążające 1: Europy południowej.
towano IPor"9 zakłócenia w flank- węgla.rek do lropalń.
w
.zakłócenia
Wywt~plły powa.łne
Handel
ejonowaniu li:cmun~kM:ji.
pasażerskich.
(Dalszy ei•ł na <;tr. I)
pociągów
kul'lowanlu
dowJeslenlem
int.al dute kłopoty a
Nle!N6" P<>ciul w kraju utknęły
tow&rów do 1kll~ów.
Wi.le mlealtaA ..,. .._ ~ w u.sp.ach. Rano tneba bylo m.in.
łnlelU pociu 090~
~ pomawtoe7Clb ~
lroleJ ma ooru powdnl.,._ Ido- boW7 a W&l'llZliwy óo Etku. Do
lrolejowycil maików
poty 1 W'J"1"0MID wuJa lramiame- prnclerania
10 • &.-, ldlzle ·fi bm. w el~ 1klwowuio llPOl'O sp.m:ętu, p!1Zede
dnia .,,,..t11.Pił7 lll!llieci• ...,. waystklm na Dolnym s111•ku 01"łl.Z
puJiae ~•ka. W llleet i-KP .1·.., d~ach północnej I ł1"9kiej.
dnia n& !bien n.vuta li.a.ba ni„ Wnystk!• ~resy przyje:!xlżają~
l'OZladowanyeh ~ l ło cł6w- rano do Warczawy, 1: wyjątkiem
do •tolicy ze
RM .1 wuiem. 1S bm. brio kh po- jednego, przybyły
'1nn7muj~ •i• JnZ'CllllT ~ ud ł

wałf

Przemysł

nie WJkonal polecenia

stopień

20

zasilania

~ w eMł'fet1()8. Wczoraj
ran.o odonono li etopiet'\ zaslLa.nla.,
a wlJiir6tice potem >O irtopień. PrzyG111" tettO było obniienie produkeJI ee.ret! w llle~ lach „Pąt
nów" 1 „Konin", gdyt koniń&ka kOpaln!a PI'%estała dootarezać wy~tar
cr.aj11Ce lil.ości węgla. Z podobnych
przyczyn radyk.a.Jnie obniżyły się
dostaWy energii s elektroWllli „Turów". Na 1kutek niedoboru paliwa
obniżył& się produkcja prądu w
elektrowinl „l..a.zlaka'". W sumie moc
energety1d sarwodowel zma.J.ala w
clqu &na o rroo MW. NI...
n.ty, pmemyoł nie wykon.at po..
lecenia, my ~ezyć pobór prą
du - mmiefaono go tya1kJo o 100
MW am!Mt o 1600 MW. W Joon..
lroniecmnoś~
Mlnvencjl powwtała
rmnle.i-zenia .zaopa.trzenla w prąd
Okresowo
komuna.Lnych.
odbiorców
dokonuje się wyl11czeń dopływu prądu
óo niektórych miejscowości, ~lasz
cr.a do małych miast ł wsi. W rnia1"' mo:!!liw~cl Ul!liłra Bię podejmowalia takich d~j~ wobec wlęk
tzych aglomeracji. Wyłączenia te
są dolronywan• ayirt~em rotacyjnym, oo oznacza, t.. eo jakiś C!ZIU
coru to hlny oblzar .-taje J>Of%baw1on7 ea-.M. W llW!ą'Zllru s tą
bardlzo trudn11 ~" aipeluje •lt:
o ~· ~!menie r;utylłła ~ - 1 - J>NO'I pn11e·lll7llf. Pa~• Dywporzycja Mocy
nłe wyk1.uau., te .tan taJk:I potrwa
~ Radykalna
tło południa poprawa naatiipl PG rw!ęlt8B\I0"1
6ost.Mr wętla.

na

..cmCJ1 MOWIO- -

DL\ZIU
XAPISANA OKIEM

.......... lapoab ealkowł•
sparalliowana napfaał.a !80-ełro
ałoowll

kaillłk'-

ldem.

mru••J"8 e-

Hau 'l'amabała,, tlotknlłła
nadkll eborobll mle6nl, ale mo•ł• poruszad liłl, ani m6wi6, Jednak - dzięki &PM'&łowl 1kon1'"1owanemu pnes '9J lekana
Aklbi.. Małaumołe se npiłała
• lappon Die 1łnolla !Hłllwo•
el PGl'O'llumłewama Ił• 1e twl&Ili.lala eaa
hm :uwa11truym.
pned IO~ tabllot • llłerosllfaml
japomldml, po ltt6reJ prse111wa1
... ltluwer. W momenele, 1111
ltunor wsbsywal eclpowiednł
blerolłft, kobieta mrupła olrlem. lpeoJalne unlldzenłe, podłllCSODe de maleso komputera,
reJeałrowało drsanJe JeJ powtokf, Jednom:eilnłe •Pl9uJ"8 hloroslif w pamlęol.
Praoa nad k.tłllłq .._ ,,che•
m6wł6" irwala I lata.

••• • •

„ ....

....... .....,. .............. .....

,., pnwdopodobale, ..... ,,.....
pll

edloł

IWołeb

br&el, albe 1e

płerwłnll

Dłllo

Ornitolodzy awalaA, le hetek ma 12:an1e pnetrwanla ał
my, jdJl b'4zie lit l'QUl&nl•
odłTwfał.

CZTJ PGDPll KAJ'DllOf.nT

lat władetu,
lit od IM w
odb1w•Jll ~·
aukcje
1łol!cy W. Brytanii, sdzle ' r6w1pecJallsłów
nłd nie brakuje
7.ajmujących się oeenl\ i wycellll
rzeczy idl\cyCb .,pod młotek".
Otó:I: ostatnio specjaliści podali, :l:e gdyby doszło do lłcy
tacJi podpisów sławnych ludzi,
to najwyższl\ cenę wywoławcza\
miałby podpis Juliusza Cezara
Natomiast
- 2 mln dolarów.
podpis SzP.ksplra 1,5 mln, a Kolumba - ' pół miliona dolarów.

Pod t11klm

tvtuł1m

.oejahly.eh popr.zes mpnl~ mi:~
widację tzw. ttarego portfela eme-

rytur l rent, bieżs.c• waloryz.a.cję
emerytur I rent. W"llr<>et aktywiza-

cji •wodoweJ ceób w wieku emerytalnym oru regulacj• vprawn!ell
kombatanok!ch.
Praydhma Rzl\dll prvjęlo projekt mtawy w sprawie podwytn.n!a emerytur I ren~ ,.. 198'7 i 1988

l'lroelnl_. Japonii T~ Naika~ w poniednalek dwudniową wi.sytę otlcj&lną w l"lonlandM. Na lotnlelru w He~lill.kach
gościa f)<>tegnali premier P'!tnl&nd il

1on•

1119odbyty Ili~ XX Akademłelde
We wroctaw11dej Ran Ludowej
tanełl1Dlycb •talY aa K.a.!evi Sona OC"a% ezłon:kowl e r.z11trzoitwa Polski w taAcu towarzyskim. Występy par
wy1oklm poziomie. Na zdjęciu: taA ca" wtcemłstrzowte Polski w tałicacll du.
(„Musa"'
8:ąma61ka-Pavlo"lrtd
L
JatynoamerykaA11dcła K'.. PavlovH Yuuhiro
W tym ..nym dnht
CAJ' - Rawalej
Olsztyn).
Nakuone Pl'SYbYł • otlel*111 wizy.
do Niemieckiej Rapublikl Demokratyoznej. Na lotm.Iru w Berlinie
Pl'el!llera J~oal:l. -~ łow«.1'ZYKll
oe mu oooblak*t powitał Erlcll Honeckw•
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WaD3 Radzieckie dementi
~ ~ bte1orycmł1
Jakoby
sdementewał donlealenla,

J•rł

łtn'ł ltllł•eł•

•h6" lbł~ ,)'ł-

11colo core d' Antcmłc.ft", któr11 t0
kich jt1ok: Improwizacja, tmł11le ' tym roku (w• wr.tdnłu) wybł•
ra lłt do Pohlcł M nproa.Hnła, wapanial• plany ł powa.me
nł• ndakcjł „E%pnaa• Włeezor
to prakt11czn11m
ni1domaganl4
m11'11niu eru
prac11. 2T"6dł4

wodzq nt

.1

orgt1onłzowaftiu

t01p6łprac11

podobw1j

W11-

edukoejł

o domlnujqcvm na w11chowani1

pat\ałwowvm.
r.1111.111 włsvtom
Pozwolt 1obłe lłri1łaj odej~ ocl
tego ICMma"' ł sae11łotoa«! W11-

OJełte .rrn1ałe, je1ł 1111nkłonm l>olot\rkt.ge „Antonł4ł W UG.W Jl -Jn11 luiia.Nłłot11eł był wfłiłotłr
116to ,. hołffdztt po.maf\akłej. ~-

n1go".

,..„

,,,.,„

pru1 całe wt1kł wpł11wu t'llł
11hotoui • tego okr,... patnfłd
gff katolłokieJ. Dla M11rio GaPepomOC1f, łflkłej ud.włel4H
rruba iltotnym punkt1m pob11lacy.
tu Wojciecha Jaruz1hkł1go w•
""Jłołoftłł
w
„co
pytt1otti.
Nt1o
.
to
Wlouech 1tani1 łif włzyta
Wat11kanle i T"ozmowt1o .1 paJ)'le- ' toł alt o apotkanł• ""'· Wojciecha Jaruzel•kiego 1 papld1m"
żem ..•
odpowiedzłal:
Ernesto
ojciec
Na to 1potkan!e - pow!edzłał
„Panuje opinia, że spotkani• to
należy patrzeć nie tylko z
czy
będzie bardzo ważne. Wazy1ct1
punktu widzenia sytuacji
spodziewają lię pozytywnych T"einteresów Polski. Wizyta ta mozultatów poniewa.t znany j•n
że torować drogę do T"Ozm6w i
powszechnie wielki patriotyzm
nDrmowania stosunków także 11
I ogromna miło'~ obu ł11ch 010innymi państJ.11ami 1ocjalist11cz·
bbto•ct do Polaki".
nymi.

tn•

powiedzł Włochów, nł• zwiqMnye1' • polłt11kq profujona.lnw.
kładowca

rop1jakt1j''.
Marło Garrul>• •rlv•ta fotoIJ'f"Gfł1c, autor Hem11eh •lbumót.P

Rzymu)

IS

zdania, le Włon ł .Polaer
majq wiele cech wspólnych, ta-

Mmł•u

"ane aq 1wykle omówienia komentarzy, kt6rs nadajq telewizja,
radio ł któn przynosi pr1ua.
oboiotqzkowy
l•d to nłl,1Gko
twrt mfo""11cjł oddajqc11 poglq•11 Hwodowego lrodowlakt1o i 14totoa""""" 11łmo1ff'l'f, kt6T"a

Profuor Ga.et1mno Casteli, wy10 rzymaeenogra.fłł
skiej Akademii Sztuk Pięknych
powiedzial: „Cieszę Bif, że genera.l Jaruzelski przyjeżdża do
Wloch: będzie mógł przekonać
do
słf jak Włosi odnoszą się
tych wartośct, które Polacy nie
od wczoraj wnoszq do kultury,
dorobku myllł ł eywł!izac;t eu-

płycie

Ze 1tron7 Btolłc, Apostolskiej
Wojclecha Jaruzelskiego I pozostałych golłcl polskich powitali: kierownik sespołu do spraw stałych
roboczych kontaktów między StoPRI.
licą Apostolsk11. a rządem
roku ens • mnlanl• nlelłrtórycli arcybiskup Francesco Colasuonno
pl.".Zepl.sów o .zaopatrzeniu emerytal_ oraz szef protokołu Stolicy Apostolskiej msgr. Domenlco de Luca.
nym.
Probl«n iftn!ejl\e,dl d'i9PtlOPOC'Orktt!f!ltra wojskowa tT•ła hymn
ctl w strukturn łwiadczed łJlllery
lil!lno-.rentowych rozwi112U1Y będzie narodowy Polski.
po!)llWll wycównujl\C9 podwyżki eprzyznanych do
meryttw t rent
końca 1983 !'Oku. t.Ącznie .z podprzeprow&d7iOIOym! we
wytkaml
wrześniu ub. roku o SO proc. W7ll'Omtl\ świadozenla przyZ!lA1le do koń
ca 1Cl8l roku, o 31! · proc. przyz.nane w 1982 !'<liku. o 5 proc. świad
czenia przyznane w 1983 roku. ProP<>tlUje się aby cala kwota przewld'Zianej podwyi:k:i ustalona zostata
jednocarowo przez obliczenie jej od
podS"tawy wymia·nt dwiadezenia w
wyso~ przysługującej 28 lutego
1981 r. I przy u~ędlnienlu całe
W IS dniu roku 1ło6co wzego umzpelniającego procentu poduA
szło o rodz. 7.40 zajdzie
wyłkł. Wychod1%11C nęr.zeci'W poe..
o 15.49.
tulatiom swi-.zkowym I 111>ołecznyrą
podwytmenie pod9tur wymlvo. e.zostan:le w
d'Okonane
merytur
dwóch e'llap&ch - od 1 w.rzemia
198'1' ~- I od l wnMn.ia 1988 roku.
Pozwoli k> :u.kot\c:zyd oiperację wyWeronika, Boirumll. Gotfryd
(Dalny cl~ na .tr. li)

Premier Japonii
przybył do NRD

(Korespondencja

wt•

lotntm gości polskich
Rzymu
równiet prefekt
Nicola Rłecl. Obecny był ambatador Włoch w Polsce Paolo Galll.
Na

witał

ez 1um

'""''46w .....,

do eleplych kraj6w.
Mieazkai\cy młuła maltl
dodatkowy obowł!lzek karmienia
ptaka. Chętnych nie brak. Kaid ego ranka bocian opuszcza lamI p6~nie.ł
pę, by 1ię • posllld,

śniadaniem.

Imieniny ·obchodqi

zyt

wołnyeh lll'ftYl'Dowal • PCl4r6ą

wraca na

•

o wizycie Wojciecha Jaruzelskiego

,.DllOWA ICWATBIU."
BOCL\XA

Ila "4lltet • .... ......,,..
...... llalbent.dt
tladebw'I INBD> ..... ,.._ fnra..

BlURO PRASOWE RZĄDU INFORMUJE: 12 BM. OBRADOWALO
ROZPARZĄDU.
PREZYDIUM
TRZONO PROPOZYCJE ZMIAN
W SFERZE SWIADCZE~ SPOLECZNYCH OD 1987 ROKU.
Zgodnie .z wytyamymi X Zjndu
PZPR nt. kie,runków ro"llWoju poUtyk:i apolecznej w najbliższych tatach, opracowane .zostały klaru~kl
roz.wią-zywlli!lla ~totnych problemów

włoskiego

Wieczorem, w siedzibie premiera
- Pałacu Chigi odbyły się rozmowy Wojciecha Jaruzelskiego z Bettlno Craxim oraz polsko-włoskie
rozmowy plenarne, po których premier Włoch wydał w rezydencji
Villa Madama' uroczyrządowej
ste pn:ylęc!e na cześć szefa pań
stwa polskiego z udziałem powPodczas
stałych gości 1: Polski.
przyjęcia W. Jaruzelski I B. Craxi wygłosili przemówienia. (Skrót
przemówień zamieszczamy na str.
2). Obecna polska wizyta we Wło
szech jest kolejnym spotkaniem
przedstawicieli najwyższych władz
obu krajów. Premier Craxi spotkał się w . maju 198:! r. z Wojciechem Jaruzelskim podczas krótkiej wizyty w Warszawie. W naNa 1djęc:tu1 WoJclecll .Jaruzelski I Bettiao Craxi przed frontem kom- szej stolicy składał również wizyCAi' - Adam Urbanek
panii honorowej na 1otnisk11 w Rz ymle,
t'l w grudniu 1984 r. minister spraw
zagranicznych Giulio Andreotti.

O Likwidacja „starego portfela" O Podwyżki rent w 1987 i 1988 r.
O Renty socjalne O Najniższe wynagrodzenie 7000 złotych

ru

W pierwszym dniu wlayty WÓj·
clech Jaruzelski udał się do Kwirynału, gdzie po rozmowie z prezydentem Włoch Francesco Cossl·
gĄ podejmowany był przez szefa
państwa

catv krai pod śniegiem
i w,okowach silnego mrliiu
„

roczystość powitania, li uhonorodziałem kompanii
wej włoskich sił zbrojnych,
odbyła sle na lotnisku woj•

i

W

Bolcmłł

cł1.tkan61.P

prz11

lłzłał4

.rakonł•
.1"'41'Sf

fT"••

v ,...

/~RZY AMB.ROZI~ICZ

(lŃlłt'p!'_,

przeprowad1:ał próby li now-, „ci'ltk11" międzykontynentalni\ rakiet11
balistyczni\. Imputował to zutęp
ca mlniatra obrony USA Richard
Perle.
Naczelny dowódca strategicznych
wojsk rakietowych ZSRR, genersł
annU Jurij Maksimow ośw!adczvl
w poniedziałek w wywiadzie dla
to podobne
dziennika „Prawda",
zarzuty "I absolutnie bezpodstawne.

Dyłumy

synoptyk

w 4nla dzisiejszym przewłtlu;le
dla Lodzi oastępuJĄCĄ porodti:
uebmurzenl• dule, po połud
nia mołllwo wlękn• pne;la•nlenła. Op&d1 lłnlep 1łopnlo
wo. zanlkaJl\00. Temp. maki. w
dzle6 około -111 Ił. C. Wiatr lła
b1 I umlarkowan:r pólnoono-wecbotlnl I półnOODJ'.
ct•nlenle e godz. li mno1l987,0 hPa (743,3 mm), a tempel'atura -17.2 1t. C.
ło

ltn - tJr. A. L Lamorlsse,
ret:r11er francuski.
1827 - Ur. N. Belr.etow, obemik ro17jslr.L

a a sobie
~e

elęłarem,

tylu 1llne

mył1

Jett
Wł11d.-nolol
ldórJ snle•• mon

cha.rakłe17.

U lechnQ li•

Nalot na Liban
Israel1kle lotntctwo dokonało w
kolejnego, trzeciego w
tym roku, nalotu na l'..iban połud
dowództwa wojskoWedług
niowy.
wego Izrąela, oelem ataku byty
pozycje tajmow'ine przez Palestyńczyków na południowy wschód
od Sajdy. Jak podała policja libańska, w wyniku nalotu '1 osób
zginęło lub &Ostało rannych.
Na atak pięciu 1amolotów luael1ktch, które o.strzeli.wały Palestyń
czyków w ,poblltu włoski Magdunah, odpowiedziała • lieml obroponiedziałek

na pneo&wi.tnlea.

- Nie martw "'· ło nie ,felł
robota dla łnłełektualisłyl-

W lutym do Soczi lub RFN

Piłkarze

kadry
przed sezonem

Choó piłkarskie boiska skute s" lodem I pokryte lłnległem, przygotowania do sezonu 1987 już się rozpoczęły. Trenerzy WO.fCIECH
LAZAREK I ZDZISLA W PODEDWORNY ustalili szerok" kadrę
piłkarzy, którzy w najbliższym czasie poddani zostanl\ badaniotlł I testom lekarskim, a potem Innym sprawdzianom. Wyłonią one najlepseycb, którzy reprezentowa-0 będ" narodowe barwy w eliminacjach
mistrzostw Europy I Igrzysk olimpijskich - 1988.
Jut w poniedziałek, 12' bm. pier- zegrają nasze drutyny narodowe
wsza grupa kadrowiczów przeszła 1 reprezentacjami tych pal'l.stw. W
w Poznaniu cykl testów irprawno- tym roku nasza pierwsza jedenaśctowo-wydolnośclowych,
przepro- stka spotka się a NRD (19.08 w
wadzanych w laboratoriach tam- kraju), z Rumunią (2.09. w kraju)
tejszej A WF I w hali Areny. W i 1 CSRS (28.10 w Ostrawie). Onastępnych
dniach analogicznym limpijczycy zmierzą 1ię dwukrotsprawdzianom poddani będą inni nie 1 NRD (11.03. na wyjetdzte I
kandydaci do reprezentacji.
Dla 18.08. w kraju). Reprezentacja do
kaMego z nich zalo:!:ona zostanie lat 21 grać będzie I Bułgarią (1'1.03.
karta szkoleniowo-zdrowotna, gdzie w kraju), Rumunią (25.03. w kraju), 1 NRD (9.09. wyjazd) I CSRS
zapisywane ~dą wyniki prób.
W kadrze maletll się następu (27.10. wyjazd), a juniorzy do lat
1 Bułgarią (8.04. · w kraju),
jący piłkarze: bramkarze: Wandzlk, 20 Kazimierski, Szczęsny, Bako, Zaj- Rumunią (20.05. w kraju) I I NRD
(9.09.
na
wyjetdzie).
da, obro6oy1 Wdowczyk, Kubicki,
Toczą 1ię także pertraktecje
w
Oeirowskl, Pawlak, Łukasik, Kru1zankln, Piotrowicz, Klemenz, Król, sprawie towarzyskich spotkań pfer1 Hiszpanią,
Przybyś, pomocnicy: Kara~. Tara- wnej repr~zentacjl
1lewłe111, Prusik,
Rudy, Myślłńllkl, Włochami I SJ:Wecją.
Matysik, Urban, Wijas, Kaczmarek, Kupeewlcz, Moskal, napa1tnloy: Ldnłak, Dziekanowski, Aruzklewłoz, Latka,
Konlarek, Furtok,
A Po dllU1I ~oeynllu w Ałfade
Mlohalewlo:1, Bajer, Baran. Zlober.
W szerokiej kadrze jest takte nu \lczesmicy rajdu Pll'l'* - Pa.kar
ez.terech zawodników, grających w ruszyli w poniedziałek na trasę 10
Roaegrany podczaa ruego koU.granicznych klubach: Boniek, 0- etapu.
lejny od.Oilnek apecjalny, dlugogci 358
koóskl, Smolarek l Wójelckl,
a km, przyniósł potrójny sukces kieponadto kilkuna!ltu innych ptlka- rowcom 1amoehod6w
„Peugeot 205
rzy, kandydujących do reprezen- tur1>9 18". Wygr.ał Shekhar
Mehta
(Kenia) przed ZanUMlm (Wlochy) 1
tacji olimpijskiej.
Vatanenem
(1'1.nlandla).
Vf
e:iołówce
Styczeń b~dzie okresem treninkla.sytlkaojl samochodów
bez
gów w klubach, wizytowanych czę zmian.
Prowadzi zd.ecydo']11'anie
AM
sto przez trenerów PZPN. Dopie- Vatanen pn;ed Zanirolim (!'rancja)
ro w drugiej połowie lutego pla- „Range VSD" I Shinozu~ (Japonia)
nowany jest wyjazd pierwszej re- - „M1taublłlht".
prezentacji na zagraniczne :z:grupoA W kluyftkaoJ1 pilkal'lktego turwanle. Początkowo miał to być u- nieju „Munc11allto" w Brazyll1,
na
daial w turnieju króla w Tajlan- czele rmajduje Ilię Mg&nłJ'I\&, wydtl, ale ze względu na słabych ry- przedzająo RFN, tJ:rugwaj 1 :erazywali w tej imprezie, :irezy111owa- lht - wszystlde d.rutyny po I pkt.
Włochy t pkt.
no 1 projektu. Kadra Lazarka wy- oras
w &11ntostt Unipaj pokonat Wlojedzie więc do Soczi lub do RFN. O ehy
111 (0:0').
wyborze kierunku :tadecyduje wvw Sao Paukl Ar!!envna &W7c::d'*7to.ść zespołów, z którymi nasza druty- ta Brazyli11 I :1 (110).
na miałaby zmierzyć się w apotkaA Polscy hokelk!
na
trawie,
niach kontrolnych. Dru:!:yna olim- którzy dobn:e wygtartowaU w mię•
pijska ma natomlaat w perspekty- dzynarodowym turnieju o puch.ar
wie wyjazd na turniej do Iranu. tndtry Gandhi, w ponled'zlalek dodotkliwej
por"at.1t1.
Polacy
W marcu zaplanowano pierwsze mali
przegrali • reprezentacji\ Indii
1 :6
mecze mt~dzypaństwowe. 18 mar- (0:2).
ca
(prawdopodobnie we Wrocła
,l Dru.gl.e • kolei Igrzyska Dobrej
Wiu) reprezentacja ~renera Lazar- Woli
odbędą Ilię w 1990 r. w ameryka zmierzy lię z Finlandią, a 24 kań*lm m1ełc1e Seattle. Impreza ta
marca 1 Norwegią (w kraju). b~:sle jednak n!eoo skromn!ej1za rut
która miała
Dwa dni pótnlej przeciwnikami jej pierwsza edycJ-.
Norwegów bądą nasi olimpijczycy. miejsce latem 19811 •· w M()skwie.
Tym razem sawody ll0Sta.n11 przeprotynro w li6dl'lfill dY!loYPliNiedawno odbyła 11• w Warna- wadzone
nac;l:l t
lek:k.Oatletyce, . lroszY1tówoe,
wte kontere:ncja tiekt'etarzy 1enera1- boksie, ~mnastyce, ptywaruu, a:ta~
nych związków piłkarskich krajów kówce, łyżwia'l'l!twie_ tlgm-owym.
1ocjallstycznych.
Wynikiem tych
Opr. M . e.
romnów są m.ln. mecze, jakle ro-

W

SKRÓCIE

W. lazarek w Atenach
z tą ~laśnie drutyn11 1 bramki zdobyte w tych spotkaniach zadecydują o awMisle w naszej grupie
eliminacyjnej" - powiedział Wojciech Lazarek.
Trener Lazarek ma takte Wynegocjować korzystniejsze terminy dla
spotkań Grecja Polska w ramach eliminacji olimpijakloh. Te
"Zalety ml nczególnie na obser. zaproponowane pn;es Greków
wacjl Cypryjczyków,
o których Hl lutego I 29 sierpnia - nie 8"
wiemy najmniej. Być mm mecze przez PZPN mo:!:llwe do przy,ęcla.

W poniedziałek odleciał do Ate11
trener Wojciech Lazarek, któremu
towarzyszy operator magnetowidu.
Nasz aelekcjoner obejrzy w akcji
piłkarzy Cypru I Grecji, którzy w
ilrodę, 14 bm., rozegrają w Atenach
eliminacyjny mecz mistrzostw Europy.

Pożegnalny występ Andrzeja Szymczaka

Międzynarodowy

turniej

radycyjnle jut, 1 okazji rocznicy wyzwolenia L.odzl,
działacze Anilany organizują
doroczny,
dwudziesty
drugi już z kolei, międzynarodowy
turniej w pllce ręcznej mężczyzn.
Jak poinformowano nas wczoraj
na konferencji prasowej, w hall
przy ul. Sobolowej mają wystąpić
oprócz gospodarzy turnieju, szczypiornistów Anilany I pierwszoligowej „siódemki" Posnanlł, czołowe
drużyny I ligi jugosłowiańskiej I
czechosłowackiej Borac z Urosevaea I Banlk z Karwiny. Orga-·
nizatorzy turnieju liczą, że oba za.graniczne zespoły mimo trudnych
warunków atmosferycznych zdoła
ją przyjechać do Lodzi. Gdyby np.
Jugosłowianie nie dotarli, w odwodzie jest drugoligowy zespół
Ostrovll.
Pierwsze mecze turnieju zaplanowano na sobotnie przedpołud
nie.
Imprezę
zainaugurowałoby
spotkanie Banlka z Boracem (godz;
10), a o 11.45 wybiegłyby na parkiet hall Anilana I Posna.nla.
Uroczyste otwarcie turnieju nastą
pi w sobotę 11 godz. 18.20. Druży-

T

Dziś

ligowy hokej

Po 9wiąiteci.no-noworo02mej przerwie hokel,ści p!erwaroligowych dru_
tyn wznowili rozgrywki o mis1lrww.skie punkty. W miniooy pią,teik
LKS przegrał w Katowic.ach z tamtejszym GKS 1 :9, a jedyną bramikę
dla !oclziM zdobyJ Kiról.
Dziś na lodowisku Pałacu l!lportoweirn łodzianie zmierzą się (początek meczu o godz. 17) z Polonia, Bydgoszcz. W łódzk i ej dl'uży
nie wystąpi już najprawdopodobniej po powrocie z wojs•ka Pietrzak, a być może I Skowroński.
(WW)

I
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piłkarzy ręcznych

ny ut!lle4rtnlczące w turnieju będt\
uhonorowane pucharami ufundowanymi przez włoeprezydenta Lodzi,
naczelnika
Widzewa,
WKFSiT,
OZPR w Lodzi. Ponadto przewidziano puchary i specjalne nagro~ dla najlepszego bramkarza, króla strzelców, najwszeehstronnłeJ
szel!'o I najmłodszego zawodnika
turnieju, które ufunduj" redakcja
„Expressu Ilustrowanego",
Lódzka Rozgłośnia PR,
Lódzkl Ośrodek TV 1 „Arp Is".
Nlecodzlenn11 atrako.J11 teroroozne.A'O turnieju będzie pożel!'naple byłelfO bramkarza Anilany I reprezentacji Polski, obecnego trenera
„siódemki" łódzkiego klubu - ANDRZEJA SZYMCZAKA.
Koledzy
z narodowej drutyny na czele z
Klempelem, llPecjalnie przyjadą do
Lodzi, aby rozegrać towarzyskie
spotkanie z liderem tabeli, Anilaną. W bramce Anilany wystąpi A.
Szymczak, koóczl!,c tym samym
wspaniałą wieloletni" karierę sportową. Przypomnijmy, te występu
je on nieprzerwanie w Anilanie
od 1965 r., przychodz110 do Lodzi
z Włókniarza Konstantynów, •dzle
wcześniej, jeHcze jako junior, zdobył brą.zowy medal
na mistrzostwach Polski. A. Szymczak przez
n lał gry w reprezentacji kraju
rHegrał U9 meczów, ma,Jąo
na
swoim koncie m.ln. br"zowe medale na IO w Montrealu I na MS
w RFN.
Nie w"tplmy, te na łr7bunach
hall pn:y ul. Sobolowej 1jawl11 się
w piątek (18 bm.) amatorzy piłki
ręcznej oglą.dająo mecz Anilana kadra Polski, z którego dochód
władze klubu w całości przeznaczą
na fundusz „Pomocy 1portowcom".
Początek .meozu piątkowego o godz.
17.30. Uroczystości związane z pożegnaniem
A. Szymczaka odbędą
się w przerwie tego lnteresuj(\cego widowiska.
(wrób.)

Przemówienie premiera Włoch Skrót ·pr~emówienia
Bettino Craxiego
Wojciecha Jaruzelskiego
PANIE P R ZEWODNICZĄCY1
Mam zaszczyt w Imieniu rządu
i moim własnym ponownie powitać w Rzymie pana I osoby mu
towarzyszące. Jest to pańska pierwsza wizyta oficjalna we Wło
szech, ale jednocześnie drugie nasze spotkanie , po krótkim lecz pożytecznym spotkaniu w Warszawie,
w maju HJ85 r.
·
To spotkanie i wizyta oflcjalna,
którą składa pan dziś w Rzymie
świadczą o wadze, jaką oba nasze kraje przywiązują do dialogu
jak I o świadomości, ie tylko
jego prowadzenie mo:!:e umocnić
perspektywy pokoju I współpracy
w Europie ! na świecie.
Na przestrzeni wieków oba nasze kraje I oba nasze narody wielokrotnie łączyły się w pragnieniu
obrony wspólnych wartości cywilizacji, których historycznie I tradycyjnie czuły się mandatariuszami.
Wzajemne wpływy kulturalne pomiędzy Włochami I Pol!;ką sięga
ją odrodzenia I rozwinęły s!i: na
polu sztuki, nauki, literatury I muzyki.
W czasach bll:!:szych nam, w epoce, w której rodziły się narody
Europy, związki pomiędzy Włocha
mi I Polakami umacniały f>ię w
walce o skonsolidowanie walorów
wolności I niepodległości.
Przeży
waliśmy więc podobne doświadcze
nia walcząc przeciw ciemiężcom
naszych ziem. Patrioci polscy oddawali. :!:ycie za wolność Włoch,
patrioci włoscy 11nęll za wolność
Polski.
Włochy 1 Polska wspólnie Z1'1!8lli:owały
marzenia
o
sjednoczenlu narodowym. Pod koniec
p!erwn.ego konfliktu łwiatowego
Włosi I Polacy ginęli, walcząc w
obronie wolności wlai.nej I całego
cyw!llzowanego świata .
PANIE PRZEWODNICZĄCY.
Istnieje ciągłość historii. która
ujawnia wartości stale, te, które
prędzej czy później utrwalaj11 11.ę
! triumfują.
Wspólne walk!
naaych ojców

Wiele przeszkód zostało pokonanych,
wiele stworzyliśmy szans,
które mam nadzieję, zostaną wykorzystane, aby uchylić drzwi nowym 1 bardziej obiecującym perspektywom porozumienia. Jestem
bardziej niż kiedykolwiek przekonany, :l:e obrana droga podtrzymyp
wania kontaktów I współpracy ~st

Jelft dla mnie wielką satysfakte mogę tu, na włoskiej gieml, przekazać w Imieniu narodu
polskiego serdeczne pozdrowienia
dla tradycyjnie zaprzyjatnionego narodu włoskiego, tyczyć mu na progu rpku 1987 pomyślności I 1"02'kw!tu.
Bogate
I wciął tywe 1ą
w
drogą słuszną.
świadomości obu
naszych naroZ tymi uczuciami l ponawlająe dów związki cywilizacyjne 1 kulserdeczne słowa 'powitania we turowe. Polak przybywający do
Wloszech, wznoszę toast za pomy- Włoch nie czuje 11.ę obco, podą:!:a
ślność narodu polskiego, zt pań szlakami przetartymi
od czasów
skie zdrowie I za zdrowie wszyst- średniowiecza.
Utrwalone przez
kich obecnych.
wieki polsko-włos-kle więzi mają

Polska myśl techniczna
eksportowana do Japonii
W ejśc!e

~ rynek ja.poó.ald M
elekM'oniomiym, uczególn le .za,ś z ~rogramowaniem
do
komputerów je&t
ba1'd:zio trrudn•.
Dolrona11 tego nau.lrowcy il Polń.te
chni ki Sz<:z.eciń.sild ej, kitómy p-Old
kierunkiem doc.
Jerzego Sołdk:a
przygotowaili priojelct l zajęli Ilię
apmętem

wdiraż.anlem ~u
zamąd21111!li.a.
bazą dainycl! .rorlcmtow&nego na po.

międzynarodowych.

Naszym eelem pozolftaje pokój
oparty na bezpieczeństwie l przy
zachowaniu fundamentalnych wartości jednostki. Równowaga militarna Winna opierać się na motllwle najnltszym poziomie sl!, poPf7.<'>Z porozumienia wywa:!:one
I
możliwe do spra~drenia . Prawa I
godność ezlowleka muszą być zachowane wszędzie. zgodnie z zobowiązaniami
przyjętymi
ponad
dzle8ięć lat temu przez podplsan1e
Aktu Końcowego konferencji w
Helsinkach. Chcielibyśmy stworzyć
w Europie system opierający lfl.ę
na zasadach dialogu I tolerancji,

gad t.chnicznyeh, llO<'Jtały epellnJo..
ne. Polslk.i system UILt°.ządru.nia po..
siada dflJży 'topled WliwerealnośCI!
pozwalający na stoeowanie w róż
nych rodzajach
kompuiterów na.
stru·k:tu~ um0011w1...:iącą

wyttorzya..

tanie w eystema.eh .zintegrowanym
char&ktery~

rorzpro&rony.cll,

Ol'll

je •I• P«"J:'Y tym nybklm doetępem
do danych. Japofrl::tr.ycy m.stmegJ1
trz.eby rraflki komputerowej, prze- 90ble wyłączność w ~lu
twar.i.anLa ob."azów, wys:zuk!wanl.a. Z81Wa.rtycii tam rorwlązad łecbll!Cil
daJIJ.yeb., lk.om,puterowego w~ n,-.eh.
g.ainie. projektoiwain!a oraz procesów
Kontra!ltt ten samlan~ 11ę aumą
prooulktjd.
SO tys. dol., 81!e w '1.ad sa nim
W .sawairclu konitra!k>Ou pośredni !)OQZły na$łępne. Xo.lejna &-ma 14ozy1o Bil\J.:r'O Handlu Zagranioz.negio pońskl& „Integra"
Minteresowana
St.owamygzenia mfyinierów i Tech- j~ bowiem podobnym programem
nilków
Przemysłu
Ma.seynowego I zleciła opraoowa.nle modułowego
„Simpex" w Kato<wicach. Jaipoń systemu monitoringu I .terowania,
sk.s. f imla Graiphica Compuiter Oor- iktóry ma być l'toaowany do kieroporetlon postawiła kilka warun• w8Jl1.!a ~ami przemysłowymi l
ków, które mimo wys<>kich wyma- rw badm~acll laibOll"8l\loryjmych.

Biskupi amerykańscy
o zjawisku ubóstwa wUSA

wyznaczają llclsłą odpowiedzialność

za na.ne przyszłe działanie. Wło
chy i Pol!rka, tak jak w przeszło
ści winny w dalszym ciągu wnosić awój konkretny wkltld w umacnianie zrozumienia I P<>kojoweco
W11Pół:!:ycla
między
narodami, a
przede wszystkim w umocnienie
bezpieczeństwa
I współpracy w
Europie.
Motemy llego dokonywać, kierując się W2ajemnym poszanowaniem,
wierni zobowiązaniom podjętym w
ramach odpowiednich sojuszy, śWia
doml, te pokój jest zasadą I obowiązkiem, który nie zna alternatywy. Dlatego Włochy! na równi
ze BWyml sojuszn!kam , odrzucaj11
zdecydowanie uciekanie 11i4ł do utycia lub gro:tby sUy, jako narzę
dzia rozwiązywania , kontrowersJI

cją,

P<l!Patt!e f>l'Złll paipteta Jeina Pa- wyda,tklamlt na eete woj•kowe. SetII tes listu pa.stemkiego bis- ki miliardów dolarów wyd.alwanyc:h
kupów amerykańskich poświęcone- roki.r.oo2lnde pr1Zaz Stainy Zjedn<>c:?Xme
go „Spraw!edHrwoecl gospoda'l'CZej l!Ul wyścig zbrojeń powodują podi1a '11'8Zyętlkicll", ponownie .zw.róc!- ważną l'Ukę w f'OSIPoda:roe narodo!o uwaigę na ten dolrumoot, ~ł<>- wej.
SIZ-ocn.y jesienią Ubleg?ego roku pr:zer;
Papleś Jan. Parwel lil ~lllC
natNlldow, łllonterenoję bJCk/u:pcllw ·,.,, zeszłym ty>fOd!nha łl•ty uwł~
USA.
•
telniająoe od nowego embaea;d.gn
Ci~ ~ jeat ~ -... USA w Wartytkuile l'nmka Sh&ke•zego pa.f.mra - Ibi liat b!tiku_ apean'&, o.łwiadc!t.ył, Ile bl91Npi &pów - pocndewet Mmie w puz.e z meeybń8cy da1U wyn111 .,dui&zp8tltel:-jego orromnym dobroby<t«n. Zgod- sklemu croarumienitU potrzeb U:bo:tr
nie • deflm!cją m:ądową, w ll'tamle szych WU"Sllw llJ)()lec:zeńatwa swego
ubóstwa maj'duje •iii p!!'!Ze&U.o 3:1 klraju, a ta·kte ama.crmej li<mby ~
mi1llony Amecy'k81Ilów, czyli oo liód- ba!tidziej dotklniętych nędzą eU()((1my obywatel naszego państwa. Dail- ków rodz\iny cdowiec:rej".
s:zych 20---30 mlil!onów c!e11Pi n ied<c>Agencja Reutera ·!informuj~ w
si<1Jtek. Od roku 1973 W1S<kiatnilk u- depeszy il Watyikanu o ~!u
bó&twa w.zró.sl niemal tr.zykrotmie. p.apleża fila Jist>u biisik;upcllw ameBiskuiPl l'IWiracają uwaigę, te pra- rykańsk!ch, pr:tyipomlrna, te nazwał!
wie 8 mH4ooów AmerykalilÓW nie ond zjaiwi.~ko ubóstw.a. w S~h
motie t:mailetć pracy I wyira.żają t>°'" Zjedinoczoinyclt „akandailem aarodo~ąd, ite J81lnleje związek ml~ wym niemOOiłiwym do toolerowani&
bra1k!-em miejsc p.raq & wyeokiml w ~aju Mik bogatym jak USA".
wła

~~:1~i~:i3~~:i~=~

Telewizy1·ne osobowości
d
kto·ro .,,
ogr
E~1:::::~~1~~=~:m!~~i~ n
o zon e 1
m1

w·

W ramach stosunków Wschód Zachód, oetatnl szczyt radziecko-amerylal.ńskl napełnił lwiat nad%ie- '
ją. Nie mo:!:emy teraz pozwolić,

nice systemów, jest zasadnicza. W
tym kontekście jest to rola, ·której nie powinniśmy oddawać nikomu, tak, aby wszystkie narody
miłujące pokój
mogły wypowiedzieć się l być słyszane w kwestii pokoju. Droga naje:!:ona je$t
trudnościami, ale Istnieje te:t odpowiedzialność, od której nie mo:!:emy 1 nie chcemy się uchylać.
Włochy pragną być nadal rozmówcą, pewnym
I godnym zaufania,
czułym na ka:!:dą przemianę I na
każdy sygnał, który dochodzi do
nas ze Wschodu, rozmówcą kierującym slą pragnieniem dialogu
I
powatnej współpracy.
PANIE PRZEWODNICZĄCY.
Rozmowy, które dziś odl:>yllśmy

11

W ,1Paitaou na ~„ w ~
D&ll"IWkdeh Leizi~ch odbyła lłl~ 12
bm. uśwletniOIO&
lronceG:'tem
~wat'tetil „Vail'l!Ovia" - u~
wręc:zeniem .t111tuetell: „ WiHttorów"
Pf'ZY=anych Hl 111&j?QP1Ulam!ejszym
ooobow~i-om telew!rLyjnym w 1988
roku.
Lauireeitów
wy t11POwaM tel-1d2X>'WI•.
A Gt>o ailf&betycma !lata
naJiPO!Pu.laitm!ej'9'Z)"ch,
ustalona na
podlstaw!e bllWlco 21 tye. plftm.nych
wyipoW'ied.z!:

Fai!.a m'l'IO'Lów, która. n.awie<h!Ja
maicrmą ~ć Eluropy, w tym taikie
i PQlskll - ;powinna w ciągu najbl!tszych dlni osłabnąć.
Insiytut
Meteorologi! d Gospodarlr.! Wodn:?j
przewiduje w oilm'esie od 14 ::!<> rn
1>m. &Wpn iowy w:zr.ost temperatury.
Spodziewane j~t zachmll!I1Zenie duże z N>2lpogodz eniaml 01kire3ami
opady ś n i egu. Nas tąip! w.zrost ternpnrn tury maksym.al;nej od minus 10
st. - rrinm 15 st. do minus 7 st.
Redaktor depeszow1

Harnill:a .Bidaka, Ptotr l'roncz-l!lkt, J!ldyta ~ert. Henn& i Anto-

n'! Gu.owiń&oy, Tony Hal1:k i Eltbieta Dzi!kowsk:&, Bogua.łlllw ltacizyńslki (po ram drugi), Maa:-ek ~
tański, prot Ai-eklsander Krawczuk,
Tom8l!IS Riamek, W.o~leoh Re.szczyń6ikl.

Na.grody

~

~ler.ą

ey Koml>tetu d.s. Radl& I Telf1W'lm.!1
Janus.z Roszkowski ocu M:l• Po-

lonia '86 Renata Fatla.

PLAl'fOWANA PBO•A IĄDBOWA

mjedno-• aaplanowaly aa
I lutego pneprowaelzente plerwn:epozwoliły również określIC tre'Ć 10 w tym roku dołw!adcsenla • bronasuj współpracy, którą pragnie- ni" jlldrow-.
my na nowo podjąć w szerszej
OBNA wrtCJOV l:llBOIM
perspektywie na wszystkich po.lach, ponlewał ·uwatamy, :!:e dwa
P'Onll4l
l90 młllal"ll6"" „lardw WJ""
wielkie kraje, takie jak Włochy I dano aa łw!ecte
11a !lbrojenla w
Polska powinny znać się lepiej 1 1985 r. Podając tę llcsb11, 11waJcarściślej współpracować.
ska agencja ATS uuwałyla, te w
Wymlenll!śmy oceny i wratenla 1985 r. na wyposatente 1 utrzymanie
na tematy ważne I aktualne, któ- jednego iołnlen:a wydawano pr:sere dotyczą Interesów obu naszych clętnle 15 600 dolarów w porównaniu
krajów I stabilności międzynarodo z 450 dolarami wydawanymi na optewej. Były to rozmowy konstruk- k'l nad jednym dzieckiem,
tywne I Interesujące, które w pełATAK mAtęSKIJU MAlt.Tl'fARKI
ni potwierdziły pożyteczność pań
skiej wizyty I Istniejące mo:!:llwołrad.skł kuter WOJ•kow:r oetnelal w
ścl bardziej · dynamicznej wsp6ł poniedziałek w południowej
częlcl
Zatoki Perskiej, w rejonie eseenlny
pracy.

Idzie ocieplenie?

•

~iocnoa

„ „
nie pr!llewiduje

cUugoterm~

IDrea m.f•lęcmy
jut
tak dutych 11Padków temperatury,
ja1k!e wyisiąplły na poc.z:ątku stycznia. llM'GW pr,zewlduje do 10 lutego średnią tem.peratunr poniżej
normy, u.ś opady powytej nOl'llly.
średnia tem.peratura d1Ia okiresu od
111 1tycmia do 10 lutego obli<lZona
na pod&t.awie wieloletnich obserwa_
cji .s lat 190(}.-1977 wynosi od m nus
3,8 st. do min1111 1,1 llł.., zaś opa,dy
ID<!zta.l!tuj' 1tlę w rraintcach 22~5
mm.
JERZY KLIMA

współpracy.

Zaden naród nie mote zapewnić dziś 90ble trwałego bezpleczeń
!ltwa wyłącznie środkami m!lltlll""
nymi. Jedyną drogą jest kształto
wanie lepszej atmosfery między
narodowej, umacnianie .zaufania, poszanowanie odrąbnośct własnych
suwerennych rozwiązań wszystkich
państw i narodów, a takt• przeciwdziałanie próbom kwestionowania jałtańsko-poczdamsklego ładu
terytorialnego - podstawy podstaw
pokoju w Europie.
Polska Ludowa od lat aktyW'nie
występuje
na rzecz
pokojowego
współżycia,
dialogu I odprężenia.
Z tą tet Intencją wystąpiliśmy niedawno na
wiedeńskim
forum
KBWE 1 propozycją w 'sprawie
rozszerzenia mandatu II :fazy konferencji ntokholmsltiej. Opowiadamy si~ za zmniejszeniem napię•
cla, za ro7ipoczęclem procesu redukcji &il zbrojnych 1 zbrojeń w
Europie.
Z uwagą obserwujemy aktywno§a
międzynarodową rządu
Republiki
Włoskiej, w tym na rzecz poprawy klimatu w Europie t rejonie
Morza Sródziemnego. Rad jestem,
:!:e mogliśmy w toku haszych dzisiejszych x:ozm6w znaletć w tej
mierze wiele wspólnych lub zbież
nych wniosków.
Niech mi wolno będzie przy tej
okazji podkreśltć szeroki rozgł09,
jaki zyskują płynące 1 pobliskie•
go Watykanu apele I wezwania,
niestrudzona aktywność Jego Swią„
tobliwoścl papieża Jana Pawła Il
w obronie pokoju.
Polska na pne1trzent .wycb d2"jów miała okresy łwletnośct l rozkwitu. Ale równie! traglcr.nych
kl~k I załamań. Wielkim hl.storycmiym
przełomem,
okupionym
bezmiarem cierpień l bohatersklł
walki\ narodu, było powstanie niepodległej, ludowej Rzeczypospolitej pierwszego od tysiąca lat
państwa polskiego w przyjaznych,
bezpiecznych, nienaruszalnych granicach.
Powojenne
atęt"dzie•toleale
łlo
dla naszego narodu okres rewolucyjnych pr2e0bra:!:eń, wszecrurtronnego awansu i poriępu.
W
procesie ro11Woju
Jtałdego
państwa, równiet l Polski, W)'lltl!I•
PU}lł wewnętrzne sprzeczn0!4ci. Jak
każdy niemal naród, t~ I my pruchodzlliśmy przez
różne, trudne
próby. Dziś kraj nllft znajduje stę
na drodze socjalistycznej odnowy.
Poprzez rozległe reformy 11polec11-·
no-polityczne I ekonomiczne tworzymy warunki i!przyjające ekupl•n!u narodowej 11nergl! wokół kluczowych zadań, pozwalające na Je.psze wykorzyittan!e potencjału l!la„
ter1alnego I intelektualnego, n•
przyspieszenie rozwoju Polski.
Przywiązujemy
duże
:r;naczente
do Jtanu 1tosunków 1 Republik1'
Włoski\. W ostatnich latach mi&ą
w nich miejsce pewne zakłócenia,.
Doszlo do macznych ograniczeń ł
ahamowań,
zwłaszcza
w sfenie
goapodarczej. Poważnie spadły obroty handlowe. Polska na tym
straciła, ale i Włochy nie J:)'1rkał)r.
Dobrze, te motamy Jut mówid e
tym w czasie przeszłym.
Obeona polska oficjalna wtsyta,
pierwsza na tym nczeblu od ~
wie 10 lat, dobitnie dwiadczy, te
wspólnie jesteśmy zdecydowani zapewnić trwały rozwój stosunkdw
wzaj~ych.
Szczerze pragniemy,
aby uzyskiwały one we wszystkich
dziedzinach coraz wyższą rangę.
Przemawia za tym historia, zbletność współczesnych Interesów, perspektywa wzajemnych korzyści. Rysują się znaczne mo:!:liwoścl.
Od
woli, wyobra:tnl 1 konsekwencji obu l!ltron. zale:!:y, r:ey zostaną one
w pełni wykorzystane. Ufam, te
tak się etanie.
10 LAT TOWABZYl!ITWA
PRZTJAZNI POLSKO-JA.PONSKD!ll

lłtan:r

.... O lit., • m·l!lllmadn-.j ed milWl!I
Joł lt. mlnt11 !O llł. do mlclm
lł llł. - mlnw I llt.

równlet szerszy, międzynarodowy
wymiar. Republika Włoska
jea>t
dziś jednym 1 czołowych partnerów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dialogu Wschód Zachód. Nasze państwa, choć należ'
do odrębnych ugrupowań polityczno-wojskowych, mogą i powinny
wnieść ważki,
bardziej :znaczący
wklad w odbudowę zaufania, w
utrwalanie pokojowej współpracy
w podzielonym świecie. Nie ma
zasadniczych przeszkód, abyśmy nie
mogli stworzyć swego rodzaju modelowych stosunków,
w których
oczywiście rótnlce
nie utrudniają
aktywnej, wzajemnie
korzystnej

~ tł lat działa Towan:vstwo PnJ"9
jatni Polak.o- J&pod.1ldej. •:v•temałr
oznle rośnie llozba jego milOnkóW,
Je91; Ich Obecnie Ok. QI.
SĄ teł
członkowie zbiorowi.

OrmWI

llberyjskł

łankow1M

Uo Dlgnlty", pn:ewot"oy do
kuwejck11 ropę naftoWllo

,..u1a11-

Włocła

BO:S:OWANIA W GBNlrWD

w aenewfe rospo..
•111 li:oleJna runda wtelo•tronnycb rokowad. w 1prawle
sakazu
broni cbemlmmej. Odbywa si• ona
w ramacłl konterencJI
rosbroJenlowej.
W

csęła

poruedslałek

WIZYTA POLl!IKIJll DBLJIGAM
.• JIJMOWB.1' '.llA llUBUI

Człowieka

trzvmali woborze
Prokuraitor r•jonowy w Rmeszo_
'W'ie 1klerowti allct oe·kan:łenla do
sądu re'onowego pr.11eCirwloo ma!l:!:eń
stwu WładY'!lła'W'OW'I I Agacie Warzec'łl«n,
k!tórz.y oztery miesiące
P.rz.etrzymywa.J! ubemwł.asn>OWOlnio
nego Tadeu.a.za K. w obonie rll'Ull1l
.ze .zwi erzętam~, gdzie !l'l'2)'Qtuto ;o
lań.cu.chem. Po uwolnie111iu llOOta.ł
,pr:zewtezl()((1y do s.zpitala. w stan!•

Kable
pnełlywa 1 •ll•J&l~
na saproaenle l:sromadserua Narodowe10 Władą
Ludowej
(parlainentu) &ero kraju polska d•teracJa sejmowa pod
pnewodnlotwem w!cemarszał_!!:a lleJ!DU
PRL
~.a.ńoowego wycieńczenia.
Mieczysława P. Rakows1'1ero.
Prokuratoc .zutosOWllll wobec WtaARB!IZTOWANUI
dyisła wa Wair.zeohy areszt tymc-za,MANIFESTANTOW
sowy. W imieniu Tadeustia K. pro..
Jallc
poinformowały
miejscowe lrurator
rejO!llowy w Rzesrowie
władze, w ezasle minionego weekendu policja aresztowała 20 osób
w wnióst powództwo, w którym domaga
si~
zasądzeni.a od oskarżo-.
poblltu bazy amerykaJ\skteh sił po.
wietrznych w Cap Canaveral (Floryda nych 10-0.000-:złotowego odszikodowaU!IA), rdzle odbywała sl11 demonstra- nl.a. tytułem .zadośćuczyn i en i a za
cja przeciwko próbie pocisku „Trt. wymąd?JOOą Myiwd~.
·
dent-!".
~AP)
Ma

włllJ"tll

Rt.daktor łechnlo&llf

MAREK CISZEWSKI

..

'

Obradowało
(Dokończenie

ze str. 1)

równania dysproporcj i
w c iągu
dwóch a n ie, jak zakladaino kzech
lat.
Waloryzacja bi eżąca emerytur I
rent w 1987 roku polegać będzi e
na podwyższen iu od 1 marca 198'7
roku podstaw rent i emerytur przy.znany ch przed 1 styc.znla 1986 roku o taki procent o j.aiki w7!I'o.sło
przeciętne miesi~CJlne wynagrodze-

nie w gospodarce uspołecz.n iooej w
1986 roku, nie więcej jednak niż
o 150 proc. tego WZ!'ostu.
P rojektowan a ustawa przewid'llje
wprowadzen :e zachęt do kontyno_
wania pracy pn:ez pracown ików .
któl'Zy mimo uprav,;nień do e<Inerytury nie pobierają świadczenia i
pracują w pelnym \1ryrn iar-Le.
Realizacją postulatów środ<>Wiska
kombatanckiego je&t wprowadzen ie
dodaVku do em~tury lub renty

Skuteczniei walczyć zzimą

W c:roraj 1 llnlcj&tywy I .s-ekretaJózefa Niewiadomskle&'O odbyła się narada, na
której omówiono funkcjonowanie
aglomeracji łódzki ej w warunkach
· mroźnej i śn i eilnej zimy. W naradzie obok I sekireta.rz.a KL PZPR
ucze&tni.czył
pre:z:y&nt Loci!Li Jarosław Pietrzyk
oraz dy;rektorrzy
wydziałów Urzedu Miasta Lodzi, azel.owie służb komunalnych i org&niu.oj l handlowych.
W ezule .nMady Pwii«d7Joono, łe
a powodu · aw&riii w kirajowym sy9temie enet1gety=lym odbiorcy komun&lln·i b~I\ ol«-esowo rotacyjnie
pozbaWlllll!li dopływ;u prądu. óina..:
.es 1'o wylączanłe na czu od , 60
do 90. mllllut na p!'IZemian pon.czerólnyclh od1biorców.

rza KL PZPR -

poz.ostale ciepłOWl!lie mają fłO t}"lik.o
na k ilka dni.
Ulice odśnieżało 40 pługów.
Z
powodu braku zimowego paliwa i
zamarzania olejów kłopoty z uruchomieniem swojego taboru notuje
łódzkie MPO.
Praktycznie śmieci
wywożone
li\ 1 jednej czwartej
miasta.
Wylącu.nle pre.du m<llt.e IPO~
wać k01nlecznooć 'WIOZi!ŚniejszPlg>O z&..
sktlt!\PÓW ~ artykulaml
przemysłowymi. A propos handlu w
łód:zlkich 1kł&d&cli oparowych. jes<t
pod dostatkiem węg·la dla Jndywi-

myik.ania

duadnyich odbi()l["oCÓ'W,
Postanowd-ono, ł• oodzi.-inte obradowat będzie sztab ::!mowy. ZaileCOl!lO
miobtUrowme
pm:edsię
bi>O!Włlw,

'2l0%.ełólnle

budowlanych,

tranapor'llowych do ud!ZJ«ainla pomocy MPO 1 MPK. Fu.nkcj{mariusze MO powl'Illl\i
,,mniobHiT.ować"
~do ~Wj~ od-

Lócbk!.e eldrtlroci~i• praoubez poważnlejnyich
ukłócel\.
lilepokój budzi natomiast !ltan U.pasów wU}a. z; wyj"tki«n EC-IV, ml«tanla \llk.
która po.tl.a.da węgiel na miesi~,

h

M. O.

--

. ;;"
- =
U
1

Rzą

rezydium

d[a osób odznaczonych
Orderem
(Dokończenie ze str. 1) 1
pogorszeni'll. O godzinie 10 ponad
Virtuti Militari, Krzyż em Grunwal2000 km tras było zablokowa•nych
du lub Krzyżem Walecznych. Pro- „Batory" z Budapesz!lu, który na p rzez .zaspy.
ponuje s : ę ponadto zaj;tąp i ć d·otych- granicy
po! &ko-czecho;;lowackie j
Konsekwencją
z.,a,wiewan ia dróg
czasowe ulgi za energię elektrycz- miał być nad ranem, n :e dotarł były zaJdócen :a w kuTsowaniu auną, gazową i ciep1ną ekwiwalentem
na nią jeszcze ok. godz. 15 w po- tobusów. O 7 rano, a w i ęc podczas
pien i ęimym,
wypłacanym
obok ni edzialek. O tej por:r:e nie przyje- porannego s:z.czytu, odwołano ponad
świadozenia. Wdowom po kombatanchała też na gra>n i cę „Polonia" m i- 2,3 tyis. kn.trsów a 520 było opóźtach przysług iwać będzi e prawo do mo, że p owilflina znaleźć s i ę na gra- nionych. Z powodu ugrzęźn i ęcia w
u1gl w abonentiowych oiplata.ch za nicy po gocl!L. 9 rano. Z uwagi na zaspach lub awaoril na drogach statelefon, rad io i tv, a także 50 komplikacje w ruchu międzynaro_ !o ponad 1()0 autobusów.
proc. ml·żka przy przejazdach ko- dowym odwołano pociąg z Katowic
Pasażerowie nie mogli
też lileją i aut.obusaml PKS.
do Berlina p-raez Ny-sę. Jednociześ- ozyć róWl!lle'i na lotnictwo,
gdyż
n ie Min isterstwo Kom'\lnikacji za- niektóre loty były opó:f:nione_ lub
W1prowadz.enle Jnstyitucti renty ~ja!nej b~I• na.stępować etaJPam!. aPe-lowało do pasażerów o uni ka- odwołane.'W pierwszym etapie - od 1 mar- nie, o Ile to tyl!ko moilliwe, wyjazW Milllisterstwie Zdm:-owia .p oinca 1987 r. PI"ZY'Zl!lawane bedą za- dów na polrndnie Europy.
formowano dtz.iennlkarza PAP, te
siłki d:la lniwaUdów I I II grupy
Milnls tenstwo
prosi kie.rowców, w ootatn'ich dniach notuje się pepowytej 18 roku życia, k!tóry•ch in- aby unllkali wyja:zx:lów. Sytuacja na wien wz,rost zachorowań na grywa1id7J!Jwo powstało w dziecińst M-dgooh uległa bowiem zn&crzn emu pę .
wie Lub l«tnieje od urodzen ia. W _ _ _ _ _ _ _ _ _ __,_ _ _ _ __,,~------------drugim et&pie .zasiłki przekształco
ne z.ostaaią w ren.tę 60Cjalną dla osób nie mających wlasnych ćrod
.ków utrzymania, a których stan
r.dxowia pozwala zaliczyć do I lub
II grupy lnwaHdów.
Pirojekit U9ta.wy skierowany l'IOS'tal!lie do Sejmu.
l'lrezydium R-:z:ądu przyjQlo p.rojekt uchwały Rady MimiSltrów w
Jalk poilllformowamo 11111.11 w Dy- potrwają prawdo.pod<l'bnle do 28sprawie napriU:z:ego wynagrodzePIC?, śnieg i 29 bm.
nia w us.połecz.ni()(!lych zaikladach rekcj'i Rej0<11owej
pracy.
Od 1 styC"lJilia
1007 ro- mróz sprawiły, te trzeba było na
Zima spraiwla teł llPO!"O kłopotów
ku ~le ono podwy:hsai<me ~ UOO pewien czas zaiwie.sić kursowanie
niektórych PoOCiągów.
I ta:k, od „pekaesowi". Pr!Zedwczoraj na tez2 do 7000 z.l.
renie
podleglym łód%kiej dyMkcji
Pire'zydlum R!Z9,dtu pnyj~ J)l'C>- W'Q2)()raj nie jeż.dżą pociąg i z Lod•z i
jekit .zmian w ro:i;p<J«".Ządrzeniu Rady do Bielska-Białej I żywca, 1 t.o- odwioła.no 300 kursów, 47 było oMinistrów w 1PN1.Wie ul"lopów wy- ckd do Chełma ~12.~). ,z Lodzi do pótni-Olnych, a truy dwóch
Krakowa (6,511), s Krai.k:owa
do 1króoono. Wczoraj ok. goo:z. UJ w
chowa'W'CZyclL
Byd.g<>S2XlZY pn:ez Lód% (odjazd % zaspaoh by'ło uwięmonyeh a auto(ab)
'!1ras1t pociąg\! butiów.
Zu!Nd ~· pedozu 11'!'1()- Wlld!zewa o 3.29).
do tiublina
pów wyehowawczyich ustalane bę „Telimena" 1 Lod.zi
dl\ w wybz!e ~wym. a nie a~óocxno do Warszawy, a poolągiu
relacji
Bog&ty;nla
B lałystio>k
jak dotychezu parametrycznym.
przez KOtluS?Jkl clo Wrocławia.
Cldw<>lany .-tal ł'ÓWIDiei pociąg
i'elacji Wal"ln81Wa
Kołobrug
przez !ierpc.
W~ywt:kle
'W91)(lmtnia.ne .imlany

\!

ODwolAN E Pocl/~cl
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AUTOBUSY W ZASPACH

OllON,
11.11 8Wdlo l'orm Doku- 11.H ChWila Jl\uzyld. 11.łO
NURT.
mentalnych. u.10 Słuchajmy
re- 22.00 Album płytowy aud . 22.50
PBOGBAM I
zem .23.00 H. Boell:
„Opiekuńcze Rad1okomputer. IUD Cl)wila muzyob!ętenie".
13.20 MUZY'ka naszych •ki. 23.SO Wiad. 13.51 Xalendan ra•
11.98 Konceń.
11.łT Komun1kllty. czasów. U.OO Gtoey, kl5tru~enty, nadlowy.
tl.ff Sygnał ezuu.
U.Ol Maaa:s:vn stroje.
Wormacyjn7. 12.14 Mwiyka.
11.u
TELBWIZJA
l'tolniczy kwadrans. li.OO KomunikatJ', 11.10 Radio kierowców.
PlłO<IBAM m
13.30
PB.OGRAM I
Przeboje mistrzów. 14.00 Wia4. H.OG
Magazyn muzyczny, 16.00 Wiad. 19.0I
n.ee .Jus lat M. u.• „aziaMuzyka i aktualności .n .so Ten ata- ahetne 1droW1e". 11.łO Owiuda tY10.00 DT - wladomoNI.
ry, dobry jus. 18.00 W1ad. 18.0ł Zima goónia - Nlllll Diamond. 11.IO John
10.10 Film dla :I zmiany: „Oł
w budownictw!•. 1e.io Koncert dnia. Gardner: „Grendel''.
11.00
tatni cywil" ~) - franCWJ19.00 Magazyn 111tonnacyjny.
19.25 Trójki. 12.05 W tonaojt Trójki. U.OO
ki tllm tab.
Chwila muzyk1. lD.30 Rad.Io dneclom: Juan Mani6: „Wr6c41 pewnego dnia".
11.40 Poradnik Dorneiton.
,Biały kamień" es. n arach. 20.00 U.10 Powtórka 1 rozrywki.
U.OO
12.00 Przygotowanie do trel• w
DZiennik .20.11 Koncert tyor;eń. 10.40 Koncert warszawski.
15.00 8erwl1
rodzinie - Przed podjęciem
W kilku taktach. IO.ł8 Nowele Pe- Trójki. 15.05 Przypominamy 1espó!
rzyńskiego .20.85 Komunikaty TotaCruuders.
15.łO
decyzji
„Glosy do UmUzatora. 21.00 :is:omunikaty .21.05 Kro- berto Ecco" - aud. 16.00 ZapruzalUO „Kim byćT" - Prorr&m d1a
nika sportowa. tl.U Wieczory chopi- my do Trójki, 19.00 „Winien" i „Ma".
maturzystów
nowskie. 22.00 Wiad. 22.05 Na rót- 19.30 Trochę s~gu. 19.50 J. GardUl.20 DT - wtadomoścł
nych instrumentach.
22.20 Klasycy ner: „Grendel", 20.00 cały ten rock.
16.2~ Dla dzieci: „ Wyprawa Pf'(>f.
operetki. t3.00 Wiad. 13.10 Panora- 20.u waniztaty muzyc:me. 21.oo MiCiekaw•kieBO"
ma świata.
ts.Z5 Chwila muzyki. strzowie baroku .11.ł5 Ks111tka o·13.30 Poetyckie prezentacje, 23.50 Me- godnia: Peter Ustinov - ,.Mój dtu17.00 Studio sport _ puchac twl•gi
ja". 12.05 Int. sport .12.15
PUi•
lodie aa dobranoa.
ta w narcia.rstwie alpejskim
jazzu. U.ł5 P<>eluchać warto. n.oo
l'r.30 Gueta rolnicza
Opera tygodnia: G. Puoclni - „Ma18.00 Telewlzyjiny in!<>nnat-or W'fdame Buttertiy". 18.15 Cza.t relakPROGRAM D
su. 13.80 J. Braine1 ,,J'edyna 1 oatatdawnlozy
18.2(1 Spór o go.podarkfł
n.ee 11awne po jedenastej. n.11 n1a miłość".
10.00 Dobr&noc: „Wodnl'k ISruwaMuzyczny non stop. 12.00 Polscy laNk I 1el'O .taw"
ureaci mlędzynarodOwYCh
konkurPBOGB4lll IT
sów muzycznych. 11.25 Klasycy sak111.10 Diagnoza.
tofonu tenorowego. li.OO Wiad. u.os
19.30
Dllienntlr
n.ee Dom t lhvi&t
aa.4.
u.ee
Serwł• Informacyjny (I.). 13.10 „ezy Wlad. li.Ol Płoae.kt 9WJ'C&1ljne luds·
IO.OO Konf«Wlejll ~
dnewo 11astt\pl węglel'l" - aud. Boi• kie aprawy
aud. 11.30 W Jeziounllaa rz11du
dana l!l•urwota (I.}. 11.20 Tai\ce s111- ranach odo. li.OO $Wiat wokół
IO.li „Ostablt qw!I" (I) - frat111r&. li.IO Album - operowy.
tł.OO
nas. U.IS Mur;yka od11aleziona
1
ou.kl film tabulam1
PlrSeboje sprzed lat. 15.00 Ku:lm.ierz etnograficznych
abiorów Andr.aeja
11.44 DT - komentar:ze
M1chałow&k1: „Wspomnienia".
18.10 Bleńkow9kiego aud. lł.00 PopoKoncert na bis. 16.00 Dzieła, style, łudnie Młodych. 1'.00 wtad.
22.05 Wieczór 1 Pegaz9111
lUI
epolq. 18.50 E .s. Garoner: „Adora- Dzieje opery - aud; 17.55 Widno23.M DT - wla.dornoścl
iOr panny West". 17.00 Wiad. u.o5 krąg · - „Co nowego na WiPJ11k1ej"
23.10 Język anglelsk!I (13)
RMWiązante zagadki muzycznej Ra· aud. 18.25 Chwila muzyki.
18.30
dloranka (I'..). n.10 Aktualności dnia Język nlemleold (15). 18.45 Chwila
PROGRAM n
(I.). 11.30 Splewajl\ chóry (I.). lMO muzyld.
18.80 Studio ekspertów.
Wiejskie pejzate" - aud. (I.), 18.10 19.30 Wlad. 19.35 Lektury Czwórki.
Grapelly
gra Gershwina (I.)• 19.45 Nie tylko ballad.•
17.00
.Języlr
. ang!elallll (~
aud.
18.30 Klub Stereo. 19.30 Wieczór
w 20.15 Wie~ór musyki 1 mytu - aud.
17.30 Pól g<><hiny dla rodzmT filharmonii. 21.00 Wiad. 21.05 Wi~
Bliiaj tieble
czome refleksje. 21.10 Od ragtime u
18.00 Wladomo§cl (r<ł
® swingu. tl.30-1.00 Wieczór lite18.30 Ginący łWi&t:
Ren<iille I
w dnia u 1tycznla 198' roka
racko-muzyczny. 11.30 Nagranie wie11 - ••rial
północnej Kentt
zmarła w wieku 14 lał nasza naJdok. prod. ang.
ukochadna Matka, Babcia l Prllbacta
19.211 Pioeenk:an tygodnia
10.MI D.zleanłk
20.00 Ambicje I MPf,n.cJe - Bttrnesmen - NP.
!~UO Klucs do ft0We1 m1JZ1ki
I
11.10 Myślenie
ma
loo!osal!l\ll
wYrasy 1łęboklego wsp6łc~ucia z
przeszł<>41! Irn&eY Fl'k
powodu z1onu
łl.49 Nowe kino Ameryki LaPo&'rt1•b odbędzie Ił• w lrOdll
oiń.!ldej: .,Diieol wo}ny" O ICA
lł etycznla o &'odz. 11 na cmen:film tab.
prod. ar1antyAtaniu Zaniew przy '111. Lodowej.
sldallaJlłl
•kle:I
Wyprowadzenie r;włoll: 1 kapucy
IUS WiecJIOM\e wl&dom<*ł
nastąpi o soda. u.se.
WSPOŁPRACOWNICY I OD·
DZIAŁU GINEKOLOGU ONPo1~ne w smu*11
KOLOGICZNEJ „A" OSRODDZDCI
KA ONK.OLOGICZNEGO
W łał1t f "7omda UIT IPOD
nna.rła, w 'Wtelna M lał
z talem sawla4aml1111111, h
w
dnia I 1tycanla lt8T IPOD -aria
Kole4H
ł
,,
:DOC. DK BAB. MJID.

••rwt•

rr:.-

s.

„ + '·

WSRONIKA
HANUSZKIEWICZ

„

BOGDANOW1
MACHALSKIEMU

wyrazy
powodu

głębok1e1a

współczucia

•

śmierci

wieloletnia, sulułona praeownlca
naszego opitala,

:I: O NY
składaJl\1

ZARZĄD,

RADA NADZORCZA, POP PZPR, NZZ oraz
KOLEZANKI I KOLEDZY ze
llPOł:.DZIELNI
INW ALIDOW
APARATURY ELEKTROTECH·
NICZNE.J ,,POK0J" w ŁODZI

Jltodllnle Zmarłej Rładamy wy·
razy 1erdecznego w1półc1ucla.

z głęboklm lalem uwtadamlamy, •• w dnl11
smarła
nasH Dleodiatowana Kole:tanka

Jł lliVOSDła

un

.' • •
~

Wyrazy,

głębokiego

w1p6łczucla

Rodzlnl1

A

Ul. Armłf ()Hf'WOD8J
- ul. Kopcld1klego. W li.le ustalonych okołl~nogc1acłl tramwaj odfnletający uderzył w
tył tramwaJu
łlnU 22/2. Pl•clu pasater6w odnto•ło
obratenia, w tym trzech przebywa
w npltalu. Przerwa w ruchu trwała
55 minut.
M. C,

DYREKC1A, RADA PRACOWNICZA, KZ PZPR, ZARZĄD
ZW. ZAWODOWEGO oraz KOLEŻANKI i KOLEDZY 1 PHU
„OTEX" w ŁODZI
Po1rzeb odbędzie 1141 w dniu 1S stycznia 1917 r. (wtorek) o gt>ds.
14.30 na cmentarzu przy ut. P. Skarli w Zglenu.

uk4ntach, spowodowane jak twierdzą w Zakladzie ł
nerget11czn11m Łódź-Miasto - awariami w niektór11ch elekroumiach.
~am11 prolbf cf-O fachowców, nie tylko od prqdu, 0 wię
ce3 szacunku dla pogody, no i jeszcze stanu teclmictnego urządze'I\, o k6r11Ch tak kategorycznie się wypowiadajq.

<IOdL 11.łO,

wciorĘlj zgłoszenlii'

••*•

·dziś·

'--_. OG~OSZENIE.
Poddębice LócH zgubiono laminatow11 fonn• do łó
dek. Na.groda pod tel. 84-311-80.
„TRABANTA" combi kupi •. Spr;~
dam 1Prsęt narciarski. 43-87-42.
164111
E
UNIEWAŻNIA st41 IHWOlenle na
prowadzenie usług
•1us11rskich
nr 21/Urząd Dzielnicowy Lódt-Pole.sie. Wilk Mieczyslaw.
18418 I E
POSZUKUjlli
udsiałowca
bez
współpracy
(rzemiosło).
Listy
16417 Biuro Ogłoszeń Sienkiewicza 3/11.
E
PRZEDPMTlf „l!llp" - 911ri.edam.
84-24-86 wieczorem.
164111 1 E
PRZEDSIĘBIORSTWO ugraniczne
utrudni 1p.ecjallst• da. kadrowych. Listy 16421 Biuro 01ł<>1zeń
Sienkiewicza 3/5.
Z
PRZEDSIĘBIORSTWO sagranlozne
utrudni w prac1 nakładczej :
pantotlarsy{ kaletników, obsługa
krosien. Te • !1!1-87-'14.
18422 r E
TEbEWIZOR
kolorOWJ'
„Rubin"
714p - tprzedam. Kusociński~o
126/2~, bl. 346A, po 17. 16434 I E
„JOWISZA" (czarno-biały), 1ilnlk
szwalnlćą -: sprzedam. 111-82-17,
po 10.
18435 I E

NA tru1e

a

W

aaa

dnł11 I ńTC1nla im r,
aaJwtęluą Prąjactel

„

smarl, '

K. K.
m

•••

mm

ZYK-ZAK „Minerwa", przemysło
wy ki. 337 sprzedam. Stęb
nówk• LZ-3 kupię. Baczyń
llkie10 43 (oaiedle Rojnaj.
18461 I E
„FIATA 126p" (111~) - sprzedam.
Wróblewekiego 81/3, po 16.
18560 a m
JAMNICZKI - 91>r1edam. 74-09-93.
.
16459 I E
DAb.MATYN'CZYKI aprzedam.
Nastrojowa 84/'1,
16453 r E
GARAŻ potraebny 33-71-84 (10-16):
16448 I E

'

BbACHARSTWO pojazdowe. Naprawy powypadkowe, wszystkie
typy pojazdów, Lódt, Lagodna
12, · Kłeczek.
18432 g E
POTRZEBNI murarze dekarze (mote być pół etatu). TeL 84-73-49,
112-44-81.
16430 li E
HYDRAUbIK podejmie pracę 86-89-44.
16429 g E
VIDEO "Nec" na cwaranc!l sprzedam. 84-99-92.
HJ427 1 E
„GLOBIKĘ", reflektOl'J' sprzedam. 112-09-!115.
18488 g E
PILNIE poszukuj41 aamodzielnego
mieezkanla. 82-911-22.
1'6474 g E
TRZYbETNIEGO „Poloneza" (Pewex) sprzedam. Zgierz, Sieradzka Ul, godz, 9-17.
18470 I E
MLODEGO rencistlł przyjmę.
Zródłowa 3!1.
18467 1 E

ł '·

„.

•

•
PRZYJMĘ

solidnego malarza. Gorkiego 33/11.
16476 g E
KUPIĘ
„Skodą"
(1980). 57-06-76
(19-20).
16482 g E
SKÓRY i; nutrii kupJ41, 32-06-90.
16485 g Bl
„128p" (1978) 1przedam zamie•
nią na „bosto" 117-28-93.
18480 I! Il
GARAŻU
poszukuj41, najchętniej
okolice Mickiewicza - Kllińskle·
go, 74-44-68.
16487 g B
WYSOKA nagroda ra rwrot zgublon~o
portfela z pieniędzml
służbowymi
oraz dokumentami.
Wierzymy w uczciwość znalazcy.
16492 g Jll
„MARKERY 30" sprzedam. Piramowicza 2/11.
16488 g E
NIE UZBROJONĄ karoserię „Wartburga", opony 165SR13 nowe sprzedam. Tel. 87-27-91 po 17.

'i19 g E

FIZELINĘ,

sllnlk trójfazowy (stęb
nówka) - · 11przedam. 57-76-66,
'146 g lll
SPRZEDAŻ jabłek hurtem. Serweta 52-22-33.
741 g E
POTRZEBNY lokal na pracownifł
krawiecką (Górna). 84-87-39.
16497 g !l
.,COMMODORE" 84C - sprzedam.
Listy 16522 Biuro Ogłoszeń Sienkiewicza 3/5.
E
TECHNIK przetwórstwa tworzyw
sztucznych i gumy, gotówka, sam9chód podejmie współpra
cę. Listy 16521 Biuro Ogłoszeń
Sienkiewicza 3/5. '
E

• sł41boklm talem sawtadamlamy, te w dniu 11 stycia!a rnn roku odeszła od nu, opAtrzona •w. sak.r.imentam.i "" wieku 84 lat,
nasza llkachana 2:ona, Matka I Babcia

ł.

'

+

'

P.

MARIA DUDKA

STANISŁAW

I domu TYBURA,
MISTRZ KUSNIERSK.I.

WALCZAK

Po1r11tent w roapaCZTI
:tONA, CORK.A I WNUSIO

l:JrtlftVłto•ct 11orniebowe rozpocznii •Ił! w dniu 1ł !tycznia 1987 r.
<•roda) o 1od1, U w kościele · Najłw1ętszei:o Serca Jezu,nwego przv
Ul, Zgierskiej (Julianów), PO czym DUtl!Pł przewiezienie Ciała
t!1Dentarz rzym.-kAt, pod wezwaniem łw. Józefa pny ul. Ogrodo·
wej, sdale odbt1d1le alę pogrzeb około . godz. u.
NAJBl IŻSI
Pro•lmy o nieskładall.le kondolencji.
Pnejasd ucse1tnlk6w posrHbu autokuem.

oa

I

W d11i11 I atycUlia ltS'I ,, smarła, ukochana iu.ua Matka i Babcia

„MARIA

„

1kla.daJ1ł:

~AP)

Tvmczasem dril .tM;dq paihtwo w gazecte toiadomo.łc! 0
\Oprowadzeniu rotac11in11ch wv!ączeń prądu. w naszych mie-

j. Gods, 18.łO. l!lplonl\I barak wykorzystywany Jako sto16wka na terenie EC IV. Straty I przyClyn• po- \
łaru u1tall
kombja.

JltODZIM'A

t>nla li atyesnla ltłT r.
po clługleJ eharobl•

ł '·

ł.

I

CHARUBA,
pracownik Wydziału
Jlomunlkacjl UMI.,

dłu1oletnl

P.

•. ł '·

ALICJA
JANICKA

't'Dto

Ceremonia pogrzebowa oclbędsle
na cmentarzu katołtcklm przy
ul. Ogrodowej w dniu u 1ty,c1·
nla br. (łroda) o gods. 14.39, o
c:1ym uwladamla1
RODZINA
•Ił

ł

nnarła,

W dll.lu 11 sty.eznia ltlT roku
przetywny lat 38, 11ana
najukocha4na Mamusia, C6rka
1 8101tra
~marla,

JADWIGA
GALEWl·CZ

SICIFlSKA

paś1twowe10.

Zmarłej

nl, Wróblewskiego. Aleksandra
l!I.,
H, wenta 1wa1townle na torowisko tramwajowe 1 wpadła
pod
łramwaJ odśnletaj11cy. Piesza •omała w1trz11śnlenia m6111u.

lał

Po«rzell edbfldlle Ił• w llnl11 14
stycznia br. Urocla) o gc!dJ, IS.SO
na •mentanu pny ul, Kurczaki.

DANIELA PRUCHNIEWICZ
dtu1oletal I •tll.lony pracownik handlu

OPZZ zaaipelowało do wszystkich
organizacji związikowych, dyrektj1
zakładów ora:z inspekcji pracy o
wyka:zainie szczególnej
tro.ski o
oorowie i godrzi\'l'e warunki pracy
załóg. Chodizi o na$ilen:e dz iałań
z mieNających do: zapewn ienia odpowiedn ich warunków bhp, zaopatl'Zenia w doda tkową ciepłą odzież ochronną, zadbania o należy_
te posiłki regeneracyjne, zorganizowanie dojazdów do pracy. Do administracji terenowych zaapelowano o podjęcie starań mogących złagodzić trudności, jak np. o ustawianie koksowników na przystanka.eh. Wy>raŻl()n.o najwyższe U7J!lanie załogom, .zwracając uwagę na
konieczność utrzymania w .~praw
ności
zakładów
i komunika\!ji.
Zwrócono się o okaa:ywanle pomocy tym, którym zima najbardŁ1ej
zagraża. azczeg61111ie Jiudziom łtar
szym i dzieciom.

Wczoraj tl4 płerwazej lironie „Dl/' w11drukowalUm11
w11powtedź dla PAP kierownika dzialu ruchu Państwo
w~; ~11spoz11cjt Moc11 Mariana Pszczółkowskiego, kt6!'11 povnedzial ie wskutek mrozów rośnie zapotrzebowanie na
prąd, ale „tnflrget11c11 zapewnta;ą, żt aq dobrze przygotowani na takq ewentualnolc!". Jedyne co nam grozt, zd 4 ni.rm fachowca, to uszkodzeni4 aiect fłfterget11czn11ch i „t11lko takie w11padki mogą zaklócić dosta,,.„ 1ner"ii elektr11oznei".
-·
"

A God111. 1.zo. UJ, Braty1lawska -

PO&'T'lt'9 Mb41dide lf4I W dnhl 1S
stycznia br. (cswartek) o 1od1. 11
na cmentarzu komunalnym Za•
rzew, o czym puwlad&mla po1r11·
tona w 1mutku1

DYREKCJ~ POP PZPR, ORO.
ZWIĄZKOWA oru PRACOW·

NICY SZPITALA KLINICZNEGO nr 3 AM im. DR 8. l!ITER·
LINGA

Mimo zimowych kloµotów w10le
stara s i ę utrzymać
normalny tytm pracy. Ogran1czcnia w dostawach en ergii e1ektrycznej i gazu n ie zahamowaly np.
produkcj i w podstawowych
wy działach montażu w J elczu, N:emniej sygnalizuje się tu coraz w i ę
ks.zy deficyt elementów dostarcza.nych przez kooperantów. Ostra zima nie zahamowała prac przy budowie pomniika-~itala w Lodzi.
Pi-zerwano tam prace na zewną tl"Z,
ale kontynuowano roboty w środ.ku obiek;tów.
przed•s1ę biorstw

Więcej S?acunku dla pogody

l

STANIStAWA
JURCZYK

HELENA
DZIOBA

·

Naszym Żdaniem

WTOJUDt. U l!ITYCZNiA.

. WIEStAWll!
PRYSZCZ

rai pod śniegiem

u Ca V

I

cl.

ł.USZCZEWSKA.

I

Pogrzeb odbędzie •1• w .tnlu 1ł
•tycznia hr, (środa) o godz. 15 na
cmentarzu katołlckim przy ul.
Ogrodowej, o C'l:ym zawiad..imla:
l!IYN

domu

JODŁOWSK.A,

Pogrzeb odbędzie •ię w d11lu 14
styC'l:nla br. (środa) o goda. 13.30
z kościoła •w. J6zefa, L6dż·Ruda,
ul. Farna, na lDieJscowy ementarz.
CORECZltA, RODZICE i BRAT
I RODZIN,\

W dniu U etyc~nta 198T r. zaan•w Bngu, nanf najukochańsza
:tona, Matka, Tełclowa I B bela

ła

ł.

t

P.

MELANIA
KARLIKOWSKA
s domu SZVMARSKA.
UroC7.ysto8cl pogrzebowe cdbędą
się w dniu · lł stycznia br. (środa)
o god7.. 13 na cmentanu e"'ange·
llckim przy ul. Ogrodowej, o rzym
zawiadamia pogr11tona w smutku:
RODZINA
Pro1lmy o nle•kladanle kondo·
ten ej!.
DZIENNIK LODZKI nr 10 (12220)

3

/

~

WJWiadu udzielonego prze1 1ekretan:a XO PZPK Heneyka Bednarskiego Zbysławowi Rykowskiemu dla „PO-

~

S
:sJ
:S
S

LITYKI";
„Socjalizm nie może pow1tawacl w odei:wanlu od opl~ Dll, pogll\dów i aspiracji klaay i·obotniczeJ, nie może bycl urzeczywistniony dekretem. Doświadczyliśmy Już skutków takiero
~ 1ekcłarskiego czy
biurokratycznego pojmowania istoty pneęiian. POSTĘP WYKUWAMY W TOKU SPOROW, POLEMIK
~ I DYSKUSJI, UWZGLĘDNIA..JĄC OBIEKTYWNIE ISTNIEJĄ~ CB SPRZECZNOSCI SPOLECZNE, SPRZECZNOSCI INTER&SOW, ZROZNICOWANIE SWIATOPOGLĄDOW, POSTAW I
~ OCEN, PLURALIZM SOCJALISTYCZNEGO SPOLECZENSTWA.
&Ha w łJ'm, h to, oo dzieli, nło mu•l I Illo powinne ~
.J

~

~

~
~

oblllO'WH łyola 1połecznero, paralłłowacl pań1iwa.

...uehowujem, nleustaDJlłł sujnoł6 I 1tale 01łneP1D7 .,,.
ląeb lfeble parUę odpowiedzlalnll u lOI P"ollkl, h PROBY
•CHODZENIA NA SKROTY.., OMIJANIA DEMOKRATYCZ~ NYCH REGUL SOCJALISTYCZNEGO POSTĘPU, MOGĄ POWAZNIE OSLABIC NASZ POLITYCZNY DOROBEK, ZMARNOTRAWIC W CZĘSCI, A NAWET W CALOSCI KAPITAL
ZAUFANIA, KTORYl\I ZAOWOCOWALA DOTYCHCZASOWA
LINIA ODNOWY.
~
(_.) Sztampowa, schematyczna poprawnoś6 Jest z punktu wl4zenia skutków politycznych zmarnotrawionym I chybionym
wysiłkiem. I dlatego musimy nieustannie anallzować własnl\
praktykę oddziaływań propag_a ndowych, bacząc czy wnoszą one
nowego do wiedzy o świecie, próbuj!\ wpłynl\6 na emocje,
wywołac! zainteresowanie odbiorcy, czy pozwalaj!\ zestawló treśó
prsekan • własnym doliwiadczeniem iyofowym adresatów, cz-,
~ teł ohod~ ałartyml Juł •cletkaml."

S

§
§S!S
S

S
S
S oo•
S

S

~

_...

tlot3dłwte

.,.,.

ntam~ dztałaale

daje Il•
edesuc! w polityce l<JSPOdarczej, fd7 rocprawlają• •
1Prawiedltwoki ltJ)Ołecm•j zapomina C. o IOCjali&'t:ycs~
MJ suadslo „katd~v wedłul j•IO pracy" I podstawo~ 1ndl refUłach ekonomicznych. Tak o tym móWl prof. Teodor
itr.mer 1 Akademii Ekonomicznej w Katowicach, odpowiadając
N )>1tanła Mant Kujawa-SzymonoWlcz w •tl\l!ldej „PANORAHIE"l
,.Społ-emłwo polskie, juł drul'fe Jego pokolenie, wychewaIM 1101fało bes rachunku ekonomiczneiro w warunkach wadlfwio funkcjonujj\cego rynku. Stąd tyle nieporozumień I tyle
emocji panuje stale wokół cen. Uwabm Jednak, te możliwe
Jut JeGI nawet nie przełamanie bariery psychologicznej - bo
nikt nie lubi podwytek cen - to przynajmniej uzyskanie mroinnnlenla dla konleczno§cl takiego ustawienia cen, by odpowladały one rzeczywistym relacjom ekonomicznym. Logiczne ,fesł
wnatr. te arłJ'kuł:y ASpokajaJl\Ce potrzeby uznano sa podsta-

S
§S
S
§SS

§S
S

S

ziała

Sz ampowe
~

o eh biony

wysiłe

UJ' olufe popełniam)'

łea Hm błlld dy1łl:ułu,fem:r o eonach
S
w „ólaJ oWł AftnlJmy łeras mówił o cenaob łl:onlU'etnl•, w
S odnlułenla - h określonyoll ariykalów, dóbr I rn• połneb.'"
§~ •
~ Q8u1owd włUn1o o lirlonhetach. Np. -un.nmy ma tylke na brak leków, ale i ziół. Oto, jak
S
C. tali Tadeuszowi Bledzklemu z „PRZEGLĄDU TY~

§
S

S

~

~S
S

GODNIOWEGO" dyrektOI'
Irlowie, mar Int. Ju Plata1

zakładów

„Herbapol"

Y

Kra-

,.DaWDleJ 09ło wwto trudnfl:r •I• sbloranlem lllcR, ł..U hldslo
lłaJlł Ił• wyrodnleJ1I. Umiera Jedna cz:r druca 1tan11a babłlła.

która prH•

lała dostarczała nam zioła I Jul nikł Jej nie 11&1tll-

„Je. ProbuJ•mJ'

ucbęol6

młodzid,

nauczycieli,

ukoły,

ale

l'et!111łaty -. mierne. A przecleł Jakle wspaniałe lekcJe prąn-

4'

motna bJ' prowadzló w lasacb I aa łl\klClh llbłeraj'8 sioła.
Dzieci morłyby o wiele wllłCO.f C. naucą6 •bouJ-.e a Pni)'~
lłłł 1ledqo w .UolneJ Jawoe I orll\da.f~ iakll a:y IDnll l'NllDę
aa zdjęciu w błl\toe. A poza łym młodzleł I 1:1k11ła moc1Yb:r
~ aa tym wiele sarolilcl. Ale zdaje 1ię, te dyrektorzy 1:1k6ł wol'
~ nrr6Gl6 11• o plenll\tkl do zakładu oplekuńcsero llłł urobił Jo

§
§S

S
S
S
S

l&IDI.

c.:..ł

W Pollco slolartriwo ie jut iakte inem19L MJ'

łałl:to

łl:ontrakłujem:r • rolników. Więk&:10§6 masy 1urowoowe,f pochodzi

włlllnle •

konłraktac,fl. NI• mo:temy

jednak doprowadzl6 da
teso, by samlast pszenicy rolnlc:r uprawiali rumianek lub mlę
łę. Musimy wldzleó szersze, 1połeczne Interesy. Tym bardziej,
te dziko rosn"oyoh ziół nie brakuje. Oceniam, łe pyb:r 10-15
~ procent tero, eo ro§nle na dziko, sebra6, to mlelibylim:y siół w
~ w:r1tarozaJl\oe.f łło8cl. „

~
~
~
~
§~
~
~
~
~
~
~
~

~
~

~
~
~
~

~
~
~
~

§

~

~

~

~

~
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Zi61 atem mam1 pod dostatltiem, ł1'• ta n .,.łacll I w Ja..
Ach. Więc jak to właściwie jest 1 tym kryzysem?Felietonista „PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO" Sylweoter Thłm
tak 110ble pokpiwa s naszego przemysbu

.w

l'ftWlnlęłyeb "'7ftbJ hłe'- ... •
Jednorazowero nżyłku I • częściami wymlenllJ'ml. Rótnlca, I to kolosalna, Jest w unio. M111111:ynka do ,._
lenia jednorazowa kosztuje łyle, Re cazeta, a łaklł secaroll
- eo paczka papierosów, :łona jednorazowego u:tytku kontuje
łaniej nł:t kolacja z :toni\ 8Iubnl\. Natomiast wyroby trwałego
ułytku, od elektrycznej maszynki do rolenla po 1amoohód
- majĄ zapewniony 1erwl1 firmowy. Nie ma tam iak, ab:r lodówka czy pralka 1łały bezczynne • braku paska kllDoweco
ezy procesora, Jako§ opłaca 1lę Im robłc! droblazrł. W Jaki
1pos6b Im 1łę to opłaca? Włalnle łu sawarta Je1t mo,fa Idea
racjonallzatorska: spytac! Ich Tak oni to robl!l. Przeeleł musi
bycl ,fakl8 1posób, aby pr~enlknl\6 tę tajemnicę, 1koro roblll to
otwarcie, a nawet obwal!\ 11,, łe ma.fil punkty llłlrwilowo .,.._
1łane po ealym lwlecie I"
łwie

~

~
~
~
~

~

~
~
~

~
~
~
~
~

~
~
~
~
~
~
~§
~
~

~

I

S wowo, q I powłnllJ' był - bo łat dzieje Ił• w wielu krajach
S - w Jakim• stopniu dotowane przez państwo,
nimi
S '9ft eala ma1a takich, których dostępnolió winnaaleby6pozau2ale:l~ Diona ecl dochodów, a cena w:ynikaó z kosztów- produkcji, bl\d•
S tot a.,ł aulełnloaa od pop:rłu, a:yll by6 tzw. oen11 równowari.
~

§ Prawnicy o rzeczniku praw obywatelskich

tn!ae' aadmlernlo

błe•orle 1

~
~
~
~
§~
~
~
~
~
~

~

~

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

~
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tnodnt1m PRON „ODRODZENIB"
naad funkcjonowania, rzeczników praw obywatol.sltich (ze
nwedzka ombudsmarlów) w rótnych krajach. Mote to
być pomocne w roZ$trzygnlęciu pozycji - prawnej nuzo.
go rzecznika. Oto fragment korespondencji 'il'omuza Walata a ~
Finlandii:

!S
S
S

§

"W Plnlandll (••.) funkcję rzecznika pełni tylko jedna oeoba.
która ma pomocnika, mającego z kolei sw~Jero zastępcę. Rzecs- ·
nlk I jego pomocnik wybierani SI\ przez parlament na przemian ~
eo dwa lata, na ozteroletnll\ kadenc,1ę. Majl\ oni da dyspozycji
1ztab kllkudzleslęclu ludzi, głównie prawników. Co roka l'O'apatruJe 1lę 2000-2200 skarir.

Aałol'Jieł

necznlka

,Jelł

tak

włelkt,

S
S
S
S
S

te IHlrdzo

„.... ~ §S

szonycb, tym bardziej :te mniej więcej Jedna trzecia wniosków
odrzucana jest jako oczywl~cle bezpodstawne, Ju:ł przy łeb
wstępnym przeglądzie. Rzecznik mote teł podJl\6 działania •
własnej Inicjatywy, na podstawie na przykład - notatki
prasowej. Dokonuje on ponadto co roku 150 Inspekcji, przewatnle w więzieniach, jednostkach wojskowych, sądach I urzędach policyjnych, które z racji swego charakteru SI\ trudniej
dostępne dla ogółu."

~

S~
S
~
S
~
S
S
~

~·

Byłoby

wspaniale, gdyby nasi urzędnicy, wzorem tu\sldch,
równ!et na pierwszy sygnał rzecznika reagowali szybko.
Zakończmy dwoma aforyzmami prot. Tadeusza Kotarbińskle10 przedrukowanymi w „SZPILKACH":
„Trzeba podwatyć wszystko, co się da podwatyc!, gdył tylko
w ten !IPOSób mofoa wykry6 co tlę podwaty6 nie da."
I drugi:
·
„Przysłowie mówi 1 "'Ml\dt'Y Polak po 1zkodzle... Otó:ł nie- ~
prawda - głupi Polak po szkodzie."

~
~§

T-o
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- Jak ""a4omo, o '°wolaaha
noeznika praw obywatelskich
mówllo Ił• Jm podezu obrad
I Konann. PRON,
a włę•
prsed killnl -~.

- Tak. A pot«n dłute na ten
temat nie ml'lwilo się nic. Dopiero wioOSn" ubiegłego roku
Rada Krajowa PRON pr-z;ysłała
nam wstępny wariant określają
cy jeszcze nie.zbyt precyzyjnie
tę id e ę I warunki jej realizacji. Podozas dyskusji - a brali w niej
udział
czlonk<J<Wle
Komisji
PraworządnośC'i
RZ.
PRON - objawiły 1ię począt
kowo

lłtanow!Slka.,

kJtóre oklr...

ll!Zbym jalko diametraJalie ró:!lno.
ByU u.równo swolennicy ~
i pmec!wn!cy idei. Potem jednak doe7.il!śmy
w.pólnl•
do
wniollku, t.e pmec!et idea po.
'WOl&nia rseCZill.i·lr.a praiw obywatelS'kich jest słunna. Opozycja
~ścl dY'skut.antów
była llkiarowana nie p~llw eamej Idei,
ale raczej przeciw niezbyt precy:i:yjnej koncepcji. Na przykład nie określa.ta ana w s.p<>sób juny kompetenctl i zadań
r:zeczmllta. Trudno taikł.e było
d<lmyślać 1ię d<Jikl&dni•,
laika
rola prTLypadnie tej nowej instytucji ID.a scen!„ po której porusz&j'
jui lmn• organ.a
IDoirwtroil ~łlllll.a prawa..

•i•

- - - -~
DMrMi
~ina

~I

'W1iooemloj

pm:ml.ana

do llady

Xira.jowej
PllON.
W~7 'w nłej 'Il& po-

lno,,.

powWain!a

praw, Iii• jednoozeln.te

mecmiłlri8

postl\llo-

wall~ 'Ulllllięc!o
"ll'Uy!Jtkicll
nłejun~ ł niedomówień tamtej ll:ioaeeptjł.
U~i6my, te
povro,ł.an!e do łyic!a t>woru nu-

b1' odlefl"ll'O

od ldearu nie
tyilko nie przyniegie
pożytku,
ale Wlręcz narobi szkód w św!a
docności rax>lecmej.

- Potem, ,fesienll\

ogłoszone

•ostały

dwie wariantowe koncepcje rzeantlka praw obywatelskich •••
- -„.1 w6wczu Konwent Rł.
PR.ON powolal Zespól K()(!l8ultacyj:ny. W jego sldad wecll
przedm.arwiciela dwóch komisji
Rl. PRON:
Praworz"dno6ci I
I'Iliejat:rw Spolec'ZI!ych. Rozpoczęly 1111 oodziE<lllllO dy-bury tAł-

s
S

l~tcm„ l'OaD(llW'J'.
.Am.tlmc>w&liśmy pisemn. opinie udsył.a.ne do PRON, a talaM wypo-

publikowane aa l.amacll
pruy.
- Jaklo łe były rlos>"
- Zrótnioowa,ne, ale w!ęk's:rość opowiadała się z.a powołaniem
rzecznika,
zgłaszając
jednak ba!'dziej lub mniej iste>tne zastrzeżenia. Najbardziej zależało ludziom na zabezpiec:zeniu praw obywatelskich przed
niekompetencją funkcjonariuszy
administracj! I innych !instytucji publicmryeh. Wiele osób jut
zgla.szalo pm;y<kl&dy wadliwyeh
regulacji prawnych w sterze,
postepowanla administracyjnego.
wl~

nef

1Doacepcj1. N'-

wołany

lle9Pdl.

po..

n.i. tylko M pl"Zl!Pr<>wa.<Wen!a looNlult:acjl, &Io talk.te
cSo opracowania ~!nil, poszedł
wWnle t" drog11.
- Wiadomo, te w pracy pomaA"all wam eksperci spoza zespołu„.

- Taik. Poopros!l!śmy m. In.
praoowników naukowych Wydziału Prawa UL, Rad ę Adwokacką, Związek Prawni·ków Polski-eh, sądy. Wspólnie zadaliśmy sobie pytanie: C3;y .za.bezpie~ie
praw obywatelskich
jest w Polsce prawidłowe?
Odpowi.edt musie.la być 1ed-

DOJll1&cma, jeśli weźmie •ię p.od

„Ot" rozmawia 1 mgr prawa Kazimierzem Olejnlkiem - członkiem Komisji Praworządności Rady
lódzkiej PRON.
Przecl<\'Mlicy nowej Instytucji
wysuwali
argumenty,
które
motma. .zaW1I'Zt!<l w trzech punktach.
Po plerwsr.e, w lcll przekonaniu powolainle rz.ecznik.a bę
dzie przymanlem
te · jut
16tnleją-ce w
państwie orgllJl'la

•i•,

mające

nrzec

pr.a.widłowego

funkcjonowania. prawa, pr.a.ouj11
wadlUwlo. JdU tai: dest i.totelo, ;o mr nie lepiej .za.dba!! •
innlejącego
dod.a.wać do
1:2XJZ• jeden ć«nentT

popr.aiw•

sam.Last

Po

~„

dlia

a,wtemu,

11.lqo je-

~

~y

lksn„

raeoznl11: praw obywa.tet.kleh to nic mnego jalt k<>lejna s~ynlta 9k.airg ! .u:ta.leń.
Trzeci.a. gimp.!. oponentów nlejaiko z góry za.kładala, te r.v.ecznilk będzie rzeczywiście jakim~
rozbudowanym
biurem
przyjm<l'Wan!a skarg.
W tym
przypadku konkluzja był.a jednoznaczna: nie stać
nu na
tworzenie jeszcze jednej machiny U!"Zędniczoj.
Zespołu lt<m.1ultacyj'11ego
1ię ja.sne,
le pubJ.icm.a.
dygkusja obraca Ilię w dutej
mierze wokół dwóch
weirsjl
%11Mlyeh z gazet. Oczywiście. nie
brakowało głosów sugerujących

Dta

irt.ało

opraoowanie trz.eciej,

nieza.let-

u.wan, te do rótnych orga11ów
kontrolnych wpływa oo roku opól milion.a ekarg, zażaleń
i wniosików. W tej sytuacji n ie
mieliśmy wątpliwości,
te Istnieje potr"Leba powotan ia rzecznika praw obywatelskich, ale
tylko po
spełnieniu pewnych
warunków.
koło

llrsedo W91y9tk!m potrzebny
jest raport, kltóry odpowie na
pytanie, dila.czego l}'Stem Irontroll p~eg.an!a prawa nie
w pełni &aapokaja oczeklwa.nia
mpołeczne. Drugim przeidslęwzlę
eJ.em popm:edza.jącym powołanie
rzeami!ka powinna być reforma
Ol"fanów kontrolnych I uporzą.d
mw&1Dio obowiązuj11cych " tym
zailtresie pM:eplsów. TM:eba wyjaśnić, te w obecnym systemie
kont.rolli brak jest ścisłego pod:zialu
kompetencji , n ie ma
wzajemnyeh współzale:imoścl i
powiązań. Pokrzywdzony
obyW.!.tel mote jednocześnie zwrócić 1ię ze swoją 1tprawl!\ do kilku i'll.lłtytucj!.
Zatem należy
Breorgarn!zować system I dopiero wtedy wkom!)<Ynować weń
rzec::znl•ka. praw ·Obywatelskich.
Uwatamy pon.a.dfx>, fJo ~
bl.'Ilie ~i1ta 11 takim zakresem lrompetencjł ja.kie chciellby§tny mu
nadać
wymagać
będzie zmiany niekrtórych
Alk-

t6w pr111mycla

na.jważniejszeao,

Rozmawiał:

JERZY WITASZCZYK

•
Na. Wl!J)ólnym po.tiedizen1.u zebra·
ly się wczoraj prezydia Konwen.111.l
l Wojewódzkiego Zespołu Zjaa.dowo-Kcmgreoowego RL PRON. Po
dY1Jkusjl przyjęto 1Ulinowiti:o dotyczące koncepcji
powoł.81n.i& rs.-=ik.a.
RZ. PRON 11wata.
h necmiłk
winien być organem najwyżej kMkuoBobowym, wyblerarnym I odwoływanym przez Sejm. Rze02Jnitk powinien posiadać immunitet taki jack
posłowie i odpow!a.dać
za swoją
dzialalność przed Sejmem. Ustawa
powinna wyposażyć rzecznika. w
rozległe gwarancje o ch.aira'~teme
formalnym i ma,terlalnym. zadaniem rzecl7JI11.ka powmno być porządkowa.nie systemu prSJWnego oraz atrzetenie mgodnośol
all!t6w
praWlllych rótnej ran«! z ltonistyWcjl\ i usta.wam!. Z tego względu
n&lety p.rz111!1l46 ?'ZOC7l!llkowi pt"&wo !nkjatywy ustawodawcr.ej oras
występowania ze stosownymi wnlonaml do 'l1rybunału Kon&tytucyjnego.
Zdaonlem autorów optrut, ~!'li:
nie powlmien bezpośrednio lnter-wenlować w d:zialalność orgainów
wymiaru sprawiedliwości, jednak
należy przyz,nać
mu prawo Will<>szenia rewizji nad2JW}'czaj•nych.

Działalność rzecznika powinna ocalokszt.att życia społe
cznego. Sfery wyląCIWile muszą być
precyzyjnie określ<l!Ile I ograint.czone do niezbędnego minimum. Rzecznik praw obywatel.skkh nie może być 0$łatni11
iMtantją podejmując11 roz.stt"Zygnięcla za właści
we o!"g.a.ny administracji i Inne Instytucje. Jego działalność musi być
!'kupiona na kwfstiach
gen~alnych.
(Jer)
bejmować

Tylko
trójka
łodzian

/

~ .,lhn4oł

Zasra.o

niemy" opublikował ntedawDO 11.i. 500 najwięk1Zych eks-

porterów spośród pnedai.biorstw pnemy1ł6w przetwórcsych. Przeda!ębioratwa :rMta·

ły

Ullze.regowane według war·
1przedaiy na eksport.
W plerw1l"A!j setce csolowych
eklporterów kraju malazły
się tylb ny łódzkie zakłady.
Na !59 miejscu sklasyfikowano
„Ema-Eltit&r",
która
eks-

toki

(INFORMACJA
portuje pcma<ł n pne. 1"W10jeJ
produkcjL Na 84 pozycji malazła sic pabianicka „Polfa",
zaś na 91 Lódzkie Zakłady
Radiowe „Fonka":
Analiza !Yty najwię,kszych
eksporterów wskazuje na mac:my stopień koncentracji poi- ·
9.k.iego wywozu. Pierwszych

WŁASNA)

atu eksporler6w

zrealhowato
40 proc. ~cmego polskiego
wywozu, tj. około 6!5 proc.
aprzedaży zagranlcrnej. która
dokonała się w ramach „pięćaeflki". Tylko niektórzy z uajpotę:bniP.jszych
eksporterów

przeznaczają
pneważającą
część swej produkcji na rynki

zagraniczne.

Spośród dz!esię-

me ~-~

mianowlcl•
Konstytucji. JHt to niezbędrno,
chociatby w celu wyposażenia
go w Inicjatywę u..ta.wodawcz"- Zatem to dopiero pocz11tełl:
4rori?
- J eśll tt: cenin" lin.ltjaitywę
mamy trakt<Ywać poważnie, n.ie
może być mowy o pośpl<l!IChU.

WPl~ĆSETCE NAJWl~KSIYGH EKSPORlERÓW
etu

największych eksporterów
tylko pięciu sprzedawało za

granicę
więcej
nit połowę
swej produkcji. ~wladc?:y to o
znacznych rezerwach,
jakle
tkwią w polskiej g.ospodarce.

Najwięksi polscy eksporterzy to kombina't mkdzi w Lubinie, Huta Katowice. Siarkopol i Huta Stalowa Wola.

(Z. Ch.)
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Wydawnictwo

~
~ łódzkie

~
~
~
~
majd\łjem7 Pl•Wl~ §

ałCIJ' naprawl.aj11 1w6j błl\d, Jeśll maJ11 poczucie popełnleµla ro
jnł w momencie wniesienia skarrł przez obywatela. Stl\d
W liczba rozpatrywanych skarr ,fest znacznie nit.za od •rło-

NIE .MA MOWY O POŚPIECHU

dla

młodzieży

W tr'm rokn młodsteł o~
ma kolejne pozyeJo dwóoh ff„tnaururowanyoh w ub. roka pna Wyda.Wili~ Lódzkie.
rłł

Ple~
ie „m..... polaki•" I 1erla
pre:zenhaJe tw6rozo•6 rotnyob poetów - od Reja do Rc'itewioza. Cykl -rozpoozęły poezje Jullana Przybosia;
w tym roku ukatl\ 1łę tomik! z
wierszami
Cypriana
Kamila
Norwida, Marlt KonopnfokileJ i
Mirona Blałoszewskleco. ltatda
poz:rc,ta op~łrtlon.a ,Jest komeałarsem,

Pł'ZYIOłewa.n:vm

,Pł"llell

lltwałurosna'llVCl6w • Unłwerą6ełll Lócb!kl.... 0,.11:1 nprezen-

tnJo twól'Mllf6 311 poetów pollkloh ~akłady od SO do 100 ty1.
ep.). Starannie wydrukowane
i oprawione w ftływno okładki
pne-a Gdailskle Zakłady Gratlozne będl\ cenni\ pozyc.fl\ domowYch bibliotek.
Drnra seria pn. „Pn:ygcda z
przeznaozona jest dla
w wieku 10-H lat.
SI\ to zbeletryzowane opowie§cl, wll\Żl\Ce się z wydarzen}aml
1 dziejów kraju
od jego 1>0czą,tków do XIX wieku. Bohaterami ksiątek li\ rówieśnicy
czytelników, do których seria
Je.~t adresowana. W br. uka:tą
1i~ cztery kolejne kslątkl
tego
historią"
młodzlety

ąkln.

Zima
Tlollc w tramwajach i 1utobunc!l, rekordy w
przychodniach lekarskich, zamykane szkoły, absencja w pracy - tak można by przedstawić billlI}_I
fali mro:tnego powietrza, która jut od dłuższego
ezasu nawiedza nan kraj. Mró:r. nam bardzo doskwiera - wiedz!\ o tym najlepiej ci 1 którzy rankiem marm" na przystankach w droaze do pracy.
Myślę, to na te mrotne dni przyda się nam
kilka rad, aby nie narata~ •I• na nadmierne wychłodzenie ciała i co najgors:H na odmrożenia.
Uwaga ogólna i nasza odporność na zimno je&t
odwrotnie proporcjonalna do wieku. Trzeba więc
pamiętać, te u ludzi ltarszych układ krąten!a I
system krwiobiegu nie jest jut tak wprawny oraz
:te wolniejszy jest równlet proces 'przemiany materii (metabolizm). W efekcie komórki starszego
człowieka otrzymują · mniej kalorii, czyli ciepła,
dlatego ludzie ci mu12:11 się cieplej ubierać.
Nie jestem równlet za zbyt lekkim ubieraniem
się młodych, bowiem mróz działa a taklł samą siłą
równ!e:t na nich, tylko te Ich system ukrwienia
tkanek jeat lepl!zy. Mróz powoduje nadmierne rozszerzanie li• naczyń krwioneśnych, a w rezultacie ich pękanie oraz wysuszanie naskórka. Twarz
i ręce po pewnym okre1le zbyt częstego naraża
nia na tego typu warunki mog11 jut nigdy nie
odzyska~ swojego naturalnego wyglądu.
Niska temperatura powoduje 1.'Wlęknenio produkcji ciepła (podwytszenle poziomu iirumlany
materii) i gdy rótnica ta nie zostanie zrekompensowana zwiększoną dostawa środków energetycznych (żywności), następuje utrata clę~aru ciała.
Wiele zmian morfologicznych występuje równiet
w układzie gruczołów dokrewnych.
Zasadniczą przyczyną wszystkich zmian wystę
pujących w ochłodzeniu ogólnym jest niedotlenienie tkanek, spowodowane skurczem tętnic oraz rozszerzeniem tył. Procesy te rozwijają się z udziałem
i pod wpływem ośrodków nerwowych.
Na działanie niskiej temperatury najbardziej nara:tone !li\ u nas odsłonięte cześct ciała, a więc
uszy, twarz I ręce. W czasie gwałtownego ochło
dzenia ogólnego - a więc jeszcze nie odmrorenla
- tracimy czucie; jut wtedy trzeba mleć się na
baczności. Człowiek w takiej sytuacji najpierw
C'l:Uje charakterystyczne szczypanie w usiy, nos,
powieki, które po pewnym czasie znika I wtedy
właśnie jell'tem1y najbardziej naratenl na odmro-

łenla - po prostu dlatego, :te nie czujemy zimna.
Najlepszym 1po1obem, aby się przed tym uchronić, j.est częst1 rozcleri;mie tych części ciała. Gdy
odczuJemy charakterystyczne piecz<"nie - to wszystko w porządku, gdy zaś brak czucia występuje
nadal - należy niezwłocznie udać się do ciepłego
pomieszczenia lu_b jeśli to nlemożhw<:! trzeba dobrze. okryć narazoną część ciała. Jeśli w ciepłym
pom1eszczi:n1u po kilku minutach nie zo~tante przywrócona ciepłota i charakterystyczne zaczerwienienie, a pozostanie bladość I tlalszy brak czucia należy natychmiast udać się do lekarza
Przed wyj§clem z domu, aby uchronić się przed
mro:tnym powietrzem, dobrze jest posmarować
twarz I uszy oliwką lub kremem (z wyjątkiem
kremów nawilżających l).
Zapobiegać nadmiernemu ochłodzeniu ciała motemy zapewniając prawidłowe warunki w miejscu
pracy l życia - tak, aby człowiek był w nich
jak najmniej narażony na działanie niskiej temPi:ratury. Zalicza s tę do . nich nit tylko ciepłe pomieszczenia, ale równlez odpowiedn;a od7ież obuwie I prawidlo'll'.e od żywi a "lle się. Odzid t obuwie
nie mogą wywie ra ć ucisku i utrudniać krążenia,

a zdrowie
nie mog11 t e t l?rzes l ąkać wilgocią, ponieważ powodują wt~dy ~1ększe oddawanie ciepła do otoczenia. Lepiej !V1ęc chodzić ubranym ciepło niż modnie, chyba ze moda nadąża za zimą.
Szczególnego znaczenia nabiera odżywianie się
pokarmami kalorycznym! I bogatymi w witaminy,
~ zwłaszcza w wltamine C orał mikroelementy
a szcz ęści e w sklepach mamy w tvm roku cy~
trynE Wp rawdzie nie zawierają one tyle witaminy
' . co np. owoce dzikiej r67.v t czarne,j porzeczki. ale posiada ją duże ilo~ci kwa -u cvtryno~eg~,j który s pełnia w organizmie niemal te same
u c e, C'l kwas as korbinowy a wiec właśnie
1
w 1 am 1na C. Z innych produktow
ze względu na
bogatość zawartych w nich witamin I mikroelementów, polecałbym kwaszoną kapustę czosnek
cebulę oraz wszelkiego rodzaju przetwo~y z czar~
nej I c~erwonej porzeczki. Dobrze będzie jeśli do
poranne3 ~erbaty dodamy łyżeczkę miodu.
Myślę: ze tych kilka rad praktycznych pozwoli
n~m un.i kn ąć przykrych odmroże ń I zdrowiej znieść
at.tk! zimy, która oby się szybko skończyła.
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dr MARIAN JĘDRZEJCZAK
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za ustGwowe-ubez.pleclenla

W _celu usprawnienia .widencjl on:a unłlmłęda błęd6w w
naliczaniu 1kładk:i, do wnystkich posiadacsy pojazdów
Państwowy Zakład Ubezpieczeń

w lutym

wypełnione

blankiety,

będzie można dokonać opłat lkładek

.

W TERMINIE DO DNIA 31l\IARCA1981 ROKU.
Poaiadaa.e pojazdów, którzy zamierzają ZREZYGNOWAO
Z USTAWOWEGO UBEZPIECZENIA AUTO-CASCO mo&ll
tego dok'Orlać wyłącmie w biurach Inspektoratów obsługu
jących teren miejsca zamieszkania posiadacza pojudl&
I TYLKO W OKRESIE &TYCZNIA 1987 R.
~amy przy tym, ie arezygnowanie :1 ubnpłeese
nia auto-casco POZBAWIA POSIADACZA CALKOWICIB
OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ na wypadek u..k:odzenia własnego pojamu oraz powoduje UTRATlli KABATOW
Z TYTUŁU BEZSZKODOWEJ JAZDY.
Mając to na względzie oraz z uwali na rosnlloe ·k o.stt'
napraw, pro1dmy o dokładne prr.eanall110Wanw alrutków
decyzji o rezygnacji z ubezpieczenia auto-cuco.
Osoby, które zamierzają w mi~iącu 1tyczniu ...alkowa•
jednorazowo opłatę składki za 1987 r., winn7 qłOIJł 1!.4 do
poniższych inspektoratów, w celu otn:ymania właściwego
blankietu (blankiety zostały wycof~ 1 urzędów pocztowych):
- posładacse pojasd6w 1arejeałrowan7ch na terenie m. Łe
dzt w Il Inspektoracie PZU, Wydziale Ubeiq1leoset\ )[._
munikacyJnycb - Ł6dt. al. Kośclunkl &f, pok. nr Is
- posładaeze poja1d6w sarejestrowanych na terenie mluła
I l'Dlłny Pabianice w Inspektoracie w Pabianicach. 111.
Bracka 57;
- posiadacze p0Ja1d6w sareje1trowanyeb na tennie młuł
t l'Dlłn: Zrlers, Osork6w, Parsęczew - w W7d1ial1 Zamiejscowym IV Inspektoratu w Zrlenu. pL K.llb\1ktero 7;
- posiadacie pojazdów •rejeltrowan7eb na terenie mluł
I rmin: Aleksandr6w, Konllłanbn6w, Stryków, Olewne
oraz rmłn Br6Jce, Andrespol, Nowosolna, Rq6w - w
IV Inspektoracie - ł..6di, al Pr6chnłka IS.

ZAKŁAD

HYDRAULIKI SIŁOWEJ w ŁODZI, •L ITRZELCZYKA T/I
OGŁASZA

PRZETATRG NIEOGRANICZONY

na wykonanie wymiany ok. 211 mb rury e.o. 9 150 mm po4 al. lłneloąb.
Informacji w sprawie warunków przetargu udziela cbl.ał enerto-mecb.nlcmy, tel. 84-47-59.
·
W przetargu mogą wziąć udział przedsiębiorstwa pańttwowe, spółdzłe!QI
ł prywatne.
Oferty w zalakowanych kopertach opatrzone napłnm ,,PnetaTI" ulełT
nadsyłać w terminie 10 dni od daty ukazania 1ię ogłoszenia.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w 11 dniu po ogłoszeniu Jll'..t&rltt w
prasie.
Zastrzega s.ię prawo swobodnego wyboru oferenta Jub .m.w.tnłenła
przetargu bez podania przyczyn.
I01&.C

PRZEDSIĘBIORSTWO

.
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PUDLA mtnlaturowego 1119441 g
1uC7Jkę
roczną
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STOLARZA do wykoń
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ZATRUDNIĘ
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ŁODZI

ZAWIADAMIA,

te w dniu 27 stycznia 1987 r. w godz. 10-lZ w sali kon1'ereno7JncJ „B"
(suterena) przy ul Sienkiewicza 3/5, odbędzie się licytacja towar6w nie
.odebranych przez komitent6w w sklepach komisowych w Łodsl.
Jeśli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do sikutku, to II licytac ja odbędzie się w tym samym dniu po upływie 2 godzin.
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PRZEPBOWADZltI,
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~ 1
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pracę

CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZOROZWOJOWY PRZEMYSŁU DZIEWIARSKl!:GO
„TRICOMED"
Łódź, ul. Piotrkowska 270
PILNIE POSZUKUJE
wykonawcy następujących proc wysokościowych 1

9

naprawa i malowanie elewacji budynków,
malowanie okien i parapetów,
mycie okien;
naprawa ogniomurów.

e
e
e

Zainteresowanym bliższych informacj i udzieli
ny, tel. 84-03-29 (pokój 413).
PRZES'l'ROJENIA, fonia,
UKF,
PAL/SECAM,
wseyst.k:ie typy odbiorników,
magnetowidy.
Jm.ż.

Fldler -

48-62-18.
36597 g
•lrutecznle ro-

TĘPIMY

bachvo, gryzonie. Gwa-

rancja.,
ra<:bun'kl.
'78-1743 ltowe.U1t.
S6ll91 I

ZAB1ll1JPIFCLANI!l a.nt7włamaniowe i t&pieerka dmwi, uinczelnianle
Okien, mw·I hannon:jJtQwe - Zaikład .zrze1zony
iv spóldzielnt.
Tu!'Schmid . . Tel. 43-27-74
(S-16)).
366til g
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ROLNICZA SPOŁDZIELNIA
PRODUKCYJNA
35-lecia PRL w Drużbicach,
97-403 Drużbice

§

a

~

-~~
§-==~
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9
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SPRZEDA
osobom fizycznym lub prawnym

OBlEKT pn. „BAZA SPRZĘTU
ROLNICZEGO",
położony we wsi Drużbice, przy
trasie Pabianice - Bełchat6w,
składający się I budynku mieszkalnego, warsztatów naprawczych I garaży, postawionych no
działce o pow. 8,34 ha •
SzczegółoWYCh informacji udziela Za-

fU•tynlak, Miersyńskie-

go 3/1.

OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

15953 I

ODSTĄP!PJ
udział
w
1półce budow,.
atrak-

cyjnego domu.
Llst7
!!..378"
Biuro Ogł01Zeń,
.Piotrkowska 911.
POSIADAM działkę llOOO m
1zklaroię, tunel (Pole1ie) - przyjmę wspólnika.
Listy
„15941"
Biuro Ogłoszet\, Sienkiewicza 3/15.
WOLNY budynek 1 a•
J)leczem. nadający
u w1zellq działalność,
oczekuję propoz7cjl. I.J.t,. „400" Biuro Ogło
net\ Plotrkow1ka M
ATRAKCYJNA, nlezaleł
na, prawo jazdy, przy.
1tąpi do 1półld,
inne
propozy<:je. Listy •• Ul~7"
Biuro Ogłoszeń, S!enkiewtcza 3/1.
POSIADAM lokal 1amoch6d, gotówkę - ·przyj.
mę chałupnictwo, Inne
propozycje. Listy 16000
Biuro Ogłoszeń,
Sienkiewicza 8/5.
PANOWIE! Bogat,. W7-

n.

„

bór lnteresUjfłCYCh

fert
matrymonialn7(!h
Pall poleca Biuro . „LIDO"
Gdynia
10,
IT.

1krytka

Ddekan l Bada Wydslał11 Slaktrynne10 Poił~
kl Łódzkiej podaJ111 do wladomoiłcl, łe dnia IS lfye>
ni. 198T roku o godz. 11.15 w 1111l konferencyjnej W.,.
ddału Elektrycznego Polltechnlkl ŁódzkleJ, ul. awf...
nowskiego 18/22, odbędzie 1ie publiczna obrona precy
doktorskiej mgr lnt. Wlodzlmlen:a Kuleny, na temałt
„Analiza wlaśclwoścl metrologlcr:nych mlkrokomput•
rowego analizatora wlelkoQcl elektrycznych wy~
J111cych przy odkształconych przebiegach napięcia ł
pr111du".
Promotor: doo. dr hab.
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lnepelńorow1

a ł r u d · n I qt

SZWACZKI
do produkcJł konfekcJt wysokiej
jakości ora1

DZIEWIARZY.
Intormae1t udziela d:id1ł kadr l nkolenla,
ul. W6lczańak1 128, pokoJ nr li w godzinach T- 18. Zakład ni• utrudnia Ol!Ób po
por zuceniu prac7.
TSOS-k

Wydslału

Ołwlał)o ,

Wychowam

mgr BARBARZE KROTOWSKIEJ
WJ'fUJ' wspólczuela I powodu mtler«l

OJCA

ekład1j":

DYREKTORZT PLACOWEK OSWIATOWO·
WYCHOWAWCZYCH DZIBLNICT

W dniu li stycmla
oznlca łmlerot

lłST 11.

mtJa

dziff1-ła

r.-

HANNY GRAŻYNY
JONCZYK
llleodbłowaneJ

C6rkt, Biolil'T. I Clee&.

'!Ym, ki6H)' -howalt "" w - e j )lalllltcf,
dzl.11tkuJe1
RODZIMĄ

MATKA 1 l!llOl!ITRA 1

PA Wl.OWSKI Jacek za..
fUbił

legitymację

den~

60164,APL.

.ru-

Pall.I Dyrektor

Kałmi~~

RADOSLA W
11ubił legiltymaejfl IWdencką 112119/S UL.

mgr IRENIE RUDNICKIEJ
nraą

~g

HENRYK 9ut, ltołodz:iej•
lłla ' qubił prawo
1udy.
399 g
GABRim.A P.nr., D.rieriyńsk!ego

n

Mi eczysław

Jó~ia<k,
1~963

g

ZGUBIONO prawo jazdy.
Stan i sław

C ieślak,

Re-

W"Olucjf 1905 34/12.
H1964 g

•

powodu

RADA PEDAGOGICZNA
PRACOWNICY
I MŁODZIEŻ ZSZ RZEMfOSŁA w ŁODZI

WyrlQ'

1łębok.le10 współczucia

Koldance

IWOiN'IE MACIEJEWSKIEJ
1

powodu

łmlarcl

O ICA

1kład1J1łl

DYREKC.JA, ORGANIZACJE l!IFOŁE<!ZNO
POLITYCZNE oru KOLEŻANKI 1 KOLEDZY z DOPHSR „AGROMA" w ŁODZI

Z głębokim :talem tegnamy zmarleiio w dniu
I stycznia 1987 r. Kolegę

ini. HENRYKA

WOJTERĘ

prtHła
Zmarły,

Zarządu Oddziału SITPN•G
był odznaczony
Złotym i
Knytem Za sługi, Medalem 30-lecla
PRL, Honorową Odznaką m. Łodzi,
Odznaką NOT, Złotą Odzn a ką

w Łodzi.
Srebrnym
I łO·lecia

Srt:bruą

Pzn:s , oraz wieloma odznaczeniami resortowymi.
1łębok1e10

Wyrazy

składaJlł:

współczucia

Rodzinie

ZARZĄD
ODDZIAŁU
I
CZŁONKOWIE
STOWARZYSZEN IA INŻYNIEl\()W TECHNIKOW PRZE..,lYSŁU N AFTOWEGO I GA·
ZOWNlCZEGO w ŁODZI

PNIJ\VO

ez&J>linek 2, gm. Zgierz .

w1półczucla

TEICIA

1kładaJ1łl

ztu':>iła·

jud7.
3'39 g
ANDRZEJ Z.j!lczkOWCJlrl,
Wojska Polskiego 811 111Ubił prawo ja~y.
J.119 g
KONCZAREK Jan Brachowlce 8 zagubił >Jrawo Judy.
282 g
ZGUBIONO prawo jauly,

slębokiago

jmjercl

•k!i.

1

znmunt Kubter&

I K.ultuey Dzi•hllcy Sródmldete

TM1 k

._.

lnł.

S praCll doktorBk111 l opiniami receru:ent6w matna
upozm1ć się w emelni Bibllotekl Głównej Polltecrbo
ftlk1 Łódzkiej.
~

ZAPRA •

SZAMY!

994'

Dziewiarskiego
„M ARK 0''
w lodzi, ul. Wólczańska 128

=
=

=

~

Przemysłu

technicz51-k

nąd Spółdzielni, iel. . 81 Dru.tbice.
W'fPadek,
w
dniu 31 grudnia 1981! r.,
2990-k
o godz. 18.111 na ul. Ro11111111111111111111111 lllllll Ili lllllllllllllll IIIli lllUlll
kicińskiej
lub
osob7,
które
przejeżdżający
1amochód widziały pro- ZGUBIONO prawo ja~y. ZOUBIONO prawo Jud7,
Jan Gronowaki, Urniń.
W!es1aiv
Sz:yma6a1d.
. 1zę c pilny
kontakt.
akiego 3.
15973 g
36-38-'76
403 g
Wand'Urskiego 8/tJJ.
POSZUKUJE 1114 łwiad ZGUBIONO prawo ja:rxly,
15989 I
Wojciech Ckzelak, Wilków otarcia lakieru sacza 10/38.
16027 I
mochodu
„Wartburg"
ZGUBIONO prawo ~.
przez 11 Fiata 126p" na ZGUBIONO prawo judy.
Miju Cer.ary, WodnlJaa
Wójcik Miros:btw, Rzgów
ul. Fuc.l ka przy Pabia~6dtana 11.
159511 g
S/Zl.
leo&Z I
nickiej W' dniu rr grudnia, &od%. 11-12. Auwodował

8łlupa, cl1Dop&tle,
rwa
lruluowa - mg NieBiUll'O Ogło
pwj,
8taaiee.
23,Alll, ZBIGNIEW J~rcu.1t :mgu...
ne11, P.!otrlwWllka 916.
~.
~U.y:
bił legitymację studencPOSIADAM tele!on, ma86-41-14.
115969 g
~ M-.l!457T/PI\..
D1 I
tcm<>t!~ umów Olr&z ma- EKG • pacjenta. llT-56-511
UNIEWAŻNIA
.tę legitnynopls11111la.
Podejmę
Drozd.
1608~ Il
tymację
Mttbową ał'
pr~ sektor
pry- ,,NON•INSEK.T" 4.l!IUl/IWOh
Jadwiga
watny, i111fle propozycje.
~kcje.,
d.eratyzacja.
Met'łl.
z.94 g
Li.ty 16019 Biuro Ogl0GWU'8JJ1Cja,
racllunlkl UNIEWA~NIAIM agubio1.1eń, Sl~l-ic.ra 3/'6.
IJ'f-16-41 ,..A.utomait11 ML
lllll
itlecz~tkę
„SlusuWYKWALIFIKOWANA
41!'\Wlki.
86632 g
.two produkcyjno-usluawaO'llkia przyjmie 11y- LODÓWRII
- naiprawa.
fOWe 1 pmetwór&two
ckt chałupnicze. H. BaPA1Wlowóll -.0.8-88.
łworzyw
nbucznych
IWioklej 10, Stlmwa (pn;y
•
1&498 I
Piotir Dublet, l.ódt, al.
Jan~ika).
111917 I TJ!ltlmA!Pl!lA WA Jo..
At~ 9)11, W. &3-<111-31".
PBZYJM:1' ohałupnictwo,
w!U''. "8-<18-81, md;61811 g
opróe:I
lllY'CI&.
I.isty
&8668 r ZGUBIONO kionceej• 81/
Hl~ Biuro
()gron.i\, „10W~" napra..
TB/80, Wyda. K.omunlS!enklewic.a J~.
l'lł'&. l5S-M-łlS Mum;yr\s.kl.
U.cjl, na prowadzenie
PRZYJlM'.ą nycle btu.io864411 I
ialmówki
bagażowej ,
nosz.r lub lmM propo- IN8T~O.nl tl~krtrycz.. atan~ław Oieitlak.
SJ'C1e.
B.amuiak,
1111..
ne. ~M po 18. Drog
llelbkiewJcu. 109,11.
.towwki.
3669e ł MJOHA.r.Alt Jen, 15999
Głow
no, PKWN' 18 sagubil
prewo Ja:rxl7;
365 g
SKRADZIONO prawo jaJldy
Baklnowskl . TadeZakłady
~ Felińskleif<> H.

"' eektorM pr,wa.tnym.

dzi ał

Z głębokim smutkiem zawiadamto.ruy, te
1 stycznia 1987 r. zmarł nasz długoletni pucownlk

JOZEF GRZYBOWSKI
Rodzinie

Zmarł ego

dają:

wyrazy

współczucia

skła-
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ZIMA TRZYMA!

radnych

.
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Zaczęły lłę powatne kłopoty dla
przedsiębiorstw gospodarki mleaz-

kanlowej. Nie chodzi tym ruem

o dozorców, lecz o

ciepło.

Podjąłem decyzję,

aby wnyatpracowały w 10botę mówi dyrektor techniczny PGM Łódf-Bałuty, Wle1ław Reqel. Wyłączenia prądu
mogll 1powodowa6 zamarzanie wody w kaloryferach, gdyt unlerQehomłone zostają
przepompownie,
1właszcza w wyUiych budynkach.
Dzl• ponad 30 budynków jest nie
ogrzanych, nie mówiąc o tym, te
elektrocłepłownla przysyła nam wo-

ltłe

lłutby

cilepłownlcze

dę chłodnlejSZIJl.

Dyrektor PGM Łód:l-Sródmlełcłe,
Rynard Aleksandrowicz mówi, te
jedyne kłopoty o jakich warto mó-

-

_ Co ja będ~ pam.ru opowi.adat,
niech patn sam zobaczy - powiedział wczoraj
naB.2lemu re.porterowi kier<>Wlllik zajezdni autobusowej
MPK pr.zy ul. Kra.srz:ewsikl·ego, Inż.
Czesław LewY.
Z unieruchomionego „llkarusa", .z
którym mechanicy
"wa.lezą" jut
kilka godzl.111, jeden z pMOOWnlików
apus~ trochę paliwa. Jes,t męt
ne i pływaj!\ w nim jaJkieś grudki. - Wie pan, oo trzeba zrob16,
:Łeby talk.ie „bydle" uru.chom.fć? pyta Int. t.ewy. - Najpierw trzeba odblokować układ hamuloowy,
korzystając .z „obcego" :tródła .r.a.silania.
Trzeba tet odpowietrzyć
układ zasilami.a, a potem podłączyć
do niego zbiornl'k z nie .zamal'7ll11ę
tym paliwem, z dodatkiem natty.
ew.sami konieczme 'jest użycie dodatlrowych akumuiatorów z wózka. Jak jut wóz zaipall, trzeba go
wprowadzić na halę, spuścić paliw.o I wlać nowe. I już moma jechać. Ty1lro że bo Wszy.sblro trwa
4-<5 godzLn l llo jdl!
pracuje
dwóch ludzi.
- To nie
riostawlaełe na noc
wl"czonych silników?
- Oczywiście, te zostawiamy, ale
oo z tego. Paliwo jest w ZJbiornfku, a zblOilllik jes<t zimny. Wytrą
ca się paraliina i zalepia tlltry. O
właśnie, trn:eba jes1lcza wymienić
!il try.
- A nle ma „zimowego" pallwa 't
- Dostajemy najwyiej IZ-3!!. Ta

W tym 1amym C'IAllSle dytury
będą członkowie
prezydiów dzielnioowych i miejskich
rad 111arodoW)"Ch:

pełnić

ludzt na
przystankach MPK, po kilkadzieB!ą t minut czekających na przyjazd autobusu czy tramwaju
to najlepsze świadectwo tego, jak
tunkcjQllowala wczoraj komunikacja miejska. Rano nie wyjechało
z zajezdni 11'1 autobusów (a więc
blisko jedna trzecia) I 33 tramwaje. Na pewien czas tneba było
skrócić linię autobusu „67", gdyi
ul. Olechowska była nieprzejezdna
Skierowano tam plug wirnikowy.
przemarzniętych

• Ba~ty tu!. Zachodni& 4T
p. 169) - Alfreda Berger-Sła
wińska..

(at Po11teclm!ki 32
Witold Sldewłcz,

• Góma
p. lflll) -

• Polesie fm,
135) -

W dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych
powiedziano nam ok
godz. 13, te wszystkie drogi I I II
kolejności zimowego utrzymania są
przejezdne, choć na drogach II kolejności w pobli:tu
pól czy leś
nych „przecinek" - a więc tam,
gdzie wiatr bez przeszkód nawiewa śnieg - przejazd może być utrudniony. O drogach III kolejności zimowego utrzymania powiedziano nam, te są
„w zasadzie
przejezdne". Podejmowano na nich
wyłącznie tzw. działania Interwencyjne, a więc sprowokowane skar•
gami, np. PKS. W PKS z kolei
Równleł t łódzka energetyka i;>d- poinformowano nas, :!:e 12 autobuczuwa skutki mrozów.
Wczoraj sów stoi w zaspach I w ogóle jest
od 1amego rana w Lodzi I woje- kiepsko.
wództwie łódzkim rozpoczęto okresowe wył"czanle ener&it elekTak jak wielu łodzian, mieliśmy
trycznej zarówno w zakładach pra- wczoraj powa:!:ne kłopoty z telecy, jak I a odbiorców Indywidual- fonami. Doszło do tego te nie monych.
gliśmy połączyć się nawet z Wojewódzkim Urzędem TelekomuniJMt nu poinformowano w dyre- kacji i dlatego zadzwoniliśmy do
kcji Zakładu Energetycznego Lódt- Dyrekcji Okręi\l Poczty I Teleko·Młuto sytuacja w krajowej e- munikacji. Jak na.s poinformował
nergetyce jest bardzo trudna, gdyt zastępca dyrektora, Marek Kucbarzanotowano wczora1 awarie w e- skl, w telekomunikacji nie było
lektrowniach Kozienice, Adamów I :!:adnych awarii. Winę za kłopoty
Turoszów. W związku z tym na w łączności ponosi zakład energezlecenie
Państwowej
Dyspozycji tyczny, który po prostu wyłącza
Mocy - zaistniała niezbedna po- prąd. Brak zasilania unieruchamia
trzeba kilkugodzinnych wyłączeń cale centrala. energii elektrycznej. Warto chyba
pomy~le6 o tym, :!:eby ostrzegaw- Nie jesteśmy na ~ przygotoczo wylącza6 energię na minutę. wani - mówi dyr. Kucharski. Mamy własne trzy agregaty, które w razie braku energii elektrycznej posyłamy, gdzie trzeba. Ale
wyłączenia prądu są teraz częste l
to w ró:!:nych miejscach, po prostu
nie nadą:!:amy za nimi. Energetycy WYlączają nam cale- budynkt,
gdzie mteszcz11 się centrale. Z tego powodu okresowo nie działały
wczoraj eentrale1 .,32", „33", "34", l
„86" I „87".

•

Dz1' w eoM· lG-18 ... ~
ju lu Umędru m. Z.odzi (ul.
P!otrk-owaka 104)
dyżur pełni
ozlon~k Plrezydium RN m. Lodzi
- Adam Junka.

Oczywlścte, prąd nie je!'t wyłą
czany dla odbiorców uprzywilejowanych, np. MPK, szpitale, itp.
Tłumy

o „Smietana" zamiast paliwa
o 4 godziny na uruchomienie autobusu

Dyżury

•AWARIA ltUROCIĄGU WODNEGO W EC-m • KOMUNIKACJA W OPALACH • OI
KRESOWE WYLĄCZENIA. PRĄDlJ • !l'ELEFONY NA DYNAMO.
·
c;::::;c::-Od kilku dni na Bałutach kalo- wil!, ło 11>rawa ciepła. Wył11czenla
ryfery Illo tylko letnie, a tempera- prądu robl!I 1woje.
tura w mieszkaniach obniżyła się
Podobnie jest na Pole1lu. 1orzej
o kilka stopni. Co jest tego przy- natomiast wygląda sytuacja na WiHYllll?
dzewie. Zamarzają Instalacje
Jak 114 dowiadujemy w dyrek- wodno-kanalizacyjne na klatkach
vjł Zespołu
Elektrociepłowni
im. schodowych I w piwnicach. Mamy
W. Lenina w Lodzi, w Pllltek w awarie w kotłowniach lokalnych EC-III nastąpiła powdna awaria mówi · dyrektor techniczny PGM,
rurociągu wodnego. Pr1y obecnych
Romuald Salskl. - Pękły l?'Zejnlmrozach nie ma nawet mowy o kł na poczcie przy ul. Armil Czerł,ym, aby motna było awarię tę
wonej 28b. W bat'dzo cidkl.ch W.usuną6. Awarię usunie się dopie- runkach :tyjll mieezkai\cy baraków
ro wted1, gdy będziemy miell tyl- przy
ul. P.ezybyszewskłego 211. Od
im minus S stopni mrozu. Zakład kilku dni pozbawieni •Il wody,
Sieci Cieplnej w Lodzi upewni którll dostawali z pobliskiego „Polniezbędny sprzęt, m.ln. koparki i mozbytu'', gdzie pękła rura wo1pychacu do naprawy przecieka- dociągowa. Na uczęście do bara~ącego rurociągu wodnego w EC-III. ków dochodzi jut ciepło.
Na szczęście - jak nas poinfor- Na Górnej najlepiej drlaiajll
mował wczoraj z-ca -dyrektora ZSC
w Lodzi, J. Piechota - nie ma- kotłownie lokalne - mówi dyreNa
my w tej chwili awarii rurocłll- ktor PGM, Jan 8tępłńsld. większych awarii przygo16w cteplownlczych. Jednald:e nie- wypadek
pokoi nadmierny pobór pary tech- towujemy koksowniki, które bę
nologicznej przez wiele zakładów dziemy ustawiać, gdy zajdzie poprac:y. Doś6 powiedzie6, M tylko trzeba praa na wolnym powietrzu.
Koksowniki robimy sami, gdyt
I EC-II w 1obotę zakłady pobiewlem1, te zdajll one egzamin narał)' 460 ton pary na godzin„ zd
w czasie dutych mrozów. Po
w niedzielę, kiedy przeclet nie wet
ludzie mają gdzie się ogpracowały, niewiele mniej 420 prostu
ton. Rzecz jasna. odbija Ilię to na rzać.
01rzewanlu naszych mieszka!\„.

*"

J'&llUMI

Zl«<ma 10, p.
Pluta,

• Sródan!eśeie (al. K~ciunki
EugenluH Jąsió

1, p. 117) -

ski,
• Widzew (\111. .Airm!f Oze!."W'onej 30, p, 30) _ Henryk Religa,
• Pa'b!am.ioe {Ul. AirmH C2erwcmej 16, p. 12) - Włodzimierz
Du rajski,
•

Zgiea ('ul.. ArmH Or.erwoWacław

nej 1, p. 37) chaóskl

Ko(I)

•

„.<>braidowalo Prezydi'llm Rady
Narodowej m. Lodzi.
Omawiano
m. d:n, plan ł budżet województwa na ten l'Olk
oraz problemy
!ZIWakza111la patol<>aM apoleomych.

Jak oni•

Zima znów mocno ,,namieszała"
w szkolnych progi amach nauczania. W coraz większej liczbie łódz
kich podstawówek zamiast nonnaln1ch lekcji polskiego, matematyki
f biologii odbywaj!! 1tę zgoła In"• zajęcia - łwieUicowe, dla tej
nielicznej dzleciaml, której udaje
1lę dotrze6 do szkół.
O Ile w ubiegłym tygodniu w
województwie łódzkl?ń nieczynnych
było ł8 szkół podstawowych, obecnie Ich liczba wzrosła do Tł. W
tylu. podstawówkach zawieszono za·jęcla od wczoraJ do środy. W Lodzi tylko na Górnej pracuj11 wszystkie szkoły. Na Bałutach nie ma
lekcji w 14 P.lacówkach, na PoleIłu w 10, na Widzewie - w
S, a w Sródm!eścłu - w S.
W
miastach poza l:.odzl11 nie pracuje 9 1zkół, a w podłódzkłch gminach - at 34.
W szkołach, które na razie nie
uwte1tly zajęl!, 111adła dośd mocno

frekwencja. Kiedy na dworze mróz
I jeszcze śnieżna zawieja, rodzice
wolą nie wypuszcza6 dzieciaków z
domu, zwłaszcza maluchów. Nam
się tet wydaje, te lepiej opuścić
2-J dni zaję6 1 powodu mrozu
nit tydzleó 1 powodu grypy. Jeśli
bowiem nawet w szkołach jest dostatecznie ciepło, to jeszcze trzeba doi\ jakolł dotrze6, a z tym Bii
kłopoty, bo komunikacja ostatnio
mocno szwankuje.
Na razie czynne "
wszystkie
prżedszkola, do których maluchy są
dowoi!:one lub doprowadzane przez
rodziców. We wszystkich tych placówkacł:i jest w miarę eleplo, choć
w wielu wypadkach trzeba wspomaga6 piece czy kaloryfery elektrycznymi grzejnikami.
Szkoły ponadpodstawowa
nadal
pracują, dla starszaków nie ma taryfy ulgówej. Chyba, ie sama aura wreszcie 1lę ulltuje.

J,

Tydzień

I•
Oprócz tego wyposażenie mieszkania stanowią jeszcze: grzyb I
zaciek na ścianie, karaluchy, myszy i szczury. Temu wszystkiemu
towarzyszy obrzydliwy smród na
korytarzu, - mimo że klozet (bez
drzwi) znajduje się w osobnym
budynku na podwórzu.
W takim „mieszkaniu", o powierzchnł 12 m kw., tyje inwalida
I grupy, Andrzej O. Dom, który
ma jut podobno 1150 lat, o dziwo,
wc!ąi stoi jeszcze p;zy ul. Suwalskiej 22.
- Czy był tu kledyl remont?
Lokatorka z I piętra mieszka tu
od urodzenia, tj. od 82 lat:
- Tak, panie, był, ale zaraz na

na drogach

KOMO IIKAT
Z Okręgowego

ZwilliŚ\l

6pdł-

„

żyją?!

•
WCl210d"&j
obradowała
Wojewćdzlka Komisja do Walki u
Spekulacją 8Jllalmując sytuację w
prywatnym tr&I1S!POrcie samochodowym.
(K. K.)

Do IO W'Y'P&dk6w donło w ubi„
glym tygodniu 11& łódrnkloh dra-ga.ch. Jedna oeoba IEi!Ilada w dirodze do s~itall&, w 22 ro9tały ran..
ne. Jeden wyipa.dek
spowodowal
pijany kierowe.a., czterech lniny,oh
na „podwójnym 1azle" zatrzymala milicja. za.notOWMlO 25 kolizji,
p!'IZeważnie z powodu §1.l.skich naItr„ W. M.) wler:rehln!.
(K. K.)

cklelm.I Ml~l:"&kllcli w Lodzi otrzyma;liśmy lromun!lk:at, lrltóry prątaic.zamy w całości 1 W zwi.ą'Zlku &
zaleceniem ~ centra.lnych, a.'by

(.a„)

Równlet

I

{ab.

łam

liczba oznacza temperaturę .zamarzania. Natomiast temperatura gęst
nienia, pnzy której blokują się filtry, 'IY)'nosi teoretycz.nie minus 20
stopni Celsjw;.z.a. Ale to Jest teoria„. Ratujemy się, dodając do paliwa na.my. Do tej p()II'y .zużyliśm1
już ok. 3 ton.
W ororaj po poludal•liu p!.'2Yho1owano s miasta 18 wozów _ k<llntynuuje C. Lewy - dz!A do połud
nia - 2, ale 14 Innych rownlet
zjechało s tru ze wzgl~u n.a .za•
marzanie paliwa. Mimo kłopotów
drzisiaj wyjechało z n.a:s-j zajezdni 97 autobusów, tj. tyle, iłe mi.alo
wyjechać. Ale było to mo0t1iwe tyl.
ko dzięki temu, te w nocy pracował'<> dodatkowo 20 osób w godzinach nadliczbo<w:Y'ch.
Jest j e.szcze jeden B'Zllropuł. Praktycznie cały czas poświęcamy uruchamianiu „.zama=nięty<:h" wozów.
A pTZeCie:!: I'O'Lrnaitych u&terek nie
brakuje.
Kiedy to naiPrawiać? ..•
Może &ię 21dair.zy6, te mró.z puści, a
my I tak nie będziemy mogli jefdzić jak trizeba., bo k!alejka wozów
do na.prawy l:'ośnie. Do tego 30
kierowców 2lmOgły w!l['U.!Jy _,
Pasażerowie MPK klną na czym
świat stoi, ale ~ praooW1Ililrom
tej
tlrmy t~ nie n:ra czego za.zdrości6.
A w .zajezdni przy ul. Kraszewski-ego, w hali napraw, pOl)JSUł się nadmuch ciepłego p<YWietrza I termomebr pokaizuje 7-8 1,toipni.

J>l'ZJ'2llllllllłe

pcm-cs:rxm~h

śriodików

na pok!rycie

et.rat".

I,,.__

Izbę, jak pan O., ogrrewają
pomieszczenia grzejnikami elektrycznymi.
Trzeba przyzna~. te l cala okolica wygląda dość ponuro. Przy
ulicach Suwalskiej i Zarzewskie1
przed domami stoją pojemniki, do
których pracownicy MPO nie zaglą•
dali od tygodni. Smlecl zagradzają wjazdy do bram. Dobrze, te
jest mróz...
,
Lokatorzy doma Pl'IJ' al. Suwalskiej 22 mówi". :l:e odwiedziło lob ju:I: osiem komisji z PGM
Lódt-Górna. Jeśli to prawda, to
a:I: strach pomyśleó o kwalifikacjach członkó\V tych komisji. Sytuacja
dojrzała ju:I: naprawdę do
początku„.
tego, żeby tą posesją zaintereso- Na początku czego?
wała się Dzielnicowa Rada Naro- No, zaraz po wojnie, bo ,fak
dowa, czy td naczelnik Górnej,
bomba uderzyła, to dach się zaW.M.
wam„.
Od dziesiątków lat ludzie cl tyją w strasznych warunkach. Teraz,
podczas mrozów, całymi dniami
pr:rebywają w kuchniach, bo tylko
tam •Il piece. Cl, co mają tylko

Grudniowi spekulanci

wzrost eeny śm1etamy nie pr.zekra·czał Ul proc. ceny obowiązują
cej do dnia Sl gruónia 1986 r. od dnia 13 stycznia 1987 r. na całym terenie woj. łódikiego
cena
M.aterla,Jy do ws.zczęcia 20 posię
1 butelki śmietany 0,25 litra o za- PQWań pl'.zygotowawczych przekawartości 12 proc. tłus= wynosić zano w wyin.tku d•ziatań 81Iltyspekubęd%ie 34,50 zł, 111&flomiast o upr2l0prowad:ronych
w
laicy.jnych,
wairt.o.łcł 9 proc. ~ za ~. grudniu w n&S!l:ym województwie
p!'%ez MO, ORMO, IRCh I pra<X>Wll\i'ków kontroU ziwwodowej.
Na lłe tys. d. oceniono warloś6
llllreławlirowamych
towarów, będą-

c•••

jedną

• Wernisai!: wystawy Jolanty Ho_
ja.nowskiej-Kunko! pt. „Scenografia" - 14 bm. o g.odz. 18 w „Galerii '78" (ul. Bratysławska 6a).
• Spotkanie z Wa-0lawem Sa.dkowskim - redaktorem naczelnym
miesięcznika „Literatura na świe
cie" - 15 bm. o g·od"Z. 111 w Cen- ·
trum Kiultury Mlodych ~. L<:ikatomka 13).

cych pr:zedmlotem spekulacji i gotówki, pochodzącej z uprawiania
tego procederu. Na zapleczach sklepów odnaleziono uk:ryte przed klientami towary wartości 106 tys. zł.
7,1 mln zł wynosi wartość mienia
zarekwirowanego u podejrza.nych
na poczet przysdyeh grzywien.
(ab)

~A!/F~~~~!'1'A~~~~?;<J.9J~PA~~P.l~iif2:i.itz:...J!Zaf...A:=-~'-L:~-~:::::=~~~-~--~:'.21~~~~~~,.,;!7.1;~h-
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WAZN• TELEFONY
Pogotowie MO
Strat Potarna
Pogotowie Ra-owe
Informacja 1łutby edrowla
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„.
ffl

18·15·11

lnformacJ• łe1etontczna
Informacja kolejowa
Informacja PKS
Dw. centra1n„
Informacja kulturalna
Po1otowłe deptowa&cze
Po1otowte eoeraełJ'C!Slle
l'.6dt P6łaoe
Udł· Poludnte

~~

113
11-15•51

„......

11-n-•

..

11-111-ll

,..........

Tł·H·95,

dłwtaowe
Tł-ł0-'1,

991
llUZBA
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TELBPON ZAUPANIA.
IS•ST•IT
Hil!ITORD RUCHU BEWOLUCYJ•
NEGO (ul. Gdańska 13) godz.
Mt.ODZJE20WY
TELEFON ZA•
11-17
Ul'ANIA - 13·10-68 czynny oo
ODDZIAŁ
BADOGOSZC:S (Zg1erponted:dalka do
pl11tku
w
1ka 1ł7) Jod.z. ł-lł
godL lJ-18.
HISTORII MIASTA LODZI
(Ili.
TELEFON ZAUPANIA lllIA kobiet
ogrodowa 111) godL 11-ll
I et~„ problemOWlł 1'7-CO-U
Wt.OKIENNICTW
A
(PłotrkoWOll
W !rodL lt-11.
192) &od.•. 10--lł
TELEFON D'-A &ODZICOW
13-IC·ll porady w:rcbowaw- . SZTUKI CWtt:ckow•kl... 11t llOdZ, 11--lT
ftYDDJ' od poatedzlał
POLSKIE.J WOJSltOWW BLOZ.
n do pt11tku w soch. 11-11.
BY ZDROWIA (2e141owniec• 'ł)
11odz. 111-18,
'l'BA.TR'I'
MIASTA ZGIDZA. (D14browńłe
llO 11) godz. 10--1d
'W11!lLJtJ - eoctz. 11 „l!!otTI a oMIASTA PABIANIC (pt. Obroń
dunow"
ców Stalingradu 1) godz. 10-U
NOWY - g~. 11.11 ,,'!luna"
MALA SALA - godz. 17 „Prz,,..
szedł mętezyzna do kobjety"
•
.JARACZA - godz. 11 „Gałązka
zoo
czynne w godz. 1-15.30,
rozmarynu"
(kasa do godz. 14.30).
MAt.A SCENA - godz. 19 „Goni·
PALMIARNIA czynna ..,, godz.
kle łzy Petry von Kant"
10...-19 (prócz poniedziałków).
T.15 _ godz. 10 „Tytus, Romek I
A'Tomek"
KINA.
POWSZECllN'I' - godz. 11.11
„Dom Bemardy Alba"
IWANOWO - „!!!oleli: l 'Loldl: ••
MUZYCZNY - 11odz, 11 „Kopo!."'°
pot.,
Dzikim Zachodzie"
nek"-, 19.30 "Wesoła wdówka"
b.o, godz. 11.30, „!Io.kie olała"
(zamkn.)
USA od lał li - IOdL .,.11,
BTUDY.JN'I' IOdL li „W-

•

•

tł.IO

leN

PBZBDW!OINDI ""'
"r Jr"
USA od lat 11 - god1.
10,
11.30, 11, „Bolek l Lolek
na
Dzikim Zachodzie" - pol. b.c.
godz. 1&, 1T
POLESIE - ,;Powrót J'ed1" USA
od lat li godz. lł.30; „Indiana
J'on•" USA od lat 11
1odz.
11 19.11

wt.OKNIABZ - „Dawne
temu
w Amecyce" - USA od lat U
godz. 10 H, Ił
WOLNO!ld - _ 1111J'IHI
Ht.gawosy" - usA od lat 18
tods. ie, &1.11, 1ue, "· tt.•
WISI.A. - „Pu~row· r6ta
I
Kairu" USA od l&t li ,oo... ...
li.IO,

tł,

ZAC~A

1T.SO, 10

- „Proteotor" - VSA
od lat 18 - godz. 10, l'f, lt.:!O;
„Bole!r l Lolek na Dzikim Eaohodz.le" pot. b.o, IOdS. 11.lS,
1UO

STUDIO - „Udecska w aOG" USA od lat 18 godz. n, 19.30
STYLOWY - „Dotknięcie MedU•
iy" ang. od lat 18 god1. 1',
19.lS
D.KM - Najgłołniejsze westemJ'
świata godz. 18, 18, 10
OKA - „Honor Pr1zz1ch" USA
ed lat 11 godz. I.SO, 11, lUO,
18, 18.30

GDYNIA - Jttno ftOlll stop ed
11ods. L-n I ,Powrót ledl" t1SA od !at 1I
KALKA - "Wlellra podrdt llOllle
& l.ollu!' Pd. ...... fOds.

„

MŁODA.

GWARDIA. - ;,spokojni•
tylko awaria" USA od lat
1~ godz. 10, 15, lT.1~. 19.30: „Tato, nie bój się dentysty", po!.
b.o. godi. 1!.SO
MUZA - „Czy leci I nami pllotT" USA cd lat U 1odz. 18,
to

18.30

t MA.JA -

,..Jelonek Bamb! połwiat" rads. b.o. godz.
„Ga-1a - chwała bohaterom" poi. od lat ta godz. 18
POKO.r - „Gremllt18Y rozrabiaW' USA od lat 11 tods. 15.30,
anaje

148,
67.

Olimpijska 'f a, P1otrkowslra

Pabtan!ce - Armil Czerwonej T,
Konstantynów - Sadowa 10,
Głowno _
t.owtcka 33,
Aleksandrów - Ko~cluszk1 4.
Zgierz - Sikorskiego 16,
Dą~
browsklego JO
Ozorków - Armii Czerwonej l'f.

1łl

lT.IO,

li.IO

aOMA. ,0. K. J>fteriel'SY" pot. od !;t li IOda. UO, tł,
tłJ IHM umll:nl"7
- &Odi,
lUt

ITOKJ - Ktull :rttmów Dz1eelę
oych „Relax" - „El.ektronlczne
babele" czes. od lat 11 godz.
18; Klub Filmowy „Oscar" „Menedter„ pol, od lat 18 godz.

DYZURY l!IZPlTALI

Chirurgia urazowa - llzpłtal ua.;
.Tonschera (Milionowa lł)
Neurochirurgia _ Szpital I&
Kopernika (Pabianicka 82)
Okulistyka
- Szpital
Sm.:
.Tonsctiera (Mllionowa 14)
Chirurgia dziecięca - l!lzpltal
im. Biernackiego (Pabianice, Karolewska 68)
Laryngologia dziecięca - Szpl•
titl Im. Konopnickiej
(Sporna
38/50).

li

!!WIT - „Wodne dzieci"
ang.
b.o. godz. 16; „Tanie plenią
- dze" pol. od lat 15 godz. 18.30
SOJUSZ - „w niewoli u Wikln&ów" radz. od lat a godz. 16;
„Mokry Hmal" poi. od lat 18
lods. lUI
AP'l'DI

MtoMewtesa •,
-.

~bl'ow.ldqo

Klł!lamtana

li,

i:.utom1erska

-

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

clńsklego

22)

t.aryngo!og\a
Szpital Im.
Pirogowa (Wólczańska 195)
Toksykologia - Instytut Medycyny Pracy (Teresy 8)
Dora:lna pomoa okulistyczna ut.
Zapolskiej l - Gablnet czynny od
1'-ł
rano w dni powszEdnle,
w dni wolne od pracy ca111 do•
~ tel. '3-11-Tt wew. 18.

J
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"DZIENNIK ł..ODZKI" - dziennik Robotniczej Sp6łdzlel ni Wydawniczej „Prasa-Ksląłka-Ruch". Wydawca i Ł6dzkie Wydawnlotwo Prasowe, Ł6dź, ul. Piotrkowska 96. Druk:
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I

DZIENNIK LODZKI ar li (1IUGt

•-M

I

: '

<I

I

./

I

I

