Spot kani e W. Jaruzelskiego
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Na s tę pnie, po<i czas wliyty w Watykanie, W. Jaruze ls ki odbył rozmowę z watykańs k im se kietarzem
stanu ka rdynałem Agosiino Casarolim.
Łącznie
wizyta
w Watykanie
trwała blisko tny I pół godziny,
wliczając w to odwiedziny w mu----~
zeach watykańskich , Bazylice św.
Tyle upłynęło od chwiU, gdy pa-, Czyrek, Marian Orzechowski, Zbig- Piotra i słynnych ogrodach.
pleż, wychodząc naprzeciw swego nlew Szałajda, Witold Lipsk.i, AleDyrektor watykańskiej Sala Stamgośc!a przed próg biblioteki pry- ksander Krawczuk, Adam I.opatka
watnej w Pałacu Apostolskim, u- i Jerzy Kuberski.
(Dalszy ciąg na str. S)
~cisnął ,rękę Wojciechowi Jaruzel1klemu I pozdrowił go słowami
„1erdeeznle · witam" do momentu,
gdy do bibliotek! zaproszono również oficjalne osobistości towarzyszące przewodniczącemu Rady Pań
stwa.
Jan Pawel II, zwracając Ilię następnie na zakończenie
audiencji
do Wojciecha Jaruzelskiego i wszy.
stkich towarzysząe;ych mu osób,
zgromadzonych w sali konsystorskiej, nie opodal biblioteki, podkreZYł..Y PRZEDE WSZYSTKIM ZAPOZNANIU SIĘ śl!l „niewątpliwie historyczny" charakter wizyty I :tyczył, aby „wyZ WARUNKAMI PRACY W TRUDNYCH ZIMO- dala tak bardzo
upragnione owoWYCH WARUNKACH, ZASIĘGNIĘCIU OPINII ce dla Polski i dla Europy".
W drugiej części audiencji u
W NAJWAZNIEJSZYCH SPRAWACH NURTU·
papieża,
po zakończeniu rozmów
JĄCYCH LUDZI PRACY.
vr cztery oczy, wzięli udział Józef

llODZKI

11 BM. CZl.ONKOWIE KIEROWNICTWA PARTII - BIDRA POLITYCZNEGO I SEKRETARIA·
TU KC PZPR - ODWIEDZILI ZALOGI WIELU

ZAKLADOW PRACY I INSTYTUCJI W ROZNYCB REGION.ACH KRAJU. SPOTKANIA, A
ZWLASZCZA BEZPOSREDNIE ROZ1\10WY, St.U-

w. Mokrzrszczak

Z. Messner wgminie
Góra Kalwaria s
0

CzZonelk Biura Po141)'amqo JtC

Pim"R, premier Zbleni- Mes111w
p?T.ebywał WC!lOr'aj wru • wioai>rem1«em Józefem K<l!Z!ołem wśrod
rolnl,k ów w gminie Góra Kalwaria w atol. woj. wANzawskim. W
Roln1-c.zej $półd~elni ProJukcyjnej
w B~n i-osze premier w:rrat:il t.rZm1nle dla &tarań spółdzielców o .uipewnfenie w trudnych zimowych
waM.mk.acll odpowiednie.go
rytmu
produkcji I doetaw p1'od6w Nl1nych
n.a rynek. Pobyl .l.d w placówkach
gminnej 9J)ólckr:!.~ln! 7Jbign.Iew Metimer wylrorzystał na zaznajomieni•
9ię ce tttalllern u.opatn:m!a m!ejsoowej lud.n~ w opal oras w pod..
•tawowe e~ ~.

kn7nau.k. ao.d octwledzll w &oc:haiozewie Mu:i;eum Kolei Wąsko
torowej, u.poom.a! 11!1 li działaLnio.ł
oi" tamtejszej mtodizierowej i;póldzi-elni mii!67:kainiowej
„Victoria"
or.a.z prac!\ służb komunalnych w
ok!rEel.e zimy. Odwiedził również
kolejarzy węzl& PKP w S~ernie
wica.ch. Interesował 1'111 kh pracą,
wa.l'tlallk&ml
rocj aJino.-<byt<> wym i i
mieszkaniowymi. Sporo mówiono o
trudno9ci*lb pr~ lrolej&l"Z}' w okresle &!my. RdOOtiD.dey 1karlyli sic
m. 1ft. na kłopoty Pl"'Z1' rozmraża
nJu zwrotnia. Mówiono o Jwntean.ockil

moderrnirzaA}t

biekiłó"w.

n1Qt6ry-cb

~

Nowe zadania wvmaga1a
nowvch rozwiazan X
W ZA.Kl.ADACH PRZEMYSLU BAWELNIANEGO „POLTEX" &'O§oil wczoraj 1 robocz" wizyt" członek Biura Polityezneco, sekretarz KC PZPR - JAN GLOWCZYK. Jej rlów·
n;ym celem b;yło zebranie lnformaoJi na temat 1tartu tego, załrodniaJllCleP prawie ł,11 tn.
pra.oowników, przedsiębiorstwa,
w uowym roku, zebranie robotnlczyoh opinii i ocen na temat
DOW7cb mechanizmów ekonomicznych, które towarz;y9zy6 będll
drailemu ełapowl reformy, a tak.te za.pozna.nie się • warunka·
ml pracy I łyola zalol'i w utrudnioD7ch zimow" au"' wMunkaoh.

Tow.~~ Ile
tak:łe • prezyldlum Wojewódzklej

„Po!tez"' dał w ubiegłym rok.u Aułu 'ab. roku przędzalni• uzyskana ry~ek towary wartości 8 m\:1 zł. ta już pełną .zdolność produkcyjną
O 12 proc. w 1t.osunku do 19811 r. I będrz!ii dostarczać rocznie o 1.150
zwi ekszył
eksport bk.anin, które ton przędzy więcej niż prmed mowy.9yłane
1ą d-o
kilkud1lieslęciu demizacją. Zwiedzając ten wydz iał
krajów świata. Dzięki rządowej de- J. Gł&wczyk w bezpoś rednich rozcyzji .z 1983 r. udalo si ę przed si ę- mowoch .z robotnikami int .,. resował
bi-orstw11 J:l'JlodE!t'n !wwać n iektó!'8 ~ ;.- ·a"!"tm:t'łm! prar.y, ZłlNbkam l .
wydziały , m . In. pl.'Zędzaln l 11 „B". , Pytał o nlezaW>Od:ność nowych maZaJns,talowano tam radzieckie, czec- s.zy;n, o kłopoty ! trudnoś:i.
kie t polskie urządzenia. We wrze- Pra~j~ aię tera.z o Wiele łat- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - wiej - powied:z:l.ała Stanl1ława Ga·
Jewska. obsługująca .z1rzebla.tikę. N·'>'W• m~y pracują szybciej
l ni• pauj11 •ht talk czę!Jto. Na dojady do pracy
ja oeobiścle nie

Kom!.sji
Koo.trolno-ReW>lzyjnej.
Podczu dywkuajl mówiono l> bieżącej dzlala~ komisji oraz zamier.zen'iach na najbliils~
pr.zywość. Podkreślano, że rol" organów kontrolnych je9t (a przynajmnie powinno być) n ie tylko szukan(e błędów l l• ~ranl~ w!·nnych,
ale również pokazywanie po7.ytywów.
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RABUSIB
W DOCJ' do l'ffłaunejl W Dl„
wielkim mlutecaku uzclrewiskoWJ'm na połudllllu Francji wdarli •lę złodzieje,
Zabrali niewielki\ kwote pieałędz„ li kUJ'
i zaczell
rozkładad na.rzedllia,
by dobrad Bię do szafy p&ncernej, gdy kto§ głośno odezwał
się
w ciemno§ci: ,,Witajcie!"'.
Złodzieje uslyszelł lekk:te 1r.leszozenie, po czym 'li końca sali odezwały 11le ebryplace iło
wa: „Dzień dobry. Ku-kul". Za1zczekal pie11, samlauczał kot I
podniósł 1lę taki rwełe1, łe o•
budził tlę ilt>laCJ'
~ piętrze
wluoleiel re1tauraeJI, Rabulł•
uoiekll, 11011ławlaJae
W7U'J'chy.
Złodziei W)'atrUQ'IL- m6wł"69
kawka.
ZAMIAST A'BKOBIK11-

•tosun-

Na ilwi~e łyJe ok. n ł7L
ptunkcSw p&jl\kcSw. Pow1zeob·
nie wiadomo, te paJP,kl prowa.dzą samotniczy tryb bela. Je4na.kte równlet wśród nieb "'
wyjątki. Ostatnio ekolodzy przeprowadzili interesuJl\ce obserwacje w rejonach tropikalnych,
gdzie niektóre
pają,kl tyją w
koloniach, liczących często ponad tysiąc osobników. Zdaniem
francuskiego naukowca Bernarda Krafta.,
lączP, się one aby
wspólnie polowad. Pająki te bu.
du ją gigantyczna pajęczynę osiągającą 5 metrów kw. Rozciara s i ę ona poziomo
m'.ędzy
drze wami lub na wysokiej traw ie.
Opr. M. C.

e

cri"' -

m.
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Na 11d,lęclu1 papieł
sztukJ watykańskiej,

prezentuje

•

•

s

·l lt6ra u.roku e11.łą
w poniodzia.lek kolejny punkt kulmtn.acyjny. Jak oceniają_ fI!eboorolodizy, tego dnia w niek!tór'ych ozę
ściacll Europy było n81Wet ,zimniej
nl:t na biegunie północnym. Spośród wle1'kilch mial9t naszego kon~ s1?na•,
wiedzoiła w tym
Europę, osi11g.nęla

tyn~tu .naJini~

temperatu~

ia-

notowa.no w t-mlllonowym Lenin~
gra<b!l.e - mima 43 ~ Celsjusz&, oo .ta.nowi rekiord absolutny
w ciągu ottatn1tch 244 Lt.t, Io jett
od pocz:11.tku notowania danych m&.
teorologiC2lllych w tym mieście.
Na półlniocy Norwegil, olrolo 200
km od Oalo, w ttacji meteorologiem.ej Drevsj<>e temperatura &padła nawet do miinus 47 s!Joipni CelsjuSlZ&, a we wschodniej Sybe'l'i~ do
minus 60 at<>pnl.
Liczba śmiert~ych ~-a~ &~ty
cznej zimy !'lęg.a jut 200 - po!nt-ormowały
we wtorek
agen-cj-e
prasowe.
Nieustannie napływa1ą
doniesienia o sk!utkach
mrozów,
śnńeżyc,
lawin oraz spowodowanyeh warunkami atmosl~c:znymi
awarll i wypadków drogowych.
Wczoraj rano w woj. walbrzyslcim i krośnień.9kim not.owano ml·
nus 31 st„ a w LopU!l'"llTlej k. No-

~

Tul'll

~

'WW!lin7-

w.al1 mi'l'.IUI h llt„ • ltdlel. w Poroninie bylo ml!Ilwi 30 st., a w Za·
~em mlni.ia 27 et.
Za.syp.anie i oblodzenie diróc 'st&·
to e!ę jedinl!I z glównydh przyczyn
powa.żnych zalkłóceń w kull\łowanha
autobwów PKS. Do T rano na planowa.ny.eh ok. :13,S tylt. kunów od~ano bllaloo 2,S tyw„ a opótnl.0nych było blisko !!OO,
N ad.al ~eporw.ałr banho powa4lna zallllócenla w ruchu poetą.
g6w mitldzynM'Odow}"Ch, zwłiaM".<lz&
jadących do nu • południa. „Batory", krtóry miał by~ w Wa.rszavtie w poniedllialek o 10.30, d10t.arl
do niej dopiero we wtoreik o 11.86.
Tlr.z.e ba UZl!laezyć, te cale to ~pó:f
nlen"!e miało miejs~ przed granicą na"zego kma.Ju. Natomiast „Batory", który m1al prrzybyć do Warszawy we wtorek nie dolec'1ał 1o
granicy tego dlnia do godziny 15.
Z k<Jilel „Ba.tory", który mtał wyjechać z Warsr.&wy dq Bud.apt-sztu
w poniedziałek, przesun i ęto na wtorek po południu. Spośród 600 pasażerów, rotórzy wykupHi bilety na
ten pociąg, do południa we wtorek
zrezygnował<> z podróży .zaledWie
30, m im<> :!:e przecie± nale±y !i'!! Ilc:zyć z powatnymi lrompllkacjaml

Wojc1echowt

album

Echa wizyty polskiego
przywódcy we Włoszech
O wielllmm &ldnter"90Wuilu W'lrzy. cznych

cwiąa6w

Ul Wojolecha Jaruzelskiego we Wlo. wspólnego

polsloo-IW'łosltlch,

d:ritał.ani& n.a rum odnecll 6wiadczy f.alklt, te wszystkie prężen1.a I pokoju oraz perspektyw
tamtej&H r.b!imniki zamieszczają, rozwoju etosunkdw bilateralnych.
przewa:!lnie na pierwszych a~ronach,
obszerne re1a.cje I k<>mentar:z;e dotyczące pierwszego dni.a pobytu ol'ladzledk:i dziennik; „Prawda" I
patr210ne li=ymi z;djęciami.
Podkreśla się zarówno bogat11 o- „Socjali~t i cze9kaja Industria" .z 13
bm.
opublikowały omó\Vienle 'i''Y•
prawę protok<>lamą powH.an1a pr~e
wodni cząceg<> Rady Państwa na lot- wiadu Wojciecha Jaruzelskiego dla
n isku, jego w!.zytę w siedzibie ore- włoskiego dziennika „La Repubblizydenta i premiei.a, jak tet c-!e(Dalszy ełllf na air. J')
płą atmooferę oficjalnych rozmów,
i-eh lronltretmość ! rozległą tema.tyk41.
N1•k!tó!"41
dztenniilli
ltomentu:1"
kagm«i<ty
"WYSt!VPleń
W.
JatruHlskiego
I
B.
Ora:z!eIO na PI'%YJęcl'll wydanym na
czeld pol.sklch Pei, uwypuiklaj11e .twiero~• iłot:rczą.oe bistory-

•

Zimowe kłopoty • Ile będzie kosztowała wizyta
papieża •
HC:1ppening w wydaniu włoskich parlamentarzystów

KONFERENCJA PRASOWA
MIN. JERZEGO URBANA
(

.Jaruzelskiemu

CAii'

~ otyiodnl~
konferencję
prasową
rzec:anlk!t rządu,

- Nie. Od~ li• utomlut rosmowy aenerała Jarualskiego oraz
Jerzego Urbana wicepremiera Zbigniewa Szałajdy
../ rozpoczęło pytanie kora1- 1 przemysłowcami włoskimi torupondenta crecldej 1azet7 Riz01 Pa· jące dron do podpisania umów w
przyszłości.
S"tll:
A oto kolejia pytania:
Cz7 podczas • wlz;yły pn. Jaru- Jak wygll\da sytuacja ener&'ezelskiego we Włoszech bedPt podtyczna
kraju, zaopatrzenie w ciepisane nowe umowy dotyczące
współpracy przemy1lo,vej Włoch I pło i energię elektryczną zarówno
mleszkaii, jak I przemy1lu'l (AssoPolski?
ciated Press)
- Rząd ubolewa na« trudnołcla·
ml, które dotykaj11 ludno•ć w swl11zll:a 1 ciętką simą. Władse podejmuj, wiele ltarafl, aby
trudną
aytuaef• ułaaodzlć.
Sytuacja w
U.U ealeto kraju JO aa tak oministra

• Zimniej niż na biegunie północnym • 200 śm_iertelnych
ofiar mrozów
Kłopoty z komunikacjq

BOK8

Klel!J' moda ..-n: _.
osęla w USA
m!Jad, nał7ch
mlast pojawiła 1lę nowa „teoria". Okazuje się, łe harmonijnemu rozwojowi eta.la kobiety
najlepiej pomaga
irenowanle
boksu, Oczywiście, niekonieC'l·
nie na ringu, leoz w warunkach
domowych. I ota w USA zwolenniczki smukłej Il.nil zaczęły
z całym po§więceniem obljad w
•wych mfeszka.ni&eh bokserskie
gruszki treningowe.
PAJJljCZA. SPOI.KA

(Dalasy

mnłe1.

Oznacza 1o, łe lo1tałne ...,
gany dy1pozytorakie rotacyjnie posbawiały dopływu prądu na pewien
czu kolejne obszary kraiu. Ocenla 1!41, te przejściowo - na godzinl!I - dwie w i:iągu dnia, dotyczyło to tys!ęq ró:l:nych wsi · I
m!aateezek. W miar11 motnoścl un!kano odcinania dopływu pr11du
do większych aglomeracji, gdzie
np. dostawy wody I c:iepłll
do
gnejnlków uleżą od uopatraenla
w enell'gifl.
Kłopoty oteplowniotwa I ID:ldeenia w funkcjonowaniu elektrowni itpOWodowały, łe wl•l• mleaMoa doetarczana pnes IDlfl• !uu\ dogr:aewa 1141 aascn. nlerzadtykę zawodow" była W9 wtor.k 0 ko pne1 cał11 dobę - pow!ed:zial
ok. li ty1. MW nl:tna w
dzlenniurzOWI PAP lany Gn:ędo
ku do potrzeb odbiorcdw. W tej wlcz, dyrektor naenlny Krajowej
1ytuacjl italo 11• konieczne utny- Dyspozycji Gnern.
manie ognmiczeń w dostawach prP,du. W przypadku przemysłu sli:.Radykalne zwlękillzenle dostaw
gały one, jak Bill ocenia, ok. 700 ga:i:u do odbiorców komunalnych MW; dalsze zmniejszenie dostaw stwierdził dyrektor - na nie nodla tych odbiorców grozlloby po- towanym dotąd poziomie, stało się
ważniejszym! konsekwencjami. U- powodem wprowadzenia ograniczeń
żytkownikom komunalnym, w tym w utytkowaniu gazu przes przeludno~ci dostarczano o ok. 900 MW mysł.

Warunki praCJ' eergety1d
13 bm. dziennikarzowi
P AP dyrektor Państwowej Dy1pozycjl Mocy Jerzy Bekker "'
nadal trudne, wskutek czego nadal obowiązuje 20 1topleń zasilan!a. S" to konsekwencje trudno~cl paliwowych. W :związku z nied-0borem węgla brunatnego w ogranlczonym stopniu produkul11 prąd
el~rown!e „Pątnów" i „Konin".
Mniej energU nii zwykle wytwarza
w elektrowniach
,.Dolna
Odra" I „Oatrołęka", gdyt zmarml•t1 w11glel ma nl.łMą ,_~
powiedział

KOGO PRZ!'.STllASZYU Biii

I

Jan Główczyk w zakład:ch „Marchlewskiego".

w Skierniewickiem
W<:2J0raj (lS ltycznd&) pr.zebJ'Wef
• robocrzą wLzytą w wojewóMltw!e
skierniewickim 1!2!'.lonek Biu.ra Polltyicimego, KC PZPR, przeiwodn1c.zący Centralm.ej Komisji Kont.rolno-Rewizyjnej - Wlodzlmler:1 Mo-

We 'wtorek przebywający w Rzymie przewodniczący Rady
Państwa PRL WOJCIECH JARUZELSKI złożył uroczystl\ ~i
:iiytę w Watykanie, gdzie był podejmowany
z najwyższymi
honorami należnymi głowie państwa i został przy jęty przez
papieża JANA PAWI.A II, z którym odbył trwającą godzinę
f dziesięó minut rozmowę w cztery oczy.

t•

(l)alay

et.a

na

*·

I)

Wdowa
po Mao Tse-tungu

umieraiaca
~kalne dzienniki
w prowincji
Anhui podały ostatnło, te wdowa
po
Mao Tse-tungu Jiang G!ng,
odsiadująca karę dożywotniego wlezienia za spiskowanie przeciwko
państwu, partii I narodowi, szkody
wyrządzone krajowi pockzas rewolucji kulturalnej oraz llczne represje z tamtego okresu, jest poddawana leczeniu raka krtani. Jej
stan jest podobno już beznadziejny i jest ona bliska śmierci.
W procesie prz:ec!wko „bandzie
czworga" - czołowej grupie radykałów . faktycznie kierujących rewolucją kulturalną, Jiang Ging
o trzymała w styczniu
1981 roku
wy rok śmierci z zawieszeniem na
Snl.e tyca unieruchomiła pociągi w
dwa la ta. Po upływie tego okrepołudniowo-wschodniej części Anglll. su zam ieniono
pierwotny wymiar
CAF AP kary na dożywotnie więzie nie.

H dniu rokn lłoilce wze1zlo o godz. 7.39 zajdzie zaś e
16.51.

'

l'ellk1, Hilary, OrC1te1, Odoryll:,
Bad01"08ł

opty
w c1nłla ctzl1l1jn)'lll przewiduje
dla Lodzi , nułępuJac" porodę1
zachmurzenie
umiarkowane
wzrastające do dużego, okresami opady •nlegu. Temp, maki.
około -16 st. Wlałr 1łaby I umiarkowany
•
kierunków
wschodnich.
Ciśnienie o rodz, · 19 wynosiło 993,5 hPa (745,l! mm), temperatura -23, 7 1t. C.

ydarzer\
J'fll - Ur. P. Car011 Ile BM•
maroh.U komedloplsan fraaeuakl.
1741 - Z11L. I'. Ba.Der ......
aom antielald.
111'1 - Zm. •• A. ··~
kompoątor franomld.
182'7 - Ur. P.
Simlf....,_
1'1.._a6-ki ieocrar roe;r,Jllkl..
186'7 - Zm. 1. A. D, lllł'NI
mala.rz franou1kl..
11181 - Zm, T. lcibwana ~
log I hlstolor nlemleoki,
1947 - Utworzenie Ludowej
Sp. Wydawniczej.
197'1 - Zm. A. Eden, polityk
an&'iel1~.

Bol'&cń sapewnlaJ.._, te fortuna nie daje nczęścia, Trzeba
im wierzyć, Inaczej upewne
podzieliliby
ni-.

•i•

-

.

Dla pana

nóżkę?
- Nótkęl

.„

skrzydełko

ez;y

.ŁKS

Polonia

Goście mieli

Bydgoszcz 8:3

tylko

siły

pół

na

godziny

0:1 - Musiał (7 min.), - 1 :1 Siódemskl (10), 2:1 Rybowskl
(13), 2:2 - Bielak (21), 2:3 - Wąszewskl (22), 3:3 Piasecki· (37),
4:3 Piasecki (39), 5:3 Stopczyk (41), 6:3 - Ludwig (45), 7:3
- Slódemski (50), 8:3 - Rybowski (55).
Hokeiści LKS n ieforbunnie rozpoczęli pierwszoli gową eywall:racj~
po Ś'Wi<\}tecl'J!1o-n-oworooznaj przer-

choc!at mec:1 nl• b)1 wle<l!ldm W'ldowiislciem h<>kejowym. ~k.arue
Z11<Częlo sill zgodnie bowiem z tra-

w.Je. Przegrana w Katowicach at
1 :9 gprawila najprawdopodob."liej.

dycją pojedynków
llg>c>wyclt obu
zespołów od prowadzenia bydgosk iej drużyny. Zachęceni tym ho•keiścl Polonu podikiręcili tempo, aby
po półgodzinie kompletnie spasowa<!. W- ost&tnlej tercj~ dTU'Ży\Il.a .z
B)"d.."'<l!sZJCZy peJ;nUa jedynie rolę
n iezbyt dobrze spisujących si• sta-

że

wcroraj

na

trybunach

Pala!:u

SpO<rtowego zjarwilo si ę ulcdw!e
100 widzów. Wydawało się, że bEldzie ich wi ęcej, bowiem iC!'!Tli:;E~ra
twra w hali przy ul. Worcella jeEt
o wiele stopni wyższa od tej, którą o<lnotowują termometry w wielu łódzkich mie.s:llkaruach. Tak si.:
jednak nie stal<>. Cóż Hgowy h~ej

•

ty$tów.
Mecz nie

był

~jącr.

Za-

miMt efekbownyclt rajdów, cetnych
nie stwarza ostatnio wielkich wi- podań ! sbrzałów Więcej było balaga.n.u w grze, a ..._tpllwym urozdowisk SJ)O!.'towyich.
Hokeiści LKS wygrali a ~lonlą malicen!em tE.go meczu byłH:~n · e
. Na
BydgOS7JCz
wyt!(lllro I zasłużenie , l"O'Zld7.ielane pNez 1ęddów
lronto l.iKB Wl!)lsano at S4
rne
mdlnuty, 1 tego po Hl minut „uirob!ld" Stopaey1k I bra.m'kar:."2 Hahn.
Plet'W'Szy, protestując słusznie ueM. Okoński, polski piłkarz ~tę sz.tą (w starciu s p:nzecliwnilk!em
u. niepujący w Hamburger SV, wybrany do.mal lrontuzji), d'l'IUgi został najJepsrzym zawodn!kiem-cu- cemuralne liajanle swoich koleg6w
droziemcem,
IPr'ającym w
l'ld-ze w obronie. Zire&'l!ltą g4;y1by n!e te
obi. lkary, kxmt>o obu .zespołów byRFN.
W p1ebi9eycie p<l!pttlarnego m&ga- lioby róW111e.
Z JlllP~<l'WWl,oh na ~ l!POeyinu sportowego ,,Kk1kl!'I'I" zdobył
on 38 glooów na 4-0 mo~l!wych ł tiltań w łi<llkejoweJ eik$traldasie ni•
odbyt
•14s mem: w lta.toiw:icacll. Jak
wy;przedzit bramJk.a;rz.a Bayernu MoPAP do po;pobudnlowycll
nacllium Belga M. Pf!llf!a - 84 pkJt podaje
oru il1Jnego poi]Sklego pllkar-.ia Wło god7Jlln n!e st&iwlli li~ - nie podadzimierza
Smolarka
(Eln,t.racht j ą,c przy tym bidnej wladomośei
_ bo~jct pńeltleao S!JQcmiowF.ran'krurt) - 33 p!M.

Okoński,

ea..

SKRÓCIE

NOWY lłZECZNJlt PRASOWY BIAŁEGO DOMU
W Genewie odbyła
lłfl pierwsza
runda radziecko-amerykal\sktcll rozMarlin
Ftnwater,
1ekretarz prasomów w sprawie utworzenia centrów
maj14cych na celu tmmlejszenle ••- wy wiceprezydenta George•a Busha,
mianowany w poniedziałek
grożenia Jądrowego poinformowała został
we wtorek agencja TASS.
Szefem rzecznikiem prasowym Białego Domu.
delegacji ZSRR Jest ambasador do
CZTNNB SĄ PRZEJSCIA
specjalnych poruczeń Aleksiej Obucbow. Na C"Zele delegacjJ amerykanNA GRANICY Z CSRS
skle.f stoj14 wiceminister obrony USA
Richard Perle I spec.fal~ asystent
Na przejśclacb granlcmych
poi·
sko-czechosłowackłcb, tak drogowych
prezydenta R. Llnhard.
jak I kolejowych, wyst2'plły ostatnio
zakłócenia związane z silnymi mroBBBL'[ięSJWI BOZMOWY
zami I dutyml
opadami
•nlegu.
Y. N AKAl!IONll
Niemniej - jak Informuje rzeęzntk
prasowy GKKFiT w porozumieniu z
Przebywający od ponłedllłallm
• placówkami WOP - wszystkie przejoflcJalną wizytą w NRD premier .Ja- ścia graniczne polllko- ezechosłowa.c
ponll Yasuhlro Nakuone kontynuo- kla •Ił czynne.
wał wczoraj rozmowy 1 eekretanem
generalnym KC NSP.J,
przewodni·
NOWY AMBASADOR US4
W ZSRB

Jak potn!ormowa!a agencja MTI,
we wtorek dwóch nieznanych osobników dokonało zbrojnej napaści
na ambasadora Kolumbll w
WRL Enrique Parajo Gonzalesa, w
rezydencji dyplomaty. C1ęiko ranny ambasador został umieszczony
w ttpltalu.
Zródta poUtycme w Bogocie po-

dały, te kolumbijscy prżemytnlcy
narkotyków
kilkakrotnie groz!l!
śmteTcil\ Gonzalesowi, który przed
wyjazdem do Buaapeintu był misprawiadllwoścl.

nek Matlock

silę

W pii!J.'IW\9zym
tegorom;nym
lta1rc!e h.allQIWa rekOlrd<Zist!ka 'wiata
(203 cm) 28-1etm.1a T. Byikowa ekoezy?a V.'IZwyż w WHnia 192 om.

Przy · pomocy

z Wloohamd.

Grecja - Cypr 5:1

Bońka

W eillmilal6C)"j'l'lym
meczu mlod-zlefowych mi~ Euroaiy do
lat 211 pi~ka1I1Ze Grecji. pcikonall w
Rhodos Cy;pr 5:1 (4:0).
Bramki lldobyl!: dila Otrecj'l 1 Va!tsi. (20 l 80 m in.), Ka;pou,ram.18 (212),
Nl<0pl!a~ (26). Geong!ade1 (32), d!la

R. PruZ2J0 tl.ZY$kująe bramlkę d'la
AS Roma w Ji.gowym mec:w .1 AveJ1Jino rostal aboo1ubnym relrordzistą nzymskiego klubu pod wzgilę
d«n liczby zdobytych w ji'Jgo bar-

wach g.oli. 31-letni Pruzzo 1trzelll CYPorU: Clhl.'ils'boldoo[ou (56 min.) W~
Ich, ostatnio przy wyda~ej pomo- d<zów I .t ys.
. TA!BELA GIBUIPY T
cy Zbigniewa Bońka, ał 104. Ro8 :ł
U-ł
bertio wys.tę.puje w AS Roma od 1. Greoja
%.
P<lLSKA
1:0
1-0
1m r. i byt w tym olkr~ie tl:!ey'- 3. Wflgr1'
lllł
1-1
kirotn!e iklrólem .tirzele6w włoskiej
4. Cypr
O:C
1-9
ldigi plłka<TSlkiej.
Na kil<ubowej
„l<>wcóvrlegem~
brameik"
R. P.ruzzoM~ci.
wyprzedll!l
da.mych już pi1'1kiarzy R<>my - R.
Vo]!ka (103 bramki w Jata~h 30) i
A. Amade! (1100 bramek w latach

KOMUNIK~T
/1

50).
P •rurz.o byt uszozęśliw iony re'lrordem, a[e wymał, że n ie je&t w
pcln! usatys:fa!kcjonowany. Zabrakło
bowiem w jego SJ)Ol'towym dorobku„. chodby jednej. jedymej bram•
Id
zidobytej
d1a
reprezentac'l
Wliooh.

(kl)

·WWW

mianowany
USA
w

Poinformował a
tym przedstawtclel Białego Domu. Dodał te:t,
:Ile
Matlock otrzymał akceptację ze lltrO·
ny władz radzieckich. Zastl\pl on na
tym 1tanowlaku Arthura Hartmana,
któr,' był ambasadorem USA
w
Moskwie przes ostatnich S lat.

DEKRET

W SPBAWIJ! PODATKU
OD BEZDZIETNOSCI

Mistrzostwa
Łodzi juniorów
lekkiej atletyce, które odbysię w u.b. sobotę i niedzielę
w halach RKS i AZS stanowiły pierwszy sprawdzian formy
młodych reprezentantów
łódz
kich klu.b6w przed najważniej
ezą zimowq próbą:
halowymi
MP w Zabrzu. W dniach 23-24
bm. w zabrskiej hali o tytu.i11 mistrzowskie
ubiegać
się
będą juniorzy mlodsi.
Dziel\
później do rywalizacji przystqpiq ju.ntorzy.
Na każdą z tych Imprez ustalono
minima,
stanowiące
przepustkę do u.działu. w HMP.
Zacierali zziębnięte ręce działacze i trenerzy. Jak nigd1/ lekkoatletyczna młodzież dostarczyla sporo miłuch niespodzianek.
Uzyskała wiele znaczą c ych wyników , przewyższa .iących nawet
tistalone przez . , centralę" normy. Ucieszono si ę . :że nie tylko
znakomity rezultat
(214 cm)
w skoku. wzwy ż Artura Partyki. będąc y nowym
rekordem

IRODA,

1ł

aud. 11.30 „Oczekiwania i bariery" aud. 11.40 Gwiazda tygodnia:
Neil
Diamond. 11.50 John Gardner „Gren·
· del" odo.
12.00 Sarwis 'l'róJk1.
12.0S W tonae11 'I'rójk!. U.OO Juan
Narsł „Wrócę
pewnego dnia"
odc, lS.10 Powtórka 1 rozrywki. 14.00
Koncert warKawsk.t.
u.oo Serw!•
Trójki. lB.08 „Gitar11 I piórem" spotkanie 1 piose.nk11. U.40 Nie ma
sprawy aud.
lG.00 Zapraszamy
do Trójki. u.oo Codziennie pcwleśc!
- T. ParniQlt! ode. 19.30 Trochę iowingu. 19.50 John Gardner „Grendel" oda.
20.00 Studio 11agral\ aud.
20.45 Klub 'l\rójki - Wiedza ezy pieniądze" cz. I aud. Il.OO Tr:iy
kwadranse jazizu - aud. 2'1.ł5 Klub
Trójki. 22.0S Int. 8POrt. 2.2.15 w krę
gu ballady - aud. 22.u „ W moj ~j
ojczy:tnie" - polezczy:tnte" - ez. II
aud. 23.00 Opera tygodnia - Giacomo Pucc1nl ,,Madame Butterfly"
- aud. 23.15 ~as relaksu. 23.50 John
BT&'ine „Jedyne 1 ostatnia milo't!" odc.

STYCZNIA

PROGRAM I
11.00 KonceM.
u.n ltomuni'ltaty.
1U9 Sygnal czuu. 12.05 Maguyn informacyjny, 12.80 Muzyka 1<>1.klor•m
malowana. 12.•8 ltolnlozy kwadrans.
13.00 Komunikaty. 13.10 Radle kierowców .13.30 Stara i nowa rnuzy•
ka wojskowa. 14.0o Wiad. 14.05 Ma·
gaz)'(ll.· muzyczny. 16.QO Wiad.
18.05
Muzyka 1 aktualności. 17.30 li koncertów i festiwal! - aud. 18.00 Wlad.
1s.20 Koncert dnia. 19.00 Magazyn In·
formacyjny. 19.25
Chwila muzyld.
19.30 Radio dl'Jeciomi „Blaly kamień".
20.00 Dziennik. 20.18 Koncert
tyczeń. 20.40 W kllk.u taktach.
lo.45
Nowele Wlodzlm1erza Perzyńskiego.
20.55 Komunikaty Totalizatora. u.oo
Komuni•k aty. !l.05 Kronika sportowa.
21..15 Encyklopedia w.leHdch głosów.
22.00 Wiad. u.os Rellgle I Wierzenia - aud.
H.11 Chwila mu~yld.
a2.20 Ptosen<
ka nie jest m1 obca aud. t3.00 Wiad. IS.21 <kanie jak a
nut - a.ud.

2 DZIENNIK LODZKI nr 11 (12221)

Opr. M. C.

rwcior~j zgłoszeniii1

••*•

1'tlziś·
~~OGl;.OSZENI~
do tr.zylet:n!ej ~!
Ul-66-99.
16569 g-E
„COMMODORE" plus ł, joysiti;ck,
prog.ramy - •prudam. 36-52-71.
l~l5162 g..:E
KOMÓDKĘ, bufet, kreclens
(dąb)
- sprzedam. 48-'00-09. 16561 g-E
ZAKLAD samochod<J1W1 .zatrudni I
mechaników, lakiem.ilków, blachamy or&s
renciatę
do ~ lat.
117-99·<19.
1656tl 1-.B

OPIEKUNKI
pos11utkuję.

VIDEO -

llru!Pi4. 81.-98-llO.

18'!M 1-lll
ZAK:l.AD „Slusarstwo", se1ZJWOlenl4,
maszyny, produkcja _ przyjm~
ws.pó1nika. L1sty 16539 Bi'IX'<> 0głoozeń, Sienkiewicza 3/5.
E
UKLADANIE fla-zucy.
Sobańda,
74-25-64.
18550 g-E
PODEJMĘ chafupn!cłlwo.
74-57-99
P<> 17.
165~9 1•E
RENCISTÓW do pracy w ogrodinłc11wie - pnzyjm11. Beski<i2Jka 1311.

PlłOOBAM

W1ad.,

11.00 l:awne po jedenutej, tt.19
Muzyczny nOll'l stop. u.oo Między
narodowy Konkul"!I Chórów Amator•
ald.eh. 12.25 Klaeycy saksofonu. 13.00
Wiad. 13.05 Serwis !n formacyjny (L).
13.10 „co nowego w nowym roku''
- aud. K. Ta.mulewtc:11 (L). 13.20 Z
malowanej skir.zynl. 13.30 Album operowy. 1'.00 Nagrania nowe i naj·
nowsze aud. is.oo Pamiętnllrt I
wspomn~lfllia Kmmiers Michalowskt "Wsponmienla" odc. 15.10 M·.izyka na Zamlru l!lzozecłńitkim . 15.łO
Folklor, na · mapie świata - Włochy
- Kalabria. IB.OO D:!lieła, 1tyle, epoki. 18.50 Erie Staoley Gardner ,~do
rato.r panny West" od(l. 17.00 wlad.
17.0$ Rozw114zanle zagadki muzycznej (L). 17.10 Aktualno6cł dnia (L).
17.so „stereorewia" (L).
11.so Ktub
Stereo.
19.lNI
Wiec11ór w f11hamion!1. tt.OIJ Wład. !1.19
Wiaczome refleksje. :łl.15 Od ragtlme•u
do swingu, 21.llO W!eezór llteraol«>-

..nom

PROGRAM

m

Us

ł

Wyra'ly
Koledze

dys?aw B&ka

Studio
•port - l'llpetiil.ga
Polska - Holandia (tenilt

Wie0ZC>?1M

ł.

ł.

BARBARA

ł

w!«domołct

• powod11
1kładaj11

JOZEP
BO.RUSZCZAK

PERZV~S1KA
' tfl'OCll!Y5tołcl PDl'TZ•bowa odbęd11
sl4 w dniu H atycznia l;lr. (•roda)
o godz. 13.JO na cmentarzu komunalnym Zarzew.
rorr2'tenl w
smutku1

new~

!lllĄ2 I DZIJ!CMx OTH POZO.

GOBB.A. I 8TM a

ł

RODzm'Ą

łmlercł

O ICA.

li :llalem sawladamlam„, te ,;w
dniu 10 stycznia 198T r. zmarła,
nasza !2ona, . Matka, 'l'ełclowa I
Babcia

•. ł '·

P.

HALINA
MAŁEK

tw6rea I dyrektor 1:'eatru Drugie
8tudlum Wrocla wskie.

P'orneb odb4dzte Ił• w tl11lu te
1tycsn.1a br. (pl11tek) o rod1. ta
n& cmentarsu komunalnym. Za·

w1p6łczuc!a

IMSTRUKTORZT f BARCJIRZE
SZCZEPU
,.Bł.JllS:ITNE BERETY'',

ZBIGNIEW
CYN KUT IS

P.

l'łęhoklero

KRZVSZTOFOW1
SOSllQSKl1EMU

lał

P.

państi~h.

DRUROl'Vl

Dnia • llt1'eznia lNł roka 1glnl\ł
imleret14 tr„.10~ w Wieka '8

S at•boldm talem nwtadaml~
my, le w tlntu t 1tyC'&n.la 198f r.
zmarła,
w 'Wieku lat 19, na11&
najukochadna %ona 1 Matka

ł.

łl.41

U.!ł

:Domo-~

p.wedsiębl<>irstw

Olzą"

19.00 Przeboje ,.Dwójkt"
19.30 Dzienn!1k
20.00 Polska zima
20.111 Dodk<>La łw!&ł& - „W Labore l u Indian"
11.00 Kro Jes1 kim _ prof. W'ła

213.411 Ekonomia na oo cbled
113.15 Relacja 1 rajdu Paeył
Dalru

UO !>oma*°

,._

;,Nad

11tołowy)

PROGRAM I

rl\l1nfĄł

człowieka

18.00 Wiadomości (L)
18.30 Male 3est plękme -

TELBWIZJA

·muzyozny.

U.OO Od d1lriela.ndu Cle

n

n.ot
t lwl.•ł" _ r.ud. n.eo
U.OB Witpomnienl.a mW!.yczne·
- aud. tł.SO Radio Moskwa.
u.oo
Swlat wokół na!. 13.25 Muzyka cerkiewna.
14.00 Popołudnie Młodych.
17 .00 W!ad. 17.05 Placido Domingo ·moje tycie na scenie - aud. 17.55
Widnokrąg :.. „Kraje I wydarzenia"
aud. 18.:S Chwila muzyki. 18.30
Język
hi11zpańitk1.
(14). 18.45 Chw!la
muzyki. 18.SO Studio ek<1pertów. 19.30
Wiad. 19.35 Lektury Czwórki - J; Creiux „ Wolter czyli krćlew~kojd Ducha". 19.45 Standardy muzyki
rollrywkowej - aud. 20.15 Wieczór mu·
zykl I mY'll. J!.38 Chwila muzyki.
21.łO !potkanie z reportatem rep.
Jl.OO lnterpretacje ch<ipinowelde aud. li.lift Gra o pnyszlośó - aud.
13.0S Muz)ł11:oterapla. IUO W poszu•
kiwaniu
harmonl1 aud.
JS.ł9
Chwila muzyk1. H.80 Wlad. 13.51 Kalendan radiOWJ'.

PBOGBA.M U

21

Super botka

16528 g-E
lUO Film fabu!amy
Tl!lCHNrK, lat 2'1, biegła zmajo18.30 Gra o milion
mość języik:a niemieckiego ..;.. po19.00 Dobranoc: „ZacUlrowany odejmie pracę w f~rmle pol()Ilijłówek"
nej
lub siektor fM"Y'Watny. Usty
19.10 Studium - problemy atomu
816 Biuro Ogłoszeń, P.i<>trdrowska
19.30 D;tlennik
OO.
E
20.00 Publicystyka
ZAKLAD
produik:<Oj1
zamków
20.H! Z cyklu: 1944 - ,,Ju„ błY15'ka'WilC%llych ,.- spmedam. tł•
f!lm TP
.ny 800 Billl'l'O Oglo8?1eń. Piotnko11.40 DT - k«Dentane
'W'Ska 96.
B
22.oe Pa.gan prized11taiw!a - l'oto
ZL.ECĘ aklwfącję Nl bluzy męśle.
Cutuguo po raz pie!"W'a%7
:Plołmkow;silta 53 la, lewa <>fi·
za.os DT - Wiadom.,gc1
cyin& LI piętro, po 20. Rośnia.k.
23.ln Jęz'°' roayjski (11)
'l'S2 g-E
RURY lltalowe, grU"bośclenne do
ceilów kon,strulocyjnych _ ;pru-PROGRAM ll
dam. Zduńs.ka Wola, Dzierżyń17.00 Język 1'06yjsk! (18)
1tkiego 22..
10002 g-E
17.30 Pól godziny dla !"odz!ny
Konsylium kliniki zdrowego

Porrnb odbęd111e llłc U ltyeznla
br. o god:a. 14 wt Wrocławiu, na
cmentarzu na Orablszy,nku, o
czym zawladamłaJI\:
MATKA. I SIOSTRA s Ml!;ZEM
1 SYNEM

• domu G0R.8KA.
Posrnb odbędzie 1111 .,.. dniu
15 a.tycznia br. (czwartek) o godz.
13, na cmentarzu Zarzew pny ul.
Lodowej. Porrątona w smutku
RODZINA

STAI.A RODZIMA

n.a--.

A na niedawnej
konf"r11ncji
prasowej sternicy PZLA złożyli
solenne
zapewni enie:
koniec
i hamulcami w !11kkoatletyc1.

ogrzewających,

9J)medam. Ben!<>'W'Skiiego 8.
16544 g-E
10.00 DT - wiadomości
Tatrrzań&k.a
10.10 Film dla 2 zmLain.y I cy- SKLl!lP - llP!'2edam.
'!JS/1.
16529 g-E
Idu: 1U44 ,,Jan"
11.!CI Przyjemne 1 potytecmym PPZ „Rome.t" - ~lćw k. Lodzi .za.trudni natychmiast w .ra.12.00 Religioznawstwo - Ohrześklad'Zie pnzy ul. Spacerowej T,
~jaństwo (1)
tel. 13~112-42 do&wiiaacrronego !rortlfl.20 DT _ wiadomości
•tirukbora odzieży, s:1JWaczkl i me16.2!1 „Kre,g" - -ma.g,a.zyn harceche.nilka. mas-eyin szyjący·ch. W za•
~
lkładrziie przy ul. Połudnłowej 8,
lUO Dla dzleoh Tłk-Tak
tel. 13-10-02 ' - kaletników. Nie
lT.16 Teleex.preA
dotyczy osób. Jclóre zwol<niły się
17.30 bosowanie bpt'eSe Lotka

Il fłflbektm łalam łepamy pnedwenmte IMI~ pe •ł.•ł1deJ rłl<t
uble, w dniu 10 stycimla 1łlT r„
a'.olełaD.k•
akoczka, J»'•młuł• go do wyjazdu
do Za.brza, ale i innych jego
kolegów po fachu.. Płonne marzenia. Nie wia.domo dla.czego
i w czyim interesie (na pewno
nie polskiej lekkoatletyki mło
dzieżowej) minima sportowe zamieniono na urzędniczy
rozdzielnik. Zamiast więc Usty z
wynikami łódzka ekpG (podobnii« chyba potraktowano i inne
województwa)
otrzu..małG lłstę
z rozdzielnika. Tak więc do Zabua będzie moglo pojecha~. reprezentując barwy województwa
l6dzkiego, 12 juniorów i junło
rek oraz 18 ich mlodszych koleża.nek i kolegów. Inni pozosta.ną w domu, choć u.zyskanymi
wynika.mi dowiedli. że powinni
11tanąć na starcie HMP.

urządzeniach

16534 g-E
Prezydlnm lłady Najwytszej ZSRR PIERSOIONEK zloty sprzedam.
ogłosiło dekret, na mocy którego oM-15-21i.
16!548 g-E
bywatele radzieccy, wstępujący
w ZATRUDNI~
mur.airzy-tyinikaTzy.
zwl141ek maliel\skl zostaj14
awolnle55-63•18.
16547 g-E
UKLADANIE g'lazury, teraJkoty, !arir!k<>, roboty
wyikończeniowe.
I
Sanneoki, t.el.. sr~. 86-31-13.
1~546 g-l!l
TELEWIZOR » Vtdeotoin" (~&ran.
ej a) - eprredam. 74-02-80, p<> 16,
161531 g-E
FOKSTERIERY
11rors<lllrowłose -

Koledze

B.olełallOI

1.0
ły

Ponad 5 mln marek (ponad
1,5
mln dolarów) strat spowoiiowa1 Wielki pożar hall targowej w Mar!endorfle w Berlinie Zachodnim. Pożar wybu~hl w niedzielę wieczorem,
prawdopodobnie na skutek awarii
w

i

,

Rozdzielnik
i basta!

POŻAR

.='

·_-I

:::
... J

TOTKA

za~adach plq.\uiT'Siklch 1 ~
10/ 11.01.87 r. stwderorono:
Zestawienie I. 6'1 rmiw. s lll lit-at.
80.500 zl, 1'.567 NYEW 11 12 traf.
_ 2.500 .zł, 17.376 ro:nw . .1 11 tra!.
- 2.60 zl, 94.640 Nl'7JW. 1 10 .tira! po 48 2i?.
Zestawienie Il: T ro.rw. • ld. traf.
- 313.000 .z.?, 9S rwJW• .s 10 traf.
- 23.000 u.

i.tf; W

A 11..08. W RzgoWie przy ul. Pa·
biantckiej 11 powstał potar w prywatnej &tolami. Budynek należał do
Antoniego K. a dzierlaWiony
l>Ył
pnt9 Tadeusza M. Spłonęło
1so
m kiW. dachu oraz
ozęśa!owo wyposatenie. Przyczyn• 1 atraty ustali kom!Sja.
A l5.l5 . Na ul. Dąbrowskiego kl.rowca „StaNt" Ryszard K. spowodował ir.derzenie 1 tramwajem
Tft·
Straty OSZ&OOWanO na 100 »'•· EL

A t.10. W Pabluitoa.ch na Ili. Partyzanckiej w poślizg wpadla „Woł
ga" prowadzona przes Zdzislawa M.
Samochód uderzył w drzewo. Puaferita „Wołgi" Olga a. I. 13 dowala
urazów głowy 1 prz:abyWa w
upitalu. straty ok. 50 tys. zl.
A 10.00. W Kon&tll.l\tynow!e
na
111. Lód.zkiej k1e.rowca „Stara" ICUi•
mierz c. podaz:u oofa.n.la
potr11cu
konwojenta RYazarda K. lat ł9. Poszkodowanego
1
urazami brzucha
przeW1ez1ono do 1ZP1tala.

e

•

1:ostat
ambasadorem

nowym
ZSRR.

--

WIELKI

IĄDROWEGO

Pfaff, Smolarek

W Nowym Tmwu w m«r.N „na
s:zczycie" P<>dh&<le swyciętyło Polonii!
Byitom 2 :1. Sensacyjnie Ullroń
• W trzecim meczu tumlej:u o
Puchair Iruilry Gandhi w hokeju czyło 1!4 ~tkanie w Sosn.owcu,
na trawle,
P.al.ska prze~ał& w pie Za.glebie ,przegit'ał<o s Naipm<>dem Jan&w .at 2:'1. Remiaem 8:3
Delhi ~ Koreą Pl'd 0:1 (0:1).
zaUl:ończył Ilię meM w Kirallrowie
!Prowadzą Indie przed Holandią.
m i ędzy Cracovią I GKS ~hy.
Polacy .zajmują
miej;!loe.
• Slalom g!.g.a.nt
zaliaum1 do
,pu.nlktacj 1 Pucharu świata wyigrat
WYNJ.Kl1 Oraoovta GKS
w Aidel'boden P. Zoobriggen (ISZJWajTychy 3 :3, Zagłębie - Naprzód
ca.zila) wyprzedllają,a M. Git"arxłe1'le
2:7, Podhale - Polonła Byt.om
~ (Lukis-eanbU1.1g) oru H. SWolu
2:1, I.IKS - !Polonia Bd~. 8:1,
(iAust<tita).
TABELA
• Po 'l"łl!I Jroilejny aura dała 111.ę
111~2
l. J>odlłwd•
86 :6
we :maiki! eingi~rskiim pil!ka!r:oom. Z
2. Naip.rzód
83 :lil
HS-«l
powodu .zaśntleżonycll boi* <JÓWIO3. ~i& B.
30:14
101~
lane zostały wszystkie przewidzia29 :lll
106--m
4. za.gqebie
ne na W<'Z-Oraj mecze III rtlll\dy pll5. Cracovia
22 :22
73-78
kaMikie.go Pucharu Anglii.
6. GKS Tychy 2:J. :28
~o
• Zwycięstwem F. Grubera (Au81-123
'7. LKS
16:28
ł'tri:a) .zaikończył sill sla'1om gigant
8. Stoczniow\\ea 15 :'J/7
82-łlll
o . punkty FIS w miejscowości Sit.
9. GKS Kait.
10:32
~111
LambercM. Gruber wyprzedzi! P.
10. Po1<llllia Bdlf. 6:38
IUl--0.22 '
Popmgalowa (Bu~a'l"i:a)
or.n T.
Waittsa (USA).
Mem; l.iKS - PiotlOO!l:n& nAa był
• Ostatnim a.'kordem teg<l!rOC7J!lydl
. m~tw bll'Slki~kiego OZN byl znaozl\cym wlidow!S"k!!em. Amaitiorzy
drugd oVwaT"ty lronJlru:n! lik-oków l."0- hokeja lud1:ą 11lę, te o wiele ole.zegrany ll'la dużej Slroczni w Wi!le- kaw11ze będzie eobotnłl! spotkaMaillince. Pelny 1vkcee odniósł brait nie oldboyów ŁKS I Polonłl 1 Bydm!Brtoia Poląlki Tadeufz !'ljas gonosy, na które juł pono6 wykuCt>om„tek e
(Ol!mp!a GoleszóW}, !Móry w pe!inl piono 'ysiąe bllet.Sw
zrewanżował .s!ę k.oJ..ed:ze kl'll!bowe- god:ii 17 .30).
A na prawthłwy, w mtędzyna
mu Jan<YW'! Loiniewskiemu .za poraiJkii
na s<kOC71Ili
„Skacr;ite" w rodowym wydani.u hokeJ doozekaJI\
się amatorzy łeJ dyscypliny sportu
Szczyt"k:u.
• 11 etap- rajdu Pacy:! - Da/kall' 16 lutego, kiedy to reprezentacja
P·olsld
stanie przed nłeła.twym egprowadzi ł z: Tah<0ua do Abaill I
Hczył 35-0 km. W •kategor!! samo- zaminem, maj~ za rywala olimpijJu:!: Wkrótce
chodó-w osobowych najlepszy czas ski zespół Koouuly.
na tym odciinklu osiągnęli Włosi Za- będzie mo1lna u:kuip!c! bilety (300
nlh'ls! 1 A1I'ell1a na Peugocia „205 T zł). Pa;ypomn!.J my, poprzedni meez
mię;d'Z)'lllarodowy
oglsida.liśm:'I' na
16".
Wlioch F. Piooo 2'0lllltał z-wye!~ !óda'Jkiej tdH p;med 2 laty, kl~y
ro nasz narod()IWJ •espół JPOtkal
I! eta,pu w kaitegoolt moiocyk!M.

W

Do laski marsiałkowsklej wpłynął
projekt ustawy o podwyż
szeniu emerytur l rent w 1987
I
1988 r. ora.z o zmianie niektórych
Rady Państwa NRD Eriprzepisów o zaopatrzeniu emerytal- czącym
chem Honeckerem. Podkreślono,
Ił
nym.
rozwój wzajemnej współpracy
gospodarczej,
naukowo-technicznej
I
BOZMOWY W !IPRAWIB
kulturalnej był w minionych kilku
Jatach
szczególnie cwocny.
ZMNIEJSZENIA ZAGRO:tENIA
rządowy

Zamach
na· ambasadora
Kolumbii

nistrem

nJ od podatku od bezdzietności na
okres jednego roku od dnia ślubu.
Dekret wejdzie w tycie 1 lutego br.

PROJEKT USTAwY WPŁYNĄL
DO SEJMU

Budapeszt

HALINI!
'lll"YUIY
powodu

ALICJę JANICKĄ
saslutotu\ pracownlc4, wteloletn1era lderownfka, ułonka Rady Pr•·
eownlczej, szanowan11 Jtoletankę o ogromnym autorytecie zawodowym, pełn• optymizmu l tyezllwołcl dla ludzi, odznaczoną mee1alem „Zasłutony dla ZETO". Na saws11 pozo1tanle w naszej pamląet.

.

talem .:awtadamlamy, le w dnia 10 1tyesnJa 1981' r.
nagle, w wieku T8 la~ nal'J ukochany M11t, OjelłHI 1 Dziadek
ł

Wyrazy serdecwego wsp6!c'l:ucla
Koledze

o roda. 13.15

GLIWlr\ISKJ
Wyprowad:ieule zwłok odbędzie
w dnlu 15 sty,cznla br. (czwar·
tek) o godz. 13.30 1 kołctoi.. św.
Józefa w Rudzie Pablan!ckle,1, na
cmentarz przy ul. Farnej. Pogrl\·
żona w głębokiej hiobie

l'lepe~zowy

MAREK

CISZEWSKI

RUDNICKIEMU
I powodu

łmlercl

MATKI

się

KAJDLl~SI

R!'daktor

ŁODLI

SŁAWOMIROWI

$. ł '·

STEFAN STACHURA

(wr6b .)

O .J CA
składaJ111

KAZIMIERZ

nlachetny I wielkiego 1erea, uczestnik kampanii wrze.
~nloweJ, od'.llnaczony medalem „Za udział w wojnie obronnej", Zło
tym Krzytem Zasługi I wieloma odznakami sa dz!ałalno'ć
1polec2nl\.

wsp6!czuc1a z

z bólem sawladamlamy, te w
dniu 10 8tyc1nla 1981 r., w wieku
lat TT, zmarł, nasz najukochafr.szy
M11t, Ojclac l Dsladak

Czło"'iek

(łroda)

głębokiego
śmierci

wYruy

powodu

DYREKCJA oraz KOLE'ZANKI
1 KOLEDZ'Y 1 BIURA PRO·
JEKTOW KOLEJO\VYCH w

P.

Pogrzeb odbędzie stę w dn,tu 1ł atycr;nla br.
na cmentarzu przy ul. Szczecldsk!tj.

I

KIEROWNICTWO 1 WSPOŁ
PRACOWNICY 1 PP PRACOWNIE
SZTUI!.'.
PLASTYCZNYCH ODDZIAŁ w ŁODZI

'

fłęboklm

ł.

wsp6łczuola

składaj111

KOLE:tANKI I JtOLEDZT oraz KIEROWNICTWO ZAJU,ADU
·J!:LEKTRONICZNE.J TECHNIKI OBLICZENIOWBI w ł.ODZI

Z

głębokle10
Amlercł

OIC:A

Pogrzeb odbfldzte 81• w dniu U nyc:mla br. (łroda) e rodc. tUO
• kościoła łw. Józefa, Łódt-Ruda, ul. Funa, na miejscowy cmentarz, o czym H smutkiem 11awladamlaJ111
·

1muł

DARIUSZOWI
STAWICKIEMU

OLEJNICZAK

RODZINA

Redaktor techniczny

~klada .111

KOLEŻANKI

i KOLEnzy z
ZAKt.ADU
AMIN BIOGF.NNYCH PAN w ŁODZJ

.JERZY KUMA

Spotkanie Wojciecha Jaruzelskiego
(JJokończenie

ze str. 1)

pa, Joaquin Navarro,
odczytał
PF"Zedstawicielom prasy, radia i telewizji z całego świata oficjalny
komunikat
Stolicy Apostolskiej,
który stwierdza:
„Zapowiedziana audiencja Ojca
Swiętego dla generała
Wojciecha
Jaruzelskiego, przewodniczącego Rady Państwa PRL - odbyła się w
prywatnej
bibliotece papieża i
trwała 70 minut.
Rozmowa była
poważna, otwarta, pogłębiona 1 pozwoliła na analizę problemów społeczeństwa
polskiego,
stosunków
międZy Kościołem a rządem
w
Polsce i kwestii dotyczących pokoju międzynarodowego".
Sprawozdawcy PAP relacjonuj~:
we wtorek o godz. 10.45 kolumna
samochodów, którymi Wojciech Jaruzelski I towarzyszące mu 05oby
udają się de
Watykanu,
rusza
1przed rezydencji przewodniczącego
Rady Państwa „Grand Hotelu" I
w asyście włoskiej eskorty honorowej kieruje się do odległego o
tl"ZY kilometry placu św. Piotra.
Po przejechaniu mostu na Tybrz~.
prowadzącego do szerokiej alei Pojednania, orszak aamochodów tut
przed kolumn~ą Berniniego otaczają~ plae iw. Piotra przekracza granice watykańskiego pań
.twa-miasta. Samochód z proporczykiem przewodniczącego
Rady
Państwa PRL, a za nim pozoetałe kierują si• przez łuk dzwonów,
zbudowany na początku XVII wieku I lta·nowiący część fasady bazyliki, ku Pałacowi Apomolskiemu,
który od czterystu lat jest l!'ledzibą papieży.

Od luku d2'Wonów kolumn41 •-

łrortuje 111pecjalny umochód
watykańsld, ze makami
SCV-Stato-Cltta Vatłcano.
Wl!ldlut murów
baz,vUki, mijając jej absydę, ~11-

Cll jednym 1 najwspanialszych dziel
Młchala Anioła,
po przejechaniu
krótkiej vta Delle Pondamenta I
dziedzińca ll'traty, oraza.k: dociena
aa dz!-edz!nlec t;w, Damazego, który otaczają gm.achy wznonone w
tym samym czasie co bazylika w XV ł XVI stuleciu.
Na d7ledzlńcu Cw. Damazego, w
którego specjalnie wydzielonym sektorze oczekują na przybycie gościa dziennikarze ! ekipy telewizyjne li calego świata - plerw11zy
moment uro~zystego powitania: honory przewodniczącemu Rady Pań
stwa PRL oddaje oddział gwardii
fzvrajcarsklej, w charakterystycznych barwnych mundurach. Wojciech Jaruzelski pochyleniem gło
wy oddaje cześć sztandarowi. Do1tojnego gościa wita biskup Dino
Monduzzl, nowo mianowany prefekt domu papieskiego.
Biskup
Monduui przedstawia W. Jaruzelskiemu oczekujące nań osoblsto1k!
ze świty papieskiej, po czym g_oście udają aię windami na 2 pię
tro Pałacu Apootol..skie:go, do a,par_
tamentów papieskich.
Gdy Wojciech Jaruzelski w towarzystwie prefekta domu papieskiego, wraz z osobistościami, które
przybyły
z
przewodniczą
cym Rady Państwa do Watykanu,
przechodzi przez Salę Klementyń
ską zgodnie 1 protokołem wizyt państwowych na najwyższym
mczeblu - oddaje mu honory kolejny oddział gwardii nwajcarsklej.
Jest par' minut po godzinie 11.
Otwierają rsi~ drzwi biblioteki prywatnej papieża i Jan Paweł II
wychodzi naprzeciw swegą gościa,
Wojciecha Jaruzelskiego, który zaanonsowany zgodnie z protokołem watykańskim
przes biskupa
Monduzzlego: przewodniczący Rady
Państwa Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej - wszedł właśnie od strony Sali Klementyńskiej. Powitanie
odbywa się w wąskim- saloniku,
prowadzącym do bibliotek! papieskiej. Jan Paweł II i przewodniczący Rady Państwa witają się uściskiem dłoni. Serdecznie pozdrawiam Waszą Swiątobl!wość ·:-, brzmią słowa powitania, z k:torymi zwraca &tę do papieża Wojciech Jaruzelski. Serdecznie witamy - odpowiada papież, zapraszając swego gościa do biblioteki.
Scenę powitania tllmuje kilka ekip telewizyjnych, a jej świadka
mi są nieliczni dziennikarze, dopuszczeni, zgodnie z tradycją watykańską, do asystowania przy tego rodzaju wizytach. Jest wśród
nich przedstawiciel PAP. Zgodnie
z tymi zwyczajami, kilkuset dziennikarzy prasy światowej, akredytowanych przy watykańskiej Sala
Stampa, reprezentowanych jest w
tym gronie zaledwie przez dwóch
sprawozdawców, podczas gdy pozo-

stali oczekują w aal! biura prasowe go na relacje tych dwóch wydelegowanych kolegów.
W bibliotece papieskiej Jan Paweł II przyjmuje szefów państw,
koronowane głowy , najwybitniejszych polity ków. Mija 30 minut,
tj. tyle, ile trwa wiele uroczystych
formalnych audiencji papieża. Upływają trzy kwadranse określane przez znawców protokołu wa:
tykańskiego jako „długa rozmowa".
Dziennikarze oczaltujący na zakończenie tej części audiencji
w
sali nie opodal biblioteki pa{liesldej
wymieniają między 11obą komentarze: ..._ To bardzo długa rozmowa,
zwłaucza
te rozmówcy nie potrzebują tłumacza mówi włoski
sprawozdawca.
To dobre rokowania dla polskiego dialogu - zauważa inny dziennikarz.
Spotkanie w cztery oczy Jana
Pawła II z Wojciechem ' Jaruzelskim kończy się po godzinie i dziesięciu minutach.
Tematem rozmowy były zarówno kluczowe problemy współczes
nego !lwia.ta., jak , ! sprawy zwią
zane 1 wspólc:zeenoiclą 1 przyszło
llcią

Polski.
Do biblioteki prywatnej papieta

:eostają teru zaprouone osobiatości, które oczekiwały podczas rozmowy
otery .oczy
~nej 1.
przyległych sal Pałacu Apo&tolskie-

w

w

go. Wojciech Jaruzelski przedstawia kolejno papieżowi
Józefa
Czyrka - przewodniczące~ Komisji Spraw Za&ranlcznych Sejmu,
Mariana Orzechowskiego - ministra spraw zagranicznych, Zbigniewa Szała.idEt - wiceprez~a Rady
Ministrów, Witolda Lipskiego
członka Rady Państwa, Aleluandra
Krawczuka - minl.atra kultur7, Adama loopa.tkfl - ministra. kierowniłta Urzędu do Spraw Wyznań.
ObeCl17 jeal tównlei mim.ter peł
nomocn7 Jeny. Kube~L kierownik Zeepołu do Spraw Sbu:ych Kontaktów Roboczych między Rządem
PRL. • Stolicą Ąpostolska,.
Obecni przy tej części &Udlencjl w bibl!oteoe prywatnej papieta
orzedatawiciele prasy i telewizji aą
ilwiadlwnl swobodnej, bezpośred
niej rozmowy prowadzonej przez
Wojciecha Jaruzelskiego i Jana
Pawła II. Uśmiechnięty papiei rozmawia tet a pozostałymi gośćmi.
Następuje
wymiana podarków.
Wojciech Jaruzelski ofiarowuje papieżowi obraz, na którym artysta
,Michał Kliś prredstawil fraill1ent
Wadowic, miasta rodzinnego Karola Wojtyły, Papież I Jego gość
podchodzą do sztalug, na których
umieszczono płótno. Jan Paweł II
rozpoznaje w pejzażu uliczkę i
dom, w którym się urod.zil, chociaż jak mówi - „malan: nieco wyidealizował obra.1 Wadowic".
Drugim podarunkiem jest przekazany przez Wojciecha Jaruzelskiego od Pol!!!k!ego Towarzystwa
Chopinowskiego album płyt z nagraniami 1 ostatniego konkunu tm.
ChoplnA.
Jan Paweł Il eerdecznle dzięku
je I ofiarowuje Wojciechowi Jaruzelskiemu dwa albumy, znakomitych barwnych reprodukcji fresków 1 Kaplicy Sykstyńskiej, odnowionych prze1 specjalistów.
Przewodniczący Rady Państwa otrzymał również w darze od papieża tryp~ medali pontyfikatu
Jana Pawi• II. Osobistościom towarzyS1:ącym
W. Jaruzelskierrllll
papie% wręczył takte pamiątkowe
medale swego pontyfikatu.
Końcowa część audiencji odbywa
się w salt konsystorskiej, gdzie na
papleta I Wojciecha Jaruzelskiego
Q!::Zekują pozostałe osoby towarzy~zące w wizycie przewodniczącego
Rady Państwa. Papież wita się kolejno z wszystkimi, rozmawia 1
niektórymi z obecnych, a następnie
zwraca si~ do swych polskich gości z krótkim, zaimprowizowanym
przemówieniem:
„- Serdecznie pozdrawiam wszystkich tu obecnych rodaków towarzyszących panu generałowi Jaruzelskiemu w tej niewątpliwie historycznej wizycie. Dziękuję r..a obecność
i ponieważ znajdujemy •i• jeszcze
na początku nowego roku, chcę tyczyć wszyetklm dobre.go jak to
się gdzieniegdzie w Polsce m~wl
- do slego roku. I wszystkim. a
w szczególności
oczywiście przewodniczącemu Rady Państwa, panu generałowi, życzę tego, aby ta
wizyta wydała tak bardzo upragnione owoce dla Polski ! dla Europy".
Upłynęło niemal półtorej godzlny od rozpoczęcia wizyty Wojc!echa Jaruzelski-ego w Watykanie,

Umocnienie złotówki nie wiedzie
przez wymianę pieniędzy
Umocnienie z:lotówkil nie wiedzie
przez wymia.nę
pieniędzy a-·
świadcz;ono
d7JiennikaTZOw! PAP,
który w związku z pojlllW'iaja,cymd
1ię na ten temat plotkami zaei~g
nął opi.n li w Mi:ni-&temtwtie Finan1ów i NBP.
Podkreślając, l:t decyduj11cymi dla
polskiej waluty są rerultaity
w
d2i-edzinie sta/bildizacji rynku, mwię
kszenia produtkcjd, podniesieni.a wydajności pracy i likwidacji marnotrawstwa, ekspeoci z dziedziiny finansów i bankowości zwrócili uwagę, iż operacja wymiamy p i endę
dzy był.aby nazbyt k<>6zto.-wna ! mai.o skute czna. ·
Denominacja pieniądza w sytuacji o!m-eślonych braków rynkowyctl
nie uzdrowiłaby sytuacji. Jeśliby
dzisiejsze 1000 zł miało w.airtości IO
lub 100 zł , automatyczna p-raab
nie byłaby praez to łatwiej dostęp
na dla przec i ętnego nabywcy. Nie
pojawiłldby s i ę ich więcej na ryn-

gdy 1 sali konsystorskiej udał się
on na pierwsze piętro pałacu Apostolskiego. Gdzie mieści się wa tykański sekretariat stanu, gdzie o j 'kiwa! nań kardynał Agostino '-asaroli. Rozmowa przewodni cza.cego
Rady Państwa z sekretarzem stanu
Stolicy Apostolskiej trwała oltoło
40 minut.· Toczyła się w cztery oczy, a następnie w rozszerzonym
gronie z udziałem, ze strony
polskiej, Józefa Czyrka, Mariana
Orzechowskiego, Aleksandra Krawczuka, Adama Lopatkl i Jerzego
Kuberskiego, ze strony watykań
skiej
zaś
prefekta udy
do spraw publicznych Kościoła arc;yb!skupa Ach!lle Silvestrinlego i
nuncjusza papieskiego do 11pecjalnych poruczeń, kierownika zespołu
Stolicy Apostolskiej do spraw kontaktów 1 rządem PRL arcybiskupem Fjancesco Colasuonno.
Na zakończenie wizyty w Watykanie Wojciech Jaruzelski wraz z
towarzyszącym! mu osobami udał
się do Kaplicy Sykstyńskiej, a w
muzeum watykańskim dłużej ?:atrzymał się przed znanym obrazem
Jana Matejki „Sobieski pod W1edniem". Przewodniczący Rady Pań
stwa w towarzystwie arcybiskupa
Zanin!ego zwiedził równ.le:l: bazylik• św. Piotra, a następnie ogrody watykań.lkłe.
Przed opuszczeniem Watykanu
Wojciech Jaruzelski udał się do
palaeu San Carlo, gdzie odwiedził
emerytowanego
przewodniczącego
papieskiej komisji do spraw środ
ków spole<:znego przekazu, ·kardynała Andrzeja Marię Deskura, i
odbył a nim krótką rozmowę.
Kardynał Andrzej Marla Deskur
jest najstarszym pod względem stażu pols'kim kapłanem pracującym
w Stolicy Apostolskiej. Od 1966 r.
uoestniozy w rozmowach między
Watykłtllem e ~dem PR.b. Przyczynił 1i11 do uatanowienla polskich
d!ecezil na Jliemiach zachodnich, a
także brał udział w rozmowach,
które prowa~zlł obecny kardynał
Agoriino Casaroli I w rezultacie
których ustanowiono obecny poziom stosunków między Stolicą
Apo11tolską a rządem PRL.
Dokładnie e godzinie 14.32 kolumna samochodów wiozących polskich gości opuściła terytorium
Watykanu, pl"Zekraczająa ponownie

granicę między państwem-mia&tem

Watykan a "Republiką Włoską.
Tak wlęa wizyta trwała ponad
3,5 godziny.
Zi$todnie 1 watykatl.sklmi swyczajami prasowymi, w Sala Staropa, gdzie oczekiwało ltu kilkudziesięciu dziennikarzy reprezentujących całą prasę światową, dwaj
ich „delegaci", którzy mogli ~ledzić
z bliska p~bieg wizyty polskiego
męża stanu w Stolicy Apostolskiej,
zdali relację z jej przebiegu, a
dyre<ktor watykańskiego biura prasowego Joaquin Navarro odczyta>\
zacytowany jut na wst~le teg, ,
sprawozdania komunika.i o wizycie.
·

„Jestem

bard1..0 n.dowalony 1
apotkania .z Jego Swiąto
a to &potkanie jest dla
mnie szczególnie ważne" oto
wypowiedf Wojciecha JaruzelBkie~o na temat spotkania 1 Janem
Pawłem II,
zacytowana podczas
spotkania 1 dziennikarzami przez
jedneg<> ze wspomnianych dwóch
sprawozdawców, korespondenta AFP
Michela Vlatteau. Dziennikarz ten
przedstawłł na konferencji w Bala Starnpa pełną treśó wypowiedzi
uzyskanej od przewodniczącego Rady Państwa, który odpowiadając
na pytania korespondenta AFP podk:reślil, Iż dwaj Polacy powinni
si" zawsze rozumieć, zwłaszcza gdy
chódzi o najwainlej5Ze problemy
Polski I Europy.
każdego

bliwośclą,

nie i przed wizyt ą Jego Swiątobl!
wo ś ci w Polsce.
- Czy znalazł pan zrozumienie
dla tematów, k tóre prze dsta w ił
pan J:ego S wiątobli wo ś ci - brzmiało ostatnie pyta nie. W. Jaruzels ki
odparł ,
iż wypo wiedzenie
się
pa
ten tem a t nale ży do samego papi e ża. Ja dodał gen. Jaruzelski
- sąd zę, że znalazłem jego zrozumienie .
Po południu Wojciech Jaruzelski
wraz z towarzyszącymi mu osobistościami przybył przed monumentalny, górujący nad rzymskim placem weneckim pomnik, Ołtarz Ojczyzny.
Przewodniczący
Rady Panstwa
złożył wieniec przed Grobem Nieznanego Żołnierza, znajdującym się
w środkowej części monumentu,
przed którym wystawiono kompanię honorową włoskich sil zbrojnych.
W
uroczystości
uczestniczyli
przedstawiciele rządu włoskiego z
ministrem obrony Giovanni Spadolinim oraz władz miejskich Rzymu.
Po uroczystości przed Grobem
Nieznanego Żołnierza,
Wojciech
Jaruzelski zlożył wizyt• na słyn
nym Kapitolu, którego pałace są
s'1edzibą
syndyka i wład:i: miejs-kich Rzymu.
Przewodniczącego Rady Pańatwa
i polskich gości powitał ayndyk
Signorello, po czym nastąpiło zwiedzanie obiektów historycznych
i
wspaniałych sal Pałacu Konserwatorów i Pał.aicu Senat0trów.
państwa polskiego przedczłonków Rady Miejskiej
Rżymu. Nastąpiła wymiana upomin-

Szefowi
stawiono

ków: 8yndyk wręczył Wojciechowi
Jaruzelskiemu rzeźbę aymbollczm.ej
wilczycy kapitolińskiej, a przewodniczący , Rady Państwa
przekazał
na jego ręce dla wład11 miejskich
Rzymu miniatur• warszawskiego
pomnika Nike. Goście polscy 1wiedzll1 także muzeum kapitolińskie.
W trakcie spotkania w Pałacu
Senatorów zabrał głos syndyk Sginorello. Następnie przemówienie
wygłosu Wojciech Jaruzelski.
Późnym popołudniem przewodniczący Rady Państwa spotkał si~ z
grupą przemys łowców wł.oskich. W
spotkaniu wzięło udział ponad trzydzies tu przedstawiciel! włoskiego
przemysłu,
zrzeszonych w potęż
nym związku Confidustrla oraz
przedstawicieli firm z 1ektora o
udziałach
państwowych. Wojciech
Jaruzelski
podkreślU
1naczenie
spotkania dla wchodzenia polskiego przemysłu we wspólpracfl z
przemysłem włoskim .
Poinformował równie:!: o najnowszych formach współpracy Polski w ramach
RWPG, a także 1 Chinami, Indiaml I Japonii\.
Dyskusja, w której uczestniczyło
kilkunastu przemysłowców nie pominęła z wyjątkiem !nformatykl - ani jednej dziedziny w której włoski przemysł mógłby oltazad zainteresowanie współPt"ac, z
Polską, i to nie tylko o charakterze handlowym.
Po 8J)Otikamlu s pnemyslowcami
Wojc_iech J.a;ruzels'.kli rozmawlal •
ministrem handlu zagranicznego Rmo Formką. Wlookl mL
nister przed'9tawił nowy kierunek
wl~k!ego obwaireia gios.podarezego
na kraje Europy wscllodJniej, 7JWła
MlCl'M na Polskę, Dotyczy to .zarówno J'JW'ię!Qszenla bezpośrednl ej wymiany w dotychcuuiowych forma.eh,
ja!k i na rynkach 1Jrzecich.
wł<>'Slki m

W ezMie spotikanla .1 prezesem
k<mcemu Fi.at Glovaamim Agnellim
omówi()!lll() per,sopeilclywy I mo~i~
ci ~ wspótpracy wlO!!ko-.pol!rkiej w dziedzinie motoryzacji.

Póblym

wieczorem we wtorek
8)X)t'kanie W. Jaruze1sklego .z sekretarzem generalnym
Na pytll!lle, ery jes't zadowolony Wl'osltiej
Partii Kom'W'lis>tycmej,
ze spotkania z papł~m. W. Ja- Alesl!landro Nattą.
ruzelski otlparł: - Je!!tem bardzo
zadowolony z kaMego spotkania z
W tym ramym ón!u ~1Jego .Swiąt<>bllwośclą, to spotkan.fe czący !'lady Pamtwa
rozmawlal
za~ jest dla mnie szczególnie waż również , przewodnicząca, Izby Dene, ponlewa:l odbywa się w Wa- p\Mwainyich p&!!'larnentu włOBklego,
tykanie, ponieważ następuje obec- NHde Jotti.
rozpoczęło

Irlę

Echa wizyty polskiego
przywódcy we Włoszech
CD,okoń.czenle H

str. 1)

w .R:zymie. hiedolry o tym liozba
donlers'ie6 na t«Mit wizyty w ~ien
ca",
.Aifl4!!llC1a TASS Nol.~jonuj 11 c nlllalch ra.diowyeh I teolewlzyjny.ch
rozmowy polskieeo prsywódcy a Jak również niemał w-e W\'łzystklch
ga.reta~h cenitraanycll.
premłerem Crax!lm podkireślala we
wtoreik, łA obie IJ!lrony wyrulły
Pod1lm-ella si• pnede "9Zy8bn
·pn:ekOQ1.Bal.le, li Polska I Wiochy don iosłe rm.aczenl~ wi:zyty nie tylloo
w !lkali etos.oo.ków dtwt.tabronmC>gą odeg:ra~ pożytOOUlll rolę, w
nych , ale
również
stosunków
ramacll lmiejąicych roJwrzów w re-- Wschód - Zachód. Wedlug zgodnej
łu ut~ania P.OkloJ<u I w spra- opin ii lromentaborów pobyit W. Jawa.eh !Xlll!brojeni.a. TA.SS zWTaca u- ru-ze!lsklegio ;nad Tybrem kx>ń.-crey ostatecznie i?:o!acj• naszego kraju
wagę,
te pollSkl pr.zywódc.a' pod- jaką
starano stlę nairzuold Polsce w
kreślił llrotidecm~ podjęcia kon- osta.tm!dl lata.eh. •
kretny-ob., pr~ydh klroków w
~e9ie l'C>Tlbr<>}enla. w tym wtaAnle lćle'l"Ulllllru. 1111ieru.j11 pdklojowe
inloj&ltnrY łllrajów WlllP~Y l'OCjad>IBtyonej, • .sw!aacm u:eroloo
zakro.ioo. ~ ZSBlR w ~ie
dz!nie roZbrojenla pr.zed&tawione w
R~javlllru .twierd2lił.

ku. To aarno dotycey innych towarów czy 11Mug.
Kompletmą b2idiurl\ nlllZW8J1() także pojawiaja,ce
•i• od czasu do
cza.su plo11k11 n& temat rzekomego
druku nowych baftkn«ów.
Nie
drukujemy żad111~h nowy'Oh pienię
dzy. Nie jest na.tomiMt tajemnicą,
te Wytwórnia P&plerów W~o
wy>ch pracuje „na dltrąglo" pon1ewa:t część eanl«ji ulega .zawne naturaJnemu .llllis=eniu, • balrlikino-.
tów nie może r:abre.kru\ć.
Wprowatlza. się tet
- łlO j'adt ! ł
C'Z88 nowe wrz<>ry ja'k np. „!Zielone Ohop>i111y", lktóre 1x> serie są oczy wiści-a wcześn i ej zapowi.ad8Jlle.
.7u! od dawna tadna wizyta nie odI jesizcz.e ci~wostka.
Podcza.s
wymiany pieniędzy
we Francj1 byiwająca 1i,· w Parytu, a w etx>przez pewien czas lrursowaly no- llcy innego kiraju a.ehodniow.roipejwe i sta'l'e frąntk'l. Elronomiścl oce- ski~ n.ie budziła nad SekwUl.11
nili, te zabieg ten n ie IJTZYili ósl
talk1eg>o J1Blntf:eresowan'1& j.a'k właś
g051Pod~ kancustkiel k<>rzyści.
WA:PJ nie pobyit Wojciecha Ja.ru11:el1tki~

. ..

KonferencjJt, pr~ sowa
• •
m1n1stra
J. Urbana
(Dokm'lczenie ze str.

1)

stre mrozy jest stosunkowo dobr a.
Oczywi ś cie gdy by patrzeć popr zez
pryzmat poszczególnych osob czy
bytuacji - obraz może być nieco
inny.
Je śli idzie o nasz system energetyczny, to tylko 11 1 12 stycznia
wystąpiły ostre trudności w dostawie paliw do elektrowni. Związa
ne było to z kłopotami z pozyskiwaniem węgla, zamarzaniem go na
hałdach. Występują opóźnienią
w
załadunku pociągów. 12 stycznia w
wielu regionach kraju wprowadzono ograniczenia w poborze energii
elektry~nej.
Dotyczy to głównie
zakładów przemysłowych. Stosowane są także rotacyjne wyłączenia
prądu na godzinę - u odbiorców indywidualnych.
Wszystkie główne trasy i szlaki
są przejezdne, niestety nie udaje
się zapewnić punktualnego kursowania pociągów I autobusów.
Wystąpiły także zjawiska niedogrzania osiedli. Poza drobnymi awariami lokalnym! większych nie
było. Jedynie w aglomeracji gdań
ikiej nastąpiło niedogrzanie mieszkań na większą skalę.
Aby temu zapobiec. skierowano
tam węgiel przeznaczony pierwotnie na eksport.
- Czy znana Jesł Jut data następnego spotkania Rady Konsultacyjnej. Czy znana jest data pro.cesu rewizyjnego Krystyny Iwaszkiewicz? (Reuter)
- Nie ma jeszcze ustalonej daty spotkania Rady Konsultacyjnej.
Przewodniczący Rady Państwa zajęty jest teras ważnymi spotkani~! o skali
międzynarodowej.
Nalety 1!ę spodziewać, te wkrótce po tym, gdy te obowiązki ustaną,
uetalony soetan!e termin
spotkania rady.
KrYJ1tyna IwankieWica •kazana
1o.stala za to, te w latach 1984-8:1,
powołując •ilł na wpływy u wiceprezydenta Warszawy, obiecywała za łapówki z.ałatwienle mieszkań. Teraz w więzieniu prowadzi
głodówkę. Jest karmiona sztucznie,
przebywa pod kontrolą lekarską.
Termin rozprawy rewizyjnej zostanie ustalony w najbliższym czasie.
- Czy mógłby pan podad szczeiróly zbliżającej się wizyty premiera Japonii w Polsce? (ADN)
- Dokładnego programu nie mogę jeszcze przedstawit!. Chciałbym
natomiast wspomnieć, te wizyta ta
zbiegnie nę 11 30-!eciem nawląza-

między

obp kraJaprzygotow ania do niej P rag niemy posit:pu w s tosunkach gospodarczych z
J a pon i ą.
Do ty ch czasowe rozmiary
wymi any han d lowej między Pols ką a Japonią nie zado walają nas,
s ą poniże j naszych możllwości.
- Jaki jest szacunkowy koszt
planowanej na czerwiec· wizyty papieża w Polsce? W jaki sposób koszty pobytu papieża będą dzielone
na obie zapraszające strony tzn.
episkopat I rząd? Czy państwo zajmie się produkc,ią pamiątek zwi~
zanych z tą wizytą . aby choć w
części
zrekompensować
koszty?
(Baltimore Sun)
- Nie mamy żadnego wyobrażenia o kosztach t e j wizyty. Tak!
rachunek kosztów nie jest robiony, nie znamy przecież jeszcze programu wizyty. Z doświadczeń wcześnie jszej wizyty papieża w Pols~e wynika, że koszty rozkładają
się na tyle instytucji kości e ln y ch
i rządowych, że sumaryczny rachunek je&t niezwykle utrudniony.
Sądzę. że przy podziale kosztów
na rząd i stronę kościelną zastosowane będą te aame zasady, jak
podczas poprzedniej wizyty papieża. Co do pamiątek, to mo:i:na je
zobaczyć na wystawach sklepów 1
dewocjonaliami. Mogę tylko - jako zwykły przechodzień - ubol•wać nad Ich poziomem.
- Dlaczego gen. Jaruzelski początkowo nie chciał spotkać się w
Rzymie z przedstawicielami związ
ków zawodowych, a potem wyraził zgodę? (DPA)
- Nie jest prawdą, te generał
Jaruzelski nie chciał 1potkać si•
ze związkowcami włoskim!.
- Dlaczego wydalono 11 Polski
kilku członków parlamentu WłOI·
kiego przybyłych przed kłlkoma
dnJamJ do Polski? (ANSA)
~ Sześciu obywateli włosldch, w
tym dwóch deputowanych do parlamentu włoskiego i jeden deputowany do parlamentu
europej•
sklego, wydalonych zostało w opar•
clu o prawo do wycofania udzielonych wiz. Przyczyną było zakłó
cenie przez nich porządku publlcz~eg ? w Warszawie na Starym
M1e śc1e poprzez zorganizowanie manifestacji będącej w Istocie rzeczy
happeningiem. Chcę doda~. że chodd tu o przedstawicieli malej partii radykalnej , która poprzez rozmaite happenin gi stara się zwracać na siebie uwagę.
t rw ają

ROMAN MAZUR

(INTERPRESS)

Nowe zadania wvmagaia
nowvch rozwiazań
(Dokończenie z~

str.

1)

w ~rójkę na 25 m kwadratowych .
W dziale głównegio
mechan·k;
Ale sekretarz KC !J>Obkał
liię z a.k!tymoje koleżanki godzmam.l wyae- wem spo!ec;zno-gospodarczym
.zakują na przyMank.a.ch.
kładu. Spofkamle prowad.z;ił selm'&Grabna Stępie4 ł Balina Bud· tarz K.Z PZPR - Stanisław Chła
ka z przędzal.ni
bezwrzecionowttj pi~ki. Miało l)!ll() formę bez.pośce
Pytania do
J
rozmawiały .z; sekretarzem J. Głów d1111ej rozmowy.
cz,ykiem o swoich zarookach. W Główozyka doty-czyly m. !n. funk~
zaleimośc! od miesiąca wahają 11ię cjlQl!lowania odpisów ROD w bieżą
one w gramicach 25.,27 tye. izł. Ozy cym. rorou , - Niech będzie mniej
bywają „111adról::lki ?" Owezem, Wy- d-ew1z, ale żeby można było je wypadają ru w miesiącu.
Pr.zycho- ~orzystać - m&wil Władysław Jeldzi się, bo taka jest potrzeba, a i l10ek. - żeby eksportowad musi;to!my"
dodatkowy zarobek. W tkalni s.au- my wiedzieć ,,lila czym
rerowskliej , iktórą następn ie zwie- ;nieć .zapewnione w par. surowce
1 irodik! produlrojii.
dzał s-ekoreta!rz KC,
najwi~kszym
problemem jest halas. _ Sięga on
Jan Główczrk wyjaśnił,
w tym
100 decybeli ! przekra-cza d<>puszczalm• normy. Ur.ząrlzenia na tym kierunku zmierza.ją wlaśnie nowe
rozwiązania.
W
zakładach
po:ro..
wydziale pochodzą s początku li.t
s~anle mniej dewiz, lecz będ:zie s
aze86dziesiątych.
- Możemy prodlll100twa.d "117ięcej, n1c'h mo:bna korzy.stać. Na więk
a<J. dajcie nam l~ maszy.n v - S'Ze odpisy ni• pozwała napięty biTylko
iwy.tszym
powiedziała w rozmowie .1 J. Głów la.ns płaml<!Zy,
czykiem Uk.a.c21ka - Danuta Adam- eksportem można wyjść 1 ·t ej tirudi!lej
sytua.cji.
czewska. Mówi<llno równiet o kło
Andrzej Czaja pytał ja11\11ml dzi...
potach 1 niektórymi częściamJ do
należałoby
maazyn. Brakuje np. plochów do łaniami politycznymi
drugi
etap reformy.
krosien.
Kir.aj<l'W'! prod.u cenci nie wesprzeć
~tarcu.ją I-eh, bo n ie
ma d•rutu Porzede wazystkim _ mówil J,
musimy oderwać si•
. (s !mpontu), tymczasem wprowa- Główczyk d'Lll.lllie .zm!~n aaortymeartowycll 1 od parly.kulacyizmów, od myślenia
nowości produrocyjnych
na ~ros wyłącznie o interesie własnym, unach wiąże si• właśnie 1 tym kładu, branży. I .za,ws"Ze zaazyrui.d
od siebie. KaMy .z członków parelementem.
W tkalni
STB, fdrzie pracują t!-! powinien przewod·zlć w swoim
1'ad7lieckie krosna .zainsta.lowan. rut środowi$ku, w pracy, w d?JiMaJnOI§.
pooe.ząrtlku lBJt 1ladernd"lli&iątych, ae- oi społecznej. I to w ihi.a:łaniu kretan !interesował ei• podejmo- a nie w słowach.
WoJolech Młocek, l!ltetan Kiec1WMlymi PN.eS .zaklad próbami kh
modemlzacji. Unądzenie szw.ajoar_ rzyńskl I Karol Rochowczyk móslro-włoekiej fmmy pcxzwolit! mO'Że wili o ll'Cl'brnebaeh ! kłopotach mło
na SO-procentowy W'7lrost · Ich wy- dego pokidlenia. Kolej1ka po mies>
kalllia wydłuża się, ceny wielu todaj!n~i. N.a !:"a:z!e trwają próby.
Jaik sobie ra'Clzą pracując-a kobie- W'aJrów rosną, ml~ myślit wiec
jaik tu sobie dorobić. Nie star..-..za
ty-=ai11kń 7
Im czasu na daJia1aliność apo!-1ą.
organizacji partyjnej u mało
- Na ra'llie pra.cuj•
n.a jedną W
jest młodych robotników.
zmiilllllę powieod!l!i.ał.a J. Głbwc.zy
To , problemy nul'hljąee inie 'Yl•ko
lrowi Bol'Umlła Ruchała - ale w
odpowiadał J. Głów
oobot ę na „nadróbki" pr.zychod'Zę. młodych czYk.
Produkcja i wydajno4ć praNajwiekszy dla mn ie problem, to
cy
r<>Slllą
woliniej
niż place.
braik miesz'k8111ia. Czekamy jut 10
M1'odz! muszą sZ'Uka~ dróg 11.miala~ na spó?dzielcz._ A mi.e.s21kamy
ny tej sytuacji, nie mogą czeka~.
Alktyw.ność spolecm.a
to n~e jeet
sprawa prz.ynaletnośol do ooganiza.cj i,
ale 871Ukanie
rO"DW!ltlZll-ń
spraw trudnych ~a za1k 1adu, d'l.A

narzekalll; miesmkam blisko.

u

Pierwsze próby

nukleąrne

odbędą się w lutym

Pr.zed'!ltalwlclede a4minisbracji, krtórzy zastrzeg'l.1 robie a.ncxnlmowość,
polnf01m1owa!ll, te w ciągu najbli.ż
szy.ch 3 mies i ęcy USA prz~rowa
dzą 8 prób z branią atomową.
Pie<l"'.vmy próbny
wybuch m ial
zostać przeprowad7JOil'ly 29 stycz;nla.
Z powodów
t~lmlcznych
.zo.,tal
Jt<lna'k
pmze.mni ęty na 15 lutego..

nia stos un ków

mi. W Wa rsza w ie

środowl'8ika. Możemy dać młod?lie
ży sza.nsę i dajemy ją, ale J)raoować musi w takich waru.1n.ka'Ch. jakie mamy - i zmieniać je na lep-

itze.

Na ręce .zebranyc-h J. Glbwc:zyik
przekazał
najlepsze
życzenia w
pod nowym roku, satysfakcji zawod6Jego wej i owbistej dla całej załogi.
„ drugą część" będzie stanowić wyE. L.
buch przB",>rowad2iOl!ly pod krypto_
nianem „Toxinero", 112 lutego.
•

Zostanie 001 prZieprowadzony
kryptonimem „Heysbrook".

Kolejne wybuchy próbne plano·
W g.od'Zinach pohrd'nlowych s&kl'E>W8Jlle 1ą na 16, 117 ! 26 marca 0!'8Z tat"Z KC Jan Główc:zy<k spotkał się
IV\ 1 Jowietn.la.
z władzami miasta.
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BEZPOSREDNI I POSREDNI PRACODAWCA
O. P.t - Od kop w rallie ehorob1 powbllea ok11J'm7wał -11lek Pl'MIOWnik zatrudniony u ajenta „Wanu".1 od „Warau„,
aJenłe c:ą ZUST Zaznaczam, te pracownik jelł ube11pleczoDJ
I 1kladłd uiszcza za niego ajent.
RED.~ Wprawdzie bezpośrednim pracoda~ i-' w *7111
wn>adku ajent, ale ZUS rozlicza •I• I tll jednóstkll, 1 którll
ajent ma sawal'tll umowę. Zatem owa jednoatka powinna pn:7j11c! swolnlenie i od wynagrodzenia, od któreao odprowadzane
Kładki, uatalic! wysokośc! należnego pracownikowi zulłku.
Jeśli coj w tym systemie podwójnego pracodawc:)' komplikuje atę, wtedy najlepiej udac! •i• na ul. Zamenhofa I, do dT.iału nailków ZUS.

*"

(h)

TO

OBOWIĄZEK

NAJEMCY

M. w.1 - Opiekuję 1lę pewnym starszym małłe6stwem, a ono
od pewneco czasu uskada się na kłopoty z użytkowaniem pieca kaflowego w pokoju I kuchni.• Kto powinien doprowadzió
Je do porządku: administracja domu ezy lokatorzy?
RED.: - Utrzymywanie w należytym stanie urządzeń technicznych l wszelkie drobne naprawy należą do obowiązków
najemcy, a wiec również i oczyszczenie 1 sadzy kanałów piec:ów i:rzewczych I kuchennych.
(h)

11TRATA NAGRODY

B. r...1 - Pod konlee roka rolll411ielano w sakladzte premlfł
t narrod1, Nie otrzymałem ani sro1:1:a. Na pocz,tku ub. roku
do1talem bowiem napn11 I li tego powodu •traciłem ponad IO
zł. Czy mon odwołaó 1ię od decyzji 1akładu do Rejonowego S"du Pracy?
RED.: - Tryb odwołania się ltd nał<n:onej kar7 u naruszenie porzl\dku I dyscypliny wyczerpuje •I• w chwlll wydania
decyzji kierownika zakładu pracy w oparciu o przepis art.
112 kp. Powoduje to niemożność dalszego kwestionowania tej
decyzji w drodze procesu sądowego. Natomiast dopuszczalne
jest zbadanie przez sąd zasadności kary W · 1ytuacji, cdy jej
udzielenie 1powodowalo poważne konsekwencje finansowe dla
pracownika. Otót może pan na drodze procesu 1ądowego docnodslć swoich racji, wówczu sąd zbada, czy nałożona na pana
ll:SH była taktycznie uiuadnionL Je•ll okaże .i„ t.e n.le była,
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We nl• opubltkowane1e1 Je-,
u.cze projektu noweco rozporządzenia
Min.
Finansów
wchodzą w tycie nowe
zaaady
obliczania
wysokości
podatku ód spadków i darowizn, przewidujące
większe
nit dotychczas ulgi w opła
tach.
I tak zgodnie 11 tym rozporząd zeniem nie będzie podlegać opodatkowaniu
nabycie
w drodze darowizny pieniędzy

lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej, jeżeli wartość daru nie przekroczy kwoty 500
ty1. zł, a od kilku darczyńców
1 mln zł. Wynika :i: tego, te
1amochód, który ma otrzymać od swych rodziców autor
cytowanego powyżej pytania,
nie będzie podlegał opodatkowaniu, gdyż ofiarodawcami są
dwie osoby.
A obdarowany
należy do I grupy podatkowej, która obejmuje małżon
ka, zstępnych, rodziców, pasierbów, lięcia I 1)'110~
"

ltolownej podwyłoe ulep..
teł ulrt Pl'S7 darowimaoh

złot6w1dł

Ostatnia zmiana przepls6w e podatku od apadk6w i da-

rowizn miała miejsce w 1985 r. Rozporządzenie
Ministra
Finansów z 11 lutego DU 9/85 podniosło wtedy o IO proe.
kwoty nie podlegające podatkowi i wyłączone z podstawy
opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.
Jednakże ruch cen, zwłaszcza za mieszkania powoduje,
te w nięspełna 2 lata od wejścia w tycie wspomnianego
rozporządzenia znów zaczynamy otrzymywać pytania
w
rodZJłju:

A. „Odziedziczyliśmy mieszkanie własnościowe. Kiedyś nle
płacilibyśmy

będzie teraz gdy
spółdzielczym urosła do łO

za nie podatku, ale co

1 m kw. w budownictwie

cena
ty1.

zł?";

& „Rodzice chcą nam oftarowa6 1amoch6d osobowr

o
rynkowej ok. 1 mln zł. Czy Jesteśmy zobowiąza
ni od tej darowizny opłacłl~ podatek, a .leśll tak to w Jakiej wysokości?";
,
& „Mąż wyjetdła 11& rrantaę. W związku 1 tym rodzice
chcą mu przekaza6 11 własnego konta pewną sumę dolar6w. Czy operacja ta będzie podlegała opodatkowaniu?".
wartości

•

czynionych na rzecz osób zaliczonych do kolejnych grup
podatkowych. A
mianowicie
osob:r 1 II grupy podatkowej
~dlł swoln!ono od . podatku
od apadków 1 darowim jet.el!

wartoł6 071kaneco ~ droł14
nabytku nl• pr.:ekroezy 175

tys. zł. III grupy 250
zł a IV 125 tys. zł.

llP\iii

tys.

T9 same zuady obowiązuj!\
prz7 przelewie dewiz 1 własnego konta na konto dziecka.
Podatek od tej
darowizny
płaci lilS tylko wówczas gdy
jej wartoś6 (w przeliczeniu na

ale ~eza

ty1. zł.
Podobnie W&, jak w roaporządzeniu 1 lgjj5 r. podnieaieniu uleiają określone w art.
16 ustawy 1 1983 r. (D. U.
4!>/83) kwoty wartości
apół
dzielcz.ego własnościoweiO prawa do lokalu, lokalu mies:z;kalnego atanowiącego odrębną
nieruchomość,
lub budynku
mieszkalnego, jeżeli
nabywca nie dysponuje żadnym samodzielnym tytułem prawnym
do innego lokalu lub
bu·
dynku.
Prz;y u.stalalliu wartołcl. nabytego w drodze spadku czy
darowizny mieazkania bierze
się pod uwagę obecny
koszt
budowy pomniejszony o
okres amortyzacyjny 1 wtedy,
jeśli tak
ustalona wartość
mieszkania czy budynku nie
przekracza 1,11 mln xł nabywca
zaliczony do I 1rupy
będzie
zwolniony od podatku.
Zaliczeni do II i III grupy, jeśli
wartogć nie przekracza 1 mln
zł, a dla nabywców 1 IV grupy z podstawy opodatkowania
jest w ~ wypadku aoo tJ'•.
zt
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KOMPUTER
S
S

•6wau ~ onekinłe W7Płacenl• premii. Al• ł11tm premU reauiamlnowej. Albowiem ty!ko te premie, jak l naarody 1 zaiładowego łunduuu nagród, maj14 charakter roszczeniowy. Na~ tomiut premie uznaniowe, esy motywacyjne mające charak~ ter nalfrod71 me moall byt! dochodzone przed or1anaml rosetrągająeymt 11>rawy ze stOtlunku pracy. Jedynym keyterium
~ ~ bowiem ocena bezp°'redniefo prsełofon.ep.

S
S
~

§
§S:S
§S

~
~

~

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

~
~
§~
~
~

~

~

tJWZGLĘDNIONA
mpocąnkowe19 powałnle

PODWYZKA NIJI BJljDZDI

~

W -Ił• ulOP•
nobo.Jut wtem na pewno, te do pracy nie wrócę, 1ostanę
lnwalldllo Klika dni pótnłeJ była w zakładzie podwyżka. Ja
otrzymałem 1000 zł. Czy ta podwytka powinna byt! włczona
do zasiłku chorobowero, a następnie I do podstawy wymiaru
renł7 Inwalidzkiej?
.L B.• -

rowałem.

RED.1 - Podst.Wił
przeciętne, miesięczna

wymiaru sulłku c:horoboweao stanowi
wynagrodzenie za okre1 trzech mieslecy
kalendarzowych, poprzedzających miesiąc, ,.., którym powstało
prawo do zasiłku, a zatem podwyżka plac, uzyskana w czasie
pobierania zasiłku chorobowego, nie może byc! uwzględni.ona
w podstawie wymiaru tegot zasiłku. Nie wpłynie ona również
na wysoko.ść podstawy wymiaru renty. Jeżeli bowiem pracownik pobiera za pełny miesiąc kalendarT.Owy 1111Silek chorobow)',
wówczas do podstawy jej wymiaru mote byc! przyjęt)' zasUek
bądt wynagrodzeni• 1 kolejneio miesiąca poprzednieao.
DOZYwOTNDI UPRA WNIBNIJI

c..

a.

W.t - Za pnokuane iospodanłwe roloe etn;ymallfm7 •
mętem rentę. Zutrzeglitłm1 teł sobie prawo pozoełanla w swo-

im domu I użytkowania działki. Czy w razie jmlerel Jednero
11 nu motna będzlf Pl'ZYJ-6 do domu koro• li bliskich 016b
I przekasa6 mu dom?
RED.: - Rolnikowt i jego małtonc:o, którzy pnekazalt IOlpodal'Stwo następcy lub państwu, przysługuje prawo do doży
wotniego bezplatnego 1amleszklwania w domu I ujmowania
pomieszczeń w budynkach gospodarskich oraz użytkowania
działki o powierzchni nie przekraczającej 0,3 ha.
Prawo to nie podlega jednak dziedziczeniu, fd7ł wyaasa w
razie śmierci rolnika I jego współmałżonka.
WEDLUG ZAKt.ADOWEGO B.EGULAMIN11
M. M.1 -

podJ11łam
wy1łun

Prsenłam

pracę

(h)

na eme17tur, w 1981 r. Dwa lała temu
na l/ł etatu. Cą n&1eł1 ml •I• dodatek a
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RED.: - Gdy chodzi o dodatlkt sa ltał pra01, to brak J-t ~
jednolltych pr7.eplsów. Kwestie te regulują wyłącznie układy
zbiorowe pracy bądt zakładowe 1YStemy wynagradzania. Wlęk1zośc! przepisów płacowych uzaletnta wypłat11 dodatków od tego, czy przerwa w zatrudnieniu nie była dłutsza nl:t 3 miesfąoe. Wobec tego ów dodatek będzie pani przysługiwał na zasadach pnewldzianych w regulaminie zakładowym.
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N'ARESZCIB
LOKATORzy Z UL. GERSON'i T1 -

Od wielu tygodni brak

fwlatła na klatkach schodowych, a takła w pralniach, co •za-

§~S

S
S
S
S

lenie utrudnia nam życie, Hezególnie w wypadku większego
prania. NI• ma tet w I klatce szyb w drzwiach wejściowych.
RED.: - Dyrekcja PGM-Górna, którą powiadomiliśmy o klopotach Państwa, poln!ormowala nas, te ju:t dokonano naprawy instalacji elektrycznej. Wymieniono przepalone przewody.
Wstawiono tet brakujące szyby ,w drzwiach wejściowych.
(" ~

§

„ZAPAMIĘTA"

ŚWIADCZENIA

M'.urars saqdał od 1woje10 pracodawc7 budowlaneio - wypłacenia
mu
odszkodowania w wy1okości SOO ty1. r.ł 1 tytułu nabytej podczaa pracy choroby płuc. Rejonowy Sąd Pracy przeprowadził postępowanie
dowodowe 1 ustalił na podstawie orzeczenia lekarz.a specjalisty, te murarz pracował u rzePotłwyfJk:ł emerytur I l'ftl.ł w
mieślnika od
połowy października 1985 r. do
1988 r. prubiegały
macznle
połowy maja 1986 r. To jest do dnia, kiedy
sprawniej nlł w latach poprzezdjęcie rentgenowskie płuc, wykazało zmiany
dnich, przede wHylłklm w W'Tzapalne lewego płuca, spowodowane zakażeniem
bakteryjnym. Nie miały one cech gruźlicy, lecz
nlto 11&Stosowanla technik.ił komputerowej• .Jednakłe na ~wlad- · t1lko cechy zakażenia wirusoweco. I po leczeniu ustąpiły. Zakatenie mogło nastąpić dwa tygodnie,
ozenta w nowych wysoko§ciach
a najdalej miesiąc przed ich wypyciem.
najdłułeJ musieli ozekd rolnicy,
Zdaniem sądu, nie było zatem podstaw do
oonlewał walorysa.cJa emerytur
uwzględnienia roszczeń pracownika, gdyż zmial rent łeJ sroPY Mób odbywała
ny w płucaąh, ni• mogły być wywołane wa1111 technik~ ręoznl\, a 1111aady
runkaz:pl pracy. One mogł7 jedynie
zaostrzyć
podwyuzanła byl1 skąmpllko
stan choroby. Zmiany te cofnęły się. I brak
je1t - na szczęście - trwałeco uszczerbku na
wane I praoochłoano.
zdrowiu •To znaczy niezbędnego elementu, aby
Od im r. W>'Plałf 11Watoryprzyzna~ jednorazowe odszkodowanie pieniętne.
Gdy zaś chodzi o inne szkody z tytułu leczenia,
mowan1eh ilwł.adezei\
roin7cll
to nie podlegają one naprawieniu na podstawie
będ~ Jednak dokonywano rówprzepisów prawa cywilnego, gdyż art. 40 ustawy
nolegle • wypłatami sw•lorri:o·
z 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu
wanych emerytur ! rent li saowypadków przy pracy i chorób
zawodowych,
patnenla emerytalnero pncowyłączył stosowanie tego prawa. Gdyby wniowntk6w.
Opracowano bowiem
sek murarza potraktować jako uznanie zdatYsłem aułomałycaineiro po.dwy:ł.
rzenia za chorobę zawodową, to było to ż.ądanle
1p.nła ~ladcze6 rolnych, którero wdrałante rospocrzęło w
llatopadzte ub. r. ObeoDle IMZ•
U Oddsłał ZUS sa'tol\eąl Joł
prae1 ~ptowaw«M I w aał
blltnym cza1ło
odpowledlłie
akodowana łnfonnaoJe 1ostan'
p~- ILISll ~tir jUio jed:yna osoba pr&CU•
jąca otmymal w swoim i:lllltladzie rod:zimną ks!ą
pneka:u.ne 4o pamlęeł kompużec'llk:IS ube:llPlec2«11owl\.
Wpi.Baill• do n iej były
tera. Tylko nlesnMWia Hczba
dzieci l nie1Pracująca :tiana. Ałe z uwagi na komplikacje
~e t.ona naazego czytelnika mulwtadcull będzie nadal podw7ł
•!ala wyjechAc! z młodszym diziedklem do sanator!ium do Ra.bkl. Na wszelki wypadek wzięła ze sonana teahnlktt rt1CZ1l"- Obejmie
bą ksiąteazkę ube.ZJpieczerriOWI\.
ona emerytufJ' I rent1 wYPla·
W tym czasi·e pomocy !ekllir6ikiej zaC%ęło wymagać drugie dziooko, uczęszczające do siJlroly. Ojciec
can• .w zbiegu" z innymi ~wlad
udał się z nim do poradinl biorąc ze sobą sWQją
C!lilenla.ml.
Ale wkrótce i łe
książecfjkę ubezpieczeniow11 I dowód OBobk;ty, gdZle
były
wpisane dzieci. Rejestratorka długo grymas iprzelic~nia
zastąpi
technika
ła, ale ,.., końC'U wyci ągnęła karl!l do lekarza. Jedkomputerowa.
nakże w Ltmej prayiehodni nie pos7Jlo tak gład ko.
rzemieślnika

ROLNIKOW

(b)

*

prosić.

Realkcja była natychmiast.o wa.
Z dyrekcji łódzki ego „Arpisu"
otrzym ałem prawi e 4-stronlcowe
wyj aś n ieni e , w
którym ba;dzo
krytyczni e pisze się zarówno o
r1z;alalności .. Fotooplyki", jak i
moim krótkim artykule. Wvg:1da na lo, żr- k·e1-own;~two lrj
4 DZIENNIK LODZKI nr 11 (12221)

Nie będ ę
mi ęJzy
Ch ciałbym

s i ę wdawał w spór
pr.z:eds i ęb iorstwam i.
przypomn ieć
tylko

jed'll·O: obydwie firmy, i „Arp is" t „Fotoo.ptyka", nale±ą do
tego samego resortu, a mianowicie handlu
wewn~trznego,
czyli o t.ch powstainiru deeydowała ta właśn i e in&tytucja. J&śli więc szefostwo „AI'pisu" jest
przekonane,
te „Fotooptyka"
dziala fatalnie, jak to pisze w
5woim l i śc ie, to n iech sp!'óbuj e
przekona ć
M:HWiU o swoich
r~cia<'h. S koro są to a rgum en ty
ai t~l~ nieod parte. można zawsze rozwi ą7..ać te d rugą firmę „ .
Dla mnie ciekawsze jest jed-

wniósł rewizję. Argumentował, że zatrudniający

go rzemieślnik, nie zapewnił mu należytych warunków pracy, to znaczy nie przydzielił
mu
zimowej odzieży roboczej. Nie zapłacił mu też
trzymiesięcznego wynagrodzenia umożliwiającego
podjęcie leczenia, że choroba ta wróciła i ma
kłopoty ze znalezieniem pracy.
Sąd drugiej instancji wyjaśnił, te przez sam
fakt nawiązania stosunku pracy, w przypadku
niezdolności do pracy, ifracownik ma zapewnione świadczenia. Może bowiem korzystać z zasiłku chorobowego, a nawet z renty . Inwalidzkiej.
Jednorazowe odszkodowanie pieniętne przewidziane w ustawie o łwiadczeniach z tytułu
wypadków przy pracy ł choróB
zawodowych,
przysługuje od zakładów pracy. Gdy zaś chodzi
o pracowników zakładów nie uspołecznionych,
powytsze świadczenia przysługują wyłącznie od
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Murarz mógłby więc wystąpić, gdyby były

ku
temu powody, o jednorazowe odszkodowanie z
tytułu choroby zawodowej, jedynie przeciwko
właktwemu oddoiałowł Zakładu
Ubezpieczeń
Społecznych albowiem rzemieślnik nie był upoważniony do występowania w tej sprawie.

(g)

nak co innego. W mele „Arplsu" na.p isano
o „Fotoop tyce":
„Jednostka go ~p oda rcza skupiaj ąca w gwym ręku cały import,
uprawniona do rozdzielnictwa I
pre.z.ootująca ambicje do posiadan la
wla.snyich
możli·w<>śc l
sprz,edaży detaliczne j silą rrr.f':l:::zy
mu8i przekształc ić się w mQ!Ilopol. A przecież już d~i g c~hv
mon-opalu są w i<loczne aż :nadto".
Pl ę'kinle
stko było ·

-

fleiby je:iinak Wtty-

zgodne z prawdą należy sill
czyteln ikom
jedna,
drobna Informacja, a m !.ano wicle taka lż jak do tej pory,
ki edy „Fotooptyka" n ie ma w
l.JOdzi 7..ad neg o swojego <>klepu
z prawdzl weg-o zdarzenia, iest
w tym mieś~~e jPdnn. Jedyna
państwowa placówka zajmtiiaca
s ę sp[·zeddżą okularów sz.k'eł.
aparatów fot.ograficz.nych, blon,

Ozy'telntk zwróc ił sie wi ęc do ZUS, czy w przyp.W;ku gdy do jednej ki.siążeC2lki rodzinnej wpisane jest sporo osób, z których część opuszcza na
pewien czas miejsce stałego pobytu, nie można
obrzymać dla pozostalej rodziny jakiegoś zastęp
czeg.o dokumentu? Usłysz.al że tego się nie pralttyk:uje, bo są to wypadki spora.dyC2J0e, a w takich
powi11na wystarczyć książeczka ubezp ieczeniowa rodzica i jego dowód osobis ty.'
Mnie jednak nie wys tarczyła - stwie:-dz.a na ~z
ezyte1ntk - I dlatego pros2 ę o poruszeai ie tej
kwestii na lamach .. Dzienn ika " . Być może •l•Zła
ona uwagi ze wzglę du na swą nietypowo ś ć,
nlen:m i ęj ist1'. ieje i wa rto ją oo rychlej rozw . ą:z.ać
oflcJalnym pismem Wydziału Zdrowia m. Lodzi.

chcą wiedzieć

filmów ltp. Ta fLrma
sit: „Arpls".
A krzyk, jnlkl

powstał ,

nazywa
wynika

i falclu, lż kro irony Chce otworzyć
w prawie
milionowym

Jed en swój sklep. Takich sklepów, Jaik wyn Dka z pisma, „Al:IPis" ma 29.„
mieście

Jeśli

TROJGA

Monopolista - to zawsze ten drugi

* Radni
f irmy bairdzo je.sit obul.'7011e planami „Fotoop tyk i" o.raz., w tvm
samym stopniu, moim dla nich
poparciem.

przedwczesne. Brak bowiem dec7zjl właściwego
in1pektora 1anltarnego,
1twierd-zającego,
te
schorzenie to jest chorobą zawodową.
Murarz nie zgodził 1ią z tym orzeczeniem i

s

iMoMpo'l!lłcl bud7JO nie lu.bill
~Jl, no bo w.tedy n' cą rwój mooopoll. A U/traty ta.t..

wego łye!a
nlklt ni• lubi, nłc
tet c:lrJ:il\Wl.ego, :be brom !ilS przed
tym jak tylko mo:te.
Nowy pr.zykład tego! właśnie
11jawi&ka je.st .zupełn · e śwl efy.
Na poozątjlru
roku p isalem w
••DL" o kłoipotach łó dzlk : ej dyrekcji „Fotooptyki", zam i erzaj ą
cej otworzyć w Lodzi ~ kl ep firmowy. Podarwalem
przykładv
mias t, w których !i ~ ma ta uzyskała mo2ll i•wość zdobycia iokalu. W centrum ~a«:<>wa , Zakopanego i Radom ia, wkl'ót.ce
&klepy „F>Otooptyki"
obsłużą
piel'!Wmych klientów. Prawem
parad<Jiksu,
właś n i e w Lodzi,
gdzie mieści
silS ogól11opols k.a
centrala tej firmy od dłuższe go
czasu o lokal illie sposób się do-

KODRS PRACY•Wi.----·

więc

k!t<ldł

się, te
zwalczyć mochoć chwllk•

dziwi

ta'k trudno u nas
nopolistów, illiech
pomyśli o tym, oo napiisalem.„

•
Lódikte pia.n y
na rzecz handlu
p reze n tują

s. ę

bu down i ~twa
1987 roku

w

zupełn ie

OC".0'-

2lWOicie. Okazuje sie. ie t.~ k v 
PY szczególnie w n owy~ h ·)s:edtach, będą tatwiejsze.
Tyl!!
tyllro, że i m pon uj ący wyg.ąci <J-

wych planów wyni'ka w di1ż ej
m ierze z faktu,
iż zawi erają
one Inwes tycje, któ!'e p rzeszły
„poś liz gi em" z roku ubi e g łego.
Jest ich sporo, wiadomo ż e w
tym roku bf)dą zakończo n e, $'ad
też. Lch 2lnaczna
rola w t ~go
rocznych zam .erzen iach.
O tych właśnie iluzoryC7Jnyeh
urokach łódzk i ego planu budowJJicbwa handlowego mówiono
spffi-o na ostamim posiedzen iu
Kom isji Zaopatrzenia i Ochrony Konsumenta łód2lkie j rady
narodowej. Radni ustalili. że w
tym ~k u bardro dok ład n i e hfldą ś l edzić postęp prac na .. SW<>ich" budowach.' Chodzi o to,
aby znów n ie mów'ć potl koniec roku na pos ed1en1u kom·sji o klopota<'h i opóźnicn ach

budowlanych, fdy prailttyczmis
n!• mo!na juł: nic zrobić. Tneba to po prostu przyjąć do wiadomości, bo nie ma czasu na.
jaikielrolwiek działania. Stąd !»mysi, by okresowo wysłuchi
wać s•prawozdań o postępaeh pra.c,
\>nględnie Ich braku. Można wtedy analizować przyczyny zagroże ń , s tarać się o brakujące surowce czy materi ały . Będzie to
z pew nośc i ą ta.kże sposób dyscypl inowania,
samych wykona wcó w, wiedzących ile każdy
kh krok jest obserwowanv 1 ocen iany. Wiadomo, że nie wszystko w bud<>'Wnictwie rzależy od
wykorzystania prostych rezerw,
a le wiadomo tet, że
zasada
„ pań s ki e oko konia tuczy" nie
s traci ła na aktualności.
Może
wi ęc docze kamy
czasów. gdy
„m icszka n i6"·k'l" i budown ict wo
lo\\·;irzys7nce bedą p os tepow ał y ,
wolnym bo woln ym a le równym k!'Oki··m ?
ICRZYSZTO F KRUBSKI
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tODZKA SPOtDZIELNIA MLECZARSKA
· w lodzi, ul. Omłotowa nr 12
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..,. elekt....1.ów.

lp6łd1lelnla nie pnyJmuJe praeownlk6w pe ·samowolnym
porzuoenla praey.
Zgłoszenia przyjmuje l azczetółowych mb'macji udziela
dslał spraw pracowniczych, Ł6dl. aL Omłotowa nr 1!, łe•.
I.ton 51-09-58 lub 51-15-SS wew. Il.
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ZAKŁAD TECHNIKI BIUROWEJ

~

~

BIUROTECHNIKA
w Łodzi, ul. Suwalska 16
ZATRUDNI OD ZARAZ1
• EL'EKT~ONIKOW,
PROJEKTANTOW SYSTEMOW,
• SPECJALISTOW PRZElWARZANIA DANYCH
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mozhwosć podnoszema kwahf1kac1i zawodowych

S
ISj
S

1leddble sakladu.
Zakład nie pnyJmaJe 'pe ponucenlo pra.ą.

~

POSZUKUJĘ

łi.wiłl dom 'W'Olno &toj"cy, nadaj~y
na praeowniłl
C}ądać 1
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log Echo, in.arty „Blirz:sard" (inow.) tanio·
epmedam 74-70-«I (17311),
45'7 I

Opakowania Indywidualne, zbiorcz. i Inne materiały do konfekctt zabezpiecza konfekcjoner.
Konfekcjoner na własny k<>szt rozsyła 1kontekcjonowany tO'War do odbiorców wskazanych przez „Chemlkolor".
Konfekcj.oner winien posiadać zezwolenie Stacji Sanltamo-Epldemlologteznej na wykonywanie konfekcji artykułów o W}'iej wymienionej toksyezności.

Przed zgłoszeniem oferty, zalnte-re11owani w celu uzyskania 1sczegółowych
Informacji w zakresie sposobu pakowania, winni skontaktować !lę 1 działem pestycydów przedslębiior,s,twa w Łodzi, ul. Morgowa 4 w f(>d1. 7-lS,
tel. 52-57-93.
Złożona oferta winna obejmować koszt u~ługt dla katdej wlelkojc! opakowania oraz dzienną zdoLność konfekcjonowania (minimum 10 tYJ. kg
m.iesięc:mle).

Prace wykonywane będą w 198'1 roku w okresie styezeń - llpice. W
przetargu mogą brać udział jednostki państwowe, spółdzielcze i rzemieślni
cy zrzeszeni w spółdzielniach.
Oferty w zalakowanej kopercie należy składać w dziale ekonom!cznoorganizacyjnym przedsiębiOJstwa w terminie 14 dni po ukazaniu się ogło
szenia.
Komisyjne otwarcie 1>ferl nastąpi po 7 dniach od terminu jw.
Przeds.JębiorstV..· o zastrzega s-0b!e prawo wyboru oferty lub odstąrlenfa
o<l przetargu bez r odanla przyczyny.
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nsadd t b11dstkl łlłcmt. • '-"
JłowaeJll drewulaDJ'Clh 11ln~•k l ob•
d6w,
•e1arJ' wtełoW9,
.,.. pozytywki, lnlrallłF ...uow.. bi&.
rynki,
łyrandole, kandelabr?, łwłeo:mlld.
ubytkowe kraty, balustrady, 01rodHnla.
.,.. bibeloty I ozdoby 1 drewna, metalu,
rogu, koic1 11on1ow•i. masy perłowej,
porcelanY, eto.
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Krzysztof

iE
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Jędrych

Pracownia jellt członkiem J'undad Oehr„
llJ' Zabytków atowar•YIHnia

,,PAX''.

+ głównego księgowego.

„

'

po Hl.

41!11 I

-··
,. --··· ... ...
- .. .......................
„ ...
•••.•
-"
1 ... •11t•ł• ... , -

-

Wymagane wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz dyplom biegłego księgowego - specjalność budownictwo, 6-letni stai pracy 'Zawodowej w tym 4 lato na stanowisku kierowniczym.
księgowe.

Zakład oblicza wynagrodzenie wg zakładowe

go systemu wynagradzania obowiązującego
1 października 1984 roku.

1
1

_.

I'•••••-

I l•ł•l&'ł•• -

PRZEDSZKO&E pr:rwał
oe 74-24-<16 Pi!ó'kad.'Z.

'Wllłętirs.

l!Mtybuojl(]IJl

ohunild.

~

Szczegółowych trlformacj! udziela dział kadr w siedzibie
- Andrzejów, ul. Rokicińska 2311, telefon
131-118, lSl-191 w. 188 I 269.
Zakład nie pnyJmuJe po samowolnYm porzuceniu prac~.
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Biuro

neń.

Oglo-

Plo!Jtlk<>w•ka 98.
KORl!lPETYOJE - maitemat,>ka,

tLzylta.

ehałupnioz"

Prec4

E

5

Dla aułor6w najlep11yeh opracowa6 oPr601 WYD•frodsepraey.
•
Oferty wra1 1 opisem praktyki sawodoweJ naleły 1ll:ła
cla6 w termlnle do 15 marca 198T roku.
Oferty nr 82-k.
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=
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prsyjmę.

111-81-42 Kiom.al&<!.

arc~ ,

KURSY: iklroju,
modelowania,

h~u ma..
ł{()llmetykil.
Zaipley: „Ośwlaita" ul.
Piotrkowska 6 ~4-94

uynowego,

god2. &--16.

442 g

t.lnke,
16126 g
eo1Mny, . praiwo

NIEMIECKI
32-90-111.

-

MLODY,
jazdy B, blegl<'
nięmieokl,

język

podejmie

m1tos11Wian!• klomp~
rów domowych t osobi.tyoh. Tanio łWfll.Cla.

działanl•

11!eza-

IW:humllti -

ew•-

ln-

llła, mo:!lłwoA6 podjęcia

czyllzyll.

8'8-417-00.

Mat.
ł28

g
„ElektT0111"

§

SCINANIB drew.

~

'7448~

Duda

n-o&-c!8.

' .l6lltM •

TPJPrMT

lllruiteamie robaci-, f!L'190Cli•. Owa.-

~cja

ra~h111~.

78-17-i4. ~!li: 861191 '
J;.EWI-Vtdeo - limiowe.-

~l.
Rynew&ld.
5'7-46-61~

nie

M--91-73.
ll8'f g
ZAJ?.UZJE ~l~ecs
ne. 111-99-88. Zubrzycldl.
1184 g

16136
Slen-

I•
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~

~

§
~

••

di:r:laniny

PRODUOEN'J:IA

Tarnów,
89 k
RENOMOWANlll
Biuro
Ma.trym<m~ne
.,Ewa",
GdańSk 6, skrytka
237 - samotnym wysyła oferty.
14 k
-

posZU'kuj,.
tel. 21-36-91.

---········-·-····---·······-„„~

~

/.

AKADEMICKA
PRACY
ZAKŁAD USŁUGOWY NB 1
ŁOOZ, ul. A. STRUGA 24

~

~

/, '//, /.

SPOŁDZIELNIA

•

.•. „ ••• _
-.„
.. „ .•·.._
-·······
- ~
~~ ' .

rą video, klr~my
iumy i relclamy dla· inlkiewi-aza 3/1!.
stytucji.
33-00-87, SAMOTNI - oferty maPRZYJMĘ szycie ~ni.
1lrym84'lialme
„Swatka",
lll'-96-24,
Plotrik.owSJka
Tel. 74-67~.
161Gl g
PJotirlrowska 183.
142, Raidormki. 145{)8 11
Tl!lCHNIK plasty<k, 1ZJ!lajo:m38 g
POMOC drogowa., holomość pozlotinictwa,
t ...
wan ie
cały
kiraj,
chinlki dekoracyjne, reIU-77-46, M>00halskń.
iklama,
Hip. podejmie
_......,_.„ .•
prac~. 43-21~57.
1689 g TABLICZKI 1lll1ami0111owe,
lnwentazyzacy}ne, wizyCHALUPNICTWO przyjtówki, usług! chemigra- JERZY Blas!Lczyik, Konmę maszyna sanecztioz.ne, szyldy. ~racow
kowa „5". Pralkę autowtantynów,
Lutomiersnla plastyczna.
Limamatyc:mą,
używan2' ka 25 _ rzgubil prawo
nowskiego 14. Ilnicki.
sprzedam. 55-62-23.
jazdy.
420 g
160811 g
14853 g
MATEMATYKA !H-74-10 UKLADANIE glaz1: ;; i ZGUBIONO prawo Jazdy .
terakoty. 16-41.!-64, Ka wMaria Jabłońska. 'Fiołmgr Pluskowski.
ita.
35432 g .
lrowa 2.
16072 g I
86446 Il
łonij111ej.
L.lsty
Biuro Oglo!llZeń,

~.DDD"D'DM

,,.RUBIN" NJprawa łl.-44-84 -Ooiul·
lllld.
36309 g

MM.OWAN1'111, łepeb<1wa111le. B!alek, ul. Wlerehorwa 1/8 (St.a'ldi).

.., eekltone pry- SLUBY 1 mai. Ul'OCJYtwatnym 11\lb famie poitoścl f!1mujemy
kam„
pracę

HYDRAULICZNE.

9tytucjom. Wojciech Janhneiwói, tel. 88-20-17.
424 I

TE!.EPOGO'IIOW'll!I,
'18-114-119, Kaczma-re1t.
111108 '
NAPRAWA pralek automatyC71llych.
Banaslllk.
T4!!l. 74-08-ll'f.
144 I

ZAGRANICZNE

rolno·społywczego.

=

b.
ANTY'KOROZY'..mll
....
be?ipleozainle na fO'r'ąOO,
na.dk<llla. s-t, Pokła
dowa 48, t~. 84-J8..0S.

woone

PRZEDSIĘBl·ORSlWO

F

Opracowanie winno obejmować branże okrejlone następującymi symbolami wg SWW: 2450,
2460, 2521, 2545, 2548, oraz 2511, a także
uwzględniać wykorzystanie w pierwszym rzędzie
nadwyżek surowców rolnych z terenu woj. łódzkiego.
·
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ra-
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Z L e C I
OPRACOWANIE PROGRAMU PRODUKCJI
dla nowo powstającego zakładu przetwórstwa

:

366113 I
3611!8 I Tl!lI.il!lN:AJNtA WA - „Rubin",
„Elektron".
DO pni.COWID.i .,, Zgierzu
'4-93-41 l!ltelter.. 1528!1 I
- przyjmij •podni&rzy
ł tn>owe
- WU'Ullikl diobre. L.111- NIETYPOWE

tf 36168

&

-

W!eo111408 I

od

przedsiębiorstwa

łlłT-ł
,!i
111111111111111111111111111munn1111nn11n111111111n111

155-84~1

;;

ZATRUDNI OD ZARAZ

E

atellił4'onloma
M-4 b1<lkl - &&ml«tllł na 8EllAM oolwoo&
pomles21C:r:eli
1 rUJ M-ł. Tel. 88-32-le.
c:r:ujnfiltaml ultr.adźwl11.
433 g
kowymi.
Zalbezp!ecrr.ainl•
.M-S ~!el.CM - Amianię
kOITZ)'9imle na
dnwi ~·· blolk.ady,
zamki pa,tentowe). OZ.M-4, M-S, eegment lub
dobne wyci.IUanie. Moodom jednorodzimiy. Te1.
tat dmwi st&[~,
'3-62-77 fodz. l~
9k!ryt.e'k MJ~h. Ra,.
4311 li
ohunikl
!mnyiWqim.
Mt.ODE malień1Ptw0 po112~1-81 lbll:1110W9kl.
ezuk11Je pi'.lnie k.awad«ki. Płatne z tiÓtrY lub
1115219 '
mieslęcmi•.
'l'el. MYCIB Clltic, ~ie

§

PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA
ROLNICTWA W WODĘ „WODROl"
w Andrespolu, ul. Rokicińska 236

5

teL sa-21-11.
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ŁODi, al. PIOTRKOWSKA Tl,
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podróży nie zwracamy.

pierwotnej i

dawne:

-5

Zgłoszenia przyjmujemy osobifoie lub pisemnie. Kosztów

=• •
ŚWIETNOŚCI i
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36-29-91.

aamodzleJ-

§ przywraca

g

PRZEDSIF;BIORSTWO OBROTU CHEMIKALIAMI OROANICZNTMI
l BARWNIKAMI „ORGANIKA-CHEMIKOLOB"
w Łodzi, ul. Morgowa C
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na konfekcjonowanie środków ochrony rojll.ru
płynnych od Ili do V klasy toksyczności 1 opakował wlęksl'J'Clh do butelek szklanych o pojemności od 39 ml do ISO ml,
pylistych od IV do V ~lasy toksyczności 1 opakowa6 wlęk1ą11h do epa.
kowań 1 kr, 2 kg, 5 kr.

Warunki procy I płacy do uzgodnienio - Łódź,
ul. Północna 27/29, li piętro, pokój 54. Telefon

• • • • "'· • • • -

SPECJALISTYCZNA
PRACOWNIA KQNSERWOWANIA
I NAPRAWY PRZEDMIOTOW
ZABYTKOWYCH l ARTYSTYCZNYOB

!!!!

'PIAiNJ'NO
- ~am.
Tel. 45-3'1'-H.
18154 I
GITARA ,,Paavey", Ana-

ZWIĄZEK

,

-5

:JlllllJllllUllllIli li IllllHlllll lllllllllllll!Ullllllll~ ,

MOTOROWY OKRJGGOWY ZESPOI. DZIAŁALNOSCI
GOSPODARCZEJ
w Łodzi, at Mlcklewlcsa U
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na WYkona.nie w 1987 roku rob6t elektry«11nych polegająoyeh na uunlt1·
ełu kolbJi I oAwietlenla parklnra PZMot. prsy al. Mickiewicza 19 w Lod1I,
częściowo 1 materiału Inwestora (kabel YAKY· łX35, dł. TM m).
W pnetargu moi. bra6 udział Jedno1tk1
IOIPodarkl
upołeoanlonej
I nie uspołecznionej.
Informacji związanych z pnetarglem udziela tekcja inwettyojt ł remontów OZDG PZMot. w Łodzi, al. Mickiiawlcza H, pok. 813, tel. 36-811-ln.
Oferty nalefy składać· pod wymienionym adresem. PrHtarg odbędzie
li~ w 14 dniu od daty ubumia się ogłoaze.nia w 1iedzl.bie OZDG w Ł~
d211, al. Mlokiewiczą 24.
'
Przystępując do przełlaTgu oferent jest wbowh,zan;r do wpłac:ęnia wadium w wysokości 10 tyt. zł na konto NBP I O/M Łócli 47018-1342 lub w
kasie przedsiębiorstwa, Ł6dt, al. Mickiewicza 24.
Zastrzega się prawo wyboru oferenta lub unlewatnlenia prntał'IU bez
podania przyczyn.
POLSKI

ność - handel zagraniczny lub ekonomika
rolnictwa),
4 lata praktyki na samodzielnych stanowi·
skach oraz biegła znajomość języków obcych.

5

~

eobot& nie- KUPIPl tłtuti111• trolltłi 1
dzi.anlnę
bawemianą.
dziela 14, 2l5.I, Rąbi eń
Tel. 52-18-48.
. ł44 I
llka 76.
488 I
SPRZEDAM dmJ!k11, o- PObIETYLEN plfl!'wotaiy MAS'ZYNĘ do pit.ani& lub bardzo ~ty prze..
eród., domek
(woda,
11Pmedam. Tel. ~'l-09-7'1.
mlal - lvupl,, D'l-\36-55.
p.z)
Aleknndrów. W
18132 g
~,
l'OIZ!lozen.iu
IWJl()Cfiód.
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kierowców wózków akumulatorowych I spaD·
nowych,
mechaników wózków akumulatorowych I spa·
linowych,
..,. automatyków,
masTVnistów spręłarek chłodnlc.zych,
mas~nlstów spręłaref< powietrza,
palaczy kotłów wysokopręinych,
hydraulików-spawaczy,
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OFERUJE USŁUGI
w zakresie robót:

dekarskich,
malarskich (hala fabryczne,
pomieszczenia produkcyjne,
biurowe, elewacje),
cryszczenie I mycie okien,
szedów, posadzek, ścian,
sufitów, ·strychów,
montai boazerii,

I

wszelkie prace nietypow•
w trudnych warunkach;
malowanie ogrodzeń.

~

~ Szczegółowych

~

I

informacji udzielamy pod nr tel. 33-88-49. !'700-k
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Wszystkim, kt6rzy byli
okresie ~ycia n!lszej Matki

.S.
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nami w ostatnim
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LEOKADII
WITALEWSKIEJ
niosąc bezinteresowną pomoc oraz 0';111. lrt6rzy
uczestniczyli w pogrzebie i pomagg1J w Jego
zorganizowaniu, skladają serdeczne podzięko
wanie:

.
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z zimą

Zmagań

• KOLEJNE ODWOLANE POCIĄGI • ZAZWROTNICE DYKTUJĄ TRA_.
SY TRMIWAJOM • WYLĄCZENIA PRĄDU

MARZNIĘTE

da.Iszy

ciąg

• KLOPOTY W ELEKTROCIEPLOWNIACH
• SETKI MANDATOW DLA DOZORCOW •
ZYCZLIWOSC W CENIE.

'
Kłopotem
dla tramwajarzy są
zamarzające zwrotnice. Postanowiono, że w razie wielkich trudności
z ich przedstawianiem, tramwaje
będą jeździć prosto I najkrótszą
drogą wracać na właściwe trasy.
rzedstawlcl.:il PKS polnformowaf, :i• ostatnie mrozy
spowodowały
unieruchomienie 50 autobusów i 150
samochodów ciężarowych - w tej
sytuacji nie ma mowy o wszystkich rozkładowych kursach.
MPO wywlązu1e się gorzej fiiż
mogłoby ze swych obowiązków, bowiem piasek w pługopiaskarkach
zamarza 1 nie daje się rozsypywać. Z wywozem śmieci jest jeszcze gorzej, a o wywozie płynnych
nieczystości lepiej nie mówić.
Smiecl, to nie tylko sprawa
MPO, ale I dozorców. Tym, którzy boją się zimna l pracy, funkcjonariusze MO „wlepili" przedwczoraj 377 mandatów na łączną
kwotę ponad pól miliona zł. Jak
poinformował przedstawiciel WUSW.
w 40 wypadkach ogranlczono się
(11.25).
chwilowo do sporządzenia notatek
służbowYch, bo dozorców nie moż
Zawieszone zostaje kul'IGwanle na było zn.alei<!.
pociągu relacji Zduńska Wola · Lódt Kaliska, odjeżdżającego o 3.28,
teru troch41 wyjdnleń w
oraz składu Lowicz Zduńska
1prawle prądu:
jak ju:!:
Wola (20.17) na odcinku l.ódf Ka- .
wczoraj informowaliśmy, aliska - Zduńska Wola.
warie w krajowym systeJak poinformowano· podczu wczo- mie energetycznym spowodowały
rajszego posiedzenia „1zt.abu zimo- trudną sytuację w łódzkiej enerwego", wszystkie :!:elazne szlaki w getyce. 20 stopień zasilania oznanaszym rejonie są przejezdne, nie- cza po pros,t u .brak pr~du w pomniej kilka pociągów towarowych, szczególnych re3onach miasta i woodstawionych na bocznice, wyma- jewództwa o różnych porach (na
ga odkopania 1 zagp !lnle:f:nych.
2-3 godziny). Jednakże wielu na-1
'Szych czytelników
informowało
krótce powinny dotrzed do wcz:oraj, Iż wyłączenia te by>ły
Lodzi kolejne dostawy o- dłuzsze, nawet po 7 godzin, w
pału dla
elektrociepłowni.
Cz&1 naJwyłszy,
bowiem
przedstawicie! Zespołu Elektrociepłowni Im. Lenina o'wladezyl wczoraj, łe w EC-I . wlałelwłe Die ma
Jut węgla. Z tego powodu Die praeowały dwa kotły, a temperatura
tzw. oąnnlka srzeJneco b:rla n
nlskL
W EC-IV pękł 1 kolet jeden I

łódzkiej dyrekcji PKP poinformowano nas wczoraj o
konieczności odwołania kolejnych pociągów. Od · dziś
do 29 bm. skład relacji Lódź Ka:liska - Jelenia Góra - Kudowa
Zdrój „skrócono" o wagony do Kudowy. Również od dziś aż do odwołania zawiesza si11 kursowanie
następujących pociągów lokalnych:
+ relacji Lódź Fabryczna - Koluszki, odjeżdżających z Lodzi o
godz. 7.20, 8.30, 10.25, 13.55, 21.05,
23.50;
• relacji Kolunki - Lódi Fabryczna, odjeżdżających z Koluszek
o godz. 1.25, 8.45, 10, 12.15, 19.05,
21.55.
Przez pewien czas nie będą teł
kursowały pociągi z Lewicza
do
Sieradza przez Lódi (odjazd z
Dworca Kaliskiego o 10.12 I 19.35)
oraz składy tej samej relacji, jetdżące w stronę przeciwni{ (odjazd
z Lodzi o 16 i 22.09).
Odwołuje się też pociągi 1 Lodn Kaliskiej do Sieradza (13.30) l
1 Sieradza
do
Lodzi Kaliskiej
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wielu blokach
ogrzewanie.

przestawało

Zwróclllśmy 1lę do dyrektora Zakładu Energetycznego Lódź-Miast.o
Wiesława Kmina o
wyjaśnienie:
jak to właściwie jest z okresowym wyłączaniem enerali elektry-

cznej?
- Sytuacja jest bardzo trud,na '
- stwierdził nasz rozmówca - I
musimy liczyć się z tym, że nadal będziemy narażeni na (czasem
kilkakrotne w ciągu dnia) wyłą
czenia prądu. Wyłączanie powinno
w zasadzie trwać 1,5-2 godziny,
ale mogą zdarzyć się I dłuższe okresy bez prądu. Po prostu nasze
służby energetyczne nie są w stanie, przy panujących mrozach, dotrzeć szybko do stacji, w których
dokonuje się zarówno wyłączeń
jak i włączeń energii elektrycznej. Tak było np. w miniony poniedziałe k w niektórych dzielnicach po kilka godzin lokatorzy
byli pozbawieni energii elektrycznej. Teraz będ ziemy się starać, że
by czas ten n~e przekroczył 2 godm~
·
W blokach, gdzie energia ·elektryczna warunkuje
ogrzewanie,
służby ADM powinny natychmiast,
z chwllą wyłączenia prądu, uruchamiać pompy, które w przeciwnym razie mogą zamarznąć.
Przy 20-stopnlowych mrozach nie
jest także możllwy system ostrzegawczy, a więc postulowane przez
naszych czytelników próbne wyłączanie prądu na minutę. Będzie
to możliwe dopiero przy temperaturze od minus 10 stopni
„w

c:

górę".

W rolnictwie

taśmociągów

dostarczających

wę

_

i
II'lII

•

WC'2l0rats:z:a narada ,zespołu k'Oordynacyjnego do spraw rolnych przy
w1ceprezydencie .l!l· Lodzi dotyczyła w zasadzie takich tematów, jak
postęp prac remontowych sprzętu
i ocena a1Jkolenia jesiienno-zlmowe.
go rolników. Jedn,ak pl1Zede wsws1Jkim mówiono o zimie. Odb'ór
mleka prizez zlewnie jeet .snac:mile
ubrudniony wskutelk nleprzejezxinyoh diróg. Z niek!tórych gmin do-

u,

•
J

pal • a
gorze
d
•

giel. Szef zespołu EC skar:!:yl alę
teł na paliwo zamarzające w lokomotywach I spychaczach oraz
na l'\admlerny pobór tzw. pary technologicznej przez przemysł. Wszystko to aprawla, te Zakład Sieci
C!:le,plne' od niedzieli nie może za)'Jew.nlć właściwej temperatury w
l!llecl, a co za tym idzie - u wielu odblQrców.
Wracając do przemysłu: jale wlad<>n:10, kłopoty w kilku elektrowniach sprawiły,
ogłoszono
20
stopień zasłlanla, jednak apo~ród
111 skontrolowanych przedwczoraj
większych łódzkich ' zakładów, dwa
nie wprowadzlly :tadnych ograniczeń poboru energii.
Podczas wczorajszego posiedzenia
mówiono te:!: o komunikacji miejskiej. Rano nie wyjechało z zajezdni 89 autobusów ł 22 tramwaje. 69 tramwajów I 93 autobusy
wyjechały z opófnlenlaml. Przedi>tawiciel MPK skadyl · si11 na fatalny stan łódzkich ulic. ·Muldy
śniegowe sprawiaj11,
że w tramwajach urywaj11 się nisko zawieszone zespoły, a zawieszenia autobusów po prostu nie wytrzymµją. Inżynier województwa oświad
czył,
że
do likwidacji muld
•kierowano równiarki, a odśnieża
niem
szlaków komunikacyjnych
zajmuje się dodatkowo 80 człon
ków hufca obrony cywilnej.

działać

ch<><hą •Y'~Y
o niemożllwośeil
odebranla
od rolnbków
ml~ To
samo dotyczy żywca.
.
W
mleczB!I'Skicll przedslębiors-
twaeh p,rod11.1kcyj,nyich, jaJk do tej
pory, nie brakuje opału, nie brak
go także w przedsdębil()rsbwa'Ch ogrodlniczych. Naromiais.t jednym i
drugim jednostkom dokuczają wyłączenia energii. Jaik 11twierooono
na naradzla - a wzdęli w niej udZ'!ał wszyscy dyreklborzy jedlnostek
rolmiczych z nasz~o wojewód:ztwa
- w mleczarstwie
nie powimi:y
zdarzać się wyłączenla prądu.

drono przypadki karygodnego nledbalstwa (Parzęczew, Głowno). Niepokojąco wysoka jest liczba wy ~ofywanyeh ma.szyn ze spółdzielni kólek rolmi·CZY'Qh. Wiceprezydent L..
Krowiranda w zw!ą.2iku z tym zapl)Wiedzlal, że w tym roku rozdziial nQWych masZj'l!l rolntczych bi:·
dzle przebiegał bail'dlx> skrupulatnie.

zytelnicy skarżą sii: też na
„niesprawiedliwe" wyłącze
nia, polegające na tym, że
w niektórych blokach nie
ma prądu przez kilka godzin, a
w innych żarówki nie gasną ani
na chwilę. Jak nas poinformował
przedstawiciel Zakładu Energetycznego, jest w naszym rejonie ok.
220 obiektów
tzw. chronionych,
gdzie pr11,du nie można wyłączać
(np. żłobki, przedszkola itp.). Część
domów mieszkalnych zasilana jPst
za pomocą tych samych linii co
owe obiekty, a więc i tam prądu
wyłączyć nie mo:tna.

C

łopoty, 11 jakimi mamy do
czynienia
w
ostatnich
dniach, dotykaj11 wszystkich, zima dokucza nam w
domu, pracy I podczas podróży, dotarcie na czas tam irdzie być musimy, staje się sporym osiągnię
ciem. Poniewa:t cudów, niestety,
nie ma, z kłopotami musimy poradzić sobie sami. Jako że dotycz!\
one w zasadzie wszystkich der naszego życia, wymagają tet, aby
każdy robił wszystko to, eo
do
nieg o należy. Ale w takich sytuacjach, .iak teraz, może to nie wysta1·czyć. Dlatego też gdy widzimy
kierowcę bezskutecznie próbujące
go wypchnąć samochód ze śniegu
pomóżmy mu, mimo że sami
samochodu nie mamy. Gdy idziemy po zakupy - warto sprawdzić.
czy starsza pani, mieszkająca obok,
ma chleb I masło w domu, mimo
że nie jest naszą krewną. Gdy nf P
wszyscy zmieszczą się do autobusu
- warto aby pojechały wszystkil'
mamy z dziećmi, choć przecleł
marzniemy na przystanku tak samo, a wśród oczekują~h nie ma
akurat naszych dzieci.
Słowem, równleł zlm11 mote być
ciepłej, bo temperatura zależy nie
tylko od pogody. (ab, j. kr„ K. K.)

IEMNEM''

K

Dziś o gooiz. 18 w ki!llle „Włók
niarz" premiera „Nad Niemnem'I
w ret. Zbigniewa Kuźmińsikiego.
W roli Justymy występuje łwona
Pawlak, a Jana Bohatyrowicza gra
Adam Marjański. Ci młodzi łódz
cy aktorzy, a także inni realizatorzy filmu, zapowiedzieli swój
udział w jego pierwsz,ej łóc!Jzki,ej
prezentacji.
Powieść Elizy O~szkowej, splatająca wątki spoleozń.e i obyczajo-

we,

przepełniona nutą
pięknym
opisem

patriotyczmUo§::i, to
z.nana pozycja ze szko1nych Ieikt11.1r.
Z pewnością zachi:ci tio czytelników do lronfrontacjl wą!Jk:ów zapaną,

f ;r.ea§Afł'-„„.....

1·

rREFtQmJ#EJ
~§m:!it•&:.x.#i5kti
NOWE ŻEBERKA ,
ZIMNIEJSZif

Pnn 01crqgł11 nll: łr1Dał l'e•
mont domu przy ul. Tuwima 40.
Sto.re ka.toTyfery
tDVmienioti.o
na nowe. PT11ce Hkończyly ri•
faj przed •wlęta.ml Kiedy pTz'jluly włękue mroz11, olcualo li4.

Różewicz).

Już na godzin11 przed premieMI
w kinie czynne
będzie ttoisko
„Filmservice'u'', który przyzwyczaił
już ki11omanów do pI'Olllocyjnych
artyku!ów tilmowych.
Głównym
motywem plastycznym tych, które
przygotowa.no, jest nadrnl~meński
pejzaż;.
Sz.."Z~ólnie dek'Oracyjnie
ozdobił pościel. Będą też kalendarze, torel:Jkl foliowe I ~~k:towne
programy ze zdjęciami bohaterów.

lt.olekcjC11net'21 I kinoman!, którzy
kupują kill(rnre drobia21gl,
poza uroczystymi pokazami niewiele okazji do takich
zakupów.
A może pr.zynajminiej
va.lee, J. B. Breval, S. Lancoo, R..
Shakar, a także wariacje na temat warto pokusić sii: o r<>zprowadzen ie w kasach klin programów do
Mozarta.
(a) filmów, do których (a wciąż tylko
do nielicznych) takie programy SI\.
WE „FRYKASIE"
WIECZORKI
TANECZNE
chętnie
mają -

BAL NA CZMP
24 &t}"CZniia w salach recepcyjnych hotelu „Centrum" w Lodzi
odbędzie się już po ra.z trzeci - „Bai! Centrum Zdrowia Matki-P>Olki", li którego calkowity dochód p!)Zekazany wstanie na konto budQWY Pomn1!Jka-Szpitala.
W
programie m.1Jn. występy Zei!l?J-Ołów
at'ty,S'tyicmycl1b. l wielka loteria lantowa.
Zgł<>5zenia na bal przyjmuje pani
W. Chojnacka pod nr tel. 33-92-96.
I,Ic:z;ba miejs-c ogranie.zona.

Komunikat WUSW

Zallro!\czyl s!i: remont baru szybkiej obsługi „Frykas" na Teofilowie. Nie tylko odświeżono ti: placówkę
gastronomiC2iną. ale przystosowano ją do prowadzenia dzia.
W dniu 2.1.196'7 r.
o ~. 4 wys.zła
łaJno~ci rozrywkowej. We „Fryitasie" dwa ra.zy w tygodniu pędą 01od znaj ornych
w
ganizowane wieczorki taneczne ola
Starowej
GórH i
młodzieży. Myśli się także o wtado chwrn obecnej
nłe powróciła Miecrorka.ch dla... czteroziestola tk6w.
KONCERT FRANCUSKIEGO
czyńska Marla, · i:.
Są tu bowiem odpowiednie warun.DUETU MUZYCZNEGO
Jakuba i Anny, ur.
ki J.okalowe do tego rod taj u :zabaw.
'-27.5.1950 r. w PoJutl'O na zapDoszen!e Polskiego
(j. kr)
wrotniku k. NoweKomitetu Współpracy .z Alliance
~<>
Sącza,
1.am.
Francaise w sali koncertowej A„CYRULIK" ODWOLANY
Lódź, ul. Marchlewkademii Muzycz.nej (ul. Gdańska
skiego 23 m. 28.
32) odbędzie sl11 koncert duetu !ranDyrekcja Tea.tru WieHtiego zrnuRY'.SQP!s: wiek z wyglądu 36 la.t,
cusk!l,e go.
S2J0na jest s powodu choroby solis- wzrost 172 cm, szczuplej budowy
Wystąpią Chrril!itlan Maestr! (fiet) ty ooWQlać dzisiejszy spektakl „Cy- ciała, twarz owalna, włosy ciem•
i Christian Rasquier (gttara). W ruliika ~wHskiego" G. Rossiniego. ne średniej dlugoścl, ko6ce pod.pro~le1 J. S. Bach, F. de Eola- Kasa .z:wraca pieniądze .za bilety.
kri:oon~

Ir-----------------------..-------------------.
CP)

s ich fllmow._
·nie dodać, że
niezbyt lubiane w p.owieści opiey
przyrody, to wielkie pole do popisu dla realizatorów (rojęcia Tomasz Tarasin, ecenog.rafi& Zenon
mlętanych :& blążkl
projekcją.
Trudno

le nowe kaloryfery - mimo le
żebeTkow1 tq zimniejsze niż
eta.n.
- Robota nie jest jeszcze „odebTana" - powiedzia.la nam
jedna z lokatorek - ! w tym
cala nasza nadzieja, gdyż
w
mieszkaniach
jest nie więcej
niż 12 1topnl. Przv okazji remontu strnciliimy część kalory·
feT6w ł aztukateTi•, które tym,
co Temontowali, wydaly 1ię niepotrzebne.~

W.M.

.Ra.dogoazcz-Wsch6d, że admłnl
atracja 1póldzie!nł „Lokator"
całkiem o nich zapomniala. Aby
dojść do przystanku autolniau
„79 bis", bądź odprowadzić dzieci do przedszkola przy ul. Wodnilea, trzeba brnąć pTzez wysokie zaspy. W przedsizkolu temperatura wynosi tylko nieco ponad 10 stopni i dzieci muszq
nosić 1tale cieple okryci11.
Nie tylko dozorcy się nie poleazują, ale również slużby mieiakie nie odśnieża.ją m. in. u!ie
Pstrogowej i Sikor'tkiego.

Dokonano luatracjd stanu mUZ1\ll
ZAPOMNIANZ 0311.:DL"I:
w kółkach rolniczych.
Sytuacja
jest, w zasad'z le, lepsa emlżeli w
W.M.
~cirj4
ri4 loJGatorzy otle<łlo
ub. roiku.
HairmO!llOgram napraw
jest pn:ntrzeg.an;r, nłemniej stwiłll'-11---------------------..-------------------r.#

Ubrllllla była w ~tro cnu.,1e n
s.ztuc.znych norek koloru ciemnobrązmvego, br.ąrowe kozaki, bluzkę kolOl'\l rórowego z. szerokim dekoltem, spódn i cę koloru różowego.
Znaki szcze,gólne: blizna po operacji wyrostka robaczkowego. blizna po cesarskim cięciu, pod lewą ło
patką tzw. „pieprzyk", góma 1'2lCZłl
ka sztuczna.

Osoby mogące udzifJ1ic! jaik!eMrotwi·e k Informacji pomocnych w ustaleniu miejsca pobytu .za.ginionel,
pros.1J0T1e są o skontaktowanie
.11 DUSW Lódź-Polesie, uł. Koper- .
nika 2913'1,
p. 314, tel. 32-92-22
wewn. 403, lub 1 najb1rŻSZ4 jed·
nootką MO.

•i•

~~~AW/D"U/H.U~.H/IOID"fi7/IO'Dr//H.U'"..DH~.HA~...u.D»7.D7~~H7H7~~H7..DH.UH~.U~~.

~

S
S
S
~
~

~

~
~

~
~

S~
~

§S

I .·1
1

I

.S8. l

j'

''
I

'

·

II

1'1 I 't'

'

II
j

!
'

i ,.
f

t91
Pogotowle MO
Strat Potaroa
198
Pogot~wte RatQ.dl'.OWe
i199
lnformacja •IUtby 1drowta
36-U·H
113
Informacja teletonlczna
H-55·&1
(nformacJa kolejowa
Informacja PKS
Dw. CentralDJ'
S1·ł1·łlł
Informacja trnłturalna
31·1ł-Cl3

Pogotowie energetyczne
l.ódł- Południe

~

Pocotowte gazowe
H·H·HI

74-łO-U, 'l'ł·l7•ft

Tł-lł•H
tł•U• Jl

Tł·"·IS.

SS·3T•l1

MLODZIE:ZOWY
TELEFON ZA•
UFANIA - IS-50-66 czynny oa
ponledzłalka do
pł14tku
w
IOdL JJ-U.
TELEFON ZAUl'ANIA dla kobiet
ctĄtą problemową - n-ao-sa
godL lt-11.
TELEFON DLA BODzteow
S3·1ł·99 - porady wychowaw•
cze - esynny od ponledztałka do piątku w rods, 11-1a.

•"

TllATB'I'

WAZNB TELEFONY

ł.ód:l · Pótnoc

ilłwleowe

TBLBl'ON ZAUl'ANIA
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Porotowte

ttl

WIELKI _ ruec:zynny
NOWY - godz. lT „Burza"
MALA SALA - godz. 19.30 „Prz:;vazedł mężczyzna do kobfety"
JARACZA _ codz. 1T „Gał11zka
rozmarynu"
MAI.A SCENA - godz. 19 „Gorzkle łzy Petry von Kant"
T.15 _ godz. 10 „Tytus, Romek I
A'Tomek"
POWSZECHNY - godz. 19.11
„Dom Bernardy Alba"
MUZYCZNY - godz. 18.Só „Kra•
ina udmlechu"
STUDYJNY · - IOds. 11 "Wesele"
.A.RL5IN' _ sodz. 1'1.SO „Nlebiesk1 piesek"

HUZBA

.

BISTORU RUCHU REWOLUCYJ·
NEGO (Ul. Gdańska 13) sodz.
U-tT
ODDZIAL
RADOGOSZ~ <ZliM"
ska 147> godz. J-ll1
ABCHEOLOGICZNB
ll'l'NOGftA>.
r~~B (pl. Woln<>4ot H) • 0 d&.
mSTORn MIASTA I.OD..,
-.
""'
,...
Ogrodowa 15> godz. 11-11
IPORTU I TURYSTYKI (Wo-S-

w~o~i>ENt1J~~-l~(P1otrlto'tll'na
182) godz. ł-1T
SZTUKI Wi k __._..
< ęc o„ • ...,ege

p~l~i 1itJ.l~oJSKOWJU

wv1

-

ll.UZ·
BY ZDROWIA (Żeligowskiego T)
godz. 10 _ 13

MIASTA ZGIERZA (Dąbrowskiego 21) godz. 11-18
MIASTA PABIANIC (pl. Obrońców Stalingradu 1) godz. 10-U
•
•
•
ZOO - czynne w godz. t-IS.30,
(kasa do godz. U.30).
PALMIARNIA czynna w godz.
10-!G (prócz poniedzlalkóW).
JUNA
l\VANOWO - „!lotełr l Lolek 11a
Dzikim Zachodzle"
pol„
b.o. godz. 1~.30, „Boskie ciała"
USA Od lat l i - godz. n.u,
19.SO

PBZEDWIOSNDI „r /X"
USA od lat 18 - godz.
10,
12.30, 19, „Bolek I Lolek
na
Dzikim Zachodzie" - pol. b.o.
godz. 15, 17
POLESIE - „Powrót J'edi" USA
od lat li godz. lUOJ „Indlana
Jones" USA od lat 11
rodz.
17, 19.15
WLOKNIARZ - Uroasysta premiera - filmu polakiego „Nad
Niemnem" - 1 ud.Z'!ałem reallzatorów - 10~ 18; „Dawno
temu w Ameryce'' USA od lał
18 &odz. 9, u
WOLNOSC „B;rsnał
ostn:egawcny" . - USA od lał 11
goda. 10, lt.11, lUO, tT, li.BO
WISLA - „Purpurowa rota
•
Kairu" USA od lat li godz. 10,
15.30, lT.30, 20 (seans zam,knlęty - godz. 12)
ZACHĘTA - „Protector" - U!!IA
od lat 18 - godz. 10, n, 19.30;
„Bolek 1 Lolek na Dzikim zachodzle" pol. b.o. godz. 12.15,
lł.30

STUDIO - „Ucieczka w noc" USA od lat 18 godz. 17.30: DKJ'
godz. 20 - 1eans zamkn!ętJ
STYLOWY - „Dotknięcie Medu•
1y" ang. od lał 18 sodz..
lT,
19.11
DKM - Najgtołniejsze westernJ'
fwiata 1odz. 18, 18, IO
OKA - „Ponukiwacze ~nlone:! arki" USA od lat 11 c<>ds.
uo, 11, 11.30, 11, 11.30

GDYNIA - Kino non ltop
od
godz. 9-22; „Powrót .Jed.1" USA od lat 12
HALKA - „Wielka podrót Bolka
1 Lolka" po!. b.o.
godz. 18;
„Być albo nie byd" USA od
lat ts godz. 18
~Il.ODA GWARDIA - „Spokojni•
to tylko awaria" USA od lat
15 god%. 10, 15, 1T.1S, 19.30
1 l\fAJA - „Jelonek Bambi posnaja •wtat" rads. b.o. godZ.
18; „aa-1a - chwała bohaterom" pol. od lat 11 godz, . 18
POKO.J - „aremu111:v 11ozrabtali\" USA od 18* U todz, la.IO,
tT.SO, 19.80
ROMA _ ,e. K. Dezertersy" pol. od lat 18 godz. t.30, 11,
19: seans zamkniętJ - godz.
12.30
STOKI - Kl.ub l'Umów Dzieeiłlcych „Relax" - „Elektroniczne
babcie" czes. od lat 12 godz.
18; Klub Filmowy „Oscar" „Menedżer'' poi. od lat 18 godz.
18
S\VIT - „Wodna dzieci"
ang.
b.o. godz. 1a; „Tanie pieniądz." pol. od lat 15 godz. 18.30
APTEKI
M!ck1ew;1cza aa, Nlc!arniana 18,
D11browsklego 89,
Lutomierska
as, Olimpijska T a, Piotrkowska
87.
Pablan!oe - Armil Czerwonej 1,

Konstant.ynów - Sadowa to,
Głowno - Lowicka S3,
Aleksandri'>w - Koścluszld 4,
Zgierz - .~lkorsklego 16,
D11browsklego Id
Ozorków - Armii Czerwonej 1T.
DYZUR'I' SZPITALI
Chirurgia urazowa - szpital Im.
Skłodowskiej-Curie (Zgiere, Pa•
rzęczewska 35)
· Neurocntrurgla _ Bzpltat tm.
SklodowskieJ-Curta (Zgi•n., Parzęczewska 35)
Okul\styka
Szpital
Im.
Barlickiego (Kopcińskiego U)
Chirurgia dziecięca - szpital
l.mwo"neJ K o)rczaką (Arm11
Czu-

15

Laryngologia <!zleclęca - Szpltal Im. Korczaka (Armii Czerwonej 15)
Chirurgia
szczękowo-twarzowa
- Szpital tm. Barlicldego (Kop-
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clńsklego 22)

Laryngologia
Szpital tm.
Barlickiego (Kopcińskiego U)
Toksykologia - Instytut Medycyny Pracy (Teres1 8)
Wenerolog1a
Przychodnia
Dermatologiczna (Zak11tna łł)
Doratna pomoc okullstyczna ul.
Zapolskiej 1 _ Gabinet czynny od
17-T rano w dni po\V3zf.dnle,
w dni wolne od pracy całą dob11 tel. ł3-39-71 wew. 88.
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