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Zaciete walki na froncie

ZŁ

llENNllC na
l:iODZB:I ·

W Pradze odbyła ai-s dwudniowa
narada przedstawicieli ministerstw
spraw za.granicznych krajów iocjalistycznych, poświęcona zagadnieniom zwiększania skuteczności działalności ONZ I Innych organizacji
mii:dzynarodowycll. W ~ra.:ach tego
forum uczestniczyły delegacie Białorusi, Czechosłowacji,
MongoHi ,
NRD, Polski, Rumt nil, Ukrainy,
Wietnamu l Związku Radzieckiego.

Wojska

irańsko-irackim

irańskie

rzedmieściach

Basry?

W niedzielę,
zacięte walki,

Ili stycznia na froncie Irańsko-Irackim nadal toczyły się
szczególnie w pobliżu drugiego co do wielkości miasta
Iraku, Basry. Obs"rwatorzy wojskowi wyra7ają. opinię, :ie bitwa o
Basri, może staó sit: przł'lomowym momentem w trwającej od sześciu
lał wojnie Irańsko-Irackiej.

„Progress-27"

Po spotkaniu W. Jaruzelskiego
„Mir" z włoskimi związkowcami

Główny rzecznik wo1"kowy Iranu
i przewodniczący parlamentu Ali
Akbar Haszem! Rafsandżani oświadczył, że siły Irańskie które zaięły wyspy na rzece Szatt Al Arab
przekroczyły rzeke 1 znajdują się
w odl~łoścl 500 m od przedmieść

Basry.

Korespondent

rańsklego

radia

poinformował,

że

teheod-

działy Irańskie '1otarły do wielkich

Irackich zakladów petrochemlcznych, nie podał jednak bliższych
szczegółów.

połączył się

ze
w

stacją

1
n!«łzlel• o IOds. 10.21 czuu

•ta-

moskiewskiego a·utom&tycmy
tek towarowy „Pfolress-27'' połą
czył sill ze stacji\ orbitalni\ „Mir"
005tarezył on na orblt41
paliwo
oraz Inne materiały ni~dne do
dalszego funkcjonowanl'
stacji
0 Mir".

Członek

Biura Politycznego, sekretarz KC PZPR JOZEF
CZYREK orai wicepremier ZBIGNIEW SZALAJDA - ucze1łniczący w podróży przewodniczącego Rady Państwa WOJCIECHA JARUZELSKIEGO we Włoszech - spotkali się 17
bm. w siedzibie OPZZ z aktywem ogólnokrajowych I zakła
dowych organlzacjl związkowych.

Włoscy

Systemy pokładowe zespołu orb'-

talnego „Mir"
pracują norma.Inie.

„Prolrea-27"

Kanłvnal

Glemp

zaku·c

wizvtę

w Algierii
W ónl.acll 111-lT bm. przebywał w
Algierze na zaprouenle kardynała
Algieru Duvala prymu Polski kardynał Józef Glemp. W czasie pobytu llOl!tal m przyjęty t.eł przez
mlnt.stra spraw zairan!cznych Alr!et'll Ahmeda Taleba Ibra.hlmlego

zelski - z upoważnienia kierownictwa OPZZ - zachęcił włoskich
związkowców do odwiedzenia Polski, aby w Imię rzeczywistej solidarności ludzie pracy mogli sami przekonać się, na ile dzisiejsza Polska rzeczywistość zgodna
jest z sugerowanym im obrazem.
związkowcy,

deklarując

swe sympatie I przyjazne uczucia
Poinformowali o przeprowadzonych w Rzymie z upoważnienia
kierownlctwa OPZZ rozmowach z
przedstawicielami trzech włoskich
central związkowych
CGIL,
CISL. I UIŻ, a także o rozmowie
J. Czyrka z przedstawicielami federacji pracowników sektora publicznego I usług.
Spotkanie w
OPZZ prowadził Alfred l\Ilodowlcz.

zawodowych

dały
dobitne tego
Obecność 50 delegacji
zagranicznych była również dowodem uznania ze strony międzyna
rodowego ruchu związkowego. Trzeba tę rzeczywistość poz.nawać bezpośrednio, aby nie wydawać zao-

świadectwo.

cznych

„cenzurek", na podstawie

(Dalszy

.ciąg

na str. 2)

Wielki, pielmy, 2

sygnałów płynących z jednostronnych źródeł wątpliwej zresztą war-

tości. W

tym

kontekście

Kto nie chciał być tam pierwW. Jaru- szy? Jakież tłumy chętnych cisnę
ly się, by przyr1ajmniej zdobyć
prawo wstępu na próbę - choćby
tę przerwaną pozorowanym
alarmem pożarowym - kiedy to
i
strażacy także uczyli się tajemnic
nowego gmachu. Malkontenci prorokowali: ludzie obejrzą budynek,
nacieszą się wspaniałą salą, rozległością foyer. bufetów I Teatr Wielki, świecący taką Ilością świateł,
zacznie świecić„. pustkami.

W rozmowie z przedstawicielami
trzech central związkowych przewodniczący Rady Państwa. odnosząc się z szacunkiem do włoskich
związkowców I Ich zainteresowania sytuacją ludzi pr'łcy I ruchu
związkowego w Polsce, pointorm·ował o roll, pozycji I rozwoju polskich odrodzonych związków zawodowych jako najszerszej organizacji ludzi pracy. Jest ona autentyPaplet Jan Paweł
Il przyjął
cznym i niezależnym partnerem
wobec władzy. PrzeblPJ! I re,u!la- przebywal11cego w R"ZYtnie król~
ty nledawnego koni!re~u związków Jordan!. Hasajna. Rozmowa odbyła się w cztery oczy, bez tłuma
czy I prowad:rona była w języku
angielskim. Nie · wydano P<> jej
zakończeniu żadnego komunikatu.
Wobec jednak dużego zainteres<>wania prasy jej przebiegiem rzecznik prasowy Watykanu, Joaquin
Navarro Valls złożył krótkie oświadczenie, stwierdzając, że rozmowa trwała pól godzihy,
miała
charakter infonnacyjny
I odbyła
się w serdecznej atmosferze. Król
Husajn przedstawił s.woją opinię
na temat
sytuacji
na Bliskim
Wschodzie.

Papież przviąl

króla Jordanii

Po wypadku

Prezydent Iraku Saddam Huse!n

I jakoś przez 20 lat te proroctwa się nie spelnily. A mamy w
Lodzi teatr naprawde Wielki. Dlatego właśnie tyle oczekiwań wią
że się z każdą premierą, dlatego
spektakle na średnim poziomie nie
są akceptowane przez publiczność.
Bo Wielki ma swoją widownie I
bywalcy tego teatru nie tracą 'przekonania, że Wielki ma być, jest
i będzie Wielki!

Niezapomniane pierwsze Inscenizacje - „Halka" Moniuszki z 19.01.
1967 r„ dzień później „Kniaź Igor"
Borodina I kolejne
„Straszny
dwór" Moniuszki, „Carmen" Bizeta zostały w pamięci. Dołą
czyć do nich trzeba jeszcze „Pana
Twardowskiego" Różyckiego
(24.06.1967) - pierwszy balet na scenie Teatru Wielkiego. To były zapowiedzi wielu wspaniałych przeżyć, jakle przez te wszystkie lata
mieliśmy dzięki tej scenie, to była też wysoka poprzeczka o jakiej, miejmy nadzieje, nie zapomną zespoły Teatru Wielkiego.

przewodniczył 10-godzinnej naradzie
wyższych wojskowych Irackich, ja-

ka odbyła się ostatniej nocy. Oficjalna iracka agencia prasowa INA
podała, 1:e „na riaradz!P. omawiano
lekcje, wypłvwa,jące ze zwycięs
tradycją l teratnlejszością tej scekich bitew. stoczonych przez trzeci
ny, tym, którzy budowali I budu- korpus armijny
dla obrony ojczyzją jej wielkość, życzyć zawsze sany".
lys!akcjl z tego, że swój los związall z tym właśnie wielkim I pię
Zródła Irańskie podają, te w cią
knym, a dzl• jut 20-letnlm tea- gu rozpoczetej dziesleć dni temu
trem. Czekamy zawsze na artysty- ofensywy wojsk irańskich „Karbala 5" zostało zabitych lub rannych
czną ofertę, na kolejne Spotkania
27.000 żołnler1y Irackich, a 1750
Baletowe, na występy wspaniałych wzięto do niewoli. Irak z kolei lngości, ale nade wszystko na pro- tormowal, że poległy tysiące żoł
poztcje łódzkich artystów.
Oby nierzy Irańskich. Wszystkie te liczby są jednak nit> potwierdzone.
wszystkie lecia przyszło zespołom
Teatru Wielkiego obchodzić
w
równie dobrej kondycji artystycznej jak obecna I
(rs)

50 ofiar
zatonięcia

barki

Co najmniej pięćdzlesląit osób poniosło ~mi.er~. a maozna liczba uglinęla na fkutek zatonli,cla barki .

przewożącej na wyS'Pę Cebu uczest1'\Lków
katolickiego festiwalu reltukraińskiej
g!jnego. Wypadek wydairzył się w
piątek, li! stycznia, w poblitu wyspy Abugan, 24 km od Cebu. Statki rat<>wnioze I miejscowe kutry rybaolde uratowały 131 osób; l!czba
Oczywiście.a. tradycja teatru ope- zaginionych nie jest zna.na, ponieFtllpłny. Prezydent Corazon Aqulno prowadzi w całym kraju kampanię
rowego w Godzi sięga lat dużo
na rzecz noweJ konstytucJl. NfS.I Aqulno przemawia na wiecu w Ur·
wcześniejszych, ale dziś, z racji wd nie wiadomo dokładnie, Uu pa4aneta. na pólnoey l'lllpla.
20-lecla Teatru Wielkiego, chcemy saterów .znajdowało się na pokła
CAF - Al'
Biuro P<>Utyczne KC KP Ukira- wszystkim ludziom związanym z dzde.
iny zaaprobawalo raport komiS'ji
rządowej w sprawie przyczyn wypad.ku, który wydarzył &141 24 grudnia ub. roku w kopalni ,,Jaslnowskaja-Głubokaja".
Potwler<bolno,
że do wypadiku doszło wskutek rażącego narwa.enla
przeptsów bezrotno podczu
Olt&tnlego temperatura wyn<>ella ptizeetętnle pieczeństwa
pracy w 1ómictwie.
weekendu było na północy kllkanaśoie
stopni ponliiej rzera.
Polski, rdzi• temperatura Notowano stosunkowo niewielkie
Kom !«ja rządowa u,,ta1Ua, klt6rzy
lokalnie apadala do minus opady.
To lekkie ocieplenie poprawilo pracownicy ltopaLn.l I r:jednoczenia
28, a nawet minus 28 1topn1. NaI kolejarzy, ponoszą odpowied:zla.Iność za wytomiast w centralne! I połu&lio nastroje dr<>g<>wców
W rze1S1Z01Wsk;!m dzienniku „N<>Wll- Waleria Szczepan Czyklel ,;pmepowej Polsce było na ogół cieplej - gdyż łatwiej mogli uporać się ze padek.
Materiały
zebrane w tej ny'' .z l7 bm. dr Anna Ch<>m-SOko- wledrział", lit zima 1987 roku będzie
skutkami zimy. Jeśli jeszcze ws<>botę rano prawie 400 km dróg lo- sprawie przekazalilo ol"ganom śled łoWiska p!s~. te dokładnie przed jedną z najsroższych w tym stulekalnych blokowały
zaspy, to w czym. Kilku prae&Wlnlków s.ze:zebla półWieklem· ukazała ai4= w Sa· ciu. Najgorsze - jak wynika z tej
nied2ńelę przed południem
zatory kierowniczego pociągnięto do od- noku na Podkarpaciu bl'OSZUra pt. prognozy - dopiero przed nami
„Plamy na S!<>ńou a klimat Zie- bowiem najtęższy mróz ma na<l.ejść
takie uniemożliwiały przejazd na
mi", w której tamtejszy nauczyciel ok. 9 lutego. Autor (ur. 1880 r. w
niespełna 100 km lokalnych połączeń powiedzialności partyjnej.
znajdujących
się
w
woj. zieRzeszowie, zma'l'ły w 1942 r. w Salonogórskim I katowickim. Aby iak
noku), pod.czas I wojny światowej
najszybciej zlikwidować zaspy, na
uczestniczył
ja.ko Inżynier-mierni
trasy samochodOIWe skierowano tyczy w wyprawie do zróoeł Amasiące osób wyposażonych w pługi
zonki (w Bratylli), a surową zimą
Być może milczenie
jest złotem, i plaskal"ki. Mimo ich intensywnej
1928 r. zainteresował się zjawiskiem
pracy
nawet
na
wielu
arteriach
o
jednakże nie dla 54-letnlego Diawystępowania plam na Słońcu.
sporym
znaczeniu
komun
ikacy
jnym
jaramana, robotnika z miasta Pa·
drtkuppam (Indie) którego narz;w!s- warunki jazdy byWały jeszcze cież
Z jego szczegółowych
wyliczeń
ko nieda.wno wplsa.ne 2J0Stalo do kle.
wyn ikalo np. - że kiedy Słońce poDyspozytorzy
PKP
oceniali
syksięgi rekordów Guinnessa.
Przez
jawia się w tym samym mle.Slącu
blisko tydzień Dżajaraman bez tuacje w niedziele jak<> dość donad tym samym południkiem, a
przerwy mówił. Zakończył swój mo- brą, gdyt pociągi pasażersk ' e kurzwróoone jest ku Ziemi podcza.~
nolog po 165 godzinach l - jak sowały punktualniej. Wciaż jednak
maksimum swej ,,aktywności plasię okazało ustanowił
rekord bywało sporo spóźnień, wynikaią
mowej"
występują wyjątkowo ocych głóvrnie z Powodu awarii teświata.
stre zimy. Okresy takleo przypadachnicznych. Rano spóźn iły sie trzy
i:i1 mniej wiecej co 5R lat Tak by·
Dotychczas
rekordzista
w~ród ekspresy przyjeżdżające
do sloliI<> w latach IR12. 1870 I 1928. Rów„gadułów"
był mieszkaniec
Sri zy, gdyż na trasie Ich kur~owania
Lanki. kóry tmówił bez przerwy wvstąpiły usz;kodzenia u!"Ządzeń za.
nie sro,ga zima miałaby zatem przy159 godzin. Jako szanujący się na- bez.pieczenia ruchu.
Awarie tych
paść wlaśnie w br., w przyszłości
rrator, Dżajaraman zainteresowanv urządzeń bylv też jedną z przyzaś w 2045 r. (największy mróz ok
był odpowiednim audytorium. któ- czyn
kilkudz:es ięciom 'nutowych
re mogłoby wraz z nim wytrwa<' spóźnień pociągów m'edzynar<>do17 lutego) i w 2103 roku (najniż~7.a
w tym maraton·ie. W tym celu trze- wych przybywających do Warszatemperatura - ok. l lutego). „Przeba było stale przyciągać uwagę s·łu wy, to znaczy „Chopina" i „Batopowiednia" na rok bieżący już si«
chaczy. Kiedy meczyli sie oni jego rego",
sprawd.za. Ciekawe więc, czy rzemonologami na tematy naukowe.
Kolejarze wlożylt wiele wy~llku
Dżajaraman przechodził
czywiście najzimniej
do spraw w zwiększenie tempa wywozu wę
będ21ie
w
Na taklcb miłośników przyrody ptaki czekają. teraz najbardziej.
ekonomi.ki, po czym poruszał pro- gla ze ~ląska chcąc go dost#rcr;ć
przedi?dniu 9 lutego„.
blemy pol'ty~ne.
(Dalszy ciąg na str. 2)
CAF - J. Uklejewskl
(PAP)

w

kopalni

Winni zostoli
ukoro ni

Komunikacja fu nkc jonu je lepiej

M

Najhardziej
gadatliwy .

Przed

półwiekiem przewidział

tegoroczną srogą zimę

W 19 dniu roku słońce wzeo rodz. 7.35 zajdzie zaś
o 15.51.

szło

lmie" ny obchodzq1
Henryk, Mariusz, Ełymlus1,
Rałymlr, Seweryn

DyłUrny

synoptyk

w dniu dzisiejszym przewiduje
dla Lodzi następują.cą pogodę:
zachmurzenie małe i umiarkowane. Temp. maks. w dzień ok,
-8 st, Wiatr slaby I umiarkowany, Wschodni.
CIAnlenłe o rodz. 19 wynosUo
1012,9 hPa ('159, '1 mm), temperałura -9,8 1ł. C.

Z kalendarza

wydarzeń

1'737 - Ur. l. D. B. de Salnł
Pierre, plsan francuski.·
178'1 - Ur. Mary Aikenhead
założycielka największego
zakonu opiekuńczego w Irlandii.
1881 - Ur. K. Stryjeński, &r·
chltekł, rrafik.
1945 - Wyzwolenie Krakowa
I l.odzl.
1947 - Pierwsze w Polsce
Ludowej wybory do Sejmu.
194'1 - Zm. M. l\fachado'y
Ruiz, pisarz hiszpański.
1967 - Otwarcie Teatru Wiei.
kiego w Lodzi.

Talea sobie
Nie

na -

śmiertelne,

myśl

ale nleuleczal·

to najgorsze choroby,

Uśmiechnij się

Rozmiar nl;i
być p1nc>nt!

To ma

Odsłonięcie pomnika
marszałka Iwana Koniewa
18 bm. w ~ roC2lJ1i·cę wyzwolenia
Kra1lww1a i ocalenia od planowanego pl.'zez Niemców zni52ci:enia
zgromadronych w nim bezcennych
zabytków narodowej historii i kultury, w Krakowie. ;na nowym Osied!lu Widok, od$ł<111ięty
rostal
pom1J1Lk manszalka Iwana Koniewa
- dowódcy I F1rontu Ukraińskiego,
któr~o wojska wy.2!w'oliły i ocaliły
miasto - dawną stoli-cę Piastów
I .Jagielilonów. W uroczystości 'Xlsfonięcia moammen:tu-dzieta proterora kiralrowsikiej ASP Antonie~ I:IeJtledkieg.o w;:lęla udział
najbliu:za rod!2:!na mar.szarka I.
Koniewa. Obecni bY'LI wieepremier

Podziękowania
„

za zyczema
noworoczne
PODZIĘKOWANIE W. JARUZELSKIEGO
Wszystkim <JS<)OOm, k!olekty'IV'Onl pracowniczym .1 u-kolom,
od .których ot11ZYmałem fyczenia
nowot'<)C.7Jne składam terdeC%J!le
pod~lę,]rowllJJ'l!a.

<-l

WOJCIECH JARUZELSKI

·POD2lIFJKOWAlNIIil!I Z. MIE5SNERA.
Prezee Rady M!Jn!ei1-ów - Zlbigniew Meissner d-zlękuje ~t
klm, kltórzy inadesł.a.11 mu ł;y>Cze
ni a nowo:-oczTie.
•PODZIĘKO W AINIE R. MALINOWSKIEGO
Mal"S'Ulłeik Sejmu Roman
Ma.li.nowski wyraża podziękowa
nie za nadesłan• mu tyczenia
no~e.

· ~AP)

protAkAlg
Informacja M!nisterstwa
Podpl'san'e
I . .
-Pracy, Plac
Spraw Socjalnych
h~~~!,o!7!~~~ ~~~~. Ozakładowych funduszach
17Lu~:,efo~~~e!7'~furi~~ ~,~;;~~.b~ą t~~w~~=s:~~ęt! !nu~~:: soCJ. alnym m., es zkan., owym
V

V

1

Zbigniew Gertych, Jcrerowmilk Wydzialu Idoologlomego KC PZPR to<kół o obrocie towarowym ChRL w ostatnich latach.
Władysla.w Loranc, minister kulI platmości-ach rn:ędzy rząZe strony pO'lskiej dos<ta wy obejtury I sztuki - Aleksander Kraw·
czuk, sekret.an
generalny
RK
PRON _ Jerzy Ja.sklernia, p.rz.ed- !Hej
stawicie.J.e Pó!Jnoonej Gru,'!)y Wojsk ~~a,~~;l·~nL~:;~~~e 19s:;~ ~~;~ ~~:,n~tęli,~~~c:~· :U~~~~~~~~~~
RadZJieclcich w Polsce.
poziomu wym!al!ly handl<l'Wej, jaki nia energety=e, obrabiarki, ma•
szyll'ly budowł.ane oraz szeroki przeJG-ój J.in!i produkcyjnych ! technologicmych, .a talk.że wy.roby hutmio:a ~ chemilkalia. ChRL dO\Stal"CU!ć
b4:od!z!e do Polisk! przede wszystklm
towary o charailctEII'IZe u.o,patmeniowy:in dla polskiego przemysłu, rol•
nictwa I g'o.s,<pOldark! żywnościowej.
jak metale kolorowe, chemiikalia.
ogumienie samochodowe, bawełnę,
tkaniny
bawełniane i jedwabne,
ku:lruryd-zę, ziamo sol, śrutę sojo,,żadn• llJ>T'aiwled•Miwe l:POłecrLeń (man Tennessee) 1,»WJedztała 1-ena- wą, ważna dla ryu'llku towary 'P>C>stwo :nie m-oU odma:wii.ać siwym o- torom, że ;nie mogła url:ać s~ę do żywC'Z·e, ja,k cyt., heT"batę oraz .s>zebY"Natelom J>ra.wa do J"Ołll<>cy le- SllPi taila 111a opera.ej ę, gdyż d>Otyoh. roki ~yment itiowarów lronsum.pla.rakńej. My ..natl()llllfa\S't
odmawia- czas nłe uregul()lwała nalemośol za cyjno...przemy&lowy>ch, w tym wyroby farmaceu~yC7ll1e I łrodlkl omy" oświadczył były mi.nister operację męża l jest Wli.nna lekapairunilrowe,
.b awel'niane wyroby
zdrow!l.a I sbużb socjailinych USA I":rom 3507 dolarów.
d.7iiewiaTISlkie, &!'ty'.kuly szk-olne.
Jos~ph Ca.Ii!ano podcz.aa przesłudhań
Z każdym rokiem o.płaty :za leZe i;trony poLskiej protokół podw senooklej komilsjii d>s. pracy 1 u- czenie w USA ros.ną. Np. w ubie- ph<!aI
podsekiretarz stainu w MinisS()lbów !Juda:klich.
głym roku tempo W2'I"05tu kos~tów ten;twie Handftu Zagranicznego Hel37 mln naszych współobywateli. oipieki
lekaitis<kiej
.sz.eściokro!.n1e mut Floeth, ze strony chińskiej wiw tym 11 mln dzieci - podkreślił przewyższało teni'P<> inflacji!. Lecze- cem<Lnister
stoounków gospodarP·rzewooniezĄ.Cy
komlisjll.,
senator nie kosztowalo Amerykanów 400 czych ! hainidllu s -zagra.ni-cą Wang
Edwa.rd Keninedy - nie j~t ubez;pi.e- mld dolarów.
Pingiing.
C2'0nych na wyp.ad.ek ohocoby. A
brak ubez:pieczeni~ O<Zl!lacza w USA
niedostępność pomocy mP.dyom.ej.
O tym, czym w praktyce jest sy!ltem 6lu7.by oormvia w USA, P<>wiedzl e!J! występujący podczas p.rzesluchań ś~adkowle. Dy.rektor Centrum Medy02lllego w Brownsv!l1le
(Dokończenie ze str. 1)
w.an)'\Ch na trasa.dl z powodu usp
(sta;n Teksas) dr
David
Sm~ith
stwiero:zilł, że jego IO<łrodek nie udo- j.alc n.a]'wiięc-ej do ele1drown.! ~ el<&- śnieiŻl!lych.
ktrocieipł<l'W!TI!. Zalaid'll!!l.ek węgla na
stępni mlejsoa. n.a >Oddziale ~
wym kobietom, ,które rnie mogą wag<ony iJlrzebiegal ipodc:z.as weekendu eprawn.iej niż w !IJIClll)'I1ZedW'P?ao!ć kaucj~ w wyeokośct 3500
dn' i-ów tytul m późniejszego ure- nich din.iach. Dzialanla pracownigulowani.a należności ir.a poród. ków PKP bylylby .zapewn~ 11kuteSm1th opowled:ztal o pewnej lrobie- C2l11iejsre, gdyby mniej wagonów
cie, która W\Skurtek tego rodzaju :r: .zamal"2lt1iętym ładUllllk!em stalto u
pmepisów mi.wn:<ma była ~korzy odb!oreów 1>owarów.
'Ilmdna wairunkl zimowe wym&stać z uslug domorosłel akuszer'kl.
gają .zachowania llllCZegómej tl'WaUrod!rone d~eoko po trueh dniacli gl nawet na SiPacerze. W woj. t a r - + . - - - - -

·1

0

Przesłuchania w Kongresie
w sprawie służby zdrowia

Komunikacja funkcjonuje lepiej

0

·w

m1'8.rło.

00-iletnla. Hel.E!n Gree:t

11

nowi5ikim lekceważenie tej .zasady
Memiphle doprowadziło
do kolejnej tragedii.
w Dębicy prOIWadrony na Mll.yczy
pies przestraszył się pługa w!rnlklawego i ,ta;k fa Winie
,p>o<:1ągmął
sowego 24-letniego wlaśc!c!eJ.a,
że
ten y~·"'l """"' me·•z...,,n• I ......_ 0 ~ .,

Walka z narkomanią
w Kazachstanie

Dziennik „Socjallstlczeskaja In- zJi. W wy'l'liku ~ zait.r:tymano ł3
du.strija" .!Jn!onnuje, ie pracownicy osoby z .A}ma Aty, Leningradu,
m.lllicjl KazacilS>taniu wylk)ryli slkom- Tars~ientu .i F'ruru:e. Zna,lez.!eno u
plikzywaną s'iaitkę międzyreg!onaJ nich ~. ~ k!łogramów has~u.
nych powlą-iań prześtępczej orga;ni- O s21CZe,gólnle ni·ebezpiecznym chazaeji dootaiweów, a•JHizedaiweów l u- raikteorze a.r~tO'wanej grupy liwiadr::z.y fSJkit, że pr7All&t~cy mieli broń
tytkoVVIIllków inark!otyików.
Na.Iilrotykrl, produilrowane nielegal- pailną. ·
nie iPrLez ml<!6.zJkańców
Doliny
W celu połączenia rwysHlków ()11'Ozujs;kiej, dootarczano za pośreooi
ctwem kOl!'llduaclorów JrolejQWY'Ch do ganów państwowych i organizacji
Leniingradu. Miłkja wytkryla tam spotec:zny·c h w wake z inarUrom.an!ą
handlarzy na'l1kotykam!, które <>- w Kaza.ch&tanle ubw<>Trono specja2trzymywaM :i: Kazachstanu I Ki1rgi- ny ośrodek k{)()t"dynacyjny.

Po spotkaniu z włoskimi
związkowcami

•Y'""""'

ł"""'

~ , •• ..,

1

'"'"~"

ohie nogi. Ofiarę wyipad'ku opero.
wano w miejsioowym ~itailu.
•
•
•
Skuta fod<El!ll l za.sy:pana
im.legiem Europa :tyje w aiwolniQnym
tempie. Chociaż pod koniec tego
tygodnia mrozy 111ieoo o.slably na
wischodzle Eul'OJ)y, w cenltl'um niepr;:ei;wain!e pada ~nieg, drogi ikomumlkacyjn~ w wielu rejonacll gą
zab:lok01Wane. Pojawtllo .siię teZ nowe ni ebezipieczeństwo _ p-OIWlOdd.
Do 1 t·'· j
·
""'- uż ipowamego bi[apsu
śm!ertelnych ofiar blisko 300,
d<>s7!lo 12 nowy.eh
śmi·er>tedll'lych
przy1Padków,
głÓW!nle <>.!!Ób .sitars::z:y·ch. P.rzerwana łaiczm~ć drogowa, umarnnlęte rziwrotnlce na kolejacll, pairaliŻ'l.lj !\ życie całyich rej<mów, e. setki wioseik odci"'tych
..,.
jesit od śWiaita, .zwłas=a w środkowej l pólu1dni01Wej Europie.
\V rejonie WQroneża, w pobudniowej części ZSRR, gru.lbość p-0krylwy eniemej W"'n<J<Si 6 m. Tele'
wirz;j.a radziecka pokazywała w sobot" setki pra.~·-1'lk ...·w
U"il"J~"
~~„
v
~ ~ .,
cych odkqpać tory lub rozmrozić
:z:wrotmke. Do1Jkliwe zimno ut!"Zym u}e się w centrum iEluropy. oz;esiątkl tyi!;tfęcy lu<l1'li w C.ze·: hoslowacji, NRD, sikairźą się na panujące zlmino w mie52ikan!a.ch. W Prad7'e woj.Siro poma.g.a przy olśnieżaniu ulic. W calej Czechosłowacjl
23.'I pocią:gów 111adal jes~ iza.bloko-

W

Opodatkowanie •rodków przeka- pływów środków tunduą-zu załogi
zywanych z: funduszu załogi na na fundusz socjalny.
Podobne kontrowersje rodzi wprofundusz socjalny w kwocie przekraczającej 120 proc. odpisu pod- wadzony ustawą zakaz wypłat piesocjalnego.
stawowego budzi spr:reciw niektó- niężnych z funduszu
rych rad pracowniczych, zwłaszcza Dotychczas w niektórych przedsię
dużych przedsiębiorstw
przemysłu biorstwach stosowano różne „poza.
maszynowego l hutnictwa. Są to socjalne" formy podzialu funduszu
na ogól przedsiębiorstwa, które do- socjalnego (w rodzaju podziału
tychczas przelewały bardzo duże równego, proporcjonalnego lub odproporcjonalnego do zaśrodki z funduszu załogi na za- wrptnie
kladowy fundusz socjalny, m.in. po robków pracownika), tworzono prato, aby wypłacać je pracownikom cownikom tzw. konta socjalne, wyz pomlnlęc!em podatku, który by płacając wszystkim po kilkanaście
zapłaciły, gdyby wypłacano je bez- do kilkudziesięciu tysięcy zlotych
z okazji urlopu czy też ~. tytułu
pośrednio z funduszu zalogt.
tzw. wczasów ,,pod gruszą , „pod
Wytacza się argumenty, że wpro- chmurką", itp.
Dzialo się to na ogól na skute!\:
wadzenie tego podatku jest ograniczeniem kompetencji samorządu uchwal samorządów pracowniczych,
do swobodnego dysponowania fUn- którym ulegały kierownictwa przedduszem załogi
ora:z: że jest to siębiorstw, chociaż zdawano sobie
sprzeczne z zasadami reformy go- sprawę z niebezpieczeństwa „przyspodarczej. Argumenty te są o- zwyczajenia" załóg do traktowaczywistym nieporozumieniem - I- nia funduszu socjalnego jako źród
stota spraiWy Jeży w ograniczeniu ła okazjonalnych wypłat, nie maprzez podatek tych wysokich prze- jących żadnego uzasadnienia socjalnego ani motywacyjnego poza
tym, że „każdemu potrzebne są

48 godzin
kraju i na świecie
li•

Warszawie nkońcsyl
Krajowy Zjazd Fe<1eraej! Spółdzielczych Związków Za·
wodowych. Uczestniczyło w nim
345
delegatów reprezentujących
ponad tysiąc organizacji zwt11zkowych ze środowiska spółdzielczoścl
pracy, spóldzlelczoścl lnwalidzkiej I niewidomych oraa „cepelll".
Władze federacji
sobowt11aane
zostały do wystąpienia o sm1anę
uchwały nr t Centralnego Zwt11s-

A.

17 bm. n

Do Ministerstwa Pracy, Płac I Spraw Socjalnych napływa
wiele uwag związanych z wdrażaniem ustawy z 1986 r. o
zakładowych funduszach socjalnym I mieszkaniowym. Resort
przekazał PAP nastepuj~ce Informacje w tej sprawle1

~~ :P~~~:~~'wa~:'a~~t:CJ1 ~~~:

zwrotnych I pomocy finansowej
w zakupie 1przętu ulatwlaj11cego
życie osobom niepełnosprawnym,
w tym .amochodów
I wózków
lnwalldzklch.

A. Delełl'acJa Sejmu PRL • wl·
C'emarszalJ<lelll Mieczysławem F.
Rakowskim przybyła 16 bm. Clo
Meksyku· • oflcjaln11 wizyta, na
zaproszenie Kongresu MeksYllall.•kich Stanów Zjednoczonych.
Delegację polskich parlament&·
rzystów powitaU prze<lstawtclele
Senatu i Izby Deputowanych Kon.
gresu.
A. Minister handlu USA Malcolm Baldrldge
ogłosll decyzję
rządu
amerykańskiego znlHlenla
obowiązujących w okresie mJntonych 9 lat ograniczeń na dostawy
do ZSRR sprzętu dla przemysm
naftowego l gazowego. W lkle·
rowanym do Kongresu USA dokumencle minister przyz;naje, te
podyktowane względarnJ po!ltycznyml ogranlczenla „znacznie u·
trudniły
aytuację w przemya111
~j!~on';;~'!nyclh. cazowym" Stanów

JednoU chrzełcljan" papiet Jan
Paweł n wezwał wszystkich katollków
I w ogóle wszystKtch
chrześcijan do pracy nad przy.
wróceniem jedności. Apel ten papiet powiązał z -niedawnym spotkaniem przedstawicieli
rótnych
wyznań w Asyżu dla odprawienia
modłów
pokój, mówiąc,
Iż
0
przypomnienie tego spotkania mo:te dać wskazówki również co do
przebiegu „Tygodnia modlltw 0
jedność

chrześcijan".

A Prezydent Reagan w przemówieniu wygłoszonym w · sobotę do narodu
amerykańskiego
1kup!I sa1adnlcz11 uwagę na rozpoczynającej się kolejnej rundzie
rokowali rozbrojeniowych w Genewle
pomiędzy USA t ZSRR.
Prezydent· podkreślll,
J:ł stany
ZjeOnoczone muszą prowadzić rokowanla o redukc.11 zbrojeń
ze
ZW!IP,zldem Radzieckim z pozycji
siły.

A Prace wykopaliskowe prowadzone przez polską stację Ar·
cheologll Sródzlemnomorskiej w
oazie Fajum w Egipcie przyn10iły Interesujące odkrycla. w nitnach
wczesnochrześcijańskiego
zespołu klasztornego
w Naglun
znale:tll polscy badacze dutą 11czbę
starych dokumentów pisanych paplpusów z tek•taml grecKtmi
•
~
'
koptyjskim! oraz arabskimi. Paplrusy znaleziono
ju:ł w czasie
poprzedniej kampanll wykopali·
skowej _ obecnie doszło kUkadzlesląt nowych. r.11 cznle
dwie
kampanie dostarczyły ponad 1to
dokumentów - co jest J1rawaziw11 rewelacj11 naukową.
A, Na tegorocznej mlędsynarodowej wystawie teglarsklej
w
Londynie zaprezentowany zosta·
nie jeden s najnowszych jachtów
morskiej
1tocznl Jachtowej
w
Szczecinie „Opty 136 c" zbudowany
w tzw. klasie turystycz·
nej. Kierownictwo stoczni I kon1truktorzy jachtu są przekonani,
U ze względu na optymalne warunki teglowanla oraz wypoczynku wzbudzi on duże zainteresowanie teglarsklcil firm wypo:ty·
czających jednostki
do morsJi:tcb

1klm ruchu zaw0d~. a takte
o kwestie szerszej natury, dotywobec ludzi pracy w Polsce, wy- czące polskiej polityki zagraniC'lA Z okazji
rozpoczynaJ11eege
kazali jednocześnie niedostateczną nej, której ważnym składnikiem
elę dzisiaj „Tygodnia mod11tw o
aktywno~ć
znajomość obecnych realiów
pol- jest międzynarodowa
~-................„ ...........................j~......„„„„„„~·:...............„ .....
1kich. Wyrażając np. uzna.in.ie dla polskiego ruchu zwi11zkowego.
decyzji amnestyjnych z ub. I.'. podPotwierdzono w iwlązku 1 tym
trzymywali lansowaną tu i ówdzie tezę o przetrzymywaniu jesz- gotowość powitania w Polsce zacze w Polsce tzw. więźniów po- równo 'J)rzedstawicieli trzech central włoskich, jak i organizacji aulitycznych.
reprezentanci
Opierając ai!ł na jednostronnych tonomicznej, której
tródlach informacji, nie potrafili wyrazi11 chęd przyjazdu do naszedostrzec znaczenia procesu odra- go kraju.
wędrówek.
dzania się ruchu związków :z:awodowych jako niezależnych i samo- . Dla praktycznej reali:i:acji zasad
A. Około 200 ty1. ton 1uroweów
rządnych organizacji ludzi pracy o- otwartej aktywności międzynarodo
ł"r:z:Mna.wliaj„ do 'Wlltemycli, iigro- n.atrodmy Chryt1!Jun. 111.M'taptły 4 laI towarów Importowanych
ze
raz ich roli w procesach przebu- wej polskiego ruchu zawodowego,
Związku
Radzieckiego do Polski
matdZ<lf!lycl!
111a
osmtni·ej
audilen.cj!
ta
w<lZeŚnlej.
Wedbu.g
()pinJi!
różnych
dowy tycia rpołeczno-gospodarcze dla nawiązywania stosunków z orI NRD przeładowała ju:I: w bm.
go. Inne było w tej sprawie sta- ganizacjami o różnych orientacjach generalmej w Waty.kamie, pa;pież .Jall'l ucronych, Chirysbm! mia! się urod.2lić
załoga „suchego portu" w Mała
nowisko pr:lledstawic!eli federacji duże znaczenie mlalaby trwała o- P~weł II powtiedrział, że da.ta pnyj- między 4 a 8 r. p.n.e. Problem nie
szewlczach w woj. blel1kopodlaśc1a
n.a
św;1at
Chrystuosa
jest
ciągle
becność
Polski
w
Międzynarodowej
je&t
jedna1
k
o!ą~le
ł'Ol7JWLąza111y.
Nie
sk1m.
pracoWllllków sektora publicznego i
W dostawach z ZSRR przeważa
uslug, którzy rozumiejąc polskie Organizacji Pracy. Ten cel miała kwestii!\ otwairtą, a poiglądy u'CJZ<>- !ą rzmantt t~ miesiąc i d"llleń tyoh
obecnie ruda telaza, metale, barocrnn!.cę
realia i doceniając wagę zacho- zresztą na względzie polska Ini- nych w tej g,J)t'awie 111lie są ir;god.ne. n:a•rod:citn, a o tyni, że
wełna, 1ól potasowa I oleje nadzących przemian, wyrazill goto- cjatywa, zgłoszona na Swlatowym Do ni!edlaiwna uwaiża111.o, te ustalając przyjścia Jezu«& na gwia,t będ:7Jle
pędowe.
w kontenerach dostarZwiązków Zawodowych w VI w. moment inall'od!zill'l Jezusa
wość nawiązania bezpośrednich kon- Kongresie
czane li\ artykuły przemysIOwe
!lę
obdhodz.lć
24
~d.n!a.,
Kiościół
powołania
przy Ohrystu.sa ja.ko P'°'OZ11ttek 111ow·ej rataktów z odrodzonymi związkami w Berlinie
lodówki, telewizory.
- pralki,
MOP komisji ds. pracujących, któ- clJUlby czasu. p<ltpełin.!o<no 4-11-etnią po- katolicld iud~dl<>wal lt1i•ltka~ lait
zawodowymi w Polsce.
Dobowe przeładunki wynoszą 12ra
bylaby
płaszczyzną
dialogu
ormybkę w ol:Jlio:r.-eniach i faktyczinde później.
lł tys. ton.
A. Miodowicz, dziękując :z:a przekazane informacje i za osobiste ganizacji związkowych o różnych
A Prokuratura Rejonowa w Jaorientacjach
i
przynależności
mię
zaanga:!:owanie f!!.ę przewodniczące
rosławcu zakończyła postępowanie
go Rady Państwa wyrazu pqeko- dzynarodowej. Dlatego z iadowoleprzygotowawcze
I skierowała do
oświadczenie
J.
nanle,
iż rzymskie
rozmowy z niem przyjęto
sądu akt
oskartenia
przeciwKo
wlosklml związkowcami byly wy- Czyrka o potrzebie reaktywowatymczasowo aresztowanemu mleI
razem naszej dobrej woli ułoże nia naszego udziału w MOP
szka1icow1 Rudnika n/Sanem
29-letnlemu Józefowi Wilewskienia wzajemnych stosunków na za- znaczeniu, jakle przykłada sl11 do
działalności
polskich
odrodzonych
.
mu, Zarzuca •iii mu dokonanie
1adach poszanowania
tożsamości
włamania do koścloła parafialneNa poctą1t'lm bleżą~!l'O rtulec:a rusowe pmen~e '" pod.c:r:a.s u!każdej z i!tniejacych
organizacji związków zawodowych na forum
go
w Tullgłowach (w woj. przetej
organizacji.
uc:z:enl
uwatall,
że
pr:i:ezlęblenia
wlci.sików i!'ą/k. Pótniej lekar.ze uznazwlązkowych. Jeśli jeszcze dzisiaj
myskim), sk11d usiłował jak
li, że rozmowa z chorym rÓt\Vlnież
polski ruch związkowy nie znajsam
potwterdzll - ukra~~ zabyt„ • • „ •• „ .. .?ff!..„.„ ••••• „ „ „ .•.••....• „ •• „ •• „„ •• .-„.„ ••••••••• „ ••••• : ••• ?.•••
* ... „ ....•. „ ••
zwie~ ryzyko za.chorowania na
duje zrozumienia u niektórych wlokowy obraz znajduJl\CY się w oł
gryipe.
!ikich działaczy stwierdzi!
A.
tarzu. Nie udało mu się jednak
Ostatnfo 'W'lrus-olodzy amery;kań!
Miodowicz to albo wynika to
wymontowat tego cennego dzieła
sztuki sakralnej I skradł
tylko
istotnie z niedostatecznej wiedzy o
cy postan()IWjH sprawd7lić, •kitóra 'Z
przedmioty liturgiczne,
polskiej rzeczywistości, albo z braty.eh dt-óg jest baro•ziej ryzykowna.
ku woli je.1 zrozumienia, co nie
Lelkane pr:zeprowad.z!Ii w!eJe eklsA U Jednostek straty po:tarnej
odpowiada duchowi, ant tym barperymentó'v J! ochotnilkaml. W poA Wprost nie ohcl.ato nam I.I• wieuczestniczyło
17 bm. wieczorem
łwlń. ~lnlk ponióeł ttr&tJ'
dziej potrzebie związkowego współ rzyć. W 1obotę I niedz!&lt: nie zano- li
looju, .w kit6rym rozpl'<ll!20no aerodu 170 tys. zł.
w akcji gaszenia pożaru w gmidziałania.
zol 11 dwoma rodzajami „ip11Zezię
towano w Lodzi ani jednego wypad·
nie Radowo Male w woJ. 1:r:czeOPZZ ze swej strony - stwier- ku drogowego. W Wydział• Ruciiu
bienl.owych" wirusóWl, J)'r:Zez ,jalkiś
cld1klm. Sploni'1 tam kurnik w
dził jego przewodniczący jest l Drogowego WUSW powledzlano nan1,
A w111ora' o rods. n.se upaliło cza'! przebywało 10 O<!ób. ~Y te
którym znajdowało się około 6
mtejace jedynie jedna się jedno z rnle!!z.kań a-piętrowego rozmawiały, Jednailc nie pod.awaly
tys. kurcz11t nalet1P,cych do miej·
pozostanie otwarte na kontakty, z te rnlała
scowego kombinatu PGR. Straty
zachowaniem przyjętych w ruchu drobna stluczka niewarta nawet od.- budynku przy ul. Sklernlewlcklej &. sobie rą:k. Ni'k:t inie a:aehorowal. Innotowania.
Czytby
kierowcy
opanoCzęść
lokatorów
ewakuowano
priy
oszacowano
wstępnie na około
związkowym
:z:asad niezależności, wali trudną sztukę jazdy w zimo· pomocy drabiny. Do szpitala z P"'" nym razem w pomiesrzczeniu iznaj10,5 mln złotych.
samodzielności i wzajemnego po- wych ekstremalnych warunkach?
dejrzen1aml zaczadzenia trafiło tro- dowalo slE: 115 ochotników l W'SZYSszanowania godności należnej orje dzieci. W szpitalu pozostało jeJ· cy ściskali sobie ręce. 11 spo1ród
A W Indyjskim stanie Kaszmir
ganizacji ludzi pracy.
no 10-mieslęc:me. Jego tyciu nie gro- nich „przeziębiło sii:". Podobne dozmarło w ciągu czterech dni na
Informacja o rozmowach z przedA W 1obot~ natomiast o
godz. zi niebezpieczeństwo. Przyczynę po·
skutek epidemii odry przeszło 90
świadczenia powtaa:z.ano wielokrotdzieci oraz co najmniej pięć osób
stawicielami trzech włoskich cen- 9.20 w Pablanlcach zapalll się „star". taru ustali komis) a.
clorosłych. Epidemia wybuchla. w
tral związ k owych spot kala się z Splonę!a kabina kierowcy 1 częścio
nie. Lekane dos.zll do wniosku. te
wo
skrzynia
wozu.
rejonie
Sanko w dystrykcie Kar:l:ywym za int eresowaniem polskich
olG-esowe zaniechan ie wymiany uś
gil
'1, zdaniem miejscowych władz,
A
Około godz. 18 powstał
pots.r
zwlązkov.;, c6w. Pytano ·o okolicznoA O godt. 15.45.
W Andre~polu w zakladŹle fryzjerskim przy
ul. cisków dlonl jest jednym :ze wku,jest na.fgorszą epidemią odry, Jaści. w jnki ch rloszło do tej roz- na ul. Projektow1mej la powstlłl po· 22 Lipca I / 3.
Splonęlo
częściowo
k& kiedykolwiek
panowała
w
mow y , o .i ei atmosferi: i ~zcz~l!ó tar
w zabudow•niach g0Rpod1tr- wypo~ażenle. I tu przyczyna potarl.1 teczny.ch grod,ków w za1pobieganiu
Kaszmirze.
Opr. M. c.
lowy pr7 ebir t:r, o ~yt.uację w e wło- cz;•c11 Wiesława o. Zaczadzeniu uległo est na razie nle7.nana.
(kl)
ep idem ii i:orypy,
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Takla praktyki prowadziły do
stopniowego samounicestwienia SO•
cjalnego charakteru funduszu socjalnego, a w dalszej konsekwen·
ej! do utraty społecznych podstaw
funkcjonowania tego funduszu w
zakładzie pracy.
Podnoszone przez niektóre r.aklady podane wyżej kontrowersyjne
sprawy wymagają wyjaśnienia. Bowiem prawo do podejmowania uchwal w sprawie podatku na fundusze wygospodarowanego dochodu,
pozostającego w dyspozycji przedsiębiorstwa, określanie zasad jego
wykorzystania nie zostały naruszone _J(rzepisami nówej ustawy i, tak
jak tlotychczas, samorządy pracownicze decydują ro.in. o podziale
funduszu
załogi na poszczególne
ce1e. Podejmując sarpodzielnie · decyzję o przekazaniu części fund'uszu załogi np. na fundusz socjalny, samorząd :r:alogi decyduje tym
samym o sposobie wykorzystania
przekazanych środków, przeznaczając je na określone ustawowo cele socjalne załogi. Dotychczas zasady te były określone w ustawi•
o gospodarce finansowej przedsię
biorstw państwowych, a obecnie w
ustawie o zakładowych funduszach
socjalnym i mieszkaniowym.
A
zatem w stosunku do dotychczaa
obowiązującego
stanu
prawnego
nowa ustawa w tym zakresie nie
wprowadziła żadnych zmian.
Tak jak dotychczas przedsiębior
stwa będą mogły uzupełniać odpisy podstawowe na fundusz socjalny i na fundusz mieszkaniowy
środkami z funduszu załogi.
Natomiast opodatkowanie środ
ków przekazywanych z funduszu
załogi na fundusz socjalny w kwocie przekraczającej 120 proc. od·
pisu podstawowego uzasadnione jest
koniecznością zrnniejsze·n!a l upobieganla dysproporcjom w wyposażeniu
zakładów
w środki
na
cele socjalne oraz wyeliminowania
nieprawidłowości
w gospodarowaniu funduszem socjalnym. Nlepra·
wldłowości o których mowa, ml.aly miejsce w praktyce głównie w
przec'lsiebiorstwach, które dotych·
czas przelewały bardzo duże środ
ki z funduszu załogi na zakładowy fundusz socjalny
a następnie
wypłacano
je pracownikom „po równo" lub jako pensje
urlopowe itp,, z pominięciem podatku. który byłby zapłacony przy
wypłatach dokonanych
bezpośred
nio z funduszu załogi.
Należy zaznaczyć, że nie wszystkie zakłady nawet mimo dobrej
pracy mają możliwość zwiększania
środkami funduszu załogi funduszu socjalnego, stosują bowiem np.
ceny urzędowe
na produkowane
artykuly lub wydobywane surowce.
Podkreślenia
wymaga fakt, te
całkowicie wolne od obclą:beń podatkowych są środki funduszu załogi przekazane na rachunek
amortyzacji z którego finansowane
będą remonty, modernizacje i inwestycje obiektów socjalnych.
Utrzymane są w mocy wprowadzone ustawą o upowszechniaruu
kultury I ustawą o kulturze fizycznej, zasady finansowania zakła
dowych placówek kultury, obiektów . sportowych, świadczących na
rzecz środowiska.
umożliwiające
pokrywanie kosztów eksploatacji
bezpośrednio w koszty działalno
ści podstawowej nie obciążając
funduszu socjalnego.
Projekt ustawy był wielokrotnie
konsultowany przez organa zało
życielskie z samorządami pracowniczym! I pr:iiez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
z federacjami I zakładowymi organizacjami związkowymi.
Zgłaszane w wyniku konsultacji
uwagi l opinie świadczyły o zróż
nicowanych interesach różnych grup
zakładów prac.y w ?:ależnoścl od
ich sytuacji ekonomicznej,
Przyjęte przez Sejm rozwiązania
w ustawie z 24 października Hf86 r.
mają na celu poszanowanie intPresu Ol'!ólnospolecznel(o l w sposób
optymalny w i s tniejących warunkach ekonomicznych umożliwiają
zakładom pracy realizowanie polityki RpolcczneJ pań$twa w zaspokajaniu potrzf'b socjalnych z;:iłól(.
(PAP)

JER'.ll' Kl.ll\U.

Z zyGMUNTEM SZYMAŃSKDI
O PIERWSZYM DNIU WOLNOŚCI
-

Podobno '2 Jata temu też
1lmn.o I letalo du-

było budzo
lą.leru •••

oo

Rzec:zywlścle,

mróz
os.tiry, ale tero rana nlo
-

u~my dług(!
obudiz.lły

nu

był

leże
pierzyiną, bo
e7.ołgl. Mbeszka-

pod

lem 1A<ied7 na Rzgowskle'j pod

32. na rogu Dąbrt>W6kieg(). DopJero potem prr.epr01Wad~1'l·i~
my s!4 pod 13, czyli naprzeci'wko.
-

I 110 I łi:rml eirołiram.IT

wtedy w
NlemoY?

Oozyw!Acle. Sled'z!eU w
nJk-Ote przy ul. Podm!ejeki!ej
21, którl\ prurobll! na koszary. Dziś jest tam Lkeurn im.
Lelewela, do którego chodzi
mój W'nUCZek.

R<11Sjamle

się

podje<ehaild

pod

I

wyb~ll

przys'llH do
nM ! matka dal!!. im jeść l
k·aw4. Jak pn;yjeżd:!:.a•ll do nas
po wojn.1-e., clqgle wspo.milnall

tam Ich łl'zymatt ja•ko jeńców.
Moi koledzy choclzm I podrzucali nal'!lzym
jedzenie. Janek Za<Spa, który był harcerzem, poszedł tam kLedy' I. ..
wrócil z jednym naszym t.oł
nf erz.em. Pamiętam jak go
pr:typrowadizlł w 1wolch wła~
snych ha-rcerskich 1podenka.ch.
Ale W'!'aicajl\C do N4~.
:R.o•jainie, j.ak .li'lt d'owledmell,
te tam Sl\
k.oszary,
zaczęli
.trzelać. Niemcy też I zrobllo &ię ba·rd-z,o gorąco. Ja paM'zę, a ten Rosja<nlin eo ze mnl\
rom'l!l.w!ał, nBJgle U'padł. Po.tern
go :ta.brali I szukali czy ktoi
ma morlinę, :Łeby mu :riroblć
ziutirzyk. Ale nikt nie miał I

Pojechałem s nimi teby zobaczyć Piotrkowską. Pamiętam,

na Grobie Nieznanego Żoł
nierza leżał
zabity Niemiec.
Ręce mia!
rollkrzyżowane,
a
na pier&ia'Ch mia.! ten Ich że
laz.ony krzyż.
- Nie brakowało w11)o wra.:le4 19 stycznia 1945 r.kn.„

ten

to~n!erz
umarł.
w-zięll od P11.welsk!ego

Trumnę
z zakła

du J>ogrzebowego. Wtedy poja.-

Tak ml tio 'M!~y&tko u.1'kwlfo w pamięci, t.e naipleałem ws.p.omn.leaiia, które wysłałem
dlO Muzeum
Hlstocrli
Ruchu
Reowolucyj-ne.go;
po1'w·lerdz!lo ooo, że naTJlll!lalem

mnlllk pot*1ej hw7, lttór' dała Im m&tk.a.

N a-jbwóztej :1a.pamlęt·alem n!eml eckl aam'Ołot. I..edal 11 pólnocneg<i r.achodu na WftChód,
tu:!; na.d daehamt 1.eclal bacd'Z0< wol<no, a 1)1.lot mote
było !cit tłwóełl'
m11.chal
biall\ k<Mizul"' ~Y do nieco
nie .trs.166.
-

enftłlft

Cs;)'

'lrie«y,

to lwnieo ....-JnJ' l le

- „Prosimy pamiętać o ostrożnej je:tdz.le !", „Ki~~owco, w
warun)<ach zhnowycb ty musisz przewidzieć pierwszy ltd., Itp.
Te apele do lderowców pojazdów me1:ha11iczoych rozbrzmiewa.Ja, w radiu, telewizji I w prasie. Ostrożność na jezdni to
ważna sprawa. Nie zamierzam jednak przeprowadzać wywodu
na temat jak to wydłuża się droga hamowania, zmniejsza przyczepność kół ltd.
Dzisiaj chcę powiedzieć o pieszych. Otólt niedawno byłam
§wladkiem mroź11-cej krew w żyłach 1eenkl. Zazwyczaj kiedy
Już mówimy o pieszych, o uwagę apelujemy jak się zdaje
- d.o ludzi starszych I dziecL Do jednych ie wz1lędu na wolniejszy refleks, do drugich z racji Ich roztrzepania, braku W'l'obrafol. Tymczasem - a mówi!\ o tym statystyki - wypadkom z udziałem pieszych ulega.ja, w dużym stopniu ludzie mło
dzi I dojrzali. To ich brawura, a najczęściej wypita dla kurażu
wódka sprawiają, że do nich dochodzi.
Mlodzl ludzie, którzy wprawili mnie w stan osłupienia byli
silni I zdrowi. Właśnie wysiedli z autobusu linii 6!'i przy ul.
Skłodowskiej-Curie, aby dalej do.iść pieszo do ul. Piotrkowskiej.
Nie wystarczył Im jednak chodnik. Postanowili Iść ruchliwą
jezdnia,. Nic to, te nagła decyzja spowodowała raptowne hamowanie wielu aut. Młodzi szli dalej, na hamowanie I trąbienie
reagu.fąc mnic.f więcej w taki sposób „I tak.„ będziesz musiał mnie ominąć„.". Tym razem nie doszło do wypadku. Zwyciężyła trzeźwość kierowców I Ich umiejętna jazda. Nje d09zło
też jednak do zatrzymania tej :lywe,f zawalldroirt jaki\ nłow1'ł
pllwle byli owi młodzi roz1rzanl „głębszym". Szkoda!

że

koszulą

płerwue

To były plerwne caolgl
l'adzieckle, które wjecha.ły do
Loitm I łalntej lłr'O•F· Cą

-

za.kO'l\ezyła

cy byl1 Wl!'Zęd'Zle. Roisja.nie pytali o glówną uHcę. My myśle
liśmy. że chodzi Im o nazw!!
I poka,zywaliŚJ1'\Y na pla·nle,
grlzie jest ul. Głów.na. Dopiero po jakimś czasie, kiedy P<>wiedzieli, że chcą wiedzieć,
gdzie jest centralna ulica miasta·, pokaza.Ji śmy Im P!otrkow8ką. Ja dO'brze znalem mia<Sto,
bo całą wojlilę pracowałem w
zakładzie
zegarmistrzowskim.
Na.jpierw to było przy P!otrkowiskiej pod 76, ale Nlem!ee
handilował
:11lotem ! zaikład
zamknęU. Potem na<prawtalem
zega.ziki i:mzy Pi•otrk~kilej 4.
Mój oj.ciec te'! by! zegarmistrzem.

Samolot
z białą

Zbl!ty-11 t!" od lrtroin:r za...
trammajowej. Wys'ZJ!ś
my z o~, żeby zobaczyć oo
Ilię
dzieje.
Ludzf.e krzyczeli,
żeby kh wl1tać, bo to Roojan!e i żeby pod:n01S!ć ręce
d-0
góry z radości. Ale ja - dobrze to zapam!ętailem - podn!oslem tylko jetllną ręki:, tak
jak robidi to Niemcy. Zrobilem
to odruchowo ł potem było ml
wstyd.

Roej-'ile pytal1 • Niemców, połirzeb01Wał! map I benzyny. Chcieli wled-zlec!, gdizi•
z,najduje lol~ elektrow·n !a, gll>:z;ownla, radio ltd. Ponieważ
ojdec dobNe mów!l po r06yjslrn, nie było P't"Oblmnów. Ja
miailem przedw0Jenn11 polllkl\
mapę 1ztabow11 tek4.
na
której :u.maoezcmy był nawet
kamień PM:y le6le. Oni baro?,O
się ucieszyli. Dałem Im jeszcze plan Lodzi, który kiedyś
zerwałem 1 pairka<nu. Tit maP!l, mundUJ!' l C'Zll!Pk'ł ZMtaiw!l
u na.s na początlru wojony jakiś :Łoln!en. Nie śmiałem te-I. go ruszać, a·l • jaik byfo tr>Zeba
). - wziąłem.

A

czołgaJnl
w$z~kl<!h. Potem

P·I"ZY'POlllinll> ml etę takle wyda=enie
je&:i<:ze z wrze9n!a
1939 roku. Niemcy :r.11.pędzil!
d.o nlroly na.szych tomier:r.y •

-

byly

Jak
1trzela.ndn• T
-

ka&Hq

Jetl!d~l

O o.ąm
l'O'ZmOW.,.·?

wił 11• niem!~kl
um()Chód.
Ostrzelald go I tl\ c!ężairówką
gd:r.leś pow!ietli. Ja mam Jeszcze do Mi• kawalek plandeki .
z tego auta.

okollcr byli Jesroze

pra.wd~.

D-Ol!Stałem pO'dizlękowa

nla z Głównego Zanądu Politycznego Woj"ka Polskiego L
r.• 12tabu ro.syjBklego.
Il.le

Ale ten d>..de4 jein:cw.e

Ił~

ll'końM.(f ł.„

Prawda. !lO'ljanle odjecihllllli tymi trzema ezy c:nte«-ema. c:zotgami uddicl\ Dąbrow
•kieg-0, w llłr0<nę zajl!IZX1111!, ale
porwietlz!el!, te nie ZOS<t!!<wll\
nrus samych.
I rzeczywiście,
wle=c>N!m - oikolo godz. 9--10
- przyjechało kh więcej I jut
alę nie baliśmy, Moglt6my l·ŚĆ
spokojinie BPał.

te

~•de

Jul wolnlT

- ltk~I Po tym, }alt Ro.1janle r~l!
te
k<inary,
ehciell odjecha~.
My bardzo
baliśmy
te
jak o.ni
pojadą, to wróćą Niemcy i nas
wytluikl\. PrO'!Slllśmy kh, żeby
z:oetali 1 nami. Przecież Niem-

.1,,

·-~

v~~~~~nzrnzr.b"/M

.Zimowo głowa
Mróz tall: dał si~ nam we snaki, i• gotowe jesteśmy zamotd na głowie, co 1!1t da, byle
było ciepło. A w dodatku moda temu sprzyja.
W dalszym

R<nmaw1ał:

WLODZIMIERZ MIECZKOWSKI

• lemał WftJ'łtkle polskie monografie I pod ręczniki hiatortl powszeohne3 XIX wieku dają
nczegółowy przegląd WYdarzeń w Europie, natomiast wydarzenia n.a innych kontynentach
traktowane 111 o tyle dokładnie, o ile mia ly one z:wiązek z: Europą. Odnotowuje się więc
uzyskanie niepodległości przez kolonie hiszpańskie w Ameryce Południowej I kolonialny podbój Afryk.I, co nieco w1pomina o Azji I przemianach tam zachodząaych. Po II wojnie światower
sytuacja . ulega zmianie I ukazuje się coraz więcej pozycji naukoWYch, przełamujących ów eurocentryezny punkt widzenia. Po macoszemu traktowana jest np. dziewiętnastowieczna historia Stanów
Zjednoczonych, z wyjl\tkiem okresu wojny secesyjnej (1861-1865). Lukę w edukacji historycznej wypełniają nam
ezęsto tllmy o podboju Dzikiego Zachodu, czyli westerny, . ale trudno mówić, te
przedstawiają one rzetelny obraz WYdar2'eń historycznych. Nie o to zresztl\ w nich chodzi.
Dynamiczny
ro:swój
ltanów
Zjednoczonych w XIX wieku odby wał •l'ł w pewnej Izolacji od
Europy, ale przecież nie całkowitej. Udawały •Ili tam rzesze Europejczyków I przeludnionego Starego Swlata, bąd:i to u ahlebem,
bądź w poszukiwaniu azylu przed
prze~ladowaniaml·
politycznymi l
•ellgijnyml. Nie brakowało te:I: zwytych awanturników. Nowe pańm;wo,
mimo dystaneowanl.a 1i1t od wydarze1'i w Europie, musiało jednak,
C'hoćby ze względów handlowych,
utrzymywa~ 1toaunk1 1 krajami poza kontynentem amerykańskim. Mało znane, zwłaszcza w Polsce, są
stosunki rosyjsko-amerykańskie I o
nich tu będzie mowa.
Już w toku wojny o niepodleglość, rozpoczętej w 1T711 r., a zakończonPj w 1783, Stany S'ZUkały
1ojusmik6w, którzy by J- wsparli w walce z Anglikami. Pierwsz:a
czynnie poparła nową republikfl
Francja, a pó:tniej Hls2'pania. By-.
11 też ochotnicy z Innych krajów,
a wśród nich nasi bohaterowie Tadeusz Kościuazko I Kazimierz
Pułaski:

Pierwszym dyplomatycznym wysłannlkiem amerykańskim w Petersburgu był Francie Dana. Przybył tam w 1781 r., aby uzyskać
Ul'!nanle Rosji.
Mimo dwóch 111.t
zabiegów u dworu carskiego - nie
os i ągnął celu, Po prostu Katarzyna II nie chciała zepsuć dobrych
stosunków z Anglil\.
Sytuacja uległa zasadniczej Dnianie, gdy na tronie cari;kim w
1801 r. zasiadł wnuk Katarzyny Aleksander I. NOWY władca demonstrował na zewnątrz swoje liberalne poglądy, które przysporzyły mu licznych zwolenników poza
gran!caml Ro.!ljl. Jednym z nich by!
trzeci prezydent Stanów Zjed.noczonych - w latach 1801-1809 Thomas Jefferson, który naw!ązal
i
Aleksandrem
korespondencję.
Treść listów jw\adczyła o wzajemnym poszanowaniu, a nawet uWielbieniu c.ara pr.-ez prezydenta.
Potem, gdy Aleksander zaczął memtować reakcyjne Sw!ęte Przymien:e, sympatie Jeffersona wygasły,
alti nie byl jut wtedy prezyden-

merykanów także 1 powodu swoje!IO położenia geograficznego. Nie
tylko władała rozległymi obszarami
Azji, lecz także miała swoje posiadłoścl na kontynencie
amerykańskim. Były to Alaska I okresowo (1812-1848) osiedle Fon Ross
w Kal!tornli, należącej wówczas
politycznie do Hiszpanów, a potern do Meksyku. Jednocześnie w

wojnie domowej, ale fakt pozo.taje
taktem, ie despotyczna Ro.aja .tanęła po atronie przeciwników niewolnictwa, a koruitytucyjna An&lla
wspierała wlaśc!clell niewolników.
Rosja zdobyła się wówczas nawet
na demonstracj11 !loty wojennej,
której jednostki wpłynęły do Nowego Jorku I San Francisco,
co
zwolennicy Unii przyji:li za okazanie im prawdziwej przyjaźni.
ajentów
W tym miejscu trzeba poczynić

wania tam konsulów i
handlowych.
Uklad przetrwał aż
do 1913 r.
Sto.sunkl carskiej Rosji ze Stanami Zjednoczonymi rozwijały 1!ę
w nastę1mych dziesięcioleciach niei:wylde przyja!nie. Wyjdnienle ~ego jest ttoaunkowo proste. Rosja
coraz bardziej r:rwalizowala z Angl!11 w strefie Azji Srodk:owej I
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Stana-0h za-częło •il! parcie na uchód. Osadnicy amerykańscy,
a
przede wszystkim kupcy, docierali
poza dotychczasowe granice pol!tyczne. Wydzierano Meksykowi ooraz większe połacie ziemi, aż w
końcu gwiaździsta tlaga :zmalazla
sifl nad Oceanem Spokojnym
właśnie w Kalifornii.
Rosyjska Alaska (UH9 t)'I. Iem
kw.), a zwłaszcza dochody, jakie
zgarniała założona w 1799 r. Kompanta Rosyjsko-Amerykańska, sajmująca
się
eksploatacją Alaski
przez Rosjan, budz!!y niechęć Anglików usadowionych w Kanadzie
I Amerykanów. z Rosją trzeba się
jednak było liczyć i w 1824 r. podpisano konwencję rosyjskc-amerykańską określającą sprawy żeglugowe 1 rybołówcze oraz - oo było ważniejsze - ustalającą, że południową granicą posiadłości rosyjskich będzie 54 równoleżnik. Podobny układ Rosja zawarta z Anglią.

W roku następnym podpisano kolejny układ rosyjsko-amerykański.
tem.
Stanowll
on prawo wzajemnego
Rooja budzlla zainteresowanie A- wpływania do portów I utrzymy-

w rejonie cumomorsklm
(tzw.
kwestia wschodnia), a Stany Zjednoczone po dwóch wojnach (druga w 1812 r.) również miały 1 An~llą wiele apraw spornych.
1'lerw11zym politycznym 1prawdzianem tych dobrych 1to1unków
było poparcie, jakiego Amerykanie
udzielili ROlji podczaa wojny krym1klej (1853-18:111), jakl\ toczyła 1
Angl!l\, Francją, Turcją I Sardynil\.
Waszyngton pt>djąl 1!1t roll
mediatora w tej W<ljnie, wyra.tnie
nie chcąc Irlę.ski Rosji. Wprawdzie
wojn1t wygrała koalicja, ale Angl!kom nie udało 1lę oderwać od Ro1jl - tak jak planowali - obszarów nadbałtyckich oraz Krymu I
Gruzji. W przekrOl!leniu tych planów t>degrała pewnl\ rolę z;akullsowa działalność dyplomacji amerykańsklej. Wiadomo też, te Stany
ostrzegły Rosję przed atakiem !loty sojuszniczej na Kamczatkę.
W niewiele lat pó:tnlej nastąpił
kolejny sprawdzian 1tosunków rosyjsko-amerykańsklch.
W wojnie
secesyjnej (18111-186:5) Rosja poparła Unię pn;ec!wko Konfederaej!. Nastąpiło to po wyraźnym obrachowanlu azm1 przeciwników w

uwagę, że zacieśnienie współpracy
rosyjsko-amerykańskiej unlemożliwiło Stanom przylączecie •iii do

1

p_rotestów Angll! I Francji przec~wko 11«\typolskun represjom RoBJ! w czasie powstania 1tycznlowe&o 1863 r. Rosja była dla L!nooln.a zbyt cennym sojusznikiem, by
mógł j1' aobio zrazić.
Po przegranej wojnie ~klej
Rosja uśwl~omUa sobie konieczn<>ść modernizacji kraju ('koleje) I
armil (uzbrojenie). Wtedy w Petersburgu zrodziła 1lę myśl 11przedania Amerykanom Alaski. Uznano,
że na wypadek wojny jej obrona
byłaby niemożliwa. Rokowania stlnalizowano w 1867 r„ 1przedając
Alaskę wraz z wyspami AleucKimi
za 7.200 tys. dolarów, co nawet uwzględniając ówci:esną wartość dolara nie było sumą wygórowaną.
Historycy amerykańscy Charles I
Mary Beard tak opisują ten historyczny dzień zawarcia transakej!:
„Pewneg<1 wieczoru w marcu 1867
r., gdy Seward gral w wista u
siebie w domu, przedstawiciel Rosjl złożył mu wizytę,
przynMząc
wiadomość o decyzji cara i proponując zawarcie układu następne
go dnia. „Dlaczego mielibyśmy ciekać do jutra, panie Stoeckl? Załatwmy to jeazcze dziś... - odpowiedział żywo amerykański aekretar:r:
stanu I jff'ZCZe przed wschodem
słońca dokument kupna-sprzedaży
został 1porządzony I podpisany".
Obie strony nie mialy pojęcia o
rzeczY'wi:&tej wa1 rtoścl Ala~~!. Dziś
to wiemy, ale wówc.u. na sekre_
tana ttanu J>O<SYPaly Ilię w Kon~res!e roomy. Afasikę nazwano bezużyteczną „lodówką Sewarda". WleJ.u UJbiegów trzeba by:!o, żeby Stnat I l'tba R~rerientaintów zatwie~
dz!ly ten nie.!lpodz!ewany wydatek ..
W nMtępnyoh latach stosunki rosyjsiko-amerykań.skie ' układały 1ię
dobrze. I znów, gdy Rosja znala.zta s'il! w trudnej sytuacji P-0
przegranej wojnie i Ja.pon!ą (1904-1'105), Stany posplesizy!y Petl!l!:'Sburgowi .z P0!110Cl\ i nie dopuśc!ly do nadmiernych ubytków terytorialnych ~Jl. To już jednak t&mat na innl\ okazję,
OMIKRON
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Amerykanie masowo . Budowa tunelu pod la Manche
~,kontaktują się" ze zmarłymi
przybiera realne kształty

Kontakity se .zmarłymi stały 1i' pl!II'anormAlne .i.aro aię norma1·n •"
,/niemal powszechna, praktyką", o- I w Innym miejsoo dodaje: „je&t
duchowny Andrew GrCIS- to świat pełen cudów i niespodzia[ey, .kitóry uczestni·czyl w pra.:ach nek, zatem nauka
nie powiama
bada•wczy-ch nad ponaidnatura1nymi podchodzić dogmat:l"C'Znie do atiu:Rząd ~an009.kif 'l&&probował 14
doświadczeniami lud11Ji.
Z badań diowania ta.ki•c h ~czy".
bm. projelct u.stawy doty.OZl\Cej ratych wynika, te 42 proc. AmeryZ opubliikowanych badań
n!.e tyti·kacjl oprai.oowanego przez Pakanów przY'2Jnaje się do kontaktów
,z,e zmarłymi, a 60 proc.
odpowiedz! res- ry:Ł I 1.ondyn porozumienia, pr:z;etwierdzi , wynik.a, aby na
pondentów
miały wi~kszy
że doświadczyli na sobie poza'Zl!'Ilywpływ w!dującego IYudowl! tunelu pod ka.e!owej percepcji. Analogicrne ba- ich wiek, pleć, wyksztalcenit<, za- nalem L.a Manehe. Gabinet zatwierdania prze,prowadrone w roku 1975 wód lub zajęcie. Faktem jest na- dził też Inny projekt ustawy, oicretomiast, że ponad 60 proc. bada- ~lającej plan budowy tunelu I waujawn i ły 7JilllC7Jnie mniej, bo tyliko
nych tio wdowy i wdo wcy ,.1mn- runki jego eksploatacji.
2~ proc. ludzi „rozmawiających z
ducham i". Komentując ten wzrost taktujący się" .ze swoimi zma:Jy~e-nle 1J1.wa<rte przes Fr.anA. Gresley p i1sze, te „to oo było m i wi.półmalronkami.
łwiaidczył

eję I Wiellkl\ Brytanię n& początku
ubiegłego roku Pl'lZewiduje Dudowę

dwóch równoleg!yich 50-kilometro.
wych tuneli kolejowych. Kursować
nimi bi:dą pociągi pasażerskie i
specjalne składy do przewozu samochodów osobowyoh i cii:żaro
wych.
Długość od-c!nków,
kitóre
1'ł}'drążone zostaną pod dnem k2.nalu na glebo'kości 40 metrów, wyniesie 37 kilometrów.

~ tej zlmy mod.Jl,e Il\ pn.pa.ski, kominiarki, turbany w~
un• i dutych szali, tunele zamotane pod az:yją i na głowił!,
W stylu aportowym . - królui'I
pilotki. One są zresztą pierwszym
sygnałem
zwiastującym nowy
wy~ląd Jl.owy. Robi al• ona
mała ma być widoczny naturalny k1ztałt, 1łowem głowa
jest bardziej
u.porządkowana.
Jeżeli do kurty n03imy pilotkę
to do tego wielki azal, rękawicz
ki. w .tylu aportowym ta.kto
getry ! 1karpety - jednorodne
w tym samym kolorze. Kapelurry jes:2lcze mało (<We)dl\ w B!!ZOl1!•
jesień-a:lrna &7/88). Tej zimy prym
wiodą
dodatki
dziewiarskie,
Bardzo modne Sl\ także berety z lamówką, ja'k na zdjęcfu,
Głowa
wieczorem je~
mniejsza. Już nie tak wiele ogromnych, agresywnych, potar•
ganych fryzur. Zaczyna się porządkowanie
((łowy włosy
nawet ściągnięte. Mogą być tur•
bany - nieduże, mogą być wielkl.e kokardy - z tiulu, woallti,
z tkaniny hklej jak euknia,
modne są przepaski z dzianin
lureksowych lub połyskliwych.

A.

o.

Wote. A. Waoll
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·podać?

Styczniowy stół
Zimowy jadtoept1 powinien być azczególnie przemy'1aft7. W
tym czasie nie wolno pod żadnym pozorem wycht>dzić be1
śniadania. Powinno być ono obfite I urozmaicone. Dzieciom,
dobrze jest rano podać zupę mleczną.
Nie zapominajmy też o drugim śniadaniu. Dobrze lrili nwlera ono witaminy. Listek salaty w kanapce, trochę posiekanej natki pietruszki w serowej paście Itp. Jabłko lub 1urow1
marchewka mogą stanowić uzupełnienie kanapek.
Polecamy hodowanie w domu rzeżuchy. Np. na kuchennym
oknie, na wyłożonym mokrą watą lub · llgnlnl\ talerzu. UmożJ..i·
wl nam to wzbogacanie kaźdego posiłku ,farścią witaminowych.,
świeżych listków .. Można posypać nimi chleb 1 masłem i do.
kladać do każdej sałatki.
Jeśli obiad jadamy wcześniej, w stołówce pokuśmy Ił• w
zimie częściej o gorące kolacje. Koniecznie niech towarzy6q
im surówki. A zamiast kompotu proponujemy herbatę. 1 sokiem
malinowyńi, 1 dzikiej róży, czarnej porzeczki. Zawieraj• one
dużo witaminy C.
A oto przykłady zimowych surówek I aałatek.
Surówka z czerwonej kapusty. 50 dag kapusty, 20 da1 jabłek
2 cebule, 4-5 łyżeczek oleju, pieprz, cukier, kwasek cytryno.
wy, łyżka. posiekanej zieleniny. Kapustę oczyścić, poszatkować,
lekko osolić. Jabłka obrać, zetrzeć na grubej tarce, cebulę pokroić w kostkę. Składniki połączyć, wymieszać i- olejem, przyprawić cukrem, kwaskiem cytrynowym, sol11 I pieprzem, posypać zielenin",.
•
Sałatka z zielonego groszku (konserwowego).
Mieszamy go w dowolnych porcjach z pokrojonym w kostkę winnym jabłkiem, marynowanymi grzybkami, gotowaną marchewką oraz garścią rzeżuchy. Przyprawiamy solą. pieprzem,
ziółkami (estragonem, lebiodą), ząbkiem czosnku I posypujemy
posiekaną ru1tką.
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42 rocznic

łodzi

vyzwoJenia

Wboldzie ofiarom faszyżmu
Nieco inaczej niż zazwyczaj rozpoczęły się
w tym roku obchody rocznicy wylwolenia Lodzi. Z uwagi do wciąż dokuc:L.liwy. choć już
nieco mniejszy mróz I ńlepewną pogodę, nie
odbył się wspólny wlec łodzian. W sobotę delegacje organizacji politycznych I społecznych,
kombatanckich I młodzleżowych 1 zakładów pracy i szkół składały wieńce 1 wiązanki kwiatów w miejscach poświęconych paml~cl ofiar
hitlerowskiego okupanta. Kwiaty złożono na
Radogoszczu, przed pomnikiem w parku Im.
Promienistych i przed pomnikiem Braterstwa
Broni w parku im. Poniatowskiego.

Zima trzyma, die

p

Kilkanaście minut po godz. 12 do mauzoleum na Radogoszczu przybyła delegacja łódz
kich władz z I sekretarzem KL PZPR - Józefem Niewiadomskim, przewodniczącym RN
m. Lodzi - Mieczysławem Serwińskim, prezydentem Lodzi Jarosławem Pietrzykiem.
Obecni byli również członkowie radzieckiej delegacji z obwodu Iwanowskiego.
Po złożeniu kwiatów przed obeliskiem upamiętniającym tragiczną śmierć więźniów Radogoszcza w przededniu wyzwolenia miasta,
zebrani zwiedzili Oddział Martyrologii i Walki Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego.
(ab)

.......... -....
„ ...1111111....RPllUl~&...lóJlllR~?'S~~-·WJI~

~!~~!~~~..~.~w tO~!mtą:l«i~!! Goście
I

prezentowaliśmy

w piątkowym wyNatomiast sama unag1ód odbyMuzeum Historii m. Lodzi. Przybyli na nią
przedstawiciele łódzkich władz politycznych i administracyjnych z I
sekretarzem KL PZPR - Józefem
Niewiadomskim,
prezesem
WK
ZSL - Jerzym Chojnackim, przewodnlczącym LK SD Lechem
Gąseckim, przewodniczącym RN m.
Lodzi - Mieczysławem Serwińskim,
przewodniczącym RL PRON Jerzym Jablkiewiczem, prezydentem
Lodzi - Jarosławem Pietrzykiem.
Obecni byli również członkowie goszczącej w naszym mieście delegacji z zaprzyjaźnionego Iwanowa.

przemówieniu M. Serwiński przy pomniał historię tozwoju I osiąg·
nięć regionu łódzkiego w lalach
powojeąnych
Mówca podzlękowa
laureatom za ich .mac2ący wkład
w owe dokonania i życzył dalszej owocnej pracy.
·
W imieniu n~grodzonych słowa
podziękowania
przekazał
Wladysla-w Orlowski.

daniu „DL".
roczystość
la się w

wręczenia
sobotę w

zakończenie uroczystości odsię pokaz najnowszego filmu
o naszym mieście , zatyt.ulowanego
„Płyń ' moja Lodzi", wyreżyserowa
nego przez Edwarda Pałczyńskiego,
a powstałego w łódzkiej Wytwórni Filmów Oświatowych.

Na

był

(ab)
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Od kilku dni temperatura, na
~ szczęście, trochę wyższa, no i
nie sypie śnieg. Wszystko to
~ sprawia, źe miasto powoli dochodzi do siebie, a na codzien~ nych posiedzeniach
sztabu zimowego (rówuleż w niedzielę)
coraz mniej ponurych lnformacjl. Wczoraj przed~tawiclel Za~ kładu Energetycznego Lódź-Mia
~
sto poinformował, że w sobotę
~
nie było w Lodzi żadnych wyłl\CZCń prądu, poza tym, że na
polecenie GIGE wyłączono o~ świetlenie na. 8 trasach wyloto~ wych z miasta.
Non stop dociera węgiel do łódz
kich elektrociepłowni, a i kłopo
tów z jego wyładunkiem znacznie mniej - dzięki temu w sobotę można było odesłać z naszego
rejonu 860 pustych węglarek na
Sląsk. Nadal są jednak firmy, które nie bardzo sobie radzą - wczoraj PSK przetrzymywała . ok. 35
wagonów. Kłopoty może mieć też
„Uniontex".
.

~
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w Zgierzu. Przedstawiciel łódzkiej
gazowni powiedział naszemu reporterowi, że główną przyczyną jest
nadmierny pobór gazu ze względu
na awarie ciepłownicze (dogrzewanie mieszkań przy pomocy kuchenek). Drobne uszkodzenia zanotowano też w łódzkich elektrociepło
wniach, jednak jak zapewnił
przedstawiciel EC - nie mają o-

Zimowe prawo jazdy

•

- Nie sądzę, aby były to obawy uzasadnione - mówi kierownik działu
szkolenia łódzkiego
PZMot„ Romuald Bąk. - Najlepszy dowód: nie było jeszcze w Lodzi tej zimy żadnego wypadku ani „stłuczki" z udziałem naszego
samochodu szkoleniowego. Nie wydaje mi się też . żeby z powodu
pogody I stanu dróg należało zawieszać kursy. To chyba nawet
dobrze,
jeśli
przyszli kierowcy
nauczą się jeździć w trudnych wa-

•

na tempe-

stan ulic
w mi eście, głównie dzit:kl pomocy zakładów pracy, ZOMO, wojska. Jak wynika z informacji przedstawionej
przez przPdstawlclela
MPK, również klienci tej firmy
mają coraz mniej
powodów do
narz e ka ń.
Cab)

n

runkach wtedy I w łatwych
dadzą sobie radę. Niemniej, jeśli
kursanci nie będą chcieli jddzić
- ośrodki szkoleniowe mają obowiązek uwzględniać te tyczenia
przekładać Jazdy na późniejsze łer
mlny: na razie jednak nie było
takiej potrzeby.
- A wam, jako organizatorom
kursów, zima nie przeszkadza?
- Jasne, że tak. Zdarza się, te
jazdy są odwoływane, bo nie moż
na uruchomić wozów. Nie zawsze
też docierają na czas kursanci. No
I Instruktorzy spędzają tych osiem
godzin dziennie w samochodach głównie „maluchach" - na mrozie.
Muszą być przy tym właśnie
ze względu na warunki bardziej „czujni" nit zwykle.
- Będziecie jetdzlć przez całą
zimę?
.
- Myślę, te tak, chyba ~ bę
dzie długa i wcląt tak aroga
(ab)

nowe1•

siedzibie
Nasza redakcyjna.
grodę m. Lodzi z rąk

koleżanka. red. Zofia. Tarnowska.
Mieczysława Serwlńsldego.

odbiera na-

Foto: A. WACH

V TURNIEJ POEZJI PATRIOTYCZNEJ

Nojleps1 w województwie
~

Lódzkim Domu Kultury odbyły się w sobotę w.ojewódzkle eliminacje V Turnieju
Poezji Patriotycznej, organizowanego pod
patronatem RL PRON przez Kuratorium
Oświaty I Wychowania, Wydział Kultury i Sztuki UML oraz LDK. Do recytatorskich zmagań
przystąpiło 35 osób ze szkół podstawowych i śred
nich. Najlepsi okazali się: AgntesZka Miro\vska z LO w Ozorkowie I Andrzej Urbaniak z
LO w Zgierzu. Druga nagroda przypadła w u.dziale Robertowi Kujawiakowi ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Lodzi, Monice Mirowskiej z SP nr 2
w Ozorkowie, Iwonie Sowińskiej z SP nr 148 w
Lodzi i Lubomirowi Kalinowskiemu z SP nr 184

•

bezpo§rednio do wla§efcielkt, do
dzielnicowego i do urzędu miasta. Jednej z lokatorek, którci nie ma wody od tygodnia, poradzono by zaloźyla
sprawę w sądzie, ponieważ tyl-

ko on

Jest dobrze

Czy potrzebny jest proces są
dowy, aby mogla poplynąć woda do trzech mieszkań
domu
przy ut. Wlady Bytomskiej 29
w Łodzi? Wszystko
wskazuje,
1.e tak, ponieważ do tej pory
nie pomogl11 pro§by, skladane

może

wiązki od
jąc wlasne

egzekwować oboosób, które posiada-

domy nie są czlonkami Zrzeszenia Wla§ciclelł
ł
Zarządców Domów.

W.M.

lokatorzy
w roli dozorc6wł
Mamy 16 wolnych etatów
dozorców, a ja nie będ4

dla

W sobotę nastąpiło otwarcie nowej siedziby Lódzkiego Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. Jak zaznaczył
prezes oddziału Konrad
Frejdlich, trzydziestu pięciu działaczy własnym sumptem odrestaurowało pomieszczenia lokalu przy
ul. Wschodniej 32, by móc prowadzić działalność usługową
dla
społeczeństwa.

W . trakcie uroczystości z rąk
przewodniczącego Rady Narodowej
m. Lodzi prof. Mieczysława Serwińskiego Honorową Odznakę m,.
.Lodzi otrzymali: Bożena Gogolewska, Mirosław Solecki I Bronisław
Trac.zyk.
Odznaką
Zasłużonego
Działacza Kultuiy udekorowano Ja-

równiet w Lodzi. Trzecią nagrodę wywalczyli:
Krzysztof Kubiak z Zespołu Szkół Mechanicznych
nr 1, Marzena. Strzelczyk z Ośrodka Szkolno- Wy- na Głowackiego I Romana Zorgę.
chowawczego przy ul. Drewnowskiej.
Tomasz
Jury konkursu poetyckiego na
Bartlewłcz z III LO I Joanna Ole.tyk ze szkoły przekład poe:i.ji rosytskiej ogłosi
podstawowej w Leśmier;zu.
ło jego wyniki. Spośród 80 prac
Jury przyznało ponadto 7 wyrótnień.
pierwszą nagrode otrzymał Michał
Jagiełło, drugą
Anna Blumental,
Laureaci pierwszej I drugiej nagrody przeszli trzecią
Ewa Katarzyna N owak,
do finału międzywojewódzkiego (Lódzkie, Sieradz- wszyscy z Lodzi.
kie, Skierniewic\de, Płockie I Piotrkowskie), któ(gr)
ry odbędzie się w przyszłym miesiącu.
(ab)

urzędu

Wlałclclelce

okazll 42 rocznky wyzwolenia Łodzi iotcl w
naszym mieście oficjalna
deleeacia obwodu Iwanowskiego na czele z przewodniczącą Obwodowei Rady De1e~at6w Ludu Pracuiącego
Zoja Pawłowna
Buchała.
W
skład delei?acii wchodza •Ponadto kierownik Wydziału Pr-0pa1?andy Komitetu
Obwodoweec
KPZR w Twanowie - Wiaczesław Fromincr.w, Bohater Związ
ku Radzierkiei?o - Iwan Piotrowlcz-Ga.rbaczow
i zastepca
elównei?o lekarza obwodowego
szpitala w Iwanowie - Witali.i
TlmofieJewicz Dowr;alluk.

Tłumacze

będzie urządzony

letni ogródek (48
miejsc przy stolikach).
Ryby będą sprowadzane do tego
lokalu z przedsiębiorstw „Barka" w
Kołobrzegu I „Korab" w Ustce.
(J. kr.)

z wonowo
Z

W sobote goście z Iwanowa
uczestniczvli m . in. w uroczy.
stości wreczen ia nai?ród m Lodzi. Złożyli też kwiaty pod obeliskiem upamietniaiącym meczeńska śmierć wieźniów Radoeoszcza.
(ab)

Wmaju na rybkę do „Sim u"

Przeszło rok trwają roboty remontowo-modernizacyjne w restauracji „Sim", która będzie się specjalizowała m.ln. w przyrządzaniu
potraw z ryb. Jak się dowiadujemy, nie wcześniej jak w końcu
maja br. lokal ten zostanie otwarty. Trwają tu w chwili obecnej roboty wykończeniowe, prowadzone przez Zakład RemontoW sobotę wydarzyła się gro:!na wo-Budowlany PSS „Społem"
w
pozornie awaria gazowa w rejo- Lodzi. Ich koszt do tej pory wynie Seminarium Duchownego, ale niósł 15 mln zł.
„wyciek"
szybko zabezpieczono.
Poważne kłopoty z gazem I to
„Sim" zmieni 1lę nie do poznao<i dłuższego czasu - mają nato- nia. Sale otrzymają nową aranża
miast mieszkańcy osiedla 650-lecia cję, zaś przed restauracją w lecie

Niektórzy nasi czytelnicy
się, że pomimo
fatalnych
warunków na łódzkich ulicach, jeż
dżą po nich samochody
„Nauka
jazdy". Cztery kółka prowadzone
po lodzie przez całkiem jeszcze
„zielonych" kierowców
argumentują to przecież poważne
zagrożenie dla Innych tzw. uczestników ruchu, nawet, jeśli obok
siedzi Instruktor.

większego wpływu
raturę w mieszkaniach.
Poprawia się powoli

ne

w

stala przy drzwiach ł płlnow4ła czy woda nie cieknie! Tego
rodzaju odpowiedzi urzędniczki
ROM nr 6 przy ut. Kopernika
37 slyszą lokatorzy posesji nr 21,
mieszczącej się na wprost
lecznicy dla zwierząt. To sąs!edz·
two powoduje, że klatka schodowa jest od lat
po prostu
we. Od września nikt tam nie
sprzątal, los lokatorów jest pożalowania godny. Poza tym ;uż
drugi raz w ostatnich dniach
pękają tam kaloryfery na korytarzu ł woda
zamarza na
schodach.
W.M.

Komunikat rozgłośni
Rozgłośnia Polskiego Radia Informuje słucha .•:1v. że 21 stycznia
br. (środa) nastąpi przerwa konserwacyjna na fal<>ch UKF w pasmach 73.01 MHz 1 '12.23 MHz w
godz. 9-14, natomiast w paśmie
68.51 MHz w godz. 9-13.

PZU
·W „RADIORANKU"
20 stycznia br. w godz. 6.308 w II progr. (UKF) na fall
68,5 MHZ o ubezpieczeniach rolnych m6wić będzie nat:ze'.n1k
Wydz. Majątkowego, inż. Kazimiera Grzelczyk.
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InformaeJa kulturalna
Pogotowie energetyczu.
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•'V A ŻNE TELEFONY

P

t
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MO
ogo ow1e
Strat Potarna

191

Pogotowie Ratunkowe

199

991

Informacja słu:tby zdrowia
Informacja telefoniczna
kolejowa

Informacja
Informacja PKS
Dw. centralny

36_15 •19
913
35.55.55
31-97-0B

~

10-1a (prócz

33·3?·37

poniedziałków).

KINA

Ml.ODZIE:tOWY TELEFON ZAUFANIA - 33·50-6' czynny od
ponledzlalk•
do
plĄtk11
w
codz. 11-11

IWANO\VO - „Dawno temu w
Ameryce" USA od lat 18 godz.
lł.30, 18.30

TELEFON ZAUFANIA dla kobiet
clątą problemowĄ - 11-ł0-33
W codz, 11-21
TELEFON DLA RODZICOW 33·2ł·98 - porady wychowaw·
cze - czynny od ponledzlalku do piątku w gods. 13-11.

PRZEDWIOSNIE - „Sygnał ostrzegawczy" - USA od lat 15 godz.
10, 12.15, 15, 17.15, 19.30
POLESIE - ,,Powrót Jedl" USA
od lat 12 godz. lł.30·, ,,SeksmisJa" poi. od lat 15
godz, 17,
19 ,15

TEATRY

WLOKNIARZ - „Nad Niemnem"
- poi. od lat 12 cz. I I II godz. 9, 12.15, 15.30, 18.45

•

"-s"-°'„

„-,

s""

zoo - czynne w godz. 0-15.30,
(kasa do godz, 1uo1.
PALMIARNIA czynna w godz.

dłwlgow;MM1, TMT-61

Posotowt•
TELEFON ZAUFANIA

f

~

Tł-IS-19

Tł-55-UJ Tł-łl-'5, 892

j'I' ' 1

~

ZDROWIA (Zellgowskiego 7) godz. 10-13
Pozostałe muzea nleca:ynne
•
•
•

Tł-·3ł-SS

r..6dl Połudnl•
Posotowle sazowe

1

JZ-lł-03

TEATR n ny"

godz. 19 „Nawróco-

WOLNOSC - „Protector" USA od
lat 18 godz. 10, lł.30, 17. 19.30
„Bolek I Lolek na Dzikim Zachodzie" pol. b.o. godz. 12.30

Pozostałe teatry nieczynne

MUZEA
HISTORII RUCHU REWOLUCYJ•
NEGO (Gdańska 13) godz. 11-17
POLSKIEJ WOJSKOWEJ SI.UZDY .

WISI.A - „Purpurowa rób" z
Kairu" USA od lat 15 godz. IO,
12.30, 15, 17.30, 20

ZACHĘTA
od lat 12

ciała"

„Boskie
USA
godz. 10. 14.30; „ucieczka z Alcatraz" USA od lat
15 godz. 12.15, 17, 19.30

STUDIO -

„Rz_eczpospollta

bab-

~~rcfeo~ 0~:·la~~~~ią•~7węg~o:a

lat 18 godz. 19.30

s~~~o!!.

-;d

"~~t~~1ę::dz:4ed~1:

19.11
DKM - ILUZJON
Mistrzowie
kina - Vittorio de Sica godz.
18, 18, 20
„Jak rozpętałem II woJcz. I pol, godz.
8.30, 11, 13.30, 16, 18.30

OKA nę

światową"

GDYNIA - Kino non stop od
godz. 9-23 „Wszyscy 1 nikt"
poi. od lat 12
HALKA - „Gremllnsy rozrablal-"
USA od lat 12 godz. 15

-

Zglel'll _ !llkorsklego
browsklego 10
Ozorków - Armil czerwonej

R~~tat-18"i~~i. ~~~e:;~~l,"

~~~~!~e~f~~'!a ci'g1~~;ta1 ~~~

l9pol.
STOKI - „Kierunek Berlin" pol.
b.o. godz, 18, „Indiana Jone1"
USA od lat 15 godz. 18
SWlT - „samotny rejs" - raaz.
od lat 15 godz. 18; „J!onor Pr!zzlch" - USA od lat 18 godz.
18.30
SOJUSZ - „Gdzie jest generał"
pol. b.o, godz. 16, „Amadeusz"
USA od lat 15 godz. 17.30
Zł.OTA

.JESiziq
„Jarzębina
czerwona" pol. b.o. godz. 18

MŁODA GWARDIA

„Miło~~
Swanna" franc.-RFN od lat 18
!(odz. 10. 15, 17.15, 19.30; .. Album
Polki" pol. b.o. godz. 12.15

MUZA - „Zielone lata" poi. od
lat 12 godz. 16, „Cled paproci"
czes. od lat 15 godz, 18.30
1 MAJA - „Ptaki ptakom"
pol. od lat 12 godz. 18, „Nie-

APTEKI
Mickiewicza 20, Nlclamlana 15,
89,
Lutomierska
146.• Olimpijska 7 a, Piotrkowska
67
Dąbrnwsklego

Pabianice - Armil Czerwonej 7.
Konstantynów - Sadowa 10,
C'lowno - Łowicka 83,
Aleksandrńw Ko!cluszkl ł,

s

lłl, Dą-

oczekiwana zmiana miejsc" USA
od lat 15 godz, 18
.
POKOJ _ „Jelonek Bambl poznaje świat" radz. b.o. godz. 15.15,
„Zakazane piosenki" poi. b.o.
~~:; ~7am~~t; godz. a
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DY2VRY SZPITALI

Neurochirurgia -

Skłodowskiej-Curie

rzęczewska 35)

Okulistyka

-

Skłodowskiej-Curie

§
~§

~

Szpital
Im.
(Zgierz, Fa-

S
s~~
~

Szpital
tm.
(Zgierz, Pa-

~

rzeczewska 35)
Cblrurgla dziecięca - szpital
Im. Biernackiego (Pabianice, Karolew.ska 68)
Laryngologia dziecięca _ Szplt 1 1
K
kl j
s
a
a m.
onopn1c e
( porn
38/50)
L
WAM
Z aryngolog!a - Klln!ka
( eromsk!ego 113)
Chirurgia
12czękowo-twarzowa
- Szpital Im. Skłodowskiej-Curie
(Zi:(lerz, Parzęczewska 35)
Toksykologla - lnstytut Medycyny Pracy ('rerHy 8)
Wenerologia
przychodnia
Dermatologiczna (Zakątna łł)
Dorafna pomoo okulistyczna ul.
Zapolskiej l - Gabinet czynny od
17-7 rano w dni powszErlnie,
w dni wolne od pracy cała dobę tel. ł3-39·'12 wew. 68

Sj
S
~S~

s~

§S
S
~
S

S
s
S
~
S
SS
~

~

'-~
§S

W.D7..U.HH'H/H./U./.D7..U.HH'.H/.D7.H7.•...W:un7.HH'.H/H.D7..U././U..UH.mw-.H./.n7AW'./HHU./// TD7./
..0'7~./.HHH/HHH7./H~H~.~:nozu~.//././D.77././H7D77.UD77./////'h
„DZIENNIK t.ODZKI" - dziennik Robotniczej Sp6łdzlel ni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch". Wydawca: t.6dzkle Wydawnictwo Prasowe, t.6dt, ul. Piotrkowska 96. Druk:
Prasowe Zaklady Graficzne w Łodzi. Redaguje kolegium. Redakcja: kod 90-103 L6dź, ul. Piotrkowska 96. Adres pocztowy: „Dt." L6di, skr. pocd. 89. Telefony: centra.la.: 32 93 OO (łączy z wszystkimi działami). Redaktor naczelny: Henry!< Walenda 36-45-85; zastępcy redaktor.i. nar.zt>lnego: 84-06-15 i 33 07 26: sekretarz odpowiedzialny
I li sekretarz: 32-04 -75. Sprawy miasta: 33-41 -10, 33 -37-47; społeczno-ekonomiczne: 32-28·32-, 33-10-38: fotoreporter: 33-78-97; kultura I oświata: 36 !I 60; !port: 32 08 95;
dz lącznośl'I z czytelnikami, interwencje I Telefon Usługowy: 33-03 -04; sprawy terenowe: 32-23-05 (rękopls6w nie zamówionych redakł'ja nie zwraca).
Redakrja norna:
74 -72 -Ol I 74-71 30 Ogbszenia i nekrologi Biuro Rek lam I Ogłoszeń. L6dź, ul. Piotrkowska 96, tel 36-49-70 I ul. Sienkiewicza !!15, tel. 32-59-11 (za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada). Warunki prenumeraty podają od działy PUPIK RSW „Prasa-Książka-Ruch" ora1 odpowled nie urzędy rocdowe.
DZIENNIK LODZKI nr 15 (12225)
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MIĘDZYWOJEWÓDZKA
SPÓł O/IEl NIA PRACY

s

„SIODEMKA"

90-436 ŁOD:Z,
al. KOśCIUSZKI 93,

§
5

ZAKŁAD USŁUG ROŻNYCH
Łódź, ul. Narutowicta 84, tel. 78·32-56

-5
:

następujące usługi:
mycie okien biurowych l przemysłowych,
•
sprzątanie pomieszczeń po malowaniu.
prace transportowe,
• . prace biurowe,
stemplowanie druków,
•
prace magazynowe,
•
pomiary energetyczne,
.w. prac blacharsko dekarskie (czę•ciowo materiał
..,...
e
l!I
własny),
•
prace specjalistyczne,
•
szklenie okien fabrycznych I szedowych (mate.w. riał zleceniodawcy),
h k
j
..,... t umaczenie z języków obcyc , orepetyc e,
•
prace kreślarskie.
łc codzienne czyszczenie terenów przyzakładowych
. l
. . .
. W Ok res1e etmm I zimowym.
Wszelkie zamówienia na rok 1987 prosimy kierować
pod
S adresem: Międzywojewódzka Spółdzielnia Pracy
„ iódemka", 90-141 Łódź, ul. Narutowicza 84 .
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księgowego,

specjalistę

•

z-ca

ds.

głó·

• specjalistę
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Zakład nie przyjmuje pracowt,!ków

po porzuceniu pracy.
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SPRZEDAM W 1'eż""
" ner" AS618, magnetofon
MDS418, wzmacniacz I
akordeon „ Weltmeister"
80 Rydzowa 4/58
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Pośred-

~

„WLASNO$C" nictwo kupna -

§~

mieszka:i1. Ciołkowskiego 3 - 155
(l 2-l7).
Ambroziak.
SEGMENT
wykończony
lub w budowie - kupte. Listy „616" Biuro
Ogłoszeń,
Piotrkowska
96.

S

~
S

§

KIEROWNIKA budowy,
KIEROWNIKA oraz Z-CĘ KIEROWNIKA magazynu materiałów budowlanych w Lodzi, przy
ul. Zakładowej 145,
KOSZTORYSANTA,
SPECJALISTĘ ds. zaopatrzenia,
1ASZYN STKĘ
ł
b i
ł
l\
I
w pe nym lu n epe nym wymiarze czasu pracy,
PALACZA c.o. przy ul. Zakładowej 145,
MISTRZA ZPP.
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daży

ZGRZEWARKI do

prętów,

sprze-

nieruchomości,

3

~~~:.

wieloczynnoś-

ciowe.
zamówienia:
TECHNOREMONT,
81-107
Gdynia,
Płk.
78, tel.
k

Dąbka

38607 1

252-~i~·

=::;::.::.~·=

=::.::: ~.::: =

POLONEZA U LE sprzedam. 81-93-04 (po 15)
:&~::;:~·:=~~~::.::==:!~!
681! g
„VW" (1968) - sprzedam.
Chałubińskiego 13.
DZIANINĘ
ubarwi<M'lą
1596 g

:r~::;:.U;~~;i;~~:;:;:,:;-,

i palet,
i 2-burtowych,
wózków hydraulicznych wysokiego
pojemników

wózków

1-

Zapewniamy:

d

·
wynagro zenie W oparciu o porozumienie Z dnia
24 czerwca 1985 r. \V sprawie zakładowego syt
d
•
li emu wynagra zan1a,
dodatki za staż pracy od 5 do 20 proc.,
nagro dy j u b'l
l euszowe,
nagrody 1 wypracowanerro fundu•zu zakła-'o
e
·
"'
'-' wego,
możliwo§~ wyjazdu d9 pracy na budowy eksportowe,
k oIon1e
• dl'a d ztec
• l w k ra j u l za gran l cą,
· ma t eri a ł ow
·
b u d ow Ianyc h-,
pomoc w za k upie
ł
1
k
sta ą opiekę e arską oheJ'mującą wszystkie h
pracowników,
~
wszelkie świadczenia socjalne.

§S
~

~

~

~

§S
§S
~
~

~
~
~
~

~
~§
~

S

~

Przedsiębiorstwo ruie przyjmuje prac'>wn!kćw Po aamowolnym porzuceniu pracy. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje
dział .służby pracowniczej - Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10,
I piętro, pokój nr 102 lub 101, tel. 55-67-87.
73-k

S

§
s:·S:

-~
~~hW"'.U~.U.U~.Uh9'/h"'/.DH"~fb""'DDU'~HH.M
lm. J. NIEDZIELSKIEGO

„TEXTILPOL"

w ŁODZI, ul. KOPCIŃSKIEGO 314

O G L A S z A J Ą
PRZETARG NIEOGRANICZONY
,
na wYkonanle rob6ł modernizacyjnych (roboty budowlane, lnweałyeyJne)
n& oddziale farbiarni 1urowca luźnego n& Zakładzie „D" ł.i6dł,
ul. Siedlecka 3.
Informację na temat WW. zakresu robót można uzyskać w dziale Iłów_„ i • u 1. N owot'"'
nego mec h am'ka l d zi a 1e g łć wneg.o energe t Yka w "'"""'z.
"" io•'"
tel · 78 23 14
- - ·
Oferty nale±y tkładać w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia pnetarcu w
' I e gł. mech antka - Ł 6d""• ul. N owot ki 106
d ZJa
'
8-14 .
w godz.
Przetarg odbędzie sdę w piątym dniu po terminie wyznaczonym na !!kładanie ofert w gabinecie z-cy dyrektora ds. technicznych o lodl. 10 Łćdt, ul. Nowotki 106.
Wadium w wysokości 25.000 zł nale:ty wpłació w kule - Łódł, ul Kc>pcińskiiego 31 d.
Umowa na wykonanie robót wlnna byó zawarta w ciUU IO dnoi od datr
zakończenia przetargu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego WYl><>A ~.rer\ta lub
odstąpienie od przetargu bez podania przyczyn.
83-k

55-57-87

675 g

KUPIĘ dywan wełniany DWA razy M-3 zamienię

2,5 x 3,5. Tel. 57-77-13.
669
WAFLARKI
kubkf.
rotkl - sprzedam. Koluszkl lł-17-89
POKROWCE H skó:llia~

na czteropokojowe najchętniej Retkinla.
Tel.
86 _94 _51.
„" 06 g

:u.~::r:,=;:;:,;:,:,:
=~';!~::1~!:;::~:~:-;::

ranich „Łada", „Fiat" sprzedam. Tel. 15-78-19.• MATEMATYKA,
fizyka,
693 „
SZAFĘ
kredens,
stół,
Wrzask, 86-10-13, 84-44-35
14713
krzesł11.,
wersalk11
sprzedam. Tel. 84-78-41. PRACĘ chałupnic:i;ą przyj-g
.
614 I
mę. Listy „687" Bh1ro
KARAKUl..Y - sprzedam.
Ogłoszeń, Piotrkowska
86 62 50
610
96
- - ·
g
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przyjmie do wykonania W roku
1987 dokumentacjo proj'ektowo- =-k
..,
k
_
OSZtOrySOWQ Z za res u:
5
•
budown'1ctwo ogo'.lne
5_

i

=
5

I•

Zie ni

Produkcyjno-Usługowej
w Waruewicach
l
, I p• k
k

=5
5

'łd '

po

§
:

Proj'ektowant'a Roln'iczeJ'

!!li

Wszystkie branże
budownictwo rolnicze
wszystkie branie

niskiego

kół i :zestawów kołowych,
oraz innych artykułów sprzętu transportowomagazynowego,

które można nabywać w nowo otwartym pawilonie
w ŁODZI, przy ul. ANTENOWEJ 22.

91-k
PRZYJ~

proste nyele. SEZAM - elektroniczna
55-16-04
885 t
ochrona
pomieszczeń
KURSY: kroju uycia i
czujnikami ultradźwięmodelowania, hdtu makowymi. Zabezpieczan ie
szynowego, kosmetyki.
drzwi (blacha, blokady.
Zapisy: „Oświat11."
ul.
zamki patentowe). OzP1'otrkowska 6 32-34-94
dobne wyc1·szanle Mon·
iodz. 8-16.
taż
drzwi stalowych,
'42 I
skrytek sejfowych. RaPRZEDSIĘBIORSTWO uchunki instytucjom graniczne zatrudni szwa52-91-82 Kalinowski.
15523 g
~7iet~~~iÓ~ ts~~r::..~~~ KOBIETY karmiące! Wygodz. 8-15
pożyczalnia elektryczl4ea'T ł
nych odciągaczy pokarSZEWCÓW reperatorów
mu. Yousif, 32-35-03.
_ wyłąc:r:nie rencistów,
15083 g
zatrudnht.
82tl 1
biegowi ch~rurg!cznemu,
MWDY zdolny mechanik
stomatologicznemu
u- kierowca podejmie staia „Biorytm" Gliwipr11.cę w iektorze
pry·
ce skrytka pocztowa
watnym. Listy „632"
420. Podaj datę urodzeBiuro Ogłoszeń, Piotrnia.
kowska 96.
36261 g
WYKWALIFIKOWANEJ
ANALIZY lekarskie szwaczki, chalupniczki
Piotrkowska 204/210 poszukuję. Najchętniej
Jeziorski.
14933 g
Bałuty, Teofilów. Listy CZYSZCZENIE szampo670"
Biuro Ogłoszeń,
nlerą dywanów, wykla-

;~r~~~-st.

N~;f~:;;;;Ł~r~~;~a-

~S§ ST~l~~:iL~1;:;:~;ysło- "~~~~~~·~~g;~f ; zf~~~:}~;;~11. 116.fryzjera
S
wa, nóż pionowy, mane20.
10l 3 I
meskiego. żwirki 20
kin krawiecki, ortalion,
653 1
S
odpady dzianin ściąga- · - · · • • • • • - MŁODA rencistka (studia)
S
czy, futra sztucznego ===:~;!Hi~
przyjmie pracę chll.lupS
kupię,
tel.
grzeczn.
niczą oprócz szyela. LI0

I

podnoszenia,

•

EE
E:
:

szeroką

regałów,

'•••

E§
5

ii.8, P.;~~J ~~-~~-~~

na terenie

gamę:

=

w. 233.

m ' kw.)

magazynowego.
Zrzeszenie „Promag" oferuje klientom

§

'

300

Łodzi
do składowania artykułów sprzętu transportowo-

-

nych,

(200 -

m.

5
E

=- .,.

:

:

POSZUKUJE
pomieszczenia

§

energetycz·

ZRŹESZENIU

przy

PRO MAG

:

MURARZY,
BLACHARZA-DEKARZA,
"" HYDRAULIKA,
DZIEWIARZY,
...
NASTAWIACZA maszyn dziewiar·
•kich.
Informacji odnośnie warunków pra·
cy l płacy udziela dział kadr I szli:olc·

:

BUDOWNICTWA

ZAKŁADY PRZEMYSŁU WEŁNIANEGO

wnego

= ..

ZATRUDNI NATYCHMIAST:

~
~

finansowej -

= ..... .

ROLNICZEGO W ŁODZI

~
~
S
S
~

działu księgowo·

kierownika

ds. inwestycji,
mistrza dziewiarni,

:

~~h9°.HD'.DH".DH"~~h9/H//..Q;V.DH"~.

§S
§S

ZATRUDNIĄ

ści

,

-EE--:S
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§
-S

S •
oraz
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Łodzi, ul. Wólczańska 128

5

*

• • RR

w

:

E

„MARKO"

pracowników o wysokich
kwalifikacjach na stanowiska:

tel. 36-22-54
solidnie poprzez

wykonuje szybko

-

ZAKŁADY PRZEMYSŁU

DZIEWIARSKIEGO

~tmiG:iZZszG:rssa1J•1:11a•••••r•••••••••••••••B1 maauin••••mn111-1J1111111111Eł••••11112e••1!
ZAKŁAD HANDLU i OSŁUG

TELEPOGOTOWIE
Witkowski 34-21·09.
315578 I
„JOWISZ _ Rubin" naprawa. 55-24-56 Muszyńskl.
36448 g
PAL/SECAM/PAI. - telewizory, magnetoW!dy
przestr'ljam _int. Hoft
51 54 93 57 12 33
- - '
- • ' 452
•
LEWI-Video - filmowanie uroczystości. Ryszewski
57-46-31;
115- 81 - 73 ·
1187 g
· ŻALUZJE przeciwsłonec:r:ne lil-99-88
POSREDNICTWO kupna
sprzedaży lokali dziatek
budowlanych, re'kreacyjnych. domów. 22 I.ipca
12. Mgr Kuźmiński. mgr
Matuzalskl
32-18-08
(11-17).
35924-t:
SCTNANIE drzew. Duda
74-26-29, 32-08-58.
36Mll ł

ZubrVał~

~~f· s~~~c::J 0,:jb 1 '.: =;;::.:~'!=
34-96-03
Wągrowska.

- . „ . , „ .. _

15290 g
CZYSZCZENIE dywanów, BARDZO korzystne wa..
tapicerki. Mazurek runki _ potrzebny u1!7-56-19.
289 g
dzlałowiec z gotówką . . .
sty „690" Biuro Ogło- POMOC drogowa, holo·
Listy 639 Biuro Ogłoszeń, Piotrkowsk11. 98.
wanie - cały kraj szeń Piotrkowska
98.
111-77-48, Mochalski.
SAMOTNI _ oferty ma1563:1 g
==~~~:::.:=
trymonlalne „Swatka",
--:.„·.~::::=== DRZWI
harmonijkowe,
Piotrkowska 133.
żaluzje, zabezpieczanie,
SM311 g
wytłumianie, karnisze
ZAPAMIĘTAJ!
Tylko
43-42-79 Ciesielski.
klinika obuwi• - fa35984 g ===::::::::.•:===
chowo powiek:Hy, dopa· SUPER.WYCISZANIE, z'a- - • • • • • • • d
t
·eh
tóp
auje o wo1
•
bezpieczanle drzwi (bla- -"'·"'·•·•:::re:
niewygodne,
uciskające
cha '
blokady ' zamki
ci" butyl Gda„ska 25.
„
"
sterowane) 57-05-39 ·- UNIEWAŻNIAM zagublowróblewski. ZapraszaH
·
142 3
1
' my!
e3man.
7 g
ny boczek rachunkó w
625
ELEKTROINSTALACJE. 1 ŻALUZJE przeclws!oneostemplowanych
oraz
Instytucjom _ rachunczne 51-87-83 Skrzypek.
~;~~~i~! J~~~glJ::U~~
54
kl. 78-30-42 Michalak.
NABIJANIE nap~ ~~f:
Pabianice, ul. Wi61
HAFT muzynowy, ~0~ . clarstwo _ Wschodnia
ryńskiego 1/27".
855
•lada, Promińskiego u.
49, Zauścińskl.
I
14530 g
15182 g SKRADZIONO prawo jaRUBIN El kt
"
a SCINANIE drzew 33-64-20
z<iy, legitymację stu"prawa &l~Hr_,~~
Kwapiński.
, 365111 g
dencką, Ul.. Agnieszka
11ki.
18509 I SCINANIE drzew 55-55-42
~reo~~~ak 20f28. AleknnKINESKOPY - reaeneWłodarczyk
14401 g
188811 I
racja, 57 -3!-00, t;~~- CYKI.INOWANIE - la- TADEUSZ Grzelewski Tit~~~P'RAWA JędrT.e~ kierowanie {połysk, półOkrzei 11 zgubił prawo
j!Wleki 84 _43 • 98 .
mat, mat). Również dla
jazdy.
804 I
364114 ł
instytucji. 51-77-10 Jak- SKRADZIONO prawo ja366
9
MYCIE okien, sprze.tanle.
llO?I.
9 g
zdy Mikolajcz:yk Maciej
Instytucjom ra~hunki - BOAZERIE, zabudowy Pieniny 15.
642 I
32-74-13. Prokop!ńska.
oglądać Z.Ozowa 15157 , PRZYBLĄKAL 1lę basset.
15509 g
1557:1 • WYC
Marędz!ak.
Tel. 48-66-78.
561 g
MYCIE okien, ""'rZ"tanle
sz
be
>'
„
I ANIE, za zpie- ZGUBIONO prawo ja•dy
wnętrz. lnatytucjo~ ra!
d
I
kl
•
•hunki. 86-25-82 Wiecka.
bclzaoknaedy r3zw
Marek Pypeć, Pawlo3 31• 27zamA r-'
~
wlce
n/Wisi",
Rall5ł08 1
bajter.
15164 g
dom.
"
~
883 1
UKZ:.ADANil!l ctazury - INSTAI.ACJE
ianitarne
5~-10-22 (18-20), AntMucha 31-91-72. 13563 g TEOFII. Kwiatkowski czak.
ll1604 g
i.azowskiego 13 zgubił
UKI:.ADANIE gl.azury
PRANIE dywanów, wyprawo jazdy.
679 I
86 42 43 K li ... skl
kładz!n metoQą ssącą. PIOTR Tompalskł, Tu--- - ' ar " 1498& 1 Rachunki. 51-10-18 ma 45 _ zgubił pra';,'o
CYKLINOWANIE, 111.kteGrześkowiak.
11660 g
jazdy.
681 1
rowanle. Rachunki. MATEMATYKA 151-74-10 HENRYK Pawlak, wleł
34-22-88; 117-21-83 Bedm,rr Pluskowskl.
· Orla 12 - zgubił pranarczuk.
111:138 I
36446 g
wo jazdy.
1192 I

-

Go.:U1:

·

9

5
5
5

'

f
Za k ła d Proje k towa- :-=In ormacje:
5- n Ia - Łódź • UI• p·IO t r k OWS k ~ 90 • 5-=- tel. 32-33-67,
64,k 5_
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PONIEDZIALEK, 1t STYCZNIA.
PROGRAM I
11.00 Koncert.
11.57 Komunikaty.
11.59 Sygnal czasu. 12.05 Magazyn in·
formacyjny. 12.so Muzyka. 12.45 Rolniczy kwadrans. 13.00 Komunikaty.
13.10 Radio kierowców. 13.30 z tań
cem przez wieki - aud. 14.00 Wiad.
lł.03 Magazyn muzyczny. 16.00 Wlad.
16.05 Muzyka i aktualności.
17.30

·- ·
--

:;; I
::. " ,~
:E

odo.

I

----

~

Muzyka mlodych. 19.00
style epoki. 19.50 Erie Stanley Gardner
- „Adorator panny
West" - odc. 17.00 Wiad. 17.05 Roz·
wiązanie zagadki muzycznej (LI, 17.10
Aktualności dnia (L). 17.30 Pogoda
dla mózgowców - aud, (L). li.OO
„Takty i fakty" - mag. (L). 18.~0
Klub Stereo. 19.30 Wieczór w tllhar·
monil. 21.10 Wiad.
21.15 Wieczol,'ne
refleksje. 21.20 Od ragtlme'u .do swingu. 21.30 Wieczór literacko-muzycz·
ny.
1. 15.10

Dzieła,

Swiat romansów Żanny Biczewskiej
- aud. 18.00 Wiad. 18.20 Koncert
dnia.
19.00 Magazyn informacyjny.
19.25 Chwila muzyld. 19.30 Radio dzieeiom: „Giewontowi rycerze" słuch. 20.00 Dziennik. 20.15
Koncert
ż yczeń.
20 .35 Rzemieślnicze sprawy.
20 .45 W. Rasputin .,Pożar" tr.
20.55 W kilku taktach. 21.00 Komunikaty. 21.05 Kronika sportowa. 21.15
Kroniki wędrówek Franciszka Ll~~
ta - aud. 22.00 Wlad. 22.05 Zbliże
PROGRAM m
nia - aud. 22.15 Mała Polihymnia.
22.50 Dom 1 my, 23.00 Wlad. 23.25
11.00
Polskie
archiwum jauowe
Dla tych co nie lubią rooka.
aud. 11.30 Są sprawy - aud. 11.łO
Gwiazda tygodnia, 11.50 John Gari1ner - „Grendel" - odc. 12.00 Ser•
PROGRAM Il
wis Trójki. 12.05 W tonacji Trójki.
11.00 Zawsze po jedenastej. 11.10 13.00 Juan Marse „Wrócę pewnego
Muzyczny non stop. 12.00 Konlrnrs dnia'"_ odc. 13.10 Powtórka z rozryw.
polskiej pleśni chóralnej. 12.25 Ml- kl. 14.00 Dzieła pierwsze l ostatnie chal Urbaniak w duecie z W!ady· Bach. 15.00 Serwis Trójkl. 15.00 Biel·
slawPm Sendeckim. 13.00 Wiad. n.n5 szy odcień bluesa - aud. 15.40 Spor·
serwis Informacyjny (L). 13.lO Czy towa Trójka - aud. 16.00 Zaprasza'Tly
pamiętasz
- aud. Grażyny
Pa· do Trójlci. 19.00 T. Parnicki ,,Srebrne
pler (L), 13.2d Polskie tańce ludo· orly" - odc. 19.30 Trochę swingu.
we. 13.30 Album operowy. 14.00 PrzP.- 19.50 John Gardner „Grendel" oda.
i;iląd płytowy aud. 14.30
Fol- 20.00 Ma>?azyn rozrywkowy - M. zi:klor na mapie świata - ma!(azyn. batel!o „Zgryz". 21.00 Trzy kw11c!.ran15.00 P<'lmlętniki i wspomnienia
'e jazzu - aud. 21.45 Klub Trójki.
Peter Ustlnow - „Mój drogi Ja" 22.00 Inf. sportowe. 22.lS Forum mlo·

f j

i

......
dYoh muz;y1tów - aud. n.es llpotlr:anle z K.T.T. !3.00 Opera tygodnia G. Verdl „Otello" - aud. 23.15 Czas
relaksu. 23.50 John 'Braine - „Jedyna i ostatnia m!lość" - odo.
PJłOGKAM

n'

u.oo Dom I łwlat. 12.00 W1ed.
12.03 to lat E piosenką - aud. 12.30
Matysiakowie - odc. 13.00 Swiat wokół nas. 13.25 Wspólczesrle partytu·
ry _ aud. u.oo Popołudnie Młodych.
17.00 Wiad. 17.05 Muzyka instrumentalna. 17.15 W trosce o przysz!ość.
17.35 Muzyka Instrumentalna.
17.45
Radiowy poradnik językowy - aud.
17.55 Widnokrąg.
18.05 Co opótnla
przyspieszenie. 18.25 Chwila muzyki, 18.30 Język rosyjski (30).
l8.ł5
Chwlla muzyk!. 18.50 Studio ekspertów. 19.30 Wiad. 19.35 L. Bazylow „Historia nowożytnej kultury rosyj·
ski ej". 19.~5 Niezapomniane koncerty
ja<zowe - aud. 20.15 Wieczór muzyki. 21.40 Spotkanie z reportażem rep. 22.00 „Akademia muzyki dawnej" - aud. 22.50 Gra o przyszłość
- aud. 23.05 Muzykoterapia - de·
dykacje - aud. 23.30 Sens tycia aud. 23 .48 Chwila muzyki.
23.50
Wlad. ZUS Kalendan radiowy,

=
:;;;;

TELEWIZJA
PROGRAM I

18.20 DT - wiadomości
16.23 Dla dzieci: „Zwierzynlk''
16.40 Kino Zwierzyńca: „Przyjaciele Zielonej Doliny'' (8)
17.13 Teleexpress
17.30 Echa stadionów
18.00 „Kobieta u ladąH (15) „Dziadek Domi·nik" - ,.._
rial prod. czech~lowackiej
18.4:1 Relacja z konferencji pras'Clwej prezesa NK ZSL. Romana Malinow11klego
le.OO Dobranoc: „O trzech niebieskich jeziorach w najróżniejszych
kolorach"
film animowany produ~cj.I
radzieckiej
19.10 Laboratorium
19.30 Dziennik
20.00 Rozmowa na telefon ttl
20.15 Teatr Telewizj i: Ferdynand
Bruckner - „Choroba mlodośc!"

21.55 DT - komentarze
22.l.5 Rozmowa na · telefon (2)
22.30 Telewizyjny tllm dokumentslny „Pamiętać l chronić"
23.20 DT - wiadomości

lezrłl ał~eckł

13.28

22.3-0 ImpW.
23.00 Wie=ne

fl.4)

PROGBAM D
17.INI J~ nl~leokl (14)
17.30 Spiewnllc domoW'3' - „W
krwawym polu 1rebrne ptasztt"
11.00

lUO
19.00

19.30
20.00
20.15
21.lłl

21.415

Wfa4omelłeł

z fłęboklm talem nwiadamla·
my, e w dniu 15 1tycznla lltf 1'·
zmarła w wieku 81 lat

(41• . nle1ły1Z"

S.

e1ch) (L)
Wokół estrady - Allc'a Maj„w1ka
„Poczm!etrs" - film prod.
polski•]
Dziennik
Polska zima
Wieczór Kampue:zy w TelewizH Polskiej
Gwludy wlelkleto sportu
Fr&nolaa:ełt I.iszt
(4)
Rozmalt.okl liaztows!t\e

ł

P.

BARBARA

KRZEMIŃSKA
Pogrseb odbędzie 11, w dniu IO
stycznb. br. (wtorek) o .sods. 13
z kaphcv, cmentarza pny ulicy
Szczecll\5klej.
Pogrą:tenl w smutku1
MĄ~. CORKA I POZOSTAŁA
RODZINA,

DnJs tł 1tyo11Dfa· lłlT roku zmarł nas:1
Cle4 l Dll!adllhlł

ł.

w!Momo4cł

+

naJukocha:Asiy

Mllł,

OJ·

P.

RUDO·LF LACHMĄN
Po1r:i:eb odbędzie się w dniu zo stycznia br. (wtorek) o 1ods.
12.30 na cmentarzu rzym~kokatollcklm - Zarzew, o czym zawladam.laj- posr-'tone w głębokim talu:
:tONA, DZIECI,

Prostmy o

nieskładanie

WNUCZĘTA

kondolencji.

i

POZOSTAŁA

RODZINA.

/

DZIENNIK LODZKI nr 15 (1ZZZ5) I

nn Klęska Włókniarza

Artur· 'Wojdat

w Krakowie

Prezent dla trenera

~ ŁKS zgodnie z planem i~k~r~„5P!~,.,.

Anilano pierwszo
lV turnieju wyzlVołenia

Ze smlenn:vm nczf,lłclem srały w IObołf,I clrałJDT reprezenłnJące nasze województwo w I lidze ko1zykówkl pań, W Lodzi LKS poradził sobie z1odnfe z oezeklwaniaml z Czarnymi (Szczecin), wygrywaJl\O 83:66. Pabianickiemu Wlóknlar:towł Die udała się natomijl&ł całkowicie wyprawal do Kra•
kowa, zakończona wysoką porałkl\ • Wisłl\ '5:98,
"

W łódzkim meczu przez dłutszy nie udało lłę zdobyć ani jednego
czas prowadziły przeciwnfczkl. Do- punktu. Do przerwy naj~kutecznlejplero w 12 min. łodzianki wyszły szą zawodniczką była I.askowska,

po raz pierwszy na prowadzenie, zaś po ' przerwie główny clęfar gry

zmieniając niekorzystny wynik 16:23 wzięła na slebltt Sę,dzlcka. Warto
na 24:23. Do przerw:r LKS wygry- jeszcze odnotować, te po rocznej

wał jut 12 punktami - w drugiej
częścl
spotkania
systematycznie
zwiększał przewagę, doprowadzając do rezultatu 83:68. Niestety, w
ciągu ostatnich czterech minut, kiedy na parkiecie znalazły się zawodntczkl rezerwowe, łodziankom

przerwie I urodzeniu dziecka zagrała w sobotę Kujawa, która zapisała na swoim koncie 2 punkty.
Punkty dla LKS zdobyły: Sędzicka - 23, Laskowska - 21, Madej
- 15, Sidoruk - 13 Turska - 5,
Buchwald - C, Kujawa - I. Graly

runda ligi izkół ·m~tt'7.0Stwa 1portowego w pływaniu. Wydarzeniem
zawodów był światowej klasy rezultat, jaki ·na '200metrów stylem dowolnym
osiągnął Artur
Wojdat z
XXII Mlęd,zynarodowy
Turniej
jeszcze: Chylińska 1 maóska. Naj- Olimp!l Poi;nad - 1.48,68. Popra- Wyzwolenia Lodzi w piłce ręcznej
skuteczniejszymi
zawodniczkami wił on włun1 . relrord kraju pra- wygrała Anilana - najlepsza druCzarnych były: Jaworska - 26 I wie o · dw.le sekundy
(poprzednl żyna nMzej ekstraklasy, która poKowalska - 10.
wynosił l.50,44).
większyła swoje klubowe trofea o
Sromotnej poratki doznały w
pucbar prezydenta Lod'Zi. Był to
,Krakowie koszykarki Włókniarza,
SJ)ośród · po2J09tał)"ch WJl'lLków na zapewne miły prezent dla trenera
kt\Sre nie potrafiły znale:tć skutecz- wyróżnienie zułufUJą czasy osiąg zespołu A. Szymczaka, któremu w
nej, recepty na agresywną grę wiś nięte pn:ez 16-let.nlego Rafała Szu- p i ąfek z.gotowa.no uroczyste pożeg
laczek w obronie I wybronić się kałę z Warty . Poznat\. 100 metrów nanie z czynną karierą zawodniczą.
przed rzutami za 3 punkty. Nie do st. mot. przepłynl\ł on w czasie
upilnowania by ła zwłas«cza I. Maj. 2.56,20, a 200 m st •. dow. - 1.55.56.
Zawodnicy Anilany wygrali z
Punkty dla Włókniarza zdobyły :
Posnanią 33:22, .zrem isowali z BaUrba nkowska - 17 M. Szymańska
Zawody odbyły •i• n.a 25-metro- nlikiem (Karvina) 26 :26 \ pokonali
- 8,Szymaóska
wym
Seroka - 6,- Gliszczyóska
basenie.
· _ _ _....,_ __
5, _
B.
5,
- - C.
__
____

Borac (Urosevac) 37 :29. Drugie
miejsce w turnieju zajął wspólllder ligi czechosłowackiej
Banik ·
(Karvina) po z;vycięstwach 24 :18 z
Boracem I 24:16 z Posnanlą. Na
trzec im mlejs<."u ~klasyfikowano ós-

mą

drużynę

ligi

jugosłowląński ej

- Borac (Urosevac), która wygml:a
35 :34 z Posnania
Za najlepszego zawodnika turnieju uznano kapitana An il 1ny G.
Ko<;mę . Nai • k>Jfpr 1.n 1ejqvm
s{rzelcem okazał ~ię B. Cerlml (Borac)
- 29 bramek.

Błocb

.Wpogoni za kryształowymi kulam;
23-letnla
Catherine
Qulttet
{Francja) zajęła w &<>bot• plerwsi:e m iejsce w supergigancie alpejskiego Pucharu Swiata w Pfroaten, wyprzedzając Traudl Hecher
oraz Marinę Ktehl - obie RFN.
Bylo to jej pierws-ze .ir:wycięs~
w Pucharize $wiata.
,

Maria Walllser (Szwajcaria), z.ajmiejsce, utr:zymala przodownictwo
w klasyfikacji
generalnej Pucharu $wiata.

mując dziewiąte

W.§ród tych, które nie ukot\c:zyły
konkurencji znalazły 1ię: ElisabetH
K irchler, Sylvia Eder (obi- Austria), Michela Figlni, Beatrice Gafner (oble Szwajcaria), Heidi Wiesler (RFN), Ca.role Merle I Malg>orzata Tlalk.a-Mog<la'e . (oble Francja).
23-4etnl MaMua Wasme!er (RFN)
wygrał w sobotę zjud "W W engen
zaliczany · do Pucharu Swiata. Drugie miejsce zajął Karl Alplger
(Szwajcarls.), wyprzedzając swojego rodaika Fra.nza Helinzera. Było
to pierwsze ~clęstwo pucharowe
Wasmelera w .zjetdzle, specjalizującego się w 1upe!'gLgancle.

Grały

ponadto: Przybył, Laska,
Warchol i Ulcyfer. Najwięcej punktów dla Wisły zdobyły: Seweryn .+ . W l!lt. Morlt1 aakot\czyly się
25, Jelonek - 19 I !\faj - 17.
Wyniki pozostałych spotkań: Gli- bobslejowe ml•trzoatwa 6wlata w
Pierwsze
- S!ęza 59:106, Lech - AZS P. konkurencji . czwórek.
Puchar Swia:ta WTłfał w Wen.gen nik
miejsce zajęła Szwajcaria II wy'12:69,
Spójnia
ROW
82:55,
AZS
K
.
JOel Gaspoz (Szwajcaria)
przed Włókniarz B. 72:56.
przedzając NRD 1 oraz SzwajcaDletmarem Koahlbichlerem (Ausrię I. Kapitalny prezent urodzinotria) oraz Bojanem Krltajem (Ju- 1. Wlsla
l!I
28 wy 1prawlł sobie pilot załogi
gosławia).
Sensacyjny
przebieg 2. Slęza
111
28 Szwajcarii U ł2-letni Hans Hlltemiala rywalizacja w k<>mbina.cji zdobywajl\C
mistrzostwo
3. LKS
15
27 brand,
pierwszej w tym ae.ronle. Jako je- 4. Spójnia
świata.
15
25
dyny skla.syfl.kowany rostal Pirmtn 5. Włókniarz P.
15
H
+ Bora Becker, rozstawiony z
Zurbrlggen (Szwajcaria), gdyi po- 6. Lech
15
24 numerem 2 w otwartych tenisozostali rywale nie ,,zmieścili" ~ię 7. AZS P.
15
23 wych mls.tn:ostwach Australll w
w regulamLnle. Po jego noweliza- 8. AZS K.
15
20 Melbourne pokonał kolejną przecji 30 najleps:zycb ze ,zja?idu mote 9. Włókniarz B.
15
19 szkodę I awansqwał do 1/8 finału.
ubiegać się o punkty w kombina- 10. Czarni
15
18 Becker stoczył znów zacięty pojecji, ale mUSZI\ oni w pierwszym 11. ROW
15
17 dynek, ~ym _razem ze Slobodanem
przejeździe 1lalomu .zająd miejs.ca 12. Glinik
' lll
15 Zlvoj!novlcem, wygrywając 8:3, 6:3,
w czołowej trzydziestce.
3 :6, 6 :3. Czterosetowy mecz rozegrał
Tak więc Zurbl·r iggen powiększy!
W następnej kolejce Włókniarz
przewagę w Puchan.e $wiata
- gra w Pabl!l'nlcach ~ Spójnią, zaś taltte Ivan Lendl (numer 1). elimima 203 pkt. I wyprzedza Markw!a LKS w Białymstoku ir: Włóknia nując w trzeciej rundzie Matta Angera 8:4, 8:2, 8!7, 8:2.
Wumeie-ra (RFN} - 157 pkt.
rzem.
+ W 1/9 finału Puchanl Europy
w piłce ręcmej
kobi~t
Pogoń
Sz.czecin wygrała D Stlint2' Baca.u
25:21 (ll :12). Awansow~ła St!lnta,
która w plerwsz7m meczu pokonała Pogoń 30:19.

w

Śmiertelny wypadek

SKR,ÓCIE

o

Puchary Polski
w SI• t
c
zakończył alę w nlefilllałowy
turniej
Pucharu
w piłce siatkowej mężczyzn .

W Lesznie

kobiet, uśwletnlaj11cy obchody 42
rocznicy wyzwolen ia Częs tochowy .
Polski
Wyniki: Czarni Słupsk - GwarZdobywcami Pucharu Polski zo. dia Wrocław 3:2, LKS - StaJ Bielstali siatkarze Resovld, którzy wy- sko-Biała l :3, Gwardiia - StaJ 1 :3,
grali wszystkie spotkania. Dobrą Cza.mi - LKS 3 :1.
postawę zaprezentowall także
Dziś ostatnie mecze turnieju. O
zawodnicy Cza.mych Radom. Zawód zdobyciu Pucharu Polek! zadecydunatomiast sprawili siatkarze Legii je mecz Stal - Czarni.
Warszawa aktualnego mistrza
Polski, nl·e wygrywając :Ładnego med12:lelę

=·

WY'nikl
niedzielnych
apotkań:
Czami Radom - Stal Nysa 3 :O
Re!Ovla R:r.e6zów - Legi.a Warszawa 3:0.
W :zaległym meazu z piątku Resovia Rzeszów pokonała. Stal Nysa
3:0.
Końoowa kluymik:acja: 1. Resovia
Rzesz.ów, 2. Cza.ml Radom, 3. Stal
Nysa, 4. Legia Warszawa..
Najb!llrdziej wszechstron.n ym zawodnikiem turnieju został Zbigniew
Zieliński!, najlepiej rozgrywającym
- Andrzej Skorupa z· Czarnych
Ra.dom.
Od soboty trwa w hall Poliitechnilkl Częst.ochowsldej finałowy turniej o Puchar P<>l.skl w siatkówce

Anilana

wpodwóinei koronie
Z udzialem ok

300 zawodników
w Bydgoszczy dru:tynowe m!Mrzostwa Polski w szachach

odbyły

8'1ę

błyskawicznych.
Wśród
mężczyzn,
• W mec:żu · mi.tnmtwo FIRA
którzy swoje mistrz.os-t wa rozgrygrupy
„A" rulbiścl
Portugalii
wali
jut
po
raz
22
tytułu
bronili
przegrali , w LiZbonłe '• Włochami
szachiści Górnika 09 (Mysłowice) ;
3:41 (0:30), W tabeli
prowadzi
tym razem jednak zdobyl! oni brą
Francja: - 19 pkt. .prz.ed Włocha
zowy medal. Tytuł mistl7JOwsk.I zdomi - 111 p!Qt, I ZSRR - 17 pkt.
była łódzka Ailłlana, która obroniWart.o dodać, t.& jest to jut trzeSmlertelny wypadek wydarzył al• go rodaka Neveu (Honda) l o 2
+ BI~ marałói\skl w Manllł za.
ła równie! prymat w rywalizacji
cie zwycięstwo pucharowe Wu- w sobotę rano w rajdzie Pąry:t - godz. 30 mm. 12 5ek. Włocha Orio- kończy I . się .z.wyeięstwem
Johne
szachistek.
meiera \V tym seronie. Poprzedni<l Daka,r , który obecni·• rozgrywany li (Honda).
Campbella
(Nowa Zelandia) triumfował on w l!upergigantach w jest na t-eryto!'Wm Mau~ll. ZgiNied.z.iedny etap rajdu :r.akońcxiyl 2:19.13 pa.ed Lionem
Wise!"sem
Val d'Isere oraz w Garmlsch-Par- nął 60-letnl FranCU:Z Henri Mouren, się w Chinguetti w Mauretan1i, :a (Holandia) - · 2 :23.M ·i Jeffem Matenktrehen.
jeden z członków ekipy realizują do Dakaru powstały już nies-pełna Unem (Kanada) - 2:25.21. Wśród
cej tiJm o tej Imprezie dla firmy dwa tysiące Jcillometrów. VI obU kobiet . na.ju;ył>fi• okaula 1lę WloSrogo ,,zem~clły"•
lłę
alpej:kl Peugeot. W wypadku ranni zosta- klasyfilkacjach rajd ma .ulecydowi- sżka Paola . Mora w czasie 2 :45.1~.
Szwajcarii nad ryWalkam4 w ko- li ta.k!e dwaj wspólpasaźerow i e sa- nych liderów. Hubert Auriol (Fran·
·
'
lejn~h zawodach Pucharu Swiata, mochodu, w którym fechał Mouren cja) na motocyklu Cagiva nie zwal·
Grand . PrtiL „Węgler l'onnutt I
zajmując w nledzlell!l czt«"Y czoło- - jego rodak Jean-Francolse Leha- nia tempa. W niedzielę zajął
oo rozegrana w sierpniu ubiegłego rowe lokaty w slalomie gig1mcle w Ue orarz Brytyjczyk Klsborne.
p.r awda dop-iero 10 · miejsce, al• ku na torze Hun1erorln1 pod BuBischotswlesen, Zwyciętyła. Maria
TymOZMem wyścig trwa. Zwyclt::z- najgromiejsi rywale pnyjechałi na dapesztem utnana została przez
Walliser prred
Vrenl Schneider, .cą kolej<nego odcl111k.a specjal.nego <l metę jesz.cze pó:tniej. Również Ari Międzynarodową Fedetację SporBrigitte Oertli oraz Zoe Haas. W długości 458 km został prowadzący Vatanan pewnie zmierza do Da· tów Samoc:hodowych ~FISA) :te
klasyfikacji Pucharu Swtata pro- w$ród motocyklistów Hubert Au- karu swym Peugeotem 205 turbo 16 „Wyfclg . roku 1986". W nleoflcjalwadzi
Walllser
WozoraJ .zaik:ońceyly 1lę w Oświę seniorów wywal~ll: Mirela Gawyprzedzając rlol (Francja Caglva). Franouz 1 tylko wyjąt kowy pech może , po- nej pun~ac)I. wyśę!S na Węgrzech
Schnei-deir o 28 p~t.
jest oezyw!ścle liderem w kla1yfi- zbawi~ go zwyci ęstwa.
Przeuzyskał notę " 96,18 pkt, wyprzedza- cimiu m!.stnrostwa Polski sen1orów włowska (Naprzód Janów),
kacji generalnej, w kitórej wyprzeNa uwagę zasługuje postawa ho- jąc GP Australll w Adelajdzie - I juniorów w łytwiarstwie f iguro- mysław Noworyta (Unia Ośwlf,1wym.
N!ed:zlelny •lalom
apecj&!l.ny o dza o 1 gOOz. 18 min. 6 1ek swe- ma.ns,
lenderskiej
Rooyaeuse94,08
pkt.
· __________
która załogi de
zajmuje
diz.ie- _
__
_...;.
_ _Tytuły
_ _ _mLstroowskie
_ _ _ _ _ _wśród
__ clm) _ pod nieobecność Grzegorza
Filipowskie~. Piotr
Szczerbowski
~..rL'AIZf?'ł'!'7~~...tl~~12:'111ml'llll„„ll'.llBADBda•m11111„„111111B9I„
I Anna Wilczak (Unia O'wU:ctm,
wiątą pozycję w klasyfiikacjl gene• .
pary sportowe) I Honorata Górna
ralinej. jadąc samochodem ciężuo,.
I Andrzej Dostatni (Stocznlowiee,
wym. Ich ,,DAF'' je.st specjalnie
"· '
.
pary taneczne). W rywalizacji juprzygotowany do tego rodzaju Im
niorów najlepsi okazali się: Mał
prez, ale uzyskiliwanie ciężarowk11
gorzata Górska (Społem
l.ód:E),
Oto wczorajsze eeny wywoław
Zaledwie około plęćdziesii:clu po.Grzegorz Pałka (Naprzód Janów),
przeciętnych prędkośm znacznie po
W))Żej 100 km na godzinę na sa.ha
jazdów wystawiono na sprzedaż cze:
Anna l Arkadiusz Góreccy (Start
„Flał 126p" 1978: 350. 1979: ryJskich bezdrożach jest I tatle lrod
w czoraj na gi ełdzie. Podd niewielWisła Toruń, pary sportowe) oraz
k a ale I chętnych do zakupu od- 440. 1980: 415, 480. 1982: 510, 545, nym podz.iJwru os i.ągnięciem.
ł'
•
Małgorzata Burczyńska
I Rafał
notowaliśmy w niedzielę na Wi- 600. 1983: 630. 1984: 670. 1985: 735,
Międzynarodowy .mltYnJ w sko- m ppł rezultatem 'l,38 sek. Jest to
Migas
(Społem Lódź, P&ry taneczdzewie niewielu. Owszem, przy- 780. 1986: 860, 980.
ku wzwyt, ' który odbył
się w wynik o 11 setnych aekll!Ildy lep- ne),
',,Fiał 125p/FSO 1500" 1977:
szło na
Puszkina kilkudziesięciu
Simmerath pr.iynlósl halowy . re- szy od dotychczasowego rekordu
Poza dwoma tytułami m istr"ZlOWw iernych kibiców bazaru, ale nie 510. 1978: 550. 1979: 580, 82!1. 1980:
kord śwjaita, a jego autorem był naletącego do Marka
McKoya
w iem, czy zawarto chocla!by jed- 650. 1983: 1.150. 1985: 1.480. 1986:
w skim.i łodzianie przywiozą równ ie:t
reprezentant RFN - Carlo Traen- (Kanada). Foster wyptudrzil
1.800.
Ill\ transakcję.
Znakomicie wystartowały w te- hardt, •kaaąc Z metry •O centy- Lo3 Angellll Tonie Campbella - kilka medali. W rywaliucjl oar
„Polonez" 1980: 1.130. 1984: gorocznym rajdzie Monte Carlo fa- mek'~w. Poprawił tJm Nmym o 7,54 i Rainaldo Nehemiaha (obaj tanecznych w kategorii sen iorów
Najliczniej reprezentowan2' mar- 1.450, 1.600.
bryczne „Lancie". Po trzech roze- jeden centymetr dotychC'LUOwy re- USA) - 7,59 sek. Nehemiah p0 srebrny medal :zdobyli Beata Ka„Wartburg" - 11184: 1.280. 1985: granych
ką był „Fiat 126p". Poza nim wyw niedzielę po południu Irord, na:l~q- od · l~ r. do jego cz.terecb latach przerwy, podczas wełczyk I Tomasz Politaóskl, zd
stawiono zaledwie kilka „dutych" 1.350. 1986: 1.300.
odcinkach specjalnych, liderem zo• rodaka - D!etmara ' Moegenburga. których występował w zawodowej brązowy - Małgorzata Grajcar i
„Syrena" -:- 1980: 210.
„Fiatów" I niewiele wozów mstał
Massimo Bias!on (Włochy), ~e mle~ w konlruraie
w drużylllie futbolu ameąkańskiego, Jarosław Loka (wsizyscy ze SpopeR wyprzedzając
łem). Brązowy medal wśród junionych marek.
Bruno
Sab;r'ego S~erath za.jlll. $zwed Patrkk powrócił na bidnie.
rów zldobył równle:t
ich kolega
(Francja) o 10 sek. i Juh• Kankku. Sjoel>ers ·- 2,31, a trzecie - exPodobna sytuacja będzie alę z
Podcz.u tych samych zawodów klubowy Krzysztof Korcarz.
nena (Finlandia) o 11 sek. Wszysr:y aeuqo Jacek Wuoł&
(Polab.) I
pewnością utrzymywać do złago
trzej kierowcy jadą samochodami Gekd Na,gel (RFN) , - po 2,25 m. bleg na 50 m wyfr&ł Harvey Glan'wcior~j żgłoszen'fii „Lancia
d zenia m r ozów. Być mote luty oDelta HF".
W.śród Iaob!et J1Wyc141:tyła
Hei·k e ce - 5,74 1ek., wyprzedzając o Jedkaże się mniej mrotny t śnietny,
ną Htną 1ekundy Sta.n.leya Floyda.
Na trasie niedzielnego etapu kla- Radeblk:7 (RFN) :..... 1,90 m.
więc na autobazarze zrobi się tło
Floyd wy~al nabomia.st 60 m Grenoble - Grenoble
czniej.
"--_.OGl;.OSZ~N/E~ syfikacyjnego
panowały trudne warunki drogowe.
Carlo TrMnhardł jł9ł tr:tec!m na 6,65 si!lk. przed Calvinem Smithem
'
6,66 sek. Bieg
na 440 jardów
Wąskie, alpejskie szosy są pokryte świecie s~lem, kt6ry p00rona1 warstwą zmro:tonego śniegu I bar- grani<:• 2 metrów łO centymetrów. kobiet wyarala Valer!e Brlsco z clęboklm talem zawiadamia• „RUBIN-71'p" sprzedam, Hutota dzo śli skie . W tej sytuacji prze- Wcześniej na otiwartym powiettizu 55,02 1elt.
my , te w dniu 15 stycznia 1987 r.
41/24.
1061 g ·E wagę mają kierowcy samochodów 1 dokonali te~ w ta0nle 1985 dwaj
'!.marla , nasza najukochańsza l'tla•
POMPA paliwowa "VW G<>lt" 1100 napędem na cztery koła l oni to zawodrrlq ra.dnecey - Igor Paik:lln
Od zwyd~w rozpoczęli 1e'ZO!l
W Demu Dkońc:zył 1lę
tumte j
ma, Babcia 1 Prababcia
_ !rupię. Głowno, tel. 815.
okupowali dziewięć czołowycb po- (2.41
Carl I Carol
Lewis. hokeja na trawle o puchar Ind ley
m) I Rudolf
Powamicy:i halowy
1070 1-E zycji w klasyfikacji.
(2,40 m): Mikordzl.ia pokclaal 2,40 Czterokrotny złoty medalista z. I.os Gandhi. Pierwsze miejsce zająl zeS. t P,
WYZLY - 1Pmed&m. 8'-21-46.
w pl«'Wnej próbie, podobnie zre- Angeles, po dłuż.uej przerwie, spo- spół Hola.od!~, nie ponosząc w 1~ 
16863 11-E
wrócił na ciu meoz:ach poratkl. Polacy
wazy.tkie popradlO!e wy- wodowan·eJ kontuzją,
po
HELENA
SPRZEDAM „1~'' nm). Szycie
w
. ~ł · kon"lrurs od 2,25; bieżn.!41 i wygral w Indianapolis d wóch remisowych spotkaniach u DUŻY LOTEK
przyjmę• . 83-35-&ł.
16867 g
a nutępnte . •koo:Tł 2,28, 2,311 2,35, bieg na &O m w czasie 6,68 sek. plaoowaH si ę na n miejscu, wyI LOSOWANIE
KOWALSKA
2,38 I 2,40. . . ' .
Jego si<>Ska Carol zajęła natomiast przed:zając Kenię lepszą
"
róflnlcą
s d. GRABOWSKA,
„FIATA 126p" (1979) - 91)r:zedam.
13,25,43,44,47
w tych aamycll zawodach pierwsze bramek. Na z.a.kończenie turnieju
Bema 25.
16889 g-E
Pogneb odbędzie si41 w dniu
miejsce
w
kooikursle
al.toku
w
dal
dod. 39
Polska przegrała z Hiszpan ia 1 :4.
Po4es&11 mttrnł'U lek!ko&tletycz..
M-5 (75 m) now• zamienię
na
20 stycznia br. (wte.rek) o godz.
W ostatnich sipotkaniach Hlszpal l LOSOWANIB
nego w b>ii- Ain.aelm
- 28-letn.i - 6,62 m.
Warszawę. 57-01-88.
16891 g-E
t3.30 z kaplicy cmentarza rzym.·
nla pokonała Ken i ę 4:0 a
G~ l'olter (USA) witBMWll haZSRR
kat.
Anny - Zatzew.
KOŻUCH męski, n<JW7 sprze2,
9,
23,
43,
47,
48
Najlepuy
na
6wlee1e
rezultat
n.a
CORKA z RODZJNĄ, WNUKI
wygrał :z Koreą Płd . 4:2.
lowy reklord •wl&~ w b!elU M 80
dam. 5S-4~86.
18910 g-E
nietypowym dystancie 500 m UZys1 PRAWNUKI
TELEWIZOR „aec,4" 102 - sprzekal w lmłianapolil Ken Lowery
Prosimy o nieskładanie kondodam. 78-62-68.
18914 g-E
Jej bop.tej karieru. Zwyclf,lłyla (USA) - l.00,111. W chodzie na 5
lencji.
na wnywtłdcb ccterech dystansach km Paul Wiek wrtanowlł rekord
- od llOO do llOOO m. Pozostałe r.a- USA - 20.29,67, a bieg na 1 muę
z clęboklm talem sawtadamlamy1 łe w dniu 1' . 1tyezala 19" r.
wodn!azkt •tulowłłr tylko tło dla wyr.al Jim Spivey (USA) - 3,59,13.
odszedł od nas na zawsze w wie.Ku U lat, nao n.aJukocba:dssy,
d09konałej lytwdarld NRD - mote
Mąt, Ojciec, Brał t Dziadek
s wyjątkt• ~VOllliOe van Gennlp,
Kilka dobrych wyników uzyska.ly
jedna:k Holenderka zbyt duł» stra- radzieckie lekkoatletki podczas pół.
S. ł P.
~b na krótuycli dylta.ruiaeh.
finałowych
:zawodów
o Puchar
W ost:afo lch mecza ch ellm1'11acyj W holenders kJej
mlejswwo.łol
ZSRR w Czelabińsku. Najlepszy w n:vch piłkarskiesto turn ieju weteraWł.ADVSŁAW GROCHOWSKI
Groenlngen zakończyły s i ę miW Groenl·n ger\ startowały trzy re- tym ser.onie wyn ik na św:i ecie w nów o puchar Pelego Brazylia
poINŻ. GEODETI\,
strzostwa Europy w łytwi a.rstwię prezentlll'ltki Polaki: . Lidla Olcoń, hal! w pchnięc iu kulą
d kała konała RFN 2:1, a Argen tyna wyszy bkim kobiet w w ieloboju. Ty- Małgorzata Tomporowska I Iwona Marla Antoniuk - 20,34 m.uzy
Ma
r
ina
Czło wi ek w!elktego 1erca l 1kromnołe1, pozostawłaJ:t• w •lentulo·
tuł mist rzyni obroniła reprezentant- Iwanaszko
Jedynym pozytyiwinym Doronina pokonała pop rzecz:kę na grała :z Urugwajem 4:0 (2:0). W fi n ym b6tu1
,
ka NRD An d rea Ehrlg. Drugie akcentem ,startu w Holandii jest wyrokośoi 194 cm. Bieg na 60 m nale Imp rezy spotkaj ą s ię w Sao
20Nl'J, CORE.I, SIOSTRPJ, ZllSCIA l WNUCZKPJ
miejsce zajęła Holenderka Yvonne szóste miejsce OlC'Ot\ na 50() m. W wśród kobiet wygrała Natalia Tor- Paulo drużyny Bra:>.yli! I ArgentyUroczy stokl pogrzebowe odbędĄ 1tę w dniu 19 stycznia 1981 rovan Gennlp. a trzecie Jacqueline Groeningen nie · sta.rtowahl Erwlina kanowa - 7,2 sek„ n a tomiast w ny, które za jęły czołowe pozyc je w
końoowoj tabeli. wyprzedza j ąc Urugku (poniedziałek) o godz. U.30 w kaplicy cmentarza ewangeUcBoerner (NRIJ) .
Ryś-F&rens. przygotowuj~ l!:lę do kategorii mę:tczy zn na tym samym
ktego przy ul, Ogrodowej CS.
waj. O kolejnoś ci p!erwsz.yt:h trzech
And rea Ehrig nie miała rywalek m~~tw
świata w
wieloboju dystansie triumfowal A ndriej R:a- miejsc rzadecydowała róŻlnlca bra~';J rinter!ktm.
7JilD
8,ll sek.
m~k.
l•------------------•-•mmmmci:;~ I w walce o ko'. ej ny sukces w swo-

wmjdzie Potyż-Dakar

Łodzianie pięć

razy na podium
mistrzostw Polski włyżwiarstwie

kor
· dOWJ weekend
le.kkoatletów

nadał

Gie/da samochodowa

Prowadzą Lancie

.

.

·dziś·

••*•

Puchar I. Gandhi
dla Holendrów

4:,kd:

9,

,w.

Ehria mistrzyni,

Pofti daleko

„Mnndialito"
weteranów
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