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Wczoraj, w O rocznicę wyzwolenia Łodzi w
foyer Teatru Wielkiego odbyła się w godzinach
wieczornych uroczysta dekoracja wysokimi odznaczeniami państwowymi I Honorową Odznaka l\Iiasta Lodzi zasłużonych mieszkańców naszego miasta I województwa. Powitał Ich serdecznie prezydent Łodzi - JAROSLA W PIETRZYK. W uroczysto§ci teJ wzlęll udział: sekretarze KL PZPR
MIROSLAW CZESNY, KAZIMIERZ ORZE-

władz

Prezydent Lodzi w krótkim wy1t1U>ieniu scharakteryzował osiągnlęcla nuzego miasta w okresie
42 lat Polski Ludowej oraz 1erdecznle pogratulował zasłużonym
mieszkańcom wysokich odznaczeń
państwowych.

rem. a. takt•
Zpdnle • trad7ejll. • prop nowep, 198'7 r. w Warszawie
odbyło się noworoczne apotkanle ministra kultury I sztuki 1
twórcami, artystami I działaczami kultury. W pałacu Urzędu
Rady Ministrów •na Krakowskim Przedmieściu 19 bm. zgromadziło się kilkuset literatów, muzyków, plastyków, filmowców,
ludzi teatru I estrady, wydawców, księgarzy, konserwatorów
mabytków, twórców ludowych, organizatorów życia kuUuralnego
I popularyzatorów kultury.

I

lleprezentowalł

oni tych, którzy
Na spotkanie przybyli prsedataiwolm talent
I pracą pomnata- wlclele najwyższych władz partyj'" dorobek
kultury i u- nych I
i Wojciechem
trwalają jej prestiż w 'wiecie.
Jaruzelskim I Zbigniewem Messne-

~sklej

reprezentancł władz

naczelnych ZSL i SD, kierownicy
wydziałów KC PZPR, ministrowie,
gospodarze atollcy. Obecny był
przewodniczący
Narodowej Rady
Kultury prof Bogdan Suchodolski.
Witając zebranycb prof. Aleksander Krawczuk podkreślił, że miniony rok był dla kultury dobry. Nigdy dotąd nie wydano tak dużej
liczby ka!Ątek. Mamy Wiele wspa(Dalszy

państwowych

Prof.

cląl

na str. 2)

Czesław

Krzyżem Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski został udekorowany - Adam Wędrychowicz.
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski zostal! 1.1honorowani: Arkadiusz Kałaska, Czesława
Korneck:a i Jerzy Wrąbel.
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Bolesław
Bystrzanowskl, Krystyna Dubilas,
Antoni Jarczewski, Marian Stefan
Kowalski, Zenon Kowalski, Włady
sław ICufcl, Aleksander Lachowicz,
l\lieczysław Michalak, Wojciech Mi-

kołaJczyk,

Marian Myszkowski, Ur-1 Złoty, li - Brebmy I H BrąsoHula Nowicka, Fellu Pardu1, Ja- wy Krzyt Zasługi. Honorową Od·
nlna Piątek, Władysław Sadowmkl, znakę Miasta l.odzl otrzymało łT
Antoni Szram, Jó:r:ef Szychowski, osób.
Lambert Spłonek, Tadeusz TamborRównłet z okazji 42 rocznicy wy.
ski I Władysław Ziemba
Ponadto wręczono· 11 osobom (Dalszy ciąR na itr. 2)

•

Współpraca
związków zawodowyc~

Bobrowski
rezygnuje
.

I

apol't zatytulowany „~

darka w 1986 r." oraz tezy do dyskusji dotyczącej
dzia.lań niezbędnych
w obealej fa.zie wprowad%ania ref.ormy gos.podarezej
i w najbli7.szej
pers.pelctywie, pn.ygot0wane przez
prof. Zd7Jsława Sadowskiego, .stanowi!y gló111."IIy temat d.zisiejszego
p<l<9iedzen!a
Konsultacyjnej Rady
Gospoda:rozeJ.
Rada zaadccentowala
Jlf /a• t
ren. W. .Jaruzelakl ro1ma wla a .Januazem Kło1ldsldm ł Bml· trendy w g'(l&podarce pozytywne
w postaci
Iem Karewiczem.
CAP - Ireneuas Radkłewłcs
wzro5tu
produkcji pnemysłowef

:::'.~"".'"--------------------................w....,_.„__________~....,,oijj~,<j

wojna

CBOWSKI, TADEUSZ JANUSZ I GRZEGORZ Ml·
SIEWICZ, przewodniczący Komisji Kontrolno-Rewizyjnej PZPR ·- FRANCISZEK PIECUCH, prezes WK ZSL - JERZY CHOJNACKI, przewodniczący LK SD - LECH GĄSECKI, przewodnlcząc7
Rady Narodowej Miasta Lodzi - prof. MIECZYSLA W SEllWllS'SKI, przewodniczący RL PRON JERZY JABLKIEWICZ.

ira(isko-iracka

Zmasowane naloty na miasta
Z donl~Led. które MJ>Zyw&ją s \ woeco eta;pu oł.euywy „Kerl>a.la-li'',
!rontu wojny ml~dzy
Irakiem a która trwa tui od 24 ~rudll'lil& · z,e..
Iranem, wyniika., te lirańs-ka oten(Dalszy ołitg na str. 2)

19 bm w 1iedzlbie OPZZ w Warszawie odbyło sii: spotkanie
Prezydium Komitetu · Wykonawczego Rady KrajvWeJ PRON z
kierownictwem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Za-.
wodowych. Spotkaniu wspólprzewodniczyli - Jan Dobraczyński
i Alfred Miodowicz.

Spotkanie było po6więcone omówieniu dotychczasowej działalności
w PRON przedstawloieli polskiego
ruchu zawodowego Przeanalizowano formy I metody współpracy pooru dochodu narod<l'Wego. T1M.Jidaio między Radą
Krajowa PRON a
jednak - stwierd-rono
uznać
ubie-gly rok za punkt zwrotny. Wystę!)<J'waly nadal takie zjawiska jak
brak równowagi,
niedostateczme
zmniejsz,en!e z.adlużenia, zaś nowym
niek.orz.ystnym
eJ-ernentem
było zrywanie się więz.l kooperacyjnych między przedsolęb; orstwami.
Dyskutując nad materiałem prof.
Zdzisława Sadowskiego,
który otwiera debatę nad sUlillSa.Tlli i metodaml prz.yspieszenla wzrostu goPrymu Po<Wilt'l, kardynał J óze!
spodarczego I pos:znrkiwaniem noGlemp z.stal P1"%Ylęty w pon!e.dLia"'ej
logiki tunkcjonowania gQ<:;po- lek na a.udif.<ncji prywa.tlnej przez
datki, podltreslanó,
Iż niezbęcine
je&t konsekwentne wdrażanie wszy- papież.a Jana Pawła II.
stkich istniejących • mechanizmów
Prymu PolH.I przebywa w Rzyr-el'ormy I prze.s-trzega.nie wPr<>wa- mie od 1oboty, kiedy zatrzymał się
dizonych przez n1Ą reguł gry eko- tam na kilka dni w drodze po..
nom iczn.ej.
wrotnej z Algierii. gdzie składał
wizytę na za.prouenie
Merarchii
(Dalszy ciąg na itr. 2)
algierskiego Kościoła katolickiego.

Prymas Polski

Radą OPZZ w wyniku przyjęt~
deklaracji o przystąpieniu OFzi
do Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego.
Podkreślono

znacząc11

aktywność

Instancji I organizaci· związko
wych w całym kraju we włącza
niu się do karnpan!J i działań prowadzonych przez PRON.
W wyniku dyskusji uznano za
niezbędną
współpracę

dalszą

konsekwentną

związków zawodowych
i ogniw PRON na rzec:i realizacji
przyjętego w marcu 1965 roku programu współdziałania Rady Krajowej PRON I Rady OPZZ.
Za szczególnie watną uznano
potrzebę
kontynuowania dotychczasowej współpracy Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego
I związków zawodowych m. in. w
następujących kler1.1nkach: doskonalenia form I metod wszechstronnego udziału społec:11eństwa w tyciu społeczno-politycznym kraju,
skutecznego prze.strzeganla aocjalt-

(Dalay cl.i na str. I)

RFN

WYBETONOWALI••• LAS
W

historii niszczenia przez
przyrody mało Jest
wypadków tak drastycznych, jak
efekt działalności zakładu produkującego beton w Probosztovle koło Teplio w CSRS. Zakład
ten po prostu... wybetonował
las, wylewając przez kilka lat
między drzewa płynne
resztki
poprodukcyjne. Powinno się Je
wywozió na oddalone o 4 km
specjalne składowisko, lecz fabryka obawiała się. że betoniarozłowleka

ki

politykę

lu miastach wieców p~wybor
czych przywódcy największej partii opozycyjnej - SPD zarzucili
obecnej lroalicj.I rządzącej CDU/
CSU-FDP, iż n ie jest w stanie realizować polityki zagranicznej. odpowiadającej
intereoom
nal"odowym kraju.

zanieczyszcną drogę.

W ptątek wieczorem na pokładzie „Boeinga-72'7'' towarz711ł
wa „Eastern Alrllne11" doszło
do nłecodzlennego Incydentu: •
sa,molotu lecącego na,d FlorydĄ
na wysokości 8000 metrów usiłował wy~koczyó Jeden z puatercśw, niejaki Lorenzo Plerce
(lai 38). Osobnik ów porwał marynarkę swego sąsiada i nucił
1łę a Di!\ do wyjścia, ale na
Hczę§cie steward zdolał go na
czas obezwładnló.
Niedoszły
adept spadochroniarstwa został umieszczony w
szpitalu, gdzie zostanie poddany
badaniom psychiatrycznym.
SYMPOz.JUM CZAROWNIC
W szwedzkim mieście Vinslo'ev odbyło s'ę ostatnio tajemnicze spotka,nie. O Jego przygo.
towywanlu nie zdołali dowie·
dzieó się nawet wszędobylscy
reporterzy.
Kiedy plac przed
Jednym z hoteli zapełnił się limuzynami, dziennikarze doszli
do wniosku, że trwa tam Jakaś
tajna narada.
Okazało się, te w hotelu spot
kały się„. czarownice. O czym
rozmawiały. pnrdstawiciele pra
sy nie 'ldołali uqtalić. 8udynfk
był pilnie ~trze-!ony, Jednakże
doszli do jednom~·ślnego wnios
ku. że żyje ~ię im dobrze. Samochody. którymi przyby~y na
naradę „czarownice XX w eku"
były najróżniejszych marek.
(opr. zr>

rządzącej

PodCZ8t! zargani7X>wa.nych w Wie- Na.drenH-Weett&ill,

Johann•

R&u

przemawiając w Moguncji podkreś
lił, te w ciągu cz.terech lat sprawowa-

nia władzy rząd bońSJki nie wysuwał własnych propozycji
w dziedzinie rozbrojenia. Udzielił natomiast
poparcia
be:mensownemu
amerykańskiemu programowi „wo.
jen
gwiezdnych". który .stał 1ię
Kandydat socjal<:lemokrat6w na przes~lrodą na drodze do osiągnie
kancleru RFN, pr~ier Półno• nej cia poroi;umień o redukcji arsena·tów wojslrowych.

W rozmowie z przedstawicielem tygodnika „Kviety" dyrektor zakładu oświadczył, Iż na Jego ma,pie faden
las w tym
m:ejsc~ nie figuruje.
MARYN ARKA ZAMIAST
SPADOCHRONU

koalicji

n.a Burę, drugie co do wielkości mia.sto iira.o~le, j~t lrontynuPruwodnloczący
SPD
Willy
owana. Oo do tego nie ma W2'tp,llBrandt atwien:hił w Muen.terze,
wości, nie ro& nat<llnia.t pe-wnoki,
łA
rząd
CDU/CSU-FDP
nie
Pr"ZYJa.kie ~ jej efekty.
lrań.czycy
a;rn:la •• do rMl.iz.acJi poHt)"ld
twierdzą bowli.em,
ł.41 1
każdym
odpręł.enia I rozbrojenia.
dniem .zbtitają lri41 do Blary, tymczasem Ira1kijc:zycy . z.llPfJWIDlaJą, Ili
Pr!HmawS&jąc .., Bonn, Pnle!W'Odsytuacja millitarn.a j~ sta.billl&, I
nlcsllC)' frakcji SPD w Bundeatate w peołni ją łrontroluJ11. J9dnogu
Harui-.Jochen Vogel pod·k!I'eślłł,
c:ześnle z d:?Jiałanlaml n.a południo
łA obecna polLtyka. lroalkJi rządzą
wym od-cinku frontu, lotnictwo ocej grozi tym, te RFN bęfu:ie wybu stron, p!"'Zede wszys11klim jedkluczona z międzynarodowego pro-.
nak Iraku, dokonuje zmasowanych
ce.su odprętenia i znajdzie •'ę w
nalotów na miasta, w wyniku czeW poniedziałek oiłoszono komu- mi rejestracyjnymi parzystymi, zd niebezpiecmej 1-zolac}I
w dziedzigo jest ooraz więcej ofiar wśród nlkat Dyrekcji
Ruchu
Inspektoratu
w pozostałe z nieparzystymi.
nie polityki za.g ra.nlcznej.
ludności cywUnej.
W poniedz iałek dowództwo Irań Generaln~ Milicji, wstrzymujący - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - skie podało, że prz.ystąpiło d-0 no- bezterminowo na terenie całego
kraju, z wyjątkiem Bukaresztu Indywidualny ruch samochodowy.
SY'W&

Rumunia

samochodów pry~atnych

65-lecie urodzin
J. Kawalerowicza

&li rocznice urodzin obchodzi wybitny reżyser, honorowy prezes
Stowarzyszenia Filmowców Polskich - Jerzy KawalP.rowicz. Do
J. Kawalerowicza. twórcy m. In.
takich głośnych I nagra izanych filmów jak: Celuloz'l" ..Pod gwiazdą frygijską" ... Malka Joanna od
Aniołów"
„FaraC'n",
„Austeria"
oraz kierownika artystycznego Zespołu Filmowego „Kadr '. działacza
spoleC'znego, posła na Sejm, list
gratulacyjny skierował Wojciech
Jaruzelski.
Jubilat otrzymał również list z
gratulacjamr od Zbigniewa Messnera.

jetdzlć

posiadacze aut 1 numera-

Fabia.n. Sebastian,

Czesław

w dniu d:1i1leJuym przewlduJe

dla Lodzi następując" porodę:
zachmurzenie małe I um1arkowanc. Rano zamglenia. rempe.
ratura maksymalna w dzieil
około -8 1t. C. Wiatr 1łab7 I u•
miarkowany, przeważnie wschodni.
O rocla. 19.00 clfnlenle

WJ'D0-

1110 lOU,3 hPa (758,5 mm),

łemperatura

minua

10,ł

a

n. · C.

1812 - Zm. K. W0Jniakow1kl,
portrecista, uczeA Bacciarellego.
1945 Wyzwolenie Nowego

Sącza.

Gd1 nadchodzi ezas, w którym mogłoby się, minął okres
w którym 1ię mote.

W komunikacie 1twlerdza •ie, te
z powodu niekorzyatnych warunków atmosferycznych we wszystkich regionach kraju drogi stały
się trudno przejezdne. W tej sytuacji, w celu ułatwieni!\ ruchu
samochodów zaopatrzeniowych oraz
~rodków
komunikacji publicznej
od 18 stycznia wstrzymano w całym
kraju ruch pojazdów prywatnych.
Z zakazu tego w ograniczonej
formie, wyłączony iest Bukareszt.
W stolicy Rumunii ruch indywidualny bi:dzle sle odbywał przemiennie. W dm parzyste mogą

W IO dniu roku 1ło6ce wzerodz. 'l'.33, zajdzie w

1&10 o
e Hl.Ol.

Właściciele stad

Asturii

owlt'c odciętych Przez śnieg w górach
hlszpaCtsklr-..1
1 helikoptera ll:l szfj aby utrzymać owce przy tychl.
CAF - AP

wyładowują

r

ŁKS

I

Wysokie odznaczenia dla zasłużonych Ocena
łodzian • Uroczysta akademia
działalności

I

na trzecim m1eJSCU

Puchur Polski
dla siotknrek ze Słupska

Lod.1lł

swolenta

snan1 t lutiian1

harcerski Zespół Pieśni 1 Tańca
„Krajki" został oatatnlo wyróżnio
ny zespołową Honoro~ Odsnaką
Miasta Lodzi.

Teatrze Wielkim odbyła Mfl
wczoraj uroczysta akademia 1 okasjt 42 roC2nley wyzwolenia Lodzi. Otworzył ją przewodniczący
Rady Narodowej Miasta Lodzi prof. Mieczysław Serwldskl, który
w !mieniu władz partyjnych, politycznych ! RL PRON serdecznie
powitał uczestniczącą we wc:rorajszej uroczystości delegacftł i: zaprzyja:flnlonego Iwanowa z przewodniczącą Obwodowej Rady Delegatów Ludu Pracującego, deputowaną do Rady Najwyższej ZSRR
W

Z. Boniek
kontuzjowany
Podczaa meczu ligowego Como AS Roma (0:0) kontu1jowany został Zbigniew Boniek. Jak wynik.a
1 Informacji agencyjnych, nan pił
karz, grający w rzymskim klubie,
bedzle musiał pauzowad przes mi&sląc.

Dziś

hokej

Przed tKS okazja do rewanżu
Rok 198'7 hokeiści L KS i:aczęll
ba rd zo niefortunnie, przegrywając
wysoko 1:9 1 G K S w Katowicach.
Późni ej było j u ż znacznie lep iej
- łodzi an ie pok onali u siebie Polonię Bydgoazc::z: 8 :3, a w ubie gły
piąte k wygrali S :2 :r:e Stoczn!owoem w Gdańs ku. W e fekcie s ą
w hokejowej ekstraklasie n a jpew niejsi 1 grupy „niepewnych" , w yprzedzając na jgro źniejs zych rywali 1 Gdańska o S punkty.
Dzisiejszym p rzeciwnik.iem L KS
będzie GKS (pocz ątek meczu
w
Pałacu Sporto wym
o godz. 17).
Katowiczan sp o tkało w osta tniej
kolejce spore ni epowodzenie : przegrali on! 2 :5 w Bydgoszczy z Polonią, . która poprzednio n ie zaznała smaku zwycięstwa w dzies i ęciu
kolejnych meczach l!gow)rch.
Spotkanie zapowiada się !ntererojąco. LKS staje przed szansą rewanżu za katowickie „lanie" i utrzymania, a nawet umocnienia pozycji w tabel!. GKS w wypadku

przegranej l ewentualnego swych:stwa P olon ll nad Stoczniowcem, bo-dzle mi ał tyle samo punktów, co
ost atni w klasyfik~j1 bydgoszczanie.
(Jm)

Bieg w Zgierzu
Z okazji ł2 rocznicy wyawolenia
Zgierza, Urząd Miasta oras Klub
Sp ortowy Wlókniarz r:organtzowali
uliczny bieg na dystansie 20 km.
Na trudnej, oblodzonej trasie, swyci ężył po raz trzeci z rzedu Jan
Czemerskl z Lodzi w czasie 1 :13.26.
Wyprzedził on o ponad trzy minuty Piotra Augustyniaka z Koostantynowa i Marka Kubika 1 Lodzi.
Puchar dla najlepszej kobiety 'p'rzypadl nauczycielce wf w XXVI t.1ce um Ogólno~ztalcl\eym w Lod2ll,
Annie Kapuścldsklej.

Rajd Monte Carlo

„Lancie'' bezkonkurencyjne
W pon!edxia łek wieczorem zall:ończy!a s i ę pierwsza część t zw.
etapu wspólnego tegorocznego R ajdu Monte Carlo. P o pierwszym
dniu etapu wspólnego prowadzi załc>ga Bruno Saby, J ean F rancols
Fauchille (Francja) , wyprze d zając
Juhę Kenkkunena l Jun ę P iironena
(Finlandia) o 7 sekund oraz Massi-

_ _., ._,

mo Biasiona 1 Tiziano Slvlero (Wlochy) o 9 sekund. Wszystkie te zalog! jadą na „t,anc!ach Delta HF".
Dopiero czwarty, jut zs stra~ 3.32,
jest czterokrotny zwycięzca rajdu
Monte Carlo - Walter Roehrl z
p ilotem Christianem Ge!stdor:terem
(obaj RFN) na ,,Audi 200 Quattro".

. . .----------

---„-~~--~~~_:;:;~...,,,---

,,Mundialit o weteranów"

Argentyna najlepsza
W finałowym meczu pilk arskle- szansfl 1wyclęstwa upatrywali w
10 „Mundialito weteranów" Argen - kon trach. Jedna z nich, w 47 mln.

z Bra- z akończyła się powodzeniem. Bo&pot kania był 44-letni
47 mln. h aterem
bramkarz argentyński Carlo• ButtlPiłkarze Argen tyny
sw ój tytuł ce. Imponował w tym meczu świe
„mistrza świ a ta w eteran ów" zaw - tnym refleksem, wychodził obrondzięczają
bar dzo rozsądne j grze. ną r ę ką ze - zdawałoby s i ę - bezArgentyńczycy dziel nie opierali s ię nadziejnych 1ytuacj!. Kapitan reRlve!ino
atakom dru żyny brazyl!jsklej, a prezen tacji Brazylii stw!e rdż il po meau: „Nie wldzl.ałem jeszcze tak doskonale bronią
ceg o Buttlce. Dziś przeszedł on aamego si ebie.
tyna wygrała w S ao P aulo
1yllą 1 :O (0 :0). B r am kę w
ldobył Dario Fe lma n.

Z Ila , bois
i Io owisk

+ PUkarze LKS rozegrali pie rwszy w tym roku sp arr ing na
jwleżym p owietrzu . Lodzian ie pokonali w Spale tr zecioligową Le chię Tomaszów
3 :2
Bramki dla
LKS zd obyli : Robakiewicz, Wlęz ik
I Wesołowski.
+ W II lid-ze koszyikaT:Ze Społem
pr.zegr.a.H we wła.snej hll'li z Wybrzetem 64 :65. D ru ży na L KS z powodu awarii autokaru nie doj~
chala do Gdańska n a me cz' ze
Spójn i ą. Sp ołem zajmuje 10, a LKS
11 m iejsce w t abeli. W II lidze
koszykarek Widzew wygr ał w 01ntyn!e :i:e S tomilem 72 :65 I jes t
teraz na 3 miejs cu ze s tratą 3
punktów do lidera - Olimp!! Poznań.

W

"'
SKRO()JE

• P<>dcu.s

u WQdów w

~ar

stw:!e s:zyibllmm w DaVO!ll, :z.a.licz.a..
nych do Jtlasyfik&cj1 PuclJ.aru $wiiata, J erzy Domilnik w biegu na 1000
Ul za j ął ósme m iej~e b i jąc W)'1!1!ltiem 1.5,83 rekord Pols'lm.
• Amia Podrrorstka zaj ę.lia łlr7J6...
cie m iejsce w biegu na ~ km na
zawodach b ia.thlonowych o „Puc:h,a,r Prizyja:iini" rozegirB111.ych
w
CSRS, u-zys:kując cza.s 23.57,76 (2
rundy ka.m e). Zwyciężyła Eva Bukovska _ 22.57,48(0) przed Renaitą
Nóvo1mą (oble CSRS) 23.26,71 (1) .
• • Diego Maradona .zxl.ementował
p1otlti powstałe wokół jego rzekomej kontuzji, która
mo~aby go
wyelf.m i:nowa~ .z gry d<> koń.ca .sewnu . „To chyba była kaczka dzlenn!Jka rskla l:nflorm.acja o moich
powa.żnych
doleg.li~ach.
Wipra wtlz!s
do=a•l em
nied81W'Ilo
kon bu-zJ~ . ale nie pl'ZelSiiJ!rod-zilo ml
to wy:s•t!!IPić w rn l< CZU z Bresci ą".
ll'Lrura dona dodał , że najpraiwdopodobniej n ie wys tąpi w meczu reprezen tacji Ameity<ki Płd. w Jwonii - spobk aniu , z k tórego dochód
mia! być p meznaczony na cele cha-

+ Hokeiści Boruty po dwukrotny m pokonaniu toruńskiego Tow!moru 6 :2 i 6 :3 zakwalifikowali się
do rozgr ywek finałowych II ligi
h oke ja na lodzie.
+ W m eczu hokejowych oldboyów
Polonia
Bydgos'Zcz wygrała w
Lodzi z LKS 9 :4. Bydgoszczanom
udał się wię c rewanż za porażkę
sprzed ~ „ 30 lat. W styczniu 1957 rytaty'Vłne .
• W Monachium
odbył 1lę w
roku LKS w p ierwszym
meczu
m istrzowsk im, rozegranym w P a- n.!~i ellę w ieczorem slalom p&ral
elny
.t
udziałem
wi
elu
C!'roł<>wych
łacu Sportowym, wygrał 10 :O. Dochód ze 11przedaży biletów p rze- a.lpeje k świata. W finale Tamaira
znaczono na fundusz: budowy CZMP M cKinney (USA) polronaJ.a o 0,548
+ W hal! RKS odbyły się za- sek. Ma}giorzatę Mogore (Fra:ncja).
• R.o2:6tawlony li nr 1 Ivan Lendl
wody lekkoatletyczne juniorów z
okazj i 42 rocznicy w yzw olenia L o- awan S'O'Wal do ćwi erćfiinału Ml ę
dzi. Padło sporo niez ł ych wyni- dzyna rodO\ll)"Ch Mistrzosbw Aus brap-0tkonując
Daina
ków. M.in. Merck S:zurma (Wawel lil w tenisi e,
2:6, 6:4, 7:6.
Lendl
w
}\raków) p o p rawił rek.ord hall w Gold'c
ćwlerćfi.nale spotka s i ę .z An der1koku w dal. osiagajac 7.06 m.
+ Ocl byly się halnw<' mistrzostwa sem Ja-rydem .
Ob:-01\ca ty~ulu Stefan
Dd1oorg
ma k rorcg-ionu c. n1rnhego w lekk ie j atletyce.
Marz••na Weidccka ~.prawil sobie prezent 11a 21 uro(St art) w ygrala bieg na GO me- dziny pokonując Ro berta &>~uso
trów z: czasem 7,83, bijąc rekord G:1, G:O, 6:1. W powstały ch pon'etyciowy o 0.19 sekundy. W biegu rlziatko0wv<'h spotkania ch 1 8 !ilTl ana 400 m etrów zawodniczka Star- łu l\1'i!o'Clav Meci r (n r 6) pokon ał
tu u zyskała 56.19 sek. poprawiaj;ic ]\far.ka Kratzmana 6 :4, 6 :2, 6:2. a
swój n ajlep~zy dotychczas wynlk Andet!"'l J1•rryd zwyci ę żył Petera
Doc-hana 6:1, 6:7, 6 :4, 7 :6.
w h all prawie o 2 ~ckundy.
I DZIEN ' ht LODZKI nr 16 (12226)
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Zoj~

P.

Buchał2'.

Prof. M. Serwiński w okollcanośolowym przemówieniu przypomniał zwycięski\ styczniową ofenayW11 sprzed 42 lat, kiedy to wojska
radzieckie wraz 1 Ludowym Wojskiem Polskim niosły wolność narodowi polskiemu, wyzwalały nas
spod hitlerowskiej okupac}I. 19 stycznia 194?! r. została wyzwolona
Lód:t l ziemia łódzka. Dziś skła
damy hold tym, którzy oddal! ży
cie za naszą wolność. Czcimy pamięć poległych
żołnierzy radzieckich l polskich , czcimy pamięć toln!ei:zy ruchu oporu.
Wiele miejsca mówca pośw!ęcll
powojennym
dokonaniom Lodzi,
jej
oslągnlęclom
pn:emyalowym, naukowym i kulturalnym.

I jakkolwiek minione a lata n!•
byfy pasmem 1amych sukcesów l
borykaliśmy fifl, l borykamy dalej 1 powdnymi trudnościami w
rótnych dziedzinach :tycia, to jednak nic nie zdoła prze1lonlć tego,
czego dokonaliśmy.
Następnie zabrała gl<>1 przewodnicząca delegacji z z:aprzyjatnlonego
Iwanowa - Zoja P. Buchała, która
przekazała mieszkańcom Lodzi nrdec:z:ne, braterskie pozdrowienia od
mieszkańców
ziem! iwanowskiej.
Podkreśliła w swoim wystąpieniu
braterstwo bron!, które połączyło
nasze narody, mówiła o 3 dywizjach radzieckich z Iwanowa, które brały udział w wyzwalaniu Polski (m. in. uczestniczył w walkach

itr. l)

~~ej

Rady ~ prof. Czesław
Bobrow'6ik.it po1n:toimowti o ~
cj1 s tego ata'llOWlisk.a. Pomostani a
on nadal Cl'll!orukńem l'ady,
klt6ra
wylbraJa eo do illkładu sw~ prezyd lum.
Ot-o oo powiedz1a.ł d!zien:nlikam»wi PAP o mit>tywacll swej decyzji
prof. Czes!atW BobroWSlk.i:
- Decyz:j ę o odejściu podjąłem
jluit w pa.źd~iemi•ku ub. r„ uzrui,..
Iem jec:Ln&k, Lż potrzebny. test cza.s
na jej zreaHrowain!e. Kieruję się
zasadą, !& n.ie należy p.r,zestawać

praOOIWać.,

&Jle

równocześnie

błę

ZSL

Na .mpotbn!u

•

d%!erm~

p r - NK ZSI., ma~ek &!jmu
Roman l\lalinowsld ocenił
okrel
2,!5 roku, jak! upłynął od IX Kon-

greeu stronnictwa. Stwierdził on,
że był to c:z:a.s Netelnle prupraoowany pl'Ul'Z czlonków l Ol"gani.zacje
tej chłopSlkii ej 'PM"fil.
ReaU.zaej&
kO!Ilgresowych uchwał JltLZYCZJlldł&
Sifl do W7lI'09tu &!~[ produlk..
cyjnej, a taikte poot~ ~eczno
„Międzynarodówka"
zakończyła gospodairozego na W\91.
ZSL. byto
część oficjalni\ akadem!I w części te:!: a'kltj'Wne we WMy1Stlk'ich
sfeartystycznej wystawiono operę Sta- rach zmian jaikościowych zacllod:zą
nlslawa Moniuszki „Halka".
cyoh w naszym tydu polit,.czznym
(j. kr.) i ekonoml!lZ!lym.

Noworoczne s~otkanie twórców i artystów
(DokoóCMD!e

„

rir. 1)

teatrów, aktorów I retyserów, których llJ)ektakle i filmy cieszyły sl11 dużym powodzeniem. Muzyka polska . święci triumfy w
świecie, podobnie jak reprezentująca najwyższy
poziom plastyka.
Polska kultura ma szerokie kontakty na świecie. Podpisaliśmy niedaw no ważne porozumienie z ministrem kultury ZSRR. Zamierzamy podpisać umowę o współpracy
z ministrem kultury Wioch.
Ubiegłoroczne sukcesy stwlerdz!I A. Knwczuk - m. in. sawntałych

Posiedzenie Konsultacvinei
RadV Gospodarczei
(Dokończenie H

1 hitlerowskim okupantem Bohater
ZSRR - Iwan P. Gorbaozew, który dzH go•c! w naszym mieście
wraz 1 delefacją iwanow•ką). Wiele uwagi w swoim wystąpieniu
Zoja P. Buchała poświęc!la m. !n.
walce o pok()j narodu radzieckiego, jego os!ągnleclom gospodarczym l współpracy między Lodz!ą
I Iwanowem.
Przewodnicząca Iwanowskiej delegacji przekazała na ręce prof. M.
Serwińskiego dar, obraz zatytuło
wany ,.Trojka".

czych miatlem l m.m nadal powe.tne Z!ll!rtrz.eżenla. Nde choiallbym }ednak_ aiby ict>olkolwle<k nadawał Im
I mojej ot>ecMj dec)'7;jl
wymtu
~ięda lllifl od usadlll.iczeg.o null'tu i oellu obecnej pcilityki. Wydaje m! aifl,, że 5 1att
42i!ala11Ilośo!
ra:dy było w pewnym Mo,pnlu owoan~ a zar~m
.lronstrllkt)"Wll1e
Może nie Z81W"6:Ze byil!śmy słucha
n i, ale :z:aw57.e by'.liśmy słyszallll.
Za baird"Zo listotiny warunek dalszej
d-z iail.a!lnośoi KRG uważam nie tylko sbud iow81Ilie jej opimii przez decydentów, aile uchowanie społecz
nej wJacygod1ności, a wi ~ prawa
byic!a sl:y.szanym.
(PAP)

dem jesit &taiwiamie s it:· w .„tuacj!, ·
gdy przyjęte :robowi ą:zainia przekra>CZają możliwości. N ie rezygnuji: .1 c:Uo.n.kost'wa rady, a dzisieji;zy wyibór do 11k1adu jej prezyd!ium stamtCYw! d!la m111ile nJe tyi]ko
utysfaJkicj ę, .aile rów1n.let :robawilą
(Dokończenie ze itr. 1}
z.amiie na mfait"fl mo:!Jliwoścl. Zaleey ml, a•b y na tle mojej rezyign&>cjl n ie pO'Wstały tadne błędne o- sa:łeg>o roku. W nocy wojsika drań
Ce'll.y. Do w iciu poou.n i ęć gosp.odac- s kie miały przekroc'Zyć rz.eikf) Dża
&im w o<lległośol dk.olo l<J km na
wschód od B~ry I przełamać lini ę
obl:'Olly !Jraok!iej na ;r,naC7Jllej 1zerokośc l . Jednocrze§n ie oddziały !t"ań
sklie m i.a!y zająć
kolejne cztery
wys py na azlaku wOOlllym Sza.tt el
.AJrab.
Natomiast lromundk.e.t wydany w
Bagdad21e podJ~a,
że wojSika
i ra<ekie kOOJtrolują sytua.cjtł na pol u wa.Jki i w nocy r:r n!edzle-11 na
pon iedziałek odp.all'ly trzy irańs·kie
W Rzym.ie zmarł :na rab 7'5-fot- ata.~. zadają·c pm;y tym Irańc:zy
n! !!laj•wybltnle}szy w losllc.i ma.J an: kQJll pow.ażm.e litra.ty. Ir.aik twtierRenato Gurttu!o, były s enat« z ra- dzd, te rtra.ty kańSlkle siępją jut
mienia Włookń~j Part.il Komunis.tyc:znej.
W roku 1947 Ren.a.to Guttueo usi ad~ w prezyd ium
zorganlrrowanego we Wroeła·wlu Kongresu Il!ltele~a:lisiów w Obronie Pokoju.
Dziala! równie:t w SwiM.owej Rajgpadający od kiliku ~od.ni kun
dzie Pokoju, Był czlonlclem Alka.- dolara USA wobec lruiy<eh walut
demi! S7lbuJk Piękm.ych ZSRR.
zachodnich, mwtu:reu. Jena ja.poń-

dzięczamy :l:yczllwemu stosunkowi
nuzych włads do sprawy kultury, czego najlepszym dowodem jest
obecność na tej sali Ich najwyż
irzych przedstawiciel! oraz stronnictw, zrzeszeń, organizacji politycznych I społecznych. Jednak przede wszystkim są one udziałem tyc;:h,
których reprezentanci są tu obecni.
B!lansując ubiegły rok mamy prawo być z tego dumni I mamy powody do 1atysfakcjl. Naszym obecnym zadaniem jest umacnianie i
wzbogacanie polskiej kultury. Musimy sobie uświadomić wielką odpowledz!alno~ć, jaka clą:!:y na wszystkich twórcach: przywrócenie społeczeństwu wiary we własne siły.
Twórcy l działacze kultury kształ
tuj!\ świadomość narodową.

W imieniu zagromadz:onych zaaktor Teatru Starego im.
H. Modrzejewskiej, rektor Pań
stwowej Wyższej Szkoly Teatralnej
w Krakowie Jerzy Trela, który powiedział m. in.: Dzisiejsze spotkanie skłania do refleksji. Grono,
w jakim spotkaliśmy si~, od kilku
lat a:I: takie szerokie nie było. To
jest wspaniale I dobre. Często mówll\C o kulturze używamy słów
„chronić",
„ratować".
Zgoda
chronić, ratować, ale razem.
Nasz mecenat zawsze wyróżnia!
się
dbałością o ciągłość kultury
polskiej. Kultura jest najcenniejszym 1karbem naszego narodu. Ten
skarb musimy pomnażać I
Następnie rozpoczęły się rozmowy. Wielu uczestników spotkania
zgromadz!lo się wokół Wojciecha
Jaruzelskiego. W licznych rozmowach, które znacznie przedlutyly
spotkanie, twórcy mówili o swoich
brał głos

Zmasowane naloty na miasta

Zmarł

Renato Cuttuso

kdillk:udr.tieos'lęcllu

tysięcy

tobnier::ey.

J ednaik B8SI!'& je.sit pod silnym <>strzałem al"tY'let:i! lrań&kilej i m iasto opus<Zcia oorax więcej miesaJk.ań
ców; ug:r8JI1Jiozne pmed5i~biorsitwa
wycofały już z niego &w)'ch p;racowm ików, odsyłając kh do Bagdadu.
Iratk ~n:tormowal takite, lt jego
lotmi ctwo prz~rowa<i2lllo w pOil!iedziałEik kolejne naloty na m ia:sta
!irańskie, między innymi na Dezful, Tebriz, Isfehan l Kum. Ja.k
podala strona i1rańska, niedzielne
naloty lotn!cilwa irBJCkiie-go spowodl()Wały na}więcej ofiat' w ludziach
od pocrzątku obecnego nasilenia si ę
dz!aiań :r..brojinych mi~ obu krajam!I.

Rekordowo niskie no.towania dolara

Slk!i~ i malilcl.
zachodnioniem ieck iej, mów wyira:!mle obnltyl ~ię w
ponieid'7Jl<Blek na gie.Mach krajów
kaip-ttarr:ilSltyic:l.nyeh w &t<llrui!lku do i
tak niskich norowań z !końca ubiegłego tygodl!lia. W Tokio za jednego dodaira pł_aC<ll!lo w pewmej chwili 149.98 jena, oo było !kolejnym
~·
~--~-<19-al ~- - - _,_,~ reikordem powoje'llilym n igdy
jeszcze po II wojnie twl.atowej
dolar nie byt ta.'k tani w .&tosun.ku
NA LISCIE BANKRUTOW
fet, Fang Llzhi utracił 1tanowi!ko do
'Wallllllty jaipońs.ki!ej.
wJcerektora I zo:stał pnentes1ony do
W ub. roku zllkw1dowanych zo- Pekinu ja.ko 11Wr1tłY pracownik naRównoc:ześni.e a
do1ara d&Wan<>
sta.lo 15 przed.91ęb1orstw
państwo
ukowy.
wych, a B dalszych b yło w 1tanie
najmniej mairek RFN od pr:zeszto
likwidacji na mocy ustawy o poIJIS.JA JlADY IUNISTllOW llWCI
B:n!śclu lat.
prawia gospoda~ przedsiębiorstwa
pa.ństwowego oraz o jego upadlodet.
w poniedalaJelr w JmdlMli ro:cWedług
danych NBP z t grudnia poozęl& rrtę
""'a l'l.ady Ministrów
1988 r., na „cza.mej llśo!e" ~najdo EWG na IZOl:eblu m1niatrów rolnicwało sill 3!1 przedsi ębiorstw zagrotwll.
tonych Pl'"Ze& bank, w tym
60
U e21est:nlcy omówi, ltweetle dotyd.zl.alalo pod przymusowym sarz'\- czące reformy
„W11pó!nej polityki
deJU komlsarycniym.
rolnej", któTe1 celem jest poważne
Po wygraniu w Toto...LO'IJka 1,5
ograniczenie wydatków na potrzeby
MASOWJI POPARCIB DLA Jl.ZĄDU farmerów
Chirzlll!lorwa
w krajach wspólnego mfn d, mi~kaniec
Rynku.
Alo.J·z y K. zarlmpił allkohol i za.proJa.le donosi agenoja l!lacht&T,
w
&ił kolegów na karty. Podoza:s gry
wielu prowincjach Afganistanu od- KUTRY IZRAELSKil!f OSTRZBLALY doszło międizy nimi do e,p rze czik1
byly si ę masowe wiece 1 zebNl?lia,
SAJDq
i ogóLnej bijatyki.
których uczes.tni cy wyrażali poparcie dla polityki władz afganistań
W po!!liedz.l.alek rano I lnaelskie
Najbal'Cfa!ej pos.zkodowany okaskich, ma ją cej na celu ustanowien:e kutry wojskowe ostrzelały rakietaogólnonarodowego pokoju 1 zapl'"Ze- mi przedmleścta Sajdy.
Z pierw- zał s i ę mi~ ioneT, u którego s1wierstania przelewu krwi .Wyratono za- szych informacji prasowych. wynlkR , dzono kl'IWiaik or-as obt-zęk mózgu.
dc>wolenle z jednostronnego wstl'"ZY- że na miasto wygtrzelono ponad BC Mimo sta.rań lekat'Z1 ze azpitala
mania ognia od 15 •tYczni• br., u- rakiet. SI\ ofiary w ludz.l.aoh.
Ich gómk:zego
w Byitomlu,
pobity
znajĄQ j~noaześnie
ten krok
ze liczba ni• Jest jak dOtl\d
z.tru1trł.
(PAP)
ważną !niej atywą
rządu.
znana.
Jest to Pi11t:r jut w tym rok.u atak
USUNIĘCIE 'I! ANG LIZRI
"1l r.brc>jnych Izraela na Llba.n.
Z SZEREGOW KPCb

&.=•~---,

-

---=

•I•

planach, d.ąelilt
sultcesaml, U·
praszal! na spektakle l k:oncert.r,
tyczenia pomyślnego rc>ku.
WoJciech Jaruzelski akladająe ty.
czenla twórcom I działaczom prwkazywał wrażenia, jakich dostarczyły mu dzieła rozmówców, Int•·
resowal się Ich planami zawcxfo...
wym! i osobistym!.
O różnych problemach, zarówno
o si ą gnięciach , jak I bolączkach
szego życia kulturalnego z Uczn._
grupą uczestników spotkania rozmawiał r6wn!et Zbigniew Messner.
składali

n•·

E. Szewardnadze
wręczył

Natwarowi Singhowi
orędzie

M. Gorbaczowa

1
W !){)Illi.edzlalek m in I-star spiraiw
zagran icznych ZSRR Eduard Szewa rd nadze przyjął m inistra s.tanl\.l
ds . z.agr.a.n ic<7Jllych Indil K. N.ał:wa
r a S 1'ngha , kt óry przybył do Moskwy z lm:ó tlką, roboczą wi!Zytą.
Eduard Sze wardnadze \W'ęczył X.
Natwairow l S ingh<YWi orędzie Mi·
cha ila Gorbaczowa,
do przyTWód·
ców Arg~tyny, Grecj i, Indii, M&ksyiku, SllWec}I i Tarrtz.a'l1!i w zwi ą.z..
ku z przyjętą przez '111-<:h dekla.racją z okazji kończącego s i ę rolou
1900.

„ Euroczeki"

w forintach
Od początku tego roku łut'16ai
zagraniczni na Węgrzech mają prawo wypisywać ewe „euroczeki" w
forintach 1 placlć nim! przy dokonywaniu zakupów. Do tej pory mogli je t ylko wymieniać na dewl.ą
lub for inty. Banki wchodzt\ee W
sklad systemu „Eurocheck International" sprzedają for!ntowe „euroczeki" we dług kursu walut wymieniany ch przez Węgierski Bank Narodowy.
Na Węgrzech podkreśla slfl pisze agencja MTI - tę wprowa•
dzenie „euroczeków'' w forintach
pozwoli rozszerzyć sieć przyjętych
na Qw!ec!e usług turystycznych ł
ograniczyć nielegalny obrót walu•
towy,

,.„

Przvgotowania
do transplantacii

„Koledzy" milionera tkanki mózgowei

Komis ja
kontroli d ys cy pl!nam~l
przy komitecie
par tyj nym prowincji Anhul podj ę t a decyz.1ę w sprawie usunlęcl n z szcrPgów
partii
byte-110 wicerektora polltechnikl
w
Hefei (stollcy te.J prowincji), uzn:tne110
odoowledzlalnym
zn
gloszen\ e podburzającyc h do wystąpi~ ń
l demonstracj i p rze m ówie ń oraz pog11dów.
W ub. tygodniu nil mocy decy711 KC KPCh l T'Z!\dU ChRf, 7mlen lono kierownlctwo polltechn1kl w HeRedaktor dPpeszowy

NAJEMNICY

W 1tedzlble ONZ rozpoczętll
!li:
w pon ledzlalek szósta sesja specjalnego komitetu ONZ
z~1 m uj ące go
się
opracowywaniem mlędzynarodo 
weJ konwencji dotyczącej zwalczania werbun k u , w ykorzystywania . flna•owanl a I szkoleni a naj emników .
Uczestnlcy sesji r o zpat rz ą
mo:!.IJwość
przyspieszen ia prac nad tym
dokumentem , zgódn1f' z zaleceniem
41 sesji
Zsi:romadzenla O~ólne go
NZ.
(opr. zg)
ZOFIA GUTMA
„ NOW A

B r ytyj ski tygodnik „Sunday Tim es"
poinformował,
l:t lekarze
szwedzcy
przyg otowują
się
do
przeprowadzenia w tym roku pierwszej na świecie operacji przeszczepienia tkanki mózgowej.
We dług tygodnika, operacja :;na
polegać na wstrzyknięciu komórek
mózgowych, pobranych z organizmu 10-tygodn!owego embriona ludzkiego, głęboko do czaszki pacjenta cierpiącego na chorobis Parkinsona.

·rn;;ófilVt\ł1ij-:tli ~ tt•l~I

.A. Kolejny spoko.Jny dzle1i mie!I
wczoraj
funkcjonarl~sz e
WRD
wu_sw. Na uh ~~cll m!asta od n o~o wali oni zal edwie dwie nlei;rozne
„stluczkl''. o-narza to, ż e albo ki~
rowcy przystosowati sic: do trudn ycll
zimowych war unl<ów albo.„ odstawili swoje pojazdy I korz yst ają
z
komunikacji mletsklej,
.A. GODZ.
n.oo. Zam enhofa 113.
Awaria 1lecl cieplnej
spo wo d ow~Red1t k to1 tr r hnlC'toY

ła zaJa nJe piwnic
nowego bloku.
S t rażacy
mu ~l e I
w y pompować tt:t
100 m •::eś c. wo dy, co zajęło im ponad 7 godzin.

.A. GOD Z . 19.20. Awaria kabla olsl<iego napic:cla
po:ibawlla prądu
budynków przy
ni. Traugut ta w
st ron ę
ul. Tuwi ma). Awaria będzie
u•u n l ęt a. dopiero dzisiaj.
(Jsb)
mi eszkańców kliku
ul. Klllń •kiei;o (od

J F: Rli RAn-.ru

•
choroba nieznana
ale popularna

Toksoplazmoza W opl.Dit lpOłecznej jej :iródłem ,_ zwierzęta
trzymane w domu, w 1Zczególr;io.ścl koty. Prawda
r:aś jut taka, że mo:l:na 1ię nią ząrazlć spo:l:ywawolowtnę
jąc 1urowe lub ni• dogotowane mięso I wieprzowinę, a tak:l:e brudne jarzyny. Organizm
kota jest aiedzlbą I znakomitym środowiskiem dla
płciowego rozwoju paso:tytów toksoplazmozy. Wbrew
pozorom zara:l:enle nimi jest bardzo łatwe, czego
dowodem są pilotażowe badania, ;z: których wynitak zwane dodatnie miano, będące doka,
wodem i.tnlenla puożytów w organizmie, wykrywa 1111 u bli1ko 110 proc. przebadanych dziewcząt
l młodych kobiet. Otorbione pasożyty, umiejscowione 1 regułt w ludzkich mięśniach, mogą spokojnie I bezobjawowo żyć w naszych organizmach
prses długi czai, nie dając żadnych uchwytnych
elektów chorobowych.

nie leczonej choroby, mog11 być więc
oru kalectwo, I to ciężkie, dziecka.

wywołującym

Bodźcem

na przykla<! ciąża. Stąd zagrożenie płodu I to zarówno zdrowia, jak I życia jeszcze nie narodzonego człowieka. Toksoplazmoza może bowiem być
powikłań ciążowych,

przyczyną

układu

eentralnego

źródłem

uszkodzeń

płodu.

Skutkiem

nerwowego

11.50

PROGRAM I
U.51 KomunJkaty.
11.00 Koncert.
11.39 Sygnał czasu. 12.05 Magazyn Informacyjny. 12.30 Muzyka fol!~loi:em

Fińskiej

Zatoki
w

alann

•twl~?.:eniu,

Ś()J<>gloezny

hodowlę.

'PO

Od 1 etycmia PZU

wód Zatoki
-111 «i<I ton
F i ńskiej prud~
eh~!csn41j s
trującej wbrianeJt
.tainilrow<:& •~4181C> w pon!e
Kot.ka, na J)Oludnt.u 1inqg.
6oklmasnia J ..,.ma ~
pod!Me"°' "
ehemdama, ll!t6Ntd
do
sw!-*l ~ ~
'W'Ody Wl!ldNtG wadlhrMi ck1&ł«j•
~ PGl'1cjtl
eycll zaiworów f!ń.Sk.a bada okol'iorno6el Msj Qta...
1trofy elro.J.oglc:zmi!j, latóra ~
la •ię miedzy B I li sty<nlja,
O ptI:Z'ec!eku wł.adze !lOStaly podnfl(M'mowane dopiero li ł:m.
tie do

pn:ystąpU

bydła

rkładek

ia u-

1

stawowe ubez:pieczenla
nych. Bonifikata wynosi 20 proc. W tym roku obnitone skladld płacić będą rolnicy indywidualni, mający hodowl11 powyżej
10 sztuk, gdzie w 1986 roku nie było szkód· w irtadzle, objętym
ubezpieczeniem. W następnych latach bonltlkat7 otrsymyw!U!
b.aą kolejne ITUPT 1ospodaratw.

w.,_

Ostatnia nowośc!, to umowne ubezpieczenie hodowH '1łt
lltawach tj. karpi i patrągó~.

w

Bllł.sze Informacje ui:yskac! motna pod numeremt telefonów:
w Lodzi: 33-24-5:1, 32-93-46 w. 221, 323, S2a. oraz w Pablan.1cach: 111-36-42.

11.ot

aa,...

ttrofllt•,
kanapa,
Mkład,
ll:antata, ł1'UI\,
koja, Aida, amperoaodzi·
okładka,
na, irt«"tll, IJDlika.
'Dllll&,

'wcżo~jzgłoszenie ~

l-clziś·

••••

"-~OG~OSZ~NIĘ.

'pOztOMO - i.-a, ....-.., l.oe-ra. p()jltawa, m.a11ryoa, sot>'k,
rada, analiza, srad, mua, llelr1, N•
Ow&rell, _..., ku• SF!RZEDAM ~ PIONOWO dwl•
ra, Rawa, apel, Kieezko. parasol,
18961 C-E
Cen·
inodd f,8...qf-M.
Rawka, masurell, tukma.na, utrna, rara, klamra, toja, altana,
alctynotorapls,
rekonstrukcja,
trai,
kokos, nisza.
amant, PANIĄ do ~la doornu PIONOWO - Lapltl, l"OltUda, aba- koronka, kantyna, dukat,
kaczka,
17018 I
zait>rudnl~. 32-ltl-411.
watra, falang.a, zakres, domena,
ka, błaga, kuta, ramlra,
Anin.
Amur,
apatia,
„CHARADE" - klllp! •. llS-49-48.
Krynica, traea, rzeka, deMa, ma.ta, 1erce, wieszak, palljane, mimik,
17014 1-<E
Nagrody l18'114tkow1 wYloaowall .rekin,
zarys, Orkan, •wita, pud,
Genowefa Jłeslula, Bełchatów, D4.
liana.
M_., Widef-Qn, rai·~ BLOKI
llł Ty81ąclecta 5 {34,
Nagrodę w pollł&ł!f bon• •
16998 1-E
spmedam. 111-1:1-83.
ul.
Gratyna Foki, Bkiemiewiee,
JltOWAL·
MARZENA
wylosowała
SKA, Lódt, 111. Rajdowa te m. 19' Kopernik• 13 /32,
ll'.ldernł-101, PODE.TM!; op!ellt1t nad
Stefan Dąbrowski,
~em
odbiór w „centralu" pek6j Ilf
ul. Mszczonowska 39 JU,
(iferie). Uety 18986 B?u.ro Ogło..
801 {Vm piętro).
Danuta .Janczewska, Pabtanioe, ul.
szeń, lienlki-loza 1)5.
Wiejska 29 /95,
Darlun Skonieczko, Lódt, wt. K1. - • DNIA l i ITYCZMIA n.
11ń~kiego 112 m. u.
Odbiór nagród w Hkretar!aele JlePOZIOMO - ar)'91'.k,
(A. Wl.n.)
•
Z fłęboktm talem HV\1adamlarenlfar, nej redakcji.
akta,
prezentacja, rsep,
my, te w dniu l i stycznia 1987 r.
zmarła, przetywszy lat 71

11:1--. ,..

z

1łębok1m

talem tesnamy

amarłe10

w dn.l• lf "1lCmta 1811 r.

Jderownlka •Pł•kl w D"browicach IL Kutna, •honorowane.go Oda:aa~ ,.Za W110row.., prac• w llłułbl1 sdrowla".

długoletnteco

_„„.

Som•

wą611111•ta

techn. farm.
Ddeclońl 111r1U1 posostałej

ELŻBIECIE

MARCZYK

z rł•boklm talem zawiadamiamy, te w
odszedł od nas nagle, pndywszy lat ł9,
IM~

z rlęboldm talem 1:awładamła
my, te w dniu li styc•nl• l9lł'7 r.
zmarł, opatnony •w. ~akramenta
ml

„

JA'NINA GORSKA
a C.

CHłADECltA.

pogrnbowe ro1poezn11 •I• w ł1l111 a "'°ellllła '1.
(czwartek) o godz. IZ.Jo w kaplicy cmentarza nym.-kat. pod wu.
P?ZY ul. Ogrodowej 39, o csym aawiadam!aj14
J6zeta
wanlfm św.
pogr11tenl w głębokim bólu:
Urony1to~

SYNO\VIE, SYNOWA I WNUCZKI 11aa
RODZINA
kondolencji.
nieskładanie
o
Prosimy
MĄŻ,

MGR

LONGINOWI
MATRASOWI

'·

MARCZYK

OSCA
W}';l'azy serdeczneao

,
I

ORGANIJl[JEROWNICTWO.
ZACJE POLITYC:ZNO-SPOł.F.
CZNE oraz WSPOŁPRi\COW-

pogrzebowa odbę
Uroczysto~e
dzie się w Łowiczu w kościele
koleęlack!m, w dniu ZO stycznia
hr. (wtorek) o sodz. 13.
7.0N .\

oraz

z SYNAMI,
POZOSTAŁA

RODZICE
ROTIZINA

I

lltOL'lroZT

I

„

amarł
S talem sawtadamlamy,
kochany M-*- Tlltu• I D:i<ladzlu•

„

rek I ,fego staw"
19 . ~0

.

nziennlk

20.00 Konferencja

pruowa rsecs-

rządu

n!ka

serial produkcji am._

rykańsklej

DT - komenta.r!ze
„Plus ratlo0' 1 _ tel@wiz:ytnY

film dok:.

~~
Oc!Mywanle mgły kanie s Xa.zlmlerum tcoi-

nfewgklm

2!.0!5 Wieczór a X Mll'Zlll
23.lr.! DT - wladom00el
23.1 o Język 11n1t_'elskl ('"'
PROGRAM R

l'T.!lll Jezyk 11n2telskl f4'0
17.30 Pól i<odYi n-v dla

ro<l?J!onr

r<>dz!ce I dzlt>rl
Ili.OO Wiadomo~cl (L)
18.30 Ginąc:y twiat d'Zls1a1 - pl'Oo
~ram publicystyczny
19.2!5 PiO'lenkan ty~nła
19.311 Dziennik
_..
!O.OO Ambicje I up~
Wvgnany z raju - rep.
lłt&1\fsła11'
~.311. Mo111 mm:yita lforak
11.911 Nłe'lnany fronł - 11rocr11111
dok. IL)
!1.30 Nowe kino .Amef'Yltl Pohlc1nlowe1 .Nip:d-v wlecei sm•1tlru ' upomnf(>flf11" ·- f lm
pro<'fukcj' argenhrń~k1ej
22.48 Powroty
23.1!! Wiecrome wiadomośct
SPRZEDAM TV - , Wenus" 26 et.Li na gwaraincj1, Lromskiego ee
1~48 g-ś
m. 26.
UNIEW AZNIAM łwiadeotwo czel~
111icze 660~/84/IRZ. Bil\S1ki Kirzyss1189 ,_.
tof.
SPRZEDAM komplet W1'POCZYU'!<k<>wy, tfkórza111y. Tl!JI.. 16-47-65.
1231
UKLADANIE f1,llrrury. l'l&r&ki 1223 g-11
84-33-78.
~t'71Eldam KOZUCH damitkl 121'2 g-B
36-47-61.

1-•

MAGIEL. - pras-01Wa[n!c11 - 1!fl'1'01!•
17074 g-B
dam. 43-117-42.
PILNIE p-o.s.rulruję M.-3 l'llb M-4,
;na~hętm i ej z telefonem, na 1-t
lata. Płatne z g&ry, 51~81-64, p0
17039 g-E
16.
„FIATA" l:!!l!p (1984) - aprz,edam,
17037 g-1!1
&l-66-44.

•

•

z ogn1wam1 PRON
ze str.

lł

w celu

przyspieszenia rosnabrzmiaza potrzebne umacnianie wszelkich form kontroli społecznej w zakres-te przydziału mieszkań; zintensyfikowani•
wspólnych wysiłków dla polepszenia warunków tycia emerytów l
rencistów, 1zczególnle w zakresie
likwidacji „starego portfela", otoczenia większą opiek• epołeczn•
ludzi kalekich, chorych I osamotnionych.
oyjnych

wiązań tego społecznie
łego problemu. Uznano

hłn•ll odbędzie Iii! w dnlu 20
br. o godz. 11.M :i< kaplicy
ement:.na komunalnego - Zarzew. Pogrątenl w 1mutku1

~tycznia

JlODZIMĄ

I

:toMA, cORKA, SYN, SYNOWA, ZIĘC 1 WNUCZĘTA

ZOFIA MARCHWICKA

NAJBLIŻSZA

RODZINA

pooad litu
potr.zel:xYwala
w21rost :z 1 mld do 2 mld.

IM n&

1999 r. lLC2lba ta wzro6nie do 6 mld,
a 11 lat pó.!Jniej, rw 2010 roku bę
dzie jut ponad T mld ludzi.
Notowl!Jlly w C!ZMaich w~ółc:zes
nych azyblk;i prrzyroet nie jest u.W)"ratną różnicę w
skoczeniem.
przyroście wldać dopiero, jeśli porównać obecne wskdnlkl ze wskatni<k.ami z w~eśnie1szych okresów.
ciężarówlti s
29-lel!ni kierowca
Jeś1i od 1960 do 1974 r. Jud'7Jkość
to Werony, p r.rek-on.a..,y, te j~t chowzrosła ,z 3 do 4 nrld ludzi,
z pis•tol-eW
wcześniej pootr.z.eba było 35 lat (od ry na AIDS, strzałem
polowy lat diwudz!i!l.5tych do 1960 pozbaiwił życia swą 25-lelmią żon•
r.) na wzrost Jl'(J'Pulaicjl o 1 mi- będl1,cą w ciąży, diwuleitniego synludzkoś ć ka, a następnie popelnll samOlbójlia~d. Jeszcze w~niej
stwo. Ta mrożąca krew w żytach
historia jest ilustracją psychO!ly
sp-owodowamej we Włoszech me.rzeniem się chocoby, zwainej już
Wyjaśnienie
„ dżumą XX wieku" .
Mróz trochę zelżał, ale nie ustę przyczyny 1lbrodni i samobójstwa
puje. Najbliższe dni upłyną pod zawierał !dst, jaki bracia kierowcy
znakiem ostrej zimowej pogody . znaleźli w kabinie jego ciężarówki.
Instytut Meteorologii l Gospodarki J e go autor wyznil. że jest przeWodnej przewiduje od 21 do 25 bm. konany o swej chj)T()bie, którą z.:iz możliwoś cią ra.z ił s i ę przed 4 laty .,w chwili
nadal mroźno więks'zego, ale krótkotrwałego spad- s l<Vbo ś ci " od autostopowiczki. Diaku temperatury w śrCJdku okresu. g n ozę postaw:t sobie sam. slu:: naSpodziewane jest zacbmurzenle u- jąc rad iowej info rmacj i o obra"?: e
mi'lrkowane z niewielkimi opada- cho roby 1 był prze konany, że ni~
mi 4nie!(u. Temperatura maksymal- myli się. żadne badanie lekarskie
n a będzie od minus ~ st. do mi- n ie pot wierd'Z il10 tego podejrze n ia
nu ' 12 st., a minimalna od minus nieszczc:ś n ika . a obja wy , jakie zaIl s t. do minus 18 st. z możliwoś 0bsc rwow a·ł u s ie b' e o ~ tabn i o, były
typow e dla banalnej grypy.
cią niższej w środku okresu.

Nadal · mroźno

I

a C. PLUSitOWSKA.
pognebowe odbęd11 się w dniu ze 1tye%ni• br. ('lvtorek) o godz. 13.3D w kApllcy cmentarza ~w. Francls7.k.a Łódi-Cho.1ny, ul. Rzgowska 15S. Wyprowadzenie zwłok o godz, U.
Uroneyftołel

ludzi
roku

Lęk przed AIDS
przyczyną zbrodni

ł '·

•. + '·

I

llJ.00 D<>branoc: „Wodntlr lł:mwa.
19.HI Klinika zdrowego C'Zf<)wlelra

.zawodowych

Prtzewiduj• 114, tie w polow~e
bieże,<00go roku świ!.at będzie za:mi eDo
szkiwać pOll'la.d 5 mld ludzi.

Z rl•bokłm talem uwiadamiamy, łe w dniu lł stycinta 198'1 r„
w wieku lat 81 a111arła, opatrzo11a łw. nkramentaml

kleroW1llk apteki w D!\brol\1cach.
wspólciur1:t

składaJI\:

NlCY

ł '·
MOB

JltIEJlOW'l'f'IK

KUNIKI CHOROB PRZEWODU POltARMOWEGO ll'tlW AM
w ŁODZI I PORADNI DIABE·
TOLOGICZNES

łRENA

BTEl'Allf a

Wydawniczy
18.20 Plusy I min1JC1 111,.t! IMpodarCN maki u.pytani&

Pięć l11iliardów
w połowie tego

1kład1J"'

ROBERT
MASAJTIS

Pogrub edbędZie 114 w łatw 19
styczni" br. (wtorek) o goda. lł.30
na cmentarzu katolickim Mania.

JAN MACIEJ

powodu qon•

a powod• .._lent

ł '·

POZOl'?AŁA

Z głębokim talem uwiadamiamy, tos w dniu 17 atycznla 1981 r.
zmarł nagle, w wieku U lat

Teleexpr~

1'7.30 Gazeta rroniesa
18.00 Tele'W'U:yjny

llA.Tltl

BURCHARDT

I

Dyrektorowi Biura Handlu Zai:ranlczuego „Wlfama"

1

KRZVSZTOFOWI

W tlnl11 21 1trem!1 inr ron
, 1marla, w witlat M lal

•. + '·

związków

stycznej prawor:iądnoścl; aktywizowania całego 1poleczeństwa dla
przyspieszenia rozwiązania problemów budownictwa m!&Bzkan~owego.
W tym celu uznano jako niezwykle
kontynuowanie wspólnych
ważne
wysiłków PRON i OPZZ w wyzwalaniu wsulkich inicjatyw •POłecmych. Uznano potrzebę wspólnych wystąpień do centralnych
w!ads polltycz.nych i adminlstra-

onpółczuclit

rł•boldetr•

LSlt. MSD,

WIECZORKOWsKI

l&ł

I

CHMIELECKl·EMU

RODZIMA

M

Wyrazy
Koledze

17.115

Współpraca

P.

JlODZIKA ,

ł. ł '·

1 RODZINĄ

wł•ku

UO Domatol'
9.35 Domowe przedszkole
Hl.OO OT - W!adomo4ci
10.HI Film lfla 2 z:m!any1 „Ptat:I
ciern111tych krzewów" (1)
11.00 Poradni>k Domatore.
1U!5 „U Indian Otomi w MeI
,,Pulque
k:!yku" ('7) serial
czarne wody" (1) dok. prod. RFN

(Dokończenie

FLORIAN STANISlAW

w

ł

ł.

Prosimy • Biealdadanll llo:adoleneJI.

Poant1- 141b•4sle ~ łala IO
stycznia b1. (wtorek) • soda. 1S
z kap!ley etnelltarza łw. rranelszka przy •I. RzcoinkleJ.

nnarła,

PROGKAM I

Td~

RODZINA

•w.

1t1•,c1nla 1Hf rok11

I

ZDZISŁAW

Porrz•b odbędzie alę w dniu IO 1tyczn\a br. (wtorek) e 1oda. tt.30
Józefa przy ul. Ogrodowej. Pogr11hnl w
kaplicy cmentarza
· ·
nleutuhlnym smutk111

tł

l'BLBWIZ.JA

11 Sł4bOklm talem uwiadamiamy, te w dniu lł atyrzn\a !A8, r.
zmarł, przetywszy Sł l11ta 1 ukochany M~t, Ta-tu•, BTAt, D%1adzluś

Popseb o4b~• Ił• w dniu IO
atycsn!a br. (wto11k) .o 1od1. 10.34
na Cmentarsa Komunalnym Dob'.
Pogn,tona w anutlau

ANDRZEJ PASZKOWSKI

W dniu

U.&O

WROŃSKA

dniu li 1tyeznla tm r.
:aan najukoehanny lyn

MATKA, OJCIEC I :toNA

11.SO

!'0'"911 ełłltds!• Iii• w Cnlu 11
1tyeanJa br. (łroda) o 1od1. 13.30
na ement.arzu parattaln1"t11 w
w
Pocr..,tona
Ko111tantynow11.
smutka1

„ . . '·

1

&ud.

aud.

KRAJEWSK1

Rodan!• 11tladaJ„1

DYREKCJA, POP PZPll. ZW. ZAWODO'WY, RADA PRA·
COWNICZA eru JtOLEZANKI I KOLEDZY li PZF „CEll'ARM" w ŁOOZI
Uroc:tystości pognebowe odbęd.., się w dniu 18 styeznła 196f r.
o godz. 13.30 w kolegiacie w Łowiczu.

lat ee. &drowie -

tel„

mm lej

I>om I

M-4 do wyinajęc!a. Psliruowa YJ/24.
NADWOZI!: 1Mp, .ta'lt dobry le919 g-E
Wiec:rorem.
pilnie kupię. t..i..ty 16971 Biuro
ktupl9. 1748-93.
„l!łOSTO" Ogłoszeń. Si~l«"Wicza aftł.
169:>2 1-E
pontikuj4. 67-77-17.
„ATARI" llOCI XI. lklompl.t - .-... MIES'l'JlCAiNtA
16930 g-E
dam. Wojeka Pol<S>1dego B,h'l.
~ budowa
100<48 1-K SEG'.M1l!lN'l' 16900 g-E
!6-16~.
- ~.
M-d pi!l.nlo poszuQruj4. '3-48-88.
16920 g-E
&a.trudnię,
DO m;ycla kurtek 1~7 g-E
(Lag!~lk!). 34-46-69.
&przePRZEDPLATĘ FSO 11100 _
FELGI „WArtłlbuI'ga" - lruplę. d.am. 84-.24-86, wieozorem.
16964 1-E
78-6'7~, wi~.
16926 g-·E
kupi11. 43-02-95.
FI.A.Kil sprzedam.
1695:! g-E TV „Sony" 2'I cadł 16918 g-E
11!!-13-88.
FOKSTERIERA l)I'ZYbł!ll1tanego odGA!ZJ!j llMI do eitodruilru _ spr.ze16:>17 g-E
dam. 34-95-211.
18934 g-E
dam. 32-~. po 18.
PIEC gaz,cywy c.o„ o'k:ullary słucho-
eprzedam. 16-46-59.
rwe 169M 1...E

STEFANIA

mgr farm. JANA MACIEJA MARCZYKA
Wyrazy

.7ua

Sz!achein•

Dopk.a,

m

PRoGll.AM

W.M.

Rozwiązania krzyżówek

kameraliści.

łódzcy

kademia muzyczna"
16.50 Dla dzieci: „Cojak" -

(1) -

mas. 12.0()
łwiat swyczajne
12.01 P1oe8!fl!kl. 1praw1 - aud. 11.30 „W Jezioranadl" - odc. u.oo 6wiat wokół nu. U.211 „Zaproazenie do tań·
ca" - aud. U.OO Popołudnie Mło
dych. 1'.00 Wiad. 1'.05 Musyka kl•·
17.55
aud.
syków Wledeńsk!cb. „Clłowiek I pangraf"
Widnokrąg 18.30
- aud. 18.U Chwila muzyki,
Ji:zylt niemiecki (18). 18.45 Chwila mu19.10
zyki. 18.50 Studio ekspertów.
19.45
Wlad. 19.35 Lektuq Czwórki.
Nie tylko ballada - aud. 20.15 Wie21.SS Chwila muzyki.
czór muzyki.
21.40 NURT. 22.00 Album płytowy aud.
22.~o Radlokomputer aud.
Wlad.
23.45 Chwlla muzyki. 23.50
radiowy.
Kalendan
23.55
11.00

WJ.ad.

Wtorek • ekonomią - aud.
(LI· 18.10 l'tluzycane prezentacje (L).
w
18.30 Klub Stereo. lD.10 Wieczór
tllharmonil Il.OO Wlad. u.~ Wieragtim•'V
Od
11.10
czorne reftelclje.
do 1winlfU. Il.SO MqNtnie wieczoru.
„Pne21.39 Miro• B!alonewelń strzeń w twórezołoi p1san:a". n.10
Słuchajmy razem. 23.00 Heinrich B!Sll
odo.
- „Opiekuńcze oblętenie" 23.20 Muzyka naezych czasów. 14.00
Glosy, Instrumenty, naetrpje.

Dni„

1 1tycznia 1987 roku jelit wytsza o 22 proc.

Grają

maturzystów

16.20 DT - wiad<mio4d
16.25 Dla młodych widzów: ,,.A-

ludzk~

11.00 Z&wue po jedenastld. lt.10 Mu1:r0111y non 1top. li.OO Tematy 1 refe!. Ul.15 Mlohał UrbaHorace Parlana.
nlal& _ • triem
u.oo Wiad. is.os S-11 Informacyjny
ko(t.). lS.10 Punkty widzenia mentan .Jana Bąbhhklego (L). 13.20
Album
11.30
ludowe.
tańce
Pol1kie
operowy. Ił.OO Musyczny aeans fllmowy - aud. 15.00 Peter Ustlnow „Mój drogi Ja" - odc. 15.10 Koncert
na bis. · 18.00 Dzieła, style, epol<i.
18.50 Erie Stanley Gardner - „Ado17.00
odc.
rator panny West" Wlad. 17.05 Rozwiązanie zagadki mudnia
AktualnoScl
11.10
zycznej (L).
(t.). 17.30
(t.). 17.50

zmiana w pnepl„dl PZU 4oty0S7 1aryf7· lldadell •
utawowe ubapieczeni• mlM'lla ruchomego, upraw I odpO'wladztalnoścl cywilnej rolników. Nowa 1k2adlra wprowad1ona od

•l•

Z DNIA I HTCIZNIA - .

do obnitania

w gospodarstwach indywidual-

11.40 Prawo na oo lhld
15.50 Kim być? - prog:ram r:!!a

PROGRAM rf'

ii:onan•- _

Od J)mełO aan rolnicy poetulowalt W\XOW'edzenle bonifikat w ubnpieC!llenlach bydla dla tych producentów, którzy
wzorowo prowadzą 1woje hodowle. Argument był atu.sny, cdn
chodzUo o premiowanie Judzi wyjątkowo dbających o swoją

w P'lnl.and!t ....

poni«!zja}e1t

«~o=o

PZU dla rolników

,

20.11! .. Ptaki ciemistyc'll krzew6,,,,..

PROGRAM D

Za~ieczyszczenie

.

-

- M~l Sedaka.
Gwiazd• tygodni&
John Gardner - „Grendel" odc. 12.00 Serwis Trójki. 11.05 W tonacji Trójki. 13.00 Juan Marse „Wróodc. 13.10 PowC'l pewnego dnia" tórka z rozrywki. Ił.OO Dzieła pierwsze 1 ostatnie - Mo:tart. 15.00 erwls Trójki. lS.OB Rockowe archiwum
- aud. lS.4-0 Rafael Alberti _ poeta
do
Zapru:tamy
18.00
hiszpański.
na orient
19.00 Moda
Trójki.
1w1ngu, 11.50
Troch•
19.30
aud.
„arend~"
John Gardner
odo. ta.OO Caly ten roclr: - P!gbag
10,łS Wa~ty muayczne.
- aud.
21.00 Koncert brao1 Haydnów ara Dale Clevenger (1) - aud. 11.ł~ Ksląt
ka tygodnia - D. Paasent - „Bal22.05 Inf. aport.
wall pod kluC21".
22.45
22.15 I<ronl·k a nowe.go ja.zzu.
Posłuchać warto. 23.00 Opera tygodnia: G. Verdl _ „Otello" - aud.
23.IS Czu relaksu. 13.50 John Bratne
„Jedyna i ostatnia mllość" - odo.

WTOBB, H STYCZNIA

malowana. 12.4& Rolniczy kwadrans.
13.00 Komunikaty. 13.10 Radlo kierowców. 13.30 Słynne uwm-tury, 14.00
Wlad. 14.01 Magazyn muzyczny. lft.00
18.05 Muzyka i aktu·a!noścl.
Wlad.
18.00
17.30 Ten stary dobry jazz.
Zima na budowie.
18.05
Wla.d.
18.00 Madnia,
Jtonceri
18.20
11.28 Chwila
gazyn informacyjny.
muzyki. 19.IQ Radio dzieciom: „Drwal,
20 .00
dziedzic" - aruch.
diabeł i
Dziennik. 20.u Koncert tyczeń. 10.40
Leczeni.e tej w IUinł• nieznanej, a trudno wy- W
Walentln
20.45
taktach.
kilku
krywalnej choroby, trudno umać za dobrze zor- Rasputin „Potar" tr. 20.55 Ko1anlzowane. Poglądy ginekologów ró:lmlą 1111 w munikaty Totalizatora. 21.00 KomuniNajwytna jut katy. 21.03 Kronika sportowa. 21.15
tej kwestii cz-:sto diametralnie.
pora, aby utworzyć w Lodzi specjalistyczną po- Koncert !-moll .22.00 Wiad. 22.05 Na
różnych Instrumentach. 22.20 Klasycy
radni• leczenia toksoplazmozy.
23.25 Chwila
('li. Cb.) operetki. 23.00 Wiad.
muzyki. 23.30 Poetyckie prezentacje.
oo.
dobran_
na
Melodie
23.50

jednak

jest

poronienła

Ginekolodzy, · którzy podejrzewają • 1wolch paojantek toksoplazmozę, kierują ,_ na epecjalistyczne badania laboratoryjne do ZOZ Dermatologicznego. Mogą się tam równie:!: zgłaszać pacjentki
bez skierowania. Wykrycie choroby l ·stwierdzenie tak zwanego miana dodatniego, kwalifikuje do leczenia, niesiety, trudno dost~pnymi medykamentami. Gwarantuj• one jednak , całkowitą
rkuteczność terapii. W ciągu roku laboratoriwn ZOZ
Dermatologicznego dokonuje ponad 7 tys. ekspertyz. Z ponad 4 tys. pacjentek, które zgłaszają lrilł
na badania, tylko u I tys. nte •twierdza 11111 tok.oplazmozy.

*•

Ich rozwój

..

~.
~

1
1
1
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oraJ. częściej spotyka się pogląd, te informacja jest dzi4
takim samym towarem, jak chleb l dlatego cz.y
chcemy lego czy nie - musimy skomputeryzować kraj.
Szczególnego rodzaju informacją 11ą wynik.i badania opinii publicznej. ::;tanislaw Kwiatkowski, szef rządowego centrum badania tej opinii, pisze w „POLITYCE" o różnych uprzedzeniach wobec materiałów dostarczanych politykom przez
jego placówkę.

masy,

stają, się siłą,

materialną,..., alo •twierdzenie to odtylko do idei pozytywnych. Tak myślą,cy ni•
na podobnej zasadzie materiallzuJą, 1lę Idea
anty1ocjalistye zne, Ze to, co 1ublektywne, Jeśli krą,:17 wśród
ludzi i ma rozległy zasięr 1połeeltll)', st&Je 1ię faktem obiektywnym, , z którym mą,dry polityk musi 1ię liczyć, nawet jebędzie to nieprawdopod obna plotka, rozmUaJą,ca 1lę a laktyoznym stanem rzeczy.

1ię chętnie
dopuazczają,, :te

•n

Są, także tacy wśród poiltyków, którzy owszem - chcieliby wiedzieć, ale woleliby zachować to wyłącznie dla 1iebie.
Faktem jest, :te stan umysłów, nastrojów społecznych, 1tosunek obywateli do władz I polllyków, czyll tzw. morale narodu, są dziś ważniejsze dla obcych wywiadów nit 1tan uzbrojenia, który znacznie łatwiej ocenló i policzy6. Ale wiadomo teł, te a koniecznych orranlcze6 można srobl.S bariert
nie do pokonania. Są I zawsze będą, kontrowersje wokół tero, oo wolno, a czego nie wolno publlkowu. 01oblścl1 J•1tem •• 1zeroklm publikowaniem wyników badania polskl•J
opinii społeezneJ. Arsumen&, ie odsłanlalll)' 111,· przeciwnikom
nie Jest pnekonywają,cy 1 wyniki bada6 a nu w Polsoe lll
na Ol'ól dla nu macnie korzy.ainleJ1u w 1w0Jej W)'mowłe
propapndowe J nit to, oo 1łę irwyklo
aa łea łemaff.

,,c111•

aide rzetelne dane atatyst,czne ' ' ilródłem wielu 1e1a-

nych lnfonm1cjl. Oto co pllze o nanej kadrze naukowej Ewa Kluczkowlka w 1tudencklm
tygodniku
„ITD".
„Kadra polskloh naukowców 1łarzeja 1lę. Nalely to rosumle.S dosłownie. O Ile Jeszcze w 19'15 roku na iłu profesorów mo:łna było znale:f:ó Jednego ponl:teJ 19 lat, ło w dzl11lę6 lał pó:!nlej Jeden przypadał Jut tylko na tysiąc. ZakladaJą,c, te pny obowh,zuJl\CYm systemie awamowanla w dziedzinie nauki I tak „miody« człowiek a profesorskim łyhdem
Je1ł ewenementem I nie nale:ty pośwlęcaó mu zbyt wiele uwaJI, to Jednak w następnych wiekowych przedziałach moł
na bJ 1lę 1podzlewać nieco lepszych proporcji. Ale I łu nie
Juł lepiej. Dwana~cle lał łemu niemal eo czwarty prof11or
brl ezterdzlestolat klem, a w roku 1985 Jut tylko o§ml11 s
kddych 1tu zallczy6 by mo:tna do tej rrupy, Wszystkie por6wnanla profesorskich lał wypadają, na nlekorsyg6 wspóloze1neJ kadry, Dokładnie .ten sam proce1 „słarzenfa 1lę.. ob1erwowa6 mo:łna wśród docentów''.

'1'1 dane powtnn1 bJc! ągnalam WJ'ID~ł&ąm po4J.aa PnN
władze łrodków zaradczych, odblokowujących karier• naukową, młodym talentom.
·
aklm 1&Inym 1yjplalem Jeat W7POW1ecli cbrekiora Iaatytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnościo
wej, prot. Augustyna Wosia, w rozmowie s Marcinem
Makowieckim na lamach ,,ZYCIA GOSPODARC ZEGO",
Temat: starzenie się wsi:
·
.,Stoimy (.„) w całym rołnlćtwle przed dylematem braku
młodych kandydatów na kierowników rospodaratw, Rzeczywiście, mamy małe 1zanse na to, aby wymienić Z--Z,5 mln rolników. Takiej liczby kandydatów - dobrze przy1otowany ch,
młodych, prężnych, którzy chcieliby prowadzl.S takie irospodarstwa, jakle obecnie aą, - nigdy nie znajdziemy. Natomlaał nie
będzie trudno§cl ze znalezieniem pół miliona łaklcb rolników.
Tymi kandydatami powinniśmy zatem lntereaowu •I• przede
wszystkim, bo od nich zalde6 będzie pnyazlojć, łua. produkcja, jeJ efektywność, koszły I w osóle atabillaacJa rrnlal.
Oznacza to, te te pół miliona, ozy tei 600 ty1o nowo011et1117oh
roapodaratw, które w prz;v1zlo§cl będ' błnłed, powinno maJdowa6 1lę w polu widzenia pollłyki, 1y1tema edakaą'1aeJ„
prorramów wyposa:łanla w llrodkl produkeJI, wsparcia kred.J'•
towero Up. Nie oznacza to dy1krymfnacJl fnnycb 1ro1podannr,
ale na wszystkie cele produkcyjne •rodków prawdopodobn i•
nie wystarczy. Wobec tego niezbędne Jeat aelekQ-wne podeJjcle",

•
1

w.al! 11• będzie w atoltey Dolnego Sląska, wyjątkowo, w latach następnycli ma powrócić
do Poznania. - „lnterfa.shion"
- pfZ3"najmniej w założeniu ma być imprezą lódzlką.

mieacl:eA biurowych. Kc.ajow•

producenci- eksporterzy po-

przedsiębiorstwa zajmujące się
montażem wystaw nie kiwapią
się mają,c pelen portfel za...
mówieA - do podjęcia si~ tych

robót w Lodzi. Być może wyjściem byłoby 1tworzenie n.a ba~i• juł i.tniejąoego pmed~iębioc1twa, n.p. „BudTemu", własnej

jednoetk.i, parającej &lę tego typu wykonawstwe m. Jedn<>orazo...
wy wydatek procenrowalby w

miasta
wspólnie z
organizatorem - Zarz"dem MTP, robią wnystko,
aby łódzkie targi były Imprezą,
na europejskim poziomie. W ramach Komitetu Organizacyjne go powołano kltkanaścle zespo-

dajemy w

myśM

gów

Kaiątk! w
~lllie imprezy

-

TA RG I

TO

p~acy.

Poznańskie.

TarWarazawie, wszywystawiennicz e
Od nle-

Kabowtcach w cyklu d,wuletnim odbywaj" Si!S specja11stycz.ne salony Ba.ltexpo" i „Simmex". W ble_
tącym roku we Wrocławiu :rorgani.rowa.n.a będzie Międzyna.r<>
dowa Wystawa
Komputerów
Inforsystem" ora.z
Midzyina~owe TaTgl Odlzieży, Tkanin,
D.ziew.larstwa i Wyrobów Skórzanych „IinterlashiOl!l" w Lodzi.
O Ue impreza w,rodawska <>dby-

leczeństwo („.).

I tak na zakończenie nasuwa ml 1lę pewna reflekaJa natury praktycznej. Mianowicie cz7 dyrektywom kościelnym dozdobienia świątyń, ulic, domów w okresie plelrrzymkl paplda nie powinno towarzyszy6 wezwanie wieni;veh do nynów zbiorowych obejmujących • porządkowanie lirodowiska .._
mieszkania I do wzmotoneJ łroskl o przyrodę I urz'dzenla , publiczne, a w odniesieniu do Jednostek - przekonywani a o potrzebie wyzwolenia się od uzaldnleń patoloclcznyob I podnie1lenla kultury zachowań międzyludzkich. W ten 1posób mo:tna by celom kongresowym, mówiącym o awlą,zku eucharysłll
z tyciem ludzkim I o potrzebie godnego przyrotowanla 1lę do
Jubileuszu Zbawiciela Swiata w roku 2000, nada6 równie! wY•
miary cywlllzacyjno -praldyczne, odpowladaJą,ce potrzebom polskiej codzienności I sprzyjające pragmatyczny m układom polskiego pluralizmu śwlah1poglądowego,
którego długotrwała
koegzystencja strategiczna zdaje się nie ulegac! wątpllwo,cl".
tyczącym

Mn lnł. Wiesława l!ltanlnew1ka z ZPO „Próchnik", członek
Rady Konsultacyjne j przy pn:ewodniozl\C)ym Rady Państwa.

Nie ma równlel łeateTa.lnego
wy:!OO<na;wcy zabudowy obydwu
bal. Chodll! o lll"Ob!enle tzw. etaldu, a więc za.projektowa ni•
i W)"konanl• atoi9k, wystaw i po.

sygnały,

Jat rodzina I

W1P6łpr&cownłcy pnyJęłl m6J
w radzie? Byli zaskoczeni jak ja. Załoga
„Próchnika" uważa, że moja obecnośc5 w tym
i:remtum to wyróżnienie dla całej załogi. Ale
.wiążą :r; tym ~ktem i nadzieję. Już. teraz pytają o program naszych spotkań, działań. Na razie jednak za wcześnie o tym mówić.
Sprr.W7 wedłuir mnie najwamlejsze T W Ło
dzi, pr~emysł lekki, jego kondycja i perspektywy rozwoju - to podstawowa sprawa. A zrentą 1
nie wyłącznie dla Łodzi. Ten przemysł nas ubiera. Jego restrukturyza cja lety właściwie w intere. si• wszy1tldch. Pracujemy w trudnych warunkach. Często brakuje surowców, środków pomocniczych, urządzeń, części zamiennyeh. Jak w
tej sytuacji planować produkcję? Jak planowa6
eJtspori? Z tego co jest pod ręką robi się czę
s~o nie to, co jest 1połecuiie potrzebne, ale co
mot.na. Efekty. znamy wszyscy, W sklepach wielu towarów nie ma, a tylko bywają. Trudno układać aoble wydatki domowe, planować budżet. Kupuje si• to, co się akurat spotka, choć
potrzebne być moie w domu za rok, czy dwa.
Wówczu jednak mot.na tego ~owaru nie dostać,
albo będ:r:ie ktlka razy drożs-zy. O tym mówią
łódzkie kobiety.
.
Denerwujem y 1łę, le na pokazach mody, wystawach są piękne rzeczy. W sklepach zaś szaro.
My w „Próchniku" znamy tego przyczynę. Atrakcyjnych tkanin t dodatków jest mało. Starcza ledwo na eksport. Zima jest w tym roku
ostra, a kupić ciepłą odzie!, buty bardzo trudno.
Gdyby ze sklepów z O'buwiem wyrzucić letnie
pantofelki, na półkach bardzo by ałę przerzedziudział

ło.„

Cą ło mor:" b16 takle sprawy dla radyT My-

łlę, te tak. Jest wśród na. wielu specjalistów
od 1praw gospodarczyc h. Choć występują cza-

sem z r6inych pozycji, mote tym łatwiej znajdą rozwiązanie I łrodek. W katdym razie nie
motą ich nie widzieć.
Notowała: EW A ŁUKASIEWICZ

Pocz ta z szybkością
... konn ego tram waju
I

nadchodzą

:te niektóre organizacje odwołują się nawet <>d decyzji obligująqch
je
do odnowiemia
klan.
L6daJkie targt będą egzaminem
A«'ÓW!lO dl.a ich organih:atorów
- MTP, łÓ<l7Jklich spółek, wł.a.dz
miut.a, a.le równie! dla wszystkich za.kl.adów pracy, Instytucji
i na.a samych. Na targach mot.
na zarobi6. Jest szansa o:tywienia handlowego miasta, §oiĄg
nlęcla atrakcyjnej masy towarowej, stworzenia - na przyzwoitym poziomie obsługi
gastronomiczn ej i kulturalnej.
NaJt>ierw trzeba jednak zapewnl6 godziwe
warunki pobytu
tarirowycb go~cl 1 za.prezentowania Ich oferty handlowej.
ZYGMUNT CHABOWSKI

kapelu1ą

w".

Orpinlueja konsumentów 1 Medlolenu przepl.'owadz1'1a praktyczne
badania, których wyni•k l opublikowane ostatnio wskazują, :te śre
dn.la szybkośc5 przekazu korespondencji w dzisiejszych Włoszech rue
prze!«'a<l'L& 10 !on/godz., czyli jest
nit.sza od szybkości kOl!lilego l. amwaju. List wystany z Mediolanu
dt' oddal()nego o 400 łon miasta Jdzle Hl dni, .a do oddalooego o 50
Na WS<Zystlto
Viterbo w centralinych Wloozech km Varese - li dm,
Poczta włoska

I

Tyma.Mem

I eupek z 1yrnetem ,,Interfashlon" .
Obsługa targów laik równic
pr.aoownicy łóchllclej g.as~lt
powinni l mają być ubrani w
$J>eCjail.ne stroje, będitce reklam" przemyaru od'ZlUowefO, Jes<t
to chyba n.ajlep.srza form.a promocji wyrobów. Na razie jednaJk taden z .zatkl.adów konfekcyjnych, Jak rów:m& Zr.zes:zenie
Producentów Odzieży nie wykazaly zainteresowan i& tą, spra-

społeczeństwa.

J'oto1 A. WACH

również p<>myśleć

w formie reklamy ubiorów, tkanin,
dzl-ewiarstwa I wyrobów
akórzanych w witrynach głów
nych aklepów przy ciągach handlowych w centrum mia.si.a.
Trwa proces odnawiania ścien
nych reklam w wielu punktM!b
mlaata. Modernizacji musi ulec
ponad 40 ścian w mieście. Najwy:ts.za Jut pora aby linstytu.cje
I za.kłady pracy, których relclama widnieje na ścianach, czę1tokroć w opłakanym stanie, zainteresowały się ich remontem.

WI - udekorowane llOllłanłl fla·
pmł łarsowymt I Lodzi, plakatami I łarrowyml emblematami,
Dostępne będą,, rłównie w 1lecl placówek „Ruchu", rozmaiło
drobiazgi I upomlnltl łypu dla·
ropl5ów, portfeli, breloków, ło·

Ta ro:rmowa peezy Jlł ł on!dmtela. Bo po
pierwsze do wywiadów nie przywykła. A poza
tym jeszcze nłe zebrała myśli na tema.~ tego
spolecznego ciała, którego tak nagle, z zaskoczeniem dla 1amej siebie, stała 1ię członkiem.
MGR INŻ. WIESŁAWA STANISZEW SKA, 18
lat pracy w „PróchniWti", zawodowo zajmuje się
elektroniczny m przetwarzani em danych. Człog.
kostwo w Radzie Konsultacyjn ej prą przewodniczącym Rady Pa6stw& powie - w S6osobowej grupie, gdzie znałado aię tak wielu
znamienitych , powszechnie znanych ludzi, traktuje jako wyróżnienie. Podczas pierwHego spotkania - doda - z uwagą przysłuchiwałam się
jch wypowiedzio m. Z uwagą i 1 aatysfakcją.
Głosy były różne. Mówiono bezpośrednio, krytycmie, często nawet ostro, ni• omijając trudnych problemów. To była prawdziwa dyskusja.
W niektórych głosach wyC'IUłam 1 moje wła1ne obawy. Najważniejna .to - nie być jedną
z rad, jednym z licznych ciał 1połecznych, które istnieją. Swój udział w radzie traktuję m.łn.
jako motliwość przebicia się ze swoimi uwagami, wnioskamł lud:r:i, środowiska, w którym
pracuję, do ośrodków decyzyjnych w kraju. Ale
uwatam teł, ie mój udział w tym gremium
będzie dla mnie takie nauiką.
W trudnych latach 1983-85 byłam przewodniczącą NSZZ Pracowników ZPO im. Adama
Próchnika. Poznałam wiele spraw nurtujących
nie tylko moją załogę, ale cały przemysł lekki.
Wiem, te do dziś wielu z nich nie udało 1lę
rozwiązać. Wiem, ie rada nie ma funkcji decyzyjnych. Jest to forum wymiany opinii, myślt i
poglądów. Ale wierzę, te na decyzje ~zlemy
wpływać, te głos nasz liczyć si• będzie przy Ich
podejmowani u. I ie wniesie on wiele nowego
i dobrego w nasze iycie społeczno-g-0spodarc:.ze ł
polityczne, naukowe i kulturalne. Bo w redzie
są przecie! ludzie rótnych zawodów, ropna!.tych
przekonań i światopoglądów pTzekTój całego

Moto.a

o 1wollltych biletach wizytowych

RY NE K!

wyjątkiem

monop<>ll7'0Wał Poz.nań.
d.a'Wlll& w Gdańsku i

zdowych ustawione zostaną reklamy zarówno samej łmpre"Z)',
jaik równie! łódzJkich spółek I
gł6wnych eksporterów. MlasłlJ 1:1ozegcSlnie rlówne ołl\gl handlo·

reb "foliowych,

aa-

klientów zarówno spółek teltstylnych, „Skórimpexu" , a tak·
że przedsiębiorstw warszawskich
„Polcotexu", Coopex·mu" i
„lnnexu'' rozesłane zostały oferty I zaproszenia na „lnterfa1bion". Pozytywną odpowiedź nadesłały Już miasta zaprzyjaź
nione z Lodzlą: Iwanowo, Tampefe, Gabrowo, Szered I Karl Marx
Stad&. Być może uda 1ię ściąg
nąć, na. czu trwania targów,
prudstawiciel i ?.agr8iil.!C2lllej gaatronomii, co w .znacznym Btop_
niu uatrakcyjniłoby
ta.rgi dla
21wiedlzających.
Nad uczęstnic
twem w l<>rmie kl~w myślą te:ł wszystkie łódzkie organizacje handlowe.
TarJi będą teł okazją,
szczególnie dla mniejszych produoen tów - do zaprezentowania 1wolch możliwości technicznych I technologlczn y_c h w formie 1pecjalnie przygotowany ch
kolekcji. Będą one prezentowane n.a miej&CU - w zaikladach

dąc Jednocześnie znakomitą reklamą targów. Prtzy truach wja-

łów problemowych ,
od,poWiechla.lnych za takle 1fery miejskiej rzeczywistości jak lromun~kacja., handel i gastronornda,
łączność, imprezy towa.rrzyszące,
wyostrój plutyC7l!ly. Trwają, prace remontowe i modernizacyjn e
w Pałacu Sportowym oru WJ·
końozenlowe w nowo budowa·
nej, w bllsldm 1~edztw!e pałacu baU aportowej, Obie In·
we1łyeje pozwolą, uoferowa6 zarówno wystawoom krajowym Jak
I za.granicznym ponad 6 tys
metró\Y kwadratowych powierzchni wystawiennicz ej. Dochodzą,
do tego pomleszczenłs Politechniki Lódzklej, a takie potężne
zaplecze recepcyjne siedzib łódz
kich spółek handlu zagranicznego. W obiektaoh socjalmych PL
zlokali.wwane mog:i, być .zarówno jednostki organizacyjne targów, jaik równie! odbywać się
mogą pokazy mody. Przewiduje się, te orga.ni1?.0Wme one bę
dą zarówno na terenie obydwu

miesi~Cłl

kończy się proces akwizycji ua
łódzkie targi.
Do wszystkich

(dla handlowców).
Opracowane zos,tmy l- "' w
trakcie
wyikooaI}ia. · elementy
plastyczne i grat!C2111e, które stanowić ~li ozdobę miasta, bę

Władze

Od::r mówUll1 '!'arg1 Międ!J:1ncodowe, 1lo automatycznie doDo n1edawna., z

Jeszcze w 6ym

hal ta.rgowych (dla lil!erokleJ pubłlczności), jak równiet w PL

głównym

Je§ll zestawimy te sformułowania a pnyJęłyml w programie partii, czy \V programach, które rysuje PRON - wlda6
daleko idącą zble:tnośó. Obecna -sytuacja w Polsce, a równle:I
I współczesne procesy cywilizacyjne, wysuwają, na plan pierwszy dobro człowieka, jego rodzinę, a co u tym Idzie - 1po-
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również

przyszłości.

W 198'1 r. wdmiem1 udział zarówno w wiosennej jak I Jesiennej edycji targów w Brnie, Lipsku, w Zagrzebiu i Budapeszcie oraz Bukareszcie. W ZwiJłZ
ku Radzieckim
przewidziano
trzy imprezy. Tradycyjna wystaw.a „Sdlełano w Polszs" odbędzie się tym razem w bl'lningra.dzie, .a wezmą w niej udz!al
wnystkle ród%kie spółki tekstylne, a także ,,Skótiimpex". Jeśli
chodzi o Zachód to uczestniczyć
będziemy w li lmpreruch. Najb&rd.ziej prMti:Wwe wystąpienie
to Targi Flamandzkie w Gandawie, gdzie Polska Jest iro~ciem
honorowym.
Do Belgii zjadą
talde _ we wmeśniu - I lódlzkie centirale, aby zaprezentować
przegląd
możliwo6cl technicznych l teclmol<>giczmych polskie-go pl'Zemysłu
włókienn i czego.
Obecni będz!emy1 w Wiedniu,
Pary:tu, Salonikach, Barcelonie,
Kolonii, Sztokholmie I Bazylei.
Te <>statnle targi dila łódzkich
~6łek, a 1ZOZególnie „ Textillmpelllll", na.Ie:t" do najwatmiejaeych. Obok klasyainego wystą
pienia handlowego przew!d.Zllany jl9t pokaz mod)!, a tailde
kiet'l!IlMI wyrobów tekstylnych.
Oata.bn.ie doświadczeni.a „Textillmpexu" wskHllJlt te organmcja pokazu mody, mimo ta wymagająca wielu prac orga.n.iucyjnych, .a ta.kt.e rutkł.adów finansowych, przynosi .znakomtte
elekty w postaci zna=ego :zal•nteresowani.a
klientów, oo !Z
kolei owocuje nowymi kontratkta.ml. Pod<>bn1e rzecz ma się rz
klemiaszam1.
Bezpośrednia
sprzed.at towaTów z firmowych
zalk!ladów budrzi .znamme ofywienle ta.rgowej l!!llenteli.

budować cywilizację miłości.

ł

zarobić

tycznych.

w „PRZEGLĄDZIE TYGODNIOW YM", w ramach f:T·
klu wypowiedzi „Co się zdarzy?" (w 1987 r.), prof.
Antoni Rajkiewicz pisze m.lri.:
„Przeglądając materiały programowe zwlą,zane a Kongresem Eucharystyczn ym I wizytą paple:ła, znalazłem łam IZlreg sformułowań, które zachęcają do wiary w łen po:tą,dany
Przebieg I konsekwencje wizyty. Czytamy tam o potrzebie
przyczynienia się wiernych do ładu narodowego, do budowania
braterstwa wspólnoty Polaków, o t1rzezwycię:tanlu blerno~cl
pesymizmu, niewiary w mo:tllwość odnowy. Stwierdza 11„ :t~
Kościół w Polsce nie pragnie dla siebie udziału we władzy,
pragnie natomlasł slutyć dobru człowieka I 1poleezeństwa, chce

a razie nęka nas zima, a wraz s nią ujawniają, 1ię
stare zaniedbania. Oto smutne wieści dla miłośników
odpoczynku w górach, zamieszczone w „PERSPEKTY WACH":
„Sezon zimowy w województwie nowosą,deckim nie aapowlada -1lę ró:towo. W wielu miejscowościach brak wody, a dotyczy to m.ln. Bukowiny Tatrzańskiej, Kościeliska, Mp.szyny,
Szczawnicy. Wojewoda nowosądecki upowa:tnil wlęe naczelników gmin I miast do ustalenia preferencji w poborze wody, przy których turyści muszą, oczywiście, być na 1Zarym
końcu. Trudno stałym mieszkańcom, 1zkołom, 1zpUalom Itp.
odmawiać wody. Ruch turystyczno-w ypoczynkowy będzie więc
lgranlczony. Chyba ż<> spadnie bardzo obfity •nleg, potem nadejdzie odwilż I stru•1yld ożyją. Dziwi jednak, te łrzeba 1lę
zdawa6 na laskę pogody, Co zrobiono np. dla zespolenia środ
ków lokalnych, centrów turystyki I uzdrowisk oraz mo:tnych
'Zakładów posiadaczy domów wczasowych, w celu budowy
studni głębinowych, zbiorników retencyjnych Itp.? Oczywi§cle,
nie dziś, lecz w cl~gu kilkunastu minionych lat!"
A może rację miał ten, kto wymyśliJ nową „hecę" „PRZEKROJ" wydrukował - że
„Bez komputera, nic do głowy nie dociera",
Tak, infonnacja to dziś towar, ale Informacje odebrana
w porę I natychmiast wykorzystana, to towar bezcenny.

PMI' •4

Polskie centrale handlu zagraniczne go jak

,,Bywało, :te obra:tano się na subiektywizm I ostrość 1poloodczuć, ich krzywdzą,cll dla władzy wymowę. Okazuje
aię, ie mo:tna wiedźieć z podręcznika, i:i „fdee, które opano-

noai

się

a;

siadający indywidual ne koncesje, traktują targi jako najbardziej wsz~chstconny
sposób działalności promocyjne j. Na uczestnictw o w imI?rezach wystav.:1enniczych
przeznaczan ych jest blisko 40 proc wszystkich nakładow na .promocJe. Zdecydowana większość naszych wystąpiPń to indywidual ne uczestnictw a pozszczegolnych firm. Liczba wystąpień kolektywny ch, koordynow anych przez P.>lską
Izbę Handlu Zagraniczne go, oscyluje wokół 25. W roku ubiegłym było ich 22,
a plan na rok bieżący zakłada 26. Najwięcej, bo 11, odbędzie się w krajach socjalis-

cznych

wują,

•

Pokazać

LLD

cm4u tJ"tułem ebperymentu 11'1.1.perekspresowe usługi, gwarantuj"ce
dostiarczenl1 listu w kore.!PO!ldencjl między
wlęknym! miastami
kr.atu w ciągu 24 godzin. Opłata

• taki Ust będzie wynos.iła - bilJest jedna.k rada. gatela - 20.000 lirów, czyli ok. 14
wprowadziła w lty- dO'larów.

j

„,4-"
111• •~'ł

Ili

~

VIDEO DYSKOTEKA
INTERTOUR SPOŁKA Z O.O.
oferuje państwu organizację imprez typu

PRZYJĘCIACH

WESELNYCH,
STUDNIOWKACH,
.... BALACH SZKOLNYCH,
.... BANKIETACH,
.... IMPREZACH KARNA WAŁOWYCH.

,=.=•.•.=.•,

Z AP RAS Z AMY.
J.

Łód:t,

o.o.,
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~

lód1kie

Zakłady

·

Termotechniczne
„TECHMA-ELCAL"

~
§

~

§
+ ZATRUDNIĄ: + ~
e tokarIY I frezerów - w pełnym I niepełnym ~

~

•

§

~

§
S

§
~
~
§

~
S
~
§

wymiarze czasu pracy '
§lusarzy narzędziowych; remontowych I produkcyjnych
§lusarzy - spawaczy
galwanizerów
elektromontera
szlifierza narzędziowego
lakiernika
stolarz{r
mechanika samochodowego
mechanika serwisu
fotochemigrafa
osoby bez kwalifikacJI do przyuczenia w zawodach: tokarz, frezer.
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O
9
9

e

•

9

•

§
§
§

•

§
§

Ponadto zatrudnimy 1
9 . kierownika sekcji planlstyczno-rozdzieiczej

§
§

• mistrza w wydziale produkcyjnym
9 technologów
9 konstruktora

~

~

~

S:
S~

~
S
~

§
~

9

S

S

I

li:!

InformacJl udziela I 1głoszenla
ul. D"brow1klero 2ł9,

Pracownlcsych,
Tł-59-lł w. 330.
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§
§S:
~

~
S
S
S

~

Nie przyjmujemy o..ób po porzlIC'enlu pr.acy.

pnyjmuJe

~

~
~

S:

oraz wypłacamy: nagrody jubileuszowe, dodatki stażowe,
ekwiwalent r:a deputat węglowy I na.grody z zysku. Zapewnfamy 1zerokf r:akret świadczeń Jocjalno-bytowych.

Dilał

!praw

tel. '3-28-0'7

lub

S

§
§
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FABRYKA PIERŚCIENI TŁOKOWYCH
w lodzi, uł. liściasta 17
zatrudni od zaraz na stanowisko:

~

•

e

Specjalistę ds. BHP z praktyką:
wykształcenie

Specjalistę ds. zbytu -

mum

średnie

Zb~u.

ekonomiczna z

praktyką

mini_.
w Di.

~S§S~

S

Specjalistę ds. eksportu - wykształcenie wył.sze - handel zagranrczny i praktyką.

§

Informacji w 1prawie zatrudnienia ud~ela Dział Kadr,
telefon cantrall i wewn. Działu Kadr 6'J-•0-43 wewn. 15'J, 152.
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SPECJALNE ZAKlADV
JUBl'LEUSZOW!
~
· TOTALIZATORA SPORTOWEGO
24 STYCZNIA 1987 R.I
hiuz•1111~·

~
~

e

Specjalnie wysokie nagrody pieniężne.
Specjalnie cenne i liczne nagrody rzeczowe1
4 11 samochodów osobowych FSO 125
Standard,
30 samochodów Fiat 126p 650 E
•
Standard,
ł 5 ciągników „Ursus" C-330,
6 telewizorów kolorowych „HeH01•,

I . ,.
§
§
~

~

S
~
~
§!

W losowaniu dodatkowych nagród rzeczowycn
biorą udział wszystkie kupony.
SKRESLAMY 5 CYFR Z 45.
Do piątku, dnia 23 stycznia br. można składać
w kolekturach kupony I zachować szansą na
.
milionowe wygranelll
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Spółdzielnia

~

101-k

Pracy

Rękodzieła

Artystycznego

,METALOPLASiYKA,,

I

stałego

poszukuje

wykonawcy

narzędzi I przyrządów specjalnych
w szczególności
wykrojników.
Inrorma.c}l udziela Dział Techniczny w siedzibie Za1'%łldu
w Lodzi, ul. Rybna l:S, tel. 57-:19-56.

.,„.„.;

Spółdzielni

pp

IFP

KRATY okienne, balkonowe, 61-06-78, O:i:imiński.
14539 '
TAPETOWANIE - krótk:le terminy. Gwarancja
Gła:i:owski 111-88-71.
783'
ZASLONY - firany retro, karn!Jze podświetla
ne automatyczne 52-92-19
298 I
Bauer.
CYKLINO W ANIE, lakierowanie, równlet ln.stytucjom. Kluszczyński 15762 '
87-20-511.
(220
CYKLINIARSTWO
V). 43-84-74 Dobrzyński.
36444 •
GINEKOLOG - codziennie 18--19 Mtcldewicza
18, 311-65-65 Kubaslewlcs..
14349 '
,.JOWISZ - Rubin" na113-24-58 Muprawa.
31144!5 ł
szyński.
TELENAPRAWA - „Jowisz". 48-18-81, Klażyń36603 I
ski.
RoTELENAPRAWA.
siak. 43-28-67. !M664 g
PRZESTROJENIA, fonia,
PAL,i$ECAM,
UKF,
wszystkie typy odbiormagnetowidy.
ników,
48-e2-18.
Inż. Fldler 36597 I
INSTAJ;.ACJE elektryespo 111.
86-lll!-llł
ne.
36&98 I
Drozdowski.
LODÓWKI - naprawa.
Pawłow&kl. !18-16-88.
3114911 •
anZABEZPIECZANIE
I tapitywłamaniowe
cerka dr:i;wl, unczelnianle okien, drzwi harmonijkowe - zakład zrzespółdzielni.
w
szony
Turscpmld. '!'el. 43-27-74
366l51 a
(B--16).
EKG u pacjenta. 117-5:1-55
15085 1
Drozd.
bezCYKLINOWANIE
lakierowanie.
pylowa,
Starenga. 112-20-37.
DYWANY,

tapicerkę
todą

111n11111111111111111111111111111111111111111nmnnmrm

§
§
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PRASOWE ZAKŁADY
GRAFICZNE
w lodzi, ul. Armii Czerwonej 28

§

s

§
S
§

ZATRUDNIĄ

-SE

:

w hali maszyn

=
=

biegle piszącą na maszynie.

a

MASZYNISTKĘ

§

Warunki pracy i płacy do uzgod- §
nienia, tel. 74-96-77 lub 74-74-?.0 :S
w. 260. Zakład nie przyjmuje osób 5
·
po pol'.Zuceniu pracv.
Ti111111111111111mmm1111n1111111mmmnmmm1T
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Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Łodzi, ul. Wodna nr 40

ZARAl

ZATRUDNI
9
zastępcę

gł6wnego

księgo

wego
9 kierownika zespołu magazynów
e magazyniera
9 zaopatrienlowca
9 dezynfektorów
• robotników gospodarczyct1
9 sprzątaczki
• hydraulika
9 hodowcę zwf erzqt laboratoryjnych
Szczegółowych

~ormacttt

uddela

kierownik Działu 15łutb Praeownlcąeh.
klero-wnik Dsłału
tel. H-64-5'J oraz
tel.
Administracy,no-GOlpodarczego ,
74-11-12.

321'

,

n

n

f'J'

wykJadzlfty,
ayśc!my mepiorąoo-stąe\.

86-53-1!7, Bednanka.
15401 I

ŻALUZJE

prseciwsłone

MICHAL Mord&11 lł1Ubil
Skrzy- KRZYSZTOF Biniek
1181 T
studenckleg.
Lód:t, Rawska '7 zgub!I
36031 I
'BO I
817 g
WAM.
prawo jazdy.
wydechowe.
UKLADY
jazdy
prawo
ZGUBIONO
Judyma 20 UNIEWAŻNIAM zagubioNadkola.
Tadeun Rolka - Jurną pieczątkę: „Zakład
Int.
(od Traktorowej).
794 I
czyńskiego 32.
malarski~ Zdzisław Lę
36«26 1
Myszkowsk:l.
cockl, Lód:t. ul. Opie- EDWARD Miazek, Frande„NON-INSEKT" clszkaflska 175 Zl'UbU
10 Ld 410-33
kuńcza
zynsekcja, dera1ycacja.
prawo Jazdy.
oru rachunk.'I. na zalrurachunki.
Gwarancja,
800 •
pi<m.e materiały malar87-10-43 ,,Automat" Mi•k!e, ewidenc'ę :zakupio- MARIANOWI Florczaka•
361132 1
lewski.
1krali
Ku:!nlcka
wl,
nych materiałów za rok
chi0110 prawo jazdy ł
19811 - Zdzisław Lęgoc
inne dokumenty.
720 g
-···••i••---kl.
185T'r.
=::z:~~·==
PIOTR Krukowekt - Ju- UNIEWAZNIA 1lę zagullanowska 1 zgubił prabione prawo wyk<m.y·
SKI.EP el•ktrot.chnJcimy
T72 g
wo jazdy.
wania zawodu lekarza
dostawców ANDRZEJ Ward1yński poszukuja
nr PT 205 Małgorzata
86-113-11.
brani.
różnych
Stare 4
Laglewnikl Całka-Majew~ka-Kemi·
83Q'
qubil prawe fudy.
nr, Narutowicza 60/10.
.TECHNIK pnetwórstwa
16820 a
788 I
tworzyw 1ztucanych I
gumy, 1ot6wka, samochód - podejmie współ
pracę. I.isty 18l521 !łiu
Przedsiębiorstwo
ro 0,głoszeA ll!enkiec:ane. 111-39-58.
piń~kl.
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• referenta ds: reglamentacji - w niepełnym
wymiarze czasu pracy.
Praca w oddziałach przy ul. ul. Targowa 57,
Armii Czerwonej 1011103 I Dąbrowskiego 249.
Oferu~emy place wg zakładowego systemu wynagradzania

~

DOM (ga:i:, kanal!zacja,
n i edużego
zagospodarowany ogród POSZUKUJĘ
lokalu (Sródm!E'Ście) sprzedam.
600 m) 16495 g
33-65-38.
Konstantynów, Kwiato16614 g DWA p okoje kuchnia, tewa 34.
lefon, wszystkle wygoSEGMENT (w rozliczeniu
dy, parte;r, kwatcrunkokupię.
M-4, 62 m) plus działka zamiewe
Listy 16480 Biuro Ogloni~ na cztery pokoje,
szeń, Sienkiewicza 3/5.
telefon.
kuchnia,
DOM sprzedam. 16-57-10
16441 g
57-40-23.
16293 g
STUDENT poszukuje mie.
szkanla. Tel. 36-60-66
=.,•.iii._iii,...
.=.=••=.=.
702 g
wewn. 313.
::::::.h~:=~~~=:~:::~:~
'""' •• ••••• • ••„ „ · ••·- STUDENT poszukuje pokoju - z niekr~pującym
wejściem 36-06-46.
sprzeSUKNIĘ ślubną 812 g
dam Malc:i:ewsklego 35/1.
na
836 r POTRZEBNY lokal
krawiecką
pracownię
WIERTARKĘ stołową (Górna). 84-1!'7-39.
9i)rzedam. Plueczna 28.
1649'7 ł
781 li
mieszkania
POSZUKUJĘ
KOZUCH damski., męską
787 g
55-41-59.
kurtkę nutrie, froterkę,
komfort9-gazo- POSZUKUJJI;
płytkę
lodówkę,
wego M-3 1 telefonem
sprzedam. Tel.
wą Płatne za
od zaraz.
8~ g
157-28-154.
rok. Listy 1M61. Biuro
PIERSCIONEK zloty SienklewiOgłoszeń,
sprzedam. 84-15-21.
cza 3/5.
16548 I
dwu-,
MIESZKANIA
pisania
do
MASZYNĘ
(najtrzypokojowego
,,COntlnental" - sprzeWidzewchętniej
dam. 74-48-65, po 18.
• Wschód) - pilnie po16622 Ił
111-87-07.
szukuj~.
,.AMSTRAD'' 8128 sprze111861/16463 g
84-30-48.
dam. 15-:ll!-76. 16596 r
OVERbOCK - stębnów
kę „Pfaff", do spodni
,
1pr:i:edam. Brzeziny, tel. -· .••••• , •••• ,„,., __
g
16592
25-61.
LACIARK.I typu „Singer"
sprzedam. Tel. 36-05-27. PRZYJMĘ pracll na overlock I stębnówkę. No793 g
po 17.
wak, Zbaraska 18 - l!
AMSTRAD CPC-11128 (ko856 g
po 16.
lor.) sprzedam 43-14-89.
szycie spodni
PRZYJMĘ
768 g
po
etatu,
1/2
proste
.lub
ORGANY CT610 „Casio''
15. Listy 16613 Biuro 0- sprzedam. Kościelna
Sienkiewicza
gloswń
755 g
I m. 11 po 15.
3/5.
"RUBINA 714p" - sprzeTECHNIK chemik, prawo
dam. Tel. 74-511-113.
podejmie
„B"
ja:i:dy
798 g
pracę w ~ktorze pryAUTOMAT do bitej śmie
32-31-50.
watnym
tany - kupl• 86-53-49.
.Y32 r
tanio sprze..
,,ARIĘ'' BLACHARZA samochododam 14-43-93.
- .
zatrudnię
wego 7lll I
155-44-~ (od 18 do 20).
SKLEP - 1Prudam. Ta766 I
trzańska 28/7.
na
111529 g POMOC domowa dziennie
godzin
kilka
POMIDORY nasiona najbarWarunki
potrzebna.
karłowe,
wc:i:eśniejsze,
dzo dobre. Piotrkowska
„Nestor",
aruntowe: '
745 i
203/1.
„Person",
„Talliński".
„Florenta", „Manitoba" POSIADAM lokal, podejm~ chałupnictwo. Listy
wysyłam za zaliczeniem
16587 Biuro Ogłoszeń,
pocztowym. Jan Różyc
Sle-nkiewicza 3/5.
ki, Kutno, Chopina 19.
przyjCHALUPNICTWO
35416 g
toczenie w drewmę "COMMODORE" C16 (116)
nie, posiadam lokal plus 4, gry, pro~amy
48-21-26 po 111.
1Przedam. Beniowskiego
16580 I
16540 g
6.
SPRZEDAM: przędzę ba- RENCISTÓW do pracy w
przyjogrodnictwie wełnianą 30 tex, przemę. Beskidzka 135.
1ześciopunkto
wijarkę
g
16534
.
wą, Zd. Wola tel. 51-51.
poszukuje
16589 g SZWACZKA
pracy. Listy 16475 BiuSZAMPONIERĘ okazyjnie
ro Ogłoszeń Sienkiewl1pr:i;edam, 57-48-48.
cza 'J /5.
16588 I
podejmle
MĘŻCZYZNA
„COMMODORE" 16
pracę w sektorze prysprzedam. 84-65-06.
jazdy
(Prawo
watnym.
16585 g
„B" samochód). 43-35-39.
KOŻUCH męski - sprze696 g
dam. 51-14-74. 16576 8
PRZY JM1; szycie na overKANAPĘ „Barbara", borlock. Tel. 43-49-43 po 16.
apr:i:edam
do
714 g
165311 g
74-49-07.
MAGIEL ręczny, maszynę
__.., „ ...... _
„Lucznlk" 156 - s-przedam. 51-52-15. 16506 g
_.._."
SPRZEDAM komplet automatyki sterującej do
pie<:a gazowego c.o. 3/4 KINESKOPY regenefirmy „Honeywell'. Malracja, 57-33-00, Lubarbork tel. grzecznościo
15105 g
towicz.
588 ~ ANTENY TV - instalawy 30-81 po 18.
TARCZĘ widiową średni
cje. 33-22-93 Palpuchowca 630 mm, ,,Jawę 350",
15410 g
skl.
walizkowy TV
„Lucznlk"
komputery,
kolor,
91trzedam nowy magnetowidy przestra710-g.
16-47-94.
jam. Wykonuję lnterfaPRZYCZEPiii 11Datalnię ce'y, uklady automatysprzedam. 87-34-81 po
ki, Inż. Kamińsk!, Za700 g
20.
chodnia 75, tel. 48-13~37.
PUDET.Kl blat. - sprze14832 g
dam. ~•l. '4-24-44.
TELEPOGOTOWIE
57-31-76 Pentela. 14378 1
711:1 '
FOKSTERIERY uorstkoautomatyczne
PRAf.KI
wlose - 1Przedam. Be(polskie) PS663 - na16542 g
niowskiego 6.
prawa. 86-2!1-1'7 ('1-9),
SPRZEDAM velahteriery,
(18--20). Zawiasa.
1zczenięta rodowodowe.
3114111 I
g
16503
32-'Jl-49.
ELEKTRYCZNI! InstalaOWCZARKI niemieckie cje, 87-03-32, 112-54-86,
1przedam
nczenit:ta
15900 11
Obarek.
Prusa 30a/1 (po 16) ELEKTROINSTALACJE
731 g
Czajka.
67-23-62, Zimniak.
trójskokowy
CYK-CAK
16473 I
(goraeciarakl.) - kupię. MEBI.11: kuchenne, boaze111268 g
Tel. 87-04-00.
wykonuję. Mikurię 712 I
ta 78-78-04.
_ _ ,„ ......... NABIJAM napy - Ku~Roosevelta
mierczak,
_ _ .„,„,„ .• 734 I
TJ12. 36-53-40.
TRANSPORT elęt&rowy.
„OPEL AICO!la'1 1,8 D Tel. gr.zecm. 84-07-74
1Pnedam 1984 fOdz. 18--21. X"aniowski.
780 I
43-14-89.
611 li
' ZDECYDOWANI!: kuplę PRZEPROWADZKI. Ko:fabrycznie nowego „126p"
1tanek. 84-73-Tl. ·
&5-82-25 (po 18). 832 g
8M81 I
„Wartburga"
SPRZEDAM
PRZEPROWADZKI
(1978) po remoncie. OdT4-68-0ll, od ~8 do 20,
na
przedpłatę
kupi41
13923 g
Grzesiak.
198l5 r. "126p" lub „Po- USLUGI hydraullczne loneza". Tel. 115-19-15.
instytucje. Keller, tel.
16426 g
16537 g
74-60-14.
kłonicową, ZAKLAD usługowy nr 50
PRZYCZEPĘ
do
hydraul!c?Jną
pompę
MUSI „Swiatowid" !!Stara" 200 kuplę usługi w zakresie: wy7111 '
114-43-74.
ciS'Zanie, zabezpieczanie
POSZUKUJJQ pruu drzwi (blacha, blokady,
16572 '
62-33-19.
Instytucjom
zamki).
NOWĄ karoseri• „126p"
pn:elewem. 13-10-60.
- 1rup1,. 117-98-91.
16510 I
18601 r MYCil!I okien. !tachunk.1.
sprze(1m)
„1!1tp"
BB-87-33 Sdubeł.
dam. 13-33-27. 16265 g
1484T I
PRANI!l dywanów, wy_mycie okien.
kładzin,
rachunki.
Instytucjom
74-85-16 Bukowski.
-·······„~
16018 g
LOKAL. sklepowy - ku- MYCIE okien, &przątanie
plę. Listy 16493 Biilro
wnętrz. Instytucjom raSimińska
chunki.
Sienkiewicza
Ogłoszeń
15407 g
86-25-82.
3/5.
MIESZKANIA, nlerucho- NADRUKI, ręczne malotkaninach.
na
wanie
pośrednictiwo
mości Tel. 74-11-1!1 Bajerski.
handlowe. K.nlaziewlcza
36 (Julianów), 51-26-91, CYKLINO W ANIE, lakieRut.lrowsk.1, 12-17.
rowanie, 43-24-18, Trela.
15149 I
13851 •

~

I

Wysokiej klasy sprzęt audiowizualny, lumino!onia, najnowsze nagrania muzyki rozrywkowej, zapewnią pansiwu dobrą zabawę na

Zgłoszenia pnyjmuje biuro „Intertour" Spółka
ul. P!otrkOW'.lka 73/7'J, tel. 32-91-57, 32-65-38.

~

!

VIDEO DYSKOTEKA

....
....

...... ~.7
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::;winoujna podoListy 1130
Biuro Oglosze1'1 Piotr830 g
kawska 96.
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Turystyczne

wicr.a

„ŁOD%"

3/l!.

w lodzi, ul. Traugutta 6

•I•
dobenn&n,

PRzyBl.ĄKAf;,

zakupi od osób prywatnych
I lnstytucjh

mar-

••
•••

Ted.
ny
m I
'1'4-'74-86.
12 stycznia, Soda. 18.3017 w autobtlate „ T'T" aa
odcinku Piotrkowska · Sienkiewicza sarublono
mapy sytuaqjno-wy.oUprzejmego
kościowe.
znalazcę proszę o zwrot.
Przed.slęb!Ot'·
Miejskie
1two Geodeayjne, Piotr16:170 1
kowska 249.
ZGUB~ONO prawo judy
Marill.!l:i: Werner, Trenk16:164 I
nera 11.
UNIEW AZNIĄM usubt.opleczątk•:
ną
"Społem" Odds.

Władysław

oteruJem7 ko1'%Ylhie ceny. JnformacH
sakupu. Dlial

"WSS

Widzew
1klep 2003 Aa. Grudzta\.
ekl Eug. Lódł l'uw!ma
16468 I
49 /32.
UNIEWA2NIA Ili• :i:arubion!\ pieczątkę: „Krawiectwo I.ekkH! t BieGr dyna
liźniarstwo,
Starek, Lódł, Zbara•ka
22 m. 38, '3-ł0-84.
16512 I
ZGUBIONO prawo jazdy
Grażyna Star-, Zbaras16513 I
ka 22/38.
ZGUBIONO prawo Jazdy

8-l!lc

-

SwteTKonstantynów,
ozewskJ!ego IO}U.
INSI I
,ZGUBIONO pniwo jaldy
Zenon Pawlak, Allende
184118 I
49/32.
SALAMON hdeun Promińskiego 11 zgubił
T28 1
prawo jazdy.
SKRADZIONO prawo jazdy Mirosław Miłkow
ski Jesionowa 4.

821.'

ZGUBIONO p-rawo jazdy
Andrzej Maciak, Cwlk16491 g
llńsklej 8.
URSZULA Rojek - Spo8 zgubiła 1dłeczna
w!adczenle o prawie
sawodu
wykonywania
11110 I
lekarza.

półmiski,

tace,
Jarzyniarki,
sosjerki,
dzbanki Itp. metalowe, posrebrzane oraz z blachy nierdzewnej, przedwojenne lub
nowoczesne.

udziela oras d,:)konuje
Raa.dlowy, Pok. 112.

IR

HHHH

H bi I

H

Hl

Osoby ialnteresowane stałym
uczestnictwem iw
turystyce konnej
jazdach
rekreacyjnych
prosimy o kontakt. ·
Biuro Podrót:r W. Man~lr', ul.
:Marutowi.osa 14, w IOds. 10-11, tel.
12-02-71.

OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

Dziekan I Rada Wydziału Chemii Spotywczej Pnlitechniki Łódzkiej podaj11 do wiadomości, te w dniu
IO stycznia 1987 r. (piątek) o godzinie 1" w Sali' sem1naryjnej Instytutu Chemicznej Technologu żyw
ności (S-542), przy ulicy Stelanowskiego 4/10, V piętro,
odbt:d:r:le się obrona pracy doktorskiej mgr An:1lra
Houelna SADEGHI nt. „Application of.. Wofatlt SBW
anion exchanger resin in exchange an1on1 <'1l beet
molasses into hydroxidea".
z prac11 doktor1k11 oru r~eMjaml motna :aapozna6
llę w C:r.ytelnl Biblioteki Głównej Pelltechnl.ki Łóds
klej.
M'F-lt
DZIENNIK LODZKI nr 16 (12ZH) I

'

Dzielnicowego Domu
Kultury Lódź-Polesle, od·
powiednio przystrojoną, w
niedzielę w południe wypełnili mali goście, zaproszeni przez
„Dziennik Lódzki" i PKPS na fi~
nalową imprezę
noworoczną pod
hasłem „Dzieci dzieciom". Kr.ż
de dziecko przy wejściu otrzymało
barwną czapeczkę,
co od razu
stworzyłó atmosferę wesołej zabawy.
.
Na początek poszła bajka opar·
ta na ludowej baśni.
Przygody
Wojtka l diabełka KL1sego oraz ich
skoczne piosenki dzieci nagradza·
ły salwami śmiechu, wesOłyml O·
krzykami l rzęsistymi brawami.
Bardzo przypadł też wszystkim do
gustu lluzjonlstL
Choć wszystko, co działo się na
estradzie pod tradycyjną choinką,
dzieci oglądały z zapartym tchem,
to jednak najgoręcej przywitano
Mikołaja z workami różnych prezentów. Wszystkie one powędro
wały do rąk dzieci, które trafnie
odpowiadały na llczne zagadki. A
potem mali uczestnicy zabawy zamienili się w artystów. Przed Mikołajem I całą widownią co śmiel
si śpiewali I deklamowali.
A potem zaczęła się ogólna za.
bawa. Dzieci chwyciły się za ręce
l pląsały w takt wesołych „kaczuszek" I innych melodyjnych „ka -

S

SZTAN DAR OLA XXIX LOX
Dwadzieścia pięć
spotkania byłych I

lat Istnienia szkoły stało 1!ę okazją · do
obecnych nauczycieli tej szkoły oraz absol-,
wentów. Uczniowie liceum przygotowaU specjalnv program, w
którym znalazło się miejsce na kartki z historii Lodzi i XXIX
LO.
Młodzież złożyła kwiaty w miejscach pamięci narodowej w parku lm. Poniatowskiego, na Radogoszczu, pny ul. Przemysłowej l na Grobie Nieznanego ZolnlerzL
Ku1mlnacyjnym momentem spotkania było przekazanie X:X:IX
LO sztandaru, ufundowanego przez komitet rodzicielski l przed„Tunlpol''.
.
W.M.
.

siębiorstwo

•
Sztab Zimowy

Teraz

zawiesił działalność

najważniejsze są śmieci

Pogoda
bm nlespodzlalek
l
wuno:!loine działan ia .s.łuilb klOimuna.lny>eh, a taJkże .zakładów praq,
aprawl!ły, że miasto uporało się jalroś z PO<is tawowymt „.zimowymi"
kłopotami. Na wczorajszym oosiedzeniu sztabu zimowego, który w
ostatnim czasie zbierał się codzienn ie o ósmej raino w UML, uznano

OTWARCIE
LECZNICY
Wcroraj odbyło .s!ę oflicjaln• otwaroie d'Zilałającej
jut od kiliku

tygodni lecznicy weteryinaryjnej dila
Bałut pr:zy Uil. Lagiewnicltiej 97.

uroc.zyatoścl
otwa.reia udz'!ał
w:z:lęli
przedsta~iclele
łódzldieh
władz z sekretarzem KL PZPR -

W

. Kazimierzem Orzechowskim, wiceprzewodniczącym
WK ZSL
Zdzisławem Ignaczakiem, prezydentem LodJZd - Jarosławem Pietrzy.
ki em.
(ab)

Nowa

naszej akcji „Dzieci

Finał

XXIX Liceum Ogólnokształcącym 19 Stycznia w
Lodzi przy Ul. Zelwerowicza 38 odbyła się wczoraj U•
roczysta akademia z okazji 42 rocznicy 'Wyzwolenia naszego miasta i 25 lat Istnienia liceum.
Na uroczystość przybyli m. In. przewodniczący RL PROM J. Jabłklewlcz, wiceprezydent miasta J. Notko, władze łóds
klej oświaty oraz przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego, ZW ZSMP, harcerze.

te w tej qiu&c}I cła.11.r.e spotkania
'Jl.le •1' jut koni~ne. Odpowied·n ie
jednostlki robowlązano do poważ
nego · zajęcia się - wesipót .z MPO
- wywozem łmłecł.

wałków".

Dużą

atrakcją

J:'lraOOW'I!iię

- pow&tia.lą Z fml•
cjatywy Dzi:elnloow&g-0 Komitetu Narodowego Czynu pomocy
Szkole Lódź-Górna, a zlokalizowaną w s2'Jk<>l'!lych podziemiach
- wyposa żyły: Ze.<;ipół Ele·Imro...
ciepłowni im. W. Leni'lla, ZZPO
„WóJ.czarnka",
LZR
„UnitraF<mica" I Ii'abryka Dywanów
„Dywilan".
(n)

........

,,.,~

PKPS, lłanblawa Oawrolhlllere,
przedstawicielom naszej redakcji,
którzy niemal od początku współ
uczeetnlczą w organizowaniu akcji
„Dzieci - dzieciom". Odznakę Zasłużony Działacz PKPS otrzymała
red. Wacława Kasprzak, Złotą Odznakę PKPS Jadwiga Kwlnko• •
wska, a Srebrną Odznakę PKPS
JublleW1Zową,
Ili jut 11 kolei nasz fotoreporter - Andrzej Wach.
(kił.)
wspólną akcję „Dziennika" I PKPS
poprzedziła mila uroc.zyetość wrę
Jl'oło1 A. WACB
czenia honorowych odznak przez

•

•

Witkacy
w Studyjnym
w

na:jbliflną

sobotę

Poniedziałek
b:rt
Il-Olejnym
dniem pobytu w Lodzi .ficj&lnej delegacji z obwodu Iwano.
wskiego w ZSRR, pJ:!Zybyłej do
LoclJzi z okazji 41A f'OC7J!liC1 ~
wo!-enia mia.st.a.

łodzian

W

Otwarcie tej l~teresującej wy11tawy zwi11zane było takte z uhonorowaniem zasłużonY.ch. Srebrne medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju" otrzymali: Roman Pud!ik, Mieczysław Kercz, Roman
Stawiszyński,
Józef Slclak, Zygn{unt Kamiński, Jerzy Kawecki.
brązowe ·Franciszek Forczpańskl I Marek Jabłoński.

o

god%,

20 Teatr Stiudyjny '.&3 wyst111Pi
premier.ą praedistawdenia pt.
„Poza rzeczywisto§cią". Spektaikil oparto na motyw a-eh u tworów Stani1Sława Ignacego W!tklewi<l7<1l. Autorem oryginalnego
scenariusza I reżyserem przedstaiwi~ia jest Zbigniew Mich,
a muzykę do piosenek nap isali
Wojciech Głuch i Andrzej Zarycki. Na scenie
zobaczymy
Brygidę Dworok I Marka
Cichucklego.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(Jb)
_....

•

I

Przed

mi

ZA·

u-se-ce czynny od

ponledzlałk11
do
pl11tku
w
godz, lZ-11
,
TELEFON ZAUFANIA dla kobiet
s cl11łlł problemow11 - IT-40-33

W

lłOdZ, tl!-2~

TELEFON

DLA llODZICOW 33-Zł-91 porady wychowawcze - czynny ·o4 poniedział
ku 4o pl11tka w 1ods. 11-11.
ftATRT

WA2:NB TELEFONY
Po1otowte MO
911'1
Strat Pota rna
198
Pogotowie Ratunkowe
999
Informacja służby zdrowia 36-15-19
Informii.c.ta telefoniczna
913
Informacja kolejowa
Sll-15-55
Informacja PKS
Sl-IT-Oł
Dw. Centralny
32·14-03
Informacja kulturalna
Pogotowie energetyczne
1ł-H-S5
lf.6dt Północ
ł..ódi

WIELKI - 104L li
..StrumJ'
dwór"
.
MAt.A SALA .,. lodil. tT „Prz1'"
szedł· mętozn,na do kotrtety"
.JARACZA - Cods. 1ł „Pan Jowialski'' ·
rods· tł.li TEATR T.11
„Kslątiltko"

POWSZECHNY -

1ods. 1T

„Po-

1kromlen~ złośnicy"

MUZYCZNY Małgosia"

IO~ · 11 ,,Jd

ARLEKIN - llOds. 1T.Stl ,,Xra•
Wlec Niteczka".
TEATR 'T7 - ,, 11.30 ,,Nawróco-

ny"

z

Dyżur

poselski

MUZEA

7ł-Z8-19

Południ•

Po1otowle gazowe

74-5$-23; 74-66-95,, 991

Pogotowi• dtwlgowe

Bl!ITOllIJ B.UCRU BBWOLUCJ'.J•
NEGO cui. Odsńska 13) 1odi..
11-lT

1ł·ł0-U,

TELEFON ZAUFANIA

74-0· 61

U·3T-3T

ODDZIAL lłADOOOSZCZ (Zlf,er1ka UT) rods. L-.11

lł.11

również

wi~re

• Koncert zespołu
barmonlJell
ustnych „Con Brfo'' - dzlll o IOdz,
19.15 w LDK (ul. Traugutta 18).
• Klub

Dzi ś

od godz. 9 do 111 w siedziPoselskiego
Miasta
Lod:z! (ul. P iotrkowska 104, front,
I p., pokój 121A) pełni dyżur poseł na Sejm PRL Elzbleta Prusinowska.
8.lll.
Zapley za1interesowanych od godz.

bie

GDYNIA - Kino non ttop
od
godz. 9 do godz. łl „Cały ten
zgiełk" USA od lat ID
HALKA - „Oremllnsy rozrabłal-"
USA od lat u goca. 18

SOJUSZ - „Gdzie jest
l'(enerał" poi. b.o. godz. t8, „ Amadeusz"
USA od lat 15 godz.
17.30

GWARDIA
„MllMć
Swanna" franc.-RP'N od lat 18
godz. 10, • u, 11.15, u.ao, „szukam SOlębnika" OZN, b.O, godz.
u.u
MUZA ,- „Zielone lata" poł, od

10. Nlclarnlane 11,
Lutomierska
Dabrowsklego 19.
us. Olimpijska T a, Piotrkowska

APTEKI

MŁODA

Mlcltłew!oza

81.

Pabianice -

Armil Czerwonej T,

osiedlowy

„Radosotzez"

(ul, Zgierska 246) przyjmuje zapisy

Zespołu

• • •

w
IWANOWO - „Dawno temu
Ameryce" USA od lat 18 godz.
14.30, 18.1!0
PRZEDWIOSNIE - „Sygnał ostrzegawczy" - USA od lat 15 godz.
10, 12.15, 15, 17.15, 19.30
POt.ESIE - „Powrót Jedl" USA
od lat 12 godz. 14.30; „Seksml•l•" pol. od lat 15
godz, 1T,

• ntd.meeklspot.Ul się przewod.
RN m. LodlZi - MieSerwiński. W spotkaniu

- Ciekawe. Ile dolarów łodzia
zydent Lodzi - Longin Wojtal.
nie trzymają w banku?
NMtęp:nle członkowie delega- Dokładnie 61 milionów 300 tys.
cji spotkali
się z prezydium
- Tyle forsy! Nic dziwnego, że
Zar-ządu Wojewód?Jklego TPPR,
przed wakacjami ustawiają się przy
po
czym
zwiedzili
WZI'l3
kasach SJ?Ore kolejki.„
1 Maja. Wiepoorem
delegacja
uczestniozyla
w
uroczystym
- W 1986 roku nasi pracownicy
lronoercte w Teaitr:ze Wielkim.
wykonali ponad 3,5 mln operacji
bankowych, a działo się to w bar(ab)
dzo trudnych warunkach lokalowych. W tym roku, mimo pomocy
elektronik.i, nie będzie łatwiej. Spo·
dziewamy się, że kolejki będą · mówi dyr. J. Poniatowski - ponieważ nasi klienci, jak dotąd, nie
zauwatyll, że od listopada 1986 r.
pracujemy na dwie zmiany. Przez
pięć dni w
tygodniu bank jest
otwarty od 8 do 19. a w dwie SO·
boty w miesiącu od 8 do 14. Ml·
mo wszystko klienci, przyzwyczajeni do starego systemu pracy ban• PrelekeJa mrr Juliana &uane..
ku, szturmują kasy w poniedział wskiego nł••,Wyzwolenie I.od„ I
ki l czwartki po południu„.
bilans strat w latach 1939-45" dziś o god.z. 13 w Arehlwum Pa.i\.
W.M. s-twowym (pl. Wo1ności 1).

ARCREOLOGICZNJI I ETNOGRA-WŁOKNIARZ - „Nad Ntemnem" lat 11 1ods. 11, "C1eń paproci"
czes. od lat u godz. 18.30
FICZNB (pl. Wolności lł) godz.
- poi. od lat l i cz. I 1 O 11-18
godz. t, 12.15, 15.30, IUS
1
MAJA - „Sam podród swolch"
BISTORU MIASTA t.ODzt
(ul.
WOLNOSC - „Protector" USA od
poi. od lat 15, godz. 18; „Doogrodowa 15) godz. 11-15
lat 18 godz. 10. 14.30, 17, 19.30
tlonlęeie
Meduzy" - ang. od lat
SPORTU I Tl)'RYSTYIU
(Wor„Bolek 1 Lolek na Dzlk\m za18, godz. 18.
cella 21) godz. 11-15
cnodzle" poi. b.o. godz. 12.30
POKOJ _ „Jelonek Bambl poznaWt.OKIENNI CTWA • (Piotrkowska
WISZ.A - „Sceny dz:leclęcll z tycia
je twtat" radz. b.o. godz. 15.15,
212) ·godz. 11>-J.I
prowlnc.11" - poi. od lat
11
„Superman ID" - USA .od lat
godz. 10, U, 11, 1t
11 godz. 17
ZACHĘTA „WalJta o osteń"
SZTUKI (Wtęckow1kle10 li)
„Zakazane
piosenki" Pol. b.o.
kanad.-fr. od lat li godz.
1ods. 11-1'7
aodz. 11.so,
17.30, li.IO; „19łl'' - U•A od
POLSKIEJ WOJ!IKOWB.J Ili.UZDY
lat 15 - rods. 10, 1uo, u.
ZDROWIA (2ellgowak1ego 7) KOMA - „Sek1m1sla" Pol.
od
STUDIO - „Rz_eczpospollta babgods. 11-11
lat 1B fodz. 10, lł.SO, 17, 19.SO,
ska" pot. b.o. godz. 17, „Dom
MIASTA ZGIBBZA (Dąbrowski„
„O 1łaW1e nieco Inaczej"
pod czerwoną latarni-" węr. od
ans. od lat li 1ocf.z. 1uo
IO Il) godz. 10-15
lat 18 godz. 19.30
l\UASTA PABIANIC (pt. ObrońSTYLOWY - „c. K. Duertersy"
STOKI - „KlaaztOł' Shaolin"
OÓW Stalingradu 1)
- ICH1Z.
pel. od lat 11 gods. ie, Ił
Hongkong-Chiny od lat 15
1~11
DKM - ILUZJON - Mlirtrzowte
cod z. 18, ta ·
kina - V1ttor1o de lica codz.
18, 18, ff
ZOO - czynne w godz. 1-15.30,
SWIT - „Cza.rodzt~sld kogucik"
rum. b.o. godz. 18, „Kronika
<kasa do godz. 14.30).
OKA - „Jak rozpętałem n woJ·
nę łwlatową" cz. I poi. godz.
PALMlARNIA czynna w godz.
wypadków miłosnych" poi. od
10-18 (prócz poniedziałków).
1.30, 11, 13.30, 18, 18.30
lat 15 godz. 18
KINA

południem

gośćm~

niczący
czysłaiw
uczestniczył

na kurs samochodowy. Szczegóło-.
we informa-cje - tel. !17·24-~.

• Klub „Krezut" (al. Kołdua
ki 47) organłzuJe kurs kroJu, .,.y.
cła I modelowania. Szczegółowe Informacje - tel. 32·1M5-26.

(n)

T!lL'&FOM

kiego plllk.atu mtywojennego. Prezen,t owanych jeet na niej ok. llO
prac czołowych po!aklch plakaet.tów, Plakaty, ~ & mw.eum w W41anowle i .se .r;blor6w łócb
kicb, pod:rlielono na ki.łka pup.
Są ..W~ praee związane t«nat7csnie s w:r<>cl&wsklm Kon•resem Iatelelmuali.ttów, Apelem Sztokholm·
skim z 1950 r., polftiml llnieJ&t7• .
wam1
l"Ollbrojen.i>owymf.
~
zbrojeń w łrosmoele łtd.

pobytu

banku PKO SA zakończono J ściowo o 1 mln· 600 tys. Obecnie
montaż urządzeń elektron!· mamy 7,5 tys. takich rachunków
cznych, które mają uspraw- (2,4 mln dolarów).
nić pracę kasjerek I skr_~- Wpłaty na rachunki, to nie
cić kolejki. Komputery . rzeczyw1s- jedyna forma pozyskiwania przez
cie pomagają, · mimo te nie llą bank pieniędzy? .••
pierwszej młodości; łódzki bank o- OCŹywiście - odpowiada dytrzymał je w spadku po wai;-szaw- rektor Janusz Poniatowski. Na
sklch oddziałach.
przykład w ub. roku sprzedaliśmy
ponad 3 tys. samochodów krajoRok 1986 był dla banku bardzo wych l zagranicznych. Dzięki tedobry. W samej Lodzi przyrost wy- mu dysponujemy dziś rekordowym
niósł 14 mln dolarów. Nawet po· kontem.
zornie niepopularne konta „N" też
powiększyły się o 5 tys., a warto·

Dwudzfeata, jubileuszowa wystawa ntukl Intarsji Ludowego W?j1ka Polskiego czynna jest od wczoraj w Muzeum Hlstbrll Ruchu Młodzie.
:żowego (ul. Gdańska 107). Prezentowane prace obrazują żołnierską
codzienność, sytuacje bojowe, Rle też wiele z nich ma za temat
kwiaty. Założycielem koła specjalizującego się w uprawianiu sztuki Intarsji .jest Jan Kostwińskl.
Na otwarcie tej szczególnej ekspozycji przybyło liczne grono twórców i miłośników · tego typu prac. Obecni też byli szef Zarządu Politycznego Wojsk Obrony Powietrznej, gen. bryg. Mieczysław Wło
darski, przedstawiciel Głównego Zarządu Polltycznego Wojska Polskiego - płk mgr Juliusz Zielak. Władze miasta reprezentował wicep['.ezydent Lodzi Jan Nosko,

UFANlA -

naw•

Taiką
noi.I otwarta W'C:!'llOral w ·Muzeum Martyrologi! l Wal.
ki na Rado~ wystawa pol1-

żor

I-

MŁODZIB!:OWY

w służbie
pokoju"

Pracownicy muzeum na R.ado-gos.zczu proponują IJ.2llrołom zorsani.zowa.nie lekcji I pogada.nek na
te tematy. sądząe że wystawa bJ·
laby dla ni-eh dobrą !lustracją.
(ab)

Ponad 60 mln dolarów na kontach
•

•
pracownia
Po otwutej
kllb miesięcy
temu pracowni lromputerowej,
wczoraj w IX LO w Lodzi oddano do użytku kolejną - tym
razem dzielnicową - praoow.
nię d<> zajęć z przysposobienia
obrorulego, ze strzelnicą sp<>rtiową o sześcJu .l!ttan<J1wiskach.

b;S'ł

,,....

Ka llkol\alate Mikołaj trad7c12•
nym ZwYCZajem rozdał paczki, w
których oprócz słodyczy znalazły
się prezenty ofiarowane przez naszych czytelników, a więc mnóstwo zabawek. odzieży i książe
czek.

,.,Plakat .

ganlzowany w rogu
sali „kier masz" z książeczkami I grami. Nic
dziw nego, że z miejsca został oblę
żony przez dzieci, a każde wybie rało dla siebie coś odpowiedniego,
więc radości było wiele .

Kłopoty były .zawsze tlleż to dostaliśmy już li\Stów i odebrali śmy

telefonów ze skargami na przepelni<>ne pojemn i.ki,
uśmiecO'lle
podwórdr&, ikt,, ~tp. I...), ale teraz
osiągnęły one apogeum. Mi eszikań
cy, a tallde prz~btawl'Ciele spół
dzielni mieszkaniowych informują
nas o z,,~. w. których odpadki
&lęg&ją VI piętra, a sam dyr~or
MPO pr.zyznaje,
te zaległości w
wywozie miect narastają od 6wiąt
Boteao Narod2e11la. Przez cały ten
czas na miasto wyjeMtato cocbJ!ennie od 2 do 20 samochodów
:r.a m.alo. Wowra) bet nie wyj~ha
ło diziewięć. Przyczyny? spowodowane mrozem kłopoty techniczne I choroby praOQwin.ików.
Od
d•zi-4 . moż.e ~le lepiej, bow:em
dyrekt«' MPO s-podziewa &ię, że :z.gronie z .zaieoen1all1Ji sztabu zl·mowego - .z 1)-0mocą przyjdą inne
.przed\!iębiorstwa.
Do
wywozu
śmieci &kierow.ain.e ZO!ltaną tet wo-.
zy do tej pory wywOO:aice śnieg.
W tumie dzi ś MPO !)O'.Vl•nno mieć
do dyspozy>ejl o ponad dwadizieś
cla samochodów więcej nit zwykle. Będ12'Jie tet
pięć ładowarek,
drzJ!ęlrl czemu nie będą potrzebni
dodatlkowL pr&oowmicy "- ladową.cze, bo cl, ··jaJk
wspomnle1Hśmy,
choruj-.
(ab)

alę

dzieciom"

Konstanątn6w - Sadowa
C!łowno z.owtcka 13,

11.

Aleksandrów - Koło'uszld ł,
Zgierz - lllkonkle10 li,
D1t•
browsklego td
ozorków - Armłt Czerwonel tT.
DT'ZUBT SZPITALI
Chlrur!l'le urnowa
lłzpt.tal
im. Kopemllta (J'abłan1ali:a ft)
Neurochirurgia - Szpital 1.m,
Barlickiego (Kopclileklego 22)
Okulistyka - Szpital 1m. Bar-o
llck1ego (Kopclilsklego ft)
Chirurgia dziecięca
- Szpital
tm. Korczaka (ArmU Czerwonej
15)

Laryngologia d11tedęca - Szpital lm. Korczaka tArmtl Czerwonej 15)
Chirurgia
szczękowo-twarzowe
Szpital Im Barlickiego CKoµcll'l.skiego 2~)
Larynf:(olog1a
Szpital lm. ,
Barlickiego (Kopcińskiego l ' l
Toksykologia - Instytut Medycyny Pracy (Teresy I)
Przychodnia
Wenerologia
Dermat.ologlczna (Zak-tna łł)
Doratna pomoc okulistyczna ul.
Zapolskiej 1, - Gabin~ czynny od
17-7 rano w dnl powsze1nle,
w !1-nl wolne od pracy cała do·
bę, tel. 43-39-"' wew. ee.

„DZIENNIK ł.ODZKI'' - dziennik Robotniczej Spbldzlcl ni Wydawniczej .,Prasa-Kslą.ika.-Ruch". Wydawca: t.6d ·11lle Wydawnictwo Prasowe, t.6dź. ul. Plotrknwska 911. Druk:
Prasowe l.aliłady Graficzne w Lodzi. Redaguje kolegium. Redal<e.ia: kod 90-103 Lódt. ul. Plntrkowska 96 Adres pocztowy:
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Telefony: cen·
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kultura i oświata: 36 ·21 60; spnrt: 32 -08 95;
dz. łąernn~1·I i c-iytelnikami, Interwencje I Tell'fon Uslu go w y: 33-03 -04; sprawy terenowe: 32-23 -05 (ręk'oplsów nie zamówionych redak"ja nie zwraca).
Redakl'.la nocna:
74 -72 -01 i 74 71 30 Ogł.1nenla I· nekrologi Biuro Rek lam I Ogłoszeń, t.6dź, ul. Piotrkowska 96, tel. 36 49 -70 I uf. Slenklewir.za 3/5, tel. 32-59- 11 (za treś6 ogłosze6 re•
dakcja nic odpowiada). Warunki prenumeraty podają od działy PUPiK RSW „Prasa-Książka· Ruch" oraz odpowled nie urzędy pocztowe.

8 DZIENNIK ŁODZKI nr 18 (12226)

B-11

•

