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/ PZPR Wojciech Jaruzelski
' przyjął ~kretarzy KC: Bułgarskiej Partii Komunistycznej, Komunistyczm ej Partii Czechosłowacji, Komunlstycin ej
Partii Kuby, LaOtańskiej . Partii LudoWO-RewolucyjneJ. Mongolskiej Par.
Hi Ludowo-Rewo lucyjnej, Niemieckiej Socjalistyczne j Partii Jedności, Rumuń&kiej Partii Komunistycw·ej, Węgierskiej Socjalistyczne j
Partii Robotniczej, Komunisty= ej
Partii Wietnamu, Komunistyczn ej
Partii Zwi11:zku Radziedctego Polskiej Zje.dnOC7JOnej Partii Robotniczej uczestniczą·cych w naradzie
sekretarzy ds. m i ęcl:.z.ynarodowych
i ideologicznych
komitetów central.nych partii! kcmunistyczny ch i

przy Sejmie PRL
26 bm. Lbiera się -

po raz dru.
Rada Sp<>leczinoGospodarcza przy Sejm1e. Tematem oosied:zenla jest wyrażenie opinii o projekcie ustawy o podWVŻS7.eniu emervtur i rent w 1987
i l91IB r. oraz o zmianie niektórych przepisów
o zaopatnenlu
emerytalnym.
(PA Pl

Ki w styczniu -

Polscy
ekonomiści
I

refonnie

Ratla OPZZ przyjęła !% bm. aehwałę w IJH'&włe l'IZl\dowego p1·,.,.
Jektu 11Stawy o podwy:l:szenfu emerytur I renł w latach 1987-88,
oraz o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym.
Spośród zapowiedzi zawartych w tym projekcie rada pn:yjęła jed:vnle propozycję podwy~ek rewaloryzacyj nych emerytur i rent, postuluJl\O jednak ich pn:eprowadze nie w dwóch terminach tegorocznych.

I

P<>nadto rada rozpatrzyła infor. OPZZ w kampanl! przed KongrE'macje o harmon~ramie realiza.cji sem PRON, a także podjęła uchuchwał i decyzji kongresu związ- wały w s~awach organizacyjny ch.
ków zawod<>wyeh oraa: aktywnooć
Uzasadniając rzadowy projekt u-

Informacja Biu·ra
Prasowego Rządu

„Reforma to nie tylko
ścisłe,
czysto mechaniczne wykonywan·e
uprzed n.io zaproitramowa nych działań. ale proces ciągłego
uczenia
się samegio reformowania ". Ta teza - zac-zerpnfęta 'L projektu 'łta
nowiska
Pol5kie~o
T'owanystwa
Ekonomiczne!?() .v sprawie dalszych
etapów wdraUin;a rt>formy gospo.
Nawiązując do stanowiska Rady
dal"C~.1 _ dobrze
charaktPrvzuj e
OPZZ przyjętego na posiedzeniu
orzeb'e~ ~potkania (22 bm.) człon
ków Premdium Zariątlu G!ówne- 22 stycznia w sp1aw1e projektu ugo ' Radv Glówne1 PTE na tema! stawy o podwyższeniu emerytur i
wspomn:aneg" ' rlokumentu. \V ~P<>t rent w 1987 I 19811 roku oraz o
kan iu uue~tntczył premier Zbig- irnlanle niektórych przeplsów o zaniew Me<i~ner.
opatrzeniu
emerytalnym, , Biuro
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telewizyjnym

So

,
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Zielone suknl!t, obowilłzkowe paprotki (sztuczne, jak tywe), nad
głowami
komisji egzaminacyjne j
naderwany nap\~
„Pozdrawiamy
przedstawiclel i młodzieży uczącej
się".

W studiu

łódzkiej

Jarużelski pf'zyjął

rejestracja li-odcinkowego programu satyr cznego
Egza , !nacyj.ne
tortury przeżywa pewien pomocnik. który etatowo trzyma drabinę (z majstrem\ na siedząco Stefan Friedman. Ale teraz jest
telewizji trwa telefon do aktora Friedmana. W
przelocie I dla mnie coś do zanotowania.
- Niech pani pisze: jestem taki ·rozchwytywan y · tu telefon
z
tilmu, tu telewizja żona
szuka
mnie od miesiąca - taki jestem
napiętv I przez Io tworzę.„
Reżyser Jerzy Woźniak ustawia
kolejną sytuację więc odnotuję jeszcze. że po paru tatach ten duet

.pracuje znów razem.„
Wreszcie pani Irenka

DERATVZAC. JA
Podróżujący

pocia11:aml
'v
Chinach nie beda sie Jut musieli martwlr, że ich buły 11:0stana w nocy po11:ryzione przez
szczury.
Wo.Iskowi lekarze
wynalei.11
!luperskuteczn a tTnciznl), poswala.iaca zwalczać te 11:ryzonie.
Chiń$kle
oociall'i J)asażerskle
nrzewoźa co roku ponad
miliard osób. Zmora ponad poło
wv kra.iowvch nociar;6w były
~zcznrv , którP. uodporniły 'Siena
zwvkłe trucizny i „lały
zni·
•zczrnlt' wśród har;aiy podróżnych
I trwoite \\•śród podróżujących
Chinek.
Kt,OPOTLJW E HOBBY

Niezwykle hobby Holenderki
Jo~! Dennes przysparza Jej 11!0·
ro kło1Jotów, Rzecz w tym, łe
Jest ona
wielka miłośniczka
ptaków I jl'j domowe zoo Uczy obecnie 4011 mleszkańe6w od kanarków po łabedzle. Nie·
trudno ~obrazić ~oble Ile hałaśu
wvwołuja je.i ulubieńcy.
Olatt'r;o J . Denne!ll .1ui l'lzlewte(l
razv musiała zmlP.nlać mle.isce
zamit'~zkanh w „wym
rodzinnym mlr~cle l\fldelhanls.
TON<\ M •\lt UIUl\NV
W PRYW<\TNVM DOi\IKU

Policjanci z
Roslyn
(USA I
wezwani na 1Jomon urzez nanla
Rodril!uez zanleuoko.inna znl·
knil'r.lpm 12· IPtnie.i córki zna·
leźli w niwnicv .ie.I
j1'dnorodzln•1Pl\"O domu ' tone mar'ihuan:v.
l\'iPilzar. z tlośwladeunla. il"
zal!;lnfone •h:ircl <izelilto 110 nro·
•tu srlJl'wdv cile r:dzlt.ś w do·
mu. nolle.i anci zacze11 11rzeszu·
ltlw•r
w~zv'!tkie'
zakamarki.
trafl·da„ w nomł„•71'7.Pnlach ni·
"Vnlri:nvch 11a 111nn kt 11arlt11fv l(u W:\rfn~l'I "koł1> miliona
larów. N'irtnl\l w lvm s:imvm
l'•omrnr.ir dzil'wczvna wró„lh
do domu w towanv~twit" pł~:\.
mll'~zka.ł:icer;o na stałe w
NoW'"" .Jorku.
!\latka. ojciec oraz dwie inne
t:'~nbv , którP nrzebvwalv w t'.'l'm
c21asłe w domu, zostall zatrz3 mani.
Opr.

„„.

M.C'..

'
dostała

herkomisji po-

batkę, przęwodniczący
pisał się datą:
tysiąc dzlewięc!set

czterysta dziesiąty I ogłoszono 10
mln. przerwy na zupę pomidorową,
naleśniki z kapustą l rozmowę. Zatem ad rem.
- Proszl) pana, oto egzamin, a
pan nie wie nlo o Jl.latejce, nie wie
pan jakle kolory się gryza, ubrał
się pa.n w takle szpetne fioletowe
ubranko, głowę ma pan zaklejonl\
plastrem„.
- To nie mnie egzaminują. Ja
chcę przeegzaminować widownię z
poczucia humoru Chcę by było du-

fo

wida~

bv był obraz. Chcę wró-

cić do formy
groteski. pastiszu,
~mlesznego wygladu chce w to
włotyć całe swe dośwladczente„.

<DalszV' clae na 9tr. 3)

Prasowe Rządu lnfonnuje, t.e podstawowe problemy poruszone w
tym stanowisku rady były wcześniej wszechstronni e I wniltllwie
rozpatrzone przez rząd i jego ogniwa. Konkretne propozycje zmian
będące wynikiem tych prac zostały skierowane do Sejmu. Spoleczeństwo zostało o tym poin!ormowane w komunikacie Biura Prasowego Rządu z posiedzenia Prezydium Rządu opublikowany m w
prasie 13 bm. oraz w formie relacji z konferencji prasowej minlstra pracy, płac I spraw socjalnych zamieszczonyc h w prasie 16
bm.
Opracowany przez rząd projekt
ustawy o podwyt~zeniu "":' . .:ytur
I rent w 1987 1 t9S8 rokit' cJta'll b
zmianie łliekt6rycb pn:ep!sów o
zaopatrzeniu emerytal \ym zgodny
1est z kierunkami polityki społecz
nej w najbl!tszych latach oraz wychodzi naprzeciw postulatom związ
kowym I społecznym
Projekt ustawy określa zasady
rozwiązywania ls~otnych problemów
społecznych między innymi poprzez
stopniową likwidację tzw. „starego
portfela" emerytur I rent. bieżącą
waloryzac1ę emerytur I rent, wzrost
aktywności zawodowej osób w wieku emerytalnym oraz rozszerzenie
uprawnień kombatanckich . Przyję
to rozwiązanie podwytszenia podstaw wymiaru emerytur I rent
•,starego portfela" w dwóch etapach, co pozwoli zakończyć opera(Dalszv clu na str. 3)

Zad ania
inst anc ji
partyjnych
Pod
Pl"HW'Odnl.ctwern monk&
Biura Po.l.ltycmi!go, sekretarza KC
MAriania Wo:lmt!aka odbyła się 22
bm. n.a!'ada sek.retam;y ekonomicz..
nych
klomltetów
wojew6d'Zkieh
PZPR. Uczestn!C!'Zyll w niej w!cepreTJe.S Rady Mi1111stirów Zbli~iew
Szała}da
i kilerowni.k
W~ału
Ekonomiczn~o KC Mare-k Hołda
k<>wski.

Na .za.proszenie mi3'lll:stra finansów Bazylego SamojJ.ika przebywała w Warszawie w dniach 152~ bm. delegac.fa Międizynarodowe
sro Fu.ndoUsz,u Walutowego: Lesl ie
Allan Whfttome - dyrektor Departamentu Europejskiego
MFW
oraz Peter Hole - asystent dyrektora Departamentu Europejskiego
MFW. Tematem rozmów !)TZeprowadwnvch w Mil!listerstwie Finansów
było rozpatrzenie dróg prowadzą
cych do negocjacji z MFW nt, tzw.
prQgrainu ciostosowawcz ego wsP'feranego kredytami
typu stand-by.
które są ud.zlelane przez fundusz
w celu przywraca.n ia równowagi w
b'lans ' e
pł.a.bn l czym.
Delegacja
MFW 7'.0Sta!.a przyiP!a orze~ sekretarza KC Mariana Wofolaka or.a.z
w ireoremierów Manfreda Goryw<>dę . Wladvsława Gwiazd!' i .Tózefa
Ko7.i<>!a. Rozmowy toczyły ~ię również w SPim ie. Komisji Plan<>wa.
n!a przy Radz\e Ministrów Ministel'Stwie
Handlu Zagranicmego,
Ml·nlsterstW'le Pracy. Płac l Spraw
Socjalnych,
Narodowym
Banku
Pols·kim ()raz Polsk1m Towa.rzy.
stwie -Ekonomiczny m. UzJW<l·nfono
kontynuację roz;mów w MFW w<-o,nl\ b~eego roku.
(PAP)

Głów.nym

tema.tern obrad byty
instancjJ party)nych wynikając~ .z uchwały
III Plenum
KC - ocena
dotychczasowe j ich
realizacji ora.z konkretyzacja na

zadania

najbliższą przyszłość.

stawy o em-erytwrach ł rentach ml·
nister pracy. płac i spraw socjalnych Stan isław Gębala prz.ypomnial, że wynl·ka on z wytycznych
X Zjazdu PZPR,
który wskazał
konieczność likwdacji tzw. Etarego
p<J<rtfela oraz zapewnienie w tym
3-leclu wzrostu realnej wartości
emerytur i rent oraz z.obowiązał
do bezzwłoC"Z.nego przeciwstawie nia
się nadużyc'<>m
w przyznawaniu
św:adczeń. Rzą<l proponuje obecnie
najpiJ.niej~e
korekty,
a kompleksowy prog.ra.m =;an pr:oodstawl - po szerok.iej konsllltacjl
===zwłaszcr..a ze zwią-.:kami
:z.awo<lo.
wymi - na Il Kra}owej Konfepodróży
rencji Delegatów PZPR.
Projekt usta\\')'
- o~w\adeyl
minister - uwzględnia w d·użym
zakresie "°'mioski :z kong!"esu zwlą!Z
kowego, dotyczące m. in. p<>Wią
zanla waloryzacji emerytur i rent
ze wzrostem plac (mim<> odmiennego rozw1ązanla w NPSG) oraz
22 bm.
do kraju z typrzyspieszenia o rok
podwyzek godniowej powrócił
wizyty w Algiel"ii i we
świadczeń ze stareg<> portfela bez
Włoszech prymas Polski kardynał
o~anicr.enia środków
na b:eżącą JÓ7,~t Glemp.
waloryzację.
W wypowiedzi na lotnisku pryP.olemim,iąc z zarzutem. te proj&t z.ostał E>kierowany do Sejmu ma~ określił swój pobyt na konbez wiedzy .związków zawodowych, tynencie a!rykańsklm i spotkanie
ml-n. Gębala pr.zy·pomniał kontakty ze światem muzułmań~kim ja.k-o
z działaczami związlrowyml w tej interesujące.
Na pytan'.e do'tyczące pobytu w
sprawie, w których
wyniku uwzglęa!lliono w projekcie n 'ek tóre Rzym ie i ocen wizyty w Watvka·
ni"e przewodniczącegio Rady Pań
uwagi 2wią'Zi~w~ów.
stwa, prymas stwierdz\l, że ~kala
Naszą władzą - odpowiedzial w p<>zytywów na temat
lej wizyty
dyskusji Stefan Plwcfi~ki - jes! jest roz;Jięta. Ale są to pozytywy
Rada OPZZ,
a nie poszcz~g6L"l1 i to mni9 ba.r<l:ro cle•zy - powle_...._...,

Po

robotniczych krajów 1ocjal!~tycz.
nych zorganizowan ej w Warszawie.
W. Jaruzelski
pol·nformował o
wynikach dotychcz:a.sowej rea.li.zacji uchwał X Zjamu PZPR, aktualnej sytuacji społeczno.gospodar
czej kraju I zamierzeniach partli
na najbNższą przyszłośc!.
Istotne
m iejsce w rozmowach zajęła problematyka
międzynarodowa.,
ze
szcze.i;iólnym uwz~lędnleniem kierunków i metod dalszego rozwoju.
współpracy
krajów
socjalistycznych or.a.z Ich współdziałania na
arenie m iędzynarodowej
dla umocnienia pokoju
i bezpieczeń
stwa mlędzynarodoweg·o.
Spotkanie upłynęło w serdecz..
nej atm<>sferze.
(PAP)

I!

do Algierii

„

z

dz.iał.

Włoch

asa
lil wywiadu radzieckiemu p ismu.
Kwestie jakie podjnł w wywiadzie
radziecki dziennikarz. - człowiek
barciw kulturalny.
pisarz dużej
klasy to właśnie zagadnienia
pokoju. Zapytany o szczegóły wywiadu prymas wyraził pl."Zekonanie, Iż będz.ie on wydrukowany .

Kardyna•l Glemp potwierdził, te
zaproszenie do złożenia
wizyty w ZSRR. Teraz nie mogę
jednak jeochać - powiedział. Pojedzie tam delegat Episkopatu. Jeśli
mnie zaproszą następnym razem pojadę chętnie w terminie
póź
niejszym.
(PAP)

otrzymał

Prymu poinfurmowal , Iż u<hie-

Rzeczni•k radzieckiego MSZ Giennadij Gieraslmow · spotkal się w
czwartek z dziennikarzam i radziecklml i zagrani-cznyml. Poruszył kilka aldualnych kwestii międzynaro
dowych .
Na wstęple podkreślił, !:l spuszczając na wodę dwa okręty podwodne 1 rakietami ballstycznytni,
Związek Radziecki
nie naruszył
postanowień układu SALT II.
Jednostki te nie przechodzą bowiem jeszcze prób morskich, a
właśnie od momentu rozpoczęcia
tych prób zaczyna się liczyć, zgodnie z układem, działanie wyrzutni
rakietowych, tak więc jest Jeszcze
czas, aby zlikwidować nadwytkl, jeśli
takie powstaną.
W wypadku powstania niebezpiecznej sytuacji dla przepływu
radzieckich statków handlowych w
tej czy tnnej strefie morskiej, ZSRR
nla wyklucza motllwoścl , wzięcia
Ich pod ochronę, przy tclslym
przestrzeganiu w takich wypadkach
norm prawnych. Rzect.nik złożył
powytsze otwladczenle odpowiadając na pytanie dotyczące obecnoś
ci raddeckiego konwoju okrętów
wojennych w cle~nlnl& Ormuz w
zwll\zku 1 konfliktem 1racko-lrań1klm.
ZWll\zek Radzlecld &anłechał A·
głuszanla audycji BBC w języku
rosyjskim. Jeste~my za wymianlł
Informacji obieli:tywneJ, n:etelnej,
występujemy przeciwko Ingerencji
w wewnętrzne sprawy drugich
państw
- • podkreślił Giennadij
G!eraslmow. Doda!, lt rozgłośnia
,.Radio Wolna Europa" nie zasłu
guje na to, aby podjąć wobec nlel
podobną decyz_je. Wskazał. ft ZSRR
w o~óle nie zagłuszał audycji Radio · France International.
Rzecznik radzleck(ego MSZ po-

Informował tak.te, l:ł w nocy li 16
na 17 stycznia br. w jednej z trzech
stacji kontroli radzieckiego moratorium w Bajan-Au! (Kazachstan),
prowadzonej w ramach wspólnego
radziecko-amerykańskiego eksperymentu, doszło do krótkiego spięcia.
Przyczyną były silne mrozy. W wyniku powstałego pożaru spłonęło
pomieszczente pomocnicze, w którym znajdowa1y się przyrządy re·
jestrujące. Ofiar w ludziach nie
było. Aparatura w sztolniach nie
została uszkodzona. W celu kontynuacji eksperymentu zachodzi konieczność wymiany spalonych urządzeń.

W 23 dniu roku słońce wze·
szlo o god:i;. 7.30, zajdzie zaś
o 16.06.

Marla., Ildefons, Rajmund,
l\1ścisław, Zelma

w dniu dzisiejszym przewiduje

dla Lodzi następującą pogodę:
zachmurzenie duże z większy
mi przejaśnieniami. Możliwy
opad śniegu lub marznl\cej
mżawki

Spotkanie
wiceministrów,
spraw zagranicznych
22 bm. w War~wi• odbyło aię
apotk.aini• wicemin~trów spraw za..
gra.nla:nych pańs,tw-atron Układu
Wa.rsuw•lcleg o. Podsumowano wyn!lki! prac 1 ses}i apotlk&nil& wiedeń
skiego KBWE i omówiono zadania
zwią=ne rz ~na.jącą się w
końcu stycznia br. następną rundą
spo~kania.
·
Obrady pn:ebi eg.ały w rzeczowej
I przyjacielskiej atmosferze.
Wiceministrów spraw z.a.granicz..
nycn przyjął członek Biura Poli~y
cznego KC PZPR. min ister spraw
zagran icznych PRL Mairian Orzechowski.

powodującej

gołoledź.

Temp. maks. w dzień -3 st. C.
Wiatr słaby, zachodni.
Ciśnienie o godz. 19 wynosiło
1008,9 hPa (756,8 mm), temperatura -5,6 st. C.

1623 - sm. W. Baflin
łerlarz angielski
1'793 - Drugi rozbiór Polski
1832 - ur. z. Manet - malan I crafik francuski
1905 - W Moskwie rozpacz-I
alii strajk generalny
1945 - Wyzwolenie Bydgoszczy, Kalisza, Konina i Sier.adza
1947 - zm. P. Bonnard - ma·
Jarz francuski

Szkoda, te porządny talent I
porządny ezlowiek tak rzadko
tworzą jedność.

IŁódzkie zakłady

bo:le~a:~~ wojskowej Ellswo.-tb po raz pierwszy pokazano C~~'·:_

:':.m·

Szefowie 47 firm n•i emal ws2ystkich branż odebrali 22 bm. od
m inistra
handlu
zagra.niczneg<>
Andrzeja Wójcika wyró:ilnienia za
wyn iki w ulSieglorocznym eksporcie.
Wyróżn:enia otrzymały
m. In.:
Zakłady'
Przemysłu
Dziew iarskiego .,Dresso" w Lodzl. oraz Lódz.ki
Kombinat Maszyn Włókienni czych

"Wita.ma''.

- Go§cle będą
Jest łorł kawowy I

my~lell,

te to

y

Upór 1 konsekwencJ~

Neveu iVatanen - pierwsi wDakarze
·o Biasion wvural w Monte Carlo
o

l'ra:ncus Neveu („Honda")

wśród

mot.ock:llBtów I Fil\ Vatanen („Peuaeot 20a Turbo 16" ) wśród kli-erowe6w zostali zwyci~zeaml V Rajdu
Paryi - Dakar.
W końooweJ kluy!l1mcjł Neveu
wyprzedził jadącegio takie na „Hondzie" Wlocha Orioliego o.raz Belga
Rahiera na „BMW - Marlboro Elt". Natomiast u Vatanenem uplasowali
się
Francuz
Zaniroli
(.,Range Rover") i Japończyk Shino:ruka („Mit4ublshl Pajero).
Włoch Biaslon na „Lanc-i ! Martini Delta HF" wygrał 55 sam<>eho1:il>wy Rajd Monte Carlo przed
mistrzem świata. 1986 r. Kankkunen.em („Lancia") oraz Roehrlem
(RFN) na ,.Audi 200 Quattro".
Jeszcze 500 m przed metą osl:atniego, 23 odcinka specjalnego liderem rajdu był Kankkunen, wyprzedzając Biasiona o blisk!o minutę. Wtedy to właśnie Fin zatr:i:ymał

swą

„Lancię".

przepuścił

Włocha
i spokojnie dojechal za
nim do mety. Tym sposobem Biaalon został triumfatorem.
Tajemnica tego zachowania wyja§nUa się dopiero na mecie. Re-

Z NRD
Po

środowym,

udanym mec.7JU :i

Rywale Resoviii

fore man znów wringu

Szkoci· zagra·1·q
•• ale me'
•
w Be1gil
na Heysel

Łodzi

Turniej Wyzwolenia

In~i~ut~~B~~~j~~w!c!warsz!~

WCJIO!'aj w

••*•

"dziś·

ZNP

lC

(Jm)

z głęhoklm talem u.wiadamiat'ny, 7.c w dniu 16 ~tycznia 1987 r.
zmarfa, nasza droga Koletanka l
wspólpracownleA

W dniu 26 8tyc:r:nla un roku o
god7.. 12.30 na cmentarzu komunalnYtn na Zane'll<le tegnamy
naueg-o Kole1c

NATALIA
CHMIELNIK
Wyruy

g, t

P.

MARIANA
HO-RN IKA

szczerego wspólczui:ia
Synom I pozostałej Ro-

'fętowl,
dzinie składa j ą

PRACOWNICY URZĘDU STA•
NU CYWJLNEGO DZIELNICY

LAT 31.
KOLEŻANKI I KOLEDZY
li ZUTII\f,

LODZ-WTDZEW

23

P.

·~
4

Odprfl~"adzimy

MĄŻ,

Z

głębokim

?;marła

Z

tama
cji.
Przeważ.nie
ogień
powstawał
na skutek dogrzewania
mieszkań
niesprawnymi unądzenlaml rrz.ewczy m1.

A o godz. 13.on w centrali !lybneJ pn:y ut. Kaczeńcowej
zapaill
p iec wędzarniczy orax Instalacja wyelągtJ. Straty ok. SO tys. •ł.
Przyczynę ustali komtsJll. A eo bę·
d:i:t• • wędzoną eyt>ą T
• ię

4 13.U
w rejoni• ulta zachodniej
I
Zgierslc!etj
wtobus
MPK linii T9 sdeny! alę s tramwajem linii 18.
w wyniku zd~enla
pięć
o~ób
doznało obrażeń. M. ln.
~esław

K . lat 5S dozna! dama.nla
Irena sz. dozn&.la wstrząśnienia
m ó:r.gu,
Pozostali opatrzeni z~all
w SPR. :Straty ok. !OO ty8. z!.
ręk i.

A 18.0S. Na parkingu przy I>woł'
cu Fa,b<ryaznyrn kierowca „J'lata"
LDA 532 V cotająe uderzył w „M~r
cedesa". :Straty - !O tys. z!. Sprawca wypadku oddallł •i'I przed pn;ybyc!em mlllcj1.

4 Intynler dytumy ml.Asta poc!a?
nam, że mln1onej nocy na przelotowy ch trasach "' mieście pracowało 11 plu~opla•karek które zgarnl.aIY ~nieg z jezdn i a dodatkOwe tr7Y
n ..,„,~ rt '«'" ' "I V
k.rańcóW'ki
! J)rzYstankt MPK. W mldcle b yto
15
a,\·arll wodociągowych.
(kl)

.

HY:tlR.AULICZNO-gazo\ve
52-40-09, Bednarek.
V

DA

Mani, Po·

C~łowiek,

rate 7.YCie poświęriła
u jbllt57.Yll1 i Bogu.

~11m1enneJ

(ponledzhłek)

o

l!'O·

RODZINA
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-

sprzedam.

17385 g-E

MASAKRA W KW A..'\łAKHUTA.

„

1~111-E

KOŻU9.JY:

damsk\, ehłopi11e1 sprzedam. Tel. 43-18-88.

ł

+

się:

MĄŻ , CORKI, ZIĘCIOWIE I WNUCZĘTA
pogrzebowe rozporzną się w dniu H stycznłlo hr.
(•nbota) o godz. H w kaplicy cmentarza kla•ztornego o.o. Franciszkanów w Łagiewnikach, po czym na~tąpl złotenle drogich n3ln
zwłok w grobowcu rodzinnym.
Dn.Jazd autobuumt 51 z pl. D:\btow•klero lttll l i 1 kraf.tcówkl
tramwa ju 16 do szpitala. w Łagiewnikach.

Uroezystośrl

MARtK ClBzEWSKJ

ANTONI
MUZOLF

Porne1' edb•dzle 1141 dll.la u
stycznia br. (101'ota) o godz. 11
:s kapue„ ementaraa komunalne10
zaraew, e c.,-,m. p11w!lłdamlaJl\:
CORKA, BYM. WNUKI,
I BYNOWA

zn;c

w

tiulu ze •t::remla urr r. odod nas na zawsze, n.a,l ukochaill'IF M'*- OJelee, Td6 l Dziadzi.ut

inedł

S.

P.

S. ł P.

P.

EUGE·NIUSZ
JACHIMIAK

I'.

1 BELCAJlZOW,

Recfaktor depes7.owy

POZAR W IEA.MOSCIU

Niemal eaJJi noe • Il na Ili llmó
trwało ruaenla ocma. •
~
zabezpieczanie pogoraeUska po po•
tarze, który wybuchł na samoJsldm
Starym Mieście. W akcji brało udział
CZWARTA RUNDA
l i zawodowycla I ochomt.esycll jed•
RADZIECJtO-AMERYK~SKlCU
nostek atraży potameJ ora:s tolnl..;
ROKOWAN
rze, Ratowano położony na !_11_3
Pod.karpiu, a pochodzllcy
• Xviu
Spotk&Alem obu dele1aeJt - ra- wieku narołny ze•pół budynków• .,..
ddeckteJ l &merykańaldej - w sle- dąeycb dawnymi zabudowaniami kl~
d:ri.ble radzlecldeJ ml1jl dnloma- sztomymJ przeroblonymt w XDC
tyczneJ
przy
Europejskim Blur:ae Wieku na kamienice mle111kalll„
01'\Z w Genewie ro1poczęła dę w
.:.:.'czwartek czwarta sesja rokowań
BRUPC.JA. WULKA.NV
mlędt:y ZSRR l USA na temai zakazu prób Jądrowych.
W iłrod11
po południu W71tadał
wulkan Pacaya, 1:naJdUJl\ll7 1l11 'W
l'ORUM MYSLI
odlecłogcl ok, ZS km na J>Ohubdł
ICATOLICKO· SPOLECZNE.J
od stolicy Gwatemall l wtdoesn:r 1
tego
mlasta. Wedłur
plerwazydl.
Wokół tez
t:awartycll w nowo- fra.gmentarycznych doniesień. erup•
rocznym orędziu Jana Pawia u aa- cJa spowodowała
obraf:enta u co
tytułowanym "Rozwój l sol!damośc!,
najmniej 12 oaób, ale na ftOll~cl•
dwie drogi wiodące do pokoju" toczyła nikt a ponkodowanych ni• Jen clęł·
się u bm. dysku1ja na kolejnym to·
ko ranny.
rum
mygu
katol!cko-spoleunej.
Wl':lęła w nim udział grupa nie zrze·
CZWORACZKI li PBOBOWKJ ~
I
• ...,
s:r.onych działaczy katolickich z ca·
łE'go Kraju.
Jak donosi agencja Al'P, w ~
tek w Caen (Francja)
przyszły na
świat
pierwsze francuskie eswo•
POLSCY Plł.A.WNICY
raczki " próbówki. 3ł-lemla matka
'IY "KRAJU OMBUDSMANA"
~~~~~ 10 lat leczyła al41 na bezpłod~
W Szwecji pn:ebywała - na •a·
proszenie azwedzkiego ombudsmana
ZAKAZ SPRZEDAZ'I'
parlaml'ntarnego - .rru.e• •tudyJna
WLOSKIEGO WINA
polskich prawników, której przewodniczy! oekretarz generalny Rady
Władze mzwedzlde
wydały l&k18
Krajowej PRON, Jerzy Jaskiernia. s1~rzedaży
czerwonero
wlo1k1qo
Celem wizyty było zapoznanle sit,: ze wina stołowego.
strukturą
Instytucji
szwedzkiego
Decyzjo: to: podj41to podeJru'tf&Jlloll.
rzecznika praw obywatelsklcb z do- :i" wino było przyczyni\ •mtereł I
świadczeniami praktycz11yml wynikamłodych Szwedów. Zakaz aprzedai)1
jącym! z jego
działalności.
Parla- wszedl w tycie w czwartek.
mentarny ombudsman w Szwecll jest
·~aj_st8:r•zą
tego typu lnstytucJl\ w
SUCHE KRANY W LONDl'NUI

Tatrzań~ka

ZOFIA STEFANOWA lOPACKA

łączą

nt•

Cysterny zaopatrywały w czwartek
w wod41 mieszkańców Londynu, podczas gdy pracownicy slu:l:b technlcsnycla wymieniali w wielu m.lejscada
W czwartek doHlo do krwawego rury wodociągowe.
POSZUKUJJI; M-2 lub większego.
Jak sic: okazuje, mlejskl ayatem ,
57-03-01.
. 17415 g-E zamachu w miejscowości Kwamakw poblltu Durbanu, w wyni- wodociągowy nie wytrzymał nlaklej
KOZUCH damski, męski, siedzi- huta
ku którego :i:glnęlo 12 Murzynów, w temperatury, jaka panowała tu
w
sko
dębowe
(Swarzędz)
tym 1 dzieci. Jak oświadczyli łwtad ubiegłym tygodniu. Jak poinformosprzedam. 43-83-95.
kowle, do domu jednego " mless- wała londyńska spółka wodocil\gowa
17490 g-E k11l\eów wrzucono butelkę z płynem „Thames Water", zanotowano rekor„JOWISZ 04" apn;edam. Tel. zapalaj„cym, a następnie ostrzt1lano d.ową llo~ć awarłl ~ przez kllka dnl
84-35-44.
17517 g-E osoby, uslłnjąee uciec przed po:ta- pękało do 90 rur dziennie.
rem.
Opr. M. 0.
UKLADANIE
r!.u:ury. 43-16-19.
Miszewski.
Hl29 11-E
ZATRUDNIĘ
cukiernika.
WyDnia li 1tycsnl.a lUT r. mnarł.
W dnl11 11 ltTcmia 193T roku
~zynkowa 36.
1S31 g-E
prutywsST lat 11
zmarł
SPRZEDAM kwlaelam!-. 43-54-03

SKLEP
28 /7.

nkochany Csłowtek, w łatach wojny polakt tułaoa I eplekunka tropionych, prześladowanych l walczĄCYClh, NaJtroskllwsu
żona, Matka I Babcia, powl~rnlca naszych
kłopotów I radośr.i.
Całe swoje tycie oddala najblll'lszym, promienluj11e mlłoścl11 t odda nlein bez gr:intc. W bólu I modlltwle za spokój Jej jasnej dun)'
pracy,

W łrod41 w p61noenycla reJ~
nutrarlt odnotowano kolejne t~U..
nie ziemi. W ub. mlelll\CU w tyJll
r~jonle kraju miały miejsce I SJO„
n„ trzęsienia ziemi. Tym razem
zanotowano ładnych
onu wtr64
ludności ant atra\ matertaln:V.-.

Zagranic:iine zatrudni: magazyniera, głów
nego księgowego, samodzielnego
księgowego,
sprzątaczki.
Tel.
55-67-74.
17418 g-E s",ee1e.

ucn~.

P.

T'ol!'ruh fldb,diir • i ę w dniu 26 •t:v cr.r1 ia br.
dzlule 13 na cmentanu rzym.-kat. Zanew.

I

S.

hlem sa"'iadamlamy, ie w dniu 19 atyenia 1981 r.

JANINA BARBARA MAJEWSKA
11ra-.. y

174111 &-E

PRZEDSIĘBIORSTWO

7. głębokim żalem zawiadamiamy, h w dniu 21 Atyrzni'ł UST r.
zmarla po długiej chorobie, pnetywszy lllt 1ł, opatrzona jw, H•
kramentaml

Cl'>RKA, SIOSTRY. ZIĘC, SZWAGROWIJC, KASIA
I PAULINKA

+

usług!.

CORKA, SYNOWIE, SYNOWI!, WNU'!'tl l PRZY.JACll':l.B

kaplicy r.mentarza rzr.m.·k•t.

S.

dniu wczorajszym Strat Pozanotowała 1ledem interwen-

I bm, edbyto 11111 w War•zawle In
plena.rne po•ledzenle Centralnej Ko·
misji Kontrolno-Rewizyjnej PZPR. W
obradach, obok cdonków komisji i
przewodnicz11cycla WKKR uczestnlczyll - po ra:a pierwszy - doradcy,
a takte aktyw
1polecsny komisji.
P08iedzenie miało roboczy charakter,
poświęcone było omówieniu I wytY·
czenlu zadań wynikających li zebrań
I konferencji pozjazdowych w organizacjach partyjnych oru s dorobku
lll Plenum KC PZPR.

ł

Poeraeb odllęd.zle 1.141 dnia ł3
stycznia br. (piątek) o godz. 13.30
na cmentarzu katolickim w Ru·
dzie Pabianickiej, o czym u.wla·
damla
RODZINA

W dniu 21 stycznia 1987 r. od·
nas na zaw5ze nleod.tan&JukochaJ\szy
l\ląt,
Ojciec i Dziadek

nedł od
łowany,

S.

P.

ł

P•

ROMAN
B.ARA"'SKI

JOZ EP
WINKL,ER
Pognett odb•d.zle 1111 "' «ntu
•tycznia br. (pentedal&łWk) o
g-ods. l i na cmęntanru. katollcldm
Doły. Prosimy o nłHkład.arue kondolencji, POZ08tł.ll\Ca w nteutulo·
nym talu
Ił

t7rocz:vstołet pogrzebowe odb'd•
1141 w dniu U stycznia br. (pl•·
tek) o godz, 12.30, na omentarzu
katolickim Doły, o czym powta•
damlają pogrl\tenl w smutku1

JlODZINA

ŻONA, CORK.A, ZIĘC I WN'U·
CZKA oraz POZOSTAŁA RO•
DZINA

gł~bokhn talem za " 'lada mia·
że w dnlu 15 stvcznla 193T r.
zmarł naste, w wieku
lat, nasz
najukochańuy Mótł, T•tuł l Dzla·
dzluł

Wyrazy •zczerej wdzięczności
wnystklm, którzy oddali ostatni!\
PUYJ!lugę w odprowadzeniu
do
mlejsc3 wiecznego spoczynku

Człowl,,.k

,J'\ tło grobu rnthinneg<> "" pnniedtiałwk, H stycz-

pow-

(Id)

HELENA RUTKOWSKA

z domu RYBCZYRSKA,
emery to1' anv pnc!rn nik VI Oddziału NBP w Łodzi,
"ielklego serca. naJwlęk•~Y nasz Priy jaclel,
nia br. O ll'Odz. 12 1
gr•teni w bólu:

W

J.l.łn:a święta I 11roc11Ystołc.ł pofrHbow• -~ edprawtoae dn.la u
1ty.cznla br. (sobota) o godz. 13.SO na cmwntarzu parafialnym. w
Dobroniu k. Pabianl~ e czym • rł•bkl.m blem sawtada.mialą1

MARIA LEWAIN0'0WS1CA

Szkoła

rolntotwL

w nietypowych 'bkoliiez.noś
coiach. Kamień wegielny wmurowano pod jej fundamenty 21 lis:oopada 1984 roku. Dzięki uporowi rodziców ueznlów, którzy wydatnie
pomog'll przy wznoszeniu szkoły, po
dwu
Jatach
budynek
jest
gotów. Oczywiście pomogla załoga
POM, władze Lodzi I Alek.sandrowa, przylożyH się oolidnle do praty budowlani li Lodzi I Pabianic.
Na
honocową
listę
fundatorów
·wpisano 110 nazwisk.
Jak powledzlal w swym wystą
pieniu wicepremier Z. Gertyeh szkota budowana była nie li przymusu, ale li potrzeby serca.

Norw~gów
zespół

Dn!a 12 1cycznb. 1981 r. zmarła, 1>netywny lat tł„ epatno11a '"'·
•akramentaml, nasza ukochana Ma.tka I Babcia

talem zawiadamiamy, te w dniu ltl atyc:inla 1981' r.
w 11•leku 55 lat, po ctę:!:klch c!etp!en!ach, odeszła od n1.s na uwsie, nasza ukochana żona, Mamusia, Siostra i Babcia

+

ofiary AIDS

SPRZEDAM „Zodlaka", 74-28-32.
17397 g-E
1544 ł-E
OVERLOCK, maszyn~ saneczkową „BOSTO", „lGe'" - ku1'1c. 43-16-19
„8" z napędem
sprzedam.
1597 g-E
48-111-25.
17425 g-E POTRZEBNA aamotina kobieta do
„WOLGĘ" (diesel) oraz elastil trzyletniego
d·decka.
Wa;unli:i
kupię.
Sztrykop sprzedam.
bard:io
dobre.
Tel.
13-42-80;
Tel. grzeczn. 16-34-70.
43-79-58.
17422 g-E ZATRUDNIĘ walcownika na twoUKLADANIE
1la:i:ury,
86-31-13.
rzywa oraz pracownika d-0 ogrodSarnecki.
17388 g-E
nictwa. Tel. 13-42-60 ; 43-79-58.

,;ł,boklm

$.

śmiertelne

clumłzaejł

stała

wie - ze w maJU br. w Uniwersytecie w Leeds odbędzie
się uroczystość nadania doktoratu honoris causa tej uczelni rektorowi
Politechniki
Lódzkiej
prof.
Jerzemu Kroh.
Prof. J. Kroh - który, obok peł
nienia funkcji rektora PL, kieruje
również Międzyresortowym
Instytutem Chemll Rad1acyjnej w
tej uczelni otrzymał
s:topleń
doktora filozofii Unlwenytetu
w
Leeds w 1960 r. za pracę na temat chemii radiacyjnej wody. W
późnlejs:zym okresie prowadzU wykłady w tym uniwersytecie,
zapoczątkowując I utrzymując
regularne kontakty między PL I uczelnią w Leeds.
Wniósł takie
duży 'Wkład w rozwój polsko-angielskiej wspólpracy naukowej
l
kulturalnej.
(n)

choruje na AIDS
(nabyty
braku odporno~d), a
z;; zmarło · " powodu tej choNby pclnformowat w uwartek rzecznik
Norweskiego Instytutu Zdrow!A.
36

•. +
Z

koto l.Od2ll

wicepremier Zbłpiew
Gertyoh. Pnybyll tam r6,>mie:t eekretane KL PZPR - Tadeusz Janun i Kazlmleni Orzechowski, prezes WK ZSL - Jerzy Chojnacki,
pn;ewoonAczący
Rady Narodowej
m. Lodzi Mieczysław Serwiń
ski, prurwodnlC2;!\CY Rady Lódzkiej
PRON - Jerzy Jabłklewiez, prezydent Lodzi - Jarosław Pietrzyk.
Okazja była niecodzienna. W Rą
b!eniiu oddano do użytku nowy budynek dla usadrricz.ej szkoły me-

~

Mistrzowie

R4'bfenłu

przebywał

gorzej

wieJOlkirotnym mistrzem ŚWiata ZSRR,
polscy P iłkat'Ze
ręczni prr.egral i
w czoraj w turn ieju o Puchar ,Bałtyku z zespołem NRD l8:27. Do przerwy gos1'(Xlarze zawodów prowaid'Dili tY'lko
dwoma bramkami 1'3:11 i wyin ik
39-letni George Forernan, byly
ten by ł odzwi-erciedleniem w yrównanego p!'2lebiegu gry. W dru.g'ei zawodowy mistrz świata w boksie
części meczu w W ismarze, zawod- wagi ciężlciej wraca na . ring po
nicy NRD uzyskali
zdecydowaną 10 latach przerwy. „Nie ukrywam,
prz.ewa.gę
nad Polaikami,
którty że głównym powodem powrotu są
'
uwiedli w grze obronnej
i byll pieniądze. Stać mnie na odzyskamało zdecyd<>wa.n i
w atakowan iu nie mistrzowskiego tytułu, jestem
dojrzalszy, a kondycja te:ł ml dobr.amki przeciw•n ik.a.
pisu.fc" - stwierdził. Pierwszą walPo dwóeh d<Tliach turnieju pro- kę Foreman stoczy na Lazurowym
wadzi drożyna RFN, która wcrz<>- Wybrzeżu na początku lutego. Czy
Rząd belgijski :i:nlósł z:aku wyrai pokonała Isla n dię 25 :16. W in- i tym razem sprawdzi się stara, nie stępów pibka1rzy brytyj.skich na tenym mecz.u zespół ZSRR wygrał tylko bokserska prawda , że „wiel- rytorium tego kraju,
jaiki został
ze S2':wecją 24:23. Polacy, lctórzy cy nigdy nie wracają"?
wydany po traged ii na stadi0111ie
Hey.!lel w maju 1985 roku. Poo:woli to na !'O'Z'egranie 1 kwietnia meczu eliminacyjnego Mistr2o0Stw Europy między Bełg i ą
i S2lkocją.
Spo'tka<Tlie to odbędz,ie 5,i41 jed1nak
W decydującą fazę wchodzi trwa- kunastu najbardziej zagorzałych ki- nie na Hey-5el, lee.z na Astrid Pair!',{
- stadionie Anderlechtu.
jący od wtorku Turniej Wyzwole- biców,
skupionych
wokół
rozBebgijskie wladze wyirazUy zgonia Lodzi w pilce nożnej, którego palonego koksownika, oglądało dwe.
d~ na przyjazd
do ' Brukseli 1000
organizatorami
są
, , Orzeł"
i mecze półfinałowe. Orzeł Lódź pok
ibiców
szkock ich. Wszyscy oni
LOZPN. W pierwszym dniu Wlók- konał Włókniarza Zgierz 1 :O (gol
będą
jednak
pod
baJ!'dw troskliwą
nian Z~ierz wygrał z łódzką „El- Stawianego), zaś Concordia Piotrtą." 3:2 (bramki dl:a zwycięzców : ków wykazała swą wyższość nad op i eką poJilcji.
Błażejewski, Kubiak i Sobierajski, Wartą Sieradz, wygrywając znowu
dla pokonanych
Gabrysiak i rzutami karnymi 4:3, po bezpramWróblewski, a Concordia Piotrków kowym remisie.
wyeliminowała
Wlólmiarza. Lódź,
wcior~j zgłoszenie
lepiej wykonując rzuty karne (4 :2).
W półfinałach, które rozegrane
W normalnym cza~ie gry był re- zostaną w najbliższą sobotę. zmiemis l :t (bramkę dla piotrkowian rzą się Or:i:el ze Startem Lódź i
-.OGŁOSZENIE
zdobył Sh'zelecki, dla przeciwników Concordia z Ll~S. Zwyclęzc;:ę tur.
nieju poznamy w niedzielę.
- Smolarski).
Wczoraj na stadionie .,Orla" kil(jm)
„DEWASTO" - kupię. 32-M-96.
'
17-133 g / E
TV - 26 cali (pilot) - sprzedam.
Babickiego 12 / 129.
17400 g-E
ZAGUBIONO pieczątkę: LudwikOstatnio odby ły się mistrzostwa stępne miejsca zajęli K. Głowacki
Waldemar Zalewski, lek. dej1t.,
województwa łódzkiego nauczycieli (LO Zgierz) i Z. Kadziak (ZSE
lek. med. specj. chorób weww tenisie stołowym . Rywalizację Lódź).
nętrznych , Lódi, ul. Ossowskiepań wygrała l\f, Radzikowska-Pol
go 10 m. 27, tel. 51-72-13, nr s t aZSE (Lódź), przed E.
Wasiak
tystyczny 3944.
·
17431 g-E
W Tomaszl)Wle Maz. rozegrano
(GZEAS Rzgów) 1 A. Kurkowską ćwierćfinały mistrzostw Polski nauZATRUDNIĘ kobiety w ogrodnic(SP 137 Lódź). Wśród mężczyzn do czycieli w siatkówce. które były
twie. Gatka Stara, Zdrojowa 21.
lat 40 zwyci~żyl G. Rajtar (LO popisem łodzian. Drużyny ZNP
17399 g-E
Zgierz), który wyp rzedził R. Wa.sia- Lódź-Gór!l& (żeńska i męska) zde„SYRENĘ" hosto, stan dobry
k• (GZEAS Rzgów) i P. Stańczyka cydowanie zajęły pierwsze miejsca,
kupię, 86-29-06, po 16.
(SP 7 Zgierz). Z panów powyżej nie tracąc na.wet seta i zakwalifi17429 &-E
la t 40 najlepszy okazał się R. kowały się do pót:finałów miKOMPRESOR trzycylindrowy
Kwiecień (l\1ZEAS Zgierz), a na- strz-0stw, które odbędą
kupię.
Listy
17396 Biuro Ogło
sic w Olszeń, Sienkiewicza 3 /5.
sztynie.
drużyną

Szkoły W Rą,b.1en·IU

SKR0<,#1E
W ftnale

•
~lngla kobieł tenisowych
mistrzostw Australll 1potkają •141 fa·
worytkl Martina Navratilova (nr 1)
oraz Hanna Mandllkova (nr !) • Na·
vratllova pokonała Catarin41 Llndqvisł
(nr 10} 6:3, 6:2, a Mandllkova swy•
tya&rem tego nl,ffPotyka.nego na clę:l;yła
ltohde·Kllsch (nr I)
trasach Rajdu Monlitt Carlo W)'da- i:l, o:6, Claudię
':3.
uenl.a był dy~ktor sportowy firFinał będzie n
poJedynldem tych
my „~la" - Cesare Fior!o, j•- aawodniczek. Tylko I razy zwycię
szcze pned startem do :f!in.ałowego iyla Mandlikova.
m lł lutego br.. l'Ollegrany lłOBta·
etapu zdecydował on, te zwycięzcą
nio mlt,:dzypaństwowy mecs bokserzostame t~m 1 ki!ernwców „Lancii', ski
Polska - Węgry, Tak więc, po
który wygra ałynny odcinek spe- dłutszej przerwie
pięściarze obu kracjalny „Turini". Na krętej, alpej- jów r.mlerzą sl41 na ringu w oficjał·
skiej drodz.e triumfował Bl.asion, nym spotkaniu (prawdopodobnie w
wyprz:ed'Zająe Kankkunena o 17 sek. WanzAwle, chocla:t decyzja Jencae
nie zapadł&).
li W Kltzbuahel odbył 8111 trzeci
trening
przed zjazdem
Pucharu
Swlata
saplanowanym
na
dziś,
Swletne przygotowanie zaprezentowali szwajcarzy, zajmując trzy no I owe lokaty. Najszybciej trasę „Hah·
nenkamm" pokonał Mueller, wyprzePrzeciwnikami 'aiat'k&rzy Resovił tlzając swoich rodaków Zurbrlggena
w finale Pucharu Zdobywców Pu- oraz Alplgera.
charów (20-22 lutego w Bazylei)
li Gaetano Sclrea po o•tałntm mebędą: Bośnia Sarajewo. Tartarin! czu Jlgowym Juventusu jest graczem,
Bolonia I Lewl!lkl Spartak Sofia. który najwięcej razy przywdziewał
biało-czarną koszulkę Juve w pojeFaworytem
finałowego
turnieju dynkach
oficjalnych.
Dotychcrasojest włoska drużyna Tartarin! Bo- ""Ym rekordzistą
był Gluseppe Furllonia, która wyeliminowała w pół nll - 528 opotkań. Dziś Sclrea jest
finale jeden :i: czołowych zespołów jut o Jeden mecz lepszy,
li Podczas mityngu lekkoatletycll·
radzieckiej ekstraklasy Radiotechnika z Rygi. Wlolri wygrali ncgo w Genui Wioch Andre! pchnął
na odległośc! Zl.22. Bułgarka
mecz rewanżowy gładlro, tracąc w kul~
Kostad!nowa skoczyła wzwył 2.00 m,
trzech setach zaledwie 15 punktów.
li Piłkarska reprezentacja Holandii
- rywal Polaków w gr. V ellmlnacjl
mistrzostw Europy zremisowała w BarcNonle w towarzyskim
meczu z
Hiszpanl:ii 1:1, (l:O). Bramki strzellll:
dla Holandii - Gulllt w ZO mln., dla
Hiszpanii - Caldere w 11 mln.
Holendrzy ro:.;egrall dobre spotkazajmują
C!7:Warle mi.ejsee, gira ją nie I w pierwszej
połoW!e najwydziś w Rostocku 'I I.sl.and1ią .
raźniej saskoczyll gospodarzy, przej·
mując inicjatywę. Agencyjni komentatorzy podkreślają świetną gre Gulli ta, którego porównują do Cruyffa.

poszło już

Oddanie··-nowej

Doktorat h.c.
dla prof. J. Kroha
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WlADYSlAW
OlESlt\ISKI
EMERYT l'ltPJt.
w~·,prowadzenie
droclcb nam
7.Wlok no.stąpl w dniu 26 ~tycznia
br, (poniedziałek) o godz. 11.30 z
kaplicy cmentarza knmunalneęo
Zuzew, Pogr;:iteiil w nleutUl!Jnym
smutku:

ZONA, CORKI, SYN, ZIĘC,
\VNUCZKA. WNUKOWIE
l PRA WNUKOWIF.
Redaktor tech.nlcit11'

S.

t

P.

IRENY
NOWlt\ISKIEj

serdeczne Bóg

nplać sklądo.

NAJBLIŻSZ

RODZINA

Msza Swięta u du~ię 'T.niarł~ .i
zostanie odprawlon1t w tln!u JO
kwietnia hr. (czwart~k) n gorl7..
18, w kościele par;.flaln ) m na
Retklnl.

JERZY KLIMA

~~!".:..

'- ~~ Wypowiedź

....

Wojciecha Jaruzelskiego
·dla j1apońskiej agencji Kyodo News Service
tiJ,

"·,.
,.,,,,,

Zbłgnlew Bru:zlmłd, b. doradca b. pre:iiydenta USA Cartera d1. bezpłeMeństwa narodowego, w arty.lnale dla wło
skiego dziennika ,,Jl Mondo"
pisze, ze Stany Zjedd_oczone potrzebuj1' zmiany na atanowlskaeh ludzi kleruJl\C!Yetf polityk"
zagranlezną,. Odnosi się to zwła~
ueza do obecnego pre\iYdenta,
przede wszy1tklm ze -zgledu
!Ja zły stan .Jero zl1rowf4, .Jego
mlejsee powinien zają,ć włee
prezydent Qeorge Buslt. Ta
zmiana
stworzyłaby
w11,epne
warunki dla nowych tnleJ~tyw
amerykańskich na trzech zHadnlciych płaszczyznach:
'łf w odniesieniu do 1tosU111ków z ZSRR, a zwłaszcza '\V
kwestii kontroli zbrojeń;
'łf aktywnej mediacji USA w·
spr.a.wie uregulowania konfliktu
na Bliskim Wschodzie;
'łf zmlaRy polityki USA wobee Ameryki Srodkowej, bowiem obecna polityka może doprowadzić do nlebezpleeznej
tuacjl.

.•Y-

• * •

Aa11ncj<1 Reutera: ,,Nawet ;e3!! wojna jqdrows lf>Owoduje
tylko nieznacMe 'zmfon11 w klimacie na Ziemi ci, którzy
jq przetrwają, moaq stanąć w
obliczu głodu. Wynika to z najnotvszych si>ekulacji naukowców, studiujących skutki zagła
dy
atomowe;. Naukowc11
ci
wkrótce przeds-tawiq 1We wyniki na międzynarodowej konferencji w Bangkok!#, która rozwa.źy takie ko'TllCepc;e, jak „nuklearna zima" - apokalipt11czna wizja naszej planet11 pogrqżon.e; w
d11mach I wtrqcone;
po wojnie jqdrowe; w tnro:źną
ciemnotć (.„)

Studia prnprowadsonc w ostatnich latach nad wpl11wem
wojny jądrowej na klimat Ul
świecie prz11nio~y bardzo zróż
nicowane wyniki. Najpierw pojawiła

si• teori4 „zim11 nuklearnej", zaklada.jqca drastvc:z:ne
zmiany w klimacie lwi<1towum
po wojnie jądrowe;.
Zgodnie
z tą teori11, dlfmll plonqcych
miast i !asów pozostanq w atmosferze Ziemi w postaci cz11steczek popiołu i zablokujq dostęp światła slonec:z:nego. Temperatura spadnie aż o 35 stopnt
C. Jd!i temperatura &padnie llŻ
tak dalece, zamrze cale tt1eie,
·a nad planetq zapanuje 11rkt11-

czna noc („.)"

• * •

Przyszłoroczny budiet Pentagonu, który administracja Reagana przedlotyła Kongresowi,
przewiduje w;rdatkowanle 776
mln dol. na amerykańskie projekty budowlane w Europie,
realizowane w większości w
RFN, W. Brytanii i we Wło
szech. N a RFN przypaść ma al
481 mln dol„ na Włochy 99,Z
mln, a na W. Brytanlt: 70 mln
ol. Przeznacza się je głównie
ma rozbudowę
baz lotniczych
I morskich. AP zaznacza, ze
wydatki te „przynios1' korzyści
krajom, w których znajduj"
aię bazy USA".

• * •kur1111

Spiralnie
mian11
w

rosnące

relacji

wl)-

jrn.--doLar
iż JapońcZ'lJC!J nagle
zostali uznani za najbogatsZ'l/
naród świata, jednak dane ie
tuszują fakt, iż w rzeczywistości jest to kraj, gdzie poziom
życia pozostaje niski, przy nadmiernie
wysokich cenach pisze tokijski kórespon.dent Reutera.
Minister planowania
ga-spodarezego Tetsuo Kondo oświad
czy! niedawno na seminarium
naukowym:
„Ludzie
mówiq
nam, iż Japonia stala .się g!6wną potęgą gospodarczq.
Mimo to ja sam mieszkam z 6osobową rodziną w niewielkim
domku".
Gdy przyjmie się jednalc 1Jktualny kurs 163 jenów, okaże
się, że Japonia znajdzie się M
czele
najbogatszych
państw
świata; dochód na jednego miesz/(ańca wyniesie średnio 16.363
do!arv, podczas gdy np. w St.
Zjeclnoczon11ch d-rugim najbor;atszym kraju uprzemysło
wionym wynosi Ofl 16.051
dol. Na czele listy nadal znajdują się Zjednoczone Emiraty
Arabskie słabo
zaLudnionu
kraj, znajdujący się także na
pierwszym miejscu listu państw
- producentów ropy naftowej,
odzie wartość produktu narodoweQO brutto w pr2eliczeniu na
jed~go
mieszkańca
wynosi
ZZ.300 dol.
sprawiły,

\

'

PYTANIE: wienfU w czasie

.

W 1wolm pr:i;emó- globalnych,
wizyły

w warszawie premiera Nakasone, zwrócił
pan uwage, panAe przewodniczący
na rol11 .Japonii w poliiyce mit:dzynarodowej wskaizuj1'C:. i• w tym
kontfSkśeie wizyt. ła ma znaozenie
wykraozaJ3,Ce pena ram7 dwulłron
nych etosunków polsko-japońskich.
Co nowego przyniósł ten dialo1 polityczny na najwyższym 1zczeblu
w sferze polityki mlt:dzynarodowej?
Czy wizyta premiera .Japonii w
Polsce otworzyła drort: do poprawy
s_tosunk;ów pomiędzy Wschodem I
Zachodem, a zwłaszcza czy wzmoC"ta nadzieje na następne spotkanie przywódców Związku Radzieckkgo i Stanów Zjednoczonych'?
C:Qego możemy ociekiwać po przewiiywanej wizycie pana, pani~
p111JewodnicZ1'CY, w Japonii w sferze polityki międzynarodowej?
ODPOWIEDZ: - Była to plerwl!za wizyta szefa rządu Japonf! w
Pol~ce. Przebieg i wyni'ki wizyty
ocenliamy wysoko. Nasze rozmowy
były owocne, korzystne dla rozwoju ~pó!pracy między obu krajami. .Można powiedzieć, że otwarty
został
nowy, obiecujący rozdział.
W sytuacji nasilające~o się wyś
qigu zbrojeń, groźby militaryzacji
kc..smosu, narastających zakłóceń w
ro2:1woju gospodarczym świata, nawiąll11ny między naszymi państwa
mi tlialog ma zarazem wymiar mit:dzyI'Ąllrodowy.

Jelit oczywiste, te dla losów pokoju, dla rozwl11,zywanl.a problemów

decydujące
:i:naczenle
ma sta'n stosunków między Zwlązkiem Radzieckim I Stanami Zjednoczonymi. Jednak może być temu
pomocne aktywni uczestnictwo innych. państw.
Sled.zimy :i: zaJ..nterHOwaniem aktyw:ność Japonii na arenie m!ędsynarodowej. Wynika ona 1 ran.i.
waszego kraju.
Mimo te nane pafultwa nalet11,
do różnych 1ystemów apołe~o-pol!tycznych - 1-naleźl!śmy, jak 1ądzę, wspólny Jezyk, zbli:!:yliśmy .się
w ocenie wielu waiJnych problemów współczesnego świata. W pełni
podzielam pog'ląd pana premiera
Nakasone, te wymiana lntonnacji,
poznawanie 1ię społeczeństw jest
konieczne dla wzajemnego zroz:umienia I trwalej w1pó!pracy.
Jeś'li nawet światu daleko j-ee:i:cu
1o „globallllej wioski", w której
W57.yscy wiedz11, wszy11tko o wszystklch, to jednak trzeba d11,żyć do
tego, aby przynajmniej niektórzy
wled7liel! r.nlllCZnle wltJcej o innych.
Z tego punktu widzenia nasze rozmowy były krokiem we właściwym
k!erunku.
Polska 1 Japonia mogj\ I powinny działać aktywnie na rzecz dlaJogu Wschód - Zachód. Znane sa,
bliskie stosunki ła,czące Japonię z
USA. Polska utrzymuje przyjazne,
sojusznicze więzi ze Związklem Radzlecklm. Sprgw!a to, że wymiana
poglądów między naszymi krajami
może być jedna, 1 form u.zupełnie- ,
nla dialogu wielkich mocarstw.
Byliśmy zcodni 1 panem premie-

.

rem w ocenie donios!cgo z:naczenla
spotkania przywódców ZSRR l USA
w Reykjaviku. Podkreśliliśmy, że
niezbędne jest dobre przygotowanie, a następnie wznow!.enie tych
rozmów - zgodnie z założeniem,
że dla sprawy pokoju, odpreżenla,
rozbrojenia I współpracy należy
podjąć każdy wysiłek, wykorzystać
wszelkie dostępne szanse.
Jestem przekonany, że problemy
poprawy klimatu współpracy mlt:-

dzynarodowej, umocnienia pokoju
I bezpieczeństwa będą Istotnym tematem spotkań 1 rozmów podczas
mojej przyszlej wizyty w Ja.ponll.
PYTANIE: Jakie są najbardziej Żachecają.ce wyniki wizyty
premiera. Nakasone w dziedzinie
wzajemnych stosunków rospodarozych Polski i Japonii? Czy wizyta
ta dala zadowalające rozWil\zanla
problemu pelnej normalizacji flnansowych I kredytowych stosunków pomlędz7 nauyml krajami, a
je§ll nie, to co należy zrobi~ w
tym klerunkuT .Jakle będ1' natychmiastowe J namacalne rezultaty wlzyty premiera Nakasone dla gospodark! polskiej?
·
ODPOWIEDZ: - Pragnę przede
wszystkim podkreślić, że wizyta potwierdziła zdecydowanie obu kra.lów, aby rozwinąć wspólpracę handlowa, i przemysłowa,, w tym naukową i technicżną, a także kulturalną, sportową, w dziedzinie ochrony środowis'ka I wielu innych.
Przegląd możliwości i perspektyw
kontaktów gospodarczych wypadł
bardzo zachęcajl\CO. W najblit-

Rada OPZZ orządowym projekcie
(DokońC%enie

ze l'tr. 1)

tiw>leni• w Se)rrl:M 11 lnite!!Peilacją
w &prawie ~ia UJStawy o
~wid-el.• kiierOW111ic11wa ru- !l\'Vią'lkaeh uwocbwyoh;
ehu, a flówną wyty<1m~ - dodral
StM'llislaw
Ja.gie!'ło
uchwala
UCHWALA RADY
kon~
w spra'W\ie w-etera.nów
OGOLNOPOLSKIEGO
pracy. S!m.erową:nie do Sejmu pr<>POROZUMIENIA ZWIĄZKOW
jekltu. a1®u pra,willegro tak nośnego ZAWODOWYCH Z 22 STYCZNIA
s~ecznie be.z k<l'Mou11aicji ze !l!Wil!,Z1937 R.
kami, w trybie
U111iemofilirwiail\1cym zui~~ięcie opiinti <>t'ganilza1. Rad& OgólnopollS!kl!efQ Por<l2Ucji ogólm.o.krajowy<lh jes<t niarusze- m~·Mtia Zwiąlllków Za'W'OO<>wydi wy.,.
l!l!em ustarwy o związiklaeh zawodo- rai.a. zdecydowany aprweclw ·wobeoc
~h ocaz P.rS>ad tyci.a puo1iC'Lł1e- decy;1;ji Pr~um
Rlz.ąóu PRL •
dnia 12 •ty<!m.l.a 19&7 r. o •ki eiro~·
w.ani u do Sejmu Polis.k!iej R7«1ZOorocma inowetiueja u.nawy fl9.t- J>OOP<>litej Lud<YW'ej proj.ek-tu ~ta
111iej11,cej dopiero 4 lata - st'wier- wy o pod-wy:iiszeniu
emerytur I
dzil m. In. Staniisł.aw Wiśniewski, cent w 1987 i 1998 r. ora.s o ~1a
który pxv,ewodnio.zył powola·nernu nie nlełlrtórych przep~ów o mopadoraźnie ~społowi ds. te.go pro- t!"Zeniu emeryta!inym
z naru~ie
jektu - podważa zaufanie spo!e- ni~ PT.Zepiaów art. ~ vr zw:il\!Z=e do stałości systemu za.bezipi e- ku z ••l't. li i 211 ustawy o zwlą~
czenia socjalnego, do z;asad stano- kach zawodowych.
wienia prawa. Rn.teh zawooo-wy y,e
Rada _,twieroza, Ił takie dz.ia1aw.z.ględów spolec:zmo-moraJnyoh nie nla :r.a.pr:zecu.ja, delklaracj<>m l!lkła
może opóźniać )Xldiwy:ilek
emeiry- danym wobec polrS·ki·ego ruchu r.atur i rent, ale będ7'ie się domagać wodowego
pr.ze:z; P«"Zedstawdcieli
ich pr:zeJ)N>wad"Lenia n.a illJ!lyoh za- wlad'Z
pańsiiwO'WY'Ch o potnebie
sadach. Jednocześnie w pozostałych pa!l'1memkiego współdzi.ałMJ.ia obu
kwestia·ch .zwi11,2Jki będą się doma- prz,ed'SIU!rwioi•eLB·tw w ~ią-zywagać rozwią:zań
syst-emowyeh, do ni'll żywot'l'lych
problemów ludzi
których pr:zygo-towaniA ZOWwiązal pracy sa. działaniami des·bruk11ię zres21tą re!<>rt pracy
j~.ze cyjnymi w lrudowMtll\l porozumieprzed ro~·em.
nia narodoweg.o.
2. Ocmej~
~owy
projekt
P<>dtwy:tik.>!
rewal<>itymcyjne
„Uil!tawy o podwymenlu emerytur
podkreślił
Al.tred Miodowicz
i Mnt w 1987 i 1966 r„",
Rada
zl.agodrll\ tylko problem
starego OPZZ s11wierdu, :ile proponowane
f)<;rt!ela, ale go n.ie ro2lwill,Żl\. W ro•zwil\'Z.an~a
nie zli•lliwiduja, tzw.
tym celu potr;oobne są .2J1T1i-any sy- starego portfela 1 uwagi na brak
stemowe. Nie do przyjęci.a są i'IlirH! pro'P'07.ycji .zm;an treści „portfelopropozycje 00'21Wią7Jań
docdnych twó.rozyoh" ar't. 74 I 1m us1. 2 z
np. zmier.r.ające do llkwida-cji „ko- ograrni·=iiiik.ami
„makisymarlnej
mitnów" emerytalnycll; nie m<>ina kwoty T.'viękl!i:r.enia pod.stawy wyprizeoi-eż
og>rMtrozać
Vl"Yso®ich miaru". W tym lrontekście propoświaidc'Zeń w W.aTIWJ!ta.dh
re:f.ormy nowane ro7:wią:zania mogą być Jeg01S1pod,arczej ozakladaj ącej zróżni dynie uznane przez ruch z-awodooow.aini e zarob'ków, których następ wy za k<lll·e.tnl\ JX"(1wy:bkę przybl·istwem są wła_.Qnie
rrMmioowane ±ającą
ostateczn'!
rozwią•umie
emerytury i renty.
wstydliwego
problemu
„stareig>o
Uchwalę Rady OPZZ w 1pr.aWlie po!!ife la".
iproj-ek.tiu ustaiwy o emeryiturach 1
3. Rad.a Ogólinapolskieg>(I Pororen I.ach J)l"Zyjeto pnzy dwóch glo- Z'l,lmiem.ia Zlwiąizków Uwod-Owych
sa.eh wsbrzym·ują,cych się. Rada p<>- w oparciu o r!osy
Sll'Ołea.noścl
s.ta nowila równo~eśnie z;crócić się emeryckiej pned · wyborami d<>
do posłów - ~wią7Jkowców o w~- rad rui.rodowyoh, Sejmu PRL oraz

.

.

.
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~kuteC7ll1ie, mądrze,
pełna. św!a
rlomośc!11 zmieniających się uwarunkowań współczesnego t!w!ata.

PYTANIE: - Japonia przoduje w
wielu dziedzinach nowoczesnej or(anb:aejl produ)\'.ejl I technologii,
bazując na 1wej specyficznej kuluch!wat X Zja7J&J PZIPIR I KOfl- turze. W jaki sposób można by
,ll'["eS'U fulsk-1-ch Odirod!Zl()l'lyoh Zwiąii: przyswaja~ w warunkach polskich
ków ~\'odowyeh p.oostuluje Sej- rozmaite Japońskie metody produk'
mowi PRL d'Olk<>'llanie pc~owa cji?
ODPOWIEDZ:
Powszeohnle
uej pruz rząd podwyilk! emerytur
I rent w dwóch termim1<."h: od 1
kw'retmi.a. 1007 r_ I od
wmetnie.
1987 r. Taikii.e diziaŁainie najwyb;zego pl'2,8(jsta<w:lole.'bst'Wa 1ocjali!-ty~
ne1if0 p.ań!twa byłoby
naprawieni em n1e&p1raiwJedli"\YIO\łol I u:pośle..
~nia tyeh 1'1..lldlz!, .krtóirzy budowali fwnidrarnenty' I.Judiorwej Po1'9'ki.
4.
Rada OPZZ wyirata sw.&Jdezaiprobatę da.a oz~tJk<l'Wy(lh propozycji ra:ąrdu odn~e zmia.n n~e
których prz.epi11ów o ZlW!)ah121en4'\l
(Dokończenie ze str. 1)
emerytalnym. fuwyŻMle propozycje
zawarte w
projekcie
np.
art. 8 pk;t. 2., 4., li i li oraz a'l"t. 11 cji= wyrównywania istniejących jepkt 1 są ~wanyml zabieg.am!, szcze dysproporcji w ciągu .dwóch,
zaA s!us'2l!1e Pol"<>P'QZyeje rol'JSzen~ a nie, jak zakładano, trzech lat.
Opracowując projekt ustawy og.nJa UJP!rawnień k<>mbatantów win.ny wyn i klać z Karty Kombatanc- niwa rządu wnikliwie przeanalizok iej, oo uporządlrowałoby system wały wnioski I postulaty zgłoszone
w toku obrad Kongresu Polskich
emeryta.1Jny.
Związków
ZawodoRada
OPIZZ 'll\1'00l!ll
oo !'2ą~u Odrodzonych
P.RL o nii4!tl1Wboczne pmyst11ipJe;nie wych. W okresie prac przygotowawczych
za&iegano
opinii.i
przeddo oprr.acowain!a lroIIllJl'lelkismvej l«mstawiciel! I ekspertów OPZZ. Z
oeJ>Cji nowe~cji
u.srtawy z 14 propozycjami
zmian
w
sferze
gl"Udnia 1982 r. w myśl wł><>W'ią
zania rządu rtloixmego Sejm'OW'! w świadczeń spółecznych od 1987 roku, stanowiącymi założenia do pro11tycz:n.iu 19'86 r.
, 5. Rada OPZZ zleca Rlad:zie We- jektu ustawy o podwytszeniu emerytur i rent w 1987 I 1988 r.
ter.a.nów ;Ar.acy 'P'f!ZY OPZZ
nl-&- przedstawici~le OPZZ zostali zazw!.oczne P!"ZY'!iąrpieni-e do op;raco... poznanł jut w pa:tdzierniku ubiegwa.nia
związilrowego
projektu legó roku.
.zmian do „u tawy o zaopatrz<en.lu
eme-rytarlrnym p!I"acownirlców i ich
Z propozycjami zmian w sterze
rodzdn" z dnia N grudnia 1962 r.
&da Weteranów Pracy wyl©- świadczeń społecmych od bieżące
rzysta przy <>praoowarniu pr<>joaklt'l.I go roku pnedstawiclele rządu zapro.pozycje i postulaty organiz.acjoi poznali delegatów 'kongresu w to&pol~nych środ<>wil!lk'a emeryokle- ku prac zespołu roboczego ds. wa.'l.'O. w Sl2lC2'iegól.ności
dorobek :i:a- runków tycta emerytów I renciswarty we w111 '.r:>skaoh i materiałach tów. Zawarte w uchwałach kongreIX Ze-sipołu d!s. Watrunków Żyda su wmo11ki dotyczące likwidacji
Emerytów i Rencistów, działają tzw. starego portfela emerytur l
ceg.o w czaoS·ie Kong'!'er.su Polskich ren~ oraz o przeprowadzeniu waloOdrodroinych Zv.."ią:Zków Zaw'Odo- ryzacji w 1987 i w 1988 roku w
relacji do w:rir<>stu plac, a nie kowych.
sztów utrzymania, uwzględnione zoOpraooMiny projiekił: ;po k()lfl\91.rt- stały w rządowym projekcie ust11tacjd .z ogólnoklrajowymi organiza- Y-ry.
cjami z.wią.rzkowym! I lf.atwierozeniu Pf7,eZ
Radę OPZZ
b1">dZie
W toku dal.Kych prae nad proprz-edmiotem negocjacj.j. li rządem jektem ustawy przedstawldele rzą
w IV lllwartalre 1987 r.
du zapom11li się z opiniami eksper1

tó\'11 OPZZ.
Większość Ich uwag
zostalo uwzględnionych w całości
w projekcie ustawy. Przedstawiciele OPZZ zostali poinformowani,
które wnioski uwzględniono w projekcie ustawy, jak również o przyczynach powodujących nieuwzględ
nienie niektórych uwag.
Wychodząc naprzeciw postulatom
związkowców przyjęte z08tały, niezależnie i>d projektu ustawy o podwyżkach emerytur I rent w 198'/ ł
1988 roku, konkretne rozwiązania
wprowadzaja,ce sukcesywnie, poczy.
nając od bieżącego roku, renty dla
osób będących od dzieciństwa ,inwalldam~ nie mogącymi wykonywać
pracy.
Rząd tak jak dotychczac I' d\rl:uwagą będzie się wsłuchiwał w postulaty zgłaszane przez związkow
ców. Wszystkie nowe uwagi i opinie :r:głoswne przez OPZZ do projektu ustawy będą przez ogniwa
rządu skrupulatnie rozpatrzone. Podobnie jak dotychczas decyzje e
podstawowym znaczeniu d'la warunków pracy I życia społeczeństw'a
będą związkowco-m przedkładane do
kon.mltacji I zao-pinlowanla.
Podejmując
kon·kretne decyzje

rząd będzie

sie

kierował głównymi

kierunkami polityki społecznej o-kreślonymi w Narodowym Planie
Społeczno-Gospodarczym
na lata
1986-90. Doceniając merytoryczne,
a często moralne racje tkwiące u
tród.ła wl.elu postulatów rząd mus! uwzględniać w pcx!ejmowanych
decyzjach ich skutki gospodaror.e.
(PAP)

•
Dokończenie

TO JA SHOW...
-

znany jest wielki potencjał produkcyjno-technologiczny Japonii, stanowiący o jej miejscu wśród czołowych
mocarstw ekonomdcmych
śW:iata. Wiemy także, u osiągnięcia
te zawdzieczaele godnej podziwu
pracowitości waszego narodu, jego
:roolnośoiom oraz głęboko zakorzenionym nawykom mentalnoścl llPOłeC7Jrlej. Wyróżnia sh1 ona óardzo
wysokim
poziomem
organ!>zaejl
pracy,
dyscypliną
produkcyjn1t,
chło=o~cią na inicjatyw• i innowacje.
Wiele krajów uczy 1ię tyC!h zasad w Japoni~ I - mimo odmiennej tradycji - próbuje stosować je
u siebie. Sądzę, że, I my w Polsce,
wraz z rozwojem naszej współpra
cy, będziemy mogli je bardziej
szczegółowo poz1U1ć, sporo się przy
tym nauczyć i przejąć to, ee najbardziej odpowiada naezym warunkom.
Przy tym w pełni roajemy 90bie sprawt:, że japońskie rea.Ha
społecr:no-produkcyjne mają bardza
specyficzny charakter. Na9Ze pań•
stwa rozwijają się w ramach odmiennych :formacji
ustrojowych,
zróżnicowany jest też poziom zaawansowania technicznego i technologicznego. Mimo to wiele wa.
szych rozwiązań może być pożyte.
cznych i na naszym, polskim grun·cle.
Podjęliśmy już pierwsze kroki.
aby bardziej szczegółowo zapoznad
się
z waszymi doświadczeniami.
Myślę, ta proces · ten może uleci
przyspieszeniu, gdy japońskie kota
finansowe i przemysłowe nerzej
zaangażują się w podejmowane w
naszym kraju działania modernizacyjne.
Na zakończenie tej b'ótk!ej wypowiedzi pragn4t przekazać najleprze życzenia i pozdrowienia dla
narodu ! władz was:l':ego pięknego,
wspaniałego kraju. Ufam, że przyjaiń I współpraca Polski i JaponU
będzie się rozwijać pomyślnie, 1>n:y.
nosząc pożytek obu naszym narodom.
(PAP)

Informacja Biura
Prasowego Rządu

A schody, Hwła„.
- .„do ~alt. I lubie jedn11 ta- A Jeftl ten nowy program 1łę
Nie będzie. Chocid Widz mu- k- eykl!cm11 postad ,,.przykrywać" przyjmie, ezy na życzenie publlczsi wiedzieć, że ktoś chciał
go drugi\.
no~cl mob byt! .więcej odcinków?
podjąć i uraczy~. a więc ni• wystarczy tylko człowiek. co ma opi- O, Pr<>n4 pani, 'ja jut n'ieraz
- Ale eoj dhlre nie wrau pan,
nię śmiesznego.
s!yezałem, te coś tam zrobiono na
- Ale tak się przyjęło, h li!. panie Glenkn Mat11iaku, 1 Pr&C7 w
moje_ (publicznoś«;,f) życzenie, e ja
tacy śmieszni panowie arty•el, eo NRDT
1oble wcale nie życzyłem. Ale jeśli
to pokd1' sit: i już jest wesoło. A
~•
1111 komuś spodoba?!. .•
Korespondent PAP, Edward
fdyby ich tak zebrać .••
- Nie bardZ() ehe~ e tym mów!d.
Dylawerski, pisze: „Amerykaó- Zrezygnowaliśmy nawet :i: tych Ale na jubileusz tej audycji mo- Pewnie tera.s powie pan,
le
ska agenc.1a Associated Press
aktorów co maj11, medale za śmiesz
glem „dojecha~". có:t gdy mnie nie na fwlecie jui od dawna robi 11lę
J>neprowadziła. doroczną ankieność.
- chocla:t to ~ lat eykle pod znakiem
łt: wśród swoich około flO abo„One Man
- U pana nie występuj' arty~cl zaproszono
11entów w Szwa.icarli (dzienniShow".
od etatowego rozśmieszania.
Za- pracy.
ków. rozgłośni radiowych I tenim wlec pierwszy odeinek proJewizy,i nych) na wmat tego, co
g1·amu wejdzie na antent: „dwójki"
uwaiaja, za najwa7nie.isze wyprzedstawmy ich: Irena Szymczydarzenia roku 1986 w Szwajkiewicz-Tyl, .Jarosław Domin, Stacarii. 86 proc. ankietowanvcb
nisław .Jaskułka,
Leon Niemczyk,
przez AP szwajcarskich redak·
Eugeniusz Wałaszek. I tak w kaicjl
na pierws,.,ym
miejscu
dym programie?
wśród wydarzeń ubic,.-lego ro- Właśnie, a- ja ze skromności ku umieściło katastrofę chemijako autor wziąłem wszystk!eczna, w Baz~·lei - pożar magaważniejsze role na siebie. W każ
7.ynu Schweizerhalle konerrnu
.dym
programie będzie egzamin chemicznego Sandoz. który dobo ostatnio jest w' narodzie taki
nrowadzil do zatrucia Renu.
pęd do podnoszenia kwalifikacji alDrugie miejsce wś1·ód narodobo zmiany zawodu. Będzie poradwych wydarzeń za.jęło odrzuce·
nik. blekauty, nowa piosenka z munte w referendum narodowym
zyką Andrzeja Korzyńskiego. Będą
, w dniu 16 mar<'a 1986 r. przydekoracje - Przemysława Lewanstąpienia
Szwa,icaril do ONZ.
dowskiego. Zawsze będzie kilka
Na trzecim mie.iscu znalazła
point - bo jedna to za mało, a
1lę sprawa wymierania
lasów
ja lubię koks.
w Sz\fajcaril ( •.. )".
Pani Irenka (Irena Szymczykle wlcz) I pan Leon
(Leon Niem- Kroi się zatem kolejny cykl.
11zyk) nie mają 11erca de egzaminowania tak w ogóle„.
4Q
www Ma pan sz;częście .••

* •

szym czasie uda dę do Japon.I~
polska· misja rządowa, która przeprowadzi szczególowe konsultacje z..
japońskimi czynnikami rządowymi
oraz z przedstawicielami kół finansowo-przemysłowych i handlowych.
Przeprowadzone rozmowy na tematy gospodarcze pozwoliły lepiej
zrozumieć 1tron~e japońskiej nasze
irtanowl11ko, dostrzec długofalowe,
wzajemne korzyści
normail1:tacj1
stosunków finansowo-kredytowych.
Dyskusja na ten temat będzie kontynuowana. Najbliższą po temu okazją będzie zbliżająca się sesja
rządowych
komitetów współpracy
gospodarczej polsko-japońskiej.
, Nie spo;;ób mówić o natychmiastowych, konkretnych rezultatach
wizyty dla gospodarki polskiej,
chociaż nie ehoielibyśmy zbyt dłu
go na nie czekać. Mamy oczywiś
cie świadomość, it przedsiewzięcia
podejmowane w eferr:e ekonomicznej nie przynoszą 'efektów z dnia
na dzień. Ich pełne, rzeczywiste
9kutld ujawniają się dopiero w
dłuższym
horyzoncie
czasowym.
Najważniejsze wydaje ml się to,
że wspólnie zidentyfikowaliśmy te
dziedziny przemysłu I produkeji, w
których realne jest nawiązanie lub
maczne :i:wit:kszenie
wspób>racy.
W pilnym trybie przystępujemy w
obu krajach do konkretnych decyzji i dz1ałań. Zainicjowaliśmy jednocześnie
poszukiwanie nowych,
szczególnie efektywnych, a nie gtosowanych dotychczas form współ
działania, w tym na zasadzie „JO.Int
ventures". Chodzi o to, aby działać szybko, ale przede wszystkim

ze strony 1

- Teru będŻle nasza wenja. Program adresuję do wszystkich, którzy lubi11, 1i11 miad. A nie wszyscy
lubią 1ię śmiać z tego n.mego.
- Nie btidziemy eh7ba ujawnfac!
wszy1tkich pomysłów, ale 1koro rozmawiamy proszę opowiedzieć, oo
pan · robił, 1dy oltatnlo w ogóle
pana nle było wldac!.
- Serial!
To było T odcinków
filmu „Na k1opoty - Bednarski" w
ret. Pawła Pitery. (okres Wolnego
Miasta Gdań'ska). Grałem główną
rolę, z nadzieją, że da się odbetonować polski film sensacyjny
pisałem dialogi, Ale tak w ogóle, to
trochę zrezygnowałem z bezpośred
niego „tańczenia" przed publicznością. Ostatnio np. dostalem nagrodę :i:a sztukt: dla młodzieży „W
naszym domu straszy".
- Teraz przedstawia 1111 pan 1
„To ja, show".
- Będzie wiele . wcieleń.
Mam
dowody na to, że ludzie mnie lubią, więc chcę im dać powody do
śmiechu żeby w ogóle było trochę weselej. żeby chociaż kartki
na mięso były bardziej kolorowe.
- To już koncert Życzeń.
Zatem I ja się przył11czę I niech by
pomocnik od triymanla drabiny,
„na siedząco" nie musiał przezywać
de!l'radacji na tego co trzyma draPomocnik
binę „na 11tojąco".
Friedman
Rozmawiałar RENATA SAS

Majstra

Stefan

Foto A. Wach
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można wzbogacić się

I Większe

legalnie1
kary dla nieuczciwych
1986 roku cofnięto 490 decyzji na
działalności, a 286
prowadzenie
wniosków skierowano do kolegiów.
Także w naszym regionie wzrasta
liczba prywatnych zakładów. W ostatnich dwóch latach pojawiło się
ponad 700 nowych· zakładów rzemieślniczych, 300 handlowych i 11
itastronomicznych.

ierws.re w tym roku posiedzenie sztabu akcji „Sektor", działającego w ra-.
mach WoJe-wódrzkiej Komisji do Walk' ze Spekulacją, ujawdwie tendencje dotyczące
nił-o
Oto z jednej
branży prywatnej.
strony obser:-wuje się dynamiczny
rozwój wszelk:lego typu zakładów
-' a z drugiej fakt. że niestety, czę
sto trafiają do tego sektora Judzie nieuczciwi. Warto oodać. że
w latach 1981-85 liczba zakładów
zwiększyła się z 330 do 480 tys„
zatmdnienie wzrosło z 600 do 900
tys. osób. a obroty ze 130 mld do
800 mld zł (5 oroc. udziału w całej go.spodaree narodowej).

li, czyli o 2 tys. więcej mz w roku 1985. W 1600 zakładach stwi€«'dzono naruszenie prawa, m. in.
uszczuplenia podatkowe wyniosły
W stoćwierć miliarda złotych.
przeciętna
sunku do 19S5 roku
grzywna wzrosła z 25 do 47 tys.
złotych.
Także

wydziały

•

t

I
Z takim pyta.niem coraz częściej dy śniegu. A więc kiedy
n:e
czytelnicy. wiadomo.
nas
góry śmieci na
Pocieszający jest fakt, że pomoc
zsypy w okazana przedsiębiorstwu oczyszpodwórkach. zapchane
razie
na
blokach, itd. Odpowh~dz;i
czania przez inne zakłady pracy
szefów
zdaniem
nie zna, nie6tety. nikt. . W MPO okazuje się powiedziano nam że w najbar- MPO dość skuteczna i wciąż
dziej sprzyjających okolicznościach się rozszerza. Wc:roraj MPO miało
zaległości w wywozie śmieci zosta- już do dyspozycji 25 „obcych" Wyną nadrobione na przełomie styczwrotek i ciągników, a liczba ladonia ! lutego. Wygląda jednak na warek wz:rosła z 6 do 8. Dziś posprzyjających
to. że najbardz•l ej
życzonego sprzętu ma być jeszcze
okoliczności n:e będzie, bowiem od więcej. Samochody
własne MPO
poniedZ'ialku spodziewanę są opa- też .,dochodzą do siebie" - wczoraj nie wyjechafy do pracy przy
wywozie śmieci zaledwie tr.zy. Nadal kru<:ho jest natomiast z lutlź
mi - choruje ponad jedna trzeciia pracowników jeżdżących .,śmie
ciarkami". Na szczęście pcmoc w
okazują niektóre
tym wzglę<lZiie
administracje, nadal też pomaga-

zwracają się do
mając na myśli

W nawiązaniu do za~wiedzi
nadania w programie pierauwszym Telewizji Polskiej
dycii poświecone.l problematy.
narusze·
Przeciwdziałania
ce
przeja.
niom prawa i innym
wom patologii · społecznej, Pro·
kuratura Woiewódzka w Łodzi
informuie. że w dniu nadania
audvcii. tj. 24 stycznia 1987, w
i
l(odz. 9-13 pytania. uwagi
wvpowiedzi dotvczące tej problematvki · przvimowane bedą:
w Prokuraturze Woiew6dz- teL 36-23-06,
kiei w Łodzi
W Sadzie Wojewódzkim w
tel. 78-11-45 i 78-43-17,
Łodzi
w Woiewódzkim Urzedzie
Spraw Wewnetrznych w Lodzi
- tel. 51-85-49 i 51-57-53.

oraz

wytwórczości
przemysłu. drobnej
- Najgorsze są metody, ~wJasz i usług przeprowad2ily
łącznie
cza młodych ludzi, którzy 1amiąc prawie 2 ty1S. kontroli,
kierując
konwencje, obyczaje i prawo, chcą sprawy do kolegiów lub cofając
dorobić
błyskawicznie
się
zezwolenia.
stwierdził szef ,.Se.ktora'', dyrektor
lustracji
drobiazgowych
3931
Włodzimierz przeprowadził
NIK
delegatury
WUSW. ujawnia- Jest to bardzo jąc m. in. takiie przestępstwa, jak
Twardowski.
niebezpieczne zjawisko, gdyż stwa- zagarnięcie mienia społecznego, parza przekonanie, że wszystko - serntwo, S'pekulacja, przekupstwo
można kupić za pie- itd.
także łudzi wymagają
niądze. Takie metody
.zasugerowano poW dyskusji
szybkiego przeciwdziałania. Olbrzy. tnebę z;orga.niiz,owania ki1ku wyto specjalirowanych
w stylu życia
mic ró:!:nice
girup kontrolsprawa polityczna, ustrojowa.
nych, działających stale, bez speIzba Skarbowa przeprowadziła cjalnych akcji, które nie zawsze
w ub. roku prawie 16 tys. kontro- są skutec7Jlle.
(W. M.)

W tym czasie orzeprowad7JOno w
całym kraju 450 tys. kootroll , które w 100 tys. orzypadków stwierdziły naruszenie prawa. Ponad 3
tys. razy wystąpiono o cofnięcie
.zezwoleń na prowadzenie działal
ności. Jeśli chodzi o l.ódf, to w

Komunikat
prokuratury

handlu

?•

jak I kierownictwo
Trudno powiedzieć, by władze
przedsiębiorstw, nie doceniały problematyki ochrony środowiska. Trudno też nie zauważyć pewnej poprawy np. w stanie powietrza .. Mimo
to stan zagrożenia środowiska w woj. łódzkim jest nadal poważny
I w dalszym ciągu nasza aglomeracja jest jednym z obszarów kraju
ekologicznie zagrożonych.

ŁÓDZKA

STATYSTYKA

Z dainych Wojewódizlciego Ur:zę
du Sta.tystyc:mego wyni•ka, że pro-dukcja łódzkiego przemysłu w ubiegłym rolru wprawdzie wzirosła,
aniżeli w
ale wzrost był niższy
rolm 1985. W pnemyśłe włókien
niczym .:i:a.notiowamo niewielki spadek, w przemyśle odzież.owym nienajlepiej było w
duży wzrost,
branży skór=nej. Kiepslro wypadła produkcja pr.zemysłu chemicznego, SP<l't'Y wzrost zaś wykazują
brain.ż.e spożywcza i elektromaiszynowa.
Jeśli chodzi o konkirety, to największy WZ!'QSt prod1Uk!cji osiągnę
ły w województwie zakłady „Poloraz Fabryka
sport", „Polino"
Apar1tury Elek:trornedyczmej, reprodukcji notokordowe spad·ki
wamo w „Faspomiie", ,,Borucie",
„Verzie" I Zakladach im. Wiosny
Ludów.
Jeszczie gorzej ni.ż w kiąis.J.cim
1985 r.- wypadło budownictwo mieszkainiowe. Wybudowano o 19 proc.
ITilniej mieS7lkań. Spółdzielcy otr.zy.
3,5 tys. mieszkań.
mali niecałe
czyH o 17 proc. mniej in~ w roku 198'5.

•

wszystkim sądzi
A co <> tym
„sanepid"? !
- - Z obawą czekamy na ocieplenie - powiedziano nam w dziale
higieny komunalnej Wojewódzikiej
Sanitarno-EpidaniologiczStacji
nej. Wiadomo bowiem, :l:e niska

okazji rocznicy wyzwolenia Lodzi grupę zasłużonych
mieszkańców Widzewa udeltorowano wysokimi odznaczeniami państwowymi. J, Stępień otrzymał Krzy:!: Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, J. Królak, J. W4sowski i 1\1. Poddębska - Złoty Krzyż Zasługi, Władysława
Misiak, L. Ostafin i z. Seweryńska - Srebrny.

~

czas
Oświęcimiu
przerzuca uopioły

powoli
4 mln
zamordowanych
ludzi
tu. a potem spalonych
tu
De ter;o popiołu pozostało
jeszcze. a ile już wsiaknelo \V
obojctna ziemie - te11:0 nie wieczas
że
my, Wiemy jednak.
wit:krussy również szeregi
źniów oświęcimskich. k•órzy ocaleli.

Liczba ich zmniejsza sit: s
roku na rok. lecz ci, co zostall
troskliwie
jeszcze przy życiu.
pielegnuja pamięó swoich zmarłych towarzyszy ł jako żywi
cios6w
świadkowie strasznych
itotowi są w każdej chwili zło
żyć świadectwo prawdy.

X

Mieliśmy także wyższy skuą> jaj
i zbóż, dsła1rcw 0lli0 js-dnak mniej
mleka.
Podobnie jak w latach ubiegpowoli choć
łych, spadało zaibru<lnienie w przemyśle. budownictwie I trans!)Ql'cie. Minimalny
wzrost za.not.owal handel. Szybko
nieoo
żywnośo!,
rosła sprzedarż
nieżywnościo
wolniej tQW'arów
wych. Wypiliśmy więcej alkoholu.
- co
Z da1.ych WUS wynika
nie powi.'Ilno już nikogo dziwić Zie najlepiej w naszym województwie zarabiają„. budowlani. Troszkę mniiej płaci się w przemyśle.
wyraźnie mini ej w transporcie. zaś
najmniej - tra-Oycyjnie juiż - w
ha.n.dJ.u.
było in.as w
W końC'U g'I"Udnia
wojewódrz;twde 1 rno1n 150 tys. W
Lodzi mieszk.ało 848 tys. osób nioeoo więcej niż przed rokłern. To,
że nas przybyło, wyoni·ka z przyjaztlów spoza województwa, bowiem w Lód·:tkiem mieliśmy wię
cej zg,onów niż urodzeń.

K. K.l

Znaleziono zegarek
2'1 stycznia przy
W środę
zbiegu ulicy Wodinej i pl. Zwycięstwa znaleziono drum;ki ·r..egarek. Zguba do odebrania w
„DL",
redakcji
sek!retariacie
Z..ódź, ul. Pio~kowska 96, ·III p.

W 42 rocznice oswobodzenia
byłe11:0
na terenie
obozu zall:lady zapłoną światła.
Tam też odbeda sie nowe wielkie „Dziady", podczas których
żywi połącza sit: ze zmarłymi I
złoża Im bold.
Oświecimia

W Łodzi w 4% rocznicę oswobodzenia obozu koncentracyjne11:0 Auschwitz-Birkenau 26 bm.
o 11:odz. 18 w Państwowej FilIm. {\. Rubinsteina
harmonii
odbedzie się uroczysty koncert
repertuarem.
z urozmaiconym
obok
bedą,
Wykonawcami
Kameralnej
Orkiestry
Łódzkie.i
teatrów
artyści
Pro Muslca,
zestawiła
całośó
łódzkich, a
Alfreda Działoszyńska.

Or11:anizatorzy informują nas,
w odr6źnleniu od lat 11rzeszłych, zaproszeni są nie tylko
klubu b. wieźniów
członkowie
ł
koncentracyjnych
obozów
ZBoWiD, lecz również osoby,
które swoim 11rzy,iściem na bezza11łatny koncert chciałyby
swoje powiąza
demonstrować
nie z ofiarami tego obozu zad"dy.
Ta uroczysto§ć bt:dzie r6wnleł
manifestacjlł naszych najgoręt
szych żyezeń .. aby już nigdy nie
11owtórzyła si#) wojna I nie 110wtórzył siQ Oświęcim.
że

M.:.

• • •

Honorv da zaslużonvch

okazji grupa zasłużonych mieszkańców
Kawaler..Krzyż
odznaczenia.
wysokie
ski Orderu Odrodzenia Polski wręczono M. Dą,browsklemu, S.
Nadgórskiemu i F. Zięble, Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali M. Laplńska, S. Turkowska I M. Wobliak,
K. K.
Z

Bałut

*
*
*

OSWIĘCIMIA

Szczególne znaczenie ma budowa Grupowej Oczyszczalni Scleków.
Wszelkie opóźnienia w realizacji tej ważnej inwestycji stwarzają 40.
datkowe komplikacje. Do rangi problemu nr 1 urasta też sprawa
śmieci. Uruchomienie wysypiska w Palczewie oraz podjęcie dZiałań
mających na celu wcześniejsze wyznaczenie I urządzenit! wysypisk
odpadów zarówno dla Lodzi, jak 1 innych miast I gmin województwa, należą do najpilniejszych problemów.
Zarówno te, jak i Inne wielkie i małe problemy z zakresu ochrony
środowiska były przedmiotem wczorajszych obrad plenarnych Lódzklego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego. Podjeto uchwałę, w
której m. in. zobowiązano radnych SD do zwrócenia szczególej uwagi na stan budowy Grupowej Oczyszczalni Scieków. Zasugerowano konieczność zwiększenia nakładów na ochronę środowiska w obecnej
5-latce do wysokości 7 proc. budżetu woj. łódzkiego.
(Z. Ch.)

temperatura nie sprzyja rozprzestrzenianiu &ię ohorób , zakaźnych,
ale jak zrobi s:c;: ciepłej, a śmie
- może być nieci nadal będą
dobrze.
chodzą po
- Nasi inspektorzy
że śmieci
mieście i jeŚ'li wi~,
a nie
mogłyby być wywieziooe,
interweniujemy w MPO.
są Zgodnie z przepisami, za czystość
i p0rządek w posesji odpowiada
administracja _ dlatego td karzemy mandatami administratorów
mieszkalnych,
(nie tylko domów
ale i zakłady pracy). Często zresztą są oni faktycznie współwinni,
W rolnictwie, pr-awłe bez wy(albo nie chcą)
bo nie potrafią
pl'Ony wyższe
zadbać aby dojazd do pojemników jątku, zanotowano
był odśnieżony, pojemniki wysta- niź w roku 1985. Pon-ieważ było
sporo p~y. wzrósł takźe (i to o
wione tam gdzie trzeba, tłtl.
(ab) joetlną piątą) skup żywca rzeźnego.

ją więźniowie.

WROCZNICĘ

'
administracyjne,

W ponied'Zi·alek, 26 stycznia, w
sali obrad przy ul. Piotrkowskiej
104 (prawa oficyna) odbędzie się
XXII! ziwyczajna sesja Rady Narodowej Miasta Lodzi. Obrady rozpoczną się o godz. 9. Głównym teuchwailenie
matem sesji bę&:e
wojewód2kiego pla1nu rocznego i
(j.kr)
budżetu na 1987 r.

samej

tej

otrzymała

• • •

Podczas podobnej uroczystości w dzielnicy Sródmleścle, KrzYżem Of.icersklm Orderu Odrodzenia Polski udekorowany został
Z. Drzewiński.
(I)

Od ponledzlalku, 19 bm.,

płacimy

za piwo wyprodukowane w
poCeny
browarach.
łódzkich
szczególnych gatunków wzrosły napa·
stępująco: piwo jasne, pełne,
steryzowane, 14 proc. ekstraktu pół
litra - z 82 do 90 zł. To samo
piwo, ale nie pasteryzowane - z
77 do 85 zł. Piwo Jasne, pełne, nie
pasteryzowane 14 proc. ekstraktu 0,33
litra - z 50 do 56 zł. Piwo Jasne,
pełne, nie pasteryzowane, 11,'7 proc.
ekstr., pół litra - z 6ł do ?ł sł.
piwo w butelce o zaw.
To samo
0,33 litra - z ł.2 do ca zł. Ptwo
mocne, porter, w butelce póllltroweJ
(poprzednia cena
kosztuje 124 zł
110 zł), a butelka o zawartotcl 0,33
lltra zamiast '78 - 115 zł.

więceJ

1asłQpea
.Jak na1 poinformował
dyrektora ds. ekonomiczno-handloPiwowarskich w
wych Zakładów
l.odzl L. Fecln, nowe ceny plwa 151\'.i
efektem wYtszych cen surowc6w l
opiat za energię.

W,

M~

Jutro wolna sobota
W

11obotQ sklepy

przemysłowymi

z

artykułami
pracuJą
spożywcze, otwarte

zamknięte,

dyturne sklepy
są wszystkie domy towarowe, sklepy mięsno-wędliniarskie l niektóre
K. E.
sklepy firmowe.
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ZAUFANIA
' TELEFON
ciążą problemową
:1

~

w godz, 12-22

s

TELEFON

~
~

cze ku do

"

33·2ł-99

~

~
"

Ss
"

DLA RODZICOW - porady wycbowaw·
czynny od ponledzlal·
piątku w godz. 13-18.

ANONIMOWI ALKOHOLICY
tel. dla ludzi z problemem al·
koholowym - 57·31·42 (ponte•
piątek, 11-20).
działek -

~

:sS
"

TEATRY

"

S:
"

:S
S
~
~
~

S~

"

:S

S
S~
"
""
:S
I."\
"
S
"
"~
~

~

~

~

~

WAŻNE

;~!a~tow~~tal\:r?a

TELEFONY

;;~

999
Pogotowie Ratunkowe
Informacja służby zdrowia 36·15·19
913
Informacja telefoniczna
36-55-55
Informacja kolejowa
Informacja PKS
31.97.00
Dw. Centralno
'
32-8~-03
Informacja kulturalna
Po~nlowl~ energetyczne
'74·34·3S
Lód:t Północ
Lódź Południe
14• 28 •19
Pogotowie gazowe
74-55-23; 14-66-95, $92
Pogotowie dtwlgowe
74-40-łl, M-n·66
1.1·11-37
TELEFON ZAUFANIA
Ml.ODZIEŻOWY TELEFON ZA·
UFANIA - 33-50-66 czynny od
w
piątku
do
ponledzłalku
godz. 12-18

godz. 17 „Czlowlek Z
NOWY
gwiazd"
MALA SALA - godz. 19.30 _
mętczyzna do ko„Przyszedł
blety"
JARACZA - godz. 10 „Krasnoi d
u kl, krasnoludki"
l\IALA SCENA _ godz. 17 „Tułacze"

TEATR '7.15 - godz. 19.15 „Byebye, Jonasz!"
POWSZECHNY - godz. 19.15
„Kram z piosenkami''
MUZYCZNY - godz. 18.30
„Księżniczka czardasza"
„PoPINOKIO - godz. 17.30
już cl pokaczekaj wilku,
żę"

w programie. w. A. Mozart -

dla kobiet
- 57-40-33

FILHARMONIA (Narutowicza 20)
Koncert oratoryjny.
godz. 19
Orkiestra Symfoniczna i Chór
KatiePFL. Dyrygent: Jerzy
wicz. Soliści: Dorota Siuda _
sopran, Katarzyna Suska
mezzosopran, Henryk Grychnlk
- tenor, Czesław Galka - oas.

D-dur
skrzypoowy
Koncert
KV 218, J. Haydn - Harmonie
messe.
MUZEA
fflSTORll RUCHU REWOLUCYJ•
NEGO 1u1. Gdańska 13) 11odz.
11-17
ODDZIAL RADOGOSZCZ (Zglerska 14'1) godz. 9-111
ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRAFICZNE (pl. Wolności 14) godz.
godz. 11-18
(Ul.
B!Sl'ORlt MIASTA LODZI
ogrodowa 15) godz. 11-15
(WorSPORTU I TURYSTYKI
cella 21) godz. tl-15
WLOKIENNICTWA (Piotrkowska
282) godz. 9-17
SZTUKI 1W1eckowsklego 36) -

P8~~i1~-~0JSKOWE.J Sł.UZDY

ZDROWIA (Żeligowskiego 71 _
godz. 15-19
MIAST!\ ZGIERZ!\ (Dąbrowskie_go 21) godz. 14-18
MIAST!\ PABłANIC (pl. Obroń- godz.
ców Stalingradu 1)
11-ts
•
•
•
Z
OO - czynne w godz. 1-15.30,
Ckasa do godz. lUOl.
PALl\JIARNIA czynna w godz.
10-16 (prócz poniedziałków).
IUNA

IWANOWO - „Dawno temu w
Ameryce" USA od lat 18 godz.
16. Seans nocny: „Niesamow115,
ty Jeździec" USA od lat
godz. 20

oPRZEDWIOSNIE - „Sygnał
strzegawczy" USA od lat 13,
godz. 10, 12.15, 14.30, 17, 19
„Boskie ciała" ZACHĘTA USA od lat 12 godz. 10, 12.15,
14.30, „Walka o ogień" kanad.fr. od lat 18 godz. 17. Seans
nocny: „żyć 1 umrzeć w Los
Angełes" USA od lat 18 goaz.
20
POLESm - „Wodna dzieci" ang. b.o. godz. 15, „F (X" USA
od lat 18 godz. 17, 19.15
WLOKNIARZ - seanse zamknlt:te - godz. 9, 1U5, „Nad Niemnem" cz. I 1 II - poi. od
lat 12 godz. 15.30, 18.45.
WOLNOSC _ „Protector" USA od
lat 18 godz. to. 14.30, 17, 19.30
„Bolek l Lolek na Dzikim zachodzie" poi. b.o. godz. 12.so .
WISI.A _ „Sceny dziecięce z tycia
18
prowincji" 3- pol. od lat
godz. 10, 1 , 16, 19
ZACHĘTA - „Boskie ciała"
od lat 12 godz. 10, 12.15, lł.30,
„Walka o ogień" kanad.-fr. od
lat 18 godz. 17. Seans nocny „żyć 1 umrzeć w Los AngeIes" USA o!J lat 18 godz. 20
SWIATOWIT HOTELO WE „Sygnał ostrzegawczy" - USA
od lat 15 _ godz, 18
STUDIO - „Powrót do przysZloścl" USA od lat 12 godz. 17,
19.30
STYLOWY - „C. K. Dezerterzy"
16.
poi. od lat 18 - godz.
19
„KochankoWie moJel
TATBY mamy" po!. od lat 15 godz. 16,
18
RFN
DKM - „Old Surehand"
godz. 18, 17.43, „Komandosi z

Navarony" ang. od lat 15 godz.
19.30.
OKA - „Jak rozpętałem n woj·
nę światową" cz. II l III po!„
godz. 8.30, 12, 15, 18
przyGDYNIA - „Powrót do
szlości" USA od lat 12 goaz.
Kino non stop od goaz.
9.
11 do godz. 22 „Indiana Jones"
USA od lat 15
HALKA - „Srebrna maska" rum. od lat u godz. 16, „zaang.
gadka nieśmiertelności"
od lat 18 godz. 13
Ml.ODA GWARDIA - „Odmlenne stany świadomości" - USA
15,
od lat 15 godz. IO, 12.15,
17.15, 19.30
1 !\JAJA _ „Gremllnsy rozrao1a16,
ją" USA od lat 12 godz,
„Dotknięcie Meduzy" ang. od
„
lai 18 godz. 18
M~Z~od;. "ie~c~~wlec fr. od lat
POKOJ _ DKF _ seanse zamknlęte.
ROMA _ „Seksmi!Ja" pol. od
lat 13 godz. to, 17, 19.30, „Być
albo nie być" USA od lat 13
godz. 14.30; seans zamknlęty
go dz . 12.3O
STOKI - „Imperium kontratakuje" USA od lat 12 godz, \6,
„Ucieczka w noc" USA od lat
18 godz. 18
SWIT - „Fałszywy książę"
czes.-RFN b.o. godz. 16, „Arnadeusz" USA od lat 15 godz, 18
„Dotkniecie
ZLOTA JESIEN Meduzy" ang. od lat 18 godz.
18.

§~

APTEKI

.

Mickiewicza 20, Nlclarntana Ul,
Lutomierska
89,
146, Ollmpljska 7 a, Piotrkowska
67.
Pabtantce - Armil Czerwonej '1,
Konsta~t-ynów - Sadowa 10,
aiowno _ t..owlcka 83,
Aleksandrów - Kołu'uszkt ł,
DąZgierz - Rlkorsklego 16,
browsktego to.
Ozorków - Armil Czerwonej n.
Dąbrowskiego

DY2URY SZPITALI
Szpital
Chirurgia urazowa
Jm. Sonenberga (Pit!n!ny 30)
Neurochirurgia - Szpital Im.
Kopernika (Pabianicka 62)
lm.
Szpital
Okulistyka
Jonschera <Milionowa 14)
Chlruritla dziecięca - Szpital
im. Konopnickiej (Sporna 36/50)
Laryngologia dziecięca - Szpl•
tal Im. Konopnickiej (Sporna
36 /SO)
szczękowo-twarzowa
Chirurgia
Szpital fm Barllcklego (Kop·
-clńsklego
221
Szpttal Im.
Laryngologia
Pirogowa (Wólczańska 195)
Toksykologia - Instytut Medycyny Pracy (Teresy 8)
Puyc'l»dnia
Wenerologia
Dermatologlczna (Zakątna Hi
Dora~na pomoc okulisty~zna ul.
Zapolsklej 1, - Gabinet cz~nny cd
17-7 rano w dni powsze ln ie,
w dni wolne od pracy calą dobę. tel. 43-Z9-72 wew, 68.

"DZIENNIK ŁODZKI" - dziennik Robotniczej Sp61dzielnl Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch". Wydawca: t.6dtkle Wydawnictwo Prasowe„ Lódź, ul. Piotrkowska 96 Druk:
Telefony: ct>n·
„DL" Łódź. skr. pnr.zL. 89.
Prasowe Zakłady Graficzne w Łodzi. Redaguje kolegium. Redakcja: kod 90-103 Lódi, ot Piotrkowska 96. Adres pocitowy:
wszystkimi działami). Redaktor naczelny: Henryk Walenda 36-45-85; zastępcy redaktor• naczelnego: Sł-06-15 I 33 01-26; sekretarz odpowiedilalny
trala: 32 -93 OO (ląrzy
I li sekretarz: 32·0ł·75. Spra\Vy miasta: 33-41-10, 33·37·47: społeczno-ekonomiczne: 32-28-32 , 33-10-38; rotnreporter: 33-78·97; kultura I o§wiata: 36-21 60; spurt: 32 08 95;
Rcdakc.la nnr•na:
dz. łączności z czytelnikami, Interwencje I Teleron Usługowy: 33-03-04; sprawy terenowe: 32-23-05 (rękoplsó\v nie zamó\vinnycb redakcja nie r.wraca).
Biuro Rek lam I Ogłoszeń, Uldź, ul. Piotrkowska 96, tel 36-49·70 I ul. Sienkiewicza 3/5, tel. 32-59· li (za treść ogłoszeń re·
74-7?-0l I 74-71-30. Ogłaszenia i nekrologi dakcja . nie odpowiada). Warunki prenumeraty podają od działy PUPIK RSW "Prasa-Książka-Ruch" ora1 odpnwled nie urzędy pocztowe.
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- wzorem lat ubiegłych dla wszystkich noworodków urodzonych
1 stycznia 1987 roku

5

5

-=

5

5

i- UFUNDUJE i§PREMIOWE POLISY POSAGOWE
i=
--=
--==
-=
5
=
=
=
-=5 ....
-5=5
5
..
=
..
-=
-==
ze akładktt opłaeon~ przez zakład za pierwsze trzy
miesiące okresu ubezpieczenia.

:: .

wśr6d zgłosronych

dzieci - wylosowane 10staną .d wie be2;płatne polisy na sumę ubezpieczenia 100.000
złotych każda. Pisemne zgłoszenia urodzin dlipcka naleiy
pr.t:esłać do 30 stycznia 1987 r. pod jeden z n!:iej wymieni'onych adresów:
~
I Inspektorat PZU W Łodzi, at Kościuszki 51;
IV Inspektorat PZU w Łodzi, ul. Pr6chnlka 231
V Inspektorat PZU w Łodzi, al. Kościuszki 57;
Inspektorat PZU w Pabianicach, ul. Bracka 57.
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W zgłoszeniu należy podać:

Imię l nazwisko dziecka, dołączaJąC! skr6coll" ,~yc.iąg
aktu urodzenia dziecka, wysta\vlony przez Urząd Stanu
Cywilnego,
dokładny adres zamieszkanIa rodziców.
O wynikach komisyjnego losowania bezpłatnych polil
ubezpieczenia posagoweg.o PZU poda informację w prasie,
radiu i telewizji.
Polisy ubezpieczeniowe (łącznie z wylosowanymi polisami
bezpłatnymi> dla wszystkich dzieci urodzonych l stycznia
i do 30 stycznia 1987 roku zgłoszonych do PZU dostarczą
inspektoraty PZU właściwe dla miejsca zamieukania rodzic6w.
1
Ubezpieczenia. posagowe 'I&pe·wnłają dziecku, po oslą.gnlęeiu ustalonego wieku, jednoraztO\\l'ą wypłatę całej sumy
ubezpieczenia z odsetkami lub wypłatę przez kilka lat miesięcznej renty stypendialnej.
Wpłacone składkj są wysoko oprocentowane, I. obowiąrek
wypłacenia przez PZU całej sumy ubezpieczenia istnieje nawet wówczas, gdy z powodu przedwczesnej śmierci ubezpieczającego rodzica, opłata składek ubezpieczeniowych ustaje.
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ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO
W ŁóDzr, ul. A. STRUtSA 61,

"OPTIMA"

OGLASZAJĄ

PRZETARG NlEOGRANICZONY NA:

na terenie zakładu obiektu produkeyJno-magaZyn01Vel.O 3-kon~
dygnacyjnego, podphvnlczonego, Wypos&tonego w Instalacje energoelektryczne,
2. ~emont około 10 mb płotu betonowego, z płyt prefabrykowanych.
Z dokumentacją oraz szczegółowymi warunkami przetargu moina slE: zapoznać w dziale utrzymania ruchu, tel. 33-96-36 w. 48 lub 4S.
Umowa na wykonanie rob6t objętych prretargiem powlnna być zawarta
w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.
Przystępujący do przetargu są obowiązani wpłacić do kasy zakładu wadium w wysokOŚCi l proc. wartości · robót 'Związanych z budową oraz 5
proc. odnośnie remontu plo tli.
..
Oferty zamknięte należy składać w s~kretarlacie układu do 3 lutego
1987 roku:
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 4 lutego 1987 r., a wyb6r oferty
w dniu następnym,
Zastrzega się prawo wyboru oterty lub unieważnienia przetargu bez
')odania przyczyny.
'
60-k

1.

budowę
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ZAKŁAD TECHNIKI

BIUROWEJ
BIUROTECHNI~A
w Łodzi, ul. Suwalska 16,

§
~

§
§
~

~
~

§

s:

•

ZATRUDNI OD ZARAZ:
ELEKTRONIKÓW,

+ PROJEKTANTOW SYSTEMOW,

+-SPECJALlSTOW

PRZETWARZANIA DANYCH
na stanowiska kierownicze I samodzielne w
zakładowym ,centrum mikrokomputerowym:

~

Wymagane wykształcenie wyższe oraz minimum 8-letnistaż pracy_

8

Zakład zapewnia dobre war\Jnki płacowe oraz

~

możliwość

~.

podnoszenia kwalifikacji zawodo\vych
na kursach krajowych i zagranicznych.

S

liedzible zakładu.
Zakład nie przyjmuje po porzuceniu praC1.

~

§

BliŻSZYch

informacji udziela

dział

.praw praeowniczTch w
'

~
§
~
~
§
§
~
~
§
§

~

S

§
~
~

§
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?01'RZEBNY
pracownię

lokal

(Górna). 84-67-39.

"'~..,1

LOKAL dwui'zhowy nadają.cy sit: na
dzialalchialkę na
ność
u.sług.o-wą
(woda,
sprzedam.
gaz).
centrum
Balut
zaL~sty 1018 Biuro Ogłom i enię
na mn iejszy,
8~eń. Pi.o-trK.o-wska 96.
może być Lnna dzie1niDOMEK s wlllrsztatem ca. AlE1ksrundrów L6d'Z.'PI'"Z€<1am. Tel. 43-34-10.
kI, Daszyński ego 60.
35g
1,6747 g
DOM ~am. 16-57-10.
do wynajęCi a.
16293 g POK.ÓJ
Lubimowa 1~.
POSRElDNICTWO klllPM
102% g
s,prz;edaźy
lok.aH,
DWUPOKOJOWE
dzialek
budowla,nych,
sprzedam.
86-22-53.
rekreacyjnych, domów.
612 g
22 Lipca 12. Mgr Kuź
miński. mgr Matu:za19kl MIElS~KANIA, nieruchom<ości pośrednictwo!
32-18-08 (11-17).
ha;ncEowe. Kniaziewicza
35924 g
36 (Julianów); 51-26-91.
RuhlrowSiki, 12-17.
ZAMIENIĘ
garaż
lub

•
: ,w
~::: ;;.~i.:'~::; ~ ~::; :I~ I
., .. l l l l " ' , .... ., . . . . . , • • •

.".,.&.-.-, •. ,..... ,.,. _.... 11'._ . '..... ...
_.1.. '..... --...... .,.-

13857 ,;

PRZESTROJENIA,
fonia, UKF, PAL/SECAM
wszystkie typy odbiorników,
magnetOWidy.
Inż. Fidler 48-62-18.

-5

PAL/SECAM/pAI. telewizory,
magnetowidy przestrajam,
inż.
HaU 51-54-93, 57-12-33.

l:

15742 g

KUPIĘ klsia,:iJk~
MaŁg.o-m.ata"

.. MiJStr:z i

_

Bulha-

_, , . , . " , _ • • er _ , . , . -

oc hJI'OIIl4

14831 g
elektron iczna

czujnikami ul:tradżwit:
Ilrowyml. Zabezpieczanie
dmwi (blacfua, blQkAdy,
=roki patentxYwe). Ozdobne wydsz:an!e. Montaż
dT'ZWi stalowych,
skirytek sejfowych. Rachunki instytu-cj()ltn. 52-91-82 KaHnowski.
15523 g
ZAKLAD
wytw8,rz:ania. m<m tażu boazeri i i p.o-ohodny-ch. Lódź ul. Węd
kSIl\S,ka 8, P!oI1;ski,

POSIADAM w.o-line moce
165.
16772 ,
produkcyjne na frezarpotwier.
kE: obiedniową 10xlOOO. SKRADZIONO
dzenie zgtoczenia wyStefaiO
Stasz\l\\"ski.,
konywania I'.z.emiosła nr
95-01'5 GbO'wIIl'o,
Ląko1/709 - Tadeusz Tybiinwa 27.
1033 g
kowskli, wydan. J)'I'U!IZ
POSIADAM
.. Poloneza",
Lódź-Bałuty.
IQ!7 "
w<olny czas - oczekui~
propOZYCji.
Listy 9i9 SKRADZIONO prawo jaBiuro ()glo,s?;eń, PiotrMy Lisowskli Ryszard,
kowska 96.
Gorkiego 59.
588 I
SAMOTNI - oferty matrymoniadne
"SWAT- SLOTWIrq-SKI Woj-cieeh,
Lontowa
28
zafUb!ł
KA", P iol4"kows.k a 1~ .
prawo jamy.
1044
35538 g
ZGUBIONO prawo ja.zd1
Marian
BieM.
Zgierz. :l:~l>eńsk:i~ 12.
1033 " .
KATARZYNA Ciemińslka WIElSLAW Pillu Kiliflz.,gubHa leg. studencką
skiego 78 zgubił prawo
11240 UL.
1009 g
ja'Zdy.
1015 I

«

Sąd !\ejonowy w Łodzi, prawomocnym wyrokiem I
dnia 10 grudnia 1985 r. JSkazał Zenona Wojtczaka., ur,
20 grudnia 1951 r.. syna Stefana. zam. w Łodzi. ul.
Praska 26, Romana SObieraja, ur. 2 czerwca 1923 r.,
syna Andrzeja, zam. w Łodzi, ul. ŁomtYllska l, Piotra Swlątka, ur. 23 czerwca 1955 r., ~yna Mariana,
zam. w Łodzi. ul. Słowiańska 10. za kradzlet z wła
maniem przy czym SObieraj i Swiątek w wa~nka.c.h
recydywy. przedmiotów łącznej wartości 29.69~ zł na
szkodę RSW "Pra!a - Ksiąźka :- Ruch" w 1:.odzl, na
katy: Z. Wojtczalta 3 lat i 6 miesięcy. R. Sobieraja
ł lat I fi mlesit:cy I P. Swlqtka - li lat pozbawienia
wolności. po 60.000 zł grzywny I kon!1skatę )nienla w
całości z podaniem wyroku do publicznej wiadomości.
'
297-k

WszY8tklm, kt6rzy uczestniczyli w 'Pogrzebl,
Irlojego Męta

!.

ł

P.

STANISŁAWA· MAJDASA
d.ztęk1lJe

wiernego 'PMlyjaclela tycla,

DOSI~

..

Płk doc. dr hab.

_

EDMUNDOWI ORSZAŃSKIEMU
_ kierownikoWi K!l.tedry I Zakładu Medycyn,.
Sl\dowej WojSkowej AkademII Medycznej w
wyrazy współczuela z pOWQdu wierCi

Łodzi,

MATKI

WSPOŁPltACOWN1CY

_

_...................._---_
.._-

ROZPRAWA DOKTORSKA

=

388-k

UNIElWAZNIAM za,gu.b.io1I1a,
pieC'Zątkę:
"Ewa.
Laśkiew'ioCZ, artysta..p1astyk, 90-369 L6di, uL
P :ouJ.'1kO'WlSk;a 204/210 m

-.. ,.-_
_.-!...............
.........
..... .... -

Dzlekaa I Rada WydzIałU MechanIcznego PolltechnIkł Łód~klej podają do wiadomości, że w dniu ~ lutego 1987 r. o godz. 11.1~ '\IV eaU seminaryjnej I'I SlCh
ul. B. Stefanowsklego i2!lC. piętro IV. odbędzie się
publiczna obrona pracy doktorskiej mgr int. Marl!
Ploeek na temat: "Inten~y!lkacja wymiany ciepła w
rurach przez układy krótkich wkładek śrubowvch"
k:r~'.rcf':~~: doc. dr inż. Jacek Kulesza - politechnl2
Z rozpr .. w~ doktor.k~ I opinIami recenzentów zapoznać się można w czytelni Biblloteki Głównej Poi!technlki ŁódZkiej.
,
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WarunkIi pracy i płacy do uzgodnienia
ul. 1 Maja 2, tel. 33-53-23.

Ł6dź,

pom ies.zczel\

SPEOJAtlISTYOZNY

§

a=
-a
=
-==

Wymagane wykształcenie v-yższe
lub średnIe ił" praktyką. uprawnienia
kwalifikacyjne do 1 kW,

POMOC dlrogO'WA, holowa- ANDRZEJ MajewsJt; %11gubl1ł legitymację służ.
nie caly kIra.l,
51-77-46, MochaWkl.
bową nr 6473/IW L6dt.
15635 g
1057 II

10211 g
kUlpi~. BIOLOGIA (testy) e~51-83-41.
16769 g
miny na uczelinię
KURTKĘ. ~ór:ze, kara-o asystent, pol'lkl,,55-48-85
Mwkiewicz:.
16784 g
k!uly - Iprzedam. Tel.
57-51-54.
145 g MATElMATYKA
.. BERYLA 102" 24 cale
87-36-93. 1VL~r. SłowińI obrąc21ld - spr~dam.
ski.
Listy 1016 Biuro Ogło212/213 g
s:zeń, Piotrlkowska 96.
PRZYJMĘ
pracE: - oAUTOMAT do lodów
vEdook. 16-30-93,
\ sprzedam. Zduńska Wo16770 g-E
43-01-97 P'O 19.
la. tel. 52-86.
1032 g PRZYJMĘ szycie na over1642a g
PIEle ga2lO'WY c.o., heblock. TeJ.. 43-49-43 po
laT'kę stołową sprze16.
714 g BOAZERIE, pawlacze oz.akłada Z ióbkows ki
dam. lii-52-05.
10M g BUKlElCIARKA
podej74-23-26.
1023 g
SZAMPONIERĘ okazyjn ie
mie pract: na pól etatu.
sprzedam, 5.7-48-48.
Listy ~4 Biuro Oglo- CYKLINOWANIE. lakierowamie. 81-35-21 Ig.na16588 g
5Zel1. Piobrlkowska 96,
c.z.ak.
53 g
RADIOMAGNETOFON
RENCISTÓW do pTacy w
MUROW
ANIE, tynkowaogrodnictwie _ przyj"Sh.al1P" - nowy spr:zen
ie,
uiklła,d,amie
gla7ll.lJry.
dam,
Kiraszewskiego
mę. Beski,d21ka 135.
Tel. gr:zecziIlośclowy 18 /17.
1039 g
16-04
E
NARTY 130 ,..,.. "Ma [\keVu
g87-36-11 Kudra.
1005 g
~'..
ZATRUDNIĘ
ucznia i
ry", "Gammy",
ru<rY
mężcz;yzmę
do slolami ż..ĄLUZJE pr:zeciwsł<mecz
iIl('l. 51-39-5ą. Sklrzypiń
PCV - SiPttOOam.
dobre
• warunki.
ski.
36031 g
74-64-98.
16693 g
36-24-87, po 20.
"DElW ASTO"
sprtZ-e16652 J! :l:ALUZJE pm:eciwsłoOOlec:z..
iM . 51-99-88. Zubrzyeki.
dam. 51~94-25,
16763 g ZLECIMY pl'ace dekars584 ,;
MASZYNĘ
d:Ziiewiarską
kie pOwierwną blachą
USLUGI
hydra'll.lń=e 5 /1 00, kożuch męski, tualumimiową, 74-11ł-75.
Jnstytuc]e. Kel[er. tel.
rock,i - IpI1U<lam.
16783
51~98-71.
16800 g
g . 74-ti0-14.
16537 g
KALORYFERY . ,t alowe _ ZAT.RUDNIĘ rencistkE: w AKUMULACYJNE Piece
charakterze szwaczKj elel<1tI"Y'ozme
tnstalulE!,
sprzedam.
La6lc.
teł.
zakład
bieliźniarski.
kaflowe prze["abiam 27-44.
16795 g
74-39-.311.
006 g
36-57-70 KJrontmberg.
WYTLACZARKĘ - sprne- . PRZEDSIĘBlORSTWO Za15400 g
dam. 57-25-64.
16760 g
gra,nkzne w Lodz:i, ul.
MYCIE
okien, a.prz.ątarnle.
KO:l:USZEK mę!lki spmePojezjerska 2/6 _ za51'
49-31,
Kucharski.
dam, 48-12-61.
ilI"udni
mistrza
oraz
15431 g
lm90 J!
U'Waczkl na kożu-chy i
dywanów wyZAMRAZARKĘ
tanio
,konfekcję leklką.
Tel. PRANIE
ktadziin,
myde okien.
aprz;edam, Norwot'ki. 5/23.
51-70-27
lub 55-44-25.
Instytucjom rachunki.16788 g
Przedsiębiorntwo
nie
74--65-16, BukowSiki.
HRUBINA 714" koJOiI'
przyjmuje osób po sa16()18 g
/IIpr7edam. &4-32-1'7.
mowollflym
porruceniu
1003 g
pracy.
9A9 g MYCIE okien, liPI1%ątaJnle
'WlI1ębrz..
Lnstytucjom
raSPRZEDAM z1ot-e pierś- MATEMATYKA M-7-1-10,
ehull1lki. 86-25-62 Wiecka.
oionki (2.5 gI1ama). Tel.
mgr PluSlk<owski.
15408 g
57-82-67.
556 g
36ł46 g
"AIRDAL Terrier" S12lcze- RUBIN-Elekibron nap- MYCIE okien. Rach'UJI'lki!.
S6-87-33 ScilWbel.
ni ęta rodowodowe
rawa 51-41-54, GOllul1484/1 g
sprzedam. Mdt, Fil'an~kL
36509 g
łekaT'skie,
clSZJkańska 69 m. 5, tel. LElWI-Video _ filmowa- ANALIZY
Plotlr"kowska ro4/210. Je57-72-86, po 16.
n ie uroczys:t<l'ścJ,
,Ryzi<ors.kL
14933 g
, .
: :l:'U05 fI.
sż,ęwS'ki .
57-46-3 l ;
EKG
u paej-en.ta. 57-55-65
FOKSTEItIERY - sprz:e-,
55-81-73.
567 g
Drozd.
15085
g
dam. G.o-~Iego 35 m. 24. SCINANIE drzew, DUJda.
GINEKOLOG - oodZien1007 g
74-26-29; 32-08-58,
n ie 18-19 Miekiewiez.a
36568 J(
13, 36-65-65 K'1.bba6iewl~ .
., JOWISZ~RUBIN" napra14349 g
wa. 55-24-55 MusZ;YIl.ski.
,
36445 g LECZENIE dyslkopatii. b6d6w klręgosłupa, stawów,
ulcloou kostnego. K.o6,,126p" (1980)
.prze_
.
,
•••••••
_
cius21ki 39. Bialek.
dam. 51-83-80.
_.'W'
•.
'
_
_
, 35$16 g
, 1674<1 g
=::r:~~:~:= ESKULAP - J)Om'OC l~
.. POLONElZA" _ odbiór
kar.slka" llabiegi piel~g
naty-chmi<aSJt
umienię
n 'l<M"skle, ElKG u pacna nowego .. Wartburga". KINESKOPY regenejenta. Te!.. 32-27-82.
Tel. 32-75-28.
15239 g
racja, 57-33-00, Lubar16301 «
towicz.
15105 g
. _ _ _ ,rit . - _ _ _
SOINANIE
dJmew, , TELEPOGOTOWIE. Wit'
55-55-42, Włodarczyk.
kowsld 34-21-09.
, ...-14.401 ł
36578 g
POMIDORY lI'IUiorla lIlajTELENAPRAWA - "JoIW'cześniej'5iZiI,
ka.rłowit,
KUPIĘ,
~jmę M-l
wisz". 48-18-81, Klażyń
~towe:
.,Nest<x"',
lub M4, listy
16761'
skI.
36603 g
•. Person",
",T.aM.iń.ski",
B iUJrO Og:fOSl:eń., Si en- t.ODÓWKI naprawa.
,,Man~toba" wysyłam
ki~<lZ& '6/5.
Pawłowski. 36-16-88.
lZl& .zaili1!Zen iem
p-o-Oliło
LOKAt.U na ptml!!t usru. 36498 g
wyro. Eldwarrd Masiera,
~wy
pos:rulrujE!. INSTALACJE
elektryL6dt, Olx>o!amowicka 12.
33..20-$1, eOOz.
17-19.
czne.
86-95-64 po 18.
35418 !l
16236 II
Drozdowsk!.
36696 g

kowa, 84-10..,96.
ZAMRAZARKĘ -

a-

.
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DEKODERY PAt./SECAM
instaluję,
komputery,
magnetowIdy przestrajam, Inż. Kamiński, Zachodnia 75, tel. 48-13-37.
-

5

zatrudni od zaraz
gr. elektryka.

-=-=
=

452 ,

==

"ARLEKIN"

==
-=

VHS - VIDEO-ART rejestracja
uroczystości,
tilmy
reklamowe,
86-10-28, Igor Kropat.

SEZAM

PAŃSTWOWY TEATR LALEK

~

36597 g

ł

, •• 1 • • • • . . ' . . . . 1."1 . . . . 1 _

5
5

999 g

16497 g

.
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na INSTALATORSTWO 1 pomiary
elektryczne.
51-12-91 KalinowskI.

krawiecką

Wyr...,. cłęboklego wsp6łczucla Koledze

MARKOWI
GLtSZCZyf;lSKI'E~U
r

I powodll 'mlalci M A

It I

akladlJ.,I,,1

DYREKCJA, ORGANIZACJE BPOŁECZ
NO-POLITYCZNE oraz KOLEZANKl I KOLEDZY • PRZEDSIĘBIORSTW'A GOSPODARKI MASZYNAMI BUDOWNICTWA w
ŁODZI

!Za-

Itol.bnce

klad s:r;ew91ci pol-eea: !,.o-wi~k6z;mie oburwia, !IlWt:tanie, SlkJraeanle oholew,
!Wszywanie
lru'Wak-6<w,
wymi,a.rla Ilpod6w, o\)CaSÓW. Kr6tkie terml.ny. :B'1"O<ł'>ow/l'ka., N.o-W'Otki
517.
1'7069 f
NON-'FNSEK!T" _
d~
"!1:Y'l1>selklcja, d.eratyu.Gja.
Q\va<rrun-cja, raci1ulIllkl 87-l(1-43 ,.aUJ't>o<m,a t" MI[ews'ki.

mgr Inł~ SAB'INIE GROT
wyrazy

Cłębokiq'1I

w~łc:&Ue\a

'I

powoda

'mler1!ł

MATItI
.kłada.S-'

DYREItCl A OTa'l ItOLEZANKI ! KOL!~
nu z BIURA PROGRAMOWANIA I PR~
. JEKTOWANIA ROZWOJU ŁODZI

36632-,
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23 STYCZNIA

20.00 Monitor madowY
20.30 "Oetat!ll.la studnia" -

PROGRAM I

11 .CG Koncert.
ll.57 Komunikaty.
11.39 Sygnał czasu.
12.05 MagazYn
Informacyjny. 12.30 Zespół z Kalin6wki Królewskiej.
12.4~ Rolniczy
kwadrans. 13.00 Komunikaty.
13.10
Radio kierowców. 13.30 Cudze chwalicie,
swego nie 2'nacie _ aud.
14.00 Wiad. U,05 Magazyn muzyczny.
16.00 Wiad. 16.05 Muzyka I aktualnoś ci.
17.30 Z archiwum pOlskiego
beatu. 18.00 Wiad, 18,20 Koncert dnia.
19.00 Magazyn informacyjny,
19.25
Chwil a muzyki.
19.30 Radio dzieciom: "Zielona Pólnutka"
- aud.
20.00 Dziennik. 20,13 Koncert życzen.
20.35 Wierszo dla ciebie. 20.55 Komunikaty • Totalizatora Sportowe!(o.
%1.00
Komunikaty.
21.05 Kronjka
Sportowa. 21.15 Muzyka baroku: aud. 22.00 Wiad,
22,05 Na różnYCh
Instrumentach. 22.20 RepetYCje z jazzu polSkiego aud.
23.00 Wiad.
23.23 Na rockow" nutę - aud.
PROGRAM fi

11.00 Zaws~e po jedenastej, 11.tO
Muzyczny non stop. 12.00 Z muzyką Polska przez wieki. 12.25 Michal
Urban!ak w klubie V!llage Vanguard. 13.00 Wiad. 13.05 Serwis Informacyjny (L).
13.10 "Kto pomoże
ukole" (L). 13,20 Polskie tańce ludowe. 13.30 Album operowy.
]4,00
Now ości krajoweJ fonografii.
14,30
Pieśni
Powstania Warszawskiego.
lS.00 Peter Ustinow - ,,'Mój drogi
)11". 1~.10 Znane czy nie znane? 1~,30
"lleupomnlllne «los y. niezapomniane
melodie. 18.00 Dzieła. ztyle, epok!.

dra.-

mat społeczny pro<!. rumuń
tk:iej

%1.55 DT -

koomentaru
,
~.20 Za wsze po . 21 - r~. " Dom

16.50 E .S. Gardner: "Adorator panny West". 17.00 Wiad. 17.0$ Rozwll\zanie zaga(lkl muzycznej (L). 11.10
Aktualności dnia (L). 17.30 Z muzyk" Andrzeja ZyllS& (L). 17.15 "inni,
ale czy nie gorsI?"
_ &ud. (L).
19.15 Z tekstamJ Krzyzztofa Drzewieckiego (1").
18.30
Klub
Stereo
Karnawał
w
stylU
disco.
21.05 Wia.d. 21.10 Wieczorne
refleksje.
21.15 Od ragtime'u do
swingu. 21.30-1.00 Wieczór !Itera~ko-muzyczny. 21.30 Nagranie wieczoru. 21.35 Teatr PR: J. A. Kaczmarczyk - "Spotkanle" . 22.10 SłuchaJ
my razem. 23.00 H. BOll: "Opiekuńcze oblIlżenie" .
23.20 ,Pola,!:y na
płytach świRta: Jaga 1 Andrz~j SIwy grają sona.ty na dWOje aknypiec. 24.00 Nocne muzykowanie.
PROGRAM

m

11 ,00 To tylko blues - Ilud. 11.30
Klakson - aud, ll.40 GwiaZda tygodnia. 11.50 John Gardner "Grendei" - ode.
12.00 SenVis TrójkI.
13,00 Juan Marso _ "Wrócę pewnego dnia" _ odc. 13.10 Powtórka
z rozryWki. 14,00 Dziela pierwsze l
ostatnie - Schumann. · 15.00 Serwis
TrÓjki. 13.03 Rock po polsku - aud.
15.40 WspÓlnym wysiłkiem - aud .

18.00 Zapru%aroy do Trójiki.
U.OO - aud. 23.05 MUJ;ykotera.pia.
23,30
Codziennie powleś4 T. Pamlald
Wieczorne perrg1:ynaC'je - aud. 23,43
"Srebrne orły" - odo. 19.30 Tro- ChWila mu'Zyki. 2UO W'1ad.. 23.53 Kacht: Iwlngu. 19.~0 JOhn Gardner _ lenda~z radiowy.
" Grendei" - ode. 20.00 Magazyn muzy=y. 20,łO Klub TrÓjki " PorozuTELEWIZJA
mienia" - cz. 1. 2l.OU Trzy kwadranse jazr.u - dy~kografie '- aud.
PROGRAM I
2l.U Klub TróJki. 22,03 Inf. sportow~. 22.15 Folk muzyka z przysr.9.~
D.o-mowe prz:edsz.kole
lośoi aud. 23,00 Opera tygodnia:
10,00 DT - wiad()ltnoścl
G. Verdi " Otello" - aud. 23.15 ZaprMZamy do !\róJki.
10.10 Film dla 2 zmiany l "O,tatn ia studnia" - dramat epvl~y pro<!. rumuńskif'j
PBOGRAM"
11.~ Magazyn Domatora - O je.ienl tycia Inaczej
11.00 Dom ł łw1at - mag .. 12.00
Wiad. 12.GS ABC muzyld rozrywkolUO
DT - w!ad.o-mo§cl
wej - aud.
12.30 Radio Moskwa.
16.%5 Dla
młodych
widzóW:
13.00 Sw1at wokÓł nas. 13,25 Olsztyń~
"Rambit" _ teleturniej (L)
akle Collegium MusIcum aud.
14,00 Popołudnie Młodych.
17.00
16.50 Piątek z Pankracyrn
Wiad. 17.05 Muzyka oratoryjna
aue!. 17.55 Widnokrąg - "Anatomia
17.1!1 Teleexpress
przetyć" _
Aud. 18.25 Chwila muzyki. 18.30 Jęz yk angielski (9). 18.45
17.30 Bez próby - Na jazzowo
Chwila J)1u1!yki. 18,50 Studio eksper- cLuj~ bl uesa
tów. 19,30 Wiad. 19,35 Lektury Czwór18,30 Nie tylko dla oszC'Z~dnych
ki. 19,45 Sw1ngowe granie _ aud.
19,00 Dobranoc: " Przygody sk,r za20.13 Wieczór muzyki l myśli
ta Dzyna"
aud. 21.35 Chwila '!)uzykl. 21.40 Stu19.10 Dom rodzinny - wspomniedium wIedzy spoleczno-polityczno!j,
nIa
Marii Fołtyn
22.00 Ci niezrównani - aud. 22,50
19,30 DZlennlk
Gra o przyszłOŚĆ "P1!\ta generacja"

pomocy"

17.30 Magazyn n,at'Clat'll'ld (II)
18.00 Wt\ldomo§cl (L)
18.30 Muppet ahcrw eąli rewia

gwiazd
18.53 Wlkbory'86
19.30 DZienn.i,k
20.00 " Ogrody świata" (4) wtos~eg.o-

13.00 Studio lPOri
23.25 DTI- wiadorn<*4
23,30 "Odnajdywanie głosu",
fUm dok. prod. ang.

PROGRAM 11

ZO.30 Uwaga,

;'Raj

renesansu"

dokument

pa

-

Gru-

21.10 Brawo
21.55 Zbyszek Cybulski w film ie
"Pociąg"

23,30 Stan krytyczny

17,00 J~II: Mgielski (U)

0,05 Wiecrorne wi adomości

,
Z lł,bokim talem lawiadamlamy, te w dnIu 10 atyczn1a 1987 r.
zmarła nuza droga Koletanka długOletnia
pracownIca NBP VI
OddzIał w Łodzi .

S.

ł

P.

MAlRI.A
LEWANDOWSKA
POI!:n:eb odbędzIe się 26 styeznia br. (ponled~ialek) o godz. l~.JO
n" cmentarzu rzym.-kat. Manl:L.
Rol\z1nle Zmarłej wyrazy serdecznel!'Il wsPÓłczllcla składaJą:
DYREKC,JA oraz KOl,ł:ZA NKI
I KOLEDZY

z

NBP w

W rocznlcfl urodzin

S.

JANA i

ł

P.

BRONISŁAWY

KORYCIŃSKICH
wieloletnich

nauczycieli
~z!(Ó',

łódzkich

zostanIe odprawiona msza ~"'.
dnla 25 styczJ1Ia hr. (niedziela) o
godz. ~.30. w kościele parafialnym
przy ul. Antoniego f. o czym zaWiadamIa j ą

ODfJZIAł.U
ŁODZI

VI

llZIECI
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A działo się to w1111tko „w tym
Krakowie, do któreao. zdawałoby
nie doszły echa' rewolucji francuskiej''. „Co zaszło ważnego
w
Austrii w roku 18 . ?„, pytał
na
egzaminie prawniczym srogi profi!1or Ulanowski któregoś 1 mło
dych Zamoyskich. ..Babka moja umarła", odpowiedział z flegmą.
A
stara oanl Branicka ktedy lektorka nie orientowała się w jej zagmatwanych kolil(acjach wzdychdla:
••.Szczególne. tak dzl~ młodzle:t nie
:ma historii polskiej".

To w nledzłel" .., telewt117)1la
sobota upłynie przede W1zyatklm
pod znakiem atrakcyjnych filmów.
„Port .lotniczy '1'1" (J>r. I, 1ods. IO)
to amerykańska opowidć o k&taatrofie wielkiego pa.a:t•raklego •molotu, wldąca •i• • pr6bll rabunku dzieł sztuki. Zeby było atrakcyjniej, większość akcji tego lotniczego horroru rozgrywa 1lę„. pod

alę,

Tak Kraków sweJ mrodośd opł
bacznf obserwator I prześmiewczy kronlkar~ .,modernistycznego sialeń11twa'' - Tadeusz Boy-żeleńskl.
Z atmosfera prrełomu
wieku, jak I 'Samym Boyem, bf:dzlemv mlelł okatie zetknąć się
bllżej, Ol(lądając w sobotę I
niedzielę w Dr01?rsmł.- Tl cykl: „Kraków na antenie Dwójki". Nie zabraknie pewnie I bovowsklch wierszyków pl!anvch
dl'I . Zielonego
Batonika", a wśród nich może . i
owego bardzo
011oblstego czterowiersza:
aywał

A je§llm gwary ojczystej

Choć

jeden

pn:ysporzył

klawls:,

Ty mnie od hańby włeczyjJłej,

O mowo pblska, wybawisz!

już jesteśmy przy kabarecie, to przytoczmy za książ
Jerzego Urbanklewlcza „Sezon
w Lodzi nie zaszkodzi" taką oto

A skoro

ką

anegdotkę:

„Opowiadają o Jerzym Leszczyflsklm, że zainteresował się młodym
absolwentem Szkoły Aktorskiej:
- Kto to jest? - zapytał.
- A to Roman Kłosowski, nasz
nowy kolega.

-

Czas

umierać,_

-

orzekł

ostatni

la najmłodszyc spostrzega"W"czy?

W IObotnlm Kinie Noc:n,-m 1>4dzlemy mogli zobaczyć duńskiego
potomek rodu poatawnych rosłych „Snajpera'' - historię szlachetnego
terrorysty, który dzięki swemu celaktorów".
nemu oku stara się nie dopuścić
Anegdota
nieco słojllwa,
ale broni jądrowej na terytorium sweczy:t motna pomniejszyć sympatię I go kraju. Emisja w programie I o
godzinie 23.30.
uznanie widzów dla talentu I umi•fętnMcl wspaniałego aktora? Ro~
Z telewizyjnej
oferty filmowej
11:1!
man K1osow11kl będzie nas bawił polecam jeszcze kolejny film
Zbigniewem Cybulskim „Podwukrotnie w niedziel•· O godzi- ciąg"
Jerzego Kawalerowicza (dzlj,
nie 16.30 w proaramle II emito- pr. II, godz. 21.55) oraz zapowiawana będzie „Godzina z Roma- dam początek nowego francuskiego
nem Kłosowskim". Pótnym wieczo- serialu: „Dziedzictwo miłości" (nierem natomiast w programie I wy- dziela, pr. I, godz. 20).
stąpi w komedyjce Zdzisława Leś
niaka pt.: ,.Bunlo Karkoszków".
(jb)

I f5

dorocznej akcji „Dt"

,...

Na obu obrazkach Jest ·siedem Identycznych szcze;

gólików, czy znajdziecie wszystkie w Giągu, powiedz~
my, pięcie minut?

CIO&llit

Z różnych
stron

I
Fotoreportaż

Andrzeja Wac!la

,.PUS'IIB !YCIE" MICHELLE
DUVALIER
Malt.onka b. prezydep,t.a HaltL Jean-Claude .,Baby 0-0c·· Duvaliera w wywiadzie dla magazynu „Vantty Fair'' oświadczyła,
że jel życie na wygnaniu jest
puste I bez celu oraz że pragnęłaby
powrócić
do kraju,
względnie osiedlić się na stałe
w Loa Angel~. Michelle Duvalier zaprotestowała ri>wniei prze..
ciw porównywaniu
jej z b.
pierwszą damą Filipin, Imeldą
Marcos oraz wyraziła swe <>burzenie n.a .spooób. w jaki p<>traktowa.na zostala przez „okropną
prasę
amerykańsk11"
i rzą-d
USA.
AUKCJA LISTU RASPUTINA
Na aukcji w Galerii Sotheby
sprzedany zostal za 4.400 funtów list pisany przez Grigorija
Rasputina, glynnego
faworyta
rodzany
cara
Mikołaja
II.
List pisany na jednej. kartce
skierow&ny jest :o finny Martensa w Lipsku I zawiera proś
bft o przyjęcie do pra"Cy pe•vnej
.znajomej Ra6puUna, której nazwisko nie zostalo wymienione.
List nie zawiera daty ani miejs.ea nadania, ja.k również nie
precy.7lllje rodzaju zajęcia, o które Ra.!iputin ubiegał .si41 dla swej
protegowa..'lej.
KONFISKAT..,

&ród przedstawicieli muzyki rockowej niewielu Jest wykonawc:ów,
którzy, nie 11wracaJąc uwagi na modę, konsekwentnie
realizują
swoje pomysły twórcze. Oo takich nalety Chris Rea. Jego nowe
przeboje utrzymane są w takim samym stylu, jak utwory, które
nagrywał
w latach sledemdzle•ią tych. Na pewno melomani pamiętaj'\
kompozycję ;,Fool lf You Thhtk lt'1 Over" jedyny przebój z okre·
su, kiedy obdarzony ciepłym głosem gitarzysta,
śpiewający nastrojowe
piosenki o miłości, bez większego powodzenia, starał się konkurować z
modnymi wówczas zespołami punkowymi. 'W 1976 roku znalazł sli: nawet wśród kandydatów do nagrody Grammy, Jednak ostatecznie jej nie
otrzymał. Prawdziwy auk,:es przyniósł mu dopiero w 1985 roku albu:n
„Shamrock Oiaries" z przebojem „Josephine". Natomiast niedawno duźym powodzeniem cieszyła się jego nowa płyta, zatytułowana „On Tlle
Beach".

W

•••
,,Jeśll Janet mnle posłucha I będzie wtęceJ pracowała, to dorówna
l\llchaelowl" - twierdzi ojciec popularnej piosenkarki, Joe
Jackson.
Podczas gdy jedni fani czekall na now'! nagrania Michaela, Inni . zachwvcall się przebojami Jego
siostry. Album „control"
dotarł
do
pierwszego miejsca amerykańskiej listy bestsellerów, a nagranie ,,Nasty"
motna było usłyszeć niemal w katdej dyskotece. Młodą . piosenkarki\
opiekuje się nJe tylko jej
ojciec, ale takte John McClain, doradca
firmy A and 1\1 Records, Ostatnio nawet obydwaj panowie zaczęli się
spierać o to, kto bardziej zapracował na jej sukces. McClaln podwa~a
zasJugl Joe Jacksona twierdząc, te ojciec Janet nie chciał, aby piosenkarka pracowała s ludźmi, którzy stworzyli jej największe przenoje.
Janet wydaje się popierać McClalna: „Dyl zawsze obecny. Mogę rozmawiać z nJm przez cztery, pięć godzln.„ t wcale 1111 nie nudzlt\."

„

zyż"wk

··~A TERIAl.OW

PORNO

Agenci Sootland Ya.rdµ skonfiskowali tony
materiałów o
charakter.ze pornografic'zmym oraz tysiące ka~t vidoo wartoś
ci ponad 1.15 mln funtów. Zorganizowany na wielką skalę rajd
policji objął 80 zakamuflowanych sk.ła.dnic we wschodnim
Londynie.
ANTONIONI NA SJ,URNYM
KOBIERCU
Znany wt.os.lei reżyser Mlcheile.ngelo Antonioni poślubił s:wą
sekretarkę i towa.rzy~ę życia,
34-letnlą Enricę Fico. Antoni<ml
zapowiedziat że w niedługim
czasie p~ócl do pracy nad fdlmem „Dwa teleg·ramy", którego
realizacja przerwana została w
związku 1.1: niedawną chorobą 74letniego reżY'ser.a..
GOLĄB

WARTOSCI ZLOTA

®

@

®

@ 11
14 @

® 1)

,,
S 11

®

Ił

@

CEN
TRAL'

®

'11ł

®
20

24
2'
® 22 2)
®
27
a
® ® ® ®

pensjonariusza, zakupionego za
sumi: 41 tysięcy funtów, zatem
10-klrotnie wyż.su\ od tej, jaką
by uizysk.ano za gołębia ze złota.

Zadzwonił

, telefon. Barman. Joe pod-

słuchawltę, a po chwlll pn:esunął
aparat w stronę Mela.
- Słucham, Mel lj:dwards.
, ·
- Tu Joanna. Szef chce clę widzieć.
Przed chwila ktoś do niego telefonował.
- Powiedz, że zaraz przyjdę.

Ódlożył

słuchawkę,

ale nie widać było, żeby chciał ruszyć ;,fe: z miejsca. Siedział nadal na wysokim stołku w ką
cie baru I znad szklaneczki ginu z tonikiem · obserwował gości hotelowych. Na
tym głównie polegała 1ego praca. Cóż
innego móglbv mleć do roboty detektyw
hotelowy w takiel mieścinie? Owszem,
szer nie nariekał no nadm\gr wolnych
pokoi, ale tylko dlatego że· hotel stał
przy ruchliwej. trasie 1 kJerowcy zatrzymywali się w nim na parogodzinny odpoczynek. Jednak od kilku tygodni, od
kiedy . tu pracuje, Mr! nie miał w zasadzie nłc do roboty. Ter"z też nie spodziewał się nlczee;o clekawee;o. dlatego
więc nie spie5zyło mu sit do szefa. Kiedy wreszcie tam notarł pan Dale był
wyraźniP podPkscvtowanv
- Słuchaj. Mel nare~1Me będziesz móii;ł
się wvkazai:<. Onsta!Pm właśnie cynk, że
jedzie do nas Flape;erty Czy muszę coś
cl je~zcze dodawai:<?
- Nie, szefie, wystarczy. Kiedy tu bę

dą?

8 DZIENNIK 1,0DZKI nr 19 (12229)

~ Za dwa-trzy dni.
dowiedziałem wynika, te

Z tego co 1141
będzie s nimi
tylko jeden „goryl". Musisz więc mleć
oczy I uszy otwarte, I to cholernie szeroko, Wiesz, co by było. gdyby u nas„.
- szef nie skończył i popukał w spód
szuflady biurka.
Ale kończyć nie musiał, bo Mel wiedział \Vszystko. Flaggerty był milionerem-ekscentrykiem, który co pewien czas
wybierał się samochodem w objazd swoich bezkresnych dóbr w południowych
sfanach. Zatrzymywał •lę w małych miasteczkach, wzbudzając naraz kilka sensacji. Po pierwsze - samochód. Nawet
w Nowym Jorku za zlotym Rolls-Roycem ze złot.yml klamkami obejrzałoby się
zapewne kilka osób. Po drugie - dziewczyny. Na każdą wycieczkę Flaggerty,
rześki
sześćdziesięciolatek,
:i:ab!erał
ze
sobą inną panienke,
a bynajmniej nie
były to zwykłe dziewczyny, lec:i. prze~llczne modelki z pierwszych stron największych magazynów
zajmujących się
modą. Po trzecie wre~zc1e, I chyba najważn{Pjsze każda z ritch za udział w
taldP.l eslrnpadzlr' dostawała prześliczną
blżutertę. pod jednym wszakfa warunkiem. Musiała ja mieć na sobie bez
nrzerwy od początku do końca wycieczki. Dopiero wtedy te cenne świecidełka
stawały się jej własnością.

Poziomo: 5, Forma kunwtownle
zbudowanego epigramatu o chara:k:tel'%e humorystycznym 7. R<JmrUSZnik li. Terytorium znajdujące si•
pod wspólną władzą dwu lub kil·
ku państw. 11. Ustawodawca ateń
ski 12. Przęnośny sprzęt z drzewa
13. Organizm z pojedynczą licz.bą
chromosomów 15. Dychawica 16.
Materiał z Torunia 17. Pisarz angielski., socjalista utop ijny (1771-

1858) 18. Sieć głębinowa ciągniooa .
za statkiem 19. Zimowe legowisko
niedźwiedzia 20. W n iej twoje ub-

Największe 'Z&kłady hodowU
goł~bi w W. Brytan:! powięk
szyły swą k<>lekcj~ o nowego

niósł

jesteś

wodą.

•n n '•"'• '

Finał

Czy

DlaCJJego 'ednalc pan Dale był takl
przejęty? To Mel wiedział równiet. Przyjazd Flaggerty'ego stawał się dla każ
dego hotelu wielkim wydarzeniem reklamowym, gdyż ekscentrykowi towarzyszyły zawsze telewizja I prasa. Było jednak jedno „ale" w postaci owej biżu
terii. Flaggerty nie tolerował policji, a
w każdą podró~ zabierał ze sobą jednego, najwyżej dwóch „goryli". Ocbrona
cennych_ świecidełek spadała więc na
hotelowych detektywów.
Do przyjazdu milionera było jeszcze
··eche: czasu. Dla Mela Edwardsa byly
to najpracowitsze dm w jego karierze.
Spał po 3-4 godziny, ale pan Dale był
bardzo zadowolony z planu, jaki mu
przedstaw!?.
Wreszcie nadszedł dzień, kiedy na hotelowym parkingu zatrzymał się „zloty"
Rolls-Royce. Wszystko odbyło się · zgodnie z ustalonym planem. Flaggerty ze
śliczną brunetką popływali trochę w basenie. po lunchu wybrali się na dług!
spacer plażą a wieczorem świetnie bawili się w hotelowej dyskotece.
Nie
trzeba chyba dodawa6, te każdy. Ich ruch
śledzlly dwie pary orzu Ich osoblstf.go „goryla" oraz Mela.
Zapadła noc. Około drugiej na dachu
ho,telu pojawił glę mężczyzna w masce
na twa.rzy. Pomajstrował coś przy sy-

rania 22. Pas myśliwski z nabojami 26. Bogacz 28. Francuska rzeka
29. Kołtuneria 30. Głos męski 31,
Pistolet maszynowy.
P!onowo: 1. Srosowana do Pł'<>
dukcj! sztucznego jedwabiu ·1 celofanu 2. Do napełniania lamp jarzeniowych 3. Gorący, suchy I pory-.visty wiatr pustynny w Afryce
Pin. 4. Utrzymanka 6. Podstawowy
zespól pracowników za.kładu pracy
7. Pojazd na ploza<:h 8. Im i ę Zatopka 9. Akćja przeciwszpiegowska
10. Mania wielkości 13. Wiatr halny 14. Asceta 19, Część ms.zy czytana lub śpiewana po ep ~ stole 21.
Człowiek nie dbający o siebie 23.
Najdłuższa wypustka komórki nerwow~j 24. Intensywna metoda ży
wienia ~!erząt 25. Uczta po obrzęd~ie po~rzebowym
27. Dol!lla
warstwa roll w kopalni 28. Imię
Dyrn<szówny.
Oprac. J. KALUŻKA
Do rozlos<>wan!a: talon wartokl

500 zl ufunoowany przez
„CENTRAL" w Lodzi.

SDH

IA
stemte wentylacyjn:tm I r.nl~. , Parę
chwil pótnlej pojawtl się znowu,
ale
tym razem na korytarzu. Twarz jego zaslaniala maska przeciwgazowa. „Goryl"
pod drzwiami Flaggerty'ego spał jak zabity. Po otwarciu drzwi" okazało się, że
milioner wraz ze swą śliczną · przyjaciół
ką również pogrążeni są w głębokim
śnie.
Była

siódma, gdy Mela obudziło gwał
towne dobijanie się do drzwi.
Zanim
zdążył wstać, by je otworzyć, puścił zamek i do pokoju wpadło trzech pollcjantów a za nimi Inspektor Murphy.
- Tym razem ci się nie udalo, braciszku. Kto by pomyślał - detektyw hotelowy kradnący biżuterię gości. Od
dawna mamy na ciebie oko choć teraz
nazywasz się Inaczej. Prawda, Martinie
Ellison? Trzeba było zadać sobie więcej
tnidtt I zm!enl6 także inicjały. Ubieraj
s!ę, jedziemy na posterunek.

•

•

•

- Niestety, panie Flaggerty. Bardzo
nam przvkro, ale biżuterii nie odnaleźliśmy. W zasadzie też nie mamy dowodów, że ten środek usypiający wpuścił
do kanału wentylacyjnego właśnie Edward c7.yli Ellison. Co? Nie, nie można
oskarżyć faceta tylko dlatego, że kle-

dy~ zrobił podobny skok. Poza tym nie
mamy przecież biżuterii. No, wie pan,
to już pańska sprawa, jak się pan rozliczy z panem Dale. Do usłyszenia.

•

•

•

Nieblesld „Mustang" Edwardsa vel
Ellisona zatrzyma! się z piskiem opon
na niewielkim parkingu niedaleko Hampden, Mel rozejrzał się dokoła, wysiadł,
wyprostował kości i wsiadł do zaparkowanego w cleniu białego „Chevroleta".
- Masz wszystko?
- Naturalnie, Mel. Pomysł był znakomity, nikomu nie przy~zło do głowy podejrzewać mnie o taki skolt to· mówiąc barman Joe wręczył Melowi niewielki woreczek.
- A więc tak jak się umawialiśmy dostaniesz swoją dolę jak się tego pozbędę, a na razie masz zaliczkę.
- Widlisz starv
z dziwnym wyra 7P.m twarzy powiedział Joe ja wcaie
r.il' jestem 7 zawodu barmanem.
Z<1;nlm do M ~ l~ clot<1rl sens tych slów,
-, ~ P go przegubach zatrzasnęly sic l:a• danki. Przez otwarte okno wsunęła s i ę
głowa inspektora Murphy'ego.
- Tym razem naprawdę ci się nie udało, braciszku.„
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