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LODZ, wtorek, 30 czerwea
198'1 roku

przemysłu

WTokio rozmowy z przedstawicielami
W PONIEDZIALEK RANO PRZEWODNICZĄCY RADY
PANSTWA WOJCIECH JARUZELSKI ROZPOCZĄL OFICJALNĄ WIZYTĘ PAŃ'STWOWĄ W JAPONil. CALE · CENTRUM
~HASTA, ZWLASZCZA OKOLICE PALACU CESARSKIEGO,
Sl'EDZIBY PREMIERA I MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH SĄ UDEKOROWANE
FLAGAMI POI;SKIMI
I J APONSKIMI.

Wizytę za<p-OCzątkowała ceremonia
powitania

polslkiego

przywódcy,

jego 'małżo·nki i towarzyszących mt
osobistości.
która odbyła się w

cesarz
udali
się
samochodem do rezydencji monarchy ja( pońskiego. Witająe gościa po1skie. go w swym pałacu, cesarz przedstaw.ił mu pozostałych
czlonków
swej rodziny, .a nas.tępnie podarowal swą fotografii: z dedykacją.
Obaj przywódcy wspólnie pozowaH też do .zdjęcia.
W g.odzina.ch południowych od(Dalszy

ciąg

na str. !)

Akty nominacyjne dla · członków
Rady Legislacyjnej
56 wylJLlnych
znawców prawa.
naukowców i przedst awicie!L praktyki prawniczej -0trzvmało 29 bm.
w Warsza\\·ie
z. rąk
premiera
Zbignil'wa l\'lessnera a...ty nomi·
nacyjnc> na członków Rady L~gi
slacyjnej, Rada, obchodząca ·w br
15-lecie swej
dz.ialalności.
je:;t
najstarszyn.1 organem
opin1oc1awczo-doraclczym rządu
W nowej
kadencji pracować będc1e \\' liczniejszym niż poprzednio 5kladzie.
Wiąże się
to rn.in z rozszerzaniem zadaó rady
dażen iem clo
w:\>korzystania c1Óśw1acl<::zeii wszystkich środowisk prawniczvch
w
kraju: Jej przewod1fr::ząc yrn został
ponownie prof. Zbigniew Radwań
ski.

*

Wśród
stojących
slacyjną

„

najważniejszych
przed nowa Radą

zada1i
Legl-

- powiedzial dziennikaFoto: A. WACO rzowi PAP prof Zbigniew Radwailski - będzie niewątpliwie doLódzkiemu
Wydawnictwu Pra- kiej prasy, zaJ J. Niewiadomski skonalenie
wielkich
kodyfikacji
sowemu, wlydającemu dzienni-ki
w imieniu władz łódzkich oraz ' naszego system<.J pravmego, kodeczasopisma, a wśród . nich i naksów: cywilnego, karnego i praszą gazetę, stuknęlo 40 lat. Z tej
(Dalszy ciąl!: na str ~'
cy, wypracowanie
lrnncepcji kookazji WCZJC>raj w Muzeum Historii Miasta Lodzi odbyła się uroczystość z udzialem przedstawicieli władz
RSW ,Prasa-Książka
·Rucll", ObE>cni by! m.;n.: I sekretarz KL PZPR, J . Niewiadomski, I se.kretarz KW PZPR w Sieradzu J . Urbaniak przedstawiciele władz województw piotrkowskiego, skierniewickiego i płockie
go.
Dyrektor I.WP, P. Sagan przypomniał powojenną historię lódzW doibie pows:::echneg,'J wzro,;1.u partyjne. które w tych przemiains.pirat011ską
wymagań stawiany.ei; we -..vszYtlt• nach mYszą pe:tnić
kich dziedzinach 'tycia przez nowę I kontrolną rolę. Do tal\Jieb dziawyłącznie
warunki
społeczno-ekonomiczne la!'l zdolne są jednak
muszą także
rosn:ąć
wyma·l;!,ania siJ.ne organizacje. potrafiące sprostać nowym zadani·om. IV Ple:ium
stawiane sobie_
<.nstancie
KC PZPR wy~azało wieJ.e n edociągnięć w tej <liziedzi'lJie. truóności w ich eliminowa1.iu mim<> <lo·
strzegania zł'l. Jal~ wakzvć z cnim
skuteczniej,
doo'.osowat
formy
działania do nowych warunków, uW ramach wspó!pracy
między mocnić przewodnią rolę partii Polskiim Instytutem Spraw Mię nad problemami cym, dyskutowadzynarodowych a Instytutem Spraw \!IO wcrora.i w Piotrkowie TrybuCZAS PRACY
Międzynarodowych Fundacji Hanns nalskim potlczas plcna~"!lye:h obratl
Seidel w Bon•n i Monachium c>d- KW PZPR oośw:e.::vny~h wla<nie
r1·asa japońska podała dane
bylo się kiolejne seminarfam . po- oroblemom pracy P')P w •wietle
statyslyctnc do~ynące
czasu
święcone
PI"ZYSZlości
sto&UlłkÓW uchwał X
Zja'.7'C1:U i rv Plenum
p1·acy 1v oos.tczeęóili:i- eh
pańpolitycznych. gosipotlarczych i o- KC PZPR.
Obradami
k:erowal
stwacll up1"2emysfowionych.
chronv środowi$ka między PRL. I sekiretarz KW PZPR Stanisław
Otói ok>tzuje •ię ie w l9R6
a RFN. W dvslrusjac'h ynswiano Kolasa. a w plenarnej dys!'<U;sji
r. najdlużc.j prac1Jwałi Japoń
możliwooici rozszeL":renia współpra wziął t<!ż udział . czł-Od'lek
Biura
czycy, a m1auowieie 2.156 gocy
we wszvs-t.kicb
d:cedzinach P<J11itycznego. ookretaTz KC PZPR
llzin.
wsk'!~ując iechiocześnie rui kon·ie- - Józef Baryła.
cznosc pelneg:o or7.~' t7ze.r::a111a uPartyi·ria <lY'skusia toczyla s1:e w
Ciekawostką
wvn\kającą
z
kład li z 7 irrud11 fa 1970 r.
tych dan J'1'h jest fald, że jeclen
Uzgodniono. iż nastc:nne .semi(Dalszy ciąg na str. 3)
z na,iwiększych konkurentów ,janarium odbęr!zie się i~;;e1;i'1 '988
pońskich . a mianowicie Repuroku w Polsce.
blika Ft"derałna Niemiec mialll
z kolei najkrótszy czas pracy.
Afianowicie w RFN Pl'l"owano
1v 1986 r. tylko 1.708 g'lclzin
Czyżby ti•adycyfoa niemipcka
organizac,ia pracy cią.gle była
lepS'Za niż praoowit-0ść japoń
ska..•

Skuteczność działania
podstawą pozycji PQP

.)

Prezes ChSS

przebywał

COS DLA WSTYDLIWYCH
Dla tych, któ1·zy
pre..:et·watywy.
a

chcą

kupić

jednonześnie
wstydzą się poprosić o nie t"ks-

pedientów
w sklepie. 'władzt>
miejskie w Bamlmrg11 uruchornily s ,.1ecjalną
służbę, !;tara
będzie dostarcza.la <en
„wstydliwy" towar clo domów klientów na zamówienie ts!efoniczne.
Nowe biuro usługowe h~dzie
przez ~al;\ dobę. Jego
szefowie zapewn'a,,j:;i, że zamówiony towar będzie dostarnzany w pół l!'odz1ny po złożeniu
zamówienia. l{oszt tej usługi
będzie wynosił 12 marek (6 ilolarów} - 6 razy więcej aniżeli
cena prezerwatywy w sklepie.
działało

ZAMII.O W ANIE DO BRONI
czasy t·1.w Dzikiego
Zachodu oraz walki z lndianami na terenie dzisie,js-zycb Stanów ZiPdnoczonych d:iwno przeszłv cln historii. mfo~zkań!ly tego ·naństwa l'adal 1-ochaią się
w broni pahl':l.i.
Chociaż

Oblicza sie. ie na bF~k" 2.13
· mln
m•P.szka•iców
prz,ypada
łllW~'l;·P
'lonad
150 111ilionów
karahinów, strzelb. nisloiPtów i
r<>wntwPrów
Na.ibarilzle.i u7.brojeni SI\ miPSzkań<lv 0„troit.
Na 1.1 mln 1udz; n~vnada tu
1,5 mln sztuk broni palnej.
Opr. (kl)

cleksu ubezpiecze.11 spotecznych ora.t przygotowanie projektu usta\\'Y o przepisach ogólnych prawa
nclm:n~stracyjnego
\Viele uwagi
chcielibyśmy
pośw1ęcLć
projektom
ustawodawczym
zw•.ązanym
bezpo':·eclnio z normami konstytucji.
PL'L? p:som o t\l\'Orze11iu prawa oraz o Radzie Ministrów co Łą
czy się bezpośrednio z koncepcją
lz1•: reformy centrum. Rada chce
również przeciwdziałać swo\stcj in[Jarji prinva zwłaszcza opracowywanych przez poszczególne resorty p~zepisów wykonawczych
do
ustaw.

Sesja
Rady Najwyższej
ZSRR
poniedziałek

W

na

rozpoczęła

się

Kremlu

29 bm po

r~1

pierwszy
ekira:nie
taka plansza. zaipowiadająca nowy magazyn kulturalno-muzyczny,
pod taką nazwą aqresowany głów
nie do mł-0dych widzów. Będzie
on ukazywał się w programie II
w miesiącach letnich od poniedzial'ku do piątku. Jedną z piąt
kowych atrakcji będą nowe odcmki „Mup.pet Show".
„102" -

pojawiła

się

na

malym

Poniedziałek

był

w

Rl!'~J

m~.j

upalniejszym dniem w tym roKu
- w niektórych m,ejscowofoia".'h
temperatura oiizekraczała
3(1 st
Cels jUS'Z.a. Dziś ma bvć ;~szcze gór11oej. Meteorolodzy pro~nozują cla
NadrenH .PP!noenej, WP.stfalii
BaWaI'ii oraiz dla o<>ludn · owo-zach;0dn!ej części Republi'~i Federalnej
temperaitJuri: do 34 st.

Jaruzelskiego w rezydencji

/z.: cesarz Hirohito wita · WOJ ciecha

CAF ;- Hem·yk Rosia!t -

telefoto

paŁacu

Akastlka - rezydencji o.ficjalnej W. Jaruzelskiego Z uwagi na padający od rana deszoz.
uroczystość zorgdnizowano we wnę
trzacb.. pałacu, a nie na dziedziń
cu, jak to pierwotnie przewidywał program Z teg·o samego wzglę
du trzeba też byto zrezygnować
z udzialu kompanii honorowej japoilskich si.t samoobrony.
O godz. IO czasu japo!'ls;kiego
do pała{:u przybyli cesarz Hirohito oraz premit.r Yasuhiro Nakasone z małżonką.
W westybulu
pałacowym powitał ich pols•ki. przyNa zap1·-0·szet1i(j I .sekretat•za K<>wódca wraz z małżonką.
mitetu Centralnego Polskiej ZjedPo wstępnej krótkie.i rozmowie tl•oozonej Partii Robotniczej. PL'7A?·
cesana z Wojciechem ,Jaruzelskim, wocln iczącego Rady Państwa Pol>monarcha japo!'lsk1 przedstawi! .i::o- kiej
Rzeczypospolitej
Lud•}V.'•~.i.
ścfowi
człoo ków swojej ·najbliż
Wojciecha Jarnzelskiego, w pierwszej rodziny, w tym następcę tro- s:rei delrndzi<? lipca br. złoży ronu, księcia Akibito. Obaj szefo- boczą. przyiacielslq w zytę w Polswie µa!'lstw przeszlt następnie do ce sekretarz r::eneralny Run1m1'5·k'ei
sąsiedniej sali, gdz e . orki.estra oPartii ·Komu111styc"?inei
µrezydent
degrała hymny narodowe Polski i Socjalistycznej Re;JubliKi Rtmiunii,
Japonii. Nastąpila prezentacja ja- Nicolae Ceausescu.
<PAP)
pońskich osobistości. oficjalnych i
członk\)w delegacji ?Ols.kiej, to.wa-

N. Ceausescu

kolejna
sesja Rady
Najwyższej
(parlamentu)
ZSRR.
Deputowam
rozpatrzą
projekty
trzecll ustaw: o pr;:eds\ębiorstwie
(zjednoczeniu) paftstwowym, o ogólnonarodo11·ej dyslcusji nad waż
nymi problemami życia pal'lstwowego oraz o trybie zaskarżania do
sądu
niezgodnych z pr!l-wem decyzji, godzących w prawa obyw11.teli. Sesja która - jak się oczekuje - potrwa dwa dni, przedyskutuje też l>:uka innych bieżs, rzysząeycb W, ,Tą.rur,?!S!~iemu po<lcych problemów w tym s:pra'\'IY czas wizyty w Japonii.
organizacyjne.
Bezpośrednio potem W. Jaruzelski

L----------..,.---r
j

w ramy stałego bloku zatytułowa
nego „Wa!kacje". które trwać bę
dą w te same dn tygodnia, a rozpoczną się 1 lipca.
Każdy dzień
„Wakacji" przyniesie inną z:awartość

p.rogramową.

W 181 dniu roku słońce wzeo godz. 3.18, zajdzie zaś o
20.01.
szło

Poniedziałki

przeznaczono na komedie filmowe, wybierając na życzenie widzów .,Ka·rie!'ę Ntkotlema Dyzmy"
we wt.orki bawić i wzruszać · bę
Emilia, Lucyna, Rajmund,
dzie •• Kabaret Starszych Panów" . I
l'\Iarcjat
śr.oda zgromadzi przed telewizoBardziej zróżnkowaną pro?ozy- rami kibiców sportowych, którzy
ur
cję na
okres letni przygotował wprowadzeni
zostaną w kulisy
program I. Zapow1etlzi te uji:to słynnych wydarzeń i poznają róż- ·
w dniu dziesiejszym przewiduje
ne ciekawostki t. tej dziedziny, w
dla Lodzi następującą pogodę:
czwartki - zgodnie z tradycją zachmurzenie małe i umiarko„kryminały" m.in. kolejne odcinwane. Temp maks. w dzień 27
ki „BryKad Tygrysa" oraz .,Lanst. Wiatr słaby i umiarkowacet i melonik'. Największa różno
ny
zachodni.
rodność , panowacl będzie w piątki
rr:.fn wystąpią . gwiazdy świa
Ciśnieuie o godz~ 19 wynotowęJ estrady,
pokazane zostaną
siło 1002,6 hPa (75:?.0 mm), a
osobliwo.ś ci odnotowane w księdze
temperatura 23,6 st. C.
Guinnessa

D

Codzienną pozycją : będzie nie
praktykowana clotychczas \V tele-'
wiżii lekt~ra powieści w ocic$J;1kach: Wo1c1ec11 · Pol,·ora zaprezeti.,•,
tuj·e ., Trzech panów w łódce. n ie
licząc psa" Jerorne'a. Do 2-godzinrrego popołudniowego bloku wła
czon? też ,T~lee~press". którego
zespoł uczestmczyc będzie w przygotowywaniu tych programów.

na Litwie
W związ,ku z odbywającymi si~
w Wiłnie uroi::zystościami religijnymi
z okazjj 600-le~,a
chrz.tu
Litwy przebywał ru pre-.:~i. Chrze..§cija1iskiego Stowarzyszeui:; Społe
cznego - Kazimierz Mora wski.
K, Morawski sipotkał .s.-: i ptLeprowad.ził r-0zmowy z ·przedstawi cielami Episk<>µatu Litwy oraz duchowieństwa. Podkreślono z,n:i.c:ren ie Przyjacieis;kich k-0ntaktów ' mię
dzy katolikami Po1ski i radzieckiej Litwy. Zaakcentowano wagę
utlzialu l!:aitolików i innych c:hrzf'ś~
ci.ian P-0lski i ZSRR w realizowanym przez oba
za,prz:v;nt.n•one
kraje p r ocesie refom1 i dem.oikratyzacji życia spoJeczne,gn ; !>(ospodarczego. W tym kontek1ciP. - jak
. pod>k•reślono - istotne ~naczenie
ma kształtowanie z pozyji chr.reś
cijańsikich moralności „-po~ecznej i
posr.t wy obywabel<Skiej.
K. Morawski wręcz rl swym rc'Zmówoom medal WV'bifv w 'Ziw;a.;z;ku
z trzecia pielirrzvmkn oap\.eża Jan" P:ł"11" TT . n.() Pd1,;l••

N

rządo\\·ej.

I

dane1\
. 1902 ~ zm, J. Bystrod, językoznawca, filolog.
·
1946 - Rl"l'ercndum ludowe (3
razy tak}.
1922 -

Ur. M.

Białoszewski,

poeta.
1902 sykański •

Ur. L. Mendez, mek-

malarz,

grafik.

(PAP)

s
Aforyzm nie musi być prawale prawdę przemyca.

dą,

W rejonie Vancouver (w st. Was hingtou) wykoleił się pociąg towarowy ze zbożem. Są ofiary w lu dziach. Wagony zatarasowały pobll·
5ką

autostradę

Korea

nr 14.

CAF -

AP

Południowa

Zwycitstwo opozycji
Masowe protesty ludno.ki Korei
Połudn~owe.i przeciwko
rezimowi
C:wn Du Rwana. trzytygotlniowa
walka studentów o pr.zemtany <1en'li0kratyczne. popierane prz~z robotników inteligencję, koła reli gijne I wszystkich przec:iw'mków
antynarodowego reżimu . zmusiły
rządzącą w Korei Południowej Demo&ratyooną Partię Sprawiedliwości do pr.zyjęcia ' żądąń sil QP-Ozycyjnych.
Agencja UPI P-Odal11 z Se1t1lu. że
przewoc'lniczący
Demókra tycznej
Parlii Sprawiedliwości Ro Te W'u
PIIZedst.MWl PE<l'g.r.am pw.e~1ry·cię-

żenia krYzysu wewnętr·znego
w
Korei Palu-dniowej.
Pl·ogram ten
fa.kitycznie jest przv:tJnan•"m s'e do
fias:ka planów kół r.ząclwc:r:::h za-

Międzynarodowe .spotkanie nat'tl-

ry.stów rozpoc;zęło .sfę w niedziel~
w bazi·• nud)".!tów węJ,1ierskkh w

miejsoowośoI Gyelegyhad. PoprZf'd'nla t~go ty;pu ln'\'P'!'eZa odibyla się
w ub. roku w Grecli. W l!POtk:antu. biorą ' u<l·ział e.złonkmvie o?·gan•izacji nat'll!rJGtyczny·ch oz Nl~kl.
NRD,
RFN, Austilil,
Holaniclli,
G.!'ecji i USA.

mierzających
cl:!'zvmać
CiOeCll<!
kons•tytucję i tym .cl.amym za.pewnlć sobie pozost.an,t.3 LI w!a<l;:y p-0
odejściu dykta.tora Cz.on Du Hwana.
Ro Te Wu ,;gooził
się na
przeprowadzenie pJi.wsze~hnycb wy-

W programie- M:pla;nowanej ?la
tydzie1i imprezy znalazło sil'l otwarcie pierw'.sszej nad Balatonem -plaży nudystycznej w BaJMonbereny.
borów prezydenokioeh.
zwolnlPnie Odbędzie &ię dyislmsja na temat
więźniów
politycznych, amnestię związków
między naturyiZmem i
O.la czolowego działacza opreycji
Kim Dae DżU1I1ga, przepr.o~mclize ochroną P!1ZYir«ly oraiz możliwości
nlie pew.n.Y'oh .cclorm demokTaityoz- naturystycznej turys.tyikii zagm'!l~cz

ny.oh,

-

llloze

łeby mały

Eji?

byś

coś

wymyślił,

nie oglądał telewi-

I

nej.

•

Posiedzenie Prezydium

Zgodni&· z er.apow~edzią, tren<~r
B.i.UUIKARZE: \VaD.dzłll, ZaJda
W. Lazaire-k zapro,io'lO\,~.ał sterni- I Karwat.
OHRo!~CY:
Kubicki, Król, Ga•
kom pol.9klego futbolu nąz"1iska
piłka~. któr~y po or.eru.powaniu wara. Bo111SM1wski, Prusik, Cisek,
w Ka.mienLu. udadza s!f; na tour- Wdowczyk, Łur~ni>ski.
POl\IOCNICY: ąarai, Tarasienee po USA. Jµ pisltliśmy,
w
składzie 22-ooobowei
~a<lry zna- wicz, K. Wa.rzycha, Rudy, Zejer,
lazło si~ dwóch zawO(!ni•kć,v łódz Urba-n.
NAPASTNICY: Leśniak, Marcikich klubóiw: W. Cise:z: 2 Widzewa
niak, Baran, J; Bayer, Cygan,
i KlrzysZJtot Baran z LKS.
Z te.i grupy będzie w;i. •onlona
, 10 li.pca na zgrup<>·.vaniu w Ka- ekip~ wyjeżdzają,{!a !8 lipca <io
mieniu pr!ed wyjazdett1 za ocean USA. Nato.in:iaSt d-0 sterolti.ej kamają stawić się nastę-pujący
tiil:· dry Polski r..a trzeci mwarLal br.
powołano ponadto: Ziobera z LKS
karze:
oraz Dre.szera, Szczęsnego ·i Koseckiero (wszyscy .Gwardia W-wa), Tt:islorowskiero, Da.nkowskiflgo, AraA Polski strZR-lec J. Halczak za- szkiewicza, Michal_ewicz~, Strojaka
!ąl drugie miejsce · podczas mi~
(ltra,kMJ.'Sika Wisła) i Krzvsztolika
dzynarodowych zawodów w Buka- z Po.gon.i Szc:z.ec\11.
resu:ie-. W strzelaniu z karabinka
•
"
*
dowolnego ·(3X40)
uzyskał
on
Na f)Oltiedziałlro\vym oosiedzen.iu
1255,7 pkt. Zwyciężył C. Stan (Ru- Prezydiwn Zar.ządu PZPN postamunia) - 1257 pkt.
n()Vtiono odłożyć do 13 lipca rozA Polscy juniorzy uczestniczący patrrenie odwołania Zaglęi>ia Luw międzynarodowych .zawodach w bin w &J)r.awie unieważnienia przez
pięcioboju nowoczesnym w Paża•
Wydział Gier meczu ostatniej k-0d?iku po jddzie konnej, która le}ki Zagłębie - Ruoh. Czeka się
była pierwszą konkurencją, są na
takźe
na ódwOla.;ia t><>zostalych
drugim miejscu - 2960 pkt. P.-o- klubów (Ollmł)i.L Stali ; Rurhu)
wad;ei Bułgaria - 3240 pkt.
które wysłały odwotania CM War·
A W drugim m~zu mii:dzyr.a- .szawy w regulaminowym u.a.<rie
rodowego turnieju
w siatkówce dwóch tyg-Odni. A więc ,.li~Oi.':e
kobiet w Schwerin1e P.olki prze- rO-Z$tYWki" je:!>Zcze trwaja. (Wrb)
grały z Kubą 1:3
Wy-nikł innych spotkań: Bułga•
rLa · - CSRS 3:0, NRD. - Węgry

W SKROCIE

3:0.

• W dwóch kolejnych mec-zach
mistrz0&t'W Ameryki Płd. w piłce
nożnej Brazylia !)ókonała w Cordobie Wenezueli! B:O (2:0), a Pa·
raitwa1 z.remisował w Rosario z
Boliwią O:O
A Grupa młodych ameryka11skich
nwoclnie2ek w wieku oo 8 d-0 14
13t \\'Ylechala do Bułgarii na \>.r~Pól
n:v. trening z tamteisz;mi J?\mna·
styc-zkam1 artystycznymi.
Szkolić
się one będą pl'>Cl kierunkiem strnnej trenerki ~ Robewej. która
'est tworezynle ~ołt;gi bułgars·kiej
gimnastyki artystyczne1.
A W tiierwszym wyścigu żeglar
skich MS klasy ,Finn" H. Blaszka zajął trzeele miejsee a M. Skibski u,:ilaMwal sie na 1'i•tym miejscu.

Iwanowo

t6dź

Marlina

•
1

Ivan

Wczoraj na trawiastych kortach
pod.londyńskiego Wimbledonu
re>zearano pojedynk· ttzeciej rundy
W 'Singlu pań i panów wyłoniono
już pary, które spC>tkają się
w
1/8 finalu.
Uchodząca w powszechnej opinii
ui faworytkt; do p ierwszego n1i"jsca w grze pojed,yn.::zej kobiet
Martina Navratilow:i 2.mierzy się
w spQtkanlu o , ćwierćfinał z G.
Fernandez. Evert ma za rywalkę
Fairbank,
Balestral 1.agr.a z J.
Fem~dez.
Lindclv1st z Kohdą,
Shr-iver z Hanl~e Reggl z. Sukovą, Sabatini z9 Zwierowa, Novott~a z Graf.
Mężczyźni rozeg.ral1 wczoraj mec2e tt'1.eCiej rundy Obyło się bez
zaskakujących wvników.
chociaż
l!a nie&p<>dziankę należy uznać chyba >przegraną lVIecira z Jarrydem.
C:onnors zwyciężył Sverndena. Wilancler B. 'Svenssona. Najwyższej
notowany Jest ·czechos!owak Iwan

W tym rok\l miją 10 lat od rozpoczęcia sportowej wymiany mię
LPndł.
dZY Lodztą • Iwanowem Z okazji
W 1/8 finału singla mężttyzn
tegG ' jubileuszu do lwanowa uda
Kriek Gosię dość łićzna ekip:; zawoclnlczek spotkają się: Lendl Leoonte Hlasek EdI
z.a.wodników
reprezentujących mez nasze mtasto. Jak naa poinformo· berg. Jarryd - Wołkow. Cash l!'orget Wilander - Sanchez, Perwał dyrektor WKFSIT w Lodzi H. Grenda. w dniach 20-23 Upea notors - Connors, Dohan . - Ziprzebywa6 będ:i:I• w Iwanowie ok. vojinóvic.
\V debłu ·W ·~ibak z · M. Baue65 łód:i:kl!lb sporłowo6w. W skfa.
d:i:ie ekipy - felikbatle.el, ptywa~. t;em ·' przegrali w. II rt;ndzie. z J.
Fit'Z:;teraldan
i T. Smlth~m 2:6. 6~7.·
tenisiści stołowi. glnin-astyc:y spor•
" •
' (W·W)
tewi I rtmnasłymkł artystyczne
oraz slatka.rkl LKS. które - wystą
pią w Iwanowi• w SW3'm naJsil·
niejszym pit.rwszollgowym '!ikładzi~
Organizatorzy
.Dni Lodzi" w
Iwanowie zaplan()wali wiele inte·
r.ódzkl Start or.ganlzuje turniej
resująevch
imprez
Lekkoatleci oldboyów, który rozpocznie sif) na
wez1ną .uclzial 1~ biegll „Szlak,iem
obiektach te&'o _klUbli 4 ll11ca o ·
Rewolucji", pływacy
tenisiści
I 4'0dz. u. Uczestniczyć będą ze&p.o·
gimnastycy zaprezentują swoje u- ł.y RTS Wid·1.ew 1 SKS Start, remiejętnoścl w
towarzyc;ikich me- prezent~cja K~zallna l !'epre-zenczach . z ko1egam! z Iwanowa. siat- tacja łódzklei spółdzielcz.ośc! prakarkl LKS c-ieka interesująey tur- r:y. Ze.>;poły rywaHzować będą o
niej.
puchar ufundowarly · przez Radę
W ez.asie p.o bytu Sl!JO~wej ekl~ '1tojewódzka Zrz„!<zenta Sp()rtowe!IY Lodzi w Iwanowie nast;\pi poo- go .,Start''
Oldbove łódzkiego
pisanie
protokołu
o wymianie Startu proszeni sa o ~gfoszenle się
sport-0,,.,·yc:h ekip między tymi mia· 4 lipca o go<lz. 9 na stadionie przy
~mi n· 1ia.•tennvch latach. (w-w) , ul. Ti•resy.
(sz.)

Turniej oldboyów

Z kolarskich
tras
.
'

Y
Y

'

.

Krudysz ·jak ·Kudra
,
Najlepsi w. wysc1gu Tramwajarza

W takoń.:zonym w ubiegłym tygoon!u 1n!ędzynarodowvm wyści
gu kolarskim dookoła Jugosławii
uczestniczył manv •ędi.!a łódzki I
działacz kolarski mgr · T. Skorek. Z ramienia M:ędzvnarodowej
Upii Kolarskie! pełnił on ·tam funkcję szefa kontr1>ll n1edycznej wy•
śclgu.
Czuwanie nad służbą lekarską nie ?.rzeszkodziło T. Skorkowi w śledzeniu rywalizacji . na
trasie. A była ona - jak nam
powiedział wyjatkąwo Interesująca. J c<'>. gcx:lne podkreślenia bohaterami niektórych etapów byli kolart.e polscy
Na drugim etapie. którego trau
prowadziła z Vuk()varu
do
Banja Luki odbyt się interesują·
cy finisz. Do mety w Banja Luce unlerzał cały peleton. Wczyscy
by!J niemal pewni · żę gwyclęzeą
zostanie znanv dobrz„ z trasy Wyśc i r:u Pokoji• mistrz sprintu Olaf
Ludwig. Wlel1,1 zawodników z gó·
ry zrezygnowało z, · walk' z rep;e·
z7nt;mten"1 NRD .
Inneizo zdania
b.vl nasz kolar;i Dariusz Zakrzew•
l!lki.
Zary7.Vkowlll ; , WY"Przedzil
zdiiw.ionego nie<ll'I Ludw-i11a.· Trze·
ci bvł Z Krudysz kt6rv stał się
J!l()tem bohatere!'XI siódmego etapu.
Je!!t to jut tradycvinie najważ
niejsza I najbardziej emocjonuj~
ca częś~ W;7śclgu dookoła Jug~
słaW!I. Na odcinku 13 km trr.eba
się wspinać na szeryt g6rski. pokonując
wyc;okość
1400 metrów
(premia t kategort1}. Organizatorzv wyścigu fH'Owadią od lat kronikę. w któl't'i wtdnieją nazwislta
tveh kolarzy. którzy tdołaH wygrać · te zmęctPnlem I prwctwni·
·kami, Widnieją w niei m..ln ..naz·
\v\ska sławn~J!O tfolP.ndrii Zoete·
metka. zawoon!ka ZSRR Morozowa. kolaru NRD Ecki!ł#.in.a Przed
20 llłtv pierwszy na szczyt w
Vrsica (1611 ml wspiął sli<: zna11y
ł6dzkl kolarz dziś trener - J. Ko·
dra. W tym roku z tt~wagą 8
min. oslt\!fl'lą1 ncnt Z: Krudyn.
'

~

I DZIENNIK MDZKt 11r

.

wy sukces, ale jego mlzwlsko ti·

gi.tl."llje wwspiriaczy

rejestrze
najlepszych
wśrdd kolarzy.

• • •

ZakońCZl'ł się dot'OCZny, trzyetapowy, ol.6Inop01ski wyścig junie>rów
młodszy'ch , .
organizowany
przez działaczy lódzkieg-o Tramwajarza. 9-kil<>metrową „czasówkę" w Aleksandro\\ie wygrał P.
Chmielewski. (Spółdzielca Lublin),
przed P. Blsku.1)em
(Budmvlani
Wi~luń), Drugi etap
(.J2·ltilometrowe kryterium w Lodzi) \\-ygraJ
M. Su:zęsnv
(Pawliltowlczanka),
przed T. Prymaką (Społem). Tri:eci etap (106 km w Nowosolnej)
P . Grabowski
(Spółd2ielca),
P.rzed Z. Banakierp (Korona Kie1ę~). Banakowi przypadło I mie.i!lee- w klasyfikacji końeowej.
P.
Aiskup ,:aiąl · 5 mteJsce a. naSlepszy z łod:i:ian, · R. Smolara· (Społt.m), :i:a.fl\I 8 miejsce.
·
(wrb.)

R.

Michals~i

drugi

Na. lotnisku Aeroklubu Krakowskiego' w Poble\irn.VJ.QU, ukóńotyly
gfę samolotowe zawody mii:d~a
t'OOowe im. F. żwirki. Obok' czołówki polskich pilotów startowali
reprerenitanc! ZSRR. CSRS i RFN
Uerest·nlcy zawodów
mus.tel.i sil!
wykazać
nie tyl1ko doskonałym
M2JP()znainlem te;e11u (w rirogramie by?y dwie k.cmkurencje naWłp;acyjne). al4' ta.kie t!lre;zycją lą
dowania.
N'a drul'im 111iejseo · wśród t>rze·
•zło SO zawodników, za.kończył iiawody
reprf!?.en.ta.nt
Aeroklubu
ł.ódzkleKo Ryszard Michalski.
\Vypr:zecbił on Czeehoelowaka F.
Cihl&ta. a pnerral Je.dJ'Jli• 1 w.

Ski.likiem

lłł (1!351)

1

OlfJlteeh~.

(WW)

•

Pl•um KomisP Planowani

.;. ~~~~- pr,zv Radzie Ministrów
W Wa.rszawie odbylo s'~ vo.."i.edzenie plenarne Komisji Pla11JOwania przy Raidz.ie MiniJ.9•.r->w. Omawiane byly :z.alOIZen:ia 1 tlwóoa diokumentów: planu perspelit.yw1cznt>go do 2000 r. oraz
projekitu
Cerntralne,go
Planu RocMego ina
1988 IJ.",
P.hrwsz.v materia! ó:lpowiedzieć

Jak wynika z .a·k1lual~o :io.zerllllania
Ml11imeirstwa IWln.icii.va,
Leśnictwa i Gospoda11kl żywnaś
Ci"łwej tegorooz.ne
zbiory zbóż ł
rzepa:k"U nie będą ~e.gały od -poziomu średniej wi.elole<tniej. Wyjątkowo
mroźna. zima poczyniła
powafuie etraty w aa.i:l~h. n le ~'PO-

W ] aruzelski powitany
Azylanci w USA •
.
prz_ez cesarza Japonii
!~!,"'..,,'!~~~·~,";:;>"%~~

Dzienniik „The New York Times" w ]JOn.ed<'iiałkowym komentarzu redakcyjńyn1 k:ryty:itu.ie rzą.d
USA za wyłącznlę pohtyczr.e IM>tywowanie decyzj.! o p!!zyznani<U
pra,wa azyl'll. Uznając, że zasada
udzielania azylu lu-izi>l:11
f!r.ze·
~lar.lo~·.anvm w innym pa11st-wie za
poglądy lub dz:ałah1ośi· po.lityczną
iest słu~z.na. gaz~ta jednocześnie
zauważa. że

jes-t
ona w tS'!)Osób oso0Li1l'·e wyhiórczv
prrez M·inisterstw·o Spraw;e:Hiwoś
ci. któ~ n~e opiera się przy t:tm
na żadnym usta11.owion)"m p :-awie.
Za.romea wiec rządowi. że -u:z~ala
ok. 7 tys. Polaków pod1e~ajacych
ek·s tradycji z~ w~lęd.u r..a brak
isitotnyoh powoo6w
opusz.=pia
ojcz.yc11ny. oprócz ekon<JllTlicznych,
poo:ostaw,ać w USA ieszc7_.e oo najmniei do ko1'i.ca roku 1927. natomiast odsyła do kraju m. in. Sa.1wad-orczvków·. którym po P-O'WI'<>c'e neezyw!~'e ~ro-zi a~towa
n le. tortury-. a nav:et śn'bierć.
w USA

~t.o:.:;m·,·i:ma

Przemyt
Na śl.ad prz=myt11iczei
.sz.a}kl
trafili funkcjo1~ariusze J;l.USW w
Szczeoi11ie. Na i:;ta.loku PLO „\'Jejhe-roW·()'', oraz w <lo;n u Jednego IZ
czlonków załog:. zna !e.:h110 m. in.
47,2 I.tg srebra p!'zyg-01tr,wa,n~go do
nielegainego wywóz.u Il ty.9. <lólarów USA. 6 tys. rub~i. k11!rn<lziesiąt zlotycJ1 1 s·r2•.m1ych
łań~z
ków. półszlachetne kamien:e. li ~ ie
skóry. a nawet.„ rn ;:~ irnw'o!'U.
Lączną wartość
zatrzymanych w
milicyjnym dePQzr;-.P towar(}w oraz walut oszacowan() na oonud 17
mln zł.
Jan W. 70sta? a.:-~~n<>~':"anv.

C})c;końezenie

było · się spotkanie z prze~wi
cielami kół ·gospodarczych Japonii · w ,.T&kio K'aikan". Reprezentowanych było siedem głównyc.'1
japońS'kich
organizacji gCłS'pocfar
czych, w tym Keldanren ·- organizacj-a, 2'i!'Zeszająca prżedstawicie
li największych film oraz Sotob-0
stowa.rzyezenie <ls. handlu z
ZSRR i europejskimi krajami socjalistycznymi.
Toasty wygłosili
p.rez~s firmy Mitsui,
a zarazem
p.rzewoontczący k01nitetu gospodarozeg>() Japonia - Polaka, Toshikuni Yahiro, oraz Wojciech Jaruzelski.
Po południu Wojciech JaruzelEki spotkał się w pałacu Akasak.a z premieren1 Japonii, YasuhiPrzewodniczący
komisji spraw
ro Nakasone. Rozmowa w cztery zagranicznych Sejmu Józef Czyrek
oczy trwała ok. 1iO minut, zamiast spotkał się w µoniedziałek z przeprzewidywanych w programie 30 wodniczącym komisji spraw· zamint1t. Wskutek tego rozpoczęcie i;tranicznych Izby niższej parlamenpierwszej rundy polS:to-ja.poń.s:kich tu japońskiego, Toshio Yamaguroz.-iiów ple11axnych nieco si~ e>- chim.
pó~nHo. Druga runda która odbyła sil!! w rezydMoji
premierii.
Japonii rozpoczęła się już w
prze'1.·idzianym terminie.
ltOzme>wy przebiegały w bardzo d·obrej
atmosferze. Omawiano ~prawę zadłużenia Polski oraz !lj)Oroby, mogące . służyć szybszemu rozwiąza
niu t~g-o problemu.
W to.ku rozmów ut>,ewnętrnnilo
się
daleko posunięte wzajemne
zrozumienie. Uzgodniono otworzenie w Warszawie japońskiego oW poniedziałek zakończył w•!\ZVśr·odka intorm·acji. przyjazd w lite w Ja.po.ni-i minii.ster obrony Sta-

•

•

wybuchł w poo.i~al.ek
13

-piętrowym Wi~OWĆU

,ran~ , w

\)rzy

Belg lepszy od

•

•

Duńczyka

t J'.

t·

t ..

nac1sn1elł1e

·wvni·ku l)O'i:a,ru zginęło 6 osób, a 33
W ubieg?yni ty~odniu podaliśmy
zostało rannych. Ag<!n.cja A~s•>c'a
ted P res.s poini<>rrnóv.'t..ła. że zgi - za PAP, że \\1 cz.asie jednego z
nę!y 2 osoby, a 45 wstmlo
:-an- tzw. polowań dewfaowych, organizowanych na Kujawach .i ziemi
nycb.
· · przyczynĄ -pożaru
naiprawdopo- dobr.zyńsklej. myśli\ll'Y z Danii ud-Oibn.iei była a\va.r~a
s i<?~i elek- strzelił . sarnę-rogacza z p()rożem o
w.adze 595 gramów, ~ za tę
trycznej.

Dyskusja o potrzebie reform
strukturalnych w EWG toc:zy się
od wielu lat, a jej konkretne rezultaty są bardzo skromne. P.r;;e·
wodniczący obecnego szczytu, premięr
Belgii · Wilfried Martens
chcialbY .p1>prowad·11ić dyS'kusję w
ten sposób. by uniknąć kłótni na
tle szczególowych. choć ważnych
problPmów doraźnych i za<l()wolić

s.tazyviało

kwestie: .1a.k

będzie

pnze<l-

spożycia i kionsumpcja
llJ)Oleczeństwa, oo trzeba

sie

n.a<SoZe·g.o
w pr<ldukicji
ma.terialnej,
a.by o i~ąć zalcladane c~e oraz
jakimi {;rodkami to realizować?
W ~go opracowanLu spoży~kowa
no is~niejąoe już matet'iały, v tvm
uchwały partii,
naukowe .studia
prognostyczne orirz prog:10zy ll'OI&•
woju.
rim>'bić

nrojeidu SPR 2-0~.t.ały
zadan!u osi.ąga
nia celów ek:on-0mic2l!lych ! społe
czny<:h. us;talonych pr.wz Sejm n11.
la.ta 1988-90 w NPSG. Zal:ożen;a
CPR posiadają !5 ist-otnych załącz.·
niików dotyczących prt)p()!Zyc]! r6·
\\"IlOważe.niia ry.nkiu ora-z zmian w
:zasadach kredytowania bud<l!Wn·k twa mieS2lka:niicYwego.
CP AP)

Dożywocie
•
•
za n1szcze:n1e

środowisko
D<> parlamentu
~,adyjskie,,,,..
wPłynął projekt ustaw•1
o odpowiedzLalności karnej osób fi-zyc-.
nych i prawnych ~ zan:eczysu-zenie ŚIOd(>wiska natura1n~0. Powaiine µr.z.ypadk! zanieczy~z;~enta
powiebrza., wody aub gleby b~~
J)odlegały grzywnie d-0 750 ty.!. dolarów lub karze
OOźyw.:>tn!~g.i>
więllienia.

Ukarani za handel
zkrajami socjalistycznymi

Jed·

Szczyt EWG

ruwtępują~e

Założenia

pcu. br. do Polski dużej j~ń.
skiej delegacjL ekspertów do spraw
ochrony środov.;iska, a jesienią br.
- równie dużej japońskiej misji
kulturalnej.
W. J.aruzelsk1
za.prosił japońskiego następcę tronu, księcia Akihito do złożenia 'l\'izyty w Polsce;
za.pro>ił również ponownie do naszego kraju premiera Nakasone,
Wieczorem premier Yasuhiro Nakasone ·wydał w swej rezydencji
oficjalne przyjęcie na ezesć polskiego g~ści.a i towarzyszących mu
osobistości. Upłynę!() ono w bardw serdecznej atmosfer7.e. Obaj
przywódcy wygłosili przemówienia.

ze str. 1)

ma na

?od koniec stulecia

pod.p.orz~-0.wane

~1~"J~.:~~~~~~; Prawie
600
tys. zl za...
d
_
,
ie no ·
-spustu
~~g~t~~~r~~~ą~f~;~~!
~li

W tym momencie po\sk> Ławodnik

był
liderem wyścigu
Niestety,
groźny upadek przy zje-idzie wyeliminował go 1 walki o końco

Rządu.

„ ~- "'·~·"·

.

przyjemność 4'14 tys zł. Z in.f-0rmacji wynikal-0, że jest to rekord
kr.ajowy w po.lowaniach na zwierzynę tego gatunku. Okazuje się
wszakże, iż jui na kilkanaście dni
przed swym ukazaniem się byla
to informacja spóźniona.

JaJk wynika z „dementi", przedstawionego nam przez ska,rbnika
koła łowieekit'!go nr 20 w Lodzi,
p. Stanisława Kosmowskiego, na
polowaniu dewizowyin zorganizowanym w pierwszej poł()Wie maja
się . ogólnymi wytycznymi. Chodzi w okolicach Widawy (woj. sieradzmu zatem tflki!> o pewien . impuls ki.~) jeden z ' członków belgijskiej
dl;a ministrow różnych resortów, grupy tnYśl iwych poł-0żył sarnę
którzy obraduj11 stosunkowo czę -rogaC2'.a, które~o poroie ważyło
sto. Jakimś miernikiem skuteczno- 648 g.ramów. Tu l:'ekcrdowe trosci tych odgórnych inspiracji bę feum w~1 cenione zostało na - badziq najpi.erw spotk:a·ni.e ministrów gatela!
590.700 zł. Pieniądze
rolnictwa, które f):OIStanowiano zwo- wpłynęły dó kasy łódzkiego kola
łać już ..we wt.orek. . w dniu , załowieckiego, które właśnie dla ukończenia siczytu.
pamiętn ienia wyczynu Belga, przyjęło na.zwę „Rogacz'•.

Brukseli

Czy rekord spod Widawy jest
nadal aktualny! Trudno to stwierdzić z całą pewnością, gdyż - mimo wszystko - myśliwi są chy·
ba skromni~jsi od wędkarzy w obnoszeniu się z · rekordowymi wyczynami.

nów. Zjednoczonych Caspar Weill•
berger.
Głównym tematem ro~mów M!efa Pen-ta.gonu w Toki.o była 5prawa sprz-edaży przez filię k()ncer•
nu Tosohioba T()shiba 1\llaohine
Co.
11owoczesnych
urząd~ń
dla
Zwia;7lku
Radzieckiego.
Sprzedane urza<lzeni<1 znajdują się
na liście towarów COCOM (komitetu lroordynru:yjnego NATO. i Ja.. pond.i
O.o spralW
eksportu do
paru.tw socjalistycznych), objęty.!h
zakazehr'~rtti ;~'piłi'istw socjali.s.tycznych~ Welnberger oświad
czył. ż.e jest
usaty~fakcjonowan:v
s-urowYmi san,kcjam' ,
jakie TZ:'.\d
Ja-p-0nii za.storowat w1:J.be;: Toshiba
Nlachine Co„ >Zawieszając: na rok
jej u9rawnieni.a eksp<>:w1;·e
do
państw socja1istyoznych. Je~''11ocz.: 
snie, Weinberger wyr:izil za !l)WOlenie z obietnic Tokio
p.odlecia.
wysiłków na rzecz umocn 9n,a 5Y•
st.emu obrony -r>rzeciw.:~ poowodnym okręt.om wojenn:,rm.

Napad na plebanię
Prokur.a.oor wojewóduk! w Lublinie ares:i;tował czwor-0 oodeirzanych o napad, µ.obicie
księ.dza
Stanisława T. z pa.rafii rzymskokato1ickie.i w Piotrowicach Mały-eh w gmiin.ie Nałęczów (woj. lubelskie).
26 bm. ok. godz. 21.30
dwóch
mężczyzn i kobięta pod p;el:ekstem .sk-o.rzystania ~ aparatu telefonicznego dla wezwanfa pOmócy
lekarskiej weszło na plebanię l
znie1mcka zaatak-0wało
proboszcza. Z\\iązali I brutalnie
pvbil.l
swą ofiarę. Grot.ono księd~ u:i.yciein noża, Po splądrowaMu m1es'l'lka11i.a napastnicy iza:brali gotówkę
i różne przedmioty
o z:nacznej
·\\·artoścl. Ksi ędzu uda?o się w l>oń
cu uwolnić i zawia·domić m'Fcję.
Podejrzanyc.'1 o dolronanie :ia.padu ujęto jesz:;:r,e t:i sam•ći oor·y,
a sf;ra<lzione misn: e .r,..Jzy•.; kan o.

7.10. UL Armil Czer· zgłoszeni• •• d• wan wusw w
ul, Przętłzalnłana. Jarosław Lodzi.
jadJl(l mot-ocykle:m potrĄcił
u
... GODZ. 15.31,
Ul. Pal>iaoteka
przejściu dla pieszych
Kuimłerę przy ul. BuilZldeJ. Na skutek uszSz. lat ?!. Piesza z- cięłkimi obra- kodzenia 11:wrotntcy wykoleił
się
żeniami
ciała pnewiedona
zost&• tramwaj linii łl, Pl'!erwa w ruehu
la do szpitala. l\fotocykłista
dozn&ł tramwajowym trwała · lie minut. Na
złamania ' kości czaszkL
ten !!:&as urucl\omiono IEastępcq ko·
(j111)
mumkację autobusew,.
~ GODZ. -1.15.
m; Nowotki 192.
.... GODZ. 1$.20, ut. Ptllmh\sktego
l\larek o; kieruje.c ,,ziłem" na si.u. Zł, .Na skutek · aw~rii hamulca tram•
tek
nieus~pienia
plerwszeńst-wa waj
llnil H/1 ude-rzył w tył sto.
przejazdu zdeniył stę z tram'll"&Jem J11ceto na ~zystanli:u tramwa.ju li!inU ~ /S. Straty wyniosjy '5.00t d. nii , !:?/lł. Dwie p&1ażed1.i tramwaju
d~nały O&'ólnycll pottuc:zeń.
... GODZ. ł.S5. Konstantl''nÓ'W, 1lł,
~ W dniu !I. OC. br. na ul. Ret·
Ce&ielnill.na. Cezary w. jM111c rowe_ kl.6skiej -! ok. gt>dz, 23.06 nterm.any
rem wpadł pod „Polo-neza". 1towe- pieszy Wbiect 11& je.zdni• ł
wpadł
..,. W poniedziałek na Kremtu o4· 1kim
oficjaln11 wizytą na z&pro•
rzy1ta doznał or:ólnych potłueeel'I. n& roweri:rstłł kt6ry domal ogól· było •ię spotkanie sekretarza gene- szeniez rz~u
radzieckiego.
Swiadkowie tetro wypadku pro91lflftl ftYek ebratel\ •eta4. Swiadkowie te• ralnego KC KPZR . Mich&iła Gorbas11 o w:głoszenie słę do WltD WUSW
.,...ypa«.tru pro11Hn1 111 o zrlowe- ra.:ctwa 1 sekretarz m
gene.ratnym
..,. R.z'd RF!" po~inien 11iezwlocs·
6
w Łodzi, ul, Włady Byto.mskłej Cł, nie 1i11 •• 1'VJlD wu~w . ,.. r.o11z1.
_
nie zaprzestac -..·apolpracy z JJSA w
tel. 57-18· '2.
OlliZ .Javierem Perezem de puellar, realiucji programu SDI („gwiezdne
!li.(::.
który przebywa w ,ZWil\ZkU Ił.a.dziec- woJn:!"'), Z takim Żj\daniem SPD
wystą.
w
... .GODZ. 11.59.
·Pl'ZY.bYK6W• _ _ _ _ _ _ _""'!"_ _ _.;..___"_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pill przedstawiciele frakcji
skiego 1/10. To~z l\I, wbiegł. na
Bundestagu,
,lezdnl11 i wpadł pod „Płata 12511"•
Pieszy doznał ogólnych potłUezeft,
..,. 2' bm. prezes Rady Ministrów
Zbigniew Messner prz~·Jąl ministra
... GODZ. 15.00 tn. Przędz&Ullana
planowania Republiki rtaku · Sam.el
lGS. Niemiany S&DH>chćkl uderzył
w
MaJaM Faraja. Omawiano problezaparkowanego „!.\JoskWtcza''. Swta4·
matykę stosunków dwustronn31eh, w
TJ()w.ar.zycb\vo Ubfflp!eczeń i Re- ly też mie1soe zlllia.w ku r.~ów wa- tym rozwój współpracy
kowle tego wypadku proinelli q •
gospodara.sekttr.ac.jJ. „Wa.11ta" S.A. infonnu- lut rzaiwaniozny-ch pm,,..odujące ko- czej.
je, :i8 'tv Dzlermik:I Usta.w nr 18 nieczn<>ść dokonywani:1 Więl-.s.z.ych
J>OIZ, 111 ogłocw;&na
..,. Wnioskom l'l pracy związku po
zo~wa nowa wypłat w tych wal•!t.a.·.:h ~.a sr.kotaryfa all.dek
za ub&--.ipieczeuia dy spowodowane z.a granicą zoo- VII kongresie poświęcone było %9
bm.
posiedzenle
prezydium Rady
ustawowe komitmi,ka.i.'Yjne \V ruchu powiedzialno§ct naszych UbezPieNaczelnej ZBoWiD, któremu prze~.an!:eimym poj«.ztlÓ'W D\~Ohani• cz.onych.
wo-dnlczył prof. Honryk Jabłoński.
Instytut D.ziennl!kar.stwa rozpo- cmnycli.
Nowa taryfa shtadek ooow1ązy
czyna rekrutaCję · na pomag!eterswal.a. będzie od 1 li.pea br., z tym
..,. Za zwołaniem międzynarodowej
kie dzienne studium dziennlika~
Ta.t'Yf,a ta wwowadz.a 1'Qdwyi:sze- że dla osób. ~tóre ,opłaciły •sklad- konferencji dla pokojowego uregustw~. Ęgza.min wetępny rozpo">rm>ie nie s'ta.wek ubezi:>ie:::zeniQwYeh ,:1<> k~ pned d111em we_Hc!a w 'iycie lowania konfliktu na Bltskm Wschosię 14 wneśnia br. Kandydaci u- diwór<h la.ta.eh obowląz:vwa,n;a s1e· rooporzą<l21enin
~lcl11<lka 'P"w.staje dzie opowiedział się ka.nclerz RFN,
biegaj~cy $ię o µrzyjęeie powinni Wek dotyehCZA:$>0WYC!l. W tym O· be:!l 'Zmian.
· Helmut Kohl.
... GODZ.

woneJ D.

11-

-1===-·=-

r,„l-ł 1B..EtEIStł?~ll
--.-~~

&.-•~~-~--~,_--_--

,„

tn„

Nowe stawki w„Warcie"

Komunikat

złoży~ d<li~nty w sek.retairil\eie
komisji kwalifi'kacyjn6j: tnst:vtuot
Dziennlika.r.stwa.
Warszawa.
ul,
Nowy Swiat 69 rII pi~tro). '!'el.
26-00-53. Szct.eg6łowyoh lnforma.cjl
udziela aela'et.arz lt<lmfsjl r~
eyj.n&j w omvarlld w codz. · u-ia.

k;re.9ie zn&C!Zni~ IPJWi~kszyły się lroezt:t naipra.w l!Slllrodwn-yi:ih rza gr:i.-

Nowe &ta wiki za ubeZpiec~niłl.
nie11 51:!1.tnoohodów
·11 związku e
l«mluni·kacyjn? pojav:l6w mechaW?.l!'~un cen samo.:hOdów. częś ni<:2:nych w ru:lh;11 . rLa;?::'.! lni·cznym
ci a.miennyclt oraz robo:ii'!.'ny, a -taną opublikowaite w cało.ki w
ta:ldle ~ tTauportu Jo k.11aju dzienniku „Rr.e!2P'JspoUa" w '4°Y·
~6w us2i'kocl?.ony~h.
Mia· daniu pi~tlrow<rm 3 h'ca br.

JDH'KLIMA.

Redaktor

łeebnlesQ

..,. R.ząd
, Argentyny
oskar:Ayl
skrajnie prawicowe ugrupowania polltyczne o prseprowad11enle serii zamachów botnbowych na 16 biur par•
tit n11d~cej na te.renie całego krajs.

Opr. Ud)
MAREK CISZEWSKI

pić?

Czy kobiety powinny mniej

t&kże od:Powiedzieć na jEldno ·istot11e pytanie, czy og.rani<lZenie lub
zaprz-estanie picia alk-0holu w śr-ed
nim v:ieku m<>ie jeszcze mi-eć
w-pl.yw !1"a raka pieni. Istniej~ bo-

wśzysikićh 'chorób ntntełworo"'Yeh, rak piersi Jest
kóbiett obawia.Jl\ się najbardziej i to nie bez powodu. Po plerw9ff, jen to najcz~ej !!potyka.na forma ·raka
u koblet - przeciętnie :aagraża Ołlll eo dziesiątej z nich, a jak
ocenia AmetYkańs~ie _S towanyszenie Chorób R&ka. w tym roku, w USA przewiduje lilię stwierdlenie 130 t3·s. nolvych przy-

s'°'ród
hl· ttóreJ

wiem

Lawrence

„

łódzkiej

Jubileusz
(Dokoi1czenie ze str. 1)

wi.c ep.rze- w.ojewódzitw makrą.regionu śrC>dko
ds. epide- w~o złożył serdeczne życzenia
mi-Ologil i statYstyki Amecykiań wszystkim tym, których trud p.oz..
skiego Stowarzyszenia· W.alki z wala na to, by każdego dnia gaRaikięm po<lostaje pod wrażeniem zety, a pod koniee każdego tytych · badań, o czym świadczy m. godnia cz!11!oplsma, trafiały do. rąk
i~. jego wypowiedź: Kt>biety czytelników.
·
nie· powinny 1·-obić niczego, co mo:<:e zwiększyć . ryzyko zachor-owa•
Do życze1i przyłączył s:ię także
n;a na r.,.k,a pie1·si - stwie-rcl.za prezes ZG RSW, W. Rydygier inon i dodaje: powinn)' wykazywać fommjąc jednocześnie, iż P. Saszczególne zainteresowanie wszyst- gan otrzymał nominację na sta.nokim tym, c-0 w świetle ostatnich wisiko I sekretarza ambasady polbadań może jej zapobiegać.
ru\lej w Prad-z.e. Dotychczasowemu
Robert Hiatt z „~i:1er· Pęnna szefowi LWP podziękowano sernent.e Meclieal Care Progran~" z decznie za osiągnięci.a w kieroOakland oceniając z 1984 r: związ waniu wydawnictwem. Jeg<>. naki p<>międz:v piciem alk<>holu i ra- st~pcą mianowano A. Mikołajczy
kjem piersi a;wierdzil: - Jak' do- ka-, który do tej pory był wicetychczas
często
nasuwają
się dyrektorem LWP.
wnioski ' I powtarzają przy1pa<lki,
wskarujące, ·na Istniejącą w
tym
Najbardziej zasłużonym pracmv·
z.a.kresie zależność, Có skłania cl.o nikom wydawnictwa męczono od·
zastanowienia. Ale nie ma t.o jed- znaczenia pa1\stwowe. Krzyż Kanak jeszcze uzasadnienia r:· :Pun;k- u.H.tlerski Orderu Odrodzenia Pol-

::

·=;

I

. ;)
11.S'l K.oonu:nik.aly.
11.5-9
Sygnal
czasu. 12.05 ~ informacyjny.
12.30 Muzyk.a. IM5 Rolniczy
kwa•
d-raau;. 13.00 Koaumlkaty. - 13.00 Radio kierowców. 13.SO Lato w muzycs.
a.o;;. Magaz;yn muzyczny. Hl.()S Mu•
zyk.a i aktualności. 17.00 Ten stairy
dobry jazz. 17.30 Zanim pójdziemy
tą drogą,
11.SO „Kto ta·lt pięknie

,„
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~ROGRAM

żalem

Hasek

s.:aw

„

ffutor ia

~

li-

odszedł od
ukochany

nas na zaws2e nasz
Mąż,
Ojcjec, .Teść

ś.

+

I'.
Bł.

Uroczystości źałob!le odbę~ll się

w dniu 1 lipca 1937 tokil (sroda)
o ll'Od~. 13 na em~ntarzu rz;ymskokatollcklm - Zarzew.
·Prosimy o nl~kradanie · koń.do

leneji.
RODZINA

Z

11.00 'V

źyctory.sach

m

TELEWIZJA.

nie z;najd:!l.e-

cie.
11.10 Bremiery i bisy.
M:. Jastrun: ;Civitas diaooli".
.Serwis 1'r6jk'1. 12.0;; W tanacjd

1.1.50
12100
Trój.
ki. t{l.00 J. Aroll·er: „Co do grosza".
13.10 Powtórka z rozrywki.

W.ACŁAW GŁOMB
LAT

na ddbr.a.t1<?C.

PllOGltAM

zawtaclamia•

PROGRAM I
'\

9.00 Teleferie
więc!

„W dzleVerne'a"

BorehaTdt: „Kolebka
mW1lg.aitoróW'',
21.1111 Mistrzowie ~r!M!.CUA.ldego
ba-

t

r<>'k:u.

21.ł5

Cały

tein root~.

uwsze ukocha-

odeS'.lła od nas aa
żona, Mama i Babcia

na

~i1'tkr.t ty<~M:

s. +

c.v. w Z:u -:iaJn ch

SamtJntd'(~wttf • ;'~.-: - '.'; F'NlMłÓ'l- ·f.ne'i -'3„ _:.:.;ip~afu.'
l. · P. „,Guef.!i Ro:\nicza!' ..... .„__
33-58·'71.
34366 g E
18.10 Telewizyjnv Tnformalor Wy- ,,STARA :!8" sprzedam. Tel.
dawmeiy
16-48-99.
34363 g E
1.8.23 Lo!:ów~nie Krajowej Lote- POSZUKUJĘ świadków 'wypadku'
rh P!eni~żnej
„Skody" z „Bolmtezem" 20 czerw18.30 „Pałapk:I postępu" _ „Kloc.a, godz. 10.50, na Zbarask:iej nowanie pieniędzy"
~talk-owski, 43-63·-U.
34412 g E
VIDEO - k.anierę 8 mm „Sony 18.50 Dobranoc - ,Przygody zaspr~dam. Llsty 34365 Biuro O19.00
19.SO
20.00

21.40

.

21.53 Sprawa dla re.portera
koment.aru

SENIOR IZB~ ŁOJ>l!IJUZJ,

w

związku

z

Piotrkowska -

18.00 Wiadomojci (L)
18.30 .,Krucha ziemia" ang.
serial przyN>dniczy
19.30 Studl• filmów morskich
20.00 W obronie własnej
20.30 „Jeźdaiec" - film d~k. M.
Bujk!
21.10 „Polak awanauje" - re-p.
21.30 Panol"ama dnla
21;45 Film Konrada Wolfa „Profesor Mamlock" - film
f.ab. prod. NRD
23.23 Wiecz<>me wiadomości

1łębokim talent uwiadamiaźe w dniu z; czerwca 1H7 r.
zmarł
nasz najukoełtaAuv l\f~:i,
Ojciec, Teść 1 Dzia4•k 1 :Praazia-

-Z
my,

·~ i'

CORXA, SYN, zu;c,
SYNOWA i WNUCZKI

l\IĄŻ,

nnia ~7 egerwea n11
'W wiek11 Ił lat ·

•. t
Dnia 2T czerwca ·1sa'l r. zmarł :naS'll
ciec, Dzi:ulek, Brat ! 52W~er

S. t

:najukochańszy

Syn,

l\l~t,

Oj•

ZAWl,A,DAMłA, ·

torów tramwajowych na węźle ulic
Czerwona, w dniach od 1 :Qpca do .15 sierpnia

częściowej

zmianie ulegnq trasy następujqcych

·linii: ·
LINIE' if, A i ·151 - 'il p6hlocy d<> zbiegu Ulic PlotrkOM>ska Czerwona bez zmian, następnie ulicami Czerwonii, Wólcz11,ń
lłkl(, Sieradzką ł dalej właściwą tra~. w kierunku 'poł
DOcn:vm trasa n.ie ulega zmianie.
LlNIA 71 - z ul. Lodowej do zjJiegu ulic Piotrkowska·~ S!e-· ·
rat!zka bell Zl!'-lan, ~~tępnie Sieradzką, Wólcz~ską, Skrzywanit, al" Pohtechnik1, z-.-powrotetn ul. ul.: ·wroblewskiego.
W6lczańską, Sieradzką, Piotrkowską .i dale3. właściwą t.rasą. Obo1viązuje dodatkowy przy,stane-k na ul. Wólcza.Ąsk~e,l.
LINIA !O - z Coojen do zbiegu ulic Rzg·owska - Brolllewsiue'"
go hez zmian, następnie ulicami Gagarina, al. Politechn\ki
i dalej właściwą trasą. Powyższa zmiana obowią~uje w
obu kierunkach jazdy.
·
·
l!.<IPK przepraS2a pasażerów :ta powstałe utrudnienia w podróżo

waniu.

:JS1'2-kE

„

pneeywny lat

I'.

tłł'I

'11

t

r.

JU~K-frEWICZ

BRONISt.AlW
·KAPIGA ·

si•

Ponzeb . odb~dEie
w dniu I
lipca br. (cr:wartek) o cod.z. tł.SO,
z klo.pliey. cmentarza e~raiicellckle&'O J>rzy 111, O~o4owej.
. ·
JtODZl'NA

Po,c?l'!eb odbędzie się w d11\U. t
lipca hr.- · (środa) o godz. tł na
cmentarzlf Kurezakl, o cz'ym za-

wiadamiają:

~ONA

z

DZIEłMI i

WNUCZKA

hr.

UroeEYstiośd po:-tzeb<lwe.. odbęd:;i się '°4' dniu 36 czerwca
(wtorek) o godz,. tł,
kaplicy cmentarza ewangeliekłe:o prey Ul. ·ogrodowej. M:na Ułobna ocłbęclzie się w
br. (czwartek)

dniu 9 llpe:la

Zwycięskiej

przy 111, t.:\-

ZROZPACZONA RO"l'llA

Z

C~bokim

I'.

zmaTła. -~

. '· t

&dbędzie si~ ·dnia 1 liPila br. (wt~) o c-odł:. is fl&
C1'Jentarzu rzym.-kał, .na .Zar.ztwie,

zawiadamłaj11

gł~b<>klm

smutku:

lat

n

19~7

r,

Z 1łębokiM illitem zawiadamiamy, że H ezerwca 1917 r., po dluliej chorobie Emarfa, w wieku
lat H
,

$.

I'.

· JOZEFA

Pogrzeb

o cz:vm

li:alem uwiadamia-

my, li:e w 4ntu !I ese.rwea

KAROL
MACIASZEK

P.

o •eid11. ·r.se. w kMetele · Matki Boskiej
kowej,

zmarł,

'

pocriizel\i w

·

roNA,
CORK.A z l\IĘ2B!tt,
WNUK 9 f:ONĄ, PRAWNUC7!•
~I. i P0'°5TAZ.A , ROl)ZJNA

GRZELEWSIKA.iWĘżVK
Pol'rzeb

lipca br.

.odbędzie się 'I\' dniu 1
(śr<Dtła) o codz•. 13~ na

. cmentanu tu•. Wo,ieieeha - Kurczaki. _Po:r;iźOMa w ilalobie •
'RODZINA

t

·

W

przeżywszy

Mama, Bahcia i Cio.cla

CECYUA
EGIERSK.A
\•

Pogneb od-będzie się w dniu 30
,czerwca br. (wtorek) o .godz. 13.15
na cmentarzu T;t)'m.-kat, po_d we"
zwaniem św; J_ó.zefa, ul. Ogrodowtt
39 w Łodzi. o C'Z}',tn · zawiadamiają
Pe>«rążeni w źal;)ble:
CORKA. WNUCZKA i l'OZOSTAJ.A . RODZINA ·
z _glęhoklm żalem uwladantiamy, źe w dniu 2't cżerwca 1:l3T r.
zmarł, przeżywszy la'.t ł6, kochany Mą:i, '.l'atuś, Brat, Zięć i Szwa-

gier

,

ś: t

p

HELEiNA
Poerzeb odbędZie się dnia .1 lipca hr. (środa) e cod'll. 1'.SO · na
cn1entarzt1 rzym.-kat. pny ul.
ocrodo":-eJ.
·
WNUCZEK 11 ŻONA,
i DZIECMI

P:

TADEUSZ

OLSZAŃSKJ

DĘBOWSKA

C6JlJtA,

czerwca· 198} rÓku
lat 81, nasza

dniu 27

zmarła,

S. i' P'.

JOZEF WtADYSt!AW
LAT H.

E?lłarł,

I'.

JN:.t.

m:i.

WlESlAW DVTBERN1ER
w

rókti

sprzedam. Tel. 57-07-79 po 17.
15522 g E
COM1VIOOORE plus 4 sprzed.am · 55~53-:t4..
15-319 g E

wymianą

lobie:
COl\KA z M~EM i .WNUKJEl\1'., WNUCUA z MJIŻEM
l !'RAWNUCZltAMl

:t9łsW1~~".St~cftrt~~fi: ~~tf2

! +low.sim ,96. P~"~ " " • . ,,15321 g E
DZIALKĘ pr,zy ul. Zródli>wej -

1937 roku

W dGiU !1 cnrwea

I'.

l'ocneb odb•4Bi• si4 w dam 1
lipca 'Itr, (ilroda) e pids. lZ, na
cmentarzu komueat:n:vm na Zanewie, :eozostall w smutku:

Pocrzeb od_,ędŻie si• ·w dniu t lipca br. (śnteła), o 1od11. 15, a kaplicy ententarza rzym.-kat. przy ul, Ogrodowej, Po#l'~że-'11:1 w b•
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PROGRAM U

• domll NOWICJtA;

1

SPRZEDAM części do „Żuka" (n.owe). Lask, tel. 42-33.
15520 i; E
PUDELKA - sp.rzedam. 43-78-81.
jąea PQZlomkl"
głoszeń, Sienkiewicza 3/5.
E
34428 g E
„Spory" _ program publ.
DZIALKĘ bud·owla.ną (Smufa.ko)
ZATRUDNIĘ na .wtrysk.arki .2 SO•
Dzlenntk
- sprzedam. 151-5/-18.
lidnych pracowni•ków oraz 2 pra34426 g E
c-ow~1ice do pak-Owania
(wyna„Szalony pl.an gangu Ol· LOKAL oddam w dzierżawę. Szag:r.odzenie b. dobre). Lódź, ul.
sena" - duński film fab.
tonia U, gm. Aleksandrow.
Chocianowicka 76.
Program publi.cystycz.ny
3442'7 g E

2;uo D'f -

NłNA ŁYSA

KAROL SZCZECH

-tJr.a-

Pr7.e11y~!:1

1HO

.taro-

I'.

M-3 zainien ię na większe - korzystnie. 34-43-73.
15543 g E
KOMPLET wy-p.oczynkowy NRD -

dek

20.43 K. o.

2al11m Zfl,Wiadamia,my, te w ilnill !7 OłT'l\'C& 19'1 rol."11
w 91 roku ~yeia
..

ADWOKA1' -

TDC:

dookoła

z głębokim b61em zav.'iadami:imy, ze w dniu 27 czerwca 1987 r.

r;łębok!!I\

1;marł,

dni

14.00 LA·

to w filha.rmonil. 13.00 Serwis TrojkO.
15.115 Latynoslde Wspomionki - a.ud.
15.40 „o sztul~~ czasów, w kit(>rych
żyjemy" cz. t - and. 16.00 zaprasza.my do , '):'rójki. 19.00 „Winien" i
,,Ma" ..... a.ud. is.SO T-roc11i: swdrngu.
19.50 Andrzej Kuśn.iei.yicz: „Naiwróce-

nie". 20.00

15335 ł E

'

j\„

-

.l\iuzyczn'y non stop. 12.00
Estr.a.d.a słuchać warto. 2.3.06 Opera tygodnia:
artystów, 12.23 J<UZ i !ilm L. J.-ma<!ek - „Jenufta". 23.lJ cus
- Chuck Mangione „DzleOl San- relaksu. 33.l}f) Miao Sing: „Wyz.naili.a

~troje.

syst cl~l

trzynitko~-y.

15"5a3 I E
„Famad"
Rewolucji· 2/8.

overlock

! i
.:

młodych

my, ze w dniu 2' czerw-ca 1987 r.

i Dziadek

sprzedam. 06-51-00.
SPRZEDAM

I

Z.awŚze ·~o j<;der~td:'. -t~e' t;~,:'t,&~~~~l·.1if~!~P.~:!izf~~· ft~

t.OD

ty,

cłębokim

KOMFORTOWE M-4 Rebkinia

ho-1

cneza". 13.00 Wiad, 13.05 SerWis in- chińflikt•i lrnrtyxany••.
formacyjny (L), U.10 ,,PUnkty wldzenta" - komenta.rz Jana Bąbińskie
PllOGILAM IV
co (l..). 13.20 Z maJowanej skrzyini.
13.30 Album opet'l>Wy. lł.tltl Przebou.oo
Placido
Domingo - moje ·t:vje · sprzed l.at. 15.00 Lou.Is Armstrong
- ,Moje ży-cie w Nowym Orleanie". cle na scenie. 11.5& Hum0ttitka. 12.00
g.r.a",
18.03 Którędy
do
ryn- 15.10 Konoert n.a bis: Neil Oiamo:nd Wiad. 12.03 Piosenlti. 12.30 „W Jezfoku?
1a.20
Koncert
d.n:ia.
19.00 na estrad!2.ie - „Hot august night". ranacl1"
odc.
13.00 Mis.trzowie
Maga.zy.n
informacyjny. 19.25 Cllwi- t6.00 Dz.leła., l!>tyle,
13.2J Muzyka odnalezioe:ix>kl.
18.50 typogra1lit.
1.a muzY'kl.
19.:lO
Radio
cWe- C. Di~: ,Ostrzegam czytelnJika", na. U.oo Pop.otudnie · mlodYoh. 17.00
clom: •. Klopoty rodu P<>źyC?.al'sldoo" 17.0D Wiad.
17,0;; Rozwiązanie
ra. W:ia·d. 17.03 Koocert. 17.&a Widn-0- odc.
21>.01 Na marginesie
wy- gadki mul!lycznej (l..). 17.10 Aktual- krag - I<:u11sy o~kocyć n.au·kowyo11 13.SO
darze1'l.
20.10 K6munikaty 'l'otallza- ności dnia (Łj, 17.30 llllodzl muzyc:17 ~ud. 18.25 Szlakiem przyja0ni.
pytanie,
t<>ro Sport.owego. 20.15 Koncert 2Y· przed marof1mem - a.ud. IL), 17.50 Studio E)ksp.!rlów: „Dz:ś
czeń. 2<1.38 Komu.ni.kat Killl~OWej Lodziś odpowiedź"
- „zapobiegiamy
Z cyklu „Wtorek z ekonomi~"
terii P!enlęZnej. 20.39 Komunikat. Na- aud,, (L), 18.10 Plosentti na wa• n<>wotw<>rom" - .aud. E. Z'USin. Aud.
rodow~ Ba.n.ku Polskiego. 20.łO W
ltzkach - koncMt. {l..). 1a.so wa- z telefoniozn~·m ud'Zialem słu.ch.aczy
kilku taktach. 20.45 OpoW:iadania Sa• kacyjny ~ub Stereo. 19.30 Wieczór - t-el. «-7~-71. 19.80 Wiad. 19.S'3 Le'.kkl. ~I.OO Komunikaty, 21 .111! Kronl·ka w fllh.armonil. :n.20 Wia.d. 21,25 Wie- łiury Ozwóriki: Auf>1i.r2y namycm leksportowa. 21.80
I{tasycy ope't'et!lrl. Cllorne refleksje. 21.30 Nagranie wie· tu.r. Szkioe o piumach współ&es
22.05 N.a róźmyen instrument.ach. 22.15 ozoru. 21.SJ Studdo Form OQ/.klumeint. nYCh. 19.4J Nie tY'lkO bałtada. 2-0.13
Wieczór clml)lnOWGld. 23.00 Dziemi;!k - A. Gass i M. Dalba: .:rragl!cma Wie02.6r mUzY"-rl i myśli. ~.33 Ch'\Vi•
wlec7orny. 23.15 P~~r.ama świata. gw>iaz<ia generał.a Grot.a". 22.10 Słu la mruzyk>!.
Z!.MI W troece o pr2Y·
2~.~G Dla tyc11· co nie lubią rocka.
2:2.50
Ch$.fmy ,razem. 23.00 B. Pastemak: szłość, 22.00 Album płytowy.
23 .53 P6tnoc poetów - Wi-&r;;:ze.
„Doktor żyw•.a.go". 23.20 Mu2ytka na- 'Ra:dlOikompu.tt!ll' nooa. 23.!0 · WiJad. 23.35
Radio.ko11~puter
no.Cą.
23.SO
Mel-oclde
szyćh w...asów. 2.3.50 Glosy, !Instrumenz

w ~terzo
W pun.kitach BPrzedaźY „Mot.&te-socj.dnej, mając~; ogromny ·wpływ chny" w Cz.e:chosł.ow.aajl, pojawM:y
1
na lIB'&taŁto·,'11an!e stcmmKó\V ttlrlę- się p!er.w$Ze .e~ptarze niOwego
dzyłu:dlikkh.
sa:tn.o.chodu
os-0bOi)lleig,Q
P<> ra;i:
Zabierając głoo w dy.skusji cz'.o- pierwszy iz.a:J.;,u,pi<meg<> ,..;. .It!unund1i.
nek. Bi:ura Polityr.zne;;o, se.kr..'tllar~ Jes-t tco proo:U!rowany na h::cmdjl
K,C . ~Z-PR Jó:!E·! Baryła po:lkreilil fraiieu.&ki-ej •wóz 011.cit"· - rumuiita::~e •k-0-niecimooć
<looNxrowanią. s:ka wei:sja m<J~u ,.Cf;t~-Vl•
działań partyjnycll IÓ<) ~1JJIWYc'ItW.a• ~". Dwll<:l.rz-wiowe, pięoloosobowe
run:kó\\', ~ukan•ia n-owych s~so- iliuto, ip.rod:U!lrowan-e
je:it w werbów docierania <lq n<iHstc~tl!ieJszycl1 •iaoh e.tan.Wn'd d lux. Samoeh~dr
pro.b1.emów
i dc:h r<l!Zlw1ą.zywania. wYitw·anzane
·eą .przy
ma:eznym
Czeika lllai! -.s.t\\dertl:!liił m. lin. - „wkł.adzie" i•m<Por-wwanyclt :z Fra!\•
pamtyjna dy«kiusja iprze<l krajowi\ cji częśei · i proclz,e.,"-P~Iów.- Prl.y
k~nfere.'l.c,ią <iclegató-w. Zanihn ?Jme- szybkooci 90 km na gooz. zużywa
r.zemy nowe wnio:llki ·i po~.tuhlv 6,3 1. ben1zyny ma 100 km. CSRS
mu•1:-my iprzeanaHzować sum 'rea- zaik·u;pila w tym ro.ku 6 tys. ~y-ch
Iiza.c.ioi t;rch izgł-0;iz10nyoh wc:?eś:'lie· - samo~hio.dów.
UcJ:i,w.ały n:e są b.o·wiem dla lskt.orów. T!lzt;ba je woie!ac w życie,
Cena '.. Oltdta" •r1 za:l<!'Ż>tośc! · ~
b:i. oo teg.o zależv r-ola.
r<:·hgs, \'V')',p.o.sa,że11ia ~\.-"Y'JVJ>~i o•k. 70' ~ys. -komiej.,;ca organtzacii
p:;~·ty\m:j w . <'0!1 16 tYs. więcej .od p..:rpulmme<j
za:kła;::lz'-e T-Odmvi.s'··u ·v ż\,ciu
,,.<:i•~"dy ' 120L" ~ra·z 14• tys. mn1·,..•
· • ~
'· · '
. · _.
,....,.._,.
~
_,
u.d .. Lady'', na ikitórit jednak trz.e('b1-ak) ._ba cUuge> ezekac. ·
·

i

-

1

h!'y·~aOu\vy

in.®iT.UjP.

prasy

:

I

W"ltaz;mo

za.tlań

H~ ~{UPIĘ bistor 8<1 dtex. Jarczyński,
sprzedam. 36-{YJ-87.
15505 ł E
Wrocław, tel. 25-52-34 wieczorem.. SPRZEDANI szy·by przyciemni1
bla.rskie<;; o '" Ra<io.ns~n. gdz;e syane
3914 k E
s :~matyczn .' v·prowa.dza ' TGLLcca
i części ·VW Golfa, tel. 74-91-~Hl
system po·o r.a\,'Y jakó~ c i . 1\• tam- SIIJNIK „l\forcedesa 2-00D" poÓ
(9-16).
15504 i E
pier-ws.zym remoncie - sprze~lam. TASW.IĘ m-0siężną, grubość 0,8; 0,9;
ski ·otrzymali: s. Gi·atkowski, J. tej.s:yym „M.o.sto:>t:::.ltt' '. gJzie i;-0maDobroń, Wr-0clawska. 5.
Ii:rajewski, Kazimiera Lesner, J. ga
w rzdobywania
-~m•ov.ców,
1 mm ~·óżnej szer-o~ci kUIPię,
.
~lgE
!\lisa, P. Sagan i Stefania Seba- Ws;półdzialG.iąc iz -0>l~1Ja;i<:zacja111i ·partel. 11~10-94.
- 18500· g E
MURARZY
i
pomocników·
·
zastiani; _ Zloty Krzyi Zasługi:
F. tyjnymi iza1da<ló,"v zalegających :z
RZEMIEiSLNolK zdecydowanta potrudnię. 43-04.;45.
34377
g
E
Borus, 1\1. lgnaciak, w. Kudra, s. d<>sta·wa:ini. Taikż0
w •tomaszowszwkuje M-4 na 3 la:ta tel.
Topolski i Teresa Wypych; Sre- s~m ,.W:lMiomie", g<lzie kroczy w KAROSERIĘ „:P'olooeza" nową 36-00-38.
15498 g E
kupię.
74-49-96,
343-76
g
E
brny .Krzyz Za.sluri: K. Badziak„ awan·gardzi-e :ra<lykainei .:-estruktuPILNIE przyjmę szwa-ezki na lf2
~ Borszyński, Czesława Graczyk ralizacji i n1<l-de.rnrza-~ji
zakładu. „FIATA 12;>,p" combi lub pick!upa
i . cały etat. Wskazana . znajómość
~ kupię. 32-91-30 P·O 18.
i Zenobia. Sudy; Brl!,zowy Krzyż 1 M~m'.> systematy.czne:.p wzrostu
kroju i szycia. Tel. t-0w.arzyskl
343'Z4 g E
Zasługi: Anna Flglus, W. Ił.atu- &zer::gów jee:t w ·woj.
p10.trk<>w4q-60-44 godz. 17-20. Sprtedam
KAWALF,RKI
·
poszukuję.
Tel.
siak i G. Sałacińska.
skim 16 in~-tancji.
'v których w
overlook traynitkowy, 43-o0-44.
43-48-88.
•
34423
g
E
·-. 15545 g E
po.równaniu z 1985 T·:>be:n s;p.a.dJa
Odznak~ „Za. zasługi dla RSW" licuba czlon•kó\'.; par~',:.
Spraw« PRZEDSIĘBIORSTWO !:agran.kzne SPRZEDA~i dywan chii'1s.ki 2}<3.
w
Zdul1skiej
•
Woii
zat·rudni
se~·
otrzymała W. Kasprzak. 'Wręczo- rOZiW-Oiu szer-egów pa.rlyjnyth by· Listy 15512 Biuro Ogłoszeń, Pi<0trkr-eta>l'kę ze zna}ompścią języka
kowi;ka 96.
·
· „ E
no również listy gratulacyjne od !a W-cz•o:-aj ·również 1ed:l";:n :z wa.ż~
.angiel&kieg_o . oraz niemie-dkie-go $PRZEDAM ,',126';'l'' -;_ -1984 Stefaczł-onka Biura Politycznego,
se- nie.i~'IZYCJ!J tematów. Efe;;:ty <iziaialub \~·łoskiego. Tel. 22-47 Zduń
kreta:rza KĆ PZPR. J. GłówczY'ka nia - padkreś-Ja-r;·o ·- pi-zy·c::igną
na 4/29.
·
15;il0 g E
ska W•ola lub 43-83-95 Lódż.
i prezęsa RSW W. Rydygiera,
nowych ludai .ale ic:h po-zv-s-k1wa34373
·g
E
PRZYJMĘ blacha:tZa sambc!'łÓitlo
nor-0we . odznaki miasta Łodzi i nie to także sprawd1z1a11 fila t1ac~ .
15548 g E
podobne odznaczenia · okolicznych dla naszych
ar,g;umentów,
_s:ly PRZEDSIONEK przy.czepy cam[)łiń . weg-O - Bema 23.
gowe~ SJ?rz&łam. Wojsk.a Pol- SPR,ZEDAM butlę ga.zową 6 kg,
województw, nagrody i wyróż.nie- pr.zekcmyw,an.:a. Musimv l'.(v zdać,
sl~i.eg-0
96/14
po
1'8.
3442:1
g
E
obrąezkę, łańcuszek . . 84~02-91.
nia dyre>ktora LWP.
zwłas:żeza w prat:y •z mlodzie -źą.
15551 g·E
.
Woiele miejsca !)ó~w:ęcono też w ZAKLAD stofar.s ki, · Lagiewni.oka
165 przyjmuje zamówienia na „LADĘ" (19&1) - sprzedam. \,YrC\CWszystkim · koleg-0m serdecz.me dyskusji sprawom Pl1i'ti1 na wsi.
wystrój \•:nętrz, meble, Kocińs>ki.
lawęka lA m. 5.
1555z g E
gratUlujemy.
1:mtr-reb1e
wspiera~,a 'Pal'tyjnych
34419 g E SZYCIE rajs!iop zlecę. Tel. 48-66-22.
inicja;ty·.v
1lA tym terenie-,
tak
kupię.
Pir.Zyjmę
. 15355 g E
- K. K. istotnych dla · za-dań izw1qz-tny~h z OVERLOCK.
gzw.aczkę. Mielczarskiego 29/1.
34370 g E SPRZEDAM sied-zeru<L do „Wart9.35 Ki oo teleferii:
„Kapitań
bµtga",
.op.o.ny
,112(ip".
Tel.
Nemo" (I) radz. ser-ial „RUIUN" 2Q2p - sprzed.am. T.e l.
87-00-56.
15557 g E
przyg
73-76-03.
3Hl8-g E UD2';IĄ.LOWCA rzem!<0slo, per10.00 DT - wtad-omOści
FORMY, zamów~en!·a' na atrak,cyjspektywa ·eksportu p.rzyjmę.
I.
10.10 Film dla 2 zmiany: „Szaną zabawkę odstą,pię. 48-31 78'2
Lillty _lS533 Biuro Ogłoszeń,
tony plan gangu Olsena"
po 17.
,
34417 g E
Plotrkows:k.;l' 96,
l7.00 Jutro wakacje
„LADĘ" cztero-, sześciioletnią .
•
__ 17,?'1 . Tele~~Pres~
I up'
81 il! 43
3#1·t g 'E. "M.{ESZKANIĘ .<l
~ tu k . '

-_ _-.. =-=

I

I

!!

na~u.

szereg is.botn:;cll

I

Gamkifel,

I

11egatyw11e

Czy jednak tego I'Odzaju niezdecydowane ostrzeżenie może wy· · tomiast wysiłek ski~fJ.\<Jwac należy
udział
ogmw i
'\\TZeć jakikolwiek wpływ na ist- na au1;erutyczny
czl<>nkow pa:r-tii w refo:.nowanle
tu widz&nia . biologi.c21nego. Nato- niejąc$ zwyczaje?
g.a;podarki. Osiągnięte efek,ty ekomiast Peter Greenwalf .- z AmeZapytana 0 to w waszyngtoi'i- n•omi=e bę.dą wpływ:lły na wzmst
rykańskiego Instytutu Chorób Rasklin barze 2J-letnia studentka z pa!'ltyjne,go a.utio~·yttl't:t .
Ale m~ie
ke>wych - . uważa: alkohol może Nowego
Therese Gallagher l sfa,be organizacje nie b<;d<1 miały
tu odgrywać miniejsze znac=ie ni·ż • .· d 'f·JMku
.
,
.. ; . .
,.
w,]'.>1ywu n a ·zad1c<lz'tce pue..m'aInne czyn?iki ryzyka
·\'.~~r 6Z1d'iinz:ó ~a:n:;.~r~~ .1rn~,l 1 ~\~- ny: _Ich sill') b:1'1.0<11 ;;ć trz< ,;1.~ ;aw1
?'J
c
"•I·
..
,
d
.
m
?
"
~',
..
~
e
no~c;ą
aŁan. ia, 'PUblicmym piętnoJednym z powodów wyw:Ołujących ,tar:·o11; •- ··~ .ufasa m 1a ona t ak. l11e. 1 waa:emclz; 11ieJ,
'ói.5po.::larnok1 buir-ewai19-n:a le:k,arzy w sp:' a w ie zale- niyslę ':' z,yc 1 l'";,czach, które irno- la~otwa i b"a''~· ·b t „:, '·b . 1·· ,,,_,,,.l" ' : ·,: • ·'':-ro "'\,a, __ ra .iem
cania kobietom Zaprzestania picia gą nm:e „potkac. d-0poki sic: -0ne
a-la '\•nnny·~h.
bo
alkoholu jest fakt. iż jak wyka- nie wydarzą. Jeżeli ta młoda ko- P-?·~';"-':" „o.„c..
zują Eczne bada.ni.a, umiarkowane bieta -pij-e wino t-0 nie musi si~ v. la~rue . ;pa m;a. obarczona J-2>t oo~
za ·man!rn.m enty
jt?go sp-0żywa:ąis zmniejsza ryzyko niepokoić, gdyż 'jak wynika z ba- ~~~~~edzialn-0.s-c1ą
chorób serca, które oor-oc:mie po· dań przeprowadzonych w Harvar) Wi~kiik.
··
·
,
powsta\~·aniu
r·.aka
p:-ersi
"' - " .. -mLnte '\l<>dk!resla_no tez w
w-Oduj;\ w USA 9-ikrotnie więcej dzie
zgonów w-śród l~obiet niż rak s,przyj.a tylko 'Pitie piwa i wyso- dy_sK~oJl • potr.zel~ę nasł:i-d0:.'72.'!lia
przyJda<low dobrei partyJn8J ro-piersi. Walter Willet. główny au- koi>roce.ntowvch a ' l·-0holi
'
'"
·
boty, iz Fa.bryki Ma.soz.ycn w Rad-omtor studium e>praeowanego w Har.
(o
r.
za
Time")
&ku„ ~<lzie ipa·rt ia
:-eaoktywowała
v.ardzi e. dodAje: nie p.otraf.irny
P
·"
s-0-e11I:stycz.n~
w·nolzawodn-i-ct-wo
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pracy. w ZZPC w Opi:>c<-'l;e, srdzie

wydziału

:::r
„=----:

iż

wyźyw~-eniem

.

trzeoh z~..s'l)Qłacb,
ornaw~ającvc:h
to zag."lrlnienie w se.ktiorz.e cio9ja.111yn1, ekonomicznym i w śt'od0>wisku wiejskim.
We wszyst'{lich :z.a
najwai.nieji;im 'UZnan-0>.
t: gtuwnym zada:niem jednoczącym
ce~
pa'!ltii i .s.P-Ołeozieństwa jas.t zwięKsze:1ie 1s.kuteoz.ności dz!.afa•tia olnstan~ji · partyjnych we w.szy.,;!:k:ich
<lzied2ina,ch zycia. Na}\t1'ięks:z.y na-

ok-resie są już nieodwracalne.
Niemniej panuje zgod11-0ść ?O·
glądów co do tego,
że
kobie-ty,
którym zagraża ra,k p iei:si p-owinny pić mniej al•koh0olu . .

.
Istow ~i Jeszeie jeden czynnik - je~eli nawet w lecz~
niu rak• pfer~i odnosi się sukcesr, to powoduje on trwale
oszpeeenle pac,enłkl i wy.wołu.Je u niej obcią~enia nat.ury psrehiel!neJ, Kobiety. interesują się wi~ przyczynami i leczeniem
l'aka piersi i usdnfe dą.żą do . zdobycia wszelkieh informacji
dołJ~eła te•ą, jak Zrnnłejszyci rt11ko choroby?

W·oclniczący

możliwość,

(0.0.k-ończen~e ze str. 1)

•

21miany, które za.szły we \Vczesnym

~dków.

Niestety możn<,, mieć tu wplyw
tylk-0 na nlaktó.re czynnik.i, ·takie
jak np: dietę - nie -powihna cxna
obfitować w tluszc:oo. natomiast na
wiele t.n\'lych: j.ak wiek (,Powyżej
iiO lat) czy też ~chorzenia· . d-z iedziczne - nie. Fr-0~vadzone w · 0 „
s t.at11ich Jatach bada11i9 w coraz'
większym stopniu \yskazują jednak
na istnienie jeS"icze je<lne.g;o czynnika, na który kobie.ty mogą mieć
v.-pl-yw, a mianowicie - pici-e alkoholu.
·
·
Kobiety, kióre pija, trzy dr-inki
tygodniowo mają 30 pr-0c. w.ięk·
sze szanse zachorowania na-, raka
pie-r&i niż '1e, które piją r:zad•ko
lub wcale. Na jeszcze więl,l:.s.zą ża
leźność w tym zakresie w.skazują
prace przepr(1.IV.adzcme przez Ameryk.a~ski Instytut Ba<l~ń Rakowy.e h.
Mówią one o 50 -pl'-Oc. więks zej
możliw<iści zachorowania tych kobiet, które p.iją j.akiko1w_iek alkohol i aż o 100 proc. wi!;<Rszej ty-eh,
które wypijają ·trzy lub '·'>'i~ej
drinków tygodniowo.

Skuteczność dzialania;czesi kupili.
podstawą pozycji POP 6 tys. „Oltcitów"
I

vel

Pogrzeb

OŁUBEK;

Odbędzie

·

się

dnia

30

czerwca br. (wt.orek) o godz. U.30

na. cmentarzu karolickim Zanew,
o czym z:'l.\'liadan1iają porr;i2eni wmmtku:

·

ŻO~A, ·SYN. I

-

·

POZO$TAŁA

RODZIN4

'
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cz.erwca br.

I

zasłabł

w Sejmie posel Józe! Kielb, prze-1
wodniczący RW PRON w Koszalinie, delegat
na IX
Nadzwyczajny Zjazd PZPR, dziennikarz. Zmarł wkrótce po wygłoszemu pelnego pasji
przemówienia.
\V ~·.
„POLITYCE" znajdujemv żapis tego co powiedział. Oto fra~-

f m~\;~\vatele Posłowie!

W Polsce są różnego rncltaju kolejki
krótsze, spokojne i burzliwe. Tc, o któryeb mówi się
takie, których powstawanie kwitujemy półgębkiem. Co
by jednak na ten temat ktokolwic mówił, o jednym trzeba powiedzieć dobit11ic w Polsce 1987 roku, zarówno podczas tę
g'icb mrozów, jak również teraz na przednówku („.), nikt nie
stał i nie stoi w kolejce za chlebem i mlekiem, za kaszą i zienmiakami, za masłem i słoniną. Skróciły się nawet kole,jki za
mięsem, choć nadal trzeba postać za dob1·& kiełbasą. I Judzie
w miastach stoją, także za czekoladą, za kawą no i niektórymi
wyrobami przemysłu.
Ja chcę jednak przywołać lu obraz innych kolejek, rzadko
pokazywanych w telewizji. Kolejek, w kiól·ycb stoją. rolnicy,
na mrozie, podczas deszc:c11 i ~11iekoty. w nocy i podczas dni
wypełnion~·ch żniwnym po~plecbem.
A w~stają w t~·l'!J lwh' jkach nie dlatego •. że chca kousumować dolna coclz:enncgo użytku. bądź zaliczanP- do luksusow:vch. Sto.ią w kolejkach, bo
chcą pracować. stoją 1rn narzętlzia prac:v i
~1·odki
produkcji,
których nikt im do gospodarstwa u;e do\\·ie1,ic. Na t:vm jcdn:ik
nic koniec rolniczej udręki. bo im więcej wytwo1·zą, tym dlu< żej mu za stać w kolejce rlo elewatora i do buchty, ze zbożem
i pomidorami, z ziemniakami i ze świniakami. W kolejkach
corzkicb i bardzo często upokarzających.
I jeszcze jedno trzeba. tu dopowiedzieć, stoją rolnicy w tych
kolejkach nie tylko dlatego, że nie starcza. ś1·odków i miejsca w
magazynach, ale również dlatego, że ciągle jest liczna, ciągle
za licza grupa p!lwiadających, że chłop nic zając - poczeka,
w un:ędzie i na spędzie, w składzie opalowym i magazynie nawozowym.
(„.) Niech Sejm liczy na wydajniejsza, pracę rolników. na
bartlziej efektywne wykorzystanie wszystkiego, czym rolnictwo
dysponuje. ale niech pamięta, że rolnictwa, podobnie jak cy1:rynv, nie da się wyciskać bez końca. zwłaszcza że nic ma to
sens.u. Dziękuję".
Gorz!i;ie to słowa, przypominające niektórym, od czego zaczynały się zawsze nasze kryzysy społeczno-gospodarcze.
duże,
często i

-

)

ij
~

~ .j.·:.

tr

i\lamy nie najgo1·szą bazę sportową. Hale, które nie są w
wykorzystywane, podobnie jak obiekty spo1·towe. Tymczasem p1·zy istnie.jącym podziale na s110rtowców wyczynowych
i amato1·ów bywa, że do użytkowania icb nie dopuszcza się
tycb ostatnich. A z kogóż jak nie z nich będą się rekrutować
orzyszli zawodowcy?
(.„) GKKFiT - postulowano - powinien odgrywać rolę inicja.twra •i koordynatora fóżnorodnycb działań wychowawczych
w sporcie. Czy jednak ma to dziać się - jak proponuje Komitet - za pomocą nowego „ciała" powołania społecznej
rady konsultacyjne,i do spraw wychowania? Czy nie za dużo
tych rad? Czy powołanie rady takiego rodzaju nie zwolni działaez:v od obowiązków wychowawczych? Czy system wychowawczy nie powinien być wlaczony jako integralna część - w proces edukac.ii zawodnika'?"
Póki c:o. sytuacja w sporcie jest zła. Co zresztą każdy widzi.
żadne tu działania oozorne nie pomogą.
-

pełni

„1:-'ERSPEKTYWACU'' Bogusław Re1chhart pisze o remontach mieszka11. Problem ni·eOO\\TY, ale l\'Cillż nie-

rozwiązywalny.

„Remonty mieszkań są tańsze i przyno>zą szybsze efekty, niż
budownictwo nowe. Przecietnie o 30-40 p1·oc. I mają
szczei;-ólniP cenną zalete: nic wymaga.ią nowych terenów, bez których nie może prosperowai' budownictwo mieszka_niowe. Nie docenia sie jednak tych zalet. Nie hołubi się jcrlnak t~·!'h remontów którr 11111glyby zdpcydowanie pomóc w rozw'a'Zan:n r~.lo~r; nroblemu mieszkaniowego.
r w dzil~rlzln't> rem11ntow!'j potrzebne są więc inwestycje. Na
•wz:;klad narzedzia. maszyny, matl'riały - dobre dla nowego bu-lownirtwa. fvikn czr~ciowo sprawdza.ja ~ie prz:v remontach bu·
-'vnków kfórr trzeba ratowai' przed ostateczna ruina i tych.
które zostałv źle \l')"konanp i teraz wymagają usunięcia
takich wad. jak: przemarzanie ścian. koroz.ia. wykladzin czy PP.k~"'e "ił''Zl'iników plytowvch.
W niektór~·ch lrnlarh zawodowych przyjąl się pogląd, że a.by w
b11dow11ict\Yie była dobrie. musi powstać rynek budowlany,
którego potrzeby 'Slll'Zęiowe. matedalowe. a także katlrowe byłyby odpowiednio zaspokajane. Dot~·czy to
także
remontów,
które powinny stanowir wyspecjalizowaną, choć integralną jefO ~ęść. Pozwoliłoby to za11obiel' obec;vm praktykom powodującym. ŹP remont domu mieszkalnego trwa dluże.i niż pt·z.vdlura Prz:ec;e'Ż budowa jakiegoś obiektu".
Na razie iednal~ - pisze autor - trwają dyskusje i przydl•1gie. twórcze wymienianie po!(!adów. A czas nieubłaganie pły
nie.
A w „ŻYCIU LITERACIUM" lekko poiryt<>1rnny Brnno Micun~ow pisze:

·go

sn1nocIlOfiY
I

I

i:

J.

akie w Sejmie, a konkretnie na posiedzen:u Sejmowej
Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Kultury Fizy-cznej, posłowie kcytycznie ocenili obecny stan sportu w
krajlł. '\V „ODRODZENIU" Krystyna Sv:iątecl:a relacjonul't to posiedzenie, pisząc m.in;:
~
„Po to, by sport spełniał i·olę wychowawcza, - nie mówiąe
już o fizycznym 1·ozwoju młodzieży - uprawianie go mnsi sic:
7acząć jak najwcześniej i być dostosowane do rizycznych możliwości llt'Znia. Tymczasem nauczyciele wr często zajmu.i:i. ~;ę
~
jednym, dwoma wy1·ó:imiającymi się u~zniami resztą sic nic iii- t·~
1eresuj~c. Choć chodzi przecież o lo. by
rozbudzać
ambiC'je 1~
sportowe u wszystkich uczniów.

•

Polska Akademia Nauk. to naJ- nie bardziej użyteczna wtedy, gdy tu Otwarłese; tlkWiłaeja 1Zerecu
Wiele miejsca połwlęca 1!11 w
polskich naukow- badania wyprzedzają procesy spo- rubryk upowszeehD.łaj~eh wiedzę „Programie.„" \Varunkom realizaców, to centrum badaii naukowych leczne i gospodarcze, a nie tylko w prHie niefachowej; brak nale:iy- cji wyznaczonych zadań. Swiadi produkcji doświadczalnej. Nie rozwiązuj<\ jednostkowe potrzeb1 łel'o uwzględnienia tero zagadnie- czy to, że tym razem władzom aminę się więc z prawdą. l.'\vierdząe, bieżące. A o tym, że ostatnie lata nia. w programach szkolnych itp.) kademii zależy przede wszystkim
że taka. będzie polska nauka nie sprzyjały realizacji tej tezy, - potrzebne byłoby, zdaniem auto- na realizacji wyznaczonych. celów,
jak to właśui1> jej przedstawiciel- nie mus2:ę chyba nikogo przeko- rów „Programu.„", powstanie iro- a nie na sformułowaniu pięknie
stwo. I dlatego warto uważnie śle- nywać. Dobrze więc, że zadbano stulowane(fo na 111 Kon(fresie Nau- brzmiących haseł.
dzić poczynania· PAN. Dobra, do w przygotowanym dokumencie o ki Centrum Upowszechniania Nau\V sumie, oceniając na jego podtego okazją , jest opublikowany przywrócenie odpowiednich propor- ki.
stawie pracę akademii w najbłiż·
właśnie „Program działania aka- c,ji w tym wzglt:dzie i miejmy naNiezbędny, jak się w praktyce szych latach, trudno byłoby powiedemii efo rokU J.990''. , ,..
dzieję, że plany te uda się wpro- okazuje,
tak~e w
ramach PAN, dzieć. 7.e „P1·ogram„." zapowiada
W grudni~ ubiegłego roku od- wadzić w cz~·n.
roZ\vÓj badań stosowanych i ko- rewelacje. l.\ioźe to jednak lepiej?
były się w PAN wybory i„. wlaObok podstawowego swego za- nieczność doposażenia warsztatów !\loże właśnie lepiej się takie(fo
dze niemal o.ie uległy zmianie. Po- dania, tzn. organizowania· pre.cy 111 badawczych w najniezbędnrejszl\ realizmu trzymać niż bujać w obło
został ten sam prezes, trzej wice- tys. ludzi pracujących bezpośred- choćby aparaturę wymusza. na a- kach, z których co i rusz bole~
prezesi, niewielkie zmiany za.szły nio w instytutach akademii, PAN kadem:i potrzebę rozwoju pionu nie spacla się na ziemię?
w składzie \'rezydium. Wśród wy- będzie jak zwykle koordynować i nrodukcyjnego w skali przekraczabranych do. nowych władz dwu- nadzorowa•i prace innych krajo- j jącej znacznie stan dotychczasowy.
A.W.
dziestu osób· jest tylko kilka no- wych jednostek badawczych. W 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - wych nazwisk. Dobrze to, czy zie? związkn z ko11ii-c:z11ościa, skoncf':1- !
Odpowiedzieć
trudno.
Załóżmy
(rowania. sit i ~roclków na zada- 1
więc. że jest to przejaw zaufania niaC"h najpilniejszych i na.iwa·;,- I
clo władz poprzednich i zapowiC'dź I niejszych będą to poczynania w '
konlynuacji tych kii-runków dzia- kilku wybranych dziedz'nach.
1
'ł
lania, jakie zapoczątkowała akal{ontynuowana leż bedzic dzia- 1
z~~
!letnia po lalach l~ryzysowycłt. Pro- talność akademii w zakresie do- I'
U
U
'~'°'"' ~
~il
li
Ił•
gram tlziałalności PAN na najbliż- radztwa naukowego dla Sejmu,
• "'
L
l
'·'I
s~ą przyszłość w zasadzie zd_aje Ra_dy. Państ~v~_, Rady ~o~ul~a- l w ce!u ogr:miczen:a ~.-:, ,:.,· '..0r; cyzje powa~nic· utrndmają pnP.s1ę _ten tok rozumowania potw1er- CYJneJ, Kom1sJ1 Plano~ama _1 m- I' i zmnie.;.;zenia izul;ycia n::-i,c-ri::iló;'.' wozy pasaże-rów i towa.rJ''' na r1iedzac.
11ych n~czelnych ~rg:inow pal}St\".O- (-:;i.. in. szyn„ po<lkl:a<lów, raliw:i których lo·kalnych Jiniac.i. ;;e µnFormulująo ·zadania do „Progra- wych. Zakłada się ~edna.k rowmeż itd.) l'i:',„.e>;t komun·~-;ac,;i z·rn1i0rza jaz.dów .samochodowy ;n
nie wymu„." uwzględniono sian spolecz- zn~czne • 1:oz~zerzen.1e. te1ro typu I w latac:1 1~37-1W3 df.1;;Witl:.w~.: starc.,;y.
no-gospodarczego rozwoju kraju i dz1ałalnosc1 1 podJęme prac dla o};:, 6W km nCTmalnok>rvv. yc<1 J:AlJy p•zekonać wladzz terenowe,
rl'alne możliwości państwa inwesto- pofrzeb władz terenowych.
nii ko~ejov.:ych i mn:"'j wi•~r.e) t.v- Lov:t <:o!wnat szczegol-0w.ej <i:1aliwan'ia w rozwój nauki - z jednej
W obecnej kadencji władze PA:S le sa:no \Vą3.;mto:·owyc.t - o n8.i- ;:y o:)la.c:!llno~ci niektóryc:1 tak.id1
strony. Z drugiej natomiast wzię- miPć będą ponadto na uwadze od- mniejszym -ohcią:':e:-,:ci. J .:..:: bo-,•:•<':n 1 p h~c-c:i. A oto jeden z µr;qklc.to pod uwagę bieżące i perspek- rodzeni!' spoleeznf'go ruchu nauko- wynika z b<~<l?..il. ko,z,y p:-z,~iH>~:1' duw. Jedno~orerwa lin:a Gi„ycko
tywiczne potrzeby gospodarki poi- wego, który to ruch w ostatnich pasażeró1•,r i towarów na t:,~lc!1 - i~rukia;.1'.'<: .. licząca 13 ..ro. obskie.i, tendencje i przeobrażenia w latach wyraźnie podnpadł oraz u- i:n:ac~1 są ś:-.ednio Hl ra::y t\"c;;.~;..-:! stug,w<.tna jeot każdej doby pr1ez
nauce światowej oraz obecny stan a.ktywnienie działalności na rzecz r.i:: u:::yci:? do te!!o c:lu .mtobusów 3 pa.ry poc;<1gów o.;;obowo-to1nropolskiej nauki. Powstał w rezul- upowszechniania nauki. Dla tego i .sa:.-zi.o.cho<lów. Wni~5(;,! dotyc:::::ice wyc:h. W ciągu roku µrz~wożą one
tacie plan bardzo realny, w któ· ostatniego
zadania,
wyjątkow:o lmnkr.etnych linH (w tym JUŻ zre- zaleci ~·ie ok. 10 tys. osóbl na l porym jednak, na ile to tylko było trudnego, ponieważ od lat me sztą nieczyn•ny.ch) ·fl.ost:;ly Pi':?:eka- cia,g przypada więc średn:o 1:i1 i
możliwe, uwzględniono potrzeby i przywiązywano do niego odpowied- zane
l!:aiin.t&res.:-wamym woj0wo- ok. 33 tys. ton ładunkóv.r. Wpływy
zadania nauki do końca stulecia. niej wagi (bardzo ma.la. llczba wy- dom.
od p3sażerów i z przewo::u ładUT
Wynikalo to z powszechnie panu- dawnictw popularyzujących wiedzę
Ci ostatni na.dal niech~tr.:e u.sto- ków
wynoszą o'.c. 2 mln zł.
a
jącego wśród naukowców przeko- w formie książek, broszur, pism; sunk-00wuj<'!, się do zam:erzzń Te- łączne wydatki na tę linię w ciągu
nania, te nauka może być znacz- zaniechanie powołania Uniwersyte- f!l()rtu . .Argumentują, że ta'.;:ie ć!e- roku \Sięgają 17,7 mln rr.J.
wyższe~gremium

rzezywali je „milionerkami" i każdy
patrzył im na ręce. Przy maszynach
i przy kasie czuły na bobie te spojrzenia. Kobiety. które zdecydowaly
&i~ na pracę w grupach partnerskich. n:e
mogą o tym opowiadać
spok:ojnie. i\Iialy
mieć przez to większe pieniądze i zadowolenie. A dziś Ili tej pracy same tylko nerwy.
I dlaczego? Przecież każ.dy, kto chciał. mógł
próbować. chętnych jednak nie było wielu.
Z ca.lego zakładu led'\vie trzydzieści osób. Za
to potem wszyscy .zaczęli Hceyć i·ch zarobk:.
„Zakład w iz.akla.dzie" słychać
było
na
zebraniach. „Płacowa ary&tokracja" - sz~p
tano po kątach, U nas przecież - mówią z
goryczą kobiety utarło się, że nierówno.
to tyle samo co niesprawied.tiwie.
Teraz. jak nam zarobki ..obenYali" - dodają - opadtY i emocje. - w uśmiechacb
czują raczej_ P.Olitowanie: „i po co bylo \1·,·ry-.1·ać ~i~ przed szereg"„.
NOWE
I

czyli ów or,gailizacy.ihy eksperyment w Zakładach Pri~mtśltl~ Kiinfelro:!!Jueg·o „Latona .,
w· i:J'fork~Wl<;._ ~.rg®iJa poh.:zeba. 0 Ut\YorzeńiU grup partnerskich myślano już od początku wdrażania reformy. Stanisław l\Jirowski - dy·rektor ekonomiezny. był e;orącym
ich propagatorem. Zebrali wówczas najlepsze
pracownice. rozmawiali, ale.„ nie był-0 chc:tnych.
- Po raz kolejny- zaczęliśmy w .. Latonie"
przymierzać się do grup - opowiada dyrektor naczelny. Stefan Celnik - w sierpn;u
ubiegłego roku. Minister Grzywa. wizylui<1C
fabrykę „rzucil pomysł". byśmy weszli
w
spółkę z warszawskim handlem.
Sklep. w
którym byłyby tylko wyroby Latony". Krótkie pilotażowe serie. z jec1nej strony badania rvnku, z dru·~iej sposób na pokazanie
się.
Porozumieliśmy
s;ę
.ze Stołecznym
Przedsiębiorstwem
Handlu Wewnętrznego
„ Wola". Ustaliliśmy współudział w kosztach
i zyskach. Oferta miała być atrakcyjna. Serie nailvyże.i po 200-300 sztuk.
Trudno byłoby uszyć w normalnej produkcji co miesiąc 2.5 tys. damskich ub:orów 1w taki-eh i:pecjaEzuje się .Latona") w
10-lii modelach .. b:-z spadku wydajności. bez
zwiększania koĘztów. Co innego
w 8-10-osobowych !!rupach \",'e \\T3eśn!u rozmaw'ano o tym z zalogą. W listopadzie powstały trzy grupy.
'\V grndniu umowa z
warszawsk!m handlem była juź podpisana.
- Zamfar utworzeni,, !'run ogłoszono ko'munikatem - mówi U~szula. Wawrzyniak,
przewodnicząca Rady P:acowniczej. Do
nowego jednak ludz'e się n'.e spieszą. To
podvkto"·alo ro7Jniarv eksperymentu. Zglo-

·o
''

tex" te> powszechnie znana
instytucja. Jej pel:na na:.i:\\'a brzmi: Zakład Ha·ndlu
Artykułami·

Odzieżowymi

ajistotniejsza wydaje mi się (... ) wątpliwość w sprawie
materialnego wspierania kultury w ogóle, a twórczości
w szczególności. Doświadczenie poucza nas, że bardzo
wiele istotnych i wartościowych 11rzeclsięwzięć lrealizowano bez poinoey urzędowe.i.
nawet wbrew przeszkodom. Z
samego tylko krakówskiego podwórka
starczy
p1·zyklad1hv.
„Cricot 2" rodził sie I rozwi;iał bez oparcia o ministerialne,
czy miejski!' hudżety, .• Piwnica. pod Baranami" nie była roz„ieszezana dotac.iami, Mrożek żywił się nie ze stypendiów czy
s'°nekur. alp z reporterskie.i bieganiny w prasie codzienne.i. itd.
1\1'.ógłbym z kolei wymienić kilka placówek. które zżarły i zże- ·
ra:ią sporo „kulturotwórczychV funduszów bez najmniejszego poiytlru dla czegokolwiek.
•
Tak było f tak chyba będzie. że twórcy tworZI\ mimo wszystko. a mecenat często pasie osobników skrzykujących si11 ha11łe111.: „Panowie! S<\ pieniądze do wzięcia".

„Protim-Ote'x" w Lodzi. ul. Sien•
kiewicza 3/5. Został powołany bez
mała dwa i pół rokt1 temu w celu
świadczenia usług handlowych w
zakresie organizacji obrotu towarowego - ·krajowego i z importu
- na rzecz zrzeszonych przedsic:biorst w. tądzież innych organizacji handlowych. Zasięg działania
cały krai.

mi.ninoweke Gabriela Lauba (przekład
Wawrzyńca
Sawickiego). „.amieszczonej
w
katowickim
tygodniku „TAK T NIE". znaiduiemy na.stępującą recepte
na dobre ~amop<>czucie:
„(.„) Patrzeba jest matką wynalazku.
Pani Anna odkryJa
więc nowa metodę oszczedzania. która jako jedyna przynosi efekty.
Chodzi do najdroższ~·ch sklepów. gdzie wyszukuje na.jpię
kniejsze futra. pierścionki 'I tliamentami i sportowe samochody, które .il'i sie podobaja, pyta o cenę - i nie kupuje. Tak
uzv<:kane oszczf'dnnśl'i 7.apisn.ie w zeszycie.
'\V ten ~posób pani Anna. zaoszczedzila
podczas ostatnich
dwóch miesiec:v osiemdziesiat sześć tysięcy marek. Nie ma co
prawda wiece.i pieniedz:v niż przedtem. ale jest zadowolona".
t ieszcze „SZPILKI" o kor:serwacii zabytków.
„z Wawelu alarmuj11, o braku specjalnej dacb6 :vki. Rozebrać
t11 rudere i wreszcie będzie święty spokój".

1 styc.zni& zeszłego roku z-akład
U!.'uchomil m..agazyn n1' 5 p. rzy ul.
Ustronnej 47/49. Do tego magazynu nadchodziły głównie towary
ppehodzenia chińskiegp ....., .w pierwszej fazie dostawy sz1y drogą
morsl•ą do· Gdyni i Gdańska, a
stamtąd
transp-ortem samochodowym lub kolejowym, w kontenerach, do m:śgazynu.

,, DZIENNIK

ł..ODZKI

nr 149 (12359)

siły

się wyspecjalizowane szwaczk.i,
które
potralia poradzić .robie • kilttoma oµer<icja.mi.
Dyrektor produkcyjno-techniczny Aleksander Sieluń dodałby jeszcze, te dobierały sic
kobiety. które ro2lumieją !'ię i chcą, z sobą,
pracować. Kiero\'VDLctwo :niczego nie narzucało. Także wybór szefowej
grupy, kłóra
reprezentuje ją wobec admintstr&e.ii fabryki,
sporządza listę plac, ale i &Zyje z r~tą. pozostawiono kobietom. W eksperymencie pracują na umowę. Ustala się w niej cen~
uszycia jednej sztuki odzieży (okt.eślony procent o.d ceny konfekcjonowania wyrobu).
l\Ioże być ona każdorazowo z gru.p~ negocj0wana.
Od tej ceny i związanych z n!ą zarobków - zdaniem kobiet :zac:zęlo sję właśn e

PODSZCZYPY\VAXIE GRUPY
Umawiały s:ę. że od każdego uszytego wyrobu grupa otnyma 40 proc. ceny konfekc.ionowania. Teraz bez żadnych negocjacji i
rozmów. właściw'e jednostronnie, Effi•ni.ejszo-

•
"' •?
an1a
..n noc1ag!J

.zaś wszy<ilko robią same, razem z brakowan~em.
- Dla świętego spokoju. żeby innych uc;szyć mó\vią szwaczki zmieniono grupom wcześn:ej ustaloną umowę. Od razu w

dół spad~y

i zarobki. Eo i wzory przy tym
coraz trudniejsze. Dostaly więc po
25-23 tys. zł. zaś w tym miesiącu „nie wyjdą" na więcej niż 22 tys, To będzie prawie tY'le, ile zarabiały w zespołach. Cót
więc zyskałyśmy prócz ludzkiej niechę
ci? - denerwują się kobiety.•
Z grupy, która powstała. jako pierwsza odeszła już kierowniczka. Z innej także .zrezygnowa!y dwie szwaczki. Reszta nie kryje, ie
jest z.niechęcona i rozczarowana. Niejedna z
koł:iet myśli o powrocie do zespolu, ale wiaclnmo. że tam nie obejdzie się bez pokpiwan'.:ł i ~loffwvch u'mieszl·ów.
Kerow!1ictwo fabryki przyznaje. że \\Jl~O
k'e z:i.rob':i w grupach partnerskich zrodziły w fabryce

•szyją

KONFLII{T.
j

chęć preypodtibauia
z::l~-:ijem dyrektora Sieluaia

Ale nie

Inne

ię \Viększo ci
- była povto-

de.,-;1 s:.:-0;vgowania umowy. Zarobki -

twieT-

poszły dwa ra>:y w górę bez odp-0w:edn'e~o wzrostu produkc}i.
Znaczyło t?.

dzi

te za uszycie jednej sztuki

płaciliśmy grupt·z~·znaie że n'.a wyliczono tego wczcinie.i. Bo łatwo
coś dawać . tmdniei odbierać. Ale w
kon-

pom za w,·soko. Nasz blacł -

no ją do 23 proc. Nowa umowa szwaczki ....:. nie rekompensuje

twierdzą
większego

wysiłku.

- Mó\vimy o pieniądza.eh - do.dają - bo
po co ukrywać, ze były powodem. dla którego zdecydowałyśmy się spróbować w g.rup1e. Tu trzeba radz:ć sobie .2e wszystkim.
Raz się szyje. Innym razem obrzuca. prasuje czy robi dziurki.
Przez pierwsze miesiące narobiły s:ę w1i:cei niż w dużych zespołach, więcej „naglówkowały", ale i przynosiły do domu 35--40
tys. zł. Z tych zarobków wzięła sie •iecbęć.
W zasadzie l!'l'UPY pracują „na swoim". Ale
przecież na tej samej co wszyscy sali.
Na
nich teź zwrócone były wszystkie oczy. Poszła któraś po formę do rysowania.
no
guzlki - opowiadają kobiety - już słychać
było s-zepty: chodzą sobie po sali, a zarabiają tysiące. Nikt nie porówny~at. ze w zespołach mają brygadzistę.
mistrz.a, którzy
podpowiedza. co i jak robić. Nawet technolog przychodzi. kiedy wr;ór t'l."udnieiszY. One

kami wyekspediowano dostawę z
Gdyni.
Ułożono te kartony na tzw. palecie w oczekiwaniu na przeliczenie i zbadanie całej dostawy przez
rzeczoznawców z „Polcargo".
Innym razem magazynier Roman
G. w czasie pracy spostrzegł rzecz
dziwną: robotnik magazynowy Mac.ie.i W "'Yjał z wózka akumula!oro"·ego koszule damskie. po czym
pobiegł z nimi do szatni znajdującej się na I piętrze. Roman G.
powiedzial o tym z.ara.z koledze i

fo:.:c·,; wyważen'.e cen~· nie jest takje proste. Wzory zmienia)a sie. Ra:i są t::uclr.e. innym razem rroste clo uszycia.
Dyte.k"tor Celnik ocenia. że n0-.1·e umaw-y z
~rupami są sprawiedlhve i mob:liwjo,l;'e. Jeśli kobiety lepiej zoi:ganizuia. sobie prace. to
i przy ni·ch zarob'.ć mogą nawet i 40 t:1·s. '!.ł.
Dz's ~Zl\·aczki - dodaje - nie korzystają z
pomocy organizatoró11•. technologa. który pokazać może obróbkę trucln'ej;;zvch wzoró•~-.
Bo za to \1·sz)·stkn grupa musi placić z wrob:onvch przez siebie pien·cai.v. K0biety
wszystko w'.ęe rohią same. Zrimlrnęly s'ę w
s11·0'.m g1·-0nie f ;u:i: ...
Gruoy czują się rozc:zarnwan::-. 1''c t-ado nich argumentv dnekC"ii. Ta z knlei n:e wątpi w swoie racic>. \\"•;k-·.o,:·: z·,_
lo!?;i r:>atrzy dziś na grup" bez e111ocji. skoro
problem
olacowveh
korr.'nó1\·" nr7e•'nł
is'nieć. Ucichli przeciwn:cv ale chetnvch 1'J
nowol~1\\'an'a no\q-rh grup \eż n:e
wirlać.
8z11·acz.!:i z clo!ychc:rno;mn C'l1 grup stv,->err1.~i
łv zali. że m\l)r>lwdę to nie warto .. \1·ysu1,·a~
:ę przed szereg''. ..
f'aią

now.iU - . krótk~ mówiąc - kraść!
Zol'ganizowali grupę, do której
w·ciągnęli nutępnych szescm robotników. Doląezył do nich Jan
c„ powtórnie zatrudniony w charakterze
starszego
magazyniera
(p-0
wczęśniej.szym
porzuceniu
pracy). Ten wykazał sie najwięk
szą aktywnością· w grupie. Potem
grupa jeszcze się powiększyła łącznie de> 14 osób.
;Rękawiczki zabierano z uszkodzonych kartonó-\v po przyjęciu
dostawy i ulożeniu na palecie,

J:;WA

LUICAS~EWlCZ

(~ama to wyjafoila. co odnoto1\ ano w akcie oskarżenia)· LiO par
rękawiczek
10() bluzek damskich,
100-150 koszul nocnych. 100 ręcz
ników frotte w różnvch roz.m:ara.cb, 3 piżam:v męski.e I!) p::""m
dziecięcych. 2 parasole i ci\•·
ph1szcze kąpielowe. To w5zys1 ko wynosiła na „Górniak" i tam sprzedawał.a.

W

pods!.!mowaniu
głównego
zarzutu l\'Obec 14 pracowników magazynu są także
ręczniki

bawełniane

(68'J

sztuk), haftowane bluzki damsk:e
(317),

p

[obaj wkrótce znaleźli gję w szatni.
17 koszul, opakowanych w foliowe
woreczki, znaleź1' w ubikacji.
Podniesiono alarm. Funkcjonariusze MO i: DUSW-Górna jeszcze tego dnia zatrzymali pięciu
pracowników magazynu. Po kilku
dni.ach dokonali o_ględzin przyległych pomieszczeń i znaleźli jesz;cze
29 skradzionych koszul.

z

ewnego razu dostarczono
aczęlo się jednak od ręka
skórzane rękawiczki damwiczek. Popyt na naszym
skie- i męskie z Chin. warrynku na taki rarytas jest
tości przeszlo 480 tys. zł.
duży. Kiermvnik magazynu
I oto po rozładunku · stw1erd'tjone> Ryszard P i starszy magazynier
uszkodzenie w 18 kartonach 1 bra.k Jerzy L. wiedzieli o tym równie
250 par ręµwiezek Okazałe> si , dobr.z.e jak robotnicy magazynu
:te 1 takimi uulroclieniami i. bra~ Marian K. i Eugeniusi: M. Posta-

przed f)rzeliezeniem przez rzeczoznawców. Wyjmowano je także. z
nie uszkodzonych !-.artem.ów przez
tzw. poluzowanie plastyikowej osłony i odklejenie przylepców. Ten
sposób działania miał stworzyć p-0z;ory, że ujawnion~ przez rzeczoznawców braki nastąpiły u dostawcy chińskiego, zaś .,OteX'Owi"
przysługiwala z tege> tytułu reklamacja i uzyskanie odsr;!'®<lowania
od „Warty".
Ręk:awiCzki w~d.N>wały do paserki, 83-letniej Janiny van W„ absolwentki dwóĆh Idu Hkoły podstawowej, 111 mwodu przewijaczki, emerytki. I nie tyl_k.o rękawiczki.
Pailt van W. rm7ył& od El-odziei

męskie

i

dziecięce

piżamy

(także z i.ilbanii), dziecięce sukienki bawełniane, płaszcze kąpielowe,
dresy, slipy, podkoszulki. Wartość
tego wszystkiego wyceni·ono na
3.365.518 zł.
W miejsce skradzionych artykułów złodzieje wkładali do kartonów makulature, kawałki drewna,
blachy i prętów stalowych. Lup
\\'Ynosili z magazynu pod odziet.ą
lub w torbach turystycznych i reklamowych. Pieniądze dzielili mię
dzy siebie, a część prz.eznaczali na
zbiorowe picie alkoholu w różnyeh
lokalach i miejscach.
Ich udział w zaborze spoleczncl!'O
mienia
jest
zróżnicowanv.
Określono go dokładnie w akcie
oskarżenia.
przekazanym już clo
Sądu Wojewódzkiego pl'Zez Prokuraturę
Wojewódzką
w Lodzi.
Ten11in NJZprawy nie jest jeszcze
ustalony. Przed sad powolanyeh

zostai~ie

86

świadków.

Z. TARNOWSK
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lODZKIE

„FAGUM-STOMIL"
91-212 lódż, ul. Wersals

FOR M·u
ie bieinikuill opony no nowoczesnyc
typ „SIO"
UNKT PRZY JĘć OPON
MIEśCI
PRZY UL. WROBLEWS EGO 5.
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Sportowego
!
PONOWNIE ORGANIZUJE
~ 5
i
turnus gimnastyki leczniczej
i
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~

§

Przvjmujemy, zooewniojQc
nę,

notychmio owq wynastępujące opony:

165
135
175
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Wuvstklch
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ĄNIA USŁUOl

w

'1 DNI

sorawie

iłieżnikowania

Zakłady Przemysłu Odzieżowego

we

o~on

'

im. 1. Maja

..OTul.IS"Szewska

Wrocławiu,

.

sze

wymagane wyksztal. wyż·
otrzymania· mies1-

odzieżowe (możliwość

do uzgodnienia w dziele
spraw osobowych. Wr cłow, ul. Szewska 617. Telefon 312-19 lub 388-61w.241.
~ 2526-k
ROLNICZA SPOŁDZIEL IA P.RODUKCVJNA
w Kęblinach, gm. Zgierz·

I:.

• kierownika grupy remontowo-malarskiej.
Praco no terenie budów zlokalizowanych w
lodzi, konieczne uprawnienia budowlane.
księgową.
Informacje można uzyskać w zarządzie, telefon

-

2884-k

SI

ści głównej,
specjalistę ds. organizacji,
specjalistę działu rozliczeń,
specjalistę d1iału przygot.

§

§1
§
§

§

ZAKŁADY

HYDRAULIKI SIŁOWEJ
w LODZI, ul PRZYBYSZEWSKIEGO lTł
OGl.ASZAJĄ

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na malowanie farbą ognioodporni dachu odlewui o po.wierzchni
około 2.000 m kw.
Informacji w sprawie warunków orzetargu udziela -cl.ział energo-mechaniczny, tel. 81-65-07.
··
W przetargu mogą wziąć udział przedsiębiorstwa państwowe, spółdmelcze
i prywatne.
Oferty w zalakowanych kopertach opatrwne napisem „Przetarg" należy
nadsyłać w terminie 10 dni od daty ukaiania się ogłoszenia.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w 11 dniu po ogłoszeniu przetargu w
;?rasie.
Zastrzega się prawo swobodnego wyooru oferenta lub unieważnienia
pr etargu bez oodanla przyczyn.
1436-k
lEDSlĘBlORSTWO

\" dekarzy, ·
"ff elektryków,

„

\" kierowców ciągnika,
konserwatorów suwnic,
T malarzy,
,
T montaży ów,
\" murarzy,
Y ślusarzy-spawaczy,
V stolarzy,
szklarzy,
1
tynkarzy,
y inspektorów do rachuby.

I

ZATRUDNI NATYCHMIAST
.oracowników w zawodach:
kierownika magazynu,
kierownika działu księgowo·

WUY///////'/'////,,////L.łY//H,U//',U//..AV////./,.//,,//..H//.//h
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i ELEKTRYCZNYCH

~

16-94-67.

cieśli,

m·cu

•
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.

„

betoniarzy,

•

==iliiJ1i.iii'Sii
„ .• _

Warunki procy i płac

•

P

księgowe,

„._

„. __ ,_ ••.• -

małień stwo do tatrudnienia w zakładzie w
Zgonelcu na stan wiska:
~ kierownika produkcji,
..,_ inspektorów kontroli produkcji, · ,
• · technologa; · - · „
. ·.
Moiliwość otny cillio mieszkania.

ATRUD

e -···„
-·••1••··...

........
................
..••••..„ ••
„.„ ..

lcqnia),
ł

PP

V majstrów budowy,
• specjalistów ds. księgowości,

·-- · ••••„••••
.'•l••'.--i

i

.

617

ZAT UD NIĄ:
ł szeftJ produkcji -

RPP

głównego księgowego,

'f kierowników budowy,

NIECZYNNE.
R Z E P R A S Z A M V.

iat 125
126·p
Polonez
S rena.

lnformlCjł

HF

KOMBINAT BUDOWLANY
PO t N OC"
Łodzi, "ul. Sienkiewicza 85187
ZATRUDNI

Biuro Pogrzebowe w
przy ulicy

iat

TERMIN WVK

sns1-g

ie z powodu urlopu

ikujemv opony do somoc odów
osobowych:

13
12
13
15

w godz. 10-19, . tel.

!
i
5

PROJEKTOWA
i REALIZACJI INWESTYCJI
„BIPRO - BUMAR"
ul. NAWROT 114, 88-029 WOŹ
OGŁASZA

t:-1IEOGRANIC?:OITT .
_
.
na wykonanie ezteroknndygnacyjneg0 b ynku Q powierzchni zabudowy
110 m kw. i kubaturze z.100 Dl szeiic., stanowiącego· dobudowę do istnieją.
cego obiektu przy ut. Nawrot lH.
PRZETARG

Oferta może obejmować całość realizacji tub cięść budowlaną.
Oferty w zalakowanych kopertach z napisem „Przetarg", zawierające dane zawarte w oar. 11 ust. l zarządzenia MBGPłK z dnia 25 marca 1986 r.
(MP nr 11/86, ooz. 721 należy przesłać pocitą lu.b składać bezpoŚł"e<lndo w
siedzibie przedsiębiorstwa w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia
Zainteresowane jednostki mogą zapoznać się z dokumentacją projektową, warunkami realizacji i warunkami przetargu w siedzibie orzedsi~bior
stwa w dni robocze w godz 10-14.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w 15 d u od daty ogłoszenia przetargu
w siedzibie orzedsięhlorstwa o godz. 11.
'
Gdyby 15 dzień przypadał na dzień qsta owo wolny od pra,cy lub so*.e. przetarg odbędzie się w olerwsZY!ll. dniu ,roboczym przypadającym. JlO
ustawowo wolnym od oracy,
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru Dfert lub unieważnienia przeargu bez podania przyczyn.
1384-k

e

•e

produkcji (elektryk),
energetyko,
mistrza działu gł. mechanika,
mistrza warsztatu samochod.
:zaopatrzeniowca bazy trans·

rtu,
hnika d1iału wykonaw·
s a sanitarnego,
technika działu programo·
ania i analiz,

e sięgowq,
e specjalistę
e

e
e
e
e
e
e
e

e

e

e

d1iału gł. tech·

nol ga,
monterów hydraulików,
spa aczy,
el ktryków, .
toka y,
ślu arzy,
for i rzy,
stoi r1a,
monterów samochodowych,
elektryka samochodowego,
kierowców na samocnód
„Star ',
ładowac1y,

e robotnika magazynu,
e suwnicowego,
e izoleró ,

e

kopac

robót kablowych.

Zgłoszenia
przyjmuje dział kadr, ul.
Sienkiewicza 85, IV piętro, pokój 401.
Przedsiębiors
o ·nie przyjmuje· osób po
samowolnym 1>onuceniu pracy. 3113-k

CHALUPNtCZKĘ r;z1 -'l<"
bluzek) zatru:lnię.
Listv ~2846 Biuro :->gł0s:z:eń Sienkiewicza 3/5

I

w ł..11Klii
i województwie łódzkim (Pabiani·
ce, Zgierz, Ozorków, Konstanty-

do pracy na budowach

nów).

Zakład

nie przyjmuje pracowników
oo samowolnym porzuceniu pracy.
Bliższych informacji udziela:
dział

I zatrudnienia
1

i spraw socjalnych, tel·
36-58-14 i dział organizacji kadr i
szkolenia, tel. 36-50-23.

2118-k

BOAZERIE.

zabudowy WYCISZANIE.
blacha,
blokady, zamki. Spól51-16-89.
33671 g
rlzielnia
,.Budex"
CYKLINOWANIE bez;pyEv.-a Rogalska, Struga
lowe. lakierowani-e 4, 32-19-54, 32-77-21.
86-20-79 Marszał-ek.
33291 g
13669 g ŻALUZJE przeciwsłmie
czne --: rnontał: (gwa\VYCISZANIE drzwi. :zarancja). 48-94·30 Zamy-.
piniki. Pl'Z-eróbka okna
słowski.
31762 ł
'rodkowego.
33-31-27. CYKLINOWANIE, lakieArbaiter.
31234 g
rowanle
Si.b!J\ski
--,·
MYCIE okien, .sprzątanie
87-55-09.
11705 t
wnętrz. Instytucjom ra- MYCIE okien sprzą
c-!iunki. Simińska
_ tanie. 43-24-18, Mikuls.ka.
3
8 25 82
31993
6- - ·
g MALOWANIE ·na ~~~~i!
MYCrE okien. lnstytucj-om
nach Sobczyński. Boya
rachunki. 43-70-71. ·i.!1Żeleńskiego
6.
tel.
giewczyk.
·nia2 g
57-85-75.
15299 g
TELENAPRAWA Brzozo- EKG u pacjenta. 5'7-55--55
"·lcz 83-13-89, 33-16-76.
Drozd.
29142 g
12468 g
,RUBIN
Elekt!'on"
naprawa. 51-44-54 Gogulski
12115 g
montuję.

Skąpski.

-···-···-········......._,
-·······
·-····-.··~

ANTENY
instaluję
RENOMOWANE
8it.ll"()
84-09-0S Wolniak.
Ma.t.rymoniatne .,Ewa".
14811 g
Gdańsk 6. skrytka
LODÓWKI napr.Q,wą.
<-287 ,.._
m.otnyM wysy~
Pawlowski. 36-16-88.
la 'Oferty.
3416 li:
13021 g
ZABEZPIECZANIE
antywłamaniowe,
blacha,
blokady, zamki specjalne.
tapicerka
drzwi,
drzwi
harmonijkowe UNIEWAŻNIAM oteczat·
43-27-74
(8-16).
Rakę: .. G<>s.podarst..v-0 O·
chunki spółdzielcze grodpicze. Komorow„l!:1
Tiirschmid.
12948 g
Grze2orz Lódź, Skraj•
YCISZA IE drzwi, blana 21.
a2ao5 g
cha
zamki,
zapinki. JAROSLAW Pilarz z~b1ł
43-70-05 Px:zybylski.
legitymację
i;tude:1eką
13884 g
165/81 UL.
13830 ł
0

\\

DO
zbioru
truskaV1ek
przvlme. Heneykow~ka
19 (Stoki) dolazd au-

tobusami 53.

5ł. 26ł.

32811 g

ZBIÓR tru,ska\\·ek. atrak-

evine wa:r11nk!. ~kolni·
ki. dola'.Zd ze Z!?ierza
autobusem .. 260°' i ~oo
m "~f:ilt.,.rn.
3'.!7~n ft
ZATRUDNTĘ
zbiór
truska\t:ek 86-81-01.
:m22 g

--·········-·"······~·······-

-····~····-

WYCISZANIE ~i Olszak 74-28-97.
13~U 2
CYKLINOWANIE, la•D'.erowanie. Raohtmkl Sta·
irenp. 32-20-3'7.
11263 2
TEI.EPOGOTOWIE.
57-!'U-76, Penitela.
312()3 g
TELEPOGOTOWIE.
•3-:"m..m, Ro5ia'k.
3090ll g
,,JOWISZ" <telenaprawa, 48-18-81. 52-14-33.
KJ.!;fyńs~i.
315'77 g
CYKLINOWANIE. lakie·
,_-owanie. 78-92-61 Romański.
31385 g
MALOWANIE, tapetowanie. CzajkoOWISki., 55-70-74
(15--19).
31072 g
INSTALOWANIE o<l~ro

'

ŁóDZKI

INFORMUJEMY,

.

SR
SR
SR
SR

Sł-87-83.

30

M-3
pesz.ukuję na trzy
lata. Listy 3·2807 Biuro
Oglosz,eń,
Sien1kiew'cz.i
3tJ.
TRZYPOKOJOWE 48.5 m
bloki
kwaterunkowe.
w
centrum - zamienię na
M-2 i M-3
Wid:oow,
LIPCU
Sródmieśoie. kwaterunkowe. 74-29-92 godz. 19Łodzi,
-20.
13746 g
Gdańskiej 57
SAMOTNY wszukuje pokoju. Tel 55-39-47 po
16.
32731 g
BęDZIE
WYNAJMĘ pokój starszemu panu w domu jedp
norodz.i:nnym. Li, ty
14891-g
32730
Biuro O~loszeń,
Sienkiewicza 3/j,
""--isllliill•:t-il!·~-=~~;;tl'!!~;z-=:o:olWD1•!11••lll-lr/lll9!llE!•••••yn•-lll
-KATOWICE - :;vr-3 (50 m)
---·~- - • ""
zamienię na Lód:!. Tel.
32-01-74. do 18.
SADZONKI
gip.soph.Uii.
32792 g
„„„.11r.11r., • ,., .
Go~p.odarstwo Ogrodhi- TRZY pokoje z kuchnią
h~::a:i::n:i::~~:::hin:
cze 1\1. \V. Bańkowscy.
(\~'S'Z.Ystkie \vygody. te,_.
Dąbrowa Chot.omow-ska.
lefon) zam•enię na ieul. Lipowa 23. 05-123
den pokój. Tel. 36-72-i8.
MIEJSCOWOSC letnisko·
Chotomów kolo Jablon32830 g
wa - sprzedam 2·hekny. Tel. WarRzawa LOKALU
".
d-0-brym
tarowe
g<>sP<>darstw-0.
46-09-27 godz. 12-13 punk.cie w Zgierzu na
zabudowania '• ia) sad
39-42-37 PO god-z. Hl.
sklep muz:vczny - oolas - 500 m od wsi.
11881 g
szukuię. Tel. 55-10-56.
42-110 Popów Panela ORTALION w peln~j [tapo 16.
32833 g
26 {Częstochowskie) mie kolorów oraz uslu- M-3 w'asnościowe. RadioDudkiewicz.
.)65~ !l:
gową impreg.nację tkast&cia - pilnie SPrzeZAKŁAD mechan•ki p-0nin poleca Zakład Przedam. Tel. P.'.rzecznośc'ojaz.dow-ej. blachar.-:twa i
twórstvra TwO'l"Zyw Sztut1·v 78-66-56.
328~2 ~
lak'ernictwa z jz:,ałką
cznvch Tomasz Ci·urap- MtF~<\7.KANIA P0~.-,,11kuję
1800 m - sur:re<Iam · sl\i. Bad'zvń 30. tel.
48-69-34
13838 g
Tel. 36-60-28.
3281 '.l e
li-30-75. Geny konlru- POKÓJ w Przygłowie 00-:\l drew n i a ny . :Iz.,"; •;:ę
ret1cyin(>
32723 g
do wynajęcia na -n-kres
500 m - sprzedam W ZEGAR stojący sµrze-fam
letni. Przyg-!ów 153.
rozliczeniu M-3.
Listy
57-16-54.
.
1379;? ~
32g37 g
~2729
Biuro O;:ilo~zel1. PA~\'ILONY
!1andlmv.e. STALYCH odbiorców hoac; enk.i"wicza 3/j,
bmrowe. soc1alne 1'<><Zer!i -z własnym tramDWIE działki budowlane
wierzchnia 354 l'J1, ~oo
portem oosztt°rnję.
po 700 m przy ul. H.
m - sprzeda '1l'Z~ols-1e01S'1Jtvn tel. 27-11·22. oo
Sawickiej - sprzedfim.
h'orstwo. Tel. 52-08-39:
20 P:>wl;lt
1-17?'1 !!
Wiadomość
f,ódź.
52-20-93.
13831 J! MALŻF.ŃSTWO lekarskie
Chełmskfl 7.
HSl5 g PRZEDSIĘBIORSTWO
t>OSZUkuie
mieszkania.
zaku1'i blachę
MoY.> bvć za opieke,
, „ •.••• „.„ •. orvwatne
ocvnk<>w:ina lub ez:ironą.
Ofertv 153Bll Biuro Ó. . . . . . . . lllllllli', . . . . . .
Listv 1:JR24 Bturt1 0"10cttflszeń.
Piotrkowska
ł 1.\•l•l l• a • 1 • I I „ „ • 1 • t •
""7"ń Piotrk<>wska 96.
96.
i\IT,Ą<\7.YNY saneC'Zk<>W<!' I
KUPIĘ stare meble. tel.
r~ii:: 1 t.()1"\,('l,We S'Or?'IPli..t„111
57-66-7~.
13804 I!
~1-18-Q2,
1:!754 g - · · ••
SPRZEDAM 1000 mb tka· PlT'~~AR"T w:ó~r>be-t""'°''ve
=~~1!l!!~i!5=i~!~:?!:
n!n oościelow:vch . ~u 7
~"'n'mil;:<>we o•a.7.
qlfR"
klenkowvch. Zawilcowa
.„...,.,.-'!~>n.
- 1R-"'~-21
12.
32775 g
111-~~-;;o
1~1'141 "
MASZYNISTĘ offsetoweWANNĘ żeliwną 140 cm.
..Ą'l'~TH" llOO XL YC 12
go
kobiety do prac
.. Polaroid"
color
m<>nit,.,r l\T"">f111i"
introligatorskich. pakosprzedam. Tel, H-01-34.
c:11,..70Ą~,,.,
ł>-t-O!i-'>fł.
wania zatrudnię. Kre32746 ft
cia 4/6.
SPRZEDAM •
maszyrę
' ANGIELSKI 43-2.9-10 dziewial"ską .. w;:it,a,s" ..
,t.l.&lńska
1316.3 ,g
're1. 336-H po 1a „.1,e- • • „ •••
PRZEDSIĘBIORSTWO :z;astochowa.
~w· ~
....._
graniezne zatrudni inNEPTUNA" zamier.ię na
żyniera
elektr.onika z
p r-z,enośn v
1ub sp rze· SPRZEDA:-.t .. SyreM" p-o
praktyką na stanowisku
"'·ypadku 55-32-73.
dam. 86-93-39.
kierowniczym.
Listy
1~911 e:
13744 Biuro Ogł<i"zeń.
Piotrkowska 96.
PRACOWNIKA na wtn•skarke na pół e~"l'u w
ŁODZKIE PRZEDSIĘBIORSl'.YO
Rze:<•w .e zatrudnk tel.
84-89-62.
13,15 2
INSTALACJI SANITARNYCH

8.25-20
11.00-20
RADIALNE
900-20
10 00-~0
12.00.;.....20

...
...
...
...

czerwca 1987 roku

•

6.so-r-.1

b1

oraz masażu kręgosłupa.
Zgłoszenia telefoniczne do dnia

1111111111111łl1111111 lll llll Ili Ili Ili Ili I li I Ił 11' 1111U11 Ifi

DIAGONALNE I R DIALNE ·

Usługowo

5
E
i5

... ...

„TRABANTA"
eombi
(1983) - s:p!'zedam. Tel.
84-56-56.
32798 g
LEWĄ. przednia podluż·
nic~ do 125p kupię.
„Commodo!'e'' C-16 .sprz,edam. Tel. 13-12-80 .
w dniu ogło5'llenla: 17-20.
32788 g
SILNIK VW 1600 - na
części. parę dr.zw.i
st>rzedam. Tel. 36-60-21.
KonTad.
3W:)5 I!

WYROKI

SĄDU

Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Ło
dzi z dnia 4 lutego 1987 r. Stanisława Adamczyk. ur.
listopada 191G r. w Bielawach, córka Walentego,
zam. Lódź, ul. Uniwersytecka 23 m. 126, skazana zo>tala na karę l roku pozbawienia wolności i 180.000 zi
~rzywny, konfiskatę mienia w częsci i podanie WY•
·oku do publicznej wiadomości za spekulacyjny handel alkoholem.
2959-k
19

Prawomocnym wyrokiem z 6 lutego 1987 r., w~da
nym w trybie przyspieszonym. Sąd Rejonowy w· 'LOdzi
Chmielewską, ur. 17 grudnia 1925 r. ,
córkę Józefa. zam. Łódź. ul. Nowotki 842, na kaTfl 1
roku 1 6 miesięcy pozbawienia wolności z wąrunko
wym zawieszeniem jej wykonania na 4 lata. 200.00l.l 1:ł
grzywny i podahia wyroku do publicznej wiadomości,
za to, że nie posiadając zezwolenia sprzedała z zyskiem ~3 butelki wódki. którą nabywała w 1kle:m~h
skazał Stanisławę

„Pe\vexun.

2408-k

Sąd Rejonowy w Łodzi. prawomocnym \VYTOkiei:n z
dnia 1 grudni11 1986 r. skazał Andrzeja Brożka, ur.
18 sierpnia 1951 r., syna Władysława. zam. Łódź:· ul.
Wigury 34 za kradzież zuchwałą pieniędzy w kwoci!!
52.500 zł na szkodę osoby fiJ.ycznej. na karę 2 lat nozbawienia wolności, 80.000 zł grzywny i konflskaty
mienia w całości z podaniem wyroku do publicznej
wiadomości.

l:Ui-it

Sąd Rejonowy w Łodzi, prawomocnym wyroklo:m z
dnia 20 sierpnia 1986 r. skazał Krzysztofa Szymańskie·
go, ur. 26 sierpnia 1956 r., syna Ryszarda, ~am. Łódź,
ul. Słowiańska 16 t Uenryl<a Grzegorczyka, ur. 9 kwietnia 1949 r., syna Stanisława. zam. Łódi. ul. Słowia!i
ska 10, za kradzieże z włamaniem różnych artykułów
wartości 55.860 zł na szkodę PHU .. otex" i PSS •.Społem" w Łodzi na kary po 5 lat pozbawienia wolności i konfiskaty mienia w całości, a nadto na kary
grzywny Szymańskiego na SO.OOO zł, a Grzegorczy.i.a
~a 70.000 zł z podaniem wyroku do publicznej wiadomości.
·
ill1-k

m6w. Zimniak, 57-23-62.
30073 g

CYm.INOWANIE.

lakie-

rowanie. Kluszczyński.
R6W111iez f.ns-tvtuc;om. 43-91-62. 87-20-56.
5659 g
MYCIE okien, 5przątanie
wn~ In:stytuciom rachu.nikt. Wieoka 86-25-82.
31901 g
.MYCIE odkien.
Krótkie
foetm-in·:v. Rachunki. -

36-87-33.

7- glęboklir żalem zawl;idamiamy, że

nasz

były

pra.cownik

imarl

ZENON DRATWICKI
W~'razy l:'łębokiego wsp6łczueia

dają:

Rodzinie

skła

DYREKCJA, KZ PZPR, RADA PRACOW·
NICZA, ZWIĄZKI ZAWODOWE, WSPOZ.·
PRACOWNICY z ZPDz, „DELJ'A",

Śdiiu'bel.

31283 2
MYCIE okien. sorząta
ni.e rachunki.
36·55-40. Jachowicz.
32$133 g
UKLADANIE glazury. 86-42-43. Ka.-r1ińos>ki.
33916 I!
FILMOWANIE
kamerą
vid-eo. Piotirk<>wska 142.
51-98-24, 36·06-67.
Ra-i
dornsk!.
338!9

ł.ączymy się

w b6!u I talu z

naszą K 0 !efanką

JADWIGĄ PIETRZYKOWSKĄ
po

mlercl JeJ

I
I

MATKI.

I

DYREKCJA,
RADA
PEDAGOGICZNA
I PRACOWNICY SZKOŁY PODSTAWO·
WE.t 111: 70.

.„________________...
DZI

NIK l.ODZKI nr Hl (11359) I

Dziś

Miłym akcentem rozpoczęły się wczoraj~e. obrady Ra.dy Narado·

wsi Mileszki,,
czyn Górny •.
Włączone' do
skie . opejrriliją
[zamieszkiwany
·szkańców. ·

wej .m. ł.11da<i. Wręczono nagrody laąreatom konk11t1u „Mlstrz,.GOl.podainości" za 1986 r. W kon"ur,!,le •tym . uczesłnlczylo 14 jednostek
stopnia podstawowego. w grupie gmin 9ierwne mle-,fSee··tajęla rmtna Zgierz, drucie - Brójce, trzecie - Parzęczew• ·w ··grupie mi••t
zwycjętyl Ozorków. PoiJadto dwa równorzędne wyrótnienia ptzy"':
znan~ mia~tom-l'lllinom Aleksandrów Łódzki I Stryk.ó\}'._ . "
•..
Następnie przystąpiono Jo jed·
nego
głównych punktów obrad

Radni

z

propozycji zmian w podziale
administracyjnym woj. łódzkiego.
Wiceprezydent Lodzi
Kazimierz
Jujka. , .oraz przewodniczący Komi·
sji Planu · Gospodarki i Finansów
RN in. Lodzi - ~bigniew Waw,=
rzaszek
szczegółaiitl:io przedstawili
radnym argumenty przemawiające
za poszerzeniem granic zarówno
Lodzi jak i Aleksandrowa, Konstantynowa Ozorkowa. Pabianic i
Zgierz.a
Granice Lodzi nie były w zasadzie zmieniane w ciągu ·mi·nionych 41 lat. Drobne korPkty, przeprowadzone w lata.::h 1958-1964,
nie wpłynę 1 v zasadnic1..o na kształt
i ~e!kość naszego miasta.
Powier'f chnia Lorl7! w porównaniu z
19411 r . wzrr>sła z 211 5 km kw,
do 214.3 km kw. . natomiast lud· ·
ność oowiekszyla sit do 1985 r.
o ok 60 proc w stosunku do
1946 r. Gdy porównamv Lódź z
innymi w1eit,tmi miastami - ustępuje ona pod
wzgledem powierzchn'
Poznaniowi czy WrocławoWi
przewvżstając
je z.nacznie pod względem liczby ludności.
·. i ·gęstości z:;iludn1en1a. W Lodzi
.mamy dzi& najwif'kszą ~ęstość ta. ludnlPnfa w kPaju - 3.970 . osób
f Oa I km kw. Dalszv rozwój Lodz1. uralezniony ies• więc od. n·o·
wych terenów potrzebnych budownictwu miP•zkqniowemu wieloro·
dzinnf'mu
jednoro<izmnemu
a
także . dla lokalizacji Innych pla„;ców:e-k niezbędnych "Ila obsługi · i
życia miasta.
.I !;)praw.a .t.a,. była omawiana .na
'sest• RN m: Lodzi 10 · listopada
ub l'OkU kiedy to przedstawiQnO
warianty lll'lian ~ranie w pod-zla·
Je admini~tracyinym naszego województwa . Pl'> kilkumiesięcznych
kon„ultaC'ii1ch społPcznych wczoraj
na sesji RN m Lodzi wrQconO
do tego, iak:i:e wa:i:nego problemu
W rivslrusj; na !Pn temat iabral'
,E!łos· K. ZaęaiPwskl, Z Połoński
J Ante?.ak. R Marciniak M. Sze
w.czyk, J Wiśniewski, W. Ple·
trzak S Greli W. Darmach, L.
8t'!no1f I S Załobnv
W większości
radni wypowiadali sl.e Ul dokonaniem propone>wanvch zmian- adm1nlstracvinyeh
ale były także WVl)Owiedzi t>rzeciwnf' prz,vłaC'Zen11,1 d~ f,Qdzł . Wi>
ltltna (radnv l\J . Siewazfl~) oru
Nowosolńei (radny W Plełrtak).

I

stantynowa. Ororkowa, Pabianic i
Zgierza
'
· ' .,
Zmiany te będą obowiązywać od
I stycznia 1988 r
Podcz;ts wczorajszej sesji radni
przyjęli informacj~· o .l.'.ealizacji uchwały R.N m Lodzi w sprawach
dotv.cząaych działalności w zakresie. lmlt.ui;y • działalności Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej
(doko·
nano również ·wyboru na nową
kadencję grup kontrolnych IRCh).
Wysł\Jchano takż„ .informacji o a·
ktualnej. sytuacj• w budO'l"lmktwie
(w ciągu 5 miesięcy· br. prze·ma2:cmo do u:i:ytku 999 mieszkań, tj.
22.4 -proc: pla·nu- r<icznego, a do
odbioru na czerwiec zgtoszono 550

W' gprawte
zmiany · graniC, ·m!Mta. . Lodzi. w
wyniku której wiącza się:· qo dziel•
nicy Bałuty _,. i. gm Alek.śandrów
obszary. wsi Romanów. Sokołów i
.Zimna Woda z gm · Stryków obszary wsi Nowe Moskule, Nowy Dnielnik I \Vifanów. z gm.
Zgierz - cześć ~zaru · w!'I Nowe
Lagiewnl1':i; do· dzleinicy Górnej
- z . gm Brójce . - oblllz.a.ry wsi
Wiskit·n-0 I Wiskitno-A t.as, z gm.
Pabianice - ·obszar wsi Laskowi·
ce, z gin: Rzgów' ~ ,· obszar · wsi
Bronlsin z gm Anqrespol - ob·
szar wsl Hu.t~ Szklana; do dziel·
nicy Polesie - i miast.a. Konstantynowa - obszar ·o powlenchnl ·
330 ha, z gm. , :.Ąleksandr9w - część
obszaru
wsi· l\ntoniew
obszary.·
wsi Huta Ja·goćfniea ' Jagodnlcii' '
z ' gm. Pabianice - obszar wsi
Lublinek; do dzielnicy W,idzew z gm. Andrespol obszarv wsi. An·
drzęjów Fellksin Neey i SąlJlecz..
no, z gm .. Nowosolna · - obs~ry
> głosów podjęU. Uchwalę.

mieszkań).

We

wczorajszych obradach
uczl'onek Rady Pań
stwa - Aleksander Legatowicz, I
~ek;rE>tarz Kl. P?:PR - Józef Niewilldomski,
prze'lv?ilniczący
RL
PRON Jer.zy Jabłkiewicz. Obrady prowadził przewodniczący
RN =m. · Lodzi : - prof. Mieczysław
Ser~inski.
· '
kr.)
czestntcż.yli:

u.

Gl-EŁDA .

sytuacja cenowa zaczynała się sta·
bil,izować.
Ekonomia
i zdrowy
rozsądek wzięły górę . Wraz z Po·
Prawą pogody ,
na łódzki bazar
przyje:i:dżało
. po kilkaset pojazd6:w.
.Od . kilku tygodn.f ceny wywo-

ławcze

na

giełdziP

utrzymują

się.

dla

poszczególnych roczników, na
stałym poziomie. Każdej niedzieli
widzewski
bazar odwiedzają ty·
~<:e . łodzian r · przyjezdnych. Wybór zn11komity.
Giełdowa oferta
jest
w stanie zadowolić najwy·
bredniejszych. :, Wszystko wskazuje
na to. że podobna sytuacja
bę
dzie utrzymywać się do jesieni.
Wakacyjne ·wyjazdy i żniwa nie
powinn·y
w
sposób zasadniczy
WlJłynąć
na handel samochodami
1 motocyklami. Nie zanosi się na
radykalniejszą zmianę cen wywoławczych.
_ . _ . ... _ .
Oto .w vbrane notowania na t>Ół·
'tO;Cw 1987 ró'ku; „Fiat . 1Mp" -

r

'!T•lt~ )~w•~a. }ltn'Yi'ń~I·.

Pleeak ·. zaaiast
• •
tabliczki mnozen1a
Dziś o godz. 20.40 ócljedzi'e ze
stacji Lódż-Chojny pierwszy w
tym sez0nie specjalny łódzki . po•
ciąg kolonijny. W kierunku Trze·
bia.towa pojadą nim m.in. dzieci
praoowników ZPW .Tomtex"
z
Tomaszowa, WZGS „Samopomoc
Chłopska" z Lodzi, uczestnicy kolonii organizowanych przez Dzielnicowy Zespół
Ekonomiczno-Ad·
ministracyjny Szkół Lódź-Polesie.
W sumie tzw. pociągi nadzwy·
czajne zabiorą na wakacje z na·
sz.ego regionu ponad 12,5 tys. dzieci i młodzie:i:y. Prawie tyle samo
będzie miało zarezerwowane miej·
sca w pociągach tzw. normalnego
kur<sowania.

{W. 1\1.)

„Polonez"
1980: 1.280. 1981:
1.320. 1982: 1.400. 1985: 1. 700. 1986:
2.150, 2.300. 1987: 2.600.
„Skoda" - 1975: 450. 1978: 700.
1980: 950, 1.150. 1982: 1.380, 1983:
I 350, 1.400.
„Trabant" - 1972: 230, 250. 1977:
340, 425. 1979: 440 500. 1980: 515.
540, 1983: 680. 1984: 770.
„Łada" 1917: 650, 720. 1978:
770, 830, 890. 1981: 1.130. 1984: 1.680.
pelt

a.le takie ·ei,-·>,kt6rzv uda.jq sit·"~
tamtędy do .olrodka turyatyei- ·"~
ne,go · przy Stawach Steftifr,$kie- .

.'< Prokuratura- Rejonowa . dla dilel·
nicy ·ł.ódź-Sródmieście skier Jwała
do S~u Wojewódzkiego w Lodzi
' (
akt oskarienia przeciwko l<:rzysznie·
łofowl , Sz„ któremu
zarzuca się
.
'
. .
popełnienie
w ciągu niespełna
„Zimowy tei~!oii:•
z Poleśill. ; dwóch
miestęcy
at dziewięciu
4zwonil w : •.Dll"„w ~iśtopa~zte.„ · przesti:pstw.
Wtedy to objee11no . ,lokatorom ,
'Z marca jegomość ten wybił medomów 'przy · tit. . Za.menhofa 21·
talową rurk11 szybę
w drzwiach
i Zielonej 16 na.i;ra.we da.chów.
Juventusu", ·wszedł do środka i
Obydwie sprawy ' pfiypomin.a,,skompletował" IUp wartości
po;
Himy już w · te; 'l'.Ubryce, wienad · pół mln zł. Wynieść go nie
rż(łC ie , któ~ 2'. .Pt;J.f . ~o iirze-,
ztfllżył, bo został
zatrzyma.ny. W
czyta.
,
, . ,
.
. .. . .
łr.a.keie śledztwa wyszły na jaw poE{.ończy się wi.ósna, li miesz,
zostałe grzeszki
Krzrsztofa
Sz.
l>an'ia nr 45 pt;y 'ul. Zam.e nho·
, 3. .ma.rea włamał się on do restaujlT. i nr 9 = ))l'zfJ , ui.· Ziętonei.
racji „Rajdowej", w .lutym „obrowCiąz s4 zalewa.ne . .podcza;(desz-·
bił" ·dwa ,,maluchy'', „Fiata Uip",
czu. Wiemy~ iit "w PGM . urię-·
„P(lląnęza" i „Volkswagena"'. Poduje no,w,y t1.11rekto.r ; -a.le klo·
H , tym uktadł dwa złote pierścion
poty , l\)Jc.a torów 1q stare.
. •·
ki, złoty łańcuszek, futro z nutr.ii,
: w.. .111.
płaszcz, · kurtkę, radio, adapter I
I ~sł.

' .

•

,.

·Dyrektorz-;t
·~

Na l?.eryferiach •••.. _,
Niezbyt dobrq lekcję wycho-,
wania daje przejazd .ul. Pa,triOT
• . tuczną w Łodzi. Wlaściwie ..trze-.
,ba, . by. mówić o próbie prze~
iatdu, ponieważ już po kilku. nastu metrach można urwać zanawet w samocho' )Dieszeriie
. dzie
terenowym.
Mieszkańcy
mówią
ie ta,k ,1est już od co
najmniej 25 lat. Przed każdymi '
, wyborami pr.zyszli radni .obie. cujq, źe stan drogi
poprawi ·
• si~,„ Z ul Patriotycznej korzystają nie tylko jej mieszkańcy, .

.

=

lZ-lL

.•

.

'

TEUEl"ON.' Z4-UF ANIA
11 clątą problelllchvlł

-=.·.

----

-·

WAZNE

-

Pogotowie l\10
Straż Pożarna

·Pogotowie Ratunkowe
lnformac.J„ · •lużby zdrowia

57'"'9-31

lnforwacJa telefoniczna
Informacja kolejowa
lnformacja PKS
„ D'W . Centralny
, 1nformacj" \\:ulturalna
1ntormacj~ PKO
.,Pogot.owl• wodociągowe
PO.!fOtOwlp energetyczne1
·Códf Północ
·
l.ód• Poluclnle
Pogotowi• '!azowe

LUNAPARK (na Zdrowiu) czynny oodii!enrme od gOdz. 10-t0,
· w dru wolne Od l)racy od godz.
10-21

OGROD. BOTANICZNY od (odz. D do zmroku.

999 . . ,
' ·

36·15·19

10~11.

KINA

913 ·
36·55·5.5 31·91·0i
32-8ł·03

36·32•11

11-is-es

, BALTYK
„Orl:\I Temłdy" . od 1 lat 11 - godz. 10, 12.SO, 19,
"t7.30, 20.
·iw ANÓWO -

lllUZZA

HiSTORll

RUCHU REWOLUCYJ'·

NEGO (Gdi!lnśka · 13) ' godi. 11~17.
ODDZIAl.. RADOGOSZCZ (Ztlerska 147) godz. 97-Uł.
.
,
ARCHEOLOGlpzNJ!i ł l:TNOGlłA•
.FlCZ~ Cp'!. Wo!Tlołcł Hl .ted21.
11-18.

czyrui)'

KĄPIELISKO ,,iALA" (ał, t1n!l
4) czymi e w godz. te-18 a w
dn! wolce od l)r&ey w
1odz.

nieczynne.

.

HISTORII loll.t.!ITA LODZI (Oll'Odowa ·. lS)' lfii"lłz. 1i.:.:-1s. ,
7ł•3ł·SI ·' Wt..OKIENNfct'WA.; . <Pł~a
Tł-H•tt
282) Rodz. 111-11: ·· · ,. · •
·
!IZTUltl (Włęekewtdcłqi ie) · 'łfSS·lll tł•U-tlo tn
ll!odz.„ H-1'1„ ~'';
.
Pogotowie dtwlcnwe
·MIA.l!ITA Pi'lłLUftłS t . ·ftll~ .. GM.
11•1T•„l Tł·łfl.łl
. StttUn"8du , 0 ~Qd,s. 1~19. : ,

„Pan Samochodzik
- l)Ol.
· I· nlesamo~ity dwór"
b.o. godz. 16; „Komandos! z
Naval"O'l'IY" - ang. od lat U irodz. 18.
·Seans nocny z czytaną listą dla·
· łogowa . - „Swladek mimo woli"
- USA od lat· 18 - codz. 20.~o.
PRZEDWIOSNl1!l - „Orły Temidy"
- USA od lat lS - godz. tł.33,
lUS. 19,
POLl!:SIE · - .,!'lpOll6b na wakac!& Bo'l1al t Lolka" - pot, b.o.
l!od%. IS.SO: „S08kłe ciała" U!'IA M lat tł" !lodz. tT, li
Wł.OKNIABZ

-

Na drogach
Jedna osoba plC)llios.ła śmier~. a
rainne w wyru•ku 51
wyipadików, do jalkich doszł.o w lTlli.nionym tygodnLu na droga.::h Lodzi i województwa. ZanotClwano
takd:e 23 lroUzje bP..z ofiar, zat.TZy
mano 27 niehrreźwy::h kierowców,
z których jeden sp:>wocbwal wypadetk, a trziech - k.ol:izje.
Pechowym
dn>lem był piątek,
ktledy to d-OSdo aii; do 13 wypadków, iz krt:ócych sześć riawinionych
zostało -pnzez dzieci. W ciągu tygodnda az dziewięcioro dizieei padło ofiairll wn>adków.
(ab)
62 cr.ootaly

.,Crltłl!ft"

„

Nie ma •innego
wyj~cia?
D.zwonllii wciwrai dO ·nu 'CQ'tel-

n.i~y,

oburizeni wycinAniielli

IZClro.-

·wyc'h dwevir l'OSllących \v.:iicilut ul.
Gagair&n.a. ' Gdy nasz re<porlter zja.wil się na miejoou. ok. 10 drzew
było już powailonych. ~aoownicy
Lód:7Jkiego Pnedsiębions• twa Oitrod·
niez.ego ośW'iadozyli, :i:e mają wyciąć jesz.cze ok. 20.
Powód?
R-0.snące od mniej więcej dwudziestu łat na trawniku drzewa koi.i·
duj11 z magistralą
wodociągowa,,
która będzie
tędy przechodziła.
Samym „drwalom" było przykro
te musz11 'ścinać zdrowe drzewa.
których w mieście
cora.z mniej.
Nam t.ei jest smutno, a mieszkań
com ni. Gagarina - najbardziej.
(ab)

Komunikat
Osoby,
na których szkodę
w
1986 r. Gerard s.. pseudonim ,,ziu·

Najkrócej na 6wieci1 trwa..tok
w Zduńskiej Woli, Przed kilkoma dniami prezydent teco crodu proklamował, na ałlnach,
„rok powszechnego po~lr.o
wania miasta'', W mieście ma
byó posprzątane do 11 wndnia,
kiedy to rozpoczną się ,.Dni
Zduńskiej Woli".
Z pros\qo
wyliczenia wynika, że zduńsko
wolski rok ma około dwunasta
tygodni.
Dosti·zegająo
wicie plusów
wsnikających z takiej reformy
kalendarza.
np. automatyczne
przedlużcuie
życia do kilkuset
lat, co zawsze bylo marzeniem
ludzkości, przestrzegamy przed
popełnieniem nietaktu,
jakim
teraz będzie śpiewanie w tf)D
mieście tradycyjnej do niedawna pieśni •• Sto lat!"
DY'l"ekcja CPN
zawiadomił.a
nas o otwarciu nowej stacji
benzynowej przy zbiegu al.
Włókniarzy i ul. Teresy,
Informację o tym wysłano także
do Urzędu Miasta Lodzi. a konkretnie do Wydziału Handlu l
Usług. 'fen wYdział juz od paru lat nosi inną nazwę, zosial
bowiem podzielony na dwa.
W CPN nikt tego nie zauwa•
:i:ył. A wnioski? Każdy je eobi•
może łatwo

sam wvcią~nąć.

- Gnądki zryte, · trukawld
rozkopane - narzekał działko·
wicz do sąsiada. - 'J'e krety
są gorsze od Wezuwiusnl
Sąsiad wziął gumowY wĄI t!o
podlewania, jeden koniec wsadzi] w świeżo wykopana przea
zwierza dziurę, a drugi." nas•·
dził na rurę wydechowa królowej szos - .,Syrenki". Zapu~lł
motor.
- One tego nie zniosą, tep
nikt by nie wytrzymał!
Po godzinie silnik wyłąezó18.
Minęły dwa
dni.
ZWJcięll!J'
spod znaku Wezuwiusza Pl11szli rankiem na swe działki i
stanęli ;jak wryci. Na katdej z
działek było ponad sto świetJeh
kopczyków! Widać kretom zro·
biło się duszno od
spalin •
.niebieskiej".
Z U'l)Orern godnym lepszej
sprawy telewizja slfrwule nam
ulubiona przez red. Smarzew·
skiego gimnastykę artystyczną.
W sobotnie popo?ud'llie sprawoZidanie :r. tych zawodów nadano
nawet przed Pucharem Elul"OPT
w ·Iekkiei atletvce - dyscyplinie, bąd:! oo bądź, :i:e stazem
równym oo najmniej
historii
olimpiad. Z musu obeirzeliśmv
- jedna pani drobna i mata.
chodziła nogam! po drugiej
_,
dużej i potężnej. Czvtelnilmm
pytającym nas czemu ci akrobaci n ie występują w namiocie cyrkowym odpowiadamy. tl
nie wiemy,
choć z pewno§cif
tam iest łs>h mieisce.
Doktor Zbigniew K. opo
dział nam o swojej babci,
ra dożyła 9'7 lat w d
zdrowiu I nadz.wyczaj IJP
umysłowo.
Pewnego razu -J
tor uznał, ze powinno si(1e
jednak na jakiś czas zaotłlll 0 •
wa6 relanium, czy teł etf P.0 •
dobnego \V działaniu. lliflc~,
gdy to usłyszała, rzeelfl ·
nie! Nigdy nie brałam fełarstjw
więc i teraz
nie pd>lebU ę
Modabym się ,ieszcze 1ra Ie t -

tek",

podający
lllę za pułkownika
n i ć.
Polsldego, wyludzlł pienią· , Uzależnionych od ,,IJlień Doctze, prol!QJOne s~ o zgłaszanie się bry!" zapraszamy na ,latro!
do Pr&kuratury Rejonowej dla dZ1e1·
Telefon: 33-41-10.
nicy l..61H-Polesle, ul. Próchnika '7,
pok6J 1 (D piętro) 'li' IOdS. 1-13,30. IJ------------~

Wojska

, 811, Lutomierska 148, ol.flllpljskA Ta,
Piottikowska 67.
Pabl>B4'11ce - Armil czerwone:! 't,
WOLNOSC
„Jllle4d1roniaal1
Hr.ODA GW ABDIA „P~t
Konstantynów - SadDWa 111,
morderca" - USA od lU LI Głowno Lowlcka 83.
do przyszłości" USA od Lat
lfOdai. 10, U.li, l'ł.111, 1', 19.st
lZ IOdz. 10, 1.2.lS lł.30, 17, 19.30
Aleksandrów Koścluszld ł.
Zgierz - Sikorskiego 16, D l\•
1 MA3A - „Imperium kontrata·
WISŁA „w-ny illnilq
'li'
browskiego IO.
MonaOl'ldum" - ju.g, od lat li
kuje" - USA od lat 12 - godz.
ozorków - Arrnlł
lS; „Ucieczka w noc" - USA
llodm. 10, li.IO, li, 1T.39, •
od lat 18 - godz. 18.15.
ZACB1"TA - ,,NWmiertelnF''
POKOJ - „Elektronicmy morChirurgia urazowa - Szpital fltl.
an1. od lat 11 - locha. 10, 1t.tl,
derca" USA od lał 15
lł.30, 17. 11,30
1odz. 15, IT, tł.
Kopernika (Pabianicka 62).
Neurochirurgia - Szpital Ili·
Skłodowsklej-Cuńe
(Zgierz, P\"
TATBY·L:n'ND - „PllJ' '"1dnJ"'
ROMA. - ,,lW41JrZym Wu Daing''
- USA - golk, łlJ.1; W Mahłński od Lat Ul godz, 10,
rziiczewska 35).
Okulistyka _ Szpital 1111. SkłO'
12.15, tł.~O, tT, 19.30
IM n1e~:v seam odbędsi• .
dowsklej-Curle (Zgierz, Parz~'
Ilię w klnie „'11MrJ'"
ITOKI - Klub "Fllm6w Dz!eele·
ITUDIO ,.za,,tlb1C11111 !!:ecll1'"
oZew'Ska Sii),
Chirurgia dziecięca - Szpl<
cycb „RELAX" - „!:. T." - wł. od lat li - IOdz. 17,
tal Im. Biernackiego (Pablandce,
19.30.
USA b.o. godz. 15.
STYLOWY „Na cranłey''
Klub Interesujących
t!lm6w
Karole-wska 68)
LarvngoloE(ia dziecięca - Szpi„OSCAR" - ,,Purpurowa róża z
USA Od lat 11 - godz. 18.łll, lt.
t.al ltn. Konopnicl<iel
(Sporn a
Kairu" - USA od lat 15 godz.
TATRY - MAl..lł-ITUDY.JNB
18.
3G/1in)
•
Cl1irur,!(ia
szczękowo-twarz_c>W a
„Jak tyć" - poL od lat 15 SWJT - „Powrót Jedl" - USA
(K
O:lSzoital
tm.
Barlickiego
godz. 18.
od lat 12 - godz. 16, 18.30.
cif1skle!(o 22).
D;itM - „Nłesam.owlty jefd~ea"
Laryngologia
_
s~pital Im.
TATRY - „Zagadka ni eśmiertei..
- t.•8A od lat 11 god._ 1s.so,
noścl" ang. od lat 18
Biernaolciego (Pabianice, KaroUSA od.
13.30,

c:zymie od 1-18, kasa do

.'

99'1.
998

(l)itbrol\!Ekł.,;

• • •

· . ZOO , dla kobiet
· 1T

ANONIMOWI ~ ALltOHOl;ICY
· tiel, , dla Jadzi ' 1 troblemem· al•
kobolpwym - ~7-st·it (ponie·
działek - pllltek n-111·;:

TELEFONY

.MIASTA ZGIERZA
10 21) godz. 10-15.

.

.

(

::

·

w godz. 1~!2.
l'ELEFON ; DLA RODZICO:W
33· 21,99 - pąrady w:vchowawcze, cz:vą;ir · od 1JO!llellz,ałk.u . do
piątku w 1048. lS-11. .
·

Wszystkich zar.zucanych mu czynów Krzysztof Sz. dopuścił się bę·
dą,c pod wpływem alkoholu.
(ab)

obiecuj I

TELEFON. ZAUFANIA
. IS-IT•ft
Ml.ODZIE'ZOWY ' TELl!ll'ON ZA•
UFANIĄ. ' - 33·.I0-66 czynnJ
ód
ponledzląlku ·· do ·pl!ltku w 1ods.

1

„

kolonijnych
na. trzy godziny
przed odjazdem katdego z nich.
Qopiero wczoraj podłączano tam
apąrat telefoniczny. !\lamy nadzieję, że już działa: A oto jego numer: 32-46-13 Obawiamy się, że
rodzice będą musieli często z niego korzystać. bo z informacją i:iie
jest chy ba najlepiej,
skoro np.
jedn a -z matek wysylających swe
poc iechy dzisiejszym pociągiem do
Trzebia towa dop iero przedwczoraj
do wiedziata się. że · dziecko odjeż
d ż a z Chojen, a nie z Kałiskiego
jak ją poiill:formowali organiz,a torzy koloni·i.
(ab)

Specjalnych pociągów kolonij·
nych będzie 17 przy czym 15 od·
jedzie z Chojen a tylko dwa z
Dworca Kaliskiego to skutek
toczących się na nim prac. !\limo
to właśnie na Kaliskim utworzo·
no Informacyjny punkt· kolonijny
(w szczytowej części budjJ'nku stacyjnego, wejście z peronu Il Jest
on czynny w dni robocze od 9
Formalnie aik!cja oddawarua r.bę.d·
do 15 i w dni odjazdów pociągów nych telefonów przez inst:vtuc1e
nie została jeszcze za,Jrońcron'l, ale
właściwie
ni!k.t już ta.kiej chęci
nie zgłasza. W oią,gu maja i czerwca Wojewód2lki Urząd Tełekomu
n hkacjj przy'jął 245 walny·ch numerów, z czego najwięcej
oddały
m. in. UML, WUT, Zespół Ele1975: 300. 1976: 315, 330, 1977: 350, 375. k:troci.eplowni im. Lenina
oraz
1978: 380, 400. 1979: 420, 445.1980: 460, PTHW.
480. 540. 1981: 530. , 550. 1982: 580,
- Rozpoczęliśmy już przyznawa600. 1983: 615, 630, 670, 690. 1984: nie telefonów - powied'Liał uam
720, 760, 770. 1985: 780, 830. 1986: zastępca dy~e&tora WUT, Z. Ro850. 870, 910, 920. 1987: 920, 980, man()W\<j1k i, - Kry.terda. jaikimi się
1 ooo.
kierujemy. <Sil zawarte w na,,.'Ze>j
„Fiat 125p(FSO 1500 - . 1973: 280 <l'I'dynacji, ale w tej sY'tuacji zapr.zede
wsz:rstJ.tim
1975: 350, 430. 1977: 560. 11178: 590. decydowały
1979: 645, 670. 1980: 100. no: no względy hu:rna.n•iita·i:ne. Rozdzieloile
1981. 820. 1982. 910, 945. 990, 1983. do tej pory 62 numery otTZymali
1.070. 1984: 1.150, 1.250. 1985: 1.330, lmvalidzi i rodzice dzieci wymagających specjalnej troski.
l.450, 1986: 1.500.

la· sit' do . ootbWT .maja. · Powot•

go: '

kolonijny

pociąg

SAMOCHODOWA

Nim stę c)bejrzetiśmy 1 . jui mamy w .;ov· dw\ł.d;tjeste aiUgie w
tym roku gietdo~e sprawozdanie
Pora
pa krótkie Podsumowanie
tego .eo· działo !lie ' pa łódzldm ·a u·
tobazarze
przez .sześć miesięev
01erwszege> · 'półrocza:. "
.
Zaczęło
się od bardzo mroźnej
ł śnieżnej ·zini;ii . W·. styczniu I lu·
tym przy ulicy· · Puszkina '.pojawia
ło się z.aledwie
po . kilkad1lesląt
p_ojazdów: „Ran?lo'\l\rano wtedy .i:zad
ko. Certy ·. bvty ~ \!osć prz.v'padkowe
Nowy ' Fiat 126i:>'" nl.e orzekra~Rl
m!lionn złotvch Rzadko kledv za
szybą FSO 1500. . !"ok' prod
1987
wystawiano kartk• z kwotą 1.800
tvs. zł
'
'
Wiosną ceny ruszyły w iiórę,'
Był taki moment w kwietni.u.· gdy
za .malucha"': ·żądano 1 300 ' tys.
zł.
Cenv · w:vwoławeze ,Polone)
7ów" nieriadko'. p.r.zekraezały
"1
mln zł Giełd1)WY ha:ridel · opane>wata ner-Wowo~b · Ńle było. "fiojaz·
.dó~ ltlU'&r.'V.tb l\,ł . C'zteo:". .t>~t>

1t:t111e·

Lodzi tereny wiej·
obszar BO km kw.,
przez 12.823 mie-

Podjęt.() ró~iez uchwałę o zmianie g~anic
Aleksandrowa, Kon-

większ.ością

zdeeydowa.nl\

Wią

Nowosolna· ,i

•

pierwszy

li,

la,ł

lt -

17.30,

lfOdl.

l„

lUS, !D.

OKA (USA)

.• GNmllnsJ' ~błaj""
od lat li - lodL UO,

11, 1UO.

BAJ.KA ,O. l!C. Dezerterzy" poL od lat 18 - godz. U, 18.
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