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Piosenką o. 'przyjatnl harcerskiego zespołu „Krajki" z Pałacu Mtodtieży rozpoczął się wczoraj w Teatrze Wielkim uro-·
czysty koncert lnalłgurujący w naszym mieście Dni CwanO.wa. •
Uczestniczyli w nim radzieccy goście ze stojącą na czele delegacji Zoją Pawłowną Smołinl\ - sekretarzem KO KPZR w
Iwanowie. władze Lodzi z I selq'etarzem KL PZPR - Józefem
Kiemensem
Niewiadomskim, wiceprzewodniczącym RN
Kwiatkowskim i prezydentem - Jarosławem Pietrzykle~.

Najstarsza gazeta Łodzi
w

CT

Za serdeczne przyjęcie podzięko· żołnierzom radzieckim pochowanym
wala władzom i mieszkańcom Lo- w tymże padm.
(ab)
dzi Zoja Pawłowna Smolina przewraz z. pozd-row1en!ami
kazując
• •
tyczenia dalszej owocnej współpra
przyjacielskie
zadeśniającei
cy
W Centralnym Muzeum Włókien
kontakty.
Część artystyCŻną wypełniły. go- nictwa odbyło • się uroczyste otwarrąco oklaskiwane. występy radziec- cie wystawy· .,Tkanma druk.o wana
kich artystów: chóru Pałacu Kul- okresu rewolucji i pierwszych lat
tury i Techniki Wlólmiariy , zes~ w_ładzy radzieckiej_" · Wystawa popolu pieśni i tańca .. Włókniarskj święconą jest jednemu z najbarkraj", zespołu instrumentów · ludowych iwanowskiei filharmonii
óraz laureata wielu nagród. zespołu Meridian,

&!

Konferencja prasowa dla dziennikarzy
polskich i amerykmlskich

POSIEDZENIE
BIURA
POLITYCZNEGO
KC PZPR
29 bm. Biuro Polity>czne

Ł--oc;fai

'1

.Rozmowo
W. Jaruzelskiego
z H·. J,. Voglem
Na zaprosienie I sekretarza KC
PZPR Wojciecha Jaruzelskiego 29
bm. pr:'Zybyl z wizytą do Polski
przewodniczący SPD Hans Jochen
Vogel.
W pierwszym dniu pobytu Wojciech Jaruzelski i Hans Jochen
Vogel przęprowadzil1 rozmowi: w
eztery oczy. Jei przedmiótem by·
pogl11dów na temat
ła wymiana
kluczowych problemów międzyna·
rodowvch ze szczególnym uwzględ·
nieniem ~ytuacji w Europie oraz
stanu stosunków PRL - RFN. a
także możliwości l kierunków dalszęgo rozwoju kontaktów PZPR SPD.
Po południu Hans Jochen Vogel
spotkał się w Sejmie z grupą posłów. oolitolog6w, publicystów mię
dzvnarodoWYch i niemcoznawców.
Roi.mowv kontynuowane będą w
dniu dzisiejszym.

Wczoraj dobi,egła końca czterodniowa o!iĆjalna wizyta w
Polsce wiceprezydenta USA George'a ·Busha z małżonką. _
We wt·orek wiceprezydent spotkał się w Warszawie z dziennikarzami, a następnie udał się do -Krakowa i Oświęcimia.
W g·odzinach wieC21ornych G. Bush opuścił Po-Is-kę, udając
Śię w pod.ró:i; po Europie Zachodniej.

Odbyło się spotkanie radzieckiej
KL
sekretariatem
z
delegacji
PZPR. W spotkaniu uczestniczył
parinstancji
. I sekretarz łódzkiej
tyjnei - Jpzef Niewiadomski.
. Radzieccy i;ościP spotkali się
również . z przedstawicielami łódz
kich władz administracvjnych wiceprezydent11mi Lodzi - Janem
Nosko, Lechem Krowirandą i Longinem Wojtalem. Obecny był takKa7-lże sekretarz KŁ PZPR mierz Orzechowski ornz przedstawiciele lódzklei«> środowiska literackieg•o. Goście zapoznali się z
historią V>rlzi. jej osiągnięciami i
problemami.
Przed _ południem delegacja z
Iwanowa złożyła kwiaty prz-ed
pomnikiem Braterstwa Broni w
Na zdjęciu: efektownie prezentuj!\CY się zes1,>ół pieśni 1 tańca
parku im. Poniatowskiego. Jej
'Fot.: A. WACłł
członkowie złożyli również hold „Włókniar_ski kraj" z Iwanowa.

Dalszą częś'Ć konferencji wypeł
W godzinach rannych wi-ceprei:yden t Bush wziął udział w lron- niły pytq,nia i odpowiedzi. 'boty·
ferencji prasowej w Warszawie-dla. czyły one np. Wraźeń i ocen wipolskich i amery- ceprezydenta z wtzyty i rozmów.
dziennika.rzy
G. Bush kilk'akrotnie akcentowal
kańskich.
Rozpoczęła się ona od krótkiego otwartość I szczerosć rozmów, swe
wrażenie. że Polska 1 wywyraźne
oświadczenia wtcep!'ezydenta, któofi· szła z bardro trudnego okresu i
ry powiedział m. i.n.· Moje
cjalne spotkania miały rzeczowy sprawy· idą ·w niej naprzód. Na
charakter, były realistyczne i o- pytanie o brak wtdoc:zmych powocne. Moi polsey gosp-odarze nie stępów w .stos1,mkach gospoda.rswe czych. finansowych ,I możliwoś- •
wyrażali
ukrywali ni·czego
poglądy obszernie t jasno. Ja WY· ~o~~~n :: Wars·~~=~le G~o Ef~:h
polityki USA
jaśniałem za,sady
wobec Polski. Zgodni.e z przewi· stwierdzil. że USA będą popierać . . .
dywaniami - nie było porozumfe- konwersie polslciego zadlużeni1a za ...
ni.a co do niektórych spraw. ale lata 1986. 1987 i 1988 w .Klubie
zna-leźliśmy wspólnv grunt' w ln· Paryskim. Na pytanie o bard.ziej
n:vch sprawach w tym co do po-- lmnkretne. onrócz miłych i cieamery- płych słów do·- Polak6w I o Po·
trżeby oparcia stosunków
zob<>w1ązanle przywrócekaiisko-potskich nll reali·stycznych ' lakach.
konstruktywnych podstawach. Pod· nia normaltiYc'1 sto~u.nków gospopisane 1v Warszawie name poro- diarczych między obu kraj,;rm1 wizumienie w dziedzinie nauki i te- ceprezydent zapewniał o chędach
chniki symbolizuie możliwośei po- dok<i>nani•a te~o. Dalej th1111acząc
żvt~cwei \ praktycznej wspólpra(DaliSZY, ciąg na str. 2)
cv pomiędzv dwnma kratami.

.

Polscv biskupi w•nzvmie
We wtorek; pnybyh do Rzymu nod Biskupów, poświęccmy roli kapolscy biskupi na czele z pryma- tolików świ·eckkh w Kościele i
sem Polski kardynałem Józefem świecie.
W wypowiedz! ud-zielonej rzymGlempem I metropolitą krakowFranciszkiem skiemu korespondentowi PAP, prykardynałem
skim
Macharskim - na rozpoczynajacy
na str. 2)
się 1 patdzlernika Swiatowy Sy-

I k- d k
W "ł
G, BUSJia .A.
•
Oeena \VlZJtJ
V _ SpO praca po S fL .r.a Zl8C a
Tradycy1'ne - kontakty z SPD.
1

11

Hl\ co należy do pqlitycz.n~ :sensu wizyty wysokiego prze<fat;;wiciela USA w Polsce od teg(), co
wliczyć -by . trzeba do poczynań
wewnątrzamerykańi;kicb. choć dokonywanych na wyjezdnym.
Już teraz mogę jednak powiedzieć

· Wizyta jeszcze trwa - l}owiedzial J. Urban. - Władze polityczne
i państwa nie dokonywały więc jeszcze jej oceny. Poza tym prasa zachodnia, przede wszystkim amerykańska,
stwierdza. że pan Bush faktycznie
rozpoczął w Polsce swą l<ampanję
prezydentury.
l{andydowan!a do
Trudno byłoby mi niekiedy oddzle-

WIĘZIENIA

Pitts miał
Kodney
w
ub. sobptę
w
Sandpoint. w stanie [owa, jednak zamiast na własnym weselu znalazł się tego dnia w celi tutejszego aresztu.
nieszczęścia było
Powodem
jakie . niedoszły
ogłoszenie.
małżonek zamieścił w lokalnej
w nim o
prasie. Informował
własnym ślubie i zapraszał na
tę uroczystość wszystkich czy:..
telników.' Pt>ch chciał,' że 'l'azeta
z ogłnszenicm dotarła również
do policji stanowej, - a jeden z
40-letnl

ślub

zauważył,

fi"

ordoszenia nosi
Rodney Pitts
takie samo nazwisko. -.iak Inny
mężllz:vzna. poszukiwany list~m
w Tei!'Ończym przez polic.ię
ksa~ie za lłczne krad~ieże.
Przert kościołem okaz"'" się
· ~e Pitts z ogłoszenia i Pitfs z
Jlstu gllllczego to ta sama oso-

ba.

~Dalszy

opr. (zg)

mlędzynarollowe
NRD. w Roemhlld w TUryngil trwa c-tygodn!.owe
sympozjum rzeźbiarzy-ceramików, w których u~ei>tnh;zą artyści z li kraN/z.: Anna Pasz.kOWska s Polski, uczestnicząca w łycll
jów Europy.

warsztatach artystyemycb.
paździamikoa

br. obraWars·zawie
Il Kra]owY Zjazd StowaP.zietinika•r zy
rzyszenia
PRL. O tym z czym siow.a.rzyszeprzychodzi na zjazd i jakie
nie
problemy stanowie będą podsUw;ę
powiedział
zjazdowej dY'SkU8ji sekretarz
d:z.i.ennik.arzowi PAP
Andrzej
PRL
SD
generalny
Ziemski.

I

i 2

dować będzie w

W swym obecnym kształcie Sto·
Dziennikarzy PRL
warzysrenie
przekroczyło piąty rok. działalności.
Przypomnijmy, iż powstało QUO w
wyniku krytycznej r:>ceny pewnych
zjawisk w środowisku dzlimnl>lmrskim w latach 1980-1981, ale tak- ·
że nie uroniło nic z na:jleps:i:ych
doświadczeń polskiego dziennikarstwa na przestrzeni 40-led.a Polski Ludowej. Na nasz II Krajowy
Zja.zd idziemy więc jako orgiimiz.acja powszechna w środowisku
dziennikarzy, Stąd też, i.tk jak I
w naszej codziennej dotych<:ZS.SOwej działalności tak · l na zjeździe,
pbde:tm·ować będziemy w Imieniu
i w interesie całego środowiska
wszystkie sprawy I problemy zwią
zane z rel'lłejaml d'ZJ!ennilkarze społeczeA"
władza; d-z:iennika.ne -

CAF - ADN -

telefoto

I to fest r.a.stwo, ele także
sadnicza część nasiej pracy
probl~y dotyczące . warunków pracy I :i;yci.a ludzi dzienni1karskiego
fach'u oraz całej sfery doskonalenia Ich umiejętności zawodowych.
II Zjazd SD PRL, w przededniu
się znajd.ujemy,
którego wtaśn·ie

ciąg

na sitr

:f·.1 •„
J.

rzecznik prasowY
kontynuował
- że podzielamy wyraża;;:e
przez pana Busha pragnienie l dąźenie d'o _dalsze.i poprawy stosun-,

I

rządu

3„..:

n·

_J

K-±li~

między

Ponaszymi krajami.
ków
ze stosunki
przekor„•nie.
dzielamy
te majq fundamen1 w polsko-amervkańskich więzach hi.storycz.nych.
Rozmowy. iakie wireprezydent prowadził z Wojciechem Jaruzelskim

.
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W 273 dniu roku słońce wzeo godz. 5.34, zajdzie zaś

szło

o 17.17.

1~

Zofia, Hieronim, Honoriusz
Wera

w dniu dzisiejszym przewiduje

dla: Lodzi następująca pogodę:
zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże z możli
wością przelotnego opadu deszczu. Temp. maks. w dzień 12
st„ w nocy ok. 2 st. Wiatr sła:::
by I umiarkowany, ',Póln'ocno-;iiachodnl i północny.

Na m1eJ$Ce iratas.troiy sµ. ·e-,-;-<1pociąg poz Poznania i drono pociągi ratunkowe z -BY'd-1
przejeżdżając goszczy I Zającz,kowa Tcżewskie
_d-o Gd.yni.
Lodzi
przaz stację Terespol Pomorski go.
W celu zbadania przyczyn · wy.:
zde!'zyt się z pociągiem. towa.rowym. który z . nię wyjaśnionych padku p!'ezes Rady Ministrów poi·eszcze przyczyn wyjechał w tym wołał komisję rządową . pod prze- l
Ciśnienie o godz. 19 wynosiło
wodnictwem ministra komunikacjł. I
momencie z bocznego toru.
1000,1 hPa (750,2 mm).
obu Jednocześnie - w związku z ostatWy>koleiły . się lokomotywy
pociągów. cztery wagony pas~żer nimi katasbrofam1 kolejowymi pr~
zobowiążał
zes Rady Ministrów
skie i trzy towarowe.
Wedlug wstępnych ustaleń śmierć ministra komunikacji - do szci,,eosób, a rannych gół-pwego przea.nalizowa.nia stanu
poniosło sl!le.'\ć
1700 ..;._ U1·. J. Konarski, J,>ibezpiecz-eiistwa ruchu kolejowego
zostało 35 osób.
sarz.. działacz polityczny
I do przedłoż-eniia w ciągu 30 dni
wyroku
Ogłoszenie
1946 na poisied.zenie Prezydium Rządu.
Rannyrń udzieliły po.inocy eldpy
Mi~dzynarodowego Trybunału w
pogot·owia ratunkowego z Bydgo- oceny I wniosków w · tym zakreNorymberdze w procesie zbrod(PAP)
sie.
szczy I Swiec'!a.
niarzy hitlerowskich
„Bałtyk"

znaczenie promającej ogromne
gramowe i mery.t0orycme, wyłonizjazd.
na
11.śmy 263 delegatów
Reprezentują oni wszystJ!lie grupy
wiekowe. - środowisk.owe, są wśród
nich czlonkowie partii, ZSL, SD,
koledzy bezpartyjni ~ z prasy katolickii-eJ. Są to na ogół · Judzie o

Wypowiedź

·sekretarza generalnego SD PRL
- Andrzeja Ziemskiego

nia na dzisiejszym etapie pnemieJ!J/ i refo.rm - w naszym· kiraj.u? ,
J<ikie za<lania przypadają również
w tym naszej dzten.nikarskiiej organizacj•i ? Inne pytanta ·dotyczyć
będą na pewno skuteczności na•
szej dz.ienni.lOO>rski.ej pracy, a więc
stylu i metod funkcjonowania systemu komunikowania społecznego
w P.olsce. Warunki żyicia i pracy
naszego śvod-owi.6ka litanowić też
kolejny ważny
będą niewątpliwie
problem, który zjazd będzie . musiał
go oczywiście w
podjąć, widząc
szerokim kontekśCle społeczno-eko
nomicznych uwa-runk>awań, kształ
możl'iwości _ich
tujących obecnie
poprawy.

I

Kobiety l!ll!r po to, by je koa nlu p() h by Je rozu-

chać.

mieć.

I

- podkreślil ną
A. Ziemski - · by ca- I
le bogactwo problemów nurtują
cych nasze środowisko zostało na
zaakcent·Ozjeździe przynajmniej
wane. Myślę, iż II Zjazd umocni
r.awódo- dotychczas()we dzi.ałni.a stowarzymaeznym Jut dorobk.u
nieiklamanym szenia, kitóre zamknąć m-o:ima najsię
.w ym, cieszący
- od ilośeł do
autorytetem wśród kolegów dzien- prościej haisłem
j1a-koś-ci.
nikarzy, a talde czytelników.
Podczas obrad będziemy musieli Notowali
odpowiedzieć sobie -na pytania: jaRYSZARD ALTl"NSKI
dzieooikarzy I
k.a ma być rola
Chcemy

więc

zakończenie

jest zamm1ęc!em szerokiej kmmB1>r.awozda.wczo-wyborczej,
pan.U
którą' pneprowadzillśmy we wszyredakcjach
atlcich śl'Qdowlska.ch,
prasy, radl.a, telewltjl 1 agencji
oraz ośrod,ka.eh, w ~órych flmkcjonują środki lnl!W!owego Joomun!kiowan-la. W t<i>lru teJ kampanłd,

3)

,________________,

6 osób zabitych, 35 rannych

śpieszny

W ppniedziałek w stanie KOiorado rozbił się o ziemię, w
trakcie lotu treningowego, bombowiec strategiczny .,B-lB" napowietrznych
do sil
leżący
USA. Trzech członków załogJ
na spazdołało się uratować
dochronach. trzech dalszych uznano - jak dotąd - za zaginionych.
było
katastrofy
Przyczyną
zderzenie się o;amolotu ze stadem ptaków. Bombowiec lecą
cy .na - stosunkowo niskiej wysokości, „wbił się" w chmarę
uległy
Uszkodzeniu
ptaków.
silniki, dwa z nich zapaliły sit,:,
co uniemożliwiło pilotowi podlądo
jęcie próby awaryjnego
wania-.

„

cielami państwa polskiego u-wazamy za szczerP. •i konstruktywne w
:n\encjach. Uważamy za godne u-

29 bm. o godz. 10.17

BOMBOWIEC STRĄCONY
PRZEZ..• PTAKI

funkc,ion~rlns.z:v

l inn..vmi najwyuzy.rni przedstawi-

-

·Katastrofa . kolejowa·
w Terespolu Pomorskim

brać

(Da.lszy cil:J!g na sbr. 2)

• • •

KC

PZPR omówiło rapoct Komisji
Partyjno-Rządowej ds. Przeglą
du t Unowocześnienia Struktur
Organizacyjnych Gospodarki i
W dokumencie tym
Państwa.
oprócz oceny ; podsumowania
został
prac
dotychczasowych
również zawarty program realizacji przyjętych ustaleń.
Biuro Polityczne wysłuchało
o p;oblematyce i
informacji
Wojciecha
wynikach rozmów
Erichem HoJaruzelskiego z
neckerem w czasie niedawnego
pobytu w NRD. Zapoznało - się
z pl'.Zebie~iem 1 rezultatami wizyty w Polsce kanclerza fede, ralnego Austrii Franza Vrani(PAP)
tzky'ego.

Z WESELA DO

dziej interesujących okresów radzieckiej sztuk.i ' użytkowej. Tak
zwana „tkanina ag-itacyjna"
f.o rma, w jakiej wypowiadała się
nowa rewolucyjna sztuka, jest
świadectwem tamtych czasów. Podobnie jak inne dzj.eła sztuki· w
tamt!m okresie· przyjęła ftµ1kcje
publicystyczne i propagand-owe, a
wśród wówczas tworzących arty-

środków

ma&10Weg(>

lromooillrowa-

(PAP)

Połyiek

s

łeJewizJll

Wiceprezydent

Jak

wypadną

Bush
,.zakończył wizytę wPolsce

polscy reprezentanci?

•
ł.odzi rewm
świa!o·wego tenisa stołowego

W

W dniach 22-25 paździe'!'llik.a w
Lodzi, o czym pisaliśmy, r-ozeg:rane ;:;ostaną międzynarodowe
Mi1trzostwa Polski w teni>.>ie stoło
wym. Impreza jest jedną z pię
ciu, zaliczanych
do klasy!ikacji
Grand Prix kategorii „A".
Start w Lodzi zapawiedzield prawie wszyscy najlepsi w Eur01Pie
z licz.ąc~h się zawodniików, zabraknie Z. Primoraca, Z. Kaltnloa
(obaj Jugosławia) I D. Douglasa r:
Angll!.
Mistrzostwa tradycyjnie rozpooznl\ się tumi>ejem dirużynowym. W
turnieju lrobiet wy~titPi 21 zespołów, w tym dW4 polskie i 24 męs
kie. równie! z dwoma pol3lrunl.
Skład t..eńsl!il'Ch d·rużyn tr~erzy ustalą pómlej, Natomiast
w męs
kbeh - w pferwseym zespole wyste,plą A. Grubba z L.
Kucharskim, a w drugim P. Molenda· I
s~ Dryszel.
Pierwszy zespól Polek w I rundzie ma wolny los,
w II ~a z
Grecją
lub Włochami. Następnie
najprawdopodobniej z Węgierkami
(rozstawione z nr 2).
Druga drużyna gra z: No.rwegią,
a następnLe z Francją i to eą }uż
rywalki, które przeslroczyć będzie
niezmiernie trudno: ' Z numerem
pieriws?;ym
rozstawlione
zOlttalY
Chit11~I. a z 3-4 ZSRR I Holandia.
w turnieju męŻC7.Y'2Jll z nr l wy1tą.pfą również
Chl·ńczycy,
a z:
dwój'kit Snredzi. Polska i Jugo·1laiwlia otrzymiały
numery 3-4.
Polska I, która w I rundzie otn;ymała wolny los, w dro~iej zagra
z Holandią lub Grecją w III z Anglią lub CSRS chyba nie p.owlnna mieć problemów z awansem do półf!'llału gd.z!e zapewne
z;agra z
hRL. Ewentualn'.Y finał
Polska - S2lWecja nie jest wykluczony I byłby na pewno ba!"d2l0

(Do;Jtofl~ie

atrakcyj11y. Poilslka
II g.ra w I
r11.mdzie z NRD. Następni.a Dryszel
i Molenda spO<tkaMby sii: z Jugosławią i nle mUS'ZĄ stać n.a. atraoonej pozycj.i.
W turnieju !lndywldu.a.lnym wystąpi 15 polskich zaiwodniczek 1 18
zawodników. O mdejsce w czwórce zmierzy Ilię •pewne Grubba z
Appelgrenem, a ewentuaJ!nie później
z Pers1P011em lub Oa'l'li&Soo«n (w.szyscy Szwecja). Kucharski w ćwierć
finale „wpada" na Lilndha, a w
pólt!nale na Wa!ldnera., Jcthry w
Lodozi wystllJ)i z iwm-enm pierwszym.
Wśród kobiet numer 1 otczymała
C. Batontl. Z Polek tyl'klo J. Sz:atJro-Nowalk, K. Tom.aszeweke. i J
Szymanell1 otrzymały prawo ł'f'Y
w tum.leju głównym bez koni.eciznoścl S'tartu w kwalifikacjach.

Jaja
pomidory
w Neapolu

We „wt.o.sklim stylu" powita.ni zostali wcwraj J'lia lotn.iSku w Neapolu mi!!trzOWlie Hiszpanii, pilik.aNe Realu Madnnt, którzy dzlisiaj
rozegrają rewa1I1żowy mecz KPE z
FC Napoli. Spotklmie nr l pucllarowej środy zapO<Wlad& się wtt~
wyjątkowo atralreY':lnle.
Niektóra mecze rewanli.ow• odbyły się jlUt wczoraj.
W meczu
PZP Sldema Wander~ p~ła
z Vleznla Sbodra 0:4. Awans do
II rundy wywalczył zespół Vl.ez.nia,
wygrywając przed
dW16IIlia tygodnJami 2:0.
W Pucha«'ze UEFA Vlciori>a Bukareszt pokcmała EP A Lama.ca 3 :O
i awan&owala do II l'lllndy, bowiem
także pierwszy mecz wygrala l :O
Dz!~ lrol.ej;ne 1P01ikanlia
rewan~we, a wśród n1cll mecze polskich ~. G6rnlk Zabrz• mnlerzy •Ili • OUmpl&kosem Plreut,
wroclaw11d Al2'Sk ma za przeciwnika hlszpdskl Real
8ooledad
San Sebastian. S21czechi11ka Pogo6
w:rstą,pl
na wyjetdzte
graJl\c 1
Veroną. W czwartek
GKS K&ło
wlce podejmie
rumu6skl zespól
(ww)
Kolarze łódzkich klubów oraz :r Sport.ul Studente~JC.
1ąslednich województw ścigali rli:
wczoraj w tradycyjnym kryterium
ulicznym, którego wspólorganiza- Hl
łorem była redakcja „Życia Pa- ft
bian!c".
I
Wśród s«1iorów
wygrał repre• W rewanżowym meczu I runir:entant łódzkiej Gwardii - Jerz1 dy rozgryiwek w piłce ręcznej ko.Jagieła, wyprzedując L. Borlrow- biet
o Pue!hu Europy, Oraoovi.li
skiego
(Spol:em)
I I.. Pociecha ponorwnie, pokoneła. w ~
(Żyrardowianka).
mistrzowski zespól A.tglU, Metroo
Wyścig juniorów wygMł Janun Wake!ield 33:17.
Dębowski (Społem), wyprzedzając
Ple!lWIS'ZY mec:z wygrała Cn.ooR. Kubasiewicza I D. Bigosa (obaj via 30:11 I awamsowałJa M II runTramwajarz).
Wśród
juniorów dy PE.
młodszych najlepszy
oka'Zał się
.• J. Kiukluc:z1kia, jest drugim w
lllichał Jędrze,iewskl
z łódzkiego h1.storLi alptn!amu (pl.erwszym był
W!ók:niarza. wśród mlod-iików - Austriak R. Messner) c:zfow1elk'.lem,
Piotr Zaradny z Raszkowa (woj. k~óry pok~ał .wszy6t~~ 14 !Yl.czyk.aliskie), a wśród żaków - Grze- tow „ośm1~tys1ęcznych .
rorz Jasiński :r: Bełc:hat-owa.
18 września Kll.tkuozka I A. HajNa ulicach Pabianic zaprezento- zer do.Jt;onall pierwszego przejścia
wa!y swoje umiejętności
także z.achodmej grani ftCZY'tu
Shlsadziewczęta.
Wygrała
Agnieszka pangma (8~ m). w ChRL.
Godraa (Gryf Sz(:zecin), wyprzedzaTego samego dni.a tzw. d!!'ogą
jąc najlepsze, zawodnidkę okręgu nrornialną na l'ZCZY'1:
weszł!a. W
łódzkiego - Bogumił' Matusiak z Rutkiewicz I R. Wa'l"eckl.
Pawlikowic:r.anki
1
Małgorzatę
• W Wenecji zakończył si" mię-.
Jędrzejewską, z Raazlrowa.
dzynairodowy
festbwal qz.yd:bowy
A. Seredluk przed A. Mierzejew- Ba·rdzo .dobrze spisali się Polacy
sklm I S. Krawczykiem - oto ko- W tu-rn~eju głównym . par pierw1ejność w kot'1cowej
klasyf~kacjl 1'219 ll11i~isoe'. w rywaltz.a1:ji
zajął
najlepszych kolarzy,
uczestniczą- B. Ostro:vsld (01W1!1l Słupsk) gracych w dorocznym wyścigu 0 gól.'S- jący z iuniorem wlosklm Bocchl
kie mistrzostwo Polski.
(ww) - Hł871 ~kt . .Drugie miejsce pirzypadlo Fuc11rov1 I Jadaly'emu (Austria) - 16349 pkt.
• Trenerem drugaligowej droży
ny pilkarskiej Motoru Lubllal, po
rezy~acjd Z. Hartnfk.a, zoosta.nle od
1 październLk.a br.
P. Kowalski.
Luibelskl klub podpl&al 1 nim lro:ntrakt na 3 Jata.
Hokeiści LKS nadal bez punktu
meczu alllmiinaw ekstraklasLe. Po porażkach z cY'j!Ilym kolej-nym
ME siatJk.are'k. Pol*a przePodha.Jem w N·owYM Targu, Zagłę
grał.a z CSRS O:3.
biem Sosnowiec oraz Stoczniowcem Gdańsk
(oba mecze odbyty
się w Lodzi). wczoraj łódzki zespół przegrał z GKS
w Katowicach 1:5 (0:1. 1:3, 0:1).
I•
pieniądze·
Honoroweg·o gola dla _J.,KS uzyskał Rybowskl w drugiej tercji
katowickiego meczu. LodziSJ11ie n ie
• Brązowa medali.st:ka lekk<>atlepotrafili zorgani21ować
składnych tycznych mistrzostw świata w Rzyailocji. które zakończyłyby się celny- mie w biegu na l.500 m, S;:wajmi strzałami. Czy podobnie będzie CM"ka S. Gesser została zdyskwallprzez MiędzynarodOIW"
w Plittkowynt meczu pJerwszoligo- fikowMta
~m z beniaminkiem 1 Qś,viecl Federację Lekko.atletyczną na dwa
mia - Unią? (Początek spotkania lata za stosowanie sterydów anamusiała nie
na lodowisku PałaCtJ Sportowego o bolicmych i będzie
tylko oddać brą;rowy medall Rugodz. 17).
munce
D.
Mellinte
· (byla czwarta
Po;:;ostale' W'\'1!1iiki~
Naprzód Polonia 2:3. Zagłębie - Stocznio- w tym biegu). P<l<nadto mu~ ZIWÓolć
20
tys.
do!a'l"ÓW;
premię
za
wiec 7:0, Unia Podhale
2:3,
pierwsze miejsce
w klasyfilloocjl
Cracovia - GKS Ty<'h;v 4 :5.
W tabeli prowad11 i Pc>dhale pned Grand Prix w biegu n.a 1 milę i
Polonia i Zag!Pbiem. LKS n;i o- kzeci e - w k1asyfl1kacj1l gel!lera,l statnim miejscu.
(ww) nej.

W Pabianicach
wygrał J. Jagieła

SKROCIE

PRZEGRANA

HOKEISTÓW I.KS

•W

Straciła

1

Pływacki

mecz tódz- Iwanowo

W lipcu, w czasie „Dni Lodzi'',
w Iwanowie ekipa naszych pływaków. Rozegra1! ont towairzyskl mecz. pokonując gospodarzy 114 :94. Przyszła okazja do
~Iła

rewanżu.
W składzie

licznej ekipy z Iwanowa, która od poniedziałku przebywa w naszym mieście. zna1eźli
się
także pływacy. Dziś I jutro
wystąpią on! na p!ywa1nl Startu,
r-ozgrywając
mecz z reprezentacją
naszego miasta. Z Iwanowa
przyjechali najlepsi zawodnicy i
zawodniczki. Także w łódzkiej ekipie staną na słupkach starto'l\·ych m1jlepsl. Wśród nich m.in.:
M. Izydorczyk, K. AnłGsłak, 1.
I

medal

Kurowska (wszyscy MKS Trójlka),
C. Nadeckl, P. Trojanowski, M.
Czapińska (wszyscy Start), M. Zebrowska (Delfln).
Dziś
przewidziano wyścigi n.a
100 m stylem dowolnym ł klasycznym,
200 m grzbłetow'ym ł
zmiennym oraz sztafety 4X50 m
dowol ym. Jutro odbędą się następujace
konkurencje:
400 m
dow„ 50 m dow„ ZOO m klas„ 100
m motylkiem I na grzbiecie oraz
sztafety 4X50 m zmlen.
Każda
e~ipa liczy po 10 plywak6w. Początek pierwszych konkurenejł
god~ 17.

DZIENNIK t.ODZKI nr 2%7 (1!43'7)

„

ze atr. l)

si" wyjaśni.al, że Stany Zjednoczone mają ogromne p-r'Oblemy u
siebie: ujemny
bila.ns platniozy,
wielki deficyt w obrotach handło
wych.
Rozpoczyinająca
się w Stanach
Zjednoczonych kampania wyboccza
skl<>nBa, ZIWlaszcza
dz:iennik.a·rzy
amery1kiańskkh, do pytań o wpływ
wizyty G. Busha w PoLs<ce na jego szanoo, o wyir-atne deklaracje
jego i•ntencji ja.ko czołowego 1
naj:bard.7Jlej doświadc:r:ooego kandiydata w następnych
wyborach.
Czy podróż bi:dzie pomocna wobec amery~sklch wybon:ów pochodzenlia polsk;fego?
Odpowied:t
wlcepre'Lydenta: Tego nie wiem.
Ale jeśli zapyot.acie, r::z.y ~ na
to nadzieję, powiem - oczyw!.111cie. Kiedy ameryikań$kł d.zlenn!k.arz
z;apytat g,o: Ozy Lech W.alęsa popa:rł
Busha jako !Qandydata
na
pre'Lydenta USA, gość ~l llrótko: „Nast~e
pytanie poWl!nno
być, Ilu ma on b-ewniak6w w Iowa. To jest jedyna rzecz, którą
chcl:al!bym wiedzieć". Impresje wiceprezydenta, jego opinie dotyczą
~ problemów naszego k!raju O'l"~
pol!Jtykl międ'zy'llariodojVej ~1Jały sli: często z pyitanlamii, ZWll"=yml . z jego
kampanlą
wyborcz"„
Oo
planuję
sroblć odpQwjedtnLal
m. lin.
G.
Bush na pyitamia.
o dellcl.a.r.acje I
intencje jako kandydata na. prezydenta jest jedną li na.jgonej
stl"l'JeŻOl!lyd). tajemnic roku.
M:am
z:aml111ir po powrocie do dooml1 pojecha~ do Texasu I 12 pe.:!Jduemtka złożyć ofiicjallme
ośw:ladczenie
w te.l spraiwie.
Z Warszawy ~orge B\1$h odlecial samolotem epecjalnym
do
Krakowa, gdzie powiltany l!l06'tal
przez Kru:imerza.
BarclkoW'Skieg<>
oraz gospodarzy Krakowa.
Po ceremonii powitania .na l-otnisku w Balicach
wicepreeydent
uda! si.4' nii. teren d3IW'l'legio niemieclcieg.o obozu z:agł:ady w 0tw.lęclmiu-Brizezlnce.

Na dzledzlńou

ściMi"

bloku

straceń .-slą.łlm·I~

11, pad
krW'I"

ponad 20 tys.
~ycil tu
wię1Jn•i6w, G. Bum zloty[ ~
kę kw.fatów ~amią snarla z

n.apisem: ,.Ich otiar-ii. nie będllle
nl~d:v zapomrnlana. - Nairód amerykiań:sk!".

M.a.łżolnka wdeei:~rerz.ydent.a Ba?'bara Bush ztofyla wiązarnktl kwlatów w celi blolru
11. w której
§miercl;i. ,ittodową
2l!Tiarl m. In.
ol<'iec M.a'ks:vtnlll8JI\ Kolbe.
Dz:leląc
się
z d:zlennin<lairzamd
wrażeniami z J)Obytu
w Auschwl!łlz-Birl!:en.au wlceptea:yd't!l!lt USA
oś·wtadc:eyt, iż jest glf;bok<> ws~śnlęty tym, co :r:obacxvl 1>raz, te
nie potraf! iprzy pomocy 1ló""' wyM'r:I~ sweito p<>t"1.15Zenla. Należy

Teatr im. S. K. Neumanna
na łódzkiej scenie

G·.

•

„Prajeot Hope'', pr:r;ychodnl ośrod
ka reh&bll'lltacyjlno...lecznloego.
W godzinach
wieczoniych na
podkra.kml'~ »linlsk'll
w Balicach odbyła. si41 uroczyetośt! oficjalnego poi.egnamila wicepreeydenta USA Geor-g-e'a Buaha, który przebywał w Polsce s 4-dn!iow- wizytą of!cj.alną.
W Im.fen.lu
wład.z
PRL wiceprezydenta USA poże
.ICl!el ltarzimfen1 Bar'Cl'koweld.
(PAP)

-------------------------

Festiwal

F\o powrocie G. Busha cl<> Kra-

S. X. Neumanna w

$etll,

Jak podkreślano, wspólpra.ca nl•
!l;>rowadza się tylko do wzajemnie składanych wizyt I p~·
cji najciekawszy-eh
przedstaw1eń,
ale obejmuje także pomoc w poszukiwaniach repertuarowych, popularyzacj~ na swoich ecenath ut•
worów pols~lch i czeskich, wy.
mianę doświadczeń między Oll"ganizacjaml społecznymi i pontycz•
nyml.
Goście jut jutTo za.prezentuj- na
scenie Teatru Powszechnego „Miarkę za miarkę" (w czeSkiej wer•
sji „Oko za oko") W. Sz:ek•
spira. Warto dodać, :N ~
wlenl• t>o zrealh:owane przez jed•
nego li najlepszych ozechosłowac•
kich !'etyserów - Jana Ch-oesm&•
na, właśnie w Lodzi będ~• mia•
ło 1PWoją premierę. Pojutrze, rłr.v·
ni~ w reżyserii Jana Grossm&•
na. zobaczymy ntukę E. Albee „KtG -141 bol Wirginii Woolf?"
1.

przyjaźni

(Doiklo6ciMrlie u •tr. l)
wej gazety „Len.lnlec" - ArkadlBtów na.jpac>ularnie}•H były takle ja Romanowa. Rezultatem llJ)Otkat«naty jak: ,,Nowa wieś", „Nowa nia jest m. I.n. za.wvcte porozu-

techn tika", ,,sport" t:ą „Komsomoł". mienia. o lltalej współpracy naW Ul'OCZJSty'm otwarciu wr-t•wy ll'ZY'Ch redaib:tł, obejmujitcej t'ÓW'"
W!Uęła

udmał ofle:!alna delegacja
Iwanowa: • ZoJ" Pawlcnm" SIJlolln", M'kret.arzem KO KPZR, sekretarz Kl. PZPR Kazimierz Orzecł,loWlld ł wiceprezydent Jan Nosko.
Następnie delepcj.a udała. sffl d-0
1ledziby Muzeum H'l.storli m. Lodzi,
gd-iie otwarto czarując" wystawi:
miniatur lalloWycll li
Palechu.
Pu!ldetb., nk.atubki, pudelka I talerze wszystko t.o maliowa.n• ręm:
nie, wlelokrotlnle lakiavwane I polerowane, p~ prawdt.liwym zło
tem. pn~j" rosyjskie ba.ś
nie, podania I legendy. Nie ma
wzoru powta.tującego elę, gdy!
kaidy wykanaay jet ręCZlnle. Wielowiekowa tradycja mst.ała podtrzymana przes wspó?.cz.esnych rze-

wymianę d''ZiennikarzY. Mamy
nadzieję, :te fk~ysta.lit na tym
przede -ZY•llklm czyte!nl.C1.

nlet

o.

Polscy biskupi wRzvmie
(DoikońoC2lenie

ze _str. U

jemy je z bardizo dużym niepokojan. Chcemy zirozurnieć postawy
tych ludzi, którzy wybierają takll,
nieslycha.n.ie tt'tldn" drogę, cza.sem
bardzo upolkiarzającą. Chcemy ZII'Ozu.mieć to z.laWILsko
i zapobiegać
pochoq:mym nieraa: decyzjom, które ważą nie tylko \V życiu posz~egó1nego czlowi·ek.a,
al~ przede
wszystkim odbijają sii: także na
wspólnocie narod·owej. Takie sytuacje. które ttpQlkarzają
Pola.ka
są bol~ne dla nas wszystkich.

mai Gl~p ))odkreślił, te syp.od
jEiSt instyW.eją J')080borMVą, nieZW)"kle wam- dla reallzae:iń zasady k<>l~i.alnośol w Kościele.
W •wej wypowiedzi pryma! odniósł się PQnadto
do tej C'Zęiścl
kom'\llnlkatu z ostatniego pos!eidz,enia Konfer·encji Elplislwpatu Polsmieślników.
Równ.fet od wcz.oraj czynna jest ki, która dotyczyła problemu emiw saloole Lód~kiego Towan:ystwa gracjd Polaków I oświadczył: DoFotograficznego ekapozycja „Ob- strzegamy to :z:jawi5ko i obsm·w1•wód Iwanowslld w ~fil". Siedemnastu autorów crzes:i;onych w
!otdkluble „Swtet'' • Iwa.nowa pre- Fidżi
zentuje 11Wój dOl"Obt!!k arty•tyczny.
Wy.!ltaiwa jegt wielotematyczna I
prz1b'.liża twórczość nd~edklch fo~ów ema1lol'ów,
(&'I')

Sytuacja po przewrocie

• • •

~·ódca ddklonanego w pią,telk
FM.żl pr:zewrotu
woj:skowego
płk Sitlven.I Ra!buka wygłosił wa

1970 roku przestaje obowiązywać,
a nowa będ'Zlie niebawem opracowana I ogłoszona.
wtorek pnez radio prz.emówienie
Rabuka oświadczył, że jako kodo narodu, w k:tórym 1>gl01Sił, że mendant sił bezipieczeństwa prz.el1:k:w1d:uje się stanowisko giubama- jął catkiowitą ewlerzchność
nad
tora. gerteraln~o Fidżi oraz że sze- sorawami p,'J.f1st.wa. Doda!, i:ż opu!em rządu me będ~~e już .Przed-) bJ il-·· · ~ nr0>klamacje ustanawiającą
st;a_wictel W. B1')'1t;am1 ~enaia Ga- re·· # ,.~ na Fidżi I desygnującą
mia.u. J·ednocześme po1nfonnował , go ..;obiś~ie
na „tymczasowego
Iż dotycbczasow.a
kons!yiuc}a z szefa rządu".

W MU'Zellill1 Hletorii !łuchu Re- na

wolucyj.nego 111Prezentiowamo wystawę „Pla.ka.tu tJO}ltyoznego g.rafików
radzieckich, macml.a wzbogaoającą naszą wiedzę o aktualnych trendach rozwoju t>ej dmedziny sztuad
w Kraju Rad. KllkadzleslB;t prac
epatuje n1• ttlko Interesującymi
rozwiązaniami foirm.alnyml, ale I
nowymi treściami, w których wyrath.te pobnmiewaj" echa „plere1tro,Jki" ł "gł.unastl". Wystawa ta
d<>W'Ods!, jak nośne w propagandzie mogą byd plMtycme środki

ł ~

k~1 ~Ś\V~~~a-za~=n;:ł~~ :~~,;;i~wa~ ~~ :a~~
Bu<.lh.

1.<!dzł. 'Umestniczyli w niej członkowd.e r.sdy
artystyC1111ej praskiej scen1 1 jeJ
dyrektorem
Vaclavem ~

Przed 24 LatJ MWią~ 90ata!a współpraca ml"1ZJ ł6cbiktm
Teail!n!m· Powszechnym a TeatrE!lll
Im. S. K. Neumann• & Pra&I. Mające począilrowo fonnalny charakter kontakty, 1 bi-rl.em lat pn.ybraly na sile, ptlrA!ll'adzając 1lę w
rnocne, opierające 1lt próbie czasu, pn:yja<llelsJ..."ie zwil!,2lk!. O tych
wlaśnle
:cwlązkach i obopólnych
płynących z nich korzyściach wiele mówiono pod<:ZM wczorajszej
konferencji prasowej,
zorga.nizowanej w Teatrze Powezechnym z
okazji siódmej juł wizyty Teatru

/~~~·~~~~

_.l...1---..,.-~-~
~ lftll~/Jł~';!lł"_Tllffl1
~-'- -'= ..:.~
„,

g~·

stwa dzieci z Iwa.nowa. Znalaz.lo sill
na niej 50 p.rac małych artystów
z praKoownlt i plKastly~nej plrzyS_.~mu
u ury
O e,arza
" <> Y
Artystycznej. Prace, choć ich autorami są w wielu wypadkach nawet
7-latlrl,
z:aska1rują
opanowaniem
wal"Slltatu l dojnaklścl11, kompozycyjrnit. Wyikonan• techniką akwarell I tempery, elaną nie tylko
bogactwem form, ale kolorystylką,
trudnit do 11prezentowanla w ~lej pmle „c~" barw w tej
foin:nie wanrr.tatowej. Tę wystawę z
całą pewn<iiścil!, motr111 polecić uwadze młodzfety nk:>lnej.

1

~- _ _,._
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._.łl3

kiNwa przed siedzibą
konsulatu
W WASZYNGTONIE l'OtllJGClltła 11• skiego Manfreda Lachsa.
przybyło
USA odbyta się uroczy.stość nadawe wtorek doroczna, &z HtJa Banku liczne r;rono uczonych,
wychowannia tel placówce rangi konsulatu
Swlatowego I 1'fiędzynarodoweg0 Fun- ków 1 przyjaciół jubilata.
~eneral!nego. G. Bush
podlkrefilil.
duszu Walutowego, Przybyli przedOD 30 BM.
że 2l!laczenf3 tego aktu wiaże się
p0jawl &lę "' drugim
stawlclele 1'21\(!ów, banków państwo
z ta.kitem, iż placów1ka ta obejmie
wycb I prywatnycla s. 151 pa6.1tw programie telewizyjnym nowy cykl
np,
,.Polski
film
TV", którego emisje
swym zasięgiem reg.lon Polski P<>członkowskich,
S:\ planowa.ne w 01tamie 5rody mieludni·o'W'e:I, z kt-Ore.go WJ"W'()dlll się
DZIESIĄTK.I !l'nlIĘCY FlJ.iplńe1:r siąca. DzU „Kobieta samotna" .,, re''ł'lelu Amery!kanów · pol6kleg<> poków uesestnie1yry we wtm'ek w po- żyserii Agnieszki Holland,
chodzenia. ·
grzebie mane,ro działa.eza ruchu d•·
Następnie G. ~h l!IW!ed:zU p.IU'Imokrat:reznero, Hkretarza
r1neralDWAJ C!T.lookowle
załogi
promu
te-on polisk'lej
k!ultuiry n.airod01We1
nego Nowego Przymierza P;otrlotY- „Wilanów" pływającego w
Polskiej
na Wawelu.
czneso LeandM Alejandro, którego żegludzle Bałtyckiej -tali oakarteG. Bush odwiedził nastęP'!lle Inu bm. zamorcłowall prawicowi •ks- ni o nielegalny obrót kawą. ZakupUi
stytut Pediatrii! Akaclem11 Medycz('n) trem.Het.
'i oni w Danii z za.mlarelJl spekulacji.„
4
ne.l Im. M!kolal.a Eopernika
w
Mny kawy.
(opr. :r;gj
•
•
•
W OENTllUM
kon.te«11eyjn~·m
Krakowie. W towarzystwie w1ce„Au.t1łr1a Center'' w Wiedniu rolJl)O_
ministra zdrowia
i op'lek;i l9POczęły Bł• kUku~w• obra4y mięiecznei Sta:nl.s?awa Gury d~ł
w Ndakj! „DL" ~nśmy dzynaroaoweJ k0Jlfefftle.1t na temat I
tu otw1a;cla,
zbud•owane.l drz.iękl v:czoraj naczelilefO redaktora, wy- wykorzystania l beepie'CZel'l.1twa elek·
pomocy
ameryklańs~ej
organiucjl
chod-u,oei w Iwanowie młod'Lleto- I trowni
W obradach
;;,..__.;.;:.__
_;;,___,:__;;;_
__________________
bierze J.\drowYcb.
llP9CJall•t&w
• ok. IOudział
'lml· Ij

I

M•I1•IOnOWY WI•dz

łOO

:;=la==~.=-eskeń1fn:jObejrzał

Samotny turysta
zamarzł w Tatrach

~l.~'1~~'.l1 P:.~,~~!m~.~~~!~.~!~~~'.
mówil wydania włą

raMiecklemu

rek

Panoramę

Racławicką

od

ranem Jairosaai- I'. lłwferdrzlll, ie naukoweowl, csłonkowt·koresponden- chwi11 otwarcia Rotundy 14 czertowi Ak&demlt Nauk ZSRR, dyre «>Inllł:rtut• Ameryki z.acló.skleJ wca 1985 r. we Wrocławiu. 021b1i:!'.a tlUry9tll. nnad w naetępstw:ls wy- rowl

W Tiatraoh pierwsze ro.reny I o-

pady , śn!egiu zw!a.stują, że
siti zima. Szczegó1!Il.le nieyrzy.jemnie było w górach w ostatnią niedzielę. W fabaln}"C'h
waT't.IJilkach
pogodowych zr.alaal się, s'ElllOłlnle
węd.rojący po Tatrae'h zachod!Illeh,
28-~eilml turysta z Wroclawi.a, Jaroslaiw F. Na Ja,rz11,bczym WJerehu
spotkał go lamy turysta, który posplieszył mu li pomocą. W.tdząe, :Ile
Jarootaw F. · lllabn!e ~ł go
w be21Pleczn8 mlejsoe, ZOl!tafvtll mu
śpiwór I u-Oal
się po pomoc do
sohn:-onisk.a na ?o1al!lie
Chochołowskiej. Zapad.ty
olermi()ŚOi,
uleV1<-ny deszcz ll!ll·iienlał 1lę w śnte
życę. Gdy
ratcwwnicy z Gropy
Tatrz:;tńskiei GOPR od'IW~l n.ad

40 osób rannych

Samolot wturbulencji

Jllęblenta Ol'ga:niznw_
AN ZSRR - w.
Wol91demu. został kazał się nim Tomasz Dydersk.I,
Był łlO
jiut riódmy
wypadek on sapronon:r do Buffalo (stan N<>- uczeń
Technikum Mechanicznego
śmiertelny w TatraC!h wrześ- wy .TO<l11:) na łl"leef zjal'ld inlędzyna_ z PrasZJki
(woj. częstochowskie),
11.lu br.
(PAP) rodowej federacji sajmuj11eeJ się ba- który otrzyma! od przedstawicie;.;.;;...;.;.;_ _ _ _ _ _ _ _ _..__,.,, danle'!ll
pnblemów krajów Amery- 1l dyrekcji Muzeum Narodowego
kl Lachtsli:leJ .1 bunu karaibskiego.. we Wrocławiu pamiątkowy medal
11 BM w Am.A COLLEGIUM MAIUS Panoramy,
ksiąi.'kl
I
przezrocza.
Uniwenytetu .TqłelloJ\slder;o odbyła związane z dziejami .Panor~y
•lę umez:r9tMI! odńowienla J)ll
50 Raclawio'kiej l lnsurekcJI kośc1u

Sprzedaż

I

reg Io mentowa na
w

październiku ~2E"g:t~.~~~~~
1

klej przy ul. Sanockiej m<>tomiczy
MHWIU lntormui-. te w pd.- tramwaju ltndl H /ł Andrzej N. p.:idzleml'ku 1987 r. obowiąr,rwać bę trąeil na pneJklu dla pieszych H<>llnę N„ która doznała złamania p<>dd- nutąpuj~ ltMłldY ~ udlda
1 11 pod-ejr:z:enlem W\!!trz8,&nien i1
~entowanej:
mózgu przebywa w szpitalu. Swiad- M1'9G l je&o pnetwor)' ~ kowle tero wypadku pro11Zenl li\ do
dawan• będzie z.godni• 1 noml· W.R.D WU!IW, aL W, Bytomskiej ,O,
nałam! wydnikoWM,ml W kartach teL n-li.ft.

40 Mób doznało obraże6 gdy \Il.a• saapat~enla.
leżący do amerylkańS!dch linii lolt•
Na odcłnld ..mi• WOłow• ł
nlczych „Eutem A~łrilfnes" 1111no- elei11C9 I ~ełll" momi& nabTWad
l<>t „Loeklheed-11011" wszedł w po- r6wnłilł mięso mielone, k.omet'W7
nled"Zlałek wlec7X>rem w ~ tu.r- wołowe I klełbuy wołowe. Xurczi:ta w cenach urz.ędowyeh llJ)n:ebu~encjl.
Jak WY"nilkia z relacji jednel!> 1 dawane b4'd- w .,..ternie reglapasażerów, prąd powietrzny l"7JU<:al mentacji.
samo1otem jak pil'ką,
- Na .odcln'kl „wyroby czekolawl~kszMć
pasażerów została wyrzucona z: ~ dowe 200 g" · spriedawane
będą
tell. Pasaiierów ogarnęla panbk>a.
wyroby oHkoladowe oraz czelrola13 osób doznało obrn.żeń cz.aftlld. dopodobne (tabllaJkl ozekolad()l)OPozostały ooe w szpitalu n.a Ber- dobn• 1>•łne, nad%1ewaM I batGn)').
muidac-h. 27 rannych po ~
Wnełnlowe
kuty aope.łrztala
nlu pomocy m~ pow!'6eno _..__ _ ...._ ...__.__ __._,_ ~.
d~ NO'Wegt0 ~.

latHh praWll1Cftl'• dyplomu doktor• szkowskiej.

..,._.. .„ ...

monar.

..,..._.._

..,..

.A GODZ. 16.$0. - Na ul. Zlelon!J
nietrzetwy klero'Wca „Fiata 12Sp" Wtodz.lmierz s. zjechał nagle na lewą str<>n~ J zderzy! się z „Polonezem". Obratema odnleśll kler<>wca „ma.lucha" 1
pasaterka „Poloneza" Barbara T.
S1n.'ty ok. 11!0

tY'S. zl.

.A GODZ. 17.00. - W Sokollnikach.
.A GODZ. 1ue. - Na tt1. stry- na ul. Sląskiej ł3 na s'k'U<tek wypa.<1·
kO!W'Skle:I przy ut. Spornej kierujący nlęda tM'u z pieca zapalił się d(nnC'lc
„natem" Jersy J. nie u9tąplt pleiw- letniskowy. StrMy
tys. zl.
szeństwa 1 łldereyf slę z J.nnym „Fi· ,_
tem", którego kierowca Marek c.
KOMUNIKAT
doz.nał urazu A'łO'\VY, a pasater'ka Fh.A Sw'ladkowle potrącenia rower:tY•
llna .T. rany nOfl.
sty dnia 28, 9. br. ok. godz. 18.33 w
.A GODZ. 11.4ł. - W Zgia-zu, n~ Konstantynowie · na ul. Lutomlers1< icj
ul. Dubo1s na bok „Skody" w.padl przez „ Dac i ę" koloru cie.mnoczerw,,_
pięcioletni Krzys:z:tot D. D:z:ledko do- nego, która z uszkodzoną prawą czi;ś·
znało lekC!dch potłuczeń.
cią przodu 1 rozbitym
refle·k'torem
odjechała z miejsca w•'J)adku
orat
.A OODZ. 1'.90. - W Zgierzu, n.; osoby mogące ustalić ww. samoci16d
proszone
są
do
WRD
WUSW,
ul.
W,
ul. Lęezyckiej M~dalena J. lat l3
praechoctzlta łndnię w m~e:J$eu n:e- Bytoms-kiej 80.
d.<>llW0!.11!11'.nl
wpadta pod mO<tocyki.

"°
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Konferencjo prosow& rzeczni ko rządu Na
CDodao~le

wagi, h
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...........·
.
:
.
„.„cWJ
'°""' ........ -

1ł

ze str.

w

~

~

~ podkre.łla,
z~. 111e praginą

li s~
lnprrowu w polski• tPrawr weWll~ l łe nie
u.daniem

'ert

USA 'W"Skuywani.e Polatroin drogi,

j~ powlnnl obrać. Mamy MdŁie
ję, te ten kierunek am~sk.iej
polityki wobee Polski rtawać się
będzie konsekwentny.

Ze araisumieniem pod>krełl!l
Jer%1 U!ban - prz1jmujemy ..,,.,.
1dniente, te Stany Zjedinoallcm4I
1ame ma1" kłopoty płatn.tcme 1 nJe
IDOM nUcorma pcmagad. Nłe pt:'Oll!·
~ P1'łd nrtll!llD1dl
m„ • PomOO. a t,a.1llo ~ • s l'ła
~ W!.cepr-.,'C!ID't.a Bulha w
~
ftollktO'Wanie Po'l81 w
Polace dzienn!bnle ~
d'Mańronnej
i ml~ m~wall
Ile atosun'klem wlads
wap6~ ~j. Zapew·
niente pana Busha. I:! USA n1.e ];llOl1-1mch do Leeha Wałęey. - Czę
sto
:i:dana
lriłl
w hvieole - powiebęd2' nam jtił czyniły trudności w
nas:tych rozmowach r Klubem Pa- dział J. Urban - że rządy pewryslkim jest pierwszym krokiem na nych państw są ściśle politycznie
te! dl"Odze. Polskie społeczeństwo związaine i zaprzyjaźnione :i: obynie ocz~kuje amerykańskiej man- watelami innych krajów, choć ony • nieba. Wiemy, ja.ką drama- bywatele cl w swoim kraju nie
odgrywaj11 ł.admej roll publicmej.
tymm~ sytuacji') gospodarczą maj11
liczni bliscy poMtyC21nie I geogra- Wldui rolę . pubMa.ną dla Lecha
f!>CZnie sojillłznlcy USA wtosujący Wałęsy w USA, ponlewat jest to
.meryJcańsk!le rozwlą7:ania polltyc:z- 060ba ccJ:iona pl'Le:E wybitne osoń• mchodn1ego plurall=u I mają ~ cnerykańdlkle.
ce podobny amerykańskiemu ustrój
J. Urban na p~ prz.edsta.wigospodarczy. Społeczeństwo polskie
oczekuje pr:i:ede wn.ys1ilclm tego, c!el.a -.encji TASS ·wypowdechial
te Amet'Y'ka przestanie nam s:rJ!ro· sl11 na temat współpracy polsko-ra.dzlć na polu giospodarczym. Pol- dz!ec1!1lej. Z obs'Jiemej wy,powied:i:I
skie oceny wywodzą się z polsklcll odnotujmy, ł.e obecnie rozwija się
bezpośrednia
wspóbpraca
do~wladcz~ I realiów, tak jak z ścisła,
polskich d<lświadczeń wy;nika ł11- 280 Pnedstębionrtw polskich l 280
radziecldeh. Obserwuje się
C'Zl\e& polskie społeczeństwo i pol- firm
1kle władze wola podążania drogą dute aainte_resowan~e t11 W19Pół!pra
odnowy, porozumlftl!a I reform cą f jej roawój, zwłuzcza w pn.ygranlcmych reJ>Ubl!kacli litewskiej
ebmyłlmych w
Polsee.
I białoruskiej. Rozwija s1.• przygll"anlczna
wymia.na tmvaTOWa. !Tzed·
Wiei. 'Dytai\, lllld&wanych glówn!e ~e:r: dziennikarzy ameryilcafl- IPl.ębiorwłwa l ot'Pnlsa$ fOllPOdarcze
uwad;r
~ut ponad l30 ~
skich, ~ło ~ególów w!27ty Busha w Pol!ICI. Przedsta.wio!el· rcsumłel\, n& moc,. Jctóryda podejka „Baltimore Sun'' 1apytała, ezy muj, W11p61n• iintld914t'Wlll~ Iłu
wladZ4t polskie nie lnt~j' ~ ~u McłmDI: 1 tech·
wyipowied~ Busha, dotycz11C9j J:OM- nólcicH w1•wllr'Wld9. popralWłe ja.woju atolrlmk6w polsko-ameryilt4ń ~
1 orpnłzacji! proaklch w m1a.rtt roZW<>ju pluttllzmu duhcjl. elimJnowani'Q tmpomJ •
krajów
bpłtal~.,.c!l Up. Watrł demokncji w Pol!ICe j~ subtM~ wymiennych ~ w ratelnego staw1anl.a warunlków.
ma.ob bezpośred.nlej Wlą)ółpncy,
- Interpretujemy to glóWll'l.le Jako łącmiie s dostawam1 ~eracyj
niekonsekwencję. Nasz gość deklaru- nyml, wyn-!esie w tym roku około
je z jednej strony. te nie będzie 211 mln rubli. Dotychczu przyjęto
nas pouczał a z drugiiej uzalet- u5talenh. o utworzeniu 12 wspólnia rp:i:wól d\łustronnych stosun- nych przed.tlęb!orstw (10 w PRI.. i
ków od am~rykańskiej oceny sy- 2 w ZSRR). Najbardziej zaawansotu8.cji w Polsce. Pol9ka jest kr8.- wane 111 oraee ntd utworzeniem
jem plurallstyc:z.nym. Rozwijamy wgpóJnego przedsiębiorstwa chemii
pluralizm socjalistyczny, VY\!lzystko gospodarezej I art)"kulów pertuto, co mieści Bit: w naszych granl- meryjno-!k(l$fllety mmych w Krakocaeh ustrojowych. Recenzentami wie.
tych poczynań może być tylko i:><>lDzlenn!Jkan „Kurlera Pot9klego"
skle społeczeństwo, a nie Ja:kiek~zapytał
o t~ władz w
wiek obce l"Zą<ly.
'
spraW'le lnl.~jat,'wy nęścl ł"ll"UPY
kierowniczej
r02lWiązanego w staOzy zna.n• "' nazwiska kandy·
wojennym
Stowan:ys:i:en~a
datów na ambasadorów? Jest nie
wzajemne przyzwolenie na dwóch D.zlenniikłl'ZY Pol&kkh, która wykandydatów. Są nimi J::m .Kinast ttąplla o rejestracje tej orgmilzac}I.
- ·Właściwe organa adm.fmstr~cjl
- t>Olsk1 w!cemfnlster spraw :ta-

·---...
I;;;!

_e

-

iszqo pned kil.Miiom& dnia·
roi w recenzji 1 ,,l)<jktora
Faustuaa", że w Teatrze
Nowym ;leli j'lli inaczej,
co rodzi naddejłl, te wkrótce bę
cizia tet lepiej, nie prz.yipuazaa.·
ł«n, t.e
lepie.I moie pnyjść tak
nylbko.
Na aasti=pneJ premierze
nie było ~ut mlliej lUb bardziej
~9IO mwbenla. Widowni•
bawtr. li• lhri•te. naandu.J~
- co dawno •ł• tu Jl1.I mar&a.ło
esu walkę a puttlł od IMIWlllł1n - ektor6w brawmnl w c:aasi•
1 od w.wn~ pr.17 tym prawa- trwania ~
dzlło Jlł na bardzo ~am,m
odcinku. N.le •lłdzłl, by !nłcjatonY
Prsytaczana w premierowYCh r;aekshumacji SDP tywtlł jakiCll na- powfed7.il.ach refiek!sja londyńs~e
! wne zlu<l'Zenia w kwestii zmar- go recenzenta, że „to jest, niech
twychwstania. Jest to po prostu ją diabli wezmą, najśmieszniejsza
demonstracja u!'Ządzona w przed- sztuka girana obecnie w Londydzień zjazdu St<>warzyszenia Dzien- nie" wcale nie była reklamowym
nikarzy PRL, organizacji, która chwytem. „Czego nie widać" Miskupia dziś ok<>ło 8,5 tys. dzien- chaela Frayina rzeczywiście gwanllkarzy, czyli więcej niż rOZWiąza rantuje przednią zaba,wę. Poniene SDP. Davma gru,pa k!erc>wnlcn waż jedn9'lC trudno nam l'ię odSDP zn.ala:tł.a Ile na mug'lnee1• tv· nieść do a.ngielskj.t!j ri;eczyw!Brości
cla vubl!cznego l uwodoweeo.
teatralnej, apara!razujmy jest
to na pewno najśmiesznlejma n.tuInne kweet.141 por\mlne Da ~ ka rrana obecnie w l:.odT.i. Intekowej konferencji doty~ly m. i!J\.: Ugentnie &konstruowana, s g.al•
- protestu budowlanych (mOłę rią wyrai;lstycli postaci, nacechoudemlarowa~ wol• roozmów • 1tro- wana talk lubianym absurdailnym
ny władz);
humorem, • pewnołc111 będ'Zie aię
cieszyła du~ym powodzeniem. Nie
- wizyty przywódcy SPD Hansa wlkraczając zbytnio w akcji') :i:dradź
Vogla (będ2lie ooa potwier<Wm.iem my jedynie, że ogl11damy ~ół
naszych tradycyjnych kontaikrtó• z aktorski w czasie próby, ' wid'ZiaSPD, która nigdy nie przeriwała z nego od rtT<my kuMs, pier'W'!'Zego
nami dia,loeu).
spek:ta:k!lu oraz kolejnego dzieją
cego li4ł mów na A1Cenle."

ai.

Godzina 1' 1tyllU. oountr)'. 11.00

IBODA, at WlLZESN1A

U.OO Kon-cert.

ll.6'ł

Komun.i.katy. ia. •tyle, epoki. la.IO "G~ oa.ia"
o<io. J..7.00 WJ.ad.
17.GI ~i~e

U.b9 syanaz cz.uu. a.Gł M&ioa:zyn .informacnn;v. 12.)0 .w:u.zyk&. 12.ł5 Rolni~Y
kw.dra.na. U.O(! Komunikaty.
13.05 Radio kierowcó<w. 13.30 Muzy•
ka wojskowa. u.oo W.I.ad. lł.05 Ma..
IUYil musyomy. Hl.OO Wiad. Ul.05 M'\1Z)'ka 1 aktual-noścl. 17.00 z koncertów

za1a4ki musyc:m•J (L}. · 11•.11 Aktłl
&lnokl dnia (L). n.se Ds191\ Iwanow• Jl& antenie ll~łobl Pii. w Lo·
dai (L).
11..30 K!l\ll> St.eo.
U.30
Wieczór ... filharmonii, 20.liO .l\4US)'k.a,
:n.oo wteosom• refiek&je. łl.lO Od
regtUne'u cl.o ~ 11'1..M W:l.azór

1 festiwa.ld.. 17.30 Radio Artel prudatawia. 17.łO Rzemleś1nicze
sprawy. llteracko-niuz~.
17.30 „Super-duo na ciwie gitary. 17.lfS W.I.ad. 18.00 Trainsmlsja
I
polowy meczu Gór.n~
J'BOGBAM m
za'orze OUmplaoos P~reua. 18.50
Muzyka.
11.00 Od dixie1'mdu do swingu
11.00 Magazyn :lnfonnacyjny. rn.ia
aud. ll.30 „Indeks" - .audyej.a, 11.411
Chwlla muzyki.
19.:łO
Radio
ll.60 Lls<t
dzieciom
st.
„Baśnie
z
najdal.szych Gw:!~ tygodni.a.
Aubin de Teran „Osobowy do Me.
atron" słuch. 20.00 Tra!ll61Illsja 1:
2 polowy meczu Sląsk
W!rool:aw Real Socledad San Sebastian. 20.Sll
Komuinik.aty, 21.05 Konrert
życzeń.

-

diolanu" 12.05 W

odc. 12.00 Ser<Wda Trójki.

tonacji '.Drójki.

nard. Ma.CL&verty „Cal" -

13.00
Berod.o. 13.10

21.29
KoIIllllJillkat
NBP.
U.30 Powtó.I1k.a z razrywJd. ił.OO Koloryści
Piosenka nie jest mi
obca.
22.00 orlkl•tt'y. 15.00 serwu. Trójki, 15.06
Wlad, :ltl.05 Rell~e I wierzenia. 22.15 Git&r11 i pióram - epotikan!.a z Pio-

Encyklopedia wielkich glosów - ca.rJo Dani - tenor. 2.3.00 Dziennik. 23.W
Granie jal!: z nut. 23.&s W1eTSze poetów izraelskich.

PROGRAM

n

l1.0G Zawsze po

jedl!l!lastej. U.10
Muzyczny non stop,
12.0il Koncert

chórów

dziecięcych.

u.~

Karaiby,

reggae, Jan. 13.00 Wiad. 13.05 Ser·
13.10 Na ..telonym rynku - aud. Elt<biety
DO·
browols1deJ (L). 13.20 Z malowanej

wis informacyjny (L).
l'.knynł.

13.30 Album operowy.

lł.OG

senką

studenok11 - aud. 15.40 Sami
&Ud. Ił.OO Zapr.aszamy
do '.DrójkJ,
19.00 Codziennie pOWi-eś~:
Mleh.ał lilzol<X:hOW „Cichy DOn" odo.
11.JG 'i'roch41 IJW'in.gu.
1t.ł0
Lisa st. Aubin d• Teren „Osobowy
do M'e-diotanu" - odo. t0._00 Studio
nag.r.ań · aJUd. 20.łll Kllub Trójlkł AIDS, tłt. 13~~ (CIYnnY 711-21.rn.
21.00 Tr.zy Jnva<k'anH jamu. '1,łS Klub
Trójki. u.Ili w, aponowe. n.111 w
kr•gu ballady aud. n.45 Wlelci:r
polscy put>licyjal - zapomniane nazwisk.a MJd.
Ollft'& t)"g'odnla
Julea ~ - „Weńer"'.
JS.ts
Oma rel.ll'lml.

dla 1lebi• -

•.to

·1

l'I

s

1łębo.klm
łe smuł

talem uwiadamia·
nasi•

~MA

•

wneńlJa ttH ielnl
Ttłt 1 Dsład11t••

ł..

1

P.

Babeła

ł.

TOMCM ·

lłftl1!)M.

ł

P.

I ~ .JOZEFOWICZ.

ltoSTJtA

WyPN>wlJ.dzenle zwlo-k
11ast11pl
w dniu 1 patdzle>rnlka br. tellW:utek) o godz. U z kaplicy cment1.na ~w. Rocha na Jta.de11oszczu,
o cgym sawiadamla pogrlłtona w

1

Pogrzeb

Mbędzle 8lę
pał.dziernika 1987 roku

ł.

RODZINA

Z słębokim hlent sawbdamlam:r, te w dniu 13 wrzemla 1987
roku mn&rł• przetywszy 62 lata,
nasza kochana żona, Mam&, Babel•

ł.

+

P.

aODZl!fA

a domu

eotulA I SYK

...

Pl"Olllllllir •

ałelldll4.-h

I

•

""4L 1ue

JtODSDfAMI

bMeleee„

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„.,,~

• Pos11•b

• li września

Poziomo: Megafon, regał, abaka.,
latarka, Tot, sad, rumak, mak.alk.,
tenor, Irena, kanon, Jarek, bak,
raą, · raba11k.a; taran, oktet, zdrowie.
Pionowo1 Perla, gawra. Robalk,
certa, Skoda, alt, bas, futerał, okaryna, ambicja, garniec, obia<l,
adres, ikra, rak, anoda, aktor, Konin.
NAGRODĘ W POSTACI 'i'ALO•
NU 500 zł do ,,CENTRALU'' wylosO"Wal: Radosław Cybulski
07.0rków, ul. Konstytucji 3 maja.
53. Odbiór w SDH „Central" w
L,odzl - po!kój nr 801 •

(ka)
BU"I'LĘ acetylen.owił

74-05-93.

-

kuplę.

8742 1-Jil

ELEKTROlNSTAI :;ATORÓW - zatrudinlę. Tel. 78-44-25.
8764 g-E
KRA WCA, sziwacz.kę Clrurt'ki)
przyjmę 57-94-77.
8766 g-E
MURARZY ! pooiocni1ków n.a stale
- zatrudnię. 51-00-80.
8761 g-E
POSZUKUJĘ

(14-19).

M-2, M·3. 57-58-06,
8734 g-E

POWLEKANIE usługowe tkaniny
stylonowej,
bawełnianej
oraz
sprzedaż tkaniny bawełnianej powlekamej typu ściera!lnego oferuj>e Tomasz Ciur<>.pslcl, tel. 14-30-73,
Lódź.
8744 g-E
DZIALKĘ 350 m Jll!"ZY Zródl.toiwej
- sprzedam. DąbrowskiEl!lo 43 m.
29. po 16.
23953 g-E
$CIĄGACZ bawehllany suro-wy lil'.lrzedam. Czajkowskiego 3 - 69.
23971 g-E
STUDENTCE - pokój. 48-65-61.
23930 g-E
„OPEL Ascona diesel" (1984)
pilnie sprzedam. 87-37-53, wie<:zorem.
23970 g-E
ZATRUDNIĘ kale!mlka. 55-29-52.
23928 g-E

szycie chałupniczo lub
4nne prace. 86-72-82.
23926 g-E
KWIACIARNIĘ kupi11, wydzierżawię. Tel. 84-51-89.
23925 g-E
UDZIALOWCA - warunki bardzo
dobre - przyjml') - eksport. Listy 2396'7 Biuro Oglosze1'1, Piotr·
kowska 96.
MIESZKANIE 2-. 3...pokojowe. włas
nościowe.
naichętniej
osiedle
Wielkopolska. Żubardt, ~fi>lów
- kupię. 51-51-Cll.
23922 g-E
BRIARDY - sprzedam. Opole, tel.
344-10.
23954 g-E

Dnia ZR września odeszła od nu,
nasza ukochana Mamusia I Babcia

P.

STEFANIA
DOR1 DA~S1KA

Cl!:Gll!IŁKA.

od.będne llę

krzyżówki

S. t

P.

8'0CH'Ei\łSIKA

•'-UM.

~. łłred•)

-t

HALINA

ZOA1A WODZIStAWS1CiA
· Po'1f%eb ed1t'4ttle lłę 4lau ~ _ . . . .
na 111111,.ia.rn Jntottekblt - Zanew.

w dniu
(ci:war-

o god'Z. 11, na cmentarzu
komunalnym na Zarzewie.
tek)

amutlw

Rozwiaz
„ anie

PRZYJMĘ

P.

HAUN,A ST01BIN~CKA

Milił.

I BRACIA.

ł

F8UK1SA KUMER

Teki-. I Jlabda

wr;prowadzerue s•IA>k od.llędtde się dala 1 Jl&NsianUJl:a 1tlf ,._
ku lc~wartek) o 101111. u 11 kaplicy Clnl•ntuwa rsym.skokatollcltW ·
go na. Dolach, o csym powładatnłaJlł PGl?Jłłe9l w Wielldal - • t h
I bólu:
POZOS'!'Ał.A

Dnia IT Wir.leśna. 1HT ro~u uw Bogu, przetywsey )lit n,
żona,
"Ma tka

męła

Pop~łftł 1' Slłkldm -uttu t łal'll sawtadamlamy, te w dnlu
Ił W'!Młnła ltff ro1nl po lrr6ttttej 1 ctęłklej. chorobie, w wieku
Tl lat, eipatirso9a Iw. 11&kra111eetamt wnu.rła aana ukochana Matka,

pnem,...hl leldd....

WNUKI t

ł

LJIKAU

LAT 52,
TECHNIK BUDOWLANY,

zn;c,

Wieku

Pogn.e11 odbędsle llę dal& JO
wndnla br. (łNda} ci ~&11.1. li
ni1 cmentarzu JHt4 weswaałem nr.
l'ranełsllka (Ch&jll,.,.

-t P.
MAR·l1AN MA:R18K KASZVRSKI

ZONA, CORKI,

w

na.na ukochana

ZDZISŁAW

ł.

pracownik BDT -

wczora1 zg1oszen1e
·dziś • • • •

chop!now-,

Pogrub odbędzie slę w dniu JO wnełnla 11" 1elts • ..... SI.li
na cmentarzu ewangelickim prsy ul. OgrodoweJ.
łllla

Jutro UkUe llę pi~ numer ws!; w t>erm!mde do dinla 10 11sto,.Pan", który jest pa.da 1987 r.
llustirowanym ~azym.em pora.dntCena prenumeraty 1 kwart. ł50,-a
CllO-.hobbiatyozmym
ackeiowanym póbr. 900,-; rocznie - 1800,-.

~

PZITll w LODZI.

Ojcle.e,

Tyle plusów. Aby jednak ni•
w nadmierne zachwyty,
wytlmiijmy też braki: nieco przedłużającą sie ekspozycję
(wairto
by sie może pokusić o zapewne
niełatwe, ale chyba potrzebne eklróty w plenvszym akcie) I nlepo„
trzebnle talk długo odgrywany w
za.kończeniu motyw aiktoreklch ws>&•
dek. Ale to jut w eumle dr-O•
bia:ngł, nie psujące o,gólmego obra·
zu. „Czego nie widać" na.prwwd•
warto zobaczyć.
JULIUSZ CYPERLING
Teatr Nowy. „Czego nie wida.ó"
Michaela Frayna. Rdyserla Je•
rzy Hutek, 1cenografia - Barba•
ra StoIJka.
popaść

m!C'Sięczn.i:ka

=

j'

nłnawcill.nego,

z głębokim talem sawiadamtamy, te
smarł nag1e nan najukocha:dny M11t.

Walk6wna), · 111eanłEtm2' bez1n~
sown~ ciek&wo~d (Teresa Ma.~):
aka), górując• n.ad .rozumem , P·
bleco~ć" (Barbara Dembh1ska) .. ł
sztuczni\ nieco W%1li06lość (Lorełła.
ClehowiC?.E).
Co bylo widad od
pieL'WSzej IC8ftY, łwletnH c:i:uł liłl
w te1 fam• Piotr KrukoWllłd, &o
tellltownie, najpełnie} chyba er.u~
jący klllma'ł l&?JtUk1, wyipadł Lad•
wlk Benol„ klolnseilt'Wentnłe l bO
zb~e! aariy poprowaddł ~
rolę Ja.nun Kubicki. Nie odbf.ep.•
11 od nich taJkże Michał Kret ł
Krzysztof KaCZJJlM'ek. Co prawda
mam wntenle, te gdy>by ten ostatnl przydał „swemu" reżyser<>·
wl wlęce.l ostrofol I !!decydowa•
nia, byłoby jeszcze lepiej.

atu-

•

•

ł.

ODDZIAŁU

..,..

przede wa.ystkim do m~.
ChQĆ pogoda na.dal kaprysi, je- Piotrkowskiem. Roz,pooząl aię akup
Pirofl1 mie.i;ięc:imi1ta będzie cd.po•ienine pn.ce
polowe post,pują ziemniaków . jada]filych na simowe wiadał neroko
pojętym męskim
na[p1'"L6d. Rolnicy lndywidutini
i zaopatrzenie.
zalntier-esowaniom. Dzial hobbistyu.logi gospodarstw uspołecznionych
O&'rodmley końcZ11 zbiór •bull, =Y apemil oc:rekiwania tych, któnie szczędz11 czasu i wy&illk6w, aby
rzy
interesują sll'l motoryu,cją,
równi.ei
yv nleła.twych tegorocz- pomid·o rów łl'tmtowych. DO\S'lawy wędlkantwem, myślistwem,
naunych wuunkach, zasiać zboża o- podstawowych ga.tunków warzyw klł t teołm~
majstel'lk:O!Wanlem
zime na planowanym areale ł w pokrywają :i:an:iotmebowainie ryrnlru czy fot.~il\. „Pan"
jak
por41 zebra~ z J16l ziemniak!, bu- i wysUl.rczaj' na gromad-zenie od- samodizlelnle budować doraM.:i
domek letpawiedalich rt!'Z4M"W dmowyeh. Niraiki oru rołl:kly pułe'Wl!1e.
JU&kowy,
poma'lować
mle9ZJkanie
ski natomiast, z powodu strat ziW akall kra1u zebra.no zienmia.- mawych w sadach, jest skup ja- czy wy'kona.ć w domu pods-ta.wowe
lrl s blisko OOO tys. ba tj. prawie błek. Ich dz.ienne dostaiwy wyro.o- pra~ hydt"aul!C'Zlne.
połowy powierzcbm.i. W 80 proc. SZI\ os-ta:tnio ok. 4 tys. ton, woOzyteln>Jk mnajdi;ie
a.tra,~yjne
UUliW&nSOWane ._ wy.kopki tej roś bec 10 tys. ton, które kupowa.no
teksty dotyczące
szero)'-o pojętej
llaly na Opol.sziczyźnie, w 62 proo. o tej porze w ub. r.
kariery,
łl
także J"Ozycje, które pow ' Slerad:l:k!em, w 11!-'"tJI'OC. w
('PAP)
mogą
w rozwlązyw.anlu ko.nfiil!:tów małżeńskich czy kłopotów wyohow.a.wozyc}l
16.15 Losowanie Expreo 'Wotk.a.
•
dor.a.stająeymi
dziećmi.
Super Lotka
I wresizcle: moda, 1eks, Hnsacje
16.25 Dla dzieci: "Tik-Ta.lt"
historyczne, psychotesty. cylw.etkl
17.00 Studio 1port: Klubowy Pu- czolowych polmich l!llltYTY'ków oraz
char Europy - Górnik Za- akty pil')kinyeh dziewczyn i.„ nless
brze - Ol!mpiako. Pireus podzi-m.kl.
.
„
\
Cena „Pana" - t)łlko ll\O zł!
1'7.45 Teleexpl"1811
Zamówienia n.a. P'fe1'tumeratę na
PllOGLUI IT
18.50 Dobranoc - „Mi~ Uszatek" 1988 l!'Ok J)l"ZYjmUjl\: oddozlały RSW
U.OO Dam 1 łwiat. 11.00 Wled. U.Oli
.. Prasa - Ksi:\~ - 'Ruch" onz
19.00
Telespotkania
Wapomnienl.a muya&ne. 12.30 Ra4io
urzędy pocztowe I d~yc!ele na
19.30 Dziennik
Moekwa. 13.0ll Sw.l.&t WOikół 11M
aud. u.aa Muyo1111e PualikinmA. lł.OO
20.00 Studio sport: Puchar ZdoPopołuclnie :m1od)'Ob. 17.00 W1a<I.. 17.0S
b1wców Pucharów - $!ą9k
„An 0t1ran1" - aud. lT.'7115 WidEo•
I
•
k<"I\& - aud, li.JO Hlazipal\ald w ,raWrocław Real San Sed.lu - aud.
li.eo Studio akepertów
bastian
„A wokól n.aa tecblll.1k.a" - aud. K.
Mlchablcle,to. 11.:15 LeJmlrJ' CZWór.ki:
21.50 „Spotkania aatyryczne"
_.OGŁOSZENIE
Wlad.lmir Gri.gorlew - „H. WieniawKrzysztof Daukszewicz
skd - tyole 1 twórczoiłć". 19.łl ,.stan22.20 DZJiennikarze - pr. publ.
dardy muzyki rozrywkowej" aud.
22.40 DT - komentarze
2-0.15 Wl~óT mw:y3c1 i myjll „GwtaMLODY, lh'edmle w.y'ksztaloenle zdy".
łl.lO
Spo1ikan1e
z
re.
podejmie prac11 pry-watnie
PROGRAM II
portaotem „życie obok łmlerci" 51-64-13.
8773 g-E
rep. n.oo „Int~pretaeje
DRAPANlE dzianin. P.a.bianice, skie" - ami. 32.50 Gr;i. o przyszlość
17 .25 Program dnia
Spokojna
14, 15-35-86, Zak·rzew„Blom.aterlaly" - aud. 23.M MUzyko17.30 „102" m?gazyn kultuski.
terapla - llry<ka nutami zapisana 8746 g-E
ralno-muzyczny
aud. 23.30 W1ad. %!.:ffi
SKLEP przemysłowy
„w poozu. ·
„JAGA",
18.00
Wiadomości
(L)
kdwan1u harmonii" - aud. 23.00 MU- 1
Tuszyn, A!rmii Ludowe.I 9. poszu18.30 „ Wiatr od Tybetu" - film
zyika na dobranoo.
!ruje prodiuoentów: k0<nfekcji. odok. Szymona Wdowia.ka
buiwia, bieli.znyi, galanterii oro-0ib18.55 Spiewa Teresa Klimuszko
nej, skórzanej, kosmetyków Itp.
TELEWIZJA
19.15 „Uwaga,
dokument"
8772 g-E
„Szanse dl.a d:i:i~cząt"
MLODY, eolddny, r.doli?IOOcl manualPROGRAM I
:O.OO „Czas miłości" - film fab.
ne, praw.o Jal?ldy „B" - podejprod. ezech.
mie pracę !'rY'Walbnle. Obywatel9.30 Domator
11.05 • „I tycie I mlloo~ tą 11aska 101/HI.
8770 g-E
9.33 Donwwe przedszkole
m11. ' ' por11 ... " -' program
poet1clrl
Hl.OO DT - wiadom°'eł
21.30 , Panorama dnia
10.10 „Lań'eunek r..tery" - ftlm
U.45 „Kobieta samotna" - t)Olz słębokdin tal~ns uwiadamiatab. prod. węg.
Skl film tab.
my. ie w dniu 27 wneśnia 1981
18.10 DT - wladomMet
roku zmarła naS'Q. uko<:hana Mat23.11! Wieczorne wlad<>mokl
ka. Tdclowa, Babci& 1 Prl\babela

4t lat

ZARZĄD

li.•~ -

na półmetku

my,

wfelolet.niegci <Ulała.cza Polskle1• Zwl~ Illłynle
r6w t Techntk6w Budownictwa, odimacwnqo za. ~ac~ llPOłeUDI\
~em l!tawa.Jerskim Orderu Odr<1dzenlA Polski ooras 11aJ""'*nym.I od7-naczenia.ml PZITB t Nor.
Ods.zedł od nas na zawsze. szcnrze ceniony t lubl.any Kolega.
Głębokie wyrazy wsp6łczucia Rodlllnle Zmarłe10 w Imieniu l!tolet&nek I Kolegów składa

k1 rodził dopiero nadziel• 11a owo pow~ie, to dQp1ero sprawnOl!ć reżyserska l aktorska gra
mogly je zreali21011rać. Wbrew bowiem ;p02:orom „C%ego nie widać"
ni• jest tzw. aamograjem. Z.a.tw9
tu o przesade, nadmieme przerysowain·ie postad, n.gubienie w p.pch słownego dowcipu. ·
Jfft'f Bułek. many nam .....de W&ZJ'atlkim M awych zaintere-aO'Wll1\ te&trem - nuwtJm1 r:o
polttyczno-epołecznym, unłłmll\l
tym Wft3'11tkłeh ni~.
budując efektowlne wldow.!Sko, ~
prowadzone w n'iezlym tempie · J
z dającym 11~ rauwatyć pew.n ym
przymrużeniem oka. Uwypuklil to,
c-0 jest podstawowym walorem tego typu komedii: satyrę spojrzenia, widoczną w przyjętym przez
aktorów dystansie do kreowania
postaci oraz atmosferę, świadomie
ale przy tym w sposób niewy·
muszony prowad.z onej zabawy w
podwójny teaitr w tt!atrze.
Dodajmy do tego, że kddy z
występuJ11eych tlildorow nie tylko
nie mHdł pon1tej przyzwoitego pozi<Mnu, ale ł miał wiele momentów naprawdłl makomitych, prowolruJl\cych
widzów do . nałych
mla.stowych braw. WszY'sillde panie :r: dużą l!llajomoścl11, r.zeczy wyposażyły swe postacie w charakterystyczne. oelowo, co l!ll'O'Zumiałe, uwyp~one, cechy kobiecego
charakteru 1 roztne!)an-1• (Barbara

a

Pierwszy numer
Wykopki .ziemniaków miesięcznika „Pan" .

--·

,.Kto
bOil.
llliz&Det.A
Tay>loc"
odc.
16.lO Na&r&nl& l'Miiowe. lli.łO J'Olklor
n.a mapie świat& - CIUIDy. 16.00 Dzi„

PROGRAM I

'°

o

.•! ,.

-

Prz
edn
ia
za
p

...

pn.-

Spaeą..,.. mop
t)'llco Ol6JM iMDCnrllko włada wobec t.ej t podobn,.ell jej !llllcja•
tyw. Roswój t,da lll)Ołecm.ego w
Polace i llOCjalt.tyezny plur.al1.ms
nie 'l)ójd" drag, ~ia dawno zmarłych 6mierc11ł polityCflllll
atruktur z lat 1980 i 1981, a już
U>CZególnde tydi, kt6re prowadziły
poll~ ~ ! atworzrły dl., kraju 1 nuodu dnlmatyamlł
•::rtuacJe, powoduJlł~ łDonteC2polić
wpnnvadaenta
ltaDU woJameeo.
Kterown!.otwo AWDłllll'G ~P bJ'łO
J«ln' • grup ~ wów-

*''obó"

-

ł6dzkł·oh

11 d, SZYl\lA!ll'SKA.

dnia 1 paź
dsł1n.llli1 br. o god'Z. !Ut
na
CJ11eotanu --unalnnn na zaJ'lla'W1e.

PogTzeb 1>dbędzie się 1 patdzlernlka br. (czwartek) o godz. lł, z
kaplicy rmentarza św. Franclsua
przy ul. R'Zgowsk!ej.

JtODZLNA
...„„„„„ „„„„„
„„„„„...„„„„
DZIECI

DZIENNIK 1'..0DZKI nr 22'7 (1243'7)

I

----

Mieszkanie bez kole jki
obrem najtrudniejszym dziś do osiął
nięc!a jest niewątpliwie mieszkaniO!.
Na kwaterun)(owe mogą liczyć tylko
najgorzej sytuowani, na spółdzielcze
cl, którym udało się w porę zgromadzić
pełny wkład I zawinkulować go w Spółdziel
czym Biurze Mieszkaniowym. Pozostali muszą szukać innych dróg. Nie ma ich zresztą
zbyt wiele. Dlątego też najczęściej wiodą
one do sublokatorskiego pokoiku.

ID

Nic zatem dziwnego, źe gdy przed kilkoma
laty powstała instytucja opiekunów osób
sędziwych lub niepelnqsprawnych, dająca tym
opiekunom w przyszłości, za ustalony umową zakres pomocy, pewność otrzymania zajmowanego przez podopiecznych mieszkania.
kandydatów na opiekunów pojawiło się sporo. W dodatku poważny ich procent stanowią nie stall mieszkańcy Lodzi, lecz osoby

P.ragnące zostać łodzianami.

Osobną grupą „opiekunów" są młodociani:
wnuki i siostrzeńcy, których ~apobiegliwe
rodziny meldują u dziadków 1 sędziwych
ciotek. już wtedy gdy wnuki uczęszczają
jeszcze do szkoły podstawowej. Różnego typu opiekunów więc stale przybywa. K'u rczy
się natomiast Ilość mleszkal'1, którymi mogą
dysponować
tęrenowe organy admińistracji
państwowej. Przepis jest jednak przepisem
i gdy w kwaterunku zjawia się sędziwy
najemca z kandydatem na swego opiekuna
zawarta między nimi umowa rzadko kiedy,
nie zostaje zaakceptowana. Co najwyżej, gdy
osoba opiekuna budzi wątpliwości, urząd
podpowiada zastosowanie okresu próbnego -

na przyildad półrocznego l niemeldowanie
opiekuna na pobyt stały. Ale w większości
wypadków zainteresowani life chcą czekać
i umowa . określająca wzajemne prawa i obowiązki stron zostaje zawarta, stając się dokumentem wiążącym również kwaterunek.
Ten pośpiech nie zawsze jednak kończy
się happy endem tj. serdeczną I troskliwą
opieką nad potrzebującym jej głównym lokatorem. Czasąmi sprawa przybiera inny
obrót I zrozpaczony lokator występuje o rozwiązanie zawartej pochopnie przed obllc:aem
urzędu umowy. Niestety, obecne przepisy nie
przewidują takiej możliwości.
Jedyne co
może . uczynić wydział spraw lokalowych to
doradzić wystąpienie na drogę sądową o eksmisję opiekuna. Ale pomijając już truąnośct,
jakie niesie ze sobą wkroczenie na drogę
postępowania sądowego dla sledemdziesiecloczy osiemdziesięciolatka, cóż daje mu wyrok
eksmisyjny, skoro w ka:tdym łódzkim urzę
dzie dzielnicowym wyroków takich leży kilkaset, a lokali na przekwaterowanie jest coraz mniej. I stąd realizacja Ich trwa latami.

Te

kilkuletnie

spowodowały, że w

niewesołe

doświadczenia

znowelizowanym prawie

lokalowym, które wejdzie w życie na początku przyszłego roku znalazł się za.pis (art.
8 ust. 3) mówiący, iż „W razie rażącego
i uporczywego niewykonywanla opieki, o której mowa w ust: 2 terenowy organ admini· stracji państwowej wydaje decyzję o co!nięciu zgody, w takim wypadku osoba sprawująca opiekę nie może być tr;iktowana na
równi z osobą bliską najemcy". A tym samym nie ma i;zans na wejście w stosunek
najmu i prawnego przejęcia mieszkania po
7.marlym najemcy.
O ile jednak to unormowanie nie budzi
u nikogo za.strzeżeń to z dużym sceptycyzmem
i oporami łódzkie organa administracji państwowej przyjmują postanowienia no\vego
prawa lokalowego równającego. każdego opiekuna z osobami b}lsklmi najemcy. Bo tym
samym daje mu io prawo do mieszkania
bez · względu na jego wi~lkość. Wprawdzie
rozporządzeń wykonawĆZych jeszcze nie ma.
ale co będzie - zastanawiają się - gdy
przyjdzie nam zaakceptować wejście w stosunek najmu jednej osoby w lokalu liczą
cym 100 m kw. W dodatku wiemy, że nie·
jednokrotnie za umową kryje się palrnźne
odstępne. I że nie zawsze najemca po wzieciu .go był zainteresowany wspólnym' zamieszkaniem z opiekunem.

Nad instytucją opiekunów ,ciążą też inne
cienie, choćby w postaci niezbornych przi!pisów. Ma to miejsce na przyklad wtedy,
gdy do lokalu po zmarłym najemcy roszcz~
sobie prawo dwaj równorzędni kandydaci:
opiekun ł osoba bliska najemcy. A ma to
miejsce wtedy, gdy w grę wchodzi lokal
w małym domu prywatnym. Wówczas o prawie do zwolnionego mieszkania musi orzekać Jut nie kwaterunek lecz 11ąd.
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PRAWO DO EMERYTURY PO 35 LATACH PRACY

S. P.: - M&m 58 lał I 35 lat pracy, Ze wzclędu na itd 3
zdrowia, chciałbym Już pn:erwaó prą.cę. Na rentę lnwalldz- :
ką Uczyć nie mocę. Czy · po ukończeniu 65 la.t otrzymam e- :
meryturę?
::::
aED • - Emerytura przysługuj-a pracownikowi, który speł
nia łącznie dwa warunki: osiągnął wiek emerytalny l ma
wymagany ok:res zatrudnienia. Kobieta 60 lat I 20 lat pra·
cv, mężczyzna 65 lat I 25 lat pracy. Ale ~ zatrudnienia wymagany do emerytury jest zrótnioowany l uza.lemtony od tego, kiedy praoowniik ~iągnął wiek emerytalny. Od
oracownika, któl"Y wiek emerytalny osiągnął t>óźniej nłł w
r.iągu 5 lat od daty ustania zatrudnienia, wymaga •I• dłut
~zego okresu pracy od kobiet co najmniP.\ 30 lat, a Dd
mężczyzn - 35 lat.
Ponieważ pan j1.-ż posiada 35-letnl bkrel! r.atrudnienla,
a
7.atem z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego uzyska pan
prawo d~ emerytury, bez wz.głędu na długość przerwy trwającej miedzy ustaniem pracy a ukończeniem wieku emerytalnego. Wynika to z regulacji prawnej, zawarte\ w art. :211
ustawy z grudnia 1982 r. {Dz. U. nr 40 poz. ?.67) - o „..aopatrzeniu emerytalnym pracowników I ich rodz.In.
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DZIWNA USLUGA

s.

A.: Spółdzielnia mieszkaniowa. w której praeuJe I
lata jako konserwator, grozi ml 1wolnlenlem dyscypllnamym
za to, że Jedna z lokatorek zlotyła na mnie •kargę, te WFkonując u niej naprawę uszkodzenia, pobnłem sa tę ustace·
pieniądz~. To prawda, te usługa ta należała do bezpłatnyeb

W

prawidłowości odpowiedzialność
majątkową i kamo-administracyjną, zaś w określonych przypadkaeh odf}Owiedzlalność kamą dyrektora zakładu l głównego kslę-

gowego. Szczególnie on p0wil)ien
pamiętać. że musi systematycznie
kontrolować op«-acje związane z
obliczeniem I wypłatą świadczeń
z ubezpieczenia społecznego, obMczaniem składe)t l rozlicza.niem się
z ZUS.

=
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E
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z.arobelt. Ma to niebagatelne ,_
znaczen'.ie dla
przyszłych
jego
świadcz.e1i pieniężnych z ubezpie- czE!nia społecznego, ponieważ podstawę
wymiaru tych . świadczeń,
stanowi właśnie zarobek. od któ- :
trudnialo osoby w pelnym wymia- rego ustalono sk!adkJ na .ubezpie-.I=
· rze czasu pracy,. a mimo to nie czenle społeczne.
:
ubezpieczyło Ich. Rzemieślnicy tlu(g)
maez.yli się nieznajomością przepi~- ---~~~~ t .,.sów lub niewłaściwa Informacją.
go

t=

miesiącach.
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aby
pi'ace. dekarskie byl'!J , wykonem~ w 'f
poses31 przy al. Kosciuszki 39
w
roku bieżącym,
ze
szczególnym
uwzględnieniem tej części
dachu,.
pod którą znajduje się lokal Ob'//watelki." Tej treści pismo otrzymała p. I. S. z al. Kościuszki
39
jeszcze na początku marca
br.
Opatrzone podpisem dyrektora.

I

Deszczowe lato sprawilo, że per
n! I. S. nie zasypała gruszek
popiele i ciągle odwiedzała
awó;
ROM. Ten na ogół kierował jq do
PGM, a PGM do wykonawcy
Dzielnicowego Przedsiębiorstwa Remontu
Budynków Mieszkalnych.
Przedsiębiorstwo owszem nie uchylalo się od rozmów o remoncie, ale
informowało, że zabierze się
do
niego po letnich.„ urlopach. 1 rzeczywiście
na początku września
przywieziono smolę, drewno i ko·
cio!. Ale po tygodniu w szystko zabrano. Pani I. S. niezwlocznie rozpoczęla prywatne śledztwo t ustaZila, że przyczyna tkwi w f'Ozbież
ności zdań na temat powierzchni
pomieszczenia udostępnionego przez.
'ROM przed~Jębiorstwu remontowe'mu. Zdaniem dawcy jest ono wystarczające
na
przebieralnię
i
chwi1owu magazyn, a biorcy -· .>b11t
male. Więc
tygodnie plyn11. ko.ż
dy deszcz zalewa mieszkanie na~
czej Czytelni czki, a ją samą wszyscy domy§lają się - co.

'L'

(Jł).

•

wszystkie swoje gorzkle źale. Kroplę ich goryczy
ostatnia awaria. 8 września ktoś z ekipy
zakładającej w sąsiednim budynku centralne ogrzewanie, uszkodził sieć gaz.ową. Niby po _kilku dniach
ją naprawiono. Ale kiedy 21 września przedstawiciel gazowni sprawdzał jej szczelność wyszło na
jaw, że awaria jest dużo poważniejsza. Uszkodzenie bowiem znajduje się na zewnątrz budynku.
I teraz na dobre zaczęła się lokatorska gehenna.
Kierownik ROM słyszeć nJe chce o żadnej naprawie na koszt administracji, bo skoro uszkodzenie jest na zewnątrz„. Gazownia nawet chce tę
awarię usunąć, lecz musi mleć zlecenie.
Ktoś
przecież musi :za naprawe iaplacić. Tylko kto?
Chodzą więc lokatorzy· od ROM do PGM od PGM
dopełniła

„Będziemy czynić starania,

DZIENNllt Z..ODZKI nr 22'1 (1243'1)
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Sążnisty list otrzymaliśmy od mieszkańców ul.
Srebrzyńsklej 75 z I i II klatki. Opisali w nim

pr~wmk związał łię z
przedsiębiorstwem
od 1965 r.
Jak to !ńę ładnie mówi: na do·
bre i na złe. Ale więcej było
złego niż dobrego. Ja:k,>o śhtsarz
uległ
clężlclemu
wy:pa.dkowi
. J)rzy pracy. Leczył sie długo.
Na r.a.wsze został Inwalidą II

grupy. Gdy zaczął się kryzys,
!.ntlac}a I podwyżki cen, renła
nie
wystarc:zal.a
nawet na
skromne tycie. Znów wrócll do
swoj~o przedsiębl·orstwa. Jako
oortier. Ale przepraoował tylko
3 lata. Zmarł podczu nocnego
dyturowanil& na ata·k serca.

W
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do gazowni. Proszą, błagają. Nikt jednak nie chce E_płacić za robotę z.wiązaną z usunięciem awarii
sieci gazowej w ich budynku.
::
30 rodzin jest · umęczonych i udręczonych tą sytuacją. Bo co można ugotować na maszynce elek' ttycznej, ile wody nagrzać do mycia, do prania.
Lokatorzy są oburzeni takim traktowaniem. Przy
okazji „gazu", napisali w liście do redakC:ji

o wszystkich innych utrapieniach: że rozsypują się
balkony, brak pralni i suszarni na osiedlu, wokoło
same wykopy, źle umocowane trzepaki, że są nie
oświetlone klatki schodowe. Nawet i o wodnistej
farbie olejnej, którą kierowqik ROM kazał lokatorom malować okna„.
(c')

Kódeks pracy
na co dzień.
Ten

przedsiębiorstwie

przyjęto

to smutne zdarzenie jako rzecz

oezywisfą. Przecież
dłl II grupy·. To
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(h)

ml.tsz.ą ubezpieczać. Nie zgłaszają
więc do ubezpieczenia społecznego
emerytów l rencistów pracujących
u nich na pół etatu. Choć ostatnie kontrole ZUS ujawniły, że
kilku łódzkich rzemieślników za-

Z UKOSA
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Pytań takich I wątpliwości jest więcej. Nie
więc sceptycyzm poparty wywiadami
środowiskowymi i ł-letnią praktyką.

Tymczasem skutki takiego postę
ZUS zaNie za.płaconych w terminie skła- powania rodzą nader przykre kon1:
notowiil sporo WYPadków tego ro.- · dek na. ubezpieczenie społeczne, sekwencje finansowe. Zarówną dla
t=
dzaju „zapomnień" czy .,przeoczeń" lódzld ZUS ma prawo dochodzi_ć pracowników gdyż wstają -pozbaczyli nie zapłacon~ch w terminie
wieni w ·r~le choroby prawa .do j
'kładelc.
w tcyble egzekucji administracyj- zasiłków lub innych · świadcz.eń. Z
nej, a więc z majątku. zakładu, a kolei niesolidni „prywaciarze" mu- I
W d~żych zaJda~ach pracy,_ któ- w razie Ich nieopłacania lub opła- sz.ą płacić odsetki za zwłcJkę oraz I
re posiadają racze1 stabilną 1 wy.
I~
.
·
dodatkowe opłaty w wysoko ś ci 100
kwalifikowaną już służbę flnan-1 cama w niewłaściwej wysokości, proc. należnych !>kładek, a nawet '
1=
,_
sową,
s~ladkl
na ubezpieczenia pobiera odsetki za zwłokę I wy- mandaty wymierzone im przez ko1:
spole~zne rei;ulowane są na ogó! mierza doda.tkowe opłaty w wyso- legium do spraw wYkroczeń.
praw1d!owo : te_rmlno~o. GorzeJ kości 100 proc. naletnych sltładek.
to wygląda w niewielkich przed.
„
.
Chodzi o to, ażel:)y zanie<lbania
siębi-0rstwach lub małych jednostSporo więc „grosza strac1ć_m~- pracodawcy, który w porę nie zło
Tylko wymienić
kach. jak np. organizacje spole- gą zakłady pracy, jeśli niedbale i żył w ZUS deklaracji rozliczenio- ~
czno-zawodowe. różne koła np. ło- niesumiennie będą wypełniać swo- wej i nie opłacił składek, nie uW imieniu mieazkańców
u!.
wieokie, rodzicielskie, PTTK.
derzały
w interesy pracownika,
. ob owi ą"""'
-•·•
Szczęśliwej 10, bardzo proszę reie
wobec ZUS•
albowiem może być on przez to
dakcję, aby zainteresowała ZaN!e regulują one w tenninie na.
pozbawiony w ogóle prawa do ~ kład Energetyczny naszą u!icq,
leżności. nie nadsyłają deklaracji
Szczególnie opomle 'YYW1ązuje świadczeń z ubezpieczenia społe ~
Od dwóch lat jest ona
nie
i nie Informują o zmianach ma- się wz.ględem ZUS. a talkże i swo- cznego.
oświetlona, bo ża:rówki na s!u·
jących wp!yW na prawidłowy wy- Ich praoowników - duża cz.ę~ć. ~
~ pach sq przepalone i nie ma kto
miar składek. Chociaż są zobowia- kładów prywatnych i rzem1eslmBardzo i~totną sprawą jest też
ich wymienić.
zane co mi~1ąc prżekazywać do czych. Wiele osób prowadzących
własnoręczny
podpis
pracownika,
ZUS deklaracje rozliczeniówe oraz działalność zarobkową na własny
~.
•
Józef Libuda
dokonywać przelewu składek.
rachunek sądzi, · że nie każde~o jaki po'Winien on złożyć w de~a
'{erenowy Opiekun Spoleczn11
Ciążące na uspołeczmonych z.a- pracownika,
lctórego zatrudniaJą, racjl rozliczeniowej, usta~ającej iekładach
pracy obowiązki w zakre- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - s!e
ubezpieczeń społec:mych mają
. charakter obligatoryjny. Niewypełnienie Ich powoduje - w zależ
ności od charakteru I rodzaju nieW ostatnich

§

dziwi

nbowłązk6w 1p6łdzielnl, lecz

nawale codziennych zajęć
zawodowych, główna księ
gowa zapomniała sprawdzić, czy składki na ubezpieczenie społeczne wstały w terminie przelane na konto ZUS w
Lodzi. Ponieważ ów przypadek
zdarzył się w przedsiębiorstWlie nie
po raz pierwszy, Lódzki Oddział
ZUS
zmuszony
był
skierować
wniosek do kolegium do spraw
wykroczed o ukaranie księgmvej. ·

-§=-

był inwaliprawda, że
rzadko korzystał ze zwolnień lekarskich. Ale kto mu bronił je
hrać. Zona n\.e mogla się zgo·
dmć . z takimi argumentami. Aż
u dobrze znała 1ego przywią
Zll411e do przedsiębiorstwa, któr'l „oralo" nim ponad jego silv.
Wystąpiła więc do !'lądu
pracy 0 u2lllanie zdarzenia za
WYOO.dek przy P.ra.cy.
Re.Jonowy ant ~ w:ojewódz'ltl
sąd pracy, po dokładnym zba-

d.:i.nlu W!'ZYSt.1tkh · ólroliC7lllośei
\VY'shlchaniu opln'Ll biegłego lekarza - nie miał wątpliwości,
że był ~ wypadek przy pracy.
Kilka ostatnich
miesięcy poP!'2edza.jących zgon
portier.a,
człowieka mocno schorowanego,
zatrud.nionego w pel.nym wymiarze godzin prawie za.w.sze
w nocy i jeszcze na dodatek w
1>?odzlnach nadliczbowych.
Nie

miał możliwości należytego wypoczynku. Wła4nie to nadmierne ,przeciążenie pracą,
było
przyczyną iak
stwierdził
biegły kardiolog przyspiesz.aiącą zawał serca.
Orzeczenie
Sądu Najwybzego uksztalowało pogląd ,że. wysiłek fizyczny

wywołlli!lY zbyt Intensywną pracą w konkretnym stanie faktycznym, stanowi przyczy'!lę zew-

nętrzną wYPadku, mimo te' na

wyp.ad·ek zło.tyły się dwie przyczyny: zewnętrtna w postaci
wys!Mru flzyc=ego I wewnętrz
na w postaci choroby ~oist-
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eo 1 tego, kiedy w magazynie ::i
potrzebnego materiału. Lokatorka sama ml za.pro~o11owała, iebym zdobył gdzieś ten materiał, a ona zwróci ml
koszta. Tak teł zrobiłem. Czy srozl ml zwolnienie dy1cnll- E:
narne?
E:
nie

=-

było

RED.: Raczej tak. Tego typu „usługi", o których pisze· pan bez żenady w liście do redakcji, są rzeczywiście pia·
gą I udręką lokatorską. Spó~chlelnie mieszkaniowe muszą więc
żądać od swoich pracowników solidności i rzetelności w kontaktach z lokatorami. Prawdopodobnie pana kierownik sprawdził. że potrzebny materiał był jednak w magazynie (a może nawet pobrał go pan?) dlatego tet wzięcie pieniędzy od
lokatorki było zwykłym wyłudzeniem. Nie ulega wątpliwości,
że czyn taki stanowi ciężkte naru,S'Lenie podstawowych obowłą:llltów pracowniczych ! uprawnia spółdzielnię do rozwią·
zania um{>wy o pracę bez wypowiedz~la l:l'l podstawie 11rt.
52 kp.
(g)

SPRAWA WYMAGA WYJASNIE.~lA
K. K.: - Zakład, w którym pracuje mąt, skierował go do
pracy za granicę. Zadnych poborów mi nie pr.t:ysyła. Pohleram tylko t'Zw. „rozłąkowe". I z tych pieniędzy zakład pobiera panad JlflO zł na . sklaclkf na .organiza~je, an.In. ta.kie
związkowe. l.\loim zdaniem składki powinno 11otrącać się "I
poborów. Skromnie zarabiam, a mam na utrzymaniu syna.
Nic dziwnego, te każdy grosz ma dla mnie duże znaezenie.
Proszę mi wyjaśnić, czy zakład postępuje słusznie?
RED.: -

Szczerze mówiąc, nie bardzo t'OZumiemy pani syrodzinną. Czyżby mąż, wyjeżdżając na dłużej r. krajn, nie uzgodnił I nie uregulował z panią, jako ma:tką syna. spraw związamych z. jego utrzymaniem? Powinna więc
pani porozmawiać z dyrektorem zakładu, który ~kierował mę
tuację

ża

do

pracy

za granicą

i

t'l

sprawę

wyjaśni~.

My

też

jesteśmy zdania, że z „rozłąik.owego" nie powinno się dokonywać żadnych potrąceń. Ale jeśli mąż wydał może nawet na piśmie takie polecenie, wówcz:;.s t:!i'kład jest w

porządku.

(&')

PRZEDLUZENIE GWARANCJI
G. L.: - W ciągu roku po zakupie mój telewizor był
czierokrotnle naprawiany w ramach gwarancji. Na ogół naPrawy nie trwały długo, ale na zako1iczenie jednP.j z nich
musiałem czekać 3 tygodnie. Chciałbym wiedzieć, czy o te
dni, w których telewizor byl niesprawny, powinna 1111 być
przedlutona gwarancja. Ma to dla mnie Istotne znaczenie, bo
nie \viem, kiedy kończy się gwarancja. a kiedy zaczyna okres

rękojmi.

RED.: - Okres rękojmi zaczyna się od dnia za,kodczenla
ustalonego dla danego artykułu okresu gwarancji . . Cza.sokres
gwarancji ulega jednak przedłużeniu Q wszystkie kolejne dni
naprawy.
'

JESLI W OKRESIE RĘKOJMI

1-

R. W.: - Nabyłem telewizor marki „Elektron ~SO D". Psui
mi się wielokrotnie i teraz, już po wyczerpaniu gwarancji,
znów uległ uszkodzeniu. Czy mogę wystąpić do placówki,
w której go nlibylem o wymianę na inny? Oczywiście ze
i.tosownj\ dopłatą.
RED.: - Jeżeli nie upłynął okres rękojmi to tak.
Ale
przypominamy, że z.godnie z uchwała nr 71 Rady 'Ministrów
opublikowaną w MP 21/83 z dnia 29.VI. 1983 r. realizacja uprawnień· z tytułu rękojmi może nastąpić tylko w ciągu 3
miesięcy - licząc od daty wygaśnięcia gwarancji.

I na marginesie jeszcze jedna uwaga wymiana telewizorów z importu na krajowe jest raczej problematycma
:r;a względu na niewielką liczb~ tych ostatnich,
Cb)

fl.l)j, która w przyszłości mQgla
wywołać

ten sam skutek.

Stwierozenie więc u pracownika schoriień samoi.stnych, nie
zawsze wyklucza uznanie zdar-eniia za wypadek przy pracy,
Jeżeli w danej sprawie, ujawnilv się fakty o chara.kterze przyczyny zewnętrznel. z którymł
pozostaje w związku określony
skutek.

·

Takimi otóż faktami w tej
lronkretnej &prawi~. była nadmierna I zbyt tntenb-ywna praca
orzekraczająca nie tyllro ustalone nonny czasu' pracy, ale
równtet prac.a w nocy, w godzlalach nadliczbowych, bez W)'ooczynku. Tymczasem lnwalldm
·1 I II grupy, nie mogą być zatrudnieni . więcej ni·ż 7 godzin
na· dobę I 35 godzin tygodniowo. a w tygodniaeh w któ".VCh przypada dzień ustawowo

W'O!ny od pracy, nie
::!8 godzin na

więcej
cy.dzień.

ni:t

Faktyczny zaś CZH pracy portiera znacznie te normy prze-

kraczał.

W

miesiącu

pracował

od 104 do 176 godz.in nadllczbowYch. Połowę z, nich stanowiły
godziny nocne. Lekarze ustalili,
że już na 2 ty.godnie przed zgonem, wYstąpily objaiwy choroby wieńcowej. Koledzy potwierdzili, że portier skarżył Bię na
zle samopoczucie. bezsenność.
Ale · że w za!i:ł.adzie był.a akurat tru.dna
sytuacja kadrowa
(ten ciągły brak portierów) nie
chciał brać z:wolnLenia lekar· skiego, :teby w dyrekcjd nie posądzilli go 0 nielojalność i niesolidność
bo zaraz straszono
zwolnieniem z pracy.
Wdowa
musiała sle długo procesować
z przeds·iębo!Jrstw~.
któremu
żal było pieniędzy na wypłace
nie jej ods-zkodowanla.
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~ZJ!J

bawelniaallli, iMOTOCYD IM-'12 111 częIO-eO tex i poidOtlM,
6c!aad ~ 1~llqri„ ll-G0-08.
1111111 DKW - Jundior do
nmon.1111, peplM mildltUPIJll .-..,,, „CnciO~. llll9bro
kiryvdla „
oi«nOY'L
m:talowe, lcll\elS!k>op kołoro>wy ,,Rubin••, b.mpy
81-43-85.
2274'r g
~lewdrey'jl!le ~
dam. Te'l. 61-00-28.
MUSZLP; Mor.et.ową; ir.le'WIOf.2l!Xl<yWaik
podw6)ny,
7460 g
KRZEWY ldśolJasbe, !g!l.a;.
lruipi1', tel. 1!!1-41-7Z.
22.752 g
ste, owooow. 1 ro7.e w
a1:raJ!royjinym
TARCIC~ eosnową (sto.asortyl&I'ka.) - kupilj. 55-74-12
mencie ~1oe &lkólpo 18.
!k.a, Smutna D. K!r:ey22808 g
eWiek.
ZMYWA;RK~ ktlg)ię.
'1'794 g
T.t. 87-04-00.
TELEWIZOR C!Zllimo•bia'1'418 g
ły, lodów<kę,
segmenit
SZAFKI kooh>Mne, wtNRD
lll!P=edam.
55-77-43.
~. ao, eo .1ropi~
51-15-79.
~735 g
22803 g
TELEWIZOR czairno-bia.- MASZYNY: do prodn.!kcji
zy, zaaniraialr<k~ @l"Zed'2lilalllliny 1o cali, ts:mit'ydaim. 33-7~4'7.
koip, irendelt'kę - sp.rz.edam. LilSlty 22764 Bimo
22'178/8398 g
POLISTYREN,
po.liet.YOgłoo-reń,
Piiotr1rowsika
96.
len - kupię, SZ-50-09.
8527 g SYPIALNIĘ styl~ WARZYWNIAK - spiv.e•prudam. Wymrowska,
da.m, Bełchatów, Cza..
P.róchnlka 26.
pldlnieclka., bl. 3 m. 20.
22731 g
22739 g
KOMBINEZON motocy- MODNIE ~ .kiwit41:ę
!ka!ralkułÓWI!\, WTZI"OS1I 166
klowy
ekóxzany,
- k\lljji.ę.
Listy '1480
lll)neda.m. 01-15-79.
Biuro
0~<!61Zleń,
Bien22735 g
:k!l'9Wdicza
3/5.
WLROWKĘ do bleildrLny,
eta-r,
tele-whlor
„CTil'll1l8". .,SINGER"

mu,

DOMEK l~ woda las. Fql'l*'ka !roto
Spały sprzedam. Oferta
67aooo' Biuro Ogłoszeń,
Wars~wa, Po111ańśka 38.
KUPIĘ d.7li.a.tkll (lOOO·m)
na tr.a~ie ~k Kolusrzilcl ~enwalni• 111
bu.d~

1~ar
czym, Listy 22'132 Bll\loro O~A, Piotr'kowtika 96.
12731 g
DZlALKĘ budowl.a.ną 0,8
'ha ~·Tel.
55-ą-7-7~.
'1438 g
ZDUNSK.A WOLA, Ja•
low -oowa. 4 dom
ll'Przedaan. Jóief G<1rą
cy.

5535 k

"WLASNoSC" - pomdni<::two kupna - aprzedaży nie!r'U1Chomoścl lniemikań.
Ambroali.aik,
Cio1kowskiiego
3/1511
(12-17).
18057 g

.•.• ,..•„,............
.•..... „.„ ••„„.
..•••..
•.••
•.•
„111•wt..,„.„.„.„
••,•••••••.
,•• ,„„.„.,.
:;

DZIANINĘ

-

baw.eliniiianĄ

apt7Jedam. Tiraddoro-

wa 63B/45, po 17.

227&1 g
ku-

,.Neptun"

ATARI Speotnum pię. Li.sity
Oglcsmeń,

22788,

Piollrikows.ka

96.

MAGNETOFON MSH-101,
~iacz
WSH-205,
~ TSH-113, ;ramo-

~H~
25/25.
22'726 g
PRALKĘ, wiiróWlkę (gwa-

PAL/SECA<M

(Zw'oM"aincj.a.) spiv.ed.am. Tel. 51-04-l50.
7312 g

S!Juiro

iraneja:) meble

38 mm, lóilko
- ll)rzedam.
Tel. 87-33-80.
'1'466 g

DESKI

gir.
chleclęoe

:fon, Dynamdc Speaker,

„Pabia„

__
.. _..
--.„
-··········...
--········-niee"

(lniskiie)

epn.e-

dasm. 51-20-80.

15699 g

SERWIJS obbaldowy, ll'<>bot
kolumny 40W 4--0HM
KM8
IJP1'1ledam.
43-29-41 po
~--.
18.
22843 g
'14M g
„EI.EKTRON",
„RuJbin" p~
pneumaityC7lllS.,
- llUpię. Li9ty 22769
~-~am.
Bruro ()gloozeń, PllmrTel. 88~.
k.owska 96.
'1'474 g
TEL.EWIZOR w~em, BLAM-~~·
-~.65-1~.
96-67-4'7, po 15.
'1'4'IO g
22860 g

,,-

,,

sprzedam,

„ .• -

PRZYCZEPĘ
N..e50
kupię. Tel. 11'1'-43-łll.

-

. 747S g

SAMOCHÓD ltalCh<>dnL po
wyparlikiu - k!\llplę. Tel.
. 33-3~31.
21967 i

ZAKŁ.ADY PRZEMYSŁU BAWEŁNIANEGO

lm. S. KUNICKIEGO
,,MAL TE X"
w Łodwl, al. Polltecbnlkl 5

OGŁASZAJĄ

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na. wykonanie rob6ł budowlan9-łllltalacyjnych swi"zanyoh 1 u.tnstalowa·
niem awizarko-li&błllmerki na WYdziale wYko6czalnl.

„

Oferty w <zalakowanych kopert.ach z napdsem ,;PRZETARG" naleły przesyłać pocztą lub 1kładać bezpo4rednio w ael«'etarlacie ZPB "Maltex" w
ciągu 10 dni od daty ogł<>1zenia przeta~u.
·W przetugu mogą wzh\ć udział przedsiębiorstwa państwowe, 91)6łdziel
cze, prywa·tne i nie uspołecmione ()lt"az osoby fizyczne.
Szczegółowych informacji udziela dział rozwoju i postępu tecłmicmego,
tel. 36-63-66 w. 220.

.

.

.K?misyjne otwarcie ofert nutąi)i w 10 dni od daty. uika;:an!a 1111 ogło8?.erua o przetargu o godz. 12 w siedzibie ZPB „Maltex" w Łodzi, al. Politechniki 5.
Zawiadomienie o pnyjęolu oferty nastąpi w termlnde a dni! od daty
otwarcie ofert.
Zastrzega -.ię praiwo wyboru Ot.renta Jub unlewatmenda prt.etargu bet
podania przyczyny.
U84-k

POLSKA AKADEMIA NAUK
w Łodsl, 11L Piotrkowska ITI

Oddział
OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na samochód osobowy Wołga Gaz, nr 1llnlka-tabr. 101630T, rok produkcji
1919, sułycie 50 proc., cena wywoławcza 800.000 ,;ł.
Przetarg odbędzie 1ię w dniu 14 pddziemika 1987 roku o godz. 10 w
1iedzibie oddziału przy ul, Piotrlc:owskiej 171 (wejśde od ul. Piotrlrow1kiej 181).
Pojazd można oglądu~ w dn. 12-15 patdziemdka 1987 roku w rodz.inach
10-13 w miejscu jak wyżej.
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej należy wpłacić do ka•Y oddziału w Łodzi, ul. Piotrlc:owaka 179, najpóźniej do drtla 12 J)aździer
nika 1987 roku.
Braków w osprzęcie i w~068.±eniiu zgłoszone-go do przeta!?'gu P<>iazdu nie
uzupełniamy, jak również nie bierzemy odPoWiedzialnofol. za wady ukryte.
Przetarg przeprowadzony zostml.e i.godnie z urządzeniem ministra ko-munikacji ogłoszonym w Monitorze
Pol,o;kim nr 28 z dtl!ia 28 listopada
1982 roku, poz. 250.
Oddział PAN zastnega aobie 'Pf'8!'7."0 odstąpl.enda od przetargu J uniewainienia bez podania pnycz.yny.
Drugi przetarg na ni• 11pr::r.edanT pojazd odbędzie si~ w dnru 28 pa.idziemika 1987 roku o łods. 10.
1299-k
ZAKŁADY PRZBMYSł..U DZIBWIABSKIEGO
w Łeclsł, al. Kołelunld 13/%5
OGŁASZA.JĄ

"DRES!O"

PRZETARG OGRANICZONY

na aprzedat:

MASZYN SZWALNICZYCH

6 overlockó\V „Textlma" kl, 5509, 90 proe. sułyeia,
50 tys. zł,
.
Z autolapy „Mamer lpeeJal" ki. CS 48411, TO prac.
ławcza IZO tya. 11.
1 autolap „Union Specjał'', kl. HteO AAZ, 50 proo.

cena

tn.

te pree,

sułyeta,

wrwo-

młyoł&,

cena

nb'cła,

eena ,..,.,....,

ławcza

150 ty1. zł.
• pod11zYWarkl „Plef•H kl. 13'/1,

WYWOławesa

cena ..,.ywobr.wcn !ff

zł.

5 stębnówek pł. Z-irłoWYch „Słnrer", kl. 111-G-lłl, zo p~. nb'ett.. eeaa
wywoławcza 300 iys. zł.
1 zlck-zack „Dfirkopp" kl. 26'1-508 SM•, 'TO proe, 1niycla, cena ,.ywoław
cia 100 tys. zł.
1 zick-zack „Singer" kl. łS.T-G-105, 6ł pl'1M!, zułyela,
cena WYWoł&wca
150 tys. zł.
ł zick-zacki „Singer" kl. ł5T ..0-135, TO proc, zułycl&,
cena wywoławcsa
100 łY•. zł.

MASZYNY WYKoięczALNICZE.1

1 kalander pionowy ,,Arbadl„ kl. Tl 11. su:lycle 50 proc„ cena
cza TOO tys. 11.

wYWOłaW·

PrzetaEg odbędzie się dnia 15 patduemika 198T roku na tereme zakła
du. Maszyny moZlna oglądać w dmacl1 5-7 października 1987 roiku w godzinach 10-13, w zakładzie przy ul. Poznańskiej 14.
W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa państwowe, sp6łdzielme,
firmy polo:-.djn.o-zagranicme oraz osoby prywatne, posiadające Ulprawnlenia do prowadzenia działalności rzemieśln.iczej.
Wadium w wysokości 10 prOc. cen wywoławczych maszyn nalef:r Wpła
cić najpóźniej do dni~ 9 października 1987 roku, godz. 13.30.
Przy odbiorze maszyn obowiązuje dodatkowo zakup c:z;ęści zamiennych.
Za wady i braki sprzedający nie ponosi odpowiedzialności:
Po dokonaniu kupn.a - maszyny nie podlegają reklamacji.
Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez pC)dania przyczyn.
Bliższych informacji udziela
dział
mechaniczno-energetyczny, telefon.
'Ą-39-42.

!362-k

KUPIĘ opony do

I

„PUata M-2 Teofilów - .mami.eTed. M-21-83.
1nię na poddbne w bl·
22815 g
111ej dzie.lmlcy, Tel.
SPRZ.EJDA!M Fiait.a 126p-S
65-27-HI.
22838 g
(1981). Te'l. 55-15-&4.
22827 g LóDZ - M-3 bloki - za„WARSZA.WĘ", ,,Syu-enę mleni• na pod<>bne w
105" Sl)!I'2lediam. O- Tulrlru. t.6d:t, Kosmonaułów 6 m. 22.
22839 g
~Oi\\'111 28 m 166
po
16.
RZEMiraLNIKOWI
l!Ub
~1 I
tlnnie odstl\1)tll! lok& 50
KABIN~ ,,.J«ir:rr.ar, pr.!ly'"
m, zaplecze.
telefon.
C'ZJePll
6..toin.~
Listy ma Bl!u?o Og'ło~. 51-24-09.
azeń, B!enkdewklza 31'5.
22780 g
NADWOZIE "126..JP"
CUDZOZIEMIEC J)OS%UfllPI'llleÓIUTl, .1211 FL" lru.le M-4 - naJChęt
Mmiell'll~
111.&
większy
nle.1 s telefonem. Listy
lu.b 11Pr:r.edam. 61-28-58.
22813 Biuro Ogłoszeń,
22779 g
PiotrJrow;;.ka Pt!.
TLOKI - k<>r!bowod'Y' d<>
„FNi,ta 124" - lkiup~, BIUM Pośredn!<Ctwa Ob:roitu. Zamiaaly, Wymajłied. 84-46-M.
mm g mu Lo.bM, mgr Siuda,
Kaai:etanow.a 10, 57-58-06,
125, ,/Draibarlitar" po l!'e(14--18) cpróos aobót.
m<l<lloie - pi!Lnie B!PIVJe·
7108 g
dam. ~!>ego 2A
!In. 'fi.
POSREDNIO'llWO 8J)rzeTe'I' g
daiy,
nleruohlQIIloścl,
OBONY do ,.Walt"tlblqa:'' miee.llkaA. Knluiewicza
36 (J'llldanów) 111-26-91
- ~ 51-rl0-015.
22740 g . (12-17) RuitkOIW'sld.
4390 I
CUDZOZJEMOOWI miel~".

M-ł

2)gtereka..Stef8!1l& -

zamienię

na Ohoj1117,

Góma. CICl-e:!-68.

22806 g
DO wynajęci& pO!niesz02lenle 17 m (111ła). A-

leks.ain9.irów.
Tel.
52-52-92.
22824 g
M-2 Teofilów - llam'ie!lliQ n.a wlęlm~
Tel.
lll-M•l2 eod:&. '1~~
1
SAM""'"·flM' ,,..,,,.,.. 0
v.u~,,,,....
m 1eezIoa.nla mote
być bez
wygód
pos7.'!.llktlj ą.
Listy 22819 Biuro Ogłoszeń, Piotrkowska 96.
KONIN, M-1 u.mienię na
podobne lub wię]wze Lódź, olrollce,
tel.
51-96-59, po 1'7.
22866 g

21:.ECĘ

Pi.raca

szycie
ciąg!._

n11jstoip. MYCIE oklta. ~-1„

74-.33-00.

J.nstytucjom. Prokqńń•
akia, 32-74-13.
4751 '
CYĘLINOWANilll, lald„
MURARZA ll"El!lcistl! pomocniJQa., zał'OWainie, f!ł-58.-6$, 07.itrudmię, 36-46-87.
:Jrowskj.
'638 I
22'122 I CYKLINOWIAiNIE. laki„
SZWACZKI rw Koostam.rowimle - Sta!-eng.a, tymowl.e,
zatiruldlnJę
32-20-37,
21792 I
51-09-04.
WYCISZANDI dzwwl., bla•
22718 g
cha, zam'ki,
lliaplnld.
GAiiA.NTER.I.A od7Jle2low.a
'3-'10-05, Prz7b7lski,
slcl~ po.!2JUku,je
20160 1
doetawc6w1 epcrlni, kur· SEZAM - u.bl!lzpięczani•
tek, b11.l2ek, burtów !'bp.
d.NJWi, ozdobne wyda::r.a•
~ralk&w,
Boh. Stalinnie, montaż dmwi eta•
era.du 27, te'l. 22-56-76,
~owych, skry.tek 1ejto. (19-22).
5273 k
wych, 1Ystemów ata,rZATRUDNIJ!;
m~~y-m
mowych.
Instytucjom
22770 g
glazurnika,

rumiennych, bez nalog&w, Sutkowskiego 60.

r.aohunkl, 111-74-58, KaliinOW8kl.
3931 I·

7403 g WYCISZANIE,
zamki,
DO montatu łyrandioli zapr'Zer6~ okna. U!Pin•
„t;rudn!ę inajchętmiej
~. '18-37-77, Ar.bajiter.
irenc!Stów. Andrzejów,
3138 I
lrudk.iego - mmlen'lę !Ila
Sk:lodowek;l.fJJ :28. d 10 16. TAIP!CERKA dnwf. zamM-ł SDM s teleron«n
7400 g
ki, blacha. Drzwi harlub m:lędzywojemie. Tel.
AiK.WlZYO.T]!J
W)'lrob&w
monljikowe. direwriiane
36-47-76.
122858 g
wlóklennlazydi. konfekplastlklowe.
Przeróbka
cyjnyoh - P?'ZY'imlemy.
okna śr~eg>a. TeL
MIESZKA'NI:A - nieru36--02-73.
7396 g
85-56-56 Pogoda..
Chom~I: poorednlcl1Wo
hM!dlowe, porady, mgr CHALUMICZKA z ma4838 g
ezyn11 „l5" l'Wb „6" po- MONTA:t boeerłl, 11m!y,
Baryckl, 3i!-04-42, Koś
'łrzebn.a. J':.ds.ty 7483 Btuc!US"Zk;i 93.
pawlacze,
3792 g
~dawy
ro Ogl!olS'zeń, SienkiewlGomula!k - tel. inec:z'.
mlkanie
z
telefonem
cza 3/5.
86-85-28.
7421 i
..__ ••• „••• „ . _ wynajmtt. 36-06-50 •
.................... „,_ PODEJJMĘ
p~ ~aJ„ EKSPRESOWE
bielenie
,
7n9g
ohętnie.l i:akupy, ·I nne).
farbowanie dzlanha., __:
M-4,
M-l5
nafcllę'łmlej M'-2
bloki zamieni• na
Listy '1455 Biuro OgboObr.
Stalllilgradu
86,
śródm.1eście kuplę.
większe w bl'Okacil z te- TOKARZA _
ślusarz.a.
szeń, Sienkiewicza S/e.
Błaszczyński.
7440 g
'rS-46-44 (17-20).
lefonem (Bałuty).
przyjmę. Wojska Pol.s- .. POMOC domow.a - po- CZYS~CZENIE
męto:dą
~ I
81-99-67.
'1'41~ g
kiego 11.
22771 g
irze!ma. Te'l. 86-26•11.
plwą«>-Esącą dywanów,
..,
m m
m _..,. - - = ""llTC
7460
C
'WY'ld.adz!n, tw-lcerki.
- - - - • „ „„ - Z Z =Z Z~ SZWAC~ fkiurtlki) a:a- .Ja.skuiskl, 84-41-16. 'llrudnill. Tel. 86-55-05.
74tM I
7472 g PIEOlll akrumulaeyJne RENars"NtA
podejm1e . naprawa. r«lllOnty, kon·
PM<?ll
Cpr6c:z !'zyda),
serwa<:je (r.a~kl), tel.
Listy '1402 131!.uro Ogloerze,cz, 15-92-29 Sw!errcz.
szeń, Sienkiewic?za 3/'5.
7446 g
UCZNIA
pełnoletniego UKLADY
wydechowe
przyjmę tdo zakładu tonadkola, Judyma 20
togra!i<l7Jllego.) ul. RudzTraktorowej) 1111!. MylOTAlllATOll ·SPOalO~.
ka 61, tel. 84-31-95.
szJlrowak!.
20025 g
7388 g YACHT Serv!.t: naprawi,
MALŻE~STWO
przyjprzekonset"Wllje,
prze5 ciągników Ursus c.330 M, .
mle chałupniotwo. Anchowa Twój Jacht. Mifil·
tC>nie'W'Ska 5 m. 4.
czarek, Justynów lk.. Lo• 1O samochodów osobowych Fiat 126-p
2282.ll g
dii, GUmna 14.
650 FL,
ZATRUDNI'J!; wy.kwJtl!fi41138 g
1
lrowaną
szwaczkę d~ AUTO-POMOC,
holowa• 3 samochody osobowe Wartburg Lux,
gzycla bhnek. Może być
nie 51·77-46 Moch.alskl.
emerytką, tel. 48-07-35.
4853 I
• 5 samochodów osobowych Trabant
22749 g ANTYKOROZYJNE
za.
PODETMĘ
chalupnicto
bezpieczamle na g<lln\oo,
oraz
pracę 'krojczego, pos!ainad'kola, Srost, ~lda·
MIUONOWE WYGRANE PIBNilĘżNE
dam stól I nóż do krodow.a 48, tel. 84-38-08.
jen:ia, tkamm I dzlianin.
205~ r
CZEKAJĄ
Tel. Kolumna 45-02.
NAPY nabllam, Gorze22832 g
chowska, N'OIW'Otki 44.
w ZAKŁADACH S~ECJ1AlJNVCH
ELEKTROINSTALATO'r398 g
RÓW - utrudnię. Li~- SCINAN·U:
mew TOTAUZiAlORA SPORTOWEGO
ty 2288'1' Biuro Ogłoszeń,
81-75..e8 K~e'jczy.k.
10 pafdziemika 1987 roku.
Pl•otI'kOWIS>ka 96.
5278 g
PROSTE sz:vcle - Jlrzrl- SCINANIE ~. !>uda
KAżDY KUPON BIERZE tJDZIAl
mę. Tet 81-43-46.
74-26-29.
20585 g
2286§ g TĘPTI\i:Y robacmvo, geyW LOSOWANIU CENNYCH WYGRANYCH
;:!!!!!!!;;:;:;:;:;====-- zonle. Gwanncja - raRZECZOWYCH.
-·••••••••eh'µn'kl 152-03-14, Kowa==~~;:::::=
lik.
S824 g
Nie potrzeba odwagi na podjęcie Cłecyzp
- · • · • - . · • · • - GINEKOLOG - eodzl.ennl·e 18-19, Mlcldewlcu
i cennej wygranej I
13, 3~-65-65, Kuba~le:..
OBRABIARKI do drewwlcz:.
5905 g
Wystarcrt 125 zł i odrobina szczęścia.
111.a: grubościówki, wyrówniarki,
frezarki, DYWANY,
wyłkladziiny,
WSTĄP BEZZWŁOC~Nte · oo NASZEJ .
wiertarki wyk90uje ZaPiorę, rachu~ 33•18-26
klad Mechaniki Maszyn,
Ziólk!owsk!.
8177 g
KOLEKTURY.
Kraików, Dek.e:rta 9. .
SCINANIE dnerw. 74-179-03
5469 k
22 5
Wlodarceyk.
7168 g
TELENANlA WA
Wo:tnlak. 81-07-03.
22840 g MYCIE okien, ~~de
wnętrz. Instytucjom raTELEPOGOTOWIE „Ruchunki. W.ieck.a 74-77-94.
bin", „Elektl'0!1."
51at ·c
74-93--42
Stelrter.
OSRODEK
ZAWODOWEGO nr 1
piasku
21029 g PRZEWÓZ
Wlodarczy'k 57•22-M.
TELENAPRAWA, 83-13-89,
ZAKlADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
33-16-76, BT'ZIOZlOWicz.
611l5 g
4592 g
w tODZ•I, ul. tĄKOWA 4
PRZESTROJENIA PAL /
_ .•• „ ••• --..
/SECAM/NTSC,
fonia, .
=:::::~n':
UKF,
inż Fi:dler,
--·L"l'6„&•-._,
48-62-18.
.
20149 g B
PRZEDSZKOLE pcywatIURO
Matr:rmanialn•
ine.
Plóklan
74-24-16.
„Swatka" zap~
HAMICUKS - PEDICUKE,
s;unotlnych. Pł0tirkow81k.a
14667 g
UISLUGI ... ---~#•
BUJDSCJAIUJKIB (da- 11prawnłenł& do prowadzenia
133.
19275 I
...,...•...,.. .....<l2l!le. ZAGUBIONO 1-'"-•-'•
'Ialstybucfom
rachunki.
.......,,.„._.."'
kwlaelanl).
Maci~jewska., Lęczyoka
8tuden~ką 62624/UL, UPASACJJ P01'CZOCB,
64/66, piętro XI.
Ozeslawa Ludwisiak.
607'2 g
7434 g
BIOENBRG~CZNE. I ANTYSTRESOWE polarlty,
PRA;NIE wyiklad'Z!ln. dy- ANDRZEJ Wijata ~
;
reblrłhlar, alla. pel-.e1one M wschodnimi technikami
:
wanów, tapicer'kl metobU legitymację studenc-

·-·······--·••'••··--········-

SDM z telefonem,
M-2 dlllo1!1)e Rynku Ba-

M-3

-·······-·······-•.......
..•.,.,., __
-"········---····.,.·-
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meclyłaeJI I

koaeentracjl,
MASA!U LECZNICZEGO,
TA1'CA TOWARZYl!IKIEGO I DYSKOTEKOWEGO,
RADIESTEZJI fr6idika.nłwa).

Zapisy przyjmuje i informacji u.dziela 11etkretarlat o~rodka,
ul. Łąkowa 4, pokój 301, III p., tel. 32-89-05 w. 25 w godz.
8-15.30, tel, 12-U-O'f w loch. 15.30-19.30 t tel. 32-60-48 w
1od1. ł-lT,
1789-k
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milim

~
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:

E
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dą ssą~ą.

Raclmnlkl. _

ką

60660/PL.

r.

22746

111-10-18, Grze§kowłak.
MONIKA Bednarska zgu.
43l8 g
bila legitymacją
miGR2'ml'N!Kl
tellwne,
dendką 62584/'UL.
.piec ga:zowy c.o.
7463 g
l!'Pn!edam,
15-59-!54 'PO OWCZAREK
A>r:~ldiusz.
17.
g
zgubił
legitymacje
stu5093
INSTAL.ACJE eektbryczdenok11 14176/AM.
22750 g
ne i odg~omowe, Zim- ZGUBIONO
1leZwolenle
l!liaik 117-23-62.
2021 g
li\.&
W:Ylkonyiwan1e rH•

MYCIE okien, l:p'1'7.Ątanl~.
Rachunkl. "1-4ł-ł1, Kucharskl.
4057 g

ml~la.

Marek M&jewsk:I, J',6df, Ohe?moń.s'kl~·
to fl/18.
22Ml g

DZIENN'IE'~ODZKh1r..:21 ·(1%43,.,

I

Prezentacja
o

P

•

c

ko techn!C'Zlle Lodzi przygotowuje
kolej.ną prezentację sweg-o udziału
w funkcjonowaniu krajowego przemysłu I gospodarki. VII Dni Techniki Lodzi - zorganizowane pod
„Technika, nowoczesność.
hasłem
eksporl" w ciągu kilkudniowych
(5-9.X. br.) imprez pozwolą ło
dzianom poznać bliżej pracę instytutów, zakładów doświadczalnych
i produkcyjnych.
Ofert.'.! jest bardzo bogaita - łą
cznie 117 propozycji, w tym m.in.
20 sympozjów, 30 narad i dyskusji,
31 wystaw. 14 dni otwartych przedsiębiorstw. Oprócz te..."'llatów czysto
znajdą się również
techni-cznych
czysto prakty<CZne jak np(· „Możli

ława Gląbsklego, obchodzącego
jubllaisz 50-lecia
fednocz.eśnle
swojej pracy w spółdzielczości ,

w tym 22 lat.a w spółdzlelC"Loś·
ci miesz.kaniowej.
Słowa uznania oraz podzięko
wanie z.a 50-letnlą pracę w ruchu spółdzielczym złożył Czessekretarz
Głąbskiernu
ławowi
Adam Walczak,
KL PZPR który • wręczył lubiła.tow! list I sekreta.r1.a KL PZPR - Józefa Niewladon\sklego, z podzię
~wanlem l':it je.iro owocną dz!a. łaln~ć zawodową I społeczną.
(J. kr)

Oryginalna fontanna na zapleczu l.ódzkłego Domu Kulłury dzia&ylko przez kilka dni po Jaj wybudowaniu I od paru mie11lecy jest nieczynna. Czyżby była to fontanna ,Jednorazowego ułytku"?

FoL: A. WACB

1Komputer

regeneruje kineskqpy
J

1Silniki

I

W jednostce Zmotoryzowanego · Odwodu Milicji Obywatelskiej
WUSW w Lodzi odbyło się wczoraj uroczyste posiedzenie Komisji ds. „ Dz!ałaezy Ruchu Robotniczego i Historii Partii KL PZPR
z·. udziałem członków egzekutywy łódzkiej Instancji. Podczas spot'kanla, do którego okazją była 135 rocznica urodzin Ludwika WaryńskiegQ, grupie zasłużonych działaczy ruchu robotniczego wrę
czono medale im. r„udwika Waryńskiego.
Na uroczystość przybyli ro.In. I sekretarz KL PZPR - Józef NieJaMirosław Czesny, prezydent Lodzi wladąmskł, sekretarz rosław Pietrzyk oraz przedstawiciele kierownictwa WUSW.
W.M.

zostali odznaczeniami państwowy
mi. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowano
d'yrek,tora kombinatu - inż. Tadeusza Jarczyńskiego. Jedenastu
pracowników udekorowano KrzyOrderu Odrożem Kawalerskim
dzenia Polski osiemnastu - Krzy-

piętnastu Honorową
żem Zasługi
Miasta Lo<lzi. Podczas
Odznaką
miasta regospodarzy
uroczystości

TELEFON ZAUFANIA - n-n-n
w dni powszednie w 1odz. ts-T,
w dni wolne od pracy - e&2-

WLOKJENNICT\V A
2112) godz. ł-17
SZTUKI (Wl:ęckowsklego 3'1)
godz. lt-17
MIASTA ZGIERZA (Dąbro

dobę.

MLODZIE:ZOWY TELEFON ZAU.
FANIA - 33-58-86 - od. ponfe.
d'!llałku do płl,tku w go4z. u18.

TELEFON ZAUFANIA dla kobiet
z clątą probłemow• czynny w
dni powszednie w cochl. U-Zl
nr 57-40·33.
ANONIMOWJ ALKÓROLlCT
tel dla łudzi T problemem a1.
koho!owym - 5'·!t·łl (pon!•·
17-!Q),
Płl\tetc działek U·Sl•lt
WSZYSTKO O AID!I
·
w rodz. tS-7.

Pogotowie d:fwtgowe

31·32·11
'łl-35-46

MUZEA

7ł-H.35

74-28·19

'11•66-95
'H-55· 23, 992

74·8'· 86;

TEATRY
WIELKI - godz. 18, GalO'IVY Wieczór operowy (przedst. zatnkn.)
NOWY .._ godz. lł.lł „Skąpiec"
g~ 19
MALA SALA
„Cmentarz)"Sko Mm<>chod.ów"
„T;vtul
lł
.JARACZA - godz.
·
Andronikus"
fods. 11.
MALA SCEN.A ,
„Seans''·
TEATR 7.lł - godz. lt.19 „Hft'lftl•
nla".
MUZYCZNY - god2. lUł
„Kraina u$infeohu"

74-łll-łt

TELEFON DLA R.ODZICOW
por.dv wycbowaw!3·24·99 C7.e e'lynny od 1JOnledzlalku do
Pll\tku w codz. 13-18.

BISTORU
NEGO
11-17 .

BUCKU BEWOLUC'r.1•
(Ul. Gdańska 13) Codz.

ODDZIA.L RADOGOSZ~
tut.
Zgierska tł7) godz, t-te
ARCHEOLOGICZNE I ETNOGR.A•
-f'JCZNg (pt, Wol:noścl Ił) i<>ds.
10-tT,

HISTORII MIAST.A LODZI
ogrodowa I.Il godz. lł--11

· (Wt.

••

·

211 godz. t0-15

I!U
- f

gl

.MIASTA .PAJHANIC · (pl.
Sta!1ngi:adu u godz. 10-1s
WYSTAWY

FO.
l..ODZltJE TOWABZYSTWO
(Piotrkowska
TOGRAFICZNE
102) llodz. 10-18 .:Obwód Iwanowski w foto11ratll" <ZSRR).
OSRODEK PROPAGANDY SZTU·
godz.
ltl (park Sienkiewicza)
„M - jak morze".
11-18
· li.ALON. 8ZTUJU WSPOŁCZ!l!l
NJ!!J (Piotr'kowska 88) godz, 1ł
rysunek

malan;two,

OrzY'boW'aklego

.zoo

~

do

•

••

cz:rnne od 1

R.

K.

do 1'7 kasa

18.

LtmAPABK (n.a Zdrowtu) C'Zynny w godz. od u do zmroku
w wolne soboty I niedziele w
_godz. od 10 d<> zmroku.
OGROD BOTANICZNY - czynny
od g<X!z. I do zmroku.
KINA

a
BAI.TYK - „Mlętby Ustam.!
brzegiem pooharu" - poi. od lat
15 -

godz. 10, 12.30, 15.30, 18.3ll.

Seans nocny filmu przed.p~cll'łtą
mlerowego • czytani\
robi
dialogową: ,,Jak to się
w Chicago" - USA - Cod.z.

:U.IS.

października.

•

U!t'oaz711ty J)Okas
IWANOWO „Pakufilmu ndl:leekiego ta" - rodz. tT.

DWIOSNlE - .,Crltlers"
od lat U - godz. 15, 11,

111.
L

~

SIE - „Cudowne dziecko"
ol kanad. b.o„ „Srebrne Lwy
na
za rezyser1i:
ńskie" 17.
15,
FPFF - godz.
od
rtret aktorki - Ludmila Gurenko „Dwor.zeo dla dwojga"
- radz. od lat · 15 - godz. 19.
Wl.OKNlARZ - „Prywame śle·
dztwo" - pol. od lat 18 godz. 10 12.30. 15, 17.30, 20
WOLNOSC - „Obcy - decydujące
15 starcie" - USA od lat
19. seans
godz. 13.
knięty Królów"
,,Matka
WISLA
od I.at 15 „Grsnd Prix" -

.&odz.

10,

16,

zampo!,

„Zło

te Lwy Gdańskie" na xn FPFF
· - ret. Janusza Zaorskiego pol. od lat 13 - godz. 10, 12.10,
15, „Próba wierności" - radz.
od lat 15 - godz. 18, 20
„Wierna rzeka" ZACHĘTA pol. · od · lat 15, „Srebrne LWY
Gdańslde" za retyseri<: na xn
FPFF - godz. 10, 13, 18, 19
jest
stawką
- ,.A
STUDIO
franc. od lat 18 śmierć" l!odz. 11, 19

STYLOWY - Laure.scl międzyna
rodowych festiwali fllmowych ,,Mos.k'Wa n1e wierzy Izom"
cz. I I n - rad%. od lat 15
-

nam

chodziło?

Sieradzka Spółdzielnia Pracy
„Sigma" wyprodukowała ,,Emalię ftalową ogólnego stosowania" w kolorze m a. o h o ń.
Niektórzy twierdzą, że jeśli
pisze się przez „eh"
oznacza to, te jest ona z cytryną. Czyżby dotyczyło to również
sieradzkiej emalii ftalowej?
„herbatę"

(bar)

Jeden z nas1sch czytelników
do pracy tramwajem nu·
mer „15". Jad.ś).C ul. Gdańską,
:ramwai zatrzymuje się między
Jrzystankami przy ul. 22 Lipca a ul. A. Struga. Motorniczy
idzie do prywatnej
wysiada,
piekarni kupu1e chleb i wraca. Cz.asem postói trwa minutę.
innym razem pięć. W Wyści!rll
się to punkt
Pokoju nazyW<i
dożvwl.ania na trasie.
jeździ

Spotkaj
I

się

ze swa1m

posłem

fu wakacyjnej prze!'Wie wznoorga:<llizowane przez
wione będą
RL PRON spotkania łódzkich posłów z wYborcami.

Z uzasadnienia pozwu: „samochód kierowany przez pozwanego stoczył się do rowu I
tam fiknął trzy koziołki".

zainaugurowany
spotkań
Cykl
zostanie l październik.a. Poseł A.
Gawłowski wraz z H. Pawlakiem
- członkiem prezydium RL PRON

Tak zapewne automobil mant-

festował zadowolenie z zakoń

I E. ll1alowany z Biura RL PRON
~potkaią si<: o i?odz. 13 z młodzie
żą w Urzędz'<~ nzlt"ln\cc>wym przy
ul. Zacho<lnlel 47 (sala 26~ II plęt
ro) na &!utach.
Cwit)

czeni.a Jazdy.

Przyszedł

oburzony
do na•
w ~k!enie or-zy .ul.
Piotrkowski-Pi 181 (sklep .. Donaru" nr 903\ pC>.:lcz3• r.akunu
le"ln~o itarn!ta do irotowania
rnpy r.aiadano r>d niel!o dowo:lu osob!ste~o. Na rachtmku wy::iis;ino renę 1ra!'T'k11. bonifik:itP fnołowa warto<ri\ oraz nazwi$kO I adres właściciela.

~?.vtetnik. że

Moż(! c:-hoozi?c o sorawdzenie.
itamku ~t„rczy
czv w +'1.k~m
wpy dla całel rodziny klieTi-

Już po raz trzeci rzemieślnicy I
ta.„
kupcy z naszego regionu spotkają
się na „Jarmarku nad Lódką", który w tym roku odbędzie się w
dniach od B do 14 października.
Stary
Miejscem imprezy będzie
Rvnek w Lodzi. a zapisy do 5 paź
dziernika przvjmuie Wydział Ran· 1
dlu UML pok. 458, tel. 32-14-27.

llWL

S3 ·4MO, 33·37-41

oświaty".

zasługi

31·97-0ł
32·Rł·03

mokratyzację

,

I
I

36·15-19
S6·5$·55
BIS

Dawniej µrofesor ·uniwersytetu to był ktoś. dzi~ iest tylko
petentem. Ale czy o taką de-

II

Kto

998
997

„

prezentowali: sekretarz Kl. PZPR
Adam Walczak i wiceprezydent
Kazimierz Jujka.

doctqgowe odm6w!lo pomocy. Zachocizt pytanie; po co •Cl pogotowt<l wodocłqgowe akoro w aobo·
ty .ł nłedzie!e nłkt tam nie dy:tuFuje.

Lokatorzy byli bezradni

"'

iupo>iedzenie. W zaproszeniach podano dzień, godzinę i miejsce,
;yle tylko że w tzw. między
salę obrad.
czasie zmieniono
Goście przyszli i błądzili, bo nido głowy
komu nie przyszło
zadbać choćby o karteczik.ę z
odpowiednim napisem.

z jakiej ten kraj
znany jest nie tylko w Polsce.
Wystawa. mieszcząca się w Sali
Kolumnowej Lódzkiego Domu Kultury, czynna będzie do niedzieli 4

Wieczorem w Teatrze Wielkim
sekretarz KL PZPR Józef Niewiadomski w towarzystwie prezydenta Lodzi Jarosława Pietrzyka
przekazał przedstawicielom załogi
(J. KR.)
W mtntonq nledztel4, n wrzdsztandar ufundowany przez mianta, zate!efonowala do naa:ej N·
st<>. Odznaką „Zasłużony dla budakcjl zrozpaczona lokostorka jedzgubił~
. downlctwa I przemysłu materiałów
nego z mteszkań w blo~u priy ut.
budowlanych" udekorował sztandar
Kruczkowskiego 14/1!. W 1óbotę
Jeden z naszi}ch czyteinlk6w
minister budownictwa, gospodarki
po poludnlu cały ten b14dynek
znatazł na Kozinach pewną sum~
(W•zystkle
oraz dwa sąstedntc
komunalnej i przestrzennej Jerzy
pletąędzy. Rozta~gnlony wlia:ictctet
pozbawione
zostaly
wte:towce)
imieniu ministra
Bajszczak. W
proszony je&t o kontakt telefonlc::wody. Nastqpila jakal awarłll w
ny pod nr 51·51-71, cod:tennt11 w
wychowania kurator
I
oświaty
hydroforni. Wprawdzie na klatgodz. 111-11.
Oi\V Henryk Sobierajski odznaczył
kach achodowych aq Wl/włe&:kł, •
(AB)
„Za
121 sztandardlaHonorowa Odznaką (wit)
________.,.____________________

TELEFONY

Ważna instytucja zaprosiła
minarży łódzkiej nauki na

fertę turystyczną.

kt6r11c~ motna lłę dowtedzte" numeru telefonu awar11jnego po110·
towło apółdzłetcrego, ale cót r tego, akoro Z'ar6wno w sobotę 1nk
ł to nłedztetę telefon ten nie odpowiada!. Lokatorzy bytt bezradni, gd11t r6wntu pogotowts wo-

złożenia zeznań.

W pl'alni przy ul. Lumumby
wyprano i odp1·asowano spqdnic. Wyszły jak nowe, z t~·m
ie kanty były w poprzek. Mieli poprawić, ale znów kanty były poziomo. l'erąz prasują trzeci raz. Dobrze. że nie jest to
zakład krawiecki, bo mielibyś
my sa,yrę w krótkich spodenkach.

,!Bułgaria

zaprasza

święto „Jedynki"

Osoby, które w dniu 1987.08.26.
ul. Armii
pr:rebywaly w okolicy
Czerwonej - Niciarniana ok. godz.
pitk.arskim
16.00 (przed mecrem
i byty
Widrew , - LKS)
RTS
mężczyzny uświadkami pobicia
branego w sweter w biało-czerwo
ne pasy. proszone są o zgłosze
nie sie do DUSW Lódź-Widzew
ul. Wysoka 45 pok. nr 26 w godz.
8.00-15.00 c<>dz.iennie lub telefo·
nlcznle 32-92-22 wew. 33-80 w celu

Informacja ~olejowa
Informacja telefoniczna
Informacja PKS
Dw. Centralny
Informacja kulturalna
Informacja PKO
Pogotowie wodoct11gowe
Pot\'otowtp energetyczne:
r,ódt Pótnor
l.ódf Pnlndnłe
Pogotowie ga„owe

użyt-

kowych włókienniczych pokryć podłogowych", „Szkodliwe ilości pier.wiastków śladowych w tywności",
„Metro dla Lodzi".
Tradycyjn ie. w czasie trwania
Dni Techniki odbędzie się wrę
czenie wojewódzkich nagród NOT,
ogłoszenie wpisu .:lo Księgi Zaslużonvch Techników. a także odsło
dla
pamiątkowej
nięcie tablicy
uczczenia doc. Janusza Medwadowzrealizowaskiego, autora licznych
nych w l.,od;zi konstrukcji budownictwa mieszkani·owego I specjał istycznego.
Mieszkańców województwa zainteresują także filmy . giełdy. pokazy. 9 paźdzlernika przed Domem
Technika odbędzie się kiermasz
drzew i knewów oraz pokaz mody
w sali kongresowej .
(M. Kr,)

„.w UML obradowali członkowie
Rady NauikoweJ przy prezydencie.
warunki życia ło
Analizowano
dzian posiłkując się wynikami oLódzklch
W ramach obchodów
pracowań statystycznych.
Dni Turystyki. Przedstawicielstwo
K. K.
Bułgarskiej Asocjacji Turystyki I
Wypoczynku w Warszawie wspólPBP Okręg
nie z PP „Orbis"

Warto jeszcze wspomnieć o produkcyjnej stronie działalności spół
Do tej pory „Technfllta"
dzielni.
słynęła głównie z lutownic. Od paru miesięcy napływają 1uz zamówienia na unikalne silniki elektryczne. Chodzi o tzw. sl•lnikł liniowe. które n'.e ~łuzą do wprowadzania iakLegoś elementu w ruch
obrotowy jak łio zwykle bywa, ale
Mogą one być
do przesuwania.
wvkorzystane m.ln. w górnictwie
I w rolnictwie gdy tl"Zeba autoobJubileusz czterdziestolecia
matycznie zamy~ać włazy, bramy,
pr-ze<:uwać suwnoce I Inne elemen- chodziła wczoraj rałoga Kombinaty. Silniki te były po raz pierwszY tu Budownictwa Ogólnego „Jedynwv~tawlone na jesiennych targach ka". Przed J)Ołudniern w Muzeum
ltistor!I Miasta Lodl.l najbardziej
w Poznaniu.
pracownicy wyrótnlenl
zasłużeni
W. M.

Komunikat WUSW

Pogotowie Ratunkowe
Strat Po:iarna
Pogotowie MO
slu:lby sdrowła
lnfo~macja

właściwości

techniki

interesującą
Lódź zorganizowały
artystycznej
fotografii
wystawę
„Bułgaria zaprasza". Kolorowe fotogramy przedst.awjają piękno Buł
~arii oraz prezentują ciekawą o-

rację kineskopów przy pomocy unikalnej metody opartej na technice k{)mputerowej. Warto dodać,
odwiedził swego
że spółdzielnię
techniczny firmy
czasu dyrektor
który powie.. Un!tra-Polcolor"dział. że jego zakład nie zrobl!by
takiel usługi lepiej. Od nowego
roku fachowcy z „Techniki" mazamiar rozpocząć regenerację
ją
kineskopów do telewizorów kolorowych, co będzie ·prawdopodobnie
ewenemenbem w skali kraju.

- Jesteśmy potentatem w naprawie sprzętu radiowo-telewizyj·nego
- mówi prezes <;półdzielni Zbig·
Jakubowski. - Serwisowe
nlew
„Unltry'' przestawiły się
zakłady
w większo§ci na naorawę noowocz~nych telewizorów elektronicznych. podcus itdv w domach jest
jeszcze sporo odblomików tradycyjnych t1. czarno-b!atvch I lampowvch. Od pe\vne1ro czasu punkt
usługowy „Techniki" mie-;Zczący się
przv zbiegu ul Nowotki 1 19 Stvcznia. proponule klientom re11,ene-

WAŻNE

poprąwv

wości

z przyszłością

42 pii.nktach usługowych i
3 sporych zakładach • produkcyjnych należących do
Spółdzielni Pracy „Techni·
ka" w Lodzi pracuje · łącznie 520
osób. W zeszłym roku do zan:ądu
wptynęło ponad 60 skarg z czego
połowf: uz.nano za nieuzasadnione.
Liczbę 1·eklamacji należy uznać za
drol>ną. zważvwszy na rodzaj wyWym!eńmy
usług.
konywanych
tylko takle branże jak- gospodarstwo domowe, RTV. jubilerstwo, motoryzacja, ślusarstwo maszyny szyJące, piszące i liczące oraz regeneraeja akumulatorów I kineskopów telewizytnych. Mimo poważ
nych kłopotów z zaopatrzeniem w
zamienne spółdrzielnia uczęści
trzvi:nała w ciągu ostatnich kliku
lat liczbę zakładów i punktów usługowych. proponując klientom te
same terminy usług co dawniej.

możliwości

lekkiego, jaką
przemysłu
były I Międzynarodowe Targi „Interfashion". środowis-

W uroczyste~ atmosferze od.posiedzenie
by.Io się . wezoraj
Rady Nadzorczej Spółdzielczego
StudJalno-ProjektoweOśrocLk.a
G~podarki Mieszkaniowej
sro
„Inwestprojekt' w Lodri. Pożegnan1> odcbodzącego na emeryturę .-doty.chczasowego prezesa
Czeszarządu tego ośrodka -

łała

wl:zytówce

łódzkiej

godz, 16.30, 19.

TATRY - l\IALE·STUDY.JNE
Sylwetka aktora - Elem KU.
mow: ,,Agonia" - radz, Od lat
.
18 - godz. 18
DKM - „Ja.li: rozpętałem II woj(cz. III), pot.,
nę AwlatowĄ"
godz. 17. „A statek płynie"
wt. od lat 111 - go.dz. 19.
OKA - „Elektroniczny morderea" USA od la\ .1s, godz. 8.30,

W. M.
l l.

pani
18.30, „Tajemnice
radz, od lat 12 godz.

16,

Wong"
13.30.

GDYNIA - Kino non stop - o<2,
godz. 9 do 22 „Blaty smok" USA-poi. od lat 12
HALKA - ,,Na tropach Bartka"
I
- poi. - godz. 16, „żyć
USA
umrzeć w Los Angeles" od lat 18 - godz. 18.
Mr.ODA GWARDIA - „Orly Temidy" - USA od lat 15 - godZ.
10, 14.30, 11. 19.30. Pożegnanie z
tyt ulem: ,.Imperium kontratakuUSA od lat 12 - godz.
ję"
12.15

1 MAJA - „Porwanie w
llstan1e" - poi. b.o.
16. „Sceny dziecięce
prowincjl" - pot. od
godz. 18
POKOJ poi.
17, 19

ROMA -

-

T1u.Uurgodz.
z życia

I.at

18,

„Pociąg do Hollywood"
od I.at 15 - godz. 15,

Radrledcle

bajki

„Slowtk" radz. b.o.
baśnie,
„Swta.d ek mimo wo.
~odz. 10,
li" 16.311,

USA od lat 18 - godz.
19. Seana zamknięty

godz. 12.30

SWIT - Współpraca k!nemato.
gra!l! Polski 1 ZSRR. „Jaropol. b.o.,
sław Dąbrowski" godz. 16. „Su.perm.an III"
USA od lat 12 - godz. 18.15.
TA.TRY - „Bł~d szeryfa" - NRD
„Nieśmiertelny"
- godz. 15.30,
- ang. od lat 15 - godz, 17.30,
19.30

'-------------'

- -~

APTEKI
Nłclarnlana 13, Dąbrowskiego 19
Olimpijska 7 a.
Lutomierska 148.
Piotrkowska 67.
Pabianice - ArmA Czerwonej 7.
Konstartynów - Sadowa 10.
Głowno · - Uiwlcka 63
• Aleksandrów - Kośclus11kl · 4.
Ozorków - Armlt Czerw')n<'I 67.
Zgierz, - Sikorskiego 16; Dą·
browsk!ego tO.
'

DYŻURY

SZPITALI

Szpital
Ch!rur!!la urazowa
Im. Ko.pern1ka (Pabianicka 6•)
Szpital im.
Neu·rochlru~a
Barl!Cklego (Kopcińskiego 22)
1m.
szpital
Okull~tyka
Barllcldego (Kopclń-skle.llo ~)
Szpital
ChlrurP.i" dzlł'cięc~ Konopnlo.1tlej (Sporna 36/50)
Larvn~o!c>-<la

fal

·Im.

1?ie~lł'C"l

Konopnl<ik!ej

-

szpf_
('Sporna

~/SO).

91ze.:e,kowo.twarzowa
Chtruritia
szoital tm. Barllo.":lego (Kopclń
skle"!o 221.
Im.
t..arvn"nlo<rla - S:>.nital
(Pablanlee, Karo·
Blernac'<''~go
lew•ska 6,),
Toksvkologl11 ~ Instvtut Medycynv Pracy (Teresy !Il,
l"rzvcnodnla
Wenerolo<tla
Dermatologiczna rZakatna 441.
pomoc okulistyczna
Doratna
Zapolskiej I - Gabinet czynny
po·
w dni
od 17 do T rano
wszednle. w dni wolne od pracy
calą dobę. Tel. f3..;!9·'72 w. 68.
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