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Urzędy

administracji państwowej:

Członkowie kierownictwa partii wzakładach pracy

Trwają

przygotowania
do referendum

•

I

I bm. odbyło l'ilt 8P()1lka.nle
t.nspektor6w Centallnej Koml•ji
do Spraw Referendum 1 ezłon·
kiem prezydium komfgji, szefem lr.aalceLarii Rady Paftstw•
- Jerzym Brettkopfem.

Usprawnienia pracy admlnlstracjł państwowej w warunkaell
II etapu reformy - ło temat spotkania 1ekretarza sta.nu w
URM ZYGMUNTA RYBICKIEGO z dziennika.na.ml. które ocJbylo się 3 bm. w Biurze Prasowym Rządu. Oło - w łezaeh
- cłówne my§ll przekazane przez prof. Ryblokiero.

Omówiono szczegółowe zada·
nla lng.pekcji polegająte . na ba·
daniu prawidłowości i terminowoścl wykonywania prac przygotowawczych do referendum.

- Obecne działania zw i ązane z
usprawnianiem funkcjonowania administracji są kontynuacją prac
podjętych przed kilku laty. W gruncie rzeczy chodzi tu o wiele roz,
maitych, często także drobnych
przeds i ęwzięć. składających się na
Inspeir;:on:y 7.blorĄ m. in. inulepszenie stosunków: urząd - oformacje o prawidłowości p<>wobywatel, bez wi ększych nakładów
i zmian przepisów prawnych.
łania
komisji
wojewód~ch
- Analizując czynnoś Cii urzędni
stopnia podstawowego I obwocze stwiel"dwno np. 29U przypaddowych. trybie podan ia do puków, w któtych mowa obejść się
blicznej wladomokl granic
bez pracowitej nierzadko dokumentacji. To i kolei pozwala na przenumerów obwodów glosowania
jęci e przez urzędników obowiąz
oraz siedzib obwodowych komiku załatwiania spraw od początku
sji do spraw refe rendum. 1'rzedo końca samodzielnie, bez angablegu sporz.ądzania spisów osób
żowania interesanta. Jak-0 pierwsze takie rozwiązan i e za.stosowało
upr'łwnionych d-0 udzi ału w glowoj. rzeszow skie. Pracownicy tesowaniu. a także o organizacji
renowych urzędów administra cji
i orzeb egu szkolenia członków
przejęli
na siebie obow i ązek zakomisji.
latwi:mia bez ud zi ału petenta 30
rodzajów spra w związ.anych · m.in.
Po przep rowadzeniu badań we
ze sprzedażą i dzierżawa gruntów
wszyst.kicti wojewódz.twa ch w
rolnych. przydzi ałem maszyn roldniach od 5 do 7 bm inspekniczych opieka socjalną.
torzy przedłoża sprawozdanie
- Radykalne uproszczenie sposoCentralnej Komisji do Spraw
bów obsługi
ludności umożliwia
Referendum.
wykorzystan ie ostatnich z.mian w
~-„--,..._'---~-~="""-'--"'--"'-""'=--1·1 kodeksie postępowania administraPSZCZELI TANIEC PTAKOW
Wiadomo

już

powszechnie, te

pszczoła,
która odkryła duże
ż1·ódlo nektaru w kwiatach, wy-

konuje
odpowiedni
„taniec"
przed mieszkankami ula. W ten
sposób - nada; st1mowiący tajemnicę dla naukowców pokazuje koleżankom kierunek,
rdzic powinny sie ndać.
Ostatnio grupa naukowców z
amerykańskiego uniwersytetu ~
Princeton ogłosiła wyniki badan,
z których wynika, że wspomniany „taniec•· oie jest bynajmniej monopolem pszczół. Podobmc wskazują sobie kierunek
prowadzący do pożywienia również pta.ki.
Ogłoszona teoria opiera się na
wieloletnich obserwacjach orłów
rybołowów. Otóż samiec, który
powraca z oolowu z rybą, wykonuje przed lądowaniem wiele
ma.newrów I figur w locie pokazując najprawdopodobniej, że

'

sztukę złowił wśród

pływającej

ławicy

Meksykański kaktus selenicareus
grandiflorus
popul&rnie
zwany „królową nocy". Ta naiwa bierze się stąd, ~e kwitnie
Jeden raz w roku i tylko przei
Jedną noc.
CAF - A. HAWAI.EJ

ryb. Jeśli przylatujący
ptak złapał pojedynczą rybę,
nie odbywa przed stadem po. bratymców żadnego „tańca",
„Język" prieka.zywanych znaków jest z całą pewnością zrozumiały dla pozostałych, gdy:t
na sygnał, iż w pobliźo jest ła
wica ryb, ze stada podrywają
się pozostałe 1amce odlatuJl\O na
łowy.

SZCZUPAK OLBRZYM
Miał szozęłcle białostookł węd-

-

Rozpowszechniana jest plotka
Konferencja
rozpoczę ta się od
pieniędzy. W imieniu kilku oświadczeń rze.::z,nika p rasozapewniam, że jest to tylko wego rządu. P ierwSl?ie z n ich dotyplotka. żadnej wymiany pieniędzy czyło stanu stosunków radzieckonie będzie - ośwladczyl Jerzy Ur- a:merykański ch.
ban w traikcfe wtorkowego spotka..
W przededniu obchodów 70 ronia r; dziennikarzam · iz11cr.anlczny' '
Re.w.i>1uc:li Pa.idziern ik-0waj
mi, attredytiQwanyml w Wa!'8'.La!W'ie.
- powiedzńał Jer'l:Y Urban - nadeszły 1iobre nowiny z :z.a.kresu sto. runków
rad?Jiecko-amerykańskich
ka.r:a Leszek Klczkajło: na zamających
z,naeoZenle dla całego
kończenie sezonu złowił w je·
świata. Rząd polski z zadowoleztorze
Pierty
rekordowego
niem w\.ta postęp w k ierunku rozszczupaka - o wadze 8,5 kg.
brojenia i Informacje <> uzgodnie\Vędkar11 wYClągał go.„ 45 minut.
niu r ychlej wizyty Mlchalla GorbaC?JOWa w Stamach Zjedn<>cwnych.
REKORDZISTA ZOSTAL
Zg.odnie ze stałą lln l ą polskiej poZASTRZELONY
lity ki w mia•rę nasziych możliwości
będ:z.iemy ten pozytywny proces w
• Dla naukowców amerykań
skich nie ulega wątpliwości, że
(Dalszy ciąg na str. 3)
w ostatnich dniach został ustalony, oficjalnie potwierdzony,
re~ord
seybkości
ptaków w
przelocie
długodystansowym.
Rekordzista w ciągu 4 dni przeleciał bowiem dystans 4.500 km.
Jak wynika z podanej doku·
mentacji,
w
amerykańskim
stanie !Uau&chusetts został zaobrączkowany ptak zwany piaskowiec (calidrls arenarla) z o!lmlany kulików. Po 4 dobach
zna.lazł się w Gujanie.
Niestety. rekordzista nie zdą

o wymiame
rządlu

~N

Rozmowy na te tematy toczyły
się m. in. na spotkaniad1: u:a:qm1erza Barcikowskiego
z załogą
kombinatu PGR
w Bieg.anowie.
woj. poz.na11skie; Józefa Baryły z p racx•wnikami Huty
,Ba il don"
w Kato wica ch; Włodzimierza ~lo
kriysze?;aka - z aktywem Hu.ty
.,Stalowa Wola" IV Stalowe j Woli;
Zygmunta rHurańskiego - z robotnikami Sląs kich Zakladów Koncentrató w Spoży wczych . w \Vodzislawiu; Tadeusza Porębskiego
- w
Akadem :i Medycz.nej w Lubhnie
oraz Ośrodku Badawcz,o-.Roz..wojowym WSK w Swid111ku; Zofii Stę
pień -z załogą huty im. B. Bieruta
w Częstochowie; Stanisława Bejgera - rz. praoown ikami
Stoczni
Gdyi1sk iei im. Ko muuy Paryskiej;
Gabrieli Rembisz - z kolejarza mi
po2mań :ok1ego
\\'(~ 7.l a
PKP
oraz
;\ndrzcja
Wasilewskiego
z
µrzed sta wi cielami
środow:sk kultura-lny-eh Tornn ia.

Morderstwo

z

dizi• -

„

w.n.

na <Ir. 31

cieszą się tu wycieczki do Chin.
Nz: kolejka do biura Czerwonego
Krtyźa. l;tóre pośrednicz y w 7'!1at-

wla.nJu

formalnośm

"'yjaztłowych.

Reuter

Doprowa<lrony do rozpaczy z powodu nędzy
mieszkaniec wioski
Milanpur, w indyjskim stanie Uttar
Pradesz otruł żone i !5 córek, a
na s tępni& popełn i ł sap10bójstwo.
Poinfonnowała

<> lym we wto-

rek agencja PTI.
W 3U8 dniu roku slor\ce wzeo godz. 6.35, zajdzie zaś o

szło

16.03.

Karol, Olgierd, Witalis, Nina
l\Iściwol

w dnlu dzisiejszym p1-ze1viduje
dla Lodzi nastepu ją ra onl(udę

zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Temp. maks. w dzień
ok. 6 st. Wiatr na ogół slaby,
północno-zachodni .
Ciśnienie

o irodz. 19 wynosihPa. (756.2 mm), temperatura 5,0 st. C.
ło 1008,2

111czeście dla nauki, 1trzełee .nie wiedząc oczywiście,
że
1kraca życie rekordzisty
świata oddał obrączkę do

wspomnę.

c ią g

nędzy

Na

Opr. M. C.

IDalszv

•

CAF -

Gujanie bowiem poluje sil;
na różne pła.kl, które tra.fiają
do garnka lub na patelnię.
Strzał oddany pruz myśliwego
p0zbawił .tycia rekordzistę świa
ta..

lwlała.

•

TAJWAN. Wielkim powodzeniem

połud
państwie.

miejscowej stacji naukowej. W
ten sposób świa& dowiedział
się. te sosłll poblt7 rekord

•

„Do wbaczenla. na obchodach 100
rocznicy Patdziernika" - tymi sło
wami Michaił Gorbaczow pożeg·n al
się i uczestnikami wspó1nego p-0si·edzenia
Komitetu CentralnE·gi>
KPZR. Rady Najwyższej ZSRR l
Rady Najwyższej RSFRR, poświ i:·
conego 70 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Pa źd zi erni
kowej.
W p<>niedzialek l we wtorel<
wystąpiło łąC'Zllie 10 mówców, reprezentujących różne radzieckie republiki związkowe.
Przemawiało
też 30 gości iagran icznych, w tym
- jak-0 pierwszy z nich - Wojciech Jan1zels1ti.

Z załogą Woj s k-0wy ch Zak ł a dó w
Motory-zac •jny ch IV Pozn aniu spotkał się ge n. arrnP Florian ShYicki.

tym

I bm. w KMKlP „Now:f lwłał" w Warszawie otwarto wystawę
fotograficznfł pod nazwl\ ,,'70 lat Wielkiego Października", ze zbiorów ArencJI Prasowej ,,.Nowo1łl". N111 na wystawie.
CAF - WHold Rozmyslowlez

•
•
Die ,Jest

O propagandzie sukcesu ksza nit na Zuhodzle. A te efel;:•
ływnośc'i pracy Jesł niisza, ło Jut
nie wina robotnika".
Lubimy ~ę posług1wać efektowTę puadok!alm1 rozpiętość md ę
nymi !ormułkam~ które ni.czym wy- dz:r etektyTwno.ści- t lntenaywnoetrychy otworzą
każde drnwi do cl- pracy wyjiaAniaj- publi\Jkowane
s.lm'ytek z praiwda o naszym tyciu. - nd• od
d11111e o nanym
Jeśl!l n•P· n.asrm
gospodarka mlll budownictwie, kitdl"9 llUtl'wa wlę-
nisk._ efektywność , t'll!l. ~ pro- oej eematu l 1tdl
nit » ma
diu.Mu ti.nalnego jest
niewspół 1114.efae• :na Zacliodzle I przemyśle,
miernie
wyroki w 1tosunłtu do któr:r ~ ~'Y cięż.w.ie I
wroronyC'h naJtladów lł2ltlka 1ię gic>- balt'tll2'liej 911erg1>chlonne od einailorączlrowo przyczyny i 'lmajduje w ••. glomych
typów prodiulrowa.nych
małej
pracowitości
Polruków. gd:zli.e lilldz!iej. Kboł mu~i ten doEfektownie? Owsrem . tyle że co datlrowy cement wyp·rodu.Joować, a
naimni.e.1 nieścisłe. Ot-0 co powLa- st.al wytopić, przewiefć, miontod.a na ten temat prof. Józef K:a.lewać ltd. No I trzeba więcej węgla.
ta („Odrodzenie". nr 43).
Jelli lotoA kiedy• w ministerstwie
„A je~li ehodzl o to my nuze ~ kiomd•1' pluiowa.nda WYDlJfiił
społeczeństwo jest leniwe to prar~ w Cmielonę pnypomllid, ł• wedlug prowadl01l)'cb ba4ad,
łnłeDl)'Wnął~ ww trwa romliaacl w ~Jak
praey robołn.fk6w fest • ll1ll wł• ...... Dte w ntukia.ch ~
n ie

,

nomicznym, mechanizm.ami II etapu reformy goopodarcz.ej. Sciśle z
tym wią,z;aly si ę kwestie dem-okraty:ziacjd naszego
życia gospodarcz.ego i spolecz.nego.

W

władza.
iuż

reformy gospodarczej
C

Konferencja prasowa
ministra J. Urbana

Nic
icemarszalek Sejmu
Mieczysław
Rakowski z upodoba.niem po\l.iiarza ostatn io. że „socjalizm taki, jaki był fYl.Y jest - w j&kiqiś stop·
nlu zdemor&llzował ludzi"! bo O·
biecywał łatwe tycie.
„Takle sobie, ale łatwe"
- dodaje wLo~
marszałelt. Teza bal"d7l0 efektowna
I powrnle wyjaśniająca
obecną
111Patlę i nadmierne
apetyty d2Jiś
nieziszczalne. Pis7.ę ..pozornie" ponieważ to
nle ja k1i ś anonimowy
social i'L!Tl pols1dego chov:u dem<>ral imwal spoleC"Zeń~-t wo, lecz konkretni teoretycy f praktycy systemu. którzy zapewniali. że budujemy gmach powszechnego dobrobytu 1 szczęśliwoścL a o jegt1 fundame·n ty I konstrukcje s:a.~czą
się jlut tam ..na r6rze" - m~
olanlłcl, mln!1tirowl•
- llow-em

Wokół celów i zasad

z1onkowie
kiierownictwa
partii : Biu.ra Pol.i tyC11JI1egio
l Sekretariatu KC PZPR
wzięli, 3 bm„
udzLal
w
spotkaniach .r.; org~cj.ami pairtyj;nymt I załlogami .ziliadów pracy w ró2lnych
regliooach kraiu .
cy jnego, pozwalających w prawie Wymiana poglą,dów jaka toczyła
200 wypadkach zastępować doku- s i ę przy tej okaz.Iii zv.iąza.na by ła
ment oświadczeniem interesanta. przede wszystkim z celami i za~a
dami ogólnopolS'kiego referen.hlm .
przemianami w naszym życiu cl~o(Dalszy ciąg na str. 3)

żył wygrzać się w
niowoamerykańskim

na Kremlu

I sekretarz KC PZPR, przewodni cz11rc1 Rad7 PaJ\stwa PRL Wojclecll
Jaruzelski spotkał się we wtorek z 1ekretariem ireneralnym KC
KPZR Michaiłem Gorbaczowem.
Obaj przywódcy wyrazili wielkie zadowolenie z rozwoju wsp~l
działania między KPZR i PWR. Szeroka polsko-radziecka wspolpraea w sterie gospoda.rki oTaz w dziedzinie Ideologii, nauki I kultury wypełnia się nową, konkretDĄ treśc!Ą.
Przedys kutowano teł
niektóre bieżące problemy międzynarodowe I 1prawy dalszej walki
o pokój i bezpieczeństwo narodów.
Spotkianle upłynęło w a.tmosfe.
Wojciech Jaruielskl
przekazał
nrdecznoścl
i calkowltego
serdeoz.ne życzenia nar~dowl ra- rze
dzieckiemu z okazji 70 roczm.icy wzajemnego zrozumienia.
Partyjno-rządowa delegacja PRT..
Wieliklej Socjalistycznej ReW>Olucji
z Wojciechem Jaruzelskim zwie·
Paździ ernikowej.
dziła wo wtorek
reprezentacyjną
wystawę dorobku artystycznego, zatytułowaną ,.Kraj Rad", która 7.naj·
duje się w centralnej sali wys tawowej w moskiewskim Maneżu.

W B'ola.ndlł W7dana ..Wa klhl·
lka
Michaiła
Gorbaczowa pt.1
„Pnebndowa I nowe my•tenie dla
aaszero kraju I ea.lero łwlata".
Kil-tka ta wyszła rcSwnlel w USA
I Zwl,zku Radzieckim.
CAF -

dzień uroczystości

proste

184'7 - Zm. F. 1\1, Bartholdy,
niemiecki kompozytor, organista, dyrygent.
1887 -:- Ur. S. Marszak, ra.dileckl poeta.

lzpefm.a łwan llWłerciadla nie
lubL

m1

n1 s

z telewizjl), to naprawdę nie jest wspólne zaciśnięcie pasa. Zresztą
to willtl leniwych robotni k§w.
innego
spooobu praktycznie nie
No i mamy ay.tuację taką jaiką
mamy. Mamy td ludll'li, któray nie
ty.i. :odemooadizDwani - choć I takich nde brailruje
- ale p~ede
w~ystlcim ~row.anl obietnicami szylmteg.o manmu do prmodiu
sioją d:Uś

p~ dyłematem

wy<bo-

ru: między „tak" • ,.nie" w r•
ferendum. s._ pełin! wątpti.wości.
W dodaitkiu końoowy czton pierwsze~ pytania· referendalnego mówi - że real!ruticja II etapu rellormy „wymaga
przej ś c ia przez
trud<!ly dwu- trzyletni okres". To
przecież jakby skok w nieznane.
Wiadomo,
te najdrażliwsza jest
kwe&tla cen.. Rekiompensa.ty? Z pe1'1ZIOkd11 będią. a1e p~ tylko
w timr. k<>a'ZYkill
podstawowym.
Nte ma slę ~ oo
oauklliwać:
jett

-

~·

reod1 -

ma. bo wal'lia.nt
negatywny jest
podobny, tyle że będzi e odbywał<>
się to wolniej, czy'll l"OOWlecze w
czuie.
Znaleźliśmy
.i,
w 11Wrotnym
punkcie nanej hdS>VorliJ., w kitórym
...- po raz
pierwszy władza
wzywa do wspólud~aiłu w podejmowaniu deC}'2ljf o spriawach kluc:rowych d!La narodlu. Zarowno g-0-1
spodla.rczych iak
i polity=ych.
Ofertę tę m~ima przyjąć lub od17Jllcić. I każdy musi sam dokład
nie rozważyć
„za" i „przeciw"
po czym podjąć decyzję . Pamięta
j~c WS'mlltie o tym ,
i ż możemy
być pod2iieleni
w różny sposób.
al'e sprawy tego kraju I jego przyszłość ~ ni.epodalielne.
A w ~ nic na tym łwWele

nI• deri

m

pl!Oltt„

- Lubię ehodzl4 do biura!.„
Labl• chodzi4 do biura!.„ Lubi•
411141sł4
_ _d•
__
Imał__
Lubi'_ _...
am4 Wwe.,JJV ....

Zakończenie wizyty
w Łodzi Widzew-Legia w 11a PP
„KS J'edz1'e
do. WoJ'c1'eszyc
IJ
·
odlbyło ai4= w PZPN Lopair 1/8 fiinW te~
nyoh ~ryweik o pRkiad'&kl! Puohar
Pl01sJcl.
Pmypomntjmy, spotkania
t e j l"Ul!ldy puoh.arowej odbędą tifl
18 listopada. (DO!piero od ćwiere

Wczora.j

obecnego kllubu, bronU bar!w dlrugo1igowej dru.tyny Słimonu ~.
Piłkarze Widzewa maJI\ a
prze·
clwnlka tłol&aml\ Legię, NastomiYt
w 1/8 finału ~j- sitt Ulbleglorommi ti'll>llll~!ct
PP Jeden.aMiki
Sląska Wll"Ocl.aiw I GKS Ka'towiice.
Oto ze$ł&wlenlte p.tt: SBR WOJCIESZYCE - I.KS, WIDZEW LEGIA, S1-.11: - GKS Ka.towloe,
Górnik Włb. - Olimpia P., 011trovia - Lech, Za.gł•ble L. - Poro6, Pogoli Siedlce - l\lotor L.
Na 28 bm. w~o ost.atm
mecz tej IN!!lU lllPO't'k.ail pucharowYoh, kiedy to a gdań9kl\ Lechii\
zmierzy sfę ZWyoi~a pojedynku
Polonia BydgOllZC!ll - Górnik Zab-

f'OW.am.le

flnałtl
diI'ltltyny
I re\vanż).

Piłkarze

era~

mecz

będą

LKS &arraJI\ w 1/S fi·

nału z wiceliderem ll'l'UPY I (9ZClZe·
clńsklej) SHR Wojcieszyce, który
wtępuje pr.i:odownikowi tabeli Ce
lulozłe Ko1trzyii o 3 pun,k ty. Zda-

n iem trenera LKS L. Jemerslkiego
l<>S10wainl e by'ło 8'7lCZęŚ1 L\ve ~ j eglO
Jaiko

ire.spobu.
podać,

ci~l)

należy

te c:rolowym rr.awodin11kdem
w Jedein.astoe z WojcieQ!lyc jest' były za~n>lik lódllJkńego lcllllbu Wo1.1~ . kltóry przed pn.ej.ściem do

(ww)

Czy Górnik odrobi straty?

szefa dyplomacji Danii w Waszyngtonie i w Moskwie
~óidna

I bm. dioblled& koóca
o mtejl9clu I rdt Rady l!lpol«:lllllOwizyta w PolBce m·ll!ld&tra •lX".a.W u.- Gospodia4"czej prz.y Sejmde w del!'anricrzJnycll Kiró'.J.estwa Daru! Utfe mo~
il"Ótnyeh afer tycia
Ehl~Jense;n.a.. Dzień ten był nasreg0 kir.ajru mówił Jej pnewodwypełniony romiow.a.tni z ooobla- n-1~. wicem~ Sejmu MleIlości.ami polalclego tycLa poli.ty~ c:zygtaw F. Ralrowek.I podcza1 spotnego; d~llll gość 1POtlta1 11, tet kano!a z miiatl.trem S?l'lllW' :riagirandz OO!emlillk.alrzami.
cznych Dan.Id.
U. EL'lemaain..Jenłien llCJ$tla1 prz.yd111ńskllm ~iem ~ Il•
jęty przm zamępcq przewodlll!iCZI\- te.t miinia!ter JWIPÓłprecy gospodaircego Ra.dy Pa.ństiw& Tadeusza Sze- er.ej z ~de- Wł.adyM,aiw GWliazlachO\Wlki.eg<>. OmówiO!ll() węflJłowe dia.
Pl'Ollllemy 1ytu.acjd międizyinaroJowej. Wyrażono opiru11, :te pomyślne
N1%11.L1taty
GoI'bac:z.ow
Reaean ~
mi:aiły
p<xeytytwiny
wpłyiw 11.1. dai1G;r rozwój negiocjacH l'O!'Llbrojeni!owych 1 J)IOIPl!"awę etow'll:ków Wtldhód - Za.chód. W tym
lronte'k;ście omóWIOJ\9- cele I
r
•ł
:te.Dla p:LamJ Jaruzclskl!ego.
MJ.nd..Mer 11pmw zagr.ankznych
Dan~i zrotyt wizy:t11 prmewodniezlłcemu Komllisjd PlainOW111111!11., wiceWczo.raj powrócił do W;uw,a.wy
wem~ erowl
2ld7J!&taiwowf Sadow- pr:f1111U Pol$kll J~I. Glemp, kitóskrlemlu. Om61wi<lttlo stan po1ISkO- ry J>ll"Ze!I kl!h tnodini ucrzestn4czył
duMktlch alXllmnków ~ał'C:Zyeh. w RJzymte w obradach ~

z

~

l?la.

poilsiką

Czy

jedena.s>tkę

PORTO

stać

na shelenie cJiwóch goli beZ

będrzlie

•trat masnych? Nie

ślą.rz.aików,

znakiomditą !l!rute=ością.
Zaiuwa:blny, ż.e S7Jlrocl maj4

ra-

czej zaa:wian.sowa.ny wiekiem zespół
ł podOZM
pierwszego mee2lll w

Glasgow

!louness

11r!ey'd7Ji~rt>ki:
Fra.ncls,
I Butche.r z uJ)ły:wem cza.

au bylM ooraa; mim.
Polacy ~.aj4 n.a króllk'1m
mgrtllP>OWaittiu w Kamieniu k. Rybn.!ik,a I wystąpią bez kontuzjowa-nego Gremlboo'kiego. &Jkoct zatrzymani sifl w małym pt"ZY'tułnym ho-

ŁKS pokonał Unię

REAL

Gdy będlZii«ny już mal!i wynik
potyarJki
pucłl.airow ej
pom•i ęci7;y
Gómllltiem Zabt-zle I G.Lasgiow Rangera, do rewainrixlowegp s.pobkarua
Pucharu Europy będą przyg.ob()wywal;y Idę zespoły FC Port-o l ReaiLu
Madryt. Facihowcy zgodinle ooen!i:aiją,
że ,liesit Io przedwczesny fl:n<d, ale
takie 12' praw& 105\1. ~iigaJczy
kom wyatMa,y wyi~ l :O, Hiw.?a.nom, by &Walll9QWać potn.,ebn7 jesit
katciy re:mtlta.t rem!StOWy (pr.eypom.!namy, tie p.terwsey mecz zailroń
czvl al• wynidai«n 2:1 ó1a Reallru).
Srzlkoda., tie tego meczu nie o'bej.~Y n& ekira.na,eh telewi7JO!!"ÓW.
W Pltlchuze UEFA ndeispodzianką ~
kiaJo!biiu byl.a wygiraina
fińskiego zeepolu 'Ilurun Palloseura
na boiS!w JednBIO & najbogatszych
wł()SIJdcll klubów In1ienl MedWIan 1 :O (~l ten prowadaii byty
szk()Jeniowl.ec Juvenitn.lsu, d<llflllronale mainy łódrz.lkim lll!bleom - Giovanni Trapattionl).
W Pucha1-r.e Zdoibylwcdw Pucha..
nhv, któ.ry z reetJly ma llaljslabs.zą obsadę, na piet"W\!.7J plan wybijają ai41 apottcama: Ajax Amstevrdam - Hamburger SV Cl :O) ! Dynamo Mrlńsk - Real Socle01ad 8aJll
Sebastial!l (1 :1).
(-sz.)

piv.er~ta

to
jednaik pod
warunkiem, te zagrają dlUto lep~ej
ni ż poraeciwko LKS. Życzyć Im nal eży by również wy~ 114= tak
nroiil i wośol

LUB

7:3!

1 w
HiokeLści LKS WYgll'ałd wczoraj ligowy
mooz w dobrym stylu. 11WYciężając
w Oświęolmiu tamtejsT.Ą Uni, 7:3
(2:1. 3 :2, 2:0).
Bramki zdobyi d[a LKS: Przybysz 2- oraz Rybowski, Chodakowski, Piasecki, l\lasłowskl, Witczak.
DJ.a Unii: Osoba, Micha•łek i Fronczek.
Dawno już nie był tak zadowolony ze swoich rnaiwodlllików trener
LKS W. Kosy'!. Chwalił on ti<> meczu przede wszystkiim ci0silronll!1e
broniącego w bramee lódzkiego rll&Społu A. Hahna. ale jego zdtani em
na pochwalę zastużyili tatkte w.zostaN zawodnicy. I to za,równ<> .,weteran i" drużyny np. Chooaloows:ld
jialk I młod7Jleż.
Porositałe wyniki :
Zagłębie GKS Tychy 4:2, Cracovia - Polonia 0:7, Naprzód - Podhale 5:3,
GKS Katowice - St.oczniowiec 2:3.
W tabeH nad.all na czele Polon.ia
B y tom (27 pikt) przed Na~em,
GKS Tychy i Podhalem (wszystkie
po 17 plkt). LKS jedinak na.dal n.a
osta tn im miejscu z dorob'kl!em 5
p kit i re stratą clio UnL! 3 PUJ!lik:tóW.
Może zwycięstwo odniesione w Oś
wlec'imiu w dobrym stylu sprawi,
te łodzianie o wicie IepleJ gra~
będą
w kole.inych
spotkn,nla.ch

rekordów kraju ustanowJ11 reprezentanci Polski w ostatnim
dniu zawodów torowych na Krylatskoje. Dwa z nich zapisała na swym
koncie J. Iwaszkiewicz (na 200 m ze
startu lotnego - 12,718 oraz na DOO
m ,ze startu zatrzymanego - 39,672),
M. Skórski <na 1 km ze startu zatrzymanego l.0~,860), R. Dawidowicz
(na 5 km - M9.33i), A. Sikorski (na
10 km - 12.20,490),

p' erwS'l!lolłgowych.

w

(Tel.

pełni

wł.) Na.ren.cie wyrolcie
7.al&lużone zwye1~"0.

Brydż

dla

młodzieży

przekocnać że
pm-wię

jest to gra, której warto
cić trochę czasu.
- Myśl świetna,

ale Jak pan to
1111bie wyobrata?
- Po prostu zapraszam młodych
na naukę brydża.
- Domyślam 11,, :te od pod1taw?.„
- Tak. nat·uralnie. Co prawda w
Lód2ikim Domu Kultury prowadzi
się z<ijęcia z brydża i młodzież tam
chadza. Jednak jest to oferta tylko
dla tych, którzy grali iu ż przedt em . coś już potraf i ą a tera.z się
doskonalą. Ja zamierzam u,czyć gry
od p ierws zego kroku.
- Czy nie obawia się pan, te
rodzice tej młodzieży będl\ mieli
coś przeciw temu?
- Nie powln•ni, ale na wszeUm
wypadek powiem, że bryd:t sportowy to wbrew opiiniom ludzi,
którzy mato się na tym Mają nie jakieś tsm kartog.ra,JBtwo, ale
coś więcej. :IJ!lacznie więcej. To gra
wspania·l e ćw·iczaca urny.si, rozwijaj ą ca„ .

„.coś

w rodza.ju

Wła śni e! Choć

łaciny

w szko-

dodam - nawet
jeśli zabrzm i to nieskromnie, bo
przeci eż to moja dyscy~Mna że
jest chyba od łaciny bairdziej atrakcyjna. Brydt uczy podejmowania decyz1l i oczywlś.cle br!lll1ia za
I

.t. Puchar Japontl w siatkówce kobiet zdobyła
reprezentacja
Peru,
która wygrała wszystkie
swe mecze. W ostatnim meczu Peruwianki
pokonały po niezwykle zaciętym meczu USA 3:2.
A. Osma partia szaehowe10 meczu
o mistrzostwo ilwtata w Sev11l1 . mię
dzy Kasparowem ł Karpowem
zoodłotona ro f2 posu~ęcłach.
1tala
Stan meczu nada ł :3 dla Karpowa.

.t. w towarzyskim

stołowego mę:tczyzn
Elblągu z ChRL

meczu tenisa
Polska przegrała
ł :5.

duźo więcej'

C

sportoweg~,

SKRÓCIE ·

Plę~

to nie „kartograjstwo"

ie!kawy poinysł, ~ry 110rąco popieramy, 1:'7lUCil znany łódzki brydżysta l jednocześ.nl.e
treper
brydża
•Portowego a od niedaWilla także
kapitan reprezentacyj!llej kadry kobiet - Antoni Zdzienicki, Oddajm y mu g łos:
- Moją propozycję adresuję do
łód zki·ej młodzi eży w wieku 15-18
l at. Chciatbym za•razić ją bakcylem

le?
-

.t.

(WW)

- to

brydża

w

ni• ~ed2iak1o6c!, &ut l i ' ml·
cjatywy 1 wyobraim, współpracy 1
partnerem.
ZdaJe 1i,, le Dl1 w l.o4ał Dl•
b4=dziemy plerw1I?
- Rzeczywiście, d.u:iy Otlrodek
l!laUk:i brydża dla młodzi.ty powstal jui w Wa.rsuwie, :r.ałntereso
w.ano ei• nlim w Krakowie, Poznan[u, Wrocławiu. W tym rolm odbyły sl.ę pierwsze mistrmstwa P()Jskl szkól w brydż.u &portowym. Tak
więc młodzież gamie się do teg>o
spol:'tlll I trzeba jej wychodzić napt'2ieci w.
- Mo:te lepleJ powledsle61 IPOri
i zabawa?.„
- Niech l tak będzie. W btdym
razie brydt daje okatzję naprawd•
senoow.nego spędzainia cza.su. ,
- To prosimy na koniec o trochę szczegółów o planowanych ziijl;)ciach.
- Naukę brydża dla młodzieży
(nawiasem dodam, ź.e mamy p-0pa·r cie iódzkiego kuratol:'ium I nawet zgodę ministerstwa) pragniemy rozpocząć w połow i e l·i stopada. Zajęcia przewidujemy raz w
tygbdniu, w poniedzlalk.I lub w~r
ki, w godz!naoh 1~19. Wszystko
dokladirule ustalimy w ponl~zlaleik,
9 listopada o godz. 1'7 na spotklll·
n.Lu lnfoomacyjnym z zadinteresowa.nymi w Mlodzletowym D0 mu
Kultury Lódf..Balnty przy al. Zawiszy Czarnego 39. Zapraszamy na
nie również rodziców I opieki.linów
młodzieży.
'
Dla wszystkkh, którzy chcleMby
zasi@'hąć dodatkowyeh i1nformacj~
na ten temat, podaję telefon sekretarza ok;ręgu łódzkiego Polskiego Związku Brydża Sportowego,
p. Zie1.enieWlicza: 32-90-40 w. 526
(<wtook!, łrody, l)i!l'l:kl vr g>Odz~
14--16).
Bomi.: Sirel

DZIENNIK . l..ODZKI ar !5'7 (114G'J)

Celem
radzleak.o-ameryk&tutlti...
go a>p0tkania 11A najwytazym szczeb1u, ~ynaj~o 114= 'f rrud·
nia br. w Waszyngtonie będzie zary5owanie pods-taw porozumłenla
ZSRR - USA w 11;Prawie 50-procentowej redukcji e.rsen.alów ofensyW1nyeh zbrojeń 1trateglcznych I>bu mocarstw w wanmkach c~
ktowanla przez u~godn.lony okrH
ulda<Ju z 1972 r. o ~raniczenlu BY'1tem6w broni antyraltietowej (OPR)

Prymas Jo'zef GI em p
wo·
do kraj• u
powroc
I
Synodltl BIBilwpów na tematt zadań
osób
świeckich w Kościele i w
świeci• W1&pó1cr;emym.
W

!'07lffiowie a dlziennillkMV..ami

prymu Glema> p!".Zed&ta.WTił najwunle}sze ~dinien!La poruszane na
aynodz!e. Symocl powie<l7llal praoowat z wieillką ~ o KOO-

90-lecie , .urodzin

Jed•Y!Ill\ wieytów«tą polskdego kLubawego pilkiantwa na euroipejiSkiej
fl!I'0111e (podobnie jak pl'Zed laty
Widzew) porosta1 Gómik Za.br7-e.

telltl „Leśnym" w Gliwicaclt. PrzywietM naiwet a sob!!, kiuchan..a !...
wod41 (nde tilaiteg'O, te nile dU""zą
zaufall1'iem oreanizaitora ~ni.a,
O Ile Piel'IWsZll przesmlood4, czył'! ale po P1'0Stu taJaL jest ich „ wyju• l§rec<kd.ego pierwao1Mgowca
Olim- dowa„. tlrad·y cjia").
(~.)
piailros ~treus. w'2Jiął dość ł.atwo, o
tyle 1pr.aiwa ze ł'7Jkooklm r.eopołem
Glaqow Rimgers ~e trodlniej-

W. Karpow o celach szczytów

ctół. ludl.ń i 6-\\n!at. Prolllem łw1ieckrlcll w Kościele polega nie tyllko

na

prof. E. Rosseta

zamga:ix>wainiu

w

tyciie lHur-

aicTJle. ale przede wseystk.im na

powiedział

Vf t'OllDOWt• • dyplómatycznym koreapoadentem a·
gencH TASS kierownik Wydziału
Kon.troll Zbrojeń i Ro.zbroj~ w
radzieckim MSZ, Wiktor .Karpow.
Dodał. li w Wyniku rozmów mosk!ewSkich I wuzy;ngWńsldch oba
mocarstwa porozumiały ad.•, it trze.
cle spotkanie Gorbaczow Reag.an nie ogrania:y ai• do podpLsanla układu o liltlwldacji j~wyeh
rakiet śreclniego ZMI~ I oP«"•cy}no-taktycznych. W8'J)ó1ny ltomunikat radziecko-amerylltański , oPU·
blik.owa.iny w ub.
w Waszym.~tonie ni& zakończenie rozmów
ministra Eduarda Szewardnadze 1
prezydentem Ronald~ Rea.ganem i
1ekretarzem stanu George Shulttem
zapowiada to jednoznacmie.
Zapowladaill• doikumenti!'In w•szyngtoń.siklm na polow4= przym„
go roku kolejne spotkaJIJ.ie przywódców obu mocarstw mogłob7
dzięki temu być ukoronowane podpisaniem ulcladu o redukcji j-·
drowych z.brojeń irtrategl.cznych. 0czywiście cytuje TASS slow.a
Kairpowa podcz.u szczytu w
MOSlkw!e M. Gorbaczow i R. Rea·
gan musieliby też podpisać porozumienie o respel;t!towaniu prze,z
uzgodniony okres układu OPR. My
proponuji!'Iny okres dzleslęoioletnL
Obie &trocny
za.<>adinl.czo zgadzaj•
się co do tego, iż zredukowani•
o półowę areenałów 1trategdcznych
I :porozumienie w sprawie respelc•
towanla układu OPR stworzy podstawy gw.airantujące na pewien ókres atabilnooć strategiczną.
Jest
to klucz.owy element przyM.Jego
porozumienia mos.kleweklego.
Wiktor Kanpow ujawin.U, że taką wlaśnle koncepcję dwóch na•
h
b
ł
j
I
stępu,ącyc po so ie
wza emn •
ze sobą powiąu.nych radzieck<>-amE!t'Y'kańskich spotkań na M.jrwyis.zym nczeblu zawiiera list Micha!ła Gorbacwwa. jaki w ub. p iątek
,__
Re
_.
przeA<>z.ał prezydentowi
a.gan<>w•
min. Szeward·nadze. Radziecki eklspert
rozbroJeni<>wy dodał, it 00 si•
tyczy ZSRR, to nie skłania s i ę on
do
tra11ltowania amerykańskiego
pr<>g1'amu
,,wojen
gwiezdnych"

piątek

ukl!erwn.kiowan!u kiu Cey'nd&)lllu dobra
WllZ~'til.e tam, ~e Jra.tolikowl wy~i'//.//'f.//./h.
"7/.///'-'-'''-'h pa.da tyć 1 praoowa~ Czlowiell!i po~ W1!inien dawa.1 łwiadeotwo ~im
Prof. dr Edward Rosset, współtwórca polskiej demogratU S: prrzellronan.llom 1 rzetelnemu dml.ałal jeden z najwybitniejszych 1pecjallstów w tej dzledzinis,
ni.u dila d<l'bra W"SPólonego.
S członek rzeczywisty PAN, honorowy przewodhłczący Kom!te:S~
tu Nauk Demograficznych PAN, emerytowany profuor Unl- S PIOdcua iyin<ldu dlradowala k-0-:
wersytetu Lódzkiego, całym życiem związany 1 Lodzlą - ob- ~ misja miem.an.a Stoo:Mey ~lSlklej
chodzi dziś swoje 90 urodziny.
~
Ogromny dorobek naukowy I publlcy1tyczn:r tego wielkiego S I k.on.terencjlt JWiBlkopatu Polski ds.
uczonego obejmuje wszystkie zasadnicze problem.,. wapółczes- ~ 'stosunków dypllomatycznych pomdę„
~ dzy w-...... -~
Polsk
u~
~
nej demografii. Składa 11-s nań kilkaset publikacji, w tym S
„..,.,~,em a
Il••..,,,.,ę
~
15 obszernych ksiĄtek: „Proletariat łódzki w świetle badań S powded~tt - 9łiw'lerdził J . Glem'P
demograficznych'~, „Włólmlarze łódzcy", „Lódt w latach
t „
· ~-1
i ----"
1945-1960", „Proces starzenia 1ł41 Judnoścl", „Trwanie życia
e ""' llflol'&W'Y l'071WI,~ ą s • .-.g~ludzkiego", „Demografia Polski", „Doktryna ludnośd opfy- ~ ni1e .r. postula.ta.ml C2181SÓW. Są Jllłmi
malnej w rozwoju h!sto.„
....cznym", ,,Rozwody" I ln. Jego pra· ~
~ np. Ład I n~cja. Mają,c wie!ce cech uje nie tylko znakomity warsztat naukowy, wnikll• S kle tradycje lronta'kltów f ·~wo§ć 1 precyzja badawcza, ale i głęboki humanlzm.
S k~w
Sllol'"~Wczoraj w Muzeum Historii Miasta Lodzi odbyła 114 uro- ~
ize
'"'"
..._,..,.,.,.,
czysta sesja naukowa związana 1 90-leclem urodzin prof. E. S skll
P<l'1Ska p.ragnle
j.e obecn1e (SDI) jako odrębnego tematu rozR
t
Lódź
„
S
mów. Jednakże kwestia ścisłe«<>
osse a - „
w „wietle statystyki społeczno-ekonomicznej". S natWlf~.
W tym W7Jg'lędzie nie respelttowarua ukladu OPR będzie
SylwetklS naukową jubilata przedstawłl prof. dr W. Welfe,
mamy an.I waITT;ań, ain! wą~. z ""ewnooclą omawdana.
zaś jego dorobek naukowy zawarty w pracach I publikacjach
--~"'------------zaprezentował dr W. Obranlak.
~
,.
w programie aesjl znalazły si• te! referaty: prof. dr. H. ~
Mortlmer-Szymczak „Rozwój demograficzny Lodzi w lan
tach 1945-1985", doc. dr C. Domańskiego I mgr S. Kwiat- S
kowskiego „Prof. E. . Rosset jako orglłllizator statystyki
miejskiej w Lodzi", doc. dr Z. Zarzyckiej - „Sytuacja demo- S
graficzna I społeczno-ekonomiczna ludzi starych w Lodzi w
świetle badań Zakładu Demografii ł Statystyki UL" oraz dr A.
S
Sztaudynger-KallszewiCI - „Aktywna starość w Uniwersyt.!Klilk:a dali telDIU ciężarówki z le- blem. JiaGcim jest
n iedos·~8Jtec7.dle
S cle III wieku",
S kiami
spory korek przed za.opabr7Jenie w leka.rstwa. K.aixie
~
(n)
~ bramĄ 1,1tworzyly
Zaiopa- opóźnienoie dostaw po.tęguje prze~_,7_,,,„,,,,.„_,„_,„„,„,n„,,,,,,„„„,,,,„,,,,,„,,,,,,,,,,,,„,„_,„,„~ t~ia ~rz.ec!1siębiOl!'Stwa
F.armaceuty=ego „Ce- ci~ niepokój kill.entów a.ptek. Ohofairm" w Lod7Ji. W ,,DL" z 29 pd- rz:y nie pow.Lrun! c:z.e-k;ać.
JAK PODAL RZECZNIK DepartaW odpowledzf na na.s:zą nota.tkę,
mentu Stanu USA, Charle1 aedmaa, dtzl.ern>lka br. (czwartek} podpisaJiśmy
si4 pod 6łow.a.mt obu.r:zenla~trzJrrwllitl'illT
pismo'
poiapleap•
we wtorek w- Waseynl'*o.nle -areaziewano cztowle"a, który przygotowy- \11y1'.atonymi J)rzez kieroWCÓllllO PKS, .prze&. dy~a „Cef.amm" - J.a,wał zamach aa aekrełaraa 1taaa USA biorąc pod uwagę społecmny p.ronusza Nia.pieralskiego, w którym
George•a ShultzL
kierownictwo przed'Sięblorsbwa uNA WYJAZDO\\'YiU l'0::.1„u ... ~•..:1u
Występując na koalereneJI Pf&IObolewa nad zaistniałą
sytuacją
w Olsztynie Prezydium
Naczelnego weJ 1twlerdzlł, tł nlejald
Edward
e
p.t"ZY7JI1aląc si ę częścLowo do winy.
Komitetu ZSL obradujące z uaziau:m G&Jlow, mieszkaniec młaata WorW p i śmie wymieniono wsrzystkLe
kierownlciwa zaiateresowanyCb
re· cester w stanie Massachusetts został .
sortów i władz wojewódzkicll ocenllo aresztowany w zwll\Zku
z grotba- 1
obiekt~ t
subiektywne p<>W'<>staa realizacji inwestycji w przemy- int, kierowanymi pod adresem
se· 1
dy owej sy>tuacj,L, pr7ledstawiająo
śle rolno-spożywczym,
kretarza stanu USA. Dodał, te
w'
z:ara.zem Sp-O!S<>by jej OOZJ\Vi ąz.a.nfa,
3 BM. ODBYLO
SIĘ
posiedzenie samochodzie podejrzanego znaleziono
m. in. poJ)I'Zez budowę n'owej baPrezydium
Centralnego
Komitetu „Pewne Ilości broni",
,
zy ma.giazynowej.
Stronnictwa Demokratycznego, PrzyJAK POINFORMOWAL S bm.
w
- „Dziękując za słowa keyf;ykl
jęto
materiały aa zwołane S bm. brytyjskiej Izbie
Gmin
minister !
XIII posiedzenie plenarne CK
SD, energetyki Cecil Parkinson, od kwlet- pisze do na1 dyrektor J. N.aktórego temat brzmi
„Stronnictwo nla przyszłego roku ceny enerrlt eplera'Lski - zwracamy się tym saDemokratyczne w urzeczywistnianiu lektryczaej wzrosall w w. Brytaail o
3 bin. odbyło 1Ję w .g machu Sej- mym z pro§bą o udzielenie rówdemokratyczaych reform tycia poll· 8-9 proc. Maj!l one teł wzrosnąć - mu posiedzenie Trybunału Stanu. nie aktywnegu popa.reb w zakre!fo~~ero
I 1połeczno-rospodarcze· prawdopodobnie o 1 proc. - w roka Wysłuchano
i!llform.acji
prezesa sie doprowadzenia planowa.ne.f In19
POMYSI.NIB BOZPOCZĄZ. działał~i: . WTOREK w Bemie władze Trybunalu Konstytucyjnego .prof. westycji do efektywnego zakoflozeao•d w aoW)'m roku
llDaDlowym szwajcankle przekazały 1 przedita- Alfonsa Kla.tkow.skiego o d.ziaW- nla".
111wedzkl Społeczny Komitet Fundu- wtclelom ameryka6ikłm drug11 par- ności orzecmtlctwa Tirylbull'lału KonM7 takie dzlęlrujerny m ·w yJal1zu Pomocy Budowle Centrum Zdro- thi dokument6w llankowyeh dotycz•- stytucy}nego,
nienda I oazywikle popieramy!
wla Matki-Polki w Z.Odzl. Zorgaalzo- eych afery trangate"
N t
:I .........ięt
W.M.
wany w celu wsparcia funduszu noUSA 0 trzY;aaty lł dokument6w w
~ ~„,~Stano progr~
wyml aumaml recital Ewy Bem, w sprawie rachunków otwartych
w cy
ry
u
u na ro
'
reprezentacyjne}. 1ztokholmskloj ka· banku w Genewie, aa kt6re złotono ktłiry l?rzewlduje:
wlaml „wawel ' przyniósł ponad
mln dolarów pochodzĄcych
ze ' w pierwszym półroczu - lnfoirdo mac.ję pnewodniczącego K-omiaji
tya. koron, a:ll połowę sumy zebra- sprzedały amerykaJ\skleJ broni
·
I Odpowiedzialinośc! Konstytucyjnej
aeJ przez szwedzkich społeczników Iranu.
wDOTYCHCZASOWY
całym ul>ieglym roku finansowym.
POLICJA T AJLAND....,.
„
Inf
SĘDZIA
~~ po or- o spostr:zeteniach, które mogłyby
Bta mowała, te we wtorek rano w szkole
· ·
· dila T b
ł St
nowy z
San
Antonio,
Teksas, :teńskieJ w pólnocno-w1chodnlej Taj- m 1ec maa:en:te
ry una u
aWllUam 8ea1lon1 został zaprzyslę:llo- 1aadll wybuchła bomba umieszczona nu;
ny w poniedziałek w Waszyngtonie w paczce, którl\ otrzymała Jedna z
- iin.formacJ11 o łl'P<>S<>bi• mJ.atJako DOW)' dyrektor Federalnego Biu- uczennle. Adresatka paeZłd ponłoiła w iania $karg. "ł.\llp.ływającyeh do
ra Sledezeco FBI.
We
wrześniu śmterl!, a 11 aezennlc
11ostało nn- TrY'bunału Sta:nu.
Dobleda !lrońca piielrWBZa edycja
br. Senat Kongresu USA jednogloś- nych.
W d-·...półroczu _
referat
ale
11aaprobowal
kandydatur11
''""""
Olim!p!fady Wiedzy Ekicmomi~ej ,
Se111lon1a. Jest on nutęPCłl w1ma- Przypa1scsa 114. te paedl• WJ'llal prof. Jerzego Wrłlblewsk!ego nt.: zorg,aindrrowainaj przez ZL :b3MP
ma Web1tera, kt61')' ~czasem
u.zdrosa)' Darze~„.
„Stan prawa a od.powiedz!Minooć
oraiz KL BZPR I 16d7.M
odlda:ial
11111 aa nele CIA.
Opr. M. O.
konstyitucyjna".
PTE. W eliminacja.eh tego '1Wj)6ł
POWOZ.UJĄO Biiii NA OJ'ICJALNS
--.-.-.-~ .--------------...__ _ __
zawodnlctwa
uczestnicz.y!o
1-re
KOLA MSZ, prasa madrycka połator
młodych ekonomistów z łódzkich,
mowała, te n:11d
premtera Fellpe
poab:.ainic'k.kh i zgie rs•kii ch zakładów
GonzalHa podjął ju:t decyzję o wypowiedzeniu układu o przyjatnl I
pracy .
współpracy ze Stanami ZjednoczonyWew.raj w ZaJdad.owym
Domru
mi. Gazety cytuJI\ jut nawet treso
W czasie kontroli 1tal!lu &anLtar- 1 bee :tłobka. nr 3 w Koninie, 17 Kultury ZTK MTeoifilów" odbyły
pisma, Jakle szef hlszpal\sklej dy·
plomacJl, Francisco Fernandez Ordo- nego przeprowad'l.Onych przez Pań- prywatnych gabinetów leka;sklch s i.i: finały woje wódzlkie o '.iimpiady.
nez ma w tej sprawie
przekazal! stwową !~keję Sanitarną we w woj. nowo.sądeckim, oddziału o- D<> ostatecznej ro:r.grywlk•i sta<n.ęło
ambasadorowi USA w Madrycie 13 wr.ześni:u br. wymierzono bruda- kuil.is>tycznego Woj·ewódzkiego SZPl- 7 nai'lepszyC'h d1'Użyn. Z 111iela1twylistopada.
Zes,polonego w Zamościu. mi pytaniami pi.s emnyml i ustnysom kary w w~ ponad 23 tala
młn zł.
Zamknięto kl!llkana.ście przedsZJkolt, md naj1epiiej radziły sobi e rep~e
Przeszło 1200 l!Pra:w slt'ie:rowano szkół, stołówek ora<:owniczych, ho- zentanvk.i
WZPB
1 Maja: Kakolegiów da. wyikroczel\. Wy- tell i domów wczasowych. Na U- ta.r:eyna Przybylska, Halina Gębar
A. Godz. 7.10. Pabianice, al. Armil d<>
CZerwoaeJ, KleruJ!łca „Fiatem" iwo• dano też Ql'k. ooo decyzji 0 pn:e'I'- ścle brudasów Zl!'lowu figuniją ~ ska i Jadwiga łlac. Drugie 1 trzeaa B. potr!łclła aa pnejłclu dla płe- waniu dzialałności. Ten dra.stycz. kłady m!eezarsikle, m.!n. Wydział cie mdeJ.sce zajęły w kol e jlIVOŚC'i
1zyeh Krystyn11 B., lat 71. Poszko- ny trode<k zastosOtWany został wo- Produ~cj! Serków Homogeniwwa- diruzyny z Zakładu Urzl\dzeń Tenych Mazowieckiej Spółdzlel:ni Mle- chnfc:miych w Zgierzu I z łódzkie
dowana doznała złamania obu nóg.
czaris:kiej w Ostrowi.i Mazowieckiej, go „Polanilu".
Przebywa w 1zpltalu w Pabianicach.
(jm)
A. Godz. 7,25. Ul.
Promińskieg o
oddział twa.rogu I dojrzewalni .seprzy ul. Zbiorczej, KteruJlłCY „Fiara OSM w Lubac_z ow ie woj. przetem" 126 Włodzimierz G. potrącił Hemyiskie;
wstrzym ano
;produkcję
lenę B., lat 70. Piesza doznała zła·
śmietany w OSM; w Nidzicy woj.
mania prawej nogi oraz lewej ręki.
ol sztyńskie.
Przebywa w Szpitalu Im. Jonschera.
Zamkni ęcie p!lacówek lub wstrzySwiadkowie wypadku
proszeni
o
Nlewdellka bomba
~lodowa.la manie produkcji nastąpiło 1 powskontaktowanie sl41 z WRD WUSW w
Lodzi, ul. Włady
Bytomskiej
co, we wtlorek. ramo na p&11k:l;n.g u w tarzających się powodów: niepoteL ST-16-8%,
Min19t~ obrony USA,
Ca.spar
centrom mldey Kiuwej.t111 kobo buz.a.niedbań techn!cznyoh, oA. Godz. 11.10, UL Zgłeraka ns. d~l!Ju Ministerstlwa Spra,w Wew- rządku,
becności trYZoni 1 Hikodnl!ków, bra- We'·"lberger ust111Pi ć ma jeswiie w
Beata o., lat s, wbiegła niespodzie- nętirmych.
tym
ty~'nlu
z
mjm<llWaJilego
st.a<Kiomun.!bt klu<wejclde- ku wody bie!Ącej, zlej jakości wywanie na jezdnię I wpadła na H•
mochód „Fiat". Doznała wstrząśnie• go Minl&tel\Wwa Spraw Wewnętr:z.. tworzonych p.rod~tów, a taJde z nowiska. Taką wiadomość pr:zekanla mózgu, złamania prawegó pod• nych mfoml!Uj„, te m.dnyeh ofiu powodu przekroczenia 6opuszczai- zafy wszystklle najiwam!ejsze agen.udzla oraz Innych obratel\,
nie byłio. Wy1eolaly l'ZY\bY w ta- nych 1t~-ell ch«niamyeh na sta- cj>e św.Lat.o.we powo~ują,e s ię na P<>,l Godz. tT.58. Ul. Zielna 7. W bu- mochodacb
doniesienia amery -~u,j-<:ydt ti• na nowl.<ikach P'I'8·CY.
Zakwesttonowa- nkd'Zli.ai!k<llWe
dynku doszło do wybuchu razu. Je- pa:r'kl1ngiu.
'(> produkcl• zabawek w prywat- kańskich tx>wairz)'Gtw telewfay jnych.
dna osoba znajduje się w szpitalu.
NBC i CBS podaly. cytu j ąc fródnej wytwórni w Lodzi oraz mePrzyczyny wypadku bada komisja.
.t. Swiadkowle potrącenia pieszego Pisząc o tym , Agencja Reu.tera bli w trzcianeckiej spól'dzielll'll pra- l.a rzia.,d.owe i kon g 1~s·owe , że n.asprzez autobus MPK proszeni SI\ o pray;pomilna, że była t-o 11 eksplo- cy „MebJ.omet" w Trzciance.
tęp>eą Weinjjergera :z.ostan:e dora dskontaktowanie się z RUSW w Pa- z.ia w tym roklll w sbo1icy Kiuwelzamknięto wiele Sklepów i kio- 'ca prezyd·enta ds. be.zpi eczeń !'t wa
bianicach, ul. Żeromskiego 18,
tel. tu i w rejonie po!b'Li>Slkich iwządzeń S'ków li'Jl(ri;ywczycll, restauracji, puin- nairodoweg>o, Frank 'Carh.:cci. P re15-26-28. Wypadek miał miejsce na
placu manewrowym przy al. . :2u• n~. PII'au. lruweJoka - do- któw malej gas-tronomii, pijalni zydeinit Ronald Reagan ml.a~ zad
kowa w Pablanlcaeb w ponledmfałek, daje Reuter - ~ o zamachy wód, :piekamS I l)lr&eowini Wltier- a"Probować jtUż nomiinację Ca:rlluecie~
nlc:z:ych.
I U.top• llr.
sp bom'baw• aleme1M7 ~e.
~
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Nadal brudno

KRONIKA WYPADKÓW

EKSPLOZJA
W KUWEJCIE

DYMISJA
WEINBERGERA?
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(Dok.oDczenie
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•tr. 1)

inslirumentem

w~a.ją.cym J~t
pl.an J.a.ruz.eiJ:s,k~.
N~e J. Urhan p<ld.ntonnowa.t o wlilltępnym po!l"<)IZ;unueruu

z.

v.ier:z.yc1e.Lam1, zrlleiZ.OOymi w u.w.
K.liUbw ~altlm. .Porozumienie llO tiota referendum polega na cym. tie
~ zaw.airte 30 pażdruernd!ka •
to Sejm pyta obywateld. ay wyracioty Cl.Y . przcllożenia pOl&lt.iQh płat
żaj.ą Z&IOde na w<lielenie w życie
ności ~ają.cycil do zapl.a.ty
pro~ramu rza;dowego jaklo caloścl.
od roku L9l:l6 do kK>ń.oa ro1w Hłijjj.
J, Urban MJW'ią,>Mł telk:i:e do konKwota objęta poroa.ullll,eni.em stan<>- ferencji prasowej sprzed tygodnila:
wi okolo !/4 całeg;o 1i'Qlruxlewiu>- Pow!~ziałem wówczas,
w
wego zadliu:i:enia !'ollllti. Splatę ~ę tym roku nie będrz.ie żadnych że
podro.uorono na '10 lait, dloć iiila•raliś wyżek cen urzędowych rn WY'jąitJkiem
my się o dtuiszy okr~. W r«J.Q·yzu sezon<01Wej podwyŻ'ki ce·ny mleka.
n.ie dysk.u·wwaw spra.\vy poziomu Tymczasem spotkał.em &i ę z opiin:ia,.
odiaetek. W niekitórycn dotyohczas :ile mi-jam s i ę z p.rawdą , ponieważ
podlpi.6.'ainych- umowach wysoitooć o- 21drożala h.erba·ta. Mówilem o ceprocentowani.a :uia<:mil.e odibiega o.ci nadl u:rzędi<>wyoh. HeTba>ta nie jest
t~o. )aikiie ol>eali.e
obserwowaine objęta eystemem tyclt cen.
jes~ na ~h &wlia.towycb.
Te
Kilka agres.ywoyoh w txJ.niie PY'sprawy poWii!llny być ~owane w
ta.ń,
stawimycb
główn1Le
pil"'Ze!Z
negocjacjiaoh bil&teralnycb.
Kiolejine oświa.dCl4elllie dotyczyło dzienni'~ z Da'llld., OOtyczylo st<>prac ziwiąiza:nycb :z. dr.ugim etapem sunirow pollskic>-d'llńskkh na tl e
reformy go.spoda't"CZej, N ajibad'dz.iej $Prawy dwóch duńskich sz.piegów
zaawansowane są te krolti, Móre zwolniolll;"Ch za kaiucją.
W czasie rozmów pl enar<11ych m imają
być 1JOc:z.ynione jesa.c:z.e w
t ym roku. je5ł·1 wyniki reteren- n istrów ~praw z.ag r ankznych P oldum przyniosą. Qdpowiednie przy- ski l Dan ii ta kwestia nie była•
w y j'3śnił
r ret z.niik
z wo lenie. Wch!Odzi w grę ki·l k.adz;e- pcdnoo'ZIQna praSóWY r!l.ll,c1u. - Sprawa 1a jest
c<Htt decyzji z rói.nych
dz.ied.z.in, ~tucznie r-01Zrlmuchiwa'lla
przez praU-.stalOl'lll) m..dn., u okloiło 900 pr.z.ed..
sę duńs1lu1. ohoć nie sta'llowi żad
siębiorstw ut.ra.ci SJtaitAla praed&ię
negio problemu w 5<tOS1Unkaoh pdlbiorst.w o pod&t.lwowym ~u.
r~uńnkh.
c.<0 01Jll.acZa. :i:e icll sam~ u~kają
u,pmwnienia do powoły
wania i odwoływania dyre.kltiOrów. ciąhwe pytania ~ się z tretwcześnd-ejszych oświadczeń J.
Pow6'tail aalążek organu antymonoUl'ba.n:a., ~wlaszc-~ z drugiim etapojowego. Pr~i'Otowuje s.ię W)'lą
cz€illlie haind-lu hurtmveg,o śrocHtamt pem reformy i istotą referendum
na 29 list>Opada.
prodUJk.cjii s.pod nadu.oru o,rg,aoow 'Z3ll)O!Wliedi2liainego
W odipowiiedzi na jedno z pytań
p.!"zemysłowyoh rządu. Sey.kowal!le są
pr.zępisy sh!Zące odeh~iiu od
zasady, że sJt,arb pań&twa ma. więk
s7JOŚĆ udrmałów w spółlicach hat!lcl'lu
rz,agraniCMego. Podobnie atrona l)Qls-k.a nie będ7lie musdala mieć więk
smści ud:liia.łów w apólk&ch z ka.pit.alem ~icrznym, na ich 12eIe lllie będm!e muaial stać ();))ywal!.el
Projektowaine fegt ~ r.nieldenle centralnego wt.erowainia ob-

rotem artylrulaml rolll0-ii1P<>zywozy-
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JERZY GODULA
(INTERPRESS)

I

SRODA, ł LISTOPADA
PBOGaAM I
11.00 Koncert.
11.ł7
Komunikaty.
11.59 Sygna.l czasu.
12.os Magazyn

lruormacyjny. 12.30
Muzyka.
12.45
Rolniczy kwadrans. 13.00 Komunikaty. 13.05 Radio kierowców.
13.30
Stara i nowa muzyka
wojskowa.
U.05 Magazyn muzyczny. 16.05 Muzyka I aktualności. 17.00 Leonid Gizllt na Jazz Jamboree.
17.30 RZemieślnlcze
sprawy. 17.50 ·• Muzyka
Krzysztofa Komedy, 18.o;;
Problem
dnia. 18.20 Koncert dnia. 19.00 Ma·
gazyn Informacyjny, 19.25
Chwila
muzyki. 19.30 Radio dzieciom: „Harap" - słuch. 20.07 Na marginesie
wydarzeń. 20.10 Komunikaty Totalizatora Sportowego. 20.1s
Koncert
życzeń. 20.40 W ltilku taktach. 20.45
Nowelistyka radziecka: 1\1. Słonim
ski - „Romantyk" opow. 21.00
Komunikaty. 21.05 Kronika sportowa.
21.30 Piosenka nie jest mi obca Spotkanie ze Zbigniewem
Adrjań•
sktm. 22.05 Religie I wierzenia
aud. 22.15
Encyklopedia
wielkich
głosów. 23.00
Dziennik
wieczorny.
23.30 Gitara, banjo i... country.
PROGaAM II
u.oo zawsze po jedenastej.
11.10
Muzyczny non stop.
12.00 Leningradzka kapela Chóralna. 12.25 Wybitni sollścl i zespoły radzieckiej sceny jazzowej. 13.00 Wiad. 13.05 SerWl.s Informacyjny (L), 13.10 „z wizytĄ u mistrza„ - rep. E. Dobrowo!·

Jednym z; pierwszych mówców
we wtorek był Guran Metonidze,
bryigadziista w fabryce elektrowozów w Tbilisi, Ooenil on politykę
narodowościową KPZR i pa1'lstwa
radzieckieg.o,
mów'il o rozwoju
trzech republ!Lk Zakauka'l:ia w latacl! władzy radz.iooklej.
:Rewolucja nie może obej ść się
bez inteligencji, ale i inteligencja
n ie może żyć, rozwijać się i realizować rtwoicll postępowych ideałów bez rewolucji stwii.erdzil z
kolei I sekxebarz zarządu Związ
ku Pisarzy ZSRR Władimir Karpow. Mówią-0 o cię:hltich strata.eh,
jakie kultura radziecka poniosła w
latach kultu Stalina, literat podkreśl il, że w historii ZSRR' dramatyczne i tragiczne wydarzenia
przepfata ly się z be l:'oizmem. Ow
hero izm - dod a ł - zawsze byi
ważn ym
tematem literatury radziecki e j.
N asza partia stwarza
dziś materialne, organizacyjne
i
duchowo-moralne przeslaat!ki, umoż
liwlające sztuce · osiągnięcie rubieży prawdy poWdedzial W. Karpow.

Pir.aoownica sowcbo-zu „Malli.k" w
U7lbcltistanie Tuhtahon Kirgi2Jbajewa nawiąm!a do poniedzialikoweg·o referatu sekretarza generalnego KC KPZR, eksponując te fragmenty, w których radziedki przywódc a mówi! o bolesnych stronicach radzieckiej historii - o kulcie jednosHt i i ok:resi-e zast<>j·u.
Dobrze - s twierdziła - ~e powiedziano o tym wszys-tkim S71czerze.
Mieszkańcy
Uzbekistanu niema.Io
wycieripleli s powodu cheł,pMwoścl
przywódców, marnotrawstwa i dzlala1ności na pokaz, wszystkiego tego, co dziSllaj poprawiamy i· przerabiamy. Ale na tym polega siła
naszej leninowskiej partii, i!la tym,
że nie boimy się prawdy,
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10.00 DT -

przedszkole

mateus:z."

23.l<lJ WLec:!J01rne

z clębokbn talem zawiadamiamy,
zmarła, po dlupch eterpienl&eh

Wypowiedzi i lromentarze po
ref.eracie .M:iohaila Gorbaczowa na
uroczystym posiedzeniu w Moskwie z okazji 70-lecla Rewolucji
Pażdzierni·kowej, dokumentują
po
raz kolejJty ogólnoświatowe zan.nt.ereS<;>wanie tym. co dzieje się w
Związku Radzieclcim,
rangę jego
polityk i zagra.niemej I autorytet
sekretar:ia generalnego KC KPZR.
Dość powszechnie 21wróoono uwagę, ii przywódca radziecki zal)QWiedział, że podczas trzeciego i
cz.wartego spolikania z prezydentem Reaganem będzie wytrwa1e
dążył do czegoś więcej niż tylko
formalnego utrwalenia na piśmie
osie,gniętego juź wcześniej po.rozumienia o likwidacji rakli.et śred
niego zasięgu i operacyjno-takty cznych. że Zwią21k-0w1 Radzieckiemu zależy na wyraźnym zwrocie,
na konkretnych rezultatach w !\Prawach redukcji strategicmych środ
ków ofensywnych i niedopu.szc:z.eniu do rozmieszczenia broni w
kosmosie.

„ ....... ll

wczoraj zgłosz~eie

S.

l1R\ENIA

MATKA, j;ONA. DZIECI I WNUK.I

Prosimy o nleakladanie kondoleneJI.

+

P.

I WNUCZKI

Ustopada br. • rodz. H na ement&•
RODZINA

P.

w dnia

pałd!Eienllka 198'1 roku smarl
najullocbadszy Ml\t. Tałll~ I Dziadziu•

mgr ZOfł.A P·OCHWAt.OWSKA
dJuroletnla wykładowcąni UZ., kombatantka. ucu1tnlelka ila,lnego
nauczania, odznaczona Krzytem Kawalenklm Orderu Odrodzenia
Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, ztoi. Odanaką, Z'l'fillzlm Nauczycielstwa Polskiego, Honorową Odmakll m. IAldzt l Inny•
ml odznaczeniami paflstwowYml.
Pogrzeb odbędzie się w 4nla ł listopada br.
na Cmentarzu Komunalnym Doły.
kondolencji.

H

S.

MAfUANIN'A
M11K0tA.JCZViK

COBKA, SYNOWIE, SYNOWE

z głębokim żalem zawiadamiam, że w dniu 1 listopada 1917 roku,
po elętkieJ chorobie zmarła, moja najukochalisza żona
ł

P.

tek) o godz. tz.so, na cmentarzu
katollcklm na Dolach. Pogrąteni
w 1mutku1

WVżW..OWS1KA
ł

t

Urocsy1tości pogrzebowe odbędł\
się w dniu S listopada br. (czwar-

• domu BLA.SZCZYi!: - lat 11.
Pogneb odbędsie 11411 dnia
uu przy ul. orrodoweJ.

s.

wiadomości

ie dnia 31 pa:idztemlka 1987 r.

+

z glębokhn talem zawiadamiamy, te w dniu 30 patdzlernlka
1987 roku zmarła nagle, w wieku
lat 66, nasza ukochana żona, Matka, Babcia l Prababcia

na11e, w Wieku lat CS,

S.

ł

(łroda)

• 1odz. t.30

Wyprowadzenie drogich nam swlok n&atiu>l w dnia ł U.stopada br.
(środa) o godz. 12.30, z kaplicy cmentarza komunaln< go na zarzewie, o ez:vm powtadamla pogrĄżona w fłęboklm taht 1

MĄ~

l RODZINA

RODZINA

Wyprowadzenie
drogich nam
dnia 6 listopada
godz. 9.30, z kaplicy Cmentarza Komunalnego na
Dolach. Pogr4:i:eni w bólu:
DZIECI,

swoją

własnl\

rewolucję.

W swoim
referacie przywódca
radziecki dokonał nowatorskiej oceny historii KPZR.
nie tylko
wskazując na wielkie osiągnięci a,
ale także przyznając, iż popełnio
no błędy - pisze brytyjski dziennik „Morniing Star''.

KRWAW Y
WEEKEND
17 policjantów l żołnierzy oi·az
14 pat•lyzantów zginęło w wyniku
walk zbrojnyrh. do jakich doszło
w czasie ostatniego weekendu w
Kolum1bii .
Do najpoważ..l'l i ejszych starć do' w piątek w prowincji Caqt rf' ta, na płd. wsch. kraju , g<lzie 10
policjantów z.ginęło w walce z
partyzaintaml z Armil Wy:z.wo1enia
Ludowego,
KUPIĘ

„Volkiswagen": Go1f, S cirocco, An.1di 80
(rocznik 19771982)
- .21amienię
na „126p".
51-56-91, P'ó 19.
30412 g-E
BONY N\.O k.upię. 34-•19-84.
30'438 g-E
„1Q6p"
(1983)
sprzedam
87-52-65.
30408 g-E
M-2 lm;piię. 43-37-83.
30434 g-E
BIEGLE robiaoe na d!rutach zatrudi!ldę. 36-8'7-75 ipo 16.
30432 g-E
RETKINIA - działkę
z altaną
&l>rz.edam. 87-76-04.
304.07 g-E
SLUSARZA-spaw acz.a
zatrudnię.
Li&ty 30405 Biluro Ogil>ooz.eń, Pio.trko\v.ska 96.
E
PILNIE
sprzedam
„P-0J.oneza"
(1986) lub .zamiro1;ę na „1.26p".
Przy"bys:z.ews:kie~o 23 · m 2.
30430 g-E
„12s-ip"

fl9Bo>

&przedam. 74-46-99.
30427 g-E
PltZY'JMĘ
pracę
na
overlock
32-31-liO.
30426 g-E
TECHNIK
chemik, prawo jazdy
podejmie
pracę
prywatnie.
32-31-50.
30425 g-E
KAROSERIĘ
„126-p" uszkodzoną
- s.przedam. 48-W-4'1. 30400 g-E
MEBLOSCIANKI - po1eca nowy
sr~le;p, Lag:iewnl·oka
87, Kowalazyk.
304{tl g-E
MECHANIKA maszyn
dzi.ewia•rslcioh, saneC2lkowych - zatrudnię.
84-99-50, wi'eczó rem.
30398 g-E
ZATRUDNIĘ solidnego mężc.zy.znę
do p.racy fii.eycznej w zaikl:adzie
i·zemieślruczym.
Wymagal!ly dobry stan ridro-wia. 36-60-10.
303W g-E
„FIIATA 12ii" (1.978)
sprzedam.
Poa.towa 14.
30267 g-E
W dniu 1 listopada 1987 roku

zma.rła

t

~-

P.

I Toto lllYSLllQ'SKA,

zwłok nast11pi
br. (pią,tek) o

l'llĄż,

spieszyć

lżVr:lS1KA-JERZY"':S~«A

WOJTCZAK·

LeoN WALOCHA

Sek.retan generalny KC KPZR
. Go~zow
pr:z.edstawil
referat powiedzial oficja1ny przedsbawiclel rządu USA.
W tym interesującym wystą
pieniu zawairto szer-Olki l«"ąg zaga:d·nień odnoszących . się zarówno
do sytuacji we\V.nętrinej w Związ
ku Radzieckim, ja'k do stosunków
między
najwięk;szymi
moCM'Stwami. W Białym Domu referat „Paź
dziernik a przebudowa: rewolucja
trwa" zostanie przestudiowany z
wielkim zainteresowaniem .
Nawiązując
do rocznicy Paź
dzlemlka, „New Yol'k Ttmes" pisze:
SpojrT.enie na mtnion)'<:h 70 la.t
pozwala dostrzec, :i:e Związek Radziecki nie był miejscem, gdzie panował bearuch, oraz źe komunizm
nie jest systemem nie zm.ieniają
cym się, jak również że reforma
nie zaczęła 'się wraz z pojawieniem się Gorbaczowa.
Chce on
jednak, aby byla ona znacimie głęb
sza. świętuje on jubileusz rewolucji bolszewickiej nie tylko z uwagi na obyczaj, ale aby przyMichaił
ważny

JANl'NA

P.

MAIRłA MAG~LENA

P.

li bm. wiceminister spraw za•
grlil\icznyoh Henryk Jarosrek przyjął ambasadora Argentyiny Miguela B. Szelagowsltiego, któcy prze•
kazał osobisty list prezydenta Re·
pul:Jli ki Argentyi1skiej Raula Alf onsina do przewodniczącego Rady
Pmistwa PRL Wojciecha Jaruzels -'ego, stanowiący odpowiedź na
p ,smo przewodniczącego Rady Pań
stwa w sprawie pe>ls'kiego planu
zmniejszania :r.bre>jeń 1 zwiększa
nia zaufania w Europie środkowej.
W swoim liście prezydent Argentyny wysoko ocenia znac:zenie inicjatywy Polski i wy·raża gotowość
t'OZ.wijania
dialogu
doiy·czącego
wspólnych \vysitków w dziedzinie
rozbrojenia i umacniania pokoju.

M. Gorbaczowa

referatu

---

wiadomości

Państwa

Światowe echa

~

Wyprowad:renle drosleb nam zwłok nast"pl w dniu ł listopada br.
<•roda) o godz. 13 z kaplicy cmentarza ewangelickiego w Z.odzt. ul. ,
O;rodowa. PozostaJI\ w taloble 1 bólu:

nieskładanie

*

I

JAIN MATVS·IK

Prosimy o

•

7 listopada, w 70 rocznicę Wielkiej Socjali.<>tycznej Rewolucji Paź
dziernilk:owej, w Moskwie na Placu Czerwonym, odbędzie się defilada wojskowa ix>lnierzy gaLt"ni.zonu moskiewskdego.
Defiiladę, kt.óra roopocz.nie się o
g<>dz. 10 czasu mo!ikiewsklego, bt:dzie przyjmował minister obrony
ZSRR, generał annii Dmitrij Ja-

• „

•

I

9.~ Domowe

S.

sone Phomvibane, Nadzibullab, Mengistu Hajle Marłam, Jose Eduardo do! Sa.ntos. Daniel Ortega., Alesandro Nałta,
Alvaro Cunbal
oraz w imieniu Międ:zyaarodówkl
SocjaJistyezinej - Kalevi Sorsa.
Posiedzenie zakoń~'lo s i ę odegraniem Mi ędzynarodówki.

starcia
Frankfurcie nad Menem

WC·

z głębokim talem zawiadamiamy, te w dniu 30 paźdzlemika 1987
roltu zmarł nagle, w wieku lat SS, nasz ukochany Syn, M~ż, Ojciec
i Dziadek
ś.

ze atr. 1)

Gwałtowne

.

._.'

(Dolrończen~

(Dokiończenie ze str. 1)
kompetencji sam-Oll'Ząd6w nastąpić
musi •Jednak wzmocnienie podstaNie oznac:ia to jednak rezY'ginacj-i wowych o~iw administracji, zwlaorgia.nów administracji z kontroli szc:ia urzędów gmin. Załatwianie
Podczas wtor<koweJ części posieautentyC7Jil<>ś.ci skladMtych oświad spraw indywidua:łny>ch w urzędzie dzenia przemawiali też kolejni goczeń.
wojewódzkim powinno być w przy- śc:e zagraniczni. m.in. Janos Ka- ·
szłości wyjątkiem.
dar, Nicolae Ceausescu, Boszko
- W kilku województwacll tesKrunlć, Nguyen van Linh, Dżam
towane są obecnie możliwości u- Niezbędna jest zmiana struk- byn Batmuuch. Reng Samrin, Kayproszczenia typowych procedur ad- tury urzędów wojewódzkich. W
mi·nlstracyj.nyeh.
I tak ~- cały ślad ui reformą, centrum powinkompleks prostsze.go załatwiania ny w n)ch powstać wydziały, ofomialnoścl związanych z gospoda- bejmujące bogatszy zaklres spraw.
rowaniem ziemią sprawd-zany jest Zlbyt rozbutlowany jest jeszcze w
w woj. bydgoskim. s g-ospodatlcą tych urzędach szezebel kierownitn:lesz:ka.niową w woj. !zc:zeciń czy. Niezbędn~ będzie też pewne
skim. rozdzielllliotwem materiałów zmn1ejszenie stanu zatrudnien.ia. W
budowlanych i środków produkcji urzędach wojewódZkich ponad :iO
rolniczej - w woj. legnickim.
proc. pracowńlków pooiada wyż
sze wyki.ształcenie. Docelowo na
Do gwałtownych
zajść między śmierć. Zostali oni zastrzeleni przez
- Usprawnitmiu ob.sługi obywa- jednego pracownika merytoryczne- demonstrantami i policją doszło w zamaskowanych
demonstrantów.
teli sprzyjać będzie decentra1'iz.a,cja go oowiinno przypadać kilku po- ponie<ł:z.iałek wieczorem w pobliżu Dz,iewięclu dalszych policjantów
uprawnień towarzysząca II etapo- mocniczych, wykonujących czynn-0- lot.ni.ska we Frankfurcie nad Me- zostało rannych.
wi reformy. Wraz z rozszerza.nńem ści rutynowe.
nem. J)wóch poli cjantów pon!o:słoo
Do krwawych zajść doszło podczas 200-o:SObowej demonstracji z
10.10 Domator dla dzieci: ,,Nie- okazji 6 roczni,cy
brutatnego zlisłvchane opowieści"
kwidowa nia prt:ez policję ekologi10.20 .. łlerlock Holm~s I dokt<i>r cz.neg·o obozu
protestu. Ten , ostat'\\·m!!<>n' f l.lm
~
ni wzniesiony wstal na ówczesI
\1.10 Domato•
(
nym terenie budowy 111.owego paI
<
16.10 DT - wiadomości
s{
sa startowego frankfurckieg o lot·
16.15 Losowanie Express Lotka nis,k a.
'
I SutJer Lotka
Poniedzlal1kowa demonstracja od16.2." Dla dzieci: „Tik-Tak"
sklej (L). 13.20 z malowaneJ skrzy• Zapraszamy do Trójki. 19.0o Codzienbywała się mimo zakazu jej orStud;<>
16.55
ni. 13.30 Album operowy: S no-I nie powieść „Cichy Don" spor
t
GórnLk
Zaodc.
ga'll!f.2la.cjl. Premier Hesji, Walter
wych nagrań Leonarda A.
Mroza. l~.30 Złote lata swingu. 18.50 „Dzieci
brze - Glasgow Rangers
Wallm&n zapowiedział wyciąg.n!ę
u.oo Godzina w stylu country. 15.00 Arbatu" - odc.
20.00 Studio Naw
przerwie
cie konsekwencji" wobec s.prawJulian Fałat: „Pamiętniki". 15.10 IV/ grań. 2D.f5 Klub Trójki. 21.00 Trzy
' ÓW, Rozpoczęto dochodi;enie.
·oni Karola Lipińskiego w Bialej Pod- kwadranse jazzu. 21.45 Klub Trójki.
ok. 17.45 Teleexpress
laskiej i Radzyniu Podlaskim. 15.fO 22.05 In!. sportowe. 22.15 W kręgu
Dobranoc - „Miś U~atek"
w kr.i:g-u muzyki gruzińskiej. 16.00 ballady. 22.45 Spotkanie z Jan em 18.50
19.00 Sejmowe sPOtkan~a
Dzieła, style, epoki. 16.50 A. Mac DrzeMżonem. 23.00 Opera
tn~odnia
19.30 Dzienn ik
Lean: „Czterdzieści osiem
godzin·•. „Kniaź Igor" - aud. 23.15 c zas re20.00
„Na wolność" film TP
17.00 Wiad. 11.os Rozwi"zanie zagad- i laksu. 23.50 Norman Mailer - „Sta21.21 Poczta obvwatel s ~:a
kl muzycznej (Ł). 11.10 Aktualności rożYtne wieczory.
22.00 Festi~\•al Piosenki Radz!ecdnia. (t.) • .17.30 „13 z 33" - program
·dziś
ntuzyczny
(L). 18.20 Warszawski
PROGRAM IV
klei - Zielona G6ra '87 ~OGŁOS~~NIE
Merkury.
18.30
Klub
Steręo:
g wiazdy radzieckiej e!trady
zespól Level 42 na płytach kompak11.00 Dom I świat. 12.00 Wlad. 12.05
22.40
DT
komentarze
towyc11. 19.00 Wieczór w operze
Wspomnienia muzyczne. 12.30 Radio
23 OO Ję z;•k rosviski (5)
cz. I - Ludwik
van Beethoven: MoskWa. 13.00 świat wokól nas ,.WiSZWACZKI Ckiurtlti) do Brz.ezin.. Fldelio" - opera 20.35 Wiad. 20.40 . tamy w studiu" - audycja.
13.25
rr.a~l'!lldruię. 7'8-93-19.
30549 g-E
PROGRAM II
Wieczorae refleksje. 20.4~ Miniatura I Antologia sonaty. 14.00
Popoludni e
KRA WOOWĄ umiejącą szy ć jedliteracka. 20.55 Wieczór
w operze. mlodyeh. 17.00 Wlad. 17.05 Placido
1\Vah - rz.a,tI"udn1 ę. ObrąCllki iz.lo22.00 Krystyna Kanownik: „Nie nasz Domingo - moje tycie na scenie.
16.55 Język rosyjski (5)
człowiek". 2Z.35 Słuchajmy
razem. 17.55 Widnokrąg:
te, lm'I'itk~ z vudyc!h
sprawozdalisów Magazyn „102"
17.30
23.20 A. Bitow: „Podr6:i: do przyja- 1 nie
z
konferencji
ekonomistów.
~- Tel. 38--02-77 po 18.
18.00 \Viadomości (L)
ciela z lat dziecinnych". 23.40
In· 18.25 Chwila muzyki.
18.30 . Języlt
305-08 g-E
18.30 Zwyczaje i obrzędy terpretacje muzyki. 24.00 Glosy, łns- hiszpański. 18.4~ Chwila muz!'ki. is.;;~
0trumenty, nastroje.
so d - czyli jesien.n y redyk
Studio Ekspertow. 19.30 Wiad. 19.3>
LOKAL
na
cichą
praoo,winię
(18 m,
'
Lektury „czwórki": Ludwik Bazyowiec
ei1a) Górna
PROGRAJ\I tli
odstąpię.
low „Obalenie caratu". 19.45 Stan- . 19.00 Dekorato~zy planet - świat
51-05-38.
dardy muzyki. 2o.15
30216 g-E
Wieczór mua rtystyczny
Moskwy
lat
HAFCIARSTWO - ucrennicę, sta 11.00 Od diXielandu
do
swingu. zyki. !1.35 Chwile muzyki. 21.40 Idee
dwudziestych
I
rzeczywistość.
22.00
Interpretacje
11.30 oczekiwania I bariery.
iysfilt~ !płrzyjmę,
11.40
Więck<>wskiie~
19.30 Zwierzęta wok6l nas
Gwiazda tygodnia: Chris Rea. 11.50 chopinowskie. 22.50 Gra o przysztoSć.
28,
30HO g-E
20.00 Algierskie przemiany
23.30
Wiad.
Anatol Rybakow: „Dzieci Arbatu" - 23.05 Muzykoterapia.
20.4'0 Daniel Szafran gra koncert
odc. 12.00 Serwis Trójki. 12.05
W Z3.35 Kwadrans o Tobie. 28.SO MeChristiana Bacha
tonacji Trójki. 13.00 „Ostatni
dzień lodie na dobranoc.
stworzenia" - odc. 13.10 Powtórka z
21.00 Polski dzloe1'l - sp.ot.kanie z
z 'wielkim bólem zawiadamiarozrywki. 14.00 Sergiusz Prokofiew TELEWIZJA
Mieczysławem
F. Radrowmy, te w dniu 2 listopada 1987 r.
Klas,Yk romantyczny, lS.00
Serwis
sk!ln
C2)
zmarła, w wieku 80 lat,
Trójki. 15.05 Reggae nasza
pieśni wi:21.30 Panorama d,nia
Ukochana Matka I Babel&
drowc6w. 15.40 Praskie ABC.
18.00
PROGRAM I
21.40 Studio teatra.lina „DwóJki"
- J~ And'1'2iej~I .,Pro.

•

:~

:~

gronie panuje wielki cha>OIS. Da.wnd
PI'l'lJY'Wód cy „So1i darn ości" d:z.ia.!ali
w ramach
dwóch nie<J.egalny ch
strulctiUJ'. Ostatnfo je z Hk:widowali
i stworzyli no.wą. Nastąpił zatem
rozłam, S1kl-Ocenie. J edna grupa o gł-0si la. si ę kier.own i<ltwem, a inni
wod•zowie z.o.stali ., wyk-0legowa.1i".
Wśród tych osta>tn ich znal eźl i s ię
ro.in. Ju.roz.yk, Srowik, Rulewski,
Wądol'Owsk·i. Ta n.owa
kadłubowa
grupa ogłooila wez.wa'lllie do bojkotu referen.dlum. Na czieile tej IJl'UlPY
Sta'llą,l Lech Wałęsa, kitóry podaję m włoską gazetą „La Republica" - na kfilka dni p raed ogl<>s:ze.niem bojł]rotu mówlił c-OŚ odwrotneg-0, tzn. z.a.dekl.arowa ł s ię genera·lni e j ul{IO pr zychyk1y referendum.
Ta zm ia·n a przelwna il j est dla Wałęsy ty plQ!wa . Popierał ameryka ń
skie re s;trykcj>e wobec Pohlt i, potem wy:powiedz.iał s:i~ prze ciw nim
i<tp. Wszystko bo WY'gląda doś ć ope>reilrowo. Dawni przywódcy „Solid~ości"
swą pdb!Jtyiką negacji
Sltw>0rLYli sobie błędne k<>lo. Oni
Po prostu nie wiedzą oo .robić i
oo móWić. Pr.wmia>ny zaohodzące
w Piolis.oe usuwają im grunt spod
in&g - o5'\vlad<CQ1Ył J. UI"ban.

Alfonsina

przewodniczącego

rz.eazniik Pl"&rowy rządu wyja.śnil
s..v~uaci-: w &ręgaoh kiierowniozych
byłej
„salldarnośoi" w tym

Krok w kie.runku
lepszej · obsługi ludności

pol$k!i.

mi I środ!ka.mi 'Pl"Oduktji
rru·nej.
Znies:one :rostainą wszelikłe fonnY
regla'jllentacJi i r$ulzi~u - powstanie W'Olny rynek. Chod!l4 tak::i:e
o sz.y•bkie 7.ibHżen.iie się do p<>wszechine~o wolnegio obrovu produktami
rolnym~. Pri.ebudlowlP ulegnie system ootacjd w sfer.2le gosipod<l1t"ld
żywnościowej. Szybko też ma być
slronkirety00wany
projekJt aiktów
praw.nych, wprowad:Uijących w ży
cie goS'{lodarcze zasadę, Ze wszystko wolno, co nie jes.t :r.abr<l!lllone
prawem.
Oz.ęść pra6Y za·graniC'Lllej, ale co
ważniiejsz.e i część polskiej opinii
pubHcznej. nwtn~e interpretuje sens
referendum. Sa,dz;i się miam<J1Wicie
czasami, że ma to być referendum
nad tym. ja'lci ma być drug! e~
refonny. Tymcziasem rząd nie pyta
już. ia.k1 ma być drugi etap. Rząd
wie. co ma robić. ma p•rog;ram. Is-

List R.
Spotkanie
do
Jaruzelski-Gorbaczow Rady

Konfe rencja praso wa
minis tra J•. Urban a

s·to:s:uinik.ach Wschoo..Zachód w.spii.erac i w~o~C. U·w.ażamy, re ;stotnym w i;:Jmici ogóln<>eu«Jipej&lm eJ

WNUCZKI

l PRAWNUCZKA

spolecinlk -

Człowiek

serca.

wielkiego

Pogrzeb odbędzie się dnia ł listopada br. (środa) o godz. 12.łS,
na cmentarzu Kurczaki, o czym
zawiadamiaj":
SYN, SYNOWA z DZIECMI

DZIENNIK l.ODZKI

nr 157

(12467) I

,

I
c
-

§

Mam ktopoą I sallozenlem 4w6ch lał nauki W
I. J.1
1Zkole sawodoweJ, do nasrod1 ,fublleuszoweJ . Zaru po WYJI•
woleniu \vrtScłlem a prz7musowych rob6ł do Lodzi, a bylem
w6wcza1 młodym chłopcem, wlęo zamiast do pracy, poszedłem
do zawodówki. I teraz zakład nie chce ml uznaó ciągłości pracy. Kto mote ml pomóc?
RED.: - Jedynym organem, który może dokładnie ro:iipatrzyć pana sprawę I podjąć decyzję, jest Rejonowy Sąd Pracy.
Radzimy więc zwrócić eię do sądu ~ wnioskiem o zaliczeni•
do okresu zatrudnienia uprawniającego do nag.rody jubileuszowej, lat n&UJkl w 1zkole zawodowej, jak- podjął pan bezpołreclmo Po powrocie tr. robót przymusowych , etanowią<:ej j~k
prserw• w u.trudnieniu, przypadając- nru po wyzwoleniu.
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URLOP PO PORZUCENIU PRACY
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Mam 1a 1ob!ł 20 lał pracy, Ostatnich \O lat przepraW Jednym zakład!lie i W nim właśnie porzuciłem
pracę. l'\Iam ukończoną ZSZ, a w nowym zakładzie pracuję
Jut rok. lle otrzymam udopu za ten rok, a ile w przyszłym"!
RED.: - Sprawę urlopów wypoczynkowy ch reguluje kodeks
pracy w dziale 7, od art. 152 do 173. Główną zasadą jest, że
podlegają zsumowaniu wsz.ystkie okresy pracy, z tym jednakże
wyjątkiem, że nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia,
które za!kończyły się porzuceniem pracy. Zatem w pana wypadku Uczyć się będzie tylko 10 lait oraz 3 laota z tytułu nauki w
ZSZ. Daje to w sumie 13 laot pracy, tj. 26 dni rob0<2ych, ale
u m.iało miejsce porzucenie pracy, więc urlop otrzyma pan
wprawdzie po roku pracy, lecz w wymla.!ze nitszym to jest
20 dni. Obnltenie wym.łani urlopu następuje tylko w jedaym roku kM.endairwwyrn.
IOW&łem
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fERMINU

•łuał ł.a1 t1 "41%eJ ri.cwwtałołcł, bercbiej •it ~opłacał•
b11c! biern11m i\ ubogim, nit za•
możn11m i przedaitbiorc ym. A
jdli ;eazcze biernemu. i ubogieto
mu coi żuciowo •dolegało.
cala pula
się
należało. mu

„Pn••

:

(J)

_
:

w
byłoby
Nie
wspomożeń.
tym może i;iic z!ego, gdybu nie
to, że człowiek przedsięb ior~ zy,
się
za7adnu. ambitny, sto.wa!
podejrzaautomatycznie kimś
wszystkim
to.
jak
nym, No bo
n ie
aię źle powodzi, nikt nic
może. bo jtst biedny i słabowi
ty, winn.ł temu . aą ir.ni, a. .tu
ktoi daj1 aobie radt, osiqga zamierzone efekty'! To niemożU
bo
we, widocznie kombinuje,
wiadomo. ie z pracv rqk jeszcze
się nie
nikt nicteao uczciwie
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kr6tkowzrocznoici{ glupotv lub wymówił
Tak
jątkowego pecha".
n11
prezydent Lincoln, ma;qc
formyśli tylko i wyłącznie
malne zrównanie wszystkich oW
bywateli wobec prawa.
przywileju
Ameryce nie było
urodzenia., w sensie feudalnym.
wielkierio
I to wustarczulo do
społeczeństwa i u.pow.
awansu
s::echnien.ia zam o żności. A co do1>iero mówić o szansach i mo::liw ościa.ch dla każdego w syste inie socjali.styczny m. gdzie nie
prawo czyni wszustkirh.
tylko
każdy
równymi, lecz również
możliwości
ma nieograniczone
.iak
bezplo.tnego wykaztalcenia .
zaTobkoi wszelką możliwo~ć
wania.
był
Ale jeśli kto• w ukole
nieukiem, w robocie partaczem,
żadne
mu
a w życlu ofermą, to
taki
zrównanie n i e pomoże. I
też, w swoim rozumieniu. traktuj e soc.ializrn jako sumę· po-

leglej n11turv. albo td

e:

B. 8.1 -

:

Jak pewnie Czytelnicy pamlętajq, w czwartek drukowaliśmy sprawozdania i
telefonicznych rozmów działaczy PRON 1 łodzianami, na temat li etapu reformy I referendum. Spotkanie to zaowocowało również sporą liczbą listów do
redakcji. Dziś drukujemy obszerne fragmenty jednego z nich autorstwa Wal'
demara Michalaka.

~

nJ.KO IĄD l'BAOT
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J. c.: - Zostałem dyscyplinarnie awolnlony z pracy. Ponieważ na decyzji o zwolnieniu było pouczenie, że mogę odwołać się do zakładowej komisji pojednawczej, uczyniłem to.
Lecz komisja odmówiła wdania się w pertraktacje z dyrekcją ::_
_ sakladu i ze mną. Wobec tego chciałb:rm się teraz odwołać _
do Sądu Pracy. Minęło już półtora miesiąca, czy to nie będzie :
- sa późno?
RED.: - Zgodnie a:: art. 264 par. 2 IQp żądanie przY\V>rócen1a
do pracy wnoo! się w terminie 14 dni od daity doręczenia zawliadomlenia o rozwiąZ8J!l.!u umowy o pracą bez wypowiedzeni&. Btoeownie zaś do treści art. 248 par. 2 IQJ), zgłoozerue
: prze& pracownLkia wniosku do komlflj! pojednawczej przerywa :
bieg tego terminu. Postępowanie przed komlsj• pojednawczą, ~
koAczy l!ę 1 mocy prawa z upływem 14 dni od daty z~osze- ;;;;
nla wniosku do komisji. W wypadku gdy do ugody nie doj-_:_ dzle, pracownik -ma prawo żądać przekazania sprawy przez
komisję pojednawczą Rejonowemu Sądowi Pracy, bądź samemu
wnieść ją do sądu na ogólnych zasadach. Pan jednak nie żą- t:
dal od komisji przekaza!l'lla sprawy do sądu. Co prruwda jej -==: bieg · rozpocząl się na nowo od daty zakończenia postępowania =:pojednawczego , ale jak pan sam pisze, od tego czasu minęło
już kilka tygodni. a więc ustawowy termin nie został przez
pan przed sądem,
S pana zachowany. Chyba że udowodniłby
(g) "" że uchybienie tego terminu nastąpiło bez pana winy.

dorobił.

I wlałnie take mentalność, taki sposób rozumienia i postrze-

rzeczywistości jest główną
przeszkodą na drodze do reform.

pania

E

„

Zbyt długo wpaja.no

ludziom,

wytwarząma to
że umiejętność
t~lko praca rąk. tak jak gdyby

myślenie ł kalkulow11nie nie poprzedzało wszelkiego rozumnego

§
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.
dzlala.nia.
Ale wr6\!mv do ,,za.wsze crtorych" ł „za.wsze biednych". Prezydent Lincoln, definlujqc zalety .
111stemu rvn1toweao. ta.k mówi!:
„Ten kto cale żucie pozostaje
na dole - nie jest ofiarą suatemu, lecz albo w!asnej pod-

§

==

winności wza!ędem własnej osobi1 z ra.cji... ciężkiej sytv.a.cji.
dostrzec
Trudno dziś nawet
lączność międzu np. zamożnością

pruwaciarza a ubóstwem gazeciarza. Niestety, pomieszani e zawiści ze sprawiedliwością jest
spobardzo upowszechnio nym
sobem myśleniG. Więcej, istnieje
dogłębne przekon11nie, że ci co
mają, powinni być zrówna.ni w
posiadaniu z tymi, co nie mają.
powinni
A ci co nie mają,
otrzymać, bo im się to należy,
bez względu na wlasne zaanga-

5

reguły

Jakie

:=

ohoć bogatsi o
stanowiących
pytań

Nasi czytelnicy,

majomość
treść referendum wraz z i.eh objaśn!eniem. które ogłosiliśmy na naszych łamach, oczekulą informacji
jakie reguły prawa rządzą referend1um, Jarko ważnym ak,tem wyspołecimej całego
rażen ia opinii

na1:"Ddu.

WYSOKOSC DODATKU BEZ Zl\IIAN

I
§
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T. S.: - Pobieram dodatek pielęgnacyjny w w_ye. %.106 zł.
300 tł. l'{)winrlam teZnaJÓml powiedzieli mi, że wzrósł on
raz dostawać 2.400, lecz ZUS nadal przysyła tylko 2.100 zl,
lllaczego?
RED.: - Zapewniamy panią, że ZUS wypłaca pani ów dodatek we właściwej kwocie 2.100 zł miesięcznie. Jest to 30
proc. najniższej emerytury. która nadal wynosi 7 tys. LI. Dopiero r;:dy nastąpi podwyższenie tej kwoty (być może w przy1złyrn roku) wówczas zmianie ulegnie także I wysokość aotlatk:u pielęgnacyjnego.
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UMOWA ZOSTANIE PRZEDLUZON A

ZakJad podpisał ze mną umowę o pracę na czas
określony do 31 grudnia 1987 r. Martwię się, bo jestem w
ciąży i w lutym przyszłego roku spodziewam się rozwiązania.
Czy to znaczy, że pned urodzeniem dziecka zostanę bez środ
ków do życia?
RED.: - Dział ósmy kodeksu pracy poświęcony iest ochronie pracy kobiet. Art. 177 par. 3 przewidział właśnie taką
sytuację. w jakiej się pant znalazł,a. Otóż umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określooej
pracy, która uległaby rozwiąza·niu po upływie trzeciego miegląca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Po czym zaldad )racy będzie pani wypłaca! zasiłek za urlop macierzyń
ski przez 16 tygodni, oczvwiście ~ funduszów ZUS.
B. N.: -
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KTO DECYDUJE? .

--5

Po ukończeniu 18 lał chciałem zameldowa6 się u
Oni wyrazili zgodę. ale zaprotestowała administracja
dalszym ciągu muszę co jakiś ezas odnawiać melpobyt czasowy. Czy rzeczywiście administrator pry-

Z. P.: dziadków.
domu i w
dunek na
watnego clomu a zarazem jego współwłaściciel ma prawo głoprzy meldowaniu osób bliskich na.jemcy. pbsladającemu

g 1•
=
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(g)

prawomocną decyzję?

§

RED.: - Przy meldowaniu osób zarówno bliskich, jak I obcych niezbędna jest zgoda głównego fokatora i administracji
domu. Jeśli ta ostatnia stawia sprzeciw. stronie zainteresowanej przysługuje pmwo odwołania się do wydziału spo!ecz.no-admin istrac:vjnego znajdującego się we właściwym Urzędzie
Dzielnicowym .
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K. L.: - Ze względów rodzinnych jestem zmuszony llmlenl4
i podjąć ją w 1~iejscu swego zamieszkania. Mój pracodawca nie wyraził zgody na rozwiĄzanle umowv za porozumieniem stron, twierdząc, źe chęć podjęcia pracy w miejscu
lamieszkania nie Jest jui do tego powodem. Pozostaje zło:!:enle
Wypowiedzenia . Czy jeśli skończyłoby się ono 30 listopada
1tracę prawo do nagrody z zysku, czy też powinienem otrzymać 11/12 premii, stosownie do przepracowan ego w br. czasu?
RED.: - Wsz:vst.ko zależy od tego czy regulamin podllału
premii z zysku, obowiązujący w waszym zakładzie przewiduje
taka możliwość. Na ogól jednak regulaminy zawierają zapis
mówiący. że rozwiązanie umowy przez pracownika w trakcie
okresu rozliczenioweg o pozbawia 11;0 prawa do nagrody.
(hl
NAJRENTOW NIEJ PIESZO
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rządzą

prawa

referendum

to jest eł,
one w je- wyborcze do SeJmu,
dinakowym pra'.'."ie Óbywatel! do którzy w dniu referendum ukońozą
współdecydowania 1 bezpośr-~dni<> 18 rok życia.
Nie mogl\ głosowa6 osoby pozści.. co OZinacza prawo do osobistego udzialu w grasowaniu pod- bawione praw publicznych i będące
czas referendum. przy iz.ache>waniu pozbawione praw wyborczych prawyrokiem Trybunału
womocnym
zasady tajności głosowania.
ubezwłasno
Mówi o tym ordynacja wyoorcza Stanu, tak:!:e osoby
do Sejmu PRL z 29 maja 1985 r. wolnione całkowicie lub częściowo
orzeczeniem sądu z
okre§Jając podmiotowe prawa oby- prawomocnym
wateli do udziału w referend•um. powodu choroby psyc.-hiczneJ. Nie
mają pra1Va głosu również o90bY
pozbawfenfa
karę
w referendum odbywające
Oz;nacza to. te
prawo wolnośef, łub tymczasowo aresztomają
ogólnokrajowy m
11bywatele wane.
wziąć udział wszyS<'Y
na terenie kraju,
przebywający
(ASZA)
prawo
czynne
którzy posiadają
równości.

Wyrażają

!lię

1ia.da.nia., zgodny ze sprawnosctq
w procesie wytwarzania: Naaz

kra.j bowiem stal się rnjem d!a
fa~
dla
miernoty, czyśćcem
chowców ł piekłem dla talentów."

Na czas
remo ntu
Jednym 1 wielu warunków z:l'(lt·
kszenia :zakresu remontów kapit.ilnych tzw. starej substancji mieszkaniowej jest zwiększenie 1tczoy
mieszkań rotacyjnych dla tok:atorów domów poddawanych gruntownęj renowacji.
Jak nas poinformowan o w PrzedGospodarki Mieszkaniowej w Piotrkowie Tryb., ostatnio powstal:a dokumentacja na budowę w tym mieście 72 izb rotacyjnych, w ld;órych mies7JkaĆ bę
ka•
dą lokatorzy remontowany ch
mienie. Do tej pory PGM dysponuje tylko 36 takimi izbami na
Wierzejach. Dwa nowe budyndtd
mają staną!! w przyszłym roku u
zbiegu ulic Jaworowe1 i Cisowej.
siębiorstwie

Budowa miesżkań.
po?X>Staje w ścisłym

rotacyjnych
z
potencjalu
planowaną rozbudową
wykonawczego piotrkowsk.iPg o PGM.
zwlą.%lru

(jm)

Łodzianie
ODEZWIJCIE

l!I~

.Testem mieszkank" Krakowa,
która w czasie okupacji przebyw l\lelssen,
wała w Niemczech
wywieziona tam przez okupanta.
w tamtejszej fabryce
Pracując
wyrobów jutowych poznałam tam
kliku łodzian, z którymi chciałabym się teraz skontaktowat, By1
ły to panie Janina Jasińska
Janina Walczak oraz p. Włady
Chmielewski.
sław
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MIESZKAN'CY wsi Przyrodnlca1 - Przez wiele lat pnetrzy autobusy PKS w kierunku
Jeżdżały przer nasz;\ wieś d
Lodzi. Obecnie je zlikwidowano. Mieszkańcy naszej wsi I okolicznych. fak Magnusy, Wola l.obudzka, Józefów. Czernys, nie
mają bezpośredniego poł;\czenla z Lodzlą. 'bardzo to nam utrudnia bele, dlatego prosimy redakcję, ieby zainteresowała naIZYml kłopotami dyrekcję PKS w Lodzi I Sieradzu.
RED.: - Dyrekcja Okręgowa Krajowej PKS w Lodzi jest
zdania. te mtestll:ańcy Pt'tyrodnlcy I okolic mają połączen i e
:i: Lodzlą. Istnieje bowiem 5 kursów lokalnych w relacji Przyrodnlca - Lask. Zapewniają one mieszkańcom tychże sołectw,
po~rednie połączenie z t.odzią, poprzez przesiadki w Kwiatkowicach. na autobusy jadąca z kierunku Sieradza, Turku 1
P'lddębtc oraz Lodzi.
Aktualnie nie ma n'lt>tliwośc!, teby wniosek mieszkańców
Przyrodl'llcy pozytywnie'> załatwić. Kursy autobusowe w relacji
Poddębice -- Pt"Zyrodnl~a · - Lód:! stanowiły połączenie o zróż
nicowanej frekwencji, eo nie rekompensowało nłPIWet w 40 proc.
(J)
ponoszonvch kosztów.
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Odpowiadając wszystkim zainteże
przypomi•nam y,
resowanym
podstawą prawna ogłoszenia refe,
konstytucyjna
zasada
jest
rendum
\Vt>rowadi;ona nowela o podmioto·
wym pra.wie obywatela do uczes .
niczenia w sprawowaniu władzy,
poprzez m. In. udział w konsultacjach społecznych i referendum.
Zasady prawne zasięgania opinii
w trybie konsultacyjny m i decyzj•i
w trybie referendum. zostały <>kreślone w ustawie z li maja 1987
roku o konsultacjach sp.ołecznych
i referendum (Dz. U. nr 14 poz.
83). Rozwinięte zostały w przepisach uchwały Rady Pa.ń.s-twa rz 17
września 1987 r. w sprawie szcres:ólowYch zasad i brybie przeprowad:z.ania r'efe<rendum (Dz.. U. nr
28 poz. 158).
Właśnia te iakity prawne określają jakie 'Problemy. lub rozwiązania
Pl'Oliektów ustaw lub uchwal sejmowych ora'Z kierunków dzlała1noścl państwa mog11, być poddane
referendum.
Wiemy Jut. że i1nicjatywę o wyzmacwnyrn na dzień 29 listopada
1987 roku referendum zgłosił Patriotv=Y Ruch Odrodzenia Nar<>dlowegio. ale nie m6g~by on sam

ta.k
.tow11n1t ł aktywnoU, bo
wynika zt sprawiedliweg o poze
uważam,
działu. Osobiście
każdy czlowiek 1am odpowiada
poczyna!\,
za skutki własnych
każdy mil awo;e 1z11nse i możl iwoścl , poprzez które ł w rtimach których zdąża do osiąg
ni ęcia za.mierzonych celów.
Rzeczywista traqed i a naszych
w ubóstwie,
czasów tkwi nie
wudobycin.
lecz w niemożności
sie z u bóstwa. Co z te po. te
ktoś iest sprawnu w wytwarzaniu, zdolny i energiczny. ch o ć
bu „flaki" z siebie wypruł, stan ie przed murem niemożności.
Mu.rem. któTy na.z11wa. 'się „czao~
ae m oczekiwania", cza.sem
czekiwariia na WSZlJstko. Obecnie pieniądz lita! się biletem do
kolejk i. a CZ'IJ kolejka „do;dzie"
to
rz11 „sięgnie" czu sta.rczlJ,
cza.•
Inna sprawa. Liczu się
oczekiwania i miejsce w oczekiwaniu. kto za kim stoi i kto
!:ooo wspiera. Nie ma prostei
pro.cę ao
zależności: poprzez
pienięd zu a z pieniądzem do towaru.
Niska cena przesuwa pulę towarów od posiadaczu pieniędzy,
i znów
do posiadaczu cza.su nicnierobienia
dla
prem!ci
kolejkct,
wydłuża
Niska cena
sprz11i11Jqc 1pekula.cji i uprzywijasno
sobie
!eiowa.nlu. Trzeba
źr6u§wladom!ć, że jedynum
dlem za.motnofci jest nie stan.ie
wutwa.rzan;e
I dostanie, lecz
d6br i usluq. A sf)rawiedliwo§ć
to nie po równo, lecz stan po-

„

oodjąć decyzJ! 0

Je~ p~eprowa-

taką. 0 zagię-'l'll
dzeniu. Decyz.ję
ogólnokraiowy m. może - ł podjął
- Seim PRL.
Wedłu~ re~laminu. Sejm decyzie o re!erend:t\D1 może !lOO.iąć z
własnel inicjatywy lub na wniosek: Rad:v Krajowej PRON lub na
wni-osek Rady Pa1iśtwa.
Do referendum mają zastosow11.nie kon·s tytucyJne zasadv prawa
- JX>W~zechnokl I
wvbo-rcz~o
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Wanda Smolarska (obecnie Bytak)
'S\•l'>U 1trak6w
Al. Marchlewskieg o 49a/I

Prawo pracy

pyta - „Czy kierowniczka moto lekceważyć zgodę swoich przełożonych",
Prawo stanowi, że stosunek pracy zawieraJ· ą
z
•
d ·
takwie rownoprawne strony. atem może być
że rozwiązany przez nie. Jak się okazuje, w wypadku, jaki opisała pani Maria, mogłoby dojść
do porozumienia stron tj. pracownika i pracodawcy, ale nie doszlo. Dlaczego? Okazuje się, że
pani 11_1aria nie , dość dobrze zrozumiała intencję
dyrekcJi. Bowiem, dyrektor nie skorzystał z rnożliwości _ rozwiązania umowy o pracę na zasadacn
porozumienia i dał temu wyraz odpowiednią adnotacją. na podaniu 0 zwolnienie. Orzekając, że
wyraża zgodę na rozwiązanie urnowy, po wyrnaganym terminie wypowiedzeni a. Decyzję swoji
motywuje tym, źe zakład prady boryka się z trudnościami w obsadzeniu kadrowym kuchni 1 rnusl
mieć niezbędny czas na znalezienie nowego pracownika. Nie może 0 tym decydować bezpośredni przełożony, bowiem stosunek pracy. jak i jego
rozwiązanie następuje z dyrektorem przedsiębiorstwa, a nie z kierownikiem . W wypadku o którym pisze nam pani Maria, dyrektor sl~orzystal
ze swoich uprawnień zaś kierownik działu kadr
~ciśle zastosował się do jego woli, która zgodna
była z duchem I literą prawa.
(as7.a)

Mimo że często podejmujemy na naszych lamach kwestie związane ze stosowaniem prawa
pracy i jego interpretacją, z listów państwa wynika, że jest jeszcze sporo niejasności i sporów
na tym tle.
Wiele z nich związanych jest ze stosunkiem
pracy oraz z zasadami rozwiązywania 1tosunku
pracy.

Pani Maria W. pracuje w jednym z ZOZ o:i
15 lat jako kucharka. Pisze do nas: „Postanowiłam zmienić pracę ze względu na zie warunki
pracy oraz z powodu' małych zarobków. Cl.tcP,
podją6 nową pracę także w swoim zawodzie i te:t
w służbie zdrowia. Placówka, do której chcę się
przenieść, czeka jut na mnie od lipca tego roku,
ja zaś już osiem razy prosiłam swoJ!ł · dyrekcję
o zwolnienie mnie na za.sadach porozumienia
stron. Mój bezpośredni przełożony, kierownik
zgadza się na to, byłam teź u dyrektora, powiedobrze. A kierowniczka kadr twierdzi,
dział że muszę odpracować 3 miesiące, bo tyle wyno~I
okres wypowiedzeni a, zwalniając się na własiq
prośbę".
W dalszym ciągu swojeg_o listu czytelniczka opisuje stan rozgorydenia w jakim się znajduje i
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Piot~wvka

57-76-20.

27&Mł ł

•.NEPTUN" 5o:5 (gwarancja) i „Ele'kitlron" ~D
apn.edam,
Tel
01-40-07.
mwo c

kowsk.a 96.

27763 R OVERLOCK d<>inowy, no.
SJ)TZ.edam. KOŻUCH darnskli. SZ<2Uwy, 3-nit'lrowy, 1pn.e11-·16-34.
28305 g
pły, kożuszek
dziewdam, tel. 84-IB-96 po 15.
PLAC 1500 m przy tra~Y. sprzed.am 36-60-62.
28304 g
sie Lódź Pabianice
29812 ~ STRUGARKO-iPILĘ
- !\'PrJedam. ~·werów, · NOWE. .• modne fuf>ro z
aprzedam. Za'lt"anlcmui
Swroka 1.
· „ 28272 ft - piżmowców
sprze3/6. P<> 14.
ł8136 g
il
dam. 84-03-80.
PIEC gatzJQWy 11.0., aneJ:~~::et.,: e:.;.:;:::;::=::.~:
28198 g
niiki żeliwne, z..amratarBLAM - sprzedam. Tel.
kę 91>!"%.edam.
!il•••
87-26-54.
27877 g
16-59-54.
28191 g
„....__ KOŻUCH n.awy turecki NARTY ALU - 190 cm,
NARTY atomi•kii ,.Marke_
sprzediam. Tel.
kioł<>wirotek
„Szekspir"
ry" (190). wiązani.a, bu38-15-53.
. 27801 g
.,p.rzediam. ~2-87-41. w.i.ety sprz.edarn. 117-93-01. SPRZEDAM kurtkę fuitcwrem.
28190 g
SPRZEDAM 10 s:zt. S'kó
!'Zllną ze skór Jagn* DREWNO suche do boczerek
szynszyli,
tel.
cvch (braszkl) białą. Tel.
nia - 9J)lraedam. Listy
86-17-46 po 18. 27648 ~
81-83-82 po 16.
29188
Biuro Ogłoszeń,
SEGMENT.
lawo-stół.
27796 g
P iotrloowskia 96.
tapczanJki mł<>dzie:ilowe FUTRO z p1imaków - KREDENS
secesja
- spnedam.
57-59-07.
wprzedam. 32-73-42.
sprzedam. 152-'111-59.
28158 /299'11 g
2731'ł li
28164 ~
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„CHARADA" Po ~
Iw na cqści - apned.am, Rawa Mamowlecllla. 23-95 do 16.

17911
· ", ,DACIĘ" (1980) kup!.. Tel. 48-27-11 wieC2101rem.
2'1880 I
„FIAT 125p" t).980) ga.
r.ażowany S'l>rzediam,
bel. 18-59-33 po 16.
27860 1C

„FIAT

128?" -

n.atyclunia,s.t

na

odbiór

zamienię

drLial'kę

budl0Wil&18,.
Liaty 2786'3 B'iuro Ogll<>szeń.

Piotrlkow.ka 96.
.,FIAT" 1.2:\p (1974), .tanik po katpltalnym remoncie,
koairosel"la dio
wymdeny

-

IJ)lV.ediam.

86-98-42.
2'7907 g
„WOLGA
Gaiz..:M"
eprzedam, Wodindlka li
m. 24. b'l'Ok 323.
28089 I(
SPRZEDAM
nadw'OIZie
.. Poloneza"
(1978) dlO
rem.on.tiu . Tel. 81-18-97.
28270 I(
•..SYRENI';" (1979) si>rzediam. te'!. 4.1-38-28.
2~18

1
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M-ł lub 1~eint Iwpi~. 34-43-73.
27761 ·g
KUPIĘ M-t 52-8C-3'1.

'

29'107 g
CUDZOZIEMCOWI
wynaJm• M-3. '8-92-33.
280T'7 g
POSZUKUJJi m~
18140 BI.wio Ogbul\, P!otrlDor!nara "·

ilitimiaiomlllSlr;ll„„„„„„„„„„„„„.v„„„„llllitili "'*

-S

KURSY 2-TYGODNIOWE
połqczone z wczasami
. w Karpaczu i Przesiece
w I kwartale 1988 roku 1
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W\"ROK
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JĘZYK pQ!ak!i -

SĄDU

s,d Rejonowy w Lodzi prawomocnym W)'rokt„
1 dnia as września U86 roku 1kazal JACKA ou.u.TLERA, urodL 30 marca 1858 roku,
1yna lldwarda.
zam. Lóel:t, ul. Gagarina 12 .1 URSZULĘ GUBLTLJtR
urod1. 19 września 19~8 roku, oórkę Mariana, sam.
Lódt, ul. Gaprtna u za kradzieże z włamaniami rót•
nycn artykułów na ukodę RSW „Prasa - Kslil,lka
- Ruch", PSS „Społem" Oeldzlał - Górna, Przedstc·
btontwa Handlu Ubiorami „Otex" I Przedsiębiorstwa
Hanellu Artykulaml Wyposażenia Mleslkań „Domar"
w Lod:al l2'cznej warto~Ci 88.273 złotych, z cym, te U.
Gueltler wzięła udział w zagarnlęeiu mienia wartolel
10.1'10 llotyeh - na kary: J. Gueltlera - ł lata I 10
ml•l•ey pozbawienia wolnołct 1 140.000 llo»-ch anywny, a u. Gueltler - 2 lata pozbawienia wolnołol,
c tym, te wykonania kary warunkowo zawlesr.ono
111kartoneJ l\a okre1 lat 2 I 30.000 złotych grzywny
oraz konfiakaty mienia w całości li podaniem wyrolcu do 11ubllczneJ wtadomodcl 1 zas!ldzenlem Cl<lszkotlowanla na rzecz pokrzywdzonych.

loOc~

wv·ROK

SĄDU

S-d Rejonowy w Lodzi prawomocnym w_yroklem
1 dnia 21 lutego 1987 roku skazał DARIUSZA SZYM·
CZAKA, uroelz. 10 września 1958 roku, syna Aelam,a.
zam. Lódt, ul.
Okręgowa 29 za kradzież z włama
niem artykułów przemysłowyCh łącznej wartości 3.470
złotych na azkodę RSW „Prasa Kslątka Ruch"
w Loelzi - na karę 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawleuenlem jej wykonania
na
okrea
lat ł. 120.000 złotych grzywny, konfiskatę czc:ścl mienia oraz podanie wyroku do 11ubllczneJ wiadomości.
5233-lr

WVrROK

SĄDU

aąd Rejonowy w Lodzi prawomocnym
wyrokiem
1 dnia 18 1rudnJa 1986 roku skazał · WOJCIECHA
KUtNICKIEGO, urodz. 29 sierpnia 1961 roku,
ayna
1anusza, zam. Lód:f, ul. Rymanowska 13 za kradzle:I:
1 włamaniem kslątek I pieniędzy łącznej
wartoła.t
. l'l.1181 :złotych na 1zkodę osoby fizycznej - na karę
I roku 1. a miesięcy pozbawienia wolności, eo.ooo zło
tych 1rz.ywny I konfiskaty mienia w całości z poda11lem wyroku do publicznej wiadomości.
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.,.. kwallftkaąJne na tyłul czelailoUta "*
mlltrn we w1sy1tklch nwodacla,
,.. pedaroitezne 41a nemldllllk6w.
LICZBA 1111&150 OGRANICZONA.
Zflo111enta przyjmuje KSP .o~wlata" Od·
ildal we \Vrocławtu: - ul. Kolejowa Sł, ~!•fon JM-fi, - Ul. Buska •S, tel. 44-!l·lł
lub 3'1'1-7'1.

PIO'm

łreje, Orzechowska, tel.
36-f/'9-,11.
27992 I
Vd«ieG, Maca~ńaka 7~ m. 53
po MATEMATYKA, infiolrmB·
eodiz, 15.
278& I
tyb., 52-15-28. po 10.
SP:&ZEDAM ' 8cd.nkl. tol1i
Jó~
moe1
tpQlietylenowei. ul, Ce- MATEMATYK.A :_ tel.
alielniana 7, (12-1'5).
ł'T-36-93, SW!Wii'laoki..
17760 I
37431 I
MASZYNĘ pi~ do
W}"robu ciasta .z trzema MANCUSKI - mer WoJolechoWWka. lll-~.
dizieżaml
o pojemności
26978 I
300 l kaJldia. ~U.n dlObM!ef(IG
cy - 11>rzedam. Henryk ZLECENIA na
przyjJnę. Sprzediam pSędikiewk2„ Żyeh%n, Naraż
b!uzany.
Tel.
rorowticza 55.
27721 c
81-05-89.
27473 g
PIEC /lMJOwy c.o.
.i>rzedam. Tel. 84~--07. PRZEDSZKOLE prywat27719 g
ne. 74-24-1~ Płóka.rz.
KALORYFERY
teldiwne
2'M'Ję '
apraediam.
Tel. MĄSZYNO~łE''
57-59-0'7.
27716 g . Ryba.k: 32-30-36.
OBORNIK owczy ta2112'1'1'
nio 8Pl7Jedam. 86-07-48
dzień.
27741 g KOREPETYCJI z forte·e>lanu - udlJli.elam. Mo„ NEPTUNA 821", Jodówryś. 52-38-06, po gode.
kę „Sile.si.a ".
płaszcz
18.
26668 I
ekórzany, futro k.airakuły
(duże) sprze- WYKWALIF-IKOWANEGO dziewual"Z& na madam. Tel. 51-11-67 po 16.
SZó'l!IY 1anec7Jkowe
27778 Il
zatrudn•ię. Tel • . 57-'r.1-38,
SPRZEDAM
TV
po 17.
28001 g
.•Grund!Lg" 26 Oltli, SECAM-PAL. Walnie ste- WYKONANIE tuinel~ (porowany
magtnetowid
1iad.am ma<terli&ł) - zleAKAI-VS3. Kupię nadcę.
Listy 28134 Biuro
Ml!llie FSO, mote być
Ogłoozeń.
Plotirkowek.a
PO • wypadkru .
Zduńska
96.
Wola, tel. 33-44 po 20. MURARZA, pomocnika 271197 Il , lllllll'Udn.ie. Tel. BT-34-30.
SMAtALNIF;
spme28116 I
dam. Tel. 86-311-88 wle- RENCISTA
ooeratywny,
C'llOrem.
28289 g
aunoch6d - prac:.a 1ekNUTRIE
'l)rzedam.
Pt'YW&łn'.Y. 117-00-72.
Rawa Maz. tel. 21-M.
28180 lł 
27839 g GASTRONOMIP; po-
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27853 '

DZETY, .bunienie 0'2ldob·
ne. odpady skór, tiulu,
tlkanin l:Jrok,altowych kupi,. Tel. Bł-51-69.

28102 g
lorowy. 48-21-65 (wie27183 ł
SPRZEDAM dz.i~kę. ul.
cmrem).
28066 g „ATARI
1100 XL"
Sląska 15. Tel. 51-75-48. SPRZEDAM
S7.l!l&uoera
aprzed am. 43~50.
28141 g
olbrzyme.. tel. 87-18-93.
-2&1!n I
DZIALKĘ atrakcy.jlną
279'77 g VIDEO
,,Philllpe"
- odsts.'Pi«:. Listy 28072 SPRZEDAM
owczarki
S?t'Zedam. 52-'17-3'7.
Bturo Ogtoozeń. Piiotirniemieckie. tel. lli-53-78.
28208 tt

koleJnoMl
1NT-lr

Dkla46W patrollOmłCla7...
5 .,...,.. kleroWDlk6W
ajłat6w ll11'141owycll,
lnrlaelantwa-bokłeclat'ltwa,

:
:

96.
'
WYSOKIEJ klasy komPlet ate.reo (samochodt0wy) sprzedam. Tai.

~ g
43-40-42.
27739 g
ZAMIENIJ; n~ diruk.air- WSYPOWE - IP!'Zedam.
lt• Gem1ni lOlD! n& n<>55-~-92.
27005 I
DZIALKĘ budowlaa&
~
wy te1ewi7Jor łrol<XrOwy. SPRZEDAIM aad2'0l!llol ma~tą
booową
32-92-1511.
9549 g
lin
„Nora", „ Vetem",
1przedam. M-84-99 po 19 ST]IJBNóWK:P; pr.z.emysl<>tel. 88-38-7'1.
28297 I
12,55 ha. budynki!
"'"' - lrup'lę. ła-67-49. SADZQm{J br:rmkwLd plilnie spr:z.edam. C~2'1'122 g
ai>Nediam. Telew!mor lrostków Wlk. 3, gm. P&'- KUPIJI; apara.t do mie1orow:y na gwat"aneji rzęcr.ew, woj. lódrzJ!oie.
rzenl.a ,clśnten1!a, ~-25-42.
~'· Tel. 515-29-'10.
27780 g
27549 ft
276'12 I
POSREDNICTWO - nie- OVERLOCK nynitk:owy SOSNĘ, b1"UZ!n4. olaey~
ruchomości, mieszkania.
lru1'f41. 'TS-88-20. ·
n1t. dęby - sprzediam.
m~ Gt'ecki,
Wici 30,
2771~ g
~t'ków Wilk. 3, gm.
tel. 52-07-15, (14-17).
KUPIĘ telewi.'7.1()1' kloP~TJeW. woj. łódl1Jkie.

udziela dział spraw pracowniczych w
godz. od 7 do 15, tel. 52-72-41 w. 51.
Fabryka nie przyjmuje osó\.I, które porzuciły itrac,. 9'173-k
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Bliższych informacji
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27868 I
KUPIĘ no~ „Wartibur&a". ovttlock, nót plo.

·----- . . ,..._...- ZAMIENI]lj opony 14Cl/13 1 FUTRO s łaoek karabtna 185ł13, 33-'18-0'7.
lOwY<:h - 1$1'l'TA!dam, tel.

Wf

KSP OśWłATA''

E

r8-45).

Ogliosr.eń,

40. Zamówiea&a

!,łHUUUllDlllllllllllllllllllllllHIOlllllllMBmlllQ.

m.echan~car.
- ~

llPl'Z8dam. T.el.

5742-k

szerokiego zakresu łwład-

~.
n& ' Wil"JllĆTC5-

ny .,.Po.lU!lx„
cl.am. Tel. 83-G0-3'1.
2'78'M I
SAJMIMż.AR.Kg - s.pririe..
dam. Koill.ńskletDC) 4'1 13.
278EP'f ł
BZY.BY do „PUN'ta" -

l łlWliill•ł•tnet•llłU•"-tr'll

socjalnych.

wPIY'W\l.

bu[terier. 1Pftl9d·am. 84-89-49.
28061 I

i l l l . l „ 1 • f a t l f • 1 I lel111~·.11 ·
I •11••1•1„•t•l1lłll••M1

czeń

Młciwoja II
t4talfWW11M
.łM:dll

wa, ul.

lll095 I
8P.RZEOAIM Uaep. clJWUIOllOibo~
Bwarr.ędr&,
etól, kirr.lllla,
Tel.
118-91-11.
l8033 I
..IRUBIN-Temp" lrolior ł

przyjmuje dział kadr, ul. Sienkiewicza 85, p. 401, piętro IV. Przedsiębiorstwo
nie przyjmuje osób po samowolnym porzuceniu pracy.

W N 1 A M Y:

pouose16lnycb uorlymenł6w.
Informacji u~a dział handlOWT
pod numerem 151-41-88, Gdat\sk-9B·

,.Neptun"

TELEWIZOR

ll7, tel. '8-412-86.

~

Clłł11fta, knuła, \tollkt okellom~
wo, natki pod telefon, repłJ' ~
•l'DOWe, ••fy na akta, 1nfy soejalae,
..ty abranlowe, fołele)
w ltosble przekraczaJl\OeJ 10 _....

l80'l8100
'
GRZEJNIKI WliW'II*
ut. - ~ Lema
a.
38096 I

TA!KSOMETR

do reall&acji amii. . .
wyroby:

meble biurowe, wypo1ałenle
pomieszczeń biurowych

kiow• - -i>r.ried~
18-56-1!&. po 1'1.

monterów samochodowych,
operatora podnołnika montaiowego,
operatora wózka widłowego,
formieny I plecowych w odlewni,
robotników magazynowych, ·
konserwatora pakamer.

11,

nuł4pujllce

aa

dramallPI'Jledam. TS-81-94.
28075 li
BUTL~ 11 1rc • ~
rem. llluchenik.• 3-pelni-

Zgłoszenia

li

koDłC'h

c..rn„.

w Gda.Uka-Wne•-.

Zawłft'J'

przyjmu~

c:1tud

..Smaer",

aaiaupły

ślusarzy,

+ dobre warunki płacowe,
+ moiliwość korzystania z

lłełllłbtl

.i.

DlMlZY'll• walts-

•
•
•
•
•
9
•

Z A P

„UNll'MET"
1

M-4-65.
M155 I
.,/BUBIN Ttr llollor-, te1ebłtan7 aoua,t iagłosu

umie'D.14

„F AM EO - 1"
w lodzi, ul. Szparagowa nr 2
Z A T R U D N I:
• technologów - iniynierów i techników
mechaników,
• konstruktorów - inżynierów elektroników
i mechaników,
·
• wysokiej klasy specjalistę ds. oprzyrządo
wania - inżyniera mechanika o specjalności obróbka skrawaniem,
• tokarzy pociągowych,
• frezerów,
• ślusarzy - w produkcji, narzędziowych ,
i remontowych,
• elektryka-elektronika (konserwatora maszyn sterowanych numery'cinie),
• galwanizera,
• hartownika,
• ustawiaczy automatów to~arskich sterowanych numerycznie,
• tokarzy rewolwerowych i tłoczarzy w metalu z możliwością przyuczenia do zawodu,
• dozorcę mienia (portiera rewidenta),
• sprzątaczy w hali (mężczyzn i kobiety).
Na stanowiskach robotni'""zych fabryka zatrudni
również pracowników w wymiarze pół etatu.

ZAKŁADY
PltODUKCYJNO-USŁt7Gcnff

=~:":~!:!:===

18181 I
„1281)',._
IPrudiua. - .Tel.

czamo-b.LałJ'

••

-·········-·„·····---

-

tokarzy,

.,.

fga.

&2-22-81

e

n
•
•
FAB·RVKA AMRATU.RV

rzemieślnicza,

-~łl-~80po

ds. organizacji,
technik elektryk w dz. wykonawstwa,
specjalistę ds. zatrudnienia I szkolenia,
technik urządzeń sanitarnych w dz. kontroli ja.kości,
• spawaczy,
• monterów instalacji sanitamych,
• izolerów,

---·• ....„

IWlię

lanterf.a) wyn.aJm•.
48-29-82, po Ili.

l'l.
28185 •
W'ZMACNIAOZ PW IMHO

specjalistę

,

LOKAL na e1ch- praeo-

pO

pracowników w 1owodach1

•

tel.

mprzedam,

zatrudni natychmiast
•
•
•
•

prredwoJen-

ne: douży kuier. serwis
porcelanowy
st>O!owy.
Listy 28187 Biuro Ogboueń, Piotrkowska 96.
ELEKTRON '138 D

WYROK

'Prowad!Q (dokrumenta.cJa). 87-00-72.
18183 li
RENCIST:P; w Odl1"odn!ctwie - lllltrudn1,. Smutna •.
28076 r
PANIĄ eto Jll"OW•~·la
doomu
tmaHetistwo le-

bnllklie)
32-68-81.

-

DOCHODZĄCA

18181 '

po..
I

.

-

28038

~

łlus.ars1'wa

pnyj!m,. Rafowa 28.

2814'!1 g
KALETNICZKA l)Odejmlfe praC41.

reaita,

Litrty
Biuro Ogłoszeń,
PIC<łlrklowiS'Q IM!.

28073

OPERA TORÓW

rek I

wt~

wytłacza.rek

Pl"IJY1m1emy

Wa-

l:'Un'lm
ba.rd9> dobre.
Aleltsand!rów, O~iowa 18.
27999 Ił
MURARZA, dekarz.a

••• „ ••• __
---.„
.. „ ••. _
==:===~~=

PRZYSTĄPIJS
do mpółlki
lub odkupię dzialalność

ba
277211

~rawnień.
U.ty
Biuro O~,

Pdomkowska 116.
SWATKA motnyah.
llma 133.

llWru&a

a-

-Piotrltow15'101 I

blachall"7Jl :r;atrudrni P,rY·
w.atny za:ktad. (mO'Ze być
rencista). Tel. 43-39~52.
'28004 li( UNIEWAZNIAM pi~
MLODA, pri:edslębiorcza
kę: „4!119 Leszek Żyt
IZUk.a pracy (W".Yklwltiał
ko, lekarz medycyny,
cenle i?lednie. 8l'lg'lelaL6dźł ul. Alek8amirow·
ki). Liaty 2801' Bili.ro
1ka 14A/3S".
27842 1
Oglonel\, ~ - GRZEGORZ H„ Zlllbi 1
96.
le~tymaoJ•
111\ldMok•
POSIADAM
..mochdd;.
6298'1/PL.
27862 I
wolny CU.I - r:>Od•Jm• ZAKl.AD
l'.nerpłJCD!Y
pra<:4) ai!mvlfeytora. Lódt,
L6dt-Mt.uto.
'ruwlma
'11ra<kitorowa 3'T /1 Oł, b'I.
IM! unte\vatnla llllgUbloa. l()Clia. 19-21.
M
bloczlm 'D(>kwitowaft
!llt' 280801'-2808S0, 4T2301·!llO!lł.
BLACHARZA-dekarza. m4'12350, p~~ę trójtrudrnl,. tet D!HI0-49.
kątną . I napi.em „zzt...
27978 g
· -213 monter" ora?: plomMECHANIK· 1-11mochodoibownlet11 1lr „213".
wy kierowca
kat.
280l!e r
BCE. s<>Hd•ny· J)Q.Sl'JUkuJe KOTLEWSKI
Tomua
pracv. Li9ty 27983 Biu- „ zgubU Jfllttymaej4 ltUro o~ Piolir.kQw.
denokll ll0826/Uli.

.UM.

"

wyrokiem

CZAKA. urod~. 22 patdzlernlka 1969 roku, syna Kazi·
mlerza, zam. Lódt, ul. Czackiego 2/10 za kradzlet,
po u11rzednlm pobiciu osoby
fizycznej jet mienia
~Olllej wartołcl 8.100 złotych na kar„ ' lat polbawtenla wolno•Ci, 50.000 złotych grzywny I konfi ...
ltałJ' mienia w całośct z pozbawieniem praw publl·
oznych na okrea lat 3, orzeczeniem nawi2'Zllk na ee1• 111ołeezne w kwocie to.ooo złotych a podaniem n•
rollu do publicznej wladomo•e1..

?Ol?!Oll do

ltan.ze1 . oeoby -

RENCISTll; do

82'd Rejonowy w Lodzi prawomocnym

1 dnia · 17 marca 1987 roku skazał TOMASZA WAL·

poaulcu1 •.

~bna. Tel. llS-15-11
włet"7JOl!"em 114-88-M.

SĄDU

„.

D:r.lekan 1 Rada Wydziału Lekarskiego Akademii Me·
dyeznej w Lodzi
podają do Wiadomości, te w auli
Rektoratu Akademlt Medycznej w Loelzl Odbęd• al•
publiczne' dyskusje nad rozprawami Cloktorsklml:
dnia 10 Uatopada 1887 roku:
lodZ. 13 - lek, ZBIGNIEWA MORAWCA pt. „Sr64•
operacyjna ocena węzłów chłonnych poelobojcąt„
wych u Chorych na raka 1ruczołu plersiowe10"•
Promotor: 11rof. dr hab. Jan Berner.
Dnia 11 U1topada lłB'ł roku:
1od1. 12 - mgr EWY ADAMSKIEJ pt.: „noU ...,.,
leucyny oaranlczającej Jakość białka diety, a noptati
1e10 wrkorzystania przez organizm szczura".
Promdtor: prof. dr hab. Henryk Rafalak1.
Godz. 13 - mgr ALICJI SZCZEPANOWSKIEJ pt.
„Kolagen I gllkozoam!nog!lkany w ranach sk6myell
u 1zczurów w przebiegu cukrzycy doś.wladcza!nej".
Promotor: doc. dr hab. Ryszard Dąbrowski.
Prace doktorskie oraz oceny re·cenzentów wyłotone
•2' do wg12'dU w Bibliotece Akademu Medycznej w
Lodllł, ul. Mu111yń1klero I.

.......

Id.,.

W7ra.,. .....

WIP6ł111111ela

KOL~ANC•

~RVSTVtJiliE MARCINłAK·
BUDZV~SKtlEJ
a powodu
•klad&Jlłl

łmlercl

lllS:ZA

KOLaANKI I KOLEDZY s lłOLNtCZU
SPOU>ZIELNI
PRODUKCYJNO-U!ILU•
GOWE.J w WARSZEWICACH, gm, STlł'I'•
KOW.

DZlllNNIB M>DZKI nr ZH tł.... I

Krwiodawcy dla CZMP,.
Na koncie Banku Krwi Centrum
Zdrowia Matki-Polki jest już 10.407
litrów tego najcenniejszego leku.
ll.71i0 l. oddali czlonkowie klubów
honorowych dawcÓ\V kTwi PCK.
::aś 4.500 1 rolnierze i milicjanci.
W akcji honorowego krwiodawstwa udział wzięło dotychczas 165
klubów HDK PCK, 39 jednostek
LWP I MO oraz: 59 dawców indywidualnych. Jak nas poinformował szet Banku Krwi CZMP
Zygmunt Krawczyński, hon-orowi
krwiodawcy z całego kraju zadeklarowali odda.nie w najbliższym
czasie dalszych 431 1 krwi dla
Pomnika-Szpitala , który już . niebawem rozpocznie pracę.

Ostatnio czlon1mowW Jdlubl& HDK
PCK przy ZPB Im. Annil Ludowej
w Lodzi oddali Hl l krwi, krwJ<>da wcy z łódzkiej Fa.bryki Dywanów „Dywllan" - M 1, stra.t.acy
z Komendy Rejonowej Straty Po10 1, czlcmkożarnej w Zgierzu Wie Ko'la PCK przy Elektrociepło
wni w Zduńsfklej Woli - 8,2M l,
klub HDK PCK przy ZPB „Morteo" w Ozorkowie - 11,llllO 1, 1tudencl Studll\JID Wojlłkow&go Alkadem! Medycznej w LodU - I 1,
studenci Studium Wojakowego Uniwersytetu Lódz)d.,. - H i.
(Il)

dywanów

pełna

Pralnia

Na łirzy l!lt11da.ny pracowały pralnie epóldtzielnl „~ć" pi.v.ed 1
Mstopada i chyba wywiązały elę z
Ostatni wiell'ki ar.ct'yt
ob<>wlą2'lku.
pMnia garo-eroby w tym t'Olw mamy już za sobą. Ci, którzy ma.ją
JeE!lllal:'e brudne lrożuchy, a dhciena
wy~ąd111.ć
schludnie
ltby
,.gwiMJdlkę", muszą zdecydować 1ię
na:tychmiHt. Czaog,u pozostało bair„Czystości"
d:ro malo, a pun'k,ty
zapchan.e ~ koruchami.
'Nl!roo:t
Podobna sytuacja j~ z dywana-

do 1plętt'2lefll!a
mi. W tym wypadllru
prac przyczyiniła Stlę p~adz34,
przy ul.
ka. ·Zaiklarl
~l'lJl.e do tej pory prało 111: ubrania robocr..e, pierze I dywany, po

H~tora

My się zimy nie boimy?„.
W trudnej •7tua.cj1 dell MPK,
ma 4.5 autobuaów do wymiaOzy przetrwaj" zimę? Prz)'
ny.
trzecim stopniu zag·l"Oten1a cimowego (minU8 15 1t<>pnl, wiatr 10
metrów na aekund• i opady) dłu
gość tru, po których jeździe! będą
tramwaje, z08tamie t~rÓOOll& a 340
11koro
km do 150 km. Nadto dyremówimy o komimiltacji ktor tego ~lęb!onrtw& !Wecydował, że ogrzewanle w autobuaaoh wla,cza.ne będzie dopiero pt'ZJ
11edmioetopn!owy m mrozie. Powód
- 1J dqpot1 paliwowe.

ktcn.

nia rofoledzi i za.sp ł.nlemych na
drogach woj. łódzkiego oraz &llsiednich województw: piotrlkowslci-ego I 1leraqzkiego, które podZgr-0madZ<l!Ilo już
legaj!\ DODP.
ok.· 13 tye. ton soli. Przygotowano tet nlez.będny sprzęt - za.równo własny, jak I wypożycZJOIIly z
innych przedsiębiorstw. W pełnej
gotowości znajduje się T9 piUkarek-solarek. 128 pługów lemieswwych oraz 137 średnich I ciężkich
pługów. Poz.a tym jest 15 pługów
wirni1kowyeh, w tym pięć do dyspozycji ~erailinej Dyrekcji Dróg
Publicznych, oczywiście, jeśli zajdzie potrzeba, Z06tanl\ one użyte
na naszym terenie.
Pelna gotowość słutb drogowych
do akcji zimowej została uataloWkirótce
1rudnia.
1
na
na
r02'POCz.tlll się prace przy ustawianiu na naszych drogach zasłon
(J, kr.)
przeclw~n!eżnych.

mn.{ej węgi& 1 w coraz gorszym
gatunku, a na przeszkodzie w jego dostawach może stanąć jeszcze
remont Dworca Kałisklego.
I je.szcze ciekawostka. Jak bę
dzie bardzo zimno (III stopień zato tramwaje
grożeni.a zimowego).
jeźd?Jić będą tylko prosto. Powód
- e<lekltrycz:ne zwrotnlce zamarzaj~ a jedna grzałka do odmrażania
kosztuje cztery dolary I

•

•

•

W.H.

W Dyrekcji Okręgowej Dróg Public:.znycll w Lodzi zapewniono nu
na WC%X>t'aj.szej k-onl'erencji prasoEnergety• wej, te dobiegają ju:t końca o-

Z lntonnacJi Za.kładu
eznego Lód:!-Miuto wynika, że w
tej chwili •wteci na na.szych ullCzęść
W~tkio
wy punk.t J><l'%Y ul. Elekltrooowe1, oacll BO proc. latamd..
aile to nie wy~. Wl.adize llPÓł wi;;kazuje na to, t.e wild.nlej nie
dzieln.l usiln'IAt nuka.Jł\ n~ lo- będ~e. J)O!Iliewał brakuje opraw
kalu, gdzf.e motna by by)o ~ do l~. a część °'Wietlenia trzeba będzie w,mlenłd celkowlcle.
nywać taklle usługi.
K1epS'ko wygłąda teł w tej chwlTak więe, jeśli chcemy mieć CZJ9ty dywan n.a łW1ięt.a, to fut ju.łro J!. IQ)l'awa za.pa.sów węglla, których
tl."Z.eba odmie~ć IO do pimiltu 1Jlłu.. jeń n.a razie od llO do 90 proc.
w zaletnoścl od rejo.'lu ogrzewagowego „Oz:ystośa!".
W.K. m.a. Jeśli w ciągu dwóch miesię
cy nasze elektrociepłownie nie
i
d-osta.ną węgla, t-0 w styczniu
lutym m-oże być zimno w miesz_
coraz
ot~je
l..ódź
ka'!llach.
t

pro.stu

.ta1m• przygotowainia do :swuaa-

ehlodem po wczora.Jss:rm. plww1zym w bm roku po1Ztabu akcji sima. Wprawdzie wycll\gnięło wn.ło.kl 1 lał
poprzednich I orraniza.cy,jnie WIZ:Vlłko W)'gll\da dobrze, jednak niepokołó mo:te 1tan 1przętu technłcznero. Pługi I piaska.rkl są, stare I 1taty1owa.ne, a do odśnłdanla będzie ł81 kilometrów drór w
Lodzi. Przedslęblorałwa komunalne mun-. więcej po:tyozad taboru,
nit aame maj,..
Powłalo
1ledzenłu

zea~ •ię tecl:mic:mrlA
uslug przyj4,ł na •iebl.e no-

san. ep1'd

Ziannlaki li\ Uiparte ł ni• dają
- pisaliśmy o tym
kilka dni temu 1 sytuacja nadal
się nie poprawia. Jest chyba nawet gorzej - np. w poniedziałek
do hurtowni przy ul. RóWl!lej nie
tratil ani jeden kilogram ziemniaków. Główną przyczyną ,.ziemniaczanego uporu'' jest zaniżona u-

się skupować

WRDTnarty i~.!?~~u!:::.....

stanu pomiesrezeń ~!mięty llOStal na jakiś CZi1J!! kdoek Wa.t"ZJ'Wlly
PSS ,.Społem" przy zbieg.u ~
Dąbrowskiego I TdrzańskdeJ.

•
u
z import

sklepach R:Demieślniarie-
Towarowego w lJodzi
można już za()IJlatrzyć 11lę w narty.
Sto par „desek" i cLwieście pi.r
wiązań zakupionych w C.zechos!o"·acji z pewnością znajd'Ziie nabywców, zwlaszci..a że ceny Ml niższe
n·iż ustalone prz~ praemysl krajQ\\'Y· Narity tirm „Vo.lans" i „Rasant" kosztują w granicach 23-2;)
na licencji
Biuro Rady Lód7Jk.ieJ
tys. zl:. a wiąz.alll'ia
20 fomrnje, że 5 Ms>f:opada
„Ma'l'kera'' (dla dorosłych) tys., a dla młod7Jleb,r ,,Junior" - od gOO'Z. 14 do 16 pod
• tys. zł.
36-00-75 ł 36-01-55
W.M.
W

pięciu

IO Domu

dyturować

będą

1ł(łmowle

Bildu

Wojewódzldego. kłótą udzielać bedą porad pNWvmydi • mk.rew JNwa eyw1n1n~ 1 pn1iW& prw.ey.

,.

Co

domu

pr.iy

ul. Za.rzewskiej 2. Splonęly na.m
c.a:ęłeiowo komórki i nie ma.my
gdzie zlożuc! węgla. na. .zimę. Indagowana w tej sprawie administracja odpowiada że nie ma
ludzi i materiałów do naprawy
komórek. To kto ma mieć?
(ab)

Potrzebny lek
potrzebny „R!Dla dziecka
(po
bomunyl" - tel. 31-92-40

17).

asza notatka o OP.OllJ8clt wyw 1klepach
kupywanyich
„S1iomi1u" pr.r.ez 1pek!ulantów byla przysłowiowym uderrz.e.niem w stół, na kitórym leżą
nożyce. Uc~ciwl klienci pl'()Jl<lillują
różne nowe pomysłiowe metody reglamentacji tego artykn.tłu. A przecież marzy się nam caNrowdite mlesienie reglamentacji...
Ze zjawi-skiem spelwlacj.i ()ll)OIIl.ami walczy w róimy 'sposób PrY.eds.
Gumowego
Obrotu Art. Prz.em.
„stomil". Priz:ez dwa lata dość skuteczną tamą dla wykupywania oza•robkowycll byl
pon w relach

N

,
.________ ______„_

l\U,ODZIEZOWY TELEFON ZAU·
FANIA - 33-50·88 - ot! poole·
działku do pll\tku w godz. 1%-

fal,
HISTORU MIASTA l.ODZJ
ogrodowe 151 godz. 11-11.
(Plotrkow1Jra
WLOKIENNICTW A
282) godz. t-1 'r

TELEFON ZAUFANIA dla kobiet
z cllł:ł:a problemow11- eeynny w
dril powszednie w god:a. 11-%%
nr 17-40-33.
ANONIMOWI ALKOHOLICY
tel. dla ludzi z problemem al(poniekoholowym - 57-81-42
1111!-tek - 17-18).
działek WSZYSTKO O AIDS - 33-81-Zł
w godz. J.S-T.
Pogotowie Ratunkowe
Strat Pobrna
Pogotowie MO
Informacja slutb)' 114rowla

...

"''
H7

3ł-1S·19

IC·SS-55
113
11-17-0b
S2-8ł-03

36-32·11
78-35-46
1ł-3ł· 15
Tł-!8-ts

Tł-55-ZI I Tł·H-IS I

192

Porotowle dilwtrower

'fł-17-U, Tł-łO·łl

'l'ELEFON DLA BODZICOW
W)'Cbowawforady
33-Zł-99 -

eąDQ

„

••

poalcllllalll

Woj. Koml'9ja do W.allki .Ile Speporad'Zllla dyrelctorowi hanprzeclsięblo.ristwa st.06<>chlowemu
wainie „innyoh wtrudlliień 'PI'ZY rr.111sprawdzają
Spr.zed:a.wcy
kru,pie".
więc teraz . dowody rejestracyjne,
choć widlzą., że mkUJpy dokooywa-

kulacją

ODDZIAL BADOGOSZCJI tzgter1ka 147) godz. t-11.
ARCHEOLOGICZNE ł ETNOOJIAFlCZNB (pl. Woln~ct 14) SodZ.

18.

WAZNB TELEFONY

kilkumiltlmebroWY stempelek w doWydział
wodrme rejestracyjnym.
Ko11m.mik.acji m. Lodzi R\vierdzil
Jednak n•ienormalny wzrost li~by
podlań o wydawanie tmv. wtórnirejestracyjtnych I
ków dowodów
zakazał „Sbomilowi" 1tosowa<nia tel
metody.

Płll-tku W t:OdZ. tł-11.
TELEFON ZAUFANIA - 13.37.37
w dni powszednie w godz. 15-7
w dni wolne od pracy eallł do·
bę.

Informacja kolejowa
Informacją telefonlcaa
Informacja PKS
ow Centralny
Informacja kulturalna
Informacja PKO
Pogotowie wodoclĄgowe
Pogotowie energetyczne 1
i:.Mt Pólnoe
l.ódt Południe
Pogotowie gazowe

'"°""

OpODJ - kieroweom

robićl'.„

.„pytajq lokatorzu

„

Pl'91 al. Kofclunkł llS, były bardzo
a.kaeJe,
Podobne
ale rłównym powodem Ich wycięcia przez brygadę I.PO był
nie Ich Wiek, leca fakt, ł.e rolDĄ na trasie zaplanowanej drogi
\dojazdowej do nowych bloków prs„ uL Zamenhofa,
(bar)
I m6w dn:ewa mutłałF •łl\Pf• nmoebodom."
Pot: A. WACB
1łare,

ftA'l'll'I'

WIELKI - rodz. li „Polst:l Teatr Tańca" (Poznań)
NOWY - godz. 11.11 „Sk~płec"
MALA SALA - sodz. 11 .,Sclsly
nadzór"
JARACZA - rod1. lł „Dziady"
TEAl'R '1.11 god&. 10 „Tytus, Romek ł A'Tomell" CUmkn.)
POWSZECHNY - todz. te „Nied:twledt króla Gniewobora"
l\JUZYCZNY - godz. 1Uł
.,Piękna Helena"
ARLEKIN - godz. l'f.SO - „O
Skrobku, krasnoludllaeft 1 o sierotce Maeys!"·

10-17

SZTUKI (Wil:Ckowskłego Ili
godz. 11-17
MIASTA ZGIERZA <Dąbrow1kłe
go 11) godz. 11-11
MIASTA PABIANIC (pl. Obroń
ców Stalingradu 1) god1. 10-11
WYSTAWY
GALERIA SZTUKI

NE.J (Wólczańska 11) godz. 11-18
malantwo M. Dawidziuka
OSBODEK PROPAGANDY SZTUKI
(park Sienldewlcza) godz. 11-18
d1'Uk
wspótczewn„
XYLON
W7PU1tł1'

I RFN

GALDIA SONSTAl'ft'EOO MAC·
(Monłuazld 8) rodz.
KIEWICZA
1,_11 eltspoz:ycja stała.

. .
~

JrEGO (Gdadlk

11)

ocłL U-ił

BAL'l"l'll -

dllloalo" -

„lllr to

Ił• lołll

VBA od Jat M

W

„

rods. 10, 12, tł, 14, 11.11. lean1
nocny t:tlm1,1 przedpremierowego
z czytaną listą dialogową „Betty
Blue" - franc. od !At 11
lodZ.

IO.IO,

lWANOWO - „Jak '<> s14 robi
Chicago" - USA od lat li
rodz. 11, l'f.ts, 1uo

W

lS, l'r, lt.

POLBSIB - „Obcy - decydUjllCI
starcie" - USA od lat 11 1odz. 111.JO, 18.15.
Wl.OKNIARZ - „Milja 1peCJalDI"
pol. od lat 11 - 1od:1. 10, U.li,
tł.IO, 18.45, -u. Beani nocny filmu przedpremieroweg o s czyta- „Be~
D1' li•tl& dlalogowlł
Blue" - franc. fOdL 11.at.

„

• Wielka draka
Ch~1kleS Dldefntey" - USA od
11.
lat 1J - godz. 10, 11.11.
od
11, „Wierna rzeka" - pot.
let l i - fodl. lt.
WISl.A - „P4'1 tartem. pół Nrło''
USA od lat 11 - rodz. 10, tt.30,

WOLNOSe -

1T.SO, tO

ZACBP,iTA od lat 11 -

mg.
„Misja"
gods. 10, 11.11, 14.30,

l'r, 19.10

....
tem•
8TUDIO - „Dawno
Ameryee" - CS. I t II - WA
l'l"l'LOWlr

~

todL Pl.

„wczem„

llODMbł.... •

-

młetr

od laf

cena 8kupu,

wynO.SZl\ea

Ju:t we wrześniu WSOP wap61nle ze Zr:reszeniem Producentów
Owoców, Warzyw i Kw.iatpw w
BratO!zewicach wystos-Owala protest do Ministerstwa Fina.n.sów,
słusmle przewidując, że zbyt niska. oena spowoduje poważ.na kło
poty ze skupem ziemniaków w ca.l:ym kraju. Pismo to pozostało bez
ech~ a WSOP szuka ziemniaków
na podlód7Jkich ta.rgowiskach, rezy,gnując już z zamiaru z.."llagazynowania na zimę 4,5 tys. ton i
obniżając poprzeczkę o tysiąc ton.
- Nie oznacza to bynajmniej wyjaśnił nam wiceprezes spółdziel
ni, Stanisław Wojdyn - :ie ziml\
w sklepach zabraknie ziemniaków.
jednak znacznie
będzie
Trzeba
przyspieszyć wiosen111y skup I rozpocząć go już w połowie marea.
Na pocieszenie dodajmy, te sprawnie przebiega gromadzenie warzyw na zimę, a ostatnio z województwa zielonogórskiego sprowadzono 100 ton jabłek.
(ba.r)

Pocz ta
zam iast
pocz ty
Jeden a większych urzędów pocz.towych przy ul. Piotrkowskiej
311/313 przechod'Zi gruntoWny remont. Po wymiamle in&talacjl elektrycznej przyszła kolej na malowanie. W .związku z tym usługi
tej placówki zostały na olm'es listopada ograniczone d-0 odbioru
przesyłek awizowanych, czego moż
na dokonywać od strony zs,plecza
urzędu.

Oczywiście,

kłopoty mieszkańców

Górnej nie wstaną zrekompensowane otwarciem nowego urzędu
przy uł. Zgierskiej, co nastą.pi jeszcze w tym roku. Natomiast lokatorzy osiedla Radogoszcz-W~chód
otrzymają wlasną pocztę na początku przy.sz!ego roiku. Nowa placówka urząd~na zosta.n ie w bloku nr 303.
W.M.

lodz. rr, „Psy wo,n,,.. - USA
od lat 18 - godz. 19.
TATRY - MAl,E·STUDYJNE
„Matka Królów" - poi. od lat
godz. 18
15 DKM - Iluzjon - Laureaci festi18,
wali filmowych godz. 18,
IO.

fodz.i•
wPo
PBZEDWJOSNJE nach" - USA od lat 18 - lodZ.

Id lat li -

SDfA

BBWOLUC'l'I•

fm,

15,

zoo - czynne od t do U, taea
• do tł.30
OOBOD BOTANICZNY - csynny
od 11-0dL • do smro'lr.L

llUZZA

HISTOIUJ RUCHU

Wl!IPOŁCZEll·

n• ._ wcie,t l>t'U!& tych samych
ICl1ent6w.
Jak D&I polnformowal dyrektor
Wieczorek ze „Stomilu", kolejną,
barterĄ porządkującą, zakupy opon
będzie w najblit.szym czasie (po urzą.dzeniu w grudniu punktu przy
„Stomilu" Przy rogu
bieżnikowni
al. Politechnik.i i ul. Wróblewskiegu) sp.rzedaż opon poląozona 1 odkupowa.niem zużytych, celem bieź·
nlkowa«lia.
Z pewt1ośoią dzięki temu więcej
O'POll trad'.I nie d<> „staczy", a d-0
jeżdżących. JedinoC'Ześnie w obr.ocie pojawli się dooailik-O<W.a liczba <>'P<llll zregen-ertowanych . Od tych metod do zróWtnania podaży z popytem - oo je!!lt najleps7JYm antidotum na speilrulację - mimo wszystko cLroga }est2lCZe daleka.

1'2:ędowa

1'2,20 zljkg,

„
w

OKA - „Duch" USA od lat lB,
1od11. t.311, 11, tll.30, 18, 18.30
GDYNIA - Kino non stop - od
rodz. 9 do 22, „o rany nic si~
nie stalo" - poi. od lat 15
HALKA - 8ean1 iamknii:ty
sodz. 18 „Swtadek mimo woli"
- USA od lat 18 sodz. 18.
GWARDIA - „Na całość"
pol. od lat 18 - godz. 10, H.30,
17, U.30, „Konik Garbusek"
Nds. b.o. - godz. 12.15•

Jtlł.ODA

1 MAIA - „BuleClkll'' - 'P01, b.o.
todz. 18. Potegnanie a tytułem:
„Policjantka" franc. od lat 18
- soda. 11.
POKOI - 11e11nse zamknięte
godz. I.SO, lo.30, 12.30, 15.30; „Cudowne dziecko" - pol.-kanad.
b.o. godz. 17, „Och, Ra rol!" poi. od lat 15 - godz. 19
ROMA - ,.Clenie śm1ercl" - :f11p.
od lat 18 godz. 16.30. 19; seanse zamknięte godz. to, 12.30
IWIT - „c. K. Dezerterzy"
ez. I 1 II - pot. od lat 11 11odz. Ul.
TATRY - Lata rewolucji 1 wojllJ' domowej : , „Lenin - fakradz.
ł:!t' t wspomnłenła" ~...

llOdL li.IO,

„.

tł.li

llatot1 &,
I
Ponfedzla.łek,
rodz. 16.40, SkrZyżowa.nie Piotrkowska - al. MickiewiO"L&. Z
kierunku Widzewa jeden tramwaj cll\J'llłe drugi. N a 1topnlu
pierwszego wagonu pa.n w sluł
bowej ozaPGe krzyczy do pa..
nietDkJ obok torowiska, zapewI
ne w tro90e o jej zdrowie
żyole 1 „Odsu6 się, bo el• 1'1Pnę !"
roclsaju
Ciekawe, f:f1.J tego
1lownlctwo nt.łety do regulamlDOwYch awrotów pracowników
MPK„.

P<lfPO'łudln!owiyoh -B2larlyi
kn.11Jów w •klep Le l.aallOOb&burglowym przy wl. NarutoM.cza, na.Rad iootacj~, Po()l!li•J)meCbWlkio
j.edlna
wa·:t czymn.a jesh tylko
k\8.sa, lrolejlkia klienitów I peoł
długa., j.e.k
k.oszyikam!
nymi
sem il!ikl1ep, dlru.gi ,,ogonek" u ...
sitaiW'iia się w ocookilWaa:til\l na
wolllle k08ey'C'llkii, choć m.lęda.y
rega.!amd pusto. LuxirlJ!.>e psioczą.
parę
robi si41 671\lm, Wll"eSrZJOie
oso'b zacmyna głośno

domagać

l'I0!2lill<>W'Y z kiel'l0'\1V'Th~otJwern.
wyohodllli
Wtedy :z zaiple<rLa
palili, aiiada pmy d!ruigieoj ~sie
i IZl!ICey1lla Liczyć.
że normaJne? Aino wlaśnlel

się

Poskartyl nam iii, lodzia.nln
obsługę pom:ty przy ul. Piotrkowskiej 311. W sobotę kasjerka dyrygowała tam, który
do
„ogonek" może przejść
otwieranego właśnie okienka, a
od
który nie. Sprawdziliśmy:
wczoraj poczta jest w remoncie f wyjaśniamy skadącemu
po.
:l:e sprawa jest prosta niewd remonty trwaj11 • nas
długo, pani z okienka chciała
p0 prostu „na zapas" nacieszył!
bowiem
się władzą,. Ludzie SI\
- droji , panie - tylko lud:bnf„.

na

Z podtróży po kraju: w poniedrzJialek o dW'llJtlastej na jednej z głównych lll1ic Kailisza
pięć s~lepów przyjmowa·lo towair. 1mzy miały wla·śnie iiilwentairyzacji: d'Wlll były zamkiilięte
z powodu choroby perootnelu. w
na.todiwu ki>OSkach „Ruchu"
miast. j1Uż ~ sooregółów, wywieszono kartkę „zamlmlięte 1 ' .
Odl!lotowujemy to n~e dlatego,
by lódmk:im handl~ popra~
Po pro.stu
wi~ samopocz;ucie.
powwtaj.e pytaalie: jad< tu rob!c! II etap reformy. gdy handl~ głowy tkwią jesrraJe dL
leko przed pierwsrziym'!

odNU'I czytelnik chciał
Hg.ar,
da6 do reperacji duźy
który coraz corzej chodzi I z
Pewnością wymagi przeczyszczenia. Poszedł więc do zegarmistrza w punkcie „Pra.ktyC2lll&
Pani" Pl'2y ul. Kasprzaka 20.
przyNa pytanie, czy mote
krótką
usłyszał
nieść zegar,
odpowiedt: „Nie, bo nie mam

czasu".

czekali
Kiedy~ segarm.istrze
na klientów - dziś nie mają
·czasu, aby przynajmniej do .zegarka zajrzeć.

~-

33 ·41-10, 33-37·47

APTEKI

bąbrowskiego
Nlciarniana 15,
Lutomierska 146. Olimpijska
89,
a, Piotrkowska 67.
Pabianice - Armii Czerwonej T.
Konstantynów - Sadowa IO,
Lewicka 83,
Głowno Aleksandrów - ({~ciuszki ł,
ozorków - Armil Czerwonej IT,
D!lZgierz - Sikorskiego 16,
browsk!ego 10.

7

DYZURY SZPITALI
szpital
Chirurgia urazowa Kopernika (Pabianicka 62)
Szpital 1m.
Neutochtrurgla
(Zgierz, PaSkłodowskiej-Curie

im.

rzęczewska

-

35)

Okulistyka - Szpital im. Sklo(Zgierz, Par;ędowsklej-Curle
I
czewska 3~}
szpital
Chirurgia dziecięca Czerwonej
(Arml1
Korczaka
i111.
IS}

Laryngologia dziecięca - llZPi•
tal tm. Korczaka (ArmU czerwonej 15)
szczękowo-twarzowa
Chirurgia
- Szpital Im. SklodowsldeJ-Cu•
ń• (Zgierz, Parzi:czewska 33)
Szpital Im,
Laryngologia
Barlickiego (Kopclńsldego 22)
Toksykologi.a - Instytut Medycyny Pracy CTereey 8)
Przychodnia
WeneroJog1a
D~rmatolog!cma

(Za.kątna

łłl

Doratna pomoc okultstyczna Zapolskie' I - Gabinet czynny od
11 do 1 rano w dni powszednie,
w dnt wolne od praey całlł :1ob4TeL

łS-lłt-'lt

w.

llL

Pruowe, ł.6dł, ul. Sienkiewicza 3/5. Druk
"DZIENNIK ł.ODZKI" - dziennik RobotnlozeJ Spbłclldelat WyclawnlezeJ „PraJa·Kslą:tka-Raeh". Wrclawea: ł.6cl11d• \tydawnldwo„DŁ"
Telefony: cen ·
Ł6dź, skr. poczt. 89.
pocztowy:
Prasowe Zakłady Graficzne w Łodzi. Redaguje kolegium. Reclakcja: kod 90-103 t.6cU, uL Piotrkowska 96, Adres
redaktora naczelnego: 84-06-15 I 33-07-26; sekretarz odpowiedzialny
łrala: 32-93-00 (łączy z wszystkimi działami). Redaktor naczelny: Henryk Walenda 36-45-85; sastępcy
33-78-97; kultura I oświata~ 36-21-60; sport: 32-03.9:;,
I li sekretarz: 32-04-75, 1pra\VY miasta: 33-41-10, 33-37-ł7; 1połeczno-ekonomlozne1 32-28-32, 33-10-38; fotoreponer:
Redakcja nocna:
sam6wlonycb redakcja nie zwraca).
nie
(rękol>is6w
12-Zl-OS
terenowe:
1PraWJ
83-03-04;
Usługowy:
Telefon
I
dz. łąc.znoścl • ezytelnlkaml, lnterweneJI
ogłoszeń rełreś6
(za
32-59-11
tel
3/5,
Sienkiewicza
11!1.
i
16-'9·'9
łeL
1!6,
Piotrkowska
al.
Ł6dł,
0głosae6,
I
74-72-01 I 74-71-30 Ogłoszenia I nekrologi - Biuro Rek lam
wzęd1 pocztowe.
dakcja> !1fe odpowiada). Warunki prenamerałJ pocl&JI\ od dlllal)r PUPlK RSW .Pran-Ksllłika-Kacb• ona odpowłedft8\
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DZDNNIK r.GDZKI u 11'1 (Ułl'I)
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