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POLITYCZNEGO
KC PZPR
10 bm. Biuro Polityczne
KC
PZPR l"O'LPa.t.N.,ylo aktuaJną 1ytni.a.cję spoleo:zmo-giospod.arczą kll."ajiu.
·' Zapoznało się z przebiegiem reorganicz.acii centrum oraz działa
nia.mi ja~ie
<>aT.ekn.Lją
w tym
W7Jględ7Jie admiin i st.rację

Przyjęto maitenały

terenową.

z VI Plelllmn

Wielka Brytania. Oficerąwłe Armil Radzieckiej płk Michaił K~;
tenko (w środku) I płk Viktor Ko:l:in (z prawej) zostali 11aprosz.,...
Jako obserwatorzy na manewry Armil Brytyjskiej, Operacja PurPUrowy Wojownik, które odbywaj- 1łę w Szkocji,

Kiomltetu Oen·t ralnego PZPR.
Zaa~tiowan.a

ność

została

~ałal

delegacjd polskiej n& obchodach 70-le.c!ia Wlellkiej Socjalistycznej Rewolucji Patdizlenlikow ej
oraz spobkainiu przedstaWlcie ll 1)3.l'tii I ruchów oraz Ql"g,ain.ii=cH spolec?J!l(Ych I poMcywmych Pl"ZY'byłych
z bej okJ!lzji do Moskwy.
P.l'ZY'leto Informację o wynUtach
wizyty premiera Węgier - Kuoly
Gr<J6'Za.
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(PAP)

Kolejna
transplantacja
serca
w

Klini.oe
Kudllocb.~i
Sla.skdel Akiademii MedyC7lllej w
Zabr7Ju
kierowanej
przee doc.
Zbigniewa Religę dok.on&10 10 bm.
31 transplantacja serca u 42-letn!ego mężczyzny z Gdańska. Dawcą był.a 31-letnia kobieta ze SzC2"hc!n<a.
Operacja ~talia s!e możLi!wa dzię
ki wy9iłlrom ~łużb OPe<racyjnych
i pi.lotów wojsk lobniczych i wojsk
obrony ~etrznel !m'aju. Trainsplantiowane sell'Ce zos-talo pr:7.ewiezlone z Goleniowa, gidtz.ie zmaj<luje
się s?X:Zecińskie Jotn.isko. do Mierzęcic (lotnisko katowickie) wojsIrowym samolotem.
CPAP)

7

W ramach przygotiowań do radt1.1ieckicHunecy kiańskdleilG loJ)Otkania
na naj~ acr.eblu ail«ywlzu~
ją się kon~ty
między ZSRR I
USA na różinych ~blach - po..
wied7lLał wo wtorek na lcon!erencjd pra.rowej w Moe~e ItLerownik
Wy.działu Spraw Z&llJl'and02l!lyCh radziecki~ MSZ Gloon.a.ddj GLerasimow.
14 Jrllstoc>ada do ~ ptTZ.ybywa zast®oa sekireta.rza 1tanu USA
Johlll Whi~head w eelu przeprowadi;r;en!a rozmów .z wdcemi111istrem
spraw za~ainklz.nych ZSRR Anatol iJem A<iamiszynem
na , temat
problemów humanLtarn')"Ch. 17-18
listopada w Genewie odbędzie &ie
spotk>anie pierwszego zastępcy mlnii.sbra spraw za~ranicz.nych ZSRR
Julija Wooonoowa z za.stępcą s-emreta.rza stanu
USA MiJchaelem
Armaoostem na temat zagadnień
regionalnych.
Ponadto na Hl listo.pada pr.r;ewi!dzl&lllo spotat.airnie srrefów delega.c}i
n& roko~~mla genewsk!At
JuMja

WOl'U1cowa l ~ ltampelmaaA
w celu om6wlen.1a 1zel'Olki~ • kresu problemów zbrojeń J~
wiyeh i kosmlcmych.

M~ Orzechowski

w Chinach
Minister apraw
zagranleznyeh
PRL Maria.n Orzechowski rozpoczął 10 bm. 6-dniową wizytę oficjalną w ChRL. składaną na zaproswn'e szefa dyplomacji c~iń
sklei Wu Xueqiana. Na lotnisku
peki.ńskim min. M. Orzechowskie go I towarzyszące mu osoby witał członek stałee:o komitetu Biura Politycznego kc KPCh„ minister spraw
zagranicznych ChRL
Wu Xueqlan. 11 bm. rozpoczynają
się
rozmowv szefów dyplomacji
polskiej t chińskiej.

Sri Lanka

Napi~cie po masakrze wKolombo

REKORD W NURKOWAN IU
15-letni Kubańoz.7k ua&a.DGwlł
rekord w l'łębokAlgol
nurkowania
bez u:tycia buUf
tlenowei 11.ri obc'ążenlL
Jak
podała. kubańska
agencja Informacyjna - AIN, Francisco
Herrera zszedł na głębokość 67
• metrów w rl!jonle wyspy Caye>
Largo na l'llorzu Karaibskim I
przez ponad I minuty przeby.
wał pód wodą.
Poprzedni rekord naleta.ł do
Włocha Stefano l\lakuli. który
zanurkował na głębokość -66 metrów.
łwiatowy

WYHAMOWA NIE
„PIESKIEGO BIZNESU"
Kurtki ze skór psów I Pasy
ze skór kotów
Produkowała w tym roku Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
„Mławka"
w woj. clecha.nowskim. Zwłemęta byłv skupywane przez praoowników
spół
dzielni od przygodnych 1przedawoów. Sprawe podniosła TV,
pras1t i tygodniki - wskazując
na je,j drastyczność w powszechnym odmuciu spolecznym, •
łakźe niehumanitarną
realizację sprzeczną z obowiązującymi
przepisami • .Jako wysoce wął
płlwą potraktowano argumentację spółdzielnJ, te .Je.i dzlalania
służą łlkwidiowaniu plagi ~wle
antyreumałyC7ine

rząt

bPzpańsklch.

Zareagowało

również
Towa.rzystwo Opieki
nad Zwierzętami i osoby prY·

watne.
Na skutek licznych głosów
prasowych oraz wystąpienia · w
tej sprawie do prokuratury Towarzystwa Opieki nad Zwierzę
tami. RSP „Mławka" zaprzesta·
la skupu psów i kotów oraz
lll!:ycla z łeb skór wzmia.nkowanych kurtek I pasów.
SMOG NAD ATENAMI .
Gredi:I resort '"°dowłska naturalnego oęłoslł na wtorek dla
Aten stan najwyższeiro zagro:tenia smogowego.
Stosownie do zaleceń mlnl1łerstwa. z powodu wysoklegto
zanieczyszcze nia powietrza w
re.fonir stolic:v Grecji, wYwoła
negoo ba.rdzo wysoka temp•th'&·
turą
i bezwietrzna
pogodą,
zloka.li7,owane
w tym rejonfe
za.kłady przemysłowe będą musiały

zmniejszyć

produkcję

30 proc.

o

Jednocześllłe

wprowadzono
znaczne ogra.nłcr.z:enla w systemie ogrzewczym. Z zakazn wyłączone zostały Jedynlr ezJJitale. domy opieki
11połel!llnej I
przedS'l:kola.
Ponadto wprowadil!Ono drastyczne ograniczenia w Prywatnym ruchu kołowym.
więk
sze.i <'ll:ę~ci mJa~ta od !rodziny
szóstef przez
dziesięć godzin
moga porllszać się 110.łazd:v kołowi' .fedynłe z parzystymi nu.
mera.ml znaków
rejestracyjnych.

''V

Opr. (pelt)

„Aktywność" byłych przywódców ,,Solidarności"
Numizmatyczne oo Pytania
referendum nie zmienią się
rarytasy zCZMP o Koszty polityki jawności
leszose w błdąc7m roku paJi1twowa mennica powinna rozpomąć bicie pa.mJątkowych medali Szpitala-Pomn ika Centrum
Zdrowi.a Matki Polki. Te numi7l!l1atyczne racytasy wykonane będ- ae 1rebra wYlllOklej próby l trafi- do zainteresowan ych
tak w kraju Jak I za granicą
pod koniec tego lub na początku
przyszłego roku. Zamówienie <>plewa na 50-60 tys. sztuk medali. 4- centymetrowe j l średnicy
medal prnedstawiać będzie na.
jf'dnej stronie s:vmbolic:łnc dwie
główki matki I dziecka oraz nap;!! - Szpital-Pomni k
CZMP,
za§ na rewersie symbol szpitala - dwa serca. Au.tor<'m p,rol<>ktru jest zn11111.'l 16f7.k'l. me dalierka Ewa Tyc-Karpińska.
Cena medalu nie będzie nitsza od li tys. zł . Srebrne walorY l"O'llP'l'OWadzan~ będą gló wn le ~ „Riuch" I le~ wysoecjalil7J()wane pniedsi~blOI'S1Jwo
miatell!łyezl!l!" . 1ak rtiwniet pop.rzez n2lwleksize zaklf1d1' praey,

(Z. Ch) .

re

•

I e
Krzysztof Bobiński . a „Financial . Times" ~rzypomnlał .~ble
o dyżurnym" pytaniu i w trakcie spotkam4 z rzecuukiern
pr~~ow_Yiri rządu - Jerzym Urbanem zapyta! o a~tu:i-lną liczbę
więźniow politycznych w Polsce. Nie ma am iednego
odpowi edział J. Urban.
Wcześniej

rzecwik prasowy rząkilka oświa<lcr.eń.
m. in. o zatrzymaniu
w jednym z wroclaw-s~ch mieszkań Kornela Morawieckiego , ukrywającego się od dłuższego czasu.
Wraz z nim została zatrzymana
Hanna K. Obydwoje posługiwali
się dowodami osobistym i Innych
osób. K. Morawiecki jest podejrzany o to ie wspóln ie ; w porozumleniu z Innymi osobami. zamies:r;kałyml w S'l!wecji 1 w Poldu

przedstawił

Poinformował

cLwnych ponia.n.uniecilu .lianldjGo-la- ------------------------....,~~~ =dyjskllemu s 29 lipca.
W ponied.7.italek w centrum Molicy nastąpiła ek:.9plazj,a samocbo&lpuła.pki, w wyniku której z~lnęło
oo najmniej 28 osób a 106 odniosłio rany. Liczba o!ILar mote być
I
feszc7Je wlęk!ma, g<lyi wiele claJ
ZIOSt.alO
tak zmasa.k:row.anych te
0
n~ można
1lę bybo ich dolireyć.
•
Docychczae ·do Z.'lm.achu nil{t. ·'~ 1 Hla:np.ani& oficjalnie powiadomi-• niewyrażeniem przes USA z.gody
nie przy.mat
policja liankJij:;k.a la we wtorek Stany Zjednoczone, na częś ciową redukcję stacjonują
pr-z.ypu.s7;C7J11. jednak, że mógł on być te nie t>rzedluty obowiązującego cych w Hisi;panii wojsk amerydzielem S1JOIWll·n istów sY'l!.ga.lc~lt~eh
'
kańsk!ch poinformował prze<lUtworrony
niedawno bank ag1'().. ll\lb rebE'Ji.antów
tamiblclcll, tzw. od 34 lat dwustronnego porozu- stawiciel hi szpańskiego
ministerpcr.emyslowy.
jeden s najwięk ty~sów.
mienia
obronnego,
w
związku
z
stwa
spraw
zagranicznyC'h
,
szych banków w ZSRR, prz,y&t~ił
do fina.nsowaruia ' obsługi 150 t.y1.
P-0rozumienle ma wvgasnąć w
rolnicr.ych przedsiębiorstw i orl:'.!1.maju przyszlego roku i Jest t-0
niaacj,i Zw!9,2lku Rad:zlleck.iegio. Popierwszy wypadek. że któraś ze
nad 3 tys. odd7llałów banku mOO:ie
stron oficjalnie zapowiedziała, że
udJZ;e-lać kredytów i dokonywać Innie przedłuży o kolejnych 5 lat
W południowo-wschodniej części
nych opoeracjj filllansowych o ląC'L
Przyczyną klęski tyw!ol-0wej jest porozumienia,
oodpisane110 jeszcze
USA 1zaleją pożary lasów, przy- nlebywala su.sza. która minionego przez gen. Francisco
nel wa·rtości 250 mld n.ib1i.
Franco i prebl4:!rając rozmiary klęski żywioło lata ogarnęła 13 południowo-wscho
zydenta Dwighta Eisenhowera
wej. Ich następstwa odczuwaLne są dnich stanów USA.
pisze agencja AP.
nawet na północy Stanów Zjedino·ia..tlL · ~·- ~
c:ronych.
J4Jt podał.a 1leć telewizyjna NBC,
dotychczas zlokalizowano ponad 10
tysięcy ognisk pożaru. W mlnlonych dwóch tygodniach żywioł
strawił lasy na powierzchnł ponad
W Pekinie ro74}0CZęla 114 we 80 ty1lęcy hektarów.
wtorek 8 runda chińsko-brytyjskich
rozmów, mających na celu d01PraW wielu rej<lclach konieczne .taoowanie spraw związanych z prze- l<> slfl ewaikuowanie ludności. Dym
jęciem prrez
Chiny w
i.997 r. od leśnych pÓtarów zrodzll gęstJ
zwierzchności nad H<llllgkoogiem.
smog, Który zawisł nad wieloma
Obie strony uzgodniły w 1984 r., miastami na północy, Ciężko oddyże od przejęcia przez Chiny
ZnU17 d%!ennik Izraelski. „RaaPośrednim potwierdzenie m praww chać jest na ulicach Nowego Jor1997 r. zwlerzchnot!ct przez 50 lat ku, Bostonu, Waszyngtonu. Ostrze- rec" utrzymuje, ie bezpośrednio dziwości doniesień „Haareca" jest
w Hongkongu utrzyma.ny będzie żono ludzi starszych I mających po tzw. wojnie sześciodniowej oświadczenie :z:nanego polityka Asystem kapitalistyczny przy;p<>- trudności z oddychaniem. aby nie (1967 rok) Izrael przystąpił do re- riela Szarona, któcy w zeszłym tyalizacji planu przesiedlenia Pales- godniu przyznał, tt po wojnie w
mina agencja AP.
wychodzili z domów.
tyńczyków
z zajętych wówczas roku 1967 isitmal w Izraelu urząd
ziem arabskich - z zachodniego zajmujący się emigracją Palestyń
brzegu Jordanu, a · zwłaszcza ze czyków. Jednak jego dzialainość uwschodniej Jerozolimy. W tym ce- trzymywana była w tajemnicy.
lu władze Lzraels'kle przez podstaNajnowszym dowodem na to, ie
wione osoby wykupywały w Libli, władze izraelskie nie zaprzestały
Episkopat K.ościioła katol!ckiego zapowiiadac! calą tel"i' podobnych która była wówczas jeszcze m<>- jednak myśleć
o pozbyciu się Paw lr!a.n<lii potępił zamach diou~o akcji terrorystycz.ny ch
z. •trony narclilą, dute gospodarstwa rolne lestyńczyków
ziem okupowanych
nany w niedtnl.ele pl'7!eZ l!I"liandi:kl\ IRA. We wa! Tu!llyhomman w J»- po włoskich kolonistach W Izraelu jest niedawna z propozycja
ministra
armie republikański\
(IRA)
w bliżu "1'8l!licy z Repub11ką Irlanclz- s9,dzono, ie uda się skłonić część bez tekl Josefa Szapira. by utwomie]soowośc! Ennisk>illen, w wynl- klł wykryto i w pore
rozbroj<llllO ludności palestyńskle1 do wyjazdu rzyć fundusz, z którego wypłaca
lru któregro ~ę!o 11 O<!IÓb, a po- ta.d.unek wybuchowy umieszc7.ony. I osiedlenia Ile w nlch. Jednak mu- no by 20 t}"ll. dolarów
każ.demu
nad 60 odniiosło J)OW'8!t.no obraże podobnie jak w Ennisk!Hen, w po- siano zrezygnował z cych planów
chętnemu do wyjazdu Na zachodnia.
bHżu miejsca pamięci ofiar W'Olfen poniewd zaled~ kilkuset Pales- nim brzegu Jordanu
I w Gazie, ośwlat<>W'Y'Ch. W Belfaście zma.Iezio- tyńczyków zgodziło sle wyjechać
kupowanych od roku 1967, tyje
Zdaniem po11cj1 półooon.oldan<h-- no l540-krllo~ra.mowlł bombę umleez- to nie do Libii, a do Stanów ZJed-i obecnie
około 1,3 mln Pale.scyńczy
1\11ej, zama.ah w Enn~k.lllen mme czonlł w skirad'llionym furgonie.
nocwnych.
ków.
Wojska lanki)!lkie w rejon.w Kolombo tJOStały pooetiawio.ne w &tan
gotowości bojowej I za.jęly ~g
kluczowy-eh punktów miasta . aby
nie dopuści~ do dail~ch a·k!tów
terroru re strony ugrupowań p'!'Zie-

• przedłuży ·
Hiszpania Die
„ WOJSk
umow
O"•'JCh Z USA I

------ ------- ------ ------„T·

Nim Hongkong
wróci do ChRL

Za

wszelką

cenę

pozbyć

oboiąźaoć

tą?

-

Postazemy .i, jalk -j~

stworzyć W&I'Ull-ial do choćby
częściowej
ochrooy
ft.nansowej
działaczy R'(loSpodarcz.ych p0wl&dzi ał dz.iennikarzow i PAP preu.es

clej

PZU Anatol

Adamslri.
Czujemy
do ~ mbowiązam
rea;Ilzacyjnym II etaJ)'ll
przerwidu.je się w nim
wprow.ad!zenie u'bezl)Yiee:reń od cbltasię
z.resztą
pro~em
re~rmy -

ła1nośol, ~odaa-cze).

MyśMmy o 1tW<l<I'2JOO.iu
wM'llllków. kitóre umożliwą PZU llliepodwyiszanite składek przerL iakiś czas
mimo wzrostiu inflacji. Do tej pory, zgodnie z usta.wą ubezpieczeniową.
wszystkie nasze pieniąd~
mus imy lokować w NBP. korzystając z niskiego oprocentowan ia (3
proc.). PozLom lntlactf jest znacznie wyższy, tot.ef tracimy na tym,
Traci tet kld.en.t. ;dył ffil\l'Simy IO

Pniewldujemy , te w pniyszłym
rokIU zostan!ł \Vdro~me u.&a•iv ubezpieczania
sle od d?Jiałaln.OOcl
Innowacyjnej. a Więc od r)'zyka
związanego
z opraoowYwa.n iem I
wdTaŻllllliem noweiro
wyirobu. W
razie n'1epowoozenla produkitu na
rynlru, naa za.lclad w ramach oklI'eś1onych ~cie umową.

bę

c:Wie WTI>ł.a~ tmteno!owl - prmedNa. ®bn\ IPr&Wę )lt * - ftr- sl4'blorstwii odpoW'[ednie oM'nkOdo.
ma lub ~ba f!zyC7mł' mote slc wanie. Ch~ r6W1111let umOOJ!ilwtl.~
u nail u.bezp!eaeyć przed ryreykiem produ.oenfJołn ubempleczlenie lllę od
SW'illr/'AlllYRl np, • podejmowan' łft- ~ fl!Mal80'WY(lh. któryd>

W'lękiszyml

cial? na str. 2)

(Dailsrz.y

W 315 dnlu roku sionce wzeo godz, .4 , zajdzie zał

1zło

o 15.51.

Bartłomiej,

Felicjan, Marei~

w dnia dzisiejszym przewiduje
dla Lodzi · następującą pogodę:
sachmurzenle · małe i umiarkowane. Temp. m&ks. w dzień ł
1t. Wiatr słaby wschodni.
Ciśnienie o godz. 19 wynosiło
992,8 hPa (744,7 mm).

d
1918 -

podległość

Polska odzyskała niep0 123 la.ta.eh zabo-

rów
1918 - Powstała wa.rszawsk&
Ra.da Delegatów Robotniczych
1918 - Podpisanie w Compiegne układu o kapitulacji Nlemlee zakończenie I wojny

światowej

1837 - Ur. A. Grottger, malarz, grafik
1912 - Zm• .J. Wieniawski,
kompozytor
1937 Włochy wystr.pll7 •
Ligi Narodów

Dzieci kocbajr. rodziców. Gdy

dorasta.ją zaczyna.ją Ich są
dzić. Czasem nawet im przebaczają.

9kładk.aml.

WoleHby§my
Inwestować
nasze
§rodi'k l I :i:ianbiać.
Mieliśmy ju!
wiele ofert od spó1ek o poiy-czen1e kil'lru.®et
mLli<llllÓW
d?ulu. » jego JlObowiązainie fi- P'l'ZV czym zapewniano np. złotych.
20-pronansowe przejm le na siebie PZU; centowe dywidendv M.afii,c włas
pofyozka n i ę obciąży
więc legio ne. dodatkowe
źród•la dochodów
rodziny lub żyrantów. Klient bę mo~liby~my
dłużel
utrzymywać
dzie mó~ł llc:z.yć na
pomoc PZU wYSIOiro§ć składek na nLe zmien;oróW'lllleż wtedy . leśld utraci zdol- nvm P'O"Zllom ie mimo WZT"OSW warnooć d'O pracy, ZJOStanoie ml\l Pl"ZY
bOOC'i ods7Jkodowiań .
W&J!"Utlklem
mi&n& I lub II lt"lllP'& Inwalidzka jest dokona.nie proponowa.,yc h przez
i nie będ7J!e mógJ zarobić na ~ła· nas zmian w ustawie ubeo7J!}ie~.ie
tę kredytu. Ro.zwatamy takte mo- nlowieł, dających prawo
do decytJ!i~I!
ubezplecanla
Jmoedyotów dowania o l<J/k!owanw naseycb l!'ebankowych zaciągniętych pme.z in- nled?JY.
·
wesłlorów, np. nemi.eś'lnik.ów budująoyeh nkił.ad.

w

zajmującej

w

•

Po zamachu w Enniskillen

weatycj~.- ZgiodnJe z ustawą ubez- przyczynił 1ą wady u.kryte ma.tepieczeniową musimy boW'iem pod- l"lałów z Jakich wylrona'll!O wyTób.
jąć sie llliem&I k.ażdego
ubezpie~ia. jaikliegio życzy sobie k.Uent,
Wygiodinym ro:zwis,zanlem dla na.nawet Jeśli ni!" Jest ono zaiwane szych lolientów może być ubezpLew dotychczas obowiązującym 9Yl!- czenile kredytu bankowego.
Od
temie ubezpieczeń. Ustalamy w1w- pr-z.}"SZ!~ rolru
osoby budujące
cza.s ~ólne wan.inki. w któ- domki jednorodZJ!.nne będą mogły.
rych olcreśla ~le zak!re3 na87iej od~ zaciągiaj.ąc potyC'Zkę,
ubezpieczyć
powied2balnoo ot 1 wy50k00ć •kła llł. ' Je~M zc!a,rzy tlę, !e lm'edy»dek.
bloroa um1'7A pnied końcem ~°baty

&rUJ>I• przes ię
przemytem ze Szwecji do Polski zalmpowanych :r.a granicą. a objętych
ograniczeniem przewozu materiałów l urządzeń,
tym odbiomika scainer typu podsłuchowego . min·iaturowych aparatów fotograficz•
nych. optycmych urządzeń celowniczych do broni palnej. pistoletów garowych z nabojami itp.
Sledztwo w tej sprawie prowadzi
biuro śledcze MSW pod nadzorem
Prokuratury
Wojewódl')kiej
w
Gdańsku.
Dotychczas objęto n im
mieszkańca Gdańska Krzysztofa S.
Następn i e rzecznik prasowy rzą
d·u mówi ł o niezdecydowa niu częś
ci byłych przywódców .,Solidarności" co do bojkotu referendum. Z
prasy zachodniej wynika, ie Wałę
sa i osoby. które wraz z n im wezwały do bojkotu refer endum postępczej,

Się

Palestyńczyków

Wiele instytucjd, or;aruzacji I osób rllą!llierza - :& chwilą wejścia
w życie nowych zasad g>05p<>darowania roz]l<>c:ząć lub rozwiln.ąć
na sczerszą niż dotąd skalę clizialalność gospodarczą. Hamulcem j~t
jednak obaiwa
pned I'YzY'kiem,
pl"2l00 „utopieniem" własnych lub
teZ i ban~oh
pieniędzy
w
przedsięwzięciu, które mo~ ile ni•
udać. Czy nasi mene<iit.erowie, tak
jak w innych kll"ajach, bed1' m4el1
szanse u~yć llę pr.zied p'la,_

sce, uczestnicz.rł

&P.NP>

-

On nie

powołania.

Jen

pewtea

swco

Związek

Radziecki
1:0 MŁODZIEŻÓWKI NA CYPRZE gotów do uregulowania
problemu afgańskiego

Nikłym zwycięstwem 1:0 (1:0) nad giej linii oraz Leśniak I A.ras.z.kieCyprem zakończyła. młodzieżowa w.icz w ataku. To ze.;;tawienie,
reprezentacja.
polskich
piłkarzy w ja'kim rozpocznle reprezentacja
swoje wysti:py w eliminacjach mi- Polski na stadiooie '1li€jskim w
strzostw Europy. Bra.mkę n„ sta- Lima.srol swój ostatni mec:i; w edionie w Paphos zdobył w 18 min. limi·IU!-cjach mistrzostw Eu.ropy z
Zenon Lissek. Mecz: obserwowało Cyprem. W przeddzień spotkania
~ tysiąoe widzów.
Polacy przeprowadzili trening na
Zwycięstwo
cieszy bowiem w tym obiekcie, który byl m iejscem
chudym okresie polskiego futbolu wielu już mlfl<lzynarO<iowych sp-0tjest ich jak na lekarstw<>. Gra o- kań. Boisko, jak na cyp.ryjskie
bu drużyn rozczarow.ala. Nasi pil- warunki jest niezłe, choć miejscami
kari;e rozpocr.i:H ba·rdzo usztyw- bardzo nierówne, a po.nadto lek;ko
nieni i początkowo badali możli pochyle. Jedna :l. bramek usytuo\\"Ości przeciw.nika. Okazały &ifl one wana jest .k;ilkadziesiąt centymeniewiel'kie. To ośmieliło młodych trów wyżej od drugiej, oo oznacza,
Polaków, którzy pnejęli in.icjaty- że jedna z druźyn grać bfl<lzie pod
Wfl i kilka)t.rotni-e zagrozilJ cypryj- górki: przez 45 minut. Nie warunskiej b.ramce. W Hl minuC'ie padł ki na stadi011lie w LimassQJ., a ujedy'lly gol tego spotkania. Jacek m i eji:moścl zadecydują jednak o
Ziober dośro.dkował z prawej stro- wyniku.
ny, · ale piłka. po 1trz;i.le Zenona
(szym.)
Lisska. trafiła w bramkarza.. P o - 1 - - - - - - - - - - - -.....
prawka. okazała się jed·n ak skuteczna, nastąpił okt·e• niezłej gry
naszych piłkarzy, którzy wyraiinie
A Jak pisze agencja AFP szwedzprzewyższa.li rywall
wyszkoleniem ki klub Trelleborg ~'F czyn! staraobrońcy Lecha
technicznym. Bramkowy-eh sza'!lB nia o pozyskanie
nie wykorzystali Szulc, Brzoza, Poznań Krzysztofa Pawlaka. Zdaniem
francuskiej
agencji
n
zbliZ iober. Ten ostatni popi~ywal się żają si~ do końca egocjacje
I jest bardzo
zbyt często indywidualnymi akcja- prawdopodobne.
że 29-letnl polsrl:J
mi. zapominając, że gra w towa- pl!karz, 31-krotny reprezentant kraju
rzystwie partnerów. Po p'!'zerwie od przyszłego roku gral będzie
w
Polacy stracili animusz I cor.az Szwecji.
groźniej
kontratak<>wa!li
rywale.
A Kierownictwo pllkarsklego kluKilkakrotnie bliscy byld wyrówna- bu HSV Hamburg podjęło decyzję
o
zwolnieniu 46-letruego szkoleniowni a, ale Dreszer w bramce był si'1Jasipa Skoblara.
nym puniktem naszego zespołu. ca z Jugosławii
Powodem są oczywiście słabe wyTrener Andrzej Zientara z ulgą niki piłkarzy,
którzy nie odnoilZą
przyjął ostatni gwizdek ma1tańs sukcesów w lldze, a w europejskich
kiego arbit'!'a: Straciłem ep<>ro pucharach przegTal! rywalizację
z
nerwów podczas tego meczu. Cy- Ajaxem Amsterdam. Do ko1\ca sew której
pryjczycy. chociaż Il'ie prei.entują zonu trenerem drużyny,
występuje Mirosław
Okoński będzie
1'Viększych umiejętnoś-ci pibka.rskich
asystent Skoblara
Volker Schock.
w21czyli ambitnie I twardo.
w przyszłym roku stanowisko pler·
POLSKA: Dreszer - Kuras, Ma.- wszego trenera jedenastki z Hamj~r.
Ksiązek,
Fedoruk Szulc, burga obejmie najprawdopodobniej
trenujący obecnie
Czyk;er, Lissek, Brzoza (od .f6 min. Wlliy Relmann,
drugoligową drutynę, także z Ham.
Sze,yczyk), Kosecki, Ziol>er.
burga,
FC
Saint-Pauli.
1. Grecja
6 4 1 l 9 :3 l:>-5
4 Jedenasta
partia szachowego
%. POLSKA 6 3 O 3 6:6 5-6
:l. Węgry
~ 2 1 2 5:5
8--6 meczu o mistrzostwo św1ata między
Garll
Kasparowem
I
Anatolijem
4. Cypr
5 1 O 4 2:8
3-14 Karpowem
zakończyła 1lę zwycię
· Do rozegrania poo:ostal mecz 1 stwem obrońcy tytulu Kasparowa,
grudnia br. Węg.ry - Cypr.
grającego
czarnymi. Karpow uzna!
Wan<lzik w bramce, Góra, K·ról, się zs pokonanego po ao posunię
Vlenclewski. Wdowczyk - w obro- ciu. Stan meczu 6 :S dla Kasparowa.
A W eliminacyjnym meczu plkarniP.
Tarasiewicz, Rudy, Prusii·k
Dzit'kanowski lub Urban - w nru- skich mlodzleżowych mistrzostw Europy . (grupa 4), Jugosławia przegrała w Belgradzie z Angl!ą 1 :5 (1 :3).
1. Angl!11
5:3
7-3

W

HOKEIŚCI LKS

NIE

2.

PODDAJĄ SIĘ

Przyjemny meldunek nadszedł z
Krakowa, gdttie hokeiści LKS w
Jcole,inym meczu rozgrywek ekstraklasy l'lrc-misowali z Craoovl" 3:3
LKS
(2:2, 1:1, 0:0). Brrunlti dla
strz,eli1 i : Lak1>mskl, Siódemski
i
Wifozak, d la ~osp'°darzy: Sikora,
Papuga i Wieczork.iewim.
Decyduiac<1 dla losów te~ spotkan ia bvla osta~nia te!"'cja tego meczu. Wówczas l?OŚpo<larz.<? przep'!'ow.adi;il·i wiele ~roźnych akicj i. a\€
na l\'Y'olro"c1 zadan'a staną? br.am
kal"7. Jiahn. Dwukrobne oslabtenk
lód-z.kie~o zespołu nie
p•rzynioslo
również zmiany wyniku .
Zatem
hokeiiści LKS nie po<l<laj.ą sii: i ich
szanse !Ul u;trzymanie siei w ekstr<iklliasie vnirastają.
WYNIKI: Zagłębie Sosnowi.ee Pol•o nia Bytom 3 :6 GKS Tychy Pooh<il1e Nowy Targ 5:4. Cracovia
- LKS 3 :3. Nap'l"Zód Janów - Sio.
czni.crwi<E>r 4:0. Unia Oświ~m 'GKS Kat-Olwi~ 2:9.

I. Pol>0ni.:i
!t Naprz.ó<l
3, 1'ych:v
ZaE!!ęb1e

4.

5. Pod halo
6. Stocz.n iowie c
7. Cracovfa
8. Katowice
!l. Unfa
10. LKS

31 :1
21 :11

101-33

73--51

19:13
18 :14

r.s-m

17:1~

68~48

13 :17
13 :19

17-66

12:20

5~-73

!!:24

6::?11

63-51

19-54
H-Ell
42-109
(n.)

---„

SKRÓCIE

Jugosławia

3 :3

5-6

3. Tu reja
2 :4
1-4
Tylko wysokie zw y cięstwo
Jugoslowian w ostatnim meczu - z Tureją
(15. 12) mote
odebrać awans
Anglikom.
A Niepowodzeniem zakończyla a!ę
polska wyprawa alpfoistyczna, której
celem byto pokonanie południowej
ściany szczytu Lhotse (8511 m)
we
wschodnim Nepalu. Najwyższy
osiągnięty przez
uczestników ekspedycji pu11kt to wysolrnś(! 8.200 m.
B~·la
to
już
di·uga
nieudana
próba zdobycia tej ściany
przez
polską
wyprawę.
Klerownildem bYI
tym razem Krzysztof Wielicki.
Redakcja
sportowa PAP przypomina, że na początku wyprawy,
w
której uczest.niczyli
także alpiniści
zagraniczni.
zdarzy I się tragiczny
wo•padek. Lawina porwała
trzech
wspinaczy (2 Polaków I Wiocha) IJ.B
,toku śnieżn y m powyżej obozu ba·
zowego. Lekarz ekspedycji - Cze·
sław Jaltlel zglna,t w lawinie. a je·
go partnerzy odnieś!! obrażenia.
A W
finale tum.leju o puchar
FIVB w Seulu
spotkają się repre
zentacje ZSRR I USA. w półfina
le siatkarze ZSRJ!l wygrali z Bul·
garlą 3 :2, a USA z Holandią 3 :1.
j, Znany jeat jut akład
uczestniczek tenisowego
turnieju „Masters", który zostanie rozegrany w
dniach 16-23 bm. W Nowym Jorku
wystąpią:
Steffi Grat, Chris Evert,
Martina Navratilova, Paro Shrlver,
Gabriela Sabatini,
Helena Sukova,
Hana Mandllkoa. Lori McNeil, Zina
Garrison, Manuela Malejewa, Clau·
dia ,Kohde-Kilsch,
RaUaella Reggi,
Katerlna L!ndgv!st,
Sylvia Hanlka
Katerlna Malejewa I Bettlna Bunge.
A W pierwszym macm1 turnieju w·
Schwerlnle
siatkarki
czarnych
Slupsk wygrały z miejscowym zespolem Traktor 3 :2 (13 :1~. 18 :18, li :8,
10 :1~. 15 :13). Meca trwał 1u- m1n.

Na forum Zgiromadz.enia Ogól'ne- przyjęcia rozsa,<l.nych Irompromisów. Re.alli:ziacjia polLty<ki pojied'na-

g\O Zwią-z.€1k RadziieC'lci wyra:zJił ~o
t·owość do „·l'O<LpJątamia węz.la atgańsk~egio".

Stały
przedstawiciel
ZSRR przy ONZ, amb. Aleksandr
Biielionogiow z,apewnił, że szczerym
pr.agin·ieniem ZSRR j•est, aby Afgan i'sfam był państwem niezaleŻlllym ,
n eu,tralnym i niez.aamgalilow.anym.
Amb. Biiełlono~ zwtrócił uwagi: ,
że u ]>Oldst:alw kJwesbii
afg,ańsk1ej
lecy wojskowa !nterw1mcja z zewnąbnz. która ro<7.1Poczęl.a &itl n.a. dłu
go prze.d pojawieniem
się tam
Iron tyn.giemtu roł!l'ie.rzy radiZ.iiecki eh.
Kiierowni.ctwo ZSRR - oświiarlczył
- podJi:lo już ctecyizj\ poMtyc:zmą
o 'l•:yc<Jifa.ni'u wo.l.s<k i 7l0Slta'lldl! ona
zreali21()1Wa'lla, oczyWliśdlie pod wa·
runkiem pl(}<]lorenia. kiresu polityce
mie s'Za111\a sii: z ' Z'ewną,tlr2; w sprawy będą·ce wyłą=le w ):('eS'biL na:rodu Afg;a:nistan'll. l;"ru<lstawdelel
ZSRR 0powi·edZial s1tl jeidnmna~
nie za takii'm u<regiulOIW'ani·em pr<>b1emu. który dalie na.rodowi afgań_
skiemu moil1iw10ść n•ormali'Z8cjJ. sytua cji w klraju. ·
Zwracając uwagtl na prowa<l7.oną
w Afg.anista'lll•e poliitykę pojednan;a na'!'od101wegio amb. Bleł'OinogQw
<11;1wiadczyl. że !>est oczywiste. it
. LD PA wyra::!:a giotov."Oś ć do p<>d7JI elen ia s·i: władzą .:z: o;J07..ycją i. do

W Lodzi

n'la nall"OdOIWeg)O nie pl"Zelbiega berz
:z.a.kłóceń
z uw~i
przeiz: u~rupowani.a.

A aząd Jtoret Płd. podj"1 decyzji! nlch brzegów Antarktyd:r WTPIY1UIJ
statek naukoo przeprowadzeniu bezpośrednich wy- nasz największy
borów prezydenckich 16 grudnia br. ·badawczy „Profesor ą1edleckl",
Poprzednim terminem wyborów był
A „Sarkotar - rzecs • cnrno11r\11
20 grudnia.
lu" Władimira Gubarlowa. Jedna I
najgłośniejszych
współczesnych 1:riuł
A Pierwszy
zastępca
Hltretarza
1tanu USA John Whitehead przy- radzieckich, włĄczony został r6wnl„
był we wtorek a dwudnlow" wizy- do repertuaru scen polskich. 10 bm,
z pierwszymi w Polsce ln1cen...,.
tą do NRD.
cjaml
tego utworu wY•tąJlllY łf!I!'
A W USA przebywa
z oficja.Iną atry: Popularny w Warszawie f PGW;
wizytą
prezydent Izraela.,
Chalm szechny Im, Jana Kocha.nowsld...
w Radomiu.
Herzoga
Wczoraj prezydent Izraela 1potA Jedna
.I
naJwYbltnleJs!Q'•
kał 1111 z Rona.Idem Reaganem.
przedstawicielek polskiej szłukl tf:D
mowej
wanda
Jakubowska
all~
A Trzęsleńle ziemi
sile S,6 1t.
w skali Richtera za.rejestrowano we czyla 10 bm. 80 lat.
wtorek w rejonie odległym 150 km
& 80 rocznlc4
urodzili ,obclloClll
na południowy wschód od Tajpej
ośrodka administracyjnego Tajwanu. 19 bm. many aktor Edmund Fettill•

n.a od·rzucamie
kont'lTewolucyj'!le pr<Jlp;O!Zyc\! wysuwanych pnez
wlaid~ ARD. Prze<lsbawiciel . ZSRR
zarzrucil wtad:rom USA, Iż kont)l'nU'Uij ą pl()l]Lty\ke, która zmie."'Z.a do
woJ\SklOfWe g)O a n:ie polilitY=eit·o ['1()1Zw;i ą.za111ia kiWest!d afgańskiej. Przypommial, żie w 1987 r. porno:: ml"' w wieku S4 1at t;mar• w:v'lła
liita.ma ,USA dla rebelli.antów atA 10 bm. • Gdyni w 1w6J ko· przedstawiciel
radilecklego tea
17:ań..s'klch wymos?a 670 mln dol„ a I lejny ok. 5-mle•lęczny
rejs ,ocea- dyrektor I rdyser· Akademtok
w Pl'ZYSIZ:łym rolml osiąmuie- mil!aird. nlczny na łowiska wzdłut zachod· Teatru Małego w Moskwie, prof.ol
Mlchall Carlew.

„

J. Urban na konferencji

.ł

'

w „I nterpressie"

A Z ekazjt TG-lecia 'Wtelllłej
cjallstyeznej Rewolucji Pałdzlent
wej Instytut Hlstorlr Ruchu Jto
niczego
Akademii Nauk Spoi„
nych PZPR zorganizował JO bm. W
(Dok!ończenie ze str. 1)
r cerzy z baletu Teatru Wiel!kiegio Klubie
Mlędzyn„rodowej Prasy
I
w Wal"Szawie, którzy zostali w Ka- K~lątkl „Nowy Swla.t" w Wa,szawY
wiadają, że „wezwały do bojkotu, . nadz!e i prc>szą o azy1 politycmy. sympozjum naukowe.
ale właściwl·e nie wezwały''. J. Ur- „Wolna Eurqpa" nazwala ich uci'eban zaprOiP<>nowal, aby by1i przy- ki·n.lemmi
chocid nikit przecie:!:
wódcy „Soll<la-rnośoi" nie wypiera!li tej pia;tkl n ie gonił. Niestety, nasi
1
się wlaMego wezwani. a do bojko- . tancerze oo podała amecyik.ań
tu ceferen<lum.
.
s.ka r<YZ.g'lośnia są zawiedzeni,
Umyś1me powledz!.al r:zeczinik 1ponieważ n ie przyjęto Ich do ka.prasowy rządu - lio,pię grupi: by- I nadyj.s'kiego bal-etu :na~odowego i
łych przywódcÓ\V „Solidarności" za nie <_iaoo im zezwolenia na . jaką
slowo I przychodzę 1m z pomocą, kolw1ek pracę. A w urz~zle imip~op-agując jak mogą 1ch wezwa- gracyjnym potrakt.owano ICh. podle.
me do bojikotu i!lad giłosowaniem
J. Urban wyrazu ubolewania z
nad reformami. Niech l ten punkt tego powo.du. że ,.po~kie restrykwldzema, że należy sill odwrócić cje artystyczne roZJ)lenion.e gzczeplecam! do demokratycznych prze-. l!'óln'.e w balecie operowym, konm!.a.n rozbrzmi .na calą f'ohskę. trastuj11, w s'J)O<Sób oczywisty z IMN1ech wszysey się -o tym dowie- nadyjS'ką wola:Jością clla Polaków
Zespól ba.le.tiu wa~._-.
dzą, .aby decyzja g!osowa.nia by- wola:Jością artystycznego 7J!Tly- a•tr:u Wiellciegio zaloońceył pierwdl
la wyborem śwuidomym, wyborem wanlia naczyń. Nawil't ta wolność w &tWej hJi~ występy
rz€;zywist~.
.
nie zootała jednak nMzym tance~ tynencie
póllnooooarnefY'
·
Nawiązuia,c. do BWych wczesinlej- rzom :z,apewnlona". Nie wyś:mie- Th"aSa pi001.8.d 6..ity(O()d;niOIW'E!llO
.
szych wypo\yiedzl J. Urban poin- wam sltl 21 naszych mlodych t.aai- nee wdJol:tti& również P1f7*1
formował, ze daWl!li przywódcy cerzy - podkreślił . rzecznik praso- Zi~ól dal pooa.d 20 ~~,
„Sohdamości", po otrzymaniu 1 wy rządu _:_ lecz z
Wolm.ej Elu- ba1etu „Gil!elle". W rolt tytu
miHona dolarów, przyznianych im ropy"' l i~mych radi~tacjl, które wystąp IM. g'Ol$c!nnde gwi;alnda bal• ~
przez Kong.res USĄ, poprosili o mówiły o uciekiniera-eh azylu J Kirowa z Leningradu Olga U~
kolejne 350 tys. W 7!estawiendu wol·nośd.
'
•k.a w rol' Alhrechita _ Wm~
planowanych wy.datków podPytania dotyczyły m. \n.
\vo:inc-K.aa-a:C7Je'W51k1.. ro!lftria be.letllł w
kreślll rz~zinik. prasowy rzą<lu - dwóch polskich dzienn~k.arzy I Monachiium. me wspomina sii: o tadnych celach 'J'. Podw:vsockiego \ M. Dastycha
Wy-stępy c\e.w:y.l.y llę ~
ogól'!lospołe=ycll, w ty~ leczni- podejuanych o w:.pó~ractl z ob- pon,V'Old.renqem. Dz.iooni'k ,,'I1he Nd
,czych.
.
cym wywiadem (śled.7.Jtwo w tej York Tuimes" zamie&ctl barom ~
Kolejn~ nawia,.zanle do jednej i sprawie zostalo zRm'k!njęte;
chlebną. :reoenzję, podlkil'eś'la~ nililio
}>OPrzednich konferencji d~tyczy- decyzji o zawieszeniu U>Odręcz- 7;wylk:le wyso..ltl !XYlilom ta.nce?'2l1.
ł? referendum. Sejm. ur:hwalil tyl- nika
do nauczania przedmiotu
Pięcll\l s-oldstów baletiu ~
I.o PY'tania. Objaśmema zaś Sl\ „Pr-z.ysposoblenle do tycia w ro- willo ni..e Wl!"acać do k:Jra.jlll, l~
wyliczeniem elementów programu dzlnle" (program nauczania jest 7;a:pewne n.a karierę e.rtys.tyezmJ\ · ·
rządowego, którego Prt~rua te do- nadal reallzow.amy decyr.ja l!lie ~. Liceyq na nią róWl!llf ·
t;i:czą. Rząd ~?źe więc. uwzględ- oznacza zah."Vl"eS'tlonowania poprow- pn:r.ed dwoma la.ty
J\lloe!ki .Pl
niając
wymki
ogólnospo?ecmiej no4ci po<l·ręcznJ•ka);
cz?>0ne'k 2:1"9p'Ołu
Pleśno! I Tati.cl
Y1Skusji, bardziej sk~~etyzować
_ br~ku kobiet w rż11dz!e (jet- „l\famv<.-=e" ~Ro "" IOOtJ "
&wó.1 program. Objaśmeal!la zatem tern wlelklm miło.!lnlk'lem .kobiet w St.anach ZjednOCZIOll1vch. Kairi.erł
mogą ulec zmianie, pytania - nie; 7.ade'klarowal sle J. UT1ban - ale 1.edinak nie 2'lr-O'bill. a Je~ P'O'IY.ń ,\>
I jeszcze o problemach turysty~!. skład rządu Je:.t form()IWany na USA m.e był us.lany róż.amii. IDed'f
- Ch.cialbym ?ziś. podać do w1a- podstawie kryterió'v merytory>cz- Wliec dQ\l\•!edzLal
s\41 o pobyc!•
domośc1 - powiedz1al J. Ur'!>an nych. a nie w zale:!mośc\ od ple\ warszawsk1~l!IO ba1etu w NIO'W'.V11l
ze sprawa turystyki Po1akow .do czy w.leku);
Jorlru poo·j.ąl decyz:Jt'l powirotu !!.o
Grecji malazla .poq.ytywne i;ozwią- wzmof-0nego wykupu towarów Pdlskt. Turt:elsrz::r lron.•ulat, dl() k'f:d..
zanle. Odbyły sii: konsultacie pol- (są to kos;dy polifykl Jawności, a rem si ll zii;losil, wydał mu pan.
sko~g.r-eC'k!e. W ich wyniku kom- n:e drugiego etapu rerormy).
rt b11ankl ...,_,_
I 2'3~e-tru ~
peten.tne wladze w Aten.ach pod·
PO
. e,~~J
.._
jęły decyzj-e, na pod>Stawie których
JERZY GODULA Jiaook P iorun wraea Wl9 Wlbore'-i ....
turyści polscy będll, ta•k samo trak(INTERPRESS) W.a.rS"Z.aw;y.
towan1
Jak Inni , oowledzaja,cy
Grecję
turyści.
W tej eytuaeji
.trolli& po'.l!Ska wyoofała zarz8,dZ€ni1t ograniezaj8,ee 1'urys~y<k41, :poniewd ustaly przyczyny, dla którycll
:rosiało >0no na ogt"anLcrony cut
wydane. Po!Skie powołane do tego
wła<lle aiMlllły stara.nla o elim•i ·
nowanle kontrabandy, gdyt handla~kle !lkl<l!n'llOŚCl t"z;eścl naszych
turygtów odlbljają !ię ujemnie na
aW'a["jij sąsiednil!'łO,
PraroW'nky aernoby'lskle! elek- niu piodlcza.a
prz:yjemnośct podrótowania uczcibllOJiiu
ci;.:rnobylSlde.j
łirowinl at>omow~j d()kł.adiają W8rel- C21W.a.rtego
wej
wleks7JOOci
wyjeżdżających.
k1cl1 starań, by zg,odinle z planem eliekltrowni ai1lom10<w ej.
Bywa to przyczyną nieporozumień µr-zy~tl!iJ>.lć dlO e~piloe.tacjd tir%1ecledotykaj8,cycl!. og6? polskich turya~dem ,,Piraiwdy" piodA~
g'() bloklU emergety.ozneg.<:>
•llown!.

Balet TW

r\TSPJ
W=aj w Lodzi · ~by·walla

wraca
I

W

delegacja
z

p·rzyjaoirelską wirzytą lciJJru0&01oovra
delegiac.i1a Wydziału Nalll'kii Kiomiitetu Oen~raln>ClglO Niemlecl<lł.1ej So-

cjali:styiczme.1 P.atrtil Jednooci z kierown Ll~i-em t<:''g\O wydz'ału H. Hoe'l"-'
nii:;iem.
Goście z NRD.
w
giod11J:nach
0 Pz-edpoludni1owych prz.:vięoi ros.tal i pw.ez I sekret<i;r7;a KL PZPR Józ.e!a N-iev,«i.adomskiego. vV trakcie spotkia1nia omówi01110 na}waż
nie<.isz,e problemy nurtujące lódizikfe
środ<l'wl.sko akad-emkklle.
Wym'Leniono dośw.f.ad~anda w· organizacjd pracy wy:!lszych ucze.11111~.
Następnie delegiacl u<lall!. ~ę n.a
ol'a c budowy łódz:kiegio Centrum
Kl !ni<:'lln0-D3ndaktyC7.lneg0 Ailrnd>emll
M.Pdyc:znej.
Po p•e>ludzviiu w Ko.mitec-' e Uc-zelLód':z:k',em
n i.anvm Unh,iepsytetu
odbyJ{) ~.!~ ~potka'Ilie
dele·~atów
NSPJ z P•racowni1kam.i tej ucz~;ni.
lpeR)
--------------

Zgon Prezydenta
Nl.grU

We wtorek w wieku M la:t an.air!
z paryskich kJini>k pNtzydent Nigru pł'k. Seyni Kounteho.
Oficjalnie nie podano pn:yezyny zgonu. Ostatnto S. Kount<:he
b:1•! ki1k.a·krotn!e hospitali1..owiany w
stolicy FranC'ji I - jak wynika z
nie potwierdzonych d<:>nles!eń
stwierdz.ono u
niego nowotwór
mózgu.

w jednej

Argenwnana chce
Malwiny
wrocić

=

cy.

I
I

.,
~OSCl .a

A W Moskwie U Hstopa4a ~
nlęta
zostanie płyta upamiętniaj
wybitnego bojownika o pokój I
brojenie Jądrowe, byłego preml
Szwecji Olofa Palmego, który
lutego 1981 r. q1nl\ł 1 rękł _ .

występów

USA

is·

Przygotowania do rozruchu
trzeciego bloku

::;:~to~::()=~.~:

nej Europy" G

pi-:

~

•

„Plrerl'l!da„

tym, radmń.ecld1
ln·fairmu~,
#Je

polskich tan- ljlok ule: powa?memu

te w rej'Oll'l.1e ~1i panu~
~
wro"f<>IWY porządelll, a
tneoi ~1ó1nl• mokól neolego bl~

d2li«ln.!.k

uazikttl .7l&- 'Th-wa wyte.żona. ):l!r'fCla ~~
nia. b1idk.u
do e&ploA!tiacjL
Ze
wm;y.stldcli elem.enitów k»n~
l Ui!"Zll.d!lleń uww.ane
li\ redk'I
swl::lstianeli rad.ioaktywiny.oh. Na. ukoń'O!'Jelltiu BI\ p:race n:!.d systemem
!lt~alll'la. I bell!p1ieozeńisiwa real!t-

Niefartowny start na „Farcie" ~w~a:y~;:; Tragedia w czasie za~awy
wyjątkowym '!)echu ąiog11, mówić dwaj młodzi jetdtcy, człon•lrowie Łódzkiego Klubu Je:tdzieckiego, w l ym roku. Darek Przewoźny
stracP medalowa szans• w czuło
tegororw ych zawodów epa~taklado-

O

koaie do tl.k wysokiej formy 1portowej. Wpływ:r 1 walewickiej aur
kcjl orzeznacz0ne będ11. 111a Z&kUP
fl-7 młodych koni, do „układania"
których - jia:k to zwykło olt.roślać
się w j~yku „koniarzy" prz:rwych . NieC<> starszy lrolega Idu- 1tąpi Stanisław Marchwicki l jebowy Dar-ka - Marlun Kocel u- &'O pozo.ta.li klubowi koledzy. Znów
przepa~ri! z lmlei okuje do zaję- więc LK.J będzie boryk.al si• 1
cia miei 5ce na „pudle" w nul• finanlOW)'mi kł<>'l)Otaml, jaik w J.aMP junior ów w WKKW.
Obaj tach mm!onyeb. Nadal w ma.rzestartowal · na koniu o aptym.i.sty- n!aoh pollOlitiaml• więc budOWI& ta1<
cwvm ' m :eniu „Farf',
potuebnej hali-ujeiidżalnl,
która
Niefartowny
„Farit" nie tra.fil umożliwilaiby przedłużeni• sezOltlu
jednak na .. listi: transferowi\". Po- startowego,
łltwarr.a.111,0
Za.razem
r.ost.al w lagiewnidkiej· stal:nl !. za- szamie ta!kże na r<>ZS'Zerzeni• d'lia·
pewne w przys2:łym 1ezonie bę- la1noścl r-e!Qreacyl:nej.
dzie bardziej fartownie wiózł doDziałacze LKJ wychod~ bowiem
siadających go zawod111i1ków LKJ ze stm1~ego założenia, że podział:
na medalowe miejsca. Za ~ tra- 20 lronl wy.czyinowych I 8 rekr€atiły na ową llsti: !ml• rum.akl. I cyjnych je-e; prawidłowy. Tym barzos.t a!y
wyjątkowo
k>Onyst.nte dziej te ta ósemlk.a 1 taik n!·e
sprzedane w czasie niedawnej au- zarabia lllA •lebie. Tla prop<>zycj.a
kcji w Walewf.each.
j-Nt r6W1D!eł u.neadniona lntensyZakochany od plerwsizego wo1- Wiilym 17ilrolenJ!em młodzieży. Każ
rzenia. norweski amator !roni za- dego ro'ku zdobywa niezbędne up!acn i.a .,Ferwora" T,8 tys. dola- miejętności przeszło 30 młodych arów. NiP> falował pieniędzy, bo u-· ma.torów htippl.kl .
Ponadlt.o i.KJ
waża
że „Ferwor" pomoże jego prowad-i:I „kursy jazdy" dla. dorocórce się[inąć być mote po medal słych. Pomijając już, że kia.Mej
na prr.yszlorocznych ME. „Murań" soboty pod (likiem in&t-rukior6w
poszedł za 4.3 t}"s., za ,.Efek!ta" LKJ dosiadają koni
dzieci n.leotrz.vni 1 no 4.4 tys„ a za „Lomną" pelnosprawrie.
4.6 tys. dolarów. Dla porówBez wyczynu nie byloby Wli~c
nania 1.a .Harlemia", k:tóry p<>d możliwości rozw·jan1a działalności
mistrzem olimpij~lm
J. Kowal- ~kreacyjnej. . Te za sailę powinni
c7.V'kiem 7-dobvwa? mistrzostwo Pol- 48rać pod uwagę nrzed0 wszystk;im
ski. r.apl::icono ~ tvs ." dola-rów. Lódz- cl. którzy sa zcfania. że Lódzki
kie konie zrobl1v więc istną ·fu- Kl.ub Jeździ ecki skupia w swoich
rorę na walewickiej aukcji, ii;<l-:zie si.eregach ludzi , których jedynym
wystawi!o do
sprzedaty swoJe celem jest zaspokaja111ie wliumej
nnn::iki. ~ż 11 krajowvch stadni111. próżno~ci. co absolutnie przysłania
Najlepszy to dowód dobre.i 1'ra:.: im ponoć społeczny Interes.
cy reprezenta.ntów L'IU.
kt.ón..
potrafili doprowadzić wwomnla.1)(' •
(Wr4b.)

a

airohil'J)ela8JU w połu.~
At1Jai!1.tyiklu potllC)ełla
Jące~ w looilooiilJlnym
posdadia.ntu
Wielik!.eJ
RrytaniL!
Pod
WY"&!> F.ai1kllaind'7J!ti,oh.
~:!i- kwestia
Z'OO!tala wpł
sa1nia do J)IO!l'%.ądik.u dnia ro«.poozę
tej w poode~iall'Jk w Wurzyn.gito.
nie dlOOOCl7Jrlej ~i i :z;~!"Ol!lliadmenla
ogól'll~ O!l'grunilzaicjli państw am•rykań!kiich.
Forum
to omaiwtal
b@drz;ie po.za tiym taklie sprawy, r}a1ll:
plla111 poikioj1U dla Ame-ry.ki Sro:l»
wej Oll'U problemy
g-ospoda.rC2lt
Ame:ry1ti ~d1111!Jowej.
Ma.liwlln

nLowej

-

u--

czełci

NOWA
ZBRODNIA
IZRAELSKA
,

Okupa:nc:t

lmra..i.ą

dokontil

nowej zbrodni w okupowanej południowej części L.lbanu. W wl.zieniu Al-Hijam zamtcrono U'bałl
czy.ka Ahmed Fadlalla. Kiedy ~
go zwłdki przewieziono do ro<iDnnej w.los'k!, s·etki chlopów zorganizowało demonstracje na znak protestu przeciw/ko z;brodnlom Izraelskim. Ż<>tnlerze !xrael11cy otworzyli
ogień do ucres-tników demon.9tracjl. KJ!llka osób zostało . raninyeh.
ArtY'leria izraelS!b ostrzela1a w
ponled:r:!ale>k
ok<>L!ee
lib&Mklch
miejscowości
Nabat!ja I Ha!U.
Znln~en.lu uległo ponad 2ll clomów, W*6d m~enkańeów byli rMl-

aL

8iedem. o.A . . . . .

llłNtowa.

nyeih n.a *'11-d ! ud.umioinyeh, a
ponad l!MI Nlllll\T(!h w W!Yl14b pandild, jeb wybudlłll. w - i e aha.wy t.ulecmn•j na pnedml~u
~ w n*isi.91• W'!~.

dala k1lab

HaW •

PolWl!etrM w cel<U

ffilll millodrz..iezy.
wa!l.& tlioldem,

bron1 paJn.j W
I'<'.J17.jpęd:mn1111> tłu

P.antka.,

tora. Tym r=em llY\'!'t.em

llPOW'Qido- C'2lelld• ma

byić

!lab~

pe'Wll'!!eJ'Sll;Y.

brak.iem poWl!~a
i •brzalaml w piow;!Jert,rze diolprowaW okires1.e di'lll9!o~Cil()1e!.:nlej elQs..
d'ZJ!l:a. do śmierci li młodych lroblet plioafae]1 ~obylska eleJk:brown!a
I 2 m~az.]"21ll..
ą.bomowa wyprodullrowala
J)d"a."l'.'te
Bała ~ W' 8Mlik-e.Aieri..,,
WJa.&r.e za~dllJi ly
I"OCl<Jl'OC'Zęcle 1"3 mlHIM'dy kllbow.a:tx>giodl7.l'n enet'n.a pniedmdeildu Mlonłierr9f, .a pól- śl«Wltwa w &Praw.!• t'!'a·ge<H'i..
IO!il eile'.kltry=eii - plisze d7lieinnilk.
od atot.~ ~ mot.a pom'lekhl ......
Min~. w tobotę
~ baiw1lo •• W' niej ponad • .,..., ClllÓb. lt!mlweet Innych
unab-ów iab w ~ ed 1~
Techn.i:ka f.oto.g.rafi.czna tak szyb- życ:h rozmiairów. F1Hm 1two.rzon1
clo • la~ m:aiłdio'W9lo al• n.a. eew- lro sii: r<XlJwija. że gdyby Mathew n:a bazia nowej emulsjd może byd
n~ •U I uai~
'-t.ad Io Bt"ady i Alf·r ed StiegLi1Jz - pi.Onie- wywołamy bJ:yskawi=ie, ~ utyr:i;y fotografiki - .zmarlwych~ta cia wodiy, a cala operacja. mW..
6zullat..
łl, • pewności' ni• wied.2li.eld•by, do być J).!'7leproWllld~rua ~ cieml!li,,
C!Ze&'O •lul11, wspólal.eSl?I e ap.a.raty. nl!!Wet w ~)nym ' b1asilru •rońca.
Jedyn' ~lościi-, z ich Cl2lllSÓW, Stworzenie nowel emuJs1H łwia.ttio
oo pnetrwal'JO w fiotiogra.N- ez.ulej 7JN'JW'O'lucjiO'iiizule też najoo
ce dio dllJ!siaJ BI\ filmy. WpNIJW'dz!e prawd()jpO'dtobniiej - maniem f&•
d2ńA .._ n:le7JWY1kle chO!WCÓW ~'Y'sł
tekstydn„,
A GODZ. !UO.
U zble1u
ulic t4I rtOISlO'Waine
Piotrkow1ka, Mlllonowa I Czerwona C71Ule I chia,ramteryizuj8, si• doolro- 7,wla.s=a
produi«:'j•
ba'l:'Wnyeh
Katarll)'na o. lat 14 wyb1elł•
:rsa na.lymi parametrami. aile wcląt je- tkainin.
stojącero tramwaju I wpadła na 1aW'.Y koreystuje lię w nkh jamochód Fiat 125. Doznała lłamanla MJ<llle
k.o &Ubstlmcję św'latłQCZułą emul1sję
miednicy l nogi.
jod.lku Sil.'l!!bra.. Ostatnio jednak faA GODZ. lł.10. Na 1ltrzyłowanlu chlOWa prasa ZSRR. USA i killlw
ul. Jaracza z ul. Sterlinga Jderu,„- innych kirl\jów don•rosla. te najey „Fiatem 126" Cezary M. nie u- PMIWdopodl()lbn1.ej jlodedt 1Jrebra !l!lC>-sta.pil pler\\'<;Zeństwa przejazdu
1
Hisz'l)ańs1ka pol ic.ia poinformowa.
czymś i•nnym.
zmusll do gwałtownego hamowania sta.nle zas•tąpiony
Iż
na
madryok:im
loitautobus linii 57 /2, na 1kutek czego Naukowcy z Inst}"tutu W!ókie<n'!l.!c-' la,
ni.s>ku
zatrzym qno
o bywatel a W.
panter Jan M. przewrócił się do- twa w . Mosk'Wll.e odkryli. że kiryBrytanii,
który
przemycał
3,5
klg
szitały fetrrocenO<We 1ttla.1ą się świa
zna'"c pęknięcia luku brwiowego.
tl<lC'7ltlle w polą~iu z pewnymi k<Jikia.dny.
.ł. GODZ. 11.d.
!fa ul. Dubois zW'lązkam1 orgatniaz:n.ymi.
Nowa.
Narkotyk o bard.u> wyook:im s~
M1rtu11 s. lat I wbletf na 'ezdnlę krysta.l!CZl!la emulsja jeo.t P'!'Bk!ty- niu c-z.ystoścl ukryty ·bj1 w„. ką
I wpadł na przód Wołgi. Chłopiec
C7lllie
cal!lrowicie
!)'OOlb'a
wiona
zia.merze fi1mowej. Prum]"bn ik ~
1 11taHm tlo"'7 I kr•oetupa przeobeoolość w jod'ku zia? S'ię reCV'<l'7 Wlstl\ rem. których
by- W HpłłaJ'll,
w 19B4 I'.
srebra widać szc:r.iegól·n!ie po po- aresztowa111.o I?<> w Greel~ za hJa.11,i
wtlęks.y,i;miu male.l !obografLi do du- d,.,I nar'kotv kami.
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Redaktor techniczny

ZOFIA GUTMANOWA

Kodeks pracy w (u)życiu
Otót warlo wl.ed'Lleć, tie ikrwesitie zasiłelli wea.a podz!.alowt pc:mlęd.zy
te regu:luje ut. 93 § 1--6 klodeklw te IOlll()by pr-OIP<lll'Cj!oin.aln!e do poklryl)!"acy ~ przepisy o ~wszechnym tych kos'Zltów 1Jnus74 :l• ud-Olkumenu.opaneoiu eme.rytalaiym. Z iMch rować .rachutn.'kiem).
'P<>C'ZJUJemy alit uwledYJeni, oszuka_ W}'1111oka, te:
ni.
Zasirek ipoo.grzeboW!Y · 1est jedno..
Jeżeli. zirui.rłym
byl pracownik
T<aki& k:ontrowenJe
rod~ ! I ~ raziowym Ś\\1adczeniem z tytułu u- zak'ł.adu pracy to rzia.s i l~k pogrzena .iczę§cie j na tle świ.aiekzeń Mnan- bez'Piieczenia spolec:z,nego. Jest on bowy wyptacany osobie pokry1<>wyoh.
wypliacany ;pn:ez
ZUS w irazie wającej lroszty pogrzebu. wvnosi
Oto przykład. Nasza miytelniaz,ka, śm i erci emeryta, .rencisty
równą
dwwniesięcz.nemu
lub kw{)tę
ix> śrnleTci męża emeryta. o.trzy- członków ich rodz.in .. Zasiłek ten wynag.rodzeniu zmarłegio pra .~mvni
mata zasiłek pognieb<1wy. Niepo1ml przysługuje osobie, która pokryła ka i jednomiesii:cznego, w wyja. czy wypla'OOII1a kwota z,oo.tala kos,z>ty pogirzebu. W wyipadku je-0- padkiu zgionu oztonka jeg,o rodziny.
d<libr= obl·iczona i na jakiej pod- nak., gidy lros'llty po~rze1bu pl()kryw·astawie?
lo więcej niż jedna osoba, tei!lże
'I1rz.eiba też wiedzieć, że zaJSilek
pog:n;ebowy wyplaca slę niezald~~~~"'81'aZ'~Gll'U:!<!!\8llEt:',2U!{'"~
nie od odprawy pośmiertnej orzysl1ugiującej na podstawie
k<J<Jeltsu
-pracy-, i!'Od!Zlinle rz.madeglO pracowni_
ka, przez 1Zi3.klad, w którym był
7.a11rllldni0111y. Odpraiwa pn.ysruguje:
malżonkowt osoby =arlej., innym
czJonlrom
irod:z.iny
spełnlająąm
warunki! wyrrnagane dla uzyskania
renty .rodzinnej w myśl pl'7lerpisów
o P<>WS'Zechnym za.oipakz:eniu emeryialinym 'J)'raoowni ków i kh irod'ZJin (!~. :art. 93 § 3 [ 4).

te

Tak dit składa,
prawamJ, i
obowl.i~i jilllkie W'YltlLklal1' 11 ~
OOwt~wainia J)r'A"Wa pracy nioe Interesttj~ 1111: at do czas.u, idY n!e

0

PALACZ -

Gdy Im~ ChOO;Zi o m.s iłe!k 1P>Og1!'7.ebo wy w :raJz.ie śmierci erneiryta lub
renc~y i człOl!l'ków ie'h rod21ln wy-

EMERYT

KIEROWNICTWO jednej u nkól podsta.wowych w Piotrkowie Tryb. zwróC.:lo 1!1l do nu • prośb11 o wyja.śnlen.I•
kwestii dotycząuej czasu za.trudnienia pa.l&e::1a c.o. Problem
polega na tym, ll:e palacsem Jes• , emeryt aatrudnlo1'7 u p6l
etatu.
RED.: - Kwestie zwlĄUne • cz.asem pracy reguluj- p~
pisy ogólne. Podstawą jM rozpo~d:r.eni• Rady Ministrów a
19 grudnia 1985 r. w sprawie norm cusu pracy w zakład.a.cli.
uprzemysłowionych w latach 1986-88 <>raz :rinowel!-zowany przepis o cza,sie pracy, zamieszczony w DU nr 59 poz. 299. Pomocne w wymienionej .sprawie może być także zarza.dzeni•
ministra bude>JVnictwa i gospodarki przestrzennej, w 1p~awi•
szczegółowych warunków i zasad stosowania
równowaznych
norm czasu pracy na niektórych stanowiskach (nip. palacz.a
c.o.) (MP nr 22 poz. 163 z 1986 roku).
(ann)
OPIEKA NAD CHORYM CZLONIUEM RODZINY
K. K.: - Proszę o wyJa$n1enle, czy przysługuje ml - podnbnle jak matkom opieka nad nieuleczalnie chorl\ siostrą inwaltdką I grupy. Do tej pory opiek~ nad nią sprawowała. moja matka. Ale jest chora, ma ponad 75 lat. Kiedy matka przebywała w szpitalu, korzystałam 11 7-dniowego
zwolnienia lekarskiego. z tytułu opieki nad siostrą. Ale mój
z2kład pracy stwierdził, że nie należy ml się ono, gd:V:i nie
zamieszkuję wraz z chorą siostrą. A ja. sądzę, ie powmna.m
otrz.vmać możliwość tak jak matki opiekujące się dziećmi
- 60 dni opieki w roku. Czy mam ra.cję'?
RED .: - Niestety nie. 60 dni w roku na opiekę przysłu
guje jedynie matkom lub ojoom, samotnie wychowu.Jącyrn
dzieci. NatC>miast pracownikom przysługuje zasiłek op1ekuń
( czy nad chorym członkiem rodziny - równ ież nad chorą siostrą jeżeli w okresie sprawowania tej opieki praoow.ndk
pozostaje we wspólnym gospodarstwie.
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U. S.: - Jestem zatrudniona jako gospodarz domu w Jednej ze spółdzielni mieszkaniowych. Od wielu mieslęey przebywam na zwolnieniu lekarskim, które najprawdopodobniej zakończy się rentą inwalidzką. Zamieszkuję wraz z nieletni!\
córką w mieszkaniu służbowym i nie mam własnej ksląteczkl
mieszkanio"·ej. Założyłam ją natomiast dla mojej córki. J~J
książeczka jest zarejestrowana w WSM.
Mój

pracodawca jako warunek pozostania w mieszkaniu
służbowym proponuje mi zapisanie sill do spółdzielni mienka.niowej i założenie własnej książeczki, ale ja chciałabym
na siebie przepisać książeczkę córki. Czy mon to uczynl6?
\ Jednocześnie wyjaśniam, że jestem rozwiedziona I mieszkam
obecnie jedynie z córką.
RED.: - Jak wyjaśnia Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, zabieg przepisania książeczki dzi~cka na matkę mńgl
by być dokonany wówczas, gdyby ojciec dziecka wyraził pi~
semną (poświadczoną) zgodę na przepisanie książeczki, chyba,
że jest on pozbawiony praw rodzicielskich, ale w takim wypadku spółdzielnia musi otrzymać orzeczen ie 1111,du o pozbawieniu władzy rodzicielskiej.

w 1łęboktm -utku
11awladamlamy, .łe w dniu 9 111topada 1981 r. unarta nagle nana najukochadsza Matka, Babcia
I Tektowa

!. t

P.

KAZIMIElRA
WOJTCZAK
• d. HARDY
Pogrzeb odbędzie się w tłnlu
11 lhtopada 1911 r. o rod„ li
na cmentarzu katollekl.m w Pabianicach.
Msza
•wlęta •
•u~ Zmarłej
odbędzie •Ił! w tym 1alllym
dniu o godz. U w ko~elele NMP
w Pablanleaeh.
CORKA, 1ł'Ntl'IU I lllJIC
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MIES'lJKAJNIA
M-10-90.
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NEP'l'UIN

31900 g-E

C'Zelllieślni~

1011

na

Gór-

:n-96-&.

lt1881 r--E
ix-i.itu~ Tel.
31910 g-E
w~ szrwaczT~t 9'7.Jl 8-81.
3191'1 ~E

lmOAM/PtAL

(.gywa-

rancja) - sp.I':ll9dam. Tel. 117-33-'1'7
fl(><lll':. 18--®.
31903 1-E

ELElKTRONA
poo

l~.

~

-

M-4'1-27

'"'°'

31904 r-E
MU>DY '!)Odejmie
w .ekto1'7lll 'P'l"YWałnym ~ jllldy 13.
C), 13-1~-83.
3190e ITE
NAJTAiq"SzA ~Jtnfa k<ae<et
VIDEO LASE!t 'P'l'1- NOWOSCI
11.aJ[~

'l'tralu~

,a.~.
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•aoDA. 11 LllTOPADA

BOGUSŁAWSKI

wk~rzewodnlczqcy Zarzqdu.
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Techn. Przem. Papierniczego.
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„Pinokio" - kłamczuszek
że, drewniany chłopiec z bajki Collodiego był . kłamczuchem, mttwt ""
ID& bajka. Ale, teby cechy 1wego patrona przyjął teatr? Tego nł• ~
dzłewall się jego bywalcy.
.

W1z7stko zaczęło 1lę w piątek - ł listopada br„ kiedy pani w p~
nkolu wręczyła maluchom karnety uprawniające do nabycia ulgowye6
biletów na niedzielny 1pektakl w „Pinokiu''.
.Rodzice, otrzymawszy karnecik wyczytali, te „ uprawnia on do nabycia
dwóch biletów po cena.eh ulgowych dla dzieci". z objaśnienia na od•
wrocte, motna się było dowiedzieć, te kupon wdny jest w dni po•
wszednle I niedzielę. Jest tam te:t napisane, te „bilety motna rezerwo•
watl telefonicznie lub osobiście w kasie teatru, od każdego wtorKu na ea11
bletący tydzled. Dodano równle:t tłustym drukiem lt
posl&dan1t
kuponu nie gwarantuje nabycia biletu bez uprzedniej l'l!ZerwacJI,
Nte więc dziwnego, te tato Bartonka - który
ołnymał taki kupon ze stemplem Informującym,
rzy1tanla w niedzielę 8 listopada br. - od razu
teatru. Upr1:ejma
pant -poinformowała tatę, te
potrzebna, bo nie ma kompletów I bilety będzie
1pektaklem.

w 1wol.m przedsmohl
te jest on do wykodo kaay
„rezerwacja nie jest
moma nabyd
pned

zatelefonował

l'łacleasła wre1Zcle niedziela. Bartoszek z tatlł wybrali slę do „Ptnolrta..,
Płen"q niespodzianką był tłum przy kasie, Klędy byli jut tut tut, pu.t
na ehw:lle wyszła.
Po powrocie ołwladczyła: - nie ma jui biletów!
Jak to wytłumaeeyll maluchowi, który z nleelerpllwogclą czekał
na
1pektakl od trzech dni? Tata nie rezygnuje. Prosi kasjerkę o dwa ml1J•
•ca. Tłumaczy 1ytuaeję, pokazuje
posiadany kupon .. , w kodcu
pan•
1przedała dwa bllety, o§wla.dczając jednak, te nie mote respektowu ut,..
wero kuponu bo •.•

- „lobom! 1pektald • powodu chorotiy aktora dę nie odbył, """" w
aledalel• sramy dla tych, którzy wykupłll bllety na sobotę". (T),
Spnedała Jednak Z bilety normalne. Okazały się dostawką, tj. JedJlym
kr1estem, na którym 1pektald ogh,dał Bartek na ojcowskich kolanacll-

te.
:'1908 r-E
------~....~----------..----------------------------------------------------.................„
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PBOGBAJI I

U.OO Koncert.
11.17 Komunikat31,
11.51 syanal czasu. 12.01 lllla1a1:yn In•
formacyjny.
li.IO Muzyka.
11.d
Rolniczy kwadran1. U.OO Komunikaty. U.OS Radio kierowców, 13.30 Muzyka wojskowa.
u.oo Wlad.
u.01
Ma1azyn
muzyczny. 18.00
Wlad.18.05 Muzyka I aktualno~cl. 17.00 Z
koncertów
I festiwali:
Kn:ysztof
Krawczyk w z. Górze aud.
n.30
Rzemtdlnlcze 1prawy. 17.10 Kto tak
pięknie gra. 18.00 Wlad. 18.01 Co •lfl
zmienia u partnerów. 11.20 W•pomnlj
mnie. 19.00 Mag. informacyjny. 19.25
Chwila muzyki. 11.30 Sygnał „Radio
- dzieciom" „Kłopoty z królewnl\"
es. n 11uch. 20.00 Wlad. 20.01
Na
marginesie wydarzeń. 20.10 Komunikaty Totalizatora. 20.15 Koncert ~y
czeń. 20.łO w ktlku taktach.
20.ł5
Nowelistyka radziecka - Borya Lawrlentlew - „Starun:ka". 21.00 Komunikaty.
21.05 Kronika sportowa.
21.30
Piosenka nie jest ml obca.
22.00 Wlad. 22.05 Religie ' wierzenia
I - audycja. 22.15 Encyklopedia wielkich głosów. 23.00 Dziennik wieczorny. 2:i.3o Granie jak 1 nut.
23.55
Wlad.

nooa.&11 m
10.11 Dome.tiór Ił!& dsi! ecl I ,,NI &o
lłychane 0!)0Wi.9'ci"
U.Ol Od dixielandu
dw swłnp.
10.to
„Śherlliook Holmes I doktor
11.ao „Indek•" - aud, u.co Gw1aaWatson" - film J)t'Od. polda ty&odnl•; l:tanna :Blc&ew1ka
•k<>-anl1'1el11klej
Bułat
Okudtawa. 11.tO Anatol Rybakow „Dzieci Arbatu" odc.
11.11 Domator
12.00
Serwl1 Trójki. li.Ol W tonacji Trój15.HI DT - wiadoorncM
ki. u.oo Wolggang Teschkle „Ostat15. lll Lioeowa.nle ~ LoMta
ni dzień stworzenia" - odc.
13.10
I SuJ>« I.ołlka
Powtórka • rozrywld. u.oo Słynne
Interpretacje
Jewgienl Swetlonow.
lUll Dla <bied: nłt-'l'Ul
15.00 Serwis Trójki. IS.Oli Gltar11
I
17.lll Teleexpren
piórem 1potkanle
z plosenk".
1'1.30 PilkoB.Ak.a kadi'& -1li&
lS.40 „O łyk czyatej wody"
aud.
18.00 Zapraszamy do Trójki.
1'1.110 1t1'Jll mafOUTln konw19.00
Codziennie powldć w wyd.
menba
dtwlękowym
„Cichy Don" odc.
19.30 Złote lata swingu. 19.SO „Dzie18.!0 Dawniej nił wczoraj - Arci Arbatu" odc. 20.00 Studio
naohiiwum XX wielw
grań. 20.u Klub Trójki cz. I.. 21.00
18.50
Dobranoc - „Miś Ull'L&.tek"
Trzy kwadranse jazzu. 21.ł5
Klub
19.00 H
1!1tQ1PllA!a program
Trójki. 22.05 Int. sport. 22.15 W krę
dok. w r'OC211\~~ odrodzen!ia
gu ballady. 22.45 Spotkanie z llt~
ratur11 radzleck11 aud. 23.00 Opera
PÓl&ki
tygodnia: Giuseppe Verdi „Korsarz"
19.30 Dzienn~k
PROGRAM D
- .aud. 23.19 Czu relaksu.
23.50
20.00 „Jezitoro bod~ń.rkl•" - tłlm
Norman Mailer „staroł.ytne
\viefa.b. prod, l)O]Skiiej
11.00 Zawsze po jedenastej. 11.10 czory" pdc.
21.!G Telewlizyjny film dokumenMuzyczny non stop. n.oo
Forum
talnv ,Artysta • rlow1t
PlłOGRAM IT
chóralne. 12.25 Nowodcl jazzu. 13.00
w płomieniach"
Wlad.
13.05 Serw!• tnformaeyjny,
11.00 „Dom I Swlat". li.OO Wlad
22.111 Spotlta.nla lirycme - ,,Dla(L). U.to
„Autostrad11 w przysz- 12.05
Wspomnienia muz;yczne.
12.30łoś~" aud. Bogd-ana S11ur1ota (L).
u.oo Swlat wokół • • • • • • • • • • • • • • •
13.20 z malowanej skrzyni; J'. Ba- Radlo Moskwa„
nu
- „Chodzi jesień · po ulicy" chleda-Kslędzulorz poeta Podhala.
13.25 Antologia sonetu.
u.oo
13.30 Album operowy. u.oo Godzina aud.
Popoludnle
17.00 Wlad. 17.05
w 1tylu country,
li.OO Julian Fa- An organ!. Młodych.
Dnia T listopada 111ST roku zma17.55
Widnokrąg: „Krałat: „Pamiętnik". 11.10 30-lecle OpeI wydarzenia", 18.25 Chwila muzyrła nagle
ry I Operetki szczecińskiej.
15.40 je
ki. 18.30 J~zyk hiszpański.
18.45
Polskie pleśni hls~oryczne. 16.00 Dzie- Cliwlla
muzyki. 11.50 Studio Eksperł. t
P.
ła, style, epoki. 18.50 A. Mac Lean:
tów.
19.30
Wlad.
19.35
Lektury
„Czterdzieści
osiem godzin".
17.00 „Czwórki". 19.45 Standardy muzyki
Wlad. 17.05 Rozwl11zanle zagadki mu- 20.15
ALJllNA OBUCHOWICZ
Wieczór muzyki.
21.35 Chwlla
zycznej (L). 11.10 Aktualno§cl dnia
muzyki. 21.40 Idee I rzeczywistość:
(L), 17.30 „stereo-rewia" (L).
18.30 22.00
Interpretacje
chopinowskie
Pogrzeb odbt:dzle alę w dniu 11
Plyty dla kolekcjonerów. 19.30 WieGra o przyszłość: „W trosce
listopada 1987 roku (środa) o goczór w filharmonii. 21.15 W1ad. 21.25 22.50
naturę. 23.05 Muzykoterapia. 23.30
dzinie 13.30, na cmentarzu katoOd ragtlme'u do sw1"lgu. 21.30-1.00 oWlad.
23.35 Kwadrans o Tobie. 23.50
lickim na Dolach, o czym
zaWieczór literacko-muzyczny.
21.30
zawiadamia z talem
Nagranie
wieczoru.
21.35 Btud;o Melodie na dobranoc.
Form Dokumentalnych~ J. Sawicki
TELEWIZJA
BODZINA
- „Niepodległa".
22.10 Słuchajmy
razem. 13.00 A. Bltow: „Podrót do
Prosimy o nleskladanle kondoPllOGltAM I
przyj aclela 11 lat dziecinnych". 23.20
Interpretacje muzyki.
U.OO Glosy,
Instrumenty, nastroje.
1e.nc.jl•
10.00 DT - wiadom°'c!
1111 . . . .

Joe e:ey-11 rozmo,- ~·
ma - śpiewa EltbLet& A ·

młak

B. N.1 - Przepracowałem w jednym zakładzie !O lat, lecz
w nowym zakładzie otrzymuję tylko 17 dni urlopu. Zaliczono
ml jedynie ostatnie dwa Jata pracy I 3 lata za naukę w ZSZ.
Kadrowiec powiedział, że to kara za porzucenie prac1.

I

I

„„„„......„

i And-iv;ej Pon.i

•ki
22.40 DT -

loomentarae
33.00 JlłZ:Yk l"09Y~kii (8)
PROGRAM

Hl.Oli Język 1'04yiskii
17.3(1 Magazyn „102"

n
(Ił

18.00 Wiadom~cl (ł'..)
18.30 UtWlQr:Y Fryderykla ~
na gra Stanisław Bunin

l

KARA ZA PORZUCENIE PRACY

Dopiero za 5 lat otrzyma pan urlop w pełnym wymiarze
o ile znów nie porzuci pan pracy, albo zakład nie rozwiąia
7. panem stosunku pracy bez wypowiedzenia.

~

§
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Tel. ~
84-12-49.
318'77 g-E S
„FUREX" zatrudni li plal!ltyków cz
'Umieietno.ści- pracy w &kór"L9 wyroby delroracyjine ze skóry, oraz t.owarazm.arwc'! w branży skór:r.ainej. Lód:t, Pi'Wll& 24, tel.

Po1rątenl

Natomiast założenie własnej książeczki mieszkaniowej I jej
zarejestrowanie nie wchodzi w rachubę bowiem rejestracja
książeczek mieszkaniowych została zaprzestana 1 stycznia 1983
roku, na podstawie uchwały nr 11 Rady Centralnego Zw1ą~
k11 Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego z 20 grudnia
1!)82 r.
(ann)

RED.: - Kadrowiec ma racj~. Okresu zatrudnienia w zakładzie, w którym umowa o pracę wygasła wskutek porzu··enia pracy przez pracownika, nie wlicza się do ?kresu, od
którego zależy w-ymiar urlopu. Jest to rzeczywiśrie unkcja
· porzucenie pracy.

~

S:
S

dowód i06dl:l!l!JtY.

DZIA!LKĘ

S. K.:

PROBLEMY l\IIESZKANIOWE

O!r'a'JI

•"I

§

lrolejnością

os~mpllOIW~

„VIDEOTONH

•·!!:

botę

("

na ipOltir2le'by
p<is!atdać

lllllkn.t.J•.

BRAK ORGANIZACJI PRACYT

rozwiązać.

~

S

S

„FUREX" Mtrudn! w.wao:zJkii, °"°by
31869 c-E
z umiej.ętnościĄ nyciai, kiuśnierzy, WSPÓllN'IXA • l'O'tówk" (kir'aw1-ectwio) - przyjmę. Listy 1H!l70 Bluwykańczarki kiu{mlenlk.le, kaletnika - caly etalt, a także specjairo OgłO!SZeń, Piotrkowska. 96.
listę ds. kontroH jakości z bra;n- PILNIE sprzedam: d?rl.a~kę 360 m,
ży skórzano-futn:ars•kJej.
wleię
„&musi" japoń.5iką . Tel.
Lód:t,
PiWl!la 24, tel. 57-4a-15.
81-99-00.
31899 g-E
ELEKTRON!Kl!J loo>l!0tr· - spr:z.ediam.
. 31~

Przez półtora roku przychodziłem w kaid11 •odo pracy I wspólnie z kolegą jecha.liśmy po IJ&I techniczny. Obecnie tylko mnie jednego wysyła 1!ę po l'az. Na
tydzień przecl następną sobotą oznajmiłem kierownikowi, to
rezy:nm,ję z clodatkowego zarobku, gdyż sam nie Je11tem • w
~~ stanic dźwigać ciężkich butli. Dyrektor zagroził ml zwolme~j niem dyscyplinarnym za niewykonanie Jego polecenia.

~

za\ruipu

31!ł00

(ł(J-

(um)

RED.: - Naszym zdaniem zakład nie ma podstaw do zwolnienia pana w trybie art. 52 par. 1 kp. Wprawdzie zakład
był przyzwyczajony, że regularnie wykonywał pan tę dodatkową pracę w godzinach nadliczbowych, ale przecież na tydziel'! wcześniej uprzedz!l pan kierownictwo, że rezygnuje I
le.i pracy, podając ar,!!umenty. Kierownictwo zakladu miało
wię~ sporo czasu, ażeby tę sprawę organizacyjni• lnacrej

n.ać

16 paździllrnika br. „Dl:/' opublikował ze mnq wywiad. Wvnim poglqd, że nasze obecne
trudności · z papierem
toaletowym może rozwiqz!IĆ jedyni~ budowa specjallstyc~j
n-ia.szyny papierniczej, produkujqcej 15-20 tys. ton roczni e spotka! się ze
sprze ciwem Edmunda Tulki w artykule „Zapiskt
współczesne". Pisze on między innymi: „.„Najpierw matematyka. Z obliczeń i to bez ka.Lkula.tora wychodzi mi taki wynik:
jeśliby 50 rzemieślników (prawie na każde województwo jeden)
produkowało ów pożqdany na. rynku papier, to mielibyjmy 1Ś
t i1~. t on. czyli
akurat tyle, co wytworzyć może
maszyn11
cieplicka".
lc!ę o każdy zakla.d, że 50
małych ma1zyn papiernic%11c1' • 50
ma.tymi kotłowniami, 50 ujęcia.mi wodnymi i 50 malymi ocsyszczalniam i ścieków musi kosztować więcej, ni:!: jednm
to,;twórn!a z jedną kotlowniq, jednym ujęciem wody i jednq oczv·
szczalniq ścieków. Zanieczyszczenie środowiska będzie przy t11kiej jednej wytwórni wielok1'otnie niższe, nit przy 60 prymł
tywny ch.. Przyklad jednego nemieś!nika-hobbhty spod Kołfrstt
na, ob. Szymaszka, nie może w normalnych czasmch. ł tOB'l'tl,._
ka. eh stanowić przykładu do naśladowania.
Byly konstruktor Kostrzyńskiej Fabryki Celulozy I Pitp..,.._
korzy sta.I z pomocy zakładów macierzystych., i innych :i br11nt11
papierniczej, w ltompletowaniu urzqdzeń, odstępowanych mu ••
bezcen. W efekcie produ.lcuje on rocznle około 400 ton pitpWnl
toaletowego, zużywając nm jednostkę produktu 1,5 T'aza wtęc•I
makulatury, dwukrotni• więcej energii elektrycznej, dwu.krot.
nie więcej par11 ni.i m11 to miejsce przy produkcji papieru to...
letowerio na maazunach papiemic.zych z prawdziwego zd11runia. Wydajność
pra~ jellt u ob. Szymasz~11 5-krot'l\ie ft~
Int to więc aporób produkafl tD1/IOCt eksten111tllft1/, nłnoodtfV
1 duchem n!or.l!\11·
Apeluję: niech SO ra:emlellnik6v - potmajalftt1ch ~
t6w papieru toaletowego - z11ło.t11 tp6!1cę -ł zalcu.pi to l"llbryet
Maszyn Papierniczych to Cieplicach jednq maszynę papłemłcrq
1 prawdziwego zdanmia. Nie dzin!Bć w pojedynkę, tym b•'I'•
dzie j że w tezach do II l!tapu reform11 czytamy: „ ...Podlfr
wowq si!q napędową
gospod11rki sfoć a!ę powłnn11 prreditłębiorczość zbiorowa i indywidualna„." Przedsiębiorczojć sbłwq wymieniono n11 pierwszym miejscu..
rażony w

M-3 Riadl06tacja i
m 1tare budownlctwo (nadające Slilt na rze.miosllo) .z.annienl1t na j-edno
wi ęksrz.e - Sródm ieścle. 73-21-53 ,
'PO
16.
31652 g-E
1
5'7-4S-l!!.
31842 g-E
LAKIERNIKA I }jJachairza mamochodowegio Jl!f'ZYjmę.
Te-1. PIECZYWO oteroJ11 sldepom. Zapewniam
dOIStaw~
tlel..
32-34-00,
14-11-45
31918 g-E
SudOIW&kl..
31863 g-E
LODÓWKĘ używaną 111>rzedam. LOKALU
lll
2.0
m
Batuty
po86-.16.;15.
31901 1-E

Jednak z tego tytułu ma pa.ni prawo do przebywania n.a
zwolnieniu lekarskim tylko 14 dni w roku.

~

szynki na Otriemplowan11 kartkę „:1 łódki\" dla mojego '78-leł
nieg>o ojca. Spraedawozyni
w
sklepie mięsnym zaiądala ode
mnie :!'!aświadozenla.. Przyznam,
że spotkałam się z tym po raz
pierwszy. O jakie z;aświaddzenle
chodzi?"
Oprócz ostemplowanej kiairt.ki
osoba pragnąca
sk<JirZystać z
prz.y\l\'<ileju dokonania rz.akupu
poz.a kJOtlejnością powiinnai okazać stosowny dokument. W tym
wypadkiu
ch-Oidz.i o dokument
wydany przez wyd'Liał lub retera t ha1nd'lu terenowegio ocganu
admini.straicli państwowej stopnia poclst:awowego. Wydaje się
m na podstawLa rziaśwlałdcrenia
lek.a.rskie~ od lekarzia rei=oweJ!I(> stiwierdoz.ają.oo~. ~ dana
osoba
nie mioże samodzielnie
d<Jikonywać :z:iaktupóWI. Dokument
uprawniający do rz.alkuipu po-za
lrolejno\Ś'cią p<YWi•nd.en być wystawiQl1Y imiennie :na 1Q1Piekuna danej oroby.
Niatomiast o000tba., dotóra u.looń
mywszy 7!'> rok tycla chce doko..

„WARTBtmiGA" (1963) ilop1'7bdiam. Te.1. 48--09•15, po 16.
31832 g-E
PRZYCZEPĘ oamp.ingow-11 sprzedam, Teol. 86--35-'50.

I
;-....,
·dziś
...........
-.OGŁOSZENI~

I r.

w czasie sprawowania nad nia, opieki, siostra m ieszk'lla wraz z panią (na ten czas nie ·wymaga się zmiany umeklowania) to zakl:\d nie może kwe~tionowl'Ć zwo1nlenia
lekarr,kie.rzo. wystawionego n;i druku L-4 l 'Powinien r.a cui
opieki wypl<1cić za~ilek opiekuńczy.

·.

„Zapiskami"

„W ubiegłym m.le.si~ou ohclałam dokonaó u.k~u
30 dag

(a.sza)

Jeśli

5

Kartkowe
przywileje

lł.111

!O.OO
11.30

21.4-S

23.40

Uwaga, doklument - „Tra,.wajarz" - ret. Mat'ell lifOJtto
Wacki
Studio 1p<llli eHmlna~~
m isbI"LOstw Europy w pn'..
ce notnei CSRS - W8l'•
Panorama dnia
Kino studyjne .,DwóJk!I" -:::
„Nleizmajoma z Sans-Souci"
mm fab. l)rod. traNI.
Wieczorne w.!.adomośol

Pogrl\tenl w •mutku sawłada•
mlamy, :te 9 listopada 198T roku
w wieku lat 76, naHa kochana Mama I Babcla
zmarła

!. t

P.

HE'N'RYKĄ

KM10BL01CH
z domu GRODZKA.

I

Pogrzeb odbędzie 1lę dnia li li·
stopada 1987 roku (czwartek)
o
godz. 12
z kaplicy cmentarza
rzymskokatolickiego na Dołach.
DZIECI z RODZINAMI

ls:llllll!llli~..,.lllilll~Qli;;--IJ:ll„„
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Praca, zarobki, poziom tycia

żyją ,

Z czego
- Panie Drofesorze, wiele wslr.asuJe na to, łe imajdujemy 1112 w
przededniu zmian, które powinny
sprawić, by dobra praca stała się
wysoko cenioną wartością. Chciałabym jednak zapytać, czy t-0, co
oceniamy jako zmniejszanie się
rangi pracy zależy tylko od czynników wewnętrznych, czy jest mote jakimś „znakiem czasu", świa
dectwem ogólniejszych procesów?

/

- W Jednym • tinafy!tuitów prze..
prowadrono badania, które miały
odpowledUeć na pytanie: z czego
tyją PolacyT Oka·zało się , że z
barow wielu :tródel, wśród których
niestety
praca &chodzi często - na drugi plan. Sposoby zarobkowania tworzą skomplikowane,
nakładające się na siebie układy.
niedawnego oświadczenia
Według
rzecznika rządu 1().-111 proc. pieniędzy na rynku pochodzi z nieoficjalnych :!ródeł. Wydaje ml się,
przy całym nacunku dla rzecznika, te Jm t>o liczba :r.anlton.a nawet ja'ko przecilltna ogólnokrajowa.
Z ·własnych badań znam przyipadkl,
odnoszące się do całych grul) społecznych, gdzie więcej nit polowa
dochodów pochodzi ze :fródel nie
kontrolowanych pl"U'Z państwo.

W naszym kraju przez wieki
biblijne pojmowanie
pracy jako kiary za grzechy, jako
zajęcie dla gorszej kategorll ludzi.
Wzorem był człowiek nlepr&cują
cy i on tworzył 11ty1 :tycia. Utrzymywanie się tego stanu miało niewątpliwy związek z brakiem rodzimej burżuazji, która gdzie Indziej
umiała wytworzyć kult pracy.
-

dla właścfwe
traktowania pracy był i jest do
dzisiaj brak środków niezbędnych
dla procesu pracy. W normalnych
warunkach re1Jl.m technologiczny
powinien wymuszać dyscypli.nll w
procesie pracy. U nas ze wzgllę
niedostatki organizacji du u
ni• wymusza. Człowiek od piel'W'"
azego dnia pracy dostl.'Hg& 111>!'9IZl'l~ć milld'ZJ' ~li a praktylt11.
Istotną przeszkodą

ro

trwałym
traktują

wysiłkiem

młodzi

dziś

Jako iadanla krótkodystansowe Frustracie pojawiajs, się
w momencie zderzenia z rzeczywistościa , n~wet ta w najwy:!:ej unajbogatszych
przemysłowionych.
krajach. Z badań pr-reprowad7..onych w RFN dowiadujemy się. te
powa7.na część mlodych pragrnie
wyjechać z własnego kraju na stale„.

al• uwzgG.ędntaJ~ rbTtnlo nawet 1)'5tem6w wa.rłolłol.
Podstawowy wnloaek 1 '8J ana'.l.izy jest zd taki, te Jeśli rewolucja
naukowo-techniczna blld:tie rozwijać się w dotychczasowym tempie,
to niedługo zaledwie nikły odsetek
ludzi w społeczeństwach przemysłowych będzie pracować. „Wewnętrzna potl'2eba pracy" będme sill
być mote przejawiała Inaczej.

p1ycho10ł'ii,

W Europie uehodnlej

'ut

teru
kll1ka procent ludności wy:tywn~ć dla Innych I ,._
szcze zostali\ nadwytkl. Podobnie
ooras mniej jut zatrudnionycl!.
Pf%Y produkcji przemysłowej. Miej1tee pracy wytwórczej zajmuJ11 szeroko P<>lllte usługi. Powstaje jedna'k pytanie, do jakich granic ta
sfera mote przejmować n.adi.vy:!:kl
- Jeślt prawd11 Jest. !e 1pora siły roboez~J , bo i tu wkracza auczęś6 naszego 1poleczeóstwa tra.k- tomatyzacja.

dominowało

Ale - moim zdaniem - lud%ie
nie ceni!\ J>racy przede wszystkim
dlatego, :!:e przez samą praCll nie
są w stanie osiągnąć odpowiadającego ich aspiracjom poziomu tycia. I tu dają znać o sobie Wpły
wy zewnętrzne. Na świecie ogromnym zmianom uległy wyobrażenia
o celach życiowych To. co poprzednie pokolenia osiągały długo

Polacy?'
„ ......
„

ty~klo

twarza

~ozmowa 1

prof. dr hab. wtadyslawem Kwojniewiczem, socjologiem 1 Uniwersytetu Jagielloń·
słdego).

- Oą Dl• n barda 1ureruJe lłę
łuj1 „paAl&wow• posadę" rłóWllł•
;la.ko swa-H zabezplecze6 IO- P- problemami naJwyleJ ronricjaln,ych, to 1k4d przypuszczenie, nlęt,ych 1połecseństw? Przeclei my
źe zmiany premluJ11ce dobr11 pracę Jesteśmy Jeszcze ciągłe na supełnie innym e~aple rozwojowym.
zostan11 powszechnie poparte?

O postawach decyduje rzeczypraktyka spole=a. Jeśli
obecnie ludzie chwytają się róż
nych sposobów zdobywania p i enię
dzy. to dlatego. że pozwala na to
lub wręcz wymusza tak ie zachowanie. sytuacja. Reforma powinna
uczynić praci: opłacalną I zredukować te możliwości, które dziś
kusz:ą I wciągają ludzi łatwością
matekorzyści
dużych
osi ągania
rialnych.
-

wistość,

- Czy •wladomo~ó. nastawienie
psychiczne, wewnętrzna potrzeba
- Pozostańmy przy naszych. ape- pracy nie ma.Jl\ jut znaczenia?
cyflrzn'e polskich realiach. Wiado- Zeby odpowiedzieć n.a pytamo ll"t'l'il.• t. tP przy tyrh wszyststkl r" 1"1ar7rlrnnlacb na plal'e, na nie o stosunek do pracy w skali
to. ż„ ril"! da się wyiyt< tvlko z <;pol ecznej, teraz I w przyszłości
pral'Y. ludde ,JakoA sobiP radzą, n trzeba moim zdaniem, anallrownć
stan rzeczy bez uciekania 8'1ę do
często tyja zupt.lniP nlt"źle ..•

- Jeśli w Polsce tkwi u biurkami armia urzędników. a jednocześnie w innych działach gospodarki brakuje ludzi, to dzieje się
tak także dlatego, że i w urzędach,
i w produkcji wiele czynności nie
jest zautomatyWwanych.
Podczas gdy u nu nie ceni 1!12
wyl!IOko kwalifikowanej pracy, na
wrstarczać
prze.staje
Zachodzie
jedna zawod<YWa specializacja. Jeszalamywania
świadkami
teśmy
się tam mitu, że otrzymane w mło
dości wykształcenie wyznacza aktywność zawodowa na całe życie.
I my powinniśmy przyzwyczaić się
do tego że człowiek będzie murazy w życiu
siał mote 1 kilka
zmieniać kwalifikacje by dostosować się do potrzeb rynku pracy.
Te porównania świadczą o tym,

łlllłll

„Po
załatwić.
wygląda

- Ja.kr. wl.ęo będzie rol& Pl'Ml7
w 1połecze6stwłe do ;lakleco asplruJem:rT

ta sprawa? Z tego, co

usłyszeliśmy w Urzędzie Miasta Lodzi wynika, że na razie musimy polegać na zdrowym rozsądku, a radykalne zmiany sa r.ią

gle przed nami. Nie ma jeszcze dzienników
ustaw z pakietem na;nowszycb postanowień
sejmowych, wiadomo przecież także, Iż snme ustawy to jeszcze nie wszystko, wiele
bowiem zależy od zarządzeń wykonawczych.
Mamy więc taka sytuację: wszędzie tam,
gdzie przepisy wyraźnie mówią o tym. że
trzeba przedłożyć zaświadczenia, muszą by~
one wymagane. Naganne jest zaś już dziś
:!:ądanie „podkładki". gdy prawo jej wyr::iż
naszym zdaniem,
Ale,
nle nie wymaga
można wiele poprawić od ręki, jeśli tyl1':o
woli
dobrej
urzędnicy wykażą minimum

I posłu:!:ą się zdrowym rozsądkiem. Oto
zakłady
dziecka
przyklad: po urodzeniu
pracy wypłacają pewn11 kwotę pienięJzy.
Procedura dziś ·stosowana wymaga, by ojciec przyniósł do zakladu zaświadczenie z
USC, iż pociecha naprawdę slę urodziła.
Tymczasem ten papier już dziś jest niepotrzebny, zapewniono nas bowiem w Wydziale Organizacyjnym UML, :!:e zupełnie
wystarczy, by w zakładzie spisano numer
dowodu osobistego, w którym 1 tak pn:ecleż wpisano już malucha i na tej podstawie umożliwiono rodzicowi odebranie „zastrzyku" pieniężnego. Tego typu adnotacja
jest najzupełniej wystarczająca.
. Przykład kolejny: gdy umiera kombat11nt.
ZBoWiD żąda od mattonka dostarczenia
aktów małżeństwa I zgonu. A przecież i znów w zgodzie z prawem - zupełme
wystarczy, by owe dokumenty mał:!:onek
tylko pokazał. Urzędnik przepisuje z :i!ch
co trzeba I w tym momencie jest po dprawie !
nawet teras,
Podkreślamy ra2 ;le1zese -
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ad'lllwia.jące 3est 1ak wie'!• atrament.i "1PiftM łla
wyjdnienia fenomenu ocb:ysklanl& przes Pol*• Jlll„
podleirlości w 1918 r. ZastanawJ.ano si• JllP· w ja.Ida
stopniu wpłynęły na to czynniki zewn.irmie.

klim wewnętrzne? A jeśli zewnętrzne, ~ cą b~•j

&

w i&•
r.WI041l-

cja w Rosji (anulowanie traktatów rozbloroW)'oh), C'/.T Wił
upadek Kajzerowskich Niemiec l rozpad Au.tiro-WuierT Wrie- Na pewno musi wzroan11,c! ranizcie jaki był udzlaJ swyoięsklch mocarstw .p.chodmlla łlł
punklł W'1laona, pomoo w orga.nlzaoji anni! Rall•ra) T
i& pracy wyeoko kwalitikowan•j.
Spierano •l• teł - I trwa ło włdolwie 4e ddł - t ...
Na Zachod.fll• praw!dłowołc111 ,i..t,
który • 41Z7JD11ków wewnęłrmJela miał deądu;ll\08
ie .Im kto ror.uJ wy.kntaloony, tym
Tu .tut ebodzłlo • prąpł111m.łe 1&11111 łalr:l.eJ .aJ bm9j wł_.
ma mrue)ne .. - - .malezlanl• C łacJI. A b1l1 w UAdzle dwt•• pU.11dm1kow.u I
Stąd • jednej fton.y legend& ~on6w l POW, a I 4"'1Siej
praą, tym ~lej ~- bezrobotdow"borczyków I hallerczydców. Gdzl„ tem m. m.aq1n-.
117.
ud?Jl.a1 W!noeintego Witosa w tormowamu pl.erwspomilllało
wueJ polskl*2 władzy w KrA!kowi•, kil. ~ n.a 8fllSD
Jednocześnie Jut d:zlJ moim.a wyCieszyńskim, a Kortaniego na Górnym Slll,Sku esy Pader.wiroble 1połeczeństwo, w
obrazić
&kiego, ldórego pobyt w Poznaniu spowodował wybuch powktórym cz.lowlek będzie poświęcał
stania wlellropo1slciego. Na jeszcze daluym marglm.eci• m&2astylko niewielką a.ęść awojego czały się 11etki tysięcy Polaków, · !mórzy ubrami w n;yn.-J.e annff
su na pracę zapewniając11 mu byt.
zaborczych, w ostatniej fazie wojny, tj. w 1911 r. pr.ą~
Mo:!:na powiedzieć, że straci sena
polskie przysłowia „Baz praq nie !;:; się do odbudowy państwa pdl.s-klego. A włr6d nieb t&ld.e d,
;::::; którzy o~ill w 1911 r. a.rat, a pdtem Rqd ~
ma kola.ozy''. Ale p.nzecież nie
.
Kiereńsklego.
ńracl sensu l\łdZkil wy1ilek, chla·
lanl.e. W boJa.łazyoh ~ec:zeńOtół • P91'11A1łobwt Dliemlrl " lat ~
1twac:h lud:&!• po&wl~Jll coras
dys~· • OQnn!kach 4*J,yc1Uj~ , . , .•
krotn.1•
więcej azuu .-wojowi duchoweal• lalon. Po p1'0SN muiał ~ IUluiaeh.
mu, ~u w~o m'ieezkallPloł WiląWl!kiełl CIT!Wk6w - l arwn~ ł ""'1łtl..x'l
al&, UQIC9 • dobrii lriond7cj„ rioea _, stało si• m~tw. w 1f1'lll:Jr;u wojny MNd6w, • ld4ta
wi.jMilu hobby.
mod.MZ 11• Ad.n Miekd-1a w XIX wlef-. A Wi41 - #W
Il• włdciwi• - w ~lar.le hlnoryesnym - -4. Jtft ~
ehoe, mote t. Wt ~d, aCZkol.'Wielt rodsl Ił• pta:tł)ODl•
Ah ~ swrdcid ,._,. ~-· cze na jeden watny c:zyinni'k , ~ : nieć, łłl nie wlerząq IS)eCjahi• w euda Czeiń, W w ł1JD -ry w większy nit dotlld spoeób t: mym ezaete, ochyskal! niepodleg~c! i • po maeznl• IDl.detj
będzie określał aktywność czlowie~ającej niewoli, bo at od 1620 roku. I równle:t ·,.. 1'1nilllll
ka przyszłości. WspółozMne pok<>- , E owego nlezwy'klego ukladu w jakim znalazla
Europa 'Il
lenia tnajl\ o wiele wieksze szaMe
achyThiu 1918 r. Rf~ o tym, bo byd mo:!:e l>rlli1 okuji !'Omzdobycia wiedzy ni:!: poprzednie genicy niepodleg!łoścl, warto wyJned l poza polskie oplotld.
neracje, a przez to więk;.sv\ mo:!:li wość szerszego spojrzenia na otaA Jefll Clhodzl • rocznloę. Ce I ta nie brllłt'DJe lenese ......
problemy. To jest przyczające
dziej jałowych sporów o." datę. Magia daty - motna ta'k poczyna bardzo silnego zwiększania
wiedzieć - prześladu'e n.u od dawna. W lnoet• jest to kwe·
jedsię poczucia podmiotowości
stia umowna I tylko o tyle wafna, ie w jakim~ okredlonym
nostki. Obserwuje s i ę upadek audniu nalefy wyznaetZyć Ut'OC"Zysto~cl . akademie ery defilady.
torytetów. Ludzie coraz częściej
Przyjęto· 11 listopada, ponAewaf; w tym dniu w 1911 r. Rada
uważają, te saml mogą być sę
Regencyjna pn;ekazala Józefowi Plhudsllliemu wlad24 wojskodziami dl.a siebie i innych. Chcą
'
wą, ale dopiero 14 11~<>-pada władzę zwierzchni~ nad pańdecydować w ~rawach'. 1wolch l
stwem. Sam Piłsudski Jeszoze w llstopa.dzle 1924 r, m6wll1 łt Jero
5
otaczającego Ich łwlat.a.
: zdaniem 1& da.tę, I:!: „Polska Jesł" n&lety u-zna6 lhle4 n 1łstopac!a
1918 r., kiedy wydal podstawowe dekrety o naczeln1ob włr.flYn~
Powstaje więc zupełnie
- dzach pa.4stwa I ustalll nazwę „llzeCZJ)ospollta Polska", Potanie: w jakim et.opniu · uświada
tem Marszałek zmlenU ~danie godz2\0 ałt) na• 11 listopada. I. ta
miamy sobie te wszystkie procesy
data się przyjęła w polskiej tradycji.
i na ile umiemy wyciągać z nich
wnioski. Ale to już temat na inW n:eczyw!stoścl odrodzeni• niepodległej Polski odbywało 11141
ną l długą rozmowę„.
S stopniowo. Piotr Lossowsklf w niedawno wydanej kafł\tce "Zerwane pęta" (plsaJJmiy jut o niej Jako wielkim wydarzeniu
llozmawlała:
naszej hlstor!ografll - patrz .,DL" 8 maja br.), utala dro- ==~
'blazgowo chronologię wydarzeń końca 1918 r.
HANNA SWIESZCZAKOWSKA
Więc najpierw, bo 1ut 1' pał.dzl.emtka, pow.tala bda 1"ato- dowa &1. Sll\lfka CieszYńs'kl.ego, a 80 paM11lem~k& proldamowata ona. , 1pnynaletność pań.!twow111 Kl!l~ Cleszyt\:skiep de
wolnej, niepodległej I :i:jednoCllOnej Pols1d".
:
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kładki" ciągle w modzie

W ostatnim czasie sporo można znale:'.!!
w gazetach Informacji o tym, że ma prze,po::lstać dokuczać nam plaga rozmaitych
kladek". czyli zaświadczeń, bez których do
zakladach
I
biurach
,
urzędach
tej pory w
pracy p_raktycznle niczego nie można było

Jak dz!§

warit.o oll9erwowd ...
Idzi• łnd'l'llej, b1 móo .,,.,.
cle.gać ftorzywtine dl1.a 1iebl• wnloekl ju:!: dzisiaj.

!• .t•

rdy nie ma Jeszcze na piśmie nowych ••ł&
leń, opisane wyżej procedury 111 supełnle
poprawne!
A jeśli jut o urzędach mowa warto wiedzieć, że dojdzie wreszcie do tego, by nie
były one wszystkie takle same, bez wiglę
du na specyfikę terenu. Z projektu rozporzadzenła Rady Ministrów wynika bowiem.
l:ł każdy wojewoda otrzyma prawo takle1e
„za.komponowania" 1wojego urzędu, b7 odDo tej
powiadał on lokalnym potrzebom.
pory magistraty czy te:!: urzędy wo1ewódzkie musiały być, jeśli idzie o organiHcj•,
takle same. Teru zaś w województwie rolniczym będzie motna rozbudować np. wydział rolnictwa, kosztem innych, mniej potrzebnych, w województwach zd miejsldch
dopasować Ich strukturę do potrzeb aglomeracji. Zapowiada się w owym projekcie,
Iż warszawscy szefowie administracji pań
stwowej określą tylko zadania, jakim powinien urząd podołać, w struktur• organi:i:aeyjn11, wtrącać •i• nie blldii.
IL K.

5

a

5

Od IT pdd:i:lemlk.a dzlalal• w Krakowie Polaka
S
:::: Llkwidacyj'lla z Wincentym Witosem na czele. 30 l

KomUja
31 pat-

au.rtrlackie
dzlemika woJ•kowe
= ponczególne
miasta. Pl,e rwnym wolnym polskim mtutem stal

E

uc:zęły

władze

=
=
=
=
=
E
=
=
5

~

przekazywać

slll Tamów. Potem Kraków, O§więclm, Rzes76W, NOW'f Tarog. ~
1 lłatopada - Nowy Sącz I Sanok, a następni• d11<lne. Od
1 do 4 listopada polskimi 1taly si~: Lublin, Krdnlk, Puławy,
Krasnystaw, Zamość, Hrubleiizów, Chehn, Sandomierz, Kielce,
Piotrków i in. 11 listopada rozpoczęto rozbrajanie Nlemctw
w okupowanej przez nich Kongresówce i tegot dnia wo a ~
była jut Warszawa, a 12 listopada Lód:t. I potem kolejno nne mia.ta. W grudniu wybuchło powstanie wielkopolski„ a
3
n.astępll.le 111\S'ki•.

....
9

Kr.lendan formowania 1112 państwa polsklere jest dlugi. =1
55 Mołna
w.za.He powłedzłeó, H ukształtowało illę ono w etuu
5 mlelfĄea - od kodoa pa:!dzlernlka do kolica listopada 1918 r.
- Przn><>mnijmy, u jeszcze niejako „po drodze" - T listopada
5 - powstał w l'..ubllnie ludowy l'"Zl\d tymcza90W1 r Ignacym

na czele, aby
=
je agendy na n:ecz
=
5 neao przes Naczelnika
Da.nyń.!kim

17 tegot miesiąca zl!kwidowa.d IWOrządu .T~rz~ja Moraczewsk!eio. powołaPaństwa

J.

Piłsudskiego.

3:ij

=
=

!!pory • dat• •=- wille bezpl'IZl!dmiotowe. Po ~ 11 n.toE
: pada czcimy wszystkie te dni, gdy dla narodu polskiego wy-

S

:::: Dl\

~•

Nie
= buclh.la
historyczną szansę 'WY'korzyirtali.
niepodległość.

§=

zapomlnająo e ~b, którzy ~-

EMIL K. BRZOZOWSKI
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szefem fabryki
l.ełiat'Wo być dzisiaj
gdy aurowców za
pasmalllteryjneJ.
mało n.a wyroby podstawowe jak bielizn.a cxy okeycia. Wstążki z koniecrz.lroniec.
nośc! odsuwa się na sza,ry
W tej sytuacji tNleba albo za.mknąć
znaJe:!:c!
albo
„tasiemkowy interes"
kitóra da
furtkę w pootacl potraebnej produkcji,
pracę lud.ziom . 1 utrzymanie całej !Irmie.
Intyoler Jerzy Foczpańskl, szef „Looty", st.<>aunk<>wo wcześnie bo u progu lat 09iemdziesi ą
tych. czvLt w krótkim c.za.sie Po P!"ZYJśclu do tej
fabryki., · pOCDUł skąd wiatT wieje. I ra~j 9i ę n'ie
pomylil. .,Lenta" zaczęta s:zrukać sprzymierzeńców,
którzy poomogliby Jej kiuplt ekstirl.lder do wytwerzan la przędzy p<>ll:propylenowej kMrą dotyche28.•
oo roku importowalllo z.a 1,8 mln dol·a rów. Urza.1,2 mlln
dzenie to miało kosztować mniej dolarów. Rachunek pivkna.w:taJ m tym zakupem.
Złożyły sie nań fa.bryikl dywanów. Od tnneC'h lat
z „Lenty" wychod7Ji 900 bon tej pr.z.ędzy. W tym
roku ta bryki dyWanowe z bMku wrowoów ~niej
s:cy!y produkcję wyrobów do którytll ją zuzywan.o. Pięćset t.on zatem ,,Lenta" WTekspof'tl()Wlala.

N
,

OPLACALNB „NEPY"'
Jedno p~~ięW!llięcle Il• opłiacllo, mo:!:e IPfłlJW
drz.i się kolejne. pod10bne - myśleUT Tak ~częły
ale zab;eg; wokół taśmy sam10SC1Zep~j. W curwcu tego rolru fabryka podpLsa.ta wres-z.cie kontMkt
ze szwajcarska finn11 .Opti!0111". Za 2,9 mln dtO!a
rów kuP'Ule od niej ma.szyny ..,..~·n~emaJ ~ly ciąg
technolog!C'lllly do produkcji ta.śmy zw&neJ popularnie t"ZJePam! By ten nomysl zreall'l'JOWać , ttv.eba
bv~ orzekO'lll8ć mlnis!Ta. k:ooperarntów z przemy1łu obuwniczego, pozablegać o w-zględy ~ajo
wel!'O oroducen·bll ni~'llel aparatury przedsotawić wrenicle. łwladechro wyplaoaln~cl I dostad
poręcz!!'llla z , Varlmeiru" I ~~ !llneszJenła.

ł DZIBN'VW 1.QDNI •

-

Olłłll

Osbatecrnnie pomYlł zreallrrJoWano • ~a.wi,eń.
stwem MPChlI., w ramach umowy mlęd7iY OOBR
ZWCh
Jedlwa.bniOfJO-Dek:oracy·jnego,
Prnemysłu
•. Stil-on", FMW .,Kamienna Gór-&' 1 onm ZPP „Lenta". Inwestycję •finansowano

Gllportli wsróll I l do lł proc. To t,1klo fabryce na dd>t-. wyG'lo, bo kto d~ OlbeJd!zle si' bes od'OlsuT

NA ZA.SADZU ,,zRZUTKI'"

!'.mnde~• dlloaaOHl , , - . I Jiioopenmt6w
~W'odlOWało, t.e1 na m~ ~ robily bi•
a
el~
li:!nlane "1!ffi10koronkl in-oduJwd•

Ze Soentralimwanego J'unduau Prac Badawczych
400 tyis. dolarów, OOO tyt. - 1 „Polbutu". Najwillkszy ci ę:!:ar ponosi Jedna.I!: sama fabry'ka., zaciąga
fs.c klredyt w wvrokośoi 1,7 mln dolarów w Banlru Handlowym.
PrzyJd7Jie gio spł,aC'lć eklsipCll"tErn w cil\!OU diwóah
lat. Przez ten OflB9 s M młn metrów wyipt'odu-

kowaneJ ta.śrny 1,15 mhl riostanie w Jcraiju. Pótnl•J
opW:I:
'17.eba ł>Qdzle poliazyć, oo sill ba.rd!Zlej
oalość sprzedać rodzimym odlbioroom któi-Lv pot.rz.ebuls. m-esztl\ dwa. rarr;y więcej, r:tLY eltSpo.rtować I to z przyzwoitl\ 01>łacaln.ości11? Tan a,le-ma.t 7lfeszt111 Jesrncze prv.ed fabI')"kll, bo produkcja
ro71POt'7lil,i e !illl w p~srdym rolru.
ZPP ,,L.enta" - 1.100 osób, w lłil47eh murach
- tlo produ~lędn!e "'IOWe UO lat) ma.szyny
cent cale go wa.C'h1a?12J11 \vYf'ObóW pumanteryjnych:
dirulrowanych
olętych
tkMtyoh,
taśm dzianych,
ld6re
I Innych d~a pIV.emyglów ltonf.ekcyjnyoo,
klupują '10 proc, pirodukc;d Ostatnio jednak mniej,
bo I same mnle1 szyj". ~potrzebowanie rynku
r6wn,l ei zmalało, przyszło n:ukac! rynków zbytu
u granicii (Europa u.chodni&. Amerydca 'Północ•

U.),

• aDOllMĄ INA DTWAMDW

modln•.

ukochi8ne 7lWlu.zcz& pn.es Nlemeów f!N>nk!-lambreklny z slfllS'kim motywem. Gumokoronki to
wyrób cięty na wąskie paski. Zatem na teJ N.mej
maszynie robi eię mn.lej metrów tii!'anki nt:t ta4my. NIO 1 p~ sill 11 te~ spadku trumaceyd
i pr:red bankiem s.... pl"lled !nS'taJncJ-. ~· te m-

100 mln d fplmlo<~~
111). pow.staje produkcja daJ11ca u.klaOOWl lM tyw.
dolarów. a dlm kraju 600 ty1. dolarów. Z cze,o
ameryk.afu::ki
W tJ'l]1 roltu
11ię tu tłumaC7.(Yć?
klient kupił pod-ozu „Intertashion" 2.000 metrów
tych an.tlanowych iiran, mpawiadltją,o je.d'llocze~
n i• daasze, witękue k:()fttfaikt'1'.

rMut produb:1(

DLAO'ZIBOO BKSTBtl'DlmTI

,;pol'Ulbll"
~ ~ie:!
~
na dobre nie ma
eksilirudeiry. .Tedneg1e> jeac2l9
(dopiero azdć w fabryce), a tut myśli o następ
nych. Fabry1til dywalllów 1J11.lnteresowane są gr&nul&\Wm11, przę~ poli~eaiow11,. Z ta.klej n&
łwieete ~ ei• dY'WMY O'llterok!'Otlnie tań-

r••mmn11~;;~,~~~~~~~:;;;~:~·:~=::;:~~;nnmwamnm1~
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HANDLU i USŁUG „BUDREM"
·w ŁODZł, ul. USTRON'.NA 319

~

* specjalistę

5
5

•

:

e

§
e=
§
=:
5
-

i§

=
5

§

•

działu

przygotowania

~

produkc~

§=

wytaze lu·b •rednle budowlane las praktyka,

5:
5:

wykształcenie wytsze lub hednle stolarskie plus praktyka. ·

-

=

kasjerkę

- wykształcenie łrednle plut praktyka,
technika budowy
- wykształcenie budowlane plus praktyka,
mistrza budowy

-

wykształcenie

·-

wykształcenie

płytkarzy,

wytsze lub

lrednlę

§

=
=
§
:S

l)Udowlane plus praktyka,

posadzkarzy (układanie glazury)

5

„

zawodowe plus praktyka,

-

5

murarzy tynkarzy

•

a •
_,

§
§

•

:

•

5

do

5

mistrzów stolarskich

*
*
*.M.-

.

ZATRUONh

wykształcenie

-

§
§

3
5

wykształce'lie zawodowe plus praktyka,

cieśli budowlanych

-

wykształcenie

-

wykształcenie

§
§

zawodowe plus praktyka,

monterów instalacji sanitarnych
zawodowe plus praktyka,

"

-

§
§

monterów instalacji wentylacyjnych

-

wykształcenie zawodowe plus praktyka.

=

operatorów koparko-spycharki

wykształcenie zawodowe plus uprawnienia I praktyka.

-

5

e
• -ślusarzy spawaczy
=
§
• stolarzy (lub robotników do przyuczenia w zawodzie)

e

-

wykształcenie

zawodowe plus praktyka,

wykształcenie

zasadnicze zawodowe lub podsta-vowe.

§
=
§
=
S

Przedsiębiorstwo zapewnia płace wg zakładowego systemu wynagradzania. Zakład
nie przyjmuje pracowników po samowolnym porzuceniu pracy. Informacji w sprawie warunków pracy t płacy udziela dział służby pracowniczej telefon: 81-01-27;
centrala: 81-33-49, 81-33-50, 81-34-19.
6391-k

=
=
C

~

=
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1m1nn1111111mmmmnnum111nnm1111mnmmmnnnnmnmnmmmmmmrm1mmmrmnnfii
DZIALKF;j bud<>w1ana, w DOMEK bez wY'gód
CEMEJNT - k!u;p-1ę
tel.
Loci.li! - kru;piE:, 78-50-24.
sprzedam. t~. 84-61-29
43-39-32.
ire:xi g
29451 g
(16-20).
29461 g ~.MAK 707", „-K.aczuS'Zka
" "• 11 •••'"1"" 11 • ••''" DZIALK:114 3400 m spr.ZP-- DZIALKĘ pr-odukcyjnoII" sprzedam.
Dos li<>....,
dam, dzwonić PO 16. tel.
re!m-eacyjną w miejs·oojewskiegio l-0/4i5.
43-84~1'1.
29502 g
woścl B<>ginia odstą29506 g
POSREDNICTWO - nie- DOM jedn<l'l"<>dzinny
pię. Lódź. Piękma 41/43 ATRAKCYJNY
komplet
ruchomości miewkal.ia,
sP'l'7'fJ<lam. Stryków, St.am. 45.
29447 g
wypoczynkowy,
wa.gę
• mgr Greclj:i. Wici 30, tel.
szi.oa 9.
29555 g _
~ --uchylną. taksometr .,Ry52-07-115. (14-1'711.
DOM S'Pr:zed.am,
- tel. „„ 1 .,„ .•. 1 .,.„, .......;
!Sla" sprzedam.
20102 g
18-13-48.
29476 g ::::::J;n::..~~::::rn:~
2.9511 g
.. ,..••..•. ,„., ... „., .. „ ZX32-44-36.
Spektrum orą gry
;!JllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllJlllllllllllH
spraedam. 32-51-56, po
KUPIĘ bony, dom (Lódt,
giod,z, 18.
. 29541 g
FABRYKA
okoli<:e). 15-87-65.
HYDROFOR
110-0-litrowy
PÓLKOTAPCZAN,
r<Xlr
nowy &pr:zedam.
PRZEMYStU SPOŻYWCZEGO
kladanv fotel - kuplę.
Hortensl! 25. (Ju!iatllów).
51-72-98.
30032
g
.
29478 g
5
„FASPOMA"
KUPIĘ
bemar gastrono- ETERNIT oraz zmywarkę
mi C1.Il.'.Y' na 2'20 V. trytdo naiczyń sprzedam. tel.
kiow n i ce maile na 220 V.
16-23-80,
29400 g
51-83-41.
29545 g SPRZEDAM tokarnię. tel.
ślusarzy - spawaczy.
KUPIĘ mas7lyinę sanecz52-29-3-0.
29387 g
kową .,5" 87-37-51.
OVERLOCK 4-nitkowy 29495
g
sprzedam. Tel. 48-11-45.
Zapewniamy wysokie pobory wg
PRALKĘ
automatyczną
29344 g
(NRD) kruipię.
Tel. TElODOLIT, n:iwelat-or, te5 zakładowego systemu w1nagra- 5
29423 g
' 57-1'6-02.
lewizor
kolorowy
- k:u5 :frania dla I kategorii zakładów 5 OVERhOCK przemysłowy i:>I~. 33-08-49 wl~em.
ku:ple !51-53-95.
29491 g
oraz szero i wachlarz świadczeń
29410 !! MASZYNY
e.aineczkoiwe
PLASZCZ z lisów srebr•
„IO", .,12". n.aipęd, tasocjalnych.
nych sprzedam tel.
ka·rd s.pl7l0dam. tel.
88-~7-89 PO
19.
11.'l'2leC7. 94-04-89.
29279
fi,
Chętnych posiadających wysokie
2948!5 g
FUTRO lap·~ karak:u!<J1We, WIERTARKĘ stołową kwalifikac.je prosimy o
bra,wwe. sprnedam.
380 V - sprzedam . Tle48-08-78.
29528 g
, się w d zia Ie spraw procow- 5: „NEPTUN
no\'(ra 1.
29445 g
:5 nie
501a"
kol<l'l' KA ROSERJĘ .Zaporożca"
sprzedam,
43-14-48.
S'Prze-d:am. !'>1-06-01.
5 riiczych, ul. Pojezierska 97, tel. 5
295'.!7 g
294!!8 g
„ELEKTRONIKA" - k.o_ JAMNIKI
51-23-81.
6297-k
spr:red.am.
·l>C>r - e:pr21edam.
tel.
71-43-48.
295~2 g
I
117-67-41.
29546 g
iii IIIli Ili IIIIIli IIIfi IIfi I11111111lffIli1111
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ZATRUDNI PILNIE.
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KOMUNALN'E

PRZEDSIĘBIORSTWO

USŁUG

SOCJALNYCH
tODż, ul. PIOTRKOWSKA 175

••
••
••
•••

ZATRUDNI

•

kierownika Działu Pogątowia TechnicznoMieszkaniowego,
inspektora ds. transportu,
inspektora ds. remontów,
mistr1a zmianowego,
robotnika magazynowego,
elektryka z uprawnieniami,
łazienni'!go łaźni rzymskiej
mężczyznę,
łazienną - kobietę.

Kandydatom podejmującym pracę zapewnia się:

*
**
**
**
**
•

wynagrodzenie wg układu zbiorowego pracy
dla pracowników gospodarki komunalnej
i mieszk11niowej,
dodatki za staż pracy od 5 do 20 proc.,
nagrody jubileuszowe,
nagrody z zysku,
premie regulaminowe ·do 11 O proc.,
premie motywacyjne,
ekwiwalent pieniężny za węgiel,
pożyczki z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego,
posiłki regeneracyjne,
wczasy i kolonie w ośrodkach górskich i nad·
' morskich oraz za granicą.

Zgłoszenia

przyjmuje sekcja

służb

pracowniczych -

Lód:t,

ul. Piotrkowska • 75, IV piętro, pokój 474, tel. 36-67-66 w, f3
lub 36-37-26. Przedsiębiorstwo nie przyjmuje pracowników

po samowolnym porzuceniu pracy.

11127-k

•rmlil•P•P•Fll••••••&•F•F••r••••••••••••••••••••••••-•ill

.' -··••1„.„..._
----~··
··--········~
-········M-2 lub

krupię.

32-34-61. ~.
29278 g
:mas;.azynku.

8-l~.

LOKALU,
komórki Ale1a:andT6w. Zgiel'l!l - 'P'OIM'Jllkru.1 ę. Hl-!52-!51!.

~Il(
tEam!enlę
na wlęk!lt.!le. l!'T-'T0-18. pio
1~.
~g

M-3 (133 m) -

maHań.atwo pollZtlkl\lje
mi~.

MLODE

Tel. ~o§oiO'Wy
15!5-47-89.
2'9M!! g
LOKAbU na niem!oslo Górna minimum 20 m
POS7itlkuJę.
I.isty 29473
BLuro Ogł<Om!ń. l?lotirlrowska 96.
LOKAI. 55 m (siła., woda)
w Andrzlej<l'Wle - wyne.jmf). p.odejmę W'łf'Ół!pra

c4. Te1

13-10-38.

29&00 g
DZIALKE; budowlan" 1000

m ua;broj.on11 - Jul~a
nów. Ra.dogios=. Zdrowie k'llpi1t. 88-M-M.

293319 li;
M-3 1 M-1 1:i1drl - • -

mieni• na

M~

("l)OWYMf !IO

tyń.skle1'0

Lub M-4

m).

Ds1 er-

80 m 39.
29340 I
POSZUKUJĘ l<Okialu. Ba..
luty. L.lety 293118 Biuro
OglOS'Z.eń,

Plotrkow~

96.
SAMODZIEr.NEGO mt.sk.ainlia po,,,zukuję. bi.ty
29501
Biuro Ogło!zeń,,
Piotrkowska 96.
MŁODE

małżeństwo

po-

smku 1e

samod:ztelnego0
mieszkamla 43··1-2-!13. po
18.
29343 g
MIESZKANIA (mm byf
budownd~) PO$ZJUkuję. Tel, 84-49-3S.

1tal"t!

DWA v<>koje, kiuclmia (SS
m) zamienię na kiawal'erkę I M4. Tel. T4-11-!50,
do 14.
· 31468 r

PKP ZAKŁADY BUOOWMCTWA
KOLEJOWEGO
w Kielcach, ul. Złota 23, telefon 508-61

„ ........ _

ANGIEt.SKI m.gir Wł<>
llM'CSTC. '14-!56-ti7.
294a'r g
NllDMtECKI - Uumacz<elłi&. ple.anie listów,
Hl-4e-6'1, MMa.1k.a.

ZATRUDNlĄ

R
MATEMATYKA,
ti:zyb.
T8-68-~. Aueusityn!a.k.
29466 g
MATEMATYKA,
fizyka.
chemia. Jutrzęl:>ski 48-13-73.
29336 I!
.KOREPETYCJI s fortep!a·nu - udmelam. M<().
ryiś, ~2-38-06, PO ~:z.,
18.
26668 g
PRZEDSZKOLE pryw&tne •. 74-24-16, Plókarz.
22479 g
PROSTE u:ycl.e pnyjmę,
~I. 111-40-39.

Wynagrodzenie wg zakładowego
oraz świadczenia PKP1

NA BUDOWIE W lODZli
.... kierownika budowy;

„ majstrów,
murarzy-tynkarzy,
„„ stolarzy.

29M•

płaa

systemu

_.. deputat węglowy,
ekwiwalent pieniężny za umundurowanie służbowe,
_.. zniżka 80 proc. Qa przejazdy PKP dla
pracownika i rodziny,
.... bezpłatne leki,
_.. bezpłatne bilety na PKP na linie krajowe
I zagraniczne.
-ollll

29525 g

CHALUPNICTWO
Pl"LY
&rebrnej lub s2lil\Jc:z.nej
biżuterii
P.N.Yjmę.
Ll•ty 29464 Biuro Ogloslleń. Piotrkowska 96.
PRZYJMĘ
Slll\VaC'Lkę,
Sprzedam· nót p{ooowy
.,Kulis". maszyn"! drw'UlglowĄ „Textlma?'.
81-93-99. 86-01-75, po 17.
293!'>1/2971<1 g
KROJCZY przyjm~.e pracę
P'O polu<lnf,u. List.Y
29586
Bllll!'O Oglto6z.eń.

Kandydaci winni zgłaszać się w zarządzie

przy

ul. Złotej 23 w Kielcach lub do klerownl·
ctwa budowy, ul. Składowa .15 w lodzi, tel.
31-90-82.

Pi<>tr'kowskia !f6.

CUKIERNIKA nię. , 84-50-32.'

zatrud-

29560 g
TECHNIK buidowlany u- SPRZĄTANIE - raohun- PRANIE dY!Wanó'W.
kt. 34-10-77, Swiątnic!ki.
51-16-91 Madej..
prawn.lenia. duża prak27423 g
31082 ft
t:v<ka pooz.ukule pracy,
wydechowe.
Listy 29472 Biuro 0- MONTAŻ I IJll'ylrób boa- UiKil.ADY
rz;erLI,
Nowotki
163/163,
Nad!koila.
Judyma
20 (od
glosz.eń, Piotrkowska 96.
Kiańk.a. 86-21-41.
Tralktorowej), 1.nt. Myll'LPRZYJME pracę na over26589 g
kowskll.
29197 g
look. Za.trudn.le dziew!.arke ręc:zną.
Listy CYKLINOWANIE, la.kiie- MYCIE okien, lllP~tante.
rowanie, SQ-58-68, D:DI~
Raohiwl~l. 32-74-13 P.ro-29330 Biuro Ogl:os7..eń.
koWl'!kl.
28911 g
kopiń8'ka.
285~ r
Piotrkowska 96.
nMT
drzew.
PRODUCENT zleci przyj- LO~ Ó. 'YKI - napra.w a. SCINANIE
_
_
Wb;ianmyk.
DOSTAWCÓW SJ)Odnt
74
79 03
mowanie zl€:ceń telefo~ ÓJcuk. Tel. 84-42-80. .
·
28998 g
ele.p!Mlyeh, r~ nicznych. 38-05-99 War27484 g ~CINANIE d:rzew &l-T.i-98.
suiwa.
29337 g
~je 9kdep SosnoPRZEPROWADZKI
KloKJorod~iej-crzyk.
UCZNIEM kraw!.eck1m wlea, Tairo>wa lił.
stn-ek
8473-71.
·
28998
g
7JOStaną. tP.1. 11-17-21.
2911~ I •
30320 g TĘPIMY ~e. robac29400 g
zlecenie
twio.
Gwairancja. Ra- NARTY ,,Trle'Oire lS>" PRZYJMĘ
chalupni::two, NAGROBKl przyJm~.
tet 43-39-32,
chiunlrl. 52-03-14, Kowalllllll leni 11 na narty 1'1'!5
Zglerz-Kurok, Powstań
'Po() 14. Pietiryni'k.
lik.
29831 I
-183. 67~80. 29200 I
ców ~ą.sikich !!a m 31.
~g
29457 g
PRZEDSIĘBIORSTWO ZaGINEKOLOG - codzle<n~ - · • • " ' • ' " - • • • ••
~an!=i~ posiad·a w.:olnie 81-97-56. M:a·lchers- =:~:::11:= ·
kl.
30946 g
noe moce 01"'()d'll·~cylne
na wylronan.le ·prac od- PRACOWNIA RTG Lódź.
1ewin!cz:vch metal! ko-NaW'l"O't 2 A, tel. 33-26-79 SWATKA - za~rasza 111... 2JAGUBIONO legitymację
loro~. Tel. 14-14-03.
~z. 9-lfl wyko·
motnych.
PlotI"k<>ws:ka
.tiudenok.I, 62116/U~ To2941~ I'!
nuje
w krótkim term-i133.
25'7-01 g
man: Ja!llle>lsiki. 29!5~ g
~LUSARZJ\ l toka'!"Zll nle badani.a RTG ukłarencistó'v
oraiz
uoz.. . du moC'ZX>we~. badania
n.iów mechaniki oofazHSG. zdjęcia
kostne,
VhW"~ffU..m"hZl'"~U~
d'Owel - zatrudnle. Wioklatki p!a-siowej, zębów
roni·cza 7.
2941'2 g
or.aa: lnine RTG. badaFabryka
nia 8'PecJaHstv=e.

„

-====:::-:,;;
.... „.•.

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

29710 g

GINEKOLOG -

codzien-

nie 16-HI, Miolciewlcza

?.W:"'!M -

Kubasiewicz;,
36-85-~.
2722'7 g
BIURO Us1u.g - J)OŚI'ed
nLctwo w obrocie !okia- "ElSKUL..AP" - EKG u
pa.cjent<'. Tel. 32-27-82.
lami, innymi nieruchio26660 g
mościami mgir Matu.zalKuźmiński
ski.. mgr
ZA:PRASZAMY do ko:n:y32-18-08. 22-go Lipca 12.
1 tania 1 nas:i.ych usług.
28014 g
Oferujemy: llabiegii koMASZYNOPISANIE
smetyCZJne.
maniouire.
RY'bak. 32-30-36,
pedicu.re a także pięk
262'11 g
ną opaleni:zmę w rolaPISANIE podań, pozwów
rLum. Gabinet Kosm~
tyczny
„Manhattam",.
w sprawach są.dowych.

13,

U.~dowych.

Roosevelta

P!otrkow~

Wie1f;US

5,

tel.

36-83-66.
29427 g
nabijanie

PLISOWANIE,
nap - k:rót~ terminy,

Deotymy

43-09-09.

kawalerkę

kupię. Listy 2933B Biluro OafoS'Zeń Piotrkowska 96.
MIESZKANIE
jedno-,
dwupokojowe. chętnie 7:
tele.fonem - ku'!>lę. Listv 29436 B im·o Oitl<>srJeń.
Piotrkowska Ile.

M- 3

...............
-··,.,.......
····•--1-•
...,.,„.___-.
.„...,,.,
„....
.. ,,......

ŚwierC2lewS'kL

30,

36-00-60,

k!ewicz.

204/210,

&yman30039 Jf.

Urządzeń

~

Przemysłu Spożywczego

.~

„FASPOMA"

~

~
~
~

~

ZATRUDNI PILNIE

~
nćt dobrych warunkach
~
S
INŻYNIERA
§
§ o specjQlności spawalnictwo. ~
~ Chętnych prosimy o zgła~zanle ~
~ się
~

~

w dziale spraw pracowniczych, ul. Pojezierska 97, tel.

51-23-81.

6295-k

~
~

§

~hW~~

•••••••••••••••lli;m:ll,..!Drml&••••••••••ni••

29494 g
TEL.EJPPGOTOWIE,
R()..
a.lak. 43-:1!8-67.
211!1~ !(

„RUBIN"'. .,Elektron" telepogotowie, 74-93-42,
Stelte-r.
~ g
TELENAPRAWA.
Bl'7Xlrrow·Lca.:.
33-16-76
33-13-89.
3()312 I?
VIDEO-KAM. fLlmowanie
Janus .
78-47-84.
~83 g
FILM O W ANIE
k.ameirą
video. !51-M--24. 38-06-67
Radom!llrl. Pl10trkow1lka
142.
8M2 !!
WYPOtYOZAt.NIA sprzęl>ll audtiow:Lmad11.eipo i
mdlbo1riom(>utieroweeo.
low!Mkl, tel. 51-03-58 .
UI'OC"ZY!lrOOki,

~ Łodzi. ul Wólczańs!<a 128

znany producent atrakcyjnych wyrobÓ\\
dziewiarskich, uruchamiający obecnie nowe linie
produkcyjne

1178 ft

PAL/8JlOAM - prz.e.trajam. Int. 1\oba.klewl.C'z.
'8-94--M, Pl_.bomków
s.
3004!5 g
MYCIE ole!-. 11-58-96
Młku~skia.
30981 g
MYCIE (łklen. Racmmki .

ZATRUDN

Sc!ubeł.

M-87-M

· IOMl g

•

MYCIE okl•n. IC>rQta.nie

""'-'rz.

Instytucjom ra-

ehunld. W!eclca, 74-TT-94.
300M g
PRANB d.,._n6w, W"!lda&ll111. tapicer.kil me-

•
9
•
•
•
•
•
•

iiodA

111.\e•· Rachunki.
11-18-18_- Orześkowiiak.
.
31182 g
'WYOI6ZANIE, d.rzwl helrmonl ~e. zamki!, bło
~y. unazeln1a!!Ae, sa-

plnkil.

81-~8'f.

ZAPINltt.

bla,

29MT g

p~róbka

um!tilt,

A.rba~ł'.

SEZAM

s.tr-

ami-.

m.ńB'lrd

-

o-

'8-3'7-7'7.
~ g
wYOlazanle.

zabKl)!ecJ'Jlll!lłe

•

d~

blokady). Monala;rmowych,
skryttelt sejfowy<ch, dnwl zewnętrz.
nY'(lh.
drewnlanyoh
•talowych).
Rachunki
Instytucjom.
~2-91-82
Kalinowski.
30884 ~
ANTYKOROZYJNE 7!8.beztileazan!e
na go.r11,co.
nadkola. Brost. Pokła
(blaeha.

8

tat systemów

Ą

pracowników o wysokich kwalifikacjach,
oferując atrakcyjne wynagrodzenie,
na stanowiskach:
szwaczki - w tym: rękawiczarki, stebnowa·
czki, overloczki,
dziewiarzy interlockowych,
brakarki klasyfikatorki,
prasowaczki,
lagowaczki-sortowaczki,
stolarza,
murana,
elektro:nontera;
robotnika transportu wewnętrznego
oraz
specjalistę ds. cieplnych i wodnokanalizacyj·
nych,
mistrza dziewiarni interlockowych.

Zaktacly Z!łpewntają wszystkim swoim pracownikom oraz
Ich rodzinom bogaty wachlarz świadczeń socjalnych.
Warunki pracy I płacy do omówfonla w dziale kadr
I 11zkol{!nfa, ul. Wólczańska 128, pok. 10, tel. 86-64•55 we·
wnętrzny

233.

Nie 1atrodnlam1 os6b po tam:>wolnym porzuceniu poprzednlero mlełsca pracy.

dowa 48, t.el. 94-38-08.

19712 I
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~rów z.atW'ierdz.ila
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M'll'lJISPt't:>iekt
przepisów
wykonaiwc:z.yi:h
do nowego prawa lokalowe~. ~tóre z.aczm1e obow'ązywać
od noweg>o roku Dla bakiego miasta jaikim Jest Lód:t,
mająca w
swoich zasobach ok. dwa i pól tysiąca prywćlltnych kamienic czynS7JOW'YCh, =zególnle Istotna Jest
decyZja o PTZY'ZllaD~l\l większej pomocy tilnansoweJ na eksploatację
i remonty tych budynków. Według
obowiązujących
jesTJCZe pf'WPisów
wlaśaiciel kamieni-cy miał prawo
Tam, gdzle niedawno 1łaly jeszcze dtwlr! budowlane, llzllłaJ bb'·
zwrócić S·l.E: oo wYdz.ialu gospodarnczy elewacją piękny budynek szpitala gl!nekologlczno-połoflnlm:e
ki klomuna~nej
swojeg\C) urzędu
r• CZMP. W jrodku łrwaJ„ osła.tnie prace wykończeniowe.
d'2lielnioowe11JO o ud!Zfelen.!e mu ta(Z. Ch.)
kiej po.mocy rarz: na trzy lata w
Poł.t A. WACB
wYOOkoścl 140 tys,
zł.
Wiadomo.
te wobec rosną.cY'Ch kos:z:tów ek~
ploatacyj.n ych i usług remontowych
taka kwota nie stanowiła wyoratnej pomocy. M!imo wszystko ltozba
i roduj skiall"Ji( kierowanych do reda lrell pod adtre.sem właścicieli domów §w!adczyla w wielu W'y"t>a.dkaoh o opieszałości badf nawet niechęci "mamdeni=ilków " dio ~leki!
nad swymi maijątlkamł.

Delegacja kobiet Jugosławii
z wizytą w Łodzi
/

Wczoraj przyby~ dio Lod.z.t trzyosobowa delegacja
której prz.ewodniczy Tilka Błaha - cz.łonek
prez.ydium konferencji ds. aktywności iawodowei kobiet Jugosławii.
Dwie pozostałe cztonkl·n ie to Svetlana Pesió oraz Margit& Lallć
-Terzió.
Jugosłowianki serdecznie ro.s·t aly powitane przez przewodniczącą
Zarządu
Lódz.kiego · Ltgl Kobiet
Po1s1dch - Jan!.ne Suską-Janako
wską w sledz.ibiE' on?anlz.acjl kobiecej_
W godzinach poobiednich
zlotyly wlzyte w KL PZPR gdzie

zostały

przyjęte

pr:r.ea 1ekretaT2lll
Grzegorza Misiewicza. Potem
nastą.pilo spotkanie w Kraszewie
z. radą wojewódzlkl\ kół &OISiPodyń
wlejs>kich.
Dził.

w d•ruglm dniu pobytu w
Lodzi. goście zwledz.ą Szpltal-Pomn!.k CZMP oraz złO'Żą kwiaty pod
pomnikiem Martyrologii Dzieci. Oczekiwane są tet w ZPP ,Feniks'', Wieczorem w Teatrz.e Muzycznym obejrzą operefilt41 ,,Ptasznik z Tyrolu".
(ku)

Gz t iest

Telewizyjne
forum
u llstopada o rodz. 18 Łódzki O•rodek Telewizyjny organizuje telewizyjne forum, w którym na pytanla łodzian
dotyC'1:ące runkcjonowania miasta 1 województwa, odpowładać będą miedzy tnnymt prezydent Lodzi Jarosław Pletrzylt, przedstawlclele Rady Narodowej Miasta
Lodzl. a także członkowie Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego Od dziś
at
do soboty pytania motna zgraszać
pod nr telefonu 36-16-35
w
godz. od 9 do 17
oraz pod
nr
36-10-43 od 18 do 19.
11

Schneider dnektor handlowy
PUPiK „Ruch" oraz .Józef Tomcza.k
dyrektor Zakładu Sprzedaży
Wyrobów. Tytoniowych nasze miasto otrzymało w paźdz;temiku kilkanaście milionów papieros,ów wii;:cej nit przewiduje to roz.dzleln~'k.
Na przykład w ub. m1esii;:cu wypaliliśmy (czy mote raczej kup!liśmy) 17 mln więce1 „Rad<Jmsklch" milion więcej ,Mocnych"
i 16 mln więcej .,Extra Mocnych" Gdzie są. wiE:C te papierosy? Dyrekitorzy
Schneider 1 Tomczak
twierdzą, te palacze kulluią
papierosy na zapas d06tawy li\
nierytmiczne, wiE:C gdy spotka się
swój ulubiony gatunek,
zamiast
paczki czy dwóch kupuje sit: karton albo dwa, bo wiadomo - ten
towar nie ulega zepsuciu.

z papierosami lepszych gatunków jest Inaczej - stanowią one
zaledwie 7,8 proc. oalości produkci'I papierosów kraj"""'ch. Spo~„,
wodowane jest to ogranic:r.onyml
z;dolnośclaml produkcyjnymi. czyli
po prostu trudnościami z zaopatrzeniem w materiały niezbędne do
nrodukcjl, tak1le jak bibułka, acetaty do filtrów celofan. Zreali"ZIOwaino jui w__....le przewidziane
cr~,~•n
na ten rok dosta~ kontraktowe
„Gentów". „DS-ów" I „Rlvler'°,

IZiSmii:,i~;:::liZiZ~~;::M:m-s;::~...~"

ri„.„

WYZNACZONO TERMIN
PROCESU MORDERCOW
POBORCY
Przypominamy takty: 17 11tycznla 1986 r. II Urz.ad Skarbowy w
Lodz.i powiadomił szefa RUSW
Sródmieścle o niezgłoszeniu się do
ta
bo
s ~
z
pracy s rszego P<> rcy te,ana ·
21 stycznia znaleziono na torach kolejowych w okolicy Lipiec
Reymontowskich l Rogowia wal!zki z kończynami I glową. Tulów
znalez.iono później w mieszkaniu
Marii Marek (27 lat) z którą mies.zkał 39-letni Stanillllaw M!chalS'kl.
Do niej właśnie przyoszedl pobor-

u.

TELEFON ZAUFANIA dl• kobiet
z cląłą probJemowlł czynny w
dni powszednie w 1odz. U-21
nr S'l-ł0-33.
ANONIMOWI ALB:OROLICY
tel. dla ludzi 1 problemem al•
kobolowym - 11·31·«2 (poniedziałek piątek 11-18).
WSZYSTKO O AIDS - IS-81-H
w godz. 15-1.
'l'BATftT

WAZNB TELEFONY
199
'98
Błl

~S-15-19

Informacja koleJowa
Informacja telefoniczna
Iulormacja PKS
ow. Centralny
1urormacJa kulturalna
Informacja PKO
Pogotowie wodociągowe
Pogotowie enerretyczne:
Lódf Pólnoc
Lódt Południe
Pogotowie gazowe ·Pov;otowle

36·55·55
11s

31-9'1-06
SZ-81-03

ss-sz-11

78-SS·ł&

u-st-35

Tł-28-19

1ł·S5·%SI Tł-ff-Ili 192dtwlgowe 1
H-ł0-11

11-n--.

TELEFON DLA JlODZICOW
31-21-99 - porady wychowawcze czynny od tt011ledzlalku do
piątku w 1ods. lS-lL

••&**

WIELKI -

godL

hiszpański"

NOWY zary0

lt

„ W1ecz6r

-

Mieczysława

Kożueha.

Z©ty Klrzyt Zasługi! obrz.ymali:
Aurelia Bocheńska, Henryk Kostrzębski,
Kazimiera Kaźmierczak,
Włodzimierz
Michalak, Bolesław
Malec, Tadeuss Szpicer, Zdzisław
Snarski i Włodzimien: Twardowski.
Srebrny Kr.cyt Zasługi Andrzej Bartczak,
Józef Jaworski,
Henryk Janiak., Edward Marczyk,

Próbując sprzedać

w stoiSJtac!h
.idepów
kilka butelett po moonych ~run
kach. slY'szymy zwYkJe IJ1"0Ś~

z a1koholem lóc!W c.h

żeby l!Jupić eh~ jedną peln2',

10-17

BISTORU MIASTA l.ODZI
(ul. Ogrodowa 15) godz. 11-11
WLOKti,;NNICTWA
(Piotrkowska
282) godz. 9-lT
SZTUKI (Więckowskiego Ili
godz. 11-lT
MIASTA ZGIERZA (Dąbrowskie
go Zl) godz. 11-11
MIASTA PABIANIC (pl. Obrol\cóvr Stalingradu l) godz. 10-11
WYSTAWY
GALERIA SZTUKI WSPOLCZE!lNE.T (Wólczańska 11) godz. 11-11
malarstwo M. Dawidziuka
OSRODl!:K PROPAGANDY SZTUK.I
(park Sienkiewicza) godL 1111 XYLON
wspc)lczesny druk
wypukły
z RFN
GALERIA KONSTANTEGO MACKIEWICZA (Moniuszki I), godz.
12-18

GALERIA BAł.UCK'.A (Stary fty•
nek 2) godL 11-11 akwarel•
O. Perlina
• .l •
zoo - eąnne od I do 11, k do tł.IO
OGROD BOTANICZNY - OSS'llft1
od godz. t do anrolcu.
PALMIARNIĄ. czynna (Opr6cs
pontedztalkÓW) w lodz. 10-1'

•

Osta.tnJo w rłównym wydaniu
DTV mamy sporo rozmów 1 luminarzami naszego życia gospodarczego na temat II etapu reformy.
Ponieważ jednak nikt
w tym programie
nie panuje
nad
upływem
czasu,
daje się im coraz / mniej motUwości powiedzenia czegoś sensownego, bo dziennikarz ciągle
pogania i przerywa. A może ograniczyć sio tylko do tego, JJ,,
owi goście podawali imię, nnwisko i funkcję.„

• • •

UDANY POSCIG
ZA Wl.AMYWACZEM
Funkcjonariusze • komisariatu
MO w Stryiklow!e w nocy .z 1 na
2 lis<tie>pa.da zatrzyma.U po pościgu
36-letnieii.o Zenona R„ mles:zikańoa
Gl!owna, który włamał się do jednego z mieS7l'kań w Bratios71ewicach. Lupem włamywacm padla
m. In. biżuteria wartości 75 tys. zl.
0 g ó!em wartoś1:,_ sk1'adz:onych rzeczy oceniono na 250 tys. zl. Część
p!"Zledmiotów, wartości 60 tys_ zl,
odzyskano i zwrócono właścicielo
wi miesrzJkania,

Pcywabna piekarnia przy Zielonej. 30 jest p0 drodze wielu
łodzianom.
Jej
uay1ruowa.nie
przy przystanku tramwajowym
sprz.yja dokon)"Waniu zalt'llpów,
tym bardziej te chleb jest tu
od świtu.
Wszystloo bY'loby dobrze rd:rby.„ Właśnie. gdyby nte obyczaje obsług!
które oburza.je.
klientów, Na p.rzyklad na pyta.nie - dlaczego plekar:z.e dos.tarcza1ą chleb nie w bLalych
fartuchach , a w brudnycll ~we
tra eh, e ksped len tka odpowiada:
Jak sle pani nie podoba. niech
pani tu nie k;upuJe.
Proste,
ora1wda?
Inny przyiklad, Kolejno ntan!e: Dlacze-go d!Zis iaj ch.teb taki słony?
- No 1 oo sle staro? 'P\ekan
sle up\l i chleb pl"7Jeso1Lł.
Nam się zda1e.
te obsługla
także prresolila.

--~
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KINA
- „.Tak to 11141 robi w
Chicago" - USA od lat li godz. 10, 11, tł, 18, 18.15. Seans nocny filmu przedpremierowego z czytani\ ltstlt, dialogową:
„Betty Blue" - franc.
od lat 18 - rodz. 20.30
IWANOWO „Cudowne dziecko" - pol.-kanad. b.o.
god1.
tł.SO,
11.30; „Potegnanle"
radz. od lat 15 godz. 18.30; Seans nocny filmu przedpremierowego :1 czytaną listą dialogową „Blue 'velvet" USA od
lat 11 - godz. 20.ae
PRZEDWIOSNIE - „.Tale w 1114
robi w Chicago" - USA od lat
111 - godL 15. tT, 1t
POLESIE - „Pasater w kajdankach" - Chiński od lat 15 godz. li, 11.15. Seana nocny filmu przedpremieroweg o: „Czama
wdowa" - USA od lat 11 godz. 20.30
WLOKNIARZ - „Ml8ja IPecJ•l·
na" - pol. od lat 11 - godz.
10, 11.15, lł.30, 18.łS, lł; Sean•
nocny filmu przedpremierowego z czytani\ listą dialogowi\ „Betty Blue" - franc. od lat
18 godz. 21.30
WOLNOSC - ;.Wielka draka w
Chińskiej
Dzielnicy" USA
od lat t:I
godL 11.11, li, 1,,
„Wierna rzeka" - poL. od lat li
- godL 19.
WISI.A - „Pół brtem, pól Hrlo'
USA od lat 1t godz. 10, li.IO,
15, „MóJ przyjaciel :h.r•n r..ap•llY!l" - rads. od lat li - goas.
17.SO, •
ZACBtrrA -

Hani

181Dlm14lą -

Jodz. 10: ,Powrót !tyllła"
radz. od iat li godz.
lJ.111
„M1.9'a" - ans. od lat 11 -

1odz.
lł.30;
"Nleoczeldwana
zmiana miejsc" - USA od · lat
15 godz. 17, 19.30
SWIATOWIT - HOTELOWE
„Nieoczekiwana zmiana miejsc"
USA od lat IG godz. 11, 19.30
STUDIO - „Swtadek mlmo woli" USA od lat 18 godz. 17, 19.
STYLOWY - „Między ustami a
brzegiem pucharu" - poi. od
15 godz. 16.43, 19
TATRY - MALE STUDYJNB
„Proch" radz. od lat 15
godz. li.
DKM - „Der1u Uzala" radz.
godz. 18. 111
OKA - „Klasztor
Shaolin"
. Hongkong od lat li 1odz. 8.30,
11, IS.SO, Ul, 11.30
GDYNIA - Kino non ńop
od
godz. ł-22 „Poszukiwacze zło
ta" - rum. b.o.
HALKA -„Mlodoś<! Piotra"
NRD-radz. od lat li - gocu:. 11.
MLODA GWARDIA - „Mewy" poi. od lat IS godz. IO, U.30,
lT, „Jesienne dzwony" radz. b.o.
godz. 12.13; „Próba wierności" radz. od lat 15 godz. 19.30
l MAJA - „Biały murzyn,
poi. od lat 12 godz. 18, „Prywatne śledztwo" - poi. od lat
18 godz. 18
POKO.J - Seanse Hmkntęte
godz. I.SO, 10.30, 12.30, „Seksmtsja" - pol. od lat 11 godz. lT,
19
KOMA - Beansa umknlęte
godz. 10, 12, „Niepokonany"
radz. od lat IS - godL
15,
„Pociąg do Hollywood" pol.
od lat 11 - godL 1T, lt.IO
IWIT - „Ballada o walecznym
rycerzu Ivanhoe" _ radz. od la1
11 - lodL 18, „J:uropejska historia" - rad„ od lat 11 gods.
11.

TATRY - „Pan Samocbodzik I
niesamowity dwór" - poi. b.o.
godz. 15. Pożegnanie z tytulem
„Miasto kobiet" - wl.-tranc. od
lat 18 - godz. n.,, 19.30
APTEKI
Nlclarnlana 15,
Dąbrowskiego
89. Lutomierska 146. Olimpijska
1 a. Piotrkowska 61.
Pablanl<'e - Armil Czerwonej T.
Konstantynów - Sadowa 10,
Głowno Lowlcka 63.
Aleksandrów
Kościuszki 4,
Ozorkńw Armil Czerwonej 6'1,
Zgierz - Sikorskiego 18.
Dąbrowskiego 10.
DYZURV l!IZPITALJ
Chirurgia urazow11
- Szpital
Im. Jonschera (Mll!onowa 14)
Neurochirurgia - Szpital
Im.
Kopernika (Pabianicka 62).
Okulistyka - Szpital Im. .Ton•
schera fMlllonowa 14)
Chirurgia d7Jecleco
• Szpltltt
Im. Konopnickiej (Sporna 38/,0)
Laryngologia dziecięca - SZt>I•
tal
Im. Konopnickiej
(Sporna
36 / 50)

Chirurgia
azczękowo-twarzowa
Szpital im. Barlickiego (Kopclń•
slr!ego 22) .
Laryngologia Szpital
Im.;
Pirogowa (Wólczańska 195)
Toksykologia - Instytut Med;voyny Pracy (Teresy 8) .
Wenerologia
Przychodnia
Dermatologlcma (Zakątna ff)
Doratna pomoc okulistyczna Ea•
polskiej 1 - Gabinet czynny od
lT do 'I rano w dni powszednie,

w dni wolne od pracy

Tel. '3-39-71 w. 88.

całą do~

DZIENNIK f..ODZKI• - dziennik RobotnlczeJ Sp6ldzłelnl Wydawn.lcsej „Prasa-K1lątks-Rach•. Wydawca: Udzkle Wydawnlcłw. Prasowe,
Udł, at 8lenklewlcza 31ł. Drnk1
P;asowł ·zakłady Graflcsne w Lodzi. Redaguje kolegium Redakcja: kod 90-103 ł.6dł. al Piotrkowska 96. Adres pocztowy: "nv•
ł.6dł, skr. poczt 89. Telefony: cen-

trala: 32-93-00 (łączy 1 wssyatklml działami). Redaktor naczelny: Henryk Walenda 36-45-85; zastępcy redaktora
naczelnego: 84-06-15 I 33-07-26; sekreta n odpowiedzialny
1 n sekretarz: 32-04-75, 1prawy miasta: 33-łl-10, 33-37-47: społeczno-ekonomiczne: 32-!8-32, 33-10-38; fotoreporter:
33-78-97; kultura I oświata' 36·21-60; spori: 32-08-95;
d:a łączności 1 czytelnikami. lnterwencJt I Telefon Uslu rowy: 33-03-04; IJ'r&W'J terenowes 112-!3-0& (rękopls6w nic
nm6wlonych redakcja nie IWt'aca.).
ftedakeJa nocna:
7'-72-01 1 74-71-30 Ogłoszenia I nekrolod Biuro Rek lam I Ogloszeil, Ł6dł, al Piotrkowska 96, teL 36-49-TO i aL Sienkiewicza 3/S, te1. 32-59-11 (za treśó ogłoszd
redakc.J:\ nfe odPowlada). Warunki prenameratJ podają od dzłały PUPIK RSW .Pran-Ksll\:tka- Rach" oras o4powfednte
arzę4y pocztowe.
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!nacz.ej paru zza lady ma klowt z rozliC!'L'elliaml. Propon.ujemy spore kwoty m.a.rru>W8111e na
kLepskle plakaty -.n.Jnoalkoholowe. k!tóre nlkog:o n ie 21!liech~
ją prz,eamaczyć na dodaitkl do
pensji sprnedawczyń tak,
b7
mogiły one wresz.cle dac! nam
20 czy 30 :rJ be:r. swych próśb.
Mote llo minimali7.l!Il. ale k:tót
się opr:z.e namowom kobiety?

ca wyegzekwowa~ fr.ITWD• orzeczoną przez kolegium.
Oni oboje zamordowal\ pobor~.
ograbill go i. pieniędzy wcz.eśniej
zainkasowanych (kilkadz.iesiąt tyW skleµle „Kryszta.l" przy ul.
sięcy), z~arka . sygnetu i 100 doPiotrkowskie.i w ' Lodzi wYstaJarów.
Zwłoki
rozkawałkowali
wionc są w witrynie dwa lustra
prz.y pomocy noży siekiery I pień- na oko identyczne. Róinl je
ka. Głowę l kończyny wywle:tli w
tylko cena: do jednego przywalizkach i wyrzucili z pociągu.
pięto kartkę '.1. ceną 167 z1, do
Kiedy wracali po tulów - uciedrui;-lego - 175 zl.
kli. dowiedziawszy się, te jest u
WłamyWacz w a~ie. Cz.eka gi<>
Proponujemy pne,frze6 slę w
nich mlllcj.a. Uji;:to Ich po roze- roz;prawa sąd:owa.
(j.kr)
obu. Być może jedno Jest zastaniu listów gończych. Oboje zoKRADL KOLA
rzarowane •.•
stall poddam dlugotrwałej obserSAMOCHODOWE
wacjl sądowo-psychiatrvcznej. Nij
31 pa:tdzier·nlka funkcjonariusze
dawno śledztwo zostało z.amkniE:- z kompanii patrolowej WUSW w
te, akt oskarżenia !formulowany I Lodzi zatrzymali 29-letnlego Grzeprresla:ny do Sądu Wojewód?Jkie-1 gorza W. Skradl on sześć kól sago. Proces wyznaczono na począ- mochodowych oraz inne akcesoria.
tek g>Midnl.a.
Kradzione kola &prz.edawal na Czer33·4MO, 33·37-41
(zt) wonym Ryn'l m.
(j. kr.) - ' - - - - - - - - - - - - - -

BAŁTYK

HUZEA

+:w

.•na

il.ie Istni ejący język jugosłowiań
ski, pannom, które odpowiedzą
na ofertę rad:!limy poohwall6 114)
biegłą znaJomośc:ą języka szwajclarskiego lub belgijskiego.

Wero.raj odbyło się 111'oOCZYSte plenarne posiedzenie Zairządu Wojewód'Zlkiiego Zwiąizk:u Imv>alidów Woiiennych PRL w Lodzi. oorgainizowane z okazji H roc::mky L.WP,
70 Roc!Znicy Rewolucji Pa:td!Ziernikowej I 89 rocznicy
U7iysk!ania

ZkronikiM

___.

30 i niepalące) •Woją majomośoią języków 1zwedzkiero,
angielskiego I„. jugosłowiańskie
go. Ponieważ pa.n Arpad

Ponadto 13 osób ot=ymat0 Honorową Ockzm.aikę Miasta ~. zs.ś
42 osoby medale „Za udzial w walkach w obron•i e wla.d7lY ludowei''.

no loombatantów wywkiim.l odrmaC'rel'li.amd państwowym1.
KTZYt Oficerski Orderu Od:rod2'Jenl.a Polski ot~: Fell.ks Stasiak, Zygmunt Zawadzki, Michał
Na.del, Ryszard Dąbrowskt l Józef
Mal cen.
K'.Jrzyt K.a.wałerskl Orderu Odrodzeni.a Po'Lsk! - Franciszek Ma.cander, Stef.a.n Sznajder,
Stanisław
Perozyiiskl.
(J. kr.)

.....

lał

Poniewai nie pod~ega dy..skusjd
stwierdzenie, że stli.n techniczny
prywatnych
domów wLel<>irodzinn.ych jest zły, dlatego warto chyba podp0owied7l!eć
,,.kamienicznikom", żeby z.decydowali siE: postę
powa~ według man ej zasady: jeśli
dają to bl"7Jeba brat. Potem p<>7JOStanie Ju.:t ty1'kio kłopot - skąd
wziąć wykon.aswcę. Ale to jut :rupelnie inny prolblem.
W.M.

przez Polskę niepodległości.
W czasie posleduAmLa uJrono.rowa-

:-=

C; ?' .... ~

W gablocie , Biura Matrymonialnego „Romantica"
(Piotrkowska 102) 38-letni mieszkaniec Szwecji, pa.n Arpad Santa
wabi polskie panny (tylko do

czystość dekoracj.I.,
odrmaczenl~i chał Adamczyk, Alllla Krusińska,
państwowymi
zasru1Joinych m!esz... Andrzej Mielcr.i:a.rek I Krzysztof 01!tańców Bałut.
cza.k.

Krzyt.em Kaiwal'erskilm Orderu
Oclirodze111·ia Po1Sk1
uhon'Oa'QfWalOO

T t

~.zmz:mn:;-· ~

I

Ha•

HlSTORll RUCHU REWOLUCYI·
NEGO (Gdańska 13) godz. 11-lT
ODDZIAL RADOGOSZCZ (Zgierska lł7) godz. 9-11
ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRA•
FICZNE (PL Wolnoacl lł) godz.

•

..-..

mógl cale 500 tys. wydać na remont, ale jcśl" skorz.ysta z pomocy fmanoowej dla pokrycia bieżących ko5ztów ekspl~
tacyijnych (co p~wtid!llją przepisy), to na rem>Cl'Il.t
zostanie mu
mniej - rozważa z lrolei prezes
Zrzeszenia Właścicieli I Zarządców
Domów, Zen-0<n Fiszerowlaa.

""~ ~1... -~=~

rodu" (występy gościnne
nackeho Dlvadlo).

JodL IT „Dam)' I aa-

MALA SAL-' - lodL 1' „Sclllb'
nadzór"
.JARACZA - loda. l1 „Pan 3„
wtalskl"
MALA SCENA - aods. 11 „Tuła•
cze''
TEATR T.11 - lodL Ił.li .,Jl_..
minjp"
POWSZECHNY - lod.L 10, li „Nledźwledt kl'61a Gnlewobora„
MUZYCZNY - gódL li.SO „Pta•
sznik z Tyrolu"
ARLEKIN - godz. 10, lT.SO „O
„Skrobku, krasnoludkach t
•
sierotce Marysi"
PINOKIO - gods. li, lUO
„cnom" <1oac1nne występy ftatru Lalek s Tiqm1enla ZSRR).
STUDYJNY - godz. 11 „Tragedfa
Włodztmters
Majakowski~
TEATR 71 - lodL lt „Góry D~

,.. „

sądu

-•-a:= "'>,...... "" 0

.: '; - '· -b.LL •·--„-

bę<Wle

Z

je.ce bardzo malą Uośc! nikotyny,
niearomatyzowane , z filtrem acetatowym, produkowane w dwóch
rodz.ajach - krótsze , I kln1 siz.e.
W llstopadzle trafi ich na rynek
ok. 17 mln sztuk. L6dzka Wytwórnia Papierosów zapowiada natona·t omlan mi.portu „Yugo" ina ra- miast Jeszcze w tym kwartale sezie nie będzi e
ze względu na ri41 Informacyjni\ „Nei:)tu.nów''.
brak dewiz. Być mou w grudniu
A my w dalszym cl.,gu uwatado.c;taniemy jeszcze trochę „Wiarumy, :te najlepszym rozwiązaniem
sów".
dla
palaczy, bezo<kutecl'lllie poszuCót wlęa mają robi~ cl, którzy
chcieliby truc! się lepszymi papie- kujących swoich ulubionych parosami i Do kiosków trafiają jut pierosów, jest po prostu... rzucie!
plerwsze dostawy poznańskich „0- palenie.
pall"
są to papierosy zawiera(bar)

z

ofel

okaz.ja 70 rocznic.J Rewolucji Tadeusz Majerski, Zbigniew MostoPaździemi1rowej w Muzeum Hi&tio- wicz I Roman Zwierzchowski.
fJe w tym rii Mi!asta Loda.i odby la 11.ę UTOBrąrrowy Krzyt Zalllugj. Mi-

prawie
wszy~tkle
urzędy
d:Zlielnioowe w nascym mdeście nie
wykarzy\Sta?y
prz;e?Jnac:ronych na
!>en cel funduszy. Na Bałuta.eh takle bemwrotne pożyC2Jki f)1"Zyznano na 62 budynki a.le w ~asie
J)<)'T_;0stal-o leszcz.I'> ponad 13 mili.onów. o które nilkt nle poprosił. Na
Polesiu wycltano osiem miillonów.
a nie wykorzvst.ano siedmiu miMonów zl. Na Widzewie gioopoda.rka
lromuna1na dyslXmowala kwotą 5
mln 740 ~. zl, a po;tye7:kl poch?onf'łv tnv mln
Na GórneJ do
nocfalałn bvl<> sled~m mlin z cz.e~
ml:n TX'<7J()'>tana w k.a.sie urzę-

TELEFON ZAUFANIA - IS-l'r-11
w dni powszednie w godz, 11-'l
w dni wolne od pracy eałlł C10b41.
MLODZIEŻOWY TELEFON ZAU•
FANIA - ss-so-ss - od ponl•·
działku do Pllłtku w 1odz. I l -

Pogotowie Ratunkowe
Strat Pożarna
Pogotowie MO
Informacja tlutb1 1drowla

Tylklo w Sr6dmldclu, ~'Zlie
stoi W'iększ.ość prywatnych kamienic. wykorzysta.no
niemaJ całą
k·woti;: tj. 18 mln zł.
D!aiczego, mimo kiepskiego stanu
budynków, Ich wlaooiciele tak niechętnie sli;:gali Po mal, bo mała ale - gotówkE:?
Zastępca dyrektora WGMiR UML
- Jerzy Malec móW11. t.e od dwóch
lat lcrąfyła wśród wlaścicieli wersfa o w!ęk57iej kwocie, Jaką rudmL
nlstracja mia.la pt"2le7l!laceyc! na r~
monty. Mówiło s·IE: o 300 tys„. TymC"Lasem decyzja
Ra.dy Ministrów
mille zasiroo'Lyła ws~tkich, gdyż
zdecydowano przymnawaic! na ten
cel pio pół mildona złotych. To p0wlnno wPlynąc! korzymnie na etan
~t!llrych domów.
Jeśli ki11mlen.ica jest dobrze
wyposarona technicznie, bo właścl-

a

- Tal!Jle pytanie l&daJI\ nam coraz częściej czytelnicy. Rz.ecz.yw~
ście, od dość dawna jut w kioskach ..Ruchu' motna spotkać tylko „dyżurujące · gatunki „Popularne", „Klubowe" I ,Lódz.kie",
natomiast
,Carmeny", „Zefiry'',
„Caro" czy choc!b7 „Radomskie"
lub „Mocne' SI\ prawdziwymi „rarytasami".
Jak pointonnowal:I nM Harry

1' !1'"0i:atltAMI

Wysta~ powted7lie~.

rok/U

diu.

