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ZŁOŻY WIZYTĘ

W POLSCE
a~e
mtn.i&Wa
zagraniC'2ll'lycli Mariana
Orzeohowsk:lego
w III deka•
d2ll.e liltlO!pad111 br. ofictalną wi·
"'14J w Polsce ztoty m!Jn.!stier
"1MW m~kmnych 1 handlu
AU11tram Wmiam Rayden.

Na

IPt"aW

Jak nas poinformował zastępca
dyrekte>ra RPK Lódź - Wojciech
Wltke>wsk1, brygadom pracującym
w rejonie Dworca Kaliskiego uda1o sie sk.rócić - 1 tak już k!rótką. bo mającą trwać dwa tyg<>Qnie zamiast planowanvch._ wcześnłej
siedmiu miesięcy - operacji: przekladania torów kolejowych na nowy wiadukt nad ul. Karolewską.
Zgodnie z ostatnimi .przymiarkami", operacja miała zakończyć się
21 bm„ który to termin - zważywszy na skalę prac
uznany

M. Orzechowski
w Phenianie
pl'Jl:Y1ade~

Polska pozostaje w MOP

roaimowy na temat

sbosumków dwu.strom,nyeh, aktualnel sytuacji międ2m1arodowej i inn,yCh
problemów
stanowiących
l)I:Zedm1ot wza ;em.negl<> z!llinter~
wanda.

Decydując

w 198? r. o zawiesze-

staną pr.zyc:zyny, które spowode>Polski z MOP, a wały podjęcie tych k'!"oków.
w 1934
r. n<»tyfikując
Uczes.tnicfJwo trój.cz,lonowej de:z;apowiedi \'11y&tą'Pie!Ilia z organiza- legacji polskiej. bz,n. pniedstawicJ•L, rząd PRL wielokrotnie podkre- c!eU rządu -pracodawców i praśliał. że Polska g«owa iest wzmo\\ić dzialal!Ilość w MOP. o ile u(Dalszy cią!l n.a lłr. 2)

ndu wsipółJl'l"acy

na~tępnie

ZDERZENIE
POCIĄGÓW
wynika z pierwszych d<?niesień, 5 osób zgi.nęlo I oo naJmniei 25 wstało rannych w wyniku katastrofy kolejowe3, do której doszło Wj poniedziałek w S7JWecji. 10 lun na wschód od portowego miast.a Ler\lln. Zderzyły się
16 BM. PRZEWODNICZĄCY RA·
dwa pociągi e'Upresowe. jadące z DY PANSTWA PRL, WOJCIECH
p~koocl!I okol<> OO km na god~ JARUZELSKI
SPOTKAL SIĘ Z
nę.
PRYMASEM POLSKI,
KARDYNAl.EM JOZEFEM GLEMPEM.
POOaraa spoi'kamia dolronano wymfany J)'()gil~ów. na temat
programu
reform ~eh i
2lW!.ąmnych z n.1m lronieamych rerorm gpołeczmyoh i ~ych.
W prooe&ie reform społeć7J!lo-gios
p.oda.reeych uwzgJ,ędinilme będą wa1
B ud\OIWQ Centrum Zdirowda Mat- runki fyciowe liudl?Ji stairych orarz:
ki-Polik.i odlwied7Ji1i 16 bm. przed- potrzeby r<mWojlOW'e iruod:Llefy.
stawiciele 8 lrośoiolów - ozllonków
od'd:ziaru łódzkiego Polskil.ei Riady
ElrumeniC'lJllej. z f,egio prmwodntczs,oym ks. Mairlwzem Wernerem.
Duchowni! zazna~m się z pr:zyeotowaniami do orzetr.az&nia P<imn ~k&-S7Jpiit.a.la do użytkiu. zWlledzm
obiekty. _w kit6t-yeh !non.tuje Il'!
~ n.a.jmni~J osiem ecbb ilflaeo
apam tAl1rę medycmą, spotkali\ etę w wYllli'ku katastrQfy dtwu.silni~
z dy>rekcją Centrum. WyrMJi.li u- weg,o samolotu loklal·nyeh liinli lot2111anle dlia Idei I realdzacjń tieg>O niC21Y1Ch „King Aln"". który l.'IOl2'.lbllł
- f.ak powledz:iał ks. M. Werner się w ponlec'b.lialek kolo Mladlson
- „najip;ękmiej~~ z p<>m·ników". w stanie Wisconsin. Samol<l't odbyWarto dodać. te ducbownJ i wY- wał lot z Chloagio do B.wa.boo.
zn.awcv lrościiolów wchodzącyeh w
Byiha bo już druga w ciągu 48
skład Rady Ekumenicznej. W'J)'la.cl- ~ocfain kaha&trof.a amer.yilQańskiego
li dotychezas na społeczne konto samolo!Jt.t pasate.rskde~. W nied!2';iebudOW'Y CZMP 300 tys. zł.
li: na lotn~S'ku w Denver w sta·n.le
uzyskał

cuz -

tlłda.uej
IP"OŻl\O

lłUIDY,

Fran-

mu śmiercią, zmusił go, Jak twierdzi
- do
dokon:a.nfa wspólnego na.padu
na salon futraa.rski w Tokłio w
1985

r.

4 1kM.dzdlone
dzieła Corota
odzyskano. Trwają poszukiwania. plą,tego obll&Zu, który wedlug wszelkiego Pr3M7dopodobieństwa. ma,Jduje alt: w
Japonll.
Już

PRZESTĘPSTWO

ZA

SOBĄ

DRUGIE

Sbinlcbi Fujikuma, któreg>o
· proces w sprawie krradzieży futer rozpocmynia się właśnie w
Tokio. oska.rż:vł w DOllliedziałe.k
F11ancuza Philippa-Emila Ja.mina.. Ił przeka.zał mu 5 obrazów
francuskiego l9-wiell'1Jlleg-0 malarza Camille'a Corota (skrJadzlonyoh we Franc.fi w 1984 r.)
z tą.daniem. bv Fuiikuma spl'Qledał je w Japonii
za 80 mln
~ jenów (PO'll:a-d !'i9fl tys. dlolarów).
Japończyk poznał Jamin·a , od9; adują.c ka.re
za inne przestenstwo we francuskim więzie
niu. Ponieważ udało mu się
spl"l!eda6 tylko 3 obra.zy I nie

PRZECIWKO BUDOWIE
LOTNISKA
Orpndzacja ekologiczna. „GreN11peace" :rJaprfOtestowała pnę
c' wko za.pewiedzlanemu pna
Francję W1!11owleniu prac J>r.zy
hudowie lotniska na.
Ziemi
Adeli
reJonle Antarktydy.
Jak oświadC"zył rzem:nik tej ori;.inizaojl w Londynie, projekty
budowy lotnlsk1' nre nWIJ8'14)dni.a.fą, kryteriów omrblny mieJsfl'OWe.f f.anny oo grt11zl 7}8.gladą
.znajdującej
sit: fam
kolonii
p'nqwin6w.
FMnenskl m.lnlsłer ds. telT·
torfów
zamorekłtih
B~

,„

Stw!erd7JOl!lO, te 111kruteomołi! refornl zależy od zespolenia wYSllków ogółu Polaków. w tym na
irrunoie PQSZIMlowama zaaad mo-rallnych.
~no 21 sa>tys.&.k.oj~ rocr.r>o\)MC
n'ad J)l'7JY~ll'li.etn
nawiązania
stosu.ników dyp!Qmatycznych miedzy - Polską Rmecząpo
!'PO'lLtą Ludową a Stiolieą Aposńol

C7lllcie

ską

or2

nad

pełnym

priawnym

urre~.Jowan·Lem sl'<>SUJ!lków
Koa.ści<Jołem a państwem.

mlw:dzy

Kiolora& wp.a.dł w po.§1,img ramolot .,DC-9". 2e osób zginęło 1 56
:rJOStało rum:ych.
Do tra.gecm
doszło
w czule
~townej zamieal śnldnej. przy
widoc.moścl do 200 metrów. Stiair·
tuj~ samolot
z]echal
z pasa.
l)n.ewrócil fit: na girz;bi et
l po
l)ru.byolu w pośl.izgiu
Okoro 400
mebrów ulegf dO!'lown·le pęk:n.tęctu
na brzy ~ei.
połnłormowal, le budowa
lołniska powinna być uk:ończo

POUll

Po raz pierwszy sztuczna nerka uratowała tycie młodej
dziewczynie w 1943 roku. Aparat do tzw. hemodializy wlasneJ
konstrukcji- zastosował wówczas holenderski lekarz Wolhelm
Kolfr. Sama idea oczyszczania krwi poza orga.nizmem powstała jeszcze w 1911 roku, a jej autorami było trzech amerykańskich · lekarzy. Sztuczne nerki zrol;>iły od tego czasu karierę na calym świecie. Dializoterapia. okazała się ratunkiem
dla chorych z przewlekłą niewydoln-0ścią nerek.

Szczęście

Kibice chyba zgodzą się z moją op1ruą, że wyniki prZedostatnieJ
kolejki ligowej były dla nas bardzo sprzyjające. Co mam na myśli?
Zwycięstwo Lecha. z Widzewem, Lechii z GKS Ka.towice, a prze~e
wsz:vstklm sukces Szombierek w spotkaniu z warszawską, Legią.
Tak więc pierwsza trójka z ligowej tabeli, czyli my. Górnik Zabrze I wrocławski Sląsk, zachowała. bezpieczny dysta.ns, gwarantuJl\CY utrzyma.nie meda.lowych pozycji po zakończeniu jesieroiej
rundy rozgrywek. I nawet wygra.ni\ jedenastki wojskowych z Wrocla.wia Ee szczecińską, Pogonią, nwdam za sprzyjają.cą, okolieznośó
i potwierdzenie tego, że szczdcie po prostu nam sprzyja.
Dlaczego? Przecieź Sląsk 111a niekorz:vstny układ spotkań rundy
1 wanżowe.f, Podobnie jak my, wii:cej meczów rozgrywa na wyjazdach. ale klasa pn:eclwnlk6w jest różna. ly dla przykładll goś
cimy na własnym boisku zarówno aktualnego lidera jak i wicell( dera, nie mówi11.c o za.jmnJl\oym czwarte miejsce rywalu przez mle' dzę - Widzewie.
i
SI\ to oczywiście teoretyczne rozważania, bo trzeba po prostu graó
I zdobywać potrzebne do za.jęcia najwyższych mlejso w lid:re punkty.
Nie w takim jednak stylu jak ostatni sobotni wysti:p przeciwko
Bałtykowi Gdynia. Nie podej1·zewam, że mol podopieczni są, na
tyle przebiegli, by walcząc o ligowe punkty byli już... my~lami przy
< środowym wysti:pie na boisku \V Wojcieszycach w Pucharze Polski.
A mote naprawdę ich nie doceniam?
Wsza.k sukces na boisku trzecioligowca daje nam awans do ćwierć
finałów, gdzie jut spotkania rozgrywa się na zal!adzle: mecz I refDBJlszv ~ią!? na str. 2)
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Spraw dzanie

.

,

sp1sow

o 15.42.

' Ciśnienie o godz. 19 wynosi989,0 hPa
(741,8 mm), a
temperatura 5,0 st. C.

nłdmych.

nowo

W 321 dniu roku słońce wze-szlo o godz. 6.59. zajdzie za§

w dniu dzisiejszym przewiduje
dla l..odzi nasti:pują.cą, pogodę:
zachmurzenie duże umiarkowane, okresami opady deszczu eil\·
głe, przechodzące w przelotne.
Temp. maks. w dzień ok. 9 st.
Wiatr umiarkowany, okresami
dość silny, południowy i połud
niowo-zachodni.

W Ind!Aeh w najbllższym czasie otwarte zosta.ną pierwsze
k!a.syą:a gry. Będą, one dosti:pne
jednak tylk>O dloa. go~cl za.gra-

ją

W okresie wył<>ien•a spisów, jak
w dniach
bezpośrednio
poprzedzających referendum w terenowych organach administracji
państwowej
można uzvskać
zaświadczenie o prawie do glosowania. Dotyczy te> osób które planują . w dniu 29 bm. wyjazd poza
miejsce stal-ego
bądź czasowego
zameldowania.
również

Salomea, Grzegorz,
Eufemia, Zbysław

GRY HAZARDOWE

Wrtl:osek w tej sprawie zło
żyło 'v 11arta.menme
mJnister·
stwo turystyki. Został ju~- zaaJProbowany przez odpowiednie
komisje f DJ&Jpra.wdop.odobnlej
przejdzie w parlamencie.
Kuyn6 gry ma.ją, pn:ycll\11'&6
większe rzene i fJo ria.zwyczaJ
bega.tych turyst6w. W u!l'Zlym
roku Indie bdwled7Jlło bllsko
mlllmi tneyst6w. któn:v 1'lml·
1t.awm ot. 1,5 mltł dola.rów.

Przypomnijmy.
że spis można
skontrolować -Osobiście, telefon;cznie, bądź za pośredn:ctwem kogo_ś z rodziny czy znajomych.

Elżbieta.,

ło

,„

Wczoraj I dzi!I
sali widowiskowe.I PL „Telimena" prezentuje
osobom profesjonalnie zwil\zlllllym z modą swa, najnowszą kolekcji:
Wiosna - La.to '88. Nowe linie, niektóre nawiązujące do lat pit:ć·
dzlet1i1łtych I Hdćdziesilltycb, nowe kolory, duio mini, lecz nie tylko.
Wkr6łee na.piszemy uerzeJ. Kto za§ chce się przeko·nać naocznie, ma
Jetzoze 1111111•· W poniedziałek 23 listopada o 19 w Teatrze Wielkim
Impresa 1 okazji 30-leoła tego domu mody - estradoW)' 1how po~ I rewł• DIOllF. BD•łF - w kala.ob TW.
a. o.

Klika lał łem• byle MPCblL maga,zy;nów i nie zo,stać hes piezobowtipało
si~ do uruchomienia niędzy, w roku przyszłym
„Fa•P~.falneJ Unii plyn6w w trzyli- med" wyeksportuje do Egiptu 100

trowych pia.stykowych workach. Jak
do tej poey, pozostaje to w derze zamierzeń I chyba pozostanie,
Jako te rwa.rancje osób prawnych
& nie lstnieJl\eych p1-zypomina.ją,
weksle bez pokrycia.
Nie można również powiedzle6,
a.by bylo pod dostatkiem lekarzy
nefrologóy
oraz przeszkolonych
pielę&'lliarek.

umiejących

wad ntuczne ner.ki.

obsługi

Tym'CZa5e!D

Ratune k dla nerek

''

s rzyja

na w lata.ob 1992--1993.
Jak pn:ypomlna ·&genefa AFP,
prace nad łYm obiektem Z011ta.ły
'przerwane
w 1984 roku
wskutek protestów
obrońoów
środowisk.a natura.lnego, w tym
również orranba.c.JI „Greenpeace".

oddawane szpital• W)'ID&ła
dodatkowych pl'Zeł'6bek, bowiem
ni• wszędzie projektanci przewidzieli mlej-sca dla ·stacji dla.liz. W
każdej :r;aś stacji trzeba zamontować kilka aparatów oraz urzl\dzenie do uroatniania wody, co wymaga znacznej powierzchni
Jednym z „Wl\Sklch gardeł" jest
brak urządzeń do nzda.tnla.nla wody. W 1985 roku od znanego proW Polsce każdego roku umiera nych było niewl.ele ponad 2 tya. ducenta sztucznych nereik - szwedzldeJ
firmy .,Gambro" &prowablisko 2 tys. chorych z niewydol- pacjentów, to jest
o ponad 500 dzono 12 takieh tiparatów. W ble·
nością nerek. W 1984 roku powstał resortowy program,
którego
celem jest osia.gnlęcle do 1990 roku 20 stanowisk dializacyjnych na
milion mieszkańców Wówczas leka·rze będą mogli ratować W6ZY·
stkie osobv
wvmagające dializy.
Gdy tworzono orogram, aż w 1'l
wojt>wództwach nie było ani jt-doe,l stacji dializ. Chorzv o ile zostali zakwalifikowani do zabiegu, więcej ń iż w 198?S r. Postęp jest żącym roku łódzJkl „Famed" kupił
mus"eli k(\rzystać L usług odleg- więc widoczny Jednak realizaeja w . t'al11ach wymiany kompensacyjłych
placówek p1edycznych. Za- programu nie odbywa się tak szyb- nej z jugosłowi.ańską firmą .,Sukładano. ŻP eo roku pnybywać bę ke> jak przewldyy.rano.
tieska~· 18 uzdatniaczy wOdy, któdzie 4-5 nowych pla.cówek . ZaPrzyczyn. dla których w Pol1oe re przekazano do ;,Cezalu"
mysł ten pozostał jednak w dużej wciąź umierają, ' ludzie .cierpil\ey na przedsiębiorstwa
zajmującego li•
mierze na papierze W 1986 roku niewydolnoś6 nerek, jest kilka. zaopatrzeniem lecznictwa. · O diztsystematycznemu oczyszczaniu krwi Realny program rozwoju dl&liH· wo, :leszcze jed.na 1'111.eja wciąt czea trującyeh substancji poddawa- &era.pil rodr. li• w •61.aeb. Nawet lt& W . . . . . , . . . li& ll&bJIWC,,

-...

sować pięć

Od trzech dni w lokalach obwodowych komisji do spraw relerendum wyłoż<>ne są spioSy osób
uprawnionych de> udziału w gl-osowaniu.

Tragiczne katastrofy lotnicze w USA

JEDNO

szkól).
którym prz:vmµsowe wys"adaule oa Cho.lnach czy Zabień
cu zamiast na Dworcu Kaliskim,

głosują~ych

Jak

POCIĄGA

według
obowiązu.tą.cego wcześniej
rozkładu jazdy. Skończą. się wli:c
kłopoty podróżnych fm.in przyjcż
clża.iących do Lodzi do pracy
I

Nadal natomla6t ni·e będzie kurpar odwołanych pocil\gów relacji K91uszki - Lódź Fabryczna, bowiem na tej drugiej
stacji zamierza Silą - kor-tystając
z dobrej pogody - przeprowadzić
Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej podjął d<ecyzję wycofaD;La niezbędne
wcześniej czy później
od 1'1 Hsilopada 1987 r. zapowiCdllJ wystą.pien:ia Polski z Mię
dzvna.rodowej Org.a.nimcji Pracy. W związku rz tym ambasador B. prace trakcyj!Ile,
SuJk.a, stały przedst-awieiel PRL przy Biurze ONZ w Genewie. prze(ab)
kazał notyfikację o tej decyzji dyrektorowi generalnemu M1i:dzynarodowego Biura Prlacy, F. Blanehard>0wi.

cdonm Biura Poldityc:znego
KC
PZPR. m.hn1erbetr spraw ~cz
nydl PBI.. ~an Onlechowlllld..
Na loG\Wlm Miarima
Or!RchoW1!r&eto powillta.ł C'donell Biura Po11tTCllM«IO KC Part.ii Plracy Korei.
wiee'Prf.nller I mdłlli.słier 8!ln'.!IW m«nmlem:rch KRLD,
Klim .J(ll!lg
Nam.
W cza.sl.e cztet"Odrn.!owej ~
szedlowl.e d'.fplomiacjli obu państw
p~zą

za ekspresowy. Tymczasem
dowiadujemy sit:, :ie już w nocy
z 18 na 19 bm., a konkretnie w
czwartek (19 bm.) od godz. O.OB
pocią,gi wycofane na czas robót z
Dworca l\:alisklego wrócą, na swoJe stałe trasy i bi:dą, kursowa6

komplikowało życie.

~u KRLD w
J>t'ZY'był z oficjalną
wd.leytą dlO Phenianu

Na z,a.proszende
potllf.edzla1eik

rostał

Fabryka Apa.ratury Elektromedycznej „Fa.med" w Lodzi produkuje czy raczej jesł w stanie wytwor1y6 ok. 250 aparatów rocznie,
które powinny trafi!! do szpitali.
W całym kiraju pracuje ok. 250
fa.rnedowsklch nerek, sd w' maga.11Dl• pnedll•blontwa jesł da.1sąa

....

Abr ale

eleł Pełn.7dl

sztucznych nerek i do ZSRR - 50.
Lódzkie sztuczne nerki posiadają niezawodność gwarantowani\ na
ok. półtora tysiąca godzin pracy.
Szwedzki producenl daje gwarancji: na ok. 2 tysiące godzin. Pe> ulepszeniach. które jeszcze w bieżącym roku i n.a początku przysZilego „Famed" worowad-ni do
sztuczny-eh nerek, polskie aparaty
będ11 konikurować z uU1&I1ymi wyllO'baml najlepszych oroducentów.
Chodzi • tłomontowa.nle do ntunne.f nerki 1peojalneJ pny1ław1d.
pozwa.laj„ceJ na Jedn.olglow" di&ll·
•• oras urz11dzenle do pomiaru oclwodnlęnla organizmu. W przyszło
§cl, to maczy w 1990 roku. łódz
ki aparat otrzyma jemcze przystawkę do dializy dwuwęglanowej
dla specyficznej i na szczęście niezbyt licwej grupy pacjentów.
Dyirektor .,Famedu" - mgr J.
Janczar - z naciskiem "podkreśla,
?.e bez e]Qsportu fabcytka nie byłaby w stanie wytwarzać tak U·
cznej iruPJ wyrobów o na}wJt~ clłllln&•.•

1892 - W Paryiu obradował
zjazd polskich d'Ziałaczy soeJa.lisłycznych

191'1 -

bial"łl

Zm. A. Rodin, rzd·

188'7 -

Ur. L. B. Montgome!'J',
feldmarszałek brytyjski
1887 - Ur. J, Szumski, akłor
ukra.i6skl

sobl„

yśl

Mt.od„ pa~ ll~M'W w niebo, a potem widzi zremr._

- Jak pa.n 110 tu przedosłal'l
- la tł• arodzllem pe tej
........ alląl

g;.152

P

~

RLądu

'@
~
~~~~:i~:f,ra~~
~-==~:ii!~!!!~!::!~~~~==~~~~~l:;!~!;i~lf!:::=:~ zy~klaine w ci.ągu mies~y

Jerzy Potz i Jan Stopczyk
w hokejowej kadrze Polski
W „rozkladzie jazdy" ligi hoke- 27 l Jl bm. Wny.stko ·~
'owej nas,tąpiły zmiany termimów. k<>wa.no jaik najepszemu pmy(otoMecze drużyn g,rupy I (<> miejsca wamu 111111 kadiroW!k!Ww do ozeka1-6) zostały przeniesfone z; 29 bm. jących ich występów w tum!eju
n a 11 marca przyisxłego roku, a ollmpljslmm w ca'lgaq.
spotkania z 11 mait'ca - na 13 marOpiekun lllUZych kadrow~ozów L
ca 1008 r. Natomiaą w grUIJ)ie Il LeJczyk powolal na przygotowa(o mie}.sca 7-10) kolej·ka W bm. n.la przedoldmpijsk!e byłych hokeir.ostała przeni~iona na 8 marea stów LKS: .Terzero Potu. (o'bec1988 r.; z 8 ma.rea 1936 - na 11 i n!le gra w I-ligowej druży:tle RFN
marca, .a z 11 marca - na. 13 ma,r-1 Eintracht Fnlinlldurt) ! Jana Stopea 1008 roku.
czyka (wy.stępuje we wł0&k1m lkluZmiana nastiwil.a także w ter- bie Ca.nazea).
.
mina.rzu ro~rywek II hg!. T&· , Od D grodna,. kadrowk:H. :rJb1~
miny meczów przewidzianych a·ia I s!e w O&wi~u. W dniach 16
28 i 29 listopada przenosi ~ie ł"..a 1 i 17 grudni.a przewt&iane są dWa

1 ll:le<'-".ł.!'

z

dru~ą

reprezeMAcją

OSTATNI wTYM
ROKU...
Igaixie
;s~trl~~~
po ~~cli t:~=. ,,
. ,
pojeóynilti
RFN i CSRS I.

„otrzyman.u pt::ł!dow ~
fałszerkę Ut:!nczyli'.ó\_I'
l~Ys_tawua.
do i ·I'Y w Sz.czec1m"'.. Fr~anna),
nasza reprezentacJa 011ll'.p1Jc!lA:a nie
/I.traciła s~amit "".ywalczenia mieJw ol1mp1~.sk'un turn:e)U. 1 0W
c?. o t~ ,pow1edz1al trener. „o.mip1Jczy'kow ~· Podtdwoi:ny •
-:- 2 g.rudnia w Yan'll:lrue .11>róbUJetnY powalczyć z G'1f'kamt. A'by
dobrze lilię p;rzygotow~ć, ~lanuje
od 26 bm. zgrupowa.me w Jugoaławii, gdzie kll:imat podobny jest do
&'reckiego.
- w. Lazarek „dał wolne" •WOi.m
piłkarzom. Będzie więo okazja cło
powołania„.
- Np. Prusika, Rudego, Króla,
a także Wenclew~kiego, Arankiewicza, K. WM-Zychy. Skład kadry
ustalę' ?O ostatnich mecz.ach e!G-

w

Po

•ca

początka<:h

1

~sdeg()

ir"'ku

kolejne zgrupowanie w ZaJropanem, następnie mecze w Wa:rszawde :z czo!owym zespołem I !!Jiig<!
CSRS, os. 2 lutego wyjM'Jd na Alaskę, gdzie odbędzie
'le tumleJ
p,rzeoo1impl1&ki z udziałem Szwajcarił, Norwesłi, Austrii I FrancJi.
W ,grudniu do}eckłe n• zgirupowanie J. Potz. Natomłast J. Stopczyk dol~c:ey do ko'l~ów dopiero
ad 18 - ~znia :przy.m;łego roku.
(W--w)

W <Jl
r-.KlROCIE
'•

• Pnewo&nlCZ!\C1 MiKa. J, A.
Sama.ranch ipl'Z)"byl wcz.oraj
do
Seulu. W c:za.sie ewej czterodin!owej wizyty przeprowadzi roDmowy
z działaczami komitetu organiz.atraiłtlasy.
cyj>nego Letnim Ig:rzysk 1900 oraz
Tyle opiekun „olimpijskiej".
zwi-ecbli obiekty, na którycli
w
•
•
•
przyszłym roku rozegrane z<>istanDodać · wypada, ta przed zespo- zawody ollmplj.!!l!de.
łem
Podedwam.ego mecz grud• 14 pa,rtia szachowego meczu o
niowy w Yanminie, a w przyazłym MŚ między G. Kaaparowem a A.
raku kole}ne: z RFN, Grecji\ l Kar.powem zakończyła arię remilsem
Rumunii\. Wszystkie w Polaoe. po il posunięclaeh.
Siza.Ime .s.p ore. Ot;y będą w ipe!lr!:i
W epotb!llu prowadzi ltupa-

z.

wykorzyst.ane?

row 7,5:6,11.

Szczęście

•
sprzyJa

ze str. 1)
wa.nż. A tak na.prawdę t.o czeka 111a1 bardzo dętki tydzień. DaU
wyjeżdżamy do Go1·zowa, by stawić czoła zespołowi sp<>ns(lrowauemu pn:ez Stację Hodowli Roślin, a w 1obotę do Wałbrzycha. na
ostatni ligowy test w rundzie jesiennej~ Cil\gle zatem „w ro:zJazdach"„.
.
Sympatycy futbolu "' :zapewne Jeszcze pod wraż~nlem d.e~fzJ 1
UEFA z minionego tygodnia. Kiedy aię wydawało, ze strac1llsroy
w minionym sezonie wszystko co było do stracenia (słabe wyst~~Y
w europejskich pucharach, w elimilnaejacb ME), odebrainle dwocll
puuktów Duńczykom w meczu olimpijskich reprez~tacji w ~zcze
cinie jest da.rem niebios. I w tej sytuacji spotka.nie z GręoJą, CZ
grudnia br.) w !'a.mach przedolimpijskich eliminacji urasta do wydarzenia sezonu.
Liga. kończy się 22 listopa.cla I należy powołać zmodern!zow~~
kadrę przed tym meczem. Na czym polega zatem „modermza.cja.
l\ta:c11a Pl'zecież sko1·zystać i usług Prus\ka, .Jtul!eill...S.~
· Wenclewskiego. l uyślę, że zn:ijd11, się oni w kręgu za1nfercsowa Selekcjonera. Zdzisława Podedwornego. Teraz jest właśnie czas na przedmeczowe zgrupO\vania i myślę, że trzeba \lCZynić wszystko, by te.I
szansy po prostu n'e zmarnować.
l\Uka slów o zakończonej rundzie spotkań drugiej ligi. Wydawało s:ę w pewnym momencie, że 11abianit'ki Włókniarz wt.rąci t~y
grnsze do wall•i o najwyższe cele. Okazało się jednak. że. aktualrut;
musi bardzo uważać na t.o co się dzieje za jego plecami. Z kolei
GKS Bełchatów, mimo krótkiego zrywu, nadal z:iajdujc się na
miejscu, któremu kibice przypisuj!\ miano „czerwO!Dej latar>lli". Dzlala!)Zc i zawoonicy tego klubu z wielka, niecierpliwością będa, oczekiwali na rozpoczęcie wiosennej rund:v roz~rwek. Oni dopiero
musza, usilnie patrzeć przed 1ieble!„.
I na zakończenie noty jakie wystawiliśmy zawodnikom za mecz
przeciwko Bałtykowi. W tym mleJ1ou mnszę pokusló 1lę o krótki
koment&n. Postąpiliśmy na,prawdę bardzo bumanlt&rnłe niczym władze
PZPN przy :zatwierdzaniu R. Wal"Z)'cby do„. Górnika Zabne. A
więc: Bako 4,%5, Ró:!ycki - ł,0, Bendkowski I Wendewtkl PO
ł,5, Ogrodowicz 4,25 i Cho,tnaokl, Soczyński, Więzili:, Terleekl,
Zlober i R. Rob&kiewiez po ł,O.
Notował: (a. asym.)
(Dokończenie

NAJLEPSI WRAJDZIE „PRZ~ŚNICZKI"
Br.tez diwa <lnl po drogach WD'ewód7'twa łód'.Zlkiego ~ J,)1iotlrkow·

skie~

tioa;yła ~ z.aoięta w:a.likA
uczestnicząoyoh w XII ~1nopolsikim Samocho.dOWym ~1Jd7li~
..Brząśni·c2llm.".
Na starcie stam.ęlo 38 WlCJILÓ'tr s

zaMg

p rawie WSZY\5ltkich
licr.ącyich tię
klubów w Polsce. Do pokioo.ani,a
miel'i. trasę mcr.ąca 389 km, w tym
kń1kana.ś-cie odcinków r;:pecj'.i!Jlnydl..
Do g.ro.."la fiaworytów od PIOCZ~
2.aliczaITT-0 z.es.pół L. Orsk.i L.
Wójcitlta jadącytch „VW Golfem". J .
Dysz~,go I J. Sub9tyka n.'\ „l...adziie" o :-az J. Woj{yine z W. Barallisk'im (skrz,yiowanie .. Z•uit.awy"
z „H-0ndą" czyi]i' „kundel").
Już na pierwszym odc'.nku specjaJ nym (wy§c'~u uHC7Jnym na Retk:,11i) swoją klasę p.otw'i eroziit Orski - Wójcik. Zr<i1loo:nicie jechaH także na nastepnych k'.Jomet-

W'Mfb&

Zmarł

R. ·Zieliński

W środę na cmentarzu przy ul. Szczecińskiej, odbędzie się
pogrzeb z~ariego nagle w wieku 54 la.t rugr ~YSZARDA
;lIELINS KIEGO.
W ostatniej drodze towarzyszy~ Mu będą
obok Rodziny, koledzy i przyjaciele oru: miodu sportowcy
MKS „Pałac Młodzieży".
, ,
Ryszard Zieliński z d5•plomem absolw~nta wr?cła~skiej A~l<
prawie 36 lat pracy zawodowej spę.dz1l ~a l~zki.ch pły'lll;'a.l
niach · salach i boiskach, z zaa-ngazowaruem 1 rue!potykaną
żarli~iością przekazując swoją fachowa, ~iedzę i bogll;~ doświadc;:enie swoim wychowankom. Potrafił zawsze ~odzie prac~ zawodową z licznymi obowiązkami 11połeczny~1.
Przez wiele lat pełnił obowi91zki kierownika ~z1alu Wych~
wanla Fizycznego i Sportu w Pałacu • l\llodziezy, a ostatnio
był z-cą. dyrektora tej zasłużonej placowkl wychowa.wczej w
naszym mieście. Był wsp6Jzalo~ielem MI<S Pałae. J.\llod:zleźy, pełniąc do ostatnich chwil "Swego życia obowiązki prezesa klubu.
•
k'
OOP
Zmarły odznaczony był m.in. Krzyzem Ka.walers im
.'
Złotym Krzyżem Zasługi, Honornwą Odznaką Miasta Lo~z~,
Zlot.ą, Odznaką fm, Janka Krasickiego, Złotą Odzna·k l\ ~om1i,Ji
Edukacji ,Narodowej i Honorową Odznaką ZNP, a takze licznymi odznaczeniami sportoWJif1ł• w tym Zułutonego Dzlał&
oza KF i PZ Judo.
Cze§ć Jego pamięci!
•

10

tegQ

ro!k<u
Jl(ll1JWiet'dllJaj~
pozytywne
pmemi.any 1 teruien,cje zachodalą,ce
vr ~

Do

loońca

patd!rJ!er-

nlik& p.r10d1Uiklcja ~.ana oiółem
wmrosJ:a O 3 ptl()C.
Zmiany w 1trukńluno.e ~1
miadlll lmr!lqstny, :r.IQdny z NPSG
kierunek:. ~ój produkcjd w po.
acr.ególnycli pl~z.iach pin.emylMi
jest z.różniloow.any. Nia.j1wyilsz-e tern
po w:llrO&tu <ll!il!.g.a. prz.emy>i;l el.eiktromaseyn.owy, Zgiodnie z zaloż,e..
n'ilam~ paieb\Jeg,a prodUikciia w pnie.
myśle
pa1i,WO\VO-enM'getyc7.11ym.
N1&IK>m~..t !1Jiźau.e od p-iei:'wotnie :rJa
kbaidiainych uzyl!kano
wyn~'kil
w
Pl'7.ł.!rDY~e m.aiter.taló\v
budowl.anyich i śflOldłków t'ran~oct.u.

Niadal nie<Jroraystn;e -

n.utąpillo
~

Gospndarka wświetle danvch GI
W oklreisl.e 10

dukic1ia

m~Cli!ld.~

~~

br. pro- 1ekamkimL, 1311 mie:JM: w żltollkadl.
miej$C
w ~
w 13736

. ,~

:mtro7Jonym w OM. Maldejw u.b. r. był.a liczba odda.w.mych do u.żytkiu mies:zlkań. Wzrosły n;aktaidy· inwestycyjne, zw~
C'Za. na zaikiu<py rn&.ceyn i uirzą.diren.
Sku;p ŻY"WM i mJeka, a talkże zbóż
był wi~ niż w okiresile lOm;ies\ęcy ub. r. Wliększe były obroty
handlLu , 7JagN1nllc7lne<g10.
Wydla tiki!
pien<J.ężne liurl!n~ i lromzrt,y utirz:ymama wmosły w tempie zbliżo
nym do ~ Cl'f6lny~h prLY"Ch<Odów lit.tdtnoścl.
'
- Pirod'Uk<cl& przemyelu us:pole~ \V' cena.eh sta.!:ych byta
tern~
Si2la. niż

~

J)<Olll.ies.=r.eń do na'lllkt.
Dopłaty z budżetu do prod.·IJIQoJd
wyrobów i U;Słu.g wynJ<>&ly W 0kres!e tr.zech klwairt<ałów br. H88,2
ml'd zł i były Wli.ękisz.e w P'O'J,"Ó'IV•
naniu z podobnym oklresem -Ub.
ro'ku o l&.8. N.a.j1wd~ej
®iplliit
p~o do cen w~ wY'·
rd>ów m1e=s!cieh. milymank!id!..
mięsa i i~ przetw'Olrów, a t.a1ąi1
d'O
gl06P()ldarici
mi~<>Wi1
tramsporliu lrolejlowegjo i. ~

22.37

katj<i mlie~ej,

-

Piraeci~ne ~godzenie ~

&i«zne W gOISp<odatrce UJ!~
W paźd7Jierirufikiu WJ.~ O 0,1 ipnOC. nej wynosilo 27754 zł i by'lo więk
n!:t pn-.ed roi'.loiiem, a w okresl!ę 10 s.ze <> 21,2 proc. w porówna<!ldiu z
ub. l'Oilru..
mde$lęcy br. w porównan!Ju z tym anall'og<icznym 0<kresem
samym okres.em ub. r. byla wyż Ptn.ecieytna emecyt;ur.a i renta wy&:z.a o 3'.0
proc. Za.a'\'lansow.aniie nosiła 10021 zl 1 b)'ta więk:sm o
płia.nu w l)l"<lldu'.kcjii
praemy$bowej 33.6 proc.

82.6 proc. i było zl:Jlł'.fu..
- K<ooZit..Y utrzJYman:a lą=.ie w·
~Oid<aJr!Sl!Jw.ach d001owych
p•racone do wyników ub. roku.
- W ooln:lotwie 'stan pog'}owda wn!Jków goo1mdark1 uspolec=:O'A.e]
wyiisz.e o
M•,5
byd?,a. w klońcu wn;eśnila br. był były p;rzecię.tniie
mn~ej>srziy nit Jmled rokli.em o ~.2 proc. Ceny zywn~ci wzirosly n.a
proc„ lL poglorw'!ie noov cb~ewnej ry<nku u~poleczndonym ~ 20 proc.
o 2 proc. Slru'tl zbót od P<>- W handlu P'I'Y'Waitnym o 22 piroc„
~ kampan.iil
do końca -p.at- a na ta~go.v.ri'Sika.ch o 43 prioc.
d:nl.eimlb WY!tl>lósł 4, 7 mln win i byl
- I\'fz;ych'Ody p.ieni.~ne ludności
vnę'kszy n.ft prud rokiem.
w okre&i,e s·tyt.'7'eń - 'l)aźd'zi erni:k
\V 'P'Orówl!118.n<lu z tym samym o- D() lrońca pa2'd7Jiernlka br. p.rze- kresem ub. roku byly większ.e o
k.a=no do uży•t'lm w budown ictwie 26.3 proc„ a \vy<l.a,tU-.i o 27.5 J)roc.
u.spcle=i<onym ~.7 tys. mieszkań.
- Wartość SP'r.2'ledaży detalicmej
tj 0 1 Proc. mniej niż ""' ty:n sa- towa>r·ów w okires'e st;vcz.eń -paźmym ok;e~'e ub. rok,u. Zaawa,nso- dz<iern'k b,-l.a w\ękS;Z'.'1 n''Ż pried
,ni.ni" re"''''z'l.ci' pl;.nó'. · r<>CZ'.W Cb rok'e'11 o 27 pr{'}c. Wartość za.p-awvnćo>'lo &2 prl)t'. P!"1:ek3 mn<> tak- sów tm\·<'rów w ha.ndlu rynk·mvym
że <>hi~kty 571".}it;;foe o 627 1ó-i'k3ch. l::yla v:ię.ksza w końcu paźdz'ern;
,..<~mi';i z·ll·<>«\·'a z 831 '!3b'n"lW1' ka l) 18.2 proc. niż prz0d ro~cfrm.
wni~'O!Slo

CPR). unnJ·e~<> się hdtttOC21eśS'Ulr''>W·

ZSRR-USA

Patep w rokowaniach

W
po.niedzla.łek
wkeruiIDBter
IJ)-raw za,gra.nlcz.nych ZSRR .fulij
Woroncow kontynuowal: ro7;>00Zęte
w niedzielę w Genewie rokowania z glównym amery'kań&ki.m ll.egocjat.orem ds. rozbrojenia Maxen
Kampelmanem. Dotyczą one usta·
lenia ostatnich s-z.czególów projektu układu o eliminacji broni nukl.ea:r>nej średniego zasięgu oraz poci&ków operacyjno-taktycznych 2
głowicami nuklearnymi.
Zarówno Woroncow jak ! Kampa"-an wyrazili w """iedir.ialek optymiz.rn co do szan! rychłe.g-0 rozwiązania istniejących jeszcz,e ,gpornych problem,6w. .
•
.
'
Według 11genc.i.i UPl, któr
}\'OłUle. ~ię. n.ir źl"ódła zpH'Ż(>i<te do
obu del„gacj i uzoooniono
ok gj
0
~
•
d 100 't
P~·
liczącego p_ona
.
s r:on
proiektu układu Jedna.kze kon:eczne .są dałs>ze spotkania wysoltit:h rant"ą przedstawicieli ZSRR
i USA ,~ celu ostatecznego roz.
. k . eh
,
w1s;zania me tory , , spraw, • zw,ązą.nych z weryf'l!kacJą _uklaou. . a
Z}Vlaszeza tziw. ins~kcj1 ca miej·
scu.
Oczekuje się, ~e ro1l!?lOlVY
Woroncow - Kampelman zakończą

ree-

prnypa.dilru
pows1lam.ia
tirudlnołcł
l:PO'\l>iodiowain.yeh e'kstremam.ym~ wa•
=kruni atmMfer;rcznym4 - ~
!'ll!e=e bę!12l!e udiziEi!'e nie właścl
'\\'Yl!fl Qlr'!!lanom
pefoomocn~w do
p()ldejm~vian l!a
d7.Latań w brybie
!interwencyjnym.
(PAP)

t.r7Jody clievm.ej. !l).adłiO
tak!te tern.po WZJrOStu żywca neź·
ne~. Ocenl.111. ti~. ~ dotycha.ait<>wy sp>11.de<k poJ<'ł,ow !la ma cha~a«
ter porze jśel.OwY I w P-t'1lJl'Sl'.łym roku nMtąipl. je,e;o W7;r08t.
Nas.tęp1.1je P')prawa ef.ektywno.ici gio5p.odarowan~a„
Za.równo w
przemyś1e jak I rol!!ti·ctwi:io wzr<>!!'lia wyd,'lj4'J'OŚ ć pr6cy (o ~.f! proc.
wobe:c 3 proc.
za<k<Łarlanych w

11Jie z1.1.i.v•cie l)()d;!'tawowyoh

w()je-

li!T.ll!Cfi zadań z tym zwi~yeh.
Prenydti1Um Rtt;ąidu
uma!o, ł4l .,,

&iirat '7.inlowych w
W bi~m •o!ru

zaham()Wl<Mllie

m1~w.

..-ro-

zbiloll"y owoc-6.w &:\ :zaw.c:znie mnrejM'A ni! w lata.eh ub:iegbch. gł6w·
WB!lrute:k

do zimy

~ennel, klomą
~ I IDomum·loaeJL

sll!lłlb od~nyeh sa
tlowa.nie clio zimy Olt'aZ ~·l

~C?JneJ.

~.

J:'ł.Qdlu zaoamtałlo l.ł4

&tanem p~ań

namel.

~

z

~dium

IO<J&t)Odarlcii

Zo\>Omię:aac>

W roilndctw:Le mimo
trodinych
wal"lllllków
meteorot<>~ycil os~i.ęto d~ zbi(lcy zbóż i roślli!n o1~~1'Ch O!r<AZ. but'alków
CU·
ltlOOWY'ch
i Wa!MIYW.
Naromilllst

nio

•

wodów 1 prezyjd~tów m!ast cłc)
~.adrnenila.
Ioon11roU pney

k;iem wmeśnila - pr.zebie.ga realizacja, zadań w budowin~'Ctw.ie mieSlliklantowym.
~&ZJeniu ul~
dy.scyp11inll· dotr.Ąyun;ywan~a umow
n.yd) terminów J.«){l~ 1 oddaw.rua. inw~cfi do uty<ttmu. W
WY'!lilku tegio ~ ll'OWYCh illdlolnQŚCt PJ.'1()diulklcy.jtnych w PrZem:rtlle
.!est ~ niż pla;nO'IVllM!o. Gon7A!
n~ż w rolru ubilepjym notu.je się
też wy:!'lllilm "
reali:za"!ji obl>e-Wtów
uż;vte<:znOOci

~łio si~ z mtormaiej~ e- ~
ka.eh ofiicjialnej wiizyty p:rzyj<aźn1 w ·
Polsce pr.zewodnicząceg)() Rady Mdniistrów Wegl.ersl.Qej R~lilkił Lud()wej Kiairoly Groslz:a oraz Pl'ZY·
j ęlio haml<>n~ realllJT.ac.ldi ustaleń wyindlklaW:Y'ch a tej wdr1JY'ty.

Prezydium Rządu
o realizacji CPR

oceztiło

stę
dllisiaj
rano, a następnie
radziecki wiceminister przeiprmvadzi oorębn·e ro:mnowy IL zastępcą
sekretarza stanu USA ds. po1itycznych Michaelem Armacmtem na
temat problemów regiona?nych.

24 am!Ei

.,..,,....,.,-------------~---~~---------~~--,
w ZWIĄZKU ZE SMIERCIĄ Plenictwa
trasa Griszkiewiczlusa, członka KC
PROK.

I I

C•

t., ,

Mieszkaniowej Bit

RZĄD PRZEWIDUJE

w czerwcu
nej Partii Litwy, deputowanego do
~
"r
~988 r. finalizację prac nad
pro.lek·
Rady Najwyższej ZSRR Komitet
-~- •• •
lem ustawy o tworzeniu prawa. ZdaCentralny PZPR przekazał serdeczne !
nłem rządu ten akt prawny
powlkondolencje Komitetowi centralnemu przyjął w poniedziałek przebywają- nien przesądzać jakle organa paA·
KPZR I Komitetowi centralnemu KP cego '" Moskwie
pierwszego
-za• stwowe, w jakiej rorm!e l zakresle
Litwy jak rdwnlet rodzinie zmarłe• stępc_, s"kretarza sianu USA Johna merytorycznym St! upowatnlone do
go. '
Whiteheada.
stanowienia prawa.
; z OKAZJI 70 ROCZNICY WłelkleJ
'W WIEDNIU ODB'l"JJO
Ił; \\' PO• '
.ruz 170 LAT 07:IALA Zakład Na·
Socjalistycme.ł R&w-0lucji PaźdZJert»· niedzialek
kllle,lne spot~nlc w ra- rodowy
Ossollńskich. jedna · 1
lrnwej p~d adres.eni ambasady ZSRR w mach konsultacji delegacji
państ'
najstarszych · najbardzie.l
r:a~lut.o
Warszawie nadeszła wielka
Uczba Układu warszawskiego ; 1'ATO, na n~·c11 dla ku tury instytucji w Pol•
serdecznych, przyjacielskich pozdro- którym uzga.c\nlano pod•tawowe e:e· sec.
wleń
od organlzacil partyjnych, menly mandatu przyszłych rozmów
1'Ą WCZORAJSZYJll POSIEDZENJU
pailstwowych i społecznych, zespo· na temat sil zbrojnych
1 zbro,leń 11:omlsji Nauki i Oliwiaty PRON ... kre·
łów pracowniczych,
poszczególnych konwencjonalnych w Europie,
od !ilono Je_i. zamier7:enia ąa najblltsz~
obywateli PltL, a takte od przedsta- Atlantyku po ural.
przyszlo~c. Pr'Zew1duje się
m.
In.
wiciell korupsu dyplomatycmego.
,
•
• opracowanie spo!ecznego
raportu o
Ambasada ZSRR
w
warszawie
NA ZAPROSZENI~ PREZESA NK : warunkach pracy nauczyctela
oraz
117Yrata wszystkłm •erdec:rne
po- l/'.SL, marszałka SeJmu Romana Ma· 1 analizę szans 1 zbadanie
przy<'ir,vn
dziękowania za pozdrowienia t prze· hnowsklego przJ• była
16
bm. do hraku możliwości ' oslą„anla
ambltayła tm najlepsze życzenia.
Polsk! 2! oficjalną wizytą deleJ?acj~- nych celów przez tzw.a mtodą lntell·
JlllNISTER SPRAW ZAGRANICZ. Ntem1cc!'1ej Demokraty.cznej
Partii I gencię.
!'<YCH ZSRR Eduard Szewardnadze Chłopskie.I z przewodmczącym
NK I SEKRETARZ GENERAL:SY
ONZ
NDPCll, zastępcą
przewodniczącego przyznał dyplom
Posłaniec pokoju"
Rady Państwa lS'RD Guentherem Ma· Komitetowi Badań" nad Pokojem Pol•
leudą.
sklej Akademii Nauk.
DO PRZELAlUANIA
KRYZYSU
10 OSOB ZGINĘLO w wyniku f:Y·
l\fIESZKANIOWEGO
niezbędne
są klonu, który przeszedł przez teryto•
działania nadzwyczajne stwler- rium Tek~a.sn i Luizjany. LtcZba ran•
wczoraj na spotkaniu zorga- nyeh przekracza zoo os6„,
Wyc<m.tją.c
w zwi~u
s tym dzono
(Dok.ończeni• ze atr. 1)
nlzowanym przez Komisję
Budow·
Opr•. ~
oowników w p;racaeh \ Mlifldzynia.ro- ir.a;plOWiiedi WY'l!'ta;pi!,enia z :MOP, a
ta<~
.
~ędiniając
wni<liSek
dOW'e) K'On.ferencji Br.aq .,, cr.erwcu 198'1 r„ · w IV
~•!•kńej OPZZ nąd PRL je.st pi:Wwiadcr.oKonlere111cj~ Regi.<0.naklel t 74 Kon>· ny, że Z05t&ną do końca pr.ziezwyt~cji Mcdki!eJ jHlerillą br„ jalk C!ięźooe pr:z,yczycy, które zmusiły
rówruet pmeb!Eg tyeh k,lonfer:enc]i, wład>:ie ~ klraj!u do Zill!W'i&wskalzule na· oddtod7Jl!ID~e MOP od l?Jenla ud:Ziallu Pol!Ski! w P!'llca.ch
do~J
Ilinia wymzy9tY- OI"tian[zacj~.
~
pm, wy,:aża. ~
wa<n<ia Ol"pn,irmcJI. do antJ"P01ddch
atlooj.!J ! linlgerencjl w llPNtW:V wew- :r.. \V!t'aZ ze waiowtendem dlzllałal
~
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KPZlt, I sekretarza KC Komuqistycz-
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Polska pozostaje w MOP

Przygotowania
do rewaloryzacji wkładów

n~• ww~

p-ań5tiwa.

KRONIKA WYPADKÓW
Godz. ł.50. UL TerNy 111, Ta·
cteuu o. w„edł swauownłe na J••·
d.Dt• · I wpadł pod. „Woln". Plesl!IJ'
dom&ł złamania p0d1tawy -ut.
/;,, God111. t.30. Ul. Franclsuań1ka ul. Zawl„3r. Ryszard
P.
kleruJll•
,,Wartburgiem" połrĄcll na pr:i:eJśctu
dla pieszych Mirosława lllz„ lat 31,
Pieszy
doznał
złamania
kolana.
SWiadkowle tego wypadJt11 prossenl
•Il o zfłoszenle •ię do WBD WUSW
w Lodzi, ul, Włady Bytomskiej IO.
tel. 57·11•CZ,
A Godz. 10.os. Ul. lllfiancka 17.
AndrzeJ 111. kleruJĄc „Jelczem"
w
czasie •kręcanla 'llderzył •lę 111 moto'
cyklem „MZ". Motoeykllsła Tomasz
K. doznał 016Inych potluczeil..
& Godz. 12.11. Nlesułków, cm. strY•
kdw. LeokAdla P., lał Gł, JadĄc ro•
werem zajechała drocę „Polonezowt".
W wyniku zderzenia rowerzy1tka dO•
znała obr.tel\ podudzta.
,& Godz. 13.10. Ul. Retklńsll:a
ul. Krzemlenlecka. Wywrócił
11•
„Jelcz" - „etomleszarka. 1ntenren10wała •trat połama, która zmyla
z
Jezdni beton.
A Godz. lł.SO. Ul. Kiliń1kie10 lłl,
Nietrzeźwy 111lchał L., lat łO, Wł>lecl
na Jezdnię i wpadł pod „Zaporot:ca"•
Pieizy doznał ogólnych potluezeil.
A Godz. 16.35. Ul. ,ogrodowa
ul. Nowomiejska. Jarosław M., kie•
V9bls /5 potr9,e11
ruJ-.c autobusem
przy
przecbodz-.cego przez jezdnie
czerwonym śwlet.le Franciszka F„
lat 7ł. Pieszy poniósł
śmierć
na
miejscu.
& Goilz. 11.00. Ul. Spoma ul.
Boya-Zeleńskiego. Kazimierz K. kle·
ruj9,c „Fiatem 128 P" potrĄelł Ana•
stazego K„ lat Sł. Pieszy doznał ura•
zn głowy i obojczyka.
,& Godz. 1.7.10, Andrzejów, ul. lto·
klclil11ka. Marla o, lat BO, weszła
nagle na Jezdnlfl I wpadła pod ,;zuka''. Piesza poniosła śmler~ na mleJ·
seu. Swladkowie tego wn>a.dku pro•
1zenl •Il · o zgłoszenie •141 do WRD
WUSW w Lod.z!.
,& Godz. ll.S5. W aatobuaie · lłlill
a blll/5 11ułabła na ul. Kon•tanł7·
no'W81JleJ ,Janina o„ lat Ił. PrzerW•
w rudla
trwała
li
minet.
•· a.
A

•utob••cn<rym

ł

nokl Pdlfili w Mlędzyn&I'Odowej
Or\18!Qizacj'! Ptraey 210ł1aną w niej
~e ~ające warunki dil>a
~lfi<> rozwoj<U w.zatemn~e

k:ioirmystnej współpracy.
Pol\,kla, ja'loo jeden z r;al<ożyUeli.
Mi.~rocfo,wej ~zac.M Pra-

oszczędnościowych

me

m~~

je.w.c2le okire§lić b1iżej

l bard7Jiej
szcz.ęgól'O\\·o
term~.nu
cy. j-eM; got<>i1V'a wn'O'Sić s.wój na- w.rdani.a oraz. zasad funikcj<llnowale1Jny wkład w dziele umoonien:La nia cerlyfi1kat.ów
rewa\oryzacyjMOP
jako ważnej
~ nycll. Chcę jedynie
potwierdr.!ć
k.sr:itał1low.ania norm 1 zasad, sro- ra~ jeszcz-e. że rewaloryzacja bę
żących z,agnvairan11owa<n(u !ln~w dZJi~ miała miejsce. Jej celem j.est
l'll.d'Z<l pracy.
Z!ll,!tWarantowanle po trzech l.atac!l

iednak na planie„.

Rurociąg bVł

Kilka dni temu, pisz:iv: o w.zko-

dzeniu

:przez

k<J.l>Ulktt

Zakładu

Sieci Cieplnej pnyłl\(:za gazowego do bloku nr 5 przy ul. Pnybo;roW'Skiego 14, ~pa.rliśmy slę na
informacji uzyskmej w dyspozycji
rn<:hu ZSC
ż,e
na planie,
ktÓI"Y'ffi posługiwano
.s!e podcZM
prac ziemnych, rurociągu nie było.
ot·rzyma.li&my w tej &P·raiwi• pia- ·

Nadal
irańska

płonie

platforma

Nadal ?1cmi.e %lrtajdująca &!ę w
odile.grośc:i 120 mil od Bahr.ajnu, w
środilrowe.ł oze,ści Zab<>ki Perskiej,
irańska p1at:fonna wi.ertniwa R<>mm. klt.órą 19 października ll'l&etakow.ała m~a USA.
Tymar.uem irań&ikil.e ku tiry wotsk<Owe ~ w ponited21i.aie:lt w
polludndowe! cze.ści Za.tok.i Pel"S'ki1iej

odlłt~ dwóoh god<:rJin, 2 rt.at<lcl:
na1eż\IC:Y' do am,ecylka~~ego k<lneemu nafttoowego „Ex~" llllP«'001~ ..Esi!o :r~ i pły

w

~,9,CJ PICld ~ Oree1l !IHOl'llł
łllowd• „~ V".

rno z Wydziału Geodezji i Goo.podarki Gruntami U:MŁ, z którego
dowiedzieli.'5my się, że rurociąg na
pl.anie jednak był, ale grupa remontowa dokonując odkrywki sit>ci przy pomocy ciężkiego sprzętu.
zamiast aktualnej mapy używała.„
własnego szkicu sporządzonego na
kalce techinicznej. W piśmie czytamy daJ.ej: „Zakład Sieci Cieplnej po'1.·inien
przy tego rodzaju
pracach korzystać z uaktualnionej
mapy zasadniczej miasta zawierającej "·.szystkie elementy sytua-0ji
terenowej Ofaz wszystkie ustalone
przebiegi tras uzbrojenia podziemnego.
Jak widać.
tragiczny wybuch
kilka 1,a.t temu na Retkini n:kogo
niczego 111ie nauczył, Ciekawi jesteśmy, kto i dlaczego podjął decyzję o prowadzeniu prac ziemnych z wyik-0rzy:J~iem c:ężkiego
sprzętu bez aktualnych ma,p,
co
mogło spowodowa~ ·awarię
cą tr.ag<icznymt skutkami...

~oźą

(bar)
Nadal inie mo~na włączyć
d-opływu gazu do bloku przy ul.
Pnyl:>orowskiego 14 - prywa'bny
wy1[on&wca, pracujący na zlecenie Z.SC, usunął
już wpra1wdzi•
awarię, ale próby prze])rorwad:zone przn fachOW'Cbw wylkazały, że
IHOC!U ~ jeszcze nlenezelny.
PS.

p-osiadacwm osu:z.ed..~ośol. ~N>
stu wkl;arlów w stopniu, w j:ailoim
w:ziro.sną ceny w WY'l1i'ku p-odwyżek
w 1938 r. - powi,edz;lał dy·ookiim'
Dep.airtamen tu Os:z.aędności PKO
Marian Bartkowiak.
Rewaloryrzacja obejmie wez,yistkiie
wklady oszczęd<nościowe obyiwateli
bez wz1i;1ędn.1 na ich formę, a wiięc
równ:eż np. p1'.Zedpłaty ·n.a sam'Och<ldy. Jedy,ny wyjąitek stanowńą
tu ks:ążeczki m:es1'lk-anlowe i budowlane. gdzie stałą formą reiwaloryz.acji wkładów są i po'2l0staną
pn>mie gwarancyjine
R>ozumiem duże zainteresowan~
s;:>ołeczne. Ji.c-z,ne pytanlia o bo, ezy
cei!'t.yfiikaty będą op:roce.ntowane !
w jaki sposób. czy będ7Jie motna
korzy>tać z odsetek ~
uply1\·em trzech lat itp. Rzecz jednak
l\"Fna,<;(a ncz..,~ółowej anal''zy oraz:
~kojai:-zen'a fonnv certyfikat6w :z
ostat·eczn:e przyiętvmi
zasaclam·l
po1 i.tyki cenowo-d'och·o dower. o k>t6rvch pośred,nio zadecydują równ'eż wvniki refe1'.'endum powile<lz.'.at dyr. Bart.lN:>w'i.ak

Katastrofa·
autobusowa
10 osó'l> poniosło śmierć, a li"
rannych w wyni,ku katasbrofy autobusowej.
która wydarzyła si ę w poniedz\ałek rano w
pablitu mia.st.a Gua<!"dia fw prowincji Toledo, ŚI'odkowa HiS21Panla).
Ja<k wyni<ka z pierwsr.ych doniesień, aut<>bus wiozący !55 robot·
ników do Madrytu. z n,ieznainyeh
przyczyn rz;jecha1 z drogi i rozbił Mł·
wstało

JmZ!!ZTOI' PASIKO\UJK.I
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rzywy<klliśmy mać

tylko jednll prywatn' inicjatyw• tę w handlu, w ogrodnictwie 1 rzemiośle, czyli w 1ek:·
·§_
torze gospodarki nie uspołecznionj!:j. Mieczyelaw Starkowski w „VETO" wlidzi to illlaczej pisząc:
„PRYWATNA INICJATYWA oczekuje na REFORM~ l\IYS·
- LENIA. (... ) Na tablicy ogłoszeń w budynku, w którym nie·
:= daw~o. otrzyma~em mieszkanie, przeczytałem. iż będzie działała
5! kom1sJa usterkowa 1 roku 1·ękojlńi. „Dla udostępnienia lokalu, prosimy o obecność lokatorów dnia„. w &'Odz. 10-13.
UWAGA: Lokale zamknięte - nie udostępnione, będl\ uznane
- za bezusterkowe„. Referent ds. technicznych (magister inżY·
nier zresztą,) nie pomyślał, te 57 osób będzie musiało llWOlnł6
•ilJ • Pracy. Nie wpadł na to, łe przez kUka dni w roku
:
ca.lonkowłe komisji mogliby praoowM'i po poluchlłu. W1słarcl>'
~ pnecłeł aro1ancko postrasz7ól Prz7klad7 - Dłesteą - moł•
;:; na mnoiyć•.•
(PRYWATNA) INICJATYWA Jest obca menłalaołel unęd·
:: ników. Czy zmieni silJ coś w tej sferze? Wierą łe musli
- Powlnniśm37 wreszcie autentycznie tego chcieć!"
'
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.też reformować myślenie

wojennego 13 11'\ldn!a 1981 r.

;:

„Utrata Polski b71ab7 dla •ObOIRI• ~ednollllAOlllla 1 ułraa.
aalef Europ7 w•chodDłeJ. PrllJ"PUlllieHnle, :le kto• sit na to
zgodzi, było dsleełnadlł· O polił7ce dff)'duJe siłL ZSRR był
l ·iesł nadal supermocantwem. Prąw64oy po1H7nnl „Solldarno§cl" nie uwzględnili tero l ponidU kltskt, a teru chCll liłeralnle brOJlć calef swofeJ lllllil. Pozostawię
bes komenłarza. Drąiał polega na łym, źe ehodzllo fm o niesałe:lnoćć I
demokrację w Polsce. Drogę do t7ch wielkich celów wyobrażali sobie Jednak łenuJl\CO nahmie. Dzł§ więc powinni byó
!!!! skromnieJsl. Między drogą czysto ZWll\zkow„, Clll)'li ci;\glym
i: !11tda1;.1iem podwy:lki plae i innych 'wiadcze6, a dro14 c&ulycb
_Z;\daD POiitycznych, teort:tycznie istniała mozliWDŚÓ Szkolenia
kadr, tworzenia realnego programu i stosowania konstruktyw: nej krytyki. Wobec słabości partii i państwa miała ona pew::; ne szanse, a.le nie za wielkie. Zmiany w „realnym socjallz'! mle... IH\ możliwe I jui następuJlło Teoria niereformowalności

!§

=

:

_
1
I

=

„

=
e

-

a5$
:::
-

=
-===
~

5
-

Sj

;j

;;;;;
::I
::::

-=

i=

§

i

§
~

i

!

z=

~
2

~
=:

jest sprzeczna z doświadczeniem historycznym. Sza.nso ma Jed·
nak ewolucyjna, a nie rewolucyjna strategia.. Z pokor;\ wy•
:
znam, że nic mogę udowodnić, iż w 1981 roku ostanie się „soEdarności« było możliwe. Sam Modzelewski pisze, te po spotkanlu w Radomiu I reakcji władz na prźyjęW. łam lini• „nie
wszyscy pojęli. źe zapowiadało to w na;tbllbąm auł• esoł•
gł na ulicach... Niczego tel nie zmieniono Po penw_,aoh Prf•
masa Glempa. Zdumiewa mnie Modaelewtkl, wleclqą Jak
WYDlka z Jego słów, o ekarakłerze 11&1\'0:lenla l m6WfJłą - bój to będzie leh ostatnl."
§Cl
Etoś kiedyś powied:ciał, te pn:ymll!li• ei41 do właenych bllłdów to szczyt odwagi. SWdęta prawda, tyle tyl.k'o. te ·ień
pieki-eJ.nie trudne.
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wydarzeniach w ZSRR ciągle peŁno komentarzy. Często
zwłaszcza na Zachodzie poprzetykanych &pekulacjami.
Nie zabrakło ich tak.że ostatnio, po zmianie szefa m06kiewskiej orga,nizacji KPZil Artu!" Howzan na marginesie ostatnich doniesień z Moskwy phlz-e tn. I.n. w „PRZE·
$ GLĄDZIE TYGODNIOWYM":
„Determinacja radzieckiego przywódcy Je.st widoczna. Ale
równie wyraźna Jest linia oporu, Ja.kil musi on I wszystkie
sprzyjające reformie siły pokonywać, by posuwu 1lę po no§_ wej drodze. Gorbaczow .nie ukryWa, łe konserwa Istnieje, :te
__ trudno wyplenić zachowawczość i blemość, te blurokrał'ysgi,
także polityczny, nie jest ani slaby, ani pokonańy. Wypowie·
dziano mu walkę, bezwzględni\ I twardą,, ale ona musi trwać,
zwycięstwo nie jest kwestią roku C7lY dwóch, to cały proces
eliminacji zła, przepudowy nie tytko struktur, ale przede \VSZY- stkim - świadomości. Żadne spoleczeń5two nie znosi szoku.
- nie przyjmie gwałtu na psychice.
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Zatem - złoty §rodek, wymagający uporu w działaniu I r6w·
nie ważnej konsekwencji w przekonywaniu. Głos Gorbaezowa daje nadzieje, że Rosjanom starczy sił i na ,Jedno I $ drugie".
:
A teraz fragment wypowiedzi dyrekt<>ra CBOS. Stan.13łaiwa
Kwiatkowskiego w „POLITYCE" o odbiorze pr.ogramów po: lityczno-info'rmacyjnych naszej telewizji.
:S „Nawet ba.rdzo watnych mów nie słucha I nie ogll\da dwie
: trzecie potencjalnej widowni. A dyskusji, relacji ze spotkat\
: z udziałem dostojników państwowych odbier11 Jeszcze mniej,
bo najwyżej kilkunastoprocentowa czę§ć apołeczeństwa („.).
S Mam coś na pociechę dla gadatliwych uzdrawiaczy... Mote
:
ulży im, jeśli przypomnę występ („.) G. Busha. Wydawało się,
ze jeśli przemówi w trakcie dzlenni'ka. telewizyjnego, o naj: lepszej ku temu porze, to cała Polska będzie przy telewiS znn.ch. Pytaliśmy potem 1498-osobową repre-zentaeję Polski:
:: „czy słuchal(al Pan(i) wystąpienia wiceprezydenta G. Busha
: w telewizji«. TAK odpowledzlalo 27,6 proc., NIE - 72,1 proc.
ankietowanych. Sądząc po innych pytaniach, wizył!ł dostoJS ncgo gościa - bądź eo bądź ważnym wydarzeniem polltycz: nym - zainteresowana była ledwo jedna czwp.rta ob:vwatelł,
::i a co trzecia ·nie ukrywa.la obojętno§ci łub niewiedzy na ten
•
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prób morskich za bezpieczeń
stwo statku i ludzi odpowiadam nie ja, lecz kapitan >toczniowy.
- Nie jest to Jednak kns
pańskiego dowodzenia
„Lodzią

- Jest pan kapitanem „łódz
kiego" statku.
Co poza tym
ll\CZYlO lub łączy pana z miastem z łódki\ w herbie?
- Nic. Raz tylko przejeżdża
łem przez Lódź samochodem.
- Od kiedy jest pan pierwszym po Bogu na „Lodzi Il''?
- Od 1 października 1986 r„
od dnia wodowania statku„.
- „.czyli od · ponad roku. Co
kapitan ieglugi wielkiej robi
tyle czasu na ll\dzie? Wszak
„Lódi Il" nie ruszyła dotąd o
wła11nyeh słlach ani o krok od
stoczniowego nabrzeia.••
- Nadzoruję budowę jedno.stld w imieniu armatora .
.Polskich Linii Oceanicznych w
Gdyni. W pierwszym okresie
robiłem to w pojedynkll, te~n
z pomocą Innych członków załogi. Mam również wpływ r.a
personalny eklad załogi. Sam
dobieram oficerów i maryr.arzy, bądt też akceptuj~ kandydatury, zgłaszane przez komórkę kadrową
PLO. B-:d~
równie! nadzorował próby ~ta
tku na uwięzi.•
- A kto będsłe nadzorował
pr6bf morskie?

Il'"?

-

Nie.

Kapitanowie

nadzodowookresu
gwarancyjnego jedn.J;;;tki,
czyli przynajmniej przez rok,
W tej chwili wszystko przemawia za tym, ie będę kapitanem „Lodzi Il" dłużej.
rujący QUdowę statku,
dzą nimi do zakończenia

„Dt" rozmawia z kpt. „todzi li"
Zbigniewem Cyganem · ·
Pamiętam jednak
chrzest na „Emilii
Plater", nad którą - notabene - patronat sprawował pabianicki „Polam". Utkwił 1-;:ii
także w pamięci „Frycz M:idrzewski", którym podczas jadnego rejsu opłynąłem świat.
Dowodząc tym statkiem, ucze11tniczyłem
równle:E w dużej,
udan91j akcji ratowniczej. Paiił
się angielski tankowiec „Mobil
Pegasus". „Frycz Modrzewsk!"
przyjął na pokład ponad
20
członków
załogi
brytyjskiej
jednostki.

to pytanie.

- Nowego statku, rzecz Jl\•
sna, nie powierza si4: ludzi„m
przypadkowym. Ja.kie warunki
powinien spełniać kapitan dowodzl\CY jednostką od momentu jej wodowania do zakończe
nia okresu gwarancyjnego?
- Te obowiązki powierza 111,
kapitanom z wieloletnią praktyką morską. Dotyczy to również pozostałych członków za-

kapitański

łogi.

odbiorcza reprelnteruy armatora strony, 1 drugiej zał
- komisja zdawcza, złożona r.
przedstawlełell stoczni. Podczas
-

3-letnie studia w Państwowej
Szkole Morskiej w Szczecinie.
Od 20 lat pływam jako kapitan.
- Czy zdarzyło się panu jut
wcześniej
dowodzić
statkiem,
którego budowę pan nadzorowal?
- Owszem. Był to „J óze!
Chelmoński", budowany \V '.!toczni kanadyjskiej.
- Iloma i Jakimi statkami
dowodził pan do teJ pory?
- Trudno mi w tej chwili
dać
konkretną odpowiedź
r.a

Komlaja

- A Jakle Jest tlołwladcn
nle kapitana „Łodzi li"?
- Z 56 lat źydA 38 poiwtę•
clłem morzu, wliczając w
to

Hntuj,ąca
1 jednej

- Co z kapitańskiego pu11ktu widzenia może pan powiedzieć o swoim nowym podopiec.znym - „Łodzi II"?
- Statki z serii B-354 !Ił
przede wszystkim bardzo b~~z
pieczne, charakteryzują się d:iżą

dzielnością

morską.

Naw~t

w czasie bardzo silnych sztormów ich przechyły są niewielkie. Poza tym są to jednostki
zwrotne i sterowne.
- „ł.iódź II" pływać ma do
Ameryki Południowej. W których portach statek z naz\'Vą
naszego miasta gościć będde
najczęściej?

., ---: W

portach

wschodnlei;o
de
'"'Janeiro, Santosie, Buenos Ai·
res, a także, choć trochę rzadziej, w Montevideo.
- Jaki będzie dziewiczy rejs
„Lodzi II"?
- Niestety, na to pytanie nie
sposób jeszcze odpowiedziel.
- CzY załodze i kapitanowi
Jednostki „spod igły" życzy się
czegoś więcej, niż tradycyjneJ
stop.v wody ppd kilem?
- Nie. Takie życzenie marynarzom w zupełno~r:l wystarcza.
- A więc 11top7 wody pod
kilem!

'\lfybtzeża tego kontynentu _
•; ;,l>ł'zed.e wszystkim
w Rio

-"'..

Rozmawiał:

JACEK MICHALAK

• ZBoWiD li Wehrmachtu! Czy jest 6o możliwe? Tak, W bardzo szczególnych I wyjątkowych
wypadkach, historycznie przekonywającyllh i udokumentowanych, politycznie uzasadnionych.
Ostatnia wojna dostarczyła historii świata tylu nieprawdopodobnych i zaskakujących wydarzeń, :te to, co wydawało się absolutnie niemożliwe - stawało SllJ autentykiem. Na autentyzopa.rto takle filmy jak ,,Siedemnaście mginleii wiosny" czy „Stawka większa niż :Zycie", upamiętniające niezwykle wręcz formy wa.lkł z hi łleryzmem. Uczestnikom tej długotrwałej walki,
ludziom balamujj\cym na gra.nicy życia i śmierci przyznano :naletne miejsce w historii, a tak:l:e
1zczególno, materia.hl• przywileje. HISTORIA I PRAWO NIB TOLERUJĄ JEDNAK OSZUSTW!

==:
:::i

=
=

;;

"'

ii
---

I
:;

i-

I
=

~

=
9
;;;;

=
$
=
==
$
=
=
=
9
_=
=
=
5
:

~
;;;i

_a

_

§i

I ieszc:ze doniesienie ze „SZPILEK":
,.N ówoczesności nie da się powsłrzymu.
W BydgOS'ZCZY
::i przv ul. Pot\itórskleJ zllkwictowano punkt pralniczy I otwarto
olałia.wk.@ · • liclmPllieAD!I. cho6 tradyeJonali,cl wolelłby zaslS1.§ć
: przeii eKranam; w c27słyeh c~Mh f koszulach„.
T-o
ł

PIERwszy PO BOGU

i

nych łędow,
orbaczow nie ma wątp 1wo„c1: en nz,,..11Dow
musi towarzyszyć pragmatyzm I rozsądek. To wcale nie znaczy ugięcie się przed ko.nserwą I schematem. „Is~nleje nłebezpieczeństwo rozwij\zywanla istnleJąeych problemów w 11poc6b ::I
zbyt _ pośp:eszny 1 nie'Przemyślany. Chodzi przeelet o barctzo
powdne, zasad·nlcze kwestie postępu gospodarczego I rozwoJu politycznego naszego społeczeństwa. Tak więc nie mole
by~ mowy o jakiejkolwiek ryzykownej dzlałatno§al« to opinia świetnego soc,łologa i ekonomisty Tatła.ny ZasławirkleJ,
którą trudno posądzić o zachowawczość I nadmłem" ostroi-
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prawdą,
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śplecbbgro~i niGeodpowiedzialnośclą, pope1:rue~i~m niteoł!!"racat-
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Po przeciwnej skonie- stoją niecierpliwi, nler.adowoleml • !-.,.·
:::: tempa przemian, twierdzący, że zrobiono za mało, źe tn!leba
taranem w~·muszać to, co nowe. Pochopność, nadmierny po-

5:;::

-i--

rzeba
o wydarzeniach :I niedawneJ przeszłości. W „POLI'fYCE" ukazał sill prze<U:ik artykułu zamieszczonego przez Andr,z;eja Micew- _:.!i
•kiego w wydawanym w Wiedniu D()d, auspicjami prymasa Polski kwartalniku „ZNAKI CZASU" (Do „Dl." nie' dooiera, •U\d prsedruik z przedruku). Artyik"Uł jest w znaczn)'ffi =;1tqmiu polemiiką z publikacją Karol& Modzelewskiego w ttw.
II obiegu o o&tatmich tygodniach pnied wprowadzeniem stanu :.,.,.
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by za rzeczywtst' praTymczasem w naszym .la•
kladzie ta forma nie istnieje,
Owszem, były takie próby podejmowane, lecz na razie nie
ma nic podobnego. Nie twierdzę. że można by wprowadzić
to na wszystkich wydziałach .
ale na kilku na pewno. Tak
więc, system
brygadowy stosuje się
tylko w
ramnch
FASM, ale i tutaj wielu osobom nie podoba srę, że mło
dzi ludzie za rzetelnie wykonaną pracę
osiągają, wysokie
wynagrodzenie.
- Mówimy a reformie, o
wyjściu
naszej gospodarki z
krytycznej sytuacji, ale jak to
osiągnąć,
jeśli nie ma bodź
ców do wydajnej pracy. System motywacyjny właściwie
nie istnieje. Daje się wszys tkim po równo. to nigdy .1ie
będzie bodźcem do wydajn!ejszej pracy. Oczywiście,
żeby
wydajnie
pracować,
trzeln
mieć
tę
pracę
odpowiednio
zorganizowaną.
Więc istnieje
sprawa warunków, jakie się
stworzy. Jak jest? Wszyscy niczego nie mają. Czeka się trzv
dni na wapno czy cement. Il.obi się remont wykończalni, a
więc postój, lecz nic nie ~est
przygotowane.
Brakuje środ
ków, materfałów. ludzi, R~
montuje się więc pól maszyny, a pół jak było złe, tak
zostaje. Tymczasem dwa tygodnie zakład stał„.
- W ten sposób ostudza ,:ię
zapal, a człowieka trafia szlag,
że nie robi się tego, co moż
na. Inspirują najwyższe szc=eble, lecz utyka to wszystko na
niższych poziomach. Na wielu
zebraniach spotykam się s gło
sami. że czegoś nie można zrobić, że· są obiektywne 'trudności czy kłopoty.
Wielokrotnie
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mówiąc, niektóre osoby, które
twierdzenia rozmijają się z
nas za to krytykują. zgła3'1:ają
bo jeśli jeden z desię później po cichu.
że lf.Ż
cydentów twierdzi z całą stachcą wyjechać. Jeśli więc nie
nowczością, że pomysł jest nie·
postawimy
na
dobrze
zorga,1iwykonalny, a inny potrafi go
zowaną i dobrze płatną pra~
zrealizować, to o czym my mów kraju. całe mówienie o wywilny? Potrzebna jest tylko
chodzeniu z kryzysu i ri:?forzmiana lekarza„.
•
mowaniu gospodarki mija się
· - Wracając do wykorzys~y
wania młodej kadry. Jeśli nie < z celem.
- Nadal jest bowiem nis!{a
wykorzystuje się jej teraz, .ie·
jakość
kwalifikowania i nm·śli nie podejmuje się ryzyka
mowania pracy. Nie wykorzypowierzania młodym , (ale nie
stuje się także bodźcowych
po czterdziestce, lecz rzeczywifunkcll ąwansu poziomego. 'l'R·
ście młodym) funkcji kierow-.
bele płac uwzgl~dniają t11k
niczych - to trzeba zdać sozwany system widełkowy, ubie sprawę z faktu, Iż Ich wleit
stalając minimalne i maksymaldza zdobyta teraz - za pa~c
ne stawki płac, przy czym zalat nie będzie już aktualna.
I to nie jest bdna demagosady awansu w ramach tych
gia.
·
widełek nie są precyzyjni2 okreś lone. Sprawia to, że pra- Nie propaguje się także
ustawicznego ksztatcenia. _ D.rn1
co,·rnicy nie dbają o doskonataki prosty przykład: jest u
lenie swoich umiejętności, o
nas biblioteka, a książki z 0r sprawne i rzetelne wykonyw:i.ganizacji pracy. wstyd powi1~ 
nie pracy. a czc~ s to wręcz t~a
dzieć, ale niektóre ja wypoży 
ktują
pracę
jako przejściową.
czyłem po raz pierwszy. OcqJeś li
awans jest niemożliwy,
wiście można mi zarzucić, 7e
zmieniają
przedsiębiorstwo,
jako studentowi zaocznemu jf·st
szukając wyższej stawki zaszemi to konieczne, ale chyba nie
regowania„.
świadczy to o mnie ile.„
- W jaki wobec tego spo- Jeśli mówimy, że nie ma
sób mają sit: udać radykalł nie powlnn!> być innej drone rozwiązania
reformatorgi do osobistego powodzenia
skie, jeśli „główkujemy" tylko
materialnego niż własna prim
jak oszukiwać I lawirować mię
- należy nie tylko o tym módzy przepisami?
Pracując w
wić, ale przede wszystkim ją
dziale odbioru jakości tkanin,
odpowiednio zorganizować. Jemiałem określone normy, kasteśmy krytykowani za to. z11
zano mi jednak robić co inwolimy pracować i zarabiać nie
nego
to taki prozaiczny
u nas w kraju, ale za granir.ą
przykład„.
i to wcale nie na Zachod::ie,
DWUDZIESTOCZTEROLETlecz blisko, .w Czechosłow:'lcji.
NIEGO WOJCIECHA ML9C·
Nie dziwię się jednak tym
ICA, ROBOTNIKA MAGAZYwszystkim ch~tnym na wyjazN.OWEGO, STUDENTA EKOdy do kombinatu „Pozemni
NOMIKI, CZLONKA ZSMP Z
Staw" (LSam zre;s:z'Jtą też pojeZAKLADÓW IM. MARCHJ'..EWchałem na jedną
z umów),
SKIEGO WYSLUCHALA:
gdyż tam rzeczywiście
można
coś zarobić.
Zresztą. prawdę
BEATA G8.ATKOWSK.\

płacono

cę.
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- Wówczas, miesiąc temu,
podczu IV Krajowej Narady
Aktywu Robotniczego, powiedziałem między Innymi, :!:e stosowana powszechnie w kraju
organizacja pracy,
opierająca
się na tradycyjnych formach,
odznaczająca się rozdrobnieniem
operacji,
kosztownością
czy
niewłaściwą
in tensywno.~cią
przebiegu czynności - pozbawia wielu ludzi, zwłaszcza
młodych, ambitnych i wykształ
conych zadowolenia 1 możliwo4d rozwoju. Dziś absolutnie
się z tego nie wycofuję. Mimo głoszonych haseł, popl~ra
jących II etap reformy, którą
przeciet wdrażać będą ludzie
młodzi. w dalszym ciągu twierdzę, że ich awans to są sporadyczne wypadki. U nas zostaliśmy po raz pierwszy prawdziwie zszokowani, że wrencie w konkursie na stanowisko kierownicze przeszedł mło
dy (przed trzydziestką) ch\IJpak;. Ale powtarzam, że j.~st
to przypadek. Do tej pory, owszem, zwracano sill do nas po
opinie, ale właściwie niewiele
ona znaczyła.
- Uczni nul meneclierowi•
nl• zawsze uświadamiają, scblo, te zdobyte wyltsztalcenie
i rosnące umiejętności wyzwalają I nasilają pragnienie r'!alizowania swoich zamierzeń l
dą:l;eń, sprawdzenla 11,wej wi'l·
dzy 1 kwalifikacji. A przecież
rozbudowa aspiracji nie · 1cst
niczym zlym. Owszem, nie negują
men.edżerowde
potrzeby
wprowadzania innowacji techniczno-organizacyjnych, ale uważają, że jest to proces .lbyt
złożony i kosztowny, aby war.to I można go wdrażać.
- Wiele mówiono i pisano o
brygadowym systemie pl."acy jako o jednej z form, w której
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eforma niesie za sobą wiele nowości, a nawet niesp.odzia::iek: Łódzka „Olimpia" zawiązuje ze Szwaj~ra:
m 1 .spotkę. Będzie 10 najno\voc.ześniej.szy.ch maszyn -.
i
dziewiarsl~ich. Dyrektor „Olimpii" Bogdan Sciebura tak ~
o perspektywach spólki w rozmo\vie z Bogdą Madej na
- lamach „ODGl..OSOW":
S ' „(„.) chcemy zatrudnić w projektowanej spółce 74 osoby
: - Szwajcarzy mówią, że ich zdaniem o 22 osoby za dużo. $
M7 na to, że wydajność mierzona wartolicill będzie prawie
na pozlo~ie „Polmo1u... Oni na ło, :te to ładnie, ale ło polski
punkt widzenia. No to próbujemy 1pojrze6 na to kr7łyomie.
i - Zastanowim7 1ię w Ja.kl 1pos6b pn7Jmo'WŃ robotników
do 1p6lk1. I w7chodzl nam, łe traeba będzie eb1ba rozpf1a6 a==
- konkun na robotników.
dlacze10 konkunT Otół do omlqt ł7.cll masi1a potrze! ba ludzi O pełnej dyspozyąjnojci których moma WHWM'i do
: pracy o kałdeJ porze, tak we dnie, jak I w nooy, mUIZJł ło
: , być poza tym ludzie ze stuprocentowym zdrowiem o wysokiej S
: wydaJnośei I wysokich umlejętn.oścladl. Dlatego myślimy o konkursie."
_
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Edward J. ur®zony w· 192.5 rozłożył wniooek. o przyjęcie w
poczet członków ZBoWiD i przyznanie uprawrueń kiombatanok:ich
z tytułu służby w Polskich Siłach
Zbrojeych na Zachodzie w cz.a.si~
II w,o jny światowe1 Przedsta~
uwier.zytelinione tlwnaczeni-e i.aswiadc.zen.la - angielskiego Ministerstwa Obrooy z. dnia 23.1.1985 r. potWierdująoe jego 6lużbę w PSZ
pod bry·tyjs.kim dowód:r.tw«n w okresie od paźchiem.ika 1944 r. do

ku

wił

I

Mieczy.sla:wowt Z.. ur.aut, te 1 śmiel'ci. (Zamieniono j~ później, w
wy lud z i I te upraW!Ilienla.
związku z amnestią na 10 lat
Pr.zymanie uprawnień komiba- więzienia). Cóż on sam wyjaśnił?
tane1kich przez Wojewód"Zki Zar.zĄd To mianowicie, że po zatarciu S'k.aZBoWID stanowi r .aż 11. ce 111. a- zania nie mial obowiązku podawar u 11 z e n i e p r a w a.
nia danych o kar&.ności.
·
• • •
Ro.ścisła.w K. ze zwdązku został
Paweł
P. też uzyis;kał prawa wydalony. Mimo zatarcia skazania
członka
ZB-OWiD i uprawnienia w~kl stopień szkodliwości społe
lrombatandkie w roku 1983, ale cznej tego ozy.nu :n ad a 1 mu s i
świadomie wprowadził w bląd wla- by ć
u wzg 1 ę d n i a n y
przy
dze orga·n izatji podając, że od je- etycJ:no-moralnej oeenJe jesl~ł 1943 r. do za!Mńr:aenie. ~ny go sylwetki.

r. Poza tym Edward
J. J)Odał, ie w lNł r. r.mta! wcielony przymUllOWo do Wehrmachtu
a w Uł+& uc!.id do ..U.Utów w
BeJ&ii 1 31 patdziem,jika 194ł W.wt\•
pił jailro od:lotmk do PSZ na Za·
c~e. zastał wcielony do 14 Pul·
ku UliaMw Jazłowiedkicll., a od
Lliltopada 1946

UMii r. był w. 5 Pułk.u Pancern,m.
W 1946 r. 'm'Óeil do JQraju.
Zarządy Wojewódzki i Główny
ZBoWID w S. załia.~lły wniOMk
odmownie. W jwietle odpowiednie·

go puepisu Regulaminu Weryfi·
kacyjnego nie mogj\ być c:r.łQil'ka•
mi ZBoWID ani uzyskać uprawnień kombatanckich osoby, które
w czasie li wojny światowej pel·
niły służbę w armii niemieckiej I
do końca wojny nłe brały udziału
w walkadl frontowrch przeciwko
hitlerowskiemu na.Je:idźc7. Pod:sta·
wę do pozytywinej wery:fiikiacji stanowi rzeczywisty udział w
walce a nie Am& słutba na apleczu kontu.
• • •
Mieaylt'ław
i..
urod7'0ny
w
19213 r. uzyskał przywileje komba·
tanta w Za~le Wojewód~m
ZBoWiD w K. ZM'eąd Główny
stwierdził, te d~ja jest nlewatna, bo 1~cy twiadomie iataiJ
fakty związane ze slużlbą w wem-macht!l.e, dlatego uzyskał U1Draw:\i..,
nia
11.'0mbatanakie.
Wo)ewód7Jr:l

nanie uprawnień kombatanckich z
tytulu udziału w II wojnie świa
towej w szeregach Ludowego Wojska Polskiego.
Wniosek . został załatwiony odmownie, bo był oo.„ dziesięciokrot
nie skazany w łatach 1947-1979
prawomocnymi wyrokami sądów
PRL na kary pozbawienia wolno'ści (łl\cznie 19 lat) za przestępstwa
popełnione z niskich pobudek. Od
decyzji ostatecznej w części dotyczącej odmowy przyzmania uprawnień kombatanckich &ntonl S. zło
żył skargę w NSA. Napisał w niej,
że w kolizje z prawem kamym
wszedł na skutelt.„ „nieporadności
ży·ciowej, będącej wynikiem stanu
zdTowia spowodowanego zranieniem
w czasie odbywania służby wojskowej i niemożności uzyskania renty inwalidzkiej".
„Nie mogl\ być członkami ZBoWiD,
ani korzystać z uprawnień kombatanckich osoby, na których ciążll
przewinienia w stosU:Dku do narodu I władzy ludowej, w tym
zwlaszeza osoby, które po wyzwoleniu były skaza.ne przez są.dy Polski Ludowej za przestępstwa o
charakterze gospodarczym bąd:i Z!ł
przestępstwa popełnione z ni&ki.ih
pobudek".
Skarlga została oddalona.

• • •

Oddalona zo.stala

też Bimriga

Jó-

p.mcowat w gospoda.r$twie swoich
Rości!Maw K. świadomie udzielił zefa P. (ur. w 1924 r.), który zło
rodzków. P:-awda jest ta.lu., że od nieprawdziwej odpowiedzi na py- żył wniosek o pr.zyjęcie w poczet
jesłeni 1943 r. do 9 maja 1945 r. tanie umieszczone w 17 punkcie czl:.anków ŻBoWiD i przyznanie u-

służył

w armii · niemiecki-ej \V ramach fonnacji działającej na . ter.enie Gr«1J i Jugosławii. Wyłud2ell!e od ZUS nienależnych św.lad·
czeń .z tytulu U;Pmw.niel\ mnbaitan·
cklcll
stanowiło przest~wo
(okrdlone art. 267 kod~ mnegi>).
• • •
R.ośclaław K. ubiegał 1i4w18 r. o
członkostwo ZBoWm ł upra>Wltiema
komb&t.anokie z tytulu udziału w
wojmie obronnej w 1939 r. Dl.aczego tak pófoo? Żeby czas rozmazal pewtn• falmy. a prawo te
pominęło?„.

Sądy Ko1ełe6sllrie Wojew6dBl.eco

Glów.nego Za.rządu ustaltly, te
K. mtaił fakt 8'1f,a'lllria
10 w lMT r. - r.a f>OJllOO w • ·
Sąd KoleHmld~WiJ>wK. pogt;a. M~ cdonlm PPR na hrę
i

Rośelelaw

deklaracji członkowskiej. Oczywiatym tego powodem jest podainie
przeli nle•o - w łyciorysie i w deklaracJI - zatrudnienia w latach
1944-1958 w Lasach Państwowych.
A był to właśnie okres odbywalD.ia
kary więzienia!
W jednym z przepieów regularninu wecyf!.kacyjnego jest uwzg!lęd·
niona możliwość przyznania u;praw.n1eA kombatanckich osobom, któl'9
prz~stwa
o niewielkiej
S?Jkodliwośei
społecznej
niejako
zrekompensowały Zlll!ługaml w wal·
ce z hitterowcaml, ale udział w
zbrodni nie mi~ci st41 w tym po-

prawnień
udziału w

kombatanckich z tytułu
szeregach MO w walka·ch z reakcyjnym p<>dziemiem.
Z danych o karalności wynika,
że obywatel Józef P. wyrolkdem
Sądu Wojewódzkiego w W. z lipca
1978 r. skazany zost:1.I na karę '1
lat i 6 miesięcy więzienia, 8 lat
utraty praw publicznych i 200 ty1.
zł grzywny oraz konflska.tę mienia
za zagarnięcie mienia państwowego
znacznej wartości, a więc za przestępstwo gospodarcze popełnione z
niskich pobu<lek, bo w ce'lu osią.g

nlęcia

korzyści

majątkowej„.

Takich spraw jest Willcej. Każda
jęciu.
zdumiewa niezwykłym tupetem, oszukańczymi manipulacjami I bez~łoa.ł S. ~:' w 182!1 r. c2lł!l.nością w dochodzeniu niena~ Wl\i~ o p~jp w ll<>- leżnych pmw.
C'!l!t cmł(llń1or6w ~iD I przyz.
ZOFA TARNOWSKA

• • •
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brazić sobie t~ postęp technlcz- i innymi partnerami RWPG.
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Czet n.ka }6 m 33 .
9365 g I>
poszukuj e 48 _.6!- 4.:l
szych
parametrach
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"D7ed·1m L i · tv 3''9'7 Biuro 0, d1'alenn 1
·1· ct11·- Z tym i ostatnimi
J·est z.reszto
naJ·- 60. Dz i ęki temu
"' zysk do podzia- trzy
lan1p Opv~racy 1·nucb
Elrz":z.inj·.
· ' ·" ~ ·.
' · -· '
,
"'
· t ysi"ce
" . zł ' a półetatowcy - I ~c:z""ACZKE ~'• lru·l "„ i·,..•· „.
~
- I r;lo>z:-n.
P ot d~ :owska
96.
E
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kl f Turcji. a także Chinach, Wiel- o h ra b 1ar k 1 s t erowaneJ numeryczme premie. nagrod y. 1\„-.uno 1 ~~-procen- ka na str. 7 a my za nla pow t.o• • ' ·,·e-e
'j
.
7
93
52
8
1
5
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' • o
'• "' ' • .
::ig~;l
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kupię 57 _3?. 5;;
I
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&~o~e wyroby za sumę 6.5 ;nln ru- d ałaby s~ę większa elastyczn?ść I zaopatrzeni u w .surowce i mate- wykorzystujemy materia·ły z ':3ł~j SEGME
. NT na Gór:i·ei _ kuo:ę.1 PAN JĄ robiącą na d.-u t ~ch - pr~YJ·
bh 1 1,3 11'.ln do~aró:W. Dzięki t~- poz.ostaw.:enie pewnego ma!'gmesu r1a!y marzą \'l „Famedz:ie''...
polsk:ej prasy i dotychczas n1gay
Tel. 34 _78 _38.
mę. Br omew::k;e ;:o ;i4/J 1.
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mu, z odpis?~ aew1z:o\';'ych moz_- :wartośc;!owego przy negocjowaniu
nie do.znaliśmy zaiwod~. . Pny~ro NOWA karoser ę „Poloneza"
3".dłlZ g E
1
na było kur.nc szereg mezbędnycn 1 podp1-sywaniu protokołów rządoZYGMUNT CHABOWSKI na.m, ze teraz stałe 1111ę maczeJ.
kupię 4!1-15-86 po 15
•
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• 296-1 g E TELEWIZO~ ~AL/SECAJ1 sprze3
1
ZESTAW wypoczynkowy ze s<kóry,
clam. 33-o~-So.
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TELEWIZJA
kompl~t stołowy .,Bogdana" - ANTE.t.'1Y ins.taluję. 37-:H-30. Biekupię. 33-43-49 (10-18).
niek.
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I
9.30 Domator
BETONIARKĘ 50 1, fabrycznie no „WARTBURGA", .,Skodę" (1983-9
9.35 Domowe rirr.ed!dtoł•
w~ _ kupię. 33.43 • 49 11X1z. lO-lS~
<·
1985) - kup ie:. 78-24-1\~-u l:· E
$
10.00 DT - W'iadomoeoi
~
3292.B g E
.,Eneyld~ed!a
10.10 Domator KOŻUCH damski aprzedam
DO r.szywania łatek skórzanych 1
t~trzańsk&"
WTORE!t, 11 LISTOPADA
jazz. 13.00 Wiad. 13.03 Serwis infor-J i·ozrywki. 14.00 Współcześni wlrtuo8'7·32T31, P<> 19.
3~ r E
szycia kurtek chałupnic.ro macyJny (L). 13.10 ,.Punkty wldze- z!. 15.00 Serwis Trójki. 15.05 Przy.
1
SPAW~CZA . elek~cznego
pozatrudnię (własne ·maszyny prze10.20 .. Karetka POa'Olt<>~..a" (7) PROGRAM I
nła" komentarz Jana Bąbłńskle• pominamy
zespól Molly Hatc11et.
mocruka.
zatrudnu:.
Brate!'$k.a
.
19.
mysłow<!). Listy 32939 Biuro 0serial prod. czechosl<>waego (L). 13,20 Rzeszowscy cymball- 13.łO Teodor Tripplin pisarz fanta11.00 Koncert.
11.57 Komunika• 1 ści. 13.30 Album operowy: z twór- styki - aud. 16.00 Zapraszamy do
32963 g E
głoszeń, Piott'lkowska 96.
E
kiei
ty. 11.39 Sygnał czasu. 12.01 Maga-1 czośct Modesta Musorgskiego.
u.oo Trójki. lUO „Moje najwleksze pr o- 11.ZO Domat-o.r
MALŻ:ĘŃ'STWO l'rzyjmie pracę
KUPIĘ nową przy~ze~~ campin~ozyn Informacyjny. 12.30 Muzyka. 12.4St Przeboje sprzed lat. rn.oo Julian F'a- 1 cesy". 19.30 Trochę swingu.
19.50 .
każde chalupniotvro, akWlizycję ~vą, zlecę P,O"kry~i e aachu blacną.
Rolniczy kwadrans. 13.00 Komun!•! lat: „Pamif:tnlk". 15.10 Koncert na ' „Dzieci Arl>atu" - odc. 20.00 ca- 1 11.35 „Losoś" {1) film prod. kakaty. 13.05
Radio kierowców. 13.30 1 bis: Trio McCoy Ty nera oa t esti· ly ten rock. 20.45 Warsztaty Jltera c- 1
n advis k.iei
u.mochód. Tel. 87-66-68. po 16.
i-t- 49 - 95 , wieczo.em.
Przeboje mlstr7.ów. tł.OO Wlad. 14.0~ ' walu Ost·West Norymbergia 86. 16.00 kle. 21.00 l\11strzowie barolrn. 2J.40
01' wiade>mości
32962 g E
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16.00
Magazyn muzy czny. 16.00 W1ad. 16.0a Dzlcla, style, epoló. 16.SQ A, MacLe- K slą żl<a tygodnia: Anna Iwas 1.k l~
młodych
widzów.:
KUPIĘ „Mercedes a", ,.Audi" po
1
16 2~ Dla
Muzyka I alctualnoścl. 17.00 Ten sta· an:
„Czterdzieści osiem godzin". wlcz „Szkice i wspomnienia" . 22.05
„
"
h
LOKALU
·
_
\''i'd•a"'
'D'P:1dku.
do remontu lub in ny.
ry, dobry jazz.
17.30 Zapr11szamy 17.00 Wlad. 17.05 Ro:zwi11zanie zagad· Int. sportO\\ e. 22.15 Puls jazzu. 22.45 I
„ I-..rall:
ma11azyn
arcerzy
na p.raoowmę
'' ~~"
Li~t:v
32909
Biuro
Ogtoszeń.
do myśl enia.
17.50 Kto tak pięknie kl muzycznej (L). 17.10 Aktualnoscl P os:u c ha ć warto. 2~.00 Opera t;·'.;od- 1 l(l.50 Ola dz:iec i : :;' ypra1~'Y prof.
poszukuję. 84-38-87.
32961 g E
P iotrl>o,vska 96 _
E
gra: Super Duo .. 18.00 Wlad.
18.03 dnia (L). n.30 Recenzja muzyczna. I nia: Wolf~ang Amadt·u sz Mozar t -I
C 1 ekawsk1e~
I''UPIE
d
•11
(bl k')
43 "7 83
1
Co hamui e r ozwóJ usł ug? 18.20 I< on- (L). 17.łO 10 minut z Bułatem Oku- 1 .. ldomeneo" - aud. 23.15
1'eleexpres~
Czas res~.USAilZY, frezerów - zatrudnię. :..
I
o ~~ m
.o
3200:.' ! 7. l:i
cert. dnia.
19.00 Mag . . inf. 19.25 , dżawą (L). 17.50 „Wie.Isk.le pejzaże" Jaksu. 23.50 N.orman Mail er ,.Staro- !'. 17 . ~o Rz<>"mi~ln 'cy
Turza 22.
32960 g
a g
Cl1w11a muzyki. 19.30 Radio
dzle· - aud. (L). 18.10 Przypominamv _ I żyt ne ,,·;ec zo~, ·· - odc.
Ttwn:ei
tańC'a
tow8rzy„kie'
1745
AKSJ0::\1AT. 55-14-4:> Kurs mikroclom: .. ż~~naj <';Zai;odziei•ki. pt alru" zespół Cal'pentcrs (L). 13.30
Klub
e-o
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t
nel"zne
TELEWIZOR
kolorowy
kup:ę.
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1
- ~luch 20.00 \'i1ad. 20.07 Na mar- Stereo: c11ris Rea na płytach Kom- 1
PROGRAM IV
84-81-86
32923 g E' CrJD_ZOZIE~IIE.C poszukuje 2-po'18.05 Dz'enn~karze ~ag.ranic:r.ni o
gincsie wy darze ń
20.10 Komunika- pa letowych. \9.30 Wieczór w flllrnrO'}Jskie1 refotm :e
tv Totall za•o ra . 20.15 Koncert
żv- monii
21 05 Wiad 2110 od ra«tlko3owego mieszkania z telefoIl oo Dom
Swiat
ma ~ azvn. i
czeń. 20.40 W . kilku . ta.ktach. 20„45 1 me· u •do 'swingu. 21.30'.....l.00 Wiec"zór 12.00 Wlad. 12.0;; Piosenki, 7.wyczaJdziałkę 47 arów notanem
(centrum
Lodzi).
Tel.
18.30 K· in ika z.0Nl1n.• g-o człow'e- BfALA L1teracl<a premiera m1es1 ą ca : L. B. literacko-muzyczny.
21.30 Nagran ie n c. ludzkie ~praw;·. l2. 30 w Jei.10- 11
k.a
:-ialnie sprzedam bez upi'av:nień
78-70-83. pokój 210 (16--19) .
Gneniewski .Pod so -:~n rzek.a" . wieczoru. 2t.35 „A Izy moje ply-I ranach -- odc. 13.00 Swia_t
wo k ół 1
„Op-ow ioeóci z
Zgien. Prusa 5:{.
329-24 g E
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18.30 Dobranoc 21.00 Komunikaty
21.0o
Kromka ną .. :• - aud. 22.10 Słuc!Jajmy ra- nas. 13.2;; Muzyka odnaJe;;ona. 14.00
w ' eJ1powei ,,.„i''
SYPIALNIĘ
„Teresa".
kompiet OVERLOCK piln'e kupię. 51-02-02.
spol'towa.
~t.~O Klasycy operetki. zem. 23.00 w. Zalewski: ..Wyslan- 1 Popołudnie Młodych. 17.00
Wiacl.
wypoczynk-0\\-y.
małą
wieżę.
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22.00 Wlad. 22.0;; „Polscy bohatero- nik".
23.20 Mu zy ka na~zyc11 cza- 11.05 Dzieje opery. 11.55 \\.idn okrąg.
19.00 .. Sp<>!"V" Pre.gram publ.
żuch .damski sprze'iam. Kupię. POTRZEBNA op'.ekunka do trzywie Października".
22.15 Wieczory sów. 24.00 Głosy , instrumenty, n a- ia.2;; Clw:ila muzyki . 18 . ~0
,Tązy k
19.3(} Dz'enni.k
cl10pinowskle:
Dani! Szafran
gra stroje.
kanape w welurze. rozikładana.
nlemlecl<l (7). 18.45 Chwila muzyki.
letniego dziecka. 34-15-45.
Sonate wiolonczelową.
23.00 Dzlen18.50 studio Ekspertów. 19.30 Wiad.
20.00 „Karetka POi?Otowia" {7) a5-47·'i9.
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nlk wieczorny. 23.30 Dla tych,
co
lS.43 Lektury ,.Czwórki". 19.45 Nie
serial prod. czechosłowackiej
nie lubią rocka. 23.55 Północ poe·
PROGRAM 111
tvlko ballada. 20.1;; Wieczór m uzy21.00 Konferencja prasowa rzecztów l Wiersze Charlesa Baudelaire•a.
ki.
21.35
Chwila nmzyld.
21.45
ni ka rzą.du
NURT. 22.00 Album pl. towy .
n.su
z głębokim żalem za.wiadainlamy, te w dniu 1ł listopada 1987 r.
11.00 Jazz lat ao.
11.30
.. Szla• Radiokomputer nocą (I). 23.30 Wia~l .
21.13 Telewi zyjne spotkania
zmarła nasu n:ajukochańsza Mama I Babcia
PROGRAM n
chetne zdrowie". 11.40 Gwiazda ty- 23.35 Radiokomputer nocą (II) , 23.oO \ 21.45 Telew1z.vinv ~ nf<>npat<>r wygodnla: Zespól Cl'eedence Ciearwa- Melodie na dobranoc.
dawni ozy
$. t P.
ll.50 Anatol Rybakow
11.00 Zawsze po jedenastej.
11.10 ter Revlval.
22.05 „Rodowód" tHm
dok. 1
W
Muzyc:imy non stop. 12.00 Polscy la- „Dziec! Arbatu" - odc. 12.00
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ureaci
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ty!l'o s tworzenia" odc. 13.10 Powtórka z
z głębokim talem zawiadamia·
1
Uroczyato•cl pogrzebowe odbędą się w dniu li listopada 1987 r.
my,
w dniu
listopada
1937
PROGRAM li
roku źeodeszła
od 15nas
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(!lroda) o 1odzlnie 13.20 w kaplicy cmenta.rza ś"·· Franciszka przy
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ql. Rzgowskiej.
Pogrążeni w głębokim
1mutku
z głębokim żalem zawiadamia16.5~ Jęz.yk an~ielskl (7)
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Babcia,
przeżywszy
zawiadamiamy, że w dniu 1ł limy, te w dniu 13 listopada 1987
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17.25 Program d•nia.
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CORKA, ZIĘC I WKUCZKł
)8.00 Wia.domo§ci (L)
~bańszy Mit:l, Tatuł I Dzładzhtł
18.30 .. W!elk:e bitwy Mst9rli" JR·ENA
'
P.
$.
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$. t I'.
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19.30 Biennale archltektury
my. że w dniu 1:1 Hstooad"' ·~~7
my, te dnia 15 listo pa.da 1981 r.
• domu WlLCZY~SKA.
Kraków '!17
roku, pn:ef;ywny lat 6ł, zma.rl
odeszła od nas w wieku 7ł lat
STANIS'lAW
KAMIŃSKA
20.00 Wieczór Angoli w Telewinasz ukochany lUI\·~. Ojciec l
zji P<>lskiei
Dziadek
CZERWIŃSK·ł
Pogrzeb odbędzie sie w łrodę,
s domu GĘSIKOWSKA.
ś. t
P.
21.00 Studi<> sport
dnia li listopada 1957 roku
o
godz. lS.30 na
cmentarzu łw.
21.10 Polak dzieli - re\'.!.
były pracownik MHD.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 17
Anny - zarzew, o czym
~a
21.30 Panoram.a dni.a
HENRYK
listopada br. (wtorek) o godz. 13
HELENA KOKOSZA
wladamta po!,\'rl\tona w smutku ·
Pogrzeb odbędzie sl1:1 w dniu 11
z kaplicy cmentarza przy ul.
21.45 .'\<laptiacje - · \V°'.e.lk.a 1:teaali•topada br. (środa) o godz. u.30
WROBLEWSKI
szczecińskiej.
o czym powiadatura
N>SYl!ka
.Letn'cy„
emeryto" a.na. dlugoleL'lia
BODZU'A
na cmentarzu rzym.-kat. na Do·
miają pogrążeni w głębokim bó- ·
pracownica CBT.
23.:?5 W; ec:!JOtrn e wj.a.dom<>ści
lacb.
Ju,
Pogrzeb odbędzie się dnia Ił listopada br. (czw2rtek) o godz. 10
Pogrzeb odbędzie- ~ię w dniu
aoDZINA
RODZICE
na cmentarzu komunalnyn1 18
listopada I ss; roku (środa)
Zarzew, o ceym powiadamiaj"
o
i;:odz. 12 na cmeutarzu
sw.
· w wielkim bólu l rozpaczy ,;awiadamiamy, że daia 13 listopada
pogrątenl w smutku:
Franciszka przy ul. Rzgowskiej.
1937 roll:u nagla t przedwczesna •mterć zabrała nam najdroższe10
ŻONA, CORKA, SYN t POZO·
Męta, OJea l Dziadka
SIOSTRY i RODZINA
STALA RODZINA
z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 13 listopada 1!87 r.
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mgr RYSZARDA ZIELIŃS.KilEGO

zmarła

s.

t

Pogrr.eb odbędsie •i'l dnia li listopada br.
-entarzu rsym.-kał. przy ul. Szezechl.!klej.

I'.

(łroda)

o fodll. 11, na

:%ONA., STNOWU:, SYNOWA I WNUCZEK

dr med. ·HEtE'NA KOŁODZIEJSKA
z słęboktm talem zaWiadamlamy. że w dniu Ul listopada 1931 r.
-•rła. w wtekn n lał, naHa najuknehmsza Zona, C6rłl.a, •IMtra

s domu WASZKIEWICZ

były adiunkt Akademii llledycmeJ w Lodzi,
d"mlckie.I służby zdrowia (PLMA), żołnierz
stntczka powstania warszawskleso, wybitny
wielu pokoleli lekarzy l techników

wspólzałof;yelelb alu.·
Armil Krajowej, uese•
hematotoc, nauaye!el
medycznych.

s.

t

atudentlla

11I:ładaJ,:

• domu 8TTCZY1'81tA.
Prawa untwerąteta

Wydziału

ZARZĄD · STOWA&ZYSZE'NIA
A&TYSTYCZHEGO w ŁODZI,
oraz Plł.ACOWNIC'!' AGENCJI

Ł6dldtl.,..

ł.

t

P.

llĄf;,

9LtUZA RODZINA

ZONA, DZIECI, WNUKI I PRAWNUK a

POZOSTALĄ

RODZINĄ

Prosimy o

nieskładanie

'

DR

wieloletni nauczyciel. wykładowca zakładów kszt&łcenła aauesyelell,
zastuton:v dlll.ałac1 sportu szkolneco, wleeprMwodał~ Z~•
Wojewódzlclego SZS oraz prezes MKS „Pałac Młodzlety''.

„„„„„„„„„„„„„„„...

KURATORIUM OSWIATY I WYCHOWANIA. ZAlt.ZAD WO·
SZKOLNEGO ZWIĄZKU 8POSTOW*OO w

Dnia 14 listopada U87 roku

zmarł

t

~.

JEWODZKI

Całej Rodzinie, wszystkim Przyjaciołom, 81Pfad- l Zll&J-1~.
kt6rzy okazali nam tak wiele serca I f;ycztlwotel w :nrt-z1nl se
:śmterel"

BOGUMIŁ

WISZ-NIOWS'Kll

S. t

podchon,źy CWK w Grudziądza, oficer 15_ Pu~ku Ulanów Poznaliskicb. uczestnik kampanll wrześniowej, zolmerz AK. Wieloletni
pracownik państu·owycb przedsiębiorstw rolnych i hodowlanych.
Organizator ,leżdzlectwa ziemi łódzkiej I olsztyńsk~ej, ostatnio pncownik Kopalni Wcgla Brunatn~o w Belchatow1e. Prawy Polak,
wspaniały Przyjaclł!I, uczciwy Człowiek.
Uroczystości żałobne rozPoczn11. się o godz. tł w
kościele parafialnym w Bielawach

da 1987 roku w

RODZINA

I

dniu 11 listopak. Walewte.
ł

PBZY.JACULE

JANA

„rekc,fi,
szczególnie
Kierownictwu i

P.

Urocl!Y•tołel

Księdzu Prałatowi dr Stefanowi Cieslel•klemu, DyWspółpracownikom z Okręgoweco Pned1ł1:1·
blorstwa Transportu Przemysłu IU!ęsnego w Łodzt, Klerownletw11
i Pracownikom Hotelu „Orbis - Grand" w Łodzi, Hrdeeme po·
dziękowania za udział w uroczy1to8eiach if:ałobn1ch ł oatataleJ dro·
d1e, 1kładaj":

hNA, ITX I ITKOW A.

u.za

dzlnłe

telobna o4bcdBł• 1lę w clnłtl
17.M w katet1ne ł64bld1J.

n

Httopada .... , . . . _ • ..-

oilbęda,

kat. przy ul. orrodowej.

!fA.JBLl:UZA. aODZINA

Z
my,

r;łi:boklm

że
zmarła,

:talem z2wladamiadnia U lllltopada 1917 r.
przef;yw1ey lat n
ł.

żEBROWSKIEGO

wyraey
powodu

11

posrzebowa
•i•
· dnia l i listopada br. (tliroda)
o cedz. 11.H na ementarzu rzym.-

.

P.

JWONIE
GIRYN

P.

LO·R'EK

LODZI

nagle

t

BOLEStAW

RYSZAfłO ZIEUAS1<ł

...

•~
· mmsm„

WNUK i PORODZINA

Koleżance

'·

ł.

kondolencji.

ZOSTAŁA

W d1l.1lt a H.ttopada 1911 roku
amarl na1l„ prset;ywsą lał 17

„ESKIMO„.

Pogrzeb odbędzie 1ię w dniu l i listopada br. (łroda) e 1od1.
13.30 na cmentarzu św. Wojciecha - Kurczaki, e ezYJll powiada·
mlaJ11.:

ŻONA, DZIECI,

aooz1e„ BIOSTli I MJttsllt 'ftl!ICllOW. I MAl-

'

'

ZAKŁAD~W

P.

Pogrzeb odbędzie się dnia 18
listopada br. (środa) o godz. 14,
na cmentarzu katolickim na Dołach, o czym a wladamlaJą:

KONCl!llłTOWE.J

LUCJ,AN śCl·EBURA

BYLY PRACOWNIX

t

ZYGMUNT
ŁĘCtl

K.ATX:I

Pocnełł o4łłędzte •łfl dnia 11 łlatopada br. <~ • ~ lł.lt
aa amntarn w Kolu1zlral!b, • eąm aawfa«amła"' ~teiał w
Słęboktm billu I hiobie:

Dnia 1& llstopacSa 1931 roku zmarł, przeływlą lat 'N, • • • allecbany M11.t, Ojciec. Dziadek i Pradziadek

$.

wYrazy głębokiece wsp6lczueia z
powodu mterel

I'.

JOANNA KOWALSKA

Poirzeb odbędzie się w dniu 18 listopada br. (łr&da) • p4L 11.łl
na cmentarzu katolickim na Dołaeh.

z głębokim żalem zawiadamiamy,' te w dniu 16 listopada 1987
roku zmarł, przeżywszy lat 81

GRZEGORZOWI
KACPRZAKOWI

t

I'.

głębelłłego
śmlerd

l\f

współczucia

ATK I

składają

a

KOLEZANKI I KOLEDZY
ł!:ATEDRY ONKOLOGU Ml
w ŁODZI

Dnia U listopada 1387 r.

$.

t

zmarł

P.

STAiN·JSŁAW
MARSZAŁ

REGINA
PIEKART

LAT 63,

Porrzeb odbędzie się 19 Jtstopa..
da br. o codz. U na cmentarzu
komunalnym 11a zarzewie.
t:OBJtA, SYN, SYNOWA, WNU·
CZK.A z lll!;ŻZM I PlłAW· ·
NUCZElt

długoletni

pracownik
Lódzkiej,

Polłtechnlkf

Pogrzeb odbędzie się w dniu 17
listopada br. (wtorek) o godz.
13.30, na cmentarzu komunalnym
na zarzewie.
RODZINA

'

DZIBNNllt Z.ODZID

111'

268 (12ł71)

I

nieru- PRZY JM!; chalrupniot.wo
opróe:r; SZY'cia. 51-9Hl8.
303a5 g
ZAKŁAD
k!upna POSIADAM „Nysę''. wolB!IJt'YCki,
BUiDOWLAN10·MONTA%0WY
ny cza.a, oczekuje pro32478 g
- ciuszki 93.
pozycji. Listy 30258 BiuŁódź
M-2 własnościowe
„BUDOPR.OJEKT-STOMIL"
ro Ogłoszeń . PiotrkowW ar- ZB11D1en.11: na.
g
ska 96.
IZlllWę. Tel. 48-91-69.
Łodzi, ul. Wersalska 47'75
30027 ' TECHNIK bud<YW'lamy upraikduta.
praWl!liema.
telez
DWA M-2. jedno
tyk,a.. poszukuje prac:v.
na
zamienię
fonem
Bh1°ro 0L isty 29472
:i: telefonem.
większe
gloozeń, Piotl'kowska 96.
30208 g
43--01-41.
g
i
ZAMIENIĘ M-2 bloki
kuchnia (stare) PRACĘ chałupnicr.ą nd
pokój.,
zaraz. Ckażdą - mo ~P
n.a domek kwareruinkobyć proste szycie
wy. 81-61-72.
18,
Dług:te
przyjmę.
30215 g
97-140 Koluszk i.
SZCZAWNICA - M-1 za30221 g
mienię 111a ró-wnorzędne
_ _ _ ..._.at.-.
- Łćid.ź, 32-94-20.
..,.. murarzy,
30239 g
bez
POKÓJ :r: kuchnią
..,. posadzkarzy,
.__...,..~·····-"-••··-..„···-=--wYgód, ~mienię korzyst~·4 „~
„::=:= u 4 4 .
..,. cieśli-stolarzy,
nie na bloki lwb sta.re
Cwoda, „JOWISZ" budownlctwo
telenapra..,._ betoniarzy-ibrojariy,
gaz). Listy 30386 Biuro
w a, 48-18~81. !>2~14-33,
Piobrkowska
Ogłoszeń,
30582 g
Klażyńs ki.
llli- ślusarzy-spawaczy,
g
96.
.,Elektron"
.. RUBIN" M-3 parter, telefon i M-2
~ dozorców nocnych,
naprawa. 51-44-54 Gor ipiętro - zamienie na
23718 g
gulski.
..,.. operatora koparko·
M-4. Tel. 87-22-14. po TELEPOGOTOWIE. Pen30190 g
16.
tela. 57-31-76. 283Sl g
ładowarki,
CZTEROPOKOJOWE,
regeneKINESKOPY telefon,
wł.a.snościdwe.
racja, 57-33-00, Lubarkierowników łub misłn6w
..,...
blO'ki zaimienię na dwa
29438 g
towicz.
!Yl-35-47.
Tel.
mnie jsze.
budów,
PRZE.STROJENIA P .AL/
30231 g
fonia,
SECAM{NTSC,
inż. lub techników
..,.
mieszkaWROCŁAW UKF, Inż. Fidler 411-62-18
;oie 37 m, II piętro za30001 g
budowlanych,
mienię.na mieszikanie- TELEPOGOTOWIE
Łódź, okolice, stare bu~ specjalistów ds. księgowołd
43-95-04; 84-81-71 Nodowm,lotwo, wygody. 2951 g
wakowski.
materiałowej,
Wro.AJnna Kondtraciuik,
WoźTELENAPRAWA.
cł~w. Trzebnicka 22/4·
30316 g
niak 81-01-03.
kasjera.
30331 g TELENAPRAWA.
BrzoW zamia.n za miesz;ka<!lie
zowicz 3lH6-76, 33-13-89
nad
<l!Pieka
kobieca
303'12 g
51-81-72, ELEKTROINSTALACJE
Tel.
chorą.
Zgłoszenia przyjmuje dział
30359 g
52-50-97.
- 57-23-62 Zimniak.
tel. 52-41-10.
kadr,
WARSZAWA - M-2 włas
28944 g
ln.OŚOl<JWe, IV piętro zakomputePROGRAMY
młenię na dWUJPdkojo<We
Zakład nie przyjmuje praconagrywanie,
rowe
30360
w Łod-z!. Listy
oferuje
wypożyczanie
Biuro Oiiłoszeń. Plot.rpo porzuceniu pracy.
wników
Komputerowe
Studio
kowsn 96.
Roosevelta 2.
,,.Mega",
6148-k
mudeneMAŁ~STWO
28376 g
kl.e 1)C6ZU1ruie mlesz- PAL/SECAM
instaluję ,
k&l!lia. Tel. 48-87-62.
mikromag.n etowidy,
Dzielnleowy
BEATA Tomecka zgubi- URZĄD
3036S I
pmestralromiputery
u•
L6dż-Sródmieście
la legitymację studencsam~
MrmZKANIA Inż. Kamiński, tel.
jam.
legi·tymaej4S
nieważnia
ką 64381/s UL. 30319,g
W
dzieQJneg-0 '!>OkOf\l
g
2'9742
48-13-37.
n.a
29/83
nt'
slużl:>owlł
Królikows1i:i
DARIUSZ
Kt'JM'tanitynowle lub Ło
okien, 81-56-96,
na-z:wi1tw Pietra Ciezgubił legit. st'lldencką
d"ti - oosrui!ru1ę. !All'ty MYCIE
30881 g
Mikulska.
3G1JT f
niewskiego.
30295 g
5370 W AM.
Ogłoszeń,
30361 Biuro
sprzątanie.
MYCIE okien,
P! ottrkoWS'!at !Hl.
Antczak.
43-24-18,
&r"'.U././././//././//./'//././hY// .///////.///////.MI.
MIESZKANIA. nl~ho
283'18 g
- uośred111°\dwo MYCIE okien, s;pt'zą.ta
mości
~ 1l!NISTYTUT WŁOK1l·BN·N1ICTWA
haindfowe. Kni2z1-1cz11
nie wnętrz. Instytucjom
1':1-26-91
~ (J1U!fain6w).
Simińska.
rachunki.
Łódź, ul. Brzezińska 113
~
Ruilil:ows-kl (12-1 'Tl.
30001 g
74-77-94.
28034 g MYCIE akien
sprzątanie wnętrz. Inst ytucjom
"Wiecka.
rachunki.
30062 g
74-77-94.
:;~f1::::=:=::==~~:ę~=
laCYKLINOWANIE,
• MISTRZOW
nieto'ksykierowanie,
czne, 43-24-18, Antczak.
ZA.JAZD „Na Rogach"
o specjalności przędzalni- S
~
29465 g
zatrudni: pala<:ey, pomoce Jtuchni (wid7li.ani CYKLINO W ANIE. uklactwo bawełny, oddziału przy~
mozaiki,
danie
46 16
43-91-62; 87-20-56 K'lurenoiści). 5"7- - · .
~·
gotowawczego przędzalni
5zczyńsk!.
~yka,
MAT~TY.KA,
lub
wyższe
(wykształcenie
25270/268-01 g
chemia. Jastrzębski la. 29336 g CYKLINOWANIE,
48-113-73·
ANGIELSK.I lekcJ~. Si~- . kierowanie, Romański.
28239 g
;'f8-92-5J.
nic~. 32~8-23.
Warunki pracy i płacy do
układanie.
• .3~ .g PARIOI:TY · : <.
K iełbik
cyklinowan ie
SZWACZKĘ - zaitrudnię
dziale spraw praomówienia
28281 g
'
81-34-41.
(dzianina) . .Tel. 84:58-l8
Do32a23 _g CYKLINIARSTWO.
Instytutu
cowniczych
brzyński. 43-84-74.
Z'.l·trudruę
MĘŻCZYZN~
29948 g
w hodowli drobiu. WY_113,
dwa, tódi, ul.
i:na-g<l!'.1e . wykształc~1e DYWANY. tapicerkę piete1. 18-68-11.
rzemy metodą piorącosredme. ~ty 3~182 Bm86-53-67 Bed-ssącą
ro Ogłoszen. P1otrkow6126-k ~
g
29805
narska.
.
.
ska 96.
~././././././H/././H//.•1'7.//./././.N/AY//./.N.łł'///./m
DZIEWIARZA. (d:z: ewiJ«łT- SCINANIE drzew. 33-64-20
1\''
30205 g
Kwapiński.
kę) na m-!1-Szyn~ saJ11efnaprawa.
ko~e pirzyJmę. ~1s·ty ~0- 55 LODÓWKI Pawłowski. · at!-16-88.
Biuro Ogłoszen, P iotr28781 g
kowska 96.
zakładam,
ŻALUZJE
g
~-94-30. Zamyslowski.
PRZYJMĘ do pracy ko29582 g
biety lub męż.czym w
11tatystyzakłamie elektromech.a- OBLICZENIA
7
inżynieryjne,
czne.
niczinym. Tel. 57-06-3 •
księgowe, inne. Nauk.a
30203 g
programowania. 87-61-08
uINŻYNIER elektryk,
po 16, Grou. ' 39336 g
praktyka
ipraW\lldenia,
rozruszni·
w NAPRAWY
- podejmie pracę
:Ul'IIllie pryiwatnej, poloków, urządzeń elektrynijnej, zairanicmej.
cznych. 43-157-89. Koza•
30044 g
Tel. 57-04-30.
O
30324 g
kiewicz.
po&iadająey
RENCISTA
anJako Jedype w Waruawle,
samochód, telefon po- ZABEZPIECZANIE
tywłamaniowe l tapiszukluje zajęcia. .Listy
SALON SPRZEDAŻY
!l.alllkl.
drzw.I,
· cerka
Ol!łoszeń,
30344 Błiua.-o
MINIKOMPUTERÓW
owe.
k
hMmonij1
Drzwi
Piotrkowska !Ml.
sp6ld"Lie!loze.
Rach1'nki
do
TOKARZY oras ludzi
43-27-74
Tur!lchm1d
przyuczenia _ :uitrud-'
30374 g
(S--16).
B'
przerJsięblorshvom ora1 oaobom
mro TĘPIMY gryzonie, robanię. Listy """""'
prywatnym po knnkureaeyjnJeh
ctwo. Gwarancja. RaPiotrkow-ska
Ogloneń,
cenach:
chun'ki. ~--03-14, Kowas:6icJALISTA powleka129831 g
lik.
druku
nia, barwienia
wydechowe.
daty wyb6r konflcnraejl
UKLADY
ół
Judyma 20
Nadlkola.
tkanin narw~._.. wsp kompatybilnego XT/AT,
pracę z ~imiają-cy(od Traktorowej), inż.
bogaty zestaw drukarek,
mi tę działaillność. Listy
29197 g
Myszkowski.
Biuro OglOS7Jeń.
30139
minikomputery 1erił Amstrad
hydrauliczne.
USLUGI
Pi<>trkawska 98.
Schneider.
rachunki.
Insty·tucjom
MALARZY _ z.a.trudnię.
Inne (ATARI, COMMODORE, .
84-13-09 MOS>'kal. 30133 g
"" ...
SPECTRUM).
Tel. 57...,,,....,,,,
MIESZKANIA chomości:

pośrednictwo
sprzedaży. mgr
36-04-42. Koś-

w

zatrudni natvchmiast -

-- ... -·········-·······
~

10
)11111!111111111111!1

I

~

CZAS • PIENIĄDZE • KOMFORT PRACY

• . KUPUJĄC

UZYSKASZ 11

rachubf„

ZESTAW KOMPUTEROWY KOMPATYBILNY
IBM PCf)CT w
IBM PC/AT

różnych

konfiguracjach

MIKROKOMPUTERY
AMSTRAD-SCHNEIDER 464, 664, 6128, 8256, 8312, 1512
COMMODORE 64; 128, 128 D „
ZX SPECTRUM 48KB+,48KB

URZĄDZENIA

PERYFERYJN.E

drukarki
interface do Spectrum
dyski~tki 3" 3,5 i 5,25
układy scalone
st~cje dysków

strimery

-

texb:rna
pasmową
atrakcyjnie poło BARWIARKĘ
Tel 55-65-02
kalander, wirówkę, wy<teren wiejski) 30140 g
po 20.
twornice PM'Y - kupię
30292
sprzedam. Listy
30240 g IVIAGNETOFON „2404 S".
Biun:-o Ogłoszeń, Piotr- 52-82-91.
pralkę wim•i kowl\, tele.l.:lLAM kairaJ<iułe>wy, czarkowska 98.
wizor, chłodzi'airlkę meaa-4~-:s.:i.
kupię.
ny budowę
ROZPOCZĘTĄ
sprtetllllr11.,
blo~
30030 g
Listy
segment.1,1 kup~ę.
1
01-5f-t3 "'ieczorem.
prze·~ys'o
OVERtfl~
. . . . ._
"'"' l. .
:.,;•1
Ogłoszeń. •••••-••r.•.-•· · . _ , .~.„..
30026 Biuro
30244 g
• :t ~ę. 43-t1-41.
:.u~=rn~1::m:::::!~!
Piotr-kowska 96,
WIEżĘ dużą. Altu.s.v .. NO' '
buSPRZEDAM dz.iaŁkę
30209 g
5o11rzedam. 32-94-26.
małą
UMYWALKĘ
dowlaną w Łodzi
30246 g
kupię, 116-'i5-0G. JU..:!00 g
jugoslowiański
VERA 74-46-73 pp 18.
SKÓRY nutrii. kurtkę komplet wypocz.yrukowy KON·.ChABAS k.u~ię.
S02!la g
sprzedam. 43-57-89.
30264 &
73-08-02.
33-2'7-30
sprzedam
DZIAŁKĘ 5000 m zamie30323 g
9859 g KUPIĘ wyiposaż.eme p1e(10-16).
lub
nię na mieszkanie
k=i. Listy 30050 Biuro SPRZĘDA..'l\<i ;nową Praktisprzedam. Tel. grzecz- VIDEO (gwa·rancja), tetelefon
B",
cę „MTL 5
Piotrikowska
Ogłoszeń,
kolorowy
lewlzor
nościowy 48-14-24 po 17.
30301 g
78-51-09.
OO.
Lutomierska
&pr.zedam.
30260 I
pracownię VIDEO „Fisher" (gwaranSPRZEDAM
14 m. 12.
SPRZEDAM 4,52 ha ziecja) - sprzedam. Kupię
- wyrób pantofli, toreb,
mi, kumi:k 1300 m, przy KUPIĘ blach• ocyll1kowadziabke bud~la.ną.
zfrzew&'kę wya. czest.
trasie Stryków - 0llOII'n11 każdą Ilość, grubość
30194 g
86-18-84.
Tel. 86-19-78.
k6w. Listy 30334 Biuir.o
O,IJ mm, szer. 1 m, dłu·
wirową,
30049 g SPAWARKĘ
Pi<Otrlte1W'Ska
Ogłoszeń,
gcM :Z m. 57-05-39.
d;wutuczową
szlifittkę
96.
'11290 g SPRZEDAM t~ewize>r koListy
!IPrzeda:m.
lorowy. Tel. 48-16-70 po
Ogłoszeń,
Biuro
30291
&•
30252
la.
PiCJtrkows~· 96.
, COMMODORE" 128
$przedam. Zduńska Wo- KOSIARKĘ tra.Wlllikową.
Zakłady Produkcyjno-Usługowe
sprzedam. 51-86-14, wiela, tel M-51.
30357 g
czorem.
30202 g
cy- ORGANY „Formatl-cm ~"
„GRUNDIG" tuner
- sprzedam. Wschodnia
w7.macniacz f.rowy
z siedzibq w Gdańsku-Wrzesz·
30362 g
1WI m. 52.
~ 55-42-35
czu, ul. Zawiszy Czarnego 18
do naszyjnia0211 I ZAPIĘCIA
kolczn6w
k6tw,
na
sprzeOKNA 17~/ll6 przyjmuj11 do reaUzacjl zam6wtenla
36~-M.
SJ11'Ze.dam. naatepuJ11ce wyroł>y:
„__ Tel 57-""' -'"'
8t5-0740 (wiecrorem).
-~ 1
·
........
~ siatka „Rabltza",
I
I
~ sbtka podtynkowa „Leduch1;w1k1egoH,
27510 I
SPRZEDAM kit.urtkę - li~ siatka ogrodzeniowa ocynkowana I esaray. Krupi• łap!ki, milI'e- PI~ gazowy c.o., grzej11a wysokości 1,1 I 2 m,
·sprzeolejowy
ntk
Telefon
uszki, jenoty.
~ ełemeuty ocrodzenlowe • dowolnych wy·
dam, tet · 84-M-22.
78-55--07.
30079 g
miarach,
• słupki ocrodzentowe kwadratowe a Jałto
k~~
(gwa- TELEWIZOR
„NEPTUN" &05,19,
•vaika,
Fokm." _.
rl!l!C}a) - sprzedam. Tel.
ga;zawy
• .,.ee
• inn~ elementy oerodzenhwe • pr•tów
"
36-00--04, pole. 916, dzwoWILLĘ

żoną

„••.•..„ ••••.•••

.-··-- I

:,

„U N IM ET"

płaskownik&.

Klientom kupu,ącym •tatkę ogrodzer.1ową
„Leduchowskiego" zapewnia Sie pierwszeń
stwo w zakupie siatki „Rabitza" ł elemen-

tow ogi <Xlzenlowych
Inrormsrjt urlz!Pla

numerem 52-41-88
woja 11 49
Zam6wlenla

11oścl

wpływu.

hand!O\vy
dział
Gdańsk-Oliwa,

ul.

realizowane

będ11

pod
Mści

we ko!eJ-

PA~STWOWY OSRODEK MASZYNOWY
SPRZEDAŻ

~~lko

=~

~7~2447. ~0330 ~

1&-19,
SZARPACZ ~zeblarnię MAGNETOFON „Sm.y-o'
sprzedam. 52-81!~2~0031
•kładaic% runa - sprzeVIDEO TV Hi-Fi
dam. Tel. ł\ł-64-33.
30130 1
trum~nty inueycz.ne
.
33-e7-'l!!
pośrednictwo.
SPRZEDAM b1bliotekę (10-l'i') Miśkiewicz.
30245 I
36-18-23.
28348 g
KOZUCH - sprzedam. 30363 '
51-41-17.

n!

-··········„ .• -··········--········_ _ .„ •••

w BOGDANCE,

p-ta BRZEZINY
OGLASZA
w PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

.,SYRENĘ"

105 I.
spr.z.edam.

~111""!9)

Tel.
następujących pojazdów:
30201 '
~~-18-10.
„FIATA" 1"8;> f1979) sprzedam. 18-16-2'7, wie1. Samochód „Żuk", SKA-361 V, rok prod. 1969, cena wywoławcza 316.500
30210 r
c.rorem.
złotych.
2. Samochód „Żuk", SKB-309 G, rok prod. 1982, cena wywoławcza 612.000 ZAMIENIĘ dwuletniego
„Fiata" 12&µ na dwuzłotych.
letniego „żuk.a". Ob3. Samochód „Żuk", SKA-068 V, rok prod. 1969, cena wywoławcza 316.500
30225 g
szerna 56A.
złotych.
~1979)
.. ZASTAVĘ"
4. Przyczepa „Sanolf" D-35Ml, rok prod. 1972, cena wywoławcza '78.300 zł.
sprzedam. Tel. 57-32-94
3-0228 g
(1978) - sprzePrzetarg odbędzie się w dniu 30 listopada br. o godz. 10 w świetlicy .. 125p"
dam. 36-29-05 po 16.
PvM w Bogdance.
~,
Pojazdy można oglądać w dniach od 24 do 25 listopada br.
SPRZEDAM „Fiata 125p"
Biorący udział w przetargu c1bowiązani są wpłacić wadium w wysokości
po wypadku lub na czę
10 proc. ceny wywoławczej w kasie przedsiębiorstwa najpóźniej w przedPabianice, Sienna
~ci.
Pb/1U8
72.
dzień przetargu.
W razie niesprzedania pojazdów w pierwszym przetargu, drugi prze- OPONY nowe Warlibur·
ga - sprzedam. Za·
targ odbędzie się w tym samym dniu co pierwszy o godz. 11.
30087 g
morska 46.
Wadium z pierwszego przetargu zachm,vuje ważność na drugi przetarg.
POM zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetarg1,1 lub unieważnlenla
.iii-- ••• , . · · - przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.
Braków w sprzęcie i wyposażeniu nie uzupełniamy, jak również nie bie-····'·'„~
rzemy odpowiedzialności za wady sprzedanego pojazdu.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z zarz. min. kom. z 20 listo- POMIESZCZl!lNIE 92
m
wYmAJęcia.
Bałuty do
ttada 1982 r. (MP nr 28) oraz zarz. min. roln. nr 52 z dnia 5 maja 1981 r.

-·······---········--

2540-k

81-9'1-53.
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Włókienni-

Brzezińska

~
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P RO W A

i

I
I

Z I:

OFERUJE

30nl g

(torby,
PROS'l1E ezy-cie
przyjmę. paintofle)
Dl'.wonić: 43--23-32 godz.
30243 r
.godz. 9-18.
TECHN1K

budowllliełwa

niepOd.ejm.!e 'PI'ace.
k<miecz.nłe w :zawodzie,
Tel. 33-48-33, l>O Hl.
30377 r
PODE.TM!; P,racę -:-- sitodruk, fa-rbia.irnia lub inn•. T:raktM"IYWa 47/78.
3()3i)~ g
odzieżowy

TECHNIK

l);rzyjmie chału.pnictwo
- szycie. AL Kościusz
k!l. 53 m. 18. Clła.!"'k .
30371 g
chaluJptn.icPRZYJMĘ
two. proste szycie, b ien ieWylkilullmiat'&i>wo
czone. 55-31-0S.
30873

g

PRZYJMĘ

na.
nycie
over'lOCk. Te!. 57-29-32.
2M7'7 g
przyjm.je
KRAWCOWA
nyde. T,el. 43-30-54.
3035() g
KOBIEYI'A do 11prząta111ia
dl>lllu :_ -potrzebna. Tel.
S0358 g
14-12-77.. '

ZAOPWKUJĘ 9ię. ~ '!>0wi~nm
i
łudinlu :.

cbieclciem~ 81-90-38.

-

•i>n-'11

+
+
+
+

..„.

9039S I

ANALIZY. próby dążoWizyty domowe.
we.
Gorkiego 87 Rawic'ki,
224'18 g
74-24-16.
napraEKSPRESOWA
wa protez zębowych .
20.f/210
Piotrkowska
17531 g
W!'lczyńska .
EKG u pacjenta, 57-55-55.
29790 g
Drozd.

-·••„•••_ , „ .. „ •• _

=::::.~n~==

BIODIAGRAMY. Biopowin<l\Va-ctwo systemem
Prześlij
ja>p«1skim.
urodzenia swoją
datę
lub partnerów, Bielsko
Biała, sltryt'ka 168.
5168 k
Atrakcyjne
PANOWIE!
matrymonialne
ofe?'ty
poleca .,LIDO", Gdynia
10, Skrytka 37. 6000 k

----···
---····..

- „ . „...
ZAGUBIO~

dokumenty: E!Sa Rupert, Gdań
el!lll 4t.1, ~. sg-60-14.
30340
NałJl()da.

«

Przedsieblorstwo prowadsi równłeł
Warszawa, · ul.
1prięto
Wolska. róg ul. Mlrnarskicj (pr1eJilomów
nbnk
ood1,irnme
ście
Centrum Wola), tel. 32-80-93, gods.
11···19. Telex - 817819 PWS ol.
SKUP

3G8-k

Dziekan i Bada Wydziału Chemicznego PoUłfflmlld
l.ódzkiej podają do wiadomości, że dnia l grudnia
1987 r. o godz. 12 w sali konferencyjnej, Gmach Chemii, I piętro, ul. żwirki 36, odbędzie aię publiczna
dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Ahmeda Saye4
Ahmeda pt.: „Synteza modyfikowanych resztą amf·
nokwasową urydyn z pozycji wahadłowej tRNA".
Promotor: prof. dr hab. Mirosław Leplawy - Polł
technika Lódzka.
Praca t opinie recenzentów zostały wyłotoae de
Bibliotek! Glównej PoUteeh!lUd
wglądu w czytelni
8481-k
Lódzk!ej.

Prawomocnym wyrokiem Sądu Bejonowego w z.ed.t
z dnia 17 listopada 1988 r. skazany został TOMA$Z
KIERSZNER, s. Jana, ur. 31 marca 1953 r„ zaJ'l'l. l.6df.
ul. Traktorowa łl, za czyn polegajj\ey na doltonall!u
w warunkach recydywy kradzte:ty z wramaft!em neczy warto~Cl 76.000 zł na ezkodtS osoby ttsycznej, na
karę ł lat pozbawienia wolno~ct. 100.0M si ~.
kontlskat~ mtenta w calo~ct z podaniem wyrotm do
llłl-łl
publłeżneJ wtadomotcl.

DZIBN!flK ł.ODRI m -

„

CUlle I

m o
#

RADNYCH

I •

"'.to główny temat wczorajszego
pos1ed"enia H.adv Łódz.k1e1 · t'RON.
W obradach.
którym
kierował
przew<><lniczącv
Rady
f,ódzkiei
- i111ż. Jer~y Jabłkiewicz, uczest
nlczyl1 takze poza członkami ra ·
~Y . pnedstawiclele orl!anizacji pohtycznvch społecznych i zawodo
WJ'.Cb ora1 pra<'n~nicy łódzk!el na·
uk1 zaj-mu 1ący su: w codziennej
praktvce sprawami rodziny.
Jak wynika z reteraitu wvgło.
1zonego przez przewodniczącą Komłtetu DZJ1ecka w Lodzi - dT Genowefe Adamczewską . ost.atn.ie la·
ta n]e sprzyjały poprawie egzystencji tódzkiej rodzi.nv. Charakte-

rystycZl!la pod tym względem jest
sytuacja młodych.
Nadal tylko
jedna czwarta młodych małzeństw•
Posiada
własne
samodzielaie
mieszkania. Aż 80 proc tychże .rodzin startując w samodzielne ży ·
cie korzysta z pomocy materia!·
nej rodzi<'ów.
Wiele nroblemów
b.Yt1,>wvch przezwvC'iężar mus?ą ro
dzinv emervtów I renristów.
W czasie obrad sporo czasu poświęcono dzieciom - ich sytuacjo!
w rodzinie i pena nią.
Zarówno w samym referacie, jak
I w dyskUBji Podkreślal!lo iż rodzina nie tylko w teorii ale tak·
że codzielll!lei praktyce
powinna
mle~ zagwara.ntowaną niezachwia·
ną pozycję w życiu społecznym 1
gospodarczym.

Propozycje
kulturalne

Dziś w godz. 15-i6 w pokoju 014 A. front, parter
dyżur pełni członek Prezydium
Rady Narodowej Miasta L·:idzi
- Zelisław Jabłoński.
w tym samym czasie w dz.elnlcowych I miejskich
radach
narodowych dyżury pełnić bę·
dą następujący członkowie prezydiów:
·
Bałuty (ul. •Zachodnia 47
p. 169) - Tadeusz Wierzbicki
Górna (Komitet Osiedl::>wy
nr 17 ul. Pabianicka 222)
Władysław Wieczorek,
Polesie ul. Zielona 10, p.
131) - Kazimierz Kowacki,
Sródmieścle (al. Kościusz·
kl 1. p. 117) - Eugeniusz .Ja.

*
*
*
*
* Widz-ew (ul. Armil' Czerwonej 30, p. 30) - Alicja W1o·
w lak,
·
*
l'abianice . (ul. Armii
wonej 16, p. 12) - Zbigni<>w
Skoczylas,
* Zgierz (ul. Armii Czerwonej l. p. 37)

wczorajszych
obrad
Komisji Organów
Przedstawicielskich - Jerzy . Mar·
ezewskl
poinformował zebranych
o przebiegu kampanii p"pnedzają
cej referendum . O działalności Na·
rodowego
Czynu Po\Ilocy Szkole
złożył

na lódz1dej estradzie WK
Orkiestra Sym.
foniczna z Pekinu
pod dyrekcją ski.
Tan• Mu Hal.
A oto program dzlslej~zego koncertu w Ft.: R. Strauss „Don Juan" Chen Ył - Symfonia nr t oraz
D. Szostakowicz
V Symfonia
d·moll .

• • •
„Czarne Stopy• to tytuł popular·
nej powieści
Seweryny Szmaglew·
sklei pr7.eznavonej 11a młodzieży.
„czarne Stopy"
to nazwa zastępu
harcerskiego
spędzafącego wak„cfe
w Puszczv Jodłowej.
Książka 11tała ~lę kanwą scenarlu·
sza filmu Waldemara Podgórsktego
„Czarne Stopy".
·
Dziś_ 17 bm„ o godz. 17 w klnie
„Przedwiosnie•· odbędzie się uroczysła tego nrem1era. swo • w•z1a1 •a
powledzłell realizatorzy
Refyser
I
aktorzy spotkają się lei z młodzie·
11
~l.dz~~~ln':a)~odz.
W klnie „Oka"

informację

NCPS

Młodzieżowa

-

C~er

przewodniczący

Władysław

Błaszczyk.

Jacek Krzekotow·
(Wit)

n

Wczoraj

ustalone zosta'iy ceny
na bale sylwestrowe
do łó izkich lokali i.(a,tronomicznych .
prowadzonvch
rzez
PSS
P
•
1 ·•spoI em " ·, o !:( ół em ,społemowska
gastronomia zorganizu1e sylwestra
w 19 kawiarniach I re~tauracjach
w Lodz; oraz w dwóch restaura·
ciach w Zgierzu I Aleksandrowie.

1 kart

wstępu

westrowy będzie kosztować 5 tys
z.lotych
Nie ustalono jeszcze szczegół<>-.
wych ladlospisów ale wiadomo. że
nie iabraknie szampana na stolach. Karty wstępu na bale bę
dą
sprzedawant u kierowmków
lokali gastronomicznych od 20 listopada. zaś w „Zulanie"
która
iest jeszcze w remoncie, od 10
!:("rud n i a.
(j k )
_ _. . . , , _ _ _ _ _ _ _ _ _• _r._

Najdrożej kosztować będzie bal
sylwestrowy w lokalach „Nad Lódką"
t
,Karł-Marx-Stadt", gdz.e
karta wstępu dla jednej osoby skalkulowana została na 7.500 zł. W
„Kaskadzie" I . Casanovie" będzie
my płacić za bal sylwestrowy od
•
jednej osoby 7 tye zł . zaś w „EuDzl~, o gf!dz. li w klnie „Tatry ropie" .,Nataszy•· 1 ,Simie"
Male Studyine" będzie · motna zoba- 6 500 zł oraz w kawiarniach Dzieczy<! Ptludy zreallzowan• przez Ro· 1 k ka"
"
·
,,'
mana Polańskle11;0 (m. In „DwaJ lu·
an
,Agawa I .Te1nka - 6
dzle -i szafą"), Jerzego Skollmow ty~ , zł W 8 zakładach gastronosklego (m. In. „Hamleś " ').
Marka m1cz.nych karty wstępu będą koPlwow<l<łeeo (•• Kirk oougla~").
szt.owały po 5.500 zł, zaś najtaniej
W Klubie Dziennikarza, (ul. Piotr•
A 18 bm. o godz 18 w tym sa· - 4 tys. zł - w kawiarni „I~ kowska
96) otwarta została wystamym klnie. kolejny pokaz z eykłu na". gdzie zamiast orkiestry bę wa
malarstwa olejnego
EWELINY
,.Mttv kina" Zapre?P'1towany zosta· "I zie dyskoteka
AGACIAK.
Ekspozycja, na której
nie ..o~tatnl zachód słol'lca" R. Ał· 1
zgromadzono
ponad
20
obrazów
czyndrlcha z K . Oou11;lasem I Rockiem
Hudsonem w głównych rolach.
V! restauracjach „Kameralna„ 1'J' na będzie do kel'lea 111r.
Z.~ : erzu I ,Słoneczna• · w Aleksan(raJ
drowie karta wsti:pu ńa bal syl-

• •

wKLUBIE

SA„ D U
S!v.ERTELNIE POBIŁ TESCIA

Do Sądu WoJewódz~lego wpłynął
akt oskarżenia przectwko 25-letnlemu Jerzemu S. (bez zawodu,
żo·
naty ojciec 8-letnlego syna).
Jesł
on oslmrżony o zamiar pozbawienia
zycia teścia_,
Jana B. przez biele
go pięściami I kopanie PO. całym cle·
le. Wydarzenie miało m~1sce 3 lipca br.
Jego tło jest alkoholowe.
Około t2 lat temu córka Janat B.
poznał a osl<arżonego. Pom 1mo
ego,
że Już wówczas pil I był agresyw·
ny - zawarli związek małżeński. U·
r nclz "" tl~ \ ·c::t I z•'tlil'"?''··- ;"' z
Jej rodzicami, nie. mi ało wpływu na
zacllow„nie oslcarzonego. Znęcał się
nad żoną I teściami, zwłaszcza nad

- Panie dyl'ektol'ze. wchod.ti·
my w drugi etap refo1•my
a
tu bez 1>rzerwy tebra.nia. Od·
rady, szkolenia... Nie ma iuż
kiedy pracować!
remontowe bali targoweJ przy placu N1epodlegloścl
z wykonawcami i materiałami, remont dachu I elewacji od wschodniej strony budynku powinien zostać zakończony
jeszcze w tym miesiącu.
Fot.: A. WACB

Wojewódzkie Biuro ds. Referendum podaje oo wiaO·omosc1, ze obywatele zameldowani na pobyt
stały lub czasowy, um.eszczeni w
spisach osób uprawnionych do uuzialu w referendum w swoim obwodzie glosowan.a
1eżeli zam.erzają zmienić miejs~.- pobytu 1 nie
glosować w swo.m obwodz.e glosowania w dniu 29 listopada br„
powinn• zaopatrzyć się przed term. nem głosowania w L.aświadcze
nie o prawie do glosowania, na
podstawie którego będą mogli gło
sować w miejscu faktycz.nego przebywania.
Zaświadczenia te należy pobrać
do
dnia 28 listopada
br (sobota)
w godzinach
pracy urządów
tere-

* .,. *

I

w. M.

w dni powszednie w godz. 11-t
w dni wolne od pracy

Juan Chan 'Y! D. Szostakowtea
nla .d-moll

cali!

l\'lt.ODZU:ŻOWY

WAZNE TELEFONY
Pogotowie Ratunkowe
999
Strat Pożarna
!ISS
897
Pogotowie MO
Informacja służby zdrowia
'
36-15·19
Informacja kolejowa
36·55·55
Informacja telefoniczna
813
ln !O>''llac,ia PKS
DY C"ntralny
31-9'1·06
32-84·03
Informacja kulturalna
Informacja PKO
36-32-11
78-35-46
Pogotowi> wodociągowe
Pogotow ie ene1getyczne:
Lódf Północ
1ł·34-35
1'.ódt Południe
74-28-19
Pogotowie gazowe
14-55-23; 74-66·95; 992
Pogotowie d:twlgowe:
74·87-66, 7ł·łO·U
TELEFON DLA RODZICOW
33·24-99 - porady wychowawcze czynny od poniedziałku do
piątku
w godz. 13-18
TELEFON ZAUFANIA - 33·31-llT

TELEFON ZAUFA•llA - 33-50-66 - od ponle·
działku do piątku w godz. u18.
TE:..EFON ZAUFANIA dla kobiet
z ciążą problemowlł czynny w
dni powszednie w godz. 11-za
nr 17-ł0-33.
ANONIMOWI ALKOHOLICY
tel. dla ludzt 1 problemem al·
koholowym - 5'7·31-42 {Ponte•
działek piątek ~ 17-18),
WSZYSTKO O AIDS - 33-ll·lł
w godz. lS-'7.
TELlo:FON
ORIENTACJI ZAWODOWEJ I SZKOLNEJ pro•
blemy wyboru zawodu 13·11-11
czynny
od POllledztałlN
do
piątku w godz. od 11-11
'rEAft'I'

Symfonia nr t
V Symfo•

llUUA
BISTORU BUCBU BBWOLUC"l'lNEGO (Gdańska 13) łodZ. 11l 'I'

ODDZIAL RADOGOSZCZ (Zgierska 147) godz. 11-18
BISTOBll MIASTA ŁODZI
(ul.
Ogrodowa 15) - godz. 11-111
ARCHEOLOGICZNE I ETNOGBA·
FICZNE (pl. Wolności lł)
godz. 11-18
WZ.OKIENNIC'l'WA
(Płotrkow1ka
282) godz. 10-18
SZTUKI (Więckowskiego 18) godz. 11-17
l\ollASTA ZGIERZA (Dąbrowskie
go 21) godz. 10-11
MIASTA PABIANIC (pl.
Obr.
Stalingradu 1) godz. 10-11

WIELKI -

lT - Izraelski Zeap61
Pieśni I Tańca (Shalom)
NOWY - godz. 19.11 „&,k4plec"
l\'IALA SALA - godz. 19 „Sclsł)r
nadzór"
MAŁA SCENA łOdZ. li „Sole
na dwa glosy"
7.15 - godz. 17 „Bye, bye Jonasz"
POWSZECHNY - godz. 10,
13
„Nled:twled:t króla Gnlewobo·
'ta„
MUZYCZNY - godz. 11 „Kopctuszek"
ARLEKIN
godz. lT.30 „Kra·
wlec Niteczka"
FILBABMONIA (Narutowicza IO)
godz. 19 NadzWYczajny koncert
symfoniczny. Mlodzletowa Orkiestra Symfoniczna z 'PEKINU
Dyrygent - Tang Mu Hal. W
programle1 :a. strauu - Don

rację,

Macie

Kowal.ski.
I .i:a

Przyjrzę się tej sprawie
tydzień omówimy ją na
cjałneJ naradzie.

SPP.·

W"l'STAW'I'
SALON 'FOTOGil.U'IIU
(Piotrkowska 102) godz. 10-11 „Pro•
moc.le polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych
Prezentacje 8/lrl"

." .

zoo - czynne od 9 do 15, kasa
do 14.30
OGROD BOTANICZNY - czynny
od riodz o do zmroku.
PALMIARNIA - czynna (oprócz
ponledzlałkóW)
w godz. 10-16
KINA

BAI.TYK - „Czarna wdowa" USA od lał tl lodz. lłl, li, tł.li.
18.SO, tUS; Sean• nocn1 filmu
praedpremtaro...e10
I ~

żeby n0gi od krzesła nie rysowały podłogi
można w nie
wkrecić okrągłt' blaszki z tilceril.
Wynalazek jest
oi~J.IY .
Pro<lukuie to Suółdzieln.1a In
walidów im Powstańców Nie:

Komunikaty Wojewódz~iego
Biura ds. Referendum

DZIENNIKARZA

dobę.

-

Trwają prace
Mimo trudności

nowych organów adm:nistracj1 pań
stwowej, a w . wyjątkowych wypądkach w dniu 29 listopada br.
1niedz.ela) od godz. 8 do 20.
Ponadto osoby powracające z
pobytu
czas<>Wego zameldowania
przed 29 listopada br
których
tem1in zameldowania UJ>lywa po
dniu referendum, winny zaopatrzyć
się w urzędzie dzielnicowym. miejskim lub gminy właśc1 wym dla
Pobytu czasowego w zaświadcze
nie o prawie do glosowania. na
pod.stawie kt4reao będa niogły il9sować w miejsctl stałe.go pobytu.
W dniu 29 list;opadA 1987 r. w
ww. jednostkach pełiuone będą
nadto dyżury od god:r.. 6 do 22, w
Janem B. - człowiekiem po sawacelu przyjmowania reklamacji
i
le. Do drastycznego pobiela
do•
udzielania wyjaśnień w sprawach
szlo 3 llpca br. Jerzy S. wrócU do
„.w UML odbyło si• uroczyste dotyczących spisów osób uprawdomu pijany I wszczął z zoną a· podsumowanie konkursu na sce- nionych do udziału w referendum.
wanturę z powodu pretensji o zło•
żenle skargi do mlllcJI. lnterwenlo· nariusz o tematyce antyalkoholo"""'
wał ojciec. Awantura została
za· wej pn. „Aktualny temat" Ot-gaKomunikat Wójewódz.klego Biu·
łagodzona, oskarżony wyszedł z do· nizatorami konkursu
którego ce· ra c:W Spraw Referendum w Lo·
mu, a po godzinie
wrócił pijany Iem było zainspirowanie twórców dzi o numerach telefonów komiI zaczął bit! teścia grożąc, że go za· do podjęcia tej ważnej tematyki, sji do spraw referendum n.a tere1 bije. Bił I kopał z całym okrucleń·
· k
stwem. żona ofiary pobiegła po ml- byli: Wojewódzki Społeczny Komi- nie województwa łodz
iego.
tleję. Pobitego przewieziono do szpl· tet
Przeciwalkoholowy.
Wydzaał
Wojewódzka Komisja do Spraw
tala. zmarł s lipca. Miał złamanych Kultury i Sztuki UML oraz Cen- Referendum (ul. Piotrkowska 104):
117 żeber, rozerwanie tkanki opłuc· trum Informacji · Kulturalnej.
Z tel. 33-70-24, 32-90-40 w. 533.
nej. Oskarżony przyznał się do po- czternastu nadesłanych prac, jury
Dzielnicowe
komisje ds. refebicia, ale zaprzeczył jakoby działał nagrod.ziło dwanaście. Wśród wy- -rendum: Baluty 57-86-49, 57-37-25;
w zamiarze pozbawienia życia teś· róimionych znaleźli 81 ę łodzianie: Górna 84-63-16· Polesie 32-75-06;
cła.
Jest on oskarżony także
o J
•
.-.
·
'
'd
znęcanie się nad żoną do czego nie
arosla'! Borszew1cz za scenariusz ;:iródmleście
32-97-20;
W1 zew
I przyznał się w śledz~le. Proces Je-l ~łuchowiska „„.z sekund uzbierać 74-36-06. 74-28-96.
rzego S. wyznaczony
został na 7 zycle" i Mariusz Kaźmierski
Miej5k.ie
komo!sje ds. referengrudnia br.
za scenariusa „Niepotrzebne skre- dum: w Zgierzu 18-44-24; w PaI
(zł)
śl!<!".
bianl-cach 15-28-38, 15-M-77; w

I

z

Aktual1J7
dowcip, opowiedziany przez śląski Klub '.\fa·
sztalskiego, który tak lubimy
(klub - nie d'!wcip!I:

siński,

Podczas

przewodniczący

O godz. 19

wystąpi

DYŻURY

Głownie

95-60-27; w Konstant_yno-

wie 11-12-43; w Ozorkow:e 18-18-98,
18-12-06.
Kom:sje ds. referenjum miasta
i
gminy:
w
Alek<>an.drowie
12-10-95; w Strykowie 16-15-01 tel .
55 lub 27.
Gminne kom isjf.- ds. referendum:
w Andrespolu 13-14-16 13-14-32;
w Brójcach 13-43-76; w Głown ' e
16-411-21!. tel . 29-13-54; .w Nowosolne1 36-89-00. 13-14~13; w Ozorkowie
18-17-70;
w , Pabianicach
15-56-52. 15-56-98. 15-35-08; w Parzęcz€'Wle 18-14-98 tel
95 lub 21;
w Rzgowie 14-13-06; w Zgierzu
16-25-15

I

„Delikatesy" przy ul. Piotrkowsltiej 82 oferu.ją „u d z i e ,J z"
z indylta
Z

na drogac h

pls:iwnią

to lepiej
świa·

ta.

I

PRAWIDLOWA
ODPOWIEDZ: wywieszka oznacz:i że
myjnia będzie czynna od godz.

W ubiegłym tygodniu na drogach Lodzi i województwa łódz
kiego wydarzyło się 45 wypadków,
w których obrażenia odniosło 45
osób Zanotowano 43 kolizje oraz
23 przypądki pQt.rąceni9 p{eszych
- do Ilf z nich doszło z winy samych p~~hodniów wśrócl któnch
było sześć osób nietrzeźwYch oraz
dwoje
dzieci.
Funkcjonariusze
WRD WUSW zatrzymali 3'! nietrzeźwych kierowców czterech
z nich spowodował<> wypadki, a
czterech - kolizje.
(bar)

14._

Z zakresów czynności organizator6w pewnej bardzo watnej konferencji: „Ob. Z - dopilnuje powielenia maleriałólV i
wręczy je uczestnikom. Dr X
powita uczestników przed
hotelem I będzie odpowiadał na
Ich pytania. Profesor dr A. przewodniczący
stowarzyszeoia
- wyda przyjęcie dla uczestników konferencji w „sali poznańskiej" hotelu".

MO

POBICIE KIEROWCY
NOCNEGO AUTOBUSU
31 patdziernlka o godz. 0.30 - 32·
·letni Adam s. będący w
•tanie
nletrzetwym, Jadąc autobusem nocnym przy al. Kościuszki w pobliżu
ul. A. Struga, wywołał awanturi: z
klerow~ pojazdu. W pewnym mo·
menele ntetrzetwy pasażer
kopnął
kierowcę w
twarz. Chuligana
'Eatrzymano w areszcie.

(J.

taką

u c i e d z na k o n i e d z

ZAGADKA: Co oznacza wywieszka „Jestem na hali"
umieszczona w noniedziałek prted
1 południem na drzwiach myjm
przy stacji obsługi samocho:lów
przv ul. Allende.

Tydzień

z kroniki

Jak mówią w .Teleexpressie"
zlata czcionka I

-

•l!W

I~

33-41-10, 33-37·47

kr)

~~~~=:c~~~~----1-----

listą dialogową „Betty Blue" franc. od lat 18 godz. Il

kończąca •I•
opowieść" RFN b.o.
godz.
15.30; „Wierna rzeka"
- poi.
od lat 15 godz. 17.30;
Sean•
nocny filmu przedpremierowe·
go z czytaną listą dialogową:
„Blue velvet" - USA od lat
18 godz. 20.30

IWANOWO -

kopolskich w Ostrowie Wlkp.
P vlanie : jak się toto nazywai
- Sli zl!~t'ze cto mPbli.

„Nie

PRZEDWIOSNłE

Uroczy•ta
premiera filmu polskiego
„Czarne stopy" z udziałem reallzatorów - godz. 17

POLESIJ!l „Przyjaciel wesołe•
go diabła" - pol. b.o.
godz.
15; „Po godzinach" - VSA od
lat 18 godz. 17, li
WOLNOSC - 1tan1e zamknięte godz. 9-11: „Powrół ry1la" radz. od lat l i godz. 13,
li I
„Jak to si~ robi w Chicago" USA od lat 18 - godz. 17
WISI.A - „Gonza wojownik" jap. od lat 18 godz. 20; „CU•
downe dziecko" - pol.-kanad.
b.o. godz. 12.30, ts, 17.30·
ZACHĘTA „Wielka draka w
Chińskiej
Dzielnicy" - USA
od lat 12 godz. 10, 11.111, lł.10,
17, 19.30
STUDIO - „Teheran - ł3"
radz. od lat 15 godz. 17: DKi'
- godz. 20 seans zamknięty
STYLOWY - „Pól :!:artem
pól
serio" - USA od lat l i godz.
18.45; „Maskarada" - pol. od
lat l i godz. 19
TATRY - MALE·STUD"l'.nQ Przegląd Etiud FllmowYeb
Po!llJ\1klego, SkoUmowsldege ł
P!wowarsklqo - todz. li
DKM Du'130ll dzieci„
-

--

Najpiękniejsze bajki gwlata godz. 18, 18
.
OKA - „Swiadek mimo woli" od lat 18 (USA) godz.
8.30;
11, 15; „Czarne stopy•• (poi.)
godz. 18.30 (zamkn.)
GDYNIA - Kino non stop
od
godz. 12-22; „Pętla Oriona" radz. od lat 12 oraz filmy krót·
kometrazowe
DALKA - „F /X" - USA od lat
·18; seans zamkn1ęty goaz.
16
MLODA GWARDIA - „Obcy decydujące starcie" USA od
lat 1s godz. 10, lł.30, 11, 19.30:
„Dopóki bije zegar" radz.
b.o. godL 12.30
MUZA - „Strzez
dziewiątego
syna" - radz. godz. 16; „Crltters" - USA od lat l i godz.
18
1 MA.JA ,,Jak rozpt:tałem u
woJnt: •wtatową" - cz. I pol.
b.o. &odz. 18; „Klęaka Atama·
na" - cz. I 1 II - radz. b.o.
godz. ta
POKO.J - •eanH samknlt:te godz. 8.30, 10.30, 12.30;
„Mistrzyni wu-nang"
- Chiński
od lat lS godz. lT, 11

•I•

KOMA - „Protector" USA
od lat 18 godz. 17.30, 19.30: „W
niewolt u Wikingów" - radz.
od lat 12 godz. 14.45;
seam;e
zamknięte godz. 10, 12
STOKI „Nie kończąca
sit:
opowte~ć"
- RFN godz. 16:
„Dworzec dla dwojga" _ radz.
od lat 15 godz. 18
llwrr - · „Biały 1mok" - USA
od lat l i godz. lłl;
„Clenie
•mlerd" - jap. od lat li godz.
li
TATlł'I' ..... .,Deezczowa pani" NRD 1».o. IOds. 1uo1
..Odl

Karol!" l~

po!. od lat 15 godz.

19

sorosz -

i

„I jeszcze Jedna noc
Szeherezady" - radz. b.o. godz. 16; „Piramida strachu'.' USA od lat 12 godz. 17.30

APTEKI
Niclarnlana 15.
Dąbrowskiego
89, Lutomierska 146. Olimpijska
7a, Piotrkowska 67.
Pabianice - Armil czerwonej 7.
Konstantynów
Sadowa 10,
Głowno Lowlcka 63,
Aleksandrów - Kościuszki ł,
ozorków - Armil Czerwonej 67,
Zgierz - Sikorskiego 16, Dąbrowskiego 10.
DYŻURY

SZPITALI

Chirurgia urazowa
Szpital
Im. Jonschera (Milionowa lł)
Neurochirurgia
- szpital Im.
Kopernika (Pabian!~• 62)
Okulistyk• - Szpital im. Jon•
•chera (Milionowa lł)
Chirurgia dziecięca Szpital
Im. Konopnickiej (Sporna 36/50)
Laryngutugl11 dLleclt:t•a
SZPt1a1
Im. Konopnickiej (Sporna 38/50)
Chtru rglo
sZC'lęko wo· twa nowa
- Szpital Im. Barlickiego (Kopclńsklegc 221
La7ngologta - Szpital
Im.
Pirogowa (Wólczańska 195)
Toksykologia - Instytut Medy•
cyny Pracy (Teresy 8).
Wenerologia
Dei:matologtczna

Przychodnia

(Zakątna 4ł)

E>oratna pomoc okulistyczna za.
polskiej l - Gabinet czynn,: od
l'I' do 'I' rano w dni powszednie.
w dni wolne od praQ' eałll do"'T91. U·at-'12 w. 61.
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