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, Wolna sohot
Ja'lt inf<l!rmu1je Biuro Pl'
we Rządu - ł>l'ezes Rady Ml
nistrów ustaillł sobotę, 23 lJ.p
ca 1988 r„ dniem w(Jl]Jnym
oracy
unedów admlnlstr.aci
~ń!ltwowei wszystkich stopni
Urzednlcy oaństwowi,
którz
mieli oraoować w t:vm dniu
odOTacuia odo<>wledni czas
Inna sobote. w:vznacrona nr
kierownictwo urzędów.
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Posiedzenie Rady Najwyzszej ZSRR

Ważyły

sit ~osy
NagOrno-Karabaehii
Wczoraj na Kremlu rozpoczęło się 11osiedzenie PreZYdinlJl Rady
ZSRR poświęcone om ów;ieniu problemu Na11rorno-Kara•
·

NaJwyższeJ

bachii.

Sala balowa

Posiedzenie otworzył )')l"Zewodnlczac:v PrezY'di:um Radv NaiwYż
sze.i ZSRR
Andriej
Gromyko.
PrzY·oomni.al, że problem Na~or
no-Ka.raiba.chiii był już oma.wiany
na tym forum w mairou l:rr.
Andriej Gromyik:o stwier·dzll,
mimo to syttiacja w
Na.!(or.no•
sie zao~nlała.
Ka.raba.chi! nadal
Nastell1l.ie odbyła sie · se>'Jja
nad·
wyższei:io ori?anu władz All1lneniii.

dostępna

dla· turystów
Pr.zekiazan!e st>Oleezei\sbwu odbudowa.nei wielkiiej sali asamblowej,
l!!lW.anei takze balowa za:klończylo
d:ielo restyłiuci<i Zamku KTólewskiei:io w Warszawie.
W ten soosób naiwiekisza I nał
o!eknieisza komnata wchodząca w
sklad aoart.amentu wleJikiei:io. oo
czter~h latach odbudowv zostala
udosteonlona zw!edzaiacvm. Wykonawcy sali, !?łównl·e z Rraoown1
Konserwacii
Zabvtków
zadbali
nie tylko o eiutentvim .ale także
o wiarviiodność rek~cji. Wystrói sal.I balowei iest idealnym
o.d tworneniem stal!lu !IPI'zed . 1939 r.
Nawet dwa orłv na.d drzwi.am! do
sati rvoersklei l radv umooowane są nieco krzywo, bo tak uwiecznilv ie citare fotol?lrafie. Na
swoie mleisoe o<>wróciły orv!?inalne rzeźbv Ml1lerwv I Ao<>lla. a
w odtworzonei dekor.ac1'! mrtrukiaterąkiei .znałazlv
sie za.ch()l}Varne
I ei fr11 !!,,,fm tv.

Tragedia pod ,Opolem

·Prez de ckie
Prezydent Ronald Ił.ea@n w.raz
z małżonką Nancv rozrooozeLi w
niedziele wakacie na kaliforniisklm rancho w Santa. Barba!'a.
Wczoraj o J?odz. 6.50 w Winow.le magazynier · i kierowca) jadących w
Dzioonikarz:v .oolntormowano że kolo Ooola doszło do tr~icznego nysie z,1?iinęło na mdeiscu SoecJalpaństwo Reai?.an
nie zamierzaia wvpadlru
drogowe!(o. Samochód
w tvm czasie
orowad:zie mdinei . Nvsa" z POM Głubczyce. wiozący l)a komisja bada prZYCZYlllY WY·
działalności uublicz:nel.
Na nai- do Opola tróike d?Jieci na .ibiórke oadku.
blit..;zv tvdzleń orezvdent zaula· na kolonie oraz ich opiekunkę
nowal sobie k.at"CZowanle zar<>ś1l Cmatke. iedneiw z dzieci) 1 inagarabanie drewna I iazde konna. w zvniera e;łubczvckiego POM. z.Jeczvm towarzvszvć mu będzie oa- chał na lewa strone uderzaiac w
n'i Nanc:v.
!laillochód· cieżarowv „Star" z ll'l'ZY·
Prezvdent USA DOW1r6ct do Bi~ czeoa. należącv do PKS Wrocław.
!P"n nmnn 24 bm.
6 osób (tróika dzieci opiekunka,

Iran-Irak

Wyjaśnienie

rzecznika prasowego
huty Stalowa Wola

~~fa tr:. k~~~a~~i;ia;r~~::i

,.Solidarności" podjęła próbę wywola'nia strajku c;tawiając żądania
przywrócenia do pra~ wszystkich
siedmiu os6b zwolnionych wcześniej
za naruszenie l'egulamlnu pracy i
statusu przedąięblor<:twa orzemysłu
obronnego. Zwolnieni z pracy onedostali c::ie niele1?alnie na teren huty
nawołują c
załogę
do udziału w
strajku . Załol!a kombinatu nie zareagowała na te wezwania: organizatorom nie udało się wywołać
strajku. Zwoln ionvch uięciu praco
wników oodieło urace na warunkach wcześni;i Im proponowanych

PRACOWNICY WYDAJNI
ALBO OTYLI
Szefowie' brazvlijskieJ firmy
„Rodiha" doszli do wniosku, :ie
llrar.nwnlcv z nadmierna tusza
praru.fll mnle.ł
wvda:łnle nit
HC'llunłl. cz:v tef fak to sle
mówi - tr'ZvmaJacv · swoj" wairę.

Wvna.i eto wtee lekarza. który
zbadał

I

L1!ka~7.
ftĄ

t?r'7.P"l~al

<łała
"~"'"a"t~

rf'krf„

„„,„„,"

zatrmł
słe. te 3RO
tJadwa.gę.
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nlonvl'h. Okuało
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Oezek1·wan1·e na konkret11I

Mniei deklaracji,
,więcej konk:retnvch działań
- tak m-OŹJ!la
oodsumowac! ooniedziałkowe oosiedzenie oosel'fk·ieJ?o zespołu ds.
Polonii zai:iranic:zmeJ.
Musimy zdawać sobie !ll)rawe.
gf;wlerdzil orzewodniczacy zeSP<>łu
orof. Józef Gierowski. że oroblemv. którvml sie zajmuienny dotvcza ok. 13 mlft luMJi uoza eJra·
nicami
zainteresowanie
nimi
orzeiawla również ok. 3-5 mln
osób w kiraju, 'ZIWiązanych więzaraln:v. Stanie sle to prawt!opodobnle mimo ostrych przepisów oitraniczaiących przyrost.
Od wielu lat małżeństwo· może mleó w Chinach tylko Jedno dziecko. Dwojl' dzieci moż
na mieó tvlko w biednych re.fonach rolnfczvcb. Gdv mał
tedstwo decyduie sie na „dodatkowe" dziecko, traci niemal wszvstkie przywileje 10cjalne.
Otóż obecnie
dojrzewa
do
wieku małteńsklego t rozrodczego co
naJmnie.f 360 mln
młodych
urodzonych
oodczas
popnędniesro szczytu rozrodczego, faki
wysb,pił
w latach
196?~1975.

W ten sposób Chin.v na poczatku orzv~złeito wieku liczyć
beda nonad 1.3 mld mieszkań
CÓ\v, a wler. o ponad 100 mln
wieceJ. niż zapisano niedawno
w nianie oaństwowvm.
Natomiast trudn" do wyobratenła bvłobv zaludnienie Chin,
l\'dvbv z iąldchś przvezyn zniesione '!:O!<łałv WSllomniane ograniczenia liczby
potomstwa
w małZel\stwie
•
NOGA, NODZE NIEROWNA

W .r6znycb powiedzonkach w
rodzaju. ma krz:vwe. ezy te:I:
dwie lewe nolti, coś się Jednak krv.fe.
Otóż i?ruoa ortoned6w a.mel'Ykat'iskicb. J1nsłull'U.fac się naJnowoC'lleśnieJęza
aparatura,, po ·
"r?!eb"danfu tvsiecv .ludzi dosz1a do wniosku, źe u niemal
k>i'Źdel?o ozłnwleka noga nodze
DIP fest 'fÓWn&.
'
Z ooubllkowane1?0 sprawozdania wvnlka. ze tylko 8 ,proc.
łttd~ ma noiti I stonv teJ samej dłu~o~cl i wielkości. SI\ to
z regułv ta.Ir W7.budntil'rP zacbwvł noiri n•eknvch k~let.
PRZEKRACZAJĄ PLAN Natomh1.ąt '!fi llror. lladanvcłt
I MA.JĄ KLOPOT
miało dltd:sza no!l'e lf'WI\. a ~2
llror,. nraw~. Rliżnice wywofv- ·
Zdaniem demo~rafów . Chi6· wane si\ l!'łńwnie tvm ze .łed·
słtiej Republice Ludowej grozi na z końr.zvn
dolnych , ,fe!ft
w nałbllzsucb latach 11onow- lekko krzywa. .•
ny, invaltown:v 11rz:vrosł natuOor. (kp)

W>:r„„ła.

lhtla.11la

lekarskie J1otwle!'7
dzlłv
7.e O'lnbv otvte nraooJa
7.n>1.f'7'llf' mnfpf
wvdaJnie od
lutl„1 ""'"7!11n1vch.
.Jai.- "n""'" nrasa bra7.vlł.łska.
co„:u: włeceł
nl'?:ed<:leb'or"tw
n~„ 0 ~·""'"'1„,.. atm.fe
odrhndzanł"
Lud7.le z narlwatra
!it
roraz cze§cle.ł T,Wał
nla.nl
z oral!V
f ma.fa
tl'~
m11ief„'7.e
o;zamre
znalezienia
oracv ni! 'l'7.rzunłvch. eo n'l'ZY
ma.ąowvm hezrn1ior.ln !'ta.fe się
11ował.nvm oroblemf'.m.
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Co as czeka
w rz sz m ro

mi :r<>d:tinn.vmi
również

1: Polonia. Warto
wiedzieć. że wedliul? sza·
MSZ Polonia przekazała

wielokJrołlnie

stawiało

sprawę

orzv-

!aczenia
te!(o
obw<>d:u
do
Armenii.
Suowodowane byto to .
także t:vm. iż .•wvraźnie uwidoczniło się zacofanie Na~orno-K.aira
baohiiskieg·O Obwodu AutonomiczBiuro Prasowe Rz;\du informuje: 18 bm. obradowała- Rada
nei:io w rozwoiu S'Połeczno-gosoo
Ministrów. Rozpatrzono informację o przebiegu i wynikach 64
darcz:vm . zdarzało · sie o~ainiozan·l·e
posiedzenia sesji Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej w
oraw na'!'od·owośdowych i naruPradze, w dniach 5-'1 lipca br.
szanie i:iodności onniańskiei ludności obwodu. stawiano -orzeS'Zikody na dirodze iei Tozwoju lrultuOceniono, że 94 posiedzenie sesji tywność ich wYkorzystania w inte- r.alnego".
będzie m~ło doniosłe znaczenie dla resie każdego partnera wspólnoty.
Przvoomiinaiac decvzię Obwod·o·
pogłębienia ' socjalistyczne} integraRada ,
Ministrów
rozpatrzyła wel Ra<lv Deoutowanyc!i
Lu d-o·
cji oraz zacieśnienia współpracy wstępny projekt załpżeń Ce~tralne- wvch Nai:iorpo-K:a'l'abachdi o odla·
gospodarczej i naukowo-technicznej,
(Dalsrz.y ciąg na str 3)
w czym 'Polska jest żywotnie zafDalszv ci6 na i;tr. 2\ .
inteTesowana. Sesja RWPG stworzy.
ta dogodniejsze podstawy do przyspieszenia postępu prac nad ek-0·
nomicznyml mechanizm.ami· integracji. Współdziala111ie kTajów RWPG
powinno doprowadzić d<> powstania
11:integrowanego rynku socjalistycznego ze swobodnym przepływem
dóbr. usług I czynników produkcji,
zapewniających
llajwyższq
efekPodczas tradycyinesro stycznd<>Była okazja by chwilę oorozwe20 „BaLu lVL~strzów Sportu" o- maiwiac! z na51ZY'm
~a.kom!Jtym
glaszarul iest dziesiątka naileo- bramka~zem.
szych soartowców wvbrairiych w
Me .Jeszcze przez
r.ok będziesz
olebi.ScYoie
CzY'tel;ników
„DL". zawodnikiem FC Porto. A co potem?
Jednocześnie hon-0rowym soortowoem Lodzi w 1987 r. zostM JÓZEF
- !Tzysięgam że nieodwola1nie
MLYNARCZYK były
pilkarz kończę kari·ere spocrtową. Dość Już
Widzewa. reorezentujący
barwy
cie ONZ ·nr 598 wzY'Waiaca do na- portu2.aJskieao
(Dalszy ciąg na str. 2)
kilubu FC Po.rto.
tycbmi.ast~eiro zawieszenia broni
W minonym roku osiągnął on imw konf<L!kcie irańsko-irackim. In- ponujące rezultaty: ma na swoformac.le o tvm podala w oonie· im konde PuchM Eurooy, eurodzia~ek ill'ańska
ai;cencia orasowa uejskl suoerouchar I Puchiar Swia·
IRNA. oraz radle Teheran. Rezo- ta w rywalirr.acli klubowej.
lueia
598 ~la
uchwalana.
, rzez _ONZ w !Lucu 1987 roklu.
Wczoraj l!l8'SZ aiakomity uibkan:
Sekretarz generalpy ONZ JM•ier odebral
z rak sekretana
KL
Perez cm Cuelllll' wyraził nadzieję, PZPR - Elżbiety WóJcikowskieJże
całkowite
przerwanie - ognia ·Ociepy kryształowy puchar, umiędzy Ira nem i Irakiem nastąpi .fundowany orzez I sekretrza KL
„w ciągu tygodnia do 10 dni".
PZPR - Józefa Niewiadomskiego.
Jednocześnie sekretarz generalny
ONZ stwi~rdził, że ma gotowy plan
Zawodni,k FC Porto był wi:ruwypełnienia rezolucji, opracowany S2lODY
żałował
iedvn.ie.
że nie
W 201 dniu roku słońce wzepodczas rozmó w w Teheranie i mól!:l tei nae;rodv odebrać w stvszło o godz. 4.38, zajdzie zał o
Bagdadzie w ub. roku. Do<lal , że czniu, n.a balu . Cóż. takie ' są wv20.46,
obie strony wyrazily zgodę n a je- mogi za.wodO'.vego futbolu że tvlgo realizacje po zawarciu ostatecz- ko r az w roku m ożna orzvi echa ć
a
nego porozumienia.
do kraiu na wakaci e.

Honorowy sportowiec 1987 roku

PUCHAR DLA JOZEFA 'MŁYNARCZYKA

ESTY D BREJ·

Naczelne d<>wódntwo wojsk ka•
ku oodało, że w niedzielę w<>Jskla
teito krato caiłkowicie
wycofały
się z i;rańskie~o miast.a Dehl:oran.
zajete® 12 li'oca br. Komu!lli'kat
oitłoszony w Bal?dadzie informuie.
że wYoofainie stanowi ,,geSt dobre! wQ].i". Na · tym odciin:ku. kooyrofały &ie M
Rzecm~k prasowy huty Stalowa \ w hucie, a dw6ch pozostalyc.n: prq- tu wo}Ska rr.aomte
Wola - w związku z rozpowu.ech- jęto do pracy poza tym zakładem. e;r.anice oaństwow•.
W
mnieł
w1ecej
tym samym
nianiem, takze pn.ez oolskojęzyczne
r<1zgłośnie zachodnie, niepl'awdzi(PAiP) czasie Ir.m za.ateeptował rezioll\l·
wych informacji · o niekornym straj- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

zważvł

Gospodarka w ocenie .Rady Ministrów

,która wwazlla zi?od~ na właoze·
n·łe obwodu w skład Amleni'1 oraz sesja Rady Najwyższej Aurbeidżanu uzna.jąea te dlleyzję za
niemożliwą do• przyjęcia.
„Wlaściwe~o rozwiailania
- oświadc:zył A. G1'omyko należy
oosz;uldwać w ram,a,ch
konstytucji ZSRR, wartości · socjalistycznych wzaiemnei?o
po.= nowan'a
boltlądów. tradycji i !!Odnośoi każ
dee:o z narodów".
Nastepnie !!I.os zabrali p;rzedsta·
widele Ar:men~L Azerbejdżanu i
Na!(·orno-Karabachii.
Krytyczna i na'Oieta sytuacja powstala w Nai:iorno-Karabachii oowied2llal orzewodniczącv Prezydium Rady Najwyższej
Alnnenii
Grant Woskanian ,
Przedstawiaiac :swói pol!lad na
historie oroblemu Naoorno-Karabachi'1 G. Woskan!an
przypomniał, że kierówn!ctwo
Reoublikl

LI

nr

ounków
dla własnych rodz.i'll do kraju w
ub. r . ok. U mld dol.
Wlele mieisca
oodczas posled.zenła ooświęcono przel:amyW.anlu
barier d?iielacveh WYChodźst'Wlo od
kiraiu. Proces ten trwa zbyt dłu11:0 stwierdził sekiretan:
ieneNad . „perl~ M'OI'ZI. Sródzfemnego"
ralny
towarZY'Sbwa
„Polonia"
Jótef Klasa. Na.leż} zdawać ~ - Wenecją - zawisło nowe niebie sorawe że ,wprowadzone np. beZJPieczeństwo. Weneckiej lagunie
przed rokiem ułatwienia oaszowtowe ooczatkula dopiero d~02i::. na 'Za~~ila inwiazja wodorostów. Niekltórel uozostaia ies21cze do roz- winne 11 pozoru algi zaczęty sie
wiązania ta.k '[)'OWame
zaJ?adnie- nagle 1: niezwykłą szybkością roz·
nia. iak nowelizacja ustaw o obywatelstwie czy o stoounkach włia rastać w rejonie wód przyl:rrzeż
nych l dosłownie w ciąg.u kilku
,;nościiowvch.

Sir.A Zr.EGO NA

WENECJĘ

dni .zarosły ok. 5 tys. hektarów laguny. Rozpoczął się jednocześnie
gwałtowny proces gnilny.

)larcin, Wioeentr. Włodzisłiłw,
Arsenlnsz1 Rubina

Dyit r • s n'lpt
w dniu dzisiejszym dla 1..odzi
przewiduje następującą pogodę:
zachmurzenie małe i umiarkowane, w ciągu dnia przejściowo
dule z przelotnym deszczem.
Temp. maks. ok. 22 st. Wiatr
słaby l umiarkowany, południo
wy i południowo-zachodni.
Ciśnienie o godz. 19 wynosiło
990,1 hPa (742,'1 • mm).

Syndyk Wenecji, Antoni<> Casellati wystosował w tej spMwie list do
premiera Ciriac<> de Mity informujący o ' „dramatycznej sytuacji" Wenecji i wzywający rżąd do podj.ę
cia natychmiastowych środków w
celu upOTania sie z „zieloną inwazją". W liście tym podkreśla się.
Z kalendarza
arz ń
że g.nijące wodorosty stanowią t>Oważne zagrożenie dla zdrowia lu1883 - Ur. W. Rzymowski,
działaez polityczny, publicysta
dzi. Nawet niezbyt srlne wiatry od
1893 - Ur. W. MaJakoWS'kl,
morza przynos~ do Wenecji ta·k dupoeta radziecki
szący odór, że niektórzy mieszkań
1958 - Zm. K. Adwentowicz,
aktor, reżyser
'
cy zmuszeni są zwracać sle o t>o1927 W Czeladzi powstał
drziałania będą pełnić
fuaikcję moc lekarską. Ponadto gwałtowny
jedyny w Polsce międzywojennej
ocgan6w :t'alożycielskich wobec 3,5 roizwój alg spowodował jednocześnie
zarząd miejski kierowany przez
tY15„ czy.U praw.ie polowy wszy- mwa·zję owadów.
·
komunistów
stkich polskich
przedsiębiorstw.
1863 - Ur. H. Bahr,
pisarz
Warto dodać, it dochody z przedPrzybyli do Wenecji specjaliści
australi.iski
siębim'stw przekazywane do tere- ds.
flory morskiej uważają, że
1838 - Zm. p. L. Dnlong, finu zwiększą w Istotny sposób fi· gwałtowny
rozrost
wodorostów
syk i chemik francuski
naaisowe możliwości rad. Co wię spowodowało zanieczyszczenie wód
cej, budtety terenowe. będą obec· laguny i wpadających w jej rejoo;o}
Taka sobie
nie tak:ie przejmować od p.rzed- nie rzek substancjami zawierający
siębio.rstw część
poda.tku, kt6ry mi znaczną ilość związków fosforu,
Kobieta jesł wielbłądem, który
dotąd zasilał w caloścl
budżet wchodzących w skład odpadów poprzejście
centralny. Te rozwiązania - po.za chodzących z pobliskich zakładów ' ułatwia mętl'zyźnie
przez pustynię 't ycia.
aspektem finansowym - pozwolą ch„micznych.
(przysłowie arabskie)
także władzom lokalnym na ści
ślejszą współpracę · z przedsiębior
Włochy
stwan;li na wła&nym terenie.
Uśmiechnij sie

PRZfKAZYWANIE ·PRZEDSl~BIORSTW
W· G[STI~ WOJEWODÓW
Trwa ko1ej.ny etarp prźeka.zywa
nia w gestię wojewodów przedsię
biorstw państwowych podległych
dotąa m.l.nisterstwom. Przypomnijmy, ~e w lutym _br. przekazano
wojewodom pi:-zeszło 300 przedsię
biorstw, a obecnle premier zadecydował o podobnej decyzji odnoszącej się do dalszych 330.
Ten
rok zamkni•e silę liczbą ok. 800-850
przedsiębiorstw,
w stosunku do
których fu.nikcje organu założycieł·
sklego - pełnione
dotąd pczea
ml.nistrów - przejmą wojewodo·
wie. W ten scpooób terenowe organy administra.cji paiństwowej zgodnie z nowymi zasadami tch

Konfiskata
nad miliona
ais r.h dolarow
Jak podaje
Agencja
Reutera,
policja
skonfiskowała w
czwartek fałszywe banknoty studolarowe na łączną kwotę 1,1 miliona
dolar6w . Aresztowano 9 Włochów,
podejrzanych o udział w produltcji
i rozprowadzaniu fałszywych piewłoska

niędzy.

policji
poinformował,
l;>iink.noty na kwotę 11 tys. dol.
znaleziono w sklepie z materiałami
drukarskimi, pro•wadz.onym
że

R~z.nik

p~

-

tłw

Jak te dobrze mie6 pacjenfaehowcówJ

Jednego • aa.tn;ymallJ'ch.

•

I

•

•
KOJarzyc
~

Ro-zmowy z górnikami
KWK' „Bolesław Śmiały"
W

śobote

16 bm.

cześć

· zalo.11ii mund Morie. Przyjęto ustalenia co
We.e;la
K;o.- do soosobu il'ozwiazania wszystkich
mienne110 „Bolesław Smiały"
w wniosków.
Lazlskach nie zjechała . na dól i
Odbyły się również soolkania z
nie podiela pra.cy.
Był
w protest na tle ekonomicznym d-0ty- załogami I i II 2lmiany. któire oo
wyjaśnieniach
i informaciach w
czący systemu olac i orzep~·owa
dzcmvch w nim zimian m:.zywró- toku ro21mów. podięły ))race.
cenia uprawnie1'1
zaowa·r tych
w
Podcza•s SIPOlikania z II zmianą
Karcie Górni11:a oraz niektórych
orzewod1niczący
federacili
ZZG.
~Praw wewnetr:zmych kopal-ni.
W itodzinach wieczorn'Y'ch w lo- Raimund Morie pol'1'lfo1rmoi.<.:.;;l górkalu l1lWią7Jku zawoclowe.e:o odbyły ników o ?-"awansowaniu or ac 1rnd
Z<ł·sad . u~1.alania
sie ro2lmowy naczelhee:o dyrekto- orzviwróceniem
ra
Jawor2lrticko-Mikolow;ikiee:o podsLawy um:aiwnień z Karly Górnika.
Gwarectwa We.e:lowe.e:o
i dyrektora kooalni ze związ:J.;ami ;>;awoProblemy porus7.a:ne nrze:r. zalodowymi
i ren:rezentacia
załoizi.
l'!ę
KWK „Bolesław Smiały", a
Doorowarlziły one do ro.21wiazan;a
ta.noniektóryeh
oroblemów
przede nurtuiace cal„ e:órnictwo.
wia
przedmiot PTac. prowadzony.eh
wszvstk1im w-ewnebr21nych
spra1w
przez
Federacie
Zw.
Zaw.
Górnikopalni.
k.ów i Wspólnotę Węgla KamienW ponied zialek rozmowy konly- nego. zgodnie z ustaleniami p;onuowa.no. Wziat w niclh
udział
tokolu
(mai 1988)
z TOkowań
przewodniczący
Federaci·i Zwiaz- FZZG i Ministerstwa Przemysłu.
(PAP)
ków 9awodowych Górników Rai-

III zmiany Kopalni

IRZECIE ZWYCIESTWO ZA łCEANEM
W swoim trzecim
i ostatnim
meczu za oceanem pilkarS1ka reprezentaci<i Polski zmierzvla sie w
Chicago z wicemistrzem Meksyku
- klubowym zesipo!em lf.N.A.'!VI.
Pumas.
wyg·r ywaja,c
4 :O (2 :Ol.
Bramki zdobyli: Jan U1·ban w 33
min .. .Jan Furtok w 37 min„ Wi-eslaw Cisek w 59 min. i Robert
Wa'!'ZYCha w 76 mi11. Nasz zesoól
wystąpił w składzie: Bako - Ku- Pru!Jlcki !Cisek). Bendkowski.
sik. Wdowczyk (Zioberl. K. Wa-

Puchar ZSRR
:i udziałem ponad 300 zaiwodniczek i zawodników lłdbyly się w
Czelabiń~ku :r..a•wod.Y
leklkoatletyC2llle Półfinału
Pucharu ZSRR.
Padło kilka bardzo dobrych rez.ultatów: Larysa K·osicY'Ila skoczyła
wzwvż
2.00 m co jest
naiJeoszvm tegorocznym
WV111.Lki001 w
ZSRR. Wasilii Bub.ka u.zyska! w
~koku o tyczce 5.86 m
(<rekood
życiowy), a
Władimir Rabus21kow
- w dal 8.26 m.
Ponadto 22-letn: Andr:iei Abduwaliew posiał młot na odleglość
80.33.

_ Podwyżki

rwcha . Ru·dy
ra:siewtcz (R.
ki. Fµrtok.

(Król). Urban. TaWarz;yc:hal. Kosec-

32 stopnie cieola. d·uża w 1ilg •nosc oowietn:a. stadion b.asseballowy,
z nawierzchnią
wkryta
częściowo
piask1iem
21 tysięcy
widzów. glównie Polaków mieszkaiacych w USA i Meksykanów
to okoli.czności trzeciego i Qstalniego meczu podczas zaoce<i·niczne!!o rekonesans.u polskich pilkalfzY. Zakończvl sie on wysokim
z;wyciest-wem Polaków oo efektownei ~rze z rywalem. który iednak wyraźnie usteoO'wal umiejęt
nościami nasze; drużynie. Wprawdzie w r:esoole wicemistrza Meksyiku występuje
kilkiu reprezentantów teiio krai•u z Manuelem
Nel?'t'ete (zdobył na Mundialu w
Me:ksyiku bramkę w inauizuracvinvm meczu z Belgia) ale t;ylko
o.rzez pierwsze pól e;odziny rywale dotrzymywali kn1ku Polakom.
którzy potem uzvsk.ali zdecydowana przewagę, Meksykanie p;rezen~
towali niezłe wyszkolenie
techniczme. szvbkość
i ag,resywność.
ale wobec krynsekwenmei ta'k tyki
poJskie.ri:o zespołu. poJeizaiac'e; :na
indywidua:lnym . „kryciu" rvwali
tracili sooro ze SWY'Ch walorów.

dla' trenerów

· Rada Ministrów w dniu 18 lipca
br. przyjęła na wni-osek Komitetu
do Spraw Młodzieży i Kultury Fizy~znej uchwalę w sprawie zasad
wynagradzania trenerów oraz instruktorów sportu, rehabilitacji ruchowej i rekreacji ruchowej.'
Uchwala stwar.za możliwości pod-·
niesienia dotychczasowych plac do
44.000 zł . dodatków funkcyjnych do
10.QOO zt a dodatków specjalnych
do 15.000 z?. Wysokość wynagrodzenia. dodatków specjalnego i
funkcyjnego jest uzależniona od
.klasy i zajmowanego stanowi.s ka
trenera i instruktora.
Ponadto uch wala stwarza możli
wosc1 kierownikom jednostek organizacyjnych zatrudniających trenerów do tworzenia podwyższonego

funduszu nag.ród. Fundusz nagró<l
może być tworzony w wys<>kości do
25 proc. planoweg.o osobowego funduszu wynag.rodzeń trenerów i instruktorów zatrudnionych w jednostce.
Wniosek Komitetu do Spraw Mło
dzieży i Kultury Fizycznej podyktowany byl koniecznością tworz;enia
większej motywacji do wykonywania zawodu trenera i instruktora
oraz zahamowania .niekorzystnej
tendencji odchodzenia od tych zawodów. Znowelizowany system wynagradzania
stwarza
możliwości
różnicowania plac w zależności od
wyników pracy.
Uchwala wchodzi w
czerwca 1!)88 roku.

życie

od 1

możliwościami

z

J

aki charakter, za~res d.zialania i decyzji oraz iaiki
skład
(aby zapewnić naileosza Teorezentacie Móż
nicowanych .interesów soołeczinych
i .ich pogodzenie) powinna mieć
komisia pań·stwowo-s.połec•na ds.
po!Hyki oenowo-dochodowe.i. z,astana:wia1no się wczoraj podczas
snotkania w KC PZP.R. P.r,zvoomni imY. że wniosek o powolanie
takiei kon1i:sii .został za1wa~·ty w
uc;htwale VII Plenum KC.
Kwestii do romtrz:nniecia ;e.i;t
wiele. M. in. czy komisia ma być
oi.alem doradczym ,
konsultacyjnym . czy też należy - i w jakim zakJfesie - wyposażyć iĄ w
uorawinienia decyzyine? Czy -decyzje te miałyby ewentuaLnie doty·czyć iedynie strategic:myc:h kwesti.i polityki
cenowo-dochodowei.
czy \też poczynań bieżących. ooeracyinych, ezy spra·,vy składu kom1s11. reprezentatywności orzedstaiwici-e1i oos2lczeizólnych orJ?anów
rządowych.
ui(II'upowań
sP-Olecznych. a także pracodawców oraz
zakresu upoważnień dla członków
kOffiliS·ii.
Wladyslaw B<ika. podkreślił. że
punktem wyiścia
w dzialal'ności
komisii powinno · być prz-ede wszystkim obiektywne rozpoznanie sytuacii izospodairczei. Na autorytet
k•omisia musi zapracow~ć rzetelnosc1a dia,ginoz i obiektywizmem
ocen. Stad też nie można z góry
określać ram iei działania.
Powin.11y być one poszerzone w
miarę
zyskiwania przez komisie
:roolecznei aprobaty. W 0-0czatko-

Zabójcy Sadata
uciekli

(Dokończenie

z,e sbr.

obiiani.a boków
nrzy i'lltEl!'wendach na boisku! Sponsorzv
FC
Porto orooonowali mi żebym ieszcze orz.ez trzy lata
zaimował
sie szkoleniem bramkarzy w tym
klubie. iednak odmówiłem. Trzeba m. in. pomyśleć o dzieciach.
które co mawda uczę•zczaia do
szkoly w Portuli!alli. ale iak zdą·
~vłem &1e Z>OT • entować
sa Olfle ooóźnione w nau·ce Ci;:dy weź,mie
sie ood uwae:e to. co iest w pro11rarn ie oolskiei oświaty\.

Mt Bardzo jesteś 001rnlarny w
Portugalii?
- Odczuwam to! Przed każdym
lieowvm
spotkaniem
FC Port.o.
kierly wvsteouiemY w roli li!osoodan:v musze oodbiP.c do sekt·ora.
w którym siedza tvlko moi naiwier-n1e1s1 ~ympatvcv . i ich
po
zi!rowić . Naiwieksza iednak symtiatiil rlarzv sie napastnika
Gon1e•a To niekwe~tiO'nowany kiról
P<irtn Rozkochani w nim k1ibice
n:e mo1:rn rloou~cić do ~iebie myśli
ŻP możt> on być
w sl;ihszei
fnrmiE' . Pfł nrzviści1u trenera Jugq~irnvianin~ • Tnmi~lav~ Tvica wchorl?'.it nn clo "kł~clu oiArwszei dn.1żvnv.
ale ki-ec'lv trz-vkrntnie nie
wvkrwz:v .~t<>ł iedena!'itt>Jk. musi.al u"'asr na lawC'e r1la ·rezerwowvch.
Kierlv wiec nodchodzH d-0 wYkonAni;i rzutni ka<rneeo Andre kibiC"' nqłu~Utfacvmi iawl"Zdamt dawa1; -111 zrmumi<?nia co o tvm mv/b Ą nr7eciei: chnrlziln w kofl<"" n to. że miał „trzeli ć li!·ola dla
Fr Porto i uioewnić
drużv·nie
ż\P•1.-.ioc:!t,\•n!

'* Po'1ohnn
-

ęnla

rzeczyw1<r.ie.
W
~,,,·orM'--ol<>
P~1charu
Portue:.Rli1
~·"'f· k„Ji~mv "i" 7. rv1··~1em orze7
n,;„,.:i„„ P,oavi~ta.
Przy S1t<1niP
4 ·1 wvtvnowmiv 7.n~tałPTI1 rlo wvl<""""ni'1 IPr11?'11<1~tki.
Nlp "l.'1UrJł.n.
wolom ~t;in::itPm n::i.;tenni" nom.it'O-,„

P.vln

; tv zdobyle§

tllk

dnn1'r::o.,.,..,;

t,_,..::n11kł

i

1-.hrnrii~
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Wy.RJraliśmy

!5 :4.
do pól.:fiinalu l
kró1em Porto!
lM: W Pucharze Europy zostaliś
cie .fednak wyeliminow.ani przez
Rea.I Madryt. choć wystąpiliście w
roli fa.woryiów .••
- Sootto:alem sie z ooi,niami, ż.e
m. in. i ia s1e do tego orzyczyn ilem. Gdy oce111i.am te występy
z perspektywy czasu. to do\'.!hodze
do wnio9ku że zaszkodzily mi„.
papierosy. Otóż prze:i spotkaniami z Realem orzestalem palić. W
ciaeu dwóch lygodnj
przytyłem
4,5 kl! i czułem sie na
boisku
iakiś ociężaly .
ospały.
Ml.odym
Pifkarz,om uolecann iedn.ak by nie
sz;li w mo;.e ślady. Wi.eLkiie wyniki
soortowe można osiąizna,ć róWI!'ież
bez nikotyny„,
iM: Przyjaźniłeś sie z Madjerem ..•
„.i bMl.izo żałuie. że musiał opuścić klub . Powiem szczerze: takiee:o. piłkarza ia•k on w życiu nie
widzialem: nienaaanna technika
<:zybko~ć„
Polraf•i zrobić z Piłka
wszystko! Niewiele się mylę; mówiag.,. że móiztby zo~Lać
na iJepszyt'l'f pilkarzem świata . R2lecz ie:lnak w tym, ż-e brzeb.a
byloby
prze:-.wycif'7.yć ie11°0 narodowe nawyki. Gdyby !vl'kn c-hcial . nodoorzadlrnwać ~ie 1Tenerom.
gdvby
w Pelni teizo słowa chciał
bvć
za-Wonmvcem„.
'i'* Po oowrocie do Polski należ:v cl sie urnczyste zakończenie
J{ariCl'Y.„
- PomyślR!a iuż o tvm Polska
Telewizia. Coś t.a.k,it>JtQ sie nl:anuie. al<" konkretów ieszcze podać
ni.P m<>e:e.
Powodzenia. zatem w Portu1!'.afii i obvś nadal wyehodzlł zwyriesko z rvwali7ac.il
z rezerwowvm ])ramka1'7Pm Zebein.
- D7.iekuie Tobie i w~sbkim
ló"ł7.kirn
r17.iennika!fzom
~uort·r>
wvm 7:v("?P n'ltnmiR~t hy~r:-ie ·i ui'
w najbliż~!'.yrn czasie mMli pi~ać
o wkc-esach 16r1zkich ze~otów.

Jem sLrzaJ rywala.

1)

Awansowaliśmy
wówcz.as ja byłem

*

ANDRZEJ

SZYMANSKI

fazie d'Zialalności stwiersekretarz KC musi ona
sie na i;ieneralnych
zasadach polityki
cenowp-dochodowei 1 wypracowywa1!1iu ·wspólnego stanowiska. nailepiei izodzaoogo realia ekonom1icZ.t11e a: szeroko rozmmianYlTI interesem społe
cznym, przy równoczesne;
elimi-·
nacii tendencji partykularnych.
wei

dził

sk•oncenirO'wać

(PAP.\

)I>

Do NRD przybyło

wych inspektorów
oni miejsca

rakiet

/

USA.

20 wojskoOdwiedzą

(Doko6czenre ze str. 1)
cz€niu od Azerbeidżanu i przytaczeniu do Armenii mówca st.wie.rd2lił. iż Armenia nie „r.ości sobie
żadny•ch oretensii
tervtoriaLnych".
Chodzi. wedluiz nfeizo. „o konstybucyine prawo narodu do samookreślenia" .

Nasteonie w imieniu
Azerbei· wvstaoit
przewodniczący
Pr-ezydium Rady Naiwyższei
tej
reoubli'ki 6uleiman Tatliiew.
Obecna sytuacja w Nagorno-Karabachii, oowi·edział on. charakteryzuie sie tym. że realna w/ad.za
w tym obwodzie autonomicznym
znaiduie sie ieraz w rekach elementów antvoaństwowych.
którę'
zneutralizowały organy partyine i
dżanu

państwowe .

mat redukcji sił zbrojnych w Euro·
pie środkowej.

bazowania radzieckich

i krótszego

... Prezydent Franr.li Fnnrois Mttterra-nd 7.łożv w dniach 1-4 1uteg11
)I> W niedzielę na zachodnim brze- 1989 roku wizytę w Indiach.
... Rząd Kanady poinformował w
gu Jordanu i w strefie Gazy doszło
do ·ostrych starć międZl' żo~nierza· poniedziałek, że Kanada i Iran pod"
jęły
decyzję
wznowienia stosunków
mi armil izraelskiej i Palestynczyka·
mi.
·
dyplomatycznych.
średniego

zasięgu.

... Premier Francji Michel Rocard
w Wiedniu rozdo Bonn.
poczęły
rozmowy, któryrh ce· przybył w poniedzialek
Iem jest wyjaśnienie wielu proble- Jest to p.i.erwi;;z;t 7.;ł.g-ranic:r.na wizyta
mów dotyczących udziału obywatela Azefa rządu francuskiego od
c11;asu
austriackiego w jednym z lotów ra- ob.lęcia pr.:ez niego tego stanowiska
dzieckiego gtatku kosmicznego
na przed dwoma miesiącami.
stację orbitalną „Mir" •
... W wieku ·101 ll\t zmitrł najslar1zy.
... Sekretarz
stanu USA George obywatel RFN Otto Trost.
Shultz przybył w poniedziałek ir; Seopr. peR
które je.t dziewią·
ulu do Tokio,
tym, ostatnim etapem jego ujatyc·
kiej podróży.
... W

poniedziałek'.
się

Londynie zakończyła
•lę
konferencja nauko·
"'" poświęcona martyrologii Zy.dów
podczas II wojny światowej i :I.el
wpływowi na stosunki między
:tydami " chrześcijanami.
międzynarodowa

Kolejkę

)I> Agencje Informują, że vr 1uedzielę wiecEorem w centrum.
Tel-A wlwu dokonano zamach~ bombowe-

go,

Jak podała ·policja izraelska ma·
teriał wybuchowy został pot:Tlotony
.na
pod jednym z zaparkowanych
tlicy samochodów osobowych. Of11tr
w ludziach nie było.
Wybuch uszkodził Jedynie ""mocbód i okna wystawowe pobliskiego sklepu.
...

Wedłul(

Informacji pocbodz!\eych

r.e źródeł szpitalnych 16 osóh o:glnę·
Jo 1 ponad 50 zostało rannych
w

wyniku start etnirznych, do jaklrh
rlo•7.ło w pakistafukim mieście Rai·
darabad.
...

„Goryl" do

Drugi most nad Bosforem

----------------------------------_,,____________

19

59

Redaktor depesz11w:v

Prokura'tura
Wojewódz.ka
w
S!upsku prowadzi doch<fdzenie przeciwko pracownikodl Przedsiębior
stwa Robót Instalacyjnych ze Slawna, którzy są odpowiedzialni za
niewlaściwe wykonanie prac pr7.Y
budowie magistrali wodociągowej
pod wiaduktem k<>lejowym w cen-

Luigi Gvastel1a
„Goryl do wynajęćia dla ochrony młodych ludzi przed na.padami
i kradzieżami" i Renato Giordano. To oni są „gorylami" gotowymi - za odpowieOgloszenie t.akie widnieje
na jeddnią opłatą stanąć w obronie
nym z domów stolicy Sycylii ~ Pakażdego, kto postanowił
spokojnie
lermo, zwracając uwagę mieszkań
spędzić
czas w „niespokojnym"
ców, a co najważniejsze - turysPalermo.
tów. Właśnie do nich
adresowana
jest efektowna reklama, której auPrzeprowadzone
przez Luigi I
torami jest dwóch przedsiębiorczych Ren~to badanie ·sytuacji w mieś
cie wykazało, że przybysze naj·
bardziej obawiają się w nim kradzieży ulicznych.
Mistrzowie róż
nych rodzajów walk,
zorganizowali agencję. która okazała się doMost na Bosforem. cieśniną la- ciego mostu i tunelu kolejowego
chodowym przeąsięwzięciem.
czaca PóhvY'seo Bałkański z Azją pod Cieśnina BosforS'ką.
Mniejszą. !'J!Judowalo
w rekordowo ktróbkim oz.asie - 2.5 roku konsorcjum j.a,pońsiko-iwlostk<>-<fJurec
ki e. Jest t-0 dru.izi mo:i1t nad cie.~
:ff. Godz. 10.05 - Koźle, gm. Sirvków. Wlodzimie1·z N . ki<'rując fianina. u11ytuowany ~ km na północ
tem zjechai na lew~ sirone j1'7.tlni i zdt'rzYJ się z ,ia dącym motorood p()l)lrzedn~eiio.
werem ,.Simson" Józefl'm K. Wskutt'k doz1rnnych obrażeń motorowenysia przebywa w szpitalu.

Konstrlllkela r.a:wi eszon&
64 m
11Sób 'POniodo thnier~. a &kil·
tyw.
zo1tało odcl11tych
11d nad lusłtrem w·odv. dłu~ści 1(}9()
:!wiata l\a skutek gn\eżyc w pńłtt1JC· m (fi miei11ce w łwieoie) I szeronych, rórr.ystych rejonach Le1hot11. kości 39,4 m, um00:1iiwńia 4-ip.asmow obie
... Pla.1a HuaJlczy przesunęła s14· wy roeh samonhodowv
z "Północnej Afryki na 'POłudnle
I s~on:r . 'Ilr-waJa praoe PTZ'f budoobecnie atakuje zielone obszary 1tt•wie ~ km dróie
d-O!tndowych.
fy subsaharyjskiej.
któzych ~ończenie odciąży ruch
... co najmniej 58 osób zi:lnęło, a na moście.
30 innych ttznano z1. zaginione
w
wyniku zatonięcia promu na Amazonc•. Prom „Correiro de Ararl" uW celu Tozwiązania problemów
derzył w 'Pł~tek nocą w :r.anurzony
pod wodą wuk iaklejś łodir;l i w ~omUlnlkacvlnych Stambułu. nai·
dągu niecałych pięciu mltrnt uto·
bal'dziei miludnioneizo
mLasta w
.nąl.
epr. pell
Tu!l'eti, 1'la~mie 1J111 budmv!l trzeło

Prokurator zamiast. majstra?

okraść łatwiej.„

,ro.

Zamachy„.

„Proiekt ustawy o podejmowa- a;ospodarczyoh". Tak l{eneraillrrle oniu
dziala1no11ci
.ri:ospodarczel ceniono ustawę nazwaną P!fZ~ publicystów „mala konstytitNja elko·
świadczyć może o próbie dokonania istotne.ri:o
.kroku na drod"Ze nomiczną" p.odczas posiedzenia 11;e·r ealizacji Il etapu reformy. Do- soołu doradców seimowYch 18 bm.
woaem te.ri:o .takt, iż projekt wpro- O ile iednaik do same; ustaw:v dowadza za~ade wolności prowad7.e- .radcy mieli raczej uwag.i sz,cze•
ni.a d7.ia!al•no~ci 11ospodarczel oraz e:ółowe. nie ne.!!'uiace iei Reneralró.wJJości
w'zy~1kich
podmiotów nei linii. o tYle ich wąifoliwości
budziły przede wi:;zystkim warun•
ki iei ewentualneizo w10rawadz.e·
ni.a. Doradcy oodkreślaia. iż ustawa nie da oczekiwanych rezultatów. ieśli potencialni iei „:użyt
kownicy" n ie będą mieli od ·P<>·
cza,tku jasności co do zasad podat<lmwych oraz .autentyczm.ej równości praw w dostepie do Sl\.l't'OW·
ców. materiałów. lokali. ś1·odków
p:rodukc.il i transportu. Nieziberl;ie
iest także odblokowanie OII'.ZePłv·
w·u 1rn:oitalów. co w sfen\'> P!fatW·
nei oznacza m . in. ko111iec2ll1ośt!
di.anu oraz położenia
klre u za- now.elizacii
kodelksu handlowego
mieszkom w Nago:rno-KaTabachiń. i ustawy 0 soółkach.
Po przedstawicielach Armenii i
Co do sziczególowY'Ch
zaioi.s6w
Azerbeidżanu e:łos zabral I sekre- ustawy 0 podeimow.aniu dzia'lal•nO·
tan
Nagorno-Karabachijskiego ści gogpodarczei wątpliwości doKomiletu Obwodoweg.o KP Azer- radców wi:budzil przede wszvstbeidżanu Genri.ch ' Pogosian.
kim przepis traktuiący o oim-anl•
G. Pogosian
nie zgodzi! się :r. czeniu zatrudnienia na 1edna, zmiatymi. którz.v jak powiedział nę do 50 osób. Podkreślano. że
oi·óbu ia się nclwlić przed rozwią- orzv obecnym poz,iomie i ~różnizaaiem problemiu
Nagorno-Kara- oow.aniu techiniki . i technologii 11·
bachii. powołując
sie na pewne mit ten w istocie nie spe!Jnia wy, •
art.vkuly konstytncii. Nie można mo,gów kryterium ograntiozającego
dopuścić powiedzi.al - aby w zak1r es i ro=iaN działalności gosocia listycznym
pa1\stwie ieden spodarcze.i. No. zatirudniaja,ca kild
naród decydował o losie d.rngie- ka osób firma komputer.owa mogo narodu. O losie Nagorno-Ka- że uzyskiwać
obroty
'Z:llaCZJllie
rabachii mogą zadecydować WY-- wyższe od vroducenta materiatów
łaczn.ie jei mieszkańcy.
budowlarrwch. pracującego na my
Na1wiązuiac do nieda1wnei uchzmiany, nawet przy zatirudniec.iu
wały KC KPZR i rzadu radziec- 150 pracowników. w limici„ t:vm
kiego w sprawie
przedsięwzięć doradcy
dopatrzyli się również
maiacych na celu rozwói il'Oołecz- wplywu cl!użych orizaniracii izosoo·no-~spodarcz-y i kulturalny Na- darozych. oba•'ń'iaja,cych sie kcmgorno-K.araba.chiiskiego
Obwodu kurencii ze strony malych i Śl'ed
Autonomicznego G. Po.e:osian po- nich przedsiębiorstw.
wiedział. iż ludność ormtań~ka obZwracaino uwagę
rówdież n.a
wodu „nie może
się zadowolić mnogość prO'blemów. k!tórych roz1.vylącznie
dobrami materiaJ.nymi strzygnieoi.a nie dokonuje sie w
ze szkodą dla rozwoiu . k•ultural- ustawie. stanowiąc w iei oroiekneirn i· duchowe.g o narodu".
cie odpowiednie
delegacje
dla
Zdaniem
mówcy,
w dobrych rzadu. Zdaniem doradców. ceLowa
~to!lunkach
wzaiemnych między z iednei stronv ramowoś~ u-stawy
0l'rnianarni i Azerbejdżanami .. no- i zasadne
niekomolikowail'.lie iei
iawila sie poważna rysia·•.
Zda- nadmiai-em pr 7..episów szczegółoniern G. Pogosiana. w 7..aistnialei
svtuacii iedynvm możliwym roz- wych stwarra iednak ryzyko uz.
·
dl
N
naniowo~ci przepisów
wy.konaww1a7.a111em i est o aczenie
agor- czych. Stad doradcv postulu.ia-:' .ąby
no-Karabachii od Azerbejdżanu.
komisie seimowe
orzy debacie
nad ustawą dv-suonowaly m-oiekPo całodziennej debacie Prezy- tarni aktów wykonawczych.
dium Rady Najwy:iJszej ZSRR poZnacznie krytyczniei odnieśli się
stanowiło jednomyślnie, że Na!!orno- doradcy sejmowi do proiektu u~ta
-Karabach ia powinna pozostać czę- wy 0 obligacjach.
Pr7.edmiotem
ścia Azerbejdża1\.skie.i SRR. Jedno- owei krytyki byJ przęde ~lll'szvst
cześnie przewidziano środki. które kim przepis umo:i;liwi.aiący „wvzapewnią Na .! !orno-Karabachii rze- rrnszczaiacemu"
obliizacie oferoczyw!sta autonomię: a także bez- - wanie po?..a odsetkami określonych
·warunkowe wypelnienie komplek- świadczeń rzeczowych.
w postaci
sowego pror;ramu jej xozwoju spo- dostaw towa·rów.
Uwa:zi doradlerzno-irnspoda.rczego i lrnlluralnego ców dotyczyły :również limitow.awlwierd;rnnego przez KC KPZR i nia okresu wy.l rnnu oh1ieacii oraz
rzad radziecki.
braku Precyzii · ok:resJ.enia
sank~
Decyzję przyjęto jednoglośn\e.
cii karnYC'h. 2lwłaszcza w sytua.ci·I
Pt-zemówie.nie wygiosil sekretarz gdy em i tani em ~~ oo.oby prawne.
gener?lny KC KPZR M ichail Grir- Ich zd<tniem
oroiekt · wYrnaea
ba czo w.
orzepr;icowoni'1.
(PAP)

trum Slupska. W ciąg.u kilkunastu
miesiecy Gd otwarcia wiaduktu zdarzyło się tam już 9 awarii tej magistrali - unieruchamiających komunikację i wymagających · kosztownych napraw. Straty wynikle Il
tych awarii są ogromne. Koszty usuwania szkód przekroczyły już. 4,5
mln zl.
Decyzja prokuratury, na p0c.zet
kar
maial1'owych
zabezpieczono
mienie kierow,nika robót i inspektora nad;>;oru par!Hckiej budowy.
Jest lo pierwszy przypadek pociąg
„Skqk. na bank" to i·zecz trudna się w pościg i uję i złodziejską pai z nikłymi szansami na powodze- r!J odzyskując duży lup jeszcze nięcia do odpowiedzialności wykonawców, kLÓ!'ZY w tak oczywisty
nie. ale na„. kolejkę do banku?
przed przybyciem milicji.
~posób zan ie-dbali swe obowiązk i.
Czemu nie!

... W poniedziałek w ~tolicy GrecJJ
•Poty·kaJii się mlnistrDwh1 ~praw
jt'ranicznyrh EuropejskiP.i WSJlólnoty
.,Zlota żylę" właśnie w kolejce
Gospod1.rcze.j, by z•akcentowa~
po· oczekuja.cych przed brunkiem PKO
trzeb~ o•iąRni~rt• . "' lęks'tP.,11.'o post~pu na wpłacenie dewiz odkryła dwójW
Wh!deń•kich rokQ?"l!.Dlacb 11,a teka mieszkańców wo.i. ~zczecińs·kie
prze!Jywaja,ca w Bydgoszczy.
Gdy, jak zwy'k.le od r11.na, ufonno\\·at sil! tłumek ,;a interesowanych
własnym
dewizowym
kontem,
szczecinianie posłużyli się„. g·azem
... W poniedziałek we wschodniej,
zamieszkałej głównie
pn.ez chrze- obezwiadniaj:i;cym i jedn~mu ze
ścijan, dzielnicy Bejrutu eksplodował stojących w kolejce mężczyzn wysamochód-pnlapka zaparkowany przed
Próbowejściem do przychodni lekarskiej. rwali torbę z pieniędzmi.
Według pierwszych doniesień zginę· wali uciec, ale „wspólk·olejkowicze"
la jedna osoba. Wybuchł groźny po•
posz:kodowaneg.o solidarnie rzucili
żar. Odnotowano znaczne straty materialne.

?.•·

Kluczowe ustawy
na cenzurowanym

losy
Nagorno-Karabaehii

• • •
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li ETAP REFORMY GOSPODARCZEJ

Ważyły się

To co dzieie się ternz w Na:rorno-K.a;rabachii.
podkreślił
on.
to sa 7„aplanowane i zorganizowan-e akcie.
Potwierdza to również fakt kc>ntvnu<>wa! orzewodniczący Raw1ęz1en1a
dy NaiWYŻf'zei Azerbeidżanu - że
ieśli
przedtem w Nae;orno-K<irabachii wysuwano realistyczne być
Aizencie
ooinformowaly,
że
trzech byłych of.icerów armii e~i może nawet UZ-3.s:\dnione żadania
osk:iei. zamieszanych
w zamach socialne. to teraz chodzi o coś zuna prezydenta EgJ.ptu Anwa~·a Sa- pełnie innego.
data w oaździerńiku 1981 roku i
S. Tatliiew ośw,iadczyl.
że odskazanych na kary dożywo1nie11:0
Na.ri:orno-Karabachiiskienozba1wienia wolno~ci. zbie!!lo w laczenie
e:o Obwodu
A11.1tonomicznego od
niedz,iele z wiezienia.
Uciekinierzy . . którzy byli orze- Azerbeidi:ańskiei SRR nie iest uani
trzymywani w iednym z naibar- zasadnione ani politycznie.'
W
qziei str7.eżonych
za•kladów kar- ekonomicznie. ani prawnie.
z tym z,wrócił
sie do
nych w Eiiipcie. należa do g,ruoy związiku
tnndamentalistów muwlmańskich. Prezydium Rad-y Na.}wyższe.i ZSRR
Ucieczki dokonali
po obezwlad- z prośba o zapewnienie ochrony
iedności suwerennego Azerbeinieniu sbrażników więziennych.

... W

PUCHAR DLA JOZEFA MŁYNARCZYKA·

d
••
·~na z1e1e

'RYSZARD PERCZAK

:i/f. Godz. 15.00 - Zgierz, ul. P1uzęczewsk~ przy ul. Gałczyńskiego.
Marzena K. przebiegając przez jezdnię wpadła pod koła fiata 125P
kierowanego przez 'Dariusza R. Wskutek doznanych obraże:ó. piesza
przebywa w szpitalu.

:ff. Godz. ~O.!lO - Ul. Kilińskiego przy ul. Nawrot. Zderunle motocykla z fiatem 126p było przyczyną przerwy w ruchu tramwajowym
trwającej do godz. Zl.15.
,
:ff. Godz.
gająca

Ul. Bratysławska przy ul. Wróblewskiego. Przebieskrzyżowanie koblrta wpadła na bok tramwa..Ju 12/ 3.
przyczyną przerwy w ruchu tramwajowym trwającej do

21.25 -

pr7.ez
Wypadek był
godz. 21.40.

·

:ff. Swiadków potrącenia. rowe1·zyst;v przez samoch~d ,.Fiat I26p" w
dn.>u 18.07. br. nkolo l!'Odziny Il na ul. Jerzego 10 prosi się o skontaktowanie z WRD WUSW w Lodzi, ul. W. Bytomskiej 60, tel. 57·16-62.
kp
Redaktor tecbniozny

KRZYSZTOF PASIKOWSKI

i

Co nas czek·a
w przyszłym roku?
(Dokol'lczenie ze st.r. ll

go Planu Rocznego na 1989 rok.
Zgodnie ze znowelizowaną w ubiegłym roku ustaw11, o planowaniu spoleczno-go~podarczym oraz rz; programem realizacyjnym Il etapu reformy
[ospodarcz.ej Centralny Plan Roczny
otrzymuje charakter planu finansowo-rzeczoweg o.
Pl.an zakłada wzrost zakresu samofinansowan ia I samodzielności
przedsil')biorst w oraz rozwój konk~1r~ncjl i osłabianie p~cji monopolistów w produkcji i obrocie, m. in. przewiduje aię zniesienie monopolu skupu, przetwórstwa i obrotu artykułami
rolno-spożywczymi.
a także
wspieranie rozwoju rynku kapitałowego.

Podstawowym celem polityki spow 1989 roku
obniżenie tempa wzrostu cen i oslabien ie inflacji .
Założeni.a przewidują, że produkcja przemysłowa powinna wzrosnąć
o 3,5-5 proc., ~ dochód narodowy
wytworzony o 3,6-4 procent.
Rada Ministrów zaleciła pilne
prowadzenie dalszych prac nad konkretyzacją projektu pl&nu zwłasz
cza w punktach dotyczących zało
żef1 polityki cenowo-docho dowej i
k~ztaltowania warunków życia ludnosci. Prace te będą prowadzone
w roboczym współdzialaniu z organizacjami związkowymi.
łeczno-gospodarczej
ma być radykalne

Tym pozytywnym procesom towarzyszy jednak negatywne zjawisko
szybszego powiększania się przychodów ludności w porównaniu z
realnym wzrostem produkcji towarów i usług oraz ze wzrostem cen.
W
dłuższym
czasie
może
to
prowadzić do powiększania nawisu
inflacyjnego. W tej sytuacji Rada
Ministrów
uznala
za konieczne
przeciwstawie nie .~ię ternu .zjawisku zwłaszcza drogą ko·ntynuowani. a
wysiłków na rzecz ~większania podaży towarów i usług, a także niedopuszczania
do
nadmiernego
wpływu . Pieniądza. Wymagać lo bę
dzie pełnego utrzymania pla'now.anych proporcji planu kredytowego
oraz planowanych relacji między
dochodami i wydatkami budżetu
państwa, jak również zapewnienia
skuteczności s tosowanych środków
kontroli wzrostu przychodów przedsiębiorstw i ludności.
Rada

Ministrów zapoznala się
z koncepcją funkcjonowania komisji społeczno-pa11stwowej
ds poi ityki cenowo-docho dowej. Komisja ma być stalą, instytucjonalną plaszczyzną przedstawiania i
dysku to wania stanowisk g.rup społecznych reprezentujących interesy
w zakresie konsumpcji indywidua}
itlej i zbiorowej oraz rozwoju i restrukturyzacj i p;·ospodarki
Ra da Ministrów przyjela uchwalę
w sprawie zamówień rządo
wych w 1989 roku na surovvce. materiały, wyroby iotowe i usługi remontowo-budo wlane.
Zasadniczym kryterium opracówani.a listy zamówień rządowych na
rok 1989 jest konieczność zapewnieni.a dostaw niezbędnych surowców
i materiałów dla produkcji wyr-0bów fin?lnych wysoko przetworzo,nych niezbędnych iros19odarce n"rodowej. Znacz.11ce miejsce na li ście
zamówień rządowych zajmuja ponadto <!,rodki farmaceutyczn e i kompcmenty do produkcji leków i aparatury medycznej.
również

:Rada Ministrów zapoznała li' .z.

informacją.

o kampa.nii

żniwnej,

w

tym &ZCZególnie u stanem bazy maiazynoweJ l ~uszarniczej.
Zgodnie z przedstawion: , intorma~ją warunki pog·odowe spowodowały istotne przyspieszenie kampanii
i:niwnej w roku obecnym. Odnotowuje się znaczący brak opadów.
Susza '"'plynęla na stan upraw,
szczególnie na glebach słabszych.
Zan iepokojenie budzi stan plantacji
buraków cukrowych. Niższy niż
przewidywano by! pokos traw.
Do zbiorów na ponad 9,5 mln ha
ziem uprawnych przygotowano wię
cej niż w roku ubiel(lym sprzętu
zmechHnizowan e.l(o.
Wyższa
jest
również. gotowość sprzętu do żniw.
S1..acuje się, że około 70-75. proc.
prac polo..wn:h wykonanych będzie
mechanicznie.

Jap oni a
Rząd i kola gospodarcze Japonii wyraziły poważ-ne zaniepokojenie w związku z powtórnym
uch waleniem przez Izbę Reprezen-

A•

L

~
I
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Nadal odczuwany jest niedobór
bazy mag.azynowej i suszarniczej.
Opracowany zestal program reali. zacyjny zapewniający osiągnięcie do
J
roku 1990 dodatkowych 900 tys. ton
pojemności składowej. Również do
-dzi.~
tego roku oddanych zost.anie do uOGł.OS~~t:JIE
żytku kilka elewatorów zbożowych
o pojemności około 400 tys. ton. W
···------~
tegoroczr.ej kampanii żniwnej czyn- TANIO sprzedam TVC „Horyzont" ,
nych będzie ponad 4.5 tys. punktó ·.v
51-33-56 (po 17).
1182 g E
~kupu i odbioru ziarna.
PUSTAKI MAX 81Prze:lam.
Tel.
Rada
Ministrów
zobowiązała
33-40-90. do 15.
wszystkie zainteresowan e ministeranoo E
stw.a i instytucje do pełnej realiza- OPIEKUNKA do rocmei di.iewczyncji przyjętych ztdal'l w tegorocznej
ki - potrzebna. 52-10-99.
akcji żniwnej.
39183 E
Rada~ Ministrów przyjęła projekt ZATRUDNIĘ do ~z;yci8
kurtek z
ustawy o P.rzedsiębiorstwie Pań
late!{ skórzanvch. Tel. 5S.-12-83.
stwowym „Polskie Koleje Pal1stwo3!» 70 E

~

wczoraj zgłosz®eie
....

_.
·----
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WTOREK, 19 LIPCA

tory". 15.00 Album operowy.
15.30
Polski rock
- premiery, debiuty,
wspomnienia. u.oo Rozwiązanie za·
gadki muzycznej (L). 16.05 Aktualnosci dnia (LJ. 16.30 „ Wtorek z ekonontlą" aud. (L). 16.50 „Takty i takty" - magazyn (L). 17.15
Dzieła,
style, epoki. 18.20 J. D. Gilman
i
J. Cliye; „KG 200 bezimienny oddział Luftwaf!e".
18.30 Wakacyjny
Klub Stereo. 19.30 Wieczó1· w !ilharmonii. 21.10 Wiad.
21.15 Wieczorne
refleksje. 21.20-1.00 Wieczór literacko-muzyczny. 21.20 Na>\ranie wieczo
ru. '1.1.25 .,Najczystsze wcielehie imaginac~i". 22.00 Słuchajmy raz.em. 23.00
s. Mrożek:
.,Opowiadania" .
7.3.20
Muzyka naszych czasów. 24.00 Glosy, instrumenty, nastroje.

1

PROGRAM I

11.57 Komunikaty. 11.59 Syg11ał cz.a1u. 12.05 Magazyn.
12.30 Muzyka.
12.45 Rolniczy kwadrans. 13.00 Komunikaty. 13.05 Radlo kierowców. 13.30
Przeboje mistrzów. 14.00 Wiad. 14.05
Magazyn muzyczny. 16.00 Wiad. 16.05
Muzyka I aktualności.
17.00
Ten
8tary dobry jazz. 17.30 Zapraszamy
do myślenia. 17.50 Kto tak pięknie
era 18.00 Wiad. 18.05 Grunwaldzkie
tradycje. 18.20 Koncert dnia. 19.00 Mag.
19.2~
Chwila muzyki. 19.30
Rad\o
dz1ec1om: Mary Norton „Pot.yczalscy w przestworzach" . 20.00 Wiad.
20.07 Na marginesie wydarzeń. 20.10
Komunikaty Totalizatora. 20.15 Koncert życzen . 20.40 W kilku taktach
PROGRAM 111
20.\5 G Krudy: „Sindbad".
21.00
Komunikaty . 21.05 l{ronlka sportowa
21.30 Klasycy operetki. 22.00 Wlad.
11.00 „!ą sprawy". U .la Folk
w
22.05 Wleczo1·y choplnow~kle
23.00 pigułce. 11.20 A. B. Echenique: „BuJDziennik wieczorny
2a.l5 Psnor11ma ne życie Martina".
11.30 W stylu
łwlata. 23.30 Jazz dla wszystkich. 23.55 koncertującym.
12.00 Serw.Ls rrojki.
l"ćłnoc poP.tów.
12.05 W tonacji Trójki. u.oo
Jan
Kraśko: ,.Skorpion". J3.10 Powtorka z
rozrywki. 14.0o Lato w !ilh;.rmonii.
PROGUAM li
15.00 Serwis Trójki. 15.05 Regga~
pieśnt wędrowców. 15.40 Spotkan
z
Tadeuszem Siejakiem. 16.00 Zapra za11.00 Zawsze po jedenastej.
11.10 my do Trójki. 19.00 „Lekarz do oMuzyczny non stop.
11.40 Muzyka wy" - aud. 19.30 Złote Jata bluesa. ·
Bl!skidu Sląskiego .
12.05 Muzyczny 19.50 A. B.
„Bujne ży
!\on stop, 12.40 w kręgu gitary. 13.00 cie Martina". Echenique:
20.00 Cały ten rock.
Wiad. 13.05 Serwis informacyjny (L). 20.45 „Sztuka zabawy".
2J .oo Punctus
13.10 „Punkty widzenia" - komen- contra punctum. 21.45 „Sztuka
tarz Jana Bąbhlsklego (L). 13.20 Szta- wy". 22.05 Inf. sportowe. 22.15 zabafeta Orkiestr Radiowych. 13.50 Kall- jazzu. 22.45 „Sztuka zabawy". Puls
23.00
fornljskl koncert Gwiazd Jazz. lł.50 Opera tygodnia: Stanisław Moniu&zPamiętniki l wspomnienia: Al. Jan- ko „Hrabina". 23.15 Miniatura pota-Połczyńskl „Lustra I re!lek- etycka. 23.50 T. Siejak: „Pustynia"

W

Pana

6sm11

rocznicę

S.

ł

i

.„- -=-

<ide)ścla

Z 1tęboldm :talem uwiadamiamy, te dnia 12 lipca UU roku
mna.rł
nasz
ukoc.h1ny
Mąt,
Ojciec, Teś~ I Dziadziuś

do

P.

s.

STEFANI I
MĘDRZAK

P.

Pogrzeb <idbędzle •iii dnl1. IO
lipca br. (srodll) o godz. 13.30, 11.a
Cmentarzu Komunalnym na Dołach. Pograżenl w •mutklu:
ZONA, SYNOWIE, SYINOWJI.:,
WNUCZĘTA
i
POZOSTALA
RODZINA,

Z głębokim talem u.wl!adamlamy , te „. _dniu U lipca ms ro.ku
11marl rui.ile, w wieku 55 lat, tt•sz najul!:ochaflszy Mąt, Ojciec,
Dziadek I Syn

Pogr~eb

odbędzie

!lę

ŻONA,

ł-1'.

COKKA, MATKA i

l!Mlarła

S.

17.45 TelewizvinY inform<'!ltor wydawniczy
18.()5 Zarząd prywatny
dlaczego nie?

18.2~ Fle~z

-

P!'Ol!r.

muz.

18.50 Dobranoc:
.Wielkie przysodv m3le!!.o obieżyświata"
lP.00 Kram - mag. konsumenta

TELEWIZJA

21.20 Okra,gły stól -

B.50 DmnatM - &27koła dl.a rodziców
„Zanim bedziem:v
mieli dzieeko" (1)

a

22.~

pif'rie!ll'ojka

śwl..!it współczesny

Zawsze po 21
komentarze

22.45 DT -

PROGRAM li
Dnia

lł

llpu. ltU r. oimarl

17,j5 Program dnia

IS.OO

s.

P.

t

Wiadomości

ł

NAJBLI~ZA

llODZL'lA.

1u«le w Zaienu, nuu

MIECZYSLAW
ANDRZEJ CZAK
Pt>1rnb l!d.będr;ie się w dniu !O
lipca br. (środa) o godz. 13! na
cmentarzu rzym.-kat. na Do ach.
P01:ostall w tmutk'lt

MIEJSCE w ~amochodzie do Francii. Tel. 55-88-32. wtarek.
-:39063 E
POSZUKUJĘ M-3 z telefonem na
trzy lata. 86-23-41.
3!l081 E
PlERSCIENIE
audi
1005E
sprzedam. Wal~k roz.rzadu audi
1005D ki.i.pię. Prezydent.a 30.
39073 E

ZIĘC,

ł

notowano:

Na czaruym rynku skupowano
dolary USA (bo·nY PeKaOJ plac!l.C
po 1.600-1.650 zt. W sprzedaży żą
dano 1.700-1.730 zł za I dol. USA.
Oficjalny średni kurs NBP wy. 451.52 -z! za 1 dol. USA.

nosił

W sklepach „PeweJ>u". i innych
placówkach eksportu wewnętrznega
obowiązywał następujący kura waJut wymienialnych :.

SPRZEDAM akord-eon
. \\'eltmeister" 110/ 34. Tel. 33-Bl -2 2.
39138 E
ZATRUDNIĘ
elektromonter; ..
52-13-08 oo 16.
39137 E
MALO\V ANIE. tapetowanie.
Flialek 43-42-51.
39136 E
OGRODNICTW O wezme w dzi~rżawe. Listy 39133 Biur·o
Ozło~zel1 Pi·otrkowsk~ 96.
E
Nóż oionowy
kupie.
Tel.
15-R0-57.
39132 E
„ELEKTRONA "
(gwarancial
'lPrzedam. 32-41-78
:19131 E
ZA.TRUDN1E rlzie-wiarza
na interlocki. 51-80-08.
3912>1 E
UNTEW.\ŻNTAM niecz~l·.ke:
„Zaklad
Remonto\,·o-B ndowl;iny.
Woicier!1 Rachw;:il.• 1ti 7:ZlFrz. ul.
Słow:tc>kiego 13 m 5".
:391~3 E
MEBLE ogrndowe.
dyw.·rn welni.any. chodnik. <ibrabiarke „Prex-er"
sorzedam. 18-13-9 I on
l~
3ITT~ E
'fF;LEWJZOT-1
kolai•o\\1 Y . 24 c·;1le
nowy - imrzedam. Tt>!. 7R-25-Rfi
clo 17.
3!H2G E
ODSTĄPIĘ nust~•ki. Gai.dy 44.
3912S E
ELEKTRYKA - naichetniei emervtci zatrudnie.
.Elektron.-:1
~R2D" imrzedam. 34-14-49.
3912·\ E
SPRZEDAM l<1nio nnwv telewize>r
kolorowv. Tel. ':'!2-43-rn.
39122 !!':
SADZONKI nonrirlorów
iiprz-e<lam. I<:si;i,żk~ 27. (7R-67-74).
:t9120 F,
„HEL.JOSA"
PAL/SEC' AM
.g orzerlam. Nowotki <l1/2R.
~91Hl E
KUNDEl,EK C'7..arnv To~ i e1' zv·i nal. Na1troda. TPl. 78-66-2!\.
39201 E
PUDELKA miniaturke
qnr~p
dam. 43-78-Rl.
:J9090 E

Australia
1 d olH

Austria
Belgi;t

0,76 dol. USA

lOO szylingów

7,43 dol. USA

lllO franków

2,49 dol. USA

Dania
100 koron

13,71 dol. USA

Finland ia
IOO mąrek
Francja·
Grecja 100 frankó,1·

22.00 dol. USA
15,52 dol. USA

100 drahm

0,57 dol . USA

Jugosławia

!OOO dinarów

0.19 dol. USA

Kanada
1 dolar

0,79 dol. USA

100 marek

52,3fi dol. USA

Sz1 ·a jcari~

~.. 92 d"!. USA

100 fra,nków
Sz\\';f>cj a
. •
100 koron
W. Brytania
1 funt

1:).19 dol: USA
uęA

1.62 dol

Włochy

' 1000 lirow

0,62 dol. USA

Biura podróż~· sprzedawały (z dopłatą turystyczną)
walutę krajów
socjalistycznyc h po naste;pujących
cenach:
Rulgaria
l lew
191,SS z.1
Czechosłowacja
1 korona
42,0R zl
NRD
I mark~
711.9łl zt
Wc~ry
1 fori n t
19.00 zł
7:SRR
1 tUbl"l
30~.0l zł
Rumunia
1 leja
20.34 z.ł

Na czarnym rynku żądano prze-

ciętnie Z'I rubla
koronę: 60-65 zł
za forrnta: 25 zł.

i lewa 245
za markę:

zł. za
llOz.ł,

ILI

18.30 Oiczyzna
polszczyzna
18.45 Za ch\vile dalszy ciąa ProI 9.00 Ma2az.yn ., 102"
19.30 Studio sport
!O.OO Izabella Naw•

Dnia lfi lipca 1988 r.

nagle

zmarł

arły1tki

ś.

oortrct

P.

HERDER

pułkownik w
stanie spoczynku, do.ktor medycyny, odznaczony
KrzY'l:em Kawa.\erskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym I srebrnym Krzyżem 'Zaslur1 oraz innymi odznaczeniami wojsko1\ Ymi

21.30 Panorama dnia
Ekranizacj&
literatury
światowej .. To niepewne
uczueie" (2) ser. p1·od.

21.~

i

an.g.

22.41 Wieezorn•

t

STANISŁAW

(L)

21.()(i Rozmowy intymne

l'e·so·r towy,mi.

Pogrzeb odbędzie się w srodę, 20 lipca br. o godz. IS, lU Cmen tarzu Wojsko'" ym na Dolach, o czym za\\ h. d anliają pogra, żeni w

wiadomości

JAN
CHMIELEWSKI

Wt.ADYS LAW
DRABIK
za

Pocrttb odb~dzle !'lę w dniu 20
lipca lir. o godz. 13, n·a Cmenta·
rzu Komunalnym
Doły. Pocr:\·
t-a w ttlu
ltODZINA.

~ONA g ROD7,JINĄ.

Pogr;iżuJ w &ł~b;mim h.lu u\\·ladamlamy, te w dniu 15 Upc.a
1&88 r„ w wl11ku 9' lat odszedł
!>li nu najukocha:6.1gy Mr,~, Tatuś I Dziadek

S.

ł

~USTRZ

ŻONA

.

~

dniu

5LUSA!t&Jtl,

1 llZIJ!C!Mt I W·N U"ltl.

15

lipca, 1!ł!A r. zmarł,
ch<iroble, w wie-

t\tuJ1>trwałej

H

lat

S.

ł

P.

Z glębolum talem za wla'*amia111y, te w dniu 16 lipca 19U
w
"leku 70 lat zmarła.

t.,

s.

b. tolnierz Polskich Sil Zbrojnych
n" Zachodzi•.
Pogrzeb odbt:clzle •ię dnia 21
lipca br. (czwartek) o godz. H.JO,
n• cmentarzu rzym.-kal. na Dol•ch. Popąienl w ęlęb•kim ~mu
tku:
ŻONA, SYN, SYNOWA, WNUCZKA l POZO ST ALA no-

talem t'.awlad;i.mlam •, te w dniu lS lipca UU r. ~d
FZedl od au nil1le kochany M11ż,
Ojc1ee i Dziadek

s.

·ł

„.

STANISł.AW

l{LOSEK
dł111&letftl

}ltac&wnik PT „L6tµ".

Pogrzeb od bedzie 1ie .,.. dniu zo
lipca. lir. <•roda) o 1odz. 14, z
ka.plicy, cme11tu•t:a na Jtado.1o~z
c!\t,

ŻONA,

f'.()RJ!:A w ~JĘŻEM,
WNUCZKA
I POZOSTAI.A
llOD~INA,

t

I'.

LEONARD A
BIENIAS

PERSZ

Wyprol'adzenie zwłok nastąpi w
dniu 20 lipca hr. (środa) o aodr.,
15, z kaplic~ ·. na cmentarzu rzym.kąt. przy ul. Ogrodowej, o czym
powiadamia
RODZINA.

DZIN A.

&łęboklm

P.

Po.rrzeb od.b,d•ie Iii! w tlnłu in
lipca. lir. (środa) o codz. U, na.
cmentarzu liw. Attt<inlero pr11y ul.
Solec (Mania).

po
ku

ZYGMUN T

LAT N.
Uroc2y,toś6
1101rzobow,.. odllę
dzle ~lę w dniu
lipca br. (śro

,,, SYN, SYNOWA.

Dnia 19 llvca lm roku "'11.Ul

P.

EDWARD
TROCKI

WNUCZKI.

p oni edziałek

W

Bank PeKaO płaci! w skupie po
1.530 zł zą. jPden bon dolarowy.
Przy \I ymianie obowiazkowei cena
1 dol. USA wynosiła 442,49 zl .

KORZYSTN1E
s;:irzeclam
!260
1988). 33-34-05.
39069 E
TELEWIZOR kolorowy sorzecl.am. 48-68-64 .
39066 E
PRZYJMĘ
hy<lraullka.
Tel.
52-39-23 .
39139 E

W

S.

STANISL AWA GALEK

CORKJ, SYN, SY OWA,

'

ł

20

z «ł~boklm talem u wladantlan1 v, b w dniu 15 llpc1. 19Ał rl!Jm
zmarł llł.ł'l• w Ustroniu Mctrsk1m

P.

Pogrzeb odbędzi~ «l~ rlnia 19 lipc3 hr. (wtouk) o rodz. 15„ n•
cmentarzu priy ul. P. SkarJri w Zglen:u, żegnamy J• pogrązenl
w nieutulonytjl bólu I smutk u:

\Valuta oficjalnie
na czarno

PRACOWNIK ÓW z okolic ' orna~zowa
zatrudnie . od
zaraz.
33-64-20.
39085 E
TORF - so.rzedam. 33-6-ł-20.
39G8ł E

."111UtkUI

~1.tuko

z domu LU~ lAKOWSKA,
lat iS, wdow& po śp. STEFANIE, do ostatni ej chwlll oddana
swym liskim.

także

na.mu

d„) o •ndz. 10, w kaplicy Cmenta.rea Komunalneco na Dolach.
Posr~ona w llt1l'l1t1rn

"' dnm 20 li1:1ca br. o god~. 15, na. CmenDołach. Pozostają zrozpaczone:

W dniu 11 lipca !BA! r.
lila.ma, Ba bela

chańsza

Młodzieży

• PROGRAM I

dr nauk medyczny ch JAN MATCZAK
tarzu Komunalnym na

Spartaki~dv

19.30 Dziennik
20.00 „PrZYchodn1a na prowincH''
112> aer. prod. ana.
20.:>5 Kon!ereuc;.a orasow.a rzecznika rzadu

0

MNA I SYNQWU:.

DOBRZYŃSKI

MĘDRZAK.

s.

9.00 Teleferie: Krae
mal! .
harcerzv
9.35 Kino teleferii: .. v\lszvstkie
ż.aqle w rzórę" 1231 serial
orod ruinu1'1!1kiei
10.00 DT - w.iadomości
10.10 DJ' - reforma gospodarcza
10..25 „Przv~h~dni.a
na orowincii" (121 - ąer. prod . anl!
17.Jn DT - wiadomości
17 .111 Tel-eex press
17.30 Kronika
Ogólnooolskie i

Tokio wyraziło
zaniepokojenie
w związl.m z tym . że ustawa
.,kra~
E .yostrza sankcje pr~ecwko
SPRZEDAM TVC ]!;Jektron 716 d. ·1 0111 prowadz'ącym 01euczc1wą poliPółnocna 19 n1 2 po 16.
tykę handlową" oraz domaga
się
391-' E
GRZEJN !KI żeliwne -- sprz< I m. od Japonii szerszego otwarcia jej
33-80-49.
391Jl E rynku fmansowego dla kapitału aSPRZEDAM cala
srebrna wi~że merykańskiego.
typ mae;netof.onu „szuflada''. Tu. ros.i.owska 18/39.
39144 E
NOWĄ łacie oilnie sprzedam . llo··
wa 12A.
39087 E
CHOJNY Zatorze: M-3. 'Part~·
uUnie sorzedam Listy 39091
Biuro Ozloszen. Piotrkowska 91.

FRANCIS~EK

w dniu :W lipca 1988 r. o godz. 18
w kościele
NaJświętszego Serca
Jezusowego na Julianowie, zostanie odprawiona msza ~w. ż,~·.czli
' ych Jej świetlanej. pamlęcl do
"sp6Jne-J ~od!ltwy za.pruu.

JAN

t

PROGRAM IV
\\'iad. 11.05 „Dom I łwlat".
11,5:; Talentem - świata obywat~L.
12.30 „W Jezioranach" - odc. 13.00
Popołudnie Młodych.
J6.2u Symfonlka klasyków. 17.10 Muzykando
Ludowa, uczona, narodowa.
J7.40
Dziś śpiewa zesp.
„The Animal~".
17.50 Widnokrąg: „Sztuczna skóra"'.
18.26
Język łaciński.
18.45
Chwila muzyki.
18.50 Studio EkspCl'tów:
Dziś pytanie, dziś odp')wie.dż ~. „Dlaczego pij~?" - aud. z telefonicznym
udziałem
słuchaczy
- tel H-72-~l.
19.30 Wlad.
19.35 Lekury Czwórki:
w. B. Lincoln: „Mikolaj I". 19.4~ Nie
tylko ballada. 20.10 Sposób na zabytki - .,Ostatn i, co tak garnkl
lepią". 20.25 Piosenki, zwyczajne 111dzkle sprawy.
20.50
Najpie:knlejsze
miejsce w Polsce. ll.10 Album pły
towv 22.00 Wieciór mu?ykl i myśli.
22.50, 1''ldlokomputf'r nocą. 23.30 Wiad.
2J.35 J\adiokomputf'r noc~.
Jl.OO

boi

nych Sosuke Uno
oraz Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Przemysłu. W oświadczeniach tych wyrażana jest nadzieja, że rząd Ronalda Reagana podejmie wysiłki ;v
walce z protekcjonizm em. Wczesni~j prezydent USA ... już na1oż:yt
weto przeciwko we1sc1u w zyc1e
lej us la wy, jednak7.e Izba Repri;zentantó w uchwaliła ja ponowrue
w środę podczas powtórnel'(o glosowania.

tantów Kongresu USA nowej ustawy handlowej która w dużej mierze skierowank jest przeciwko · dalekowschodnim konkurentom. „Najgłębsze
ubolewanie" wyraził
w
związku z tym na konferencji prasowej w Tokio sekretarz generalny gabinetu ministrów
Japonii
Kaizo Obuchi. Oświadczenia 7, wyMinister s pl''ll\' zagraniczr~ych S.
razami zaniepokojeni a opublikowali - minister
spraw zagranicz- Uno wyraził szczególne za111epoko- suwerenności.

Ustawa sytuuje „Polskie Koleje PLAC budowlany 1000 rn -- Stoki
Pa11stwowe" w nowym porz11dku
- 9przedam. 57-72-05
39182 E
prawnym będącym podstawą p\'ZeTELEWIZOR
turystyczny
budowy społecznej i gospodarczej
„N eptun". 1-tomowa encYkl·opedie kraju.
.
~przed.am.
16-59-64.
Tradycyjna
:}91
RO E
rola
PKP jako przeRada Ministrów zapoznała si~ z
:>orzedam.
woźnika i inwestora rozbudowują TRABANTA (1983)
;program-em działań na rzecz rowLichawa 3t. SęcLzieiowire.
cego sieć połączeń kolejowych zonow.a.tenia rynku i hamowania in·'
sta je, zgodnie z usl<lwą, poszerzona
39179 E
flacji w II pólr-0czu bież.ąceg,o roku
o działalność w dziedzinie handlu GRZEJNIK! ŻP!iwne - smrzedani.
Podstawą do stormulow.ania prozagranicznego. Ulatwi to realizacji';
Z.v.e ;muntawska 14.
tramu byla ~ ocena poo:iomu cen i
39101'1 E
zamierzeń
inwestycyjnyc h
oraz POTJ:ł.ZEBN A o~oba do zY.!i!-zakO.!!tanu rynku wewnętrznego, jakie
przyczyni sill do podniesienia jawania tatek 'łkÓt'zsnyrh. 3~-72-9~.
uk~zt.altowaly sil) w I półroczu. Wokości
usług transportowyc h.
(10--17).
lumen sprzedaży dP.talicznej wzrósł
?.9162 E
Istotną nowością w ustawie jesl MAZDĘ 323 >'orz~dam. 57-46-31.
w I półroczu o 4 proc., w tym
szerokie
potraktowanie
sprawy
39100 E
i:,przedaż żywności o 2 proc. a ar~wiadczeń na rzecz utrzymywania
tykułów przemysłowych o 7 proc.,
ruchu
kolei
w
okresie
trudnych
KUCHN
!Ę
mihofalowa.
nochlRprzy spadw sprzeda.ty. alkoholu o
warunków zimowych.
ni<'lcz nadkuchenny
d m
ł P'l'OC.
Tt"l. 36 _1 3 _45 .
"'"'1'~~~95
(PAP
"· '
-----------------------------------------------------------------

I

się

jenie z powodu te1:0, że dokument
ten przewiduje trzyletni ztku eksportu do USA towarów
wielkiej
japońskiej
grupy
przemysłowej
„Toshiba", której jedną z :firm nskarżoho o naruszenie dyskrymina~
cyjnych ograniczeń
w wymianie
handlowej z ZSRR. Ustawa .przy' zna.ie USA prawo slosowa!llia takich samych sankcji karnych wobec innych firm naruszających instrukcję komit.etu koordynacyjne~ri
ds. kontroli eksportu
do krajów
'sqcJitl istycz nych
(COCOMJ.
Rząd
JaflCn ii niejednokrot:n ie oś~ iadczal,
że . HW'ażil
to za narnszenie ;wej

z clę bo Jtim żalem za" lad• ml am).', ie w dniu 15 lipca. 19U r.
w wieku 78 h .t 11111arla n;1sz;i. naJ·
ukochal'lsza Mam11. l Babcia

S.

ł

z głębokim ta.Jem zaw1adantiamy, te w dniu 18 lipca UU ~„
po długich I clętklch c1erpiP.niacb
zmarła
żona, Mama, llallcla

S.

P.

IRENA
GROSZANG

ł

P.

IRENA

SWJERŻEWSKA

profesorka l:lylel!'o Gimnazjum
Miklaszewsklpj .

11

Pogneb odbedzio sie dnia 20 lipca. br. (środa) o J!'Odz. 13, z kapllcy cmentarza rzym.-kat. na
Dolach.
CORKA. 8Y
z ŻONĄ oraz
WNUCZKOWIE .

domu TREPANOWSK A.

Pogrzeb od hędzie ,_;ę dnh. 20 lipca br. (5rnch) o 111>dz. 12.3n, na
cmentarzu św. Rocha - 11.ldo-

~os~;.'Ż,

CÓRKI 11 MĘ~.\Ml,
WNUCZKA z MĘŻEM I PO·
'ZOSTALE WNUCZJU,

DZIENNIK t.ODZKI nr 16'7 (12681)
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Porozu mienie , z profeso rem G. A. Dizaro wem
10 dni przebywał w
Polsce, odwiedzając m.in. klinikl chirurgii ortopedycznej i urazowel w Warszawie, Wrocławiu i Olsztynie. radziecki chirurg ortopeda, prof. G. A. Ilizarow. Między światowej sławy
uczonym, dyrektorem Kuirgańskiego
Naukowo-Badawc zego
Instytutu Eksperymentalne j i
Klinicznej Orto?edii i Traumatologii a Ministerstwem Zdrow!a I Opiekł Społecznej zawarte zostało wstępne po.razumienie, na mocy którego jeszcze w czwartvm kwartale br.
wyjedzie do ZSRR ok. 15 polskich chirurgów 'a przeszkolPnie w stosowaniu metody G.
A nizarowa
Polska zakupi
także - również do 'końca br.
- 60 komplPt.ów aparatów prof.
Ilizarowa ora-z zorganitZuje kilka os"roc'lków wdraża .Jarych te
metodv IPM:enla. Do końca 19 88
roku podpisane maja bvć robocze · umowy I kontraktv Są
r6wnleż <Jzanse. że lnstvtut w
Kurganlu może przviar znarznle większa liczbę oolsklch fachowc-ów. może równie:!: szko-

Przez

lić pielęgniarki,
jąć na Ie<:zenie

a

także

przy-

I
nczeplanla, w

.sposób beUrwa-

ok. 100 poiskich pacjentów. Jedynym ograniczeniem są w zasadzie
, kwestie odpłatności, jako że radzieckie kliniki przechodzą w
coraz większym stopniu na tzw.

uzupe:bniać znaczne defekty
kości i miękkich tkanek. Innymi słowy, dzięki tej metodzie można wydłużać kończyny, modelować je, odbudowywać narządy,
m>l\wać zniek-

własny rozrachunek. Ponieważ
jednak problematyka ochrony
zdrowia wstała również włączona do porozumienia międzyrządowego, parafowanego nie
tak dawno przez premierów
polskiego i radziet'kiego. liczyć
należy że problem ten nie będz.ie w przyszłości hamukem
wsoółpracy z Kurganiem.
Zarówno z wywiadów udzietonych przez profesora. jak i
jego asystentów wynika. że opracowama przez nizarowa metoda I specjalnie skcmstruowane aparatv pozwalają bez prze-

s:ztałcenia. Dotyczy to wszystkich wad kości nóg i rąk, łącz.nie ze stopami. Istotne jest
to że eliminuje się gips, obywa się bez transplantacji. zaś
zrost tkanek i kości następuje
do 8 razy szybciej niż przy
tradycvjnycb
metodach.
Na
wręcz niewiarygodne wyglądają informacje i dane o tym.
że przyrost kości wynosi nawet do 2 mm na dobę. Z punktu fizykopatologil jest to prawie nieprawdopodobn e.

wy,
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je 800 łóżkami, pracuje w nim
200 lekarzy i I! inżynierów bio-

mechaników. Dotychczas przeprowad.zono 800 tys. operacji.
60 krajów kupuje apMaty prof.
Ili:zarowa, a specjaliści z tych
krajów sz)<oleni są w ZSRR.
Srednio kurs trwa półtora miesiąca, po którym chiruirg może wykonywać samodzielnie o• peracje. Proces leczenia trwa
średnio w łatwych przypadkach
do 10 dni, w skomplikowanyc h
do 2 miesięcy.
Liczymy na to, że jeden z
ośrodków, 0 którym mowa w
porozumieniu między MZiOS a
prof. Ilizarowem powstanie również w Łodzi. Zorganizowanie
tego typu placówki choćby w
ramach szpitala pediatrycznego
CZMP mogłoby przynieść niewymierne korzyści małym paWażne iest również
tcjentom.
0 ·
że Łódż dysponuje odoow'iednią kadrą chirurgów-ortopedów i trPumatoiogów, mogących po krótkim przeszkoleniu
podjąć się wy~onywania operacii metodą Ilizarowa.
(Z. Ch.)

Instytut w Kurganiu dysponu-
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Tylko atestowane ·preparaty
Minister zdrowYł określił d1a 12
różnvch substanc1'1
doouszczalne
dawki sterenia w oomieszcz.eniach
11dz!e stale orzebvwaia ludzie. Sa
to: akrylonitrvl.
benzen. alkohol
butylowY. chlorobenzf>!lv, chloirofenole I chloronattalenv cvkloheksan. fenol forrrraldehvd. lindan
naftalen I chlore.k winvl11. Te llste
ooi:;t.anowlono rozc:zenvć o stvren
k.c;vlen. tolulPn krezole I 1lWiaZJki
n!eor!!anicrne rluoru. Badaniem i
ocena t'hemiczne!!o zaJttożenla w
mieszkalnictwie 7.aimule sie Pań
~twowv Z11kł11d Hi!!il"TlV 1 Tn~tvtut
Ter-hnild 'RuĄ~w1ime1
któl'V wvdalp n.te<;tv dla nren.ąratów wvkorzvcitvwanvch w budownictwie.

klel. Podobnie bedz,ie sie oosteoować w orzvo.adku pakrvć oodłól!
i ~cian. Kontrole przeorowa<l,za,ne
w budownictwie usoołecznionvm
znacznie o!?ranlczvłv
orz:voadki
stosowani.a s:clcodliwvch substancii
chemic'zmvch nieze-odnie z. ich orzeznaczen!em a w znoweli.wwanvm
oraw!e budowlanvm zawarto orooozvcie
znaozneiro
zaoiitrzenia

-CHEM IA
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Od 1 stvcznia 1989 r. wszystkie
nowe meble beda musiałv posiadać atest o;;twierdzaiacv zp do ich
wvrobu nie użvto
szkodllwvch
składników. Bedzie on wvdawanv
orz.ez lnstvtut Medvcvnv
Mors-

Nz.: wersja eksportowa · samocb odu, którego ' uelna nazwa
tarpan honker łwd. Prawda, że może sie podobali?
Fot.: R. PERC~AK

mności 1.481
prędkość do

cc:m

może

f

uso~łf'cznionvm .

„„,,,,

przedsiębiorczości znała.zło wielu zwolenników. Rzutcy
ludzie przystąpili do tworzenia takich organizacji v;os, podarczych, które w granic,a ch dozwolonych prawem u· · asp1racJi
·
możliwilyby im spełnienie
zawo d owych i r·mansowyc h •
Znam młodych naukowców. którzy pracy na uniwersyteci~
poświecili najlepsze lata. swe.t młodości, jednak nie osiągnęh
satysfakcji. Teraz postanowili spróbowali jak ich wiedza teoretyczna weryfikuje się w życiu. Młody ekonomista-menedżer z_akład a spółke artystyczną, inny były naukowiec, inzynier - spolke budowlaną
Dobrze to .czy źle _ czas pokaże. Na razie oni sami !li\ zadowoleni. Przełamują. skostniałe obyczaje, tendencje do prze- '
rostów administracji, próbują wykorzystali zdobycze naukowe ~
'Zakresu organizacji pracy i produkcji do kierowania ich firmą!

I'.:""'"'

Jeden 'z nich , Waldemar N., ma
dosyć duże ·mieszkanie, w dobry"? mie w wysokości 2 proc. od wa.rpunkcie miastp.. Wraz z zoną juz tości przerobu w firmie i dodatwcz~niei do«i:li d'>' wniosku . :ie je· kowo 2 proc za akwizycję.
den '1: pokoi można bv odnai;ić np
Do rozstrzygnięcia pozostała jeprywatnPj firmif' na biuro A może s~ taka kwestia: skoro wszystko
- sppkufowali <'!alei - uda się im układa się jak we śnie - czy nie
fesz~ze w takiei firm le zatrudnić? „ udaloby się zatrudnić w nowej
Czas okazał c;ie la~kawv dla re- spółce małżonki pana Waldemara?
~tizacli marzeń państwa N. Zna - Dyrektor pokazał gest: pani Elzjomi znaiomvch , w trakcie małego bieta mogłaby praoow.ać na umoprzvlecla usłvszeli o Ich o1anach i.„ wie-zleceniu za 60 ty11. zł.
postanowili •kont!lktr.wa~ lch z dyPo
podsumowaniu
wszystkich
r„ktorem c;pólki orodukcvineJ któ- korzyści, jakie miał przynieść uwłaśnlf' iak ulał pasował de\'' dany kontrakt państwa N„ ustalomałżpńąkich ol~n6w . Dvrektor oka- no, ze nie ma na co czekać: trzez~ł ąie młodym wmpatvcznvm czlo- ba chwytać szczęście. które sie do
wiekiPm Pan Waldemar - lak mu nich uśmiechnęło . Oboje małżonko
s!e zdawało - nie no<ldawał c:\e wte podpisali umowv o pracę i uemociom kiedy doązlo do 7.a.sad- mowe najmu - Zll'Odnie z P!"~wem
niczel rozmowy o interP•ach . A
PodnbnP 'lnV o 'lzczęśch1 śnih pań ·
nropo7vc-lo bvh nie do l'drzucenla · •two D . Pani Marzena przez, wspól
c'lvr~kt<">-r rhe<> wvrlzier7.aw;ć n" hiu- ne.!(o
zna;ome!!o
.:;kontaktowała
rłl du~v pokól 7. tr-olefnnPm Reilzi„ .;woJe!!n męża <który oracowal . w
płacił R tvą . 7.l za miP<:iar w ramarh RP!c-hatnwiP-' ka7.dego dnia musiał
umnwv naimu. To na nocz::1tak ridbvwać
kilkud:zie<:ięcłokilometro
Nasteona oropozycja bvła iakbv wa nodró7 a„ oraevl z pr:z!'dRieb\or
kontynuacją marzenia pana Walde- czym . młodym I symp.atyc-inym oamara: kierownlc7.!' c;taMWl~ko 7.11 nem Markiem K. d"/Tektorem
42 tys . nPn«H 7~•:.'1n ; r'Ze 1 oraz orf'- spółki, który miał nie tylko oferte
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pracy w Lodzi - na którą mlod~
malżonkowie tak czekali ale 1
.,czyste" papiery. Dyrektor zalatwil
sprawę formalnie. Powiedział: 15
ltwietnia z,aczyna pan u mnie pracować.

Firma godna .zaufani.a. P.rzedsię
biorstwo
prod1.1kcyjno-uslu gowe,
z o.o. Dyrektor miał pieI niezbędne formularze. Umowa o pracę z panem Mariuszem
D . z.ostała zawarta na · czas nieokreślony:
pełny
wymi,ar
czasu
pracy, na stanowisku elektromontera Ustalono stawkę godzinową ·W
wysokości 110 z1 na godzinę i ś-red
nią na 19 tys. 360 zl oraz premie
·i dodatki . na z.a.sadach określc>nych
w llneksie do umowy. W aneksie
zaś powiedziane jest. :!:e te 19 tys.
to tylko za godziny oost-ojowe. natomi.ast „za pracę Indywidualna
Mariusz dostanie 2o-30 proc. kosztów robocizny bezpośredniej, naliczanej uznaniowo przez przedsię
biorstwo, za pracę zespołową takZP
20-~0 proc. kosztów robocizny bezpo§rednlel. Jakkolwiek by liczył!
- przyjmując jako pra~ziwe zaspółka
czątkę

pewnlenia dyrektol'a, że portfel zana rok 1988 jest juz peł
ny - pan Mariusz zarobi więcej i
nie będzie dojeżdżał. Bez wahania
więc podpisał umowę o pracę, r~
wiązując ją wcześniej z państwo
wym zakładem w Belchatowie.
Mogłabym
dodać
jeszcz,e wiele
szczegółów w tej okazało się smutnej sprawie, ale po oo? Dość
powiedzieć, że .z marzeń, o lżej
~zej pracy, z mar2leń o fortunie,
pracy dobrze .zorganizowanej, pozostały puste kiei;z.enie naciągnię
tych ludzi, utrata wielu wcześniej
nabytych praw pracowniczych i roz·
goryczenie, które~ nie da się przeliczyć na pieniądz.el
Stan niepewności kilku rodzin
trwa od polowy kwietnia. Dyrektor
jest nieuchwytny. Za wynajmowane biuro zalega juz za ponad dw,a
miesiące. Swoich zobowiązań pła
oowych wobec ludzi. z którymi zawad waiJną umowę o pracę, nie
realizuje!
Pozostał mu :!eden atut: wdzięk
i bezpretensjonalność, na które
ciągle liczy. Nigdy nie unosi się,
przeprasza jeśli
pracownikom
uda się go spotkać. Czasem telef'°nuje do swojego biura i... umawia
się na dokonanie wypłaty! Pracownicy przychodzą. czekają, czekają,
ale on się nie po.Jcaz11Je. Ale znów
telefonuje i mowu przeprasza„.
Mam nadzieję . że już niedłu.J?.O
sprawa trafi na wo~ndę sądu
pracy.
'
Jestem przekonana. że choć przedstawiona sytuacja 1est dość bulwerąująca. ta pierw'!.Za zła Jaskółka nie
..położy" cennej I dla wielu udanej formy gospodarowania, jaką
jest spółka - podmiot na fOspodarczej mapie kraju.
mówień

-

„U. W. (•.. ) uderzyło mnie ekspon,o wanie' pewnych cech ludzkich postaw, które - jak sądzę różnią społeczeństwo
radzieckie od polskiego. Jedna z nich. to patologiczna wręcll
nienawiść do relatywnego boga.dwa i bogatych. G. Lisiczkln
cytuje urywki z listów przesyłanych do redakcji czasopism.
.Jeden 'Z autorów tak komł'ntuje wiadomość o napadzie rabunkowym na sprzedawrżynię ze sklepu miesneg?: „Zło-.
dzie.i okradł złodzieja, Jak tu się nil' pośmiać?! Częście.i by
bk!". Inna autorka pisze: „A weźcie się za akademików
i profesorów, wielkirh pisarzy I poetów, artystów l rł'żyse
rów, dyrektorów i narzelników„. Ich przł'cież także trzeba od rzasu do ~zasu uwolnić od nagromadzone~o bogactwa. Trzeba tak robić systl'matycznlc, co '1-8 lat póki !'<ami

GWA RAN CJE
I. BAR IERY

osią.gać

110 km/io:odz.
Wóz
ma oieci-0bie.1?owa skrzynie l zrużycie paliwa od 13 I do 17 l w
zależności. gdzie I z iaką predkoścla s!e poa:usza.
Samochód l!OtowY do d:rO.l?i waży 1780 kg. Może zabierać 9 osób
lub 750 kl? ładunku. W zależnoś
ci od wersii ma gkrzvnie orzykrvwana plandeka bądź sztywnvm
dachem z tworzyW.a sztuczne!!O.
Jeszcze od:o<>w1edź na tytułowe
ovtanie - dlaczeiio honker?
Otóż przed wProwad.reniem do
servinei produkci'l nowe!!o .modelu d:vrekcia Fabrvki Samochodów
Rolniczych w Poznaniu rozpisała
wśiród pracowników
konkurs na
na.z.we dla te!!o samochodu. NaolYneło sooro oropozvcii. z kt6rych iedna wydawała sie szcrz;e1?6lnie in.teresuiaca. Aubor orooonował żebv nainowszy
samochód
ooznańskiei fabrvki =wać właś
nie honker na oamiatke udziału
wozów terenowvch
w bitwie o
Monte Cassino. .Jedno z natarć opatrzono kryptonimem .. Hooker"
- krzyk dziktch l?esi
wracaią
cych do kraju.

RYSZARD PERCZAK

'
'
zą,dowe zapewnienie u.palenia „zielonego światła" dla

Zresztą nie ma co nazbyt daleko w pn:yszłośli wybiegali.
Na najbliższe 5-lecie roboty Gorbaczowowi i jego współpra
cownikom wystarczy".

PORZĄDKI

@~lllKl/llłiilJiói>J/llflJ
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Oei!ywiśqie nie wiadomo, czy to
wielkie gorbaca:owsklie
potrwa długo, l'hoć w skali życia człowieka zapewne raczej dość długo. Może do końca naszego stulecia
pił'rwszy etap porządków i odnowy z'ostanie li sukcesem zakońei!ony. A Gorbaczow ciągle jes-icze nie będzie w wieku
Reagana.
sprzątanie

o
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Ludzie ~trudnieni w tych nowych - powstałych zgodnie z art
160 kodeksu handlowego - podmiotach gospodarczych, jeśll dobrze trafili, ootrafia dobrze pra<J9wać i dobrze :zarobić.
Podkre~lam: ieśli dobrze trafili
- bo sprawa . z iaka zwrócili się
do n;isżel re<lakcli oanowie Ma'Piusz
D i Waldemar N„ rzecz całą me>gł~~. 0 u~~!ćdotad zatrudnieni w
h
prz.Pc'l<:iebtorstwach
państwowyc
też oostanowili uwierzyć w swoja
ązc-ze~liwą g-wiazdę i otwierające
~ie Przed nimi szerokie perspekt~wy działalności w sektorze nie

„- Towarzys'l;e, ten c-1:łowiek ma przemiły · uśmiech l stalowe zęby - tak o Gorbaczowie powiedział w )lewnej sy•
htacji Andrej Gromyko." (•.• )
Zachowuje się całkiem tak, jak ktoś, kto poołwierał ok·
na w swoim mieszkaniu, wietrzy i robi generalne poŃąd
ki. Wymiata i ~vyczyszcza, odkurza i przetrzepuje, szoruje.
wykręca i rozwiesza, pierze i wykonuje cały szereg skomplikowanych czynności odnowy, odmalowania, modernizowania, przemeblowania. Idzie mu Ml zdumiewająco składnie, ale
wcale nielekko. Nigdzie nie sprząta się lekko, szczególnie jeśli mieszkanie zapuszczone. Nie wszystkim oczywiście takie
wielkie porządki i odne1wa się podobają. l w ~amym Związ
ku Radzieckim i poza Lym spr.zl\~unym mieszkaniem. W ZSRR
przeciwnikami są ci,
którym się na starych, nie rusza.nych od lat śmieciach żyło niemal błogo. Poza granicami ~SRR tego wielkiego sprzątania obawiają się ci, którzy
uważają, że im w ZSRR gorzej, tym dla •nich lepiej. l jedni i drudzy, ci wewnątr-i i ei z zewnątrz, na Gorbaei!owa
patrzą niewątpliwie z niechęcią. Przypuszczam, ż.e sekretarz
g1>n.eralny zdaje sobie..,., z tego doskonale sprawę. Sam o tym,
czasami, dośi\ zresztą vględnie, mówi. _
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W efekcie wiele
chemlcznvch
oreoa.ratów wvcofano z orodukcH
Tarrpan honker lest tvoowvm sa- kcia pofazdu oozwaJa na
lub dopuszczono
warunkowo do mochodem terenowvm orzeznaczo- w wodzie dochod:zacei do 80lazde
cm
~to<:owania no. wvłacznle na zew- nvm do transoortu ludzi i towa1?łebokośc1. Nie sa strasme dlań
rów oo bezdrożach i nierównoś wzniesienia .aZ do 70 stOt>nl. Rónatrz budvnków.
ci.ach. Naoed na czterv koła ooz- wnież nie orzewróci się na bok.
Do truiacych -z.altczono no. lootk waJa na pokonvwanie przeszkód l?<lY· iedzle po zbocru o nachylewodnych 1ttząsklego błota, śnieJnJ niu ·do 74 stooni.
f, smołe. środk'i io ·Ochrony drew- oiraz stromych
wZJnles!eń. Kon&tru·
Czterocvlindrowy silnik o 'POiena zawieralace kreO"Z:Vt. Na czall"nel liście znalazłv sle / t~ oreo.araty z 1tt11ov ksvlamitów. funiiotox I fun!!o.qiJ lepik asfa1towv do
parkietów.
lakierv chemolak I
ehemosil. kleie ilo oodló!? Nowoleo
2 t Osakrvl M Pronlleo materiaty konc;erwowane ' oieciochlorofenolem I wiele innvch. · LLc;ta ta
wvdłuża s!e w miare ia;k rośnie
wiooz.a o zae:rożen!ach. które mo!!a
wvwołvwać ooszcze!!óLne
substancje chemiczne.

części świata?):

tej robocie dyskutowały dwie panie profe~o.r: Ninel Bautina (Międzynarodowy Instytut świaitoiwych Systemów Socjalistycznych w Moskwie) i Urszula Wojciechowska (SGPiS i Instytut Gospodarki Nall'odowej
w Warszawie), mówiąc na łamach „POLITYKI" o różnicach
i podobieństwach gospodarki w Polsce i ZSRR:

sankcU w orzvoadku takich wykroczeń. Nat·omiast
w budownie- ~Cil!lll!illl!!l!!!!'łl~!l•mtmmmm•
twle lndvwldualnym takie przy- .
oadki zdarzaia sie n.a.gminnie. Nie
może Ich usorawiedliwiać brak
„be:ro!ecznvch"
materiałów
n.a
rvnku. NiefTasobliwo~ć I lekceważen!e ostrzeżeń n.a ooakowaniach
różnvch chemikaliów
może orowadzić do ooważnvch za.truć.

POLSK I
SAMQC HÓD .
TEREN OWY

ie 5P0sób nie ' nawiązywać w tym przeglądzie pranajważniejszego wydanenia minionego tygodnia - do wizyty w Polsce radzieckiego przywódcy.
A oto jak niedawnego naszego goll\cia charakteryzuje
Stanisław Lłąbiński w ;;szl•ILKACl:I." (a swoją drogą. czyi;
te.n cytat nie jest taikże przejawem nowego stylu w naszej
sy do

ANNA SZCZEPANIAK

nie nalJ.iorą poozucia wstydu. Bo wsj,yd i sumienie same się
nie rodzą, trzeba je wyhodować". Lisic-zkiu komentując te
listy pis-ze, że icb autony „czu,ią, że icb poglądy podziela.
wielu i dla~ego n.ie ~stydzą się .mówić otwarcie, co myślą".
Jes\ to - Jego zdaniem - przeJaw „ascetycznego myślenia
tak szeroko i usHni.e wpajanego do wczorajszego dnia", Jak:
że przy takiej mentalności realizować reformę, która wymaga zróżnicowania dochodów? Pod tym względem wiele
mówiąca jest sytuacja w Polsce. Sredni poziom zarobków
pracowników s wyższym wykształceniem jes\ u nas niższy
od średniego poziomu płac w ogóle. W tym relatywnie bardzo niskie są zarobki kadry kierowniczej. Zarazem społe
czeństwo przyzwyczaiło się, że od dziesiątków lat naprawdę
zamożni ludzie w Polsce, o dochodach· nieadekwatnie przewyższających zarobki socjalistycznych kierowników, to wła
ściciele prywatnych sadów, szklarni i innych dobrze prowadzonych gospodarstw rolnych. Czy ta tolerancja i
ałs.cepta
cja nie płynie przypadkiem Ee świadomości, że istnieje doskonale zaopatrzony rynek
wan:yw, owoców i kwiatów?
N. B.: W tych urywkach listów kryją się dwa problemy: równości ludzi w socjalizmie i szacunku do norm prawnych. W naszym społeczl'ństwte zakorzeniło się określone poję<'ie równości: równość dana przez władzę i poleirająca na
równym poziomie spożycia. Realizowana pn.ez dziesięciole
cia polityka dochodowa oparta na •. urawniłowce" podtrzymywała takie wyobrażenie równości. Tymczasem socjal\zm,
realnie, może dać ludziom tvJko jedn11- nostać równości: równość możliwości I szans, Z ·czego wynika orzywista nierńw
ność poziomu spo:!::vcla. Tymczasł'm ludzie nie chcą się z tym
p11godzić - protestują.
Drugi problem: swoisty analfahętyzm w zakresie pos1anowania prawa. Ugruntował się bowiem stosunek do prawodawstwa (wygodny dla autorytatywnej władzy, biurokratycznego aparatu). polegający na przeświadczeniu o wyższo
ści norm moralnych nad prawnymi. Nadanie właściwej rangi normom prawnym Jest jednym z ważnych celów pieriestrojki. Ale l to natrafia - jak widać - na bariery starego myślenia".
e spraw czysto polskich stale „dyzurnym tematem"
jest porozumienie narodowe. Leszek Będkowski tak
kończy w „PRZEGLĄDZIE TYGODNIOWYM '' artykuł
o niedawPym krakowskim spotka1nlu
poświęconym
„paktowi antykryzysowem u" i pluralizmowi politycznemu:
„(•.• ) Mnie osobiście najbardziej zal'fekawiło jedno zdanie
wypowiedziane przez doc. ł..agow ... kiego: „Jeśli mówimy e
pakcić, byłby sens, gdyby chodziło o porozumienil' w spraw){' funkcji przy„-iłej kon!lit:vturjl" Wainy będzie, oczywiś
cie, sposób wyłaniania nowe!fo SPJmu, ważna jest liberalizacja prawa o stowarzy~zenial'h, ' ważna dyskusja o rospo~arce. To wszystko powinno byli jedna'k or~anizowane t1rzes
Jł'th;ią ideę, w której znalazłaby 'lę takżP odpowiedź na pytame o gwarancję trwałości zmian. Otóz ta'klm .,narodowym okra!!'łym stołem" mogłoby byli oprarowanie tekstu nowej konstytue.il. .Jej treśó powinna powstawali poprzez dialog i być zwieńC'Zeniem pluralizmu, Byłaby to wlec zarówno forma, jak l treść nożądanyl'h zmian demokratvcll!n:vcl t.
A urhwalenie konstytueji - forma pMJv.ięcia spisanego aktu
„Ą~ĄTumienia ł gwarancją trwałości zmian".
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ie zaoomina1jmy jednak. te pnyiszło nam pisać te<n
przegląd prasy w czasfe kanikuł'/'.
dla orzeźwie'l'lia
wiec nieco plotkarskich p<'lrsonaai6w. Andrze.i Brvcbt
zw ierzył się KatarzvnlP Badule w „ODGł..OSAC11":
Czy zamierza pan osiPdlić się w l'ol.:l'e na stałe?

- Nonę się • tym zamiarem. Będzie to zalebło od tero. czy efekty mojej pracy tutaj okażą się adekwatne do
moich potrzeb: Na razie badam sytuację.
- Sięgnijmy na koniec do plotki: słyszałam, te pHebywa pan w kraju tak długo, ponieważ zakochał się , pan w
Czy to prawda?
- Tak. Miłośó to jedyny sens tycia. Reszta nie ma ładnego znaczenia",
·

łodziance.

I
łzi".

na kioniec, filozoficzna refleksja Wacusia z „Przekroju":
„- Kiedy Falczakowle się kłócą, to argnment6w
kaidej u stron wysłuchuj!\ nwaznte jedynie 1tsłef;AST~PCA

B"~
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§

~,TEXTILIMPEXts SPÓlJKA

%

O.O.

TĘPIMY

I * ZATRUDNI * :
~

§

projektantów i programiitów systemów
informatycznych .

~

Niezbędne kwalifikacje:

§
+
+

~

~

~

§
S
§

+

~

Oferujemy atrakcyjne warunki pracy, mo żliwość doskonalenia języków obcych, szkolenie zawodowe. Bliższych informac}i udziela dział kadr i szkolenia, ul. Traugutta 25, pokój 204, tel. 36-80-26 or<1z Ośrodek nfonnat;rki i Sprawozdawczości, pokój 303, tel. 33-47-72. Zaklad nie zatrudnia
po porzuceniu pracy.
·
3686-k

§
S
S
~

oraz inne robactwo.

§

Tel.

~

przy1otowanie zawodowe w zakresie projektowania. sy1tem6w: analiza i projektowanie, oriranizac;la zbiorów
dyskowych, systemy zanądza.nia bazą danych, 8ystemy
konwersacyjne.
Poi~a1ta
znajomość
maszyn ICL,
ODRA,
przygotowanie zawodowe w zakresie programowania:
Język COBOL, pożądana również znajom ość jez-yków
PLAN, PASCAL, metody programowania strukturaln ego.

~

~

§

S
S

~

S
S

S
S:

§§

ZLECI WYKONANIE:

=0,8

•

tarcz wyoblanych o średnicy 370 mm
z materiałów lekkich i nie gnącyc h się.

mm do
produkcji przewijarek kabinowych,

Bliższych· dan~·ch udzieli kierownik
dukcyjnego, tel. 78-27-96 wew. 250.

działu

usługowo-pro

1902-k

•••

UWG

DZIALKĘ

700 m przy
szosie konst;intynowskiej
sprze<lam. Tel. 87-73-56
od 19 do 21.
35151 g,

u

DZIALKI (również budowla11e) w Sandomierzu
- ~przedam. Informacj<':
~1-47-43 (16-17).
38573 g
DZIAŁKĘ rekreacyjną sprzedam lub zamienię
na overlock. ~-08-49 po
16.
34628 g

~~'.U.!,S * •Zi&W61

DZIALKĘ

9000 m, domek
(siła, woda) sprzedam. Lódź, Labędzia 39.
34!187 g
DZIALKĘ w Sokolnikach
notarialnie
sprzedam.
Listy 35167 Biuro Ogloszeń, Piotrkowska 96.

~--

I -

I

' :

I

ma z •

•Wiiiq

JlEHTRUENERGIA

11
I

Spółdzielnia

Pracy Specjalistyczna
00-673 Warszawa, ul. Koszykowa 5.8,
tel. 28-82-45 lub 21-38-21
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BOAZERIĘ

=== = ~ ~

""',,...

I 0:-.'W" .'"'~! Cl

•

+

tańna

w poróvntaniu z
metodami tradycY.tllYmi,
nie powoduje osłabienia
i uszkodzenia murów i
konstrnkcji obiektu;
nię wyłącza obiektu z eks. ploatacji,
jest bezpieczna w stosowaniu i eksploatacji,
zapewnia dużą 11zybkość
suszenia,
zapewnia pe ł ną, blokadę
przed wilgocią gruntową.

Szczegółowych informacji udziela Zakład Elektroosmozy
spoldzielni, tel. 31-01-14 lub biui::o zarządu - tel. 28-82-45.
~
1705-k
1
~~
~J

••
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ZAKŁAD PRZEMYSŁOWEJ

'

PRODUKCJI JAJ
CHROPACH, 99-200 PODDĘBICE
OGŁASZA PRZETARG
na sb)rzedaż niżej wymienionych pojazdów:

w BAŁDRZYCHOWIE -

I PRZETARG .NIEOGRANICZONY:
1. „Żuk" skrzyniowy A-11, nr p odwozia 623!ł2, nr silnika 3892-19, cena wywoła we za 120. 720 zł.
2. „Fiat l.25p~'. nr podwozia 874110, nr silnika 1735991, cena wywoławcza
1.026.000 zł.

hamulcem najazdowym zamienię na noweiro fiata 126p. Listy
~4906
Biuro Ogłoszeń,
Piotdtowska 96.

=

LOKALU

na

pracowłlię
krawiecką
poszukuję.
Szwaczkę zatrudnię od
września.
Listy 35027
Biuro Ogłoszeń. Piotr-

kow• ka

~

35027 g
lokalu hand lowe10 Bałuty
52-99-63.
34963 g
M-2
patier spół<lzielcze
Zgierz :z..amienie na równorzędne Łódź. Tel. 43-49-68 wieczorem.
34869 p;
M-3 spi-zedam. Lisly
34668
Biuro Ogłoszel1,
Piotrkow!ika 96.
TRZYPOKOJOWE
centrum Gdyl!l i - !IP~
dam. Oferty 7795. Biur"
Of!. los zeń,
80-958
Gdańsk.
3975 k
POSZUKUJĘ

Y ; .ł' „I! af ~
ł I
1

-

-...a..J... •~i... .... .-

włowski

J4 ·

.,.
r' 'f'P~ i i
• ·±'-s

36-16-88.

36205 Il.

WYKONUJĘ

in. talacie
wod.-kan„ c.o. Kwfatkows>ki. Rabieńska 113.
34864 Il
TELEFONICZNE
automaty Zll.loszeniowe automatyczne
sekret.arki. instaluię. Smolarski. 43-27-74.
34268 Il.
CYKLINOWANIE. Kossak. 81-13-77.
,
32559 SI.
CYK.LINOW ANIE. u·kladanie mozaiki. Kluszczy1'1-ski. 43-91-62.
36780 Il.
CYKLINOW.'\NIE. 1 woskowanie, 81-35-21. Ignaczak.
36389 g
WYCISZANIE. zabezm·iecr.anie. dt:zwi doda!Jkowe. harmoniikowe. ża
Juzie. zapinki. uszczelnia1nie.
Pacior1kow11ki.
87-21-18.
31736 SI.
MYCIE.
~rzą.tanie,
43-24~18, An.tcllak.
28745 R
MYCIE okien, SD'rząit:a
nle. R'l.·chunki. Simiń
ska. 33-21-22.
35876 t:
AUTOPOMOC.
holowani·e 8'7-16-14 Lewando.'\V~ki.

31831 R:

ŚCINANIE
drzew.
ABSOLWENTÓW Liceum
74-97-00 (I0-17).
PoPo!ie:.r« ti crnel!o zatrudIewczvk.
34932 st.
nie. Kreda 4/6.
TĘPIENIE
robactwa
1177 Il.
g-ryzoni
„Dyzyntex":
PRZYJMĘ
wvkwalif1ik·o51-40-33.
35695 Il.
wanvrh
prncowników CZYSZCZENIE tapicel'ki
n.a wtrvsl~ar:ke hydrausamochodowei. wvkłalrnzn~. Lodz. Re~kidzdzin. dvwanów. Wal(ka 91, tel. 36-511-32 do
!:Owska. 34-96-03,
9.
1161) Il.
35959 Il.
ANGrnLSKI. mgr WłO- CYKLINO WANIE. lakiedarczyk, 74-56-57.
:rowarnie. 43-24-18 Ant29734 g
czak.
t' 22224 11:

I

Byłej n•.•teJ diugo ł etnłtJ ir16wntJ k•luoweJ

INilE MOSKWI~SKIEJ
'' yrazy

I PRZETARG OGRANICZONY:

montuję.

46-91-94. Czooil.

35883 -"
PRZYCZEPĘ campingową
126-B w We't"Sji !ińsk1ej LODÓWKI naprawa. Pa-

- ------~---

ZALETY METOD Y:

+

iI).

PRZEMYSŁOWYCH,

SAKRALNYCH,
..... WOJSKOWYCH.
..... ZABYTKOWYCH,
..... KOMUNALNYCH,
Pracę wykonujemy od 1977 r.
w oparciu o patenty Poli.techniki Warszawskiej.

+
i'

l\IIESZKALNYCH.

śmierci

serdecznego

1'1'•pótczucła

s

powodu

MATKI

3. Beczko vóz asenlza-cyjny PS-45, nr podwoda TU/82, cena wywoławcza.
136.500 zł.
4. Ciągnik rolniciy C-360, nr 11llnika 319990, nr podwozia 457652, cena wywoławcza 676.200 zł.
w

Przetarg odbędzie się dnia 2 sierpnia 1988 r. o godz. 9 w świetlicy ZPPJ

•klada.111:

DYRE'KCJA, PO'l• PZPR, ZAKŁADOWA
ORGA•N lZACJA ZWIĄZKOW ZAWODO ·
WYCH oraz WSPOŁPltACOWNICY z PAJę.
8TWOWEGO SZPITALA l{LUffCZN:e:bo
NR 1 AM 'IV ŁODZI.

Bałdrzychowie.

W przypadku nif>dojścia do skutku I przetargu, II przetarg. na po~ 1,
3, 4, odbędzie się w tym samym dniu o godz. 11, po odpowiednim obniżeniu cen wywoławczych, natomiast drugi przetarg na poz. 2 odbędzie
s ię dnia 16 sierpnia-br. o godz. 9 w świetlicy Z.t'PJ w Bałdrzychowie.
W::idium w w~·~okości 10 proc. ceny wywoławczej należy wpłacić w kas!e zakladu najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg.
Pojazd; można o~l<'\dać w dniu poprzedzającym przetarg w godz. 7-14.
Zakład nie hierze_ odpowiE'dzia l ności za wady ukryte pojazdów, oraz r.al!itr:z:ega sobie praw<1 od1tąp1enia od puet~u:gv be1 podania przyczyn.
1909-k

~

MŁODA. mgr ekonomii z
biegłą
znajomością arn-

r;

WYKONU JE
OSUSZA~IE i ZABEZPIECZAN IE
PRZE!D WILGOCIĄ GRUNTOWĄ
metodą dynamicznej elektroiniekcji
z hydrofobizacją budynków:

37824-g
••a
nn

gielskiego - podejmie
pracę w firmie prywatnej lub polonij1I1ej. Listy 35126 Biuro Ogło
szeń, Piotrkows.ka 96·
!~.
KUPIĘ przystawkę frezar- ODZIEŻOWIEC o dużym
doświadczeniu
zawodokę do „Dymy". Chmiewym podejmie pracę w
lewski,
Zgierz,
skr.
poważnym przedsiębior
pocztowa 53.
stwie za.graini<::zmym lub
34925 g
prywatnym w rejoni.e
KUPIĘ wszelkie „papiery"
Lasku
lub w Łodzi. Liz getta łódzkiego oraz
sty· 35107 Biuro Ogło
listy z obozów koncenszeń. Piotrkowska 96.
tracyjnych. Tel. 42-13-10.
mura•rzY ,
33231 g ZATRUDNTĘ
robotników
budowlaSTARY obtaż malaa-za
nych. 57-74-%.
niemieckiego, polskiego,
35102 g
austriackie;ro kupię.
PRZY.JMĘ
pracę na
oOlsztyn, tel. 27-30-82.
verlock.
53-79-27.
4:332 k
34990 g
SPRZEDAM
„Ru bi na
7Up" z nowym kines- PRZY.J'.VIĘ szyci" rhałupnic:zn.
Grunwaldzka 7
kopem. 81-12-13.
m. 5.
34817 g
3!il30 i::
„RUBINA 714p", suknię
dziewfarza
ślubną sprzedam - ZATRUDNIĘ
na
ma~zy,ny
saneczko...
51-43'-25.
35209 g
we ręczne. Tel. 91-83-82.
PIEC gazowy c.o. sprze35122 f!.
dam 86-45-99.
34979 g Z.ATRlJDNIF; murarzy
i
MEBLE z okresu między
pcnnoonuków. 86-43-17.
wojennego
sprzef!.
dam. Tel. 52-95-65 po KALETNIKÓW na 35095
bardzo
18.
34981 g
dobrych
warunkach
SPRZEDAM łódź żaglo
zatrudnię . 36-38-48.
wą
Pirat. Zeromskie348!!7 !!.
!lO 29/19. Tel. 52-40-82 ZBIÓR malin. Konstanod 7 do 15.
34861 g
tynów. Nadrzet"Z;na 2
CONSULTING spółka z
(boczna Zgiers.kiej)
o.o„ 78-600 Walcz, ChloSzcześniak.
dną 12, tel. 40-56 wysyła
33844 g
za zaliczeniem: kodeks
h:.indlowy z wzorami umów spótek - 2..800 zt,
informator - „Zakłada
nie spółek" - 4.800 zł, informator - „Opodatkowanie i rachunkowość RUBIN. Elektron ,..... naspółek" - 9.600 .zł, inforprawa.
Brwrowicz.
mator „Dzialall)OŚĆ
33-16-76.
35693 ~
rzemieślnicza, usłu!!owa KINESKOPY regenei handlowa" - 4.500 zł.
racia
aktywizacja.
57-33-00,
Zamawiając dwie'i wię
Lubartow~z.
cej pozycji 20-30
35563 Il.
proc. bonifikaty. 1632 k .. RUBIN". ..Elektron" naprawa. 51-H-5~. GoDOMEK campingowy gulski. · '
30339 g
.. Stokrotka" lub inny TELENAPRAWA Rosi<ik.
kupię. Tel. 52-69-31.
43-28-67.
3•10j7
g
34960 g
VIDEO
reieslrac.ia.
55-81-73, Olczak. .
- , f ,,,_,,,,
. :---.~==
li_._
.,_
32365 ~
I

I'NSTYTUCJ A
ROZPOWSZECH NIANIA FILMOW
w Lodzi, ul. Rysy 6
kół zębatych o module m

a.a 'lUllitł n a
f ( ,

OKRĘGO"\V A

•

Żoliborz Zakład 701.

§ r.
.11'.'.l
~
S M „it' t =&...'1 t „ .
§ ELEKTRON A
7HD
8
§ smrzedam. 57-66-36 po

~/././././././././././/.////////./././././././U./././././././././././U////./././././././/7./././U~
„.

..

32-49~12 Łódź.

Spółdzielnia Rzemieślnicza

§

znajomość języka angielskiego,

§
S

SZCZURY, MUCHY

Kolehnce

URSZULI LERCH
wyruy .•erdec-.:nego i szczerego 1'1'sp6Jczucl& z
powqdu śmierci
M 1i Ż A
•i<ladają.

LEKARZE I PIELĘONIARKI "I J,N STYTUTlJ
GINEKOLOGII
i
POLOŻNICTWA
AKADEMll MEDYCZNEJ w ŁODZI,

PRZEDSIĘBIORSTWO
ODDZIAŁ w ŁODZI,
Łó<li. al. f<1Jścius:i;ki 128

tel. 36-04-72
IMPORT - EXPORT
Spółka z o.o.

OFER UJE:
.....

A~TE

'Y

1,8 m, 2 m,
.....

pARABOLICZNE
posiadające

o średnicy 1.2 m, 1,5 m,
atest firm zachodnich,

PROFESJON LNE ZESTAWY do odbioru TV satelitarnej, slaC'.ionarne i śledzące, renomowanych firm zach.odni<'h „MACAB", „DRAKE", „FUBA", „KATHERIN"
dla odbiorców prywatnych 1 jednostek gospodarl i uspolecznion('j,

.

.....

MONTAŻ INSTALACJI indywidualnych i zbiorowych,

~

POSREONICTWO w załatwianiu zezwoleń,
SERWIS GWARANCYJNY i pogwarancyjny,

.....

Oferujemy ró°"mież szeroki wybór sprzętu audio-video oraz
samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe.

Zapraszamy w godz. 9-17.
1830-k

§~

~
~
~

~
~
§~

W./HU./././././././/'./././././././/././.U./.JW'/././/'././././././././/'/././/./././.U//.//././/'U~
PRANIE dywanów. wykładzin.
mycie okien.
86-:10-23. 48-09-40. Sobczyk,
3fil95 z
EKG u oacienta. Drozd.
57-55-55.
3'15B2 ~
UKLADY
wydechowe.
Nadkola.
.Judyma 20
(od Tra:ktoroweil. Inż.
Myszkowski.
35593 g

-~

ZAKŁADY
PRODUKCYJNO -USŁUGOWE
„U N IM ET''

-5E
-5

::

Spółka z o.o. z siedzibą

E

\\~ Gdańsku„\Vrzeszczu,

:

ul. Zawiszy Czarnpgo 18
PRZYJMUJĄ DO REALIZACJI

:,:

W SRóDMIESCIU posiadam sklep, duże zaple-'
cze - oczekuję propozycji. Sprzedam szybę
prz.edni,ą
polon ei.~.
Tel. 51-'i'3-58 p.o godz-.
16

SKL.EP
sprzętem

34860 g
aii;e.ncyjny
ze
Oświetlenio
wyposażeniem

wym i
w.netrz
wszuikuie dostawców. Koszalin tel.
232-6,3.
35128 l!
SKLF1P bran7.y kosrni'tycznQ - zaba.wkarsklej
poszukuje prnducentów.
Z. Mawr, Północna 15,
32-510 Jaworzno.
4283 k
POZNASZ
orzy~toinvch
chłoPców „mórz i ore.anów".
Marynarskie
Biuro
Matrymonialne
Gdynia. 22. !'Ikr. 31. Oferty zall,ll"aniczne.
3763 k

--
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E
zamóv.·ienia na następujące wyroby:
5 ..._ siatka uRabitza'',
E ..... siatka podtynkowa „Leduchowskie:
go'\
E ..... siatka ogrodzeniowa. ocynk. i czar-

~

E
:
5
:
:

5
:

E
:
E
=
5

li>-

.....

~iiu~:Y~~~~~~~:n:i 1

2
m,

elementy ogrodzeniowe o dowolnych. wymiarach,
~ slupki ogrodzeniowe,
..... inne elementy ogrodzeniowe z prętów lub płaskownika.'
Klientom kupującym siatkę og;cdzeni-0wą i „Leduchowskiego"
za6ewnia
się pierwszeństwo w zakupie
siatki
„Rabitza"
elementów ogrodzeniawych.
Informacji udziela dział handlow y
po~ numerem 52-41-88 Gdańsk-Oliwa,
ul. Mściwoja II 49.
Zamó\vienia realizon·a.ne będą. \\·e„

=
5 dłur kolejności \\"Pływu.
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UNIEWAŻNIA SIĘ
książeczkę
UNIEWAŻNIAM
dzioną

czekowo-rozra cf1 unkową,

sikrn-

legitymację

pracownicza
7ll1AM
Marek Czeszek.
34944 ft.
KRZYSZTOF
Gensler
z~ubił
le!! . . studenc)>:a
14051/L AM.
35133 g
KR:;>;YSZTOF
Kapusta
ZJ~ubil
lef!.it. stit1dencka 5998 WAM.
34976 ~
AGNIESZKA Józefowicz,
Lask. Hal.'ce~ska
2/3
z.11:ubila indeks UL.
35108 ~

skradzioną w dniu
braną 30 czerwca

11 lipca 1988 r„ po1988 r„ seria RC
183651 - 188100 oraz pełnomocnictwo
2/87 ważne od dnia 24 października
1987 r. na nazwisko Zbigniew Andrzejewski nr dow. ME 867431
wydany
KDMO Łódź- Widzew dnia 26 czerwca
1967 r. I'cłnomocnictwo 1/88 waime od
dnia 16 czerwca 1988 r. na nazwisko
Tadeusz Skowro_n,. nr do'.". DB 1285866
wydane WSA Łodz-Poles1e.
4637-k

~~co,_a::;-&=~

4",I CHOW-CHOW,
perską
rodowodowe .-

NAMIOT
„Malta
komplet - radiotelefon
Tukan-1"
projektor
:'.Ruś", „Atlas anatomii
człowi~ka"
Kissa
spr.zedam. 86-87-78.
38611 p
DZIALKĘ budowla:ną na
Złotnie, żuka diesla sprzedam. Tel. 74-41-40.
38814 P
OVERLOCK przemysłowy
kupi11. 55-60-70 po 15.
38669 p
TV czarno-biały sprzedam.
Tel. 81-96-58.
386'73 P
TVC „Elektron" sprzedam. 36-75-93.
38756 p
TELEWIZOR kolorowy 1przedam. 78-31~38.
38566 p
WTRYSKARKĘ sprzedam
36-75-93.
38754 p
POLIETYLEN
sprzedam. 33-47-70.
387'17 p
ROZSAD!!;
pomidorów
szklarnioW)'ch sprzed;un.
Ksawerowska 1a, Lódź.
38818 p

~~
~

kotkę.

M-3 Ozorków zamienię na
Zgierz. 16-51-29, go.dz.
8-16.
-38749 p

sprzedam. 81-90-90.
rzemieślniczy
38801 P. ZAKŁAD
zatrudni od zaraz osoby
SPRZEDAM
jarwę
173
ze
zdolno~ciami
manual(1961). Rzgowska 12 m.
nymi. przy pracy w mo19.
. 38732 p
df'l
in
ic,
najchętniej
ze
NIEKOMPLETNĄ
przy;;tażem .
Ze! werowicza
czepę !O t oraz wywrot61, godz. 8-15.
kę star W-28 w całości
38827 p
lub na części - sprze- ZLOTNIK podejmie
pradam. Henryk SokoJ.owcę.
Listy 38507 Biuro
ski, · Kobiele Wielkie,
Ogłoszeń,
Piotrkowska
Partyzancka 12. 38821 P
96.
p
LElKĄRZ poszukuje miemurarzy,
.szkania. 78-52-90 po 14. ZATRUDNIĘ
spawaczy. Bardzo dobre
38763 p
warunki. 33-34-94, po 18.
LOKALU na prac.ownię
386()2 p
krawiecką
(Balut;W poszukuję.
43-01-28, po SZWACZKĘ - emerytkę
lub rencistkę do pra16.
388!9 p
cowni
zatrudnię.
POSZUKUJĘ mieszkania,
55-60-70 . po 15
tel. 87-66-05 po godz. 18.
38668 P
38&50 p CYKLINOWANIE, lakiePOKÓJ, kuchnia, 32 m.
rowanie:. Staren!!a
woda, światło - cało52-96-21.
:>6682 P
rocznie do wynajęcia CHEVROLE'r bialy, śluby
„Emilia". Listy 38797
inni" propozycje Biuro Ogłoszeń, Piotr55-82-03. Stachurski.
kowska 96.
P
38798 P
DZIENNIK LODZKI nr 167 (12681)
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. Od 4 lipoa poC'?Jt.a zafundowa-1 plait4 SOO zł motna n84a~ prze- k'tóre
ła

nam usługę o na.zwie ,,super· syłkę poleconą, !dst wartościowy
ekspres", co oznacza, te za do- czy małl\ paczkę
wart{)ściową,

Przerdzewiałe „panele",
które ni~ sprawdziły się jako
grL1;J111kl w blokach, są teraz
pow,z1•chnie
wyk11rzystywane
jaku materiał budowlany przy
wznoszPniu Karaży I wiat. Ponieważ
„panele" okazały się
świetnym
surowcem wtórnym
w małym budownictwie, proponu.IPmy także ich wykony·
~taniP w modnych ostatnimi la-

„dv•lrn~jach

ty

,

Gdy brakuje sprzedawców.„
,

(Śladem naszych artykułów)
Wiceprezes zarządu PSS „Społem" Oddtział Bałuty, mg.r Maria D;\browska., ustosunkowała się do naszego artykułu pt. „Wracamy z pracy i„. nie możemy 1Z;dążyć !Z; zakupami warzyw I owoców" („Dl.", 18
czerwca br.). W piśmie nadesłanym do redakcji stwierdza m. in., że
„większość plaeówek ha.ndlQ'WVch pracuje w zmniejszonej obsadzie
personalnej. Sprawia to; iż w wypadku występowania chorób lub
url<>pów nie ma możliwości uzupełnienia brakującego personelu„.
I tak np. w sklepie prrzy ul. Spornej '12 - czyta.my w wyjaśnieniu
- 'na planowa.n ych 7 etatów zatrudnienie wynosi 4 o.soby. W sklepie
JlTzy ul. Chryzantem 8 powinino być 5-6 etatów, a pracuje etat<>Wo
4 sprzedawców I jeden ' na trzy czwarte etatu. Natomiast sklep warzywno-owocowy przy ul. B. Żeleńskiego 5 i stragan przy ul. Wojska
Polskieg,o 136/138 czynne są z.godnie z funkcj-0no0waniem placówek handlowych, tj. w godz. 9-lT.

panelowył'h"

czyli rozmowach o niczym. Jeśli próby powiodą się bę·
dzie taniej!

Nasza
czytelniczka ,chciała
kupić- kurczaka . ale nie kupiła
pnn iewa7 ekspedientka nie
miała go w
zawinąć.
Na

co

tym

przykładzie

dać

pot'lobieństwo

świetnie

winiet.vw vm 1<11rrzakiem a iywym
•zlnwi<>k •em - obaj potrzebuia papieru i obaj go nie mamiędzy

u. kl'.)

z

ia

sądu

Sądem Wojewódzkim •w Lodzi rozpoc"Zną się wkrótce dwie
sprawy o poważne nadużycia. Pierwsza z nich dotyczy :U-letniej Ewy
M„ zatrudnionej w Przedsiębiorstwie Handlu Ubiorami ,Otex". Akt
oskarlenia zarzuca jej przywlaszcz.enie sobie na szkodę pracodawcy
l 766.725 zł.
W drugiej sprawie oskarionym jest 23-letni Ma.rek L zatrudniony
· w Przedsiębiorstwie Transportu SamochodMVego Ląamości w Lodzi.
Prokuratura zarzuca mu kradzieź pieniędzy z przeworonych utargów
oraz kradzie~ etyli.ny. Wartość ląC2111a „zysków" Marka I. okireślona
została na ponad 1.400 tys. zl. Przestępstwo trwało od sierpnia rz;esz,.
lego roku do końca stycznia br.
(zt)
Przed

, Wrzoraj w południe były
7>amk11irlf' ws7v<;fkie kioski pned
.<'entralPm" w którvch prze
nl,othil'ń może kupili. coś cie'lłP.trn .n:i iab": eboc jest ieb
tam ał nieć!
'Pr?v1wvrzalliśmy
~nln ?. l<HPt't-'w.

się

ju:i

lecz

do

trochę

nas !P<'1<'7.P ił'llwl ostentarvłne
lrltrPW:>fPn iP 1>bllWl~'ZJtl\W l>T"T.l'Z
•Jr?.rtlnlt.:l\w ~ródmfpiqkir.i aiłml·

Aleją

łTłdrarii
ri<lnnwietlzhtnyrh za
„qił71'"n · ~nip handlu
W
tym

na.i rurh1tw"7 m nunt.:ł'le f .odzl
I hiorarvrh za to pieniądze.

na•••

śmietnik

Rada osiedla „Słowiańskie", oa Olechowie, proei o pomoc. Jej przedstawiciele nieustannie borykają slę ze zwalcza.niem przeróżnych „pomysłów" gospodarzy tego terenu. Jeszcze nie uporali się z problemem mag,l.a w Jednym .:z nowych bloków (czekają na odpowiedt zarządu
.Bawełny"), a jut, niemal na środku alei „Inwestprojekt"
wznosi im śmietnik. Solidna budowla e cegly szpeci okolice przychodni zdrowia, nie mówiąc jut o tym, że jej usytuowanie budzi za-

Nas7 d<'brv zn a jomv (nazwlznane redakcji)
pn;v wifoiaC'b I
nntem qn,.,~tr7e~l . że iel!O reC'e
nobiłv o;ie dosvć czarne. KnIPtanki 7 praC'y zapytane na.t~pne<'n t'ln ia iak sobie z tvm
oorad7;fo ndoowiedzialir: .. Pozmvwąi
nal"r.vnfa albo je!':Zcze
leniej - zrób małą przepier-

~kn i alires
nnm a e-:ił ~onie

strzeżenia.

•

....

Ustalenia

J

prokurat~y

Polecono przed dwoma laty!
Trwa

będl\ d<JSta.rczone

jut następnego d·nia. Do tej poiry
w
Łod~ nadano w tym systemie 24
przesyłki, przyjęto zaś 19.
Na
razie nie wiadomo do końca, czy
liozby te są niezbyt wysokie
z
powodu kosztów, czy dlatego, ze
„superekspresowe"
przesyłki
przyjmuje tylko jedna
poczta
(Łódź-2 przy al. Włókniarzy), czy
tet dlaitego, ·że motna je wysyłać zaledwie do kilku miast, z
którymi mamy dogodne bezpośrednie
połączenia
kolejowe
(Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Olsztyn, Poznań, Warszawa
i Wrocław). W najb!itszym czasie ta forma usługi ma być rozreklamowana przez wywieszenie
na wszystkich pocztach stosownych informacji. Po jakimś czasie władze pocztowe
przyjrzą
sle wynikom eksperymentu („superekspres" wprowadzono „eksperymentalnie" - na ra~ie do 31
gruqnia) I zadecydują, co dalej
z tym fantem robić.
Lada dzień pocztowcy spodziewają się wprowadzenia kolejnej
nowości, o nazwie „pocztex", bę
dącej odpowiednikiem „superekspresu", iyle że w skali między
narodowej. Na razie
„pocztex"
działa tylko w jedną stronę, tzn.
przyjmowane są w tym systemie
przesyłki z zagranicy do Polski.
Łódzcy adresaci odebrali łeb w
tym roku 30. Ponieważ ostateczna
decyzja o uruchomieniu
„pocztexu" w drugą stronę, tJ. z Polski za !ln'anlCę, nie została jesz~e podjęta, nie wiadomo na razie. Jakie patistwa svstem będzłe
obejmował, ani Jakie będą opła
ty.
(ab)
Ps. Starsi. czytelnicy pamiętają
zapewne. ~e 50 lat temu Usty docierały do adresatów r6wnieź nas-tepnego dnia po ich wysłaniu,
choć nie było wtedy „superekspresu".

śledztwo

w

~rawie

'
t?lagicznej

63-letniej zofii

G„ mieszkanki posesji nr 52 prz,v ul. Sienkiewicza. 13 czerwca.
zarwała się podloga balkonu (na którym stala) i Zofia G. spadła z III piętra . doznając śmiertelnych obrażeń.
Z dotychczasowych ustaleń śledztowa wynika, że jut w maju

1986 r. Wydział Urbanistyki Architektury I Nadzoru Budowlanego UN:ędu Dzielnicowego Sródmieście zlecił PGM tejże
dzielnicy usunięcie w trybie natychmiastowym istniejąceg,o zagrożenia dla zdrowia I żyei.a mieszkańców posesji na ~kutek odpadających fragmentów wykusza I bąlkonów. PGM wprawdzie
podjęła diz.iałania w kierunku wykońania polecenia jednakże
do czasu wypadku balkonów nie zabezpieczono! Prawdopodob~1ie wkrótce dowiemy się jakie to były ,działania", które nie
dały efektów przez dwa lata!
(zt)

J5 O dolarów za

godzinę

'

z
150 d·o larów kosztuje obcokrajowców wypożyczenie na godzinę
samolotu
„AN-2" z Aeroklubu
Łódzkiego. Za zlina
czy wilgę
płaci się 75 dolaa-6w, za minutę hłlowania szybowca za samolotem - 1,5 dolara, za każdy
skok ze spadochronem z wysokości 800 m (i.m w7żej tym drożej) 10 dolaTów, za samo wypożyczenie spadochronu na jeden
skok - 5 dolarów. I chętnych
nie brakuje. W tej chwili aeroklub gości 18 osób z RFN, które
szkolą się, trenują i skaczą.
ZM"abianie

ubocmą działalnością
bu Łódzkiego. Szkoli

Aerokluon przede

wszystkim rodzimycn przyszłych
zdobywców przestworzy. Właśnie
k<>ńczy podstaw9we szkolenie na
szybowcach
spor.a grupa, w
której jest również kilka dziewcząt. Na razie starty odbywają
się przy pomocy tzw. wyciągar
ki, ale wkrótce jej rolę przejmą
samoloty. Jak poinform<>wał nas
szef aeroklubu - płk Jan Góreeki - jeśli utrzyma się sprzyjająca pogoda, jeszcze w
tym
miesiącu młodzi adepci
sztuki
szybc;>wania zdobędą uprawnienia
dewiz jest jednak d.-: samodzielnego odbywania lotów.
Szybownicy szkolą się i trenują
mniej więcej od godz. 10 do 16.
Wcześniej i później niebo
nad
Lublinkiem biorą w posiadanie
uczestnicy obozu spadrx:hronowego. Jako członkowie aeroklubu
mogą „spadać na ziemię"
bez
wsadu' dewizowego.
·
(ab)

Przeciek
Wojewódzka

Stac!&

San.-

Epid. poinformowała nas o za-

mknięciu

sklepu spotywczego
przY
ut. PrzedzatnianeJ
39.
Przyczyna - •• przecieki z kanatlzac.fi oraz bard:r.o zły stan
techniczny obiektu".
Nikomu
wcześniej
ł«I nie
przeszkadzało?
(ab)

kę!"

ZnaJomv pvta w związku z
tvm l"ZV ktoś n ie zn a &JlOSObu bardziej h.u ma n i tar n ego ...

W swojej •krzynce
oto

nlj.

lla-ty

znalazłem

takie

przesłanie:

„List ten został napisany żebyś miał szczęście. Oryginał tego listu znajduje się w NoweJ
Zelandii. List ten obszedł cały świat 3 razy. To'
szczęście teraz tobie przysłano. Szczęście za11zNapis oa opakowaniu 'Zabawki ~nrzedawane.i
nie ci sprzyjać w ciągu 4 dni od otrzymania
w kioskał'h
..lturhu"!
„Latają<'y ~amolot.
tego listu. O ile ty go roześlesz, to otrzymasz
?lfowoś{." .
.
pieniądze. To ttie dowcip. Otrzymasz je pocztą.
. N'a ~zrześl'i!' nie dla wsz:vstKopię wyślij ludziom, którym życzysz szczęścia.
ld<'lt!
List ten musi opuścić twoje ręce w ciągu 96
godzin od otrzymania. Nie wysyłaj pieniędzy.
Pewien oficer z RFN o&rzymał T tys. dol., nie
wiedział skąd, inny otrzymał 400 tys. dol., a,le
stracił ponieważ przerwał łańcuszek. Na Filipinach Walson stracił tonę w ciągu 6 dni
od
listu, bo nie rozesłał go l tuż przed
33·4MO, 33"17·47 ! otrzymania
śmiercią otrzymał T mln 750 tys. dol.
Proszę
- - - - - - - - - - - - - - przesłać kopię, a zobaczysz co się stanie
w

~I
I

\

śmierci

•

ciągu ł dni. Ten ła6cuch pochodzi ' Wenezueli
I został napisany przez ·sandra Chrarego
de
Crefastrona z Ameryki Pn. Musisz
wykonać
20 kopii l wysłali swoim znajomym. Po kilku
dniach otrzymasz niespodziankę.
To prawda.
Nawet jeśli nie wierzysz w zabobon zobaczysz
co się stanie. Constantin Man łańcuszek ten
otrzymał w 1953 r., poprosił sekretarkę aby napisała 20 kopii i wysłała, a po kilku
J}niach
wygrał na loterii 1 mln dol. Zehiner Podiraranif nie wierzył i wyrzucił list.
Po T dniach
zmarł'. Pamiętaj nie wysyłaj pieniędzy. Nie
Ignoruj tego listu. ON DZIAŁAt".
Ponieważ osobami, którym źy<:zę jak najlepiej,
są nasi czytelnicy przeto im wysyłam niniejuym kopię listu. Nie przerwijcie łańcuszka, bo„.
A otrzymane p~eniąd<ze przekatcie państwu na
spłaitę długów, no bo co · zrobicie s taką górą
torsy?_
(jaw)

Fot.~

130

A. WACH

włamań

W Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Ło
dzi dobiega końca śledztwo w sprawie kilkunastoosobowej
grupy włamywaczy mieszkaniowych, którzy w ciągu k.Uku
.lat dokonali ·ponad 130 włamań, zagarniając mienie wartości blislro„. miliarda złotych!
Jes-t w tej grupie ,,fachowie<:", który bez większych kłopotów daje sobie radę % katdym, najbardziej nawet skomplikowanym zamkiem.
Ze wz.g.Iędu na dobro śledztwa nie możemy · na razie
ujawnić szczegółów sprawy, ale mamy nadzieję, te wkrótce
będziemy mogli do niej wrócić.
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nieczynne
CYRK (al. Mickiewicza) -

gods.

18

w AŻNF TELEFONY
t'ogotowta~ Ratunkowe
991
Pogotowie MO
991
998
stra~ t'o;.<1rna
Informacja służby zdrowia36_15 _19
lnformacja !<olejowa
36 • 55 • 55
Informacja telefonlczn~
913
lnformac.i• PKS
Dw Centralny
31 •91 _0g
lnformacj„ i<ulturalna
33 _92 • 21
36.32-11
!nPorm•cfa PKO
_ _.
18 35 8
Pogotowi• wodociągowe
Pogoto" IP Pnergetyczne
Lód7 Pbłnoc
~::~::~~
Lódt p,1ndnle
PogotowlP ~azowe
14 -55-23; 74-66-95, 992
Pogotowie dtwtgowe
l'EI EFON ZA UF ANIA
33-37-37
w tint powszedni" w godz 15-1
w dni wolne od pracy całą dobę.

-11',,,,,,11' II
ił J

dni powszednie w cod11. U-U
nr 51-40-33.
ANONIMOWI ALKOHOLICY
tel dla łudzi z problemem al•
koholowym - 57-31-4Z (ponie•
działek piątek tT-ZO)
POGOTOWIE MIESZKANIOWE:
spOłddeleze
3Z-45-JI
komunlllne
38-33-95
o~iedle Retk!nla
85-19·41
PRYWATNE POGOTOWIE LEKA·
RZY SPECJALISTOW _ ST-55·55
1ods 11-!1
TEATRY

=

E
-

rELEFON ZAUFANIA dla koblet
a etat.a problemowa czynny w ,

II

MUZEA
HISTORO RUCHU REWOLUCY.JNEGO · (Gdańska 13) godz 11-IT
ODDZIAŁ RADOGOSZCZ (Zgler·
ska 147) godz. 9-11
RUCHU MŁODZIEŻOWEGO (Gdal\ska \07) godz 9-15
HISIJ'ORil MIASTA ŁODZI (Ogrodowa 15) godz. 11-15
SPORTU I T.URYSTYKJ (Worcella 21) godz 11-18
WŁOKIENNICTWA

(Piotrkowska

godz 10-16
•sZTUKl (Więckowskiego 38)
godz. 10-17 ·
POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUZBY
ZDROWIA (Żeligowskiego 7) godz. 15-18
282)

MIASTA ZGIERZA (Dąbrowskiego 21) godz. I0-15
MIASTA PABIANIC (Ul. Obr. st•·
Ungradu 1) godz. 10-15

WYSTAWY
GALERIA SZTUKI (WOlczatiska
31) godZ. 11-18 malarstwo M.
Wlśn!ewsk!ego

SALON SZTUKI WSPOŁCZESNE.1
(Piotrkowska 88) godz. 11-18 malarstwo J. Szmidt
GALERIA KONSTANTEGO MAC•
KIEWICZA (Moniuszki I)
godz. l:ł-lłl

USA od lat 11 godz. 10, 12.11,
Ili. 17.lll, 19.30
WOLNOSC - „Greystoke: legenda Tarzana władcy małp" - ang.
od lat 11 - godz. 14.30; „Pluton" - USA od lat 11 - 1odz.
I7. 19.30

WISŁA

-

„Gabriela" - brazyJ.
od lat 18 1odz. tli, 17.11, .19.30
ZACHJl;TA - „Czarne Stopy" poi. b.o. godz. 15; „Zabij mnie
• • •
glino" - pol. od lai 11 Codz·
17.15, tt.30
zoo - ez:vnn• od IOdz.• do 18 TATRY·LETNIB - „Dzieci eor(kasa do godz. 17)
szego Boga" _ USA od lat -18
PALMIARNIA - czynna (oprócs
godz. 21 ; w ,razie niepogody aeponiedziałków) w godz. 1i.-tT
db i
ki 1 TA
OGROD BOTANICZNY
-.- ny
aTnRsYe ę 11z 11 1 1Ił w
n• " •
~~.,
·•
•
od godz 9 do r;mroku.
KĄPIELISKO ,,FALA" czynne od · STUDIO ,,Rok nlel>Mplecsne10 do 19 kasy od • do 18.
go tycia" - austr. od lat 11
godz. 17, tł
JUNA
STYLOWY _ „Pi~ kobiet
na
BAŁTYK - „Piraci" - tunez.•
tle morza" _ pol.-bułg. od lat
-fr. od lat 12 - godz. li 45, 11,
15 godz. 17, 19
13.30, 16, 18.30; Seans nocny fU•
mu przedpremierowego z czyta• TATRY - MAŁB STUDY.1NJ!I ną listą dialogową „Ucieka·
„Sonata marymoncka" po!.
Jący poctąg"• - USA od lat 11
od lat 15 godz. 18
godz. 21
IWANOWO - „Piraci" - tunez.- DKM - „Crltten" (!1SA)
Od
-fr od lat 12 godz. 15.30, 18;
lat 12 godz. 17, 19
' Seans nocny - „Commando" OKA - „Grernllnsy rozrablaj11"
USA 1 od lat 18 godz. 20.SO
(USA) od lat 12 godz. 14, 18;
lWANOWO-VIDEO „Gamoti"
{'Gwiezdny przybysz" (USA) od
b.o "odz 18.30, 18.30
at 15 godz. 18.30
PRZEDWIOSNIE - „Zdrada
I
zemsta" - chiński od lat 15 GDYNIA - Kino non lłop od
godz. 15, tT. 19; Seans nocny godz. 10-21 „Smlerć Johna L."
„Wielkie tarcie" - fr. od lat
- pol. od lat tli
18 godZ. 21
HALKA - „Mewy" - poL Od
~OLESIE .„1!:.T." - USA b.e.
lat lS godz 18, 11
"godz. 15; „Dzika namlętnoś~" MŁODA GWARDIA
- „Złote
USA od lat 11 - godz. 17, 19.11
dziecko" - USA od lat 12 godz. Ul, tT.15; „Pantarej"
WŁOK.NIARZ ,.Bes Utołcl" poi. od . lat 15 godz. 19.30

MUZA - „Mój grzeszny mąt" czes. od lat IS godz. 16. 18
l MAJA - „Serdeczne pozdrowten!a z Z!eml" - czes. 011 lat
12 godz. I6; „Cyrk odjetdża" pol. od lat 15 - godz. 18
POKOJ - „Cudowna czapeczka"
- czes.-NRD b.o. godz.
15;
„Krótki mm o sabijan1u"
pol. od lat 18 - godz. 17, 19
ROMA - „Piramida strachu" USA od lat 12 godz. 15, 17.15,
„Anioł w szafie" - pol. od lat
15 codz. I9.30
·
STOKI - „David I Sandy'•
poi. b.o. godz. 16; „Pociąg do
Hollywood" - pol. od lat 15 , godz. 18
SWIT - „Tam na tajemniczych
drótkach"w!- Ać radz. 1b.o. - godz.
l&; „Opo h
Har eya" - po!.
s:r~~~~o- ~o~Bl~~tls"
tr.
od l 8 t 11 go dz 17
TATRY - „Des-zczowa pant" ' NRD b.o. godz. l&; „Kim jest
~:,.z~z:~.~:k" - pol. od lat 15
ZŁOTA JESIEllt
„Cudowne
dziecko" _ pol.-kanad. b.o.
godz. 12
.
WYPOZYCZALNIA - VIDEO
od godz. 11 _ 17
·

APTEKI
N1e!anrtana Il. Dl\br'OW!lldeqo
89 , Lutomierska 140, Piotrkowska
ST. Mtck!ewicą to. BratvslaW•
s'kla la.
Pablwce - Armtt C.rwonej 1,
Aleksandrów - ICMolunld ł.
K1>ftltantyn6w - S11dow• Ili.
Głowno - t.owtcka 13
Oaor'lr611ł - Armłl Czerwonej fr!.
Zgten - Sikol'lllde10 li. Dą•
browsldego to.

DY2:URY SZPITALI
Chlrurgta urazowa
Szpital
!m. Kopernika (Pabianicka .62)
Neurochirurgia
- Szpital tm.
Barlickiego (Kopcińskiego 22)
Okulistyka
Szpital
tm.
Skłodowskiej-Curie
(Zgierz, Parzęczewska 35)
Chirurgia dztecleca
Szpital
Im. Korczaka (Armll Czerwonej 15)
Laryngologia dziecięca Szpital im. Korczaka
(Armlt czerwonej 15)
-
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Laryngologia
·szpital tm.
Barlickiego (Kopcińskiego 2~
Toksvkologla - Instytut edycyny Pracy (Teresy 8),
Wenerologia
Przychodnia
Dermatologiczna
(Zakątna 44)
,
Telefoniczny Punkt Informacyjny dotyczący choroby AIDS
czynny od godz. 15 do 7
tel.
33-81-26
Ambulatoria doratnej pomocy:
- Interna dla dorosłych ul Slenk !ewicza 137, tel. 36-37-00 wew.
31
- gabinet ch!rurgtt dziecięcej uL
Armil Czerwonej .15, czynny ca- ,
łą dobę tel. 74-14-14; gabinet
ped!atr!I ut Armil Czerwonej
15. czynny od 15-7, w dni wolne od pracy całą dobę
tel.
74-14-14
- gabinet stomatologiczny
nl.
Kopcińskiego 22, ·czynny
od
godz 19 do 7 w dnl wolne od
pracy całą dobę tel. 78-64-83.
- gabinet 9kullstycznv ut. Zapolsklej 1 czynny od godz 17 do
. T,
w dnl wolne od pracy
całą dobę fet. 43-39-72.

-=C

-

Chirurgia szczękowo-twarzowa
Szpital Im. Barlickiego (Kop-

c!ńskiego 22)
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"DZIENNIK WDZKI" - dziennik RobołnlczeJ Sp6łdzlelnl Wydawniczej „Prasa-Kslątka-Ruch". Wydawca: Udzkle Wydawnictwo Prasowe, Udł, uL Sienkiewicza 3/5, Druk:
Prasowe Zakłady Graficzne w Lodzi. Redaguje kolegium. Redakcja: kod 90~103 l'Adź, nL Piotrkowska 98. Adree pocztowy: "DL" · ł.ódź, skr. poczt. 89/ Telefony: centrala: 32-93·00 (łączy 1 wszystkimi dzłalamll. Redaktor naczelny: Henryk Walenda 36-45-85; zastępcy redaktora naczelnego: 84:06-15 I 33-07-26; sekretarz odpowiedzialny
I li !lekretan: 32-0ł-75. Sprawy miasta: 33-41-10, 33-37-47; 11poloozno-ekonomlczne: 32-28-32, 33-10-38; fotoreporter: 33·18-97; kultura I o§wlata: 36-21-60: sport: 32-08-95;
dział łączności z czytelnikami. Interwencje I Telefon Usługowy: 33-03-04; sprawy terenowe: 3!-23-05 (rękopisów nie zamówionych redakcja nie zwraca.
Redakcja nocna:
74-72-01 I 7ł-71-30. Ogłoszenia I nekrologi - Biuro Reklam i OgłoszeJ\, ł..6di, ni. Piotrkowska 96, tel. 36-49-TO I al Sienkiewicza 3/5. teL 32-59-11 (za tre§ć ogłoszeń redakcja ote odpowiada). Warunki prenumeraty podają od działy PUPIE KSW "Prasa-Kslątka-Baeh„ oras oclpowied nie urzędy pocztowe.
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