.,....

Wydanlel

• •
Wizyta m1n1stra
obrony Austrii

''

12 bm. il1a zaproszenie mil!listra
obrony 11'1.m."od{)<Wej gen. armil Floriana S~wickiego przybył do Polski
z. kilkudniową wizytą ofi cjalni\ miAustrii
m ster obrony Republiki
dr Robert Lich.al. Na warszawski~
lotn'eku woi!ikowym Okęc i e min.
powitał
Lichala I 1ego malżonke
gen. Siwick.! wraz z malżonc;;:ą oraz
.
czl.cmkowi~ kierown·ctw.a MO:"l'.
Tego dn!.a odbyły s:e: r<>zmowy
ministrów obrony obu nafl.stw.
Austriacki gość zlożyl wieniec na
w
żołnierza
Grobie Ni-ezn.anego
Warszawie, odwiedz:ł ró"lvnież najslarS?.a iednostl~ę Ludowego Wojs- I Pra.ski Pulk
k;\ Polskiego
Zmechaniwwany im. kpt. WładyWesotej ·k
słaiwa WvS'OCkiego 'v

Najstarsza ł,lzeta
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Konferencja rzecznika prasowego MSZ ·

I Strajki a polityka zagraniczna
I Czy H~ Koh\ odwo\a\ -w\1vtą w~o\sce?
IM. Thatcher -za miesiąc wWarszawie
a wstc;:pie swej paniedział
kowej konferencji rzecznik
prasowy Ministerstwa Spraw
STEFAN
Zagraoiczovch
na
STANISZEWSKI odpowiedział
„.derowane doń już wcześniej py- łanie o Wpływ sierpniowych strajir6w na i:)olską oolityke zagraniczftą. Zauważył ze wvdarzenia te pozaintęresowanie
nownie ożywiły
iak podPolską w świecie ale nie na takiei pop11larnokreśllł kraści nam zaleźv. ReakC'ie. w
ial'h cnf'i1li~t..; ... 7nw•h 0'11'echowane

były

wisko

~~::::w:atj::: e~~::w:zy:m:::~
1

pem 39 zagranicznej pielgrz:vmki
duszpasterskiej Jana Pawła II w
ramach której odwiedzi on tak:i:e
Lasetho, Suazi.. I llfoBotswanę,
zamhik.
Fakt, że papież odmówił zloienia wizyty w RP A świadczy o rosmiędzynarodowej opozycji
nącej
wobec apartheidu - czytamy w op•1blikowanym w Lusace w związ
lm z pielgrzymką papieża oświad
czeniu Al'rykańskiego Kongresu Narodowego (ANC).

I

:>kreślić
ostrożne.

!

atmo5ferzc i przyniesie wyniki korzystne dla społeczei1sh\·a i pa1i-

(R. ·Sos' teleksuje z Gdyni)

stwa.
W dyskusji poruszano także sprawy związane z funkcjonowaniem

uczelni i szkól

K!e-1 nych. który gośc:J już w So;xic;e,
F,;s- Gda11sku .a .ter.az za:lomow;t o:~
tiwalu Pp.Jslc:ch Filmów fabular- C'.·dy.m. Festi_walo\;e centrum m.e:;c1 s · ę w kroJc<t.w ·e Jeaego Gruzy
- a 1v!ec w Teatrz~ .\tuzycznym.
Oczyw;;c;e sala jest za c:a~na. Do
7~0 m :e.i«c a~ nije pona(] 800 akreJyto »vanvch ~o~c\ w lym_ 150-0S'Ozagra·niczna.
bo\\·a reprezentacja
Na-:z te._t:wal \1·ypa a m:ędzy fe~
Ll \\'alem w Wc->not'c.i: a San Sebast'.:r1. dlatf>~() w:e1u gości ?Je św'ata un1e!.•zcz.a Gd)"i:·e ną swo:m festn·:alo\n1m szlaku. Je1l więc tlocz:n.o. a na pev-1110 najciaśni_ęj bęo
1 dz:·e na do<latko,.,,-vch ookazach R. Polańtskiego i
: na „Fr&ntiku„
1
Bertoluccie~o.
•. O t.atnim cesa„zu„
Podjęte <>statn:o rozmowy zm\e- Tych którzy zawre>szczą fest.iwaloże oba
„okrągtego wym go~cicm informuję.
rz.a.jąoo do spotkania
stołu", otwarły sza·n.sę przyspies.ze- tytuły są j'-lż zakuipione choć n e
S1.ansy te] nie t\·ia'lfomo k:e::Jy wejdą <do repertunia tego procesu.
'
wo1no zmarnowat - głosi przyjęte .aru.
Czy na XIII "festiwalu będz:.e ciestanowi·skio KW RK PRON.
kaiwie? T'ruidno dziś wvr-okować. bo(Dalszy ciąg na str. 2)
\1·iem w<iró..; l 9 konkumowych tytułów ldno.wych ;ec;t aż 17 nieznanotatePe
nvch ieszcze n<>wości
prasC>11·ei do
podczas konfero(\ncii
komisji ~<ekkcyi n <el n· e zgła~.za '10
choć i<'::lno
wiek~~yrh :z.~..;trzez,,ti
Jest \\·ażne n·e ma w konkuns·e
1
(Dalszy ciąg na str. 2\
.. Kró~k. Lim o m : J-o.ści" K.
ślow~k"ego zaczął XIII edvc.ię

wyższych.

(PAP)

:v

Obradowa1 komitet Wykonawczy RK PRON

o

„

z

na1

Tworzeniu koalicji sił reformatorskich i rozszerzaniu platformy dialogu. a także ocen:e svtu.acji spoi gospodarczej
łeczno-policycznej
kraiu poświęcone było posiedzenie
Komite ~u Wykonawczego RK PRON.
Obra<l'Y. w których udzial wz:ęii takie przewodniczący rad wojewódzkich
przewodniczący
PRON prowad.zil
RK PRON Jan Dobraczyński.
do dyskusji
We wpro•wadreniu
RK PRON
sekretarz ~oen-eralny
Star:islaw C'm:f>k scb.a.raktery.zowa!
spoleczną i poliobeoną svtuacię
Stwierdził. ie otyczną w kraiu
becnie trzeba posz,u;l~iwat racjonal- I
nvc!J I n:eszab!onmvy~h · ro2Jwiązań.
formie ·
Ol ..,-;,:! I i r dy' ~lnej
(OSP<ldarez.e} musza odpowiada~ też
po- !
systemie
ra<dykaJoo zmiany w
litycznym nasrego kraju
Komitet Wykonawczy RK PRON
pod.tająJ stanowisko w 6Prawie
jęci.a I rOLSZerzenia szerolciego dialogu sPOłecznei!o .w celu umocnien:a s'I reformatorskich.

I
l

•• •
IZ

i troską, stanomożna
zachoditich
umiarkowane
jako

Bardzo wiele miejsca zajęła na
Pogoda będzie coraz bardziej jekonferencji problematyka stosunków sienna. Instytut Meteorologii i GosWy- podarki Wodnej przewid1:1je w ooolske-zachodnioniemieckich.
kresie od 1.4 do 1~ bm. .dość chłodno. Zacbmurteme utruarkowane,
(Dals~y ciąg na str. 2)
• ---------------------------..---

W 257 dniu roku słońce. wze-

1zło

, okresami dość duże z opadami.
Temperatura maksymalna 15-20 ·
st., a minimalna 5-10 st. Możli- ,
przygrwttowych przymrozw.ość
ka
A
Mis
b
kow. Wiatr umiarkowany okresami I No
1
mery w
wy rana
wo
Carlson si& Anoka
Gretchen
d o.ść. s1-1.n.y, P ół nocny 1 zacho d m.. 11989
f Minnesocie, Wybory . odbyły się w
MieJscam1 mgły I zamglenia.
~MG.w i;irze~iduje_ c;i.o 10 paż- nocy z 10 na u bm. w Atlancie
·
dz1ermka sredn1ą m1es1ęczną tero- City
•
peraturę I opady zbliżone do normy. W drugiej i trzeciej dekadzie - - - - - - - - - - - - - - -

PERSHINGf-H"
I
SZCZAJ IJ.1 · RFN,
s~f:~~f:i~;~ik: tei::i~~~::~ia ~~~= op·U
"

na od 5 do 10 st. Okresami opady
deszczu. Możliwość przygruntowych

symalna od 12 do 17 st., a minimalna od 3 do 8 st„ miejscami
przymroz.ki. Okresami opady.

Odloty

o r:!OdZ. 13
sienew!'iklm

Narodńw .

Jak 9o' nrnrn111wal w oon ed.z.'alek
oo oołu<ln"u ri.eczn I< ONZ „ootkanie tn becl!." k.mtvnu<icia p<r;'ektórP. <>:\bvto
d7.en "<t nlenarr.e;io
s;'ę w «)!)nie w'ec2.nrem w oiY'MO~c· <;7.afó·v <iv...,lnin~ci' [ra'1u i lrakbara \\'Pleial„e!!o i
Ale~o
TI1J
. Tar·ka Azi7,a oraz obu dele!!acii.
KOREA PŁD. Olimpijski płomień, w drodze do Seulu, w pobliżu
<l także orze·l,<fa•~· ' r-i ela "'!lk.retarza
genera.Jnegro ONZ Jana _ El'a~•ona. strefy zdemilitaryzowanej na granicy 11 KRLD.

o godz. 6.07, zajdzie

1

J

I

·

I

„Pershing-2",
Pierw~ze rakiety
które na mocy radziecko-amery-

.
I
ptak~w

kańskiego
usunięte

układu

INF

mają

być

z terytorium RFN, w po-

niedziałek

opuściły

amerykańską

s!e ies:ełl1.!le wędrów
kii ptaków. Ja.ko .jedne z pierw- bazę Ramstein w Republice Fedeszych odleciały na południe bociany ł'alnej Niemiec.
i jeż;.nki, obecnie OJ>U62lczaią rodzinRakiety te zostaną prz.ewiezione
ne strony Jaskółki słowiki. du.dki,
pliszki i inne ptaki owadoi.ierne. drogą powietrzni\ do bazy w PuebrozpOC7Jllą lo w stanie Colorado lub Longhorn
W na.lbliższ;ym czasie
się odloty łabędzi, perkozów, dziwodmych w Teksasie, gdzie zostan14 zniszczokich kacz.ek I innych
ne.
ptaków.
Rozpoczęły

•eninv

prędjtościllt

dochO110 km na godz.
dqcllt do
Swoim przyspieszeniem dystansuje on nawet ws7Ailkie lądowe
środki lokomocji skonstruowane
przez człowieka, bowiem w
ciągu Z sekund biegnie jut z
prędkością 72 km na godz. Tego nie potrafią nawet najszyb.. sze wozy sportowe.
rozwijają
szybkośó
Wielki\
:-::==~~~!.::::.::::::::~:::'.'.:::==
antylopy impala, 80-96 km na
godi. i roZdrałnione nosorożce
SLOJll
56 km na rodz. Nieco gorszymi
MOŻE PĘDZ1C Z PRĘDKOSCIĄ
biegacza.mi, ale groźnymi dla
40 KM NA GODZINĘ
człowieka są afrykańskie bawo 4
ly 4~ km na godz. Z taki\ saWbrew powszechnemu mn!emą prędko§cią mogą też pędzió
ma.niu, słoń mimo olbrzymiej
najszybsze pt11okl świata - struwagi wcale nit' jest powolnym
sie.
pr.i:eproiwierzęciem. t>omla.ry
wadzone w parkach narodo4,5-LETNJA MISTRZYNI.„
W.Vl'h przez uczon.vch zimbab!."'uten
że
wvkualy.
wań~kirh
z Kujbyszewa
Lena Dembo
waząą
l'zworonóit.
1,„~kńrnv
tdobyła tytuł szkolnego mistrza
potra."'
ł ton
nrz1>eięfnie ok.
turnieju szachowego, otrzymu'7il'e " l'rędkością 40 km na jąc dyplom bono ·owy za zwycięstwo w zawodach szachowych
god-iine.
w obozie pionierskim ,.Iskierjest oczywiście
Najszybszy
crPpard, któn tJOtrafi pędzić z• ka". Nie bvloby w bm nie
z

Oorae.

(zg)

urzędnik6w

ZUS.
Z

doniosła o
Niedawno . prasa
dw6ch nowych
form pomocy 1połecznej. W . informacji czytamy m.in., te „pomoc t• może być udzielana takracuJącym", co wyże osobom
nika 1 faktu, li „coraz częściej
pojawiają się przypadki popadania w biedę ludzi, których
wynagrodzenie nie wystarcza na
zaspokojenie podstawowych potrzeb zyeiowych".
Ot6z wydaje ml się, ze było
by prościej; mądrzej i bardziej
wszystkim
etycznie zapewnili
pracującym wynagrodzenia wyttarczające na tycie, nii dawaó
w ramach
mllieJ, a p6tnleJ,
„pomocy" doda.wali; korzystając

bchodzą

Dy ·.urn. s. noptyk
w dniu d'ZisleJszym przewiduje
dla Lodzi następującą pogodę:
zachmurzenie duże I umiarkowane. Okresami opady deszczu•
Rano możliwa mgła. Temp. maok. 18 st.
ksymalna w dzień
Wiatr słaby l umiarkowany za'
chodni.
O godz. 19 ciśnienie wynosi988,3 hPa ('Ml.3 mm Hg), a
temp, 14,4 st. c.

ło

Z kalendarza wydarzeó
Ur. M. Mochnacki polityczny, publicysta
Wyzwolenie Lom:iy
Albania występuje 11
Układu Warszawskiego
1938 - Pucz faszystów suclee·
kich.
1803 -

działacz

1944 1968 -

obie
łwiadomiły

ezu.

myśl

by dzieci u-

rodzłćom

życia płolowego.

t&,femllłce.

tej 1ameJ Informacji do-

wiadujemy się, żo do zasiłku
będą uprawiono osoby „pozostające na utrsymaniu rodziny,
niezdolne do
a jednocześnie
dojeśli
pracy",
podjęcia
rodziw
osobę
na
chód

wprowadl:enłu

Białe bociany spedzaJllt lato w
Europie, a na zimę odlatuJ11t do
Afryki. Najkrótsza droga na
wiedzie
kontynent afr7kaliskl
prze7 Morze Sródzlemne. Okate płata te
zuje się Jednak,
nigdy nie Oddalają sl~ zbytnio
od brzegu ł dlatego muszą oble- rać znaczriłe dłutsze trasy.
By dotrzeć do miejsca zimowania jedne bocianv lecą nad
kraJ6w _ BHsklego
obszarami
Wschodu, inne decydują się na
przelot nad Cidnlnl\ Glbra1tar1kl\.

pośrednictwa

11

te
dziwnego, gdyby nie fakt,
młoda mistrzyni- ma... 4,5 roku.
Jej mama - Nadieżda Fomina
sportu w szaJest mistrzem
chach, srebrni\ medalistk11i ,partakiady narodów ZSRR. OJelec
- Władymir Dembo Jest rpwnież doświadczonym szachistą.I
!\lała Lena ~r~ w szachy niemal
„od urodzenia •
DROGA BOCIANOW

o

Eurenla, Apolinary, Filip, l&n
Humbert

NaJwytszy

antylopą

zaś

!8.56.

'~rJ:i~niid tr~~~~~u~t. ~a~&r;~~~

Spotkan'e m nistrów ~-praw zagranicznvch [r<10u i ltal\.U odbędzie

mi,ości

Najpierw. o

podkreślali

nadzieją, że „okrągły stół„ PFew konstruktywnej
L1ędzie
bicgać

t

państw

.Szefowi-e dyplomacji
kontynuują rozmowy
się <lz'~ (13 WTZ~śnl11).
w
cza~u m;f'i.st"Ow€C-O

I

,

Uczestnicy spotkania

<>bota ;_ 17 wrzcln:a, godz. I znany aktor I &ut« tekstów
al. , Janusz Rewiński). Janusz Rewiń
15.30 - stadion p,t·zy

·goS1)odarzem
Unii. Info.rmowa1iśmy już ski bedzie równici
w:eJoktotnie na lamach na-1 calej imprezy.
Kiedy teil1 poje<lyinek zako1\czy
imprez:e
szci gazety o \\.-elkiej
rozrywkowo-S>oorbOwej . nad którą •. s:ę będz.iemy śwfa.d'kami rywa]:i~
redakcja. 1 cji parodystów. A petem dOjdz:e
patronat 1 obięla nasza
Przez cz.tery godz!ny b~ie ro-ożna do at~~kcyj.óe~o poj~'{nku l;epreucz..estniczyć we w;ma,n:alej zaba- zentac.i1 Pol9k1 <lz!enrnk.arzy 1 .ak, torów. Le!izek Jezierski, który je.>t
·
wie.
I opiekunem •• żumalistów" oglosit już
.
.
~a początel• m_ecz m_uz,~·c~uy po.- 1swój s:kla·cL Bie-dak zrozumiał wrerru.~dz.v ze P.olan11 „n.a.im 1 „~01- nc'e, że p 1·aca selekcjonera repren'e
ba (gosp()darzero, t~1. e.stra<ly i~s~ , zentacj : Wojciech:\ Lazarka
~- ./· K1.fo 2: l...ód~k1e1 R:°~glosn1 jest taka łatwa. _l\ledytowal, przvpo,s.-1 ~? Ra·d·a) otaz WOJciechem . mierzał ludzi pióra i mikr:>!onu do
,.Skaldo- 1po.szczególnych poz\'cj i i napra\\dę
G~so,vsk1m .1 zespol!lm
•
•
·
wie" (na teJ estrMlz:e będz . E' ..rzą- 1
(Dalszy ciąg na str. 2)
dz'ć„. jeden U? „ kautów p;~·nych". l

Łodzi

życzliwością

Iran --Irak

P ·'l3~t>

S

z gronem uczonych

12 bm. członkowie Biura PoliV-''''~,
_ ~ tycznego, I sek\etarze KC PZPR:
.
tk · w · i h
·
dh ł
S!'Józef Czy rek i Marian OrzechowY. o su~ spo arue . OJc ee a ~a1·uzelsk1~go, Rom~
~ ski spotkali się z licznym gronem
: : Malino~skrngo, Tadeusza. W~tolda Mlynczaka, pod~za~ ktog omó~1ono :;pra":'y zw1ązao.e z. dal.szym umocnieni.em I ~I uczonyi:h polskich, reprezentująSI cych zróżnicowane orie nt;i.cje świawzbogace~1em SOJUSZmczeg~ wsp?ldz1ałama P.ZPR, z~.L 1 SD.
S. topogląclowe i polityczi c.
~astępn1e odbyło się, posiedzenie CentralneJ K'.om1si1 Wspó łd::.1ałama PZ~R ZSL 1 SD z. udzia~em sygna.tarn~szy deklar - ~I w centrum uwagi uczestników
. n ~ 1 wielogodzinnego. otwartego, ·partCJl w sprawie PRON. W Pp~1edzem'? ucze~tm~zyh:
~ I nerskiego i szc~ercgo spotkania.
-;- ze strony PZPR - Wo~c~cch Jar uzelslu, Jozef Czyrek, Ja
S podczas którego wypowiedziało się
,
.
Głowczyk, Bogusław KołodzieJczak:.
- ze strony ZSL_-: ~oma.n l\.1al?110\\sk1, Joief ~uk_ul_ka, 'T~: S ponad dwudziestu ut:zonych, znalnzJy
deusz Sulacho11sk1, Kazimierz. Fortuna,, Uogdan Krol~."sk ~ ~ się fundamentalne kwestie spolecz~ i no-gospodarcze i polityczne wspól- ze st.reny SD -:- 1:adeus~ Witold Młync:z~k, Marl'~. \\1e<'ZO
czesnej Polski: szanse 1 perspekty_
rek, Ed~urd :zg1ob1ck1, Afo~zy ~r:l, Stams!aw Słom~
wy reform społeczno-gospodarczych
prze
W _posiedzenm uru:estniczyh takze. ~enon Kom~~d~r
wodn!czący Stowarzy.~zenia PAX. ~.1~sła1v Gw1z~z - prze- , § I i politycznych, ale i charakter powodmczący PZKS. W1.ktor L~yk - . w_iceprzewodn~czący ChS~ ~ 1 rozumienia narodowego w zwiazku
~I z ideą „okrągłego stołu„ jak.o waPon~dto w posledzemu udział wz~ęh_: przewodniczący Rad.
KraJowej PRO:t;r -:- Jan _ Dohraczynsk1 1 sekretarz generalny ~I runków i niezgędnych przesłanek
~I odwrócenia groźby cywilizacyjnej
.
.
RK PRON - St~~ław C1?se~.
Cent.ralna Ko1T11SJa \Vspołd7<1ał:ima PZPR, ~SL 1 SD zapoz- ~I degradacji Polski.
~~
oała się z sytuacJą społeczno-polityczną w kraiu.
Wyrażono zaniepokojenie wobec tych tendencji i faktów, kló- S ' - - - - - - - - - - - - - - .
•
• •
re zagrażają linii dialogu 1 porozumienia, komplikują wysiłki ~I
w porzadek pracraz
na rzecz uzdrawiania
·~I
stanu.
TacJę
polską
w
wny, w ład ko.nstytucyany.
ł
Jednocześnie potwierdzono wolę kontynuacji wspólnych wy'
i,
siłków na rzecz poszerzenia płaszcz:vzn:v porozumienia naradoU
wego, .mając.eg~ na celi;i ~rzezwyciężeni" zjawisk kryzysowych, ~
1
przyspieszenie 1 pogłęb1eme procesu reform, pomyślny rozwój
Tysiące ludzi powitało pap1eza
(PAP)
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
~ Jana Pawła II. gdy w poniedziałek
rano przybył do Bulawayo - stolicy

0

odkryli karty o Zapowiada
się wielki mecz o „Bajm"
W. Gąsows.ki i „Skaldowie"

zł

·iSpotkanie J. Czyrka i M. Orzechowskiego
.J

~

15

zr wki

e
~,,,,,,n
12 b

<5 L ..Jezierski i K. G6rsld'

Cena

(PAPi

War zawv.

~
S

J
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nie nie przekracza 90 proc.
najnitszej emerytury, czyli 9
tys •. zł. Wysokośó zasiłku w takiej sytuacji wynosi również
9 tys. zł. Tak więc, jeśli ktoś
nie może pracować I pozostaje
na ufrzymaniu rodziny, w której dochód wynosi Ił tys, zł na
dostanie jeszcze 9 tys„
osobę tzn. w sumie będzie miał 18.
w analogicznej syInny
Ktoś
tuacji, alo mający miesięczny
dochód w wysokości np, 9100 zł
- ni-e dostanie nlo.
A swoją drogą, jeśli llajnlt·
sza emerytura (a więo nie zasiłek, tylko pieniądz" w y p r a~ o w a 11 e w ciągu kilkudziesięci'u lat) wynosi 10 tys. zł, to
co tu '" ogólo m6wió 0 opiece
'
społecznej...
ANDRZE.J BECK

Uśmiechnij

me '

- Aleł Jurku, zosta1w tę tremę. Dziś na pewno nlkt nam nie
przeszkodzi. Nigdy nie umawiam
lię z ~oma na jeden wieczór•••

===============================::::1.._______________,

.

„
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@s~~~~~~~w

.Czt~ry
-nCI
(Dokończenie

ze

ślr"

lJ

oż.dobą le.i części prog.r.am.u będzie
d~ss Pool10n ia 1987 Monika Nowosadko. Po zakończeni u
meczu
będzie moim.a spróbować s-w-y.ch sil

11· pojedynku z Janem Tomaszewskim pny .strz~laniu rzutów karnych.
l

Organizatorzy przy pomi'nają, że
możua jeszcze składać zamówienia
zbiorowe i indywidualne pod adresem Agencja A1·tystyczna „Aria", ut.
Frnnciszkańska lJ/16, 01. 21. tel.
~7-22-:>7. Agencja informuje także,
że w clniach 11-15 września
(w
!{Odz. 10-17) rozprowadzać będzie
wśród uczniów szkól ponadpodstawowych ulgowe bilety w cenie 500
zlolych. Tam też można
składać
·zamówienia zbiorowe i indywidualne. P1·zypominamy, i:e cały dochód
z imprezy Ptzeznac7.ony jest 11a rewaloryzację zabytków na ul. Piotrkowskiej i bu.dowę clomu dla dzieci niepełnosprawnych.
(a.szym.)

sie

sekretarz generalny KC KPZR Micbaił Gorbaczow udał się do Krasnojarska,
miasta położonego we wschodniej
Syberii.
. Podróże . radzieckiego pi·z»v;ódcy
po kraju stały
si~ tr:;dycj1 od
kwietniowego plenum KC KPZR
(1985 roku). Ich celem jest zapoznanie się z sytuacją w różnych regionach kraju, przedyskutowanie
najważniejszych problemów przebudowy nie tylko z lokalnymi organami przedstawicielskimi, gospodarczymi i partyjnyl'ni', ale także
za zwykłymi robotnikami.
~--

\\Y C.:otlblllS
Polski rozegra towarzyski mecz z • "RD p,,
sobotnio-niedzielnej, siódmej koleJ·
ce ekstraklasv trener '''· Lazarek
powołał do '1{adry mi to s1Jotkan!e 19 zawodników
Zaalazlo się w aiej trzeeh piłkarz,
wvst!lpujacych w klubach
zagraniczn~·ch:
W. Smolarek, . R.
Wójcicki i A. Iwan. Tym razem
nasz selekcjoc1er z'r~yg:iowal z W.
Matysika, bowiem w tym dniu
jego drużyna .\ uxcrre gra ważny
mc~z w ekst1 aklas:e
francuskie].
Xie wystąpi takie. jak to nocząt·
kowo plauo1' al sobif' W. Lazarek,
Z. Boniek, klory zaK01icz~ł zat,·od·
nkzą kariPr~. ~to ctz'e1 ·iel.1astkB

wśród

Pech J.

•

Nowe twarze na olanszy
Odbyły
się
t11rn:eie kla'>\'f1kacyjne -szermiercze- senioró1y i iu·
niorów młodszvclJ. Oto najlepsi w
poszczegól n vch broniach Floret, Iw
biet K M:isiewicz orzed A Kuli·
gows~ą (cbi~ \V16irniar7.)
E:. Chojeclrn !AZS) Wśród ju11iorek mlod·
szych trlumfowała A. ByC'zko\1ska
(Zjednoczt\til orzed i\l Piglą (Wló·
kniarz) · i A. Konarską (Zjednoczeni).
.
Floret męi.czyz:1 wygra! '.\i. 1'.uran przed i\1 Wachowskim i '\l
Bo.tnlszem (mszy cy
E'.olej.arzJ. a
wśród ;uniorów młodszvch :.1
('i:uran orzed M Grcli,i i R Ostrowskim CwszY,scy Zjednoczeni). Turniei szpadowv zakońc;i:yl się suk
cesem '>7crmierzv Kolejarza. Wy·
grał \V. Supera przed T . Kozar·
skim ' '.\.! Kuranem. który triumfował także w turnieju
juniorów
m!od,•vch
wyprzedzając· swego
kole~e- [\\ubowego M. Bo.rzuchowskiego i R Juchniewicza (Włók
niarz).

wśród seniorów najlepok.azał
się
P.
I\:aczmarek
11·yurzf'<lzaią~ .J Z'emnia.ka i P Ra·
dzimirs~{iego Także szabliści Wtók-

W szabli

S'T."Y

niar1a „::Jtll.•"\ei nil: ,,.1c \\.' t11-r1:Pi :
hn'orów mlorlszn·h
Wygrał P
Raclz'mirs!-.· nn~<l :\l B r:towc;.k \m
. P. Korz,·óskim.
~a

listę

wv 1ików wida~

na :iiej ,areszcie nowe nazwisb
~':rlnmv to mak
że w
\\:oj łÓcl1. ·iego rus?. ·Ja
młodzieia Ob tak dalej.

klub.ad„
praca 7
(wrh1

.........

dotychczaso,vą

~ki bcz1JOśrednio
siębiorstwach.

w kilkuset przed-

Rada Ministr6w

uchyliła

przepiswogosstycznia 1989 r. zniesione zostają upO\"UŻnicnia dla niektórych naczdr!ych org<;nów administracji pahstwowej do ustalania tzv1. br.:mżo
wych warunków. or!l.Z wzorów umów. Oznacza to unieważnien;c 24
aktów tesortowych.
Rząd zapoznał s1ę z założeniarni
ustawy o mieniu komunalnym.
Będzie ona określać zasady wydzielania jego składników z mieniu ogólnonarodowego oraz dyspo-

realizację sy, ograniczające dotychczas
decyzji z 29 sierpnia i 5 wrze~ bodę kontraktową jednostek
n ia, zmierzających do usunięci:i. podarki uspołecznionej. Od 1

przeszkód w sprawnym funkcjonowaniu · gospodarki narodowej.
Wysłuchano

informacji ministrów
prezesa Państwowego Arbitrażu Gospodarczego o wynikach
sondażu, ustalającego organizacyjne, prawne i ekonomiczne bariery
w działalności zakl-adów pracy. W
jcgo·trakcie zebrano opinie i wnio-

oraz

--.-~-··-~--

._..____

~~1~~~1~~e. ~omunalnym
7LNYMł~.JI ~~~~n~~dy
Rada Ministrów wyłączyła z pod-

.

tegoroctnym
5ez.on~e wy poczyn.kow:vm w:cle n:ezbyt pochJebnycb op:nii z':'}?ral: cd wcza ow'.czó11· i tury.stów. związków zawodml")'Ch. a także środków masowego przekazu
~C\spodarze
woje~
wództw. którzy <".korzystali z n10źli wo '·ci wprcm·adzenia tz\I'. <lo;.ilat
do u.slug tm·ystycznyeb s:ęgających
czes.to JO proc cen
,\. c·E;lll zaprezentowania .opinii
bezp.cśre:!n'ch gestorów t~·ch funduszy zor.:an:z.11wano 12 rm.
w
War~za\.\·ie '" Kcmitec!e ds. :\Jl.odzieży i Kultury Fizycznej ko:~fo·
rcncję prasową.
na której .,:·ój
punkt 11·idzenia przedstawi!' Jyrektcr.z.y wydziałów kultury Cizycz..nei i tuTy-styki urzędów woje~vódzkich z Nowego Sącza B!el;ka B'aW

Posiedzenie
se1mowe1 Komisji
Nadzwyczajnej
W ~rodę, 14 1:>1tl. zbierze się
ponownie
sejmowa
Komisja
Nadzwyczajna
do
Kontroli
Wdra7.ania Reformy . Gospodarcz;,j. Po ostatnim jej posiedzeniu w piątek 9 września, poś
więcony ci g.l.ównie wysłuchaniu
ocE:n kolejnych ekspertów i doi·"1dc&;•;, pracowały
wyłonione
pr7oz komisję 4 zespoły. Przygotow:iły juz one swoje wnioski. Wnioski te, staną się m.in.
podstawą
do
wypracowania
podczas obrad 14 bm. opjnii na
posiedzenie plenarne Sejmu.

Podwójny jµbileusz
leona Gomolickiego

0

I

stołu

rzeczn.tka 'prasowego MSZ
Konferer·c1·a
I

·open dla

Podczas
turnieju
na
kortach
Flushing ;\'fpadow Sto<':arz.vszenie

··--J<.~-

_ ~ Do wspólnego

tenisistów

. Mais \\'ilander a1~anSO\\ał na
pierwszP miejsce na liście Jllasyfi·
kacyjnej
najlepszych
tenisistów
awiata. A\\ ans· ten umoilivdło n'\11
zwycięstwo w finale międzynaro·
dowych lJlistrzostw lS \ na kor
lach Flushing Mi-adow w Now~·m
.Jorku. \\ finale imprezy Wilandcr
rozslawiony z numercin 2 poll.onal
Ivana Lf'ndla (nr. l) 1>0 pil'cioscto
wej walcf' 6:4, 4:6, 6:3, 5:7, 6:4.
Lendl r1kupowal µien1-sze miejsce
n~ li~cie> klas·1fikacyjnc.i ocl trzech
lat
Nagroda dla \Vilandera za.
zwvcięstwo
był
czek opiewający
na 250 tysięcy dolarów Tcgoroczny
fha~ był powtórzeniem rywalizacji
tych znakomitych tenisistów sprzed
roku. Wtedy lepszy okazał się
Lendl wygrywająC' US Open po
raz. trzeci z rzędu. Tegoroczn~· rok
jest · jak dotąd- niezwykle udany
dla Wilandera Zwycięstwo w Nov.rym ,Jorku było jego trzecim zwyci<;:stwem wielkoszlemowym.· Poprzednio tl'iumfował w mistrzostwach Australii oraz na kortach
Rolanda Garrosa w 'Pa.ryżu Warto
Ć!odać. że Wilauder iest pierwszym
Sz1vedem, który wygrał US Open

.

ocenił

co OAlfj 1 OOPŁATAMI .TURYSTYC

Ze Smolarkiem, Wójcickim i Z1obrem .
W środę~ 21 wrzosn1a
p'łkarska ri;:preze!1tacja

Biuro Prasowe I1ządu in1or1nuje: 12 bm. odbyło się posiedzenie Rady Ministrów. Rząd

14 bm.

. stawy obliczania podalku wyrównawczego kwoty, wpłacane na Funlei. G :im1,;1rn i Ko;;.z:i! : •.a. Zgodnie dusz Rozwoju Kultury, a także
stwierdzili c:ii, 1ż ijrzv
obecnie podwyższyła dwukrotnie kwoty,
ob()\viąz.uiacym systemie
pra11·no- odliczane od ~odstawy opodatkowa·po::latkowym fundusze uzy"kane z nia pod wl\runkiem przeznaczenia
te.::o po~latku
uchwalanego przez ich na budownictwo mieszkaniowe
mi.~j.sco11·e. rady Jrnrodo11·e i lużą (do 3 mln zł) oraz na inwestycje
Z:iany i c2niony .łódzki pisaTZ i
r'f' .wylączn 'e 111 'e.i•cow·ym potrze-- związane z . działalnością twórcz;'\
poeta LEO~ GOMOLICKI obchobcm, są w praktyoe je:lynym', któ- (do 2 mln zł).
re można swobodnie <pcżytko.wać
Dla zwiększenia skuteczności in- dzi w tym roku podwójny jubidla popra\\'y infrastruktury turys- strumentów ekonomicznych
lVIłyearezyka
przy leusz - 85-lecia urodzin i 70-lecia
tycznei i w-vpoczyinkowej.
podejmowaniu pracy przez absol- pracy twórczej. Te dwie rocznice
.Jtdnym slnll'em •radv naro:iowe wentów· szkól wyżs7.ych i za j.\'O- siały się okazją do wczorajszego,
Peehuwy był sobotni trening dla
tych woie•.1·6,izt1y z pod~tku tego dow:vch C1raz zapewnienia - zgod- uroczystego spotkania z Jubilatem.
Józefa Młynarczyka przed meczetu
nie z.rez:vgnu ja
chyba Ze w ra- nie 7. uchwalą XXIV Plenum KC D·> łódzki1?go oddziału ZLP przyligowym piłkarzy FC Porto z Guimacb dalsze.i. reformy
sy-te.mu PZPR - ich racjonalnego wykorzy- b: li· P" 7 .cdst'awiciele władz miasta
mares. ·a z 1 bramkarz doznał pęk
prawnego
·
Lnan...awcgo
będa .mo- stania
nięc·ia obojczyka i w poniedziałek
w
gospodarce narodowej z &ekretarzem . KŁ PZPR - Grzegly w inny ~'iJCISÓb uzyskhrnć nie- Rada
iostał poddany operacji. W bram- ·
Ministrów
wprowadzila geri:em Misiewiczem, Ministerstwa
z..bę:!ne śrn::lk;.
.
ce Porto wystąpił 18-letri i Vitor
zmiany do obowiązującego s:/ste- Kultury i Szttiki, ZG ZLP, wydawTaki~ jest z,~anie dy~torow z mlr zalrudniania absol;-ventóv . Po- cy. księgarze, literaci.
Baia. a mecz zakoi1czył się wyniSłowa szczereg·o uznania, życze
reg1onow po::lgorskich 1 wybrze- stanowiono ·m. in. ujednolicić (U.o
kiem 1·1.
ża prrekaza.ne
dzierrmikarzom. W trzech lat) okres przysługiwania u- nia i gratulacje nadesłali również:
KC PZPR - Andrzej
tym samym dni•u wojewoda toruń prawnień absolwenckich oraz za- se,kretarz
minister
kultury i
ski anulował swoje poprzedn'.e za- sady różnicowania stypendiów fun- Wasilewski.
Alek,'lander
Krawczuk,
rzą<lze-n ie z 18 lipca br. w SPl'<łwie dowanych dla absolwentów szkół sztuki prezes ZG ZLP - )Vojciech Zu·
pobierania 10 proc. do.piat do cen wyższych i szkół zawodowych.
kro wski.
usJ;ug turystycznych
i niektórych
Rada
Ministrów
podwyższyła
(Dolioticze.nie Ze str. j)
..
towarów o tym charakterze Uczy. kwotę kredytu na zagosoodarcwaLeon Gomolicki związany jest z
n 'ł to. gi:J,yż - jak się okazało - nie dla młodych rnałieństw i osób naszym miastem od 1945 roku. Za
.w Lazu:·ka 113 q:iv:!,a .l'P „. :,;Ro
Do WSlJÓlnego stotu zasif'SĆ trze- prav.mic:y z Urzędu Wojewódz,kioego samotnie wvcbowu jqcych dzieci do swą twórczoś~ wyróżniony został
Bramkarze: Wandzi·:,, J-0j.ko.
ba jak najszybciej - bez warunków oraz Urzędu Radv Ministrów ta- 300 tys. zł (tj. o 100 tys. zł więcej m.in.
nagrodami
Wydawnictwa
Obrońcy: Kubicki. R \Varzycha
wstępnych i bez żadnego ograni- k'e działanie UJ2mali za bezpcd.sta.w~ódzkiego, nagrodą m. Łodzi oraz
niż dotychczas).
Il. Wójcicki O Łuka->ik. D. Wdowczania tematów. Z gotowością do ne, jako stanowien;<>
swo'stego
nagrodą I stopnia prezesa
Rady
czrk. P Król. P Czachowski.
(PAP) Ministrów.
p..-:iszu.k.iwania komi:;romi&'U. Wyra- prawa mi€'i.sc:Owegn.
(PAP)
Rozgrywąjący: \\"
Prusik. ,\
W najbliższym
czasie bogaty
żarny nadzieję, że tros'.rn o w s p ó l - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -.....----~
Hudy K. Warzycha. J. Urban . . \.
j :wórczy dorobek pisarza - przypomne sl'.!r~wy ?}C~'ZllY p0zwcli Prz·e- 1
Iwan, R. Tarasiewicz.
ZJ'.1-vc1ęzyc rozm-ce.
:"<a11ast11icy: J Furtok, R. Ko!!;ecnim m.
NadaL będziemy 11·.!µiernć· · każdy
.
. lnijmy.
i n. studia z pogranicza wliteratury
k'. \\" Smolarek, J. Ziobcr.
11· ·siłek: zt1].ierzaiący do posz/wn :a
P!llsk.iej i rosyjskiej,
Tak więc tym razem w kadrt.e
aktywnvch
zwol.enników
kri;gu
.
.
iw legendy łódzkie, wiersze z okznalazł
'>ię
tylko
jeden piłkar7
(Dokonczente ze slr. I J
~tyczu1u. b.r., podczas vnzyty 1y ;Pol- res u oku nacji
liczne powieści. a
gruntowne.i
przebudowy pclskiej
pierwszoltgow~·ch klubow łódzkie.n
sce
wicekanclerza
1
numstra wśród nich także o Loitti - vv-zbogo;;oodarki i głębok.1eP.o Tef<Jrm0:1·aJ, Ziober z LKS. Kadrowicze zbiopublikacje spraw zagr.ahicznych . H. D. Uen- gaci się o trzy no\ve książki. któn'a svstemu .sprawowan:a wladzy. wolały ją oczy w i 'cie
ra się · 15 bm. w Poznaniu a po
PTW i
Tak bowiem 11·idzlmy naszą oby- pras~· RFN zapowiadające odwoła schera pOdJęto decyz,1ę o powoła· re ukaia fic nakladom
'
badaniach lekarskich rozegrają towatels.kią powi11ność i na'ize ucz.e- nie wizyty kanclerza Kohla w na- niu trzech Specjali~tycznych komi- C~ytelnikR.
warzyski
meez z reprezentacja
szym
kraju.
Dyrektor
Staniszewski
sji
mających
przedyskutowac
·castnictwo w nowej szerokiej koall(je)
Wielkopolski. któr,y odbędl:ie sie
PRL-RFN i
cji sit na rze'.'.Z postępu i i:>rze- wyjaśnił wiele towarzyszących temu łokształt stosunków
17 brn w śrei'nk,
rewizytę
polskiego
mian.
(PAP) wydanemu 'l'•ątpliwości. Oló:t w przygotowac
ministra spr a w zagranicznych
w
Bonn. W jej trakcie zostałby usta- I
lony dokładny termin przyjazdu do 1
Warszawy H. Kohla. Jak wiadomo
NA. ZAPROSZENIE Ogolnopolskleminister Olechowski nie odwiedził
Iio1~itetu Pokoju 1~ bm. roz.110·
jeszcze RFN, nie ustalono wiP.c ter- go
Clęła wizytę w Polsce delegacja zaminu podróży kanclerza. W tej sy- rządu Iederalnego Partii Zielonych
Ale te.raz. z.akot\czyl.a si-: 'Pierwsza tuacji dywagacje o odwołaniu \Vi- z RFN, w &kbdzie
(Dokończenie ze 6tr. 11
której znaleźli
Zawodow;r•.11 Tenisistów (.\TP) poinnaprawdę wartego
11wagi . t1Jmu projekcja, oc.U!k~wany „Krótki film zyty, która nie została jeszcze do- się także deputowani do Bundesta·
J'ormowato o rozwijającym się kon'
K Sowit'lskiego „Pantarej". j3ar- o miło5ci". Myślę że z równym kładnie zaplanowana, są
bezpod- gu.
W sletlzibie 01\.P odbyło się spotflikcie wś1·ód zawodników. 85 tedla· tego filmu powod:zeiniem, .a równie bliski ·e- stawne.· '
d.ziei przychylna
.
k:111,e
gO'Sc1
z
przedstawicielami
róż
nisistów znajdujących się w c;zobylby tytuł
była ·aecy.z.ja komisji kwalifikującej lłtanowym praw<:tom,
nych grup i ruchów pokojowych w
!owej setce rankingu św iatowego
na resU.w.al do San Sebastian gdzie „N;e tak.i krótki (90 minut) film -O
Faktem jednak jest. że nastąpi Polsce.
wystosowało list. w którym infor·
„Panta.rej" niebawem poiedz'ef.Szef poclglą<laniu". Podglądaną ;est. ;ak ła zwłoka w pracach komisji, ale
muje o planacl1 rozpoczęcia od
programowy · festi;rnlu si'-witował zawsz.e robiąca \~Tażenie. Grażyna wizyta kanclerza RFN. w Polsce
12 B.1.
W IVARSZAWIE,
przy
1990 r r10weg" cyklu imprez te_pn;ed głów
pvtan :.a zdaniem: N'c l':vk.lu·czam Szapolowsl,a. podgląd~• ją Olaf Lu- powinna być .,szczególnym
w~·da rondzie Waszyngtona,
nym
"ejsciem
i.o
[Jarku
1m.
Padere·
nisowych niezależnego od~ dotych·
i:iomyl2k nasz;ei komis.i' o.elekcyj- ba.cz8nko i :nn L
rzeniem w stosunkach
dwustron
wskie.go odslo11ię1y
został pomnik
czas przeprowadzanych Po111formonej :\1;ejmv nadzieję U> nie zidarzą
nych". dlatego trzeba ja przygoto· w1elk1ego
mu~yka 1 męż:„ stanu, howal o tym prezydent ATP. Brian
Siła 1\'yraz.u nagrodzone!lo w Can- wa(· bardzo starannie
~:ę· onę
iurorom.
11-os.obowemu
Dvr.
Sta- norowego obywatela Warszawy I;::·
Gottfri<>d i dodał iż najprawdopo~kla<'lowi. orz'-'wod:1iczv ub:eglorocz- nes. a startującego takż.e w Gdyni niszewski' iapewnil, że Polska
nie oacego Jana Paderewskiego. '
dobnie.i wsz.,·scy t'zotowi tenisiści · 1w laureat .Jam1s:?. Zaor k' \\"er- „Krótkiego Limu <> zabcjan:u" mi- zrobiła i nie robi niczego, co by
znajdując;.· się na liście rankingo
\V PONUiDZlAL.EK
w
Genewie
aykt zootanie po::l jęt"
n '.em ar w mo atrakcy;no~ci tematu n'e z-0~ta mogło ją opóźniać.
rozpoczęto się drugie spotlrnnie ra•
we.i cło setnego miejsca przyłąc1.a
choć zapomęsk:m gron'e bo w jut'y ie.st tyl- la przebita. Fleżyscr.
dz~e~ko·amerykańsktej
specjalnej
kosię do pozostałych
'ie udało sic
11·iadany.
jeiSzcze
n:e
przyjechał
ko ie·clna kobieta - Dorota Staii11·
Dziennikarze pytali też o
pobyt m1s~1 ds. kontroli, utworzonej zgodbowiem dotąd dotrzeć do wszysto tycb
ska. Obok ri!mów· kinQwych. ·a do 11·ięc nie będzie dyskusji
w
Polsce
izraelskiego
ministrę nie z radziecko-amerykańskim po~o
kich gracz.v europejskich.
konkursu wybierano spośród 3:5 fil- f:Qmach ani całym <)ekłllogu reali- Ariela Szarona. Rzecznik poinfor- z111nieniem o likwidacji rakiet śred
mów Zl'ealizowanych
11· ubi eglym zowanym przez _K. Kieślo\\·c;k:ego.
mował
że przebywa ·on
wyłącz- niego i krótszego zasięgu.
Chęć zorganizowania oddzielnych
roku . stanie jeszcz.e 7 t)•lulów tenie
jako
turysta.
który
7.wrócit
Jl.ZĄD PREZYDENTA Reagana doimprez tenisowych jest efektem
G. Szapołowska. Ltosobienie sek: u
lew!.zyjnych zakwalifikowanych EpOsię z prosbą o polską wizę.
by prowadził do ponad półmiliardowe
konfliktu między ATP a Radą Prośró::l 15 zE(łoszonych
Przez. 7 dni 11a polskim ek.ran!e pojawi się ie- móc odwiedz ić
miejsce
śmierci go zadłużenia Stanów Zjednoczonych
fesjonalnych Zawodników ..
projekcje trwać będą w k'm:e fes- szc~ w roli matki w filmie „Ta- swej rodziny w ONZ i innych organizacjach mię
Oświęcim.
tiwalowym Po I? godz.'n na dobę, bu" A. Barańskiego. . Spodziewadzynarodowych, utrudniając w znaci1Wśród
tych, którzy proponują
a do tego dodać trzeba iesi:c-ze f'l- nych jest 50 . gwiazd. ale na razie
Pytany
o
to,
z
czym
\Jdaje
się nym stopniu ich działalność I unienowy cykl turniejów jest m. in.
1111' z rSetkcii informacyjnej - te, iesz.cze się n 'e ·odmeldowały.
możliwiając
niesienie podelegacja polska na obrady 43 se- mocy krajom niekiedy
Trzeciego $wiata
h•an Lendl (wprawdzie· nie podpiktóre n'e zakwalifikowały się do
sji
Zgromadze,nia
Ogólnego
ONZ
stwierdza ,Agencja Reutera w oprasał si?, on pod listem. ale publiczZa cl1w.i.1J ę kolęjne 11·c~elen:e niekokursu. f'lmy nagrodzone na kradyr. Staniszewski poinforp1owat że cowaniu nadesłanym z Waszyngtonie oświadczył swoje poparcie) .oraz
iowycll
fe;;liwalach
w Bułgarii, zapomnianego :vrttnkowskiego Pi6Z- skoncentruje się ona przede wsay- nu.
Według ocen samych władz ameJimi_ny Connors.
ZSRR. na Kubie \\'egrzech i w cz:yJta przedstawi - A. Kotk<>wskl stkim na problemach bezpieczeń rykanskich zaległości te sięgają oC.zechoslov.·.acji. a takie pro}ekcje w filmie „Oby•watel Piszczyk".
becnie
53! ruin dolarów, przy czym
stwa. Zamierza również:
poruszyć
\V wielu \vypadkach oceny.
rządu
dodatkowe.
Oprócz wymienlooych
kwestie
:i:wiązane z rolą ONZ w
USA
nie
uwzględniają
wszystkich
na w tępie zobaczyri:iY jeszcze film
Odr:ziu~iw~zy magię liczb, wierzy- rozwiązywaniu problemów
zadłu kwot jakich domagają się bezpośred
A. Zutarw.skiego .,Na <>rebrnym glo- my, że trzynasty re~t: w.al odsłoni żenia i szerzej
całokształtu mię- ttlo zaintere~owane agencje f lnsty.
bTe". kt6ry rozpoczynając 1:ie t.uż
\V 24 kolejce spotka1\ o mistrzo·
gospo- tucje.
obl'-cze ro- dzynaroc;!owych stosunków
pr:ood póinora
;>;amknie pien1·szy godne .uwagi widzów
stwo lJ ligi bokserskiej nie zano·
darczych.
·
di'i?t1 fesf,iw.alu.
dzimej produk'.cii r:lmo11·ej.
towano większych niespodzianek.
RADZIECKO-A~ERYKAJ!i<SKIE spoProwadzące w tabeli Zagłębie Lu·
Pytany o wizytę premier Wiel- tkanie •na temat prawnych aspekbin pewnie wygrało wyjazdowe
tów
dwustronnego - pierwkiej Brytanii w Polsce, dyr. Sta- sze whandlu
historii dwustronnych stosunspotkanie z Szombierkąmi w Bytoniszewski
potwierdził. ·że
pani ków - rozpoczęło się w poniedziamiu i tym samym przybliżyło się
Margaret . Thatcher przybędzie do łek w 111oskwie. Biorą w nim udzi.tł
do bram ekstraklasy. Kroczące tuż
Warszawy w połowie paidziernika. kierownicy służb prawuYch
wielu
za
nim
„stoczniowe" kluby z
radzieckich i amerykanskich miniGdaitska i Szezecina wygrały swoIn.dagowany przez korespondenta sterstw, organizacji, wybitni uczeni
je mecze po 13:7. w związku z
telewizji hiszpańskiej o możliwość i prawnicy - praktycy.
czvm w czołówce tabeli zachowaprzyjazdLt do Polski króla Juat'la
ARCYBISKUP
Managui kardynał
ne zostało 'status quo.
Carlosa, rzecznik odparł. że trwają
Od ub ..roku trwa w stolicy wy- etc s\voje wygodne służbowe mie- prace przygotowawcze, ale terminu Miguel Obandqy Bravo, będący jednocześnie przewodniczącym
nikai;a·
WYNIKI: Gwardia Białyslok -:siedlanie dozorców. którzy mi- szkania. Kilku pierwszych nie pra- wizyty jeszcze nie ustalono.
guań:skiej komisjt pojedna.ula naro·
GKS Katow e 18:2. Górnik' Knumo wielu upomniet1 - nie wywią cujących gospodarzy domów
wydowego oświadczył w niedzielę, te
zywali sl~ ze swych obowiązków. kwaterowano
rów - o"órnik Wesola l8:2, Walka
również ze ::;ródKAZIMIERZ PYTKO przywódcy contras zgadzają się na
wznowienie rozmów z władzami sanJak się ocenia .aż ok. ·800
war- mięścia.
(PAP)
(INTERPRESS)
Zabrze . Gwardia Łódź 12:8,
dinowskimi w sprawie pokojowego
szawskich mieszka11 jest blokowaGwardia Wroc?aw - Zawisza Byd- . nych przez tych pseudogospądarzy
uregulowania
konfliktu w Nikaragui. „Rozmowy mogą rl.'zpocząć stę ·
goszcz 1~4. Wybrzeże Gdańsk dom6'w.
pod koniec września lub na począt·
Sto.czniowiec 7:13, Stal Stocznia
ku października",
ośwladr.zyl
karNa Pradze Północ zaadaptowano
dynał.
Szczecin
Górnik Pszów 13:7,
(t'pr. zg)
na lokale dla
wyeksmitowanych
Szombierki Bytom - Zagłębie Ludozoraów dawny magazyn. w .któ- • GODZ. 5.45. Ul. Obro:ó.ców Sta· przerwa
w ruchu
tramwajowym
bin 6:1", Błękitni - Carbo Gliwice
rfm zamieszkało 9 byłych gospo- lingradu przy, al. Włókniarzy, Wy- trwała do godz. 15.50.
!ię tramwaju 9/J
było
darzy domów wraz z rodzinami. W kolejenie
18:2' ~
przerwy w ruchu trwają • GODZ, 11.05. .UJ. Rewolucji 1905
tym roku przewiduje się wykwa- przyczyną
cej do godz. 7.
roku przy ul, Plotrkow1klej.
Nieterowanie ok. 20 następnych do23 35 309:151
1. Zagłębie. L.
zorców, którzy
zrezygnowali
ze • GODZ. 11.50, Ul. Marchlewskiego trzeźwy Andrzej W. wpadł na bok
24 33 295:185
2. Stal Stocznia
autobusu
MPK
linii
79bis/5.
Po
udzie.
swojej pracy. Podobnie
wygląda przy ul, Dzierty:ó.sk!ego. Benedykt S.
24 33 287:193
3. Stoczniowiec
lt;.niu pomocy pieszy został zwotnioz ny•do domu.
sytuacja w dzielnicy Praga Połud kierując fiatem 126p zderzył się
24 30 259:221
4. Zawisza
Budżet wojskowy Andory,
księ
nie, gdzie do miestkań o niskim fiatem l25p, kierowanym prLez Da·
23 27 262:198
6 Gwardia W.
riusza K.
Straty wyniosły
ok.
standardzie zostanie
przekwatero- 650.000
23 27 258:200
lf Gwardia B.
• GODZ. 1U5. Ul. Pabianicka 195. stwa pod zwierzchnictwem Fran'li..
233:207,
cji
i
biskupstwa
hiszpańskiego
w
37
wanych
50
rodzin.
Mieszkania
te
23
Wykoleił się tramwaj -3/6.
Przerwa
'J ,Walka
Urgel, położonego we wsehodnich
24 25 248:232
I}
powierzchni od 25 m kw· do 40
• GODZ. 12.2i;. Ul. Zgierska przy w r\lchu trwała do godz. 19.15.
·it Gómik K.
24 22 238:242
Pirenejach. WYJ'IOSi... ok. 10
dol.
m kw zwvkle wyposażone są w ul. Dotncj. Piotr s. kierując toyotą
9 Gwardia L.
Po udzieleniu
• Swiadk:ów potrą01tnia 8-letniego Pieniądze przeznaczone są na zakup
24 22 222:256
centralne ogrzewanie · wodę,
ale potrącll Urszulę '\-1:·
Hl Wvbrzeże
pomocy
lekarskiej
piesza
zwolniono
chłopca
przez
jelcza
w
dll
iu
26.
o;;.
ślepych naboi do karabinów.
sanitariatv i kucbnie maja wspól24 22 216:264
11 Błękitni
rnss o godz. 12.05 na ulicy Zgler·
W dniu święta narodowego
je23 20 208:252
ne.
Na Żoliborzu kilkun~stu wy- do• domu.
12 Górnik P.
GODZ. H.40 •• Kons.tantyn_ów. 111. kieJ przy ul. Trawiastej prosi się
państw
22 ]6 189:251
k\"aterowanych dozori;:ów mieszka 19 Stycznia 18 Pożar strawił dach, o skontaktowa11ie z WRD WUSW w dnego z najmniejszych
13 Górnik W.
174:306
świata
(o
powierzchni
465
km
kw.
24 15
już w dwóch barakach przy
ul· poddasze oraz przyległa do płoną Lodzi. ul. w. Bytomskiej so,
14 GKS Katowice
tel.
i 55 tys. mieszkańców), 8 września
'.!3 1l 172:288
Rudnickiego. Jeszcze w tym rok.u cego domu komórkę. Straty wynoszą 57-16-62.
15. Szombierki
l:p
168:312
T00.000
zł.
Spowodowana.·
pożarem
odcłana została salwa honorowa.
24
11
16
następnych
będzie
musiało
opuś·
116. Carbo
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w czasie przerwy spotkan'a o~\bę
dz:e <;ie· rewia mody i rekl;m1y a
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l:l."łO Pogoda dla mo•- z1.oo
Puntus coutia dunctum aud.
go.wców - «Ud. Józefa WojcJeszczy. I ~I .45 Ignacy Paderewsin - Szkic dO'
, ka (LJ.
13.20 Pogoda dla mózgow
portretu. 22.05 .24 godziny w JO miców
aud. 13.20 Sztafeta Orkiestr. nut" i inf. spot't. 22.i5 Pul~ ,jazzu
Il.OO Koucert.
11.57 Komunikaty. 13.50 Koncert na bi'>. 14.50 Pami~tul
~2.45 cgnac.• Padereu·skf - Stklc ,10
12.05 Magazyn ,.z krafu i ze s'l\•!a- ki 1 wspomnienia
Antoni Slo • portretu 23.IJO Opera t:;god11ia Giu- ·
ta"
12.30 J.l.Iuzyka.
12.45 Rolniczy nlmski . Wspomnienia warszaw
,eppe Verdi _ „Aida" za.1;; Mini»kwadrans 13.00 Komunikaty.
13.115 \ >kie" - _odc, 15.00 Album operow' tura poetycka ~3.50 Boris Via.n
l
Radrn kierowcow 13.30 Słynne
"
15.30 . Polski rock
16.0U Rozw1ą·oaoie wykończmy . wszystkich
obrzydliW·
wertm·:y Ol), 14.0o w i.act
14.05 l\13- •agadki muzycznej IL). tli.o; l\ktual- 1· c·ow··.
gazyn mm~czny. 16.00 Wiad
16.05 ności dnia \L) l6.3u Wiejskie pejza:tuz:vka ; aktualności 17.00 Ten sta . i.e - aud. IL). 16.50 Nowości
łł·I.
PROGRAM IV
ry dolny lazz 17.30 Zapraszamy du tL) 17.15 Dzleła, 0 Ly1e epoki.
18.?.0
,
myślenia 17 50 Orkiestra Studio S-l .. Mary Deal'" ~ ocie •8.30 l\'~ka<'~;i11.0o \Yl•cl. 11.05 „Dom
'wia:". 1
18.03 Wiacl. 18.05 Reforma a rzcm lo
n;v Kl•JI> Stereo •9.30 \\ 1eczót
.~ 11 55 Mvcielski o Pendereckim. 12.'~0 I
sło. 18.20 l<or>cert dnia 19.00 Mag. „z 1· filharmonii.
21.05 >nad. 21.10 \\'ie- „W Jezli:iranach'' ">dc. i3.C0-16.20 P•>kraju 1 ze swiata
19.25 CJ1wila mu- czorne· reflek•je. 21.l5 Od ragtlme'u południe młodych
16.20 Symfonisa
zyki. 19.30 Radio clz1eciom· .. Kub<Jś do
w1ng'u. 21.20-1.00 \\'ieczór !ile-; l<las»ków wiedeńskich. 17.10 Geogt.i
P1ichatek' 20.00 Wiad 20.07 Na mar
racko-muz,-czny.
.
fia ·dla kl. 1ic•.. Nasze środowisko'".
glnesie wvclarzeń. 20.JO Komi.mlkd· '
17 40 11• ludowych rytmach.
n.50'
ty Tot.aliz~tora
20 15 ·Koncert ż;v-1
PROGRAM HI
Widrwl<rąg. 18.20 Chwila muzyki. 18.~5
"zef1. 20.40 W !<"liku taktach
~0.4!:
I .Język łacińskj (27), 18A5 Chwila m,.1Z. Domino „Bukowa polana"
fr.
I 1.00
Sa sprawy. l I IO Folk
'v zyki. 18.50 StudiP ekspertów „Dz,ś
21.00
Komunikaty
21.05 Kronika 1 pi~':'.lce ... lJ.20 George Orwell _ ;.Rok pytanie -;- C:ziś odpowiedź'' - „C_h;sportowa.
21"30
Klasycv opPretk1
1984 . I „30 I\ stylu koncertu1ącym mia wokoł 11as" - aud. z telefonicz22.00 Wiad. 22.05 Na różi1ych , in12 oo !5erwis TrójkL 12.05 IV tona,cji. nym udziałem słucl1aczy tel. 44;?2-71 ;
~trumentach. 22.15 \\'ieczorv chop1
TrÓJkl. 13.00 Alistair '.\'IacLean „Ko- 1 czynny w godz. t8--19.30. 19.30 ,\ iad.
nowskie. 23.00 Dziennik 23.30
Jazz I mandnsi z Nawrony' odc 13.10 Pow·: 19.'35 Lekturv .. Czwórki" - . religie
dla wszvstkich 23.55 Północ poetó n./ tórka z rozrywki. 14.00 Muzyka na' świata -r ymskiego·-. l9.45 NiP. ty!k•>
21
·
pointach. 15.00 Serwis Trójki 15.05 1 liallacla. · 20.10
Rozmowa
z WikPROGRAM n
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pol~ .
,
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noca.
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12.0ó Muzycrn:; non-stoi). J 1~.50 George Oi;l':ell · - „Rok I9ar· · •2:i.3o Wiad.
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12.40 Tema tv ' rezonansem re- I odt' 20.UO Cały ten rock. 20.45 'Igrui- I noca.
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amy gorący okres dyskusji, w którym nieustannie ·mó. wi się o „okrągłym stole", „POLITYKA" przeprowadziła specjalną . ankietę pt. ,;Z czym do stołu", na
którą odpowiedzieli profesorowie Aleksa;ider Gieysz·
tor, Mariusz Gulczyńsk,1. Mikołaj Kozakiewicz, Andrzej Stelmachowski, znany działacz katolicki Stanisław Stemma l Jerzy Turowicz, redaktor naczelny „Tygodnika ~wszechnego"
( oraz Ryszard Wojna. Py tania ankiety:
f :,1. J:tkie tematy powinny być - Pana zdaniem ..._ przed- '
niiotem dialogu r;i:ąd -' środowiska opozycyjne?

M

Zmienić filozofię rządzenia!.

Pana zdaniem - opo:i:ycja. może stać się częścią
struktur państwowycb w Polsce?"

2. Czy -

składową

Ograniczymy 1>ię tu do odpowiedzi dziennikarza i posła Ityszarda Wojny, albowiem wydaje się najbardziej oryginalna,
uwzględniająca aspekt międzynarodowy:
„1. WIELE przemawia za tym, iż przeobrażenia, jakie zaw systemie politycznym Polski Ludowej zmierzają do
ustrojowej akcepCac:ii istnienia opo:i:ycji i włącHnia jej we
1\'lipółpdpowiedzialnosc za państwo. Przedmiotem rozmów \\inny
byó zatem graui,·e tej 1H1pólodpowied11ialności, :iaró1' no n:.
płaszczyźnie polityki ne11 nętrzuej, jalf i -iagraniczuej.

chodzą

,(

~(
)

k\\e:.Lit.- stosunek do któ1ej byli>~
miarą politycznej dojrzałości opozycji, Jest ja ue ustosunko wanie się do wspólczc nej polskiej racji stanu .. Tylko Polska
przyjazna Związkowi Radzieckiemu i uważana. przczcn za
solidny element jego systemu bez1>ieczeńslwa, ma. szansę poprzy dzisiejszym ukłakojowego rnnvoju. Gdyby Polska .:r.ie sil · na świecie - zeszła z drogi przyjaźni z ZSRR, zmusił1tł>Y Moskwę do fundamentaln ej zmiany radzieckiej . konceJ>di bezpieczeństwa. \\' przeszło'ci cenę tego za.\1•sze płaciła
Polska, SądzP,, że ta część opozycji, która odwo'luje , sii; do
rodowodu narodowej demokracji, dołnze rozumie istotę i wa '
~ą tego problemu.
.Jedną

t:

najważn1eJszych

2. T .\K, g;d) ż tylko "i.twcza5 ·przedstawil'il' le sil opozyc~ j .
sianie dać dowody odpowiedLialuośd, otrzpuu
wspóloddzialy wauia pJ'ZY 1>omo1· ' lel{alnyC'h in·
strumeutów nad. ku n:l przemiauy w pań~l\\ ie".
u~· ch bt;tlą w
jąo możli\\o';ć

tt'I
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„ ŻYCIU WARSZAWY." natumi ast zoajd j my "roz1uo u~
Ali cji J\latyn l-Bonik z doc. Stanisławem Gebetlinerem
z UW. Oto fragmenty wypowieditl S. Gebethnera:
,;X ane bad mia po~ . bot·cze I poreferendalu e J?O kazały !edn11 uiepokojac11 tendencję, którą potwierdziła. pogłębiona
analiza. ' tych danyl'b: te ludiiom obojętne są procedury demokntyczne takie jak wybory cz3 rl!ferendnut. Po prostu trak tuj:\ je Jako rytuał syruboll~zny. Referendum I ostatn~ wybory do rad narodowych nie budziły większego zainteresowania, nie przykuły uwagi większości społeczeństwa. Ludzie bo- .<
' wiem coraz bardziej przyzwyczajają· się do tego, ie spra\Y<: >•
można ułatwić tylko przy pomocy strajku czy akrji protes- ~~
tacyjnej. 7Aimiast więc uzdrowić cały mechanizm życia spo
łeczno-polit-ycznego, zamiast zrealizować siu,i;zną zasad-:. 7eby
pogl<;biamy t
gospodarka nie była aren~ walki polityrznej ~ł
"~~kk~
(
Dla lego postulat pluralizm u Z\~iązko\\ ego, r:i ''et n<i ,poziomie zakładu pracy, chociaż odpowiada oczekiwaniom pcw-

\~
1

Nie ma chyba w Polsce czło
wieka, który nie •zaznałby uciąż
liwości biurokracji, Gąszcz przepisów, w dodatku często zbyt szczegółowych, a nawet wza.jemnie lię
wykluczających reguluje drobia:r:gowo nasze życie od urodzin po
zejście z ziemskiego padołu. Spę
tani są nimi . wszyS{;y od uczniów
po emerytów l rencistów. Paralihamują rozwój
żują gospodarkę,
nauki. wyciskają swe' piętno na
kult urze, Nie ma dzledz:nv, którą
udałoby si ę obro ni ć przed · wszechmo;,nym wpływem bi urokracj i.
P rzep isy ~o jej hroń Grożns i
<l o:. i· w a. Swiadcząca o w:ładzy u1:isty tu cj 1 Włada.iii.
• zęd u , . hi1ir a
cy n: a a :u istrzam i w swym rnwodzie. Jeśli chcą, potrafią stłamsić
·._
stworzyć d7- <
każdą i:licjaty'l':ę.
si ątki przeszkód formalnych, un ie·
mcżl i wiajacych wydanie pozytywnej decyzji. Zniechęcić najbardziej
a l-: tywnych do jakiegokolwie k działa :iia . Prz :1-·kłady wyda ja sii: zbyteczne Jest ich dost ateczn 'e dużo
wokó ł każ d ego z nas. by trze ba
hy! o d ok11 me ·H owv1ć 1ja'.L„s\:o
Lik w :dowa:i y pne p:s n: e m·1 l ~a
w pos\3('j icO~ y ch•n ' a!'t odży w a
wego. ~a ni c zd aly s 'ę , i~k doty..cilc1as. "'"szelk oe kom isje, ze;;pL>ly, kam pa ni e i ak cje rnaj aC'e o g:-<1z ro!\ u na rok
n :czyć narasta ;ącą
pap' erków, ;n strukcji, zala win ę
. rządzeń , programów„. Niemal;i. 'dn ę za ta ki stan r zeczy, zwłasz cza
pono i
go ~ podark!,
w dziedzin:,

M

.

~

.n ej części społeczeństwa, ntczego nie załatwi. Dopóki bowiem
nie zmienimy systemu politycznego, to ciągle na terenie za·
kładu pracy będzie toczyła się walka poliLyczna, bo nie ma in nycli kanałów, innycli procedur realnych niepozorowany ch do
ujawniania sporów, do rozwiązywania sprzeczności. Walka jest
wynikiem istniejących konfliktów, i nie da się za.dekretować,
' eby ich nie było. (••. )
Sytuarja obecna wymaga radykalnej zmiany prawa wyżeby wybory były autentyczną konkurencją
borczego tak
'tliędzy kandydatami o . różnych poglądach i programach i ze·
hy ludzie czuli, że rzecznviście decydują o wyborze swoich
"losłów do Sejmu. Nie widzę możliwości, żeby to robić drogą
,nałycb kroczków i. korektur, kt6re się ciągną już od trzy\ziestu paru lat, tj. od 1956 r."

w „PRZEGLĄDZIE 'I'YGODNIOW YM" prof. Władysla w
Markiewicz w wywi;tdzie udzielonym Katarzynie Mazarewicz porusza ten sam problem od strony odpowiedzialności personalnej.
·- „Proszę pani, wydaje mi się, że czas najwyższy - z.awinnych jej · powstama.
·niast tonąć w depresji - znaleźć
i'odkreślam: nic enigmatyczne 'l\rzyczyny, ale konkretnych
·vinowajców Zapewne najprościej jest winić za wszystko r~ąd
fyle tylko, ·że rząd to właściwie słowo - klucz bez Jed,oznacznego wymiaru. Co to jest w Polsce rząd? (•••)
Chodzi właśnie o to ze nikt konkretnie nie odpowiada! Na~
" zym problt"!Dem jest dwoistość ośrodków decyzyjny~b -:- po~~ycinego i administracyjn ego. To rozmywa odpowiedzialn osc.
proszę mi wymienić nazwisko odpowiedzialn ego za
· Zresztą. np. niezrealizowan ie proitramu aktywizacji rzemiosła, czy prohlemów spółek. A kto kon~retnie firmuje swoją osobą sprawy
1.wiązane z rejestracją ~towarzyszeń? Te pytania można !Dnoi;yó w nieskończoność. Oczywiśrie . możemy za błęay, mepowodzenia czy ignorancję znowu obciążyć „ biurokrację „ ezy
•zakamuflowa nych przeciwników reformy ... Motemy, ale na
< jak długo! Problem tkwi how.iem w naszym systemie, . który
.prawia :i:f' władza jest niespersonifik owana.".
Konkluzja więc znów ta sama: reforma struktur państwa
.o najpilniejsze zadanie i>rzed jakim stoimy.

A

prócz dyskusji o „okrągłym stole" mamy też polemiki wokół katafalków i grobowców. Oto w „ODRODZE( ) NIU'" rozgorzała polemika historyczno-po grzebowa. Pa. ni Maria Herman z Warszawy pisze ro.in.:
„Przec~ytałam t...) list p. Stanisława Zbic;rskiego pod n!l·
lówklem „ Głos w sprawie Wincentego Witosa"· RedakcJa
~ ·1rosi o wypowiedzi czytelników i dlatego zabieram głos.
jaką stawia .l!•
Jestem bardzo zaniepokojona propozycją,
~
Z bierski. Jest kilka powodów, które każą się zastanowic.
Pierwszy to ten, że nasz Bohater leży w bardzo pięknej kap;icy w Wierzchosławicach na swojej u~uchanej .zie~i. l'.lie~e
den Pola.k wyraża wolę, żeby pochowac go w ~odzmneJ zieziemi
rodzinnej
jest na
też ·
Wawel
Wprawdzie
mi.
ale wątpię, czy Wincenty Witos, gdyby żył, byłby zado dlatego, że musia~by
~ Nolony z takiego zaszc:.zytu chociażb
·ąsi11;dować z procb_:i.mi. marszałka J, Piłsudskieg~. w .. W~tos
bvł człowiekiem wielkim ale skromnym, podkreslał, ze Jest
f'hłopem

Dlaczego ma teraz . leżeć wśród królów?
Proszę Mu daó spo~ój •• Nice~ Jego .. prochy „le~ą spokojni~
i samot11ie blisko rodzmy. Pa1m (, mozna uczcie i trzeba. Juz
mamy piękny pomnik na placu T1·zecb Krzyży. Na Wawel'!
też można odsłonić tablicę czy popiersie. Mo~na zbudo'!~~
~żk·olę lub muzeum poświęeone Jego imieniu, albo wymyslic
coć bardztt!j trwałego, co będzie inzypominaó życie i poświę
. cenie tego Wielkiego Polaka."

N

'iedawno aktorzy uchw~.lili, by przeprowadzić szczątki
Aleksandra Fredry spod . Lwowa do Krakowa, co ·też
<·
spotkało się z protestami. A może tak dać spokój tym
J..
naszym nowym pogrzebowym zapędom?
Połączmy teraz historię ze współczesnością. W „SZPILKACH "
.
~zytamy:
„W zbiorach muzealnych w zamku w Dębnie (woj. tarnow~kie) zachował się bucik Marysieńki Sobieskiej. I cóż się okazało? Użyto do niego materiałów tureckich. Wsad dewi·
'!:OWY ma u nas dawną tradycję".
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który

poprzez

zbyt

1.16taiwom;ęsbe l.egislia.eje
we d!Jje rządowi prawie wolną
aktów wykomnożeniu
rękt;
ni·ml rusza
nawczych, A w .ślad

w

za

fala · przepisów tworzonych przez
administracji pań
niższe ogniwa
stwowej i gospodarczej. Jest ich w
sumie tyle, że gubią się w tej
gęstwinie nawet sami e.u:orzy. Zresztą i oni padają czasami ofi a'rą
twórczości swych kolegów, ale sla·
ba to poc!echa dla nas wystaw :un y-ch stale na to n iebezpieczeńst WQ
Rzecz przy tym symptomatvc7_.
3a ze prawie każdy nOW) akt
~a równo wytszego. iak '
praw n ~·
n i ż·zego r z ędu u1..asaclni.anv iest na
przem:g „ - albo łącznie - .. dobrem państwa" , .„dobrem obywateli" potrzebą „doskonalenia " „u„przyst.osowan ia
nowocześn!enia"
do nowej sytuacji" ... A wkrótce okazuje si ę że trzeba go zmieniać
bo „tego to nie prrewidzia:no", a
„tamto znów ro zwfa zan 'e n:e zda-

niemal najmniejszy ruch w
tym kierunku powoduje unęcze
nie I zniechęcenie. Można by powiedzieć, że autorzy wielu z tych
przepisów widzieli w nich, a nie
w ludziach moc sprawczą.
Korzen!-e takiego .s posobu myśle
nia \ działania wyrastają ze starej
ale trzymającej · się wciąż jeszcze
mocno filozofii rządzenia
Aby wyzwolić się z niej, niedoprowadzenie przez
zbędne iest
rząd do wyeliminowan ia zhęrinych

każdy

przepisów I uproszczenie systemu
prawnego w celu rzeczywistego otwarcia drogi do rozwoju inicjatyw I działalności gospodarczej we
wszystkich sektorach gospodarowania, zgodnie z potrzebami społecznymi I zasadami reformy.·
Materia to . jednak wyjątkowo
oporna, Można ją naruszyć tylko
działaniem,
zdeterminowa nym
efektem nowej filozofii rządzen;a.
Byle nie zadekretowan ej nowymi
przepisami ...

e!!zam inu ".

ło

Szezegól11 ;e

clot k l'. w) m

'1':! 'n 1< rHti.:„znvc h r e g 11h1c ji p o dd ·reforma gospo-larcza
·:-ia zrist ai"a
1

To '\'!cl k :e p rze ds 'ewz i ę c' e, a śc- ' ś
lej rnó w' a c sznoko zakro jo:i ~· proces przeo b •· a żel1 społeC' z n o-gospoda r 
czycl!, n·e mogł o s: ę rzecz jasna
o być bez nowych podstaw prawnych, Ale gorset przep:sów. w k tóry wciśn i ęto reformę ok azał się
tak krępujący tamodzielność, amorządność I przeds! ębi oi;:aoM, ie

w Szklarskiej Porębie.
CAF.- J. KLESZCZ

Nz.: szklane cacka z Huty Szkh „Julia"

Cbajdar Jachjajew pisał wzniosłe wiersze o miłości do ojczyzny i narodu. Jako minister spraw wewnętrznych Uzbekistanu, a później „kontroler ludowy" tej republiki, panoszył się jak udzielny książę i zacierał śla
dy swych przestępstw. Jest drugim, obok Jurija Czurbanowa (zięcia Leonida Breżniewa), głównym oskarżonym w głośnym proc~ie o nadużywa
nie władzy w Uzbekistanie - pisze Ł. Wołkow w „$troitieln ej Gazietie'' .
Poniżej publikujem y obszerne fragmenty tego artykułu.

•
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Sejm,

DACZA „WIELKIEJ O

„'l

·~

m.in.

Hczne i

Żółty kurz wyso)to unosił się
koronami drzew.
nad zielonymi
Akram-aka, chlubiący się odznaczeniami wojskowymi - tak jak
podą
stał, prosto z herbaciarni żył z innymi 1cółchoź.nlkami w kierunku wysepki na kanale, Dżun,
skąd dobiegał ryk motorów i huk
walących si~ murów. Działo się to
9 maja 1984 roku.
Otoczony szacunkiem staruszek,
który przeszedł cały szlak bojpwy
aż do Berlina, teraz w rodzinnym
kiszłaku nie mógł przejść na wyspę ·po „osobistym" moście pierwprzewodniczącego
szego zastępcy
Komitetu Kontroli Ludowej Uzbekistanu - Jachjajewa - a chciał
poprosić gospodarza. by nie niszczył budowli, by zachował ją dla
starców lub dzieci. Dostępu do daczy bronili jednak milicjanci z owdyrektorowi
Również
czarkami.
sowchozu nie pozwolono wejść na
most. Krzyczał więc przez kanał
odkupić dom.
że sowchoz chce
Podszedł do niego mężczyzna i poradził by zajął się swoimi sprawami. i nie wtykał nosa w cudze„.
Buldożer najpierw zburzył łaź
mieszkalny
nię, potem budynek
Przez trzy dni traktory z przyczepami pospiesznie wywoziły z wyspy odłamki cegieł i kafli, zwalały

I

w

M

A

je do dołu. Resltkarni gruzu zawalono basen w fińskiej łaźni oraz
fundament cżtei;opokojowego domu
z werandą. Na wierzch nasypano
ziemi, wyrównano teren. a 11awet
posiano trawę z koniczyną. Kiedy
po kilku tygodniach do ,ministerstwa spraw wewnętrznych republiki wpłynęła anonimowa skarga
z której wynikałn, że na wyspie
była zbudowana i zniszczona dacp Jachjajewa wartości 176 tys
rubli, że doprowadzony był do niej
gaz oraz asfaltowa dy;oga - udzielono takiej oto odpowiedzi: „Nie
tym terenie
stwierdzono by na
zna.jdowała się dal'za. ale istnieją
Jedzabudowań.
Jakichś
ślady
nak ustalenie jakjc to były budynzlikwidowaki, co i kiedy zostało
ne - nie jest teraz możliwe".
przygotowana
ta,
Odpowiedź
przez przedstawicie la rejonowego
wewnętrznych Zuurzędu spraw
churowa, wszystkich zadowoliła
Wkrótce Zuchurow awansował za wybitne osiągnięcia w walce z
drobnymi kradzieżami truskawek
z pola znajdującego się naprzeciw.ko daczy Jachjajewa, a materiakontroli
przeprowadzo nej
ły z
przepadły bez śladu.
Od tamtej pory miejsce, na którym niegdyś znajdowała się dacza

... ...

„

„wielkiej osobistości" republiki, otoczone było tajemi!icą, A i teraz
nie każdy odważy się o nim wspominać. Przewodniczący Rejonowego Komitetu Wykonawczeg o Awuł
kasimow „nie wiedział" o budowie
i likwidacji daczy na jego terenie
Inspektor milicji A.lljew .,nie mial
jacy ludzie bezprawnie
pojęcia"
mieszkają za wysokim ażurowym
ogrodzeniem z metalowych prętów
Dyrektoi:. sowchozu, który objął to
stanowisko w 1982 roku . poozątko '
wo był ciekaw. kto buduje dom
na wyspie, ale gdy już dowiedział
omijał daczę na kilosię kto metr. Sekretarza komitetu rejonowego partii Kambarowa też nigdy
tam nie widywano.
który kontroluje naZakirow,
wadnia11ie pól sowchozu, a mieszka na w~·sepce obok daczy, tak
wyjaśnił ów fakt: „Wiosną przy~
Wyszło 2 niej
jechała wołga.
Jeden z nieb
dwóch mężczyzn.
przedstawił się. Był to pierwszy
rejonowego
komitetu
sekretarz
Kambarow. Podziękowai mi za to.
zagospodaroże teren jest dobrze
wany i oznajmił iź zamierza pobuduwac sobie daczę w rogu działki.
Oczywiście, nie pytałem . czy · ma
na to· zgodę, bo tego typu uwaga
pod adresem pierwszego sekretarza

cllllATI

wydala mi się niestosowna - on
11rwd1•i był ~ospodarzem.
\'t'lę«e.i go jeduak oie widziałem.
W tym samym roku rozpoczt:ło się
1\ znosz.-nie clac•zy dla J aebjajew,a.
l\fówią, że trzy razy był wy~·łany
samorhód po Kambnowa, ale nie
przy,iechał ·- najwidoczniej obraza brał mu
ził ~ii:- :i:e J aC'hjajew
działkę".

Dżungla rządzi si ę s wo1m1 prawami: słabszy drapieżnik odstępuje
zdobycz silniejsremu ....
Wiele rzeczy w republice traktowano jak potencjalną zdobycz:
stanowiska I gwiazdki generalskie,
złoto i wschodnie cenne przedmioty, nawet dyplomy oraz medale
Silny byl
,.za wzorową służbę"
wówczas Jachjajew. Od 1964 do
1979 rolj,u zajmował stanowisko ministra spraw wewnętrznych Uzbekistanu, a więc do jego obowiąz
ków należała walka z przestęp
czością i innymi negatywnymi zjawiskami. A właśnie wtedy dziesiątki tysięcy ludzi nąbijało sobie
pieniędzmi z
kabzy łapówkami,
kasy państwowej. a także pustych
portmonetek szarych obywateli. W
tych latach powstało to, co T. Go!ian z Prokuratury Generalnej
ZSRR bez ogródek nazwał mafia.
W 1979 roku Jachjajewa zwolniono, co prawda, ze stanowiska ministra, sprąw wewnętrznych Uzbekistanu (bez zbędnych wyjaśnień)
i przesunięto na specjalnie utworzone dfa . niego przez samego Raszydowa (były I sekretarz KC partii w Uzbekistanie - przyp. „DŁ")
zastępcy
pierwszego
stanowisko
Komitetu Konprzewodniczącego
troli Ludowej. Pełnił zresdą taką
samą funkcję jak brat Rll;szydowa.

(dokończenie nastąpi)

IBI

Klucz pada na bruk, płosząc jakiegoś
Andr7.ej pochyla się po .klucz. ·

*

psa.

*

Ociekające wodą pieluszki i śpioszki Wisz!\ na sznurze, przecina-

~ącym

JESTEM DLA CIEBIE

NIEDZIELĄ (2)

Zza szyby stróżówki patrzy na krllżące cołębie Osuch. Tuż obok
jego twarzy rozwarta w pisku paszcza: małego kocura. Z radia idzie
przebęj. Czerwone Gitary śpiewają: „l.adne oc:r.y masz, komu je
dasz.„ ?".
Osuch tuląc lrota odwraca się, schyla się nad miseczką I karmi kotka kawałkami mięsa. Talarowa która przyniosła Osuchowi dzisiejszy
„Express", spojrzał.a zdziwiona !la· ·kota.
TALAROWA: - I po co pan Wiesio tego kocura przyniósł? Okropnie obrzydliwa ~a kocury jestem. A Ewie by się przyde.ła ..•
OSUCH: - On ma być kot na gołębie (wpycha mięso). 1- Wcinaj,
wcinaj. Jak podrośniesz, dasz towarzyszowi Jasiń$kiemu popalić.OJ
dasz. Taką mu czystkę zrobi, że Beria wysiada I
·
Gołębie krążą ponad dachami domu na Złotej.

*

*

Otwarty bagażnik fiata parkującego pod domem na Złotej. Andrzej
,
wrzuca neseser i zatrzaskuje klapę. Obok stoi Ewa.
EWA: - Wciąż nie rozmpiem, co ty w niedzielę chcesz :załatwić
w tym Swldniku? •
ANDRZEJ: - Od czasu - norm technicznie uzasadnionych nie ma
świątków-piątków, jest plan. My <l.o końta roku musimy dać czternaście tysięcy fiatów. Muszę podgonić kooperantów! Postaram się
jutro wrócić„. W najgorszym wypadku w poniedziałek rano.
·
EWA: - A co się tam w Swidniku robi?
ANDRZEJ: - Lo:l;yska .

·*

•

•

••

*

Fiat AndrŻeja posuwa się wzdlut wybrzeta gdańskieg,o. · ~kręca w
lewo, pod· skarpę staromiejską.
Fiat stoi pod kamienlC'Lką na Brzozowej, w której mieszka Q()sla.
Andrzej gwitdte pierwsze takty „Ladne oczy masz.„". Popatruje
w okno mansardy. Jeszcze raz gwitdt..e tę $8Illl\ melodię. W oknie
mansardy Gosia, owinięta ręcznikiem.
GbSIA: - Kąpię się.. Poczekaj„.
Znika na moment. a kiedy sit; ponownie pojawia, wyrzuca li ros- .
·
machem kl.ucz. Nadstawione dlonie Andt'Zeja.

••••

M

w poprzek pokój Bawolików
Rząd butelek d-0 karmienia Zona Jacka Bawolika - blada, czar
nowlosa - wlewa do nich parujące mleko z garnuszka. Obok przy
kuchni Teresa trz~ marchew na tarce W otwartym neseserze Bawolik układa getry, ~ziowskie spodenki, gwizdek.„
Wsparty o ścianę Henio Lermaszewski zapala papierosa.
TERF.SA: - Raczej niech pan tu nie pali, panie Lermaszewski
•
Dziecko.
• Henio .obiega w~kiem zatłuczony do niemożliwości pokój: dzleu~ce łózeczko z siatką. deska do prasowania ze stertą tetrowych
pieluch, balia z tarką, nie t.aslany tapczan Bawolików, obok złożone
radzieckie łóżeczko ze zwisającym na podłogę postrzępionym kocem
HENIO (chowająe papierosa): Jak to mówią, jak by nie !Cobiety
nie byłoby gdzie palca wetknąć„.
Spod suszący.eh się pieluch wynurza się głowa Kostka Bawolika
popychającego wózek. Synąwa rzuca się wyciągając dziecko z wózka
Bawolik patrzy pytająco na Henia.
TERESA (wyjaśniająco): - Pan Henio przyszedł z propozycją. Zeby pod naszym adresem przychodziły paczki.
KOSTEK: - Ze zgniłego Zachodu.
KOSTEK: - Mowy nie ma.
HEN~O: - Same. tylko końcówki do dltigopis6w„.
pbojętnie: końcówki, poclątki, ja się odcinam od
. KOSTEK: .
\
~go!
HENIO (wzrusza ramionami): - Panie Bawolik, pan możesz gwiz..
dać na faule, ale na pieniądze? Daję kopernika od pacz.ki. Wchodzi
pan w to?
.KOSTEK: - Nawet pięć tysięcy: też nie!
HENIO (wz;-usza ramionami i zmierza ktl wyjściu): - Chciałem
dobrze, pani Bawolikowa. Jak pani będzie robić pon.:ądki, niech pani posprząta wie pan[ gdzie (palcem puka się w czoło). - U męża
na strychu.
Trzaskają za Lermaszewsk.i m drzwi. Dziecko podnosi straszny
wrzask, synowa rzuca się, wyciąga go z wózka.
TERESA (rzuca nie utartą do końca marchewkę): - Matti tego
potlld! Ty bierzesz nocne dyźury w ·drukarni, to n ie wiesz co się
tu dzieje (pokazuje na rozwrzeszczan ego bachora na ręk:u synowej)
Pół roku już nie ~pięl Czterdzieści" tysięcy potrzeba na 11platę
na Ich mieszkanie (wskazuje sy-nową}. - Masz je?
KOSTEK: - Wiesz, te nie.„
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SP. Z O.O.
Jednostkjł Gospodarki Uspołecznionej
90-44 7 Łódź ul. Piotrkowska 173
tel. 36-52-66 w. 232, 132; 36-11-56
telex 88-52-41
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Rewelacyjne, niezawodne
KALKULATORY

z wyświetlaczem i drukarką
firmy CASIO
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UNIWERSYTET LóD~KI
OGŁASZA

ZAPISY
na trzysemestralne

Podyplomowe Studium Prawa
Pracy i Ubezpieczeń
·
Społecznych

_ w roku ai~adem~ 1988/89.
Studium przeznaczone je.st dla absolwentów wyższych studiów prawniczych
i administracyjnych, zatrudnionych na
~t~nowiskach wymagających znajomosc1 prawa pracy i ubezpieczeń społecz
nych. ZAPISY przyjmuje sekretariat
Katedry Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych UŁ, Łódź, ul. Narutowicza 59a, p. 105, codziennie w godz.
8-15, tel. 78-94-52 w terminie do 30
września. Przy zgłoszeniu należy zło-

kupię,

szatkownicę do kapusty
74-23-38.
sprzedam.
47204 g
BLAi\I karakułowy 'brą
sprzedam zowy 47049 g
51-99-23.
FOTEL dentystyczny sprzedam. Zduńska Wo47039 g
la, tel. 36-59.
PRASOWALNIĘ elektrysprzedam. Raczną tel.
wa Mazowiecka,
47060 g
38-56.
SPRZEDAM 2 maszyny
dziewiars,kie z komputerem. motorem oraz
overlock (nowe). Często• chow a, tel. 410-50 (po
5559 k
20).
SUKNIE ślubne, .wizytowe, sylwestrowe, su~nki komunijne proponuje plastyczka Trojanowska 36-19-56.
47383 g
trum

:E

ZakJad Ko1npulerÓ\V i 0}lrogra1nowania
26-600 Radom, ul. Konopnickiej 6,
tel 527-43, tlx 67704.
1766-k

Rokicińska

4.4.

§

-TECHNICZNEGO Spółka z n.o.

POWRACAJĄCEi\ill

TVC „Elektron", syrenę
104 sprzedam. 86-60-46.
49707 g
KROSNA żakardowe t;iTel.
sprzedam.
nio
47290 g
11-10-30.·
obrączki
SPRZEDAM
47292 g
tel. 86-44-66.
SPRZEDAM kuchnię mi-

5

-

STEMPLE budowlane . sprzedam. 'Iel. 86-19-76.
47136 g
SIEWKĘ tulipanów. żon
kili, truskawki „Dukat"
sp1·zedam. Jastrowicz Porszewice kolo Kon47366 g
stantynowa.
FISHARMONIĘ przedwosprzedam
jenną
47262 g
34-24-11.
KIOSK „warzywa - ożyć:
sprzedam woce" ..,. podanie,
Kniaziewicza 6/3, po Y7.
pracy,
zakładu
z
skierowanie
....
47183 g
sprze„PRAKTICĘ"
..,. odpis dyplomu szkoły wyższej,
48-00-48.
dam.
..,. życiorys,
47314 g
..,. kwestionariusz osobowy,
sprze.,RUBIN" 714 1
..,. 2 fotografie.
dam. 42-00-87.
4948-k
47315 g
• • • pp pp p
WZMACNIACZ „Eltron"
30 z kolumną - sprzetel.
Piotrków.
dan•.
- - - · - - - - 1'!11--4
:
47317 g
.:~:..'/l't'J
63-72.
: ~·'/; , f ,·:~'„,
A „ -- . .
..._ ....
niemieckie
OWCZARKI
rodowodowe sprzedam'.
:\IAGNETOFON 415
Mickiewicza
Tuszyn,
so-rzedam 81-22-32.
DOM ie.inorodzinny
4i296 g
4/6.
sprzedam. PrzesLrzenn.a DŻWIGARY 140 lub 160
mm - kupię. 34-22-28.
-17187 E(
25.
47044 g
o;:f.o- KUPIF; stębnówkę przeDZIAŁKĘ 0,71 ha
dzoną, sad wiśniowy, as,
mysłową. Tel. 87-52-18.
itosp<Xlarczoburlynek
'17244 g
woda . siła. STARY
socjalny,
obraz dobrego
r_ notarialn ie
(1984)
światło
niemieckiego. POLONEZ
malarza
spraedam Tel. 43-18-78.
sprzedam. Af. 1 Maja
rosyjho~enderskiego
47323 I?
413A.
skiego lub polskiego 47322 g
tel.
. Olsztyn,
kupię.
pJa.ntac.i ę
SPRZEDAM
sprzedam 125p
r ANIO
27-30-82.
w BoginiJ
truskawek
re(1974), blacha do
4753 k
k<>ło Now<>solnej. Lódż
montu. Tel. 43-18-7R.
DWUIGŁÓWKI płaskie z
Woronicza 4/15.
4i324 g
47297 g
wyłączoną igłą, górnym
transportem i ryglem NOWEGO FSO lOOOC
SPRZEDAM, wydzierża
oraz fiselinę z klejem
na m.ieszk.runie
mienię
wię nieruchomość w Sokupię. Tel. 34-39-07 lub
Listy
sprzedam.
lub
Pawłowski.
kolnika.eh.
47265 g
16-55-47.
Ogiłoszeń
Biun>
4W58
Przemysłowa 28/32.
„Sanyo" no'
Piotxlkowska 96.
47227 g TELEWIZOR
wy (gwarancja) sprze- FIATA 126p
sprzedam
dam. 78-52-84.
nowy dom.
SPRZEDAM
Tel. 55-27-18 -po 17
47050 g
wvsoki parter w Pa41"253 g
.. Neptun" GARAżU okolice Hutora
i ecz.n 'e Wiadomość: U- TELEWIZOR
czarno-biały
sprzedam.
rz.ad- Pocztowy Paiecz33-10-58.
poszu;Jmję.
5560 k
32,-52-34.
n<>.
47335-g
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ZAKŁAD

47045 g
• dorny,
MIESZKA...,.,.IA.
handlo.we p<>działki średnictwo, porady
36--04-42,
mgr Ba.rycki
93 ·
Kościuszki
47713-g
.
.
WYNAJMĘ me umeblowane 3-pok<>jowe . mieszkanie w Pabianicach. PaStycznia
20
bianice.
.
93/405532 k
MIESZKANIA pOsz.uikuję,
płatne za r?k • z góry.
52-53-39.
47186-g
ZAMIENIĘ :VI-2 Retkinia
na większe lub rów.n-0rzędne Sródmieście. List}; 47380 Biuro Ogło
Piotrkowska 96
szeń

II

dyskietki 5.~5" I?S/DD f-my Fuji w plastykowym priezrocenie 45.000 zł oraz
czyst!m. PO,Jemmku po 10 szt. w
dysk1etk1 DS /HD w plastykowym przezroczystym pojemniku
wykonanym
z dodatkowym pojemnikiem na 5 dyskietek
z wysokoudarowego tworzywa w cenie 105.000 zł za kom·
plet 10 dyskietek.
2435 k

umm 111111111111111111111111111111111111mmmmm1

kupię. ' 42-62-6"3.

i\1:-3 -

chałupnictwo
sprzedam 2 pokoje Mm PRZYJMĘ
47370 g
87-19-24.
Osiedle
z telefonemv;ykwaliZATRUDNIĘ
i\lireckiego. Li ty 47382
szwaczkę
fi)rnwana
B iuro Ogłoszen. P iot rpracownice
(szwacza),
. kowska 96
niewykwalifikowane do
POSZUKUJĘ lokalu oko·
skór oraz
sortowania
Listy 49599
ło 80 m.
odzieży
do
krojczego
Biuro Ogłoszeń, Fiotrskórzanej. Łódź, Przekows.ka 96·
strzenna 63.
M-3 wlasnościowe zamie47268 g
i\1-2. Dopłata.
nię na
krojczego :.:
ZATRUDNIĘ
Lisy 47388 Biuro Ogło
okolic Pa'bianrc, Bełcha
;;zeń. Piotrkowska 96. •
towa. Tel. 43-91-20 po
LOI\:AL 60 m (siła. wo17.
da) na cele rzemieślni
47271-g
cze <lo wynajęcia. Łódż,
ZA TR{.!DNIĘ doświadczo
Chocianowicka 7.
ne szwaezki' i . krojcze47349 g
go w Zgierzu. Sprzel\l-3 na :'-1-5
ZA:\1IENIĘ
przestębnówki
<:lam
lub l\I-2 i i\1-3 na M-5,
mysłowe. Tel. 16-55-47
:'II-6'. Tel. 36-71-41.
47273-g
47344-g
elektrom~ha
ZAMIEJ..,,.IĘ M-4 (Zatorze) TECHNIK
nik, prawo jazdy - pona :.YI-1 i l\1-3. 74-77-59,
niekoszukuje pracy
po 9.
niecznie w zawodzie. Li47182 g
Ogło
Biuro
47334
sty
ZAMIENIĘ M-3 na Retszeń. Piotrkowska 96.
kinl na M-4 l:ub M-5
Retkini. UCZNIA do zakładu mena
również
dziechaniki maszyn
p6 16.
Tel. 87-79-90,
przyjmę.
wiarskich 47321 g
47346-;!
57-74-16.
lub
M-1
POSZUKUJĘ
PIEKARZY - - zatrudnię:
M-2· Tel. 86-98-50.
Tel. 84-06-45, oo 18.
47362 g
47137-g
przyjmę.
STOLARZA Pokładowa 45.
47320-g
przyjmie
STUDENTKA
prace porządkowe w doNIEMIECKI ~ Przybyl-, mu. Tel. 86-98-50.
47361-g
ska. 87-95-22.
~7381 g MŁODA solidna podejtnie
NOWOCZESNY krój o- chału.pnictwo (prócz szycia). Listy 47099 Biuro
lekkiej opanudzieży
PiQtrkowska
Ogłoszeń,
szybko wynalazjesz
9łi.
M~chlińskkh,
kiem
zatrudnię,
RENCISTÓW
Nawrot 32.
sez.lecę tynkowanie
46061 g
19.
Motorowa
gmentu.
DO zakładu stolarskiego
472139-g
przyjmę. Gliniana 61.
POTRZEBNY fryzje-r mę
47295 g
ski. Rzgowska 143.
przyjmie pracę
MŁODA
47288-g
chałupniczą. Listy 47209
Biuro Ogłoszeń, Piotrkowska 96.
mechaKIEROWCA
nik, zdolny, samochód
„125p" podejmie pracę GLAZURĘ
- ukŁadam.
w sektorze prywatnym.
Gneczn. 87-49-0S. KoLlsty 47218 Biuro Odo44497 g
ciołek.
szeń. Piotrkowska 96.
MONTAŻ k.arni.g,zy. WrońPRZYJMĘ emerytów do
472ll6 g
ski 43-59-88.
żyrandoli. ŻALUZJE montuje. Filiiskladania
Andrzejów, Osterwy 28
(18-22).
t>ozak. 51-19-95
4722!1 .i!
48243 ~
- naprawa.
BIEGLE robiące na dru- LODÓWKI
Pawłowski. 36-16-88.
Iatrud n ię.
tach .
4i230 g
33-50-50.
45774 g

ROZPRAWA DOKTORSKA

nl~złik6~k\et~~a:Y~~alu. ~techa:n!cznego
1988

1 silnika. typ
proc„ cena
2. silnika typ
proc .. cena

wsp6łc-zucla

&"lębokiego

~;!f:r?t

akładaJ11-

•·

126Al.076 do sam. Fiat 126p nr 8646726, st0pień zużycia 70
.
126A.1>76 do sam. Fiat 126p nr 8185258, stopień zużycia 70
wywoławcza 45.000 zł.
wywoławcza 45.000 zł

Sprzedaż sa.m ochodów odbędzie się w dniu 27 września 1988 r. o godz.
10 w Ośrodku Kształcenia Zawodowego nr 3 w Łodzi, 41. Próchnika 42.
W.vmienione pojazdy można oglądać w dniu 26 września br. w godz.
9-1.5 w OKZ, ul Próchnika 42.
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej naJeży wpłacić najpóźniej w przeddzień przetargu w kasie Zakładu Doskonalenia zawodowet!o w Łodzi. ul Łąkowa 4, w godz. 11-14.
W prz. ·padku niedojścia do skutku I przetargu, II przetarg od~dzie się
tel!o same.e:o dnia o godz. 12.
D 1 przetargu mo!:(ą prz ,·s tąpit• jednostki go·podarki uspołecznionej oraz.
.
os'lb\· nrywatnc
Braków w osprzęcie n ie uzupełniam:--. Zakład zastr::ega sobie prawo
2228-k
odstąpienia od przetargu b ez podania przyczyn.

wsp6łcT.Uc.la

• powodu

śmie·

l\IATKI
„
PRACOWNICY ODDZIAŁU RADIOTE:RA-'
Pll OGOL'NEJ „B" OSROnKA ONiKOLO-

składają

GICŻ..'i'EGO

w

ŁODZI.

Kóledze

SZCZEPANOWI
CZUPRYNIAKOWI

70 proc.,

.

.Oferuje jednostkom
gospodarki uspołeczni~nej:
.·
. KALKU~TORY:
- 10-cio 1 12-sto miejscowe
· -.
- z taśmą lub bez
-:- kieszonkowe+zasilacze
TELEEAXY
TELEXY·
12-miesięczna

„.

gwarancja oraz

serwis

Zapraszamy do filii naszego biura
tel.339800
w208,209
~OK .ul. Traugutta 18

ki okien. drzwi ha:rmo-

TUT.Schmid. PAL/SECAM
instaluję,
magnetowidy, komputery przestrajam inż. Ka44883 st
Dro~::l.
mi1iski 48-13-37.
EKG. oorady Iekar.o....k'e u
45743 g
pacien.ta co~'enn'e 13wywohi_ie
21. 57-25-95. Strview&ki. FOTOGR.- F
negarodzaje
wszystkie
46653 g
tywów, wykonuje odbit„RUBIN", ,;Elektron" ki barwne na papierze
naprawa. 51-44.-54, Go„Kodak" ameryka1lski.
gulski.
Koszykowa
Warszawa.
30339 g
30, tel. 29-93-17. Mą
„RUBIN", „Elektron" czyński.
naprawa. 33-16-76. Brzo5430 k
zowicz.
48883 g PRZEPROWADZKI. KosI
tanek 84-73-71.
ZE slajdów: duplikaty.
36176 g
odbitki wykonuje FSP
szablony, proSITODRUK.
„Studiutn" Łódź. 1vacjel!;ty. 51-40-20, po 16.
ława 9 (od Tatrzańskiej)
Das"':kowski.
Ryc el.
47332 g
47534 g
KINESKOPY - regenera- ELEKTROINSTALATORSTWO. 48-31-86, Przycja (aktywizacja). Lubylski.
bartowicz 57-33-00.
47051 g
48000 g
11

iikow" .

45588 !"!
55-80...·17.
EKG u oac.ienta. 57-55-55

.

Tel. 32-49-12 Uidi.

'

•

rnaa

l

~

Spółdzielnia Rzemieślnicza
2oliborz Zakład 701.
Ili

·~o-

TELENAPRAWA
siak, 43-28-67.

45030 &
rozdarcia kożu
chów, garderoby. Frankowski, Więckowskiego
42165'
23.
serca. Diai~os
USG ty.ka chorób seirca. Me6, tel.
d.ar, Zielona

CERUJĘ

33-85-20.

KOLOR 55-24-56·

48936/58939 g
naprawa. Muszyński.

42945 g
DEKODERY PAL mO!Iltuje MUS{ „$w.iatowdtd"
Fornalsklei 69, telefon
87-27-07
44340 I?
ante.n
INSTALOWANIE
84-09-09, Wolniak.
47523 g
PRANIE dY'WiBll1ÓW, WYSobczyk
kł.adz:1n.
86-3-0-23.

47419 g
laCYKLINOWANIE.
kierowanie. 43-24-18 Antczak
22224 g
deraDEZ)'NSEKC.J A,
ty.zacia. 57-89-67 Plia.skoWl!:ki.
46358 li!

oraz inne robactwo.

37824-g
n nm

-S·5

do spółki.
Marchlewskiego 32C/37,
47475 g
bl. 285.
KOTY czekają na opiekuna. 86-14-97.
47215 g
PRZYSTĄPIĘ

w1111111m111111111111111111111111nmn111111111111111 ~
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Zakłady Przemysłu

$

Jedwabniczego
„ORTAL"
Lódź, ul. Hipoteczna 7/9

5

.§

-2

55

Ei

+

:

:

TECHNOLOGA ds. produkcji odzieży lekkiej, wymagane wykształcenie wyi.sze,

+
·

5

SZWACZKI lub osoby do przyuczenia w zawodzie szwacza odzieży
lekkiej - praca w systemie dwuzmianowym.

-= Bliższych
·:5

-ii
5

a
5

PILNIE ZATRUDNIĄ:

1nformacJ'i udziela

dział

kadr

i szkolenia z.awodoweg~ w godz. 7-14,

tel. 51-26-04.

5115-k

-5-

5
5

-5
:

:

5

-:

5
5

:

"YtJ.ZY

serde~nel(<>

amlerd

wsp6łczuda

z

powodu

MATKI

t

•kladaJą:

DYREKCJA. POP PZPR, ZAIKŁADOWA ·
ORGANIZACJA ZWIĄZKOW ZAWODOWYCH oraz WSP0ŁPRACO'WN11CY ż PA~
STWOWEGO SZPITALA KLlNIC:zlNEGO
NR 1 AM W ł.0 DZI.

Wyrazy

glębokle•o.

wsp6łczucta

Jtoletance

BARBARZE MROCZEK
z powodu 111onu
O .1 CA
łkłada~:
Dlł'REKCJA. RADA PRACO'WNtCZA, ZW.
oraz GRONO KOLE.
ZAW., POP PZPR
ŻANEK 1 KOLEGÓW z PPB „PREFABE'l'
;
- ŁOD~''.

„

TVC - SP!'.zed.am. 86-64-12.
49913
Zaitrallli02llle „Jur.al" w
ul. SPRZEDAM siJJnill!:, skirzy~owie k. Lodzi
lA-13-72;
Leśna 5, tel
1.1ię star 28. Tel. 87-3'"2-09.
14-10-16 zaJru:pi nw;a.yny
49930 'P
szyjMe st.ebnówaci dwu- SPRZEDAM sk.-O!Cle cięża
i~rowe z ~aczana iglą.
rową. pr.zyaoopę 6 ton
o.raz rzalbrudn.i mistrza
oraz dmial!ki reik!reacyi49833 'P
S2lwailni.
ne. Wola Qx.zymkowa 10
STĘBNOWKĘ z tr~
gm, Aleksamdrów.
tem iglowYnJ. Jro;pię lub
49779 p
· '\VYdZiel'!Żawie. 81-76-57. NADWOZIE
fiata 126p
49781 'P
sprlledam. 52-80-15.
sprzedam.
TVC
49814 p
p
49866
87-86-30.
kuKAROSERIĘ li25i> MAGNETOWID SP:I12'Jedam,
49869 p
pię. 42-95-34.
49870 p M-3 t>arler ,_ sorzedam.
42-95-34.
KAMERĘ videG „S.a.J.oa:ia",
49903 "P
48--31-44. .
~ofO!!l „Teobnr~" wtasnościowe
ELK
~. 86-4'1-68.
za•
M-3 (3-p<>lrojowe),
49905 'P
mienie na r6Willorzęd.ne
TV oowy,
SPRZEDAJ."\ł
lub mniejsze w Lodzi.
Tel.
kolumny 50 W.
Listy 49865 Biuro Ogło
49871 "P
43-80-03.
sreń, Piot'rkowska 96. p
WYRÓWNIARKĘ nrocl.uk-poLOKALU 150 m cyjma do · drewna.
oSZUJkJuję · - Lćxli l"llI'2JEl(iam. 52-42-57. •
86-49-69.
kolice.
' . 49702 p
49756 p
GRZEJNIKI żelilW.ne uży- OO szycia .knlrtek zal1l'Uldll!)r.2ledam.
w.a.ne
nie. T~l. 86-74-35.
49782 'P
81-76-57.
49819 P
„MERKOPOL" Sp. z o.o.
93-575 Lódź. ul. Rem- SZWACZKĘ
- kiraiwca
25, tel.
Clru4iik.i) przyjmę w za~
bLeMńslkieiro
36-31-36 SJ)ll."D!da: 'PUStakladzie. 57-94-77.
ki, bloczki betonowe,
49829 'P
tarcicę dębOWI\, podzes- ZATRUDNIĘ
dziewiairki
poły elektroniczne, dysna ma.szyny Nu „5". Tel.
49817 P
84-76-aO.
lki.etlki.
49872 p BIEGLE robiace na c1ru'l'el.
zaitirud.'Ilię.
tach
SILNIK m~vd.cza - ku49868 'P
48 ...12-33.
-pię. Stn-.zediam motocykl „BMW" l'lllb na oze- ZATRUDNIĘ biegle robiąTel
śei. 34~-56.
oo na ldrutach.
49934 p
49908 p
36-09-40.
PRZEDSIĘBIORSTWO

M A ,T K I

serdeczne wyrazy
rcl

75 proc„
45 proc„

SfÓŁKA Z O.O. W ŁODZI

ZAGUBIONO legitym.ac.ie
gttJdencka 14495/AM. Je47365 g
drzei Koch.
Jegi.tymaZAGUBIONO
c.ie studencka 14439/AM,
Dor.ota Franik.owska.
47364 •
pieczątkę:
ZGUBIONO
lekkie~.
„Krawieebwo
Leszek,
Bracisiewicz
·UJl. Waxyń
Brooz!ny,
skiesw 15" oraz zeziwolenie W"Y'dane w Bne47248 it
zinach.
ZGUBIONO lel(. kolejową nT' 204 /88 Zy!!mun t
47240 lt
P.atolski.
MACIEJ Foezpaniaik zgustru.dencką
legit
bił
47210 et
14435/L AM.
ADAM Sad<>mski zgubił
stt...ode:naką
leitiitvmaeie
41303 g
53732/S UL.

powodu

dr nauk med.
OLDZE ZADROŻNEJ.
70 proc„

·- -

dr nauk med.
OLDZE ZADROŻNEJ

PRZETARG NIEOGRANICZÓNY
na sprzedaż samochodów marki:
75 proc.

.
•
==-----====~
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Pani

:Pant Ordynator

1. Fiat 126p, nr rej. LDA-511 R, rok Prod. 1934, stopień zużycia
cena wywoławcza 250.000 zł•.
2. Fiat 126p, nr rej. LDS-287 B, rok prod. 1979, stopień zużycia
cena wywoławcza 300.000 zł.
S. Fiat 126p, nr rej, LDL-985 B, rok Prod. 1977, stopień zużycia
cena wywoławcza 250.000 zł.
ł. pacia 1310p, nr rej. LDB-821 B, rok prod. 1983, st()pjeń .zużycia
cena wywoławcza 1 OOO.OOO zł.
5. Dacia 1310p, nr rej LDB-820 B, rok prod. 1982, stopień zużycia
·
cena wywoławcza 550.000 zł.

INSTAIOA!l'ORSTWO ganitamo-auowe. szustow
47287 Jt
43-16-04.
DYWANY, tapi.Oerke pie:rzemy . mebOda pioracossaca. 88-113-67, Betdn.air4"3218 g
ska.
CYKLINOWANIE. uldaKLuszdanie mozaiki.
<:ZYński. 43-91-62.
36780 .fi!
CYKLINOW ANIE, J.ak!eRomański.
:rowainl e
. 46156 g
78-92-61.
CYKLINOWANIE. Jakierowa.."'l'e. 86-54-71 Frąk.
43S69 g
CYKLINO W ANIE. la'k.ierow.ęn'e. 43-84-74 Do.b. 38011 ~
T'.ZYMki.
MYCIE. spr.zatanie. Ant40373 ~
az.a.k. 43-24-18.
MYCIE okien, sprzątanie.
Simi1lska.
Rachunki.
48849 g
33-21-22.
DRZWI doda·tBtowe. slrnzabezpieczanie.
beaz.ne
52-42-57.
Wasz.czyk,
49700 ~
52-19-44.
NAPRAWA resorów. Zakowalski. Łódż,
kład
N O\VO!ki 5:59 (Nowosolna). Kirótikie terminy ekspres Szychowski.
46704 ~
wY'dechowe.
UKLADY
Nadkola. Judyma 20 (od·
Traktorowej) Unż. My46439 st
SZJkow.ski.
ANTYWLAMANIOWE zabez;pieczanie. tapicerka
drzwi, zapinki, przerób-

:

K'OLEŻAN'KI I KOLEDZY z OSRODK.A
ONK-OLOGLCŻNEGO w ŁODZI.

O·GŁASZA

SPRZEI;>Aż:

Polltech-

roku (cz.wart~~) ~:UgC:~· f3e ~ dniu 22
fere_ncyjnej (Gmach Chemii Ogólnej. ul w z~Nk~o~6I piętro) Odbępzle się publiczna ob;ona · pracy dok'
torsklej mgr Inż. Andrzeja Kęsy. 1 mgr Inż. Zblgnie:
\\a Kę~y na, temat: „Modelowanie i badania modelowe własnoscl przekładni hyd•rokinety=ej pra<:u
j ącej w. układzie napędowym pojazdu"·
'
Po. Prom~tor: doc. dr hab. iltl:. Henryk Daijniak
.
litechnika Łódzka.
Z rozprawą doktorSk:ą i opln!am4 recenzentów zapoznać się można w czytelni Biblloteki Głównej Poli57&9-k
techniki Łódzk1~j.

wrześnJa

DOSKONALENIA ZA WODO\VEGO
.
w ŁOJ>ZI, uL ŁĄKOWA ł

ORAZ

samochoMECHANIK.A
diagnostę
dowego
47255
Listy
przyjmę.
Biuro Ogłoszeń, Piotrkowska 96.
szwa-czkę do
PRZYJ1\1Ę
(teksas).
pracowni
86-24-37 po 17.
47053 g
.
TECHNIK mechanik po
wojsku podejmie pracę
w sektorze prywatnym.
Listy 47047 Biuro Ogło
. szeń, Piotrkowska 96.
szycie (overPRZYJMĘ
lock). Łagiewnic:ka 80/98
4i379 g
m 67.
PRZYGOTOWUJĘ i:lo egzaminów (szkoły plaTrojanowska
styczne).
47385 g
36-19-56.
pomocniMURARZY,
zarencistów
ków,
trudnię. 87-39-31, 74-37-09
47124 g
.
dziewiarza
ZATRUDNIĘ
tel. 57-87-29.
47390 g

IUlWa~e.

ZATRUDNIĘ

Tel. 84-38-87.

49906 p

RENCISTKĘ

:na 1/2 etatu
do saloou gier - pmyj49835 i>
rnę. 34-20-19.
ZATRUDNIĘ elea-0instalatara. Tel. 55-66-44.
49867 1) •
UCZNIA oełn,oletn4e~ w
za.trud.nie. ·
śltllSal'stwie
Zachodnia
Ksawerów.
49820 'P
40.
TOKARZY, ś1usa.nzy bez
nałogów (akol'd) - zabru.dniię. 33-93-46.
49778 'P

HYDRAULIKÓW - El!)aw.aczy (praikltyka) - zatrudnię. Se~t

w bu-

dowie ~- Allen49831 1'
de 15/25.
solidnych
ZATRUDNIĘ
mur.wzy, 51-90-70 p0 18.
49821 p
HYDRAUI:.IKA - gpav,wcm zatirudinie. 78-17-35.
49822 'D
ELEWACJE w "Pi.a!ikOIWoµ
zlece.
w:vllrona,n!e
.:.....
32-53-99. Barakowóz kuipie. 32-53-99; 51-83-83.
ZATRUDNIĘ

49909 'P

malarzy.
LimanowSkiel() 35A/44
49873 'P
no ~Otdz. 20.
ck'Uitu
PRZECIĄGANIE
mosiężnego.

CJruioiłka.

4990'7 1'
35-09-09.
WOLNE moce przeroboi
w·e na susz.ark.ach
pralnicach. 43-17-84 wia49931 p
crorern.
1::\1.lx:l ~1
DZIALKĘ
może. być z (l~i:;ncl~
remonbu - it?Uipie. Tel.
47112 1'
74-21-53.

DZIENNIK Ł()DZKI nr

2U 12727)

S

••

Łodzi ·

ses31 Rady Narodo wej m..

do najciężpomocy 1połecznej
raca w
1zych w 1łużbie zdrowia. Wysiłek fizyczny, umiejęt
ności fachowe muszą bowiem iśc· w parze z troską 1
lud~! z reguły starych, schodbałością o pacjentów rowanych, często niepełnosprawnych i kalekich. Nic więc dziwnego, że do placówek opieki spolecznej zbyt wielu chętnych nie
ma. Na tym większy szacunek i uznanie zasługują ci, którzy
od lat pracują, często w nie najlepszych warunkach przy ludziach oddanych im w opiekę.

P

•
Handel I budownictwo

Wczoraj obradowała II sesja Rady Karodowej m. Łodzi. Obrady I wory. Nadal brakuje w sklepach
przemysłowych.
artykułów
RN m. Łodzi - prot. Andrzej F. Grabski,
Przechodząc do omówienia spraw I
Józefa
który powitał zaproszonych gości: I sekretarza KŁ PZPR Jerzego Chojnackie· •związanych z realizacją planu ro~ iewiadomskiego, prezesa WK ZSL w Łodzi go, wiceprzewodniczącego ŁK SD - Jerzego Rachowskiego, sekreta- I cznego, prezydent Łodzi stwierdził,
że nie mogą satysfakcjonowac wy- .
rza RŁ PRON - Ilenr):ka Pawlaka i prezydenta Łodzi - Jar.osława
ni ki osiągnięte w budownictwie - ' ~
Pietrzyka.
w okresie ośmiu miesi~cy tego ro- ;
.
Po złożeniu ślubowania przez ' diiała.ń władz miasta w aktualnej 1ku przekazano do 'użytku zaledwie ~
radnych nie'obecńych na I sesji, , sytuacji · społeczno-gospodarczej, 11715 mieszkań, tj. 39 proc. planu ~
w tajnym głosowaniu wybrano które przedstawił prezydent Łodzi I rocznego. Również źle przębiega ~l
realizacja planu budowni::twa to- h
przewodniczących komisji: Rolnic- . - Jarosław Pietrzyk.
warz:rszacego (przedszkoli i obick-1•
twa 1 Gospodarki żywnościowej. 1
którym został Stanisław Gren oraz ' Mówca wiele uwagi poświęcił m. tów handlowo-usługowych). Opóź- I
Spraw Socjalnych i Pomocv Spo- i·n. wciąż niedostatecznemu zaopa• nienia są także w budowie GruI
łecrnej - przewodniczącą lej ko-1 trzeniu sklepów w artykuły żyw- powej Oczyszczalni $cieków.są Przyzło
nościowe, a szczególnie w cukier, czyny tego stanu rzeczy
misji została Barbara Ligęza.
;
margarynę, olej. Nieznacznie po- żone. Brak stali zbrojeniowej, spaobrad j;prawiło się zaopatrzenie sklepów dek zatrudnienia o 440 pracowniporządkiem
Głównym
wczorajszej sesji były kierunki mlęsn:y ch w mięso i jego przet- I ków w budownictwie tj. tyle ile I
średnie przedsiębiorstwo bu- - - - - - - - - - - - - - - - - - -...· ~- - - - - - - - - - - II liczy
·
dowlane oraz małe zainteresowanie
~-~:~~~;m~racy budownictwęm za- '· ~
prowadził przewodniczący

Z podróży po kraju. W Urzę
dzie IUicjsko -Gminnym w Ustce
miejsco" e władze administracji państwowej in!ormu,ją za
pośrednictwem starannie wymalowanej tabliry, że poza wojewodallli i dyrektorami w~· clzia
lów pozostali pracownicy Urzę
du 'Wojewódzkiego w S'rpsku
przyjmuja interesantów codziennie w godxinach „órzęclowania".
To ,,ó" ma zapewne podnieść
autorytet „ón:ędników" wysokiego wojewódzkiego szczebla.

Na gietdzie samoc:hodowe.l1 w
Lodzi wydzielono sektory dla
poszczególnych marek .i teraz w
p'.eI"\Vszym stoją małe f iaty, w
drugim - duże. a w trzecim
pozostałe auta. W ubieglą niedzielę w trzecim sektorze \\-Y·
stawiooo m.in. wysłużoną syi rocznego vw pai<sata.
renę
Sąsiaduiące ze soba samochody
miały reny: 140 tys zł i 20 mln .
zl (w drul{:m przypadku płatne
w bonach).
Temat do d)"Skusjt dla zwolenników el{a! itaryz.mu.
Na poczcie przy ut Ossow·
skiego w Lodzi wisi informacja,
:!:e z powodu · remontu poczta
jest nieczynna od dnia tego .. a
tego do... odwołania.
Wy_!tonawcy czekają na proPOzYCJe?

„

ob:egla wiasklepach W ienad
zlokallz.owa1J1ych
l1cz]d.
soli
kopaln iami
miejecowymi
uib.ra~do \\'laśn ie„ soF.
Nie p ierwszy raz sprawdzi ło
":e P<>wieilzen 'e. ' 7..e sz~wc bez
butów chodzi.
Prasę krajową
domość. ;e . w

We wrześniowym .. Ralr.ic'los·
„Znalnirnit;
kopie" wvzn:iniP
0011owierlniC'.i ~tale.i partnerki
dla śpiP.waka 011erowr!!O-t<'nora
!\lu~i ona
.iP~f harcl10 trnclnP.
rzadko dziś
oosiadać . wielP
l'haraktcrn.
~notvkn•1yrh. · <'erh
Lieze równil'z na przychylne
nastawiPnit> i pomoo życzliwych
wlaclz w ;finali1owaniu łntu•ch
tllftif'h nrohl<>mów bvtowvcb".
owe~
,\ czv w znale7:ienin
padncr.łd \Vladzl' .in7 pomogly
czy tvlko obieralv pomóc?
Ko1°!?ium w Sochaczewie uka·
rato 50 tvs irrzvwnv miesz'lrnń·
faz'.le rO'\ve·
~a Skarb' km«a w
rem oo o'ianemu Orzekło te7
on~tac; zaw
dodatkowa
kare
ooiazdów
orot;adzen {a
kazu
okres
na
n' em~chanicznvch
trze-eh lat w s t r e f i e 1 ą d o-

Od 14 do · 17 bm. w „Swiatowicie"

n

łflW!,

33·4'1-10, 33·3/•4/
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Ratuukowe
Pogotowie l\t(l
Stra7 Pożarna
lnform~rja słuiby zdrowia
lnturmacja kol~jowa
lnlormacJa tPlefonirzna
lnformac.ia P"S
C'etHralny.
Dw
Informacja P1'0
{nhnmat·Ta

Pogotowie

Poentow1P

Lód;

k1lll11ra1n:i
wodociągowe
~„ner~etycz.ne

POłnoc

„

v;ódzkie

74.5;.2a.

Pogotowie

74 ·87-66;

N·1eb·1esk·1
_

In-

O' bło·cze'k
'

.

z '1mpo' rtu

I

I

I

przyjaźni"

WfSTA" SZKOl[

I

I

-1
lokomotywą 1~Zi~rio!~~~~i~!;::~~:i~;

' Ł·upy wywoz·11·1

l
I

I

l

i

I

0-1

I

I

I

W.M.,

z

::ani e.

sądu

w TRYBIE PRZYSPIESZONY M

I
I

Rejonowy w Lodzi - X Wy- ,
Karnv - roi-patrivl ostatnio
sprawe
w trvbie przyśpieszonvm
_orzeciwk-0 A.damow: G zamie~zka· 1
on
w f,odz.i Odpowiadał
temu
orzed ~ądem za orowadzenie niele11;a ln'!i sprzPda7v alkoholu. Sad ska- 1
zał A<'lama G na rok ogranil"Zl">n ' ~
wolnol;ci orn potrącenie 15 proc
(j.kr)
zarobków na PCK.
Sąd
dzi ał

I

'l'lLOOZIF?:O\VV TELFFON ZAU·
FANI/\' ~ or 33-50-66 - czynny
od ponledzi•lku do płatku w
godz. 12-18

rn.EFO"I OLA RODZICO\V - nr
33-24-99 - czvnnv od poniedział
ku do piątku w godz . 13-18
0RlENTl\C.J1 ZĄWO·
TF.l.EFO
DOWEJ ' SZKOLN'f',l - problemy wybOt'U 'l:3WOdU - 33-~8-łl,
czynny od poniedziałku d'O płl!t·

999
991

998
36-1;;.19
35.5;; .:;5
913

31-97-06
36-32-ll
3:i-92-21
78-35-41
74-34·3~

1ł·40-41

33.~7.37
Tl1LF.FO . Z\\ f' ANIA
" ' dni po• sr.ednie w g-odz. 15-1
'~ dni wolne od pracy całą dobę

go~z.

POGOTOWIE
J1>óldzi<>lcze

15-18

MIESZKANIOWE:

NIEBEZPIECZNIE !
Nasza czytelniczka. mieszkannie
cz11
p-µta.
.Retkini
sygnalizainstalować
można
zacji swietlne.i 1111 skrz11f:o,,·nn i •
ulic Dzierżyńskiego i Mauhlewskiego. Podobno dość c:esfo clo"wypadków
chodzi tam do
ka

-rodzice uczniów pobliskich szkól
l\1amy
stale tyją w niepokoju.

Retklnla
PRYWATNE POGOTO\VlE LEKA.
RZY S'Pf:CJALISTOW - 57·55-St
o~.edte

godz.

MUZEA
HISTORil RUCHU REWOLUCYJNEGO (Gdańska 13) godz. 11-17
·ODOZIAl RA0000S7C7 (ZglPrS·
ska 147) g<tdz. 9-16
(ul.
RUCHU MŁODZIEŻOWEGO
Gdańska 107) godz. 9-15
ETNOł
AR~E()l.OGICZNE
G_'?-.AP'ICZN!f !pl WolnMc~ 14)
godz. 11-18
HISTORII MIA'ST/\ LODZI - CO·
grodowa 15) godz. 11-15
SPORTU T TURYSTYKI (Worce·
tla 21) godz. ll -J 6
(Piotrkowska
Wf.OK I ENNI CT'\V A
.282\

gOdz. . 10-16

SZTUK I (Wieckowskiego 38)
godz. llt-17
MlASTA ZGIERZA CDąbrowskl•·
go 21) godz. ·10-15 ,
P'\ Blti.NIC {pl. Obroń·
~llASTA
ców Stalingradu 1) godz. 10-11

• „ •

32-46-!ł

36-33-95
86-79-41

komunalne

~-21

PO:\fOC LEKARZY
86-83·?1
SPECJ ALISTOW

PlłYWATNA

ZOO - czynne od .godz. I do li
\kasa do godz. 17)
BOTANICZNY czynny
OGROO
od icod2 9 dn t.rnrolrn
KAPIELISKO .• FALA" czynne Od
tO do 19 Ckase od 9 do 181 ·
, coprl>cs
PALMIARNIA et.vnna
ponledztałkówl w <!Odz. 10-17.

godz.

19 •• Faust••

(goes

rnckl

,;eunt
1n
- godz.
irnmpute1ów" •
godz. 19 „NieMAŁA SCENA bezpieczne związki"
god:i:. 19 „.Ja3a
MAŁA SALA ~ak berety"
itOd:i:. 1T.
POWSZECllNY Cyd'.
ARLEKIN - godz. 17.M „'Przycody Misia :Rymc!mcl"

J ,\RA C'ZA

DŁUGO

JESZCZE.„

... pyta ią nas lokatorzy bloku

T1"

3/5.
23 sierpnia wylączono tam Qaz,
jednej
w
si·ę
ulatnia.l
ponieważ
tej
z klatek schodowych. Od
kilkakrotnie pr?11;.hodzipory
a1e adminrstrac.i a
li fachowcu,
nadal nie wie, kiedy qc:z zosta-.
nie wlączoni1. Lok(ltorw gotowi
<n C""e1'ać, chcl! tylko n:iedzlei',
cllaczPgo i jak dlllgo. T11le ch11ba "11.oźna dla T?!ch ::robić .•• (ab)

J7 przy ut. l\foryniiiskiej

b.o. «odz 16.30: .• Bllltłs"
•ranc " cl lat lB "odz 18
gnePRZEDlVJOSNIE - „B~z
rhu" - pal. od lat 15 - godz.
„Samotny
16. 18. Seans nocny:
Wilk McQuade" - USA Od lat
go~z.

· 18 -

20.30

POLESIE - „Elektroniczny morderca" - USA od lat tS
poL
godz. 15 17, „Nadzór" od lat 111 ..... godz. 19
WLOKNIARZ - .. CommandO" lTSA od lat 18 l!;odz 10. 1t.sn.
15

17 30, 20

WlSLA - .. Tabu" - pol. od lat
IR l(Od2.. 15, 17.15 19.~C
ZACRF;l'A - .. Dzika namiętność"
- 'USA od lat li fodz. 15, 17.11,
19.30

STUDIO - „Cudowne dziecko"
ool.-kanad. b.o. g'ldz. 17, 19
STYLOWY - Fllrn miesiąca: ..Sa•
motny Wtlk McQua.de" - USA
od lat 18 - godz. 17. „Piraci"
- tunez.-franc. pd lat n
·
godz. 19

IUNA

TATRY - MAŁE-STUDYJNE
wtetn.
.:rwarza do morza" od lat li - godz. Ili
•• Gwiazdy poranne"
DKM pal. od lat -15 godz. 17 11
OKA - ,.Cotton Club" USA od
lat 18 godz. UO, 11, 13.30. 18,

- ,.Kogel - mogel"
poi · od lat 12 i:odz 10 t2.30.
i6, 18.30: Seans nocny z czytaną ltst11 Cilalogową "Wyznaw·
cy zła" - USA rd I11t 18 l(odz ~1
CWANOWO - „Pokój . z widokiem" - ang. od lat 12
godz. 15. 17.15. rn.30
lWANOWO - VIDEO - „Wll'k'I
pr. 1kladany - rad:i:..
za3ąc" -

GDYNIA - Kino non ~top - od
siodz. 9 do 22 .,Łuk Erosa"
poi. od lat 18
poi.
HALKA - „Seksmlsja" od lat 15 - l(odz. Hl. Ił
„Much•"
Ml'..ODA GWARDIA USA od lat ta gods. 10, l&.30,
17.30. 19.30, .,Nad Niemnem'•
cz. I i II - poi. od lat li
l(Odz. 12
MUZA - „Zdrada I semsta"

TEATRY
\VIET.Kl -

(ab)

JAK

1111111 Ili
TE!.F.FON ZĄUFANIA · dla kob~et
z ciąia problemowa czynny w
dni powszednie w eodz. 11....22
nr ;7 40-33
<\NONl\10\VI ALKOHOLICY
tel dfA ludzi z problemem lllf ponłe·
kohotow"m - 57 11-42
pia!Pk 17-20)
działek -

Im w

1Hts-s;. !l!r!

dźwigowe

Przedsiębiorstwo Usług

do Budapesztu

74-28-11

t.órJ; ' P;,ludnłe

Poe:otowle t;a7.owe

.

~ik~!ż~~er~~~~kic~o;~~~~acl~o?e~I

p • •

WA.ZNE TELEFONY
Pogotowi~

rzemieśl-

Skromny jest wybór pap:erosów dostaw.a albal'iskith „Dukatów". Są
\ westor(>w terenów dla potrzeb bu-·
v.' łódzk i ch .k!oskach i sklepach. , ·to pap ierosy prooukowane na podownictwa mieszkaniowego.
\ Królują. ,.Popularne' , „Klubowe" i dobnej zasadzie jak ,, Wiarusy" Realizując II etap reformy gos- „Łódzki e", c-zasem pojawią s·ę „o- . zawierają one 50 proc. tyton;u ro1
a na gatunki dem z Pol„ki. Jeśll „Dukaty" zapodarczej, przejęto 29 przedsię- pale" i ,.Neptuny"
1
paJacw.m, dostaniemy ich
biorstw„ 8 dalszych 28 czeka na lepsze trzeb.a pO prootu .,poJowac'.'· smakująpona<l
2 mln pac::rek.
s:ę , Jes.z.c:z,e
br. Od czasu (jo czasu :darz.aią
1 września
Od
. przejęcie.
I
: z!T'.niejs_zono zatrudnienie w Urzę~ •. z.a~tzyki" z imp~rtu.
, Skoro mowa o „\\.iarusacb" - \V'
dz.ie Miasta Łodzi, uproszczono tez. .
-' ~-------------~
„Dziennikowi'' ma!?az.ynach pozos~ly ieszc.z:e -niep-owie<lz:at
system załatwiania interesantów. \ .Jak
Joief Tomczak, dyrektor Za.li:la<lu wielk'.e ilości tych pap ierosów w
1
Po wy~tąpieniu prezydenta Łodzi S::irzedaży Wyrcrbów Tytonie>wych, twa!'dych opako\vaniach po 170 zł.
f
dni przyje.:lzie d-O W pa~dzierniku trafia do Łodzi jut
ro:-;poczęła się dyskusja. w której za kilkanaście
Ko; I ~-o:!zi d~~ t:~ort 9,opuJarm:ch nowe d06tawy. stano\viące reaJizaW~adysław
tadni:
.głos
zahra.li
1
(rna '.~h cie kontraktu :z.awarteiro na II pól·
I zulski 1 prof. ~ndrzeJ F. Grabski. I 1ui;osl()lvia11_sk.: c~ „l:ugo
Dzieci, młodziez oraz personel ·1
.
Poruszano m. m. sprawy dotyczą- byc w sumie l,15 mln paczek). :Nie , rocz.c.
szkół, przedszkoli i zakładów opie'
h ce podejmowani:;i właściwych kro-1 \\·iadomo ied.na.k ieS!:cze. czy ich
ki mogą w tym roku po• raz pierz Krakawa dOŚtaniemy pewną
· ków przez wła~ze. miasta w ki~- dvtY_rhcz.~.rowa . cen~ Vl O ztl !1ie~o:
wszy dokonać wyboru, ubezpieczabędą
ź.e
dlatego,
i runku popra':"•1enia z:i-opatrzema stanie nieco. poćln1es1·~M. Row:n;ez 1 now'<lść... Pew<r1a"dotychczaSO\\·e
jąc się od następstw nieszczęśli-1
pa~ k.Jka dm. ma byc d0s~arczona to wprat\·dz:e
11 grudnia <Y.1.iooz:e z Łodzi
sklepów w mięso I drob.
wych wypadków. Spółdzielczy Za-z WV'dlużonym
ale
„Caro",
pierosy
son<lazowa
1akby
„Poci ą~ przyjaź
pterw9Z3
kr.)
Bu<lapesztu
(l.
do
Low
„Westa"
kład Ubezpieczeń'
~o· 300 turystów
o pół oontymet:ra Htrem aootato„
dzi proponuje ten sam zakres j ni", Wypełni
z naszego \\'O.i ewództwll. a takświadczeń co PZU, ale niższe skła
że z woiewó<lztw sąs'e..i:ii.ch. W
wybierać mię
dki. :\Tożna więc
JJObytu w
czas'e 5-cln;ov.'ego
dzy stara, doświadczoną firmą a
140 zlrbrązinve1) b<>w1em cena stolicy Wę!!;:er orz.ewi<lz'any je'l
•
spó!clzieln ia, która w ciągu kilku
(bar)
'poZO<;t~n·e lx-z zmian.
turvst:~:czny .
progrąm
• •
bogaty
miesiqry zrobiła już sporo dobrej
Zakwaterowa.n·e w hotelu „HW'lroboly , zysku,iąc dużo rozgłos.u nie
-garfa".
Prokuratur.a R'l_jono1va dla dziel- kra<llo oo najmn.iej dwie t.ony t a r - 1 - - - - - - - - i
ty lko \V naszym kraju. ·
dO
służącego
pólvrod.uktu
.namidu
śledz.pr<>w1adzi
Lódź-Widzew
nicy
„Weście"
w
składka
Najniższa
.re,:enne wycieczki na Węgry
two w sprawie a!ery w Zakłada.eh 1 v;yr<>bu włókien szhkznych - warwy nosi 250 zł. Propozycja przewiWłókien Chemicznych „Che.mitex-1 tości nie mniejszef nit 810 ty.s. zl.
duje dla szkół świadczenie za pro- ' z .,Orbi-sem" c'eszą s:ę p<>w<>b:erze
ło:lz1an
Anilana". Z 1JElbra·nych dotvchoz.a~
wadzeni"" ak<'.ii ubezpieczeniowej, / dzenlem. Wielu
U6talo~o. że
udział w impreza.eh autokaroW .toku 5Iedz;tw~
materi.ałów wynika źe w czasie od
w w.rsokoścl 7 pr.?c. zebranych
mieiscowo.'ci
róż:rych
wywo~no ...
do
v.rvch
.
lipca ub'ei;le!!;o rok.u do 19 s;erp· i kradziony tar.nam1d
wylacznej dyspozycji :
składek do
się 'PO
m.in. z 6-<dnio-wym pobytem w I nia ro~ru bieżącego surlmiu pracow- I lok.~ą 'P~ią~
dyrekcji. Inspektoraty oświaty
(kas)
Szolnoku
n ików tychże zakla-dów (dzialaj<l,- bocznicy lroleJoweJ zakla?-ów. Sprre- \
trzymają kwotę w wysokości 1 proc.
sktadek z podległych plac.6wek, .__,.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __. cvch w zoriranlzot••aneł e"CU-o'e) u· dawano l(O zaś wlaśclc1el0!1! pry- .
-otzetwórstwa
· watnych rz.a.kladów
kuratorium natomiast dysi:ionować
' *Ośrodek Teatralny LDK (ut.
ch.
tw~rz~·sztuez:iy
.
składek
wpłaconych
proc.
3
będzie
do
nad::ie_ję że fachowc11 ;: Zakładu
, Stedmi;.i zamieszanych w .afer~. Traugutta 18) ogłasza nabór
pJizeznaczoovch na doraźne cele
Urzqd:!e1i Bezpieczeństwn Rtt·
I pracms:?ików „Chemitexu-A~Ilany Teatru Pantomimy. Spotkanie orpodległych ·mu jednostek.
z.osta-ło tymczasowo areszt.ot\anych. ganizac-yjne odbedzie, się 14 bm. o
WDDl\1 zainteresują . s'~
chu
(ab) godz. 17 w sali 323
spra u·q i znajdo, jakid rozwią·

1

11

dopon1óc

poprzez zatrU<!nienie

Kom.tetem Zyw.enia Zb,o'.O' H'f:O w n ·e. In:augurac.ia
Iwa.ne>w1e (ZSRR). Chodzi o wza- · \nZeśma o gc.az. 14 w !'CsumracJ i
(j.kr)
·
łemna wvm!anę dośw:adczeń. Wczo-1„Swiatowi t".
·
raj do Lodzi prz;yiei;-hała 8-os<>bowa
l(ruoa sp.eci8listów z lwanow.sk:ego kom ite u którzy w dniach 14-171
·
wr.ześnia W restauracji „Światowit" ' ' oc1ąg1em
prezentować będą ~cjalno-<ci kuchni roo;yj~kiel. Z pewno56·1 w;r(i.d

! ~11tM.i 1m 1~.
': ~l~l~ll1~\,~1\ li'
1

Wczoraj jubileusz 30-lecia obchodził Pal'istwowy Dom Pomocy
przy ul. Narutowicza 114. Jest to jedna z najstarszych placówek opiekuficzych w na&zym mieście, clesząca się
uznaniem i dobrą opinią. 160 pacjentów, o których t~oszczy się
70 osób personelu ma tu zagwarantowaną spokojną i względ
nie. c;Iobrą starość i opiekę w o.s tatnich latach życia. Z tej okazji przyznano od~naczenia i medale. Złoty Krzyż Zasługi otrzyBa.rbara Kurek. Honorową
mała Dacuta Gorska, Brąz.owy Odznakę m. Łodzi wręczono: B. Dawi!łowskiej, Zofii. Kroll, l\lariannie Słodownik, Zd7:isławie Stolarz I Zofii Sygule. Odznak~
W. Kop„za . wzorową pracę w służbie zdrowia" otrzvmała
·
czyfuk!.
Społecznej

I'

~ !:z~:ty~~jni~~npiek~~~~~i, z~~~~~~v~f~ i
or~~;;·~~~t\;:;a~l~ ~~~;~;~\j~ I ~*1J~~~ei~on\~~~~wu~~:s~;~
odbedz:e s : ę 1.~ przygotowamem dla wszystkich 1.11- .

u 11111111111 m

1111111111111111

ul. Narutowicza

(Z. Ch.)
są różne działa- f !.,,lłl'b*llllt1M.__~cc:~~lttljĄ"'"IW~it~1111;t,a11;t•ltl~!lllA1'::'tl-l:l't::tli1.1r~•ttl>'1t:~ri::~tii:::;::.;~t::re:::.oz:;::>~,Jtt:1::i~.\.ll'll~~=-~
Inia,Podejmowane
~~-~~:::t:~
m.
budownictwu
aby

Iin.

W ei

Ni<> ie.st źle. Ukaranemu poz.o~taly ie.szcze po·awv mechanic7J11e lub !'O\Yer \\·odny.

ź

l

I

I

należy

Jubileusz PDPS

ij

I

•

1 111

'
domach

t

BAŁTYK

18.30

I

1
1ne*i!~~~~;,:~':.;:n~~!~~kr:::y:::
.
LSKI
POSf
UR
i ayz·

pra.sza łodzian 15 bm o godz. 18 do
l\luzeum Historii m. Lodzi (ul. O~odowa 15) na recital f«>rtepianoDziś, od godz. 10 w SłedZlbie wy Shirley TrisseJl,...Glowack i Slot Z~spolu Poselskiego m. Łodz~ (uL wo o muzyce - Anna Kola~a.. w
I Piotrkowska 104,. front, I piętro, 1prog.ą.mie J, s. Bach, w. A. Mody-zur posłanka na za.rt, F. Schubert, F, Chopin· I R.
1 p .. 121) pełnl
SeJm PRL Jadwiga Nowakowska.. Schumann.
I Za!?isy zainteresowanych od codz.
ZDK LZPB Im, Obrońców Po·
.
, 8. fo.
. W tym samyD? czasie w poko. koju (ul. Przędzałniana 68) .prowa, JU nr 173, I piętro, budynek F dzi zapisy dzieci w wieku 6-14 lat
~rzędu m. !.odzi peh;:ić będzie dy- do Dziecięcego Zespołu Estra<lo'Wezur, czło?ek InspekCJl Robotniczo. I go „Sezamki". Informacje pod tel.

. .

·

.

l

I

l*

I

74~73-10.

-Cliłopskiej.

chlftskl od lat tł -

IS,
godz.
18
„Superman Il!"
l MAJA 15,
USA od lat 12 - godz.
„Mój grzeszny m11t" - czes. od
lat 15 godz. 111
PQKOJ - „Krokodyl Dundee" austr. od lat 12 - godz. 15, 17;
,;ro tylko rock" - pol od lat
•
11 godz. 19

RO'\IA - ,Powrót na ziemię" USA od łat IZ - god%. 15, 17.lll.
poi.
!9.30, ,.David 1 san<1y" •
b.o. godz. 10. 12-.15
Lolka"
I
Bolka
Bajki
STOKI
pol. b.o. godz, 15. „Fala"
poi. od lat Il - godz 1a
„Przechwycenie"
IWIT rad%. od lat 12 - godz. IS, 11
.. Pantarej'• pol. od lat
15 godz. 15, •. Gliniarz • Bever·
IJ Hills"' - USA od lat 18 godz.

TATRY -

17 19
WYPOŻYCZALNIA

od codz. u do 17.

VIDEO

APTEKI

N1c111.rntana IS D"browsktego 81,
Lutomterska 14S. Plotrkowska 87,
Mlc'ktewlcz1 ~ Ollmptjska 1
f•abtantre - Armil Cze1-wonej 7,
Al&ksandr6w - Kościuszki 4,
Konstantynów - sadowi · 10,
ł..owl~łla 63.
Głowno ·Ozork6w - Armtt ~erwone1 81,
tł, i:>ą.
Slłl:orwkte10
Zgterz browsklego 111.
DTWlłT •ZPJTALJ

Chirurgia urazowa - Szpital tm.
xopernlka (Pabłanłelra 82)

Neurochirurgia -

Skłodowsk1&3-Curie

rzeczewska

35)

Okulistyka dowskiej-Curie
caewska 35)

Szpital
(Zgierz,

tm.
Pa-

•

Szpital tm. Skło(Zgierz. Parzi:--

Szpital
Ch.!rurgla dziecięca tm Biernackiego (Pabianice, Karolewska 68)
Laryngologia dziecięca - Szpital tm. Korczaka (Armil Czer.
wonej 15)
szc:i:ękowo-twarzowa
Chirurgia
- Szpital tm. Sklodowskiej-Cur! e
Zgierz, Parzęczewska 35l
Szpital Im.
Laryngologia
Barllcldego (I<općlńskle'go 22)
Toksykologia - Instvtut Medycyny Pn.cy (Teresv 8)
Przych,odnla
Wenerologia
Dermatologiczna (Zakątna 44)
Telefońtczny Punkt InformacyjAIDS ny dotyczący choroby
tel.
czynny od gOdz. 15 do 7
33-81-28
Ambulato11a doratnej pomocy:
- Interna dla dorosłych ul sten.
'klewtcu 13'1. tel 36-37-00 w ~I
- gabtnel chtrurgll dzleclecej ul.
czynny
Armll Czerwonej 15
całą dobe tel 74-14-14 gab. :-ieArmtt Czerwonej J.5,
dłatńl ul
„zynny od 15 do 7 w dni wolne o1 pracy czynny całą dobe tel 74-14-14
ut.
stomatologiczny,
- gabinet
od
czynny
18,
Roosevelta
godz 19 do T w dni wolne od
,
pracy całą dobę. · .
- gabinet C'kUllstycznv ul Zapol17
'lklej 1 czynnv od godz.
od pracy
do 7 w Cini wolne
całą dobę, tel. 43..39·'11
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