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ak ińformuje FSO przeprowadzen i u szczegóło
firm
ofe.rt
we.I analizy
Daihatsu 1 Fiat w za.kre.si<e
konst.rulreji wyirobu, technologii jego wytwarzania, warunków han.:
dlowych, ze szozegóLnym uwzględ
nieni em dostęp:n-06ci kr€dytów na
FSO i POL-MOT
przedsięwzięcie
wybrały ofe['tę firmy F1iat uizna.zamierzonego
tą-c tę fa:mę i.a:ko
partnera do w.spól·;»racy przy mosamochooów
produkcji
dernizacji
·
śr2dni•ol itrażowyoh .
Decyzja ta była poprzeirona sze;reg;em konsultacji w środowis.kach

J

13 bm. Biuro Polityczne KC
z
PZPR obradując wspólnie
kierownictwem OPZZ omówiło
stan realizacji koncepcji i zadań zawartych w decyzjach VIII
Plenum Komitetu . Centralnego.
Zapoznało się z Informacjami
o kształtowaniu kosztów utrzy-·
mania w I półroczu br. oraz Ich
prognozą na pozostałą część roku, a także z oceną poziomu
grup społeczno
życia różnych
-zawodowych, zwłaszcza robotników.
Omawiano założęnla organizakomisji
cji 1 programu pracy
cenowo-docho dopolityki
ds.
wej.
Biuro Polityczne zapoznało się
z przygotowani ami do obcho:iów 70-lecia odzyskania niepodległości i 40-lecia zjec;1noczenla
polskiego ruchu robotniczego.
(PAP)

technicznych Ol!'a.z opiniami stowa-

rzyszeń naukowo-techn icznych SIMl'

i NOT.
Wni.oskl FSO ZJOStaly pozy.tywnie
zaQJ>illliowane prze.z sejmową Komisję Przemysłu z udziałem ~e
eydiów kOttnisji: NaUlki i Postępu
Technicznego, . Planu Gospodarczeoraz
i Fun.ansów
go, Budżetu
Współpracy Gosp-Odarczei z Zagranicą. W oparoLu o powyio;ze przystą,piiono wraz z partnerem włos<lokiume.'lkim do !ormułow<l•n '.a
tak aby w
tów kontl'aktiowych .
możliwi e niedługim cza.s;~ doprowa(PAP)
dzić do ich po;Jp:&aJni.a.

Godziny me tvlko zołowiu
(R. Sos teleksuje z._ Gdyni)

••
•

Dni polskiej
literatury

okrągłego

Rozpoczęły się Dni Polskiej Li·
teratury Wspólcz.e&Uej który-eh celem jest przybliżenie społecreństwu
<lorobku naszych pisarzy . pop.rzez
ułatwienie zakupu ksiąrek, a także
stworzenie możliwości gpotkań z ich
autorami. W całym kraju. w d~
mach kultury, bibliobekach i · księ
garni.ach ooby-wać się bętlą gpotk.ania z pisan.am.i. tl'I'ządzane wvstawy
Wszyst.ltje
i kierma'lze książek
placówki .Domu Ks•ążk.1" otrzyma·
ły bogate restawy nowości bele,Dniom" patronuje
trysty-czrrych
Związek Li.teratów Pol~kich i St-0Polskich
warzvsze-nie Księgarzy
Potrwaia dn końr-.a wrreśnia.

stołu

Na co Inogą liczyć stud enci ?
Spra wa dy:m i$ji rządu

rozpoczął
oświadczenia
d
rzecznik rządu min Jerzy
cotygodniową k<llll·
) Urban
dla dziennikarzy
ferencję
zagranicznych i krajowych. Doty
czyło ono zebrań gremiów niefor·
malnych IO i 11 wneśnia w pa·
rafii Pod wezwaniem ~więtej Bryw Gdańsku i wmiżanych
gidy
w ~-prawie
przE!2 nie stanowisk
warunków rozpoczęcia l'OWlÓW z
„Soli\egalizacji
..
ip.
m.
władzami

(

współczesnej

P

si

Wokół

nazić nadziejt; ż'e ekstremalnie
się
strojonym . os0born· nie uda
obrad okrągłego st~
storpedować
łu i raz ieszcze zaprzepaścić hi·
szansy porozumienia
storycznej
którego prag.nie zdecydowana więk-

fakty
- Próbuje się stworzyć
dokooane - . stwierdził J - Urban ~zi strajkami. Minione wydarzenia już nieraz wykn7ały Żf' maksvmalizm oolityczny. ultvmatywnośl> nie '!ą zwłaszcza na dłuż~
skute<'znymi.
rnetodami
metę ,
moi>Oa
Chcąc wygrać wszystko wyra·
MOŻlla
o~raćwszystko

ś eaztwo

wsprawie o zabójstwo 4 chłopców

Wizja loka lna
potw ierd za zezn ania

gentny" telewizor będzie tyczył
telewidzom dobrego .dnia. lnłor·
<izkodllwości
ntu,lac ponadt11 o
ze . zbyt
llglądanla proiramu
Grzecznie,
hlisklej odlt>głoścl.
o
alp danowl'zo hędzlf' proęlł
zbyt
~l'lur.n11' odbiornika, by
zakłócały
~lośnp dźwięki nil'
~pokoju 'ląsiadom.
Po zakończeniu

„INTELIGEN TNY" TELEWIZOR

W japoń.'>kiej firmie „Toshinad
ba" prowadzone są prace
telewizora.
modelem
nowym
w
Aparat będzie wypo~ażony
t>lrktroniczny .• mózi:-" i specjalny ~yntt>tyzPr mowy.
Rano, po włączeniu. „inteli-

Inf<Xr'mują-c następnie o postępach
śledztwa w sprawie śmierci i:;or.

• •
ra obrony
Porwanie nnn1st

We wtorek w połudn i e nie zidennapastnicy
tyfikowani uzbrojeni
wschodnim Bejuprowadzili we
rucie ministra obrony Libanu, 83letniego Adela Os'ejrana.
Napad nastąpił w chwili gdy samochód ministra przekt_s>czył „zie2
loną linię" dzielącą ·Bejrut na
części i znalazł się w chrześcijań
skim sektorze stolicy. 4 uzbrojonych
maszyno·
w pistoletv i karabinv
we mężczyzn zatrzymało samochód,
w
wsiadło do niegJ i od jechało
niewiadomvm kierunku.
uPo trzech godzinach został
W związku z kłopotami. pol- Sofii postanowił wyda·wa.ć zaswiadz przew1ez1emem c• zeni a up i\\ ażniające oo nadania wolniony.
skich turys1 ów
uprowadzeObserwatorzy wiążą
o maksyma·lne.i wad.ze
pr..:ez tereu dumun11 1 Jugoslaw11 urzesyłki
nie ministra z wvznaczonymi na
nabyl y<'h w ru1·cji towarów lgłów· 40 kg.
nie od:z.iez oawelni8'!1a . dzins<>wa)
LOT umozilwlł 1m pr-z.esylanie pa1
czek drogą lot,nie7.ą z Sofii pobieia kiraj ąc Ul tę U'>ługę 660 zl
w
logram płatne orzy odbiorze
Warszawie. Do nadania przes7lki
buł~arskiego
pośrednictwem
za
przedsiębior<rtwa spedycyjnego .Des..
pret" (opłata z tytułu k<m.t6w manipulary jn yrb za każd& paczkę 22
lewa) upoważn i a odpowiednie zaświadc~en1e wyo;tawia11e przez kon·
sui.at PRL v.. Sofii za które trzeba u i ścić „plate w wysokości od
nieprzerwanie nadzoro- ratora rejonowego w Piotrkowie
Trwają
15 do 40 lew w .c.alei:ności od r<nwane przez Prokuraturę Rejonową Małgorzata Ronc.
m1arów orzesylk.1
Podczas wizji, nad jeziorem BuLOT de<.'vdując sie na przyjmo- w Piotrkowie Trybunalskim czyngaj, M. Trynkiewicz odtworzy!
wanie µrte<vłek r1ie ..yziął jednaik ności zmierzające do ustalenia
zbrod'ni w przebieg wypadków z 4 lipca, kiepod uwage "kali oolsl1.1ego imP<>r· szczegółów poczwórnej
Piotrkowie, która wstrząsnęła ca- dy to zaginął 12-letni Wojciech
tu tury~t.v<•,1;11e~o 1 Turcji.
Pryczek, a następnie 'z 29· lipca,
Pa<'zki o wadz~ 50 100 kg na- łym krajem.
Hurtowpicy naWczoraj odbyła się podyktowana gdy zaginęli trzej pozostali zamorlezą do drobnicy
da ją 5011 a nawet IOOn kg towaru . wymogami śledztwa wizja lokalna dowani następnie chłopcy. PodejTymczasem LOT clvsponuje tylko z udziałem · podejrzanego o doko- rzany wskazał identyczne niemal w
latającymi nanie zbrodni 26-letniego Mariusza obu wypadkach miejsce na grobli
rehowymi ..a.mol<~, ami
przewazme 1 kompl<>tem pa<:aże Trynkiewicza. Jej przebieg obser nad jeziorem Bugaj, gdzie zaczepił
rów. W tej sytua„ii -.amolot mo wowali przedstawiciele prokuratu- dzieci, opisał sposób w jaki zwabił
ry funkcjonariusz e WUSW wyko- je do swojego mieszkania. W lesie
że la 'H·a(' nO - 400 k~ dodatkowe
pokazał
natomiast
go baeażu a każde~<' dnia nada nujący .zlecone czynności śledcze wierzejskim
je •;ię w Sofii ponad 1OOO kg pa· rejestrowała ją na taśmie wid'eo miejsce i sposób ukrycia zwłok
czek. Od Ili lip<'a kiedv rozp<>cze ekipa Zakładu Kryminalistyk i Ko- Wojtka, które przywiózł do lasu w
to przyjmowan ie oaczek d<l poło mendy n!ównej MO Chęć hczest- tekturowym J>Udle oraz miejsce,
wy W!'Ześn i ~ -zebrało "ię w maga- n iczenia w tym postępowaniu wv- gdzie próbował spalić zwłoki dalszych ·trzech ofiar. M. Trynkiewicz,
zynach , . D~spretu" w Sofii ponad razili równie?. rodzice ofiar. ·
O ile prze~vłany
Podek,zany o d'okonanie zabój- potwierdzając treść złożo?-ych do35 ton towaru
on będzie w dot vchczasowym tern· stw· niP zgodził się na bezpośred tychczas zeznań wyjaśnił tj?ż inne
p ie dotl."7.e do celu nie wcześnie) nią obecnośf dziennikarzy , którym ważne dla śledztwa okoliczności.
Ze względ'u na bezpieczeństwo,
przebieg wizji irelacjonowała proiak w pr1.vszlym roku.
(Dalszy ciąg na str. 2)
W tej sytuacji konsulat PRL w wadząca śledztwo zastępca proku-

Trwa

da. To stwierdzenie jest zarówno ·
a.peiem, jak i przestrogą.

w Stalowej Woli
Turbakiewicza
r:ieczn ik rządu stwierdził: .Ustaszość społec:zeństwa. Wyknyczeć, J Iono, że rozpowszechni ana 3)dotych(Dalszy ci~g na ·str
nie
wystrajkować · dobrobytu się

darności".

emisji pro·
itramu telewizyjnego aparat WY"
łączy sle automatycznie , nl,e zatyezy6
przedtem
pomłnaJąe
wszystkim dobrej nocy.
.ODKRYCIE NOWEGO
RYSUNKU MICR,\t.A ANJOt,A

Podczas przygotowań do noMicbała
wystawy prac
odkryto
we Florencji
Anioła

nowy jego

rysunek

okrutJnych wy.rok.ach lwu,
SZJuka111iu dróg wyjści a z obłędu
młodo;:>olską
epatują
cywilizac.i<i
stylistyką. Na szczęscie wsparte zoi, arcywy-'
rewelacyjnym
stały wręcz
mownymi plastycznie zdjęciami A.
Jaroszewicza i dopełnione pulsującą
A. Korzyńskiego. BHsko
muzyką
trzYg.odz:!l1na projeok.cj<i opow ie5ci o
Srebrnym Globie ma jeszcze wt-Tęty
ułic
współczesne, Na tle naszych
le fra.g sam reż}"Ser opowiada
menty filmu, które 7JOStaly zni.sz.czone. Ale i ta :narra-cj.a n ie ulatw;a
najwytrwalszy m
oglądania nav.~t
wklzom . Jednak. jaik twie'I'-i.zą ci
którzy byli w 'Cannes gdzie f ilm
ten otw'erał fei;tiwal u nas wyszl'o z kin:a i tak zna.cznie mon :ej
widzów. A ci. którzy wytrwali na '
orojekcji . do wPÓł do trzecie.i n<:d
ranem mogą uważać że przeszli
ch:rzo09t f ilmowy i. do k-0ńca fest i walu nic ich już n ie wykończy. W
we
przybył
Il
Paweł
Jan
Papież
tle przytla.czają-ceizo obrazu A. żu
wtorek rano do Botswarrzy, rozpo- ła•wsk ;e.go został „Obywatel Pisz(Dalszy ciąg na str 2)
czynając tym samym drugi et.alp
10-<ln iowe.i podróży do 5 kr?iów.
Afryki Połuidniowej.
Po wylątdow;wiu w stolicy kraju
Gąborone o godz 10.55 czasu miejscowego papież ucałował botswańską
ziemię. a następ-nie zootal powitany
rządu
przez prezvden ta i szefa
Masire oraz
Quetta
Botswany
w'ceprezydf1nt.a Pet.er;i Mmmi.
Podczas 24-godzinnego poby.tu w
około
Botswanie (kraju liczącym
miliona mieszkańców ~zie katolikami i.est 4 proc. lu<lnościl pana stadionie
pież o(lprawi mszę
na przedmieściach Gaborone, z udziałem (Jlkolo 60 tys. ludzi.

ti.lmu. metodą · na
sprawdzenie J)<ll'Ziomu uczuć
kina naz.wać można
do
noc spędzoną „Na Srebrnym
_
Globie". Obraz A. Zuławskiego ma
nie tyfko najdłuższą czołówkę, odnotowującą wszy<>tk1ch, którzy -przez
nych komjedenaści<' lat reali•zacyj1
plikacji towarzYszyh temu filmoW•i. ale oom je!'lt nieskończenie dlugi. Stwierozienie jroneiro z bohat.erów na.zywąjąc r go przepływ czasu
dokładnie
„godzi.na.mi z otow lu".
o:r.>owioa<la temu, oo m'eliśmy na
ekranie. Długie monologi o za-

22 września wyborami prezydenta
przez libański parlament. Data wyniezad.owoleni e
borów wywołała
polityków chrześcijańskich, którzy
są zdania. że jeśli i tym razem
nie uda się wybrać nowego prezydenta, pełniący obecnie tę funkbędzie miał
cję Amin Dżemajel
możliwość sformowania rządu tym•
czasowego.

Iran

róbą

gładz ie,

ap1eż · Jan aweł I
py vł n R t AI~

Irak

Rokowania· geneWskie
postępu w realizacji
zagranic2- o:;iągn'ęcia
spraw
Ministrowie
Akbar ~erolucjl Ra·d.v Bezpieczeństwa.
nych Iranu i Iraku Ali
Welajati i Tarik A.ziz zaakC'epto
genew"' i propozycję sekretarza
de
ralneg ONZ Javiera Pereza
z
Cuellara dotyczacą spotkania
nim w Nowym . Jorku 2? wu.eśnia hr· w celu przedyskutow ania
problemów znajdujących się na poirańsko-irac
negocjacji
rządku
kich, Rozmowy te mają być następnie kontynuowane w Genewie
wtorek
Informacje te podał we
pJ:1Zedstawic1el sekretarza generalMakabryczny wypa.dek wydarzył
nego O~Z na rozmo\VY irańską się w ponied:zialek w meksykań
-irackie w Genewie Jan El ias900· sk iej miejscowości Tlanepantla na
północ od stolicy: ciężarówka pę
Eliasson podkreślił. że obie stro- dząca z dużą prędkościa uderzył.a
współ w ~ach budynku 1S1Jkolnego. Przyny wykazują dążenie do
puszcza !ł'ę. że zawi<Xlły hamulce .
pracy w rozwiazaniu 'rroblemów
pięcioro
W wyniku u.derzen;a
pokojowego u.regiul~
dotyczących
pon·i OSł<' śmierć a sieduczniów
zarówno
Wa!lia sytuacji I wyraził
mioro dzieci zostało ciężK:o rainnych.
w swoim .imieniu ja.k i !lekretarza Sprawca wypadku
<lo2ln.ał szoku
generalnego ONZ zadowolenie, że nerwowet(o I zbiegi
Do wyipadku doszło w momenproces rozmów jest kontynuowama c'e. kiedy dz:eci opu!'lzcz.aly już
ny. Eliasson powiedział. iż
szkolę, w przeciwnym razie liczba
nadzieję, że rozmowy w Nowym ofiaT śmiertelnych byłaby znaczJorku i Genewie doprowadzą do nie więk.=.

,'v\eksyk

Cie.żarówka
uderzyła wszkolę

GllZYWNA ZA
BUTY

SKRZYPIĄCE

na mw1e kontroli ludowej
Ja c·h jHjew się nie przemęczał Je
go ~iero v. c· a <•pnwiadaJ· • \Vpól do
rano przyjeżdżam pod
dziesiąltd
dom. \\<-hildze i zawiadamiam . że
jestem. On od)'owiada: „Zaraz wy
chod1c'". r ... .hwia ~le o dwunast('j
O pirrwę1ł'j om1ę7""' g-ahlnt>t ;
wio7.c go n;i ohiad do domu . Potem
znowu muszę na niego czekać. WyP r acą

•

(2)

chodzi o drugiej, trzeciej, ezwarlej... Wieczorem :s reguły nie pra·o'' ał zbyt długo" („.)
,,KontrOler ludowy • był raczej
zajęty wybieraniem miejsca na budowę daczy . r oczywiście z niczym.
nie miał kłopotów: ani z działką
ani z murarzami, ani z materiała
mi ' budowlanymi, czy sprzętem
technicznym •

Ur. A. Kowalski
ruchu robotniczego
Wojska I Frontu Bia·
prawo·
wyzwoliły
łornsklego
brzeżną częśó Warszawy.
1908 -

działacz

1944 -

IRAN. W wyniku jednostronnej decyzji Jranu rozpoczęła 11ę repatrla.cJa grupy 72 Jeńców wojennych Iraku. Jest to pierwsza repa~riacja od podpisania rozejmu. Nz.: iraccy więźniowie przed odlotem
CAF - AP - telefoto.
_
do kraju.
11111111111111,11
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osobistości"

18.53.

w dniu dzisiejszym przewiduje
dla Lodzi następującą. . Pogodę:
rano rozp.ogOdzenia , w ciągu
dnia zachmurzenie umiarkowane
okresami duże. Możliwy przelotny deszcz. Temp. maks. w
dzień okolo 17 st Wiatr slaby
i umiarkowany południowo-za·
chodni I zachodni.
O godz. l!J ciśnienie wynosi·
(737,9 mm Hg).
.lo 983,8 hPa
a temperaturą. 13,4 st. C.

1111111111111111111~1e1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111nn11111111n11111

Dacza „wielk iej

W 258 dniu roku słońce \Vzeszlo o godz. 6.08, zajdzie zaś o

'

Kolejna ekspozycja dzieł wielkiego artyst:v ma być prezentowana pod koniec października
w Waszyngtonie I w styczniu
przyszłego roku w_ Paryźu.

(Opr. zg)

telefoto

Roksana, Bernai;d, Cyprian,
Rozanna

przedsta-

W kaUfornijsJdm mieście Santa. Rosa przewldywana jest kawłaścicieli
dla
ra grZ,YWDY
„nadmiernie skrzyplącY,ch" butów. Zdaniem policji drogowej ·
dźwięk skrzypiących trzewików
oddzlaływuje na system nerwowy nie mniej rozdrainlająco od
klaksonów samochodowyc h.

AP -

CAF -

1

wiający Kleopatrę.

wrj

Trzy osoby zostały ranne, kiedy
samnlot myśliwski „F-H" runą! na ·
hangar na lotnisku w pobliżu San
Diego w Ka'Iifornii.
W hangarze wybuchł pożar, który zniszczył 10 małych samolotów
sportowych. Pilot myśliwca zosta.ł
ranny, natomiast dwóch innych
członków załogi samolotu wyszło z
katastrofy bez żadnych obrażeń.

Stosunek

miłosny, który nie

pozostał bez następstw, darował
światu dzieło.

drukujem y dziś dalsze fragmenty artykułu L. Wołkowa o współoskarżonym w procesie zięcia Breżniewa, Jurija
Czurbanowa - Chajdarze Jachjajewie, który był ministrem spraw wewnętrz
nych Uzbekistanu, a następnie „kontrolerem luda.wym" tej republiki.
Za

radziecką „Stroitielną Gazietą".

„Właściwie co sobotę do naszego
szefa Kamllowa przyjeżdżał współ
pracownik Jacbjajewa i domagał
się przyspieszenia prae przy daezy - stwierdził były kierownik
robót mie)scowego kom bi na tu bu- ·
Gazijew.
Saidmurat
dowlanego1
- Widywałem takte męłcz)"&nę w
wieku 50-53 lat. Z rozmów wynikalo, ie d,ac:ni była traktowana Ja.-

ko budynek mieszkalny przeznaczony dla kołchozu „Moskwa".
Jaki był rezultat rozmów - nie
wiadomo. W każdym ra.zie zlecenie na prace wyko·ńczeniowe Kamfłow zwrócił kierownikowi robót
z adnotacją: „bezpłatnie''. Rachunek uregulował kołchoz „Moskwa".
Jachjajew w ogóle nie miewał
kłopotów z rachunkami. Krążą o-

że np. w podmiejskiej
restauracji pod koniec biesiady
wszyscy kelnerzy gdzieś przepadali
i nie było komu zapłacić. Jachja~
1
ręką
jew machał w końcu
stwierdzał, że rozliczy się przy następnej okazji...
To przemożne pragnienie znikpowieści,

'.Dalszy

ciąg

-

M6wlłemł

Delikatniej!

na str. 3)
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ŁKS w

Legio

Dziś

Warszawie

Puchar Polski

Po siódmej kolejce mlstrzow.i:kiej
uwaga kibiców piłkarskich będzie
meczach 1/8 finału
skupiona na
Pucha.ru Polski. Przypomnijmy, że
:r.godme z regulaminem o awansie
do ćwierćfinał6w (rozgryw.ane już
będą systemem mecz - rewanż) :rabezpośredniego
wynik
decyduje
Jeśli po 90 minutach
spotkania.
padnie rezultat remisowy, to wówczas nastąpi dogrywka dwa razy
P? ~5 minut, a l~Y i ona nie przyn1es1e rozstrzygnu:cia - dojdzie do
rzutów karnych (at do skutku).
Na plan pierwszy ~ybija się bez
warszawski pojedynek
wątpienia
W swym ostatnim
Legii z ł.KS.
meczu ligowym piłkarze stołecznej
jedenastki zremisowali na ~lasnym
boisku1 z Szombierkami I :1, zaś ło
dzianie wywieźli remis (również 1:1)
z Wrocławia grając przeciwko Slą1kowl. Gdyby porównywa~ oba rezultaty, ich wartość - to zwycięz
Cl_l tej pucharowej potyczki powinien zostać .•• ŁKS, ale takie wnioskowanie nieczęsto się Sprawdza.
J!!dnakże mecz meczowi nie jest
rowny.

w

SR ROCIE

Z jakimi więc szansami wyjedzie
Jedno jest
do Warszawy?
pewne: łodzianie nie podtladzll •ię
bez walki. Wiadomo, ie nie będzie
mógł wystąpić kontuzjowany Kozielski oraz Leszczyński, który wyjechał wraz z reprezentacją mło
d'.zleżową na mecz do Bułgarii. Leszek Jezierski będzie mógł natomiast skorzystać z Bendkowskiego
(wyleczył kontuzję i zaliczył jui
występ we Wrocławiu) oraz Ogrodowicza (minęła mu jut kara u
czerwoną kartę 'w Zabrzu). Atuty
są znane:
jedenastki z al. Unii
mfodość I jednomieśnle rntyna ora11
walka do ostatnich minut 11;>otka.·
nia. Jeieli nawet wygra Legia, to
chyba nie przyjdzie jej to łatwo.
W pozostałych meczach w roli
faworyt6w wystąpią na ogól pierwszoligowcy.
(szym.)
ŁKS

Oldboye

ŁKS górą

się traidycyj11y
W Turku odbyt
tur.niirj uibl!P...!Mkl o1.diboyów, z kitórego dochó:i PT.U:'2:11acwno na f1ll!lJdUJsz
_
,.GJ.ori.a Vict.fs"
Ttlil'll iP.-i wYITT'-"!ii oldboye LKS -oo·
Jana
sl!tt:ł!le
cehlynl
po
lronując
Sobola Olhn-p!ę P-0znań 1 :O. T!'Zec'e m.eisoe :r.dobvło Zagłęb'e W.al:
br.zyoh, zwyc-ię7.aiac oMboyów Wdd:aewa 4 :l. (Jetl:vna bram.Je~ 8la widzew•sfkiiel?jo ziesooru ti..ryr~1l And(ww)
N.e.ł Mote;fko\.

t•·

po '!!:iem!
~ Ko.lanki wyścig
runskH!J wygrał Sz. Gurdała (Legia)
pn:ed Janem Le§nlewskim (Agroma)
I P. Czopkiem (Górnik Polkowice).
• Sukcesem u. Raaba ukoiic~I
•ię 36 wyścii: kolarski dookoła NRi>.
W)·przedzlł un D. Ralltke I . M. GO•
et'l:e.
mityugu w Berlinie
• PodCZ&!
L \Vyludda aayskała w UlJCie dY9•
kiem 13.13, ustanawiaJ11c :lło'IV'y • re•
julllorek (popn;edlll
kortl gWiata
takte do niej I
należał
wynosłł

Porażki

,!.70).

f

• Zwyelęzczyni ot'lfartycb tenlso·
wych mistrzostw USA. s. Graf propunkt.owe!
"'. klasyfikacji
wadzi
wśród
oraz w rankingu WITA, a
mt"żczyzn Szwed Wllander.
• 158 krajów notwferdzilo oficjał·
nie udział .>V olimpiadzie w Seulu.
i
Jako ostatnie uc-zynlły to r.1a1;
Brunei. Tym samym liczba ucze~
ników Igrzysk w Seulu wzrosła do
13.~70. Natomiart do tego ua....u or·
ganlzatorzy olimpiady nie tttn:vma..
łl potwierdzenia P.tZY Jazdu aportow·
ców Liberii i Konga.
• KRLD otrzyma prawo odbioru
pnekazn 11 t!l'fzysk
telewizyjnego
ttllmplJsldch w Senlu - za darmo.
Taką dec)'2lje podJl\ł K.mn!tet Or1a·
11.lzacy.fny Olimpiady w Sentn l ko·
mitet ' \\-ykonawC11y M1tOL

Budowlanych

Orkana

s.ę rugbi,stom z
p0w!rdlo
Lodzi i Sochzcz-ew.a w 13 koleJcc
~'.e

etcstrakla„7. Budowlani nrzegrali w
Warsza.wir ze Skrą 9:23. a soeb.a·
czcwskl Orkan uległ na wla.snYm
Bud-owianym
lubelskln1
boisku
l2:19.
Lechii
Nie odibyly Ei:e mec:oo
Gdańsk: z AZ.IS W-~.a i Ognilłra
Se>"tX>t ze S!ąiskiem Ruda SI.
or.ele AZS W..wa
\Il tabeli :na
przed Orka.nem l Lech i ą. B~ani
Ló# na ostatnim mieisou. (ww)

J. Żyliński_ szefem łódzkich trenerów
zebrali a szefem kljłm:sj: :rewizyjnej wstal
Waz.o.raj na sejmiku"
· · (ww)
i instruktorzy :z kliwi>ów W. Augsburg.
w-0.1. lód1lkiego, w azaiie któreg'o wy1br.im.o wiadze łódz
kiego oddziału .Stowai.zyszeni& Trenerów Polsk:icli.
W Karl-Mar.ic-Stadt przebywali
Kłubu.
Łódzkiego
Obowią7lki 1)t:tJeiW<ldruicząoeigo ·oo- reprezentanci
wier2l0Il() znanemu dQ'Skqna.le gy.m· Jeździeckiego. Uczestniczyli tam w
zawodach, w
patyk<>m ep0rtu, praedie wszyflltim międzynarodowych
:r.aś kibicom kos:z.ykówki wielolet- których wzięło ud.Ział 30 ekip, w
niemu opiekunowl koszy.ka.r~k: pier- tym najsilniejsze kluby hippiczne
wszoligowej drużymy LKS inż. Jó· z NRD i CSRS. Jeżdźct ŁKJ od·
zefowi Żylińsklemtt. Przypomniij.my, nieśli wiele znaczących osiągnięć.
W konkursie ujeżdżania M. Japapularny .~Zi'llin.a" mim<> rozstania się z f-otielem trenenskim w błonska na „Dżinsie·• zajęła III i
V miejsce. A. Lemański na „DiaLKS, nadal p.r..a,ouje ~~
zwycięiył w konkursii!
sekcji kcmykówki tego klubu, a termie"
Startujący , gościnnie w
w iirugim.
uc:zesbn~ozy
także aktywnie
dzialalności OZKosz. Należał tet barwach ŁKJ D. Garstka z Łącka
on do ini.cj.atorów p<>woł.ainia do był piąty. W konkursie trzecim
ż;reia własnej org.ani-r.aeji trenerów (wysokoś~ przeszkód 140 cm) A.
Lemański, dosiadający ,,Miernika",
·
polski eh.
Wiceprrewod.niczącym i z.<JStaJ.i: 1 J . ·zajął III miejsce.
Rewelacją zawodów był 14-letni
Stelmasiak (do sp;raiw ox-g.ain iz,acyjk.tóry
nych) i B. Bana.S (do sprćllW pro· jeździec - J. Kowalczyk,
gramowych). Na członków zarzą<lu był piąty, startując wraz z senio. łódzlcieg() wybrano: M. Mtilinow· rami. Jest o:i. nadzieją łódzkiego
przyszłoroczną
. na
sklego, W. Tomaszewskiego, A. Ga- jeździectwa
wryluka, W. Proskego, Z. Tądera.. .spartakiadę młodzieży. W najważ
P. l\farkmvsklego, P. l.awniczaka.. niejszej konkurencji zawodów -;A. Le- '
Przewodniczą.cym s~u konkursie potęgl skoku
R. Rożka.
(ww)
koleżeńskJiego wybrano K. Wa.nota. mański był czwarty.
i;ię trenerzy
i związków

Udany · start

w

Wojewódzka spartakiada
450 sportowców - członków ludowych zespołów SpQrlowych wystąpi w niedzielę (18 września) na
stadionie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie - Bugaj
koło Aleksandrowa w finałach wojewódzkiej spartakiady wsi .
Reprezentować będą oni 74 LZS
i 8 LKS woj. łódzkiego sku„iają
cych przeszło 4 tys. sportowców w
zielonych barwach, w tym prawie
1000 kobiet.
W programie zawodów lekkoatletycznych przewidziano m.in. bieli na 100 m, 800 m kobiet I 1500 m
pchnięcie
mężczyzn, skok w dal,
kt.Qa. i rzut oszczepem. Wśród kon-

KIMONA Z SZAFY

kurencji . sportowo-rekreacyjnych
zaplanowano podnoszenie od'ważni
ka, rzut lotką do t.arczy, -quiz turystyczno-krajoznawczy. W turnie·
ju finałowym siatkówki wystąpią
reprezentacje gminne z Andrespola, Pabianic i Aleksandrowa (kobiety) oraz Andrespola, Pabianic i
Głowna (mężczyźni). Finałowy mecz

w plłce nożnej
sobą jedenastki

Łodz;

dyscyplinę

sportu można uprMviać, w wielu
ogniskach TKKF i klu·bach sportowy'Ch
Na zajęcia dżudo m<>l..na :zapisać
,,Koziny"
alę w Ognisku TKKF
(tam także przyjmowane są zapi!JY cl.o sekcjł kal!'ate, lrult'l.lcystyki. a także na zajęcia nauki pły
wania) ul Kasprzaka 45 w godz.
17.30-19.
Młodych amaitorbw tej dyscypliny sportu. któmir za.1J1.iet7Ają dosię w tej interesującej
i;konalić
sztuce walki rtadzimy za.pisać się
Resursie Cal. Włóknie,p.y 183.
w
lu1b
w ~odz 16-19. tel. 51-39-4-IJ
tei. ·w Pałacu Młodzieży Placówka urzy ul. Moniuszki 4a przyjI
muje tak.że :z.apigy d2!iewcząt
chłopców· do i;ek<:ji szachowej i na
za.jęcia z gimnastyki korekcyjnej.
Szczegółcllve informacj.e I ~sy
lłel.
w godz· 15-18
~ennie
32-91-15 wew

5).

t

ł..ODZKI

DZIBNNIK

'

rozegrają

między

Ozorkowa i

Andrespola. Ponadto odbędzie się turniej szachowy, strzelanie z wiatrówki i turniej kometki. W programie artystycznym występ zespołu folklorystycznego „Llpki" z
Niesulkowa i pokaz kulturystyczny.
(wrb)

Pora wyciągnąć z ar.alf kimona
i udać się na zajęcia d'i:udo Tt:
coraz. bardziej popudarna za.równo
jak i dorosłych
wśród młodzieży
mieszkańców

•
WSI

nr 214 (1%7%11)

By6 dor09ł,m - to na:j.t.rudnieJ- szkolnych problemach, kłopotach 1 W Buda.peszcie, j.alk wyqiika :z: rela- dejmowaniu d~ji. Jesteśmy ~
by
zaintererowanl tym,
a:.a rata w życiu. Byi'! dorosły.in, opanowaniem przeładowanych 'pro- cji agencji MTI, odibyły,się w poatie- wot:n.ie
to mna.cz:r b1ć dojrzałym lnte.lek· gramów nauczania, o źle organizo- dzla.łek d'wa wielkie wiece -pr.z,e... rząd nrurodu zastą,pił rząd ~>o- •
~ua:lnie i tl!ńOcjonMn.ie, samodziel- wanych, często wręcz demoralltu- ciwnLków bu,dowy na Dunaju stop- łujący się na interesy narodu·
przeciw bu.donW demonstracji
nie I mądra n.d2'ić llObie w każ .fąeych praktykach zawodowych, a nia wodl!lego oraz :zwoleinnLk6w redej ayitu.a.cj! i ze wayetlt!mł trud- także o kłopotach ze znalezieniem formy. ZarrłAWno podczas pierwsze- wie stopnia wod:neg<> br.alo udział,
ok. IO tys.
zgiromadzenia jak ~nformuje :MTI.
nościami tycia ood.zieninego. A to dobrej pracy po
ukończeniu 1zko· go, jak i drugJeg<>
wspólne o.'<wGadez<mie 036b.
tak" ogólną ły, o niskich zarobkach absolwoo- odczytan>G
łat.we nie jest
refuilksją ruz;poctął 11Woje wt'7JOraj- tów 7-e specjalistycznym · przyito- organizator6w tych Imprez, które
W tym i;amym czas'e. po diru-.
brak•t stwierd-za. 7.'! blz real"zatji refqr..
aze spotkanie z przedst.a.wicielami towanie'l1 r.:awodowym, o
zaiwodowych większych perspektyw życiowych my ńie S'1)03Ób .rozwiązać Sprawy g'ej stron~e D-una.ju - \v Bu<l!Lie
szkół
samon:,dó•v
Jan Nos- itp.
bu-ckw.•y 7.lt'OOl;'Y na Du111aju i od- przed głó-v.rnym budY'!lkiem p<>llsek.retan KŁ PZPR ko.
Nie I'na tu miejsca na s:i:czei;óto- 1 wr<>tn'c. W naszych zami.araich, w bechni•ki budaipe-sztef.iskiej ~rzeobie
pod hasłem:
jedno n.?1'ZV<!)1 <'~1.a~'1 - głosi ~-.w !adcu- g~ł w'ec politycz11y
Ale
sprawozdanie.
dojrzałość sprawdza we
. Dorosłość,
Oto wszakże jest pewne - takie spot- 11'a istniejn rio~b!eżll1oś;;:'. ale wspól- ,.Ki<:'rt:nek - demokratyczny sosię w codziennym działaniu.
że oodst."llW<>WY ·cja1'.zm". Zgromaoe1zlł on kilka ty<>P'·nla.
przykład. W QUatn.ich burzliwych kania są bardzo potrzebue. takie, na jest
wydanen.lach w zakładach przemy~ rozmowy o życiu i jel(o nroble-1 v.-aru,"J.e:t n3:'!>.:zeg:> l'02/\voju, to swo-1 s·,,.y mlodz'eży. Wlec zainau~ro
nMiWą
po~'la,tl&w wał ser:ę prog-amów pod
wy-powiauanie
Iłowych brało udział wielu bardzo mach mogą być bardzo pouczające, bodne
do dla obu stron. A tematów zapew- prz,ez obywateli i gr-t~Dy. ich re- .. Wiecz.ocy zv•olenników reformy",
młodych robotnłk6w. Co ich
1
/ (n) p;rezt'!lbuj~e, uczestnictwo w po- które potrwają do końca tygodnia.
tego skłoniło? Zapewne m. in. i ne nigdy nie zabraknie.
QtJ
Jt>t,.
("."}'
doświadczeń
nadmiar przykrych
towarzyszących często · młodzieży
ministra
a11drdahua
K
oTaK
z
t•
odrzucił.
wb
NOWYCH
WYBOREM
mopo szkołach zawodowych w
hpraw 1as;i:ani_CZU\'Ch ,\ ego Akha•a
pnvJęelem uchwal i wniosków ~a·
mencie ich startu w dorosłe życie, kończył
pTZewodobernie
kfór~·
\ll'ela.jat:ego.
się t3 bm. w Warszawlt
młodzi rti~ XI walny
którego trudnościom
nlczy irań•klei delegac ji w Genewie,
zja7d detegatów stowa.:i:aws:z:e są w stanie podołać.
została prty Ji:ta.
nyszenla Polsk\ch Artystów Muzyowe
wszystkie
je~en
na
7ostal
jednak
SPAM
Czy
ków. Prezesem
DO POf un. 'tOWO-WSCIJODNICH
naszych dyry)!lentów,
kłopoty dorastania jest jakaś uni- z czołowych
<ie huragan
artystvcznego
dyrektora
JAK PODAŁ.~ agencja MTI, rz11· rejouów Kuhy ,1Jll2a
wersalna reoepta. jakiś skuteczny zastępca
Niemal cały kraj objęty
„Gilbert''.
Tadeusz
Narodowej
Filharmonii
LUdoweJ
Republiki
dy Węgierskiej
przepis na „łagodny" start w doj- Strugała.
·
ko- :tostal pnvęotowanlam l na wypadP.k
i Jtorei Południowej uznaJ11c
odpowierzałość, samodzielność,
stosunków nadej~cia 0 huraganu. Sih wia•ru. nienormałizacJi
nieczność
OD POCZĄTKU tegorocznych żDIW oraz w celu
ma·
Oczywiście nie
Clzialność?
stworzenia trwałych sionego przez „Gilbert'• dochodzi do
spół· podstaw dla kontaktów
Whdze ewakuownłv
km/godz.
życia i jego problemów trzeba po gospodarstwa indywidualne,
gospłldar 16G
zagrożonych
temu dzielcze i państwowe dostarczyły do czych,
flnansowvch, ludność z najbardziej
prostu ciągle się uczyć. I
handlowych,
właAnie m. in. służyć mają spotka- magazynów prawie 3,9 mln ton ziar· kUlturałnych, sp0rtowych. naukowo- rejonów.
1
nia przedstawicieli władz z mł0- na, czyli blisko 72 •proc. pnyJęte• -techn.l~n)•cb oraz konsularnych
Zwląz·
HISTORII
W
SIODl\tY
można go przez przedsiębiorstwa PZZ pla· innych porozumiały sle w sprawie
których
dzieżą, podczas
s'.'is
nu skupu z tegorocznych r:biorów powołabla · stałych przedstawicielstw ku Radzieckiego pow>zechn''
od na,jbarclu j
po.rozmawiać z zawart>·ch kontraktów wywtą..all rtwócb krajów w Seulu i Budapen- !u~ności tozpoczęto
otwarcie i szi;zerz!J
odlegh•cb. trudno do<trpnyrh reglo .
o wszystkim. No więc porozmawlaj· się już producenci z woj. tarnow- cle.
nów Kraju Rad - dalekiej północy
skłego, -bielskiego, krakowskiego
m:v - zachęcił J. Nosko.
nłektó
N'A PONTFDZL!\.ŁKOW "M i;osie- europe.iskieJ cuścl ZSRR.
.
o I katowickie1;0.
Rozmowa trwała dlugo
dzeniu Islamskie zgromadzenie kon· rvcb stref Kaukazu i Azji !';roilknankietrrzv
ur~·~
Podstawow~
sultat)'Wl)I! (iral\ski parlllmentl wy. we i.
18 ministr'1w wvkonaJą w dniach lZ-....19 styczn:a
dla
razllo zaufanie
przez 1989 roku.
sno1'ród 21 nrzer1stawionych
HoseJna Musawieg„ Chapremiera
(Opr. 7g)
meneiego. 3 kandydatury p&r!ament.

I

i

0

Gmlzinv nie tvlko zołowiu
(Do~ńczei\ie ze

str. ll

Kołokowskiego.

Jak
sądzę t€itl tytuł .zj.edma kinom w.i·
dzów. Dobr.zie by był-0, s.by dY·
stry'bi.!Jtorzy przy;pomn ieli 111aJ1>ieJ:l'w
uosobie.ni-e pechowca Pis:tt:zY'ka A. 1\.1-llin'ka
,.Ze?JOw.ate , szczęście"
(µremiexa w 1960 r.) a: nie.zrówpelW!!l.-ością
Z
naną kreacją K-0bieU.
d:la .kiolejnego odtwórcy taj roli Jerze~ Stuhra byJ.a to ry.zylloDW111a
cJ.ecyzja. N.a 82XJZęŚcie nie udając
Kqbieli, nie 111.e.śladująe sposobów
g;ry dobry.eh w tamtym filmie . rz,agral tak, te ejednuje. ~ipait1ę I
skupia uwagę widzów na swoich lk:~lej.nych peryipetiach .Po.lity.cz.
n}'lOh 1 o'bym;ajowych A!lreia :zosta·e d-<>1>row.adzona do 1960 roku, a

C"ZYkH Andrzeja

~ć
wz:ro~-o:lą.i
m. m. wielkie ucz;1c1e .. Pr~oom1ot.e~

Pi~czyk?Wi.

tyczn:e !ilmy o czais.~h 6taloinQ\VSkkh. Ci, ikitó.rrzy nie dowiJerzal.i óecy.zji seJelQcjooerów sik1reśla:jąicych !t
konku.rsu najnowszy .l\iJm Barbary
.n.a tę
Sass „ W klatce" spieszylń
p.rojeikicję. HistQria człowie.1-a. który
chcial' żyć spokojnie i oiohutlko. ale
male ,.,•rwoje
tei' p.rze·i.yć jedno
p.:ęć mi'!lilllt" P'or.aŻR gplatem tragipr<>1udzikiej
CTJnych :konse!i>wencji
sbobnijno::."ci i tatwowiernośc!. Szk-0mie;ooa w
da, że nle starczyło
k<lllkuirs~ dla te.i smutnej żyoi·nwej
opowieści. W kuiluarowy•ch rozmlOw.ach nie ma jesz.cze tytułów powtar.zających się U! imczególnym natężeniem, dysk.U6je ~ ffi.lmach kcmkuirsowydl też nie ~ '!)Slll.Ująooj na r&zie letm>ieJ tempeTatury.
Zatem ogl8)d.amy dalej Diiisiejszą
noc n.a XIII Fest~walu Polskich
zatkoończy
Falbu1.;i.rnych
FiJm~w
„ Wlg1!'ia" L. Woslewiez& jeden z
Ost.atn;oh j·uż h'"Lulów w>·czekującycll
n.a polre er.voj~go e:kran:oweg-o ozasu.

I

~<ll'CóWY.Ch .dC\Znan . t wesbchn:en
Jest sztandarowa d~rnłaczka o poUTody
ipla'ka.t,u.
staw:e goo.,,eJ
Marli Pakulnis w tej roli l!lie um:niejsza.jf! n.a!'ll'>et szpetne o11lttJ.ary
a ogi~ :z. jakim Wlkr.acza do każ
dej akicji jes2lC7.e ~ej p«Ecreśla natun: retle!ksyjneogo Pi'SZO?Yka. A fit'.z;eba przy.zznać ma on pecha nie tylko nia eikir.anie, bowif?m
ailrurat 1J(ldcr.as wy&wiiet1amia filmiu
aparatura
eię
o nim. r.epsuła
Na projekcji głónagłaśniająca.
(Dok ńcz.en:e ze i;tr. ll
za
było,
nie
aktora
1 wnego
męskiej
zwłaszcza
uwagę,
to
Pa- spokój i porządek publiczny pro M.
przykuwała
widowni.
wczoraj od
odstąpiła
kulln 's w obcisłej mini-Gtclc!enc;a i kuratura
dłu·g;m cz,arnym powiewinym pł.asz· przeprowadzenia wizji lokalnel w
czu. Przed ll'Okiem B. U.ma miał na miejscu popełnienia zbrodni, w
fest!w.alu aź 5 filmów ter.a·z ona mieszkaniu podejrzanego. Przygoeksperyment
natomiast
ma swój festiwal i pokaże się w towano
czterech tytułach. Festiwalowe ży- śledczy w zainscenizowanych, zbliwarunrzeczywistych
do
żonych
ci(!, przy -pe:tnym nO.W'Ości 'Pr~am i.e :._ tnaia®w.an:vm do wanie m<>- kach. Możliwe, że wyeliminuje on
wątpliwości prowadzących
<>git'.aini.c:za ~ię d<> go- pewne
tUwości n ;twv z :projekcji na iprojekcję. Bo ·! śledztwo, a dotyczące okolictnoścl
kto ni'e ~·ild,iii.ał „Chłodnego lafa 53" j jednoczesnego - wg opisu pod'ejtrzech
zamordowania
ina l'.)O.k.a.z rzanego
pędz:ł
W. PrMzk.1'1&
1'amaeh ')'.l'['ezen.ta· 1chłopców.
Pl'ZYl!Obow:inv
Prokurator Małgorzata Ronc pocii 'u.1?!'al!lic:Znyoh - dodam, ze w
ze"ta"-v'e 1i"m'inu:!ł zeha1"Wi<lne pQJ:- twierdziła, że w najbliższym roza-

s~ód uregniJ.owań
l'O'Zumoiliwlających

N.ajszYobciej.

pr~w:nych

uczelnie

powmm studenci

Zyskąć

stuwój m. tn· ram.orządlno6cl
moożna sl~ sood.ziewać
demckiej,
(jeszc7.e prz~d nowym rokiem akade~;ckim) rozporzall'.lzenia -ministra
edukacji narodowej o twor;zenlu
k6l naull«>wych,
i rej&trowaniu
adystyczn.ych i sportoiwych w S"1Jk<>•
łaich wyźszych.
Obeonie ZRmierz&· się rozszemyć
wspomnianych
formułę dzia-łania
m.t>kół. W każdej uczelni będą
WS%ystlde rodZa~
gły powstawa-6
kół niezależnie od profilu uczell!li·
Zgioc!Jnie rz istniejąc~ ju:.i: projektem od•oowieóniego aktu prawnego, czlQllkami kół będą nie tyldanej
ko studenci i i>raOOv.."lllcy
sllk<>ł~·. a1e t.irkże uczniO'w'e S2lkół
BQ<We
łtednich or11t. inne oCQby·
to więc formuła .. k<'la '>'!:warte·

go", nie ogrs.&c:zxmego ramami wyln:.tytUJtu.
dz'.a.lu czy
s:ktu
v;spomnia.neg-o
I.ntł'ncją
c(>rawnego jest takie .znaczne
kół.
proszcrenie trybu rejestracji
wielu
poz;bawi<lft&.
Ich d:iałalność
podotychczasowych ogiraniczeń
do
winna mzyc:iynić się także
rozwo]u różnych form pracy wych-owawczej sz.kół wytszych.
CPAP)

•

CSRS

Wvbuch

Jak poinformowała agencja CTK.
w mieście Pelgrzimov (południowe
Czechy) nastąpił we wtorek silny
wybuch. Eksplozja zniszczyła witryny i okna położonych najbliżej
obiektów, w tym przedszkoli oraz
budynk6w, w których mieszt:złl &i.ę
obwodowe organa phrtyjne i pań
stwowe, a także siedziba frontu
sie Mariusz Trynkiewicz poddany
zostanie badaniom ps7ćhiatrycznym narodowego. Ofiar w ludziach nie
w specjalistycznym zakładzie zam- było.
ltni~tym, które określą jego stan u-·
Bezzwłocznie rozpoczęto likwidamysłowy . i poczytalność w chwili
cję skutków wybuchu. Badane są
pope'łnianla czyn6w.
m-all jego przyczyny.

Wizja lokalna
•
potwierdz a zeznania

'v

.

Terapia dla
11.pt,eozny-0h
ir.aQPAtJrzien.ia
jest nadal zły. ~ prz.ydzi-eLiJ Oo l)t&wda w lipcu, w :r.am.aeh iratowania ry.nlru, kwot• lG
ml'n dolal'6w, JednakM jak na razie n ie widać efektów tych dz~
łań. Ryinek leków j~ ta!lc ubogi,
te naiwet solidne. doraźne d~
wY nie wPb'wają w sposób zasado i.ozy na -poprawę sytuacji. Zgod·
n'e z obielln i°" res<n-tu 2!dro wi.a
.. Cetarm" otrzymać mi.al w trzemwięk.szone ilaści
cim kwartale
meodykamen tów z lJllfl)01ilu, w tym
nle1JwY'kle ~uldw.am}'ICb środków
takich. jak venel"llltOn. mydocalm,
cavwiiIIJton, 'lll()dectiin C1J'f ciolargan,
Pacjenci dyepol\U.jłl ozęg~ l kilreceptami, w zwil\2iku 2
koma
czym wyłtup b'ch leków j.est maStan

półek

9<J'NY.

Człowiek

bez serca?

Choć d'ość często zdarza się nam
spotkać z przejawami znieczulicy,
wypadek, który miał miejsce z
niedzieli na poniedziałek na Dworcu Głównym w Szczecinie · budzi

nie tylko smutek, lecz wprost prze,
·

rażenie

A oto szczegóły zdarzenia w relacj\ lekarza wojewódzkiego w
Szczecinie dr, Bernarda Górznego;
- Pełniłem dyżur w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie. Trwał zabieg przygotowania
do transportu serca od d'awcy, na
które oczekiwał pacjent w klinice
w Zabrzu.
Transport za.zwyczaj odbywa aię
Wspomnianych 10 mln dolarów Prawd• Je.st, • źe kobi-ety k1JłPll•jll drogą lotniczą. Pogoda wykluczała
pr.ze:ma(ll.()DiO głównie na iza.kiUQ:> su- we.t' na IZ34Ja9. oraiwdll jest jed· taką moillwość.
rawoow, pólipa'oou:J...-tów, kom.'l)OIIJE'IIl- nak równiel., że w mały!ch miejW tej sytuacj~ koledzy ze 11zpitów i 'opakowań dla 1>1°1l01l\Y-sbu. scowościillch i ma wsiach wa.ta jest
Na dadalteik l~ina tala karetką dostarczyli odpowiedWa.rlliilk.'.em uzysk.Mlia , ..zastrzyk.u" efemerydą.
z.a0patr7ienio0wego bylo je:lnaik 'P(XI- wytku/py·w.aina jest mlli8()WO w za- nio przygotowaną przesyłkę na
plsa,n ie umowy na dod~:tlrową · pro- steostwie papieru tioaletowego, któ· dworzec PKP, skąd wkrótce .miał
dukcję leków i .artyJmłów S!jn:tia;r- re~o }ak 'POWszechn!-e wiad-0mo nie odjechać .pociąg relacji Szczeein nych. Wartość u.zgooniooych w ten ma. Swoistą '1Jlą robotę robią jeśz Przemyśl.
Ponieważ wielokrotnie korzystaSJ)Osób d~ fJ.Zacuje się na 4.8 cre woduoenei rozmaitych wyipym1d zt Doda.tikowe <iast.aiwy wy- chanych wa·tą 12l8.bawek w 11."0Clzaju liśmy z pomocy szczecińskich korobów farmaceu~ycznych powinny p1UST.iOwyoch m:.Si i.tp, Na jednej z lejarzy, gdy. chodziło o J?O<lobnc
przekroczyć do końca roku poziom ostatnich narad w Ui'.zęcWie Rady przesyłki lub też pilne dostarcze3,8 m<kl .z.!. 111rtyikułó111 san itarnych Miniet.fów '007;W.aż&na byila pro.po- nie lekarstw dla ciężko chorych,
nonad 1 mld zt Wspomagaj~ce 1 zy-cj.a jcdn<>raZQwego iZaikl1Jipu tych nie mieliśmy wątpliwości, że bę
iiin.ainoowe rządu mają środków za granicą, i>O oo by .za- dzie to najszybsza, a zarazem najdziałania
pom6c w ur.zE!CZY'Wlsbnrleniu dy31><>· ' spokoić rynek. W grę wchodzi jed- prostsza droga dostarczenia serca
klw<>ta deiw~ P.o- do Zabrza.
eycjJ Mi.n.iste!'stwa Zdrowia i O- · nak ' 'POWatn.a
plelci Spotłeoczm.ej <> MpElW!flieniu tn.ebna jest ·w.lęc jeszcz,e >p0glębio
Tym razem stała si~ jednak rzecz
ciulości &PlrZ~aży lllł n.ajrwa0niej- na aoacl>i.za nto1JlitWOŚci prrumyw i niebywała: kierownik pociągu odszych · poeycjil., lctóte od wirześn ia f.aicty~ :za:potiriZebowain!a 81JO• mówił przyjęcia przesyłki wiedząc,
mal!ł 'się z.na.tdować w aptekaoh. łecroeg.o.
co ona zawiera l kto na nią oczeW tyci} dniacil - Państwowa Ln• kqje: Był nieubłagany. Oświadcz.yJ,
Mimo dobrych int~neJl, Jak na
razie zapis t~n pozostaje ciągle na spekcja Handl<l!Wa pr.2lEll)t'ow.2.cwa że jest zajęty, przesyłki nie zabiew cal';ym ik:ir.aju rze, bo to· nie jego sprawa!
papl~, Jednym . z powodów jest w 200 aipt~h
oczywiście fakt, te dodatkowa pro- k<mtt-ole. które mają oqpo.wi«izieć
Dopiero interwencja u dyżurne
ile 1)(llpll'aJWiło go ruchu zmusiła kierownika porui
ii
c:zy
'PY'banie.
na
Jedrynek
na
dukc,ia „nie spłynie"
za.pełnić się it.aopallrzen.ie w leki i artykn.I.ły ciągu do odebrania i przewieziemogłobv
norazowo, eo
U/trzyma.nie nia daru życia. Serce dotarło do
oraz czy
do handlu san'tame
półki. Trafiać będ'Zie
sr11.temafyeznie '!" rozłażonych do ciiutl!ości ~ 1188 najiważniej Zabrza, po operacji pacjent żyje ...
konca rc*u partui.cb. Trudno ocr;e- szych leków jest rz.eczyiwi1Stio6<:i!ł
(PAP)
'
krwać aby przy występujących o- ery fi.kicją.
P.Ql'Q'.4d!k-0wanie ryaidtu f.airmaoeubee.nie niedostatkach kilkuproeen~ wzro11ł dostaw zapełnił piguł• tycznego n,Je obejdzie eię bez mmiaPanu
kow1t dzl1nrę. W liipcu i sienpnil\1 ny ,ni€1kit6rycll oeri medykamentów
np. w lódmk.Jcłt 111/Plekach oPOZiom talko, te k0!17JtJ' prod1Jkoji niekftó~
DR J!N'Ż.
zaopatrl'lelni111. 11\le ~aozal 40--llO rycll leków ~.llC!Zlljłl kiJ.kaproc. slcl.adainych zamówień. kt6re kroitnie oen4 detałłemtl\. Sytuacja
JANUSZOWI
jest 11.ie d-o utrzymania.
oczywiście nie iod.oowladajl\ w t..ad- taka
nym stopniu !ll>Ołeoznemu "POPYto· Zmianie f)OWhma ła'kte ulec •Y·
BARANOWSKI'EMU
w!. W d.alszym ci~ mecydowan.a tua.eJa zaopatrsenlowa przemysłu
prnHowl Rady Nad:zorczej S·pół·
większość !Elków była doOStępn.a w w surowce i p61produkty. Zakupy
dzlelciego Zakładu Ubezpieczeń
z
komponentów
oo lmporlowanyob
tzw. pOW.a:!:nYin ograllli02>en'u.
głębokle·go
wyrazy
„Westa"
I talu z powodu
współczucia
OZinaezia w 1ęmku codzien!Tlym, ~e re1ruł:v spóinlaJ~ •ill, o kilka ff:9
zgonu
przedsiębior
tygodni,
kfłkanucie
Określony Jek byw.al mz-ez 3--4 dni
w miesiącu w oo oekuglej - tirze- stwa nie realimA w terminie ·do·
Ol C A
staw, za co plae11 ka.ry umowne.
ci.el aptece.
skladd~:
W dalszym -ei11-p utrz:vmnJe sl!l Soi'Ka Je ten sam resort. który nie
Ił.ADA NADZORCZA, ZARZĄD,
fatalne Hi>patrsenle w środki hl• da.Je na ezu .dewl11 na potrzebne
l'RZEDSTAWICI&LSTWA
r!&n:f' osoblateJ. Zaik:UJP'Y wa.ty, pod- 1akap7. Coł w łeJ karmel! je11t
l'OłJPRACOWN'lCT
WS·_
_ _ _ _ __ .
Cit.) , _ _ _I _
"PUM Mgi«lłcznyioh, śm3Jków OJ)&• Di• w potT,lldlm.

• GODZ. 7.35. Ul. Przybyszewskie- weszła nie9podzlewanle na · Jezdnię :
go 39. Stanisława B. weszła. nlespo· wpadła na bOk fiata 125p. Dzlew.
dziewanle na jezdnię I wpadła na cz)·nka przebywa w nplłalu.
bok wołgi, kierowanej przez Bogda·
Ul. Gojawlczy~• GODZ. 15.łO.
na ' ..G. Wskutek doznanych Obrateil
W mlenkanlu nałe:tl\cym
sklej 5.
piesza przebywa w sz11italu.
do Marianny li. wybuchł potar, kt6·
• GODZ. J0.30. Ul. Marchlew1kte- ry 1trawlł wn~ne mJenkanla. Przy„
30 ,». Nietrzeźwa 89-teinla Anna D. czyną było zwarcie "w lnstaJacJI eok.
J wpadła na bok tram- lektryczD•J a 1traty wynąszl\
zacllwiata
waju 8/2. Po udzielenia pomocy 1e- 200.900 •ł.
karskleJ ple11zą zwolnlond do domu.
• GODZ. 17.11. Zsten, al.. ObtttA·
Pol• ców Stalingradu s. Zaprónenle Og•
• GOD:Z:, 1!.łO, Ul. Wolska
z. Pacanowskiej. nia przez włdelclela mlankaata skiego przy ul.
tył Antoniego S. bylo pnycsy~ J>Oł&
T~;imwaj linii ·u11 uderzył w
który strawił wnętne pok1>J11.
fiata t25p a ten 1>0trącłl Jadwigę D. ru;
\9s.kutek doznanych obrateń piesza
• GODZ, 18,IO. - UL„ Krakowska I.
przebywa w szpitalu.
Będący lJOd wpływem alkoholu I•·
• GODZ. 13.00. Ul. Zamenhoffa tł. rzy c. kleruJ11c tukiem udenf.ł w
Andrzej M. kierujący starem zaha• tył fiata 125p. Straty obu po asdóW
czyi tablice znaku drogowego a ła wynosz11 ok. 120.000 sł.
Ryszar·
spadając zraniła pieszego Pluzemu udzielono pomocy • GODZ. lt.SS. VI, JltsollkWlalO.
da D.
wa. Spłonl\ł flat 1 1Z5p, Pnycąa Je•
lekarskfeJ,
ni• u1łaloa•,
_
at. ncq
• GODZ. lU~. Al. Unii pn:y
D.
tmnkowych
Srebrzymk.łeJ. ll·l•łllła Izabela

' <:

B~dapeszcie

do ś 'e Dwa wiece w

ar.ani~

fa~macji?

z 8ibl!mldem.

ZOl'IA GUTMANOWA

cz.

KRZYSZTOF PASIKOWSKI

/

MIAŁ

RUBLE

ZA DARMO

zace.m entowanej dr6lce wlodlłffJ
do kanału, 1dzle llie1ął uaJdowal
1ię poIJ!ost, pojawiła Il• itabllczkt:
„ Vll 1981 Uchom Ułmuzon''. J..t
to data, lmi• iyna .JachJaJewa l
dalekieco krew~ego aarqdzaJllceto

I

Konferencja prasowa

wo do zrzeszania 1ię młodzieży akadetqickiej. Podjeto decyzję w
Cisza
panuje
na
miejscu
dawnej
nlęcla w porę drogo wszystkich
azczo- daczy\ w której kiedyś tłoczyli się czas przez niekitÓlre QSo'by „ wenja sprawie przekazania relttorom nozamachu
samob6jczego„
jest
coraz
wych uprawnień należących . dokosztowało.
Jedni dzięki niemu
wielo.
tychczas do ministrów nadzoroją
wspinali 1ię w górę, inni... Co dtało dzietne rodziny niemal do fizycz- wazelrnlarze, lizusi i łase na pie- mniej prawdopodobna,'.'. '
niądze kobietki. Rdzewieje ogr~
Jerzy Urbain . odczytał także list, cych szkolnictwo wyższe. Chopzi o
1ię z
przewodniczącym
kołchozu n~go wyniszczenia. Poddas ld.Y w
„Moskwa", który przygarnął do- kiszlakach prawie zapomniano jak dzający puste miejsce (a właści jaki skierował do prezesa Radia zatwierdzanie przez rektorów' rawie
miejsce
zniszczenia
dowodów
stojnego „kołchoźnika" z taszkien- wygląda mięso wybudował o- winy) wysoki, ponad trzymetrowy Wol.na. Europa Gene Pella. Prz'ypo- mowych programów nauczantii oraz
mi.na w nim swoją
prop«eycję planów studiów. Rektorzy olrzymuckim
meldunkiem, . wyrządzając gromną chlewnię, żeby zawsze mieć par-kan.
Most byli gospodarze ro- przyjarzJdu do RWE zł<Jioną
21 ją także uprawnienia do tworzc1zkodę
swoim
pracownikom? pod. ręką_ świeżą wieprzowinę.
zebrali
i
teraz
nad
kanałem bez- czerwoa br. i początkowo
po.zy- nia specjalności na k ierunka ch
„Umarł" - wyjaśniają w urzędzie. · Pis~ł. ze
naród powinien · być sensownie wiszą masywne · wrota
Kiedy? Gdy kończyła się budowa szczęshwy i budował na da- zamknięte na dwie kłódki •. Na bra- tyw!llą reakcję · kierownictwa RWE. studiów. powstały również m oż.li
daczy: A gdzie je:;t inżynier, prze.. czy coś podobnego do podziemne- mie wgniecenia od kul. Siedem W dałszej c:zęści listu J. Urba;n ~?ści odejś~ia od limitowan.Ji. . przyzw.raca uwa.gę na ~iainę posta- Jęc na studia zaoczne. Rekterzy bę
wodn1czący kombinatu budowlane- g? betonowego bunkra czy więzie
od strony daczy, dwa wy kierowini<itwia, RWE wobec je- dą mogli zatwierdzać regulaminy
10 iatniejąet:go przy kołchozie nia. Opiewał rodzinną ziemię - i zwystrzałów
zewnątrz. Taki oto kadr żywcem go propozycji. Mam nadzieję
- samorządu studenckiego oraz decy„~oskwa"? „Także umarł" od- szedł kłóci~ się z hydrotechnikiem wzięty z ban·alnego -westernu.„
stwieM!ził rzecznik rządu w zakloń- dować o czasie i charakterze stupowiadają w urzędzie. Kiedy? W aby zamknął dopływ wody z kaC7ątlu swego listu te kierGW· denckich praktyk robotniczych. Potym umym czasie co przewodni- nału na pola sowchozu, gdyż jej
nictwo WolineJ Europy ~anie nadto n~stąpi poprawa socjalnych
czilcy kołchozu:. Czyżby obaj byli szum przeszkadzał mu rozkoszosię lę!tać swobodnej dy~kusji i li materialnych ~ar~ków Z.yc,ia
starzy, chorzy? Nie - odpowiada- wać się odpoczynkiem na daczy.
odinowt ,zaproszenie.
MoJa oferta studentów. Zmienią su: w. sposob
ludzie, którzy niejedno już w A gdy hydrotechnik odmówił przyjazdu w każdym · razie pozo-1 istotny zasady pomocy materialnej
zyciu widzieli .•.
przysłał samochód z zaprawą i kastaje
aktualna..
·
pali.stwa dla studentów. Ustalenie
Tak, za wszystkie zachcianki zał zalać rury betonem. System
A oto niek tóre z ponad dwudzie- no·~~j podst~wy ualicz~nia wyso-:.
.„wielkich panów", „mocarzy tego nawadniający został zniszczoay i
stu pytań skierowanych do rzecz- i ~osc1 stypendmm z aczme. rozszerzy
4wia.ta" ktoś musiał płacić: pienię dyrektor zdecydował by przenieś ć
nika rządu :
·
·
liczbę studentów tiprawmonych do
dzmi, wolnością, wyrzutami sumie- pompy ? alej od daczy Jachjajewa.
- Czy wladze pols~ie zaliczaj:\ ie!! otr~yman}a . Wprowadzony bę
nia, wiecznym strachem, zawałem
„~udziom prawdę mów, dollro
Lecha. Wałęsę do ekstremistycznie dz;e tez kreayt bankowy na st userca.
tworz, ·a nie zło" ._ twierdził
nastawionycb osób? _(Financial Th dia. Zwiększy się wpływ samorzą
Od dawna wiadomo, że okrut- Jachjajew w wierszu ar gdy grumes)
du stl!denckiego na decyzje władz
ni
ludzie
są
sentymentalni. pa do~hodzeniowa Pr~kuratury Ge- Nie wiemy tego. To bę(l.zie za- a~ademickich w sprawach studenc· Nietrudno r6wniei zauwatyć, że neralnej zajęła się nadużyciami
leżało od jego postawy w ewen- k1ch.
Opracowane zostazy nowe
najwięcej tkliwości i łez zawiera- P?pełn!onymi przez wysokich funk- .
tualnych rokowaniach.
propozycje rozwiązań prawnych i
jl\. pieśni kryminalistów. Otóż w c1onarmszy republikańskiego Mi- C'iy w. tym tygodniu odbędzie organizacyjnych zmierzających d:o
Służba zdrowia w Tucholi (woj.
Uzbekistanie
nłekt6rzy
wysocy nisterstwa Spraw Wewnętrznych możliwości organizootTzymała w jednym się spotkanie okrl!,głeco stołu? (Bal- rozszerzenia
funkcjonariusze byli pisarzami i były minister, pierwszy .zastępca bydgoskie)
wania się i zrzeszania sttłd entów.
poetami. Lubowali si1t w subtelne}, przewodniczącego Komitetu Kon- d!niu karetkę p<>gotowla reituniko- timore Sun)
- W .sprawie terminu trwają
- _Prz~sł:mką ko~promi'su jest
wzniosłej liryce.
troli Ludowej Uzbekistanu, dosko- wego oraz sprzęt i .ap.ar.atu1:'ę me- rozmowy przygotowawcze.
okreslenie przez kazdą ze stron.
dyczną łącznej wartości blisko 3,5
Jachjajew również pisał wiersze. nale zdający sobie sprawe ze swej mln zł. W takim doposażeniu jej
- Wiosną tego roku studenci wy- swojej , pozycji. „Solidarność" to
bezczelnie zni„To szczęście być ojczyzny wier- odpowiedzialności
nie byłoby nic nadzwy cza jnego, gdy- suwali rózn,e postula.ty. Ja.ką odvo- z1·obiła. Rząd tymczasem zarzuca
nym stróżem i poetą" - wyzna- szczył daczt:.
wiedź
otrzymają teraz, po powro- ,.8olidaq1osci", •ie stawfa 'I>; arunki
ł.Jy n!e o(ia ~od a wc y ~ Samoch ód wał z ~urną, nie po~ejrzewając, że , ~~zystko ~edna~ , co tajoe, wcze- „Nysę" san itarną ze standa:"dowym cie na uczeluię ( PAP dla zagra· znmiast jasno powiedzieć do czego
„służenie muzom me znosi próż smeJ czy poźniej zostaje ujawnio- wyposażen i e m
<ląży.
(Frankfurter
AllgemPine
- zakupił z włas nicy)·
\IOŚci". Tworzył czułe wiersze o mi• ne .• Grupa śle'dc:i;a badająca nadu- nych funduszy mieszkaniec Tucho- Myślę, że pomyślną. Już pod- Zeitung)
łości, a kobiety po prostu kupował życia w
- Zostało przyj~te , :i.e r ozmowy
obwodzje taszkienckim, li, rzemieślnik Franciszek Rzezni- jęto konkretne decyzje mające na
(jednej z nich . np. ofiarował 22 gdy gospodarz·daWno już był aresz- ez.a•k. Natomiast ~ medymmy celu
umacnianie
samorządności odbędą się bez warunków w stęp
tys. rubli na zakup domu w Tasir;- towany i czekał na I)roćes, n;ttk- pochodzi ze wspólnych rzem.ieślini szkół wytszych. Zwięks7.ą się moż- nych. I bez tematycznych ogranikiencie, Nie skąpił też pieniędzy nęła się na daczę i odarła ją z czych środków miejscowej wielo- liwoścl rozwoju nmod'zielnej ak- czeń. Reagowafem więc na stawiaInnym ostatecznie rubla miał za nimbu tajemnićzoścl. Odgruzowano branżowej
naukowej ·I społecznej nie warunków wstępnych, czyli
~elnl rzemieślni tywno§cl
darmo). 1,$erdeczny, 1zczodr7 · m6J fu,ńdamenty, odkopano basen. Na czej.
studentów, rozszerzone zostanie pra- łamanie tęj zasady na jakiej roz7p p
p p p
_p m m m
mowy mają się odbyć. Nasze sta7
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a
at
nowisko jest
przedstawione
\,
znacznie
i obszernie
np. na jednokolej10.00 DT - \Yiadomości
nych posiedlzenlach plenarnych KC.
10.10 Szkoła dla rodziców
Jesteśmy świadomi, że "przeżyły się
10.20 „Godzip:V szczęścia" - f ilm dotychczasowe formy sprawowania
_._..
I
A
~
•
·
- - II
•
.,.,•r;w •
• •'
prod. NRD ~
władzy, że zmierzamy ku stosun11.35 Domator - Przyjemne
z kom społecznym i państwowym o4;
1
po:!.ytecr.nym
partym o pluralizm, który jednak
~.~
16.05 Program dnia
.... · - - : !. ~nie obala ustroju. Nasza koncepcja
16.10 DT - wiadomości
przewiduje, że zmiany będą odby16.15 Losowanie Express i Super wać się stopniowo, a nie gwałto.SRODA, 1' WRZESNlA
12.40 France
Vernlllat
przedstawia nie powieść, Karol Dickens „Klub
Lotka
wnie. A co proponujemy? M. in.
chory fral'lcuskie. 13.00 Wlad. 13.05 Pickwicka" - odc.
19.30 Złote lata
PROGRAM I
pluralizm stowarzyszeń . polityczSerwis informacyjny (ł.), 13.10 „sa- swingu. 19.50 George Orwell
„R·>k 16.25 . Dla dzieci: „Tik-Tak"
16.50
Kino
Tik-Taka
„Baśnie,
nych,
rozszerzenie bazy rządzenia.
mi o sobie" - aud. Bogdana Szur- 1984" - odc. 20.00 Mini-max.
20.-ID
li.Ol> Koncert,
11.57 Komunikaty. gota. (Ł).
13.20 Godzina w
stylu Klub Trójki. 21.00 Trzy lcwadranse
bajki, bajeczki"
Dyskutowane są takie instytucje
11.59 Sygnał czasu. tll.05 Magazyn. country. 14.20 Folklor na mapie świa
jazzu. . 21.45 Klub Trójki 22.05 24 17.15 Teleexpress
jalt druga izba parlamentu, zmia12.30
Muzyka folklorem malowana ta - Finlandia, 14.50 Antoni Słonim godziny
w 10 minut. 22.15 W kręgu 17 30 Reportaż z przeszl<>ści
na struktury p<>litycznej Sejmu w
12.43 Rolniczy ltwadrail!I. i3.00 Komu- ski - „Wspolłlnlenia
warszawski~· ·. ballady.
22.45
Sztuka
przekładu.
nikaty, 13.05 Radio . kierowców. 13. SO 15.00 Album operowy. 15.30 Piosen18 OO Podobnie a jednak inaczej kierunku
szerszej
repre;entacji
Opera tygodnia: Giuseppe Verdi
:Muzyka wojskowa. 14.00 Wiad. 14.05 ki z Francji. 16.00 Rozwiązanie za- 23.0o
- rep.
nurtów politycznych. rozszerzenie
„Alda". 23.15 Minia tuta
poetycka.
Magazyn muzyczny. 16.00 Wlad. 16.05 gadki muzycznej (Ł).
16.05 Aktualkoalicyjności we władzach naczelBoris Vian
„I
wykończvmy
Muzyka l alttua!nośct. 17.00 z kon- no.ścJ dnia (Ł). 18.20 Recenzja mu- 23.SO
18.20 Dawniej niż wczoraj
nych.
certów I festiwali. 17.30 Radio Artel. zyczna l\f. Hoffmann (L). 16.30 „Ste- wszystkich obrzydliwców" - odc.
18.50 Dobranoc - .,Miś Usuitek"
- Powiedział pan, że rząd bę1'7.50 Kto tak pięknie gra: Orkies~ra reo-rewia" (Ł). 17.lS Dzieła, style, e19.00 Sejmowe spotka-nic
PROGRAM.
IV
Studio S-1. 18.00 Wlad. 18.05 Slęgnll poki. 18.20 R. H. Innes: „Mary Dear'•.
my do Uódeł. · 18.20 Koncert dnia. 18.30 Klub Stereo. 19.30 Wieczór w fil19.30 Dziennik
u.oo Wiad. 11.05 Dom l śWia.t 19.00 . Magazyn „Z kraju I se świata" harmonl1. 20.50 , Wlad. 20.55 Wieczorne
20.00 „Dziwna gra'; - film prod
aud.
19.25 Chwila muzyki.
19.30 Radio refleksje. 21.oo Od ragtlme'u do swin- aud. ll.55 Antologia sonaty jugosłowiańskie}
12.30 Radio Mosltwa1 13.00 Popołudn1e
Dzieciom: „Kubuś Puchatek".
20.00 gu.
21.20 Wieczór Uteracko-muzy.:.i· młodych. 16.20 Współczesne partytury
Wl~d.
20.0'7 Na marginesie wyda- ny. - Nagranie wieczoru, 21.25 Gre21.55
Klub międzynarodowy
rzen. 20.JO Komunikaty Totalizato- cja - druga ojczyzna ka:tdego oświe - aud. 1'7.10 Przysposobienie do ty- 22.40 DT - komenfar:i;e
w rodzinie dla klas lic. „Storuj, ·
ra. 20.15 Koncert ~yczeń. ao.40 w kil· conego Europejczyka - auct llt. 22.00 cia
1·dziś
ku taktach. 20.45 ZbJg!Uew t>omfno Słuchajmy razem. 23.00 L. Bartels!ti: babciu do kolejki'• - aud. 17.40 W
"Bukowa polana". 21.00 Komunika- „Krwawe skttydla". 23.llO tnterpre- ludowych rytmach. 17,59 Widn-0kr11s.
,~ OGŁOS~~NIE_,,
18.20
Chwila
muzyk!.
18.30
Stucl1o
eksty. 21.0S Kronika sportowa. 21.30 Pto- tacje m'll.7-yki. 24.00 Głosy, ln.strumenpertów. 19.30 Wlad. 19.35 , Lektury
senka nie jest ml obca. =.oo Wiad. ty, nastro~e.
.
·
Czwórki.
19.łS
Piosenki, zwyczaj22.05
Rellgte t w\enen\a aud.
17.55 Program dnia
CZYSZCZENIE, farbowanie kożu
ne
ludzkie
sprawy.
20.10
Gra
22.15 Encyklopedia wtelklch głosów:
PROGRAM UJ
o przyszłość: „W trosce o natu- 18.00 Wiadomości (L)
ch6w. Wscbodnia 46. Rzymska.
Irena Elslnger - sopran. 21.00 Dden.
18.30.
Studio
spurt
k
lub
o\rmrę".
20.25
Liryka
nutami
zapisana.
nlk Wieczorny, U.30 Granie jak z
50558 g E
11.00 Są sprawy. . 11.10 Folk w pipijc.zyka
20.50
Reportaż
Elżbiety
Bltner.
21.IO
nut aud.
:!.:I.SS Północ . poetów: gułce. 11.20 George
Orwell
„R•.>k
PRZEDSIĘBIORSTWO Zagraniczne
19.00 Magazyn „102''
Les-zek S:!!aruga.
1984" - odc. 11.30 Muzyka .z przeło Interpretacje chopinowskie. 2z.oo Wie„Furex" zatrudni szwaczki, kuś
23.20 Sitar,
l!l.30 W cie.niu gór diamentowych
mu wieków. 12.00 Serwis Trójki. 12.65 czór muzyk.l I myśli.
nierzy, wykańczarki kuśn i ers lde,
I lnne.
23.30 Wi<id. 23.35 Słow
W tonacji
Trójki
13.()łl
Alistair tabla
- rep. z KRLD
nik
Higieny
Psychicznej.
23.50
Na
kaletników.
· 50574 g E
PROGRAM n
MacLean. ra.10 Powtórka z rozryWki. dobranoc śpiewa Maryla Rodowicz ,
20.00
Sala
pełna
wspomnień PRZEDSIĘBIORSTWO
Zagranicza.oo Muzyka na Pjlntach. 15.00 Ser·
program Jerzego Waldorf~a
11.00 Zawsze po ~edenasteJ~
11.10 will Trójki. . 15.05
ne „Furex" zatrudni mistrza Rock z prądem.
Muzyczny non stop. 11.411 Tańce 15.40 Herbatka przy samowarze. 16.00
brygadzistę_ konfekcji lekkiej oraz
20.40 Studio sport - mistrzostwa
:rzeszowskie. 11.95 Muzyczny D°,!l stop. Zapraszamy do Trójki. 19.00 Cod2lenTELEWIZJA
szwaczki - informacje ul·
świata w pow<>U!niu' zaprzę
Dąbrowskiego 45.
50573 g E
gami ·czterokonnymi
SEGMENT mieszkalny wykończaPROGRAM I
21.15 Na Saskiej Kępie - rep.
ny komfortowo - sprzedam. PoZ Cłęholdm talem sawladamJamy, te w dniu lZ września uu r„
21.30 Panorama dnia
ważne oferty. Listy 50866 Biuro
w whtkn lat 78, po dłustch I clętkJcb cierpieniach ode.szla od 111as,
9.3() Domator
·21.45 ·Telewizja nocą
Ogłoszeń,
Piotrkowska 96.
.E
nana najuJtochaiiHa Matka, Babda ł Praballela
9.35 Domowe przedszk'Ole
, 22.30 Wieczorne wiadomości
(Dokończenie

.ze str.

narodzie, w twoich objficiach wyl bez-

1)

posia<UościamL

rosłem" stwierdzał poeta
litośnie okradał serdeczny,
dry nar.ód, doprowadzając

Prywatny
unda;tor
karetki
pogotowia
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P.

ffi1E N A EKLE.R
Pogrub odbęd3le się dnia 14 września br. (środa) '• godz. 13.30,
na cmen'tarzu rzym.•kat. łw, WoJcłeeha n• K.urcsakach.
CORKA •
P.rosimy, o

z

MĘ1ZM,

nlnklada:nł•

WN'UCZK.A

'ii MĘZl!iM,

Z głębo<klm talem zawiadamiamy, ~e w dniu 12 września 1981
roku zmarła nasza ukochana Mama I Bab.cia

S. t

1'1N'U<:izK.A I PR.A•

WN'UC~

+

• domu

dnła

u

manynlstę PKP, sanarłeco
września 1988 r. w wleku
lat.

n

CORK.A I SYIN • RODZI!NAMI.

Pogrzeb odbt:d'11e się w dni-u 15 września b:r. (czwartell:) 0 godz..
na Starym cmentanu katollckim przy ul. Ogrodowej. POZ<>·
staJit w talu:
COOUU,. SYiN', SYNOWA, Zl:QCIOWIE I OSMOORO WNUCZĄT.

Z

my,
roku

głębokim
że

zmarł,

LEOKĄ.DIA

OBORSKA .

s domu SLIW Atęl!KA.
Pogrzeb odbędZle się dnia 15 wrzeinla b:r. (.cr:w'arte-k) o godz. lł.30
na omentarzu pod wezw. Aw. Włneent,go na Dołach, o e-aym uwiadamlaJJl z głębokim ta:lem:
C6RKJ, WN·UCZKI.

Z głębokim talem
zmarł, w wieku la.t
I

ZIĘCJOWU:

I

POZOSTAł.A .RODZliNA,

~-

+

1988

w wieku lał Sł, nasz
Syn, M!łł, Ojciec

S.

+

RODZJ!NĄ.

S.

.

BOGDAN
STANTSZ·EWSKI
Poeneb odbędzie alę dnia lł
września br. (§roda) o codz. lS.30
na ~mentarzu rzym.-kat. na Mani.

Prze4l'WSZY

Ur.esy_stoścl

S.

„.

ł

P.

łl:r,

(&-oda) • sects. u,

mN A,

d>IRJa. zn;crowm.

WNUCZKA I WNUKL

RADA PEDAGOGlCZNA, KOMITET RODZJiCIELSlU i AD·
MlNISnACJA
ZESPOŁU
SZKOL ZAWODOWYCH nr .1
w KOLUS2'JKACH.

'

TVC „Elektron"
(gwarancja)
sprzedam. 16-42-47, 16-29-99.
50838 E
SPRZEDAM pralkę
przemy&łową
(bębnową), drut o śred. 4, przy
czepę bagażową. Szeregowa 5 m
2.
-1)0885 E
i.ŁUCZNIK" 834'"' sprzedam.
51-26-07.
5083'1 E
PP Tugowislta Miejskie zatrudnią
specjalist~ do spraw inwestycji
i remontów. 32-18-50.
!11050 E
ZATRUDNTE
wykwalifikowaną
szwaczke w pracowni (dzianina)
43-34-00 po 15.
50876 E
SPRZE.pAM
nowy overl<>ck 3, nitkoWy 42-03-02 po 16.
30875 E

DZIAŁKĘ powyżej 1000 m suchą
uzb~ojoną z prawem
za~udowy
kupię- Tel. 84-04-94.
00871 E
TELEWIZOR sprzedam. Tel. łll-16-61
50881 E
ZATRUDNIĘ murarzy,
spawaczy
Bardzo dobre warunki. 74-61..47
(7-15).
50883 E
NOWY „Elektro.n" sprzedam
34-44-24, po 18.
50835 E
ZATRUDNIE pomocników mura
rza. 87-15-67, po 16.
00~0 !:
POTRZEBNY piekarz i cukiernik
Stokrotki 8, tel. 57-88-84.
30821 E
STOLARZY
maszynowych,
pomocnik6w oraz emerytów-rencistów zatrudnię. Wiskitno, Głów
~ R
00~2 E
KULTURALNĘJ starszej pani do
pro"(adzenia domu poszukuję. 86-911-44. Retkinia.
50824 E
CHAŁUPNICZO
zatrudnię (spodnie - te~sas). 42-12-82.

50825 E

OVERLOCK domowy
„Elektron 738"
87~42-28.

PANIE - krojenie
trzebne. 55-52-09.

4-nitkowy,
sprzedam.
50829 E
bluzek - po50616 g

tałobne

W dniu 17 · patd:zlernlka 19SI :r,
o godz. 1 w kościele Swłęte10
Krzy'b, odbędzie się msza Aw. tało•bna w · 10 re>eznle• Antłercl

ALFREDZIE
SKIBA

łł.

ocf1Jęd"

WZ'U'łnia 1818

roku
zmarła, PO 'ilłU&leJ I pehleJ eter•
Pl!"ii choroble,' :)\' ·wie-ku lat 70,
nasza naJu•k oehmna :t&u, Ma·
tel\ka, Teściowa I Babcia

ś.

wy.razy glę.bokle&o współczucia z
'PO\Vodu «mlercl
akladaJą:

JlODaNA.

W dniu 10

nSctOWEJ
w~pólernela

1mutku

SKLADNliCY

w

HA'RCER5'KIEJ
ŁODZL

+ p;

ANTONIEGO
OLEJNIKA.

0 J CA

DY.REKCJA, POl' PZPR, NSZZ
RADA PRA·COWIN·ICZA oraz
KOLE2:ANK.I I KOLEDZY z
ODDZIAŁU
CENTRALNEJ

,S. i' P•......

Al>WOKAIJ'A,
o czym tyczli wych
rłe·go za.wladamlaJa:

SYNOWIE, SYiNOW!!, "mN'UJU
.I

POZIOSTAł..A JłODDl!'A._

Ko<lełance

Krzysztofowi ·

Marcinkows·kiemu

POLA

w domu JtŁOl!lllłSKĄ.
O teJ bolemeJ •trade „waadamJa
JłODZllNA,

PoCl'M1t o4•będzłe •I• 15 wne. łllta br, (cawanek) .o Socfz. 1uo
na Cm•tanu "' ltomU·naln:rm
"Dołaeb, 111.: llhmltna.

lla

~asy

powodu
RładaJlł

gtębokleso
łmte:rct

wa.p6łe>&ucla

z

O I C: A

JtOLEUN'EI t JtOLBD'ZY I
ZAZ:ł,ADU l'\ROTETT\JU llTO·
MA'IOLOOKZNE.J IS AM w
1.0DU.

BOGUMILE
ZWIERZVNSKmJ
wyra.iy 1erdecmeco
s powodu •m.1erel
akła.dak

wsp6łczuela

O I f! A

~AC<>WNICT

.

„GEOIPllK)IBT'",

.„

..

·

Zma·

pamięci

DR

SĄ!JlNA

FELCZAK
września 1939 roku. dłu
goletni pracownik Teatru Wielkiego w ł.odal.
Uroe:aystoścl pognebowe odbędll
aJę dnia 1ł wrzełnla br. (tlroda)
o gocfs. 14.38 z kaplicy ementana
ny,m.-ttat. Zarzew.

MATKI -

JtoleUnH

si• n• cmentarzu Doły przy uJ,
Smutne"j, w dniu 1ł wrzetnJa br.
(Roda) o codz. 13, P<>s:f'llłMla . w

śołnten

Pogneb odbędzie się w dlllu 1ł września
na cmenta.rzu Aw. WoJele<:ha na Karcsakaeh.

lat

ROD2llNA, ·

Z g!ęb111klm talem 1awladamlamy, te w dntu 10 wndn-la 1981
roku zmarł, przdywszy lat . 70.
nasz u.kochany Mll/ł; 0Jcl4!1: I
Dziadek

łmlercł

wyrazy

być. Okrągzy stół może się zebrać

w n,icpeł\lym składzie i po~em być
uzupełniony o nowych uczestników
dyskusji.
- Uchwała OPZZ zapowiada wy
stąpienie o dymisję rządu. Czy w
rządzie są grupy gotowe do podjęcia decyzji o dymisji? (TV meksykańska ora:i: Financial Times)
- Nie mam upoważnienia do
wyrażanfa opinii w tej sprawie.
Spodziewam- się, że w tej kwestii
wypowie sii: premier Messner, a
ponadto czekamy na stanowisko
Komisji Nadzwyczajnej.
ROMAN MAZUR
tlNTERPRESS)

P.

ZBIGNIEW
Gl.JNKOWSKJ

ĘUGENIUSZ

MIKOLAJ BARANOWSKI

+

z powodu

składaJ•:

Z glęb.ookim talem zawiadamiamy, że w • dniu 10 września 1988
r1>ku :imarł, nasz kochanv. ;l\tął'
J Tatuś
.

P.

MGJ\

STEFANOWI
WESOWWSIKIM

l'og:rr:e·b odbędele sł• dnia 15
wrzeCnJa b:r. (crz:wartek) o codz.
lZ.:SO na Cmentarzu Komunalnym
-Da Dołach, o czym powiadamia
Potr,tony w rozpaczy
IY'N' AN'DRZEJ z. NAJBLIŻSZĄ

. MG.R PRAW

zawiadamiamy. te w dniu n wndnla 1981 r.
85, .nasz ukochany O}clee, DZladek., PradZiadek

Mąt

września

najukochańszy

~clowa

P.

talem zawiadamia-

w dniu U

I Brat

z głębokim talem za'Wiadamlamy_ tł w dniu U września ·1981 :r.
odesZla od 1aai, przeływJSZY lat 11, •kochana Mama. Babcia I Te-

+

ł

/

na&'le

13.39

S.

•I•

•w.

GER.MANA EDWABDA
MILCZARZEWICZA

BARBARZE

LAT ·IO,

Jm'..Btlł.

,

M.GR

P.

UMIIQ'SKI

Pogrze-b odbę4~1•
w 4nlu
ts wrzdnla br, 9 godz. tł.SO, na
cmentarzu
Rocha na RadogoszcZll, Pogrąłenl w 1m)ltlru:

P.

+

OLSZEWSKA
kocbanec. OJea. Tde.la.

wlelo<letnleg<i, · emuytowan~go

S.

P.

Kolet:i.nce · 1 Koledze

.

ZlDZISl...AW.

1 Dziadka

S.

ch&6ny Tatu•

STEFANIA

kondolencji.

słęboklm smutkli!m łegnamy :nallZ&••

'V clęb(Jlkim- :l.alu I bólu za wladamlam, te w dni'U 9 wrzesrua
1988 :r. :&marł na>gle, móJ naJ11ko-

szybszy w r;otowości do roa•
mów. Kto jest teraz niegotowy władza czy opozycja.? Na cz1m polegają przygotowania do roamow,
czy ustala &ię listę uczestników?
(Program W Polskiego :Radia)
- Jesteś.my gotowi do rozmów,
jeżeli tylko rrualyoy się one ro:zpoc.;ąć według przyjętego trybu oez warunkó w wstępnych i be~
ograniczania tematów. Lista rozmówców 1·zeczywiście jesi ustalana . .
- Aby osiągnąć kompromis każ
da. ze stron musi s ezecoi zrezygnować. Czy strona rzl\dowa jest
goiowa
zrezygnował
s czer;oi
(ANSA - Włochy)
- . Oczywiście. My, tak jak pan,
rozumiemy te rozmowy jako próbę
osiągnięcia kompromisu.
Ale
każda ze ·stron zna granicę swójego kompromisu•. Dla nas ta granica to nienaruszalność socjalistyczn ęgo charakteru rozwoju Polski.
- Jakie slanowisk<1 wobee rz~
du ;iajmie w Sejm.ie pezetpeerowska
większosć? (Ra.illo Polonia)
- Kierownictwo partii wyposaży
Klub Poselski PZPR w swoje 1tanowisko uwzględniające zarówno
konkluzje Komisji Nadzwyczajnej
i wszystkie inne aspekty sprawy.
Doniosłe tnaczenie ma także sta~
nowisko
plenarnych
posiedzeiJ.
władz naczelnych ZSL i SD, ogło
szona we wtorek • uchwała Komitetu Wy konawczego PRON, wcześ
niej ogłoszone stanowisko OPZZ.
Ka le!i.y więc teraz oczekiwać na
de baiE• Se jm u i jej w y nik.i.
- Czy mógłby pan poda.ó jakieś
s zczi:góły wizyty pa.ni Thatcher w
Polsce, czego siQ spodziewamy po
tej wizycie? (TV Polska)
- Wizyta od będzie · się przypu
szczalnie w •październiku. Dyskutowane są teraz szczegózy progra
mu. Ta wizyta stanie się ważnym
wydarzeniem w stosunkach polsko.
-brytyjskich, a także w stosunkach
międ zy Wschodem· a Zachodem.
- Czy jeszcze przed obradami o
krągłego stołu odbędzie się spot
ka.nie Kiszczak - Wa,lęsaT (L'Avenlre)
- Takie spotkanie może się od

!

•

S.

dzłe

·DZIENNIK l.ODZIU nr !H (mZI) I

•

1

p,

odwyżka
Zgodnie z harmcmogramem prz..eb iega wrześniowa podwyżka ren~
i emerytur. Swiadczenia w nowym
wymiarze, op początku września.
otrzymalo juri około 40 proc, uprawni<ltrlych do' podwyż.k1 . Jak nas
informuje lódzk1 oddzial ZUS do
15 \vrześnia renty i emerytucy w
nowym wymiarze odbierze pona<l
30 tyą. osób, co stanowi dalsze
zaś w na14 proc uprawnionych
wyiplaty (dwustępnym termin ie
dziestego) podwyższone świadcze
n ia odbierze najliczniej.;z,a grupa
ren ci9tów i emerytów tak w · Lodz1. jak ; w całym kraju.
Jak zapow i edział ZUS. oSC>by uzw i ększonych
<lo
prawn ione
świadczeń otrzymają decyzje ustalające nową wysokość emerytury
lub renty. Zakoń::z.enie akcj.i nastą.p i przed k<>ńoom wr.reśnia.
Obok rewaloryzacji emerYtW"

.

rent i emerytur

rent, w ius i.rwa weryfikacja do- emeryLom i renc..storo p.rze.k.azal
datków rodz.innych dla czlonków zaliczkę w kwocie 7.000 z.I dla każ
dego UIJ)rawnionego czOO.nka rodziro:lz.:n emerytów I rencistów.
ny. Wyslał tei druik1 ośw:a<lczeń,
Za.sitki te uległy podwyższeniu które po ich wypelnieniu i podochodów rz.a rok ubieświa<kzeniu
jedPonieważ
r.
1988
lUJteiQ
1
od
nak ich wysokość uzależniona jest gly, .sbatnowi ą 'l)<)d.sta.wę do wyliod doch<>d u rodziny za r·ok po- cze.ni'a nowej kwoty dodatków roprzedni, ustalenie od dnia I lutego dzinnych i do rozliCTJenia się ~
1988 r. prawidłowej kwoty dodat- pobranych z tego tytulu kw<>t.
ków rodzinnych musiała poprzedzi ć
do t ej pory
Z\JS ililformuje że
weryfikacja dochodów.
ZJjecy<lowana w 1 ę.K.$WŚĆ em erytów
i
i rencistów wyw . ązala s · ę z tego
Je:>t to czynność pracochłonna
czaso chłonna, szczególnie gdy cho- zadana , ~rzEtSłala do ZUS pradz o grupę emerytów ; renc:stów, w !dlowo wyp e łn ion e formularze co
którzy dla przedsta\\' en :a aktual- poz.we>l.ło wy•dać decyzje dotyczą~e
z nowe go wym'aru tych św : a.J cz e n
nych danyc:1 mu&za korz:y&\;ać
pośredn ' ctwa p0c7.ty, co kompl '. kudo;iel.n :li
wszyscy
Jeinak n:e
ie za<lan;e.
rormalne>OC1.
niezbędnych
tych
Aby sk:róc'ć czas oczekiwania na Część• emerytów i rencistów otrzyZUS Oddział ma więc decyzje w najbliższym
wyższe św iadczen:a
w Lo:lz1. iu.ż w lutym tego roku czasie. Bę:l.zie te> ta grupa. która

nr 214 (1%728)

Jarzy·. które pow inny · być n iezwloczn .e 'ń:Ypełn i on c ; prz.esl~1ne
·1
do ZUS. -

RED.: W takim jak opisany przypadku, będzie pan zwolnio ny
z opłaty podatku dochodowe-obrotowego, zaś przy sprzedaży ku nieczne jest uiszczenie opiaty skarbowej, która to jednak trzeba . zawrzeć to w tresci umowy - rrioże spoczywać na ku
pującym , choć przepis mówi o solidarnym pokryciu tych kos:: :
tów. Podstawę stanowi ustawa zawarta · w Dz. U. nr 45 z 19• '' )
roku poz. 226 i rozporzą$izenie Rady Ministrów DU nr 31/83 i ~
„,
DU 13/84 poz 53.
an n

!

ZUS Oddział

1

w

t

L<?dz1 zastrzega

~11enadesł<l;n~e
. ze
.;tLG<>wnych osw.a•jcze n w termm:e
<.!o 30 wrześn i a spowojuje - dla
osób uprawn;onych - wstrzymanJe
rodzinny>eh,
dodatków
wYPłaty
wraz z w<lrożen 'em ~tępqw.an!a
dla ustalen'a niesluszmie pobtanych
jednocześnie,

św i 2de7..eii.
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n:e j w go.Jz' nac;1 p rzyji;ć wyZ'.laczytv 'YObe c1.as n a pos ilk i.

§
§

Żeby. było śm iesz

§
§

m u,;zą zjeść.

~!

naukę.

§

~

§

§

w naszej przyP itJ ! ęg n1ark i,
kob:ety, r;zy
chod n i, to ,mlo de
nie powinny pracować w szp i- ~
talach a w przychod n.i moi.na
bv .zatrud n ić pa.n"e które m'lją
2-3 lata d o em,..ry:turv?
~

G. Z. -

nazwisko i adres

~

Jestem \V trakcie przeprowadzania rozwodu.

dobro dzieci?
t.

RED.: Wprawdzie z mocy prawa lokalowego (art. 9, usl.3)
malżonkowie wspólnie zamieszkujący są oboje najemcami tego
~ lokalu, to jednak w przypadku gdv mieszkanie - tak jak w
funkcyjny m
sytuacji opisanej przez panią - jest lokalem
wspólnota nie ma zastosowania. Takie stanowisko zaprezentow a ł
Sąd NajwyŻ$ZY 5 sierpnia 193:7 r. w uchwale siedmiu sęc!:ziów
CZP 17/ 87.
ann
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ZASIŁEK

B. K. -

kiej

~j

WYCHOWAWCZY DL.\

Jestem samotną
nale;y mi się

wysokości

matką,
zasiłek

~

>

ł

H.anina G., w trakc:e swojego tegorocznego urlopu zachorowala. Cl;loroba, Jó>Otw: e1'Clzona
drukiem . L-4 . trwal.a p ; ęć dni
o które to pani Hanna przedłużyła swói urlop Zakład pran ie chce
cy - jak pisze
usprawiedliw i ć ie1 nieobecnoś
. ci. twierdząc. że powinna pros i ć o itniny term i•n ich wvkorzy~a.nia.

Nate>miast inny nasz czyteln lk pan Roman Z. zastał .,;yPo udop· e
tuację odwrotna .
przerwanym zwolnien;em lekarskim powrócił do pracy w dn iu
kiedy kończył sit: urlop . prosząr
iednocześnie pracodawcę o u·
miu wYkorzystania
możliwien '. e
późniejszym terminie ,
w
go
Odmówiono leitN orośbie, twier-

·
i

te mµsi o d1ni choroby
urlop prz.edlużyć .
Jeszcz2 inny pr0>blem .z.gloo,l
W„ który
Ryszard
nam pa n
z kole' zachorowal pr.red plam<>wanym terminem urlopu. Nie
chciano mu g.o udzielić wie
terminie
właśc iw·ym
Kod e ks pracy określa skutk i
jakie \vobec prawa do urlopu
n ieobecność w pracy
ooc; ąga
spowodowana chorobą. Te skutki
są zależne od tego k 'edy naci:;y w
stąpile> zachorowanie cza<:ie korzystania z urlopu czy
t ~ ż o'rzed. czy pl) urlop ie.
W kwest 'i op isanej przez paG. kodeks pracy
nią Hannę
stoi na stanow isku że chorobę
urlOp wyp<>czynprzerywającą
traktmvać jako
k<>;wv należy

dząc,

-

)

~

~

llilEZA„'l\łĘżNEJ

1·
l

chciałabym wledzieó w ja- r,
wychowaw<'zy?

~

. RED.: Pracownica samotnie wychowu.ląca dziecko ma p.ra~vo ~
do zasiłku wychowawczego w wysokości określonej dla męza- 1
tek (8.200) zwiększonej o 100 proc. miesiPcznie. Zatem powinna •
:
pani otrzymywań. kwotę 16.400 zł.

t]

~
:!

Za·

mieszkuję wraz z mężem w mieszkaniu, które jest mieszkaniem
z tytułu pracy męża. Czy po rozwodzie' będ~
służbowym miała prawo do ubiegania się o to mieszkanie ze wzgl11du · 11 ·\

§

da wiadomości redakcji

(al
. PRAWO DO MIESZKANIA FUNKCYJXEGO .

~1
§,
§1
~.

nic
in · )
syn ~~
czy '
za{

RED.: Tak, bowiem wypłata zasiłku rodzinnego na d'ziecko, t
któr e uk.pńczylo 16 lat jest uzależniona od dostarczenia stosov.: · {
kontynuuJ~
nego dokumentu - oś wiadczenia - że dziecko

~

Ja pracuję do goJ.z. Hi. za- ~I ,
n m cl-oiada do domu przygoto\\·ać jak : ś pc.site~c n ie ZJdążę na
wyzń a<:.zo :i ą por ę m ·erze n :.a ci ś
Czy ;•:-e ,v;}żna tego
n 'e n ia.
z.n1 :e n ' ć?

kład postąpił słu~znic?

'°""

byl.am . na zastrzyku . C~eiwł'O już k itka osób, byP .elęgni ar}d
16.30
1'1 godz' na
s "e:l.z i.ały w swo'. m pok-0ju zaic;tie czytan:em k siążki , p ' ciem
licrba!y ·i. rozmową, Na zwróprzez j edną z CZJekają
t.:oną pow:e:lz:aly, że
cych u\\'al?:,ę

:\ :eda~rno

nap : sać o p e w n ·~ .i
Chcialam
przychodn i i. o iei pracy. Otó ż
przy ul. Tatrzańsk ,ei j : st przychodn ia rejonowa J est tam. ia!'
z.abeg ow:o;.
gabinet
wszędz'.e
wyzna czyPan ie pielęgn i ark'
ły go:iz·'!ly przy jet i ta.k: zastrzyki dom i ęś n i<Jwc r o b.ą cazaatrzyk ' <l oż ylne i'
ły <lz'eń
o·) jeqne j gooz•n :e
i ooulinę
dzie.nn :e, w god.zLnach rannych.
Mierzen ie ci śrfienia w go:lz. od
9 do 11 i od 15 do 17. Jak m i
wiadomo zm ierzyć c i śn ien ie powin 'en móc kaźr.ly. kto s·e zgło
si. Tak TJ()win no być ale p'eskk rowa n'a
żądtaja
lęgn iarki
od Jo.karza Aby zm i erzy~ c' -

/ //

.;,/J ~:J„~

n:en'e trze ba w : ęc najp'erw isc
do lekarza i pros ' ć o wy<l~n ii!

UDOWODNI<: PRAWO DO ZASlt.KU'

JADWIGA P. - Przez kilka miesięcy m6j zakład pracy
wypłacał mi zasiłku rodzinnego. Kiedy zorientowałam się i
terweniowalam w nchubie, powiedziano mi, ze ponieważ
ukończył 16 lat, a ja ąie złożyłam oświadczenia o tym
uczy się czy nic. nie mogę o ten zasiłek się ubiegać. Czy

(a)

ę,· erowan: a .

~

·u:

ŁODZKI

I

"'

kilometrów od t.odzi, nad brzegiem Pilicy
jest miejsce, kton: pl'zed ' laty w swoich \Hcrszacll opi.s) \\·at .lui1au
Tuwim. Lodzianie przyjcżdza;ią ~u Uumnic. W l11U\\'łlldl.u, 11c 1'1·y~
Herce, w Zakościelu, \\' ka:i;i:tym 111cmai wicJskim obejściu spotkac
można w czasie iata, samochody z ludzką rejestracją. Nie są to
miejscowości, jak inne, ,rozreklamowa.ue., Letnicy wied:i:ą co robią.
Nie ukl'ywają tego. - ,,Niech pani 11ic nie pjs:.i:e - słyszę - jak
1ię ludz~e dowiedzą, że jest i pięknie i blisko t.odzi to najedzie sit;
iylu, że będzie trudno o miejsce."
W drodze z lnowłod;la, zostawiając /. pra\\ej strony położony na
wzgórzu 1nalowniczy XIV-wieuny kosciółek. św. lduego - o po •
laniu Władysława do św. Idziego śpiewała Ewa lJemarczyk - WJCŻ
dżam do Zakościela. Po drodze mijam wieś, a wzdłuż lliej usytuowane licznie zakładowe ośrodki wczasqwe m.iu. łódzkich .z wo „ Vera". Kieruję się do Ośrodka \\'czasowego 2.WCh ,,Cbemltex-Wistom'·
w ra·
Dowiedziałam się, że w tym towaszo\\skim wczasowisku mach wymiany międzyzakładowej , - chętnie wypoczywają łodzia·
nie.
'fo prawda. Odpoczywają: pracownicy tomaszowskiego „Wistomu",
łódzkiej „Anilany", przybywają złaknieni wypoczynku mieszkańcy
'
Wa1·szawy, a nawet Krakowa.
Do ośrodka wiedzie asfaltowa dl'oga. Z daleka widać piękny stary
park. Majestatyczne: buki, świerki i sosny tworzą Imponujący kompleks p1·zyrodniczy. Ciągle jakoś nie widać htk charakterystycznych
«!la innych ośrodków wczasowych deptaków i murowańców, pod
-"
sznurek.
Mam wrażc'bie, że pomyliłam kierunek. Droga skręca w stronę
Nowopawilon.
lasu i wje~dżam prosto na parking przed główuy
.
czesna bryła architektoniczna. To „Soplica".
Przed domem spotykam dwu panów z wędkami.
- Panowie z ryb?
- Jak pani widzi, tylko połów nieudany. Nie biorą dzisiaj, mówi
pąn Jerzy Życki, emeryt który w .,Wistomie" przepracował 37 lal
w oddziale mechanicznym.
- Często odpoczywa pan tutaj?
- Na wczasach jestem pierwszy raz, za to na ryby przyjeżdżam
jak tylko mam czas. Odpocząć lu można wspaniale. Jestem mile
zaskoczony wzorową organizacją, wypoczywam wraz z żoną. Miejso
· do spacerów nic brakuje, karmią znakomicie. Jest na medal.
Zapada wieczór. W pokoju 111, p'a11i Jadwiga Radecka - ~nt •.ele~
tryk z Łódzkiego Biura Studiów i Projektów Przemysłu Pap1ermezego kończy robienie swetra na drutal'h.
- Druty? To dobre dla babuni, ale młoda dziewezyna?
- Druty to także relaks A zmierzch jest dobrą porą na robótki.
Po kolacji, do swojego domku w parku, wraca małżeństwo. Przed
nimi kilkuletni chłopiec. - Babciu, wola, nie chcę jeszcze wracac
•
do domu. Jeszcze się pobawię z kolegami.~
Skąd ja znam tego pana? Dzień dobry? Skąd my się zn_amy?
- To prawda znamy się. Zagląda pani przl'.cież do PanstwoweJ
Inspekcji Pracy Ja pracowałem w łódzkim oddziale PIP, teraz ehoc
Już na emeryturze, jeszcze pracuję tam na pól etatu.
- Jakie wrażenia?
Państwo Halina i Henryk Makowscy. Pani Halina podkreśla z
naciskiem ·,.o dla babci najważniejsze. - Przemek ma tutaj Istny
raj! Gry, zabawy, sprzęt !$portowy, buśtawki i zjeżdżalnia. A ~sz!11t
ko wśród pięknej zieleni. Domki, w których ipies:r.kamy - mow1 są ładnie zakomponowane, wśród drzew, . znakom~ci.e wyposa.żone:
dwa pokoje. z radiem i telewizorem, no 1 najwazmejsze, łazienka
z elektryc:znym dużym bojlerem..
Pani Halina Lebiodowicz - psycholog z IUinikl Psychiatrycznej w
Krakowie - choć . umówiłyśmy się na kawę, rozkłada ręce: ' - Cói,
syn Olek ma swo.le prawa. Porozmawiamy przy buśta~ce.
- Przyznaję, że trochę jestem zdziwiona 11obytem panstwa tutaj.
Z Krakowa do Zakościela, kiedy w góry tak blis'koT
. - Właśnie tak. Moje dzieci szinególnir upodobały sobi!' -~o miejsce. Korzy!itamy z wczasów 'utaj juź trzeci rok. Przyjezdzam pryTo miejsce posiada
watnie, wykupując , pełnopłatne skierowania.
wszystkie walory jakich potne!łu.le człowiek łaknący wypoczynk~.
Pełne odizolowanie od miejskiego . zgif'łku, a przy tym wszystkie
niezbędne ·do życia urządze'nia, dobrze wyposaż?ne pom!e~zezenia
mieszkalne. Dfa matki walor zasadniczy - bezpieczne m1eJsca . do
dziecięcych zahaw i znakomicie . zorganizowany (przez pracowmka
.
•
kol irh czas.
Wracamy do domu. Wchodzi Marb - trzynastoletnia corka pani
t
k
'
Haliny...
- Proszę koniecznie napisać, że jest wspaniale I pod res c, e
k ś
z
·
·
jest czysto!
- Muszę dodać - pani Halina odbiera głos. Marcie - ie a o. ciele ma w,panialy mikroklimat. Jestem alergiczką• .X~taj czuję , lllę
znakomicie! Podobnif' o walorach klimatycznych wyra~ała się pani
Makowska, której wnµczek właśnie w Zakościelu -„zgubił" alergiczny
•
katar.
z moich rozmów wyłania się laurka. Nie lubię tego ale."
- Panie kierowniku, proszę o chwilkę rozmowy."
- Za moment. Z:iłatwię sprawę z zaopatrzeniem i jui do pani
wracam. - mówi Jerzy Stępniewski - kierownik ośrodka wczasod ·
• t
wego.
- Od dwóch godzin poluję na pana. Ciągle pan zaJę y. A wy aJe
się, że ni~ ~~ .to jak ,byó wczasowym władcą. Takim eo tylko: 11db !"
•
·
poczywa, Je I S)ll.
- To nieprawdziwy obraz naszej pracy Zeby wczasowicze Y !
zadowoleni personel · musi czuwać bez przerwy. A gospodarowao
jest tu czym: 6 ba obszaru leśnego, na . którym roz~ieszczonych
jest 6 kompleksów domków campingowych; ~ącz!'-i!' w ~eh ao pokoi
dla 90 osób. Do tego „Soplica" z 14 pokojami goscinnym1 (2- i 1-osobowymi), zaplecze kuchenne, świetlica itd. Bardzo by ,mi. się marzyło, aby •w przyszłości nasi wczasowicz mogli wykąpac się we włas
nym basenie. 1\-,iejsce na taki basen by się znalazło. Może doczek~
my i tego. Na razie jednak, dla podniesienia standard0; I dla m.ozliwości korzystania z naszego ośrodka przez cały rok niezbędne Jest ,
dokońrzenie linii ciepłowniczej do domków camping!łwy~h. W6:l'zM także w nich - b~ obecnie przez cały rok przYJ~UJemy go c1
w •• Soplicy" - bę!lą mogli gościć urlop?wlcze, a tl!-kze. Inne zorś
.
ganizowant> grul)y dla odbycia: .n~rad, kurso'!, posledzen..
Kończy się dzień, coraz mnteJ maąi mle.Jsca na dalsze, opow1e c.1·
w relacji z „Raju nad Pilicą'' nie mogę Jednak pominąe tak waznego 3 ,pektu jak odpłatność :i:a pobyt tutaj. Najwyższa. dla człon
ka załogi i jego rodziny w . tym roku, '>kalkulowana został!' w W".·
solmśri 8.600 zt. Wiele osób płaci mniej. Mozna z tego wmoskowae.
tt ZWCh •. Wist&m"· 11w6j fundusz socjalu)' lokuJI\ właściwie, ku po1 ż
tytkowi ułogi.
Pozostaje mi ten pozytywny przykład poddać pod rozwagę I u •
bom sodalnym innych zakładów pracy l dyrekcjom łódzkich fabryk.
ANNA SZCZEPANIAK

Przed czterema laty w. spadku ?·
dom z działką. Pl'Zy sporządz.an1~
aktu notarialnego uiściłem wszystkie opłaty. Czy teraz, jeżeli
zechcę sprzcd!lć tę nieruchomość, będę musiał opłacać podatek
w Urzędzie Skarbowym, a jeśli tak to w jakim procencie?

i,TAŁY CZYTELNIK: dziedziczyłem po rodzicach

un i emożliw iając
siały oświadczeń.
Te osoby w
za.kończein i e akcji.
najbliższym czasie otrzymają i:><>wtćtrn ie druk i nic.zbędnych formu-

~

Niespełna· osiemdziesiąt

PODATEK PRZY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOSCl

u.staleń.

istn ieje też gr1.1Jpa około 2.500
osób, które do tej 'pory n ie nade-

~~~~

I~

I

QZIENNIK

koniec2mość

datkowYch

'

r ," ' / , / /

•

wyipełn i la niedla n iej :TJachodziła
przeprowadzenia do-

oświ.adczenia

dokładnie

.

n

4

swoje

)

Can n)

un :emożliwiającą
przeszkodę
real:zacie celu url<>PU. jak.;m
jest r „generacJa !iii utraconych
w cza~ e pracy. U9tawa st.a.nowi. że o.kres4tchoroby trwający
oo najqmiej :ł dni podlega odllczen :u z okresu urlopu. N!e
wvkorzysta.na z powodu chourlopu podlega
roby. część
orze-sun i ęciu i powinno to ruistąpić bez wnio'lku pracown ika.
Roz;porza<lzen!e MPP iSS z 21
oa:t<lzi ęrn 1ka 1974 r„ ustala. że:
. - leżeli choroba trwala od 3
do 7 <lni (ale nie więoei) t.o za·
<>bow;azany jest
klad oraq
orrestmąr urlop na okres następujacy bezpo~rP<ln i o oo tym
termin;e Zatem w orzynadku·
pani Hanny jej. a me zakładu
postępowanie IJvlo s!uc;zne.
I

AC&%AtiL

,

~

kwestii Poruszomej
Co do
Re>mana ~kład
przez paraa
może przychvl · ć. sie do prośby
odrocren:ie tero
:ka
pracown
urlopu,
minu · wYkorzystania
choroba. ale n ie
przerwane~<>
musi.
W kolejnym przypadku
przoostawionym orzez Rysza.r <la w„ prawo pracy mówi, i.e
zachorowanie praoown ika w oplamokre-s·e ooprzedza \acym
wanv urloo uz.asadn ia prze51un: ęci e rozpoczęcj a ur I r>'.')'U na
czas późn ' ei,.;zv . Zasada ta obowiązuje także w ~tuacj i lc'to::ly
1.achodzi p0trzieoo nawet p r z.esun lęc'a tenn:nu urlo;:iu na następny rok kalendarzowy.
(as:i:a)

.,_.„,..._

~~

Gosi.a uchyla twarz.. wyś!J:łguje się z jego ramion, prz:ysia<la pod
mansardowym oknem. nabijanym gwiazdami. Podciąga kolana pod
brodę, obejmuje je ramionami...
ANDRZEJ: - Cała niedziela przed nami...
scenariusz. GOSIA: - Aż jedna niedziela.
Zanurza pędzel w puszce z gwaszem i jednym pociąg n ięciem zamaizuje połowę portretu Andrzeja Andrzej usiłuje jej przeszkodzi..ć.
GOSIA (zabi~lając resztę portretu): - Na tym qa:mym płótnie mo
te być namalowany każdy inny pan . Kiedy tylko zechcę.
Kątem oka widzi jak Artdrzej gwaltpwnym ruchem sięga po koazulę i nerwowo .zapina guziki Gosia wolno dodaje:
JESTEM DLA CIEBIE NIEDZIELĄ (3)
GOSIA: - Ale nle zechcę„.
Palce Andqeja przestają miotać się z guzik.ami. Patrzą na siebie
TERESA: - To je wydrukuj w tej swojej drukarni! Potycz Gosia oplata go ramionami. przytula się.
ukradnij, ale ja tego dlużej nie zniosę!
GOSIA: - Sama nie wiem dlaczego .•.
·
Trzask.a tarką. '
ANDRZEJ: - Ja wiem.
.
Patrzy mu z bliska pytająco w oczy.
Bachor w ryk.
SYNOWA: - Proszę zagwizdać! Wie ojciec, J.alt on to IubL Kostek
ANDRZEJ: - Bo nikt c:ię jeszcze naprawd4 tak nie kochał.
wyjmuje z neseseru. mieszczącego. satynowe spodenki, koszulkę~ s~
dZi6wskie getry, ewizdek na tasiemce. Wklada do u.st i rwi.idze
/
'
•
przeciągle.
Uszczęśliwiona bużia bachora. Teresa zasiania usz1 dlodml. "
.
· Le~ zapatrzeni w rozgwieżdżone niebo.
GOSIA: - Wiesz kim ja jestem dla ciebie? Niedziel" po sześciu
powszednich dniach. Każdemu potrzeba trochę święta ..•
Na ekranie telewizora. stojącego wprost na posadzce, jacht · „Opty" . ANDRZEJ: - To nie tak. Gosiu...
.
.
miotany wzburzonymi falami. Komenta~or .wyjaśnia. te. ~apitall Teli.g~
GOSIA (nie daje sobie przerwać): - Tylko. że dla mnie każdy
już wpłyną! w cieśninę Skagerraku 1 niedługo za.winie do Gdym. dzień ma być niedzielą! Przecież tak oobie powiedziałam I
Gosia i Andrzef nadzy. przykryci kocem leżą na bialej skórze laUderza w bezsilnej złości pięścią w skórę lamy.
my. Na sztalugach n ie dokończony taszystowski obraz. Pod ściana
Andrzej obejmuje ją. przyciąga ku sobie. Całuj" się. Nad nimi w
mi rząd podobnych utworów . Pomięd~y nimi całkiem realistyczny, mansardowym oknie rozgwieżdżone niebo.
ogromnych rozmiarów portret Andrze3a. Mansarda pełna . przerótnych szpejów", starych lamp, plakatów teatralnych itp.
LEKTOR: - W ten sposób po blisko roku kapitan Leonid Teli(a
Słon;czny, letni dzie6. Migaj" sosny przydrożne. Fiat pomyk.a szoopłynął ,iako płerwszy czlowiek samotnie kulę ziemsk'są otwocką. W Swidrach Wielkich Po obu skrajach szosy, parkują
·
ANDRZEJ: - A gdzie ja dopłynąłem?
Andrzej oplata nag.ie ramiona Gosi, pochyla a;lę nad ni", całuje w syrenki. Przy moście rozłotone n.a kocach rodziny. Termosy, kanapki,
dziec! rzucaj" pllką, panie robią na drutach, panowie zanurzeni po
.
.
szyję . Ta odsuwa go.
s pod maskami ~woich wehikułów. Niedziela.
Każ<ly ma swoje pytania na dziś... (patrz1 w oczy
GOSIA: Gosia z czarnymi okularami odsuniętymi za czoło, jedzie z odrzuAndrzeja). - Więć kim ja dziś jestem?
w tył głową. Mruży oczy. Przez otwarte okno wiatr rozwiewa
coną
· Leży n·ieruchomo, pozwala si~ obcałowywa~. Usta Andrzeja zaw11jej grzywkę a la Juliette Greco.
drowały już na piersi.
Andrzej prowadzi zamyślony. Przejeżdża most na Swidrze. Wzdłuż
GOSIA (chłodno): ...:. Przez. teki rok byłam jut kooperantem, produkującym gatnikl w Bielsku-Białej i wytwórc" świec. w Kielcach piaszczystych brzegów tłumy w kąpielówkach. Pisk dzieciarni, kako
fonia tranzystorów. Panowie mozolnie myją auta w Swidrze„.
I opon w ~lsztynle. A dzisiaj?
Wokoło pluszcze o kamienie płytki Swider. Gosia skryta za kępką
,
Andrzej siada. :TJapala papierosa.
GOSIA ·(stanowczo): - Ilu macie tych kooperantów? (Andrzej mil- wikliny, nadstawia twarz do słotka Jest w kostiumie kąpielowym .
czy) - Ciekawa jestem. na Ile jeszcze czasu wystarczy. Gdzie Jesteś Andrzej siedzi nad brzegiem zamyśtony. Z daleka dochodzi gwar platowicz6w.
. .
.
w tel chwili? W Tomaszowie?!
Andrzej lamie call\%k• ł rzuca j" w nurt rzeki. Długo bbserwu}e
AŃDRZEJ (niechętnie): ~ W Swldniku (nachyla ius nad ni", znów
lei bier.
chce ca!owac:'J. Go~iu„.

. dialo·gi:·
J. JAN.ICKI
A. MULARCZYK
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~ (1974)
- SLU&AB.ZA. ~ h~. Tel. 76--11!-ot.
z.era - ~•• 811-96-45
47608 g
irod~. 18-20.
47715 I
WAHACZ lewy. ty!iny do PRZYJMĘ
do i>Nstei?O

J'IATA

za.~

kupię.

38-41 ~.
47596 g
SPRZEDAM „Koronę" i
elaistil 22 II g.at 84-37-90
oo 19.
47637 g
BMW 318 z doda.tko~-ym
W'Y'P()Sa.Żeniem

··

ł.ÓDŻ. UL.GAGARINA 47 TEL. 81-9411. 81 -93 -39

·

(Hl83) -

siy.cia uw~i <ma.z oIX>b:v do WZY"Jtotl<Xwania

rerenu

prodtlllroj.I z;
Zgieirza. Radog-0~. chęt-

nie renclstkl. 34-10-lil,
oo 19.
47521 Il
Al:lSOLWEN'I\K.l
~ol'y

sor.oodam.. 42-42-08 po odzitl'Lowej - :zatirudn.ię;
21.
47540 g 36-20-77.
47524 fi
ŻUK 9.klrzynia
metalO!:.:,;a CHALUPNICTWO przyj- . ·
v."Y'SQkia - .s=dam Ju1b
me. 33-45-34.
47530 a
:r.a.ml-en'e rui· 126p, Tel. STOLARZA (€~)ze.51-7-ł-35 po 16.
wurlnię ina stale. P.;-z;y-
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ZATRUDNI OD ZARAZ
)

+

TOKARZ-WYTACZARZ, FREZER-SPAWACZ, SUWNICOWY, FORMIERZ MASZYNOWY FORM ODLEWNICZYCH,

o raz
PRACOWNIKOW . NmWYKWALIFIKOWANYCH
stanowiska wykańczacza odlewów w odlewni.

na

Licz.ba miejsc ograniczona. FMG „Pioma" U,ltru<lni również
rNżYNTERóW PROJEKTANTÓW o specjalnościach: masz.vny i urządzenia
mechanicz.nej przeróbki węgla oraz
urządzeń dołowych i wyciągowych. Istnieje możliwość otrzy_
mania mieszkania z l:Yudawnictwa zakładowego.
SKORZYSTAJ Z SZANSY! ZGŁOS SIĘ NATYCHMIAST

do d7'iału spraw osobowych FMG „Pioma", pokój nr 10, Cel.
bezpośtedni

68-69.

PRZYWILEJE Z KARTY GORNIKA:
1. ekwiwalent

za deputat

węglowy

-:- po roku pracy,

2. nagrody jubileuszowe -po 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 i 50

latach pracy,
3. dodatek
leżności

stażowy
stażu

od

§ Przedsiębiors~wo

I

Praca w systemie akordowym - wysokie Ulrobki. FMG
.. Pioma" zatrudni pracowników niewykwalifiltowanych do
przyuczenia w zawodach:
TOKARZ-SPAWACZ.

!

t!!''n 11fi111111mmmrm11111111111111111nm1111i1i111

w wysokości od 10 do 25 pr-0c. w zapracy,

4. 14-ta pensja z zysku przedsiębiorstwa.
•
Zapewniamy bard'ZO dobre warunki płacowe, socJalno-byto·
we i rekreacyjne.
5633-k

I=5

[~~A~~~•s
I
.

w Lodzi, ul. Włodarska 5/7

!

§

(dawny Andrzejów)

5

8

5
5:
5

e

i
:

Zagraniczne

ZATRUDNI
szwaczki _..;... w dzielnicy
Teofilów,
kaletników - w dzielnicy
W'd
Ire~

Warunki finansowe
bardzo dobre.
Zgł<:>szenia przyjmuje dział kadr, tel.
48-84-80.
5805-kE
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Wszystkim, kt6rzy w clętklch I ~lesnych
chwilach o-kazali pomoc I ucnstntczyll w uro·
eiry3to4clach pogrzebowych
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WAWR.zylQ"CA

GAJEWSKIEGO

wnazy aerdecmea• pocl«t°ękowanła

S
~

na stano-

S

EKONOMISTÓW se smajomoscią zagadnień planowa-

~

S
s

S

oraz

S

.

1\IONTERÓW ID&SIYD elektrycznych,
UZWAJACZY man n elektrycznych,

•

+
+
+
+
+
+
+

„

I

elek~ryk6w

~s

+ ··~
KSIĘGOWĄ ds. materiałowych,
.
+. INWENTARYZATORA,

g

POSIADAM lokał
(Chojny) - rz.emiosło,
k<markO-Ładow=ki
,.0w cenie 15.000 tys. zł,
ini:'le prO!)oeycje. 86-53-65.
stirówek" kieil)owcę zao474"15
patirzeni'°'wca,
ładow.a
WYNAJMĘ cud:roziemcowi
aey, tel. 84-56-26, 94·89-92.
TELEWIZORY 27" w cenie 2.900 tys. zł,
rnoe:ą być studenci M-2
'
47584 g
na
Bałlllt.ach.
LWty WYSOKO wY'kWadifikowaTELEWIZORY
26"
w
cenie
2.200
tys.
zł,
474l8
Biuro
Ogloi;zeń
nych
tok.a:rz;y
oraz do
/
P!Otrlrowska 96.
-pr.z-ym:zenia
z.-.t.r1l'dlllitl
POSZUKUJE;
1QkaJ.u
na
na
cały
1-ub
pół
etatu .
MAGNETOWIDY w cenach od 700 do
PT<l.COW'tl le POfWY"iJei
3-0
Tel. 55-28-99.
m w o.ko1icy
Górna.
1.450 tys. zł,
4'i64S a
Tel. 86-015-52.
47~34 e: ZATRUDNIĘ
p:r,zv . M"<)MIESZKANIA.
domy
<lukcj.i zabawek. 87-85-10.
ZESTAWY REPORTERSKIE, cena z ka.a.z;ruki - handl01We po44779 Jl
średnictw<>. porady
- ZATRUDN!Ę
bierue .0merą 2.300 tys. zł,
m~
Baryoki 36-04-42.
b:acą na drutach.
Tel.
Kośc:iulS2'J.1ti 93
47713 e:
43-93-55 w dniu ogloKAMERY VIDEO w cenie 980 tys. zł,
LOKALU 2o-40 m,
o·
SZf'rua.
47298 g
11;rziewanie. 6lla - oo- SZWACZKI (lk.urtki, sPOO
•
1
sz\Lru.ie Tel 36-~7~52.
dn'e. błurrJkil - .zatirud·
ZESTAWY AUDI
typu „wieza' w ce4767s
n.ę. p,otr.kiowsk.a 82 pra1
nach od 620 do 980 tys. zł.
ct>wn;a .,Agnieszka" Q(:l
ZAMIENIĘ 4 'P>Okoie. v;-yii;ody na 2 raa;y 2 0-0ko10-L'V
47572 g
ZAPRASZAMY W GODZ. 8-16.
ie lub inne nrooozvrie. i\lULll:.LARZA ojlew·n·icxeTel. 33-87-88.
4763~ g
go. oraz u.cz.n~a :z.atir·wd2431- k
M-2 luh M-3 z~m·en!e na
n.e. LóJi. Wy~oka 1:2.
lci.•ll'illll&ilill••a•ma••••a&l:IM•lllll!m"l:!SIS:'='i':=l~:lil~if:Jri:ll!C!!~~:lt:·ll'B•illfl!ll;!!ł•all!lli!li!&4IPl!:iiia wiek~. 51-34-89
fol. 74-21-85
47582 e:
47a:!l0 R
KRZ~ ozdobne iglas-- BRYLANT 1.92 karata w
SPRZEDAM M·S. komfcr- SZW'ACZKI w :prat.-ov.m1
te,
liściaste
w
pojemni\:lierści<mku.
zeJtM'ki:
m"\'e.
umelbl~all'\e.
f;Ir.•·U'(1-1'1';h1;..•.„=
„ ..
- .z.atrudn·itl. 87-05~13.
z
kach sprzedaje szkółka
damski i męlilk.i :ie złośródmi.eścle.
Tel.
_.'+t.,
.ttH~
47477 p;
Smutna 9.
47571 g
tvmi bransol~tami . M-14--37.
47310 I( POTRZElBNA panti do
KURTĘ lisy srebrne sor.zedam.
L!sty 46634 SUJPSK - M-4 z tel.eprowadzenia
domu
ODSTĄPIĘ działkę pracosprzedam. 57-51-54.
Biuro O~loszeń. Pi>0trfo<nem zaml.enie -na 'PO-Radogoszcz 57-3'9-34 wniczą 500 m. Tel.
48752 g
kOlws'ka 96.
dol:m-e
w Lodzi
J.ub godz. 16-20.
47494 g
74-01-99 (18-20).
STĘBNÓWKĘ
„Łucznik SPRZEDAM
maszynę
wiE';'ł'Ze. Tel. ~2-93-'.'ll.
AKWIZYCJĘ przyjmę (sa47638 g
420" sprzedltm.
dziewi.ars.'-ra do 'O'I'oduk4760\ Il'
mochód~. 81-90-H po 16.
SPRZEDAM 1,87 ha, dorn
16-21-07.
47402 g
cii rajst()lll. Nowosoln.a, M-~ Z'liuń~ Wola
za47425 g
mleszkalny,
budynki JACHT kabinowy 4-osoT..,oolowa 24
47566 ~
mi„o!e na Lódź
Vstv PRZYJMĘ do p.racy SZ1wagospodarcze. Komorów
bowy
sprzedam.
ZAKLAD fryz.j~rskll <c:.en47727 .B'u."°
Ogto;;zeń
czk1
szycie
s.poII 31. Koło Tomaszowa
55-38-13.
47409 g
truml cxl5tap1e. L sty
P'oł:t'1':.ow.qka 96.
<lni dż'..n s. Tu•szyn, 1
Maz.
47640 g SPRZEDAM wózek inwa47428 B;uro
Ogłoo.zień. WYN AJME „r-11~-entom „oMaja 62.
47488 g-E
DOM, ogród, garaże
lidzki. Tel. 55-52-76 P'>
P'-0ttkov."1Ska 96.
kól z ...-vvo~·ami, oon- FREZER po<lejm!e -prace.
sprzedam. Skłodowskiej
16.
47280 g TVC „Videoton"
sprzetrinn,
~1"1efon.
Lis.ty
87..Jl-81 po 16. 47737 ie
7 Pabianice 15-63-68.
SPRZEDAM większą ilość
d.:rn. 86-12-'i:;
wieaz:o4765'.Z
R'ttro Ol?loszeń, UCZNIÓW
mecha.nilków
47698 g
drewna tartacznego olrem.
47421 .g
Pto'Tkow~~ OO.
wZY.lme. Tel. 78-83-31.
BUDYNEK warsztatowy
chowego,
kosiarkę TELEWIZOR
ITT-mul.t1- M-.1 W'dzM11•-\V9c-hM za47734 a
lGO m, (woda, siła) od„Osę", bryczkę
konną
etamdard Video..Pan.asom~nle l'•'\ ·~t\'bn"'! PRZYJMĘ
chałulpniotw<>
dam w dzierżawę. Beł
na balonach. Górniak
!!lic NV 730 som:eBatuty. Te1. 157-73-~7.
·
(niiewy.lcllUICZOlle
proste
chatów, tel. 238-64.
Hieronim, Prawęcice"38,
dam. Pabianice.
Or.ze4'7744 I!
szycie). Listy 47661 Biu47674 g
gm. Aleksandrów.
chowa 3.
47538 ~ N A ~ :l.-4 ]ait 7.8'Nl•lf'ro 011:losreń. Pi•otr.k.olwSPRZEDAM 1,63 ha zie• 47417 g $PRZEDAM „Rubin 714P' •
!!'!ie mlei;'.'ik-11"'.I"' w Warsk.a 96.
.
. mi. Prusinowiczki 2 ko- TAPCZAN, szafE:, stół.o
te!. 48-03-74.
47556 !!:
• „"'.a'"le .,..~ 1 c'>tH. Vm
łc1 Lutomierska.
krągły sprzedam. - TELEWIZOR .. Cy~us" 20
477".ll
'P.l"nro O"~ń
47059 g
86-41-87.
47614 g
1;..'..,1 f'tT1l
cali
gp:rtedam.
'l>'"'~''"""""'lr.~ !!"!.
DZIAŁKĘ
rekreacyjną; SPRZEDAM
tunel 7-30
87-53-86 'D<> 16.
ZAMIENII!i M-2 k!wate- ~. . "" ±.t.t- ...,~·ea5
leśną 1050 m, z domm, boazerię 40 m kw.
4773S •
rumk-OWe Kielce na m•.ekiem kompletnie urzą
1 m WVi!l. Gołębia 6 m. MAGNETOFON
.. A1"Nł"
S1lkanle w L<>dzi.
Tel. ANALIZY lekarskie, Ol>ie31.
dzonym - sprzedam. .
.
47668 g
mrzed.arn. 48-12-77.
86-117-21 po l'Od2. 18.
dle Da.browa. \.lil. PodTel. 36-31-!iO
47590 g SEGMENT
„Widzew",
4'r~4.
4'7709 i
haJ.al'iska
113,
tel.
szatę „Nowa Łódź". szer. MAGNETOFON „Sa.nk>ei", POKÓJ z .lruMnf-. I 'Dil:43-15-H. WolJ!lla.k, Kaw180 sprzedam. KuczYńska.
1?ram<>fon „Sony". sPr.z&ł1•182 I
tra. blo!ld - rriunlen-lę
pię wołgę gaz. 55-74-62.
dam. !17-29-0l! wiea1Jl)w
lt~e na !! t)Olk.oie. EKG, Po!M<iY .lekarslk:ie u
:rem.
ł7422 lf
47532 g
mi.cien.ta
ooldziennie
lG!IO"
lruichni_,. b'lokł. 13ez winSEGMENT „Nowa ł..6dź" ..VELTMEISTER
21. 57-~. StryjelW'Skii.
2lE!!dam
dT
do
T
'Di~. ~.
73
STARY obraz.
51
kuplę.
5
Bprzedam. Łódź. Ryso46653 Il
Sl)t'
•
4iSM i
'DArter. Z wind11 dl() tv
32-00-39.
47357 g
wnicza 39(45 m.. 6, GASTROSKOPIA, rek.troBA.LE
debowe _ !l"P?'lll!nietn
f:Z
bai'kooeml.
Tcl.
•
57-01-63.
47545
g
GUMĘ
kupię.
Wojska
skopia. Porady kk.&.n>dam. z~;erz
Wi<><mY
st:.ov•.'I
4~·~ "'
NOWY kożuch damski i
Polskiego 40;25.
ltie. 81-34-08 KJ.imcu1k
Ludów
139.
47686
1!.
rnę~ki
oraz
płaszcz
skó47699 g
33142 Jl
rzany
sprzedam
SWTERKJ
c;rebrne,
iodłY
Ś
Vi
~.„
USG
- !Jt&wu biOO!rowieNóż do tkanin, stębnów1 •1 u.- iii
srf'-brne
iafowce.
so.c;ny,
=...~,
„
.„
„
86-58-215.
47632
g
JilO
u
dzieci
oo
roku
kę
przemysłową
1
c-'~ lnioe GnTze :im.
SZAFĘ-regał
(mały po·
żyoia. Konsult.aieja orkupię. Allende 15125.
Chechto.
'Ilorowa
!I
k.
kaik) - sprzedam. Rettopedy na miejscu. po47702 g
Pab'an!c, tel. 15-6~-AA.
)tinia 86-58-50.
FRANCUSKI metoda błyniedz!alki
11;od.7„ l 7-'-19
Nóż do lii:rojenia tkanin
47692 rt
47560
g
r;ka\Viczna, w.zygatowa„MEDAR'', Zielo.na 6,
kupię. Tel, 87-97-98 po
PUDLA
cr..arnerto
mi111'anie d-o e11:r.aminów, ttatel. ~20
49692 g
16.
47567 g DUŻĄ wieżę „szuflada"
tl1TkP. 'snn<>d.am.
Tel
mamen;a
ekisoresowe. USG - serca.
D~~o- sorziedam. 43-MJ-83.
MIKROKOMPUTER Ata12-19-58
'Wo•z:czYk.
55'-H-97.
mser
Krauze.
st:;.-;ka
chorób
f>el'ca
47673
ri, Commodore, Spec476~8 Il'
47655
1.t
„MEDAR".
Zielona
6,
mini wieżę
trum - kupię.
Listy SPRZEDA..1\ł
47427
Biuro Ogłoszeń ,
cz.a.ma. Tel. 84-28-82.
.,
11•1,
1.".7.ttOl_
..,,.,,._
Piotrkowska 96.
476 -:, 7 c;~ CEBULF. tulipanów, żon GLAZURĘ - st>irzedam. ==:iii.I'~..=
00-45-74.
47731 g
czak. 55-Sl-73· ,7367 Il(
kili - nilnie sprzedam.
32-57-15.
42929 g
PRZEDSZKOLE wvwatne VIDEOFILlV'OWANIE Ja74-24-16. P!ókarz.
•
Andrzej Aranowski. A- WARZYWNIAK - s:ir.ze- PRZYCZEPĘ campmgOtWa
31215 Il
n•UB. 78-47-84.
48045 g
leksand rów, $wierczewdam 32-04-39.
lrupie. Tel. 86-45-74.
VIDEO
rej-esbracj.a.
skiego 51.
47606 g
47563 !?
' 47730 •!! PRZEOSIĘBrORSTWO
36-37-25
Ma.orek
KryI
Zagraniczne ,,Elenpex"
mal'YS.
46690
g
w l..odzi. ul. Teresy 1-05 VIDEO-REC - tilmow.a.(pr.zv Kacv.;ńcowei) zanie. 51-~-61 Frwka-cz.
tru.dni na dobrych wa~
42040 li:
FABRYKA MASZYN GORmczycH
runkach
ołaoowych WYPOŻYCZALNIA mag,;PJOMA"
kobiety do prac lekkich
ó
35 L
(bez kl\valifiltaeji). Konnetow.id rw, 51-34- . udwi•siak.
491.52 R
w Piotrkowie Tryb., ul. .Zarskiego 38
t.akt wvta=le osobisty. „RUBIN"._ „Elekit.ron" (7547 R
n.a'J)Tawa. 33-'16-76. BrzoP~ACOWNIA blelitni.airmiw.icz
48883 r
~llW.a zaMludni: szwaczki, KINESKOPY re~eha.!cfarlki. 87-48-38.
racla
(aktyiwlmcJa).
47432 11:
57-33-00. Lubartowicz.
i SZWACZKĘ z oVETl!Oic48000 C
~!
kiem zartirudnię w ora- TELEPOGOTOWIE - odpracowników wykwalifiikowanych · - mężczyzn
t.<fl
oowni. Wa1"Ull1.ki baI'd.z<>
b ilOll'lni.ki tranz:vistorowe.
w zawodach:
~
dobre.
KU1Die
LZ-3.
78-64-19, KaC2JII1airek.
36-65-67.
47666 g
47403 C

mechaników oraz
wiska konsiruktorów,
TECHNOLOGA - NORMIS'IĘ,

+

MURARZY i oomooników
wzslmę. Tel. 51...J3-8S.
47562 a
32 m ZATRUDNIMY ·ooeratiora

.
I

~

IĄ
ZATRUDN
:
+

~

§

byszewskiego 122.

POLEC AMY:·

~
§

„ZELTECH,,
w Lodzi, ul. Ęlektronowa 6, dzielnica Polesie

s

S

,

SLUSARZY remontowych, narzędziowych, produkcyjnych,
KONTROLERÓW jakości,
TOKARZY,
SLUSARZA-SPA ACZA,

""'

§
°"'
§
§
S
,.,,
S

śLUSARZA-BYDRAULllKA,
SPRZĄTACZKI.

.
.
.
zakłady gwarantują wysokie zrobk~'. i.go~me z ~kładow:v1f
systemem wynagradz.anfa. Informac31 udziela dział ~a~r, te·
86-01-10 _wewn. 83. Zakład nie przyjmuje pracowmk~~ ~
porzuceniu pracy.

"''
S
5
§
I
.;;///r'.//·'l/h/"///./..~/////./.,0%-:/.:~:;:.r;.~,/.lj'/#/////////////ffh'Zl/./.h
8

~

~

DEKODERY PAL montuję MUSI ,„Swiatowid".
81-05-89.
Fornalskiej 69. Tele47482 lt
fon 87-27-07.
44340 g
CYKLINOWANIE. w~
wainie, Sl-35-21, Ign.a- TELENAPRAWA zgubił
cz.a.k.
47040 g
61323
karski 32-91-77.
PL.
47719 g
CYKLINOWANIE. Pai3,k.
48975 g
SKRADZIONO pieczątkę:
87-66-28. .
46887 g
„Ślusarsllwo.
Krzvszto:f
CYKLINOWANIE. lakie- ""''
Wiśniewski. Sztnk;elew
rowanie.
J.an.icz.ek.
82".
47585 g
36-12-44.
46524 g
IZBA Skarbowa w l...odzi
CYKLINOWANIE 81-58-70 & ..•
0

ElLEKTROLNSTALACJE,
Nowiń<Ski,

.

Rosiik.

4.6163 g

CYKLINOWANIE, la.kierowanie.
Dz.ikCJWSk.i.
52-58-68
4603-0 g
MYCIE o.ki.en. trzepanie,
sprZ;\tlElnie 36-05-4'.!. Chy-

unieważnia le~ itymacje:

169/88. gpec,aln.a 0001406,

POSZUKUJĘ

producentów atra.kJCYJinej klonfekci[

damSki~l.

Grzertorz MY$Zlk.a.
47500 I?

.za,oew-

UNIEWAŻNIAM

n.iam wtasnY
00bi6'r.
T-al. Wamz.awa 44-70-34.

cyJne. damskie c;e:!:ikie d
]P.!kkie. Hon<i<r.a.ta N<>w.ak,

47573 lt

bow.si.1ca. Rachunki.

nieczą.t

ke .. K1"awleotwo k()!'lfek-

· 4S879 11:
MYCIE Qkien. pra!'l :e firanek. gpr.zll:ta>n 'e, Kuclfars.1ci. 51-49-31.

P05tADAM lo~.I skle7:11:'-erz. u:l. St.a.szic-'I nr
1
'Pl>wY może . Wć Cil)ha
14".
47595 g
praoown'a - wooa. ~az. UNIEWAŻNIAM r>'oe--~atc.o.. 20 m. Oczekuję-proke! 4'30'7 Andniel Wa143.~79 I!
poz.vcji.
Vmv 47631 c-7.ak. ll"ka'.l"Z me:lvcy~v.
MYCIE okien. s;m:ata.nie.
Biuro O<rł>OiSzeń. · P'.-otrL&df. 311.ei<"t Róż "'" ">;
Rach1.mlki.
Wleaka.
kowska 96.
te-1. 55-58-81.
47746 g
33-21-22.
48850 g
-,,///N.r"''/////////////.////////././/-'/H/.I'
CZYSZCZENIE tap'oerki
samochooe>wel.
dywa-

inów.

Wą,1!,i?'OtW9ka

34-98-03
46632 g
PRANIE dywanów, wykładzin ta'lioork• oodc:iś.
n•em'-owo.
R.a.ohunk.i.
51-10-18 GrześJ.:.owi~'k.
434'88 !?
MON'I'A~ żsluz;: m'M.7 V~=bo~'.-vch
'V'k'"-r•'ti

:tl-45-34.
ZE "'1.nidów!
o.:'lbi·ł!'{!

47S29 tl!
d·U"lllk:.~-v.

w'Vfh."'()1111i„
Ló:'l.ł.

'FSP

Watod
TA!Tzań·
!lkfen RyoeJ.
47534 g
DEKODERY PAL ~ instalowanie. ROCLM l!}W.ara<nc1a.
i;nt. DocZkal,
33-24-41.
4'.!463 I!
DEKODERY 'PAL/SECAM
montuje,
in!. Fldler.
48-62-18
46980 g
MECH.D.NIKA 'l>Dlaaxłowa
- 126p. 1251)
t><>lOinez
.$ttl!di'!ltT!1"

cła.wa IJ

-

bielące t.ee-

nato.rawv

'l">O'fów. remonty sll!n.1ków. Fialloowski, Kon!ltant<rnów. tA Stycmia
10.
47304 r
ANTYKOROZYJNE
zab~mięCUIJ!l~ na l!'Oll'aeo,
n.adk.ola. S~. Poktad°""•.a 48. 94-38-08.
"7154 R
TR A NSPO!tT.
!)T'ZefPt'O·
wad'1;ki. R~. Tel„
34-14~1. 55-41-04.
.
49014 f(
PRO.JEK.TY
boocrwlanie
(t1adlbudowy. diob•"ClPw-vl
m".S~

na~.

~cibiorP~

~CrNANIE

dzieicz,,k

!17-~-44

~ Il!

·

~w.

K.oł.o

74-~-38.
~187!

I?

TEPtFJNIE robact\va. "'""~oni.

~t.a.

'!'.!-

c-hun'k1. 52!-0344. !1::.181.
•
478&1 ~
TFIPTEN'!E ~ tM"T-

„'ln'.

51-4"-~·

,,De~~".

4~,,, ~

KUPIĘ
gtół,
silnik do
stębnówki. 57~44-39 po
18.
50~30 p
PIANINO dobre kupię -

.
~
§§ p rzed"b"
się 1orstwo zagramczne
§
§
poszukuje
§
~

młodego,

operatywnego,

S

~ kierownika zakładu izolacyj„ ~
~ nych
~
~
~

S

~

materiałów
nych.

budowla-

Zapewniamy dużą samodzielność
atrakcyjne wynagrodzenie. Oferty Biuro Ogłoszeń, Sienkiewicza 3/5,
„5747-k

~

§
~
§
~

~
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§
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§
~
~
§

S
§
S
S

§
§

PT KLIENCI

S

ZAKLADU

S

PAŃ°STWOWEGO

UBEZPIECZE~
Uprzejmie informujemy, ż.e w ogł~zeniach reldamowych SZU „Westa" podawane są jako konkurencyjne, w sposób wybiórezy, wysokości s~ładek
w ubezpieczeniach mieezkań i nast.ępstw nies:r.er.ęśliwych wypadków oferowanych przez PZU.

s

§

§§
""-'

S

~

§
§
§

~S Jednocześnie
nie przedstawia si~ praw~
dziwej oferty PZU
stosowaS

~

§
§

~~
S

~

§
~

odnośnie

nych obniżek składek, szerokiego zakresu ochr·ony ubezpieczeniowej, możliwości wyboru tańszych wariantów

~

~

~
N

§
§
§

. Wiarygodne informacje ()trzy- ~
mają Państwo wyłącznie . od. S
.P<>średników ubezpieczenio- ~
wych i w inspektoratach PZU. §

2580-k
~
~H/.U/////./D/U.h'HU./U/.H//././///.UA

NADWOZIE
Sprzedam

kupię.
przyczepę

126p

campingową,
opony
825/20, kaloryfery, par:..
kiety 55-60-54.
87-40-93 po 17.
D0188/5019ł P
DOHl P
LOKALU
. (krawiectwo,
SPRZEDAM zamraiarkę,
Bałuty) poszukuję · Heliosa"
(gwarancja).
87-07-44.
50166 P
~obura, Zgierz, WitkaLOKAL lZO m w Dobrocego 11 m. 31.
niu
wynajmę
firmie
· 5012ł p
polonijnej, zagranicznej,
PILNIE sprzedam sprąw
spółce bądź przystąpię
ne maszyny: dwie stru·
do spółki. Listy 50237
garki - 2 m, wiertarBiuro
Ogłoszeń, Piotrkę,
szlifierkę,
gpawarkawska 98.
P
kę. 33-08-18.
50061 p SPRZEDAM glazurę ~
Koluszki, 14-07-76.
„ELEKTRON 38~" (gw~.
ł9950 P
rancja), „Rubin 714p ,
3ZWACZKI
do
szycia
maszynfł do szycia 1podni zatrudnię. Stęb1przedam. Tel. 34-47-02.
nówkę ,,Altlna" kupię,
50138 p
WZMACNIACZ stereofo- możllwa zamiana na guzikarkę „Textima". Tel.
niczny, PW (9010) sprze'74-87-71 po 17.
dam. Tel. 57-65-90 od
S012ł p
10 do 18.
· 50139 P
KUCHNIĘ
zatrudnię.
mikrofalOWI\ SZWACZKĘ
TeL 33-75-01.
1przedam. 78-86-70.
50185 p
501111 p
RUBIN" nowy - spr:te- MURARzy, pomocnik.ów
zatrudnię.
.
16-25-61
po
" dam. 87-52-76.
14.
50122 p
50164 p
ZATRUDNIĘ
rencistkę,
ROŻEN
elektryc;zny ,emerytkę
krawiectwo.
1przedam. 31-90-93.
117-44-39 po 18.
!iOlfl'f P
50131 p
DATSUN - 1pnedam - KALETNIKA - zatrudteL 88-62-118.
nię. 74-15-04.
50096 P
D018T P SZWACZKI (Zgierz)
„HoayzoNT" - sprze- satrudnłft. · 87-40-19.
dam. 18-34-07.
!50147 p
50183 p

PRZEDSIĘBIORSTWO

Zagraniczne „Greta Contęction" w Koluszkach,
ul. Słoneczna 1, tel.
14-03-73 zatrudni: mechaników
'maszyn
szwalniczych, magazynierów. Warunki płacy
do uzgodnienia na miejscu.
51059 P
POMOCNIKÓW elektromonterów - zatrudnię.
81-53-33 po· 17.
·
50183 P
SII'OLARZA, mistrza. zatrudnię. 84-05-89.
1
50227 P
SZWACZKI
zatrudnię.
Dwuigłówkę i nóż do
tkanin kupię. Tel,
52-80-74.
50233 P
BAR Uniwersalny ,,Piwnica 77" - Armil Czerwonej 77 - organizuje
wesela,
bankiety
74-19-21.
50151 p
RZEMIOSŁO - potrzebna
gotówka. Listy 50132
Biuro Ogłoszei.'I, Piotrkowska 96.
·
P
POSIAPAM
zezwolenie:
krawiectwo ciężkie, lekkie, bieliźniarstwo. Podejmę współpracę, propozycje. Listy 50189 Biuro Ogłoszeń, Piotrkowska 96.
P
SOLIDNY rnontat boazerii. 84-05-89 Stolarek.
50228 p
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Trwa konk.ttrs „Bezpieczne · drogi"
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Interpelacje radnych
Na poni.ed.zialkowej sesji Rady
Narodowej m. L<xl.zi jej pr.zewódni~y p.rof. Andrzej F. Grabski
poinformował
radnych o. nieco
.i!llnym sposobie zgłaszanfa int~e1.a.cji. Wziorem M:ej&k:ej Rai:iy N<irod.owej w Pabianicac:1 postanowiono, Ze w sprawco drpbnych
r.ad•ni bę:ią wcpi>SyWać się do specjalnej księgi wyłożonej w a:urze
RN ro. Lodzi, natomi35t w sp.rawach większej wagi mogą tak
jak dotychiczias - sJQładać interpelacje podczas sesj1i.

„,...""~

lllL:t',,,..,~

Od tygodnia trwa tradycyjny konkurs „Bezpieczne drogi", którego
celem jest poprawa bezpleczeJJ:itwa na ulicach i drogach Łodzi i
województwa łódzkiego. Polega on na zgłaszaniu - zarówno przez
pieszych, jak i zmotoryzowanych wnio$ków, uwag i propozycji
'dotyczących ·np. niebezpiecznych skrzyżowań,
złego oznakowania
przejść dla pieszych i innych zjawisk, będących zagrożeniem dla
ruchu. Do Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego (ul.
Wygodna 18, 94-024) napłynęły juź pierwsze zgłoszenia • .

UJStalooych dopł<:.wch z.1 wodę. W
dodatku rachunki trz. ba reguiować już 0:1 1 lutego toe.go ro'.m, a
w:ęc wste-cz .

komisja, która
oceni wszystkie
Prezyd€1llt Lo:Jzi Jarosław Piepropozycje i autorom najlepszych
trzyk natychmiast ucz:e1:1 cd:po.:.
z nich przyzna nagrody. Pierwsze
w :e::llzi na tę ir1terpelację. .stw'. ertrzy Da!Jrody to bony oszczę•
dzaiąc ro.in. że wlarlze m iast.a zodnościowe wartości 15, 10 i 8 tys.
stały zaskoczone
przez M inisterzł. Ponadto przewidziane są wyróż·
stwo Finansów oofnięc'.-em dotacj i
nlenla w postaci drobnego sprzętu
'Ila dopłaitv z.a wodę. Dlatego też
turystycznego oraz samochodowy.eh
musiano obciążyć n imi loka.torów.
atlasów
Europy.
Zgłoszenia
prosimy
.
Radna Janina Bartoszewska. móPan Janusz Dowgie}/ zwraca uPan Arkadiusz Walczak napisał kierować do Zarządu Okręgowe!JO
wiła w swojej int:;irpelacji o n iswagę na nieformalny postój tak- z kolei o skrzyżowaniu ulicy Kra- PZMot.
A oto nie.które ze skl~ych kim oprocentowaniu
na kontach
sówek na ul. Marchlewskiego przy kowskiej z Konstantynowską. Czę
(bar) . in'terpelacji radnych na ostatniej bank<llWYch pien i ędzy wpłacanych
skrzyżowaniu z uliczką osiedlową. sto zdarzają się tam niebezpieczne
-sesji RN m. Loclzi. ,
·
z
komisji czynów
społecznych.
Zatrzymujące się tam
~aks6wki sytuacje powodowane przez pojazChodzi o t-0. żeby O;Jroe0ntov.·.::n'e
(mimo iż w pobliżu - na ul. Dzier- dy skręcające z prawego pasa w
~Y Janusz Janiak w, swojej
było wfękEze.
·
żyńskiego ...,.. istnieje oficjalny pos- lewo w kierunku miasta. Po tainterpelacji p<>r~ł s::m•wę nietój taxi) stwarzają zagrożenie dla kim manewrze dochodzi do kolizji
czynnych teJefonów
w
~ilnle
Radny Eugeniusz Rutlrnwski inruchu
tym
większe,
iż
zdarza
i
„przepychanek".
bowiem
na
wąs
·
Zgierz
w czasie tegorocznych żniw. terpel·ował w SPTawie orzyśp·€„z.e
W czwartek, 8 wrześni.a, naim
się
ponoć
częste
skręcanie
w
klej
jezdni
ul.
Konsfantynowskiej
Jmi:
o:l
1984
r. w gmlnie t.ej są n'a budowy dwóch tuneli ('hkd:iisza cz;yt.elniczka wala.zła za•Wlialewo z prawego pasa. Dodatkowym dwa pojazdy nie mogą zmieścić się
p~ważne kłopoty z łącznością tele- czych na tere·n ie gm iny G)QIWno,
domienie, że na p<>czcie o:rzy
utrudnieniem
jest tam obecnie obok siebie.
foniczną. Wojewódzki Urząd Tele· którvch
ul Dąbrowskiego 91 CLeka na
inwe.s torem
i";t
Wojezmiana organizacji ruchu, spowoPrzypominamy, ze konkurs „Be.zkomunikacji w Lo::llzi zbyt >długo wó:izk.a Spól'ClziE>l•n'.a Ogr·cdnicz-onią list ekspresowy. Następnego
dowana trwającymi robotami dro- pieczne drogi" trwa do końca mie- 21dani.em r<:dnego - układa ka- P~7.cre1a'l'ska w Lodzi.
dnia poszła odebrać przesyłkę i
W czwartek 15 bm. o godz.' 10 ble tclefon~czmoe w tej gm inie.
gowymi.
. siąca. Na zi~kończenie zbierze się.
dowiedziała się.
że p<>nie-waż
Ra<lny Józef Antczak złożył inw sali dydaktycznej łódzkiego zoo
minęło
ileś tam giodzin,
list
terpek.cię w "P'.a.wie wtrudn:oen 'a
otwarta
zostanie
wystawa
filatelisprzestał być ekspresowy I zoRadny Ludwik Benoit interpelo- w:ekszei lic7.bv ped ia trów w n<>tyczna poświęcona światowej fau- w.ał w kwesti i podniesionych
stanie doręczony ja.ko zwy-kły,
opłat w·ej orzvchcdn' 1'l:lrow;.:i na R'2'łk'
nie
i
florze
Organizuje
ją kolo
:z.a
wo:!Q. z której korzy.stają Io- ni. J c <'.t · ich tvlko <lcsóch ;i
czyli wr~uco~ do skrzynki. W
filatelistyczne działające przy zes- katorzy. Chodzi o to. że zbyt późponiedziałek go jeszcze nie byn'> l;\·ć ~zzfr;u - bo t:rle jMt <-t3pole elektrocieplowni. Wystawa bę no otrzymali oni zawia.domienie o I tó1v
ło. Widocz.nie listonosz od po·
f,j. kr)
dzie czynna do 22 września, a w
ezątlru nie był ekspresowy.
Zarząd Oddziału PTTK Łódż-P'-> dywidualni jak i drużyny
(3-10 pierwszym dniu jej trwania,
w
lesie wspólnie z Za.nządem Lód~ osób) z opiekuinami
z.głoszonymi godz. 10-18, można będzie uzyskać
kim Z.SMP i Komisją Turystyki 1 r>rzez szkoły i organizacje.
Z wakacji. Konserwator jedokolicznościowy stempel poświęco
Wypoczynku organizuje 25 wrześ··
Zgloszen.ie na dowolnie wybl'laną ny 50-leclu łódzkiego ogrodu zoolonego z łódzkich domów wczania
XTI
rajd Barwy Jesieni" . T.ra· trasę na ka•rtllch z p<>daniem naz- gicznego.
sowych nad morzem poproszo·
sy: piesze Pabianice - Zdro- wiska i imienia dalą urodzenia,
ny o naprawienie leżaka. wydał
„.i będzie odbierać inkasa skle- społeczne do prowadzenia
przez
wie
06
km) . Konstantynów
numerem le-gitymacji szkolnej lub
wczasowiczce potrzebne narzę
(ab)
powe, uznając w ten sposób racje siebie tej formy usług . Może tym
PTTK przyjmuje do 22 września
dzia z następującym wy.jaśnie· · Zdrowie (13 km) Aleksax1drów razem
będziemy nieskromni.
a1e
Zdrowie (15 km); rowerowe
Oddzial PTTK t.ódź-Polesie.
niem: „l\fusi to pani sama zre·
ul.
przypomnimy, że pisaliśmy o
lej
starty: Dom Handlowy Teofilów'' L.ipowa 48, w godz. 10-15.
perować bo dla mnie to zbyt
sprawie dwukrotnie w .. DŁ" , st apJ . .9 Maja .pod czołgami". Zawielka odpowied-iialność. Co by
rając
się przedstawić
zaró wn o
kończenie rajdów w Pa.l"ku - Ludosię stało gdyby pa.ni spadła z
argumenty handlu. jak i Wojewódzwym na Zdrowiu między Rtawami
leża.ka_ naprawionego
przeze
kiC'go Urzędu Pocztv.
Popularyzacja krajoznawstwa
mnie?".
a lunaparkiem. Na mecie odbędą
i
się konkursv kraioznawcze i spra- tu·r ystyki kwalifikowanej
A tyle się
a także
mówi i pisze o
Wprawdzie odbiera ni e
utargów
wnościowe. Rajd odbedzit' się bez idei
oszczędzania wśród młodzie
braku odpowiedzialności
polsklepowych nie jest statutowym owzględu na pogodę. 1\foge w nim ży oraz u=zenia
skiego pracownika!
45-lecia p<>wbowiązkiem
poczty,
ale przyzwyuczestniczyć zarówno tu'l'yści
i·n - sta'llia LWP i 40-lecia ZMP
cz;:tjcnie i wygoda, z ja kich przez
to cele jiakit> sobie postawili orgawiele
lat
korzystali
kierownicy
Pewien mieszkaniec stolicy
nizatorzy XIII Rajdu Mloclvch 0sklepów, sprawily, że usługa
ta
po raz drugi zamieścił w „ży
szczęrlnych. fl.ajd odbędzie się
8
rozumiana jest niemal jako służba.
ciu Warszawy" następujące opaździe-rnika
na trzech tras~ch
WUP, nie chcąc wdawać się zagłoiszenie:
Oddam ~enę za
pieszych i jednej kolarsk'ej
bez
pewne w poważny spór. uznał, że
dwa worki papieru toaletowewz~lędu
na po!!odę
Ur<>czyste
lepiej będzie nadal spełniać ten ogo". Za piL>rwszynl razem nie
jego zakończenie
w ośrodlku
bowiązek, do . którego
wszyscy
bvło chętnych.
szkolenia rezerw WAM w W'śni<>
•.
przywykli. Zwłaszcza że jak
Może czytelnicy
.. życia" są
wej Górze w godz. 12-14.
Od piątku ao nredzieli (16-18 ślin ogrodowych I produkcji mio- nas poinformowano w • WUP
dzą te chodz; o pomnik syrewrześnia) w nowej hali sportowej du, obejrzeć
':"yroby wikliniarskie, jest już zgoda dyrekcji Jkr~r,u na
ny n<lld Wisłą Ktoś kiedyś próZgłoszenia na rajd,
w który•n
Do początku kalendarllOwej je- moi?ą ucze •tniczy~ młodzież i do- przy ul. Stefanowskiego w Łodzi sprzęt ogrodniczy, a także RTV I powołanie spólki. która przejęłaby
bował orrec;ei SPrzedać kolumczynna
będzie doroczna wystawa wideo. Otwarcie wystawy
nastąpi te zadania dai<1c dzięki temu poczsie-ni
je-sz.cz.e
ponad
tydz.ień .
.ale rośli indvwidualnie i w !?ruoach owoców,
na Zvgmuntll
kwiatów i warzyw, zorjesień w „Uniwersału" zaczęła się
(drużyny 3- -10-ooobowe. zglas7..ane ganizowana przez ł..ódzkl Ośrodek 16 września o godz. 13; w następ cie wolną ręke r większe możli
ne dni wystawa czynna będzie od wości pod'noszenia nJ wyższy . pojuż kilkanaście dni temu. Hand- przez
szkoły
uczelnie 1..akłady
Za.kłady
Metalowe im. 'l'a·
lowcy z pl. Niepodlei:tłości przygo- oracy organizacje młodrzieżOW<;> i Sportu, Związek Ogrodniczy w Ło 9 do 18. Do każdego biletu wstę ziom swych obowiązków stat\,\todzi
i
Wojewódzką
Spółdzielnię
pu (normalne po %00 zł,· ulgowe po
deusza Dąbala „Do.ta.met" w
towali dla łodzian (i nie tylko... ) społeczne) l)ędą orzyin"owane 110 Ogrodniczo-Pszczelarską.
Swój u- 100, a szkolne zorganizowane gru- wych.
Nowe.i Dębie produku,Ją źela.zka
interesująoe i p06Zukiwane arty>lru.30 września w biurzp rajdu
w
dział
zapowiedziało
siedemnastu
py wpuszczane będą z:i darmo) doelektryczne z termostatem i in!y na se0Ql1 iesienn<J-:zimowy, W WRTM Zł. ZS~ „Juv,entur", SI.aW. ~L
Wystawców z kilku rejonów krastrukc.fa obsługi, Niestety. w Indużym wyborz.e powinny być męs
ry Rynek 2. O orzvieciu na rajd ju. Oprócz zwykłego oglądania, b~ łączony zostanie kupon, który weź
strukcji nic się nie· mówi że
mie udział w losowaniu nagrod w
kie płaszcze wełnianP (oena OO:. 20 decyduje kolejność zgłoszeń.
dzle się także można 'l:apoznać z konkursie publiczności na najład
orzy prasowaniu a-urna osłania.
tys. zł) pojawią 9ię także ociepla.·
fj. kr.)
nowymi technologiami upraw ro- niejsze stoisko.
ne kurtki z Jugosławii kooztują
Jaca nrzPwód brudzi rękę.
A możl> do każdeo:o żelazka. .ce ok 25 tys. zł (będą też nie
Wystawie
ocieplane. o~ p<>Łowę tańlsze). Dla
towarzyszyć
dod'lwa6 kostkę mydła i połą·
będzie
czyć nieprzyjemne z . pożytecz
oań przygotowano płaszcze welnia·
kiermasz
krzewów, sadzonek i
nym?
ne (17,5 ty'!. zł). ocieplane z elaśrodków ochrony roślin, zorganizo- I
nobawełny (o\. 23 tys. zł), a takwany z my5lą o działkowcac,h. Kier:!:e kurtki wełniane i clanoba.wełnia·
Coraz więoeJ książek ro:rsyne.
m poniedziałek po południu w nako nie okazują należytego zain- masz odbywać się będzie . w godz.
ouje się w pierwszym czvtaniu
łódzkim
„zoologu„
przyszedł na teresowania
swojemu potomstwu. 9-18 na placu przed halą „A" od
Prooonulemv dru.kar:oom . m.aLod.zianki ucieszą się
Ognisko TK~P „Reymontówka"
zapewne świat synek pani
guanako
Gdyby tak się stało , opiekę nad strony ni. Stefanowskiego.
chn:ić ręką na -.kJPjanie i zszytakże z innej oferty:
przyjmuje zapisy do stałych grup
. Un!Mnersal'' przedstawicielki
wielbłądowatych noworodkiem
musieliby
przejąć
wal!'lie i wvc;yłać do księgarni
zaoownił (i'C>bie dostaw~ duże.i iloś·
ćwiczeń rekreacyjnych dla
pochodzących z Amer:vki Południo pracownicy ogrodu.
pań.
W sobotę (17 bm.) w godz. 8-14,
książki
z lufovmi
kartkamJ
ci (pomad ~to tysięcy sztuk) raj· wej. Są to dzicy przodkowie dobMożna dakonać wyboru zajęć oraz oouczeniero iak ie robie
stop w- cenie śrecblio 500 zł.
Mały guanako jest trzecim przed- także przed halą przy ul. Stefa- aerobiku (w środy i piątki o godz.
W rze nam znanych lam. Poród odoora.wić
Pomvsl ten sPrzedaspr.zedaży są Już takiR damskie ko- był się bez większych trud'ności, stawicielero tego gatunku w łódz·
nowskiego, odbędzie się kiermasz 17, 18 i 19 - SOK .Relax" przy
;pmv
ha7int 0 r"'~f"\o\Vn:e
f
zaki (równie:!: z imporµ.t), kosztu1ą choć konieczna okazała się pomoc kim zoo.
Do niedawna mieliśmy sprzętu' sportowego i zmechanizo- ul; Rydzowej 5, tel 52-20-82) lub
oe ok. 13 tys. zł. spod2'liewa.ne są ludzi.
.
tylko samca, kilka miesięcy temu wanego. Giełda „kupno-sprzedaż" gimnastyki odchudzającej Iw ooróW!llież ocieplane buty męskie z
Noc matka z synkiem
spędzili sprowadzono dla niego samicę z ma wejść już na stałe do kalen- nledział'ki i czwartki o godz. 19 i
zakładów w Nowym Targu. Nie po- zamknięci w stajence, żeby mały warsza wskiego ogrodu, ale okazało darzyka sobotnich imprez typi, ba- 20). Zajęcia są prowaqzone przez
wi!lJllo brakować rękawiczek - M·· się nie przeziębił, ale wczoraj wy· się, że już wówczas była ona w zarowego, jakie odbywają się też instruktorów specjalistów.
Szczerówno damskich 1a.k ' · męskich.
szli już na wybieg. Oboje pozos- ciąż:y. Ciekawe co na to pan gua-1 w innych m ids~ach na terenie Ło- gólowl' informacje i zapis.V w <>ieWartość Jesie!ll!lef
oferty
DT tsja cały czas pod obserwacją, po- nako.„
'
dzi.
dzibie ogniska przy ul. Ro.inei 32a
33·41-10, 33·37-41
Uniwersa!." wY.D'OSi prawie miliard nieważ matka jest pierworódką, li.
codziennie VI'. .godz. 16-18
rtel.
złotych"
(bar) zdarza się, że młode samice gua(ab)
(W. M.) 52~1-43). Liczba miejsc ograniczona.
-

om-<~

W sobotę w księgarni przy ul.
Piotrkowskiej (niedaleko
pl.
Wolności) nasz zna,jomy chciał
kupić .,Dzieje głupoty
w Pol·
sce" Bocbeóskiego, Książka
leżała na wystawie, jednak ekspedi cntka oświadczyła. że tego
typu pozycje sprzedawane są w
sąsiednim stoisku. które jednakowoż jest nieczynne, a więc
ksiąiki kupić nie można.
Może to i dobrze, bo jak widać dzieje głupoty w Polsce nie
są jeszcze zamknięte„.

-

Coś

dla
filatelistów

Zaproszenie na rajdy-
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JESIE1'T W BALI SPORTOWE.)'

Owo.ce, . warzywa · i kwiaty
na co dzień <> Wszystko dla

<)

Jesienny

działkowca

miliard

Dla zdrowia
I urody
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:c clątą · problemową czynny w
dni powszednie w godz ) tt-21
nr 51-40-33
l\NONIMOWJ Al,KOHOLICY
tel. dla ludzi z problemem alkoholowym - 57 31 -42 (ponłe·
działek piątek 17-20)
\'lLODZll':ZOWY TELEFON ZAU·
·FANIA - nr 33-50-66 - czynny
od. poniedziałku do piątku
w
ęodz. 12-18

=
=
=

=
--=
-=-·....

fELEFON DLA RODZICOW - nr
13-24-99 - czynny od ponledzlał·
ku do piJ1tku w sodz. tS-18
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=
--=
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WAŻNE
P'>gotowl~

lntormacja kolejowa
Informacja telefoniczna
lntorm•rja PKS
·
Dw. Cen•ralnv
Informacja PKO
In• ormar,ł · lrnlturalna
Poi:-otowie wodociągowe

-=---=
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Po~oto\vif'

999

MO

Stra7 Pożarna
lnformacja służby zdrowia

=
E

TEt.EFONV

P»gotowle Ratunkowe

5
5

-=
c--

'fl':LEFON ORIENTACJI ZAWO·
DOWEJ I SZKOLNEJ - nrobJe·
·my wyboru zawodu - 33-Sl·łl,
czynny od poniedziałku do plątku w godz. tS-18

.

991
998

i>OGOTOWIE MIESZKANIOWE:
sp6łdzlelcze
32-48-31
komunalne
36-33-95
osiedle Retklnla
16-'19-41

36-15-19

PRYWATNI! P,OGOTOWIE LEKA·
RZ\' >;PEf'Jl\LISTOW - 57-55-55

31-97-06

PRYWATNA PO~OC
SPECJALISTO W

36-55-55
913
36-32-11
33-92-21
18-35-41

PDel'getyczne

ęodz

ł.6d7.

Północ

i>ołudnie

74-34-35

1ł-Z8-1V

lłlSTORD

RUCHU REWOLUC't'.1•
NEGO (Gdańska 13) godz; 1117

RADOGOSZCZ (Zgierska 14'1) godz 9-16

ODDZIAŁ

Ił.UCHU Mt.ODZIEŻOWEGO <Gdań
>ka 107) godz. 9-15

l\RCHEOLOGICZNE I ETNOGRA·
FICZNE (pl. Wolno~e' 14)
godz. t() -17
·
Rl'>TORll MlASTA LODZI (Ogrodowa 15) godz 11-15
SPORTU I TURYSTYK1 (Worcella 21) godz. 11-18
WLOKIENNICTWA
(Ptotrkow·
ska 282) gOdz. 9-17
SZTUKI
(WleckOWt;klego 36) . godz 11-17
MIASTA ZGIERZA (Dąbrowskie
go 21) godz. 11-18
MIASTA PABIANIC
(pt
Obr.
Stalingradu n e:odz. 10-15
ZOO -

czynne od llOdZ

(kasa do llOd:t. l7l

'-21

LEKARZY
86-83-21.

TEATRY

WtELKI - godz. 19 ,.Faust" (gO•
es-rock)
Mi\LA SALA - godz. 19 „.Jaja
Pogotowie ga'loWe
•
jak berety"
.
H-55-23; 14-611-95, 992 .
,,Bunt
.JARACZA
- godz. 10
Pogotowie d:twlgowe
komputerów"
14- 81-66; 14-40-41
MAI.A SCENA - gad%. 19 ,;NierELE.FON ZAUFANlA
33-31~\1
bezpieczne związki"
w dni pows7.Pdnie w godz. 15-1
t'OWSZFC'HNY - e:odz. 19.15 „Pa·
w dni wolne od pracy całą donlenkl madame Tiny"
bę. .
ARLEKIN - godz. 17.80 „Przy•
TF.l,EFON ZAUFANIA dla kobteł'
gody M!Jrta Jtymclmcl"
li I llff
łl I
Wf
Ł6dt

I li
MUZEA

OGR(')O
BOTANICZNY
?d godi 9 do zmroku

9 do

Ił

czynny

ISKO „FAI A" ~~nn• od
•n do 19 tkasy od 9 do 18)
PA l.MIARNIA - czynna (oprócz
ponledzlałk6im w ll!<'dz 10-17.
KINA'
„Uciekający

ciąg"

JIO•

- USA od lat 18 - !Jodz.
12.30. 16, 18: Seans nocny .(z
czytaną listą dlaloqową) - „Wyznawcv zła" - USA od lat 11
- godz. 21
10.

WŁOKNtARZ

- „Commando"
VSA od lat !li godz.
10,
12 30, 15, 17,30, 20

WISŁA

„Dom gry" - USA
od lat 18 - godz. lł.30, 16.30,
18.30; Seans nocny
(z czytan~
listą
dialogową)
„sto'Warzyszenit i>rzestępców" - fr. od
lat 18 godz. 20.45
ZACHĘTA „Kogel-mogel"
pol. od lat 12 - godz. IS, l'f.!S,
18.30

KĄPIEi

BAŁTYK

l\VANO\VO
- „Pok6J z widokiem" - · ang. od lat ·12 - godz.
15. 17.15, 19.30
IWANOWO - VIDEO - „Wilk
Za1ae" - pro11rsm skladanv rad~
o o godz 16 30; .,f!illt ,c"
fr '>O lat 18 11odz 18
PRZEDWlOSNIE
- „Bez grzeC'hu·• - poi. od lat 15 godz.
16. 18; Seans nocny „samotny Wilk McQuade" - USA Od
lat 18 - godz. 20.30
POLESIE - „Elektroniczny mor.
derca" - USA od lat 15
godz. 15. 17; „Nadz6r•• - poi.
od lat 18 godz. 19

STUDIO „Cudowne dziecko"
- pol.-kand. b.o. godz. 17, li
STYLOWY - „Piraci" - tunez.-tranc. od lat 12 - !JOdz. 18.45,
19

.

TATRY - MAŁE-STUDY.JNE . „Twarzą do morza" - wletn.
od lat 15 - godz. ·18
DKM
„Przyjaciel wesołe10
diabła" (poi.) godz
17, 19
OKA - „Cotton Club•'
(USA)
od lat 15 irodz. UO. 11, 13.30,
I&. 18.30

GDYNIA - Klno non stop
od
godz. 9-n ,,t.uk Erosa" - pot.
od lat 11

HALKA
„Faul" lat 15 godz. IS, ta
MŁODA

GWARDIA

czes.
-

oc!

.,Mucha"

USA od lat 18 - godz. 10, 15.30,
17.30. 19.30; „Nad Niemnem" -

cz. I I II godz. 12

pol. od lat 12

1 MA.JA -

„Superman IIl"
godz. 16: „Mój
grzeszny mąt" - czes. od lat
15 g::'dz. 18
USA od lat 12 -

POKOJ - „Krokodyl Dundee" austr. od lat 12 godz. 15, 17; ·
„To tylko rock" - pot od lat
15 10<1%. 111
ROMA „F' {X"
USA
od
lat 11 - godz. 10, 15, 17.15, 111.30;.
„Tajemnica
szyfrn Marabuta"
- pol, b.o. - !JOdZ, 12.15
SWIT - „Gwiezdny przybysz" USA od lat 15 - godz. 16; „zabij mnie glino'• - pot od lat
18 - lodz. 18
TATRY - •• Pantarej" poi.
od lat 15 - godz. 15; „G 11nlarz
z Beverly, Hllls" - USA
Od
lat 18 - godz. 17, 19
WYPOZ'YCZALNIA WIDEO ~ w
codz. 11-17
APT'l!:KJ
Nlclamtana 15, Dąbrowskiego, 89 ,
Lutomierska t 40. Piotrkowska 67
Ml<"klewteza Ili, OllmplJska 1
Pabianice - Arm11 r.-,erwoneJ 1.
Aleksandrów - Kołclutr!kl 4.
Konstantynów - Sadowa to.
Głowno - Łow1cka 83
ozorków - Armlł r.~erwoneJ 51,
Zgten - Slll:orstrteco tł.
Dą·
browskle10 10

DYŻUR\'

§=
=

SZPITALI

Chirurgia urazowa - S?.pltal Im.
.Jonschera (MUiQnowa 14)
Neurocntrurgla - Szpital
1m.
Kooernlka <Pabianicka 621
Olmlistyka - Szpital Im. Jon~chera (MUlonowa 14)
C"hlrurgta
dziecięca
- Szpital
Im. Konopnickiej (Sporna 36/50) ·
Laryngologia dztecleca - Szpital'
lm. Konopnickiej (Sporna 36/50)

=

-----=
-=
-=

Chirurgia . szczękowo-twarzowa
Szpital Im. Barlickiego (Kopcl ń
sklego 22)

=
=
-=
---=

· Laryngoloi;tla
Szpital Im
Pirogowa (Wólczańska t95)
Toksykologia - lnstvtut MedY·
cynv Pracv rreresy 8)
Wenerologia - Przychodnia Dermatologiczna (Zakątna 44)
Telefoniczny Punkt rnrormacyjny doty~ący
choroby AIDS cz)nny od godz 15 do 7,
tet

-·
-E=·

33-81-28

Ambulatoria
doratnej pomocY:
- interna dla dorosłych ut Slenktewl<'•& 13'1 tel 3R-3'1·00 w Jl
- gabinet chirurgii dzteclecej ul
Armil C1erwonej 15
c1ynny
całą d:>bę tel
'14-14·14 11ah Ot'dlatrtl ul Arm\1 C:rerwonel 15,
czynny od 15 do '1 w dni wolne od pracy czvnnv cała do·
be tel '14-14-14
- ~ablnet stomatolo~czny .
ul
Roosevelta
18
czynny
od
god:r. 19 do 1 w dni wolne od
oracv cala dobe.
- l(Rhlnet okul!stye:rn:v ul Zapolskiej 1 czvnnv
od 11todz.
1'1
do 'I w dni wolni'
od pracy
<"ala d„l>e, tel 43 -39-'12

,

hl>L.IE""'NIK t.OOL.KI• _ dzl:anlll RobotolC'1eJ ełpOłdt:lelnl Wyda~ałczeJ „Prasa·K!!l14tka-Rucb'" Wyda.we-a: t.6dzkle Wydawnictwo . ~rasowe, t.6dt. ul Sienklcwjcza 3/5 Oruk ·
Pra„uwe lak!ad .Y Grafl~ne w t,od1I Redaguje kolegium Rf!dallcJa: · kod 90-1113 Ł6dt, al. Plotrkow1ka 98.
Adres poestowy: „DL" L6di, skr poczt
8!l .fpletony: CC'D·
trala 32 !13-00 U'łczy z wszystkimi dzlalamn Re1aktor oa rzelny· Oearyk
Wałenda 38·45·85:
aastępcy redaktora aacaeloego' 84-06-15 I 33-07·26; ~ekretan odpowieddalny
1 11 „,krt>larz: 32.fl4 7!'i Sprawy mia.da· 33 41·10, 33.37 47; społeczno-ekonomiczne; 32-28·32, 33·10-38; rotoreporter: 33-78-97: kultura I o§wiata· 36-21-60;
~port :
32 -118-!!5:
clzł<ll ląM'noś<'I 11 tllllyłelnlkamL tnterweode I Telefon· U~łu ~owy· 33-113.flł: s"raw1 lf'renowe· 32·!3-05 fr~kopls6w ale 1am6wlonycb redakcja nie iwraca). Redak<'Ja norna:
7 l 7? nt 1 7ł 71 30 flirloornia t nekrnln~I - Riorn ltt>klam
I Ocloszel\ Udl ut. Plotrkow„Jra 08. tel. Ił 49·" t ut. Sltnkfewłcza 3/5, tel. 32-59-Jl <za trr§"~ oglosieó reih~" '" ni„ nrłftnwl:irl:ll War11ntd nrrnnmPr11h pl\d&J" t1rfrf7:~1„ -·'PIK R~\V .Pr:i•-. ''•i:>tl:a Rnrh" nra1 ndon\'l'łecłnle urtędJ poeitowe.
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