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f bm. I Nkretarz KC PZPR, pre

ses Rady Ministrów, cen. armii 
Wojeleeh Jaruzelski J)r:tyj11ł zastęp

'~ członka Biura Politycz;neac KC 
EPK, ustęµc,_ przewodniczącego 

Rady Ministrów Ludowej Repullli
kl Bułgarii - Andrieja t.ukannv&, 
przebywająceJ[o w Polsce na eiele 
delegacji LRB w związku z XXII 
sesj11 Polsko-Bułgarskiej Komisji 
Współpracy Gospodarczej. 
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OWOROCZ E TKANIE :ś~:::::c::n!:· r~:::~:! g~n~~::i::za 

W czoraj \\ 't,t:j1nie zakui·u;z~.·
!o się 2-dniowe I\' Ogólno
pobk!e Spotkanie Przrd~ta
wiciC'l1 Samorządów Prac:o

" niczvch L'czestniczyło w nun ok 
:1.30 Hiprezentantów rad pracowni
czych z zakładów przemysmwych 
róŻnych branż Obecni byli: 111a1sza
tek Sejmu Stanisław Gucwa, c·zto
nek Biura Politycznego, sekretarz 
KC PZPR Tadrnsz Poręhski, .,,,ice
prcmierzy. 1\Iif'c1~·~ław F. Ra ko w-····-·- • HNIN 

Z KORP USfM OYPlOMATYCZNYM Pewien kr k 
W p"lacu w Wilanowie odbylo j rodowvch aiby uwolnić Eur()'))ll i I JJ · ostał zrobion 

się w>czor;d 1'I'adycvine no"·orooz świat od nowei oożo,l!i Przewod-
ne &tX>tk.Rn.e nrzewod.nic.7.aoee:o Ra n .czącv Rady Państwa orzekazal W SRODĘ RA'SO PO Zu.<\-
dy Paó.stwa Henryka Jahloń~kiego nai!eusze żvczenia narodom. nai- KO:\CZE~IU DWl:D:\H>l\'l l'H 
z dvulomatami akriedytowanYmi \\' W\"Ż..szym \·dadzom i rządom oańsiw ROZl\JOW, \\' WY1 'lKl.J KIO· 
n.a..szym kra i u. reore1entowa!'lvm o~zez dvolr>ma :ów R\'.CU PODPl~A:'l.'0 \\ SPOL:\E 

W sootk.aniu z przed.~awióelami 
'l).aństw z którym; Pol.ska utrz~·mu· 
1e stosu.ok: dvolomatvczne ucze.~t
llliczylf cztonkow:e naiwyiszych 
władz nańshvowvch. 

Witając przybyłych w imieniu 
wlad-z PRL H. Jablońskt stwier 
dził. że oo1i IV'la! za!tra n iczna Pol..~ 
kl Lu.dowei ies1 nolitvka uokoiu · 
ooiuieczeń.st.wa czeiro down.dz r ·e 
zbicie cale o<>wolennf' 40-le<'ie Be· 
dziem..v nadal. wra'Z T soiUS7.n'k~m 
i Uk1adu \Var.'!'law~kieiro ; w mia 
r4! nĄl'!zych możl:wo§cl czvn'( 
~~ko 11bv onv<"ZV„iĆ "'"' ,.,,.. 

?Kl·· >\\":"'n'R .„t,.,.qrn":ńw ,,.,;M"".„" 

a'-:r-e<JvtowanYCh w Warszawie . OS\VJADCZE:SlE lL\DUECKO· 
Dz•t•kuiac u oozdrow'en;a i ży- Ai\łERYłiAN„lUE, R,\U/,tLCRI 

czoE>n'a dz'ekap ko~nu.su dV'Olomaty- ;\lł:'\ ISTER SPRA\V Z.\ORA· 
czne!!o amb3,"ador S~'TVi<Skiei Re- '.'llCZ1'YCH A'.'IURCEJ (;'R0'1'\' 
011hJik· Ara bsk'ei ~lohammad To KO l A :\IERYKANSH.! SF.l.;;RE-
urik .Tuhani oo<lkN"~lil Ż<' dvolc:>-ma- TARZ STAlliU GEORGE 
Ci wv<;0ko OC:f'niaia dz'alania· rza<lu SHULTz; OPUSCII.I GEXEWF,. 
PRL w kierwnku rt!alizaci' refor
mv !tO'<!'.H>d'lrczei n<YOrawv wv<lai
no~: oracv 'O!'a"·'dłmveir-0 ro7.Wf>· 
1u !t<>«l>Od;irki o~a7 ond'1<>'<'7.Pni;i 
'>t<>~v ŻV'<" ""·ei D7.''-'kan koro11"U 
t1vnl"matv<'7nf'2"' or7Rkaziłl narrY.lo
tv+ tio1..:oik.;.Pm11 i ~PE!O nr7.\'\t.~Moeom 
7.•.•<-z<>n~~ 1<1.1kre.W": we l'.'.<:7.Plkich 
rl7't><l7'n;i<'h żvciĄ or'ł7 u••"now'l'•1'8 
:.;:ik "l'!l ~1"?",:')q7v·~h .~hP~1 1n~Ó'1.„ 1.e \\"<4:;7'1· 

c:-~'"-:!n1: „:.t-f'..-'i;o:im: i oań~~'w·'!lm: .S\,.·~ .. 

N a lot11isku Andriej 
zł użył oświadczenie, 
stwierdził m. m.: 

Gromyk<:> 
w którym 

Nie ma co rozwo<lz'.ć si~ nad 

dr<:>J!i 2 cal"Ko 1·~·a. ~wiadomoś-c-,a te' 
odn<:•W1edz:alno"<:!. która so~CZY\\'~ 
na obu \\ielk:ch rnoca~o;: wach. 
~a zakończeni<:' An<lrloE!i Gromyko 

":Jo<lzieko'v~ł rz?<l<r\vi szwa ir-a1·.'"kie
mu 1..a go§cinr.o~ć ; \\··rraz:ł U 7 !"la
n.E' wla.C~c-m ' m'e.-.zkańcom Gene
\\·Y. 

Na kon!ereM·ii lH'a.9'>1V€ i f'<> za
kończeniu epOif!kan.a z rn·n.strem 
soraw za1<ra:i'cznych ZSRR An<lrie
iem Gromyka sekreta·rz stan'll USA 
George Shultz wvraz:l po~l<1d ż~ 
z punktu widzenia l<\.rl)nY ame.rv
kańskiei soo'k.aruie "'' anowi!o ważny 
POCzatek Podkreśll on. że 1'rze· 
ormvadc<>ne !'Ozmowv bYlv otwar'e 
r„-eczo,':e ; OO·~"„„oerhn·"'. Pn-zoc:.:•~;'"' 
1e<h\ąk <4"'\ ·~·•'1'",\'i~7''P"'

0

J\ \\" ~1,-. trud-

!'lj'Ch ! sk,.,mpl.b:i,~-a~.y-~h r>t,)bi(mÓ<>. 
- now,e<lzial 

Sekretarz st.a!l:.l w.vraz.l nadzieie 
że pom:mo rvzbiei..r.ości m:e<L:v obu 
kra iami osia~m'eci.e z11odv co <l<: 
prowadz~n'a rok()\\'ań ozna<"za ŻP 
7SRR i US.A. oodzielaią z.ain1c~o 
\Yanie nostępem w d11chu kom
O"."om!.sów, niezbf'dnvch cJ0 <'~'n!!nie· 
cia porozumienia zadowalającego o
bie .st:·onY. 

Jak poinformowała amerykaóska 
s!eć telew:zyina CBS. sekretarz 
st<.nu George Shult-z oos~anowił 
m'anować Maxa Kampelmana głó
wnym amerykańskim ne11ociatorem 
na nowe ro.~mowy z„ Zv;iązkiem 
Radzieckim w .gp ra\\·. „ oe:raniczenia 
zbro1fli1. 

Apel po piezo 

tym że rozmowv nie b>•lv !a,we 
ale oew\en krok w ,kerunku na· 
wiazan .a d1alo1rn zo..ąta! zr<>b.onY 
o czym świadcz.y radziecko-ame:·v
kańskie oświa<lczenie Co oragnę
libvśmy w zwiazku z yrn oow'ie
dzieć? .Jest ·to tv'lko krok w 1)()

równan. u z vrn' oi:rrom :"-m zada
niami, które należy rozpatrzyć w 
roku rozmów na •emat zb„oień ko
~:cznvch 1 nuklearnvch i nnyiać 
uze:odmonP decvzie 

IC O OPZZ W E EOER 

o moc 
gł jqcgch 

P~pi~ ,Tan :>ol";eł TI ,.-e111<P! .,.,. 
~„ruie :-..p„•łecznosr„• mię_dz.vna1 \it1 "\\ ~ 
do „.:1 obiema \\ snstk ie go co w 1r.i 
'!1.0C-" s..„ zlikwitl~wać kleske ~ło
du w Ftiopii i w innych dol1mie
t."ch <lłui;otr\\ a.ta, ~Usz.Ą ktll !lHh 
Airyki. 

Chcla!b; m ponownle io:wr6cit u
"-l!:e na ogromna tragedii) ro il io

nów mcżczyzn kobiet i dzieci w 
Etiopii i w' innych rejonach Afry
ki - shderdził papież w cz,1sie 
co1 :q;orln iowt'i audif"ncii .Jan P~
" <"l Jl zaapelował o wz;mnżen1e 
rlzi„!Ań n" r7.f"C2'. rozwiazani1 teiio 
PRhr,..-::o p: oblemu 

('1.~ó 11rtv,.-,•.-;i:ne1 oo">vl r:t'.e 
.-o.r"it~l <:k""7..,ro<"ll\\.,„ Kn:i1.CJtante!!<' 
<\··,<l •1<>i• Kulki Na !'ro:rr~m k<>n
.„_,u 7'1f\7vlv ~ie u1\\·r.rv H"nn''kA 
.,.„,r„•::i,\·c::.l:"e-rro !\,..t,„6c-i~ "11·.f'l.mO::i· 
~ "'-"'" ' n' oni·<o'• \\'~ld"m~ 'fal'<> „; 

rPA 'Pl 

Zwiaze1' Radzieck~ eo: ów ie-.": 
orzeiśl' ~woia cześć d:-o~'i Prae;ne
liby~mv WYTazić n~dz;eic 'Ż.P Stitnv 
Z1edn<>e7r>n<' ucn-n'a t-0 ~;imo. lna
r1ei mów a.- uneiśt •"Wc•ia t' e'=ć' 

Silne mrozy powodują 

zakłócenia w 
li bm wcze.'<nym rankiem mróz 

by! ie.!"zcze solidny Temperatnra 
wvnooila od mi.nu~ 34 at. na polu
clnio\vvm \v.schodzie <lo ok. mlnu.• 
20 st "" ct>niJl'l.1m ; m!nus 10 1't na 
o6lnocv W Jabhnce Oraw~kiei 
(woi nowo.<a<lec:ki'l"l reie~t.r<rn·~n-0 
rano m'n11-" 33 "'t Ni\ Doln '1l1 Sla-

komun1kac11 

N z: podczas roLmow w Urlwederz<". 
C.\F - W. ROZ:\'IYSLO'\' ICZ - trłPfoto 

f lektronic~na sygnalizacja 

sku notowano rano od m'nu.s 2.3 .'!!. 
we Wrocławiu do minu.q 30 st. w 
Ko•linie Klodzkiei. W okoll.cat'h 
Noweeo Targiu m:-óz sie!!al o tei 
porze również m 'm.hs 30 9t, a w 
Krakowie minlli! 2!5 s' Z k,.,.l?: w 
ree'.ion:e ślą.sk~ae-lęb'owsk 'm w 
noc:v 1 w 9rooe rano temceraturv 
\\'ahaly sie od minu~ 20 do mi.nu 
25 st. e!e w oiąiru dn'a mró-z tro
che :r:ielżal m ln w stoU-cv. 

N ad.al ubrt.yrnvwal:r si e 8lJ-Ol!"e za
kl ócen i a w k>om1.tni'kacU . W.szv11t
kie <lrov:i DU.bliczne bvłv co nrMv
d.a o-rzeie-T.d·ne a;J-e mimo \VVlS'iłków 
ok. 5.3 tyo1 droirowc6w ns<lAl na 
znacznei częśet trae o podst.awo
w·ym znaoreIT!'U lromunikacvinvrn 
OCZY\97.CZM'lV0.'1 w 'l>ii!l"Wi'IZe1 kole1-
noś~. 1eiaJ.a wa~a zloo01Waci.1.
łeiro ~niiel!'U 8'l!C«"o łnlelU a tak
te lodu było na mnlel ważnych 
szlakach 88:1'!l<>ehodowych oc-zvsz
C7..a n vch w dru~el ; t.Tzecie1 kole1-
ności. Gololed.t WY8t$POwala M. i:n. 

bm. przewodniczący Rady 
Państwa prot' Henryk Jab· 
łoński przyjął w Beiw• de
rze kierownictwo Og<'llno-

także przewodniczącf'go Rad:r Fań
stwa z problemami. jakie wv ,na
ga ją rozwiązania w obliczu po,..·o
łania do życia o~ólnopolskiej te
prezentacji związkowej i twor zPnia 
ie.1 warunkqw dla spełnienia za
dań, które posta wili przed nią dla Szpitala-Pomnika ClMr 

polskiego Porozumienia Zwią7ków 
Zawodowych z przf'wodniczącym -
Alfredem Miodowiczem. Pr1ed 0 ta
wiciele OPZZ poinformowali prze
wodniczacego Radv Państwa o ak
tualnych problemach ruchu zwi'lz
kowego w Polsce oraz o reali1a
cji dokumentów I Zgromadzema 
Ogólnopolskiego Porozu•nieDia 
Związków Zawodowych w Bvto
miu. Allred Miodowicz zapoznał Rumleślnicza g;i6łdzlelnla „!:le

kt::ometal''. zrze3zaj„ca 580 wa ·sz
tlltów. oostanowiła w czynie tt>Oł~· 
czn' m \VVkonać dla Szpitala-Pomni
ka \Jatki-Polki w Łodzi elektroni· 
rzna 5:Vl(nalizac.1e dla całego ?:f'SPO. 
!11 obiektów szoitaln:vch Wartośr 
(Pgo daru ocenia się na półtora 
miliona z! 

'l'liarto dodać. te „Elektrometal" 
1~st jedynvm w kraju produC'en
lrtn tel'!O rodzaju svgnaliiacji 
~wiadczenia cT.łonków spółdzif'Jni 
ni\ cele społecznf' co roku sa du-
7e. „ElE'ktrometal" funduje up 
k~iai:eczki mieszkaniowe dla pen
~.ionariuszv Domu Dziecka „RPV-

Spróbu.iruy ustanowił alę 
nad sytuacją, w ktorej &rl'>''YI 
i1owano by obecnie :r. prapono 
wany<'b porhvYżl'k cen ży~no~ci 
.lakie tei>o można hy przewidy 
"ac kon'>ekw<'nc,jc? 

l'róbc odpowiedzi rozpocząć warte; 
od uświadomienia faktu że t11~11tal 
r~ ta żywność jest obecnie poważ· 
nie dotowana Inaczei mówiąc ~„ż. 
rl:v artykuł zakupiony prze:. nas "" 
•klepie ma cene znacznie ~i7szą 
od kosztów jego wvtworzenia Np 
llo każdego kilograma maki dopla 
ra sic; z budżetu panstw& U <ił -
rzyli równowartość obecoeJ ceny 
W takich samych proporc)ach 
kształtuja się dopłatv do cen or1et
"·orów zbożowych mleka; lylko 
nieco niższe są w stosunku do ma
sła. SC'rów itp Doplaty budżet~v..e 
ni<' hiorą sit; " oowietrza. Bud7.ct 
musi uzyskać na nie środki : ~r<'d· 
ki '''"PT'a('owane prlez na~ ws?..v~t· 
kich i .ścia!tniete" ooprze7 ~11stem 
oorlatkowv Skarb oar\stwa P'"'fn 
"' lYm orzvparlku role swoisteeo 
P<•~ transmisvineg:, 

Powstrzvmvwani<> się od 'lrd 
"''·ki rf'n ?vwnoś<'; w warunl<ach 
t rl' ro <na kosztv ie1 or•id u kcii 
''7nar'a loh„ kon iec:tno§c zwi<"1'<zf' 
nl:i clotacii hurl7du państwa rll:'ł 
pr zemvslu spo:h>\VC'Z<'!!'O Wzro~t 
lotsejl łniilit'towycll • • prod11kcjl 

• 
Ul „ trometa u'' 

m.ont6wke ". ~ Ml J'>Ol'Y ]n'z.~ke.za
no .Już kilk11. k!>ią.l:eczek, będl\ i na
st(!lpne. 

<ku) 

Nadal • zimno 
Mróz nieco zelżał, ale w dalszym 

ciągu będzie ostra zima. Niewiel
kie ocieplenie spowodowane · 1:uata
ło wzrostem zachmurzenia - eo 
zmniejszyło wvpromieniow11.nie cie· 
pła. Instytut Meteorologii i Gospo
darki Wodnej w okresie od 11 do 

tywnoścl powodowdby ocranleze
nie wydatków s budietu państwa 
n& inne bardzo ważne cele społtcz
ne, takie iak np budowa szoitl!.li. 
szkól mieszkań. ochrona zdrowia, 
oświata. kultura. chyba że budżet 
by się ratowało znacznymi pod
wvżkami cen artykułów pL·zemy
s!owvch 

W uh r. dotaeje do cen tywnośei 
wi·nicsh 234 mld zł; w tym roku 
- bez podl\·yżl'k cen - wzro~nąć 
by mu~ia.!:o do 301 mld 7.1, a więc 
o prawie 3Q proc. ~kąd '\';ziąć tę 
kwot<;? 

(Dalszy ełag H st>r 2) 

111 bm. przewiduje, ie będzie na
dal mroźnie. Spoddewane jest za
chmurzenie umiarkowane. okresa
mi duże % opadami śniegu . Tem
peratury maksymalne będ„ od mi
nus 10 .do minus l'T at„ a mini
malne od minus lS do mlnua 23 1t. 
- lokalnie możliwe jeszcze niższe 
Wiatry na 011:ół umiarkowane z kie
runków północnych Lokalne za
wieje I umiecie foieżne. 

(PAP) 

cej, prawdopodobnie rozcią1n~6 'lly 
ona się musiała na inne towny. 
Tym samym pienia<lz traciłby na 
wartości i przestał pełnić !unkcję 
motywacyjna,. 

Warto równiet przy rozważaniach 
tel(o typu brać pod uwagę obecną 
strukturę podaży towarów na ry
nek Ciągle jeszcze największe bra
ki dot:vczą artykułów przemysło
wych Z tep;o powodu popyt prze
no•i 'ie na towary tywnoś('1ow~. 
Potwierdzenie teio !aktu zna leźć 
można m. In. w opracowaniu .Aka-

z 

Atak lotnictwa 
izraelskiego 

Samoloty Izraelskie z bom bal da
wały w 'rodę obiekty palestyńskie 
położone we wschodnie.1 czę3ci Li
banu w odległości 10 kilometrów 
od granicy z Syri~ - poinfot mo
wał rzecznik armil l:traelsk!ei. Ce-

ny I mięao; więkuoil~ 11 nich ocze
kuje także większego nacisku na 
zakup ryb i ich przetworów; :luża 
grupa ocenia, że zwiększy się tak
że zapotrzebowanie na niektóre 
produkty nabialowe. Widać już wy
raźnie silną tendencję do zwięk
szania zakttpów żywności lub po
szukiwania lepszych i droższych to
warów sprzedawanych w systemie 
kartkowym Powstaje też pytanie 
czy handel poradziłby sobie z o
w:vm wzmożonym popytem, nawet 
dvsponując dostaterznvmi dostawa
mi? Jak wiadomo, w ramach pod-

n. 
?-fo~i\a h.,. oczvwlścle ... ~·druko- demi! Ekonomleznej w Poz11„niu ,na w;v±kl een Ul'izgl~dniona została 

\'vae brakniace piel'tiądze ·i prze- temat rynku żywnościowego w tv kwota ok. 32 mld zł na poclniesie
krei:lić tym samym dotychc.casowe kwartale ub. r. i prognoz n11 I kw nie marż w handlu artykułami 
erektv \\'alki 1 iotlacją. SkutKiem br Biorąc nawet poprawkę nA o- iywnościow.vmi Jest to obecnie ko
hvłobv prawdoporlobnie dop1Twa- kres świąteczny, warto podkrdJić. nieczne. Dwie największe org<rni
d7enie rvnku do stanu z 1981 r„ że na ok 25 proc. badanych towa.- zacje handlowe „Społem" l .,Samo
a w konsekwencii potrzeba ·- po rów żywnościowych znacznie popyt pomoc Chłopska" borykają ;ię od 
i;ikimś czasie - kolejnego !'lidy· się zwiększył. eo jut spowodował(! 2-a lat z poważnymi trudności!lmi 
k.aln<"i?O oosunięcia cenowel(o, 1 ja- pewne zmniejszenie zapasów. Na finansowymi. Obecny poziom marż 
kim mi 0 li§mv do c1ynienia n~ po- podstawie dotychc1.asowej obserwa- nie gwarantuje im rentowności U
~zatku 1~82 r Takie posunię"ie cji kierownicy sklepów sp-idzie- tr:z:.vmanie tel(o stanu rzeczy om1l
on:Pkr c/;łatoh'' dP.finitvwni" s1anse- we.iii się np. w,vraźnej!o wzro!tU czałoby, t.e w na.lbliższym ~za~ie 
o.rraniczanla reglamtinte.cjl, ee wię- zapotrzebo"'an!a na lepsze w"dli- nie b~dzle tych organizacji stać n11. 

>.wiazkowcy. · 
W toku długiej I rzeczowej dys

kusji omówiono nereg konkret
nych. ważnych dla związków mr&w 
- znajdujacych si~ w obszarz" za
interesowań I kompetencji Rady 
Państwa. 

(PAP) 

lel'l1 barbar:r:yńskiego ataku były 
stanowiska ugrupowań palestyń
skich znajdujące aie w pobl!iu. le
żącej przy autostradzie miejscowoś
ci Al-Marj w dolinie Bekaa. Jak 
na razie nie ma danych o ofia
rach w ludziach I. atratach rr.11.te
rlalnych. 

Obserwatorzy :r:wra~al11 uwal(„, Iż 
raJd lotnictwa izraelskiego na~tąpił 
w czasie, kiedy Izrael jedn0stron
nie :r:awiesił rozmowy z Libanem 
w sprawie wycofania armii iw.va
zyjnej 11 południowej części tego 
kraju. 

budow" nowych placówek, w tym 
także ·magazynów, na wyposazenie 
istniejących w odpowiedni sµrzęt, 
na poprawę obslugi klientów, któ
~a wiąże si11 także ze wzro&tem 
zatrudnienia. 

Przy podwyfoe cen mamy więc 
przede wnystkim szanse unik.n i~
cia. trudności na rynku żywuoscio
wym. I w11.riant oznacza moili v. ość 
utrzymania co najmniej statu& quo 
które przecież znacwie różni się 
od stanu obserwowanego jeszcze tak 
niedawno. Stałby 1ie on zapewne 
ponownie codziennością, gdy by :r: 
podwyżek zrezygnować. 

Chodzi jednak e coś więcej. Stąd 
drugi i trzeci wariant. Rysu.ie się 
bowiem szansa powrotu do nor· 
ma.lneg'o rynku, zarówno w sensie 
sposobu kupowania. dostępnosci do 
towarów. jak I lPpszej obsługi Mu
si to jednak kosztować, choć cena 
nie wydaje się zbyt wvgóro·.vana 
W sumie wi~c. obecne propoz,·cje 
podwyżek są przede wszystkim o
fertą dokonania kroku napr7:6d w 
równoważeniu i przywracaniu nor
malnie funkcjonującego rvnku 
Sianie W mie.iscu O?.nllczałoby r.o
!anie sle dn svtuac.li. kt6r11, p11e
cież zbyt dobrze pamii:tamy. 

(PAP) 

ski i ZIJt~niP\\ St.<l".id•. a «1::'-11 
nlinistrO\\•ic i pr-:.~t:rista \\ lL lelP 1.ci~
rownictw nicktóryrh resor·0\\· ;':"'
podarczych. 

Kont,·nuowano chsc·i;sj ;i. cln1:i 
poprzedniego. :\lÓ\\;iono · m. 10 o 
w·spółpracy samorzod 1)\\' z nr~a11R
mi zalożvcielskimi \', k:llrn wy
>lapicniach zwracano uwa.gc na p<>
trzebę umocnienia parll'ersk :eh 
stosunków miedzy organami sarno
rzadów i administrac.ią· gospodar
czą. 

Kolejny problem. któr.v CZl',~ts 
przewijał sil') w wypowiedziach -
to sprawy funkcjonowania mecha· 
nizmów ekonomicznych . Inni mów
cy zwracali też uwa~ę na zbyt 
~zęste - ich zdaniem - zmi~ny 
reguł ekonomicznvrh Zdarza si41 
- stwierdzano - ii wprowar!?anit 
sa one w trakcie roku tospodar
„żego, co utrudnia racjonalne itos
~Jodarowanie. 

Mówiac o sytuacji spolPcznn-po
l ih·cznej w kraju i w tym kon· 
tekście o roli samorwdów praro'>:
n irzvch wiceprem i<n :\1 ierzysh• \\ F 
Rako\';ski poclkrcślil m. in, ii' ba
ta lia o stahilizaci<' etnsunkÓ\\' spo
!eczno-nolih·c1nv<'h i go~porla1 "" .;1·h 
toczy si0 ró\l.1nie7. - na \\•et or~~,_,d„ 
'·''-'\·stkim - w zakładach pra":O: 
\\

1 oroccS ten v.-ri;.u!nicte sa t:~ 1·.7.P 
samorzarlv \\'okół nich toczv si!; 
\\'illka oolitvczna 

Burza. która. przeszła n&d Pobkl\ 
w latach 1980-81 - powiedział wi
cf'prPmif'r pozostawiła trwale 
ślady , Wiele łat minie zanim 7.0-
•tltna oni' zlikwillowane. Tyrn bar
dziej ' wi~c trzeba unikać d7. ia;„,;, 
które 1>rowadza d(I osłabienia wy
siłków slu:i:ącyrh tworzeniu .i„d
ności klasy robotniczej i jcdno
sci załóg w przedsiebiorstwie. 
.Jpslf>śm:v zwolennikami ~amor.tad11 
robotniczego - stwiPrdzil mówca 

(Dalszv cia~ na str ~) 

DZIER 
KIESIE 

"'. 111 dniu rciku •'"""" .,.-7„. 
szło e god7. 7.•)2, 1~jrl1il' 1di o 
15.16. 

. .\i;dto11. PohriJ 
Kvlw1 ,1J;1i 

.~ ~ J ,r 1t t\OTZ, 

'. ,•hr! n1 

w dnln dzisiejszym pri„widuje 
dlll Lodii następującą pogodę: 
zachmurzenie małe I umla.rko· 
wane okrenmi wzra~ta.iące de 
dużeiro z motii" ośC'ia niewleł
kie~o opalln śniegu Rauo silne 
zamglcnir lub md". Tf'mo ma
ksymalna w dzień -12 st. Wiatr 
slabv zmienny. 

o l\'Od7 19.00 cl~nif'nff' W'.\'Dtl
silo M4.1 hPa, t.i. 71~.i min. 

Wałnl s1 roa lee 

1945 - W Lublinie ridhył& si~ 
pierwu" w l'ol~r" {,udowej · pe· 
siedzenil' Tymcza.sowl'j Rady 
Harcerskiej. 

1913 - Ur. G. Hu~ak, prHy
dent CSRS. 

1920 - Wszedł w łyeie t~ak· 
t..t pokojowy podpisan-:- mię
dzy państwami F,nt<'nty i Niem
e:ind . 

1920 - fto7por1~ 1 ~ d1i~ł~ln„~r 
l..iga Narodów. 

o 
Kle wolne 1!41 irniP•'. 2 r. h•J ~iem 

i-nlew, jak hum<'ranr:. '. H''l do 
tego, co KO cisnął. 

m1ec nij ę 

- Ty, tlłe, &flcjalaie 111by J@
steł glow~ rod:r;lny, ale dla pew· 
~~śei ":PY~llm mBmy, l'l!J' mon 
l5o do kina„„ 



vV hali 'l\Tłókniarza i na stadionie Orła 

Zimowe turnieję piłka~skie 
Tradyc:·jnt<" jui. prl: i::olu<1 \1.i<i ·P 

s i~ rfo '' 1osPn11e;?1i s„zon11 I )!ow€'go 
;„c;,·nastk i pil kar kir lod;cl·: i<' !1 !~ill

b rn\·. obnk ro<izir1nr eh ;:rt,J<;c tre
n n~ 1\\')'L·h i zi1nowycl1 zgnl'Jowan. 
1\'('4..111.<ł 11d1.1ał \\ CIOl"OCZ:n 'l'h t11r

n ici~ ·h . .Inż w 'oholr,, l~ bm„ o 
lfMl7. 9 " hali \\ lok11 'arza ro1.po<"1-
n>< ,j~ 11ir1·w~1~ 11H'r1.e p'lkarsk eh 
„'Z'lslrk", 1<1ure zt(,o<il'I' ,;„ do tur 
nif'.iu ort"._.ni7.o\\·anrr.,o pr1.('z ten 
kl11h. 

v~ crt.p1r T ft:lel'I..~ odb,\'\\"H,! ... ~!f' 

f.Y ..;i"Pli1en1 kazd~· 7 kaLd.vn1J ;.:~n1ju: 

&n•ta Zt'ieJ'7. Cltl\.S . Eltn i !"!art 
'i~- n l-'dzir!P n god1 ~ \\' f.:ll•Pl<" 11 
zml~Pa 5ię: \\lókniarz, P1'(, 017.rł 

Sportu"'~ Iw grnpi~ 11) oraz Bo
ruta. Co11cord a Piotrków, ChH:S i 
n lólmiarz t.<idi ( w grupie I). 

Zl(odn1e T. regulaminem turnieju, 
rnp,·ze w S<"rii eliminacyjnej o<.!bę

dą siP, s.nlemem pucharowym (prze
i:n·\\·ajac.'· odpada). a z\\·~·c 1ęzC'v 

grup zmi<'rza sit: z drugoligowym 
\\ lókuia t'Zl'm Pahianice i piu1 wszo
JigoW.l'lll W1dz<'wem, który - jak 
7apowiPClzial \rp1wr R. '"'aligo! a -
11 .Ysl a,>i 11· na jsiln i('hz.nn składzie. 
Jl'.! b!ll. w p·~r11·v;-111 c!niu tur11ic.iu 
i'l'a ia · Orul 7. LKS li (!l'Odz. 10) 
i H"1rula Z!t :«>n i "' łokniar7.('111 

Lńd1 (~·odz. lZ). 
(wrób.) 

i J\letalowit>~. 7.wn·1r>1.cy ~rup wa!- ---------------
~zg- n l mir.ic;u> l p11ehar, u:·un- I Pt k Wł, k · ? 
dt:n\"A11 \' pr?rz i'l1i7l;ą „h'O>lf: ·, • ate we. o n1arzu. 
P rv•rl. rokirm porld1ny i11n1lr.i 'x:·- ' 
rr~ I~ n niż,•rrn lh KS. 

~ 

.lr'7-<7P hardzi0j interesujaco 7«
pn\\·1;:H·1a s~r- tr T:-·~i .i117. z !;ni„ i. :~ r

nJf".i pitk<>rskiC'h .if>ciE'na~'"k. V.Inn 
odh~·dzi,,. sir w dniach 19--<!7 sl~ ~ 

w;i "a na slad ·on ie lódzkie)l:o O. :a. 
,\- turu ir.iu zortra11izow~11~· m 1 o
kut.ii r•>cznic,· ''""Z~\;olc11ia l.oUti i 
juhi!P11'711 fiO-!r.t'ia \\ oj<kowr~o 
Klnlrn l'rortowr.!!'o Orzeł, \\ ~~t>w·a 

ot-o'< gospo<larza im}Ht'7.Y - LKSJ 
Il. PlC Pabi:111i1·P, \\irlun,ki l~iuh 

Jak się dowiadujelll~'t czołowy 

kolart torowy uaszego kr<ljU I 
repre1.enta.nt Polski, brązowy n1e
d al1'-lta uhie.~łorocznych n1istT1.ostw 
Polski w sprincie - ZBTGNJEW 
PLATEI\:. 1101'1 ~ię z 7.au1iare111 
tn1iany bar\\ kJubowych. 

Pr1.,·po1uni.hny, ie z:.t.wodnik ten 
hronl rlotyc:hc7.as l:larw Gr~·ra 

:;uzccin z infonn:tcjt Jakir llZY

•kaliśm1· wvnika. że 7.b. Płatek 

zloi.yJ podanje o przyjęrie go do 
lodzki~go Włókniarza. 

(w) 

Kłopoty Brazylijczyków 
"Sraz~ ·l!~~i{ " l<on!ederacja P olka-rska 

ram terla wy,łać c\o Wioch delcgac.ię , 

ki.NP.i zar!Anicm jest ltzyskanie zwol
ni~i4IH 1. wło~kich klubó\V bta7ylijsk1ch 
;pil:,arzy na ok1 es przy~oto\vań do 
•lin1i11:'tej1 ml~trzostw <;wiata. Prze
,.,.odnlcz">Y delega.c.Ji, a zaraz•m pre
r.yde;H konrer!eracj!, Glu\\te Coun
tlnhn m~ p:"?.eprowaritić rozmo\VY z 
p r zed~tawlciPlami klubow wło•kich -
Ftorei.1tin:t, Torino .. -\'1 flomOł, t:dine,e 
- \\" ktt.Y:-ych wy~·~ruj~ t•k znakO· 
tnk; p.lkor7c h1 azylijsr,· Jak Socra
te~. Junior, ff'rrz10. Falran, Zt<'o, 
Edlnho. 

i:s:prnv:dzl~ p 1 ł k•r7P \·loch t l'\r11-
~ ·1•1 '"hc1.rnl •ą rln i;;rona glow
nYcl· f;:i\'\·orytow nnstrzor<:t\V ł\viata , 

berlA w;ęc r'·wal;i.ml Brazyhjczycy 
•POd11el'·a.J11 •IP,. te str•m11 wlt>•ka u
d2ieli iln ocz.eki"anl!'j pon1ocy, a 

Jen is stoło_wy i kendo 
~ dniach 14 - Ili hm. "_. hali łódz

k1egfJ Wlokni11rzst przy ul. li ~l'lr

ca odbf;da sie indvwidu~lne mi
strzo~f\,·11 Lnrl7I s<"ninrnw w tPni
'i"' stołow~·m. 

Program tn:yfininwej ilnprl'.'zy 
J:lrzewiduj" ~ poni"dzialek (]4 bm) 
od god1. ln.'.10 diminacje l !inały 
gier podwoJn. ·eh oraz Jl! iPr mie
ł!z1111.VC'l1, Finał:v i:ler pojedynczych 
pan odheda •ię w lraclll 06 bm) 
(Odz. J6 :JO, li :?iPr pojedynczych 
l"n i nrów n<I godz. l 8 30. 

'W nl11dzlele, 13 bm, w ł!:tll Star
tu pn;· ul. Teresy (o godz. 15) 
rozpoczna sie pierw~ze pojedynki 
ogólnopolskiego turnieju kendo. 
S !lrt z11.po\\·iedzl11ło przeszło 20 2a
v.-odnlk6"·· Obok reprezent.mtów 
St~rtn oraz Startu 1: Gdyni, w tur
nieju wezma uctzial zawodni<'" sto
łeczne.i Skr.v I kr11kowskit'go 0-
Jniska TKKF „A~klepios''. 

{w) 

Na pływanie 
do Pałar.u Młodzieży 

Jak nas poinformowało klerow
alct'l•:o Pałacu ;:>.Iłodzież.~-. po z:a
ko1icz:eni11 t"~oi:ocznvc-h ferii zimo
~·vch na pływalni prz~· ul. Mo
niuszki <la rozpocznl\ !ię pi<'rw~ze 
z:ajęcii> dla dziewczat i chłopców 
roczników l9n!l-76. któny z:glosz~ 
1ie nil nauke pływania. 

Szczl!'góło'<'l·e informacjl" r&r.lsy 
U hm. od ttorlz. 15 w Pałacu 

J\11o'1riPż~· 111oki>.i 126). 

ro1;n10Vty będą przepro"'adzan• w 
„to,varzyakiej'' atmosferze. 
Wpr~wdzie w kontraktach pllkar2y 

zawarta jest klauzula, te Brttzylij
cLycy będą otrzymywali z klubów 
zwolnienie ńa o!lcjalne występy re
prezentacji, ale nie zawsze umowy 
takie są dotrzymywane. G. Coutin
ho czeka wiec niełatwe zadanie. 

Erazylijski tutbol przeżywa kryz~. 

Kie dość, iż czołowi zawodnicy wy
sL-:pu.1ą za granic11, ale na doda tek ,.._ 
prezentacja nie ma trenł!ra. W)•typo
wany do pełnienlt1 tej funkcji Tele 
Santana {prowadził '!lrazylljczyków 
w „Espana-82") , równl~t. przebywa 
Jes2<:z.e za granic~. 

W SKRÓCIE 
,.. W turnle,ju „Mastera - U" w 

n'lwojorskiej hall Madison Square 
Garden H Sundstroem ul„gł w pler
wszy·m meczu l\.Vemu rorta.kowt 
A .. rarrydowl 4:6, l:C. 

,.. Ml•trzyn! olimpijska i S&raje
wa M. l'lg!ni wyi;:rala w B1.d-Kleln-
1<; rchlle!m (Au~tria) trzeci w tvrn 
sezonie bieg zjazdowy nllcuny ' do 
p!'; 

"' Wenn11elc1:-·<: F.. Camp.,. "'Y-
gral 3 etap kolar•kiep:o wvśc:lgu 

amatorów „Vuelta Tach!ra". 
Campos został liderem wyśclJ!ll I 

wyprzedza o % ,ek. swego rodak a 
Horalesa l o 3 1ek, kolej'1ego We
nnuelcz1:ka Correę. 

... w l rundz!e tenlaow~go turnl~

ju kobiet w W11S7.yngtonle ro1..1tuvlo-
11a z nr 2 H. Mandllkova wygrała 

z M. Ma•\«'r 8:3, 7:9. 
"' W międzypaństwowym. meczu 

" Ok!!ja na lod'lie Węgry pokonały 

>anię 6:3. 
,.. Piłkarze Grecji rozegrali towa

rzysk1 mecz w Tel Awlw!e i Ixrae
lem odnosz11c zwycięstwo 2:0. 

... noz~rywano 40 partię f'n•lowe
go meczu o !!?.acho,ve: nTistrzo1łtwo 

{r\\iata między A. Karpowem l G. 
Kasparowem. 

Po 40 rundach ptlrt!a 7-0fltal• ed-
lożona ! ma być dogrywana w 
czwart<>]<. · 

Dziennikarski sejmik 
Obradował doroczny z:jazd sprawoz

dawczy klubu dziennikarzy sporto
wych SD PR!~ Duto uwagi poświi:

cono bleżącym problemom polskie
go sportu ! środowi~ka dr.ienn!kar
•klego. 
Za!tępca przew. GKKFIS lt. PHJ:

czyk przedstawił zary•y nowej atra
ti!'gll klerownictwa resortu w rozwo
ju sportu wyczynowego, w której 
1zczególn~ rolę ma odgrywać pod
niesienie rangi sportu młodzieżowego, 
zwiększenie prestlżu mistrzowskich 
Imprez krajowych oraz wzrost wy. 
magań wobec szkoleniowców ni" 
tylko szczebla centralnego. 

Zjazd powierzy! funkcję pr„zeta 
Zarządu KDS red. ł,ukuzow! '•d-
lrw~kte-mu. 

ŁYŻWIARSTWO I GRY ZESPOŁOWE 
Te dwie spr;:,.JaJ.ności będą wio

dłl' prrm w czasiP sobotnio-nte
dz.i elnych imprez, które odbęda się 
w Łodzi. Grzegorz Filipowski I po-
2ostali jego koledzy i koleżanki 
r:vwalizować będą o medale i ty
tuły mistrzów Polski od dziś do 
niedzieli na lodowisku Pałacu Spor
towego. W innych łódzkich halach 
dominować bi:da gry zespołowe. 

W hali przy al. Unii odbędą Eię 
w sobotę oczekiwane z niecierpli
"·ości'l przez ktbicó\\' pierwszollgo
"'P 1 derby koszvkarck ŁK1' 
Kłńkniarz Pabianice. Ni1'gdyś 
mol ka rtia rnkd7'' ob'u tymi zespo
la •·11 kor'u.:z.vl:v "i<: t·.•rc:cz zaskaku
jarY111J rcznlla(atni. Biorac pnd u
v;~g„ tegoroczny układ sił, za r«-

Komunikat Totka 
EXPRESS l OTEK 

6, 9, 21, 31, 37 

MAŁY LOTEK 
r LOSOWANTE 

7, 10, 12, 20, 34 
fi L.OSOWANm 

1, 9, 19, 24, 27 
\V z•khct• ch D·i~~~n Lotka t '· 11 • 

UAS. n:. r1;1 •twii>rrlt0no: 
I.OSO" ~. IE r: 1 rozw. z 6 tra!. -

1.744.30'.! 7!, 7 rozw. z 5 traf prem. -
16~ 1~4 al. ~~l rozw. z I traf. 
8.50fl zł t5.326 rozw. t 4 traf, 
19ą zł. 252.410 rozw. z 3 traf. - lł zł. 

LOSOWANIE 11: ł ro10w, s ł traf. 
- 893 64? 11. 20Z rozw, z I trat, -
• . !!OO zł, 8.969 rozw. 2 4 \uf. -
ft :rł, 1114.484 rozw. t S Waf. - 91 si. 

woryta uchodzi zespół z: al. Unii, 
ale w derbach róźpie bywa. Ponad
to odbędą si1: w Łodzi dwa po
jedynki drugoligowe: koszykarze 
Społem rozpoczynają drugą rundę 
spotkan drugoligowych meczem r. 
poznańskimi akademikami. a wi
dzewianki zmierzą się w hali Re
sursy z rezerwami poznańskiego 
Lecha. 

Sobotnio-niedzielny kalendarzyk 
imprez sportowych zdominowała 
przede wszystkim aiatkówka. Nie
mal połowa spotka il pierwszol igo
wych rozegrana zostanie w lodz
kich halach. Tak postanow1I ligo
wy „rozkład iazdy" i basta. Wslel
ka krytyka, wszelkie próby prze
konania autorów kalendarz.ykow 
sportO\\YCh zmierzające ku zmia
nie, stanowią głos wołającego na 
puszczy. Głusi są oni zarówno na 
bardziej racjonalne planowanie 
spotkań (w tym tygodniu wszy
stko, co zwiazane z ligaw• siat! 
kówką, odbędzie się w • Łodzi, a 
za tydzień pustka). jak l u~t& la
nie rodzin rozpoczynania meczów 
ln:iemal wszystkie •potkania o tej 
samej porze). 

Przy łódzkiej ~iatce zapowiada 
się interesujaco, bowiem pr:r.yjeż

dża.ia {z nadzie.ia na zdobycie pun
któw) siatkarki krakowskiej Wisły 
i Czarnvch Słupsk Obok nich 11:ra
ia tak7C' w Łodzi Stal z Bielska 
Bialei 1 Snóinia z Gdańska, a w 
lidze sia!kar .„ Płomień Sosnowiec 
i Beskid .\nri1 ,-,· !1ów, z którymi 
męski zespul HL's11i·w będzie się 

starał nawiaza•" "" nn"7.P.dną wal-
ke. Tylko zdob) L •P "lńw może 
odsunać od siatkarz} T' •r-: wid-
mo defT'adaeJI. 

(wrhl 

I BSIEJOHlt LODZltl • I (lłlł03t e 

Wicepremier Z. Komender W lodzi Przedstawiciele samorządów pracowniczych 
9 bru. \\ iceprcnuer Zrnon Ko-I TPgo 1ameiio dnill Z. Komender 

mender spotkał się z aktyw"rn za- spotkał się także T. władzami p<>
logi jednego z najwi kstyc11 w lityczn:vmi i administracyjnymi Ło
kraju komb:nat11 bawełnianego - dzi - c1.lonkiem Biura Polit:Vc7.n&
LZPB · 1111. Obronców Pokoju. go KC PZPR, l sekretarzem KŁ -
:'\a tle osiągniętych. dobrych 1Psz- T1.deuszrnt C>:echowic>em oru pre
lorocznych "">'nikow produkc:i- zydcntt>m - Jóu~rem Nięw1adom

nyeh omówiono niektóre ipu;wy skim. Omówiono niektóre ,proble
zw1ązane z realizacją planu w m~· 1łużbv zdrowia oraz fonl<cjo-
1985 r. W dyskusji podkrc~lano no\\·11n1a handlu. 
wyczerpimi" się rezer\\o pro::.tych. (PAPl 
Wobec tego, by można było uz:;~-

kać w br. dalsz~· postęp w t_ych 
dziedzinach, Z\\·iazanv 1.ara.tem z 
n•alizac.ia. zalożf'il prod u key juych 
zawartych w C'PR na 1985 r. trz<>-
ba sic;~nać do innyC'h środkó\V or-
11anizaC'yjnych i techni~zn)Th. 

Poruszono m. in. sorawv rlotv
c·1.ąre konsultowanych · obeci1ie pr

0

0-

pozycji z111ian cen i s.v5U>mu re
kompensat oraz konieo.no~ri pod
n icsienia dotychezasmvej w:v1ok1Jści 
płacy minimalnf'j. 

Silne 
(Dokońc:re.rue l:'" str l) 

w r"i<>ni"! Gór $w et<>k~7.ysk1ch. 
Xatomiast i;:lówn"' drol{i w ok-Ot!'.
cacb Krakowa m'aty ju!L czarna 
nawier1X:bnię. wolni\ od 6nie.iro. 

N a skute'k zim<Jl\vel au~y nadal 
!'r,w.a.nol1owała komunikac1a aut<>'l:Yu
OOM'a PKS Do -oólnocy 8 bm. od-

Poinformowano wlcepr~miera 0 wolano w sumie blisko 3 tys. kur
przekazaniu dotychc1as 2,5 mln z;ł sów. a 'Of'7b<!:do 2,8 tl••'· byto opót
na Szpital-Pomnik Centrum Zdro- n'.onvch Również rano w ~rodcę nie 
11·ia :'llatki-Pol 1d. R11da pracowni- o::lbyfo sie w'ele kur.~tv. 
n.a. w imieniu załogi, Łódzkich Spc.r~ orob1emv mfala. nadal 'ko
Zaklarlów Pn„mvsłu Bllwełni"ne- 1„;, Mimo \'11-Ysitków Jvilku tvtS'~V 
go im. Obro{1ców Pokoju za- knleia!:Z.Y i 'O<>ma.itaiac:rch im ±olnle
d„kłarow•la na ten ct"l w t;m rzy oqiz wykorcyistvwania ""l)orei 
roku 1 mln 7.I. RównJe;; kwot 3 · \\" 
t!'j v. Ysoko~ci b~dri„ cororZJtie li<·;r,bv sorzetu do odśnieżan:a iak 
prz~kar.:vwana n~ knnto cz. I, do te.ż urzą<l7.eń do ostr2Jewania raz
ch1'·iJi ukoi\c-unilł hudo'l<.·y. 1azdów. w:vs•ap'ły 7-aklÓ<'€n ' A w 

nracy kolei. Sni f'" O!ll:warzal jednak 
m'nima.lne kłX>O'!.v, !\aiwiecet t'!'ll

8 lat 

dla L Kubowicza 

dno'ÓC'. prZVl"Panal mró~ 1>0woduia
<"V' Pekanie sn•n W okres'e od 6 
:·a!:lo we wtorek d<> e rano "" ś:-<>
cte zanotn1wano 2i:l uęicmięc{a f'ZY'TI. 
Z.a.re.ie.'łtrrmwno teł 30 usz.lmdzeń 
sieci lira kc:vi ne1. 

opowiadamy 1i. u 1lmocnlenlem 
Jero pozycji l sił.v mor&lnej, Od
rzucam:r j~dnoczełnie wu:ywiki" 
idee hw. rzf'c1:vpospolitej samo
nt1,dnej, a wi~c rozbici& cospodar
kl i społeczeństwa na ty*il\C• Jed
no~tl'k absolutnie niezależnych ed 
wymag1'ń, jakie at11ją. przed go,. 
11odarką i narode.m. Mu. !my kne-

mrozy 
miało mie,15(.'tf' &><>n&d IO& lll(lb.r6w, 
i; których blisko jedna tn:ee:l& 1''Y
stąpil" w budynkach mleszk&lnyeh, 
Ich irtówną przyczyna. .Je«t nlefra· 
sobliwe użytkowa.nie urza,dzeń •
grzewczych, zwłaszcza. rótneco ro
dza.ju piecyków elektrycznych. 'Vle
le l>OŻ&rów 1powodowanYch zosta
ło równlet nlespr&wnyml ptec&mJ, 
a takie było wynikiem r.w&rela ln
stala.cjl elektryezny<'h. W 1>oh.raob 
po•1ioslo śmlerł li osób; itna~ne •& 

td straty ma.terłaln11. 

Paryż. Ma<l~·yt. Rzym. Bonn, Ge
newa. Wiedeń. BelJa"ac.'l.. Buk.a.re..<l:!lt 
Uc2lba śm;erteLnyich o!ita'I' obecnej 
fali mrozów 1 8.uieżyc, la.kie !1-ll

Wiedz:ly w <X<ltatnich dniach nie
maJ C11la . IDtlrope od Ska ndy!la;w.hi 
PO Gr~'e. 8ię.2neia w :łrodę tSbu. 
Na)t-:-agiioznie.tsze żniwo ubr:al.a :ri
ma we Franc.ii. 1!1d:zle W1<.1k1.1tto11k mro
zów 1 śnietźy-oe :mna1"lo 36 Oi!IÓb. ~!ó
wnie beW.omn;v; h i et.a.r67;YCh. W 
wielu re1'ionach EuTOJ)y w dalazym 
aią,!!IU notowano obtibe Ottl6d'.'f łnie
ro utrudniaiace lromunhci1: ór<>
irowa. koleb"'" l lotniczą Sn:et:r
oe 'o:-clai PMvoduia 2!aroy'.k3,n\e J:.ot
n:.!i}c. 

wlh przrkonanle e wspólnej I n:e
czywi~tej odpowiedzialności za i„ 
sy kraju i r:a kaid~ komórkę gos
podarczą, ja kl\ je~1. za.kł&d pracy, 

8amorzit,d - podkre8lil M. F Ra• 
irnwski - jest "ksperymentcw. N~e 
ul„i:-a j"duak wątpliwości, iż włas
nie dzięki niemu do aktywnego ŻY· 
cia spoleczno-1tospodarczego wł~ 
czono ju7. dziesiątki ty~ięcy I udlll. 
Jrst te. największy sukces li punk• 
tu widzenia interesów narodowych. 

Do zagadnien podno,zonyd1 W 
czasie dyskusji ustosunkował sią 
Zbigniew Szałajda. Stwierdtił an, 
iż wyrażane opinie o braku stabil· 
no· ci zasad reform~· gospoddrczej. 
co zakłócać ma optymalne podej
mowanie decyzji -- n ie znajduje 
potwierdzPnia w faktach. Nie m a 
bowiem w istocie :t.adn:vch odstępstw 
od zasad reformy, a korekcie pod
legają jed:vnie pewne parametr.v &

konomiczne. Wynika to z rozwoju 
sytuacji i zmiany uwarunKowa~ 
roap0darczych. 
Zabierając gło1 - Tadeuas Po

rębski przekazał uczestnikom spot
kania i reprezentowanych prze% 
nich instytucjom pozdrowienia oras 
życzenia od I 1ekretarza KC, -pr„ 
miera Wojciecha Jaruzelskiego. 
Omawiając znaczenie narady 

stwi„rdził, ie pozwoliła ona n& 
wzajemne przedstawienie opmtl o 
istniejących problemach knju. Po
m<>że to w prowadzeniu dobrej po
lit:vki ekonomicznej. 
Podsumowując obrady - prze

wodnicz~cy sejmowej Komisji da. 
Sa.mora,dów Pracowniczych poi. 
Jóief Darecki 1twif'rdził, :l.e dosta~ 
czyły one cennego materiału ni. 
s.vtuacjt gospodarczej przeds1ę
biorstw i kondycji samorządów. 

Mówca zwr6cił także uwagę M 
niebezpieczną tendencj~ 1padltu 
aktywności samorządów oraz m• 
mykania s\41 v.•ielu rad prs.cowu!,. 
czych wokół \\•łatmych problemów, 

{PAP) 
g bm Said Woi-e<wódizki w Rt.°"-

11zowte "1\aza! Eugeniusza Kubow:!
ci..a bylet:!o "iikariwz~ kilku parafii 
w oolu.dniowo-wsc-hodnde1 Pol.!!ee 
o.skarlonesto o usilowan·ie u.bó1~twa 
nieletniej K. O. - na kare 8 lat 
pozbawienia wolno..~ l utrate urs,w 
publicJtJn:rch na 2 1„~8. W 1Y'C'7et 
k•r:v u.liczono ~lrre.t llrzAby\'\·ania 
l"\kazanelt'.> \\" .areszd". 

.Kl()p()llT byi-y <'ÓW'nlt!'! \'; l""'T.hdun
Jttie-ID t(lł\\"&rÓW. O północy -z: 8 n« 
9 bm. ntno'bo\lr.llno 'l){)n«.d 5.2 tYl!C. 
wu!onów. w :krtóryoh :!'.ama1"1.>el ła
dunek. BYło ~eh w'e<'el nlt 1'00-
c1.a~ ubi estlei dobv z.der-v<lo.wana 
\vlek~~o-!~ lelio tllbo.-,1 b'1A na"Oel
n'o111 wesr'l<>m. 

• 
Odwołanie kolejnych pociągów 

Sad ze ·~rz1tled>u n.Il brutalna~ 
czynu nle 1Z>a.stooowal na<izw·yczai
nell(o złuoozeniia 'k.a.ry (11.'Yniksiace
JC<> z art. 25 "Dar.U. 2 k.k). Uznat 
iedynie ze celowe wymierzenie ka
r:v nafoi:l;szei l>.!'Ze\vidzlanel :r.!l ten 
czn1 w kodeksje karn,·m. biora<: 
ood 1nvue stan "PSYChkim:r obwi
ni<>nel(o takt :!„ n:„ bvt <">n nl~y 
karar 'I' 'Ził nr7.Rstęną\\\'a l><'>"'P<'>li Ie 
oraz 1eJCo l!k;uehe \<"\"r~ż<>na r.>r?Jed 
•5ądem. 

Oęfatnlp mrotnf' clnl l>ł"lYC'ZYnlły 
~l4' do wtr<>l!tu liczby potarów. Jak 
h1formtt.ir Komt'n•b. Gló,.-11~ Straty 
Poiarn~· c·h. \\' ,,,..;„rh '1' ; !l bm. 

DyrekcJll Generalna PKP it1for
muje o zawieszeniu do odwoła.n\a 

kursowania 16 pa.r pocla,g6w dd~
kobieźnvch. Odwołano m. in.: (w 
nawia$ach daty za wif'szenl11 kur
sowania). 

- poci19,g Moh. • Lod:i:I do Jasła 

zawiesza kursowanie na odc:-inku 
Rzeszów - Jasło (od 11 bm. :r Ło
dT.i I od 12 bm. z Jasła); 

(od 11 bm. w bu relacjach)-
- pociąg pos. „Podlasie" z Lodd 

do 'ferf'spol• (od 11 bm. w obn 
relacjach). 

Wuystkl9 wymlenlon9 pcet,f{ 
zawiesuja kursowanie do odwołn
ni11. Jednt!k w okresie ferii ukol
nyeh zostanie przvwr6cone kurao
_wan!e w obu relacjach m. in.. po
ciagów: 

- pocil~it osob. Lódt 
na odcinku \\'ar$zawa -

8uwa!ki Łódź - Jasło oru; Ł6dś - Su
Su'l'\ ałki v.•ałki. (PĄP) 

Sąd "-11.l'Zadnll ,..11:ł~H·'.1'~ wvroku 
w (lrodkach ma"1'>wel!:o t>rZ<'ka:z;u. 
Siwierdz·'l t&kU. że ska,anT pow' 
ni...,n odbvwat kre w z.ekbdz:lp dlłl 
więź.n'ów z odch:vlen:t1mi 'll>"'f('.hi<'Z-

Z procesu w sprawie o uprowadzenie 

zabójstwo ks. J. Popiełuszki 
I 
I 

I bm„ w oim~·m dniu proce.su 
"''1Tll. 1!: Kubowicr. ...t„ <Y'wolać 
ioię od ""Vr 1 S11du ~'e'<" ~rk:~-
V:D w Rr~'°"""'"' •fo ,11111~.t :'\~~wrl
~sto <PAl'l 

WĘGRY 

Zimą dh«.i•ny t.-1 • pta\1. 
C.\F - ST. MOROZ 

Sprawa przestępców z Polski 
na wokandzie Sądu Najwyższego 

Jak l)()d.ała uencja MTI, w 
z,wlązku z od!W'Ol.a.nlem od w:vroku · 
"a<lu 'P:erwll2llli insltnctn. na wokan
d<: Sądu Naj'.\\TY'Ż.sz>eJ!:o WRL trafi
ła 1'1Prawa hand:r oir1e„ti:'PCzei. któ
rel czlon'kami byl; obywatele 'P01w
cv. Osk.acleni których u:encia wę
itint!fk!I identvtiku1e 1a1rn KrtYM
ro!.a Ry'bltl\Vę. Adama Walc:zaka. 
Marka Ja.ku~·.skie,:o .. Tet"Z.e!!o "'u
dlf' i An~ia Ku"Olu l'Ovb:rli do 
WRL J.ako mryki w llt~h 191!(1-
HlBl Po o~lie 'l)Obytu j'l.1~~
nel(o n~e "POW'f'ÓC!ll d,.. k--. tu: !l'MlM 

ora.w!e d- lata ?)O!;""''a~1• ""-

FRANCJA 

Tragiczny · pożar 
211 lub na wet 2f C>11Ób z:rin~ło w 

tragicm)'m po:i:arze, jaki wybuchł 
ubiegłej nocy w przytułku dla 
starców w Grandvilllen na 
przedmieściu Beauvais, 100 km na 
północ od Paryża. Przytułek ów 
zamieszkiwało prawl9 200 pensjo
nuiusz:r, z których ~ny er:wu·te 
było Inwalidami, co dodatkowo 
skomplikowało zadanie itraży po
żarnej stara.jącej się ratować ludzi 
przed śmiercia w palacych sil~ bu-

Redaktor depeszowy 
Redaktor tecbnłc1!nJ 

JERZJ 8ARSIU 

• W dniu wozou.j.i;1ym funkcjo
n!U'IU.r:e WRD WUSW ni• nn•to· 
wa.Jl p0.wainleJuycb wypadków. 
J\:lerowoy na 016ł Jefdzili ostroż
nie. na ulicach wyd&n:Yło •ie tyl
f.o klłke. „•tłuczek", Oto niektóre 
z nieb: * Godz. -10.:5C. T>u'IVima 2. „!''.alt" 
kioerowanv 'Przez Halinę W n.a sku-
tek nietu;tąipienia pierwszeństwa 

Prze.iaz<lu roerzyl s 'e z „Fiatem 
126p". Straty - lS ty111. :"1. * Godz. 13.115. Bałud~i ltyne>k . 
Autobus MPK „lk,WWI" li.nil . .A" 
oodc.zas niel)ra widłowe.I('<> ekr-.eaa:. I 
J»1'r11.oiZ „l.e.dę", StratT 10 \..,... od. * G<>M. 18.M Obrońeów 8WiT1-
l!T~du 1-M. I"!- J9111. .P, w-Wenll.f 

Węl(r1*eh. U'łlr'XJ'lTlu.1are się s m.aohi
nac1i walutowycli l irrabletv. O<:.
nia «ię. ie !acz.nie dokonali llrze
„tę<D!Jt·w n.a. .um41 klilktu milion&w 
tor'.niów. 

Sad 'Pi~8"...e1 ln•t.itne1; •kąa! Job 
n.a J«!,ry oń 8.~ do T l.at nozba'lll.':ie
nia wolno'6ci. Odwolu1ac f!ię do Sa
d:u N.ai~.l!'O WRL, eoze<4ć o«kar
tonyeh w~11.'Pił1t o 'l.lni"'winnienlo& 
a czę~ć o 7Ja•o<h..,nie k11r:r Jak 
].')(1(1ti.1~ MT!, a. kl!~a 6J1( lTNt „,a
M~Ć '!lri.~oe!IT W"'1MK 'I" iłleil 

ll'OIN' ~··i. 

w domu starc6w 
dynkach. Wedłu1 relacji u.ocznych 
śwladkćw, pożar wybuch{ oko~ 
1 w nocy i uybko rozprzestrzenił 
się w drewnianych budynkach, któ
re wkrótce pote1111 uwaliły li~ 1u
pełn le. 

Prs:rczyny niea11cz:ęłcia 11 I• •~ 
z:nane. Dyrekcja i;>nytułku poln
formowala, Iż instalacja elektryc!.
na była sprawdzana ostatnio; kon
trolowano również regularnie sys
tem ochrony prr:eclwpożarowej. 
Podobno fródłem pożaru było jed
nak zwarcie w Instalacji elektrycz
ne.1. spowodowane z kolei pęknię
ciem rur kanalizacyjnych na 1ku
tek mrozu. 

na 1MXl.lllię l -w 'POtr&<»nY orzez 
„ Woła.''. do<aMjt.O lekkilch 'l)(Jlttlu
ozeń. * Godiz. Hl.Ol. J>w, ltaJJ.•lli - :tta
rolewska.. W151rutek utrzymyiwania 
7lhY't blitokiiei odlegloścl takeówka 
„Fiat" 'kie-row.ana Pt'ZM Cu.sława 
W. udoerzy?a w t~ „Fiata". * Godz. 18.00. Rzg<m-ska trr. Nie
ustf\pienie pierwszeństwa przez 
„Fiata" kierowanego 'l>l'.'ZeZ KrzYM
tota S. bylo wzyczyna, zd,..r-renia ~ 
. .Polonezem". Straty - IO t:f\9. zt. * GO<b;, 16.00. Pa.bi.a·nfoe. Żukowa 
- W~owa.. „Fi11.t" k!."r<>Wany 
~ ~~-l!O ltyiiu.rd Cb. 
~ „ ~ _7-tia.wy", &tra-ty 
- 111 '- 'fi._ (jgłtl 

uprnv.:adzt11nie i 2abojatwo ka, Je
rze~o Popie!uazki przed Sądem 
Wo3ewodik1m w~oruniu kontyuU:-
ował wyjaśnienia oskarżony Grze
gorz Piotrowski. Skorzystał on 2 
pr~wa odmowy wyjaśnień dotyczą
cych !ragmentu wydarzeD.. jakie Hl 
października ub. r. roz:e&rały &ię 
na 011tatnim postoju za 'l'onmiem. 
Op~ując przed sądem pu11b1e& 

jazdy samochodem w stronę Wloc
la wka wspomniał o narastającym 

niepokoju. Samochód był nadal nie
sprawny i w każdej chwili. mo&liś
my 1tanąć unieruchomieni - po
wiedział. Dręczyły mnie obawy, ie 
ju:i; zorganizowano za nami pościg. 

Padła wówczas nawet propozyc3a 
pozostawienia księdza w lesie, Na
dal jednak miałem zamiar dowieźć 
Popiełuszkę do wcześniej wybume
go schronu w Puszczy Kampinoa
kiej, toteż zadecydowałem o dalszej 
jeździe w kierunku War1Zawy, jed
nak okrężną trasą przez Łodi. 

W pewnej chwili - powiedaiał 
Olikarżony - wpierw Chmiele.wiki, 
a później ja IAm 1twierd11:ilem, że 
ksiądz nie żyje, nie da.je oanak 
życia. Odwróciłem si~ i przez szpa
rę wygięte.i pokrywy bagażnika ae>
bac:i:ylem martwą twarz uiędllA. 

W d.rod.ze do ł.odlli nmochó4 zo
stał zatrzymany pnes patrol MO. 
To jesacu bardxi~j wzmocniło po
deJrnnie oskarżonego, ie byc mo
i• pny1otowano już blokadę dróa. 

I Od kontroli uchroniła ich przepu-

l 
1tka wolneco pr2ejazdu, w k:t6r11, 
zaopatrzył ic:h Adam Pietru1zka. 
W tym cuaie - powiediiał G. Pio
trow1kl - byłem jut pn:ekouany, 
te ło ja r.ablłetn kr..iędr.a zadanymi 
mu uderzeniami. Kazałem Pękali 
jecha.ć w atron~ tamy na Wiśle, 
skąd zrzuciliśmy zwłoki do wody. 

W drodze Leszek P•kala powie
dział: „Popiełunl!:o nie był iywy.„". 
Potwierd%iłem, Chmielewck! w a
'sadzie milczał. Pękala atwierdził, 
źe W. Chrostowski może 10 rozpo
znać. Pocie1załem ich jak mogłem, 
choć sam tet miałem w11,tpllwoki, 
ćzy to, na eo była zgoda A. Pi•· 
truszkl, teraz uchroni nu przed 
odpowiedzialnością . Dodałem J~d
nak, i.a „gdy by coi" to chyba nas 
uratują. · 

W Warszawieo, eo wc2<eśniej w 
swych wyjaśnienlach opisali •a.do
wl L. Pękala i W. Chmielewski, 
oskartenl niezwłocznie zajęli się 
z;acifłraniem śladów. Z mo~u w 
Modlinie P\otrow1kt wyrmeił klu
czyki „Volkswagena Golfa", zd w 
Jeziorku Czarniakowskim zatopili 
w obcią;onym kamieniami v,.orku 
więkazo,łć rzeczy, w tym takie 
fragmenty własnej odzieży, 

W t:vm miejscu oakar:l.ony a. 
~iotrowsk) kategorycznie n.przeczy! 
Jakoby k1edykolwlek mieli z sob11 
drugi worek z ka.mieniami, o czym 
wspominali w swych wyjłlśnie
niach Pękala i Chmielewski Były 
to tylko trzy k11mienie, kto\e -
jak twierdzi - sam znalazł · 1 wrzu
cił do worka już w Wanzaw!e 
Następnie oskarżony szczegółtlwo 

wyjaśnił co robił w ciągu kolej
nych dni, aż do zatrzymania. 20 
października rano został weinnny 
t„le!onicmle do 1e11. Płatka. Szef 
dopyt:vwał sh1, tty wiem eoł 11 Po
oiPłu~zre. - Chał dMn łlał- ~. 

te cbod;:i 
~iał -
jeszg~!_A. 
ca szefa, 

o I• apr;iwę - powie. 
zaprzeczyłem. Był t.am 
?ię.tl;J!~~-a i Inny zafit@-

Pietruszka - pamiętam - w p.. 
binecie siedział spokojnie. Ja ia.ł 
nie przyznałem się. że ldokolw1ell 
z mojel!o wydziału 19 pazdzieruika 
wyjeżdżał w teren, a nawet atwier
dzilem, ie samochód przez cały 
czu był na miejscu. 01tatecznia 
i;ze:C polecił mi przeprowadzenie w 
tej sprawie odpowiednich działan 
zmierzających do ujawnienia fak
tów związanych z Popiełuszk,. 

Potem kilkakrotnie jeszcze Dy• 
łem wzywany i rozma.wia.łem na 
ten temat z Pietruszką. Pod~uil 
pierwszeco u niel!o pobytu w aa· 
binecie, zadał mi pytanie - powie
dział oskarżony - „Czy Popiełusz
ko jest do odzyskania?" Tf'rn nie 
je1t to ode mnie zależne - odpo
wiedziałem. Pietruszka był poa.e-
nerwowany, Interesował się C'ZY 11:&

tarliśmy wszystkie ślady, pytał <!1:Y 
ktoś nu widział.„ Powiedziałem, t. 
nie. 

Potem jeszcze kilka.krotnie bytem 
t•ż u 1en. Płatka, Tam działał 
jut spęcjalny sztab akcji poszuki• 
wań kaiędza. Pietruszka - pa.mię• 
tam - przy którejś 1 ltoleJnych 
rozmów powiedział mi, ie Chros
t.owi;kl zapamiętał w nmochodzi. 
jakli charakterystyczay czerwony 
pr:iycisk do dmuchawy i rad1osta· 
cjię umocowaną na półce. To mni• 
nie zanie-pokoiło, bo w naszym wo
zie nie było czerwonego przyci&ku. 
r.ał radiostacja była inaczej wmon
towana. 

A. Pietru1zka zaproponąwal tak
.te stworzenie pozorów dających 
nam alibi. Wtedy zrodził mi ai• 
pomylł anonimu z :i:e,daniem oku
pu, co spodobało się Pletrua:ce. Te
raz wiem, ie było to beznadziejni. 
fłupie. 

Takt• Pietruu.ka u.J)roponował 
mi der:intormacyjne telefony do 
WUSW w Toruniu, Komendy Głów
nej MO I Prokuratury Generalnej. 
Teco samego dnia Pietruszka in
dagował mnie, by „już uwolni4 
Popieiuazke". Pytał gdzie sit!; on 
znajduje. Pow\edzialem, że we:l.łu& 
mnie „jest w Wiśle„.". Rea kcia b:v
la gwałtowna. To wywarło 11a r.i1n 
duże ~na.zenie. Od tego czasn nie 
zadawał mi już takich p~·tań. 

W poniedziałek 21 październlit. 
Pietl'u1;zka powiedział oskarżone
mu, Ż<" ksl niedobrze. Byliśmy 
1<.•id7.iani w Bydgoszczy, B!\ świad• 
kowie, jest Informacja o rysopl
sach. Jeden, podany i;>rzez Chroll' 
towskiego, odpowiadał wyglądowi 
Pękali. Wtedy Jut wiedziałem, ;.,. 
naprawdę jest tle - kontynuował 
swoje wyjaśnienia Piotrowski. -
Tego jednak nie okazywałem 
Chmielewskiemu · l P~kali. Ni• 
chciałem ich martwi~„. 

W tym czasie nawet nre pyta,. 
łem Pietruszki. gdzie jest ta , gó
ra", Powiedziałem h-lko koleg;,m., 
11.b:v dla siebie szukali alihi. TeRO 
dowiedziałem się także, te r>iam 
napisać oświadczeni!' w tel rpra• 
wie; jest ono w aktach, ocz,·wfj-
cie nieprawdziwe. • 

W'e wtorek to oświadczenie je
izcze uzupełniłem - to był r"°' 
komy wyjazd rut •rzyb:v, tak v.-te-
dy J1.ai:1i1ałe.m, Potem jut ~11 . Pła-



(Dokończenie te !tr. 2) I 
tek wei:wał mnie. Wiedziałell\ po 
co„. z. Płatek powiedzill! tylko 
jedno zdanie: W sobotę Pietruszira I 
dawllł wa m a libi, a terai się wy
l"afuje„. ~lilczaletn Potem oo'.Yie
dział. że .jestem zahzyman.v 

Os,,arżon~· złożył na8tepnie pned 
~ad m oswiadczcuie. że .iego w~z,._ 
stkiP. wyjaśnien!a złc-.lonc \\ sterl°t.
twic clo :ll pai:cl?iernika . r:.ie sa 
pelne i w iarygorin<" lub n;ę,;iedy 
mija 'a sie z prawdą. Sa to v. y
i<~mP.n ia człowiekA -· PO\'; iei?1al 
- - który ie składał w przdw1ad
czcniu, że jest morderca. Od 31 
p~ździernika naion1iast sa już w 
pełni z~odne z rzeczywistośc;ą tak 
jak ją spostrzegałem - st;,.,,·ierd7.il. 
Powiedziałem to, co według mnie 
miało miejsce, choć pewnych· wy
darze11 nie pamic;!am. :'-Togą być 
niedomó,vicnia. lecz nie ma \\, nich 
kłamstw. 

O.s!-;<i :·zvn\· \\·v ~a 4:1'.ł- c:acz·~!!o P'J
dejn,u i<'l • ć~.ahn:a dezi:1fon1111 ia.:e 
? ·dB<:YdO\\'a:1~" abv za:elefnn,:J.\var:· -
nn.'i u:\70:'en1 LB(i=::1~a okuou za nor
w":~<"ge> -- .:!•) b:,;;.::ma \\'la<ł\·,lawa 
1\L z K11r1: \\'ar~z~w.:-.!d~i. \\',·bó· 
•p.·1 :1:!!! bvt orz.~"!JB<l.l.;1~,.v,, Tr· \:t"ła· 
~:1iR ·en b'...s~~u11 bvł Cła k~. Pn·o~e
luszki na ioow~1?.nii:::~lsza n1o!·alna o
s'oja 0,1 też 1aor>\\·:i'.I ż~ oryw<.t· 
n„- m:esz.ka.i: ... .T PotJoielu.-;zko l't!"ZY· 
ma! od t"io!k'. :\":e \\·:<:!11'\ - za'Zna
<'zYł os1'arżo:iv - czv bvla to za
dziwiaiaca na'wn0.;ć cw t(>Ż za<lzi
w:ający cynizm„ . .Bi~ku'O st.wiero.>ał 
\\•ówczae: Chvba !<ię p~nCJow!e PO
mylil:k:e .„ 

©skarżori'" mó-...-'l i„t o wy"tawie 
iaką w ub. r. zNgan:zowaJ k.s. .l 
P<">oielns?.ko w \\·2.rszaw,o;:dm koś 
<' ele św .. Sta„io.ła\\"a. K-0 .... tk! El'& 
•X>nQwa·1e ~a :i.ie] z<l lecia :lus•ro
wah· - bo ;a'·i bYl zam'nr iei 
orc-an za•o~ów - wv<larzen:a zw'a
v1„~ z zaburze:iiam· · l'IOGlffzn'-m' w 
n1-u-e-s.e mi.ni0nei::o 40-lecia. C-Ta·e
;·i~lv -.:lużbowe dotyczace tei sor.a
"'" · zebrl!noe przez wyclz.:al Le5zka 
W. z St USW oskarżony przekazał 
dv~kici; cleparta.mentu Oceniał-em 
z.c.rl(a.nizowa:ii „ taki.P i v..„·,•taw·y ie· 
d„-ozna.cz:i:e: teźel; br-wiem w koś
<1'.ele ek\9Pe>nui„ s:e to co Ją,rzy „,., judZ:i to chyba naw~t nie trze
h8. t~go "-""ia<n:ać „ - O'>\\"ie<lz!al 
G. Pio t1·o\':.o.k'. 

7.:~ta \\"ien.e teiro. eo robil ks. P<>
p:elu9zko z wvmo11;ami prawor'Zad
n<>~ci. zaczęb n.a.s iuż w ooewnYm 
momen.c'e śm!eszvć. Przy tvm J 
PO<Pieh.i.„zko nie byl orzeGież sam 
- · kontynl\lowal oskarż<>nv. or~'oo
minaiac. iż choć nie darzv1 J Po
nieluszk: svmr>alia bYl mu on w 
istocie oboięrny. Irvtowalo mnie 
:i.J.t~ia~t iio - wskazał - że 
k,~:a<li: '\len nairuauł .-o rawo. łe tira
wo lest wobt>C niee;o bel'ls:lne. że 
r>1'!lw-0r:z.l\dność ie.-.t. w tY!"Z'.\"Plldku 
J. PO'l).elu9iki hkcia. 

z koiło' sr.d Po15!.ann.v.i? oo.ezvtać 
„„aiduia.ce s:e 1111 akt~ch ~rawv 
notat]{i k.<1 .T. P-0oie?uszk' z 0<.<1t.at· 
rt:e1ro ob·esu Zaui.!'an<> w nich m 
in. tek.s:v od:ezw do mie„z1;ań<:ów 
WaM~awy w tym osobno dn mł<>
dz:eżv. nawołujące do orMes'acvi
"1eZO udz;ruu w nabożn1i•tw'l<'h o 
ie<lnoznaczn'e antvpań3t\\"OWP! wv
mo\vie. 

W p.ew;iel chwiV pelnom<'Onik 
n-0-krzY'\Vcl'Lonych W ChTostowsk'e?.o 
i Jó:iiela Pop.ełu.szk; - mec. E. 
WfJnde izaprotestow.al prz-eciwk-o <>e
mu. aby notatki k\!I. Popiełuszki za
lit7:aĆ do materiału dowod<Jowe,g;o 
Talcie mec. J 01.cz-e,W\Ski - -oe?no
mocnik po~r'Lyv;dzonel Mari2nn,· 
P<J<J):el:~zko - zwrócił ....: !! do sa,dl' 
ab;I'' d okumentów tych nie uiawn'.ar. 
~1-zyna.imniei teraY. aloe zrob'ć to 
w ~t<A50wnvm m~enci!! .. 

Wnio...qkorn tym orzeciwstaw!l eie 
pro~uraior L. Pietrasiń.ski. 

:\fa,o;tępnie ujawn:ono oświa<lczenie 
G. Piotro"''\9kiee-o. ial>;e złoivł 011 
na temat motywów którymi k:ero-
11:a? s:ę w u-,r"wadzeniu k~ Ponie
łuszki: 

Kolejny dzień procesu o uprowadzenie 
zabójstwo ks. J. Popi ełusz ki 

lit ł)l'!Zebfolt m:ały M.ard.nłe. które! 
1"0?;eairały tri~ 13 ~ub. r. 
na szo.sle i: GdańSka. do Wa··sza.wy 
Raz l~cze u,·;i«wnn sad. ±e rvut 
kam'eniem wYkon.ał świadomie nie· 
Of>ln:e. a wlaści\ńe rel.M\"<> kam:eń 
orzerzru.ciJ na druga stToue 1e.1Jd;;:i, 
Sam tirzv tei okazji znaJaz1 się w 
~iebez.pie<:zeń.;;t.wie U<laiąc bow'ern 
n~et.r"Zeż"·e~o- o~es7.e~o. \V cli\.\-:l' 
g<lv ,<,amo< 11od .; e zbliial 7.bvt da
le'~o \n>ZR.<lł r.a iezdn\e BYI<' ciem
::r•. Osta'r ;zn:e i{"<lnak 1dcrcy~-ca 
„VolK.s· •agcna-Golfa'' .orninal go. 

'ł:~·.,i!:i „u:·~ę,'.-:.·w·o chioihy" Zai· 
n10\t.·&łen1 :;ie \vs:z,~lr:1111· or~eia\\·a· 
n1j nzru::,zan.a ura\\·orząd:iQ~Ci orzez 
kl"r ka:ol:ck:. Jak_ możn.a n\•2 być 
rozgoryc~onvm -- zaznaczył z pezie
iec:em -- l(dY skazanv za udz'.·ał w 
zabóiSL\11,i.e m'.lic.ianta Z Karo.>a k.s 
Zyd1 orzed moim zatrzymaniem 
miał być przeniesiony z: zakł.><lu 
karnego d-0 kla.sz.t-Oi."11 w wyni'lrn 
bEsko pólrooznych nacisków wladz 
ko9cielnych . Może nawet dziś od
pra'l·ra on iuż tam m·ze .. . Jak :z:a
cb".lwać sookói. kiedy m:mo posia
dar.ych informac;; 0 \\•SPÓiP"acy 
iednc~o z biskuoów w lalach o~rn
oaci! z !!.e:-/apo. niP n1oż!1a ~kiet~o
\\'ać za11·;a<lorri.e:1 'c: do Gtów:1ei 
Korr!:.,j Badania Zbrodn· Hi!lerr>w
"" ,·h „ Cho<l d !11 o bi~~{uoa T~na
r·e20 T .Jak mr>żna nubEC7."i" oo
"Ó\\';Y\\'aĆ mili.ciantów· z ZO:\!O z 
c::!'e$"a1)1:").w~an'l'.. 'vskazuia-c ies.'.'cze 
że .Z0\10 to n:i'.echh1ie" 4'I gesfa
oow{"v b,·]j el~:tancko umunduro\\·a
ni: oorównan'a ta•kie ~obi! in'lY 
bi.skun Ta<le1.h~~ \V .. któr„mu v;·olno 
b,·lo TO'bi iać malże1istw11. 

n.E:: s~Plh.n1.e.cne ,;;.l 1 
:;.rvu.kow .. 1\!Le byier.1 za.~tll1 ,.u. ... t.e
d')-.YO chlo-:i:'ly· \'~·O.ee "-'>.b:- I\,;>. 
l:'oµ;i=lu"';:;~ . 

l'\a pytanie sądu. co stałobv su; 
gdyby w 1vch okoliano:ściach tra.spn.-e.c, wu iaki zg1-0i.S.J..l.1 od:iomocni- U kamien'.em w szybe samochodu 

cy oskarżyaei.i ~iłl«>wych. Pr<>- stwierdzi1. że .być może szyba by cedura karna - zaznaczyi prze.,.o- nie pękła. leez kierowca mógłby 
dn:czący ilkłaidu są.dz.ą.ceg-0 Arliur stracić orientację, wyst.raszyć się. 
Kujawa - nie ;przewiiduie moż:l:i- Mogłoby dojść do wypadku. Taki 
wosei SPrz.eciwu co do czasu w ia· czyn - ocenił teraz - bylby ban
kim, w toku procesu można od- d.YtY'Z'!Ilem. 
czytywać zebrane w .spr;i.wie doku- W da1szvm cią·~ oskarżony od1>0-
mentY Decyduje o tym loll;;ka pro- wiadal na liczne s1.czee:ółowe oyta
wa<l7..enia romrawy i cale.e;o oro<:e- nia sadu. :\Tówil m. i.n.: zam'erza
su. KPK orzewiduie iedvnie, kló- tern oozbaw;ć wolności W Chro
re z tych do!mmeutów mogą bvć sto\\".;kie!!o j<;<ivn!e na k'l'.rn !l'o<lz.:n 
u.jo.wnione na rozprawie l'rz-eba , 'aiwYżei co ~ana. W chwile: oo 
byio o.'.ę,gnąć do <u:t su~awy, aby wy-!wcze„'1.1 Ch:·os.tovw.kic'"o zoba
wykaz.ac. że o.;;;.a:lony n\e móv.;1ł czvtem. ż-e oodnos: s!e on z ziemi 
o:-awdY. \\,,.kazuiąc na swą otoiet- IV nier'.vszvch dn:ach ~'.e<lz'•.\'a. 
:io~ć .\~-Obe~ osoby Pop[elll6Zki. Te- t>O zatrz.ymn.niu mnie pn.wie<lz'ałem: 
raz gody G. Pcotrowski sam orz.Y- że uiawnie na'n·hm'a.<:t w.s':Y&bko 
znał. iż w rz&zywi.;;toó.(:i byto ina- jeżeli tylko be<le miał J<,\'arancie 
cz.ei. wnio.sek -pełnomocników oskar- te ci. któt'ZY ze mna 't\·.;;oóloraco
ŻY'cieli pooilkowych le11t 'lui bez- wali! .. n ·e To.s+.aną tioc'iagnieei do 
przediniotowy. od1Jowie<l;:i alno~~:. Chodz]o m; o 

NastE?onie o.skarlon.Y odpow'adal rat-0w<i.rde Pękali l Chmielewskiego 

DELEGACJA PZPR lJ BA13RAKA\ 
KARMALA 

Przeby,„ająca w Kabulu na uro
czystosciach 20-iecia Ludowo-De
'11Ókratyi:;Z.1C'j Partii Afgau,~lanu 
delegacja PZPR z członkiem Biu
ra Politycznego, Stanisławem Opa!
ką, została przyjęta w środe µrzez 
sekretarza generalnego KC LDPA, 
przewodniczącego Rady Rewolucyj
nej, Babraka Karmala. 

WIZYTA DELEGACJI RADY 
KRAJOWEJ PRON W WIETNAMIE 

Na zaproszenie Komitetu Cen
tralnego Frontu Ojczyźnianego 
Wietnamu, z kilkudniową oftd~l
na wizytą przyjaźni przyb} la do 
WRS delegacja Rady Krdjowej 
PRON z wiceprzewodniczącym Ra
dv Krajowej. wiceprezesem NE 
ZSL, prnf. Józefem Kukułką. 

POLSK\ :ms.T.\ SPEC.J..\L, .A 
NA 'GROCZYS'l'OŚCl 

ZAPRZTSIĘZENJ:\ PREZYDEN'IA 
:NIKARAGUI 

Na uroczystości zaprzysic;żenla 
prezydenta Nikaragui przybyła do 
Managui misja specjalna PRL pod 
przewodnictwem prezesa NK ZSL, 
wicepremiera Romana :\Ialin.:iw
skiego. W skład misji wchodzi t;;.k
że członek Biura Politycinego KC 
PZPR prot Hieronim Kubiak 

RL!SKOWSCHODSIA 
INICJATYWA KłlEISKY'EGO 

B''łv kanclerz Austrii Bruno 
Kreisky na konferencji prasowe:j w 
,\bu Zabi (Zjednoczone Bmiraty 
Arab!>kie) poinformował. li; opra
cował nowy plan rozwiązania kry
z. -su bliskowschodniego. Jer;o kon
cepcja )est kombinacją czterech 
wcześniejszych inicjatyw pokojo
wych: rezolucji nr 242 Rady Bez
piecze1istwa ONZ, propozycji ra
dzieckiej dotyczącej zwołania mi~ 
dzynarodowej konferencji pokojo
wej, arabskiego planu pokojowego 
z Fezu z 1982 roku oraz planu Rea
gana io: września tegoż roku. 

AMERYKAŃSKA Z.\ .KONNl CA 
PORWAN \ P RZEZ 

KONTRREWOL'GCJONJSTOW 

Przc>ciwnicv rzadu sandinowskie
go przeprowadzili 8 stycznia kil
ka ataków. w w:milrn których za
mordo'l'•ali l:l osóh cywilnych i u
nrowadzili 10 inn~·ch w tym a rne
ryka1iska zakonnici;' - poinformo,. 
wała "' środę radio nikaraguań
skie. 

P ROCES W L OS ANGELU 

Krewni pasażerów japofuikk1l, 
80 rn1n z1 0 których odz.ir,<:kanie na pytania sądu zmierzające do Nikt mi takiel g-warancii Me chc'a1 toczv s'e oroce,5 przed sądem. zde· wyiasruenaa rozb'ei.n~:. iakie dać. bo - oczywikie - n~e mógl oonowa!lY<'h zostało w ka,•i"'° kurii POW&taly m'ed:zy tym co no-w:e- cze!!<"Ś taide:?o zrob'ć. Póź11ie1 - a are\·bi,~kuna Henryka G Wv~mi.al dzial w śledzt'l\i-9 op:.sem wyd~- wioc''!<lem iuż wt.ecty o a:·esztm\·a-"n r·:·g.~:ia "'ci!!ania gdv ~afadario rz.<!ri or7~stawionych przez L. Pę- n'u m<)jc\1 cwó--h DO<lw!a<l11v('h -z.,,."0 •11 bezo!·a wn'e za g~rn ·e'.ei k\\"O- k.alę i W. Cbmielewsk.e~-0 .. a . iei<o <lo>Joti-'·:-ile'11 s e matactwa. Wskazat~·„ Cn.!·<><7.n:e limstza ,~ie zalpglo· wla..sna r-elacją. Stw•e~·<lZ1l ze o Iem Pn. 7,~ wri:ucilem .T. P0oie-4-c', oo<latk0w„ Koćc'r>la na 8,1me I wielu faktach nie mów·:l w śkd:z- lu.s,i<ę <lo W .<lv z mo~tu w T0rukilK·vJ7.'"'< e~i1.l m'lio:ió'v zl - mó- tw:e w obawje o n:ewla4c·wą :n- ni n. 

\\•'! d?l(>i z cora' w!ek.s?a !('I.volto- teroretacię joego wypowiedzi .. O pe
wnoś".'i~ n:>k<>rżonv .Tak t<> <X"enić. wnych faktach - Powrnclz1a! -
•koro <'o - kwar!al - a uamiet'm m!lczalern w 5ledztw:e z P!'emedy-
01.oitatn:e d11ne - Kośció! rzym.sko- t~cia.. np .. nie uiav.mile.m kon~P
katol:('k' ''" Po1<oee o'r7.YTI!Uie w c11 szantaz:u k~:e>dza w1adorno9Cia
ramach tr,w .. Pomr>ev dla kok'o- rn; o z.<lefraudowan:u zdePO:lowa
lńw ·\\·sch0>:in;ch" 470 tn dolarÓ\V n:rch u n)ee:o nien'e>dzv P<Xlziem
Jak rno2:11 11 wyst•mować 0 rn'.t1;i ruel ,Solidarnoki". Bal si~ - dak 
celne a e11 w · tłt.Jcle n· e'nal!! w-0a.le -oowiedz:al - :ie wówcza" śledztwo 
kwotv rz~u :JO mln 7? w l!IVtuacii potow.v .sie w kie~unku szuk11ni.a u 
ir<lv ul!!i takie <lofv'C"-vtv 1'3.mocho- mnie motyWac\.i !'. na!lsowych oo

którzy ponieśli śmierć w nutęJ>
stwie zestrzelenia nad terytorium 
radzieckim południ_owokoreańskiego 
samolotu pasażerskie~o. wniesli do 
B'ederalnego Sadu Okręgowego w 

PL . .\NY NOWEJ PODROŻY I Los Angeles akt ·oskarżenia prze-SERR.ETARZ.\. GF._NERALNEG O ciwko rządo't\·i USA oraz poludnio-
ONZ wokoreańskim liniom lotniczvm 

.,KAL". O powyższm poir.formo1va-
.Rzecznik Organizacji Nurodow la w środe japońska agencja pra-Gn• be:i: ir:<'1' "~ci' A. P'e•ru5z;,:i Z.1e<inoczon:1 eh pomformowa1 we so11·a Kiodo 'l'rushin. oskarżor,~' f)Qdjp1bv s;e tvch sa- 1 \\ tmek, że sekretarz geni=nllny 

mych dz:Rlat'l' - Z c<ilą n·?wnością ONZ w końcu st.vcznia wybiera 
ni€ - {1<h0·.'·'f'<lzial G P<.()'ro\\·,~ki się w kolejną podróż zagranicz
sa<lowi. l'\lt> bvłobv to neszta mo- na, tym razem po krajach Azji 
żl'we rhoćbv ~.e ~z5(lędów fo•-mal- poh1dnio\vo-wschodniei i regionu 
nych X:"' moglem nr>. wyi<>ehać 7. Pacyfiku. Podróż potrwa li tygod
Wa,·szaV."'.'' i<dz'n~ dal€l : nróbować nie. 

dó~v ; 1nn'·~h ł!rbrkulów luk\411.l.'l<>- r>eln1onesm czynu. 
wYch · Sad zwróci1 sie do oskarżonego. 

„. by roz.w'nal także niektóre wer,~ie 

io uirz~-mywać w talemn!cy orzed 
P1„cl-07.onvmi. 

Do dnia za~oznan'a sle :r. eksp-er
·vza ori'>t Bv:·<lv - ko'1'vmm\\'rl 
G. p;r>tro\\·.:;ki - bv!em 'Or?e~rn„<>
nv Ż-? '"'~!em 7.•bóica. Wic".lz;aJem 
7.p \VrFuri:m 7\vloki i ~1·:n.~ar1.vlem 
to 7.<" !'1\\"n.;rn; d1'alan!am: "'vd~wa
lo mi •'e ">:P z~<l1Jprri, k·<>ię<l~u de>..•Y<' 
s1l!'t 0 t1d" 1'"-e"'·!=ł nał1{a " na"'eunie 
cio<v rr:kn. P" W\'n'ke-eh '>E'k<'ii 
7•\·JM; z,·0h'lo mi .<.;e troch" lżel. 
A dh<"7.f"!o? - d()o("'~k~l .<.ad 0,kar
żr>nv 11·~h"ln ..,·e NI i;nrec 7.0\1·a.nia 
tego occzuc' a. 

Jak można bvlo zach<l'\'\"11~ 8'00- swvch wcześn\ei zlo±onyeh v..,,·iaś
kói. gdy nawet s:z!;:oly okuoowano z nień. Dla sądu niezrozumiale o
podeot.anie·m ora\\,"a„. A orzecież kazalo s'e nti. stwierdzenie oskar
\viedzieli~mv iakie chciano stosować żon~o że iednvm z ele•nentó'N 
metody ,,-vehowawez~ W~ród mlo- ewe:irnaheg·:> l'Zantażu k-;iedza 
cl?.ieżv szkolnei : kon'9Piracja, pseu- mial być „7xfradzony maż" Pt„le<l 
d()n~my na<"lrói n'enawi"'ci d-0 sadem G Piotrowsk; wyiaśnil. że 
władz . . PodobniP bylo w t~w dt1sz- m'al in formacie o bl's.kich s•,,.~u;i
oaste~-stw'-e a kaclemicklm Czv moż· ka.eh J POI!> elu-szk: z ~wna ko
na zach01Wać 0<boie nolić · kie<lY - bieta. które1 na"2lWi3ko zn.a.. Bylv 
n.e o!!ląda.ia<' sie na przeoisy i 1>e'i J>O<le1rzenia - ln.dae:owal sad 
wymae:ane zezwoleni11. _ wimoEW· - te o.skarżony mla1 oowiaz~n'11. 7. N, ~\1·no 1"'"'em w '"'i ~~awi"' no niele~alniP obiekty sakralne klerem To 1a wfab~e - nowie- - pr•w'~'lzial Pi-o'r<'•\\"<:k· -- w·in'lv w czasie iednej z ulicznych manife- dział O<'łkarlonv - w '!l-e\Ynvm <>- Także hólu ma11d. 1,1ń-ei n'kt ni" stacii w Gda1~sk - POwledz'al - kre.s'.e Po t~trZ"tllan"iu z• ~t~nawla· odda już syna„. Nie śmiałbym uiawniono Ż!' ra<ll<'oitacia t><>dTec<z- Iem -si!l czv o-zvo:i<idl,'em A P:e- 7'l'C~·~1 a n:v_.,;ć la o wvb~<'zan'" na znale?iM1~ u lennt>!(<> i uczes'- tru.~7.<'(' !1'~ tl'ł.<l,17s'i~mv '.".~ n•-7.e- B··~ 1:11i<' mi ;1.·~ e?a."ami' o~P··~k~~u 
0 :ą,ów 7.ai§ć ulic~nn-h utnnnvwafa dzie Na to n'.(' mi11"1'l 'c<ln~ 1' <'!o- abv 7;,·ć W'~l·1 lu<lzi „kazal""m n11 tnC7llOŚĆ z rad'o<rlacia centralna wodów i te mv<l ·''-'"bko o<l·?.11<':- ri~ ·n'~'l'"' S' 0 b'o <0me::r(} za~ -- na 7.'l:Oidtii~c 11 «ie> n• .-i]„0;>'1·; kr>~i'I-- lern - ~·"·;e:·czil. 1 "'m""rć n·"·'ln:i Wvro~; ia·:ti 7.ana<l-la Ś't\·. Br;rl!id;-', u. ks. Jan1rnw k.ie- - ~ · ' 0 

" '<>i .-;al; - U"W.ed''Rl '\' zl\-!O. Przv nkazli 'nnv<'h nvta1' sa<h1 ''r>ilc-,,,,.„,11 o""'·"'"Ż<l"'v - it17 m:i·,_ W na·~7.a orace wkladalśm:v i.v'e- Pr·zo.-,•aiacvch w o!ci.<lvm 7.\\-iazlrn "i.o <'o~ie'!'..'" .Ta 11ma,..k·m Hl !'aź-lt> w·v-,~ilku_ is „am oracowa1em z ze w<-uólo,:rnrl:onvm;. P'c'„<'w<<' dz'e~;i;1rn „ ~m'·0-r ('vw'ln<i ;~„· " nai\...-yt_,,a nao!'i& m<'Żn.! też oowi>e- Dr>Pr<>6il o .skonv;:'ani„ r. o'"~Wa "''"1" lfo-«7'1 niż f'n-<'zna Pr7.vchv-dz:eć 75 ir<">nilem tu<lzl - l!<v;vch c-dnio\\''• wvisfo',,.1\ -•ó··~ ~o..i>:!ł,·bv hia<' ~'e do T'ro~bv "~k,,;...,„,o!!.() pod't':ładnych do robotv. A tvm<'z.a- w L. Peka1e ; W Chm'el"\\".<k'e<to 1<~< 7~17" „;1 1,0 „•v'ltt<'Wan:e TW0Cl'
"V'm ~re~d-v na,..,.vch cl•'•la1\ bvlv n11tomi9~t ob.«rernie onow:«iz'~I 1a- .~n ,1- c„·nr'e'c 10 bm. (P'\P) 

JANOS KADAR SPOTKAŁ SIĘ 
Z PRZE\\ "ODNTCZ.\CY:\I 

K ONFERENCJI EPISKOPATU 

Pierwszy sekretarz KC WSPR 
.Tanos Kadar spotkał się w arodę 
w parlamencie węgierskim 2 orze
wodniczącym Konferencji Episko
patu rzymskokatolickiego na Weg
rzech, kardynałem Laszlem Leka
jem. 

Obie strony wy1 a ziły zadowole-
nie z uregulowania sto.,uni;ow 
między państwem 11. Kościołem 
rzymskokatolickim. co służy dobru 
aarodu węgierskiel(o i sprawie po
koju ria świecie - poiufortno\vała 
ag.encja MTI. 

KOLE.JARZE WZYWAJĄ 
DO STR u1n· 

SOLIDARNO:;;crO\' EGO 

D1\·a z.wiązki zawodowr i:rupu,lą
ce pracowników brytyjsl:icli lrnlci 
- Związek Zawodowy Mit~z:rnis
tów oraz z,viazek Zawodowv Ko
le.Jarzy - wezwałv do przeprowa
dzenia 17 stvcznia br 2'1-godzinoe
go strajku solidarnościowego na 
znak poparcia akc.ii strajkowej bry
t~'.isklch górników. Strajk ko!P.ja
rzy ma objąć na razie W) brane 
region:i• kraju. 

• N&sze nmochody (mime idlneJ 
światowej konku rencji) rn~.idują 
ciaglc nabywców za granicą. o~ta 
tnio wyek<>porio'lnino do Auglii 
„Fial~, i2a11" i „Polonezy". 

USA WEZMA UDZIAł. 
W NEGOCJACJACH 

EGIPSI\.0 - IZR:\ELSKICR 

Departament Stanu zakomunlko· 
wal we wtorek, że Stany Zjedno
czone wezmą udział w z:aJ?lano
wanych na przyszły tydzien ne
gocjacjach izraelsko-egipskich w 
sprawie r-ozmieszczenia międzyna
rodowych sił obserwacyjnych na 
małym odcinku wybrzeża w Ta
bie. na południowym skraju Pół
wyspu Synajskiego. 

WPROWADZENIE NOWEJ 
WALUT Y W P ERU 

Zwiększajaca się z każdvm dniem 
inflacja w Peru zmusiła wład:i.e do 
wymiany pieniedzy. Wprowadzono 
te?. nową nazwę waluty - inti -
od boga słońca Inków. Wartość if!d
nego inti wyniesie 1000 solów (do
tychczaso\\·a waluta) Do 1990 tnlr.u 
nastA.pi całkowita wymiana v.11.lu-

I 
ty, 11 sol zostanie wycofany. 

ROZOZJELF.NIR BRACI 
SY.JAW'liJC'H 

W miej5cowości Baton Rouiie w 
stan ie Luizjana przeprowadzono e
Per.acie- rozdzielenia bl iźniat ~yia m
skich Stan zdro\\·ia dwóch opero
wanych chłopcó"• określa SIE' iako 
ustabilizowanv T)z!rci zrośniet" by
ły mostk'ltni. ~k nie miały wspól
nvch ważniejszy·rh oriranów Chł<'l?
cy będą 7.dolui do normalne~o zy
cla. 

Udaremniono 
·przemyt złota 

N.a orzeiśc:u rranicznym w Me
dyce - udaremniono, ostatnio prze
'11Ył znacz.ne1 ilości z.lota Dwa i 
mie.,.""Zkańcv tomży ~4-Jetnl And
rze · C i ie~o •<'>wiesnik Stanhsław 
K„ uda iąc:v sie sHnvichod€'111 mal'k• 

Xa W'l.:o'"ek oh~".lń<'.v 
@ąd za;·ządz.il koleiną 

ń.S:karione-.q-0. 
pól ;:cxizi:l.na 

1 

W erwattek w I..ondyn:e tirzed· 
•aWiciele oięciu wielk.:ch trancu.s
kt<:h i anl(.elsk.ich firm budowla
•1v;:h ood01ssl1 o~olokól 1v soraw.e 
budowy tunelu którv ma oo!aczvć 
Francie z \Vi-elka Brytan:a. 

Wecl!uit wstęon:vch obl:czeń orze-
1\·1duioe sie iż orzeds•ewzix;e to 
oow;rno być atin;;lizowane w o
ltreS'ir o:ęc'u la.t Kosztv budo\Vv 
~zeC'Uie się na ok 4 m'liardv r 
t.ó;.v .<:Z.t-erlingów ~rodki n.a ten cel 
maia by: zl(romadzon-e m in . oo
orzez snrzed~ż a.kcii. 

N z: załadunek •a mochodot\ w 
Porci~ Gtl)-thkim na ~tat<'k .. \ uto
~tracla". 

GAF - JAI\L'SZ rKLEJL\\SKI 

Fi"t ł25n'" na Wein-y zadek.laro
wal' l){.><)cz,a.., odorawv ce.lnei 'W'l'
wtn wyląc:>:nie dirobn:v<:h orzedm!o
tów wiezionych iako orezenty. rch 
oświadczeni.a nie wzbudziły iednak 
zaufani.a celników którzy przepro
wadzili kontrolę O<SObisla .tu!"Y'6-
,6w" Zna l~Joo-0 uk:rvte u obydwu 
nO<l odzieża wvroby ze zlot!\ . m 
!n. bransoletki J obrączki. o !a~ 
n.ei var'<>~~; 840 tye. zł. - (PAP) 

Po o·:ze:'\\ ,P o.:-,,a,żo:J)' n;es-00: 
Ąz:ewa:i.ie r.lożrl p:·zed so.dem o
św·:a.O.:::zenie. nrzYz.nal. :ż w istocie 
- '!\·brew ternu co wcześn'.ei DO<l
h-re~lal - iego osobk~ty sto<runek 
do ks. Popielu.szk; nie b;-! iak to 

RENATA SAS PISZE z 

,~-.~ st ,,_ 

•W.'#~ • 
MOSKWY 

~Io.ie leningradzko-moskiew„kie tournee końctY 
„Bolsz:oj" Jak iu:i: wspomniałam, w d wu poprzed
mch relacjach. wraz io: grup;i. dziennikarzy, tut. 
l) r<:Prl świetarni. miałam okazję przyjrzeć się par111;ce
nom .t\takujac kasy i administratorów t•e1trów 
dzieli ! iśmv sie na małe· grupy, by zwiększyć 'sznn
!f' zdob.vcia biletów Sforsowanie moskiew"lkicge 
Teatru ~\"ielkiego uważane iest za szczególnie trud
ne. Nie ti;ż przed spektaklem. jak to zwykle. lecz 
w samo południe. gdy otwiera ia kasy, podj~liśroy 
v.·ięc działanie. Udało sie Dostaliśmy kwitl'k u
pnważniajacy do wvkupienia biletów 

pojone rocyjskł!!ll. klimatem dziel& Riepina., ucho· 
wane na płatnie witerunki tv..an.y wielkich: Pu-
1zkina - portret na ma)owany przet K1rieni.kiego 
- i Dostojewakiego - pędzla Pięrowa - zwra
cają uwa&ę, a i przez aamych wielkich misi.n:ów 
literatury uznane b.vły za najlepsze, jakie im na
malowano. Ale spacer po aalerii wymagałby dłu
tiego opisu, więc jeszcze tylko - zostając przy 
muzealnych zbiorach moskiewskich - wspcmnę o 
\lluzeum Sztuk Pieknych. Należy mu się uwaga 
nie tylko ze 'l'nględu na rangę prezentowanych 
dzieł (wspaniałe malarstwo 7.achodnioeuropejsk;e), 
&le także ze względów czy~to l'ldukacyjnych. Są 
tu bowiem kopie rzymskich rzeźb, c!zieł, be:i: kt6-

wiite wteruem' m6wl!\ bohaterowi•. :Abs<>lutne pod· 
porządkowanie muzyki atylowi poezji 1pra wia. że 
częściej słuchamy dł1fgicb recitatiwów, niż właści
wej kompozytorowi, bogatej w nastroje l pełnej 
v.•yrazu muzy.ki. Ta próba mm:ycz111'>go zapi5u wier-

akcja pery • dwu kompozytorach, wchodzimy w 
cudowną. ogrodowo-pałacową. scenerię „Jolanty" 
P. Czajkowskiego Jeśli nawet wszystkie inne war
•twy inscenizacji byłyby zawodne, to dla umej 
1cenografii (N. Zołotariewa) wart.o ten spektakl 
obejrzeć . Mówiąc najkrócej, zadbano tu o kaidy 
detal, al.aranność z jaką zbudowano najodl„glej
sze plany, smak, kolorystyka wręcz imponują. W 
tej malowniczej scenerii słuchaliśmy prawdziwego 
popisu wokalnego, czyniącego naprawdę wzi usza
jąc;\ opowieść o niewidomej królewnie, która od.
zyskuje wzrok. Nie odkryję niczego nowego, ale 
te:i: nie mogę pominąć taktu, :i:e artyści wy&tępu
jący w epizodach bez: ryzyka mogliby zająć roi~j
sca wśród głównych wykonawców Na tle wspa· 
niałej Jolanty - L. Kowaliewej I innych - sam 
wielki J. N!estierlenko - jako król Rene (witany 
hucznymi brawami) był gwiazdą wśród iiwiazd. 
A do tego •piewał cb6r, jaki niecz~sto można ały
szeć. 

Teraz można już westchnąć· szkoda, fe ni~ grsj1, 
niczego z wielkiej kll•svki rosvjskiej, a tylko o
perową składankę: „Mozart i Salieri" Rimskkto
-Korsakowa oraz „Jolante'' Czajkowskiego Trafi~ 
liśmy na kilka dni. gdv teatrv przygotowywały 
~ie do wielkiej prezentacji kulturaloei .• Mo!łk!eW• 
ska zima", na którą to zjeżdża1ą do stolicy llcZ?i 
"vielbiciele sceny Ale bilety już w kiesio:enl, ml'Z• 
na wiec ruszyć w l\Ioskwe 

Nie wiem. któremu miastu bardzie j 11.it jej 1łu
~:V zima A śniel! pada! wówczas ucymalownkzo 
i td,·bv n ie błoto. można b:v spacerować ·w nit>s
kończooość 

W proeramie naszej wyprawv nie bvło G"ll'rll 
Trietiakowskiej. alP udało si<' tam jednak wpro
'l'l·adzić nasza ponad 20-o"obowa grupe Warto chcc'
P" zcrkna,; na ma lv rra(!ment 7.biorów galt'ri', li
czacej r!'Zi/; ok ;;o tys dzieł. lmarzac:e' o rczbudo
wiP. alf' nr~eznae:mnv do te)!o celn teren. tu? nad 
rzeka.' zdaniem fachowc6w. nie bard?.o Md&je ~:ę 
n11 tego ro'1za iu nh;t"kt. wlec rozpn('zecie in "<·?~ty
rli. przPdłuża sl<'l Tak!P.1(1'.1 ll!bioru tkon :iak Trie
tiakowska n~e ma 7-adn" mui~enm Oczywiści~ na • 
.,...ieksze zacie1..:;nrh1i" w,,.budzs Rublow - ;„~,., 
„~wiet11 Tróica" odnaleziona l'Od 8 wars1rwa ml far-

""· Praktvetnie cała historia rosyjs!de~o m al8ratwa m:a tu swoja hogatii i ~rektowna dokumentacj~ . 
Melo,.,11ne ~ r.ut.Ą ~onH ebru:.,. J'ledotow a, ,,.,.._ 

rycłl tr~dno k:nta?'..owa~ l>O~~cl.e • h!storU aitukL 
I tu właśni , w muzeum, odbywaj~ sie lekcje ma
li\ce tylu chętnych. że trzeba było wprow.tdzić 
specjalne abonamenty Takie lekcje w muzeum. 
jako stała praktYka, to istotnie cenna możliwolić 
przygotowania do odbioru sztuki. 

Ale zostawiws.tY dygresje, pora jut do opery Z 
daleka widać dobrze oświetlon• kwadrygę Apolla, 
wieńczącą wejśeie do Wielkiegtt. Na widowni trud
no wyµatrEeć choćby jedno , >lne miejsce. Wie
czór zaczyna „:'\.fozart i Salier ·. ':'a opera mi.iła 
'?.'łaśnie swoje 129 przedstawienie od premiery w 
1901 roku I 96 w realizacji sprzed 8 lat. Rozpisa
n:r na dwa głos.v utwór nie nalety do najpopular
niejszych, choć powstał u szczytu tw6rczaśc! kom
'POJ:rton, kt6r:or, łttk jak wielu innych w l"łO e
J;>OM, był u!aseynowany poei:,_ Pu«zldnL Jego 

• sz.a, poddanie sie wielkiemu Puszkinowi była 
przez współczesnych Rimskiemu-Korsakowowi u
znana za dowód. "''łaściwego stosunku do mis rza 
pióra. 

„Mozart I 1'alieri" - z:waiywszy h·lko na rei.~
cje V."idowni - ma dzis szczególne znaczPnrn jako 
dokument 11rtystyn.ny tamtych c?.11sów, dostni:ua· 
jąc emocji, z:a wartych głównie w Iłowie, choć mu-

1 czna Interpretacja utworu ma 1woje imakomi
te dzieje Pierwsz, ~'' Salierim w inscen·zacji mos
kiewskiej i petersb.,1rskicj był sam Szaliapin. • w 
Moskwie rea lizo\• 'ił tę operę Rachmaninow Te
raz. pod batutłl R. Wartaniana oglądaliśmy (naz
byt długie) dramR tyczne sceny io: Puszkina na mu
zycznym, bardzo 1;\araunie przygotowanym tle. s 
interesującą rolą S Sulejmanowa jako Sal ier k'go. 
Odnotowuję t~ operę z tym większą uwagą, że pew

nie z11 jakiś czas obejrzymy w kinie „Amadeusza" 
\'!. Formana, wg s1.tuki Sbat!era (prod USA-Ci';RS). 
Zapis nienawiści Sal!eriego do Mozarta, dramat 
wyrobnika 111.rdz'lcego prostactwem, a nnlertelni• 
zazdrosnego o geniusz Mozarta w filmowym wy
d11.niu już okrzyknięto ddełem rewelacyjnym, wie
lowarstwo'?.'\"ID. Poczekajmy zatem. 

Z mroku czterech kian, w których tocz:y l'i<!I 

Ta „Jolanta" (pod batut!\ R. Wartanfana) - 369 
tnsceniz.a.cja od premiery w 1893 r., a 139 od rea
lizacji w 1974 ..:.. w odczuciu pol~kiego wi<i.z.i, o
czekującego pomysłowości inscenizatorów. praw
dziwego widowiska teatralnego. miała jednal< Ut
sadnicza. wadę. Było to wspaniałe, ale tylko 'od
śpiPwane przedstawienie 1>.' efektownej dekoracji. 
Poniewaź wizyta w moskiewskim Wielkim była 

li'dnak muz:o-czną ucztą, zakQńczmy ją szampanem. 
A trzeba dodać. że we wszystkich teatralnych bu
fetach nietrudno o niego. Wzdyehajac wif:c n:i.d pu
stka bufPtów w łódzkim Teatrze Wielkim, w 1rt6· 
rym na wet premierę moźna uczcić t.,_.lko c:i"nk>i 
kil.Wa lub lepka mieszanka WodT T, sokiem trU5-
kawkowym, opuszczamy t~atr żałując 'ednak. :ie 
nie udało si~ obejrzeć nic z i.elaznego repertuaru, 
z tfozycji latami P<>zostaja,c:vch na scenie, tak jak po
wiedzmy „Borys Godunow". cz-:; „Jezioro łabędrit"". 
Ale balety najczęściej prezentowane ~ na s~
nie. w Pałacu Zjudów. A tam akurat była prr.„r,...... 
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WYPO,VIEDŻ MINISTRA· 

Indeksy dlo nojz olniejszych PROF. BENONA MISKIEWICZA 
Stalo sil'; jut. rlobr,_ tra(l,vcj11. ze przy rozstrz~ gau1u \'iPl!l nurtu1a,cyeh apołe

cz<>nstwo k\\'F'Sl ii, rz11d poddaj" je konsultacji Tak \i ' ło w przy pad ku llpraco
wywania nov,,yęh zasad przyjęć na st•1rlia wyż.sT.e. O kon1eczr1ości zmisn mowi
lo 5ię już bP7. mała od 15 lat, ki„dv to w.prnw;il'l7ann „tymcz.asnw!"" 7.Rło7.Pn1~ 
kwalifikowania i;!uchaczy do uczelnl. Stal" doskonalon,., t.>n system. s]P m11H'> tn 
budził on \\nili k<'ntrowersje i \\'l\tpl'wości. 

Sr.ef rPsor\u na11ki. ~r.knlnidw11 w:v7s:r, go i t"'rhnikł post~n0,,.·il k.olf'>jne propo
now;i.nP zm1~n;· "' ~,-~temi" przyjęc' na ~tndia pndrlRc s:r,nnkiPj knn~ultarji ~po
łPcrnej () irh "·vnik.och pninfnrmowsl m1111~t„r prnf R0 non :'lfi~kit>wkz. 

Problem rekrutacji na 1tudi.!. w~ żsi:" 
- powiedział ~ :z:najduje aię od l:it w 
orbicie z11 interesowan całego apoł9czen
gtwa. Niemal każdy obywa.tel naszego 
kraju ma na ten temat okresloną opinię. 
Sa, one często hardio rozbieżne, ii7.cza&ól
nie jeśli chodzi o określone przywileje, 
które mieli dotychczas niektórzy ka11dy
cUi.ci na pierwszy rok stud10\\. ,J edm u
\1·aiali, ze tqeba je utrz~·mat, a na 11 et 
rozszerzać, inni chcieli lil<wido\\'ac. 

W l!l83 r podJGltsm .v µ1erwszą loL<; k.lJ1-
sultacj1 n ograniczony!Jl charakterze U
cze~tniczyły 11· n ic,1 prz~de ws1»Sll' llll 
srodowiska uczdHi<rne Ljzyskanc wvnik1 
niP dal:-· nain dosla\e~znyc'·h podsta,\ do 
podjęcia decyzji co do nowych zas<d re
krutacji. .Jedni twierdzili, iż nalei'~ 1a
chować różne preferencje, inni, 1.e na 
studia powinni hyc przyjmowam \\'ył4cz
ni1t najzdolniejsi, bez jakichkolwiek pre
!er„ncji. Nie było więc możliwoś,:i wy
~ondowania, jaka część spolecze11st v,,a o
powiada się za ktor,·mś z tych rozw1a
Ta11. I stad przez cal~ 1984 r. prowadzi
! ~m'' szersze konsultacjo na tPrnat za
ul reJuulacji do szkół \\'yższych. W po-

ło,,.·i.- ub . r założenia zmian \\ g~-,temie 
prz~·ji;ć na studia opubliko\\'ała calR pra
!!a. ::'\~ łamach kilkudzi~sieci11 dzienni
ków i tygodników w:--clrnlrn\\'ano też an.-. 
kl~t~. której celem bYlo zebrani<' op1n11 
~ td sprawiP. Cz.,·telnic:-- nadPslali kil
kanaśde ty'i<:c:: ndpowiedzi. \\' 11,; du
żyrh zaklaclach pracy na zebraniach oma-

wiano te problemy. Uzyskano też ~.5 tyL 
ndµow1edz1 w specjalme opracowanE<j an
kieaie aocjologicznej. Swoje opinie prud
sta w1ly tez ::iocjalistyczne Związki Mło
dzieży„ Krajowa Rada Nauki ZNP, Rad& 
1;1owna Nauki i ::;zKolnictwa Wy.lsi:ego, 
s;:kol.Y różnych typów or&z kilkadz1e41ąl 
1tz<'lni. Zebrano tei wiele opinii pi~em-,,_,·Lh Jril< I tell'IOlllCZnych. 

z„brane rnateria1v n.e stanowia mgte
rtalu 1.amknincgo, ·nic 1.os\1rn1e 011 0010-
1.ony do 01.uflad.'. l'owlllalismy how1rm 
1.cspol, ktory podej1n1e irn dalslą, pogłę
biona analiz•· 

Ob<'cnie \\;ydane za od.V rekrutacji do 
~dwł wyzszych obow1az,Y\\ ać b~di! pt·Lez 
jeden rok. Pomimo to zawierają one 
j117. wiele postulalÓ\\, które powstały w 
rezultacie konsultacji. 

W wyniku tyc.:h koi!sullac Ji, morna juz 
dziś powiedzieć, że wyłonił i;ię JCdr.oli
ty pogląd podzielany praktycznie pi zez 
wszystkich. 7.~ na 'tudia mu zą do\tawać 
~i~ ludzie 1111jzdolnie,j>i, najll"l'iej pr:t) go
lO\\'aui. ktorz,• potrafią, s1iro~tać wymo
~om •zkoly w~ ŻiZCj. Drugi element, ktory 
\\'vbi,ia sie na czoło w konsultacja.:h i 
któn został 1astosowanv \\. zalozeni11ch 
loboru na studia - ktore obowiąLywać: 
bqda w najbliższym roku akadern:ckim 
-· to systematyczne odchodzenie od rót-

11eito rodzaju prerer~>lr.ji, jakie do tej po
ry obowi:nywal~-. Równoc:r.eimie jPdnak 
wysuwany b;·ł pow~7.ecbnie w dyaku1ji 

p()ł;!u.lat równPgo &tariu v.sr. •stktrh !<a 1 
dydatow ubiPl(• jąry~h się o indeks.. :::ią
,zę. t1. l ,\\i 1•11 SlCZo>gu!lllP. gii;bo'-u " 
.isatlach 11a:1. g•> u:;troju socjahsl , 1·;11r

l!U. za\\arty jest w odpowiedn1in z;.p1si" 
Konstyi11cji, zapewniającym pra\\O do 
nauki. Co prawda, k~zlalcerne w ~1.kolP 
w1ższej nie należy do pod~tawowego '· :;
kształcenia obywatela, s4dzę jednak, ze 
w przy, złości tn:eb& będ1.ie zadbać o to, 
ab• ten naiw:vitszy 1top1en w 1>ystemie 
edukacji narodowej jaki atanowi11 
~zkoły "·~·ższe .- mógl być w równ. m 
stopniu dostępny dla szystkir.h ab ·ol
wentow ~rednich ukół. 

W konsultacjach pojawił aię element 
nowy, zachęcający do premiow&nia pra
c·y przed ~tudiami. Trainie rownoczesnie 

. podnoszo110, że premiowana ma być tyll<.t> 
~a praca, ktora st.oi co najmniej w po
~rednim. jeżeli nie bezpośrednim 7.\~ iązku 
z podPjmowan:--m kierunkiem kslLah:<'
nla. Chodzi o to, by młody tz,ov,,iek, 
klor.v · zdobywa pewne . doswiadczpnie, 
mogl je już od początku należycie spo
zytkować wraz z rozpoczęciem nauki w 
szkole w.vzszej. Stąd b<:dziemy pre1· ro
wać osoby, które mają za 1ob11 taki gtd; 
pracy. Zaliczać do niego będziemy row
niei. ~norowo odbywaną służbę woj,ko
wą. 

Założeniem naszego obecnego ays\l'mU 
przyjęć, wynikaj11cym v.·prost z v.·yników 
konsultacji jPst systematyczne odchod7.e
n ie od 7.a,:.1d preferencji. :v!am tu na my
~li przede v.;szystkirn pre!erencje spole
•"7.ne. Nie możemy wsia kże potra}tiować 
tego d:r.ialania Jako akt11 jednorazo\\·ego, 
przekreślającf'go wsz;o.· 0 { .i:ie dot.vchcr.asowe 
1>referencje. "ł8rl też 1.achowali~my Je 
na niektórych kierunkach, przNie wny
•tklm tych, które należą dz:i1iaj d;> n11.j
modnle,i5zych, tdT.!e liczba kandydatów 
jest bardzo duh. Ze w:igli:du na d11±11 
konlrur1>ncvjność tyeh studiów wyC1aje 

1:~ w pełni ui.a adnione, zacho·„an.e do
datkO\':ych pun:{•o·, dla rntod1 1ez:-· ro"iot
niczo· chłopskiej. 

I 
Ró ·nolei:le ze z111E ;1e·nlPm O\\ ~·eh p •m

klow pretereucvjm c11, obowiązkiem n•
sz:-·m jest zastąpić· j" innymi dz1ałan1„mi. 
ZAiiczam do nich przE'de wszystkim znr
ganizowanie kursów '-".Vl'ÓWnawczycb dla 
młodzieży roboc:miczo-rhlopskiej, młodzi1>-
7_„ zamieszkałej na wsi lub w mal)('h 
miastccz:kach. dla zamieszkujących dorny 
d'iecka, dl& dzieci kalekich. System kur
sów v.•yrównawcz.vch chcemy rozbudowy
wać. Jus w tym roku wprowadzimy tr:r.y 
formy; które powinny służyć wyrówny
waniu startu i równocuśnie przygotow~·
w&c młodzie;; do !'gzaminów wstepnyrh. 
Za mit".rzamy ro7.szeri;ć wępółp1·acę 11•11-
rzvci<'li akademickich z p1•<la~oi!';"m' 7P 
,.,kr1l śr!'dnicb, zwi~k,zyć uuzial pr„row-
1 ;ko\\· UC"7.f"lni w pro,~.:adz~niu 1~jr.'.· nla 
młodzież." roŁ11} eh tn111w szkól. To"·a
rz.vsz'·ć temu będa spotkania orgaui1owa
ne ))rze7. ucz,..lnie w czasil'" wolnym od 
zaji:ć. SlCZt"gólnie dużą wagę przykla
dan1'' do kursów be7.pośrednio poprze
dzajacych egzamin w~tepny, organizowa
nvch w czerwcu. C'hremv uruchomić jut w najbliższym czasie telewizyjną aka
demię maturzystów. Poprzt>z cy:.01 wYkla
dów przedstawiałab:v ona w spos6b i1yn
tetyczny, materiał ukierunkowujący przy
gotowanie- do egzaminu. W miar~ rozbu
rlowv ty<;h form pomoc; bedziemy mogli 
~vstematvcznie ·111:vcof""waĆ' sie d;;l"i z 
\\-.zelkici1 punktów prer0 renc;•jnych. · 

\\" trakci" konsulta~ji zwrócono n'in1 
trn·„i:-e. iż istnieje potnt>b11 stworif•nia 
mo7Ji,\·ości studiowania najlepszym ro
botnikom, którzy do t1>j pory takich mo7.
!iwokl nie mit>li. "'prowadz&my zabm 
Jlll ru; pierwnv a!'mł' tr „nrowy" dl& o
,óh, które wyróinia.111 alf; poxytywnie w 
IWl'j pracy, a rar.azem chca, studiowa~ 
I otrzymają 5kierowanle 1 macienystego 

CZ\VARTP:K., 10 . TY Z~I. PROGRA'\ł Hl 

rnkładu prac. Będą On" mogły prze% )e
rlen sem.:.-~tr prz_vgoto"·yw'łć się do eg:.:.a
mrnnv. l'<> 7? lic1.en1 u ~<"mestru z;erowe
gn. hi:rl~ oni prz:rirnnwani n'ł p1Erwszy 
"ni< .·tudiow 

( hriE'lih~śmv t,·tule1n l'k•llel'Yntl!ntu nir. 
ki erirn kat<k r.ol niciyrh i na uczycirusk1c_h 
wyrrohować taką form, rekrutal"ji, kto-
ra b,·łab~- potwirrd7.e11i~m właściW"IO 
v.·~ boru stu!lio"" randrd:i.i, który zda 
Pitzamin na te kierunki, moil' zostac; mie
rnwany do pracy i tudiowa.ć na I rok'll 

ystPmrm saomn:vm. Zaliczenie pierwne
go roku studiów or:u: spra111·dzrnie swych 
predyspoiye.ii I zamiłowania do wrbra• 
11~1\'0 kit'runkn studiów i pracy w takina 
uwndiie, potwierdzone poiyh·wn'l or>iniri 
1 nkładu pracy, beila dec:vdować n moż
liwnści k1111h·nuov.·ania n:o.uki na dru1im 
rol: u stu1liow dził'nn~ eh. 

l'hl'1f'l hv~lll\ S\'Ste:n rekr. hcvin v sta
jp podpo1:z<1dko\vywać potn:eboiri · społe-
1·1.n.,·m. Obecnie, poniewa7 nd1:zuwam~· 
braki \\' kadr1.e nauczycielskiej ha '~•i, 
µr< feru '.,·rn,v tę młodzież., ktora 7.am iesz
kUJ<' na \\·si : w małych miasteczkach, 
a zgłasza ~1" na kierunki nauczycif'lskle. 
Podobnie jest r. wysoko kwalifikowa.~ 
kadrl! w rolnictwie. Z doświadczeń 111\r" 
. z~ eh ". •nika bowiem, ie przede wsr.y
s!kim te młodzież wraca do pracy W 
s1vy«h miejscach zamieszkania. 

Je•zrzl' raz podkreślam, 7.e deeYi<Ja • 
1a~adarh prz~j::ć na studia, jak11 pc.idJą
łPm. obowia.z>·wać bf'dzie podczas naj
hliżs1.ej rekrutacji do szkó} wyższych ta 
"Ok akademicki 198~ 19H6. W miarę d"'l·. 
"""!:n analizowania zebra n~ eh pod<'!ttH 
kon<ulta('ji nntnialów, .iak równi!'} U.Z.l',._ 
kiwania nowych do~wia<lczl'ń wno~lt hę
d>il'm~· kole.Jne poprawki do sy~W.mu 
prsyj~ć. ~h.m nad:r;ie,ię, 1.r t~ dro..-~ '!!l!lł· 
łymy si~ do rozwiazim!a, które r.ad&wo
li natt" <pot~czeń.tl\'9. 
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PROGR"t I 11 6" :'\otattC.i na mankietar~" 
!~.:;n Praca - lt!!chn:k~ kl. 1 
11 .30 n rt - in„,.1i.111i.ad~ ~1-od,. 3. 12.111) Serwis TróJkL 12.05 W 

l:.OI z kraju l ze ''"1~ta. 12 . ~0 tonacJI „Tró,iki U.OO Vladimir P~rat 
Muzyka folklorem malowa:ia. 12.45 „Zawód - kobieta•· odc 32. 1:1.10 
Rolnlcr.y kwadran•. 13.00 Kon u11ika- Powtórka z rozrywki. 14.00 1'l!strzo
ty 13.tO Radio klerowcow 13.20 P:o- wie ba luty. 15 UO Serwis Tr6Jkl. 15.05 
senkl z Budape-.tu. 13 40 ~Iag11z:rn Rock nie zna granic 15.45 Pro•to z 
mledzynarodowy. 14.00 \V\ad. 14.05 kraj11 16.00 Zaprasramy do Trójki. 
Magazyn muzyczny. 15.55 Hadio kie. 19.00 W lluzjon!~ Trójki. 19.30 Tro
ro-.i:ców. 18.00 Wiad. 16.05 ProblPm chę swingu„ 19.50 „"\otatkl na mai -
dn.a. 15.15 Bank przebojów. 17.00 kletach" odc. 4. 20.QO . Uni-ma x. ~0.4; 
l\1<1zyk1 i aktualno~cl. 17.25 Telegra- Fermata - maii.. 21 n Ocalon~ po. \ 
my muzyczne. J8 OO Wiad. 18.05 Go- dróte. ~2.05 24 god7.lnv w Hl 

11if'l1\ a (f,! 
16.25 OT - wi~.lnmo~ci 
16.:Jo .O mnie o toh:E", o naS"" 
17.20 [)T - wiadomości 
17.30 [nterstudio 
l/.:ij „Karl L1c·b,:nPlh' - film 

dok. 
\!UO \Iagaz~·11 lotn1ri 
'P..:I:\ ~onda OiPsrl 
19.00 l)obonoc „Fr'!<d, P'l'-

Próby ek , ploata~,·.1-ne p ze
chodz1 w Krako·J,rie prototyp 
autobusu, Któ··ego paliwem jest 
mirsza.nka gaz,u pobieranego 
1 rurocią~ów miejskich i ole
,iu napęclowcl!·ll n"7..'' rz.' m o
•zc7.r,dnośc' O•eict \\'\ \10$i 110-

SO µruc. Podsta\\O\\·ym pal.-\ typowego 1ilnika wy.;ok.)p1~1.

wem j~t więc ga:i: którego - nego bM i:mian. Dzięki w~pół
według prognoz: - będziemy pracy na.ukowc6w • Zakładu 
niell wkrótce więcej niż ro-
pv. Dod;i.tkQwą uletą autob.t- 5llnlkó\'I' Wysokopręioy<'h I'o-

~ rący. temat. 18.15 tnterstudto 85 minut. 22.1~ Blu„, \ ·c1or•j I dz'~. S 19.00 Dz!enn!k. 19.20 Piosenki bez 2~.45 Po•lttchać W•"'n . 23.0ll Z< P'•"• 
~ słów. J~.30 Radio dzieciom - „Różo-I m <Io Tróik!. 2~.SO „Kslą7ka dl~ 
~ wy kominiarz" - słuch. 20.00 Wiad ~tan11ela" odc 5. S 10.05 Odpowiedzi na Usty, 20.10 Kon. S cert tyczeń. 20.35 Człowiek dla czło- PROG R.\ -.r IT s1 \Vl!'ka 20.40 .. \\' 7Wlerclarl'e z!Ot~~O ' 

1trach kot6w" 
19.10 Konto M" 
1 !UO Dzi.P~ n 
20.00 Pub! icystyka 
20.15 l'eatr Telewizji lerą 

Jesionows~i - „Poszu~\wa
."f. Albert. Peryt" (1) 

,1:.1 je.st całk'owite 1.asto.-owan:e literhnlkl Krakow~klt,I, kra-
~ ok•" rr. 8 pow. 20.~0 fan w pl(:JI- 11.IJłl „Pochylony '.lad ~wi.1„m I tv I S, ce "'1 .00 Kotnur.!katy ~1.~5 !(„n tka c 1 ~nł„ . l!.,O Pt\'"'CWP kolfll'r< ~ J, ~I\ 

SJ'lOftOWR. 11. 5 ;\~Ala hl.toria wiol- Sygnał CZA•11 12,05 Wl~d 12 llJ Lek
kie.I orkiestr~'. 21.M 7. kraju I "" tnry ksztalcą" 12.20 Polskie z~•pnl: 
~wt•••. 22 ~O R•l,cji z p1oce >I w hstrumentalne. t2.40 Radlo P~aha 

~1.10 Puchsr śv. a•• w 11 r J4,... 
stwie elpejskirn · 

Rqzw1ązania krzyżówek 
• llnl11 2l 1rudni& 1934 r. 

Poziomo. Da!n1>, ~idok, krepa, ob1twa, polot, n.ytr, 1rat'tar:r;, 
sk11ut. bryła 

Pionowo: rludek, trazeologia, elana, ..-iE>ko, drsnutyciny, kry-
1~. potas, tra -t, skarb, ramia. 

• dnia %2 rrudnla 19114 r. 

Poziomo: tura\~, tupan, ido, łubin, not•a, aia, aula, 
kilo!. łotr, Akra. Spa, sójka, napar, gin, tiara, abaka. 

Pionowo: żołna, rubel, wina, żona, patos, nisra, g-'J.lOJ!, 
akr, Ufa, tur, łasz:t, tajga, kopra, adria, saga, Ann11. 

ust&, 

udo, 

NAGRODY ZA PRAWIDŁOWE ROZW!l\ZANIO. l'C'RZYZO-
11·r-;r;;: WYLOSOWALI: 

GPrard i\Iliński. blok mit!!Szkaln:v •. Tuszyn I 
Leon K•.viecik Łódź, u]; N'owotki 88a m 13 
Helena Pawliczak Lód±. ul. Więckowskit!!go 70 nt 15 
Odbiór na~ród w sekretariacie na zej redakcji -

1\ 'm rn1gt"~dy wy~lemy poc•t11. 

" 

TADEUSZOWI MAJCHRZAKOWI 

MATJJ;l 

ZARZĄD I WSPOLPRACOWNICY , 
a ZAK.ŁADU DOSKONALEJ'\lA ZAWODOW1łDO 

w LODZI. 

IA. Wi.) 

:r: rhboklm amutkl•m nwh.d•mla.my, te d11la I eł.l!etnla tłff r. 
~ d!Urich i ctętkiclt clerpten!aeh, 011atn"ll• hr. a.Akrame>thm.t, 
nn.arla w wi•kU lat 74 

ł. t P. 

JADWIGA WADZV~SKA 
a dom.u lli.llCBANOWlC7., 

RZE:\UESLNI'P>. 
odsudl 11d 11u Czlo"'lf'k niespotykane' Mtłael!.etfteśf'ł, lłolt!'Oei, 

kncbalacv Judzi. żi•eic i 1)1'11.t1. 

Po1rub „db•d,..;p 1lt ilnia Je 1tye1.n\a br. D Cl'ldz. U.H • lsapltev 
cm~nt.rta ny m.-k&t. „„ Dolacb. o csym po.,,·tadamloja p11Sf1't•1'1 
w blu: 

M.\Ż. DZIECI, WNUIU. !'RA WNUCZKA. I PM,OSTAł.A 
RODZINA. 

Prowlmv o nieskładanie kondolencji. 

z hl•m ?Aw!adamtam. te 110 dl111ich t elętklch ctuptentach, 
dola 5 •t~ c1nt„ 1qg5 rnku 1.marł m6J Mat - najnlit•~v mi C•ln
wlek 

s. t „. 
KAZIMIERZ MAZUR 

W\ prov.ad•enl• drorich Mt 1włnk "' ml•IH• •l•rmie1n 111onv11 . 
ku odi.~dne •i~ dnia 11 ~t•'C7.nl" hr o rod,, Jl i kap!ic1· cm,n
tarnej na Zirze'' ie o ri~-m oowhdamia 

l'ro1y;p Q ?1l„klada11le 1&011dolei1e)I. 

kowsklero MPK I Zal..ladów 

Ga~ownlczych autobua Łt>n § 
rnoi• 1ta6 alę rewełl.cJ<\ pod § 
wich:dem ekonomiki 1m:bcla § 
paliwa.: P'il'nnsy sac1,11i• wo- § 
r.16 pasa:lerllw juł w bleiąc.fm S 
roku, nutępne - w 1986. ~ 

(au)§ 
pod- § 

c-zu j .uiy pr6bnej; n~ zdję- ~ 
~iu 0oooli: - llh!.,,rniki pali\\'a § 
kt6'l"e M;<l- nmont<"\\'anł 1u § 
:la chu w •ltitplrn1to"' a.n~ m at.1- N 

§ 
N CA-, - M. ~C'ho1 S 

To!· t11lt1. ~~.no w •d. l3.2~ Dla •·eh co n.oo 5;wio "'okól nas „LEK" ,111ch. 
nlP h1l:>i~ rocka. 13.25 7abawy przy mu7.vce '!dl<i. 1>r1erl-

•zkol!) „Zające na nartach" !3.50 

l'ROGRA"1: n 
Rarlio - szkole. 14.00 Popołndnie 
Młodvch, 16.00 L"ktury nastnlotki'>w: 
„Wysoka fala" odc. 31 pow 16.10 Ra-

11."9 Z:a\\"Mł! po jedPna.•t„j. Jl.JO dlowa encyklopedia operetki. lfi.30 
M-.1iyczny „„„ •t<>p. 11.00 !'l\harmo- Widnokra~. 17.00 Wiad. 17.0~ 'T'ajem-

nice orkl~~try. ' 18.00 „KobietA "' nła Radlowa. 13.&5 ~erwls tn!orma- pracy, kobieta w domu" - al\d. 18.!0 
cyjny (l.). 13.10 Wieś 1m uwierzrb ~furYczne hobb0-. 18.40 „Dzi~ pyta11iP 
- aud. H. !mola~ (Ł) •. 13.10 z ma- - dziś odpowtedf" lt an Wiat!. 11.~5 

Chwlla m11?.ykl. lł.40 J~zyk row!lowanej •krzyn!. 13.30 Album opero- ski ~9.5:> ~URT 20.15 Chwil• mm»-
wy. 14.00 Małe koncerty. 15.00 Pa- kl. 20.~0 Wieczór muzvkl 2~ no M11-
miętnikl l wspomnienia. 1!.10 Muzyka z~·ka nowa. 2'l.M Lekturv <"-'·''"'''k 1

• 
'la 33 t ł& obrotów. 18.00 Wielkie . .'Mario \ntonlna" 23 .0Q M·iz,·l<o'•r~
dz!ela. 16.SO „Splączka" fr 10 pow. pia 23.~0 Człowiek I na11k• ~~-~~ 
11.1)5 Ro2wl11zanle za~. muz. (ł,). 17.10 Wlad :~ 5~ Kalendarz ad'o'.'<''. 
Aktualności dnla (Ł). 17.30 Prz•d kon-1 
certem w mharmoutl (Ł). U.10 „Wt- \ TELEWIZJA 
tolda A!elta wspominki z jauem I 
o1• tylko„." (Ł). IS 30 Klub Stereo 
11.30 Wieczór w ftlharmonll. 11.1~ 1 
Wlad. Sl.!S Wieczorne refleksje. S\.311 I 
„Uterature i mugyka". 

PROGR.4.M I 

Il.no P"~ca - technika. kl. 1 
10.50 DT - wiadomo~cl 
11.00 Jęz.ylc polski, kl. 5 

l 
I 

21 40 DT - koment;n• 
22 05 Reportaż 1 prze1;1 ośr!: \ -

Znowu \V<:lr~7a'1'a 
22.;,o Seans filmowy 
2a.oo OT - wiadomo'~' 

n.35 

18.00 
18.30 
19.00 
Hl.20 
19.30 
20.00 

!11.l~ 

21.15 

21.30 
22.00 

23.~0 

PROGRAM Il 
J ,~dzkie trio •kordeon<JW<'" 
(L) 
Krajobrazy kultury 
Wia.domoś<'i (L) 

Teleturniej morski 
Przeboje „Dwójki" 
Dt:iennik 
Goraca linia" eX"l):-eM 

reoozterów 
Teatr muzyczny na tw-t.
cie - Johano Strau~s 
„Zemsta nietoperza" (3) 
DT wydarzenia ielefoc 
„Dwójki" 
Punkt widzenia 
Kino mlo<lych - „Wakacje 
z madonną" film pol. 
DT - wiadomoki 

W h,łw I .,.enta t I ·roku 
r;m.a:rl w wiek• U lat, n1'H 111co
ehA11y G~IH, 'l'ełł I JhliubluJ 

• rł~lt1>klm kh•• nw1atlamlam, 
h w li.ni• I st:rcsnla lłll r. 
-uła Mola •1111 ha>U Mat>lla Zapisywanie ·dat 

ł. ł „ 
MARIAN KOZUBSKI 
tfre~ po«rseltowe eo.

da lt• w pl~tł'k, 11 •tycznio. br. 
11 rod'I. 11 1 11.omu pognebo"'e~ 
11a emtntarn lsomnnAlnym Zll
rs.-:w. 

~KK.A 1 MP)1:'ltlll 
I WNUCZ1tA. 

„ ł Il. 

JANINA BINDER 

:rosneh edltedste -. łtlia M 
atyesnla lir; o &'Od a. a " kaplicy 
ementa..rsa arą lll. lzezeclfllkiej. 

C6Jt1tA. 

koniecznym „utrudnieniem" 
J.a!k. 11.l.t pod.aiwaliim,y - w oparciu 

o :lnfo~}e 11 Polskiego Komite
w Norma.Jizacji Miar i Jakości. w 
lt<>-9P<Xi.aree · nłlrooowiei obowią.zu '>El 
od 1 stycznia br. nowy, numerycz
nY S'P<)\!!Ób z:.a.-piaywani.a dai. Dot v-
1!2J to swzególn ie koa.-.e.swndencii 
bież-.cei. do1ruimentów handlowvch. 

·--------•-••••.P•mll!•-••••••--••-ł! Dr:Dewozowy-ch sY.Stemów e1ek;tn>

kalend.a.nowych" mi e<l zvn arod<Ywy
mi konwencjami. W celu uledno
lioen'ia soosobu tlodaw.ania d~t na 
św!ec!e Międzynarodowa Or~,'.-
1.ac.ia Normalizacyjna (ISO) wydm 
w 1971 r zal-ooen:e. a"' 1976 r . odptiw 
wioon;~ normę. Wie1{1Szość kra;iów 
ll'llr'Ze!TlYt.~low:oiwch do.sto.o.owała si~ 
do niei a z!llecen:e 1\- tei ll'ltlrll· 
Wi.P wyd.a.la także m.in. ltrUPA ro
bocza euro-peiskiei komisii 1(-0tlJl')J)

darczoei do spraw upe>\W•U>chn:l.n'• 
orooedur h<'ndlu miedzvnlliv>dO\~ 
l(O or-11z E>t.a!a komis1a lu1·n<Uu. D!l
uaniczneg-o RWPG. 

ll!>L.BłANCW 

MARIANN!! 
KURCZAK 

'fl'YTU'l' rłęl>!llltep 
1 .-iweda *-1..-ot 

MATKI 

tld""- Ml 

DYK~ltCJA. ~OL•tA1f1U 
I 5.0LEDZY , BIURA P1'0-
lł!ltTOW lt0LĘJOW1'.CR W 

LODZI. 

S.OLl!:Dr.BJI 

HOW 
ZYGMUNTOWI 
PRO$NIAKOWI 

WVT&S'' teidecn„e wa11flł~u~a · 
I JlllWbit• łft\iereł 

lltl AT Jt I 

drłada,,_1 

lill~..\.D. a.uu. lf4.IWJOlll
czA.. P () P l"ZPll OT n łt 0-
L P.~A NK.l I KOLV.DZl? • Mll';
DZYWOJ&WODZKIEJ POL
l)ZIJ!J,Nf PRACT „SIGMA" 

w ł.OD:Zl. 

,.,,_la f aty-\1- Mii fflrw d...cł .„Je 
KO« 

ANATOL GUPIENIEC 
uumlt1m&~ I llłetoryk tttulli - 11..- imi-lllietwa ł6dldr.lt!JO. 
r>per1>sna„1a i rnv l~1łv ltterly ~dl'.lwy :i 4a1Hzin1 aetułlt I rs•-

1!1\łotła artyetyemi.e~ . 

~ rhlt1>klM kiera tern•U'4Y 11an&1e 1to1..,.. 

•YRKKCJA I PJlACOWN'lCY ~DUM 
MIASTA J,OD'l',(, 

Jłtl!łT ()ltrl 

o.'C7lnel(o tirz„twarZlll.nia dan:i--ch. i 11' 
Na 'Pie>rW'3'1'.ym rni.eiscu wystenuie 
obecnde rok:, nMŁ!>'Pnie lllie\$1!\C 1 
d"Lień - om.a ~ne każdora z;o\\.•J 
dwoma. cytr.ami iz u.życ'oem „O" 
OrHd ey:k-t mn~ei.szt od 10. Tak 
więc w nitmlach urzędowvch na
!eł.y podawać orrzyklado\I."<>: !9.3!5-
-tr.Z-09 lub ""' :tot"!Tl ie skrócO'lei -
85-02-09 co oznacza dat~: 9 luteico 
br. 

PK~.T ~ .l'IO'bli.-!lo('o._n"I' do 
r:miAnY nonn'Y' „zam&vwa-ni-e dat 

z 1lębolllm talem ... wladamta. 
my, h w dniu 4 1tyc:imla J9Ą5 r. 
11J1arła. przdywny lat 7T, na•ia 
uknchAna Hama I Babcia 

ł. ł P. 

JOZEFA MACIOŁEK 
• dom11 CZBKAL8JtA. 

PofH1tll edlt•dllłe !Ile dn!a 10 
~tvun!a 1tf, 11 code. 11 z llo•ctoła 
puaf1•l11e10 w 1hgo'l'Vle. 

w.t'J'mCf I WNUIU 

Jel't to kol-einv etll-o w <\:me.le 
uje<lnol ~enia systemów roZ,n·r h 
miar. Pewnvm noc!""5!7enl~m lte8' 
[atkt. te 'Or2ieCiętny ObVWRtel O\e 
o'<ruie cze.sto oi'5111 urz~owyc"i \'\' 
dodatku norma nie wvklucT.R 1nn'l
!!o n'ł. num„rvcznv. 11>no„mblt %3· 
o'<SU dM w t'l'eści kore,<1001ndendi. 
\\' Mdó~·kaeh (tvhtlach) a~6iv 
normatyWnvch 'Oi1qm okólnvch i1'0. 
- n'D „od'Oowi ~da i ac n a. o .-!"no i: 
dni11 4 lut.P!to br" lub .w nle;t>ek 
l~ m~rea 111!!!1 r ('O('!be-dzi"" llie 2'l!'
br•n'~„." W orz.,.oad1<-1l<'h t~<'h .,... 
bo"-' a •u 111 ~•:<;i<ly TH'>lln!ltvn-e'!to('o ;e
zyka 1'('1,c;kiel(o(). CPA'Pl 

I 1111111111111lili1111li11l1 llll li llll111 

ZA POBIF.G NT ES Z 
ASTMIE OSKRZELOWEJ, 
jeśli wcześnie ł całkowicie 
111pr1estanłess 

PALENIA PAPmROSOW 



BIURO 
! 

!SPRZEDAM wtun~ kło!lk 
„warzywa, owoce or•% 
art. cukiernicze" .., do
brym punkcie. Poważne 
of.rty „318" Biuro Ogło-

USLUG TURYSTYCZNYCH 
„INTERTOURu 

szeń, Piotrkowska !IG. 
KOŻUCH damski 170/104, 
· Amatora 2 stere0 z ko
lumnami !SW - sprze
dam. Tel. 35-18-11. o r a z. ~, 

BIURO PODROŻY SPRZJ!!DAJ\ł pianino "2-98-48 
301 g 

„TUR-RETUR" 
WOJCIECHA MARZYNSKIEGO 

zapraszają 

NARTY „KnelHt" 1111 cm z 
wh1zanlaml „Tarolll\" 
plua ldjk! - aprzedam. 
Tel. M-72-H. 

Wł 
MAGNETOWID jepońl'lki -

llp'tzedam. 86-,J-SS: w Btyczniu i lutym na 4-dniowe 
od czwartku do niedzieli 

BIAŁE WEEKENDY 
lMl1 g 

KOŻUCH damsl<! nowy, 
suknię ślubni\, kasety do 
gry uA tarl" - 1pr:ze„ 
dam. 51-12-54. w Zakopanem, Szklarskiej 

Porębie i ~wieradowie Zdroju. OVERLOCK „Singer" 
2M g 

sprzedam. ~5-67-80. 

Zakweitero\>.anie w pensjonatach, 
możliwość śniadań i kolacji, do
jazd pociągiem, własnym samo
~hodem lub dla grup. zorganizo
wanych autokarem. Szczegóło-

~2' 
ŁANCUSZEK I plerśclo'1ek 

18k - wprzedam. Tel. 
S.J-72-9'7. 

FUTRO k.arakułowe no-
we - aprzedam. 51-51-54. 

393 g 
VIDEO „Slmens'' na gwa

rancji, oru: ct:ę~cl do 
„Audi 100" - ~przedam. 
Namiotowa 7. 

wych informacji udzielają: 
Biuro Usług Turystycznych 
„INT.EltTOUR", ul. Piotrkow
ska 76, tel. 32-!H-57; 

~:l080 I/. 
PRALKĘ automatyczną, 
kanapę (sofę) 2 fotele -
sprzedam. T~l. · 33-19-%8 
(18-20). 

Biuro Podróżv „TUR-RETUR" 
ul. Narutol„-i.cza 24, tel. nr 
32-02-71. 121-k 

23088 g 
SPRZEDA ,1 zak.lad foto-

gra!lczny z mieszkaniem 
(pavtilon, wszystkie wy
gody, teleton) możllwa 
Inna dzialalno~ć rzemieśl
niczo-handlowa. Wiado
mość: Kalisz, tel. 719-eł 

BTURO Porad, Pośrednlc
twa w zb:vwaaiu, naby
waniu lokali własnośclo
w~·~h. dzia!E'k budowla
nych, rekreacyjnych. 
12 Lipca 12. tel. 32-18-08. 
mg1· Kuźmiński, mgr Ma
tuzalski. 

22442 I! 
PLAC '" ~ródm \~śc\u do 

.:agospoduowania 
· gprzedam. Tel. 51-88-95 1 ub 
&4-~7-90. 

401 g 

ZDECYDOW A.NIE 'kupię 
tel gramofon Altu& 

33-73-02 

MODURIT 
51-96-U. 

::t025 g 
kupi~ Tel. 

a~ ~ 
AKSAMTT mlodowy - ku
pl~ 51-60-46. 

U4 g 
gPRZ!'..DA~ komplet wy. 

poc1ynknwy „Marl•1n·• -
'bot.do, tel. 55-38-53. 

34ł g 
BUTY narci;r,kie „Caber" 

Juperwyc7ynowt rozmiar 
ł-9 - nov;e - sprze. 
dam. '\': a~Iew•kiej is/2 

gpRZEDAM 
taśmOW'! 
mowa do 
78-35-00 

23010 g 
tokarkę, piłę 
•zlil1er1<ę tRli
drewna tel. 

23023 g 
FUTRO t eu.mych kara-

kuló•v now„. rozm lu 
średni tan\" sprzedam. 
51-61-06 

2Sil26 g 
li ~DlO FllZobeth H1-FI % 

kolum Hmi ku"hnię e:a
znw~ oraz kolumny 30W 
R om - sprzedam. Tel. 
78-18-58 

2GOM g 
TANIO sprzedam kompute. 

rowy telefori 33-32-39. 9-13 
579 g 

l!IPRZĘT s•ereo Akai-wzma
enlaN: casgette-deck, gra. 
mofon. tuner w firmowej 
obudowi• wraz z knlum
namt .:.. sprzedam. ~4-17-87 

131~ i( 

lVfERTARKĘ stołOW'ł 
mrzedam. Weselna ll8 

23099 g 
GRAMOFON WG 1100. ma

gnetofony: ~I2405S. M532SD 
spr-zedam. 5~ .95.37 

2!14~ I! 
ZX „SPECTRL'M" 4~k 

sprzedam. Tel ~R-91-211 
godz. l s-2n. 

23147 i! 
„FIATA !Hp'' (19~l. g1„. 

tlJre 12 m. mal(netofon 
.,Damę Pik''. kolumny 
~nw - sprzedam. Tel 
~~-60-M 40~ ~ 

CHŁODZIARKĘ „Polar SOS" 
- u7.ywoną ,prz~i!~m 
T~l. 51-15-79. 23000 1t 

DZIANINĘ bawełniana " 
szerokości 25 cm (rękaw) 
- sprzedam. Tel. 33-27-80. 

23om g 
ATRAKCYJNY kożuch mę~

ki (Pewex) - sprzedam. 
Zbiorcza 13 m. 17. 

23053 g 

0106 Il 

WARSZTAT samochodowy 
w centrum Pabianic 
aprze<!am. Oferty „%1881" 
Biuro Ogłoszeń, l!lenkle
wicza 3/5. 

WERSALKĘ, kuchnię 0-
%>0Wl\, wannę - używa
ne - sprzedam. 32-21-9-4 

22970 g 

WARSZTAT elektromecha
nika pojazdowa - 1prze
dam. Tel. U-01-5ł. 

%28 I/. 

POl\IIDORY - nasiona naj. 
wcześniejsze karłowate 
gruntowe Nestor, Tal
lińskie, Manitoba, Racket 
wy~yłam za zaliczeniem 
pocztowym. Edward Ma
~tera. Lódt, Choc• anowlc
k& a 

OWCZARKA nlemieckiel!o 

4-2012 g 
TA NlO ~przedam magncto

v.•ld beta Pal Secam, tel. 
33-97-34 (8-16). 

rasowego pilnie sprze-
dam, tel. 52-77-61. 

"811 
DOGA S-letnlego tukę -

sprzedam. Tel. 78-84-64 . 
248 g 

SPRZEDAM Colorett (Pal 
Secam) gwarancja, Fine
zje M 536 SD, Fonlke 
1100, wzmacniacz WS 503, 
kolumny 2x45 w. 'T'el. 
35-35-23. i3027 g 

Dziekan 
Wydziału Mechanicznego 

Politechniki Łódzkiej 

OGŁASZA 
KONKURS 

no stanowisko 

ASYSTENT A ST AżVSTY 
w Instytucie Techniki Cieplnej 

i Chłodnictwa Politechniki 
l6dzkiej. 

Instytut zainteresowany jest rs.-
trudnieniu na to stanowisko absol
wenta Wydziału Mechianic1l!lego spec
ja liność: masey\tly i urządzenia prze
myslu spożywczego lub absolwenta 
Wydz. Mechanicmego specjalność: ma
gzynv i urzadzenia energetvczne. lcl.6-
ry wykazał s:1JCze11:6lne zainteresowa
nia termodynamika i wymiana ciepła. 

Do oodanla adresowal!le"o (\I> 1M 
RP-ktora Polit.echni'ki L6dzldeł naletr 
dolączy~: 

- t:reiorys. 
- odpis dyplomu nko-ńmenfa lt1ldiów 

mar:istel"Skich. 

Termi~ 11kładania dokumentów wp?y
wa dnia 20 lutero 1985 roku. 

Podania. pnyjmu.Je tekrełiarl&t In
stytutu 'J'eehniki Cieplne.i I Chlodni
Hwa. PL, Lódt, ul. B. Stefanowskie
(O 12/18. 

T3~k 

~tu:l'O!lYUJ'~ 

LICYTACJA 
URZĄD SKARBOWY t.ODZ-POLESIE 

podah do wiadomości. te w dniu 17 stycznia 1985 rok• w 8kla4nioJ 
Zwiezionych Ruchomości w Lodzi przy ul. Naftowej l, odbędzie Ili• 

sprzedaż z licytac.ii niże.i wvmienione.1 ntchomośol: 
Jods 10· samochodu mark! Skoda 1000 MB, rok produkcji 1981, nr 11.lnika 
TOB-9907, nr podwozia 183310. oszacowanego na zl 30.000. Cena WYWOław

cza złotych 22.500. 
W.w. ruchomość można oglądać w dniach 15 ł Hl lltycm!a 1985 1"0lml 

"'' ~odz. 10--13 pod ww. adresem. 
W przypadku niedo.i.'<:•ia licvtac.ii w pierwszym terminie. druga lkyt„ola 

edbędzie się w dniu 24 ~tvc;mia 1985 roku " te.i !ame.i godzini-e. 
C"ena w,·w0ławcza w drugim term;nie llc,·tacji 'vynos i ć b~dzie ~owe 

v;artoEci sr.aC'unkowe.i. 

ZA~ŁAD HYDRAULIKI Sll..OWEJ - „ZBS" 
93-192 Lódt. ul. Strzelczyka 7/9 

OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY 

127-k 

na wykon.a.nie prac w zakresie obróbki skrawaniem oraz monta.tu 1ot1t
wycb podzespołów. 

Kompletna dokumentacja techniczna jest do w"!~ w dzia.i. l)l"ZY1fO

towainia produkcji. 
Przetarg odbędzie się w dniu 24 stycznia 1985 rokru o go<b. 10 ~ d2!a• 

le przvi:(otowania produkcji 'Pt'ZV ul. Strzelczyka 7/9. 
W przetargu moga brać udział ptzedsiębiorstwa państwO'we, cpółdz.iel.

l"Ze spółdzielnie rŻem;e~lniC'ze oraz osoby tizycz.ne z uprawnieniami przed
lożonvmi w dniu przetargu. 

Materialv na wvkonanie powvższych prac zapewnia 1llecen!odawca. Po 
zapoznaniu się 'Z dokumentacja techniczna. oferty w 7.c\akowanyoh koper
fach z napisem . Prz.et.ar~ na wykonanie prac w zakresie obróbki sm-a
waniem oraz montażu gotowych podzespołów" należY składa~ w dziale 
przygotowania produkcji ZHS. 
Zakład Hvdrauliki Siłowej zMtrz.ega 90bie fn'&WO ~ ~ i um ... 

wain:enia przetargu bez "Dodania puycz.ya. 

BPKZ'lrnAM nM de ~nm 
t&rM!OWY, '111. :Podrzeca.. 
ne 2? 19 941-g ':S: 

DYWAN ffl.g:l:IQi 
sprzedam. 43-71->5. 

JAMNIKA 
86-60-f2. 

22391-g 
sprzedam. 

890-f,/E 

TRABANTA ł01 (ł9'!1) ta· 
nlo aprzedam. Td.. 
Ml-11-98 

1111'11 ' 
WARTBURGA (Vl. 1984 r.) 

eprzedam Oferty „2:\l44" 
Biuro Ogłoszeń, Sienk!e· 
wicza 3'5. 

„LADA 1500" - •prtedam. 
515-69-St po 14. 

231?ł g 
FIAT „12ep" (111'78) - sprze

dam. Tel. 31-71-M. 
' 23148 ' 

"DA CIA" i „Syrena 105L" 
- tanio apnedam. Gaga.
rina 26 m. 18 po !~. 

23150 g 
SPRZEDAM „l~p" w ea

łoAci lub na części. Tel. 
33-0'7-48 

2,,,27 ' 
• PRZEDPŁATJC Fiata J25 

odst11pię - odbiór l 985. 
Oferty „36t" Błuro Ogło
szeń, Piotrkowska 95. 

„FIATA 12$r>" (1982) 
- sprzedam. Tel. 57-32-~. 

4~ ~ 
„SYRENĘ R-f.O" - sprze

dam. Andrzejów, ~lecia 
PRL ł. 

347 g 
„FIATA 126p" (1980) prze

b! eg 34000 km, 1tan bar
dzo dobry (garażowany) 

- spnedam. Tel. 33-łl-55 
godz. 7-15. 

Mr' „POLONEZA „ po wypadku 
z przyznan11 karoseri11 -
eprzedam. Pszczeln a 18 
(od Łagilewnlcklej). 162. 

SPRZEDAM ttlnlk diesel 
do Mercedeu 200 I Peuge
ota 504 oraz czę~ct do 
Peugeota 51!4. Tel. 85-89-78. 

99 g 
SILNIK - Wołga GH !4 

po kapitalnym remoncie 
tanio !l'Pl'Zedam, Toma
szowska 87 m. 1, 

~4' 
NADWOZIE Skody lftl 

!lpTZCdam, &J-S,,-91. 

19ł ' 
OPONY leli X 11 - sprze-

dam. Tel. IM-12-81. 
• ł83 g 

TANIO 91)rtedam ~żuka" 
skrzyniowca „Dacię 1300". 
Maryslńska M m. I. 

me 
„ŻUKA" d,o złożenia. 

komplet z nowych części 
- sprzedam. Starogardz
k& :n. 

Jl14' ' 
PRZYCZEP~ N-lU a«umu-

lator 17& Ah sprzeda!Tl 
!ł2-40-55 897 /g/E 

MIESZKANIA własnośclo· 
we: porśednlctwo kupna, 
sprzedaży, zamian - pro
wadzi Biuro Usług 'Praw
nych mgr B•nycldego. tel 
U-08-79 oprócz sobót 
12-17, Tuwima llO - róg 
Sienkiewicza. 

ł'2.151 ' 
LOKAL 110 m u t.odt\1' 

- sprzedam. 48-13-71. 
397 I 

STARGARD S:r;c.:eclńskl M·I 
11P6łdzlelcze, komfort (te
lefon zamienię na Łódi, 
Kalls:r; tel. Kalisz 74-3ti3 

230!n g 
PIELĘGNIARKA poszukuje 

mieszkania na 2 lata. O
ferty „251" Biuro Ogło
l'Zeń, Piotrkowska !le. 

LOKALU około 60 m w 
Sródmlellciu Lodzi na 
eichą pracownię - poszu. 
kuję. Oferty „379" Biuro 
Ogł011zeń, Plotrkowska 86 

PILNIE poszukuję M-1, 
M..4 - Górna, Retklnla. 
Tei. 'lł-317-!C 

Moet I 
POSZUKUJĘ 1-pol<ojowago 

m1ewzkanla wygody tele
fon. Oferty „2309S" Biuro 
ogłot1Zeń, Sienkiewicza 
2/5. 

MŁODA, nmotna 141.lrańa 
poezukuje kawelerld lub 
pokoju u rok. Tei. 
łt-39-0ł. 

S11111 g 
Mil:SZKANlA własnościo

we - poCred"n\ctwo kup
lU. apneddy KniAsie
wi.oza 38 (J'ulianńw) god:r;. 
~17 te<!. łl-~-91 Rut
kowski mo~-g 

MATEMATYKĄ, fizyka 
WynarcnJ1l . .a'-Tl_. 

ol.3tlS ' FIZYKA, matematyka 
mgr Włodarczyk, \et. 
ł1~7 .... 

'" c FRANCU15JU - leltaj•, ko-
repetycje mgr Knywań
ska, te'!. 3t-IS:.M. 

HTDRAULIKOW 
U-41 -91. 

PJtZY.JMJl 
M-M-11. 

"'I 
.tialU'PftlciwO. 

:tell ' PABKIECIAlłZA _,,eryta 
- za.trudni•· N-81-M wi•· 
ezorem. 

RENCISTKA p"yjln.ie aba
łupnictwo. Oferty „9!19" 
Biuro Ogłoszeń, Piotr
kowska 96. 

ZATRUDNIĘ renełtl~ ,,, 
pracowni krawieckiej. O
ferty „2.41" Biuro Ogło
szeń, Piotrkowska 9ł. 

TECHNIK włókiennik 
(t°l'..actwo) - praktyka -
prodUkcja - adminiBtra. 
eja, jęz. nlemieckl po
dejmie prac• w •~ktorze 
prywatnym. Oferty :11807% 
Biuro Ogłoezeń, Sl!mld•
w!cza 3/1. 

8ZWACZKĘ-krawcow11, 
rencistkę lub emeryiltę 
:n.a l/! etatu zatrudnię. 
Bałuty ""'1'f-8'f 23~0C t 

ZATRUDNIĘ ucznia. Me
chan!lka pojuxl<>Wa. 1 u
dyma tli. 11-t: 

MA'.l'EMATTEA., f!zy1ta (\l 
ucznia) 1'i'dkow$kl 
.....,.:1'J ~8-1( 

PRZEDSIĘBIORSTWO 
ZAGRANICZNE 

„GRETA CONFECTION" 
w siedzibą w Koluszkach, 

ut Słoneczna 1, tel. 14-03-73 
ZAKUPI 

' . 

ł 8 1zt. dwuigłówek łańcuszko
wych Kl. 8413/3; 

ł 3 1zt. overlocki 3-nitkowe. 
76-k 

Spółdzielnio Pracy 
„E L E K T R O M E T" 

lódi, ul. Tuwimo 33 

ZATRUDNI ZARAZ 
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 

oraz SPECJALISTĘ ds. plano
wonio i sprawozdawczości. 

Wa.runkl 11rae1 I płacy do omówi•· 
nla w dzia.Je ds. praoownlczych, Łódt. 
ul. Tuwima 33, tel. 32-26-00 łub 
32-6ł-11. C171-k 

~OIOWMI'~ 
PANIĄ z biel!lłą znajomoil

clą niemieckiego i pisa
nia na muzynie - l'rz:vi
mte zakł3d prYW!ltny. 0-
tertl;' ,.577" Biuro Og!o-
1T.eń, Piotrkowska 115. 

-,.IATAAA;,• ~ vv~rvvvrv · 

KOŻUCHY farbujemy, ay
•ctmy w trocinach, krót
kie terminy. Al. Mlc· 
klewlcza il Le1:czyńsk1. 

ZAKLADANJE 
podlogowy„h. 
ski, 51-44-9'2. 

42954 g 
wykładzi.n 
Wróblew-

usae g 
ZACISKANI!! :uttnasków, 

nitów, oczek przy11zywanie 
guzi.ków, dziurki Szen
walda 32 róg TUsżyńlłkiej 
R1u;zczyń•ld 2:31&4 g 

„SYRENA", 11Żuk 1 • - na-
prawa u Klienta. 43-69-66, 
Bielecki. 

'3135 ;t. 
TELEPOGOTOWIB fil-20-26 

Sobczak. 43475 g 
TELENAPRAWA 43-28-~7 

Rosiak. 44-lS.S g 
UKł.A DY wydechowe. • ad

kola. .Tudyma 20 od 
Traktorowej. Ini. Mvsz
kowskL 

'Tł-!( 
ZAKŁAD J!;leo\ctro."licz!'lo· 

-Elektrotechniczny mgr 
int- Ostrvcharz mgr lnż. 
Serafin ul. Pogodna 12 
tel. ~1-68-13 poleca swo
je usługi w zakret1ie. au
tomatyka przemyR!owa -
uruchamianie ma~zyn I 
UTZó!dzeń np. ft'l(U)A~jA 
temperatury, llcznlkl wtry 
•ków. ~wlatla awaryjne, 
autoalarmy. 

H5 g 
Z BEZPJECZAHIB anty-

korozyjne nadkola Szost. 
Pokładowa -18, tel. &4."38-08 

' :t14 g 
HYDRAULIKA Zdz1e„how

akl, tel. H-7ł-0'7. 

TAPETOWANIB 
Karpowicz. 

238 g 
ZESTAWY wypocsyn.kowe, 

renowacja mebli tapice
rowanych - wykonuje 
Zakład Tapicerski -przy 
ul. Kasztanowej 33a, 
57-16-H. Kubczak. 

2007~ g 
LODOWKI - naprawa. Paw

łowski. 116-4 6-88. 
'57-fi/I: 

rELl:NAPJłAWA 14-98-66 
Bednarek 22925-g 

rELENAPRAWA - ~olld-
nie l fachowo ł3-19-7ł 
!;n.i Martynka. 22693-g 

&ALUZJE rnięd'Z)'nybowe 
Kleweta li! 0 3'1-41 

13111-g 
llOAZBRIB 4'-tl-M Czepi!. 

!2'735-g 
lUNBSKOP"f - regenera· 

eja l'ł'-13-00 Lobartowicz 
22859-g 

lłElJ' - lrultalowa>n:le 11kry
tek sekretnych •clen.nych 
i meblowych z n1etypo
wymł u.mkamt • staro
waniu numeryc:mym. Za
"oezpiec:r.anle drzwi (bla
eha, blokady). Ozdobne 
wytłumlanle drz.wl har -
monijkowe (folłowe, drew 
niane). lla-11-82 Anczew. 
ski. HM1-g 

POSIADAM 
p~yezep11 

akwizycję 
16-40-711 

ODSTĄPI~ udział w atrak
cyjnej spółce włóklenni
c1ej. Tel. 71~-33 po 
)5 , I 

:a:\1>55 g 
UDZIAŁOWCA do rzemio

sła przyjmę. Oferty 13035 
Biuro Ogłoszeń, lil~kie

"'icza 3 /5 
BIOCHOROSKOP rgoonoi

cl partnerskiej z wylu.
sami bi<lgram6w. BIO
TEST 78-1\00 WałCT., akr. 
9 PneślllJ dwie daty u
rodzenia 940-<p 

MICKIEWICZ Beata JilUbl
la Indeks M 11364/L AM 

•11•' PSS „Społem" uniewaM.ta 
u1.:ubion11 plombown!.cę 
do plasteliny o treści: 
„Stoł I Buf nr 380". 

23141 I 
MAREK. Adamczyk, TU-

ronowska 3, zagubił pra
wo jazdy 230H g 

URZĄD Dzielnicowy Łódź
-Sródm.leście unlewatnla 
legitymację slużhową Nr 
38/81 wydaną w dnlu 
19 patdzlernlka 1981 na 
nazwtsko TE>re-sy Golan. 

2300<1 g 
WYDZIAŁ Handlu I Usług 

t,ódt-Poles!e unlewatnla 
zagubione zezwolenie Nr 
5~5 na na.zw!sko Dulat> 
S tenl!law, na prow&dze. 
ni" dzlalalnofrl hsndlo-
wej. 23004 g 

WLODZI:\llERZ Okrasa, 
Ozorków, 7-f'romskleico la 
zagubił prawn jazdy. 

22981' 
KRZYSZTOF Stańczak, Na

r 1towi('ut 'ł'!, u.~uhlł J!l'•·. 
wo jazdy. 

IQMI I 
UNIEWAŻNTAM zagubione 

ze7.Wolenie Nr 400 na pro
wa dzenle działalności han. 
dlow@j wydane pr2ez 
Wydział Handlu l Usług 
na nazwisko . Danuta 
Gnywacz. 

tl9T8 « 
ZJUGNIEW M18%CUk Wrób· 

lewwkie-go Ml lll(ublł pra
wo jazdy. 

mg 
JIOGDAN Wnllewut H· 
gµb1ł 1egltyma.cję ń..1-
denck" r 53671 PL. 

llS1 ' ZBIGNIEW Mlodvllt Bl'20-
zowa IT :i=gubtl prawo 
jazdy. 

MARIA :Pdntewslr.a -«U
biła legitymację ałutbową 
Nr B/1980 wyd. p?Zff IX 
LO w Łodzi. ., 

JOLANCIB !!tenloe sku-
d.zl.ono leg. studenel<11 
155'7tfL AM. 

4Gt I 
PSS ,.Społem" w t..odtzi u
nieważnia zegu'blon11 p!om 
bo'W'nlcę do plasteltnr· o 
tregel 1 „Stoł. l Buł Mr 
148". 

>IM !t 
I stTCIK'de w wamwaju 

„lł„' zgubiono ezarn11 ak
tówkę z notatkami do 
prac„ mal'!l.stenklej I te 
stronami r~koplBu. 1'NI· 
"'-41 o :nvrot za W'.l'na.11:ro
d'teniem. Zbigniew '89 r
toe TomJ1sz6w Mezowiec
lrł. ul. Krótka 1. 

IM I 
ZGUBIONO prawo ju:dy 
Włod7.lmien Szczepański 
Zgierz, Parzęczew9'.ke Hl> 
- 81. 

'l'Ylll '"'-Yńklnl. Jrt6ray uueatnlesylł w 09łAI· 
in!eJ droda in.oJ•J mnartej po el~tkl„l ehoro
lrie żo»J' 

„ t p~ 

ALDONY MOTYXA 

~„ l'TSJ'Jadołom., bytym W9p6ł]truow-
1Llkom s ZS Ochlet.owyeh 11.r 2., Kol.Unkom, 
•lłBl&dC>lll,, lłewa podzll!kowMl.h tkłada · 

ANDRZEJOWI KAPUŚCIE 
-deant ""YrUJ' wwp&en.ełt • J1&Wbd11 qe-- . 

idtb!.4a.ł~ 

ltOLnA.N!tt ! KOL!lDZT z PA WILO
JllW C SZPITALA CłlOROB Pl.V(! 

•ŁO~ 

PODZJl!;ltOWA. 'IE 

K.let11.J11c sława 1erdecz.nyeb pod1ięk.owa1' 40 
wHyat.klcb uez•stnlcząc)ch w uroczystośctach 
pogaebo'l'<;·cb Zma.rleiro 

IKGR 

CZESŁAWA SZANIAWSKIEGO 
wyrażamy wm samym •<>le Zmar!egc, ah:v 
dzieło Jego :i:\•e\a po'llOStalo w pamięci tyeh, 
dla kt6rvch llvl On naumycielem, wycho..-aw
CI\, 1j\all1dem, pnyjaclelem, Po~11ton" w smu
t.kn 

BODUN•A · 
.... z=· 

EDWARDOWI PVRGLOWI 
i;lar-nikoWi Zakład' „AM, ~·raty urdeos
aego 'WSJ)Ółc"tUeia s powodn śmlerc\ 

O I C A 

tkładaJ:ac 

DYREKC.IA. U PZPR, ZAKł.AI'IOWA 
ORGAl'vLZACIA ZWIĄZKOWA ł)TaC 
WSPOŁPRACOW?'ICY 1 ZPO Im, dT A 

PROCHSIKA w ł,ODZI 

z a1ębolr:lm tal•m zawiadamlamy, te w dnia 
li (TUdnla 1984 roku Ull.&Tlo. na~za Koleiattka 

KRYSTYNA 
UZNAŃSKA-BREWKA 

!n>lom.owa11a pielęplarka Szi>it:<la \m. d• Bt~ 
t&'l'.bkl9"11 . 1>d:r.naczona !!rebrnvm KH\'tem Za-
1ługi. W Zmarłej •t,uclllśmv CPlllr>na I WZ'l· 
rowa płelęgnlarkr. Cdnwlekn "1eU<i•l dobroci 
1 azlacbetn~.o;o sE'rca. Zaw••e bvla itotowa do 
nleatenla pomocy . PoT.o9talli• na uwsu w 91· 

nsJ pamięci. 
WYT:ar.v 1erdee.:nu;o współczuda Rodzinie 

JkladaJ~:YR!:KCJA ZESPOŁU OPlEKI ZDRO
WOTNEJ ŁODZ-BAł,UTT oraz KOLE
tAKKI I KOLEDZY ze SZPTTi\LA rm. 

dr BIEGAlll'SKIEGO 

MAŁGORZACIE 
NAWROCKIEJ 

S. t P. 

Romana Kozakowa 

Jf AJ'BLJUI SA;SIE D2ll 

Ptzelotonei Pou.d:n.I PneetwrrutHczeJ 8r64· 
m!ełele 

ZOFII BREJNIAKOWSKIEJ 
wyTa.y terdeczne" -p6łe..uel.a 1 powoda 
tmleret 

JllllATlll 

W'SPOŁPRACOWN'ICT 

Ko1ełauee 

JADWIDZE . BANAT 
.,,..,..,. llM'd-ecw _,,6łesuctla a powod' 
łmlertrl 

OICA 

llOLHA1'1U I KOL.!DZY 1 ŁZ1l 
J'ONICA 

MARIANNIE I JANINIE 
- łl4ledze · 

WtODZIMIERZOWI , 
KABACiŃSKIM 

1 .,.WO<h łmletel 
MATKI - HSCIOWBI ...,......„ · atebokleiro wwPbłM"Oe!a tkh.d•lll 

WSP0ł.PJtACOWN1CT I BAZY MPRJ!llC 

POD~K.OW AND!: 
~•owt ZftelSenła PHIU, ZBoWJD, ae. 

lhołnla, Pr1yjael0łom, 'lloleg-om, Znajom1'11l, 
t111ladom oraz wszystkim, którzy pomogli n.am 
w elęłJlleh chwilach i uezestntczylt · w pos-rw
bt„ na.neiro koehanego Męb. I Ojca 

ł. t P. 

STEFANA LUBECKIEGO 
-- pod!Złękowanła •kb.da 

STANIStAWIE 
JANKOWSKIEJ 

MATJll 
*lada Ja · 

Jl.OD'l:IMA I 

-hAC-OWM'!CT I ll:OM.ITH lrKLBPOW'I 

MARIANNIE DAŁEK 

I „ ... octs Wa.elemi~ łml.,.el 

11'1'A 

I 
~ PZP1l f>?U X.OLEŻAN''IU I ltOLB· 
MT a URZ~DU GMTJ'v-Y w GŁOWNIE 

ADW 

IN DEBORO ZE 
KOPCZYŃSKIEJ 

llFY?~ lłęboklaro 
hnleul Oju 

współczucla 

ł. t I'. 
• 

prof. Waldemara Gastpary 
ikład&jl\'. 

1 ~ I . CZŁONKOWI.I I PJl.ACOWNIC.T zq. 
POŁU ADWOKACKIEGO m 8 w li01>Zl 
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godnie z uchwałą R~1 ze I spr.;rn·ie daj::i, możliwość or.ze-, o d kwoty podsta\VO\\·ej, jak· f n&-
styczni,a Ui8Z r. w.szy-sd<.ie trzyma.ni a bo.nó-.v bez żadnych do- ro.•lych procentów. 
v:kłady o.szc:zędnośt:iowe datkowych formalności przez naj- I tak klient \}O."iadający bon 

Wl'~ _i·-~dse kan_1i objęt: wstały bliżn.e trzr. lata. Owar:1.a to„ że I ·,,..art.ości nominalnej 1 ty~. :. ł, JXJ 
rev.alv1.YzacJą według :;tan-u na podlegaJą one w dahzym ciągu 1 lutego otrzyma kwn:ę 1.210 zł. 
dzi.en 31 stycz1ia 1982 r, 

W woiewodztw;e ło::lzkim \•;j{ta

dy w bonach rewaloryZ<>'~Y J1;;:rn 
(należrle klieute>in) \\·y;;,o.sz.ci 3.473 I 
mln :z,I. 

Od 1 lL.tego, zg„)dnie z wfo:·-
mac.;ą za~1::c.s~· 1„0na na od\\.TOi..„e .Ił 

Należy podikreślit, u stopa 
proceut·owa dla bon6w rewalory
zacyjnych jest najwy!i.sza ze sto
sowanych obecnie przez banki. 
Analogiczne oprocentowanie mają 
jedyrue bony lok acyjne 'i depo
zytowe, dla których istnieje jed
nak \Yymóg utrzymania wkładów 
przez okres 5 lub 3 lat. gdy w 
przypadku bonow re\\·aloryz«<'Y j
nych wystarczy rok. 

b-onów Ol'aZ >\ t:zesn1ej.,zy,n1 Zo. n Bank wy1\"iązuje się \\ ięc Z wa-
powied7.i..ll 1.i - batik rnz]YOczn.e runków zawartych w uchwale 
reab.ac.!e: bonów. W}kup bonov.; RM. Pytanie jednak: czy bardziej 
może na~ląp1ć: \\" formi e gotów- opłaca się wyciągnąć p:eniądze 
~. dopi.'iania wartQŚci bonow do opro.-€.·t ;.._,;a:1i..1 - l to \\·edłuz za„ P'l upływ! e na.stepnego roku. z banku 1 „polować" na zakup 
ksi,1że.czki o~znęd:rnsc:mv ej lub naj •\'.'" i.>z.v.1. p:·efere,·1cyjnycb a więc po l lutego 1986, · ot;zyma jakiego.' towaru. czy na procenty? 
przelev. u na ~·ac:h:i:-iek bank<.1W.\'. stawek. ,_._ 15 p:·oc. w stosunku i.749 zł, itd. Właściciel bonu W każ.dym 'razie nie wart\J się 
Mo:k1a będzie r6wnież za'"llienić rocznym. T;;k \\'I":C każ.dy posia· wart\Jści 10.000 zł otrzyma odpo- spieszyć, l(dyż bony można rea-
oon re·,\'?l<.;rv;:a : 0 111.v ·ia in:iy l darz bonów P'' ;i-rzetrzyrnaniu wiednio po upływ~e kolejnych lizo\'i'aĆ w ciągu najbliż.•z:.-·ch dzie-
l:>on osz.aędndciowy. ieh przez naslępny r-'.lk otrzyma lat: 17.490 po 1 lutego 1986 r. - sięciu lat. 

N-owe. dPcyz:e P''d;~;e w te1 automat:'rznie 15 ,proc. z.arÓ\\·no 20.110 - po 1 lute~o 1987, itd. · (W. :n .) 
7/;""///././//.///.///.////.////././/././///.U./.h~l"//H//.//././/////////////////././H/./////////.//////////////.//././././/././/./././.H//.//.///b. 

'..FF__q;r1~,r;~,r1r.l'§"f_r,r,r,r,P"§J,,rl,ll-'.1'''"''-'#'f,,l"#'P,-l.l"lf'l,f',-J',-.l'-"'-'L...<"A 
~ . ~ 
~ Dh. .\1 - I!ULJOll - F.l;ny grozy s 
I ;lOdz. lŚ, 18, .21) s: 

O•~A _ „Kapnan Hajduków" od S 

I 
lat 12 rum. godz. 13.30; „Glina § 
czy łajdak" od lat 18 fr. godz. S 
8.30, 11, 16, 18.30 s 

l.Dl<NlA - ~41 l\Ałn ł~Qp od !li 
S i:odr. 10-22 „ Wejście smoka" - ~ 
~ Hongkong-USA od lat li S 
~ ~ltODA G\VAUDIA - „Zem•t• § 
S po latach" kanad. od lat 15 ~ 
~ g. odz. 10 l~, 17.15, 19.30; „Przy- .., 
~ goda a/a bsl<a." · ang. b.o. godz. ~ :s ,2.15 s 
~ MUZA ,,Prosz11 llłonla" 1pol. ~ S b.o. godz. 16.15; „Lawlna." USA S 
i,;o Od lat 15 .i!OdZ. lHó S 
~ l :\-lAJ A - „Seksmisja" pol . t.>d S 
S lat ló godz. 15; seans zamknięty S 
S (filmy o kara te) go~. 18. S 
~ \>rAżKE TELEFO'iY POKOJ - „Gandhi" ang. od lat § 
'' i:; godz. 15.45; DKF DDK Lódż- S § Pogotowie Ratunkowe ~99 -Widzew godz. 19.15 - Beans § 
S Pogotowie MO 991 zarnkn. S 
S 1n rorn1acja telefoniczna ~13 l\O~lA - ,,Seksmis.1a" pol. od S 
~ Ln lormacj:i PKS lat 15 goc1':. lU, 14.30, 17, 19.30; § 
S Dw. Centralny 32-6~-96 „Grzechy nzieciiistwa" pal. od S 
S Dw. Północny Si-24.-33 lat 12 godz. 12.3U S 
S Pogotowie cieplowniC'ZP 32-53 -11 STOI\! - „SynteY.a" poi. od !U § 
~ P ogotowie energet) czne: 12 godz. 16.30; Klub Filmowy - S s Lódż-Pólnoc 33-Jt-31 „OSCAR" - „Zaginiony" USA ~ 
S Lódź-Pol u dnie 33-34-2• od lat 15 godz. 18.30 S § Pogoto\\·ic gazowe 36-53-39, 892 S\\"IT - „Dzien Kolibra" pot od S 
S Pogo1owie dźwigowe lat 12 godz. 15; „Duch" USA od § 
S 78-35-29, 78-40-85 lat 15 godz. 17, 19 S 
S TELEFON ZAUFANlA 33-3i-31 l.\TRY - „Strzały Robl.n Hooda" S § MLODZIEŻOWY TELEFON Z;\- radz. od lat 12 godz. 15; „Inne § 
S UFANlA - 33-50-66 czynny w sp6jrzenie" węg. od lat. 18 &oaz. S 
~ goclz. 13-18. 17 19.30 S s: TELEFO, ! ZA UFANIA dla kobiet E:'llEllG ETYK - „Goście I Galak- ~ 
S i riąi;ą prohlemo\\ą Si-ł0-33 tvki Arkana" jug: od lat l1 S § w godz. 12-22-. iiodz. 9; „Lata dwudzieste, lata S 

I W
• tym rok:.i „Społem" prze- pra.c remontowych należy wyr trzydzieste" pol. od lat u aodz. 

R f · S TEATRY 11 S 
\'.Idu ie remontv i mo- emon y mienić roboty W restauracji „>J"ad ~ H.\LKA _ „Długowieczna rodzin-~ 

· derni~acje k~lkudziesię- Łódką" (połow·a lipca), b51:-ze .. Re- S NOWY - godt\ 19.15 „Mle.zkan- ka" jug. od lat 15 godt. l i , 17 
l · • ' k d" ( ł · d · · ~ ko zojki" Rc_KORD - „.'l"a _tropie _s __ okola." ~ 

l 
. nu o acoweK ca;ar-cino- or • na prze omie rug1e~o 1 .~ , bla. _,. 

Sprawny przebieg 
h l ·- L •• s MAf,A SALA - ę;odz. 19. 30 :\J:lD b.o. godz. 16.15; „ ie n- Ili 

lJ;rzn"'" \V 0 Yrl1 1 " ''J"..;,oallracJ!, d • a trzeciego k1\·artału) oraz W ka- S „Profesja pani Warren" •kie cln.i" USA od lat 13 godz. S 
10 karia.tl. 6 ba~ó·.v m!ecznych, mo ern1zoc1e h , 'k „ (. ~ JAUACZA - godz. 13 ,.Dziady" 18.15 ~ w,arn]ac . „._-,.s a p1en\ szy ~ d 19 3·0 p ~ 

. k l !) 'I"l " r· . l t .~ t-0.1·0·,„kt"" APTEK.I 
.adtoda·:11 l 6 z<ikłaĆlńw ~ez-ono- ·war a „., !. a \\' V}llS a.1 y- S ~ , - 1 b ł S 

f .u .a nc . 
I
~ .)aH.;v .<z·:hk1e1 ob.sL.t~l ·edne,, .., MAŁA 8CENA - go z. . " -o- ~ 

S i .15 - godz. 19.15 „:'\apo eon y '!l 

d k 
• '"'""'1 ł • • n<n,·ie !1 kwartał). ~ dziewczynka" -l!ckie\\·icza 20, Xic1arnla, a ;;, 

Y ~ USja I ' w gas ronom11 ~ POWHZECLINY - godz. 10 „Weso- D<jl)!QWSkiego 69, Lutomier1lt;a . , 
u ~ I . -'a.·,l.''''·"·a~n.E'.·n.„ nrace . hed<J. IY 7.<".sz.J.vrn ::Dk'J \\V) em•1.1to- ~ la bajka o sm·JtllCj kruleWLie"' 61'4,_6 Olimpijska 7a, Piotrkowska ~ ozyw1ona 

· ~ :\lUZYCZNY - godz. 19 „Cnotliwa >.'\ 
Lv'"-1 ',-'.'.m.\'Jd?.·>ne w 1ecs\au:-a_ rji „Tivo-

1 

_ t· w<.:10 ~6 nlacf•\Vek e:a.<tronornicz- S Zuzanna" Pabianice - Armil Czerwonej S 
Do tycn trzc·eh u 7 •. ' Pcb w ·~ • ,: ' Tu 1 e:iinnt 7.ostan;r? p\lł><czo- 1 a "eh. i}(" Z zam} kan.a : e~ta tra-1 n.1·ch (pl an zakładał .11). S: ARLEKIN - godz. 17.30 - „Hetaj- -7, Kanstantynow - Sadowa 10, ~ 

1'• sformułowań nalóałob_; dPrlac · c·ii' ~ stos czyli jak slo11ce spadło z Głowno - Łowicka 33, Aleki;an- ~ 
~ · b · ny z '11Dde:·nizac.i<' !0

1rnlu. Rnbo- ·' · ~ riieba" drów - Kosciuszki 4, Zgierz ~ 
~.eszc;.e jedno. njeco s7ers7 e. do 1

" h· ma ~ie r>r<N·adzić \\' tr7ech \\T tym roku z ]JOi\ a7.!l~e' .<z:·ch (.i.kr) S PINOKJO - ·godz. 17.~0 „Wielka Sikorskiego 16, Dąbrowskieg<> S 
-pr:iy~otowanie organizacyjne, uatą- ~ żaba" 16. Ozorków - Wyszyńskiego a. § 
~Mez au~ti~crnym uan~~wa-. ~ s~!!JNY - g~L 19 ,,P~~ DftU~DPITALl § 
ńiem władz polit:vcznvcb admmi· , § § 
etrac".in.vch i przede wszv~t~ irn I W S A • Pre le kej,., dr Wtod•im1„rza ~ ~'lUZEA Bałuty - Szpila! im. Barlickiego ~ 

' · d · S - codziennie dla przychodni re- ~ ' 
ri!dnvch. 'l'ak właśnie w na;wiek ·, Kincla pt. „Heforma 1' 0 'iHl arc7 a 1 ~ HI STOH!J 'RUCHU RE'IVOLl'CY.J- jonowych nr 7 i 8; Szpital tm. l\ .id rfckiy" - dz.ii; o god:~ 18 w .„ ,-. 
az~'tn skrócie dalob'· się Prz•·n·t• filii lC\ITPiE. \U l Hodzcnst a Fi- S NEGO (Gda1iska 13> godz. 11-11 Biegańskiego - codziennie dla 

~ ODDZIAL RADOGOSZCZ (Zgier- przychodni rejonowych nr nr 1, § 
:~1:a1~::n:at~:~z~~:ii n~:s~o~c:'~, d.· Trze' c'1a rata koksu do odł1'1oru '1bakow11) ~ ,\ :tc"nJ~l.0~1c~zz~;l~ ET.'OGR.\ - ~O\~~k~ej:C~~;ie s.:_pi~~~z:~·ni~k~~~ § 

· k _.. • Jlf)f{-Górnl< (ql Siedl<>llq li ~ rICZNE (pl. vVolnosei 14) godl. Przychodni Rejonowej nr 11 ~ 

:17:y:d;oj;;~~:~~:~:n~ law we~'.~<' I ·'; '',\"'Jlll. :cie "0·\ :·n110 O,"Ć kl(i·,XJ- I '11··~,· ~-~as_~\~':.n/01~tikl~oa11l1i1~1.:e7. i71~Ó~.·\~i~,; ~(',1:p'~~J1'.o,z1--_1· ~ Bl1g-z~Gll EWOtXCYJ.'>iF.J UL ~~ek~::g;Oo\~zczb1~1iast~r1"y!~~~~~ § 
we:r.orajszego posiedzenia K•-•!1 •,>,11 Wszystkie składy opałO\\'e O- „a a : ,., • • • ~ „ ' .. rpark Sienkiewicza) '<Odi. 10 lb re.ionow;·ch nr 3 l 5; - Szptial :s 

H t . " d J • j . ~ IH:-,TOHII ML\STA LODZl (Ogra- in. Brud7.nisktego w dniach >:"s"' ds. Samol'zariu Rady Naro,i..,,e, k: ęgo,vego Przedsięh:orstwa an- ow. ,,a a - wonec ma e: p!·o- ,.. ;,,, · S dowa 15) godz 11-15 I 3. 5. 7, 9. 11 13. 15, 17, 19, ~ 
lll . Łodzi, którego obradami ki"> o- dlu Opałem przyjm u ja wpłaty na dukcji tego paliwa - ob<nnązct- ~ SPORTU i 1Tr{YSTYK1 (WoH·cl- 21. 23 25 , 21 29 _ szpital un ~ 
war wiceprzewodniczący te,i 10 ni- trzecią ratę koksu. Kagromadzo- ją za:;ady sprzeda\\·a:1:a mie.,z.a-n- ~ la 21) !(odz 14-18 Jonschera w dniach: 2. 4, 8, 10, S 

· d k. k I · I ,. 1 · , S 11"1.0KI ENNIC'I'WA (P1otr;.;:ows;.;:a 14, 18 22. 26. 28. 30: - Szpital S 
sjt - Jim Wojciecbowsld no. ndpow!ednie zap:a.<;y 1 Z. o- 1 CHSU 1 węi:; a. ·'a ce e tly,o- S 2n~ 1 godz 10-17 im Kopernika w <ln\ach: 6, 11, § 

we oferuje się 70 proc. koksu : ~ SZ'l'UKI (Więco:c:wsk1, 0 0 36) godz 16 20, 24, 31. Dla - Przychodni 
Wskazr.vano także na ouv ·IV 1ste 

ii.ledociagniecia. ale były to orJ;„ob
ńione przypadki. z kt6ryLh na 
pr-7..vszłość należałoby wvc„•i;nąć 
wnioski. Szerze.i na temat prz.enie
f U i rezultatów· kamoanii p;sali
fot:v już na naszvch tamaLh w 
wywiadzie, iakiego w ~rudnlu U· 
dzielił .,n,ienoikciwi" w il'eprzPw„d 
n!czl\CV RN m Łodzi - Klemens 
Kv1iatkowslci d?.iś zatem mot.e tyl
kn jrszr.ze przvpomnienie. ze w 
miastarh wofr~·ód1twa wybran<· 192 
komitetv osi Pd lowc, na wsi 1a~ 28'.i 
radv so.łeckie. że w trakcie zebrali 
dyskutowann na jważnie.isze proble
my danych spotee;>:ności {w re 8" 
stach chodziło ~łównie o sprawy 
(osoodarki komunalnej. paloloitii 
111:Miłc~znej. fuo kcionowan ia sł::żby 
?.ćlrov.;ia i handlu. oa , wsi - ta
taln«.i komunikacji. wody m<>lio
r11~ii. szkół i przeds7.koliJ. że wraz 
z wvborami do samorzadów rcie-
57.kańców 7.akoticzvł ~iP. proces two-
1,"7.enia s.ntemu samorzadu ter)to
ria]nP.j!;O. 

fbrz) 

KŁOl>OTY Z MLJr:PC1EM 

Z4d.tu;onH do nas p. A"dne; 
Kuletut, który roznost mleko do 
domów na ostediu CzerwonJJ Rl!
o<e k, W por1teciztatek. 7 bm , mu
rit'Jł czekać na mroite aż tr?.'U 

„Poznajmy się" 
Pod takim hasłem członko\;i„ o· 

gniska TKKF .,Osiedle Stcfl!1<a'" 
organizują bal karnawałowy dla 
m;Ps?kańcow O'!!iedla im .Jagir:łł~· 
Ral rozpocznie siP. w sobok. 12 
st,.Tznia. o J?odz 21, zaś i11fo1 ·T·a · 
de i zgłoszenia przyimowane sa 
w sckretariac-ie Ogniska Tl<Kr 
przy ul. WspólnPj 6. !nb tPil"foni
czn ie pod numerem 34-33-0~ 

K K. 

„Wielki" odwołuje 
z powodu choroby 1olistk! Teatr 

Wielki zmuszony jest odwołać dzi· 
siejszy spektakl „1'!1efistofelesa" A. 
Boit„: Biiety zachowują . ważność 
na to samo przedstawienie Hl lu
tego. 'l'\\' przeprasza xa tę zmia
nę . 

qodzlny, ntm do j•go sklepu nr 
9~11 przy u!. L11leweta 3/1 do
starczono mleko Tymczasem do 
potoionego nte opodaL sklepu przy 
ul. Rz.gouJsMej mleko przywiezio
no jui przed qodz!ną p!ątq. 

Gdy p. A . Kulesia dodzwoni! 
się wreszcie do mleczarni tq Pa· 
btanicach., odpowtedztana mu, że 
to spr11wa transportu. A przecteż 
drngl sklep też ;t.6t uopatrywa
ny s Pabla.nie. 

W . M . 

ZNALEZIONO.„. 

Zn41utono k4rtkę zaoptLtr~e11!0-
wq M·I na st)Jc~eń, częściowo wy
korzy•t.a.nq. l11formacja pod tel. 
33-5Q-1% w godz. 8-15. 

30 proc. węgla; zaś ogrodnicy do S li-19 Rejonowej nr 9 - Szpital im S 
~ 'HASTA ZGIERZA (Z.;ziert, Dąb- Sonenberga w dni nieparzyste, ~ 

ogrzewania .<zklarni do<taja \\ ę- ~ . owskie~o 21) godz. 10-15 - Szpital im. Pasteura \V dol S 
gie! i koks pół na [lflł. (K. K.) ~ 'H \ 8'fi\ P.\BTANIC (Pabrnnlee, parzyste. ~ 

·"' pl Obr. Stalingradu 1) godz. Gorna - Szpital lru. Biernackie- ~ 

Jeszcze o konkursie 

dla kierowców 
Ponieważ konkur „ pud naz'i\·ą 

.,Rok bezpiecznej jazdy". o kto1 ym 
niedawno informowaliśmy, ~·zbwlzil 
znacznie ,,·iększe za interesow~nie 
niż oczekiwano. oq:>:anizatorz.'I µo
stano"·ili uruchomić· kilkanaśct~ do
datkowych punktów. w klorych 
przyjmowane bf~dą zapisy. Akce~ 
do udziału w konkursie slda.dac 
mozna 11.·e wszystkich dzielnico
wych urzedach spraw wewn~trz
nvch i posterunkach MO pnez ca
lą dobę, a ponadto (r-0wnież bez 
og11aniczen w czasie) w komi5a„ia
tach przy ul Starorudzkiej 15. C.al
czvńskiego 2, Norwida 3. Now..,~ol
slriej 12, Łanowe.i 30 Zapisy p1 zvj
mują również (od godz. 8 do 16) 
Klub Auto-Moto przy ul." Koper
niki! 56 i Zarzad Okregowy PZMot. 
przy ul. Wygodnej 18. Chętni mo
gą sie też zgłaszać w RUSW w 
Pabianicach (od godz. S do 12. p. 
131 oraz - przez całą dobę - w 
RUSW w Zgierzu. 

(11.b) 

S 10 -15 go - codziennie dla gmJny S 
Waldkiem: ,enclz 16 - Fan Cluh S R1gów: Szpital im. Brudzlńskie-
Cla.~six Nouvfaux; g odz i7 .. JO - ~ WYST.\\\'Y ~o (Kos Gdy1iskich 61) § 
trrnin, r(' laksujac„-ko11 cf'ntr uJący SS Poles\e - Szpital im. Biern11ckle-
„J11i:a. dla wszy,tk.f'h". s"' S.1 1 ON SZllKI W8P0LCZEii:\EJ ~o - codziennie dla rn. Kons- ~ 

e SDJ\ „Lo kator" (ul. l'\owopol
ska 12 14) 11nyjmu.i<' zrlosze1ii& na 
treninr;i ps~·chotroni('"l.11<' „ Rehir 
thing", hipnoterapię, ma,;ndol l"ra
pie oraz skrócon~ kur~ radir~iez.i1 
~r- ~~~o~nia . Informacje µod tel. 
,)1-.11-92 

Piósenka 
na Nowy Rok 
Roz.g-lośnia P o1sbego Rad:a w 

l..od.zi in!o.rmuje . że w dniach 12 
i 26 stycznia. planowane ieo,t spec
ialne wydanie aJU<lvcii ut. „Pil)<.';€>11.
ka z doedykao-i!I". Można w niei 
złożyć żyiczertia noworoczne. .m't>
ninowe. i'llbil>e:uszowe. i.ak równ·eż 
orz.iekazać wYrazy wdzieezin<.J<.c!. 
$Zacunku. sYID-Palii i m:Hoć,ci. In
formae.l.e w Rozirłóśn; P R (ul. Na.
rutowioza 130), tel. 34-9-0-17. 

'" (Plotrko\\'ska 8H) godz li 18 - lA!lt.vnowa: Szpital im. Koper- S 
S ~raLka K \V.~.nvrz:-war\a nrka (Pabianicka 62> ~ 
~ '1LZLt:11 'H. ZGIFRZ.\ (ll<;IJ· ~1órlm1esc-:e - Szpital Im. :Bar-
S rowsk;ego 21> -oclz IO ;; 90 'et lickiei:;ri - codziennie dla przv-
~ Zakladów Pr·:eniysl 1 f,arwni chod'll rejonow~·ch rir 41 . i~ ; S S kow Bon:ta S1pi1ol rn So•1enbcr..:a (Pieni-
.-. • 1y 30) ~ 
~ ZOO cz0·u.1e w godz. 9 11 (kasa \V'fllP\\' - Szpi1al im. Sonenber- S 

do 16) ga (Pien'.ny 30) S 
~ P .\.l '.\IIARNL\ czvnna w godz. Chirurgia urazowa - S1.pltal :$ 
~ 10 iS \oprocz po11> 0 r.z.alków) Im Kope1·nika 1Pab1anicka 6'.!J ~' 
S Okulistyka - Szpital Im. Bar-
~ KINA lickiego (Kopciliskiego 22) ~ 
~ "eurochiruri:ia - Slpi\al irn ~ 
S B.-\LTYK .. Klaoztor Sbaol11·• Barlickiego (Kopcińskiego 22) S 
~ Ho'lgkong-Chi:iy od lat 15 godz. Chirurgia dziecięca - Szpil<\1 ~ 
S 9.30; 12. 14.30. 17, 19.30 im Korczaka <Armii czerwonej 15) S 
S IWANOWO - „Tootstc'" USA od Laryngologia dziecięca - Szpital ~ 
~ lat 15 godz. 15, 17.15, 19.30 lm Korczal;a (Armii czerwonej 151 S s PHZED\VłOSN!E .. E.T „ USA Chirur<;ia nczękowo-two.rzowa 
.-. od lat 12 godz. 9.30, 12, 14.30; - Szpital im. Barlickiego (Kop-
~ „Szkoda twoich łez" poi od lat clńskiego 22) S 
S 15 godz. 17, 19.30 Laryngologia - Szpital im. Bar- S 
S WŁOK!\'fARZ - .,Anielska diabli- llokiego !Kopcińskiego 22) ~ § ca" czes. od lat 13 godz. 10, Triks:„kologia - Jns1,·tut Medv- ~ 
S !2.30. 15, '17.30; Film przedpremie- cyny Pracy (Teresy aj . S 
~ rowy z czytaną listą dialogową Wenerologia Przvchodnia :S S ,.Spokojnie to tylko awH\a" - Dermatologiczna (Zakatna «) "" 

USA godz. 20 . S 
~ WO~NOSC - „Gangsterzy szos" A '1BULATORHJ'\II'. ~ S kanad. od lat 15 godz. !O, 12.15, DORAŻNE.J POMOCT S 
~ 14.30, 17, 19.30 ul. Sienklewlc>.a H7, ~ 
S WISŁA - „Wojrn1 światów" pol. tel. 36-37-00 w. 31 I S od lat 18 godz. 10, 12.15, 15, 17.15, i!i 
S 19.30 - f';ah:n„t chlrurgicmy 6~'nny S 

(~·) s ZACHĘTA - „Czy lee! s nam! Cl!.lą dobę . s 
§ pilot?" USA od lat 1% god2. 10, - Gabinet internl!tyc•n:v ezyn ny ~ 

-------------------------------- :S 12.15, 14.30, 17, 19.30 w godz. 15-7; w dni wolne 
~ SWIATOWIT-HOTELOWE - „Star od ,Pracy - c"'I'! dobę. 

Z przepustką za dobre sprawowanie 
W Sądzie Wo jewódzkim zapa-Oł 

._.,·yrok przeciwko 19-letniemu Ar
kadiuszowi. G„ oskarżonemu o f:.o, 

że od .sierpnia do wrzeilriia 1983 
roku dokonał włamania do DH 
„Magda", bufetu . pny baseruie 
;,Olimpia " oru. .siedziby ZSMP. 

S 80" USA od lat 18 godz. 18 I 
S STUDIO - „Marynia" pol. od lat ul. Armil Czerwonej i&. 
~ 12 godz. 17.15; „Na granicy" - tel. 33-95-95 do 99 w. ?25 S 
~ USA od lat 18 J:?;Odz. 1915 s s STYLOWY - Polski Fil!n :\!U7.VCZ- - Gabinet chirurgii ~z,•nnv s 
S ny - „Lata dwudzieste, lata w ii;od.~. 18--7: w- d•it ,~·ri!ne ~ 
S trzydzieste" poi. od lat 15 od pracy - całą dob-:. S 
~ godz 15.15; Głośne debiuty re- S 
~ żyserskie - John Badham ul. Kooclńskiei::o !2, ~ S „Błękitny Grom" USA od lat 15 tel. 78-64-83 !; 

.Śmiertelny skutek libacji 
Arkadiun G. jut od dłuiuego 

cza.su pnebywał w :z:akładach po
prawczych. Z o.statniego otrzy
mał przepustik~ za d-obrt .sprawo
wanie, jednak ponieważ był ro 
oknc waka,cyjny, .po.stanowił aa
mowo1nie j ' .s<>"'i>ie przedłużyć. W 
tym teł cr:uie dokonał wymiento
n.rch p.rz-t~petw. 

~ godz. 17.15, 19.30 I 
!I MAŁE STUDYJNE - Film w N- Gabinet stomatolo,giczny CZ\'n- !i': 
S role - „Kochanica Francuu" ny w l(odz 19-7: w dni wolne ~ § ~n!(. c>d lat 15 god•. IS od pracy - cał'I dob~. ~ ,,.,,..,,,.,,,„,,,,,,,_,,„,,,,..,,,,,,,„,„,,„,,,„,„,,,_,,,„,,_,„,,,,,.,,,,,,;,. 

Kino ~ n Tego dnia brygadę ładowaczy 
z łódi:.1".iego Przedsiębio,rstwa Han
dlu Chemikaliami „Chemia" drę
czył-o pragnien!e. „Zrzucili się" 
więc na oó11itrówkę, potem na 
d-rugą, trzecią. a skończyli na. 
cl'iterech. Zważyw.szy, ie w liba
eji brał,y udział tylko trzy os(Jby. 
była <J ilość a!k<lholu wvstarcza
jąca do kompletne~n U/JOjenia. A 
rMCZ działa się OCZY'-''lście W 
miejscu pracy, ti. w bazie ma
i!:<>.zvnowej przedsiębiorstwa. przy 
ul. Bruko\vej . Gdy trzej panowie 
dobrze ju.ż sobie p-0pili. 'l:aczęli 
słę kłó.cić o pieniądze . Dwaj z 
nich jako~ się dtwadali. 11. trzeci. 
kt_§ry tmierał ~:e nrz;r swo!M. 7.0-

stał pobity pr~ kompan6\v. chwiejnym krokdem. Paweł IS. 
Zdemolowan<i przy tym s~atnię. strącił :i: rampy dw• balony i: 

Zaalarmowani hałasem, :i:jawili kwa.sem octowym. Jeden :a: nkh 
rozbił się, a t-rująca ,gubstancja 
utworzyła ~porą kałużę. Pech 
chciał, że '" nią właśnie prze
wrócił ii~ jego towąrzysz, a co 
gonza - nie mógł wstać. Prze
rażony Paweł S. uciekł. Leżącego 
odOiągnął na bok jeden z portie
rów. Wezwano pogotowie. Nieste
ty, niewieole dało s·ię z.r.obić; na 
11kut~k poparzenia kwasem męż
czy:ma z.mad w ,gzpitalu w 10 dni 
pófoiej. Paweł S. i drugi ucz~t
nik libacji - Remi~iusz C. - :r.o
stali are.o;z.towanl. Wkrótce staną 
!}rz.ed sądem. (ab) 

się portien:y i zabrali napastni

ków. Zalana w utok ofiara :i:o-

stata na razie w uatni. 

W cz.asie gdy wzywano telefo
nicznie milicję, jeden :i: za:trzy
manych - 19-letni Paweł S. -
wymknął !oię :i: portierni i drę
cz,cmy widocznie wy-rz:utami su
mienia, poszedł do szatni :i:oba
czyć jak miewa się pobity. Ten 
był już w le]l)szym stanie, więc 
obaj skierowali .się ponownie w 
3trone oortierni. Po drodze idący 

Bfo~c pGd uwagę, f.e pne-
stępstwa p-olegające na kradzie
ży x włamaniem stają się coraz 
częstsze, oraz fakt że stanowią 
poważne niebezpieczeI'!stwo sp-0-
łeczne, Sąd '\vojewódzki skazał 
Arkadiusza G. n a karę łączną 3 
lat i 6 miesięcy pozbawienia 
wolności i 50 ty-1. zł t;rzywny. Na 
rzecz DH „Ma,gda" us.ądzono 
kwotę 24.190 zł, na n e cz bUfetu 

Pole.;ki Klub Film-owv :z:apra-

sza w styczniu na projekc!e z 

cyklu „Kino lęku": 10 bm. „Zem

sta po latach", prod. USA, 17 
bm. ,Wilctyca", prod. poi., 24 bm. 

„Smierć na żywo", prod. franc. i 

31 bm. „Dziedzictw\J'', prod: ang 

Projekcje w czwartki o godz. 

p 
prasza w styczni-u na. f~lmy z cy

klu ,;w kręgu science tir:ti\Jn": 

10 bm. „\1-'ampir i; F.e~·atu", prnd. 

CSRS. 17 bm. „Goście ,z Ga!a,,. 
tyki Arkana", prod. CSRS, 24 

bm. „Test pil0ta. Pirxa", prod. 

p-ol., 31 bm. 

ang. Projekcje 

,,Saturn 3", prod. 

w ci:wartki 

na basenie „Olimpii" - 3.050 r;ł, 18.30 w u11 prz.y ul. Kasprzaka godz. 16.30 "I\" sali przy ul. Ka.-
a. na rzec:i: ZSMP - ll.1100 :r.ł. B. 

Wyrok ni-a jest jeszcu prawo- sprzaka 8, 

moony. (Iza) Młodzieżowy Klub Filmo·,vy za- (1) 

„OZIENNll\ t,OUZKJ" - dziennik Robotniczej Spółdztelnl Wydawniczej „Prasa~Ksląfka- Rucb", Wydawca: t,odZkie Wydawnictwo Prasowe, Lódź, ul. Piotrkowska _96. 
Druk: Prasowe Zakłady Graficzne w Lodzi Redaguje kolegfum. Redakcja: kod 90-103 Llidź, al Piotrkowska 96. Adres pocztowy: „ DL" Łódź. skr. poczt. 89. fel erouy: -

· eentrała: ~2 93 OO (łączy z \>VSzystkimi diiałami) Redaktor Da.czelny : Benryk Walenila 36-45-85, zastępcy redaktora na.c~eloego: 84 -06· 15 i 33-07 -ZG, se kretarz odpowiedzialny i li seltrl'llar:& 
32.n4: 75 Sprawy miasta· 33 41 IO. ·33.37.47_ społerzno ekonomic·lne: 32 -28 3Z. 33 -10 ·38, fotoreporter: 33-78-97, kultura I oś\Viata 36 :!1 60. sport: 32 08 !15, dz. łą.cznoścł 1 czytelnikami, inter
wencje i relefon Usługąwy : ·3.>-03-04. sprąwy terenowe: 32-. 2:.l · O~ (rekopisów nie -iamówiooycb redakcja nie :iwraca). Redakcja nocna: 78-69-!iS i 78-68-78. Ogłoszenia i nekroiogl 
- Blum Rekl11.m i Oglo~zeń. Lódi, ul. Piotrkowska 96, tel. !11-49-'70 I al llenkiewicn llł. tel. 32-!'lt: u (za treś~ or~oszeń reclakcja nie odpowiada). Warunki prenumerat y podają 
odrlTiah> PUPiK RS\1\1 .Pra~a Ksiażka-i;t.ucb". 

e DZlENNlK t.ODZKl nr I (lłl8U) ' 


