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Podróż

Sekreta.ni gener&lny ONZ, JaTler
Peres de Cuellar opuścll w Dledzlelę wieczorem Nowy Jork udaJlło się do Londynu J)l'"Łed odwie·
dzeniem 6 krajów Azji południo
wo-wschodniej, Podczas pobytu w
W. Brytanii. Perez de Cuellar 11p0ł•
ka 11lę z panh' Thatcher t jej mi·
nłstrem 111>raw 11agn11icznycb, Geoff•
rey'em Bowem.

BAAS

W 1tolloy Syrii, Da.maszt.u. -..
ltoAcrzyła słę w Dledslel11 8 rel'lona.Jna konferencja
Pa.rtłł SocJall.tycznego Odrodzenia
Arabskiero
(BAAS).

Dokonano wYboru nowych władll.
Sekretarzem 11:ener&lnym partit został wybrany
oonoW'll!e orezydent
Syrll. Hafez Ahd.

Pogrzeb gen. annn••
M. Dzura

I

B

=-

nm

rłlb

Cena

11 (10811)

-."" ,.. ....-. ~ 15 sł
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NajWiększa
afera szpiegowska
I

w dziejach Indii
~
·~· 'D08tad
obzaJ naJei4l
s k!lUGZOIWJ'Ch

~

DY

Główne zadanie -realizacia

oczekiwań .udzi pracy

en
ło

~h- ~ z&IP(ll1lll.a-

at bm.

nłzaeji,

zbierają.Cli,

si~

I

Atmosfera
· wokół lotu

Wyjazdowe
posiedzenie .
tajemniczości Biura Politycznego
(Dalszy

ciąg

na str. !)

wahadłowca KC PZPR w Gdańsku
gzy w

lw lat

kroillik.&Jch NASA od 'l)OOZat-

m:eś6diZiesiątych przypa<lek
zerwania z nraiktyką ca1kowi:tei ~

21 bm. na wy jazdowyin posiedzeniu w Gdańsku zebra.Io
się Biuro Polityczne KC · PZPR.
Omawl&ne są oajwa:i:ni«'jsze
problemy społeczno-gospodarcze
regionu oraz zadania , orgamzacji
partyjnych
województw&
gd&liskiego.
(PAP)

twarioścl .
Termin ładowania 1>C>danY zostanie PN.sie do wiadomo~ z 16-godz.Lnmym \\1Y1P'l'Z€(1:zeniem;
tak te n ie wiadomo jesroze
lak
dh.I iro ootrwa misi.a.
Jak p.oda 1„ d'Zll.enniik .•Los Angeles Time.s'' . obfęcie lobu „D'sC'<>- ,..,_ _ _ _ _ _ _.,,..._,-==
Dokladny moment startu .Disro very" ścisła tajemnicą wd11ż„ s!e
verv" oodanv rosł.a.nie <l7.'enn :ka- ,; zadaniem zało!!i, I.a.kim j~ u1'1l0m dopiero na 9 minut m-zed IXl. (Dalszy ciąg na str Z)
oalE'fliern ~ilników Jest t~ nlerw-

w ltońou

stycznia w Genewie.

Terroryści

m.obodnJ.onłemt...

e!e r: ra.'lliOlr'f;em KomisH Rządo.
wel ds. Poliityk:I Ludnościowi!I o
llY'tuacld dem~rafimmej Polski.
Ch.a.zlakteryzu.ie ją wvooki przyro8t lurlności obniżenie urn ieralnoś·
et ntemoTIRJt. dalsze
oitraniczenie
m lior.acli wewnebrzn.vch
i z.ai:cr11n.iaz.nych Do niekorzystnych 'lilllłan mlod..v .
z.aUQŁa Q\ę w.zro.st zaichorowań m
Jest to Jeden & UJbortn.ycb e'i«nenin. na t"2lW ohorobv cywLl!zacyjl!le . tów wiplywa jących w drutym t!ltOIP11 wiec ulcliadit! łtaieinia. nowotw<> nlu na 'POli tykę
t!IP<>łeoczno-Jtospo..
t'>OW<! ' Inne Naorastaija t.~ zla- d'arczą.
Konsekwencją tak znacz..

W Piotrkowie Trybunalskim obradowało wosoraj (lll bm.) plenum
Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Jednym 11 rlównych tematów obrad
było podsumowanie dotychczasowych wyników wprowadzania w tycie 3-letniego plann stabilizacji rospodarczej województwa orar: omów Pradze odbył !Ile w oonledllla- wienie za.ło:i:eli wojewódr:kiero planu na rok 1985 - ostatniego etapu wiiska alkoholi'zmu. na.rk<>manii
lek 21 bm. oogrzeb gen. 11rmli Mar- pl&nu. 3-letniego.
.~ikotrnll'Jlll1t1.
tina Dłura . który 1>r1es i»nad 18
lat. niemal do ost&tntch chwil ty·
Omówiono r6wnleł wynikające z z przoduj11cych pnedsiębłoratw. W
ola.. był '1inistrem obrony narodo- tych zagadnień najpilniejsze zada· obradach prowadzonych przez I sewej Czechosłowacji. W uroezysto•- nla dla wojewódzkiej orgai::izacji kretarza KW PZPR w Piotrl<owle
ol&eh nogrzebowyeh
uczestniczyła partyjnej i jej członków. Plen&r· - Stanisław& Kolasę wzięło tet uw~ród 1nn.veh delegaeja lU!nister- ne obrady KW PZPR poprzedzo- dział kierownictwo administracyj1twa Obrony Narodowe! PRL z ml· ne zostały analizą omawianych za- ne województwa Obecni byll takulstrem. gen. armil Florianem St- gadnień, konsultacjami z załogami że z-ca kierownika Wydziału Adwteklm.
30 największych zakładów przE'rny- ministracyjnego KC PZPR - Sła·
słowych województwa Równiei w nlaław Skladowskl i pełniący oboplen11rnej dyskusji
uczestni~zyła wiązki z-cy kierownika Wydzi11łu
grup11 20 bezpartyjnych robotników
(Dalszv cląg na s~ 2)
W a.tmOdlferze śoisłei tajemnicy
dobiei<aJ• końca na wzy(l.ądku Can11veraJ l)r!Zyl1otow&ntla do kolejne@
U! lobu w.a.ha<Yowca tym NI·
zem w miel; wYł!ICZllie o charalkteW Rijadzie TOZpoczęlo się w nłe
1'2'lłl wojskowym. W
oondedzialek
dz}elę Dosiedzenie Komitetu Cenoroz;poc:zęło sie odlicza.n.ie
wego OPEC ma.tącego przygotowd
PO<Przedza ją,c,. z.apla.nowa.ny
na
środę
1>ropozyc,fe zróżnicowani& cen ropy,
start wah.aidlowoa ..D1&oove.ry"
w zaldno§cj od jeJ ~attmków. „a
z
niRtka koomonautów na ooklad!?:ie
konferencJe ministerialna tPJ orira-

Posiedzenie
Komitetu Cenowego

amer.Ykańisk:ich ł

kich.
W1.UZ.I afery 11ZD~•1
w
Za oośredn1ołlwem urzedinlków •
dz!elach ~ellbdt Indlt. Jaik Mkiretar-J.a.W. "PreIXlie!1'.a Lndld OIN/E ~
Wił 'DleaJ):IAmy w ll()lboitę 'DO no'Wd- SOll'tów obJ.oony 1 h,.a,ndanl niem.aa oo-.
nll\1 dert>Oll'bowaino z Delhi apecja!- <hienirul„ o!nymYlWlaJli on.! ~
n:nn samolotem wvł&eito d.V10loma· n• doklumenity dot:v'<:2ą.ce new.ralltl·
i. !'r4llW1d. a w nJedrz!e1e wru z OZ!l,YICh M'Oblemów wewin~
ł-on• t dizlecoklem odledel do Par:v- Ol'&IZ 8'PllllJW 7:Wi ąrmnyah s be2lpjeła ,;n.a. konsu.lJtacle" zadtll!PCa aitta- c:zieMtwem kira.l'll. Clhe wolsk<JIWelfO be@ 1l!ra lu. m>mt
~no m. fn. asystenta. oW.).
A.1eilm. Boll'l!(J'.
biste110 eeilm'et11rz.a miemieTa. N T.
Kber.a. asy'Stenta sekretarza w dele!lt to 1ecbne uja.wn!Qne ia.k &>- t)M'tllmencle m'QdukcH
obronaiiel. T.
~ n1tllWlsko Moitna oc::ziekilw.ać, te
C. A'tll!'Ol'e ()(l'8tZ 20 iMY<lh tm:"LCidni·
oodain„ ~ t.akże tl'9J:'8(J!!1Jalia za.- ków.
Oczieklw.ame ~ dalsze ~
~vch w aferę
dyplomatów wania.
Zelcwe8tionowa.no 24'7 6oiśle ta.t!'IY'lh oolrru.menitów które .•'Przed•
k.ałv" do b!UNI delhi1ekiel1o bf.zneitm.ama ltumMa Nal!'aina. Airent ten
t>OIW'!elal le na fotolrooiarce w 'ZWY•
ldvm tmnkc!e u&u!! ooliltl'a:filłr..nvch
oo azym bm ods°Yla.nP ~ońoem do
ambuad.v rr&nouskiel ska<! trafia.tv m. in. do t)rzedstawicieli CIA.
W 1!183 r. u.rodzlllo ~' T21 u..
N a ślad a:fet'V traf'ono
badail"
dzieci Wspókz.vimiik U1"Cl1Cl.uń wv·
ooiwiaza.nla
=achow~ów kt~T
ni~ 19,8 'Prottn.ill.e i je8t jedJnym IZ
31 'Ol!Ździem!ka, 1984 za.mordoWIRlli
n.aJvi'yższycb w J!)u:rople. Ra:uim d~ie
Tndiire Gand!hl..
ci ; mlo&iet ~oonl:bel 20 lat) t!lt&nowł• txraJW!e 32 nroc., ludności. co
(Dalszy , clu na stir !)
w skald eurooejskiel cll~
je Polskę laato k'I'a 1 demo~icznie

-

Hafez Asad
przywódcą

-
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zagramczna
P. de Cuellara

I

lyd1fłiP.~ ~

zniszczyli

świątynię
łe

lnlsler ośwl lv lndou~j! p<>dal,

w nonie z.lalek rano 1truo~ ter
rorntów dokonała zamachu bombowego w VIII-wiecznej
świątyn;
buddyjskiej Borobudur w Jogjaka.r
cle w środko\veJ cześcl Jawy Swlą,
tynla została oowdni• zniszC'Zona
Terroryści powiedział
minister
- chcieli wywola6 destabilizację w
kraJu.

Psychoza terroru

%2 dniu roku
godz. 7.31,
o 16.05.
W

szło

protestujący

przeciwko

broni i gazó::Y

łzawiących

w„rastającym

kosztom utrzymania ,

•

Się

Dyłurny

a z drugą na kolcie

aura

.,Re-&g11n llkUda 1mYS!ęgę s jed.na reka n.a se!'CU. e. dru.l1a n.a kol·
oie" - p!Jsze · w wielkim ty.bule n.a
t)ierwszel •tronie
brukselskii ..Le
Soir".
IhJ!enn ik uważa., te pewine re<łnl·
BZe oolirt:v'k'! Reaic&na. doko!IJlllle ze
W'Zldędów WV'OOrczycli nie zmien.lłv
w nlceym lel istoty.
Prezydent
mimo nacisków KonQ'!'e9U nie chce
doiron.vwa«! lstotnvch oerezędnośoi
Niezwykłe sda.rzenJe zanotowano
ioo..ztem P~nu ilraiYma .-ie. mlw madryckim teatrze komedU. Pod·
czas wteczorrteg0 111>ekt&klu zatJłU·
lowa.nego „ZłodzleJslcfe :tarty" w t•'
ałrze ,pracowały" dwle grup:r dOdziel. Podezp «dy piqrwsza. któ"'
1tanow111 aktorzy. w~oowała na
1cenle do pomieszczę!\ ału:l:bowyob
dostali sle prawdziwi
grahletc:v.
Jakkolwiek nie otrzyma!; oni okla.
1ków. zaoewne nlP bylł tym roz·
ozarowanl.
8anwtl.ot amentkańak:ioh linid 10lt•
•
n:IC73Ub .. Eastern Air bilnes" tyipu
Ziemi
Boein11 m kończył swói lot D.111·
mer 980 ze sto]Jicy Pa r.a.gwaij;u AW poniedziałek rano w pobllłu sumc!on. zbl:lża.iąc Bill do lot.niska
tndonezyjsklef w:vspy Halmabera na El Alto w stolicy Bollwii - La
Oceanie Spokojnym zanotowano 1łl. Paz Ka!piiOOm t>0teżne11;0 odrtl!lllt.owne trzęsienie ziPml. Wedlu!? seJsmo· ca Larry Campbell roz.1)()CIZll} norloirów amer:vkań~ldch .: o§rodka w m.alne w takioch WYIOadka.cb wYVIJ'{>
Golden (rlan Colorado) natętenłe łY"W.anie W'ier!y lrontrolnel lotnfskia
trzęsienia wynosiło
8,'7 sł~J)nla w El Alto w celu otrzymywania lnskali Richtera. Jak dot11.d brak 1n· .trulooti zwi~yoh I ~
formaoJI, ozy były Jakld ofl&17.
Di.al do ).ądowaa!&.
w Bułgar.I.i 'ciągnęła do teiro kraJu
1tada łabt;dzi. dziklcll kaczek I pe·
llkanów z północnych
obszarów
Europy I Azji. 1rdi1le sro:l:y sic zł
ma z temperaturą spaa'.l.iacą do 30
1tonnl nonltei zera.

Tragedia w teatrze

zaś

obecnie w okresie najinten-

kawowych, majdu'e Ił~ na północy, stale
kontrrewolucjonistów. Tereny te - prachronione przez oddziały Ludowej Armii

s

• dniu dzlaleJszflll przewiduje
dt. t..odzl nastepnJąCll po11odę .
zachmurzenie na ogół dnłe
zamgleni& 1 możliwością 1ła·
bych op&dów śnle1tu. Temp
maks. -! sł. C Wiatry umiar·
kowane południowo - wschodnie.
Clłnlenle o rods. 19 wynosiło
985,7 hPa (739,4 mm).

1905 - ;,Krwawa niedziel&• w
Petersburgu. Początek re'IHlu·
cji 1905 r.
1945 - Wyzwolenie Olsztyna .
1863 - Wybuch powstania sły
<'zniowero.
1944 - Lądowanie wojsk a1i&nckicb w rejonie Anzio we
Włoszech.

OAI' chłodna

11~

N/z: moment zaprzysiężenia - z prawej
Warren Burger, w łrodku Nancy Reagan.

Bułgarii

Stosunkowo mnJeJ

znajduje

„Mordercy w ameryk11ńskich mundurach wojskowych wynoście się
natychmiast!", „Precz z japońsko-amerykllńsk!m układem o bezpieczeństwie!" pod takimi hasłami zorganizowany został masowy wiec
w miejscowości lCln w japońskiej prefekturze Okinawa na znak protestu przeciwko zbrodniom popełnianym pn:ez tołnierzy USA stacjonujących w Japonii.

Przeprowadzone natychmiast on
WYk&zaly. te na
prawił' 30-metroweJ głębokości pod
1zopa zaleKa gruba warstwa dolomitu. pod którego pokładem pow·
.tala pustka t sklepienie s ziemi
runęło ood własnym ciężarem.

do

Rolnictwo nlk11ragu11ńskle
sywniejszych prac.
Wiele plantacji, zwłancza
penetrowanej przez tysiące
cujący ludzie I ziarno 111
Sandinowskiej.

Demonstracje na Okinawie

ee geologiczne,

uciekają

wze·

Anastazy, Cyn tła, Darlan,
Wincenty, Witosław, Wiktor

8wiadk&mt niezwykłego zjawiska
byli mteszkańcv miasteczka Kursdort w rejonie Elsenberg
(ok~g
Gera) N a oczach Judzi zapadła się
tam ood ziemię i 11nlkneła
duża
IZOD&,

Ptaki

zajdzie

Użyła

W czasie weekendu w stan pogo.

Szopa zapadła
pod ziemię

słonce

Na przedmieściu Johannesburga, Katlehong, doszło w niedzielę do
starć między czarną ludnością i policją.
Policja zaatakowała kilkutysięczny tłum mieszkańców przedm!e~ia,

łowla postawiono w Belgii doda.tko·
we siły w llczbie 1500 ta.ndarmów

w zwłą,zku 1 obawą, Przed nowymi akta.mi terro.ru. PolłcYfot' wos:r
patrolowe noJa.włły się orzed gma·
chamt publicznymi. ambMad&mł I
1ledzlbll NATO.

o

AP -

~lefoło

ob

mo za.mzeteń t!IO~ lrorlłCe'P
cli .wolen lrW!lezidinycli" 1 t><>lityki stoeowia.nia siły wobec AmerY'ld

Smiecb i kpiny ,- to meJednokrotnie płacz mędrca .

Lacińsklel.
GMJeta wyraź.a za,ni~ien i e

dec:vzia o zerwaalliu dliaJ.oll'U i: Nikarailftla i ooenia Że bedzie t>o mialo
n<EIJ{.atrwnv woły-w na t!IY'bu.ację m1ę
drzY'n.all'Odowa Ponadto odI'7llllCenie ~
rzeczniotwe Tl".Ybunałiu H.Ylt!e110 1
stoeowa.nie tajlnych e.lkoll
2JIUl'ZkodlZll M9ft;iiłowil USA łwlecle.

KATASTROFA W ANDACH BOLIWIJSKICH

TRAG ICZNY LOT 980

Trzęsienie

Uełymal ooleoen:le z wieły i:.On·
trolnei. n~.aine na lla.śme m&ll'n&
tofonowa i.anc wszvst.kie t>Odobne
.m-edu i wYsokość do '1 tysięcy
metrów i dal znać. ll;dy zakończvs:z
ten mainewr ... ". Gł08U
k.aipitana
Campbella ledM.k n.liltlt Diliidv 111.d
n ie u.slvmał ..
Dwad:nieśeia ~zim "OÓ1nie1 epeci.alny samolot 'POl!IZUklwawczv sil
OCJW'f'h-mYICh St.a.nów Zlednoczon~h d~ł aczatki rm:bite«o
~ m. oocraiban. w wi-.

nym łndeR'U oo!ltrvwiaiącym etromv
w:ierizchole-k i?Óry Wima.ni 6300 me.
tr6w n.ad ooziomem morza. ro7'!)1.)Ś
cieraJacv Bie w odle~Jośei 40 kilometrów na 'POłudmiowv wschód
od r..a Paz. Upłynęły następne '12
ltockzllrn.v zaiMm ekJi,na
ra.tunkowB
z:łoł.oma

z n.a.Ueoozvch bdliw'jsklch

wsp!maczv

d.Ynistów.
wichrem

wYSOiroit6nskkh

wa!cząc z
śn.ieiyca I
dot&rł.a na

-

an-

buim.l!a nowvm

30-etoon iOwYm
m1elsoe ka1taltbfiob. Na lltromYDl ookil'Y'łYDI domrozem

dowa.cialym śn.iee;l em zboczu w ierz·
chołka Ulimanl na orzestI'ZlCni k il
kuset metrów leżałv frasnnentv roz.
blte~o samolotu Na żadne 11re7ątki
ludzk'f<e ozv ślady UOZ<><<>ta·u ia o rzez
które2oś z oasażerów przy ~vci'U
eklio.a bol:wilska nie natrafi ła
P17vbvł8 wkr6bce ootem w 8\l·
lturs wvsoko!?ónska ek:i'l>a Crer wo.
ne~o ~ sklada 1ąca się z 12
asów ratownictwa ~ó:rsklelto
· ze
~1 cll\ł

na 1t4'. ))

- Tak, tak, wiem, te TYi.KO
RAZ jest się młodym! Dwa
razy byłoby dla nas, rodricow,
nie do zniei.ilmla!

epłlog

Sądowy

PIERWSZV ETAP KONKURSU

Retkłnl

tragedii na

Przed

01łono117 pras Ministentwo Adminlstr:acjl l Go1podarld
Przestrzennej konkur1 na 1 najlep111y urząd administracji pań~
ltowej 1topnia podltawoweco, w tych dniach znalazł swoje rcnltrzy&nięcie na szczeblu wojewódzkim.
Wojewódzka Komisja Konkursowa pod przewodnictwem wiceprezydenta m. Łodzi Lecha Kl:owlrandy postanowiła przyznać
pierwsze miejsce:
W grupie urzędów miejskich: Unędowl Miejskiemu w Pa·
blanlcach;
w . grupie urzędów miast i imin: Ursędowl Mlasłe. I Gmin7
w Aleksandrowie ł.6dzkim;
W grupie urzędów gmin: Urzędowi Omlnt w Złienu.
Wymienione urzędy zostały zgło1zone przez komisje do drułlego' etapu konkursu na szczeblu centralnym
Jednocześnie w ramach 1 etapu konkursu przyznano 1 miej... Urzędowi Dzielnicowemu Łódź-Bałuty. Zgodnie z regulaminem konkur1U urzędy dzielnicowe nie przechodzą do drnl(leco
etapu.
Na oetatnlo odbytej naradzie s kierownictwem admlniltracjl
terenowej prezydent J. Niewiadomski pogratulował laureatom
zajęcia za.szczytnych miejsc i przydzielił wyrótnlaj\cym 1l1t urzę
dom. na wniosek komisji konkursowej, nacrody plenlę:l:ne.

Konferencja prasowa
w Centralnym Związku

Rzemiosła

•

„Rzemieślnik iest zawsze petentem"
1B!m (OBSLUGA WLASNA) R:r.emiow WUS1Awte odbyła łłi41 wazora.1 klo+n!erencla oral!il<YWa 't>OOwiecon.a ikoo<per11JCJi rzemiosła !Z ii:osooda.Tką ~eozniona Obecni byli orzeds t<llWlict.ele l!i06Mzielni ; wanw;tatów
memidln'iczych m . .1111. Zakładu Te~bn lilti Laserowej, e. także „PolmoZd·row.i.a i
zbytbu" 1 Mi'llli.sterstwa
Op'. eiki Społecznej. Wlaśn i p len resort m oż„ zaioisać n.a ewym konc le .nalwiek.sz.e Jak dotąd stllkCMV
we wzą.iemne i w.:łl)óipracy z rzemioolem. Efekty wymierne, to t().
w a r. w IPO~<:! eor zętu medvC7llleJOro
od strzykawk i do ekOll11PliilrowanY"Ch
u rz ą.dzeń z 12:astosiowain iem św~a1tlo
'\Vodów i la.8eru do ch+i:rurlńi ok• o
wartości 'O'Onad 2 mld z.ł dostaTCZ'Odrobnych ·wynv w ub. ll'()]ru
ni~ieTne t.o
twórców. E!.eikty
ro'La. i za.gtosowa·n1e tego sprzętu w
Cl'llBB3+ah. irdY me stać Jest 'Państwo
ne. lllP'I'O'Wadzen ie oodobnych Ull'Zadlreń 2lll de<'i'l'+l?.Y.
lak na 111rzyktad
Rzemi eśln icy,
o. Henryk Tkaazyk z T<>masmw•
Mawwiecklego, który WY'DrOOulru!e
w ltYm roku :r&!neJl)C> rodzaju spnet
medY'CZ!lY o wartośei 64 mln ml. n&·
stawLa.!11 sie rprzede wszystkim na.
1)1rodru.1ocle &n t:'V'lml)()lrlowa.
Tea:o l!'odza !u 'DrZV'kladv s11 ietot11..'Y"llli a!rl(Umentami 'PrzY nróbie od'l)OIW'iecllil na 'l)yt.an1e: ;aik dkre~ić
d.z!alalJ.ności
ll)OŻYbeoezne1
kryiteria
rme.mieślniczel od lllłel roboty,
do.sta-rczonych
WiaJl'tość towa.-r6w
na ll'Y'!le'k w '!llb. rokl\l t>!'Zez :rrem1oslo wYil1io.sla 14,!I mld tl Z tego 80
W Oeniflrail.nym :bwl11zku

t!lła

=ez

Drugi zloty medal
Drugi doty medal wywalnyłl malefl.ka biegaczka norweska - A. Boe
naorclersklch m4atrzo.twach
~
na
W pon!.ed%1alek
twiata w Seefeld.
wygrała bieg na & km, wyprzeduj11c mbtrzynlę olimpijską M. L. Haemaelalnen (Finlandia) oraz sw11 rC>daozkę Gretę Nyk1celmo. Tak \vlęc
kolejność na mecie była !dentyc:ma,
jak podczu sobotniej piętnastki. Po
raz ple!'W11zy w htstorll mistrzostw
•mata zdarz ył si ę taki wypadek, by
w dwu konkureru:jach podział •medali b y ł !dmtyczny.
Tegorocme m1,i,rz.Mtwa atają pod
ekipy norwe11nak>lem sup remac ji
lkdej, kt6'ra zdobyła jut siedem medali.

.Wlodzi

pływacki

Dwunasta edycja jakie poiytecznej I cieszącej się wśród młodzi•:
:l:y azkolnej imprezy pływackie)
pn. „Puchar nadziei" odbędzie •ię
tyrń razem w Lodzi. Jak poinformowano nas wczoraj na konferencji prasowej zorganizowanej przeio:
zawodach,
działaczy ZO SZS w
które odbędl\ 1ię w sobotę I niedzielę na pływalni łódz!'tiego Startu wystąpi 190 zawodniczek I zawodników z 19 szkół pływackich
nas:llego kraju. Sport szkolny wo_l.
reprezentowany będzie
łódzkiego
w tej imprezie przez uczniów ze
szkól pod1tawowych: nr 173 i 137.

woc. to orodluko.1.a e.nrt.Y'imP<>rt<>wa.
Zast®ca d:Yftktora ds. zbrtu i
produkcji Cerubralrne1to Zwią.zkiu Rzemiol%a - Tadeusz Gordat "Q<>W i ~
dzilti t.e lak dotychczas koo+oerac!a
rnemiioela z ~a u+sp0lec:zn!ooa ~ Wlieicel ko~śei tel
ostatndel. Ale 1 łla.k iest to mało.
J1)dyt Illit>. w J~i (I) e:! '70 nroc.
da.le '\vtaśnie
nrod:u+looli l!l.obailinej
drobna wY'twórczość.

W naszym
klra lu 4 tv\!!. zailtladów ekUJO!o nych
w 200 Sl>Óld:zie'J.niach wc i ~ creka z
WYC i 11J?'llllęt11

ręką

na ?8JTIÓwien.ia

t>rzemylSliu. Jruk w tel sybuacil WYgląda zoestawienie z „Polmozbytem"
którv nie istn~ałby gd'V'bY nie rZemiill!lllo (chodzi dówn\oe o aruitobusy
i t!ra+nsoort cie:źJld). Znamy potentat
- FSO na żera,n:iu jmPOrtule wciąż
do EJWYCh 'P~VCh samochodolarów
dów części za l,?5 mdn
roc:mtie. Mote to ni„ byloby taklf'
dziwne. l('dyby ndoe fakit t.e cie~ ci a
te~o !'ITlJD'()rtu sa luste'!'ka., choć rzl'!do
młoolo od lat robi ;dentY'C2'1le.
których 1111kt (na.wet FSO) n ie zglaS"La. fa.dnvch ~.ze.Zeń .
~:mumtu towa.rórw 'l)ll"Odukowa!lYOh wzea: rrzemioslo ni• aDOllÓb
Wa!l'!tlo
w tym m i+e!l!IOU ~ć.
mote led.'!"llie w6oomnleć o wÓllka.oh
tłuJ97JCzech techntlczin·w al!dzk:ich.
z surowców
nVl:h wvtwarzanvch
k tc>rych
od.pa.do+wych, out.elkach.
wci~ na.m brakJUie cze.9ciach z.11.miennvch. no !.„ u.c;l',czelk.aoh. Tr.zeba iedna.k 'OMVlioed!zieć o technice„ .
La.serowej Zakład w Mor.ach !rolo
<>murowa Ma:wwieokiego w90ółipr.a,.
cuiacy l!rtale z WoiSkowa Akade·
(Dalszv el11" na str. ł)

S\dem

1

Wojewódzkim

1poworajura zarzuca
dowani• eksplozji cazu w bloku
nr 21• na Retklnl. Plerwaq 1
nich - Kazimiera M. - •eodeta.
pozoltaj• pod zarzutem nienanlesienia na ma~ przył\cu. cuowego bloku od strony wschodniej.
Spowodowało to przeiłwladczenle u
wykonawcy drenażu odwaduiaj\cego blok, ie ta ltrona jeat wolna
i wobec tego wprowadził na plac
koparkę, która uszkodziła 7 1rudnla 1983 r. nie zlnwentaryzowan\
rurę przyłl\CZll 1azowe10. Spowodowało to w konsekwencji wybuch
gazu, imlerć 8 osób, całkowita a.niszczenie dwóch klatek bloku I wielomillonowe straty materialne. Poza tym. Kazimierz M. oskarżony

ze wsteczn\
wystawienie
jest oczterech
1 pr:1:eprotokołów
datll
kontroli
prowadzenia technicznej
końcowej „mapy 1ytuacyjno-wy10koiciowej z Inwentaryzacji\ uzbrojenla podziemnego osiedla Retkinia w Łodzi", choć faktycznie, ani w grudniu 1980 r., ani w styczniu 1982 r. :l:adnej kontroli nie
przeprowadz!L
Oskarżony W łledztwle preyznał
się do popełnienia · czynu olu.'eślo· t
·
·
nego w d rug1m :r:anuc1e, na\.om1as
nie przyznał się do pierwszego zarzutu. Przed sądem nie przyznał
się także do drugiego. Wyjaśnienia, ktÓre składał przez szereg godzin, były nieprecyzyjne, nicja&ne,
nieprzekonywające. Sąd sięgał do
jego wyjaśnień złożonych w iledztwie, żeby uzyskać ostateczne odpowiedz! na kwestie pozostające w
sprzeczności.
Drugi oskarżony - Stanisław B„
Grupy Robót 1'T 3
kierownik
Miejskiego Przedsiębiorstwa In1taiacyjnego, pozostaje pod analogicznym zarzutem (art. 136 f 2 kk),
że odstąpił od przewidzianego w
projekcie technicznym wykopu
sposób ręczny, polecił wprowadzić
nie dokonał rozeznania
koparkę,
terenu, pominął fakt znajdowania
się kanału wywiewnego na wschodniej ścianie bloku, nie zapewnił
dozoru nad pracą. Następstwo teao
- jak wyżej: eksplozja.
Oskarżony nie przyje,ł zarzutu,
1prowod.Laj\
a jego wyjaśnienia
s ię do tego, te kanału wywiewne·
go od przewodu gazowego nie by-
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"DOniegionych W
kosztÓ<W
oroc.
ZWil\2lkU z UBUn.ięclem tmzez odbiorców wad +WYU"<llbów 1 u&u.g r<>bdtt i obiekJtów buidowlainych. Nie
_,_.
"-" ....,..
uzn.aiw.ap.e za uza5a.wiio.ne
~a straity wniesione z tytul;u kar umownych i odszkodowań :r:a wady
tow.aJTóW wykonado.sts!I'C'WnYch
nY'Ch robót, '\IBłul{ 1 'Prac projektowYCh oraz za lllilewYkoray.sta.nie w
nebni lalbolru lk<>+lel<JIW~J?o i samoehod+o~o. Podobnie będą też traktoWlM1ll! kuy płacone za QP6źnlenie
za!a+dlunlru .llulb wrtac'lnlnilru s t.aitków.

Ra.d.7.ie Min'1Btr6w, zatńitereBow.a.nycll
ministrów i' wo'-wodów orH ~
- .,..........,""
den+tów miast do ~enia. w
SpoPl.a.n.u
N81l'Odowel{O
projekitacll
łe<llmo-Gospodarczego na lata 1986
_ 1990 ()11'.:llZ ul&.DIU ll)el'IS!l>e.k:tY'Wicme~ do 2000 roku.. skru+tlków &poleczWYni.k&ją
no-Ji:~O+da.rozycii, Jakie
z ..roz;woiu &Y'tll.Mlli d~a+ficznel
P.rezyd,irum Rzll.du 'Dl11Z'J'jęło te! poeal:l2&CM
·
ta <YWieni
P!rmyldiJum Rzllldu ro+7lPll+trmo oro!.nfo.sków e ~~~ r• ~bMd
Międizynar<>d-owiel Kon!erencii Lud- feklt oohwaly Ra.d,y MtnMJif.!rów w
nośaio.wel ONZ. Jclóra od'brla sit w stm1iw1e ~li ~airc:llel ł
sooleczn~' ol'tllZ ł"O'Z'WOju -rolnictwa
ubi egłym rokiu w MeiksykJU.
Pirezy'dJ[um Rz'łdu 'DOSta+nowlło, t.e n.a terenach llÓMkich 1 stól'ZY'Stych.
Pl"l!ZY'dllum Rz~ rQ21Patnzylo dw.a
o+pracowa.ny :TJOl!lten!e 'PJ."<>!!'l'.&m lmztałoenia wlaściw:vch tl08talW snołeoz- tmitleMy :roz:oo~eń RllJdy Mininych w odn.ieeienilu do pla+nowami:a sflr'Ów 0 +pla.llnych urlo"O&Ch dodatko, WY'Oh dl.a wa.cowni'ków z11Jtrudniorod:tln.Y.
szc:zie~ólnie
w WaJ!'Unkaioh
Prezydium Rz~ 'l>I"ZJ"jęło iP'I'O-- nY'Ch
.11:ram Mac Je!tll5ia.cyjny0b rzad'll na 1!!21kodii:wycll dla. l!ldrow.ia ze wzglelata 1985-1986. Kontym,uow1tne bę- 00 na konta~ z 'OYlami aiibe6tu odą dzialan.fa zmierzają.ce do 'POW"" N'Z !Za.Wud'nionyeh w kuźn iach ! odsta.n' ia spó ineJ?o sY<!lt.emu 'PraJWIIleJ!'O. l.ewrUach l\liSPOleciznlonycb zaldadów
Ol9iągnię.c:ia celów nracY.
z.anew.niają.cego
uchwaly
Przy,lę+t.o 'tl!!lkł.e 'D.rolekit
snoleczno-ekonomiczn~"Ch które wYRady Ministrów uchyilający uchwałę
~~yi IX Zjazd PZPR.
Ro~e+rlZ<>nY został za.lkres rod.u- w 110111a11Ml.e obowill!Zlków utw<>r7.en1a
=esrenta +oroduioemtów ma.s?vn i
(PAP)
urządzleń ~l+ca;.Ydt.

w PRL

1)
(Dokońc.zeN•
Ideoloficme&o KC - i'adeuss Bart·
esak.
z przeprowadzonej podcza1 dy1)[uiJł oceny minlonefo okresu wynika, te uczególn!e korzystne efek(Jm) ty przyniosła łclała integracja ee-

Kny11łoŁKI SCD11aJk11w81tkJ,i łprze'!~łdnbians aw .La o czący
Jan
uy, wiceprezydent Łodzi ZW
przewodnicz\ey
i
Nosko
ZBoW!:D - Jer117 Loren1.

Największa

afera szpiegowska

(Dokończenie ze etr. 1)
Za lll!lewysokie datki lecinorM;owe
w 1Xl8tad 800 ru.nii lub k illru butetr&ncuski
whisky
lek ezkodltiel
l11+CZnik ~rzym,ywal Protoikoly z 'DO-'
sied.2ień st&binetu dotyczących ooeny
' A.łamie .
s.Y'fluacl.i w Peru:lżaibie
'DlanY 0'041NClt wo1sk()WY'oh na WYt>lldek atalml od ebrony Pakdst.a.n+U
wn!oski do()ltyczaoa zamt>Ów lllD~
tu ~iskoweJllO. etc.
Od oewin.eiro 07!a.u uwe.« !IP«lja.1.istćw ind'V'isklch r:w.racal fili. ie
W\906bpflRIOUfllcY 11 CIA h.uirtow.nicy
broni byli tinakom.icii' 'Dl!"Z.V'gotoW11Jni
do rozmów z Ind1·ami n.a. temat O+d-

Dotyczyło

t>OWiednich dostaw.
także

to

i>rzeds!ęblo.rstw

traneu&kich,
kt6re skrult.ecz.nie l&rusowaly samolot
tyipii Mk~ 2000. wchodzac raHm
lndY'lski a:
~te-n4JIW!D.1e na rYl!l~k
szere.ruem in;nyeh '!>roduktów o przeznaczeniu cy-whlnYm.
ll)od. obserwacją
Si11Jtka &ielala.
'D!'lZel: ostaltnie I miesiące. premier
G.aindhi meńe.ł 'OO!n!,ormowa.ny o jej
iebnienilll w lilstooadzie ub. r. Zdecydowano ledsnak!. :ł.e &re67lte>w.aJn.is
nMt M>ia <lat1l.ero t>o wY'bo!rach, Rdrl
Olba+wla.no trl~ . te SZ+Ok l!llCOWodOW"1nv sensacvlnvmd rozmiair.amJ afery
rn<l'!e zakłóci ć ich 'Drzebi•.

Z procesu w sprawie o uprowadzenie
zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki
- Cbrostowll&:I m6wlł bardao ahaotycznie. Prosiłem, aby powt6ra:ył
fakty. Chodziło mi 1ł6wnle o ustalenie miej1ca porwania k1lcdza
Popiełwlzkl. Chro9tow1kl mówił, ie
w drodze z ·Byd&oszczy 101tal1 zajeden z zatrzym•lj\trzymani cych ubrany był w mundur milicyjny< Mówił te został 1kuty kajdankami I zakneblowany. K•il\dJ
Popiełuszko został uderzony I wrzucony do bagażnika, choć Chrovtowskl nie był tego pewien. Twierdził, te ksil\dZ mógł być po:z:ostaw!ony w lesie, a wrzucenie go do
bagażnika tylko 1ymulowano„.
Tak brzmiała relacja kolejneco
•w!adka, Józefa N . - księdza. katolickiego 1: para!ll toruńskiej, do
której W. Chrortowski - p.a 1woje życzenie - zoatał podwieziony
karetką pogotowia. Był to pierw-

dzisiejs.1e-

~~=
;~ n~~~:~~~y;:ze~~~r:::~a
~;az P~fn~traw~e~L~:;~ misji
Narodowej
Kultury Rady

r.::::1a
sztuki Kazimierza Żygulskieeo obfitowała w spotkania I rozmowy
na tematy nurtujące łrodowjsko
kultury. Rano zagadnieniom istotnym dla kształtowania wizerunku
poświęcone
kulturalneco miasta,
było 1potkanie z członkiem Bmra
KŁ
Politycznego, I sekretarzem
PZPR - Tadeuszem Czechowiczem,
Uczestniczyli w nim także: seiuetarz KŁ PZPR - Andrzej Hampel I wiceprezydent miasta Łodzi
- Jan Nosko.
Kilka godzin trwało spotkanie w
Państwowej Wyższej Szkole Sztuk
Plastycznych, którf'go gospodarzaml były władze łódzkie i senaty
wyższych szkół artystycznych.

POSIEDZENIE PREZYDIUM RZAou
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Poślizg

Wczorajaza wlz:yta w Lodzi ae-

1

Wójt-Sml·
Danuta
m. Łodzi spotkani•
ponieważ
A
gielska.
to w głównej mierze wiązało •i•
z 1ytuacją w łódzkich uczelniach
(choć uczestnlc:ryli
artystycznych
w nim także przedstawiciele seszkół wyiszych
wszystkich
natów
oraz iłrodowisk twórczych), o sy•
tuacjl w swoich uczelniach mówili rektorzy: Akademii MuzyczGzella,
prof. Zygmunt
nej PWSFTvlT - doc. Henryk Kluba,
prof. Krystyn Ziel1ń•
PWSSP ski. Przedstawiono przede wszystkim listy potrzeb I konlecznoścL
Temat dominujący: baza - p„zy•
słonlł wszystkie Inne. Na margl•
ne1 zszedł całokształt zagadl'lie!\o
..,,,
rol' uczelni
zwl\zanych
twórc6"1!'
kształtowaniuz młodych
1
intelektualnej, twórczej roll 1zk01
arty.tycznych.
Dyskusja takte oscylowała łłówmaterialnych.
nie wokół 1praw
wi\i\cych 1lę m.in. 11 brakiem instrumentów dla muzyków, ~rspe
ktywaml wydawniczym!.
Uczestniczący w spotkaniu TadeUIZ Czechowicz tak:l:e nie 1prowokowal dy1ku1ji ogólniejszej pyta.
niem: czy miejsce Łodzi na ma•
pie kulturalnej wiąże 1lę tylko li
ba:tll I zagadnieniami wynikający•
mi z nowo uchwalonych ustaw?
W 1umie było to spotkanie •
w
charakterze Interwencyjnym,
dalekim tle zostawiające twórczość
i jej artystyczne wyznaczniki. Byl
to, jak zaczął 1woje wystąpienie
K. Żygulski, „wykaz problem.ów ł
pakiet oczekiwań". Podsumow~nl•
stało się próbą ulokowania wył•
szych uczelni artystyczn:icch w IY•
stemle, który dyktuje reforma, wy•
powiedzia o nakreślonych z grJbsza mo:l:llwośc:ach „centrali".
Próżno by po tym spotkaniu probować wysnuć wnioski, dotyczące
życia artystycznego, przemian w
uwarunkowaniach twórczych, cho6
można by równie:!: pozostać przy
stwierdzeniu, :l:e dokuczliwe problemy właśnie z bazą jedno~na
cznle dominują w życiu artystycz...
nym.
Po południu minister K. tygulski był gościem Reprezentacyjnego
Zespołu Pieśni i Tańca „Poltex".
Spotkał sie także z aktywem społecznym ZPB Im. Marchlewsk'ego.
(rs)

Odznaczenia dla zasłużonych Główne „zadanie
*·

na MS

Przypomnijmy, :l:e przed li laty
miejsce w punktacji ogólnej
!dobyła ekipa SP-173, a w ubiegłym roku sukces ten powtórzyli
!15 Czy
młodzi pływacy ze SP podobnie będzie w tym roku?
W aobott: I niedzielę, działacze
Początek pierwszych konkurencJI Automobilklubu
l.6dzkie10 orga90botnich zawodów na startow- nizuj\ kolejne "'i tym sezonie za. 1klej pływalni. przy ul. Teresy o jęcia w tzw. szkole doskonalenia
godz. 10, a po południu o godz. techniki jazdy samochodowej. Spe16.80 w niedzielę od godz. 10.
cjaliści' w trudnej sztuce prowa• •
dzenia pojazdów po .;blodzonych i
szkół
Polski
mistrzostwach
w
ośnieżonych nawierzchniach, udzielą niezbędnych instrukcji. Następ
nie odbędą się próby startu, hamowania i pokonywania zakrętów,
a także tzw. poślizgów kontroloł..6dzkl Okręgowy Zwi~zek Pffki
wanych, które przeprowadzane bę
Nożnej zaprasza dziś na godz. 18.30
do świetlicy ŁKS przy ul. Piotr- dą na pasach startowych lotniska
kowskiej 76 ws1ystkicb trent'row na Lublinku.
I Instruktorów piłki nożnej na proZgłoszenia I 1zcze!f6łowe Informajekcję film6w · szkoleniowych. Do- cje AŁ przy ul. Buczka 18 w godz.
łyczy6 ona będzie przede wuysł 9-18. Odpłatność za „szkółkę "
klm treningu strzeleckiego.
500 d, 1& „pośliz1i" - 300 zł.

to nie

mapy

młodzieżowego

rocznicy w;yawol~nia
40-lecia ruchu młodzie
Polsce Ludowej wczoraj w Teatrze Muzycznym odl;)'ła
się akademi!l, na której .z1rom11dt'
li się byli i obecni członkowie organizacji młodzieżowych. Otwucia
uroczy1tości dokonał przewodnicz\cy Komisji Historii Ruchu Mło
Jódzieżowego przy ZŁ ZSMP zef Stępień, który podkreślił oe;romny wkład młodego pokolenia
w dzieło odbudowy naszeco kraju ze zniszczeń wojennych, przypominając zarazem, że to właśnie
w Łodzi narodziła 1ię idea Mło
dzie:l:owego Wyłci&u Pracy. Z kolei krótki rys historyczny ruchu
młodzieżowego w Police przedstawił przewodniCZ\CY ZL ZSMP Wojciech Jabło111kl. Sporo mi11J1ica
poświęcił on omówieniu Oiiit,łnięć
Po plęolu konkurencjach ltlasyfikanutt;- współcześnie działaJl\cych zwli\1ków
cja medalowa przedataw1a
młodzieżowych.
pUj\eo:
W trakcie uroczy1tołcl o&łoszono
apel aktywistów ZSMP z :F'abryki
Kosmetyków „Pollena-Ewa", którzy
Norw.,._
zwrócili się do swych kolegów o
1
Szwecja
„uczczenie osiągnięć działaczy ru1
RFN
chu młodzieżowego podjęciem ezyFinlandia
n6w produkcyjnych, zwiększeniem
dyscypliny zawodowej, mobi!iu.cji
• •
Ddj odbędą sit: d'Wle ltonku+rencje. do lepszej I wydajnlejneJ pracy".
na
Rano roisecrany :r.o.tanle D!eg
li km mętczyzn (J6uf Łuszoek), a
Grupie byłych dzi&laaz7 ruchu
akokonkun
dru~ynowy
w południe
k6w na lkocT>n!. 90..metroweJ (atutuje m!odziei:oweco przyznano wy10k!,e
odznaczenia państwowe. Krzyżem
ekipa polska).
Komandorskim Orderu OdrodHnia
Poliki uhonorowano Henryk• Mł·
ku6. Krzy:I: Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Ry11ard
Dolski, Balina Brało11lewlcs, Tadeuas Br1eziA1kl, Stanisław Dulki•·
Henryka Cegiełka, Helen•
pływackich roze1ranych w Pozna- wicz,
niu reprezentanci łódzkich klubów Fronczak, Krystyna Fronczak, Wła
wywalczyli 7 medali. C. Nadecki dysław Grzelak, Jerzy Hasehnajer,
(SP - 55) wywalczył „srebro" na Pelagia Kllnkiewicz, Zyrmunł Ke·
200 m. grzb. i „brąz" na 100 m nopskl, Edward Krupski, Jadwi1a
grzb. Jego szkolna koleżanka - M. Łazutka, Słanlaław Łukasik, JadCzaplhiska dwukrotnie wywalczyła wica Niebrzydowska, Krystyna Pa·
trzecie miejsce na 100 i 200 motyl„ J11k, Józef StrumiAski, ł.ucJa lko·
a J. Kupli (również SP - 55) był wronek, Zdzleław Tyburski, Jeny
drugi na 100 m dow Ponadto brą Wagner, Bronisław Wlra I Zdzisław
zowe medale zdobyli mlodz! pły Witczak. Złoty Kr:z:yt Zasługi otrzywacy ze SP - 173, B. Eihchorst mali Wiesław/ Ambroziak i Bronib y ła trzecia na 200 m grzb., .a J. sław Plerobński. Ponadto S o!IOby
41>-lecia
Medalem
Kurowska wywalczyła tę sam11 po- udekorowano
Honorow\ Odznak\
zycję na 400 m dow. W punktacji PRL, zd 18 ogólnej piąta była ekipa SP - 173. Mia.ta Łodsl.
W uroczy.toiłci uczestnlcryll m.
a siódma ze SP - 1111.
(wrb.) in.: Hkretar1 Wit ZSL w f,odzl -

~orweżki

11

odpowie(Tu trzeba
dział, ie„. możliwe.
dodać, łe otkadony ma tytuł mlstrza 1azownlka po odpowl&d11im
przeszkoleniu.).
W proce1le bior\ udział ble1ll:
z dziedziny 1eodezjl 1 kartografii
.z S\du Wojew6dzkleło w Lodźi oraz rzeczoznawca Stowarzyszenia
Pnem.
Inżynierów I Techników
Gazowniczeco l Naftoweco w za~
kre1le cazownictwa z Wari;zawy.
iwladkobęd\
Dziił zeznawać
wie. Powołano ich przed S\d aż
39. Poza. tym odczytane zost.an\
zeznania 82 iłwladków nie wezwanych na rozprawę.

w

40-lecie ruchu

KULTURZE
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nie

PmimU~
NA . NAJlEPSZY URZĄD ADMINISTRACJI Oskarżeni
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teł
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1
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na
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Atmosfera

realizacja

lów 1połecznych z zadaniami gospodarczymi. Wynikiem jest uzyskiwany coraz pow1Zechniej wła1cl
wy rytm funkcjonowania zakła
dów, coraz lepsza realizacja zadań
produkcyjnych.
Nie udało się jednak uniknąć opóźnień i niedociągnięć. Nie ?:realizowano zadań eksportowych, budownictwa mieszkaniowego w zakładanej wielkości. Nie przynoszl\
oczekiwanych efektów zakładowe
programy oszczędności i podnc.sze~
nia jakości.
Nadrobienie wszystkich tych braków zakłada wojewódzki plan na
rok 1985 nakierowany na utrwalanie działań efektywnościowych,
kontynuację osiągnietych tendencji
rozwojowych, porządkowanie pro·
cesu inwestycyjnego, pełną realizację zadań w zakresie budc-wnictwa mieszkaniowego, na twonenie
warunków do dalszego rozwoju
produkcji rolnej zwłaszcza przez
meliorację gruntów
organizacyjnym
kolejnym,
W
punkcie obrad plenum KW PZPR
w Piotrkowie Trybunalskim przyc hyliło się do prośby tow . lf-uona
Kaszuby i zwolniło go z funkcji
członka Egzekutywy KW PZPR i
sekretarza Komitetu Wojewód.1kiego, wyra7.ając mu serdeczne nodzię
kowania za dotychczasow11 i;racę.
W wyniku tajnego głosowania plenum powierzyło t~ funkcję i stanowisko Tadeuszowi Szarlejowi dotychczasowemu prezydentowi Tomaszowa Mazowieckiego.
MIZIAK

tajemniczości
Ziemnej et.&o.l:i od!bi<XI'C7.iei na terY-

w:reo'ki0łc4. tl«'&wle
ml~ 36 tys, k!m. Md tery+torj,'!llTI ZSRR
sz.'Oliesat.elity
11:eol!ltacloruwne+ieo
Jro'W\Skiieito .z ~n ie .nowel fleTii.
Wedłu.ii: ii:a.zety ma. oto być najwięk,.
rzihudoSf3 sa.t>ell.ita. k1edylkolwiek
waaiy w USA. wY1D<l6&Ż<>nv "w n&j'P<Jldału
«10alll8iture
nowooc:zeinii•lsz!ł
chO<Wa do „IPl"l!:'eClh+WYtvw.a.nia rozmów tea.fonicuiyioh 1 ra.diow:vch.
!Innych sy.srnalów . elektroniamych !
t>nzekacw&ni• llDebran:rch truform.a.ne.ctt. ID«"ZeZ inme.11:0 ea.tel.1.t11 do

torirum AU6tJra.lii".
AsbrOll6.llllOI P!'ze+l)ll'()wad~

takze
dw.a eksperymenty nie obję';e ~a
lemn.iic11. Jeden 'OOlei!a na obserwao.ii w stanie nieważkości w&bek z
'l)aCj.en,tóW
krwi.li. P<>'brp.ną od - 8
clerioią.cych n.a rak.a, cukr~. :nadma
ciśnienie ; in . Dru.ga 'POleg.ać
na obserwac11 'O'I'IZe'PlYIW1U +płynu w
warunkach nle+wa!b'kośei z iedne~o
nscz:v:nia do Ói!"U~ego w oelu wzvwarunków
ska.n ia in!<l1111Tl.aiCli nit.
oot+rzielbn.vch 'Przy orzets.cui,n lu ool'iwa do Qatelitów.

TRAGICZNY LOT 980
(Dokończenie

•

ńr. I}

®j• •• w llObli1Al W.jea

1~

nda .....

sz.wa.loa.rit.

'DO

Pl"lte"Orowa.d2Jen!.U ua-

„Blifi:o4ć

t.t na ~a n • 29 'Pll6a'Że:rów, wszy&::y ucze~ldoh stnicy lotu. wśród ni.eh żona amt
Paragwaju
ba.sadora USA w
dwóch dYII'ektorów amerv<kań.sk:ie
lto k.io+J:.PllSU ookbiu. „Smie«'Ć tyci\
ludzi. leżeli niektórzy przeżyli moment up.a.dkru maszvnv na tei wYsokości , mlll!liala być sh:'15'Zna
st\vierdził iede-n z ii:ór.slkich ral-OIWników pik irpv Czer+wonee:o Klizyża ka:żda bowiem śmierć w gór.ach na
tel wvsokoścl iest czymś !irudnvm
do ooisa.nia. Moja eld+na z.a.wróciła
w <l<'!i:.aJtniei chwili.i n iekithrzy z tej
uczestników, kitÓinzY d.Olta,r]j w 'O&'t!e llZCZY'towe Ile l!l[n"Zęte:m ra 'un~ ł m~:vim byq+I na itra- 1
~ 1:al~ w '*-~ .i- Mcy łmłet'tełn"""° l'llllęc:zienia."

l'1*

loltnds'kn.

~

sloowy:bu otoc:::lionym

l(ór 1 tirudne waa:-u.nki etron

tra.wY'CJIYill.Owei .t.kc.U Wl!IPLna+azko- ladowa.n.ia 11t~nowi11 11yndr-0m. k!tó..
ekaipi:buło rY n.ieiednokrotnie bvl urii:yczyną
wej, równiet musia4
ta.ką OJ>iwać nrzed tyw[olem !nie.~ . wi.a.bru kaita.strof lotniczych" lodru i zimna.
z ekisnertów z
nię WY'!'aził iede;n
zarządu l inii lotniczych E3$tern w
„Kaitsstrofa w A!l!dM:h boJ:lwij- Miami. .Nip llJ)O.Sób soekulować , co
naiwYz
!eden
uderzen ie eamQ}otu w
twierdz.il
e
soowodowalo
skiich
bitnieiszych eksoertów ratownictwa wie!"Zehołek nlima,nj. na 10 m inut
\vyśOkogó r.sk iee:o e.u.stri.ackj leka.u !>!'red lądowaniem !edynvm wYd+r Elm111r Jenny - s tawia 'OO r~ ll'um.aJC"Zen \em mote być trudność
kltóryś z rzędu eorawę '!)()&u.kiwa- ma.neWll'ów le,dO'W.a.ni.a. na lo'. nisku
nia nOwYCh BD<>&<>bów ratowania o- El AJ.to".
fia'!' kat.a8trof lotm ;czych w wYS<>~ ~
Usytuowan„
klch ~raeh. zwla-szcza w tych relon.aioh, ll:dzie ez..czyty l(órekl+e ~al- ' tn. metrów n.ad 1)()71omem mo...

na

tze

a.ndyj19kimi sześeioty&~i
kam:i P ilot 'O<ldch-Oldzą,c.y oo 19,dowa.nll.a. w stolicy Boliiwld mu.si wywie.re.
konać oo!JrY •kręt W-Olkól
cholka Illimani 'POląciz.o+ny z iednocze.sn:vm raiptown:vnn obni:!&niem
wYt!IOko!ci. by zmiekić alt: na lic:zącym zaledwie czte!r'Y klilometr:Y
oasie do ladowania. Manewry te
odbY'Wa la ei ~ 0bei n&klerow:vwania
samolotl\l onzy 'l)Oll'll.OCY rad.aru El ~ N ~o&u .n.a \!Jiskość
irór ł m~~ć ' tmoiekmitakeni.a. fa.I
nJ.- 'DC19!-ad& lo~io l'ladU'U.

••

..-

---

W 1klepaoh • 11braniamt męskimi ~J t.w. prnłłurów. l!lzare standardy s twardej elany, na
do oza1n kłoł rzuol okiem. W dodatku kiedy przychodzi koniecznośó poczynienia
okazuje się, fie odwiec:my problem 11 doborem numeru odłył jak wiele innych zjawisk. Tymczasem moda od kilku lat lansuj• 1tyl 1porłowy, a tendencja do luzu· jest cechą cha1akhlry1tyozną nie tylko tego słylu. Totd nawei mę:tozyźnl (którzy jeśli chodzi o modę są w w•ękno
Aol kon11erwaływnl) nie sdaj~ sobie sprawy, ulegają łym tendencjom. Wyraża się to zal gloswną
wszem I wobec niechęcią do sarnlturów: „Bardzo chętnie nie nosiłbym standardowego ubrania 1dyby to tylko było możliwe! To jest SdfbJ w 1klepach motna było dosta6 wdzianka, kurtki,
słowem coś, oo zastąpi marynarkę, będzie b"ardziej funkcjonalne, a przy tym przyzwoite. Znac;i;y takie, które można założy6 do pracy" - mawiają panowie.
Jednakże jak sięgnąó pamięcią są to łylko pobożne tyczenia. Czasem aię komuś spełnią, Jeżeli
trafią. Przynajmniej projektanci pokazali nieraz skiej". Jest to jednak spełnienie maneó. za dośó
wysoką cenę. A przecież woale nie znaczy, te tnne zakłady odzieżowe czegoś takiego uszyó liit. połrafilł. Przynajmniej projektanci pokazali nieraz swoje całkiem niezłe propozycje męskich niPstandardowych strojów. I to nie tylko projektanci z renomowanych firm, ale także ze spółdzielr.zośoi.
Takie rzeczy whlzi się jednak włałoiwle tylko na pokazach. A przyzwyczajenie do tego stanu
rseczy i u1nanie go 111& 1upełnle normaln7 italo się w dodatku przekonaniem i to zarówno producentów jak handlowców.

Monotonia ł dominacja standardu w ubiorach męskich wynika ze
lkromnych 1możliwości przemysłu
- usłyszałam w „Dandysie''. Przede wszystkim to tylko lódzks c.ptyka stwarza przekonanie, ie ryUek odzieży męskiej nasycił 1ię.
Bo w Łodzi rzeczywiście widzi 1ię
pełne sklepy z męską konfekcją.
Natomiast w Innych rejonach kraju tak dobrze nie jest. Hand.lowey ze Szczecina. Białegostoku, Lublina, Przemyśla. ze Sląska nleultająco bombardują nas monitami
o zwiększenie dostaw słyszę
Toteż
najpierw trzeba zaspokoić
podstawowe pÓtrzeby, a potem doplero mo:!:na myślel- o bardziej wy1Ubllmowanych. To jest pierw9za
przyczyna monotonii asortymeotowej. Następna wynika z możllwołcl, a raczej nlemo:!:ności surowcoW'}'ICh. W przemyśle kon!ekcyinym

to nie jelt ariument typu „z:waI.anie na lrolegów". Tu 1181l)a."o81Wd~
połowa 1ukcesu zalety od tkaniny. Jeśli jest atrakcyjna można pokusić się o wymyślny model atosowny do rodzaju materiału. A co
nowego można wymyślić l uszyć
z granatowej elanowełny?
Fakt. O 1łabej wzorniczo ofercle „Wełny", o pełnych magezynach i sklepach z nie kupowanymi
tkaninami wełnianymi pisaliśm) w
.,DŁ"
„Odzież" jako branża już
na dwóch giełdach nie kupiła tego, co jej kooperanci z przemysłu
wełnianego oterowall
Właśnie ze
względu na skromny wybór tk:anln Oceny specjalistów branły wełniarsklej l odziefowej Sł\ zgodne
Ok. 20 proc. całej krajowej produkcjl tkanin wełnianych I wełnopodobnych - to atrakcyjne I pra-

bno) wcale niel Proponujemy handlowi - opowiada inż. AlicJa Nowak, kierownik działu wzornictwa
i przygotowania produkcji w Zakładach Przemysłu KonfekcyJneeo
„Dandys" rozmaite niestandardowe projekty marynarek, wdzianek sportowych. Wykorzystuje 11ię
w nich łączenia różnych tkanin,
proponuje np. klapy szalowe z
wszytym zamkiem błyska1Nlcz 1 1ym
(całkiem
ciekawy
efekt,
gdy
wdzianko zapięte przypomina
kurtkę, gdy rozpięte marynarkę).
Handlowcy arbitralnie orzekli natomiast, że wzór przypomina bonżurkę i jest nie do przyjęcia! Bez
sondażu rynkowego.
Stare animozje przemysł - handel jak widać nie skończyły się.
„Dandys" jako zakład od niedawna aamodzlelny; powinien dbać o
wzbogacenie asortymentu, o wzory
dobre I pomysłowe, takle, które
znikają ze 1klepów. Tylko w ten
sposób jego nowe imię (dawniej należał do 'kombinatu ZTK „Teofilów") utkwi w pamięci kupujących
- jako nazwa dobrej firmy . Takie próby są tu czynione - co
widać
we wzorcowni, o czym
świadcz współpraca z nowymi projektantllmi. Ba, nawet wybór zrzeszenia - nie poziomy - ale pionowy tj. przynależność do zrze~ze
nia „Merinex" (wełniarskiego .nie

standard. Niech jednak tłumazzy
ml kto chce, że tak trzeba - zwię
kszać I zwiększać co roku produkcję niechodliwych 1tandardów
- nie mogę tego pojąć. Ta niezgoda dotyczy zarówno tkanin jak i
odzie:!:y. Jeśli idzie o tkaniny weł
ulane, są już tak drogie i tak
~h d'U!tio. że isytu.a,cj.a rytnkowa POwinna · wkrótce wymusić czy
producenci chcą czy nie - dba!ość o wzornictwo, atrakcyjność,
starania o dobry surowiec - nawet jeśli miałoby to dziać się
kosztem Ilości.
W odzieży do poprawienia eytuacjl tj. produkcji bliższej oct~kl
waniom klientów
wystarczałaby zaś odzieżowego) może zakłaJowi
już pewna zmiana proporcji
W :>O!llÓC w zdobywaniu atralreyjnych
„Dandysie" twierdzą, że to nic jest surowców. Takle kooperacyjne poniemożliwe. Okazuje się bowiem, wiązanie popn:ez wybór zrzeszenia
te najbardziej poszukiwane są wydaje sl1t całkiem racjonalne.
oochł'()ln.'!le materlQ!.ły 'ReeLta to spodnie męskie. a marynarki (osoCo do proporcji, ~ w „DandyU..DT.//./////////.H/H./H//.////./././///U./H/./..177H/..DT././//U .H/H..DT/./U..DTH./..DT..DTHHH.b sie"
zaczyna 1ię je zmienlac tj.
zmniejszać produkpję ubrań na korzyłć
pozostałych
asortymentów
(przy ogólnym poziomie podobnym
do tegorocznego). W 1Umie „Odz•eż"
jako całość planuje jednak ZV7iekszenie eksportu I jest to zrozumiałe.
Potrzebne jej aą dewizy
zwłaszcza na nowe maszyny szwalnicze I automaty upraszczające olektóre skomplikowane operacje. To
jest warunek podstawowy nowoczesności konfekcjonowania I jakoś
ci, a także podołania potrzebom
rynkowym J?rzy zmniejszonym ?&trudnieniu. Ow zwiększony eksport
spowoduje jednak, że dostawy rynkQwe nie będą rosły - przynajmniej w najbliższym czasie - ale
utrzymają się na dotychczasowym
poziomie. Tym bardziej pożądane
W grudniu ub. roku „Poljest rozważenie proporcji produkmót" I China National Machicji i rozsądny wybór najbard7.iej
nery podpisały kontrakt na do">oszukiwanych asortymentów. P17estawy polskich samochodów oi·onanle, że klient kocha standarsobowych do Chin. Polska do11... jest zwodnicze Wszak jest to
. starczy w tym roku 14,& tys.
klient współczesny. a handlowcy
„Polonezów" Jest to najwięk
i producenci zdają się go wldTieć
szy, jednorazowy kontrakt, jaoczyma sprzed 10, 111 lat. Nie jeski będzie realizowała FSO Zatem wróżbitą. ale przekonana jeskłady
przystąpiły
do realizatem, że wkrótce zaczniemy mówić
cji kontraktu I pierwsze „Poloo ogromnych zapasach ubrań, tak
nezy" s.chodzą już z taśm munjak to się stało z butami. A o
tdowych. Clekawostktł jest to.
funduszu ryzyka handlowego (na
że wszystkie samochody muszą
nrzeceny) jak na razie cicho Zatem
być w kolorze
czerwonym i
nrooozycja, by prodtlkować mniej
będą przeznaczone na taksówki.
a dobrze I atrakcvjnle nie byłaby
Na zdjęciu Adam Lewantiowchyba zbyt ryzykowna ...
skl I Sławomir Pędzich montują
1llnik.
AGNIESZKA Ol!ITAPOWIOZ

Czerwone

RADNYM MILCZEC NIE WOLNO!
Trzydzieści

cztenr osoby
reprezentu1a
soól&lelc:eyicli domów
„Lokatora" w radach na.rodowvch l w dzlelnkowe1 baluokie1 i wo1ew6d2lkle1. Sootkania zeeoołu t-rch radnych sta1a sie oowoll
tradycją, Stanowią bowiem pewne Dt'ZY•J(<>towa.nie do eesit. dala mmllwość uoorzadkowanla 111Jraw w lob hierarchii ważności
- ~ ezym wYBtaioić i roz.le. Ostatnie 11><>tkanie mialo mleisce w oddanym kilka tyJrodni ternu Domu Soortu na oierwsz:vm
1:1letrze bardzo orzvzwoitesro oawilOl!lu orzv
\tl. Wspóline1. wclśniet:vm w§ród „fa.Iowców"
oaledla im. Jairlellv (Zldersk.ar-Stefana). 8c•
neria był.a leszcze łwlateczna. dekoracla pobalowa, ale atmosfera raczej niezabawowa. Pierwsu tut bowiem ovtaalie rad'llvch
do prHl!6& „Lokatora". !llkądinad teł radneiro. było - ile nrawdy 1eet w oosr}osk<tch
o oro1ektowa<ne1 kole1ne1 tut D<>dwv:łne cen
u U9lull'I ltomunalne. co nłe l)()Z08tarue
l)rzeclet be:i: WDlvwu' na WJ'BOkolłć CZYIUIZÓW
Rad.ni ty.jacy 'W bałuckich -~ o4
ł wieducY 1ak to •mech!. Irlo ma eum Metz!. sami na wlasne1 8łt6rze odczuli taktt
i ostatnia podwytke ~ l dosllrolnałe
:wied%a. eo na t«n temat a1t wolkdl m6wl.
otół wvltlada u. to. te ood'WY!łb łellł
bardzo Drawdooodobna. &oóZ&delnJa nie mote nte korz:v<1Jtac! z wody z PWKOL. czv
s wY'W~ niecz:YSt<>Ad t>rzerz MPO 111
to monooollścl. tuta1 wvboru nie ma. W21t'CSt
cen - id!!.: wvlaśniano sobie na l!IDdtkantu
. - wynika z tego, że przedsiębiorstwa komuhalne nie mo,1?11 cvć defievtowa. nowinn,- nawęt 'PI'ZY'OOl!!ić zY\9kd. Radni! me J.1111>chtl• sle z takim ooirlądem. Skoro kaea
mlelska nie może doi>łaeac! do orzed.siebtorB!Jw kor.nunalnvch. to niech
przyna1mniej te orzeds1eblonrtwa oracula be::I r;v1lrn
_: „Ozy te
projelt.itow~
~ zasadne. f:7:fl oowinnv one naste1>0wać w
takim terrrole! Wszv.5CY' w hm mieście oowinni zast&l!lowic! ale nad l!IYStemem i temoem oodwv~ek.
..... Na całvm świecie nrze&lebl~a ko
munaln" nle ,a d<>cho<lowe.
- Od\r.ó~ wod.• or.zez mieszk..l.ńców lltanow' •vlko około 40 oroc. 2l'.ltvtel wodv
w Lod"L1. czy nito można bv stawlti za wode oodnleść w 01zemvśle kti6rv 1ailt słv
t=Yll'IY lą niefednokTotnle marnotrawi·?
- M1-nń~6w
osiedlł
11>6łdzlelezych
miesZkiańców

w

traitmi le 81e lak b.'Olta!ist6w. NMJte c::s.rl!
kwaterunek, domy zakładowa l prywatne jak biedaków. My mamy być •mowvstarcz,a.lnl I oodwY:!:szać czY118Z9, Innych
to Jl!a dotvczv. To 1eat społec.znie niee.i>rawiedliwa. Te 19Dl'awe naleb mocniej !»stawić. w ezyim bowiem intereat• ldr oodztał aooleczeństwa na ltl6ld%1elców I kwaterunkowrow? ) W domach 'Ol"Y'Watnych oła 
cą Zll nietr s; eścienny wody 36 IU"Ol'JZT, a
my 10,l!O lllł? Bo 'l)Odoboo et.anowi!' p:upę
ma?'lllnalna? To !est dla nu temat. Przec!Clli ludzie 11 e konta00tu11ł w oraey. DOl'ÓVrnuj" 1 nam •admym WY'tvb.t . n.a l!Ucbtr.
!miku rMne takie PHCU'. nam m .ezed ni<?

wolno''.

TO JEST

ll.01JD4.CtlD• •
elmzaaliem
~
aa
chuliJCanlenta .ie. a emerytów na odcieaie
od filiata. Dzlała.lnolłć wYchowaweu iellt
WDisa.na w I06łdzielcza lltatutf".
Po!ltanowiono tBWtestla Biura P.nl80'Werro
R7.adu 11awute w P"&l)()Wllkle1 lnformacti
oprote;towd «dz!. to tvlko motliwe.
Od lrułtury blll!iQ do wn:>OCZ'mku.
Wvooc'JJ'llek to m. in. także I oroiekrtowa-ny na 3.&-helrJtarowym obsa.rze DCWk
na Rad~ . Ma kontować 40 ID'W<>nów. Bank .aie udsiell kredvtu dor>ók:I Lódzkie Przea.i1tblor1two bgrodnlcze nie :nchce
ors:vjac! olano~meaio D8.rltu na wluno.ić.
A LPO li rd~nvch orzv~ ł4NIO me cb<le.
„J'o.akatoc" ie.I: skłoany 'DOIDÓC w łei«o IH'Zlł
d'l&Diu ltd„ •
,_ na raa• I.PO to m.
o~tlkonało.

Oo •

tym DUlrMm

beckteT
Os.T to temat dla tadnTclit Jladld me
~:,:toltwo6ol. te ta. Temat ten nazułulll.TI 1edma.'I: ~ 1 a wieltradam doJ>:rowadmno do budowY' We

m19.JI...,

_.„ „

.•
oc.tao1
DOtnebn..io aa omledlw Zllłe1*a
tana iiawlloml handlt9Wesf0. Mała dr.w·
bucSk& l>l"&Y' ul. K'.oehanowilld-ailO Jda
US'łr8llO

•tana

eadd~

SPRAWA
P09tanowlono WY'M'Plld li ta 111>ra..,... aa
~u r&d.7. T«DA't ~ diocłć
dłulro. nie uc.'7~C „cze•ólów. Nallltetmv.
który równie! uzna.no za sorawt. to fl.mdunA cele kulituralne. Otóż kilka dni temu
ukazal 111ę w prasie lromunlkd PAP llW!e.,.
ruJacv so6ldzl.elnlom zrezy·am01Wanie z dzl.alalnośc1 k.ulturalno-wvchowawcza1 w ooedlach. „Lokator" ma takioh D'!4c6wek Dieć
(Chojny. Doły, dwa domy kulburv na Zlr.ler1kle1 l kluby na Zubardzlu I Radoe:oezczu).
..- Okazuj:: sle. te Dil!'Iliąd"M. krt.>óre ustawa antyalkoholowa przemiacza na orofilantty'kę, są nie wyikoozystane. CZY nie moc!:.na by s nich dot1nansować kuHurv w arledlach?
- Zamkniecie na&Ych osłedlowTch 4<lm6-w
kultury, z których korzy.taj, w najwlękazYm
stopniu młodzieł I 8DIM78ł. b7łob7 16.-

n•

t')'.mensca-

. - ParRiloJl 1ell cmdat4ll mmnlllnłetF 8'ł
.twam. bo ~" lmldzl.ełe.
- la jMt otiwart.r. t. 'W1et"91 .w nłm
nnsonelu nit klle~l6w. l!io .caooahenl.e le•
tc-.wrlczna.
- Mlllcja m6wł, te 'IM!d' kradli dopóki
ul• będzie krat, a krat nla ma, bo piękno
duchom zachciewa 1i1t nklanyoh domów.
- Estetyka teł wa:!:na, mołna przeclet
nłotyć kraty od wewn,trz, Sił precedena:y·•.
Sprawę uznano za kolejny ważny temat
do wyptltpienla.
Ta.k 8141 zł<>:b'ło, te nł• oorusu.no eraw
nie stanowl~ych oroblem6w. I o czymko'Wlek byłe!. mowa. czv o orul.łcla<:h orzez
tel'Jdn!e. ezy o ~letleniu parkll!lll!ów. ozv
aptekach - '-m wszed:zle ootrzelme działania.

„

Radnl łat lio !Ml OOC!Z8'tkv. udenot
le.!Zeze oełill 2.a.pału. Nie wszvscv cn'.!onko~ ~ ra.dnY'dh
MLokatora"
m11J11
~lad.omooć.. ł.e rzalaJbw.iente cze.goś Jest tru.dn i el sz •. anltel! ełe wvda1e. oatrzac na to
2· boku tak to w:vinlkalo z dY8kusll. Najważn ' ejsrot te .M.:lald eh~
.L ••
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Meżczyzna wmonotonnym asortymencie
kłóre od ozaau
łakie10 zakupu

„ł'OLITYCE" Zygmunt Szeliga :wyraża wątpliwości, cz;i.: :
system konsultacji cen jest zgodny z mecha1uzmam.J
rynkowymi, o których przecież mówimy od kilku lat. =:
Jego zdaniem, ju:i: rok ubiegły można było wykorzystać. odstępując od polityki zamrażania cen, ale przeważył tu pogląd, że ruchy cen muszą być każdorazowo konsultowA.ne ze
związkami zawodowymi. Czy słusznie? Szeliga pisze dal':J tak:
„(.„) teraz najwatnlejsze pytanie dotyczy przyszłości. Czy
1wlązki będą obstawa6 l wymogą dla •lebie wątpliwy skl;\diulłd
"Przywilej dyskutowania oo jakili c:z:as o cenach poszozegolnych
towarów, ozy teł moUlwy okaże się inny warian*, pol„gając:y
na negocjowaniu 01ólnego wskaźnika inflacji i_ dochodów? I
na partnerskiej dyskusji nad csynnlkaml 'i warunkami, umof:llwiajlłcyml rządowi dotrzymanie tego typu zobowiązail.
Oczywiście słuszne i rozumne wydaje ml się tylko ie 4r11>1ie rozwi,zanle. Rodzi ono nadzieje na przeniesienie oała10
ciężaru dyskusji gospodarczych w kra.lu na jednll płanc:iymę.
na której mołllwy jest postęp i rozwój".
Oczywiście konsultacje na temat kl)SZtóW uirzymania, a Die
o tym, jaka ma być cena chleba czy masła, byłyby · bardziej
pożyteczne. Czy to jednak jest w obecnej sytuacji motllwe?
Sam Szeliga proponując swój „czwarty wariant", ma co do
tego wątpliwości. Wkraczamy tu w delikatną afer" budtetów
rodzinnych, nastawionych nie na płace, lecz na ceny.
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budżetach

~we

jak o
rodzinnych mowa, to dotykamy I
stli budżetu państwa. Wojciech Krasucki w „Pf:RSP&KTYW :\CH" (nr 3) pina m.ln.:
„W przerwie jednej • narad dziennikaru w IWobodneJ r mowle półf:artem pytali ministra Nleckar1.a, ozy kłoł S• labi - skoro ma węb w kleneni? Mini11ter odpowiedział, ie
nikt w 6wieole chyba ministr6w finansów nie lubi I byłoby
tle, 1dyby był powszechnie (poza rodliną c:z:y przyjaciółmi) 111biany. Zgadzam si41 1 tym. Flaku• nie 1łuzy do pleszosot, a mlnlatra finan1ów nie łrzeba kocha6. Jednakowo:!; polityka finansowa stanowi6 musi zeapół niezwykle osułyoh I •harmonizowanych instrumentów; musi by6 wolna od 1przeoznoścl, a przede
'l\1Szystkim stabilna. Czy tak będzie, nie zalety od Jedne10 ministra, lecz od wszy„ldoh, któny produkuJI\, nrabiają i wy-

I
!

I-

datkują".

5

le nie przead:z:ajmy, h ministra flnanl6w nla lubi 11.ę
tylko za to, te dobiera się do kieszeni podatnika. Watne też jest, jak to robl Oto felletonilta Halny z „PRAWA I ŻYCIA" (nr 3) ustalił, odpowladając na ankietę
„Sztandaru Młodych", 1woją prywatną listę bubli minionych
kilkunastu miesięcy. Przez słowo „bubel" Halny rozumie nie
tylko •partolony produkt na półce 1klepowej, lecz także.„
Ale oddajmy mu gło•:
,,Nagrody „Bubl11o 84" prsyzna.I•:
W dziedzinie legislaejl - HlnlsterstWJI rtnam6w n eałok
sdałt wydawanych prze1 nie przepisów, 1właszoza podatkowych
oraz Ministeratwn Handlu Wewnętrznego I U1łu1 li& konC'Op·
cję wyrugowania • bazarów towarów konsumpcyjnych pocho·
dzenia za1ranloznego, z owocami cytrusowymi na czele.
W dziedzinie gospodarki - budowlanym za oałokSl!taU (.„).
W dziedzlnlfl sportu i rekreacji - animatorom ruchu kulturystyki kobiecej, ze szczególnym uwzględnieniem przoduj4«1ych
sztani:istek i damskich drutyn futbolowych7.
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I jest jeszcze kilkunastu Innych „laureatów". Kto ciekaw, :
niech zajrzy do tekstu Halnego. Dodam tylko. że tyt,ll Bubla
Roku przyznał Halny wyborom „Miss Polonia 198~".
·
ozwljają si11 nowe związki zawodowe.
Federacji róż
nych brant I .zawodów mamy ponad 100. ·W „TU I
TERAZ" (nr 3) znajdujemy Jeszcze dodatkową propozycję w notce podpisanej „(300)":

„Sil pros.zę państwa, zawody mlłome. l!lą, proszę tow•uzy.
stwa, zawody zawodowe. Są, proszę obywatelstwa, zawody rozmaite. Nie ma jednak zawodu szofera!
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Bowiem kierowcy samochodowi sawodowt kierowcy samochodowi - nie mają 1wojego związku zawodowego. I, co
najdziwniejsze, nie mieli ro nigdy. („.) Majll awój zwilłzek
kierowcy amatorzy: PZMot. Nie mieli i nadal ule mają liZO·
feny zawodowi, cho6 jeat to przecie:!; potętna grupa zawodowa,' o bardzo wyrainym zakresie obowiązk6w I bardzo jasno
sprecyzowanej umlejętnoAcL Nie mając 1wlązku zawodowi
kierowcy samochodów nie ma.lll z teii:o. powodu wielu }l.orzyici
awodowyoh, które mle6 powinni. Nie mają wielu ułatwień.
Tak

było

sw!Ązku
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nlegdyj - w czHie CRZZ. Ala dlaezeso takiego
nie ma dzisiaj? Trudno zgadną6".
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roch1t to pachnie dawnymi cechami, bo byty CZAS)', ldY
w rótnych krajach np. maszynllicl kolejowi mlell awój
związek, palacze na lokomotywach 1wój, a konduktorzy, ...
też przecie:!. musieli mieó własn7 swlązek. Ale podys- :
kutowacł motna i na ten temat.
Ili

E

i

Za to ,.zwIĄZKOWIEC - TYGODNIK. POPULAR!fr' (nr !)
piórem Waldemara Stelmacha prezentuje taki problem:
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najwałnle.lny klasowy, który w tym artykutt1 Jezamarkuję. Otó:łl zagubiliśmy gdzle6 prsy statystycznych

podziałach

i syntezach klasę robotniczą, powołując na jej miejsce pracowników na 1tanowlskach robotniczych I nierobotni0:1ych. Dla walki i polityki klasowe.I, którlł ohClł prowadzić
1wią111kl nwodowe 1agubienie w 1taty1tyce, powtarzam to sło
wo, pojęcia klasy robotniczej lub robotników; unlemoiiliwia
włałolwe realizowanie funkcji partycypacyjnych I obronnych
związków w makroskall Chodzi szczególnie e te organizacje,
kt6re działają w lferze produkcji materialnej, Robotnic] 1tanowłll w niob prsytłaczaJl!Clł większośł i ehoclałby 1 tej tylko
racji będ" one, bo smusu. .le do teso qtuac.la, prowadsl6 pollłyk~ w mteresie klasy robotniczef'.

8zkoda łylko, fJe autor, samlalt marko~6 ltatyatyczny problem klasy robotniczej, nte rozwinął 10. Nleatety, jest to metoda nader często stosowana: problem 1ię markuje I artykuł
lub przemówienie w .najclekaW&zym miejscu \ll'ywa. Dalszego
ciągu na ogół nie znajdujemy .
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nuzemu 1ercu „ODCU„OSACH• Cnr 3) ewenement: na połowie .trony czytelnik J. Stanisław l{nypl
rozprawia się, bez większego sensu, z kierownikiem •
działu Łódzkiego Wydawnictwa Prasowego Jerzym Kałużką za to, że temu nie chce się w całej Polsce kolportować
tychże „Odgłoa6w". Kluczowe zadanie brzmi. zaś tak:

E

„Zainteresowanie "Odgłosami" w Rzeszowie ozy Białymstoku jest rzeczywiście zerowe - ponlewat nikt lch tam n.ie wi- :
dzl. Jak zaś może widzieć, skoro nawet na d'l'l•orcu V\"nr~zawa·Centralna „Odgłosy" znikają w ciągu 2-3 kwadransów: kto
nie przyjechał rano we czwąrtek, ten jut ich nie zobacry?" C:

5

I teraz ju:!: wiem, kto winien jest za kclportat prasy ł6dź
klej I pytam gromko: panie kierowniku Kałużka: - Dlac1ego
„Dziennika Łódzkiego" nikt nie widzi w Ostrołęce, Suwałkach
i Jeleniej Górze? Co gorsza, nie ma go już o ósmej rano w
wielu kioskach na Bałutach.
„PRZEKROJ" (nr 2066)
muje:

zaś,

jak zwykle przewrotny. Infor-

„Naszymi wroraml zostaJ:\ przewllżnle nul przyjacielt, pokrewni Sil wrogami Jut od urodzenia".
T-o

nieważ

DZIENNIK l.ODZKI nr 18 (10813)
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fhfwał w poniedziałek, ·m.
1'6 dniu procesu.
- Ile czasu upłynęło od pr:i:ybyela W. Chrostowskieg o na plebani~ do momentu powiadomieni a
milicji? - tak brzmiało jedno z
pftań 1klerowanych do fwladka.
.f~iet N. odpowiedział, łe milicję
s,awladomłł mniej wlęc4tj po 10 mlnutach rozmowy 1 Chrostowlklm .
N&.t.iPJ17Dl 6wla4klem była Barl>ara S. - 18kretarka w w;yddale, którym kierował G. PlotrowfXl. Przesłuchanie Barbar;y S. ~wało około 3 &odzln. Oto najistotniejne fragmenty jej wypowiedzi:
19 października w godzinach ranych Piotrow1kl wyszedł informullC mnie - w odpowiedzi na moe · pytanie - te przyczyny Jeeo
ieobecnośel znane 111 dyrektorowi
Pietruszce. 22 p11.':!:dziernlka naci:elolk przekazał mi kartkę z numerem telefonu - jak powiedział Xomendy Głównej MO l polecił
mi zadzwonić s automatu telt:fonicznego spoza gmachu, aby przekazaó informację, i:i: 19 pażdzfernika w godzinach wieczornych
wraz 11: mą:i:em byłam w okolicach
Torunia na grzybach i widziałam
,.Fiata" jaanego koloru. Nie sdawalam 110bie 1prawy - odpowiada Barbara 8. na jedno spytań te jest to działanie dezinformuJI\fe. Wykonywałam po prostu polecenie służbowe. Następneio dnia
pracownicy wydziału dostali pole9enla, aby napisać oświadczenie o
tym, co rob!U 19 paź-dzlernlka. Napisałem odręcznie 2 l\ron:r I ołtvladczenle przekazałam Janus„owi
p. - zastępcy naczelnika wydziału. Po li minutach Janun D. przyrilósł je z powrotem I polecił 1mlenić oświadczenie m6wlllC, te jest

ł

one-,..~~

do dyrektora Pietruszki. Odsunął
słuchawkę od ucha I usłyszałam
fragmenty wypowiedzi, te kto to
będzie czytał, te za d~gie I za
duto 1Zezegółów. Napisałam nowe,
bardzo krótkie oświadczenie.
Sędziowie, prokuratorzy, pełno
mocnicy oskarżycleU posiłkowych l
obroflcy zadali Barbarze S. wleJ•

1Zczegółowych

pytań.

............... ~ mnse. fJe

oo1edlł
! zrupytal,
uP<rowa&enru
w
numer.a.mi: crzy
samoohJOrdy z ródln:Yml
KlZC d W AB. te oeta1inle .n'lmllery 154 księdza P<l!Pieluszik:I i ChlrootoWl5ik!e-

Kolejny dzień procesu ouprowadzenie
· zabójstwo ks. J. Popiełuszki

w

ByldigOS'lJCZY ~ 2 tJrOdoobn.e

~ W!.Y'jted)ddial i •

:kliJD. azy
rnoit.e iti* w.rhdll do doomiu;. o:r;r moif,e

sbe 'lllk!rylW\a? N.urteimie do
ByltglClllr7JC'Z,y d. 'l1oir!tJnilJa ~.alem

~El4

~h

.tunktjone,.-

od .-fa WUSW w Bydgio6zczy, :te

riJUSZY aby ll&lpO'ZD.aJld sie na mie-lseu ze ~aJWa 1 orz~zY!W.alli u bie~ Jn:if.oa:m.a.cfe. Mojemu pne?ortonemiu IZ&Slli~alem. t.eby -powiadomić o ai:marw'ie ®ieirO'Wtlldlatlwo Kośailołra w oellu UilllllklniLęićrl& d€Ztn forma~_ll ! ;nielkQI'ZY1Stmych k-omen'lia!I'ZY.
Sam w ci~ tegio dnia rozmawiałem., rby?Jem w kon~ra!kcle z trzema
bfs.\rupam.L. W ~~irnaoh wirecwn:-~h Olbrznn,alem linformac.1ę. t,e 19
~elt'ln~llta wdiclzLaJn,o w B~rl!OSZ
czy samiooh& i:r; reJestncja KZC.

Wi8lłldemlllt' Ch~
niMoirn.iest lml'l!.'dlz; ~obnde
Zbi-1 do leeu. ~ majidn.J,..

W tYl'.ll C!ZlltJfe
k.ieg,o 8!llllOC!hod.111.
Po
ror:zmata.1'1.śmy diw.ie ~eJ
pienw82le lr.f: 'lllPIOOWadulem.!.e kSted:za

Trzecim s kolei 6wladkiem lkła·
daj,cym zeznania w poniedziałek
dyrektor departabył Zenon P. rnentu, w którym pracowali wszyscy czterej oskarteni. Swladek bardzo azczegółowo uelacjonownł przebieg wydarzeń związanych z pooząt
kow11 fazll · ustalania sprawców uprowadzenia księdza Popiełuszki.
'1 rano
20 'D~1emifilo::a ~
OllR~ tele~ w.!a~omość

Uruchomi[iiśmy

~~eJll)() dnia o'k,olo 22 ~
w~ ~ ksillidz.a Po- na ill!raj w c81Ju
'Di~ -

III/U,

WUSW.
llJTIJ~
W~ałem ooilecende, o1Jb.Y do Chlroe~lllO .n.ie d~ 06ób oo-llilmnllWldh, bo Jest to fedy;ny iwłai
dek, a <talk0e alby wm.aiad !l)OCllUild..
weaida lmlfl!dlZ.a Pqpi.~ O!'ZY ~
je .ie w

l))Jsy wra'W!CÓW sPoirzą.da.one .!lJB 'Dod-

kisieolllkowain~h P<lSZIUltiwa.rri.ach
P<>!Pieł:u&Zkd brooem !I'Óżmych na."PłYIWaiJących illl.fo.miacH~ W P<>nie-działelk, 22 pa,źicliziernilka. 'DO nairad:zie ~4'PY ol>C'I'acy_lillr<>-!006Z'Ulk•imarwczej, która odbyła się o godz. 18,

dza

P~ellusiJ!d 1i!Bt ~aolą

ZWAZKDWł

rnlodzie:i:owych, zakładów
Zawodo- pracy, PRON oraz delegacji uczniewll'!,
generała niów llkiemiewickic h szkół odsło
wych nr 1,
broni Zygmunta Berlinga - współ nięto w budynku szkoły tablicę patwórcy I współorganizatora I dy- miątkową. Obecny był syn tego
wizji LWP Im. Tadeusza Kościus~ wybitnego dowódcy Krzysztof Berkl, a następnie dowódcy I · armil ling.
Wojska Polskiego.
Podczas urotzystoścl s udziałem
Szkół
nadano imię

ty\Cżnl\, lub "PO dlru.ltie: l)O(I'l\Varuiem
z oheet 'UZY19k.anta ·ok'\l!J)u. W n<JCY

11

~oń-n~ „ .,.

_

wildiał

rulloomu

me llldatY. •

1'

r61t;~~.

~y oa. llton.farenoil d:n411k!bor

~enrtu w Mllnhtterć'wde Z<kow\8 I Opd.e1kJi Spole~e1 - Am:lir2e1

Kr.asnopoilis'ki 'll')Wiedz1cl. t-e ,;r'Zl&ioeet Qw..sze -oetantem".
mleśliniik
Oh~ o

to. 'bY

w. ll!łm

~

t>al!"\łnera.

W. MIBC~OWSJU

U.Jl MU&Y-7 JIDiUJr:Nłl, aM lllchał Bulhmlkiow • Notatki - mmld•
'I'll'ójk1,
woh" odc. 13, ii.oo Senila

„aoo•AM 1

12.011 w wnacjl Trójki, lUO ·~~w
~.
Lem Ko.ngret futurQJ,ogilezny
10 13'.io Powtórka s romywki, lJł.00
1Tójki,
Serwa
li.OO
tańae,
1
Pirini
&ud.
11.05 Roekow~ archtrwum
w.w Prost<r "' kraju, 11.oe Z.prur.apa,w
ZQ4)1Jl&ne
19.00
TrójKlL,
do
my
m i ęci - aud. 19.311 Trochę swingu„„
19 60 :Michał Bułhalk::ow „Not&Jtkt na
m~nkieta.ch" odc. l-ł, Ml.OO Cały ten
Sll.46
aud.,
roc-k: Gary Numan wanztaty muzyczne, ,1.00 Mllłtr:ro
w ie baroku 0 21.411 Klllątka tygodnta:
„LBU1ent"
wtadysła.w Terlecki
:Dl*e
aud. U.ot J&lf. spoJ!t. •.11
aud„
Emngton l jegio mu'Zyka
22 ł5 Poełucha~ w.np, 23.00 Zaprar
Corta1~y do Trójki, IUO Jullo
1:8«' "K11111mtia dla Manuela" ~. l6.

:Ili.Ol Mac. !mfOnnAeY)nY, U.30 Grecki gespół „Gal.gila", 111.45 Rolnlc-,;y
Icwadran•, ~.oo Komunika.ty, 13.10 Ra~
Praga,
dl!o kierowców, l •S.to Radio
1uo P::ze.boie m lstrz.bw.. 14.01 Maozyn muzy~ y . 11.65 ltadto kiernweów, 18 O!I Spl~cla, 18.30 Bank przepubltcytrtyczny
Meg.
bojów, ·17.00
l'f.%11 Ten łltM'Y, dobry jau, 18.IJll Gorący temat li 11 Koncert dnla, 19.00
Dziennik t't.to · W rytmie walca, 19.30
ltard{o ddecl.om: „Xrólewna Kala"
oz. II llłueh„ llO .Ili W la!!ku taiktach,
(brz) 20 to Koncert iyczefl, 20.38 Komuniki.ty Torta:llzetora, I0.40 Mart.a Rod~e
Csah1uy" fr., SO.llO Jan
wiozówina
w plg.ułee," '1.00 Komunlka-t y, t1.0ll
Kronika sportowa. :u.111 Kariery lau-

ru.t6w

llonlmrl!Ó'W

n•

n.oo

~cłl.

Infonn.acje d1a kieroWców, 12.2!1
Oh.'łll'ila muzyld,
Scena z fł1mu,
2uo Pol!tycld.e pireismtereje: Emil Zell•~. IS.llO

Melodie

M

l'llOClllllAll

Zellpoiy

z ma-lowanel akrzy<!ll 13.l!O Album operowy, 1-ł tlO :Neg-an!!a nowe ł na.j nowne, 11.ilo Loda H•rlma „Moje ~

)a" odc. 11, ·

11.10 BlUMY Leszka WlmfeH, li.Ili Pneg111-d J)łytoiwy
- aiud li.OO Wickie drieła, te.BO Rob1n Coolk „9p411Cllkll" tr. tUO Wlad. , kl
gd 1

11.0f Boawtąsanle aa1iUikł
neS IŁI tł te Alńaalnołoł
n.~

Mtldat•wy

muzyes-

411.ła

tmtnni.en.łaln•

23 OO

(Ł),

fŁl.

Muzykoterapl.a:

w
tUO JQub irtereQ, 19.SG Wiecsór
łllharmonll. '8.41 1fte4. •·• 'Wle.
~W!Jiild ! croma nll..ik•je, IO.łll Prsoboje
CJer) cieebe TNetłtSlll_,.., 11.M w..Nra
l mu11y31:&_

TELEWIZJA

Jl.OO

mm cn.
•

1
aerlal

-

.......

'°

~j

zmut

„
„'
ALINA

Jolll.ł.

t

·
~--ebMollle
olttlrłef
włloeha.DY

O.k6M, Dslaffk

ll!Ol>ZIN A

Pogrzeb odbędzie- 1le dnia U 1tycznla n. o J(Od.a, 1'.M s llo~lo.
Jbefa w Rud.zie PablanlckleJ, o esym nwla4•mlaJa po.gr ą 
tone w tałobie
:llONA 1 •OZOSTAŁA BOD:lllNA w JlillAl1J
I KANADZIJ.B.
PrOłllmy o Dłe11dadallłe bndoleneJt.

ła łw.

. ł DZIENNIK ŁODZKI

irwtoll:

•Ułł!PI

Po lu6tldoll 1 łll~ell elerpł-taell, o:i-tr•na łwlętyml aakrar
mentam.t suntla w Bąu dnia 1T at~Zllh 1915 roka. pnety.,...zy
łat a. •••a •ajldJoehdua ~ona I Sloatr•

„

WIEStAWA

t

„.

l'Melm„ o

:UUO
20.00
30.11
Z1.łlll

21.00
22.211 „w clzie1lątkę"
23,115 DT - w!adomotiol
PROGRAM

BJtATOWA z SYNAMl
RODZINA.

n

11.811 Studio aport
18.00 „W obronie · wła1nej'
18.30 Wiadomości (Ł)
19.00 Teleturniej „33"

/

(INTERPRE88 )

19.20
19.30

20.00
20.11

11.M

li.li

w

Ion11.. Ił m 311 woj. sieradute;
'Wanda Wrze•ińska Łódź, ul. Gn1etnlefJska 6/8 m 29;
Głowno,

Siwińska

Małgorzata

u.i.

12;
w.
Łódt,
Katarzyna Blernaelak
Aleksandrowsk a 100/81;
Ryszard Netzel Łódź, ul. Traktoro~owleC'ka

wa 4S m 24; '

'

Wola, uł
Konrad Jama Zduńska
Osmollńska 8/12 m 25;
Przebo3e „Dwójki"
Łódź, ul.
Przemysław Piórkowski
Dziennik
Rydzowa 17 m 3:
ezyress
„Gor11ca linia" ul.
Pablanlce.
Bronisława Łuczak
reporterów
Prótna 4/2'1
Jadwiga Piechota Łódt, ul. W!ady
„Salon muzyczny" - pozBytomskiej 79/81 m 10;
nańskie chóry chłopięce
Kazimiera Sankowska Ł6dt, ul ProDT - wydarzenia, telefon mińs-k!el(o
30 m 9;
„Dw6jkl"
Tadeusz Durdyn Łódt, ul. Gorkie„Tajemni.ce .prze1Złołc'"
go 17/83;
.Dzwony Winety"
EHbleta Nowak Rawa Mazowiecka,
„Iutrukcje dla Johna Ho- ul. Ludowa Il;
ul.
Łódt,
Katarzyna Dembowska
prod.
fab.
film
wella"
Traktor01W1a «I m '1'3.
hlnp. ·
Odbiór nagród w . „Centralu"
DT - wiadomoffł
Dział Techniki Sprzedaty pokój n -r
801 (VIII plętrol .
Wszystkim nagrodzonym serdecznie
gratulujemy .
(A. WIJ

„

ł '·

wvruv głępowodu
z

Mętowi t Rod.zinie
współczucia

bokle,g o

śmierci

JANISZEWSKA

DOC. DR HAB. MED.

swtok Ila.Ili.pl
WJ'llll'OWMIHnla
o
w dniu li ttycznta 1915 roku
rodz, 1ł z ka.plicy cmentarza katollckteiro Doł:v. o "-.C!J'm powla·
dlllllda pogrążona w "lalu

ŻELAWSKIEJ-~VBUS

KODZINA

Z „t110ktm talem zawtadam1arn:v. te dnia 20 styCflnla 1885 roku
unarJ 11•irle w wieku łMI lat nasz
ukochany Syn, Mąt, OJelec

ł.
WOS!K

Wyprowadsen.i e drogich nam zwłok nastąpi dnia l i lltyOl:llla br,
o irods, 11 z kaplicy cmentarne.I w Pabianicach przy ul. Klllflsk!eiro na mielsc&wy cmentarz katolicki.
O amutnym tym obrzedzle zawlad.amiaJa ltrewnyełl., Prsyj„ct6!
I ZnaJomvch, J>OzoataJacy w nieutulonym talu:
BJtAT,

19.10

KRZVWAFłSKA

z domu NOWICKA,
Chemicznego, dyrektor
na11u;yelełk11 Technikum
Pabianicach. ct:Jonek I kombatant ZBoWiD.

IU,S,

19.00

ALEKSANDRA

80N'A.. COR.IU . Il •TMEM
l •Tlf a BOIDZIKĄ

była

18.30

Pradsla·

o
w ut-. • ńYcpła UU rolluJ
tobill1e li s l;aplley emeiltana
•a Dołaeh, o e:1y111 powladamtaJa ~11ten1 w -utkur

ł '·

18.00

JOZEP WIECZOREK

. , ._ _ _nie drotrłelł . . . ....- • llOlłą ........ ....
Woj8łeeha prsy · ul. Jt11roulll, •UłWł dnia U llłYflnia br. o l9's.
li.SO 0 esym aawla4amlaJa pop11kA1 w Wielkim amutk-. t tal11:

wteloletn1 pracownik Spółdzielni Produkcyjnej w Wlskłtnle,, bojo.
wnlk o wolność kraju, Człowiek nlachetnego serca, oddany bu
r.eS:lltY całeJ awe.J Rodmnle.

ltiomltYttliuowiał ~e zre'7-naroa.

Losowanie
nagród

i. ł "
~e

„
EDMUND MARCZVf\lSKI

t100.rw11t:rch w 1raJk:!e1'lrolrw'iek 8I)l'aw1e,
Na W1111il0\Se'k: obrońcy oska~
G. P~eii:o - 8llid m~
do w1:rorbl.
.tlll"Z('!'r!Wę w ~·
Zenoin P. 'będlzł.e
~ bm. Sw.ia.dek

niczny „Zodiak", 26 kaset video
25 kaset magnetofonow ych z nagranymi audycjami oświatowymi. .
na ręoe
Cenny dar przekazał dyrektora szkoły - Stanisława Jan·
kowskiego - zastępca przewodniJan Grzeczącego Radiokomitetu lak. W imieniu uczniów za nowoczeme pomoce szkolne podzięko
przedstawicie lka aamorządu
wała
szkolnego - Anna Majka z klasy
VII.
Wczoraj1za uroczystość, w której
uczestniczyli m. in, kierownik Wydziału Propagandy i Agitacji KW
PZPR w Skierniewicac h - Janu11
Ludwiczak i kurator oświaty i wychowania - Zenon Pr~łczak, mote
być przykładem urzeczywistni ania
DT - wiadomo6el
idei Narodowego Czynu Pomocy
DT - wiadomości
Dla młodych widzów : ..A- Szkole.
(Jm)
kademia muzyczna"
Dla dzieci: „Michałki"
DT - wiadomości
(2)
„W pewnym osiedlu'·
„Cudze 11Prawy" i;erial
prod. węg.
Mistrzostwa 6wlata· w lbłr
ciarstwle klasycznym
„Mówmy otwarcie" - program pubL
„Makowy
Dobranoc
W ogłoszonym przn naazą redakcję
wspólnie z łódzkim „Centralem" konchłopczyk"
(krzytóWka z
neurochirur- kurala świ11,tecznym
„Diagnoza"
Z RE.NOMOW Ahasłem: TOW ARY
gia
NYCH FIRM KRAJOWYCH I ZADziennik
GRANICZNYC H DEWIZĄ CENTRAPublicystyka
LU") w21lęło udz~ał ponad 5 tys. osób. ·
eerlal prod. _ W wyniku komisyjnego losowania
.,Ka:r." (3) nagrody otrzymuje lłl Czytelników.
USA
progr. oto oni:
Gra6 B:r.eksplra" Maria Kowakowaka Piotrków Trypubl.-kult.
bunalak:I, ul. Słowackiego 3 m Z.
Miatrzo1twa łwlata w narKrystyna Szymoflska Łódź, u1. Bydciaratwie klasycznym
·
gMka 46 m 12;
komentarze
DT
Mirosław Zientek Poddębice, ul. zie-:

6ell

IA!MrlERCZAK

1111 •
z Slęboklm talem aawt&4amlani,- . łe 4nł& 11 lltTemla przetyw1zy
JO krótkich cierpieniach odne4ł 04 Jl4I& 11.a u.-ze.
lał ez. mńJ naJdrotasy M11,ł

t

17.20
17.80

21.00

amtur. .Jla'r."
Jll'Oll. USA

w wta. 11 lat,

16.85

Il.IO

PllOGRAll I

,..„,_

M1CHAl HOSKO

Piosenki ,

Ozlowie!k t n!'-uka, n.1111 Wled„
u: 9s Kia>lend an: Ndi owy.

23 '30

tT.lł 1..6hkt Masa-n Wo„kowy (I..),
11.10 W aa•łroju batla4y - and. (Ł),

1łuanl d:dałaoze uhonorowani

csuu.

kntałe11,

12.30
1n9trumentdne ,
11:1\11
w Jeslonnaeh" odc . 13.00 IWiart
mw:yezny,
Wokół n.u, 1U6 Kulig
14.00 Popołudnie Młodych, 18.00 Lelrtury naBtoaa.t ków, 18.10 Katalog planletów ja<l'!<wwYCh - aud„ 16.30 W!dnokrłl«. l'f.00 Wlad., l'T.Oll Antologt•
muzyikl, 11.00 Słownik Hlgteny Psychicznej, ie.to MuzyCZll\e hobby, 11.40
Stud1o ekspertów, 19.30 Wtad„ 19.:!6
C\i.w!la m-u21ykt, 19.40 .Tęeyk nlem!eckt (111) 119 Sii NURT, 2'-11 Chwila muzy!)d, in.to w1e~zór .m11~ykl, 22.00 - Al-bum płytowy. n.IO Lelttu:ry ~r

- felieton muzyczny. lll.ZS JazzmanU
li.IO
w lltydu fllnk7. 11.00 W1114.

16.25
16.30

n.IO

koteJrele, u.et snnat
tt Oli Wla.d. :11.lO Lektury

towe
PWf)Olll.AM •

WMV~

n

Il.Ol Jloryllo!Ky 'W'i4!Jdą, • · · Jlły

dobrMlOCI .

te.Ol Goddna m~. 11.llO !:ll'WMui:yC'!'lly
~ze po je'd..nastej, 11.1e
non ttop. ll:łl T911l•~Y • rezonaneem

ZONA. •TifOWD, •T80'WA.

§clb' się w form.a.eh '1)4'\aey !'e8Qlł1flu.
bytyiby ntez;godne z MBaida '!)ll:'a!WONie w:yobra.łlam l!IC>ble,
rz~
t.etby- ~ mó~ wz'.Y'l~ć dl() mn!e z
&lle:lrllń ~
t>~la 'Podilęcla

Uroe&yate chwile przeżyli wczoraj
uczniowi• i nauezyeiele Szkoły
Podstawowej w Dębowej Górze
koło Skierniewic. Jako druga wiejska szkoła w kraju, otrzymali oni
od Komitetu dl• Radia l Telewizji
now 0 czean;v: 1przęt a udlowizualny:
magnetowid „Blaupunkt VHS'", telewizor kolorowy „Thomson", 3
magnetofon7, odbiornik 1 atereofo-

10.50

m

•.OOll.AJll

•TYCZJIO.A

WTOKJl:.K., •

W<Jdiaw6dtSbł,

d!Ziialalność irorzecz:.na !Z

zesnv sPrzet aml~wi~lnv
i NowocszkolV
~;~::f
Rieidn~ -~~
wDebowe1 Gorze
„ r~ „. ~ ~ dla

PBOG1LAll PB.A.CY WPZZ

-" ...... Clblld ~1osta-

szkoły

Zespołowi

za4 wiceprzeWlOd·n !cz\CYmli ~: Wliestaiwa Dt'lllbewska z 'M'W
Jł°orbelialna" i Rj"IWlll'ld Clb!udmik 11 ZIPIB W1. J'. MucMev..'\1001ego_.

Wojewódzki zjazd delegatów SD
obradował · w. Sieradzu

'D!'zez
którym kierowa? PiioitI'()IWISlki. jeden z sędziów
SJ>yrtał . ktireidy świradE!k :nruoząl oodejrzewiać .. t-e w ' SP·rruwę ma.mieszamy
fest JEmCT..e kit.oś CZIWairtr.
- Wl!aśqiwJe wv.-.aź·nVlClh rpodiejtr!zeń
niemal db
n'141 mLalem . txmlewait
kOOaa darwalem Bloeibru9'noe k'ooncrEltne zł~
Sąld u.i.~ hirmen.tr ~u
ze śledztwa zawierające zeznania Zeinotn.a P. Dotyc:zyly ane m!Q-

miaiwem. ln!Jormaoje Ila tell1 temait
23 oa:Mziermdlk.a. rano IDt'UibY\li do
Ur1'2:ę<'!O!Wi do
przekazywane
wairszaiwy ~jona.rimlze, którzy byiy
WY'2111.ań . Móry z kolei !k,ierowi.dizie!li w Byidi~y sam()()hody Swa!W
wał 1e do ElpilSkopar\IU. I to był.a
o numerach reJestracy1JlllJ'1Clh KZC _!
0!$r.runiic·z!IJ!l!e.
P-Oidstaiwowa bima
W AB. Si'W'iie:rdrlli1t. że samochody 4
szl!rodlbiiwe1 dzial.ailmośo; kisi ętd'2J8 Po&Y'1Wreitk1 ()8Ć<b będą,cyeh W tyc:b 8!1.moiwY o
Po o- p lelruisalkl!. Nirg,dy n ie bY!lo
mochodach były P-Odo.!me.
p.o,d1jęc!u wobec !litego drziia.Łp.ń ndeświradcze-Illil\l run'k!oiornat11ru1'~ z Bydw.aiwmYrOh talk!ie drział.aini~ llllie ntle-

W ~ rocznicę wyzwolenia Skier- dowych,

'IJICXli-

m1.\ T.ohndczna w W-.aw.ie tellł
w ..tlllle wwrodW!.~ Wl!IZY\'ltlko.
m.. tii. skiail.oel onkolo~ozny cz...., u~
(llka.
~~· do mliklllochlr:urg!1
w ,ainbo wsoamnd.eć te w roiku 1963,
SlllPOL laoDOWISKO WY
kiedy to rni.elI'W\SZY iru 'USły.szrel' śmy
<> lal!lerach k.rai1 l!lUZ byl '()l!)ótn~o
,llOmWd~• llJI'(lblEmów n..., w "Bt.Olflll'!lbt do na1ilieoiszvch w
~ w~ ~
~ycll d!La PltrlUidlndQllyclh w pnzem,,. lekkJim w na.- tej d.iiLedri:mlre rz:awedJW'ire o 4 mieslaice.
Hym województwie powstał niedawno kodowlskowy zespół DzdrŚ :ródlni~ tra WYlJl.06i 'ł!rt 1~ lalt
~jiny Ol!WBJM12l111Cj! u~ tego Pll,11JMlY$1U.
I - 1a.k m&wl nef Z111Jkladu w ~oNa je-g.o ~ stand Zbilll!Ddew D~ · !Z ZPP ,„L•n1t11." .

O'Pt'·:

ośow.La1ckreń

tenia•t Piloo.nlla

waicoW!l1 ilków rwyd7li.ałill

§Ledzitwle -

wY1m baid:aindom.

Gen. Zygmunt Berling patronem

ta-

z 20 na 21 "aidlmron!l led.en t tu.nkc1on rurl!U6ZY wY.s.tanYCh tfo TOlllUnia.
P<>.informroWal. te w Bydtl(~ bY'?
ró:wn~et samoohóld o. r~l~
b1cllu -1ilclleh m~i'WYQ!l *1'ioodlków. WlfJd.z!,ainy
W.AB. Po1ecltem fle'bv wnl~
P,!'Jleld 8 byłem w ~ r~. strac11
kl:IJW'le aD1raiwd'7.1,11- tie i:n10!rm8.ole.

lit GdzMClllll'l61im&

oświadczenie, oo
P.iie'flrnJmika
11)8Ź!dziern:ib .

1Jelby naJP11S8Jl

robil 19

st&w!e , re.lln.a.ń Ch:rostom<lkiei;:o.
Sw.ia.delk mó.wlił następnie o Sk.wn-

111.YStem in10lmlaC1i
ł>Omuild'wllnla

hr.at uJdz iail

n.a.tamliast 'DQ.1eclleł obekir;eć umocll.ód kltóriY w trm cza.eie byl jlut!
Jak w ~- Miiel Z'Wlr6cić uwag11 nra
:mlOOhód s rej.egtr.acja W.-\JB.
-potiem się oka.wo. były to za'D8l90- ch~r:Y8tYiC:7lilll 1amn>kę, o lkrt.óreJ
we OIPCll'llllcy1}rne lll.11.liOlrerY jednego z mówrlł ObiroetoiwSki. Myi§le11.śmy. że
samochodów deit>8iilbam'lmtu. Poleclr- to la.milikJ8. ~baett.. Protrorwi.!lkii w
łem Pietruswe zająć się WY.laśnde &Wr<>im ~1111 n.a!Pisał. tA rpondem.. czy t~ samochód WJ'Jeżdtał czuł się tle, or..-• eie zren.a.kac>w teren. Poleciłem te!. żeiby ie.lal wać. ~jecihel na ~ZYibY. aile .rui.ie
się ll!lllmoohodami rz. 'POdohnymj re- zalW'iadamial o tym, bo bal się konJestira.cjam; wal!'SzaiwiSkiml W tym aekrweool~ . Stalo się WÓWICZas Jasdn.i'll u!oo:m.owała sie ~ apera.. ne - piOiWied'zftial Zeiion P. - ł.e dzy iilllllYllli 'P()IŻaJrEILiil!\ilillle1. ipoll.iityczcyjln()->J)()S'LUikrW181WCU1.. W dalienlllikn.t l!lllll'6tWa Je.st 'l)Odejrnzana. .1 Pio'flrow- ne1 dallałahiości kśędoza PQP iełu.srntd·.
P. w
Zenon
belleiw.ia.Ylln..wn 7l0\"ltaly tx>da.ne r:vso- sktf. OOW'iin.lien być 'DQldkiarnY' wn11k!I1- By-la te> - móW'i.l

w;rl~ do B~. Ołwti.ad
cmeniie było ~: n.iJk!t nile
I P.l.oitrawwtr.j~d. ~ftU87l08
&kiemru. IPOOeclłem ~~ sy.tiua.c.l.ę w Wairszie,wJ! - oz:!' kisllłd-z: P0-

dtwóch

Pirotirioo.wikiego

:reoortu. go_ Pio!troiwlSkli odrp.arl, że n ie. Wl,..
OIP€fl'acy..l'llymL
numeramń
Spytf;alem o to Piot.row&ktego . Pi>- oemJiniister P<lllecił wówczas odlProWiedziral. te to chyba nieooroZ11.1- wadzić Piotrowskiego do biura śledmiendie. W tel ~jil ooliecilem cz.e,go. Po W,Y'Jaśrnirenl.aoh św'Ladkilll 1118.

Dotyczyły w~ ~ ' rAllPyii.... ~ praed. 8 Tllll!l.O rprze.z ~iedZlmec
łem.. WJ>' cm !hl.b k1t.cd a ~u do :pncy ~em 'll'W8Jgę na ...,_

one między ~ml charakteryaty kl Olkadonych. Barbara S. oświad
ozyła, ie Pietruszki bała 1ię, mówił zwykle podniesionym głosem,
- był złośliwy, nie dopunczał do tadneJ dyskusji. Do Piotrowskiego , z
ktbrego rodziną pozostawała w •tosunkach towarzyskich, Barbara S.
nie ma ł;adnych uwag. Nie wicrzymówi - by to, oo alę atałam ło. było mo:tliwe.

~ m"1 !IW1erzdlndlk

weziwa.ć

ł

P.

HELENY

składa.Jąr

ORDYNATOR I PRACOWNICHOROB
ODDZIAŁU
CY
OCZU w ZGIERZU.

W dniu 18 •tvcznla 1985 roku
75. nasz najI Dziadek

zmat>ł w wieku lat
ukochańszy Ojciec

S.

ł

P.

TEODOR BURZYf\iSKI

STEFAN HAJNE

Pogrzeb od.będW!e -.te dnia 23
styC'l:nla br. o irodz. 12 na cmental'Zu orzy 111. Szczecińskiej,

odbędzie •le w dnfu
PGgr~eb
na
22 stycznJa br. o godz. 14
cmentarzu k~tolicklm w Zgierzu
ul. Piotra SkarJCI. o czYm pow1a:
pogrąten1 w głębokim
damlają
smutku J b6lu:

MAT&A, ~NA, CORXA
Pl'Olbntp

enoJI,

o nlffkładan.te kondo.

CORKI, ~C

l

nielkładule lł0'.114olenoJI.

ar lł fJ.81111)

I

WNUKI

ATilAlltC'l'nfĄ "'*nl•
łlubno-karnaw.łow11,

l

Sieradzki Kombinat Budowlany w Sieradzu

·zatrudni o

zaraz

ny

lastryka~

..... muran,
..... spawaa centralnego ogn:ewanla,

...

lllOnter lnlłalacJ1 sanitarnych;

llJJi. lłolan

I cłełla.

..,.. blachan-dekars;

•

..,.. malan-npacfilerL
Kombhla& DP9Wllł• W'l'Dapoclsenłe Wł ulłwab •
Mlnł1tr6w,

z

DOM I placem 1IOO - ·Jrw.
Lactwm.J.dlra
praed
• - k<>lajowym - mprsed,am. Oferty 23'Tł Biuro
01łotnet\ Slenkiewicu 3/5

w.

KUPI• 111.porex oru !llln1k
umochodowy I dlO I kW.
Tel. aa..oe-ao po 11

1381'7 g

IUPl1' „Adama", kolumllJ' łO/I - ba• refiex. Ołeri7 „IM3'1" Bturo Og!o..tl, llenk!ewtcu 3 fi.

I

DIJ-11:
MU Cf fJas Uf

•JS

IL• Slil I

"

PILMIS ~m muą1111 MA8ZYHll -p9n.toClanik11 dr.lewtarllk11 nnee•lt~ I.
„Adler", maayn• „ŁUO'll
Tel. LM-Oli' fods. 10-11
nilt" łlll talevńs« Rubłn
IOJC,
koiumny łOV, maglłlt8&
WOUllt inwaJJ.dskl pokojonetofon M'. ~ a, porołe
wy - 1pnadam. Ozdoba,
jelenie - •przedam,
1'1.
Praybynewlld.ec<>
l.ódł, Oagartna •
m..
m. H.
•
po
11
191'1
'
PAllK:IST dębowy - llPr&ellłtl g
dam. Tel.
SPRZSDAM .u:lad
pl'"letSMI g
Wlór.two twonyw ntuczBŁAM i
łapek
karakuło
n7ch ut Pr:i:ybyszewsklewych br11wwy 91tne~ 4'1 lł9 m. ft po 11, tel.
dam. l'l-1'7-'ll.
"IM-89-90 po 11.
UMI g
18911 g
OlltAllY.JNIJi: lpfHdam ko- SPRZEDAM
WlllTIOCnienle
łUIOh
damski
w111ani•
czołowe !'~at 1SI M-80-02
Marker M-4.„11, talj:>l!'tę papo 11
noramt02.n11. 115...41-M.
IMIO g ATllAlltC'l'INW 'ł'l.deolla8ll '
VIDSO
Altal 1 talewtaor
irpnedam. 91..M..H
Coloreit
11prudam.
\Il.
llMlelg
Powwta~
Wle'li<opol- K:O~CR darnsld 1pnedlm.
Pich Hm. łł.
ll..41-11
•lłg
..., ,
SPRZEDAM dywan bai.tj- VIDBO model • *1 łl..'71-•
dam. ._.,,_lL

ft,..

„.......

-·

!lpr"-

włóltietiatic:rego.

„. mc:c•

Do przetargu

.

..,.,.tC'lf jednoetld ICJ9P()ld.tl:l •i;dee:lsliOMf ~.

tektora ~etO. ~C'BallO w b'ln ~ llP6łdzi-1nil memi„lniozych).

Przetarg odb~• lll• • ~· 19811 IIOk'\I o llOdll. B w st.smbi•
ZPW „Looex" w Lodzi~ ul. Wólczań8kJ.ej 2111.
W przypa.dk!u niedojkia do lkułlku I prutargu, Il 'Dl.'Uta'l.ll cdb.W.
w tym .amym diniu o lodz. 10.IO.
Muzyny moma Ollflądać w dniu robocąnł od IOdm. 8 do 11 M ""'1i•

„.

n.uze,go pt'7Jedaiębioretwa przy ul. W61e:nMki9j 111. Oferity n_deży 9ldadacł 't'I dzl.ale gł6w:ne1<> mechanik.L
'
ZuhTzlega
"Pl'at'\•I·~ oc:btąt>ienia od w.r.etllif1l'U bew 'DOdMH Dl'ZYcs:tfi,. r..
wywtępująe9 bridm. wadT i uuk<ldzenia 'LPW ,.Lodu:" n.i.e 1>0r1oei ~...
c:bll.a•lno6al.

•i•

I06-k

a/a w

ROLNICTWA „ELTOR" -

LÓDŻ

Koostanłynowle k. Łodzi., aL L6dzka IT

OGŁASZA PiłlZE~ARG

OB~ł.tJGI

t•

OGRANICZONY
na spnec!ał IUllochodu ciębrowego Star A-ze, rok pro41. 19'1, nr fabr.
18356. nr llłlnlka 15895, llłople6 zmycia 10 proo„
oena WJWVl&woa
IH.800 zł,
PRZETARG NIEOGRANICZONY
aa ~at aamochodów clda.rowyeh:
!) 8łar A-19, rok prod. 1973, nr fabr. 30161. nr 111.lnlka mN, *9łefl
zutycia 85 proc„ cena wywoławcza Z7S.100 zł,
I) Star A-29 A 500 furgon. rok prod. 1974, nr fabr. !8201-1150145, nr lllnika 22844, stopień zutycia 75 proc., oena wywoławcza Nl.Z50 li.
Prze•ari;( odbędzie si.e w dniu 5 tut~ 198!5 rolt'U o l<ld:z. 10 w siedstbie
przedsiębiorstwa.

Ze stanem technicznym .samochodów mo1m-a MP01lfl.a6 lrie w dni~ t1 .tye2ltlia br. w godz. od 10 do 13 w siedzibie wzedsleblomwa.
Wadium w wysokości 10 proc, ceny wywoławczej należY wpłaei6 do łDa

sy przedsiebiorstwa w dniu 4 lutego br.
Udział w ~targu ogrankronym moga bra~ wYłllCll!U• j~ I09PO-

diarki uspolec:miooej .
Istnie:tących braków w ~u f ~ ał4 ~Uft7.
Zastrze~a sie prawo oost•pien!a od W?..etarllU hem ~

duł•.~

Jl».«
tel..

„ .....„„ . .

po 11.

198'1..g
MIESZlltAMIA
wtuno4clowe pośriednl.ctwo kup-

rUTRO lla'aotNlowa ~. nowa 11praedllm.
~„

ne, l!pl"Udai7. .

lmK-C

Knlellle.

wl.cr:za aa (JUlluiów) godz.
U-1, tel łl-U-91
RutkowUi. ·

•PBZBDAM dyw• balCijOl H~-41.
ł38lł-C

BNCYKLOPSDIJll PWN dWll
lllPf'HCIMD.
'M-ł&.a.

·-~

WILCZJU
aott'!'lięta 91t1'Hdam. Bklki - Slta'lna NI m. I.

,/llOS-C/E lltOllSPBTTC.Jll,
1ystent

ełlemta, ·-

Porada

taL

13-e&...IO

... I

UDZIELAM lronp.tyc:.Jl polllkt, 11.JILIO, Kucu.
1~~

W ARTBURO -

111>rzedam.

TU

•...at-ft.

11911 li
od-

.... ,

ł'1l

li

ZATRUDNIJ5 _.nit•. '.tal,

~1'11)

SPR.ZBDAM ,,.llep" biór
Polmosb,.t.
H-19-U.

1m g
M-łl-l'T.
kurtek tel.

·-·
ZLSCJI ayClla

ara-.

Tal.

•-tt-'lt po lL
U890 g

ZATaVDHI• lrob1•t• biegle
rob111c1ł na drut.eh. TeL
lr&ecmn. ll~...oe
IM'll I
P.l\ZT.JM• „111U 4o ł~._
nie. OffttJ' „191T'' Biuro
<>cł-16, ~GWkowna

M'°'TEMATYKA
mgr Pluakawsld..

llpr'UU:-1w~

118.

(Htl)

amteru.. na
Tel. 51-31-43.

~

lub inne do produkcji spodów
ORAZ
WH 240/80, MONOMAT 160 lub
330, KUASY 800/250,
ewentualnie inne ślimakowe
o gramaturze 500 g.

czyk.
IS4i3I g
CYK:LINOWANIE
laltlarowan1e, Kluszczyńllk.l. Tel.
rr-0&...81.

«Mg

USZCZELNIANIE, aaplnlci,
zamki, blokady, karnme,
Zd%19ław Szymań~kl. tai.
gneczno4d.owy 86-98-68.
1243-g

PRZEDSIĘBIORSTWO

WYTW ARZA:NIB l montat
bouerle,
pa.wlaeze.
PłońSkl.,
W~karriika
I,
tel. ł3-01-9'1 po li,

POLONIJNE

RANDALL
WARSZAW A, FELIIQSKIEGO Z.
4066-k

!359'1-g

„Polionec"
„Łada": eksprl!liowa
regulacje llilnlków naprawy główne - hamulce
IUlpraiwy 11\8/Wleszenia
przerabianie
ursyń
biegów na I. - W}'ml.a.na
rozr.z11d6w, 30 proo. J)<mJfllkaty. Szpacza I,
wt.
17-40-'115 Gardy•.

„FIAT"

KOZUCHY

ODPADY SKOR LICOWYCH
I WELUROWYCH

'ftll...C

(większe llołcl)

łarbujam71

czytrocinach., uj'.ltlala t•miny, Al. MickiaWicsa ł1 La1"ollyt\*1.
6clmy

w

S P R Z E O A

"9114-g
110lld-

TBLBNA.PRAWA n1a 1 fachowo
!int. Martynka.

Przedsiębiorstwo

ł3-11-'ll

TBLBHAPB.A WA
Bednarek..

l6df, tel. 55-11-68,
tbr 88 65 26 kima pl.

1""6-C
IUNESK:OPT regeneracja 11'1-ia--00 l.Jubartowl~.
228:>~

LODOWK.I

249-k

napraiwa.

Pawłowski.

!&-18-88.
fł57-fl,/E

-

JOZEFIE WIT ASIAK
POliIADAM W Ołownlt Io..
kal IO m, ao, w dobrym
p\lillk.cle - nadajllCY atę
na d'&l.ał~ć handlową
ocnkul~
propozycji.
Oferty „lMI ' Biuro Ogło..
neń, Pl.otrlroW'9ka M.
ATllAlltCYJ'NB oferty matrymonialne
dys'k!retnle
przesyła
„LIDO" Gdynia
10, 91m'ytka l'f.
tek
POSIADAM lokal i mH•7n7 nwalnd.CH - OOMXUję
propozycjl.
Oferty
,,»&34'' Bl.U'ro ogłocutt,
Slenk1ewilcma 1/1.
POSIADAM gotówk,,
moch6d,
materla'l, lokal
na Wid'l:•Vlłe oru mamyny - przystąpię do 1!>6ł
ld. Oferty „t<:!llłll" :efUTo
Ogk>Hefl, Slenk_\e-.V'lcu 1/1.
POSZUKUJĘ wspólnllta do
pracownl: pantofle I trepy (tnotll.wość rozin:enenla dzdałalnośc4). Oferty
„1384>8''
Biuro ocłoneń.
Slenkiew1cZll S/I.
PRZY.JM1' wepólnlka, mała
1aa!lronomia, nowy pawtlon, doekonałe wyposatertle. Oferty ,JW" 1tl.uto
Ogło~!ń, Pl.otrkowska 911.

OICA

lld&daJ••
PRACOWNICY ODDSJAILV MOWO&OD&Ow B'LPITALA lm. 11. C. 8KLODOW~
8KIB.J w ZOIBBZlJ
Z irtębolllm talem iacB&mJ' ......o dtu1oletD.1ea-o pracown1b

Da llJID,

„.

IRENĘ PLEWll'łSKĄ

238'.IT-g/E

oanlonal'O I
<;slowleka, Wyruy
dzinie 11dadaJ11:

tyezliwego
Ro-

-p6łcsuc1a

RADA. ZAllZĄD, POI' PZPa _9ru KOLEZANJU I lltOLBDZY se IPOŁDZIEL
N'I PJl.ACY LBK:ARZY SPEC.JALJl!ITOW
w LODZJ
W awlllzlrll
praco'lllrDJU

„ ...-- ......o

4Ju1otetn1e10

STEFANA

GRUSZCZVfłSKIEGO
wyrasy atebokleao W9116łeauela llodzblle Zmar ·
le10 akładaj11:
DYREK.CIA. IAMORZĄD ROBOTNICŻV
oraz KOLEZANKI t KOLEDZY z !'TIAT
• uSLTA" w LODZI

UNI•WAPIA atę lllllUbioną
plees11tk• o t~eści: „Prsedllębiontwo
Handl.u Ch•m.tktilami „Chemia" 90-lllO
Ł6dł
:twtrld. U
(Wjud
Odaflaka 111), tel. M-ł0.-11
talex 89łm m. p. 1128
Ir.on"° NBP VI ó/ł.Adt
ł'IOIL1ł91
ldentyfikaitor
OOHfT'l".

Oł6wnei
..asemtO!lł

ZAOIH.LO pra- JudJ' anecors Lanse, aarom•ideco
m.

n

u.

I

lmg

Zl!IIOWI•W Xrulak,
AndrHla striuga łll, aS\lbil
SPRZĄTANIS -·tl"S, tne ...
~- ju47.
~g
pente,
pranie dywan6w.
'7-M-łł P!laaeeld.
SILNlllt „tnp'' l tnne w dnW • ~ m.a1praedun. Tra.n.eta
a
1ublotlo tffl'Al• s dolru..
189''
m. I
W..
mentamt i rachunkaml.
MONTU 'boe.-it
~
wda tir Ił.Ir_,,,
1"8 I
znalat:e• pron' o z1"1'ot
-.01
aa wynagrodlH!'n4em. Tel.
„.... (1181) USŁUGI
u.llrffl• ulda- 19nedam..
po
l'l-0&-lł.
dan!a glacu~y i towal'"l)'.... g
n11c:roh rob6t Ja7dnullot1EDWAllD
ZAMDIHI)5
Olejna., smeta...
OpCIDJ' 111 z tł
l\J'Ch 1 nwrarltkh ofelC.
-·
nf ł, ...,bił prawo :luna
1łl :ii: lł
komplet.
ruje
S-ł1_..
lłprx.dam elrunwlator łl
dy.
uaMg
All ML ft-61-łł po 90ds. ZAlltLADAMI•
wytrładaln
tł.
Kalmiercuk,
podłogowyell. Wl'6blaW11ki, TADBUl!IZ
Gandhiego I, -cublł pre..
Il.AL•.
.., ,
'
I
-1"0
ja&dy.
ZALUZ.JJC
pHaoiwwłonecwi
!
l'IJ
rody
\Ili.. Allende
wy.oklej :lakofoł - s el•- ZGl~ĄL pl•
'amnik podpalanJ'. 11-.1&-06
llb I
lllO g
mllllltbw
nlar~ycb
Ja"1ctmor;, Plotł'koweka
DRZWI do „ekod7" 1-100,
(panM!.c„) G-tO-ł'f,
N m ta. Ba'fdeo 'W)'Wdka
Zielna ł 111. I, po M..
m-,.łowń.l.
...,., I
~Ód•ł
Mnl-«JE

UięsoweJ

8p6łdlllalal Rzemtełlniczej

R6tnycll" w Zliern, Koletance

DANUCIE WROBEL
~aą
IDllwllł

~-

FIATA" . . . flllOt 1ara„ ~, - 1p11adam, tel.
M-00...U, aenadewtcu. 1'1
m. I.
JIM I
POMP• C0K - lpl'Mdam. Ołetb' •.i•• Biuro oetoa«t; fliotrflrowlka

-•IO•ard•

1:alachałlae10,

ł-drswtowy.

_,

Zagraniczne

„K IM AP OL"

111-74-10

44Ud-ll
00.&POSIA do dw6cll osób potrzebna na I 10dW!.. Sł-Ol-83
IJHlł li
.
1981-~
SPRZEDAM 115p (1„1) po ZA TllUDNIMT1
lrl!'meik,.
wypadku tel. ~Ol
pom.oe
kuchenn11.
tel.
111811
11-es-eo, i.-11.
„Ulp" - 1500 pe wypadku
w oałokl. lub na C'Z4kl STOLAJlZ'I' llalllOdst.e:"~
- 11P?Sedam. ll-M-'71.
emeryta ńolaraa t .!IW»Nr'
nla sllb"Udnlę dswwlntł ,.,
SYllB1'fllj"
1• lllPflladam,
godw.
<'-Ul),
(tO-«\.
" lltryk6'w, Mil Jilł.
teol. 14-39-eT. ?«leolhm:r lił.

VW

PRZEDSl1'JIOIUITWO BLEK.TRYFIK.AOJJ t TBCBNICZNBJ

1~

llan.Ow,
dom roddnny
kwatAn'unkowy,
part«,
lll.
wyt1ody ogrzewanie akumulacyjne
lub
gezowe,
o ...
OWCZAllJU nlamiedtia gTódek am.lenl.41
na
(54CZen1ęta) i zacranl.cz.ny
wlr>ksze.
Oferty
„nMł"
rower mled.~y - ąraL.
B - . " O OgłOS'Zeń, 8denk1adam, Łódź, ul Hubal.a T
w1ata 1/1.
m.. M Dl 1'1l.
LOK:AL lSO m T!wi-,.n-Laa
111.ł'
sprzedam. łl-4L'll.
KUPll!; mMZyny eulder111aaat g
C2!a - uln.l&rk•. dillelv- MLODY
mtea;_
kę, pateln141
elektry~.
kania lub pokoju. Wojltka
Tel. 48-91-llS po tł.
·
1131-IJJt Polslrl«Co 40/31.
l3Mil g
K:UPIJS atębnówld s tr&nM-1 ('19 m., parkiet) plommportem
ICiowJm
IYC
b<l'Wll.c, Z.menhofa - r;a--.k. Minerwa lN*l.l.erm1Wllę
na
&-pokojowe
- . x..-i-68.

talna 30

L Kroena Saurer, nt. 13, typ lOOWT I-my Mesk.o, rok budowy 1985-81,
aerolulś6 robocza 1900 mm. ilość kolorów wątku 1, ilość nlcielnlc ,..U ,
ozujnik wątkowy elektroniczny.
ozujnik
osnowOWy
mechaniczny,
obr./min. 98-126, oena wywoławcza za 1 szt. 90.000 zł.
I. Cewiarka wątku, nr inw. 553/568, I-my Kovo, typ ZOISS, rok budowy
1988, ilości wrzecion 16, szybkość liniowa m/min. 156-250, zakres pnę
l!zy w tex 56-18, cena wywoławcza 85.000 zł,
L Oewlarka. do nawojów rakietowych, nr lnw. 553/1306, f-my Hacoba,
RFN, łyp PS, rok budow:v 1973, ilości wrzecion 18, nybkoł~
liniowa
m/mln. 40-SOO, max średnica nawoju 1!10 mm, zakres pnęcby w tex
100-20, masa nawoju 12 q, cena wywoławcza 353.000 zł,
ł. Wi~ka oan6w, nt. I, nr lnw. 553/1209, rok bndowy 1981, nr lnw.
551/1217, rok budo-wy 1966, f-my Titan Dania, tn MKE, szybkołć wl-r
nnla 0-300 nici na minutę, cena wywoławcza za 1 szt. 2.!IOO zł,
5. Wl~zalka osnów, nr łnw. 1158/1055. rok budowy 1967, typ GK-6A, f-mJ'
Titan Da.nta. IQ'bkołd wią9.nta 0-300 niol na mtnutę, oena wyW'ola.wosa 2.500 zł,
I. Prasa nieckowa, nr fnw. 111/1011, f-my Textlma NR.D, typ 6301, rok
budowy 1987, nybkoU m/mtn. ł-llł, uerokoAci robocsa 1800 mm, llllokree
docisku 0-11 ton, cena wywoła.woza 246.000 71,
.
'ł. M&!IZyna do Wf81)'W&nla namerów, ut. Z, nr 111.w. 117/891, 851/511, Id.
101, f-my Lfnts, rok budOWJ' 1959, cena wywolawcsa za 1 ..t. 2.500 zł,
L Manyna do lflZYW&Dia ko6c6w nta.k, 4 •t„ nr łnw. 1561/919, 5111/918,
557/90ł, 557/908, kl. 8910, I-my Ja.oob, rok budowJ' 1961, oena WJWOlawcza u 1sił.1.500 sł,
I. Maayna do •ąwania ko6o6W _.., I m„ nr mw. 1111/1181, llH/1103,
rok budO\'f'J' 11110, nr tnw. Hf/1Z93, rok budowy 1916, nr tnw. 11111/1106,
115f/1101, rok buclowy 1911, 1-IDJ' O.._., tn 8911, oena WJWolawosa u

uoo

»m1 POKO.J, kucrhnla -

a-tnodniow„o
IU)l"J1Miam, 11t Winna. I
t'I.

SPRZEDAM Wartburga 1000,
manyn, d&iawtarsk11 „I"
s napędem, Upara«u• 1,L
-i;o<:TJnY ok. 3008 nt. Blelk
do szlifu z tulejami 1800
lllllp. Pa•b lanlca, Ili. kpt_

ZAKLADY PRZEMYSŁU WE!.NIAN~GO ,,LODU",
90-980 Łódź, ul. Wólczańska Z13/215
OGŁASZAJĄ PRZETARG OGRANICZONY
m 9Pl'7Adai naetępujących maszyn i urządzeń dła przemyWlU

1 at.

2307l!

CYKLINOWANIE, laklero ...
waru.a. ~84-7• Dobrzy11aki.
4i383CI g
USLUGI wodn<>-<kanall:zacyjna 1 co, łB-09.6'7 Kowal-

'7-11~.

l9IO I

I

WTRYSKARKI OBUWNICZE
typu SVIT

ł3-~55.

poe""'*u„

luformaeJI I wyJamfed ac1idela 1111111 IPl'&W ~
eątlb Sieradzkiego Kombinatu Badowlaneco w 8teracha.
al. Ann.U Ludowej 73, tel, ł0-01 w. 19 lub tT.
Nie cłotyaą kandydat6w 1 woJ. m. 16cllklep.

li&

57- 19-91 wlecwr.em.

ie.'

IO/li

nagrody 1 prsywlleje wr kart7 pracownlWw budownictwa, s-zerokl zakres 6władoze6 aocJalno-byt6~eh. Po dwóch latach nienaganne.I pracy isłinle.łe moollW..U ołnymania mieszkania w mystemle budownictwa patronacki8l'O.
·
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I AMNIKA

-

Rady

dutego lokalu
produkcyjnego
W~<hew

.Radce-a).

(Ga.

Sokoło'W91d,

POSZUKUIĘ

ZK Ha -

MIESZKANIE włunoAc!ow•
„ŁUCZNlllt 11.4" wdeloczynM-4 rozkładowe
wzypo.
nośclowy
na gwarancji
kojowe
Bałl.llt7
- aprzedam. '1'9l 11-99-14
~przedam.
O!•rty Qł-02
la83t'
Biuro Ogłoazeit\, Sl.a.nldeSEGMENT „Tad•IH'Z"
wlcza 3/1
11pnedam. M-St ...,11•
MIESZKANIS lf m. - Hlelłll
m1en1ę na wtękne. Ofer.
K:UCHNIJlj
IHOWll • ro•t)' „lMl" Biuro O&łouań,
nan elotrycmym, u&7Plotrkowaka N.
wan11 apnedam lub nZAMIENIĘ
I pokola
s
ml.eili!ę na
mały aecmen.t
kUiChnlll wazyst.lda W)'COmłod2il.•tiowJ' uływany, tel
dy,
parter
z
telefonem
w
1n:eczn. M-111-», 18-IO.
centrum nadaj11ce alę na
111981
el.ch11 pracowni,, na dwa
PUNK:T
N&praWJ' •pn41tu
pokoje
w blokach najleaoep. Domowego i Rec•- piej d~elnica
Wldzew,
nerac:IJ, Nabol - zdecydoiłl.. '18-111-4 po godz. 18
wante
~i41,
te!..
13869 i
91-811-lt, T-41.
ZAMIENlllli S pokoje kuch1lłl I
nia
10&
m
międzywojen
VIDEO VH11 _ . llprsAne,
wnyetllde
wygody,
dam. M-111..tł.
!lłmb6wka,
telefon,
·
uno 1 bo.1,
&arat
na
równorzędne 2
CÓClltD 951an.19l• -rien1•pokoje
powytej
1111
m w
1a apn.edam. tł-38..8'1.
oegle 1 M-1. Oferty 113~
1541 g
Biuro
Ogłonefl,
Slenkle8PAllflBLB
uesenl.ia wica S/S
951nedam. AbramowsldaLOK:AL na ra.nloało
dlO
10 I m. I. Mlohalak.
wynajęcia
natychm4ast,
.
lMt I
amoltflakt,
Wtmlowa
G6BZCZENIJljTA OWHaTki nła
ra. XXX-leota PRL 15.
m~a
rodowodow•
l
lM'I' I
mlodsl.et po acnaywn-,oh
JlO
w ;rnajęcła lokal na ol. rodzicach - spn•dam. Ili.
ob,
praeown!fł,
t.t
l4 l.Jetopeda '7'7 m. • bl.

specjalista ds. energetycznych,
kierowników I mistrz6w budów,
mlstna do spraw sanitarnych,
maga1Jnler6w

ZAKUPI MV

21'798 g

MOZAIKA - układ1mie, lakierowanie, cyklinowanie

u.i 1

oroi PRACOWNtKóW produkeyfnych
w 1awodach1
..,._

„ Techni.c1",

sprzedam.

PRACOWNIKOW na stanowiskach 1
..,._
..,._
..,._
..,._

PRALJU amomatyorma naprawa. Int. Wojclecll
Knabe, 116-łS..tł .

zawieaente do 12&p aprze_
dam, teL lll-21-90
18DO g
„JOWISZ 0 , ,,Radrnor", kolumny ł<!W,
magnetofo-

llębekJ...

W9p6ła•et&

•

„ •••

*lada.lllł

Jl.ADA, ZAllaĄD
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powodu

PIRACOWNICY
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MAtGORZACIE NAJDER
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a PO'WOdu lmterel

• 'c.
lllda4aJat
DYRIUS:.C.JA, Z.W. ZAWODOWE.:. RADA
PJlACOWNIC'ZA oraz KOLEZANKI
I KOLBDZY
_________
_ _ _ _..,.mJl:J'IR'l'.!l\l&".-

I

za...

DrosteJ Kolabll„

BOŻENIE $LIWl~SKIEJ
4JUpletn.t.j praoowalay Laltoratortum Szpital'\
ltłłnleme10 n:r a A.M • powodu łm1erc1

PHU „OTEX" w tODZ1

O .J CA
wYrar;y "rdeasa..-

INFORM:U JE,

Uład•J•:

DYB.EKC.JA. POIP PZIPa oraz WSPOL·
PRACOWNICY n SZPITALA KLINICZ.
NEGO nr 3 AM 1m. DB I. STERLINGA.

le tklep nr 16, pny Ili. PlotrkOW1kleJ 238
od dnia I dfanla , 985 roku

N1! PROWADZI JU2 SPRZEDA!Y TOWAROW
DLA POSIADACZY KREDVTOW MM
oraz OTRZYMUJĄCYCH PIERWSZI!
SAMODZIELNE MIESZKANll!.

wwp6łesueta

W,.ruy 1łębokle10 -p6łeaucla prsewotlnin.eemu Oddziału M1aj1llo-Gmlnne10 SpOłecz
naao Komitetu Pnecl1"alkobolowe10 ,., · 020rk0Wla

ANTONIEMU
JOZEFOWICZOWI

• llCIWod.w

łmlercl

~ONT

akładaJa1

••

CZLONKOWll!l ZAllZĄDU ODDZIALU
WOJ'EWODZK:IEGO
8POLECZN"EGO
KOMITETU PRZECIWALKOHOLOWEGO
w ŁODZI oras K:OLEŻAN'JU i KOLEDZY

„„„„„„„„„„„„„Blf~V~M~~

Kol dance

Wnyscy kłłencl 1arejestrowanl w 1kleple prry
ul. Piotrkowskiej 238 będq mogli dokonywać zakup6w na tych samych warunkach I zasadach w
1klep1e nr 166 pny ul. ZGIERSKIEJ 22 w lodzi.
2~6-k
·--~~.--

MARII PAl YDZE
~.~
llltładaJa1

azezerego

wap6tesuela

a

powodu

MATKI

KOLEZANXI I

KOLEDZY ze l!IZKOŁY
PODSTA WOWl!J' nr tM.

DZIENNIK l.ODZIU ar li (10813} i

„„111111111-<T1r111.11111r111~1111111111111111111111.11.1JU.1.I

---

Aby nadrobić zaniedbania
potrzeba trzydziestu lat

Mada fa

lomlsP
1Edukacn Nar~dowej
WesoraJ

w

l.ódzkim ltluble
aifl uroczystość wręczenia Medali Komlaji
Edukacji Narodowej nauczycielom - uczestnikom tajnego nauczania podczas n wojny świa
towej.
Nauczyciela

odbyła

T711l

ujwyinym odznaczeniem
resortowym uhonorowani zostali: Bł. Brzozowska, Sł. Dryll, W.
Gawroliska,. W. Grabowska, R .
Sł, KabalOrałel, L Gratel,
ska, A. Kllss, ;J. Marczyńska, S
Milczarek, E. Nowakowska, Sł
Z.
Orczykowska, H, Piesiak,
Rudnicka, G. 8obińska, M. Sta
ohowlcz, A. Sulkowski, li. ro·
maszewska, H. Warężak, E. Zel•n!'J l H. Tomczak.

W' uroczysto.łcl wsl!lł udział
Mltretan Kl.. PZPR - Konrad
Janie.
(n)

•
•
•

Jeden dozorca na 5,budynków
Trzy 1 pół -stolarza oraz dwóch
zdunów w największej dzielnicy
1000 mie'szkań bez wo-dy i kanalizacji

kto6 od razu: przecież
wzrosły czynsze, zatem adm!nistracia powinna lepiej dbać o nasze
jak
domy. Otóż, „nic właśnie" mawiano w znanym kabareciku . .
JEJśli bowiem wzrastają czynsze, to
o tę sumę zmniejszane są dotacje
państwa dla Przedsiębiorstw Gospodarki Mieszkaniowej, Poza tym
opłaty pobierane od ludnośt'l po·
krywają zaledwie 47 proc. wydatKÓW jakle PGM ponoszą na eks::iloatację I remonty,
W wYniku reformy - mówi dyr.
Powie

Dom opieki spoleczneJ
w ·centrum uwagi radn eh
FIJIIl'TLTLT.ITlfl,T~

łódzkie

posiada li domów pomocy 1polecmej
dysponujących łącznie bliako 8 tya!ącaml miejsc. W Ucrble. tej
uwzględnione Ili\ domy rencistów, mające 450 miejsc. Opiekę
.tacjonarn11 uzupełniają dzienne domy pobytu (74& · miej11c) oraz 1półdz!elcze domy „Złotej' Jesieni", które w Ład.BI dyrponujll 560 mieszkaniami dla ok. 1100 osób.
' stan techniczny domów pomocy społecznej jest bardzo · &róż..
nicowany. Aktualnie 1pośr6d 18 domów w 11 prowadzune Sil
remonty.
poprawę ba117 lokaiowej miała deDeoyduj,cy wpływ u
cyzja prezydenta, przyznająca na potrzeby pomocy 1pole~znej
obiekt przy ul. Przybyszewskiego 232. Docelowo akładac .•ię
on będzie z trzecll domów dla przewlekle _chorych (900 m!e11c)
oraz pawilonu 1zpitalnego o. profilu geri~trycznym Obecnie
czynny jest pawilon o 220 miejscach, drugi budynek jest z~101· podarowywany, zaś budowa trzeciego ma być zakończona wraz
z końcem kalendarzowego roku.
W ostatnich trzech latach baza opieki społecznej wzbo(aoiła
1lę również o dom przy ul. R. Luksemburg (160 miejsc) ?raz
w Zgierzu - Chełmach na 50 mieJsc, Jednocześnie zawiesił
swoją działalność obiekt w Ozorkowie; którego modernizac~a
ma l)yć zakończona w przyszłym roku. Mimo przygotowania
do remontu placówki przy ul. Hutora 32, Przedsiębiorstwo BuWschód nie rozpoczęło robót w
downictwa Komunalnego roku ubiegłym. Miejmy nadzieję, te ich rozpoczęcie naotąpi ·
'-.
w roku bieżącym.
Opiekę zakładową uzupełniają 2 dzienne ośrodki adaptacy'ne dla dziec! ' o łącznej liczbie 85 miejsc. przeznaczone dla
dzieci autystycznych oraz po pora:!:eniu mózgowym. Praktycznie zabezpieczają one aktualne potrzeby, chociaż można mie~
zastrzeżenia co do pełności · rozpoznania potrzeb w , tym zakresie.
We wszystkich domach pomocy IPOłecznej zatrudnionych Jest
1327 osób, w tym 266 pielęgniarek. Rehabilitację wykonujf! 20
olÓb, w tym 5 wykwa1ifikowanych rehabilitantów i 15 tP.chnlków fizjoterapiL Mimo wzrostu et~w. stan opieki .lllldal
budzi zastrzeżenia. Jest to związane z problemem zabezpieczenia wolnych Sobót, urlopów macierzyńskii;h . ! wychowawczych,
oraz z trJ!_dnym.J wari:mkaml pracy w tych placówkarh. Ai
106 etatów pracowników bezpośrednio związanych z opieką nad
pensjonariuszami jest nie obsadzonych. W zasadzie ks.:!:dy z domów ma mpewn!oną podstawową opiekę lekarską na miejscu.
W dużych placówkach zatrudnieni są również lekarze specjaUłeL Łącznie w sferze opiek! społecznej pracuje 7'1 lekarzy.
W ubiegłym roku w celu poprawy organizacji ł form pracy
wprowadzono aystematyczne szkolenie 6rednlego per1anelu, zorganizowano facho~y nadzór i koordynację w zakresie rehabllltacjl, utworzono pogotowie opiekuńcze, powołano Wo.jewódzki Zespół Pomocy Społecznej ! Geriatrii, który stanowić
ma bazę opiekuńcz", leczniczą ! tzkoleniowll dla domów _ pomocy społecznej.
W bieżącym roku nastąpi czękiowe przeprofilowanie I domów, co pozwoli na zlikwidowanie okresu oczekiwania męż
ozyzn na wolne miejsca w domach dla przewlekle chorych.
Powstanie także na bazie 'uż Istniejącego obiektu, dom pomocy społecznej o profilu I!eurologicznym.
W latach 1986-1989 planuje się uruchomienie placówki dla
IOO dzieci głęboko upośledzonych przy ul. Hutora oru 120Dliejscowego domu dla przewlekle chorych w Ozorkowie
Niełatwe problemy funkcjonowania systemu opieki 1połeosaej, a w azczególnoścl domów pomocy społecznej były przedmiotem wczorajszych obrad radnych, 1kup!onych w Komisji
Pomocy Społecznej RN m. ŁodzL
Województwo
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Elżbieta
PGM Łódź-Bałuty mgr
kosztY. wzrosły
Kaszycka-Perz olęciokrotnie, a my mamy do czynienia z monopolistami: MPO, Zakładem Sieci Cieplnej, Przedsiębior
stwem Wodociągów i Kanalizacji,
podwy+szają
Wszyscy
gazownią...
stawki. a PGM musi płaci.ć. My
nie mamy wpływu na obniżenie
własnych kosztów, bo z czei::o? Z
płac, które są niskie, czy z szufli
albo miotły dozorców, którvcb i tak
hrakuje?
PGM na Bałutach ma najlepszą
baze remontową w całym mieście.
Cóż z tego, skoro . ze względu na
niskie stawki pracuje tu 2 zdunów.
14 dekarzy i 3,5 stolarza (tj_ 3,5 etatu). Aktualnie remontów kapitalnych wymagn 600 budvnków, natychmiastowej rozbiórki - 200 domów. Trzeba jeszcze do tego doocieplenia wielu
dać koniecżność
nc,wYch bloków z wielkiej płyty
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Józef Mtj - kuchmistrz,
sobą 38 lat pracy vi u.w .>dz!e,
łódzkiego
tym 38 w kuchni
Grand Hotelu „Orbis", powrócił
~ ostatnio z Bangkoku, gdzie z wari;zawsklm kolegą przez 15 dni wy~ konvwał poli;kłe dania.

Ig zaw
s

~S

Mejąc do dyspozYcJł 1al11 miejscowego najwlęk1zego hotelu cow dnl.llch od 5 do 21) grudziennie
S dola o bydwaj
fachowcy pr<>ponowal.! m nóstwo smakołyków na zim~ no 1 go rąco. Wśród zakąsek znala~ły się : "chab po warszawskt•, ga1;> nty'ne, z Indyka, kaczka nadzie
wana, a wśród ·propozycji got'ących
·- bara --! comber z grillu, schab
z kopytka mi i kiszoną, zasmażaną
gryczaną
kapustą, zrazy z kaszą
· bażanty wprost z pieca. Z zup
można v.'ymienlć grzybową z borowików . I czerwony barszcz z
pasztecika mi. Część dań doi;tępna
a
była w sali reprezentacyjm!.l
część takż e w barie samoobsługo-

I

wym. Codziennie polskie smakoły
ki wydawane były dla ok. 300 osób. Najwięcej amatorów było na
zrazy z kaszą oraz bażanty.
Występ w Bangkoku był piątą
imprezą zagraniczną łódzkiego kuchmistrza, który w Grand Hotelu
ieE>t zastępc11 szefa kuchni . Wykow
nywał on już polskie dania
Wiedniu, w Nordceping (Szwecja).
Lille (Francja) I w Paryzu.

iii

„Odgłosy"'

§

IS

S

ZAPOBIEGNIESZ
ASTMIE OSKRZELOWEJ,
jeśli wcześnie

l całkowicie

1apr1e1tanłe11

PALENIA PAPIEROSOW.

Foto1 A. WACB
Na

pytanie jak kuchmistrzowi
dania mistrzów zagranicz-

smakują

nych odpowiedział, że prz;edkłada
ponad wszystko kuchnię polską.
Jego ulubione potrawy to propozycje firmy: sandacz lub karp faszerowany oraz kotlet J!K> ułańsku.
Sam jedna,k bardzo lub! Jeść to, "o
.igotuje mu własna tona.
(k u)

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllJlllłll ! i l ! ! l l llllllllllll

lll

§
§

S

S

s

S

S
S
S

S
S

§

S
S

§
§
S

S
S

„

I
S
S
S
s:s

nr 18 (10813)

I
~

S
S

S
~
~

~
~

~
~
~

S
S~

Pożar

radnych

sR

I~

S
~

S

S:

~

~

S
s:
~

s
~

S

~
~
~

S
~

S
S

S
S

S
~

IS

~

~~

I
1.:o1

~

S

S
S
S
111

S
S
~

~

S

ł
Io:'!

S

hi
~

~

§

sS

S

S
S
S
S
§
S
S

S
S
S

w

§
S
§

ł

~

s

S
~
~

~
~

§
S

~

!!i

S
~

S

s·

1
1S

l'T.l.IFLT.l'll,-.lll.lll.llTl.l.l.l.l'.l'l .l.lllllll.IT,-l.l,-.ll.ll.llT,-11,--'..l" 'lr,,,;,

*

*
*
*
*

w lakierni .„Skogaru"

no gaslli po:!:ar magazynu meblowego przy ul. Brukowej. „Dym
otaczał cały teren akcji, zaś aby
skutecznie gasić, trzeba było koniecznie wejść do wnętrza budynku" - informuje kilka minut po
godz. 12 at. ogn.iomlstr1 Ryszarc\
Ryohter, który jako pierwszy doul.
tarł do zakładów od strony
Duńskie,. Podjęto decyzję, że akcję prowadzić będą strażacy w aod
paratach tlenowych. Gaszenie
wewnątrz I od zewnątrz dało szybko widoczne rezultaty. „O godz.
11,57 sytuacja została opanowaaa" relacjonuje mjr Krzysztof Trojanowski.
pomieszcza.:..
_O gieli wybuchł w

P-11

Nr lndeba 15118'

·

~

KILKA MILIONÓW STRAT'

u.

ŁODZKI

~

~

s
§

nlach lakierni podczas napełniania
jednej z; wanien lakierem. Wylrnnujący tę czynność pracownik lakierni Władysław G. doznał lekkich poparzeń lewej nogi. Jak poinformowała nas kierowniczka wyEwa Spodenkiewicz, obradziału
żenia nie były poważne. Po opatrunku w zakładowym laboratorium Władysława G. odesłano na
do chh urga,
badanie kontrolne
bardziej jednak dla uzyskania peponiż dla rzeczywistej
wności
trzeby. Pożar wybuchł w trakcie
wawykony
czynności,
rutynowej
nej w lakierni na eo dzień. Badanie przyczyn po:!:aru trwa.
Kompletnemu wypaleniu ule~ło

/

DZ!ENNIK

S

sS-

pomieszczenie, w którym znajdowały się wa nny la kiernicze. Wszystkie urządzeni a są opalone, za.waliła się część W}'c iągu, l•tórego
zadaniem było zapewnienie sprawnej wentylacji. Do środka budynku za.padła się rów11ież część da·
chu nad lakiern ią. Ja.k na.s poinformowano, da.eh •nad tego typu
się
w y konuj e
pomieszczenia.mi
specjalnie jako bardzo lekką konstrukcję .
Na dokładne obliczenie strat
szcze za wcześnie . Dyrektor e k oStanisław
„Skogaru"
nomiczny
Gugnacki szacuje je wstępniE? na
kilka milionów zło tych.
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t.odzkie Wydawnictwo Prasowe. Lódż, ul. Piotrkowska 96.
WydawnlcseJ „Prasa-Ksll\łka-Ruch„. Wydawca:
"DZIENNIK t.ODZKI" - d:dannik Robotniczej Sp6ldzielDI
Druk: Prasowe Zakłady Graficzne w t.odzi. Redaguje 11.olegfum. Redakcja: kod 90-103 t.6dż, ul · Piotrkowska 96. Adres pocztowy: „OL" . Lódż, skr. poc'lt.· '.89 feleh1ny:
centrala: 32 93 oo (łączy 1 wszystkimi działami). Redaktor Dacselny: Henryk Walenda 38 -45 -85. zastępcy redaktora .naczelnego: 84 Oll -15 i 33 07 . 26. sekretarz odpowit'd7ialny 1 li sek ret an
&2 -0ł - 75. Sprawy mlasta·33 · ł1 · 10. 33 37-47,społeczno-ekooomłczne:32 -28 -32,33·10-38.fotoreporter:33 - 78 -97,kulturaloświata 36 2160 SJ>ort: 32 08 95, dz łączności z czytelnikami . Interwencje I Telefon ilsługowy: 33-03 -0ł, sprawy terenowe: 32 - 23 -05 (ręknplsów ole zamówionych redakcja nie zwracal. Redakcja nocna: 78 „69 -68 i 78-68· 78. Oi!loszenia I oek rnlogl
- Biuro Reklam I Ogłosze6. t.ódź, ni. Piotrkowska 96, tel 18-ł9-10 I al l!Henklewieza 3/5, łeL 11-59- 11 (za tre§c! ogłoszeń redakcja nie odpowiada). Warunki prenumeraty. podają
oddziały PUPiK RSW „Prasa - Książka-Ruch".
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Na Górnej (ul. MU!onowa 14
Jerzy Gronowski,
pok. 129) (ul. Zielona 10
Na Polesiu
pok. 135) - Henryk ·Marczewski,
W Sródm!eśc!u (al. Kościusz
ki 1, pok. 113) - Zbysław · Dresiar,
Na Widzewie (ul Armii Czerwonej 30, pok. 80) - Eltb!eia WaJ'ołe - A. WACH
silewska.
W Zgierus (pl. Armil C.r.tr.a..
Wczoraj • l04s. lLOł llla~rmo
wonej 1, pok. 8'7) - Apolina17 Buwano straż połam~ 11 remizy przy
·
W dzle1nlcowych ł miejsklch ra- czyt'l.ski,
ie w lakierni
Armil ul. Pojezierskiej,
(ll1.
Pabianicach
fach narodowych dyżurują człon
Walde- ŁZPS „Skogar" wybuchł po:l:ar.
Czerwonej 16, pok. 12) kowie prezydiów;
Traf chciał, te dyżurowali akurat
(ul. Zachodnia mar Jagieło.
Na Bałutach
kr.) cl sami str.tacy, którzy nledawG, pok. 169) - Piotr Laskowbki,

w

15--16
godz.
Prezydium
Rady Narodowej Miasta Lod1! oru dzielnicowych i miejskich rad
urodowych. W Radzie Narodowej
Mluta Łodzi (ul. Piotrkowska 104
pok. OHA, fl'ont, parter) dyżur peł
illł bfjd.zie członek Prez. RW Miasta Łodzi - Danuta Wójt-Smig!ell)dj

vturują

'

I
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--------------- --------------- - s

(S.Ch.)

Dyżury

na osiedlach: Żubardt, Wielkopolska, Inflancka.
Kiedyś _ na przełomie lat 60 1
istniały Miejskie Przedi.ię'/fJ Remontowo-Bud">wlane,
b1orstwa
które wykonywały ok. 100 r~montów rocznie. Po koncentracji środków i powstawaniu kombinatów
remontów
liczba
budowlanych
zmalała do kilku rocznie.
ó !
tk
•
T o rue wszys 0 m w z-ca
na
dyr. mgr Wiesław Rengel
·wymianfl stolarki czeka 2169 fnie77
szkań, instalacjj gazowej
1000 mieszkań pozbawionych jest
wody i kanalizacji. Brakuje nam
1200 kuchni ~azowych. Trzeba -'iedzieć, . że na Dołach funkc1cnują
~
jeszcze „Junkersy" - piece gazowe sprzed II wojny światowej Mamy 2,5 tysiąca budynków o powierzchni użvtkowej 1,5 mln metrów kwadratowych, z czego 70
proc to st11 ra zabudowa Zanledj
•t
·
d
b 1'
an a w gospo arce remo1 •. ?'-1'.e
'powodowały, ze Jesteśmy opozme-.
ni o 30 lat...
W br. PGM musi dokończyc reniont w posesjach z planu ubiegprace na
łorocznego I rozpocząć
terenie ' 4 .Innych posesji, Jest to
kropelka w m?rzu potr~eb, be t~zeba by wreszcie zburzyc drewmane
.,kurniki" - bo inaczej term naulicach
na
iwać nie można ."Pornej I Brzeskiej. Nie ma tam
wodę
a
wygód.
absolutnie żadnych
czerpie się z tzw. „zdroju". Pracy
jest więc mnóstwó a środki skąpe

- „Oca.IA~
GWARDIA
pol.. b.o. Soda. lUO;
mluto"
pol od iat 11
„Wielki szu"
godz. 10, 14.30, 17, 19.30
i\lUZA - „Ksiątę l tebrak"
lł;
od lat l i godz.
panam.
18
gods.
18
t
le
„ Thais" poL od
MAJA - „Sza.tan I VII Ida.
Sil
1y" pol b.o. godz. 18; „Znachor"
~
·
pol. od lat 12 god.2. 11
~
POKOJ - „ZMwany mOlłt" pol..
„wtęzten
od lat li godz. 15;
S
Brubaker" USA Od lat lł &o<k.
16.łli, 18.11
~
ROMA - „K01t1an.do•I a NavaroS
ny" USA od lat 16 godl&. UO,
12, lUO, 17, 111.30
S
STOKI - Klub Filmów Dzteclłt~
cych „Relax" . „Jak rcnpętałem
1'!!
II wojnc; śwłatową" es. II pol
b.o. gO<b. 16; Film na łyc:z:en!e
WAżNB TELEFONY
S
„Lata dwudzieste,
widzów 99'
Pogotowie Ratunkowe
lata trzydzieste" poL od lat 11
997
S Pogotowie MO
godz. 18
913
~ lnformacja telefoniczna
SWIT - „Powrót Mechagodzl.lli"
informacja PKS
lT;
li god%. 11,
jap. od Ja.t
32-65-98
Dw. centralny
od
„Dziecko Rosemary" USA
61-2'-33 ·
Dw. Północny
18
godz.
18
Lat
32-53-11
ciepłownicze
Pogotowie
S
TATRY - Robinson Kru.z.o• .maPogotowie energetyczne:
rynarz z Yorku" CSRS b.o. gj)df..
H-3'-31
S Łódź-Północ
14.30; „Duch" USA od lat 11
33-3ł-21
Łódź-Południe
godz. 16.30, 19
38-33-59, 192
Pogotowie gazowe
HALKA - „WLdziadło" pGL od
S Pogotowie dźwigowe
la•t 18 godz. 11, 17.30
H-3'!-Jf
1,11 TELEFON ZAUFANIA
REKORD - „Błąd ezeryfa" NRD
MŁODZIEŻOWY TELEFON . ZAgodz. 18.11; „Wedle WY'l'0b.o.
w
czynny
S UFANIA - 33-50-66
poL od 1U W
· ków twolch'.'
·
godz. 13-18.
S TELEFON ZAUFANIA dla kobiet godz. 18.11
S • ciążą problemową - ł1-ł0-S3 SOJUSZ - „Troplcdel" NRD od
la·t 12 godz. 16; „Butch Cassidy
~ w godz. 12-llZ.
i sundance Kid" USA ocl lat
~11 godz. 18
TEATRY
·
godz. 111 „Halka"
~ WIELKI APTEKI
NOWY - gbdz. 19.16 „Legenda"
·
„Pod
19.30
godz.
SALA
~ MALA
Nlcl.aimiaina 15, Dąl;n'owlłkiego 91,
akacjami"
Lutomierllka 146, Olim;pLjska ,fa,
JARACZA · - godz. l i „Kamień
•
Piotrkowska 87.
na kamlenlu"
lll
Pal>ian!ce - Armil ~erwonej
POWSZECllNY - gods. li.li
Konstantynów - Sad.o'Wa 10,
7
Betlejem polskie"
S
S MUZYCZNY - godz. u ,,Kopciu- Głowno - Łowicka 33. Aleksandrów - Kościuszki ł, Zglerz szek"
Sbkor11kiego 16, Dąl>rowskiego 16,
TEATR 77 - godL 18 „Kazanie"
ozork4w - Wyszyńskiego 8
DHURY SZPITALI
MUZEA
Bałut7 - Szpltal tm. Barllck1ego
HISTORII RUCHU REWOLUCYJ.
_ codziennie dla przychodni reS NEGO (Gdańska 13) iQdz. ll-17
jonowych nr 1 1 a; Szpital tm
ODDZIAL RADOGOSZCZ (ZltiMcodziennie dla
Biegańskiego llka 147) go.d z. 9-16
przychodni rejonowych nr nr 1.
S ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRA2, ł, 8 1 10; Szpital un. SkłoFICZNE (pL Wolności 1'4, godz.
dowsktej-Curle - codz1enn1nr• d.11a1
S 111-18
przychodni Re;JOnowej
UŁ
EWOLUCYJNEJ
BIOLOGII
(os Radogoszcz) miasta I gtn1ny
(park Sienkiewicza) g-0&!. lG--18
przychodnl
AlekSandrów. 01'
HISTORII MIASTA ŁODZI (Og,rorejonowych ni· 3 I I; - Szpital
dowa 15) godz. 10-16 .
Brudzińskiego W dniach
lm.
I TURYSTYKI (W<>rcella
SPORTU
J, 5, 7. 9. 11. 13, li, 17. 19
1,
2J) godz. 14-111
un
11, 23, 211, l'I, 19 - Szpltal
(Piotrkow.ka
~ WLOKIENNICTWA
10
Jonschera w dniach. a, ł,
282) go<K. 10-11
Szpital
30;
28,
28,
1ł, 18, 22,
SZTUKI (Więckowskiego H) godll.
tm. Kopernika w dntach: 8, .IS,
S 9-47
18 IO, Ił, łl. Dla Przy.ct.odnl
MIASTA ZGIERZA (Zglers, D11bRejonowej nr I - Szpit~ Im
il'! rowskl.ego 2'1? godz. 10-15
Sonenberge w dni nieparzyste ,
(Pabianice,
MIASTA PABIANIC
- Szpital Im Pasteura w d.nl
godz.
pl Obr. stall.ngnd.u 1,
parzyste
10--11
Górna - Szpital tm. Bternack1edla gminy
go - eodzienn!e
WYSTAWY
Rzgów; Szpita•I Im. Brudzińaklego (KOS. Gdyńak!ch $1)
SALON SZTUKI WSPOŁCZESNEJ
Polesie - Szpltal lm. ·Biernackie(PiotrkoWSka 88) godz. 111~18 go - codziennie dla m Kons·
~ratl.ka K. Wawrzynlake
tentyt!.Owa; Szpital lm. KoperGALERIA BAŁUCKA (Stary RYnlka (Pabianicka 62)
nek 2) godz. 11-18 malarstwo · •
~
Sr6dmle!!cle - Szpital un. BarJordanli
llckiego - codziennie dla przy.
.•
~
chodni rejonowych nt' 41. '3
• •
S
Szpital lm. Sonenberga (PleniZOO e1ynne w godo:. ~7 (ltau
ny 30)
do 16)
Widzew - Szpital Im. SO'l'lenbergod%.
PALMIARNIA czynna w
ga (Pieniny 30)
10--16 (oprócz poniedzlałków)
~
Cl'lirurgla urazowa - S?»ital lrr
~
Kopernika (Pabla111kka 62)
KINA
!,..i
Im
Neurochirurgi a - Szpital
~
sarl!cktego (Kopctńsklego 22)
„Klaszt9r Shaolin"
~ BAŁTYK
BarOkULl9tyka - Szpital Im.
Hongkong.Chiny od lat 15 godz.
~
'
Uckiego <Kopclńsktego »>
14.30, 17, 19.30
S'!pitel
Chlru•r gla dziecięca
S lWANOWO - „Kla<rator Shaolin"
S Hongkong-Chiny od lat 15 godz. Im. Korczaka (Annll Czerwone 1&)
Laryngologia dziecięca - Szpltal
14 30, 17, L9.30
(Armii Czerwonej
im. Korczaka
USA
PRZEDWIOSNIE - „E.T.''
US)
„Szc·zęśb.o. godo:. 17, 19.30;
~
szczękoV{.O-twarzow a
Chirurgia
liwe dni Muminków" pol. b.o.
_ Szpital Im. Barlickiego rKop godz 14; seanse Z'llmóknlęte
clńsklego 211)
godz. 9.30, 12.
Laryngologia - Szpitel Im. BarWLOKNIARZ - „Star 80" USA
(KopcińS'klego 22)
Ucklego
od lat 18 g-0dz. 10, lll.15, l&, 1'7.15,
T"ksykolog1a - Instytut Medy·
ltl.30
S WOLNOSC - „Sta.r 80" USA od cyny Pracy (Teresy 8)
Pnychodnla
Wenerologta
lat 8 godz. 10, l!l.15, 16, 111.lS,
oermatologlczn• !Za 0kątna 44)
S 19.30
l&t
„Fucha'" pol.. od
WISŁA ·AMBULATORIUM
19.3-0; ·
16 god,z. l!J.16, 14.SO, 17,
DORAŻNEJ POMOCY
searns zamk.ndęty - g.odz. 10.
ul. s1enkieW1cza 131,
- „Czy lecl z nami
ZACHĘ;?-"A
tel. 18-31 -00 w. st
pilot! USA od lat 12 godz. 10.
chlrurgtczny czynny
- Gabinet
11!.15, H.30, 17, '19.30
· całą dob11
„Najlepmy · kumpel"
STUDIO czynny
lnternlstyczny
Gabinet
DKF
17.46;
gach.
15
S USA od lali:
wolne
w godz 15-7; w dnl
god'Z. 20 - seans zamknięty
od orac'9 - cała dobę
STYLOWY - W~elkłe kreacje a4t1!1,
Czerwonej
AnnU
UL
S torskłe - Dustin Hoffman
tel 33-95-95 do .99 w. zzs
„Toots!e" USA ex! le~ lli godz.
czynny
chirurgii
- Gabinet
14.45; Przed premierą - „POwolne
w godz 18-7; w dni
wrót J"edi" USA ~ lat 1! godz.
od pracy - całii dobę
lT, 19.30
S MAŁE STUDYJNB - Crlowialt
ul. Kopcitisl<tego !!, ,
S~ wobec śmdercł: „Sm1er~ na ty.
tel. 78-64 -83
· wo" fr. od lat tł godz. 18
Gabinet stomatolog1cznv czvn DKM - llu'Zjon - M>i3~1'Z'9w:le ltt.
dn'1 wolne
ny w godz 19- 7;
~ na W. Wyler &od%. 16.30, 17.-16,
od pracy - całą dobę.
!!i 20
•
•
•
dnia"
S OKA - „Ha,racs aa.rego
ambulatoryjno-intemlPomoc
pol. od lat l!i godz. 111, 19; „Dłustyczna dla dorosłych mleszkall ·
od
gow!eczn• rod2ltnka" (jug.)
ul.
ł, 6dź-Bałutv.
dzielnicy
ców
17
1$,
Lat 111 godiz, 8.341, 13,
S GDYNIA - Kino non atop od Mokra 10/IZ - czvnna codzl!!nt;1!e
w godz. 19-1. "" soboty w godz.
gods. 10-M: „Posrukdwacze za~
t!l-7.
gi.nłonej ar'k1" USA od lat ti
~

llŁODA

•

