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Krajowy zjazd 
NSZZ Hl „Solidarność" 

NSZZ · Rolników Indywidualnych 
„Solidarność" stoi na stanowisku 
że Polskę można wyprowadzić ; 
kry21ysu · przede wszystkim poprzez I 
szybko przynoszące efekty ińwesty-1 
cje w rolnictwie, w przemyśle si:io~ 
żywczym i usługach mechaniza- \ 
cyjnych. Niezbędny Jest priorytet 
d!a rol~ictwa. w tym miejscu róż
nimy się . w pogl!ldach z obecnym 
rządem, który nie chc.e dawać ni
ko.mu żadnych preferencji, nato
ll)1ast chce · po równo wszystkich 
obciążyć kosztami kryzysu. Jesteś
my · zdania, że próba ta nie uda 
si~ -:- . oświadczył Ja cek Szymander
sk1 na. ko~erencji prasowej przed 
zwołaniem na 15-17 bm. w Kra-1 
kawie krajowym zja::dem NSZZ 
RI „Solidarność". · ------------~-.......---
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Szczyt w 
WMoskwie odbyło się w • w kuluarac-h, stało się tak za spra

poniedzialek spotkanie In- wą dyskusji nad oświadczeniem 

formacyjne przywódców przywódców Bułgadi, NRD, Pp~ski 

1 państw-stron Układu War- Węgier i ~iązku Radzieckiego, 
szawskiego, na którym Michaił potępiającym . interwencje tych 
G<Jrbaczow poinformował o wyni- pięciu państw Układu Warszaw 
kach spotkania z George'em Bu- skiego w C:tecbosłowacji w 1968 
shem. Radziecki przywódca przed- roku. z lnicja.tywą przyjęcia ta
stawił ta!tże wyniki ro~mów. któ- kiego dokumentu - ą czym także 
re V.: u.biegł~~ tygodruu przepro- powj'edziano nam w kuluarach -
wadził. z papiez·em Janem Pawłem Ylyśtąoił Michaił Gorbaczow. 

I 
II i p9Jitykami włosk!ml. Moskiewski szczyt Układu War

ze strony polskiej w suotkaniu suwskieg'l był okazją do licznych 
uczestnicz_Yli: pr~zydent Wojciech spotkań i rozmów dwustronnych 

, Jar'!zelsk1~ pr·~·~1er Tadeusz Ma- - tym bardziej iż wielu jego u-. 
zow1eckl i m1mster soraw za,gra- czestników, po tmianaeh we wł!!· 

, nicznych Krzysztof Skubiszewski. dzach poszczególny.eh. krajów so
Obecny ~ył także I sekr·e·tarz KC · juszniczych . . spotkało $ię w tym 
PZPR Mieczysław F. Rakowski, JlSlronie po raz pierwszy • . 
który na zapro~zenie KC KPZR · Podczas przerwy w obradach, 
przeby°?"ał z wizytą roboczą w do pols.kiej delegacji, przysiadł sie 
Moskwie. Mkhaił Gorbaczow. Radziecki 

$potkanie od•hyło się w repre- prz:Ywó::lca interesował się rozwo
zenta-cy jnej rezyden'.!,ii na Wz..r1,ó- jem sytuacji w Polsce i przebie
rzach Leninowskich i trwało bil.is- giem reform zainicjowanych przez 
k~ dwie godziny dłużej piż prze- rząd. To niekonwencjonalne &P-Ot
w1dywano. Jak d'owiedzie!iśmy s:ę kanie trwało ok. 15 ,mi•nut. 

'rnicze. I Szczyt NA TO prz~jął z zadowolBniem · Bułgaria, NRD, Polska, węgcy., zsBR 

l.~ ...... -Barb-:k. należy w Polsce do świąt o nl\jdłuź::a:::.-,:~-~.il wyn1"k"1 · rozmo'w maltan~s· k"1ch i s ó De . oś 1a ezen1e 
llycJI, 4 grudnia obchodzone jest ono uroczy~cie na całym '( . ' U t • - l d · łk · 

Sląsku oraz w innych regionach kraju, gdzie wydobywa sie '·ł . . \ czes ,mcząc;v w pon ~ z1a o-1 Przerywając proces demokratyc·z-

spod ziemi węgiel, surowce chemiczne, mineralne. . , w;rm spotkam.1:1 w Moskwie. przy- n~j odnowy , w Czechnsłowacji, te 

1 
IP' o raz t;lrugi w tym roku I programu reform w samym Związ- V:0 dcy Bułgar1~. !'lRD, i;>ol~k1. Wę- mezgorlne z prawem działania wy-

11%1 "-• R c:.--:„-:..„:-.A:..- w Brukseli oduyło się 4 bm ku Radzieckim. . gier 1 ~SRR osw1adczyll ~e wuro- I wqfałv rUugotrwałe negatywne 

spotkanie na szczycie sze- Podejmując temat przyszłych sto-1 wa.dzeme w 1968 r. wi;iJsk tyc.h I skutki. H'-;toria potw1erdził·a. jak 

W województwie kat,owickim na pracują już ponad 25 !at. Szczegól- fów państw i rządów 16 sunków między 'lbu ' państwami Panstw do CSRS było mgerencJ~ ważne .iest. nawet w najbardziej 

stanowiskach czµ wali tylko ci, któ- nie uroczysty charakter miały ob- państw członkow;;kich N ATO. niemi eckimi, kr?je członkowskie w_ wewn-,trzn.': sprawy . suwerenne1 skomplikowanej sytuacai międz:vna-

rycb obecność jest niezbędna dla choqy święta w liczącej sobie 165 Uczestnicy 10 spotkania na ., naj- Czech.osłowaCJI l powinno · zostac roc'fowej, wy korzystywanie środków 

zapewnienia kopalniom spokojnej lat KWK „Rozbark"' w kopalni wyższym szczeblu jednomyślnie po- (DALSZY CIĄG NA STR. 2) I "otęmone. Politycznych w celu regulowania 

p_racy. W licznych kopalniach .i " Wujek" w Katowicach razem z witali z zadowoleniem wynik ame- wszelkich problemów, ścisłe posza-

jednostkach zaplecza odbyły się górnikami w spotkaniu uczestniczył rykańsko-radzieckiego szczytu u nowanie suwerenno3d i niezależ-

zakładowe uroczystości i spotkania przewodniczący FZZG Rajmund wybrzeży Malty. który przedstawił z .konstytuc1·•1 radz1"eck"1e1• zn"1kn"1e naści oraz · nieingerowanie w wew-

z jubilatami, którzy w górnictwie Morie. Zakłady Górniczo-Hutnicze prezydent USA George Bush. I netrzne surawy w stos.mkach _ mię-

„Bolesław" w Bukowa'e odwiedzili Według opinii dyplomatów. 16 z dzy nań<twami, co odpowiada za-

przedstawiciele brytyj3kich związ- przywódców NATO żltodnie o.:eni- sadom Układu Warszawsk!eg9. 

ków zawodowych >raz przewodni- ło, że ostatecznie zakończył sie o- ł • (PAP) 

czący RKW NSZZ Solidarność" kres zimnej wojny i że radziecki I k"e o n1cza rola· part1"1' 
Alojzy ~ietrzyk, w ~opalnianvch przywódca ~ichaił Gor~aczow ma I r w 
cechowntach odbyły sie 4 pm. u- szczery zamiar posunac · naprzód 
roczyste msze. Poświecono sztan-1 kontrole zbrojeń we wszvst.kich l 

szej kon.stylucji takie sztuczne pa
ragrafy ·nie będą jui miały pra
wa obywatelstwa", 

dary i lokale zakładowych orga- dziedzinach. Wedł.ug •>Plllii N <\TO W wy wia::lzie dla ,Bild Zeitung" 

nizacji .. Solidarności" W kopalni należy jednak utrzvm.1ć oba bloki d·orad·ca M. G<Jrba•czowa WaLentin 
.,Komuna Paryska" w Jaworznie wo.fskowe, abv zao:lwnić stabilne Falin oświadczył, że usunięrie 1 

nabożeństwo odurawił .metropolita ·ramv dla szybkiego temPa reform I Konstytucji NRD artykułu o kit?-
krakowski kardynał Franciszek w Europie wschodnie i. a także po r c„wn.iczei roll partii NSPJ uważa Falin wyraził pogląd, że wpraw-

i 
Macharski. · _ to żebv nie stwarzać -..agrożenia dla za .,całki·em normalny · rozw6 1 dzie mówi się dzisiaj wi·ele o zj.e-

---==-, ·.•, - W oańS>twie g.dzie i ~ t niej.e wiele dnoczeniu w obu państwach nie-

! KoleJ•na fala demonstrac1•1' ~f:~ ! i r~l;i~ag.'~z~~i~"S\o~~t/:u~;aj~~ ~~r~~hPo~~~~ż,ed;~~;~~~. taN~~~ 
prawo d o k1erowmcze J rolt , Takz.e malizacja stosunków między obu 

' w riaszei konstytucji wurowa<lzo państwami niemieckimi jest p.ro-. l no w latach siedemdziesiątych ta · oesem i dopiero na zakońrzenie · p d ką tezę Je~t ona nolitycznie nie- tego pro·cesu można stawiać sobie w ra ze „u.za-sa•cl•n"'i"'o„_".,.a ..... w_„z.,,re„f•o•r•m"'o•w-a"'n·"'e'"'i •n•a·· -d•a-ls_z .• e .... p„y"'t•a•n•ia„. ______ . „(.P„Ą..,.P\ 

Po tygodniowej Przerwie przez Peda.gogkznej w Ujściu naci Łabą 

P,ragę przeszła nowa fala demon-I iapowiedziełi nawet i,!łodówit,Q pro r 

Syn T. Żiwkowa 
dementuje. 

· Syn Todora Żiwkowa - Wład!
mi-r - przekaz.al bułgarskiej tele
wiz ji list, w którym odrzuca · o
skarżeniia kierowane ostatnio t:() ·:ł 
jego a<ltesem. W. Żiwkow oświad
cza. · j ,ż me jest pranllldą jakoby 
pracownicy Międzynarod9wego Fun
du:;.zu im, Ludmiły Żiwkowej, któ
rego_był przewodniczą('ym, rozkra
dali pieb ią<lze zgromadzone na 
koncie fu nduszu oraż zaprzecza 
twierdzeniom o mi lionach. które 
on sam miał rzekomo przegrać w 
ru·l.etke. 

I 
stracji. wymierzonych tym razem testacyjną. Aktorzy I .nnl " · tyści 

przeciwko rządowi federalnemu ogłosili zaostrzaną gJtow»~ć .:tra.i-

Pracownicy ~ Przedsaeb.orstwa sformowanemu w niedzielę przez kową. 
Górnictwa i M<>dernizacJi 1 ••emy- orem'era Ladislava Adamca Na Tysiące ludzi skandowało hP,ła 

siu _..Bmdex" w '"11ę<I• •·bowlt tna I placu Wacława kilkas·et tysięey protestują.c przeciw .ialsz-t:mu ;:a

pato.ikamt na elementv, a~ ~Mł~ów . ludzi ,wyraziło pełne oouarde dla siadaniu w parlemende i.korr.v•o-
b 

;.. I W. , Żiwkow zwró~ił si.ę jed.no-

OD e c~eśn1~ do ~ł~<lz o, powołaniespe-
c1~ l reJ kom1sJ1 w t?elu wyjaśnie-
nia tej i;prawy, (PAP) 

pnetnacionyeb do przNupwn•• k•ó stnde n ów °k ' órtv '-- zmien 1a •ar m!towanych """łÓWl 'Ii In <;ćkrt>- w ·,„ 1·ąz'~ · .; ro11 i....,.z· i „łkowv'til 
l'fl POCbOdTI\ I tMfOłlllflWattVrb jed- • . ,..-~ ' . · n .AU „ ,.. ,_..., " J 

nostek ·· sił zbrojnych \po raz trzeci decyzJę -' postano- tarza generalnego KC KP':!z Ja- wy ja z em minist ra spraw zagra· 
rem, "który oo da Wina mtłli o ko .! · · 
n.ieczności ,jasnego . wyll?~iadan i.a Cf•J •'"J fl 9 ~I 
się RFN na temat polsk•.eJ gran · • wili 4 pm. rano kot1~v· · '"wat k€sza, I sekretarza Praskiej <·~ga- nkznych Hansa -Dietri,•ha Gensrhi. 

CA\f - K.·Swider kl straj'.~. Słuch2cze W•ższei °'\ k-0ł · ni~a.cji partyjnej Sztie'lana c:y b ra do Moskwy , agencja DPA pi 
m1n1stra · obrony Vaclav!ka. Szcze- sze o rozbieżnościach wewnątrz 

gó~nie don;aga!lo się rozliczenia lU ·· koa licJI boński·ej na tle 10-pun'k 
d~1 odnow1edz1alnych za zaurosze towego planu zjednoczenia Niemi.er 

cy zachodniej. Plan ten, jak wia ~~~~~·~Ei~~~~~~ domo, nic o tym nie wspomina 

W ponieaziałkowypl wywiadzie i fi : 
dla rozgłośni północnoniemieckiei ±if ~ e nie w 1963 roku do Czechosłowac.i; przedstawione go tydzień temu 

I wojsk interwencyjny ·h: orezydenta I przez H~lmuta Kohla. · 
(NDR) szef qyplomacji bońskie.i . • . • 

Książka •• Noc g.ener11ła" frahcus 
kieg dz1enniltz i a Gabriela Mer-e 
tika stanie się z. Pewnością jed 
nym z grudnfrwych bestsel leró'W 
·Wydawnictwo .. Alfa„ które opu 
blikowało ją w rekord owym cza 
sie - w ueść miesię.•y oo wyda 

I t t 
'ed . ł G M Gustava Hus.a ka i bvłł' "<> sekreta - · Jego założenia były · trzymane w 

I ~ka cbmu - _powi zia · . ere· rza KC KPCz Va sila P ila ka. ta iem nicv nawet prz<d Gensche-

powiedział, że właśn ie w tej spra-
wie .trzeba Przemawiać „z całą ja- • · - · -
snośc ią '". „Ci, którzy cl:rcą działać · 
w interesie Europy i Niemiec, nie 
mogą dopuszczać do tego, by takie i • . D;r;iś mamy wtorek; 5 grud-

tl ~ m. poo czas r:o .J t. 1enCJI pra I • · · -
SJW-" J· Z zebraniem materiałów 

u~p~f~~ :ii~16~11~h mt~~f:;c~ Zgorszen·1e po s"'w·1ętach' jasności zabrakło". ma. 

nłu frani Ilskim - zaprosiło też 

autora do Polski. 
„Pomysł opra~0wania takiego do 

kumentaln·ego za,..isu tamłvch wv 
darzeń przvszedł mi do i;rłowy 2 

Napa.d · na p~ebanię 

z różnych względów - W<; <' e• „ I -
i.:~~ZP~~;'ęsa. Sta~ii~a~po!~~~.;J/ • 

mi także przedstawidele CIA. po- ~ata minęły odkąd „EMMA- pozwalają rozpowszechniać ten 
nieważ zabrania im tego ·1stq .va NUELLE I" reż . J. Jaec~kina, z film dopiero po 26 bm. I to tylko 
Dużo trudniejsza była selekcja Sylwią Kristel w roli mezatki po- na późnowieczornych lub nucnych 
materiału. Dysponowałem c.ięsto znającej nieznane sfery ~rotyz- seansach. Zatem gorszyć sie bę

ltilkoma różnymi wersjami tego mp, były obyczajową sensat . 1ą . . Nie 1ziemy po świętach. 
samego wydarzenia. Trzeba było ma równie kasowego filmu Zachodni dyst~ybutorzy ustalili 
ustalić prawdziwą. Pisałem '.'lięc spod znaku porno. który bv na orzed taty że o powodzentu tego 
książkę trochę tak, ' jak się · oisze oaryskich ekranach utrzyn•al się 1brazu· zdecydowały kobiety które 
kryminał · Nie k·omentowałem wy- przez 355 tygodni. l oto j..ii po 7.aakceptowały te erotvczną opo-
darzeń . Komentarz napisało samo · 16 latach od orem•ery .,Emma- wieść. Czyżby pomni tegc męż-

W ub. niedzieli; nie1nan~ spraw- życie. Bieg zmian politycznych w nuellle I"' czeka na rozpowszech- czyżni - aby nie przeszkad;.ać pa-

ca· · dokonał nap-idu rabunKowego Europi'! osłabił trochę zaintereso- nianie w polskich· kinach. niom w przedświątecznyct. pa-

na plebanie koś• 1 ła 'rzynos~· kato wanie opi•nii światowej sprawami rządkach I zdob:vwaniu - odło-

lickie~o w R"c:zvnip ttoło ror-zowa oolskimi ; być może moja książ- Łódzka OIRF ma aż 7 kopii i... żyli odkrywanie erotycznyth ta-

Adresatem tych słó.w z pewnpś-
cią był kanclerz Kohl - pisze 
DJ?A. powołując się na opinie boń 
skićh kół rządowych. (P APl 

Spotkanie w ~RM 
Wczoraj minister Aleksander Hall 

spotkał się w Urzędzie Rady Mi
nistrów ze ' Sławomirem Wia.trem, 
sekretarzem KC PZPR i Andrze
iem Gdulą - kierownikiem Wy
działu Społeczno-Prawnego · KC 
PZPR. Wymieniono poglądy na te
mat ·statusu partii politycznvch i 

Wlkp. Po zaa•,„7,.. ,,iu !!O!' 'Odyn1 lfa nie nabierze takiego . rozgłosu nie wyświetla: Krążą oprwieści iemnic Emmanuelle na p°óżniej? .. 

nożem i -i:w1ą1~ni · • lej. zrdt.ow~ł, iakiego się spodziewałem; rozwa fakoby zastrzeżenia obyi za.iowe (rs) ·(PAP) 

pieniądze i ap~rat fcitogra.C1czny la iacv się mur berliński zasypał wstrzymywały projekcję. Ofi- -------------------------------

Sledztwo w toku. moją książkę, ale ciesię się z te- ·cjalna praw(ia wynika jednak z • , •-•-.. -. :. :. _. __ -.-.. ~=~~ _. -~'~~-==w-.,...,.._„= '"' •e •o::meotów """":.::.:::,·Po pożarze . łódzkiej „Chemii" 

spraw aktualnych. 

;~ wych. których nazwiska wyło· amatorami nikotyny dotarła · o- Podpalał „1·. y · gas·11> •. 
·' sowano. Ka7dy z nieb musiał statnio na Cypr, gdzie wydano ... 

.~ zapłacić 250 dolarów. a zebr'ł•la zakaz palenia w miejscach Oli· 

·~ suma prz"znaczona została· na... blicznycb i wprowaclzono ostre WczoraJ· strażacy ,,przekaza'li" 
óe · ro„„ środowhka. ' kary pieniężne. 

' po.gorzelisko po spalonym pawilo-
'.' Na · Fl„rvdziP uolowanie na a· nie pl'zy ul. Traugutta w t,odzi 
, (iaa • ory zo.tało ukazane w XIX Obecnie nie wolno palić w właścicielowi, czyli Przedsiębior-

,1 · w Wówczas to naukowcy. uce· środkach komunikacji, \V ~.r:pi· 
h d stwu Handlu Chemikaliami „Che-

,1 nili, Żt' aligatorom e-rozi całko- talfc:, ~kolac , a nawet w ys· mia". Przystąpiono do ogradzania 

~ wit" wynl~zczenie. Okres och- ko e ac • terenu _ tak by od środy na ul. 

~( ronnv .-rzyezyni! m~ do ~ak f"ah· Złamanie przepiso'w mo>a Traugutta można było przywrócić 
> , cznegn 'rozmnozema się •Y" •• 

~·· no~tanowiono wznowić ors:-a- Kary takie mogą ołaeić również dę z zalanych piwnic - magazy-_ 

' ·' Na Florydzie. uo 26 lał.a1111. 'zo.wa.ne polowania. właściciele lokali. gdzie aie nów. W czwartek rozpocznie się 
, ,ierwszv ra'I; :ioroni1nwano „o- przestrzega się zakazu palenia usuwanie gruzów. czego podjęła 

'owariie na aligotor„1'. '7.gło<.lo PALlSZ - PŁAC wyrobów ·tytoniowyc!i
1 

si·ę .,Chemobudowa''. 

~i~ 5000 r.h,etnvch. ~TP "'"zwo·1e. Nadal nie ma pewnych informa-

ny. Nie tylko zaprzecza on jako
by podpalił sklep. ale twierdzi 
nawet że gasił pożar i stąd właś· 
nie , jego obecność na miejscu zda 
rzenia. Dlac?ego zatem nie · widział 
go żaden z dwó"h strażników pil
nuią<'ych pawilonu? .•• 

W Wydziale Dochodzeniowym 
DUSW Mdź-Sr6dmieście powie- I 
dziano nam, że wersję Andrzeja 
B. można będzie prawrlonnrlnbnie 
zweryfik:ować . po przeprowadzeniu 
d!>kładnych · oględ7·in. a więc po 
ezęściowym przynajmniej usunię-
ciu gruzów. ' I

,, ? - W' NIE N'\ .\ r J<: 'TO'lłl' wodno hłotnych drapieżników, kosztować nawet 1000 dolaro>\, ruch. Jednocześnie spuszczano wo-

' nie otrzyma•o tvlko 238 m •'-h- Swiatowa ka-npania watki z (opr. zg) I cji o przyczynie pażaru . Zatrzyma-
ny ·f~ralnej nocy w pobliżu ,,Che-

e:.~~„.-„~--~~.., ... .;:--.::~-„-'"':..-.• -.-,.- . - ~,„_ ~„ w n: m •n "~ mii" Andrzej B. został zwolnio- (DALSZY CIĄG NA STR.. 3) 

?/N/,/////////////////////////'."•. ~-'//////////.! . . ·;/////N~ ' 'l'////////.////////.////.////.///.///////////////////////.///)/////////'//////b 

ą,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,; 

~ ' ' ~ Porlągi s Polski d.., . Berii ~ 
§ 'a. pnd•vwają z opó-7.nit• S 
S niem W11łvwa na ło nie 
§· . tylko ztmo"'~ aura ar„ lak. 
S i· „rzrrllut. ia••e się na gra 
~ "lrv 1trnlr11le, 
~ · Ziro.tnfr. · z df'ł•vzją tutPjsze. 
!( :~ f'llł-IU, OO pn11r7t'rl ni!'l>I' 

§ 1' •· ··-•' · • · Onp, 1.a11drzo. 
S ne Na 11•· ,.,.,„ !fra 
~ .~1 znvm '!' ..i Sz"'""''1Pm 
S ~łułbv trra • 1rt~ "IRO wvsa · 
§ d.zlł~ · " · piątek 1on '"'""•w~ 
§ . 'ffDl>P htt "•'ńW ., Polsk; uda· 
S 1 Al'Yt'h t1fe llf7.P7 ~orti11 do 
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Czy Polacy zrujnują NRD? · l - Zwykle pociąg nabity ta~, . że 
nogi nie ma gdi:ie postawló -

mówią cl, którzy podróżują nim re-

Pocią • 

W bi>rJ!ński 0h skleparh I doma,•h 
~owa · v vch w piątek i w ~obote 
możn- było zaobst>rwować liczu~ 

grupy celników kontrolujących 
kliE'ntow . Celnicy gł'>wnie działali 

w dom~<'h towarowych na olacu 
Aleksandra I t>rzy dworcu głów
nym do którv.:h · na ir-zęśriei kiE' 
rują ~ię· r-udznrit>rti"Y· Sonedaw 
czvn i~ i ka~ .i P rki żądały nawet 
przy drobny~h zakupach .okazania 

s e al nadzo .em· g.ularnie •. 

Celnicy enerdowscy są bardi:o elem 
gą.nccy I uprzejmi. W przedziała<'h 

dokumentów, jeżeli za~hodziło po- nik kampanii prasy NRD, .któraj skru.pulatnie przeglądają • torbą .po 

dejrzenie, że kuJ111jący nie ~st Polaków obcią~yła odpowiedzia! torbie, karton po karton·1e. . 

obywatelem , NRD. Byłem świad nośc1ą za powazne braki na tutej- Powl d • liś z · 
klem oastępująoego zdarzenia szym ry nku. · - e zie my, e wra.camy t: 

wlaśći<>ielka piekarni 2 Polkom G<Jdzina 21 z minutami. Pociąg pracy - mówi Jerzy Bucki - all' 

sprzedała bochenek chleba bez ża relacji Lipsk - Katowice dojeż to nie zrobiło na nich wrazenia · 

dania okaza.nla dok·1mentu. Na- dża do granicy w G<Jerliitz, Wra-
tychmiast ktoś z kolejki zapytał t cają nim pracujący w NRD robot- Na tranicy' wychylanie się przez 
Czy może pani sprzedawać Pola - nicy i turyści. Dziś na _koryta okno należy do . cięzkich prze. 
kom chleb? rzach tylko k L!ka osób Przestron~ 

Ta reakcja, to niewątpliwie wy.- nie. , (DALSZY CIĄG NA STR. !I) 

Imieniny obchodzą 

Ludmiła, Krysvina, Reglnald, 
8aba, Wilma 

Dyżurny synoptyk 

w dniu dzisiejszym przewiduje 
dla · Łodzi następującą. pogodę: 
zaeh~urzenie duże z większy. 
mi przejaśnienia.mi. Przelotne 
opady śniegu. Temperatura ma
ksymalna w d:llień minUs 2 1t. 
Wiatr umiarkowany okresami 
do.ść silny północno--zachodnl. 

Ciśnienie o godz. 19 wynosi
ło 1000,2 h'Pa (750,2 mm), łem
pei:atura 0,7 st. C. 

Z kalendarza wydarzeń. 
' . •· . 

1867 - Ur. J. K. Piłsudski, 
twórca i komendant Legionów 
Na~zelnik Państwa od 1918 r.: 
mars7ałek Polski. 

1914 - Ur, S. Dygat, pisarz, 
Izm. 1978). · 

1979 - Zm. J. Chałasiński, 
prof.. autor prac z zakresu so· 
cjołogll, kultury i myśli społecz
nej, 

1988 - Zm, T. Parnicki,. pl$arz. 

Taka sob:e myśl 

Kto się lęka, juź .przegrał. 

Uśmiechnij się 

- Nie mów mi o taktyce, ja 
muszę walczyć o zyqiel 

• 



• 

stycznia przyułego roku na 
Balu Mistrzów Sportu w ho
telu „Centrum" nastąpi o
głoszenie wyników plebis

cytu czytelników .,Dziennika Łódz
kiego" pn. "Wybieramy ąajpopular· 
nlejnych 1porłewców w 1989 r.". 
Wytypowana przez uczestników 
plebiscytu dziesiątka zostanie uho
norowana szarfami ufundowanymi 
pnes Wojewódzką Pederaeję Spor
łll w ł.otłzi. 

Kto znajdzie lłę wśród honoro-

wych gości styczniowego balu? O 
tym zadecydują oczywiście nasi 
czytelnicy. W ponledzlałkoWYm 
wydaniu „DL" opublikowaliśmy 
nazwiska naszych kandydatów wraz 
z krótkimi „metryczkami sporto
wymi". 

Czytelnie wypełniony kupon pro
simy nadsyłać do redakcji: „DZIEN
NIK ŁODZKI", ul. Sienkiewicza 9, 
90·113 Łódi, z dopiskiem na karcie 
pocztowej: „Najpopularniejsi spor
towcy '89". 

lódzb para - dziewiąta 
Trenerka najlepszej juniorskiej 

pary tanecznej w Polsce, Maria 01-
szewska-Lelonkiewici, wyjeżdżając 
na MS w Colorado Springs powie
działa ne.m: - Będę w pełni usaty
sfakcjonowana jeśli mol podopiecz
ni wywalczą na amerykańskim lo
dowisku dziesiątą lokatę. 

I· 
1 , · .. -

Młodzi łyżwiarze figurowi łódz
kiego Społem - Kinga Zielińska i 
Marcin Głowacki sprawili swojej 
trenerce miłą niespodziankę. Zakoń
czyli w&lkę na 9 miejscu, co należy 
uznać za duże osiągnięcie. Dzięki 
niemu, w kolejnej mistrzowskiej 
imprezie polskie łyżwiarstwo figu
rowe będzie mogło być reprezento
wane przez dwie pary taneczrie. Po
mijając już, że sukces łódzkiej pa
ry juniorów porównać jedynie moż
na do osiągnięcia jakie zdobył w 
wieku juniorskim ich starszy ko
lega klubowy - G. Filipowski. 

/tlll(l;I: . 

Gratulując sukcesu, odnotujmy 
że mistrzowski tytuł wywalczyła -
zgodnie z oczekiwaniami - para 
radziecka M. Anisina - I. Awer
buch, a tytuł najlepszej solistki 

! · przypadł Japonce Yoka Sato. 

(ww) 

W skrócie • W skrócie • W skrócie 
• Osiem zwycięstw w siedmiu tur-

1 
tego kraju, ma zamia; przy Ją~ ofer-

niejach otwartych mistrzostw Fin· tę G. Angelllego I popi owadzlć 
lanitll w tenisie stołowym l>dnldll Juventus TUryn. 
reprezentanci ChRL. We wuystklch • Pierwszy w nowym sezonie kon
flnałach walcsyll wyłącznie Az.lacL kurs skok6w narciarskich z cY'klu o 

• Sławny przed aty pływak NRD- Puchar Swlata wygrał n.a 120 m 
-owski R. Matthes osledlll się w skoczni w Thunder Bay w Kanadzie 
RFN. Zamieszkał w Kalser••a.utern, D. Thoma (RFN). 
1t1.zle kontynuuje studia medyczne. • Od I grndnla bt. weszły w ty. 
NRD opuścil w clnlu 9 llstnp3da br. cle nowe ceny bllet6w na wyciągach w swej boeateJ karten• R. Mau- turystycznych I narciarskich w Kar· 
hes ustanowił 18 rekord6w !wiata I konoszach. 
zdobył cztery złote medale oltmplJ· W K.arpacsu na wyciągu krzesełko-
1k1e. wym, Jednoodcinkowym n& szczyt 

• M. Platini pozostaje trenerem I Kopy - pneJasd w jedna stronę 
reprnentacJ1 Francji co n&Jll'l'leJ do kosztuje 700 zł, natomiast "' Szklar· 
mistrzostw Europy t9tz. Taka w1a. sklej Porębie, na wyciągu krzeseł· 
cłomość nadeszła z Parvta prnrywa· kowym dwuodcinkowym prrwadzą
Jąc spe~ulacyJne domniemania, te I cym na ncz:vt Szrenicy - k()S'l;t najlepszy w blsłorll piłkarz nancJI, przejazdu na Jednym odcinku w:vno
a obecnie treaer kadry narodowej si &SO zł. 

KOIAlSKI· CZY lMUOA W · WllllEWIE? 
(INF. WŁ.). Były z;.wodnik pił· 

karskiej drużyny ŁKS, dotychcza
sowy trener Motoru - Paweł Ko
walaki zrezygnował i pracy szkole
niowej w lubelskim klubie. Taką 
informację przekazał we wczoraj
szym serwisie PAP. Działacze Mo
toru przychylili się do prośby Ko
walskiego. 
Według nie potwierdzonych jesz

cze wiadomości kandydatura tego 
szkoleniowca brana je~t pod uwagę 
przez kierownictwo Widzewa. Przy
pomnijmy. P. Kowalski prowadził 
Jnź widzewskich pierwszoligowców 
przed kilku lały, zdobywa Mel wów
czas wlcemłsłrsosłw.e PolskL 

Czy Kowalski obejmie obowiązki 

Po co i 

szkoleniowe w Widzewie? Ponoć je
go kandydatura jest rozważana 
przez działaczy Widzewa, · choć w 
rachubę wchodu ta'kie zamiar za
anratowanla byłego trenera GKS 
Katowice, niegdyś opiekuna Widze
wa - Władysława żmudy. Obec
nie przebywa on na trenerskim 
stażu w Bayern Monachium. 

W. żmuda ma powrócić z RFN 
jeszcze w tym tygodniu. Wówczas 
mają być przeprowadzone rozmo
wy, związane z ew~ntualnym pod
jęciem przez niego opieki nad 
pierwszoligowcami widzewskiego 
klubu. 
Wnysłko ma się rozstnycnąli pod 

konleo tero tygodnia. (wrób) 

komu? ... 
Od kilklł tt1godni, ;ak l'ol1ka · kulów (monologu, Wt1Wiadu) jest 

długa i ueroka środowisk<- ludzi je.dnoznaczna: „dziekan trenerow" 
awiązanych z futbolem żyje jest ni mniej ni więcej tylko pi
paizkwilami (bo inaczej tego naz- jakiem, cinkciarzem, sprzedawcz11-
wa~ się nie 44), jakle ukazaly się kiem. Spotkało się to z potępie
ID Sportowcu" ( „Kantor w Sokol· niem wazystkich tych, którym leży 
łłi~ch") oraz w „Piłce Notnej" na aercu dobro piłki noż1łf1j. 
( Splaccz,nle długów"). O co tu - To się w głowie nie mieści! -
Ćhodzi'l ·Znant1 nie tylko w Łodzi skomentował to jeden ze znany.eh 
Jan Tomaszewski w perfidny spo· trenerów w Polsce, z którym mia
sób oplul nie mniej sławnego t la• lem okazję (i nie tylko z nim) 
slużonego ulcoleniowca - Leszka rozmawiać na ten temat. o co więc 
Jezierskiego. Wumntoo tych arty· chodzi Janowi Tomaszewskiemu? -

to pytanie zadaj(ł sobie wszt1scy. 
Czyżby chcłal zniszczyć Leszka 

Jezierskiego, kt6r11 staje na ;ego 
drodze? Tego nie rozumiem. Osta
tecznie zreali.zowal swoje plany, 
pracuje z kadrą Polski i w zasa• 
dzie osiągnął w żuciu wuystko co 
zamierzał. 

-·~ OLIM.PIZM 
CLłonk1em Krajowego ~omitetu 

Olimpirz.mu przy ~olidarnośc!" 
jest doe. W. Lipoński z poznan
&ki-e.go uniwersytetu, który ~ 
przyi:otowywaniu no~ej .koncepc11 
polskiego sportu pow1ed'Z1ał dz1en 
nikarzowi PAP: 

„Ni'o jestem członkiem Związku 
zawodowego „Solidarność" ale 
przyjąłem funkcje w &ej komisji 
po.1ieważ uważam. że jest to o
b~cnie Jedyna siła, która jest w 
stanie doprowadzió do zmian 
LansuJe ona nowy iityl myślenia 
:awlązauy z odwróceniem istnleJlł 
oej sytuacji, a głównym aułorem 
nowej koncepcji jest G. Perski 
Podstawą szeroko rozumianego poi· 
sklego sportu powinien być po 
wszechny olimpizm. Dotychczas 
słowo oll01plzm funkcjonowało w 
świadomości społecznej w npr'bsz 
ezontm znaczeniu. Zostało Ollłl u 
wężone praktycznje do wyczynu, 
statystyki medalowej I Innych 
różnych klasyfikacji. Jeżeli będzlr 
ono lans.owane w jego szerokim 
znaczPnju sawletaĄcym podata 
wowe pnesłanłe Pierre de Cou 
bertina, który ollmpln1 łraY.łowal 
jako całokształt oddalsływa6 fłzy 
oznycb I moralnych na człowieka 
przy pomo<'y sportu - to zml~nl 
się dotych<'zaliowy układ. 

I DZIENNIK ŁODZKI nr :SZ (13099) 

Jest mi naprawdę przykro, te do 
takiego nikomu niepotrzebnego 
incydentu doszło. Znam doskonale 
Jezierskiego i Tomaszewskiego -
dwóch nie tak dawno ;eszcz.e 
przyjaciól - .których drogi chy· 
ba na zawsze się rozeszlt1. I nie 
chodzi o to, że nigdy prawdopo
d~nie w ich towarzystwie nie na· 
piję się trcz,dycyjnej malej czarnej 
w „Grandce". CZ11żby „Tomek'" nie 
uzmysloioil sobie, te po tym wy· 
wiadzie-monologu zamknql sobie 
drogę do pierwszoligowych klu
bów w przyszlo§ci? Podziękowano 
mu już za wsptilpracę w Widze
wje, a co będzie dalej? Nietrudno 
!obie dopowiedzieć. 

z wielką uwagą (jak wszyscy) 
czekałem na to, co będzie mial do 
powiedzenia Leszek Jezierski. Jego 
odpowiedzi: w „Sportowcu" („Wy• 
bilczam Tomaszewskiemtl'') oraz 
w „Płlce Nożnej" („Spłacanie dlu
qów?") zostaly zn6w przyj~te je
dnoznacznie: mistrz okazal się 
mistrzem, zal uczełi zazdrosnym 
pierwszakiem. A tak na margine
sie: po co komu to bylo? ... 

ANDRZEJ SZVMA19SKI 
PS. Dzil w Warszawie odbędzie 

się tiosledzenie Rady Trenerów 
PZPN, która podobno ma tv tej 
sPTawle 1ajqć oflcJa!ne stanowl
Sko, 

trzech I więcej synów pracuje w 
górniczym fachu. 

Budowlani - związkowcy 
przeciwko szykanom w NRD W woj. piotrkowskim, tym dość · 

przecież odległym od $Jąska regio
nie ok. 20 tys. o.sób zatrudnionych 
jest w górnictwie. Funkcjonują tu, 
niekiedy posiadając :lługą i bogatą 
tradycję kopalnie p!a1>k6w szklars
kich, formierskich i kwarcowych, 
znajdujących nawet .!!'granicznych 
nabywców, glinek ogniotrwałych, 
kamienia wapiennego, kruszywa. 
Górnicze tradycje kultywow11-ne są 
więc w Białej Górze, Grudzeniu
·Lesie, Inowłodzu. • Do górniczej 
braci zalicza się też załoga Fabry
ki Maszyn Górniczych „Pioma" w 

Podobne uroczystości były wczo
raj udziałem wszystkich piotrkow
skich · górników, którzy uczcili Federacja Nsrz.z Pracowników I skich, a zwł.aszcza załóg pracuJll. 
dzień swojej patronki. Wcześniej Budownktwa skierowała listy do cych na budowach NRD. „Uważa• 
natomiast, podczas krajowej aka- prezesa Rady Ministrów NRD I my, że trudności wewnętrzne nie 
demii, reprezentujący bełchatowską przew. Federacji ZZ Pracowników mogą .być la.godzone kosztem osób 
kopalnię Józef Kowalski uhonoro- Budowniclwa, Przemysłu Materia- realizujących kontrakty handlowe. 
wany został medal.?m i tytułem łów Budowlanych i Prze'!I1. Dttew Nasza fedetacja popierała dotych 
, ,Zasłużony Górnik PRL". , nego NRD protestujące przeciwko czas eksport polskiego budownic-

(m-ak) I restrykejom wobec obywateli poi· twa· do NRD, widząc w nim obu

Piotrkowie. 
Od 17 już lat . kwitnie też górni

cza tradycja zaszczP.piona w Beł
życzenia Lecha Wałęsy ·dla górników 

stronnie korzystną formę współ
pracy gospodarczej. Jej obiektyw
ne przesłanki, wobec toczących się 
w naszych krajach przemian, jesz
cze bardziej wzrastają W tej sy
tuacji decyzje władz NRD budują chatowie, w najwię.~zej . kopalni 4 bm. Lech Wałęsa, z okazji 

węgla br~natnego, _ ~uz. me tyl'.'o Barbórki, przesłał górnikom poJ.s. 
w woj. p1otrkowsk1m 1 w kraJU, kim depeszę z życzeniami Oto jej 
lecz także w Europie. Z tej od- tr€ść: • . 
krywki pocho\i~i. pal_iwo dla elek· 1 Dzień św. Barbary przyipom1na o 
trown! zaspokaJaJąCeJ 20 proc. kra- waszej ciężkiej pracy, w kitórej 
jowego za~ot:zebowama :ia . ~ega- z narażeniem życia wyrywacie zie
:waty. T1;1 ZYJ~ 12 t~s. i;ormkow. i I mi jej cenne bogadwo. Minione 
ich rodzm. Nic tedy dziwnego, ~e Iata przyniooły często up. roszczo-
bełchatowska Barbórka nalezy ny propaga·ndowy O'braz górnic. 
do najokazalszych. twa, fałs.zując jego Prawdziwe , . . . l czarne oblicze. Dziś uśwlada~ia ~uż wczesn:eJ odbyły s:ę tr.ady- m.y sobie ile górniczego trudu 
CYJne „Babskie combry" 1 „Piwne 'dzi ' " karczmy", wczoraj natomiast zabły- ~ . e . na marne , poprzez złą orba 
sła górnicza gala podczas poran-1 n!zacJę pracy, nieud~ln~ z~rządza
nej pobudki, tradycyjnego prze- me, szczeble P.ośre_dme 1 b1urok;a· 
marszu ulicami miasta, mszy w t:i:-c~ną . ce.ntrahza_c:>ę. ~ml naJle
intencji górniczego stanu i akade- pieJ :W.1·ec1e„ gdzie ,tkwią rezerwy 
mii, podczas której uhonorowani 1 1 , mozliwośc1 . ko~al!1. . Dlat:go i 
zostali najbardziej ;a~łużen~ w tej ro;:v;ią. wa.szei m:ec1erp.llwośc1ą. O· 
trudnej pracy. M. !n. 19 gormków cz·~kuJę przyspieszenia komecz 
udekorowano Orderem Sztandaru I nych reform. 
Pracy II klasy, a Złoty Krzyż Za- Jako przewod'nlczący NSZZ „So
sługi otrzymały 23 matki, który ch lidarność" nie mogę nie wspom-

nieć o przywiązaniu i wierności nowy „mur berliński" na granicy 
górników do ideałów związku od z Polską. Jeżeli te decyzje nie zo
jego powstania,_ .poprzez stl!-n wo- staną cofnię.te, będziemy zmuszen'I 
jennr at ~o d~1s1aj. Oby ~uz .nigdy zaaoPelować do naszych załóg o 
górnicy me gtnęli pod z1em1ą na przerwanie pracy i opuszcz.?nie te
skuitek dzi.ał_ani~ ślepy~h s~ł ~atu- renu NRD. Mamy jednak nadzieję, 
ry. ,Oby J?z mgJdy nie. gmęh _na że rozsądek zwycięży i problem 
pow1erzehni z rąk ludzi zaślep10- zostanie załatwiony. dla dobra obu 
nych polityczhą nienawiścią. I stron" - czytamy w 1'1S'tach. 
Życzę sz;częścia wam, waszym 

rodzinom i przyjaciołom". (PAP) 

w czwartek telewizyjna premiera 

„P~oces szesnastu" 
7 bm. (czwartek) w programie l 1 żonych o tym, że o dywersyjnej 

o godz. 21.10 TV emitować będzie działalności AK na tyłach Armii 
powstałr w „Czoł~v.:ce" doku~e~- Czerwonej dowiedzieli się dopiero 
talny film Włodz1m1erza Dus1ew1- na procesie. 
cza „Proces. szesnastu", 1;1kazują- Cl, którzy przeżyli proces I de· 
cy p~ raz pierwszy w filmowej monstracyjnie łagodne w stosun
wers11 .prawdę . o wyto~onym w ku do oskarżenia kary, lub zo.Uało, że dobry; Z7 proc. stwierdziło, Moskwie procesie ostatniemu dowó:l - U uniewinnieni w Polsce zostali 

~~e~ft~ ·~~~ąc~I r~:i· J!~~ 2;ł/r:1c; <:Y_ AK .g~n. Okulickiemu wkeore- za t~ s~me abs°urdalne zarzuty okraju. m1erow1 1 delegatowi rządu lon- skarzem ponownie f skazani na 0 KOMITET HELSIRSKI w Polsce dyńsk!ego na kraj Jankowskiemu, wiele wyższe kary więzienia. 
zwrócił się do prezydenta WoJciecna minist.roi;n ! innym wybitnym, pod- (PAP) 

39 PROC. RESPONDENTOW O- Jaruzelskiego o jak najszybsze pocl· ziemnym działaczom okresu oku-
pisanie ~ ratyfikację konwencji ON7 pacji. w programie wezmą udział 
o statusie uchodźców z 1951 r oraz członkowie rodzin osądzonych I 

środka Badania Opinii Publicznej 
Polskleg~ Radia I TelewizJi za pyt a
nych jaki był, tch zdaniem. . r_ok 
1989 dla naszego kraju odp<'"'1edz1a-

ptoto!rnlu dotyczącego statusu u· k · · · cho<lźc6w z 1961 r Dokumenty te s azanych oraz Jedyny ZYJący Nowy szef 
grudnia 

przyznają specjalną' ochronę pawną I świadek . oskarżenia. 
uchodźcom korzystającym z azylu Film został zgłoszony po raz ł 'd k" • :~~t tym, którzy Ub1egaJa się o I pierw.s;zy do realizacji w 1980 r., o z I ej telewizji PRZEBYWAJĄCY w Moskwie pier-1 ale me uzyskl!-ł wówczas zgody I 
wszy sekretarz KC PZPR Mieczy Wydano ją dopiero przed 1,5 roku . . . sław Rakowski spotkał się w pon!e· po czyµi archiwalne materiały „Ni-; będz!e spr11;wy .~rudneJ, o działek z członkiem Biura r olltycz- zniknęły w lutym· ub. r. I po ja- kt.%eJ. :u rue poj w~my k -M zakpio-

7-8 

Posiedzenie Senatu nego, sekretarzem KC KPZR Alek· wiły się w monteżow.ni dopiero W! z1a wczora are ar e-sandl'em Jakowlewem. Rozp•trzono g d . . t .1 St w1cz, nowy dyrektor Łódzkiego 
Prezyd,ium Senatu postanowiło 

;wołać czternaste posi-edzenie Se
natu w dnia>ch 7 i 8 grudnia 1989 r . 
(czwartek. piątek) w sali Kolumno
wej Sejmu. 

zagadnlesnia związane z do~konale· w ru .muF.f° in Órwe:;cłsI<· ~WB• Ośrodka Telewizyjnego w pierwniem wsp6łpracy między KPZR i rzy~zema 1 mo:vc w ? IC • szym po ośmiu latach przerwy spot-
PZPR oraz nlekt6re kwestlr sto- Film składa się w większoś<:I z kaniu z telewidzami. Wielu pamię-
sunków rad'Zlecko-polskich. <><;1,rzutów pozostałyc~ po realtza- ta go jako popularnego dziennika-JAK . DOWIADUJE się PAP mini· CJ! w ZSRR fałszuJącego obrazu rza t lew· j g · 6! 

Porządek dzienny przewidu je: 
ster prac~ i pc>Utyk1 socjalnei Ja. dokumentalnego Okulicki i Inni". ~ 1zy ne o. m. m. z og no-cek Kuron zmuszony był w zwl1z- N' . ś 'ł „ ·1 • ó polskiego „Poradnika dobrych oby-

1. Stanowisko Senatu w sprawie 
ustawy o Funduszu Daru Narodo-

ku z chorobą od.wołać sw6J wyjazd ie „zm~e Cl 0 •5 ę W mm W w- czajów". 
do Republiki FederalneJ NIP!Dlec, czas m. in. zdanie ~yi:ło•zo'l f' - -zez Określany jako cdowlek kom
który był planowany w dniach 3-6 Jana St. Jankowskiego przed są- prom!su nowY dyrektor łódzkiej wego. . t . grudnia br. I dem, a mówlllce. Iż proces ten telewizji nie potwierdiił wczoraj 2. Stanowisko Sen~ u w spraw~e PREMIER SZWECJI UllGVAR jest dla niego tragiczny nie dla· cpinil jakoby był człowiekiem go-ustawy o utworzeniu urzędu m1- CARLSSON powiedział, te jego kraj tego że on jest oskarżony lecr · łob' g Al · T ł · nistra transportu i gospodarki 

1 

w ciągu najbliższych tnech lat wy- dlateg' 0 iż zaważy na sto;unkach " ie ~ ds~rcak.t" e Jest 1 5P11e. m swą k' · asygnuje miliard koron (bl1~ko 150 • • . , zapowie z, orą cy owa .my na mors ieJ. . . mllion6w dolarów) na progr•my polsko-radz1eck1ch, które popsuły I początku o widownię Wiadomoś-3. Stanowi5 ko Se~atu w spraw~e współpracy z Europą wschodnią z się po' 17 września 1939 r. Nie by- ci" może być spokojny. u~tawy o utw?rzi:mU urzę1u mi- myśl'.\ 0 wspieraniu procesó"' demo- ło w nim także oświadczeń oskar- (kk) n1stra łączności. kratyzacyjnych w tym regionie. 
,4. Stanowisko Senatu w spraiwie KOALICYJNY n~ · NRD utworzył 

µ.s.tawy o zmiani~ ustawy Try~ w ponledzia,łek . wsp6Iąię. .i. ugrupoJ 
bu.nale Konstytucyjńym · wanhmi opi>zycyJnyml komh.P śled· 

5. Stanowisko Senatu w . ~prawie czą, kt6ra zbada wypadki nadu~y
uchwały Sejmu w sprawie Cen- wania władzy l korupcji. Jak po1n· · . . formował rzecznik rządu NRD Wolf· tralnego Funduszu RozWOJU Nauki gang Meyer we wtorek komisja 
i Techniiki na 1989 1:0k. przedstawi plan działania. 

6. Stanowisko Senaitu w snrawie JAK PODAJE AFP powołt.Jąc się 
ustawy o zmianie kodeksu karne- na bułgarską agencJę praso"'a -
go. BTA, w niedzielę ~ mlejHowOścl 

7. Stanowisko Senatu w S'Prawie PazardziJk (poludn1owo-?:achodnia 
. ustawy 0 zmianie kodeksu karne- Bułgaria) ponad_ 5 tys. demoLstran• 

I 
t6w domagało się wykreślenia arty. go wvkonawcze~o. . kulu 1 konstytucji buJgarskleJ. do-

8. Debata nad stanem I k1erun- tyczącego kierowniczej roll partii 
kiem zmian sys,temu edukacji na- komunlstyc7.neJ. 
rodowej. (PAP)• (opr. zg) 

„Głos Ameryki" w Warszawie 

(;lOKO~CZENIE ZE STR. 1) 

Paktu Atlantyckiego uważają, że 
prawo narodu niemieckiego do sa
mostanowienia musi być włączone 
w ogólny proces europejski. 

Prezydent Mitterra:id przypom
niał następnie podstawowe zasady 

do okresu 10-15 lat istnienia 
,,prawdziwej demokracji" w kra
jach bloku wschodniego. 

Import , e • 

sm1ec1 

Wczora.j w Warszawie otwarte zo
stało pierwsze w Europie wschod
niej stale bi-u.ro „Głosu Ameryki" 
Otwarcia dokonał dyrektor gene
railny rozgłośni Richard W. Carl
son, który powiedział: „Jest to 
reakcja „Głosu Ameryki" na histo
ryczne zmiany zachodzące w Pols· 
ce, w kitórej społeczeństwo zdecy
dowanie opowiedziało się za wol· 
nością". 

jakich, jego zdaniem, należy prze- Prokuratura Rejonowa w Brod
strzegać w dalszym rozwoju sytua- nicy (woj. toruńskie) wszczęła 
cji w Europie: konieczne jest pra- śledztwo w sprawie 416 beczek z 
wo narodów do samostanowienia, substancjami toksy :znymi składo
ale nie jest to wystarczające, bo- wanych na obszarze otuliny Brod
wiem zmiany w Europie powinny nickiego Parku Krajobrazowe.go 
dokonywać się w „sposób demokra- w pobliżu Drwęcy. Jak się oka
tyczny i pokojowy" przy poszano- zało w pojemnikach tych, z kt6-
waniu istniejących granic. I rych część jest powatnie skoro

macji, opl-nil i audycji pomiędzy Również premier Margaret Tha- dowana, znajdują się m. in. roz
„Voice of America", a krapwy- tcher .. wypowiedziała się w tym du- puszcza.lrłiki, fenol, cyjanki, zuży. 
mi · roz;głośni.a.mi w celu lepszego chu, iz gra!1ice Eurol?y powinn;I' po: te ogniwa ga!wanińzne, trociny 
dotarcia do polski-eh słuchaczy" zostać tak1ę same Jak obecnie az nasączone środkami chemicznymi. 
------------------------~-~. ---- $Jec!ztwo wykazało, że na·pisy na 

sprowadzanych z RFN becz.k.aclt 

Groźna kraksa na piotrkowskim 
PKP 

nie zawsze odipowia<iają ich za
wariości 

Szczeg6łow!1. ekspertyza wyika~. 
czy zawartosc beczek może służyc 
do produkcj_i farb i 1akler6w, jak 
to utrzymuie właściciel - war
szawska spółka „Amadex". (PAP) Do niedawna „zakazany" „Voice 

of Ameri-ca" od pewnego czasu 
nawiązał współpracę z prog,ramem 
I Polskiego Radia emitując za je
go pOśrednictwem m. in. wystą
pienie Lecha Wałęsy w Kongresie 
USA. Zapytany o pla>ny nowo 
otwartej placówki szef sekcji pol· 
skiej „Głosu Ameryki" Tadeusz 
Lipień powiedział dzie nnikarzowi 
PAP: „Mamy nadzieję, że zwięk
szy to naszą obecność w Polsce. 
um~liwi szerszą wymianę in!or-

Karty kredytowe 
dla węgierskich 
dewizowców 

dworcu 
„Opolanin" - pociąg ekspresowy 

relacji Opole - Warszawa prze
jeżdża przez Piotrków kilka mi· 
nut przed ósmą nie od dziś. Tym 
bardziej ciężko wytłumaczyć, jak to 
się stało, że właśnie wczoraj przed 
wjeżdżającym na peron pociągiem 
znalazły się trzy złączone w zespół 
lokomotywy spalinowe. Trudno to 
pojąć pewnie i specjalnej komisji 
badającej sprawę, bo wczoraj 
wzbraniała się przed podaniem us
talonej wersji wypadków. A te po
toczyły się tego ranka błyskawicz
nie„. 

Maszynista ekspresu widząc prze
szkodę na torze rozpoczął wpraw
dzie hamowanie, ale taki pociąg, 
nawet jeśli nie jedzie już zbyt szyb
ko, by się zatrzymać potrzebuje 
trochę czasu i drogi. Załoga zes
połu lokomotyw też próbowała dać 
„Opolaninowi" drogę uciekając w 

Już wkrótce plastikowe karty kierunku Warszawy ale to też nie 
kredytowe „American Express" bę- formuła I i nie te przyspieszenia. 
dą wprowadzone na r ynek węgier- Zderzenia nie dało się uniknąć. 
ski, poinformowała w Londynie Rozbiciu uległ przód lokomotywy 
przedstawicielka tej firmy. Podpi- ekspresu i ostatnia z trzech loko
sano tam porozumienie w tej spra- motyw spalinowych. Wstrząs spo-

. . . „ • wodował obrażenia u 23 osób. Naj-
w1e między „American Express 1 częstsze, to urazy klatki piersiowej, 
Węgierskim Biurem Podróży „I- , głowy, kończyn, na szczęście nie 
busz" zagrażające życiu ale 9 osób za-

• trzymano w piotrkowskim szpitalu. 
Karty kredytowe American Ex- Inne, po zbadaniu i opatrzeniu „ " . zwolniono do domów. Dość szoku-pres będą dostępne dla posiada- jący był inny efekt kolizji: Oto 

czy kont dewizowych, którzy speł- trzy lokomotywy, w tym ostatnia 
nlają wymagania stawiane przez rozbita, kontynuując nieudaną u-
firmę cieczkę przed zderzeniem, przejeź-

. dżają wzdłuż całego p~ronu, na któ
Karty „American Express" akcep

tuje już ponad 1000 firm węgier
skich. 

(PAP) 

rym stoi' w tym czasie kilkadziesiąt 
osób. Z rozbitej maszyny tryskał 
olej oblewając ubrania pasażeró~. 
Poszkodowanym przyjdzie zapewne 
dochodzić swych praw wobec kolei 

bo zszokowana zapewne wypadkiem 
obsługa dworca ograniczyła się do 
spisania ich danych personalnych. 

Specjalny pociąg odwiózł podróż- • 
nych z „Opolanina" do Koluszek 
skąd dalej kontynu:;wali podróż. 
Kolizja nie spowodowała wykoleje
nia składów, które nie zablokowa
ły torów. Po ok. 3 godzinach usz
kodzony pociąg odprowadzono na 
specjalne badania. To prawdziwe 
szczęście, że ta groźna kolizja nie 
spowodowała ofiar śmier~elnych. O 
wynikach pracy komisji poirtformu
jemy na naszych łamach. · 

(m-ak) 

Belgia 

12 ofiar pożaru 
na strzelnicy 

ll!ł'llU 
• B.oo. Na ul. ł.aglewnlckit · pod· 

czas nieostrożnego zawucRni· kle· 
rowca wołgi ~powodowa! •fi r?enie 
z tramwajem 8/3. Pa•aterk· •r•m
w:aju Helena K. lat 65 dozna, . lek· 
k•ch obrażeft. Straty łącznie 220 tys. 
~ł. 

• 11.os. Na ul. Szczecl6sklPI tu 
kierujący fiatem 126 Piotr D · pod
czas •vyprzedzani:i <powodował zde
rzenie z fiatem 125 a następnie ude
rzył w drzewo. Sprawca wypadku 
doznał lekkich Obrażeft, a straty o
szacowano na ponad 1,5 mln zł. 

I 
• 12.05. Przy wjeździe na pętlę 

przy ul. Chochola wykolell się tram• 
waj 25/3. Przerwa . w ruchu trwała 
70 mln.. 

I 
• t5.ł5. Przy zbiegu ulic Karo· 

lewska - Krzemieniecka pantograt 
tramwaju 20/4 zeJ'wał sieć. Przerwa 
w ruchu - 45 min. 

I 
• 18.50. W NowosolneJ uniosła 

się samoczynnie skrzynh kamaza _ 
Jak ustalono ostatecznie, w wy- wywrotki, kt6ra 'lerwała sie~ ener· 

niku eksplozji. która nastąpiła w I gety~zną. Cały Byszew do p6tnycb 
niedzielę rano na terenie strzelni- godzm wieczornych PO'Zbawiony był 
cy sportowej w jednej z dzielnic dopływu prądu. 
Brukseli śmierć poniosło 12 os6b, • 17.ZS. W Andrzejowie na ul. 
a 3 zostały ciężko ranne. Rokicińskiej przy ul. Przedszkolne> 

Z pierwszych ustaleń wynika, że 
wybuch został najprawdopodobniej 

zderzyły się dwa „maluchy" Ofiar 
w ludziach nie było, straty ok, łOI 
tys. zł. . 

spowodowany przez pocisk, który • 19.20. Na skn:vtowanln ulic 
trafił w dźwiękochłonną ścianę o- Przędzalniana - 8 Marca kierowca 
kalającą stanowiska strzelnicze. syreny spowodował zderzenie z ładl\· 
Iskra powstała orzy wystrzeleniu samarą. Straty oceniono na 3,S mln 
pocisku spowodowała zapalenie się zł.. 0 godz. !1.00 w autobu~le za· 
łatwo palnych materiałów w ścia-1 shhł Eugeniusz \V. Pnybyły lekarz 
nie oraz drobin prochu strzemicze- stwierdził zgon. Zwłoki 11rze\\ P.7.lono 

do Zakładu Medycyny Sądowrj. go rozrzuconych na podłodze. (kJ) 

.~--~R~e~d-a~kt~o-r--,d~e-p-es_zo __ w_y~~~~=z~O~Fl:A-:-~G~U~T:MAN;:-::-:;:O::;:W~A=-------~R~e~d~a~k~ło-r~ł~ee~h~n~l~cz-n-,--~--~~-J~E~R~Z~Y~K""""'L-IM,,.,;-A~~--~. 
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I Sejmowe niedy~k;;j;i _ ~ ~!:~~:nm~.::. ~~s:„ ..... 
§ • Powstanie Klubu PSL (8 Ol6b na czele 1 pos. Bemaaem § ,,Miranda" w Turku oru zachod· le" utworzyły spółkę, której sie-

S Bartoi...:~~~· skt~y wyOodKPrębnlłiaalę na dobre w cz:asle ostatniego ~ 1dpzdó~a"nO:kłnaadzyw„w„TTueltllmku.ena~Bowis~ 
~ poi -n„ e, ... u z . m Io wiele lconsekwenejł 'ro właś- ~ p d lał 'I? " S nie ten fakt „przewr6clł" jeden 1 punkt6w pot'Zlldku 'obrad. Nie 8 0 Pl ezy g&Sl I rozpoczęła działalność 1 llstopa• 
~ została wybrana, co planowano wczełnlej, Komisja Konstytu- S da. Szyje konfekcję przeznacz<>-
§ eyjna do prac nad nowia ustawił zasadnlezłł, w JeJ •kład wejść ~ (DOKOBC'LENIB ZE STR. 1) ną w 60 proc. na eksport oraz 
S rniell przedstawiciele wszystkich klub6w w parlamencie. Tym- S w 40 proc. dla aalonów „Tellme-
~ czasem pojawił się nowy... ~ Ile „kosztował„ piątkowy pożar? ny", Będzie t o odzie~ luksusowa, 
S § Jak już lntormowal!&my, w akie- firmowana znakiem . Madame 'l'e-

S Wicemarszałek O~ira Knyłaiaowaka wyznała .,, ph\tek na S ple znajdowały się w6wczas towa- Hmena". Dzięki założeniu tej spół· 
~ posiedzeniu OKP, ze we wszystkich ..-zerwach poprzedniego S ry warto6cl 420 mln zł i 180 tys. kl potencjał produkcyjny ł6dz· 
~ :Inia Konwent Seniorów absorbowała właśnie ta sprawa. Jak S marek RFN. Wartość aa.mego bu· kiego domu mody wzrasta o 100 
§ iokooptować do nowo powstającej komłljł ,,rozłamowc6w" z § dynku trudna jest do oszacowa· proc. Może zatem l w jej skle
S ~L, skoro konwent Jeszcte formalnie nie usankcjonował powata- S nia ze względu na Inflację - zro· pach częściej spotkamy interesu-
g )la tego klubu? W rezultacie odłołono wybór Komisji Kon- S bill to fachowcy. W każdym ra- jącą konfekcję?.„ 
S stytucyjnej. Sprawy nie chciano atawiać na t>OSiedzenlu ple· ~ zle majątek „Chemiiu jest ubez· 
§ narnym, ab7 przy temacie tak ważnym jak konstytucja nie S pieczony i PZU będzie mial spo-
S to.ztrZ11sać wewnętrznych, klubowych sporów. § ry wydatek. 
~ S Potar był kosztowny r6wnlet § Trzeba dodać, że ta ,,sanacja" nie dotyczy sekcji PSL Soli· § dla strażak6w. Dokładne liczby 
g damość" (spod znaku wicemarszałka Senatu Józefa SUua>. ~ będ1t znane być może dzisiaj, ale 
§ kt6ra pozostała w OKP. Negocjacje między nili a arupą R. § wawdopodobnl• w grę wchodzą 
~ Bartoncze, która w Sejmie zajęła jut oddzielne miejsce (ostał- § d:des14tld mUlon6w zł. 
S nl ftlld u PSL „Odrodzenie") utrudniał fakt nleobecnołd w S Zapytaliśmy dyrektora PHCb 
S kraju lidera rolników, kt6rzy pozostali w OKP J. Sllsza. Mimo § „Chemia" - Rynarda Jutczew-
~ to skłanian.o posł6w z O~ by podjęli rozmowy z ,,secesją". S skłego czy zamierza odbudować 
S Chyba w1-ic rację mieli c1, którzy przewidywali, że podziały § pawilon. 
§ wśród roJnik6w jako pierwue rozsadzą OKP. § _ Na sklep 0 takim samym 

~ ~ •Problemy z wewnętrZlllł sp6jnoicią ma także Klub PZPR. § charakterze władze się pewnie nie § Większość posłów z tego klubu krytycznie oceniła na zamknlę- S zgodzą - u.słyszeliśmy · w odpowie-
~ tym posiedzeniu fakt podpisania przez kilku członk{>w PZPR ~ dzl - ale coś chciałbym tam po-
§ projektu ustawy o likwidacji łwlęta Z2 Lipca. Ofi::ja)nego ata- § st~'!ić;~e jest jednak za wcześ· 
S nowlska klub nie zajął, jednak nłeod09obnlone q w nim opinie, S nie by m6wl~ 0 konkretach. 
~ ie tacy jak np. pos. MJecąaław Cserwl6skł - teden 1 po· S 

Od niedawna „Telimena" ZIDie
niła swój kształt, je.st bowiem 
1p6ł1tą akcyjną. Firma ta za
mierza rozszerzyć wachlarz swych 
propozycji dla pań. Będzie to 
m. In. rozwój usług miarowych, 
wy.pożyczal.n la garderoby na spe
cjalne okazje, a także usługi kos
metyczne, fryzjerskie, urządzanie 
przyjęć, a nawet powołanie kobie
cego ltlubu. Oczywiście do tego 
typu działań firma nie zamierza 
dokład.ać . Jeśli ana' izv m~·k-e
tingowe wyka:Zą, że nie 'pora jesz
cze na to, •• Telimena'' SA odło 
ży projekty, by wr6clć do nich 
gdy przyjdzie pora. że przyjdzie 
- ndkt w to nie wątpi. 

(ao) S ał6w kt6rzy podpisali projekt (wyr6inl.a się tym że w Sejmie S (ab) 
S ostentacyjnie nosi znaaek ,.$olldarno5cl" w klapie) siedzą na S ---------------------------
S 4w6ch stołkach. S Kł I ł § • W parlamencie przybywa „wolnych atrzelc."6.,- Poza po- ~ o wy osowa 
S alem pzpa, który oddał niedawno le1ltymację parłyjn• l nie § § bierze udziału w pracach klubu, Sil jut kolejnL Poseł Teresa ~ 
S Lincz (dawniej ZSL) podpistlje się już: bezpartyjna. Ostatnio S 
S m6wiło się r6wnlet w kuluarach, te pos. Anna DJnewsb WY· § d 
~ ltlłpłła z SD. Odm6wlła ona jednak 1kómentowanla tej PGI=~ ~ nag ro y 
VN'N'_,._,.,,,,,,,,,,,,,,,,_,,,,,.,_,._,._,.,,,_,.,,.H'_,,,_,_,,_,,,_,_,,_,_,._,///J. 

Za prawidłowe rozwiązanie krzy-
dane na ten temat uz;ra- t6wld z hasłem .,WESTY" „Z po· 
kać mo14 pod tel. 33-0l..f!. lłSI\ Westy be:apiecznle - abezplecz 

Natomlut łych, lr.tórzy chcle-- 1lę") zamieszczonej na łamach na-
tliby wesp~ swym dołwiad· azej gazety w dniu 25 listopada br. 
czenlem lu.b W kapitałem po- naarody w postaci bon6w pr 5.000 

Po pu.bl.ikacji na temat ł.6ch- wstające a inicjatywy t.TG zł każdy wylosowali: Zd:llisław 
kiero 'l'owan)'ałwa Gospotl&1" przedsiębiorstwo consultintowe. PIASECKI Gałk6-vek. ul Space-
ou„ („DŁ" 29 listopada - „By Informujemy, że w !'i-tek I bm rowa 10, Mariun NOWAK. Łódi, 

Gdzie szukać l TG? 

,,Westy''? 
Klonowska 8/10, Franciszek Gł.0-
WACKI, Ł6dź, ul. Dąbrowskiego 
46/37, Tadeusz JĘDRZEJCZYK, Pa· 
bianice. ul. Zukowa 5 a1 Irena 
BECK-MAKAREWICZ, Łodź. ul. 
Zbotowa f a/4, Franełnek PSYK. 
Piotrk6w Tryb„ ul. Słowackiego 
29, Izabela N A WROCKA, Łódź, 
ul. Kadłubka 1/9 m. 85. 

pien.iąds robił pieniądz") ode· o l<Jdz. 16 na Uniwersytecie ut W6lczańska 167/11, Halina 
braliśmy wiele telefon6w z Łódzkim (ul. Rewolucji 1005 r. PĘCIAK. Szczerc6w, ul. Swier- Odbiór nagr6d w Spółdzielczym 
prośbą o kontakt z tym towa- nr 41, pok6j 213) odbędzie aię czewskiego 34 Katarzyna GRZY Zakładzie Ubezpieczeil „WESTA", 
rzystwem. Za~nteresowanych In- spobkanie w tej sprawie. WACZ, Łódź. ul Marysińsk„ 82/84. Łódź, ul. Piotrkowska 204 a. 
formujemy więc, że wszelkie (eł) Balina WĘGLAREK, Lututów · ul. (ka) 

U//..l"/..l"..1"..l",///..l"/..l"//..1"..l"..l"..1"..1"//////..1"/..l"/-'//////..l"_,_,//_,///_,/////////////..l"////////;:////.r/-'.r.r//.r///////./A'l'././/.//_,/.////////////////J 
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WTORES, S GRUDN1A 

PlłOGRAM 1 

11.00 Koncert. 11.30 Aktualności 

· ! 

12.40 Tema.ty z rezonansem tel. 
13.00 Wiad. ll.OS senr11 Informacyj
ny (ł.). 13.lł PUDk&y widzenia 
komentan Jana Bitbłil•ll.le10 (Ł). 
13.20 Sztafeta orldest1 radiowych. 
13.SO Koncert na bis. 14.50 Pamiętni
ki J wsponmlenJa: Mulina Vlady „ wy. 
IOCkJ - czyli przerwany tot -
odc. IS.OO Album ()5>erowy. Ul.JO 

• - • : 
j\4 

5. 

<= -
Powtórka 11 rozrywki. 14.00 Muzy. 
czna kraina baśni. 15.00 Serw1• Trój
ki. 15.05 Polityka dla wiuy~t.ldch. 
15.10 Klasycy rocka 15.40 POS!uehać 
warto. 16.00 Z:apraszamy do I rójki, 
17.00 Serwl.s Trójki. 18.05 ln!orma· 
cje sportowe. 19.30 Złote lata bluesa 
1,.50 Tadeus:z Konwicki ,K!A1lpleks 
polski" - ode. llll.11CJ- Cały ten rock. 
211U5 Stygmat intelektu. 211.00 
Harmonia mundi: Marlboro~h Idzie 
na woJnę. tl.411 Stygmat \ntelektu. 
n.oo Informacje sportowe 2UO 
Reggae - pleśni wędrow<.ó~ 22.45 
Stygmat intelektu. 23.00 Opera 
tygodnia: Ernest Chausson „Król 
Artur". 23.15 Miniatura poetycka. 
23.l'l sentymenty na głoS)I. 23.50 

TELEWIZJA 

PROGRAM I 

8.05 Wśród ludzi - Państwo 
8.35 Domator - kur.hnla domo-

wa 
8.50 Domowe przedszkole 
9.15 OT wiadomości 
9.25 „Pieniądz" (3 - ost.) - se

rial prod. franc. 
10.55 Domator - Rady na życze-

nie 
16.20 Program dnia - Telegazeta 
16.25 Dla dzieci: „Tik - Tak" 
16.45 , C'udowna podróż" - S!'rłal 

animowany 
17.15 Teleexpress . . 
17.30 Spojrzenia - Praska wiosna 

jesienią 
17.55 Klinika zdrowego człowieka 
18.15 System 
18.45 10 minut 
19.00 Dobranoc - „Przygody ko

W ponledslałek, ł grudnia około godz. 13 notowano w Łodzi: 

PKO Bank Pamłwow7 w Łodzi skupował dolary po 6.700 zł, mar• 
kl RFN po 3730 zł. Dolary sprzedawano· po '1200, marki po 4000 a bo
ny po 7000. 

Na czar,nym r1nku można było sprzedac dolary po około 100 zł wi~ 
cej, a kupić przeciętnie po 7100 zł, 

Oficjalny łrednl kun dolara wynosił 4200 zł. 

W „Pewexie" I Innych placówkach eksportu wew.oęlrzneso stoso
wano następujący przelicznik dolara: . 

Austria 
Belgia 
Francja 
JugOSławia 
RFN 
Szwajcaria 
Szwecja 

100 szylingów 
100 franków 
100 franków 

'1,60 dol. USA 
2,54 dol. USA 

15,67 dol. USA 
10.000 dinarów 

100 marek 
100 rank6w 
100 koron 

0,06 dol. USA 
53,88 dol. USA · 
59,86 dol. USA 
1ua dol. USA 

W. Brytania 
Włochy 

1 funt 
1.000 lirów 

J,50 dol. USA 
0,69 dol. USA 

(wit) 

JUŻ JEST W KIOSKACH „RUCH" 
GRUDNIOWY TV - SAT MAGAZYN. 

W numerze m. in.: 

:.łt 8 PROGRAMOW TV SAT OD ł DO 31 GRUDNIA, 

:.łt BLI2EJ KOPERNICUSA. 

:.łt BITY Z SATELITY. 

• • • 
SWIAT BEZ TAJEMNIC . 

BIAŁE BOZ.E NARODZENIE • 

HISTORIA, HORROR 1 WIELKA POLITYKA 

oraz 

lamłgl6włd zarnnlome, lnformacJe I cłekaiwostkl aa.łe
IUarne. KB 

~ 
wczoraj zgłoszenie 
·dziś· .„. 
_.OGŁOSZENIE 

- --
- 7 T />. " ."T budowlane sprzedam. -
. 81-39-93 

11822 g-E 
SPÓŁKA poszukuje lokali z tele· 

fonami: handlowego lub maga
zynowego na parterze oraz mie
szkania lub. pokoju w centrum, 
32-17-82 (10-18). 

11879 g-E 
SPRZEDAM kuchnię gazową, że

berka żeliwne, maryna?'lkę sk6-
rzaną (46) 74-87-99 

11914 g-E 
SPRZEDAM . overlock „Famad", 

stebnóWki: LU ~dler'' Pabfti.· 

SPRZEDAM mercedesa 207 D 
. częściowo do remontu. Tuiz7n, 

Mlckdewicza 36. 
, 6128ł E 

GLAZURĘ - spn:edam. 42-19-68. 
613UI g-E 

SPRZEDAM .szydełkarkę, 18·NU·t5, 
81-80-15 wieczorem. 

81248 g-E 
PRASOWALNIĘ nieckową, dzie-
wiarską „dzdesląt.kę" sprzedam, 
43-17-84. 

SPRZEDAM 
86-60-15 

61249 t-E 
blachę ocynkowaną 

TAPETOWANIE, 
43-54-88 

81223 g-E 
malowanie 

61225 g-E 
SPRZEDAM M-4 43-23-99 

nke MiGdO'IWł' t 

61229 g-E 
TV Sanyo 21 call Ccwaraneja), ZX 

Spektrum •l• Helios - apne
~. 87-06·15 

11909 E Bl230 1-E 
g- CRASH - poleca PPU „TOMI", 

SPRZEDAM dzianinę „miś Wy- 14-30-75. 
81252 &-E 

TOKARZY w drewnie przyjmę, 
so1ta Jakość, konkurencyjna ce
na. 34-37-54. 

11941 g-E 57-25-64 po 18. 
&1253 g-E 

kulturalne. 11.35 Muzyka rvu vwk~ 
wa. u.os Z kraju I ze św la ta 12.31 
Muz)"k.a. 12.łll Rolnlczy kwwlrana. 
i.i.oo Koml11mtaty. 13.05 Radio kie· 
rowc6w. 13.30 Przeboje m..strz6w. 
lł.03 Magazyn muzvczny. lł-511 Plęć 
minut o teatrze. 16.05 llhnvka I 
aktualności. l'l.OI Ten staey d-Obry 
jazz. n.30 Zapraszamy do 1ny1Jenia. 
1'1.50 Kto tak pięknie gra. t8.05 Pro
blem d.nla . 18.20 Koncert dnta. 18.00 
Magazyn „Z kraju I ze łwU.ta" 19.30 
Radło dzieciom: „Krzesiwo'' - cz. 
II. 2007 Na marcl.nesle wydarzetl . 
20.11 Komuu!katy rotallzato1a Spor· 
towego. ..O.IS Koncert tyczeń 20.łl' 
W kilku takhch 20.45 ()p<N.l• dania 
lsaka Samokovlijl. 21.00 Koirunlka· 

Polskl reck. MM Jło9Wl4s&ale -
1adkl musycineJ (L). IUS lakty l 
fakty - maa. (ł.}. 11.t• T-at jak
by w1ty4Uwy - au4. (ł.), 11.00 Aktu• 
alnołei dala (ł.). 1'1 .t& Ddela style, 
epok.I. 18.15 Patrick QuentlJl „Mól 
syn mordercą" - odc. 11.2$ Reklama. 
18.30 Klub Stereo - z dys1lograłll 
1eapolu Pet Shop Boya ,_ .,Dl9CO '86". 
19.30 Wieczór w filharmonii.. )0.50 
Wlad. 20.55 Wieczorne refleUje. 21.00 
Plo.nka jest clObra na waystko. 

He-nry Miller ,Zwrotnik Ko:z.lorot
ca" - odc, 24.00 Mi.kołaJkl w Tró)ce. 

curka Damiana" 
19.10 „Rzeczpospolita 

program publ. 
19.30 Wiadomości 

samorządna" LOKAL sklepowy, centrum WY· SPRZEDAM: „Helłosa", dywan 
najmę, kupię. 43-U-38 3x5, tel. 34-20-06 

ty. :n.05 Kronika sportowa it.30 
Klasycy operetki %2.00 Wlao !2.05 

· Na rótnycb Instrumentach. U.l~ Wie· 
c20t'y rhoplnow"k'e. 23.00 C>zlen.nlk. 
Z3.t5 Panorama 4wlata. 23.30 lau dla 
wszystltJch. sus Północ poetów. 

PROGRAM Il 

H.00 zawsze po tadenaatej 11.10 
Muzyrmy n<>n stop. 11.40 Kap«.le kle· 
leckle. 11.55 Portrety. t~órców lu· 
dowyc:h. 11.05 Muzyczn'V non stoi,). 

Z slęboklm :talem zawiadamia
my, te w dniu z grudnia 1989 r. 
~marł 

S. t P. 

MIECZYSŁAW 
JAROCIŃSKI 

NAUCZYCIEL, 
tolnierz kampanii wrusnloweJ 

l Armil K.raJnweJ. 

Pogrzeb odbędzie się w dniu I 
:rudnia br. (środa) o gods. tZ · na 
Cmentarzu Komunalnym Doły 
(wejście od uL Strykowskiej 5). 

tONA, SYN, CORKA. 

2 &rudnia 1989 roku zmarła 

SI 20 Wieczór U\erac:ko-mutyc:zny. 
21.25 życie I przyjatfl w tlstacb. 
22.00 Słuchajmy razem 23.11• Marla 
JadwJca ł:.ęczycka .,Zsyłka'' - odc. 
%3.20 Międzynarodowa Trybune Kom
pozytorów UNESCO. 0.10 Glosy, 
lnstrutnenty, nastroje. 

PROGRAM W 

11.00 FOlk:lor w pigułce 11.10 
Wczoraj - to dzlś. 11.20 W stylu 
koncertującym. 12.00 Serwis Trójki. 
12.05 W ~acjl Tr6jkl. 13.00 Jan 
Fleming „Dr No" - odc. 11.10 

z 1łęboklm 'talem zawiadamia
my, te w dniu J 1nulnła 1181 r. 
1marla naSZ& ukochana :tona · 
Mama 

S. t P. 

BARBARA 
MUSIAŁ 

z d. MIODUSZEWSKA. 

Pogrzeb odbędsle się w dniu 7 
grudnia br. (cawartekl o odz 
10.30 na cmentarzu komunalnym 
zarzew, o czym powiadamiają: 

MĄZ, SYN I NAntLl:tSZA 
RODZINA. 

JANINA MIATKOWSKA 
przełotona pielęgniarek 45 Praychodnł Rejonowej, prawy, ntacbe
tny Człowiek, ceniona pieluntarka. Odznaczona Srebrnym Kny
żem Zasługi, Odznaką Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego ,,za 
zasługi dla Rozwoju Pielęgniarstwa" oraz odznaką resOTtOWll "za 

Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia", 

Bodzlnle Zmarłej wyrazy wsp6lczucla skladaJit 

DYREKCJA i PRACOWNICY ZESPOI.U OPIEKI ZDROWO
TNEJ ŁODZ-SRODMtESClE. 

S. t P. 

CZESŁAW WĄGROWSKI 
INZYHIER BUDOWLANY, 

Nleloletnl wykładowca Polłtectmlkl t.6dz1deJ. 2:ołnłen 1931 roku. 
ucseatnlk powstania waraaaw1kle10 (bat. Klll61kl - pseud. „Czter
nasty"), wtęzlen oboz6w Jenieckich. żołnierz ~rmil Krajowej I armil 
~dersa, Gorący patriota. odnedł od nas S grudnia 1989 roko. 

Pogrzeb odbędzie się 1 grudnia br. {środa) o godz. tS z kaplicy 
cmentarza katolickiego Doły przy ul. smutnej. . , 

ŻONA, SIOSTRA, cORKI, ZIĘC, WNUCZĘTA ona RODZI
NA w KRAJU t ZA GRANICĄ. 

PROGlłA.'11 l'lt 

11.00 Wł.ad. u.os Dom I świat. 
U.55 Schumann w ROSll 12.30 ,.W Je
doranach" - powlełć radiowa 
odc. tUO Popołlldnle młody<;h 13.25 
My I nasz ŚWlat - m&gazyn 13.50 
zac:r.arowane dtwlęld. \.4.00 Magazyn 
„Między . nami". 14.50 Program 
RozgłoAnl Harce1'8klej. !UO Symfo
nika klasy1tćw. 17.10 Oeog1 afta dla 
kl. II me •. ,Jak rosną miasta?' 17.40 
W ludowych rytmach. 17.48 Radio 
A.rtel. 17.50 Wldnokrąsi. lUO Z pły
tą przez świat: Zespól Ralnbow 
Wood. 18.30 Język niemiecki Hl.SO 
•;tudio ekspertów. - Drlś oytanle -
dzlś odpowledt - „Dni Walki :z 
Gruttteą". Audycja z teter<>nl' mym 
ud%1alem sluehaC%y tel. 44-72-71 czyn
ny od godz. 18 do 19.SO. 19.30 Wlad. 
19.36 Lektury Czwórki - Jan Basz
klewłcs „Francuzi 17119-1794. Studium 
świadomości rewolucy1nej' . 19.45 
'iplewają jazz - Bessie Smith 20.00 
Opinie. 20.10 Zesnoły lnstrumentaln,e. 
W.50 NURT. tl.10 Refh•ks1e 1 rezo
nanse muzyczne. 22.00 Wieczór mu
zyki l my§ll: .,Cl na11enst• . 22.50 
Radlokomputer noca. 23.27 Jutro w 
programie. 2:3.30 Wlad, 23.35 Radio
komputer nocą. 

W dniu 3 grudn;a 19lłł r. opa
trzona św~ sakramentami zmarła 
nasza najukocbaflsza Matka I Ha· 
bela 

S. ł P. 

SALOMEA 
SANDOMIERSKA 

LAT 71, 

Posneb Odbędzie się w dlllu a 
1rudnla br. (łroda) o aods. 14.30 
na Starym Cmentarzu. Pozostają 
w b6łu: 

CORKA, WNUCZKA, ZIĘC, 
SIOSTRA l NAIBLIŻSZA RO

DZINA. 

Z głębokim talem uwiadamia
my, te w dniu z grudnia 1989 r 
smarła, w wieku lat 17, nasza 
droga .Mama, Babcia I Tdclowa 

S. t P. 

JANINA 
GARKUT 

długoletni pracownik PSS 
„Społem". 

Pogrzeb odbędzie się w czwar
tek, 7 grudnia br, o godz. 13 na 
cmentanu '"· Rocha - llado
souca. 

CORKA z RODZINĄ t SYN 
z RODZINĄ. 

20.05 ,,Pieniądz" (3 - ost.) film 
prod. franc. 

21.40 Sport 
21.50 'loe Coleman - recital piosen-

karki z Wielkiej Ilrytanll 
22.15 Totalitaryzm 
22.55 DT - echa dnia 
23.15 Język rosyjski (8) 

16.55 
17.30 
18.00 
18.30 

18.50 
19.30 
20.00 

21.00 

21.30 

21.45 

PROGRAM li 

Język angielski (38) 
Klub ludzi z przeszlokll\ 
Wiadomości (Ł) 
Modlitwa wieczorna- z san
ktuarium Matki Boskiej Bo
gucickiej 
Studio Solidarność 
Kolorowy zawrót głowy 
Non c;ł.op kolor - „Człowiek. 
który zastrzelił Johna Lenno
na" - film dok. orod. ang. 
W kręgu sztuki: ,Dzieje fo. 
tografii" (9) - serial dok. 
prod . ang. 
Panorama dnia 

Film fabularny 

23.00 Komentarz dnia 

z głębokim żalem zawlad:.mla
my, że w dniu 2 grudnia 1989 r., 
po długiej i ciężkiej chorobie 
zmarł, w wieku 54 lat, nasz uko• 
chany Mąż, Tatuś i Dziadek 

ś. ł P. 

MARIAN 
RACHFA1~ 

Pogrzeb odbędzie się w clnl11 I 
grudnJa br. (środal o 1oda. IZ.li 
na cmentarzu katolickim Doły, 

RODZi!'M. 

W dniu 2 grudnia 1989 r. zmar
ła po clętklej chorobie nasza naJ• 
ukochańsza Zona I Mama 

ś. t P. 

JANINA 
MIATKOWSKA 

LAT 51. 

Pogrzeb odbędzie się w dniu 7 
grudnia br. (czwartek) o ~odz. 
12.30 na cmentarzu rzymskokato
llcklm przy ul. SzezecltiskleJ, 
o czym. zawiadamia 

M4,Ż I C()RKAMI 

11911 g-E 
MIESZKANIE międzywojenne, se

gment, dom - kuplę. 36-27-36 
wieczorem. 

DUżE mieszkanie 

MIESZKANIE do 
84-78-58 

11942 g-E 
kuplę. 84-78-58 

11943 1-E 
remontu kuplę. 

GLAZURĘ 

$CIĄGACZ 
43-04-81' 

11944 g-E 

układam. 48-64-94 
11915 g-E 

bawełniany sprzedam. 

11946 g.E 
„126p" nowy sprzedam. 74-13-94. 

· 11853 g-E 
WSPOLNIKA przy )IDę. Llat7 61259 

Biuro Ogłoszeń Piotrkowska 96. 
LZ-3, kompletne sprzedam. 

55-45..97. 
61282 E 

POMOCNIKA - krawiectwo Kon
st~tyn6w - zatrudnię. 87-60-01, 
wieczorem. 

SZWACZKĘ chałupniczo 
trudnię, 36-34-66. 

61283 E 
za· 

61315 g-E 

W 1łęboklm 1mutku zawiada
miam. :le w dniu a grudnia 1988 
roku odsaedł na sawne m6j uko
chany Mąt, najserdeczniejszy 
Przyjaclel 

S. t P. 

STA!NISŁAW 
ZDUNIAK 

Uroczystołc:t łałobne odbędlł 1lę 
w dniu I grudnia br. o gods. 1po 
na cmentarsu nym.-kat, pod wez
waniem tw„ WojcJecha pray uL 
Kurczakt 

ŻONA 

W dniu Z grudnia 1989 r. smar! . 
prze:lywazy lat ez 

S. t P. 

MIROSŁAW 
HERCZYŃSKI 

Uroczy1t0Cct pogrzebowe roapo
czną al~ w dniu I grudnia br. 
(hOda) o goclz. 13.30 w kojele
le św. l~zefa w Rudzie PablaD·ic
k>leJ, o czym zawladamlaJą: 

ŻONA z CORKAMI, SYNEM, 
WNUKAMI t POZOSTAŁĄ 

RODZINĄ. 
Prosimy o nieskładanie kondo

lencJI. 

SPRZEDAM lX>loneza 
11257 l·E 
1,8 SLE 

(1988). 57-05-35. 

TV Neptun 
'3-42-95. 

col or 
Cll32& l·E 

sprzedam. 

MONT AZ 
Jarski 

81325 g-E 
boazCll'li, 32-łł-45. Sto-

LZ-3 - sprzedam. 

„SONY" - 29 -
dam, 86-79-51. 

612111 1-E 
74-70-94. 

61330 c-E 
teletexł aprze-

&1263 1-E 
NEPTUNA, magnetowid - sprze

dam. 86-65-28. 
81332 1-E 

OWĄ Jawę 350 - sprzedam. 
74-08-SO 

61246 g-E 
MYCIE okien, sprzątanie 48-21-46 

61348 1-E 
ŁADĘ nową - aprzedam. &5-53-22 

613ł3 l·E 
SPRZE?,AM lnterlocki „Textlma", 

„Odzi , maszyny płaskie Schaf· 
chauzen „5", „12", lil-09-06. 

61198 g-E 
DZIANINĘ „miś" sprzedam. 

33-01-10. 
61172 E 

FIRMA zatrudni na muzyny dzie
wiarsk·le płaskie z napędem fiir
my „Brother". Zgłoszen.ia co
dziennie 14-16 PodchorllŻych 
BOA (Złotno) 

6121'1 t·E 
SPRZEDAM maszy·ny azwainieze 

komplet. Tuwima 4.7. 

POSIADAM n6t, 
nie, 84-82-47. 

6137'1 g-E 
przyjmę kroje-

Cll390 1-E 
SPRZEDAM kotuch damski 86-89-38 

6H1D 1-E 
OVERLOCK, n6t pionowy sprze

dam. 55-30-19. 
11999 1-l!: 

Dnia ł grudnia lł89 roku 11narł 
nagle, w wieku 41 lat 

S. t P. 

MIROSt.AW 
SZUBsKl 

długoletni naucayclel Zes1101u 
Szkól Papternlcao-Pollsraflcanycb 

w Łodzi, 

Pogrzeb odbędałe aię w łrodę. 
6. grudnia br. o sodz. U na cmen· 
tarzu ewangelickim prsy ul. osro
doweJ. 

ZONA, SYN I POZOSTAILA 
RODZJlfA. 

• 



• -- - -Na łódzkim ,,Manhattanie" 

lff ff 11 o ;urn rut n m n I 
1 ) I "" ! • ' ' I 

Do ostatecznego ł zalegall:rowanego zer- kiej 300. Nie- odnios'łam wrażenia, by mlesz-
·wania doszło w 1986 r. Działacze obecnej kańcy $DM ten fakt specjalnie doceijiali i 
~pó1dzlE:lni Mieszkaniowej „Sród•meście" na- wiązali go z działalnością zarządu. Bo. praw-

eksploatacyjne aniżeli mieszkańcy. Sp6łdzlel
ni mieszkaniowej nie wolno jednak prowadzić 
działalności która przynosi zysk. Może prze
widvwana zmiana pl'awa spół<lzielczego ·wnie
sie coś nowego? Prezes sp6łdzielni uważa 
jednak, ie nie można maksvm'łlnie podno
sić cen za lokal. - Bo skoro zaZądam .od 
szewca kilkudziesięciu tysięc:v czynszu za 
metr, to ile będzie się płacić za naprawę 
butów?! 

- Gro:wny ai::cn1te1n progr.amu gospuaarezego rząau w1cepre-

I cnier I minister finansów Leszek Balcerowicz udzielll 
wywiadu dziennikarzom .• POLITYKI" Jerzemu Baczyń-
1kiemu I Pa-włowi rarnowskiemu i powiedział m.in.: 

$wają to rbzwodem z rozsądku. Spółdziel- dę ·powiedziawszy, na $DM mieszkają tacy 
nla gospodarzy w zasadzie w wieżowcach sami ludzie jak na innych osiedlach. Tacy, 
śr6dmięjski<:h. czyli na .,Manhattanie" i w którzy wcale nie chcieli być spółdzielcami a 
lcllku okolkznych budynkach. Majątek ten zostali nimi z braku wyboru. Własność u-
był częścią składową Łódzkiej . Spółdzielni rywa się za własną wycieraczką. W .miesz-

I 
„- Nie przewidujemy jakiegoś drastycznego obniżenia kon

sumpcji, a na pewno nie w sto11uqku do tego, co byłoby~ gdy
byśmy nadal zwlekali. Dlaczego jednak mówimy, i.e ten pro
rram Jest łrndny? Otóż, pierwszym sygnałem, że go realizu
jemy {.„) będzie brak pieniędzy w przedsiębiorstwach, w co 
na razie mało .kto wJerzy. Niektóre przedsięblontwa wkrótce I 
st'alll\ wobeo konieczności obniżki kosztów, hamowania płac, a 
nawet przecl · rrożbĄ bankructwa. Nikomu nie udało się wyjśó z 
inflacji bez dokręcenia kurków i pieniędzmi. (".) 

Mleszkaniowej, dopóki grupa mieszkańców kaniu - ślicznie i czysto, w #indach I klat-
„Manbattanu" nie doszła do wniosku, że ·kach. - wstyd pisać . Dodajmy jeszcze spra-
sama poprowadzi interes lepiej I tar>iej. Przy- ' wy niezależne, związane z· śródmiejską .10-
pomnijmy, że wówczas oderwanie się było . kalizacją osiedla. W piwnicach, na piętrach 
aprawą , praco- i czasochłonną. Czy cała siła technicznych, a zwłaszcza na ·'statnich kon-
nrelir.znych pr:iecież działaczy nie poszła w dygnacjacb jest bardzo nieci~!tawle. Nocują '° odrywanie się? Jak na tym rozwodzie tam społeczne kolejki spod ... Jmrentusa" czy 
wy;zli? „Hermesa" itp .. 

1 
męty. Toaleta w pas11żu p"od-

·Rozmawiamy z prezesem Tadeuszem Wit· ziemnym czynna jest do 18• !JÓŻniej trzeba 
kowskim i działaczami: Andrzejem Llpiń- wyskoczyć do wieżowców na „Manhattanie"„. 
akim, Januszllm Błaszczykiem, l!:lzbietą Bi- Nie muszę pisać iaki to ma · woływ na Po-
wan, ~anisławem Gęhocklm i 'DL'acownikiem rządek w blokach. Prawie 70 oroc. „zaso-
:.,t.łdzielnl Wojeiechem Marsałem. Zazna- bów" zostało w środku odmalowanych i, nie-
„.~>ny ·od razu, że lokal zarządu spółdzielni stety, nie bardzo to widać. Zarząd i Rada 
jest nader skromny, w bylej wózkowni. Ot, Nadzorcza wpadli na interesujący pomvsł. 
taka piwniczna izba. Dodajmy - bo ludzie Otóż uruchomiono tam nied'lw!lo oodziem-
są tego ciekawi - że tylko .iwóch członków ne 1?araże, które oddano pod «traz snółki po-
zarządu jest zatrudnionych na etacie w spół- licyjno-detektvwistycznej. Miała już raz o-
dzielni, · nawet wiceprezes działa społecznie. kazje trochę postraszyć banćłe wyrostków. 
Dotrzymano pierwszego waritnku: . w tej Trwają w tej chwili przygotowa,nia, by całą 
spółdzielni nie· ma naprawdę administracyj- SDM Oddać pod opiekę takiej soółk; ludzi 
nych przerostów, Ale tylko orze7. trzy mie- sprawnych i uzbrojonych którzy zag1ądali-
siące zarobki konserwatorów były w tej by w · najciemniejsze zakamarki Będą to 
sp6łdzielni konkurencyjne. A konserwatorzy koszt:v niemałe ale będzie bezpieczniej, czyś-
na ŚDM muszą coś umieć i mieć poczucie cie.i. Istnieje propozycja , by sięgnąć do fun-
obowi'ązku. Mies1kaniec dw11d"l:;estego pię· duszu prewencyjnego PZU. 
tra jest uzależniony od technologii i11k nikt w Bo wysokie koszty kosztami, ~<>dnak staw-
t..odzl i niedopatrzenie tam czegokolwiek ka .eksploatac:vjna niższa na ,Manhattanie" 
grozi katastrofą. z czegoś wynika. Minimalnie z ograniczPnia 

Technologia kosztuje. Mimo to jednak administracji. w dużvm stopniu natomiast z 
stawki eksploatacyjne wchoclzące w skład faktu że sporo różnych niemi'!szk~lnvch no-

- To moze sprzedaż komercyjna mieszkań 
w budynkach, które niebawem spółdzielnia 
b~dzie budować? 

- Mamy 600 członków oczek-ujących · w 
Ićolejce i musimy o nich pamiętać. Od lat 
mówimy .decydentom, że nie 1>tać nas na te
chnologię, dzieki kt6rej powstała Sródmlf!j-
ska Dzielnica Mieszkaniowa. Eksploatacja · 
tych domów - podobno w Europie nikt 
tak wysoko nie mieszka - l·~ży poza na
szymi finansow:Ymi. a także +echniczn:vmi 
możliwościami. Stąd rezygnacja ·W Przyszłoś
ci z tej technologii i planowa:i.e 'lab~dowa
nie osiedla w rejonie Sienkiewicza - Orla 
- Kilińskiego - Mickiewicza normalnymi 
jedenastopiętrowymi blokami, w których lo
kator nie będzie tak uzależniony od tech
nologii. 

- Czy nie macie dosyć chodzenia . ~o!l · 
prąd? Prawdziwy spółdzielczy duch nie mo
że być narzucony, uchwalonv odgórnie„~_ 

- Może w końcu trafi ludziom do prze
konania , że całej sferze mieszli:!!lnictwa gro
z' cofnięcie ostatniej już dota:!ji {do ciepła), 
a wtedy gospodarka każdej soółdzielnl bę
dzie bardziej r.zvtelna. widoczna jak na dło
ni. Optymizm nasz ooarty jest na nadziel ·na 
rachunęk ekonomiczny. 

czynszu są w tej spółdzielni najmniejsze w mieszczeń w:vnajęto komu się <iało . Na SD1\ll 
Łodzi - 250 zł . od metra, przy ~redniej_ łódz- jest kilka sklepów płacących wvższe koszty A. PONIATOW~KA 
,,,,,,,,,,,,,„,„,,,,,,,„,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,„,,,,,,,,,,„,,,„,,,,,,,,,,,,,,,,,,„,,,,.,„„„„„,,,,,,,,„,,,,,,,,,,,,,,,,,„„,~ .. 

. • I 
spec1a~nvm nadzorem 
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I :Pociągi 

(DOKOJilCZENIE ZE STR. 1) 

stępstw Ale widzieli, ze z innych 
przedziałów wysadz~no pasażerów 
z tn•!::ml.. Wracali z budki celnej 
ze znaczn~e lżejszymi bagażami. 

pod 
- Odechciało nam się wszystkie 

go - mówią - Cała ta akcjd 
Pla być niby przeciwko pseudotu
rystom. Ale obraca się przeciw 
wszystkim Polakom. 

st.erków i to z naj .vyższą ni€<Chę
cią. 

tiowodnić, że gdyby riie drastycz-1 
ne decyzje rząau Hansa Modrowa 
to Polacy spustoszy ll·bY sklepy w 

Jerzego Buckiego i je·go kole
gów „zalała krew" kiedy w ma 
łej mieścinie Ilsenburg , 6 km od 
granicy z NRD zobaczyli manifes
tację macha jącą transoarentam • 

- Jeśli któś zna j;;zyk l próbuje 
dyskutować, wzywają policję. Do· 
piero pokazanie zaświadczenia o 
pracy trochę sytuację rozłado

wuje, .Ja rzuciłem te dwie paczki 
pieprzu i l.rzasnąłem drzwiami. W 
ko„t"Ju nie chvlałem go ukraść, tyl 
ko kupić - mówi Witold Pando 
wyjeżdżający do pra ~y w tartaku 
pod Lipski-em . 

. .NaU. '.l'ymczasem od dłuższego Już 
czasu zaobserwować można ~rom I 
ne trudności, z jakimi bory ka ai~ 
gospodarka NRD i· 1•oraz większ• 

- Już w czwartek ilę zaczęło 
- mów' kierownik grupy, która 
wracała pociągiem z Berlina do 
Krakowa - Na peronie ozekalf 
na nas celni<'v z wlPlklml worh 
ml, Na~e' kilol'"ram cukrt• 7.ahle· 
rali, mówiąc , ze my wykupujemy, u 
u nich n1e ma. 

bra„i w zaopatrzeniu, przed• I 
wszystkim na prowincji, Otwarci· 
granic :. łl.FN i Berlinem Zacboi. 
nim spowodowało rwaUowny W) 
woz lowarów I marek wsch1Hln1<'„ . Prerz z pra cują cym i Polakami" 

Było U- dwa tygod·nie temu. 

_ A pnerfoż sa-nl - 1 ~ ti'"'l za- - Co roku j . st takie zaostrzenie 
pras7 ają, bo nie ma kto u olch przed świętami - mówi Leopold 

za granicę. Oblicza się, że oby"'" I 
leli: .dtD wywieźli poAad 3 mlc. 
ma1,k. udyby te pieniądze wróci 
ły <lo NRD, nietrudno wyobrazić 

Grupa prac'owala w Letzlinge~ Mblć. La mpa , kuiro wnik wagonu sy pial-
koło MRgdebnrga . Przvr"odzą rs nego w pociągu od}< ż'.iża lącym w 
no do oracy. a na ~t;ile ~dziE> la W Lipsku E"k's,..,edientki wy}muja nieazielę oarę minut po · Słn-ocy z 

s . J;e skutki. · I 
Włascu::iele antykwariatów, &kle-

dali śnis-lania rn•lożone dernn„ towar z rąk i odkl~daią na oól Dworca Głównego we Wroclawi-11 
stracyjnie .Ne11es OE'•1tsrhland" , kę. Koledze Czesia wa Miaskieg'> do Lipska Ma wolne miejsca, co 
wielkim artykułem o Polakach - wyjęli' czek j> rs,dę . . Qo m iał dwi~ · się ,.nie zdarza. 
szmuglerach. Kie1:.bas,y " 1>Prżędają ~ pp ,;iarę pia, , - Widocznie handl.srze u.słyszeli 

ąq///:'""''''-'"''"'"'''"'',rq;r,,,„„„„,„„,,.„,„,/(//"rr.o-run--~ !~e!~!c~a f~~i i: c~r!~~~::a~. c:~ą no~ 

pów JU·bilerski<:h w rozmow.ie 1 

reporterami staeji t.elewizy jnyc . .r I 
ARO 1 SFB nie ukrywali, ze 81!!.le. - ' 
py ich są przepełnione bardzo ko· 
sztown.)lmi i o cbrakf,erze zabyt· 
kowym przedmiotami przywieziio 

wym roku wszystko powinno wró
cić do normy. 

nymi z NRD. I 
Gazeta lewicowa „Die Wahrhei.t" 

Od soboty kampania prze-ci w ko opubli.kowała artykuł pt. · „Zachod· 
Polaikom J"akby uci<:hła. Organ nioberliński rynek pracy dodatko-

wo obciążony przez przybyszliw ' NSPJ „Neues Deutsrhland" w ko- . 
mentarzu odredak.~y jnym usiłuje NRD". Gazeta pisze, że srednio po 
nawet wyjaśnić, że autorom napa· 15 godi:in w tygodn·iu kilokadzie
. siąt tysięcy obywateli NRD pra 

stliwycb artykułów ·hodz.iło jedy - cuje na czarno w Berlinie zachod· 
nie o polskich handlarzy, którzy nim i w ciągu miesiąca zarabiają 
enerdowskie towary Si:>rzedają . na 
targowisku w Berlinie Zachodnim oni po 450 marek RFN na głowę 
Wyjaśnienie to ni~ niweluje jed Marki te patychmiast z kolei wy 

I 
I 
I mieniają w_ miej.scQ.,Yyr.h kantorach 

nak ujemnych ~kutków. ja)!;.ie kam na walutę v,,schodnioniemiecką 
panla w .,,Neues Deutschland" wy· otrzymując 4,5 tys. marek 'ŃRD 
wołała. Przedstawiciele kHkuty Aby taką sum" zarobić, trzeba si~ I 
sięcznej rzeszy naszych rodaków " 
na stałe zamieszkująrych w NRD u naszych zachodnich sąsiaa6w 
t · d dobrze przez 3 mies;ące napraco
w1er zą, że bardzo często spoty . wać. Interes jest więc dobry. ty·m 
kają się z nieprzy·hylnośeią i w bardziej że w NRD też oezeki.Jio I 
rozmowach prywatnych obywatele ,._ 
NRD, powołując się na publikacłe pensja. 
prasowe, przypisują Polakom de· . 
zorganizację ich życia . kieruje oo<l Zagram.czni obserwatorzy życia 
ich adresem uszczypliwe słowa politycznego 1 gospodarczego w I 
Niewątpliwie duże .zasługi" w NRD w rozmowach nieoficjalnych 
kształtowaniu nieprzyrhylnego spoj przyznają: kampania enerdowskich 
rzenia Niemców na Polaków ma środków przekazu przeciwko Po· 1 

lakom była zasłoni\ dymni\, n ·któ· 
też telewizja zacho~nioberlińska rą kryją się narasta.il\ce truiłnoicl 

Firma Curtis Internation;;.l L.:.:. zaprezentowała w Starej Miłośnie która chwali decyzję władz NRD gospodarcze NRD. 
domki jednorodzinne. budowane w · technologii amerykańskiej, Trzeba o ograniczeniach w tranzycie z 

przyznać, ze prezentują się one bardzo efektownie... Polski oraz dobierająe wyp-owiedz! WOJCIECH GŁUCH 
· CAF - T. Walczak celników enerdowski··h. usiłuje u- MAREK REGEL , . 
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W ubległ.vm roku zaraz po iniwach Pań
.two)Ve Zakłady Zhużowe kuoiły od rolni
ków czterv miliony ton zbóż, w tym roku 
- niero ponad tny mili my, ~ więc o rały 
milion ton mniei O~tatnio dostawy zboża do 
magazvnów nań~lw<'wvch i spółdzielczych 
orawiP nstalv lstnidr obawa, że ood koniec 
roku1 młvnv nrz~~tana mlrć tbnże i zabrak
nit' maki na f'hlP.b . Już teru mc;.vł 'Ile ,o 
t11ln ·· i nolr7PhiP. lmnorfu t2S tvs , ton nszeni
cy. 4 nrr.P1•lp; rolnlrv -ilarno mają, tegoro
cznr nhmv niP hvłv. l!"<>rs•.e .ud uhiedorocz
nych rnsr·'Pl!O 7atem wieś w~trzymuje sir 
ZE" ~ ..... r n~·rfA?ą? 

Sa dwie oodstawnwP nrzvr7.im:Y oowodują
np ten 7R•tói - inflq · ia ora7 ':>rak maszyn 
i nar„,-l,; r1i!ni n1vnh ldńre rolnir·v mn!!libv 
kuni/> · !' .-,ionf„•hp „ ,„ <kRnp 7a •hoże Chc-ąr 

oohu-l1i/> ~k11n . r7ad wnrnw:irl1ił t7w . noży
cz\f'p 7hn7owR ·1w~n~ '"'7Prlowl') -:or7Pdaża 'Z 
odr. , 7on11 """hh na1P7n·~ri."„ A le ·lP.j re1ulta 
tv lak rlofa",i ~li mi?PPnP f) l{nfi ' R Jlstonada 
rto. ni!'któ• vrh n1111któw r:~ ,ie wnlvnal ani 
jeden kwintal nożv n1k nwM(o" d11rna w in
nych orlnr>tnwano iPilvnie ooledvncze orzy-
011-lki cłn~tRW . . 
Pożv nzk~ ma byf> realizow~ne w ciągu 

W dodatku zasady te dla r.z~ści producen
tów zbóż okazały się mało jasne. Kto zaś 
. ,wgryzł" się w rozporządzenie i zrozumiał 
ie ten spostrzegł, że warunki skupu są mało 
korzystne dla producenta. 
Najwięcej uwag budzi punkt rozporządze

nia mówiący, że rolnik, który zgłosi 'lię w 
.. roku przyszłym po należność za oddane teraz 
zboże. otrzyma kwotę obliczom~ według cen 
obowiązujących przed miesiącem od dnia 
zgłoszenia 'lię po swoje pieniądze. Jeśli więc 
1głosi się w GS np, 1 lipca to mu policzą za 
~boże według ceny z 1 czerwca. ćena ta mo
~e być niższa od lipcowej, a to wiązać się 
będzie z oczywista stratą rolnika. 
Większość rolników wypowiadających się 

na temat pożyczki zbożowej iest ?,:dania że 
ii a rno popłynęłoby do magazynów szerszym 
~trumieplem , gdyby dostawcom zagwaranto
wano możliwość zakupu ootrzebnvcb im ma
~zyn rolnlczyrh i Innych środków produkcji. 
Mówią· my oożyc;zamy Pańs.twu zboże oań
stwo oddaje nam w przyszłym roku należ
nosć w postaci maszyn, narzędzi rolniczych 
itp. 

I 

państwo nie może poradzić sobie z tym 
„pasztetem", czyli z realizacją zaległych 
przedpłat samochodowych • 

Tak więc start pożyczki zbożowej był o
późniony, zaś jej warunki •1kazały się ma
ło zachęcające dla producentów zb6ź. Praw
dopodobnie teraz, w grudniu, gdy rozporzą
dzenie w sprawie pożyczki dotarło już do 
gmin I zostało jako tako rozpropagowane, do 
punktów skupu zgłaszać się będzie więcej 
rolnikow ze zbożem niż w 'poprzednim mie
siącu . Zapewne niektórzy potraktuj~ po:iycz· 
kę zbożową zgodnie z intencjami jej organi
zatorów, to jest jako· wyraz poparcia dla 
poczynań rządu. Ilu ich będzie? Zapewne 
niezbyt wielu. Wiadomo bowiem, że na po
życzce interesu się nie zrobi I że pożyczko
dawca raczej będzie musiał do niej dopłacić . 

Tak czy inaczej do końca roku nie kupi 
dę owego brakującego miliona ton zbói. 
Czy w związku z tym nie należałoby zmie
nić warunków pożyczki zbożowl!J na bar
dziej korzystne dla rolników, a JP.J termin pn:e-· 
dłużyć na cały pierwszy kwart1\ł? Jeśli nie po
budzi się skupu. trzeba będzie zboże · Impor
tować, płacąc wielokrotnie więcej niż w 
kraju. W listopadzie na giełdzie w Chicago 
za tonę pszenicy płacono 149 dolarów. Do te
go trzeba jeszcze doliczyć transport przez 
ocean. Poza tym skąd państwo ma wzlą~ te 
dolary? 

I 

I 
I 
1· 
I 
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I 

I 
I 

I 
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Mówij\c o tym, :łe . wzrost cen powinien wyprzedzać wzrost I 
płac, od razu uprzedzam zarzut, że Już dziś wlelq ludziom bra
kuje pieniędzy na życie. Zgoda. Jednak w skali kraju nie od
czuwa się pownechnero rłódu pieniądza. Teraz będzie Inaczej: I 
wiele o5ób odniesie zapewne wrażenie, że stać Ich na 'mniej," że 
mWi~ ograniczyć · spożycie. Dlatego równolegle tworzymy pro
rram adresowanej pomocy społecznej, aby interweniować gd;de I 
będzie to ko~ieczne." 

N
. atomiast I sekretarz KC PZPR Mieczysław Rakowski 

udzielił wywiadu Zygmuntowi Roli z „PERSPEKTYW". 
Oto fragment: , I 

„(„.) moja inicjatywa, zawarta w ośmiu pytaniach 
zgłoszonych w pierwszej części X Plenum, zmiertaJąca do sze-
roJd~go otwarcia ' się parlll, a przedtem jeszcze propozycja zwo- I 
lania . ..okrąrłego stołu„ dowod~I\. że tym razem ,PZPR się nie 
spóźniła. W świetle obecnych· wydarzeń, jakle zachodzą w Euro· 
pie Wschodniej i Sro~)loweJ, przekazanie władzy opązycji było 
posunięciem rozsądnym. Gdybyśmy to my dzlsiaJ mieli -rząd, 
Polska ~byłaby krajem stnjków i demonstracji, naw:et jeśli -kon- I 
łynuowallbyśl'ą.y reformy w stopniu znacznie bardziej ogra-

, nlczonym nit l'Zl\d Maiowleckiego, ' 
P~zę pamiętać, ie . ód l>Ołowy stycznia do końca lipca prze- I 

ciwko. IJlOJen;111 rsĄdowi zo_rganizowa~o w Polsce ponad 500 
s~rajkow, ktorycJt celem było wymuszenie pieniędzy: Polity
czny wybuch w NRD oraz rozwój syt11acji politycznej na Węg- I 
r:aech clostarczaJI\ dowodów potwierdzających Słuszność naszej 
cle~yzjl o 111wołaąiu ..okl'\głego atolu.._ W istocie rzeczy ten 
krok ratował ł•kże PZPR". 

Wno"*eJ sytuacji nowe problemy stają przed ·ruchem So
lidarność. Pisze o tym w ,;TYGODNIKU SOLIDARNOSC" I 
Józef Orzeł stwierdzając m.in.: 

„Ruch koin.ft'etów obywatelskich znajduje ~IQ na roz· 
dro:łu - nie ma decyzJi ny będzie on strukturą pluralistyczną, 
liiehlerarchiczDĄ zdecentralizowaną, poziomą, czy też kierowa· I 
n!I centralnie. ZZ Solidarność ma do wyboru pos\awę roszcze· 

I 

I 
; 

nloWll I reformatorsko-prorynkowi\. D~mokratyc11ne 11artle poll- I 
tynne nie wiedq czy będ:l traktowane przez Scli ;'arność jako 
sojusznik I partner, cay jak rywal I zarazem - ąle ch<'ianll 

. dslecko, OKP nie mo:łe się zdecydowali czym jest. BBWR-em, I 
plarallsiyczntt ~ reprezentacji\ pluralistycznego społec·tclistwa czy 
dele•scJ;t, SoUlfarn.McJ w .,. ... iameMie. (".) , , 

Zwolennicy pierwszej koncepeji opowiadają się za tak sze-
roką koalicją, by motna było zminimalizować w niej udział I 
PZPR. Zwolennicy drugiej są rzecznikami soju~~u Solidarności 
z reformatorskim (?) skrzydłem PZPR. Różnica. wynika z in
nych ocen dojrzałości społeczemtwa. Według pierwszej - nie I 
moina łojśó do pełnej demokracji bez praktykowania demokra-
cji, choćby częściowej Wedle drogiej czas na to jeszcze nie 
nadszedł. Oba najpoważniejsze bloki sił polityczu:vch w Polsce 

1 - Solidarność I PZPR (dla Innych nie ma tu miejsna) muszą 
stanowić koalicję. I musZJł być kierowane centr:'1nie, bo koali-
r.ją elit nie, SI\ zainteresowane". · · · · 

I S
oc,lOlog prof. Aleksander Matejko z uniwersytetu Edmon
ton w Kanadzie •W rozmowie z Leszkiem Będkowskim 
z „PRZEGLĄDU TYGODNIOWEGO" dzieli się swoimi 
przemyśleniami po pol:iycie w kraju: 

1 ,,Pisałem Jut wielokrotnie, :łe Polacy są ludźmi gestu. Na 
przykład na płaszczyźnie politycznej mają skłonność do wyży
wania się w prz.edsięwzięciacb spektakularnych: orzemówienłach. I 
manifestacjach, naboźeiistwach, To jest dobre, o ile pobudza 
do działań. (.„) 

Na Zachodzie panuje kult czynu. Nie chodzi tylko o pienią-

dze. SĄ one oczywiście ważne, ale jako praktyczny miernik suk· I 
oesu, clochody wyznaczaj" pozycję towarzyską. Pewien mój 
kontrahent nie zrobi w swym biznesie· nic ·za darmo, Jedno· I 
c1ełnle przez cały czas, regularnie I bez wytchnienia praruje 
za darmo w swym sborze protestanckim. Kult czynu nie znika 
na żadnej płaszczyźnie." 

M
odny jest temat milicyjny. Oto wyjątki z rozmowy I 
Piotra Grochmalskiego i Aleksandra Ro?enfelda z płk 
Michałem Kułcem, komendantem szkoły MO w Pile w 
;ygodniku „WPROST". I 

„{.") Ja me wyobraźam sobie, aby naine społeczeństwo mogło 
stall się stabilnym, normalnym, rządzj\cym się oewnym ładem 
moralnym, bez uznania nas, milicji, jako organu włą.snego. ( ••• ) 
My bez względn na to, co zrobimy, ciągle słyszymy to samo - I 
ile! Mówi się, te ła władza jest wielki\ szansą dla naszego na
rodu. Miejmy nadzieję, :łe pomoże ona przełam.1ó ten mur od
rradzaJl\cy nas od 1połeczemtwa, ukazując, te traktuje nas ja· I 
ko 1woich funkcjonariuszy, jako część bardzo potrzebnej I waż
nej 1połeeznoścl zawodowej. Gdy uzyskamy takle moralne o
parcie Sl\dzę, te 'odzyskamy dynamizm w . działaniu. Jednak na 
razie stan bezpieczeństwa I porządku w naszym państwie wy· I 
raźnie się pegansa". 

M
trla Bugaj w „ŻYCIU WARSZAWY"' pisze o pobycie 
w Rumunii polskiej delegacji, która dotarła tam mimo 
llechęc! wład:r rumuńskich. 

"Kiedy deteracja polska odwiedziła cmentarz w Bu
kareszcie, na którym spoczywa minister sp~aw zagranicznych 
II Bzecsypospolltej, Józef Beck (zmarły w 1944 r. podczas Inter
nowania), nie zdziwił jej nawet fakt, że na płycie nagrobnej 

I 
n.ie ma ani słowa o tym, iź to był Polak. Poza napisem: „Józef I 
Beck - 1894-1944.., .łedynym znakiem identyfikacyjnym jest 
wyryta na krzytu odznaka lcrlonowa, w której znajduje się 
mały orzełek. „.żyjemy w okresie, kiedy polityka zagraniczna 
ministra Becka oceniana Jest bardziej sprawiedliwie„ - powie- I 
dział przedstawiciel Towarzystwa „Polonia„ J. MaJdeckl. Zapo· 
mnla~y na obcej ziemi grób minlltra, któremu tamtejsze wła-
dze odmawia.li\ nawet 11rawa do identyfikacji, że był Polakiem, I' 
powinien zesta6 przeniesiony do Ojczyzny". 

„SZPILKI" natomiast smętnie i w niezgodzie z wicepremie
rem Balcerowrczem stwierdzają: 

,,Plenlitdse wynaleiU Fenicjanie. Nam aię to jeazcze nie udałoff. 
T-o 

rlw6C'h Mtatnil'h mi o'l iecY te!!o ··~ku - w 
liston11rl7le i l(rurlniu Poinfnr'l111wano o tym 
w qro-lkarh ma~nwo!!O orzeke111 '>ilpnwiednio 
W<'•Pqnłel ale ->anim rMnnr1ą'°17 •nie rnin1s
tra rnlnlrtwa nkr„~1„;„,..P. "ll•a~v •k11n11 ~na
lazło •le w !!młn11rh m;nPłn •noro r111su 
~arnn „„„~nM„..i„„nf!' n"•I . rlatf' fi listopada. 

Z g6ry wiadomo. że rząd, który nie akrep
tuje systemu talonów, asygnąt, czy przed
płat i preferuje gospodarkę rynkową nie 
może się zgodzić z takimi propozyrja.mi. 
Zre.szta - jak obiecywać sprzi:t rolnl<'ZY sko
ro go nie ma w wystarr.zającvr.h lfośria<'h? 
Prz:vjmowanie nrzedołat w zbożu to tak jak 
przyjęcie ongiś przedpłat na samochody. Dziś mENEUSZ KAllPINOWID - - --·-ł l>ZIEN~IK Ł6DZKI nr ~8! (13099)' 
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SPECJALNE ZA!KŁADY 
BARBÓRKOWO-MI~OŁAJKOWE 

-·= ----: -: 
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• najwyższ,e kilkudziesięciomilionowe regula
minowe wygrane pieniężne! ---=· ------------· --------

= -----

• 21 dodatkowych atrakcyjnych Wygranych 
rzeczowych i pieniężnych. 

To wszystko do wygrania w' tych jednych Za- . 
kładach Specjalnych„ 
W losowaniu biorą · udział wszystkie kupony. 
Informacji udzielają i kupony przyjmują wszy
stkie kolektury do 8 GRUDNIA 1989 R. 

Warto i trzeba spróbować szczęścia. 
PP .. Tot!:łi:zator Sµorhwy 

OM w Łodzi 

-

--
:: 
; 

: 

---
- 3873-k : 
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NAJWIĘKSZE Biuro Po- .C" ~:i:-;;: Al'!tll\if~ "''""" .::> 
śrędnictwa „Iskra" METKI I ETYKIETY 
Kupisz sprzedasz 
wszystko. Tel. Ui-64-4 7. druki akcydensowe 

· oraz Inne 
Usługi poligraficzne 

WYKONUJE 

57429 g 
SPRZEDAM dom w sta- TELEWIZORY, magne-

nie surowym zamknię- towidy ku·pno - sprz:e· 
tym - rzemiosło 51-74-90 da~ „Elektronex" . 
wieczorem. 32-48-23. 8837 g 

58475 g SUBSKRYPCJĘ na „Pol- CYN 
ski słownik bioi;t aficz- ' . BtB~~~FILtwn 

-1-· 
11111 ~l'/'I r.,,lll ":I~. 'I : ;. ,..41 

ny" (monumf:ntalne 
'dzieło polskich histo- l.ódź~ ul. Bolesława 13 -···········-- ryków) sprzeda;~ An
tykw'!riat Naukowy, pl SZYBKO, TANIO, 

SOLIDNIE. 
5550:! · 

rEI.,EWlZORY, - wideo 
&ospodarstwo domowe 
- pośrednictwo 57-52-12 

Wolności 10111 tel. 
33"40- 20. 1546 k 

ANTYKWĄRlAT Nruku
wy, ol. Wolnoś.: · 10/11 , --~~.~„-.-.-.--- ~-- -

WSZYSTKO kupisz tel. 'ł3-40-20 kupuJe i 
sprzedasz, pośrednictwo 
51-59-96. 

sprzelfaje wydawnictwa · •.. -··--== 
z różnvch dz1ed11n wie- ==. <f ';':",[".'i· i..7 :;,: 
dzy - stare Książki . ~ ".J~ '..zri_ ?ź.? 
szpargały oraz rrlJrinty · """·· ,..... 
{wierne podobizny rzad-

54109 g 
GRZEJNIKI olejowe ku

pisz sklep pia<: Kościel
ny 8. 60748 g 

ZAMKI błyska wiezne 
sprzedaję 86-20-15. 

kich druków). SPRZEDAM elastil 22. 44 
7547 k 78 t.ucji 6. . . 

SPRZEDAM blachę ocyn · SPRZEDAM overlock -
· kowaną płaską, trape- Praska 11/5. 

60617 g zową oraz tiach6wkę l 60927 g 
TELEWIZOR sprzedam blachy ocynkoW!lnej - SPRZEDAM . magiel 

- kupi~ 51-23-09. Bucz.ka 25 78-85-36 - prasowalnię 42-25-,97 po 
59817 g „Adaldan" 17. 60923 f! 

KSIĘGARNIA Lód, ka ul. 11554 ~ SPRZEDAM tel·ewizor ko-
Ląkowa 19 tel J} 04-12 lorpwy Jowisz . 04 -
sprzedaje wyu2 je· 74-12-52. 
dnostek orga01?aGy J 60898 ~ 
nych .Jbjętycb rejes· HELIOSA sprzedam 
trem 1?0spodark1 naro· HAFTUJĄCY automat 52-27-33 wewn. tn. 
dowe1 oraz ich nume· maszyny stolarskie ku- 60899 i: 
r6w ~tatystycznych . T. pię 34-19-84. KOCIĘTA perskie sprze-
1/2. . 7548_ k 1 1 . -· · ~ ' .tf6~ g, .1;1dat'll' i • Przedświ.V 14 m :„ 

~///////////////////////////H/////J"////ł'"· .,.i;-, :;j)~Vi (od· ft!~~~~:.1;. 
~ ~ HELIOSA sp.rze~dam 
~ USŁUGI POGRZEBOWE ~ . . 87-29-63. 11ns e 

§ Pełen zakres usług, ceny kon- ~ z~;:Z~cta~0 ii~!5a..~k~ 14 
~ kurencyjne. ~ · mo2 ~ 
~ Łódź, Gdańska 57. ~ KR~ sprze:Iam ~1:; 1 ' 
§ Tel. 33-66-46. ~ 
~ 5530-g ~ 
~///./////////////////////////,//////////// 

!PCI 

SPÓŁDZIELNIA PRACY 
„VEGA" 

w Nałęczowie 
OF ER U .JE 

maksymalnie uproszczone sys
temy prowadzenia działalności: 
- handlowej, 
- usługowej, 
- produkcyjnej. 

Przystępującym do nas zapew-
niamy: 

·prowadzenie księgowości, 
roiliczanie z podałk6w, 
ubezpiet!zenie, 

_______ ..... „ 

--== T.i ...... --; / l j~ f /1 /,,..,.--.. ===:e:'·' t •, 

SPRZEDAM gaz 67 
31-99-08 do 15. 

11692 g 
SKODĘ 105L (1983) , opo

ny sprze1fa.m 33-90-14 
11688 ~ 

CHARADĘ (1984) - st>rze
dam lub zamienię na 
nowego 126p 36-57...,1. 

59920 g 

PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO-
. -ąANDLOWO
-USł.UGOWE 

. „SEPET'' 
Spółka z o.o. w ł..odzi, 
ul Starosikawska 8 

~ 

t' ·~ -

nieograniczony dostęp do walut· 
wymienialnych. 

Oferujemy również mługi 

:.: z a t r u d n i~· 
.A zaopatrzeniowców 

· · branży konfekcyJneJ. 
.A krojczych, I 

( 

•, 
•-, 

' ( I 
c 

1 J 
. ( 

w zakresie: 
zabezpieczeń 0 gnioochronnycb boa 
zerii z drewna. wykładzin dywa· 
nowtch. wlę7by dachowej z ma· 
tertał6w łatwo palnych, zasłon, ko· 
. tar i tkanin, 
instalacji elektronicznych syste· 
mów zabezpieczeń antYWłamanio· 
wycb. 

Nałęc(ÓW. ul. Przesmyk 1, tel. 114-138. 
lub I 14 035 
Oddział w Lodzi. ul. Żeromskiego 68 

T'el 32 59 56 w ~odz. 10-16. 
53800-1!' 

.A szwaczki. 
Proponujemy ró'wnież 
pracę w godzinach po· 
południowych w niepeł
nym wymiarze czaąu 

pracy. 
. Zgło$zenia osobiste w 
godz 8-10 i 15-17 w 
siedzibie spółki - Łódź. 
Starosikawska 8 (80 m 
.od skrzyżQwania ulic 
Wojska Polskiego i Ob

. rońcow Westerplatte). 
7424~k ···= .• 1'11:~· ,,„,v„' ''-'"-'"#~///„ "'"-'///H////////////_;/////,,//'/'////////.M. 

~ ' ~ 

~ POLEXIM ,s.A. ·~ 
~ KIERMASZ ·§ 

·sKLDKE 
Importowaną · sprzedamy 

grubość 6,8 mm, 
cena 1.443.000 zł/m3, 

.„ 

i·· : 

1~1:1/0lAfVf 
.. 

!Ił 
-OSZCZEDNOŚĆ SŁÓW.BARWA I RUCH 
- OTO N41SKUTECZNIĘJSZA 

1 eklama · . 

PPB PRO-IMPEX 
Łódź, Ł~i>t, $1ENKIEWIGZA ·3/5 . ~417 tei. .. 33 H ~o~.:~2 ·~oo. w 31g., se&, 325 t PRASA/ 

,; • • • ~ O ' • ' • ' ' M 0 • • : 0 ' ' ul Wersalska 47 /75. 
Tel. 5?·90-61 w . 204. 

11323-g 

SPRZEDAM opony 1126p 
&'7-05-39: • 

5748J' g 
POSZUKUJĘ garażu w 

okol.i-cy Ul. Zj.e)onej. 
Gdańskiej. Listy ·11513 
Biuro Ogłoszeń, Sien
klewk·za ::! /5. 

GINEKOLOlJ.lA ~o-
dziennie 18-19. Kościu
szki 97 K11hasiewicz. -
36-65-65. . 57663 g 

M-4 (Grodzi-e ńska) „ARKA" - Lekarze spe-
sprzeda.m. Listy 11664 cjaliści. '18-15-00. 
Biuro Ogłoszeń Sienkie- 58587 g 
wieza 3/5. · 

SKROMNEGO miesz~tania 
(pokoju) poszukuję 
42~11-47. 

MIESZKANIA 
ję lł6-ll2-68. 

sooeg g 
poszu.ku-

57003 g 
,;LOKAL" - mieszkania. 
nieruchomości po
średnictwo - 51-26-91 . 
Knia.ziewicza 3'6 (12-17) 
M-3, M-4 - sl1:)rz-edam. 

60576 g 

t.L._ TE:Y! A 'i' ·--K /1 43-34-58. 
. 60548 g 

„SIEROTK'\" - oCieka 
nad dziećmi. 32-29-11 . 

11706 g 

Z I\ TRUDNIĘ 
36-41-46 . . 

krojczego 
11638 g 

SZWACZ KJ zatrudnię. -
Wojska Polskiego 10 
(podwórko). 57227 g 

MA TEMATYK~ f?yka. 
Frontr.zak . Nari..wwicza 
C7 a 131/51. 78-71 IO. 
. <fl'29 g 

„CITO" - oogotowie le
karskie. 74-98-56. 

.-9572 g 

CODZIENNIE 

51·27·I:ł 
rElrMED, pogotowie le

karskie, 78-29-46. 

,COR" - pogotowie leka
karzy specjalistów. pie· 
lęgniarki. - 87-01-27. 

.36-46-59. 8635 I{ 

GABINET d~rmatologicz
ny - usuwanie znamion 
skórnych. krioterapia 
Nowomiejska 2 m 28, 
wtorek, czwartek 17-18 

60467 g 

FIZYKOTERAPIA - re
habilitacja. 81~84-08. 

59210 g 
„INTERMED" całodobowe 

- specjaliśc i. 34-10-77. 
59493 g 

m11EGA 33-22-12 Piotr7 
kawska 33. Konsultacje 
suecjalistów. USG ser
ca, innvPh narządów , 
EKG. ma~aż. fizykotera
pia. Wtorek - TTSG ser
ca, mózgu >izieci. . 

117:;3 g 

O~-{TTLTSTA - z!l'toszenia 
81-84-08 f\:limczak. 

A"1ALIZV 
74-24-16 . . 

38374 g 
Gorkiego f7 

53129 g 
18- 19, 
wn,. 

GTNF:Knt .OGTA 
Zernm•kieg·1 27 
MED" 33-12-7.<t 

60~23 . g 

VIDEOFIL:VJOW ANIE -
87-20-94 Głow~cki. 

53796 g 
VIDEOFILYIOW ANIE '

„Eles" 51-03-23. 
5922.4 g 

VIDEOFTL '.lOW ANIE 
81-00-84 Buiner. 

59195 g 
PROFESJONALNE usługi 

video 32-91-57, 32-65-38. 
59632 g 

VIDEOFILMOW ANIE 
„Starlight'' 96-15-61. 

59633 g 
VIDEOFILMOW ANIE. Ję

drzejewski f>l-51-46. 
11755 g 

VIDEOFILMOW ANIE 
51-92~29. 11636 g 

VIDEO FILMOWANIE 
55-51-29. 58175 g 

,JOKER" - magnetowi
dy. llideokasety - wy
pożycza Inia. wymiana. 
36-58•51, l'uwlma 6. 

39089 g 
WYPOZYCZALNIA mag

netowidów, R7-30-66. 
60013 g 

KAG~R 
'-./ 

BIURO TURYSTYKI I PODRÓŻY 
l.ÓDŻ, ul. ZIELONA ·33 

tel. 32-65-52 

ORGANIZUJEMY WYCIECZKI DO: . 
Wiednia 3-dniowe 4-dniowe, 
Berlina Zachodniego 3-dniowe, 
Frankfurtu 5-dniowe. 

WIZUJEMY PASZPORTY. 

· Zapraszamy na wczasy, kolonie i zimo
wiska. .... 
Jtoletance 

57327-g__,.. 

dr EMILII 
AiNDRZEJEWSKIEJ-GO'LEC 

wyrazy głębokiego współczucja z powodu śmier
ci 

. MATKI 
$kladają: 

· WSPOŁPRACOWNICY Z ZAKJ,ADU BO· 
TANIKI I BIOLOGU WYDZIAŁU FAR

MAC.JL 

„ 

DENIM 140Z 
- za złot5w:d • 

·KURANEX 

. Tel. 14-11-77, 

14-13-52 ' 
1i929-g 

'7.FfF/fFFFF/F/,,fFF/.F~ 

WYPOZYCZALNIA mag
netowidów. 74-82-92. 

60394 g 
WYPOŻYCZALNIA mag
n~towidów. 51-42-10 Fi-
lipek. 60036 g 

PAL/SECAM Instaluję, , 
magnetowidy ))rzef!tra
jam. 48-13-37 inż. Pakul
ski. 60037 g 

DEKODERY PAL, video 
- przestrajanie. Gwa
rancja AZP F:lectric. -
57-55-80; 64-17-50. 

52705 g 
TPLEPOGOTOWIE, Sob

czak. 51-20-26. 
7013 g 

TELENAPRAWY. 87-07-92. 
Zawitowski. 58761 g 

KINESKOPY - regenera-
cja. 57-33-00. !59836 g 

MONT Aż roazerii 
8l-46-8CJ. 59559 g 

MONT AZ hoaleril i ood
łćg . 33-40-351 51-46-81. 

5887() g 
~ALUZJE - ceny konku

rencyjne 74-13-17 Garst· 
ka . 6259 · g 

W CTSZANIE. żaltuje . 
Paciorkowski 87-21-18. 

8706 g 
.V"CTSZANTE drzwi . zam
. ki, hlokad'V. zaoinki -
33-69-04, Olszewski. 

11408 g 
UKŁAD.'\ NIE parkietu 

cyklinowanie. lakiero· 
wanie, ~iejko 87-62-34. 

58658 g 
c - -KLINOW !\NIE. !akie· . 

rowanie 4?.-05-59 Ant
czak. 59384 ii 

C" KLINOW ANIE. ukła-
danie mozaiki. 4'!-78-86. 

60243 g 
UK~,ADANTE, cy)tlinowa

nie. laki~!'owanle flle
toksyczne. Rachun1· • :n. 
stvt11t"jom. j7-05-?0 H1 i
man. 57488 I! 

C'' KL!NOWllNTE - wos
kowanie 81-35-21. 

s~s22 g 
8YKLTNOWAN!lt. :akie

rowanle. 86-20-79 . 
60742 g 

~YKLINOW ANIE 43-84-74. 
60056 I! 

PRANIE dywanów, tapi
cerki. 81-91-04 S?it>rrner 

56787 g 
PODCISNIE~IOWE rJra
ńie dywanów, taolcerki. 
52-10-47, B'!Jrowska. 

50586/5058'7 g 
~ZYSZCZENIE wykład~ln. 

dywanów. 57-68-03. 
11632 g 

PRANIE dywanów, my
cie okien. 43-24-18. 

56953 g 
PODCISNIENIOWE czysz

czenie dywan6w, wy
kładzin, tnnlcerki. Ra-
chunki. ,FURS" 
86-41-56. 56459 g 

. MYCIE okien. 48-16-74, 
60431 g 

ŻALUZJE "-- instaluję. 
Stępień. 57-03-21. 

' 56924 g 
LODÓWKI - naprawa -

'36-16-88 Pawłowski. 
55511 g 

PRALKI automatyczne 
Wiatka, Polar - napra
wa. 34-23-03 Kałużny. 

60812 g 
WYKONUJĘ bramy gara
żowe podnoszone. Za
trudnię ślusarzy. Turski 
tel. 78-21-37. 54039 g 

WYKONUJĘ kraty balko-
nowe. Ozimińskl 
51-06-'.18 do 19. 

55900 c 
WYKONUJĘ roboty bu

dowlane ·oraz szklarskie„ 
42-19-74. ' 60519 ą 

KUQIE betonu młotami 
pneumatycznymi. Ł6dż, 
Rokicińska 411. 

58498 g 
126p naprawy u klienta 
także szyby ogrzewąne 
32-44-34, 32-08-09, Jędrze
jewski. 60087 g 

SZYCIE· dzianiny, over
lock. Aleksandrów. Si
korskiego 4/45. 11725 g 

~,,,,./Zr/.'//////.I'''-'/. 

. „ 
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SPóŁKA Z O.O. W ŁODZI 

• oferuje • 

atrakcyJ.fJ zahawki pochudze· 
nia za~ranicznegu! 

Zapraszr.my do nas?ego rnlonu, 
ŁDK, ul. Traugutta 18, tel. 
33-99-02 luh 33-98-00 w. 2os; 
209. 

3672-!< 
• .,,. - ..,, - - .,,,,, ...,, ...,, - ...,, - - ....,...__ '""""" ..,--._, - - w 

t """ V"' '"' "' • - -. - - -, ... .... • -.. ~ .... .- .... „ Ą ; · 

MYCIE okien 84-6~-73. -
Masierek. 60505 .g 

F": <lPOR'l'OW" 7.es,..ćł 
muzYr7.n" - o'-słt,ga 
!Tnprez. ~5 · 3~-51 

60538 g 

$LUBY in-ie uroczystości 
' - nowy ''iałv mercedes. 
52-19-24. Stanisław. 

57157 g 

DUŻY sklep w centrum 
Krakowa - ooszulrnje 
dostawców atrakcyjnych 
towarów. .'4>-100" Suó1-
ka z o.o„ l{.rąków, tel. 
66-19-15. 7133 k 

SWIĘT„ \1ikołaj p'.)lcc~. 
usługi. 3>99-48. 

WYKONAM: , remonty, 

BIURO 
lians" 
m, 11. 

0::73 'g 

rłumacz.Y . .'1.
Nal:'utowicza 32 

53189 g 

tyn'ki; Sorz::<1~m beto
niarkę 220 V' WBtln'l 
TVC Neptun. naiwozie 
126„ tts•kodzon" .Te7.ior
na 20 A. f"l929 g 

$C1NAHIL. ' l;:arc::owani: 
drzew. 7.:-23-38 Koło· 
dziejczyk. 58354 g ' 

--. 

~ (ELEKTROBIT) 

. . SP. l O.O, • 
ZŁOTO, srebro - przerób 

i napr·awa biżuterii. -
Krótkie terminy. konku
rencyjne . ~en.v Strzd- , 
czyka 19, tel. 84-01 ·80 . 
Charchut. 48519 g 

-

UKt.ADY- wyde?h ,we-. -
Judyma 20 o04liJ g 

CYK!:..INOWANlE.. Jani
czek. 36-12-H. :>&413 g 

DEKODERY PAL . Sw.a 
towid" 33-•i2-93. 

OFERUJE: 
NAJTA$8ZZ WKRAIU 
7.l':!';TAWYTELEWIZ31 $ĄTELIUa•s.J 
l.HUYWIOl rA l.f'& I %'9I011nw1:. 
Ił tM . AllTJłA„OPltoOD• 
WtELOSAT&LfTAaiC 
~ 51ł.OWl'lllSIEM 1?00 DM 

TELEWIZORY I •AGNETOWlDY 

ZAPRASZAMY 
aT„too osTaowtr::c &w. 

UL . WARTNBKIEGO :u 
TSLEf'ON He-34 
T11iL&xe1aa,'7 &BIT PL 

P l'{Z~D.31.i.t.JI ORS I W O 
BUDOW·NICTWA 
PRZEMYSŁOWEGO 

„Chemobudowa - Łódź„ 
dysponuje 

wolnymi mocami przerobo'Wy
mi w blacharni. Przyjmiemy 
do wykonania rohoty z mate-

riałów powierzonych. 
Informacje tel. 52-99-90 wewn. 
304. . 

3624·-k 
pp ' 

~ • c , 
' ( , 

11111111111111111111111111111111111111111111111111e11 muu. 

I TASME ELASTYCZNA ' ·= ~ E o szerokośc:ach od 25 do 100 mm _: 

=== OF~RUJE 3 
ZAKŁAD PASMANTERYJNY S 

S 93·424 .l.ódź, ul. Starorudzka 52. $ 
= , tel. 84-62-49. S 
3 ~ :S Przyjmujemy zamówienia na rGk l9!HI : 
: na metki i wszywki tkane, wielokolo j 
: rowe o szerokości do 611 mm. -= 11189-g = łllllllllllll11111111111111111111111 I I I I I I I I li I I I li I llU 11111 -

PRZ~DSIĘBIORSTW O 
ZAGRA'NICZNE 

„ALEXIS" 

OFERUJE DO SPRZEDAŻY: 
~ artykułów wyposażenia mieszkań oraz upomin- ~ 
~ d s: . ~ ków gwia1dkowych pocho zenia zagran~cznego. ~ 
~ h . • d • s: 

z głębokim talem zawiadamiamy, te w dniu 
lł listopada . 1989 r • . zginęła śmiercią tragiczną 

WKŁADY BARKOWE 

- PODUSZKI 

• dzianinę welurową (bogata 
gama kolorów), 

.... , · Do natyc m1asto.weJ sprze azy: ~ 
§ dywan1 i wykładzin1 dywanowe, ' ~ 
~ gluura I terakota, S: 
~ radlr1odtwar1acze samochodowe. l głośniki sa.mocbodowe, · ~ 
~ radinmal(netofnny, ~ 
~ walkman1 I głośniki do walkmanów, S: 
~ UWAGA! · · · · § 
~ Sprzedaż za tlntówkl pn cenach hurtowych Zapraszamy § § do Bali c;portoweJ, al Polłtechnl!d. 1• piętro. § 
~ Czynne do 19.12.1989 r. codziennie 10-18, ' w soboty do § 
S: godz 15. ~ 
~ 8754-g ~ 
U/././/'/H././././/./////////././/////./,,1'7/.///./LQ/.//././//./,,,IT./././././/,././b''././A 

ZOFIA KOMAR 
pielęgniarka oddziałowa oddziału ~blrurglczne
go, . wleloletnla I ceniona pracownica Szpital~ 
•nt. J. Korczak;. w l.ollzl. Pozostanie w naszeJ 
pamięci jako szlachetny Człowiek. wzorowy · 

pracownik I najlepsza Koletanka. 

Rodzinie Zmarłej wyrasy najgłębszego współ-
czucia składają: 

DYREKCJA POLSKIE TOWAR'l:YSTWO 
PIELĘONIARSKIE, ZWIĄZEK ZAWO· 
DOWY PRAC . SPEC.J. ZOZ MATKI 
t DZIECKA, NSZ7 „SOLIDARNOSC" 

I WSPOŁPRACOWNICY. 
717ł-k 

w ciągłej sprzedaży. 

· Tel. 16-45-78 

Zgien:, Piątkowska 26: 
11152-g 

Ulll.1'1-'-''-'-'-''-'-'-'-'"A 1 

• tkaninę styl. impregnowanP, 
• taśmę suwakową z metra, 
• taśmę kaletniczą nuśną, 
• przewody elektryczne. 

Informacje pod nr tel. 48-84-80 
(96), telex 884858 alex pl. 

3876-k 
a-..1 ... :::rass.cww2 

DZIENN~ ŁODZKJ nr 282 (130991) I 

•• 



• 
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Zaobserwowane podcLas trau· 
··" '•' ' ourad ~ej1uuw ycn; fll< 

w wicemarszałek \\ 1t'IOk1·0Lu1c. 
i;iodute z 1·eg ulamrnem ob1·„c . 
v1·zerywa zbyl. długie wysLąp1e 
uia po~dskie prośba o skr.i.•,a · 
nie wywodow . l:<:fekL zawsze .en 
sam - up.unuiany po~el CZ) la 
ualej bez skrótów, bez skondeo· 
s11wan1a, to co nu w no•aLkaeh, 
tylko uuio szybciej. 

I wszystko płynie, jak w ;;La
rej góralskie.i piosence: "Hej by· 
stra woda. bystra ... ". 

Według Hieronima Urzeszk.i z 
wrocławskiego tvg„11..lrul!.a ,Sp1 a· 
wy i Ludzie" iedynym kryte· 
rium lewicowości iest odpow1..,az 
na pytanie: Czv boisz się ma~1" 
Twardy to orzech do -g rviienia 
bo kto dziś nie bOJ się mas?'· 

Kifia .dni temu na push'j .a
dz!e kiosku „z preoumeralą" 
napneciwko pałacyku ZSMP w 
Lodzi widzieliśmy duży czer..,o
ny napis: „g._." - w pełn•m 
brzmieniu. Doceniamy samok•Y· 
tykę, ale sądzimy, że ze wzgl«:· 
du na dzieci „Ruch" mógłby 
pr:&edstawiaó swoją ofertę w 
sposób mniej brutalny.„ 

Naklejka na windzie wieżow
ca przy Ul. Bartoka w Łodr.1 
„Uwaga! Przed wejśc•em 
sprawdź czy za drzwiami jest 
kabina". , 

Gdyby nie było, należy PÓt~ć 
do dozorcy Po spadochron? . 

W jednej s ostatnich tele>\<1· 
zyjnych „Panoram dnia" >ło· 
!lziutka, egzaltowana w mysli 1 

słowie Zdzisława Guca użyła 
sformułowania: „jubileusz sr<! .11 · 
nego 25 lecia". 

I Jak Lu nie wierzyć ponl.~ 
kadłu, Iż mowa jesl srebrem, a 
milczenie zlotem. 

. 
z popołudniowej ł61.ł7„ 

kiej gazety dowiedzieliśmy się 
wczoraj że w finale turni~iu 
„Masters" sp0tkają sie Boris 
Becker i Stefan Edberg W p O· 
r a n n y m „DŁ" zamieściliś r,y 
tego samego · dnia wynik t':'l!o 
spotkania. 

Po południu informacje :to· 
~ierają wolniej? 

Smlefemy się c siebie: wc1;0 
raj na pierwszej sLronle zam•<' 
soiliśm, zdJeclP s podpisem ęl1.1· 
szącym. ie szczl"cińska „Gryf•a'' 
p rod ·u k u Je dziennie 70 ton 
s I e d z ; a solonego. 
Będzie to z pewnością naJ· 

wlększv śledł. 4wiata a do •C!!'O 
jeszczr nie złowiony. tylko w'• 
11rodukowany.„ 

Przez. dwa tygodnie trwała 
zbiórka darów w Przedszkolu 
nr 144 przy ul. Olimpijskiej 6 . 

. '< . Akcji patronowała p. Jadwiga 
1 Frycie. a pomagali rodzice dzie

ci. Zebrano 3 wo-kl zabawek i 1 
• ~ karto•y książek. Piotrek Mło-

dzian ofiarował swoje autkl na 
t , peda~) Wczoraj wszystkie dary 
i, przekazano do magazynów ZD 
) i'KP~ Łódż:Sród inieście. Paczki 
' przewiózł swym żukiem ojciec 
( dzit>wrzynki uczęszczającej do 

.> 1 tego przedszkola - Andrzej Je
,, dyna.k, 

Delegacja klasy l Zespołu Szkół Bu· 
dowlano-Geodezy jnycłl (ul. Skrzy
dlata 15) w składzie: Anna Baza
lik, Mariola Juszczak, Agnieszka 
Pancer orzfkazala do r<'-dakdi ze-

Na każdej sesji Rady Narodo
wej Miasta Łodzi radni lFłasza
ią interpelacje w różnyLh spra 
wach. Z informacji, jakie uzyska 

brane wśród koleżanek I kolegów 
książki i zabawki 

Po raz 6.-;my w naszej akcji u
czestniczy młod.zież Szkoły Podsta · 
wowej nr 28: Zbiórkę zorganiizo
wały. spółdzielnia uczniowska 1 
koło PCK pod patro'latem opi~k u
nek Wiesławy Koźlik i Ewy Kar• 
piak. Kilka worków odzieży. zaba
wek i książek dostarczono bezpo
średnio do PKPS. 

W Zespofo Szkół Odzieżowych nr 

Z (ul Naruszewicza 35) młodzież 
pod patronatem prof. Szczepańskiej 
zebrała kilka paczek książek i za
ba wek„ Przyniosły je do redakcji 
Renata 1'urlińska l Ewa Osłrow
ska. 

Bezpośredni<> do ZD PKPS Sród
mieście dostarczyli odzież pracow
niey Izby Skarbowej - pionu cen 
(al. Mickiewicza 20), za•bawki . 
od-z:ież I gry - państwo Barbara 
Ryszard Dębiccy. Zakłady „Dresso'', 
„Marko" i „Telimena" przekazały 
reklamówki i plastykowe worki 
do opakowania da·rów. 
Spółdzielnia PSS „Społem" hur

townia przy ul. ruwlma 95, w 
której PKPS zakupił słodycze za 
ponad 1 mln zł na naszą imprezę 
noworoczną, zrezygnowała z marży . 

·która wyniosła 338 tys. zł. Od 
Samorządu Mieszkańców nr 8 (ul. 

Narutowicza 93b) otrzymaliśmy 
odzież. 

Wszystkim dziękn;iemy. Dalsze 
dary przyjmujemy codziennie, z 
wyjątkiem sobót, w sekretarla~le 
„Dłl'. Sienkiewicza 9, w godz. 

10-15.36 Przed przekazaniem wię
kszej Ilości paczek prosimy o kon-
takt telefoniczny: 37-17-47 lub 
36-45-85. (kas.) 

Na zdjęciu: dzieci z Przedszkola 
nr 144 z zebranymi darami. 

Fot.: A. W ACH 

liśmy w Wydziale Organizacyjno- ny A. Rolka interpelował w spra· 
-Prawnym Urzędu Miasta Łodzi wie zatruwania środowiska orze! 

Nowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Łodzi 

Od kilku miesięcy Biuro Projektowania I Programowania Rozwoju 
m. t.odz! pracuje nad nowym planem ogólnym zagospodarowania prze
strzennego m. l.odzl. Jeszcze w 1rudnlu orzedstawl prezydentowi ogól
ne jego założenia. 

Nie oznacza to. te stary plan Idzie na makulaturę. Oprócz tego, że 
będzie obowiązywał do chwili zatwierdzenia nowego . przez radę. wie
le propozycji, które ·niesie zostanie zachowanych. Nalety się jednak 
spodziewać kilku nowości w związku ze zmianami społeczno-&QSPO
darczymi w kraju. 

Zmiany dotyczyć ł!ędą na pewno peryterll miasta, nastąplłJ bowiem 
zmiany granic. Więcej aniżeli do tej pory terenów przeznaczv się 
pod budownictwo jednorodzinne. Zmienione zostanl\ proporcje l~oś
ciowe pomiędzy terenami . pod budownictwo wieloroddnne i jedno
rodzinne. 

(ap) 

Gdy znaczki nie / mieszczą się na kopercie ••• 

Ze z.nacznymi w tym roku pod
wyżkami taryf pocztowych (obec
ne obowiązują od l tlstopada br) 
nie nadąża Wytwórnia Papierów 
Wartościowych - nominały dru
kowanych przez nią znaczków nie 
przystają do dzisiejszych opłai za 
listy (zwłaszcza za.graniczne), co 
jest kłopotliwe - przede wszyst
kim - dla klientów. a także dla 
poczty. Nominały dostępnych zna· 
czków są czę5to ta.k małe, te 
wszystkie znacz.kl nie mieszczą 
się na kopertach. 

działu Usług Pocztowych w Dy
rekcji Wojewódzkiej PPTl' w l.o
dzl, Czesław Ciesielski - do EMzi 
dotarły jut pierwsze, niewielkie 
partie znaczków o wytszych no
minałach, a zapowiada się, te w 
tych dniach będzie 1cll więcej. 

wynika. że od pow 'edz1 na 1uterpe- <a kłady ,Polomt w Łodzi Po- Już pod koniec sierpnia w u 
lacje radnych są w orzew8?ającej informowano radnego że w 1991 r. rzędach pocztowych woj. ł6dzkie· 

Dowiedzieliśmy się też 'przy oka
zji. że przedruk zna··zk6w o niż
szych nominałach Jest nieopłacalny 
- kosztuje to więcej nit dMJk no· 
wych Wzorem nlekt6rych oa6stw 
myśli się natomiast o ewentual
nym drukowaniu znaczk6111 bez 
nominału. ale z oozostawl•mym 
miejscem na wpisanie wv,._11ton§cl 

części pozytywne. Bywają wszak nastąpi likwidacja tego zakładu go trzeba było więc Wpt'OWadzil-w KILKU ZDANIACH że wypadki że 11dny po ra, dru który zostanie ' przenies1onv do pieczętowanie listów zagranicz 
gi zmuszony jest skłddać ill'erpe dzielnicy przemysłowei Dąbrowa nych miast naklejania na nie ład 

opłaty. UJll) 

lacje w tej -same1 sp•awie, gdyż W wyniku mte·pelacj1 radnego nych (niektórzy twierdzą. że naj .... NA KIERMASZ MINI-MA nie uzyskał odpowiedzi która by A. Gałeckiego, który domag11ł się piękniejszych w świecie). ale dz•' 
LARSTWA Anny Piotrowskiej l!O zadowalała. lainstalowania tiodatkoWVLb apa• nieprzydatnych, rodzimych znacz i Jadwigi Zalopiansklej zaprasza W piel wszym •·oku X l!.adencJi ratów telefonicznych na dworcu ków \) niewielkich nomfoałacb dziś, w godz 16 17 :lO, DDK Łódź (od 19 ·zerwca t:ł88 r do 26 •zerw- kolejowym f.ód7 Chojny, p1zyrze- Wiadomo ju<i że nie wszystkilT' 
U6rna (ul S1e<llecka l) . Można bę ca 1989 r .) radni Radv Na1udowej czono że aparat:v typu AWS zain· klientom z:mlana ta przyp.i<iła d• dzie tanio !wpić mini-obrazy i kar Miasta Łodzi zgł•·~ili Jgółem 173 stalowane zastana tam jeszczE w gustu ale warto 0 'llej wl€ritlel' 
ty świąteczne. interpelacje - o 43 Nięce1 aniże- tvm roku Pozvtvwnie zała1w1ono zwłaszcza że zbliżają się święta ..,. OSRODEK TEATRALNY t.DK li w analogicznvm okresie IX ka - interpelację rad.1e~o M. Kaesiaka Bożego Narodzenia. Nowy Rok · 
(ul. Traugutta 18) przyjmuje dziś dencji świadczy to dobrze o ak- w sprawie orzyspieszema urucho- wielu z nas chwyci !lł pióro by 
w godz 16- 18, zapisy do teatru tywności ra'.lnych ale czy zawsze mienia komunlk„„ji tramw11iowej skreślić pozdrowienia dla zna jo
pantomimy . Chętni oroszeni są ) interoelacja >dnosi poządanv sku- na ul Puszkina na osiedlu Wi- mych przyjaciół I kMwnvch za 
osobiste zgłosząnie się w ŁDK tek? Niestety nie zawsze dzew-WsC'hód - oudowa linii tram granicą. Nie bądtmy w•ęc rasl<o 
(s. 311 . rn p.). Bliższe informaci<· I tak na przvkład radna J. wa!owej wvkonAna zostanie do czenl jeśli na naszy~h .is~a·'l za · _ tel 33_65_36. Leeb-Skubiń~ka interpeluw„ła w końca tego -oku Druga interpela- miast małych (niekiedy) tłzH!ł 

.... t.DK ZAPRASZA ROWNIEZ ~prawie zmiany orzystankó\\< tram - cja tego radnel(n dotyczyła budo- sztuki znajdzie- się dopuszczo.oy · · · waJ'ów linii' ,6" 1· .,11 ·· ora·, •·ur- y szkoł:v podsta•"owei na osiedlu 

Awarie 
ciepłociągów 

Przez całl\ dobę marzli ostatnio 
mieszkańcy 7 domów studenrkich 
na osiedlu akademickim przy ul. 
Lumumby. Na skutek awarii cie
nłOC'll\gu trzeba było WYłl\CZYl' tu 
doptyw ciepła. Awaria została już 
usunięta. 

osoby obdarzone zdolnosc1am1 wo " · · ~ przez przepisy . międz.,.na'ł\dowy kal ny ml. do •espołu chóralneg. sowania autobusów MPK :inii .,A" Olechów Jak poinformował wyko· t k t . t w .czoraj w połudnl'e - jak· nas ~ 72" · · KBO J d k ' pros o ą ny Jasnoczerwony s em- k 1 ta jl Za . Collegium Music:um" Przy ję.?iB . w ~eionie pl ~iepn.-lległo- nawca Ł „ e vn a pierwszy pel z napisem „POLSKA. Talt" ooinformował szef e sp oa c -do zes!>OłU odbywają ~ię w pon ie ści. W odpowiedzi dy1 ek:cja MPK segment oawllonu szkolnego (18 percue {opłata pobrana). Opłata kładu Sieci Cieplnej lot. S\aDlslaw działki , wtorki i czwartki, w godz .;twierdziła . ie zmiana przystPnk:ów pomieszczeń do nauki) oddan) miał zł". Wasiak _ nie było na ~7.rreśrie . 
18 .30 _20 .30. w Ośrodku Muzycz tramwajowy~h i 1-urs0wania auto- być jeszcze w f.vm roku. ale z B ć . 

1 
ś 

1 
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