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Ro~poczynające się 5 bm. w Warszawie obrady III Kongresu Nauki Polskiej były wczoraj tematem konferencji prasowej z udziałem dziennikarzy polskich i zagra.nicznych. ,

przy KC KPZR
Delegacja PZPR na XXVII Zjazd
KPZR z Wojciechem Jaruzelskim
dziś Akadena czele odwiedz.iła
KC
mię Nauk Społecmych przy
•
.
KPZR.

I

alę

1ekretan KC PZPR

z kierownictwem i

„~,......-.u-.-

XX VII Zjazd KPZR kontynuuje obrady

do Warszawy
' Premier Zbiginiew Messner wchoskład delegacji PZPR na
xxvn Zjazd KPZR 3 bm. w
wieczor.nych p0wrócił
1<>dzinach
do Warszawy.
dzący w

(PAP)

roz
W

Głównym tematem obrad Prezydium Komitetu Wykonawczego ~PZZ 3 bm. było opublikowane ostatnio w prasie rozporząwymiaru
dzenie Rady Ml.n!str6w w sprawie podwyższonego
Ponadto
czasu pracy niektórych zakładów w latach 1986-00.
do
Prezydium z11znajomiło się ze skierowanym niedawno
Sejmu projektem ustawy o zakładowych funduszach socjalnym
! mieszkaniowym.
Prezydium oodtrzvmało generaljaki!'
nie ne,l!atvwne stanowisko,
zajął
pr.zed niespełna mfes1acem
Komlt.e\ Wvkonawczy OPZZ woec 1>rojektu rozJ)Orzadzenia urno•
iJlwiaface.1ro wvdlużeni~ C'z:Uu rira-

NIEAPETYCZNE„. TAPETY

KSIĘGA

REKOROOW
BUE REKORDY

rekordów Gu-

fo nps~a" nie tylko notuje wszel-

ki!' niekonwencjonalne. acz nie
szkodzące zdrowiu i życiu czło
wieka, rekordy ~wiatowe. Otó:t
pobiła
się, :i" sama
okazało
właśnie własny rekord,
Otóż w 1985 r. sprzf'dano na
51 millonow
ponad
łwiecie
niti
egzemplarzy tej ksiąźki,
najnowsze
tylko zawierającej
·rekordy, od których roi 1lę - w eałeJ
dzięki tej ksiedze
prA•ie światowej.
80hl\.
nic byliby
\Vydawcv
,;dyby przv tej okazji rekordu
n"kladu nie podali, ŻP PftZP.m.
11larz" uloionl' .it'den na drne:im
przewyźs7.a.fa Everest 114 nzy ·

NISKI POZIOM wrnnzY
Prawie 1/3 siedemnastoletnich
AmP.ryka.nów nic wlr kto był
w a wojnie
wroitlem ~ USA
iwiatowej Nic potrafi~ oni również znaleźć na manie W, Brytanii, RFN I Franr.ji Przyznał
to minister oświatv USA William BPnnett, pnila.iąr wsti:pne
danr '1iPflawnrl!'o badania onziO· ·
mu w ; etłzv unnińw amerykań
on rów
skir.h T'oil,formnwal
nił'ź. ·i,p polowa 'ankietowanych
IH'zniow niP była w ,tanie wynr'lywórlri•w

l11srni<"• • rh

7

krajń"-'

~o

koalicji antyhitle-

rowskiej.
_.,,.
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Tezy referatu podajemy na str

ciąg

na str.

ogłoszono werdykt jury
Przeglądu Pias nki Aktor~:~icj
\y kt • j
J lP4C'Z
ucła
we
młodych
uczestniczyło blisko 100
aktorek i aktorów z całej Polski.
przyznano stunagrodę
Główną
dentowi Wydziału Aktorskiego Pań

bm.

ru,

stwowej Wyższej Szkoły Filmowej
w
Teatralnej
i
Telewizyjnej
Wojciechowi Walasikowi.
Łodzi nagrodę speOtrzymał on także
cjalną Polsk iej Agencji Artystycznej „Pagart": 7-dniową p odróż artystyczną do Paryza.

Z:niana szef~
dyplomacji Libii
atakują

W Libii og~zono w

Szwajcaria

Katastrofa
samolotowa
W poniedziałek ra.no. wkrótce pi0
starcie z lotniska w Bernie rozbił się prywatny. dwusilnikowy samGlot „Cessna". n.a którego pokła
dzie znajdowało się 8 ooób, wszy-stkie zginęły w wypadku.
t><>dKatastrofa wydarzyła się
czas bu.ny śniei.nej

przegląnu

Laureaci

2)

ponledzi łek, że najwyższy org.a.n iutawodawczy tego kraju - Pownechny
Kon(ra Ludowy wyl>ral na st.now!sko sekretarza ds. biura ł~cz
ności zagranicz.nej rministra spra.w
zagranicz.nych) Kamila Hau.na 11·Maghura, który przejął t• funkcję p. Ali Abd At-Trlklm.
libijska peinformoRozglo9nia
wała również o zmianach na kil&ta.nowiskach rządo
ku .Lnnych
wvch.

P~lmego

częla &ię dys!rnsja
Następnie roz
nad referatem.
owocPozdrowienia i życzenia
zjazdu
nych obrad uc zestnikom
przeprzekazali w Poniedziałek
Szwecji czci pamięć wielki ego przywódcy,
Społeczeństwo
wodniczący dele gacji komunistycz·
Olofa Palmego. Pierwszy powszedni dzień oo brutalnym zanych i roootniczych partii Nikaramordowaniu oremiera Szwecji na centralnej ulicy Sztokholtakże
gui. Urugwaju. Grecji. a
mu, rozpoczął się w większości zakładów pracy minutą ciszy.
przedstawiciel ~frykańskiego Kongresu Narodowe go Południowej Afryki.
Na zakończenie pcnledziałkowycb
Ocenia się, że nigdy dotychczas glaszania tego co już spontaniczpowołali komisję
obrad delegaci
Szwecji tak wiele nie stało się faktem.
historii
która rozpatrzy poprawki i propo- w
Mimo wielu spekulacji i tysięcy
do oroiektów ludzi nie demonstrowalo ws.pó!me
zycje uzupełni e1i
wskazówek od ludności. które spogłównych kierunków J!D~oodarc1ego żałoby I żalu jak po śmierci Oto
na wet zablokowanie tewodowały
i społecznego ro zwoju Związku Ra- fa Palmego. W obliczu faktyc :neJ
od pierwszych chwil po lefonów w Komendzie Wojewódzżałoby
dzieckiego.
zabójstwie, rząd szwedzki uznał . kiej Policji w Sztokholmie, tajemnica śmierci szwedz.kiego premieże nie ma potrzeby formalnego ora pozostaje nadal nie wyjaśnio
na. Policja ma jedynie kule wystrzelone w kierunku szwedzkiego
premiera i jego żony. które w~ka
zuią, że zarówno broń, jak l 1.1municja były obcego pochodzen;a.
Jn.ypuszczalnie wyprodukowane w
Stanach Zjednoczonych.

wyk~rzvsta11.1e

pełne

Ol~fa

4.

(:twi::rpr
~z:iw
nor aJne;:;
dtono. te te,l!o rod.t.aju d~cyij~ iile
sprzyjają myśleniu o innych, intensywnych metodach zwiększania
(Dalszy

Bernard
badacs
Brytyjski
Grabb obwinia psychologów eaświata o „niekompetentłec:o
no.~ć". Naukowcy, skarży się, zalecają wyklejanie pokojów żół
lub Jasnopomarańczo
tawymi
wymi tapetami. Kolory te Pomagają w zachowaniu doskona.
lego nastroju w naszych wypeł
nionych nerwowymi przeciąże
niami r.zasach. Jednakże biczem
naszych dni - twierdzi Grabb
- sa nie tyle stresy. ile„. nadmierne jedzenie i nadwaga. Abv
być zdrowym trzeba mniej jeść
- radzi lekarz. Wcale przy tym
nie trzeba zajmować się sportem lub stosować dietę. Prościej
jest wykleić ścianv jadalni tazielonym
petami o kolorach
lub ciemnoniebiet<1kim. a apetyt
zniknie i dobra !inia jest zapewnil>na - mówi Grabb.

nia „Głów·nych kierunkbw roi.wogos])Oda.rczego i sp0łecznego
ju
ZSRR na lata 1986-199() i n~ okres
do 2000 r. Obszerny referat Poświęcony tym zagad.n ieniom przedstawił czło.nek Biura Polityci.nego
KC KPZR. przewodniczący Rady
Ministrów ZSRR Nikołaj Ryżlcov.·.
Radz!eeki premier Podsumował
wyniki goo])Odarcze ostatnich rat.
orzeanali.zował czynniiki, które ne·
gatywnie wolynęły na tempo rozwoju gospodarki narodowej, omówH
- zawa.rte w proje-kcie „Glównyeh
kieru.nków" - propozycje KPZR
przeLmierzające do i ·r untowneg
obrażenia i cłęboklei pnel>Jłd<>WY
gospoda.rk.i Związku Radzieeiliego
które zamierza się wcielić w życie
w ciągu najbliższych 15 lat.

cy. Uznano za niecelowe administracvine przedłużanie czasu pracy zwłaszcza tam. ,l!dzie warunki
iaopatrzeniowe f koo1>eracyjne '1-

nlemożllwiaJa

pam1ec

C:lCI

ooniedzlalek l>O Jednodniowej przerwie, XXVII Zje.zd
Partii
Komunistycz.nej
Związku Radzieckiego wz.nowił obrady w Pałacu Zjazdów n•
Kremlu.
Delegaci przeszli do kolejnego
punktu oorządku obrad - omawia-

tankowce

zywa do sz o en1•
ko e o ko • t
Norweski atatei: do przewo:i.u
chemikaliów „Bow Fighter" -o wyporn<l&ci 35 tyai.ęcy ton. 108'tał zaatakowany -prze.a u.moloty 1rańside
w Zatoce Perskiej. w l>Ołowie drogi między Oma.nem i Arabia Sau•
dyjsk•. Według łnform1ej! iiochodzących od armatora norweskiego,
wy,i:>ełniony aurowc1ml ehemlcznymi 1tatek zmieruł 1 Arab!.! Saudyjskiej do. JaponH. Po llit•ku, na
1tatku wybuchł 1)ożar, który 22-osobowa załoga zdołała ugasić.
Wcześniej w niedzielę lotnictwo
uatakowało turecki ta.n-

irańskie

Bohaterka „Powrotu do .Edenu"
rzy y d Po
'

SzwP.cji
• „

•

Prezydium Komitetu Wykonawczego OPZZ
oprzedłuien iu

mienił-

Przedyskutowano też tezy kongrew kilku
sowe, roz.powszechnione
w środ<r
tysiącach egzemplarzy
wisku naukowym, a ta·kże oublikowane w prasie. Kongres będ zi e
miał charakter ściśle rohO<'zy, pracować bę-Oz i e bez udziału gości zagranicznych bElll komitetu honorowego. Jego obradv będą orowadz i!y do podjęcia uchwały określaja
cc-j zadania nauki w kraju na nailat przeło
1'5-20 lat bl iższe
mu XX i XXI wieku. Jednym z
istotnych zamierzeń związanych 7
kongresem iest oróba stworzen ia
mecha·nizmu r,;ta!ej oceny realizacji iego uchwał.

Społeczeństwo

powrócił

I

~

~M"'I-

komitetu organiprezes PAN
ut.cyjne.go kongresu.
prof. Jan Kostrzewski ooinfv·r moi na
wał m. in., iż dyskusja dobrą sprawę obrady kongresu rozpoczęły się półtora roku temu
debatą nad stanem na u-ki O{)lskie.i
i realizacją uchwał poorzedniego
II Kongresu z 1973 r Obrady ole·
na.rne III KNP będą w istocie
końcową fazą dyskusji o potrzebach
naszej nauki. <'
i możliwościach
tym, co oowinna ona i może zaoOmówiono
ferować sooleczeństwu
ju.ż te zagadnienia wstępnie w komiteta·ch naukowych PAN oraz 16
zesoołach oroblemowych ITI KNP

Z. Messner

Słynna .,Księga

......

Przewodniczący

1potkal
aktywem

uczelni , rozmawia! z uczącymi s·ię
tu polskimi studep.tami I aspirantami. W. Jaruzefski odpowiedział
kadry naukowej
też na pytania
m. in. przvgotoANS dotyczace
wai\ do X Zjazdu PZPR i dyskuaji nad Proje-ktem programu parUl.

PRZY GOTO WANIA
DO KO
POLSKIEJ

kowiec „Atlas-1"
ty wś·ród załogi.

•

powodując

ajatollah
Irański
P,rzyw6dca
Chomeini wezwał do rozpoczęcia
szkolenia wojskowego kobiet irań
skich. Występując na uroczystoś
cia.ch z okazji irańskiego Dnia Kobie't Chomeini at.wierdził, iż obrona islamu f terytorium islamskiego jest obowiązkiem . a szkolenie, dotyczące wszystkich kobiet
sprawnych i zdrowych winno od„atmosfe.rze islambywać się w
skiej".
Atencje 1>rzypominaja, te w cza.sle panowania szacha Mohammeda
kobiety odbywały
Rezy Pahlavi.
obowiązkliwe przeszkolenie wojskowe, C<> ;przerwano w 1979 roku, po
dojśc:iu do władzy Chomeiniego.

(Dalszy

ciąg

na str. 2)

Dwie % trzech równorzędnych
trzecich nagród przypadly: Loretcie Cichowicz z PWSFTviT w Lodzi
i Ewie Wdrytk!ewlcz z Teatru im.
Stefana Jaracza w Lodzi.
Jury podkreśliło wysoki poziom
konkursy, dobry repertuar i inteinterpretacje wykona wresujące
młodych aktorek ! akto- ,
ców
rów z calej Polski.

W 63 dniu roku slo1'1ec wzeo godz. 6.16, zajdzie zaś o
11.20.

szło

,,Newsbyly
prezydent Filipin Ferdina1nd Marcos l jego najbliżsi współpracow
nicy wywieźli za gra.nic<? podczas
20 lat rządów łączny maj~tek w
wysokości od 5 do 10 mld dolarów.
W Nowym Jorku przedstawiciel
nowego rządu filipińskiego powołany do zbadania spraw majątko
wych Marco-sa, poinformował Agencję Reutera. że łączna wartość
zagranicz.nych aktywów rodz.iny i
nie
Marcosa
współpracowników
jest jeszcze z.nana. jednakże może ona wynosić w samych Stanach
Zjednoczonych aż 30 mld dolarów .

o~z

Dina. Łucja, Fu!tl'niusz.
Kazimierz. Witu,•aw

Majątek Marcosa
tyg<X11n.!.k
Amerykański
że
week" poinformował,

I

m1 • ni y o c

(PAP)

stra-

• •

odpowiedzialności

za zabójPalmego
Olofa
premiera
zachodnioniemiecka
się
przyznała
„E'rakcja
org1rnul!cj1_ lłwacka poCzerwona Armia" (RAF) informowało w poniedziałek Szwedzkie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Jak oświadczył rzecznik miniDo
stwo

Dyłurny

synoptylc

w dn!u dzisiejszym dla Łodzi
przewiduj«.' następująca ~o~"rle:
buchmurnie lub zacbmurzenie
mgl&.
możliwa
Rano
małe.
Temp, maks -1 st. Wiatr sła
by przeważnie wschodni.
O godz. 19.00 ciśnil'nic wyno994,6 bPa, tj . 716 mm.

siło

te
1906 - Ur. K. Estreicher his(zm.
toryk sztuki, bibliograf
1984 r.).
1945 - Wyzwolenie Koszalina.

Gdy marzec mglisty, w lecie
czas dżdżysty.

samolotu - australijska aktorka Rebecca
pokładzie
3 bm. na
wraz :i: mężem Tonym
PLL .LOT" lecącego z Bangkoku Gilling
W saloniku recepcyjnym
orzvbvła do Polski główna boha- Pringle
terka serialu „Powrót do Edenu" odbyla się zaimprowizowana konfere-ncja prasowa. Aktorka poinformowała. że zdlęcia do dalszej.
21-odcinkowej części znanego naszym widzom serialu zakończyły
się kilkanaście dnr temu. 9-dniowy
'J)Obyt w Polsce jest etapem p0dróży POślubnei przybyłej pary. która udaje się następnie do Szwajcarii. Pani Rebecca potwierdzlla
że oolski sukces serialu był zaskoczeniem dla niej i dla producentów

Uśmiechnii

sie

Program wizvty w Polsce orzez
widuje kilkakrotne spotkania
oublicznościa
Jak poinformował

przedstawiciel
„Po!telu", emisje drui:iei części serialu Telewizja Polska rozpocznie
najprawdopodobniej w pierwszych
dniach kwietnia.
U>AP)

- Jak Juł. nie będzie tak
ślisko, to znów będę pana doktora odwoził samochodem!.„.
W przetrwaniu ciężkieJ zimy zwierzynie I ptakom pomagają uczniowie.

il-mim•m•••••••mill*al4liP.·~~·l

Po kontroli -17

łyłułów

8

dla Gwardii

W K11lis.zu odbyły 1i11 mi&trzo·
atwa okrę;:u łódzkie.ro w bokaie,
bedace Jednocześnie eliminacją do
MP, które odbędą sie w Gdańsku.
Najlepszym zespołem. zitodrtie z
:prie" ldywanlamt oka:r.ała ~ię łódz·
ka Gwardia, która wywalczyła li
tytułów. Oto na.llepsl w poszczególnych katel(orlach wa11:owych
(od
mu~ze.1 do cie:i:kiej): Plelcsłak, Ple·
łrr.rkowskl (obaj Gwardia),
Boit·
ibnski (Prosna Kalisz), Sł. Kuz·
marek (Gwardia), Pnybylskl (Pr-0·
ina). Olejnik, .T. Kaezmar~k Cle<'iera. Dałek i IA!iini&k (w~zysc:v
<hv~1·d ;R) noe:dalisl{i l Puvbvl!Ki

W SKROCIE

aa

byłymi

u!wodnikami

łódzkiego

Widzewa.
W mistrzostwach nie wntap:J1
M . Horodecki i J, Olejnicuk.
W Biłlłymstoku zakonczyły c:ę
b?kserskie mistrzostwa Polski juniorów plonu .rwardyjskiego. Zespół łódzkiej Gwardii zajął w kl1gy!i·kacji drużynowej trzecie mi<J'.sce - za swa imienniczka z Uiałegostoku i Warszawy. Najlensz)m
uwodnikiP.m t.urn ieju uznanv 1:11stał A. Now1'lt - 7JotY medalista
w .ltatel!orii kogu~lej. Dwa me<lale (zloty i srebrny) wywalczyli i"szeze r "'·adu munel A. Mulo·
eba I M. Dzięb~l\nkl.
bz.)

Ec ha niedzieli

~ .w

rozegranych wczoraj •pot.k;a 01 ~eh ~ rnistrzost wo I Jigi siat-kowi:-1. męzczyzn padły nast~pujące
• Na <>dbywającym się w M\ w.·n;k1:
· AZS OL,ztyn - Gwardii Wroc- tlowicach drugim turnieju I l;g1
Ul))aśniczeJ
w stylu klasycznym
ław 3:1 •
odnieśli
za wodnicy
Legia Warsuw& - Płomlet\ ~~ duzy 1ukce1
P.iotrcovii, którzy zajęli
tr:i:y
nowiec 3:1.
•
1)1erwue
lokaty. W kategorii (8 kg
Resovia Rzeszbw - Czun! Ra·
:i:wyciężył
$lęiak,
w \\-ad:r.e 74 k"
dom 1·3.
Stoczniowiec GdaMk
Beskid - Stępień, a pow'yżej 130 kg ~
Wrocławski.
Andrychów 3:2.
Stal Stocznia Szc~'!'cln
• Niepomyślne wieś ! mamy d la
HutnAk
Knków 2.3.
sympatyków piłki ręcznej kibicu• · W Toml!.szowle M;i.zow!eckim j~eych żeńskiemu zespołowi ChKS
dob'eglv
końca
48 mistrzostwa uczeatniczacemu
w roz.gn·wkach
Polski seniorów w dużym wielo- dl'ugolii?owych.
Przegrał ~n
u
boju lyi.wiarsklm. W IJ(ltlliedz.la- siebie dwa mecze z Otmętem Kraplek rywalizację zakończyli
mężJ kowice 17;31 i 16:37 znajduje się
czyźni, startując w biegach
n1. na ostatnim miejscu w tabeli z ni·1500 _i IO OOO meti;ów. Prowadzący k.łymi
na uratowanie
po pierwszym dnm nwodów Da- 11~ przedszan.sami
degradac.ją
w ld Urbański,
w obu biegach
• . Nie 1traciła szans na utrzywywalczył drugą lokatę 1 on te:i:
manie s111 w II lidze kosz-vkówr.dobył mistrzostwo Polski w wieki
mężczyin P iotrcovi a Pokonała
kiboju.
tł Z ~zwórkl ooL,klch judoków ona Polonię Przem y~! 70:65 i bąw
którzy &tartowali w mlędzvnuo~ dae. na przedostatnim miejscu
s :ę
dowvm turnieju
w Budapencie tabeli, u.ste:puje z:najdującym
punkt.
n~j]epitl spisał aJ41 Marek Rybic· ~rud . ni, rywalom o 1
ki <Gwardia Warszawa) :r.ajmujĄe W II lidze koszykarek Widzew
z Kubańczyk-iem BaroonĄ trzecie grał w Gdańsku ze Spójnią -Il
m:ejsce w wadze 65 kg. Triumfo- 76:64, a LKS II prze.rrał ze Stilonem Gorzów 59:73 W meczu „na
wał Tamu Bujko (Wę&i'!'y) przed
szczycie" tabeli ROW Rybnik poFiiipem Laatsem (Belgia).
• Trwa konflikt mi~y f-ede- konał AZS KoszaUn 53:47 i zwiękracJI\ piłkarskia RFN
a bramka- 1z.vł awoje uansa na awans.
•
rzem Haraldem
Schumacherem.
•
W ekstraklasie
piłkarskiej
Kilka dni temu Schumacher - u Portugalii odbyła. ai~ 23 kolejka
dwie "i:ółte ka.rtki w mecz.u ligo- •Potk~ń mlstr:zowskich. Rekordowe
wym - w.stał zdyskwalifikowany z!'l'yc1~stwo ~:O nad Belenenses odna cztery tygodnie. Dyskwallfik&- ruósł usp6ł FC Porto, w którym
ch obejmuje m. in. termin me- występuje Józef Młynarc:r;yk. Porczu pilkuzy
RFN z. Bruv!ią. to jest• liderem, majac tyle sarno
&~humacher jak pisze
prasa punktów (37) co Benfica Lizbona
RP~ oświadczył, te w tej 1yktó;a ma rozł!grany o jeden mec;
tuacj i rezygnuje z udziału w mi- mniej.
(sz)
g'.rzo.5twach
świata w Meksyku.
\ · klopotliwej aytuacj! z.nalazł .dę
!re;ier Frani; Beckenbauer. ,Toni"
jest jednym z najlepciych
bramkarzy na świecie. Jego ewentualna absencja w naSiZ:ej druży
nie w Meksyku
- to olbrzymia
strata - powiedldał Beckenbauer.
~i.e chc11c aię pr.zeciws.ta~iać decy• GODZ. I.OO. .SlĄ•l<a Klllil:r.i1 władz piłkank!ch,
Beckenbauer z.decydował 1i41 nie J)OWoły• 1kle10. N1111iany samochód podczu
pieszeC"o Stanls!a.
wać Schumachera n1. mecs z Bra- c~fanla potrącił
wa Ł. (lat 10), który doznał 1t1u:i:ylią. Kibice piłkarscy w
RFN. czen1a no1l. WRD WUS\V p05zuku·
mają nadzieję, że „To;n.i" unieni l• hviadków wypadku.
s;w e s tanowisko 1 nie z.rea:yg.nuje z
GODZ. ł.20. l\ticklewlcza - Kir.n• w drużynie narodowej
w lińskiego, Piesza Halina 1. (lat 38)
przechodz11c Jezdnię
przy zielonym
„!v!exko-86".
sostala potrącona przez Fia·
G W Taszkiencie rozpoczął się swletle
ta
1Z5p"
i
do~nała
urazu
kręgos'iupa.
m iędzyn arodowy
turniej pił!,arski
• GODZ, 11.00. Ul. 22 Lipca
junioyów, w którym startuje tak- że.t1gowsk1ego.
„Star"
kierowany
że reprezentacja Polski.
Naszym przez K~nstantego D.
nie ustąpił
młodym piłkarzom nie udał
aię plerw1zeust.wa przejazdu 1 s~owodo
s tart. bowiem prz.e.erali z pierw- wał zderzenie 1 „Syreną". kto rej pa·
sażerk1 Zofia S. doznała stłuczenia
szą reprezentacją ZSRR a:!: O:~.
ręki. Straty 30 tys. zł.
• 1 marca mi1m,ł termLn z.gło• GOl>Z. ll.11. 'Vola Rakowa go
1zeń kal!ldydatUl'
miast ubiega- (gm. Pabianice), Pleoza Stanisława
jących 'ie o organizację
letnich K. zsunęła się se skarpy
łnldnej
! zimowych igrzysk olim'J)ijskich I :'padła na bok cięłarówki „Skoda
,
doznając
rany
nogi.
1992 roku. O let nie i,crzyska
uGODZ. 13.!0. Wojska Polakle10
biegać się będzie ·sześć miast: Am- Chryzantem.
K. (lat
68)
i;terdam (Holandia).
Birrni.ngham weizla raptownieNatalia
na Jezdnię I wpa.
(Wielka Rrvtanial. Briesba.ne (Au- dla na Lok „żuka". doznając ura·
stralia), Paryż (Francja), Belgrad z11 Kłowy.
• GODZ. 14.SO, Nowotki (.Jui:osławia) i Barcelona
&ro·
(Hiszpaku~?wa. Edwarda. Ciągnik „ur.
n:a).
sus
kierowany
prze'I
Mariana
P.
:\a tomiast gotowość 'PtZl?"prowa- nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdu
cl zen:a olimpiady zimowej zgłO;Si• I zderzył •lę z „Nysą''. Kierowcy
ło s:edem miast: Anchorage (USA), obu pojazdów oru 'Pasażer „Nysy"
Berchtesgaden (RFN). Fału.n (Szwe- doznali potłuczeil clała. Straty 100
cja), Pillebammer (Norwegia), So- tys, ał.
• GODZ. 15.Sł. Tuwima - KJllfl.
! 1a (Bułgaria), Albfftville (Francja)
1kiego. „Nysa" kierowana przez Bo·
I Cortina d'Ampezzo (Włochy),
gwlaw1 M. 'Potrąciła przechodzące
Decy z~ a komu
powierz.oine z.o.. go pu:ez Jezdnlę Stanisława W (lat
st ana igrzvska u.padnie 17
paź ł7), który doo:nał stłuczenia ręki ł
d ziernik a Poder.u obrad 91 aesji no~I.
..
e GODZ. IS.SO. Zgierska 18. l\tl1\1'.ędzynarodowego Komitetu Olimchał S. (lat 9) przebiegając jezdnię
p ;iskiego.
w miejscu do tego nie przeznaczo& Boris Becker mianowany :r,o- nym
wpadł pod „Fiata lZ6p", dozna•
Eta l .ambasadorem" Międzynarrodo jąc urazu głowy.
w··i O:·ganizac ji Pomocy Dzieciom
GODZ, 16.35, Nieszczelność prze(l'·'\ ICEF). Słynny tenisista 7 kwle- wodu kominowego
była przyczyną
w Ksawero\n;3 rozegra pokazowy mecz
:r, pożaru ,Jaki wybuchł
wie
przy
ul.
Traktorowej
s w bu·
'" lr~prezydent em USA George'em dynku mieszkalnym
należącym
110
Bll ,; hem.
Dochód
z tego meczu Wilhelmy U. Częśclowemi1
spaleniu
który
ma
być transmitowany uległo wyposażenie mieszkania. Straprzez telewizję przez.nacrony
bę ty W}•no•zą ok. 100 tvs. zł.
GODZ. 18.%0. Franclszkatlska d ~ie dla sparaliżowanych dzied.
bez
Pod koni.ee kwietnia 11.ś także ):)Od Tokarzewskiego. Pozostawlo,ny
opieki
I.letni Tom:.u o
wbiegł
egidą UNICEF
Becker wru
J.
D:t jezdnię I wpadł
pod
„Fiata
kilkoma trene-rami uczył
b~zle 12Sp", doznaJ11c ogólnych potłucuil,
podst a w tenisa sieroty w Duesseldorfie. Mistrz Wimbledonu charyltOMUNtKATT
ta :nvna działelność rozpoczął już
w roku ubiegłym
prze7m aczając
WRD WUS\V, ul. Wł. Bytomskiej
11• 1;orn<X' dzieciom
osieroconym 6ft, tel. 57-15-6!, pouukuje łwladpc: r1ad ~OO tvsię~v. marek
prasa
ków
na~tę1rnJącrch
„
W dniu 3 mare"wypadków:
o irndz.
4.30
Z.Fi·•ocln•oniemieC'ka
nadaje
te.i nR skrzytowanlu Klllńsklef:'o - Ja·
a 'vi; 0~1 omny ro1g!os. a
mt>cz racia
(zderzenie „Fiata 12Sp"
z
B'."<'!:f'r - Bu~h ma być pokazy- tr•mw„Jem !Init ..18 /2").
\\'<! nv w telewirji RF'N bc>7.POŚred-1
9 W dnłn 2 marca o !l"lld<Z, u.oo
n:o pomimo bardzo późnei pory. ~a skrzytow„nlu ;o.Uckitwieza - KiOpr (. ·b) lińskiego (potrącenie pieszej
'Przez
,
• JS
„Fiat" 12Sp"),
(J•b)

w,-_

8ftif6
e

e

e

e

e

Z glęlJoklm talem iawiadamlit·
my, te w dniu I n1.!fc"' 198~ r.
imarla, tMna 71aJ11ko~b~ńsia l'ila·
musia, Babcia I Prababcia

s. +

Z głębokim talrm zawiadamia·
my, te dnia Z1 lutPIO 1986 roku
i;marł, w wl,ku 38 lat , nasz naj·
dr<>tszy Md, T11tuł, Syn, Brat I

Ztęe

p

s. +

ANNA
l<ROLIKOWSKA

ANDRZEJ

w~ prol'adze11 if!
drogich nam
"'lok 11•slapi z kapllfv cmenta-

t'llł

rtv1n.·kat.

na

ZarT.e\\

i~,

dniu • marca hr. o i:odz, H.
CORKJ.

ZTĘ.ClOWn:,

l

PRAWNUKI

p,

w

WNUKI
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JA~KIEWICZ
Pogrzeb odb~clzlP si~ dn i ~ 1
br. o godz. 13 na cmenta-

l\l lfC&

rzu kontunalnyn1 na Zarze:ltle, o

czym powladarnlaJ11:

!:ONA. DZJJICJ t POZOSTAL'\
RODZIN'°'

ty~. · obniżek

cen wyrob6w.

Nieuzasadnione ceny
uzasadnione kary

-

Na wnl~ek organów kontroli, w
ub. roku obnii.OJJO ceny towarów
i usług w 17,6 tys, przypadków.
Szacuje 'ię, ie 1kutk! finansowe
tych zmian - na. korzyi.ć klientów wvniosły 3,9 mld :il! Oto dlac7.ego ·potrzebne b:rty takie po1rnni~ia:
w Za kładach
Przemysłu
Dziewiarskiego „Caro" w S:edlcach
zmieniono w ub. roku <'eny umowne sześciu wyrobów, l)(>d\..-yższając
ję o 3,5-1?.~ proc. ~ aphedaży
tyrh towarow zakład uzyt;.kał óodatkąw o ~ .8 mln zl. Zmiana
cen
nit jest dz : a ł;iniP.m· nagannym, pod
11-aruni<iem ze kalkulacj
wykonana jest rzett:!lnie. W tym . jedna:, wypad.'<u - jak powiedziano
dziennikarzowi
PAP w Ministerstwie Finansów - mamy do czynienia z naruszeniem postanowień
zaw artych w uchwale Rady Ministrów nr 161. W nowych c!onach zawarto bowiem (co jest niezgodne z
przeµisami) w:r.rmt kosztów wytwarzania tych wyrobów,
który zależn~· był wyłącznie od producenta (:n. in. włączono w kalkulację
p0dwyżkl
plac bapośrednich
i
kwoty zysku). Nie był to z.resz.tą
jedyn·~ manewr cenowy tego orzedsiębiorsh\·a. Nieprawidłowo s'.{a!kulowano· równie ż cenę artyk ułu. który był po prostu odmian ą WYrobu wcześniej produkowanego. Nietrudno się domvśleć, że i w tym
przypadku
kalkulacja.
była :zawyżona. Naruszenie przepisów ustawy o cenach (art. 13) umożliwiło
producentowi uzyskan ie kolejnych
6 mln zł. KontrQle. wykazała ponadto nieprzestrzeganie zasad
w
ustalaniu cen reg lowanych, co dało nieuzasadniony zysk w wysokości 3,7 mln zł. Ujawnił!nie tych
nieprawidłowoS<!i od:azało się kosztowne dla siedleckiego zakładu. Został on zmuszony - zgodnie z obowiązującymi zasadami do przekazania. do budżepaństwa
tzw.
kwoty nienależnd, wynos ząc ej łą
cz.n ie. 13:5 mln 1l, a takie
do
zaplacenia kary dodatkowej w w,. _
sokości 100 pr<>c. nieuzasadnionych
zysków.
Nie jest to wypadek jednostko-!
wy. W ub roku In..~pekcja
Cen·
skontrolowała. prawidłowość
kalkulacji i Podwyżek ;:il.6 tys, cen
towarów I usług. W 20,5 tys. przypadków stwierdzono różnego rcdzllju uchybienia, w tym 5.~ t~·s. dotyczyło cen regulowanych Powyż
sze zestawienie wskazuje, że naj·
czę<ciej naruszano przepisy wsry<>mnianej jnż Uchwały nr 161 wprowadzającej ogran iczeaii a w
swobodzie k~ztałtowania
cen umownych. Nieco mniej było przykła
dów nieprawidłowej kalkulacji cen
rtgulowanych. W t?"!ekcie kontroli,
przedsiębiocstwa. którym udowodniono bezzasadne 1>oqw tra.nie cen
towarów, wpłaciły do budżetu pań
stw11 „kwoty nit'•naleźne" wraz: z
karami dodatkowymi w wysoko~ci

RFN

Pierwsze dziecko
z zamrożonego
embriona
Plerw11zy uchodnion!emlecki noworodek, który rozwinął s ię
1
embniona przechowywanego
w
niskiej temperaturze, przyszedł n•
świat w czwartek wiec1orem
w
klinice miejskiej w Erlnngtm (południe RFN).
Jak poinformowały ł.ródla
medyczne, zarówno nowo na rodzona
dziewczynka, jak I jej matka (której perso-nal iów n ie podano do publ!C'Lnej wiadomości) czui • sie do&konale. Po.ród odbył aię za peotn<>cą cesarskiego clęcia.
Jak do tel 'l)OrY ci11ię t~go rodzaju udało aię p0myśln ie doi>r<>wadzić do końca jedynie w Anglii
i w Australii.

DEPESZA

z.

LAUREL O WlZYCll!: JtEAGAl'CA

l\lES!INt:RA

DO &AN SON SANA

I

Prezes Rady Mlnhtr6w
Zbigniew
Mennf!r "Ystosowal depeu~ gratu.
lacyJn.11 do premiera R1.dy AdmlnlstracyJn~J
Korea:llskleJ Jtepublikl
2,3 mld tł. Ponadto zwrócllv
one Ludowo-nero.okratycznel !tan !!!on
• oknll s~ rocznlr.y
jego
łącznie 2.2 mld zł w tym
1na.nym San
przedsitbiorstv.·om I klientom, ·od urodrln, pnypadająceJ w dniu 3 bm.
których wczKniej 'P()brano zawyTROSJtA O JtONSUMENTA
żona cumy.
·
'W)'mlana dojwladczf'6 s pnc:v TIO"
W :i:wil\7.ku J: uJawnioo:;md ni~ nczególnycl1 ogniw PRON ze śrofio·
wbka SpółdZlf!ICZOŚf.I SpotvwCÓ\',' to
prawidłowościaml wobec
477 osób dom1n11J11cy
ogólnn'PolskleJ !'lazastosowano także karv d:rs.cypli· udy ak1yw11temat
te1:0 r11chu. któr:< ł)d·
narne (7.wolnienia z zajmowanego była ~lę 3 bm, w CPntuln' rn. Z:w ią1.
st a.nowisk • nagan:v. upornntenia.
ku S!'lildzielni Spnł.ywców
„Spo.
debranie oreri:ii itp.).
CP Pl lfłr\'' w 'Vars7.a Wif,

„_

Irlandia

Nowy wlceprezyd~nt
I m.lnl1tu
spraw ~a.l(ranlctnvcb Filipin Salva•
rlor l.aureł wystąpił
w ponir.dtia•
l~k na koUfPrencji pra•owł'j "
~to·
Hey kraju Manili. Ir.formując. ie
l~tnleje możliwość "17.Ytl' pt!zrd•nt„
Rt>air;ana na Filipinach,
w 'POcząt•
kach maja .
ELEKTRYFIKACJA WSI
J:llDYJSIHCH
Rząd lmlll
kończeni" w

FRZEZ

Płn

Irlandii
woj.ska.

wszechny na znak protestu nrzeci w porozumienia W. Brv t.inil z
Republiki Irlandzką , przyzna jacf'·
mu jej pe.,,..· ne uprawn ienia w d~
c.vdo\nniu o
•Prawach 1na•1dii
Płn

Grupy p::otest11nt61v ubloko\;aly
droii w pobl iżu mia.st a Cl;:n ·kferi:u i dojazdy do trzech MJIV ; ~
kszvch elektrowni.
Pikietv strajkującvch . latuuo·
wały takie drogi do fa·bryki um<>lotów i &toczni w Bel!aśc ; e.
Strajk powszechny i;powodow&ł
znaczne zaklócen:ia w funkdono'l';'aniu wielu J(ałęz! l(ospodarki.
Nieczvnne sa polaczenia l?tnic.l'.e
i morskie z W . Brytanią. Na wie·
lu t!ównych d:ogach
utworzono
bar~·kady z 2ruzu. 7.iE'mi i ~cit!'tych
dr.z.ew. Policja zamknęła Jedną 7.
J?łównych 3utost-r ad orowadzaca do
Bl!ll!a~tu, s-drż n~ duż~·m odcinku
rozlano rooę naftowa i rozsypano
11 wożdzie.
·
Z '\\ Bn·tar.ii i!,;: iprotvano do

planlP

BQ.JKOT l'ARL.\ , f

24-godzinnv straik powszechnv
Płn. i·ozpoczął s i ę "''
pon i edziałek 24-godzlnny str~jK po-

zadanie

dodatkowe

oddziały

ta•
jl'O!PO•

Vasa11t Sathl?.

Północna

W Irlandii

postawił
bldąc ym

d"rcr}'m
(na !~ta rn8<;-19~0l elek·
t rvfikacJl "'I Ind'· ,i <klch.
l'oinfor·
mo11al o 11·111.
prz~maY.iaj?.C
w
Bhopaln minlsler energet)•ki Indii
TU

OPOZYCJĘ

Jut szń•lv dric.ń nie pracuj~ por•
i.,nient. .1apoń~~i
Partl• opozyc•·jne
bojkotuja Je~o posierlzrnia
Praca
pul :nnen :n 7.0,tała •uarali:!.ov·ana z
IJ'll't>du odmo",. nad1ąc~J µartli 11·
heralno .fle111okratyc;,nPJ
rozpatrz~·
ni a
popra '"fil\ wnle.,,innvrb
pr~~z

partie opozycyjne do proj~1tt11 b11d 7.P.tu państwa na 1986 r1>k finanso.
"y ,

Nowa fala
aresztowań

3( SESJA

wRPA ·

Jak donosztl z RPA, rasistowskie
władzę Pretorii dokonały w ostatn ic h dn;ach licznych ar~s.ztowań uczestników demonstracji prot'!!stacyjnych przeciwko
apartheidowi.•
Zatrzymano setki osób. Zapełniły
się wi ęzien i a w Kapsztadzie, Johannęsburgu
I dnnych mi&I.iach.
Trwala s tarcia dP.monstrantów z
tz\I". silami porzadk-owyml
Do
gwałtownych incydentów doszło w
nierlziel~
'\>1
miasta-eh prowin<".ii
Transvul, kr11ju prz~·ladkowei;o.
„Sl!v porza.dkowe" uiyw~ł:<' .razów
łzawia~vch.
arma.tek
wodnych
Strzelano tt-! z bron! l)runej. Sa
z~b!ci ł :-ann ;.

RADY POLNOCNEJ

'll'ciora.l
rnzpoczęl~ w
Kopenh1·
ohrarly 34 se•ja R •dY Pólnocuej
- ori:~n11
lrnnsultal\'" nego parb•
inentów I nadów
Danii lslandłl,

dze

Nor '•gil. Flnlant'lłl I
\\Spół.p racy,
rrzez ~

Sz\HCji

i!s.

dni ilHfamen·

pnlH,·ry z p:tń&t \\ f:uroPY północnej będa c1} ~kutowa~ n•!ł

tarzy~r\

i

dro1:ami
roz\\iąiar\i•
11owainYch
problemów
ęospodarrz;- ch i
•po·
tecznych stojacych pr7.f'<I 11ańst\\ami
regionu m. In. bezrobocia.
ZNO'V !;TARCIE \'\' BEJRUCU!:
I OKOLICACH.

Jedna osoba 'l:a;lnela I 14 tostało
r•nnych w wynit,u ~hrć tO<Ł:\C~ eh
•li: w p•rnl<'dzl•lek \qdJut tzw. tit·
l,oneJ linii w Bejrucie oru
w 2óucl1 polot.onych na wschód od ato·
llr.v Libanu.
lVzdłut llntr demarkacr.Jntl dzie·
Ja~ej Be.lrnt na <lzielnlcę muzułmań
ska I rhrześcljańska
trwah. "~-
ml•n:> O!(nla z bron! masirnowej
ru ożdzlerzy.

KOMERC JAUZACJA TELEWIZJI
WE FRANC.Jl
0

Społeczeństwo
(Dokończenie

Szwecji

z• str. 1)

Olofa Palmt>go Ingvar Carlsson
peł:\! już obowiązki premier&.
soczyli
Pr zedstawiciel Szwecji w 01'\Z
ore- amhasador Andre-as Ferm nowiem:era Pa!mego. niE"znan,• rozmów- dział, że zabójstwo Olofa Palmeca 7.Att!l~fono-.,-ał rio pierw;;zrgo se- J!o jest dla Szw!'Cji tym, cz~·m bykretarza amba~adv sz•J:edzkiej w ło zabójstwo .Prezydenta Ke-nneBonn. Pett!ra Tei]era i - prze<l- dy'ego dla USA.
~taw i aiąc sie ·jako członek RAF
zawi·adomił 10 o zabójstwie pre miera.

• • •

s~e-rstw11 Lan Lo!"nnb~ck, w
botę " godz ~.OO nad ranem,
'.V kilka godzin po '.!'.ahójstwie

W końcu lutego
po<:zęla nadawanie

"'" Francji :rllz•
programów 'Pler·
prywatn„
~leć
telewtz,·j n 1
„France-5". DomlnuJą w nleJ filmy
krymJnalne, sensacyjne i pny1odowsza

WP.

„France-5'' 'l'.arządzana je~t lłr:l:e&
\\!oskiego
mar;nata
telewl:i:yjn~r;o
S. llerlusconie~o. Zamierza on "Y·
pełnić prn~ram~' i;tówni" anierykań
•ka prndukcia telewi1yjna. obllczon"I
uczej na małe "ymagaltla I kl~p·
ski•, gusty.
(ol)r.

tl~)

Prezydium Komitetu Wykonawczego OPZZ

Wicepremier Szwecji Inrvar Carluon .ostał w l"'tli!iitlat"k jedno·
mvślnie wybun:r ńa prtewodni·
czącego Szwedzkiej PC"ti! Socjal·
demokratycznej (SAP).
Carls5on
którv objĄł to 1bnowis\c:o po ta·
mordowanym
Olc>fie Palme o·
(Do'kończenle ze s;tr. 1~
~wiadczvł. · że ~8 lat współpraC'o·
wal z Palmem. w.•zystkie ważniej· p:-odukcji ! poprawy etekiywno$cl
,~" decyzje były prZP7. nich uzl{a- ~os o od arowania, a . zwłaszcza
podn!anr. 'Vobec rzel(o w chwiii obe- szuk iwaniu mo?.liwości lepszeg-0 &po·
cnej nie w'dzi potrzeby 1m:any żvtkowania wszystkich czynników
polityki partii.
produkcji, w tym kadr i czasu
ich p~acy. Ten ostatni problem
Od tu ech dni. tJ. oo
może bvć istotn:rm tematem
do

oprzedłużeniu czasu ·pracy

Rozpoczął

Się

proces

tzw. Konfederacji Polski
Przed .Sądem, Wojewódzkim
w I
Warszaw1e roz.poczał się 3 bm. prores przeciwko Robert-Owi Luzkowl Moczuls-kiemu. Krzyntofowl Jakubowi Królowi And.rz:ejowl Feliksowi Sromań.lkiemu,
Adamowi
Andrzejowi Słomce ora:z: Da.riuuowl Aleku.ndrowl Wójcikowi ~kar
żonym o podjęcie w celu wywołania niep0koju publicznego
dzialalnoki reaktvwuJ11cej n!elegal-

członków
Niepodległej

nv zwi117ek on. „Konfederacja Polski NiePodległej".

rozmów OPZZ z rzadt>m. Trm·
czasem juz pierwsze sygnały v.-ska·
zują - jak mów!ono ie 'I'.' n:ektóryeh zakładach
kiernwnict-.,o
potraktowalo to rozporz:idzen:e przewidujace
tylko taka rnoil.·
wość jako obow ią zek wydłuże
nia czasu pracy.
Związkowcy - co podkreślano nie •a przeciwni pracy w sob<lty, malac na względzie -p0trzeby
iiospodarkl na.rodOWł!j i &poleczeń·
stwa. a takie możliwości zwi~k·
szenia ta drogą zarobków prilcowników. Przestrze.raja jednak.
ie
nadmierne rozm iary pracy w l(Odzinach nadliczbowych - to czynnik dodatkowo napędzajacY inflację i osłabiający dyscyplim:
w
normalnym czasie roboczym. Op0·
wiadają się zatem za J)ozostawieniem zało1wm szerokiego pola dJ>
podejmowania. dobrowolnych' inicjatyw pr•cy dodatkowej tam,
gdzie tD przynosi rzeczywiste, wy·
mier.ne korzyści ekonomiczne i apołeczne. Sa przekonani. że takich
Inicjatyw nie r.abrakn!e. P.owinny
jednak o tym decydować
same
załogi J ich reprezentant Z\viąz·
kl r:awodowe.

Poleoła ona w nc!fłt6Lnołcl. uz.nacrono \\' akcie OS'karunia na zorga111irowaniu 22 grudn~a. l!Nł-l
roku w Waraz.awie nielegalineco J.e·
bra.n11. tzw. II Kongresu
KPN,
opracowywaniu, drukowaniu 1 rozpows-zechniaarlu dokumentów proi;ram<>wych, ulotek ! czasoJ)bm o
treśdafh poniżaj~cych u.rlrój i naC'zelne o.rg.a.ny PRL. wzywajacych
Skoro rozp.orządzenle stało
sie:
do nleleiralnych akcjf protutacyJ- taktem, P.rezydium Komitetu Wynych i demonstracji.
konawczego OPZZ postanowiło w':stąp ić do
premiera z wn:oskiem
Odczytany rost,ał akt oskade<nla o wyjaśnienie w komentarzu do
wra:z z <>l>.szernvm uzasadnienlem. te)!o .aktu prawnego spraw
naj·
Na azczęście samochód e1ę:r.arowv Następnie oska.deni. k órych broni
Chougorząz! w śniegu na. poboczu dro- 7 1.dwokat6w. rozpoczęli 1kład11nie bardziej kontrowersyjnych.
gi. Funkcjonu:iuue MO l)Oszu.ituia wyjaśnień. Dainy ciu 'Procesu 4 dzi m. i.n. o przypomnienie admi•
nistracl!
gospodarczej
ustawQ·
kierowcy tero aame.chDdu-widma. bm.
wej koniec;zmości uzgadniania decy('PAP)
(PAP)
zji o wydlużanlu czasu pracy :r:
za.kładowyrni organizacjami związ
kowymL Związkowcy proponują oJlBDAJtTOK
graniczenie działania
przep isów
rozporzadzenl.a do 3 lat. Uznaja
JASKULSKłEJ
pr:z:y tym :ta niezbędne gruntow'łl"YfHT 1ardeea11e10 wtp6lezucla s powotlu_ łmlerel
ne :zweryfikowanie
zbyt dłu !( tel
obecnie
-ich zdaniem listy
MATltl
7
ze.kładów, w których
rnożn~
dłu:i:ać C'zas pracv. Nie może
STOWAltZY8ZENTF. DZTEN'NI1tARZY PRL - ODDZIAŁ
być mechaniczne powtórzenie wy W ŁODZt, Z'\V. ZAW. I,WP, ŁODZKt.E WYDAWNICTWO
kazu zakładów objętych do niePRA80WJ: lt8W „PRASA KSIĄŻKA JlUCH'',
dawna. szczególnymi , unormowaniami prawnym!. bowiem od 1983 r.
zmieniła się sytuacja gospodarcza
kraju
a także warunki i potrz eW dnJa IC lute19 1181
roku
by poszczególnych przedsiębiorstw.
w tlału l marea 1łlł :r. atttarł
zmarl
w . wieku lat Ił
W drugim 'OUnkcie porzadlrn oł. ł P.
brad omówiono projekt ush.wv o
zakładowych funduszach soc i a Jnym
i mieszka.nlowym. Stwierdzono, że
wersja projektu sk ie!'owa n11
do
SŁOMCZEWSKI
Sejmu różni się znacznie na bJrzyść od redak cii oierwotnej Je~t
LAT IT.
to wynik długotrwałvch nc!?ocjacji
w zespole
rzadowo-z1,·iazkowym.
Pogrreb
odbędzie
•I•
d.nlit
PoJrZfll "'dh~d7.le !tę dni- 5
5 marca bt. (środa) o 11:od1. 12 na
Osiagnięciem jest zw!~szc:i;a zwic>knt" rq1 hr. o ~odi. U z kaplicy
rmeut.arzu komuna.lnym na Zarze·
szenie tych funduszów i ustalenie
cmer1tari~ przy ul. Piotra llkui:i
wit. o czvm z11'1\'ladamlaj11 pogr~·
odpisów "Podstawowych w sposób
w Zrluxu,
:tt.nl w 1mutku:
parameteyczny,
w
stosunku do
llOD:i!:tNA
:tONA. DZIECI. WNUCZJtl
przeciętnej płacy
w gospodarce
I P'RA WNUC'Zltl.
uspołecznionej.
(PAP)

Samo chód-·widni o
Do rzadko ap<>tykanego wypadku drogowł!go doszło ostatnio na
trasie E-22 w miejsc-0woścl Łazy
w woj. tarnowskim. Potostaw.iony
l)n:ez nlef.r1.1obllw•10 ld.erowc41, nie
oświetlony
aamochód
e!ęiarowy
marki „Kru;" wra.z s 'PrIYC'.teP•·
z włączonym ai1nlkiem, sostał 'PO•
tracony orus "PruJeidU.Jąey a.utobu•.
Spowodowało

t.o wląeanie biegu
w „Kru:ie" który ruszył z m 1e3sca. siejąc postrach na pewnym od·
cinku drogi, ponieważ przez 200
metrów Jechał le1..-a strona Jezdni.

Stopniowe ociep.lenie
Chot powoli I prawie nl-ewldocznie, ale zbliża się wicsna. I111tnut
Meteoroloiii I Go5podarkl Wodnej
w okres.ie cd S do 9 bm. „newlduje 1top.nlowe ocieplenie.
Sooclziewane Jest zachmurzenie umiarkowane okresami duże, z opadami
.\niei:u i deszczu zwłaszcu w pół
nocno-zachodniej części kraju. Temoera l.i.1ra maksymalna będzie
od
ok. O st. do plus 6 st„ a minimalna
od ok. O st. na zachodzie do minw
!l-8 st. na pozostałym obszarze.
W p0ezątkach okresu temperatura
mieiscami może być niż.sza. Wiatr
tuniarkowanv okresami <ilnv prz~
watnie z kierunków :ia~hodnirh.

.

ADZIE
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WlADVStAW

MARIAN

\ WOLANOWSKI
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W lÓDZKIEJ

odrzuci/am!

Tej to/i

PRASIE,

•

;

mow1 ·Anna Seniuk

Zapytana lr.iedyj 0 hobby od·
dom i rodzi·
powiedziała pani na. Jak należy to rozumieć?
- Prowadzenie rodzinnego domu
stało aię zajęc iem ta,k u.c iążl i wym
i Jl'}cilł an iającym, :i:e może być ai.obowi4'.tkiWl
doku·czliwym
bo
albo.„ budw .itskluzywinym h0<b:i:ie.rruo.iaki;
by . A wi11.a ol>ie.ram
wma'Wiaj_. 11<>ble,
~r:z1'ltam.
to lul>i41. I •ho-ciat coru truU!ti
mi w to '11Wie-r1YĆ, ni• nuilamn.oomnio&.ni.a llJ1>, w kolekej-onerstwit.
i
Wystarcui1'<=0 duto satysfakcji
przyjf!m.ności daje mi jeszcz& l)raca zawodowa.
-

19 LAT TEMU
próba
W .J•ponii na1tl\Piła
Zamaehowey
1amaeh11 1t•nu.
finanumordowali mlniltrów
ałw i apraw wewnętrznyeh oras
admirała floty Salto. Po ezte·
nek dniach zamachowcy pod·
dali się, a Ich przywódęy. mlodpopełnili
11 ofirnowle armil,
aa.mob6Jstwa.

u

• • •

Czy odsuwa j" pa.ni na dal·
ny plan po.iwięcając się rodzinie?

PAT Informuje, te w w!e!~lej
WOJska
Tem bien
bitwie pod
włoskie całkowicie rozbiły ar·
mię abisyńską. Ueiekająee reprze-z
1JJtkl woj.,k iei1ane •I\
aameloty.

- Jeśli m0ogę wyb i erać, robię to
na korzy ść r odz iny.
- Grała pani td role oddanych,
ale i nie doeenianych matek„.
- N ie były od.erwa·n• od tye!a.
Dzieci rzadiko od.wdzięc1.1.J4 ai41 w
lel)iej na to nie
J>t'łni rodakom '!'Ci·
l i·ozyć. P&wlMJ.Y natomiut
w ięea~ 91.ę ewoim dzieciom I w ten
wyclwnaso.st&n~
rae-hunki
e'P!)S6.b
ne.

• • •
łódzkim

W Łcttbł ł ekręgn

strajkują włókniarze. W sam)m

mieście strajk objął 341 uk a·
dów. Akcja strajkowa jest pro·
testem wobec niepodpisani" luh
nll'honorowania przez właśeicie
lł fabryk umowy zbiorowej.

- Czy to znaczy, te pan! nie e.
Ml'kuje bdnej rekompensaty sa
swój macterzyńs'kl trudT

"' dwllt'h e1ęłcia.ch od.byłe 1lę
nrnehomienle kelejld linoweJ na
Na;!"pferw
Kaaprewy Wlereh.
edeinek
)IOłwlęeon. i otwarto

.„
f

I

a "le~ dni póinleJ, w 11tntek

kon!eesnohł
detład.nyeh

WTOKU.

1>neprowad1ena
edelnelt
MYilenlekle Tur.nie -f lh1prow1 Wierch.

n iczy k w ad'l'arui. 13.00

• • •

ii .. 's ', .

formaln'l zwolnon ienia klubowe i zosiali
dostali

przez PZPN do WKS

Wrocław.

opr. (jsb)

Z głębokim talem uwladantlll•
m y , te. w dniu i ma ·1·ca 1gg5 ro•

ł.

ł

7ł

clęboklm

Z

1at

P.

ł.

NETZEL
odhędde 1lę w dniu
. Poir;rzeb
s marCA 1916 roku {Aroda) o go•
dzinle 15 na cmentanu ewange·
lir.k im przy ul. Ogrodowej. Po·
grĄtenl w 1:łęboklm «mutku:
or~z

WNCKt

ł

P.

Ka rim :

os iemdziesląt~· c-n. 1: .111
Gwi azda
11.ł'l

zdrowie.

11.:iQ :>.!.
H OC! Stewart
„Bardzo długie dz\eci1i. t wo''.

-

12.05 W ton acj i
12.00 Serwis T r ojki.
Trojki . 13.00 A . Z iemiańsl<i: „Wojn,\lrojone„. 13 .10 Po·.vtórka z rozrywki.
t4.00 Mu zyk a or ganowa . 15.00 Serwis

odbędsto Ił• w 4n.ln•01no
' marca Itr. !wtorek) o 1041. 13
2 kaplicy eme~tuza rzymskoll:ato·
llcldego na Rado1011e1u. Pogr4·
te11.l "' smutku1

SYNOWE,

MĄ2,

VOZOSTAŁA

SYN,

COJl.lt.ł,

SYNO•

WA, ZIĘC. WNUCZĘTA, PRA·

RODZINA,

'WNUCZĘTA.

STANISŁAWA

POZOSTAŁA

Z

P.

l'lęboklm blem

Emisja a 11dycii - ~ .IT1 .l ll 86 r . " ' p aś mie 66 ,51 MH z w p rogramie II od 6.30 do 8. W tym czasie, · jak zawsze, czy nn y
telefon 78-82-81
będz i e

ij

łf!ll

-•19

F •

skarbowych.

l'ogrzeb odbędzie A l ~ w dniu 5 marca br. o god1. 1ł 1 kapll~y
Stuego Cmtnta rza rzymskokatollcldeco pray ul. Ogrodo'flleJ.

nwlailllmlamy, h

io, nas• nafdrotsa„

""dziś·

•.
ZDZISŁAW

ł

OJc!et 1

POSZUK UJĘ

••••

głęboki m talem zawia d amiaże w dni u 2 marc11. 19 ~~ ·ro·

H YD RAU LIKA , !!;1.~ zu ra, S;p:e w a I{.
19349- g-E
3'.?-63-90
Tel.
DOBER :YIAN i rodowodem.
19836-g-E
86-68 - 52, J10 17 ,
FLE'I' „Ya m ah a", boczny. srebrn;·,
Woronicza
n owy - spr zedam.
19837-5-E
4/55,
O VERLOCK,
m y słowe ,

lATKOWSKI

działacz

ZSL I PRON. od1n11c1onv x r1.,·,.em
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzył.em z ~ ~h u;i
I Innym\ odznaczeniami państwowymi 1 :re1lon.alnyml.

nut„pl w dniu a muc„
swlok
Wyprowadzenie droclch nam
Itr. l~:roda) o irods. 13 z kaplicy cmentun katolickiego n11. Zane'll't'le, e ezym 11owladamlaj11 pogr11żenJ w taloble.

tONA, COREI, SYN, l!l'.lf.NOW.A, ZU.:CIOWJB, WNUK.I

p rzedwui g ł6wkę nak r ętki „Psyc he' -

sprzeda m. Tel. 84-10-96

Po d!UA'•Ch I

marea

llSł

Pogrz~h

+

P.

HOLWEG

4n.!a

l!ę

odb~dz i e

dnla.
1lę
Pogrzeb · odbędzie
ł muca br. (wtorek) o „„dz. 1;,Jo
rzym.-ka ! ,
z kaplicy cmentarza
w Pabianicach, o czym zawl„daKrewnych I
mlają
głębokim
pogrątenl

w

LAT 53,

pogrzeb

odbędzie

11~

roku
1939
W dniu 2 marc1t
l!marl na.Jdrotuy M~t i Ojciec

dnl11

S. t

ZONA, DZIECI I WNUCZKI
oraa POZOSTAl,A RODZIN .

w

łJ!lu

ł

P.

JOZEFA CABAN
I domu ZALESI'RSKA.
odbędzie 1lę w dniu
1988 roku o godz. lJ
4 marca
(wtorek) na cmentarzu ri y n1sko·
katollcklm Doły.
Zawlarb.mla t ·czllw ych Je) pa·
mięci, pogr11tonA w smutku:

Pognell

doweJ.

łlODZI:-..\

P og ra ż en!

c ba ń uy

cmentarzu •'W,

w tln iu •

n u po cii:t klej chorobie, na z n a.!ulw Dziadek I Pradziadek

opuścJt

+

P.

" 'lelol et nl dz!ałau t pruwodnlk PTTK, odznaczony Krzy:tem Kawalerskim Orderu Odrodzenia ?olsk!, Złotą Odznaki! PTTK, Hon»odznaczeniami.
i t\l\Ytnl
yo wa. Odznllką Mlasta Łodzi I wl eloma
Uroczystość odprowadzenia na miejsc• wteczne~o 5pocz~·nkll ndcmentarzu
będzle 1ię w dniu S marca br. (środa) o cod~. lZ.30
nynukokatollcklm - Zarzew.
:RODZINA

=

Z &lęboklln blem zawiadamiam~',
zmarła pn długich cierpieniach, " '

ton"

·

„ god1.

S.

+

ie w dniu t marca
"leku łl lat, nHza

19~ 6

rnku
k oeJ11 na

P.

BAGltilSKA

s dnmu SIMIŃSKA.
dro&'lch 11.am Z'<'lok nut111H dnia 4 ·nuru br.
Wypr11wadzt'lll•
o go.dz. 15.30 po mssy '"'lęteJ s koictolą św. JÓzPb w Rudzie Pa·
blau1cklej przy ul. Farnej 12 na cnuot:tn p11rafilllny.
POJ?lltenl " ' &lęboklm 1mutku1

H .Jn

W~tiil!Am11.11wa.11dlll!l"6'1111m111a1111mt•••••~· .•
· -.....:"Ze~m-z••••••••m~'!li!ll~

l Matka

WIELISŁAWA

WOJEW0DZK1 PTTK w ŁODZI

n::\ Z:.r1e,\ i(I' .

Tatuł,

FELIKS BRVS

PTTK, Honorow 11 Odznaki\ l'tf. L odzi 1 1nn,·m1

Ann ~'

Mai,

S.

Sklad a Jac Zonie I Rodzinie wyra z y 1erdecznego „ ·spólczucla, łt 
gnamy Go • irtęboklm smutkiem:

f\:t.

w głebokim bólu I ~oi pacz:v uwiadam iam ~-, t e

2 m a rca 1986 roku

ROD Z IClEr.t!IKJ,
JlOMiTET
"'' ŁODZI
8CZAN1ECJUEJ

Pogrzeb otlb~lhl• al~ w dnlu ~ m ar ra br. (śr o d11.)

roku
n :t5Za

i Pra babci1>

S.

Pogrub odbędz i e 1ię 4n. 5 ntnca
b r. (~roda.l o godz, 14 na cmP.nU.•
nu ewzingeJ,l!;klm przy ul. oirro·

IS lutego tlU roku

lłabcla

P.

JERZY RZETELSKI

roku. amarł, przetvw11y 83 1„ ta

ZARZĄD

smutku:

1'!8
W dniu IS lutein
zmarla w wieku 91 lat ,
Matka,

ma rr.a ltr. o god z. U z kaplic'•
cmentarza· k atóllcklero na. Do·

~

lach.

wieloletni pracownik I dzlalaca Z a rz11du Okruu I Zan ~ cl u Wol•·
wódzklego PT·TK w Łodzi, nestor łódzkich przewodników, s< l•ch~·
tny Człowlrk, dobry Kolega.
Zmarły odznaczon y hyl Krz ytem KaWRlerskln 1 Orderu Odrodzeni:. Polski , Zlot11 Odmak11 „Zulutony D•iałacz Tury sty ki", Zlot 11
odznaczeniami.

Znajomych,

CORKI. ZIĘCIOWIE,
ŻO •A,
WNUCZĘTA t PRAWNUCZKA

RODZI"< A

FE'LIKS .BRVS

Odzn1tką

c!-.rplP·

elętk l ch

zmarł" w clnlu l iuarn
niach
1.9•5 rnku, pnety wsz y ht SS, naZrm:t,
~7• naju koch11ń!7A Cl>rklł,
Mama, S1osttR, C1ocl" \ Babel:i

mare~ br. (~ roda) o gorlw. u.10
na cmentaT71l pnv ul. Szczech\·
~kiej. " f'.ZYm powfadamla pogrJ\•
tona w ~mutku:

X OLEGA

Honorowa

8

BRZOZOWSKI

RA.DA PEDAGOOtCZNA
MŁODZIEZ IV LO 1m. i!.

~

19841-g-E
rzl\'da m.
19838-g-E

T ELEWI ZOR 24 cale 48-01-49

~

Ciłowlek

D:rladJluł

P.

m ieszkania i telefo1984i- g-E
57-58-06.

nem

„Cz as
(2)
f il m prod franc

zm~ rl

.S.

ta1\'la4amlamy, t

w 4nlu t marca 1981 tok11
MĄt,

SPRZEDAM overlock
„ Unfon Special" 1S-79-'i5 (g odz.
19846-g-Z
li-20).

wcior~j zgłoszenie

Knytent Zasługi.
szlache t ny, wychowa'!\'Ca w ielu polu•l"-J\
m łodzieży, zadutony dla lódz;kleJ ośw ia ty. pedagoc.
Wyr a zy uczerego w1p6łc2ucla Rodzinie akla4aJ11:

W dniu

I

tt i ~cionitk-owy

'fllleloletnla, emery towa~ nauczycielka JV LO, odznaczona Zło tym

CORKA z . MĘZEM, UOSTRA. I WNUCZEK 1 lłOJ>ZINĄ

•••

••l

1

mgr ANASTAZJA WVSOKiltiiSKA
odnedl od nu

zasłutony

M
'I

%ONA I &YM

{;lmnazjum tm. 1\t, Jtoperntka, urze•tnlk wojn'9' 1!39
roku , b. oficpr AK, PHUdottlm ,,Wiktor". wieloletni pracoWD!k

dłn goletnl.

Z

m y,

ka

RODZINA.

smuł

w ~· cho" ;Hlt>k

Z głębokim talem
zmarł w wieku lllt

k iego

GRZVBOWSK1

- urzędów

w

PZ PR

~;

CZ

RYDEL

a domu BERCZ.
Wy prow"dzenle awlok nutł\p\
dnia ~ muca br. (środa) n ,;otfa.
Ił z kapllcy cmentarz~ rn•m.-ka t .
n a Dolach,
Pozostajl!, w •mutku:
CORH. 1\ z M E ZEM . SYN 1 t.O·
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Jak nas poinformowano w Blun:e lnwestyejl CDOKP, w
ko11cu tego miMi:1ca rozpocznie się montaż tyml'iasowe,;o_ pa·
wilonu kasowego na Dworcu Kaliskim (przy al. Unii). :runda\v~z,• stkil' eleml'nty p11wi!onu
111~nty 1otowc są od dawna,
jak nam powiedziaró\n1leź ~ą już na miej~cu. niemule.i Spowodowane Jest
paździf'rnika.
do
at
potrwa
no - montaż
to konh>cz11ością uadaptowania obif'ktu na budynek kasowy
(pawilony tl'go typu sluil\ z\\•ykle innym eelom), co wymr.·
R.3 dokonania pewnych przeróbek; czas potrzebny jest rÓ,'R' •
niet na dopro"·adzenle ws"zystkich niezbędnych lruitaJacjl. Niemnie.I. zdllniem inwestora, roboty można by przeprowadzili &7.yb·
cieJ. Tym bardziej, ie od czasu ich trwania zależy termin roz·
poczircla budowy wlaśrlwd hali dworcowej. Przy JH011onow11nym harmonogramie moa:łoby to nastaplf. dopiero w kwietniu
przyszle~o rolrn, Na tC"mat tNminu z11kończPnia całe,o przedrazie nie n ypowiada.ć.
sięwzięcia lepiej się na
(ab)

tvla lat 70,
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Czekamy od lat , możemy poczeka!' Jeszcze trochę.

łośei"

13.to 12.05 Wi a d, 12.10 Lektury k~zt ~lca .
(L).
serwla ,dnłormaey311.y.
2 30
„Punkty Wldzenl"" - komentarz Ja. 1 2 . ~n Zespo!y lnstr umentall'le.
lUO Z malo- „ w J eri oran a ch" - odc. 13,0I) ~"1 A t
na Bl\blfuklego (Ł).
wanej skrzyni. 13.30 Al.bum opt'r o- w-0i< ó ł nas . 13 .25 Sla wne lcornp ozylorm ł ody c h . J6 .0Q
wy, Ił.OO Seana mmowy. 15.00 l>s· ki. 14.00 Popo łudni e
dor a Duncan - „Moje t ycie" - odc. Lek tur:; na stoh tków . Jr..M Katal o;:
15,10 Koncert na bis: Frank Sinatra. polskich p lan istów. l6 .30 W i d nok r ą ~
aur!.
16.SO L. - „L amus e tnogra ficzny" 16.(){J Dzieła, •t:vle, epokl.
M. .Mleczyn: „Os tat nia ~prawa lns. 17. 0Q W l <td. 17.05 „Ci n !ezró wna nil'.
pektora Ima l". 17 OO Wlad. 17.05 Roz- Ja.no W p oszukiw aniu h armonii. !8.20
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21.05 W!ec:r.ome reflek«jt. 21 .10 Pi o- Widecki : „K nia ź Ja rema". 21.00 P iol u dzkl r sprawy.
senki. zw ·cza jne
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W celu zlik •widowania korków
P iotru.mochodowvcb na ul.
kowskiej, postanow iono ):}rzesunąć za skrzyżowan i a wszy stk ie
p rzys tan ki autobu sow e n'!. ~l&w·
nej utet'il m iasta. na ooc inku
od i:rl. Wolności do ul . Żwirki.

•

t l.30 Na·

Trójk !. 15.05 Rockowe a rchiwum. l ~.łn
Dziennik. 20.15 Koncert :tyczeń. M.4-0 „Na Zie mi planeci e l udzi" . 16.00 Z•W kllktt taktach. 20.ł5 W. Bykow: praszamy d o T r ojk i. 19.00 Repo rter„Pułap\ta" fr. 20,55 Komunikaty .To- skie clrogl. 19.30 Troc h ę swiul(11, 1 9.~I
tal!111tora Sportow~o. u .oo Komun\. M. Ka rim : „Bard zo cllu gie d'iec! nkaty; 21.05 Kroo l\ta apor towa. 21.15 stwo. 20.00 Cał y t en r ock. 20 .4:\ War\V.'Ozy1tkie płyty l 'riedmana. 22.05 .N a •ztat y muzy czne. 21.00
Franci<z~ A
różn y ch i nst rumen tach . 22 .2'1 K r om ka Liszta c\ziela o rga nowe. 21,45 „ Krowspomnie ń . 23 .00 W l ad. 23 .1 0 Pa n o- wy , św ini e . woj ny 1 czarownice" %3 .!~ Chw ila muz~·k:i. !\t arvin Harris. 22.05
ra.ma iwia t a.
cnr. •po rtow•.
23.M P oetyckie p r ezentacje. S~ .~ Me- 22.1 5 D uke Ellini;iton. 22.4!i Posł ut·hać
lodi e na dobranoc.
wa rto. 23 .00 Za p raSlamy do Trójki,
: :i. 51J H. Broch : „Ballacla o strfl"ZY-

g r zebie Mohammeda V dokonanoM u.roczy&tej ' intronoi zacji
został
w ego \Vładc y , kto rym
Hassa.11 Il.

l\tĄż.
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Komunikaty,

F. Lduta. 14.05 Magazyn muzyczny.
15.S5 Radio kierowców, 18.05 Prezenorganizacje
wojewódzkie
tacje partyJn• przed X Zjazdem PZPR.
16.10 Muzyka 1 aktualno.§ci. 1'1.30 Ten
stary dobry jazz. 18.05 Problem dnia,
a.20 z udio~·ch •tudi6w - Koncert
lł.00 Ji;tagazy n tn!ormacyjny.
dnia.
lł. 30 Radio
19.25 Chwila muzyki.
dzl<eclom: „Malutka czarowntca". 20.00
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&ranie wita-<>ru. l l.W Ewa Z1egJu 22.10
poz:vtywl,'fta".
GMk \:
Słuchajmy raum. 23 .00 M.
11.l'f Kom.urllkaty. „Nowel e wła<S·k l e". 23.20 Mu zyk a na.
\.1.00 KMC•rł.
11.59 Sygnał ~uu. 12.0S Magu:yn in- zzych czasów. 24 .00 Głos y , lnstrumen.
formacyjny, lUO MU2:yka. l~ . 415 :Rol- ty, nag\ r oje.

ekąertyf,

do
W specjalnych ( notach
Ladńsk i ej,
Amery k i
państw
Stany
rząd ku·balliki o$karża
Zjednoczone o przy g9towywani•
'Przeciwko Ku.Oie . Kuagre&Ji
bańcz:ycy spodziewają &ię interjes zcze
wencji amer ykańskiej
przed końcem maja.

twi~dzeni

•

Myłleni<ikie Turnie,

Kułnice -

Bi&łas,
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JESIENIĄ -

NOWE KASY
=
§ • ZA ROK - POCZĄTEK BUDO'VY

- Wyda.je m i si ę, i e mam ją w lekst u r ól p rzych od zi m t be z trut'hwilac h 'll ego humoru lu·b zmart- du .
- Kobiety oc-t e kują pomocy od
wienia, gdy d ziecko s tara s:ę m n ie
poc i esz yć na s wój s posób I'rzytu- mężów. A pani?
- Zycie już zmusiło ojców do
la s i11, gl aszcze m oj ą g łow ę.
macierzynsk1d1
w i~lu
o rzej ęcia
- Więksioś6 kobiet twierdzi, ie tunk cji. Mój mą± r ówn i e ż jest m i
nlo da 1lę 'll powodzeniem godzić podporą . Sąd z ę je:dna.k, ze dziecko
r61 sawodowych I rodzinnych. Pa· potrz.ebu je d wóch róznyc h 0 soborodz.i.
niczyjej woś ci, 1ici &łt!!go oddzielenia
ni, prowadzl\<1 dom bez
11•moey, ma jednoeześnie sukcesy cielskich ról , ci e pł a m a tki i stanowcz<Jści o jca. K obiety ni e mogą
ja'ke aktor~a'. ••
li cz y ć na to, ie mąż je za~tą•?i z
Mo1• aukcesy - Ja·k je nani pQIWodren.iem. Ja na wet n ie chc '.ana-i:ywa - nos7. ą datę sprzed k ili<u labym teg o.
Czy możemy w:ęc oczekiwać,
lat. Wówczas nie b ył am t ak zaa bsorbowana d omem i d w ójką 'dzieci. ie znowu pani zagra nie tylko clla
Terar. p r acuję tylko na eta ci e w widzów teatralnych?
- :\-lam n ad z.:eję, że z najdę na !!
Teatr'Ze P olsk im . a na pl a nie filmowy m nie st an ęłam od czasów to czas, kiedy d zieci ;iodro;.ną . a
„K onopie·l ki". a wi~ c od la t o 'ęciu. mn:e uda s ię wy cho~a ć je na istoN ie znaczy t-0. że n ie miał a m pro- t y sam odzielne. Nle ż yj ę bowiem
pozyc ji - · z kilku c:eka wy ch mu- w l~.k u , że za k ilka lat utra cq j uż
iż tzw. warun ki do gr ania. Za wsze
si&lam · Z'I'ezygnować . wiedząc ,
n ie -pog<Jd:U: pracy · z domem. Ale od t w a rza·łam cha r aokterystycz n e ;rost,l'.·orzyć le i chy ba na takie mo.gę l icz y ć
i tak nie udaje m i si ę
m i arę· nadal. A w i ~ wszystko będzi e zana
rodz inie warunków
µł yw a leżało od m oich s u kcesów w yc h<>w~·
to
'.\-loże
i.
icj
.swyc h amb
dz ie c i
t'ZY
t ylko z u!omn ości rneg o charak te- wa w czych, od tego
ru ? .Jestem roztrzepa na. c! a gle o ,,ooz wol ą ' ' m i. s bym p ra c ę w do1 m u m ngła tra·!,tować Jak o h o b b y„
za pomi n am. w :v ~hnd1.ę
cz y mś
- Dziękuję za r01;mowę.
domu i n ie wi em oo en l. T rąc ę w
Rozm:. wiała:
ten soosób d u żo czasu i s a m a m nie
ANNA BORKOWSKA 1l
to d ziwi. bo n n. zanain'ehwa ni P
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DZIEN'!ll"lK ŁÓDZKI nr Sl (11960) li

I

cz e
&le wiadomo. w ko:6.eu stycznia br. Rada Krajowa PRON

ipra:yjęła ośwladezenie na temait ładu iporozu.miei\ 1p0łeeznych. Ośwlladczeple to l)Oddaje w „POLITYCE" (nr
9) krytycznej analizie Bronisław Łagowski. którego zdaniem apele o współuczestnictwo społeczeństwa we władzy nie
są należycie skonkretyzowane. .P rzede
powiedzieć na pytanie: Jakiej władzy
B . Łagowski pisze o tym tak:

wszystkim należy odPolacy oczekują 7

„Trawestująo terminologię wziętą z dyskusji ekonomicznych,
mówiłbym o ekstensywnej i Intensywnej formie władzy. Wła
dza ekstensywna ma nadmierny zakres działania I nadmierni\
liozbę funkcjonariuszy. Odpowiedzialnośó albo jest ,zbyt rozproszona, albo umieszczona na samym czubku hierarchii władzy,

w obu wypadkach doś6 fikcyjna, Władza tego typu dużo obe.fmuje, ale słabo trzyma. („.)
.
Tej koncepcji należy przeciwstawić władzę Intensywną, to
jest taką, która obejmuje tyle Ile trzeba, czyli nie za dużo,
ale za to mocno ściska.
Największą naszą troską powinna by6 r;ospodarka I praca.
Władza ekstensywna, we wszystko zamieszana. wszystko kontrolująca, na wszystkie strony się rozłażąca I z tego powo1lu
z gruntu nieefektywna, stanowiłaby jedno z najpoważniejszych
utrudnień w uzdrawianiu gospodarld. Pomijam juz fakt, :ie
taka władza jest szalenie k sztowna".
Proklamacja PRON - stwierdza Łagowski - nie podważa
koncepcji władzy ekstensywnej. proponując w zamian rzą
dzenie wszystkich przez wszystkich, co Jest nierealne.
Rada PRON opowiada sir: tei: za reformą gospodarczą i podkreśla ikonieczne koszta Jej wdrożenia, ale zauważa autor - nie wspomina nic o kosztaeh, Jakie poniesiemy jeśli
pozostawimy gospodarkę w takim stanie, w Jakim jest, jeśli
jej nie zreformujemy.
Artykuł Łagowski_ego powinien wzbud,zić . azerszs. dyskusji:,
bio):'ąc pod uwagę, że
dotyka sedna naszych 'Problemów o jakich szeroko mówić się br:dzle 'Przed x· Zjazdem pa.r til.
o tej samej krutegorli wypowiedzi zaliczyć należy sło
wa prof. Antonie~o Rajkiewicz.a, dyre-ktora Instytutu
Pracy i Spraw Socjalnych, w trakcie rozmowy z Jerzym WvszkO'Wskim na łamach „ODRODZENIA" (nr 9),
t v "'odnik.a PRON.
Oto fragment:
- „Trzeba wlt:c!'J !ądać od kadry kierowniczej; a nie cią
gle kierować apele do tych, którzv wykonują, którzy są wła
ściwie odbiciem tych postaw I układów jakie panują wśród
kadry kierowniczej. Wielokrotni" .iuź mówiłem. 7.e kirrownik,
który rozpoczyna pracę od załatwiania swoich spraw prywat-

Władza

ekstensywna
czy intensywna

nyoh, od napraw 1am~chod11, a cl.o teco jeszcze od ~lells~eczka, nigdy nie zdobędzie autory.tetu. Nie zd9będzle BHI tei na
twarde d.ziałanle wobec podwładnych. To jest, niestety, nasze
nieszczęście, Niech pan popatrzy na tę kampanię zmian kadrowych w ZSRR. Uważam, że chwycono tu za podstawowe ogniwo aytuacji patologicznych.
- A mianowlclcT
- Wymiana kadr l bezwzględna walka. z pijaństwem. U nas
walkę tę prowadzi się bardziej w płaszczyźnie werbalnej niż
w płaszczyźnie faktycznej, o czym świadczy np. szybka nowellzacja ustawy o zwalczaniu alkoholizmu. (... )
Przed IX Zjazdem wprowadziłem do pr.o jektu uchwały zjazdowej sformułowanle, :ie nie da się pogodz\6 . członkostwa parm ~ nadużywanieDl alkoholu, l\yło to ju:l .wyd!uJt0wa!1e w
projekcie pro~ramu, ale zniknęło z przyjętej uchwały z3azdowej. W tym roku chcę to powtórzyć przed X Zjazdem".
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jeszcze jedna pulblik.acja o
&prawach nasz.ej
współczesności, o monopolach. Teoretycznie Istnieją one
tylko w krajach kapitalistycznych. ale praktycznie wiet!).y, że doskwierają one i nam, nosząc za to inne nazwy. W Sejmie jest już projekt ustawy allltymonopolowej, przyjęty zresztą przez ekoqomistów bez zachwytu. ze względu na
ograniczony Jego zasięg. Piotr Aleksa,ndrowicz swój artykuł
o monopolach w Polsce, zamieszczony w „PRZEGLĄDZIE TYGODNIOWYM" (nr 9) komentuje tak:
„Spory lobbystów, menedżerów I naukoweów, • punktu wł·
dzenla konsumenta, są zresztą spraw;\ drugoplanową. Konsumentowf wystarcza wyobraźnia. z chęcią powitałby powstanie
konkurencyjnych w stosunku do PZU państwowych lub spółdzlelczych przedsiębiorstw ubezpieczeniowy(Jh, konkurencyjnych
firm handlowych, prywatnych I spółdzielczych ap.tek, kin, teatrów, linii autobusowych I hurtowni, wytwórni sprzętu domowego użytku I banków oszczędnościowych. („.)
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Prowadząc aktywną politykę

kreowania konkurencji padstwowej, spółdzielczej I prywatnej, można zakładać prywa~ną
komunikację miejską, co zdarzyło się w Jugosławii.
Moz~a
przełamywać monopol państwowych central handlu zagramcznego, co z oporami dokonuje się w Polsce. Moż;ia .też z
dnia na dzień zlikwidować monstrualne »czapy• społdz1elcze,
dzięki którym w Warszawie w "Społem• pracuje na przykład
co najmniej dwudziestu dyrektorów, prezesów I głównych specjalistów od gastronomii, a .nie bardzo jest cdzle zjeść , si;na- ,
czny i tani obiad."
Niezły marzyciel z tego Piotra Aleksandrowicza. Konkurencji mu się zachciało!.„
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coś

choć

teraz
weselszego,
·n ie dla wszystkich.
ylwester Thim w „PRZEGLĄDZIE TECHNICZNYM"
(nr 8) wyjaśnia, dlac'zego podatek od psów w posz<:zególnych dzielnicach Warszawy jest różny:
„I za Piastów, i dziś funkcjonuje nadrzędna zasada
wyższej konieczności różnych szczebli, od wyższej konlecznoci gminnej po rację stanu. I za Piastów i dziś może zaistnieć tzw. wyższa konieczność dzielnicowa. I tak w w11orszawskiej 6zielnicy Mokotów zdziera się z emerytów podatek od
psa znacznie wy:iszy niż w dzielnicy Żoliborz, co la-two historycznie wytłumaczyć. Ta ostatnia dzielnica rozbudowała się
stosunkowo późno (w drugiej połowie VXIII wieku), & ~azwę swą I oświeconą tradycję wzięła od konwiktu plj&row,
którzy tam zbudowali szkołę, a przyległy teren nazwali · „plęknym brzegiem" Joli Bord. Oświeceni pijarzy rozbudzili
w mieszkańcach .Joli Borda (Żoliborza) mlło§ó do zwierząt, co
przetrwało do dziś. Natomiast ze znacznie starszego Mokotowa ściągali via Wilanów na Turka zaciężni, którzy - cho6
Sobieski zakazywał - lubili Turka złupić, a dziś, gdy Turków nie stało, skubią choćby i emeryta, bo już to mają we
Jawi".
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Można wymyślać
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nie zna nanic.
przedziw ne podatki. ale można też la zużytkować w bardzie j
~
poż y teczny sposób. Dowodza tee-o , Wielkooolanie. łth
j'! azeta - .. GŁOS WIELKOPOLSKI" (nr 42) daie taki
~ oto orzyklad współdziałania Zakl~rlów Przetwórstwa Ow0col.°'I wo-Warzywnego w Pudliszkach z PKP:
1
„W czasie silnych mrozów
sie z
l.°"I P"ertrPtyc7.nvmi. Niska kaloryczność węl!;la utrudniała uzyska- ~
niP do•łateczne.i ilości parv technologicznej. W połowie roku
•n'lnocznil' ]:Jracę nowa kotłownia l wówczM klnuoty z niedoh"~<'m nary się ~kończą. Zaprzestaną też pracy dwa parowozy,
które jec;irze w tvm rnku wykor7.ystvwano "' czasie kampa· ~
~ nii przerobu . groszku do wytwarzania pary".
~

zakład borykał

§ ·

§
§'°'

S:

S:

~

S
kłopotami ~

nadzkję. że

bvły

to parowozy wycofane „z roz- · ~
.
l:S
~
I ,..~ 7.a k ończenie notka ze ..SZPILEK" (ni' 9):
~
~
.. W Łniowej (wo.I. onolskil') Z>tlnęło z pnedszkob IZ metrów fir~nl'k. Do.idzie do tego. że przv wy.iściu trzeba )Jędzie ~
~ 1'.'"Zf'd~~kolaków poddawa6 rewizji o~oblstej".
T-o ~
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ŁODZKI

nr 53 (11960)

(Tezy referatu N.

Ryżkowa)

opóżnienia

Oto n.lektóre najważniejsze tezy refera•tu „O głównych kierunkach rozwoju gospodarcz.ego i społecznego ZSRR na lat.a
1986-1990 i na okres do roku 2000", przedstawionego w poniedziałek na XXVII Zjeździe KPZR przez premiera
Nikołaja
Ry:ikowa:
- Projekt głównych kierunków
rozwoju ZSRR na b.a.j.bliż.sze piętnastolecie, o.party
na konce-pcji
przyspieszenia wys.unię.tej przez ubiegłorocme
k:wietniowe olenu.Jl]
KC KPZR, odpowiaaa w całej roz·
cią.gJośd żywotnym interesom ludzi radzieckich i ich nadz iejom n.a
pr-zyszlość.
Dow i odła tego przedzjazdowa ogóJ.nonarodo'(Va dyskusja
nad projektem, w której uczest.n.iczy!o ok. 110 milionów osób.
- Potrzeba radykalnych przem.ia·n
i gru.ntownej prze·. budowy gosp<>da·rki ujawniła się w trakcie jedenastej pięci<lllatk.i 1981-85, kiedy to
nie zdołano w pełni wykonać zadań pla,n.u., choć dochód narodowy
ZSRR wzrósł o 17 procent. a produkcja przemysłowa o 20 procent.
Podstawową nrzyczyną
niedocią.gnięć było to. że nie uwzglę<lniono w
porę, iż w zasadz ie wyczerpały się
możHwości ek,;;.tensywnego rozwoju

i:osPOdark;.
- Zadaniem strategicznym na ok.res do roku 2000 jest przyspieszenie rozwo iu spoleczno-gospodarczego ZSRR. Perspe·ktywę Pię,tnastoletnią wybrano
ze względu na
zwiększoną skalę I ·złoźo.riość zadań
stojących przed krajem
których
roZJwiąizanie wykracza noza ramv
jednej czy nawet dwóch pir:ciOilatek.
- W okresie. jak! pozostał do
kcńca stulecia,
zamierza się podwoić dochód narodowy i produkcję przemys~ową.
Rozbudowa
I
przeobrażenie aparatu
produkcyjnego ZSRR .będą ta•k wielkie. iż w
cią,gu 15 lat stworzy si ę potencja}
ekonomicz.ny w przybliżeniu równy temu. jaki zgromadzono w ciągu wszvstkich pop::-zedni·ch lat wład.zy radziec·k iej.
- Do r. 2000 zapewni się zalecane prze,z nau•kę racjonalne normy
żywien-ia ora·z osiągnie nełne zaS.Pokojen.ie popytu na towary I usługi wysokiej Jakości. Każdej rodzinie za.pewni s i ę oddzielne mieszkanie lub dOdllek Jednorodzinny
- Aby osiągnąć te i i11J1e cele,
trzeba zwięikszyć te-mpo wzrostu
gospodarczego. W cz.ternasteJ pięciola.tce (1996-2000) wyniesie ono
śretlnio 5 proc. roczn!e. wobec 3.1
proc. w okresie 1981--85. Głównym
sp<>isobem uzyskania takiego ternPil· br:dzie wszechs'ti:on11a intensyfikacja t>rodu.kcji, którl\ zapewni zasadni·cze
przyspieszenie
postę,pu
naukowo-technicznego.
- Do sprawy intensyfikacji podchodzi się kompleksowo; prze-Widuje się nie tylko wzrost wydajności pracy. lecz także zmniejszenie
materiałoehłonności
l
chłonności.
Wydajno.~ć
wzrosnąć do roku 2000

kapitało-

pracy ma
o 130-150

procent.

KORESPONDENCJA
o była filmowa pod,r ót.
Wraz z kolegami z Klubu Krytyki Filmowej
SD PRL byłam gościem
Zwląz.ku Filmowców
Radzieckich. Moja trasa wiodła do Wilna, ale serdeczni gospodarze,
szczególnie raś opiekująca się
dziennikarzami Janka Petraityte - dziewczyna rodem z Kiejdan, robili wszystko .by program wzbogacić.
Była
więc
także wyprawa do
Kowna i
stała się ona dopełnieniem filmowych doświadczeń.
Naszą przewodniczki\ na kowieńskim szlaku jest dziennikarka z litewskiego miesięcz~
nika „Kino" - Żmudzinka Ży
vila Pipinyte. Najpierw wstę
pujemy do kawiarni, by ustalić plan marszruty.
A ta kawiarnia?
Żebyśmy
w Łodzi
mieli choć jedną taką! Nie
śmiem . już marzyć o wspaniałych witrażach w oknach,
w
końcu słyną n imi litewscy plastycy. Ale sam wystrój maleń-

Film

trzeba nadrobić w jak
najkrotszym terminie
- W rolnictwie przewidziano doprowadzenie w r. 1990 produ·kcji
zbóż do 25G-255 mln ton. zaś mir:sa - do 211 mln ton.
- Skrupulatnie będzie się kontynuować oolitykę radykalnego ograniczania "Pt'odukcji i .1prz~pa:i:y
napojów aJ.koholowych.
- Powodzenie realizacj.i planów
na okres do r. 2000 wiąże się nierozel'Walnie z doskonaleniem zarządzania i metod gospodarowania.
Nie uda się przestawić produkcji
na drogę wszechstronnej intensyfikacji dotychczasowymi metodami i
starymi formami organizacyjnymi.
Potrzebne są tlLtaj n:e częściowe
udoskona lenia, lecz radykalna reforma.
- W tej dziedzinie przedsięwzię
to już w ostatnich latach ważne
kroki. Zaczęto od rozszerzania uprawnień I odpowiedzialności przedsiębi,orstw i zjednoczeń.
+'v'lankamen ty mechanizmu gospodaTczego
uzewnętrzniały sir: tam szczególnie
wyraźnie. Brak ścisłego
pow,iąza
nia interesów kolektywów !Pracowniczych z końcowymi
wynikami
pracy hamował
f.ch Inicjatywę ;

Gospodarka
radziec~a
wejdzie
dz.ir:ki temu na jakościowo nową
drogę roz:woju:
Po ra'Z pierwszy
produkcja będzie rosła przy jednoczesnym zmnie.i szan.iu się zapotrzebowa.nia na siłę roboczą. Prz,·rost
zapotrze<bowania na pal iwo. energię, surowce. metale i inne mate·
ria!y ma być u orogu XXI stulecia zaspokajany aż w 75-80 nroc
drogą ich oszczędzan i a.
- Dla urzeczywistn ienia tych zamiarów trzeba uru.chomić ws.zystkie czynniki wzrostu produkcji socjalistycz.nej. Sprawą główna jest
wszechstronna aktywizacja czynnika ludzkiego,
- Ważnym etapem w realizacji
strate.gii gospodarczej KPZR jest
dwunasta pięciola.tka
(1981>--1990).
Dochód m.rodowy będzie rósł śre
dnio o 3.5-4 proc. rocznie i osiMnie w 1990 r 614 rniliardllw ru •.bli.
Wydajność
pracy zwiększy r.ię o inwencję.
2(}-23 proc Dzię.ki temu nowe ro- Przestaw~enie wszysbkich branż
czai.ki przystępujące do pracy .bę
dzie mo·Ż.na prawie w całości &kie- iosPQdarkl narodowej na nowe metody
zarząd.zamia
jest jednym :i;
rować do oświaty, służby zgrowia
zadań
bieżącej
i innych dziedzin socJaJ.n<>"kultu- na}ważniejszych
pięciolatiki.
Obecnie
p0 nowemu
· ralnych. pod.czas gdy w mi·nionym
pracują
przedsiębiorstwa
wytwapięcioleciu przyrost zasobów l)racy
dzielono mniej więcej pół na pól rzające l)Ołowę produkcji -przemymiędzy sferę prod1u.kcyjną
i nie- słowej, ca.ła łączność, usłu•gi dla
ludności i niektóre
<praedsię.bior
produkcyjiną.
- Poziom automatyzacji w dwu- stwa tra.n.sportowe. Od 1987 r.· na
nastej pięciolatce W7..fośnie dwu~ tych z:asada·ch będą 'Pracować wszykrotnie, produkcja środków tech- stkie zakładu 'l)rzemysłO'We i ca.ty
transoort.
ni•k i obliczeniowej
zwiększy
się
2,3 raza. a pairk robotów przemy- Konieczne
jest ustanowien1e
s.łowych trzykrotlliie.
ścisłej zależności
między wynika- Sprawą najważniejsz- w przy- m.i dz.iałalności przedsiębiorstw I
spiesza.niu postępu naukowo-tech- zjednoczeń a fll!lduszami, kt6Te one
nicznego jest za.pewnienie niezbę tworzą dla roi.woju produkcji, wydnych przesłanek
ekonomicznych, pła·ca·nia wynagrodzeń I za.chęty m&społecznych i organizacyjnych dla terialnej pracowników, zaspokajatwór.cze] pracy
inżynierów. nau- nia ich potrzeb socjalnych. W tym
kowców i konstruktorów, Wprowa- celu trzeba. ro. In. konse!k'Wentnie
dza się m. in. nowe formy wyn~ dąży6 do tego, a.by poprawa wagradzania. stymulu,jące praeę, kto- runków mi~szkaniowych i !nnycb
ra przynosi duże e!eikty twórcze, warunków socjałno-bytowych koi przezwyciężające
tendencje do le-ktywów prac0<wniczych nastr:IPO„urawniłowki".
wała w coraz większym
stopniu
- W polityce Inwestycyjnej na- dzięki wypracowanym
prz~ nie
leży zdecydowanie skończyć z roz- środkom.
proszeniem środków. W ZSRR Li:- Zadaniem o ogromnej wadze
duje się jednocześnie
ponad 300
tysi ęcy du.żych i małych obiektów spO!eczno-ekonomicznej
jest zwiększenie
skuteczności systemu wyniedopuszczalnie
dużo na .vet
przy ogromnej skal!
gospodarki na.gradzania. Nasilone w ostatnJm
okresie elementy egalitaryzmu, ?>O-kraju.
ważne niedocią.i:nlt:-cis w zakresie
- W ciągu obecne1
pięciolatki normowania '!)racy I organ!zacJ.j synastąpią dUii:e zmiany w strukturze stemu płac podwa.żaja stymu.luląea
bilansu
oa liwowo-e-nergetyczne·go. rolę płacy, ha.mu.ją wnost wyd}ljUdział e-lektrowni
a<tomowych w ności. Nie wolno godzić sią z taiką
pro-dukcji ener!!·ii elektrycznej o- sytuacją. Wysokość wygnarodzenis
siągnie w r. 1990 przeszło 20 proc. każde,go oracown1.ks
powinna być
Do 38 proc. zwiększy
s:ę udział ściśle igodna z wyniikami jego pragazu w zasoba·ch paliwowo-ener11e- cy.
tycznych. Poważnej poprawy wyma,ga sytua.cja w omemyśle wydo- . - Twarda zależność wzrostu obycia ropy naftowej powstałe płaty za pracę od zwiększenia jej
0

WŁASNA

- Należy za.przestać drobiazgowej ingerencji, mieszania się wyż
szych organów w ustawowe uprawnienia
kolektywów
pracowniczych, stworzyć im możliwość samod.zielnego znajdowania optymalnych dróg realizacji planów.
- Mając na względzie nowe metody zarządza•nia i rozszerzan ;e uorawnień orzedsiębirirstw i z.ic-dnoczeń, trzeba dokonać istotne.i reorganizacji ministerstw, uwoinić jeod
n iepotrzebnych
codz.iennych
s.p.raw bieżących, .bardziej zaufać
przedsię,biorstwom.

M!~isterstwa

powdnny skoncen.trować się obecnie
na wytJ>czeniu
strategii p<Jstępu
:iau.~owo-technicznego w swe•j branzy 1 perspektyw jej rozwoju •. na
podnoszeniu ogólnego poziomu działalności ekoqomicznej.
- W warunkach intensyfikacji
g?5podarki wzrasta rola cen jako
mezawodnych mierników efekty wności na.kładów i rezultatów d.zia-·
łalności gospodarczej, jako skuteeznej zachęty do postępu naukowotechnicznego i POdnoszenia Jakości
i:>rodukcji,
- Spośród ws.zyst.kich niebez.pieczeństw na drodze doskonalenia za11Ządzania i mechanizmu gospodarczego, na}w.ię.ksze stano.w i biurokracj!'-·. Stw~rza. jąc
pozory pracy,
osłama·Jąc się frazesem, może ona
hamować doskonalenie mechanizmu
gospodar<:ze.go, tłumić samodzielność
I lnicja·tywę.

- We współczesnym świecie n ie.
r.będne jest; aktywne
rozwijanie
więzi gospodarczych ! nauko-wo-t ech!"icznych z Innymi krajami. udział w międzynarodowym pod!iale l)racy,
- Decydujące znaczenie miala tu
i będ.21ie mieć nadal współpraca z
bratnimi krajami socjalistycznymi.
W najbliższych latach ma być dokonany wielki kr()k
naorzód w
rozwoju socjalistycznej integrac ji
· Punkt cir:ż.kości
przemieszcza sie
obeenie na wspólne O:)ano~/ v wan 1~
na.jnowsz}'ch
·zdobyczy naukow otechniczny.eh WS])ólne zjednoczenie
naukowo-produkcyjne
to dopiero
kiełki nowych form integracji. ;ednak do nich należy przyszłość.
-

ZSRR opowiada się za współ

pracą

z

rozwiniętymi

klłlpi.\ałistycznyml.

państwami

W tej dziedzi-

nie widzimy duże możliwości. '!>otrzebne Jest jednak
ścisłe l.)rzesfrzeganie obustronnych interesów.
całkowita rezvi:!nac.ia
z wszelkc{'h
ograniczeń,
bojkotów l embarga,
których organizatorem są USA.

Z WILNA I KOWNA

przyw.racanle świetności zabytkom to jest to, co obserwowałam także w Wilnie. I tu Starówka nabiera dawnego wyrazu. a 400-letnl uniwersytet na
swój jubileusz wręcz odmłod
niał. Czy zafundowame mu wielkie malowidła, zdobiące gąszcz
korytarzy. były naprawdę potrzebne - nie potrafię ocenić.
Jak mi jednak mówiono, wilnianie są ••za".
już Jesteśmy w Kownie,
pr~d nami historia znacznie
bliższa współczesności. W muzealnej sali flnal marzel'ł. Da-

Ale

a

riusa i Gerem.isa. Lecieli przez
Atlantyk z Nowego Jorku do
Wilna. Cel był już blisko, ale
hitlerowcv zestrzelili Ich „Litwanicę". Obaj piloci zginr:li. W
kowieńskim
muzeum, w specjalne.] sali. zebrano ocalałe pamiątki. Wystawiono tak pieczołowicie wkrywane podczas wojny, szczątki samolotu, dokumenty lotników, zdjr:c!a.

inne walor 1entymentaLny, „rzemawia do wyobratnl, czyni ży
wą tę hlstoriit 1 legendę jednocześnie.

Innym rodząjem pomnil)a tym razem wy-stawionego tradycji, rodowodowi Litwy - jest
· zapowiadany Jako eksperymentalny filip. G. Łuksasa „Teraz I
zawsze". Ta ballada o ziemi i
ludziach wpisanych w pejzaż
powstała na zamówienie centralnej telewizji, zleceniodawcy
uznali jednak, te film ma nazbyt regionalny charakter. Tymczasem na Litwie, ku zaskoczeniu realizatorów, obraz ten cieszy 1ią dużym zainteresowaniem.
Zrobiono wszystiko, by
ocalić od za.poronieni& to,
co
odchodzi. I na szczr:ście mal<YWnicze obrazy nie „pachną cepelią". Tę naturalność podkreśla
jeszcze przewijająca się
wciąż

postać

pszennowłosego,

skupionego chłopca o wyrazistych rysach.
Gdy pytamy gospodarzy jaka

- iezyk por .zumienia

kiego wnętrza, efektowne rne- 1
ble,
dobra.ne
kolorystycznie
szkło. W sumie kawiarenka na
16 osób, to prawdz.iwe dzieło
sztuki. Co do wspanlal<1ści tego
typu wnętrz, mogłam przeżyć
sporo zdumień. Zupełnie radosne były jednak tylko dla osób
niepalących; niewolnicy nałogu
trochę pocierpie.JI... Niemal nigdzie - poza hotelową gastronom i ą nie wolno palić. Gdy
wieczorem
przed
budynkiem
mi.ia się grupę lekko dygocą
cych ludzi (bo to wszak zima)
wiadomo że są to goście k awiarni, którzy wyskorzyl! na
dwór na pa'Pieroska.
A teraz już spacer po Kownie.
Oczywiście Starówka
Tu jakbv czas się cofnął. Starówka ma swój dawny ks z tałt.
przywrócony w każdym szczególe. · Nawet szyldy sklepowe
utrzymane są w starym stylu .
a budki telefoniczne zbudowano
taili:, te nie przeszkadzają tym
dawnym pejzażom.
Troska o

wydajno.ści to w obecny.::h warunkach naj w aż.niejszy wymóg gospodarowania. Główn y m źródłem oodwyżek stawek
i uposażeń musi
być wzrost produkcji i wydajności
pracy w danym zakładzie. mobilizacja rezerw wewnętrznych.

Ten dramat 1przed pół wieku,
to historia i dziś już także legenda. A jak tam żywa - mogłam się o tym przekooać. Bo
oto już na wstępie, gdy
mówiono nam, że rocz.nie w rerpublice powstają trzy filmy fabularne I cztery telewizyjne, te
rodzima produkcja nie :z:awsze
cieszy się powszechnym powodzeniem, choć z drugiej strony
50 mln widzów racz.nie (Litwa
liczy ok. 3.5 mll!l lud.ności), to
wręcz niewiarygodne. Ale właś
nie jako przykład największe
go rodzimego sukcesu wymieniano ,.Lot przez Atlamtyk" reż .
R. Vabalas~. Rozmiar sukcesu
oceńmy w zestawieniu z frekwencją,
jaką
osiągnął
nasz
.. Znachor". „Lot" miał '!)rawie
600 tys. widzów, a - rekordzista
- film Hoffmana - 672 tys. Ta
historia
pilotów-marzycieli
(..nieszczęścia robhl s nas optymistów" mówi
jeden
1
nich), mająca s pewnością znacznie większy nit wszystkie

tematyka dominuje w litewskich filmach, na pierwszym
planie wymieniają nurt historyczny, wojenny.
Ale mówią
tei ·o wątku współczesnym. I
on właśnie w tel wizytówce
litewskiego kina zapisał się najcelniej. Mieliśmy okazję przyjrzeć się
dość schematycznej
opowieści o miłości ojca i syna,
(zakochanych w jednej kobiecie) w filmie LUJksasa
„Lato
kończy się jesienią" i prześle
dzić, celniej poprowadzony, rodzinno-moralny motyw w ,.Biednym synu" M. Gledrysa. Największe
wrażenie
zrobił film
reżysera. którego nazwiska nie
trzeba rekomendować, twórcy
m. in.
„Wspaniałego
słowa
wolność" - Żalakeviciusa. Jego
„Przepraszam bardzo", to poetycka opowieś6 o trochę dzlwne.l dziewczynie .z psem, lekarzu i piosenkuzu, o locach
ludlkich, które nie wiedzieć
czemu alit pląeq, łączą ! rozchodzą, o 'PQtrzeb!e ciepła
i

serdeczności.

To wszystko/ niby

strza, by nie

stało się

r:z~~l:e rę~i ~cz~;~~:~źnf ~v~l- ~
opowiastprzestaje się myśleć już w chwili, gdy na widowni robi się jasno.
Długo
rozmawialiśmy o tym
filmie .
.bo ma swój nastrój i prawdziwie ludz.ki klimat.
I wtedy
okazało sir: także, ii: nazwisko
V. Żalakevicius ma swój zwią·
zek ..• z Lodzią. Zapytano mnie
czy znam młodego reżysera.
absolwenta moskiewskiego WGK
~ Maćka Drygasa. Bo on oże
ką, o której

nił

się

właśnie

z

Witą,

8
8

S

córką

Żalakeviciusa
teoretykiem
filmu. Oczywiście, wyposażona
w długą listę serdeczności i pozdrowień, już w Łodzi mogłam
z córką porozmawiać o pięknym filmie ojca.
.
Podczas konferencji z litewskimi kolegami porządkujemy
wrażenia. Choć wyraża je najkrócej zdanie któregoś z dziennikarzy: „Powstaje u nas tak
niewiele filmów, ale skoro w
ciągu zaledwie trzech lat był i
„F.akt" (o pacyfikacji pewnej
wioski), I „Kobieta i Jej czterech mężczyzn" (fflm jeszcze
jest na ekra.n ach kin), i „Zodiak" (o tym pisałam oddzielnie) - to chyba nie tak źle".
I
jeszcze jedna refleksja.
.. Kinematografia nie może by<'
nastawiona tylko na odbiorc€'
w republice. jednak rzecz i w
tym, by powstawały filmy , w ~
któr~·ch są nasze korzenie. :iasza tożsamo ść i żeby tr afiały szerzej.
W ootoku \ j O
filmów
powstających
rocznie ~
w ZSRR nasza orodukcja jest
kroplą. A więc szcze~ óln i e d otkliwie odczuwamy każdy zły
film".

S

S

8
S

Tych okazji do rozmów było
sooro. Właściwie była to wymiana doświadczeń filmowych .
bo litews v koledzy nie wypuszczali notesów z rąk. słuchając naszych informacji o polskiej kinematografii.
Jeszcze
raz potwierdziła sir: prawda. że
film to ten język, V.' którym
dziś porozumieć sii: najłatwiej .
choć
czasem ta.kie właśnie ~
kontakty pozwalają lepiej rozumieć ów ekranowy kod.
~
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UKŁADANIE

ŁODZKI ZWIĄZEK SPOŁDZIELNI

JEDYNA OKAZJA W ROKU I
NA SWIĘTO KOBIET
TOTALIZATOR SPORTOWY

•

w Łodzi, pl.

ZAKŁADY

+

inżynierów. włókienników

+ specjalistę

Standard,
30 samochodów osobowych Fiat 126p 650 E
Standard,
5 nagród pienięfoych po 200.000 zł,
5 nagród pieniężnych po 100.000 tł.

rządowo-organizacyjnych,

nie przyjmuje osób
porzuceniu pracy.
SI

xalski 32-13-08

nieru-

Matu(11~17)

6212 g

BIŻUTERIĘ

.s.i>rzedam. S5=67-80
f
0001 ,

ł!lS3

0054 I!
FUTRO
- norki lrsn!!dyjskie - sortedam. O~61!

5910

r

U W A G A,
POSIADACZE POJAZDOW
Oddział Wojewódzki PZU w Łodzi
N

F

o

R ,M

·u· J
.

. ·~

te w marcu prsypada płatnotłó skladkl za
ubezpieczenie k1>mt111ikacyJne.

E
.

~,

ustawowe

Posiadacze pojazdów ubezpieczonych w pełnym '-!l·
kresie (OC, AC, NW) mogą opłacić skladkfl w dwóch
równych ratach, tj. w marcu t wrześniu br.
W celu dokonania wpłaty posiad.1cze pojazdów otn:~·
specjalne blankiety z wyliczoną składką ! tak·
posiadacze pojazdów a:arejestrowanycb na terenie m.
Łodzi wydruk komputerowy;
•·posiadacze pojazdów zarejestrowanych na
teńnle
gminy I miasta Pabianic
blankiet przekaiowy
1 niebieskim paskiem po przekątnej;
• posiadacze pojazdów 1arejestrnwanycb na pnzo1talym
terenie województwa - blankiet przekazowy 1 zlelon ym paskiem po przekątnej.
Osoby, które do dnia 10 marca br. nie otrzymają blankietu winny się zgłosić w celu jego otrzymania we wła
śe'iwych terenowo jednostkach PZU:
• miesikańcy Łodzi w 1pecJalnle zorranlzowanym
punkcie przy ul. Traugutta 11 - w ponteddalkl, łro.
dy, czwartki, piątki \V god1. od T.45 do 15.30; wtorki
od 915 do 17; 1obota 22 marca br. w godz. od T.30 do
12.30;
mleszka6cy gmlny I młaata Pabianic - w lokalu In11pelctoratu PZU w .Pabianicach przy ul. Brackiej !t7;
mieszkańcy miasta I gminy Zglers, Ozork6w, Pani:' czew - w Wydziale Zamiejscowym TV Inspektoratu
PZU w Zglen:u, pl. Kilińskiego 7;
0 mieszkańcy miast I vmln: Aleksandrów, Konstanty~
nów, Stryków, Głowno oraz gmin Rr6j~e. Andres1>nl,
Nowosolna, Rzgów - w IV Inspektoracie ·rzu w
Łodzi, ul. Próchnika 23;
mają

+

e
e

W punktach tych można wyjaśnić również wszelkie
w zakresie ewidencji
(zmiana pojazdu,
zmiana numeru, zmiana adresu)
oraz niezgodności w
wyliczeniu składki (nie uwzględnione ewent. rabaty\,
Zaznacza się, te blankiety zostały wycofane z urzędów
pocztowych l SI\ dostępne wyłącznie w podanych wy~ej
punktach.
,
W celu otrzymania blankietu posiadacz pojazdu obowiązany jest przedstawić watny dowód rejestracyjn~'.
niez~odnoścl

i'll 1-k

-------------- -...-------

M"!IDI UELIJ:

ŁÓDZKA FABRYKA KORONEK „FAKO" w ŁObZI

t.(rnZ, ul. KACZENCOWA 25
OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż samochodów:
- „Nrsa" M-522, rok prod. 1975, nr silnika 3562~0. nr podwozia 1599.82,
stopień !!:Użycia 75 proc., cena. wywoławcza 162.500 zł, ·
- „Zuk" A-09, rok prod, 1973, nr •ilnlka 14036, nr podwo.zla nieczytelny,
dopłeń zużycfa 70 proc„ cena wywoławcza 181.ZOO zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 1986 r. o godz. 12 w gw\etlk:v
zakładowej ŁFK przy ul. Kaczelicowej 25, zgodnie z zarządzeniem ministra komunikacji z dnia 26 listopada 1982 r. (MP nr 28, poz. 230).
Samochody można oglądać na terenie ŁFK w godz. 9-15 w ciągu 2 dni
przed przetari:tiem.
Brnków w osprzE:cie i wyposażeniu pojazdów nie uzupełniamr, nie bierzemv ndpow!Prl7ialności za wady ukryte.
ŁFK zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
·
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wy~okoscl : o
proc. ceny wywoławczej w kasie ŁFK, najpóźniej w przeddzień przetar~u.

•

Wrońsrl:i,

43-59-88.

•
5987 g
Czesław 11 Li·
LODÓWKI, :iamraiarki- KOSSAK
stopada 87/32 zgubił pranaprawa. Wójcik, tel.
wo jazdy.
84-42-80.
1
6051 I
5955 g
NAPRAW A lo<lówek, n- GROMEK Józef. ul. Ger·
~ona 7/59 zgubił pramrażarek. Podg6rzak wo jazdy.
55-72-59 . 'PO 18.
1!073
5914 g
ZGUBIONO kolo zapasoDYWANY.
wykładziny
piorę. 78-78-25 Wurch.
we „Robu·r" 650 X 20,
5821 g
tel. 86-49-30.
TELENAPRAW A 33-93-43
'
6003 g
$teltP.r.
6613-g PIETRZAK Adam Łódż,
Powszechna 35 - zguRUBIN Elektron nabił prawo jazdy,
prawa Gogulski 51-44-54

W wypadku niedojścia do skutku sprzedaży w clrodze I przetargu,' IT
nrzt>t:irg odbędzie się w dniu 21 marca br. o godz. 12 w tym sam~'Pl
cniejscu, a cena zostanie obniżona zgodnie z ww. urządzeniem.
4S9-k
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R

ŁODZI,

A
ul.

S

Z

ROZPRAWA DOKTORSKA

A

WIĘCKOWSKIEGO

•

7

OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

śpiwory.
Sklep czynny w godz. 10-18.

•

l'ZCZENIĘI' A

welshte· · ciowe - najkorzystniejaze, naj!łzybsze pośred-

rler.
fokste'rier
sorzed:&m. Zamana Małenruta. Ll:nanow•kiP«o Hi4f94
19F20-"

nfctwo biura mgr Ba·
ryckieiro - Tuwima 20

6712-g

M .

SPRZEDAM .,Ud~" (1977)
87-00-5;! (po 15).

495-~

'iidłłQW

SKÓRKI 1 nutri' - sraf:r sorzedam. Koluszki
tel. 14-11-2.5 PO 15.
.5965 ~
OVERLOCK trz,·nitkowy
nrzem~·s!owv
- sorzc·
dam Kośc-ielna 3 m 11
po 17.
6068 I! M-2 zamienię na M-3.
ZEGAR stoją<:y oraz me6032 Biuro
Ogloszeń
cha n izm
SP!'Z('rla m
Piotrkowska 96.
57-09-73
6056 ~ M-4 trzypokojo\\ e - zaKRAJZEGĘ _ s;:irzedam
mieniP, na większe blo13-92-17.
5930 ~
ki lub międzywojenne.
RĘKAWICZARKĘ
Tel. 48-14-7~ po 12.
sorz„dam. Kasprzaka 5~
5951-g
m 14 (18-20)
~ll~2 i! M-3 Widzew-Wschód (46
BUTLE r.azową 11 kg _
m kw.) - zamienię na
sorzedam. 15-82-95 !Hlrówoor1ędne Obywatel20)
590 2 P
ska, Tuszvń~ka. ZatoTELEWIZOR
kolorn-w'
rze. Tel. 84-79-03.
„Szilatis" 12-<:afow;v. łao- MIKO?.OW _
Kat~9!1~!
kl karakułowe - 1>orzedam. 57--02-64.
.'189!1 I!
sprzedam lub zamienię
MAGIEL _
i>re.sowalrt\e
własnościowe 2-pokojo.
sprzedam.
T<-1
we z' w:vga.da.::nl na róg~~'T4-'53.
wnorzędne
w Łodzi.
58!1 7 I!
OVERLOCK ćzteronitkoWiadomość: Lódt, Bema
wv. nowv _ sprzedam
29. Stanisław Pa·węda.
5903-g
Kunie
oponir
2 u t · LOKAL-magiel • praso175Xl3. Tel. 55-29-8~.
walnia ($ródmle.5cie 5896 I!
AGRf:GAT
chłodnicn
front). Możliwość prze{w".·daj,nośt 4 .~00 Kcal/
branżowienia - odst 11.
·'
pię. tel. 51-09-4a.
h\ sprzedam
Tel
5910-g
8~14-32.
5891 rt POKÓJ - bloki do wy,\ TR \KCYJN Ą
suknie
najęcia. Płatne z góry.
ślu•bna - sprzedam. Tel
Czackiego 2/10 m. 41.
51-02-94, 1>0 l(od;:. 18
5963-g
~893 I( rECHNIK-elektryk (prakPSA oddam w dob!'~ rętyka) podejmie prac~
ce. Tel. 114-28-24.
w sektorze prywatnym
151l31 I!
lub firmie polonijnej.
Bl,AM łapki karak11low"
Oferty 5982. Biuro O- sorzedam. Przedzal·
głmizeń, Piotrkowska 98.
niana ~6 m 23. ll848-p, MIESZKANIA
włunot-

p~

-

w

19380-g MURARZA - zatrudnl4.
Tel. 55-24-9S, po 18.
FTATA ,.128p" 2-4-letnle6039-g/E
go - mote by~ po wyCHALUPNICTWO
przyjpadku - kuplę,
tel.
mę.
Oferty
6033
Biuro
i:neczn. 84-58-18.
Ogłoszeń. Piotrkowska 96
18391-!(
„'Vl'OSKWICZA 408" U!nio CZELADNIK krawiectwa
' lekkiego podejmie pra~nrtedam. Piotrkowska
cę w sektorze prywat204.'210 m. 106 wtonym lub chałupnic10.
rek. czwartek, piątek,
Oferty 6022 Biuro Ogło
po 19.
szeń, Piotrkowska 96.
601!1-Jl
::iARAŻU
.Żubardt
lub TOKARZA na cały lub
pół etatu okolica zati;udnię.
pMzukuję,
Tel. 36-33-33, po irodz.
tel. 51-83-97.
4673-g
18.
GARAŻ
w okolicy ronda Tltowa - wynajmę,
•
8020-g
CHAŁUPNICTWO procte
tel. B4-3l5-71.
szyci;, - przyjmę. Tel.
8002-g
48-22-79.
„SYRENĘ",
magnetofon
eo1s-g
ZK 240~S. Amator 2cS,
SZWACZKA najchętniej
kolumny Alha 50W z O'l<erlockiem potrzeb1pr1edam. Obr. Stallnna. 51-59-74.
gradu 5 - 31.
5878-g
15904-r

XA&!..Wi3ilU!SO „
UCZNIA do zakładu e;
lt'ktromechanikl pojaz.
dowej - przyjm~. Łup
kowa 41.

6077-ll

CHA?..UPNICTWO przyjmę oprócz szycia.
48-64-55.
zatrudnię

D2Ru -

~

S
S

§~

poń

czosznika. Warszawa 44-95-73, 44-34-74.
1388-g

Pracę doktorską or3i oceny rec@nzentow 'IVY!otono
wgladu zalnteresowanvm w cz\·t„lnl Blbtlf'l+eJd
:'1ówn„j AM. ut. Muszyńskiego 2. \vst-:p na r0Żpr11.
wę wolny.
H35-k

:in

SĄD SKAZAŁ
Anna rteczubka. z d. Wl<'czorek, urodz. 1n gm.
1929 roku " Odrzywolt', zam. L6M, ul. Tu-

dnia

prawomocn·:m w•:roklem Sądu Reirrno·
w
Łodzi
z dni" 15 l!~top11da 198~ ·roku
sprawie VIIT K. 837 i85p za sprzedat l'lkr:>~ntu bt>Z wymal{anego zezwolenl" skazana :z:ostals na
karo!) 10 mleslr,cy pn7bawle:iła wr:>tnofol z warunkowim" 51,

wego
w

w~·m z~v..1e9zpn\~m jej
l~t. dozńr lcuratr:>ra

;

wvkononla

n;1

sadowci:to. 8o1.G.10

okres 1>•6b•1
1! ..;rzywnv.
wladoir. M~t.

e:d-k

TELEPOGOTOWIE - Roa!ak, 43-28-67.
8060 g

TELEPOGOTOWIE. Pent~la i57-31-78.
19574 '
TELENAPRAW A J ę
drzeJewski, 84-43-915.
5172 g
OKAPY nadkuchenne z
wyci11giem. Niepytalski.
tel. 78-59-99.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Lodzi z dnia I 1ler1>nla 19M r. w sprawie XK. 480/85 J11n P:tla1:1, ur. io
cwletnla 1932 r. w żaczkach, syn ~tanlslawa I Weroniki z d. Tomczak, urn. t.ódf, ut. HufcoWĄ tsa
n. 33, został skazany na karę 8 miesięcy pozbn1.1eC\)a wotnołcl t... 50.COO tl grtywny r z11„adunlem 24.~80
d kentów ządowych, zarządzeniem podania wyro}tu
do publicznej wiadomości w prasie za to. te w· okrerle od 12 czerwca do 2 sierpnia 1985 r. prMchowyw~ł
"' 1wolm mieszkaniu pochod7acy z nl<'riorwotonc,;:o
w:;robfl gp\rytus w Ilości co najmnl~.1 3 litrów. 61$-k
Wszystkim, którzy oddali

5892 g

ANTYWLAMANIOWE zabezpieczenie i tapicerka drzwi, blacha, blo·
kady, alarmy, u.szczelnialllie. upinkl okienne,
drzwi harmonljko11•.'e, tel.
43-27-74 godz. 8-l8°Tur1chmld. Zakład zrzeszony w spółdzielni.

S.

+

ostatnia

post uu

P.

STEFANOWI RUDZKIEMU
a w szcug6lnoścl ks. Pa"'·Jowl Zlell1\sk!emu
I Ro-dzlnle Clepluch6w, wyrazy podziękowania
akia da

1109:!'

CYKLINOW A -IE, lakierowanie. 43-84-7ł Do-

Rl)DZINA

brzyński.

14151 g
NAPRAW A
OO.ku rzacz:-·
lodówek. 84-32-28. Matysiak. Rz.gowska 4.
1095 g
ŻALUZJE, u.mkl, kołki.
84-37~8. Sylwa~owic.z.

4607 '

CZYSZCZENIE dywanów,
rachun.ki. 36-08-24. Wier12.yruk!.
38111 '
PRZEPROWADZKI, tel.
84-73-71 Ko1tane-k.

Panu

mgr
.,..y:ra1y

WYCISZANIE, 'l'.abezpie·
czanie drzwi, uszczelnianie, umk!, drzwi harmo·nljkowe. Tel. 74-55-6:!
Hejduk.

MYCIE okien,

- wykonuje w krótkim
terminie
Wójcik

Zgierz, Klo.nOVl'a

14),

t~l. 57-26~8

~3

Kombinat Robót Drogowych w lodzi,
ul. Skierniewicka 3/5 93·114 Łódź
POSIADA
WOLNE MOCE PRZEROBOWE NA 1986 R.
w zakresie wykonywania nawierzchni bitumicz·
nych z mas asfaltobeton~wych i asfaltu lanego.
Wszelkich informacji można zasięgnąć w dzia·

BARBARZE TOMCZAK
wyfll.zy

szczerego

łmlercl

§

Nr telefonu 84-96-82 i 84-12-18,
886544.

nr

telexu
493,k

§~
§ -{

współczucb.

_

I

powodu

OJCA

1kladaj1t:

ZARZĄD, BAllA oraz KOLE.ŻA Kl I KO·
l.EDZY n SP()ł,DZTEI.NJ PRACY
CHE·

;\UKOW

„XENO""
t .ODZ,
KOWSKA 90.

PIOTR·

ul.

Prezydentowi m. Zgierza

mgr WŁODZIMIERZOWI
ORCZYKOWSKIEMU
WYIUY
łmlerel

aerdeczoego

współczucia

a

powod11

Ol CA

składaj•:

o

DYBEKf J~ I

(8(15-17).
5998 g

~
§
~
~-

powodu

Koletanet

Instytucjom r•chunki. 86-25-82 Simiń

tażu) z powle-rronego oru własnego materiału

•

>1•spólcz11cla
MATKI

WSPOŁPRACOWNICY

wnętrz.

19573 g
MASZYNOWA
obróbka
drewna - listwy, boa.z.r!e, ·podłogi (bez mon-

WOJCIECHOWt
RADUCKIEMU

alr.ładaj-·

19455 I{
sprzątanie

ska.

inż.

szczerego

łmlercl

43009 I

le przygotowania produkcji naszego kombinatu.

~

~vclgo~r.cz.

Or.ioczono pocfan!e wyroku do publicznej

~

~

D!lekan I Rada Wydziału F'umaceut:i-cznego AM
"' Lodzi 11przE>jm1e zawiadamia. ""' dnia 14 marca
l98ff r. o itodz 16 •: sali· wykłarlo'""l nr 2 Gmacl;p1
Farmacji Cui. Muszyl'>skie~o n . odbedzle s!e p11bllczna
i~•skU$j" nad rozprawą doktorską Tnl'(r llhrlusz~ Pan·
kow~klf'&'O nt.; ,.Wpływ pokarmu n:i dostepnoś~ biolol(lc1na ł fannakoklnet:vk'! r: ·narvT.vnv u ludzi".
Prom tor: prof. dr hab. Lł!'slaw Wlchllń~kl - CMXP

5953-g

1"/Qh'7///////////////U///////////////////////./////////H H///H/<

~

5885 g

Dyrektor I Bada Naukowa In~tytutu Inivnlerlt ChemlczneJ Politechniki Lódzklej p1iclają do ·wiadomości,
te dnia l4 marce 1986 r. (pl<1tek) o i;(odz. 12.15 w audytorium S-9 r'olHechnlkl t.odzklej. ul. IJ st„fanm•·.
sk!ego 4/IO odbi:d7.le się p11llliczn~ d;vskusj" nad rozpr;:iwa d.oktorsk'! mgr lnt. Annv, Pruskiej-Kędzior nt.:
.Od?.ysk1wanle past spntywc:1ych z przewodów !)rtem. \·słowvch1'.
Promótor: prof. dr hab. Zdzlshw Rembłowskl.
Z rozpraw'! doktorska i recenzjami można 2':tpozn11~
ile w czytelni Biblioteki Glowncj Politechniki J,6dzklej.
1433-k

poleca(ąc:

~~84 li

„

po samowolnym

• art. pościelowe,
• kołdry,

dziejska 2 m 15.

„CAMINO" l .B m. nowv
- sprzedam. Uzdr1'W.skowa 22.
6024 t.
MEBLE ulobivnt', orzedwojennio - 1<przej:1m
Tel. 48-03-27 'PO 17.

A

DO SKLEPU. w

MASZYNĘ dziev.·i.arską nr
„6" - gprz~am, Koło

Biuro O~!o
WZMACNIACZ ~ Thomp.
szeń, Piotrkowska 96.
son" tuner. robot 'Q,"ie- STEREOTELEWIZOR jaloczynnośc'.owy - sorzepoński ..Orion" 23 cale
dam. 55-4.5-2.~ PoO 1$ .
- sprzedam. 43-41-21.

1:łot11

6070 g

19313-~

z

OKAZJA! Seinkl p'.flknel!<>
s.zt11~nego tutra
fr~n
euskiego na eleganck'.e
cza.pki. kołnierze. kam:zelki. pokrowce samo·
chodowe.
Wanta wa
33-71-61 wtorki, czwartki. sobotv.
5279 k

ferty

zespół ds. samo-

„,„

481-~

dzew-P6łnoc).

produ~cji

PHU „OTEX" w ŁODZI

...„„„Bllm::~~~·~~~ll'aS~

daży mieszkań,
ebomoścl.
Mgr

43-40-97.

1\-IYCIE .okien (rachunki).

5990·1
2946-g
U SL UG I
bydrauhczno- KAROLAK Marian
1Z~ierz.
Witkacego
17,
-:!lusa1·skie. domki, orzebl. 61. m. 11 zgubił pra.róbki również in.~'.vtu·
v;o jazdy,
cjom 85-24-15,
32-iO-fil.
5992 I
Kell<"r
5831-si
SZLIFOW A ·rn sz1'::1;, fa. ABBAS J-Mohamad, Lumumbv 13 zgubił praiy 55-23-76 Dworni;:ik.
wo i•ndy.
6038 g
5101i-~
JANUSZOWI Go~ciek, JaŻALUZJE
m:ędzyszybo·
racza 20 ~kradziono pra•
w~ - automatvczne owo lazdy.
60i8 g
puszczanie i tistawian1e KAZJMIF.RZ Madrzak p.ozlomu
r~warancja)
Justynów, Górńa 23 zgu43-ti0-9i ZamysłowuL
bił prawo jazdy.

tel. 32-42-58.

Zakład

SPECJALNE.

w' .

specjalnością

ds. samorządowo-organixacyjnych

I techniki, tel. 33-01 -47 oraz

Miliony i samochody czekają na Was !11

POL domu - stare budownictwo - •przedam.
Tel. 16·78-17.
5880 g
DOM 8-fab<>wy 1 wygoda.
mi - 11i:rrzedam, 3 Maja
17.
5905 f
PORADNICTWO, pośred
nictwo kupn• - sprze-

ze

Bliższych Informacji udziela zespół

Pamiętajcie, że najprzyjemn1e1szq niespodzicnk~
sprawi każdej kobiecie kupon

SEGMENT kilkupoziomowy (na ukończeonhll apnedam. Oferty 6012
Biuro Ogł<J$zeń, Piotrkow5ka 96.
MASZYNĘ
do awetrów
„Veritas" - tanio aprzedam, l.60.:t, Anczyca 4
m 34.
6048 I{
MASZYNĘ
do w.ty l U•
kr owej
1przedam
TeJ. 74-24-26.
f}M9 I!.
APARATURĘ rn:krofo•10Dora" 100 MTH
Philios 30 W - spri:edam. Pabiac'.ce, N. t'}ry1Ja 28/3,
lł062 J!
PRASKĘ
do zakładanie
nap - odst11oię Jur·
ci:yńskieito 6 m I 1Wi-

I

i szkolenia.

PANOWIE I SYMPATYCY TOTALIZAiORA
SPORTOWEGO I

~nm1111S1m:11„ma„„„„mra..,1m

.

'

odzieiownictwo,

10 samochodów osobowych FSO 1500

ZAKŁADY

12

-----------· --

i

nagrody rzeczowe:

NA

I
.

zatrudni natychmiast

SPECJALNE

I przygotowuje od lat sprawdzone wiośnie w lo·
dzl wielomilionowe wygrane pieniężne i cenne

•

Wolności

PRACY

'

organizuje 8 marca 1986 roku

TOTAUZATOn s11oarowt.

glazury, teBartosiak, tel.

rakoty.

PRACOWNICY

RPOKl'f

w ,ZGIF.RZU

amaws;wa wwww

Z talem zawiadamiamy,

łe

dDia 9

lltt•ęo

r. zmarła. emer)• towart~. długoletnia
cownlca l\Ju:i:eum Sztu kl w l.odzl

UH

pr;i.-

KUSTOSZ

mgr MARIA GABRIELA
RUBCZVf:JSKA
l!lostrze I 11.odzlnle
c1me11.
DYREKCJA

1kład3my

""Yrazy WsTJ6ł·

I PRA.CO\VNICV
SZTUKI w ł.ODZI

MUZF.UM

-s§~
§
§

§

'I/.#,;,,.~„_. ·'l//////////////./H/HH//////././///////////////////.,..ą////h
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Posiedzenie

czy

. '

Zespołu

można

czorajsze P<>Siedzenie Zesoołu
Poselskieiio
Miasta
ł',,oP.zl poświęcone było dwu
zasadniczym tematom,
a
każdy z nlch, to temat rzeka:
sytuacja w łódzkiej oświacie
i
sytuacja . mieszkaniowa w naszej
a.:Iomeracli Cecha wspólną
obu
Jeśt to, że daleko odbiegają
od
1l>Ołecznych oczekiwań i że rozWi!łZYWanie związanych
z nimi
-problemów
ogra.Q.iczone jest '. iurowyml realiami. · O Ile jednak
.Ytuaeję w oświacie określić motna by jako trudni\ (choć I talt
kór.zystniejszą pod wieloma wzglę
dami niż w
innych
województwach), to sytuacia mieszkaniowa
ryłu)e się wręcz dramatvcznie. W
dyskusji szukano możliwości
ła
Jrodunla przynaimniej
kłopotów,
wskazywano kier\lllki ·i>ożadanych

W

działań.

Z informacji kuratora wychowaBohdana
Celfielskle.-o wynika, że niepokojąco
wYl!ladaią finanse w tej dziedzinie życia. Z bilansu pctr.zeb wynika ji brakuje Ponad milia.rd
złotych. licząc zaś skromniej a
więc biorąc pod uwagę tylko. te
na}piłniejsze - kilkaset milionów.
Kiepsko jest 7. opiek• lekarską w
szkołach. tradycyjnie Już o~r<>m.-

nia· I oświaty -

,

P~selskłego

Miasta

nych kłopotów przysparzają
remonty. brakuje pomocy
naukowych, mgliście rysuje się wchodzenie do szkół średnich z reforma proi?ramową.
Posłowie,

rozważając możliwości

pamocy oświa'Cle, za.stanawiali się
m. in. I nad tym. co można zrobić nie
szukąjąo
dodatkowych
środkó.w fiµa.n~owych. Jako
godne zastanówJen.ia uznan 1>r-<?PO·
zycje, by. j~śli okaże si~ . · to
realne . - część . przyńa'jmniej .,
montów bieżących wykonywać si·
!ami samej młodzieży, np. w ramach praktyk zawodowych uczniów szkół budowlanych czy OHP.
a także by .Pomoce naukowe wykonywane były częściej rękoma
uczniów.
Temat dru.gi - mieszkania. Dane
ilustrujące obecny stan rzeczy i
wydłużaiaca się kolejkę potrzebujących publikowaliśmy
wielokrotnie. Za cały do tych dan:vch komentarz niech posłuży
fakt. ii
prośby, z jakimi przychodza obywatele do posłów na ich dyżu
ry, w 90 procentach dotyczą właśnie mieszkań. Z reguły szansa speł
nienia oczekiwań oroszacego o interwencję je&t żadna.
Z. uznaniem posłów spotkały· się
orzedsięwzięcia administracji zmie-

re-

Nowotki 16? Z pyta.niem
tym
na jednej ·z ·s'e sii RN m.
Lo<izi
zwrócił się . do władz oświatowych
naszego miss.t a radny A. Westfal.
Ostatnio w remontowanej szkole
zorganizowano nafadę z jej wykonawcami; ustalono najpilniejsze zadania budowlane, Postęp robót remontowych będzie kontrolowany na
bieżąco.

Brygada z Komunalnego PrzedBudowlanego w_ Łodzi
zgodę na !>Odjęcie
na·
Biuro Podtóży i Tursstykl Zwil\z- prawy stoluki na zasadzie umowv
ku Nauczycielstwa Polskiego „Lo- o dzieło. Gwarantuje to szyb&ze
wygostour" Oddział w Łodzi
(ul. konanie tych
prac.
Piotrkowska 137 /139) obsługuje śro
Miejmy więc nadzieję, że w nodowiska pracowników óŚwiaty
i
roku szkolnym 1986-87 ucz.nionauki, a także emeryt6w i człon wym
wie roz.l)OCz.ną naukę w odnowiok6w . rodzin. Sprzedaż
skierowań nym
gmachu -„czwórki".
ugranlcz.nych będzie sl41 odbywała
poprtet· kwallfikade kandvdat6w w
(j. ' kr.)
siębiorstwa
wyraz.iła

o;niwłeh

ZNP. W zaktNi• tury;t,-;.

ki Jtrajowej „Logos·t.our"
świad
~zy usłu.gi dla 011niw ZNP
oraz
ii'l,stytucH i urzędów administracji
oświatowej, a także Dlac6wek oś
wiaty i nauki.

Od

października

na

Jak nas poinformowano w WoOo-dajmy. że biuro pobiera
ta jewódzkim Przedsiębiorstwie Dróg
swoje usług:i bardzo niską marże· i Mostów, bez względu na kłopo
od klientów 1e ~rodowisk oświa ty (m. in, poważ.ne trudności fity i nauki tylko IO oroc. Infor- nansowe) nękające inwestycję dromacje w zakresie tur·vstvki zal?l'B· gową na cią11u ulic Armi·i Czerniczpej moo'na uzyskać pod nume- wonej
Rokicińska, do końca
rem, tel. 36-21-12,
z..aś
turys-ty!Q września odM!y zostanie do. . eksplokrJtjowej - te I. 36-28-08.
atacji fragment l>Ołudniowego odcinka tego ciągu (do ul. Augu(1. kr.)
.łt6w), urrtoi.liwiaJl\CY t>rzelazd na

pracownicy
skl.ep6w •••

.Co ma . zrobić wlatciciel „Sko- .
dy", któremu pękl czy rozbil ait ~
ebonitowy kapsel na kolo? Jak
.to eo kupić nowy!
Nie
ma? Ależ sq! O co więc cho: dzi? Ano o to, :że jednego ~a
p_sla kupU nie można. Takle aq
prz11~aj1nniej doświadczeni.a na_szęgo c:ytelnika, któremu przt}-

Jt(l.fi!ą s_ię niegroźna „s.tl~czka".

Zbi! jeden kapsel . I chcial
go
·· u)ymienić, ale w sklepie „Pol-·
mo.zbyw" przy ut. Pó!nocnej ora: ··w podobnym sklepie
w
Zgierzu powiedziano
mu, że
musi kupić cztery kapsle - bo
tak są pakowane, w komptetarh. Ale mnie ;est potrzebny
1
)µ}.('o jeden - tlumaciyl wlai··· cr~ie! wozu. Nic na to nie pora-

I

,.clz'imy -

usłyszał

w

odpowłe'-

dżi :

· ·otu·

rzadki · wypadek: klientowi wmus:a się towar n11 silę.
(al•

Dla kogo ta wiatał
Od kllku Już lat nie zatrzymuje się antabusy na przystanku
pcc:JJ 11L zachodniej w pobll~u ul.

Li:boni.iersk!ej

qdzic w
swoim
r.zasie wybudowano aolldnq wta-

t;; dla

pobttżu,

na ut.

Tymczasem w

Lutomteraktej rw

żubardzll) zatrzymuje się
prz11~tanku autobus posptesznlj

stronq

r.a

pasażerów

linH ,,B". at~ tu nie ma wiaty,
Czy nte można byłoby więc przenieść wiaty z vt Zachodniej na

ut . Lutomlerskq?

na;jclęzszych

PeJł

~

g 5 •'13Q

•*"\A

o·yżur

poselski

Obradami zespołu kierował jego
orzewodniczacy,
członek
Biura
Politvczne110 KC, I sekretarz KŁ
PZPR - Tadeusz Czechowicz,
a
Dziś od godz.
10 w siedzibie
udział
w nich wzięli m. in.: prze- Zespołu Poselskiego Miasta Łodzi
wodniezacY RŁ PRON Jerzy (ul. Piotrkowska 104) pełni dyżur
Jabłk;cwicz oraz wiceprezvdenci ooseł na Sejm PRL prof. B.JLEJan Nosko i ,Zbiitniew Polit.
SŁA W STRUŻEK. Zapisy zaintere-_
(brz)
&cwanych od godz. 8.15.

•

a

I

I

Na wczorajszym posiedr.eniu PreRady Na.rodowej m. Lo<iz~
pod t>rze'Wod·nictwem orof Mieczysława
Serwińskiego.
omawiano
m. in. pro-blem:v
inwestycji dla
szkolnictwa
wyższego
w województwie łódzkim,
zydiutą

We
wnioskach
podsumowujących dwugodzinną burzliwą dyskusję na ten temat oodkreślono, iż
konieczne wydaje się generalne \!porządkowanie zarówno w sferze
planowania. jak i reaJizacii inwes•
tycji akademickich,
a także potrzebną jest bardziej troskliwa pomoc
mate·riałowa, wykonawcza i orga·
nizacyjna łódzkich władz, by lak
najle--piej
wykorzystać
posiadane
środki
i możliwości
rozbudowy
bazy dla łódzkiej nauki.

wodu
głównie

Podkreślono także.
iż Lodzi ksztalcacej
kwalifikowane k.a dry
nie tylko na własne potrzeby. ale
i dla całego regionu - ootrzebna
Jest wszechstronna oomoc ze strony :woiewództw ośrienn v eh które
- Jak dotąd - nie są skore partvcv·pować w rozwoju hazv materialnej fódzkiego ~7kolnktwa wyż
szego
(nl

Przviacielska
wizvta

Spośród kontynuowa.n ych Inwestycji w zasadzie
be-z większy.eh
oertu<bacii przebiega budowa Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Akademii Medycznej Reszta inwesty ·
cji opÓźnia się. lub jest realizowana niezupełnie zgodnie z pie-rwotn.vm i planami I założeniami. z po-

Akademicka
f,ódi
gościła
wczoraj attache naukowego ambasady ZSRR w Polsce - dr
Edwarda Szczerbakowa. W godzinach przedpołudniowych spotkał
się on z kierownictwem
Politechniki
Łódzkiei wobecności sekreta.rza -KŁ . PZPR doc . Konrada Janin i prezesa
ŁO PAN prot. Jana Michalskiego.
SJ)()tkanie wypełniła rozmowa
na temat w&półµracy PL z radzieckimi uczelniami i instytutami naukowo-technicznyrni
Dr
8. Szczerba·kow zwiedził także
Instytut
Materiałoznawstwa i
Technologii Metali oraz Instytut Mecha.nicz.nej
Technolo~ii

-----------lokal w--·-„-·---------pałacyku
Czy powstanie stała baza nocl~gowa1

11-

Być może już w marcu
(jeśli
pozwoli na to przebieg tpczacych
prac adaptacyjnych)
Biuro
Turystyki Młodzieżowej ,„Ju ventur"
uruchomi w siedzibie ZŁ ZSMP
zwa.nej popularnie pałacykiem, nowy lokal gastronomicz.nv (i nie tylk.o). Placówka ta ma być również
ośrodkiem kulturalno-rozrywkoWvm
dfa młod:deży, o co postara
si ę
m. in. Centrum Kulturv Młodych
Oczywiście, z pałacykowei kuchni (oodobno tańszej i nie gorszej
od innych). a także z niektórych
propozycji kulturalnvch korzystać
będą przebywające w Łod7.i grupy „juventurowskie" na co dz i eń
natomiast lokal będzie otwarty dla
każdego. Myśli się również o uruchomieniu night-clubu .
Tak więc klienci „Juventuru" bę
dą mieli gdzie zjeść. j?orzej
jednak wygląda
sprawa noclegów
Własnych miejsc nocl&gowych
w

całym

kraju biuro podróży ma zaledwie ok. tysiąca, a więc bez porównania mniej niż podobne biura u naszych sąsiadów.
Tymczasem tylko przez Łódź przewija się
w ciągu roku ok. 1,5 tys. klientów „Juventuru". Dlatego też szef1i1..wie biura czynią starania o stwo·
rzenie w naszym mieście
stałej
bazy noclegowej. Może się
uda
Dyrektor Mar.ian Panek powiedział.
że jego marzeniem iest wytrwanie
na dyrektorskim stołku do chwili
osiągnięcia celu.
Na zakończenie przedstawmy w
skrócie tegoroczną ofertę „Juventuru". Osiem tysięcy osób będzie mogło skorzystać z wyjazdów zagranicznych (w tym 1.5 tys. z wycieczek do krajów zachodnich). dla

się

3 tys. przygotowuje się
miejsca
w kraju. Dla 10 tys, osób „Juventur" pragnie zorj?anizować wyjazdy
(ab)
sobotnio-niedLiel ne.
- - - - - · --,.,. „„_ .. „

wodował

niegroźni\

kolizję.

(ab)

5:

WAŻNE TELEFONY

a Mt~~~!~ż<:Wr3 s!~~EF~~nn:A~

:
godz. 13-11
• . TE.LEFON ZAUFANIA dla kobl.e t
~. ~~ii1z~ 1~~!~1emow;i - sM0-33
TEATRY
WIELKI - godz. 19 „Straszny
· dwór"
NOWY - godz. 11 „Przyjaciel
wesołego diabła",
godz.
19.15
„Porwanie Sabinek"
MALA SALA - godz, 19.30 „Letni dzień"
JARACZA - lodz. 19 „Gałązka
rotmaryau''
MALA SCENA :.... godz. 19
„Dziennik uwQdziciela" •
POWSZECHNY - godz. 19.lS
„Dom Bernardy Alba"
MUZYCZNY - godz, 11 „Jd 1
Małgosia"

MUZEA

skazana na surovve karv

W-czoraj .p rzed Sądem Wojewódzkim zakończył się proces oska.rżo
nych. Po rozpoznaniu sprawy Sąd

StanisłaiW

Czwa'l'ty

oskarż.ony

- 52-letni
J „ kierownik
sklepu
„Jubilat" w Zgierzu - za p.rzyję
cie z '„ Arkadii" wyrobów mięsnych
uznał, ·
że wartość
zagarniętego zamiast figurujących w dokumenmienia wyniosła 1.711 tys. zł i u- tacji sałatek jarzynowych, skazany
znaiąc winę óSkarżonych,
skazał: został na 1 rok pezbawienia wolszefa kuchni „Arkadia" - 50-let- ności z zawieszeniem
wyikonania
nlero Euiteniusza K. i Jego Żastęp. kary na 3 lata i na 50 tys. zł grzycę 29-letnlego Janusza S, na ka• wny.
ry po 10 lat pozbawienia wolnośWyrok jest nie,prawomoony.
.
zł grzywny, po 5 lat
(tar)

(n)

1

'

11

pozbawienia praw publicznych oraz
konfiskatę mienia w całości. Poza
tym, sąd orzekł zakaz zajmowania
kierowniczych stanowisk przez okres 5 lat, Na rzecz poszkodowanej Instytucji HSl\dzil zwrot kwoty równej wartości zagrabionego
mienia. 33-letnl Ryszard K. - Od·
biorca l sprzedawca „nadwyżek" skazany
został na 7 lat, 300 tys.
crzywny, 5 lat pozbawienia praw
i częściowi\ konfISkatę mienia.

•
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11

Szef ku.chni "Arkadii'. (restau,racji na Bałutach), jeg-0 zasti;pca · Oraz sprzedawca w sklepie ajęncyj- ·
n~ nr 574 ,,Społem" od kwietnia
1984 r. do końca kwielinia 1985 r.
wyłudzili
na nkodę . „Społem"
znaczne ilości
różnych wyrobów
ga.rmaże.ryjnych.
Kucha'l'.z:e produkowali wyroby gOTs.zej jaKOŚt"i, u<>d·
mieniali mięso na tańsze, , dodawali
bu~kę, itd. Uzysk'wali
nadwyżki.
które odbierał od nich do sprzedaży ajent.

•

Po południu, na &pokaniu r
przedstawicielami PAN, uczelni
łódzkich I resortowych instvtutów nau.kowo-badawczych, które odbyło się w siedzibie ŁO
!['AN. dr E. Szczerbakow wyitłosil wykład:
„Problemv rozwoju nauki i techniki w Związ
ku Radzieckim w świetle programu XXVII Zjazdu KPZR"

28 wypadków wydarzyło się
w
minionym tyi?odniu w Łodzi i województwie (dwa razy więcej
niż
w tygodniu Poprzednim).
Jedna
osoba poniosła śmierć. a 34 zostały ranne.
Zanotowano 2.1 „stłu
czek". zatrzymano 41 nietrzeżwych
kierowców. z których jeden spo-

H~SJJONRJ~o ~tS.CHUGda~s~~OL~i
godz. ll-17
ODDZIAŁ
RADOGOSZCZ

·$
•

5

(Zgierska 147) godz. 9'-16
ARCHEOLOGICZNE
l
ETNO- .
· GRAFICZNE (pl. Wolności H)
godz. 11-18
BIOI,OGll EWOLUCYJNEJ
UL
(park Slenkiewlcza) godz. 10-11

e "~:r~:~.MA~S:~z. L~~~:
;
:
:

(ul.

(ul.

i

SPORTU I TURYSTYKI (Worcella 21) godz. lł-11
WLOKIENNICTWA (Plotrkom;ka
282) 11;odz. 10-16
SZTUKI (Wieckowskiego S6)
godz 11-17
POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA (ZeHgom;kiego 7)
godz. 15--18
M~.~s~~: g~~~~~ <Dabrowskle-

;

l\<llA.STA.

:

:
:
;
:
:

:
:
:
:
:
:
;
:
:

PAlłlo\NIC

lpl .

Otiroń-

ców Stalingradu 1) godz. 10-15
•

•

•

ZOO
czynne w .:odz. t--15.30
(kasa do ·godz. 14 30)

5„

GDYNIA
- Kino 11on stop od
godz. Hl-Zł „Hallo taxi" jug.
od lat 1ł
HALKA - „Och, Karol" pol. od
lat 15 godz, 15
MLODA GWARDIA „Gliniarz
z Beverly HUls" - USA od lat
18 - godz. 10, 12.15,
lł.30, 17,
19.30
l\'IUZA - „Wielka podróż Bolka
i Lolka" pol. bo. godz. 16.15,
„Walka o ogień" kanad.-fr. od
18 godz. 18.15
l MAJA .,Bułeczka" po!
b.o.
godz 15.15, „Paryż Texas" tr.RFN od lat 18 godz. 18.15
P<H.;:• J - Seans zamknięty godz.
8 JO, 1\1 ~o. 12,30, „Duch" USA
vd I:.t 15 godz. 16.45. DKF -

I

krócej

z Arkadii

•

Tvdzień na drogach

=

spóła

Włókna PŁ.

J :"-•

: Pogotowie MO
9'7
: Strat Po1arna
9~8
'" · Pogotowie Ratunkowe
999
: lnforruach służby zdrowia
:
36-15-19
::: Informacja telefonlczn~
913
: Informacja kolejowa
36-55-55
Wid1ew pod wiaduktem. Nie trze- : Informacja PKS
ba więc już będzie dokonywać ki- „
Dw. Centra'ny
32-65·96
Dw Północny
55-ł6 · 96
lometrowych objazdów. spalać bez- ~
32-53-11
cennych litrów kartkowe.i
ben- : Pogotowie ciepłownicze
_ ,_
zyny i kląć na marnotrawstwo cza- : Pogotowie energetyczne
33 3• 31
:
Lódż Północ
su. Do chwili przekazania
do :
Lód7. Pcludnl"
33-34-28
eksploatacji drug[ej jezdni. ruch na :: Pogol.owie i:azowe
jezdni południowej
odbywać się
33. 9S· 85, 36-53-59, 9R2
: Pogotowie dtwigowe
będzie w obu kierunkach.
:'
i&-35.10, 71·ł0-85
(ab)
• TELEFON ZAUfo'ANIA
33-37-37

Wi~zew

roz.licznych
trudn~I
materiałowych I wvkona- których nrzyczyną -.

wczych
m. i•n. zbyt częste zmiany priorytetów inwestycyjnych w województwie.

Młodzieżowy

11-

dziś

mrozów (tej itmy Ich · nte brakuje) temperatura np. w -; sklepie
gospodarstwa ·domowego oslqga!a
poziom zatedwle 4 stopni powyżej
zer.a. Trochę to za zimno, jak na
·osiem godzin pracy tra tadq.

.Pr•ocza

a

Na spotkanie teatralne zaprasza
o godz. 19 Studencki
Teatr
„Cytryna" (ul. Zachodnia 81 /83).
Będz.ie okazja do rozmowy o teatrze czechoołowackim, a słowackim
szczególnie - bo gościem wieczoru będzie dyrektor i kierownik artystyczny sceny Divaldo na Provazku z Brna - Peter Scherhaufer. Spotkru1ie
dopełni projekcja
filmu
„Droga",
prezentującego
wspólne działamia czechosłowack.ich
scen.
(rs)

•. „mleszczqcyc!'I s!4 przy
ulłcy
Spornej (między Boya i Wojska
Polskiego). W czasie

Urzędzie

rzaJace ku racjonalizowaniu gos.podarki posiadanymi zasobami (w
ostatnich czterech· 1atach „wygospodarowano"
1728
mieszkań, o
czym pcinfOrtnfwał dyrektor Wydziału
Spraw Lokalowych UMŁ
Stefan Majcherczak),
ale wyslłki te w niewielkim tylko stopniu łagodzą ten bez przesady
społeczny problem nr I. Mó\Yiono o k,oniecz.no&ci zmian w Pl'Ocedu.rze zamiany mieszkań, zastanowienia · się nad tanim. a więc
o obniżon vm standardzie
budownictwem komunalnym i współpra
cy między spóldzielczościa, a administracja państwowa.

•
YCJ8

wn=--:

.„w
Miasta Lodzi
odbyło się kolejne
spotkanie ·'
dyrektorów większych za,kładów
i ins~ytucji wój łódzkiego · z
prea:ydentem Łodzi - Jarosła
wem Pietrzykiem.
Sekretarz
KŁ PZPR Mirosław Czesny
zapoz.nał zebranych
i: główny
mi kierunkami działań łódzkiej
organizacji partyjnej przed
X
Zjazd.em pZPR i podz.ielił !• ię
spostrzeżeniami z pobytu aktywu partyjnego w łódzkich zakładach praty.
Podczas narady mówiono
o
aktualnych problemach zatrudnienia w województwie oraz o
doskonaleniu pracy administracji państwowej. Ten ostatni temat stał się przedmiotem analizy opart!!j na skargach napły
wających do urzędów.
(ab)

DZIŚ W „CYTRYNIE''

Marzną

. Wyciąganie f.o~S)'

łodzi

pom 'c ó zk1ej o, wi cie? o Ja

Kiedy zakończy się remont .IV LO?
Cry je5t nadzieja że 1 września
19!16 r. zost:inie zakończony
dłu
io~rwały remont IV LO przy ul.

-•••••••••••1m1••••••••••••••••••••----•-•tmm=ur~~·.u:a

~uJ<. Iii bco1'S zamknięty
ltu\I ~ -- ,;rn o~~" pol. od

:

:
:
a

:
:
:
•
:
:

=

;
;

lat l i

•

§
:

=

zamknięty

STOKI -

- godz. 12.15
K:lub Filmów

Dziecię-

~r;:ui'~·elt~'A „~p~~~u~2 k~~~~

§
5•
·-

SWJT - „Strasz~·dJ~ " pol.
b .o.
godz. 15, Potegn a"". c ~ ty t ułem,
„Saturn - 3" ang, od lat 15,

5•

KINA
BALTYK - „Karatecy z Kanionu
żółtej Rzeki" chiński od
lat
15 godz. JO, 12.15,
14.30, 16.45,
19. Seans nocny Cllmu przedGANG" godz. 21.15.

:
:
:
:

~~tl·v.I 0 i~i\ ~· 9g~z.''i~i~~ś~~~~·~

PALMIARNIA czynna w
Codz.
Ul-11 (oprócz poniedziałków)

l~=:~ow~~i:t~~~~ną,llistą~\';:

:

16, Klub
Filmowy „Oscar" „Butch Casoidy l Sundance Kld"
- USA od lat 16 g00,7. :8.30

•

:

=

godz. 17, 19

· lW ANOWO „Karatecy z Kanionu żółtej Rzeki" - chiński
Od lat 15 godz. 15, 17.15, 19.30.
PRZEDWIOSNlE - „Miłość, zzmarai;d I krokodyl" USA od lat
15 godz. 10, 12.15, 14.30, 17, 19.30
POLESIE - „Indiana Jones" USA od lat lS godz. 14.45, „Blues
Brothers" USA od lat 16 godz.
17, 19.30
WŁOKNIARZ ,.Nieoczekiwana

~~~~aio:°i~'.~i." 1 ~:fo~ 1 ~~ 1 1~io

IS,

WOLNOSC

„Podr61e
Pana
Klęksa" cz. I i Il - pol. b.o.,
godz, 9.45. 13, 16.JS, „Czułe słów_
ka" - USA od lat 15 godz. 19.30

wq;ŁA

- „Ognisty anioł"
poi. od lat 18 godz, 10, 12.lS, lł.30,
17 19 3
' '
ZACHĘTA „Indiana Jones" USA od lat 15 g?<Iz. 10, 12.15,
14.30, 17, 19.30
STUDIO - „Pod wulkanem"
USA od lat 18 godz. 17.30, DKF
godz. 20 seans zamknięty
STYLOWY ~ „Sam pośród swoich"
poi. od lat 15 godz. 14.30, „Chrlstlne" USA od
lat 18
godz.
~~::~i:'':~z.P~:)a1erą: „carmen"
•
MAŁE STUDYJNE - Przeitląd e..
tlud filmowych - cz. II
godz. 18

°

DKM - „Sarn Peckinpah" zjon - godz. l'i, 19.15

Ilu-

OKA - „Seksmisja" nol.„ od lat
15 godz. 6.30, ll, 13.30

:

TATRY - „znachor" - cz. I I II
poi. od lat 12 godz. 16, 19
::::
REK.ORD - „Greystoke: legend~ :
Tarzana władcy małp" ang. od :
lat 12 godz, 16.IS, 18.45
:
s?;tu~~ ioo~p~lcr'f~ec" fr . o~

a

.--•

APTEKI
Mickiewicza 20

N\ciarnlana 15
69,
Lutomierska
Olimpijska 7a. P1otrknw,ka

Dąbrowskiego

145.
67.

:

:
;

=

Pabianice - Armil Czerwonej
Konstantynów - sadowa 10
:
Głowno Łowicka 3
;
Aleksandrów - 1<ośc1uszk1 4
:
Zgierz - Sikorskiego 16,
Dą· ;
browsklego 16
•
Ozorków - Armil Czerwonej 17
DYŻURY SZPITALI

5

70

5
5

Chirurgia urazowa
Szpital
Sone.nbetga (Pieniny 30)
Neurochirurgia - szpital Im.
Ko9ernika (Pabianicka 62)
.
Okulistyka - Szpital im. Sk!odowskiej-Curle (Zgierz. Parzęczewska 35)
Chirurgia dziecięca - Szpital
Im. Biernackiego (Pabianice, Karolewska 68)

tai'ar:i~g1~~~g~:ak~zl~1~~~1 Cze~~~:

=
:
:

=

:
:
:
:
:
:

5

=

ncj 15)
'
Chirurgia
szczękowo-twarzowa ' :::
Szpital Im. Barlickiego (l<Op· . :
cińskiego

22)

:

Laryngologia
Szoltal !m
Pirogowa (Wólczańska 195)
.
Toksykologia - In•tytut Medycyny Pracy (Teresy 8)
Wenerologia
Przychodnia
Dermatologiczna (Zakątna 44)

:
:
:
:

i•
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- dziennik Robotniczej Sp61dzit'lnl Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch„. Wydawca Łódzkie Wydawnictwo Prasowe,
ł,6dź. ul Plotrkow~ka 96
Graficzne w Lodzi Redaguje kolegium. Redakcja: kod 90· 103 Lódź, ul
Piotrkowska $16. Adres pocztowy: „DŁ'", f,ódi skr
J>orzt 119
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