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ROZPOCZĄŁ OBRADY

II

W Wuszawie rozpoczął 5 bm, trzydniowe obrady Ili Kongres Nauki Polskiej - kolejne po 13 Jatach forum 11czonych.
o ściśle roboczym tym razem charakterze, które ma o<;enić
stan naszej nauki i określić strategię jej przyszłego ruwt>ju
na najbliższych 15-20 lat, w ścisłym powiązaniu z perspektywicznym programem rozwoju kraju,
W Sali Kongresowej Pała·cu Kultury i NaUJki zebrało się 1200 WY·
bitnych pr;:edstawicieli nauki polskiej,
reprezentujących
wszystkie
dyscypliny wiedzy.
wszystkie o·
dzień
srodki naukowe i wszystkie o.ony
nauki, uczest.n1kami kongresu są
czlon.~owie
p,;N, Rady lilówne;
!\au.ki i Szkolnictwa Wyższego, Ra·
dy Naczelnej
NO'l', dyrek~orzy
wszystkich krajowych instytułów
nau.kowo-badawczych
PAN 1
resortowych, re.ktorzy sz,kół wyż.
szych. pr-zedsta wi.ciele. towarzystw
naukowych i stowarzyszeń naukowo-technicz.nych,
przewodniczący
komitetów naukowych PAN. wy
bitni twórcy nauki i techniki, or
ganizatorzy iycia naukowego i gospodarczego, a także przedstaw1c1ele młodych pracowników nauki oraz studentów.
Obrady kongresu otwonył przewodniczący komitetu
o'rganizacyiW SRODĘ, W OSMYM DNIU OBRAD XXVll
1986-1990 I NA OK~ES DO 'ROKU 2000 WYGŁO· nego, prezes PAN prof. Jan l{oZJAZDU
KPZR DELEGACI
KONTVNUOWALI
SZONYM W PONIEDZIAŁEK PRZEZ PRZEWO- strzewski. Powitał on przy by łych
DYSKUSJE NAD
REFERATEM NA TEMAT
li. władz państwowych
DNICZĄCEGO RADY MINiSTROW ZSRR NlKO· przedstawicie
GŁOWNYCH
KIERUNKOW
GOSPODARCZEGO
i Polityczn.vch: premiera ZbignieI SPOŁECZNEGO R.OZWOJU ZSRR NA LATA
ŁAJA RYZKOWA.
wa Messnera wraz
z cztonkami
rzadu. ,marszałka Sejmu Romana
Malinowskiego, 7 astępcę orzewod·
Po zakońezenlu dyskusji, w któ- ZSRR Gejdar Alljew poin!ormoDzhsiaj Zjazd KPZR będzie kon- nicząceg 0 Rady Państwa Kazimie·
rej wzięło udział ponad 20 delega- wał, że do XXVII Zjazdu napły· tynuował obrady.
rza Barcikowskiego oraz innych
tów. XXVII Zjazd KPZR
jedno- nęło ponad 2:i0 tysięcy listów oo
głośnie zatwierdził główne kierun- ludzi pracy, w których wyrażono
ki gospodarczego i
społecznego zdecydowane poparcie dla polityki
rozwoju ZSRR na lata 1986-1990 i oartii, stawiano sprawy związane 2
:>rzyspieszeniem spoleczn0-gosPodar
do roku 2000.
czego rozwoju kraju. W wielu lis,.
Przewodniczący oosiedzeniu zjaz. tach za warte
były €eż prośby i
dowemu. członek Biura Polityczne skargi, mówca
poinformował. że
go KC KPZR.
pierwszy zast~pcs wszystkie skierowane do zjaz<lu lisprzewodniczącego
Rady Mi,nistrów ty roz,patruje się w pierwszej kolejności. podejmuje
się niezbędne
kroki w sprawach, o których i~st
w nich mowa Wiele -propozycji i
uwag uwzględnionych
zostało w
trakcie opracowywania dokumenI
iów na XXVII Zjazd KPZR.
Kolejny dzłeń pobytu w stolicy Kraju Rad delegac.la. PZ~R na
Zjazd wdjął uchwałę w sprawie XXVIt Zjazd KPZR z Wojciechem .Jaruz~lsk1m, a takze Jozefi:m
informacji
Sekretariatu Zjazdu i Czyrkiem, Jerzym Roma11ikil'm i \ylodzim1eriem Natorfem spę~lz1ł,~
zale-cił KC KPZR dokończenie prar ni.in. w eksperymentalnym Instytucie Naukowo-Badawczym „En1ms.
związanych z analizą listów i od- w Moskwie.
wołań
do XXVil Zjazdu KPZR
i;o<!Ji;cie niezl:iędnycn
krokóv; w
że szerokie moż
Była to dla )(ości z Polski okazja leży podkrdlić,
celu realizacH r:awartych w nich do be?Jpośredniego i bliższego za- liwości ro.zwoju tej
współpra
prośb, -propozycji i uwag obywapoznania • sj.ę z doświadczeniami i cy stwarza dlugofalowy polskoNIESTRUDZENI
teli.
POSZUKIWACZE SKARBU
dorobkiem tej placówki, a zwłasz -radzi~ki. kompleksowy pro;(ram
Na posiedzeniu uopołudniowym cza realizowaną w -praktyce współ postępu naukowo-technicznego oraz
przystąpiono
do
omawi~nia
kolejJuż l>ra wie
100 l&t rodzina
pracą instytutu z podobnymi pla- plan rozwoju bezpośredniej współ
nego punktu
porząd,ku obrad Mitsuno z Tokio zajmuje stę
cówkami w naszym kraju, takimi pracy między przedsiębiorstwami o
wyboru
centralnych
organów
parposzukiwaniem skarbu, na któjak Centralne Biuro Konstrukcyjne podobnym profilu produkcyjnym w
tii.
ry składa się Z50 tysięcy zło
Obrabia.rek w Pruszkowie. Fabryka obu bratnich krajach.
W
środę
wieczorem
ogłoszono
Wojciech Jaruzelski
tych monet.
odwiedził
Urządzeń Mechanicznych „Ponar" w
tekst Uchwały
XXVII
Zjazdu
Zmarły w końcu
ubiegłego
wyd.ział precyzyjny instytutu oraz
KPZR w sarawie referatu p0Jit~·c2- Ostrzeszowie i Ośrodek Badawczo- wydział, w którym dzięki najnowwieku wielki finansista zostawił
nego KC KPZR. nrzyjetej 1 bm -K.o nstrukcyjny „Koprotech". Na- szej technice, robotom przemysło
synowi tPstament,
w którym
napisano że w górach, w odlewym. wykonuje się oprzyrzadowagłości 100 kilometrów o.d stoli:
nie do lin ii automatycznych
ocy. zakopał skarb. Z meznaneJ
brabiarek.
przyczyny
w testamencie ni~
I sekretarz KC PZPR i pozostali
podano
dokładnego
„adresu
członkowie delegacji rozmawiali z
spadku. Od kilku już pokoleń
konstruktorami. inżynierami, 51Perodzina Mitsuno z godnym pocjalistami · instytutu. spotkali się z
dziwu uporem poszukuje zakoaktywem tej placówki naukowop&nego w. ziemi bogactwa. W
-badawcze.i i zarazem produkcyjnej.
ciągu
winionych dziesięcioleci
Podczas spotkania wielokrotnie akwykopano już na zboczu góry
centowano warunki i szanse. jakie
128 tunpli I transzei. Niektóre .,,
dla rozwoju współpracy między
nich sięgają w ~łąb dzil'~iątki
Polską
i Związkiem Radzieckim
metrów.
Dotvchczas
jednak
stwarzają pro;ramy przyspiesroneskarb nie został odnaleziony.
go rozwoju obu krajów oparte na
postępie naukowo-technicznym, noDWIE DOBY ANF.GDOT

Osmy

XXVII Zjazdu KPZR

Zatwierdzenie

kierunków

głównvch
•

członków Biura Politycznego
KC;
wiceprzewodniczącego RK PRON -

Jerzego Ozdowskiego
Witając uczestników
III KNP
prof. J. KoJ>trzewski
przedstawił
ookrótce dzialania. które rl J prowadziły do obrad
plenarnych
tego
forum uczonych - trzeciego z ko·
lei wielkiego spotkan ia Judzi nauki oo kongresach w latach 1951 i
1973,

przypomniał.

że

myśl

zwoła·

nia I!J KNP z~odzila ~ię w czasie dyskus.ii nad zadani'lmi nauki
p0dczas s0-0tkan ia Wo.icie<"h3 .Jaruzelskiego z kierownictwem PAN w
maiu 1983 r .
Mówca przypomniał prace 16 zespołów
problemowych kongresu.

które umożliwiły wz!c;cie udziału
w
merytor~cznych
przygotowaniach do tego forum zndczne.i licz·
bie u.czonych i pra.ktyków; wnioski z tych obrad przedistawione zostaną w drug:m dniu kong·resu.
Z kolei zabrał głos premier Zbigniew Messner, który podkreślił. że
obrady III KNP stanowią ważny
krok na drodze uczynienia z nauki i postępu · technicznego istotnej
siły orzeobrażeń
decvdującvch o
miejscu Polski w świecie i zaspokojeniu naszych narodowvch aspiracji !tezy tego wvstąo;enia orzekam iemv oddzielnie)
ITI KNP rozpoczął obr ~ dv nlenarne Zgodnie z regulaminem orzE'wodniczą im koleino naiwvb;tniejsi oolscv uczeni. .Jako pierwsi obieli te funkcje profesorow ie: .Ji1zef
ftierowski i Bogusława Jeżowska
Trzebiatowska .
Zasadnicze ..,miany w stosunkach
między nauką. gospodarką i wlity(Dalszy

ciąg

na str. 2)

-

Instytut Naukowc~Badawczy
,,

wo~ze sności.

W Cltiuaero ustanowiono cst1tnio now)I światowy rekord w
on:1wia.tla11i11 an<'gdot. „Wyczyn„
te 0 1.arc.jrstrowali obł'cni przy
te.i nroiliii wydawcy „Księgi rekorcli1w Guinness~"
Zwvciczca 24 ldni
Timothy
Baneker opowiadał
kawały i
anegdotv przez 48 godzh1 i 30
min.ut, znajdując się w.„ oknie
wystawowym dużego domu towarowPgo.· Nowy . rekordzista
rozpocz~ł swój „maraton",
w
niedzielę o godz 9.15, zaś ostat-

nią

anegdotę

opowiedział

słu

Zdjęcie
planetarną'

komety Halleya
Vega 1.

przekazane przez

radziecką

stację

CAF -

między

TASS

W izyta delegacji PZPR w instytucie trwała kilka godzin. Wojciech Jaruzelski. Józef Czyrek, Jerzy Ilomanik, Włodzimierz Natorf
i towarzyszace naszej dele;,iacji osoby odwiedziły następnie wielką
wystawę
pn. „Budujemy komunizm", prezentującą z okazji XXVII
Zjazdu KPZR do.r obek radzieckich
twórców sztu.ki i wielu republik

N /Z.:

na •all

obrad.

_Wywiad Wojciecha Jaruzelskiego„
"\ zolowy dziennik pa.ryski „Le francuski, że w drodze powrotnej
Monde" opublikował w srodę z mojej fi~jalne.i podróży do Af(numer antydatowany z 6 ryki . Północnej zamierzam zatrzy(
./ marca) obszerny wywiad
jakiego przewodniczący Rady Pań
(Dalszv ciae na str. 4)
stwa, gen. armii Wojciech Jaruzelski udzielił w ostatnich dniach redaktorowi naczelnemu tego pisma
wy·bitnemu publicyście Fontainemu.
Początek wywiadu ukazał się na pierwszej stronie i jest czołówką dziennika „Le Monde", poprzedza wywiad
krótkim wprowadzeniem, wybijając na czołówce kilka sformułowań .
jakich Wojciech Jaruzelski użył, odpowiadając na pytania: „Opowiadamy się
zawsze za dialogiem"
„Chcemy aby nie bylo więcej więź
niów innych, niż kryminalni"
i
W 65 dniu roku słońce Wze„Polski •Omantyzm nie jest nic
szło o godz. 6.12. zajdzie zaś o
wal'lt w gosJ'.)'Odarce". Wywiad jest
17.24.
ilustrowany portretem gen. Jaruzelskiego.
A oto jego treść:
Pytanie: Panie przewodniczący,
R:iża, Wiktor, Felicyta,
przybył pan do Francji w grudniu.
Klaudian, Koleta
Pan Mitterrand wyjawił, że wizyta· miała miejsce na pański\ proś
b~„.
Odpowiedź:

Nie była to pro3ba Było to pytanie. przyjęte życzliwie i ze zrozumieniem Wizyta doszła do sku,tku.
Pytanie: Czy mógłby pan omówić
to szerzej?
Odpowiedź:
poinformpwaliśmy rząd

Po -prostu

w dniu d7.lsiejszym dla Łodzi
przewiduje na~tcpującą ,,o ri (H!e:
zach1nurzcnie p1:zcważnie duie.
okresami desze<&. Temp. maksymalna ok, 6 st. C. Wiatr słaby
i umiarkowany, w dzień dość
silny ' i porywisty połudnlowo
!aChodni i południowy.
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Thara Wells

Ciśnienie
ło

półprywatnie

chaczom, raczej bełkotliwym .już
językiem we wtorek, kiedy zegar wskazywał
za kwadrans
dziesiala.

o godz. 19.00 wynosi986,6 hPa (739,6 mm),

1938 - W Berlinie odbył się
antyhitlerowski Kongres Polaków w Niemczech.

OWCE JUZ NIEGROZNE
Wiadomo, :ie w W. Brytanii
istnieje wiele historycznych i
tradvcyjnyclt przepisów, o których malo kto wie. Jednakze
pri•m!t•r Margaret Thatcher czuwa i likwiduje wszelkie ni,ezbęofoe wyclatki, noza zbrojeniowymi.
Otóż jak podaje prasa brytyjska - ostatnio rządowi udało się ,,odkryć". że zgodnie:
z
da w ny mi przepisami na lim.ac~
kolei pań~twow:vcl1 zatrudmem
sa ~trażnicv wraz z nsami, których zadaniem jPst calolnio~e
pilnowanie torów, aby owce me
zagraiatv JlUia7.dom kolei żelaz
nych nnnrzi>z wchodzenie na L?rY.. co gro1i wykolejeniem su:
oociągu.

Z miejsca wydano zarządzenie
posiania na emerytur-: strażni
ków wraz z wytresowanymi
czworonogami oraz zlikwidowa-•
nia raz na zawsze tych funkcji.
Opr.: (M. C.)

(Rozmowa z Rebeccą
- Przybyła pani do Polski jako
osoba dobrze znana. bo „Powrót
do Edenu" zgromadził 70 proc. widowni telewizyjnej. Czy spodziewała się pani takiej popularności?
- Absolu.tnie nie.
Wiedziałam
przed przyjazdem
do Pois.ki, że
film cieszył się dużym powodzeniem, ale. że podobał sie tak bar·
dzo - oczywi.4cie nie. Jest to dość
niezwykłe uczucie
być tak popu
larnym oo drugiej stronie świata
Teraz dochodzi jeszcze do tego nie·
zwykłe orzvjęcie tu . na miejscu.
- Telewidzowie, którzy oglądali
panią na ekranie
byli zaskoczeni
te mogła się pani tak zmienić nie
tylko zewnętrznie. ale że zmieniła
się również pani natura.
- Rz~zywiście
charakteryzacja
była i dla mnie nies.amowi ta Gdy
zobaczyłam w lustrze moia twarz
- poczułam
sie strasznie.
Nie
chciałaJn, aby ktokolwi~ mn ie <i·

Gilling-odtwórczynią głównej

roli w serialu ,,Powrót do Edenu")

lunch udałam się sa- pełnie inne osoby, Inny mają chabardzo to przykre rakter, temperament,
upodobania.
być ładna kobietą
która z nich jest pani bliższa?
Człowiek się oswaja ze swoim W.Yglądem, orzyzwyczaja do swojego
- Myślę, ie w obu postaciach
obrazu w oczach innych. Pod tym jest trochę z mojego charakteru
względem było to
dla mnie nie- i upodobań. Grając, nie byłam a,b zwykłe doświadczenie. Jeśli ·nogi;- oołu.tnie ooza sobą
Oczywiście nie
zdrad,zić tajemnice techniczne - io mogę sobie wyobrazić,
że kobieta
charakteryzował mnie jeden z naj- może zostawić
dzieci tylko
dla
lepszych
fachowców
Australii zwyczajne] zemsty.
Przyg-0towywał mn!e do sceny ataku krokodyla przez 2.5 godziny.
- Ittóry moment był dla pani
najtrudniejszy do zagrania?
- Jaka jest pani w tyein prywatnym? He jest w pani cech z
- Chyba cala pierwsza część. g<ly
filmu - owej Thary?
musiałam zagrać kobietę w śred
nim wieku. Bardzo trudno
jest
- Jestem chyba troszkę leniwa grać kogoś starszel(o od siebie. inLubię przebywać w domu, w ciszy ny musi być głos. sposób
bycia,
i spokoju, z dala od życia miasta poruszania się.
odpoczywać czytać książki i rozwią.zvwać krzyżówki.
- Wizyta w Polsce jest pani po- Stephani;o. i Thar.,. to dwie zu- dróżą poślubną. Za ~ilka d11l wyglądal i na
ma. Myślę,

nagle

że

przestać

rusza pani do Szwajcarii.
Czym
zajmuje się mąż?
- Mój mąż jest grafikiem, ilustruje książki dla dzieci.
- Jaki jest pani plan wizyty?
Co pani zobaczyła do tej pory, co
jest jeszcze przed panią?
- Była,m na pokatzie
kolekcji
Mody Polskiej. Byłam bardzo zaskoczona
g·dyż na Zachodzie iest
opi.nia. że moda w Polsce 1~st opóźniona o kilka lat. Oka.zało s·ę.
że to nieprawda .
Widziałam te7
wczoraj Stare Miasto. a na resztę
tygodnia wybieram slę do Katowic
do kopalni Halemba na soot.kanie
z górnikami. W nieda:iele ·będę oglądać operę „Włoszka w Algierze"
w warsz a wskim T~atrze Wiellti.m.
Rozmawiała:

JOANNA BOCZKOWSKA
(ln~"'rpress)

Z trudem przebaczamy innym
na dnie naszych myśli tkwi
coś, z czego sami się nie rrłlże
my rozgrzeszyć.

jeśli

I

.

. '
./llYJIFC.

Od 15. marca zapisy
Policja
dysponuje
portretem
.
Europejskie rozgrywki pucharowe do szkół ponadpodstawowych pamięciowym zabójcy Palmego
Pief'Wau. ee.rla 6w!er6flnarowydi
pucha.r ów w
juli 1traootycznie pi·e!"Wszych póltlnalis;tów. Na,j,..
większym zaskoczeniem był wynik
w Pu<Charze Zdobywców Pucharów
jaki .padł w Wiedniu. Tamtejssy
Rapld przegrał
zdeeydi>wanle z
.Dynamem Kijów 1:4. Dru•n niespodzianką była porażka w tej same-j
edycji pucharowej Crveny Zvezdy
&?!grad z Athletic Madryt.
W Puchar.ze Europy oczekiwany
z n.ajwięks.zym zainteresowaniem
mecz CF Barcelona - Juventuszako ńczył się nieznacznym
rwycię
&t wem gospodarzy 1:0, przy czym
dec ydująca bramka padła na kil•ka
minut przed końcem. Wydaje się.
że .Juventus powinien
odrnb;ć te
straty, Drugi mocz, któremu towanyszyla na}wię'ksza uwaiga, to 'DOjedynek Bayern
Anderlecht
Jean Marie Pfaft
przeciwko
swoim :kolegom. Wygra·l Pfaff i
Bayern 2:1. ale ten rezultat .sitawia
11pot.kań eu;ro:pejmch
p!ł,ce noine-J wyłoniła

5 oramek Włókniarza
Pił'karze

nabianiokiego

Włćdrnia

1nrzygotowu.jący się do
żowej
rundy roz.grywek

rza

rewanII li,gi
(pi·e1'WSZY me<'z 16 marca :r; Koroną Kielce na wyjeździe )
spotka!]
się w spad'ringowy.m meczu z trzecioligowym GKS Bekhatów, Spotkanie zakończyło się wysokim zwycięstwem drugoligowców 5:1 (2:0).
Bramki dla zwycii;zc&w
~trzelili:
Peredzyński 2, Rosiń.,ki.
Wojciechowski i Rutkowski, dla GKS -.
Mikulski.
Pibkarze Startu natomiast (pierwl'ZY mecz, nmdy wiosennej lo marca z Unią T8rnów
na wtasnym
bo isku) spotkali s!ę .r. drugim trzeciol igowcem - Boi:-utą Zgierz. Wygrała ltalucka. jedenastka 2:0 (1:0).
Bramki 1trzelili: Drapiński i Kra-

wiec.

Włólrniarz B·ra
Chrobrym Glog&,v Gpi erwsze swtka·nie 1,a kończy.
ło się irezuLta tem n.ie rov.>trzygnię
tym (O:O). Łódzki Stut nat<>mias<t
si:>0tka się na wyjeździ•
:s GKS
Bekha tów
(a'll.)

Dzisiaj o godz. 11

rewanżowy mec~ :i:

Łodzianie

podbili

K. Nowak

•

I

T.

sprawę &1Wansu otwart,\. W Pucharze UEFA „pewniakiem'' Je&t jedyni• Real Madryt. Rewanżowe mecze w d.nJu 19 ma.rea.

PUCHAR EUROPY
A Steaia Bukareszt - Kuusys!
LeMl 0:0 .
A CF Bal'celon.11
Juventus
'!'uryn 1:0 (O:O). Bramka - Alberto (82 min,).
A Bayern Monachi·um
- Arnderle<:ht Bru~sela 2:1• (2:0), Bramki: dla Bayernu H.oe.nass (13
ro1n.), l Wohlfarth (32 'mi'll.), dla
Anderlechtu - Aandersen (72 min,)
A Aberdaen
IFK G1leteborg 2:2 (1:1). Brnmki: dla Aberdaen - Miller (16 min.) i He-witt
(79). dla IFK Goeteborg - Holmg1ren (4'3) l Ekstroem (85).
PUCHAR ZDOBYWCÓW
PUCHARÓW,
Dre2no - Baye.rn
A Dynamo
Ue.rdingen 2:0 (0:0). Bramki: Lippmann (50 min.) i Pil,, (62 mim..),
.A Dukla P~·aga - Benfica Liz.:'
bona 1:0 (1:0).
Bramka: Luhovy
(14 min.).
A Crvena Zvezda Belgrnd
Atletico Madryt 0:2 (0:1),
Obie
bramki zdobył da Silva w 29 i &1l
min.
A Rapid
Wiedeń Dynamo
K,ijów 1:4 (0:0). Bramki: dla Rapidu - Willfu.rth (84 min.),
dla
Dyinama - Białanow
dwie
(56 i 61 m:Ln,)
oraz Jaremczuk
(68) I Jakowienko (74) - Po 1.
A Hajduk Split
Wa·ragem
1:0. Bramka - Vujovic (9 min.).
A Inter Medlolan - FC Nantes 3:0 (1 :0).
Bramki: Altohelli
(1'3 min.), Tardelli (62) i Rummenigge (76).
• A Sporting Lizbona - fC Koeln 1:1 (0:0), Wynik len iest s?.czę
śliwv dln , FC Koeln. bowiem aż
do 90 min. gosnodan.e prowad?:Ji
1:0 po str7ale Meada w 54 min.
W ostatniej minucie wyrównujaca
bramkę 7. rzutu karnego uzyskał
Allois.
-.t.. Real Madr,:t
Ne11chatel
Xamax 3:0 (I :O). Bramki: Sanchel
(32 min.), Gonzales (66) i Butragueno °(84).
(sz.)

Belgię

Iwańsld

najlepsi

u-,-

Od 15 bm. rozll()Czynają 1\4
plsy ka·ndyda.t 6w do sz.kół ponad))Od.stawowych.
Zgł~zenia
będą
pr,zyjmo.wane do 20 ma.ja. 8~ to
zasady ogóline. Szczegółowe term!ny mogą s·iP róż.nić w poszczeg61nych województwach.
W systemie· przyjęć nie nastę:JYUją i:ad.ne zmiany. Ęgzaminy wstępne odbędą si11 w dniach 18 i 19
czerwca.
Klasy ósme opuścl w tym r;ku
ok. 479 tys . młod z'.'ei:y, Przygotowa.no dla nie.1 pcnacl WO ty.s. miejsc
w różnych typach sz.kół.
•
do.
W nowym roku ;zkolnym
liceów ogólnokształcących
przyiP.tych zostanie o ponad 6 tvs. wię
cej uczniów ni ż w roku ub., a do
zasadniczych s1,kół zawodowych i
szkół przysposobienia zawodowego
o Ponad 9 tys. więcej. Każ.dy absolwemt klasy ósmej ma zapewnoioną możl1iwość dalszej nauki. Wszystko będzie .zależało od wyboru dalszego kier·u•nk u edukacjoi. Najwię
cej jak zwykle mlodz·'.eży przyjmą
zasadn icze szkoły
zawodowe
i
szkoły przysposobienia zawodowego

Wenezuela

Awaria
przyczyną

d1Jnoszą ze s '·~·'"" v
Caracas n rzyczvną
rJ7iałkoweiio
]1(l;'BH1
w

Jak

W ent>r on lermP.chu

mif";·~o:ąc:rm amh~~ade chHiiską w
r~ntn1m m~as~a bvła awaria Fieri

rle'dryc7.ne.L nie ;~ś rnma-h. jak
nodeirzewano wczP!:niei. Pożar. w
w:rnikn którego zginęło ,i;
o,;ób.
snowodował o pr7epalE'nie sic nrzer ;ążonei instalacji elf'ktrycznei
w
14-n!etrowym bud ynku ,
którel!-0
na jwy7s7.e piętra ra.imo\v-ał o przedstawicielstwo chilijskie.
Na konferenc.i.i

III KONGRES NAUKI POLSKIEJ
ROZPOCZĄ ł .OBRADYI
I

elektrycznej
pożaru \\I ambasadzie

7UP!l.

..,....,.,..._,_ _ _

bo ok. S-00 tys. ucz.ni6w. Do liPolkja 1z.wedzk1. dyspo.n.uj~ p0r- stwie przez moment dokładnie wiw świetle ulicl'JlleJ latarni
ce6w ogólnoksztakących tr.ati 96,5 tretem pamięciowym zabójcy pre- działa
tys. ucz.niów, a do techników
i miera Olota Palmeg~ Poilllfor- twarz zabójcy,
W kom'llJilikacle na.da.nym przez
szkół równo.rzędnych ponad 87 mowa1l w środę, w pl11tym dniu
radJo , szwedzkie Lns·pektor paJdcjl
tys. Licu za.wooowe - dysponować śledztwa, przedstawiciele p<>licjl.
będ11 liczb11 20 tys, miejsc, Szkoły r Portret został odtworwny przez Ha.ns Wranghult pain!ocmował że
te, cieszące si11 mnie}szą !>Ol>ular- 22-letnia artystkę malarkę, która w związku z tym jesz.cze w środ~
nością pT'lyjmą o 2,5 tys. mniej swierdz.iła.
że w ubiegły piątek oczekiwa.n i są w Sztokholmie eksucz,niów niż w roku ub.
w nocy po dokonanym
morder- perci zachodnioniemieckiej policj i
kryminalne.i z Wiesbaden.
Ich oµinia będzie dot.rczyć b y ~
może ewentualnego udz i ału w zabó,istwie premiera Pa'.m g9 c złon
ków zachodnioniemieckiei Ol'l(ani7arji terrorystycrnej Fra kcj a C?.er~
wo.n a Armia (RAF).
I ch ud~:a1
biene s'.ę pod uwagę w z.wią7.k u
7. telefcnem do ambasa<ly szwedzkiej w Bonn. nadanym namietnej
nocy z p!ątku na sobotę. w kt6Z
kolei
głos
zabrał
prze•woci.n'cząrym niez.nany rozmówC'a obarczył
(Dokoi'iczenie ze str. 1)
cy Kom:tetu ds. Na uki i Pos\ępu Odpowiedzialnością za morde·rstwo
ką miaJy m i ejsee
pod wplywei;n Techn'.czneg 0 przy Radzie :\J:ni- premiera Szwecji członków RAF .
Komisja prowadząca śledztwo w
decyzji VII i VIII Plenarnego Po- strów, wicepremier Zbigniew Szasiedzenia KC PZPR z 1970 i 1971 i:-. łajda. Zwrócił on u•wa•gi:, 1 że nigdy sprawie zabójstwa Olofa Palmego,
oraz VI Zjazdu pa.r tii - prz.ypom- w pi:-zeszlości rozwój gospodarki i na czele której stoi szef policji
głównych 'Pr<>ble- sztoikh.o~mskiej Holmer ustala najn ial w swoim wystą1pieniu mini- rozwiązywanie
ster n-au<ki i szkolnictwa wyższego mów naszego ż yci a nie zależały tak drobmeJ~~e szcz~g~ly mo.i;(ące, dosilnie od nauij{i i postę 1pu technicz- i prowadz1c do UJęc1a mordercow.
- Benon Miśkiewicz.
ne!(o jak obecnie.
Referat Prezydium Komitetu Or.
ganizaryjnei;o Ut KNP zatytułowa
ny: „Zadania nauk i w Polsce do
koi'ica XX wieku i ·W p<crspe•,dywie początków następneg.o
,tulec;a" urzed staw ił prof. Jan Kostrzewski.
(Tezy tel!o referatu ,p rzekazujem v oddzielnie).
Nas.tę.pnie rozt:mcz~ła
się d ;rs.kusja.
Po d ~·~kus.il w której !!los zabraSPOTKANIE W BUDAPESZCIE
ło 1'7 mówców w pracach III KoDgresu
Nauk!
Po\oJkie.i
nastnn'h
W
najbliż szych
dniach w Buda·staw k :ele komendy
stra~y p0ża~ 
pe'Zcie odbędzie się spotkanie wice·
nej po'n formm•:ali, że jedną z nai- przerwa do dzis'.aj, clo godz. 9.0cl.
spraw
zagranicznych
(PA Pl in!nistrów
bardziej prawdopodobnych orzyczyn
p ałi_stw
~1.ron
Uk1adu '\V::trsza\\lak wysok iej
lliJz.by of iar
b:1•ty ; _._.._ _ _ _ _..,....,..,,_....,'T"::!.,....""",___ >kiego
, z nclz iał em przewodniczącego
delegacji ZSHR na radziecko-amer y·
metalowe drz.wi wejściowe. skons- ·
ka11.ski.e rnkow~nia w Genewie
w
truowane specjalnie dla zab.-3piespr a wie zbrojeń Jądrowych i kC'Sczenia orzed ewentualn:1·m1 zamamicznych,
amb.
Wiktora
Karpo11
a,
chami. Przybyli na m iejsce stra- .
żary nie potrafili przez
dłu ższy
W. JARUZELSKI PRZYJĄŁ
1
PRZEDSTAWICTELKE
czas sforsować pa,ncernvch drz wi,
1
„NEW YORK TIMES"
które z~trzasnęly się z.ainy'.<ając w.
ploncicei pułapce przebywa,1a ce w i
U
I 1ekretarz KC PZPR. przewodni·
srodku osoby. Po orzełamanln ba-'
cząc y Rady Paf1sł.wa PRL Woj•
riery str ażacy znaleźli w srodk u 1
riech ,Jaruzelski przyjął ; bm. znajedyn'e zwloki ofiar 1:~!:~;
l
ną
komentatorkę
polityczną
amer ykań ski ego dziennika „New York Ti.
mes" F lorę Lewis I udzi elił
jej
wywiadu.
W środę rano w Sajdzie - 11bańsk :m m ieśc i e po rtowym poło
SPRAWA UDZIAŁU w SDI
żonym .na poludniu kraju , eksploPremł•t Japonii, Yasuhlro Nakaso dował sa mochód- pułapka,
zabijane potwierdził w środę, że
jego
jac dwie osoby, n iszcz.ąc 8 zapar- rząd wyśle wkrótce do Stanów Zjed·
kowanvr h w pobliżu pojazdów o- noczonych kolejną delegacje " cera7. uszkadzając kilka budynków. lu zbadania problemów związanv rh
Japonii w ameryk•ń
Jak ocenili
p rzedstawiciele g ił 1. udzlalem
be:zmieczelistwa,
skutki wybuchu sklm progromie „wojen 11wtezdnych'' ·
pó!Il'J~nej części prowincji Hailon- byJ ,,·by tral(iczn iejsze,
gdyby naWYBUCH W ALK W CZADZIE
gjieng.
notabene na zamarznię stąpił on w zaplanowanym momenPo I tygodnlac.h względnego 1po.
tym palu, umożliwiła uowrót do ciP, a nie pr zedwcześn ie. Sam<>ch6dZSRR wszystkim pasaż~rom i człon -pułapkę. z 6-0 kg ladunkiem dyna- koju w półnorno-wscbodniej części
Czadu
ponownie wybuchły walki
kom załogi, zatrzymujac tylko po- mitu. z2parkowano na głównej u- między 1tłam1
reżimu z N'Djameny
rywacza. Zwrócono także samolat. licv miasta.
a w0Jskam1
Tymczasowego Rządu
Jednaki Narodowej, nll którego ciele stoi Goukount Weddeye,

nr~rn·vpj

Otz!'d-

...,,,.,.,,....,,.~n.e"'",,_

-

fksploz1'a
I
samo chon'u

__

pułapki

w li banie

Porywacz radzieckiego samolotu
skazany na 8 lat więzienia

zainteresowaniem o- polsko-w«.g:erski Fekete - Maćko
belg ijSki
cze.kiwali.~my wystę,pu młodych te- wiak 4:6, 6:4. 6:4, · debel
Na karę 8 lat p:i.zbawien:a 11.'l'van Derkerhof
nisistów MKT - Katanyny No- van Derverem
n ości skazał sąd miPjski w Har bi wak i Tomasza Iwańskiego, pod- 6:4, 6:7, 7:5. W finale Polacy po
nie Szami1a Gadzi-Ogiy Alimuradoczas eliminacji tu·rnieju
„Winter zaciętym 'J)Ojedynku ulei!li Brytyjwa, który 19 grudnia ub. roku j~
Mathews 4:6, 7:6,
Cup'', tra1kto•w anych
jedn<icieśnie czykom Brice ko drugi pilot uprowadził rejsojako halow& mistrzo5tv;a
Eu.r opy ~:7. Warto tu IPOdkreślić. ze ta ,p awy
samolot Aerotlotu na tervtojuniorów w rywalizacji drutynowej ra pr;zeci\vnioków uczestniczyła w
rium
ChRL. Rozprawa tl'Wf.ła 'tylturnieju
deblowym
w
Wimble<loUwodnicy ci mogli zdobywać ·~&
ko jeden dzień - 4 bm. Wyrok
przegrywając
dopiero w nr
wnież oun.kty do światowego ~.an nie
uorawomocni się po 10 dniach, w
kingu ITF w tej kategorii wieko- rundzie rywalizacji seniorów z czoktórym to czasie skazanemu urzv wej. Pol.sikie tenisistki nie zdołały łowym tematem świata - Amery
sługuje prawo apelacji
do sadu
zakwalifikować
się
do finałów kanami Fitz;geraldem i Sordim.
Trener kadry A. Bojarski
był
wyższej instancji, tj. sądu prow :n przegrywając oba mecze z Belgią
c.ii Hailongjieng.
i CSRS w identycżnym stosunku bardzo zadowolony z występów loPorwanie samolotu przez Alimu1:4. Oba punkty
zdobyła
tylko d~ian w Belgii, Stw ierdził, że byli
radowa było pierwszym
wypadK. Nowak wygrywając z Belgijką oni najle,p.si w ekipie biało-czerwo
kiem u prowadzenia ohcei maszyn v
van Debemt 6:3 i 6:2 i Czechosło nych. Trzeba również stwierdzić.
Dzięki decyzjom rządu z wiosny I sługi ! podatki).
Wpływy z te'
że
dobra
postawa
K.
Nowak
i
T.
pasaże rskiej na obszar Chi n, Porwaczka Krajcovicovą 7:6. 6:4. Nie
są kilkadz iesi ąt
razy
wanie odbyło się bez ofiar w lu- zeszłego roku i podpisa.niu oorozu- dziedziny
po wiodło się także juniorom, któ- Iwańskiego znalazła u.znanie organid ziach i bez wjększych .strat ma- mieil z włoskim ,.Fiatem" skon- większe od wydatków na nią porzy dwukrotnie również 1:4 prze- zatorów, którzy obdarowali kh o(PAP)
terialnych, Strona ch ińska. natych- kretyzow any został program dal- nieGionych,
grali z zespołami Belgii i Ang•lii. W kolkznościowymi pamiątkami. a dona czerwcówy
miast po wylądowaniu samolo tu w szej dz iała lności FabryUti Samochotym drugim
meczu wystą1oit w datkowo zaprosili
dów
,
l
\Iałplitrażowych
w
Bielsku
grze pojedynczej łodzianin T. turniej do Antwenpii.
B i ałej. Za ro.k z jej ta.9my powiPo udanych występach w Belgi!, ,
Iwański, który -pokonał drug<\ ranien zjechać unodernizowany makietę tego kraju
w tej kategorii tenisistów MKT czekają teraz haluch - w wersji
126 restylinl!.
Jo,we Indywidualne
mistrzostwa
wiekowej - Supforda 6:4, 6:0.
Natomiast na .początku lat dziektóre rozegrane
Po rywalizacji <iruży;nowej (nie Polski seniorów,
więćd:Zlesiąitych za<:ząć si~ ma proV.'Ykorzystały zwłasz.cza swej szan- zostaną w hali „Mery" w Warszadukcja zupełnie nowego samochosy dz iewc.zęta) nasi reprezentanc.i wie, K. Nowa.k, która Jest człon
d.u opracowanego przez „Fia·t a''. \V
narodowej seniore1k
wystartowali
w
indywidualnym kinią kadry
Bielsku i Tychach prowadzone s::i
turnieju „Sun Cu.p".
K. Nowak wystąpi od razu w turnieju głów
.l B.00. Przy zbiegu ullc al. Włók już prace związane z modern i zacją
4 marca, ok. godz. 15.00 d.o parysdotarła dt>
półfinału wygrywając nym, zaś T. Iwański, by do nie.go
niarzy
i l l Listopada
kierowca
kiego biura PLL „L<>t" wtargnał
kolejno z następującymi zawodnicz- awansować musi wyl(rać elimina- .„Jelcza" Tadeusz E zajechał drogę produkcji tego komb inatu .
(szym.)
I spowodował zderzenie z „TrabanDaleiko zaawansowane są 'przygo- uzbrojony O$obnJ,k.
sterroryzowa.ł
kami: Belgijkami
van Dame s,,je.
tem". którym
jechał
Ryszard P. towania do zakupu licencji przez jedynego obecnego w tym czasie
6:0, 6:2 i Appelmans 6:3, 6:4 i AnKierujący. „Trabal!1tem"
mężczyzna
FSO w Warszawie. Nakłady w zło pracownilka, Po · czym wyazed•ł ugielką Lake 7:6, 6:4.
łAldzianika
dozna! złamania kręgosłupa i prze- tówkach na ten cel zapewni prze- bierają<: z kasy - Jak to określił
wra„ z zawodniczką MerY' WarStraty
wiezlony został do szpit8lll.
de wszy.s.łikim fundusz rozwoju mo- dyrektor biU'l'·a ,,Lot" - niew!e:Lka.
s za·1\·a Listowską
awansowała
.t. 19 raJd Portugalii roo:począt się
ok. 100 tys. zł.
pochodzący
z 10-proc. sumę p.i~niędzy.
także do pólfinałów gry deblowej
w środ~ C>d tragicznego wypadku,
;.. 8.45. W Aleksandrow!• na ul. tonnzacji ,
\V grze pojedynczej chłopców T, Ford rs 200 prowadzony przez Porcy- d-0oplaty do ceny &przedawanych teSwierczewski eg-0 37 „star" O tej porze, uJica Loulis le Grand,
tugalczyka Santosa wpadł w tłum
prowadzona
przez
Andrzeja
sterna
mieśei ai ę pla.cówika
raz
samochodów,
Gotowe
są teri przy której
1wański znalazł si ę w 6wierćfina- stojący obok szosy zabdja.1 11 c
trzy
O. zajechała drogę „Tar panowi" pro- podstawowe p!"ojekty
dotyczące „L<>t-u", jest 'J)ra wie :r;.u,pelłnie ipusle osiągając dwa warto5cio·we ::wy. o~oby 1 raniąc 28, w tym 5 cięż
wadzonemu przez Sławomira S. Owpłynęło na
c ie~.tw a. Pokonał Bjoerkensa (Bel- ko.
.
fiar w ludziach n>le było Po.1azdy mod·ernizacji fabryki oraz produk- ta. co niew111tP'liwit\
g'a) 6:1, 6:3 i rakietę nr 1 w AnA Pllkarze Everton.u zakwal.l!izostały uszkodzone na sumę ok. 40 cji u jej kooperantów. WY'bór za- przeibi.eg wy,padlków.
gh _ Brice'a 6:3, 7:6
kowali Sill do ćwierćfinałów Puch.atys. zł.
leżeć
będ.z:ie
od sprecyzowania
A Hl,02. Straż P<rtarna we?JWana warunków lcredytu
N~ .i·wartośoiowszy J'cdnak sukces ru Anglii po zwycięstwie w wyjazdewizowego TAKŻE
dowym spotkaniu nad Tottenhamem
została na ul. Dubois 7'i gdzie paŁODZI
odniósł pol~ki dehel Gańszezyk (za- 2:L Ich przeciwnikiem w ćwierćfi
liła
si<: .drewniana stodoła z
sia- przez poszczególne firmy,
wodn'k
SKT Sopot) - Iwański, nale będzie zwycięzca meczu Luton
nem. Pożar który powstał prawdoNie cze<ka.jąc
na zaku,p licencji
k tón· dotarł ai do finału. Aktual- ;- Arsenal W pierws!-ym półfinapo.dobnie na skutek zaprószeni.a og- że.i:-ań padjąił pracę nad własnym
: · · ' , „ p 1 1, · • to· k
.owym meczu Piłkarskiego Pucharu
nia pociągnął za sobą straty
ok.
n m „ zowie
o.~·-l w , ~J
on- Ligi Aston Villa zremisowała
z
300 tys, zł, W stodole Spłonęły ma- samochodem. Wykonano tzw. orzedpokonali koleino: duet I Oxford 2:2.
ku?·en t"J
pro toty p „Warsa".
szyny rolnicze .
.l 16.55. strat Potarna we'Zwano
FSO ł FSM zamierzają w najrównież
n·a \ll. Przyrodnkrz27,
gdzie na dachu %ma.fi podczas %:rzu- bliższych latach a.wlęikszyć prod~k
(INFORMACJA WŁASNA)
cania śniegu Jan K. lat 60. Denata cję, Cel lkie-rownidwa żerańskie.go
kombinatu
t() o,.siągnię<Cie w
zniesiono na ziemię.
.t. 18.20. Na ul. Brzezlńsk!eJ
125 pi:-zyszlości 1p01Ziomu 170 tys. wozów
Wroclaw•kl Przegląd Piosenw nie ośw'1etlony stojący samochód rocznie, a może
nawet i ćwierć
ki Aktorskiej stał 1ię od Jakle·
Hozpoczęły się decydujące roz- wyniku zwycięstw (liczy się bilans
clęża,rowy z przyczepą z GróJca progoś czasu najciekawszą prezengryv· "° i o mistrzostwo Polski
w obu spotkań, mogą być również
wadzony orzez Zygmunta K. uderzył miliona. Ale załofenia na naj1bl,iż
tacją estradt>WI\. Pairę dni te„Fiat 125p" z Warszawy. W wyni- sa:y okres są skromniejsze. W.sitę,p
l'd ,,., koszykarzy, W'czorai spotka- remisy)
awansują do
pierwszej
mu 'Prawdziwą ftt.wazję przeży~
ku zderzenia cztery osoby przewle- nie zakłada się. :że pod koniec teła s'ę pierwsza ósemka
najlep- czwórki,
która stoczy walkę
o
ziooo do szp>i tal a a piątej pomocy go 5-lecia w FSO i FSM razem,
la sala, w której na finał sióds?vrh zespołów
która ro.zgrywa miano najlepszej drużyny w kraudzielono na miejscu. Straty osza- będziemy wytwarzać co najmn.ieij
mej edycji przeglądu przy,g otomec;e systemem „play off". Przy- ju. Zespoły pokonane walczyć bę
cowano · na 200 tys, zł.
o 1/3 samochodów wi'ęcej ni:i: dziś,
WllJ!lO specjalną
„Galę", za·pra1'.'0minamv :i.e druży,ny. które
w dą o miejsca 5-8.
.l Do dyż,urneg,o inżyniera miaszając całą :plejadę gwiazd. W
sta naplywaj a meldunki o przecie- czyli rocznie przeszło 4C9 tys. IstŁódzkie Społem., które pr zebyrezultacie - przy udz iale miłi
kających dachach. Jak nas poinfo·r - nieje jednak obawa, że nawet to
wało na zgrupowaniu w
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mowano sprawami tymi zajmować założen i e nie ie&t realne. Zakła
cji, z godotinnym opóźnieniem
wie rozpoczyn a walkę o utrzymasię winny dz ielnicowe PGM -1
ich
dany
wzrOSlt
;produkcji
będi-ie
<U.dało się wpuścić tyla osób.
nie się w ekstraklasie w naJbliż
2, 4, 21, 29, 36
agendy ROM.· Inżynier dyżurny mia- mógł bowiem
nastą•p ić tyl•k o pod
He tylko p0mieściła sala, Koszą sobotę.
Podopiec11.ni trenera
sta nie dysponuje odpoW\ednimi elejna „Ga~a" wypadnitt w Cho.T KANTORSKIEGO mają za przekipami. k tóre mogłyby pośpieszyć z tym warunikiem, że motoryzacja nie
SUPER LOTEK
interwencją. To samo dotyczy sopli zwiększy zuri:ycia materiałów i parwwie 10 bm. Bilety rozeszły
ciwników drużyn Hutnika
Kraktórych usuwaniem -win- liw. Nowe samochody średniolitra
4, 9, 23,, 28·, 31, 42, .+6 ( ków. P ierwszy mecz na wyjeździe. lodowych,
się rw cie,gu czteTech l!"Odzin.
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własnym
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.Test nikła szansa na utrzymanie
żowe mają być wię<: np,. lżejsze <'
DUŻY LOTEK
administracje
domów.
Czy je<lna•k
1'1' bm., za sprawą
Estrady
A Funkcjonariusze MO zatrzyma- 40(}-..t!OO lk.g, co wymaga stosow aLOSOWANIE I: Z rc;zw. z 6 tra- się w ekstraklasie,
Społem będ zie stać na jej wykoŁódzkiej, piosenek
aktorskich
il'Ównie
li wczoraj na drogach woj. lód:tk•l e- nia cieńszych., a zara:r;em
fieniami - wygrane po 1,733.750 zł, rzystanie? Przecież w rozgrywkach
będ:slemy
słucha6
w Teatrze
Czy nasze
uży tkO\vnikóW wy.trzymałych blach.
go 7 nletrzefwych
11 rozw'. 7 5 traf. prem. - wygra- elimi·nacyjnych łódzkp drużyna nie
dróg.
Wszyscy st.ani\ przed kole.. huitnictiwo jest w stanie
Wielkim w Łodzi.
Wyst!llPią:.
aprostać
ne po ok. 210.000 zł. 418 rozw z 5 wygrała ani je'dnego z 22 spotkań!
1(1,urr•.
Aitnleszka Fatyga,
tga Cemtemu
.zamówieniu?
Nowe
wozy
mutraf. zwykł, wygrane no oik.
A 15.45. Na ul. Wschodniej
es
Dq meczów z Hutnikiem Spobrzyilska,
Teresa
Budzisz-Krzysa:ą
także
spalać
znacznie
mniei
skręcający w bramę „Fia\' z pT!lY11 OOO zł, 16304 rozw z 4. trafienia- łem pr zystani
w najsil•niejszym
żanowska,
Barbara
Dziekan.
co zależy nie tyl'kó od
czepą zahaczył stojącego na chod- benzyny,
mi
wygrane no ok. 350 zł, składzie.
Oto wyniki p ierwszvch
siostry Winiarskie, Maria Pa~
niku pieszego który doznał złamanla wysiłku fabryk, ale także petro251'878 rozw z 3 traf'eniami - wy- meczów finałowej ósemki: Gwarręki.
kulnis, Agnie.~zka
Kotulanka.
chemii - "tyllna musi mieć wyż
grane 0 o 27 zł,
dia
Wrocław Sląsk Wrocław
>., 17.30. W ZglerZ'\l na ul, scu- szą jakość.
Krystyna Janda, Ewa Dałkow
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olk. Poznań 91: 105 (49:51). Zastal ZieloMotoryz11cj11 c<> roku dosta~z:a do
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I ootnicoriy zo- wspćlnej ik:asy setki miHonów do52.500 zł, 9029 rozw . z 4 traf. na Góra Górnik
WalbrtY<'h
lina Sniela1 Mlchał Bajor, Jastał
przez
samochód ciężarowy.
wygrane po ok 1.800 zł.
1772.03 61 :04 (37:34) i Stal Bob.rek Bytom
oraz ok. 200 mld zlotvch
Chłopca nn
obserwacjfl przewlerzio.. larów
rozw . z 3 traf. - \\')'grane po 1.12 pokonała mistrza Polski Zagłębie
(licząc wyddki ludności na zakup
no do szpitala.
(kl)
złotych.
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Za rok „ńialqch" w wersji 126 restyling

Zamierzenia mołoryzacji
~a.pad

na biuro „LOT"

W

SKRÓCIE

l!IENAT USA RATYFIKOWAŁ
KONWENCJF,j

Senat USA,

wlększoścla

głosów,

po 37 latach zwłoki
sprawie zapobiegania
i karania zbrodni ludobójstwa.
Od 1948 roku Senat &przeclwiał się
ratyfikacji konwencji, ldótą ratyfikowało 98 państw.

ratyfikował,
konwencję w

SYTUACJA NA FILIPINACH
W łrod• nowe Wladn tlllplńskl•
oatatecznle podjęły kllkakrt>tn ie cdkładaną decyzję o objęciu powszech.
ną amnestią takie działaczy komunistycznych, od 10 lat przebywają·
cycb w areszcie. W czasie spotkan ia 'I d%lennlkarzam1 w Manlll minister obrony F!llpln, Juan
Ponce
Entih• poinfo.rmował o zwolnieniu
czterech przywódców Komunlstycznej Partit Filipin,
UDANA PR0BA Z

ULEPSZONĄ

RAKIETĄ JĄDROWĄ M-ł

ll'ranoja pneprowadzlła udaną pr6·
z ulepszoną rakietą typu
M·ł,
zdolni\ do przenoszenia sześciu ła
clunków Jądrowych - poinformowało w
środę francuskie ministerstwo
obrony. Próbna wersja rakiety została wystrzelona we wtorek Wie•
czorem z okrętu podwodnego u.nurzanego w poblltu wybrzeża Breta·
nil t spadła do Atlantyku w odleglok1 6000 km Od miejsca wystrzele·
nla.
Op.r. M. C.

bę

W

PIOSENKOWA

Wlidze koszykarzy „play off"

„GALA'~

cek Róhdsk!, Krzysztof Kolberger, Wojciech Wysocki,
a
jeśli
wyz.drowieje,
to także
Piotr Frone2!ewski.
A kwnpan iuje orkiestra Teatru Ro·z rywki w Chorzowie pod dyrekcją
Jerzego Jarosika. Reż y ser i a Krzysztof Zalewski, kierownictwo artystyczne - Jerzy Satanowski. „Galę" prowadzi Bogusław Sobczuk. W prngramie słu
chać będziemy główn i e
p' osenek Z. Koniecznego, J. Satanowskiego, P. Gintrowskiego. Ci.
co b yli już na „Gali". tw ierd za .
że to Wspaniała parcia w1·afe1\,
wiele świetnych piosenek, -przykłady wyśmienitej roboty aktorskie·J. Są też glosy, ie np preze·n towana ·p rzez Jan.de pioseu ~
ka Korcza i Młynarskiego „0gl'!Zej mnJe", Jest pra wdzi•wym
prze.boJem.
scenografii
A za.tern na tle
Janusza Wlśniaka (ze 5Ceny patrzy na widzów sama Marvl 'n
Monroe) czeka na.s parę godz in
wsoan.iałe.go

śpiew ania.

Taika „Gala" to 1>0rnysl. za
który Estradzie Łódzk iej należa
sie brawa.
(rs)

• •
~.-.

••. „

mać .t41 w ~ej r.e st{)1ic wropejsklch. Sugerowaliśmy., że mógł
by to 'być Pa.rył. Po puu dniach
otrzymaliśmy odpowiedź
że U. Idea jest do pl'l!:yjęcd.a. W grę wchodz.lły również inne st-Olice zachodnioeuiropejskie.
Byłoby nielojaln00cia wobec partnerów fra.ncuskich, gdybym ujawniał wszystkie szczegóły tej sprawy.
Pytanie:
Dlaczego
chciał pan
przyjechać do Francji?
Odpowiedź:

Po prostu - ktoś muaiał zrobić
ten p,rzysłowiowy pierwszy krok.
Jako znawca problematyki między
narodowej dobrze zapewne zdaje
pan sobie sprawę. jakie szkody mo:i:e wyrządzić opaczne pojmowanie
zasad precedencji.
Podstawą wzajemnych stosunków
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
f · Republiki Francuskiej stanowią
wielowiekowe tradycje wzajemnei
l)rzyjaźni I sympatii naszych narodów W okresie oo wojennym· stoaunlti dwustronne rozwijały się na
ogół pomyś'1.nie. W latach siedemdziesiątych osiągnęły wręcz
h1.t.r·
dzo wysoki J>OZiom.
W ostatnich latach nastą;pił jednak wyraźny reg.res. Zablokow•ne
zostały koI1Jtakty polityczne. Draatycznemu
ogra.niczeniu
uległa
współpraca gospoda.rcza.
W rezultacie w ząkresie wymiany towarowef Polaki z krajami z.a.chodillimi Francja spadła z drugiego aż
na dalekie szóste miejsce Wystąpi
ły także trudnoki w zakresie tradycyjruie wysokiej współpracy naukowej i kulturalnej
Odwrócenie . tej
niekorzystnej
tendencji, ponowne nadanie naszym
kontaktom i stosunkom trwale konstruktywnego charakteru leży w
interesie obu stron. A zarazem w Interesie ogólnoeuropejskiego dialogu i współpracy. Z tym przekona.niem przybyłem do Paryża. Rad
byłem .twierdzić, że intencje pana prezydenta Mitterranda zmierzają w tym aamym kierunku.
Pytanie: Jakle były, z pańskiego
punktu widzenia, główne rezultaty tej wizyty? Czy spełniły one
pana oczekiwania?
Odpowiedź:
Była
wizyt.a

to
krótka, robocza
Z jej 1>rzebiegu, a zwłaszcza z pół
toragodzinnej rozmowy z panem
prezydentem
zachowuję
dobre
wspomnienia Najważniejsze, że byl~my zgodni w tym, aby rozwijać
. i umacnia~ stosunki polsko-francuskie - dla dobra na.sŻych narodów. w imię p0koju w Euro1'ie i świecie Byłoby przecież wrę~7
dziwne, gd·yby Francja. która m•
dobre stosunki ze wszystkimi krajamJ socjalistycznymi, nie bvh za!nteresowan11 ich popr;rwą wła~nie
z Polska. Zrozumiałe też. że P<Jiska. która ma coraz lepsze stosunki z · oaństwami Zachodu. rlażv do
odbudowy normalnych stosunków

Cl

1

F.ra:ncja.
A rezultlity? Zapoczatkowany :10siiał dialog, zajnicjowa.ne J>O,tyteczne kontakty, Potwierdziła to Il.iedawna wizyta sekretarza stanu pana J.-M. Bayleta w Warszawie.
Wdele oczywiście ezek& nas jeszcze pracy, cie<rpliwego wyjaśnia•
n·ia iI!ltencji i stanowisk. Ale jesteśmy na dobrej drodze. Wierzę,
że tej sza.nsy nie zmarnujemy.
Rezulta.ty wizyty traktuję zarazem jako element rodzącego się
korzystniejszego klimatu w st<min·
kach Wschód - Zachód.
Jako
wkład w rozwój 1>0kojowej współ
pracy na naszym kontynencie.
Pytanie: Czy należy się spodziewać w najbliższych tygodniach
i
miesiącach dalszego
ro:r:woju stosunków francusko-polskich,
jeśli
tak, to jakiego? Czy uzgodniono
kalendarz spotkań? Czy tnożna oczekiwać odczuwalnego postępu w
sprawie francuskich inwestycji? Czy
nauczanie naszego języka zachowane będzie przyna.imniej na dotychcz:isowym poziomie?
Odpowiedź:
.
Nasze intencje są jednoznaczne.
Dalszy rozwój wyda-rzeń nie zależy jedna·k tylko od na.s.
Znane Jest w Polsce żartobliwe
p0wiedze.nie:
„z tym największy
jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz". Jego a\Jtorem oył Tadeusz
Boy-Żeleński,
wybitny publicysta.
pisarz. i tłumacz. Właśnie jemu
Polacy zawdzięcz.ają znajomość wielu najcenniejszych dziel literatu•r y
francuskiej.
Dobra wola obu stron ma zasadnicze znaczenie. Proces przywracania korzystnego stanu stosunków
nie dokona się jednak automatycznie. Nagromadziły się przecież róż
ne niejasności i zadrażnienia.
Istnieją rozbieinoścl niektórych ocen.
Ale najważniejsze, że ruszyliśmy
z martwego punktu Patrzę więc w
przyszłość w zasadzie z optymizmem. Odnoszę to ·także do. tych
konkretnych spraw, o k~óre pan
pyta.
,
Polska Rzeozpospolita
Ludowa
Jest otwarta na wszystko, co prowadzi do normalizacji i poprawy
stosunków z Republika Francuską .
co sprzyja osiągnięciu nowej, trwałej iakości we współpracy naszych
państw oraz zbliżeniu naszych narodów.
Pytanie: Francuska opinia różnie
zareag·owała na pański przyjazd, a
sam premier oświadczył,
ii jest
„zakłopotany". Jak przyjął pan te
oświadczenia?
Odpowiedź:

Wybaczy pan · ale nic nie moP-Oradzić na .,zaklopotanie" pana premiera. Mogę jedynie życzyć,
aby nie miał większych zmartwień
niż moja wizyta w Paryżu
Przyiałem w większości nerwowe. a niekiedy wtęcz- teatralne rea kcfo prasOWP. bez większego zdziwienia. a nawet ze swego rodzaiu
gę

III Kongres Nauki Polskiej obraduje w trud.nym dla świata
okresie. Wśród wielu składających się na to przyczyn trzy mają znaczenie szczególne: nie rozwiązany problem przyrostu ludllości szybko postępujące niekorzystne zmiany środowiska przyrodniczego w wyni·ku rozwoju wsp6łczesn~j cywilizacji, wreszcie zbroje.nia I groźba wojny, która może doprowadz.ić do
zagłady
życia na
naszym globie.
- Jednocześnie nauka przeżywa rozwój, 'którego tempo trudno przyrównać do jakichkolwiek okresów w przeszłości Wzrasta rozpiętość pomiędzy krajami wysoce uprzemysłowionymi,
którP pr:oodują w nauce światowej, a pozostałymi - zwłasz
cza tymi. których położenJe gospodarcze jest niekorzystne i na
którvrh spoczywa ciężar długów i zobowiazań finansowych ."
- Przy odpowiedn iej koncentraeji wysiłku Polska ze swolm potencjałem intelektualnym i gospodarczym mogła przyłaczvĆ' się do krajów przodujących w gospodarce I w nauce.
JViPdostateczna skuteczność- działania oraz szczególne trudności społeczne I gospodarcze, spvchały nas jednak do
grupy
państw pozostających w tyle. Mamy J)<ldstawowe przesłanki i
dostateczny potencjał intelektualny, by zmienić te sytuację.
Aby jednak tego dokonać - należy spełnić wiele waru·nków,
wynikających jasno z analizy I oceny rozwoju nauki óolskiej.
dokonanej w toku dyskusji i przygotowań do III KNP.
- Należy otworzyć przed nauką bardzo ograniczone w ubiegłych la.t ach możliwości działania i w możliwie krótkim
czasie uzyskać zwiększenie nakładów, które pozwolą na odrabianie poniesionych strat i odbudowę warsztatu naukowego.
Z zadowoleniem witamy zapowiedź tych zmian.
- Mówiąc o warunkach rozwoju nauki w Polsce, na pierwszym miejscu trzeba posta wić sprawy rozwoju kadry naukowej. a w szczególności przypływu młodych, utalent:owanych
i oddanych nauce pracowników. Należy też opracować jeszcze
w br. 1>rog·ram inwestycyjny w dziedzinie nauki \ postępu technicznego. Konieczny jeśt rozwój produkcji krajowej aparatury naukowej i kontrolno-pomiarowej, a także zwiększenie importu nie wytwarzanych w kraju urządzeń, aparatury, części
zamiennych i odczynników. Należy zapewnić regularny dopływ
literatury i Informacji naukowej z zagranicy oraz usprawnić
i rqzwinąć wewnąt·rzkrajowy system szybkiej wymia.ny informacji naukowej.
· - Poczucie społecznej odpowiedzialności nakazuje nam. aby
zwiększone nakłady na naukę, na którą liczymy, przyniosly owoce w postaci wyższej efektywno.~ci badań I większych ko~
rzvści spolecznych
Przyczyny części niepowodzeń w nauce
tkwia w samym środowisku naukowym. Wciąż jeszcze spotyka sie badania -..pozorowane" . niepokój i zanik tradycyjnego
etos11 uczonego, który uprawia twórczość naukową nie dla wła
sn vrh osiągnięć, ale z myślą o kraju, ku chwale I pomyślno
ści n~N>du . Tylko aktywną postawa i upartym, konsekwentnym
d 7.'2 'aniem możemy wprowadzić
naukę polską na właściwe
droo ! rozwoju.
'
.
- 11Pcvdujący wpływ na tempo rozwoju nauki 1 postępu
nauknwo-tecbnicznego ma międzynarodowa współpraca naukowa oraz szybka wymiana informacji naukowej z zagranicą.
W na ibliższycb Jatach musimy ją rozszerzyć. Szczególne znacz0n '" ma jednak wsoółpraca naukowa z krajami RWPG.
P•zpd oracownikami nauki w Polsce stoją dwa ściśle sprzę
żonP zadania: orzyspieszenie rozwoju nauki i postępu technicznf'?<J na miarę naszych
możliwości oraz sp~awiedliwy~h
asoirncii materialnych i duchowych narodu polskiego, a także
barriz iPi skutPcrne właczenie nauki w proces usprawniania i
unowocz~śniania t;osporlarki narodowej. Obecne pokolenie polskich uczonvch i oracowników :nauki powinno sprostać zadan iom nadchodzących lat.
(PAP)
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Jale długo motna lctórym nadajemy szczególne zna- poglądów, Jeśli nawet są bard:.o centralnego planowania. Samorząd
!ikcyjny(:h wyobra- czenie, jest J)l'awo do pracy. · Pow- dalekie od rzeczywistoścL
pracowniczy 11tał aitt rzeezywistym
żeń?
Pytanie: Powiedział pan kiedy§, współgosp0da.rzem zaikładu t>racy.
1zechnde wiadomo, jak niska jest
Prosz• mnie tle ni• Jll'o.zu.mieć. ranga tego prawa w wielu krajach panie przewodniczący, że poświęcił 1 Oceniamy, :l:e reforma orzyezyniła
pan całe .swoje życie służbie narodowi. się do t>rzezwyciężenla zała.ma;nia
Nie mamy nic przeciWiko nawet o- zachodnich.
strej krytyce, przeciwko odmienW ostatnich latach w Polsce pa- Ale poświęcił je pan również ru- gospoduczego I uruehomienia tennym ocenom i sądom. Natomiast rokrotnie miała miejsce amnestia. chowi komunistycznemu. Co u pa- dencji wzrostowych. Odn0iti się ~o
nie możemy &ię zgodzić ze świa akt łaski I abolicji. Stworzyło to na jest silniejsze - · nacjonalizm zarówno do -przemysłu, jak I do
domym zniekształcaniem, a niekie- wszystkim. którzy weszli w koli- czy internacjonalizm?
rolnictwa.
dy nawet preparowaniem !a'któw, zję z prawem. sza.nsę odpowiedzialOdpowiedź:
Jednakże gospodu~a polska ?d:"
z przedstawianiem obrazu Polski nego postępowania. Właśnie niedaPowiem wprost: nie widzę żad- czuwa nadal powazne trudnosc•,
w
jednostronnie
tendencyjnym wno miał miejsce kolejny akt ta- nej sprzeczności, aby być dobrym a pro~es jej reformowa.nda nie zoświetle.
kiej de facto amnestii, która ob- Polakiern czy też dobrym komu- sta~ Jeszcze zakończony.
·~a~v
Rad jestem, że w ostatnim o- jęła znaczna część tzw. więźniów nistą. Patriotyzm i internacjonalizm świadomość. nle~oskonało~d n1ekt~
kresie w prasie francuskiej daje się niekryminalnych.
nie kształtuja się przeciwstawnie. rych roz'.1"1ązan, a także ogra_n1zauwaźyć więcej trzeźwych głosów
Pragniemy, aby w Polsee nie by- Czy odmawia pan patriotyzmu ko- czeń, barier ·i starych nawykow,
i wypowiedzi na temat naszego ło kh w ogóle. Liczę, że całokształt munistorn francuskim? Czy podda- które trzeba pnełamywać. W;yma•
kraju.
P-Olity.ki, którą konsekwentnie rea- je pan w wątpliwość posta wę „par- ga to, Jak :Vladomo I u,poru .1 czaPytanie: Prasa polska umiejsca- lizujemy, sprzyjać będzie · wejściu tii rozstrzelanych" w czasie walki su. Tego pierwszego nam nie za•
wia pański przy jazd do Paryża w na drogę rozsądku osób, kitóre ma z hitlerowskim faszyzmem?
Czy braki:!e. a ~o drugie ))rag?-1eyny
ramach ogólnego poszukiwania od- pan na uwadze. Sprawi, że ten lepszym patriotą był internacjo- skróc ie d;> niezbędnych r~zm1arow.
prężenia międży Wschodem i Za- sztucznie
wyolbrzymiony problem nalista M. Thorez czy też nacjoW sumie mamy uzasadmone pOd·
chodem. Czy zamierza pan odbyć Or7.estanie istnieć.
nalista E' . . Petain?
stawy do stwierdzenia. że terapia,
inne podróże o tym samym chaPytanie: Kościół często zwracał
Zaś jako Polak pra.gnę podkre- któr'.l z.as~sowaliśmy, je~t skute~z
rakterze? Gdzie? Czy istnieje zwią uwagę, ze głównym problemem ślić, że właśnie dzięki socjalizmo- na, ze 1dz1emy we właściwym kiezek między tą inicjatywą a przy- kraju jest problem dialogu polity- wi, a więc i internacjonalizmowi runku.
wróceniem pewnych stosunków z cznego, bez którego, jak twierdzi, Polska ma od ponad 40 lait po raz
P-s:tanle: Ostatni ~jazd PZPR: zaIzraelem?
więzienia bę(,lą zawsze pełne.
Co pierwszy w swej 1000-letniej hi- pow1a,?ał program „m.~ens:ywne.1 odOdpowiedź:
pan o tym sądzi?
stori i w pełni bezpieczne i przy- nowy. w łonie partu. Czy . oce:ila
Mam pia.ny na przyszłość, także
Odpowiedź:
jazne granice. Ma to dla nas war- pan, ze odn?wa ta została os1ągmę
co do wizyt, ale rie chciałbym
Byliśmy i jesteśmy niezmiennie tość bezcenną, zwłaszcza wobec u- ta w c!1wih, gdy. partia J!nygotouprzedzać faktów. Będzie to chy- za dialogiem. Dawaliśmy tegQ nie- trz.yrnujących się prób kwestiono- wuJi; się . do maJącego
się odbY,ć
ba z korzyścią dla ich realizacji. zliczone dowody również w la•tach wania naszej granicy zachodniej wkrotce ZJazdu?
Stanowisko Polski wobec sytua- 1980-81. Oczywiście, sa ludzie, z przez wpływowe kola na ZachoOdpowiedź:
cji na Bliskim Wschodzie oraz sto- którymi dialog okazał się niernoż• dz.ie w RFN. '
Uważam, iż w znae%nej mierze
sunków z lLr.aelem jest konsekwen- li wy.
Pytanie: U źródeł wielu trudno- si;ielniona została, zgod1_1a .z intentne i nie uległo w ostatnim czaRzecz bowiem w tym, kto i jak ści j'akich zaznał pański kraj le- cJa IX Zjazdu, zapoWledz: „Parsie zmianie.
.
go pojmuje. Nas.zym zdaniem jest ży kryzys gospodarki polskiej.' Za- tla t.a sai:n~· ale nie ta~a sama:•.
Uważamy, że problem ten może to szeroka płaszczyzna, na której planowano szerokie reformy.
Na To, ze dz1s1ejsza Polska Jest takze
być sprawiedliwie i
trwale roz- spotykają się ludzie różny-eh prze- jakim etapie jest ich wdrażanie i odmienna od tej SJ>rzed sierpm~
wiązany
jedynie w wyniku za- konań i światopoglądów, w inten- jak scharakteryzowałby pan dziś 1980 roku,
wynika w ogromne]
przestania okupacji ziem arabskich cji znalezienia porozumienia w stan przemysłu i rolnictwa?
mierze z tego, że zmie.nH się styl
przez Izrael i realizacji prawa do sprawach nadrzędnego dobra PolOdpowiedź:
działania partii. iei ~lityka kasamostanowienia narodu palestyil- skiej Rzeczypospolitej
Ludowej.
Istotnie, punkt wyjścia był skraj- drow~. z:i-kres dei;tokracii wewnątr~
skiego, drogą konferencji między Ważnym elementem tak rozumia- nie niekorzystny. Skomasowały się pa.i;tyinei. itp. Moglbym o tym monarodowej, z udziałem wszystkich nego dialogu jest m.in. rozległa skutki błędów. Ich charakter jest wic godzrnami.
zainteresowanych stron.
prakrt;yka konsultacji społec.znych, dobrze znany. MówiLlśmy
tym
Jednym z charak.terystycznych
Niedawne decyzje w sprawie na- odwoływanie się do opinii klasy
.
.
.
.0
elementów Jest to, ze ponad 50
wiązania p'rzez Polskę ogranicz.o- robotniczej, ludzi pracy, całego spo- w1elnk.rotme. ~o~wol! yan, ze · sk'1- proc. składu centralnych władz parnych kontaktów konsu[a.rnych · z łeczeństwa. Natomiast jego podsta- ll'.entui.ę to dziś iedyme bardzo la- tii to robotnicy i chłopi. Po raz
Izraelem mają za podstawę wzglę wowym forum jest wielomiliono- pidarnie. Pola~y są romantykami. pierwszy w hlstorii naszej part;i
dy humanitarne.
wy, społecznie i politycznie wie- R~manty'z~ zas Jest dobry w t><>e- czterej członkowie obecnego skła•
Pytanie: Jak widzicie perspekty- loba·rwny Patriotyczny Ruch Odro- zj1! natomiast w gospodarce . to du Biura Poli.tycznego naszej parnaigorsz'.l rzecz, jaka sobie m,om~ tii to autentyczni robotni·cy.
wę wizyty p, Honeckera w Repu- dzenia Narodowego.
blice J!'ederalnej Niemi"'c? Czy nie
Jednocześnie partia wytycza li. zićn. lt'śm
Przypomnę w tym miejscu -po- wyWobra
. yc 1'.lg ę
Y z tego koniecZ'le nię socjalistycznej odnowy,
jako
odczuwacie żadnych obaw przed wiedzenie pańskiego rodaka, Je.a.n
wmoski.
Cztery
lata
temu
z.a.poproces
obejmujący całoksztallt ży
ewentualnym zbliżeniem między o- Francois Revala - „consensus nie
czątkowana
z.ostała
P.rzebudowa
syci
kraju.
Na
z
m
celem
·est
dal·
bu państwami niemieckimi?
oznacza, że wszyscy są zgodni co stemu funkcionowama naszej eko5
a
· ó
.Y.
j 1
,_
Odpowiedź:
do jakiejś polityki.
Oznacza, że
'k' M'
t d
h
unków szy rozw l social!styczne demo;c a. · cji. umocnienie państwa, intensrf:.
imo ru nyc war
Nie mam zwyczaju oceniać per- wszyscy zgadzają się co do sposo- nomi 1·
spektyw wizyt innych przywódców bu, w jaki mają się ze sobą nie po~or~o.nych fonadto ~ wynhku kacia ; raciona!izacja gospodarowz- •
wo ee nia, przygpieszenie 'POstępu naukoi spekulować w sprawie ich celu zgadzać". W tym stwierdzeniu za- res r:i: c1i za~ osowanyc.
oraz ewentua!J1ych sku·tków.
Wal'ta jest ' żelazna zasada respek- Po!ski przez ~1ektóre .kraie zachod- wo-t <'hni zn go po rawa poziom•.i
życiae ludz~ p~acy. P
Trwały, historyczny zwrot w sto- towa ma konstytucyjnego porzadku nie„ reforma 1est realizowana. Znasunkach między Polakami i Niem- prawnego. Jest to jedno z funda- czi::e rozsze~zoi:a została samodziel- · Zbliża iący się X Zjazd partii do•
cami jest możliwy i osiągalny. Do- mentalnych założeń funkcjonowania nosc i;irzedsięb10rstw, uzys~ały .o- kona bilansu minionych pięciu lat.
ne ~run. prawo. do ~zposred:i1ej Wytyczy pro~ram, wedłul( którewodzą tego
nasze pr.zy .iacielskie PRON.
więzi z Niemiecką Republiką DePy.tanie: Panie przewodniczący, wspo.łprac:"( z f1rm~nu zagran1cz- go budować będziemy .p odstawy pod
mokratyczną
Doty<:zy to również wszystko w-skazuje
a pl'Zede nym1. Zw1ększy~a się rola t;iecha- Polskę XXI wieku.
kwestii zaufania.
wszystkim budzący wrażeni·2 suk- mzmów ekonom1cznycb, zracionall(PAP)
Aktualna jest natomiast kwestia ces wizyt papieża - ze ludność zowane zostały metody i narzędzia
historycznej wiarygodności, podwa- waszcito kraju jest w przeważają
żanej przez te niepoprawne siły w cej większości katolicka. Wyczuwamy
RFN, k tóre usiłują. używając ję pewną sprzeczność między charakzyka KBWE. ucz y n·i ć z tzw. kwe- terem \Vładzy a tym, w co wier'l!y
stii niemieckiej .trzeci koszyk" ro- spolcczciistwo. Wobec tego, :ie módzącej się nowej fazy odprężenia
wi p:ra o poro„umieniu
narndow Europie. Nasze obawy w iąża się wym, jak ·może pan tę sprawę
z tym, czy te ]:)róby nie wply na wyjaśnić?
ujemnie na stan i perspektywy oOdpow1edź:
gólnoeuropejskiego bezpieczeństwa.
Swiatopogląd religijny, wiara, jest
opartego na zasadzie poszanowania sprawą obywatela, co z!laiduje .i
Kongres już na długo przed jego rozpoczęciem atał się wydarzę.
powoj.ennych realiów terytorialno- nas pełne poszanowa.nie. Nie proniem doniosłej rangi. Z jego obradami związane aa określone na-polityc:mych na naszym kontynen- wadzimy i prowadzić nie za..-niedzieje i oczekiwania. Sts,nowi ' on ważny krok na· drodze uczyniecie.
rz.amy kartote~i ludzi wierza;:ych :
nia z nauki i postępu technicznego {stotnej siłY przeobrażenia współ
Pyta.nie: Kiedy byliście w No- niewierzących.
czesnej rzeczywistości. wyznaczającej perspektywy rozwoju.
wym Jorku na sesji Zgromadzenia
Jest jednak powszechnie wiado- Nauka wniosła niemały wkład w budowę nowoczesnego przeOgólnego ONZ, nie spotkaliście si:: me i oczywiste. że PRON zrzesza
mysłu, modernizację rolnictwa, zmiany w strukturze społeczeństwa.
z żadnym oficjalnym przedstawi- ludzi o różnych przekonao.tach i
Kraj dysponuje ponad 1,5-milionową rzesza kadr z wyższym wykcielem USA.
Czy widzicie jakąś świµtopoglądach. Przewodni.czy tesz.tałceniem. Stworzone zostały nowe ośr.odki naukowe. Dokonał się
e'wolucję w polityce amerykańsk;cj
rnu ruchowi wybirt:ny pisarz l;:a\oogromny postęp w demoJvaityzacj! oświaty i upowszechnieniu kulod tego czasu?
licki Jan Dobraczyński. Jest on
tury.
Odpowiedź:
autorem
kilkudziesięciu książek.
- Podstawowym zadaniem i obowiązkiem na obecnym etapie r('lzPodczas pobytu w Nowym Jorku część z. nich wydanych zostało we
woju jest modernizacja polskiej gospodarki, zwiększenie jej efektynie miałem spotkań z of ic:ialnymi Francji . Ostatnio np napisał książ
wności, unowocześnienie metod za'!'ządzania.
administracji kę o Joannie d'Arc. Jest człowie
prz.edsta wicielami
- Naszym wspólnym wyborem jest zdecydowane postawienie na
Stanów Zjednoczonych Nie było to kiem o niekwestionowanej religijrozwój
nauki, na zwiększenie jej roll w
;procesach gos]:>odarezych.
zres~tą celem mojej podróży.
ności. Przypomnę, iż darzył go oKonkretnym wyrazem tego ituiowlska • jest stałe zwiększanie nakła
Opowiadamy się niezmiennie za sobistą przyjaźnią - zmarly prymas
dów na rozwój nauki I techni1ki, zmiany systemowe w planowanfu
normalizacją stosunków
z USA. - kardynał Stefan Wyszyński. AIch
ukształtowanie
na zasadzie ktywnie działają w PRON stowai organizacji bad.ań, modyfikacje w sterowa•niu nauka I postę
wzajemnego pcszanowania i niein- rzyszenia katolików i · chrześcijan
pem technicznym. Proces ten irozpoe2ął się, jest ,[ będzie konsekwen•
gerencji w wewnętrzne sprawy by- świeckich. które m in. sa reprezentnie realizowany.
r
łoby korzystne dla obu stron. Nie- towane w naszym pa·r lamencie, w
- Rząd anali.zuje i ro.z patruje p«rzeby I postulaty środowisk naustety, na razie trudno dostrzec ja- Radzie Państwa PRL, w różnych
kowych. Wnikliwemu wykorzysta•niu tych wniosków sprzyja powokąś istotniejs+ą ewolucję w poli- ogniwach władzy. Jednym z 1>rzedłanie Komitetu Nauki i Postępu Technicznego iprzy Radz.ie Ministrów.
tyce amerykańskiej wobec Polski. stawicieli
W coraz wię.kszym stoµniu wykorzystywane są ekspertyzy naukotakiego stowarzyszenia
Impas w zasadzie trwa
we , I Inne formy konsultacyj.no-doradcze.
jest obecny ambasador Polski w
Pytanie: Francuzi zawsze z du- Paryżu. Dodam, że i w naszej pa.r- W ostatnim okresie podjęto decyzje sprzyjające stworzeniu lepżym zainteresowaniem śledzili wyszych, korzystniejszych warunków funkcjonowania nauki i wzrostu
tii Jest. niemało osób wierzą.cych.
darzenia w Polsce, a czy pan rozjej wpływu na zachodzące procesy społeczne I ekonomiczne. Wśród
Nie tędy więc przebiega linia pomawiał z p. Mitterrandem na te- lttvcznego podziału
nich decyzje tak znaczące, jak wzrost udziału nakładów. na naukę
ma.t praw człowieka?
Z drugiej
w dochodzie .narodowym, modyfikacje w systemie planowania i orPytanie: Negocjacje w sprawie
strony wspomniał pan przed wy- fundacji rolnej, której utworzenie
ganiza,cji badań, tworzenie bardziej skutecznych mecha niZmów przy. borami do Sejmu o możliwości am· proponował Kościół, ciągną się już
spieszenia procesu wd.rożeń kh wyników, poprawa wreszcie materialnestii. Od tego czasu zwolniono. nie- od dość dawna. Jak przedstawia się
nych warunków środowisk naukowych.
które osoby, ale najbardziej znani sytuacja w tym względzie dzisiaj?
- Podpisany w ub r . długofalowy program postępu naukowo-techwięźniowie nadal przebywają
w
nlc:rinego krajów RWPG do 2000 r. stwarza znaczne możliwości zin·t eOdpowledź1
więzieniach.
Czy zamierzacie Ich
growanych poczynań, otwiera nowe szanse rozwoju. Każda z przeProblem fundacji rolnej. dla któzwolnić w najbliższym czasie?
wodnich dziedzin nauki znajduje w nim swoje miejsce· Polska wła
rej stworzone z.ostały wa.runki uOdpowiedź:
czyła sie aktywnie do realizacji tego programu. Podpisane zo~tało
W tej problematyce funkcjonuje stawowe, znajduje .się na &zczeblu
porozum.len.ie ze Związkiem Radzieckim, przygotowywane są odpoekspe.rtów. Jednocześnie stoimy .na
wciąż na Zachodzie wiele uproszwiednie umowy zacieśniające nasze 'kontakty naukowe z innymi
czonych ocen. • nieporo.zumień,
a stanowisku, iż uruchomienie funpaństwami soc.l alistycznymi.
dacji n.ie powinno otwierać płasz
niekiedy wręcz mitów.
- U.w.ażamy za konieczne zapewnienie warunków dla proporcjalStanowczo oświadczam. 1ż w Pol- czyzny konfllkt'u, a na od wrót nego rozwoju badań podstawowych, bad.an stosowanych oraz prac
sce nikt nie jest karany za swoje sprzyjać współdziała.niu państwa z
rozwojowych. Nie może to oznaczać irozproszenia badań, dażenia do
poglądy.
Kiedy zaś łamane jest Kościołem . .;Frzy wejściu na S.DVtpreferencyjnego trak:towania d finansowania każdej w zasadzie dzieprawo, sprawca musi Ponieść ka- kanie takiej właśnie intencli jest
to w pełni możliwe.
d.zi-ny nauki. Tylko koncentracja sił i środków wokół wypracowanvch,
rę. nawet Jeśli jest, jak pan to
Dwuzi1aczną atmos!ertt wokół tewybranych dziedzin może iprzyspieszyć uzyskanie pożądanych efeknazywa „najbardziej znany". Nie
tów.
inaczej jest w pańskim kraju. Mó- go tematu tworzą niestety za.g raniczne naciski, apekulacje i emocje.
- W 'POlprzedzających kong-res pracach wiele miejsca poświęca.no
wiłem o tym z panem prezydendyscyplinom, które decydować będa o przyszłościowych kierunkach
tem, wskazując nawet na odpowied- Objawione w ten sposób „uczucia"
rozwoju . Jest rzeczą nieodzowną, aby dążyć do zapewnienia z>iieżno
nie artykuły francuskiego kodeksu niektórych kół i kirajów . Zachodu
ści badań w tych dziedzinach z kierun·kami restruikturyzadi polkarne E( o. Konkretnie wymieniłem do polskiego rolnictwa p<>zostaje w
rażącej , dysproporcji do skali deskiej J(ospodarki.
,
86, fł7, 104 i 209
- Nadal będziemy poszukiwa~ nowych, bardziej skutecznvcb inPrzy oka:zji przypomnę również klarowanej pomocy materialnej. Co
więcej, właśnie te koła przyczynistrumen~ów, które 'w większym stopniu ore!erować bęrla efekt hi.artykuł 222, który za obrazę urzę
dawczy. Trzeba bowiem coraz ścJślej uzależniać wielkość przvznadu lub sądu przewiduje - o ile ły się do a.ntypolsikich restrykcji.
w
wynLku
których
nasze
rolnicwanych środków od jakoki i szybkości uzyskania pożądanych repamiętam karę od 2 do 5 lat
two, gospodarkoa żywnościowa, 1>rzezultatów.
więzienia. Głośna iest. szczególnie
mysł nawozów sztucznyeh. p0niosły
- RQla PAN musi być dostrzegana w aspekcie kształtowania kieostatnio. na Zachodzie sprawa ·tzw.
runków rozwoju oraz prz.yszłośeiowych koncepcjj i problemów ba„trzech z Gdańska" Otóż właśnie wielomiliardowe straty. Ich dotkliwe
sku1
tkl'
odczuwamy
do
dziś
.
da
wczyc!r. Najszybszych efektów praktycznych oczekuje się od zapodczas ub i egłorocznego
procesu
Pytanie:
Zmienił pan osta.tnio
plecza naukowego gospodarki. Sprzyjać temu powinny mechanizmy
wyż e j wymienieni dopuszczali się
zai.nteresowania przedsiębiorstw
rezultatami prac bada wczo-rozwotego wielokrotnie. Czy można się funkcję premiera na przewodniczą
cego Rady Państwa. Czy nie zajowych l projektowo-konstrukcyjnych, udogodnienia dla racjonalizawięc dziwić,
iż polski sad. orzy
torów i wynala:zców.
rozstrzyE!aniu sprawy wziął i tę o- mierza pan, jak krązyly o tym
pogłoski, wskrzesić urząd prezyden- Wielorakie zadania przypadają szkolnictwu wyższemu. Skupia
koliczność pod uwagę? Przecież sad
ta
Rzeczypospolitej?
ono najliezniej.sza kadrę naukową, która może w znacznie większym
francuski p0stapilby prawdopodobOdpowiedź:
stopniu zostać włączona .do priorytetowych kierunków badali, wsponie tak samo.
Swego czasu podobne spekulacje
móc l orzyspieszyć ich rozwój.
·
Natomiast w
rozumieniu praw
- III Kongres Nauki Polskiej przyjął jako swoje haslo zespocz\owie ~rn występują oczywiś~ie i- budzila sorawa rzekomego .zamialonie powinności nauki oraz ogólnonarodowych potrzeb i rarii. A b„
stotne różnice Wvnika to z od- ru mianowania mnie na stopień
miennvch podstaw ustroiow.v ch o- marszałka Polski.
tego dokonać, aby umocnić tę konieczna więź . potrzebna iest r:?.t'''?
.Jak już wspomniałem, ist'lieje w
rn h ierarchii społecznych wartosilna, zarówno swym kadrowym i materialnym potencjałem. j~k te;,
wolą i chęcią tworzenia.
'
śc i.
Np. wśród praw c.złowielta. naszym kraju swoboda wyraźania

••Jem tradyeyl:nl• um bliskim, ro?Jbl.wieniem.
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Wstt.yu:y r.gadum.y alii 1 zua<IA!
- „jaka !Praca taka płacaH Ale ja.k
to z zasad.ami bywa, c.z;;:sto aą tylko pożądaną .teorią. Jeżeli przyjrzymy się np. wzrostowi płac · w
I półroczu zeszłego ro.ku, to o.kalle

wynacrodizenia w · ~acl
lthlilt\I
formiuł podar\iku od p<>1U1d.n«m.a.t7wnych wyn&grodeeń. Prz.eds.iębior
stiw& wybieraj4 formul• lltosownl
do .riwych możliwo.ści,
natomiast
podatek ten zastępu.je dotychczasos!ę, że rozipiętość m i ędzy zaikłada wy FAZ. Nowy system przynosi omi (w tym wzroście)
jest mini- graniczenie ulg i preferencji (M6re
malna. To 11:aś oznac.za, że nieza- umożliwiały
IPI"Zetar.gowość)
do
leinie od 'WY'n ików
,praedsiębior dwóch ty1ko za produkcję e<ksr.twa, wydziału., bry,gady,
mruej oortow4 i za oszczędność materiawię<:ej wszys.cy Miąignęl! 'Wl9kaźniik łów. Cały :i:d ays.tem sprzy>ja le'l)min~małnego
wMositu. Czy.ii, że szemu wiĄ>Zaniu płac s efekrtami
wuo.M ;>łac c!ągQe Jest wynikiem l)racy ~rzedsię,biorstw. Resor:t ll'l"anac!Siku zjawisk
ln!lacyj.nych, 1 cy :r:a,p owiada przy tym, :te zasady
nie odzwierciedleniem efektu elk.... te obowiązywać będ11 '!)l"ZeJ: ki\lika
nomicizne.go.
lat, z.godnie z rpostulatami ata1bH>p0e1ąlt,k,u
A p.rzec ie± to od.zwierciedilenle w ności z1głaszanym! od.
płacy efektu pr.xcy Jest µodstaw o- wdrażania reformy.
Znamienne jest, ie eh~ wszyllt:!y
wą zasadą reformy.
Reformy w
której dwa 'POdsta wowe cele - mówimy: jaika ipraca taka płaca.
przywracanie równowagi rynkowej jednocześnie nadeT często "PQrówi popr_a wa efe.ktywności gospoda- n ujcmy place be.z porównywania
rowania są nierozerwalnie zw i ąza pracy. Jeśli zaś nie chcemy utraroli płacy (na
ne, bowiem wyna.grodzenia są głó cić motywującej
wnym czynnikiem motywują. cym rzecz jej fu.nkcj! socjadnej wyłącz
do efektywnej pra.cy, jednocześnie nie) trzeba !konsekwerutnie róż.nico
zaś płace mają istotny wpływ na wać wynag.r odzenia. To róż.nicowa
kształtowanie
równow<l!gi ryn.ko- nie, a więc poprawi~·nie roZ1Piętoś
wej. Z przytocz0tne·go na iJ)oczą.tk1J oi 'O"lac nie j . t łatwe. Zaleiży od
przykładu widać jednak
wyrai.- czynnlatów natiu:ry flnansorweJ (deIstotne są teri
ni1!. że mimo czynionycll od t>O- ficyt budżetowy).
,psycliole>g!cz.ne.
Pu~
czątku reformy prób 1 wdro.żonych bariery
wyjścia
do
pr-zedwdziałanla
&J>ła
w części zakładów własnych syss.zczaniu
płac
j~
obiektywna
wYtemów wynag·radzania,
poll:tyka
płacowa wyma.ga
dalszego svste- ca.na 'J'.)racy, która 'J)Ozwoliłaiby na
ustalenie relacji płac na uods.taw.ie
mowege> doslrnnalernia.
Podczas ,wczorajszej konfe.rencli zr&żnicowania trudności pracy. Reurasowej w Biurze Prasowiym Rzą sort pracy przygotował konce1!>C'Je
metodyiki
du ur-of. St. Borkowska - wicemi- analityczno-punktowe
ipncy, na stanonister pracy, !Plac i spraw socjal- wa:rtościowania
nych przedstawiła ikonce·J'.)cje wll- wiskach robotniczych i dla pracoMetodę tę
ty·ki iołacowej na lata 1986-90. Po- wnik6iw umy&ło'WYch.
w lQS
imzedsiębio·rcząwszy od tego roku wprowadzo- sprawdzono
stwach
~aa
w
ełuiib1•
zdrowia.
Po
ne zostają nowe i:asady luz.tal;towarua irodlków przeznaczonych Ili• uzyskaniu a1probaity rządu i zwi11zk6w uwodowych metodyka ta bę
dzi• u.powmech~a.
atanow.111('
• propozyc.ję dla Jl)TIZ.edsięlbi·ol"Stw do
Z 1łcbokhn talem uwiadamia•
budowania rwłasnych
tl!bel oła.c,
my, te w dniu 3 marca 1986 ro·
Je<l.nall de
"l)C>praiw!ani• proporcji
ku rmarł nagle, nuz
naJuko·
chańszy Mąl: _I Ojciec
płaoowyc.h I kh Mera·rchlzowanie
to J)roces zakrojony na la.ta. StwoS.
P.
rzenie metodyki wartościowania to
krok pierwszy.
·
Kroikiem nastęip·nym 11:wiązanym 'I
upe>ws.zechnieniem
wartościowania
pracy jest upo.r.ządkowanle kwestii
płacy minimalnej.
W tym ro)tu
Pogrzeb
odhędzle
11~
dnia
nastąip! jej uje<l'!lol!cenle przez
7 marca br.
(piątek) o godz. 14
wprowadzenie do niej rekompenz ,kaplicy cmentarza katolickiego
sat tam J?dzie tego dotąd nie 11czyprzy ul. Szczecilłsklej.
niono. Tak d zieje się w ok. "!)Oło
Pogrątenl w smutku1
wie przedsiębiorstw, które nie mają jes::C?:e własnych systemów wyŻONA I rORKA 1 MEŻEM
nagrodzeń. Natomiast w przys.złym
nnasmz:a
ro;\cu proponuje s' ę Wiprowadze.'1ie

now~j

kon•h"ll.1ikejt stawki wynagrodzenia zuadnic.zego opartej o . metod• wart<iściowania
1>racy. flo
takiel ,;płacy bazowej" doliczane
byłyby premie i dQdatki wypłaca
ne z.godnie z zakładQ'WYm systemem :płac. To zaś oznacza, że od
pr.z.yszłego roku płaca
najniższa
stalllow!łaiby ok. 45 proc. średniej
płacy w gospodarce uspołecznionej
- co byłoby zg-Odne
z uchwal;i
IX Zjazdu.
Przyszły

rollt

i>NY'llleść

bazowego z. roiku poprzedniego stosownie do planowanego
wzrostu
przecię<tnej płacy w gospodarce u'
społecznionej.
Płaca
wzrastala•b v
oczywjście ta1kże stos.ownie do możliwości finansowych przedsięb i or
stwa I wy•oracowanych prze„ nie
środków. W ten sposób
płace uwziględniałyby wzrost kosztów
utrzymania ,przy
jednoczesnym utrzymaniu ich funkcji motywacyj-

M~
To

do.!ikoo.alenie centralne-] politylki l)łacowej nie umnJejsza znaczeni·& układowych systemów wyna.g.rodzeń. FulILkcjonują już one w
4,5 tya. zakładaeh za·trudniających
5,~ m'ln ioracowników. Ocena funkcjonowania tych SY'S'temów, przekazana niedawno do Sejmu wskazuje na tramość generalnych koncepcji, bowiem relacje wydajność-I
płace są tu dalece korzystniejsze
niż w p.rzedsiębiorstwach które takich systemów jeszcze nie wprowadziły. Te korzystne relacje nie
wylkluczają jedna:k
szezeg&łowycb
modytikacj!, zmierzajec y ch zwłaszcza do wye-liminowania opłacania
pracy nieete'k.tywnej. dro.gieJ, nienowoezesnel ! 11:łej jakościowo, na
kon:yść r6żnicowanla i hierarchizowania 1Płac w zależności od trudnośc! i e-!eik~ywności pracy,

HEN'RVK

GRABOWSKI

Rozwiązanie krzyżów~k
Z DNIA !1 L UTEOO BR.
· :Poziomo: Rw.!, A1iba.b a, kl•Jkf;on, fu.raźerk&,. z.iur.olt • .aren&, kue.Ku·pała, szikapa, :radość, koma;r, ziele, nasturcja, okulary; nozdrza,

ta,

C 3·~·

P1ono.wo: Dramat, takiet, klezmer, Faruk, maska, Kolonia, torterpian, arau!karia, Asz, roś, Kremik&, oblicze, radar, ~trych,
granda,
zjazd.
Nagrodę w postaci tailon.u WO r.ł wyiosowała: Wanda LEMAŃSKA,
Zgierz, ul. Parzęczewska 4-0157 - odbi6.r w SDH „CENTRAL" - ·!Jię
tro VIII - pokój rn.r 801.
Nagr-Ody iksią~<>we wy1060wal! utom.la.st: Wojcie·ch KĘPSKI, Lódt
ul. Bucz.ka 5/72, Bożena BOROWSKA, Zelów ul. Cegielniana 65a, Janina GODLOW, Łódź . w. Zawisz;r 23/2.5. Nagrody do odbioru w sekretariade naszej redakcji,

Z DNIA !% LUTEGO BB..

Z głębokim talem zawiadamiamy, h 3 marca 1981 roku
nasz ukochany Mąt, Ojciec, Teść I Dziadziu•

s.

t

:

„~„

zmarł

I'.
LAT

łT.

Pr";"r i., ~ oclbędzle d~ w piątek, T bm. o godz. 13 na cmentarzu
pnr ul. S zczech'iskiej, o czym zawiadamiają:
ZONA. CORKA s P.U;:tEM l DZIEC:IU

odszedł od nas, przeżywszy 80 lat
W dniu 3 111arca 1988 roku
opatrzony śwl~tvml saktamentaml nau ukochany
Ojciec,
Teść,
Dziadek I Pradziadek

S. t

P.

emerytowany rzemle&lnlk - mistrz w zawodzie Husarskim l egza· •
mlnator przy 17.l>le Rzemieślniczej w Łodzi.
Pogrzeh odb ~ !liie s ię w dniu 6 lutego br. (czwartek) o godz. 1?
n• cmentarzu rzy m~kokafollcklm w Lodzi pn; ul. Ogrodowej.
Pozostaja w smufku:
CORKA, SYN, ZIĘ(", SYNOWA, WNUCZĘTA, PRAWNU·
<:ZET< I POZOSTAŁA RODZINA.
Uprosi:o si~ o 1:>i•,;kłarln10ie konrlolencjl,
~~-·

Z

-~_...;;-,„ • ..,..., ____

talem
~•wlRllamlamy. te dola 3 mare„ 1986 roku,
pr1P7' wszy lat 72 zmarł n•sz r..•.Jukochaflszy
Mąt, Ojciec, .Dzla.
dzlu~ . s1lochetny t prawy Ct.lowlek
~Jel:!<>ktm

ł.

.t

I

:

5

:.
•
:
.:
:

o

nie składanie

zrea.H:rowaną

z

zespołem

SYNOWIE, SYNOWA I

kondolencll .

WNUCZĘTA

re:tyserlJ

łódzkiego

.$

:
:
:

§
.5-

.:..
:
:.„

Adama Ha.nunkłewlC'J&,
Teatru Wielkiego
oper41

Mo'l:arta. „Com fan tutte".
W c.lągu najbliższych mi4!sięcy, Adam Hanuszklewłoz
reżyserowaó n1' sce111aeh Getyngi I Helsl111ek.
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-PROGRAl\1 I
9,Sll
Transmisj~
z zakończen i a
xxvu· z .1azdu KPZR. 11.00 Koncert.
11.57
Komunikaty_
ll.50
Sy·gnał
czasu.
12 .05
Magazyn
Informacyjny, 12.30 Muzyka.
12.45
Rolniczy kwadrans.
13.00 Komunikaty. 13.10 Radlo kierowców.
13.30
Polsl!'nki :1 Budapesztu 13.40 z bliska 1 & daleka 14.00 Wlad.
14.05
Magazyn muzyczny, 15.55 Radio kiermvców. 16.00 Wlad. 16.05 Preooentacje - wojewódzkie organizacje partyjne przed X Zjazdem PZPR. 16.10
Mt11zyka ! aktualnoścł. 17.30 Pogwarki
'O otosent'e. 111:-00- Wiad:· 111'.il~~owy
Klub Zwolenników Reformy. 18.20 Koncert dnia.
19.00 Magazyn lnformacy,1ny.
19.2~
Odpowiedzi na listy.
19.30 „Malutka czarownica" cz.
IV słuch. 20.00 Dziennik. 20.15 Koncert życzeń. 20.40 W kilku taktach,
20.45 W, Bykow: „Pułapka".
20.55
W kilku taktach. 21.00 Komunikaty.
21.05 Kronika sportowa. 21.15 Profesorowie I ich uczniowie, 22.00 Wiad .
22.~
Na reżnych Instrumentach.
22.20 Turniej orkiestr.
23.00 Wlad.
23.10 Panorama świata l\3.25 Jazzowe giran!e.
PROGRAM II
11.10
Muzyczny noo stop. 12.00 Filharmonia Radiowa. 13,00 Wl ad. 13,05 Serwis Informacyjny (Ł), 13.10 „Widzia·
ne z dwóch stron" - aud. Krysty·
ny Namysłowskiej (Ł). 13.20 Mazowieckie kujawLakl. 13.30 Sławne postacie historyczne.
14.00 Nowości
piosenki. 15.0-0 Isadora Duncan: „Mo_
je tycie". 15.10 Jazz nie tylko dla
fanów .
16,00 Dzieła. &tyle, epoki.
16.5Q L. M.
Mleczyn:
„ostatnia
sprawa Inspektora Ima!" n .oo Wiad.
11.05 Rozwl1r.anle zagad.k!
mnzycz·
nej (Ł). 17.10 Aktualności dnia (L).
17.30 „Przed koncertem w fllkarmonll" - Int. (L). 17.łO „w pracowni
artysty - Tadeusz Papier" - ąud.
(L). 11.10 Młodzi muzycy przed ml·
krofo..nem '(L).
18.30 Klub Stereo.
19.ZO Wieczór w !llhall'monll.
20.40
W dniu 5 marca
1988
roku
zmarł nagle, przeżywszy lat ~s

ł

I

literacko-muzyczny.
21.30
N ag~anie wieczoru. 21.33 C. K. Norw id; „wanda" - słuch. 22.10 W krę
gu teatru muzycznego. 23 oo
Al ,
Krawczuk: „Neron" - odc. 23 .20 NagranJa rad iowe. 24.00 Glosy, lnstrumenty, nas t roje.
PROGRAM Ili
Klasycy · Jazzu. 11.30 ,;Mlkroton i pióro". 11.40 Gwiazda tygodn ia. 11.óO M, 'Karim: „Bardzo dłu
gie dzieciństwo". 12.00 Serwi.s Trójki. 12.05 W tonacji Trójki.
13.00
A. Z~e:nianski; • „\11/'ojny UTOj<>ne".
13.10 Powtórka z re>zrywkl. !Ul'l Muzyka organowa. 15,CO Serwi• Trój ki.
15 05 Rock nie zna granic 15 40 Literatura Jugosle>wiańska" 16.(){J 'zapraszamy do Trójki. 19.00 „Nie tylko słowem".
19.30 Trochę swingu.
19.50 M. Karim: „Bar<lzo długie dzieciństwo". 20.00 Mlnl-max. 20,45 warsztaty literackie. 21.00 Fermata mag, il.45 Statuetki I medaliony.
22.05 Inf. ~port. 22.15 Blues wczoraj.
22.45 Posłuchać warto. 23.00 Zapraszamy de Trójki.
23.SO H. Broch:
„Ballada o stręczycielce".
lQ.00

PROGRAM IT
11.00 Horyzonty wiedzy. 11.30 Literatura polska. 11.59 Sygnał czasu .
12.05 Wiad. 12.10 Lektury kształcą aud.
12.20 Zespoły Instrumentalne.
12,30 Kra.1 l Polonia - aud.
13.00
Swiat wokół nas. 13.25 Zabawy pn:V
muzyce. 13.50 Male piosenki - aud.
14.00
Popołudnje
Młodych.
16:00
„Rozmawy nocą" odc. 16.10 Radiowa encyklopedia operetki a11d.
16.30 Widnokrąg. 17.00 Wlad.
17.05
Sztuka transkrypcji. 18.00 „Przyjaciele, syinoatycy. "zainteresowani" aud. 18.20 Muzyczne hobby. 18.40 Studio ekspertów. 19.30 Wlad.
19.35
Chwila muzykl. 19.40 Język rosyjski (44). 19.555 NURT. 20.15 Chwila
muzykL 20.20 Wieczór muzyki. '22.00
Kompozytorzy X.X wleku. 22.W Le~
tury Czwórki. 23.00 Nie tylko ba>;
lada
- sud. 23,30 Oblicza wspólczesnośct ami. 23.SO Wlad.
23.55
Kalendarz radiowy.
TELEWIZJA

P.

PROGRAM I

i:agraniczne
.z.atrudni: $ZWaczkl, brygadzist&w
kożuszników, układacz·ki (po maturze). rewidentów niepełny
wymiar (dochodzący). Tel. 55-67-74
7291-g-E
ODPADY skórzane licowe i zamszowe s.przedam. 84-24-29.
7329-g-E
pilnie
poszukuję,
KAWALERKI

\

36-ZQ-i6.

23.ao DT -

7293-g-E
WELUR -

SPRZEDAM
wy. ~. ~_

5 1

MECHANIKA

Z0.15

„Rozmaitości
„Łanie" (Ł)

20.4S

tt Variete,
variete" gram
rozrywkowy
RFN

-

20141-g-E

k

praemysło-

201~g-E

na

2014.'i~g-E

D3'V a -

mę. ~1-88-51.

1. 18

USLUGI
43-10-217.

urzyj-

2()163-g-E
Król,

hyd;ra uliezne,

2016.'!-g-E
WIELKĄ

Encyklo-pedi• dam, 35-51-62.

1. I

11prze2()168-1(-'Ę

KUPIĘ

rury ocynkowane od śred
ni·CY 15 do średnicy 40. 4.3-10-27,
20166-g-E
WBAl&M

Wyrazy

linia"
reporterów

I

5 ?ver oc

LOKALU na krawiecllWo w śród
mieściu poszukuję. 33-87-14.

19.80 Dziennik
„Gorąca

201'74-g-E

poszukuje pracy.
Oferty
20142. Biuro Ogłosreń, Sienkiewicza 3/5. •
„S-100" s.przedam. Obr. Stalingra.du 90/36.

17.30 Religie I kościoły w Polsce
- „Allah" - film dok,
18.25 Przeboje „Dwójki"
18.30 Wiadomości (Ł)
19.00 Love story
20.00

Teł.

(1983).

1260

SZEWC

PROGRAM ll

HU!O Język fran:cu.ski 17.00 Spróbuj sam

51-27-67.

fl893-g-E
sprzedam. Tel. 15-52-31.
20171-g-E

SPRZEDAM
48 - 26 -38.

wiadomości

23.55 Język francuski -

ku.pię.

LZ 3 -

ekspres

współc:imcla

LEK,

BARBARZE KRAUZE

baletowe"

z powodu

'Proprod.

śmierci.

TESCIA
składa)•:

21.80 Studio apo11
22.00 „X" zaJ)rasza - „Ukrzyżo
wani kochankowie" - film 1
prod. jap
23.~ Wieczorm.t wiadomości

ORDYNATOR, LEKARZE.
PIELVGNI111Hn ODUZlAf.U
SZPITALA
Im.
UROLOGIT
PIROGOWA.

1

Domowe przedszkole
wiadomości
9 .50 DT 9.55 Tran&misJa z zakoilczenia obrad XXVII Zjazdu KPZR
16.25 DT - wiadomości

16.30 ,.O mnie, o tobie, o nas''
-

magazyn 1:tkolny
1obit1 człowi~k"

„Był

S. t

P.

TE·RESA NOWAKOWSKA
Pogrzeb odbędzie 1111 dnl11. T marca br. (piątek) 11 1,od1, 10 na
cmentarzu komunalnym na Zarzewie, o czym zawladamlaJ11,:
MĄŻ I CORKI
Prosimy o nieskładanie kondolencJt,

•. +

Z glęboklm talem zawiadamia•
my, te w dniu 28 lutego 1906 ro·
ku zmarła po długie.I I ciężkiej
chorobie, nasza kochana
Zona,
Mamusia I Babcia

S. t P.
STANISŁAWA

C24l

MARCINIAK

~tomatolog,

• domu KACZMARCZYK.

z głębokim talem zawiadamia·
m y, że -. dniu 3 marca 1986 ro·
ku zmarła nasza
najukochaflsza
Zona, Mamusia, Teściowa I Ba·
bel.a

S. t

P.

HALINA
FRĄC!KOWSKA

zwłok
n"'st.apl
7 nrnrc" br. (Piatek) o godz. Ił
z kaplicy rmentarza komuDllne·
go - Zarzt.w.
Pogrąteoi w smutku:
MĄŻ • S\"NOWIE.
SYNOWA
I WNUCZKI.

Wyprow~clzcnie
drogich
nam
zwłok nastąpi dnia 7 marca br.
o goch, Ił r, kaplicy cmeutarza
na Kurc7.akach. o czym powiada·
mlają pograżenl w smutku:
MĄŻ, SYN. SYNOWA
I WNUCZEK,

Z głębokim tslem uwiadamiamy, te w dniu ł marca 1986 ro·
ku
wiar! po długiej I ciężkiej
chorobie, w wieku &1 lat,
nasz
ukochany
Mąt,
Ojciec I Jltla·

Z cłęboklm talem zawladamllł.·
mY, te w dniu 27 lutego rn;s ro·
ku zmarła

Wrprowad~enle

dzluł

I'.

RYSZARD MARIA BRZEZl"'SKI
otlce~

7328~1-E

PRZEDSIĘBIORSTWO

- ser1a1 ammowany p~od
franc.
17.20 DT - wiadomości
wspólne
li .30 Wspólna Polską.
sprawy
17.53 „Człowiek dla człowieka"
- magazyn ?CK
18.0a „Patrol" - wojskowy magazyn pubL
18.30 Kometa Halleya - ang. film
dok.
19 00 Dobranoc - „Piotruś I Lucynka w krainie dmuchawców"
!!UO Spotkanie z kometą
19.30 Dziennik
•
•
20 OO Relllcja z zakończenia obrad
XXVII Zjazdu KPZR
21.00 Telefon HO" \Vir" ~rial kr:vm. prod" NRD
22.25 DT ko1J1entarze
22.4S Interstudio

l:alem zawiadamiamy, te dnia Z5 lutego 1986 roku
przeżywszy lat 58. nilsza ukochana Zona I Matka

lekarz

Tel. 48-99-06.
MO:NT AŻ boazerii.
(16-20). Rutkowski.
7327-g-E
CONTINENTAL Edison &przedam, 55-68-31.
72.92-g-E
&przedam,
tel.
„lt26p" (1979) 86-34-78.
7296-g-E
SPECTRUM ! drufiral"U{ę sprzedam. tel. 33-29-10.
72.88-.g-E
DALMATYfl"CZYKA lladnego
wrzeda.m. Tel. 33-99-41.
7290-g-E
DZIALKĘ 62XXl m Wiskitno
eprzedam. Te'l. 43-48-80.

9 . 2~

llYNOWIE I NAJBLIŻSZA
RODZINA.

B;b· i" h1 ' rrz A:K,
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że

rwcioraj zgłoszenie"
.....

-=- ....--==-=·.

..-..AnJ

=
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Pogrzeb
odbędzie
1lc
dn!:t
7 marca br, o godz. lł.3Q z kapl1·
cv cmentarza na Kurczakach.
·o smutnym tym obrzędzie po·

głębokim
&marł& nagle,

I
•

I

."'- .'

Z k01n p l1z y to rskiei teki. 21.21J \V18.t1 .
2'. ,25 Wiecze>rne refleksje . 21.30- 1.0-0

AND1RZEJ' MIKINKA
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CZWARTEK, 6 MARCA
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I
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I

I
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wła.Acl

prace

1·dziś·

•

•
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W dniu 1 marca 1Q88 roku po długiej I elętklej chorohie , 2marl
· pr z eż y wszy 61 lat, nas& najukochańszy Mr,t, Tatul I D•.ladzluA

TADEUSZ WZDVCH

P~os!my

w

Wcze§n1ej obeJrzymy

5

P.

ź nłnieri AK - „Szu11 Szereg\". phm, kombatant Il ~·l!'joy ~wla
•<>we .1 . wielol etni drużynowy I szczepowy U Ll>lt Im. lt. Jordana,
rllui:ole1nl 11racownlk WZGS „Samopomoc Chłopska".
Za
sw ą
działalność
odznaczony
Krzyżem
Kawaler~kim
Odro!łT.enia T'olskl, Złotym Krz)•żem Zasługi, Mednlem ia Udz'iał
,,. Wojnie ObronIM?J 1939 Tnku, Medalem ·zwycięstwa I Wolnn~ci
194:; r„ Odznaką l1runwalclzka. Honorom, Odzn:iką W'oJew6d7.twa
Ló17.kleg1. Złota Od·1.naka Zaslttżon;> Pracownik Handlu.
Ur o rz,~sto ~ ci 7ałobne rozpocr.na sle' 8 marca br. " godz. 13 w kaplicv cmentarz:< komun• lnego n.a Zarzewie, o czym zawlad8n'llają
pogrążeni w ~mutlm:
ŻONA,

„Zle ' zachowanie"
w wykonaniu studentów warszaw~kle,J
a:ktorskiej s-ta.ło się nie tylko przebojem
łódzkirgo
przegla,du spektakli dyplomowych, ale i srzlagierem całego sezonn teatralnego.
Lódzlkim 11tudenflom marzy się od.niesienie podobnego sukcesu. Byó mote - miejmy taka, nadzieje - stan.ie się to Już
w przysrzłym sezonie. Ja.k się dowiedzieliśmy. Adam HanuszklewLcz, od trzech lał wspótpracujący z łódzką
PWSFTViT,
zamierza zrealizować spektakl br,dący 8wego rndzaju repliką ·
na warszawskie przedstawienie. Jeśli w planaoh nie na.stąpla,·
zmiany, kolejnym dyplomem studelJJtów wydziału aktorskiego
łódzkiej s-zkoly b,ędzie „Dobre wychowanie", op:ute na orygiinalnych polsikich piosen'.kaeh. - Jeśli zaś znajdą się w t:vm
przedstawieniu piosenki śpiewane w inn:vc:-h językach - powiedział nam A. HanuS'lkiewlcz to będą to również polskie. tyle tylko, :ie przełoionc na francuski. angielski.
Znając sprawną rękę tego reżysera I jego dużą umlejetność tworzenia „śpiewanych" s<pektakli, można się spodziewać !Jporego wyda.nenia.
szkoły

wladamlająr

JÓZEF OLESIASKI

WŁASNA)

(INFORMACJA

„„

STAN'l'SŁAW PAWŁOWSKI
ŻYŁ

I WŁodzi - „ Dobre wychowanie"

~

Juł

wynlezl•
Je<inaik, że
członkowie &półd.zielni czekają na
mieszkani.e dwa lata, zamiast kilklunastu, jak wszyscy inni. Tak dobrze nie ma. żeby w ogóle
być
przyjętym do spółdzielni
trzeba
wykazać się co najmn.iej IS-letnim
„kolejkowym" $ta:!:em
w
Spółdzielczym Bi·u.rze Mieszkaniowym.
być członkiem ZSMP nie krócej
niż trzy lata, mieć rodzilllę i złe
warunki mieszika·niowe. Rekrutacji
członków dokonuje Zarząd Lódzk!
ZSMP. Ale to nie koniee. Każdy,
kto chce dostać mieszkanie .musi
orze1>racować trzy miesiące na 'oudowie - w czasie urlopu, czy nawet urlopu beziplatnego - no
I
wykończyć własne locum.
(ab)

!Jlll!H~nn111111111111111111111111111111111111111111111111111111HllHllllHllllHD

:!-!!~!!'!!!!!ll!!!!~-!!·!!=~--=---www:
I
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UWU

__.....

cztery 1pore bloki q
wie gotowe, pozostały
kończeniowe. Prawda,
tempo? Nie znaczy to

.:•
..„
i„ I ,,Złe zachowanie" -w Warszawie

M.GO ZaW11u po jedenastej.

. Poziomo: Ba!"Wice, ipa11at, dobro, l~ lis, Tade-k, kanak, Skala, arara, Ku t no. k us ze. Norma. · krasa, mur, kasza, tytan, uwaga, arteria.
Pionowo: Bud:z iszyn, rabata, Izolda, Emilka, Polska, satyna, all>um.
Artus. Kara~anda. kraska, Tamara, okrasa, ka.:.iet, Santor.
Nagrody książkowe wylosowali: Józefa DĘBSKA. Zduńska Wo!a1
ul. Wolska 6, Janusz SĘK, Łódź ul. 1 Ma.ja 51/10, Jacek CĄBRZYN
SKI, Łódź u.i. Nairu.to•wicza 7~~. Odbiór na.gród w ..ekretariacie naazej redakcji.
(A. W.)

Młodzietowa l!lpółdzielnla
Mieszkaniowa ZSMP w Łodzi powstała
w 1982 r. Na terenie u zbiegu ulic Lodowej i
Przybyszewskiego
postanowiono zbudować ok.
1300
mieszkań. Jak wspomnic!i·śmy. prace zaczęły się jesieni!\ 1984 r. Po
niespełna osiemnastu
miesiącach

(AQ) l!llllllHllHllllllllllllHllllllllllllJllllHlllllHHllllllllllHllllflllft!l~UHe

+

I

również

,1)06Wlowaną
od dawna
walo.ryucję '!)łac, czyli ich !nd·eksację. Polegałaby ona na corocznym t)()d,wyższaniu -wynagrodzenia

poiwtn!en

Budowa rozpOCZęla Ili• we w.l 'lffniu 1984 r. W kwietniu te.go roku
96 rcx!zin dostanie już klucze do
miesz;kań. Sami je wykończą i nastę1pną zimę będą mogli s.pędzić pod
własnym dachem. Przed
końcem
roku do ·oodobnych prac przystą
pią następne 144 rod.ziny,

kapltan rezerwy,

LWP. ur.zestnllf szturmu na Berlln. Or!·
zn a ~ zo 11 '
\\' i ~ lom" merlalaml wojent1y111I I Krzytem Ka.,.,alersltim
Orrleru Od l'll d7.Pn.ia Pnlskl, członek ZBoWiD,
l'ogrzeh · odbędzie się dnia 8 marca br. '> god~. 10.30 na cmentarzu ko111u11alnym - Zarzew, o czym powladamiajĄ pogrątcol w
talqble:
ŻONA, DZIECI I WNUCZETA
Pro!lmy o nieskładanie kondolencji.

'· +

I'.

JERZY STOKFISZ
p<Jgczehowe odhe·
7 marca 1~86 rok11
(Piat.Pk) o godz. 12.30 n• cmenta rzu katolickim przy ul. ~11.cze·
Uroczystości
da się w d11iu

clńskieJ.

SYNOWIE. SYNOWE,
BRAT. SIOSTRA
I POZOSTALA RODZINA.

ZONA,

WNUCZĘTA.

HELENA
BREWll\ISKA
z domu KRYSTERA.
Pł:'grzeb
onb~dzle się w dniu
6 marea br. (ezwartek) o go1z. 12
na cm~nt„rzu Kurczaki,
Pogrążona w 8lnutku

Jl.ODZINA

DZIENNIK ŁODZKI nr 55 (11962)
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RADA NADZORCZA
SPOtDZIELNl PRACY „ARMATURA"
·
l6di, ul. Duńska 23
!

ZATRUDNI

DYRE·KCJA PRZEDSIĘBIORSTWA
PROJEKTOWAN'IA I REALIZACJI INWESTYCJI.
PRZEMYSŁU GUMOWEGO
„BUDOPROJEKT -STOMIL"
wraz z Radą Pracowniczą Przedsiębiorstwa
w Warszawie, ul. Bracka 6/8
•

r

I

i

KIEROWNIKA OOOLNEOO SPOŁDZIELNI.

NA STANOWISKO

Kandydaci na stanowisko winni spełniać następujące warunki:
wykształcenie wyisze - ekonomiczne,
stai pracy - powyieJ 1O lat na stanowisku
kierowniczym,
znajomość specyfiki produkcji spółdrielczej,
znajomość braniy metalowo-odlewniczej,
dobry stan zdrowia.

WYMAGANE DOKUMENTY:
iyciorys,
- . kwestionariusz osobowy,
odpis dyplomu ukończenia studiów
- opinie z ostatnich 5 lat pracy,
- aktualne świadectwo 1drowla.

ZAGUBIONO prawo jaz·
Sierakowsk iPgo
dy,
14/17, Kostrzewa Ry-,
·
szard.
li9309-g

KOLEŻANCE

OGtASZA KONKURS

I

ZAKŁADU BUDOWLANOMONTAżOWEGO

mgr CECYLII CHUDERSKIEJPANEK

I

w Łodzi, ul. Wenalska 47/75, tel. 52-90-61 w. H5 lub !04
Kandy.dacl przystępujący do konkursu powinni 11pełnlat
.
następujące warunki:
Wykształcenie wyisze techniczne lub budowlane e spe·
cjalności in:!. budownictwa lądowego,
Uprawnienia budowlane,
Staż pracy 10 lat w tym minimum 3 lata na stanowisku
kierownika rob6t lub budowy,
Preferowany wiek do 50 lat bela.

e
e
e

e
wyższych,

e
e

Zakład

nie przyjmuje pracowników po samowolnym porzuceniu pracy.

•

Oferty należy składać osobiście w sekretarlacla spółdzlelnl w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Zastrzega si~ prawo nieskorzystania z oferty kandydata bez podania przyczyn.

8

9

e
e

WYMAGANE DOKUMENTY:
ZgłosoZ:enle do konkursu z motywacji\ ubiegania się o
stanowisko kierownika,
Zyclorys uwzględniający dotychc:r.asowy przeble1 prac.V
zawodowej,
Kwestionariusz osobowy WTaz z rotografł!ł,
nw!erzytelnlony odpis dyplomu ukończenia studiów,
Opinie z dotychc:r.aso,v:rch mleJso pracy z ostatnich
pięciu lat pracy,
Zaświadczenie o stanie zdrowia,
O§wladczenle kandydata o nlekaralnośct

Łódź, ul. Wersalska 47/7'J.

OJCA

tkładają

z ZAKLADU l\IA·
TEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO
IKN-ODN w ŁODZI

WSPOŁPRACOWNICY

11

I
I

KOLEŻANCE

MIROSŁAWIE STOŁOWSKIEJ

wyrazy 1erdecznego
łmlercl

I

wspólc~ucla

powodu

1

MATKI

składają:

I

DYREKCJA PAl'<STWOWEGO l!IZPITA·
J,A KLINICZNEGO nr i AM oraz KOLB·
ME·
ŻANKI I KOLEDZY z ZAKł. ADU
DYCYNY NUKLEARNEJ INSTYTUTU
RADIOLOGII Alii w LODZI,

I

I:

11

Dnia 12 lutego 1986 roku

II

l I

BOLESŁAW

•

zmarł

KONORSKI

emerytowany profesor zwyczajny
Polltechn.ikl ł,ódzkiej
były prorektor I rehlor Politechniki L6dzklej
w latach 1948-1953, odznaczony Krzyżem Ka·
walersklm Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodą
40-lecia PRL I Innymi.
Państwową, Medalem
W Osobie Zmarłego żegnamy jednego z bu·
d<>wnlczvch Pnlitechnikl Łół1lklej. wsuółtwórcę
Wydziału El•ktryc7.nego, światowej sławy na·
ukowca w dziedzinie elektrotechniki teoretvcznej, szlachetnego Człowieka którv wiele lat
licznych
poświęcił wychowaniu i kształceniu
kadr 1ntvnler6w elektryków.
Cze~ć .Tei:o pamięci!
REKTOR I SF:NAT. KU PZPR, ZNP PO·
LITECHNIKI ŁODZKTEJ.

Termin składania ofert upływa po 14 dniach od daty
ukazania się ogłoszenia w prasie.
Oferty z wymaganymi dokumentami należy kierować
pod adresem: Zakład Budowlano-Montażowy PP!RIPG,

1107-k

powod•

•

współczucia

W)'razy serdel!znego

łmlercl

KtEROWNl KA
1

letitymaej~
ZGUBIONO
14186/L/AM,
atudenck1'
Dariusz Piasta. 19311-J
Czaplińska,
JOANNA
Duży,
Dzierzbiootów
zgubił.a prawo jazdy.
6230-1
Ba.rtoszewGRZE:GORZ
ski, Naruszewicza 10,
zgubił prawo jazdy.
6172-•

"t

'

1273-k

nr

SŁAWOMIROWI

Scena Teatru im. Stefana Jaracza

Mała

faktv .z tycie wybitnej aktorki
oraz geniusza bajek HANSA CHRISTIANA ANPERSENA I
·
Po raz pierwszy ·na nasteJ scenie I

1mcvkloped iP,
4-tomow11
Tel.
sprzedam.
11168-g
aolone
Oferty

SALAMI, !laki
•Przedam.
Ogłosre
„6174'' Bluro
Piotrkowsk a 116.
(NR.O)
TAPCZAN nowy
Tel.
sprzedam.
52- 94-92.
e203-I(
JACHT kabinowy „Ka'przecn1szka It" dam. Dostojewskiego 10
m . 4.5.
6264-1(
l(aW·
SPHZEDAM piec
wv c.o„ obrączki. ma·
~7.ynę dzi~wiar~ką. Tel.
5L-64-44 (17-20).
19318-1(
SPRZEDAM piec gazowy
c.o. Gazowa 18/4.
19352-g
ATRAKCYJNĄ km-tkę sprzedam.
ł!.!y Tel. 84-95-78.

~ i ",
/"'I
•
li'Z •
11~ ZljE.L[L. ~ ~,

'•·

i;

J

sztuka o~cierpJenlu, nleto!erane)l, ciernTach
towarzysz2'cych drodze do sukcesu ·ł ·sławy!

• •
lltt'IV 00 NA~1A W l<A1111! TEA'l!ltl, IJl.JAllACZA 27, Tft. '1•H~11
OAAZ W llUllZJI C?RGANIZACJI WIDOWNI. Ul..IUUNSklEGO 45. TEL~·tl:ll •

""· : •

PRZEDSIĘBIORSTWO

ZAGRANICZNE
„ TU NI-POL"
w Bruiyc:ic:e Małej,
gm. Afeksandr6w Łódzki,
tel. 12-13-98
oferuje do sprz~dafy

uniwersalnq włókninę igłowanq
na podkładzie, w cenie 84 zł
5915-g
za m kw.

I

· 'ial1 1

rs

a••• • • a

1

aa •

kupię.

Starowa
TEKSAS
G6ra Hetmańska 9a.
18334-ł

KUPIĘ dwul1ł6wkę płu

k,.

19327-g

Tel. 74-76-44.

suknię
ATRAKCYJNĄ
ślubną - sprze<lam ta-

1931l1-I
KABEL elektryczny
kupi,. 48-62-49.
11204-g
kwiaciarnię KUPI!!;
kl01Jk. Tel. 57 -67-02 po
18.
1931'2-1

nio. 36-43-73.

19320-g
K07.UCHY krótkie: damsk i, męski; odkurzacz;
„Wołgę"; smaź:alni41
tprzedam. 84-84-0a.
19351-1
do
KOMPLET maszyn
produkcji amk6w bły
•kawlcznych „20"
sprzedam. Wiadomość:
1rzecznośclowy
tel.

~/.UUH//HH/H//~///~.D7U~HUU7//H'//<~

~

§
~
§

z siedzibq w Łodii,

1'6-29-30.

§
~
§

ul. Piotrkowska 146

19316-g
owczarka
SPRZEDAM
niemieckiego z rodowodt'!m - suka jednor~
czna. Tel. 32-41-82.
19292-g

§

I

I

WYKONUJE

§
~

na zlecenie inwestorów w 1986 roku
następujące prace:
1. Robob1

§
§
§

.... MUROWE,
.... POSADZKOWE,
.... MALARSKIE,

§

....

~

~

"B U D E X"

§
§
~
§
§§

S

.
BUDOWLANA
SPótDZIELN·IA RZEMIEŚLNICZA

§

.... TAPECIARSKIE,
SZTUKATORSKIE,

S
~
8
§
S

.... DEKARSKIE,
.... STOLARSKIE,
.... El.EKTRYCZNE,
.... HYDRA ULICZNE,
.... IZOLACYJNE,

~
§.
8
S

-

,

126p po
KAROSERII!j
wypadku - apr:iedam,.
112-44-08 po 18.
19339-g
podzespoły
I
CZĘSCI
,1Fiata 125p" - spruCl.am. Bed.na.r1ka 10 m.

§
§
§
§
§
§
S
§

POSZUKUJĘ

orerty

łS.

1170-1

§

§
§
§
S
§

§
§

S
S:
S

s

§
§
§
§

szczerego

(1627-g

łtOLEZANKI

j

1 KPLEDZY

IWłWWW

4

KOJ,EDZE

MARIANOWI JASKULSKIEMU
śmierci

powodu

a

•Hpółczucia

wyrny 1erdeczner:o

MA'tKI

składaj"

KOLFŻANKI

SZKOL

I KOLEDZY Z ZESPOLU

ODZIEŻOW'\'CH

NR 1

&I QMiiiMO•·••WMii&I

6fi

I

KOJ,EnZE

KAZIMIERZOWI PERA
serdeune
Jrnlercl

powodu

•

w•nOlciucla

WYra'liY

MATKI

składają

KOLEŻANKI

I KOLEDZY

SZKOŁ ODZ!ł"ZOWYCR

Z ZESPOŁU
NR l

KOLEŻANCE

GRAŻYNIE
wyrazy
1kladal11

DUTKIEWICZ
v.sp6I C7.UCJa

cłębok!rgo

łmlerel

a

powodu

I KOLEDZY Z TERENO·
STACJI SANITARNO·EPIDEMIO LOGICZNEJ ŁODZ . GORNA •

KOLEŻA!'i'KI

WEJ

Drogiej Kolebne1

JADWIDZE MOLIK
powodu
wyrazy 1erdeeznego współczucia z
Jrnlercl
MATKI
1kladaj11
LABORATORIUM
Z
KOLEŻANKI
PRZY SPECJALISTYCZNYM ZOZ W
TU SZYNKU
Drogl•l 1toletanc1

HELENIE SZCZEPAŃSKIEJ
współczucia

slęboklego

r~r:r·:i

1kładaJ11

powodu

•

MATKI
ZOFII CIMOCH

Z LABORATORIUM ora:a
WSPOLPRACOWN!CE ZPW „NORBE·
LANA" W ŁODZI

KOLEŻANKI

74-76-łl

S

powodu

Z OSRODKA ONKOLOGrCZNEGO

17652-g

MATEMATYKA, fizyka, EKSPRESOWE
szycie
chemia. mgr Stasiak.
tpodni. Franciszkańska
Rzgow&ka 13/30, 1odz.
38, Różycki.
15-18.
~84-g
203~-g
KOZUCHY, odz!d S<k6MATEMATYKA, fizyka.
czyszezen.ie,
r:i:a.n.a chemia. Mgr inż. Leś
farbowanie, Gdańska 6,
niak, Sienkiewfo.za 89
G.ajger.
m. 15, po 1T~
18497-g
8210-g KOŻUCHY
farbujemy,
MA?,żEI'łSTWO przylmle
czyścimy w trocin.ach.
chałupniczą
pracę
Krótkie terminy. Al.
oprócs szycia. Oferty
Mickiewicza 41. LM„6220" B iuro Ogłoszeń,
czyński.
Piotrkowska 96.
42653-g
chałupnictwo
PRZYJMĘ
TELENĄPRA WA, 83-93-43
lub prac4 na wstryaStelter.
karce 3/4 et.a.tu. Oferty
6643 g
„6252" Biuro Ogłoszeń, LODÓWKI, umraiariki Piotrkowska 116.
Wójc ik.
naprawa.
ZATRUDNIĘ pracownika
5955 g
84-42-80.
do wyrobu galanterii z NAPRAW A lodówek, zadrewna. 62-93-34.
Podg6rzalr
mrażarek.
8208-g
Oli-72-l!O IDG 11.
biegle
SZWACZIUj
801, g
zaba,wełn4
azyj1'Cll
111,~tJ)te
WYCISZANIE,
w pracowni.
trudni•
ewa.nit drzwi, USZ<:ul82-83-99 (18-U).
drzwi
ni•ini„ uimt'11101-1
Te.L
harmonijkow•.
HYDRAULIKOW - po'1'4-55~ Hejd'UJ[.
mocników . - u.trudini4,
194511 ,
Biuro
„11219"
Oferty
OKAPY n.adkucb.•nne :r
P!otrkow~ka
Ogłoszet\,
wycl11oglem, Ni•pytalaki
96,
teł. 78-59-09.
ZATRUDNIP; szwaczki do
Tel.
spodnl
nye!a

s

współczucia

MATKI - TESCIOWEJ

1kladaJą

6877- g

CYKLINOWANIE park ietów, tel. 16-55- 05, ~'ryc.
19330-g
MATEMATYKA, f izyk a, ZAMKI, blokady, wiercechemia. 86-08-77, Malin ie kolków, 43-75-04,
nowska.
Rogoziński.

8
t\l
§
S

własnośMIESZKANIA
pośrednictwo
ciowe overlock
WYPOŻYCZ!!;
handl<>W•, zamiany, po.... SLUSARSKIE.
~
Ofe.r ty
przemysłowy.
·8
rady btura mgr Buye- ANTYKOROZYJNE
uOgloszen,
Biuro
„6082"
oprócz
1:
wru
32-08-79
kiego,
Ekspertyzy.
!.
bezpieczanie Jl& · 1o.rą
Piotrkowska 98.
tob6t 12-17, Tuwima
konserwacją budowlaną oblektó'v zabytkow-yeh,
co, nadko1a. Szost, Po- SWIADKÓW wypadku w
20,
remontem wnętrz obiektów zabytkowych,
kład.owa 48, ~l. 84-38-08.
dniu 24 kwietnia 1983
6713-g
6466-1
osuszania budynków metodlł elektrulnlekcjl 1 hydro- sk.rzyż,owanie WieTZ·
ZAMIENIĘ dwa własnoś
wydechowe,
UKŁADY
bowa - Jaracza pronę
foblzacją.
ci<>w• na M-5. 74--39-50.
Judyma 20
nadkola.
o kontakt: 43-06-00.
19332-g
Inż.
Traktorowej),
(od
pnyłl\czenlem
1
19336-g
3. Wewnętrzną Instalację telefoniczni\
dojeżdżający
INŻYNIER
Myszkowski.
DWA miejsc.a w samocentralki (z uwzględnieniem Indywidualnych życzeń Inwynajmie samodzielne
11108-g
poloRFN,
do
chodzie
westorów), Instalacją sygnalizacy Jną I alarmową, inst.amieszkanie w t.od?ii lub rEL.ENAPRAW A, 34-98-65,
Oferty
marca.
wa
lacją p.poż. w magazynach materiałów łatwo palnych
okolicach na kilka d.nl
Bednarek.
„19331" Biuro Ogłoszeń,
Oferty
w ·mlesi,cu.
(np. tryskacze wodne).
19571-g
Sienkiewlcza 3/5.
„111334" Biuro Ogł-0szeń,
ANTENY TV - Instalu- DUET - sz.t.nsą umotSienkiewicza 3/5.
ł. Swiadczy usługi w zakresie: wyciszania drzwi, monta-łu
je Zuada. 7'-24-62, po
nych. Pł«:k 4, skrytka
PABIANICE - M-4 zakarniszy, zamkólv I zabezpieczeń, napraw: elektroniczŻO,
79.
Łódi.
na
mleni4
nego sprzętu medycznego, kontrolno-pomiaroweg o, dla1050-k
1247-1
36-69-511, po 111.
rnosbczncgo, radiotelefonicznego, wiertarek, pił, pomp,
193!!6-g
S
młotów udarowych, agregatów prądotwórczych, 1pawa·
eudz.oziemlec
STUDENT
~
rek transformatorowych Itp.
~
OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ
pouukule samodzlelneDziekan 1 Rada Wyd:r.!alu Włókienniczego Polltech·
iO. umeblowanego mieS · szkania
pustaki ścienne, pustaki 1tropow41, nadproŁódzkiej podają do W\adomoścl. te dn1a li marnikł
5. Wytwarza:
S
z telefonem,
ca 1986 roku o god:r., 12 w audytorium W-33, !m.
ta betonowe, płyty chodnikowe, obrzeża trawnikowe,
na 1-2 lata. Płatne z
prot. T. żylińskiego Omach Włókienniczy III p ..
,
przepusty drogowe, urządzenia, zespoły Plektrotechnicz„19325"
Oferty
góry.
skrzydło B, ul, żeromsldego 115, odbędzie B!.- publl·
do
antyimportowe
zamienniki
oraz
ieaS
ne i elektroniczne
~
Biuro Ogłoszeń,
czna obrona pracy doktorskiej mgr Int. Iwony FryS 1 kiewlcza 8/5.
drych na temat: „Sztywność skręcania przęds 1 mieprac ujętych w poz. 3.
szanek włókien"
LOKAL od 50 do 100 m
Promotor: proł. rw. dr Witold :turek - Polttech.
S
kupię .
wydzierżawię,
S. Zapewnia Wam wysoką jako§~, terminowe wykonanie,
S
Łódzka.
nlka
uro
Bi
„6221"
S
Oferty
pomoc.
I
obsługę
fachową
~
Z pracą doktorską l Ppinlami recenzentów moona
a
iotrkowsk
P
Ogłoszeń,
~17-k
zapoznać 11.11 w czytelni :SlbUotekt Głównej Polltech·
<
96.
niki Lódzk iej.
,,.,,.„P.,,/'„"--"."ą///'///////////////////////H/////////~ą,,r/////.1/„-".'":.r-1

mykologlczno-technłezne

wyrazy
lmlercl,

Ogł-0szefl.

ł3-98-00.

Ni!!_z~ane,szokuJa.ce

wykladzin y,
mieszkania. DYWANY,
p ierzemy
Biuro
„6211"
tapicerk4
Piotrkowska
pioraco-ssącą ,
metodą
96.
86-53-67, Be<lnarska .
lokalu na
17335-g
POSZUKUJĘ
podłóg,
okien,
(P-0le6ie)
MYCIE
zakład
33-58-511.
pranie, trzepanie dy19304-l!
wo1.uów, również insty1-4 (64 rn). $DM zamietucjom. 86-15-72, Pietdwa mniejsze.
kiewicz.
n ię na
36-14-37, po 20,
386-g
trupan ie
10.10::1-.~ MYCIE okien,
Ofert.v
sprzatanie.
, 1·3 i;przedam.
dywanów,
„671.5" Biuro Ogł osz e ń,
33-51-79, Maurin.
Piotrkowska 96.
19077-g
wykładzin y
W/\RSZAWA - lokator- DYWANY,
zamienię
plont. 78-78-25, Wurch.
sk ie M-2 5821-g
lokatorskie
Łódł.
na
Biu;>.1-2 Oferty „6714"
PRANIE wykładzin, dyPlotrkow32-30-3ll.
ro O~łoszeń,
WłU16W. Drożdż,
11ka 96.
15609-g
CYKLINOWANIE, lakierowanie, !11-66-07, Marciniak.

PASZOWI
i dr ANNIE PASZ

S
§

§
§
§
§
§

PRACOWNICY

§
§

§
S
§
§
§
§
§

§
§
§

1·

S

§

:s I

1·

OJCA
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SZKOŁY

NR 35

PODSTAWOWEJ

KOLEŻANCE

ADRIANIE LO·RKOWSKIEJ
serdeczne wyrazy
Jmtercl

żalu

I

współczucia

" po wodu

OJCA

1kładaj11 -

KOLEŻANKI

I KOLEDZY ze ZRZESZENIA
PRODUCENTOW ODZIEŻY
KOLEDZE

JERZEMU GORSKIEMU

wyrny
Jmlerci

1kładajj\1

Hrdecznego

'Nsp61czucia

z

powodu

OJCA

POP PZPR, ZWIĄZKI
DYREKCJA,
ZAWODOWE ORAZ PRACOWNICY SPO.
l.ECZNEGO PRZEDS!ERIORSTWA RU ·
DOWLANEGO 'w ŁODZI
~l:ll*llF!alll!ll:-----=::'liQ=lft'ilft'['_.•- •
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Do tego nie wolno

się

przyzwyczaić!

orocznym zwvc:z.ajem w
d·nlach 11-12 marca w
Politechnice
Łódz.k'lel
orzeprowadzona zostanie
kolejna• . 'akcja
„Otwartvch
drzwi". w której ramach kandydaci na tę uc z elnię · będą mogli za'PQznać sie z warunkami
studiowania na paszczególnych

Co czwarty towar w sklepie-bublem ID
o. . Kontrola jakości w zakładzie-fikcją

o

wydziałach.

11 marca o l(odz. 14.15 kandydatów zapraszają na spotkania
wydziały:
mechaniczny,
przy ul. Stefanowskiego 1/15 w Sll.li M-1; chemiłzny, ul. że-

łym

Lnspektorzy sprawdzili tow.ary 1(l łódzkich zakładów. Po konBrzmi to wszystko alarmistycznie, ale takde włąśnie są wniotroli g1 parti~ wyrobów - zdyseki z kontroli przeprowadzonych przez łódzkich inspe'ktorów
kwalifikowano 79 partii. Piszemy:
PIH. Na co dzień piszemy wprawdzie o tym, że w jakimś
„zdyski.yalifikowano". bowiem opiaklei:>ie inspektorzv wykryli bubel, którego wad tylko śle
nia inłpektorów nie potwierM-lla
py by nie zauważył, ale większość z nas sądzl, że takich !awysokich not, iak.imi kontrola wekitów nie należy pochopnie uogólniać.
wnętrzna uhonorowała owe wyroby. Tak więc 3/4 O<!en było zawyżonych. A prz ecież nie ocenioI my tego nie robiliśmy - do nlono. Inne przeklasyfikowano. Ale no, czy towar się oodoba czy nie.
chwłli ·zaP<Jznania się L wynikami taki los spotkał
tylko niewielka sprawdzano tylko to, co da się
ubiegłorocznych kontroli.
Okazało część artykułów.
Dużo większa zważyć i zmierzyć .
się bowiem,
że l(dy kontrolerzy część została skierowana do orzeZakłady
poniosły konsekwencje.
przyjrzeli się bacznie 3.540
par- robu lub naprawy
Do remontu
tiem towaru. norm jakościowych ooszły więc artykuły, który<'h n ikt nakazano obniżk i c.:en. zabrano nienal
eż
ne
zyski.
słowem ukarano
llie spełniało aż 928.
Co czwarta ieszcze nie zdążył w:z.iąć do ręki.
kogo t rzeba i iak trzeba . Powstaoartia była nie taka, ja.ka być poAle to ieszcze nie koniec. Ba- je
iednak pytanie
o dole,gliwość
winna.
dania PIH w fabrykach dały ieJakie były następstwa
owych s·z cze ba.rdziei opla ka ne re:z.ultaty, tych kar Fachowa kont rola kweodkryć? Niektóre tiowary prz~e- niż w sklepach. W roku ubieg- stionuje pokaźny procent badanych
to w arów. z akłady płacą ka.ry i...
nadal mają się nieźle. a robią to
samo co poprzednio. Przecież wyniki badań świadczą nie o drobnych uchybieniach. a o p<>wszech, nej praktyce oszukiwania klienta!

„Otwarte drzwi''
politechnice
rornsklel?O 116 - sala
Ch-1;
budownictwa i architektury, al.
Politechniki 6 - sala B-11; f izyki technicznej i matematvki
st<h5owanei. ul. Wólczańska 223.
Tnstytut Papiernictwa sala
P-2.
12 marca o ,godz. 1'4.15 odbę
dą się sp0tkania
na ;wydziałach:
elektrycznym ul.
Stefanowskiego 18/22 - sala E-2;
włókienniczym, uL Zeromskiego 116 - sala W-33:
chemii
soożywczel. ul. Stefa·nowskiPl!O
4/10 - sala S-8: inżynierii chemicznej . ul. Wólctańska 175 sala I-401.

Leśny pierścień wokół Łodzi

wymaga stałej pielęgnacji
· Leśny pierścień
ujmujący ):>Onad

wokół

Łodzi.

Z2 tys. ha,

ma
ogromne :z.na.c.zenie zdrowot.ne dla
- mieszkańców
naszego województwa. Dlatego stała troska o
lasy.
jest niezbędna
tym ba.rdz.lej,
że zwh~kszająca się emisja pyłów
przemysłowych powoduje obumierain:ie drzew.
·Tej wiosny nadleśnictwo Grotniki planuje zru;adzić nowy
laa
na 'około 28 ha . a :z.abiegi pielęg
nacyjne mają objąć 800 ha terenów ·1eśnych. Leśnicy liczą nadal
na swych wypróbowanych sojuszników, przede ws.zystkim młodzież
szkolną, zorganizowaną w
kołach
Ligi Ochrony Przyrody. W tym
roku w Grotnikach z.akłada
się
7-hektarową szkółkę leśną, z którei w przys.złym roku kilka milionów r.adzonek użytych zostanie
'do nowych nasadzeń.
Wczoraj rozwiązany został komitet obchodów Dni Lasu i Zadtzewień na 1985 r . Efekty Jego
dzLełania wyrażają się m . in. praca !'PQleczna
naszych mieszkań
ców na i:>0wierzchnl 64 ha terenów leśnych.
Wkrótce
opraoowany z.o.~tanle
program zamierz.eń si:>0łec7inych na
ten rok. Znajdą !!ę w n im
na
pewno: dalsza troska o wiejskie
parki, likWidacja
d1.i.lclch wysy-

pisk śmi~i w lasach troska o zalesienie i pielęgnację lasów.
(kas)

Wojewódzka

Do tego, co wykaoz.ały kontrole.
nie wol.no s i ę przyzwyczaić,
uznawszy za rzecz normalną to, co
normalne nie jest.

giełda

t

(n)

K. K.

1-

1
Jutro mija

rzemiosła

•

Zapy.ta ktoś, co ta za rewi-lacja, że paru ludzi, posiłkują.o się odpowiednim s przc;te m . wywozi śnieg, Rewelacja polega na tym, te
wywoż ą z ulicy nie brygady MPO, a pracownicy zakładów
„Eskimo". Gd y by więcej zakładów miało serce do takiej roboty, nie
musielibyśmy cze kać na odwilż, by znów bezpiecznie chodzić łódz
kimi ulicami .
K . K.
Foto: A. WACH
śnieg

wiceadmi rała

s
>

ła.wka ogrodowa p0nad
sięcy
Rzemieślnicy mają na

ł'
10 lat

od

ZDZISŁAWA

f'

śm;erc i

STUDZIŃSKIEGO łod zi an i na. który
w latach 1955-1969 dowodzi! polską
Marynar k ą 'Woj enną .
Potem
miano wa ny został
zas t eocą szefa
sztabu Zi ednoczony ch Sil Zbrojnych pa!1stw-st ron Układu War szaw skie go.
Pamię ć
na i s ł y nn '.e j sz e,go
łó d zk iego wilka mo rsk iego oo,tano w ili
\1{: 7Cić c złon k o wie
L igi Mo rsk iej.
.rutro przed pomn ik ie m l1:dzi mor7a orzy ul. Podmi e jskie.i wcią gn;eta zostan ie na
m a szt b a n d era
li~i. na grob ie rodziców i dz i aąkó w admi ra ła . przed dom em gd zie
się urodz i ł (ul. 22 L ipca 26)
i
ood tablicą na rniatk ową
orzed
VI LO ?Osta n ą z łożone k wiaty . W
k il!rnna, t u ł ód, k ic h 5zkol ach
od-

będą się zebrania kół iigi, pośw i ę

cone
w ie

pamięci

admirała,

przygotują

g•azetki

a

ucz.nio-

ścienne.

K. K .

Wieiskie inwestvcie

8 tyGminne spóldzielnie
„SamoposwoPod hasłem zaspokojenia
podstawowych potrzeb klieinla
m ()('
C' h lo nsk a" oddadzą do użyt
ją obronę wysok ie
ceny zaopll otwarto wczoraj w Dornu Technika wojewódzką ,g i ełdę rzeku w ty m roku. wvkonvwane w
trzeniowe. podatki i ceny umo w ne
miosła. KUkanaście spółdzielni rzemie ślniczych i k.ilku indywiramac h inwestvcji własny<'h . maPoza tym ktoś to przecie ż ka I k udualnych producentów pokazuje to, co ma najlepSzego .
gazvny materiałów do obslu,g i 'rollował i ktoś owe ceny za t w ' ernictwa
wraz z oom iE>szcu n iami
dzał. Wierzyć trzeba, że zrobił to
na ich spr z edaż w ,gmin ie Now ozgodnie z przepisami. Poza tym solna i w Bukowcu Poza t y m
nie ma
Jak
zwykle,
okazałą ofertę mad.zono tam m. in , spryskiwacze ja.k mawiają niektórzy ot warte zostaną
sklepy snoi:ywi:>rzedstawiła
spółdzielnia
„Włók ogrodowe,
przewody elektryczne, obowiązku kupowania u rzemieśl
cze
w Parzęczewie
i Gospodarzu
no".
Pokazano piękne dziewiar- poszukiwane akcesoria samochodo- ników ...
(gm R zgów).
stwo (zwłaszcza dziecięce), bluzki, we oraz ogrzewacze turystyczne na
W . M.
(j. kr.)
suknie, letnie wyroby bawełniane. benzy nę ekstrakcyjną.
skarpetki i śp i wory. Wszystko u111111011111 nn111n1111111111111111111111111111111111a1111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111!.
trzymane w modnych kolorach i
Osohna sµrawa
-to ceny. Np.
WAŻNE TELEFONY
OKA - „SeksmlsJa" poi. od lat
estetyczne.
Bardzo piękne zegary kla.pki kąpielowe kosztują 580 zł,
:
15 godz. 8 30, 11, 13.30
:
w skórzanej obudowie wystawiła ołócienne
półbuciki młodzieżowe
•
Pogotowie
MO
997
GDYNIA - Kino non stop od •
„Wielobra.nżl>Wa" z Fabia.nic. Spół 1350, ·ogrzewacz turystyczny straż Potarna
998
godz . 10-22. „Greystoke:
!';;
dzielnia z Piotrkowa pokazała ład prawie 6 tys., a wisząca na linie : ' Pogotowie RatunkoWf.
999
genda Tarzana władcy małp
:
ne posrebrzane sztućce i kalory: lnformach s!trtbv zdrowia
- ang od lat 12
•
•
fery aluminiowe, które „na pniu"
38-15-19
HALKA - Seanse Z.!'mknlęte
: lnf6rmatja telełbnlczna
913
MLOOA GWARDIA „Gltmarz „
kupił Rzemie~l.rticzy !'.>om Towaro: Cnfonn~ja kolejowa
38-55-55
z Beverly Hills" - USA od lat :
wy. Brawa n,aleŻ!ł się spółdzielni
1: lnformllcJa PKS
18 - godz IO, 12.15.
14.30, 11, :
„Chemdtechn.ika" z Ł<xltLi,
która
:
ow. Centralny
SZ-65-98
19.30
:
zrobiła znaczki; zwią7.iane :i:
mi:
Dw Północny
55-łB-98
MUZA - „Pechowiec" fr. od lat •
strzostwami !wiata w piłce noż
: Pogotowie ciepłownicze
32-53-11
' 12 godz. 18.15, „Powrót z Or- :
: Pogotowie energetyczne
nej. Nowoczesn1! kołowrotki
dla
bity" radz.
od lat 12 godz ,
•
Łódź Północ
33-34·31
16.15
„
wędkarzy
są dz.iełem rzemieślni
:
Ł6dt Południe
33-34-21
1 MAJA „Dzieci Leningradu" ii
ków ze ZgdeNa.
: Pogofowle i:..zowe
radz. od lat 12 godz.
16.15, :
W Klubie Nauczyoiela 'Pl'ZY ul. :
33-95-85, 38-53-59, 992
„Och Karoli" poi. od lat
15, :
Pa.nie ustawiały ~ię pra;ede wszy- Piotrkowsldei 137 w dniu 8 mar- : Pogotowie dtwi~ow~
godz . 18.15
:
stkim
przed ekspozycją „Wielo- ca o godz. 18 odbędzie się kolej- :
74-40-41, 7~87-66
POKOJ - Seanse zamkn!ętl! :
33-37 31
branżowej" z Brzezin; można tam na Biesiada
godz. 8 30. 10.30 12 .SO, „Krew- :
Nauczycieli z cyklu • TELEFON ZA l•~- A N I A
MŁODZIEŻOWY TEJ.EFON
ZAnlacy" radz od lat 15 godz. 17, :
było obejrzeć gustowne torby gos- ,,Nie samą kredą się żyje'" - tym
UFĄ.NI/I
- 33 50-88
czynny w
„Duch" USA od lat 15 godz. 19 :
podarcze ora.z modne bluzki, far- razem ):>Od hasłem: „Dziewczęta.
godz . 13-18
PALMIARNIA
czynna
w
godz.
:
tus.zki i sukienki. Łódzka .•Skó- bawcie się same!".
T F. l .<'FON ZA UFANIA dla kobiet
i0-18 (oprócz poni e dz i ałków)
ROMA - „Thais" poi od lat 18 :
Sympatyczn11 list z Francji (Z ra" ookazała kurtki ze zwykłej
z ciąta orohlemowa - 57-ł0-33
godz . 10, 17 . 19 30, .Chrześniak" :
„zalącznikiem")
przyBlał nam skóry i futrzane z fabrycznego
w godz. 12-22
poi od lat 15 godz. 14 30. Se.ans :
Z atrakcyjnym programem wyKINA
zamknięty - godz 12.15
pan Yictpr Koeblen z . Schutig- na modny kolor lisa. Za1rntereso- stąi:>ią: Leszek Długosz, Jan Ja•
STOKI - Klub Filmów Dziecię- :
.heim: „Z 33 numeru Waszego wanie młodzieży wzbudzić mogą kub Należyty. Jan Blyszczak-Muf.TEATRY
BAŁTYK „Karatecy z Kanionu
cych
„Relax".
„Impertum
kontr:
Dziennika dowiedzialem się
o buty, sa.ndałki I klapki. Są także ka, Olek Grotowski i Małgorzata
żółtej
Rzeki" ch ińsk1 od
lat
atakuje" USA od lat 12 godz :
propozycji
dzie- Zwierzchowska, z towarzyszen.iem • WIELKI - godz . 19 „Ban;>n cyLigi
Kobiet Pol- „zdrowe" drewniaczki dla
15 godz. 10 12.15.
14.30, 16 .45,
16. Klub
Filmowy „Oscar" - :
ci,
testowane
przez
Instytut
Mat19. Seans
nocn y ftlmu przedskiich. dotyczącej prezentów wręgański"
.
zesJ:>Ołu muzyczmego.
·
„Butch Cassidy i Sundance Kld" :
NOWY - godz. 19.15 ,;Porwame
premierowego z cz y taną listą div_
. .,... czanych kobietom . z okazji
8 ki i Dziecka .
- USA od lat 15 godz. 18.30'
:
Sablnek"
logową:
„Mistrzyni
- wuMarca. Rezygnując z „kwiatka
Zaproszeliiia do odebrania w klu- „ MALA SALA - godz. 19.30 :
DANG" godz. 21.15,
SWIT - „Straszydła" pol.
b.o.
l!lci !iwy" przesylam czek na
Druga część giełdy znajduje się bie w .godz. 15-20.
„Letni dzień"
godz'. 15. Potegnanie z tytułem . :
· kwotę- 50 franków. z prośbq o na terenie spółdzielni
„ElektroJARACZA
god%.
19
„Gałązka
„Saturn - 3" ang. od lat 15.
: rozmarynu"
· przekazanie go
na
Centrum metal" przy ul. A. struga. Zg.r o:
„Karatecy z Ka(n)
•
godz. 17, 19
•• MAŁA SCENA - godz.. 19 - IWANOWO
' Zdrowia Matki-Polki. Przesylam
ntonu żółtej Rzeki" - chiński
•
TATRY
- „Znachor" - cz.. I I !I •
• „Dziennik uwodzlclela"
od lat 15 godz . 14 30. „ Karateserdeczne
pozdrowienia
prapoi. od lat 12 godz 16 . 19
•
•
TEATR 7.15 - godz. 10 „Kslęż
cy z Kanionu Zóltej Rzeki" c'ownikom „Dziennika ŁódzkieENERGETYK - „Smatalnia sto- •
n!czka i tebrak"
chińsk i od lat 15 oraz pokar y" polski od lat 15 godz. 10,
„ POWSZECHNY
. Ub".
(n)
- godz. 19.15
zy karate godz. 17, 19.30
12
•
„Dom Bernardy Alba"
REKORD .,Gremllnsy rozra- •
MUZYCZNY - godz 18.30
PRZEOWIOSNIE - „Milośt , szmaSposób na refleks~
:
biają" USA od lat 12
.
godz
.
•
Ewa Witczak
p!elęgniarlka na czoł<>'Wym miejscu
„Skrzypek na dachu"
ra~d t k rokod yl" USA od lat
•
P'.:' nlsern- „
16.15, 18.15
15 godz. IO, 12.15, 14 30, 17, 19 .30
godz. 1'7 30 „PoczeIdq soble a.sfa!tou;a droi111 do ?=e Szpitala 1m. Sterlinga - zdoby- nych eliminacjach i quizie ustnym • PINOKIO kaj,
wilku
już
ja
ci
pokażę"
szk oty, a tu ;e , l · ' ~
sa ..,ocho:i, ła , ,Złoty czepek". Pozostali lau.rea- jedyny mężczyzna Adam Łącki. • STUDYJNY - gOdz. 19 „Maria
POLESIE - „In di ana Jones" APTEKI
dTU!)l. osobOWt/. lvs1awclJ1, sp11- ci siódmej edycji Turnieju
Mło
•
(Z. Clt.) „
• USA od la t 15 - 14.45; „Blues
1 Woyzeck"
cl1acz „. '<zeczvw1':1~ trzeba mleć dych Mistrzów Zawodu Pielęgniar
Broth
ers"
USA
od
lat
15
·
godz.
Mickiewicza 20
Nlclarnlana 15 . „
refleks , teb11 11.'re •zcte poci kt6- skiego, to
Krystyna
Krawczyk
17,
19.30
.
Dąbrowskiego
69,
Lutomierska
rt/S n~e u;pa~ć Al6 Tta wyrabi<LWLOKNIARZ „Nieoczekiwana
146.
Ollmpi jska 7a. Piotrkowska •
n•e refleksu sci cnv':J11 •po.•oby Le- (ZOZ MaUki i Dzieoka), Małgorza
•
zmiana
miejsc"
USA
od
lat
15,
MUZEA.
67.
psze, a na u~ wn ·1 b~zpleczn l ej ta Starosta (S7ipital im. Barlicikie•
godz. 10, 12.15, 14.30, 17, 19.30
Pabianice ArmU Czerwonej
sze. TymczaJ t:: m n 'ł •il Pow.no.· go), Adam Łącki (ZOZ Pabianice)
• HtSTORU RUCHU tłEWOLU7,
cnnej •1cz-.tow!„ !dq~y tlo vobli- ora,z .T11lanta
Plerzchałka
(ZOZ
WOLNOSC
„Podróż!!
Pana
CY JNEOO (ul.
Gdańska
13)
•• godz.
Konstantynów - Sadowa 10
sk1e; szkot·v <kaw>'1 sq wta§nle Górna).
Kleksa" cz. I I li - pol. b .o„
11-17
•
Głowno t.owtcka 3
na ta k le „a•rakcl?''. b'>tJ1em utigodz, 9.45, 13, 16.15, „Czułe słów_
(ul.
RADOGOSZCZ
•• ODDZIAL
Aleksandrów - Kościuszki 4
Ogół~m w turnieju atarltowaca nle ma cllodnl'cn, 1n\ t.eż znaka"
- USA od lat 15 godz. 19.30
(Zgierska
147)
god%.
9-18
Zgierz - Sikorskiego 16.
Dą:
ków zabran iaiacucn w)a 21u sa- ło
i:>0nad
150 osób, uhiegają
ARCHEOLOGICZNE
l
ETNObrowskiego 18
mochodom. z cz>g .> •l<wnnlłwie cy<:h
się
o miano najlepszych
GRAFICZNE (pl. Wolności 14)
WISI.A - „Ognisty anioł"
Ozorków - Armil Czerwonej· 17 „
korwsta;q
tell k.ierowcu. A z w
pol. od lat 18 godz . 10, 12.15. 14.30.
tym
trudnym
godz. 10-17
fachu .
Do
ref teksem u stużb >ip.., w•.ed.zia<.& SDK „Lokator" (ul. Nowopol17, 19.30
BIOLOGII EWOLUCYJNEJ
Ul.
DYŻURY SZPITALI
nµcn <a oznakowanle ulic - ;ak finału w<>jewódz.kiego zostały do- ska 12)
zaprasza.
na
wystawę prąc
(park
S1enklewlcza)
godz.
10-18
puszczone
już tylko 52
osoby,
widać słabo .
HISTORII
ZĄCHĘTA MIASTA
„Indiana
LODZI
Jones"
(ul.
malarskich
Mieczysława
Foltyna,
Chirurgia urazowa Klinika ::
(ab) wśród których znalazł plaSflljący sii:USA od lat 15 g'ldZ. 10, 12.15,
Ogrodowa 15) godz 11-15
WAM (Żeromskiego 113)
:
czynną codzienn ie w godz. 13-20.
14.30, 17, 19.30
SPORTU I TURYSTYKI (Worcel. '""];.. ::.z ,. .i:a: .J>ł :... - ~!:..2:t:? .:X Pl!! "!'. "?a'-.~. !'!l
.Neurochirurgia - Klinika W AM :
.&
ODK
„Karolew"
(ul.
Braty•'i ...
·=~
la 21) godz. 14-ll
.
(Żeromskiego 113)
•
sławska 6a) organizuje konkurs na
SWIATOWIT HOTELOWE Wł.OKIENNICTWA
(Piotrkowska
Okulistyka · - Szpital 1m. Jon- :
U W A G A!
pisankę wielkanocną.
,,Eski mosce jest zimno" węgler
Pisą:nki na- _
282) godz, 10-17
schera (Milionowa 14)
:
S·k l od l at 18 godz . 18
SZTUKI <W•eckowsklego 38)
leży' dostarczać do 17 marca. PrzeChirurgia dziecięca - Szpital :
STUDIO - „Najlepszy kumpel"
godz. 12-19
lm, Korczaka (Armił Czerwonej :
widuje s i ę atralłcyjne
na.g rody i
USA od l at 15 godz 18. DKF
POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUŻ
15)
'
:
zorganizowa,n ie w ystawy i:>0konku•r śRóDMIEśCIA ŁODZI:
- godz. 20. seans zamknięty
BY ZDROWIA (Zeligowskiego 7)
Laryngologia dziecięca - Szpl- :
sowej. "'
godz. 10-13
tal Im. Korczaka (Armt1 Czerwo- :
.& Łódzki Dom Kultury organiSTYLOWY - „Sam pośród swoich"
Ml/\STA 7.<HF.RZA (Dąbrowskie
ZAKŁAD GAZOWNICZY w ŁODZI
nej 15)
:
pol. od lat 15 godz. 15.15, „Chrizuje kursy tańca . towarzyskiego
go 21) godz. 111-15
Chirurgia
szczękowo-twarzowa
:
stine" USA od
lat 18 . godz.
MIASTA PARll\.NIC lpl. Obroń
I N F O R M U J E,
- Szpital im. Barlickiego (Kop- :
I i II stopnia. Informacje ood nr
li. 15, 19.30
~e w dniu 8 marca br. (czwartek) w godz. 9-14, będzie obniców Stalingradu l) godz. 10-15
cińsklego 22)
:
tel. 33-91-40 w godz, 8-16.
żone ci śni e nie gazu koksowniczego w ś:-ódmleśclu Łodzi . UiywaLaryngologia
szpital Im •
.&
Klub
Osiedlowy
„Radogoszcz"
nle gazu możliwe jest tylRo pod zw!~kszoną, beipośrednlą kon•
•
MAŁE STUDYJNE
Szansa"
Pirogowa (Wólczańska 195)
:
(ul Zgierska 246) organizuje 7 bm. :
i trolą.
pol. od lat 15 godz. ri '
Tok&ykologia In.~ytut Me- :
Pow y ższe związane jest z konlecznościl! przeprowadztnia remono godz. 17 giełdę elektroniki
l :
dycyny Pracy (Teresy 8)
t u sieci l(azowej.
zoo
czynne w l(Odz. 9-15.30
DKM - „Sam Peckinpah" - nuWenerologia
Przychodnta
sprzętu krótkofalarskiego, na któ- :
Przepraszamy za wszystkie kłopoty z tym związane.
(kasa do godz 14 30)
zjon - godz. l'i, 19.15
Dermatologiczna (Zakątna 441
rą zaprasza wszystkich zaintereso- :
•
panych.
•llllllllHlllllllllHllllllllllllllllHlllllllllllllllHllllllllllllll.llllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllUU~~~U!~@U
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DZIENNIK t.ODZKI" - dziennik Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Ksląźka-Rucb",
Wydawca
ł..ódzkle Wydawnictwo Prasowe, . Lód~
ul.
Piotrkowska
!16
D;uk Prasowe Zakłady Graficzne w t.odzl. Redaguje kolegium. Redakcja: kod 90-103 t.ódt, ul. Piotrkowska 96. Adres pocztowy: „DŁ". Łódź. skr. poczt. 89
Teli-łony
centrafa 32 !13 -00 (łączy •z wszystkimi działami). Redaktor naczelny: Henryk Walenda 36-45 ·85; zastępcy redaktora naczelnego: 84 -06- 15 I 33 -07-26; sekretarz odpowil·d1ialny
i r• „.~. rrl ~ rz: 32-04· 75 Sprawy miasta: 33-41·10: 33-37-47, społeczno-ekonomicme:
32-28-32; 33 · 10 -38, .tot?repor~er.: 33 -78 - 97. kultura i oświata:
36 -21 -60: sport:
32 Oil 95.
d7 1:t,., -,„~1·i 1 czytelnikami, Interwencje I Telefon Usłu~owy: 33-03-04, sprawy terenowe: 32-23-05 (rękopisów ?te z.amow10nych redakcja nie zwraca)
Redakc.ia nor.na:
74 72-01 I
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