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10 BM. OBRADOWALO PREZYDIUM RZĄJ)U. ZAPOZNA„OCENĄ FUNK~ONOW ANIA ZAKŁADOWYCH
SYSTEMÓW WYNAGRODZEN" ORAZ PROJll:KTEM USTAWY O ZMIANIE USTAWY O ZASADACH TWORZENIA ZAKŁADOWYCH SYSTEMÓW WYNAGRODZEŃ.
NO SIĘ Z

Zcodnle s osl~cniętym porot:umienlem w drugiej dekadzie
marea odbędzie się \V Warsza·
wie kolejne posiedzenie Komiłetu Ministrów Spraw Zagranicznych państw-stron
Układu
Warszawskiego.

Począwszy

od -ma]a 1984 r . ·roztntensywny proces reformowania systemu pl~c poprzez za·
wie.ranie porozumień wprowadza·
jących zakładowe systemy wyn~
grodzeń. System płac w zakładzie
stał się istot·nym nM·zędziem za-

(PAP)

rządzania zakładem umożliwiającym

l

Rada Społeczno-Gospodarcza
-przy Sejmie IX kadencji
rozpoczęła działalnośf
W Rad%1e
Społeezno-OOSpOdarcze j widzimy doradcę, opiniodaw·
cę i pomocnika; J.irczymy. ie gk>&Y
członków rady i jej zbiorowe opinie będą w·zibogacać nane pesel·
sk!e rozpozna.nie problemów nurtujących spoteczefistwo oświad·
czył ma.rszał<!'k Sejmu Roman Mall·
nowski na inauguracyj,nym posiedzeniu Rady Sp0leczno-G<lspoda.r·
czej przy Sejmie IX kadencj.! 10
bm. Obrady otwOTzyl przewodni·
ezący rady, w icemarszałek Sejmu
Mieczysław P, Rakowski.

Przy fJO'mlnająe genezę Rady Społe·czno-Gospodarczej w VIII sejmowej kadencji marszałek R Mali·
nowski stwierdził, ie koncepcja

-

Na pocatawie &rt. SO ~- 1 pkt. 2 Konstytucji Polskiej
Rze<:zy.pospolitej Ludowej, ·Rada Państwa postanowiła zwołać
drugą sesję Sejmu IX kade.ncji dnia. 12 bm.

•

Prezydium Sejmu posta.nowUó zw<>l.a~ S pos!edzenle Sejmu
w dniu 17 ma.r.:a br Początek posiedzenia o godz. 10, po.rzą
dek dZienny ?rzewiduj.e:
- informację rządu ó głównych problemach handlu zagranicznego \v' 1986 ro.ku i perspektywicznie do 1990 r .;
- pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zakłado•
wych funduszach socjalnych i mieszkaniowych w jedn.ost kach
gospodadti uspołecznionej;
- interpelacje i zapy.t ania poselskie .

DANm z ULUBmię"CA
Władze miejskie Jakarty podjęły energiczne kroki przeciw~o

właścicielom

restauracji, w kto·
ryeh podaje się dania przyrzą•
dzane z 'PSÓW.
Akcja podjęta została s dwóeh
powodów. Po pierwsze, ostatnio
zmarło 36 os6b, które
zjadły
mięs 0 • z
psów
zara:l:onych
wścieklizną. Po drugie, szerzy
się kradzid ps6w, eo nie wY•
klucza, ze amator psiny ·moze
przypadkowo skonsumować danie ze swego ulubionego ezworc,noga, którego mu skradziono.
Oficjalnie w Jakarcie handel
psim mięsem jest zabroniony.

lwiqz wcy ·o u
zbi o ro y h
W Qdań.Skiej Stoczni Remorutowej zebrał si ę 10 bm. na posiedzeniu wyjazdowym Kom itet Wy·
konawczy OPZZ, by sformułować
ostateczne stanowisko Ogólnopol·
skie'go Porozumie.nia w sprawie ?TO·
jektu ustawy o układach :z:biorowych pracy.
W obradach uczestnicz yła grupa
ooslów, przeds'. a wic!ele strony rza·
dowej pracującej wraz 11:e związ·
kowcaml nad projektem ustawy
oraz reprezentanci organizacji zwią
zkowych z duż.vch zakładów pra·
cy Wy-brzeża Gdańskiego.
Prace nad projektem regulacji
prawnej układów - a mają one
charakter nowatorski
trwały
ponad dwa lata. w t y m przeszło
rok w specjalnym zespole rządo
Ostatecmie w końcu stycznia br.
Rada Ministrów rozpatrzyła
tę
sprawę i 6 bm. ukazał się kolej·
ny projekt ustawy, w którym uwzględniono większciść postulatów
zwiazkow:yeh. Projekt przewiduje
utrzymanie tradycyjnel(o modelu układów zbiorowych, które mają obowiązywać we wszystkich zakła
dach należących do określonej galezi pracy. Generalnie przewiduje
s i ę dwa rodzaje re~ulacji układ ó w

ł

W zeszłym roku mieszkańcy
\\'ysp Brytyjskich wypili więcej
„narodowego" trunku FranQU·
7.ÓW, czyli k()niaków. nil: sami
Francuzi.
.
W roku ub. na świecie spne·
dano ponad 150 mln butelek koniaków. z tego ponad 10 proc,
(prawie 16 IJlln butelek) zalmpl·
li
Bryty,i czycy.
Tymczastm
Francuzi zadowolili się wypl·
ciem tylko 12 mln flaszek swego
.,narodo\\·ego" trunku.

(011r. kl)

10 bm. w Ośrodku Rehabilitacji
Centrum Zdrowia Dziecka
w Warszawie - Międzylesiu przekazano oddziały: hydroterapH 1 fizykoterapii
1>raz krytą pływalnię. W uroczystości wziął udział: przewodniczący Komi·
tctu Budowy CZD prof. Henryk Ja błoński

Na

zdjęciu

na

oddziale

hydroterapii.

tradycyjna oraz no·
wą. obowiązujące w przedsiębie>r
stwach działających na zasadach
„3 S". Ta druga regulacja miała
by charakter dwustopniowy: ramowy układ branżowy byłby konkretyzowany w 'Pr:zędsiębiorstwach w
formie nowej ?nstytucji - poro·
zumień zakładowych. które ustalałyby poziom płac i świadczeń socjalnych na poziomie wyższym n i ż
Minu t ą ciszy
uczciła
l udność
orzewiduje układ brarlowy tylko
zamordowa neg<'
wtedy. gdy będzie je na to· stać Szwecji Pamięć
Jak oodk!'eślił minister nracy, płac orem1era Olo.fa Palmego W po.nie·
i spra\11 scicjalnych Stanisław Gę- dz.iałek o godz 12 zatrzymany został r uch uJiczny i drogowy, sta·
nęły podągi i inne środki lokom<>(Dalszy ciąg na str. 2)

Uwagę

11rzechodnl6w,
otzywlście
w witrynie suleJowprzykuwa okaznh
o w n~ ~vtryny. Ok:iz11 j e ~ię. ie kle
rn wr•;<' r '<. a k<iel(n.rni p, Wa n:i.• \Vo:7
n b~< :r. UO r)dOb:miem hOdn,ir t e rom
nę od kilku jur. lat. Raz w kwartale . z t1iera owo~" . Zwyl1.le jest to
.ledna okazała cytryna wa1i ok. 60
poT.a k~ ill,zkatni,

<k ie.i

I

«as.

ksiegarni

~

CAF -

i:b:orowych:

M. Szyperko

(Dalszy

ciąg

na str. 2)

Mi.n. F. Siwicki.
składa wizytę

w In

h

Jak poiclormow&ła w niedzielę
Agencja ds. Przestrzeni Kosmicznej i Aeronautyki (NASA).
na
dnie Atlanitvku. w rejonie 2~ ;ro.il
40 km) na · północny wschód od
przylądka Canaveral,
odnaleziono
wnk dwupoziomowej kabiny pilotowej promu kosmicz.nego .,Chaillenge.r". Pozostałości kabiny zl<>kalizowan-0 na dnie, 30 metrów pod
lustrem· wody. łlrzy pomocy sona-

powiedn.ich kroków, majacych na
celu betipieczenstwo ekip prowa-

dzących poszukiwania, nurkowie ze
stał ku „P.reserver", dokładnie po in·

struowani o sposobie identyfikacji re·
sztek statku kosmicznego, przystą,pi
li do wykonywania zadania.
Po
kilkakrotnym zanurzeniu z całko·
witą pewnością stwierdzili. że chodz:I o pozostałooci kabiny „Clrnllengera". W komunikacie NASA rz:az·
naezono. 'ie fakt podania tej w iadomości • z takim opóźnieni em byl
R zecznik NASA, Hu,gb Harris po- uwarunkowany wYmogiem n\edoposzuk i wań
wiedział, 'ie nie jest mu wiadome, puszcze nia do r e jon u
czy we wrak u kabiny znajduja si ę wahadłow ca osób postronnych.
szczątki calei
7-osobowej załog i
, .Cha lle n ~ er a" 1 dodał. że nie w ie . · NASA zastrzegła się , ie przed
w jakim st an ie jest ta część wa- wydobyciem na powierz chn i ę ka·
bin.v pilotowej „Challenge ra". co z
hadło\v ca .
uwagi na warunk i meteorologiczne
Komuni kat NASA orecyzu je. ze i stan morza i:>0t rwa zaoewne kil·
sobotę r a.nkiei;n. po ood.ieciu od - ka dni. dalsze komunika ty nie bę
da <H!lasza ne. Po wydobyciu kabiny, doc zesne szczątki s iedmiu a·
st rona utów zost ana przetransportowane do bazy lotni czei Patrick na
Florydzie w celu ustaleni a t ożsamo
ści Ż udziałem oa tologów
P.ogoda staje &i~ cora.:!: bardzie j
wiosenna. W całym kraju orzewa·
Powołu.lą c sie na źródła zbli ż o·
ża t em perat ura powyi:ei zer a ne cl o ek ip ooszukiwa wczvch a·
szvbko znik a pokrywa śn i eżna fo . t'ellria UPI nisze. ż e ka bina nie
stvtllt Meteorologii i
Gosooe ar ](i P "Z('trwa ł a w całoś c i katast rofy i
Wodnej "Orzewidtuje w okresie ocl albo, vlo'11 a rozerwiiniu .lu z pod12 do 1ti bm. utrzymywanie s:e r.ri- czas eksplozii alb o do pie ro orzv
l 1hn„eo tvo-u oogody jak obecni e
zet kniec' u z powierzch nia oceanu
' r i ,,..,;„wane
jest zachmurzenie ns Po uoadku z w ysokoś c i ok 14 km
><«'il 11 miarkowane przeważnie be? Hinoteze taika . 1>0twierd zalbv fa ld
>-iadów - a w t>iel'IW.szej ·czę~ci O· znal ezienia w oobl i ż u . ooza kabi·
l(re ~u mgły i umirlenia. Temper a- !ln. n iek t6ry rh
osobistvch orzerl·
t.u ra maksymalna będzie od p1u ~ mi rit ów. n a leża c,·ch do astr<>11aH·
1 do l>lllłl 6, a miai.!malna od nluE tó....-. iak k aŚk i ma ter i ał v Iekr v ine nauczycielki, Chd.sty McAuli!fe.
1 cło ml•\"' -~

W 'fO dniu roku słońce wze-

szło

o godz. 8, zajdzie

zaś

o

17.33.

Szwecja uczciła pamięć
Olof a- Palmego

iosenniel

l'IIlLION ZA SKRZYPCE

zakła

Na zapro.szenie ministra stanu do
S'Praw obrony Indii, Arruna Sin·gb.:.
przybył w niedziele do Delhl z wizytą oficjałną ministel' obrony narodowej, gen. armii Florian Siwicki.
W poniedziałek delegacja WoJska
Polskiego z łnin. Siwickim oddala
hołd pamięci wielkich
przywódców Indii. składając wieńce
ua
płytach miejscach kremacji !\!ahatmy
Gandhiego.
Jawaharlala
Nehru 1 Indiry Gandhi.
Gen. armii Florian Siwicki oddał także hołd ooległym w walcE'
c. wolność 1 niepodległość Indii itl>ła
dając wieniec na Gro.ble Nieznanego Żołnierza w Delhi.

wo-związkowym.

POWODZENIE KONIAKU

Na ostatniej aukc.ii w Sótheby
(.\nglia) wystawiono na sprie·
dai skrzvpCP- \\·vkonattl' pł'ZCi
słynnego lutnika Stradivariusa
Interesujące jf'st. :l:e te
same
~krzypce sprzedawano w Sothe
by UO raz drugi. Z tą tylko roi.·
nicą, ze w 1971 roku upłacono
za nie 84 tys. funtów szterlin ·
itÓ\\' , zaś obecnie eena wyniosła
milion funtów.

zakładowe

stosujących

OPZZ

Posiedzenie Komitetu

Na południowym
wybrzeiu
Morza lUartwego. nłf!daleko bi·
blijnego miasta Sodoma, znajduje się studnia artezyjska
z
najbardziej słoną wodą na ewie·
eie.
Z jednego litra wody wydoby:
tej z tej studni można uzyskac
at 430 gram6w soli. - Natomiast
z litra wody zaczerpnięteg 0 • z
Morza Martwego uzyskuje się
250-S00 c czystej soli.

wprowadziło

systemy płacowe, którymi ob~ęto
miliona pracujących. Stwierdzono, że proces wdrażania zakla·
dowych systemów wynagradzania
przebiega w sposób sukcesywny • i
jest początkiem za.mierzonych. pei"·
spektywicznych działa1\ dążących
do uporząd.kowania pol:ityki płac.
Przeprowadzona ocena fu.n kcjo·
nowania zakładowych systemów
wynagrodzen. wskazuje. że pods.ta·
wowe cele ustawy z dnia 25 stycznia 1!}84 r. sa realizowane. Do
pozytywnych osiągnięć: żaliczyć należy m.in. z.miany w wewnętrznej
strukturze wynag.rodzeń wyrażala
cych się zwiększeniem udziału w
wynagrod:t.eniu składników związa·
nych z kwalifikacjami i wa·runka·
mi oraz wynikami pracy, zmiany
w strukturze zatrudnienia. szvbszP.
tempo wzrostu wydajności pracv
oraz osią~anie korzystniejszych wy·
nik6w finansowych. Bezwzględny
przyrost produkcji S'Przedanej w

DrzemysłO\'l.''Ych

dowe systemy wy.n a.iiradzania o po.
łowę wyższy n iż w przedsiębior
stwach po.zostałych. W przedsi ę
biorstwach
budowlano-montaż.o·
wych, stosujących nowe systemy
wynag.r adza,n ia, wy~ajność 'Pracy
wzrosła o 3,5 p,roc .. a w :przedsię
biorstwach n.ie stosujących ·tego
systemu o 2 proc.
Prezydium Rządu ealeciło dalsze
kontynuowa 'n ie prac nad przedło
żoną ocena funkcjonowania zakła
dowych systemów wynagrodzeń.
Nastę.pn.ie Prezydium'. Rządu zaaprobowalo projekt uchwały Rady
-Ministrów w sl}rawie przeglądu i
atestac"ji stanowisk pr·a cy w przedsiebiorstwach państwowych.
Zgodnie z zaJeceniem Prezydium
Rządu z dnia 3 lutego br. zespół

Demonstracja
w Waszyngtonie

Spotkanie
kard. J. Glempa .
z prof. J. Uzdowskim

NA.JSŁOIQ"SZA WODĄ

iruteresów tego zaikładu z
celami jego i:>racowników.
Do 31 grudnia 1985 r. 4.671 'J)l'Zed5,5

•
wiosenna
sesja Sejmu

•

łączenie

siębforstw

Od 12 marca

rady jako organ.u kon.sultacyjnoopiniodawczego i doradczego Sejmu i jego organów z.dała egzamin
Podueślił w tym kontekście wagę, jaką posłowie przywiązują do
i:iogłębienia I rozszerzenia
róinorodnych form więzi ze społeczen·
stwem. Umocniła się ona w czasie
jesiennych wybor&w, a pcS&tawowa
przesła!llką tego jest. że większ:OOć
społeczeństwa wypowiedziała się za
kontyn.uacjit Polityki porozumienia
narodowego na gruncie socjalistyczn~h zasad ustrojowych.
W niedzielę
na
Pensylvania
Wybrano Prezydium R,ady Spo- .6.venue przed Białym Do.mem odłeczno-Gospoda·rc.zej. Do prezydium była się potężna demonstracja na
IXlWOłano ro.in.: .Janusza Szoslan· rzecz ó,opuSZC1Zalności przerywania
da - dyrektora Instytutu Mecha- ciąży. Mimo :i:e zgodnie z decyzją
nicznej 'fechnologi! Włókna z Po· Sądu Najwyższego z 1973 roku, oolitechniki Łódzkiej.
'
dobne pra~tyki są
w
Stanach
Następnie z problemami · rozwo- Zjednoczonycll
legalne.
obecne
ju kraju w świetle w~·ttlków w ładze na czele z samym Reagagospodarczych ub. ;r, i radań na nem są im niechętne i ;x>deJmu.ja
br. zaooznal członków r~dy w Kon.gr esie kroki w celu uchyle10 bm. odbyło się spotkanie pry· Manf r ed Go rywoda.
n ia dec yzj i sądu.
masa Polski, ks. arcybiskupa gniei·
nieńskJego i warszawskiego, kardy·
nafa Józefa Glempa s
wicemar·
\Vykon~wczego
nałkłem
Sejmu
prof,
Jerzym
Osdowskim.
(PAP)

rprze.riczeniu na jednego utrudnlop.ego był w
;przedsiębiorstwach

począł się

cji, wstrzymano pracę w Zllikła·
dach ueyteczności J>Ublieznej i
W
orzemyśle. Na dworcu centl'.alnym
w Sztokholmie po raz pierwszy od
chwili jego zbudowania
zapadła
głucha cisza. W sitollcy, Szwecji. na
skrzyżowaniu. na którym
zginał
Olof Palme. grobową cls{:ę 'Pt""Zerwał jedynie płaciz wielu z •licznie
zgromadzonych tam ludzi. którzy
przybywali, aby złożyć wiązanki
na rosnącym &tale kO'PCU kwiatów.
Tłum był tak gęsty, że POlicja musiała ponownie
w
poniedziałek
zamknąć ruch na centralnej ulicy
Svaavaegen.
Parlament szwed.z.ki
rozpoc:ząl
jed·n<>cześnie 'Procedurę. która prowadzi do 'POWierzenia misji u.tw9rzenia nO<Wego rządu
Ingvarowi
Carlssooowi. nowemu
przyw6dcv
największego ugruoowania
parlamentarnego, Socjaldemokratyczne~
Partii Robotniczej (SAP).
Nowy
oremier zostanie zatwierdzony
12
bm .. a następneg.o dnla przedstawi
listę swego gabinetu.
Przywódcv
ooozycii zapo.wiedzieli wstrzymanie
s~ ę od głosu , co spr1nvi że Ingvar .
Carlsson obejmie s.we misie ce.i
so„zec iwu w Ri,k sda.gu.

Benedykt, Konstanty,
Sofroniusz. Sybilla

Ludosław,

w dniu . dzisiejszym dla Łodzi
przewiduje nastepującą pó2e>dę:
zachmurzenie duże z rozporo•
dzeniami. Rano mgła,
Temp.
maks, w dzień 5 st. C. Wiatr
slaby i umiarkowany południo
wo-wschodni.
Ciśnienie o godz. 19
1002,7 hPa (752,1 mm),

Z k len a za

wynosiło

darze

1826 - Ur. F. Nullo, pułkow
nik włoski, jeden z przywódców powstania 1863-r,
1941 - Hitlerowcy zamordowali w Palmirach 21 Więźniów
Pawiaka, wśród nieh profesorów UW
·

Tak

s

·a my·

Większoł6 ludzi tyje tylko •·
bok swego :iycia,

Uśmiedinii

sie

is~

francuska
llbanle i SVrll

Francja wyałała
11egocjaitor6w
do
Li banu · i Syrii w
celu · przeprowadzenia rozmów ma·
ią cv c b doprowadzić do uwolnleni.3
8 obywateli francuskich - porwanvch w charakterze zakładnikó"'1
przez skrajne u.grnpowa,nie falamskie ,.Swieta Wojna". W misji bie·
rze udz i ał urodzony w Libanie dr
Ra:zah Raad, który podczas pop..
rzed nich dwóch w izyt zdołał zdobyć zaufan ie muzułmańskich fun·
d?mentalistów.
·
W sobo.tę. liczba t rancusklch za·
k'iid nikó\•1 przetrz„mywanych przez
ugrupowan ie ,.Dż i had" wzrosla do
o ~ mi u.
PO
zatrzymaniu czterech
<'zlon ków francuskie.i ekipy teletvir.vj ne i. k.ręcące j film o zachodnim
Bejrucie.

- T~ras, l'dY Juł mam kalkulatorek,
spróbujfl uzdrowić
waszą gospodarkę finansową! ...

•
E. Kennedy za kontynuacją POiityka zagraniczna
dialogu ZSRR· USA nowego rządu Filipin·

• INTERESUJĄCA WYSTAWA
• ODZNACZENIA DLA ZASŁUŻONYCH

Jubileusz

łódzJ<iei

stycznia br. w Pałaoo
otwa.r to okol icznościo
v.·11 w yst4wę, obrazu j ącą dorobek
łód zkiej k osz:v-k6wki, która w tym
roku obchodzi jubileusz 50-lecia.
Na interesują.c11 •kspozycję składa
często pamiątki
j~ si ę unikalne
(1ntedale, d Y•J>lomy, odznaki. zdję
cia) ilustt'ujące &Uk·cesy i nie.p owodzenia koszyikarskkh drużyn naszego m iasta .' otwar-0ie wystawy było
okazją do spotkania się kilku 'PO'"
koleń łódzkie} k1>szykówk.i.
k adeKole.iną. była wcwrajsza a1
m ia w Mu-zeum Łódzkiego Sp<>rtu
))rz:; u.i. Worcella. p<>dsumowujące
bogatv program obcho1i&w jubileuSll1l . Prezes OZKosz. w Łodzi Piotr
Gricuk dokónał przeglądu dorobku
w tej dyscyplin ie aportu. Przedsta'\\"ił osi ąl(nieeia lódzkkh zesp<>łów
! zawodn ików w rywalizacji ligowej, jak i w l icznych imprezach
W

koń>C'll

ISportawym

międz y narodow yc h.

Łód zka koszyków•ka zamknie 1ubileu'<r.owy rok kolejnym i sukcesaz sympatyków tej
mi. Bo nikt
że koszyd~·sc ~· p !i nv nle wąitpi,
m istrwstwo
karki LKS zdobędą
PolS1ki. a ich koleżanki oo fachu
z pabianick iel(o Włókniarza ubiegać
się bed'I o w ysoką pozycję w J.toń
Mamy
co '°j tabeli ekiJt r-aklasy.
także d w a zespołv w dru .~iej lidze
1'ań (W id zew i ŁKS) . rozwija si~
dobri<i' kooz,·k6 wka młodzieżowa !
dzie ci e r a. ~ zkoda j<'cJ\-.n ie. ż e obok

koszykówki

tych „rodzynków" w koszykarskim
„cieście" :z.na•laizło cię i trochę zakalca. Mamy t>wtaj na myśli zespół
Społem, którego nic już nie uratuje od degradaeji :z. ekstraklasy.
Werora.j.sza akademia była także
zaslu7.oO'kazją do uh·onorowan.:ia
sportl\l
nych dla tej dyscypliny
działaczy, s~dziów, sllko!ooiowców
i zawodników ~dznaczeniamJ pań
stwowymi i sportowymi.
H onorow 1i Odzna kę Miasta Ło
Andrzej Kolczyń
dzi otrzymali:
ski, Zdzisław M «>r a wlec, Andrzej
P ękaliński.
Jer zy
No wakowski,
Bogdan
Proszczyńskl,
Zdzisław
Wójcik.
Działacz
„Zasluł.ony
Od:make
Kultury Fizycznej" wręczono Sylwestrowi Rembe-0kiemu, Jerzemu
Stelmarczykowi (srebrne) oraz Lechow i R omanows kiemu, Andrzejowi Kolczyńsk i em u , B ernardowi Cichoszowi (brązowe) .
Jerzy P ękalińskl uhcmorowany
dla
„Za.sl u żony
został o<lznaką
Sportu Łódz k i ego", a honorowe dyW lad yslawowJ
olomy wręezonO':
Ko ścielskiem u , Henrykowi Langie Linkowrowlczowi, lreneuszewi
skiemu, Czesławowi Raczyńskiemu.
Stan i sławowi Szletyńskiemu, Zbig·
nlewowi Wó jcikow i, Józefowi Ży 
lińskiemu. Ponadto ..30 osób otnyjumało odznaki PZKosz„ a 39 bilooszowe odznaki OZKosz. w 1'A(ww)
dzi. G ratuluj"1!ly!

Echa n iedzieli
Maigorzat1i
J a.dwiga Lasota z
Janik zd<>b yły puchar pań w rajdzie .. Sn i eżynki ", zorganizowanym
przez działaczy AŁ . W poszczególn y ch klasach zw y cięży li: J, Witke
z B. Lewa.ndowskim („Fiat 126p")
i T. Gradowski z A. Gradowską
(iamochody do 1500 ccm).
Reprezentacja łódzk i ch szikół śre
(za
dnkh zajęła drugiej miejsce
"'1\-arsza wą. a przed Krakowem) w
Polski drużyn
finale mistrzostw
głuch ;- ch.

w wadze 62
lodzie.I (Włókniarz)
kg, drugie Z. G ontarek (ŁKS) w
miejsca
wadze 52 kg, a trzecie
wywalcz~·l i J. Dobrodziej (ŁKS) d<i
48 kg i P, Królewiak (Boruta) do
82 kg .
Na rinigu hali Gwardii Qdbyłv &i'
juniorów w
m istrzostwa okręgu
juniorów
wśród
bo-ksie. Tytuły
Nowak,
Maslooha,
wywalczyli:
Gwardia) ,
(wszyscy
Flaszman
Szezerbacki (Bzura), a wśród juniorów starszych: ' \'aleryszek, Kaczmarek, Morawski, Brzezińs,ki, Za.iąc (ws.zytcv Gward ia), Skupiński
Grzesik
(Widzew), Szewo (RKS),
(Pil ica).
mistrzostw
W czasie halow3•ch
okręgu w łu .cznictwie K. Szymczak
(Boru.ta) uzyskał 586 pkt„ bi j ąc o
1 pkt. rekord kraju sen iorów namileżąey do K . Włosilka. Tytuł
T,
strzowski wywalcz~·li ponadto
juwśród
a
.Pawluczyk (B<>rut11).
I
(Społem)
niorów K. Blo.iniak
M. Mo rllińska (Boruta).

Na turniPju kultu.rystycznym w
Tomaszow ie reprezentant łódzkieg(I
ustanowi!
Społe m M. Scmtkowski
w t r ójbo ju rekord Polski wynikiem
~5 kg, Równ ież rekordowy wynik
uzysk ał on w tz w . mart w ym c i ą
fu, uz~· skując 200 kg w kategorii
\\.aiowej 56 kg.
W Il lidze s iatkarek ChKS przerozl(rygrał w ostatniej ke>lejce
v.·ek z S iarką Tarnobrzeoir po 1:3
(Si!.rka wywalcz:rła awans d9 e'ks.trakluy) . W łódzkich derbach siatkarzy Resursa dwukrotme przegrabi z Wifamą Po 1:3 · (Szóstka
Wifamy ma już zapewniony awans
do ekstraklasy).
Koszykarki dru.~oligowych druzawody
doroczne
„.rozegrano
żyn łódzkich . przegrały sobotnie
organizowane
pań
mecze. Widze'W uległ now Ryb- ogólnopolskie
już po raz trzeci z okazji Dnia
II Stan G·run ik 41:.19,, a LKS
Kobiet. Ob.sada tegorocznych zadziądz 54:64.
była rekordowa , natomiast
zapaśników wodów
łódzk ic h
Czterech
wyniki w mniejszym stopniu sa~·y \\·akzyło medale na turnieju ligi w stylu wolnym rozegrany m w tysfakcjonowały uczestniczki łódz
R t esrnwi e. Pierwszv był M. K o- kiej imprezy,
W strzelaniu z karabinka ipneumatycznego zwyciężyła Ew a Sadalska (Zawism BydJ(oszcz) z wynikiem 385 pkt. Ew a. Zimna ze
A W pierwszym z trzech między. Społem zajęła 11 miejsce z 372
siatkówce pkt., a J ol a nta Cza plicka z Orła
spotkań w
p ań•t\\ owych
m'żczyzu- reprezentacja Polski poko- była 13 z 369 pkt.
Francję 3:1
nała w Czę•tochow i e
najlepsza okaWśród juniorek
(10:15. 15:5, 15:6, 15:10).
zała się Marta Wąchałs k a (Wawel
' lota.eh Kraków) - 374 pkt. Monika Wy.l llfistrzo•twa świata w
narciankich w Kulm przyniosły snlll- branowska ze Społem zajęła 4
tny bila n•. Czterech za wodników 011- miejsce (369 pkt.). W rywalizacji
nioslo olHaienia. W na.lcięż<zym •ta- juniorek
zwyciężyła
inlodszych
nie jest Japończyk Akhnoto. który
dorn•! zmiaż. dieni• kości stawu sko· Marzena Pruchnik (Gwardia Z.
Góra) ,- 380 pkt .. a · trzecie miejkowego a. także wstrząsu mOzgu,
sre przypadło Katanynie Wilczek
chińska
.i. 15-Ie+n!a lekkoatletka
(Walter Pabianice) - 376 pkt.
Wang Jang U<fanowlla rekord świata
W k onkurencji pistoletu pneuw chodzie na 5 km uzy<kuj;ic czas
wśród
triumfowała
21.33 . Dot••chrzasowy rekord, należą matycznego
io rek Julita Maour (Gwardia
sen
gorszy,
sek.
3,2
o
był
lirisztop
cy do
Z. Góra) - 385 pkt. Irena Barzakończył się czy1)ska z Orła zajęła 12 miejsce
·" W Wolirot\'radzle
m'ęd:z:ynarodo\\ y tur niej clętarowców
Wśród juPrzv,1:rioi". TI' ostatn in1 z wynilt iem 356 pkt.
o ,, Puchar
dniu drul{i~ mieJ<ce '"ywalc:z:yl SkO· nio rek najlepsza okazała się Bar bara Dobrzaf1ska (Wisła Kraków)
lilll01'Ski w wadze plus 110 kg
375 kg, oraz trzecie Małysa w wa. 373 pkt., trzecia byla Katarzydze 110 kg "ynikiem 345 kg.
na Barańska (Walter Pabianice) Juniorek młodJ;. Sala warszawskiej Akademii Wv- 363 pk.f., wśród
Br:v!fida Dzik (Gward ia
chowania Fizrcznego była w · poni"e- s zych 367 pkt., a ósma b y ła
dzl~. ~ek n1ie.1.scem uroczystości . "r~- Olszt yn) pierw. i\gniMzka Bilska ze Spolem _
czen1a . polslrim .sportowcom
'd b
·
kt F d t
s~ych . nominacji na. 1Ptn1e !i;-rzyska 3-3
yun a oram1 nagro
.
P
olimp1Jsk le 1988 r Do kadry po" ola- ''
20 ·dyscyplin, j ly zało .!!i Foniki, Kombudu, Otexu,
no 10~1 zaworlnlitów
olanilu.
P
i
Arpisu
Domarit,
nomin"·
rzymało
t
o
40
kt'>rvch
!pośrłicl
(ww)
(Opr . kl)
cje w r o niPd' ' "łrk .

Na strzelnicy Społem ...

w

S KRÓCIE

Jak powinien zareagoWa-6 sędzia ?
Górnik nika. na udzfal w grz11 ł uczy-nil
Podcza.s meczu ŁKS m i eliśmy do cz11nienla. 1 on to bez iego zgody, to wówc zas
Za.brze
boi<kowti s11tua.c1q. Dankowski powi nien być
niiic-od z ienną
upomW 71 minucie 1'r zehuwo.l za. l?rnm- nia.n11 żó!ta. ka rtkq i w tym konka IV ANDZIKA stoper Górnika. Z ~ retnym
wui:iadku i:iowin!el'I 01'1
DANKOWSKI. który o·nrit-ruwrrnu i:iodyktować rzut wolny pośredni
W i miejsca w którym na.stqpil jebu~ 1'r<P1' klubowego leka.na..
tym momenr.ie nastq71il a.tak dru· !10 kontakt z riilka,. A wlec i odżyn!J ŁKS. R. RohakiPwicz otnu- lealości ok. 12 metrów. Zuwolemal rlokladne vodcrnie. wustarto- nia na udzia.l w Qrz11 nie
musi
się w
wa.l do vflki Z'l'lf! ir'!lljri.cej
sędzia. jakbym to powiedzial,
karnym i (Idy „„rzumle- kazać w sposób widacmy dla ka.ż
vol1~
rzal się" clo st>->nlu. w71ró•I na.ale dego. Może on np. nakaza.ć
za.vrzed nim, iak •TJorl ziemi . knn- worlnikawi na. wejście na pla.e gr11
tu ziowrmu pil kan riości. zaieanu- przez zezwala.jqce skinięcie ręką.
.i ac •utiiację wukoTJem nilki w no·
Zf!. Jak vowin!en zareariować w
Tyle A. Ogorzetvs1ci, W11da.je ~ię
tej svtuocj! arbiter? Zwrócil!śmu nam, że w tum konkretnum wysie po odpowiedź na to nutanie rlo riadkv taclnPao tnk!ego oestu
ze
azefa OKS ŁOZPN. kwalifikatora stronu sęd ?iPr;o nie wid?i11lifim11, a.
OGORZEWSKTE- więc Dankowski bra.l udzia.ł
ANDRZEJA
w
.
GO.
arze w Eposób niezgodny z prze- Jeżeli sędzia. Qlówny sriotkn- p!sa.mi.„
nia nie zezwo!il zawodnikowi Górlszym.J

„o-
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W audycji telewizy Jnej poświę
conej stosunkom radziecko-ameryza.granicznej
kański m i >p<>lityce
administracji prezydenta. Reaga,na
wystąpił senator Edward Kennedy.
Wyraz i ł on nadziejci , że mimo zapodejściu
w
sadniczych różnic
przywódców USA i ZSRR do l!(łów
nych problemów redukcji I kontroli zł>rojeń, Jedynie rozmowy nD
ten temat moo doprowadzi~ do
osiągn i ęcia ipostępu.

Senator Kennedy ipodkreśl!ł, Iż
konieczność p0wstrzy~nia niebezp iecznych 'Procesów, szczególnie w
sferze zbrojeń. czyni pożytecznym
i wręcz niezbędny"m lk:ontynuowanie irozpoczętego w Genew ie d ia logu radziecko-amerykańskiego na
Oświadczył ,
najwyższym szczeblu.
iż podz iela p0~lad, że rezultatem
spotkania przywódców USA i ZSRR
winny b yć konkretne porozumienia .
"Niówiac o '!)erspekityw!e kolejneg-0 szczytu wyrazi! pol(lad, iż zarówno w interesie Stanów Zjednoczonyc h . jak i Zwiazku Radzieck iego leży doprowadzenie do uz ys-

kania 'l)ode:zu tezo 1p0tlkania konkretnych .parozumień. Oświadczył.
Iż osobiście 'Przywiązuje dużą wagę do proi:>ezycjl w ll1'rawie !!'edukeji, a następnie likwidacji broni
atomowej średniego zas i ę~u.

wiedeńsk i ej
W ponit>dzlA!ek w
siedzib ie ONZ od1by~ się konfeR
rencja prasowa pani Let.leli
Shahani, dotyche1.asowe1 zastę])C'Z yONZ
ni sekreta<rza tener11lnAJ!O
do
ONZ
kieru jaee.l ośrodkiem

Czy celowe jest utrzymanie
siedziby ONZ wNowym Jorku?
Nawiązując do żąda'llia Departamentu Stanu USA , by ZSRR w
ciągu_ dwl\l najbliższych lat zmnie.lszył o 4.-0 procent liczebność persostałych
dyplomatycznego
nelu
przedstawicielstw ZSRR. Ukra iny i
Nowym
w
B i ałorusi przy ONZ
JCTrku, \dzienni'k „Prawda" prz:Y"Pomina, iż żądanie to nie Jest n ' erwszym wro~im PoSUnięciem Stanów
Zjednoczonych wobec dyplomatów
z krajów socjalistycznych, akredy-

towanych przy ONZ. Dziennik nisze. iż Stany Zjednoczone próbu.jae
zm i en i ć pol i tykę ONZ, nadać ie!
W'' godny dla oficialnego Waszy'!l.Jtsię
wahają
tonu k ierunek n ie
przed stosowaniem ocutalnego nacisku i szantaż,u, uc i ekają się do
swych
·bez!><>Średniel(o naruszania
zobow i ązań
międz y narodow y ch
tworzą wokół ONZ taką atmosferę , która utrudnia pracę tej cieszacej się najw i ększym międzyna 

spr a w rozw oj.u społecznego t tahumanitarnych, kt6ra msta!a desygnowana na stanowisko
wicemin istra spraw zagranicznych
F ili pin . Panl Shahan.i stwierdziła.
114
że nowy rząd jej kraju musi
nowo określ i ć swą politykę ZJ!.fl'll•
n iczną. orzy czy m zaznaczyła .
nowa ekioa prAJ!nie · utriymyv.ć
prz yj azne stosunki z kra.lami r&ż
nych regionów św i ata. StwierdzaJ11e.
że stosunki z USA bed!I odgrywa6
ważną role, pani Shahani wyPQsie zarazem orzeeiwko
w i ed zi ała
okrPślaniu Filioin jako kolonii amer y kańskiej . Stosunki z USA beda
\•: aine - POWiedziala oani Shahani - ale pr,agnę podkreślić, że Filipiny są suwerennym pańsitwe~
OdpCTwiadająe na py tan ia dotycz<1ee kroków, Jaki<" nowy rzad zamierza podjąć w sprawie olbrzym iego majątku w y w if"?. ionel!o vrzez
prezy<lrnta Marcosa . pani
hv le~o
Shah11ni o.~wiadcz y ła, że przystaoiono już dn cz"nn ości :i;wiazan:l'· ch 'T
rew ind y ko waniem t'?l!o majątku l
ztx:rÓ<'en iem ir o n"rodov-·i.
gad·ni eń

u

rodowym autorytetem OT'!t'l.n izacji
Dziennik stwierdza.. że zdaniem
przeUSA
działan i a
kół ONZ.
charalkter placiwko ONZ mają
ł
pr zy~otowane)
dokładnie
nowej,
kampa;iii. w zwia~ku z ty·~ wie-1
słusznie w yzupełme
panstw
le
(I:okończenie ze str. l~
reito wdrożenie może przyniesć ltO·
raża wątpliwoAć, co do celowości
rzyść krajo wi i społeczeństwu.
dalszego istnienia s iedziby ONZ na
W wywiadzie dla amer ykańskiej
kon<troli Urzędu Rady Ministrów
(PAP) terył. or i um S tanów Zjednoczonych telewizji ABC, poświęconym PoliPrezydium
przedstawił członkom
t y ce Stanów Zjednoczonych wohec
szcze.gółowe wyniki badań iprie.proN ikaragui. min ister obrony USA
wadzonych w sprawie wdrażania
Casnar Weinber!(er oświadczył, że
wynalazków mgr inż. Kazimierza
ie7~li Kongres nie orzyzna st.u miFinka i Alojzego Kowalskiego, pozlio'łl.ów dolarów n11 pomoc m!l itarn11
walających na oszczędniejsze zudla odd. z i ałów „Contras" walczą
odpowiednio przez
życie paliwa,
(Dokończe<nie Ie str. 1)
ingP. rencję w 11prawnienia stron za- cych z rządem Nikar~~ui. rząd ?restatki morskie i samochody,
wiera.iac yrh układ. Opowiadają się
Wynalazek K. Finka może z.na- bala - o.sta.teeznie iprzyjęto zasa- też przeci wko zamrożeniu świad zydenta Reagana będ zie zmuo:zony
uźyć sił zbrojnY<'h. aby orzeciwleźć zastosowanie w niespełna pią dę obligatoryjności układów w czę czeń z układów zbiorowych,
w
tej części statków armatorów pol- ści dotyczącej minimalnych sta- stosunku do emerytów i rendstów. sta wić si ę „komunisty cznemu zagrożeniu w krajach Ameryki Srod.
skich, a także w nieJDtórych stal- wek płac. W opinii zwiazkowców Przede wsz ystkim
zaś domagaja
kach bud-owanych w polskich sto- jest to rozwiazanie w pełni res- się jak najszy bszego skierowania kowej".
iaangatowanle
Bezpośrednie
cz.niach. Wynalazek pozwala zao- pektujace zasadę samofinansowa- proje'du u"'ta wy do Sejmu I wprozbrojn<" USA w konflikc ie nikaraszczędzić od 3 do 5 proc. paliwa. nia przedsiębiorstw. Ze strony pra- wadzen ia jej w ż y cie.
guańskim stanie s i ę wtedy nieuOpóźnienia i problemy % tymzwią c-odawców układ ma zawierać, jak
KW OPZZ stoi na stanowisku, chronne - ośw i adczył Weinberger.
zane, jakie :zarysowały się w fa- P<>l'.>rzedni<>, minister branżowy.
że prace nad projektem ustawy po - Dodał, że będzie to .d ecyzja.
o
zie upowszechniania opatentowakontro- winny b y ć zakończ.one w takich
również
Rozstrzygnięto
e>becna
iejsza. niż
nego już wynalazku, związane sa wersyjną kwestię zak!adowyeh sy- te rminach, by ustawa mogła wejś~ wiele kosztown
ZjednoStanów
militarna
pomoc
z niedostatecznit operatywnością n ie- stemów motywacyjnych wprowa- w życie 1 l ipca br.
(PAP) czonych dla orldział&w .. C<intras".
których o~niw Urzędu Gospodark.i dzonych
jut w ponad połowie
brakiem przedsiębiorstw na podstawie uMorskiej i armaitorów,
"przekonania do oryginalności wy- sta wy ze stycznia 1984 r . Porozunalazku ze strony części fachow- mienia o zakładowych systemach
ców w środowisku naukowo-tech- wynagradzania proponuje si ę włą
nicznym· oraz nie uzasadni oną nie- czyć do iprzyszłych ogólnych powiara autora w możl i w<A'lć .realiza- rozumień zakładowych, które bę
cji wynalazku na poszczególnych da zawierane w ramach nowych
statkach bez Je110 osobistego u- układów zbiorowych pracy. Warto
WYBORCZE
ZWYCIĘSTWO
sklego •tanu Dżammn t Kaszmir od
działu. Na powyższe zwróco-no u- dodać, że strona rządowa odst ą pi
PARTI! LIBERALNEJ
pozostałej neiki Indii
kierowni°k'o- ła od szeregu innych propozycji
wagę ministrowi KOLUMBI{
ZMARf,.
par~awyborów
wyniki
W•tępne
wi Urzędu Gospodark!" orskiej, p ierwotnych, ro.in. właczenia deMARTAN SZTUKA
odbył · ,j~ w nteJakie
,
mentarnyrh
w
lat zmarł nagle
53
wieku
W
polecajac podjęcie niezb ·. ych dy- putatów i innych 8wiadczeń
do dzirlę w Kolunthll, wsk•zuJą. że zwvgrafik prezes
War•u Wie wybitn'V
~yjnych
1 orga
scyplinujących
plac. Obecnie proponuje się tylko cię~two w nirh odniosła Kolumhłj.cka. StowarzyszPnia
Artystów
Pohkich
'~
kroków.
utrzymanie ich w dotychczasowym Partia Lihnalna, która uzyskała ok. Grafików - projektantltw,
lllarlan
Wyn.plazek A. Kowals >_ ł.> '?' e- ze·kresie i wym iarze.
52 proc. glf><ów ,
Sztuka.
WSZCZEPTENJF.
widuje. się zastosować v · ,.·:~,,.. m boAKCJI
W
„HURAGAN"
te
Przyjmując z zadowoleniem
. SZTUCZNF.GO SERCA
dach ~sobowych i dostaweiych eks- propozycje, zwiazkowcy wskazuja
Ponad 1ł godzin trwała akcla odPo trwaJarej 30 godzin operacji w sz1lkanla na pełnym morzu i doholoploa.t owanych i produkowanych w zarazem niektóre proponowane u- Jednej
z klinik Berlina zachodniego wania do portu w Ustce kutra ry.
kraju,
operacji backi.ego •. Ust-101". w odle1rłośr1 ok.
pierw•zeJ
tu
normowania szczegółowe sorzeczne. dokonano
W opairciu o przedłożone faikty ich zdaniem, z irozstrzyg n i ęciami wszr.zepienla sztucznei;-o se~ca.
30 nu l morsk ich na północ od Ł•bY
plas- doznał on awarii si lnika, przez co
konstruktor
Bnecherl,
Emil
Dr
miniPrezydium Rzadu . ipolec!ło
generalnymi. Jest "Vl<-Śród nich prosprawstrowi hutnictwa i przemysłu ma- pozycja zapisu, zgodnie z którym tikowego serca. powiedział, te stan poz bawiony bl' ł możliwości
pacjenta Jest dohrv. Serre podłączo nego m an ewr ow ania, Na uomoc wezszynowego i ministrowi - kierow- Rada Minisków - w celu reali- ne
je<t do ur>eno'.nej pompy.
" ano p eł niącą calodo1J o11 y dyżur w
nikowi Ur~du Gospodarki Morskiej za.c ji ustaleń NPSG - miałaby oPROWOK/\C'.JA ZBROJNA
Ustce jednost k ę P RO .. Huraga n".
dla kreślać zasady kształtowania w
dzi ałań
wszelkich
podjęcie
PAKISTANU
TYDUEN N ' DROGACH
Wojsk" pakistańskie dokonały kostworzenia warunków do przepro- układach wynagrodzeń, św iadczeń
Wzrasta liczba ofiar wypadków na
i i innych uprawn i eń; zwiazkowcy lrjnej pro11 okar.ii zhro.\npj na tzw. naszych dro.r:ach . W cia.r:u mlnionvch
wadzenia n iezbędnych badań
adminllinii kontroli orldzirl:tJace.I
kraju
wprowadzenia wynalazków do "Pro- uznaia to bowiem za niepotrzebna strowa na przez Pal<istan część Jndyj. 7 dni milicja z•notowata w
42~ Wy padków drogowych. w których
dukcji. Prezydium Rzadu zaleciło
•Klllęł o ł5 osób, a 512 został o rankierownikorównież ministrowi nych. /
wi Urzędu Postępu Technicznego i
KATASTROFA MORSKA
Z statl<:I przewożące łacznie około
propozyc ii.
Wdrożeń opracowa.nie
zderzyły się w nocy s
P'.'•azerów
200
celu systemowe
na
mających
n1edz1eli na poniedziałek u połudnlo
wzmocnienie sku.teczności me cha n iwo-wschO<l nlego wybrzeta Tajlandii,
zmów wyłaniania, pilotowania oSpecjalny wysłannik Watykanu mi: Silvestrini spotkał się. z pre- Wszystkie osoby 1clobno uratować
.
raz wdrażani a różnego rodzaju wa1- arcyb isku.p Achille Silve~trini kon - zydentem
A. DĘSKUR Aminem Dżemajelem,
innowacy;- tynuuje misję pojednawczą w Bej- jak również z licznymi przedstawi- PREZESEM Zi\RZl\DU KRAJOWEGO
tościowych pomysłów
PZKS
nych i wynalazczych. . Intencją rucie prowadząc liczne rozmowy, cielami partii PolitycznycJ;i prawiZarząd Krajowy P1>lskie1ro związ
działań rządu je~t tworzenie wa - mające przyczynić się do odpręże cy chrześcijańskiej, a 10 bm. udokonał
ku. Katolicko-Spolecznei;-o
k'1żrlej nia politycznego i na wiazania dia- dał się przez tzw. zielona linię do zmian w składzie swego prezydium.
runków do uruchamiania
realnej inicjatywy, p o rn y słn , k tó- logu między poróżnionymi strona- zachodniej, czyli
muzułmańsk i ej Prezesem urządu kra.10" ego wybraczęści miasta, ~dzie spotkał się m. ny został Anclrzr_j Deskur, dotychczasowy· wicPprf' t; P~
in. z premierem Raszidem KaraBUDŻET CIA
mim.
NA TAJNE OPERACJE ZBROJNE
Spotkania z przywódcami chTzeAgencja A•,ociatecl Press powOłu
śdjańskimi i mu-zułmań!'k i mi wcho- Jąc się na zródła rządowe Informute ro";Zny bndże, Centralnej Agen•dza w zakres polity cznej akdi Wa- je,
Wyw1arlowcz•J USA przeznaczony
Posługując się rad ioteleskopem w pejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) tykanu,
który pragnie doprowa- cji
tajne operar.1e zbrojne za granina
Parke.s (Australia) eksperci Euro- rozpoczęli odlicza,nie czasu pozosta- dzić do uspokojenia w Bejrucie. cą znacznlr przekrncllył 500 mln dołego do spot.kania sondy kosmicz- W
zwłaszcza z larów. Suma ta j•<t najwyższa od
czasie rozmów,
Halleya, reprezent11ntami prawicy, omawia cz."su zakoi\czcnla wo.lny w Wletnanej „Gi.otto" z kometą
na]bli ższy się
ktore ma nastąpić w
konstytucyjne, n11".UWOLNIF.N!F: TERRORYSTY
także zmiany
te~ które mogłyby si ę przyczy. nić do
do
piątek. Przygotowania
. Sąd w Rorgamo zwoJnJI z wlęzie
trwały 4 lata.
ba·rdzie.i sprawiedl iwego podziału Dla terrorystę Michela Viscardiego za
atrybutów władzy. zamiast dotych- współpracę z wladia1111 w ujęciu terCelem sondy ,.Giotto''. wystrzelo- czasowego anachronicznego syste- rorystów .
Vi,cardi skazany został no. 10 lat
nej w lipcu ub. roku z w y riutjl.i mu. kt4ry zapewnia przewa~ę mawięzirnia za w~półudzlał w 8 morFrancuskiej) ronickiemu odłamowi chrześcijan i derst.\\arh.
Ariane (w Gujan ie
zaw tym dyrektora
jest dotareie do jądra komety.
jego prawicowy m partiom polity- kładow. rhemicznych „Icmesa''. Paola
kl.)
.
(opr
iotto"
„G
czy
Paolett1ego.
„Nie mamy pewności,
cznym.
przetrzy ma tę próbę" - oświadczyl
Do tragicznego w skutkach po- jeden z inżynierów ESA - .,L1czypomieszczenia-Ob my się z możliwością uszkodzen ia
w
doszło
żaru
Akadem ickiego Klubu Jazdy Kon- jej pr-zez cząsteczki pyłu".
Inż
nej w Krakowie. 8 bm. w ieczorem Smed po i nformował . że doświad
Premier Japonii, Yasuhiro Nakapo zakończeniu impre-zy rozl")'wko- czenia zebrane przez
radzieckie sone oglosił formalne prz;ystąpienie
wej - „Amazonki" - zapaliły si ę stacje automatyczne .,We~a 1"
i tego kraju do amer y kańsk'iego olastajn ie i stodolv AK.JK i Kra1kow- ,.Wega 2" zostały
wykorzy sitane
przed
Przybyszew5klego
skiego Klubu Jazdy Konnej Mimo orzez ośrodek w Darmstadt (RFN) nu „wojen gwiezdnych"
J. 8.10. Na ul.
spotkaniem z prez_ydentern USA . bok iem „Stara" potrącony z os tał 9naty chmiast podjętej .akc j i jedno- do
na.kierowania Ronaldem Re11ganem w Waszyn- Ietn i Krzysztof K. Chłopiec
prec yzy jnego
kt6r y
stek Straży Pmarnej pożaru nie „Giotto" w ·kie r unku jadra k ome!!tonie w połowie kwietnia - ·pi- wbie gł nieo,trożni e na jezdnię opaud ało s i ę <>panować W osm iu spaSPR.
w
zo.•tał
y
rzon
t
t y, które s tanowi 6-kilom e trowej
liio s i ę 21 kon i; dwa są cięż k o oo- śr-edn icy kula składająca się z lo~ "-Ze w n u merze poniedr.ialkowym
J;. 13 .00 P r ry zbleiiu ulic Mickiewitok ijski d.zienn i1k „Asahi Shimbun"
i
narzone. Spłonęł y także siodl~
cz~ I Kiliński ego Jacek Sz. jadąc
du i p y łu.
Dziennik dOdaje , że dec yzja we- „Fiatem
up r zęże oraz zapas owsa i s;ana.
rns p" zasłabł za kierownirniera utoruje drogę do udziału w ca zjechał na lewą stroni: jezdni i
Łaczne stratv szacu je się na około
~lem „Giotto" jest w:rkonanie „wo.inach iiwiezdnych" Japońsk i ego uder zy ł w !nne!?;o „malucha" .
Kie5 mln złot ych.
zdieć jądra oraz zbadanie budowy sektora prywatnego oraz rzadu ja- rujaca tym pojazdem Ewa R., lat 17,
doznała ogólnych potłuczeń.
\)l"Zy- komety, tj . określen i e jakiego t y - ooński„10.
Dochodzenie w sprawie
ul.
J;. 13 .00. W Pabianicach na
czyn nowstania J)OŻaru J)rO'Wadz11 pu gazy i substancje wchodzą w
Kiliński ego 8-letni Dominik J . wbiegł
funkcjonariusze Milicji Obywaitel- jej skład . Sonda ma także zebTa&
przez
potrącony został
I
jezdnie
na
skiej i Straiy Pożarnej.
informacje na temat emisji gazosamochód osobowy. Dzleeko z ogól(PAP) wej komety.
nymi potłuczeniami przewieziono do
szpitala .
J;. 17.20 Na skrzyżowaniu uHc Biegunowej i Srebrzy ńskle1 Ewa J. jaREDA!tTOllOWl
spowodowała
dąc „Fiatem 126 p"
1
Z Powodu awarii ciepłowniczej zderzenie ze „starem". któreiio kieprzy ul. Mokrej , dziś od god.z. 5 rowca Grzegorz G. był ood wpły
wem alkoholu I osadzony został w
wyrazy ser decznego wsp6łczucia • powodu imtercf
r-ano zostanie wyłączone centralne areszcie,
Straty Ol'<zacowan-0 na 200
O!(orzewanie w około 400 blokaeh na tys. zł.
MAT K I
Bałutach V
Żubardzil\l , Kozinach
4 18.35. Na ekrzytowaniu ulic Noskładaj111
R.
i na osiedlu im. Montwiłła M irec- womiejskiej I Północnej Stef an
kieru .1ac „Flatem 125 p" spowod ował
kiego.
STOWARZYSZENIE DZrENNJR:ARZy PRL O DDZIAŁ w ŁO
N\efor/4
16
em
1
tramwa.
z
zderzenie
Awaria ma być usunięta · 1alt nas
DZI, KOLEDZY z OSRODKA TELEWIZJI POLSKIEJ w
tunnei:o kierowce z urazami głowy
informował or zew\ezlono do
w ieczorem
\\'C'zoraj
szpitala. Poja zdy
ŁODZI
d yspozytor Z1kładu Sieci Cieplne; zostałv uszkodzone na ok. 30
tys,
łllllllU!ill!~Ąi~ilBl!llllll„11111111„llllllll„11111111!11911111111„19111mZ:itimll!lllllllllllllllllllll„1111„. 12 marea o ;todz. 24.
j:kr złotych.
Od)

Weinberger
s ruszy Kongres

OBRADOWAŁO PREZYDIUM RZĄDU

Związkowcy o układach

WYSŁANNIK WATYKANfr W BfJRUClf

K olej n a ,,Giot to''
KRAKÓW

21 ·koni zginelo
w pożarze

Udział Japonii wSD!

Około

EDWARDOWI MARCl NIAKOWI

400 bloków
bez ogrzewania•

~

czYŻBY NARESZCIE ~ POTRAKTOWANIE SPRAWY?

.
WĘGIEL BRUNATNY W ztOCZEWIE
POCYSTERSKIE OPACTWO
ODKRYWA SWE 1 PODŁOŻE
<

'
Pod koniec lat siedemdziesiątych,
klec!y podejmowano decyzje dotyczące budowy kopa.In!
l elektrowni w Bełchatowie, przeprowadzono
równiei wstępne badania geologiczne w okolicy
Złoczewa 3-tyslęcznego miasteczka w województwie sieradzkim. Wykonano ł próbne odwierty, które potwierdziły przypuszczenia nallkowców co do występowania w tym rejonie
węgla brunatnego. Budowa geologiczna wskazuje mianowicie na możllwość fragmentarycznego
pojawla.nla 11ię tej kopaliny w tzw. rowie kleszczewskim.
Jak do teJ pory, były to Jedynie badania,

11

W11tip1'LwcM wyiratoin.& ""' tytule
D.le jest tyliko 71Wykłym madkOl!ltenctwem, lecz możma ,_ wy6111J\lĆ
z -wieloletnich badań
'Prowadzonych na teren.Je
poeyster&kliego
opactwa w Po<ik'lautorz.u. Kolejne
•ki~y b.a.daay T02l])CZYl!lały -prace, po czym z :r6żm.ych 1>0wod6w
nie dochodrzlło do kh smaiizowania. Tak działo się właściwie pNez
cały iwietk XX. Do.5zło w końcu do
t.ego, Żl!t nadce<n.niejs•zy z
całego
kompleksu XIII~wiecz:ny
kościół
tz'll:ebs. było ze wz.igJędów bez.pieozeńs.twa

zamknąć

(dziś

nabo-i.eń

stwa odbywaj11
się w kap.i±ularnu). Nie dość że wsp<>mniallle ba:lai11ia do niczego P'rakitycz,nie nie
dQprowadz.iły, to k.h podjęcie w
pewnym stopniu zasz.kodziilo
tej
wyjątkowej, ze względów hi1>loryc'.nych budowli.
&u.kainie w,i•n.nych
do niciLego nie doprowadzi. Spróbujmy wobec tego skoncentrować
się na tym. ro dzieje się tam obecnie lub dziać się będzie w najbDiżm:ych latach.
· iNa zlecenie Wojewód1lkiego Konllel'Watora Zabytków w P.iotrkowie
Trybiu111alsklm parę lat temu Przedsiębiorstwo
Konserwacji Zabytków z Łodzi podjęło się komplek1owych prac mających w konsekv.-e.ncjl doprowadzić do urato.wania zabytku. Na 'J)OCzątku położo
no na kościele dach (co było niebagateltl4 spraiwą), a od ubiegłe-

NOWOSCI

„WSPdłCZłSNIJ"
Przedsta;wUamy najinowsze -poozycj e z zakresu lli.terat.ury społecmo-ooll.tycznej.
i>r.zyp0mina.
jąc

jednocześnie,

że

najwię;k

szy ich wybór ofM11.1je w Ło
dzi Księgarnia „Ws1)6rozesl!le.",
al. Kościus:z:ki 100/116.

L. Bartelakł MON;
J.
:XVI,

Mokot6w 1944,

Baszkiewłcs

Ossolineum;

M. Bobrzyński -

Ludwł!e

-

Dzłeje Pol-

iki w zarusie, PIW;

•

A . Bocheńskt - Part Teflflk1ji o Polsce i lwlecl•,
PAXJ
A. Bocheński - Rnci o pafl•
ehice narodu J>Olskiego, PIW;

JO rotk111 ter4111. okaaaJl\c:r łwl11ty111ię
iest badany pirze:r. PKZ-owską ekl'P4t ucheolo.gów i>rac.u.j~ych l'Od
kierownictwem mgT Janusza Pietrzaka przy ws.1)ół.pra(:y mgr Andrze;a Bartczaka.
Ko.nsultantem
części aTcheologiCZtnej został
doc.
dr hab. Tadeusz Poklewskof, k~óry
jest najlepiej
ILO!I'ientowa.ny
w
tym, co kryje llub k<ryć mOii:e Podklasztorze, p001iewad:
roz•kopywał
}ui tutejszy tere1n w laitach sześć
dziesiąiych i nadzorował
prace
wyikopal1itSko,we w lata.eh sledemd:zjesią.tych. Bada.nla a.rcheolog.\czne co pra.wda
spełniają je<lynie
funkcję pomocniczą )>,rzy ratowaniu zabytku, jedt0ak bez nich mowy nie ma,
by jego ostateczne
uratowa.nie było możliwe.
Już
.pierwsze, ni<c'małże wyrywkowo założone wykopy pozwoliły natratić
na części XVI-wiecznego
kanału
o<Lwadniającego. Jego wiek okreś
lono za pomocą użytej do budowy
cegły I kafU ceramic-z.nych. Je~t to
po.nad półtorametrowej wysokości
kanał i kto wie, czy właśnie nie z
eiim :z.wiązaaie są legendy o skarrbach sulejowskiich. Jruk ,na ra,zie,
oclkopa.no niewielki kawalek kanał.u , ale być może po odkryciu jego d·als'Lej części i alllaiitZ.ie
sta.n;u
tKhnicZl!lego historyc2mego
urządzenia, zostai0i.e 001 odbudowany l ponow1nie, Po latach
bę
dzie <><!,prowadzał wod~ z kl.ais.mor-

:I. Gu.i - .Pr11111 1wcsna wol"4. KIW;
A. Klub6wM
Królowa
Jadwiga, LSW;
T. Kotarbifukł - W11klad111
dz.iejów logiki, PWN;
J. Krasuski - Histoyla Rze1z11 Niemieckiej 1871-1945 Poznań;

J.

Kuropiirska
Obo.row•
refleksje oflag II C, KAW;
J. Ło;ek - Geneza ł obaleni•
Konstytucjł I Maja, Wyd. Lu·
b11lskie;
K. Mark1, 7. Engels, W. Lenin O ;nate1'ializmie
hlrtoruczn11m, KiW;
W. Mazurezak
- Grenada.
Zagubion11
klej-not
Ant11ll,
KAW·
O ;poleczeństwie ł teorii społeczne;. Księga poświęcona pamięci
Stanisława Ossowskier10,
PWN;
K. Prz11bysz, A. Wojtas
Bataliony Chłopskie t. 2, LSW;
Pseudo-Platon - Zimorodek I
inne dialogi, PWN;
J. Rubach-Kuczew3ka - żv
eie J>O jaJ>oń~ku, Iskry;

Rozwiązania krzyżówek
Z DNIA li LUTEGO BR.

ł

S.

Dnia S marca 1986 r.
"ieku 73 lat

P.

S.

FRANCISZKA
MICHALAK

Nowy polski samochód

••*•

·dziś·
,.__~ OGl;.OSZENIĘ
WTORJl)K, 11 HA!ltCA
•1tOGRAM I

Koncert,
1l .ł1 Kom11.unlkaty
11.59 Sygnał cza.su. 12.05 Maga„yn in·
formacyjny. 12.30 Muzyka, 1'2.45 Rol.
niczy kwadrans. 13.00 Komunikaty.
13.10 Radio kierowców. 13.20 Utwory
kompozytorów ozeskich. 14.00 Wlad
14.05 Magazyn muzyczny. 15.:56 Ra·
clio kierowców. 16.00 Wlad.
16.05
Prezentacje - wojewódzkie organi·
zacje part;tlne
przed X Zjazdem
PZPR. 16.10 Muzyka I aktualności.
17.30 Ten stary; dobry jazz.
18.00
Wlad. 18.05 Problem dnia. lB.20 Koncert dnia, 19.00 Magazyn informacyjny. 19.25 Chwila muzyki. 19.30 „O
krawczyku,
który zeszył Finla.ndi~
ze Szwecją" słuch .
20.00 DzJiennik. 20.15 Koncert życzeń. 20.40 W
kilku taktach.
20.45 Opowiadania
l\Iarka Hłaski pt, „Llst". 20.55 Ko..
munikaty Totalizatora. 21.00 Komunika ty. 21.05 Kronika sportowa.
21.15
Wszystkie płyty Ignacego Friedmana. 22.00 Wiad, 22.05 Na różnych instrumentach. 22.20 Scena l film. 23.0-0
Wiad. 23.10 Panorama świata. 23.25
Chwila muzvki. 23.30 Poetyckie pre·
zent acje. 23)0 Melodie.

z

gł,bokim

talem zawiadamiaw dniu 10 marca 1986 r.
zmarł,
przeżywszy
lat 76, nasz
najukochańszy Mąt. Ojciec l Dzia·
że

SYN. SYNOWA I WNUCZKI

ł

S.

W dniu 7 marca 1986 r. zmarła
nasza n.aJukoch>lńsza Matka

S.

ł

P.

9.35 Domowe -przedszkole
· 10.00 DT wiadomości
10.10 Film dla 2 zmiany - „MauW dniu 9 marca 19H r. zmarł
w wieku 73 lat. były długoletni
pracownik ZPB „Maltex"

P.

MISTRZ

s.

POZŁOTNICZY

Urocr.ysto~cl p~zebowe

ŻONA

11 DZIECMI.
POZOSTAŁA
RO-

nieskładanie

odbędą

się dnia 12 marca 1986 r. (groda)
o irodz. lZ.30 na cmentanu w Rudzie Pabianickiej o czym zawla·
damlają pogrątenl w smutku:

DZINA

Prosimy tt
lencji.

ł '·

EDWARD PIETRAS

Pogrzeb odbędzie się dnia· 11
marca br. o godz. 12.30 (wtorek)
na cmentarzu rzym.·kat. przy
ul. Ogrodowej.

BALCERZAK

Z

obozu Gross-Rosen.

Wyprowadzenie
drogich nam
zwłok nastąpi w dniu 11 marca
br. o godz. 14 1 kaphcy cmenta·
rza w Pabianicach. Pozostaje w
głębokim smutku:

Pogrzeb odbędzie się dn!:i 12
marca br. o godz. 13 na cment.1·
rzu katolickim na Mani, o czym
lani•damlają
wszystkich życtll·
wych Jej pamięci, pogrążeni w
smutku:
'

z DZIECMI

SYN, CORKA. SYNOWA
i WNUCZKA

W dniu 1 marca 1986 r. zmarł
nagle, .Przeżywszy lat 86

Z głębokim t:llem zawiadamia·
my. te dnia 8 marca 1986 roku

głębokim

wieku ;2 lat
l Siostra

z PUKACZEWSKICH.

JANIO

ŻONA

TELEWIZJA

PROGRAM l

żalem

zawiadamiamy. te w dniu 1 marea 1988 r. w
nasza ~jukoehańsza Zona, Mamusia, Babcia

zmarła

I.

ł

NAUCZ'YCIELKĘ
w 'Przedsz'ko<h.1
prywatnym - utrudnię. 48-03-0'7
reia.rd" (3) „Czu ln·
1odz. 11-le.
tryg" .erial 'Prod franc.
7868 g-E
11.0!l Maguyn domatora
1\-TERCEDESA
2000 (1969) - sprze11.30 Parki narodowe - Hil!zpa.dam,
48-62-23.
nia cz. 2 - film dok. prod.
7780 g-E
RFN
.
JOWISZA
sprzedam.
tel.
11.50 Rozmowy o wartościach
1>5-28-31.
16.25 DT - wiadomoścl
'77'78 g-E
16.30 Dla młodych widzów: „Tyl- SILNIK 5,5 kW _
sprzedam. Kre·
ko dla orląt"
ela 7.
H!.55 Dla dzieci: „Fasola"
7818 g-E
17 .20 DT wiadomości
POMOCNIKÓW murarzy za17.30 Gazeta rolnicza
trudnię, 86-59-95.
18.00 Telewizyjny informator wy'7'77'7 g-1!:
dawniczy
LOKAL SOO m przemysłowy do
18 .20 Plusy i minusy
WY1!1ajęcia. Tel. 86-85-97.
19.00 Dobran<>c - „Jak makowy
7810 g-E
chłop.ee rozmawiał z trzmie- TOKARZA
- ślusana prz yj mę,
lem"
5'7-15-72.
19.Hl Klinika zdrowego człowie
'77'70 g - E
ka
KAWALERKI
pilnie poszukuję.
19.30 Dziennik
se-20-76 .
2Ó.OO Zebranie otwarte
7811 g-E
20.30 „Mauregard" (3) „Czas ANILANĘ brązov;ą sprzedam,
intryii" serial prod. franc.
Dłutów, Główna 19.
21.25 DT 7771 g-E
komentarze
21.50 Wieczór z .,Pe11azem"
JOWISZA opon'.I" 185X13 - sprzedam. tel, 86-18-33.
23.05 DT - w!adomoścl
7'ii2 g-E
23.10 Język anl(ielslti 1. 19
JACHT „Or!on" z wó:kłem
sprzedam, tel. 86-52-57 PO 17.
PROGRAM ll
7773 g-E
MIESZKANIA
poszukuję.
57-11-60,
16 l!O Język anl(ielski 1. 10
20466 g-E
17.00 Savoir vivre. „ a tu życie KOMPUTER „Sharp 7'31" z mag.
17.30 ·W obronie własnej - „DWi€
!lletofonem. drukarką
sprzezatoki"
dam. 4'3-72-28.
16.00 $piewnik domowy „Mo20468 g-E
rze. nasze morze"
TĘLEWIZOR „Rubil!l '1114p" sprze18.20 Przeboje „Dwójki"
dam. H-16-58.
18.30 Wiadomości (t.)
2047n g-E
19.00 Komedia z pomyłek
MURARZY zatrudnię. 52-2.3-36.
19.30 Dziennik
20473 g-E
20.00 „Goraca linia" ekspres PRANIE zasłon. firan, ubrań rorPporterów
boczych krótkie terminy, in·
20.15 ,.Nadzieja" spotkanie z
stytucjom rachunki 55-45-12. RoRomanem Bratnym (2)
gulska Cyprysowa 5
20.55 Auto Moto Fan Klub
2Cl4&5 g-E
21.25 ·Pa.nora ma kina radzieckie- POLSKĄ wieżę Hi-Fi; silnik .,Ford
go „Bezdomni"
1,61" ze skrzynią biegów - ta23.10 Wieczorne wiadomości
ni<> sJ)l"zedam. 43-26-83.
20471 g-E
ZATRUDNIĘ
dziewiarzy na szy·
Z głębokim smutkiem zawiada·
dełkarki cyli'lldryczne w
zakła
miamr. że w dniu 10 marca 198il
dzie w Tuszynie na cały lub p6ł
roku zmarła
etatu. Oferty 20469 Biuro Ogło
S. t P.
szeń, Sienkiewicza 3/5.
E
SZWACZKĘ rendst'kę na overlock do pracowni przyjmę.
LAT 80.
33-80-'78.
20474 g-E
Pogrzeb odbędzie 1lę dnia 11
FIAT „132" (1978)
s.przedam.
marca br. o godz. 13.30 na cmentarzu rzym.·kat. Doły.
Gzła.nitowa 2/44B
20490 ir-E
MĄ:Z, CORKA I l'OZOSTAŁA
KABINĘ „.Żuka" sprzedam.
ŁaRODZINA
god'!la 12
20488 g-E

HELENA
WALCZAK

z głębokim talem zawiadamiamy, te w dniu 9 marca 1906 r.
zmarła nasza najukocbarisza Mamusia, Teściowa, Babcia I Prababcia

:l:ONA s DZIECMI ! WNUJtA·
Ml, SIOSTRY nru: POZOŚTA
ŁA RODZINA

kondo-

MARIA

P.

LEON
więzień

ł

wiedzy. 11.~o Pol·
orkiestry radiowe.
11.59 syg.
nał czasu. 12.05 W\ad. 12.10 Lektury kształcą aud.
12.20 Zespoły
instrumentalne.
12.30 „W Jezioranach" '- odc.
13.00 Swiat wokół
nas. 13.2~ Muzyka anl(lelska. 14.00
Popołudnie Młodych.
16.0-0 Lektury
nastolatków „Rozmowy nocą" - odc.
16.10 Katalog polskich pianistów jazzowych aud.
16.30 Widnokrąg.
17 oo· Wiad. 17.05 Muzyka baletowa atid. 18.00 Słownik Higieny
Psychicznej. 18.20 Muzycz.ne hobby pioserfka włoska - aud. 18.40 studio ekspertów. 19.30 Wiad.
19.35
Chwila muzvkl. 19.40 Język nl~mlec
l<l (22). 19.S5 NURT.
20 .15 Cltwila
muzyki. 22.00 Album o!ytow y
aucl. 22.50 S tanisław Szenie .,Brata·
nek ostatniego króla". 23.00 Muzykoterapia . 23.30 w Opin\! UCZOTI?fC~:
„Po Kongresie
Nauk!! Polskiej .
23.50 Wiad. 23.55 Kalendarz radwwy.
skie

ANDRZEJ
MORGAS

na cmentarzu katolickim n.:i Do·
łach.

S.

PROGRAM IT
11.0V Horyzonty

zmarł, w wieku 49 lat, na~z naj·
ukochańszy Syn, Mąż I Tatul

Uroczystości pogrzebowe n<lh,da
się dnia 11 marca br. o gouz. 14

dzluś

str~czyc l elce".

głębokim żalem zawiadamia·
że w dnlu 7 marea 198G r.

Z
;ny,

RODZICE,
BRAT I
my,

PBOGllAM ID

11.00
Jur la.t osi~rA\fflątych.
11.30 .,S'Llachetin• zdrowie" aud.
11. 40 Gwiazda tygodnia. 11.llO Mus taj
Karim „Ba.r dzo długie ddeciństwo"
(27). 12.00 Serwi.11 Trójki. 12.05 W to·
nacJi Trójki. 13.00 DugenluM Dt:bski
•. Ludzie z tamtej strony świata" odc. 2. 13.10 Powtórka :i: rozrywki.
H OO Dzieła Instrumentalne.
15.00
Serwis Trójki.
1'.i.05 Przypominamy
ze•pół
Amon. 15.40 Aud. Literacka
,.Na Ziemi - planecie ludzi". 16.00
Zapraszamy do Trójki. 19.00
„Wi·
nlen I ma" aud.
19.30 Troch~
swingu, 19.50 Mustaj Karim „Bardzo
dlugie dzieciństwo". 20.00 Caly ten
rock: Cockney Rejects - aud. 20.45
Warsztaty muzyczne. :u.oo Mistrzowie
francuskiego ba.roku aud.
21,45
Ksiątka tygodnia: •. Demony" Heimito von Doderera aud.
22.05
Inr. sprut.
22.15 SladAm\ ja.nowych
lege.nd ·- aud. 22.ł5 Posłuchać warto.
23 .00 Zapraszamy do Trójki.
23.50 Herman
Broch .,Ballada
o

PROGRAM Il
Zawsze po jedena..tej.
11.10
Muzyezny non stop. 12.00 Pol~cy la.
ureaci Międzynarodowych
Konkursów Muzycznych: J. Stępień · - ml!zzoi;ppran. Vl.25 Chick Corea lat 70-tvch:
Hymn to seventh galaxy".
13°00 Wl~d. 13.05 Serwis informacyjny (Ł). 13.10 ,Kraj, którel{o nie miałam monolog Evy Rubinstein" aud. Małgorzaty Sł<>mkowsklej. (Ł).
13.20 Pieśni polne
oraz portrety
twórców lud. 13.30 All:)\1m operowy:
z tworczosci XX Wieku. 14.00 Przeboje sprzed lat. 15.00 Isadora Dun.
can : „Moje tycie". 15.10 Koncert n.a
bis: Helena Vondraclrnva na fest1·
walu „Bratysławska Lira 1986". 16.00
Dzieła, style,
epokł.
16.50 L. M.
Mleczyn: ,,Ostatnia sprawa lnsp~k
tora Ima!'. 17.00 Wiad. 11.05 Rozw1ą·
zan!e zagadki muzycznej (L). 17 .10
Aktualności dnia (Ł). 17 .30 Czy słu
chamy muzyki współczesnej - cz. I
(Ł). 17 .50 Pejzaże"
aud. B, Szurr.ota
(Ł)
18.10 Czy słuchamy
muzyki
współczesnej
cż.
Il
(L),
18.30
Nowości płytowe. 19.30 Wieczór
.w
filharmonii. 20.30. W1ad. 20.35 Wieczorne refleksje
20.40 c.d. knncertl.!
Ork PR I TV. 21,45-1.00
Wieczór
llteraako_muzyczny. 21.46 Teatr PR:
.,Nigdy nie miałam domu" - słuch.

PAWLAK

WNUCZKA z MĘ·
I PRAWNUCZEK

atueh;&jmy r•em. 23.0I
A.
Krawaziuk: •• N•l"an".
23.2'.I Muzyka
n81!11YC·h CZIU!ÓW. M.ot Głosy, 1.nstrume.nty, nalrtr<>J•.

•.11

1•1.00

w

P.

wielorakich zastosowań
auta np.
kontener,
samochód turystyczny, sanitaT'ka itp •
Pojazd ten nie ma na razie nazwy. Będzie
produkowany, w miejsce stopniowo likwidowanej „Nysy". Wielkość produkcji, którą w całoś
ci przejmie FSD w Nysie, będzie uzależniona
od zapotri.ebowania rynku.
Za kilka dni w FSO przewidywana jest pragowa premiera tego samochodu. Będzie okazja
do pokazania czytelnikom jego zdjęć oraz podania paru ~zczegółów technicznych.
(peR)
chłodnia,

'WciorĘJj zgloszenle

EUGENIUSZ

pogrzeb odbędzie się dnia 12
marca br. (środa) o godz. t2.SO z
kaplicy św. Wojciecha - Kurcza·
kl, o czym zawiadamiają w smutku:
ŻEM

ZA KILKA DNI PREMIERA

DOMŻALSKA.

• domu

CORKA,

ł

zmarł

pod wdrydarzt!>m, gdz.ie wy'konano
diwa wykO<))y, Pozwoliły Ollle r6wnleż stwierdzić. ż.e pod f.wndamentam! zachodniej
części klasztoru
zmajdują się Lnne mł,pdsze. Co
na nich stalo? :.... Jes,zc.z.e n.je wiadomo. Lnnym miejscem badafl jest
półinoono-<zachodalie skrzydło
iklasztoru, gdzie badano nst.niejącą do
lat cLwudziestych przyporę.
Jej
fu nk<'ją było
naJ•priLwdopodobniej
zapobiega.nie rozd1odzeniu sie murów kościoła, Po przeprowatdze.niu
badań, być mo-że l ta część zespolu, z.nów pojawi !ll!ę i będzie dalej wspomagać XIII-owiecz.ny koś
(INFORMACJA WŁASNA)
cióle<k. W młejscu, gdz.ie istniala
W;vkorzystując m. in. elementy „Poloneza" okiedyś przypora
kościel111a, mur.\·
są
za.głębione jedynie 30--40 cm pracowano i wykonano w Ośrodku Badawczow ziemię i o.parte
bet..pośrednio Rozwojowym w
Falenicy 'k. Warszawy nowy
o wapienną skalę.
samochód typu pick-up. Będzie to półciężarów
W tym roku łódlLCy archeologo- ka o ładowności 1000 kg.
wie przystąpią do o<l.g.ruzowywanla
Do zbudowani.a tego wozu wykorzystano kawirydarza i części po1udtniowej o- binę samochodu „Polonez-coupe", (dwudrzwiopactwa. Koniec badań zależeć bę
dzie od tego, co zostanie zma lezio- wy), zmieniono ramę i wzmocniono tylny most.
Wykonana z metalowych ksztaltowników skrzyne pod ziemią.
nia towarowa może być bazą wyjśclo\\'ą
do
(ma .n

11.00

!POZIOJ\10: Cytat, sałata, Aragon, potok, Tartn, tombak,
afera,
tatarak, torbiel
cap. witamina, atrakcja, lak, taraban,
eskadra,
ajent, obrzęd, wiatr, struna, amant.
PIONOWO: Czaprak, tantiema, traktat, tarant. Santor. marmur, roba·
kl,
to" ot, aga wa,
Alina.
okres.
beksa,
Loara,
cal,
pak,
apelacja, rabata, bizmut. nadwaga. eternit,
Nagrodę w postaci talonu 500 zł wylosował Eugeniusz PAWLIK, OpoC"Ztlo, ul. Kopernika 17/29 - odbiór nagrody w SDH „Central" w Łodzi
(pokój 801 - VIII piętro).
Z DNIA 1 MARCA Bl\.
POZIOMO: Kra•, stal, Akra, Tot, Rega, odma, ręka, mąka, aria. kit,
listwa, apatia, kolarz, kwarta, akr, aura, kora, Arno, wrak,
Kuba,
Rea, dama, kra, tur.
PIONOWO: Karmel, krok, rada, atarka, •trata, arka,
Lear, kabała,
sól, w•r, paw, to:r, klamka, zapora, krawat, aparat,
rab,
arak,
kadr, Oka.
Nagrody ksiątkowe wylosowali: Joanna BĄKOWSKA, Piotrków ul. Belzaeka bł , 17/17, Kinga LATARSKA, Lódź, ul. Plena ł /2, Kazimier~ ~u
DUŁ, Żyrardów, ul. Srodkowa 29/22, Józef NOGALA w. Borek Lipmsk1 Rossoszyca, Alicja ROSENAU Osiek, n/Notecią, ul. Piękna 7, Iren" LELONKIEWICZ, Skierniewice, ul, Kwiatowa U. Odbiór nagród w sekretarlaci-' naszej redakcji.
(A. W.)
Dnia 6 marea 1988 r„ w 'IVleku
lat 80 zmarła

n~ wl!ll'yd•m.a ~ewt0ętrz.my dziedzi·ni~).
Wspomniamy
katllał
zmalezi01110

okre4la.1\e przes fachowców
mianem C-II, a
więc takle, które pozwalają w przyszłości n•
podjęcie szczegółowych poszukiwań. Jak nara•
zie, ustalono, żę zasoby węgla brunatnego WY•
noszą około 500 mln ton i są przykryte warstwą
ziemi, w której znajdują się iły trzeciorzędo1\"e w Ilości 88 mln metrów sześciennych. Tzw,
mląszność złoża węgla została określona za po•
mocą jednęgo odwiertu na głębokość 46 m.
W przyszłości, po wyczerpaniu się zasobó'v
Bełchatowa i Szczercowa, złoże złoczewskie bę·
dzie najprawdopodobniej bazą surowcową dla
ulokowanych tam kopalni.
(ma.j)

S.

•

ł

ZOFIA ROGOWS·KA
Pogrzeb odbędzie 1lę dnia l i marca. br. (Aroda) o godz. U.JO
kapllcy cmentarza rzym.-kat, przy ul. Ogrodowej, o czym powiadamia pogrątona w b6lu

i

a

marca 1986 r., w w!eod nas na za-

odeszła

~- ł

P.

ZOFIA
SUCHECKA

P.

ł'RENA

z domu CELANOWSKA.

WANDACHQWICZ
, Wyprowadzenie
drogich nam
7,\\lok nastąpi w dniu 12 m11.rca
1386 roku o J;odz. 13.30 z kościQła
św. Józefa przy ul. F:trnej
na
cmentarz miejscowy w Rudzie.

P.

W dniu
ku lat 79
wsze

CORKA, SYN. SYNOWA, ZIĘC,
WNUKI. PRAWNUCZKA I PO·
ZOSTAŁA RODZINA

Pogrzeb odb,dzle się dni,1 12
marca br. (śrnda) o godz. 14 z ka11llcy cmentarza św Rocha na
Raclogo$zczu, o czym powiad ami~
ją pogrą żeni w glęboklm smutku:
CORKA, SYN, SIOSTRA SYNOWA,
zu;c, WNUCZKI,
WNUK, PRAWNUCZEK
Prosimy o nlesklad3nle kondo·
lencJl.

aonZINA

S.

ł

P.

t P.
ZYGMUNT
JAGUCZAl\ISKI

ROMAN
RATAJ
EMERYT MPK.
Pogrzeb odbędzie sle dnia 11
marca br. o i;:odz. 14.30 na CtnĘn
tarzu Zarzew, o czv1n uwiadamia
pogrątona w, smutku
RODZINA
Prosimy o
lencji.

zmarł

S.

nieskładanie

kondo-

nieskładanie

Prosimy tt
,.

:.~:------------------z gł,boklm talem zawiadamiamy, te w 4niu I marca 1989 r.

po

długiej

I

ciętkiej

I Dziadek

ŻONA,

DZIECI I RODZINA

chorobie

smarł

nas:1 ukochany

~t.

Ojciec

•. ł '·
emerytowany

urzędnik

•I•

PKP.

Pogrzeb o4będzle
dnia 12 marca br.
z kapUey cmentarza przy ul. Szczeclftsk!ej,
pogrąteni w głębokim 1mutku:
~ONA,

Prosimy o

(środa)
11 czym

11 1ods.

tł.30

zawia4amlają

CORK.A, ZIĘC, WNUK l POZOSTAŁA RODZINA

nieskładanie

kondolencji,

Z głębokim talem zawiadamia·
my. te w dniu ł marca 1986 r.
1.marł nagle, w wieku 12 lat, nasz
najukochańny M11t I Ojciec

I.

ł

P.

Z
my.

talem zawiadJ.m\a8 marca 1986 roku
ukochany M:\t. Oj·
ciec, Syn i Brat

głębokim
że dnia
zmarł
nasz

;

JOZEF
MIEDZl"'SKI

KONRAD HAUSCiR

ur. w Wllrue w 1908 r.
pogrzeb . odbędzie sle dnfa. 12
marca br. o godz. 13 x k•pllcv
cmentarza ~w. Rocha na Radego.
szczu.

kondolencji.

KRAWIEC
Pogrzeb odbędzie się dnia 12
marca br. o godz. U.30 (śroial
•u cmentarzu komunalnym na
Zarzewie.
:l:ONA. l!IYN, JlODZINA

s.

ł '·

HENRYK
SZREJTER
Pogrzeb odbedzle &ię dnin 12
marca br. (środa) o godz. u z
kaplicy Cmentarza Komun.1inPę"
na Dołach. o CZYlll zawiadamiaia
pogrążeni w smutku:
ŻONA,

SYN. ROTIZJC'E
l BRACIA

-~

o pierwsze - s życiorysu inżyniera Marka Czapnika trzeba by pew~łe wykre§lłć zbęd
ny ·mit, który - nie wiedzieć czemu - funkcjonuje,
dodając mu jakoby splendoru
Nie · ukrył swojego dyplomu angażując się w ,,Polmerłno"
jako nastawiacz maszyn,
. nłe widział tylko powodu żeby kolegom - co botnikom świecić nim przed oczyma. Po drugie, Inaynłer Marek Czapnik nie widzi też związku między swoją decyzją o zapisaniu
się
do PZPR (teraz jest jeszcze fl:andydatem), a obiecującą już w tej chwili karierą zawodową.
Po trzecie„. Po trzecie, Inżynier Marek Czapnik do końca naszej rozmowY nie wyzbył się
wątpliwości, czy w ogóle była ona potrzebna a Ja do końca nie wiem: więcej w tym akromnoścl, czy więcej ostrożności?.„

może,

Umówwliśmy

się

na

wykr.zystywany, ale to jiuł temat na illllle OP<>Wi.adllllliie .••
.•.Dla.czego wstąpiłem do parbli? .„ Na pewno nde jestem typem
cniałacza
polityezmego,
działacz.a w ogóle.
W c:z,asie
studiów na.leżałem do SZ.SP
i
byłem
w sumie tylko sz&egowym człOl!lkiem.
To chyba
także sPTa.wa temperamentu i
charakter.u. Poza tym, co
to
znaczy być d~ałac.zem? Za takiego uwaea się często kogoś.
kogo zawsize widać i słychać.
A ja osobiście jestem nastawiony sceptycznie do tych, których
~ws.ze widać i słychać.
No
więc, dlaczego? ...

rozmowę
młody

człowiek wstępuje dziś do partiJ.
Ponieważ
jednak młody

człowiek żyje

- w tej c~will
przynajIThiliej gł6wnie tym,
się w czesalni przy
ul. Wróblewskiego, nie da się

co dzieje

pominąć wątku
z.awodow~go.
Więc _ dla porządku, najpierw o

pracy:
••.Naprawdę n~e ukrywałem
dyplomu ukończen.ia polite<:hniki i nie mam pojęcia skąd
ta cała historia.
Zwyczajnie,
w:z.łąłem pracę, jaiką mi zaproPOnowa.no. Nastawi.ac.zero
ma;zyin , a i ślusarzem p.rzy tym,
10.o;tałem we wneśntu 1982 roku. Zaraz potem było 12 mie~:ElcY wojska,
a po powrocie
- do te.i samej roboty. Póź
n'.ej byłem mistrzem, a teraz
- od lutego - awainsowałem
zdecydowanie. Jestem kierow·niKiem
czesalni numer
dwa.
E'aktycznie, kariera dosyć szybka i zaskakująca. Pewnie dlatego oprócz przyjaciół Jest także sporo niechęilnych mi. A tego, że byłem na.jpierw nas~a
wiaczem i ślusarzem - nie zalu.' ę. Znam m~zyny ~d śr°':3-- 1
ka. wiem co 1nę w mch moze
zepsuć a co najszybciej zużyć;
nie tak
ła·tv.-o „wpuścić mnię
w maliny".
Jest oczywiścle
kwestia zasadnicza: c::zy w P<>l·
sce Lnży~ier, kt6rego wykształ;
cenie tyle kosztuje nie po~~i7
nien być od raz.u sen.sowmeJ

łac e

.„Moja matka, od 36 lat nauczycielka, mawia, że bezpartyjni bywają czasem bardziej
partyjni od parlyjlllych.
Nie
odnosi tego do siebie, ale ja.. iak
właśnie o niej myślę. Nie należy
do partii, lecz nie ma wątpliwoś
ci co d<>idei, które ta. partia uważa za swoje. Nie ukrywam. że
moje poglądy kształtowały się
pod jej WY'faŹl!lyiń wpływem.
Ja Fątpliwości co do idei także nie mam. Więc pewnie dlatego, podjąłem decyzję. Mówiąc

jej

sztandarowymi
ideami.
zaś
nie będę, bo
musi być od razi.
„trybunem ludu". To nie tak
Formy i skala aktywności mo
gą być przecież rozmaite. Je
śli w moim środowisku na ce
dzień prezentuję określone poglądy, chcę i staram sdę bronić określonych racji, przeko·
nuję inna sprawa, na
il•
skuteczmle do określonego
sposobu widzenia Tzeczywistoścl
(a nie o zebraniach tu· mowa
tylko o tych krótkich,
gorą·
cych czasem dyskusjach przy
robocie, w korytarzu, w palarni.„), t.o czy nie jest to for.
ma aktywności dająca mi prawo przynaleŻiności ·do partłi? .„
•.. Jeśli ktoś ml w pracy mó
wi, że czegoś nie da się zrobić, to zwyczajnie nie wierzę
Nie ma takiej rzeczy,
której
ludzie nie potrafią zrobić! Cuisem wymaga to tylko czego~
ponad to, co wynika z prostych obowiązików. Więc jesli
ktoś mówi mi, że jesteśmy na
dnie, że sytuacja jest beznadziejna, że nie widać żad:ny~b
perspektyw - t o także
'"lie
wierzę.
Może
dlatego, że. ie
stem młody i mnie „jeszcze się
chce", a może dlatego, że mam
dwoje
małych dzieci i
mus z ę pragnąć, żeby im było kiedyś lepiej. Nie wiem...
Jestem
w każdym razie przekona.ny, że
może być i będzie iuaczej. I taka prosta kalkulacja: skoro siłą
polityczną
decydującą i zdolną
sprawlć owo
,,lepiej i inaczej"
jest partia i skoro tak wiele zależy od należących do niej
ludzi, to ja także powinienem się
w niej znaleźć. Dlatego powiedżiałem tak.
Zainotował: JAN BRZÓZKA
działaczem
nie każdy

zd

dokładniej: gdy mi za.proponowano wstąpienie do partii
octpow.iedzia!em: )ak".
•. .Bo moi.na by cał!l sprawę
postSJWdć ia:laczej: nie dlaczego
tak,, a . dlaczego nie. DLaczego - nie, jeśli zg~a.m s·ię
z tym, co P84'tia uważa
za
swoje naczelne cele, jeśli sympaity:z,uję z n:iml. Dlaczego
nie, na.wet jeśli mam wątpli-·
wo&ci co do sposobu Ich reali.zowam.ia
i jeśli - jaik każ
demu - tysiąc rzeczy mi się
nie podoba. Według mnie, o to
by wliaśnie ll!Zło, żeby w partii znaleźli się a.utentycml sympatycy idei. A że nde za.wsze

o

t.raktuję

spr111Wę m!nimalis·tyoz.nie: chCtl należeć do
partii gdyż identyflikuję się :t

P

o tym, jak i dlaczego

że

'

I nie :ze w.s:zystkim bę-dą jednomyślm.i, to chyba ba.rdzo dob.rze. Niech się na.wet kłócą...
To może być tw6iw.e„.
...Tak, oczywiście wiem,
u!
partia to nie klub fainów ! torum dy11kusyj.ne, że przy.należ
ność do n:iej, to 'Przede wszystkim obowią:dki 1 odpowiedz.La.lność. że ode mnie wymagać się
ter~ będzie l!llerzej pojmowaJ11ej
aktyw.n.ości. Po tym co powie-

---------------·- - - - - - - - - -·- - - - działem

wcześnie],

wyglądać
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15 marca rozpoczynają się zapisy do szkół ponadpodstawowych; będą
one prowadzone przez dwa miesiące. ·Kandydatów do wszystkich szklł
kończących się maturą a więc liceów ogólnokształcących, techmków
i liceów zawodowych - obowiązują egzaminy wstępne, których prze·prowadzenie przewidziano na 18 i 19 czerwca.

O przyjęciu do wię'kszooci
zasadn!czycb
azkół zawodowych tradycyjnie
decydować
będzie kolejność na liście z.głoszeń, a także
oceny na świadectwie
ukończenia szkoły
podstawowej. W niektórych szkołach

k.!ch miejsc w szkołach ~adpodstaw<>wych.
Jest to :macznie więcej od średniej· krajowej wynoszącej około 19 proc. Ale Łódż to
miasto akademickie. trzeba zatem przygotowywać kandydatów do stltół wyższych.

przy du:żej l!cz.bie kandydatbw - rady 'Peda.gogiczne mogą wprowadzić sprawdzian 1 '
o!aeślonych nrzedmiotów.
Obecn.j ó~~k,lasi~ci ~ . roc;znik . s~zególny, , .~ _:~
kończący ·reformę . p.rogram<>wĄ· w · ·sżlko!lfc.ll
l)Odstawowych i roz.po.czynający ją w szikołach ponadpodstawowych. Jak wypadną n1
e.gzaaninach wstępnych tegoroczni kandydaci do szkół średnich? Czy okażą się mąd
rzejsi, lepiej -przygotowani
i dojrzalsi od
awoi«h -poprzedników?· ZobaC'Lymy.„
Tymczasem zobaczmy
3ak przedstawiaia.
s:ę propozycje dalszej edukacji
dla IL~
tegoroczm~h
potencjalnych
absolwentow·
„podstawbwe'lt" w województwie
łódzkim.
ł_,ącznie w liceach, technikach
! zasadniczych szkołach zawodowych przygotowano
13.300 miejsc. możliwości wyboru są więc
duże.

Limity 'Przyję~ do li.cepw ogólnokSLtałcą
t-ych utrzymane zostały na poziomie ubiegłorocznym. Łódzltie ogólniaki zarezerwowały dla
pierwszoklasistów
łącznie 3.2.30
miejsc, co stanowi około 24.3 proc. wszyst-

0

ł
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się

zbytnią

str~µra.
naboru do
ponad~tawowych '- głównie zawo-

Odpowiada potrzebom kadrowym
łódzkiej goopodarki?
Na trzy branże naipilniej ootrzebująice fachowców - budowlaną, włókienniczą i odzieżową przypada
w szkołach zawodowych łącznie
około 30
proc. limitów -przyjęć (mniej więcej i;>o 10
proe. na każdą specjalno&ć). To bardzo mało.

ucz

1
•

Podobnie wię.c jak w poprzednich latacli,
nie ,,:z,grano" struktury kształcenia za wodowego z potrzebami łód2Jkiego rynku pracy.
Wydaje się jednak, że skoro możliwe było
zwiększenie naboru do szkół
pielęgniars
k!ch. by zapew·nić dostatelk kadr d1a wzn<>S?:onego właśnie Pomnika-Szpitala Centrum
Zdrowia Matki-Po1ki. · można by wreszcie
pomyśleć i o innych gałeziach gospodarki
innych branżach. Tylko kito ma to zrobić?
(n)

wszystkie wyb.rały rz~y naturalnie llllłodzone mleko i owoce.
Między naukowcami nie ma pełnej zgody co do
sposobu, w jaki człowiek odczuwa sł-0dycz. Najp0puJ.arniejs.za teoria mówi,
że kubki &makowe
jęzY'ka wyposażone są w ,,receptory słodyezy", których stiruiktura pasuje jak ulał do struktury chemicznej cllikru. Nerwy przekazują sygnał do mózgu, który ocenia charakter bodźców - czy są one
illltensywn.e czy łagodne oraz czy są połączone z
hnnymi sygnałami, daiwanymi nrze-z potrawy kwaś
ne.
Najważniejsze pytanie bt-uni: jaki•
niebezpieczeństwo czyha w cukieirnicy?
Niektórzy uczeni
uważają, że cukier wywołuje pewne reakcje alergiczne, dające poaątek poważnym zaburzeniom
umysłowym. Nie ma jednak
na to bezpośrednich
dowodów: Nie ma też żadnych wątpliwości, że cukier powod.uje próchnicę zębów. Współd.ziała on ,w
jami e ustnej z balkteria.mi. wytwarzając kwasy
';-tóre n iszczą szkliwo I powodrują
powstawanie
dziur. Mimo, że dodawanie do wody tluorru znacz-

y

nie zmnieisza zasięg próchnicy, Ame-ryka ńskie Stowarzyszenie Dentystów radzi rodzicom, aby ogra.
niczali do absolutnego minimum podawanie dzieciom produktów zawiera.jących cukier. Podkreśla
się przy tym. że słodycze -pozostające dłużej w
ustach (czekolada. cukierki) są bardziej
niebezpieczne niź prze!yka·ne szybko słod'kie
napoje
Dentyści doradzają. aby lak najszybciej umyć zę
by po każdym posillku tawienjącym
większą
ilość C·u kru
Cukier może być niebezpieczny dla chorych na
cukrzycę, choć coraz powszechniejsze jest przekonanie, że jego nadmierne spożycie nie powoduje
powstania tej choroby Trwają obecnie badania
i choć wyniki ·nie są jeszcze pełne, moż.r1a stwierdzić. że dla cukrzyków bezpiec:z,niejs:;ym cuikntn
od sacharozy iest fruktoza.
(Dokoiiczenie w numerze jutnejszym)
Wg „Newsweek<t"
tłum. I opr. (j~IJ)

Naipopularnieisza
seria
Na pytanie, jaka seria popularnonaukowa w świecie liczy 2.500
tomów,
obejmujących
łącznie
256.000 strO'll i przetłumaczona została na 38 języków oraz wydrukowana w łącznym nakładzie ponad 60. mln egzemplarzy, wydawcy francuscy odpowiedzą: „Jest
to zbiór „Co ·wiem? 11 • Wydawana

jest ona już ponad łO lat. Pierwsze książki z tej serii, ukaza.
ly się w 1941 roku w okupowanym Paryiu. Dziś są one biblio-

graficzną

rzadkością.

Kiedy inicjator tego wydawnictwa Paul Angoulvant wystąpił z
projektem nowej serii encyklopedycznej. jego plany były dość
skromne. Trudno zresztą było liczyć na poważniejsze
przedsię
wzięcia w warunkach faszysto" skicj cenzury. Pierwsze trzy książ
ki zbioru „co wiem1" poświęco
ne · były wyłącznie naukom przy- rodni czym, takim jak biologia. fizyka i chemia. Początek został jednak zrobiony. Dziś praktycznie
nikt we Francji nie wyobraża sobie kulturalnego życia bez tej informacyjnej publlkacji. Uczniowie
najróżniejszych klas wykorzystują
książki z serii „Co wiem1" w
przygotowaniach do egzaminów, a
wykładowcy sięgają do zbioru, aby
na wystarczająco fachowym po·
ziomie przeprowadzić zajęcia na
taicie np. tematy: „Cywilizacja afrykańska'', „Fizyka jądrowa", czy
nawet„. „Rugby - sport odważ
nych" .

Zakres tematyczny t fachowość
podejmowanych w książkach tematów wymagały od wydawnictwa
zaangażowania najbardziej
znanych I popularnych naukowców,
pisarzy,
artystów.
historyków.
Wi elu z nieb traktuje jako zaszczyt przygotowanie materiałów
do serii „co Wiem1".
Nagrodą
dla nieb jest powszechnie przyję
te w kraju przekonanie, ~e
po
przeczytaniu
książek serii „Co
wiem?''. można
bez
fałszywej
skromności
twlerdzlE1
„Wiem
wszystko!".

nawiązuje :taś

elietonista „POLITYKI" (!ll.r 10), KTT,
do zakończonego w ub. tygodniu XXVII Zjazdu KPZR
i pi~e tak:

„Myślę, ie uważna. lektura referatu
Micbaila Gorbaczowa
jest ważnym obowiązkiem umysłowym współczesnego człowie
ka, zwłaszcza w Polsce. Powinna ona dać do myślenia tym,
którzy skłonni są do -egocentryzmu narodowego, graniozącell"o
ze ślepotą i którzy przez osiatnich sto lat nie zdołali zrozumieć, że żadna z ważnych Ttwl'stii polskich nie może zostać
rozwiązana w oderwaniu
od tego, co dzieje się w Rosji
i Związku Radzieckim. 'l'ak było w wiek.t1 XIX, XX, tak jest
teraz, na progu wieku XXI. Jest to u nas lekcja historii cią
gle niedostatecznie opanowana. Lektura tego referatu powinna
również dać do myślenia tym, którzy pomiędzy rzeczywistoś
cią socjalizmu a. naglącymi wyzwauiami współczesnego świata
skłonni są ustawiać barierę złożoną z dogmatów, fałszywie rozumianych pryncypiów, s betonu, którym forma. przesłania
świat rzeczywisty".

bie WYJX>WJedzi dotykajll
nairodowych
kompleksów
i dlatego - jaik sądizę - zasługują na przeczytanie
) ! zastanowienie. Oczywiście niepoprawnych, którzy
(
.
święcie wie•rzą w to, że Polska jest pę-pkiem śwdata,
n·ie przekonają. Ale to już iJlJ!la sp.rawa.

A tera.z d1a odmiainy wypowiedzi dwóch pań, które raCZ!'!j
nie wybiegają w historię, a trzymają się mocno współczes
ności.

Agnieszka Wróblewska w

„PRZEGLĄDZIE

(nr 9) przed Dniem Kobiet napisała:

TECHJ'li"'ICZNYM"

„Jeślibym mog-ła wyrazić tyczenie, to zamiast podarku, który jest nie wiadomo za co, chciała.bym doczekać nieco nowoczesności przynajmniej w oficjalnym nazewnictwie. żeby przestało się mówić o kwestii kobiecej, kiedy chodzi o za.opatrze-

· Rekolekcje
z historii

populll!rnością.

W 'akim stopniu

azk8!

bę

F

Zasadnicze szkoły zawodowe przygotowały
obecnie 1.010 miejsc, czyli mniej więcej tyle co w poprzednim roku. Najmniej, bo około 600, przypada na licea zawodowe, nie

dowych -

•

„Niektóny historycy pisząc dzieje minionych wieków wyzapomina.ii o mniejszościach etnicznych dawnej Rzeo"ypospolitej. Inni skłonni byliby woto\vać za tezą o czysto polskiej genezie całej naszej kultury. Tezą śmiesznie brzmiącą
w kraju, gdzie nawet do narodowej kuchni wchodzi barszcz
ukraiński, kołduny po litewsku I karp po żydowsku. Prz;ypominanie o pawiu i papudze może być również przechyleniem
wahadła w drugą stronę nieco nerwicową reakcją na próby dostrzegania rzekomego prymatu Polaików we wszystkieh
. dziedzinach cywilizacji. Swoistą ripostą na owe wzmianki
o całych zastępach spolonizowanych Niemców i Żydów, którzy
współuczestniczyli w tworzeniu naszej kultury dwu ostatnich
stuleci, jest śmieszna próba rewindykacji dla polskości, ze
względu na pochodzenie, Vernego I Fahrenheita, Leibniza I Dostojewskiego. A przecież trzeba zachowali umiar we wszystkim, bo wtenczas nasi sąsiedzi zaczną ze swych podręczników
wypędzać wzmianki o oddziaływaniu polskiej kultury". ·
dają sję

nych regionach kraju. Jak się jednak wydaje, mOO;na by nieco og•raniczyć
limity
przyjęć do liceów
ogólnokształcących, na
korzyść techników ł l'ÓWnorzęd.nych szkół
zawod<J1Wych, dających oprócz ma.tury także
konikret'?ly zawód.

cieszące

W porównaniu z -rokiem ubiegłym wzrosła liczba mirjsc w technikach i szkołach
równorzę~nych z 2 340 · do 2.520, co stanowi 18,9 proc. ogółu miejsc w szkołach
ponadpodstawowych, przy średniej krajo. wej 11,2 proc.

Nasz nienasycony apetyt na sł<>dy>eu p()!Woduje
µroblemy zdrowotne Powstają pytania
,__ czy cuikier jest bezpieczny?, Cz:v jego ,substyt.uty są bez:p ieczne? Mimo ostrzeże:) leka.rzy i d i.etetyków, spoży c:~ cukru na świecie nie maleie;
wręcz przeciwnie rośnie. i to w zastraszają
cym tempie.
Człowiek neandertals~i objadał się tym, co było
s!od1kie i dawało się zerwać z drzeiwa. Naucz~
się, że to, co było goirzikie. powodowało choroby,
a często i śmierć. Ale obecn ie właśnie słodikie Pokarmy obwiniane są o na}gors.ze - niektórzy specjaliści od żywienia twierdzą na przykład, :że cukie.r powoduje wiele chorób - od oróchnicy i cukrzycy począwszy. Inni dodają, że substytuty cukru (różnego rodzaju słodziki) są jeszcze bardz ięj
n.iebezpieczne niż cukier poniew1;1ż mogą być prz.v.
czyną raka, us.zkod.zenia chromosomów i zahurzen
ne'.1rologicznych.
W ciągu ostatnicl1 dziesięciu lat w Stanach Zjedno:zonych spożycie cukru w przeliczeniu na ied11 ego mieszkańca wzrooło z 1:18,l funta (ponad 53
kg) do 126 8 funta (ok. 57 kg). Gdyby wliczyć do
tego wzrost spożycia poka·rmów
zawierający('b
s ~tuczne słodziki (z 6,1 fu.n.ta do 11.5,8 funła). okazałoby sie, że wzeciętny Amerykan!n.
zjada obec.r.'e ponad 5 kilogramów cuikru więcej rocznie nit
czvni! to 10 lat temu.
Z c'nPmicznego punktu widzenia. cukier posiads
~6i:~e formy. Zw y·kły,
uż.vwany codf.iennie. to
s·tcharoza. cukier rafinowany (oczyszczan\·) z bura~;:ów lub trzciny
Laktoza, tó natur&lriv cu•kier
?:iajdu.iący się w mleku. l\faltoza iest cukrem sło
dow~·m, a fruktoza cukier owocowy - .. słodzi"
o:voce i miód Wsa:ystkie te formy P<' sl".onsumowan!u przez człowieka. orze-rabiane sa '" ieszcze'
j-•den cukier - glukozę - który dosbrcza organizmowi energii..
Wydaje się, że człowiek jest taik. i.aoro~ramowany, iż słodycze lubi ju:i:
od urodzenia Podczas
pewnego doświadczenia
podawano niemowlętom
butelki nełne czysJ;eJ wody albo butelki z roztworami cukru w różnym st~żenlu. Wszystkie dziecl
zdecvdot\·anie wolały napoie słodkie.
Częst.o w
s'oiblach -przed karmiP.niem piersią
oodale się
n'.E>m0•„''1<"m <:>"lodzona wodę, abv w ten sposób
z~ch<>ci<'- ie do wypiela większej ilości ooka'l'lllu.
A "'1" rl>ieciom między szóstym v t'''~mnastvl'ł
!11''s'o··m żvcia dano Ćlo wyboru ró+„ pokarmy,
poważne

Warto tu podkreilić, te w województwie
łódzkim młodzież ma większe szanse ukoń
czenia pełnej szkoły średniej, aniżeli w in-

• najnowszych numerach tygod'llików dw1e 1'Ubl!kaeje
o przeszłości I terafniejszości. „PRZEGLĄD TYGODNIO·
WY" (nr 10) zamieścił fragment wypowiedzi prof. Janusza Tazbira na XVII SP-Otkaniach Zamkowych. J . Tai:l'JbiT MIWli~Ją•d dio znamego norwtldo.ws~i.egio okireślenda. P~
jak<> „pawia narodów i papugi" stwierdza m. !n.:

•
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współczesności

nie w \iralkł f miejsca w przedszkolach, bowiem są to sprawy
br~dó"'. I «>!>leki nad dzieómi, a nie !Prawy kobiet. Problemy
opiekuncze 1 wychowa\\lllze mają wymiar społeczny. Uprzejmil'
pros~ę- pami~tać, l!rzy ich poruszaniu, te dziecko ma d~oje
rodz1cow, dzieworodzt~o u lndzi nie występuje. Więc bardziej
P!awi~ło"'o będzi~ uzyw.ać terminu rodzicielstwo aniżeli mac1erzynstwo. Mówić o ulzeoiu doli rodziny, Die tylko małiki.
\l'.ie~ źe pa.nowłi; lubią kobietki słabe jak lelije, przy nich

czu.Ją . się bowiem Jak !wy.
Ale tyle rzeczy na świecie si(
zmien~ło, ~rodzy panowie, po co udawać, ze ten obszar pozo-

stał metk1.nęty? Lw.y. zmik~owały się z łelijami, wyszedł z tego
no~y . t"1_11or. BardzieJ racJona.lny i sympatyczny, Mnie przy-

naJmmeJ odpowiada.".

'.To ostatnie zdal!l.ie ~wae.ra bairdizo Istotne zastrzeżenie. Nie
w1adom.o, czy . WSZ;)'.stk1e P8:11ie zechcą zrezygnować z kuszą
cych wielu mę:z,czy:rm. powa-bow słabej lilijki...
a !lo Małgorza,ta Niepokulczycka,

posłanka na Sejm
i jednocześnie przewodnicząca Federacji Konsumentów
w wywiadzie z Tadeuszem Filipkowskim na łamach
) „ODRODZENIA" n.ie wdaje się w rozważania o róilnicy
płci, tyLlto mówi taJt:

Z

„Kon.sumenł. nigdy ,!l_le był u na~ rozpieszczany. A aby iść
w pr~od, ?alezy odeJso. od szablonow, np. odpowiedzialności
. mater_ialneJ. Trze~a tak.ze - w innych dziedzinach - porząd
kowac to, co .mozna. Nawet b~z inwes~ycji. Weźmy na przyk~ad oznaczanie, przechowywanie towarow, Nie obchodzi mnie,
kie.dy ~ostało w:i:produkowane masło, ważni.' jest, do kiedy ua•
daJe się do spozycla. I tylko ta data powinna znajdować się
!la opakowaniu; Tak powinno być z każdym artykułem spoz~WCZYJ?· Co p~eszkadza, by po~a.wać, w przypadku artykuło~ ,złozonyoh, I?h, skład czy sposob konserwowania. Chcę wiedz1ec, co mogę Jeśc, a co dla mnie jesł niewskazane! Dlaczego
nie mogę wiedzieć, jakie składniki tworzą cenę danego produktu? Dlaczego serwuje mi się szyfry: polską normę nr taki
a. taki, zamiast zwięzłych informacji oo z czego powstało i jakie ma cechy.
- Czy brak tu uregulowań ustawowych?
- Nie. W przepisy uzbrojeni jesteśmy dobrze. Nie 'POtneba
wielu nowych. Chodzi raczej o to, by istniejące już wdrażać
i stoso~ać., By n}e tolerować odstępstw od norm i wyjątków
od wyJątkow. Wowczas prawo nie będzie pozostawało na papierze".

'T

ak więc pnepisy są, tył~ że nie respektowane. Ale
dlaczego pozwala się je obchodzić? Częściowo próbuje
na t-0 pytanie odpowiedzieć Maciej Sabatowicz w kra.
ko.wskim „DZIENNIKU POLSKIM" (nr 43), pisząc
'> mewzruszonych przerostach ' administracji zwłaszcza gospodar'Zej, o działaniu .,na gwizdek" i o wszystkim, co przeszkadza
reformie gospodarczej. Oto jeden z fragmentów artylkułu:

„Innym zjawiskiem, pozornie pozytywnym, jest jedność kierowniczego kolektywu. Tylko w Idealnych przypadkach pełna

zgodność między dyrektorem, samorządem, związkami zawodoJ
wymi, organizacją partyjną jest godna pochwały. W niełatwych

realiach, w których

funkcjonują przedsiębiorstwa,

taka jedno-

litość wynikać może tylko z tego, że poszczególne elementy
struktury zarządzania nie realizują swych funkcjonalnych zadań. Jeżeli dyrektor posprzecza się, nawet ostro, z samorzą

dem czy związkami, to jest to zdrowszy objaw, niż jednolita
fasada. Zbyt często bowiem skrywa ona albo brak właściwej
atmosfery dyskusji w wyniku działalności szefa-zamordysty,
albo jest wyn'' iem lenistwa I marazmu tych, którzy z racji
pelnionych fnnkcji b.ien vmi by6 nie mogą".

A d'1a naszych
za „SZPII,KAMI"
„W Zbrojewsku
sprzed 3 tys. lat,
es~ct) c„m;ejsze od

prodlllcentów 21bawe"t talde oto doniesienie
(nr 10):

(woj.
wśród

częstochows:tiel
nich dziecięce

obecnych".

•

odkopano przedmioty
grzechotki. Podobno
T"
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WOJEW'óDZKIE PRZEDSIĘB'IORSTWO
DROG I MOSTOW
w ŁODZl 1 ul. WAPIENNA 15

.

~
!!

r

=
5
§
§

=

I ezatrudni natychmiast I
a
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kierownika działu socjalno-administracyjnego

prawnicze,
-miczne lub średnie ekonomiczne·,
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wykształcenie wyższe
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minimum 8-letni staż pracy, w tym 2 lato
no stanowisku kierowniczym lub samodzielnym w działalności socjalnej;
spcjalistę ds. zaopatrzenia
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wykształcenie średnie samochodowe:
minimum 3 lata stażu pracy plus prawo

jazdy zawodowe.

Bardzo korzystne warunki płacowe wg zakładowego 1ystemu wyn agrodzenia pracowników WPDi~ do omówienia w
dziale spraw pracowniczych codziennie w godz. 7.30-15.30
w Łod zi, uL Wapienna 15, pokój 107, tel. 51-04-14, 51-04-29,
31-04-33 wew. 27. Nie zatrudniamy pracowników po samo1383- k
wolnym porzuceniu pracy.
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ZAKŁADY CHEMICZNE „MORS"
SP-NIA INWALIDÓW
Łódź, ul. Telefoniczna 28

1ATRUDNIĄ

.PILNIE

INWALIDOW

I

ze schorzeniem upośledzenie umysłowe
w stopniu umiarkowanym

do produkcji zniczy nagrobkowych
nowania chemikaliów

konfekcjo·

oraz

palacza kotłowego z uprawnieniami do obsługi
kotłów parowych niskociśnieniowych - praca w
Łodzi, ul. Telefoniczna 28 - Stoki.
Bliższych informacji udziela dział kadr,
ul. Telefoniczna 28, telefon
Łódź,

~

'!."

78-24-30.
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1201-k

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

na nr telefonów
- W dniu 1 merca 1986 roku

W DYREKCJI BUDOWY OCZYSZCZALNl
śCIEKóW i WODOCIĄGU SULEJOW - ŁOD%
w ŁODZI, ul. NOWA 23,
nastąpiła zmiano numerów telefonów:

74-13-47
Dyrektor naczelny
74-17-92
Dyrektor ds. technicinych
74-28-88
Dyrektor ds. ekonomicznych
74-13-47
Sekretariat
Centrala tęlefoniczna:
74-67-60, 74-68~31, 74-69-02, 74-69-73,
74-66-89.
1480-k
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SPOŁDZIELNIA PRACY ,,CZYSTOść"
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ZATRU DNI

-

w ŁODZI, ul. URZĘDNICZA 36

.
zastępcę głównego księgowego,
8 dwie samodzielne księgowe.
Warunki pracy i płacy do omówienia w dziale
kadr, tel. 55-33-10, 47-91-73. Nie przyjmuje się
osób po samowolnym porzuceniu procy. • 1327-k

e

§
!§

--ie~

=
5
=

S

-

iii111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u11111111111mu111111111ii

Nowo powstałe

I

DZIELNICOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
REMONTOWE BUDVNKOW MIESZKALNYCH
z tymczasową siedzibą

w ŁODZI, ul. WYDAWNICZA 1

8
•

e
e

zatrudni zaraz wysoko kwalifikowanych
robotników w zawodach:

dekarz-blacharz,
malarz,
murarz-tynkarz,
zdun,

cieśla.
Oferta bardzo atrakcyjne. Wcirunki do omówienia na mle1scu. Przyjdź. Spytai we wtorki, czwarki i piątki w godz. 9-12. P.Hedsiębiorstwo nie
zatrudnia po samowolnym porzuceniu procy.

1385-k

10S w eałości
lub na części 1-przede.m,
tel. 43..85 -67 \'<> 16.
6658 '
„SYR~ 105" (1978) sprzedam. Piotrków Tryb<una.l.!ki, tel. 278-25,
ODSTĄPIĘ działki! - L1.6686 g
11iewniki. T•l. 78-52- 01.
~PRZEDAM uimochód cię
6674 '
przerobiony 7
żarowy,
DZIALKE; rekTeacyjną autobu1m „Jelcz". Tel.
kupi•· Oferty 19652 Biu78-57-57.
ro Ogłoszeń, S ienkiewi·
19558 t
cza 3/ 5.
DOM piętrowy z wygo- SPRZEDAM „Skodę" 105
m. 4.
38
Liściasta
(1972).
dami orai pomiuzcze19671 g
nla wunta.towe •ooo m
'!)lac. K11.werów - 1prze- SPRZEDAM „125rp" z 1il·
,,Mirafiori",
nikiem
dal!l1.. Tel. 84-70.09.
„Wartbwrga 353". Ła
19809 I
fiewnlcka 95/13.
6lils·ar.sko·
W AMZTAT
19619 g
mechaniczny, wypoużO
ny wyd~iertaw i ę lub OPONY nowe do „Syreny" 11przedam. Morcin11pnedam. Teol. 84-70-09.
ka 2/ 53 Zarzew.
19608 g
19589 g
warsztatu sa·
POŁOWĘ
mochodowego - sp.rze- SYRENA - po W.f paclku
•przed.am zami en.ę Pa·
d&m. Oferty 19600 Biubian ice, Śnia.deck1ego 2.
ro 01łoszeń, Sienkiewi19585 g
cza 3/5.
ZASTAWA llOOp (!977).
SEGMENT w budowie po wyp&dku z przyznakUJPię. Oferty 19679 Biun ym nadwoziem sprzl?'
ro Ogłoszeń, Sienkiewidam. . Miedziana 22/20,
cza 3/5.
godz. 17-19.
PILNIE sprzedam gospo·
19584 g
darstwo rolne 4,31 ha
wraz z budynkami : c i ą SPRZEDAM „Syrenę 105".
Zgiek.
52
A
Jedlicze
lub
C-360
gnik
rza.
Ku·
Chr zęst,
Mf-25~.
19691 g
drowice 26, gm. Pabia.,SKODJ!; 1058" (1984) nice.
Bełchatów,
11iprzedam.
19707 '
tel. 269-08 P<> 19.
PORADNICTWO, pośred
19698 I
nictwo kupina sprzeda51Prze„SKODĘ lOOS" ży mieszkań , ni eruchotel.
Bełchatów,
dam.
Mgr Matuz.alski
mości.
261-44.
. 32-18-08 (11-17).
19699 g
łoży1kl:l
SPRZEDAM
(przód) „Opel-Ascona".
Pryncypaln& 39.
L6dź,
6671 g
PRZYCZEPĘ kup i ę. Tel.
48-09-60.
19645 g
PRZEDWOJENNY !otel,
kużyrandol, lustro p ię, 48-67-62.
6656 I
do bitej
CARPIGIANI
kupię. Ośmietany ferty 19580 Biuro Ogło
kupię ka•w alerszeń. Sienkiewicza 3/5. PILNIE
Oferty 7641 Biuro
kę.
PIEC .c.o. razowy, ates·
Piotrkowska
Ogłoszeń,
roecydowa·
towany 96.
n ie ku.pię. Oferty 19605
M-1 lub
Biu.ro Orłoszeń, Sien· POSZUKUJĘ
M-2. przyjm11 dzier±a·
klewicza 3/5.
w11 domku z ogrodera
KUPIĘ stół pingpongowy.
lub dzialkę. Oferty 78-25-10.
19686 Biuro Ogłoezeń ,
19601 '
Sienkiewicza. 3/ 5.
SPRZEDAM tryllnk11 l
po.kój
~RóDMIESCIE Ło·
blacho-dachówk11.
7. kuchnią, wygody prócz
kietka 4 m. 49.
c .o. - zamienię na dwa
111555 g
trzypokojowe w $ród- .
GRAMOFON „Dynamie"
z wygodami.
mi eśc iu
- sprzedam. 51-90-47.
Ofe.rty 19517 B iuro O19708 ł
3/ 5.
Sienkiewicza
,
głoszeń
BŁAM czarny - łapki i
ZGIERZ M-3 (51 m) spół
ko ż uch damski - sprzena
za.m ieoni ę
dzi elcz e
dam. Tel. 78-48-99.
lub M-2
Lódź
M-2
19673 g
Zgierz. Oferty „19518"
SPRZEDAM pi&nino „Blue·
Biuro Ogłoszeń, Sienk iechner". Tel. 74-97-29 po
wicza. 3/ 5.
18.
19672 g M- 2 z11mi~i11 na wi.it5-47-7R.
ste
SPR.2'.EDAM plee gazowy
19533 •
c.o. oraz wkład.r . Tel.
MIESZKANIA własnościo
86-68-86 (12-18).
we - 11ajkorzy11taniej19712 I
1ze, najszybsze pośred
KOMPLET mebli 1tl:lłl:l·
nictwo biun mgr Ba·
wych ta.nio sprzedam.
ryckiego - Tuiwima 20.
Kossaka 5/1~.
6712 g
19681 g
OVERLOCK trzynitkowy E'OSZUKUJĘ M-2 lub M-3
z tele,fonem. Oferty „Textima", stilon 235
Biuro Ogłoszeń .
6742
sprzedam. Tel.
dtx P iotrkowska 96.
32-44-32 (wiecror~m).
19578 g M-3 , 38 m kw„ II p i ętro ,
Tomaszów Maz .. telefon
DWA fotele „Kon-Tiki",
36-732 - sprzedam.
lodówkę „Szron" 1prze6641 g
dam. 57-47-53.
z dziecMALŻE~STWO
19615 g
kiem poszukuje m ieszmaszynę
SPRZEDAM
kania . 84-49-57.
„ Veritas".
d·d ewi&rskll
869S g
57-07-93.
19841 g POKÓJ, kuchnia. bloki.
telefon - zamie'1i~ nn
PRALKI!; au~om&tyczną .
2 Pokoje, kuchnia . blogani składa ny - l'PfZe·
ki. Oferty 6697 Biuro
dam. 33-06-65.
P iotrkowska
OgłoS'Zeń,
19610 g
96.
KOMPUTER Commodore
Teofilów, parter I
le. radiomagnetofon 2· M-3
kawalerka - Sródmie·
kHetowy Sharp sprze·
ście zamienię na trzy
dam. Tel. 34-43-e8.
pokoJP. bloki. Telefon
670S g
52-08-75, po 16.
&hneider
COMPUTEft
8987 g
CPC 864 monitor, sztuć
sprze- POKÓJ z kuchni•. bloki
Pozłacane M
oi4!tro
II
rozkładowe.
·dam. Oferty 8685 Biu·
:zamle111ę n~
Bałuty ro Ogł06zeń, Piotrkow'P<>kój z ku~hnil\ lub
"ka 96.
kawalerkę w dzielnicy
NOWY J)łec razowy Górna, Dąbrl:lwa. Ofer1p.rz~am. Tel. 88-48-1 T
ty 6681 'Biuro Ogłoszeń,
6696 g
P iotrkowska 98.
KOMPUTElt „Sharp" MZ
731 i oprogramowaniem TRZY pckoje, kuchTlla.
76 m , wygody , ogrzewa·
Telefon
- S'Przedam.
n it aku.mulacyjne - za18-59-14.
mienię na mn iejsze. Tel.
9726 g
82-67-43.
GARNITUR:p;y{ &ksamitn)'
1!599 g
S1Przedo komunii datrl. Tel. 33-36-SS wie- M- 3 własnościowe w A·
t.6dzkim
leksandrowie
ezorem.
- 1tpned11m. K,rzysztof
8997 r
Krotoszyn.
Guzik, 63-700
SZLAKA bez.płatnie. Git·
Synowca 21.
wont 118.
9667 g
74!57 g
VIDEO jap0ń.skle nowe -- MIESZKANIE 1rzypokojow• - kupię. 43-97-59.
tprzedam. Tel. 78-44-62
19559 l(
7250 g
niemieckie
OWCZARKI
(szczeni~ta). 74-54-12.
11649 g
olbrzyma
'>ZN AUCERA
sprzedam.
rocznego
51-96-.22.
19694 l!
• POTRZEBNA kobieta do
pracy w l:lgrodnictw ie.
Giewont 88.
Hl511 g
D2RU - u.trudnię poń·
Warszaw a .
ezosznika.
KAROSERIP; now• Fiat
44-95-73, 44-M-74.
1260 aprzedam. 57-10-26
13811 k
7628 I?
ZLECĘ pra.c11 na sj·t od rt: k
SPRZEDAM lub zamien i ę
(metrai). Ofertt 6744
Peugeota 1978 r. ben·
Biuro Ogłoszeń. · P iot r·
zyaowiec, stan dobry
kowska 98.
Sieradz, tel. 54-19 po 15
PRZYJMĘ pncc chałuo ·
79 p
nicui - szycie spodn i
błotniki
POLONEZ
bluzki z dzian in y . P r ó
przednie - kuplę lub
chnik! 29 m. 4.
8745 g
z.lecę wymian,, telefl:ln
51-13-18.
CHOLEWKARZ ootnebl!e.42 g
ny, tel. 86-70-60 po 17
6650 ~
KAROSERil!i „126" sprze·
PRZYJMl!j szycie. 43-30-24.
dam, tel. 33-49-U.
8634 I
8700 •

i, II

I

I

SYRENĘ

JĘ2:Ylt l'Olski -

k0'1'e-

t"l· rrzeczn.
„etycje,
84-17-49, Zawir!k& .
6839 I
MASZYNOPISANIE. angielski - podejmę pra·
cę. Ofuty 6719 Biuro
Piotrkowska
Ogłoszeń,
96.
P<>deJmle l>racę
MŁODA
w sob<>ty (Łódź, Zgi@rz).
Oferty 90-955 Łódź-8 .
1kr. paczt. 29.
8721 I
dziewiarza
ZATRUDNIĘ
dzi ewiarkę na ma·
szynę „5" . 55-39-19.
19640 I
SZWACZKI - zatrudnię.
32-44-82 (wi~zorem).
19579 g
ZYG- ZAK. krojenie, roztkaniny
ry~owanle
skóra - podejmę prywatnie , tel. 33-73-59 (16
-19).
8320 lf
ZATRUDNI! dzlewiany
Al.
„M u lticarat".
na
po
Włók nia r zy 196/17,
19.
19595 I
ZATRUDNIĘ czeladnikacukiern ika oraz ucznia
lu.b do przyucze'lli & w
zawodz ie cukiernika. 0!erty 19702 Biuro Ogło
szeń. Sienkiewicu. 3/ 5.
inż.
MATEMATYKA Kuba<Siewicz. Teofilów.
52-46-82.
19709 ł
UCZENNICĘ do oracownl bieliźniarskiej przyjmę. Tel. 32-70-80 od 10
do 15.
19693 r
'Przyjmie
RENCISTKA
'Pracę na oveorlock. Tel.
84-72-86.
19695 lf
PRZYJMĘ nycie kurtek.
Oferty 19704 Biuro O·
Si&nkiewicza
głoszeń,
3/5.
MATEMATYKA, fizyka.
•3-88-16, Ro-la-Ru.lsk!.
6463 r
oPl"kunki
POSZUKUJĘ
do dzle<lka w rodzinie
lekarskiej. 117-28-12.
19374 lf
RENCISTl!i•kę J>IIZYJmę do
reper...cji od21ieży skól"r.a.nej. Tel. 83-11-31.
7654 g

OSOBĘ , która ~ koniec ub i egłego roku na-

~!NOW AN'IE,

lt·k ler0"11<·1 ni1!. Kluszczyński.
Tel. 85-75-45.
1239-1
CYKLINOWANIE, lAkieDorow&nle. 43-84-74

De~ie obraz
w
była
Kunitzera. (dwa konie)
oraz wszystki e inne osl:l by Pl:ls ia·da j ące j i!JIO
d zi eł&, prosi o k01\takt
rodzina malarza. Tel.
57-16-66.

br~yński.

14151-f
PRZEPROWADZKI, tel.
84-73-71 Kostatlleok.

43009-g

- m ię dzy s zy bo
we - &utomaty czne o- ·
tmszczan.ie i ustaw ian ie
(gwarancja).
poziomu
43-60-97 Zamy.słowski.
10048 I(
.
hydraulicznoUSt.UGI
ślus&·rskie. domki. pr zeróbki. również instytu32-70-61 ,
cje 96-24-15,
Keller.
5851 .!(
- l!llektron na.RUBIN
prawa Gogulski 51-44-54
2946 i
.
ANTYWŁAMANIOWE za.
bezpiecza.nie i 'tauicerka drzwi. blacha , blokady. alarmy . uszcz2ln !anie. zapinki ok ienne .
harmon ij kow e ,
drzwi
tlll. 43-27-74 godz. 8- 16
Zakła d
Tuerschmid.
21rzemony w gpółd z.i el
ni.
6095 l(
TELENAPRAW A !t4-4J-96,
ŻALUZJE

Zborowski
ituderie..'<-

WOJCIECH
leg.
zgubił
59219 PŁ.

8731! I
JAN Kuja w ski 1 Maja Hl
zgub i ł prawo jazdy.
6701 I
ZGUBIONO ):lrawo jazdy,
Ju lih Stańczyk, Ossowsk iego 4.
19650 g
ZAGUBIONO prawo ja.z·
d y. Cz es ła w Bukow ski.
Ki l i ń ski ego 144.
19624 g
KAROL B ruzik , Marcl3·
le wsk ief!o 25/30 zagubił
.
pr awo jazdy.
irn1 g
CZESJ'.,A W Ossl:l wski, .Sarnówe k, gm. Dalill;6w zag u b ił prawo jazdy.
19611 g
KRZYSZTOF Kuszta.1 Deoty m y 5/30 zagubił
p r awo ja.zd y .
19588 g
e
pieczątka
ZAGINĘŁA
tre ści: „Kra w iectwo. lekk ie i b i eliźn i a. rstwo . Zyt11 Cy gan. Wadlew, woj.
piotr lwwskie".
19701 I
SŁAWOMIR Chocza] U•
iUbił pra.wo jazdy nr
520709 ser ia „A".
19570 l

Jędrzejewski.

5772 I(
TELEPOGOTOWIE - Ros.iaik. 43-28-6'7.
6060 I(
MYCI!!: okien , spi-zątan i e.
31-49-lU ~charski.
42620 I(
OKAPY 111&dkuchenne z
Niepytalski.
wyciągiem
tel. 78-59-90.
5892 l!

ZGINĄŁ p i e~ek beżowy.
„Sunia". Tel.
kudłaty

WSPÓLNIKA do rzemiosła na korzystnych wa·
prz y jm~
runkach
Współpraca niekonieczna. Oferty 7532 Biurl:l
Piot rkowska
Ogłoszeń,
9fi.
POSZUKUJĘ letniska bli·
.
sko Łodzi. 57-47-53.
19614 '

51-42-71. Nagroda.
'1109 I
Głownie

w

ZAGINĄŁ

nieczarny owczarek
za wiadO!m.ośe
m iecki
lub odprowadzenie wysok.a na~oda. O~e
PoLna 1~

OBRONA PRACY DOKTORSKl'EJ
D'lllekan I Rada Wydziału Fllologlcznege UniwersY•
tetu Łódzkiego zawiadamiają, że dnia 21 marea 1989
rolrn w sali posiedzeń Rady Wy działu (111) przy at.
Kościuszki 85, odbęd;i się publiczne dyskusje nad na1ti:puj11cyml pracami doktorskimi:
1. o godz. 10 - mgr Marli WlchoweJ pt.: „Od
Pr~eobrażeń" Jakuba żebrow~klego do „Przemian"
\Valerlana Otwinowskiego. O dwu sledemn•stllwieez•
~ych przekładach „Metamorfoz" Owidiusza".
Promotor: pro!. dr Jerzy Starnaw ski.
Recenzenci: prof. dr hab. Jullusz Domański z _IJ'il!I
!'AN; prof. dr hab. Stefan Zabłocki z Uniwersytetu

L'ELEN APRAW A, 33-93-43.
Stelte-c,
9643-1
KINESKOPY - reeenencja 57-83-00 Lubartowi.cz. .
19950-ł

Gdańskiego.

TELEPOGOTOWIE
Pen.tel&. 67-31-76.
19S74-I
LODóWKI, :zamrażuki na.prawa. Wójcik
84-42-SD.

s. o godz. 11.15 - mgr Ba1bary ltateekleJ pt.: „?>er
dichterlsche Werdegang Georg Maurera".
Promotor: prof. dr Maria Kofta.
~eeem:enel : doc. dr hab. Jan Watrak s Uniii.'et!l'Y·
tetu Szezec\ńsklego ; doc. dr h&b. Krzy1ztof Kue~.
skl.
Prace„do:lłtor.1kle 111 wylotone do w11-d1J w &1'Uetece Unlwenytetu Ł6d!!k!ego, przy ul. Milte~kt Mf!!,
l&SO·k
:zytelnia gł6wna.

9955-ł

N APRAW A odkl\llt'za.czy,
lodówek. 84-32-28. Matysiak, Rzgowska 4.
109S-I
ŻALUZJE, urn.ki, kołki.
8•-37-68. Sylwanowicz.
4607-g
WYCISZANIE, zabeepi.eczande drzwi., uszcz.el.
zamki, drzwi
nian·ie.
Tel.
harmonijkowe.
74-53-63 Hejduk.
19455-1
ZABEZPIECZANIE, 'o/Y·
ciszan·ie drzwi, montaż
sejfów, kairniszy,
55-81-73 Skąpski.

Koledn utaktorowl

ANDRZEJOWI JOtwlAKOWI
1 powodu łmlerei Ojea

w1p6łczucła

'A'YU!1'

J6źwiaka

Stefana
1kła4aJ1,:

KOLEŻANJU

K.OLEDZY

I

4C'.łZNC.Jl

I

IPO!.•
"VARSOvtA"
WYDAWNICZE.J
PRAC'!' DZIENNIKAllZY W
DZIELNI
W41lSZAWIZ

8T23-ł

NAPRAW A prołe'Z, Próchnika 22 - śrdda, piątek
16-17.30 Szezeip~ńska.
. 6638-r
STUDNIE kopa•ne wykonuję. Snlady 15-79-25.
8660-g
drzwi,
WYCISZANIE
zamki. blokady, d'!'zwl
harmonijkowe, ka.rn.lsze,
zapinki. ugzczeln1a.rtfe.
Zd·zi@ław

BA RBARZE MAŁKIEWICZ
0

wy1•uy
arenu

Szym&ń.ski,

· Pani

HANN.IE DZIATKOWIAK

Wazy1Udm, kt6rzy naszemu ukochanemu Sy•
11011'1

S.

.

ł

P.

WOJTUSIOWI TOMPORKOWI

eknalł wiele nrca w ciule J110 u-ml 11,cs·
aej walki z nleubłaca.na choreb.\. a potel!I towarzysf.Yll Mu w osta tnlej drodie, sldada.Ja pe•
dalckowaDle

RODZICl'j

K.olebnce

mgr ini.
JOLANCIE PODLEJSKIEJ

1'tl·
własn11,
układa

Dzierzbicki, T8-25-19.
19549-J
DZIANINĘ, tka~nę nadrukuję. Pluciński, Pabianice, Torow• St!.
8589-J

wyraay

łm.lerci

w1półcztlela

1erdecmi.ere

s

powodu

M 4 Tg I
•kła.dają

~ALUZJE przeciwsłoneez

ne Kleweta. 52-37-49.
18623-g
DYWANY,
wykładzl~y. '
t1oplcerkę czyś\!4my
plOrl!ICO-łS!IC~.

MYCIE okien, sprząta.nie
wnętrz . InstytucJom l'achutllki. 86-25-82 SLmiń
ska.
19573-!!
DYWANY czyszcz11 uamponierą . ZajdlM,
84-18-!>2.

łmteret

JUEllOWNlll: U KLINIKI PEDJ4TRYCZ•
NEJ IP. KOLEZANKI i KOLEDZY

881!4-g
OKAPY nadkuchenne z
wyciągiem. Nieopytahkl,
tel. 78-59-99.
8834-f
ZABEZPIECZANIE 1onty.
korozyjne. Autoryzacl•
FSO. Ksawerów. t.ódzTel. 15-81-1!4.
ka 81.
Pawelskt
19030-f
FAZY. 1zllfe>wanle 1zkł1.
Dworniak 5S-23-78.
19491-J

19904-ł(

powodu

o" c 4

lkład.aJ11

n:yński.

I

'

llecenł

~ftl? ••1p6łct1ucla 1

PRANIE dywa.n6w. !la· ·
chuinkl 38- 08-24 Wler-

84-18-02.

pewo4u

1

PZD ... GOC'.łltZNA,
llADA
J)YltEKC.14,
PRACOWNICY I Mł.ODZQ!:Z ZZ•POł..U
SZXOŁ EKONOMICZNYCH nr 1

1963-ł

metodą

MATKI

1kładal11

tel. trzece. 88-68-81!.
88!1-g
TAPETOWANIE, !tUtill•
wici 33-32-Sll.
11730-t
GWARANT - pranie dywanów, termliny bł:r•·
1cawk7.-ne . Mac!Ągio&wie~.
Tel. 86-40-78.

GLAZURĘ
w'ierroną

wap6łc1ucla

rtębokte1e

&OLEZANIU I 5.0l.ED:ilY 1 INSTYTUT'O
SZTUlZNYCH POLITEtH"lllUI

WŁOltlEN

t.l'.iDZKJEJ

...„••
S.oletance

1
•

STĘPNUC

KRYSTYNIE
wyrazy 11,bttkle,;o

współczucia

-

s powodu na•

glej l niespodziewanej lmle-rcl

Syna -

Piotra

lkład•J•
WSPOŁPRACOWNICY

z Z3 PRZYCHODNI

REJONOWEJ

nso-g
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STACJA POGQTOWIA ll4.TUNKOWEGO

~

Dyżury

Potrzebna nowa siedziba 6nowych karetek
·• Elektrody doprzełykowe. Więcej wezwań

Dziś w godz. l.&-18 w sledzlbie RN m. Lodzi 'DrzY ul. Piotrk<>wskiej IM (t>. Ol!lA)
dytu~
pełnić będzie Hieronim BarteL
W tych samych
god.zLnacb
dyżurować będą w poszczel(ólnych d.zielnlcach: na Bałutach
(ul. Zachodnia 47. Il- 169)
Tadeusz Wierzbicki; na
Górne.I (al Polltecbnlkl 32. P. 12,9)
- Stanisław Kosucki; na Polesi•U (ul. Zielona 10, p. 135) Mirosław Weygand;
w
Sroomieś~i.u (al. Kościuszki 1. p. IJ 7)
- Tadeusz Lewandowski; na
Widzewie (ul. A. Czerwonej 30.
p. 30} - Marła Grzejszczyk; w
Pabianicach {ul. A. Czerwonej
16. p. 12) - Włodzimierz Du·
rajski; w Zgierzu (ul. A. Czerwonej l, p. 37) - Wacław Ko-

,

i trudno się temu dziwić - · POd
W grę wcJ,iodza przecież war- zdrowie i życie. Terminowość, fachowości l skutecznośii - to cechy, Jakimi powinny się wy·
róiniać usługi , tej- placówki. Aby nie
były to zalety.
teoretyczne.
musi zostać sp~lnionych wiele warunków: kadrowe, . finansowe, od·
nos!tąee się do tzw. bazy a więc pomieszczeń, spnętu, samocho·
dów.

Pogotowie Ratunkowe jest -

Oil\głą, i to surową kontrola społeczną.
tości dla każdego z nas najważniejsze

Uxizika Stacja Pogotowia Ratunkowego mieści się w starym j
ciasnym budynku przy ul. Sienkiewicza. Plany powiększenia sie·
dziby t><>Przez dobudowanie nov.._,go obiektu i jednej
kondygnacj.i
do obecnego nie mogą doczeikać się
realizacji i ·nic nie wskazuje na
to, aby stało się to faktem. &J,ztJ.u.
dowa. ·biorąc pod uwagę wielk<lGć
istnie.iącej działki. niewiele
'ed·
na.k zmieni. Sytua,cję może U•ratować wyłą·cznie nowa
inwestycja.
Stąd monity u władz miasta o uwzględruenle w zamiarach inwes·
tycyjnych dz.ialki w centrum miasta., Pl"Zez.naczonej na budowę nowej centrali pogotowia. Koszty pokrywałoby miasto z pomocą Nar<>·
dowego Funduszu Ochrony Zdro·
wia. Nowa stacja pozwoliłaby skomasować usługi lecznicze. zapewnić
komfort pracy, a także zaoszczędzić pieniędzy
związanych z pokonywaniem odległości przei. karetki między u.Ji<:ami Sienkiewicza
i Warecką, gdzie mieści się baza
samochodów.
Pogotowie otrzymało
asygnaty
na sześć now~h „Nys'~. słuiącycb
m. i·n. jako kairetki „R". T·rzy sa·
móehody dotarły
już do· Łodzi,
reszta niebawem
ma nadejść z

Wrocławia. W zasadzie przydałyby
się jeszcze cztery karetld. ale to

zależy już od stanu kiesy prezy.
denta. Skoro jesteśmy przy z.a·kuoach. to w.szystko wskaruje na to.
że oogotowie wz,bogaci się niebawem o eiektrody
d0t>rzełykowe.
oozwalające sk.uteczniej i szybciej
raitować 1Ud2kie życie w wy.padku ustania akcji serca. Urządze
nia te zaczęto właśnie -p~ukować
w białostockim ....Siazecie". Koszt
jednej elektrody - 100 . tys zł.
Od 1 marca ~zł 'PO · Łodzi pią
ta już „erka". Jest to zespół reanimacyjny o profilu
-pedia.trycznym. initerweniu.jący
w ci~cb
PrzYT>adkach . zachorowań, un-:zów
utraty przytomności Obok „erek"
codziennie wyjeżdża na miasto r6winleż pięć karetek wypadkowych.
Dochod.zą do tego jeszcze
samochody dzlelnicowYch oddziałów pomocy dorażnej, W sumie - killka.naście karetek.
.
Wezwań o pemoc pod „999" jest
niestety coraz więcej.
średruo
„erki" wyjeżdżają na miasto około 50 razy. zaś wezwań do dzieci
notuje się około 260-280, Trzykrotnie więcej jest wezwań do doro-

przy ul. ZapolsRlel
czynne od
godz. 17 do 7 rano,• przyjmuje w
ciągu
dyżuiI"U
15-20 pacj<mtów.
Jest więc oott'Ze·bne.
Ja.ko jedyne w Polsce. łódzkie
oogotowie stosuje nagrywa.nie na
taśmę ma!(netofonową
wszystkich
wezwań i roz.mów
kierowanych
!>Od numer „999". Pozwala to nie
tylko kontrolować
oracę i tzw.
k·ulture r~mów u1·acowników t>-0l(otowia. lecz
także dyscyplinuje
osoby wzywające pegotowie.
(Z. Ch.)

Dodajmy, że .przewidu.Je się prowadzenie dalszyd1 prac z-wiązanych
z usuw.aniem. .wad t~oolo11i<:z
nych w poąezególny(!h bJp-1\.ai:l\
W tym roku spółlizlelnle zamierzają zlikwidować
przemarzanie ;
przeciekanie ścian zewnętrznych w

wodą

t>rzystąpili

.łnieg.

Drogawey
naprawy znisz-

„Zu.peł.nie

B~UDNA

KRABCóWKA

się.

uakząc

do
czonych przez zimę nawierzcłull
ulie.
Poto - A. WACB

„Brił"

Nie tołffzq te! pismom kferownldwa 1p6łd.de!ni „Polesie"
z kt6ruc1ł Jeclnoznaczraie w11nl~
ktJ, ł! to Pf"lłlnł toykotl!ino takie
roboty, fe nie Już nie „neeiek11.
Przecież wzrok mo.te mylłc!
11
czamo M łlłGłUM jest napłs11ne,
· źt w11111tk• 'U ' IJOrzqdkul
K. K.
.

Uparciuch·,- z Retkini

A Jednali mołna I

Od ośmiu lat wod11 r „rclnł
zalewa
kuchnię w mieszkaniu
przy ut. Marchlewskiego $2 M

lnformol.Óczlłlmu nłed11wno o
praktykach stosowanych przez
1klep ,,Polmozbytu" p„zf/ ut. Pół·

Retkini. Wydawałoby się

wlce,

lokatorzy mieszk4nfa numer 33 powinni ;u.t J1rzywyknq6,
4le sq to wyjątkowo wymaga-

że

:Jqey ł uparci tudzie.
Ciągle
·gdzie§ monitują i skar.tq się, że

ki!kandcie

zalań

na „ok, to sta-

nowczo za dużo. Narzek11jq ;eazcze na to. że nawet Jak pomalujq, to'
zacieki z brudnej
wody, z chemicznymi .łrodk«imi
do prania, zaraz ivylażq
spod
farby. A JITZecież mogliby zostawi!! plamy i nie malowac!, co
oszczędziłoby ~erw6w

związa

nocne; w

Łod.zł. ł J>o!fobny sklep
a J>Olegajqeyefł 'Ila
że ebonitowe· kołpaki
na

w ZgieTzu,
tym,
lcoła

do samochodu marki „Skoda" aprud11wano tam wyłqcznie
~UJ kompletlłCh"', tzn. po 4!ztery
sztuki, choł J>OWszechnłe wf11domo, ie rzadko zd1110za się, by

ktoł „ozbił toszystkl• kapsle n4
raz. 'Otrzumalilmy w tej spr11-

pismo, w kt6rym 'J)Oinformowano nas,
ie kołp11ki bcdą
1przedawt1ne
„o;edyńczo i że
personel sklef)6W otrzymał odpowiednie łnsktru~c;e•.
1.vłe

nych z ujawnieniem 'J)lam ' , u.1
dwa dni po malowaniu.

cież

w

ców,

z

naszym· kraju surowktórych wytwarzane

te produkty, nie bralruje.
o co chodzi? Jestem
pracującą

t

sa

Wię<'

kobiet;!

PTOwadząeą

doon,

dlatego nieobojętne Jest mi za<>paitrzenle naszych &klepów
w

nym z łódzkich teatr6w. Dla wszystkich uczestników k<>nkursu zorganizowana zostanie wycieczka do
l.)1uzeum Plakatu w Wilanowie.
Informacje - tel. 84-66-94.
(i)

I

BA.RBARA 1.

spółka

Przed południem z ,,elektronicznych móz.gów" będą korzystać uczniowie „Trójki''. PO uołudn1u zaś
- słuchacze uniwersytetu. którzy
będą się uczyć m. Jo.
programowania.
(ab)

li

bliUlis" to surowiec.?

la nieuczciwVch

I

Podczas wczorajszego posłedzenla Wojewódzkiej Komisji d,o Walkł
ze Spekulacją 11rezes Zarz14du Izby Rzemieślniczej w Łodzi, Janusz
Chmielewski, m6wił o etyce zawodowej prywatnych wytw6rc6w I
usługodawców.

Sprawa uierwsza. to jakość. W
roku 1985 odpowiednie komisje
sprawdzH:y 10 tys. wyrobów,
z
czego odrzuciły 45 jako nie nadajace się do użytku. Dwuletni o·
kres macy komisji przvczvnil sie
- zdaniem prezesa !... do uzyska·
nia przez łód:tkie spółdzielnie aż
pięciu medali na jesiennvch tar·
gach. Ocena poszcze,g6lnvch wvrobów odbywa się zarówno u pro•
ducentów. jak i Podczas l(ield I
targów, Aby Wt>łynąć na p<>prawę
iak<lGci wyrobów rzemieślniczych
izba prowadzi kursy i szkolenia
W roku 1985
różnymi formami
szkolenia zawodowel(o 9bjęto pa·
nad 300 rzemieślników' z branż;
o!eka.rniczei. cukierniczej I wędli
niarskiej.
Druga sprawa rzemieślnicze} etyki to ceny. W zeszłym roku je·
dynie w branżach szewskiej i· fotol(raflcznej nastąpił ich wzrost
Izba nie przyjęła propozycji zmian
cen w krawiectwie i kosmetvce
W ol(óle sprawy cen sa raczej do·
mena Centralnego Zwiazku Rzemiosła. który opracowuje .wzorco'fe kalkulacje.
Trzeci punkt wypowiedzi prezesa Chmielewskiel!o dotyczył skar!!
obywateli. W 1985 roku wpłynęło
ich 1100 głównie na ja kość i
terminy u.siu!! w branżach: metalowej, odzieżowej i „1001 drobiaz'l,ÓW". Wobec 60 osób wycial!!nięto

sankcje służbowe, a 13 odebr<ano
uprawnienia.
I wreszcie na koniec &prawa za·
dłużenla oodatkowego wobec
urzędów finansowych i ZUS Zwła
szcza teśli chod zł o u bez.pieczenia
społeczne t"Zemleślnicy mają J)O·
ważne długi. Podatld 'Dłacl w naszym woiew6dztwle 25 tys. osób
z sektora orvwatnel!O, z CZA?l(O 80
oroc. to rzemieślnicy W zeszłvm
roku kontrolerzy Izby Skarbowej
orzvła11al! na nieuczciwości 2,5 tys.
osób, a kwota domiaru przekT"oczvła 240 mln zł.
Nieuczciwość

wśród

rzemieślnl·

ków lest więe sprawą marginal·
na I dotyczy
l(łównie ·młodych.
którzy w ten sposób chca si1t szybko dorobić.
W dyskusji zW'!'ócono uw~~ na
częste wyiazdy rzemieślnik6w
za
l(ranice w poszukiwaniu surowców.
Bywa iednak j tak. że rzemieślni
cy wracają :z ta'kicb \Vojażv no·
woczesnyml autami, które „kłuja
w oczy" nrzeciętneeo zjadacza chleba Trzeba zatem dokładn!e orze•
orowadzać

ęnalizę

zasadności

wv-

iazdów !JO towar... Drul!a s1praw<1
Poruszona w dvs'kusił. to ">()trz'?ba bliższe'l,o „przvirzen!a sie" ludziom ubiegaiacvm sl,ę o .vvdanie
zezwolenia na p1;owadzenie 11trnłainości
rzemieślniczej,
boW,em
zwlasz<'Za nowi 'DSUJa dobre 'n·;ę
rzemiosła.
W. M.

•
JUZ płynie
•

ta'k proste
1 niewv.zult!Llll'
obiadowe."
przecież dania

Komputerowa

"

Na szczęście, peci:icwy słuchah
jednego z kU'!'SÓW „DOSCO" oka·
zał się jedynym klientem.·
który
ku.pił napói gazowany z dodatkiem
trującej substancji chemicznej. Natychmiast PO owym fatlllnym wy·
padku lnSt>ektorzy „Sanenidu" na·
kazali wycofać zapasy
.• Fructobelli" I dokonali aż trzech kontroli higieny i technologii produkcji
w Wytwórni NapoJ6w Bezalkoho!owych przy ul. Gdańskiej
126.
Ponieważ nie
znaleziono niczef!O
Podejrzanego, już wczoraj zakłąd
rorpoczął

ne>rmalną

Pozostaje jednak faktem.. że
w
dwóch butelkach (klient wyoił tylko jedną. a dru~a zo.."tawił sobie
na póżniej} znaidowala s:e żraca
substancia chemiczna (ług sodowy).
Według opinii dv-rek-cil Zakładów
Piwowarskich w Łodzi.
trucizna
nie mogła dostać się tam sama
Dlatel(o też - PO zebraniu dowod6w i opinii - sorawa
trujące j
.. Fructobelli" trafiła wczoraj
do
Prokuratury Rejonowej Łódź-śród
mieście.

produkcję.

W. M
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w A2NE TELEFONY
Pogotowte M'.O
Strat Pożarna
Pogotowi" Ratunkowe
Informacja służby wrowla

t: Informacja telefoniczna

:
•

e•

:
:

C:

:
:
:
:
::
:
::
C
:
:

S
:
•

•

z nasiych

tzw. dania gotowe: flaki
big0$, ka-pusta z grochem. Pt"Ze-

na

przeciekanie
30 domach
Poza tym
zlikwiduje się 'lentex
oraz g·rre}nlki płytowe w 50 blokach I przeprowadzi wymianę inCo najmniej 1J2 minikomputerów
stalacji centralnego ogrzewania w znajdzie się w przyszłym
rok:u
pięciu domach.·
(j.kr) szkolnym na wyposażeniu Ill Ló
w Lodzi. Przy te.j ilości sprzętu
nauka nie ograniczy się do ogląda
nia komputera obsługiwaneg~ utzez
nauczyciela. A uczyć bedzle m:lał
kto. bowiem jeden z . peda.gogów
jest absolwentem Informatyki. łn·
Choroba aktorki Agnlenkł Faty~I ny zaś uczestni.i:zy w specjalnym
sprawiła, że Stowarzyszenie Artysty.
czne zmuszone zostało odwołać spek- kursie.
takle „Brel", które miały ,być preSkąd w tytule słowo „spółka "?
zentowane w Teattze
Now)•m
w
dniach 15-17 marca. 1
Ano stąd, że tylko dwa komputery będą własnością szkt>ły, pO'Zostazwrotu biletów motna dokonywać
codziennie w godz, 10-15 (W l>Onie• łe natomiast Uniwersytetu Robotdziałki I środy do godz. 18).
niczego działającego przy ZŁ,ZSMP.

Dla :z:.wyclęzców
przewidziano
atraikeyj.ne n&g~ir rzee;i:owe. Nalelek11iwsze prace ;t>ędą eksponowane na wystawach w DOK i· w jed·

znik·nęły

półek

„Korzystam z usług MPK
codziennie dojeżdia.m z krań·
ców'ki 'Drzy ul.
Felińskiego.
w.nęka. w .której czekają t><>dróżni, urą,ga wszelkim zasadom
higieny Mieści się tam także
kiosk „Ruchu".

Zastanawiam

formacie nie m·nie~m niż A-2.

wnękę

DLACZEGO ICH BRAKUJE?

Na tej ~rańcówce wybudowano we, ale że jest czynne do.
uiero od godz. 10, więc do z.nanych 'l)Otrzeb wykorzystuje się
właśnie tere-n wok6ł urzystaniku.

DDK Łód.ź..Gór>na orga.ni:Duje u
siebie w dniach od 7 do 12 kwietnia Tydzień Teatru: W związku z
tym placówika ta ogłosiła konkurs
na 'Olak.at teatralny. w którym udział mogą wziąć uczniowie szkół
P<>nad'PO(istawowych. no konkursu
możina zgłaszać projekty plaJkatów
do dowolnej s:i;.tuki znajdującej się
w repertua~ze
łódzkich teatrów.
wykonane dowollną techniką. w

przystankową

U. WASILEWSKA

słych. Znaczną oopułarnoścla cieszą
się usługi 01ltulistycme P<>1totowie

245 ~udynkaeh ()ru
ścian przez złąca:a
w

tę

Czy ·nikt za ten fragment miasta nie odpowiada?"

s ·na pia at teat alny

Stopnial

chański.

ten brud, czr rzeczywiście t~
trudno wywieźć . śmieci i zmył

•
ady te no og1czne
•
CI
le ok 1· e
Lódzka sl)Ółd·zie1czość mieszkaniowa zamierza w tym roku przeznaczyć na remonty 1,1 mld zł. Dzię
ki temu t><>p<rawią się warunki mi~
sz;kaniowe w 51 budynkach spół
dzielczych.

SPEKULANCI .WŚRÓD -RZEMIEŚLNIKÓW

radnych

::I
==

:

::
,A. Premiera sztuki Tadeusza Sli· •
wiaka - „U Serafina", w reżyserii C
·Piotra Wernera _ dziś 0 godz. 19 C

a

Informacja kolejowa
Informacja PKS
Dw, Centralny
Dw. Północny
Pogotowje ciepłownicze
Pogotowi& energetyczne
Łódź
Łódź

Północ
Południe

j

.

997
998
999

J

38-ts-1?
91d
36·55·55

l !

32-65·9&
S5.ł8-96

32-53·11
33-3ł-31
33·3ł·21

PogotOWll' gazowe
33·95-15, 36-53·59 992
Pogotowie dtwigowe
14.4041, 7ł·81·G6
TELEFON ZAUFANIA
33•37•31
MŁODZIEŻOWY TELEFON
ZAUFANIA - 33·50-68 czynny w
godz. 13-18
TELEFON ZAUFANIA dla kobiet
z ciążą problemową - S'l·ł0-33
w codz. Iz-22
TEATRY
WIELKI - godz, 19 „żydówka"
NOWY - godz. 19.15 „Tango"
MAŁA SALA - godz. 19.30
„Moralność pani Dulskiej"
MAŁA SCENA _
godz. 19
_
„Gorzkie łzy Petry von ·Kant"
i.15
godz. 19.15 „Pchla
w
uchu"
POWSZECHNY - godz. 19.15
„Pociągi. pod specjalnym nadzorem"
ARLEKIN
godz. 17.30 „Pan
FaJnacki"
STUDYJNY
.rod%. 19 „Intermedia'•

PALMIARNIA czyn.na w
godz.
10-18 (oprócz poniedziałków)
KlNA
BAŁTYK

ke>jnego słońca" pol. od lat l\\
godz .16, 18.
GDYNIA - Kino non stop
od
godziny 10-22 , „Kaskader
z
przypadku" lJSA od lat 18
HALKA - seanse zamknięte
MŁODA GWARDIA .. Wilczy.
ca" pol. od lat 18 godz.
10,
14.30, 19.30; „Chrześniak"
poi.
od lat 15 godz 12 15 17
MUZA - „Najlepszy kumpel"
USA od lat 15 godz.
18.15;
„Christine" USA od lat
18
godz. 18.15
1 MAJA
- „Och Karoli" pol.
od lat 15 godz. 16.15 18.15
od
POKOJ :..... •. Seksm1s1a" poi.
lat
15 godz. 16 30; DKF
godz. 19 seans zamkn1ety
ROMA
- .. Greystoke: legenda
Tarzana władcy. małp"
ang.
od lat 12 godz. 9.30 14.30. l'T,
19.30; seans zamknięty
godz.
12.15
STOKI - „Akademia Pana Klek·
sa" cz. t poi. b.o godz.. 16;
Przedpremtera -:- „carmen" rr.„wł.

-

„Karatecy z Kanionu żółtej Rzeki" - chiński od
lat 15 godz. 10. 12. tł. \6, 18;
Seans nocny
tilmu przedpremierowego z czytaną listą dlałogową - „Mistrzyni Wu·Dang"
chiński godz. 20.30
IWANOWO
- „Podróże
Pana
Kleksa" cz. II - „Wyspa Wy·
nalazców" pol. b.o. godz 15.30;
„Karatecy
z Kanionu żółtej
Rzeki" chlflski od lat 15 oraz
pokazy karate godz. 17, 19.30.
PRZEDWlOSNIE
„Miłość.
szmaragd t krokodyl~ USA od
lat 15 godz. 10. 12.15, 14.30, 17,
19.30
POLESIE - „Moryc z ogłomen!o..
wego słupa" NRD b .o. godz. :s;
„Miłość. szmaragd 1 krokodyl"
USA od lat 15 godz. 1'1. 19.15
WŁOKNIARZ
- „Nleoczektwana
zmiana tn\ejsc" USA od
lat
15 godz. 10, 12 15, 14.30 17. 19.30
WOLNOSC - „Czułe słówka" USA od lat 15 gedz 9.30, 12,
14.30. 17. 19.30
WISŁA - „Ognisty Anioł" pol.
od lat 18 godz 10. 12.15. 14.30,
17. 19.30
ZACHĘTA
- .•Podró~e
Pana
Kleksa" cz I - .,Wysłannicy
Ba1docjl" poi. b.o. godz. 9.30.
11.30. 13.30. 15.30: .. Indiana Jo..
nes" USA od lat IS godz. 17.15,
sii,~
10 _ ,.Diabelskie szczęś-.,
1 od lat 15 godz.
18
cle" po.
DKF - godz. 20 seans
zam-

gOdz.

18

,

=

:
:
:

:
:
:
:
:

C

:

:
:;:
:
:

c

: ·
:
•
;:
;:

:
;:
:
:
:
:

„

SWIT - „Bułeczka" pol.
b.o. :
godz. 15:
„Gliniarz z Beverly :_
llills" USA od lat Hl godz. l7,
19
.
TATRY - „KomandOSI z Nava- „
rony" ang. od lat 15 godz. 15, 2
17.15. 19.30
„
REKCRD - „Być albo n1e być" :
USA od lat 12 godz 16.15. 18.30 ===„:
SOJUSZ
- „Czy lect z nami
pilot?" USA. godz. 16, 18

S

:::
ZDK ,,Poltex" (ul. Ogrod~aTlB),
APTEKI
Premierę przygotował ze~o
ea. „
:
tru Robotniczego przy tymże do• :::
?vDcklttwlcza 20. Nlctamtana 15, •
mu kultury,
::;
Dąbrowskiego
89.
Lutomierska :
A Prezentacje ldel t
muykł :i"'
146. Olimpijska 'ł a, Plotrkow~ka :
MUZEA
67.
:!
lohna Cage'a - dziś o godz. 111 C
Pabianic& - Ann,_, czerwonej •
W sali Stowanyszenia
Twórców
HISTORII
RUCHU
11.EWOLU·
7. Konstantynów
- Sadowa JO.
Kiu[tury (al Kcściuszki 33).
.•
CY.JNEGO (ul.
Gdań:!ka
13)
Głowno - t.oW\cka S'.l
A Wernisaż malarza
amatora
godz, 11-17
Alek~andr6w
- Kościuszki 4
...
Zofii Wasilewskiej 12 bm. o
ODOZ1At.
RADOGOSZCZ
(uL
Ze:lerz - Sikorskiego 16.
Oa· •„„
(Zgierska
147)
godz.
9-16
browsklego
16
O si edl owym
godz. 17 w K1.ub ie
ARCHEOLOGICZNE I
ETNO·
Ozorków - Arm1J C?erwonej l'1
,.Radogoszcz" (ul. Zgierska 246).
::
GR'AFICZNE (pL Wolności U)
...
• Wykład dr Ziemowita Skibiń· :
godz. U-18
DYŻURY SZPITALI
:
skiego pt. „Czesław Miłosz - jego
BIOLOGII EWOLUCYJNEJ
UŁ
łw6rezość" l2 bm. 0 godz. 13.30 :
(park Sienkiewicza) godz. 10-18
Chirurgia urazowa -·
S7.p1h1 :
MBP i
L w
• ik"
( l '" RISTORll MIASTA LODZI
cul.
im. Radlińskiego (Drewnowi<ka ?5) E
w
m. ·
aryns iego
u :
ogrodawa 15) godz. 11-15
Neurnchtrurgil1
Szpital •rn Gdańska 1()2).
SJ"ORTU t TURYSTYKI (Worcel·
Skłodow•kie1-Curte (Zgierz.
Pa. ::
A Spotkanie autorskie Jerzego •
la 21) godz. 14-16
rzeczewska 35)
:
Wawrzaka - 13 bm, o godz. 17.30
Wt.OKIENNICTWA (Piotrkowska
Okuli~tyka - Szpital Im. Sklo- :
282) godz. 10-18
dowsklel-Curle
(Zgierz. Parzę. E
w Muzeum His.torii Miasta: Lod:zj :
(ul. Ogrooowa 15),
:i SZTUR! <W•eckowsklego 36)
czewska 35)
„
„ · Klub ŁSM ,,Podgórna„ (ul :
godz. 11-17
Chirurgia dziecięca - Instytut „
•
..i PQLSKIEJ
WOJSKOWEJ SŁUŻ·
Ped!atrl! !Sporna 36/50)
:
_Podgórna 74) zaprasza na wystawe "" . BY ZDROWIA (Żeligowskiego 7)
knięty
Laryn~ologia dziecięca tn. :
prae malarskich Antoniego Mikigodz. 15-l8
STYLOWY - „Indiana Jones" stytut Pediatrii (Sporna 36/50)
:
ny. czynną codziennie (oprócz so- •:i MIASTA ZGIERZA <DabrowskleUSA od lat 15 godz. 15, 17.15,
Chtrurgla
szczekowo-1warzowa , 5
bót i niedmel) w godz,
14-20. •go 21) godz. 10-15
19.30
- Szpital tm. Barlickiego <KopKlub przyJ"muJ'e zapisy na kurs
~UMlTA PABIANIC rpl ObrońDKM - „Hallo taxi" jug.
od
clńsklego 221
:
ców Stalingradu l) godz, 10-15
lat 18 godz. 17. 19
Larvngologta
SzpłtD! lm
=„
tańca towarzyskiego, Infol'!Ilujemv
OKA - „Pechowtec" fr. od lat
Barlickiego /Kopcińskiego 221
„
Ponadto, że w l:luble
tym
w „
• • •
12 godz. 8.30, 11, 13.30
'l'oksykolngta - ln•!vtut Me.. :
dniach 15-17 bm. od.będzie się tur- :
l\fAŁE STUDYJNE
- Przegląd
dvcvnv Pracv <Teresy 81
niej brydża sportowego. Szcze116.ZOO
czynne w e;odz. 9-15.30
filmów Krzyszto!R
Zanussiego
Wenerologia
Przy<'hodn!a
łowe informacje 0 1mprezac.h
•
(kasa do godz, 14 30)
na życzenie Vl'idzów „Rok spo·
Dermato1o!l'!czna rZakatnR 441
:
tel. 43-61-91,
1u111111111111111111111111111111111111111111111111111111Jl1111111111111111n11111111111n1111111111111111111n11!111111,,, 11
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„DZIENNIK t.ODZKr - dziennik RobotoiczeJSp6łdzlelnl Wydawniczej „Prasa·Książka·Ruch'",
Wyda\vca
Łódzkie Wydawnictwo
Pra!lowe,
Lódt,
ul
Piotrkowska
96
Druk: Prasowe Zakład;, Graficzne w ł..odzL Redagu;e kolegium. Redakcja: kod 90-103 Łódź, ul. Pionkowska 96. Adres pocztowy: „DŁ". Lńdź. skr
poczt
R!l
Telefony
centrala: 32-93·00 0;\CZJ' s w1171tkimł działami). Redaktor naczelny: Henryk Walenda 36-45·85; iastępcy redaktora naczelnego: 84 -06· 15 1 33-07 ·26: se-kretarz odpowi.-dllałny
ł n sekretarz: 32-0<t·75. Sprawy· miasta: 33-łl-10; 33·37-47, społeczno-ekonnmicme:
32-28-32; :\3-10-38, fotoreporter: 33-78-97, kultura I oświata: 36 21 60; sport: 32 OR 95.
d~ łą('ino'if'i t ł."zytelnikaml, lnterwencJe I Telefon Oslugowy: 33-03-04, sprawy terenowe: 32-23 -05 <rękopłs6w nle zam6wio nych redakcja nie zwraca).
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