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~ehi:b;.onn m roz\\-ojem
P,o· .
przewodniczący o- W,!Półprs y gost:odar .tł!:i i
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się

o wasze
bezpieczeństwo udając aię
do
zacl1odniej Afryki, lub Amcry1:1

Jąó

Południowej

mozemy wymt-

wam na miejscu osobistych
strażników, którzy będą
wam
towarzyszyć" informuje no~
wy slogan agencji.
MAŁF.

SZANSE

K SZTAŁC ONYCH 30-LATEK

Ankieta przeprowadzona vrzez

jeden v. uniwersytetów w USA
wykazał:!., że obeenit>
kobieta.
lttóra u końc:ivla 30 lat, nta w
trm kraju słabe szanse na zah1żenie rodziny. Jeszcze nmiejsze szanse ma'j:l w tym względzie kobiety z wyższym
wyk•
~ztalceniem,
l'oniewai
11tucll\
p rzedłuiaja się. .c>oraz

więcej

kobiet pbzostaje w USA starymi pannami, pn.y czym nieldÓ·
re decydują sie w tej sytuacji
na samotne wychowywanie jednego dziecka.
JEST W CZYM PRZEBIERA C

szcze~ólnie korzystnym
wynikom ,-oku 1979. lecz -przekro~zvł'.'1' je, Z. S:z:ałajda zauwazv!, ze
nie wyczerpuje to jeszcze wsznt·
kich istniejących możliwooci w tej
dzied:r:inie.
Ważn:vm zadaniem Jest ri'.e i.yl·
ko poprawa warunków finan!i_QWOkredytowych, w kt6rej to sprawie
uczyniono obecnie pewie".l po,-+en
- rzad RFN oblał p~~·ę·,~ n1'1stwowa now:v kredyt dla. Polski w
wysokości 100 mln marek. kcz t.;<>źe zrównoważenie salda obrotó•;t;,
a więc wzrost oo1slde:(o eksportu
na rynek zachodnioniemiecki. co
stanowi Jedna z podstawowych
przesłanek
Pohkę r.

wywiąlT.ania
s!ę przez
jej zO'bowiązań lnanso-

wych - splatv długów uu::lagnięt,,ch z.a granica.
'
Wzr.ost tego eksportu uzal~nio
ny jest od unowoczdnienla polskiego

potencjału

J}rodukcyjneiio I le-

nszego przystosowania l!.O do orodnkcli ekspol'towei.
Mając to na ui.vad.Ze - ~owie
d.z'.ał wicepremier Szałajda prowadzimy rozmowy z koła·mi !(Ospodarczvmi RFN. omawiamy zasady wsp6łpracy Inwestycyjno-modernizacyjnej. -orowadząc jednocześnie
odpowiednie 1Prace ustawodawcze.
zmlerzaiace do zachęcenia polskich
przedsiębiorstw do rozbudowy· ich
zdolności eksó<>rtowych
z jednej
strony, a z drugiej - do stwoi"Zenla warunków formalno-nrawn. ·eh <!la realizacji
lvspólnych
przedsiewz!ęć. np. tworzenia snółek i firm z udz!ałem kap~tałów
.zananl.cznycb.

Okazuje się, te ·w czym jak
w czym, ale w karpiach moż na
przebierać jak w
przyslowio111rych ulęgałkach i to niemal na
~at~ m świecie. Otó:i. wedłu~ o.
(tal nich in formacjj ichtiologów
amerykańskich, w rzekach
I
jeziorach występują na
kuli
demski•.i 1473 gatunki karpia.
Do tej pory ichtiologom ule
się

znaleźć

ani jednego
l;.arpia w wodach Ameryki Południowe.i i AustralH.

nl:tnerie.
Ostatnio
kali~ltim

~pecjalistom am<'r:vudało się u1yskaó
1

jedni' j une.ii :lol\ (28.3.:19 e;rama)
dłue;o ci 83 tvs. 'metrów
be. .ie.i prierwania. ·
Ow:i „nitka" .!Pst jednak ta -

nitke

k:. cienka. że moiaa ją. ogll\dar

tylko 'l)Od silnym mikroskopem
(epr, kl

dzi

l-'i:.l t .

młodych

życie

na

społeczne.

je&t nrze.jawem aktywnych <p0staw.
Problem:v młodzieży. jej i;czestnictwo w h·du
społecZl!lo-gosPodar
cz;-m kraj.u, to temat obrad Komisji Młode.go Pokolenia RK PRON,
która 11 bm. zebra la si~ w Warszawie. -

Algieria stosuje
polityke pszczędno~c i
W v;yniku d!"a!ltycznego s.padk.u
cen ropy naftowej - gł&wnego bogactwa kraju - oraz spadku kursu dolara Algieria straci \\" tym
roku ok. 80' or-0;:. swycb dochodów z eksportu. Inform u 'ac o ivro

f'rzemysłu

Farmaceutrezne10

l!l!lO.

Z ·Przniotowanych w ub. r. l>r:u<z
doradcze obydwu Tesortów
wyni.ka. ie lata 10~-1937
1
będ11 s anowiły okres l>I"Xejściow~·
·a;. podji:da masowej komputt:ry:u- I
c11 g!kół; okres ten jest 'J)Otrzebny z&r6wno przemysłowi krajow'!·
m':l do 'PrZVl!Otowania
I urucho·
mienia produkcji ,pr.i;ętu, jak i oświade do przygotowania nau~
zespały
zalożeń

• • •. n!c;.szy i ;;1cłl to m ~kai::.1a
Konieczny je.st komp1ek.sow • pro-

t,

społeczeństwo do konsekwc:i~nego
przestrzegania tel t>Jl;t~·ki · eru
zwalczania v;sze1k!ch !orm marnotrawstwa.. ro~rzutnoścl !
niskleJ
w)-dajnoścl -prae:v.

WL.ASNA)

nifed'.plny, obecnie jestesmy w

1)()-

,,a<laniu
nowego polskiego ie:rn
nasercowego o aai.wie „Cordafe11"

Lek driala przedwskurczowo, rozszerza naczynia nie tvlko wie6cowe ale i obwodowe. obniż ~ ciś

nien!e tt;tnicze.

Chorzy.

którzy

poddawa.ni byli klinicznvm testom
('!ektywności leku zgodnie twier-

rlza.

że

znacznie

zmniej~zvlR

się

kt6- mym na

półki

_,,

a.pteok.
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wień nrz~o.: sklepy. 'Mało :z.a!n~re•
sowanla dLa U!j sprawy o'\ca?:ywa.
.
ły :te:t: kłerownietwa 'Ooszczegćlnych
DzM _we Flo;encji odbędzie ,.Slę
ornniucji handlov.rych. Do szc.ze- spot~nie 'Premiera Włoch ~et.i.n~
l(Ólnle uciażliwych uchybie1\ zal'- Crax1e~? z premierem W1elk1eJ
czy~ należv stwierdzali kon- Brytan11, ipan!a Margaret Thatcher.
trolerzv IRCh - braki artykułów Rozmowy przeprowadza również
spożywczych
W handlu wiejskim szefowie dyplomacji o_))U krajów,
podc7.M wzmożonych u!"ac ool<>- Geoffrey Howe i Giulio Andreotwych. zwłaszcM. :!:n!w.
Kolejna ti.
snrawa. fo oferowanie do sorze·
Jednym z gł6wnych temai6w
daży znacznych Ilości artykułów
''l"e
orzeterminowanych. co dot:v"czy '111'· szczytu brytyjsko-włoskiego
będzie
dialoit mlędz:y
tłuszczów czv atoncentratciw
spo- Florencji
Wschodem i Zachodem. Jak pożywczych.
N's~mi.nn1e stwierdzano
dano w prezydium v.łoskiej Rady
zły sta·n sanitarny s:klep6w·, nie- Ministr6w, wymiana pogląd6w dos.prawne urządzenia
chłodnicze. tyczyć będzie głównie niedawnych
brak sprzętu p.poż. ora-i informs- propozy<;.li Michaiła Gorbaczowa o•
raz wywołanych przez nie
c.ii o cenach. Ujawniono pn:ypad• cji. Omawiany będzie również reakprokl zawyżania cen. nieprawidłowe blem francuskich i brytyjskich s;! ·
go i~:ai:enia, spekulacyjnego ukry- nuklearnych.

sz
ro est r dzieck1e
•
1e
mbasady
o
USA
w
o ee
l\tinlsterstwo Spraw Zagn.nlc:z•
nych ZSRR
wniosło stanowczy
protest wobee żądania rzadu USA
d<>tyczaces:o ostraniczenia liczebności personelu stałego prudstawl•
elelstwa ZSRR przy ONZ w Nowym Jorl:u. Ż3d11nle to uznano za
nieuzasadnione ~ bezp!ldstawne. u
;ó!s'.uawe naruszenie
przyjętych
nrt:i"z Stany Zledn<>c1mne iako kraj
udziellli11cy io:foiny centralo ·lll blu·
:J •
·1~ ':Ol» ·~a?.: .O
ewn'eora

niezbędnych

1va~unk6w

penonelu mlsli USA „rzy Oł"Z.
ponlewa.i; funkcjonowanie tej o-

statniel zaoewnia
Depart,an er.t
Struiu ł firmy prywatne, podczas
gdy 'Dr:tedsta wiclelstwo radiieck:e
zasl)<>kaja wszystkie swoJe potrzeby własnymi t:łam!.

normalnej

gram rozwiąumla te.i kwestii. o- dziai<>l:loffeci ONZ i bezkolizyjnego
bejmujt;.::y ró-.vn;eż wsparcie dla udziału w pracach tel orizan!zabudetwlanych inicjatyw młod1j~y. cii pai1stw będaeych jej człon~a

polegające

mJn. na

prLełamaniu

m:.

barier w

Strona radziecka odrzuca

całko 

wicie zmyślone i gołosłowne tw:erdzenia, jakoby 1>racownicy stałego
przedstaw!cielstwa ZSRR nr:zy ONZ

zajmowali

s:e

dzialalnoAcia nie
zwlaza.ną ze i;pra\vaml tej <>!l(anlzaciL Jeśii chodi.I o powolywa.nie
si~ stronv amerykańskiej na zwię
kszenie w ostatnich ll!tach tierso..'.
Mlu radzieckie.ero. to fakt ten nie
może w żadnym wypadku usprav.-iedliwia.~
tego orowokacyjnP.go
aktu, noniewą* w tym czasie Zwię
kszyła się liczba jej orga.n6w,. ich
tt~ltże skcmcentro\;-anla soołeczni·ch posiedzeń i
konferencji. Cał.kowl
in'c.ia~yw W d:r.iedzinle n:}mOCy mło
cie
beZZMa.dne
sa ?'6w.nież wszeldzieży uzdolnionej i nieoełnosi>raw
kie p0równa.nia liczebności praconei.
CPAPl wników :radzieckich z l!ci:ebnośc!ą

iedź

eoa.tywna odpo

Wielkrn Brytanii

na propozycje Michaiła Gorbaczowa

prezyden.t Szadli Bend7.l'd'.rl ?a-oopoljtykę dakko
1·n'eP:et!1:er Margaret Thatcher odtych oszczędności we
wsl·· ,;~k icb rzuciła rnoi:li wo.ść wniesienia brydziedzinach wzywa iac led.noc~eśniE' l.Y j;:k!ego 'ńkladu do przedsta wir,nedzlalaczv 'Pańs~wow ·cb ora1 c:ałe
wiedział

liczba atak6w dusznicv. nini~j też
tle-n. "'iezwykłą nopularno:-dą c!e- przyjmowali ni 1 roglken·ny,
·ny s!ę N~D-owski Cnrantyl. zachodnł Persa.nilu, a także lek!
z
Producentem
nowego polskiego
gr'lPY tzw. anta.gonistó1v wapnia - !Pini nasercowego są S\arogarclz!>i"
\dalat. Corina!ar. i Cordlpina. M_:. ZAldaclv' l!'arn:iaceutyczne. „Polfa"
·no ro roku zwi~kszając_ego
s:e.1 ~ci.lic p:-o<lukc1a ruszyła 1,u~ pełną
n;po_r,rn tych .le-kow
me mol.na n'1rn Wszvstko wskazuie Ull to. i~
'1lOW1c
o pnkryctu potrzeb kat· ies1r1e pod koniec marca pierw·
'Lologic.zn;-ch.
·Fe 011rtie „Coró.afenu" doir11
do
D·;o~i specjalistom
11: lnrlytu': u lód : 1 e(;o
.. Ce!armu". a tym. sar7 k ilka lai &emu podj 'ł 1711t.z,

tegl) trzeba. już obecnie t1rzygotov;ywać specjalistów do racjonalneJ(o spoży<tkowania nowej techniki. Postanowienie Prezyd.:um Rzą
du z llstopada 1984 r. zobowiazało
mi.nistr6w <>.światy i wychowania
oraz nauk.i. szkolnictwa wyższego
l techniki do opracowania pro)!ramu powszechnej edukuj! w dzie·
dLin:ie wiedzy informatycznej oraz
.p;ogranrn wdrai:anla I zastosow$11!a techniki komputerowej w proc~s.gch kształcenia w latach 1986-'

rozt\'oju młotlzieżowycb
spóldzielni mieszkaniowych (lQ•kalizacje. materiały, kredyty, przeoisy m:awa lokalowego). W soraw:e k.!'edytów budowlanvch 'Przedłożono NBP P!'OOOZ;\'Cje nowych zasad kredytowania. Nie mniei "Xażna
sprawa, to 'POIDOC dla młotleJ roMinister ds. mtodzieżv Ale:t"dr.- d~'ny. 'f;,; koniecz.ne wydaią.
się
der Kwaśn:ews'.d wzed.sta•s'ł nai- rn1'any zasad ndz:iela!llia kredytów
wa7.niejsze nroblemy miode'.'.o oo- . D1 i u.rlopów wychowawczych. A
kolenia, któ:-e stano-wla orzr;dm'ot Kwaśnie\,·ski W5kazał również na
zaintereso·wan:a i dzialeń
r.:adu. konieczność s.tworzenia systemu adaotacji zawodowej i awansu za"·odoweę:o młodych pracowników. a

(INFORMĄCJA

W Pol~ce prze:;;zło m!Iion osób
cierpi na chorobę wieńcową. a 80
tys. zapada co roku na zawał serca. Na nadciśnienie tętnicze choruje ok. 3 mln osób, z tego leczon.vch jest zaledwie 10-20 proc. Od
ZŁ01'A NITKA
dłu7..S'lego czasu praktycrnle w całym kraju trudno kupić leild. któWiadomo od dawńa, te złoto.
re 'POwodują rozszerzenie naczni
po1«l il'lnymi
właściwościami
zaponaleiv do i•ajbard1iej rozeiąitli- , wieńcowych 1 ogra.n!czah
trzebowa.nie mięśnia serc-owego :1a
vrych rncta li znanych na na.~zeJ

udało

i ka-

przemysłowej.
Rueh·.i Odrodie"n;3 Narodowego :&•
Zwracajac uwagę na 'POZ ty\\'ne dresowa.nych jest do młodzieży. Jej
wyniki wymiany ha.'ldlowej w ro- uaestnidwo w radach i ogniwach
ku ubiegłym, które n.ie t)•lko do- PRON zwię;ksza oddziaływa nie lurównały

obawiacie

W!~le

wynznt :r.a- racil

fu.nkeJonowan.ia hand.l u

miastach i wsiach, PTJ:eprowa-

:

O Sz O

Obrady komisji
•
ego p n p

<1mentu !ac obrady

„Jeśli

sprzętowa

tym poradn.i lekarskich, prz.ychod11! rejonowych, ośrodków zdrowia
I szpitali. Pomimo ogólnie no.zytywnej oceny.
stwierdzono licz.ne
przypadki nienrzestrzega.nia przez
lekarzy I średni personel medyczny godzin pracy. brak dbałości o
utrzymanie wlaściwe-iio stanu sanita,rnego, kwestionowano przeterminowane arty~uly spożywcze wykorzystywane w szp~talnyeh sto·
lówkach.

ry YJS o-wos k•I
1 szczyt we FlorencJii
!~!r~;~;~~!i;a;EJiE~er::~:~
I

drowa.
Na l!'óżnych kierunkach
zwiazanych z lnformatvką kształ
ci się obeenle blisko 400 studentów. co jest kropla w mon:u ·'PO·
tneb. W najbliższych latach kra• r.zyciel! ł szkól d-0 efektywnego
jowy sprzęt
mikrokomputerow
t'>'.Y\i:CY!'ZystaniĄ
mikrokomputerów.
powinien trafić do szkolnictwa, dla~
(PAPr

PODPISANIEM PROTOKOŁU ROZMÓW ZAKORCZYŁA SIĘ WE
:VTOREK. W BONN SZÓSTA SESJA RZĄDOWEJ KOMISJI MIE·
SZANEJ RFN - PRL DO SPRAW ROZWOJU WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ, PRZEMYSŁOWEJ I TECHNICZ~EJ. KTÓREJ PRZEWODNICZYLI WICEPREMIER ZB IG IEW SZAŁAJDA ORAZ FEDERALNY MINISTER GOSPODARKI UARTIN BANGEMA~:'i.

Kon~•

I , ~l:~u l~ty~~~~::iży:~~~~h~e~~~

ł

Usl WeJSC

dzde dla

Polska i RFN zainteresowane
dalszym .rozwojem współpracy

•

,, R.ewo IUCJ3 m1n1procesorowa
d · k,

„Mikrokorupute.ry w ksZlałceniu"
sklepów
spożywcz.ych
- to temat ogóln-0001.skiei konAcoras pu':lktów u- rencji nauk0\1<ej, która 11 Dm. roz•
słu,gowych {pramie, na.l)ra.wy sprzę
poczę.J:a się w Pozna.n;u. Jej utu rtv ezy gospodarstwa domcn;e- czestnicy podjęli ipr6bę odpow1ed1.i
go) dniem pr.lcy, w wymiarze cza- na nytanie: jak działać w obec•
su określonym przez terenowe or~ ne.i sytuacji ekonomicznej kraju, agana
administracji
paiistwowei. by usuwać ba.riery i opóźndeni'.l. w
Również one podejmą decyzję jar·m;woju tec~ki niikr-0komputerokie placów'ki i o ile bl:dą mialv węj w Polsce, a zwłaszcza w
wydłużony czas praicy w
c'hiacb dziedzinie wykorzystywania jej w
26--26 bm., uwz.głędniając w tej
procesie kształcenia w
szkofach
d~cyzjl potrzeby swojel!o
rejonu.
W sc·bot<; - 29 bm. otwarte maja wyższych d średnich. Jest to
podkreśl.ano niezwykle waine
być ws·Fstkie placówki sprzedaży
detalicznej oru. zakłady usługowe, w <procesie tworzenia kultury inn:e dłużej jednak niż do
!!otlz. f<>rma.tycznej sooleczeństwa. Abv
rzekać.
t.5-16. Natomiast w dni świąteczne sprostać wyzwaniu, · jakie stawia
c!.okonuJaca się w świec'.e „rewoW ca?ym k.raju ostatnia, pn:edlucja mikr-0procesorowa"
należy
(Dalsz:y ciąg na str. 3)
świą tec na nied"Liela 2l3 bm. bę-

chrony.

występo 

dzone w 2:5 woji!'W6dztwach wykazały - mimo og61nel popr.a11vy
1ZP.Opatrz:enia - zb:..'t częste . braki

.

a

NO'Vi'E US ŁVGI COOK'A
brytyjskie biuro tury~tyczne, Thomas Cook,
poleca
nowy rodzaj usługi wyjeżdżają
cym za granicę agentom handlowym - wynajęcie uzbrojonych sirazników osobistej
o-

częste

wanie określonych nieprawidłowo
ści i niedoeiągnjęć . Oto niektóre z
nich:

PRZEDŚWIĄTECZl\TE ZAKUPY

Słynne

przestrze~anle

skow o charakterze syntetycznym.

§f*H

dele;:acji

sp0łec.z.ne,

!(i soołecznyci1 inspektorciw złożył;v się ;r..a pokdny już 'J)akiet wn!o·

(PAP}

z ki przebiegu, poclkre-

Inspektorzy oceniali 1 l)racę pe>nad
300 jednostek służby zdrowia. \V

dlhvości społecznej, sprzeciwu wol bec
nuumotraw.stwa. Ocen:v: i uwa-

dokumencie „Główne założeni a poIUyki k3il.rowej".
Biuro Polityczne zapomało 1i11 •
lłor obklem III
Kongresu
Nauki
Polskiej. Zalecono stosown·e Je10
wykorzystanie w pracy orraulzadl I Instancji partyjnych.
Postanowiono zwołaó XXV Plenum KO w dniach 13-14 marca

Do świą,t wielkanocnych 'l)Ozos:ta1o jeszb.e nieco czasu. lecz. już od
'.'ilku tygodni handlowcy przy>gotowuj21 się do w7.m<J1Ż<>nych zakupów. Równie isto-tna bO:Wiem ja!k
;;aopatrzenie jest także sprawna organizacja sprzedaży. Chodzi o dostosowanie czasu pracy
sklepów
do :potrzeb klientów. o takie ustawienie ltarmcnogra.mu d-OStaw, aby
zakupy można było robić również
po t>Ołudn)u . Z informacji Ministe.rstwa Handlu Wewnętrznego i
t:słuig. iprze!tazanej ·na konfeTencjJ
;i.rasowej 11 bm. wynika, że ;na pracę h.andłu klienci nie !PO'Winni na-

jak wiele je!t jeszcze do zrobie·
JJ.la. aby w pelni upo,\•szechnić
nawyki gospodarności i dbałości o
mienie

XIII
Plenum KC zasad zawartych
w

sprawną

wania &tral!:eyjnych towar6w przed
klientami.

dyscypliny pracy 1 zasad sprawie._

na

hr,

PokOllltrOtne wni0$kł Inspekcji Robotniczo-Ch łopskie.i
,potwderdzają,

Pomysł wart 4,5 mln ...

go przez l\Hchaiła Gorbaczowa 15
stycznia br. programu wveti.minowanla do roku 2.000 wszelkich brojądrowych, w tym także
do
usunięcia ze strefy
europejskiej
radzieckich i amerykańskich jądro
wych środków średniego :iuięgu.
Odpow\.edi sze!a nądu brytyj.

ni

sklego na propozycje
radzieckie
została wręczona w ti0nledi:iałek w
.„! to w dodatku dolarów, je-&! Moskwie w Ministerstwie Spraw
dz.iełem zespołu z O.środ ka Badaw• Zagranicznych ZSRR urzez ambaczo-Rozwojowe10 Prz emysłu B a.r- sadora Zjednoczonego
Królestwa
wników •„Orgir.nica" w
Zgierzu. Bryana Ca-rtledge. Poi?itormowały
Opracował
on, 1)0d kle-runkiem <> tym agencje , Reute.ra i Piress
mgr Marii Hen cel, technologię pro- Association. !'ani premier '!)Otwierdukcji -preparatów pigmentowych dziła te i nformac]e 11a posiedzein'
do barwienia układów
niewod- Iz.by Gmin.
'
nych, up. farb i lakierów. Pozwo·
W swej odpowiedzi
Margaret
li to do min·ilnum ogra'!liczyć Ich Thatcher
wyraź.a 'µogląd, że cel.
import z drugiej strefy płatniczej.
iest uwolnienie świata oó
pochłaniający
każdego roku
4.5 ial{iDl
broni jądrowej. „z konieczności mumln dolarów.
być dlu.goterminowy, a w moNad tematem pod.;ei.vm na zle- si
żliwej do przewidzenia pr7.Yszłośe:l
cenie Zakła d ów Tworzyw Sztucz- broń
jadrowa będzle w swej odnyclł „P ro nit" w P:onkacll. pracostraszającej roll
na-Oal
wnosiła
wano w ośrodku dwa lata Całość isto.tny
nrac koordynowalo
'.\Iinisterstv.-o zaeji". wkład do 'P()koju i .tabiliPrzemysłu Chemicznego i LekkieJej zdaniem, „obecnie naleiy ah~
go. Roiwią~a'nie Jest oryginalne l
na i<"~o podstawie doko!lanodwóch skoncentrować na zrównoważonych
i
możliwych do
rweryfikowania
zgłoszeń do Urzędu
Patcnto·.vego
v„·art.o dodać. że nreparatv n•g· różne!(o rodzaju środkach kontroli
~cz~óło
mentowe do barwien :a farh ! la- zbr0Jei1, na ood t.awle
proooz:vcii. które znaiduia
~:!t":-Ów uzy~kolv dobra of.linie Ze- wych
!{fadu Farb 1 Lak't>rtl \\' DPb:c,· i się na stole rokowań" ZSRR i US.-\
··:C'S7V1'isk'ch Zakładów Farb i La- w Genew!e.
k"eró,<;>.
Hozooc<cto
w'ic-e orace
;'\fargaret Thatcher odrzuC:.:la w
wdrożeniowe
W or11~ic; oolow·E' s?cze!(ól:loś~i radziec:,1 oostulat zal>'.eżace~o roku ruszy ich produk- mrożenia poz. omu ilo.śclowego br.v ·
c.ia.
tyjskiego arsenału jądrowego n•
Obl:cnfe i>rowadzone sa w <>Srod· wypadek. gdyb'.'1' ZSRR i USA o:rn nrace nad rozszerzen •em zasto :i:ąE!neł:v 'POrO'Zum:enie w sprawie
sowa nia
'Pre1)aratów
nigmento- •;vyeliminowania ze stref.V' europejwych di t celów poliirahczn.vch.
9\t!e} j\4rowej 'aron! l red.nieco :za ·
(INFOR MACJA \\ t.ASNA>

ca. I..)

llłiQ.

„ \;.'

W 71 dniu roku słońce wzeo god:z. 5.58, zajdzie zaj e
17.35.
.
szło

lmi nin obch diq:
B ernard, Grze(on, Józefina

D
w dniu dzisiejszym dla Łod zi
pniewiduje aadep u j!ll'll p oe:odę :
zachmurzenie

duże,

Temp. maks

w dzień około 3 at. Wiatr słaby
I
umiarkowany
p oludn iowowschoc1ni.
Ciśnieni e ł) godz. 19 11·ynosllo
1002,2 h P a (751,7 mm).

zeń

Z kalendarz

lŚ56 ' Zm. B. Bierut, dzla•
łacz ruchu robotn iczPgo w latach 1947-1952, prezydent ll'P
1881 Ur, l\f Kl'mal Ata·
tu rk, pierwszy p rezydent republi ki tureckiej
l!l:il - Rada Najwy:tna ZSlłR
uchwaliła ustaw-:i • ebronlc po -

koJ•

o
P odr6iny 11ozbawlony
claeh•
.ie.~t jak ptak poz-

obserwacji,
bawiony

skrzydeł.

u

11

sia

. - Nie mogłem wyllczy6 n •
d ań domowych, bo 1nł wysiadły ba.terle w kalkulatorze!

·=- --

~-

.

...;.

·

· - "-"~ ~ -~-

Widzew

- ~ -~ ~-....-.,._~--~»~---~ ---,.-

Bałtyk

ŁKS

1 Lechia

Sędzicka

Morska Sesia" łódzkich ligowców

11

w.?l"Zed'lllel kol•jc•
1Pił'k:ar
elkstrakJ.asy motn-. było Uflły
opinie, że właściwi• mo.ałe
nie odlbyć alę, bowiem drużyny ści sł•'!j c:roł-0.wki li.gow&j (Legia. Wid.zew I G<lrnik Zabr.ze) .alidarnie 'PO<iz i~Uły ai• l)Uil.ktaml i
zachowały 'l)Ol!Tl!ędzy
llO<bą
taki
sam d ystans.. Miała ona Jedna'lr. du~
że znaczenie dla zespołów, k.t 6rym
- przyna,.jmn~~j w tym sezonie nie pnyjdzl& ~blerać laurów, leOf
w µocie cioła muaz• wałczyć o
J)ierwszoliigowy był. N!>. Zaii;łęlbll'
Lub'. n, lktór• w dwóch
meczacn
zai"il.kasowalo tny punlkty I
opuści ło ostatni& mieise• w ta!be-li.
Dlstego tei orzy omawianiu
2.1
ser '.i rnotkań nasrej li.l!i u.l e nwd;na , oo mi nąć rywalizacji, które bę
dzie - " ·racała na siebie sz,czególn~

Po
akJej
u,eó
Ma„.

Dziś

RfN - Brazylia

S y mpat ycy pliki nożnej w Dil.·
azym kraju emocjonować się bę
dą przede wmystkim li.gowymi meczami ekstra.k lasy. Tymcz.asem śro
da upłynie także
:pod zna.klem
,;wielkiego mecz.u", za jaki l>OWazechnie uchod.z.i wśród fanatyków
futbolu w zachodniej Europie dz.iaiejsze apotka.nie W• Iłrank!uroie
nad Menem, w którym ataną 114,p rzeciw siebie jedenastki narodowe RFN i Brazylii. . Pirasa w RF'N
określiła to spotkanie Jako llt<>n·
trontację dw~h
kandydatów do
słotego medalu 11& meksykańskd.m
.,l\1undh'lu".
Z jniormacj.i, · ja'kt. dotarty
&
kwa~ obu d·ru:!yn wynika,
równo Brazylijczycy, Jak i „manaza!it" F, Beckenbauera ~ do
dzi&iejsz.ej J>TÓby w osłabieniu. W
druż y nie
gospodarzy
zabuknle
Voellera, Ltttbarakiego, Augenthalera i Rahna. Ma u to wy1t,plć
w bramce lławny
8chumaoher,
k·t óremu cofnięto dyskwa!B:fika.cję.
Jak atw i Mdził trener Brazyll! T.
8antana, n ie mote on akorzystać
nie t ylko z Zlco I Leandro,
ale
także Juniora, Cerezo, Edinh• I
Dirceu, bowiem europejskie k·l uby
oie wyraził y z,l!odY :n.a awolnienie
ich na ten mecz.
(w-w)

*• "'°

U'Wa.fll ki'oi.ców, a m ianowic.i-e: PoSzczecin - Zag ł ębi e Lubin! Z
jednej strony Jedenastka trenowana przez dobrze znanego w ŁodlS
Leszka Jezierskiego, której
nie
grozi am.i mist rzostwo, ani towarzy~tiwo outsiderów, :1 drusiiej zaś
beniaminek. którego działacze
J
trener wyiraźn i e w
prze-Osezonowych w y'l)Qw iedz iacll
~kreślah.
te bardzo Im się podOlba towarzyst wo najle-pszych oolski<:h zes'J)Ołów
klubow y ch. Jaki zatem wynik padnie w Sz:c·z ecinie, skoro m iejsc-Owa
iedenast'ka. w dwóch meczach n1e
dała S'Za.ns Bałtykowi
Gdynia
i
stali Mielec, którym rów.niet llOtrzehne byty punkty?
'
A teraz o łódzk i ch
drui!ynacli.
Dz1j w iroli gospo<larza
(pocz11itek
mec:tu o godz. 16.30) w ik:.olejnYllYI
meeZ'lt W'ioseonnęoj rundy
wyst11;pi
W idzew.
Lodz iarnie
podejmu.1a
~dyńskd Bantylk., krtóry T;najduJe się
na dole tabeill I mozna. rzec,
te
kat.dy spt1'11ik<t j~ dla nie.go na wagę .złota. Abstrahując od tego, ze
g~ie
podporząd'kują
wszysbkde
swoje dz'lałania temu b:r przyna1mniej pod?oielić
?Unkty.
trzeba
stwierdzić. że ta Jedenast·ka ni.gd y
n ie ,,leiała" drużyn1e & ul. Armiq
Czerwooej. Nawet gdy
Widzew
dysponował o wiele
ailnie jszym
składem, nawet będąc goapod1lnem
- nie rpotrat ił !lWyc i ężać . Dziś Widz.ew nie m<l'Ż• aobie po~olić na
luksus remisu. bowiean dru<i:ynie
tej wciąż prrzyświeca je<len cel zdob .vć mistrzostwo.
ŁKS udaje ai• do Gda.Uka, rdzl•
1mlerzy aię s Lechią. W roll zoespołu1 lk.tóremu potrz.e-bne są 'P'\lonkty, wystą·pia, lf<><!<Podane, uś rodziarue nie muszl\ zaaTugażowa6 w
waikę ww.z:ysitkich si ł, bowiem znajdują lll!ę w środikowe-j strefie ta•beU. Z drugiej strony
-podopiecz.ni
trenera Z Gutowsklere od -począt
ku tej rund y 1>rezentu.j ą wyllOką
formę I stać Ich r6wn iei na sukces w "m-0r&kiej sesji" na Wybrzegoń

żu.

W -pozostałych meczach
f!"a~ :
Lech - Ruch. Mot or Gó rńik
Wa łbrzych, Zagłęb i e Sosnowie-c $ląsk., Pogoń Za,l!łęb i e
l.Ju·b in.
Leiiia - StaJ Mielec i Górn ilk Zabri& - GKS Katow ice.
(a. Hym.)
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tenka n ie jest .rnt obca. 23.00 Wiad.
23.U Piosenki.
11.90 Kon~ert.
11 .5'1 Komunlkały.
PROGRAM Il
ld .59 Sygnał czuu.
11.0!i Magazyn
11.00 7.awsze P<> jedenastej . 11.lc
SRODA, 1! MARCA
PROGRAM I

Iaformacyjny. 12.30 Mmi:yka rolkl<>rem malowana. 12.4& Rolnlcay kwadraM . ~~ . oo Komurukaty. u.10 Radio kierowc6w. 13.30 Mu~yilta woJlkowa. 14,00 Wiad.
1'4 05 Ma.l(azyn
muz,·czny .
lll,116 Radio klerowców.
16 .00 Wiad. ~6.05 Pi:;ezentacje.
18.10
M:uzYka ! aktualności. 17.30 z: koncertów ! !est1wali. 18.00 Wiad. 18.05
Sport - rełacje z mec:zów I 11g4
piłki

noż.nej.

19.50 Muzyka

19.00 Ma-

Muzy=ny non stop. 12.00 Chl>r k•m&ralny s Pe011. 12.i5 Chi-c-k Corea
lat 70-tyeh
„No mystery"13.0<l
W\ad, 13.0ł Sttwla lnformaeyJn:v (Ł) .
13.10 „MbtnnwJe" tŁl. 13.30 Album
operowy. 14.00 · Nagran ia Rowe . 16.00

~:~ior~v D'i-~~~arMi~Iskt~fie~<U~~i

Wspólcz"9Tlej we Wrocławiu.
15.40
Folklor na mapie świata - Belg•ia.
16.00 Dzieła, style , epoki. 16.~ L. M.
Mleczyn „ostatnia sprawa l'l1spekt<>ra Imai" odc. l';.oo Wiad. 17.05 RO!Związanie
za,i tadk! muzycznej (L).
17.10 Aktualności dnia (Ł). 17 .30 Stereore1>la (Ł). 18.30 Nowości płytowe
19.30 Wieczór w !llharmonii.
20.45

za zagraniczne usługi telekomunikacvine

kontra Jaskurzyńska

Kibice liczą na emocje i zwycięstwo ŁKS
Koszykarki Włóknuira;a Pa<blani-

Już od dwóch tyg„dni kos.z) karki ŁKS za,rezer wo waly dl& siebie
p ie rwsze miejsce w tall:>ell. Z tel
te ż pozycji przystapią one do d•c.r du.i a ce i fazy roz,l!rywek w t'kstra k lasie - tuirnieju 1>lay-off. Póki co jednak, maja Jeszcze do TOze);(rania ostatni mecz rundy re-

ce wyjechały do BLll.łel(oliltoku, gdzie
c:zeka Je mec2 z t.a.mtejszym Włók
niarzem. Wyniik tego meC2:U n.le
bf:dz ie miał :i:adnego wpły wu na
końcowy układ w tabeli (pab ianiczanki nawet w wypadku w y11. ranej w Bial ym6toku noie p rzeskoczą Poznańsk i e.go L<>chs,
wanżowej.
bow iem
m;ija niekoTZ:vstny b'ilan w i:><>Jeztc?dz.Jankd 'Prag,n g ll!la'koftc.zy6 :roz- dy nkach z t11 druzyna). 7..m iana ..,..
gr y wk.~ eliminacyjne bell l)orażlti. tab.o.li mozliwa Jest i:><> meczu AU!.
Skoro itak, to .r6wn1et i dziś cze- - Spójnia; zwycii;:zca tego spotkakamy na zwycli:!ltwo w meczu 1 nia zapewni aobie czwarte mleJkrakowska Wisłą (w ba,1! ipn:y al. aoe.
(w-w)
Unii o .,l!odz. 17). Jednak 1 krakowianki mają apetyt na .r.wycię
stwo. Wygrana Wisły w Łod%11, 'Pl'ZY
ewentualnej porażce Ślęzy 1 Lechem, wywihdowała.by zespół krakowski J>(>nad wrocławsk.• drutyn~.
W roze.cre.nym w Opol" dntg!m
stwarzaJąo
korzystniejny
układ
SPobkań (dwa mecze u IJl!eble
w mi~d.zypa.ńatwowym .-potk&nlu ala.tturnieju play-ot!). lhd'1Jki mecz kówki mężczyzn Polacy ponoWl).ie
ŁKS Wisła za.powiada al' więc zwycięiyti Francl!ł S:l (1'5 :4, 1!!:4,
ba.rdzo aitrakcyjnie. Dodaitkowych 15:17, 15:10).
Węgierska. -.gencja l)rHowa MTI
emocli 'PQWi.nny dostarczyć pojedynki dw6ch crol-0wych „snajpe- Poinformowała, Ż1ł w df'użynle H.ar
rek" ekstuklasy: SędzickleJ I Ja- l.a.da• Szombait.hely występować bę
2'7-letnft
~kurzyńsklej. Mał.o, doda.tkowel a- dzie holenderski l)iłkArz,
trakcji dostarc-zy też rywallueja Jos Smita. Konitrakt sostał podpib v łych kdle-żanek ~lubowych Tur- 1any ·n a rok, a Smita otrzymał 30
ok. 45
skiej z brondąca obecnie ba.rw Wi- tya. forl;ntów (1 ®lair sły Cała (niegdyś obie ubiega- forintów). Jego mie&ięczne up068.ły się o miejsce w pierwszej pi•- teni• wynosić będzie • ty•. forintce łódzkiej drużyny), a także IA- tów plut 'Prflllit.
TradycyJn• „Oskary"
.takllet.ki
skowsk~eJ 1 jedna 1 najwyższych
zawodnie.zek Jig,!, wychowanka ryb- dla· naJle-pazyeh .u.chi.t6w ~wia t a
n ickiego ROW Kwa•k . Na. e- znów otr.zym&ll zawodnfoy ZSftR.
PNYJ:na.no „Oska.n" G. Kaspamocje wiec -pod koszami hali ?,KS
lkza kibice, laik 11."Ównlet ! na zwy- rowowi - mlstirz.o~l •wie.ta <>ru
wśród
kobiet je.go rodaczce M. Czlclę~wo l(ospod y ń dzisiejszego mebu·r dauldu.
CZU.
Czołowy t>lłkarz 9'kstra1duy Z31tR
- J. Gawr!łow zuiU r.espół Druepru Dniepropietrowsk. Po zako:ń
cze-niu
występów Gawriłowa
w
Sparialru Moskwa. a pdłka.rzem tym
Trener p ilkarskiej mlodz i eżoweJ 'P!"OWadz!U rozmowy m .ill.. ckiaŁa
(d-0 lat 21) reprezentacji Poltki lt cze Rapidu Wiedeń.
Zientara ustalił skład 16-osobowel
Niespodziank• l)t.rwazych 1!.er
kadry na pierwszy ćwierćfinał<>- turnieju ten i sowłl'i(O w Medi()l!anie
wy mecz ME '86 z Węgrami. M~z by ła poraika Geru1eli.tdaa a Greeodbęd~• sią 19 bm. w Opolu (po· nem 6:7, 8:3, 11:7.
c zątek godz. 17, sędziuje trójka.
W kolejnym meczu -pl!1urskiego
Norwegów), a ityd-zleń później obie Pu,eh&ru Afry'ki (fl'UJPa „B") Aldrużyny rozegi;-aj• rewanż w od- J' erJa Zll'emisowała. s Zambllł 0:0.
dalonej o 80 km od Budap!S:ttu
Kolejny rek~dowy rezultait umiejscowości Gyoenl{yoea. Ze w.zglę- _zyskała lekkoatletka ChRL. J>oddu .na szybki r)'łm ro~rywek eka- ez.as :i:aw00.6w w och1:1dzie :n.a dy-'
t raklasy „mlodzieZówka" -przyst11- atansl-e 10 km Xu Yongjiu uizys'ka pi do .cPotkań z Węl(ram1. s „mar- u cz.as <111.Sl,t (Jl'Ol>rzedni 'l'"korszu".
dowy wynik nalehł do Jej rooaW niedxielę, "' d"Zie:ń Po 22 ko- czld Yan Hong, która w maju ub.
le jce ll .~owej, Hl za wod·ników ~bie- roku miała 'l'ezu1tat - 4~.39.~).
rze 1ię w Opolu, skad udadza
do
~-letni re.dzlec'!d lekkoe.tleta I.
Turawy: Wandzik, Jedyn1tk, Łu- N\ikulin uzy«kal podczu mistrwstw
ka.sik, Kll'mt>nz, Plotr&wlcz, Sikor- ZSRR najlepszy teroroczny rl"zul~kl, Knoxmarrk. Grembockl, Wra~a, tst na •wl~I• .,, rzucie młotem
Kru~zankin, Wf'ncll'wq,1, Ara
le- -.... 81.~ m. Z~w(ldT odbyły .ie l!!ł'
wie.,,, Marciniak, Warzych&,
s\-11.dionie w mtejl!COwoooi Ału~.a
nlak, Czakon.
nł K·r ymie.

w
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za~·ci my 100 zł :zamiast dotychc.zasow yoh 12U zł, w RFN WJ rl (200 zł), zaś w USA - ti!llt 71
~40 a:ł) . Jeden wyraz taryfowy w
tel ...gramle Z'WYkł y m np. do Bułga
rii, NRD i Czechosłowacji kosztować będz i e 18 zł zamiast doty chc.zasowyeh 16 zł. do RFN, Belgii,
Szwedi. W iPlkieJ Br:v tanH 1 Włoch
- 96 z.ł (8fi zł) , natCYtniest do Kanad y ! USA - 80 zł (72 zł).
W
łączn>O«ci t"1eksowei. i<>dna min ita
połąeze<n i a 'llJP. z ZSRR w y niesie
160 'zł zami11st 11!'-() zł. a do USA
4~/i ;ł ("8fi

-

21

<PAP)

Pierwsza w Polsce
Nl.e od d.zlj obserwu}e-m,- sainte-

na.tural111ymi
środkami
leoczniczymL Dirt. si ołami., kt6ry?ru
kurowały al• ł to skutecznie naaze babci• i
dziadkowie.
We
wspók:zesnel medycynie o.beerwuJemy nawrót do a•P'lilkowe.nia -pacjentiorn tego iroozaju lekarstw.
Przy uUcy Szewskiej w Krakowie 1·1 bm. otwar'ta rostała pierwsza tego tYJ>u w Polsc• wradinia
zlołolecznkza. Iinicjatorem Jej ·p (YWst11nia jest A.kademioka Spó!dr.ieln ia
Piracy „Ze\ row'le" dz! ała.jąr. a
l>Qd
. oatronsłem KralkoW!"kiej Ak!dEmli~
Medycznej. P11cjenrt.6w htirlają l~
karze chorób wewnętrznych z kliniki lntermlł'lty-c'Z'11el AM wsp6łpra.
cujacy z :farmaceutami - rpecjallstaml w zielsrst-w ie l"C'mlczym,
Orl!ani•Aforzv ,,,oradnl "!)()(11>!aa~I u~
resow11111i.e

mowę

11: Kralkowsk iml
Za'kład111!?111
Zielarskimi „He-rbapol", na mocy
ktbrel i:>rzedsieblorstwo ł<> ma zaPt'"''nl6 dodatkow e zao))!łtrzen i e apteki &pec.1ll.lizu j ą:e1 się &llrzedaży

z !ół.

!P A P)

Uprowadzenie
polskiego samolotu
Na lotnisku Tempelhof w a.roesl'kfoue Berlin!li
Zachodniego wylądował we wtuTek
polski samolot sanitarny JAK-12a,
uprowadzony tam jak podały
władze ameryk11.ń~Jdl! prze1l Edwarda Kruka. Rył on jedy ną oRohą
w samolocif'.
rykańs'klm

• , na torac h KRONIKA
S,m1erc

WYPADKOW
Kilińskie-

Przy zbiegu ulic
go I S Marca Jan '1'.„ 44 lat wHedl
11 bm. .,, -pc'bl.ii&u miej.!llCOWOOci nl~uwat.ni~
oa Jezdnię I potrącony
·
_,,__ T _
,_ d zo<1ał pnn sam1Jrbńd, 'Pieszego H
J ~Zlt'l'Zl'!l;r' kutv .....,,u i CY d oezw
.o w<trz~fol!'nl!'m m6z11u przewieziono
meszczęśltwe110 wy•padlku. M•SZ:V-nt- do szpłtRla .
sta ele'ktro-wor.u J)<)Cią.g'U ja<ląct',go
A 10.o~. Na 11krzytow&nlu ulic zal
Warszawy do GerHtz t.a'\!Ważyl rho<t~la I Llmanowsk1f'go Waleria N.
na torach l~cego człowi•ka. Na- 81 lllt Wl'IJZla na sknytowanle przy
tychm'ast uruchomił hamulec ale czerwonym Awl!'tle l pot.racona zo•tala
·.
l
'
pnez sam<>Chód, gtar118zlu
doznała
mnno to PoCll\I nie zdołał si• Juli urar.ów r~k 1 po opatnenlu udała
zstra:yma6. Leiący na torach meż- się do dmnu.
czyzna, którym ol.uzd Ili• ~letni
A 1548. Przy llbiep ul'f.c PranGrzegorz W, 1
?,od.z!
poniósł rl•t.kU'l,l<IPJ I l!lmugoweJ nletrzetwy
· ć
i
l
Sled
t
Jl•Tl11n
S . potu1reny :r.""tał pnez saŚ mier na .m ~. lltlll .
z wo l>Nl- moch6d . Ple~zy dO'lnał Jelckich :nrawadz! kOl!ll1sariat kole-.lowy MO w zów nńl! 1 po opatrzeniu udał się
Legnioe:v.
d.o domu.
4 Wrzora' 11amkn1ęte dla rncbu
kołow!'e:IJ ullt'e Zac!S'l!e gdzie
woda
A

9.4n

porlmi·ła

w tlnt11 T marea
~· leku

nagle, w

lat
Ojclee i

Mąt,

chany

lłlł •· nnarł
Słb nasz ko•

ł.

ł

jP'tdnle. ktńra zapadła

twornr rozl~l!'lą wyrw, .

zmarł

W dniu 8 mRrca 1986 r.

z!adek

$. t P.
ZDZISŁAW
BOGUSŁAW
JASTRZĘBSKI

P.

CZEStAW
1PA,PUGA

się

(kl)

INŻ. METALURG
odbęd:r;le się w tlnin
1ł na cmen-

Pogrzeb

Porr1e-.. edb'4f11le •• tlll.la li
marca br. "rodal • 1od1. 13 :r
kaplicy cmentarza rzym.-kat, aa
Dołach. Posr•tona w talut ·

13 marca br. o icodi.

tarzu
pra"l·o1fawnym "P?ZY ul .
ogrodowej (r&ę4C katolicka), o
ezym zawladam\ajg pogrgtone w
gł,boklm talu:

MATKA,
STRA I

'RODZINA

ŻONA . CORK.A,
POZOSTAŁA

SIORO-

DZINA

S

§

Sten-

„.

STEFAN WESOlOWSK1

marca 1988 r.
lat. naaz ukoTd~

Zawiadamiamy.

emerytowana

Po1r1t' nb•d•lt Ili• w _ł11I•
11.30 na
cmentarzu pn:v ul. SzczeclJ'ukleJ.

POJJ'H' tdbędzlt •I• dnia 13
marca br. o 11od i. 14.30 z kości o-la J>Rra!lalnea:o św. Józefa w Rudzie Pab. przy ul. Parnej, na

mleJ5cowy cmentarz.

~ONA,

8YNOWI•, 8YNOWB l
CZKl

cORKI, :r:n;;C, WNUKI
I POZOSTAŁA R.ODZINA

li rf'llloklll\ bltm ••Wlad3mlamy, te w dniu I marca 1986 r.

nuu Kolet.Inka

Z 1leboklm talem sawladamlamy, te ~· dniu I marca 1988 r.
nasza Zona, Matka I Sloatra
ł.

MIKOŁAJEWSKA
1łębok.i~co w•p6łczueta
zm„rłeJ 1klAdAJ•1

DYREKCJA, &Z P7.:Plt, llA·
DA PRAf"OWNffZ/\, ZAR7. .'\D
ZW. ZAWODOWEGO or~r. KOLEŻANKI I KOLEDZY r. PHU
„OTEX" w ŁODZI

•I• w d.nlu
13 muce br. o lf1>d1. 11.30 r:a
rment„nu k11111ua:alnym na Zarze"l·le.

P.

Pogrieb odbed21le sle w dnl11 12
br. (śroll.al o godz. 1; , 3~

marca

na

cm~ntarzu

MĄ!,

przy ul. OgrcodMv ej.

SYN,

JIHOC:1RA

z

RO-

DZINĄ

edbę«h:le

Pouzeb

ł

LEOKADIA
MAJ-MAJEWSKA

pnenwn\k ha11lll•

pai!.Rtwow~ll"·

Wyrasy

WNU•

zmarła

MARIA

RodzlTl\t

pielęgniarka

dyplomowana,

n marca br. o godz.

4łu1ol•tnl

8

w wieku

IZABELA
MIKSA

JAGIELSKI

3marła

w dniu

I Dzla-

ł '·

'

te

zmarła.

marca 1988 r.
lat 7ł

„ADAM

S

l)!ii--••••••••••-------••••••••••111 !1

nwtlU!amla-

li 11,bok!m talem

że w dniu 10
zmarł, w wieku 85
chany Mął, Ojclee,
dziuł

my,

§

Wydawnictwo Prasowe.

1-cJziś·

infOT'mUr
011la ty
za międ.zyna'l'Odow• usługi telekomiunikacyj,ne, w tym do 'krajów
socjalistycznych - łredni• o 3 P:OC,
na.tomiast do JX>zoetałych -średmo e
10 ~c. W.spomn!aua podwyika podyiktowana ~est zmian-., od 1 lutel!o br., kursu wymiA:n.y :i:łotego wobec rubla transferowego orH dolara 11mt>r ;1ofkańskiPl(o.
Zl!odnie 1
nowymi
~etami.
fl-T'Z>·klarlowo u 1 minute rozmowy tf'lefonicznel , abonM'!tem w
Czechos.łowscJt NRD i na We!!rzech

w.zrom-

S
~

gazyn Inf.ormAcyjny.
19.25 Chwila
m uzyki. 19.30 „Pajączek Enen!ZI" ~
~
słuch.
20.00 D7.\erunlk. 20.15
Kondo ośrodka wypoczynkowego RSW,
terminie
~
cert tyc z l!ń. 20.40 W kilku
tak...,
...,
tach . 20 . ł5 Opowi adama Marik.a Hłas
8
19 MARCA - 1 KWIETNIA BR.
ki „Finis Per!ectus". 20.:16 KomuniS
S p RZ ED A
IS.:'I
kat y Totallza1ora. 11.00 Komunika- Muzyka Kraju Kwitn ą cej
Wiśni
...,
ty . 21.05 Kronika sportowa.
Zt.15 21.20 Wl a d. 21.25 Wieczorne reflek- :S
S
Ene;vklopedla \\1elkloh ~losów. 22.00 ~;: •1.3? Wie&zhr uteracko-mu!Zycz.. ~
l6dzkle
W ind . 22.05 Reli<Pe I wiei-Len.ta
Alid. 22 .1 5 Chwila m u zyki. 22.20 PloPROGRAM Ill
S
ł
S
lu1 od dix1elan.du
d• .w1nC'U
Zg oszenio przyjmuje dział socjalny, ul.
11.30 „Oczek iwanla l bar iery"
~~
k
J
V
k
I
...,~
a u d. 11.40 Gw iazda t ygodnia.
su10 :S
iewicza 3 5,
p., po , 51 O, te . 33-90-05.
'wcior~j zgłoszenie
Gracll1ano Ramos - „Faczenda aa·' S:
S
Bern• r do". 12.00 Serwis Tró.Jki. 12.051 :S
.
1673-kb
SS
W tonacjl Trójki.
13.00 Eugeniusz ,..,
,..,
Dębski
„Luilzie z tamte.t strony S
i.:
~OGl;.OSZFNI~ świ
a ta"
(3). 13.10 Powtórka z roz- r,r,r..r.r.r..r.r.rITIT.F.FLT..r..r,,r,,,.,r,-,,-,r.r.r..r..rr,r.r,,rr.,r..r,-.r.r,-..r.r..r.r..r.r,r..r,r_,.,r_,.,_,,_,_,
r yw kl.
14.00 Dzi eła lnstrumerntalne.
15.00
Serwis
Trój ki. 15.05 Rock pod
OWCZAREK
niemiecki,
czarny
- aud.
\5.40 „srebrne BMW"
(suka) 7.sgLn11ł (Bałuty) - odpro- -prądaud.
W dniu ł marca 1981
1marł, Jo elętk1tJ ehorobl1, przetywsz„
16.00 Zapraszamy do TróJw•dzenie wynagrod<ę, ~7-'32-0-0.
kL 19.00 B, Prus :
lat 76, nasz n.a.jukochafuzy M11t, Ojciec I Dzlad1iuł
„Faraon" odc.
RADIO atereo „Imperial" 2000
:i: 19.:11 Trochę !!>Wln!l'ju. 19.50 Graciliali:olumnami. atereo Casette De-Ck no Ram os "Faz enda sao Bernard o"
ł. ł P.
20.00 Studio nagrań - aud. 1
JFD - 6000 .,Jamato" - 1pr~ odc.
20.41! „Uczci.wość potrzeba
czy
dam , 84-86-13.
Luksus" - au<i. :u.oo Trzv kwadranPRASOWACZKĘ :i:a.trodmlę. ~-Ol!-35 lłe jaizzu aud. ! 1.45 Kl ub Trójki
OBCOKRAJOWCY pO!!zukują mie- - ~ . II . 22.!HI In!. i;.port. 22.15 W
N'abołelłtłwe łalobne •ostan!• odprawlo:at w W'IHll'll'lt w łom•
szkań z t elefonamd, 57-58-06.
krę!(u b~lla dy aud. 22 . 4~
„My
tł marc1< br, (pląt~k) o godz. 1ł w knścl~l• tw. !\'tarli I Magdaleny
VIDEO Panasonic 4-=lO
- IJ>l'Ze- I ant ~·k " - C't!. II - u1d. 2~ . no Z• na Wawnyszewle lul. W6lll'Zabka), po czym na11ta,pł pocllO'W&t1le u
pra~1.a mv do Trójk\.
23 .50 H~m~n
dam. 84- 15-21.
miejscowym cmentnzu.
Broch _:. „Ballada o w tr~ ~ z yci e lce".
PIEC
c .o. J!azowy rad zle<''ld
t:ONA, C()JłKA I POZ:OSTAŁA lłOD7.lNA
son edam . 36-5.5-85.
TELEWIZJA
WŁASNOSCIOWE 5ę m
w ee.n·
PROGRAM l
trum
- 1.a m ie n i ę P3 wi ęksr. e
io oo DT - wiadomości
w l:mdo w n ict.wip mlęd zywo j en
10.10 Film dla 2 zmiany - „;\locn.rm . t„J. 36-55-&5.
ny Ferd y nand"
Z głębokim talem nwl~tlĄmh. 
W łlulU T marea UH r. 1m ~ r!R,
TE LF,WJZOR
„Dia mant " . maf!'Tle11.40
Zielono nam
m y, t,e dni• 9 m~rea lllll6 roku,
w wieku •! lllt, 11asu ukncb:in~
tofon 70-20 - sprzedam.
Tel.
pnetyws:ty
lat
IO
zmarła
11>"7.:\
M&tka,
B~bcla I Prob11bcla
Apte
czka
domowa
11.50
74 - 00-60.
naJukochańtza
Matka,
Babci~,
16.25 DT - w i adomości
Z1 AL<\ ZCĘ torby - )'.)(!!Ui ed z; ałek
Siostra
ł. ł P.
mag harrP rzy
16. 30 „K r ąg" ra no. tramw aj ,.1 ". cz ek ll
duia
S. ł P.
16 5ii Dla dziec i: „Tik-Tak"
nai:rcxl • . Te-!. 57-37-5<l.
17.20 OT wiadomości
WŁADYSŁAWA
łRENA
TR.AB ANTA oombi (nowego)
17.30 Losowanie Express Lot k a i
rnrz,,.dam. 78-62-76.
.
STUDZIŃSKA
Super Lotka
MLODA
p iel eg.ni ark a -pos:w'k'1.1j"
I domu JAGIEŁŁO,
(2)
17.40 „Moi rl.r<>dzy chłopc y "
poko,i u . Tel. 52-11-06.
wdow1t po !!tanl~lawl•.
- tilm prod ZSRR
SZ W :\CZK I za1 rud n ie w pra~ov.r.ni.
Po,rzeb otlbęd7.le si~ dnia 1Z
Po1r111b &dbędzle ltt 11 mare&
18 . ~0 Pi-ost y rachunek
Łó d ź-Rurl a Pahianick a, Reymon mH~•
lir. Uroda) o goch. U 7.
br. (~roda) o 1od1. 13 n„ emen·
ta 71. od Q do 14.
19.0-0 Dobranoc - .. W y pra wa p rok~p\icy cmentarT.a na Radognn·
t• nu rz~' ll1.-ka t. przy ul. R7.griweT.11, o c1.ym zawiada.ml".111 pn1n~
<kiP .t. o czym a b6lern zawiadaF ilZY CZKPF. fesora .G a bki"
sm a ż alni ę ku µi ę.
ieni w ~mutku:•
mlaj11:
'l'el. 86- 17-03,
19 10 Archiwum XX wieku
l]tRVi;TYNA.
JERZY,
WNU„\' W Golf "
rrn76) l'Pt' Z~dqm.
19.30 Dziennik
CZĘTA
I POZOSTALA
ROC0RKI,
WNUf"ZK.l I Pl'lAŁ ć>df. . Kobz.ow a 4.
20 oo Public ystyka
DZINA
WNUK.l
ZG IERZ cen t.ru m
.lokal
20.15 „Mocn y Fe r tl vna nd" - f ilrn
(26 m)
'l. maga1.:vnem (28 m)
fab prod RFN
r•em i e~ t n tkowi
w yn aj mę.
21.55 OT - komenta r z11
16-49-47.
22 15 Try buna sejmowa
DZ! .\ŁKE
(5000 m) przy trasie
23.00 D'r - w iadomości
:r: 1łęboklm talem za.w·ladamlamy, łl w dnłu lł marca IJU r .
Aleksandrów - sprz'!dam, Ofer 23 .05 Język r o-viski zmarł, w wieku 70 lat
I 19
ty ,20604" Bimro Ogłos zeń , Sie nPROGRAl\1 II
k iewk7.11 3/5.
lB 30 Je?y k rosy jski 10
,,AKAI" tuner, r·n mofon „Tech&.
'·
17.00 Poradn:k kl in iki zdrow~g a
nics" - ta nio sprzedam. Zagalczłowi e k a
JAN
MASLAK
ski Wysockiego 7.
17.30 Salon mu:zy ('Z:llY - wizyta
TELEWIZOR k olorowy JVC, ra w :zesp ole „Slask"
d ioma,gnetofon. V'ideo .. Painasonir"
uczestnik woJny obronnej 19SI roku, byty wlę:rlet\ obo16w k&n18.20
Przebo je . Dw ó jki"
(gwar a,ncja) sprzedam.
Te.I.
centTa cy jn vch Mauthausen - Gusł'n „ człon•k ZBoWiD I Związku In18.30
V.'laclomo.~ci Ct.)
43-34-17.
walidów Wojenn~· ch . Od7.Tl><C7.0D Y Kr7-y ie111 ltawalenltlm Orderu
19.00 Śpie w a Marco Antonelli (1 l
KRAWCOWA przy jmie szycie na
OdrorlzPnla Pnl•ki , Złotym I Srebrn ym Knyiem Zaslt• gl, Hono•owa
- program rozry wk o \VY
O<\znaką l'JIA•ta Lodzi I wieloma Innymi od7naczPnlRml pań,two
ov erlock I stebnó wkę .
Żwiro19.30
Dzi
wy mf I regortowymf. żegnamy prawego i szlachetnego Czlowlekll.
e
nnik
wa 7A.
20 oo Co oana do nas spro wan' · '
SPRZEDAM
elektr onarzed7,ia a1120.15 „Blask oceanu" - film
g \elskde
I
bułgar.skie.
Tel
Pogrzeb odbędzie się w łlnlu 1S marca br, (czwartek) 11 1olls. U
20 50 Stu d io SJ't>rt - I liga rii ·
74-1!1-1~. PO 13.
i kaplicy cment:irza rzym.-kat. na Dołach, Po1rl\tenl w 1mutku:
ki nol:nej
.,.
SPRZEDAM
obrąc:z;ki.
SS-24-07
(10-18).
21.35 „Nadzieja" spotka ri
IYNOWIB I 'RODZINA
„POLONEZ" „Wa.rtl>urg" Romanem Bratny m (3)
odb i ć-r natychmiut
22 ?~ Os3dźm v sami
- ap-rz.edam.
'i'S-35-07.
1 n os Wiecz orn e w iad'?m"óc1
I DZIENNIX ŁODZ~I nr 60 (11967)

§

~mC)6c!

Minlster&two

je, że od 11 bm.

•i•

~
S

płacimv drożei

Od fi bm.

-.. . .._ ______________________________

Prosimy •
len.cjl.

alukładante

kondo-

GA(CZA·K

ł

I

0

••

prof. dr hab.
ROMUALDOWI SKOWROŃSKIEMU
dyrektorowi Instvtutu Chemii Unh•.-eraytetu
s powo<\u śmlerel

Łódzkiego,

głębokl!'go w• ap6łczucla

wyrazy

MATKI
tkł&daJ~t

DYREK.CIA.

Dnia • marea

llłł

HH PJIACOWNlCY INl!ITYTUTU CHEMII UNIWER.SYTETU ŁODZKIEGO

r.

mnarła,

w

91 roku :tycia, nuza najukoehat\sza Matka, Sio.tra, Babela .1 Prallabela '

Z 1teboklm tslem zawiadamiamy, :te w dniu 10 marca ·19ss r .
zmarł , w ~IPku lat 63, naju><ochailazy Mąj, ·ojciec I Dz:ladek

ł.

•. ł '·

KAZIMIERA
I

łomu

P.

JAN

JARYCH

WOLSKI

w ASILEWSK.A.

Pogrzeb odbtdslt Ili• 4•11 U
ma rea br. (czwartek) o rodz. 13
z kapllcy Starego Cmentarz• katolickiego 11ny ul. OgrodoweJ, o
czym zawiadamia Jtlrl\łou w
smutk•

ł

Wyprowatlzenle zwłok nastapl
tinta n marca br. o godz, 15.30
domu t.ałoby przy ul. BurzllweJ 1 B na cmentars przy ul.
••tklit•kl•J·

1

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~~~~'~~~~~:i~===~=~~~:'~~~~~ao-=~·'DSIW„.•.·„„„•.o.•.4„•.•.zu:„.c.MI„.l.K·O·D·Z·I·N·Ą„ •
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Konferencja prasown
ministra J. Urbana
„

Ontram
Jak w kaidy wwrek 11 bm. mln. 'Orbaa .połkał ' "
Prasowym Interpreuu 1 dziennikarsaint 11&1ranlc•nymi, akredyt9WaWarnawle
nymi w Polsce. PierwlłZ• pytanie do.tyczyło występów w
zespołu baletowego 1 hraela, Pr:sed.ltawiclel AP pytał, ..,. ma ł•
Jak:\Ś wagę politycznj\.
odparł mm. Urban,
- \Vystępy baletu - w tyra maelskiee:o nie mają ,polityc.znero &naczenia.. Warszawa nie jest miej.tc«n, e:dz!e
zrodzi si ę nowe .pojęoie: dyplomaejl baletowej.
Należy oddzielać atosun.\C! pol!tyQ.11.e I ilculturaLn.e. W I.9rMlu tyje wiele os6b ·J>Ochodzenia pol.ek.leao, j..t więc a.a."1'1'alną ~. że
atara.my Ilię ~yjać wymda.nle JcultUl"a4.nej m.iędJ.y oboma kn.jami.
D. Forbeaa 1 Agencji lleutera lntereaowało, kto 'lt;dlli• reprezentował Polskę podczaa pqrze'bu samordowaneiro premiera l1wteJl Olofa Palmego?
Zastę;>c4 pI'%ewodin.k;tące:o Re.dy Pańatwa. Ka.sim.kin :S-Jll:owtlllł
Graz wiceminister apraw zagranicznyc-h Ja.Jl. Ki.nut - b1'%mia.ta od-

„Zabrać
Ekonomiści twlerdz11 •ię to budzo wyrainle

a dr.·
odozu6
- podczas Zjazdu PTE - h proJekł NPSG 198&-1990 jeat kontrowerayjny z1<·laszcza w 1ferze przy.
Jętej dyn.amiki rozwoju. Dyskusja
przed X Zjazdem to atosowny moment by zastanowić aię nad poczy.
nlonymi wyborami.
- DIHl B. Przywara1 - Plan ro7a.tw:erdzo.ny
st1mie pi-zez Sejm
dopiero oo X Zjeździł'. W związ
·c•. , ,J.;u:;ijj
ku z t y m, w ramaoh
pi·zedzjiudo wej , bt:dzie konl,1' nu owa na de ba La Jiad koncept ją pnys.złt'j 1p i ~d o !atk i . G.Jówny jej zaryf
to:.tal pi·lc<islawiony l)L'ZE"'~ Komisję
Plano\\ an ia w t1-q,ed1 wuiantach.
Wy .bl'an0 śrndkowy. Ni•wątpliwie
Je<J ,n~k Lrzcba się za&taiwwić w jaki iP-O.SÓb wystę.pujące dzll uwaru.nko.w.aJJ.iL - ogranlcza.lące dynaeospodu·cze,go
mikę rozwoju
żeby w prakty~
prz.,,zwycięd'.ać,
c'd.ią.gnąć 111ieco wyżsrz.y l>'C'Z.Yll'Ost dochodu narodowe-"o· aniżeli to zQSpi·a wa j11»t nie~talo ułożone.
zwykle ważna z kil-ku p0wodów.
Po nierwsze diale.go, że dochód nado podzialu jest I
rodowy (DN)
hęd!ie mniejszy, aniżeli DN wytworzony. Wynika to 11: -ootrzeby
sipla•ty obsługi dhlgiu. Ta relacja
będzie się utrzymy1waiła. do 1990 r.
A ipóbni•J iak:l:e, bo wówc-ru wejdziemy w apła/ty n.i• tyJJk& ob!'łu,.
~( dłlu1&u. al• rw ll'plłaty m .111dłu.
-

ło

powiedź.

Dziennika.n li 11achodnionlemleckie10 radia <-le6 ARD) pytał • p„
rozumienie Polski z Klubem Paryskim. Rzecznik rządu w odp<>wiedzi po i nformował o porozumieniu zawartym z tym klubem. Parafo wana umowa obejmuje ok. 2,4 mld dolarów pr:lypadających do
za.płaty w b1". Jest to kolejny kro'k w re-ali:i;acji ,poLityki re,gulowania naszych st9sunków finansowych z w!erzycielarn:i zachodnimi.
Polityka ita zakłada obopólną wsµólpracę wierzycieli i dluinLkt.
Bobińskiego 1 „I<'inancial Times" intereaowala sprawa pr~nu1ów
badawczych w naukach apolecLnych na pnyaltłą 5-lalkę, Ich utwierdzeniem zajmują się specjaliści s Akademii Nauk Spole"10nyoll
- dlaezeco? Czy ł• oznatl'a 1&0111irir.enle kuraa w pollły04o nalłltow~Jt
My nie ireia.lizujemy po!ltykl ina.ukowej rpoprzes uOIJt:rzail).~ lwb laf<>dzenie kursu - odparł l!'zecznlk praa<>wy r:iądu.
Obszernej odpowiedzi UdLielil mln. Urban na pyianle a. Dr.ł4ł
„Zycla Warszawy" dotyczące bilansu węirlowego ~ kcorooweJ 11·
mie.
Okazuje Ili~. te bf.laia jest na.dal 'bardzo n.ap!~ty. Lutowe ml'01y
.spowodowaJy konieczność zwiększeni.a. 1produ,kcji enare!I elektrycznej
o 6,4 proc. w stosunku do lutego ub. ro.ku. Energetyka była leplej
przygotowana do z.imy, nie .powtórzyły ai~ ubiegłorocLne trudności,
choć w niektórych elek.trowniaeh I elektrociepłowniach nastąpiło r.nac:zne zmniejszenie zapasów. W !kilku wielkomiejskich elektroclepło..
wniach np. w Łodzi, P<>z.na.niu I Trójmieście, n.a autek wycze.rpania się zapasów oleju o.palowego, trzeba było obnitU łemporatur11
ciepłej wody. Obecnie odbudowuje 111.11 u.,pe.ay wuJ.&.
Kilka pytafl dotyczył• fundujł reln.j (Jl. atryltel - J r - 1H>leni.in&, dziennikarka ABC Nowa). Pyła.no m.111. e k, Je.kler• łyp• konfliktów obawia aię rząd oraz o 11066 plenlętłlly, Jak' baje 1&ełloł
nle 111.mienają pneznaozy6 na potrzeby fundaeJI.
Rz4d pra.gnde, a1by ipnynła fundacja była m1e,__ (4*Nf WllPłł
pracy między ;pańatwem a KOOl\ciołem. N.a.tomiut te ws78blde u.chodni• interpreb.cje, które rpl'Zed.ata~a.ją fulld~j41 ja'ko pnedai-wzięcie !konkurencyjne wobec aocjaLlsty~o rolnictwa, jako 'Przednadają fulldacji ch.raktet"
sięwzięcie o char.akteirze pollityCZllym konfliktowy.
M. Masa 1 Polskiego Radia wrl>cll Ce taw. ęrawy Alebandra
dyr. ceneralnego Radia I TV, którr w 1wlązku •
Per02:yńskiego zakłóceniem dźwięku w noworocznym wy•t11plenlu gen. Jaruzelskiego złożył publiczn1t dymisję. Pytanie dotycsyło wyników bada6 OBOP
na ten temat.
OBOP zadał ~po.ndentom m.ln. ipytainl.e, _, .iu.mle d)'T. ceneralny złożył dymisję? 18 proc. an.ki.tow.ainyoh od1>0wled:r.ialo, że
dymisja była słusz.na., 56 - i. niesłuaz.na.. P• nieprzyjęciu dymisji
dyr. Perczyńskiego zaa>ytain.o s kolei, czy byłe to lłunne \')Osunię
cie? 56 proc. ankietowanych uznało nleprzyj~ dymbji. IN. llłuazne,
13 było odmleruiego zdania. A.nlkieteny udali Wk!k py·tan.ia lui lut!lliej związane z i. apra.wą, m.dn.: u.y 1w.len.ehn!'k powinien osuć
odpowiedz.lało tri
aię odpowiedziailny za błąd ;pracownHu? Tak proc„ nie - 2'7 proc. Na pyta.nie: ny publkt:ne .twierdzenie awej
odpowiedzialności (itak jak «> srob!ł A. Pel'(!zrń•ld) '])()~nno być w;.orem postępowainia. dla. lderownlk6w na wy110kich .tanow1skach? Twierdząco od·powiedziało at 78 proc. badanych. Wyniki tych badań
dowodzą ,poważnego :r.r6żnic<>wan!a tra1kitowastwierdził J. Urbe.n nia przez Q1pinię publiczną form I za'kf'e.u od'])()wledzialoośd &wlAt.zanej z pełnieniem :funkcji klerownic-zych.
Czv może pan minister potwierdzi~. łe prsedstawlclele Eplsbpata
odwied-iill w wię:r.łf'nlu pn~ ul. RakowleokleJ w Warnawle wlęż
niów r któr:i:y 11rowad-ią lłrajk l'łodowyT - epytał JCaufmaa 1 „New
York Tirne~a".
Wiem, ie więźnl.o'Wie 1)rowa~ey rlodówk• ~ymali li.t l!lphl\!:opatu W"lywający Ich do zanl~hania tej 97l'kod\lwel dla ~l'Owla pn'ktyki - odpowiedział necznfk. Uwdam, te jefót to. jedM!. z pnejaw6w epełnianla :funkcji huma.nitarnyeh ~ Kośe16ł.

„

ie.nla.

- Co a. w pra1dyoe mr.cwyT
- To oznacza, 1ałorony x iór:r.
ilro.nsumpcji.
11>rzyro.9ł.
mniejszy
8poleczeństwo natomiast oczekuje.

że

nadchodząca

'Dięciolll.tka

będzie

okresem odczuwalnej 'Poprawy, Jeżeli jedna.k O$ią.gniemy tylko zał<J
żoną dynamikę rozwoju, ))rzyrost1
11,5 proc. śred
będą nieina<:zne nio rocznie. A biorąc pod :.i•wagę
je~zcze
demograficzny
czynniik
mitiejs:ie„.

- IX Zjazd us.tallł, te produkeJa
irru11y rynkowej powinna rO'lwiJaó
się dwa rs7.y 11ybolej nl:t produk.
cja grupy ~aopatrzeniowo-luwe•ty.
wyjścia 1
cyjnej, jako warunek
kryzysu. Tymczasem dzieje 1lę od·
wrotnle. Kwestia dynamiki nakla·
dów inwestycyjnych w pnyjętej
koncepcji jest więc dyskusyjna.
~zy
- Pyta nie jest · xasadnine
rzeczywiście .orzy naszych u warunkowaniach ta dynamika nakładów
na i,n,weslycje wyraźn i e '' yprzedzają,ca wzrost DN do p od;;1alu w
tej ska•l i jes.t uzasai:lniona? Czy nie
należałoby w większej mierze "t><>łożyć nacisku na wzrost efe'ktywnQŚc! naik,ładów, na leps-ze wyikorzystanie Istniejących mocy 'J)NlCzy nie należałoby
dukcyj,nych?

Łódzki"

„Dziennik
szefem

Zakł.

Polityki

u str. 1tJ

80 i 81 bm, czynne będą kio!ll'kj
.,Ruchu" na dworcach, w centralmiejsconycll punk;tach miasit i
wościach wypoczyn·kowych, wytypowane k1wiaciarnie o.raz dyża~.rne
stacje benzynowe, stacie obsbu.gi samochodów, wypożyczalnie sprzętu
sporto.wo-turystyozneg o i p0gotowis
.
111a praw sprzętu rtv.
Dla spra Wl!lej pracy handlu niezbędne jest też za1pewnienie ci!W(łości dostaw. Dla1tego durill urwa.gę
czasu
zwrócono na kocn;dynacje
pracy sied handlow.ej I &łużb ~o
pa t.rzeniowych - magazynów. 1)1ekarń, zakładów ga.rmażeryjnyc·h i
transportu.
Przeds1a,wiciele MHWiU za.pe'Wniają, że nie powinno być kłopo
tów z zakupami podstawowych armąiki
tykułów spożywc-zych
wrocławskiej i PoznańSkiej, ka.w
mJe<ka
(z w yj ątkiem trYczane.i>.
twarogów , śmietany (o 9 i 12 pr~
zawaa: tości tłuszcz,u). thlszczów zwierzęcych i roślinnych, drażdży oraz
zapachów i proszków do pieczebrla
a także warzyw czy owoców. Dosta w y tych artytkułów - Jeśli bę-

ko.n .sumpcji? Je.st to dyskusja. strategicz11a. OczywJśeie aJie można negować ;potrzeby 11>rz)'Śpies-zenla na~
N.agta,plł
klładów lnwutycyj.ny.oh,
J)l"Ze<?iecł. ,iproceis deka'f)itaUzacil...
podziału
- A co ze 1trukturą
łych nakładów, eo 1 restruktur1'
zacj11 gospodarki?
- To również jest sprawa k.<Jntrowersyjna. Na ile taik przydzif'proceir
na·klady rozP<>Czną
lone
z.miany struktury produkcji ' materialnej. Czy tak założona str'llktura przyczyni sii: do rozwoju proclu-kcii rynkowej? O tym trz!'ba
Jeszcze d:vSkutowa~.
- A jak ta przyjęta niska c1yna-

KRYTYKA

NIEPRZYJAZNYCH KROKOW

Jacque& Eber
Kanadyjski senator
protestu
głodówkę na znak
Partll
rządzacej
pr zeciwko polltvce
Konserwatywnej v.obec bezrobotnej
swą
młodzieży . O$wiad~zyl, on, te
akcJa. chce zwrócić uwagę opinii puty.
blicznej n• •m11tny los setek
sięcy

młodzieży.

Z

DELEGACJA SEJMU
WIZYTĄ W PRADZE

Z przy !acielska, kllkudnio""- wizyPragi
11rzybyla we wtorek do
tą
delegacja Sejmu PRL z marszałkiem
Sejmu PRL, prezesem NK ZSL Romanem Malinowskim na czele.

Myśl"

111astapi~ n-opN.~a "ll"arunk6w,
o cały·m środowisku nautk.o-

wym o echronie zdrowia.

- komu ntem „zabraó", ltJ In·
nym daó?
- ZsbTa~ komukolwiek będzie
trudno. Raczej będą girupy, gdz~
nie nastąpi nominalny wzrost dochodów. A .poniewaii wystąpi in·
nacja - średnio rocznie o te kilk&
procent - koszty utrzymania be·
dą rosły. Ci, których wzro.„t płac
nie będzie dotyczył, praktycznie
odczują 'J)Ogorszenie warunkÓ-}V bybyłoby ten spadek
tu. Najlepiej
skorelować z gru']>a·JOJI i ty.parni ro.
dz i·n, które znajdują się w przedziale najwyższych dochodów. I w
tym_ kier.u nku musi iść instrumentalizacje. l>Olitykl t;połec2n~j. tym
bardziej że mamy .przeciet rru~pę
ro1rnirodzin - ipraoowniczych,
czych, lnte-li,e:enc'ki eh, emeryclldclt
- znajdiu.jącą aię w sferze zagrom.inimum
więc ,poniżej
żenia, a

Przywarą

społecznego„.

- .Taki pr0-0ent rod11in 119.ldy do
tej s!ery?
- Jeśli idzie o rodziny prae<YW·
nicze, to szacuje się w 1985 r. na
ok. .29 .p roc„ a w grupie emerybytu. Ale przy tej z.ałołonej nA• tów i rencistów - 5() iproc. Zatem
konsumipcjJ nie wol.no dopuścić do p<Jgorszen'.a
kiej skali przyrostu
Jest to pytanie, od kt6rego ni• ~ ich V.'arunków bytu. Wręe~ prz.eucieczki...
ci wniel Trzeba prowadzić polityk.e
- Zatem, które irupy powinny na nec:z: ogr&nicunia ~ afery zaby6 preferowane?
grożenia.
- Jak Io pocodsl6 M lł1'6łnłc„
- Na oe<Wno te, kt6re uangał.o
produkw
wa.niem plae?
wane są bez.p<>9rednio
- Powinniśmy rp6j~ 11.& 9Pl!an.
cję maiterialną. Ale poniewat luit
istnieje duże zróżnicowanie p!a.oo- cze<nie dochodów między ooszcze..
we I dochodowe - mii:dzy 'bran- gó1nymi ·typami rodi:in. Natomiast
trzeba będzie powied~ieć, w polityce 'Plac ipreferować wzro~t
~~mi w których należy uczynić wzrost :z;różnicowan:ia. wyna,grod;i:eń. Jeśli
'J)Owinien być chcemy
motywacyj~
uaktywnić
nieowiel'ki. a gdzie
większy. Nie moż•na też zakładać, tuinkcję 'Płacy, to musimy za doże wszyscy za,trudnieni ,p oza s'ferą bre e!ekty 'Pracy mieć możliwość
produkcji. muszą stracić. Są prze- wysoko płacić.
- Jak na razie, el11,,;le mamy do
cież grupy o takiej rand.z e społecz
nej i zarazem dystansie płacowvm czynienia li tendencją do spłas'll
w &tosunlm do Innych, dla. których czania płae. Czy 1ytuaefa. nie doj·
do przewartosc-lowani&,
rzał& jut
do .l&totnej zmiany w zróżnicowa. 0
n11111111111111n11111n1 1111111111nm1 nlMlh branżowych, do Innego wartościowania 11łacy? Do zmiany men·
talnoścl w tej aferze?
- Istotna Jest kwestia ro1u1Tll&nla apałecznego odejścia od wulgarnego egalitaryzmu. Jl'Śli chcemy

ANS wWarszawie

'I

Najpierw rozesłano za.pro~ze·:!
w krakowskiej:
ni&, . a poten;i
nkaT.ywae się E
pra.~1e zacT.ęły
anonsv o I .JubiJpu~zowym Ba-=
lu ,,Piwnicy pnd Barana.mi". IS
pi"rw~ze notki o tym, co czeka:
atmo-:
na zaµro~zonych gości:
sf Pra pierw.~zych mie~ięcy roku::
to - :
kiedy
Krakowie,
1956 w
1lęS
przypomnl,imy - narodził
powo,lenneJ:
ten pierwszy w
Polsce i o dziwo do dziś istnie-3
kabaret, stroje z epoki.:
jący! muzyka z epoki, a nawet mP-:
nu z epoki. Było wiele llnanych:
postaci, liczne grono artystów::
od poczt\tku czyli od tr7.ydzie-3
stu lat zwlązsnych z krakow-:
skim kabaretem. Ur~zystoś6 taE
zainaugurowała ,jubileuszowe ob·S
ehody Roku „Piwnlcy pod Ba-:!
ranami". Tak więc sympi\tyr,y:
tego Jedynego
1 milośnlcy
C: sweim rodzaju kabaretu maja:
:
: je$7.Cze wszystko przed sobr,!

;

dz.i• to ik::onie<!IZ.D.e - mogą być w
)tażdei chrwili z:więlkszone.
St.ruk.t u.ra a.sortymentowa d()l!Staw
mię.sa jest ~bliżona do realizowanej
okiresach świątecznych ub. r.
w
Udział wędllin I wę<izon.ek wyniesie ~ proc. o.l(ólnej do51ta,,wy wę
dlin. Tyle samo co w ub!ieglych
miesiącach .orzewiduje się w spnedaży reglamentowanej kurczą~ (ok.
10 tya. ton), zaś do sieci detaliczne.j dostarcwne ma być olk. 3 tys.
wn drobiu du.żeeo - eęsi, kaczek,
ku.r I iindyikc\iw. Nie moż•na natomiast .liczyć na poprawę zao~
trzenia w ry!by świeże i mrożone.
Większa j~a1k t to dwuikrotnle
będzie poda± kon&oel''W rybnych.
Z tQIWarów importowanych nie
p<>win'llo być kłopotów 1 ku'P!lem
wjn gronowych, szam.panów, herbawySiO'koga:tun•kowej
ty, zwlasz(:.U.
oraz kawy. Ptriewiduje się te<!: niewieilikie doatarwy rodzynków, 'DrzYpraw, t&kleh jak: 'Pieprs, anl(ielskie ziele, liście laurowe, cynamon.
goździki, b~dll równiei, lecz skromne ilości, owoców cytrusowych przede wszystkim cytryn 1 "POma('PAP)

NAKAZY' AltESZTOWANIA
MAFIOSO W

BEZ PODWOZIA

ogł os ił

musi

apołeczn1t,

iPiwmc y

8ęd11la w Turynie wydal TO 11akaSekretarz generalny ONZ, Javier
ntafll
człollk6w
Perez de Cuella.r naddał ostrej k1y· z6w ares1towanla
M mor• dokonani•
pO<l•jrzanych
tyce poczynanla krajów. dop11szczają.
w derstw.
c ych się naruszenia zobowiązań
odniesieniu do Karty Narodów ZjePRZYMUS O WB LĄDOW ANU
dnoczonych.

PROTESTACYJNA Gł,ODOWKA
SENATORA

politykę

~Jubileusz~

Amervkail1kl bombowlee 11trateg1c1ny „B- 1 B" w ponJedziałek 111dował
przymusowo ,,na brzuchu" w bozie
lotniczej Edwards w KallfOTnlł, ale
pięcioosobowa zalo1a wy1iła 1 opresji bea nwanku.
0

ANTYTERRORYSTYCZN Y
KOMANDOSOW

ODDZIAŁ

Proku1atOT 1e11eralny ltanady PetBeatty 11olnformowal w ponierln
działek o decyzJI włads w ~prawie
powołani" 1pecJ;i,lne10 oddr.ialu ko·
mandosów do walki z terrory5t•mi.
Oddzlal ten llc~yć bedzle H odpO·
wlcdrilo pruszkolonyeh tołnlnzy. air
!3ęd•le miał charakter Jednostkl poli.
cyJneJ.
(011r. k 1'
•

wykorzystać motywacyjną funkcję
płae, ~ musimy dojść do większe
go zróżnicowania. placoweio szczególnie w przedsiębiorstwie. Tym,

wysokie efe-kty,
którzy osiatają
wysoko, a tym którzy mierni<:ko. Ten warunek mus!
ne być :prze9trze)fany I nie mrl:na do
tego dors.Jbiać żadnej otoeziki ideologfoznej.
- W 1ysłemaeh płacowych pre.
sferę
feruje się Jednak głównie
bezpośrednio produkcyjn11,, 1prawę
zhierarchizowania wynagrodzeń o-d·
1uwaj~ jakby na później„,
- otćr! t.io. Doprowadziliśmy do
deprecjacji pracy kwa'1i!ikowaneJ.
Nie mo7ma u:r.nać za n<>1'malne, u
bardzo wielu Inżynierów I techników zair&bia. 1>0niżej śred,nich :z:arobków l"Oboitni<:-z:ych. Praca wyże~
musi być !o'YŻej
kwalifi'kowan.a
oła~na! Ale 'POIW!'llno się '!)łacić wywykorzy.
ląc:z:nie za kwalifikacje
stane w danym procesie 'Pracy, 1
nie u dyplom. Nie sa to na pewno łatwe sprawy. Musimy w tel
k·we-.<:tii - jalk w tałe.i 11:alce o red()'J)ra<:oi•:ać się no-rego
formę zia'l'l·isk i procesó-v
rozumienia
~ e-konomicznyc·h. To warunek podbalu z:l stawov;v„.
N/z: M uroczystym
- I chyba ja.k dotąd najtrudniej.
„Piwnicy podS
: okazji 30-lecia
Dziękuję za
: szy do ~pełnlenia..M
Baranami",

zakupy

rańcz.

może wpłyną6

na
na konieczność
wyborów w teJ derze? Jakle Ili
najbardzleJ widoczne zarrcnenla.?
- Jeieli pozostaniemy przy warila.ncie środkowym, co trzeba sob ie otwarcie powiedzieć, u pew·
ne grUJpy os!ą.gną w.zrost wyższy
od założonego. To u.ś je6t równ oznaczne z tym, że będą grwpy,
kióre odczuja o0gorszenie warunk ó w żv c ia. Toteż 'P(>lityk spo!ecL·
odpowiedzieć na
ny m tisi sobie
muszą
py tan ie, które grupy
a kitób y ć ,p r e t e r o w a n e.
ry ch g r u.p może ten spadek dotyjest bardzo
czyć. Ta odpowiedź
trudna. Trudno komuś 'P(l'Wiedzieć
5 lat muSJ si~
))rzecież, że przez
warun'k ów
godzić z pogo;:&zen'f'm
mika konsumpcji

Społecznej

zdecydować się na niższy pnyro5!
nakładów Inwestycyjnych, oo dało
wyżs-zej dyn11mi'ki
by moiliwość

<INTEltPRUS)

(Dokończenie

trudno„."

rozmawia z doc dr hab.

Bolesławem

:ROMAN MAZUR

Przedświąteczne

będzie

komu ko· wiek

ołacić

w:

-§-E=
•

CAF -

.

-

TADEUSZ M. SOCHOR=
•

ii1n11111no11n11w111 w1011JJJ1Inf

rozmowę.

~ozmawiała:

AGNIESZKA OSTAPOWICZ
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NIEBEZPIECZEŃSTWO CZYHA W CUKIERNICY
eukrem 1Włl\1&ne
Naukowcy nie są
eo do tero przekonani - neesywistym winowajc11, ot)'łołoi je.sł Uuszcs, który, zawie.ra
9 ka.lori! w jednym cramie (dla porownan111:
jeden rram cukru ma 4 kalorie). W uniwersytecie w Mlchira.u przeprowadzono In·
teresuJ11cy eksperyment: ludziom otyłym I /
ludziom o normalnej wadze podano różne
kombln&Qje łlu.•zozu I cukru, ukryte pod
postacl11 bitej śmietany. Okazało się, te otyli
wybrali mie.,zankę, w której było 3'1.4 proc.
tłuszczu i tylko 4 proo. aacharMy, natomlasl
Judzie o normalnej wadze woleli kombina·
cJę 1 7,7 proc. tluszo1U I !0,7 pfo~. cukru.
Czy przerzucanie się na substytuty cukru
(słoddkll jest rozwlt\zanlem kłopotów 1 O·
- mówił\ fa.
tyłołoią? Tylko l!llęśclowym
ehowcy. W pewnym nowojorskim 17.pitalu
otyłym ochotnikom zalecono wysokocukrową
dietę, a nuttipnie bez Ich wiedzy cukier lll·
redukcja
stąpl<>no słodzikiem. Teoretycznie
kalorii powlnns wynleś6 25 procent, a wyniosła „tylko" 15 pl"oe, - okauło ''"· te
o.rr:anluny badanyeh, w obronie przed 11łra
t11, wagi, poznstałe 111 proe. kalorii „doblfOrały" aoble 1 Innych, nie •lodzonych pok.uW powneohneJ

Jest powatawanie

eplnłl •
otyłości.

mów.
Poci1ttkowo 1lodzlkl nływaM były WY·
przez chorych na cukrzycę. Obecnie szacuje się, te 89 milionów dorosłych
Amerykanów używa ntuoznyeh 1ubstytutów cukru (90-proeentowy wzrost od 1978
roku). Ts liczba bybby dramatycznif' wytde niej mlodzid i
na, rdyby włt\ozono
dzieci. Słodzone ntuemle napoje, których
masowa produkcJ11 ·rozpoczęto 38 lat temu.
$ą. glówn11 przyczyn11, tak dutego 1poiycla
•łodzików, 118 procent rodzin !&Opatruje ile
w takle napoje twierdzr,e, te „cukier nie
j 0 ~t dobry dla dzieci". Przyjrzyjmy się więc
łącznie

stosował najszerzej
n•Jpopula.rnlejszym
nym 11łodzili.om.
SACHARYN.A. Odkryta w 1879 r •.Jako po·
chodna nafty, na pocz11itku stulecia znalazła
się n11 rynku. Jest 300 razy słodsza od cukru. Wiele krajów wprowadziło zakaz jej
używania, ponieważ przypuszczano, ze może
ona być szkodliwa dla zdrowia, Ale zaka.J
ten omijano podczas I wojny iwiatowej 1
powodu braku cukru. Kwestia be7.pieczeń
stwa powróciła, gdy badania prowadzone na
szcizurach połączyły sacharynę z powsta.wa.
Protesty
niem raka. pęcherza moczowego.
konsumentów nie pozwoliły na. wprowadze11ie zakazu produkcji słodzika, a dokładniej-

DOKOŃCZENIE

Z WCZORAJS ZEGO
NUMERU
wykazały, tł faktycznie aacharyna powoduje raka pęcherza u szczurów .
ale trlko u samców, których matki całe
żyote były karmicme także sacharyną, Brak
dowodów na wywolywanie przez ncha.ryne
raka u ludzi powoduje, że nadal jest ona
obecna. na rynku, choć z ostrzegawczymi
nalepkami na produktach, które ją zawieraj!\. Wielu konsumentów skarżyło się, że po
sacharynie pozostaje w ustach gorzki smak.
Problem ten rozwiązano w 1960 roku, gdy do
sacharyny dodano inny słodzik, który nazwano„.
CYCLAMATE. Jest SO nzy dodsiy nit en.
kier, nle zawiera ka lori i. Pano~•a.ł na rynku
w latach sześćdziPsiątych, ale w 1970 r.
wydano zakaz jego prorl11kc.ji i •POŁycia po
stwierdzeniu, ie powoduje on raka u zwie-

sze badania

rz11,t doświadczalnych. Uwah się, te słodzik
ten może byó m. in. przyczyną zaniku jąder
oraz uszkodzeń chromosomów. Producent nie
zgadza się 1 zakazem, twierdząc te ba.dania
nie zostały w pełni udokumentowane,
1 najba.rdzlej
ASPA,,,TAME, Najnowszy
kontro~·ersyjny słodzik. Zawiera cztery ka- tyle samo oO
lorie w jednym gramie
<'ukier, ale jest od niego zoo razy erodny.
Zatwierdzony do użytku w Stanach Zjed.
noczonyeh w 1981 roku. Wielu konsumentów twierdzi, że wywołuje on zaburzenia
od nudności I bólów głowy,
zdrowotne po różnego rodzaju wysypki, ataki apoplek8ji, ślepotę i uszkodzenie mózru. Za to ostatnie, win11 ma ponosić duża ilość fen ltraniny, znajdu,jącej się w słodziku. Niektorzy
ebperci uwe.iaj~ tP.ź, że iahurzenia wzroku
morą byó 1powodowane wystę11uiącym w
słodltiku alkoholem metylowym. Odpowiada.producent broni dę.
jąo na ten zarzut,
metylowego
twierdzl\C, :te !lośó alkoholu
jMt mniejsza nli w
słodziku
w
występująca
szklani'!' soku pomarańczowego,
Badania nad substytutami eukra łrw~Ja
uadal, Idealnego słodzika do te.I pory nie
inaleziono. Uc-zenl liczą. na to. że gdy od.
kryta zostanie dokładna budowa. ludzkiego
„receptora słodyczy", bardzo łatwo będzie
.znalezć odpowiedni "łodzik. Tymczuem MSZ
apetyt na. słodycze wcale nie malP.lP, zreuta.
lti~toria dowodzi. że apetyt len lowa.rzy~zy
człowiekowi od bardzo dawna. RYCl'rte o!l·
wracający z wypraw knyżowych przywnzili swoim damom kawałki cukru. W In.
się od degu.
dla~h hankietv rozpoczynają
stac,li ~łodkioh desf'rów. A Chińczycy; .lak
"'' Ykle, na tt>n ~lodki łt>ma.t · m~,ir. przysło
wie: "W razie stresu osłódi herbatę",
Wg „Newsweeka"
I opr. (jsb)

tłum.
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BEZ omcIA NIE WOLNOT
A. r.. - W punkcie tapicerskim nr 81 prsy sbłeru ullCJ' Kl:
Umkiege f Tuwima, nale~ce&'o dll „Domaru", chciałam &upie
„białłł" wersalkę. To znaczy bez obicia Ekspedleo& odmciwił
sprzedaży twicrdzĄc, ie tapicerzy &~:i muszłł zarobić. Tymczasem w oknie 11unktu jest wywieszka, ie prowadzi 1ię sprze·
dai mebli „białych", co w cenniku jes& także uwidocznione
RED.: Dyrekcja ,,Da.maru" za.pewnia. że ten zakład usłu.go
wy rui pewno nie prowadzi s.przedaiy ~hl.i bez obicia Meble
te aą p.rzeznaczone wy!ącznde do spi-zedaży w połączeniu z wyka.naniem u.s!u.g1 ~picersk.iej, co jest zgodna .1 chara•k terem
placówki.
Skoro jednak kierownik pu.nrkJW. zachęcał klientów rekąamą,
1i l.lpr-zedaje także meble .,b i ałe", to musi teraz dotrzymać sło
wa I we.rsaJ.kę bez obiela pani aprzeqać. Został on jed111ak zobe>wią:zauy do na.t ych.miastowego usunięcia tej mylącej klientów
·
wywiesU:i.
P .S A notabene d1Aczeg 0 nie można sprzeda.wać tapozanów,
wersalek i foteli bez obicia, tak jak to robiono dawniej? (g)

NIBY W

PORZĄDKU,

całym 11lonie Il
12, należącym do

W

(g)

PRZEPISANfE
ZM'. \RTWIONA: -

kiedyś
stanowili
Półetatowcy
z.nlkomą część ogółu zatrudnionych.

ale w ostatnich latach liczba ich
Z
systerdatycmie się zwiększa,

jedinej $i;rony :z.a,trudnie-nie w niewymiarze czasu pracy poz
renciści i eme:rycd,
dru.giej zaś prz.ebywające na u.rlopach wychowarwczych kobiety <>ra.z
osoby pracujące. już w !innych zakładach. Z pierwszą grupą ep·r a-

peŁnym
dejmują

o

A LUDZIOM ZDINO

klatki w bloku przy ul. A!eRSM „Lokator", źle funkcJOk'landrowskiej
nuj11 grzt'jniki. \V górnej części ledwo są ciepłe. ~ ~olnej -;
zimne. Oświadczono nam, że tak być mu.si. :2:e powinniśmy by~
Co rusz przychodzi
s7częśliwi. ie grzejniki w o,;cile grzeją.
konserwator i pisze w kontrolce, ie wszystko Jest w porząd
ku. Na nasze prośby, :leby Jednak mistrz sprawdził jego
robotę, odpowiada, ie nie będzie zdzierać nóg chodzeniem po
.
schodach.
wyjaśnia. te
RED.: Spółdzielnia mieM.<kaniowa „Teof iłów''
n:edogrza.nie mieszkań miało miejsce na przełomie listopada
·ciepłown!czego
węa:ła
i grudnia. Pn:eprowadzo.no regulacje
i wszystko jest teraz w p0rządku. Kontrole nie wykazały nieora w i dłowości w działan i u c .o.
Po otravmaniu tnte!"Wencj i z redakcJL znbw doko.nano ko.ntroli. Pomiary temperatury wykazywał~ 19-2.o stopni. a wię.r
.
zgodnie z normą.
Inna rzecz. że w tym rejonie osiedla byłv tej zimy d t...-z:y
poważne zakłócen i a w dost aw ie ciepła. spowodowane awariami
mag:s•ral' ciepłowni cze j nrz:v ul. Aleksandrowskiej. Wyłącze
na ternperature w
n ~ a te niewatpl iw:e m ia'lv d u ży W·Płvw
m ieszkan iach.' Zarówno Spółdzielnia „Teofilów" jak i Zakład
' ię'Cli Cieplnej, orzeprasza m i eSZ'kańców za wszystkie zakłócenia
R. Z. K, -

NA . PÓŁ

CZŁONKOSTWA

.Testem w trakcie rozwodu.

Czy,

gdy

mąz wyprowadzi sie 7 dotychczasowego mieszkania będzie ono
jest sp6ł
przysługiwało mnie ł dzieciom, jeżeli mieszkanie
d:tielcze, a członkiem spółdzielni jest mĄż? Chodzi ml o prze-

'Pi.,anie <"ilonkostwa.

RED.: Zgodnie z przyję~ praiktylk11 ~ orzecznJct"':'em !~u
, 'aj wyższego w przypadku rozwodu małżeństwa. ~aiącego nieletnie dzieci mieszkanie przyznaje się temu z małżonków, przy
którym zostają dziec.i. I dopiero mając taikie orzeczenie sądu
!2łonków s~ł
może paru ubiegać się o przyjęcie w poczet
dzieln!. Bliższe dane uzyska pani w te; 1spra-w1e w nrządz1e
swej spółdzielni. któr"y poinformuje na pod.stawie jakich doku(h)
me'!Ltów mieszikanie może być "przepisane" na pa:nią.
CO NAJMNIEJ 10 DNI
CZYTELNICZKA: - Pracownica poprosiła o dwa ~ąl urlopu wypoczynkowego w celu załatwienia ist?tnych dla n!~J spraw.
W zakładzie oznajmiono jej jednak. że pierwsza częsc urlopu
musi być 10-dniowa. toteż jeśli już konieczn!~ che_e przez. dwa
dni nie przychodzić do pracy mnsi to odrob1c. lh1w1 mnie takie postawienie sprawy, bo n nas w zakładzie n~ ~motywo
wany wniosek pracownika udziela się 1 takich krotk1ch urloW myśl kodeksu pracy urlop:)' powinny być ,udz!elane
zgodnie z planem. Przy czym, na wniosek pracowmka urlot?
może być podzielony na cz~ści. ale co najmniej jedna częśc
powinna obejmować nie mniej niż 1.0 kolei:nych d'lll kal~
rzowych. Nie istnieje natomiast przep!S mbw1~y, że ta 10-dmowa część u.r:lopu musi być pierwszą w danym roku kalenda(h)
r:zowym.

pó~D.:

Cierpliwie tłumaczę
Czytelnikom,
• nym i rOO!i;alonym
skarżącym się na fatalne stosunki
w ich środowisku
międzyludzkie
pracy, że :fabryka., przedsiębiorstwo,
to nie Wersal, lecz miejsce pra~
cy ludzi, stłoczonych na niewielkich przestrzeniach, przygnieci"i!nych nadmiarem zadań i presją
czasu. To wszystko wywo.łuje pn:eróżne kon!likty i przykre syuta(Xie.
Tylato mądre ! taiktowne kierownictwo tych!i.e zespołów, może je
rozwląz:twać.
łagodzić i w porę
Praoownicy oczekują od swego
zakładu; zaspokojenia róż.norakicb
potrzeb. Liczą nie tylko n.a od'OOwied·nie zarobki. na właściwe zabezpiecr,enie socjalne. ale także na.
satysfakcję z praJCy, uznanie. prestiż. Liczą na przyjazne i ludzkie
stosunki między wspóltowarzyszami pracy. A T; tym bywa - niestety - róinle. Od1b ija się to {Ja
SIJ()Sobie wyikonywania pracy Nie:tamiast
za.dow<>leni pracownicy.
zadamach.
sku.'J)ić się na swoich
szulkają „sprawiedliwości„ i d.oat~pu
do Lnfol'llilacji uła~wlają.cej :rol:Wią7.a.nie sytuacji konfiiktoweJ, poza
miejscem pracy. ~ więc do nu
listy pełne talu.
"W pracy ciągli• jetem &de-twrwowana. Nie Ul!Iliem JIOibl• J:)(>r&kier<l'WUicziką i 1ej
dzić T; moj11
,,zaufanymi". Dręczll mnie. dokul!Z&Jl\ wręll'll wyrsueajĄ na emery55 lat, ale
turę. Mam eo prawda
dop~ero %7 lat pracy. więti te trzy
lata muszę jeszcze pracować. One
tll'ierdzą, że gdybym dził odeszła.
mój etat rozdzieliłyby na ćwiartki
I wtedy Więcej by zarabiały, Proszę o pouczenie mnie. co mam robić, aby przestano mnie dręezyó .•• "
Powiinniśmy poradzić Czytelniczce
ieby zwróciła się o pomoc do dyLecz z
rekcjd, rady za·kładowej.
góry wiadomo, że kierown.icrka na„udowodni" swoje rat:vchmiasł
{'je. Czy dyrektor zechce być mediat-0T'em. Czy zech<:e za&losować
technikę

skuteczną

rozwią·zani11

konfliktu izolując od sieb!e zwaśnione strony? A może ta pracownica została nadmiernie obciążo
na obowiązkami. co niekorzystnie
od1b ija się na ooziomi& wyko.nywanei przez nią prac~·?
l)()Wlnni
Nad tymi problema.i'ni
czuwać zwięxzchnicy. Życie P<>kazuje. i:e te sprawy zeszły z po1a
widzenia. Czy7Jbv Jica:yła się tylko
i W"ła~nie produkcja?
•bona nasse
bacząc
„Nie
wiązki domowe, zmusza .się nu do

zajęcia, którego z•z
i.nt&resowama nie może podjąć
niezależnych,
;ir.zyczyn od 1iebie
ma ona prawo Poszukać pracy w
zakładz.ie, powiadamiając
!innym
o tym swego pracoda.wcę.
Natomiast pracownicy zaitrudnie:1i ju:i: w peł·nym wymia.rze ctasu pracy, na podjęcie dodatkowego
za.trucLn.iein.ia, w myśl przepisów,
muszą przed tym u.zyskać zgodę
głównego pracodawcy. I to nie tylko wtedy, . gdy sprawa dotyczy
umów zawieranych na czas nieAkceptacja niez.bi:dna
określony.
jest również, gdy pracow.ni.k ra·
rruierza Podpisać u.mowe na czas
pracy poza godzinami służbowymi określony
lub wykonanie okreś
w wolne soboty i święta. Nie o- lonej pracy. Przy czym udzielenie
t symujemy za nie zapłaty. Teore- zgody na padjęcie
dodatkowego
tycznie m oiemy te godziny o~e zajęcia zależy od swobodnej decybrać. Praktycznie nie mamy kie- zjd kierownictwa zakŁadu pracy.
dy. Nasze prośby 0 dodatkową zana
z,atru.dJnlenia
Z podjęciem
płatę pozostajĄ bez echa".
Prarow111icy, związani z zaikła pół &tatu wiążą się okTeślorne obosą
Pierwsze
up.ra.wniel\ia.
i
wiązki
dem, na ogół ro11JUmie'ią jego interesy t potrzeby. Toteż przyjmują określone w umowie, ale dru.gie
oni tego r<>dzaju polece-nia bez oro- nie. i stąd o zak.res tych ostattestów. Żle jednak się dziele. je- nich najczęściej pytają czytelnicy.
gdyż
bez po.wodów,
śli azef-Ostwo nie chce docenić zdy- Zresztą 111ie
scyiplino-wania pracowników. Lek.- kadrowcy popełniają niemało p<>uokll!Zjl
przy
myłek szczegóLnie
<.eważy ich trud .i dobrą wolę. r.ie
urlopów wypoczynkodzielllll1-ia
udzielając w zamian innego wofWych emerytom _j rencistom, któnego dnia bądź nie płacąc za zle- rym,
bacząc na kh dotychwarowy
cone godziny.
staż zamodowy, jakże często daj11
Taki& p()Sltę,powa.ni& d:rrekcfi u- urlopy w wymia.r ze 14 drJ. O ile
wcale nie odorob!ti<me jednak emerytom i reru:istom dokładów - skwtecznie tłumi chęć pracow- tychczasowy staż należy uwzględ
ników do aktvwności zawodowej niać przy u.rlopie, na takich wai l>Oczuciom ru11tkach na jakich miało to miejSpnyja naipięclom
krzywdy.
sce w mo.mencie kiedy popr!lednlo
G. Bl\RGIELOWA pracowali, to z.goła inaozej wyglą-

wa jest juna. Dec~jd o podję
ciu pracy ni• muazą korurultować
z nikim - <ktiga natomiast z zaPrzebywakładem macierzystym.
jące na uirlopach wychowawczych
zobliJ(owa.ne
kobiety są bowiem
o
do zloiAmia najpierw wniosku
z.aikud.nie.nie ich . na części etatu w
na
zakładzie, z którego odestly
gdy
I dopiero wówC'tu..
u.rlop.
tl!ill nie u.wz.glę<lini ich prośby, al-

plikowane wyliczema:. Dlatego r~d~1my, aby 1.wróc1ł się_ pa~
do lnspekcJ1 Pracy (~od~, ul .. Traugutta 12) l po
prosił o sprawdzenie tych wyłlczen. Wowcz,as inspektor pracy . skontaktuje się z zakładem, poprosi o dokumenty: p~co
we I wszystko dokładnie wyjaśni w oparciu o obow1ązuiące
w zakładzie przepisy.

osobi.~cie

(g)

ZALOGA

BYŁA

GOTOWA

K.. N. - Nasz zakład mieści się poza Łodzlll• Doebo4zlmy
do niego 3-4 km pieszo. Mi~o zawiei. śnieżnej, dot~rliśmy
o.a godzinę 14, tj. na drugą zmianę w miarę punktualni~. Pra·
cy jednak nie podjęliśmy Nie b)' ło prądu I wody. Kierownictwo zadecydowało, abyśmy wrcicili do domów. Po trzech
dniach oznajmiono nam. źe tamtą zmianę odpracujemy w najbliższą wolną sobotę. Czujemy się pokrzywdzeni

RED.: Sprawę przedl'ta.wioną przez panów reguluje art. ~l
kp. par. 1 i 2. Otóż pracowrrlkom przysług.uje wynagrodze'll1e
\Vvnikające z jego osobistego zaszeregow~nia o-kreślon~ stawką godzinową lub miesięczną, za czas niewykorzystania pracy. jeżeli byli gotowi do jej wykonywania. a doznali przeszkód z przyczyn dotyczących zakładu pr~y.
Zakład wypłaci więc załodze wynag:rodzerue za czas nie
za winionego przez nią postoju, j~k i za i>racę w woluą so'
botę.
(g)

SAMOTNY o:łcIEo NA URLOPIE
W połowie urlopu wycltowawcze(o zmarła łona.
1. L. Dzieciom przyznano wtedy rentę rodzinną. Najmłodsze dziecko ma dziś niespełna 3 la:ta. ·Czy nie jest za późno o wystą·
11ienie przeze mnie o urlop wychowawczy. _Przez jaki okr~s
będzie on płatny. I czy podwójnie, jeśli dochód z renty me
przekracza Z.OOO zł na osobę.
RED.: Samotny ojciec, pod()bnie Jak samotna mabka, ma -pr~
wo do zasiłku wvchowawczego przez okres 3 lat WY'Płaca su:
go w podwójnej wvsokośc! Do czasu ukończenia pr;zez dziecko 4 lat. mógłby więc otrzymać pan zasiłek w kwocie 6.650 ~)
f
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ci.a .sprawa, gdy urlo.pu udz!ele

Ilię

w
praCQ<w.nikowl z.a.trud.nionemu
drugim zakładzie. W tym dodatkowym miejscu bowiem wymiar urlopu wy>nika tylko z okresu 7.&trudnienia w powdększonym jedynie o lata nauki.
choroby wszystkim
W okresie
półetafowcom

przysługuje zasiłek

chorobowy. a więc i tym którzy
go już w zakładzie maWszystkim też lata
c!erzy5tym.
zatrudmien.ia wlicza się do renty I
emerytury i do lat pracy. od któnagrody
rych zależy przyznanie
Warto tu jednak
jubileuszowej.
Postanowienia
dwa
przyJ)Omnieć
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. A
mhmowicie, że do o.bliczenia podstawy renty lub emerytury moż
na przyjąć wynagrodzenie uzysk iwane w więcej ni:i: jednym zakła
dzie tylko wbwczas. jeśli dodatkowe zatrudnienie było wykonywaillł!
przez
nieprzerwanie co najmniej
5 lat w ostatnich 12 latach pracy.
I drug.ie, ie emeryci· i ·re.nciści po
zakończeniu za.trudnienia wykonywymiarze
wanego w niepe!nym
czasu pracy. nie mniej jednak niż
czasu obowiązującego
w p0łowie
się
na da:nym stanowisku, mogą
,1biegać o zwiększenie dodatku za
ponad 20-letni staż w PRL.
Zasada ta odnosi się również do
~ych świadczeniobiorców ZUS któna
r-;.y po jakimś okresie pracy
pół etatu za.niechali jej i •.n-stapili o zwiększl!'Ilie dodatku. a potem znowu powtórnie povjęli za(h)
'.rud:nienie.

otrzymują

&od.ziny. Zalotenla, któr• podal aą.dC1W!, były dowol·n e I Illi.ewystarczające dla miarodajnego, usta.lenia., że istniała pe>trzeba pracy w godzinach nadliczibowych.
Z art. 134 par. 1 kl) wynika, że za dwie pierwsze
godziny pracy, przekra01:ającej usta w owe normy
czasu pracy, przysługuje wynagrodzenie z dodatkiem 50 proc., a za następne godziny I za oracę
w nocy oraz w niedzielę I święta dodatek wynosi 100 proc. Przepis ten wymaea aby i!ośćpra
cy w godzinach nadliczbowych oraz pora jej wyaby
konywania, były dokładnie ustalone. Tak,
można

było

prawidłowo

<Ykreślić

wynagradzen'ł'

pra<X>wnika. Nie jest więc doousiczalne przyję
cie czasu pracy nadliczbowe.i w fakimś p!"Zy-blimog ła
właśnie
:i:eniu, bądź za.łożenie, te tyle
trwać .

Przesruchanl świadk()W'je twierdzili. ie i.nwentaryzacja oobywała się od '1 do 15. Czasem tylko
przecią'g.ała się o godzinę lub dwie.
Sąd zwirócił uwagę także i na to. że mimo iii
praco.wnik zatrudniony by! na nół et~tu. to jego
czas nadllcz,bowy zaczynałby się dopiero p0 PT'Zepracowaniu dziennej normy czasu pracy. Toteż
z:groszenie roszczeń z tyiułu zatrud o'eni11 f!O „nieigodn;e z angażem". n:e znalazło podstaw do .ich
uwzględnienia.

(g)

Drobne kroc~ki w kierunku
. ,.
zdrowej zywnosc1
•
Jak nie
kijem go to pałką

P. M. - Zwracam Ilię s prośbą o wyjaśnienie. przepłs6w
w sprawie zasad wynagradzania za urlop. Za 198a r. wykorzystałem 23 dni urlopu. zarówno w grudniu jak. i w słycz.
niu. z moich wyliczeń wynika, że nie zapłacono m1 za 8 dniówek.
RED.: Generalna zesada jest taika. że pracownik powinien

bo zaoferuje

Pr-a.cownik za~dał od zakŁadu wypłacenia mu
20 tys. zł za godz.iny nadliczbowe; jakie przepracował, będąc w delegacji słrnżbowej. Bo choeiat
formaLnia zatirudruono go na pół etatu.. to był wykorzystywany niezgodnie z angażem.
Wojewódz.ki Sąd P.racy nie uwzględnll jego odwołania. Warunkiem przyznania wynagrodzenia ze
pracę w godzinach nadliczbowych jest ustaleni•,
że pracownik w konkretnych diniacli bądź w konkretnym c:zasie pracował P<>nad ustalone w kodeksie pracy normy czasu pracy. Należy przy tym
zaznaczyć, 2e ocena potrzeby pracy w godzinach
nadliczbowych .należy wylącznle do zwierzchnika.
któ.ry podejmuje decyzję, co do liczby tych godzin
i rozmtairów pracy. Wyrazem tego sa polecenia wydane przed rozpoczęciem pracy, bądt potwierdzenie p0 jej zaacończeniu. Oczywiście, że nie moina
wy>kluczyć możliwości dochodil:enia przez pracownika faktu oracy, ponad ustalo.ne normy czasu
pracy, innymi środkami dowodowymi. Lecz reguł~
jest, że praca w godzinach nadliczbowych powinna być rejestrowana i zlecana przez zakład.
Pracownik twierdził. że pracę w godzinach nadliczbowych wykonywał w terenie. podczas trwania rem011tu zdawczo- odbiorczego. Zakład stanowczo zaprze-czył, iż wydał mu takie p0lecenie. Na
dolrumentu.
żadnego
te okoliczność nie miał
Pracow.nik nie posiadał też notatek ani zap'sów.
w jakich dniach pracował ponad ustalone normł!_

SKOMPLIKOWANE WYLICZENIA

otrzymać wynagrodzeme za urlop co najmniej takie samo,
jakie uzyskałby pracując . Pańskie wątpliwoś_ci prawd.opodobuie dotyczą dni wolnych od pracy . .To są juz bard~1e3 _skom-

ETATU...

o

szansacl:J na zdronie oznacz.a, że to
:o jedlismy do tej pory jest trucizną. Oznacza tylko przejście
się
zachłyśnięcia
od etapu
m<Jżl!wościami
chemią i jej
wynajdywania tado etapu
kich substancji, które spełnią
preparaty
~olę co
tę samą
chemiczne, a będą •bliższe naszym organizmom niż produkowane w 1abrykach synteChodzi tutaj
tyczne środki.
zarówno o malezięnie łatwiej
tolerowanych pruz. człowie
ka nawozów, zwiększających
plony jak i substancji z.walczającyeh skutecznie siokodniki.
Pisanie

wą żyw.q.ość

Krótką

szans

na

priygotował

charakterystykę
zdrową
Wydział

iywnośc

.RolnicŻywnościo
twa, Gospodarki
wej i Leśnictwa Urzędu Miasta Łodzi. Wynika z niej, że
problem ten nie jest ani nowy ani też nie many łódzkim
fachowcom.
NajlflPSzą sytuację mamy w
sadownictwie. Działania ograingerencję chemii
niczające
prowadzone są od lat, choć na
o to. by
razie idzie tylko
chemikaliów było mniej a nie
o to, by nie było ich wcale.
Jeszcze nie tak dawno sadownik ,był tym lepszy i nowocześnieiszy im częściej oprysswoje
preparatami
kiwał
drzewka. Co bardziej nowocześni dochodzili do 30 opryiSwegetacji.
w czasie
kiwań
Dziś już o tym nie ma mowy.

Przeciwnie, Wojewódzka Sta. cja Kwarantanny i Ochrony
się namówić
stara
Roślin
plantatorów by zabiegów tych
dokonywali jak najrzadziej t
tylko wtedy, gdy są one naprawdę niezbędne. Oblicza się,
że w ostatnich latach ich liczba nie przekracza 12 w okresie wegetacji.
Powoli zastępuje elę również chemię ochroną bioloZamiast sztucznych
giczną.
preparatów zwalcza się teraz
np. bielinka kapustnika specjalnie wyhodowanymi bakteriami. podobno bardzo zaawansowane są również prace
nad wyhodowaniem naturalnego ,,pożeracza" stonki ziemniaczanej Byłby to najprawdopodobniej grzyb, gustujący
właśnie w gąsienicach stonki.
Atak Idzie również od innej &trony. Próbuje się hodować odmiany coraz ba«"dziej
o.dpome na szkodniki. Parę
gatunków jabłek już uodporniono skutecznie na parcha.
tej działal
swoją rolę w
iipecjaliści z
ności spełniają
Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego w Bratoszewicach. Razem z członkiniami
kół gosp0dyń wieJsklch zakła
poletka
dają oni we wsiach
których
na
doświadczalne,
zobaczyć, i:l
mogą
rolnicy
otrzymyjest
możliwe
plonów
wanie przyzwoitych
albo bez.,· albo przy ograni.!
cz.onym stosowaniu nawożenhi
mineraln.e go i ~rodków ochro-

ny roślin. Oczywiście metoda
ta wymaga zmiany przyzwyspecjalczafeń, stosowania
nych kompostów z preparatami ziołowymi, wraca równieł
Zapowiedziano .
płodozmian.
informatora. który
wydanie
podstawowe
przynosić będzie
produkcji
dotyczące
dane
zdrowej iywności.
Powie ,ktoś. że w czasach
kiedy mamy kartk'i na mięso
na takie „cuda ".
nie czas
spróbujmy zebrali
Najpierw
plony by móc wykarmić takie stado, które zaspokoi nasz
apetyt. Martwić się o to, co
jemy w kapuście czy woło
winie będziemy później. Otót
to. te żywność mo~f'
nie być :r:drowsza wcale nie oznacia te musi jej być mniej.

•

•

o
pi!ałem
Swego czasu
skargach klientów sklepu spos'.f;
mieszczącego
żywczego,
orzy zbiegu ulic Podgórnej i
Dąbrowskiego na to_ j:e łat
tviej tam o wódkę niż o chleb. ·
Najpierw zawiadomiono mnie
klienci maja,
że wprawdzie
bo
już niedłu~o
rację, ale
zmieni się personel I bę.dzie
Załogę wymieniono
inaczej.
ale pra'ktykl wróciły. W koń
cu zdecydowano się zlikwldo1vać w tym sklepie handel alkoholem. Ale jak nie kijem
go. to pałką.
Wytrwały czytelnik zawiadomił mnie niedawno, że dwa

przystanki dalej · jest również
sklep spożywczy, do którego
\Vłaśnie przywieziono kolejną
Bowiem plapartię„. wódki.
cówka przy zbiegu Dąbrow
skiego I Kossaka zaczęła wła
alkoholem
handlować
śnie
Nietrudno się domyślić jakie
kłopoty mają teraz ci, którzy
próbują po 13 kupić tam mleko czy ser. Oczywiście
mogą, ale ·kolejka zawszę jest
spora. I to tym bardziej, że
~przedat wódki <>dbywa się na
tym samym stoisku co artykułów spożywczych. ·
Nie chodzi mi nawet, teb:v
metrów
iż 300
od tego sklepu są dwa inne
w których można również ){u.
pić alkohol. Chodzi o eo innego - skąd nagle wziął się
wprowadzania
ten pęd do
wódki do sklepów spożyw·
czych? Może z jakichś wzglę
dów personelowi czy też kie·
handlowyct>
rownictwu firm
to się opłaca. ale na pewno
ich interes nie jest zgodny i
interesem tych którzy w sklechcą be1
oach spożywczy<"h
kłopotu kupić chleb i masło
Z tego co wiem, wprowaspi:zedaży
dzenie do sklepu
nie tylko
alkoholu wymaga
1.g<>dy administracji, ale i rad·
nych. Może by więr zaostrzvi'
kryteria udzielania zezwoleń'
Chyba że radni nie podzielają tej opinii ..•
udowadniać,

K. K RUBSKJ .
I

~llIIJUIIllDJIJIJIIDIIlTillI1m:1Inm111111m11WlilllillllllilllflłlllłllllliillllllllllJlllllllllllllllllIDllllllJl

POLONEZA (1990) 11"ebrny meta.Bk IJlll"Zedam.
Nowomiejska 12, 33„-4.2-70
oampllllgoPRZYCZEP:!!;
najehętm lej 'Priy,..,_
małej
do
irtosowain"
fastronomU lmpdc
Zakłady
M-79-40. po H!
!044'
„!'IAT 127" - lłP:rzedam,
1ara.żu - rposzuikuJ~. t.l.
podają zmienione od 1 marca 1986 roku numery telefon6.w:
57-59-77.
74-96·5~
8784 g
odbiór
POLONEZA"
sprze" natychmiast
74.74.99
dam. Zielont. 311 kl~k
warzyW'lly.
74 73-~3
6908 g
dział gł6wnego
SPRZEDAM „VW 1200"
74-93-63
dział
w całości lub na częś
ci. Tel. 52-68-64 po 16.
6865 g
1410-k
sprze„126p" (1986) ~
dam, ;i:amienii: na „Sko11111111n1111111m11111111n11nmnnnnn11111011111nm111111m1111111111mnunnmmnn11111111111m1m11
dę 105". Te~. 86-84-36.
DOM w okolicy Piotrlto·
6856 g
~~WH././././//U//UHHH./07.U.MVH./H./AYH/U/H'H.IZ'"HAY~
wa sprze-da,m lub .z.a- „FIJ.TA 12%> 1500" (1978)
~·
remonŁódź.
nvm
l
M-3
kaipita.
na
~
mienię
CH
O
Oferty 6818 Blu-ro Ogłocie, stan dobry sprzeWŁ
~
dam. Ozorków, Zgierszeń, Piott"kowska 96.
DZIAŁKĘ budowlaną, ceska 65.
T013 g
ment, wa.p no. supremę,
l6dź,
cegłę. manynę do plMOTOCYKL M-72 - kuunia - kupię. Ofert,r
pię. Tel. 43-64-37.
6989 g
POSZUKUJĘ gardu lub
pomi~zczenia na ga-raż
o1l:olke ul. Żeligowskie
70S9 g
go. Tel. 32-71-36 po 17.
~
6847 g
do tkanin,
Nó1: .,Kulis"przemysłową
~§~
do bezpośredniej produkci'I
SS:~
etebnówkę
~
13
Felińskiego
ku.ple:.
~
~
m. 15 (wieczorem).
FREZEROW1
6947

ia

l6chkie

=

i

E

i

.

=

centrala
dyrektor naczelny, 1-cy dyrektora, sekretariat

-

handlowy
dział planowania produkcji I kooperacji

S
Si

§

S

.

e
e

§

do spraw przygQtowania inwesty·

~

§

Dla osób o wysokicłi kwalifikacjacli zawodowycłi

Zakład

nie przyjmuje osób po nmowolnym
- rzuceniu pracy,

po·

informacji dotyczących
cy i płacy udzielają: ·
dzłał kadr, tel. 74-59-37,
- dział inwestycji, tel. 74-49-91 wew. 59,
- zgłoszenia osobiste pod ww. adresem.

warunków pra-

Bliższych

~

~

§
§
§

s

~

~

~
§
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BIURO PODROŻY I TURYSTYKI
,.LOGOSTOUl t"
ODDZIAŁ W ŁODZI

t

N F O lt M U J I!!,
le dnia 17 marca 1986 rnka o.. god1. 18
w Klubie Nauczyciela, Mdż, ul. Piotr·
kowska 137/139 odbędzie sie zebranie
załobclelskle „Klubu Pllot6w".
Nauczycieli pusladających uprawnieriia pilotów wyci~czek zagranicznych
oraz innych posiadających uprawnienia
l nie •wiązanych z innymi biurami podróiy
- SERDECZNIE ZAPRASZAMY.
6806-1
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DZIAl.KĘ

Q,118 ha

~prze

dtm, Poddębi11a

45.
6876 g
8200 m - możliwość budowy l)rzy ul. Kolumny - sprzedam. Oferty 8898 Biuro Ogłoszeń,
Piotrkowska 96.
ODSTĄPI]j

r•-

d.zia!Qc•
knacyjn.. za,fosrpodarowa.n• •211 m - Górna.
Ga,a.rina 61-lT.
875S R

ŁODZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LESNEJ "LAS'' w ŁODZI
OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
który odbędzie się na terenie naszego zakładu PL „Le.1" w Radomsku,
w dniu 20 marca br. o godz. 10:
- sa~och6d „Nysa 521", nr reJ PTE-514 K, nr lnw. 1889/741, eena wywoławcza ZOO OOO 11, stopieli zubcJa 75 proc.,
- samochód „Zuk" A-13 B, nr rej. PTE-121 N, ar ław. 1T88/7łl, eena Vf7woławcza

170 OOO

zł, stoplęil zużycia

T5 proe.

Za różnice w wyposażeniu sprzętu nie bierzemr odpowiedzialności. Sra-.
k:ów nie uzupelnłamy.
Pojazdy oglądać można na trzy dni · przed prsetarrlem, do kt6rego IO~
staną dopuszczone tylko osoby, które wpłac" wadium w wy.-okoścl 10 pr'Oc.
ceny wy woławczej
876-k
Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia be1 podania przyczyn,
ZAKŁADY PRZEMYSŁU
w ŁODZI, al.

JEDWABNICZEGO „ORTAL"
HIPOTECZNA T/t

OGŁASŻAJĄ
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na w:nnianę stropodachu żelbetnwero o powl('rzchnl ea ł71 m kw. nad
sal~ fRrbiarnl .JIGROWEJ.
Szczegółowych Informacji udziela sekcja inwestycji, tel. 51-12-111 w. 249.
Do składania ofert zapraszamy przedsiębiorstw:• państwowe, spółdzielcze
prywatne.
Komisy jne otwarcie ofert nastąpi 14 dnia od daty ogłogzenla przetargu
w prasie.
Zastrze,tia się prawo ~yboru oferenta oraz prawo odstąpienia od prze57Z-k
targu bez P,.Oda nia przyczyn.
ZAKŁADY PRZEMYSt.U POJQCZOSZNICZEGO „SANDRA"
w ALEKSANDROWIE UJDZKIM, ul. PIOTRKOWSKA 10/12
OGŁASZAJĄ

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na srrzedst:
1. Sanrnrh6d o~obnwy m„kt „Fiat 125p 1560", rok pr94. 197!1, 1topłełl nt:rcb. 60 proc., nr silnika 8119853, nr nadwo.zla 2H0381, cena wywoław·
cza 326 OOO zł
PrzPtarg odbędzie się w dniu 25 marca br. w dziale tran~portu ZPP
„Sandra'' w Aleksand ruwie Łódzkim, pl. Kościuszki 18, o godz. 10.
W razie niedoj:kia do ~kutku pierwszego przetargu-, drugi przetarli odbędzie się o godz. 11, a cena wywoławcza zostanie obniżona o SO nroc.
w S'tm;unku do ceny wywoławczej pierwszego przet~rgu.
Braków w sprzęcie i wyposażeniu w zgłoszonym do przetargu poje~dzle
nie uzupełniamy.
Pr z.v i;tęriuiący do przetargu obowiązany 1est złotyć do kasy przedslę
bior~twa wadium w wysoknścl 10 proc. ceny wywoławczej, najpóźniej w
p r zeddzień przetargu w godz. 10-14.
oojazd można oglądać w przeddzień przetargu w godz. 10-U w bazie
n~portu.

i astrzega

się

prawo

i;

~S
S

cji,
. • inspektora nadzoru instalacyjnego,
.
e kosztorysanta.

się w bezpośredniej produkcji
zatrudniających
przedsiębiorstwo deklaruje pomoc w przyspieszeniu
przydziału mieszkania spółdzielczego.

S

_ ____ _:__

~

Na wszystkich proponowanych stanowiskach wysokie parametry płacowe.

Si

~§ 0łł~~~f~~st~~::os;e~:
§

TOKARZY,
SZLIFIERZY

~ e oraz
inspektora

~

§

S

•

§
~

s
S

zatrudni natychmiast

~

-e

S
S
S
S

KJENNICZY
KOMBINAT MASZYN
,,POLMATEX-WIFAMA"
ul. Armii Czerwonej 89

§

74-88-10

74-86-09

S

S
S
S

E

5
E
§
a
5
e
5

-

mechanika

§

i

Wyrobów Metalowych „WIZAMET"
w lodzi, ul. Wodna 11/13

E

i
;
E

I=

Zmiana numerów telefonów

i

unieważnienia

przetargu bez podania przyczyn.
1574-k

FRYTKOWNICĘ

-

k'Uipi ••.

87-06-45.

9951 g
STARE kllldkl historyezne, encyklopedie nawet
niekompletne. stół, ze•
fa.rek kl~zonkowy kurpi•· Tel. 32-06-78.
6970 g
etemltowe da.PŁYTY
ehowe, deski staroużyte
c7Jile - kupi,. Telefon
32-06-78.
1!1171 I
SPECTRUM . - plus •prze.dam, tel. ł8-l 7-Sl5
po 17.
7813 g
PILARK!lj wprzedam. Tel.
34-19-61.
8985 "

perskie sprzedam. l Maja 41 m . 52.
7020 g
SPECTRUM - sprzedam.
86-73-52.
KOCIĘTA

6990 I

nowY~h
8
SPRZEDAM
okien 150 x 200. Tel.
55-57-81.
7027 g
BUTLE 1azow" - 11 kg
- iprzedam. Bet"lińskie
IO 21 m. 5.
7032 ł
LATEKS - mleezko
11?rredam. Łódi, Piołu
nowa 6, Doliński.
7034 g
SONY wież•, Phill'P! radiomagnetofon - sprzedam, tel. 51-79-'14.
6946 g
kolorowy,
TELEWIZOR
PAL-SECAM oraz video
sprze„Panasonic" dam.. tel. 117-19-18.
6972 g
COMPUTER nowy sprzedam, teol. 57-19-18.
6974 I
rELEWIZOR „Neptun 630"
- 1prz.eczarno-biały
dam. Łucji 1515.
7004 I
DRZWI garażowe nowe -i>rzedam. ŁueH 55.
7005 I
8'przedam.
ADAPTIC 86-34-10.
7018 g
7 l'PrzeKARAKUŁY
dam. 86-62-110.
7021 I
NEPTUN czarno-biały 1przedam.
1wara.n eja Tel. 111-00-łl.
877! I
ELEMl!!NTY ocrod-z;enlowe
s bra.°"" 30 mb spt"ledam. Zgleor:i., Bardow1k!e10 23.
t!819 I
ZGRZEW ARKA do folii
PCV moc 2000 W 1przedam. Justyn6\v, Lokaforska 2 przy dworem kolejowym (sobota,

:11led7.ie<la).

8817 g
KOMPUTER „Sharp 721"
84-51-0!5.
eprz4tdam.
8825 g
SPRZEDAM maszy-nę stolarski\ · (gmbościówka .
l!iła. tokarka, heblarkm,
wierte.'!"ka-frezarka). Tel.
711-84-86.

885!5 li
/1TARI 800 X 2 :r; magne1przedam
tofonem Tel. 78-2Z-U.
8748 /(

DWIE m·uzyny do wat:v
cukrowe! - 8Pnedam.
Tel. Tomaszów Mai.. 37-SOS.

MAS'ZYNl!i

, Veritas"
1

67A1 I/.

dzl~wlarsklł

aeo -

sprzedam, t.1. 86-83-!51.
6844 g
X
DYW AN belgijski
sprzedam. Tel.
8,S 84-72-86 (14-18).

u

lOO!le

I(

TUNEL tollow:r 30 x 9 Konstantysprzedam.
nów, 22 Liipea 6a.
6793 I!

„WARSZAWĘ"
Tel, 51-79-7ł.

kupię .

89411 i

MlDCHANilU. -

.twó

nal)ttwy

'!)adkO'W•,

TADEUSZ ~~ Pło
1oł9 qiubił
tirkOW!!'ka
'!>r!LWO jazdy, lmin.e dokumenty,

b1ae.hu'DO'WY-

"Przekładki.

Ozytelnkza 11. Pie'tt'zak
5199 f
ZGUBIONO 'l'f'&.'WO jaztanie
AKUMULATORY
Marian
dy kat. T atesto-wane, ~ rwaran- PILARSKI Zblgnle-w, ElŁukasik Konopnica 15,
cj,, do wszystkkh tywoj. SieritM.
zt'llbił
anera 6/17 .,,bw samochodów, r6wmlłl I
pra.wo ja11:d:r.
niK do diesli oraz ła
S845 g UNIEW AżNIA 11• MIU•
dO'WaniP. I reJ?eneradP SIKORSKI sta111lsław Dą
M!żbow'
leg.
bloną
25, te1
Slenkiewkza
brówki G6rna - zgiu341/83 UŁ - Zbigniew
33-59-44. Jeżewski
bił prawo Judy.
Krakowski.
13957 ,
68M I!
'012 I
Stanisław.
TELENAPRAWA r6wnie7 WINIARSKI
Pl~
W6Jclkowl
JANOWI
bl.
Tum.yn - szpital
33-~:l-43
„Diamanty"
trkowska 204 skradziozgubił
III. m. 11
6644 t
Stelter.
lazdy,
prawo
no
waiwo Jazdy.
TELENAPRAWY domowe
9914'
6939 J!,
..Elektron" EDWARD Zatorski zgu- JZIEKANAT Wvd.zl!łu FlRu·b in",
lis-26-89, Chałubiński.
137 lolol!!C"znego UnlwM"sytebi.l leg. służbowa
:59~ I!
tu Łódzkiego uniewa!przl'z Szkołę
wy-daną
nia tndek! nr 58432 wy·
Drotdt.
MYCIE okie:i.
Podste.wow11 nr 193.
danv na nazwisko No•
15007 g
6891 I.
32-30-36.
wicka Małgorzata.
elę skraUNIEWAŻNIA
8910 I
dz.ion11 legitymację służ
CYKLINÓWANIE. lakiebową nr 209 na nazwi- UNIEWAŻNIA si• ugurowanie parkietów MOR
sko Wojtysia~ Henryka .
18307 g
74-39-78.
biona oieczą.tkę o treści:
i>rzez Prokuwydaną
PRANIE d:nvanów i wy.,Spedytor - ładowacz
w
Wojewódzką
raturę
szamnoni>!!Ta
PTHW w Łodzi 11.r
kładzi n
Łodzi.
32-112-03 - Żaromińska.
4914".
&888 Jl.
4005 I!
99e4 I
ZGUBIONO leg. studenc- ST ANISLAWOWI Jane24COLUMBUS - RFN
ką 14J18/L AM Graży
czys1~ze
kov1i. Konstantynów, 1
ploraco - s_«ące
na Lach.
Maja 38 skradziono pratlywa
nle wykładz in,
682() I(
wo jazdy.
n6w: mycie okien. Ra- J AROOLA W
Wilkowski
11980 I
Niechu.n ki. 78-60-16
zgiubił indeks nr 15872/L
192A6 f
w iarowska.
6986 Jl. ANDRZEJ Szymczak, Wapar- SKRADZI0NO prawo jazCYKLINOWANIE
silewskiej 3 z.gubił pralfl-115-05
kietów, tel.
dy - Jan Bugała. Dąb
wo jazdy.
19'.n'l f
rowskiego 54.
Fryc.
'1028 I
e-760 I!
CYKLINOWANIE. la<kleMarciniak
TADEUSZ
zguJ'anlszew~ka
rowan i e, l>!-66-07. Mar- BEATA
Czernika 2 zgubił prastudencką
leg.
biła
6877 t
ciniak.
jazdy.
wo
15667/L AM.
15999 g
GLAZURA, terakot.a, ml\l·
6773 I!
Teoti16w zamieM~'l Sltibniewski
rat"stwo
Stachurze,
ANDRZEJOWI
Krzysztofik
ZDZISŁAW
(pn:ynię n.a Zatorze
86-5'3-113, od 17. 6999 t
Zakatna 30 skradziono
39
Cie!!iyńska
Łódż,
t•l.
Wid.zew,
legle),
harmontlk<OW~
DRZWI
prawo jazdy.
lr.C'Ubil pr!.'11\'0 jazdy
<ł8-H3-82.
dt'ejakośel
wy-oklej
11992 I
6883 g
8813<'! «
wnia ne, pla!dikowe; dupoJUGOSŁOWIANIN
l(łe
wÓ'Z.ków
wy~r
ły
mleSIMllJ!lia
•z.ukuje
ookich. składaków orll.1
SĄD SKAZAŁ
trzyrokojowego. 84-62-~1
drewna:
wyrobów i:
6871 g-E
liuza~miy,
karnisze.
Rejonowego w Zgierzu z 18 frtld!ądu
Wyrokiem
dziecMAl.ŻEA'STWO z
nia 1985 r. II K. lOOl 185pd Józef D ~· orc~ak, •· Franstra . stoliki, żyrandol!<
kiem wy111ajm!e mieszciszka, zam. Zgierz. skazany został na karę 1 roku
kinkiety, s1,dki M obukanie. 86-31~2 po 16.
pozbawienia wolności I 6G-OOO zł grzywny za to, te
wie; paln.i ki do butll
6'774 g
przeznaczoną do
własnoręcznie wykonał apal'aturę
tu!'YMY<'znvch. suszarki
zaM~ w Warszarwie n\C!dozwolonego wyrobu spirytusu I w dnlu te grudsprzedat:
ła7.ienkow<" mienię na Lód!. Ofe-rnia 1985 r. przechowywał ją oraz za jej pomoc11 z
Biuro Ogło
W!<chO<lnla 56. Mal<'Z"·
ty 6866
wcześniej przygotowanego zacieru n1e posiadając ze~wolenla, odclestylowal alkohol w Ilości S Utrow. Ja20282 t
w~ka.
szeń. Piotrkowska 96.
l[O karę dodatkowa orzeczono podanie treści wyToku
na WYCISZANIE, za be'ZopiePOSZUR.U.TĘ lokalu
837-k
do publicznej wla dom ości.
pracoWl!lie kaletnicz• ze.roki
drzwi.
cza n.!e
Łódź-Górna. 48-24-58.•
33-31-27 At'bajter.
6906 «
19443 I!
SĄD SKAZAŁ
STUDENTKA posvu.k uje
~
nadku<:henne
OKAPY
Pokoju.
Mmodzielnego
Niepył~J.~ki
wydągiem
lf!d Jllejono"''Y w Lodzi wyrokiem z dnia 'r UstoOOferty 7043 Biuro
pada 198ft r. skazał Jp,rzego Kwapiszewskiego, ur 25
6834 f
tel. 78-59-99.
Piot rkowska
głoszeń,
1933 r„ syna Władysława , zam. Lód~. ul.
styczni.a
96 ..
NON-INSEKT te'Oi robaeAbramowskiego 33. na karę 2. lat po:rbav.ienls wolnoM-8
raGwa!"anda,
ZAMIENIĘ M-! na
two
ści I so.ooo zł grzywny za to. te dzlalajae w zamiaWlośla:r
własnościowe.
chunki. 57-14-46 Milev.·rze zaboru radia ,Safari" "'·łamał alt: do samochodu
marki „star". Orzeczono ponadto konf\skate mienia
19817 g
aka 13/24. Kupię M-2.
ski.
w całości oraz obclątono go kos'!:tami gądowyrnl w
69511 g ZABUDOWY pkra.pet6w
wv!okoścl 18.640 zt. J~ko karę dodatkowa zarządr.rino
I'O'Lkładowe. 38 m
M-3
6S4-k
wnęok p<ldparapetoWTch
podanie wyroku do publlczneJ wladomośet.
kw„ ul. Szymonowicza
nion6w
kaloryferów.
- zamienię na M-4 omontat
licznikowy eh,
ro·nda Titowa.
kol ice
Pędz,i wi11tr
boazerii.
OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ
OOfert:r 7l>3:J Biuro
6768 ,
„,_~a-81.
głoszeń. , PlotrkowsKa 96
Dziekan I llada Wydzlalu Lekarskiego Akademtl
4-POKO.TOWE :r; telefo- BOAZERIĘ montuję . Tei
MedYtznej .,, Łod~I podaJ11 do wiadomości. ~e dnia
43-23-81 Wlachos.
nem do wyria1ęda na
Il marca 1989 r. o 11odz. 11 w !•li wyldadowej IY'.st.
2004 r
2-..'l lata. Płatne z gó.
Pediatrii w t.odzl. ul. Sporna 36 /~0 odbt:dzie 11b pury. -Oł~ty „7000" Biu- MALOWANIE - tapetoollez1111 dy~kusj11 nad rozprawa doktorską lek. KrzY•
1zt11fa &uchanklrgn pt„ „Oeena tywotnoścl . I wgajsro Ogłoszeń, Piotr'lmy.'•
wmnie, raeh'llnkl. Str3el:ila allogennych zastawek aortalnych na modelu doska 96.
(8-10\
51-06-56
czyk
kr6llkn".
•wladezaln-:;m
SAMOTNA i: dzieckiem
11130 f
33-46-30 'OO 16.
Promotor: prof. dr hab. J'anusz Zasłonka.
-pilnie P:05zukuje mie- MYCIE okien, sprzątanie
Wstęp na rozprawę wolny. Praca doktorska oraz
6995
szkania. Ofe<rty
oceny recenzPntów wvłnżone są do wgl~du w BiTokarska
Rachu.n kl.
Ol(łoozeń, PiotrBit1~0
lllotec~ Akademii Medycznej w Lodzi, ul. Musz:lń•
ooos g
51-13-37.
1810-k
kowska 911
•kiego s.
drzew ow~oPOSR F.D~ICTWO kupna CIĘCIE
Zieliń
wych, 33-77-72.
- sorzPdażv nierucho6955 11
ski.
mości, lokali. Knia.iieJtrewn~vm, Pnyjaclolom, Znajomym, !!ląsla•
(Julianów) GABINET ginekolot.ieom.v
36
w k za
dom, Gronu Naucz~· ctelsklemu I l\1ludzlety XIll
:ąutkowski
51-26-91,
Tuw ima 20. Poniedział
Liceum Ogńlnoksztalcacego w Lodzi, kt6rzy
12-17
Dr
ki. Śl"ody, piątki
okazali współczucie w bolesnych dla nas chw!.•
8527 I(
~rwoniec. tel. 33-55-30
111.ch I uczestniczyli w urocz} stośclach pogrze•
bowycll
3045 t.
uANTYKOROZYJNE
ł. ł P.
19moehobezpieczanie
dów. Autorvz.acja PoFSO 1500 mir
lonez
JANA LEONIAKA
i111ż. Gajewski Mimozy
35 - r6r. Wałbrzys~.
MATEMATYKA mgr Jatel. 55-12-8'7.
Hrdeczne podziękowanie składa
szczyńska, 55-16-60
2:0N A 1 CORK.A
, 69"1 '
'
DYWANY czyszcze T$'74
szammatematyka,
FIZYKA,
ponierą.
Zajdler,
"3-85-80, Chrapowlcz.
84-18-02.
69'1~ g
Wszystkim, kt6ny otaczali troskllw11 opleitą
'7'1!1() '
MATEMATYKA M-74-10
mgir Pluekowskt
JOWISZ - Rubłn na<praS. ł P.
S&IO t
wa 55-:M-lltl, Muszyński
m.atematyka,
FIZYKA;
4843 I.
niemiecki, ~7-33-20, Nie- GRACO!
ZOFIĘ KRZYCZMONIK
K~serwtcja
pokoJczyoki.
mycie
Mm<X?hodhw,
9570 I.
POdwozd, ..Uników
TOKARZ - metal, drewnowe natychmia5t. l!to.,, nule 1el cl,tklej cboreby ora1 Pn:vjaelono " praktyka podejZakhrlow11 13
llński
tom I Znaj'>mvm za okaz~-wana pl'.'moc I tromie pracę. Oferty 6!}59
Tonul(Dąbrowskief!o_
1k' w tych ei~żklch dla n.as eh'>' !lach, składa
Biuro Ogł<Mzeń., PiotrOl~howsk11).
nowsk11.
podziękowanie
kowska 96.
7017 /Z
,,Ada"
RESTAURACJA
11.0DZTNA
w Tue'lv·nie - utrud- TE!LENA'PRAWA 48-01-49
3±
uu
kelnerów 1 pomoc
ni
-'-~
iinż. Martynka.
kuchn.l.
19790 g
IO lut~!fo 1~~ r. !mat!ft. nuia ukodniu
W
l!S42 /(
chana :tona. Siostra, ll'!atka, Babcia I Pra·
PRZYJ'Mli chałuimietwo, P'RANI'E dywanów
babcia
umoch6d,
posiadam
*4-97-61, ZaroślAk„
6931 i
37-03-32.
·igore r
S. ł P.
PRZYJMĘ WOl'łte szycie.
Sprzed.am sukienkę do ~CIN ANTE drzew t>uda.
komunii. Tel. 86-1•1-2l! po
32-08-58, 74-26-Zl!.
•
18.
~„
•I domu MIKLASZEWSK.A,
9843 I!
wykłsd7.lny.
17.waczkę
DYWANY,
ZATRUDNIJ';
e ~ ia•»ladamlal• pogr~tenł w głębokim
WiRdomość·
krawcową.
t·~Plcl'rke crvkimy mesmutku:
P iotrkowska 92 m. 54.
toda ri ioni<'o-ssa<'a.
MĄŻ , SIOSTRA. cl'nrn:t I SYN z RODZI·
7574 I!.
86-53-67 Bednarsk 8.
NAllll
19004 I.
Mf,ODY. IO!!rln:r. praktyka - porie.imle prace
(ABC). TELENAPRAWA
Kału jako kierow ca
Z talem za1\'ladamlamy o •mlerci n~szej
tel. 86-11-79 PO 16.
żyńsk i. 33- 78-19

MARIANNA KWAPISZ

Mamy

7044 I!

CUKIERNIKA
taczk~

~or zą .
zatrudnię .

l

S.

Piotrkowska 8.
murar zySOLIDNYCH
pomo„ników
m.alarz:r.
Tel.
zatrudni•.
~-17-48, PO 17.
'TO~l 'Jl.
P0DEJMĘ pra<'• w sek tone prywatnym. PoOferty
slad~m „l26p"
Biuro O,iiłos z eń .
6~91i
:Piotrkowska 96.

rel(~ne ·
KINESKOPY raoJ& Rogala 115-00-14.
18004 g

ł

P.

fRENY KUBIŃSKIE)
Pogrzeb
fala'!lt~yJno.
odzieżower.o w BP.kh! -

odbył się

w Katov.·lca.ch.

OO skle-nu

przy i mi>
t-0wie
wspólnika. Ofertv "i88~
Biuro Otłoszeń. Piotrkowska 96.
<;WATKA - z.aprasr,a nPiotrkowska
motnych.
133.
5042 E!
i>rzyjmę od
R AB"KA
lat
dziPCi od
zara'Z
trzech na wypOl'z,·ne~
zdrowotny, tel. 7'1-741.
~-P

•

SYN I SYNOW.-'\.

z

3&&1G&!!

IUerownlk!'Jwl

oddziału

HENRYKOWI LADZIE
serdećzńe

wyrazy

wspOłczur.la

z powodu rgonu

TESCIA
składa ja

-

I K.OLEDZY z SPS „POL·
SPED" ODDZIAŁ w LODZI

KOLEŻANIU

. . . .&14QQNUQAk .

Mi

fi'

DZIENNIK ŁODZKI nr 80 (11967) 5

narzekają...

Kolejarze
.•..na kolef. I nic dziwnego. bo
powodów do narzekań nie brakuj.e. Od warunków socjaLnych poC'Ląwszy, a
na organiza<:]i kolejnictwa w Polsce skończ:vwszy. oto
np. druiyna ruchu na Dworcu Kallsk.iim sie(izi w ta~rzybionym n<>mieszczeniu. oi:rzewanvm. zdezelo-

waną
mają

11l11d·aJ.I

t!!lę

wczoraj 1)rzedstawiciele
orgainizacji part.vjnej, Sekretarze KŁ PZPR l\llrosław
Czesny i Adam Walczak oraz I sekretu? śr6dmlejsklel'(i>
komitetu
oartil - Stanisław .Zaręba od·
wiedzlli kJ.lka ł6lilzk!ch · obiektów
kolejowych„ a nast~pn:fe
sootkal.i
&ię z a.ktywem politycz·no-zawodowvm ora.cownikbw PKP. PQdCŻa~
spotkania mówiono o kłorootach. 7
iaik.im! bo•rYka sie ł6dzk1
Relon
Przewozów Kolejowych. o wyni·kałódzkiej

„}tozą" . Taką samą "kozę"
WY'!>OSaźeniu kasjet"k.i. któ-

na

re wydają bilety przy Po<nl<>CY d·r ukarek t>OChodzących sorzed 1940 r.
Pracy PKP „od podszewki" przy-

Studia zagra.niczne
Jak
informuje
Departament
SzkoLtrlctwa l Nauki M inis:terstwa
Zdrowia i Opieki Społecznej. Akademla Medyczna w Lodzi (al. Koś
cdtuszkl 4) orowad'Zd na bór obywateli polskich. któtizy nie przekroczY'łi 25 roku życia studia
medyczne .do ZSRR, CSRS, NRD,
WRL i LRB na wydziałach lekairskich, stomatc»ogicznych ora.z sani·
tarno-higlienicmych w ZSRR i lekamko-hiJt•ienicz'Ilych w CSRS.

medyczne. którzy uzyskają świa
dectWQ do.irzalości w · tvm roku do 15 kwietnia. Dyrekcja szkoły,
do której uczesz.cza kandydat. prze.
syla bezoośrednio do uczelni
dokument wraz z rekl)mendaciR rady .p edagogicrznej. .

na

Ka:n.d.yd.ac! -,;da.-wać będą el!zamin
testowy w Akademii Medycznej w Łodzi: Il VI 1986 r. egzamin z. ·języka obceao za.ś 1.1 I 12
egzamin testowy z
t>M:edlmiotów
Kandydatów obowiązuje wl>tę.n kieruin.kowych, do którei:-0 do~usz
n.y egozamin konkursowy. Mo~ą do czeni ZOśtana jedynie
kandydaci
nl~o przysta:pić absolwenci wszy- po enaminie z iez:vka obcego
t
stkich typów szkół średnich. którzy wy-ą.i'1dem 'POZYtvw:nym. ·
nosiada.ją świadectwo

wstę1pny

dojrzałości.

uprawniające - do podjęcia studiów
Punikty ·dodatkowe "Orz:vzna wane
' wyższych w k.ra!u.
beda anaJ.fi!?ieznlie jak przy ubieganiu sie o miel.sce na studia w
Terminy składania dokurnenłbw kraju. Ostateczna kwalifikacja n11
w Akademii Medycznei w Lodzi: studia u l?ran!ca 7.o&tanle nrzeproI
•
wadzona uod odbyciu 2.. lub 3-tyA dla absolwentów ~ół śred ttodn.i-owel!o 1t.u.rsu kwalifikac:vlnenich. którzy u.zyskali śwoiadMtwo go na WSI w Radomiu w litx:u br,
dojrzałości -pn:ed 1986 r. do· 15
maJa br.;
S~zeg6łowy.ch ln!orma;:jj udz!ela.ią: Dzfał Nauezanla
Akademdi
'A' ~a kandydatów na
studia Medycz·ne! w Łodzi oraz Depat'tament StJkolnictwa i Na•n kj MZiOS

Odznaczenia
dla kobiet
kombatantek
tonlna Kcjna. Innvml , odznaczen iami uhonor<>wa.no 16 kombatantek.
•

e

•

'?odobna uroczvstoś~
odbyła
w Kole nr 4 ZBoWiD Łódź
Górna Krzvi: Ka wa Ierski Orderu Odrodzenia Polski otrzvmały Zofia Borek i Krvst:vna Wejsis. Medalami udE>korowano 20
osób.
się

(tk\

340 milionów

złotych

na inwestycje rolnicze
Na inwestycje 't'Olnicze przezna·
czono w tym roku bud:ż.etowym woiewód.ztwa 340 mln zł. Z tej kwoty aż 206.4 mln zł wyda sie na melioracje. zaś na zao-patrzenie
w
wode wsi - 84.5 mln tł.
· PQcza tym zakłada się zwlekszenle zakresu robót orzv wykorz:v-

w

śtaru!u

środków budżetowych GRN
i innysh (m.in. PZU) w inwestycjach realizowanych w
ramach
czynów społecz.rlych ludności Chodrzil o wykonywanie orostvch prac
meliortl.cy}nyeh. a także robót w~
dociąigowych.

O.kr)

czysTYM MIEŚCIE!

z·mn llllye~e c a.
.

E'łl'ł7' N1.gar-

i

,Ił

'

tkleJ oraz proJekcJe filmów: „Obywatel Klllle". „Wspaniałość Amber·
Od l>&:Ukiernika do maf!:a wa1on6w". „Intruz", „Dama s szang. runki
atmosteryCZ'lie
Powodują
haju",
,,Dotknięcie
tlła", „Proces" wiele szkód w naszych domach, co
I ,.'Fal5taff",
od.p ija sie niekonYamie na mieszkaniach Ciacdt!!ld. ze-rwane dachy f
anteny t•le"1lz:tfp~). Od i>ewneco
czasu jedyn• w miare s!ltutecz.n a
drol(ą do :trobłenia · wio~nnyeh porządków byt.a:
akcj&
„Posesja".
Sztab u;rzędni~6w od ministra
do dozo.rcy ·,,.- opra.cowywał . harniono•g.ramy, kalk:ulow;ił. nakazy.
wał i egzeikwował. Efelkty tej .mitreltl znamy wszyscy bat'ld.U> dobrze - raz było 1orzej, raz le,oiej.

PRZYSZŁA

zreol":l(anizować.

1„llDlowy telefon" robi s oje

roku wybitnemu retyse.
rowt amerykamklemit - o 'r1onowt
Wellesowi.
·wykład

ulepszyć,

Oto np. lokomotywownia
na
stacji Ł6dż Kaliska. Część budynków oamieta carskie czasy - w
lednei z hal kilkanaście miesie-cv
temu zawalił sie dach, To co dało
się zri>bić za.łoe:a
wvkooal.a
własnvm sumptem,
konieczne są
lednak remonty kaoitalne budynków Waruoki pracv są zresztą zł~
na wszvstkfob · staciach. Wiele u\'lBl?i uczestnicv wczorajszej naradv
ooświeciH or!?a,n izacli
kolelnictwa
Nie .ma w Łodzi osobv odoowiedzialnei za całość snraw
koleiowvch w węźle. Dvrektor L6dzkliel!<>
Rejonu Przewozów Kolei:Owych i
oodlel!li mu naczelnicy stacji odpowiadaja tvLko za sprawv rnchow<>handlowe natomiast wszvstko !inne leźY w E!esti1 wielu · rdłhvdl
służb. uodporządkowanych
bezpośrednio
dvrekcii
warszawskiej.
Łódzcy kolelan:e od dawna oos.tuluia utworzenie w naszvm mieśclt'
dvrekc)i okręi?owel PKP. ale laik
na razie Warszawa i::owstaie ducha..
(ab1

'\

zaszłym

progiamle

zmienić.

WIOSNĘ

POWITAJMY

W dniach 1!-ti marca w nomu
Filmu I Plastyki ŁDK przy ul. i.a&lewnlckieJ Ul c odb1;dzle · 1lę sesja
tllnunnawcza po&wlęcQna smarłemu

W

jącvch stąd utrudnieniach dla -pod.
róż'nvch , o tym wreszcie. co tneba

,,

r wi'' w UŁ ·

Kandydatów na studia w Uniwersytecie Łódzkim władze ucz.el·
ni zapraszają w ramach doroczne! akcji „Otwartych drzwi"' na spot•
ka111a informacyjne o warunkach studiowan:ia na poszczególnych loeru.nd.rh Oto terminv I mieisca sootkaó.
.
Filoloitia polska, kulturoznawstwo i bibliotekoznawstwo - 15 ma.rea. godz. 10, aula w Gmachu Filologii orzv al. Kościuszki 65. W
tym samym terminie ; miejscu o iiodz. t! odbeda się spqtltania . z
kandydatami na filologie: rosyjską, angielską., germańską., romanSklt i klasyczną..
Historia - k~dydaei z Łodzi spotykają sie 13 marca o godz. 10
w sali nr 47 Instytutu ·Historii prz:y ul. Buczka 27a: kandydaci zamiejscowi - 26 bm. o godz, 10 w sali nr 14 Instytut~ Rlstorlt
Archeologia -- spotka.nie dla wszystkich kandydatów 24 ma.rea o
.go~. 15 w sali nr 325 Katedry Archeologii nrzy pl. Wolności 14
(gmach Muzeum Archeoloe:icznee.o i Etnoe:rafic%nee:o)
Etnografia - kandvdaci z Łodzi spotvkafa sle 20 bm. o e:odz. !O
w Katedrze E~nografil przy ul. Jaracza 78; kandydaci zamiejscowi
~ w tym samym doin i miejscu o e;odz 11.
Nauczanie pOC'IJq.tkowe - 17 marca . e:odz. 12. ul. Uniwersytecka ll.
IV p„ sala 43. Wychowanie przedszkolne 17 bm , e:odr 11 . miejsce j.w. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - 26 bm e:odz 10,
Katedra Pedal(ogiki Społecznej, ul. Unlwersvtecka 3. Pedagogika kultura.Ino-oświatowa - 25 bm .. i:odz 15. mielsce i w
Psychologia. - 17 bm., g·odz. 10, sala 3-03 w Katedrze ' PsychologH
przy ul Smue:owei IO
·
Wychowanie muzyczne - 17 bm„ godz. 11. Ka.tedra K.sitałcen!a
Nauczycieli Wychowania Muzycznego przy ul. Smugowej łO. ·
Matematyka - 15 bm„ godz. 10, Instytut Matein.atyki, ut_ Banacha 22. Fizyka - 15 bm .• godz. 12, lnstytiut Fizyki, ul. Nowotki 149
(wejście od ul. Ma.t elkil
Chemia - 15 bm„ godz. 10, Instytut Cbemll ul. Narutowicz.a 68.
Biologia - 25 marca, godz. 10, aula w -Gmachu Biologii pn:y ul.
Banacha 12n6.
·
·
Geografia - 28 bm., godz. 12, Instytut Geografii, ul. Z-r6dłowa 47.
Prawo - 2.1 ma.rea, godz. 17, ul. Narutowicza 59a (weiście od ul.
Sktadowej).
".' Wszystkie kierunki ekonomiczne - 15 marca. iiodz. 11. aula Wydziłi.tu Ekonomiczno-Socjologicznego przy ul. Armii Ludowej 3/5.
(n)

Ubezpiec"enia komunikacyjne
z m 1• a n

Duia część kierowców otrzymała
wyd.nikowane przez komouter
blankiety ubezpieczenia komunikacyjnego. Ponieważ ani Z.llSady. aru
wysokość składek nie uległy :ijllljanie. l)rzywmlmmy tylko, że na
już

Filmy Wellesa
w

ok.a.zj.J Międzyna.rodowe
ro Dnia Kobiet w sali
Liceum Medvczneito nr 1
odbvła sie uroczysta aa emla z udziałem kombatantek z d.zielnicv Sród.mleśeie. W
czasie u=vstoścl Krzyżem K~
walerskim Orderu Odrodzenia
Polski odznaczona została An·

Je.$ieni!l 1911!5 ro4tu 1:nĆ'W' wszy11tkiie służby stały l)Od.obno w "Peł
nej itotowości bojowej. 1 co
&i'
okazało? Nasza dai:}a "Zimowy telefon". wowadzona. wS'J)Ólnie z Wydziałem GoSPodarkł Mlesi;kaniowei
i Remontów UMŁ. uizmysłowiła OO..
uowiedzdaJ.nym sbutb<>m ol!t"<>m prac
jakie .nie zostł.ł:r w odJ>OWlednim
czasie wykonane. Sku.t;ki 'sieri>niowej ulewy widać ~yło jeszcze w
grudniu. Chcemy W)oja.łnió czytel·
nikom, że nasz 110ml'•ł nie · był .led.
norazową akcji\. Wgzystkie
zg.toswne 11pra.w<v zostały Od•notowane,
a adm!lnistracje osiedlowe .! d.z.ielnicowe zosit.ały · zobowiązane do u.1>un.ięcia usterelk..

WIOSNA!

PANOWIE. WRACAMY
NA TWARDY GRUNT/
Gdy mróz
te:J :i:tmy tr:i:ymat
przez ktikanalcle ·dnt pćd rząd,
gdy 'nleg zawlal drogi, chodnl1;.1 t skwerki, ustaWl4!tśmy swoje
auta b'yte jak i by!e gdzłc. Teraz już jednak
n.a śkwerkach
robi się mlęki<.o. Nawet
„maluch", stojący na trawniku nls:czy go. skoro więc ;les'Zcze nic!
wszędzie resztki trawy roznlody
kota parkowanyeh
nlewtaśctwls
samochodów, nucamy haslo na
cląple
dnł:
Kierowcy! wracamy
na twardy grunt parkingów.
pe.ft

reall··acja
~

'!)rac obeenle? Okazuje clę, te naJlepiej jesł na Widzewie t Bałutach,
gdzie dyrelreje prrzedsleblorstw gosoodarkl miesik:anloweJ svstematycz-
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yć lepiej... =
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Gdy u.rucha.miaM w f,odzł nie-rw·
dzieln'.c:ówe ounktv oasz ;:•:.rto·
~zef
W1·dzi'ału
Paszportów
WUSW mówił. że ooz;voli to
na
rozładowa.n!e tłoku. .1>króeenie kole.l e~t i w o~Óle usprawnienie o>b·
słu~i interesantów. Tymczasem w

DARUJ =
s
lilliliiilillKREW =
ty'godtria odebra·
telefonów od mies.zZYClf ! 5a nic. n.ie kilka
którzy
te
zmieniło się na lepsie. Po· P't""ZY
no Ć w punkcie pas.zpor t owym
cią.~u ootatnie~ó
liśmy
kańców Bałut .

Zbiory numizmatyczne
w muz each polskich
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"" sze
we.
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twierdzą.
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a ul. ·Ciesielskiej
dnia nS
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21 ip0stępowań przygotowawczych wszczęl-o w
W'Yi!liku dz.ialań antyspekulacyjnych, orzeprowadz.o·
nvch w lutym w woj. łódzkim przez milicię -pracowników kont·r oli zawod-owej I ORMO Skierowano 9 wllliosków do kolegium1 zaś 99 osób ukarano mSJn<lataml. Wartość z.a.rekwirowanych to-warów będących przedmiotem spekulacji oraz gotówki pochodzącej z uprawiania tego procederu, się
ga 480 tys. zł. , W czasie alk:cH odnaleziono ' też ukryte iprzed ik1ientami artykuły wado$ci 100 tys.
zł. Waritość mienia zabezpieczonego u podejrzanych,
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„

nad 2 mln zł.
·
,
Pracownicy Wydziału po Walki % Przcstępczościa Gospodarcza WUSW zatrzymali m.ln. Ja.na
G. ze Zgierza l Sta111isława K. - mieszkańca Łodzi. Panowie c:! ukradli, a _następnie sprzedali ce>,
najmnfoj 1,5 tony cukru d 36 lkg kawy. 22 kg q·
wy I 10 kg pieprzu ku.'!)ili legalnie, ale e.przeda-..
ti :t>O 11peku1a<:yjnych cenach. Obaj zostali aresztowa.ni.·
(ab)

SZTUKI

godz. ll-17

.....

:::„ POLSKIEJ WOJSKOWEJ sr.„..,.
BY ZDROWIA (Żeligowskiego 'l)

...- :„-

~· ......,..,e• ..,,,...yMłych "rzywie* -acu'e si• na ·" "'-

-

W. M

J)t'Zekazie wydrukowana jest kwota oełnel illkładkł za rok 1986. Jeśli
właściciele
POlazdów U·bezpjeczc>n.vch w oeln:vm zakresie zdecydują sie dokonać o.t>łaty &kładki
w
dwóeh ratach Cw marcu l wrześ
trlul, powinni 'Orze.kreślić wyd!'ll·
kowaną Het.be f wl>lsać kwotę sta.
nowiącą oołowę składki. natomiast
1
ci, którzy zrezy11nowaJi z aut~asw dniach tt-13 marca w MuZJum
jącyml dachami, ro.zwalonym! 'DO- co, muszą ~!ować składkę w Archeologicznym 1 Etonograficznym
iemnikaml na ś.miect." A może by wysoik:ości -oodanei n.a blankiecie. w Lodzi odbędzie
sle ogólnopolska
'-'
·
k ·
ł
L
konferencla
pośwtecona
„Zbiorom
""'K. nie cze aJąc na s:v11na 'I: „i:.,.
numizmatycznym w muzeach
poi.
ry". już tera.z rozpoe7:ąć wiosenne
Gdyby kom1'Uter nfe uwzi:IednH sktch". Otwarta zostanie takte w~··
t>Orząąki?
rabatów. właściciel musi
Zl?łosi~ stawa .,Pleliladz cza~ów woJennvrb
W. M się do pUlllktu ewidencji ł rekla- xvrn-xx wieku".
(Je)

Irle :wYW!~U!lł się IHt z.łożonych deklaracji. l'owaine
opóiulenia
'Ili' u•n1n1111111unm1111111t111111111111u1n11111111111111111111111111111111u111111nn1111111111111111111111u11n11111n11t1
pracach występuJ=t natomiasł
w ""
·
:
:
W A:tNE TELEJ'ONY
I
pnypadku" USA od lat · 18
:
Sródmieściu, na Polesiu ł GórneJ. \
ff.ALKA _ ••seksmlsja" pol. od Kierownikom ROM w "'dl dziel' pogotowie MO
lt'l
lat 15 godz. tli, 17J5
·~
• Strat Połarna
998
MŁODA GWARDIA .,Wilczy- . ""
nicach zwil'6cOl!lo tuż uwa.ge. że zi. · : Pogotowie RatuDlt:owe
19S
ca" pol. od lat 18 godz.
10. :
ma ma Ślę ku końcowi, a "IX"Zecieł
Informacja służby zdrowia
1uo. 19.30; „Chrześniak"
pol. ;:
~
31.11-11
od lat a godz 12.15. 1'f
w listo0adzłe podobno · wszystlko i; Informacja telefoniczna
813
MUZA - „NaJlepsrzy kwnpel"
bl"ro zapięte na ostatni l'Utzlk...
: Informacja kolejowa
38·55-55
USA od lat ta godz.
18.15; :
„ lnformacJa PKS
„Chr!Stl.ne" USA od lat
li
:
Dw. Centralny
32-85•91
godz. 18.15
5
Tymczasem %bliża się wiosna J :
Dw. P61nocny
ss..cs-ss
l MAJA - „Piraci XX wteku" „
mamy nowe kł"".''"._, Mroźny luty r:.· Pogotowie ciepłownicze
3ll-ll3-U
radz. od lat 12 godz. 16.lj; „En""""•'
Pogotowie energetyczne
klawa" NRD od lat fa godz. ::
spowodował nafwięcef strat - dziuŁ6di Północ
SS..3ł-31
1a.1s
.
::
rawe dachy, 'l)Ol)ęlkane rynny,· zer- „
ł.6dź Południe
U·3ł·21
POKOJ' _ seanse zamknlęte E
Pogotowte gazowe
gooz, 1.30, 10.30, 12.30; „Sekswane "Przez sople okaipy„. Nie wiPocotowle dt.wi":;~;"· H-113-11 ftl
ml.sJa" pol. od I.at 16
god'Z. _
dać jednak. aby kto.ł sie tym n1- E!
1ł.40•Cl, Tł-11""1
ai:łiti 19 - ••oreystoke: legenda
n;i-ował. Czy administracje
znów
TELEFON ZAUFANIA
33-:rt·S'I
Tarzana władcy małp'"
ang.
czekaj... na akcj" w rodzaju „WioMŁODZIE20WY TELEFON ZAod lat 1S godz. 9 30. u. 14.30. „
„
"
: UFANIA - :l3•S0-6G czynny w
17, 19.30
:
senny telefon"? Podobno czeka nlll : · godz. 13-11
IUNA
s'TOKl - „Akademia Pana Klek- „
~ TELEFON ZAUFANIA dla kobiet '
ea" cz. T pol. bo godz;
16:
- w'brew ."PODrzednim
zapowie- 3
z cląią p-roblemowlł
IT•ł0.33
,,Przeznaczenie" peł. od lat 18 •..,
·
k
j
-'-j
p
j " w odiz 12-22
BAt.TYK. - ;,Karatecy z Kaniodziom ołe na """'" a " O&ee a • :
I'
•
nu tólte:I Rzell:i" - chifiskt od
godz. 18
...
Jef -pierwszy eta'P ma gfą ro'ZIPO- :!
lat 15 godz. 10. 1:&, tł. l&t 18;
SWIT ;,Bułeczka„ pol. b.o.
ez~ć w kwietn.!ill,.. Wiosna l)rzyj- :I
'l'EATBY
Seans nocny
łUmu przeapregodz. 15:
"Gliniar.z z Beverly ="
'"
mJ.erowego z czytaną llstą dla·
odz. 11
dzde, a my 1>0wiitamy 111 brudem. : WIELKI - codil. lt ,,Buon eylogow11 - „Mlstr&yllł wu-oang"
· ~Ul.li" USA od lat 18 g
• "'
20
-atkanymi
studzienkami. 'Przecieka- _e:. NOWY
gań.ski"- 'godz. tt.11 ~Tango"
chiński
godz.
·
.3°
TATRY
·,,Komandost
z
'Nav.a·
'
IWANOWO
- "Pod.rób
Pana
li ==MAŁA SALA - godz. 19'.30
Kleksa'" cz. Il - „ Wyspa Wyrony" ang. od lat 15 g<>M. l ,
9
„Moralność pani Dulskiej"
nalazcóW" pol. b.o_ godz. 15.30;
Ri~~·RJ ·~ „Być albo nie być"
"'„ MAŁA SCENA - gQdz. 19
,.Karatecy
z Kan1onu żółtej
USA od lat 12 godz. l&.15, 18.30 "'•
„Gorzkie Izy Petry von Kal'lt"
Rzeki" chłMlkt od. lat u godz.
= 'l'.15 - 1odz. 19.15 .,.l'cbła w
17, 19.30
1:1 uchu"
PRZEDWIOSN'm
,,Ml.łodć,
APTt!IU
..,
POWSZECHNY - godz. 19.lS
szmaragd I krokodyl" USA od
:
~„
„Miłość czyll tycle •••"
lat t5 goo~ 10. 12.11. tuo. l'i',
Mlekiewlcza 20. Ntctarntana 111,
l:l ARLEKIN
- godz. t'f.30 „Pan
19.30
DąbroW!'ltlego
89,
L!,itomtel'Slu
Fajn.ackt"
POLESIE - „Morye z ogłoszen1o..
1411. • Ollmotjska "a, PlotrkOWSka
łatwii• s!e Irle wlęeeJ nU k!lkanaJ. : STUDYJNY - godz. 19 „Ballad.a
wego słupa" NRD b.o. godz. 15;
61.
:
c1e osób. podczas ~dy na społecz- ::::
o OStatrtJch"
„Miłość. szma-r agd 1 krokodyl"
Pablan1ce - Armil czerwonej a,..
nej liście kolejkowej (Jest taka, a :::
USA od lał 15 godz. t'I. 19.15
T. Konstantynów - Sadowa n . ...
ja1kże!J figu.ruje wnad 100
naz- ::
MUZEA
WŁOKNIARZ
- „Nleoczektwana
Głowno - e.owteka 13
:
wlsk.
„
zmiana miejsc" USA od
lat
Alek$andr6w - . Kościuszki 4
„
""'A•hod
d
t
....,.6
UlSTORll
RUCHU
ltEWOLU·
15 godz. 10, 12.15, 14.30. 17, 19.30
Z~erz - Sikorskiego tl,
Dll• :„
~
z! o awan ur, ~• cym u- •: . CYJNEGO <ul.
Gdatlśka
13)
WOLNOSC _ •• Czułe słówka'" _
browskle_go 18
=„
siłują zapobiec drwa! sympatycznd
godz. 11-17
USA <>d lat 15 godz. 1t 1uo,
ozorków ,.. Annll Czerwonej l'I
funkcjonariusze. ale niewleia
to == ODl>ZIAt.
RADOGOSZCZ
(ul
17, 19.30 (gotk. 1 - 1eant1 umoomar;a,
(Zgierska 147) godz. 9-lł
kntęty)
DtlURY SZPITALI
... AlłClłEOt.OGICZNE l
~oWISŁA „Ogn!sty AnłOł" poi.
1
0
1
To doi:>ler,o marzec. A co będzie
gG3,~F1 ~I;B (pL Woln~ct 14)
<1 at li rodz. to. U.t.5. tuo,
Chlrurgla urazowa Stp1tal
17• 19·30
"' BIOC.0011
"""'·
1m• J-e-h
• (Mll'onowa
14)
""=w sezonie 7
EWOt.UCYJNE.J
UŁ
ZACHĘTA
„Podrćte
PaJl.~
V•- e.a
.•
(ab)
(pa.r k Sienltle-wlcza) godz. 10-18
Klek,a" n. I _ „Wysłannicy
NeurochlnlT'l~la · !lzl)ltal Im. •
1 TURYSTYKI
(Worcel..i
B.ajdocjl"
b.o..,Indiana
godz. 9.30.
Kopernika
„ SPORTU
la 21) godz.
H-18
tt.30,
13.30, pol.
tUO;
Jo..
OkuJ!stYk-'(Pabtanłctl:a
- Szpital 62Y
Lm. Jon- 8
:

i Dzielnicowe . . punkty paszportowe

a„„

9.ll>-17) i przedstawić dowód rejestracyjny ! dokumenty wzasadn!a!ące nrawo do obniżki.

a
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a„
=
a Miało

ll'lacj! PZU przy ul. Trau.e:utta ll.
w godz. 7 45 - 15.30 !we wtorki

:
-

aa

,..

godz. 10-ltl
•
MIASTA ZGIERZA <Dabrowskle·
go 21) godz. ll-18
·
!lll/\STA P1'RIANIC !pl. Obrol'lców staltngradu 1) god%. lO-lS
•

•

•

:

ZQO
czynne w ,e:odll.. t-aS.30
== <kasa do l(odz. 14 30)
• PALMIARNIA czynna w
godL

„

~

10-18 Copr(>cz

1>oniedz1ałk6w)

5

fg~;

USA od lat 15 godz. 17.15,
„Gremlinsy rozcablają" USA od lat 1% god.z. 18, 18.45
oraz filmy krótkometratowe -

STUDIO -

16. 18.45
STYLQWY -

„Tndłana Jones" _

USA od lat 15 godz. 15, 1"1.lS,
19 30
,,Wlelka
nocna kąpiel" bu1'. od lat 15
.e;odz. 16• 18
DKM
„Hallo17,taxi"
od
lat 11- godz.
19 jug.
OKA - „Pechowiec" fr. od lat
12 godz. UO, u, 13.30
GDYNIA· - Kino nOTI stop
od
Codztny 10-21 „Kaskader
z
l\fALE STUDYJNE

~~:~::~ion:::cl~a

Im. Korczaka
15)

(ArmU

Szpl~l

-

Cze~wooej
.

Laryngolo"'a d.21. ..... „ca _
.,..

=~„

Szpl-

tal tm. Korczaka (Armil Czerwone:f 15)
.Chirurgia
szc'Zękowo-twa~owa
- Szpital uu. Barlickiego (Kopcińsk!ego 22)
Laryngologia· Szpital Im.
Barll.cldego (K-"'ńsk\ego
U)
...... ~.
Toksykologta lruotytut Medycyny Pracy (Teresy S>
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