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' Srod.a była dru,gim dniem rrio'b;tu w Pradze oficial•nej delegacji
Sejmu ,polskiego. Wizyite. odbywają.ca się na zaproszenie l)I"ZewodnlcZ11~0 Zgromadzenia FederaiLnego CSRS, Jest ~i-erws:zą tego typu, jaka pośłowde &)mu IX kadencji składala w kiraju socjaJiatycz.nym.
l\ilarszałka Romana MaUnowskieto oraz towar.zyszacyeh mu człon
ków <le1egacji pr>Zedstawiciell
wn.ystlkich !klubów 'P(>selskich JPOlskole.tio Sejmu iprzyją.ł następnie .na
Za·mlru Praskim sekretarz ge.n.eraJ.ny KC KPC?.:.,
preżydent CSRS
Gustav Husak. W trakcie serdeeznej, p.rzyjacieh:klej to:zmowy wymi-enfono informaeje o aytUAcjt pollty>emej, społecznej l gospodarczej
w , obu krajach, oraz o perspeiktyW&eh dal!;zego !niteru1yW.nego rozwo1u współpracy między Polsq J
Czech~łowacla.

Minister spraw
zagranicznych
ZSRR złoży
wizyte wPolsce

R

osiedzen·e ady Państwa I Dziś
te-1
W
dwudniowe
Cldbył>O 114 w Bel- Spadek l!c,;by ;przestęopstw na
wed,era:e ])05'.iedzen.!e Rad)' ren.ie obydwu w-0jewództw, priy
iednoczesnfo zwiększonej ich wyNa
przy;kładzie
woje- krywalności. śv.riadC'ly o st-0pniowództiw: gorzowskiego i toruńskie wej poprawie at.a.nu bezpifK!zeństwa
go omówiono dośw.Ladczenia i e- i porządku.
fok.ty · dz~ałań rad narodowych w
Stwiei:dz0no, ±e hdy narodowe
sferze umacniania ;praworządności. od początku kadencji poświęea ja
porządku publicŻnego i dyscypliny wiele uwagi systematycznej anaspołecznej. Ze złożonych informacji lizie s;'i:uacji w dzię<lZinie ła-du i
wynika, że :rady w znaeznym już po.rzadku publicznego. Rady zajstop<n.iu wykor.zystują w trm za· mowały się również szeroko poję
kiresie swe ustawowe uprawn::c- tn profilaktyką. P-0dejroowaly np.
nia,
rozwijają duża
aktywn ość
p!"obremy, związane z zagospoda.rowaniem cza.su wolnego młodzieży,
ch!a łalnością społecznyeh 'komis)l
pojednawczych, polepszaniem warunków bezpieczeństwa, problemat .vką żyda ,Jkuilturalnego, .rozw.ią
zań Jtomunika;::yjnych itp.
W toku tych prac umocniło się

CZOCN.j

Państ•wa.

(Dalszy

(PAP)

80 llt ws.półpraooją
ze 1ob~
akademie
nauk
Pol.ski I NRD.
12 bieżącego
miesdąea
w Pała
cu
Staszica w Warszaiwie pod·
p(sano znoweli<zowa.ne p<>rozumienie o zasadach tej współpracy.
Podkreśl.a się w nim, iż rozszerza ne będą 'kontakty na.uk.owe.
Zgodnie z zasadami ko.mpleksowego
prog;ramu postępu nauJOOwo-technicmego krajów RWPG do
2000 roku. WlJ'PÓl!tl~
mają
b yć
podejmowane
zadania
badawcze ważne dla rozwoju nauki obu
krajów, 1łużące p0trzebom gospodarki.

NAJWYŻEJ P0t.020NB

OSIEDLE
Na

granłey

między

Argent;r-

111\ a Chile odkryto ruiny oaiedla leiacego nn
niebotycineJ
wysetkoś~i 6733

Dz iś roz~zy!lla sie w Wa.rSLa.wie dwudniowe XXV oosie<lzenie plenarne Komitetu Cen, tralnego Pol!':\tjej Zjednoczonei
Pal'Ui Robot:J.icze.i.
poświecone
przy.iędu tez na X Ziazd PZPR
oraz ocen:e rt"i>lizacji zalec~
IX
Nadzwyczajneito
Zjazdu
PZPR w za,~resie p0Htyki kadrowej narw.

Kilku francuskich
prżedsjęblorczych kombinatorów post~
nowilo dorobić się na„. wodzie
morskiej. ~ozlewając ją do pół·
litrowych butelek, lub butli 10•
Htrowych opatru.iąc swoje „wyroby" tajemniczą etykietką
z
nanisem „Ocean".
W prospektach 'reklamowrch '
twierdzi się, że woda tak.a JCS~
niezbędna do 11rzygotowania dan
rvbnych, w celu nadania
im
„pikantności ora7: szczególnego
smaku i aromatu".

USA

a lis

szó

Rzad USA Ponownie oorzuci1 mo- p.rzywódców s.ześclu
pań...'"ltw n!eżHwość wprowa<lzeillia, moratorium zaangażowanych, p1·zedstawicieJ Dena doświadczenia z bronią jądro- partamentu Stanu USA p0wiedział.
wą i dał jasno do zrozumienia, że że JPryncyp:al;:ie stanowisko USA w
S~any Zjednoczone
nadal
będą sp-rawie dofo:iadczeń z bronią ją

·n

•
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nrzewódni.cząicego T~deu
szem Witoldem Młyńczakiem. Wień
ce f wiązanhi kwiatów
zloż:vli
przedstawiciele środo'wisk komba-

•

ś 1e

Od kilku dni mamy pogo<lę typową dla przedwiośnia dość
ciepło, ale pochmurn'.e I mg'1isto.
Podobny tyn pogody może sJę jeszcze utrzymać. Instytut Meteo.r<>logii i Gospodarkd Wodnej nie orzewiduje w okresie od 14 do 18 bm.
więks·zych zmian. Spodziewame jes,
.za<:hmurzenie na ogół umiarkowane,· przeważnie bez opadów. Mogą
W k01Jzykarsklej ekstraklule pat\ zakończyły al~ rozgrywki elimiwystąpić mgły i zamglenia. Temperatury maksymalne będą.
od nacyjne. W osbtnim, meczu przed rupdą „play~ff" ŁKS (tylko jedplus '2 do plus 8 st., a minimal- na porażka . w lidze) pokonał Wisłę Kraków 74:73. Odbyła sic: równe od plus 1 do manus ~ st. Wiatr niez kolejna seria mistrzowskich spotkań w ekstraklasie piłkany.
na og6ł umiarikowamy południowo Widzew wygrał na własnym boisku z Bałtykiem Gdynia 2:1, zal
ŁKS zremisował w Gdańsku s Leehil\ 0:0. Szczegóły oraz ppzosta.łe
wschodni.
(PAP) wiadomośel sportowe na str. %.
'
··

Bl ski

Temat oszczędności od kilk'U la.t
- pod róinymi postac'iami - poja w!a się coraz czi;ściej w środ
kach rnasowego przekazu. na tyle
często. że siychać czasami
glosv
zniec'.erp!i w ienia.:
kiedy skończv
się z tą akcją„. eo pan na to? za-pytał dz'.ennikarz
PAP pe!IDorno<:nik a rządll.l do spraw oszczęd·
ności. m:nistra g-0spodarki materiałowej i, paliwowej ,Terzego
Woź..
ni a !ca .
- Cbcę przy'1Jomnieć, ż.e realizowanv w latach rna:i-85 ornuram
o:szcŻędności oW'I
nie bvt ies-z<:ze
jedną. kolejną akcią. lecz stałym
dzialaulem.
tworzeniem svstem·u
e>:-0nomicznego.
Mówiąc :ton.k.retnie porowa przyrostu docho<lu
narodowego i oroiiuk{'jj orzemysło.
wei w minionych 3 latach została
mysk~na dzięki oszczędności I tak
np. w 1932 r. zużvcie wszvstklcb
rodzaiów energii i oaliw 11a 1 mln
>! dochodu narorlowego wyno·silo

szczędno

Oczywiście trudino w 111ajb'Hźszym
czasie oczekiwać radykalnej ooprawy. Obeene 5-lecie powinno być
zatem wykorzystane do s:tworzenfa
oopowiedmch warunków dla roz\Vojii budownictwa mies~kani<>wego w
przysz'lośct Trzeba jednak pne·iść
od słów · do ' c111;yinów. Tylko w ten
sposób będzie można
przełamać
znane 'POWszechnie barleTy - l w
następnej pięciolatce ·uzyska'ć
widocZ'Ily postęiD w realizacji za.dań
budownktwa mieS7!kaniowego.

r------

tywności,

zużycie

byłoby

więiksze

(PAP)

Strajk dziennikarzy
włoskich
W środę we Włoszech nie wygazety,
zamilkły agencyjne
dalekopisy. odwołane zostały li czne informacyjne audycje radiowe I telewizyjne. Włoscy dziennikarze proklamowali og6,lnokrajowy strajk
protestując przeeiwko
o~.ranicza i acym ich p~awa po~unię~
c1om rządu w zakresie ubez,p1eczen
•Połe<::7'1lvch i emerytalnvch.
szły

I

•

r• n J

U.
Chwili1 cis.zy uczczono

pamięć

tragicznie

zma.rłego

premie-

gó!nopolskiego Komitetu Pokoju, które obradowało 12 bm.
Jak podikreślił przewodnfozący OKP Józet Cyrankiewicz, z
d1liała,lnością tego wybitnego polityka szwedzkiego, zwłaszcza
jego inicjatywami pokojowymi, . wielu ludzi na świecie wiąu
ło nadzieje na leIJ$Zą i bezpieczniejszą przyS'l:łość.

czeństwa.

Przedstawiając

te

za~

gil.dnienia. ki,..rnw. il< Wydziatu Zagranicznego KC PzPR ~rnest l{.ucża podkreślił, że zjazd dał jednoznaczną
odpowiedź w
kwei;tii
dalszego póstępowa.nia wobec za~
grożenia kon!1ilktem nuklearnym i
wyścLgu zbrojeń: nie ma. al•ternatywy dla pO'lityki pokoju, n ie może być bowiem problemu „być a.1-

bo nie być" w stosrunku do rodzaju ludzkiego.
Prezydium postanowjło zwołać w
dniach 11-12 kwietnia br. ogólnopolską konferencję ruchu pokoju. Sp0tkanle to służyć będzie wy-·
mianie
doświadczeń
aktywistów
komitetów tęrenoV{yc~ stil'\l}ttur ruchu pokoju oraz wypracu.le-, pro·
g.ram działania na najbliższe ~ata.
(PAP)

SZWECJA

INGVAR

CAAlSSON

NOWYM PAEMIERf M

W 7% dniu roku słoAce W2:e·
o godz, 5,58, zajdzie zd o
17.38.
szło

Pa.rlament
szwed.z.ki, Riksdag
12 bm. forma1n!e Ingvara
Carlssona nowym preil')ierem Szwecji. Pełnił on te · obowiązki od czasu śmierd Ofofa Palm~go.
t Carłsson wybrany został gło
sami socjaldemokratów i ·komunisfów. którzy ws,p ólnie dyspo•nują
większością w 349-ośobo·wym Riksdagu.
Opozycja
burżuazyjna
v.rstrzymała się od głosu.
'
Nowy premier przedstaiwl
w
czwartek
·ustę rządu i wygłosi
expose w parlamencie.
wybi:ał

ien!ny obchod7.q:
Bożena, Eufra.zja., Krystyna,
Mścisław, Rodry1

w dniu dzisiejszym dla t.o.cJzł
przewidu.ie następująca. pogodę:
zachmurzenie duze, Temp. maks„
w dzień ok. 3 st. Wia.tr słaby
i umiar.kowany
południowo·
.wschodni
o ' godz. 19 ciśnienie wynosiło
1001,8 hPa (751,3 mm).

JUGOSŁAWIA

Trzy ofiary AIDS
Jak polnform.owała we 1wtorek
gaz~ta „Polityka Ekspres", w cią
gu osta.tnich 6 miesięcy w Jugo·
sławii ?.marły na AIDS 3 OS-Oby,
Ostatinlą ofiarą wirusa był pewien staTS'ZY człowiek cierpiący na
hemofilię. Został on zarażony chorob~ w wynlkl\1 trambji krwl.

1888 - Ur, J, lłynr, błałam:
ruchu robotniczego
1938 Przyłączenie
fAnschluss) Austrii do m Rzeszy

Srolarki Budowlainej „Stolbud" w
Grybowie. Kieleck ie Zaklady Napra~Y · Samocho9;ów. "Predom-Zel·
mer . w R~w. e.
Niestety, nadal jesz.cze zlbyt łatwo o ·przyikłady nleefe'ktywnego
gospodarowania. I tak .· np. z n ieracjonalnym zt12:yciern sklejk,i , spotkaJiśmy się w F~bryce Mebli
w
MogUnie. I\'.()!ltri>la dookon<11na· przez
NIK w końcu
ub. r. wyOO!zała
znaczną liczbę braJi:ów I -Od<padów
w Łódzkich Zakładach Kinotechni·cznych „Prexer" oraz w Zakładach Mleeza.rsklich „Wola" w Warszawie.
Pr.zyiktad6w dodatn!oh 1 ujemn:ych jest oc.zywi.łcie uiacznie wh:-

o 14 mln ton, Nadal niestety jest
wiele przedsiębiorstw. kltói:e n ie
tylko nie wykorzystują stworzon.v ch możliwości. ale często prowadzą WTęcz marnotrawną goopodar>ke.
- Dość jut chyba ukrywania łeb
w cleniu. Czy można
prosić o
pn:ykłady Ilustrujące •ble te postawy?
- ro przedsiębiorstw ,
których
poot~powanie w dziedzinie 0$ZCzęd
ności warte Jest u;powszechnia.n ia.
moŻ'Ra zaliczyć
m. In. Zt:Jdady cei,ł.

Te, co r.u ruJe

cio

chroni

Rozmowa z /. Wożniakiem pelnomocnikiem rządu do spraw
oszczędności ministrem gospodarki materialow~j i paliwowej
35,4 tony, w ub. r. 32,6 tO'lly,
czyli prawie 8 proc. mniej.
W,
1.985 r . zużyliśmy. ok. 183 mln ·ton
paliw. Gdyby nie poprawa efe<k·

dążyć do
kh zaspo-

kojenia.
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.,, tel dizie&lnl• . I w

talką anali'Zę
zwiętksz·enia możliwości

·a

Zebrani rupoznali a!ę z informacja na temat
tej części obrad
przeprowadzały wybuchy nuklearne drową nie ulegnie zmian~e. a broń XXVII Zjazdu KPZR, k .tóra odw celach
wojskowych. W od<po- jadrowa nadal bP,diie lduczowym nosiła się ao problematyki obrony
wńe<l7i na prośbę
korespcmdenta elementem polityki „powstrzymy- pokoju, ograniczenia wyścigu zbroTASS o skomentowa.nie propozycji wania".
jeń i między.narodowego
bezpie-

...__.I

k:!:::::aa.IEZ!llll_ _

soołeemym

opa.rc1u o
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na str. 3)

zaste.pcą

p

1połecz-:

(PAP)

wienców kwiatów
na grobie Bolesława Bieruta

BIZNES NA MORSKIEJ
WODZIE

miętlzy

ra Szwecji Olofa Palmego podczas posiedze·n ia Prezydium O·

Złożenie

kowców osiedle było zamieszkane j~szcze w etkrr&ie prze·d
odkryciem Ameryki urzez Europe:lczyków. Wiele wskazuje na
to, że była to spora· osada.•
gdzie ludz.ie _pędzili •rzez lata
JJ,ł)rmalnc zycie.
Obecnie najwyf;ej położon~m
DSiedlem je.st robocza osada. gornic:la ·w Chile, również niedaleko granicy z Argentyn~. Leży
ona na wysokości 5350 m.
W
·o.sadzie tej jednak załogi kopalni zmienfają aię eo jakiś czas.

Jak podała 11rasa amerykań
ska, 11a zamówienie anonimowego odbiorcy z Los Angeles wyprodukowany zo~tał najdłuższy
s11mochód osobowy. model La'mrooster. !Ha on lS,24 ńl długoś
ci i 5 par kół.
Poza różnymi urządzeniami i
aparatami, pojazd wyposdony
z~•!al naw et w niewielki basen.

obrady ·

J•k wi~.d • . ·, li~d• r('; Mich~!.
la Gorl:)aczowa ; Ronalda Reagana przywódcy Argentyny, Grecji.
Indii. Meksyku, Szwe<'jd I Ta!tlzanii wezwaLi ZSRR l USA do nieprzeprowadi.a.nJa pJlÓb z bronia ją
drową do czasu kolejnego radzieMija 30 :roaznica łmierci
Bole- tanckich i w~rani ruchiu robotni- cko-amerykańsik;iego snotikania na
sława Bieruta, wybitnego dz iała czego, delegacje K<Jomitetu
War- S?-czycie oraz zapTOpono;wali
pocza !l'ttchu robotniczego i mężą s.ta- szawskiego PZPR. ol'ga.n izacjj mło- , moc w zapewnieniu nadzorQ/Wa·nda
nu.
·
dziciow:rch i zalkładów pracy.
takrego moratorium.·
:L2 bm. na CmentarZ!ll. Komuruił
nym w Warszawie oddano hołd pigmięci B. Bieruta. P<>
01'.leg,ra.nJu
Marzux-ka Dąbrowsk:iego, pr:zy wtórze werbli orikiestry
wojskowej,
wieńce i wiązainiki kwiatów na jego grobie złożyła delegacja
KC
PZPR z zastępcą człOIIl.ka Biura
Politycznego .sell>:•reital'Zem KC Wło
dzimierzem Mo·kr.zyszczailciem i sek1reita.rzean KC PZPR Henrv'ki.em
Bednarskim oraz Rady Pąńsbwa ?

m. Zdaniem ~nu- •

LIMUZYNA Z BASENEM

ciąg

się

XXV Plenum KG PZPR

sp6 proca
okodemii nauk
Polski i NRD
Odpowiedź· rządu

Na !tal?l'OSZenie rządu PRL, w
drtJ,giej połowie marca br. zło
ty oficjalną wizytę przyjaźni w
Po'l&oe ~łoneik Biura P~Utycme
go Ko.mitetu Centralnego KPZ~
m1nlster spraw
zagranicznych
.ZSRR Eduard Szewardna~ze.

.

rozpoczynaJą

ozbietnoścl

nymi potrzebami a olanami i stopniem wykonyw~
nia zadań p:raez budownictwo mieszkaniowe p<J·głębiają się.
.już .od kilku lat. Zahamowan.ie tego '!)rocesiu wymaga przezwycięże
nia wielu trud.ności :z: ja:kirnli bo,ryika się nie tyLko budow!li<Ctwo,
aile cała gospodarika. Utrzymaniu
tej niekorzystnej tendencji sprzyja także tralłd;owanie ogranic"Zonych
możliwośei
:wykonawczych
jako
pu,n.k:tu wy·jśc[f. do oceny zasadro.oś
ci apołecznych ocz~k:iwań w tym
wzg;lę<Wie. Taikie stanowisko
jest
błę<Lne, zwłaszcza w sytuaeji stałego zmniejszania się
potencjału
wykonawczego puedsiębiorstw ogólnobudowlanych
i s1)eejalistycznych, ])()Stępującej deka<pi;f;alizacji
zaplecza techniczneg<J,
malejącej
prod.l.l'kcji materiałów budowlanych
Takiemu nodejściu ·do problemów
l;mdowni-citwa
mieszikaniowe.go
~pr:zedwiają się i związkol1[cy,
i
członko.wie PRON. co wyraźnie za·
akcentowano 12 bm, na wsp6lnym
posiedzeniµ zeslJ<)tów
bndownic(:wa - OPZZ, i RK PRON. Podkreśtono natomiast pooarcie dla te?
~awartycn w proje!tcie urogramu
, partii. mówiących o potrzebie radykalnei :z,mfany w podejściu do
z~,gad'l_ldeń bu.dow~ktwa i gospoda.rk1 m1esz:kan1oweJ. Prymat nalezy
przyz,nać rzeezvwistym po1rzebom

W71fl~em

w

u•
pie.r:wtMj

cldnl~.

011ę1te

1Ię

w

1

myśli,

marzeniu,

W u'b. r. llta.tystyczny Polaik uńiósł do pu,nktu 1ku•pu ltl,2 kg maku.Iatu.ry, Miesl'lkaniec wojew6d.z..
twa łódzkiego, w&rszaiwskiego, poznańskiiego
czy
leszczyń&kieg{'
sprzedał
2~25 kc
makulaitucy
podczas (dy w' woj. siedleckim
zamojskim czy nowosądecki·ni wiei1kość ta jest 4..lkrotJii e
mniejsza.
Możliwości zwiększe<nia odzY'Slkiwania makulatury
są więc
duże.
żwłasz.cza w tyeh re·gionąch, gdzie
skupuje się ·zaledwie 3-l! kg makulatu'I'y na jednego mieszkańca.
Pozytywnym
nrzykładem
jest
sprawa bieżnikmvai!l!a ooon.

- W programie oszczędno.!lciowym
wagę zwracano
na konieczlepszego
zagospodarowania
surowców wtórnych. Jakie aą rezultaty?
· - W ub. r. u 1gospodarowa.no 112A
mJn ton odpadów,
tj. o 17 mLn
ton więocej n i.ż w 1982 r . Są tl!!kie
grupy, gdzie
zagospodarowanych
jest !OO proc. surowców (np. metaliczne surowce wtórne), ale są te:ż
takie, gdzie jesteśmy w połowie
- Powstał prorram wzrostu efekdrogj.
tyWności wykoriystania
zasobów
Zacz·nijmy od m.akulatu.ry. W m· materiałowych f enerretycznycb na
życiu papieru ! tektury zaSmuJe- lata 1986-90. Jakimi metodami bęmy w świecie odległe miejsoe. tym- dzie realizowany?
czasem odeys.ltiwanie 'lrl l)roc, tych
- Przede wszystktm ń:onom.!cz. su:roweów
lokuje
1)0d tym
dużą
ność

•i•

(D1;Jszy ...... M

nr, •

I

----------IRli-'
- Dali głośniej radio .... )ie·
wnle się kłócą!

Po siedzenie Biura Po litycznego KC PZPR
BAŁTYK

WIDZEW

Zwycięstwo ma SWOJą
•

1:0 - Wój-Oicltl (I min.). 1:1 - ~epka (19 mlll.), Z:l - K.&Jrya (34
min.).
WIDZEW: Bolesta - Kam!ń&kf, W6jolckl. Przybył - Leszozyk (od
89 min. Nowak), Swiątek, Dziuba, Kajry1, Cisek (od 1'5 mln. Mły
narczyk) - Jaworski, Wra.ga.
BAŁTYK: Czyżniewski Sieracki (od 49 mln. Gorząch), Clrko.wlki, Jaskulski, Toczek - Rzepka, Kotas, Synoradzkl, Witowski PrzygodZ'ki, Kałużny (od 62 min. Bogdziński).
Żółte kartki otrzyma.li: Jaskulski l Toczek,
w za.sadzie powinno radować, boW•iem styl w jaikim zostało osią•g
nięte nie był · impo.nu.jący, Wia.domo jed•nak, że
g.racze
Ba.ityku
. przy jechaLi do Lodzi ?O
remis,
le-cz swego ce1'u nie zreal!z.owali.
UsiQowaJ.i QIPÓźniać grę, wy1bijać pilkę !114 alllt, ale nie nil wiele
się
to zdało. Trz.eba. równie.i: wziąć pod
uwaigę l to, że gdynianie byli za,wsze bardzo n.!~wyigodnym ry•walem
dla łód'ZJki~j Jedenastki. Tak
też
było we ~zorajszym
spotkallliu.
Gospodarze ostro natarli i wydawa.ło i;ię, ż.e ikwestią czaS!U będzie
strzelenie kiliku bramek. Talkie zakończenie spotka:nia
zapowiadała
bramka zdobylta już w 8 min. przez
Wójcickiego, Jaworski wykonyiwał
rzut rożny. dokładnie naigrał ipił•kę
na głowę sto·pemwi Widzewa, a ten
nia miał najmniejszyc<h trudności
z umieszczeniem pHki w siatce. Z
dru1giej strony trzeba zau.wai.,YĆ , że
zarówno Czyżniewskl, jak ! oozostali de!ensorzy, nie popisali
się
przy tej a.kej!. Staa! jaikiby wmurowało ich w ziem'!ę obserwując
tylko 1ot nił>ki. Większą liczbę bramek za'l)CYWiadała równdd
akcja
LcszC'Zyka, Po którego Sltrzale o-

Trener B. Waligóra :z.aipre-.z:e.ntoo~!'lwatorom te.go liogowego
spotka.nia na stadionie przy
uł.
Armi>! Cz.erwoned prosty, choć w
aumie balI"<lzo ej e.'lta wy plan ta1k t.yc-z.ny. Z j~ne,j &trO'IJ.y poszcze16lnl z,a,wod.ni<:y dr.uli:yny pnyje7.dnej otrzymali orpiekunów, tak że
n.a mur&wie oglądaliśm:v u.ganiają.H
Ilię u
robą ipiłckarskie
11a.rv.
Można rz~ że był oo fl.llbbolowy
i:>ressiing. Z dru,giej z.aś wy~ofani
do środkowej strefy boiska skrajn.i pomocnicy - Cisek i Leszczyk,
którzy przeci-e:t są na.pastnikami,
mieli za zadanie sprinterskie włącci:anie się do aikcj.I ofensywnych, a
zw.łaszcza. dochod·zić do 'Piłek zagrywanych w ,p rzó.d ! na wolne
pole. Leszczykowi kil'ka razy
ta
sztuka U'dała się, choć nie przyniosła. ona w sumie efektów bramkowych. bowiem jego dośrodllrnwania bvły mało precyzyjne lillb zagrane za słabo. W realiiza,cji tego
planu widać !było wiele jeszcze ruedodagn!ęć, jak chociażby wzajemna asekurae.1a w lillliach defei:isywnych w nrzypadntu 'kiedy jeden r
za.wodn•i.k ów 11>neigrywał Pojedvpek.
Widzew 'odni&sł zwycięstwo· i to
wał

wymowę .

broń.ca

wybił ;pilik~ 11 brallllk!.
I
nagle na ta1blicy z.apail.ił się rezruitat li:l. Goście wyrównującą bramkę zdobyli ta<kże po n·ucie r<Yinym
Po Jego rwyikonanil\l piłka znalazła
się w olkolicach
„szesnastJki"
i
.Rzepka teobni<:znym i przede wszystkim 0 recyzyjnym strzałe!ll wyrównał staa spotkania. Widze.w nie
ustawał w ataikach i lego sta.rania
zostały ma.grodzone. Trzeda bramka w tym meczu i jalk się Q}l:az.ało p-óź.niej Zlwycię~a dla łodl'-ia.n,
padła także po sta.łym frai.E(mencie
gty. Jaworski chciał posłać pil>ke
na głowę do Wójcickiego, ta jednak przelecia~a nad nim, trafiła do
Ciska, k.tóry al!'li chwili nie namyślając. się ipn.edłuży~ podanie
do
Kaj.rys'- i ten wślizgiem umieścił
ją w slait.ce.
W drugiej połowie. poza ak1clą
Ka.irysa, który !)()nowinie mógł się
w,pi.sa.ć na listę strz.el<:6w, nic ciekawe,go na boisiku nie działo s1e.
Z przyjemnością , jedynie ogladało
się
spokojną.
rozważną !
przede
wszv<,tkim inteligentną l(re
Wójcickiego. To bvł uil•lrnrz mec7.11.
ANDRZEJ SZYMA~SlU

NIE ZD BYLI JESZ ZE GOLA•••
LECHIA: Stawarz -

Grembockl, Szewczyk, Sala.eh, Cybulski (od
Ługowski, Bą.k,

ŁKS: Z. Robakiewicz Bendkowski, Klimas, Wenclewski, R6ł:yokl
- Chojnacki (od 71 mln. Kasztelan), Gierek (od 62 min. Kruszankln), Więzik, Ziober - R. Robakiewicz, Baran.
Żółtą kartkę otrzymał Różycki.
·

O Jedenastce

ŁKS

i:>anu~

s!11 zmienić? Bo oto trzeci mecz
drużyny ŁKS w tym sezonle koń·
czy &lę remisem d to ... bezbramko-

l)OW-

azech.n a opinia, te posiada młody,
roolny I przyszłościowy skład. W
wielu komentarzach ,?Odkreślało się,
te łodzianie i:>referują ofensywny
styl Wll1ki na boisku, zjednujący
dm sympatię !kibiców. Wiele
też
pierwszoligowych klubów wldziałoby w swoich szerega<:h u.talentowan,·ch napastników Barana
ł R. Robakiewicza. Potrafią u•woll!lić się spod opieki obrońców
I
walczyć twa.rdo w tiolu karnym.
Czyżby te pocł!lebne opinie miały

wym, Po takich rezultacie w derbach Łodzi. następnie na własnym
boisku z Górnikiem Zabne, przy.
szła !kolej na gdańską Lechię. Obu
zespołom nie udało się strzelić gola, podzieliły się więc punk.taml.
Być może,
któryś z bramkarzy
mustaŁby skapitulować, lecz grę w
tuitbol utrudniała płyta boiska, która i:>rzy.pomina1:.a grzęzawisko. W
tej syt•uacji łatw.iej było bronić

• ŁKS
Wisła 74:73
• Włókniarz B. - Włókniarz Pab. 59:70

lamiast „spacerku" - nerwowy fi nisz
Spotkanie z

W i słą.

się.
aniżeli aitak~wać. Opirua ta
!ednak byfaby bardzo w sumie
krzvwdZqca dla łodzian, bowiem
linie defensywne stanęły <również
na wysokości zad<inia. Trzeba wyróżnić przede wszystkim Bendkowskiego l Wenclewskiego. Baran
I R. Robakiewicz, dokładnie pilnowani przez defensorów Lechii, nie
za wiele mogli. z 'kolei zdziałać.
Obie
jedenastki
trze'ba
jednoc.zesme :pochwalić iza
ambicję d wolę xwycięstwa w tej ligowej rywalizacji. Punkty oczywiście bardziej były potrzebne drużynie miejscowej,
która przecież
walczy o utrzymanie się w lid.ze.
Ale „potrzeba" to jeszcze nie wny!1tko. Trzeba umieć grać i wygrywać. Optyczną przewagę ntleli gospodarze, lecz w obrębie własne
go pola karnego łod7.j,a~Je zastawili ruchomą zaporę, il::tól'a. w zasadzie była nie do przebycia.. A
do te\io trzeba dodać, że na 80
minut przed zaikoń<:zeniem itego
meczu trwało oblężenie bramki
ŁKIS, lecz z du'Żym wyczuciem bronił młody Zb. Robakiewicz. Wielokrotnie wydawało się, że piłka musi znaleźć się w siatce, lecz dzię
ki ;niemu tam się nie znajdowała.
Najwięcej braw zebrał on w 86
min. meczu. kiedy Ługowski przedarł się rprzez linie defensywne gości, znalazł
się sam ;na sam
z

zamykajace r€'k ŁKS jak to zap<>wiadano
re"·anżowa rundę roz;!rywek w eks· w iprzedmeczowyeh
komentarzach
straklasie mi?.lo b,·ć dla koszyka- - „spacerkiem". Spra•wa ;rozbijała
się tylko o jedno: rozpocząć
z.a
tydzień decydującą f.azę rozgrywek
(turniej play-off) bez porażki.
WYNIKI: Lechia Gdafulk Koszykariki spełniły oc.zekiwa.nia
ŁKS 0:0, Zal!łębie Sosnow.iec kibiców i zakończyły podstawowa
Sląsk 0:0, Motor - Górnik Wał
fazę zma•gań o mistrzowskie pun.
brzych 2:3 (1:2), Pogoń - Zakty bez przegnnej. Ale. zamiast
głębie Lubin 0:0, Legia Stal
oczekiwa.ne,go ,spa<:er!ku" przyszło
Mielec 2:0 ąo), Widzew
walczyć w końcówce o wygraną.
Bałtyk 2:1 (2:1), Górnik ZabW San Benedett.o del Tironto na Ostatecznie mecz :11 obroflczynlami
wybrzeżu Adriatyku z.akonczył się mistrzowskiego tytułu
ne - GKS Katowice 4:1 (2:0),
zakończyły
Lech - Ruch 2:0 (1:0).
w środę i;ześ.cioetapowy wyścig ko- łodzianki wy~raną tylko jednym
larski zawodowców Tirreno punktem.
Wczorajszy pojedynek
'l'ABELA
dri;;tie<?· _Dla. ubieglo_rocznego mi- pod koszami hall przy &l. Unii
strza swiata amatorow Lecha ŁKS zakończył wynikiem
74:73
Piaseckiego, był to właściwie de- (41 :32).
1. Legia
31:11 G-!1
2. WIDZEW
biut w dużym wyścigu profesjo31:11 33-17
Punkty zdobyły dla LKS: Sędzlc
nałów i choć, z>;odnie z przewidy3. Górni'k Z.
30:12 56-16
ka 24, Sidoruk 20, Turska 11, Mawaniami, nie przyniósł mu wiel- de.i 10, Janowska 1', Laskowska Z;
4. Lech
28:14 26-15
kiego sukcesu, patwierdził ogromne dla Wisly: Jaskurzyńska 25, Cala
5. Ruch
22:20 30-27
możliwości Polskie);(o „neo-pl'ofi",
22:2Q 30-30
6. Pogoó.
I Seweryn po 20, Iwaniec i Kwak
7. ŁKS
21121 26-23
Wyścfg zakończył się nie0<:zeki- po 4.
wanym zwycięstwem 28-leiniego
2.1:21 3-0-30
8. Katowice
Atrakcją spotkania miały był: poWłocha z ,grupy Vini Ricor<li Pl9. Slask
21:21 25-25
jedynki czołowych „snajperek" liJO. Górnik W.
21 :211 28-38
narello - L. Rahottinirgo, dla któ- gi: Sędzickiej
i
Jaskurzyńskiej,
rego był to :pierwszv poważny su- dwójek rozg.rywających oraz na
16:26 16-2!i
11. Leooia
12. Stal
kces w .karierze . Dru:gie miejsce dokładkę rywalizacja ·byłych ikole15:27 15-24
13 . Zagł~b!e L.
zajął F. J\fo~rr,
a trzecie inny żanek klubowych: TUII'skiej i Ca15:27 13-27
14. Baltyk
Włoch G. Petito. Lech Piasecki , łej. W tym współzawodnictwie tyl14:28 2.l._,'l6
15. Motor
który n.a picn\·szym i czwartym ko łódzki duet (Janowska - Sido14:28 20-37
16. Zagłębie S.
14:28 18-38
etapie stracił sporo minut i nie ruk) wygrał z kraikowską dwójką
.miał już szans na wysoką loka,tę
(Seweryn - Iwaniec). W pozostaw końcowej klasyfikacji, pojechal łych dwóch „kon'kurencjach" ~ó;rą
znakomicie w ostatnim etapie były .krakowianki.
Jaskurzyń.,ka bramka,rzem, a ten wybiegiem rutjeździe indywidualnej .na czas na
niezbyt pieczo!owicJe
.pilnowan.11 iegnał niebezpieczeństwo.
dvstansie 18,3 'km. „Czasówka" koń prześcignęła (chociaż
tylko jednym
c.zaca wyścig była popisem Mase- punikitem) Sędzicką. Pr.zegrałit
Ta'k: więa 1POdział -puiniktów. któteź
ra, rekordzisty świata w jeździe rywalizację Turska z Całą, która ry ugruntowuje pozycję ŁKS w
godz innej. który pokonał dystans w zaimponowała doskonałą
dyspozy- środkowej strefie ta]?eli.
czasie 22.00 uzyskując imponująca cją rzutową.
(szym.)
przeciętną
49,909 km/godz. Moser
Nerwowa
końc6wlka
do
kitórej
dowyprzedził o 19 sekund inną· sla\Vę Francuza Fignona i o 24 prowadziły koszykarki ŁKS, wygłównie z naz·b vt
sekudv Pias~C 1 {iego. Debiuł można mkaia raczej
~ylu
gry.
Bo
w i ęc uznać za udany Teraz przed nonszalanckiego
nikoPiaseckim kolejna trud.na próba: wprawdzie nie zadziwiało
sobotni.
jednoetapowy „klasyk" go prowadzenie Wisły na :poc.ząt
ku meczu (7:6), ale po.tern zrodziMediolan
San Remo.
W czo raj iprzebywal w Łodzi
ły silt słuszne obawy o korzystny
przewodniczący Głównego Ko·
EXPRESS LOTEK
'd la łodzianek końcowy wynik spotmitetu Ku1tury Fizycznej, Sporkania. Szczegól:--.ie 'Pl'ZY wyniku
tu I Turry.stykl - Bolesław Ka6, 11, 18, 27, 36
61:66 dla Wisły, sygn.ałe-m aiego
pitan. Został on i:>rzyjęty "Przez
~EK
było objęcie
'!>rowadzen!!a prze.z
SUPER
I se·kret8.1!'1Za KŁ PZPR - Ta·1
kra1kowiankl 54:53 w m minuc.ie
8 151 17 30 36 1 41 1 42 meczu. Nr. szczęście działo się to deusza Czechowiczr. i rprezydenta Łodzi - Jarosława Pietrzy- .
'
Drfży L~TEK
wszystko pod kontrolą łódzkiej paka.
LOSOW ANIE I:
ry rozgrywających, a rzut ir;a trzy
Pnewodnlczący GKKF\SiT us rozw. z 5 traf. prern. - wygTe- punkty Ludmiły Janowskiej pozczestniczył także w xoboczym
ne po około 641.000 zł. 253 rozw. z S wolif uwierzyć w skromne,
ale
spotkaniu
z aktywem najwięk
traf Z'.vykl. - wygrane po około zasłużone
w sumie •wyclęstwo.
szych klubów aportowych n~
;~}oo_ z\„;~~8:~e re:: ~oł~ tr~fieni:1:
Równ.icż wygran11
za.kończyły
szego miasta, na którym wi()k
214.~59 rożw. :r 1 tora!. wygrane wczora.1sze spotkr.nle w B1alymslouwagi poświęcono sprawom dalpo 34 zł.
ku koszykarki z Pabi&nlc,
wy·
LOSOWANI!: Il:
~1·ywo.fac z tamtejsv.ym
Wlóknia~zego
rozwoju ap0rtu wyczyno- '
Jf1 rozw. z 5 traf. wygrane on
70 59 (35 "4) N j I
J
wego oraz oczekiwanej -pomookrł " 4:; 500 zł, 9.016 rozw. z 4 traf . rzem
:
:. • ... W llCC pun~Y
finan.so.wej
klubom u stro- w•: gra 11 e po około
1 200
zł, '<tów zd<>hyły dla Włókniarza Pan v władz ipolskiego .,,orrtu.
171 985 rozw. z a traf. - wygrane po hianic: Piotrkiewicz !4, D. Szym·
108 zł.
czak 13 I Urba11kow1ka li.
J DZIENNIK ŁODZJU nr Il (11968)

,,Piasek'' trzeci

.W jeźazie na

czas

A-1

B. Kapitan w Ło~zi

Lo

I

..·c.
'

~~z~~~:n~)'.cia

i rpracy narodowi
Biuro Poliltycz.n.e w pełni su probowdo d'Ziałalność delegacji PZPR
uc·zestni.czą.oej w obradach XXVU
Zjazdu. Bo,ga.ty :program
;pobytu
delegacji, a zwłaszcza :& wielką uwagą ! serdeczn<Jśeią l!)rzyjęcte :przez
uczestników
zjazdu
wystąpienie
przewodniczącego delegacji, spotkanie Wojciecha Jaruzelskiego z Mi-·
chaiłem · Gorbaczowem, które
upłynęło w atmosfe.rze braterstwa
serdeoeznoścU i wzajemnego :zirozumie!lia, a ta1kże rp0byt delegaoeji na
L1bwie, liJczne spotkania w
róż
nych środowiskach i zakładach :pracy były
wyrazem
manifesta.cji
nrzY jażni p01Sko-rad'Zi~kie-L Przyc-zy'll:i.ą się do da1lszego zacieśnienia
lnterna<:Jonalistycznyc·h
więzi
i
współpracy obu bra tnic'h
parli!,
państw l illa.rodów.
'

t

W towarzyskim
meczu ipił
karskim we Frankfurcie ;n/Menem
RFN WJ"grala z Brazylią 2:0 (1:0).
Bramki: Briegel (2 min.) i Allfos
(87 min.).
-/:r W ćwierćfinałowym. meczu
Pucharu Portugalii Sportin!l Lizbona doznał niespodziewanie wysokiej porażki w meczu z lokal·
nym rywalem Benficą 0:5 (0:2).

LECHIA GDAŃSK - · ŁKS 0:0

fO m 11. Wójtowicz) - Kamiński, Oblewski, Pękala l.Uillcr (od 46 min. Łazarek).

Biu.ro Pollityc:zne KC PZPR u.- w tworzeniu rezerwy ik:ad.rocwej, w
poz.nało alę ze spra.wozdaruem de- śmielszym powierza.ni-u młodym lulegacji PZPR ma XXVII
Zja.zd dziom s.ta.nowisk kierowniczych.
KPZR
Jark wyniQ(a z badań i iwntroli
Podkreślono don:i'ONI, hi.t.ov:ym.ne prze.prowadzonych przez
komisje
znaczeni• :r;jazdu rad.z!eok!oh ko- problemowe KC, CKR I CKKP
munistów drla Kraju Rad, d[a mię zróżnic01Wana jest 1-ednak skrute<:zdzyrnarodowe.go
ruchu
koo:nuni- no.ść upowszechniania i wdrażania
stycz.nego ! l'Obotnka:ego, dla lo- nowych usad polityk! kadrowej.
sów całej ludzkości, Jeigo dQtobek N8'potyka ona jeszcze
różnorodstanowi twórczy wkład do ro71WO· ne zahamowania i
-przeszkody
ju teorii marksiunu-łe.ninizmu
I Zda.rzają się wypadik!
nieprzeoraik.tykl budownictwa. socjalisty~ strzegania ustalo.nych
kryteri&w
ne.go. Dl.a naszej partii będzie on doboru kadr kierowniczych, bil\lro·
miał szczególne znaczenie w. ro.z- kra.tyczne J:>Qdejście, inercja, tolewiązywaniu 'Problemów budownic- rowanie a,rogancji i
lekceważenia.
twa socjalistycznego oraz
umae- socjalisty·cznych nor.m współżycia,
nianiu i ipo.głi:bianiu procesów oo- zani·edbywanie olbąwiązków sł·u.żbo
cjalistyczne.j odnawy.
wych, nadużywania a'1•koholu.
Zjazd 1POtwierdził, że główny.rn
Zja.wiska taikie - choć sporadyczcelem :pou.tyiki za.granicznej KPZR ne - wy>v.·ołu.jl'j uzasadniony kry! ZSRR Jest nieustanna waHta o tycyzm sPołeczny I musza być opOlkój i zapewnienie pclkojowych

2:1 (2:1)

GDYNIA

8"1>ra.w<ndan!e dele1(acji PZPR na
XXVII Zjazd KPZR zostanie ;przedstaiwione Komitetowi Centralnemu
na na,J'bliższym posiedzeniu.
Biuro Po.J.l,tyczlle za.poz.nało się r6wnieiż ize sprawozdaniem z przebiegu otkjalnej wizyty w ZSRR 'Oremiera ZbLgniewa Messnera. Sit>O'tkanie Zb. MessnE!ra z sekretairzem
generalnym KC K.PZR M. Gorbaczowem, rozmowy z przewodniczą
cym Rady Ministrów ZSRR
?:f
Ryźk.owem dotyczące dalsze.go doo-konalenia mechanfamów współpra
cy, a w szczególności gospodar~ei
- mięć będą. kony&tny wpływ na
przyspieszenie reaiiza,cji iprzyjętycb
umów i porozumień.
Biuro Polityczne ooeniło reali-za.cJE: zaleceń IX
Nadzwyczajne.go
Zjazdu PZPR w p0lityce kadrowej
oraz stooowanie w praktY·ce l[)rzyjętych na XIII Pleruum KC zasad
zawartych w dQlkrumencie „Główne
założenia polityki kadrowej PZPR".
Po IX Zjeździe przystąpiono do
tworzenia konstriulkcji spójne11;0 systemu rpolityki kadrowej. Dotychczasowe dokonania są dobrą podstawą do 1Qełnego upowszeehniania
reguł doboru ! oceny, kształcenia
i 1'0tacji !kadr we wszystkich Jednostkach gospodarczych i administracyjnych.
W wyniiku prowadzenia jawnej,
o.twa1rtej IJ)Oliityki kadrowej - podk.reślono o<l·powledzialne funkcje kierownicze obejmują członko
wie partii. a także stronnictw sojusz.niezych 0 raz coraz szerzej bezpartyjni. P.olity•ka kadrowa stale
się dzięki temu ważną :płaszczyzną
poro•zumienia rlarod01Wego i zarazem istotnym elementem
ltoalicyjne,go sposobu sprawowanLa wła
dzv .
Skrutecr:na realizaela „Glównych
założeń 'J)Olitylki !kadrowej PZPR"
znajduje wyraz w
systema;tyczn)'ill1 pra:eiprowad7.enlu ocen za wodowych oraz postaiw moralno-p<>litycznych osób rpelniąicych funk<:.ie
kierown iCTe.. w ziwlękSZ'Onej od'POwie,dzialn~I Ol.'g11niz11dl
'PłldY.1nych udziela.l11cych rekomendac·li.

stro i konsekwentnie zwalczane.
Biuro PoUtycwe wSlkazało,
że
polity•ka kadrowa jej efeikty i
potrzeby - powinny stać się .Jednym z głównych tematów w kam-:
pan ii przed.zjazdowej.
Uznano za konieczne omówienie
węzłowych problemów ,,oliit~i 'kadrowej na XXV posied]:eniu Ko-"
mitetu Ce'lltralnego PZPR
Biuro Polityczne wstępnie zarpoznało się ,,. dorol>kiem III Kongresu
Nau1ki Polskie·j wysoko oceniając
jego iprzebie11; i znaczenie rozwoju
badań nau•ko-wych.
a
zwłaszcza
przyspieszenia ooste!l'll technicznego dla 11Jrzyszł0Ści kraj.u. Wszvscy
uczf"lll - członkowi·e :partii 'PQwinni dołożyć starań o pełne I możli
wie najszybsze wprowadzenie
w
życie wyników kon.gresu.

(PAP?

WICEPREMIER JÓZEF

-

,..

Godz. 7.25.

Przędzalni~na

51.

.\.Nysa" kierowana przez Marka P. na

•kutek nadmiernej prędkości
w pośllzg 1 uderzyła w slup.
ty - 10 tys. zł.

wpadła

Stra-

,.. Godz. u.co. Zgierska - czereś
niowa. Nietrzeźwy Ryszard N. wbleĘ!
na jezdnię i został potrącony przez
„żuka". Pieszy
denna!
pęknięcia
czaszki I wstrząsu mózgft.

o

;najwaźniejszymi

problemami nego z akty~em rolnym i -prze.
wo- mysłu spożywczego woj. łódzkiego,
s.i,ę
Spo\Jkanie prowadził
sekretarz
wi- KŁ PZPR Marian
Orzechowski.
ce•)Jremier Józer Kozioł.
Podczas Uczestniczyli w nim: prezes WK
spotkania z 'kierownictwem poll- ZSL Jerzy Chojnacki i wiceorezytyczno-adimi.nistra.cyjnym
woje- , d.ant Łodzi Lech Krowiranda.
W
wództwa, a takb w czasie robo- dyskusji podejmowano sprawy kło
czych wizyt u producentów żyw- potów zaopatrzeniowych, szczupłe1
ności mówiono o wysokim sto"J'l.iu i wyeksploatowanej bazy transporzużycia majątku trwałego w +.:tm towej, niedostatku paliw, trudnoś
orzemyśle. pogarszaniu sii:
bazy ci w realizowaniu roz,poczętych intechniczno-produkcyjnej, p0trzebach westycji. Brak wydzielonej na ten
związany<:h z rO'Zwojem
sekitora cel puli ma:teriałów budowlanych
rolno-spożywczego w wojerwód.zitwie sprawia, że zamówienia
inwestołód.2jkim w najbliższych latach oraiz rów często niE' są
realizr(lane.
trcudnościach w r:ealii:a<:ji . pro.wa- Niepokojące zjawisko to
sipadek
dzonych inwestycji.
sku,pu mleka w Łódz.kiem P1otrkowWicepremier J. Kozioł
zwiedził sklem i Sieradzkiem związany m.in.
Zakłady Przemysłu Ziemniaczane- z niedostatecznym zaopa,trzeniem w
go w Głownie producenta mą.czkl paszę.
ziemniaczanej i &'Uszu spoż~zeDo podnoszonych ky.restii ustosu.ngo na .rynek i e'kspcrrt. Zapoznał się kowal się wicepremier J. Kozioł.
z
rproblemami
Przedsiębiorstwa Spadek nakładów na
inwestY'~
Obrotu Chemikaliami i Barwnika- oowiedział m.in. dotknał rolnictwo
ml
„Organika-Chcmikolor"
u- w mniejszym stopniu niż inne prze~
czestniczącego jako jednostka han- mysły, a1
le- i my odczU1wamy tedlowo-zaopatrzeniowa w realizacjj go skutkl. Potrzeby są
~romne
zamówień rządow~·ch n.a krajowe wobec ograniczonych środków WY•
środki ochrony .ro.~lin i deiergen;ty. bory będą trudne. Rząd będzie w
Następnie zło-żvł wizytę w Przed- pełni realizować uchwały wsipólnesiębiorstwie Przemysłu
Chłodni- go plenum KC PZPR i NK ZSL
c~ego, które prowadzi działalność oraz program rozwoju gosp:ida"ki
na terenie województwa łódzkiego tywnościowej. Jak dzielić środki
pio·trkowslltiego, sieradzkiego, skier- na na.ibliższą p!ędolatkę o wm
niewiekieiio I „lackiego.
dYSkutować będziemy wspóln.e oo
Po 'południu wici•pre-ml.,.r 3. Ko- przedstawieniu wsteonego projęktu
zioł spotkał się
w
Okręgowym NPSG na lata 1986-1990,
E

z

przemysłu

rolno-spożywczego
jewód2jtwa łódzkiego zapoznał
przebywa.jąey wczoraj w t.od·zi

Przedsiębiorstwi11

Przemysłu

„.

Mięs-

Specjalne posiedzenie Prezydium Z\V TPD

ZgodAie z osłałniq wo\q
M. T atarkówny·Majkowskiej
p0sażenlem 'P'l'ZY ul. Kopcińskiego
w Łod"Li or&.T, działkę rekreacyjną
z do~kiem letniskowym w Gt'otnikach.
Dla dokonania zabezpieczenia, inwentaryzacji I oceny soadku, orezydium powołało soPcjalnv 1.espół w
składzie: Danuta
Adamska, Ma·
rzena Kazimierska i Bolesław Móż.
di.eń, który pracować będ;:ie urzy
udziale \VYkonawców testamPntu Teodora Gębickiego
l Czesława

Na iwczoraJszym speejalnym posiedzeniu Prezydium ZW TPD w
I:,odzi dokonało wstę;pnych ustaleń
odnośnie
realizacji
testamentu
zmarłej niedawno Michaliny Tatatkówny-Majikowskiej, na mocy którego cały majątek Po niej p~
padł tel organizacji.
Prezydium w swej
uchw~le ~
wd,zięc.znośc!4
iprzyjęło t•reść zawartPl1:0
w testa.n\en~i•
zapisu.
przekazuj-cego na cele soołeczne
3~po'kojowe miegzka nie w.rai z my-

Osta.tni• eondaże optnU lJUbl.icznej wskazuJa na nieznaczna "Prz.e.WAllll zwolennlików ipozostania
w
NATO. Nadal jednak jest wie'lka
lkzba niezdecydowanych. Wszystko
więc może się zdairzyć.

PRZEDSTAWICIELE PORTOW
LOTNICZYCH
W WARSZAWIE

Gtąbskie!l'O.

I

Z,11odnie z zapisem
testament'll.1
prezydil\lm zobowiązało sie taktę
przekazać Muzeum Historii Ruchu
Rewolucyjnego w Łndzi wszystkie
dokumenty, odznaczen;a i inne cenne pamiątki no Zma rłei.
W"Stępnie nostanowiono
też. ~
mieszkaniP po Zma r!ei orze kazać
na uotrzebv Ośrodka Oo;o.kuńczo
Adopc:1·jnego TPD. zaś nieruchomość w Grotnikach no adaiptacli i e"•entualn!"i
rozbudowie przezna~z~·ć na ośrodek w;' re<:zynkowy dla dzieci soecialnei troski.
J?alsze. szr1e2ólowe d.ecvzie powzięte zostaną w okresie 2-3 tvgodni. no uora,rnmocnieniu się testamenlu.
(n)

celem .1e~t upowsze<Jhnlenie w
łeczei1~twie

włoskim

spo-

wiedzy o histo-·

rii I kulturze Polski.
.Józef Wybicki, współtwórca Legionów • Polskich we · Włoszech, tu wid·
nie napisl\ł w 1797 r. słowa „Mazurka Dąbrowskiego".
który stał się
później hymnem
polskim „,Jeszcze
Polska nie zginęła''.

1l bm. w Warszawie odbyło się posiedzenie Swiatowego Biura zarządu
Międzynarodowego
St(}warzyszenia
Cywilnych
Portów
Lotniczyrh
(ICAA). Organizacja ta reprezentuje
przed„tawJcicli około 500 portów
z
90 państw, zajmuje się m, in. ustalaniem norm i wymógów. mających
ZGROMADZENIE NARODOWE
na celu zapewnienie orawidłowego
NIKARAGUI POTĘPIA
i bezpiecznego funkcjonowania lotINTERWENCJĘ AMERYKARSKĄ
nisk.
Podczu •potkania warszawskiego
Zgromadzenie Narodt>we Nikaragui
zajęto się szczególnie zagadnieniem zdecydowanie potepiło brutalne mierozszerzenia 1 pogłębienia · współpra szanie się administracji Reagana. w
cy portów krajów socjalistycznych z wewnętrzne · sprawy Nikaragui,
w
biurem światowym ICAA.
szczególności zaś jego zamiary udzielenia 100-millonowej pomocy kontrSTOSUNKI GOSPODARCZE
rewolucjonistom prowadzącym akcje
terrorystyczne
ZSRR-USA
przeciwko narodowi

,.. God'll. 1'.45. Pabianice, Nawr~
klego - Bracka. „Polonez" kierowaMinister
handlu
Hł'Tanicznego
ny przez nietrzeźwego Jana G. ude· Z'iRR B(}ris Arlstow przyjął w śro
rzył w tył „żuka". Straty 5 tys, zł. dę przebywają~ego
w Moskwie preamerykańsko·udzleckiej
rady
,.. w dniu wczorajszym fu,nkcjo- zesa
h:rncllowo-gospodarczej Jamesa Giffe.
n"•'illsze WRD WUSW podczas ruty· n·t. Rozpatrzono wiele zagadnień do., owych kontroli zatrzymali na uli· t)• czących stanu I perspektyw rozwo
och naszego miasta aż 10 kierow- ju handlu i stosunków gospodarczych
c•ów, którzy prowadzili swe pojazdy między dwoma krajami,
w
stanie nietrzeźwym.
KLUB rM. WYBICKIEGO
,.. Godz. 19.58. Więckowskiego 11.
W REGGIO
Zaprószenie ognia
było ora wdopodobnle przyczyną
pożaru
kio~ku
W miejscow~cl Regglo, we wło•
. Ruchu" Sp~li.la się .Jedna
ściana
kim regi(}nie Emilia, utworzony zooraz niekt6rP towary. Straty osza- st .i w tych dni ar.li klub
pol~kocowano na 10 tys. z!.
(JSb) wło<ki, Im Józefa Wybickiego. Jego

II

ŁODZI

.zywnosc1
, •
\V

~
Producenci
swoich problemach

Referendum zadecyduje
opozostaniu Hiszpanii wNATO
Hisz:panle w referendum .01(61110krajowym, lciói-. odbyło się wczoraj mają zad01:ydować, czy zechca
pozostać w org1mlzacjl Paktu Pół
nocno-Atlanityc'kiego. Akces do aojuszu zachodniel(o zgłosił 'Prawic<>wy rzad w maju 1!>82 roku. W 4
miesiace później zakweS'tionował
te decyzję nowy nąd socjalisty
Felipe Gonuilez.a,
k·tó.ry obiecał
rozpisanie referendum.
Zajmuje on stano.wisko J:blitone
do stanowiska Franej!: przyna1eż
n<>Ść do NATO tak, ale bez udziału w Jego strukturach wojsko\vych.

KOZIOŁ

nikaraguańskiemu.

OSZf:ZĘDNOSCI

NA DYPLOMACJI
Departament Stanu USA poinforwe wtorek o plan>rh 1 zamlrnięcia do 30 września br. " relacb
o<zczędnościowycb
amervke1'1•1<icb
konsulatów w 7 państwach. Cllo•hl
o placówki w Bremie.
Nicei. Rotterdamie Winnipegu. Sewilli. Trieś
cie I Salvador de Bahia (Brazylia).
Zlikwidowanie
w ameryk>ń•l<;ej
slutble dyplomatycznej 35 etatów ma
orzynieśc osz<Jzęduośc1 rzędu 4
mln
dol.
(opr. zg)
mował

.l__„a.ed...•.tło=r„c1.eo::o;.;e;;.sz;;.;1;...1w.;.;y:-.._ _ __.:z;;.;o;.;F:..:I::.A:....:G:..:U~T~MA=::Nfof'wf']A[::::::::::::::::::::::::Ek;Ie:!:.e~a-.kflt~u-;r]t;e::;o;;-.'1;!:.-n~1~c-z;In~yC:::::::::::::::::::::::::.:-J-~-R-z'"'y.,._,łl,...-"-"--K'"'1---

Inauguracyjne posiedzenie
Rady Społecznej
Wyższych Szkół Artystycznych

"ne-

J(owo JtOW.tała re.d&, ~j
wodl!A~cym ~tal wlcepl"ftydelllt
Ł<><hi. Jaa Nono, ~yć altt blł
dsle • u;pewnienio lepezych więzi
uczel,nt :a tyciem ~tmalnym Ło
dm l Nf'l<mu ł6dmld„o, a talde o

łJ)rawy

'maiterda.m.

ł by!bo-.

Pod<!3U pico~ ,pM!edila1d&
u.t.Mo.n.o -plan or&CY na ndblitne
mlesl11ce. a następit!e C2!łonkowie
rady za:poznali się s wanmkami,
w jakich 'J)l"&<mje .Akadem!& Mu(jsb)
zycuia.

Posiedzenie ·Rady
llłr. •

(I:)ckm\c:zen1• -

ławników rudowych w biell•cej kade.ncll (19~986) wru .z
za..ło~eniamd. - orga;niz.acyjnyml kamwyboI'CZej ław,n.1k6w ludopa~l
wych w 1983 r.

łcl

"łll'ISP6łd'Zlał,ame rad :DU'Odowych

i

t

lntrtytucjuni ipowoła
nym! do ooh·r ony praiworqd.ności i
~mi

f<lltl)OdarnQŚ.cd,

Państwa

Rad&

,..,it,

Pa:ńatiwa

-podjęła

90hw~

w lkt6rej ' określiła za.sady zcła11za
ww. .,... n.La n.dom l!Arodowym. kandyda. . . ~ństalla lkderunkl działania obu woje- tów na ławnl!ltów ludowych. O-

wódzkich ll"ad ,n aTodowych w oma- , mów.lono rów.nie:!: kalendarz ~wl.a.nym zaim'esie.
ności dotyczących wyborów ła.w
n.ików' ludowych.
'W il:ole,łnym 1'Ullllkc.te lltO~d·ku
Rada Pań.ctiwa l'CJlllP&1nył& fPN.~rad rozpatrzono inf<>rmacJę mi- wozdanie z ddałał.noścd. Gł6wnego
a.istra spra wiedH:wo.ścl o działalno- Urzędu K001.troll Publika.cli I W1dowl9k w 1986 r. Oll'M sapoaała
dtt • oplniaJni na ~ ill)l'& woicl&nla nadNłany:mi przn r111d, I

·Delegacja
Wojska Polskiego
w Bombaju

prHM&

Sądu

Ne.jw~.

~

a Nacz.elnego S.du Admlniatr&cyjnego, Prokura,tora ~ó, SD
PRL!~.

-m-

prace
Pozytywnie
GUKPiW w ull. raku. 1'44& Pań·
stwa wskaa.ał&, fle 111nad działał
aumiennie i q-ed.nle 1 przepisami
prawa, skuiteC%n.ie chroniąc podstawowe lnte'I'8Y państwa. I s]Xlłe-czeń
stwa -przed nadużyciem wolności
d.ruJru.
słowa (
(PAP)

~

TJNil{ALNA APARATURA

Nowe laboratorium i przychodnia stomatolegiczna
Dotycihc.zas m eszokańcy 2'00-tyRetklnt, w c-e!Ju wy'konahema.t<>lo,glcznych cz.y
nda b.dail
anal'b:y nlOC9ll muaiell jeźd'Zlć ~
na ul P10itl"kow1ik' 11Jl irdzie mieś
cl •iii l)Odel!lkle la.'boraitorlum analiz
si~ne<j

Nie wdęo dzlrwn~ t.e w ~e
UII'Ówno do
kampa,nM wyoorcze<j
rad narodorw~h lak I Sejmu ir.gła.
szano lic'Zne postulaty 'll'!'tH:homlenia na Reł!k:inl lub Kal"Olewie laboratorium anall'Z lekarskich. Oka-

Blaski i cienie

:r.ja nadall"Zy'la a!ę ku temu 'lll'Uldto·
mlta, bowiem $!>6łdzlelcz.ość lekarska zrezygnowała ze W'Zl(lędóiw fł
na.nsowy<eh i -pomieszczeń w blolrn
pr'Zy ul. Ba talionów Chbpsklch 14.
KO*ztem 22 mln zł wydałkowanycb
prze-z DRN - Polesie · i Wyd'Zid
Zdrowia UMŁ wykupi ono 'Pll!ter
budynku 1 '1>1'r.ekazano l(o do zag()St)Oda.rowania poleskiemu ZOZ.

mln ~ wyposażono
~ .bi.
w OJ!ez•będny ll'J)rzęt I a.pa~aturę labora.torlwn., które wczo.raj uroczyś
obsług i wać
~ le otwarto. ' a które
będz·ie mies-z'kańców Retkiini I Karolewa korzy~tającyoh z .przychodM i eszkańcy ,
ni n:r 35, 36. ~. 38.
k.tórzy korzystają z usług -przychokon y stać
dni nr 34 d 35 mog ą
n o wego labomu nikogo nie 11'.Wa~a od f(lspo- 'Zarówno z usług
(Dolkończenle ze str. l.l
I z d ot y c:h cz:iso,
dat'sk ie go myślenia I rpclłZ'l.lkiwan i a ratorium ja<k
zootaly bariery moi'.J i w ości oszczędzania na swoim w ego przy ul. P i trkows kie .i 111
Usunię,te
nyml,
s~oie
No wa 'Placówka otwiera
System, który już pc,d wc'>rk n
oszczędzania.
podwoje już w µoni e d zialek w gocliz.isiaj ol:>owlązuje, tworzy zachęty, Rozmawiał:
JlTIIZARD NAŁ~CZ dzinach od 7 do 18. Czas n oh i ~ r a 
aby twol'.Zył 'Pl'1!YIInUO:
a ch<:emy
(PAP)
nia krwi i Innych płynów do a naekono.mic=y. Najlepszym wery!J'--~OGŁOSZENI~
katoreun eifekJtywno.ści goopodarowanla jest rynek, afąd ta~ wail:ne m.acwn.ie równowag·! dQa poprawy e-fekt:rwno.ici. W sz.czególSZAMPONIERĘ ~Hoover" - sp!"Zenych ay·t u.cj.ach będ'Ziemy musieli
&1179 gfE
dam. 34-U-94.
w rozsię,ga6 do iprrewi<!Jz:iall.ych
ZGUBIONO rora1Wo jazdy Banasik
reformy gospodariczej
wiązaniach
Zdzisław, Sitowie U m. 30.
•
do zakadziałań be-z;po,średn.ich 8177 g(E
zów produlkcj! wyrobÓw zbyt enerŁu.czni.ik
W.Ci„
ZGRZEWARKI!)
go- 1 ma!terlałoch!onnych, czy sta„4Q;O" - S1pra:edam. 32-08-34.
n<l!Wdenla 11aiistwowych normaty8178 g{S
ROZSADĘ sałaty _ s'l)rz.edam. TuWlelokrot.nie p!SB.l i śmy o tym, ~ wzorowane na węgierswłYw %\llŻ:ycia.
l43-l..07.
tel.
i>zyn,
nas
u
slii
1J>rzyjmują
eoo,podareze
zespoły
~wiązan!iach
kiClh
tego
efektem
te
~idu.jemy,
I
llłlllbo. Miut TOS!l~Ć topniały ~regl prze<l.S'.iębiorstw, w "któr ych
'l)l"()Cramu 'l)OW.Jin.no być m. 1,a. ~z8176 gJB
i doda.tkow'eg o
"""
on"ainlzowano
_.. zen Ia 12 mln •~~
MALBORK M-ł 80 m kw., nowe
"' form•„ dodatkowe"• ;pr-Oduikcji odnotowano
.„
..... 'PA liwa Ull'ru>cz .......
_ zamienię na L6dt lub okolij uż
IMlal'Obkawan.!a. Jaik alę olkaa.u,je w tym roku
wne,ro o.i::az surowców, mate<riałów,
1
ce. Oferity 81'75 Bl\IJI'O Ogłoszeń,
"' woj., -~ piw.wsze aym,ptomy mn!aill.y te.j aytuacj! na
-paliw t enercli w.arbo8c1 100 mld
8175 g{E
Piotrkowska 96.
~.
zł. Trzeiba ;przy tym ipamlęta6, te
M-2 w Sródmieści• - kupię . . 0W ko6co ~ 1"0b1 diziałe~ • nas w 1'3 przedsiębl.orpoci~gać to 'będizle za ~ mot.liferty 81173 Biut"O Ogłoszeń . Piot.rlltwadl l.ł3 U6lpoły, u.trud,niaJące 3542 OOOlby, w tym 840 kobiet.
wośc! 06'Zca:ęd.zania w inuyoh dZll~
Bln g(i
kowska 96.
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praOOWllllikbw.
dukcja wielu W)'il'ol>ów -przyn-OS! oOfedy
polonijna.
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trudnię.
Drugą prac~ :podjęli w tym caasle przede wszys~kim za.trudszczędności sama w wbie, laik r&w8174 Biuro Ogłoszeń, Piot!'lkowska
nleni w pm.edsięllłi, orstwa.ch przemysłu spożywczego, Trudno już
n ie± stwarza możliwości efektywstałe, czy też zakład y
dziś 'PO Wiedzieć czy jest to zja wiS\ko
nych działań w różnych p<lana(:h
96.
1n 74 g/E
PODNOSNIK M.imochodowy czterozmobilizowały swe miły dla lepszego ipl'.'zygotowa·nia św i;i teczgosi)odal'lkd. Przykładem jest choćkolumnowy S,5 t. tanio 1:1przedam.
(E. Ł.)
nego zaopatrzenia.
by ellektronlka. Należy jednak. ood8172 g/E
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ZATRUDNIĘ szewca.

8197 g/E
7S-85-17.
20772 g/E
krurtek 20'743 g(E

Tn

SZ.WACZKĘ do ezyela
pnyjmę 4.'3-88-27,

COMMODORE pll\111 4 - sprzedam.
20748 g/E
32-57-86.
LOKALU na &tOilarnię poszuku.ię,
gmina Konstantynów. Lutom 'ersk
Zgierz, Nowosolna Oferly 20 i 7o
k
ń
B'
1uro 0 głosze , SiE!n iewicza 3/5.
E
MURARZY oraz murarzy-rencistów
20769 g/E
zatrudnię . 55-47-85.
DOGI rodowodowe 1)0 zwycięzcy
'T'
h
W
- sprzedam. ~eL
ęgrzec
na
20i68 gJE
5'1-79-79.
kurtki,
ZATRUDNIĘ mwaczkę
spodnie. Tel. 33-68-98 (9-18).
20i63 gJE
jazdy
"'rawo
MŁODY, solidny,
!k-•. ,,B". ~a~ocbód"' - ~"ei·m1' e
"""
-~
''"
'J)rywatnvm.
pracę w sektorrz.e
20764 g/E
Tel. 86-14-111.
WSPÓLNIKA - udziałowca """'ZU·
z--~
kuję, Oferty 20775 Biuro OgłoE
szeń, Sienkiewk'Za 3/5.
SPRZEDAM rozsad~ sałaty, 'IJ()mi20749 ~/E
d<Jry 57-14-58.
Jarnecka,
~ianino
SPRZEDAM
"
Piotrkows•k a 136/2. Oglądać 17-19.
8052 gfE
W dniu 10 marca 1985 r. zmarł
działacz Stowarzyszenia
Elel<tryków Polskich, były dlugoletn·l przewodt\lczący naszego Zakładowego Koła SEP, nasz serdeczny Kclega

zasłużony

INŻ.

JOZ EF
TYSIAK:

I'.

REZ.

żegnamy Zmarłego z głębokim
i przekazujemy Rodzinie
współczucia.
szczerego
wyrazy
Pogrzeb w dniu 1J marca br. o
godz. U.JO z k:ipllcy cmentarza
Kurczaki.

JOZEF
S01BOTA

Pogrzeb odbędsle alę dnia 13
marca br. o godz. 16.30. Wyprowadzenie zwłok z kościol.1. św.
Józefa w Rudzie Pabianickiej. Pogrątone w smutku:

Po1n:eb odbęds1e 11141 dnia
marca br. o 1od1, U s kaplicy
ementarza nym.-kat. na Mani.

ł

PŁK

P.

PASIŃSK1 I

1ł

/

ł

STANłStAW

SKOWRON

(tllWart•k) • 1ods.

s.

Chałubińskiego

llpl'Zedam,

ki 55
·

tatem z11wladamla·
10 marca 1986 roku zmarł

łatem uwiadamiaw dniu 18 marca 19M8 r.

ł.

s il. TANDECKA.

że

w wieku 59 lat

P.

w~:-w~s~~~r~;o~~~~;:~,Y~~:

głębokim

1łęboklm

że
zmarł,

HELENA

Honorową Odznaką m. Łod'li oraz
łym tracimy oddanego towarzysza

marea

Z
my,

Z talem :iawiadamlamy, te w
dniu 11 marca 1986 r., po długiej
I ciężkiej chorobie zmarła, w wieku 61 lat, DHA żona I Siostra

Int. JOZEF TYSIAK

Pogrzeb odbędzie lic w 4nlu U
14.30 na cmentanu Kurczaki.
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W czwartym dniu wtzyty
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kim przebywała w Bomlba.Ju. ~dzle
zw,ledziła 2lll.8.lllłl w *wiecie stoc.=ię
17. 50 R zem le Ślnl cy
~'.
==:· 5
I .- _
n:WAKT!:lt. li MARC A
e<ra'Z Jedru>st'k• operacyjn11 &ił mor-produkcja
18.05 „KonspLracyjn&
~ ~J I · • • w L ~ t =:
- • • L • PROGRAM I
ekkh Indli, w tym jed.n i: nej- wojsK:owy program
I
I
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dowany całikoiwlde wysiłkiem kon-- PZPK lod•. I.li, 12.0&, lł, l8, 11.
18.30 Sonda
11.5'1 Komu.nlkaty.
ll.00 Koncert.
t.rukłor6w i .wt<>cui1owc6w lndyj19 .oo Dobranoc _ „Piotruś 1 Luli1.S9 Sygnał c;iaw.
12 .05 Magazyn zem 1 nie tylko„." (Ł). 18.!liO Now.0- Swiat wokół nas. 13.2& Zabawy przy
dum4ł muynuki wojen- lnfonn.acyjny.
11klch cynka w k .
12.45 ści płytowe. 19.SO Wieczór w f1l- muzyce. 13.50 Male piosenki - aud.
i.30 Muzyka.
1
nej~ ~.u.
ramie dmuchaLek16.00
MłiOdych.
Popołudnie
14.00
a.rtystów
SY'lwetka
7.0.40
Rolll'llczy }twadiranll. 13.00 Komunika- harmo.nil.
wców"
13.30 polskich.. 21.20 Wiad. 21.25 Wieco:or- tury nastolatków „Rcnmowy nocą"
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ty. 13 .10 Ra<ilo
19.10 Dom rodzinny
encyklopedia
Deole«a~& l'Ode~-am& była •• Pl-OSen.kl. s Pil&Ci. 13.łO z bl!Ska . i ne re!lekSje. tl.30-1.00 WleczM li_ - odc. 16.10 Radiowa
19.30 Dziennik
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r
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M.
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kierowców.
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·
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17.00
aud.
22,10
16 .oo W!ad. 18 .05 Prezentacje .- wo- mowy z majstrem" - słuch.
mlrała S. Jalna.
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jam traaktualności. l'i.30. Pogwarki nie tylko grania radiowe. 24.00 Glosy, rnstru- 18.20 Muzyczne hobby 21 40 DT _ komentane
dycyjny - aud. 18.40 Studio eksper0 pi-OSence. lS.05 Problem dnia. 18 .20 men ty, nastroje.
22.05 Klub m iędzvnarodowy
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.05 DT _
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23
20.20
muzyki.
Chwila
NURT. 20 15
PROGRAM III
l9.30 „Pan Drops 1 jego trupa" _
23.10 Język francuski - 1. 19
Wieczór muzyki. 22.00 KQlffipooytorzy
słuch. JO .OO D'liennik. 20 .15 Koncert
:U.50 Lektury
XX wi~u.
11.00 Klasycy Jaau. 11.30 „Mikr<>- polscy
:l:yc-zeń. 20 .35 Rzemieślnlco:e spnwy.
- Stanisław Szenie
io.45 „żołnlier:z" _ opow. 20 .55 w klL !on t pióro" - aud. 11.40 Gw:la2da Czwórk~
„
„Bratanek ostatniego". 23.00 Muzykoku taktach. n.oo Komunikaty. 21.05 tygodnia. lUIO Gracillano Ramos PROGRAM n
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16 215
cia ropy stanem w USA - jak do- can:
20.15 „Rozmaitości baletowe" .
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w godz. 7.15-11.30
1,14-17.
tyi!ko z
W tym samym blo'ku,
drugiej strony. mieści się nowa.
trzecia li'. kolei' już na Ret.kini. poradnia stomatologiczna. Jej wyposażenie należy do najnowocześniej
szych w kraju, ZOZ Polesie zakupił bowiem unikalną aparaju.rę stomaitologi.cznl\ urodukcji czechosło
wackiej „Unit-Ch:iradent". Jak na
razie zatrudnionych Jest S leka.r zy
a w najb!iższy;n
stomatologów,
czasie rozoocznie -pracę dalszych 3.
Poradnia obsługiwać będzie 32 tys,
do tej pory
mieszkańców, któqy
mogli , korzystać t:vlko z dwóch placówek pr'Zy ul. Olimpijskiej i Thaelczas wyczekiwanip,
manna. gdzie
na p rz v ięci e wydłużył się o>t3tni..Q
(Z. Ch,)
do mi esią ca.
liz wyzna=o

żalem

Pogrzeb odbędzie się w dniu 14
ma rea br. o godz. 14 Da cm en tar lu rzym.-kat. przy ul. Ogrodowej. Pogrążona w błobie
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Naszej wieloletniej wsp6!pracownicy, Koletance
W pierwszą bolesną rocznicę
śmierci

z głębokim talem
zmarła w wieku 60

Z głębokim talem nwladamlamy, te 8 marca sasnęła w Panu

zawiadamiamy, te w dntu 11 marca 1981 roku
lat, nasza naJdrotsza Matka, l'dCiowa I Babcia
ł.

ł

ł.

P.

ł

wyrazy szczerego
powodu śmierci

BUlWl·CKA

DR MED, RADIOLOG
uczestnik Powstania Warszawskiego w oddziałach Szare Szeregi,
pseudonim „Sroka", odznaczona Krzytem Armii Krajowej.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 1l marca br. o godz. 14.30
na cmentarzu Radogoszcz. Pogrątenl w smutku:

(piątek)

l!IYN, C0RKA, SYNOWA I WNUKI

'

CORKA s

......

talem zawiadamiamy h dnia 10 marca 1986 roku,
w wieku lat 52 zmarł nasz najukocbaflszy Syn, Mąt, Ojciec I Brat
głębokim

•.

składaj••

Włodzimierza

ł

P.

ł.

I

ŻONA

DZIECI. SIOSTRA i

nie s~ l~danie

kondolencji.

POZOSTAŁA

RODZINA

P.

ZONA, MATKA. CORKA, BRAT oraz
Prosimy o

nieskładanie

kondolencji.

POZOSTAŁA

RODZINA

współczucia

JANOWI
CZERNICKiEMU
i WIESŁAWIE
CZEP.Nl·CKIE.J

9 marra 1986 roku
Syn, Tatuś 1 Brat

Msza Awląta odprawiona zostanie w kościele Aw. Anny w dniu
13 marca br. o godz. 12.40. Wyprowadzenie drogirh r:"'m zwłok
na•tąpl o godz. 13.30 na cmentarz rzym.-kat. Zarzew, o czym zaw1ai1-~1„ją w nlJutulonym żalu:

głębokiego

t

P.
1

LEKARZA STOMATOLOf;A,

DYREKCJA, POP PZPR, ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA i
PRACOWNICY SZPITALA Im.
DR S, STERLINGA w t.O ilZI
Wyraz y

ł

KRYSTYNY
KACZ0 R

z

MATKI

RYSZA'R'D GIEMBICKI

Wy prowadzenie rlroi:ich nam iwłok nastąpi dnia 13 m.rca br.
o godz. 14.30 r. I< ·nUr v rm•ntarza na Kurczakach, o czym powia ·
darni aja pogn • •, ne w bólu:
MATKA,

ł

współczucia

składaj11:

TE!JCIA.

głębokim żalem za'Vladamlamyk te w dniu
ochany Mąt,
zmarł nagle, w wieku lat 33, nasz

Z

głęboklei;o
śmierci
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KOLEZANKI I JtOLEDZY
z ZAKLADOW CHEMICZNYCH
.,URANIUM" !\ISP w LODZI

MĘŻEM, SYNOWIE
z :!:ONAMI 1 WNUKI

ini. JOZEF TYSIAK
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1S
Pogtzeb odbędzie elę dnia
marca br. (sobota) o godz.13.30 na
cmentarzu komunalnym na Zaczym zawiadamiają
o
riewle
zrozpaczeni:

współczucl„

S.

PIPIŃSKIEJ

HALINIE
K'UBAT

P.

MARIANNA

URSZULA KRZV1MUSKA-MAJCHERSKA

JANINIE

ltolefance

uuwodu 8mlercl

dnia 14 marca 1986 r. o godz. s
w lrnśclele św. Frau~tszka w Lodzi, ul. Przyszkole 2. odprawiona
zo~tanie msza święta w Jej Intencji.
RODZINA

Naszej drogiej Kaletance

REGINIE

CYNK
»d wielu lat czynnie uczestn iczace.1 w życiu naszego stow" ''YSZP.·
wyrazy

nia.

cla z powodu

MATEI I TESCIOWEJ
s kladaj~f

DYREKCJA I WSPOLPRACO·
WNICY BAZY ZAOPATRZE ·
NIA „CEPELIA" w ŁODZI

szczerego wspólczuśmierci

MATKI
sklada.f11
z

KOLEŻANKJ

I KOLEDZY
ODDZIAŁU
LODZKIEGO
. PZITB

DZIENNIK ŁODZKI nr 61 (11968) S

:Wielki artysta
Swoje dzleclństwo pnełyl Władysław Reymo~ł w Tuszynie,
sdzie Jego ojcieo był organistą w tamtejszym kościele. W tym
samym Tuszynie, w roku 1895 urodził się znakomity malars
Ja,nkiel Adler (zmarł w 1949),
Można założyć, że pejzaż ówczesnego, bardzo jeszcze alelsklego Tuszyna uwrażliwił młodego Reymonta na piękno przyrody i że może fragmenty jego tuszyńskich wspomnień w zmje.
niemych wersjach znalazły się potem w kapitalnych
„Chło
pach".
Natomlas{ na formowa.niu charakteru malarstwa Adlera zaważyło poważnie środow.L'lko: z którego się wywodził. W ten
świat dzieciństwa I młodości artysty wprowadza. nas m. in. jego obraz. przedstawiająey parę starych Żydów, a zatytułowany:
„Moi rodzice".
Warto też przypomnieć, łe Tuszyn był wtedy miasteczkiem
mocno „zażydzonym", a jedną trzecią męśii mieszkańców Lodzi.
gdzie potem znalazł się Adler, stanowili również Zydzi. Ma teł
swoje uzasadnienie fakt, że młody Adler wlą~a się do łódz
kic-j grupy postępowych malarzy t pisarzy tydowskich
,,Jng
Idisz".
Niezależnie od tego Jankiel Adler uwdał się zawsze za Polaka i chociaż potem mieszka i pracuje za· granicą (głównie
w Niemczech, Anglii i Francji) utrzymu~e ływe kontakty z .
•'jczystym krrjem, który z kolei docenia jeg 0 wielki talent.
'fak więc np„ w roku 1935 :11orga.nizowano w Lodzi retrospekcyj.
ną wystawę jego obrazów.
Tera.z z kolei, po latach oglądamy w łódzkim Muzeum Sztuki owoce jego pracy artystycznej.
Ekspozycje: pnyglltowało Staedtische Kunsthalle w Dllsseldorfie we współpracy s Muzeum w Tel Awiwie
I Muzeum
Srtuki w Lodzi.
Co przede wszystkim rzucs się tu w oczyT Chyb& znakomite walory warsztatowe tego utalentowanego artysty. Charakterystyczny Jest tei nastrój jc~o licznych olejów.

znakomita wystawa
Przewdnie Si\ one poważne, Jak oblicze nmyślonego Jehowy. Rzadko zakwitają w nich ·półuśmiechy. Nie znajdziemy tu
rsdośnie klarownych pejzaży, strzellstyC1h wież gotyokieh, aiebnkowych łąk.
Temidom •ą przede wszystkim ludzie, a Acl.ślej
to wszystko , co jest z nimi związane.

Żydzi, l

preeyzująo

-

Wieli; a różnorodność typów żydowskich: obok , mlstyunycb
rabinów o brodach siwych lub gorejących . ,jak biblijny krzak
l\Iojźesza żydowscy tragarze i przekupnie,
Obok starych
matek - Zydówek, młode dziewczę.ta. w czasie pracy i zalotów
miłosnych.

Wsµółc'l:esnych tematów szuka artysta w codztenno&ot dnia
p0wszedoiego, a tematów z przeszłości - w legendach żydow
skich, przechowywanych, jak w skrzynkach z cedrewego drewn& - w księgach 'i'almudu, Kabały i Hagady.
Takie zał
utrwalenie echa zamierzchłych wieków bardzo nowoczesnymi·
łrodka1'11 artystycznymi daje efekty nader osobliwe.
Dodajmy tu, te artystę Interesuj, r6wnłei typy nłetydow
akie. A I to, że na wystawie zaprezentow&no świetne w kompozycji I kolorystyce „martwe natury".
To byłaby treś6 mala.rstwa Jankiela Adlera. A w11 1 ory for,
malne'l

Ns wysta~le =ala.zły' się dzieł& stworzone w el,gu trzydziestu paru· lat, a w ciągu tego czasu zmieniały się w sztuce
mody i tendencje. Znajduje to też swoje odbicie w ekspozycji
obrazów Adlera:, który - często tylko chwilowo
- ulegał
wPłY.WG-ll:l ekspresjonizmu, kubizmu, kon.~truktywizmu
i abstrakcji, podporzadkowując jednak ich formuły swej zdecydowanie mocnej indywidualności.
Wystawę prao tego utalentowanego malarza zorgan!zowsno
I z wielkim pietyzmem, i z europe~skim rozmachem. Godny
uwag}. jest również znakomity w wartości&ch edytorskich oraz
, treściowych jej trzyjęzyczny katalog.
M. JAGOSZEWSKJ

- - . - - - - . . . . R[lmm-

MEANDRY EDUKACJI
Jak sie wydaje, długo rozważana. kwes«a
w;:irowadzenia reformy ptog:ramowej
do
u.kół
pox:aqpodstawowych - w zakresie
przedmiotów
ogólnokształcących chyba
wreswie została definitywnie rozstrzygnięta,
a tym samym - przesądWtlle losy całej reformy oowiatoweJ. choć brak jeszcze co do
tego ostatecznych de<:yzji ministra oświaty I·
WYchowa.nia potwierd7.<>nych odlpowiedi."limi
aktami wykonawczym.i
P!'zypomnijmy . że w związku z dużymi
op6źnie<niami w przygotowaniu kompletu wytycznych o.rogramowych. redakcji i druku
podrecmik6w produkcji ró żnorakich oomocy dydak.tyc7.nych i instruktażu nauczycieli,
realkuicja reformv w szkołach ponadoodstawow:v<:h ju,ż w · naiblii.szvm roku oświato
wym stanęła ood znakiem zapyta1nia.
Wiadomo było jednak od początku. l.t 2'.a
wszelką cenę należy za<'bować Cliągłość nauczalllia według !!owego modelu o ile tylko
i gdzie tylko bedzie to moi7Jiwe. Wstępnie
rozważano trzv tzw
zastępcze rozwiązania
problemu refo.rmv: opóźni enie iej wprowadzeruia do szkół oonadpodstawowych o rl. '.c,
wdrożenie r1ę~iowe w zakres•ie
tych
przedmiotów. do ktńrvch przygotowano JUZ
komplet ~rodków dydaktycznych, albo też
reformę generalną. z cze~cdowym wykorzystaniem starvcb padręczników i mater.iałów
w nauczaniu nif.'którvch orze0miotów.
W efekc;e datszvrh prac i konsultacji ze
środowisk'em naur+vl'ielskim narorlzil
sii:
jeszcze innv war;ant W oor0 zumieniu z ZG
Z.KP. Min;sterstwo Oświaty i Wychowania.
pn;~·ielo wsteonie (i mieimy nadzieję osla tecznie\ nasteouiace ustalenia:
!) reformę wnrowadzić tylko w zakrfllS'le
tych o"zedmiotów do którv<'h są już nowe
podrerzniki lub mo:i,na wykorzystać dotychczasowe;
2) or zedrnioty dodatkowe wprow rdzić tylko w tvch s7.kotacb. w których sa przygoto .va ni rlo leb orowadzenia nauczv<:iele;
31 pr~k vki ucz.niowskie rE'alizowaĆ' tytko
w tych ot~cówkach które sa w stalllie za.p{ .vnić wla<ciwa ich organizację.
Z<!ndni<" 7 tvmi ustaleniami Instvtut Programów Szkolovch orzygotował @doowied.n;a
e~sncrtvre· .RelaC"ie rniędzv nowvml program>-mi <7Kół oonadoorl~tRwowv ~h a oodreczn''<ami obowinuiarvmi dotv<'h<'7as w kla~a"h T" W oora<'<>wamiu tvm oodi~to próbę
od ·1ow iedzi n a na•fenllfa<'P nvtania:
· - iaki iest stonif>ń 7!!0r1no<ci starvcb podrP,C7,ni·ków z nowvmi prcgramami nauczanja?

'

- czy istnieje możliwość
wvkorzvstrunia
dotyC"hcrn<<>wvcb nodręczników przy realizacji nowv,•h treści?
- czv isl nio>ie możllwo~t uzupełnienie luk
tre~C'iowv<'h w ~tarych podręcz.nikacb nowym.i m al'" '~IR!"Ji?
A na li7ie om ńwnawczei ooddan<> nrog'!'am:v
i nod1'PC'7t'ikl tlo ie?.Vka nolsk:e go rosv;skie4
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ikarlery, a chyba I teatru, bystanowiska
dyrekto:i:a
artystycznego .przez. Jerzego Merunowicza. Wspom inam go często, bo
bardzo wiele zrobił dla młodych
aktorów. Często też, sięgam pamię
cią do wspóhpracy z Danutą BaduszkOIWą. Swoim za,uałem po.trafiła zarazić cały zesp(>ł. Jej też zawdzięczamy .swoistą rewolucję przemieszała . dokładnie
wszvstkie
szuflad•ki, w których byl;śmy 1>0układani, orzypisani
nieiako do
o-k.reślonych
ról. Zamieszała tyl,l'.l
bardzo, ale efekt był.
- Nas.ze orzedstawienia zawśze
były chętnie. i są nadal. oglądane
on.ez łodzian.
Wtedy jedna~. w
tych niet'wszych latach. orzvim<>ło

Daniela Sikorska

Jan Szorkin

Jan Padkowsld

S J.iBt<)pad& 1945 ooklu,
kiedy to artyści dawnej wi~eńskiej
,,.Lutni" wystawili
komeddę muzycruią A. Grona „Podwójna
buchalteria",.. A potem? Potem 'POtoczyłio się j1Uri: wsa;ySl!Jko S'ZY'b'lro i
burzliowe. Blisko 150 premie'!', tysiące przedstawień, miliony widzów.
Najpierw w sałi przy ul Piotrkowskiej 243, później juit w budynku
przy ut Północnej.
„Pięikna Helena", „Ba.rO!n cygańskd",
,,Księinicrz.ka
Czardasza".
„Zemsta nieto;perza"„.
Mają
te
przedstawienia, Podobnie jaik gwiazdy, które w nl·cb
brały urliz:iał,
swoich wielbicieli. W pamięci zo' Zaczęło się

na emerytiu.rę, zachowując
jednak oołowę etatu.
Będąc całe tycie związanym z teatrem nie mO'Lna go nagle oorziucać.

lti.n

pra:eszedł

DANIELA
pacaka.

SIKO~SKA

-

skrzy-

W 1946 l:"()lku wstąpiła do konserwatoł'ium do klasy prof.· Gra..
ży,ny Bacewicz. rozpoczynając jednocześniie ?ra·cę w ówczesnej „Luit-

.„

Dl •

od „Króla włóczę
łódzka operetka
w lokailu przy uJ.. Fio:trkows.kiej 2'>3, Orkiestra liczyła wtestały kł'eacje Władysława
S,?.CU- dy 2J. osób, wśród który>ch byłam
wińskie.go, Wandy Boja.rSk!el. Jad- jedy,ną kC>bietą.
- Na.jmiłej wspomi1D.a.m te -Pi«wj,gi Ken.dy,
Janius-za DuńSkiego,
w których
Krystyny Nye-Wronko. To tyll.ko wsze la ta. W B!runki,
pracowaliśmy były trud•ne, ale za
kil!k.a nazwdSk z długiej liaiy.
Sceniczne .tycie toczy się da.Jej. to panowała wspaniała atmosfera.
Juri: w sobotę kolejne pr-zed~taw:le ·Cały zesipół tworzył jedną w i el.Iks,
nle. kltórym· będozie 'J)rzygotowana rodzinę.
- Enlhwjactyc=!'e
'Pttyj.mowała
n.a ju1biletl&% „Wesoła wdówka".
W dawnym buWoześniej jedlnek odda.jm.y głoti nas ~lblianość.
tym, mtórzy z łódrr.'kim
Teatrem dynku na Piotrkowskiej orkiC1>tron
Mu;zycznym, związani 8lł ·naJdłll' zna,jdowal się na l)O'l,iomie widOIWnl. Siedząc, widzieliśmy widzóiw.
żej.
JAN SZORKIN - trysjer, oha- Wielu z nich zn.aliśmy. -przy.chod:cill dwa, nJeraz trzy raozy w tY'rakteł'yzator.
·
żaroobliwie mówi o sobie, ł.e jest godnilll.
W cią.gu swej pracy Da;niela Sij'lllŻ ostatnim Mohikaninem. R-zeezywiście. niełatwo znaleźć osobę mo- korska. grała w 142 premierach, a
gącą się PQ&Zczycić podobny;m sta- więe we wszystkich.
żem.
- Każda 1, nich była dJa orkie- Roz,p<>cząlem oracę w teatr..ie stry, duźym 'Orzeżyciem. Moje uluw Wilnie w 1921 r. mając 16 a .t bione to „Kraina uśmiechu" ..DoPoczątkowo zawodu
uczył mme mek trzech dziewcząt". Naj;bardziej
szwagier. oóźniiej sk<>ń-ezyłem szko- jednak utkwił m.i w pamięci ,Czai:
łę peruika.rsko-fryzjerską, z czasem walca". Grałam wtedy na Sknypzacząłem też robić charaikteryzację, caieh na liiCenJe.
Kolejne etapy
jego pracy to
WaJ)6łpracowałam
s
wieloma
„Reduta" Osterwy, „Alibaba" Sem- wspaniałymi
dyrygentami.
Bylj
polińskiego, .,Lutnia ...
wśród nich B. Wodiczko, W KrzeKoli!<> pan Jan nie 'Pl'ZYlil~Y miński, K. Stryja., H. Czyt H. Dewal do wvjścia na scenę? Pnez 1e- bich. Ogromnie cenię teł Rajmungo „~oe" przechodzili
Osterwa da AmbrO<Ziaka. Jest bardzo wyZelwerowicz. Redo„.
magający, ale i zarazem wyrozu- Zawsze staralem sit -przygoto- miały.
wać perukę jak najlepiej.. spewając wszyst!kie życzenia .
Najwięk
.JAN PADKOWSKI - !ple'\\!ak.
szą satysfall!cję
miałem
jednak
wtedy, kiedy Potrafiono nioją .orałoiewaklem?
- Jak zostałem
cę jak
najefe.kWiNniej
p0ka1Lać. SprawHa to chyba
tradycja ro„sprzedać" W·idowni.
dzinna. W moim. domu śt>iewało
- Niera'I: słvszę:
panie Janie. się przy każdej p1kazji. Później t>Oniech pan 'l:'l'Obi mi takie uczesanie, szedłem do szikoły muzycznej i jed·
żeby nikt tak·i~o nie rodał. Oczy- nocześnJe ucząc się tacząłem śpie
wiście staram się, ale potem przy- wać w teatrze nwzyczn:vm. W marchodzi inna I ma uodobną "Prośbę„ cu 1952 roku wystą.piłem w -pierNie można z.nudzić się w tej pra- wszym moim
"Drzedstawlendu., w
cy.
MOrleusru w 'Olekle".
K11kandcle lat tenw Jan Sz01'- Przełomi>wym momentem mo-

-

Wnioski? W wypad.ku trzech przedm1ot6w
- języka Polskiego. rosyjskiego i plastyki nie jest możliwa realiza('ja nowych progiramów o·partych na sta.rycb podręcz.nikach, a
nowych dotąd niie ma I nie zdąży się ich
przygotować do września 1986 r. IPS proponuje więc tutaj utrzymanie starego programu i towarzyszących mu poctręozników jes-zcze przez rok. Jeśli idzie o plastykę. rorLważana jest też inna możliwość: „błysikawiczne" przy gotowa.nie orzez IPS ·wespół
z·
Instytutem Kształ<'eni.a Nau('zycieli rnaterdalów JXJm<X'niczycb i orzp•·>J~olenie nauczycieli
na specjalonych kursokonferencjach.

z
prze
i twą
Nie p1n~inin.o byt! natomiast probtemltw ~
w orowadzE'niem nowych programów
we
wszvstkich typach szkół ponadoodl;tawowycb
w zakresie matematyki, chemii. urzyspooobienia obronnego , a także łaciny w LO, Podręczniki do tych przedmiotów dla
klas
oierwszv<'h są już gotowe. badź też ich druk
zakończon·y zosta.nie w najbl.iż,;-zym cz.asie.
A co z iinnym! przedmiotami? Kompletny
galimatias. W paru wypadkach da się wy.,kórzystać stare oodręczniki
choć 11iekiedy
z kilku klas - I. II. a nawet III. Luki
treściowe trzeba będ1.ie też „łatać" różnym i
materiałamd pomocniczymi. także akadem1ckiml lub i beletrvstvcznymi. np. w na:u czani'll historii, z którą były i są n.a.dal kropoty także w oodstawówce. A jeszł:ze
i111ne
przedmioty wprowadzi się „po
nowemu "
tylkc w niektórych typach a.zkół
(nawet
przy wykorzystaniu starvcb Podręczników i
r>ornszkolnych materiałów pomooniceych), w

wano nas szczególnie entuzjastycznie. Zdarzało się, że już o szóstej
rano ustawiały się koleiki P<> bilety, Widzowie oglądali przedstawienia. ale i przychodzili „na" gwiazdy. Były wówczas prawdziwe primadonny. Dziś już n:ie u.żywa się
takich określeń
- Wielu iest dziś w teatrze mło
dych ludzi . Początk..i tej sceny to
dla nieb historia Mimo to panuje
szcze~ólny nastrój.
.Jublleusz dla
wszystkich iest dużvm
wydarzeniem. Nie chodzi 0 to. że data jest
ważna. ale że wyznacza
wysoka
temiperaturę .. wzmaga zaangażowa
nie.
Rozm.: .JULIUSZ CYPR1łLING
Foto: JC

Za<:a:ęłaim.

gów", z którym
wystąpiła

--------

go. jęizy1t6w zachodnioeuro'J)ejsktch I łaełlnr.
histol'ił, biologii. higieny z ochroną środ~
ska. geografii, .matematyk.i, fizyki z astronomia. chemii!. plastyki muzyki, przyspoeobienia obronnego i pra:ysp06<>bienia do źyoia w
rodz.inie.
·

objęcie

tnnych odkładając wprowadzede
reformy
na oóźniej.
Jak z tego wymtk&, w ne.jbMmzym roku
oświał.owym możLiiwa jest faktycznie tylko
częśc-iowa realizacja refOl['my
progiramowej ·
w ?ierwszych klasach &Zk6ł 1>0n.ad))Odsta,wowych, bez względu na to, ja.ki jesuze waria.n.t wyd'llIDają resol'tow! spece od edukacji. Dotad te.Z nikt nie pokusdł się oboćby <>
pr6be odpowieda:i na 'Pytanie, jak zachować
ciągłość kształcerua i jego spójność programową w tych wypadkach w których worowadzenie reformy tl'IZeba będ.zde odłożyć na
rok, a.lbo i dwa?
Jest jeszcze .tnJD.y problem, znaezinde
poważniejszy od dotychczasowych.
otót, jak
dotąd. niemal wszystkie wysiłki
resortu
skupione :zostały n.a wprowadzenilll nowych
prognmów do pierwszych klas szkół po-nadpodstawowycb. Juit za rok reformą wypadnie
objąć klasy drugoie. a potem na.stę.p.ne. Natomiast do nastę!)Dy<'h. starszych klas nie ma
dotąd al!li kompletnych programów. a.ni p0dręcznik6w. Czy uda się Je na czas przygo-

arco e pr m· ery

C2'ytel1D.icy pyta.ją co z tegorocmymi „Konfrontacjami". Na
ra.zie jednak możemy tylko poiJnformować. że pla.nowane są
w kwietni'll. Zanim więc obejrzymy to co najważniejsze w
światowym kinie, propooujemy wybra6 wśród
ma•rcowycb
nowości. Czekają nas cztery 'Polskie premiery.
Gerall"da ZaJ.ewskiLeit<> lest eens&ICY'1ną
akcja toczy się na Wybrzeżu Gdańskim.
zdarzenia związan.e z nielegalna „eksploata<'ją" burszt:vnu. Grają: Jerzy Frvdrv<'h. Grzegorz Matysik,
Henryk Bista., Leon Niemczyk, Bożena Dykiel,
Mirosława
Maircbeluk.
„Mokry szmal"

opowieścią, której
Fabuła przed.staiwia

reż

„Ognisty anfoł" reiZ. Maic!eja Wojtystld.. to OP'()Wieść osa,.
d7ona w refllia<'h XVI-wiecznych Niemie<> W a.tmO'lferze mroku I dramatów epoki polowania na cza.rownice. toczy się historia wielkiej, niespełnionej miłości młodej I pięknej dzlewozyn,- do hrabiego kitóry je.st u'°"°°'bien<Lem 1ej wewnętrrzinych
ma.rzeń. W rolach głównych: Bożena Krzyżanowska. Jerzy
Radt.lwiłOIWlcz I Jerzy Grałka. Film jast swobodną· a.d.aptacją
opowiada111ia Walerego Briusowa.
„sezon na ba~anty", bo po „Nadzoroz.e" kiolle~ny ti.lm Wi~a
wa Saniewskiego. Akcja toczy sie współ<:"leśnle w
Ausfrii.
Przebywa tam wraz z SY'tlkoem na emigracji żona pewnego
~złowieka, który próbuje odzyska6 swoie dziE>Cko W rolaC"h
głównych: Cezary Harasimowicz, Ewa Błaszczyk, Anna Kaź
mierczak, Jarosłs:w Kopacze-wski.'
„Wkrótce nadejdą bracia", to eklranliz.a,cJa 8Zltu1ki Jamu9Zl!I
Krasińskiego, którą proponuje reż, Kazimierz Kutz. Problemv
politycznych wyborów, moralnej odipowied1ia lnośei osadzon.e
Z'Ostały w reali.ach pierwszych powoje-nnv<'b miesięcy.
„Carmen" reż. F Rossiego. to proDOZY'~a dla kbnornamów l
miłośnvków opery. Swietne zdjęcia. oiękna mu1yka I wokalno-akforskie kreacje -

oto rekomendacja dla filmu.
1 Lee Brooksa o~lądali iuri: wlidrowie
na poprzednich „konfrontacjach". Film ukazuje, z 30-letniej
perspektywy, obraz stosunków matkJ. i córki. Trudno nie odnotować kreacji aktorskich .Jacka Nicholsona I Shirley McLaine. Forma melodiramatu, w jl!lkieJ utrzymana jast cała opowieść, to kOllejny argumelllt przemawia:jący za sympa.tią widzów, jaką ci~y się too :fdlm na Zachod'Zlie.
,,czułe słówka."

reż.

„Kairateey • Ka.nt11nu ZóUeJ Rzeki" rei Ll Ql1ml.n., to lrolej na pro,po.zycja dla zwoleMlików karate. Akcja toczy się w
Chinach w latach trzydz.iestych, w zaostrzonej sytuacji pollty>amiej.

„Eskimosce Jest mnno'" rei. l. XamitulSlb. to j~cz,e -f.ede.n
m-elodramat. w tym· węgierskim t.rójkącie małżeńskim zagrał
polski aktor Bogusław Lin.da.
I jesz,cze dwie propoeyejie dla n.e.jmłooseyeh: o dl7Jlewczynce: lrtó~ za.przy)aźn,Ja się ze sŁoniem „I oto przyszedł Bumbo"
irez, N. K<J1SZęwiierowej oraai „Moryo 1 ogłopeniowego słupa"
- reż. R. Losansky. Bohate1 em tego obrnu jest 9-letni chło
piec, który przeżywa swoje wyimag.inowane przygody z: wymyślonymi przyjadółmt.
.•
~;~·
"
·" ·
Opraic. (rs)

„. .

tować?

P0.1.Al . tym lMZC!l.e czeka nu reforma ,.,rogrramowa przedmiotów specjaJ.istycz,nych w
nkołach zawodowych. A jest tych J>t"ledmiotów zin.acz.me więcej niż ogólnokształcą
cych - nie kilkalllaście. lec-L kilkaset! Przestarzałe mocno orogramy i systemy kształ
cenia zawodowego od dawna wymagają gTUllt.ownej modtrnizacH. tyliko laik to zrobić?
Jeszcze jedna kwe61tla. Za kilka lat ue7.n\om roz•PoCZYl!laiącym w najbl~ym czasie
edukację w „zreformowanych" szkołach p0nadpodstawowych wypadnie zdawać maturę,
a także egizamil!ly wst~pne na wyt.srze uczelnie. Czy będą i• 9kładać leszcze .;po staremu", 07.Y jut „po nowemu"? Zwłaszaza z
Języb. polskiego I języków obcych.
któire ,
są obowiązkowe na · e.gzami.nJie dojmałoścd, a
w wypadku kt6rych op6tndenia J)'l'Ogiramowe
mogą się przeciągnąć Wiięcej niż o rok Na.
to pyt.anie także nikt nie :ma je~ odpowiedzi.
Już z.a pari: dni za.czY'nają 8'!.ę zaJ)lsy do
szk6l ponadpodstawowych. Wzdąwszy pod uwagę wszystkie perturbacje reformatorskoprogramowe. absolwentom podstawówek I ich
rodzicom trudno będ1.ie' w tym roku dokonać racjonalnego wyboru S"Zkoly I kierunku
·dalszej edukacji zwłaszcza jeś1i
idzie o
.•zkolnictwo zawodowe najbardziej reformatorsko uwśled1.0'!1e.
Na pocieszenie omostaje nam tylko t.o, iż
•a-mi rcformatorzv też mają dziiecl uczęsz
'7aiące do szkól, a zatem
nai:ażone
na
·vszvstk1e modernizacyjne kłopoty w taikim
'~mv m stonnJu iak inne. Może to "Vlt'eszciP
•rlon;n~ie naszych „a~cbitektów"
ed.u1k acj '
-10 d1.iałań bardziej
przemvślamych. szyb<zych i efektywniejszych niż dotychozu? Jet",
1•:1 e„.

ZBIGNIEW I. NOWAK

t: owe

„Ogni~ty anioł"

„Eskimosce jest zimno"

·'

SPRZEDAM 72 perły hodowlane i rzefbiO'llv kieł
z k~i słoniowej. Oferty 19946 BiUiro Ogłosz'eń,
Sienkiewicza 3/5.
REGAŁ ciemny orz«b
11Przedam. Tel. 84-12-74
19938 g
OBRABIARKA do drewna, przyczepa bagażo
wa. rozrusmilit „M~ce
desa", l'lln!k "Volvo"
245, kll'ajzega - s:przedam. Te'!, 18-1!!-06.
19922 g
SPRZEDAM butlę garową
1'1 kl z reduktorem. Tel.
. M-34-70.
19000 g
SPRZEDAM blbMotecz.ke,
biurko, 512-44-36.

WOJEWODZKfE PRZEDSIĘBIORSTWO
"';t
„f· GOSPODARK1 TURYSTYCZINEJ „KONTUR" \> ,
w KON'liN'IE
Biuro Usług Turystycinych „Zamek" w Uniejowie

OFERUJE
w zakresie turystyki Pl'?'f}azdow~Jt

noclegi w domach wycieczkowych kat.
111iejsc,
.

f.lł

-

200

wyżywienie całodzienne,
możliwość korzystania z

I

NOWEGO

ZAKŁADU

przy ul. Przybyszewskiego 176/178

+

inspektora nadzoru robót budowlanych,

·+ kierownika zespołu planowania i rozliczeń,
+ specjalistę ds. zaopatrzenia Inwestycyjnego,
+ inspektora nadzoru maszyn i urządzeń,
+ weryfikatora ds. kalkulacji i kosztorysów,
+ specjalistę ds. rozliczeń kosztów Inwestycyjnych,
+ inspektora nadzoru Instalacji przemysłowych.

I

Szczegółowych Informacji ~lielc dział Inwestycji - Łódź, ul. Przybyszewsiclego 176/178.

~ Rewidęnta zakładowego.

I

Zgłoszenia przyjmuje dział spraw
czych - Łódź, ul. Strzelczyka 7/9.
Zakład

pracowni-

nie przyjmuje kandydatów po porzuceniu pracy.
1~02-k
\

p

ZET.ARGI

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
l MIESZKANIOWEJ w ZGIERZU

--

-

OGŁASZA

PRZ:E TARG NIEOGRANICZONY

na wykonanie niżej wimtenionych robót w budynkach będących w administracji przedsiębiorstwa:
1. Roboty dekarsko"blacharskle1
Zgierz - 40 b,udynk6w,
Głowno - 12 budynk6w,
Grotniki - 10 budynk6w.
Z. Naprawa tynk6w elewacji bmb'nk&w erat ~alken6wt
Zgl.,.rz, ul. Komuny Paryskiej 3, lłl, M, Dubois bi. li, ł, !I, 18, 13, pl.
Armil Czerwonej 9, ul. Dąbrowskiego ST, ul. 1T Stycznia 19.
3. Roboty zduńskie:
Zgierz - przebudowa płec6w pokojo-wych - łł nło
4. R1>boty gazowe:
Zgierz - wymiana Instalacji can łrednlocl8nlenloweg.o na niskie cl~
nienie wraz z przyłączami do budynków os. Kurak.
5. Roboty og6J,nobudowla.ne:
Zgierz - \vymiana stolarki okiennej, podł6g, bnk6w, elewacJI - os.
Pietrusińskiego

sprzedam. Oferty
11912
Biuro Ogłoszeń, Piotrkowska 96.
AUTOMAT do lodów s~am. 86-31-6'7.
_ ·73911 r
LISY
sp.rzoe<I am.
86-0S-80.
197'42 lt
PINCZERKA
(rodowód)
•p,rzedam. Telefon
~-~-Ol.
19984 g
OWCZARKI
niemieckie
(s-z,czenięta)
spTze<lam
51-08-75.
19973 g
DOGA
curne-go, trzymiesięcmiego sprzedam, Wasi!ew!!'kiej 7 /20.
.
·
6111 e
JAMNIKI (rzczenlęta) rodowodowe 51-08-e4, J>O
16.
6373 g
SZLAKA be.z.pł.ęitnle. Gie-

19870 '
pruowB.ilnlczy,
czynny - odstąpię (Retktnia).
OfE!'rty 19833
BiuTo Ogłoszeń, Sie.nkiewic.za 8/5.
TANIO krupię domek , ...
dnorodzi.nny Ł6d.ź lub
okolice, Piotrków, Radomsko lub okolice. Oferty 19859 Biuro Ogło
szeń, Sienkiewicza 3/5.
DZIAŁKĘ w Sokolnikach
sprzedam. Tel. 51-98-71

ZAKŁAD

po 17.

19988 g
działkę budowlaną Łódź-Górna, tel.

SPRZEDAM

wont 66.

48-16-83 (po 17).

'1'457

19867 g

SPRZEDAM działkę rolną
powyżej hektan., :r. zabudowaniami gospodarczym!. Oferty 19991 Biuro Ogłoszeń, Sienkiewicza 3/5.
ODPRZEDAM
czyt1ną
piekarnię
w
dobrym
punkcie w Łodzi. Oferty 19959 Biuro Ogłoszeń,
Sienkiewicza 3/5.
SPRZEDAM - komfortową
wlUę
a lokalnym
c.o. wodn-kan„ z garażem w piwnicach z możliwością wykorzystania
na dz.iałalność usługową
lub
wytwórczą.
np.
przez firmy polonijne p0łożoną w atnkcyjnej
części Pabianic przy ul.

SYR~

cza 3/5.

19766 g

8 (od Myś

twonyw ntu-

88.

11m k

w

ZESPOŁU SZKOŁ

ROLNICZYCH

SĘDZIEJOWICACH

OGŁASZA:

PRZETARG NIEOGRANICZONY

ANILANĘ blał\
biały

NM 16/3
kupię.

-

32-43-41.
198~

W ANNF; 10!! em plę. Tel. 78-58-71.

g
kuI

75U g
KUPiii OVeTlock 'Pnemysłowy.
Sprzedam maszynę dzlewla·rsktł .,8"/
100. Tel. 84~4-39 J>O 17.
19734 '1.
TEKSAl!I lmiph1. Starowa
Góra., Hetmańsk.•. 9A.

1eoe k

SPRZEDAM 'W'2l?laenia<'1
„Sehoman !!O" z koluna sprzedał clągnlk6w C-338 - szt. !, prączepy, opryskiwacza.
mn", Grabienlec 20/89
1!!169 g
Przetarg odbędzie się w dniu 27 marca br. o godz. 10.
STANO 11!)1.'Zedam. !!2-24-05
Ww. sprzęt rolniczy mo:tna ogląda!! w okresie I dni przed przetargiem
19963 ·g
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławcze' nale:ty wpłacić nai· riyWAN 8 x 4 p!Jnie
spn:edam.
Królewska
4/
pófoiej w dniu przetargu do godz. 9.
6 (Chojny).
19953 g
Gol!lpodarstwo nie ponosi odpowłedzialnoki lll wady ukryte, jak i nie
l VERLOCK - stębnów
uzupełnia braków w spr:ęcie.
k• .,pnedam. T4-95· 64
1197-k
Zastli.zega się unlewdnienie przetar1u bez ptdanla przyczyn.
C;pe l'la.
11952 I
0

19'n!'l'g

REGENEROWANY •il.nik
.. SW-400" Leyla.n.d (gwarancja) •prze<iam .
84-47-7tl.
19972 g

E

15tl m kw. z centralnym ogrzewaniem

I bie:łącą wodą.
Zgłoszenia prosimy kierować do działu organizacji i te(?hnikl handlu, Łódź, ul. Artyleryjska 3/5, tel. 33-43-19
wewn. 62.
1514-k

irill!i111111111r111!lllr••111n111••••••••••••••••0•"~-•l!ll&ll•ll!Billt!ISJli!~i!!i~~ii!)~~-ll•l!llli!llllllilllllliUl!!a••1iai
ZAMIENIĘ

dwa pookoje SPRZĄTANIE,
rachunki
kwaterunkowe
Dąbro16-24-78 od 8 do 9 Kowa (II piętro) na rówperski.
16827 g
norzędne (Górna)
lub USŁUGI
hydrauliczne,
domek
kwaterunkowy
Król 43-10-27
(Górna)
Felińskiego
19720 g
10/11 godz. l'i-20.
UKŁADANIE glazurv Jędirzejcr.ak. Tel. grze10057 g
A:FtTY'STA 1>lastyk
poci.nościowy 7'8-74-98 oo
nuikuje lO!k.a.Lu na pra17.
19824 g
cownie. Tel. 52-96-5~.
UKŁADANIE
glazury,
6&54 g
Leśniak, 32-57-15.
MŁODE
małteńlrtwo
z
19897 g
dzleckdem
pos-z.ukuje GLAZURA,
terakota
m!eszkam!a. rll-81-90.
16~0-3"1 Willamowlcz.
197~ g
19741 g
POSZUKUJĘ lokaw (150 KRATY ok,! enno-balkonom) do PTodukcH spowe. 51-06-78 Ozimiński.
tywcz.ej (do 20 km 9<l
6850 g
Łodzi) siła, woda z ŻALUZJE
przec!wsłonewodociągiu. Oforty 19968
CZJ!le Kleweta 52-37-49.
Biuro Qgl<>5.zeń,
Sienl862J3 g
kdewdcza 8/5.
.EKSPRESOWE szycie spoPOMIESZCZENIE 150 m
dni. Fra.ncis:i;kańska 38.
lub mniejsze oddam w
Różycki.
5684 g
dzierżaw~. Piec akumu- KOŻUCHY, od21!.e:t sk6rza• 1a.cyjny
®przedam.
n• - czyszczenie, farMilemki, ul.
Nowotki
bowłll!l!e, Gdań.ska
6.
26 (warsztat
ślusarski
Gajg~.
18457 g
za szkołą).
19738 g KOŻUCHY
farbujemy.
czyścimy
w trocinach.
Krótkie
terminy. Al.
Mickiewicza 41, Lercz.yński.
42653 g
MYCIE
okien. podłóg.
pranie, trzepanie dywanów, również instytucjom 86-15-72 PietkieMATEMATYKA mgr JaW'iez.
386 g
1:tozyńsika, &5-16-60.
DYWANY,
wykładzi<ny
J>iorą. 78-18-25 Wurch.
6981 '
MATEMATYKA, fizyka,
6821 g
chemia. 116-08-77 Mal4- PRANIE , wykład7iftn, dy·
now11ka.
8627 I
wam.ów. Dro7..dż, 32-30-36
MATEMATYKA, fi.zyka,
15609 g
chemia
mgr
Stasiak INSTALACJE wodno-kaRr.gow&ka 13 ,A30
i;od:z.
naliu.cyjne l c.o. także
15-18.•
r~onty,
W!(kowski
205ll g
84-17-98.
MATEMATYKA. fizyka,
19881 g
43-88-16,
Rola-Rulski HYDRAULIKA,
~lazura
6463 g
$piewalt 32-63-90.
ZATRUDNIĘ
młodą
19849 g
dziewczynę do sprzeda- TAPETOWANIE
- gważy lodów.
Oierty 7489
rancja. Słowiński,
tel.
Biuro ,.0l{łoo-zeń . l'"iotr57-08-51.
19992 g
kowska 96.
PŁYTKI
PCW I in.ne.
RENCISTKĘ zatrudnię w
wykładziny
Podłogowe
prasowalni. Tel. 41!-26-~
układam.
Żakieta,
19889 /1,
Łączna 29/\3-1 m. 22.
DROBNE prace na dru19993 g
ty i szydełko zlecę. Ofert„ 19782 Biuro Ogło KINESKOPY - regeneracja 57-33-00 Lubartowicz
szeń. Sienkiewicza 3/5.
199"0 g
ENERGICZNY z samocho-

dem nodejmie

pracę

!\..'.
L.::s..:

.

~„.

,,

„

w

•

TELEl'fAPRAW A.

~ll-93-43

FAZY. szlitow&nie szkła.
Dworniak 55-23-76.
19491 '
ZABEZPIECZANIE, wy.
ciszanie drzwi. monta:t
se.ifów. ka.rndszy,
55-81-73 Skąpski.
6"ral '
WYCISZANIE
zabezpieczanie
drzwi, uszczelnianie,
zamki,
drzwi
harmonijkowe . . Telefon:
74-55-63 Hejduk.

'
DUET sz.a.ns11c samotnych. Płock 4 skrytka
79.
1050 k
POSIADAM „Mtnerwę" przyjmę
proste szycie.
Oferty 19730 Biuro O·
głoszeń,
Sienkiewicz.a
3/5.
NIE każ sercu więdn11~ w
samotnoscl. Przyjaciół,
partnerów
życiowych
trzeba pcs:i;ukać.
Pisz
Klub „Pozna.im'.'7 się'',
Kielce 1, skr. 338.
1604 k
POSIADAM .. Wołgę" die.

sel, oczekuję propozycji, najchętniej
akwi~
zycja. Tel. 32-84-31.t
19921 g

MASLAK Andrzej,
Andrespol Fabryczna 9/3
zagubił prawo jazdy.
1971'11 g
ZAGUBIONO pn.wo jazdy - AJ!ldrzej 2:uberek,
Wacława 11.
19731 g
ZGIN ĄL
młody
foksterier na Karolewie.
Tel. BŚ-00-61, nagToda.
7562 g

FELI~SKI Wiesław. Sza-

fera 14 zagubił prawo
jazt:ly.
19189 g
ANTCZAK Wiesław. Al·
lende 19 ugubił oraw{!
jazdy.
19852 g
ADRIANIE Pińkowski.ej,
Zgierz.
Leśmiana
4
skndziono prawo jazdy.
1982.3 g
ZGUBIONO pra.wo jazdy,
Marian Musińskl. Rylsk
Duty 23 (SkieTniewickie)
19937 g
ŁUCZAK Krzysztof Marynarska 12 a/22
za~ubił
prawo Jazdv.
19966 g

UKLADY
wydechowe.
nadkola, J'lldyma 20 (od
Traikt.orowej) lm.ż. Myszkowski.
9108 g
· ANTYKOROZYJNJ:
M-

MIESZKANIA
własnościowe - llOłrednictwo
handlowe. um.0łany, p<>rady bLuir• mgr Ba;ryc·
kiego S.2-08-79 oprócz sobót 12-17. Tu.w!ma 20.
671(! g

'SPRZEDAM M-ll lub zamienię na działkę z b'Udynkiem. Zgierz. Oferty
19842 Biuro
Ogłos-zeń.
Sienkiewicza '3/5.
Poje7AMIENIĘ
M-3
wlękaze
zdenka
na
55-17-lł.

T9fr1 '

ANTENY
84-09-09.

#Si

g

Woln.~ak,

tel.
'!'149 g

wspólczucta

•

powodu

MATKI

PltACOWN'ICT PORAONT STOMATOLOGICZNYCH przy ul. BYDt;'OSKIEJ 17.

wcu

Ll!i&

TELENAPRAW.A: IM-98-65
Bednarek.
1957J. g

ARCHITEKTURA'.
wnętrz,
projekty m•bli. wvoosażetiia. adaptacje
ewe.ntua.1nie
wykonawstwo - oferuje ze5pół autorski: 1>lastyk.
architekd. sceono·
grat 15-94-85 Adamiak .
19760 g

1erdec:mego

WYUllY
Amie rei

ror•-

MM

d~ktoJ'

KRYSTYNIE JASZCZUR

,

co nadkola. ·Szo9t, Po48, t.ł., IM~-08.

kładowa

.

wa
Panl

bezpie.cz8.J!lie na

Wuszawa., Po-

maMka 39.

mar•

Steltęr.
sektorze prvwatnym lub
firmie polonijnej.
Oferty 19365 Biuro Ogło DVW ANY czyszcz~ szam"
szeń. SienkieW'ieza 3/5.
ponier~. Zajdler, 94-18-02
AKWIZYTORA
ta-t•cz
• 7180 g
ZAMIEN~
J>t'%edpłatę
sr-kolnyeh - J)OlfZukuję . OKAPY nadikuchM!ne
z
,.Fiata lU li" na „Po· 48-16-4a.
19805 g
wyciągiem. Niimytalskl,
lonna". Oferty
19&19 OPIEKUNKA
do
roczinej
tel.
78-59-99.
Bi.uro Ogłoozeń,
Sie.ndwieczynki
Potrzebna
kl&wic~ 3/!!.
$r6dmieście
48-97-97
ZAMIENIĘ wkład .•!'SO"
(po
16).
19914 g
1500 (198~) na „126 p" J)O PRZY,TMĘ emeorytów
do
gOOt.. 17, 87-06-57.
ROZPRAWA' DOKTORSKA
myci.a okien na 1/2 ~a
198'78 g
tu.
Tel.
55-71-55.
Dziekan t Rada Wydzla.łu Ekonomltzno-Socjolog!cz·
ZASTAWJ!; llM l> (1977) KOBIETA
I m~żezyzną
nego UŁ podają do wiadomości, te w dniu 24 11",arca
- ~am, 43-90-41.
nodeimie
l)l"acę prywat1988
r. o godz. 14 w sall T-401. ul Rewolucji '905 r.
19872 g
nie - 1zycie (ovE>rlock ,
'r 41 odbęd•.le się publiczna dyskusja nad rozprawą
MZ TS IM (19M) "tanio
doktorską mgr Tahlra · Shaflra Tablra pt.: „Zakres
stębn6wk&° elektryk.
•1'l'zed.am. Okrzei 20/29.
c tormy finansowania rozwoju społeczno ·!lospodarczi;,wtryskarka,
praktyka)
19808 g
go IrłkU. K11w~jtu .I Egiptu z budżetu panstwowego •
inne
propozycje
12~ 1' ~W79) spr.z.e<łam l'llb '
Promotor: prof . dr hab . .Tanusz Chechllnskl.
74-2'4-54.
Rozprawa rloktorska zna.1 duje się· tlo wglądu w Bizamlenię na
126
p,
19954
g
bliotece
Uniwersyteckiej,
Lódt, ul. Matejki 34 138.
Zgierska 18/<lT po 18.
PRZYJM'JI;
t>Tl!.Cę na praWstęp
na rozprawę wolny„
778-k
19810 g
•Y
mimośrodowe 4 t.
TANlO .,pruda.m silnik
ii
Tel.
86-59-08.
„ Wołfi". Staffa. e/16.
197215 g
Naszej drogiej Kaletance
. 19919 g
dwóch muOPONY „128 'P" - kupię ZATRUDNIJ!;
rarzy
oraz
oomoonlków
78-48-97.
19961 g
KAZIMIERZE MACHAś
83-00-80 (Po 16).
BŁOTNIKI -przedmie.
197!!4 g
atra,p a „Wartburg" spne
wyrazy najgłębszego I najszczerszego wspOł·
POTRZEBNA kobieta do
czucia z powodu fotlercl
dam. ~-51-75.
pracy w- ogirodnietw!e.
19758 lt
M.
Gifl'Wont
MATKI
KUPD!; ddo ł kierownicę
składa:
do •.MeTce<lesa." (!nowy
RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODty-p) M-47-09.
STAWOWEJ nr. 80.

18334 ~
NITKl,l lft'ebm- l'J'l'Z i am
Oferty
e67334, Biuro
Ogłosze:6 .

około

••

(Tex M x 8) Simil Mo-

ha!T -

19988 '
bardzo

FSO 1500 - wkład odstapii.ę (odlJ.iór
natychmiast). Oferty 19T40 Biuro Ogłoszeń,
Sienkiewicza 3/5.
SPRZEDAM
„Passata"
combi (1974). blacha po
remoncie. Oglądać
15
marca (12-14), Zarzewska lS/15.
19298 g
SPRZEDAM 1000 MB · blacha S-100.
Telefo.n
84-06-36 l>O 17.
6894 g
SPRZEDAM „Skodę" 100 S
Peorłow• 1 A m. 3.
19902 g

@nych - pro<!.ukcja I
!ibyt za'Jlewnione sprzedam. Oferty 19726 Bi'llro OgłOHeń, S!enkiewl·
cza S/5.
ATRAKCYJNY plae budowlany 111przedam. Oferty e66926. Bluiro 0gł<Mizeń, Wairsz.awa, Po:i.nań.sk•

10. -

twio a.przedam (zarejestrowana) l'~pdź . Jaracza
48/30 32-15-70.

liwskiej). Informa.cje nA
miejscu lub tel. 57-29-54.
19793 g
POŁOWĘ
wars:r.tatu samochooowego - sprzedam. Oferty 10000 Biuro Ogłoszeń, S!e'tlkiewlZAKŁAD

I(

SPRZEDAM „Trabam.ta.".
Tel. 86-79-70.

bi. ł i 5.

GOSPODARSTWO ROLNE

51-44-04.

51-44-04.
7'726 g
DŻWIG budow-luiy WBT600 18 m (1984)

Oferty zawierające ~azwę lub nazwisko oferenta oraz kalkulacje 1 ceną P'ERT 4~ - kupię. 85-89-9j
elementów robót nalety składać w clą"u 14 POLIAMID biały. granuJ·edno~tkoW"„ poszcze"ólnych
"
•
"'
lowany - ku(l>ię. Tel.
dni od ukazania się ogłoszenia, do działu techn!czno-eksp.loatacyjnego
55 _14- 12.
Zgierz, ul. Chopina 5.
19927 g
Komisyjne otwarcie ofert, nastąpi w dniu. !T marca br. • 1odz. te w
siedzibie przedsiębiorstwa - Zgierz, ul. Chopina 5.
Jeżeli przetarg nie da pozytywnego wyniku, ponowny przetarg odbędzie
się w dniu 2 kwietnia br. o godz. 10 w słedzibie przedsiębiorstwa.
Osoby nie zrzeszone w spółdzielni rzemfe§lnfczej winny wpłacić do kasy
przedsięhiorstwa lub na konto NBP O/Zgierz nr 47122-26 wadium w wysckości 5.000 zł najpóźniej do dnia, w którym nastąpi otwarcie ofert.
Wadium przepada na rz"lcz zamawiającego, je:!elł oferent, którego oferta
~ostała przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
Zastrzega się prawo wyboru oferenta lub unłewatnłenle. przetargu w
części lub całości bez podania przyczyny.
.
·
656-k

srp;rzed~.

7727 lt
STUDYJNY k<impreror l!mite.r „Fostex", kuchnię mikrotalowa „Philips" - sprzedam. Tel.

i.ZGIERZ - Pi!'Obos:r.czewlce - drLla.bki budowlane (e.neTgia, woda, gaz)
aprze<lam. Oferty 18957
Biuro Ogłoneń, Sienkiewicze. 3/6.

Słonea.nej

g

O
S Z U
K U J
LOKALU W CENTRUM ŁODZI .
NA DEKORATORNIĘ

e powierzchni

19820 g

19~

.

p

SPRZEDAM: .t~t>le budowlal!le, pręty żebrowane bel:ki DZ3, treg:ry 24. Tel. 82-19-49.

SZTUCOE ta·Jla111da:k!e &pr.zedam. 57-89-16 (1117).
19896 g
SPRZEDAM irtół. 8 krzeseł. Tel. 51-97-80 oo 18
•
19899 g
NA..TWYŻSZEJ k1asv aparaturę Hi-FI „Tsndberi:"

1418-k
2111111<•-=-

Przedsiębiorstwo Handlu
Ańykułami Wyposażenia
Mieszkań w todzi

liu foliowego sPrzedatn
- 84-82-54.
19866 g
SCHNEIDER CPC 4{M z
monitorem
sPT.zedam
74-19-95.
19800 g
SPRZEDAM CMNtt~/deck
„Pio.nleer" wzma.on.iacz
„Emerson ISA-45", PW
9010 43-43-22 (PO 16),

DZIAŁKĘ budo~•oną ~za. Łodz1ą) 11t>rzedam.

NATYCIDilAST:

g

„•

li

NOWĄ lronstł'uilreję tune-

43-90-41.

ZATRUD~1

1~

••

. . . . . . .s

tomowa 48-93-31.

lnformacJl udzielamy w godz. 7-15, telefony: 144 1.
145 Uniejów, telex: 048410.
491-k

ZAKtAD HYD'RAUUK1 S1t0WEJ
w lodxi, ul. Strzelczyka 7/9
w związku z budową i uruchomieniem
-

g

SPRZEDAM encyklopedię
trzynastotomową, czteTo-

sal konferencyjnych;
imprezy rozrywkowe typu: bal karnawałowy, bal
kurdeszowy, kulig· połączony z ogniskiem, dancing (od 30 marca br. w każdą· sobotę);
w zakresie turystyki wyjazdowej:
wynajem autokar6w po korzystnych cenach;
organizacja wyciec~ek turystyc~no-krajoznaw- .
czych,
organizacja wycieczek do miejsc kultu maryjnego.

---.-.------------lil'!ll~-

19798

ZMIANA ADRESU
Polskiego Związku Wędkarskiego
w Łodzi
z A W I A D A M I A·•
iż od dnia 1 111arca 1986 roku
siedziba Zarządu Okręgu zostaje przeniesiona
z ul. Ciesielskiej nr 8
NA UL. ARMll LUDOWEJ nr 23 - front łll p.
Telefony 32-22-92, 32-54r47 .
Zarząd Okręgu

fil& @«Aiif!tat:

mgr JULIANIE GEBLER
wyu.,.

nczerego

w1p6lczucta

powodu

•

lmlercl
składafllłf

• 'c A:

·

KOLE2:ANKJ t KOLEDZY z IV LO Im, E.
SCZANlECKlEl w ŁODZI

„~J

llZIE?ll"NIK ŁODZKt Dl' 59 (11966)

mnw••
I

NOWOCZESNOśt \V „PO LAMIE"

,,m

o
niej więcej rok tem~ w Pabianickiej Fabryce żarówek
oowstal mł<>dzieżowv klu.t
mikrokomputero wy
Patr<>
nują mu: Stowarzyszenie Elektrv·
ków Polskkh i ZSMP. Poniewa1
kteroWnictwo fabryki
zainteresowane iest nowoczesnośc'ą • dla.tegr
z zakładowych oieniędz.y zakupiono pięć kompu.terów, .ktorymi systematycznie
„ba wi sie"
30---4(1
CtLłonk6w klubu.
Z3.częło się o9
prelekcji na temat budowv urzą
dzeń I w;idstaw informatyki. Dzi~
klub nrowadzi już · praktyczną dzia·
łaln<lŚĆ w diwóch kierunkach: prze-

•

ą

I

,,.

ż

o

czoraj u.ruchomiOl!lo automatyczne
połączenie
telefoniczne
t.
tym4
krajami.
żeby
dodzwonić
aię
do
Hisr.pa.nil. trzeba
wykręcdć numer
0-034. A oto numeey lcleronkowe do kilk'u hiszpańskich miast:
M8diryt - l, Barcelona
- 3,
Walencja _; ą. Minuta rozmowy kosztujq 110 zł.

W

ró

twarzania danych oraz wspomaga· szość ma na swym koncie własne
nia systemu przepływu
informa· or<ll(ramy .
cji W .,Palarnie" zainstalowano te7
Teraz klub pracuje nad nowym!
iapoó.skie mikroprO<'esory. kierują 'rozwiązaniami technologicznymi doce procesem orodukcii.
tycząeymJ budowy żarówelt.

M

Hasłem
młocLzjeży skupionej
w
,klubie - jak nam powiedział ieden z jego członków.
mgr inż.
Jan Bartoszek jest doprowadzenie do sytuacji. kiedy to komputer be<izie narzędziem inżyniera
w jego <'odziennej pracy. - Ju7
dziś mówi J. Bartoszek - mak
kto 7. nas interesuie
s;ę grami
komouterowymi. natomiast "''ięk-

Warto wspomnieć. ·że od niespeł
na roku ZSMJi' sprawuje patronat
nad młodzieżą ;zainteresowana informatyką.
W tym okresie powstało w kraju ponad'
130 klubóv..
mikrokomputerowych
z których
polowa prowadzi już systematyczną działalność. dysponując 'nowoczesnym sprzętem i wykwalifilko- .
waną kadrą.
(W. 1\1.)

Automatem
do Hi~zpanii
Grecji i ZSRR
Do Grecji dzwonimy wykrę
nr 0-030 (kia-unkowy do
Aten l, do Salonik 2).
Kosrl 3-minutowei rozmowy

WYDAWANIE OD 15 MARCA DO 15 KWIETNIA

Karty benzynowe
Podobnie jak w roku ubiegłym,
PZU, u.rzędy pocztowe i stacje benzynowe od 15 marca do 15 kwietnia wydawać będą karty benzynowe. W tym roku (do
kwietnia
1987 r) wprowadzono następuj ące
rodzaje kart. '.l'yp r - karta fioletowa - dla posiadaczy mo.torowerów (pujemność do 50 ccm). Typ
II - kolor szary - dla posiadaczy
motocykli. 'fvu III - pomarańczo
wa - - dla k ierowców samochodów
z silnikit>m do 900 ccm Typ IV kolor zielouy - samochody t>owy·
zej 90(} ceru (także „Syreny"). Kierowcy aut o ładowności do 2 tón
(„Żuk",
.Tarpan".
mikrobus)
otrzymają dwie k:.niy zielone.
a
powyżej Z ton 3 karty zielone
Kierowcy c.ągn!ków do 900 ccm -

już

~ając

wydrukowane

Oi:>łata

tem w

zł,

Przyszli kierowcy. którzy na bę
dą samochody w ciągu roku or&z
ci, którzy utracą kartę w wyniku
zdarzenia losowego (potwierdzonelto pr7.ez milicję), mogą ubiegać się
o kartę w inspektoratach PZU przy
ul. PV>trkowskiej 192, Próchnika 23
A teraz gdzie będzie mO'Ż;na (z terenu województwa) i w Pana.bywać karty benzynowe. Wyty. bianicach przy ul. Brackiej 57.
powano 9 stacji benzynowych (ul.
Obywatelska 64 I 181, Kusocińskie
I już ostatnia sprawa - wymago, Strykowska, Brzez~ńska. Luto- gane <lokum.enty przy za.kupie karmierska, Puszkina, Dąbrowskie!ro i ty. Otóż należy zabrać z sobą: d<>17 Stycznia w Zgierzu), 5 urzędów
wód rejestracyjny PQjazdu. dowód
pocztowych: Tuwima,
MoniuszkL
opłaty składki · ube:z.pieczenia.
doZgierska, Potulna i w Ozorkowie
wód opłaty od srodków transport<>oraz oddziały PZU: przy al. Koś wych. dowód o50bisty.
ciuszki 57, Piotrkowskiej 99 („WarW . .M .
ta"), Piotrkowskiej 192, Zachodniej
47, Próchnika 23, w Zgierzu przy
ul. Kilińskiego 7 i w Pabianicach
dostaną jedną kartę pomarańczową
a oowyżej 900 ccm - jedną ikartę przy ul. Nawroekiego 28. Na terezieloną.
nie województwa łódzkiego sprze·
daz kart prowadzić będą urzędy
Jedna karta benzynowa ,kosztuje miejsko-gminne.

POGOTO;\VIE MPK

c

„BRYGADA TYGRYSA" CZU\VA

Między

zimą

POLONIJNA

TRZY RAZY DROŻSZA

a

•

wiosną

.Sk1·omne efel\ty giełdy rzemiosła
Trwająca dW'a dni (5 l 6 marca) Wojewód.zka Giełda Rzemiosła
nie przyl!liosła sPod.ziewanych wyników.
Z przedsta.w iooej oferty
wart~! 2 mld zł handlowcy zakupili tylko jedną
cz.wartą
towarów.

więc bary
ł restauracje.
Swiąteczna akcja dotvczyć będzie

roku PSS •.S'PO· ne. a

w Łodzi orga.nizuje tradycyjne kiermasze swoich wyrobów.
Akcja handlowo-usługowa
rozpoczęła się 3 marca i pairw a do 29
tego miesdąca. Do iei uczestnictwa wytvpowano od kilku do kilkunastu palcówek w każdej dzielnicy. Spółdzielcy prooonują m. In
kiermasze ciast, wyrobów garmażeryjnych, warzyw i owoców, kosmetyków. uoominków okolicznoś·
ciowych. pieczonych kur<'zaków oraz
przyjmują
zamówienia na stroiki
światecżne.
.,SDOłemowskie" placówki handlowe będą miały
w
tym okresie specjalnie oźnakowane
stoiska handlowe i usługowe.
Oczywiście, srezyt nastąpi
tuż
przed świętami. kiedy to do akcji
włączą się placówki gastronomie.z..

także
placówek
w Pabianicach,
Zgierzu i Ozorkowie.
W.M.

Schronisko
młodzieżowe
Jeszcze w tym roku przewidul•
sie otwarcie w Wa.rcie schroniska
młodzieżowego dzlała1acego w sezonie letnim. Jest ono bardzo ootrzebne, ~dyi w mieście tym, odwiedzanym przez licme rzesze turvst6w, nie
ma mieisc noclegowych.
(1. kr.)

od

Radzieckim

odległości.

p0łączenie

za~

Minutowe

np. z, Wilnem, Talli-

nem czy Mińskiem kosztuje 50
zł, z Moskwą (kierunkowy 0-95),
Lenin_g xadem (kierunkowy 812),
Kijowem czy

Odessą

5lł zł,

-

zaś Władywostokiem· -

87

zi.
oo-

Kierunkowe numery do
szczególnych miast p0daje
formacja telefonic=a.

in-

(ab)

OPAŁACH

R LI

Ładna.
skromna..
uczciwa i x.do"lna O
czym za oomnie!iś
m v? Ach. oczywiś
cie
młoda!
Te
wszystkie cechy POsiada Ilona Goss księgowa
stars.za
Wydziału
Ope.rncyjno-Kaoowego J
Oddziału PKO
w
Łodzi przy al. Koś
ci u.&zki 15. Na oo
izień me>żna korzystać. z iej u.przeJmej i fachowej rady w okienku nr
2'5.
J es.t jedną z sześ
ciu finalistek konkursu zorl!anizowaaego w I Oddziale
PKO z okazji Dnia
Kobiet. Bankowcy
>a specyficzną iirupą

za.w<>dową.

z

bogatymi tradycja-

miały by6 WYProdukowane :nowe,
ale nie było :podwozi.

~! iD~i~~gnik~a=t
zafundowali
sobie
nOd wieczorek,
połączony z wyb<>rem tel naisvmpatyczniejszej.
Kandydatki typO'Wał canaprawde
ły zespół ta wybrana musiała liwe słowo. To było
(W.M..)
mieć
kwalifikacje i odpowiednią miłe spotkanie.
a.parycję, Te nai .. naj. . o~rzymały upomi'llki u,fu.ndowane
ro.in
Na zdjęciu: Ilona Goss - jedna
przez „Cepelię". .,Orbis" I .,Cen- z sześdu „miss" Lubi pracę
?
tral". A od pn:ełożenych i współ- ludźmi, a ci darzą ja . s• mpatią.
pracowników uśmiech j życzfoto.: A \VACH
miły

- Jak tak dalej pójd:z!e - bę
dz.le źle twierdzi zastępu dyrektora d.s. ite1:hnicz.nych łódzkiego
MPK, Lucjan Grzelakowski.
Może się zdarzyć, że Po kolejnej
awadl tramwaje stana. bo nie hędzie jak nai:>rawić uszkodzenia.
(a.b)
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WAŻNE

TELEFONY

l"ogotowte MO
Straż

Pożarna

Pogotowie Ratunkowe
lnformacJa służby zdrowia

:
:
-

Informacja telefoniczna
l,nformacja koleJowa ·
Informacja PKS
ow. Centralny
Dw Północny
Pogotowie ciepłownicze
Pogotowie energetycznt

:

Pogotowie gazowe

:

=
:
:

•

Łódź Północ
Łódź Południe

I

.

\
117
191
991

31.15-11
913
36·1$-SS
3Z:.15·H

55-ł&-96

32·53·11
J3.Sł-31
33·3&-21

33·95-85. 31-53·5ł Hl

Pogotowie diwtcowe
TELEFON ZAUFA~~-1°-u. ::~~:;~
: l\<IŁODZIEŻOWY TELEFON ZA.
F N
:
U A IA - SS-50-68 czynny w
godz. 13-11
- TELEFON ZAVFANIA 4la kobtet
::
z ciążą problemowa - 57·ł0-3!
:
w godz. lZ-22
•
TEATRY
"'•
:: WIELKI - godz. 19 „żydówka"
NOWY
godz 19 15 T
0"
• IMAŁA SALA .:... g~z." 1:.~Ć
:
„Moralność paru Dulskiej"
: l\IALA SCENA ..:. godz. 19
•
„Gorzkie łzy Petry von Kant"
:_ 7.15 godz. 17,
„Pchła
w
uchu"

godzi.ny 10-22 „Wejście smoka"
Hongkong-USA od łat 18
HALKA - seanse zarokrui:te
MŁODA GWARDIA
- „WUczy_
ca" pol od lat 18 godz.
10,
lł.30, 19.30; „Chrześniak"
pol.
od lat 15 godz \2 15 I~
l\IUZA ,Na11ep~y kumpel"
USA
od lat 15 godz
15.45;
„Chrlsttne"
USA od lat J8
godz. 17.45;
Film premierowy
„Karatecy
z Kanionu żółtej
Rzeki" chiński od lat
15 godz. 20
.
l l\IAJA „Pira,;\ XX wteku"
rad.z od lat 12 godz 16.15; „Enklawa" NRD od lat 15 godz.
18.15

POKOJ

.

P'AL&llARNIA czynna w
codz.
10-18 (opróc1 ooniedzlalków)
KINA
BALTYK _ „Karatecy " Kamonu żółtej Rzeki" ch'ińSki
od
l at l 5 g.,...z.
-A
1 o. 12 , 14• 16. 18;
Seans
nocny filmu przedpremierowego z czytana listą dialogową „l\1lstr1Lyn1 Wu-Dang" chiński godz. 20.30
IWANOWO
.• Podr61e
Pana
Kleksa" cz. II - - Wyspa Wynalazców" pol. b.o god:r; 15.30;
„Karatecy
z Kantonu żółtej

seanse

:

-=-„

zamknięte

„seki!·
misja"
godz.
16.30, 19
ROMA
- „Greystoke: fegenda
Tarzana władcy mah>„
a11g .
od lat a godz. g 30 12. 14.30,
godz.

_

:
•
•
_

8.30,

10.30. 12.30:
pol. od lat 15

17. 19.30

STOKI - „Akadem!a Pana Klek·
sa" cz. I poi. bo godz
16;
„Przeznaczenie" po!. od lat 18
godz.
18

---==

się więc mniejsze niż oczekiwania org.ani.zSltor&w i wySWIT - .. Bułeczka" pal.
b.o.
stawców. Pr.zyczyn tego .stanu na.. Gllntarz z Beverly
godz. 15;
leży się dos.:z.ukiwać
w. sytuacji
Hills" USA od lat 1~ godz. 17,
rynkowej, która od ubiegłego ro19
TATRY - „Och 'Karol!" pOl. Od "'
ku znacznie się poprawiła. Hanlat 15 godz .15.30, 17.30, 19.30
. del zaczyna wybrzydzać i szuka
ENERGETYK
„Rok ntebez- •
tylko rzec.zy ładnych, potrzebnych : POWSZECHNY - godz. 10 „\Ve_
Rzeki" chiński od lat 15 godz.
od
lat
'
:
ptecznego
tycia"
austr
Efekty tej prestiżowej imprezy i taJnich.
w. 1\1. : snolle~' bajka o smutnej k;ólew- . Pi~i~~IOSNIE
15 g<>dz. 10, 12
REKC.RD - „BYĆ albo nie być"
:. ARLE.,.IN
szmaragd I krokodyl„ U~~ł~~
- .....----------------~~-----„
godz. 17.30 •• Pan
USA od lat 12 godz. 16.15. 18.30
G
Fa_jnacki"
łat 15 godz. 10. 12.15. 14.30, 17,
„
PINOKIO - godz. 1'7.30 „Alicja
19.30
APTEKI
•
w Krainie Czarów" (Ogrodpwa
POLESIE - „Ms>ryc :r; oglos-Lenlo.
18)
wege> słupa" NRD . bo. ł\odz !5;
Mlcklewlcza 20 Ntclamlana lS. ::
Dabrow~ktego
89.
l.A1tomter•ka „
• STUDYJNY - Coda:. 19 „Ballady
„Ml!Ość, szmaragd i krokodyl"
voznańskiej firm11
i:olonijnej.
146. Olimpijska ~a. Plotrknw•ka
:
ostatnłch"
USA
od
lat
15
godz.
17. 19.15
0
Tylko, że cena taka. że klienWł..AMYWACZE
się było zastanowi6 nad Jakimł u- •
~
WŁOKNIARZ
„Nteoczektwana
67
tów zamurowało .
Za 10 dkg
NA „WCZASACH"
pominkiem. Patrzy Jan· V „ a tu :
Pabtantee - Armtl Czerwonej
MUZEA
zmiana miejsc" USA od
lat
trzeba teraz płacić aż 150 zł.
7. Konstantynów
- sadowa JO. „
15 godz. IO. 12 15, Ił 3() 17. 19 30
prezent stoi i czt>ka g1Ustowna
(g)
Głowno t..>wtcks S3
•
RUCHU
~EWOLU·
WOLNOSC - „Czułe słówka" Dwóch mieszikaó.dw Zgierza wła lampa na wystawie sklepu „Doma- • lłlSTORll
AlekRandr6w
Ko~cluszkl
4
Gdańska
13)
~ USA od lat 15 godz. 9.30, 12,
CYJNEGO lul.
mało się do domk'1.l let.a:J.Wkowego ru". A więc zabrał ją, Musiał <>o :
Z~erz
Sikorskiego
16.
O~„
godz. ll-17
14.30. 17, 19.30
w Malin.ce. Postanowili urządzić czywiście najpierw· UJkręcić kłód
JUZ C!EPI.O?
16
:
sobie „ wczasy"
! pomiesz-kać tu kę na za,pleczti. ale to już szcze·
01~~~~~:a lł~A~~o:'!:.fsz cui
w~~Łfat !a ·~~stio. ~~.11~" if;~; browsktego
Ozorków - Arml! Czerwonej 1'1 „
Ntedaumo zamieścil! ~my tD t•j' kilka tygodni. Z braku opału wła gół techniczny.
Tak więc wzją~ • ARUlEOLOGICZNE
I
ETNO·
17. 19.30
DYŻURY SZPITALI
rubryce notatkę o ma;znqcy=/1
mywacze za-częli palić ró:i.ne sprzę lampę i uradowany chdał w.racać GRAFlt:ZNE (pl. Wolności 14)
ZACHĘTA sea:ns :tamlml~ty „
Chirurgia urazowa Szpt!sl
godz. 10-17
godz. 9.30
„Podróże
Pana
Lokatorach domu pf'zy u!. sioty. W końc'1.l wszyst:ko, co dobrze do domu, gdy zjawił sie patrol :
·
Im.
Kopernika
(Pabianicka
62)
:
BiOLOGU
PWOLUCVJNEJ
Uł.
Kleksa„
cz.
I
pol.
godz.
11.30,
w!ańskiej 21/23. Dwa tvi;ocl11ie ;:iósię hajcowało, zosta.ł.o zużyte. Któ- ZOMO. Milicjanci nie okazali wła
Neuroet11rurl:!ł8
'i1r,11aJ
im
•
(park Stenkiewlcza) godz. 10-18
13.30. 15.30; „Indiana Jones" :
:tnlej Lol<atorzy dostal! u ::i:riowe
regoś dnia, gdy k-OJ.eine elementy mywaczowi zrozumienia i odsta•wi- • HISTORII MIASTA ŁODZI (OgroSkłodowskie.i-Curie (Zgl,erz.
Pa- ::
pismo (jego ko'J'.)ie traftiy ponoc
USA od lat 15 gOdz 17.Hi. 19.30
wyposażenia nie chdały się zająć li go do aresztu., gdzie będzie prze·
rzeczewsk a 35)
d.o siedmiu innych urzęclówl, z
ctowa 15) godz. 11-15
SWIATOWIT-HOTELOWE - „KaOkulistyka - Szpital Im. Barw piecu, męri;czyźni użyli specjalne- bywał aż do rozprawy.
ratecy z Kanionu żółtej Rzeki"
któreqo wynika, że j1lz ;~st ~m
(a.b) • W t.<HUF.N NH.:TW A (P1otrko'l'.'Ska
llckiego (Kopcińskiego 22)
ci0p!o. „Nasze kontrole stwU?r282) godz. 10-17
chiński od lat 15 godz. 18
:
go łartwo palnego płynu. No· i się
Ch1r11rgla
d7.lec1eca - Szpi•al
dzajq w!aściwq wmperaturę w
SZTl'Kt •W• P.Cl<OW~klego 36)
STUDIO - „Gremllnsy rozrablazajęło! Spłonął <'ały domek, wa.rt
godz. 12-19
ją" USA od lat 12 godz. 16. 18.45
Im. Biernackiego (Pabianice. Kamiesz·kaniach ( ... )". Sita sugestii
mniej v.ięcej dwa
miliony
zł.
~ POl.SIHE.J
WOJSKOWEJ SŁUŻ·
oraz filmy krótkometrażowe
b ~-wa duża, tym razem je<in.a'ł:.
rolewska 68)
Spraw'cy zostali zatrzymani ..Ws:z.czę
Larynqologla dziecięca Ino.kaza!a ~Ję n•! ewy&ta. rcza,ąca '
BY ZDROWIA (Żeligowskiego 7)
STYLOWY - „Indiana Jones" „
godz. 10--13
to przeciwko nim postępowanie karUSA od lat 15 goclz 15, 17.15.
uparci lokatorzy twierdzą,
te
stytut Pediatrii (Sporna 36 /50'
marzn.q n.adat, o „C!!Jnl przekonujq
Ch1n1r~1a
~zc1ekowr1 twor1nwa
- !\:IAS fA 7.GIER7.A !Dąbrowskie19,30
ne.
Mę:tczyzna.,
który
w
dn)u
10
Szpital
tm
Barlickiego
(Kop·
!th dodatkow) ws;.oaza.nl.a dom,,.,:
go
ll)
godz,
10-15
~1AŁE
STUDYJNE
•.
Wielka
UPOMINEK Z WYSTAWY
„
u: y"'h t-erm:nnctrow. Poza tym 31 1
- MIASTA PAHl~NI(. fp! Obroń
nocna kąpiel" bulg, od lat 15
~lń•kte,;:o 22)
marca 1986 r. na terenie Łagie
Larvn~nlogla
Szp11Al Im
osób, które po<!pls-;t!y list
clo
t:
ców Stalingradu l) godz. 10-15
<todz. 16, 18
wnik
odnalazł
i
przekazał
do„
Jan V. :sized.ł oob:!e w nocy z 7
::
DKM - „Hallo tax1" jug .
od
Barllcktego {Kopctń~k!ee:o 221
.. R..efZ.ektorka.Jlp tw!erdzt że ,nie
kumenty, proszony jest o oilny
na 8 marca u[. Zieloną. Nastrojo1
wi·rdzq rt'.c o żadnej ko11trott, ani
Toksvkołog!a
ln•tvtut ~e- :
kpntakt
z
II
Komisariatem
._
o~i
~
~~~:ch~!iie~?.•
fr.
od
lat
:
•
•
•
•
dvn·nv
Pracy CTeresv 8\·
„
tym bardziej kontrolach.
ny był liry-czmie, bo wypił wc~eś
I>USW Łódź-Bałuty, ul. NOWO:: ZOO
czynne w c:odz. • 1" 30
12 gnclz. 8 30, 11. 13.30
· Cz.11.żby >::m:rote~u ko.r.zystatt
Wenerolo!?ta
Pr7vchodnta.
niej kilka „setek". Myślał o sw.o:
lka·sa do e;odz 14 30)
GnVNIA -;- Kino non stop
od
z ustug „ni.eu,"1dzialnej ręki"? .„
polska 16, teł. 57-02-00.
Derm•tolngiczna IZakatna 44l
"jej przyjacióbce - następnego dnia
był wszak Dz.ień Kobiet i trzeba
I IHIJlllllUłl nn IJllUUllllll 111111lłf11!111 llllU llllllllllllllłłllll I llllll llUlll llllfłlf lllłl!Ull l! ''"n 11 •. '' ł •• , , 11 ii

Herbatka z d::ikiej różu. to
'1.ajzdrowszy
napój.
J eszci.e
przed miesiącem można ją b~
lo bez trudu kupić w· sklepach.
„Herbapolu".
Dwuclziestodekagramowe opakowanie. kosztowa·
'!o 90 z!. Nag!e herbatka znik·
nęla. Zaniepokojeni
nabywcy
dotf14'li aż do hurtowni, lecz ł
tam po niej ani śladu.
1 oto herbatka znów pojawjła
się na pólkach, vJ efektownych
opakowanirich z c::ytelną nazwą

z

okazały

Dwa ruy w

łem"

u · rozmowę z abonen.

Związku

TR

Dziwne może wydawać się to -pytanie zadawane na dwa dni przed
otwarciem nowej. dużej i nowo·
.czesnej zajezdni tramwajowej przy
ul. Telefonicznej, A jednak nie jest
ono pozbawione sensu. Komu.nikacja tramwajowa bowiem, to n,ie
73 mandaty (w wysoko.ści od 1 że podczas wiosennych po.rządkó'w tylko tabor i zajezdnie. Jest jedo 2 tys. zł) wymierzyli w zeszłym jest ich' więcej niż zwykle. a dwa, szcze 340 km sieci U-akcyjnej, 36
tygodpiu
pracownicy
Inspekcji że śmieci p0wyłaziły spod śniegu tzw. podstacji pracujących bez obMiejskiej osobom, które nie od- w różnych miejscach - na pod- stu·gi. 830 zwrotnic, nie mówiąc juz
garnęły na czas śniegu
ze s-tu- wórkach, trawnikach itd,
Trzeba o torach.
dtienek kanalizacyjnych, przez co by fo wszystko uprzątną6 i wy•
woda zamiast kanałami płynęła u- wieźć zanim słonko zacznie
r><>Każdy z tych elementów moźe
licami. Wśród ukarany<'h byli nle rząd.nie pr.zygrzewać. MPO podję się zei:>suć. Wtedy. do akcji wkratylko dozoncy. Płacili również pra- ło, co prawda, stosowne działania, c.za pogotowie MPK. a właściwie
<'Ownicy odpowiedźiali za utrzy- ale w Inspekcji Miejskiej boją się, jedno z pogotowi . - sieci9we pomanie oorządku wokół instytucji że ruewiele to da, tym bardziej _gotowie
.podstacji,
utrzymania
i Ila.kładów pracy.
-ż.e nadal w mieście brakuje kilku
zwrotnic ltd. Każda z tych służb
tysięcy pojemników na śmieci...
musi mieć specjalne samochody, a
„Brygada tyg'rysa" pr.zy·g lada się
No. ale z rmtopa.mi już się pratych jest coraz mniej. Mało tego,
też
łódzkim
nawierzchliliom
i
uwawie up0ra!iśmy. Teraz cz.ekaja nas
wozów dla pogotowia sieciowego i
inne atrakcje. Szef Inspekcji Miej- ża, ze drog<l'Wców za mało wi- tego od zwrotnic od kilku lat nie
Natomiast
sami drogowcy
skiej - Jan Kajetaniak mówi. że dać.
najgorzej będzie ze śmieciami; Raz, twierd.zą, że dzii'1.lcy łatało się przez robi się w ogóle! Samochody tzw.
całą zimę, że robi się to nadal, wieżowe. służące do nai:>raw sie---===~mmmmiz==:.r..;"'""„ i lud?i sprzętu I materiałów
do
tycb prac nie brakuje i ze wszy- ci, wytwarzała dla całego kraju
stko będzie -zakończo•ne. w maju. łódzka WUKO, ale już nie wytwaPoza tym, dopiero teraz - kiedy rza. Wozów zostało 9 (z tege> 1-2
w nocy bywa jeszcze „mimus", a stale w narprawle), i do tego podw dzień „plus"
- nawferzcbinie
Pogotowie utrzymania
niszc.zeją naprSJWdę. A nie da sdę stilirzałych.
przecież ła1ta6 na zapal!I.
zwrotnic dysponuje tylko dwoma
(ab)
samochodam:I. W ubiegłym r<iku

•

leży

w

"

zł.

300

a do ie.i n.a bycia upra •...-nieni
są Po&iadacze samochodów z rejestracją .zaczynająca się od liter LD.. „ LZ. „ ILD. Nie
otrzymają
kart ci. którzy posiadają tymczasowe tablice rejestracyjne.
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