Ja ues Chirac
premierem Francji

Mr lndebn

W c11wartek po potudniu pr11·
w6dea raullistowaklej partii RPR
3acquea Chlrac został przyjęty w
Pałacu Elizejskim przez preiydenta republiki Francols Mitterranda
I polnformow11J go Ił zgadza się
przyJą~ misję utwor-zenia nowego
rządu . Mitterrand upropąnował mu
to jeszcze we wtorek, ale Chirac
poprosił wówczas o czas do namysłu. W Arodę I czwartek w paryskim ratuszu trwały ożywione konsultacje, które po11Wolily Chiracowi
na S?Qrządzenle prowizorycznej listy członków nowego rządu.
W deklaracji Chirac ' stwierdził 1
naciskiem, te rząd będzie prowadził nowę politykę, lttórej celem
Jest odrodzenie rospodarcze kraju,
usprawnienie funkcjonowania In·
1tytucjl ustrojowych, ugwarantowanie bezoieczP.ństwa osobistego
obywateli.
przywrócenie Francji
naletnego jej mlejsc1 I roll w
świecie.
•

Wnet iio oświadczeniu Chiraca
na dziedzińcu Pałacu Elizejsk iego
pojawił sie zoowu sekretarr g<?neraln'.11 .ll'an Lnuls Alanco. który odczytał listę członków nowego tzlldu.

Z kllkudniow1' wizy~ do Rzymu
się 20 bm.
prymas Polski .
kard. Józd Glemp
Towarzyszą
mu Burragani warn.awscy, biskupi :
l\larian Duś i Knfmlen ltomaninłt .
udał

Na lotnisku prymasa
iegnali : minister
Urzędu ds. Wyznań 17atka oraz sekretarz
!'olski at'cyb. Bronisław

Polski pnklerownlk
Adam Lo
Et>i&kopatu
Dl\browskl.
(PAP)
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Osllłdana pnes ponad 7 mi·
Uonów Widzów lerendałlla jut
nieomal Hłaka Araty Chń1łle
będZie obohodzi6
w ł)'Dl mle•llleu Jubileu11 - U lała na
afinu Jednero łeałru. "Pułap
ka na mynyff uwaiana Jest •a
Jednił z ałrakejl łury1łyeznyoh
Lontlynu.
por6wnywa1D4 1 o·
paetwem wesłmln1ter11klm ny
muzeum łia'nr woskowyela Małame Tusseu4.
Prawo do lfilmowanla 91ł1lkl
na11isanej pierwotnie Jako 1łu
chowłako radiowe,
na tynenłe
bryłyjskił'j królowej M.r.rU z olia1jl Jej 80 urodzin, sosłało jUł
4•wno 1aJrupłone, nie m1t&e jed·
nak by6 wm:eśnlej wykorzy!ltane nit po upływie 6 miHięcy
ed sejłefa ntuld ·z afls•a.
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JV1 kośol

W

Drodukejł

tw1adczon!ch
u.~ług dla ludności, zaopa t.rzemem
ma ~ e r; ~lo •N o-tecbnicz;ivm . .
<ooper o. ' P 7 •etinostkam1
l?Osoo:lark! ł
I

uapołee:nionej, ~v:!ększeniem eksP?r tu. iak :ów<J?:ez u,wa~un l< o7>'a-

n1am1 obowiązuiącego svstr;m n. o<>da~kowego. Sp;awy te mai;i. ''.eeydUJP.Ce z.na<:7Cntt' ?111 ~~· als zego funkcjonowan!a. prawie v~5 tys. ia;kladów rrem •eslnkzych
z~t~udn:sj11C'\"ch oonad 700 tys, o~ob .
Wieczorem,
w
pierwszym
dniu
Po i>rledstawlenlu 1nuwozdall
o dokonaniach neml~ła w mlnio- obrad zjazdu dokonano wyboru
nym 5-ledu pod,ięta będ1tlt' ~ys przewodniczącego Krajowej Ra~y
trnsja nad oroblemami teii<> St'O- Rzemiosła. Został nim ponownie
dowiska . s :o:właszcza poprawą ja- Kazimierz Moctzelew:ski.
----------o.e•„m-.o~•~W--------""'- ···-
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PesvmisnJcznv

38 ·rundv

finał
rokowań wiedeńskich

Wbre\V optymizmowi jaki towa!Cl stycznia br.

rzyaył rozpoc~tej

WU>81U1t OSLY

O Ile ale podjęte sosla~ w
nybkle
kroki sapobiecawose, 1a dsleslę6
lat we
Włonech
nie będzie jut ani
:ieclnero osła. Jak napisał nie·
daW1lo dalennlk „li Mes„ag-rero", w eJ111u plerwazyob 08ml11
mlelfęey
ublerłeao
roku do
1ułnf JIOwędnw łe ponail T &y•lęey eympałyeznyeb ezworon ...
c6w,
Wedłuc tero samero
łr6dła.
na Półwyęle Apenińskim pozoltało pny łyeiu
zaledwie ~ze
ł11łęoy esłów.
Przed 30 taty.
we Włoneeh bylo łeh jesz~e
peaad milion.
RYBKA MieHkanłeo

MA'l'UZAL'IW
Wy1p

Bryłyjs -

kloh, Al1ama Wilson porr,tyl „le
w nłeuł11lon1m talu, rdy aoJeehła Jero słota rybka w alru-a
rłum.

Poelenenlem łla niego mote
by6 tylko fakt, te Jednoeuinłe
tnru do •lynneJ ,,K1ięgi rekord6w Gulnessa". Mórł bowiem
1 oał!l pewnołei11 udowodnić, te
J9«o złota rybka pobiła W!IHl~
kle man" rekordy
długo'°ł.
tyła w akwarium
wła§ciolela
r6. . . Cl lał.

33 run ó.ie wiedeński ch r.»m „;an w
sprawie redukcji wojsk i uzbrojc·
nła w F.urople środkowej, dobie·
gła ona końca w czwartek 20 bm.
w atmosferze nie świadczącej o
szansach rychłego uzyskania porozumienia.
WyaU:pujący w Imieniu państw
socjalistycznych na ostatniT?- w ~j
rundzie, 421 z kolei poSledzemu
plenarnym, przedstawiciel CSRS
amb. l;udek Handl dał wyraz rozczarowaniu. l:t strona zachodni•
nie
doceniła
wagi
propozycji
;uńlltw socjalistyo:nych z 20 lut ·
go br. w sp,-awle wstępnych redukcji wojsk i uzbrojenia. Natomiast delegat USA amb. Robert
Blackwlll uznał propozycję krajów
socjalistycznych za nie do przyję
cia dla Zachodu.
Zdaniem ambasadora Blackwilla.
projekt ten nie uwzględnił żadne
go z ustępstw państw NATO. zawartych w ich „historycznej" jak ją nazwał - I umożliwiającej
,;przełom" propozycji 'Z !5 grudnia
. ub. roku. Zdaniem Zachodu, projekt krajów socjalistycznych nie
zademonstrował poważnego \:)otraktowanla przez nie sprawy weryfikacji, a nawet stanowi krok wstecz
w stosunku do Ich wcześniejszego
stanowiska.
Amb.
Blaclcwłll
potraktował
przebieg 38 rundy jako . „antytezę
negocjacji".
Sformułowanie
. to
wzbudziło włr6d obserwator6w podejrzenia. czy Zachód nie aamlerza przygotowa~ atmosfery do wycofania się z rokowafl wiedeńskich.

Uczestnicy spotkania stwierdzili,
te posiedzenie to potwierdziło rai
jeszcze jedność I zwartość bratnich
państw 9ocjallstyeznych oru lcb
wolę
zacieśniania
sojuszniczego
współdziałania na arenie między
narodowej. Przyjęte ustalenie I decyzje będą skutecznie słuźyć utrwaleniu pokoju i bezpieczeństwa w
Europie i w świecie . Ustalenia I
decy7.je opublikowane zostały we
wspólnym komunikacie ogłoszonym
zako ń czeniu

po

warszawsk~ego

snotkania mlnistró':V spraw ,.,agra·
.
ni cznyeh
państw-stron
L~ładu
; V'o!'~i:awski ego.

Posiedzenie
5-krotny
Rady Głównej
Nauki
I zakładowych zespołów gosoodarczyc~
·Ą-,,•:1•t1vch
.111~!.\' . zespoły
I Szkolnictwa l
I
<;<:!ego.

1uiarę

NA MYSZ'Y"
NADAL NA SCEJ\"IE

bm. I sekretarz K C PZPR,
Rady
Państwa
Wojciech Jaruzelski przy Jął przebywających w Warszawie, z okazji posiedzenia Komitetu Ministrów
Spraw Zagranicznych państw-stron
Układu Warszawskiego, ministrów
spraw zagranicznych.
W czasie spotkania ministrowie
poinformowali Wojciecha J aruzelskii!go o przebiegu i rezultatach
.adbyteg.o w dniach 19 i 20 marca
br. w Warszaw.ie. kolejnego, dwu nastego posiedzenia :;om ite_l'l Min~strów
Snraw
·.·. . gr-!1..-,·r·nv<"li
''ań stw-stron ' Układu · Warsz:11w~.
20

przewodniczący

*n
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WTMIEllAJĄ
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aeetł

DZIEDIK
l:iODZKI

Wanuwile ror.poci11ł 11•
Kn]ow v ZiJlrd Delegatów RzemioAnaliza pełnej listy cdonków sła.
w clagu 3-dnlowvch obrnd
rząd u 907 wą l;; ~twier d1i 1'
.ie nie- uczestnicv
reoreil"ntująe'' ponad
mal 1vsn·"1 t<i„ 'V>' TT\e reso r ty ob- ooo organiz:ar.ji terenowvch - ce.lę1i
rri1;ftrł• V ~ p1fł1.,.f ·"'\"SC" V.
chów I Izb nemieślniczvch . sp61· '
dzielni oraz hurtowni zaopatrzenia _ omówią
dównt kierunki
d:'iałalnoścl j ronioiu te!!() sektora.
~. także wybiora nowe władze krajowej r11dy rzemiosła.

Prymas Polsk~ ~o
o zvmu
d

Wojciech Jaruzelski przyjął
m1st o ra z g nicznyc
Układu Warszawskiego
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.i-tek. n marca ltae rek•
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Wedht.I?
d ar.vc" GUS.
'" u.. . r. z akładowe zesp oł v gos,>od<1rc7.e w;· t v~on:vły wyr~h t• "·ar~
toc~cl '12.7 mld 71. W c1a1:u TTI
1<:wart.3 ł ow

w iE<lko .\ć ta w y t!l.2 mld tł (w 19~H r. 5.:ł n- l rl'. C'zr.n cza to. ż„ rnzsze:·zenie n R jesien ' ub. r. for n 1 u łv org:'n-i1.n\t·a ni2 ·.r.espołów 4(np. o jednostki b ud żetowe) oraz zw i ększe

ub. r

i r. r•mt<c i >no
(w
3
! 1(''•" !.'·i''"" io r11a nJ 7.0W ano je w ok.
"P1 .-,11cówka<:h).
1- · - - - - - - - - - - - - -

"Qosił~

20 bm. w Szkole Głó·"-· nej Planowania ~ Statystyki w Wa rszawie ro1ooc zęlo się dwu<lniowe p<>- nie liczby ro"lzajów prac nrze? nie
si.edzenie Ra<:lv Głównej Nau kl I wyknn:v wan:v1''1 . lnp. o wctrażanie
$71{o!nktwa w,·ż.so:ego.
rozwiazań
post~pu
t !'chniczne~'''
z~ owo ~ował o v ostatnim kwarhle
Jel r7Jo11kow~e zatw !e ~ d i:i\i re- niPTJ1i>J Rll nroc. wzrostem O!'odukg'ltlam'n ~ady,
a tak że 'll:om 'sie cii Porl woił v s'~ ponadto dochoktórf' pr aco""1ai' będł'f w jei ra - dy 7. tytułu tej for-m
,v dodatkowej
ma<'h . W regu !a m";:iie o k~ eA1a s ię
oracv. Osob''
11c7,estniczace
w
snosób rl?iaJan ia
Radv Głóv."Yl cj dzialahoś!'i
ZZG z.<trnhó]v ~v uh. r.
\I Stawowe jej organa,
ta<"znii? 947 mln zł (w ci!ll!U 3
Rada ma ~kte raopiilliować oro- · kwart a łów - 461 mln złl N'aleiy
'ekt zarzadzen ia minMra nauk i i dodać. ie powiększył się udział
·.vartcś<'i
produkcji ;o;espolów w
s7kolnictwa
wvższego "' ~P~~w i e
•tudlów
t"kstern ist vcrnvl"h
j ak ta czn„.l wartości p rodukcji sprzer6wnie7
projekt urhwah'
Raclv ń anei przedsiębiorstw . w których
Ministrów dot y<'7acv odhv ~ an !a l one działają - wyniósł on olt. 0,3
proc.
'
ZĄllciania stażu zawodowego.
Niestety , nie jest jeszei:fl mana
li.-.zba zakładów w których w ub.
<PAP)
Ro:.poczęl<J
1 l ę holowanie plaUoT.
ruy "'lr.rtniczej „ Petrohalt1cu'"do pun.
ktu wlercefl usy tuowaneg o w tym
roku 110 raz pierwszy na
•zelfle
· NRD

u
J' all jiut wiadomo w nocy i 29
na 80 marca (i, goboty na n\ed zie lfll ~;u;tapj zmiana czasu Z!' ~rorl 
k woeurope)sk!ego na wschodnioeuropejski. W noc przejściową jak tnformuje
Ministerstwo Kemun!kacji niektóre p0<:i11-1d dalekobi eżne b(ld11 kursować Inaczej n!i
przewiduje ro-zkład jazdy
Część
z nich wyruSIZy 'w trasę wcześ.niej
niż zwykle. I
tak np. pociąg z
Wusza.wy WschodnieJ do Lubama
I Bogatyn.I rozpocm!e Jazde o 95
mim.
wcześniej
a r. Wa.uzawy
Wschodniej do JaleoleJ Góry
I
S"liklarskdeJ
Porę:by wvruny
o
120 milll. J)l'Zed ez.asem. Wcześniej
sze wyjazdy
dotycz" tez m. 1111.
'POCiąg6w Warszawa Wschocklla 2ageń (o 30 młlD.). ezy Warszawa
Wschodl!lda - Kutno (o llO mln.).
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Stdaa lltT&He••skl ·-

Walki w Bejrucie
I w górach
•

W środę wieczorem doszło
di>
starć zbrojnych między milicjami
chrześcijańską; i mu:r:ułmańską, w

Bein1C'ie w1.<ltu7: tzw. z,!elonej linii, oddzielającej wschodnią od zachodniej części stolicy Libanu. Zginęło 5 osób, a 15 zostało rannych.
Wałki ustały w czwa;rtek rano .po
z-awa.rciu 2 p0'r ozumleó o J)rzerwaniu ognia.
.
Tymczasem w cz.wartek w ,;6rach p0ł<>żonych na wschód
od
walki mlęd?y
Pua,!erowle wybierający si• w Bejrutu nastą))iły
milicją. muzułmań.sk11 a armil~ Hdrogę w tym czule oroszeali •Ił bailską. Użyto czołgów. Jak
doo wcześniejsze sprawdzenie !(ld:r:Ln tąd brak sz.czel(ółów.

Z MARKIEM STANIASZ KIEM

W 80 d.niu roka ałońM wr;esilo o god'I!. 5.3i, zajdzie au o
17.50.

y cb1! odr •
I i: bomll ,
K<'lsj:i.n

o

urny

Filomena,

optyk

w 411!11 d:tisłejH<'m ptiewłctuje
dla. t..odr.i ua~I ~Pu.lii. r;i 11ogndę!

zaehmuri<enie rnale temv. maks.
w dzi,.,n od 6 do to si. Wiatr
~la b y i umiarkowany, poludnlo-

" ·o·webodnl.
(l'SYCHUTJLA 011 lllAILBJt STANIASZEK IEST SBKllETARZEM 11.0MISJI DO SPRAW ZAPOBlB·
GANIA NARKOHAllD PBZ'I' LU>ZD llINUTB()W)

Cilnienle o rodz. 19 wynosiło
1001,1 hPa (150,9 mm).

rte

•

'

O -rk-aałl młwl alt a Npły w llMepriaell Plar Ili&·
Czy charakter sJawlska I Jes• skala 1'e1 biłnyeb
WlłłpłiwoścJ upowa:tniaJlł do tere?
- Zjawisko narkomanii dotycay &łównłe dalecł l mł<>Mleły
narkomania zaś rozumiana jako nadużywanie wszelkich substancji odurzających ·- bo nie tylko narkotyków - jest przejawem niedostosowania społecznego I emocjónalnego, a to wiąże
•ię zawsze z niewydolnościa wychow&WCJ:1' domu I szkoły. W
gruncie rzeczy więc ma ona charakter przede wszystkim sp<>łeczno kulturowy, a nie medyczny. Jeśli dziecko saczyna zażywać środki odurzające, to na ogół śwladeay to, że ma problemy, i którymi sobie nie radzi. To dziecko potrzebuje natychmiastowej pomocy, ale pomocy rodzic6w, pedagoga, psychologa„. Pomoc lekarza potrzebna Jest w6wczu. &dy następuje
już uzależnienie od narkotyku.
-

łecsn;rch.

Foto: J CVf'EltU'l'C.

Rzecz cał1' naleiy satem widii~ uaemle aen:ej n1ł al• j~
widzi zazwyczaj. Według mnie Istnieje · problem młodzleiy w
ogóle. a nie problem młodzieżowej narkomanii A )eśli już
wyodrębniać to zjawisko, to najwyżej jako element sprawy
Napr11wdę znacznie. znacznie szerzej. W tym kontekście nie
używałbym w stosunku do narkomanii określenia: plaga społeczna. choć zjawi1ko to bardzo niebezpieczne także ie społecz
nego punktu widzenia.
- W powueebnym odo1uoiu Jest en• Je4nak 11Iarlł, 1 kł6ra
należy wa.lo'ilyć najdraslyc1nlejszymt nawet. metodami„.
- W ~wiadomości społecznej narkomania jest na
naa;ym
gn1ndt> rzymś zupełnie nowym. szokującym, dotyczącym przy
tym rl'r.1„„i I młodzieży Stąd r~akcje bardzo gwałtowne I stąd
7.adania jej likwidacji przy utyciu najradykalniejszych środ
ków - np stosowania kaTy śmierci n produlrcj, I handel
tu1.rl•ot \'ka mi
Gdybv~ m .Y porównali dwa na~ogl : alk~h~llzm I narkomanię
o zdN''fl nw;: nie większe poczucie zagrozema wywohtje t'arkomanls 7 " lkoholem jesteś m y oswojeni, jest on wręcz: elementem naszej obyczajowości, więc nawet jeco nadużywanie nie

tm - z,.

-w

kałułrofle leł·

nleaej Z. Puławski, plloł i konstruktor samolotów PZL.
1938 - Zm. A, Gluunew kem.
pozytor rosyjski.
1808 - Ur. B. Juarez pre17·
dent Meu1k11 (nn. lSTfl.

11DOtJb •

• jednomaen:rm potępieniem. A prseełeł - Ju
1I, 0cen!Jl - alko)10lu nadużywa w Polsce około 4 miliony
osób, kontakt zaś z narkotykiem ma okolo 200 tysięc y , przy
CZYDl uzależnionych od niego jest oczyw\ście znacznie mniej
Chciałbym żebyśmy się dobrze rozumieli. To, co powiedzialem
nie znaczy, że lekceważę 1jawlsko narkomanii, te uważam je
za mniej crożne niż jest w istocie. Przeciwnie, uważam - l
wiem to jako lekarz _. · że z wielu przyczyn
narkotyki aa
najniebezpieczniejszą 1 uiywek. Ich systematyczne zatywanie
bardzo uybko prowadzi do uzależnienia, do ci11żklego nałogu
sprawiającego, że narkoman staje sję dewiantem tpałecznym .
człowiekiem niezdolnym do pracy, do założenia rodziny, zdolnym natomiast często do przestępstwa. Nie lekceważę więc
narkomanii, 1ąd~ jedynie, te nie ma potrzeby demonlzowanl1
jej.
.
- A lkero Jut w1pomnlał pan o aybklm 111alełnłaału. alt
ect narkotyku, ł• proszę konkretniej: Jak uybkl Jesł te proael?
- Isto~ nałogu jnt uzależnienie psychlcue; 1Ubiektywne
przekonanie, że bez narkotyku nie będę 1lę mógł dobrze CZU~.
Uzależnienie biologiczne następuje wówczas, gdy narkotyk zostaje włączony w przemianę materii. Wtedy pojawia się .,głód"
fizyczny. jego niezaspokojenie zaś powoduje rozmaite, często
gwałtowne reakcje organizmu. Nie wszystkie narkotyki wywołują uzależnienie biologiczne. Ten nasz, rodzimy ze słomy
makowej, jest wyjątkowo „skuteczny" Zależy. oczywiście, jak
c:i:ęsto się go zażywa. ale w sumie w ciągu kilku tygodni powoduje oba rodzaje „głodu" narkotvcznego
- Dlaczego młodzi ludzie sięr•J• po narkotyk?
- Na początku bywa to naturalna w wielw dorastania a'lr.łonność do eksperymentu. zdobyw ania nowych do~wiadczeń, chęć
1aimponowania w grupie. albo pr;:ystosowania się do niej, rod rajem dl'monstracji'. ja Jestem. M\tważcie mnie! A kiedy przy
chodzi odkry~le, że po zażyciu jest dobrze, przyjemnie - włel(Dalsz;r

cląa

na str. S)

Jllf~ wnystll.11 jest
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miałem 4eplero neł~ tykllomełr6w na t1oh mo•
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Emocje przy kosie
sojuszników dobrej !.~~~t~~ bez emocji przy pracy?

Więcej
Anilana

w

Łodzi,

ChKS w Gorzowie ·

Piłkarze ręczni na start!
Szok, jaki przetyll kibice piłki
n;cznej po nieudanych występach
męskiej reprezentacji na mistrza1twach łwlata w Szwajcarii, powol! mija I powracamy do coczyli do rewanżowej
dzlenności,
rundy rozgrywek ekstraklasy, która rozpoczyna 1ltt w najbliższą sobotę;

W nowej hall przy ul. Sobolowej Anilana. rozpoczyna ligową ryspotkaniem z Pogonią
wallzację
Zabrze. To niezbyt wymagający rywal, choo w przeszłości potrafił
przez „urwanie" punktów łódzkiej
dru:!:yn!e przyczynić się do teao.
te nie zdobyła ona tytułu najlep1zej w kraju. Goście, mający w
kilku dobrych
swo!cb szeregach
zawodników, znajdują si ę w dolnej połówce tabeli. Pierwszy mecz
w Zabrzu Anilana wygrała 24:21
Przygotowując się do rozgrywek
uczestniczyli
łódzcy szczypiorniści
w międzynarodowym turnieju w
Koethen (NRD). Podopieczni trenera Wiesława Kryitiera zajęli w nim
pierwsze miejsce, po wygranych z
go11podarzami Imprezy 23:17, Teslą
Piestany 30:20, Dynamem Braszow
18:13 l Bauxisem Topolca 24:18 oraz remisie z wielokrotnym miSC Magdeburg
strzem NRD -

Po pierwszej rundzie rozgrywek
Anilana znajduje się na drugim
miejscu w tabeli, ustępując jedynie gdańskiemu Wybrzeżu, z którym przegrała we własnej hali
23:24. \V tej sytuacji, choć nikt
przed łódzkim zespołem nie zamyka drogi do mistrzowskiego tytułu, trudno mu będzie walczyć o
najwyższe zaszczyty w lidze. Wyubiegłoroczny mistrz Polbrzeże . ski - przegrało tylko jedno spotkanie (z Koroną Kielce) i nie wydaje się, by wypuściło z rąk szansę obronienia pierwszejJlokaty w
lidze, zwłaszcza że decyd jący mecz
z łódzką si ódemką będzie grało we
własnej hall.
Nic ju:!; chyba nie uratuje przed
który
degradacją zespołu ChKS,
znajduje się na ostatnim miejscu
w tabeli (wygrał tylko jeden mecz
- z Hutnikiem Kraków 28:26) I
obok Stali Mielec spadnie do druChKS przeżywa duże
glej ligi.
trudności I prawdopodobnie w no.jbliższym czasie wielu zawodników
opuści zespół.

W pierwszej kolejce rundy rePowantowej graję: Anilana goń Zabrze (sobota, godz. 15.30),
Stal Gorzów - ChKS, Korona AZS Warszawa, Wybrzeże - Stal
(szym.)
MiP.le-c Sla sk - Hutnik.

22:22.

80 bokserów

Z udziałem około

Łódkę" . na

O„Srebrną
•

Dziś na ringu łódzkiej Gwardii
rozpoczyna litt tradycyjny międzynarodowy turniej bokserski jun!orów o „Srebrnę Łódkę" W lm·
prezle wystartuje ok. 80 zawodnik6w. Po 9 bokser6w Uczą za!l'r•·
niezne ekipy • miasta Łom w Bul·
rarll, Dynama I TSC Berlin. Se·
lekcjonerzy zajmuJl\CY się prowa·
dseniem młodzieżowych reprezen·
tacji Polski zapowiedzieli przyjazd
ok. 30 sawodnik6w, ponadto 15-o·
1obowa ekipa reprezentowa6 będ1le barwy Gwardyjskiego Pionu
l!lportowero.
Łódzki okręg dny1nuje 4o tych
nwod6w 6 zawodnlk6w. Są to: A
Maslocba, A. Nowak I L. 01\bro-

ringu Gwardii

wski • Gwardii, D. Matczak l A.
Po:1dniakow (Widzew) I B. Szozer•
backi (B:aura Ozork6w).
organizowa„Srebrna t.ódka",
na przez t.6dzkl Okręgowy Zwią
zek Bokserski, zapowiada się bardzo ciekawie. Na ringu w t.odzi
będziemy mogli zobaczy6 w akcji
bezpośrednie zaplecze polskiego boksu I przekonać się o wartości naszych młodych zawodników, zwła
szcza w konfrontacji z juniorami
z NRD, gdzie du:!:ą wagę przywią·
zuje się do szkolenia pięśeiarskjego narybku.
Dziś I w aobotę początek walk
o godz. 17, finały w niedzielę o
(uz.)
godz. 11.

------------------------- .
zawodowcy

Amatorzy kontra

Hiszpański egzamin polskich kolarzv
Obok ekip ZSRR I Polski,

o kolejnym zgrupowaniu we
Włoszech kadra polskich kolarzy rozpoczęła starty w
kilku jedno- I wieloetapowych wyścigach, organizowanych
w tym kraju. Nasi kadrowicze,
rozdzielili się na dwie grupy. Z
Albin, L. Stępniewski, M. Leśniak
I Z. Jaskuła z drugim trenerem
kadry W. Skarulem pozostali w
Bergamo, gdzie wezmą udział w
wyścigach .
organizowanych tam
Pozostała ósemka z A. MierzejewSzurkowskim
R.
1kim I trenerem
udała się na południe Włoch, planując starty m.ln. w Giro Clcllstica del Salento (kończy się w
niedzielę) I Trofeo CEE, kt6re od·
będzie się w dniach 28-31 marea.
najwdnlejszych prób
Jednę z
polskiej kadry kolarskiej przed majowym Wyścigiem Pokoju będzie
udział w tegorocznym wyścigu po
Półwyspie Tberyjskfm pn. „v~elta
Eapana". Impreza ta zapowiada sii:
wyjątkowo atrakcyjnie, bowiem rozegrana zostanie w kategorii „open".

P

JAKOŚCI

często nie
brą jakoś6.

Jak zacrodzić dron bublom? Czy
meohanizmy reformy motywuj-. do
dobrej pracy? Dlacse10 jesteimy
łak tolerancyjni dla nieprzestrzegania procesów technologicznych?
Czemu opornie Idzie w przecłslę·
biorstwach wil\za.nło jakoici pracy
z płaci\? - eto niekt6re 11 tematów poruszanych podczas n&rady
polityczno-gospodarczego
aktywu
woj. łódzkiego, Wzięli w niej u dl!!ał pierwsi sekretarze komitetów
zakładowych l dyrektor.y 1 50 dużych zakład6w pracy naszego woObecni byli równiei
jewództwa.
przedstawiciele Instytucji i organizacji społecznych, zaj!nujących się
jakością wyrobów: NIK, PIH, „Polcargo", Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar, · PTE, NOT.

Referat dotyczący oceny sytuacji w zakresie jakośol w woj. łódz
kim wygłosi ł członek Zespołu ds.
GospodarPrzemysłu i Reformy
czej Komisji Ekonomicznej KŁ
PZPR - Wł. Wszelaki.
W dyskusji mówiono o tym, te
wciąt nie jest
jalrość wyroh6w
oceny
podstawowym elementem
pracy pFzedsiębiorstwa. Oddziaływanie na nią obowiązującego systemu ekonomiczno-prawnego pozostawia wiele do tyczenia. Kary
l sankc je za :i:ła pracę to z<tle1wie kropla w . m?rzu Innych . wydatków przeds1ęb1orstwa . Dl ntego

ści.

POSIEDZENIE KOMITETU RWPG
ł
W Budapeszcie :zakoflczyło się
posiedzenie Komitetu Rady Wzajem.
nej Pomocy GospodarczeJ ds . Wsp6ł ·
pracy w Dziedzinie Przt!'łnyslu Ma.
1zY11owego. DelegacJI pnlsklel prze.
Zbigniew
wicepremier
wodnlC1!ył
szaJaJda.
POROZUMIENIE o KOMUNIKACn

I

LOTNICZE~ c'Wi"i.r~~ POLSKĄ

Dyrekcja Genera1T1a Lotnictwa cy.
I . Zarząd Lotnictwa
wllnego PRL
Cywilnego Chin (CAAC) :zawarły w

~~~a·~~:k k':m~~~~~':jl P~~:~~jni::il~

Zmarłe10

• GODZ. 15.10. Lutomler~a
Klonowa. Katarzyna M. lat 16 we-

sZła na jezdnię l Wpadła pod „sy.
renę" . Piesza dorznała ogólnych po.tłuczeń.
GODZ. te.ł5. Slenldewicza
Traugutta, Piotr T . kierując „.Jawą"

*

potrącll

*

potłuczeó.

do

ta nagród wyniesie prawie 26 mln
pesetów (około 1,3 mln trank6w,
z tego zwycięzca indywidualny otrzyma 83 tys. franków) .
(W-W)

G. Filipowski dopiero 13
Mistrzem iwiata włród solistów
w ły:l:wiarstwie figurowym został
Bralan Boitano (USA) wyprzedza·
jąo Briana Orsena (Kanada) I eb·
rolieę tytułu Aleksandra Fadie>J•·
wa (ZSRR).
Oneson Flllpow*ł
miejsce - 28,Z pkt.

saJął

zmarł

w

Zmarł

Z. Skibior

Odznaką

Zasłu:l:onego

ł

ł

11

Wyprowadzence zwłok nastąpi w dniu U marca 1188 roku " ro·
pogrzebowego na cmentarzu komunalnym
dzlnie 1! 11 domo
- Zarzew w Łodzi. przy ul. Pnybyszewsklego 325.
Wyrazy 1er4ecznego wsp6łc1mda Rod:r.tnle Zmarłego aklada111:
RADA I ZARZĄD IZBY RZEMIESLNICZEJ w I.OD~
PRACOWNIKOw
ZAW.
POP PZPR, KOI.O !ID ZW.
RZEMIOSŁA, RADA SRODOWJSKOWA PRON oraz PRA•
COWNICY IZBY,

łłęllekla

awtadamła•F.

talem

te w 4111• l i marca

OdsHdł

serca.

Czdł

ZIĘC, WNUCZĘTA

absolwrnt

e4 nu 1er4eesny Pr1yJael1l,

.rero ·łsmltoll
WO BWODZlUll

Całowl•k

ZRZJC8ZENIJI
8l'ORTOWE w

Uroczystości pogrzebowe odbęd;i
sfę w dniu !2 marca br. (sobotni
o god'll· lC w kości Pl" rzymsko ·
katolickim w Strykowie,

ROD71"'J \

r„ku
1986
W dniu li marca
przeiywsay lat C3
nagle
nasz n a jukochańszy Mólż. OJctec,
Teść I Dzladz : uś
zmarł

:talem sawladaQlla·
ź" w dniu 11 marca 19ń r.
w
zmarł po c ; ężklej chorobie
wieku lat Cl

Z
mY.

Cł(boklm

ś.

ł

S. t

P. .

~ARCl'NIAK

SVGULSKI

Pogrzeb edbę4zle llte zt m.uca
br. o godz. 16 na cmentarzu ko·
munalnym - Zarzew o czym za·
wladamlaJą pogr11:tenl w rłęboldm
b6lu1

Uroe11y1tołct pogrzebowe odbędą
Ił• dnia 21 marca br. o g".ldz. 13.SO
na cmentarzu nymskokatolłcklm

przy

ul.

SzczeclflskleJ: o czym
pogrątenl w 1mut•

zawladanlłaJą

!:ONA, CORKI, ZIĘC
I WNUCZEK

rollu

praw„ I wielkiego

LUDOWJI

ZliSPOŁY

ł.ODZI.

ł

P.

•

MAR1AN!NA
CIESLIK

1ł

Po1'981t odltęble Ił• dnia li
marca br. (aobot.a) o 1odz. tt.30
z kaplicy ementana p1sy nL Kur•
Ciaki. ,
&ODZINA

rekv o 10•

marca

1łlł

roku

„ł

'·

ADAM BURSKI
Rzemiosł

Zmarły był e4maczony Złotym Krzyżem Zaslu(ll, Honorową
11naką Mla1ta ł.odsl, Med&lcm fO·leela PRL. Medalem Im. Jana
lłil1ktego oras ln:aymt o4znaczenlam; · rzemleślniczvrnl.

Ski„
Od·
Kl ·

W 'Zmarłym tracimy wspaniałego CzłoWIE'ka .serdecznego Przyja.
dzl -•łana samorządu
clela. wzorowego rzemldlnika I tarllwe10
Uroczysto~cl pogrzebowe odbęd11 1lę w dniu !Z marca 1911 roku
o godz. l? na cmentarzu komunalnym na Zarzewie.
Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłego akladaJ11:
CZŁONKOWIE

MIOSŁ

I PRACOWNU.: y CECHU RZE·
SKÓRZANYCH.

l!ll!ll„„„„...„„„„...„„„...

. J!ll!ll"lll
~'1'7.'

rocznleę

trarlcmej

łmlerel

S. i' P.

ZVGMUNT
GAWORA
Wyprowadsellłe zwłok aut11pt w
dniu Z1 marca br. (Płatek) o 10·
cmentllrz'.l
dzlnle lł z kaplicy
nymskokatollcklego aa Dol:ach.

TADEUSZA Hl'l'BNE RA

mgr

1

1t. amtenta Katedry Historii Powszechnej, StarntytueJ I Sretln:o-

W!ecznP.j UŁ
soatanle o4prawlona Z3 marca br. w nledztelę o godz. 18 msza tw.
w kołclele łw, Jerzego w Intencji tragic7nle Zmarłego hlstorvk:t.
o czym zawladamtaJ11 PrzyJaclół l Znajomych Zmarłego pogrąten1
w głębokim smutku·
RODZICE s ROD7.ISĄ

RODZINA
Z głębokim talem
zmarł organ!zator I
łnego w Słotwlnach

adlunlrt w Instytucie Soejolostl Uniwersytetu

lat

ł.64sktep.

naH nteod:łałowany Kolera I P.rzyJaelel, ceniony t wy.
bitnie utalentowany pracownik nauki oras Wyehowuyca młocłzldv.
1kla4aJą

1'łod11lnle

Zmarle101

l>YIU!:llC.JA I PllAC'OWNICY INSTYTUTU l!IOC.JOf,OGJI
UNIWERSYTETU ł.0DZKIEOO,

I PRAWNUCZKA
Redaktor c!epenowr

tł

mlltn rymar1twa I kaletnlctwa, pod1tanzy Cechu
rzanych w Lodzi.

W IO ltolesn11

Odszedł

[

lat

· P.

!llllll!l!m'lll!!.'.'19. . .

dr MIECZVSlAW KOWALSKI

wap6łezucta

ł

rzemieśln i czego.

19&ł

Pro1lmy • 1ltffkla4allle kondelenc f.

Wyrasy 1l•llokle10

zmarł. przeżywazy

S.

•
W dntu
1marl

P.

EDWARD

MIROSŁAW

ZARZĄD,

Z głębokim tatem zawiadamia•
my, te dnia li marca 1911 roku
po długich I cidklch clerplenlaeh
zmarła. przetywszy lał U

Archeolor:li

Wydziału
UŁ.

RZEMIESLNIJt.

W dniu 11 marca 1981 rok11

Wyprowadsente •włok nutąpl w pl11tek„ at marca
4zlnle lł • kaplicy przy uL RetklilskleJ 111.

MELANIUK

Uroezyato&ct pogrzebowe odbędą 11ę w dniu 11 marc11 Itr. (plą ·
tek) o rod.z. 13.30 w kaplicy cmentarza św. Rocha na Radogoszczu.

DZIENNIK WDZKI nr 18 (11971)

1tlł

41111ol•tat 11newodnlcąey Ra4„ WoJew6d11kleJ Zrzeannla LZ!I w
Łodzi, trener I wychowawca młodz!ety, wybitny dzlałac:r I orga·
nlzator tycia 1portowo-tury1tyc1nero w łrodowlaku wiejskim. Od·
znaczony Knytem Kawalenklm Orderu .1. 0drodzenla Polski, Srebrnym Krzytem Zaałucl . Medalem 30· I CO-lecia PRL. no-rową Odznakit WoJew6dztwa I Miasta Łodzi. Złotlł Odznaka Zasłużony Działacz Kultury FlzyezneJ, Zaslułony Działacz Zrzenenla LZS I wie·
loma Innymi odznaczeniami organizacyjnymi I resortowy~!.

'

AK.

FRONC

ADAM BURSKI

BRAT WO.ITEJl orH BOZENA

W lhll• 1f marca llU rolla smart nalle w wiek• •

najukocha6.1:11y Mąt, Tatul,
wojny światowej, Aolnlerz

KRZYSZTOF

klll

marca 1111 roku

P.

Człowiek szlachetny,
Pradziadziuś, kombatant n

114 na1

dllłu

P,

w dniu li marca 1931 roku
lat H, wieloletni działacz rze·

I 4emu HORYNSIL

talem zawiadamiamy. te w
przdywszy lat l i

t

h

ADAM BURSKI

P.

głębokim

WŁADYSŁAW

I

Dnia l i marca 1981 roku smar!
w wieku Ił lat

Pogrzeb odbędzie 1lę dni.i :tz
marca br. o godz, ' 12 na -emP.ntarzu kom.inalnyru - Zarzew.

Rzemloało rerlonu ł6dzkleco pon.tosło nlepowetowan11 1tratę. Od·
szedł Człowiek szlachetnego 1erca, wychowawca kadr rzemieślni
czych_, wieloletni członek Ząrządu Izby RzP.mldlnlczej ~ Łodzi. by·
ły sekretarz POP PZPR. współzaloi;yclel Rady PRON. odznaczony
m. In. Złotym Krzytem Zasługi, Medale1n fO·lecla PRL. Honorową
Odznak11 Miasta Łodzi. Medalem J. Kilińskiego, Honorowa Odznaki\
Rzemiosła.

ł.

św.

:ZONA. CORICA

(płom .)

Działacza

KF I honorowymi odzna:czeniamf sportowymi.
Cześó Jego pamlęcłl

odbędzie

Dziadziu& t

1kla4aJ11:

EGZEKUTYWA KOMITETU
ŁODZIC:mGo PZPR,

Zaryzykuję

możliwości?

$.

ZDZISlAW SKIBl·OR

W wieku 57 lał smarł znany
i sasłutony dla 1portn łódzkie·
go działacz Zdzisław Sklbior.
Zmarły był wieloletnim prze·
wodnlozącym Rady Wojew6dz
klej . zrzeszenia Ludowe Zespoły
Sportowe, Inicjatorem wielu Im·
sportowo-rekreacyjnych
prez
i
wt!ir6d mieszkańo6w miast
gmin woj. łódzkiego.
Z. Sklbior odrnaozony był m .
In. KrzyżP.m Kawalerskim OOP.
Medalem 40-leeia PL, Honorowi\ Odznaki\ m. Łodzi, Złotą

jących

Tragedia rodzinna
1 Piotrkowie
śledztwo.

DROBNER

1ł~boktego w1p6łczucla

Z głębokim talem zawlad:tmlamy,
zmarł po c!ętklej chorobie w wieku
mlolłll

Z

1lę dnia 21 marca Itr. o 1odz. u.se • kaplicy
Anny na Zarzewie
Pogrątenl "' i;lehokteJ ro•pnc•y
ZONA, CÓRKI z MĘŻAMI, WNUC7.JLJ, WNtJJ[OWll:,
PRAWNUC7.Kł I, POZOSTAł.A ROD7-JNA

Odsze4ł

wieku Tl lat

buod

twierdzenie, że nie ma dzisiaj nikogo, kto powiedziałby o sobie ja zarabiam tyle, na ile zasługu
ję. Wszyscy twierdzą, że mają za
mało. Wobec takiego stanowiska nie twierdzę, że jest ono głęboko
nasuwa się pytanie,
niesłuszne czy równe emocje budzi praca? Czy
stcsunek do wykonywanych oho•
w!ązków równy jest a9etytowi na
lepsze zarobki? Wszelkie żądania,
kierowane do ministra, stają się
retoryką, wobec faktu. że dzielió
można tylko tyle, ile się wypracuje. I to tak na płace. jak na
- inne świadczenia. Inną rzecza jest
, ..._...-""""-""·- ~ ·
. „..,.~
-·~·~~.,,,.......,..,
kwestia dopracowania generalnych
o co
rozwiązań w polityce płac anelowali uczestnicy spotkań z mitak, aby nie godziły
nistrem one w samodzielność fiMnsowę
nrzedsiębiorstw, jaką dała im reforma gospodarcza.
W spotkaniach ministra S. Gę·
Doszło do nleJ w jednym s mlebali w Łodzi. uczestniczył sekre18.
szkaó p~zy ul . Dąbrowskiego
Walczak.
Uszkodzona Instalacja sieci gazowej tarz KŁ PZPR - Adam
(asza)
zamleszku.
śmierci
przyczyną
była
75-letnleJ
Jącego tam małżeóstw:i AntonieIzabell c. I SI-letniego
go c.
Ze wstępnych ustaleJ'I wynika. te
rnku
1931
W dD1u U marca
ulegli o.ni zatruciu gnem. Wszy.
przeżywszy lat 33, nasz
zmarł.
ter;o tragicznego
stkie okollczno~el
najukochańszy Syn, Brat, Mąt
wypadku wyjaśni trwające nbecnie

RODZINA

mnarł

byty pracownik AM.

ł.

pieszych
ogólnych

111

TADEUSZ MUSZVIQSKJ

z

doznał

*

PREZYDENT
MIASTA ł.OtlZJ

z wielkim bólem i talem zawiadamiamy, te w dniu 11 marca
roku odszedł od o.as na zawsze, po krótkich I ciętktch cier•
pleniach nasz najukochańszy Mąt . Ojciec Dziadek I Pradziadek,
opatrzony św. sak ramentami , ł!rzetywszy lat IO

„marł,

dla

przejściu

Pieszy

Swiadkowle potrącenia pleazel(u
przH .,syrenę" w dnlu wczorajszym
o g„dz. 20 .00 na ul. 11 Listopada proszeni są o zgłoszenie •I• do WRD
WUSW.
Swladkowle zderzenia dwóch
,.Fiatów t25p" w dniu 12. &3. o godz,
17.00 na ul. S, Allende proszeni są
o zgłoszenie 1141 do \VRD WUSW.
M. C.
·

1986

Pogrzeb
cmPntarza

na

Ze.nona F.

MIECZYSŁAW

wyrazy

świadczeniobiorców.

podstawowego pytania - jakie m ą
ją być? Czy dzielić po równo, czy
wkładu pracy, czy obecwedług
ne .rozwiązania sprzyjają różnico
wani u płac, czy w dostatecznym
stopniu zakłady korzystają z istnie·

ROZMOWY
POLSKO - WIETNAMSKIE
bm.
W Hanoi rozpoczęła się ZO
X sesja polsko.wietnamskiej komi·
I
sjl ds. współpracy gospodarczej
naukowo.technicznej, Pracami komi.
sjl kierują jej współprzewodniczą.
l
cy, . wicepremierzy Józef Kozioł
Vu Dinh Llau.
AMERYKA!ll'SCY BISKUPI
PRZECIWKO POMOCY
DLA „CONTRAS"
Konferencja blskuu6w katolickich
USA wezwała w środę Kongres, aby
w
wniosek prezydenta
odrzucił
sprawie udzielenia pomocy wojsko.
wej niis:ual\'uat\sklm „Contras".
TRWA AKCJA RATOWNICZA
W SINGAPURZE
Trwa akcja ratownicza w gruzach
hotelu „New WoTld" w Singapurze,
lkt6ry zawalił sh: w ub. sobotę . W
czwartek wyciągnięto zwłoki 6 os6b.
śmiertelnych
W ten sposób liczba
ofiar wzrosła do 24.
Opr ·lkn

wyścigu hiszpańskiego zgłosiło · się
17 kol.ąrsk!ch „stajni". t.ączna kwo-

W „Vuelta Espana" ma wystartowa~ 190 zawodników z 19 ekip
w tym dwie amatorskie reprezentacje Polski I ZSRR. Trasa wyścigu przekracza 3,6 tys. km i skła·
da sie z 21 et ap6w. Wyścig roz·
pocznie się ni espełna 6-kllometrowym prologiem. przeprowadzonym
na Maioree (22 kwietnia), a za·
kończy się 13 male „czasówką" na
22 km. rozegran ą w andaluzyjskim
mieśeie .Tere1 dt> la Frontera.
Organizatorzy wyścigu orzygoto·
aż 45 premii
wali dla kolarzy
g:órskich. w t ym dwie na jwyższej
specJa.llst6w
Zdaniem
kate1?orii.
premie górsk ie TV kategorii w
"Vuelta F.soana" przewyższają trud.
nokia każdą z premii w wyścigach
amatorów.

S.

.

dzy obu krajami.

kompo:sytor, mu;rykolog, peda101, b. rektor PWSM w ł.o4d I dziekan PWSM w Krakowie, załotyelel I p1erw111y kierownik arty5ty.
czny Opery ł.ódzkleJ . załotycleł I dyrektor Miejskiego Teatru Muzycznego w Krakowie, dzlałac:s społeczny, wielce zasłuzony dla roz·
woju tycia muzycmego n"sze110 miasta t kraju, odznaczony Knytem Oficerskim Orderu Odro4zenla Polski I wleloma Innymi o4·
snaezenlaml p:iflstwowymi.
Pniaka kttltura muzyczna poniosła bolesna stratę.
Rodzinie

ł..

Można powiedzieć, że płace
poczynają c
dz ą wiele emocji

*

prof.

E.

łódzkim

można

'Obsługi

*

19H roku

Ema-Elester, KŁ PZPR
oddziale ZUS.
Minister został zasypany licznymi pytaniami, wnioskami, postulatami, dotyczącymi kwestii płaco·
wych. Wizytę tę można podzielić
na dwa etapy. W Ema·Elesterze,
dyskusja koncentrowała się wokół
problemów zatrudnienia, motywa·
cyjnej funkcji płac i zakładowych
systemów wynagrodzeń. W Komitecie Łódzkim, grono aktywu polityczno-gospodarczego dyskutowało nt. „osłony socjalnej państwa".
W ZUS, . w centrum uwagi znalazły się problemy waloryzacji rent
i emer ytur, systemu informacji I
dach

błędu
obawy popełnienia
stwierdzi6, że dr;!sial najwięcej zainteresowania budzą pieniądze. Te uzyskiwane w formie
wynagrodzenia za pracę I te pochodzące ze świadczeń socjalnych:
rent i emerytur. Potwierdza to
także całodniowa wizyta w Łodzi
ministra pracy, płac i spraw socjalnych - Stanisława Gębali, który uczestniczył wczoraj w spotkaniach z. aktywem politycznym, społecznym i gospodarczym, w zakła-

Bez

Jak zapowiedziano, przy NOT
powstanie specjalny zespół dl. jakości, który nie tylko analizować
będzie funkcjonowanie Istniejących
rozwiązań gospodarczych I ich oddziaływanie na jakość, ale zbierać
będzie także sygnały i postulaty
od fabryk. A wszystko to w poszukiwaniu optymalnych rozwię
zań sprzyjających poprawie jako-

• GODZ. T.05. Ul. Zielona przy
ul. 1 Maja Podczas hamowania au.
tobusu MPK linii 73(1 spadł bagat
na pasat.erkę Irenę D. Odniosła ona
ogólne obratenla, Swladkowle tego
•Ił o zgłoszenie
wypadku p1·oszenl
się do WRD WUSW, ul . Włady BYtomskiej IO. tel. 51.11-12.
Obywatelska 91.
• GODZ. Ll.20.
Dar!usz K. lat 9 wbiegł na jeotd·nłę
l Wpadł !)Od „Poloneza". Chłopiec
doo:nał ogólnych potłuczeń
Konstantynów.
11.45.
GODZ.
22 Lipca - Cegielniana. Barbara F.
kierując „Wa·r tburglem" podczas wy.
przedzanla zjechała z jezdru I ude.
rzyła w mur p()Sesjl. Straty 80.000 zł. ,
GODZ. Ił.OO. Kopcińskiego
Henryk o. kierując
Narutowicza
„Nysą" potrącił Krystynę K. lat 28.
W dniu 1T marca

się

warto

JERZ'l' KLIMA

zawlsdamlamy, te w dniu li fll&rca 1986 -roku
długoletni dyrektor OArodk:t Transportu f. e·

MA·R1AN MODLllQSKI
odznaezony 1lnytem Koman4oraklm Orderu Odro4zenla Polski.
Knytem Kawalerskim Orderu Odrodzenb Polski Złotym Knv,P. n1
Za s ługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi I innymt orlznacZPnlam; ' pall
stwowyml I resortowymi. W Zmarłym tracimy zasłut„nego nraco·
wnika Okręgowego Zarządu L:tsów Pailstwowvch w t.nd,l.
współczuc i a
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy serdecznego
Pogrzeb odbędzie 1lę w dniu %1 marca 1986 roku o godz. U na
cmentarzu w Bedondu,

DYREKC.JA, POP PZPR, ZWIĄZKI ZAWODOWE oraz
ltOLEZANKI I KOJ,EDZY z OKRĘGOWEGO ZARZ,\Dl!
LASOW PAtll'STWOWYCff w LODZI.
kełakłur l.ecbnlczn1

MAREK CISZEWSKI

,

Partia wysokich wymaga n
,...,.„.....

(Dokoilezeale se

m.

kluł• rebetnłnd. naroclowl, wałna Juł ni& ałow.J.eb. CJlbchodunl& lub uW
11eff11Da66 part„Jn„eh aerec6w, iah apeleena r•prnentalyw· itn.ania norm ł \)l"Ze'i)lsów. Bę&I•
n„6 l włdelwe ro~młeno1enle. luzerólne 1naczenle pnywi11• wymata~ od &\VY'Ch członków su.111Je padła 4o 11macnlanla 1wego robotnlcseco tnenu, e1'ee• miennego wypełnia.ni• l)bowiukbw

robolnlczeJ, a takle wobec ro&lny, wychowaoia dżle-cl
rolników oras pne4· w duchu 1>1triotymiu I intemacjo' naUzmu, azacU411ku dla 'Pracy oru.
1ławlclell łro4owlak nauk.-wych l &w6res7ch.
własnOOcl SJ>Ołecznej, zgodnie z zauraew
udziału
eltty.w.neco
wole!
sadami socjalistycznej moralności.
tylko
11.I•
deeyduJ•
~u
o •ll•
Podstawowe ot'll(aniżacje oartY'.1·
liczebność, lecz przede wazystildm czywlctnianiu aocJali&t7cznydl lillen• t>OWinny &ystema.tycznie ocen!ać
jalkość SUT't!gów. Part.la dbać bę ałbw.
Obowi4o7.lkiem 111&rtit jelit akt)"1nle postawę swyeh członków, wn>eł
dzie o to, aby składały si• one 1
s:tatut~ch.
ludzi ideowych l moralnie wrdli- mtałtowanie .łwiadomoi6ci 11W7cl1 nlanie obowiąu'...ków
wych, skromnych,, aamodzielnych w członków. z.godn1• z zaaad4 jednoł !lI'ZYdz!edać mdania Indywidua]~ I
zaangażowania:
źródeł
trzech
c.i
konitrolO'WaĆ ich wykonanie.
aotowycli
myśleniu 1 <!Liałanllu,
brać na siebie trudne :i:ada'!lba, bro- akceptacji ideo.taeli aocjallstyaul
Ja·
W k&7JtaMowaniu wylO<klej
naui
ipa.rtll
programu
polityc.mego
nić linii partii, zjednywać bez-partyjnych do naszego progt-.1unu 1 l>O- kowego świaitopoglądu. Te kryte- kcści szeregów pa rty·jnycll Istotną
lltyik.i. Taikic·h, którzy atanowl:'c w r:a określają :rrtari!ui.titowsko-leni- rolę spełniali\ komisje konił:roli .p a.rd<0skonalić
tyjnej. Par.t ia będzie
awych środC1Wl&k.acll w:r.ór ;i:aan.ga- nows.ltl ch.a.rafoter PZPR.
wy. profila1!ttyczną i wychowawc:i:e fuinllt·
P2'JPiR będzie stanowcr.o I
ooW1m.la &TP<>lecso-poliit~zne.go, akza.wodoweJ I poataiw:r trwale ,przetDWyciężać zjawiska nie· cje ich dziahlności.
ty.wmości
90bleipań
etycznej, azukaję w il)art:!I nie zasr.• uczciwośc.!, aro.gancji i
(Z projektu Programu ?ZPR)
C1:ytów i iprzywile-jdw, l.cz Jl\O'ili· stwa, dwulicowości. nie,posunow•·

lde problem7 .taJą •i• małe, zaczyna li• etap bardzleJ łwt...
domego 1lęgania po łrodek odurzający. Po narkotyk lięgają
a reauły młodzi ludzie z wielorakimi kompleksami, z nie zaspokojonymi w naturalny sposób potrzebami emocjonałnymi, z
pozostającym bez odpowiedzi pytaniem o 1en1 życia. Prawidło
wołcią jest, że pochodzą oni najczęściej z rodzin formalnie
bądź faktycznie rozbitych, z rodzin, w których nie istniefe au•
tentyczna wię:!: uczuciowa, w których ani ojciec ani matka aie
nie q cod•
~ jut dla nich autorytetem, a w każdym rązie DI ich zaufania.
1ak już powieMłody człowiek 1ięga po narkotyk jeśli ma problemy, z którymi sobie nie radzi. Zażywa
działem i .•. problemy w subiektywnym odczuciu znikają, bądź odda•
lafą 1ię. Potem jednak pojawiają się znów, bo istnieć przeciei
nie przestały. Więc znów zażywa ... Wytwarza się sytuacja błęd·
nego koła.
- Czy widzi pan Jakli zwil\zek między 1tanem nattroJllw
spD>"ecznych i ogólną, tmdn1t sytuacją w ostatnich latach, a
taktem „wybuchu" na.rkomaniiT
- Sytuacje trudne zawsze tworzą warunki dla po11taw i zachowań dwojakich: jednych w sposób szczególny mobilizują,
u inny.eh powodują chęć ucieczki od rzeczywistoścl Talą forln4 ucieczki jest także narkotyk.
Czy jednak mamy do czynienia a „wybuchem" narkomanii?
Nie! Teraz zaistniała ona dopiero w iłwiadomołcl społecznej I
w
ltąd odczucie, że faktycznie teru „wybuchła". Zjawisko
1zenzej 1kali pojawiło 1ię u na1 na przełomie lat aześćd:de
liątych i aiedemdziesiątych, wraz z ruchem hippisów, któreeo
narkotyk był jednym z atrybutów. Później ruch li• lkońcirł
i zapomnieliśmy, że miał on także jakąś ideologi11, a narltot71'
pozostaŁ Narkomania jest więc elementem naszej rzeczywistoś
ci od lat kilkunastu, tylko że ~}atach siedemdziesiątych nie
bardzo pasowała ówczesnym decyiientom do pogodnych . wizji,
jakie przedstawiano.
- Co pan sądzi o ,.Monarze" I ekuteos11•1 Jeco pGGllyua6T
- ,,Monar" wypełnia próżnię gdy chodzi o ofertę programu
dla narkomanów, jest autentycznym ruchem, chce nieść :r.a•
groionym pomoc. Zajął ,,ziemię niczyją" - I bardzo dobrze,
od
że ją zajął. Jest ruchem uznanym formalnie, otrzymuje
państwa dotacje (w tym roku jest to około 200 mln zł), Je10 ośrodki zaś mają statua placówek llużby zdrowia. .
Dla wielu jest zjawiskiem kontrowersyjnym 1d7 chod:d o
metody terapii. Gdybym miał jednym zdaniem wyrazM 1w6j
sąd, to brzmiałby on następująco: nie jest tak dobrze, jak mówi o „Monarze" jego szef, ale też nie jest tak źle, jak mówią
jego oponenci. „Monar" spełnia ogromną rolę, ale na pewno
istnieje potrzeba poszerzenia jego oferty terapeutycznej, na
pewno też nie jest dobrze, jeśli podstawowym, a czuem jedynym atutem wielu wychowawców jest to, ie aami byli kiedyś narkomanami.
- Zjawisko społeczne, Jakim Jeat narkomania, w7maca Juł
interwencji państwa. Czy dotychczasowe kroki uwala pan sa
wystarczające?

- Przede wszystkim obowiązuje już ustawa o zapobieganiu
narkomanii. Określa ona wiele szczegółowych kwestii związa
nych ze zwalczaniem tego nałogu, mówiąc np. o zasadach leczenia, czy tworząc fundusz służący tym celom.
Kluczową sprawą jest tu sprawa dostępności do narkotyku,
a więc to wszystko, co ustawa móv.'i o uprawie mak.u w Police. Byliśmy jedynym na świecie krajem, w którym można
a więc surowiec do pro<lukcji najniebyło uprawiać mak bezpieczniejszego narkotyku - bez zgody władz państwoWYcb.
Ustawa to przekreśliła.
- Ale cóż to zmienia w prakt7eeTJ Uprawiało 1111 mak bes
zrody władz, a teraz uprawia się za ich zgodą.„
- W dyskusji nad projektem ustawy przeważył pogląd, ił
nie moźna z roku na rok zakazać uprawy maku, bo godzi to
konaumpcyjne.
w interes rolników i nasze przyzwyczajenia
czyli umiłowanie makowca. Poza tym słoma makowa jest niepostanawis
zbędna przemysłowi farmaceutycznemu. Ustawa
a
więc, że zupełny zakaz obowiązywać będzie od roku 1990,
celów
tymczasem wprowadża pewne ograniczenia. Mak dla
kontraktacyjnych uprawia się tylko w 12 województwach, na
działkach przyzagrodowych zaś moi.na mak uprawiać na po·
wierzchni do 20 m kw. - zawsze za zgodą władz administracyjnych i zobowiązując się do zniszczenia słomy.
- Mnie to nie przekonuje. A pana?
- Ja byłbym za rozwiązaniem kompromisowym, czyli za plan·
tacjami, które łatwiej można kontrolować niż tysiące poletek.
To wszystko, o czym teraz mówiliśmy, dotyczy jednak kwestii
nie jest
choć bardzo Istotna podaży narkotyku, która najważniejsza i nie chciałbym aby była puentą naszej rozmowy.
Daleko ważniejsze jest ograniczanie popytu na narkotyk, a
więc taka polityka społeczna państwa, takie wychowanie i
tworzenie takich warunków, aby młod%1 ludzie mogli i umieli
zaspokajać swoje potrzeby bez konfliktu ze społeczeństwem l
ucieczki od rzeczywistości.
- Dziękuję za rozmowę.

NA ŁÓDZKICH SCENACH: JUBILEUSZOWA

wdówka''

„Wesoła

wyzwalający

si• spod par.Utu.
tremy - Jerzy Nej~an. Ja·
ko kancelista ambasady - Niegus bawił publiczność Tadeun LewanMałe rólki miały także
dow11kl.
swój smak i dramaturgiczny sens.
A wyrótnić za nie trzeba Hannę
Matyskiewicz, Annę Kurylak, Ha•
linę Pitry-Ptaszek, Ireneusza Pietra.a, Jarosława Rogaczewskiero,
Czesława
Padkowsklego,
Jana
Grąckiero, Adama Koziołka. Jerzero Borowika.
Rdyaer AndrseJ !arneckl zadbał, by cała ta pontevedryjska afera o zachowanie milionów pię
kne~ Hanny w księstwie, bawiła
i miała temperaturę. Chyba jednak akt pierwszy został potraktowany :z;byt łagodnie I w sumie
jest nazbyt długi. Muzycznie spektakl rozwijał się z każdą kolejną arią, I orkiestra także nie pomogła pierwszemu aktowi. Trudno
jednak nie odnotować, te mogliś
my słuchać Lehara z całą jego
melodyjnością, którą prezentowali
instrumentaliści pod batutą kiero·
wnika muzycznego przedstawienia
- Rajmunda Ambroziaka.
Wielkie brawa należą się baletowi - także za... partie wokalne. Bardzo piękną choreografię
Botena Kooiołkow·
przygotowała
tka. I choć na ciaanej scenie Teatru Muzycznego zawsze jest problem, jak „sprzedać" baletowe
wstawki, tym razem zdawało się,
że nie ma sprawy. Zaproponowane układy obroniły się w pełni.
go

jącej

par711kleJ ambua4zie llah11twa PenłeT•łr• wielkie pe•
ruzenle. W 'l'eatrse llu11ynu7JD tłum. 'l'am za ehwi•
l• sacznie aię przyjęcie 1 okazji urodzin kslęcła, łu Jubileuszowy naatrój, jako te aeena ta obchodzi 41·1•·
ełe I 1 tej okazji, a Jednocześnie na lnaucuracJę I l:.ódsldeh
· lpołka6 Operetkowych przrrotowała wlałnle „Wesołll wdów·
kę" F. Lehara. Ale ołe jui jest bohaterka I cłówna 1praw·
ez7ni zamętu w ambasadzte - Hanna Glawarll Pe 8 4nlaah
maliemłwa • biednej stała 1Ię ar67bocatą wdow..., Zar11 po·
kałe Jak połrafl clbac\ o 1w0Je interea7, ale I oenió unuela.
11uz7ka Lehara wspaniale pomara nastrojowi oalej łnłrnl i
nie m1111ę Jej zachwalać, be nawet ci, którzy mlenl11 1lę pn•·
elwnikaml ntukl operetkowej, bezbłędnie odpowiet!z11, oo da·
lej po dowach1 „usta milcz11, dusza 'plew-".

~W

Al• zajmijmy li• aalonem. Nie
ma co ukrywd. Tu króluje weIOła wdówka. W Teatrze Muzycznym chyba ładna z pań nie nadaje sl41 do tej roli bardziej nit
Malrorzata Wilk. Piękna, z temperamentem, umiejąca być na scenie postacilł numer jeden, efektownie interpretująca swoją partl11 wokalnlł i jak zwykle świetna
aktorsko (w baletowych popisach
sprawdziła się również). Nawet utracjusz - hrabia Danłło - nie
był w stanie oprzeć li41 jej urokowi. W tej roll wystąDil gościn
nie 'J.'adeun Kopacki. Nie oszczę
każąc artyście
dzał 10 reżyser,
wykazać się takte sprawnością aktorsklł I taneczną. Brawurowy popl1 w trzecim akcie, kiedy to w
wymęskim gronie aojusznlków
znaje swoją prawdę o kobietach,
Jest jedną z najlepszych scen, jakle oglądałam w teatrze na Pół
nocnej. Wokalne zadanie Daniły

wymaga od tenora WrłtCll barytonowych motliwoścl. Stopniowo artysta odsłaniał walory swego 1ło
su, by najmocniej zalśnić w trzecim akcie.
Ireneusz Jakubowakl jako Kamil
de Rosillon - jedyny, do którego nie przemawiaj!\ wdzięki pię
knej Hanny, zagrał swoją rol41 z
A
dużym aktorskim przejęciem.
wielką przyjemnojak śpiewa!
6clą słuchało Słę go w tych wszystkich niekończących li'ł w)'%nanlach.
Ich adresałklł była Walentynka,
tona ambasadora, młodziutka kobietka związana :i:e 1tarym męż
czyzną. Zagrała ją Grażyna Kra·
Jew1ka - rutynowana artystka o
piflknym głosie, który I tym razem brzmiał znakomicie. Czy jednak ta postać była dla niej?
Starym mężem, ufającym tonie,
nie dostrzegającym tego, co wokół
niej się dzieje, był ogromnie dłu-

z.

Kostiumy takie, jakle chcieliby
:z:awsze widzieć sympatycy operet'. kl, SI\ dziełem Liliany Jankowskiej.
JeJ scenografia okazała się tunkcjonalna i spełniła swoje zadanie, choć jelili już są i powinny
być schody, to czemu tak wąskie
jak w starej czynszówce?
Chór przygotowany przez Romana Paniutę wykonał swoje zada·
nie wokalno-aktorskie z powodzeniem. Jeśli więc zabawa Pontenabierze lepszego
vedryjczyków
tempa, artyści zaś - pozbywszy
za
się ciężaru odpowiedzialności
„wejdą" mocjubileuszową galę niej w swoje role, można bez ryzyka ?<)wiedzieć, że Teatr Muzyczny włączył do repertuaru kolejną
pozycję, której długo nie będzie
i;ię zdejmować z afisza.

Ro1mawiał1

lAM BRZOZKA
···:, .. ,-.·

~
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kres drugiej wojny światoweJ wraz z wcieleniem Górnego Sląska
w granice Trzeciej Rzeszy Niemieckiej - jest· białą kartą w
"
świadomości wielu rodaków. Ich znajomość specyfiki tutejszej okupacji hitle•rowskiej, metod zniemczania, perfidnych
do
sposobów wynaradawiania. zbrodni,
przygotowywały się
Niemcy
których
jeszcze przed 1 września 1939 r., jest . mówiąc oględnie - niepełna i uproszczona. a przez to jakże krzywdząca. "
Te gorzkle słowa pochodzą z przedmowy dr Józefa Musioła do książki .Juliusza Niekrasa .,Z dziejów AK na Siąsku".
Dr J, Musioł dotknął tu istotnego problemu jakim jest stan wiedzy historycznej o latach okupacji na ziemiach polskich, a jednocześnie i stan wiadomoścl
historycznej społeczeństwa. Jeśli historycy profesjonaliści - choć nie wszyscy na ogół dostrzegają specyfikę okupacji w
poszczególnych regionach, to wiedza potoczna ograniczona jest do obrazu Generalnego Gubernatorstwa. życie w GG opisane zostało w setkach, jeśli nie w tysiącach publikacji, w wielu wspomnieniach i pamiętnikach. Wreszcie obraz GG
utrwalony zostały przez filmy, których
akcja rozgrywa się najczęściej w Warszawie. Oczywiście stolica miała swoją
odrębność f heroiczne karty,. jak powstaWarnie w getcie, czy też Powstanie
szawskie, ale trzeba pamiętać. że zamieszz
kiwało w niej 1390 tys ludzi (dane
1941 r.), podczas gdy cała reszta przebywała w różnych regionach okupowanel(o kraju. Czy wiedza o tej całej reszcie. o icll martyrologii I zbrojnym oporze ·jest należycie odzwierciedlona w opra~
cowaniach historycznych ..
Nawet historycy koncentrujący się wyłacznie na GG popadaj11 często w przew
jak to złośliwie napisano
sadę i krakowskim „Życiu Literackim" - utoż
się
s<1miaja okupac'ję z tym co działo
w Wars7.awle. Nie pozostaje to. oczywiś
cucie. bez wpływu na wyobrażenia
dzoziemców,
W
Dla Ilustracji kilka przykładów.
Wa rszawie, Krakowie i innych miastach
GG WV<'hodziły tzw gadzinówki. ti. gajęzyku
zety rodzlenne i czasnplsma w
polskim. a sam •\ezvk polski widniał na
ouhliczmlejscarh
w
ł.ahlira<'h
I
szyldach
nych . [n11czej zgoła rzecz się mlala na
f,odzl
terenach zaanPktowanych - w
Katowicach
Poznaniu, Bydgoszczy czy
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Tu język polski wyrugowano całkowicie
i ledwo tolerowano w miejscach publiczunych. W GG zlikwidowano wyższe
czelnie i azkoln!ctwo średnie, ale zezwo·
lono na nauczanie w azkołach podstawowych i zawodowych, z ograniczonym programem. Na włączonych do Rzeszy terenach zamknięto także szkoły podstawowe. Wreszcie w GG zezwalano Polakom
zakład6w
na prowadzenie niewielkich
innych.
przemysłowych, budowlanych i
podczas gdy w Wartheland, na Górnym
Sląsku i Pomorzu wszelka polska dziazakazana.
została
łalność gospodarcza
Można by tu jeszcze wspomnieć o poli·
ej! granatowej w GG, o zachowaniu w
I
zarządach miast (także w Warszawie)
gmin polskich urzędników, o względnfe
swobodnym działaniu Kościoła i wielu
innych odrębnościach.

Rzecz jasna·, te atosunkowo lep1ze warunki egzyltencji Polaków w GG lilie były aktem wielkoduszności hitlerowskich
podyktowaną
okupantów, lecz polityką
doraźnie. W perspektywie zwycięskiej dla
III Rzeszy wojny Generalne Gubernatorstwo miało stać się terenem germanizacji, podobnie jak reszta &iem polskich.

• • •
Po :i:akońcteniu kampanii wrzrinfowej
rozważano w Berlinie przez kilka tygodni
Wehrjak podzielić .okupowany przez

macht obszar Polski. Część postanowił Hitler włączyć bezpośrednio do Rzeszy, nie
zważając na normy prawa międzynarodo
będzie
wego. Dla łodzian interesujący
do
takt, że decyzję o włączeniu Łodzi
Rzeczy podjął osobiście Hitler dopiero ł
listopada 1939 r. i - jak pisze prof. Czesław Madajczyk („Polityka III Rzeszy w
okupowanej Polsce" t. I) - „nie bez nacisku Niemców łódzkich, którzy zabiegali o to już podczas I wojny światowej".
Wraz z Łodzią zaanektowano większość
województwa łódzkiego.
Łącznie bezpośrednio do Niemiec wc!e·

Wilk Jako Hanna Glawari.
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lono województwa: pomorskie, poznaillkle, górnośląskie, wspomnianą już wiljk·
sza część łódzkiego, zachodnią część krakowskiego, północną część Mazowsza, po·
wiaty suwalski i augustowski, zachodnią
część woj. kieleckiego z Zagłębiem Dąbrow
skim. Ponadto wcielono do Rzeszy Wolne Miasto Gdańsk, a Słowacji „wspania·
łomyślnie" odstąpiono kilkadziesij\t cmln
polskich w Tatrach.
Na obszarze tym Uczj\cym 81,074 km
obszaru
kw„ a więc mniej więcej 1/4
zamieszkiwało przed
państwa polskiego
wojną ponad 10,1 mln obywateli polskich,
w tym 8,9 mln Polaków, 600 tys. żydów
i 600 tys. Niemców.
uchowały
nie
Władze hitlerowskie
przedwojennego podziału administracyj.
nego. I tak z województwa poznańskiego
oraz kilku powiatów województw ł6dz -

kieco, pomorakiego I warszaw1kleco po Nltał tzw. Kraj Warty (Wartheland), podzielony na trzy rejencje: inowrocław1ką
łódzką) I
kaliską (od kwietnia 1940 r. poznańsk4. '
Północne

Mazowaze oru powiały IU·
walskl i augustowski przyłączono do okręgu Prus Wschodnich (Ostpreunen), a
Gdańsk i Pomorze weszły w skład nowo utworzonego okręgu Gdańsk - Prusy
Zachodnie (Danzig - Westpreussen). Natomiast do okręgu Sląsk (Shlesien) włą
czono Górny Sląsk, Zagłębie Dąbrowskie
i zachodnią część województwa krakowskiego. Nowymi zatem jednostkami administracyjnymi i to na ziemiach etnicznie polskich, były Wartheland I Danzlng
- Westpreussen.
Generalna Gubernia proklamowana zoa
stała na reazcle ziem okupowanych,
jej wschodnią granicą na Bugu I 8anie
w
była linia demarkacyjna określona
układzie niemiecko-radzieckim z 28 wrześ
nia 1939 r. GG miała obszar ok. 95 tys.
~ kw„ a od pierwszego sierpnia 1941 r.
po napaści na ZSRR i przyłączeniu dawnych województw: lwowskiego, tarnopolskieeo I atanisławowskiego, 142 tys. km
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ludnością 16-milionową, przewafająco pol1ką 1 ze znacznymi skupiskami
to
ludności ukraińskiej. Niemcy mieli
później wykorzystać do siania waści na-

kw. 1

rodowościowych.
Znajomość tego
działu jest o tyle

administracyjnego poistotna, że polityka okupanta w GG - przy. zachowaniu celu
ostatecznego, tj. zniemczenia wszystkfch
dem polskich - różniła się od polityki
na obszarach przyłączonych do Rzeszy.
Ale i na tych obszarach, poszczególni namiestnicy prowadzili zróżnicowan, politykę wobec ludności polskiej.
I tak np. namiestnicy okręgu Gdańsk
- Pru1y Zachodnie - Forster i okręgu
r.)
G6rny Sląsk (powstał w 1941
statystyce
Bracht współzawodniczyli w
Odniemczyzny.
ludzi pozyskanych dla...
na
bywało się to poprzez wpisywanie
niemiecką listę narodowościową (Volkslista), o czym ju~ w tym miejscu wspomniałem („DL", 10 lutego 1984), stosując
przy tym różnego rodzaju presję i represje. Inaczej namiestnik „Kraju Warty" - Greiser. Ten stosował surowe krysw.:iich
teria dbając o czystość rasową
volksdeutschów.
warunki egzystencji ludności polskie'
na ziemiach zaanektowanych, jako przeznaczonych do zniemczenia w pierwszej
kolejności, były szczególnie trudne. Jak
się nacuje wysiedlono z tych ziem
860 tys. osób, z tego
itłównie do GG 630 ty1. z Wielkopolski I woj. łódzkiego,
Tutaj • miały miejsce pierwsze egzekucje
głównie inteligencji polskiej. Do historii
weszły na Pomorzu: las Szpęgowski i las
pod Piasecznicą, gdzie odbyły 1ię masowe rozstrzelania nauczycieli, księży, 1J·
rzędników, harcerzy i ludzi zasłużonych
dla polskości.
Wspomniany na wstępie dr J. Musioł
przypomina, że:
Trzeciej
„(... ) jeszcze przed napaścią
Rzeszy została wydana w Berlinie jedyna w swoim rodzaju księga zagłady Sonderfahndugbuch Polen - z nazwiskami tysięcy Polaków, która 1 wrześ
nia stała się dla nich wyrokiem
śmierci (... ) na tym zbiorowym liście goń
czym najwięcej bylo Polaków.
Powie ktoś, że to co piszę, jest pewnego
rodzaju licytacją martyrologiczną - kto
Chodzi tylko o
więcej ucierpiał. Nie! pełniejszy obraz lat 1939-1945 na ziemiach
polskich.

Ujawniony nied4wno doku·
ment brytyjski, którego kopię
"Deutsche&
u1yskał tygodnik
Allremeines Sonntarsblatt" w
Niemieckim Instytucie Historycznym w Londynie, wskazuje
kanJednoznacznie, że były
Adenauer
clerz NRF Konrad
wolinterweniował przeciwko
nym wyborom w całych Niemc:i:ech. Tygodnik hamburski cytuje treść dokumentu, z którego wynika, że pierwszy kanclerz NRF wystl\Pił z drasty·
cznym demarche dla ukrócenia
brytyjtendencji w rządzie
skim, który zdecydowany był
pozytywnie zareagować na radziecki\ ofertę wolnych wyborów w całych Niemczech.
Adenauer polecił ambasadorowi zachodnioniemieckiemu w
Londynie przekazanie aekreła·
rzowl stanu w Foreign Office
iclile poufnej wiadomości. Notatka 1porząt!zona przez sekre·
zakwalifikowana
tarza stanu,
16
Jako „top 1ecret" z dał11
m.ln.:
grudnia 1955 r„ głosi
„Dr Adenauer nie ma zaufania
do narodu niemieckiego. Nęka
go obawa, te kiedy w końcu
zejdzie ze sceny, przyszły rząd
niemiecki mógłby szuka6 po·
rozumienia z Rosjanami, i to
kosztem niemieckim. Ko'18ek·
(Ade·
wentnle więc jest on
integracja
nauer) zdania, :ie
Niemiec zachodnich z Zachodem ma wa:taiejsze znaczenie
nit zjednoczenie Niemiec".
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wyniki
przez
prowadzonej
a.merykańskich
ekspertów w
w
jednostkach stacjonujqeych
RFN oraz w niektórych o~rod
kach wojskowuch w Ameryce.
Ze aprawozdanła tego wynika,
magazyny
amerykańskie
że
wojskowe sq bez przerwy O·
kradane. Np. w Fort Bragg w
p6!necnej Karolinie w listopa·
dzie 1984 r. ukradziono 3 mln
pocisków do broni ręcznej, a
w bazie w Norfolk zloto dentystyczne wartoki 73 mln do·
ustali~
larów. Nłe udalo się
dokladnej wartolci materiałów
ukradzion.ych w RFN, ale nłe
aq to sumy małe.
inspekejł
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W Watykanie sapowledzlano,
13 kwietnia,
te w niedzielę,
paplet .Jan Paweł U złoży hl·
11toryoznl\ wizytę w synagodze
11tareJ rzymskiej gminy żydow·
sklej. Będzie to pierwsza w hl·
storil wizyta najwytszego dostojnika Kościoła katotlckłero
w Jwiątynl tydowsklej. Zapowiedź ta wywołała szczerólne
poruszenie w środowiskach tydowskich we Włoszech I lz·
raelu. PrzewodnlcZl\Ca związku
włoskich rmin żydowskich, 'l'uta
llia Zevl, powiedziała, że
wizyta „może byó początkiem
nowej ery w stosunkach mię
dzy chrześcijanami a Zydaml".
Wyraziła nadzieję, :ie krok ten
może utorować drogę do uzna·
nia państwa Izrael przez Watykan. W izraelskim Minister·
stwie Spraw Zai:-ranicznych papieski zamiar odwiedzenia synagogi określono jako „akt po·
ruszający I historyczny".
„Konfucjuu to wielki
ciel, nauczyciel i mąż stanu,
to jedna. z wybitnych postaci
nie tylko w historii Chin, ale
ł całej •wtatowej kultury
pisze chiński dziennik ••Guanosoba
gming Ribtio". Chociaż
na
Konfucju~za spotykała się
przestrzeni wieków z diametralnie rMnymi ocenami, niebyla · gloryfikowana,
rzadko
bądź surowo krytykowana, jest
że
faktem niezap;-zeczalnym,
dwa
myśl Konfucjusza przez
wielki
wywierała
tysiąclecia
wplyw na kształtowanie się ofeudalnych
w
bowiązującego
Chinach stylu życia i sposobu
determinomyślenia, znacznie
wala rozwój klasyczne; ku1.tuprzyczyn
r11 chińskiej. Wiele
zlożylo się na to, że po powstaniu ChRL nie podejmowano
badań
w należytym stopniu
nad doktrynq ł postacią Konfucjusza, o~env byly często zbyt
rozbicie
emocjonalne. Dopiero
„bandy czworga" pozwol!lo fla
reali·
wypracowanie nowego,
stycznego i opartego na historycznych faktarh podejścia.
!!!zer rabinetu Białego Domu,
Donald Regan, oświadczył, źe
zamieStany Zjednoczone nie
rzają „na razie" destabili:r.ować
reżimu chilijskiego gen. Augusto Pinocheta. Oświadczenie to
złożone zostało wkrótce po U·
przez
chwaleniu w Genewie
Komisję Pr;rnr Człowieka ONZ
rezolucji potępiającej łamanie
władze
praw człowieka prze:i:
Chile.
Rząd

Sudanu wydal kategorycZ111J zakaz noszenia jakiejkolwiek broni palnej w czasie
powkwietniowych wyborów
szechnych w całym kraju. W
kilim podzin później sprecyzowano. iż zakaz dot11czu także
„wszelkiego Tpdza)tt fltży. sztyletów, dzid i jakichkolwiek narzędzi mogących
obrażenia cieleS'lloe".

powodowa~

W wuniku wyborów powalane zostanie !towe ZgTomadzen!e Narodowe. Będą to pierwsze wybory w tym kTaju. od
ezasu obalenia prezydenta Nimejriego w kwietniu ub. Toku.

DZIENNIK ŁODZKI nr 88 .(11975) I

APEL PRElYDENTA .tODZI
opniejący

śnieg obnażył brudy I śmieci zalegające podwórza
posesji, ulice, zieleńce i skwery miast, podmiejskie lasy. Komunalne służby tmzi i miast woje~6dztwa przystąpiły do porZł,dko
wania • !h1pr11wy uszkodzonych przez zimę ciagów arterii ko-

mu kacyjnych

i przelotowych ulic miejskich. Wiosennej kosmetyce
podlegaja ulicme drzewa, oczyszczane sa skwerv I zieleńce.

Kierownictwo Urzędu Miasta czyni wszystko, by zdyscyplinować
działania służb miejskich i administracji państwowej stopnia podstawowego. by doprowadziC; do
nań obowiazków.

pełnego wywiązywania się

z

Zwracam się do mieszkańców t.odzi, do mieszkańców miast i wsi
województwa łódzkiego· orzestrzegajmy podstawowych zasad higieny zbiorowego bytowanie. ule utrudniajmy dozorcom służbom miejskim wywlą.zywania się z Ich podstawowych obow.iazków Dbajmy
o czystość naszych klatek schodowych, podwórek, chodników
Zwracam irię ·do umorzadów mleszka6ców. do rad mieszkańców
spółdzielni mieszkaniowych' organizujmy wiosenne porządki, w których społecznie uczestniczyć będą. lokatorzy posesji Niewielki to
trud, a pożytek i:>rzecież znaczny.

~esja RN

„Kangur" w ~tu wersjach
M·1n1g1· ełda jeszcze w marcu

PREZYDENT MIASTA LODZI

t
Starzejemy się. Co piąty miesz- tak.te skierowania na wczasy lekaniec województwa łódzkiego prze- cznicze, do sanatoriów, na ulgowe
kroczył już 60 rok tycia. Przewiwczasy wypoczynkowe.
duje się,
te ten 2Ą-procentowy
Miniona niedziela była obchodzowskaźnik będzie si~ ~eszcze powię
na jako Swiatowy Dzień Inwalikszał. Z liczbv teł około 15 tys.
osób nie opu57.cza miesikań, w d6w. Z tej okazji wczoraj odby·
uroczystość.
tym ok. 5 tys. to osoby przykute ta się sympatyczna
do łóżek.
Ze świadczeń pomocy podczas której aktywiści zwiazku :
Włatlyo;faw l{acperek i Regina. Go·
społecznej korzysta ok. 50 tys. luotrzymali Medal 40-lecia PL.
dzi starych i niepełnosprawnych si
(Z. Ch.)
Mniej więcej drugie tyle powinno
z
niej korzystać. lecz z wielu
względów (w t.ym również z powodu braku rozeznania faktycznej
sytuacji) pomoc ta do nich nie do.ciera.
Brak kultury seksualnej,

to choroby weneryczne
i ich następ11twa.

Obok PCK I PKPS organizacją,
któ1·a stara si41 reprezentować In·
teresy; ale I pomagać emerytom i
inwalidom. jest Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
zrzeszający około 1,4 mln osób. W
działalności
opiekuńczej
ważne miejsce zajmuja

NOCNl' Zt.ODZIEJ
Ekspedientki, kt6re przybyły rano 12 grudnia zeszłego roku do
pracy w SpÓldzielczym Domu Towarowym w Pabianicach, przeży
ły nieoczekiwane
zdarzenie.
Na
zapleczu stoiska z obuwiem zauważyły

W najbliżsut niedziele (23 bm.)
"Zarzad Oddziału t.ód'Zkiego PTTK
oqi:anizuje dwie wycieczki oiesze
z.a miasto. Oto proponowane !.rasy
dla piechurów· O Kolumna - Barvcz - Ldzań MOl:(ilno II Róź.a Lasy Chechła - Dobroń
(górki) Dobroń PKP <20 km).
Zbió~ka: Oworz~ Kaliski. godz. 8.
odiazd oocial?U - ~odz. 8.28.
O
Wisk itno - Bronisin - Grodzisko
Ka!iszkt Rzp;ów (12 knh
Zbiórka : krańcówka ·autobusu orzy
ul. Feliń5kiei::o. godi:.. 9.
(j. kr.)

8

kryjącego

się

Łodzi

1
'1·

::::~~~~ej? ~e':~st:ac:me~';t:::-ych~

I

e

złodziej

związku

bezzwrot·
ne pożyczki, organizacja akcji letniej pod hasłem .,Kto zaprosi emeryta". Tylko w roku ubiegłym
w woj. łódzkim związek zorganiiował ponad 2 .tys. różnvch imprez <Ha ponad 82 tys. _osób. · Wśród
pon:id 54 tys. swolch członków, Za·
rząd Wojewódzki PZE'Ril rozdziela

m.

~

Harcerskie
manewry

PIFTRZVK.

inwalidzi

renciści,

ścia
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Zwracam się do dyrektorów I rad pracowniczych zakładów pMcy·
uporzadku.jmv przylegle chodniki i ulice. uporządkujmy i oczyśćm~·
przydzielone zakładom teren'\' Zadbajmy o czystość tł'renu włllsnego
Zadbania i oczyszczenia ze śmieci wymagaja park'i miejskie i las~-'
komu.nalne. Zwraćam się z apelem do wychowawców i młodzieży
szkolnej: poi!iwię&ny swój wolny czas na rzecz spo1ecznie użyteczna.
zadbajmy o uporzadkowanie zieleni miejskiej
.Testem przekonan:v ' ze iak zwvkle łodzianie i mieszkańcy woje' wództwa uczynią wszystko, by do konca marca podsta.wowf', w!osei;:
ne porzadki zakończył- w kwietniu natomiast poprawiać, doskonahc
kosmetyki! naszego otoczenia. by godnie powita~ l Maja

Emeryci,

Wczoraj w klubie przy Kombi- dwócb delegatńw os konferencjt
nacie Maszyn Włókienniczych „Wi- Łódzką. Zosta]J nim• R'szard Bro·
fama-Polmateir'
zebrało
się
96 dowlcz I Stanisław Kllmczall.. Wyrównie:i' 11 delegatóiv na
(spośród 108) deleeatów reprezen- brano
konferencję dzielnicową.
tujących blisko 600-osobową orga·
A. o.
nizację partyjna tego przedsiębior·
'!twa. podczas 7.akładowe1 konfe·
rencji oartvinej Wybierali oni dt:
legatów ns dzielnicową i łódzka
~onff'reMje partyjna 11ra.z dysku·
towall n aktualnych pro':ll'mach
~11ołeezno-~o~podarczych.
"zcze1tól·
nie o Programie Partii na X Zjazd.
W Urzędzie Stanu Cywilnego w
Strykowie odbyła sie uroczystość
Po wyborze komisji skrutat'yjnej. dekoracji medalami za długoletnie
man'datowej. uchwał I wniosków pożycie małżeńskie Heleny i Antooraz pr:r.edstawienłu referatu Fgw- r?iego Jędrzejczaków. Marianny I
Antoniego Perzów oraz Anny i Jakutywy KZ PZPR rozpoczęła się na Piechockich.
wielowątkowa dvskusja
Mówiono
(tk)
m.in. o postulatach ·1 refleksjach
__
""""
.
.
...
'!:g!aszanych podczas rozmów
we
Zmęczeni I wyglodzenl w czasie przedświątecznych zakupów, mo.
wszystkich 13 POP tego zakładu
ł:emy posilić się klrłbaską lub rybą na ciepło w którejś z p!arowek
o
potrzeblf'
uczynienia
programu
„małej gastronomii.".
partii bardziej cw:yłelnym dla In
Fot.o A. \VACH
dzi prac! i bardziej k11nlr.retnyw
--~---------------o.1 w eelach. Jeden z dyskutantów
XV sE:sja Rady Narodowej Miamocno akcentował ucrokość horyzontu ezasowego programu. zderza- '\ta t..ocizi poświęcona będzie g~6w
nie sprawom kultury. Przedstawio.i jąo il\ z 11ezeklwaniaml •rpołeczeń" na
zostanie informacja o realiza~twa. którl' liczy na "zybką i wicji uchwały RN
t 27 kwietnia
<loczną poprawę warunków tycia
1981 r. w sprnwie programu rozwoju i U'Powszechniania kultury na
lata 1981-11.5 oraz o aktualnej sy•nołPcznym odbiorze tej waloryza
cji, o pracy lRCh I potrzebie ak htacji w kulturze.
Wkrótce. bO i~szcze w tym mie- ' dnie prezentuią się modne wio · Lvwnego udziału w niej specjali·
Obrady odbędą się 24 bm. o godz.
slącu łódzki ,Kan~ur" zorganizuje senne torbv 1 lnu także oulobio 1 •tów. o komliłlikac.ii miejskie.i. go·
minigielde swoich wyrobów kalet· ne skórą Udanv ie.st model torby ~podarce ~uroweami . cenach, poli !l w sąli radv (ul. Piotrkowska 104).
niczvch. którl' tostana ia;Jropcno- 7.aopatrrnnej w raczki wvkonane t:vcP. przyznawania odznaczeń pań·
wane naszym bandlowcom. „nzien- 1 linki żeglarskie! 7.e specjalnym ·twowych. politvce 1tospodarc2cj i
nik" odwiedził wvtwórnie i Obej· cod.kładem
trzymającym się ra· !ll'Obłl'mach wewnątrzza.kładowye!J
rzal wzorv orzfgotowa_ne- .na ti;n mienia.
'l'ie ?:ebrakło w tych głosi11:·b kry,
rok. Godne odn~to~ania 1est. ze
tyki, ale krytyki budującej I zbiedo produ.kcil we1dz1e 100 nowvch
Zamiast tradycyjnych
walizek rającej brawa sali.
w't.orów toreb, worków.
walizek prooonuje sie nra.kt:v=e kuferk :
·
itp. Wymienione :rostaną niemal _ pakowne t lekkie, zaopatrzone
Podczas
konferencji
wybrano
wszvstkle modele.
w pasy ubezpieczające zapięcia. Dla - - - - - - - - - - - - - - Związek
Harcerstwa PolJlkiego
.. Kangur" nastawia sle w tym panów przeznacT.one sa torhv ood·
or.l'V wsoołpracv Mini sterstwa Obroku gł6wnie na orodukc.!~ roL- różne składane: mała saszft!rn co
ronv Na·rodowel I Ministerstwa
maitvch toreb - od podrę<' :iyrh ro7łoi'.eniu stajp ~ie oakowr>a 1'' '1~
Oświaty i Wychowania organizuje
na zakupy, poprzez podróżne, do Dla •t~d~ntów l rnlo<lzieżv 1:.~1(1ce'.
w tvm roku dziesiąte już manesportowych które wvkonane zost~· się przeznaczone są .,raportówki",
11:rv ·techniczno -.obronne. służące
ną ze skaju. s także z rói:nvch wykonane
m. in. z lnu.
oatr1otvczno-obronnemu wychowa·
tkanin. orzede wszvstkim nieorzeniu młodzieży.
makalnvch i bardzo lekkich
Są
W
tym roku .. Kangur" zwiększa
one wvkańczane - zt- wzglę<lów znacznie eksport swoich arty-kulów
Abv ~łat\vl~ orz~św!l!tf!-:-zne za·
W sobote. 22 marca, w Zgleorzu
oraktvcznvch i estetvc.z nvch
- głównie toreb - do Związku kww lńc'zki dom toiA-arowv Unl·
!kóra lub lei imitacją . Bardzo la· Radzie-=kiego Zakłada się . 7.e war- wersal„ otwlf'ra swoi„ nodwoie w odbedzie sie gra terenowa l wielobój sprawnośclo~v dla harcerzy
tość eksoortu osiaimie 94 mln zł
ni!'dziele 23 marca v.• i?Odz 9- i uczniów z tego miasta.
Będą
Prod1:kC'ja na łódzki rynek sprze- 1~.:lO . Ofe-rta towarowa tei znanej atrakcyjne orzeszkodv na trasie.
dawana iesf nie tylko we wlasnvm 'l1AC'ńwki handlowei wvnos; ok ~trzE>lanie t. kbks
nie zabraknie
s!tlepie fabrvcznvm orzy ul Za - ~on mln rl Olwairie t!omu towa· te? tradvt'vjne1 gr()('hówki z żoł
rho<ln:ei ale od niedawna takżP rowe~o w niedziele jP>t specjalna nle"5klego kot.la Imoreze ori::an izuv olarówce natronackiei orzy ul gl•r1R załoir „U„fwprs lu" w ra· ie KomPnda Hufra w Zi! ij'rzU przy
Jutro (22 marca) wszystk:e ola
Wojska
Polskiego
prowadzonej
czvnu
orzE'd X z;azdem wvdatnei
ciomocv
W<1jskowego
cówki handlowe <łącznie ze ~kle przez WSS .,Społem" t.6dź-Bałuty mach
PZPR.
Kręgu Instruktor6w ZHP z t.odŁi.
oami mlesno we1lin'arskimil or~•
cala ~ieć zakładów usłu1?owvrh
kas
W.M.
(Jm)
pracować będą jak w każdy ro·
boczy dzień tygodnia.
11111111u1u1111nfln1111aunu.u•> ••nun111111unan11111u111n1unuu 1111u11111nn11111u1u111nuuJnt1 1H•••••·
li
WAt.Nr TEl.EFONV
bama" po! od lat li godz. 17.30.
\'f. M.
a~
:
: Poi;otOW!e MO
m
MAŁE STUDYJNE DKl"
:: Strat Pot~rna
991
god%. 11 seans zamknięty
:
99~
Pogoiuwte Ratunkowe
DKM
„Gremlinsy
rozrabia.ją" r,:•
: Informacja słutbv zdrow ~ .
USA od lat 12 god%. 17, 19
~l~tt
OKA - „Glinian
•
Bev„rly E:
: lnlormacJa teltofoolczn•
•U
Hills" USA od ll!lt 18 godz 8 30,
:
Informacja kolejowa
S5·5~·SS
ll.
13.30,
18
18
30
ze rano uda mu się to powynosić. ... lnlorm"-<"Ja PKS
GDYNIA - Klńo non at1>p
od ::
Nie udało Bi~.
:
Dw
C'l'ntralny
32-6S·H
l'(odz 10-'-22 .,Blues Brothers" - :.
55.ł8 96
„ Dw Północny
USA od lat 15
: Pogqtow1„ ('iPplowoicz"
32·S3·U
UKRADŁ-APARATURĘ
KALKA
- „Błękitny Grom"
:
Pos:-otowt~ energetvczn~
GEODEZYJNA
USA
od
lat
15
godz.
tli.
17
•
t.6dż Północ
31-34·31
Mt.ODA GWARDIA •. lnd1an~ :
:
ł.6dt Południe
33·34·?1
Jone5" USA od lat 15 godz JO. :
50-letnł Tadeusz J. dwa lata te- :
Poęotowte riazowe
12.15
14.30,
17
19
30
mu opuścił zakład karny: 16 grud33·95-15. 35-53·59 99!
MUZA - „Czy lee\ z nami pl. :
nia 1985 r. włamał się do paka- „ Pogotowie dtwlcowP
lot?" USA od lat 12 godz. t~.15, ::
7ł-ł0·41, 14-11-68
mery na budowie szk<?Jy w Łodzi : rELEFON ZAUFANIA
18.15
33-n·!l
i zabrał stamtąd pomiarową apa· : Mł.ODZIEZOWY TEl,EfON
1 MAJ A „Rycer~yk
Czerwo- „
ZAnego
Serduszka" poi.
raturę geodezyjną wartości prze- :
godz.
UFANIA - 13-50-91 CX}'llDl' W
l\ITAS'IA ZGlERZA CDąbroWS'kle·
16.15.
„Greystoke·
legenda
Tar.
god>..
13-11
go
21)
godz. 14-18
szło 300
tys. zł.
„
-zana władcy maln" ang. od !et
MIASTA PABIA!\:1{ (pl Obroń·
Obydwaj sprawcy kradzieży od· „ TELEFON ZAUFANlA dla kobiet
12
godz.
ta
z cl:\ta problemowa
57·40-33
ców Stalingradu 1) gc~d:z. 1'1-18
„
powiadać będą przed Sądem WojePOKOJ - „Indiana Jr.oes" USA
godz. 12-22
„
wódzkim, dokąd zostały skierowa- „
od lat 15 godz. 15 45. i9
•
•
ne akty oskarżenia.
ROMA - .,Komando!<! it Navaro. „
:
TEATRY
ZOO
czynne w godz.
1-15.30
ny - ang. Od lal 15 - · god:>.. „
(zt)
(kasa do godz 14.30)
10, !UO. lT
WIELKI - godz, 19 „Mąt
ZllPALMIARNIA czynna w
godz.· STOKI
- ..Muppety
.Jadą
do
wiedzon;y••. „Dyrektor teatru"
10-18 (oprócz poruedz1ałk6w)
Hollywood" ang godz 16 . •,iii ...
NOWY .- godz. 19.15 , Zmierzch"
ło~ć
Swanna"
fr
od
lat
18,
„„„„ MAŁA SALA - godz. 19 30 KINA
~odz. 18
„Bałkański
wpieg"
- .Och Karol" nol.
ed : ·
„ JARACZA - godz. 19 „Wyjśc"
BAł.TYJt „Karateey z Kamo-· SWJT
lat a godz 15 17 19
::
CYTRYNA - ·godz. li „U.s ~nu żółtej Rzeki" chiński
od
TATRY - „Pechowiec" rr od lat :
lat 15 godz. IO 12. tł . 16 i8;
=„ pl rant''
1% - godz. 15. 17, 19
Seans
nocny
filmu
przc.dp~emtero
POWSZECHNY
codz
19-15
„„
ENERGETYK
- ..Sam p~rOd :
wego z ezytaną list" dialogową
„Miłość czyli tycie .•. "
•Wo!Ch" DOI od lat 15.
godz.
„Ml~trzynl
Wu-oanir• (~hlń~k!)
: MUZYCZNY - godz. 18.ZO
io,
12
godz 20.30
Dwudniowa us.fa pn. „lndle :
„Kompot". (Teatr Muzycmy z
REKORD
„E.
T
"
USA
godz.
- kraj, ludzie". W programie fil- :
Gdyni)
uus. 18.30
IWANOWO - „Karatecy z KaARLEKIN - J;!Odz. 17.30 - „car
my, muzyka orientalna, spotkanie
ntonu żółtej Rzeki"
chiński
Maksym!lian•·
z grupą „Tantra Yoga" i studen· _
APTEKI
„
od lat 15 godi:. 15.31!,
17.30,
·- godz. 111 „Krakowiatarni z Indii. Impreza odbędzie się :=„ PINOKIO
:
19.30
cy I Górale"
Mtc:klewleza 00 N!ctarnians U.
w DOK-Polesie (al. I Maja 87).
•: FILHARMONIA (NarutO'Wlcza iO)
Oąbrowi;klego
ó9
Lutnmlerske
pnZEDWIOSNIE - ,,Wkrótce na.
Początek dziś o godz. 17.
godz. 19 Koncert symfoni~145, Olimpijska ':a PlotrkoW!<ka „
„
ny, Dyrygent - Andrzej Mar.
dejdą bracia" - pol od lat 15
87
•„„ kowskl solista Alan Marks godz. IO. 12.15, 14.30 1'7. 19.30
Pabianice - Arma Cze~won„1
Giełda różności (ksb,i:ki, pły·
rorteplan iUSA). w programie
POLESIE - „Podróte Pana KlekT !~on~tentynów
.• Sadowe to
ty, łaśmy magnetofonowe Itp.) - :
F. Liszt _
Mazepa. E. Grieg
sa" cz T „Wy~łannlcv Bajdo.
Głowno
- t.<>wtek" S.,
22 bm. w godz. 10-14 w DDK· :
Koncert fortepianowy a..moll,
cji" poi. b.o. godz. IS. 17; „Mi.
Alek„andr6w
K~cluM~kl
'
„
:
P. Czajkowski _ IV Symfonie
łoM Mmaragd I krokodyl" -Sródmieście (ul. M. Buczka 17/19).
'Zg1er2 - SlkOT'llkle~o 16.
Da· :„
t
11
USA od lat 15 godz 19
Sobotni sp8$ler. po mieście - •
brow~kle11:0 16
„
-mo ·
Wł,OKNIARZ - .N1enczf'k:!wan'8
spotkanie jutro o godz. 12 przed „
Ozorków - Armil Czerwonej 17 ::
zmiana miejsc" USA od
lat
„
Centralnym Muzeum Wl6klennic- C
MUZEA
15 ~odz 10. 12 15 14 SO :~ 19 30
DTŻUJlT SZPITALI
twa (Piotrkowska 282).
WOLNOSC - „Czułe słówka" : DISTOlUI
RUCHU
l!U~WOLU·
USA od lat 1$ godz. 9.30. Seana
Chirurgia urazowa
S&pitlll „
CYJNEGO (ul.
Gdańska
13)
zamknięty godz. 12 . „sezon
Im. Kopernika IPab!anlcka 52)
Spotkanle • dyrektorem ar- •
godz. 11-1'1
na batanty" pol. Od lat l5
Neurochirurgia Szo1tal tm „
tystycznym Teatru Wlelldego, Ta• :
ODDZlAl.
RADOGOSZCZ
(ul.
godz. 14.30. 1'1. 19 .:;o
Kopernlka (Pablanlclta 62)
deuszem Kozłowskim.
24 bm. o
:
Zgierska 147) godz. 9-11
WISŁA · - Seans zamltn!.;tv
Okulistyka
Szpital
Im. Sklo. „
godz. 18 w Klubie Nauczyciela (ul. „ ARCHEOLOGICZNE I
„
ETNO!Codt"'· 10.od„Carmen" fr .• wł
od
d.oW!!kiej-Cm'\e (Zglerz.
Parzt1a l2 g z. 13. 11. 19
Piotrkowska 137) •
:
GRA.,-ICZNE (pl. Wolności 14)
czewska 351
Wiecz6r autorski Andrzeja Ar· =„
g-Odz. 11-18
z•CHĘTA
Pod~•
1"
Chirurgia
dzlecl.;ca - Szpital
EWOLUCYINEJ
UŁ
-~
- ··
"'~e
ana
tm, B!ernat'kle!(o 1Pab!s:t!ce. Ka. :
czewskiego 24 bm ,o godz. 17 : BlOLOGll
(park
S!enkleWicza)
godz.
10-18
Kleksa"
cz.
11
.•
Wvspa
Wyrolewo;Ka
63)
„
w DDK-G6rna (ul. Siedlecka 1). :: HlSTORll MIASTA LODZI
9.3o.
(ul .
nalazeów" po! bo godz
t.:arynS(Olo!f.a d%le<'\ec• - !:l.i:tyTego samego dnia o godz. 19 pre·
•„
O;(rodowa 1s1 ~odt 11 ·-Hl
lt.30, 13 30 - ·15 30 .Kr6! Stefan"
tut Pediatrii rsporna 3~ /501
lekcja Anny Stelmaszczyk
nt. : SPORTU I TURYSTYKI
(ul.
Wę~ od lat ..I!!. godz 17 lJI. :9 .30
Chirurgia
uc>ękowo.tw:;;::zov•:a „
.,Rola baśni, mitów i symboli w ,.,
Worcella 21) ll(OO'Z. 10-18
SWIATOWIT HOTELOWE - Szpital Im. Bllrlick!e~o <Kop- .„
Wf.0KIENN1CTWA <Piotrkowska
„Czule slóW'ka - USA od lat
cińskie"o 22)
wyrażaniu sameg"o siebie i perce- •
282) godz. 9-17
15 p:odz. 18
'Laryngologia
Szoltal lr.l
pcji świata".
: SZTUKI <Wieckowskiego 36)
STUDIO - „Zagadka
nteśmter.
Barlickiego (Kopc!l'!E1tlego 22)
KURSY: tańca towarzyskiego :
god:z:. 11-17
telnoścl" ang. od lat 18 godz.
Toksykologla
lnstvtut
Me-- :
·-- w DDK-Polesle (al. 1 Maja 87); • POJ,SKIEJ WOJSKOWEJ !'ILUŻ17 19
dvrvnv Pra<"y r'l"cresv 9)
języka komputerowego „Basic" BY ZDROWIA (Żellgowsktego T)
STYLOWY - .. Ognil<1y Amol" Wenerok>~a
Przychodnia
godz. 15-18
poi. od lat 111 godz. 15 30, „AlaOermatolo~zn11 <Za.-:atn9 44)
w DDK-Sródmieście (klub „Krezus" :
al. Kościuszki 47).

eda e s

nałożonych

Nie wszystko jednak są w stanie załatwić służby komunalne Wiele zależ)• od nas wszystkich Zgodnie z zasadą. że nie tam jest brudno gdzie się śmieci, ale tam jest brudno. gdzie się nie sprząta -zacznijmy wszyscy od siebie. od porządkowania naszego otoczenia,
środowiska w którym żyjemy

.JAROSł.AW

Budująca. krytyk~

mężczyznę.

Do zatrzymania niezwykłego klien·
ta doszło bez kłopotów.
Był to
Władysław J. 31-letni szlifierz,
nigdzie nie pracujący. Obmyślił sobie interesujący sposób na dokonanie kradzieży towarów z różnych
stoisk: pozostał na noc ukryty w
przymierzalni, a w odpowiednim
momencie zmienił miejsce na kry_jówkę rzadko odwiedzaną przez personel sklepu. W nocy buszował po
stoiskach. pakując sprzęt radiote·
chrł!czny. wyroby ze skóry. biżu
terię srebrną.
odzież, słodycze i
inne towary. Zebrało się tego za
422 tys, zł. Poutykał łup po róż
nych zakamarkach w przekonaniu,
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Wladysla.w Ja.naslk,, zam.
Kilińskiego
pr~ed moim

ul.

Która to

sobota~

W czunntek. 20 marca.,
w
s~lepie spożywczym pr:t.fl
ul.
Wie r zilowe1 7 kupiHśmv
„Ser
f.war()powu tłusty"
. wuprodukoWiinµ l'.rr~e7 Łódzką Sp6!dzie!n1ę M'lec.:11.rski; odd?fo.!
w
, 7 otvo~o!nej, na kt6rum w i dnie)e infoYmric;a h
f>T"Odul<r ten
p„zez 48 r.o·d~in naflri1e f·1 c do
•po?ucin l\'tt. 01)1lkowr111u
1est
też •tPm'.l'.lel 2 d'lta u„oriukcfi :
.•SO BOT A .. ?"
Ale o kt6rq
.abcitę chodzi , nie wiadomo. Mote o W'<>lką? ..

pTZ!J

;est

domem
wielka
dziura . Przed kilkoma.
mies1qcami wukopalu iq bTuga.du
„Łączności". ·i od tej f)OTfl straszu ona do dziś. Akurat przecltodzi tamtędy
duio
ludzi,
~qdyż obok ;est Wytwórnia Pilm6w Oświatowych i jakoś nikomu ta dziur11, nie pTzegzkadza... Może do czasu gdu zdll•
rzy się nieszczęśliwy wupadek?

W.M.

Było

sympatycmie ...

..•kłedy w czwartek rano

klea.utobusu linłi „K" (nr
u:otu 3321) crekal na przystanirlfch na sp6źnia!skkh . nie vopanial
w~ia.dająeych.
dzwonkiem . '.llO kHka 'razu otwiera.l
dnwi. ad11 ktoś nie zdqżyl jerow~a

• :cze wusiqU.
~riru<kamu c zęsto nlf moto„.
kie~ owców . Tym ra-

Dziura w ziemi
Od •cnesnej unosn1J ·wietfrirtl rtttm f)n:ez tP 1 ef on

210

nic zurh '
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p.

·em od11otowu;emy
tywnego
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RADA NADZO·RCZA
SPOŁDZIELNI PRACY „ELEKTROMET"
w ŁODZI, ul. TUWIMA 33
ogłasza konkurs no stohowisko.

kierownika og61nego spółdzielni
- prezesa Zarządu.

KONSTRUKC.JP; namiotu
foliowego, słomę prasowan11 - kupię . „Lublina" - sprzedam,
tel.
51-7ł-07.
7915-1!
OVERLOCK 3-nitkowy kuplę.
Tel.
55-72-44,
-112-03-20.
7890-g
STEBNÓWKI!;
"Singer"
(1tar11)
kup{ę,
32-07-25 wieczorem.
7697-&
KUPIĘ

MAK~

Tr - aprzedam. 33-09-95.
19556-g
SREBRNE pudle
rodowodowe
miniatury 1przfi4am. Tel. 55-31-85.
PUDELKI białe miniatury szczenięta, obr~czki,
łańcuszek aprzedam.
Leśmiana 5 m. 57 blok
303, oś. Dąbrowa po 16.
7829-g
NITKĘ
srebr!lll
sprzedam. Oferty
667334,
Biuro Ogłoszefl,
Warszawa, Poznańska 38.
1605 g

PORADNICTWO.
średnlctwo kupna

DO·

sprzedaży
mieszkań,
nf'eruchomości.
Mgr
Kuźmińskł
32-18-08

(11-17).

6213 g

zlewozmywak nieMŁODY, solldny podejrdzewny, 36-60-35.
mie pracę w sektorze
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni speł
7678-g
prywatnym (ewentualnie
t'halupnictwo). Oferniać następujące warunki:
OBUDOWĘ
do
zegara
ty 7809 Biuro Ogłoszeń,
stojącego kupię. Tel.
Piotrkowska 96.
43-40-46
7718-g
wykształcenie wyższe - ekonomiczne, techniczSZYCIE przyjmę
(chaTARCICĘ (sosna) na stone z branży metalowej luh średnie tl'chniczne,
łupnictwo) tel. 18-17-55.
larkę kupili· 57-35-53
7'791 g
staż pracy co najmniej 8 lat, w tym 4 lata na
lub 57-23-43.
'7760-g SPRZEDAM 1?.llp (1980)
stan bardzo dobry. Tel. UCZER do stolarni
SPRZEDAM
telewizor
stanowisku kierowniczym, przy wyksztakeniu
43-91-19.
19935
g
- potrzebny. Zm!en.na
czarno-biały
(24 .cale)
średnim 15 lat pracy, w tym 8 lat nn stanowiPOLONEZA
LS
nowego
17.
7819
g
używany. Szafera 9 m.
sprzedam.
Tel. STAŻYSTA do cukierni
38 po 16.
21075-g
sku kit'rowniczym,
52-28-&6.
7583 g
- potrzebny,
telefon
KOMPUTER
„Sharp"
prefnowany wiek do 45 lat,
57-52-13.
7807 g
„MOSKWICZA 407"
w
sprzedam 78-42-84,
w
całości
lub na , części PANIĄ do pomocy
zna .iomość zagadnień reformy gospodarczej oraz
21057-1
prowadze.niu domu zasprzedam. 48-93-07 po 17
RĘKAWICZARKĘ
„Ludpn7ądana znajomość zagadnień spółdzielczości
trudnię. Tel. 84-66-Z6.
7757 g
wig" z nożykiem i ail7952 g
pracy.
nikiem - sprzedam. O· „SYRENĘ 105 L" (1979),
MŁOJ'.>EGO
elektryka.
pilnie sprzedam.
Tel.
ferty
„7871"
Biuro
OWymagane dokumenty:
elektromo·n tera za74-59-33.
7842 g
głoszeń Piotrkowska 96.
trudni ę.
Oferty
7955
kwestionariusz osobowy,
„126p"
TELEWIZOR czarno-biały NOWF.GO
Biuro Ogloszeń. Piotrsprzedam. Odbiór
sprzedam. Olsztyń
własnoręcznie napisany życiorys l fotografia,
kowska !}5.
marzec..
Morawski,
ska 18 - 4.
7856-g
opinie z ostatnich 5 lat pracy,
PILNIE sprzedam biblioDzierżyńskiego 6 24 SZEWCA w Strykowie zatrudnię. &6-37~00.
teczkę, tapczan pół
po 17.
'7844 g
9 odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
7&54 g
kę, tapczanik,
biurko. „PEUGEOTA
304"
luh szkoły średniej.
Tel 43-68-80 po 21.
sprzedam. Tel. 52-68-40 ZATRUDNIĘ personel ·w
zakladz.ie gastronomiczzaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
7830-g
po 18.
7881 g
nym Oferty 20863 BiuPRASOWALNICĘ „KalinSILNIK „ Wołgi 21" z o•
oswiadczenie kandydata o niekaralności.
ro Ogłoszeń, Sienkiewika" - sprzedam. Dziersprzętem, cylindry nocza 3/5.
żyńskiego 6 40 blok
minalne
sprzedam,
SZWA CZKA rękawi
Oferty wraz z dokumentami należy składać pod ad214.
7823-g
tel. 43-81-47 po 18.
czarka potrzebna. OferSPRZEDAM
przyczepę
resem: Rada Nadzorcza Spółdzielni Pracy „Elektro773'8 g
ty
7708
Biuro
Ogło
(smażalnię)
z pełnym NADWOZIE „125p"
do
met" w Łodzi. ul. Tuwima 33 w zamkniętych koszeń. Piotrkowska
96
wyposażeniem.
Miszremontu sprzedam. PRODUCENTÓW
dziapertach z napisem „Konkurs" w terminie 14 dni od
czak, Klimkowlzna, ul.
Tel. 74-90-97.
7912 g
nlny
poszukuję
Łubinowa 4, Pabianice
KAROSERIĘ
używaną
:iaty ukazania się ogłoszenia w prasie. Zakończenie
51-86-59,
7681 g
7816-g
„Syreny
105"
sprzeBLACHARZY-dekarzv postępowania konkursowego przewiduje się do 15
TOKARKĘ „Hobby Mat"
dam. Tel. 86-08-68. po
zatrudnię.
Worceila
3
kwietnia 1986 r.
1754-k
- sprzedam,
telefon
17.
7886 g
m. 60.
7'731 g
43-53-75.
7921-g
SILNIK „Fiata 600", sz.a- OPIEKUNKA do dziecka
'
pomidorów fę biblioteczkę, krem
aa rn z
n
n....,.:= ROZSADĘ
dwa razy v tygodniu
sprzedam, tel. Brzeziny
dens - barek sprzedam
- potrzebna.
Telefon
DZIAt.KĘ 300 m na' Ret·
34-91.
7797-g
OZlAŁKF; 3.140 m k. Ło
86-52-04.
7756 g
51-74-20, wieczorem
kini - sprzeda,m Tel.
M. ASZYNĘ
dziewiarską
dzi - sprzedam. WiaGARAŻ z blachy ocyn7712 g
78-43-48 godz. 9-18.
„5" - sprzedam,
tel.
domość: Konstantynów .
kowanej, maszynę .,Łu NIEMIECKI - korei::ety7901-1
S2.:.S3-!IS. (10-14).
22 Ltpca 85A, lub tel.
cznik"
walizkową, checje.
tłumaczenia .
maS7 ·64 65.
7837-g DZIAŁKĘ z domem '
7783-g
mosil - sprzedam. Tel
tury
Dobrzyński
Ksawerów.
sprzedam.
OVERLOCK, dwuigłową
,nuży
Plac lub dwa
78-47-94.
7508 g
51-60-45.
7882 g
7900-g
Łódzka 165.
SPRZEDAM d.zlałki wapodszywarkę,
prremy- FIATA 1500 (197'8) Tar·
mniejsze na stokach
rzvwne Starowa Goca.
słowe sprzedam. Tel.
rejentalnie
s·przedam
pana - bla.sz.aka (1978)
Centralna 39
7668-g
84-10-96.
7914-g
Ł6dź
Zamenhofa 20
sprzedam. 43-92-56.
~"" 0 7. '-' 0AM
dom, ogród
NOWY zestaw stereofom ł,
7852-g
(627 m\
woda
gaz OZT Af,KĘ 60 arów z do·
niczny
„Pionier"
Aleksandrów WiPrzbiń
sprzedam. Tel. 51-73-35.
mem. okolice Łęczycy
PROGI
samochodowe
7887-g
ska 25.
7735-1-!
- sprzedam wzgledn11
wszystkich typów
doDZIAt.KE: dużą rekrea ·
WÓZEK
Inwalidzki
Inne prooozv<?je. Ofortv
rabiam.
Szczecińska
60
cyjna nie 'Zagospodaro- aprzedam. 57-48-48.
,7828" Biuro OJ?łoszeń KUPIĘ 7.naczkl pocztowe
Smoliński.
791)4
g
20544-g
wana nad Pilicą. w za43-89-38.
Piotrkows)ta 96.
elektroniczne
sprzedam, POSZUKUJĘ lokalu na PAL
::>BORNIK <;:ZKT A RNTE oitrzewa.ne
18038-g
dsznvm
mleiscu
dekodery . instaluję
spr:tedam. Tel 51-32-71
Franciszka 111. ·
600 m „kol!re Łodzi ·- ODZIEŻ dzlecięc11 zagra„
rzemiosło dzielnica Wimagnetowi{,ly . telewi 70·
7699-g.
SPR7FnAM dom (C"Hown!czną kuplę.
Składo
sprzed am Oferty .•7874"
dzew. 48-19-64.
ry przestrajam 51-54-93
wa 23 lub tel. 36-34-86.
PIEC radziecki
200 m. M-3 (49) II piętro, kwanol. Tel. 51 -98-411 (17 Biuro ~łoszeń.. Plotrinż
Hoff.
17350 g
kw. - sprzedam, wia19\
7861-~
7883-g
kow&ka 96.
terunkowe,
dwuosobo- TELEPOGOTOWIE Witdomość: Sieradz,
tel.
we, garaż - Julianów
kow~kl.
84-52-32
grzecznościowy 56-48 po
- na M-3, M-4 kwate33-09-3:!.
6702 g
ł..ODZKIE ZAKŁ . ADY PROTOTYPOW MASZYN I URZĄDZE~
15.
7691-g
runkowe. chętnie cen- RUBIN - Elektron. na„PROTOM ET"
BETONIARKE
400L trum. 57-31-63.
4361 g
prawa,
Gogulski
w t.ODZI, ul ŻEJ.JGOWSKIEGO 8/10
sprzedam. Tel. 15-112-83 DWUPOKOJOWE
bloki
51-44-54.
7332 g
po 16.
7737-1(
OGf.ASZAJĄ PR7ET.o\RG
- zamienię na cztero- TELENAPRAWA, 32-48-69
FORTEPIAN - sprzedam.
na sprzedaż samorhodu marki .,Nysa" łyp 522, rok pro4. 1976, stopie.i\ supokojowe bloki. KorzyHreczanik.
6401 g
'!'el. . Kałów 21, woj.
. " ·
bela 70 prot'", cena wywoławcza UU.OOO zł.
.tae warunki. Oferty PRALKI
automatyc'Zne
Sieradz.
7670-g
7653
Biuro Ogłoszeń
Prżeiarg · odjjędZ:ie Się
dniu 3 kwietnia br. o godz. 10 w siedzibie tunaprawa, Domagała
URZĄDZENIA sklepu. laPiotrkowska 96.
tel. grzeczn. 57-50-21.
tejszego zakładu,
dy, regały - sprzedam. MIFS?.KANIA poszu18052 g
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej nale!y "Wpłacić do kaBrzeziny, Sawickiej 618.
kuję. Tel. 51-50-ti8.
PROJEKTOWANIE ~nsta
sy tutejs7!"J;o zakładu najpóźniej w przeddzień przetargu.
7657-g POKÓJ, kawalerkę polacji elektryC'Zilych
.Pofazd oglądać można w dniach 24-28 marra br. w godz. 9--14 na teBOJLER
elektrvrzny
Inż. Roszewski,
teleszukuję, tel. 43-90-66.
renie odd7ialu przy ul Zakątnej 81.
160 1 - sprzedam Refon 43-73-67.
7774 g
zedowa 4.
7716-1! M-2, M-3, na pracownię
Bra ków w osprzęcie nie uzupełniamy. Zastrzega si~ prawo wyboru ofe7917 g
MADERĘ
bukle
oraz
ren ta lub uniewa7nienla przetargu bez podania przyczyn.
634-k
ELEKTRYCZNE lnsta.taposzukuję. 43-03-28.
komputer
nowy
cje 36-57-70 K·r onenberg
7821 g
sprzedam. Tel. 57~19-18.
15638 g
7762-g M-Z z wygodami - ku- NAPRAW A
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
elektroniczpię. Oferty 7875 Biuro
ŁA'RCUSZEK złoty i wóI l\llESZKANIOWEJ
nych zegarków. zegai:-Ogłoszeń Piotrkowska 96
zek łnwalldZki - sprzew BRZEZINACH, ul 15 GRUDNIA 57
ków. budzików re·
DWA pokoje, kuchnia, 70
dam.
Tel.
51-57-90.
gutacja
dokładności,
O G f.. AS Z A:
m
bez
c.o.
Sródmieście
7768-g
wymiana baterii.
AnI PRZETARG NIEOGRANICZONY
zamienię
na trzy
KREDENS l(daflskl - antosiak, Rawa Mazowiena sprzedaż nw. pojazdów:
pokoje rozkładowe Patyk wiek XIX (po recka, Mickiewicza 26
- samoch6d „żuk" A-07-1\1 - gazowniczy,
podwosła 158190, nr silnika
bianice.
Oferty 7896
nowacji) - aprzedam,
20920 g
Biuro Ogłoszeń Piotrko- WYKONUJĘ
.
613398, rok prod 1973. cena wywoławcza 169.000 zł.
tel. 51-3~71.
7703-1
zabudowy
wska 96.
- samochód .,Nysa" AN 21, nr podwozia 1'8617. nr allnlka - brak nume3ARA2' składany, telewiprzedpokoi, azafy, szafM-4 Pojezleraka - sprzezor
turystyczny
.
ru, rok prnd 1976, ~na wywnlawcsa 223.568 zł,
ki
boazerie. 15-83-,32
dam. Oferty 7910 Biusprzedam Starowa Góra
(9-14), Rogoziński.
.fi PRZE'TARG NTEOGRANlCZONY
ro
Ogłoszeń
PiotrkowHetmaflska Ila.
19941 I
na sprzedaż samochodu „Nysa 522", nr podwnria 182631, nr allnlka 335ł10,
ska 116.
I0291-I
DRZWI
harmonijkowe,
rok prnd . 1977, cena WYWOławcza UO.OOO zł,
POMIESZCZENIA
na
dzieSPRZEDAM
muzynę
żaluzje, umkl,
karniPrzetarg odhędzie się w dniu 4 kwietnia 1986 r. o godz. 10 w dyrekcji
wiarnię (6X14X2,80) dziewiars~
„5" Prone. Ciesielski 5S-53-47
przedsiębiorstwa.
poszukuję
lub kuplę
mińskiego 311133.
5985 g
W przypadku niedojścia do skutku pierwszego przetargu, drugi odhędzie
działkę.
Oferty 8817 UKŁADANIE
parkietu,
20339-1
Biuro Ogłoszeń., Piotrsię w tym samym dniu f w tym samym miejscu o godz. 13.
SPRZEDAM futro karamozaiki, 32-28-44, Kmieć
kowska 96.
kułowe
(czarne) tel.
Pojazdy można oglądać w godz. 8-12 w siedzibie przedsiębiorstwa w
' 14421 '
43-93-80.
20270-g KWATERUNKOWE dwu- CYKLINOWANIE
parciągu trzerh dni poprzedzających przetarg.
.
pokojowe, kuchnia 83 m
PŁASZCZ skórzany, damkietów,
Rusinklewlcz
Przystępujący do przetargu zobowiązani ,_ Wpłacić do kasy pneds1ę
wszystkie
wygody,
teski - sprzedam.
Tel.
4G-77-65.
19844 I
hiorstwa wadium w wvsokokf 10 proc. ceny wywoławczej, najpó:fnlej w
lefon, ciche śródmieś PARKIETY
48-31-04.
20148-g
- wykonuprzeddzień nr7!"targu.
·
CHARTY afgaAskle roje, krótkie
termi!iny.
cie - zamienię na maZastrzel'(amy sobie prawo odstąpienia o4 przetargu bez podania prsydowodowe
Mdł,
Swiątek, Sieradz,
ul.
ły metrat. Oferty 6763
cz:vn Przedsięhlorstwo nie uzupełnia braków i nie odpowiada za wady
Chocianowicka IO.
Kwiatowa 8.
Biuro Ogłoszeń. Piotrko1139-k
ukryte w pojazdach.
w1ka 98.
7974-f
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PROGRAM l
11.00 Koncert u 59 Syicnał czasu.
12.05 'Z ltralu t ze świata . 12.30 Muzyka 12 45 Rolnir:zv kwadrans 13.10
Radin l<!erowców 13 311 Pteośnt. które
m lałv trafił' ood Mrzet'hy
14 05 Ma.
gazyn muzyc7.n v 15 !15 Radio
kierowców 16 OO W1ad 16 Oli Pre?.entacje - wo1ewłlrt1klP or!(•nlzacjf' oar.
tyjnP o•·zeri X Zlazdem PZPR 16.10
Muzyka • "k tualn'lticl 11 30 PlO!"Pnkł
n a ~zvch
twórców 18 OO Wlad
18 05
Merknrl usz
rzadowv. 18 20 Koncer1
19 O<l Magr.zvn lnformacyJny
d nia.
19 25 Chwlla muzvkl 19 30 .RAdlowe
nutv" - aud 20 OO Dziennik
20.1e
Koncert tvczPń 20 35 W1 er""1!e
dta
Ciebie
20 55 Komunikaty Totaltza
tora 21 on K,.,muntkaty :i1 05 Kron!.
ka •nortowa 21 15 M•11yk• baroJotu
~2 n~ 7.nan 1 1 ntP.'1nanl
22 20 Repety ,
cle ~ \anu 23 Oil Wlad 23 Hl Pano,
rama ~wiata 23 25 nvskoteka pned
s obotą,

1.'ROORAM D
ri .oo 'Z.awszf' pO 1edenM:łej.
14.10
Mu zvr„.m, non stop, 12 OO Z muzyką
p o1~k•
or><» wieki. 12 2s tllte7Apom.
nta nP , p<iP ••nnwe 13 OO Wt11tl 13.tl5
S P.TWlo lnformacy111y (Łl. 13.10 ••Proe:t I b.rien"' - aud Woisława RO·
decklt'i:o 11.l
13 20 z matowa nef
~k rzvnl
13 30 Arte \ duetv
„Aldy"
G Ver<'ltee:o 14 oo Nowooel fonogr•·
fil 14 30 Weglersk ' zeso6ł ln5trument altst6w lud 15 On t!adora Dunean:
„Mole tyele''. 15 to 'Znane t!7.Y
nle
"nane? 1530 Mu7vka na llJ'PłMllt()ry .
18 oo Dzieła , style Pook\ , 18 gn „Płat
n e orzed 1tonltwp·• 1'f.ao W111d . t'l'.OI
R ozwlazanlf' Ul![»rlkl mu-eyenu!l t'l'.10
A.k tualno!ct dnia
1':.~
Magazyn
z
lrol•cA • M·
„Platek". 11.JO

„

e

E

-

!

t

'f

= i„I'

JM

grań ze~p . t.ed Zeopel!n l9,30 ~Vie-\ lnstrumentalne.
11.30 Radio Mosczór w rllhannonll. 2ll.SO Wiad 21.00 kwa. 1a oo $wlał wokół nu.
13.25
Wieczorne refleksje. 21.115 W nastro. ..Przeobratenia~ - l'!)Otkanie s zes.p.
lu bossa-novy.
21.30 Wieczór lite- „Gres M!nd". tł.OO Popołudnie mło
rscko-muzyczny. 21 30 Nagranie wte. dyj!h. is.oo Lektury nastolatków: 1.
ezom. 21.40 Teatr PR: Robert Musil Kleberger „Rozmowy
noc•"· ts.10
- ,.Tonka" 22.lO Słucha1my razem. łO tat minęło - 1 p\OHnk•. 11.30
23.00 A Krawe11uk: .,Neron",
:!3.20 Widnokrąg - .,l'ale r-adtowe" . rr.oo
Polacy nł płytach ~włata. H ,00 Noc- Wt.ad. l'i .~ Muzyka oratoryjfla. 19.00
ne muzykowanie.
Standardy rozrywkowe. 1UO Studio
Ekspertów. 19.30 Wlad. 18.35 Chwtla
l'ROGttAM m
muzyki. 19.łO J~yk anctel&!tl, 11.H
o twórczości dla dz.leci. 20.15 Chwila
11.llO '!'o tylko blue•. 11.10
Jttak. mu:r.ykl. 20.20 W1ecz6r M1aykl t MYilson. 11.40 Gwiazda tygodnia:
non U.
22.00
Twórcy
I InterpretaF~elberit. \1.50 G. Ramos: .,!'a.zen. torzy muzyki kameralnej. 22.l!O J. I.
da zao
Ber·n atdo".
12.00
Serw!• Kraszewski - „Wsponmłenla Odeuy,
Trójki. 12.os w tonacji Trójki. 13.00 Jedysanu. Budtaltu. 23.00 Mmyll:otera!!:. DębSk\: „Ludzie z tamtej strony Pil•. 23.30 C:złowil!k I nauka.
U.SO
4w1.ata". 13.10 Powtórka s rozrywki. Wiad. 23.55 Kalendan radiowy.
tł.OO 'Mlstrzowte batuty Wilhelm
FUTtwancOer 111 oo serwts Tr6jkt. !!I.Oli
Rock po polB!Ću 11.40
0J>USZC20ny
'DLBWIZJ'A
młyn, IS.OO Zapraszamy d() Tr6jkł.
19 oo B. Prus: .. Fuaon". tł~ '!'l'O'l'JlOOll.AJI I
ehe iwin~ 11 SO G. Ram.os: .,Fazenda sao Bernardo" . M.00 tV Og6tno..
ooli;kle Sootkanla !'Altradowe - oset
10.00 OT - wladomoileł
·as. 20 .ł.~ Klub Trójki - Etyka 1•10.10 Film
4\& S zmiany karza. łl.OO Tny kw11dranBe janu.
,,Zmlenno4~ płazd" - fllm
it.411 Klub Tróllr.i - cz. tI 22.0ll Inf.
l)rod. wę„
snortowe. 22.1!1 ap1ewać 1>De2!ję. !2.411
Pnee:zytajcie ras jeszcze
- n. II.
Ma.guyn
11.3o
23.00 Zapranam:r do Tr6jlt1,
16.23 OT - w!adomo6cł
16.30 Dla m_kldyeh Wid.z6w: „MajftOtłllAM IY
sterklepka„
t6.5S „Piątek z Pa.nk·r acym"
11.00 Horyzonty wted.ay. 1UO !lo17.20 OT - władomołci
mantycv w reoertuarze artystów 11 .o~
17.30 „z Solarzow•J klit;&!"
Sygnał C~81!U.
t!l.0'5 Wlad. 12.10 F07. film dok.
lll'OWF • wyeh1>Wanlu. U .to zespo!y

„nom.-.„

l 8.1111 Bez: 1)1'6by
l.9.00 Dobranoc - ,.Jak Rumcajs
wypędził z :acholeckiego la.
su dę.bowe ludziki"
19.10 „s~udlum"
19.30 Dzienni·k ·
20.00 .,Monitor !'Zlłdawy•
20.30 „Zmi,e-nn<lAć gwiud" - f ilm
-prod. węg,

DYWANY ezync:ze aumPonier!l. Zajdler 84·18-02
7180 I
UKŁADANIE
gt.uury.
Pisarski .33-19-25.
7541 I
owocoCIĘCIE
dr7.ew
Ziellńwych 33-'1'7-72
74Gl I
ski.

POCZĄTKUJACEMU rzemieślnikowi z
Łodz i

t>ro-

odstąpię ślusarską
dukcję usługową,

tel.
15-41-8.5.'
1403 k
LETNISKA ooszukuję okolice
Łodzi. telefon
&4-81 · &6,
7926 J
LETNISKO
do
wynajęcia. tel. 84-57-!l4
p0
godz 17~
7924 I
PRZY JME wspólnika 7.
uprawnieniami ~
za.
kład stolarski.
Ofe.rty
7764 Biuro
Ogłoszeń..
Piotrkowska 96.
·
KOMPUTEROWY
system matrymonialny 7635 g
„Razem"' Tysiące ofert.
PRZEPROWADZKI, przeOśrodek
obllczenl~y.
wóz mebli cały
kraj
80-9rn
Gdańsk 50 skrytJan Grzesiak. 86-89-07
ka
195.
83 k
795-3 g
EKG u pacjenta 57-55-55 NIE każ sercu więdnąć ·
samotności.
Przyw
Drozd.
17568 g
jaciół . part.ner6w
tyGABINET
ginekolo.giczciowych trzeba poszuny, Tuwima 20, p0niekać. Pisz
Klub „Podziałki.
środy,
piąt
z.najmy się" . Kielce 1,
ki. Dr Czerwoniec. tel.
skr.
338
1604 k
33-55-30.
41}45 g
NON-Insekt tępi robactwo Gwarancja,
rachunki. 57-14-46
Milewski.
rn817 g
DYWANY,
wykładzinv .
tapi<'erkę
metodą

86-53· 67.

~ czyścimv
piorąco-ssą<'ą

Bednarska.
19904 g

ANTYWŁAMANIOWE

zabęzpieezenle I
ta.p lcerka drzwi.
blacha.
blokady. alarmy,
uszczelnianie. zapinki
okienne. drzwi harmonijkowe tel
43-27-74
godz. &-16 Tilrschmld
Zakład
zrzeszony
w
S!_ł6łdziel.ni
6095 Il
DZIANINĘ, tkaninę
nadrukuję. Pluciński. Pabianice. Torowa 36.
6566 g
TELENAPRAWA 84-43-95
Jędrzejewski.

5'1'72 g
naorawa.
Pawłowski, 36-16-88.
&334 g
KINESKOPY regeneracja 57-~3-00 Lu6artowlcz
19950 Il
TELEPOGOTC'WIE - Ro„
siak 4'!-:!8-67.
8060 g
PAL/SECAM
Jowisz,
Neptun Rubtn - montuje
inż.
FidJer.
48-62-18.
7962 g
MYCIE
okien,
sprząta.n ie wnętrz. Instytucjom rachunlt!.
'Ja·
chowicz 36-5!'-40.
~0268 g
SPi:tZATANIE - 34-10-77

LODóWKJ

-

Swiątnickl.

20866 g
LEKARZ weterynarii wizyty
domowe . zastrzyki,
opatrunki
86-82-42 Skośkiewicz
7804 g
TELENAPRAWA 48-01-49
Lnż. Martyn.ka.
19'790 g
SCIN ANIE
drzew Duda, 32-08-58. 74-28-29
8539 g
PRANIE
dywanów
84-97-61 Zaroślak.
.
497i! g
JOWISZ - Rubin
naprawa 55-24-58
Mu·
szyflskl.
48'43 ~
OKAPY
naclkucheinne 1
wycial(lem Nlepyta.tsltl.
tel. 78-59-99.
7478 g

Warszawa

DNIA 26.II br. zag.lnęła
p!eczatka .,.. .. lnstala.torstwo
Elektryczne
Boiidan
Kryz iii.ski
94-109 ł,6dt . u!. Burzll.wa 14
7916 g
PIES baset (leczony) zginął. 86-37-30.
7835 I
KATARZYNA
Gregorowlcz zgubiła tegit. atudencką 612117 Ut..
'1'783 t
TOMASZ Anders. Jaracza 30 zgubił
prawo
Jazdy
7711 g
MARIANOWI
Llsierklemu, Limanowskiego 6
skradziollJ> prawo łaidy
7713 g
UNIEWAŻNIAM
za"1b'.oną
pleczątke „Wacław Kubis le-ka.rz medycyny. łJ6dż , Kurezakl 42 ' m 23. M7"
7720 g

ZBIGNIEW
Suchański
zgiubił leg!t. studencką
nr 5485
772!5 g
KANIEWSKIEJ
Alicji,
Fe!sztvń.skiego 33/3
skradziono prawo Jazdy.
77001
RYSZARD Jach.
P!otrkow.s ka . 86 zRub!I leglt.
nr 224 uprawnlłliS<'ll do
zniżki PKP l PKS.
7889'
KRZYSZTOFOWI
Michalakowi, Popów
21
skrad7.iono prawo jazdy.
7892 g
BJ!" t .EK Zb!g'll!ew
1.l!U·
bił le.J?it. studf!.ncka nr
50240/PŁ .
7920 Il
Wt.OT>ZIMJERZ Gawryluk-Giluk. Nałk1>wsklej
7 zgubił orawo jazdy.
7822 g
ZOB „Polar" unieważnia
rachunek
serii
„R"
14558,
7815 g
UNIEW AZNIAM
oleciątkę:
.Zakład Malarsko-Tapeelarsk!.
Zbigniew Wiśniewski, t.6dź,
ul. S. Allende 4~
m.
29".
7859 g
DARIUSZ PKuca
z.gubił
lel!'it.
studencką
55908 PŁ.
8777 ł

ltoledH

mgr JOZEFOWł WOJCIKOwt
~f::J

serdecznego

wsp6łcaucla

•

po'll•odu

MATKI

1kladaJ11t
DYREKCIA, KOLEZANKI I KOLEDZY
li ZESPOI.U SZK0ł. ELEKTRONICZNYCH
Im. IANA SZCZEPANIKA w LODZI

-g;
......„11111ill!l;:t111„„„„„1111„„...

.........

~~~;m!:lm:l=:llilll!llla:„„„„„11111„„„„„„„„

TAPETOWANIE,
ma low an ie &5-!!4-65,
Wrzosek.
73'46 g
TAPETOWANIE - gwarancja,
Słowiński · tel.
57-08-51
19992 g
PRANIE dywanów.
Rachunki 36-08-24 Wierszyński
68&4 g
STUDENT pierze. trzepie dywany, my.je okna. 74-72-55
Szewców.
20543 g
CZYSZCZENIE
dywanów, 5,2-42-37,
Marciniak.
1923G g
MYCIE okien instytucjom rachunki Sza.rpak 52-12-85.
20381 g
SEJF
- zabezpieczanie
pomieszczeń przed wła
maniem - blacha, blokady nietypowe zamki, dodatkowe
drzwi
stalowe skrytki sekretne. Ozdobne. wytłumia
nie, ochrona czujnikami
ultradźwiękowymi
Instytucjom
rachunkl .
52-91-32 Anczewski.
.
19787 g
MURARSTWO.
tvnkar·
stwo. Aleksandrów Waryńskiego 4. Ludwicki.

A h-' X•&

i*

ii.„ria:;:::;:;:::;O!,.......~~H~~;i;:::zz:::::::;:s;.:
•......,,...il:Ql~;~;:::;;i
~~-..s:llll:S.

POMPĘ

do hydi;oforu 1pnedam. 55-23-07.
9295 1 E
ZATRUDNIĘ: mura«"zy, zbrojarza.
betoniarza, najchętniei
bryga·
dę budowlaną , Karolewska
3.
9269

g

E

RENCISTKA do pracowni bielit. nia.rskiej
p0trzebna
Plac
Niepodległości,
pawilon.
PiZATRUDNJP4
gpll!W8CZil.,
ucznia,
wońska.
21422 g E
21.90 D'?' - komenta.rze
rencistę. Mechanika
poja.zdowa. M-3 do wynajęcia.
Lutomi!!rska
Judyma 2-0.
9327 g E
127 m. SJ.
21435 g E
22.10 Zawne po St
RENCISTĘ w ogcodnictwie zatru2!.511 Studio sport - MS w 3e!- SPRZEDAM „Durałex". 57-91-49.
dnię, Smutna 9.
21420 1 E
9287 g E
dzle figurowe! na lodzie
SZEWCA - zat.rudnlę. 33-55-32
jnda dowolna kobie-t
ZATRUDNIĘ do szycLa
kurtek
9301 g E
(chałupniczo). Tel. · 84-70-17
po
33.40 DT - wiadomołcl
DALMATYNCZYKI 43-39-31
18.
21427 g E
9268 I
E WCIĄGARKA turawik
okienPJlOOBAJI D
'-oy - 1przedam. Nowotki 86/41.
PRZYCZEPI; - amaża•lnlę gprze2141f! g E
dam. 86-64-07.
9292 g E
tT.30 8portowe1 CO-leeła
kierowcy
I praPRZYJMĘ chałupniczkę na over- POTRZEBNI
17,50 Do1>!aa6 losy
cowinlcy,
„Wesołe
Miasteczko",
1oclt i stębnówkę tel. 78-34-62,
Czołgistów '!!I.
Jil.20 Przeboje „Drijki"
po 18.
9289 g E
2141S g E
NOWEGO ,,J'lała 12AI p" - sprzeWłałemełef (I.)
PRZYJMĘ
fryzjera
męskiego .
dam. Plac Kom.miy P.ary$kiei 3
Inowrodawska 1.
10.011 ,,Przyl041 Guliwera"
(18-18).
9291 g E
21łH I E
„FIATA 12S l>" (1981) sprzeflllm ammowan1
dam. rn-92-92.
9290 1 E
Ił.IO D7.leuDl
PODEJMĘ szyc,le kl\lrtek w
J)rl·
COW?!i. Rajska llf7.
21434 1E
20.00 ou....i. łwłata - ,.Jlnn.!tat" OPONY do „Wutburp• - eprzedam, &5-'13-81.
9262 g E
(21t
'
POSZUKUJF; mieszkal!lia . 57-58- ~
J0.30 „JU'111&dl•
21433 g E
W Al\ZVWNIAX u
Jtet1dal
tl)nede.m. Strycha.rska 3-ZO.
IUO Piimy
Gabln'a
wynajęcia.
do
8293 I E MIESZKANIE
"Ma~ w słml•"
f!lm
57-58--08.
21432 IE
fał>. „rod. fraa,
N ADW~ „128 p" po wypadku
1przedam.
Tel.
ł8-9ł-M.
CHART
afgails'ld
-przybłąkał
s!ę
213.lln Stan krytyczny
11294 I E
41-90-80.
0.10 Wieczorne wiadomości

u.•

z„
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Fotoreportaż
Andrzeja Wac~

z
JełU praplecte 1Pr6bowa6 nczęłcl a I maleU zatopiony hlnpańskł aaleon, naładowa
ny sztabkami uota, wszystkie niezbędne dane dla poszukiwania skarbów znalefi: moina wśród 43 mlllon6w dokumentów zgromadzonych w hiszpańskim '1!1eścle Sevilla,
w starym kwadratowym b u dynku, będą
cym arcydziełem architektury z XVI wieku.
Znajduj\ li• tu prawie wszystkie dokumenty, rejestrujące kontakty Hiszpanii z
jej amerykańskimi koloniami od czasów odkrycia Nowego Swłata prze:r Krzysztofa Kolumba w 1492 r. do '!!dobycia przez nie niepodległości w XIX - wieku. Porządkowanie
tych wszystkich dokumentów ukończono w
końcu ubiegłego roku.

Przedświąteczne

zakupy

'Ił sprawozdania o
Włr6d - dokumentów
wszystkich l:'ejsach I katastrofach statków,
przewożących sztabki złota I srebra, monety, wyroby z żółtego kruszcu z Meksyku
I Ameryki Południowej do skarbu królów
hiszpański eh.

Amerykafllkł

poauklwaes lkarWw Mel

łsc:her specjalnie wynajisł badacza, który

przez kilka lat pracował w archiwach u.nim w 1984 r. uatallł miejsce, 1dzle u.tonęła karawela ~Nueatra Seniora de Atocha".
Przypuszczano, te znajdował li• na nłeJ
· ładunek złota. srebra I pereł o łącznej wartości kilkuset Milionów dolar6w. Odkrycia
Fischera u wybr'l!eży Florydy wzbudziły
ogromne zainteresowanie zatopionymi akarbam!. „Otrzymuję Usty od Amerykanów,
którzy, udając a!ę na urlop, zapytuj-. er.y
nie będę tak uprzejmy I nie poinformuję
ich, gdzie można poSJ!uklwa~ galeonu ze
akarbaml" - mówi dyrektor archiwum Ro.
sarlo Parra.
PrzyjetdżaJI\ tutaj liczni badacze 1 Am.rykl Łacińskiej, aby znaleM dokumenty,
niezbędne do restauracji starych tortów lub
budynków, zniszczonych przez poiary czy
trzęsłenla ziemi. Napływają pisma prawnicze od właścicieli ziemi, którzy bronią prawa własności do terenów, &dzie odkryto ropę naftowi\.

WHD'OT..UAV.,m,

Z różnych
stron
AMERYKANIE WIERZĄ
W LATAJĄCE SPODKI
miesmta.ńców USA
43 proc.
je110t orzeikonanych. że nie:ziden;yfikowane obiekty lata.jące iSt·
41 proc
zaś
n.ie~ naprawdę,
te wystrzelle.nie oond
uważa,
kosm.ieui.yich wyrwołu.je zmiany
meteorologioz.n.e Uzyskane wy oowiedOJ:i wy,ka.iały Ponadto. że
pO&i.11większość resoondentów
wiadoda ba.rdzo ograniczone
mo&ci w zakresie wspó łczesnej
technolo,lli·i

PAŁSZY\Vl ,,LEKABZE"
W BRAZYLIJSKIM SZPITALU

t
Policja w Belo Horiroa.te utrzymała 25 lekarzy bez uprawdo wykonywani.a te&o ia'l)()lladJto
wodu, fa.bry:kuj-.cych
ty•illc• fałszywych za.świad:.: zeń
emerytaln~h. praw Ja.z4y oiraz
dyplomów Speea.m.i w tej dz.ie.
dzinłe było 3 azoferów ora:i: telegraf ista podający się jak pozostała reszta. za lekany-i nterniatów. ·
nień

SUPERSENIORKA

Mieszkanka Walii., An.na E lizostała
Wl!la.na
za Willi~
przt!2 Księgę Rekordów Guiinosobę wi·
nessa za najsta.rs:ią

Urodzona w 1873 t p
ty tuł
~iedziO'l yła
Williams
najstarszej po niedawno un.a.r.
łej 120-letniej .Japonce. Sh1cheio
świecie.

[:riumi.

NA WET GENIUSZE

:łlUSZĄ DOROSNĄO

Yac z Pekinu,
'f-letnia Wu
k.tóra czyta I oi.sze w ci.t~recb
ill1:Yka.Ch po zda.il.i.u wy maganych egzaminów na uniwersytecie w Xiamen. nie została oo
ouSZ<20na na studia ze względu
na wiek Egzamluatorzy uznali.
te mimo doskonale opanO<W4ne.
go mater i ału , mu& ona 1l)OC2:ekać 1eącze kilika lat. aby aitać
sie najmł~ studentką wyż
sze i u.cze1111i.

DURA LEX SED LEX
Przyibyły

do Wielildej Bryta-

n.i i i Wioch kierowca cię!łrów
ki u.karanv został mandatem w
wysokości I 460 dolarów za wie·
?.len.ie swego dc>mowel!o 11Wie!"2lęc!a . bie.łego szczun swoi!)()(!
a.ie biega iąceiio t>O kabiitie samochodu. Obowiązujące w W
Brytanii ustawy zabraniają łm
ooortu zwienl\t ze względu na
obawy zawl~z.en ie wśc i ekliz.nv .

J

l ll Kurnakowicz był w1paról w
odtwórcą
1iałym
I r•rt uk ecłl rosy jsklch
ec klcb !wymieńmy cho-

eiai:hy Ho rodn lc:rego w „Rewizow
rze" <"zy też tytulowę rolę
,Czł owie ku z karabinem'') , Gdy w
latach pięćdz!~si ątych grał Cześn! ·
ka w .7..emścle" po premierze odwiedził go za kulisami przyjaciel
ł zap v ta ł 'I! wyrzutem : - Sztoż ty .
Wania , inost rancew lgrajesz "
Wiel k iego Kurnakowlcza I Lodę
Halami:- .bertzl emy mogli obejrzeć
w proę:ramie t TVP w niedzielnę 1
]:lrźertpołudn i e, kiedy to wyświetlo
ny wstanie arch iwalny nolski film :
,,Fredek uszczę~liwl a świat"
„Gwoździem" telew izy jnego pro1ramu najbll ż:>1:vch dni będzie zapewne Amervk ań skl . „Rollercoaster"
pre:z:Pnln wan y w sobotnim pr, I o
1od7.. 20. Film opowiada o zmaganl aC'h 7. 112ale1kem, który dla okupu Insta luje bomby w lunapar·
kowei kolejce. Dzi ęki świetnej dra
maturgli , w spaniał ym techniczni e
takim wy konawcom
1:djęt'lom ł
jak · Henry Fonda, George Sega!
I Richa rd Wldmark .,Rollercoaster"
dosta rt'zy widzom pokaźną dawk'l
·
emocji.
USPokol„ nt>r wy telewidzowie bęł
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„Zlmow7
01l14dajl\C
;rnosll
dl\
kwiat". Opowid6 o 85-letniej etaroprzekór
na
próbujl\cej
ruszce,
dzinie godnie I w aczęściu prze·
tyć późną jesień swego życia . Ten
angielski film prezentowany będzie
w TJ programie w niedzielny póź.
ny wieczór.
Miłośnikom talentu I kunsztu J.,.
ana Gabina przypominam, te jeszcze dził (pr. n. 1odz. 21.50) będ4

Swiece koncernu ,,Bosch" pracumochod1Lch produkowanych w kra·
jach Europy zachodniej. Podobnie
rzecz wygb1da w wypadku tłoków
firmy „Ma.ble", reflektorow „Cibie", opon „Dunlop" czy wykładzin
„F.erodo". Lista specjalistycznych
się

wytwarzaniem pos:i:c1ególnych ele·
mentó'l!I< mote być wydłużona do
kilkudziesięciu pozycji. Przez wiele lat w krajach wysoko µprze·
mysłowi onycb wykształcił się mo·
Wl\Skiej specjalizacji.
dość
del
Szczególnie widoćzne to jest w
przemyśle samochodowym. Dllięki
temu elementy pochodzl\Ce z róż
nych krajów zgodnie pracują w
samochodach „Opla", „Forda" ozy
,.VW".
podobnych
niewiele
Niestety,
przykładów mo:l:na podać 1 nasze·
go podwórka. Kooperacja polskiej
motoryzacji z Innymi z krajów
RWFG praktycznie nie istnieje.
Owszem, op. nasze zespoły hamul·
eowe czy oiwieUenie montuje 1lę
w samochodach radzieckich, kupu·
jemy w NRD fotele i kola, ale
takich przykładów moina al• doliczy6 zaledwie kilku, mo:le kilkunastu.
O konieoznoiol ll0r1anisowanła
trwałego systemu wymiany kooperacyjnej mówiło się jut dawno.
Nowoczesne przedsiębiorsłwa polskie: czechosłowackie czy węgier·
de ·
produkować
mogłyby
skie
„ws pólnego koszyka". Ale czas pły
nął, a każdy a ewentualnych part·
nerów na swój rachunek, w osra·
niczonych dla siebie Ilościach. pro·
dokował to, oo było mu potrzebne.
Rozmowy, które obecnie trwają,
pozwalają oczekiwali pozytywnych
zmian jeszcze w latach osiemdziesiątych . Przeprowadza się szczegółowe analizy tego, co kto robi dobrze I jakie są Jeco potencjalne
produkcji. Partnerzy
możllwoścl
mieli zgłaszać swoje propozycje do
ewentualnej kooperacji. Na liście
części i zespołów "do wymiany"
snalazło się 60 poz cjl. Przy bli:lssej analizie I zap1>znaniu si ę z
wszystkimi warunkami producenta
okazało się, źe listę trzeba skrócie
do 20 punktów.

SADOWSKI

7~

VA~~~W.MV///QA

reras sbierane a' 1amówienia poszczególnych partnerów. Ustalana
jest procedura realincJi l sposób
zamówień. Kfedyty na rozwój :sakładu pracującego- na wymianę ko·
operacyjni\ maj' być pneznaczone
a banku RWPG.
scłosaonycb
propozycji
Wśród
pne1 polski przemysł sakwalifiko·
wano amortyzatory i sprężyny ca·
zowe 1 Krosna oraz układy ba·
mulcowe a Praszki. Dzięki temu
te elementy majl\ szansę znaleźć
1ię w samochodach „Dacia", „Ła
da" czy „Skoda", My także w re
waniu będziemy mocll srezycnow&6 1 produkcji niektórych c1ęści,
które dla nas arobi- partnerzy.
Pny okazji przeglądu polskich
propozycji dn te10 „banku kooperacyjnego" okazało się, ie nasz
przemysł wcale nieźle aię w nie·
których wyrobach prezentuje.
Transakeje typu: „towar sa towar" mają. du:l:e s:aanse powodze·
nia. Wymiana kooperacyjna poawoll zaopatrywać się w Innych
krajaeb np. w fel1i, t!szczelki,
klamki (ZSRR), gaźniki l resory
piórowe (Czechosłowacja) , mosty

żówka

rz

POZIOM01 ·a. Siła I. Fla1a morska I. Imlę m•skie 10. Drzewa . obalone lub złamane przez wiatr
12. Z jajek wykluwają sii: pisklęta 13. Waga towaru bez opakowania 14. Ozdobne zapii:cie u pasa lub butów 16. Zasłona 18. Akt wydany przez
najw y ższy organ władzy paustwowej 20. Bezwład,
zastój 22. Spiewająca Joanna 26. Zbiornik db przechowywania sypkich materiałów budowlanych na
placu budowy 27. Przy ·spodniach na zegarek z
dewizką 28. Mały, dęty instrument muzyczny wykonywany z glinki 29. Poważanie, 11zacunek 30.
Główna rzeka zachodniej Europy.
PIONOWO: 1. Okraa11 2. Uniwersalny rozpun-czalnlk 3. Rodzaj bufetu dla wojskowych '- Groa

Dla do'bre10 aktoratwa (acz nie „Strata naprawd• 'Wdelka, dołączam
lylko) · polecam w sobotnie popo- się do · powszechnego żalu l po BO
łudnie (pr. I) kolejny spektakl w kopiejek od wiersza".
cyklu .,Antologia dramatu powszechnego''. Mieczysław PawlikowSama zał poetka - jakby prwski, Barbara Ludwiżanka , Barba- widując, iż zostanie wtłoczona w
Mieczysław Cze- płaski, infantylny
ra Wrzesińska,
szablon znany
chowicz I Andrzej Łapicki wy· nam z lektur 1zkolnych - piaze:
st11pię w „Bidermannie I podpalaczach". Farsę Maxa Frischa wyreAle si• lękam tale jak MojŻMZ
iyserował Erwin Axer.
trądu,
ł.e po mej łmiercł Jakaś dłoń
Judasza
Zacznie artykuł od Iłów: Znana
nasza.
Znana? ltto anał mnie? Ch~

Tak,

„

iajmującycb

przedsiębiontw

Ce by ml

ino1ll obejrm lrolejn7 nim
swoim ulubieńcem. Tym razem
.,Małpa w zimie.'' - historia dwóch
beztroskich blrbahtów, ora l(n ących
wprowadzić nieco tycia w monoOablnotonię sennego miasteczka
Inna
wl na ekranie towarzyszy
wielka gwiazda kina - J ean-Paul
Belmondo.

',Vł.ADYSl.A W

Kooperacja: szansa czy utrapienie?
j ' praktycznie we wszystkich aa·

świata

Archiwa otwarte " dla kddep studenta.
ujmujl\ceeo al• badaniami bf"ltorycznymi. W
ubiegłym roku pracowało tam 18 tya. ludzi. Na prośbę rótnych uniweraytetów ar-chiwum wykonało 300 tyL mikrofilmów.
Rosario Parra pokazqje dla przykładu jeden
z liat6w: „Bardzo proszę pr'l!yślijcle poczt\
wszystkie dokumenty, doty(lU\ce Corteza".
Dyrektor mówi z uśmiechem : „Nie atarczyprzejrzenia
łQby chyba całego tycia dla
wszystkich dokumentów, dotyczących zdobywcy Meksyku".
Archiwum utwor'l!ono w 1'185 r ., kiedy kr6l
Karol III polecił historykowi Bautlłcie Munosowi napisanie historii Nowego świata.
Historyk polecił, aby wszystkie dokumenty
znajdujące się w archiwach Nowego Swłata. '!!Ostały zgromadzone pod jednym dachem. Na magazyn dokumentów wybrano
byłą giełdę handlową. zbudowan14 przez archltekta Juana Dorrerę. autora projektu l)&lacu Escorial w pobliżu Madrytu.

w

b:r mu

widzieć człowieka,

powtórzył to
słowo
nie
kłamstwem
drgnęła powleka.

oczy

Mou dzięki wl•owiaku opartemu na tekstacb Marli Konopnickiej
A teru eo nieco hłstoril od uda nam się spojrzeć na pisark~
nl:l
kuchni. Jak pisze Grzymala-Sie- z innej nieco perspektywy,
dlecki, gdy umat'ła Konopnicka, jt>d -, •.z piwnicznej Izby". Program nano z pism warszawskich zwr óci- dan y .z ostanie w IObotę o godzinie
13 15 (pr. I), a wystąpi, w nim
ło się telegra!icznie do Tetmaje·
ra o nekrolog: " Umarła Konopni· 1 m.in.: Anna Dymna, Anna Polony
eka, strata dla liter atury niepo- i Monika Niemczyk.
prosimy 200 wierszy
wetow ana,
(Ili)
odpisuje:
Tetmajer
artykułu".

-

odle'W'J'
wskaźnild
Przeprowadaone dotyehczai1 rozmowy dowodzi\ ogromne~•
zainteresowania stron teco rodaaju
na1>41dowe,

tWęgry).

współpr~

Przyjęte na alebie
wymagają spełnienia

sobowi,nnla
wielu warunków niezbędnych do realizacji umów. Przede wszystkim - jakoś"
Dru1a sprawa, to nowoezesnośó
wyrobów.
M. in. Fabryka Amortyzatorów
„Polmo" w Krośnie ma wielotet•
nie doświadczenia eksportowe. Zesa tero zakładu już dawne
poły
praeuJI\ w ciężarówkach węgier•
1kich I rumuńskich. W awil\zka
1 propq1ycj~ produkcji dla wszystkich kooperantów z RWPG. via·
kład w Krośnie stanął przed swoją życiow~ uansą. Będzie moilł
wołć rozbudowy niektórych wyMoie wreszcie ~dlńe
działów .
mo:lna po11racować nad wła~nyml

propozycjami technicznymi a tej
Status potentata w produkcji amortyzatorów - MboWilł·
zuje.
branży .

RYSZA.BD PEIWZA'&

'J'e1ewią!ne amęcaeałe

wieeennel

„Ce r I
aauycb zac~nich 1111!1d6w tł. Pewno~ aleble T.
Dział etyki traktujący o ascezie IO. Uwielb.a wę
drówki Il l'\a miętne umilowanif! m uzy · i 15. Koleje życia 17. Cios, uderzeni e rn. 8 '.dep z wyt ooaml
tytonio wyt:li 21. Usynowienie 23. Dawna zbroja,
osłaniająca pi erś i plecy 24. Bodzaj kilofa 25. Miłostka, flirt 26. Jeden z wielu łódzkiego PSS.
Oprae. J .

KAŁUUA.

Do real-wanła1 talon wartości 500 sł ufundowany przez SDH „CENTRAL" w Łodzi. Termin
nadsyłania ro:r:wlązafl tygodniowy.

• • •

•
•
•
• •
1,•
•• .~ •
2,•
• • •
• • •
1)

20

l

J..

ł4

2S

