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Pr,zewodniczacv Prezvdium KC

wizvte w Polsce

składa

NA ZAPROSZENIE I SEKRETARZA KC PZPR,
RADY PA~STWA WOJCIECHA JARUZELSKIEGO, 24 BM. PRZYBYŁ DO
POLSKI Z OFICJALNĄ PRZYJACIEJ,SKĄ WIZYTĄ PRZEWODNICZĄCY PREZYDIUM KC ZWIĄZ
KU KOMUNISTOW JUGOSŁAWII VIDOJE ZARKOVIC. WIZ~'"TA TA JEST DONIOSŁYM WYPRZEWODNICZĄCEGO

DARZENIEM W ZYCIU OBYDWU PANSTW I
NARODOW. POSŁUŻY ZACIESNIANIU WIĘZOW
PRZYJAZNI I WSPÓŁPRACY W WIELU DZIE·
DZINACH ZYCIA POLITYCZNEGO, KULTURAL·
NEGO I GOSPODARCZEGO POLSKI I JUGOSŁAWII.

Na uroczyr!ość powitania przybyli m.in.:
Wojciech Jaruzelski,
Kazimierz Barcikowski, Józef Czy-

Obradowało

Plenum KW PZPR wSkierniewicach

Problemy kultury były tematem
wczorajszego plenum
KW PZPR
w Skierniewicach.
Przyczynkiem
do tych rozważań stała s1ę ro.in.
partyjna dyskusja nad tezami rozwoju kultury w województwie
skierniewicl!im, tocząca się od stycznia br.
Wprowadzeniem do plenarnej dyskusji był referat Egzekutywy KW
wygłoszony przez sekretarza
instancji wojewódzkiej - Krzysztofa Klema. Znalazła się w nim m.
in. analiza stanu placówek kulturalnych, zaplecza i kadr funkcjonujących na terenie województwa. Nie jest to niestety, obraz
pozwalający z optymizmem patrzeć
w przyszłość. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele.
Zwracano na to uwagę w czasie dyskusji. Zabrali w niej głos
przedstawiciele
środowisk
wiejskich, robotniczych i Inteligencji.
Narzekano na brak pieniędzy w
domach kultury, w zakładach pracy I na wsi. W placówkach tych
brakuje dobrego sprzętu muzycznego I filmowego. Na szerszą skalę
nie Istnieje wideo, jako środek w
udostępnianiu
najnowszych osiąg
nięć
kulturalnych.
Niepokojąco
wygląda brak fachowców do propagowania I animacji działań artystycznych w poszczególnych śro
dowiskach. Z każdym dniem przeci ętny obywatel oddala się od najważniejszych wydarzeń w teatrze,
f ilharmonii, filmie.
Wyrasta nowe pokolenie, które
p r awie zupełnie nie uczestniczy w
najciekawszych
przedsięwzięciach
artystycznych, ograniczając się do

oglądarua

tandetnych widowisk i
programów oraz tak zniekształca
jących smak i wrażliwość
artystyczną wszelkiej maści „objazdówek".
·
Zebrane wnioski z wczorajszej
dyskusji umieszczono w przyktej
na
zakończenie obrad
uchwale.
Znalazły się tam wytyczne do najważniejszych działań, mających zapobiegać
degradacji
kulturalnej
mieszkańców województwa.
Pleni.im zwolniło ze stanowiska
sekretarza do spraw rolnych Leeha Nowackiego. Na jego miejsce
w głosowaniu tajnym
wybrano
członka KC PZPR i KW PZPR w
Skierniewicach • przewodniczącego
Spółdzielni Rolniczej w Kamionje
Benedykta Sucheckiego.
peR

lenum KŁ PZPR
KZ

SD

Egzekutywa Komitetu
Łódz
kiego PZPR zawiadamia, że w
dniu 2 kwietnia br. o godz. 10
odbędzie się w gmachu Łódz
kiego Ośrodka Kształcenia Ideologicznego przy ul Piotrkowskiej 205 - wspólne posiedzenie
plenarne Komitetu
Łódzkiego
PZPR, Wojewódzkiego Komitetu ZSL oraz Łódzkiego Komitetu SD, poświęcono
działaniom
na rzecz wspólnej walki o od-

e

XVll Zjazd KPCz

i r~botniczych oraz przedstawiciele postępowych partii, organizacji
i ruch6w socjalistycznych, socjaldemokratycznych i narodowo-rewolucyjnych. Przybyła delegacja Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z członkiem Biura Politycznego, sekretarzem KC Tadeuszem
Porębskim.
Delegacji radzieckiej
przewodniczy członek Biura Pclitvczne1>0 KC KPZR, przewodnic"Zący Komitetu Kontroli Partyjnej
przy KC Micha.ił Sołomiencew.
Obrady zagaił sekretarz generalny KC KPCz. Gustav Husak, Delegaci jednomyślnie uchwalili program i regulamin obrad oraz wybrali robocze prezydium i komisje:
wnioskową, mandatową i wyborczą.
Otrzymali również pisemne
sprawozdanie Komitetu Centralnego z działalności w okresie mię
dzyzjazdowym.
Kontrolno-Rewizyjną.
Gustav Husak wygłosił następ
Na zjeździe obecne są delegacje nie referat polityczny Komitetu
.1l!7 bratnich partii komunistycznych Centralnego KPCz.
rozpoczął się w poXVI! Zjazd Komunistycznej Partii Czechosłowacji.
Uczestniczy w nim 1541 delegatów,
reprezentujących
1 mln 675 tys.
członków I kandydatów
KPCz.
Zjazd poprzedziła niezwykle oży
wiona kampania sprawozdawczo-wyborcza, zaś opublikowane wcześniej i mające być przedmiotem
zjazdowej debaty projekty perspektywicznego
rozwoju
republiki
wzbudziły szeroką dyskusję, w której uczestniczyło całe społeczeń
stwo.
Zjazd omówi, oceni ł przyjmie
program partii na najbliższe 5-lecie, zmiany w statucie partii oraz główne kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 19861990 z perspektywą do roku 2000.
Wybierze również nowy Komitet
Centralny i Centralną Komisję

W Pradze

niedziałek

REAGAN NIE REZYGNUJE
Z POMOCY DLA „CONTRAS"
j

Prezydent USA R'lnald Reagan aąiącym do obalenia prawowitego
udzielił wywiadu amerykańskiemu rz d
tego kraju. Prezydent USA
tygadnikowl ,;Time„ w ldótym raz na\ ał
ikaraguę „rakową narujeszcze potwierdził zamiar udzie- ślą", k_t6rą ~ależy „usun~ć" nie unowę moralną społecze'1stwa.
lenia zwiększonej pomocy kontr- krywaJąc, ze Stany ZJednoczone
'===============!.:.~re:w;:::o~lu::;cj~o~n:i:st~o:m::__;n:i:k:a:r:a:g:u:a::ń:sk;::lm::, będą zwiększa~ pomoc. dla anty•
nikaraguańskich ugrupowań terrorystycznych.

w

sprawi~

gnieźnieńskiej

kradzieży

katedrze

Znalezmno zgubione przez· zładzie i
TYLKO SĘDZIA, KTóRY
CHRAPIE, RZECZYWISCIE
ZASNĄŁ

Jak utrzymuje zachodnioberliński sąd administracyj~y, za~
knięcie oczu przez sędziego,_ Jak

oparcie przez
mego
zmciezonej głowy na ramieniu
podczas trwania procesu nie mo·
gą stanowić podstawy do !JOfnięcia wydanego przez
me~o
wyroku, ponieważ
wyląc~me
chrapanie sędziego może św1ad·
czyó o tym, że w którymś momencie przestał on śledzić posiedzenle.
Tym samym sąd odrzucił skarrl wniesione przeciwko je.dn!'~u
z zachodnioberlińskich sędz1ow_.
który okazywał na sali wyraź
ne oznaki zmęczenia.
również

dwóch wiosek w
hrabstwie
Devon
przystąpili do współzawodnictwa
\V odchudzaniu.
Jedna z wiosek wpadł~
na
pomysł, że w ciągu . 2 tygo~ni
100 dorosłych jej m1eszkancDw
llchudnie łącznie o 500 fl!-ntów
(ok, 250 kg). Ponieważ
ponoć
bardzo się tym chełpili przed
sąsiadami z drugiej wioski,
ci
wytypowali również 100
osób
które postanowiły, że
l11cznie
schudną jeS"Zcze więcej.
Cała sprawa znalazła. się
na
łamach
prasy,
która przyklasnęła idei podając przy ok~
zjl, źe obecnie niemal prawie
wszyscy mieszkańcy Wysp Brytyjskich cierpią na nadwagę.
Mieszkańcy

brytyjskim

ON

SIĘ

skrzydło anioła
Trwa śledztwo mające na celu
wykrycie sprawców kradzieży w katedrze gnieźnieńskiej i dewastacji
sarkofagu - relikwiarza świętego
Wojciecha.
Jak
poinformowano
dziennikarza PAP w Prokuraturze
Wojewódzkiej w Poznaniu, zakoń
czone zostały czynności związane z
oględzinami miejsca
przestępstwa;
zabezpieczono wszystkie Ślady 1 udostępniono katedrę dla wiernych.
Obecnie trwają przesłuchania osób,
które mogłyby naprowadzić na ślad
złodziei. Należy podkreślić aktywną po~awę wielu ludzi przekazujących informacje, które łeb
zdaniem - mogłyby być przydat~e
w prowadzoQ.ym śledztwie. Wszystkie te okoliczności są sprawdzane skrupulatnie, a żaden
sygnał
czy informacja nie są lekceważone
przez prowadzących śledztwo. Podkreślić naleźy wielką gotowość, zarówno mieszkańców Gniezna jak i
innych regionów, do niesienia pomocy organom śledczym w wykryciu sprawców; wiele sygnałów dotyczących kradzieży napłynęło jeszcze przed ogłoszeniem kqmunikatu
o wyznaczei;iiu przez minimra kultury I sztuki wysokiej nagrody za
bezcennego
pomoc w odzyskaniu
zabytku.
Podczas prowadzonych · oględziD
znaleziono jedno
z
ułamanych
skrzydeł anioła, a także niewielki
fragment srebrnej blachy z wieka

trumny, którą sprawcy najpewniej
zgubili po dokonaniu
kradzieży,
wycofując się do okna katedry.
(PAP)

Na

zdjęciu!

vrzed

11.azpoczęclem

ro7.lllów.

·

rek

Maria.n·

Wozni~Jt

oraz ambasad~r SFRJ Milivoje Maksie.
t> godzinie 11 otworzyły się drzwi
samolotu specjalnego. Pr~~ stopniach samolotu V. Zarkov1c1a, któremu towarzyszą członek Prezydium KC ZKJ Dobrivoje Vidic i
sekretarz wykonawczy KC ZKJ
Stanislav Stoja.novic, powitał
W.
Jaruzelski wraz z polsltjmi osobistościami.
D~iecl w harcerskich
mundurkach w'l:ęczyły gościowi bukiet białych i czer\Vonych gaździków.

CAF -

odegraniem hymnu
państwowego Polski. V. Żarkovic
dokonał- wpisu do księgi parµiąt
kowej.
•
•
*
Po południu Wojciech Jaruzelski spotkał się w „cztery oczy" z
Vidoje żarkoviciem,
zaś
Józef
Czyrek przeprowadził rozmowę z
Dobrivoje Vidiciem.
Po południu też w gmachu KC
PZPR rozpoczęły się polsko-jugosłowiańskie
rozmowy
plenarne.
Przewodnicza im W. Jaruzelski i
V. Żarkovic. ·

WIENIEC NA GROBIE
NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA

Pierwszym punktem programu
wizyty była uroczystość złożenia
przez
jugosłowiańskiego
gościa
wieńca na płycie Grobu Nieznane·go Żołnierza. W pobliżu grobu
zgromądzili się mieszkańcy stolicy, Po odegraniu hymnu Jugosławii V. Żarkovic złożył pod kolumnadą Gropu Nieznanego żołnie
rza wieniec opasany czerwoną szarfą z napisem: „Polakom poległym
za wolność I niepodległość - delegacja Związku Komunistów Jugo tawUN.
Urocr,ystośc na placu Zwycięstwa

Wotum zalifania
dla rządu
J. Chiraca?

Reagan postawił specyficzne ultimatum rządowi nikaraguańskie
mu stwierdzając, Iż sandinistów
czeka klęska, jeśli nie zgodzą się
na „polityczne rozwiązanie", w ramach którego zrezygnuj!\ z pełni
Nowy premier Francji Jacques
Chirac zapowiedział, że już na powładzy w swym kraju.
czątku wiosennej sesji parlamenPrezydent USA nie wykluczył tu, która zaczyna si~ 2 kwietnia,
wystąpi z wnioskiem o wotum, zamożliwości wysłania wojsk interufania dla swego rządu. Konstytuwencyjnych do Nikaragui w celu cja wcale nie zobowiązuje go do
obalenia sił rządu sandinowskiego, tego i w historii V · Republiki
stwierdzając niedwuznacznie,
„iż niejednokrotnie tak bywało, że nowo mianowany
premier dopiero
taki dzień może nastąpić".
po paru tygodniach występował z
wn,ioskiem o wotum zaufania. Tę
zwłokę interpretowano
zazwyczaj
jako dowód przewagi władzy wykonawczej nad ustawodawczą.
Pośpiech Chiraca nie jest wcale
spowodowany chęcią podkreślenia
roli parlamentu. Nowy premier zapowiedział zresztą, że zamierza wydawać dekrety, aby uniknąć przę
wlekłych dyskusji w Zgromadzewala raportr weszła m.in. astro- niu Narodowym, które opóźniłyby
naut~ Kathryn Sullivan,
pierw- realizacje najważniejszych decyzji.
Rzecz w tym, że ugrupowania
szy człowiek, który postawił stopę na Księżycu Neil Amstrong i centrowe sprzymierzone z gaullistami
wyrażają coraz większe · niegenerał brygady Chuck
Yeager,
który był pierwszym pilotem mo- zadowolenie z tego, że wszystkie
gącym poszczycić się
przekrocze- liczące się resorty obsadziła partia
niem bariery dźwięku. Raport ko- Chiraca. Wprawdzie nowy minister
który
misji i;treszcza w
najświeższym kultury Francois Leotard,
numerze z 24 bm. tygodnik „A via- jest sekretarzem generalnym Partion Week and Space Technology". tii Republikańskiej uważa, że to
„trzymają.
w
W pierwszej fazie do reku 2000 właśnie centryści
program przewiduje skonstru?wa- swym ręku wszystkie przyszłościo
nie pojazdu transportowego msko- we resorty", ale rzeczywistość jest
orbitalnego, statku
pasażerskiego jednak inna. Gaulliści kierują redo podróż1twania między Ziemią l sortami bezpieczeństwa i spraw weniską orbitą wokółziemską oraz po- wnętrznych; a przewodniczący cenja0zdu do przewożenia ludzi i ła trowej UDF Jean Lecanuet doznał
dunków ze wspomnianej orbity w sromotnej porażki, bo nie dostał
dalsze rejony przestrzeni kosmicz- ministerstwa spraw zagranicznych,
o które usilnie zabiegał
nej poza Księżyc.
Drugim przedmiotem sporu mię
W myśl sugestii komisji, osady
ludzkie na Księżycu i Marsie by- dzy gaullistami a centrystami bę
przewodniczącego
łyby samowystarczalne dzięki mię dzie stanowisko
dzyplanetarnym zakładom przemy- Zgromadzenia Narodowego.
słowym oraz mogłyby korzystać ze
stałych składów zaopatrzeniowych
w portach kosmicznych.
Raport zaleca rozwój badań asteroidów jako potencjalnego źródła
minerałów i innych surowc6w oraz
zwiększenie robotyzacji technologii
i operacji kosmicznych.

M. Langda

zakończyła się
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Welurowe ·wykładziny
dla kolei
INFORMACJA WŁASNA
Fabryka Dywanów „!JywJ-

lan"

rozpoczęła dziś produkcję

speajahly h wykładzin .welurowych z wydrukowanym herbem Łodzi i literami „PKP".
Będą one stanowić wyposaże
nie wszystkich wagonów pierwszej klasy, wyruszając:i-ch w
drogę z naszego miasta. Pierwsze dostawy firmowych w,,·kładzin kolejarze
otrzymają
w połowie kwietnia.
Również dziś łódzką fabrykę dywanów odwiedzą dnektorzy
oddziałów
„Orbisu".
Zapoznają się oni
z . ofertą
wykładzin
trudnopalnych i
wybiorą te, w które następnie
wyposażą swoje placówki

Wl\l.

e spel·wwy
zez
Powołana przed rokiem
prez_y•
deneka komisja pod przew_gdmctwem byłego administratora NASA,
Thomasa Paine z zadaniem oceny
perspektyw opanowania przestrze;iil"
nakosmicznej przez człowieka
kreśliła długofalowy program budowy siedlisk ludzkich na Księż5:'
cu i Marsie w ciagu 30 lat, przewidujący w odległej
przys,.:łości
możliwość podróżowania w kosmosie do miliona os6b dziennie.
Program, opiewający na 700 mld
dol., określa przyszłe kierunki rozwoju działalności człowieka w kosmosie w najbliższych 50 latach, z~
kładaj11c ewentualność utworzema
sieci portów kosmicznych między
Ziemią, Księżycem i Marsem oraz
stałej osady ludzkiej na Marsie do
roku 2027.
W skład komisji, ld 6ra opraco-

BOI?

Tragedia
na Bałtyku ·

Miasto Huston zamierza przeznaczyć sumę 57.600 dolarów na
odkrycie przyczyny, dla której
przebywający w
miejscowym
zoo biały nosoroźeo
Samhuru
nie próbuje mieć dzieci ze swoją towarzyszką Marsabit, która
od 15 lat na nio innego nie czeka.
„Marsabił jest
większa
od
Samburu - tłumaczy weterynarz zoo w Huston - nie od·
stępuje go ona ani na
krok.
lecz onieśmiela go do tego stopnia, że nie jest on w stanie nic
i:robić. Jest podekscytowany, ale
boi się."
opr. (kl)

-:-

Niespodziewana burza śnlcżna I hnragano~•Y wiatr spowodował poważne
zakłócenia w komunikacji drogbwej w 'l' ok10. Grubość pokrywy
śniegu
wynosiła s cm.
CAF - AP

Decyzją Rady Ministrów
diety
pracowników za czas podróży służ
bowych na obszarze kraju podwyższa się ze 180 zł do 240 zł za
dobę. Uchwała Rady Ministrów w
tej sprawie obowiązuje od dnia
ogłoszenia jej w Monitorze Polskim numer 7, noszącym datę 17
marca br,

Jak poinformowała w poniedziałek
szwedzka agencja prasowa
,/I'T", zachodnioniemiecki frachtowiec „Framnes" oraz. helikoptery
należące do
szwed:okich
sił
powietrznych wyłowiły ciała 6 marynarzy - członków załogi fińskie
go frachtowca „Karelia", który zatonął w niedzielę · w czasie burzy
śnieżnej i gwałtownego sztormu u
wybrzeży Szwecji. W czasie sztorm u prędkość wiatru dochodziła do
~ metrów na sekundę.

W
szło

84 dniu roku słońce wzeo godz, 5.28, zajdzie zaś

o 17.57.

lmien·ny

obchod~q:

Maria, Ireneusz, Wieńczysław,
Dyzma

Dv1urny

.sv~optvk

dniu dzisiejszym pn:ewiduje
dla Łodzi następującą pogodę:
zachmurzenie duże z większy·
mi p1·zejaśnieniami, okresami opady. Temp. maks. w dzień ok.
8 st. Wiatr umiarkowany i dość
silny, porywisty, w )orywach
dochodzący do 20 m/sek z kie·
runków południowo-zachodnich.
w

Ciśnienie

o godz. 19

wynosiło

972,0 hPa (729,1 mm),

, ......... -.„
1788 - Ur. B. B. Amici wło
sltl 'Przyrodnik, astronom.
1881 - Ur, B. Bartok kompo-

zytor węgierski.
1821 - Wybuch w Grecji powstania przeciwko niewoli tureckiej.

Każde dzieło,

kt6re nte ulep17odaj jednego człowieka.
jest dziełem poronionym.
seyło

zprac Prezydium Rządu
24 bm. obradowało
Prezydium
Zapoznano się z sytuacją
w zakresie zaopatrzenia rynku w
pierwszym kwartale br. Zaopatrzenie rynku w artykuły żywnościo
we jest ustabilizowane. W zdecydowanej większości artykułów dostawy w styczniu zapewniły peł
ne zaspokojenie potrzeb i zach.owanie równowagi między podażą
i popytem. Korzystne tendencje w
skupie zwierząt rzeźnych, zwięk
szona produkcja mięsa oraz wysoki poziom
zapasów stwarzały
warunki poprawy zaopatrzenia ludności w mięso.
Stosu,nkowo duże zapasy cukru
w handlu mimo zwiększonego popytu, w pełni zaspokoiły potrzeby
rynku. Pomimo poprawy nadal odczuwany jest jednak brak na rynku niektórych artykułów nieżyw
nościowych, w tym szczególnie materiałów budowlanych.
Występują
także napięcia w zaop~trzeniu w
węgiel, pomimo że dostawy na rynek wyniosą 6,4 mln ton i będą
wyższe o 30 proc. od wielkości
zrealizowanych w I kwartale ub.
roku.
Prezydium Rządu uznało,
że
ptzemysł podległy ministrowi przemysłu chemicznego i lekkiego
I
ministrowi hutnictwa i przemysłu
maszynowego w wielu dziedzinach
dokonał istotnej poprawy w zaopatrzeniu rynku wewnętrznego.
Prezydium Rządu zapoznało się
z informacją o zaopatrzeniu w
artykuły żywnościowe
w marcu
Rządu.

O

br. Organizacja zaopatrzenia rynku uwzględnia konieczność zaspokojenia zwiększonych potrzeb ludności na artykuły żywnościowe w
związku z okresem świątecznym.
Zaopatrzenie w artykuły żywnoś
ciowe będzie podobne jak w okresie świątecznym
w ubiegłym
roku przy 'korzystniejszym zao„atrzeniu w artykuły mię~ne.
Dostawy mięsa, jego przetworów i
drobiu wyniosą o ponad 26 tys. ton
więcej
niż w
podobnym okresie
ub. roku.
Prezydium Rzadu zapo:mało się
z informacją NIK
o wynikach
kontroli realizacji planów produkcji w)•robów przem)•słowych trwałego użytku przeznaczonych na zaopatrzenie rynku wewnętrznego oraz organizacji handlu tymi wyrobami.
Stwierdzono, że wyniki kontroli
wskuują na potrzeby dalszego śle
dzenia wpływu mechanizmu systemu ekonomiczno-finansowego
na
rozwój produkcji wyrobów rynkowych i w miarę równoważenia
rynku. lepszego dostosowania Ich
do zmieniającej się svtuacji. Zalecono właściwym resortom pełniej
sze przestrzeganie istniejących w
tym zakresie rozwiązań prawnych
i svstemowych.
W kolejnym punkcie posiedzenia
mini~ter rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej przedstawił
sprawozdanie o stanie rolnictwa i
gospodarki żywnościowej w l!l85 r.
(PAP)

Łodzi

puchar prezydenta

Piłkarski

W dniach 26-27 marca odbędzie
w Łodzi międzynarodow;-· turniej piłkar ski juniorów ,.Wiosna
86". Dla 1. wycięskiej drużyny
przeznaczony .ie~t puchar prezydenta Łodzi. \ · turnieju wezmą
udaial
dwa
zachodnioniemieckie
zespoły VfR Mannheim i TU,S
Ergenzingen
oraz
reprezentacje
Krakowa, Katowic, \Vars:r.:iwy i
f..odzi. Impreza, organizowana przez
ŁOZPN, cieszy się dużym zainteresowaniem kibiców, zwłaszcza z
miejscov;osci poło7.onych w obrę
bie naszego mia~ta, dlatego te.i: podajemy dokładny „rozkład jazdy":

26 marca. Boisko Orła, godz. 10:
F:rgenzingen - Łódt; 11.30: Mannheim Katowice. Boisko ChKS,
godz. 15.30: Kraków - Lódź. Boisko \\łókniarza, godz. 15.30: Katowice Warszawa.
27 mitrea. Boisko PTC Pabianice, godz. 10: F:rgenzingen - Kraków. Boisko Włókniarza Konstantynów, godz. 10: Mannheim
Warszawa.
Po obiedzie na stadionie łódzkie
r.o W"łćkniarza odbędą 1\ę decydui'lce mecze o miej~ce 1-4.
(sz.)

•
lubi boksu?
Kto nie
To pytanie wielokrotnie zadawali nam wczoraj kibice, a szczególnie sympatycy pięściarstwa. Telefonowali do redakcji „Dl'./' rozgoryczeni tym, że nie mogli obejrzeć „na żywo" finałowych walk
stoczonych na tegorocznych MP seniorów. Dlaczego nie doszło do
telewizyjnej relacji z hali gdań
skiej „Olivii"?
Częściowo
próbowali odpowiedzieć na to pytanie w niedzielę
red. W. Szaranowicz i etatowy już
komentator telewizyjny - J. Kulej. Obaj stwierdzili przed kamerami, że nie dojdzie do transmisji
z winy władz PZB. Co było tego
powodem? Z pytaniem tym zwróciliśmy się wczoraj do pięściarskiej
centrali w Warszawie. Przy telefonie sekretarz generalny PZB Iwo Stanisławski:
- Liczyliśmy na to, że podobnie
jak w poprzednich latach telewizja
przeprowadzi bezpośrednią transmisję
z gdańskich finałów. Nie
stawialiśmy przy tym wygórowan ych warunków finansowych. Wychodząc z założenia, ze kibice boksu czekają na relację z finałów,
zaproponowaliśmy telewizji kwotę
600 tys. zł. Tyle otrzymą.liśmy w
ubiegłym roku za transmisję z MP
we Wrocławiu. Okazało się, że telewizja inaczej chce relacjonować
tegoroczne MP. Zaproponowali nari1
400 tys. zł i transmisję tylko czterech wybranych walk finałowych.
Nie zgodziliśmy się, uważając, że
sympatycy boksu w całym kraj1.
powinni obejrzeć wszystkie poje·
dynki finałowe w Gdańsku.
I to tyle. Nasuwa się jednak
pytanie: kibiców pięściarstwa (a
tych - mimo obniżenia się poziomu boksu - nadal w Polsce niemało) pozbawiono możliwości obejrzenia . najlepszych zawodników w
kraju. a wśród nich reprezentantów Polski, wytypowanych na tegoroczne 1Ś w USA. Sympatyków boksu nie muszą prży tym

•

Nó mecie
„Rajdu Marzanny"

interesować

„rozgrywki" pomiędzy
PZB I telewizją. Płacą abonament
i mają prawo domagać się relacji z
imprezy o mistrzostwo kraju. Tym
bardziej, że telewizja nie skąpi
pieniędzy i Ol':asu antenowego na
relacje z innych wydarzeń sportowych, odbywających s ię w kraju
i za granicą, żeby przypomnieć
choćby
transmisje z genewskich
MS w łyżwiarstwie figurowym.
(w-w)

Zwycięstwo
1

Juventusu

Romy

Lider I ligi włoskiej Juventus
Turyn wygrał w niedzielę na wła
snym stadionie z Interem Mediolan 2:0 (pierwszego gola zdobył w
41 min. z rzutu karnego Platini,
a drugiego na 5 min. przed koń
cem Bonini).
Wygrała także drużyna Zbigniewa Bońka AS Roma. Rzymianie
pokonali w wyjazdowym spotkaniu AC Milan 1:0. Bardzo dobrze
w tym meczu gra.ł Boniek, inicjując wiele ofensywnych akcji. Wła
śnie on podał
piłkę do Pruzzo,
który zdobył jedynego w łym meczu gol& w 69 mln.
W tabeli najlepszych strzelców
I ligi włoskiej prowadzi Pruzzo 17 bramek, wyprzedzajac H. Rummenigge (Inter) - 13, Platiniego 12 oraz Maradonę (Napoli), Borgonovo (Como) l Serenę (Juventus)
wszyscy po 10 goli.
Boniek
strzelił dotychczas
celnie siedem
razy.

Najlepsi w badmintonie
Odbyły się tegoroczne
mistrze·
stwa Łodzi w badmintonie. Tytuły mistrzowskie wywalczyli: Magdalena Stasio, T. Kozłowski o.raz
B. Komuńska z M. Stasio
(gra
podwójna kobiet), T. Kozłowski z
J. Walerczakiem (debel mężczyzn)
i Bogusława Marks z T. Kozłow
skim (gra mieszana) wszyscy
Metalowiec.
Wśród juniorów młodszych (zawop;Y" były zarazem eliminacją Wojewódz~ch Igrzysk Młodzieży Szkolnej) triumfowali: M. Stasio (SP-179)
i Z. Jaworski (SP-51), a wśród mło~
dzików J. Grabczewska (SP-190) i
M. Mirowski (SP-2 Pabianice).
(w-w)

34 załogi (w tym sporo żeńskich)
uczestniczyły w kolejnej imprezi!'!
automobilowej - popularnym „Raldzie Marzanny''. Rywalizacja na
35-kilometrowej trasie, a szczególn ie na finiszu, była zacięta i wyrównana. Zwycięzca w klasie markowej „malucha" - Ja~e~ Witke
wraz z pilotem Bartłom1eJem Le·
wandowskim wyprzedzili w koń
cowej klasyfikacji żeńską załogę
Jadwiga Lasota - Anna Korczak
zaledwie o 0,4 sek.
W punktacji samochodów powyżej 1300 ccm
zwyciężyła
„ .dla kandydatów na arbitrów
załoga
Sławomir Nawrot z Elżbietą Tra- piłki
koszykowej organizuje w
wińską, wyprzedzając Piotra Kirp- kwietniu br. OZKosz.
w Łodzi.
szę i Wojciecha Kleszczewskiego. Szczegółowe informacje ! zapisy w
· ZeŚpołowo triumfowali reprezen- WFS (pl. Komuny Paryskiej 5,
tanci ~uto-Moto-Klubu.
(w-w) p. 27, tel. 32-70-84).

Kurs

DZIENNIK

ŁODZKI nr

W TOMASlO~/SKIM „ WISTOMlt" SZANSĄ
PIOTRKOWS,KlfJ „PIOMlf" .
W woj. piotrkowskim przebywał
wczoraj zastępca członka
Biura
Politycznego, sekretarz KC PZPR
- Jan Glówczyk. Zwiedził on zakłady Włókien Chemicznych „Cliemitex-'iVistom" w Tomaszowie Mazowieckim· I Fabrykę Maszyn Górniczych
„Pioma"
w Piotrkowie
Trybunalskim,
zapoznając się
z
przebiegiem produkcji, warunkami
pracy i życia załó~, a także z
działalnością zakładOf,vych
organizacji partyjnych.
·
W tomaszowskim „1Vistomie" pracuje 1100 członków i kandydatów
partii, a w „Piernie" - 850. Obie
organizacje należą do największych
w woj. piotrkowskim, obie też bezpośrednio wybiorą swych delegatów na X Zjazd partii. Członko~
wie organizacji partyjnych należą
do najaktywniejszych pracowników. W „Piernie" właśnie człon
kowie partii
zainicjowali czyn
przedzjazdowy. Załogi poszczególnych wydziałów, tych, gdzie aktualnie występują wąskie gardła produkcyjne,
podejmują dodatkowo
pracę w wolne soboty. „Piomowcy" przepracowali już trzy takie
soboty.
Podczas wczorajszej wizyty
Jan Główczyk w obu zakładach
wziął
udział
w
indywidualnych
rozmowach partyjnych. Obok spraw
wewnątrzpartyjnych i wewnatrzzakładowych rozmówcy podnosili wiele problemów natury ogólnokrajowej, a nawet
międzynarodowej.
Jak podkreślił sekretarz KC
J. Główczyk, rozmowy z członka-

'l1 (11978)

sędziowski. ..

M. GORBACZOW

PRZYJĄI;,

MIN. SPRAW ZAGRANICZNYCH

NIKARAGUA
Ludowa Partia Społeczno-Cltrześcl
jańska Nikara.1:111 zwróciła g!ę . do
wszystkich sil politycznych kraJu z
"ezwaniem do stworzenia ogólnona-

r<><lowego „frontu walki
przeciwko
interwencji amerykańskiej" w celu
udaremnienia

'vas7.yngtońsklch

nów zniszczenia ludowej
sandinowskiej.

pła„

rewolucji

ZAKAZ REKLAMY
WYROBÓW TYTONIOWYCH
.t\,merykańskie towarzystwo
walki
z rakiem za±ądalo w niedzielę
wydania całkowitego zakazu reklamo\\ ani a papierosów. zabronionej już ue.
scztą 1971 roku w radiu 1 telewizji.
KOLIZJA HOLOWNIK.A
OKRĘTEM
PODWODNYM
W odległości I km na voł11dnie od
wyspy Midway, na Pacyfiku. doszło
w niedziel~ do zderzenia holownika
,,Secota" z okrętem podwodnym typ11
Trident" do przenoszenia rakiet z
głowicami atomowymi.
Holownik utonął w pueclągu
!
Z

Zawieszenie prac
konferencji OPEC.
Jak poinformował wiceminister
ds. ropy naftowej Gabonu, do 15
kwietnia zawieszone zostały prace
konferencji
ministerialnej z
udziałem 13 państw
członków
OPEC.
Powodem podjęcia takiej decyzji
był brak możliwości zawarcia poJ
rozumienia w sprawie programu
redukcji wydobycia ropy przez
członków konferencji.
Przywódca Libii. Muammar Jtadafi
przeprowadził

rozmowę

telefoniczną

z królem Arabii Saudyjskiej Fahdem
na temat katastrofalnego
spadku
cen ropy naftowej na rynku mię
dzynarodowym (płaci •ię już 10 do·
larów za baryłkę wobec 34 dolarów
w okresie naftowego „boomu").
Obaj wskazali na potnelJę koordynowania · wysiłków, mających na celu podniesienie cen tego 11ali" a
I
szYbk!ego powrotu do da wneJ, normalnej sytuacji na rynku ropy naftowej.
Redaktor depeezowy

ACA

kładowych konferencji główny nurt
dyskusji koncentrował się wokół
treści zawartych w projekcie Programu partii. Obok spraw związa
nych z rozwojem gospodarczym,
podkreślono konieczność wzmocnienia
działalności
wychowawczej
młodzieży
w
zakładzie
pracy.
Mówiła o tym m. in. Zofia Karwas.
- Trzeba - powiedziała · - abyś
my mieli świadomość tego, że właśnie ta grupa ludzi będzie realizowała zadania programu,
zadania

Zwiekszone rvczałi·v·:·iiiiióCiiOdoi 1!f~:~;;;FE~~!~'.~Efi;i~~
W związku
ze wzrostem cen
paliw minister komunikacji postanowił podnieść stawki ryczałtów,
które przysługują osobom używa
jącym
prywatnych pojazdów do
celów służbowych. Zarządzenie na
ten temat ma moc prawną od l
lutego br., a ukazało się w „Monitorze Polskim" nr 4 z 28 lutego br.
Postanowiono, że pracownicy używający własnego pojazdu do wyjazdów służ)Jowych, na podstawie
zezwolenia kierownika
jednostki
organizacyjnej (a ten na podstawie zezwolenia właściwego organu),
mają prawo
do wyższego
zwrotu kosztów za podróż swoim
pojazdem, np. na delegację. Dotąd
ze przejechanie 1 km samochodem
osobowym przysługiwał zwrot w
wysokości 9,50, a teraz 11 zł.
W
przypadku · motocykli
t1tawki te
zwiękśzyły się z 3,70 do 5,60 zł,
a motorowerów x 2,20 do 3,30 zł.
Dość znacznie podniesiono dopuszczalny ryczałt dla pracowników,

minut. Dwóch

członków

jego

zał08i

zaginęło.

FRANCJI
Sekretarz &'eneralny KC KPZR, MlWETNBE>RGER
chall Gorbaczow
ODWIEDZI HOKKAIDO
przyjął w poniedziałek na Kremlu mln!Mra
•praw
zagranicznych Francji
w
nowym
W czasie wizyty w Ja11onil na poruncusklm rządzie, Jeana-Bernarda czątku kwietnia br. minister obrony
USA, Casp1u
Raimonda.
Welnberger odwiedzi
wyspę Hokkaido, gdzie będllię uczestniczył w ma.newrach Japońskich
DEPESZA KONDOLENCYJNA
sil
W związku z tra~lcznym w skut- lądowych.
kach wypadkiem w kopalni węgla
ZAGINIĘCIE SAM10LOTU
.,Vulc-an" prezes
Rady 1\'ltnistrow
7.l>il;"nlew M~•sner
przesłał depPS7.ę
Smiglowcom lndYJBklch 1!!
kondolenryJną na ręce premi~ra rzą
podu Socjali•tycznej Republik! Rumunii wiPtrznycb ni" ndato s ię " niedzielę
zlokalizować indyjskiego wojskowego
Con.<tantina Dascalescu.
samolotu transportowego, który zag1.
nął w solJotP. w czasie lotu
nad
WYSOKIE ODZNACZENIB
górskim rejonem w stanie Dhmmu
DLA LASZLO PAPPA ,
Laszlo Pitpp uwaiany je~t M
n•i- i Kaszmir. Na pokładzie umolotu
wybitnieJuego pięiiclRrza w I' ('lri znajdowało się 19 os(!IJ,
IJok•u . amator'<k.iego.
Tnykrotnle
TYDZIE°R NA DROGACH
2dtthYł złote medale ol!mplJskle (Londyn, Helsinki, Melbourne).
WychoWrn:.i
ze stopniow11 poprawą
powawca ,,·ielu znakomitych
\Vę~ier.
•kich bokserów. Za wybitne osiągnię gody I warunków na drogach zwięk
sza
się ruch
pojazdów.
Niestety,
cia sportowe oraz z okazji 60-rocznl.
wzrasta również liczba "ypadków i
cy urodzin Rada Prezydialna
W~
tygiersk·ie.i Republiki Ludowej przyzna- ich oliar. W ciągu minionego
godnia
mll!cja zanotowała "
calym
ła mu \\ ysokte odznaczenie
państwo
kraju 49i wypadków, w których zi;i.
we .
24 bnt. Order Sztandaru
Węgier- nęło 61 osób, a 527 zostało rannych.
skiej RepulJlikl Ludowej wręczył nnt
WICHURY I SNIEO
przewodniczący Rady Prez.ydialnej
W WIELKIEJ BRYTANII
Pal Losonczl.
Porywiste ,.;latry, osiągające chwiSZERSZY KANAL?
prędkość do 160 km na gorlz.
Pr'ledsl;\w!c!ele rządów Panamy I lami
przeszły
w poniedziałek nad połu
Stanów Zjednoczonych pr&wad'l!ą roz- dniową
powodując śmierć C?
mowy w ~prawie poszerzenia
Ka- najmniej Anglią
jednej
osolJy - zginął uczen
nału Panamskiego łączącego Atlantrk
gdy
na
boisku
zawalił& się drzewo.
z Oceanem Sp<>kojnym. Plany tech.
Opr. (kl)
nlczne są już irotowe.
a
sprawa
rozbija się jeszcze o brak pieniędzy.
CHINY ZAMIERZAJĄ
PODWOLC PRODUKC.IĘ ZŁOTA
Dziennik ekonomiczny „Jlngji Rlbao" podaje, że Chlny chcą podwoić
prooukcję zlot:< w ciągu najbliższych
pięciu lat.

DO RA

Podczas wczorajszej Konferencji
Wyborczej w ZPDz. „Dresso'', 44
delegatów zakładowej organizacji
partyjnej wybrało swych przedstawicieli na dzielnicową konferenmi OOP i POP dają partii bar- cję. „Dresw" reprezentować więc
dzo cenny kapitał do spożytkowa - będą: Kazimiera Rybak - starszy
nia w codziennym działaniu.
brakarz krojowni, Kazimiera SkalSekretarzowi J. Główczykowi to- ska - liierowniczka działu socjalwarzyszył I sekretarz KW PZPR no-gospodarczego
Włodzimierz
w Piotrkowie Stanisław Kola· 1Węglarczyk dyrektor przedsięsa..
biorstwa.
.
([>łom.)
Podobnie jak podczas innych za-

turniej juniorów

się

I

S[KRHARZ KC PZPR - JAN GŁÓWCZYK NADZIEJĄ-MtODZIEŹ

„Regiony

krajobrazy"

W Sulejowie odbyła się, zorganizowana
przez
Stowarzyszenie
PAX, ogólnopolsk a sesja naukowa
z cyklu „Regiony i krajobrazy"
poświęcona
problemom postę
pującej
degradacji krajobrazu i
środowiska naturalnego. W
obradach
sesji
uczestniczył
przew.
WRN w Piotrkowie Tryb. - Tadeusz Nowakowski.
Obszerny program sesj i, koncentrującej $ię przede. wszystkim n~
problemach ekologicznych Polski
środkowej, obejmował m. !n.: relacje zachodzące między gospodarką a krajobrazem, kształtowanie
krajobra~u w nowych warunkach
sterowania
rozwoiem
gospodarczym, walory przyrodni-cze, wartości regionalne I doświadczenia
architektury regionalnej „w Po.lsce;
Sformułowane na seSJI wn10sk1
p:zedstawione zostaną odpowiedmm władzom .

CJI, aby pobudzić młodz1ez do dz1alania, tak zawodowego, jak i spo-

którzy stale używają własnego po- łecznego.
jazdu do celów służbowych w graWiele miejsca w dyskusji - denicach administracyjnych miasta legatami były przeważnie kobiety
lub gminy. Do tej pory za uży - poświęcono problemom patologii
wanie samochodu osobowego
na społecznej, marnotrawstwu. Barbaobszarze gminy lub miejscowości ra Anisimowicz
mocno akcentoliczącej do 100 tys. mieszkańców wała
potrzebę
przeciwdziałania
można
było najwyżej
otrzymać pladze pijaństwa. O tym zjawisku
1.200 zł miesięcznie, a teraz 1.400 oraz nark omanii mówiła też Kazł; za wykorzystywanie samochozimiera Skalska.
dów w miejscowościach liczących
Anna Trembowska w swoim wyod 100 do 250 tys . mieszkańców stąpieniu, podzieliła się zebranymi
przysługiwał ryczałt o wartości do wśród młodzieży
ZSMP,. uwagami
1.600 zł, a teraz 1.850 zł. W miej- na temat zawartych w programie
scowościach
liczących
powyżej zadań w sferze budownictwa
miećwierć miliona mieszkańców oraz szkaniowego.
w razie, gdy przejazdy lokalne
- Po przeczytaniu założeń proodbywają
się na obszarze 2 lub gramowych
- powiedziała - mło
więcej
gmin, należał się ryczałt dzi powątpiewają w realność ich
o wartości do 2.200 zł, a teraz zo- wykonania. Chodzi tu o wielkości
stał on zwiększony
do poziomu oddawanych mieszkań. Liczba 4
2.600 zł, za używanie motocykla mln, zdaniem młodych, jest w oprzysługiwało
1.070 zł,
a teraz becnych warunkach realizacyjnych
1.650 zł, za korzystanie z mo+oro- nierealna, a przewidywane formy
weru było 710 zł, a jest 1.070 zł. współudziału finansowego nabywNależy podkreślić, że górną sta- ców mieszkań rodzą obawy, czy
wkę z tytułu jednoczesnego otrzy- młodych będzie stać na mieszkamywania zwrotu pieniędzy za wy- niP?
jazd na delegację własnym samoPozostaje jeszcze refleksja !:oń
chodem oraz w ramach ryczałtu c1Jwa. Trybuna,
mikrofon,
stół
podniesiono z 4,6 tys. zł do 5.3.30 prezydialny. Nieodzowne atrybuty
zł.
wszelkich konferencji. Kto wie czy
Dopuszczono do rozliczania z de- nie są one przyczyną że zabielegacji posiadaczy samochodów n ie rający głos w dyskusji swoje wytylko w okresach miesięcznych, ale stapienia traktuja aż za bardzo
i w kwartalnych.
oficjalnie i ogólnikowo. Szkoda.
(PAP) I
(asza)

PKP

•I

PKS

W związku z wyjazdami świą
tecznymi, które zaczną się już w
polow.j.e tego tygodnia, kolej uruchamia od tego piątku do przyszłego wtorku włącznie ok.
160
dodatkowych posiągów, przewidzianych na ten okres w rozkładz ! e
jazdy. Kursować one mają na prawie 40 trasach, a m.in. na liniach
z 'iVarszawy do Rzeszowa, Zamościa, Krakowa i Olsztyna. Dotyczy to też relacji Gliwice - Lublin, czy Kraków - Szczecin.
Należy pn;ypomnieć, że w nocy
z 29 na 30 marca na.stępuje zmiana czasu. W związku z tym niektóre pociągi dalekobieżne kursujące w sobotę i niedzielę będą docierać do celu o czasie innym, niż
przewiduje to rozkład jazdy. Podróżni wybierający się w tym czasie pociągiem powinni więc wcześniej sprawdzić godzinQ
swojego
odjazdu na dworcach PKP.
PKS, która od wielu lat odczuw11 dotkliwy niedobór autobusów,
poinformowała, że nie jest w stanie uruchomić dodatkowych kursów dalekobieżnych w okresie świą
tecznym. Przewiduje s i ę natomiast,
że autobusy obsługujące np. uczniów dojeżdżających do szkół, a
więc kursujące na trasach lokal-

Zamkniecie
dochodzenia
w sprawie Kohla
Prokuratorzy w Koblencji i Bonn
prawdopodobnie zamkna dochodzenie w sprawie kanclerza Helmuta
Kohla - donosi hamburski .Bild"
Dochodzenie przeciw kan~lerzo~
wi, zarzucające mu składanie nieprawdziwych zeznań
dotyczących
finansowania partii, 7.0stana zamknięte z powodu braku dowodów informuje gazeta.
Proku'.·atorzy doszli d? wniosku
- zdamem gazety ze dowody
są zbyt nieprzekonywające,
aby

*

Go<lz, 7.20. Ul. Puszkina 4. Jan G., lat 38 wszedł na jezdnię
wpadł
Z. lat 61 wbiegł na Jezdnię i wpadł' pod „Fiata 126 p".
Pieszy
dozn a ł
na prz y czepę
samochodu „Skoda". ogólnych potłuczeń.
Pieszy doznał zl.amania lewego po<ludzia.
Godz. 15.00 • Zgierz - Kurak.
Zdzisław O„ lat 24. wszedł na jezctnl!l
• GM!z. 9.05. Nawrot - Wodna. l wpadł pod „. ysę". Pieszy doznał
Nieznany kleTowca ,,Fiata 126 p" po- urazu głowy.
trącił na przejściu
dla
pieszych
Godz. 18.40. U1 . Pabi anicka przy
Beatę
K, lat lł, Ple..!!Za doznała o- ul. Franciszka. Samochód clęl!aro\vy
gólnych potłucze!\.
Swladkowle te. wlozacy .\ablka zawadził o tramwaj.
Na ~kutek kolizj i jabłka wysypały s\ę
go W»padku orais kierowca proszeni na
jezdnię co spo- ·odcn•ało zat.-zymasą o zgłoszenie się do WRD
wusw nle ruchu tramwajowego na przew Łodzi, ul, Włady Bytomskiej 60, s'lło 45 minut.
tel. 17-16-83,
iii< Sw!a.dkowle zderzenia „Nysy" z
125 p" w dniu "·czorajszym
•
Godz. 12.00. Ul,
g,trykowska Fiatem
o godz, 7,15 na
skrzytowaniu
ul.
przy ul. Spornej, Krystyna K. kieru- Zgierskl:'i
z ul. Stefana proszeni są
jąc „Syreną" na skutek nie06trożnej
o zgłoszenie się do WRD WUSW w
Jazdy . zj~hała z jezdni l uderzyła w L9dzi.
drzewo. Krystyna K, doznała złama
nia lewego przedramienia,
W dnlu wczoraJszym w Zakła
dach Gazownlczych w Łodzi
nrze_
Godz. 13.20. Al. Politechniki przy
ul. Wról>lewskle!(o. Janina s. lat 52 dawkowano środek nawonny, który
weszła przy czerwonym
dodaje się do gazu. Spowodowało to
świetle na
jezdnię I wpadła pod ,.Fiata 126 p".
wiele telefonów od zaniepokojonych
Piesza doznała złamania lewej nogi.
mieszkańców naszego miasta z sygnałami o nieszczelności
przewodów
Godz. 1U3. tn. Rojna pr2y ul.
Traktoro~J. Nletrzetwy Włodzimierz
gazowych.
M. C.

*

*

*

*

*

.JJ!:RZY KMMA

nych, będą wykorzystane częścio
wo w komunikacji świątecznej. Ocenia się, że zostanie uruchomionych do 900 dodatkowych kursów
lokalnych.

„Orde~ Uśmiechu''
zawędrował do Indii
W

keeaktor

lechnłczny

ambasadzie polskiej w Delhi

odbyła

się

uroczystość

wręczenia

indyjskiemu artyście grafikowi B.
A. Tiecldy
„OrdP.ru
Uśmiechu"
przyzna nego mu przez dzieci polskie. Dziękując za odznacz;enie B.
A. Redd:; mówił o swojej sympat ii do Polski i wyraził chęć odv/iedzenia naszego kraju.
Order miał być wręczony w koń
cu 1984 r., jednakże ze wzglel.u na
wydarzenia w Indiach termin został przesunięty.

Polski film

nagrodzony
Iw Creteil
W niedzielę, w Creteil
ryżem zakończył się VIII

pod Pafestiwal
przez ko-

filmów realizowanych
biety.
Główna nagroda przypadła Polce, Magdalenie Łazarkiewicz,
za
wyreżyserowany przez nią telewizyjny film fabularny „Przez dotyk".
Wyróżniono też brazylijską twórczynię filmową, Smanne Amaral,
za film „Godzina gwiazdy".

I

wytoczyć oskarżenie.

święta

I

Surowsze wyroki

dla sprawców napaści
na rodzinę Kolbe
Sąd Najwyższy uwzględnił

rewiprzez
prokuratora generalnego PRL, który domagał się surowszego ukarania sprawców chuligańskiej napaści na rodzinę Kolbe w marcu ub.
r. w Zduńskiej Woli.
Prokurator generalny PRL uznając, że wymierzona sprawcom napaści kara
jest rażąco
łagodna,
niewsoółmierna do społecznego niebezpiecze1'istwa czynów, za które
zostali skazani, wniósł - od prawom{)cnego już wyroku rewizję nadzwyczajną. W
jej uzasadnieniu podkreślono ro.in. społeczną

zję

nadzwyczajną,

szkodliwość

wniesioną

przestępstw

popełnia

nych z pobudek chuligańskich, godzących w spokój i bezpieczeństwo
obywateli, często bezradnych wobec agresywnych napaści.
Sad Najwyższy wymierzył
A.
Floriańcz yk owi karę 2 lat i 6 miesięcy
(poprzednio 1 rok 6 miesięcy) pozbawienia wolności, a J.
Różańskiemu l roku pozbawienia
wolności (poprzednio 6 miesięcy).
(PAP)
MARF.K

ClSZF.WSKJ

Tracą

dzieci I my

Przechowa lnia?„.
Jego powstaniu towa,rzynyły duże nadzieje, Rodzicom wychowującym dzieci dotknięte porażeniem mózgowym oraz dziecii autystyczne (upośledzone umysłowo) uruchomienie ośrodka
adaptacyjnego przy ul. Rojnej 18a miało zapewnić kilkugodzinny „oddech" od codziennych uciążliwych llajęć z kalekami, stwarzając jednocześnie szansę rehabilitacji fizycznej i pS:;."chiczneJ. Dzieciom przebywanie w gronie rówieśników dotknię
tych podobnym schorzeniem miało pomóc w wyjściu z izolacji i ułatwić adaptację społeczną. Słowem, miała to być placówka, na jak~ czekano od Ja.I.

/

Wstępne szacunki mówią, i:e w
samej tylko Łodzi żyje minimum
kilkaset dzieci autystycznych,
a
jeszcze więcej dotkniętych poraże
niem mózgowym. Obydwie choroby
upośledzają w znacznym
slopniu
zarówno sferę psychiczną, jak i
sprawność ruchową dzieci. Opieka
nad nimi, to zarówno konieczność
pomocy w codziennych
czynnoś
ciach, jak i nieustanny nadzór nad
tym, co robią. Brak bowiem rozeznania w niebezpieczeństwach ~o
dziennego życia stwarza ciągłe zagrożeni e dla zdrowia i życia, Nie
mówiąc jut 0 tym, że trzeba wykształcić w
nich podstawowe nawyki, których nauczenie wymaga
częstokroć kilku lat systematycznego powtarzania prostych czynności.
Przekazanie do użytku (po dlugotrwałych zabiegach przystosowujących dawny żłobek do nowej, odm iennej roli) nastąpiło w czerwcu
1984 r. Pierwsi mali podopieczni a było ich ponad trzydzieścioro zaczęli oswajać się z nowymi twarzami opiekunek i nowym miejscem, w którym przyszło im spę
dzać czai od 7 do 17. Mimo
że
minęły już prawie dwa lata i kło
poty powinny być już historią- rzeczywistość niewiele odbiega od

godziny", W sumie, :zdawałoby się,
dostateczne grono by zapewnić dzieciom wszechstronną
opiekę.
W
pf'aktyce - sprowadza się ona do
prowadzenia zajęć typu przedszkolnego. Mimo serca i zaangażowania
wychowawczyń, brakuje zajęć muzykoterapeutycznych i typowo rehabilitacyj nych. Czy tak powinna
wyglądać- dzialalność tej niezwykłe!
placówki?
Tworzy się kolejny krąg niemożności
-· tym razem w sterze
tak delikatnej, jak ludzkie kalectwo. Ten krąg - naszym zdaniem
- można przerwać zdecydowanym
działaniem i pomocą władz odpowiedzialnych za sektor
zdrowia.
Jaki bowiem problem w tym, by
słuchacze Pomaturalnego Studium
Medycznego x zakresu rehabilitacji odbywali praktyki w ośrodku?
Myślę również, że po 11erd9f'z11ym
apelu do uczniów i studentów szkół
muzycznych, znaleźliby się chętni
do prowadzenia zajęć z muzykoterapii. Nie wierzę również, by w

ponad milionowej aglomeracji nie
udało się zorganizować wzorem
innych miast - bezpłatnego dowozu kalekich dzieci. Jeśli nawet Kolumny Transportu Sanitarnego nie
stać na bezpłatne oddanie autobusu, to są przecież bogate zakłady,
które mogłyby objąć mecenat nad
placówką przy ul. Rojnej. Mogły
by również pomóc
odpowiednim
wsparciem moralnym i naciskiem
na władze miasta. Kluby sportowe
mogłyby „wypożyczać" swoich , rehabilitantów. Oczywiście, wszystkie
strony musiałyby chcieć, a często
po prostu o tym wiedzieć.
Sam personel niewiele może zrobić ponad to, co już zalatwil. Co
pewien czas słyszy się również zapewnienia o pamięci i gotowości
pomocy. Tymczasem może być jak
w owej bajce, w której „wśród
serdecznych przyjaciół psy zająca
zjadły". Jak na razie, po prawie
dwóch latach, ośrodek przypomina
bardziej przechowalnię niż placów-

PROGRAM I

RADA NAllZOR·
PZPR, N~Z oraz
KOLEŻANKI I KOLEDZY n
SP-NI INWALIDO\V APARATURY
ELEKTROTEClf ICZ·
NEJ „POK0J'' w LODZI

ła

W dntu 21 marea 1986 r. zmarw wieku lat 60

S. t

P.

IRENA

lAśKIEWICZ
Pogrzeb odhdzle aie 26 marca
br. o godz. 16 na cmcntar~u
rzym.- kat, w Zgierzu. ul. Piotra
Skargi, o czym U.9.ladamla pogr•tona w smutku
~AJBLIŻSZA .l'tODZINA

KA WALERKI 36-20-76.

•tęp,

radża,

poszukuję.

pilnie

Różycki.

9592-g-E
sprze-

TELEWIZOR „Tonrus" dam. Grabowa 4 m. 3.

9588-g-E
sprzedam. Wól-

„SKODĘ

100-S" czańska 228.

retor, opera, ba.rok, ataman, r&'b ata,

tan, Wa.rmia, a irkad.a, slota. Tybet, B1reza.

,

9594-g-E
WARSZAW A M-3 własnościowe - zamienię na ł..ódż. Oferty 9593
Biuro Ogłoszeń, Piotrkowska 96.
E
erg,
86-16-59,
ELEKTROINSTALACJE

agarwa, taitra.

9587-g-E
szy-

PIONOWO: adria, astma, Zorba, star, epoka, arera, miara, antal, &rnat, mim, bak, watra, Rabka, lstra rabat, adept, AJ(ata, orda.
Nagrody za prawidłowe r<YLwlązanle krzyżówki otrzymują: Malgo~zata
Kołod·llejczyk Radomłlko ul. 1 Maja 7 m. JO. Zofia Krawczyk, Pabianice ul. Skłodowskiej 19 m. 82, T,eokadla Dominik, ł.ódź, ul. Naru,zewicza 15 m. Hl, Wl\clawa Woźniak, Z.gi„r7. ul. Andrzej• 3, Anna Gorąca,
Głowno ul. Targowa 42, Rysz11rd Pablanek, Słupia Sklernlewlcka, wieś
Słupia
Brzootów.k1 nr 12,
Orlbiór nagród w sekretar1acl• naM«:l red.akcji! - zamlej~cowym nagrody wyślemy )>OClZtą.
(A. Win.)

bojem naszego poludniowego sasiada. W obf'cnych warunkach w ośrodku nie ma miejsca, a nawet.
możliwości uruchomienia gabinetu
stomatologicznego. Sprzęt
cżeka
więc na lepsze czasy. Ciekawe jak
dłui;:o„.
Z.
JIABOWSKI

=--

STOLARCZYK
Rodzinie

J -- -

DYREKCJA, POP PZPR, RA·
DA PRACOWNICZA, ZW. ZAWODOWE oraz KOLEZANKI
I KOLEUZY z l'GM ŁODZ·
SRODMIESCIE

Pani

ZATRUDNIĘ szwaczkę biegle
jącą spodnie. Tel. 57-30-69.

NOWĄ

kuchnię

gazową

-

9613-g-E
sprze-

dam. 36-51-76.
9612-g-E
DOMEK sprzedam. 52-14-77.
9610-g-E

współczucia

z

ZAKŁADU
OBR . ~ ZOWEJ
ŁODZI

komentarze
21.50 „ Wieczór 1 Pegazem"
23.05 DT - wiadomości
23.10 Język angielski (21)

-f

~

23.50

PROGRAM IV
Horyzonty wiedzy. 11.30 Muzyka polska. 11.59 Sygn ał czasu. 12.05
Wiad. 12.10 Lektury kształcą - a.ud
12.20 ze.'>poly instrumentalne.
12.30
W Jezioranach - odc. 13.00
Swiat
wokół nas. 13.25 Mniej
znane koncerty.
14.00 Popołudnie Mlodych.
16.00 Lektury nastolatków. 16.10 Katalog piani"t(fw jazzowych, 16.30 Widnokrąg. 17.00 Wlad.
17.05
Mruzyka
baletowa - aud 18.00 W poszukiwaniu ha.rmooli · - aud. 18.20 Piosenka włoska - aud.
18.40 Studio
ekspertów. 19.30 Wlad. 19.35 Chwila
muzyki. 19.40 Język niem\eckl (24).
19 5~ NURT.
20.15 Chwila muzyki.
20:20 Wiec'lór muzyki. 22.00 Albllm
płytowy - aud. 22.50 Lektury czwór.
ki. 23.00 Mt1zykoterapla. 23.~0
W
opinii uczonych - aud. ~3.50 Wiad.
23.53 Kalendarz radiowy.
, 11.00

TELEWIZJA
PROGRAM I
9.3~ Domowe przedszkole
10.00 DT - wiadomości
Koleżance

10.10 Film dla li zmiany „Mauregard" (5)
11.05 Magazy11 domatora
11.30 „Parki
narodowe 8tan6w
Zjednoczonych" (2) - film
dok. prod. RFN
16.10 Start po Indeks
16.25 OT - wiadomości
16.30 Dla dzieci: „Kameleon"
16.55 Dla dzieci: „Między nami
i książkami"
17.20 DT - wiadomości
17.30 Magazyn związkowy
18.00 Telewizyjny Informator wydawniczy
czyli
18.20 Plusy I minusy
gospodarcze znaki zapytania
19.00 Dobranoc - „Wodnik, rybka l śpioch Szczapka"
19.10 Klinika zdrowego człowieka
19.30 Dziennik
20.00 ZPbranle otwarte
'?0.311 „ faurei;ard" (5)
„Ct"~
gniewu"
franc. serial
filmowy

Dnia 20 marca 1986 roku zmarnasza najBabunia

ła, prreżywszy 67 lat,
ul<ochańua Mateńka I

DYONIZl·E
D~RMACH
wyrazy gleboklego
powodu ~mlercl

współczucl:l

S.

z

Pogrzeb odbędzie się w dniu
z;; marca br. o godz, 13 na cmentarzu na Zarzewie.

s.
PŁK

t

„Velę".

Zbaras-

r.

1986

zmarł

P.

CORKI,

S.

tatem zawladaml:lw dniu 20 marca l9~6 r.
zmarł nagle, nasz kochany Mąż,
Ojciec, Teść i Dziadek
że

z
my,

głębokim . talem zawiadamia·
że w dniu 20 marca H86 r.
zmarła,
w wieku 31 lat, n;iua
najdroższa Zona ! Matka

Ml1 ROSŁAWA

ANNA
JURGENSON

Pogrzeb odbędzie się dnb 2.~
marea br. (dzlśi o godz. 16 na
cmentarzu Mania. Pogrążeni w
smutku:
MĄż

z
my,

i Dzrnc1

bólem zawiadamiaw dniu 23 marca 19@8 r.
wieku 76 lat, nasz kochar.y Mąż, Tatuł I Dzladztuś
głębokim

że
z1narł,

MĄZ:

w

CHAŁUBIŃSKI

Uroczysto~cl talobne odbęd~ si~
w dniu 25 muca br· Uroda) o
godz, 13 .3 w ks plic~· cm•ntan:a
przy ul. Rzgowskiej 158, o czym
zawiadamia pogratona w smutku

I RODZT

~,\

Pogrzeb odbędzie' się w dniu
25 marca br. \wtorek) o itoa~.
13.30 na cmentarzu katollekirll
Zarzew, o cz ym powlaclamlnj :

ł

Mąż

i Ojciec

P.

RZEMIESLNIK
żałobne

Urocz ystosci

się w kościele

rozpoczną

oarafialnym w Rogowie, dn ia 26 marca 1986 r
o
godz. 14, o CZ)'m powiadamia pogrążona w smutku:
ŻONA ,

CORKl z MĘŻAMI
POZOSTALA RODZINA

Z głębokim :I.alem zawiadamiamy, że w dniu 23 marca 1986 roku,
po długich i ciężkich cierpieniach odeszła do Bog:i, w wieku 84 lat,
.ostawiając nas w głębokiej załobie, na;za najdroższa. najukochańsza Mamusia, Babunia I Prababunia
·

JANINA

P.

STAWISZYŃSKA

WDOWA po

śp.

TOMASZU,

Wyprcwa.dzenle dTngich nam zwłok nastąpi dnia 26 marca br. (śro
da) o aodz. 14.30 z cmentarza rzym.-kat., ul. Ogrodowa 39. PozostaJą w bólu 1 rozpaczy:
CORKA, WNUCZKA z
Utracony skarbie, w sercach naszych

Księdzu

MĘŻEM
tyć

I PRAWNUCZEK

będziesz

wiecznie.

kanonikowi

dr ANDRZEJOWI DĄBROWSKIEMU
wyrazy szczerego
wodu łmlerct

współczucia

i

ŁODZKIEJ,

chrześciJat'lskiej

jedności

z po-

OJCA
składaJa

wraz z darem modlitwy:

PRACOWNICY KURU BlSKUl'IEJ DIEC'EZJI LODZKIEJ ,
SĄDU 8ISKUPIEGO LODZKIEGO oraz WYŻSZEGO !>EMINARIT1M DUCHOWNEGO w t.ODZI
Msza święta w Intencji ZtnHl~go BOLESLA WA DABROWSKJT.:GO
zostanie odprawiona we wtorek, 25 marca br. o godz, 14.30 " kościele parafialnym pw. św, .Rafała w Aleks~r..dru\\le Lódzklm po
czym odbędzie się pogrzeb na miejscowym cmentarzu.
·
Z głębokim bólem zawiadamiamy, że w dniu 21 marca 1985 roku
zmarł, w wieku 84 lat, nasz najukochaftszy Mąt ".Catuś I Dzl:idzluś
najwierniejszy Przyjaciel l Opiekun
'
'

ł '·

WŁADYSŁAW

a domu BLOCH.

najukochańszy

FRANCISZEK SROKA

S. t

s.

głębokim :I.alem zaWiadamiaże dnia 22 marca 1986 r. odod nas przeżywszy .lat 62.

S.

COJUU. ZIĘCIOWIE
I ~'NUC.ZĘTA

P.

MĘŻEM

nasz

Pogrzeb óćlbedzle sle na cmentarzu św. Antoniego na Mani w
środę. 26 marca br. o godz. 13, o
ez:vm powiadamiaj, 1>0Kra2enl w
smutku:

KASPR'ZVŃSKA

WNUCZĘTA

szedł

JtANCLERZOWI KURII BISKUPIEJ

s. ł "·

Dnia ZS marca 1988 r. zm:uła w
wieku lat 76, nasza najdrotsza
Matka I Te~eio,..·a

CORKA z

Z
my,

P.

S. t

SYNOWIE z RODZINAMI

WIESŁAW

ł

ł

S.

P.

Uroczy&toścl pogrzebowe TOzpo·
czną się n.a cmentarzu rzym.-kat.
na Zarzew5e dni\a 26 marca br.
(środa) o godz. 12.30. Pogrążeni w
głębokim smutku

1 CORKA

ałęboklm

DZIECI,

21626-g-E
M-3, telefon
sprzedam, Radiostacja Teofilów 78-86-00; 52-68-98.
16.30 Język angielski (12)
21627-g-E
17.00 „Savoir vivre.„ a tu życie" SZWA CZKA poszukuje pracy 17.30 W obronie własnej
43-93-52.
domowy"
18.00 „Spiewnik
21629-g-E
„Marsz aokołów"
SPRZEDAM „Mercedesa" 220D 18.20 Przeboje „Dwójki"
Stryków, Mickiewicza 17, tel. 237
18.30 Wiadomości (Ł)
(po 20).
21651-g-E
19.00 „Mąż pod łóżkiem" - no- TELEWIZOR iurystyczny - sprzewela filmowa TP
dam Srebrna 31/26.
21653-g-E
19.30 Dziennik
FOKSTERIERY - 57-29-71.
20.15 Magazyn motoryzacyjny
21630-g-E
20.45 „Gryps" - program dok.
PŁASZCZ skórzany, męski sprze21.05 „Największy
żaglowiec
dam. 84-42-82.
świata" - rep.
21635-g-E
21.25 Parrorama kina radzieckiego - „Człowiek z karabi- SLUBY, trasy - atrakcyjnym samochodem, Bronner 32-10-17.
nem"'
21636-g-E
23.10 Wieczorne wiadomości
CUDZOZIEMCY poszukuią mieszkań. 57-58-06.
• 21637-g-E
DALMATYŃCZYKI
sprzedam.
55-31-38.
W dniu 23 marca 1986 r. o\ie21654-g-E
szla od nu nagie. przeżywsiv lat
72, nasza n.ajukochaf,„a żona,
Matka, Teściowa I Babcia

ZOFl·A
MIZERSKA

Pogrzeb odbędzie 1lę w dniu
26 marca br. (środa) o godz . 14.3~
na cmentarzu przy ul. Rzgowskiej
155. o czym zawiadamiają pogrą·
żone w smutku:

ŻONA,

ł

9516-g-E
sprzedam

116

COMMODORE
86-89-86.

PROGRAM II

I WNUKOWIE

z :I.alem zawiadamiamy, h w
dniu 22 marca 1986 r. zmarła w
wieku 78 lat, nasza ukochana lltatl<a i Ba bela

POZ. MGR

ŻONA

ZIĘC

chłodniczego i rencistę ślusarza zatrudnię. 84-42-80.

MONTERA

I domu ŁYSTRSKA.
były 'l\' lęzlefl Pawlaka.

Pogrzeb odbędzie się dnia 26
marca br. (śrorla) o godz. 14 na
cmentarzu katolickim na Mań!,
o czym powiadamiaja pozostaj;p,cy
w głębokim smutku I hiobie;

JERZY
SITKIEWICZ

z

P.

MAJEK

DYREKCJA, POP PZPR. ZW.
ZAWODOWY oraz KOLEZA.
KI I KOLEDZY z FA"BRYlU
KOTŁOW i RADL'\TOROW w
LODZI

W dn.111 .22 marca
w wieku 64 lat

ł

STEFAJNI~

MĘŻA

składa ja:

GAJDA

MĘŻA

PRALO\VNIC 1'
DIAG - o~,T Kl
AM w

~
"

-

MAJRllANNA

MAR'H
KOWALSKlEJ

21.23 OT -

=._I, TI.
=

to. 23.00 Zapraszamy do Trójki.
J, Barth: ,,Dunja.zadiada" .

S.
IU't

składaj-:

!„

Pogrzeb odbędzie się w dniu 211
marea lir. (wtorek) o godz. 18 na
cmentarzu Wojskowym - Doły.

składeja:

wyrazy ;łębokił!'go
powodu igonu

!•

} ~t__r A

MJR REZERWY

składają:

CZA, POP

nas mgr mz.
Kazimierz Kurowski dyrektor
zapolickiej SUR, wszystkie narzę-

a dnh li m.a<rca 1986 T,
POZIOMO: aiasa:, Era-im,

STASIOtEK

STEFANfł

z

ZARZĄD ,

wciorĘJj zgłoszenie
·dziś' . . . . . .
... OGł:,OSZENIE

odśnieżania.
Jak poinformował

POZIOMO: Ma~ko<W&1d, Ma,rat, lA!cja, Ady••· węże, patt, Ube,
takt, świt, motyl, Pamir, umyłlll., SzklarSlki.
PIONOWO: mlrai, ruta, Opty, siLa, Ircha mowa, au1'a, elekt, pierś,
step, stół, kumya, wnyki, mrok, luta, luks.
Nagrodę w postaci talonu otrzymuje Ste!an Ja~c~ Łódt, ul. Fran.
c1S'l.kanska 68 m. 111. 0<11>1ór bloou w SDH „Central" pok. 801 - VIII p.

pełne
wyposażenie gabinetu
stomatologicznego, będące eksportowym prze-

=_=---.

Wyrazv glębokieco wspólczucla
z powodu tragicznej śmierci naszej dłu~oletniej 'Pracownicy

OJCA

2,5 tys. }'rzyczep o ładowności 0,4
tony. Spółdzielczy warsztat mechaniczny wytwarzał będzie także obsypniki do warzyw i ziemniaków.
wózki paletowe do zbioru owoców
w sadach oraz niezwykle potrzebne w gospodarstwach ogrodniczych
pompy wodne. Jeszcze przed zimą
kolekcja produkowanych w Zapolicach narzędzi zostanie wzbogacona o specjalny pług-spychacz
do

9609-g-E

STASZEWSKIEMU
współczucia

dzia wykonywane są według dokumentacji opracowanej przez Przemysłowy Instytut Maszyn · Rolniczych w Poznaniu Odbiorcą i dystrłbutorem jest natomiast Centrala Handlu Sprzętem Ogrodniczym
„Hortmasz". Narzędziarni z Zapolic
zainteresowali się także kupcy zagraniczni. Istnieją spore szanse na
eksport do krajów socjalistycznych.
(jer)

WŁASNA)

Rozwiązania krzyżówek

Na koniec „perelka". Kilka miewspapracu-

my,

głębokiego
śmierci

Z

kę adaptacyjną.

--_.···

H .oo Koncert.
11.'7 Komunilkaty.
60 dzie- 11.59
Sygnał C"Zasu. 12.06 Magazyn lnci, korzysta zaś z niego zaledwie rormacyjny
.12.30 Muzyka.
12.45
34. Dlaczego tylko tyle?
Rolniczy kwadrans,
13.00 Kom~1"1i 
Położona z dala od śródmieścia ka ty, 13.10 Radio 1!:1erowców, 13.30
placówka przyjmuje dzieci _z wsz:l'.- Przeboje mistrzów. 14.00 Wiad. 14.05
stkich dzielnic. Dla części rodzi- Magazyn muzyczny. 15.55 Radio klerowcł>w. 16.00 W!arl. 16.05 Preo:entaców
dowiezienie
niesprawnego cje.
16.10 Mnzyka l aktualno.4ci.
dziecka autobusem czy tramwajem lti.35 Transmisja uroczystości
poże
z odległego Widzewa czy Dąbro gnania przewodnJczącego Prezyd~nm
ZKJ
V.
żarkowi<>ia.
17.30
wy okazało się zadaniem niemożli KC
sta.ry dobry
jarza.
18.00
wym do
wykonania.
Kolu1!1na Ten.
Wiad.
lB.05 Prohlem dola.
16.:ZO
Transportu Sanitarnego, do ktorej Kcmcert dnia. 19.00 Magazyn Inforzwrócili się zdesperowani, zapewni- macyjny. 19.25 Chwila mnzyki. 19.30
ła samochód, ale za znaczną od- „Malowane mrówka" słuch. 20.00
płatnością (ok. 2 tys. zł miesięcz Dziennik. 20.15 Koncert życzeń. 20.40
W
kilku
taktach.
20.45
Sceny
wielnie). Tu z kolei zbuntowali się ci
:!0.55 Komnnlkaty Totallźa
zamieszkali bliżej, których obcią kanocne.
to1·a. it.oo Komunikaty, 21.05 Kroniżono taką samą kwotą, jak rodzi- ka sportowa. 22.00 Wiad. 22.05
Na
ców dojeżdżających
z
odległyc_b róroych \nstrumeotach. 22.20 Gwiazdy
sta,rego
kina.
n.oo
Wlad.
23.1-0
dzielnic. Niemożliwe okazało
się
również
rozwiązanie
prozaicznej Panorama ~Jata. 23.25 Chwila mu23.W Poetyckie prezentac.Je. 23.5()
sprawy opłat za przejazdy, z któ- zvki.
Melodie na dobranoc.
rych dziecko np. z powodu choroby
nie mogłoby skorzystać.
PROGRAM l i
Tak więc sprawa zorganizowane11.00
Z
aw~z
e po jedenastej_
11.10
go dowozu utknęła w martwy:i1
Muzyczny non stop. 1.1 .30 c.d. mupunkcie. Posiadacze „czterech ko- zyc:i,ny
non stop .12.00 Polscy laułek" wykorzystują własne pojazdy. reaci Międzynarodowych Estrad Mło
pozostali 12.25 Spotkania jazzma<nów.
skazani na codzienne dych.
dźwiganie dziecka wraz z wózkiem 13.00 Wiad 13.05 Senvis Informacyj.
do autobusu - rezygnują z komu- ny (Ł). 13.10 „Wiejski kabaret" aud. Zbigniewa Korzeniowskiego (Ł).
nikacyjnej golgoty i
zostawiają
13.20 Improwizacje
oraz Portrety
dziecko w domu. Teraz wiosną, sy- twórców lud. 13.30 Album operowy.
tuacja trochą zmieni się, ale i tak 14.00 Pr7.eboje sprzed lat ,15,00 IsalG.10
n ie w sposób całkowicie zado~a dora Duncan: „Moje życie".
Koncert na bis. 16.00 Dzieła. style,
lający.
epoki. lfi.!IO D. Francis:
„Płatne
przed J(onitwa". 17.00 Wlarl ,
17 .05
Trzeba też wspomnieć i • innych Rozwiązanie zagadki 'muzycznej (Ł).
argumentach na „nie",
17.10 Aktualno~cl dnia (Ł).
17.30
I Łódzkie
Spotkania Operetkowe
C'Z. I aud. (ł,).
17.50 „Ostry
Początkowo planowano zatrudnie- dyżur" reportaż
(ł,). 18.10 I Łódz
aie w ośrodku rehabilitantów, któ- kte Spotkania Operetkowe
- cz. Il
rzy prowadziliby z dziećmi zaję - aud. (L) 18.30 Klub Stereo.
19.30
cia usprawniające. Okazało się to Wiecr.ór w f!lharmonii. 2.J.05
W\ad.
jednak mrzonką.
Rehabilitantów 21 .10 Wieczorne refleksje. :U.15 Wanjest zbyt mało, a ci, którzy mogli- da wa,rska śpiewa poezje. 21.30-1.00
literacko..muzvcz.ny.
21.30
by podjąć tę pracę, są „podkupy- Wieczór
Nagra<nle wi ~zocu .21.40 T. Kali11ska
wani" przez kluby sportowe, nie- - „Kto zabije
Sherlocka Holmektóre szpitale, itd. W konseltwen- sa?". 22.10 Słuchajmy razem . 2:1.00
cji usprawnianie ruchowe prowa- .'\.. Kraw\.,.7.ttk: ,,Neron". 23.20 ?vJudzą w miarę wolnego czasu i zyka nasi:ych czasów. 24.00 Głosy. ;nchęci wychowawcy i dwie pielęg strumenty. nastroje.
niarki. Na domiar złego brakuje
PROGRAM III
sprzętu rehabilitacyjnego, zabawek
1,1,00
Jam lat osiemdziesiątych.
pozwalających kształcić
zdolności 11.30 .. Szlachetne zdrowie" aud.
manualne (zahamowane 'u
więk 11.40 Gwiazda tygodnia. 11.50 G. Rames:
„Fazenda
sao
Bernacrdo".
12.00
szości dzieci), drobnych sprzętów do
Serwis Trójki. 12.05 W tonacji Tró.1ćwiczeń ruchowych. Zamówienia na kt 13.00 E. Dęb6kl: „Ludzie z tamnowe pomoce rehabilitacyjne leżą tej strony świata". 13.10 Powtórka z
15.00
w „Cezalu" i „Cezasie" od wielu razrywkl. 14.00 Sztuka J>8Sji.
miesięcy. Ośrodek jest bowiem trak- s envls Trójki. 15 .0S Przypominamy
zespól
Aph,rodi
ta's
Child. 15.40 ,.O
towany jak każda inna placówka w.tukę czasów. w których
żyjemy".
wychowawcza, a lista potrzebują 16 oo Zapraszamy do Trójki.
19.00
cych jest długa.
„ż archiwum akt nowych".
19.30
19.50 G. R,ames:
Ośrodek przy Rojnej zatrudnia 37 :rrochę swingu,
osób personelu. Są wśród nich wy- ,. Fazenda sao Bernardo". 20.00 Cały ten rock.
20.45 Warsztaty muchowawczynie, salowe,
kucharki zyczne.
21.00 Mistrzowie baroku.
jest logopeda (odbywający raz w zi.45 G. Batkanow - .. Najmłorls'l y
tygodniu ćwiczenia mowy z każdym z braci". 22.05 Inf. sportowe. 22.15
dzieckiem), psycholog i lekarz „na Sladami legend. 22.46 Posłuchać ;war.

wyrazy
powodu

nana z szeregu
pożytecz
nych inicjatyw produkcyjnych
Spółdzielnia
Usług
Rolniczych w Zapolicach w
woj. sieradzkim rozpoczęła wczoraj
anlyirnportową produkcję poszukiwanych narzędzi do sprowadzanych
z NRD oraz Węgier. a używanych
przede wszystkim w gospodarstwach
ogrodniczych mikrociągników „Forschritt" i „Robi". Dotychczas ich
użytkownicy. mieli niewielkie szanse na skompletowanie pełnego wyposażenia _ Jeszcze w tym roku posiadacze tych traktor6w otrzymają

sięcy temu ośrodek otrzymał
niały dar od polskich zalóg
jących w Czechosłowacji -

WTOREK, H MARCA

Ośrodek zaplanowano na

WIESŁAWOWI

(INFORMACJA

mikrociągników

do

SPRZEDAM nową
ka 20 - 40.

przeszłości.

Koledze

Będą narzędzia

P.

Sl'AN 1 ISŁAW MAKOWSKI
były naczehi.lk or1?anixacji „Sokół". 111elole1nl pracownik Zakładów
Puemyalu Wełr..lnnego Im. A. Struga. Człowiek "lell<ie,J por;otiy
ducha, szlachetności I skMmno:lci,
Urocz ystości pogrzehawe rozpoczną się dnia 25 marca br.
15,30 w kościele św. Jńzefa w Rudzie l'ablanlckieJ, przy

nej 12. Pogriitent w

ŻONA,

NAJBLTŻSJ

Pro!ltn,y o

żałobie:

KRYSIA z ŁUKASZKIEM oraz
RODZlNA
kondolencji.

o godz.
ul. Far-

POZOSTAŁA

nieskładanie
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I

ramach dyskusji o najwa,zniejszych sprawach wspólczesności i kondycji psychicznej społeczeństwa stosunk owo rzadk o mów i się o moralności. Temat ten w rozmow ie z dr Zdzisła w em Czeszejko-Sochackim,. prezr;s.:!m Zrzeszenia Pra w ników Polskich podnosi
na
łama ch
„KULTURY" Tadeusz Kuchami. Sprawa wa:i:na jest o tyle.
ii. wielu twierdzi , iż w szystkie problemy można rozwiązać na
gruncie dobrych przep is ów prawa
Mówi Z. Czeszej ko-Sochacki:
„(.„) Skuteczność prawa jest zawsze zależna od tego, w jakim stopniu funkc.ionują inne mech:i.nizmy życia społcczncgu.
zwłaszcza obyczajowe, moralne. Pnyłdad. Mamy dość obszer- ·
ny, szczegółowy akt prawny, zwany kodeksem pracy, mamy
szereg aktów prawnych, dotyczących
systemów motywacyj.
nych, a mimo to nic wykształcił się w naszym kraju odpo·
wicdui etos pracy. Zaden przepis nie jest w stanie zmusić obiboka do zastanowienia się: czy ja pOlltępuję uczciwie w 1Ho~un
ku do kolegów, przerzucając n,a ich bark.i częśó własnych obo,,.,.iązków? Taki e!ellt mogłaby natomiast wywołać odpowiednia.
·~ opinia środowiska, czyli sankcja moralna.
f~
(... ) Dam pa,nu przyk!ad i>. mojego środowiska" W ·adwokaturzc istnieje norma etyki zawodowej, która zobowiązuje adwo. kala do zwrócenia uwagi koledze zachowującemu się nieprawidłowo. Norma t;\ bardzo rzadko jest respektowana W bardzo
wielu pr.zypadkach koledzy wolą udawać, że nio widzą i n ic
slysitą meprawidlowego zachowania, aby nie narażllć się innym, a tym bardziej na to, że może zostać wszczęte postępowanie dyscrplinarne w którym, to co zostało zaobserwowane.
nie zostanie potwierdzone dowodami„."
·
Inaczej mówiąc przestrzeganie norm etycznych związane jest
także z tym co nazywamy odwagą cywilną.

Portfel o.d kuchni
Rozmawiamy o tym z pracownikami Łódzkich Zakładów Radiowych „Unitra-Fonica": 'Aleksandrem Gwoździem - mistrzem w
dziale głównego energetyka, sekretarzem KZ PZPR, Jackiem Jankowskim - pracownikiem kontroli
jakości, Bogdanem Rzetelskim monterem urządzeń elektronicznych, Piotrem Statuckim - kierownikiem wydziału tworzyw sztucznych, wiceprzewodniczącym Rady Pracowniczej, Andrzejem Wilanowskim - ślusarzem, członkiem
zarządu związków zawodowych w

Nie bez powodu mówi się, że reforma najtrudniej
przedziera się do naszych kieszeni. N owe mechanizmy
trafiają tutaj na najwięcej barier. Samej zasady wiąza
nia płacy z pracą nikt nie kwestionuje. Optyka zIT'i~
nia się jednak, gdy przychodzi dzielić pieniądze w
konkretnym przedsi~biorstwie. Wtedy wraca skłonnoś~
do postępowania w myśl zasady: wszystkim równo. \V
umysły ludzi głęboko zapadło przekonanie, że procesy gospodarcze powinny dokonywać się w zgodzie z0
sprawiedliwością ~poł e czną. Ale czy należy jej szukać
tylko przy "kasie? Czy taka równość jest sprawiediiw~?
Podnosić płace tym, co najlepiej pracują, czy tym, ~
najbardziej potrzebują? Gdzie jest miejsce dla t war
dych reguł ekonomii, których st.o sowanie · może zapewnić naszej gospodarce rozw6j? Wszak to, co opłacalne,
często nie musi być sprawiedliwe.

.przedsiębiorstwie.

G.: To prawda, że jak
przychodzi dzielić pieniądze, lubimy odwoływać się do równości,
która jest przecież wyznacznikiem
naszego ustroju. Ale tak pojmowany egalitaryzm niewiele ma i
nim wspólnego, Chodzi przecież o
równość szans dostępu do nauki,
pracy, szans życiowego startu. Jeden je wykorzysta lepiej z powodu
predyspozycji, chęci, większych potrzeb - drugi gorzej. Dzielić tego, co wspólnie w fabryce wy.pracowujei:ny, nie można więc po
równo, ale zależnie od wkładu
pracy.
J, J.: - RównoM przy kasie demoralizuje. I do niczego nie prowadzi. Bo skoro różnice między
najlepszym i przeciętnym są niewielkie, po cóż się starać?
A. G.: - No, właśnie. A w naszej sytuacji gospodarczej musimy
się . starać, i to bardzo.„
B. R.: - Przez lata utarło się,
że pensja ma funkcję socjalną:
Ten musi zarobić, bo długo pracuje, inny - bo ma wielodzietną
rodzinę, Od tego jest polityka socjalna. I robotnik, i intelektualis ta powinni mieć równy dostęp do
dóbr kultury, do kina, teatru,
A.

Ale to

także

Na z:djęelu (od prawej): P. Statuckl, J. Jankowski. B . Rzetelski, A. WilanOW$kl, A. Gwóźdź.

kwestia

Od niedawna macie przeoiei- nowe '.:!\le ludzie wled:r:ll, że niektóry aż
zasady ich rozdzielania, Istnieje w za dużo. Zabrać jednak nikomu
sy- nie można. A dodać tym najlepszym - tak, al;>y różnice były odA. G.: - System motywacyjny czuwalne - nie ma z czego.
istnieje, ale jest moc~o spłaszczo
P. S.: - System płac pozwala na
ny. Nie wynika to z niechęci mi- różnicowanie zarobków nawet o
strzów czy kierowników, by pre- 100 proc., ale w praktyce tego się
miować najlepszych, ale z braku zrobić nie da. Gdybym komuś obśrodków. Gdy dzieli się na zespół ciął tak d;rastycznie pensję, usły
kilka tysięcy, różnica między do- szałbym: no i co z tego, że jest
brym a przeciętnym wynosi 1-2 słabszy, ale z tego nie wyżyje.
tys. zł. To za mało.
r rzeczywiście by nie wyżył.
.J. J.: - Mało, a i tak razi. Po
J. J.: - Mówimy o ocenie praostatnich premiach ludzie przycho- cy. W moim dziale ko{łtroluje się
dzjli i pytali: jak to, on dostał jakość, więc umiejętności trzeba
t.500, a ja tylko 800?
mieć wyższe niż nil taśmie, gdzie
. B. R.: - Sta~e _przyzwyczajeąia. wystat"czy wyc{.nkowa w1ed.ta. A
Ludzi jakoś mniej razi nierówność zarabia 15ię znacznie mniej. Trudno
w pracy n i ż przy pensji.
więc o pracowników. Sam chcę
„DŁ": Czy to tylko kwestia odejś'ć na produkcję, ale nie ma
przyzwyczajeń? Reformie towarzy- chętnego na moje miejsce.
szą od 'początku zjawiska Inflacji.
A. W.: - Co .tu mówić o spraLudzie skłonni są więc większe wiedliwości, jak p!:zyjmuje się
znaczenie
p-rzypisywaó
ochronie człowieka z , ulicy, który ma się
własnego poziomu życia, niż dąże dopiero uczyć i daje mu się wyż
niom do budowania bardziej efek- szą pensję niż fachowcowi. Liczą
tywnych ekonomicznie rozwiązań. się papierki - nie umiejętności.
Płace ocenia się w związku z tym
A. G.: - Brak ludzi również nie
nie . tylko jako wynagrodżenie za pozwala na różnicowanie zarobpracę, ale I jako dochód, który ków. Czasem trzeba 'PO prostu kozaspokajać ma określone potrzeby. goś ' kupić. To znowu toleruje się
To sprzyja tendencjom prymityw- złą pracę w obawie, by nie stranego egalitaryzmu: jefli trudno, to cić człowieka.
„DŁ": A czy was sa.myeh rapo równo.
A. G.: - Każdy odchodząc od zą dysproporcje płacowe?
B. R.: - Tylko wtedy. gdy nie
kasy powie, że zarabia za mało .

A. G.: - No, właśnie! Tylko że
nie w sferze produkcji, a podziału. Potrzeba odpowiedniej polityki państwa, pomocy dla słabszych
materialnie, dotacji, dbania o to,
by kultura nie była luksusem. W
produkcji musi rządzić twarda ekonomia. A pensja powinna być od. biciem wkładu pracy.
A. W . - Łatwo powiedzieć. Nie
dopracowaliśmy
się
przecież dobrych kl'yteriów jej oceny.
B. R.: - To, że ktoś ciężko się
napracował, nie znaczy jeszcze, że
trzeba mu lepiej zapłacić. Inny
mpgł się tak nie zmęczyć, .bo po. myśl:;il, lepiej . . zorganizował sobie
stanowiska. Ma · większe zdolności,
wiedzę.

Pracować

ustawić!

P. S.: - Stosunek do pracy nie
jest miarą oceny człowieka. Jak
przez tyle lat dobra praca mijała
się z dobrą płacą, trudno od razu
spodziewać się cudu.
B. R.: - Duże pieniądze są raczej podejrzane.
P. S.: - Bośmy się przyzwyczaili, Ze nie ten dostawał najwięcej
forsy co dobry, a ten co miai układy, !(łośno krzyczał, umiał pogadać gdzie trzeba. Spokojnego, solidnego pracownika rzadko kto dostrzegł. Już kończąc studia przekonałem się, że wcale nie ci najlepsi dostali atrakcyjną pracę. Jeden
z moich wybitnych kolegów uczy
\V podstawówce, _drugi maluje kominy gdzieś na południu. Najlepsza na roku studentka pracuje w
bibliotece. Zabrakło im siły przebicia.
A. y.: - Nierówność nie wyni~
kająca z pracy, a z układów naJbardziej boli. Tej właśnie nie

przedsiębiorstwie motywacyjny
stem wynagrodzeń.

c iężko

- llie zawsze znaczy: efektywnie.
Wynagrodzenie musi to uwzględ
niać.

i\. W.: W akordzie poradzić
sobie z tym łatwiej, ale praca
dni ówkowa?
B. R.: I w a1rnrdzie wielu
rzeczy się nie ocenia.
Są ludzie
przyzwyczajeni do jednej pracy
oraz' tacy, co radzą sobie na każ
dym stanowisku. Jak zdarzy się
postój, pierwszym trzeba płacić
średnią, a drudzy biorą się za co
innego. Chce się im, potrafią. Ale
płacowo nie są wcale za tę uniwersalność premiowani.
„DŁ": A od czego · premie?

-

Gdzie tkwią korzenie jej w ielkiego serca
dla ludzi ? ..•
Było ich sześcioro. Mieszkali we wsi nad
Wisłokiem i cierpieli biedę. I był strach,
bo
to
przecież
hitlerowska
okupacja.
Siostrę
najstarszą z
tej szóstki
dzieci - wyznaczono na roboty do Niemie•
Żeby ją uchronić, podmieniono zgłoszenie na
12~1etnią Janinę. Zwrócono ją z powiatowego
Arbeitsamtu" jako niezdolną do roboty dla
~adludzi, ale ktoś musiał do
n ich
iść.
:eoszedł ojciec do roboty w kamieniołomach. Został zabity przy rozsadzaniu skał ...

• • •

„Została nas gromadka nieszczęśników, a
z nami nędza. Chcieli nas brać kułacy na
pastuchów, ale znaleźli się dobrzy !udzie,
którzy pomogli. Zaopiekowali się nami nauczyciele, Uczyłam się na tajnych kompletach.
Po wojnie gimnazjum. W Krośnie byłam na
stancji, na którą zarabiałam sprzątaniem.
Tak dobrnęłam do matury. Bardzo chciałam
być nauczycielką. I
nagle. • przeczytałam
książkę pt.: „Zakazana miłość", Bohaterką
była frontowa pielęgniarka. Stała się moim
ideałem.

Postanowiłam zostać pielęgniarką,
a pierwne do~wiadczenia - podbudowujące
nowe powołanie - zdobyłam przy siostrze,
która leżała w szpitalu. Warunki były wte-

niewymo·

•

Zebrała

wszystk ie swoje dokumenty, świ a
dP.ctwo maturalne i pojechal:i do Tarnowa,
do szkoiy pi<>lęgn i a r skiei . Dy rek torka abejr zala papiery i powiedziała: dla takich jak ·
t y jest miejsce. W roku 1952 opuściła szkolę z rlyplomem pielęgniarki i podjęła prac ę
w szpitalu.
•.I było tak .jak
nałam pac.il"nta,

• •

w „mojej" książce: poz·
zawodowego wojskowego.
Wyszłam za mąż, a małżeństwo było takie,
o .jakim marzyłam. A potem zaczęliśmy
vfleść życie cyganów i wędrować tam, gdz'c
rozkaz lf:iei'ował. Szł~m więc „za mężem"

4 DZIENNIK

ŁODZKJ

dwagi cywilnej nie łirakuje z całą pewnością
Marli
Łopatkowej, pedagogowi, kt61'a nie zgadza się z utartymi w naszym szkolnictwie metodami wychowawczymi.
Oto fragment jej wypowiedzi w tygodniku studenckim
„ITD." (notowała Danuta Zyśko):
,,Moje walki z pedagogami toczą się o.i lat i wielu nauczycieli ma nawet do mnie pretensje, że nieraz mówię źle o konkretnym nauczycielu i o konkretnej decyzji rady pedagogicznej w konkretnej szkole, bo to podwaiB ich autorytet. Ja rzeczywiście tak mówię jeśli jest to decyzja krzywdząca ucznia.
- Albo ja, albo on - mówi nauczycielka, ponieważ uczeń ją
obraził. Bo, że uczeń unarty, że obraził nauczyciela itp. to
są ambicje dorosłych. Obrazić może mnie człowiek. który w
• pełni. zd.aje sobie sprawę z tego co robi. Chłopak, ·który w.y·
' Wodzi się z trudnego domu, w pogmatwanej sytuacji reaguje
agresją, bo jest mu żle. Czasem jest to obrona własnej innoś
ci, forma szczeniackiej samoobrony. Pedagog powinien to zrozumieć, nie akceptować, ale zrozumieć.
·
.
. Nie znaczy to jednak, że mamy młodz'.:eży mówić, że ona
Jest cacy, a my be. Bo przecież ten nastolatek tez uzb ojony
jest w umiejętność myślenia, ma wolną wolę i pl)dejmuje określone decyzje. Uważam, że nalezy częściej pokazywać , mło-

Ale tolerujemy! Czy się
w towarzystwie powie o
ten to jest chłop solidny,
fachowiec? Nie. Mówi się: ten jest
dobry, bo ma wejścia, bo się umie
ustawić. Jakość pracy nie decyduje o poziomie tycia człowieka, zamożności, tote! nie ceni się jej tak,
jak się powinno.
•
„DŁ": Wła§ciwa ocena pracy
zmieniłaby,
waszym zdaniem, tę
kiedyś
kimś:

nr 71 (11978)

wybrał rzemiosło.''

• • •

Szła „za szpitalem". To znaczy, że pokonując wszystkie trudności i klęski życia, pracowała w szpitalach. Miała przerwę 5

lat na rencie inwalidzkiej. Chorowała od
wielu lat, ale to chore serce, k,tóremu teraz
proponują wymianę zastawek, jest pełne
uczuć dla Innych ludzi. Pracuje w szpitalu
specjalistycznym na Krzemienieckiej. „Ja i;rie
znoszę bezruchu, ani przeżywania obaw. o
to, co się 'Ze mnj\ słanie. Luliię ludzi, kncham życie, chciałabytn je ułatwić innym.

Chętnie będziemy konty nuować ją
na naszych łamach, zwłasz<!Za ":i:e
wiązanie pracy z płacą mimo

podejmowanych prób
bardzo
opornie nam idzie. Bariery psychologiczne i prymitywne pojmow anie niekt6rych ogólnych przesła
nek naszego ustroju n ie są tutaj
bez znaczenia. Tymczasem nie da
si ę
unowocześnić gospodarki bez
naruszenia tych utartych poglą
dów l przyzwyczajeń. Im konsekwentniej w sferze produkcji przestrzega się zasad ekonomii I opła
calności,
tym większe pole dla
działań socjalnych państwa w sferze podziału , konsumpcji. Bo po
prostu jest co dziel!ć ...
Dyskusję prowadziła:
Ł UKASIEWICZ

EW A

Ma ,duto osiągnięć w tej, zda się, beznadziejn:ej pracy. Odciąga matki i ojców od
alkoholu, od złodziejstwa. Obejmuje opieką
całe rodziny, a ma ich dużo (teraz dziesięć,
lecz bywało, że miała piętnaście). Wchodzi
- jak mc7wi - w okropne meliny. Bywa,
że pijany „pan domu" usiłuje ją wyrzucić.
Przeżywa wstrząsy ·ale nie załamania.
Pracuje z najgorszym elementem. Powiada
jednak, że jeden uratowany chociażby na
dziesięciu to już sukces, że ci ludzie z
marginesu są przecież częścią społeczeństwa,
że kary ...:. tak, ale kara nie likwidl.\je przyczyn zła, Trzeba wchodzić głęboko, na samo dno i stamtąd wyciągać ludzi, dając im

ZOFIA TARNOWSKA
J.\<luszą · być

ludzie, którym nie jest
los innych".

obojętny

• • •

NA ZASADZI}!: § 3 ROZPORZ..\DZENIA
MINISTRA SPRA WIEDLIWOSCI ( •..) POWOŁUJĘ OBYWATELKĘ NA STANOWISKO
K URATORA SĄDOWEGO DLA NIELETNICH PRZY SĄDZIE POWIATOWYM DLA
l\L LODZI.
T.o b yło w 1967 roku,a więc już prawie
20 lat jest kuratorem społecznym. Ma pod
opi ek ą rodzin y , które zwykliśmy nazywać
„ społ ec znie
patologicznymi". Koleżanka z
przy chodni przemysłowej, gdzie wtedy pracow a ła. była k uratorem zawodowym. Zaprosiła .Janinę na wizytę do swych podopieczny ch.

• •

zobaczyłam w tej rodzinie dzieci małe, zgnębione, zaniedbane wiedziałam,
że moj11 funkcja pielęgniarki, to za mało„.

„Gdy

się tym przeraził? Nie, on także
kur a torem, bo moje matżeństwo jest
do dziś. Kiedy wyjeżdżał przejmo•
walam opiekę nad ,,jego" rodzinami, Kura-

Czy

mą.z

został
p i ękne

wizję wartościowego życia.

„Dopóki bE:dll zyła, dopóki mnie nie wy- będę to robić, tak jak swoje pieWalczy się tak długo, aż się
uzyska sukces."
.Ę::urator sądowy, p. Henryka Stawiana,
mówi o .kuratorze społecznym .JANINIE JU$IOEWICZ: - Jest jedną z najlepszych opiekunek. Ludzie darzą ją zaufaniem i sucnnkiem, potrafi do nich dotrzeć. Ma ogromne doświadczenie, siłę przeko1,1.ywania, rozumie swoją rolę. Sama często korzystam z jej
rad. Jest to ósoba niezwykle pomocna w naszej bardzo trudnej, a tak mało efektywnej
pracy.
rzucą

1

dym gdzie ont sami zawinili i jakie mają możliwołcł naprawienia błędu wobec siebie samego i innych".
Dr;> teg_ci trzeba mieć! jednak cierpliwość i czas. Wielu pedagogow rue ma, jak się zdaje, i jednego i drugiego.

A. W.: - Nie od razu.
P. S.: - To będzie szło powoli,
ale od czegoś trzeba zacząć.
A. G.: - Nie ma się co os:mkiwal!i nie wystarczy namawiać , by
ludzie pracowali lepiej. Za dobrą
pracę trzeba zapłacić.
Nie zamykamy rozmowy, której
przysłuchiwaliśmy się w „Fonice".

torem dla dorosłych jest także c6rka, ale
boi się już tej pracy. Sląsk jest dosyć trudnym zbiorowiskiem.
Moja pierwsza rodzina podopieczna skła
dała się 1 J)ijących rodziców i ich jedenaś
ciorga dzieci. Gdy jedno odrastało od ziemi
- rodziło się drugie. A były one śliczne i
dobre. Walczyłam o rodziców, o wyrwanie
ich 1 nałogu, bo przeciei dom dziecka, do
którego dzieci wzięto, to nie dom rodzinp.y.
Przegrywałam,
wygrywałam.
Część
tych
dzieci jut się usamodzielniła. To dla mnie
wielka satysfakcja.
Mogłabym godzinami opowiadać o różnych
przypadkach, Są tragiczne, ponure, smutne„.".

I za." szpitalem. Z nami szła tr6jka dzieci.
choó - miałam ich sześcioro; troje umarło.
Syn jest dzlś lekarzem w ' Białymstoku, córka clziennlkarką w Katowicach, drugi syn

'•

sytuację?

„CBCIAtABYM UtATWIC
ŻYCIE 11\ll\TYM„."

dy okropne, ludzkie cierpienia
wne.„

...

P. S.: -

pieniędzy„.

większą

~t.,_.·

powinniśmy tolerować.

książki.

J, J.: -

w1ązą się z pracą. Wielu ludzi jed nak porównuje tylko pieniądze. Na
jednym z wydziałów koledzy w
czwórkę zaczęli robić to, co kiedyś
robiło pięć osób. Chcieli więcej zarobić. I
rzeczywiście, pensje od
razu im skoczY,ły. Ale tylko przez
pięć miesięcy tak pracowali: wszystkich to kłuło w oczy. W końcu
zmniejszono im czas na w y produkowanie tysiąca sztuk i wszystko
wróciło do normy. Tylko czy inni
będą się chcieli wychylać?
J . .J.: - Zła praca razi tylko wtedy, gdy dotyczy kogo~ osobiście.
Ktoś przez to w zespole mniej zarobi, musi robić za innego. W innym wypadku - nie. Raczej się
takich podziwia: ten to się umie

lęgniarstwo.

-

atomiast Tadeusz Bielski w „PRZEGLĄDZIE TYGODNIOW:YM" zajmuje się motywacją
w postępowaniu
~złow1eka, pr~ede. wszystkim w miejsau
pracy.
Oto
Jego „wyzname wiary"; ·
„(.„ ) Zysk Jes& najbardziej wymiernym kryterium sukcesu
łuJ_> klęski. Powinien więc byó podstawowym miernikiem. Ci.
ktorzy tak go traktują dobrze na tym wychodzą.
·
My wychodzimy źle , bo traktujemy zysk 'j akby był ideowo
~rę~owa~y. Prze~ l~ty na studiach uczono mnie że jest to poJ.ęc1e stricte kap1tahstyczne, które gospodarce socjalistycznej nie
Jest potrzebne do szczęścia . Dziś, zdaje się, tak się ju:i: nie uczy,
ale w praktyce nadal tak postępuje.
'.lYS~ f„.) musi ~dgrywać pierwszoplanową rolę w systemie
miermkow ekonomicznych. Uważam, źe to podstawowy warunek obnizenia kosztów produkcji a w efekcie - hamowania
procesów inflacyjnych i uzdrawia~ia gospQdarki.
hyba nie na rachunku zysku i strat oparta jest r;.asza
gospodarka leśna, skoro inż. Hubert Skudniewski z Min!ster~tw~ Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Zywnoś·
c1oweJ p1Sze w „POLITYCE" co następuje ·
„Lasy to nie tylko »skarb i bogactwo« narodowe. Ponadto ·
./ pozal?rodukc:l'.~ne funkcje lasów są nie mniej znaczące dla spo ·
leczenstwa n1z produkcja drewna („.) „posuszu czynnego" (~ą
to drzewa usychające)' i „leżaniny" (powalone drzewa i odła
mane k~nary - T-o), W końcu 1983 r. było w lesie 43-268 tys.
r_n sześc1l'nnych, w tym 9.233 tys. m sześciennyeh leżani ny bez
zadnej w:i-rto~ci użytkowej. Pozyskanie choćby tylko 70 proc.
w. odpowiedmm czasie tej bezwartościowej leżaniny umozliw1łoby. ~vybudowanie minimum 43.000 domów jednorodzinnych
c~łkow1cii; drewnianych (a więc najzdrowszych) o po·wierzchni
uzy_tll;oweJ oltoło 100 m kw. każdy i o trwałości 60-80 lat. Nie
m~eJszą korz;i:iić oduió;dby las wskutek polepszenia jego stanu
samtarnego. Niech p!'zykład ten będzie dla naszvch ekonomis·
tów wsk.azówką, gdzie tkwią rezerwy materiałowe;'.
A gdzie jeszcze tkwią inne rezerwy?
Doniesienie z „PERSPEKTYW":

'

to bilans uszkodzeń wagonów towarowych w minionym
roku. .ll& tys. wagonów uszkodzili klienci kolei, jeszcze więcej uległo zniszczeniu w samej Nowej Hucie.
21,6 tys. wagonów uszkodzili kolejarze w cza~ic ich rozrz~du._ Łąc!jne straty z tego tytułu wyniosły: uszkodzenia prze·•
kl1entow 8<12 !'Jlln zł, uszko~zenia w Nowej Hucie ponad 1 mld
zł, uszkodzenia przez koleJarzy 282 mln zł. Czy przy takiej
gospodarce wagonami pomo,.,.. trt\nsportowi wzrost taryf puewozowych'
A ti;raz o d'Yóch dziwnvch węgierskich książkach
Napisał o ruch w „PRZEKRO.TU" i w miesięczniku
ZDAN!E" J~rzy Robert Nowak. czołowy popularyzator probl~~atyk1 węgierskiej w Pull~.
·
ierw~z~ to _wydana w Budapeszcie popularna
historia
drug1eJ V.:OJ'?-Y światow~j . Otóż kampanii wrześniowej
1939 r . . Po~wi~con? tam Jedno .~danie i podpis pod (iwo-

.ma ZdJęciarru . N ie ma natom iast w książce wzmianki
o pol~k1m ruc~u oporu i polskich siłach zbrojnych na Wschodzie t Zach.odzie, c.~oć nJ?. Norwegii poświęcono aż jedną stron~, podobme GrecJI. ~w ie _strony zajmują opi~y działań czesk; ego z:uchu opo~u , Pisze s1ę o zniszczeniu czeskiej wioś1d Lid;ce. me wspon.unalac jednocześnie o barbareyńsldm zniszczem;i , \:l{ar~zawy 1 o Po?-'staniu Warszawskim. Nie ma Polaków
wsrod of1~r zbrodni h itlerowskich... Autorką jest niejaka pani
K~ra MaJor.
·
!:'.ruga k~iążka to powieść rzekomo - h istoryczna pisarza
Gyorgy Sp1ro „~ksow1e". Osnuta. j_est na tle życia !wórcy polskle_go teat~u. narodoweg? - WOJCI~cha .. Bogµs}awsk1ego , Wystę
puJą . w n:e3 tak. zasłuzone dla łustorn Polski postacie
jak:
Staszic, Niemcew~c~. k~. Jó~ef Poniatowski,
Kościuszko, ks.
AdlJ:m C~artorysk1 1 wielu rnnych. Wszyscy oni przedstawieni
są Jako 1ml;>ecyle. bydlaki, erotomani, głupcy , hio-aci a niektórzy nawet Jak o ped eraści i onaniści.
"
'
Sp iro dla Polaków i Polek znaidu je t y lko sa me obraźliwe
o kreślenia.
•
.J: ~· . Nowa k drobia zgowo przeanalizował ks iążkę i widzi w
me) swiadoi:ną złą wolę autora. który sw oje ąnty pati e czerpał
z a nt ypolskich stereot ypów niemieckich i austriackich
J. R. Nowak stwierdza :
·
·;
- Pamiętajmy, ·ie kolejne wydanie książki Spirn wysl!ło w
,. t;rm. samy m cza ie, gdy w uiektórycb krajach upowszechniano
s.;raJne nonsensy o Polsce i Polakach. Lanzmann i „Shoah"
me są pod tym względem ani czymś wyjątkowym, ani przy.
padkowym".
No tak, ale przecież Spiro i Major żyją i piszą w soju~zni- ~'J
czy ch Węgrzech. I to jest nnjsmutnie jsze.
(T-o) ~

głównego księgowego,
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9323 g
413"11 g
natychodblór
126P"
PUSTAKI ferta - sprze" miast zamienię na no- ~
dam ~3-24-79.
„Poloneza"
wego
S7Sl i.
LODóWKĘ „Szron", wó66-0:1-52.
9527 g
zek inwalidzki pokojospecjalistę w dziale zaopatrzenia
- sprzedam. Tel.
wy
52-61-05 (17-20) .

z-cę gł. księgowego,

ZAMRAŻARKĘ

n

li

ZAKŁAD

4&M&MQEWitl A l

KUPIĘ nową
ną maszynę
dziewiarską

1

BUDOWNICTWA INżVNIERVJNEGO

lub

używa
żakardo·;i;a,

§

ZAKŁAD ZADRZEWIEŃ, Zł-ELENI

5.
S

--=-=---a

-=--==--=-

„ENERGOPOL"
w ŁODZI, ul. POJEZIERSKA 95

$

§

zatrudni pracowników:
••
•
•••
••
••
••
•

=
=
=
=
E!

uż;ywa-

wykształcenie średnie, pożądana znajomość
części samochodowych oraz prawo J. azcl....

=
5
=
=

-i-·

.na 500 l sprzedam lub
na mniej.;;zą
zamien~ę
1
ty;J 222. Tel. 34-'35-92
. --20717 g MIESZKANIA
własnoś.Zakład nie przyjmuje osób po samowolnym po„MAŁĄ gastronomię" bllclowe - najkorzystniej:.
odstapię .
sko Łodzi
sze, najszybsze pośred
5
rzuceniu pracy. Informacji udziela dział spraw
43-02-18.
cieśli,
nictwo biura mgr Ba- 5
207'20 I!
ryckiego - Tuwima 20
pracowniczych, tel. 33-30-59 lub 33-28-09.
918'), ff.
lastrykarzy,
6712 g
łań-czuszkową
TEXTIMĘ
1702-k
POSZUKUJĘ lokalu (kra- sprzedam. 55-13-45.
izolerów, ·
Bałuty,
wiectwo)
11mmm111111111111111111111111111111111m1nu111n1muun111111111111111m1111lllłłł
92:11 g
najchętniej z telefonem.
p-0·SPRZEDAM dę:bi·nę
blacharzy,
20694 g ZATRUDNIĘ do szycia MYCIE okien - instytu-1 Ar'DRZE.T Majewski, MaTel. 52-78-4 7.
oiętą, nutrie i sk6rk i.
tejki 10 zgubił pra.\'70
cjom rachunki Szarpak
spodni, kurtek na cały
Hąbień AB 99, Ga·lan- MLODE małżeństwo poukładaczy glazury,
alM g
jazdy.
52-12-85.
i 1/2 etatu. Szatonia 44
ciak .
szukuje rniesikania. Tel.
Braty 20381 g ANNA Łachacz,
koło Aleksandrowa.
2<>674 ,(
5i-32-2l, po 16. 20683 g
spawaczy z uprawnieniami
sławska 12 zgubiła pra20671 g MYCIE· okien, sprzątanie.
SPRZEDAM segment
na STOLARZA
8131 f
wo jazdy.
przyjmę
55-53-15 Owczarek.
„Kowalski". Tel. 4-3-85-24 POSZUKU.JĘ lokalu
eperatorów sprzętu średniego,
krawiecką.
pracownię
9-aidat'lfo7172 g GH~EGOR,Z
pawlacze),
(boazeria,
po 16.
20703
Oferty
Polesie.
zgu
66
Zachodnia
w1cz,
8101 g PRANIE dywa.nów. Ra20727 J!.
52-15-85.
operatorów sprzętu ciężkiego,
Biuro Ogłoszeń, Sien- PRZYJMĘ
bił prawo jazdy.
sprzeSUKN'IĘ ś1ub<ną
chałupnika
chunki 36-08-24 Wierkiewicza 3/5.
8097 g
po
dam. tel. 51-41-54
ze
szyński.
do szycia bluzek,
kierowców.
:\1ŁODĘ małżeństwo
6884 g MACIUKAJC Muek Zf'U18.
stębnówką i overl".lckiem
bił legit. nr 14543/L.
8164 l(
poszukuje mieszkania. OOferty 20704 Biuro O- RUBIN - Elektron, na8151 g
młodzieżowy
ZESTAW
ferty 7997 Biuro Ogło
Gogulski
prawa.
głoszeń, Sienkiewicza 3/5
Wl:od.ziKACZMAREK
„Bolek", Łelewlzor czarszeń, Piotrkowska 96.
Zakład nie przyjmuje pracowników po samowol51-44-54.
BabicJdego
ul.
mierz,
no-biały 26 cali, fotel LOKALU
na pracownię
7332 g
or awo
zgubił
nym porzuceniu pracy. Pracownikom z wysokimi
8/67
„Sen"
fotel
bujany,
poszukuję
kr11wiecką OKAPY nadkuchenne z
7~'
. iatz.dy.
seprze<lookói.
welur,
43-01-12.
Polesie)
(siła,
Niepytalski,
wyciągiem
.
zatrudzapewniamy
zawodowymi
kwalifikacjami
Andrzej , 1.ll.
WIELGUS
kretarzyk używane
8015 g
tel. 78-59-99.
Nowotki 18 zgubi! t)t'!sprzedam. Tel. 55-22~3a LOKALU na warsztat sanienie na budowach eksportowych prowadzonych
74i6 g
7990 g
wo iazdy.
8067 I!
- poszuku- ZABEZPIECZANIE anty- CZYSZCZENIE dywan6w,
mochodowy
koński sprzeprzez ZBI. Szczegółowych informacji udziela zeKO!pi'n
NAWÓZ
Oferty 8029 Biuro
ję.
wykładzin. Grabarczyk STANISŁAW
Autoryzacja
korozyjne:
Łódż, Kolumny
zgubił prawo jat:d'."' nr
dam.
Piotrkowska
Ogłoszeń,
78-69-97.
1151-k
spół zatrudnienia, tel. 51-69-35.
FSO. Ksawerów, Łódz
224 .
s1.sś r
003'3/69.
96.
17500 g
ka .61 Tel. 15-81-64. Pa8111 e:.
z dziecmiędzyszybo- ZAGINĘŁO prawo jazdy
ŻALUZJE
PHRI Hl SRAR:lł&J . , _
H
RRRF Hl!
U
'
welski.
tapczan MALŻEŃSTWO
LA WOSTÓL,
kat. B - Mikołaj Stokiem poszukuje mieszwe - automatyczne .o' 19030 g
jednoosobowy - sprz"'Dubois
larski. Zgierz,
kania na cz?ery lata, I'ELEN APRA W A 33-fJ3-43.
puszczanie i ustawianie
gospodarczy SPRZEDAM działkę
BUDYNEK
dam, tel. 86-16-00.
8143 g
2.'i a.
Olechów,
najchętniej
1200 m. w Ksawerowie.
40 m kw. do wynajt;>poziomu - (gwarancja).
Stelter.
7993 g
Oferty 20627
Widzew.
Tel. 74-:Jil-57.
Urbania.k,
KAZIMIERZ
da Łódź-Stoki. OfPrh·
43-60-97 Zamysłowski.
66-13 g
blaszak
i
KZ-5
KOCIOL
2071\l ;.
Biuro Ogłoszeń, Sien- TELEPOGOTOVłIE
19348 g
Ogłoszeń,
Różrce woj. Łódź, it.i~
,
Biuro
8129
25 m kw. - sprzedam.
kąt.
bił prav;o jazdy
kiev:icza 3/5.
Piotrkowska !ł6.
Pentela 57-31-iG.
Gadka Stara, Kom b~ iII, III z.a'\\'odowe BC.
WY•
19574 g
8010 g DWUPOKOJOWE, zamienowa 13.
SPRZEDAM działkę re- 8 HA ziemi blis.ko Gro'3142 c
gody, telefon orlkurzaczy
NAPRAW A
z:io
ZAi\tRAŻARKĘ
nik - sprzedam. Tel.
kreacyjną. Odpowiadam
Tel.
nię na większe.
puo:vo
SKRADZIONO
lodówek. 84-32-28. Masprzedam, tel. 13-12-66.
G6-!H-68
listownie. Oferty 20668
9255 g
34-:l0-03.
ja.zd,, - :Magdale11a Totysiak, Rzgowska 4.
8012 g
S.~5 I!
Biuro Ogłoszeń, Sienna korzyZ.A:\UEN!Ę
newska-Bińczak. R.e-:<:o1095 g
„SPECTRUM" plus
kiewicz a 3/5.
D7..IAŁKĘ rekreacyjna 8070 g
dwu46.
warunkach
lucji
stnych
zamrażarki LETNISKA
LODÓWKI,
w Sokolnisprzedam, tel. 34-16-46.
na
działkę
ODSTĄPIĘ
sprzedam. Łódź, Czytelpokojowe, kuchnia
Wójcik
naprawa.
teleposzukuję,
kach
juprawo
ZGUBIONO
g
8019
R6ż;ańsk!.
33
Stokach .. Tel. grzecznoś
nicza
SPRZEDAM st:;lową sv.budownictwo,
stare
fon 36-40-52.
84-42-80.
dv - Bogdan Puuls.ki
KOMPU'I'ER „Sharp" 7:'11
ciowy 55-66-04, po 16.
81.54 ł!
sei:'fTlent
I
pialnie
na
w)·gody
wszy~t.kie
g
595;;
g
8120
Wróblewskiego 67.
2063{) I!. DZIAŁKĘ
•
magnetoz drukarką,
'bud0<wlaną
Rtl!ow.~ka 234.
Oferty 20693 ELEKTROINSTALATOR- SOKOLNIKI - wygodnewiększ„.
tonem plus 50 progra80154- '
SPRZEDAM ddalkę bu·
800 m w Łodzi - Sta- SZLAKA bezpłatnie. GieSienOgłosień,
Biuro
poszukuje.
letniska
go
tel.
Wieraszka,
STWO
JERZY Aug;uetrniak. ~
mów - sprzedam. Piozago$pOdarodowlaną.
re Ro.i<icie. Oferty 8137
wont 56
36-71-61.
Tel.
~/Fi.
kiewicza
19.
po
52-40-32
Wvszyńskiero
i.ork6w,
trków, tel. 266-j5.
!1244 ff.
Biuro. Ogloszeń, Piotrwaną. Tel.· 51-87-74.
8!IB1 g
20554 g
25 zitubił praw.o iazdy.
8147 g , 1-4 62 m z tE>lefonPm STAL - t!'OWnik 30 mrn,
211fi08 i::
kowska 96.
raj stoo
ODBIORCÓW
zamieni~ na M-3 z teprzeciwwlamaALARMY
M44 g
kari>kułowy
Bł.AM
kupię.
betoniarkę
budowlRną
DZIAŁKE budo-:vlana 42 DZIALKĘ
komunii.szcz„g6lnie
Tel.
lefonem i :'-1-2.
Maślankiewicz
niO\\'P,
Panag16tis
sprzedam 86-01-69 po l 7
IDIS
STOG
S.<are Złotno 108.
ary w str6zv - sprzetel.
1400 m - K•awe<rÓ':\"·
nych ponukuje
8107 g
.'i:J-::16-47.
36-32-63, 36-71-64.
ll149 g
?~8 I(
zgubił legit. studenck!I,
- sprzedam
-Zdżary
dam. Tel, 36-83-0i.
gorzeczn. 48-04-84.
20660 g
cmentan.
Fibaków 7.
telewizor M-2, :JR m kw - zamieSPRZEDAM
8132 g
lub zamie.nii: na „die- GROBOWIEC
8007 g
nię na Warszawę. Tel.
la\<ieCYKLINOWANIE,
Oferty
kupię.
Dołv
tel.
cale,
24
„Libra"
6042 ł
sl11". Oferty 8047 Biuro
tworzyw
807!l g
5:;.20-30.
PLAC w Justvno'\ iP
rowanie. Kluszczyński PRACOW "IA
Ogłoszeń,
Biuro
8130
wieczorem.
86-18-83
Piotrkowska
Ogłoszeń,
p0<zukuje ZGUBIONO prawo iazdy
~ztu<'znych
sprzedam. Tel. 51-97-87
T-4, 62 m kw. rhojnyTel. S!l-75-46.
96.
il
PiotrkO'\\'ska
7!l!ł4
- Ja.n Sobkat. CE
pom~·~ł:;.
96.
w~p6Jn.ika 8077 11.
l:l39 ft
-ZRtorz1>, X piętro
SADZONKI <':i:a:rnej poi:'zak. Wiśniov.·& G6u.
8051
irotówka. Otertv
wykladziny
7.amienię na równo.rzędDYWANY,
fJ!MR1cJJAlł'tl& te #t IWI
ribesów
rzeczki,
80.31) g
6.
Lecznicza
PioBiuro Or:loszeń,
piorę. 78-78-25 Wurch.
ne Radagoszcz-Wsch6d,
m~.nst2 r r:rr ' r 1
sprzedam. 57-82-52.
t.rkow~ka 96.
prav·o jazZGUBIONO
g
5821
Inllancka.
Stefana,
os.
8093 g
gamoi:'h6d.
dy. Piotr Ant05ik, Mie8096 g PRANIE dywanów meto- POSIADAM
Tel. 57-73-60.
KOMPUTER ,.Sharp" 731
oczekuje
l?Otówkę
szczańska 15/26,
dą ssącą, Prus, 34-!18-76
zaZduńska Wola M-1
z drukarką i magneto74-9~-90.
Tel.
propozycji.
20679 g
20363 ft
na większe mienię
20684 g
sprzedam.
fonem
iazprawo
podłóg,
okien,
ZGUBIONO
MYCIE
wakorzystne
Lóctż 8005 g
;;2-57-44.
d:-·. .Janusz Pieńkowski,
trzepanie dypranie,
runki. Tel. 44-82. 20635 g
SPH7,EDAM: powiększal
69/83.
Mar>siń.•ka
instyrównież
wanfo,·,
m
nik „Krokus 69 Color MIĘDZYIVO.TF.'NNE 100
Atrc:ikcyjne wczasy w miejscowościach
2M72 g
bicjom 86-15-72 Pietkiecentrum, telefon, wlabłyskową
lampę
S";
\vicz.
zarnienię
snościov.•e
KiHńJF.RZY Henlsz.
nadmorskich (wybrzeże zachodnie, środkowe)
obiektyw
„FIŁ-106"; '
386 ft
telP!on lub
na M-:l,
skiefto t95 z.a11:ubił pO.„Auto Reveunon" 1,8/:iO.
okien - rachunMYCIE
I
20718
7392
Oferty
jazdy.
v;o
sprzedam.
20606 g
Tel. 51-t5R-OO.
'aruoraz
Nowakowski, WITOLD Suchta.
ki.
Biuro Ogłoszeń Piotrkoze'.1'.woleZAGUBIONO
SPRZF.DAM maszyny: sazgu14
m,
56
towicza
84-52-41.
wska 96.
wykonv„ranie
nie na
ż;akardową
neczkową,
bił prawo jazdy.
7689 g
rzemiosła nr 82/1973 „Ideal", MTFSZKANrn (100 m), MYCIE okien, sprzątanie
!12..">6 g
„Tricomalla",
wygody zamienię na
Dzielnicov:y
wczasy zagraniczne
UrzM
dwuigłówkę „Textima"
wnętrz. !nstytucjom ra- ZGUBIONO prawo jazdy.
M-3 lub M-4. 36-43-73.
Łódź-Widzew na naz'1.·ig
20641
KwiatkQIWski.
18.
po
Piotr
48-08-02
Simiń
86-25-82
chunki.
•
19335 g
sko Pa.wlik Ireneus.z.
Piotrkowsk!!,, 201.
SPRZEDAM Fonomaster,
ska.
20714 t
M-4 20021 g
kolumny. Tel. 34-!l9-62. SPRZEDAM nowe
g
19573
Radomsko, ul. Jagiel20648 g
zabezpie\VYCISZĄNIE,
g
4. 1784
lońska 57 m
„Rubin",
SPRZEDAM
uszczeletanie drzwi,
Łódź-Sród
magiel - prasowalnię. LOKAL· 26 m sklep lub
drzwi
nianie, zamki,
na
mieście TELEFONOW
ZMIANA
20623 g
Tel. 52-65-32.
Tel
harmonijkowe.
w
odstąpię
pracownię
SPRZEDAM piec gazowy
PA~ST'WOWA
74-55-63 Hejduk.
mieszkanie.
za
zamian
c.o„ butlę 11 kg. Tel.
w ŁODZI,
19455 g
Podhalańska 22 m. 56.
SZKOLA MUZYCZNA I"
20626 g
33-02-88.
8069 lf PUSTAKI „Alta" - za55-39-42.
55-39-87,
tel.
gofrowniSPRZEDAM:
pl. ZWYCIĘSTW A 1
LODŻ,
~itoń
mówienia.
własnośMH;SZKANIE
zamrażarkę 600 l,
cę,
36-06-73.
74-·15-05
Sekretariat
międzywojenne
ciowe
·elektryczna.
patelnię
7975 g
Zamówienia. pisemne na organizację wypoczynku
- sprzedam, 57-58-06.
Pokój
Biblioteka,
Kupię gry telewi~yjne.
mesitodruku
ZAKLAD
7987 g
końca marca
od zakładów pracy przyjmujemy
20629 g
16-46-58.
74-30-75
naucz~·cielski
traż. konfekcja, płytki
PORADNICTWO, pośred
glazurę bia''1
SPRZEDA
UM·lt
na torby. Minerska 16,
sprzebieżącego roku.
kupna
nictwo
7 rn. Tel.
łą, czeRką Czaja 86-32-27 po 20.
dai.y mleszkań, nieru20664 g
48-16-93.
8926 g
chomości. Mgr Kuźmiń
Z A P R A S.Z A M
długowłose.
JAMNIKI
folioWYRÓB torebek
ski 32-18-0B (11-17).
g
20725
86-96-43.
Majchrzak,
wych.
686-k
6213 g
TELEFONU ·
ZMIANA
PUDLE siedmiotygodnio52-65-32.
fJ?Ff
rrr
tt::murs•!IHM H#P' PFIU ,
we - sprzedam. 55-59-49
20622 ft
20691 g
po 16.
tel
PRZEPROWADZKI,
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
miniaturowe,
PUDELKI
84-73-71 Kostanek.
SPOŁDZIELNIA RZEMIESLNICZA „WIELOBRANZOWA"
g
43009
tPl.
sprzedam,
czarne
w PABIANICACH, ul. NARUTOWICZA 33
TPD w Łodzi, ul. Nawrot 30
7514 g
51-13-98.
ANTYWŁAMANIOWE zaOGŁASZA
szczeniębe7.pieczenie i tapicerDOBERMANY
PRZETARG NIEOGRANICZONY
ka drzwi, blacha, blota, rodowodowe sprzei n f c r m uje,
na. sprzedaż samochodu „Zuk" A-06, nt rej. LDH-556 B, rok prod. 197ł,
dam. Krecia 18. 9446 g FIZYKA,
kady, alarmy, uszczelmatematyka,
stopień zużycia 75 proc„ cena wywoławcza 265.200 zł.
Sidorkiewicz
ie nastąpiła zmiana
chemia
nianie, zapinki okienne,
Przetarg odbędzie się w dniu 8 kwietnia br. o godz. 10 w siedzibie spółharmonijkowe,
8500 g
drzwi
78-58-02.
nr tel. na 7 4-89-31.
8-16
godz.
43-27-74
tel.
z
TECHNIK mechanik
.
dzielni.
Zakład
Tilrschrnid.
poszukusamochodem
Pojazd moi.na oglądać codziennie w godz. 10-14 w siedzibie spółdzielni.
1716-k
zrzeszony w spółdzielni.
je popłatnej pracy. 0Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 10 proc.
~~
g
609~
Ogło
Biuro
20703
Jerty
ceny wywoławczej najpóźniej w przeddzień przetargu w kasie spółdzielni.
DZIANINĘ, tkaninę nasze11, Sienkiewicza 3/5.
125p i nowe opony
Jeżeli pierwszy przetarg nie dojdzie do skutku, następny przetarg zostadrukuję. Pluciński. Pa•
sprzedam. 32-34-70 do 15 PRZYJMF, szycie. Łódź,
nie przep1·owadzony w tym samym dniu o godz. 12.
OBRONA PRACY DOKTORSKiEJ
bianice, Torowa 36.
Franciszka 83 m 4.
20710 g
Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyD7.iekan I Rada \Vydzialu Farm;,.teutvcznego A '1 w
6j66 g
8156 g
nowych
zapasem
z
126p
658-k
Lodzi uprzejmie zawiactami'1, że dni"- 4 kwietn!3 1985
naprawa.
czyn.
opon - sprzedam. Pa- STILON 44, 78, 110 dteX LODÓWKI roku o godz. 16 w sali wyJd~::IO\' ~1 11r 2 Gmachct Fl!•
36-16-88.
Pawłowski,
do teksturowania na JII
bianicka 112, po 16.
mac.ii. ul. Muszyńskiego I. odbęclz1e sie pubac~:ia
83~4 g
i IV kwartał - przyj20711 g
ctyslwsja nar! rozprnwą cloktorsk~ mgr i'.la.rii !reny
WOJEWÓDZKA KOLUMNA TRANSPORTU SANITARNEGO~
Dzlerl\atz nt.: .. Struktur.::i:. ro~':nowagl k\l~asO\'.'C-zns":l..
oferty TELENAPRAW A 84-43-96,
Poważne
mę.
SPRZEDAM „Fiata 12fip".
w rIOTRKOWlE TRYB„ ul. RAK.OWSKA 15
dowe i wlll.ściwo'\ci l<iJmplek:;;l'lt' órcze z Cu Cl[) d\lJ·
Jędrzejewski.
Ogłoszeń,
8008 Biuro
20610 g
Tel. 33-53-03.
ksymu b~nzolloa~etó1rn i dioksYmu o-hyclroksyb~nzoOGŁ,ASZA PRZETARG
5772 g
Piotrkowska 116.
tanio
„TARPANA"
·
iloacetonu".
na sprzeda± następujących pojazdów:
regenesprzedam. Tel. 34-4'.1-75 DWÓCH młodych podej- KINESKOPY Promotor: doc. dr hab. Krzysztof Kostka - A~!
1. Samochody sanita.rnP. marki .,Fiat lZSp", nr rej.: PTA-028 F, PTD-781 B,
Lubarto57-33-00
racja
etatu
1/2
na
Łod~.
pracę
mie
20601 g
po 17.
cena wywoławcza
Prac<!: doktorska oraz oceny recenze11tow \•·ytctono
PTA-nt V, PTD-242 D, PTE-126 L, PTA-ł20 N
wicz.
tel.
lub chałupniczo,
„FIATA 126p" (nowego)
do wgl<i du , zainteresowanym w cr. t~lnl SI blle!~•<i
19950 g
8119 g
57-27-47.
190.685 zł; PTE-209 L, PTE-393 E - cena wywoławcza 228.822 zł.
- sprzedam. Bony PKO
Głównej AM, ul. Muszy1\sk'.ego 2. ' 'faleP na ro't>:>l'l'-"E:
KOBIETA do pracy w o- TELEPOGOTOWIE - Ro'
kupi~, 136-34-58.
Samochody ciężarowe marki „Nysa 522", nr rej.: PTA-090 R, PTD-998 D
201 ~- k
\\'Oby,
·
siak, 43-28-67.
799~ g
grodnictwie - potrzeb- cena wywoławcza 186.930 il; PTA-415 X - cena. wywoławcza 155.775
g
8060
g
9240
68.
Giewont
na.
lbU&S
i
(1980)
}i&b'łP.
..
105L"
hL:SPłW
„SYRENĘ
_
złotych.
Jowisz,
prz:yjmie PAL/SECAM
nowa karoseria - sprze- SZWACZKA
Ww. samochody oglądać tnoina w przeddzień przetargu w godz. 9-14
Z głębokim talem żegnamy dlugel~tnla praNeptun. Rubin - monZgierz,
chałupnictwo.
dam. Tel. 86-68-52. ·
cownicę
na terenie Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego.
tuje inż. Fidler 48-62-18.
g
8073
Nałko\vskiej 2 (od DyPrzetarg odb~dzie się w dniu 10 kwietnia br . .o godz. 9 w siedzibie
7962 g
20647 g
gasińskiel(o).
sprzedam.
WSK 175 . .
WKTS..
PIELE;r.NIARKĘ
przyjmie MYCIE okien, sprzątanie
KRAWCOWA
Tel. grzeczn. 33-68-98.
Wadium w wvsokości 10 proc. ceny wywoławczej należy wpłacać do
raInstytucjom
wnętrz,
20676 g
szycie na overlock i
kasy WKTS najpóźniej w przeddzień przetargu.
chunki, Jachowicz
stębnówkę. Żwirowa 7A.
SILNIK G<Jlf - diesel HALINĘ FRĄCZKOWSKĄ
20617 g
36-55-40.
W razie niedojścia do skutku pierwszego przetargu, drugi przetarg odsprzedam. 48-90-ZO.
g
20268
umiejętnością
waz
na
PANIĄ
WKTS
g
8056
siedzibie
w
9
godz.
o
br.
będzie si~ w dniu 24 kwietnia
PRACOWNICY 3ł PRZYCHODNI REJO·
34-10-77
po5zukuję.
gotowania
SPRZĄTANIE
TANIO sprzedam części
runkach Jak wyżej.
NOWEJ " t.ODZT.
Warunki bardzo dobre.
świątnicki.
1500. 55-39-49
„Łady"
Zastrzega się prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania ·
20566 g
20689 g
Tel, 51-79 7 79.
s QlW!':i
2. +••~~
20692 g
411 E!::_Plfil)optewy
po 16.
€55-k
przyczyn oraz zmiany cen wywoławczych,

kierowników budów z wykształceniem wyższym i uprawnieniami budowlanymi,
murarzy,

-------
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Kultura -potrzeby i ekonomia
Problemy kultury były · głównym tematem 'obrad wczerajszej
sesji Rady Narodowej m . Lodzi, którą otworzył przewodniczą'
cy prof. Mieczysław Serwiński. W posiedzeąiu RN uc·z estniczyli: członek Biura Politycznego KC, I sekretarz KŁ PZPR Tadeusz Czechowicz, posłowie, z czfonkiem ~ady
· Państwa,
przewodniczącym Sejmowej Komisji Kultury Piotrem Stefańskim, minister kultury i sztuki Kazimierz Żygulski, prezes WK ZSL - Serzy Chojnacki, przewodnic:i;acy ŁK SD Lech Gąsecki, przewodnicząi::y RŁ PRON - .Jerzy lablkiewicz,
prezydent Łodzi - Jarosław Pietrzyk.

V

Przypomnijmy, te pro~m .rozwoju i Upowszechniania kultury w
wojew6dztwle łódzkim
na
lata
1981-1985 był tematem obrad RN
w kwietniu 1981 r. Realizacja
ustalonych wówczas zadań stała się
więc jednym z przedmiotów rozważań dyskutant6w. Zadania owe
nakreślone były w szczególnych okolicznościach

społeczno-politycz

nych - w czasie, w którym trudno było przewidzieć przyszłość w
sferze ekonomicznej.
Wprowadzeniem do dyskUsji llylo wystąpienie wiceprezydenta Jana Nosko. Wśród zagadnień. o których m6wił, było m.in. bez wąt
pienia jedno z najistotniejszych sprawa edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. której- program został w Łodzi opracowany, a także
szeroki dostęp do kultury, zwłaszcza mieszkańc6w małych
ośr<idków: Nie zapominając · o
jakości
licznych · imprez kulturalnych. które mają swoja tradycję,
trudno
nie wspominać o
narastając;ycb
problemach finansowych. A ponieważ zbliża się czas ustalania pla!lu na najbliższa pięciolatkę, należy

oz
Podczas wczorajszej sesji Rada
Narodowa m. Łodzi przy.jęła uchwaŁę w sprawie ustalenia terminów
obsługi poza kolejnością w placówkach handlu detaliczaego· na terenie woj. ł6dzkiego. W § 1 czytamy, że upoważnieni są: „Inwalidzi I i II grupy, kobiety o w idocznej ciąży, matki z dziećmi do
lat dwóch, matki dzieci głęboko
upośledzonych, osoby w wieku powyżej 75 roku życia oraz osoby
o widocznym kalectwie i ograniczonej moźllwoścl porunanla się
mają prawo do . obsługi poza
kolejnością ·w jednostkaelt ban.dtu
detalicznego w każdy wtorek
i
czwartek w ciągu całego dnia pracy tych placówek. W pozostałe
dni tygodnia, z wyjątkiem sob6t
i niedziel - do godziny 13",
Uchwała

życie

wphodzi . w
dnia l kwietnia 1986 r.

or

od

ze szczególill\ mocą · podjąć wyj~t
kowo dotkliwy problem, jakim jest
sytuacja
lokalowa · Filharmonii
Lód:z:kiej.

DYŻURY RADNYCH
Dziś

santów

Prabl••Y f inal!l.eowe· przewijały
niemal we wszystkich wystą.
pieniach, a szczególnej mocy nabierały gdy przychodziło
podją.Ć'
temat budowy filharmonii. Dariusi
Sitek postulował, by tą inwestycją
zainteresować pobliskie województwa, podkreślając jednocześnie, że
myśl o przeniesieniu jej do k ina
„Bałtyk" jest zgubna dla samego
kina, ale także dla filharmonii.

rujący

się

będą przyjmować dyżu
członkowie
Prezydium
Narodowej m. Łodzi o-

Rady ·
raz dzielnicowych rad narodowych.
Przy ul. Piotrkowskiej 104
(pokój Ol4A, front, parter) .dyżur pełni, członek Prez. RN m.
Łodzi Żelisław Jabłoński.
W dzielnicowych radach narodowych dyżur pełnić będą:
.t. na Bałutach. (ul. Zachodnia 47, p. 169) Władysław
Kozulski;
.t. na Górnej (siedziba Komitetu Osiedlowego nr 17 „Ruda", ul. Pabianicka 222)
Władysław Wieczorek;
.t. na Polesiu (ul Zielona 10,
p. 135) - Henryk Konarzewski;
.t. w Sródmieściu (al Koś
ciuszki 1, p. 117) - Marian W.
Wójtowicz;
A na Widzewie
(ul Armii
Czerwonej 30, p. 30) - Maciej
Urbaniak;
.
A w Pabianicach (ul. Armii
Czerwonej 10, p. 12) - Jerzy
Fajcht.
.t. w Zgierzu (ul. Armii Czerwonej 1, p. 37)
Juliusz Kucharski.
(J. krJ

Długa była lista problemów uznaaych przez radnych za szczególnie
istotne. Odnosząc się do nich, minister K. Żygulski podjął na wstę
pie problem, często nie dostrzeganego, a zgodnego z wcześniejszymi
postulatami podziału kompetencji I
odpowiedzialności za kulturę, jaką
ponosi władza terenowa. Gł6wny
wątek jego wystąpienia stanowiła
sprawa ek onomicznego
myślenia,
doskoualenia mecenatu.

Danuta Wójt-Smiglelska - przeKomisji Kultury RN
o działaniach radnych,
m.in. o badaniu sytuacji' kulturalnej w gminach i osrodkach iniejskich, o jeszcze ~edostatecznym rozeznaniu potrzeb środowiska robotniczego. Komisja · czY,Ul starania, by
Wielogodzinna sesja RN zakoń
jak najpełniej
wsp6!działać
z czyła się przyjęciem uchwały, w
wszystkimi piacówkanli kultury - k t 6rej wyżej wspomniane probletakże nie podlegającymi . be.zpośred my znalazły swoje odbicie i o reaprezydent
nió miastu. Wśród problemów nę lizacji lttórej co roku
kających kulturę lbdzką jest ro.in. zobowiazany jest skł:i.d11ć sprawozzły stan kin l teatrów, złe
roz- danie Radzie Narodowej.
mieszczenie plac6wek ·- i oczywiście
fatalna sytuacja łódzkiej tilharmonil
I -..........„ ....
wodnicząca
- mówiła

w godz. 15-16 intere-

„ ...............-....._.„,..„„„...„„.........
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Komunikat WSW
Oddilał Wołsk1>weJ

SJutby
wew.
w Łodzi prowadzi pod nad·
zorem WojskoweJ Prokuratury Garnizonowej w Łodzi śledztwo w sprawie kradzieży skrzyni metaloweJ (ka·
sety), w której znajdowały
się
m. In. wojskowe dokumenty totsanętr~nej

mośct.

=
: Pogotowie

o opołudniu
Z myślą · o konsumentach. którym trudno jest „wyrwać się" w
cz'asie pracy po chleb, Oddział Produkcji PSS „Społem" w Łodzi postanowił wprowadzić p6źnlejsze dostawy świeżego pieczywa z tzw.
II rzutu. W tym celu wytypowano w Lodzi 29 dużych sklepów

ciągu dnia dostawa kończyła się
w zasadzie ok. godz. 11. Od kilku dni drugi „rzut" odbywa się
w godz. 12-15.
·
Tak więc cała rzesza urzędni
k6w i robotnicy I zmiany będa
mogli bez kłopotów zaopatrywać
się w
pieczywo. Chodzi tylko o
ogólnospożywczych, zobowiązanych to, aby było ono rzeczywiście świe
do prowadzenia ciągłej sprzedaży że, a nie tylko p6źniej dostarczapieczywa. Do niedawna druga w ne...
W. M.

Rozmaitości łódzkie
nOLIMPUSKI• ZAPRASZA

Strat
=
Pogotowte Ratunkowe
=
Informacja służby zdrowta
I:

:
:
:

I11tormaeJa teletontczna
Informacja kolejowa
Informacja PKS
Dw. Centralny ,
Dw Północny
.Pogotowie ciepłownicze
Pogotowie energetyczne

la·

są

:
:
:
:

31-15-tl
91:1
36·55-55
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Pogotowie dtwlgowe

1'-40-U. 1ł·ł7-ff
TELEFON ZAUFANIA
33·37•31
:
MŁODZlE::tOWY TELEFON
ZA::
UFANIA - 33-SO-&a czynny w
::
godz. 13-11

!: TELEFON ·ZAUFANIA

dla kobie\
57·40-33

PALMIARNIA czynna
w godz.
10-18 (oprócz: poniedziałków)

a ciążą problemoW2' -

::

„

w CodZ. 12-U

:

KINA

:

::
TEATRY
-:...
: WIELKI
- godz.-19 „M&dame
Butterfly"
;: NOWY - godz. 19.15 „zml.erzch"
„ l\IALA SALA - gods. 17
„Bałkański .szpieg"
.JARACZA - godll. 19 ,.Ferdydur:;:
ke"
SCEl'.iA - gods. 17 "z iY-- MAŁA
cta g1J.st"
:
7.15 - .godz .19.15 „~hla w uchu"
POWSZECHNY - goi!%. lO „Weso:.
la bajk.a o &m1Utmej królewnie"
"' MUZYCZNY - godz, 11 „Król~a
„
Snlegu" (zamkn.)
ARLEKIN - godz. lG. 17.30 „Pan

·=.
i

5

Fajnacki'"

'

llUZ!:A

:
:

Brothers"

16. 15, 18.15

1

33-3ł·31

U.95·85, 311-53-D ł9t

5

osadzony zo-1 siana. Herbata pochodziła
z pastał w · areszcie.
.
czki przesłanej z Włoch do odbior(ab) cy w Łodzi 25 letlli Ryszard P
Najpier.w 22-letni Krzysztof C:
usiłował włamać się do „Łady'',
pracownik r~zdzielni przesyłek, po:
zaparkowanej przy ul. Kilińskie SUROWO · UK.ABANY NA MOCY nosił materialną odpowiedzialnoś~
USTAWY O SZCZEGOLNEJ
n powierzone przewoźnikowi · mlego, ale że po wódce żadna roboODPOWIEDZIALNOSĆl ' KARNEJ
ta nie idzie dobrze uszkodził
n~e.
Jak · wiadomo, ta u#awa weszła
wywietrznik w samochodzie i na
Sąd WoJew6dzki, przed którym
tym się skończyło. Jeszcze gorzej w życie 1 ·lfpca · 1983 r. 1 znacznle wczoraj odbyła się rozprawa, sk.azaostrza
(zgodnie
z
:tyczeniami
spozał niesumiennego pracownika na
poszło z „Wołgą".
Otworzył co
prawda drzwi dapasowahym klu- łeczęnstwa) kai:y · za ' niektóre prze- 4 lata pozbawienia wolności, tylez
,....
· ·
bli n eh,
stępstwa
w
tym
za
kradzież
l a ł poz„awiema
czem, ale uruchomić motoru już.
praw pu cz Y
nie zdołał. Zniszczył natomiast sta- mienia · powietzonego przewoźnika- 50 t ys. zł grzywny I konfiskatę
cyjkę, radio i spowodował zwarcie wi.
mienia \V c ałości. W uząsadnieniu
4 lipca 1985 r . wieeiorem Okrę wyroku sąd podkreślił, że oskarprzewodów elektrycznych,
czego
·gowy Urząd
_Przewozu Poczty żony był już cztery razy karany
wynikiem był potar.
Łóqż-2 otrzymał dos\awę paczek Nieudacznik trafił do aresztu.
(w tym ta.kże za przestępstwo przew tym pochodzenia zagranicznego. ciwko mieniu), a ostatnie przestę·
Żadna przesyłka nie nosiła ślą.dów pstwo popełnił w czasie zawiesze· uszkodzeń mechanicznych.
Tylko nia wykonania kary. Opinię ma
KOLEltCJONERT
jedna przesyłka,
co zauważyła negatywną, poza tym zalega z płaFunkc1onar!usze DUSW ·na Bału starsza ekSJ?edientka · zmianowa, ceniem alimentów na dwoje dzieci
tach zatrzymali 23-letniego . .Dariu- miała uszkodzenie opakowania. Od- (120 tys. zł długu!). Dla ostrzeżesza .W., podejrzanego o doko.nanie łożyła ją. Gdy na kilka minut wy- nla Innych przed zamiarem sięgawłamania do jednego z mieszkań szła z rozdzielni, ekspedient Ry..: nia po cudze mienie, treśó wyro•
przy ul. Młynarskiej. Złodziej wy- szard P. wyjął 21 ·tej . przesyłki ku zostanie wywieszona w Okręgowym Urzędzie ł.ódź-2. Wyrok
łamał drzwi i wyniósł.„ samowar, sześć puszel; herbaty' 'i wyniósł pokt6rego zresztą nie udało się od- za rozdzielnię. Ukrył je w kopce jest nieprawomocny.
(zt)

•

HALKA - seanse zamkn ęte
MLODA GWARDIA - „Indiana
Jones"
USA od lat 15 godz.
10. 19.30: , ,Podróże Pana Kleksa•• cz I; „,Wysłannicy Bajdoej!" t><>l. b.o. godz. 12.15.
14,
15.45, 17.30
MUZA
- „GU.marz z . Beverly
Hills" USA od lat 15
godz.

3%-łS·H
55-ł8·ll8
3Z-53·11

Łódź Północ

dowa : :

Włamywacz

godz. 10-22 „Blues
USA od lat 15

99'1
998
899

MO
Pożarna

:

3

0
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Kronika ml 'le
zyskać.

26 bm., o· god.z. 12.30
w Domu Kultury „Poltex" (dawny Teatr Popularny) przy ul. Ogrodowej 18 odbędzie się spotkanie poświęeone dziejom łódzkiej
sceny robotniczej. działalności Wi-
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Łodzi.
W środę,

~~BAR

Osoby. k ,t ór e w lesie ł.agleWnikl
k. Lodzl ' wldzlaly tQ
skrzsnię, a w •
szczególności mężczyznę, który
10 :
marca br. dostarczył do Komlsaria. :
tu II MO w Łodzi przy ul. Nowo-

....,....,....,.___._____..._._...-.i._.„__....,...

·

tegoroczny
Międzynarodo
wy Dzień Teatru, na specjalne podkreślenie zasługują propozycje Towarzystwa Kultury Teatralnej i Towarzystwa Przyjaciół

tolda Wandurskiego, OM TUR, Józeta Pilarskiego.
W czwartek, 27 marca, o godz.
13.30 złożone zostaną k'wiaty pod
pomnikiem Leona Schillera w alei
jego imienia. Organizatorzy pragną, aby ten symboliczny
dowód
wdzięczności
łodzian
dla zasłużo
nego dla miasta artysty wszedł na
stałe do kalendarza obchodów MOT
i dlatego apelują o jak najliczniej·
szy udział delegacji szk6ł, domów
kultury, teatr6w I innych instytucji kulturalno-oświatowych .
(je)

kl Pl'

jas oraz klucze, prost ~ię o beżpo.
średnie zgloszenle slę do
Oddżiału
lub do WojskoweJ
Srogą zimę mamy już za sobą. fizyc'z nej I bes okrycia) tempera- WSW w Łodzi
Prokuratury Garnizonowej przy ul,
Możemy więc spokojnie i bez e- tura powinna ' wynosić ' 20 stopnic.
Obrońców Stalingradu 83,
bll_dź o
mocji mówić o tel przykrej · sprakontakt telefoniczny z nr 33-05-25
wie. Otóż wielu pracodawców nie
(it). albo ,3?·~-~4,
_:;:~,_::__...,
zabezpieczyło pracownikom
umy- ~.słowym
odpowiednio
ogrzanych
pomieszczeń. Telefonistki, maszyniprzy u!. Pabtantclctej S4fl2, obok ,
ronda Titowa. Nieczystości przestki, księgowe marz1y, przeziębia
wa!ajq s i ę prżez ogrodzenie tmleły się I po . chorobie z powrotem
tntlca, a pełne pojemnllcł
stojq
wracały do „lod6wek". Stąd liczna icewnqtrz. Tak jest 1u:t od
ne skarg!, które natychmiast przejesieni - jak nas %ape10nt!I okOkazywaliśmy
Inspektorom pracy.
ttc:rnt mieszkańcy. Na
domiar
zlego, z poczqtktem wtosny pojaOni z kolei podejmowali szybkie
wiły
się
tam
równte:t
gryzonie.
działania, nakazujące przeniesienie
Przed nami święta, a akcja „Popracownic- do pomieszczeń o odsesja" dopiero w kwietniu. Czy.
powiadających normom warunkach
mandaty wytęptq 11r11Zonie? •••
Superśmietnik
pracy. Warto wiedzieć, że zgoc;lnle
•„ZMjduje
n4 · tennt4t " po.1esjł
z · normami ogrzewania pomieszczeń
w budynka~h pracy ci4~łej (nie-

·

śr6d licznych akcji, jaki~i
społeczeństwo łóazkie uczci

teatru

w Łodzi i Zrzeszenie Studentów
Polskich organizują imprezę pod
Pustynia gastronomiczna, jaką do nazwą JAZZ JUNIORS.
niedawna była Retkinia, powoli zapełnia
się nowymi
placówkami.
5 kwietnia o godz. 15 odbędą
Dziś o godz. 10 w pawilonie nr się
łódzkie eliminacje
konkursu
102 przy zbiegu ul. Marchlewskie- młodych i debiutujących zespołów
go i Dzierżyńskiego (na zapleczu jazzowych. Tego samego d~ia o
baru „ Wrzos")
zostaną otwarte: godz. 20 odbędzie się koncert Adabar szybkiej obsługi I ear kawo- ma Kawonczyka i jego grupy owy o nazwie „Olimpijski". Gospo- raz występującego gościnnie Janudarzem nowej jadłodajni i ka- sza Muniaka.
wiarni jest Oddział Gastronomii
PSS ,.Społem".
W. l\L
Imprezy odbędą się w ZDK „Eskimo" przy ul. Piott:_kowskiej 282A.
TYDZIE1ł NA DROGACH
Wstęp wolny.
33 wypadli] wydarzyły się
w
(.J. G.)
minionym tygodniu w Łodzi · i województwie. W ich wyniku 41 osób odniosło obrażenia. Zanotowano ponadto 24 „stłuczki", zatrzypracęJą
mano 49 nietrzeźwych kierowców,
z których siedmiu spowodowało
kolizje. Kilka wypadków spowodowali kierowcy, którzy .wjechali na
skrzyżowanie przy czerwonym świetle.
(ab)
Od w czor a j do pi ątku włączni e
Trzej panowie, nie liczą.o sebry, czyli wiosenna koszneły:ta d.róg.
wszystkie łódzkie sklepy pracu ją
PBOMOC.JE DEBIUTUJĄCYCH
o godzinę dłużej ni ż zwykle
(al>)
.JAZZMANÓW
nie dłużej jednak niż do godz. 20.
Foło1 A. WACH
Polskie Stowarzyszenie Jazzowe
K. K.

Spoiród liczneao crona
dysk\i.tant6w odnotujmy wystąpienie Edwarda Szustra, który · mówił m.in.
o tru<fnej sytuacji ocalałych jeszcze plac6wek zakładowych, podkreślił bardzo odcz:uwalny
brak
związk6w zawodowych w świad
czeniach organizatorskich ł finansowych. na rzec: kultury.
Warunki pra cy · placówek kulturalnych poza Łodzią były głównym
tematem wystąpienia Rys11arda Mły
narczyka, a mówiąca o nich takte
Irena Kik podjęła problem kadry
instruktorskiej,. sugerując nie b ez
racji, . że lepsze niż
angażowanie
ludzi bez dostatei:znych kwalifik acji byłoby zatru.d nianie twór ców
ludowych.
·
Bardzo przejmujtłce wystąpienie,
dotyczące głównie kultury teatralnej, miał znany aklor Ludwik Benoit, który · om6wił · sytuację finansową teatrów, skłaniającą Je
do
bezwzględnego zarabhi.nla
pienię
dzy. Postawił pytattia: Czym m a
być teatr? Czy ma
zaprzepaścić
tradycj~? Czy , mil dawać widzom
łatwą w odbiOfZe. papkę?. -.
Z zainteresowaniem a ni~wet aplauZl?in . prży~ę!e · zostało wystąpie
nie takie liktora Włodłimiena Sko•
czyJasa, kf6ry ' m6wU In.In. ·o braku wzorców, jakich powinniśmy oczekiwać od knitury
zwłaszcza
zaś tej masowej,
proponowanej
przez TV. Postawione zostało również. pytanie: czy pieniądze przeznaczone na kulturę wydaje · się
istotnie na to, na co wydawa~ je
warto?

w hołdzie ' ludziom

BAŁTYK nu żółtej
lat
15

„Karatecy z KąnJ.o.
'.Rzeki" chiński
od
godri:.

16,

18;

Seans nocny filmu przedpremierowego z czytaną listą dialogową; „Mistrzyni Wu-Dang"
chiński

g~.

20.30

iwANOWO - „Karatecy z KanlonU żółtej Rzeki" chiński od
lat 15 godz. 15.30, 17.30, 19.30
PRZEDWIOSNIE - ,.Czułe słów.
ka" USA od lat 15 god!Z, 9.30,
12. 14.30, 17. 19.30
..
POLESIE - ,.Podróże Pana Kleksa" cz. II - „Wyspa Wynalazców"
pol. b.o. godz. Hl, 17;
„Butch
Cassidy
1 Sundance
Kid" USA od lat 15 godz, 19
WLOKNIABZ - ,,Mokry szmal'"
(pol.) od lat 18 godz. 10, l2.15,
w1ói~Jś·c 19 • 30• Miłość 5
d
l krokodyr; USA od. wara'i5
g~. 10, 12.15, 14.30, 17, 19.3Q

..,, t)

\

B-17

I
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::;
~

:
:
:

:
=
•
:

MAJA - „Rycerzyk Czerwo- ::
nego Serduszka" pol. b.o. godz. c

;~i~~ ;;,1~~~~to~~łp!,eg!~~~ T.!1
lat 12 godz. 18
POKOJ - seanse zamknięte
godz. 8.30, 10,30, 12.30; „Kocha.
nica Francuza" ang. od lat 15
godz. 16.30; DKF - godz. 19 seans zamkni ęty
R<1MA - „Ucieczka z Nowego
Jorku" USA od lat 18
godz.
10, 17. 19.30; „superman III"
' USA od lat 12 godz 14.30; seans zamknięty - godz. 12.15
STOKI „Dżony 1 Ar n1ka'• węg, b.o. godz. 16; „Hallo ta xi" jug. od la.t 18 godz. 18
SWIT
.. Szaleńst wa panny
Ewy"
pol. b.o. godz . 15, 17;
„Gorzki romans" radz. od lat
15 godz. 19
TATRY - „Karate po polsku''
pol. od lat Hl godz. 15.30, 17.30,
l9,30
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REKORD - „ O<:h Karol !"
pol.
od lat 15 godz. 16.1 5. 18.15

...

SOJUSZ - „Powrót Jedi" USA
od lat 12 godz. 16 18.15

5C

APTEKI

"'•
•

Mlckiewlcza !O. Nlctarntana 15. ;::
Dąbrowsk iego
89.
Lutomiersk a
~i~· Olimpijska 7 a, Piotrkowska
Pabianice - Armil Czerwone j
7, Konstantynów
- Sadowa lQ. :
•
Głowno - Lowtcka 33

!:

=

E

HISTORn
RUCHV
R.F.:WOLUCYJNEGO (ul. · Gdańska
13)
4
godz. ll-1'1
~~:;:n~ó~lk;sk~~~cl~~kl oą: ODDZIAŁ
RADOGOSZCZ
(ul.
browskiego te
:
=„
Zgierska ' 147) gi>dz. 8-16
Ozorków - Armil Czerwonej 17 :.
ARCHEOLOGICZNE 1
ĘTNOWISŁA "Eskl.mo!!Ce jest zimGRAFICZNE (pl. Wolnooet 14)
np" węg. od lat 18 godz. 10,
DYŻURY SZPITALI
:
g,odz. llr--18
12.15, 14.3Q, 17, 19.30
::O
!: BIOLOGII EWOLUCYJNEJ
UŁ
ZACHĘTA - „Wejście smoka" Chirurgia urazowa Szplta,1 :
:::
(park Si enk1ewic.:a) god%. 1.0---.18
Hongkong.USA od lat 13 goct.z.
im. Kopernika (Pabianicka 62)
:
E HISTORll MIASTA ŁODZI <u1.
10. 12.15, 14.30. 1'1, 19.30
Neurochirurgia - Szoital
1.m. S
Ogrodowa 15) godiz. 11-15
Sk łodowsk iej.Cur ie (Zgierz,
P a:
SPORTU 1 TURYSTYKI (Worcel.
STUDIO - .,Jestem przeciw" rzęczewska 35)
:
la 21) godz. 14-J.8 ·
pol. od lat 15 godz. 17, 19
Okulistyka - Szpital im. Bar. :
W'ŁOKIENNICTWA (PiotrkOWSka
lickiego (Kopciński ego 22)
:
282) godz. 10-16
· STYLOWY „Milooć, szmaragd
chirurgia dzieci ęca szpital :;::
: SZTUKl (Więckov.rskie"go 38)
i krokodyl" USA od •lat 15 Im. Biernackieg o (Pabianice, Ka- ::
7
9
WOJSKOWEJ SŁUż_
:
M'i,~~· s~J~,m?~· _2 ·~ielcy ar. ro~~~~o~~gi a dziecięca - szpital :
E BY ZDROWI.+ (Żeligowskiego T)
tyśc1
kina europej&kdego
im . . Korczaka (A):'mii czerwonej 5
•
godz 1$---,18
ClaUde Chabrol - „Sprzedaw- 15)
„
$ MIASTA ZGIERZA (DąbrOWBlcte-1 ca kapeliuszy" fr. od lat 18
Chirurgia
szczękowo.twarzowa ::;
:
go 21) godz. to-.J.S
godz. 18
- Szpital tm. Barlickiego (Kop- :
: MIASTA PABIANIC Col. ObrońDKM - nieczynne
clńskl ego 22)
:
ców Stialiingradu 1) «~. 10-15
Laryngologia - Szpital
I.ro. ;
...
OKA
- „Dlabelskde ~o:~cle"
Barlitkiego (Kopdńskiego 22)
:
• • •
•
pol, Od lat 15 godz. 8.30,
n,
Toksytrnlog!a - Instytut
Me:
13.30, 16, 18.30
dycvny Pracy (Teresy 8)
: ZOO
czynn& w godz. 1-111.30
Wenerologia
Przychodnia :=
kasa do god:z. lł.30)
GDYNIA - Kino non stop
od
Dermatologiczna (Zakątna 44)
111111 flllllllllllllllllllllllllllllllllllłllllllll lllllllllllllllllllllll I lllll I 111111~1111111!n111'" 1••t1t1n11111111111n1111
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