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25 bm. Biuro
Polityczne
KC
PZPR rozpatrzyło zespól
czynników kształtujących warunki życia
ludności, poświęcaj>}C.- szczególną u·
wagę aMlizie dochodów i spoży.
cia w latach 1981-198:1, i lntencj::1
Ich poprawy w 5-leciu 1986-1990
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1\-larynarka wojenna I lotnictwo Stanów Zjednoc:r.onycb nadal pr~
wadzą agresywne działania u wybrzeży Libii, ktorych prowokacyJnego charakteru Waszyngton wcale nie zamierza ukrywać. Z doniesień agencyjnych wynika, że we wtorek okręty i samoloty USA
ponownie ostrzelały libijskie lodzie patrolowe i wyrzutnię rakiet
przeciwlotniczych.

Zapoznało się z oceną idrowotności społeczeń stwa i
kierunkami
rozwoju ochrony zdrowia, a tal(ż„

z programem zintegrowanej opieki
· społecznej w latach 1986-1990.
omówiło kierunprzeciwdziałania patologii społecznej oraz problemy
przestrze-

'Biuro Polityczne

ki

f!ania norm moralnYch w stosunkach międzyludzkich.
Rozpatrzyło także sytuację polit~·cr.no-snołeczną
i ~05podarczq w
~· oiewództwach hielskim i torui1skin'f oraz ocenito prace tlziałafa

cych na ich
partyjnych .

terenie

o

\Vizyta w

zakładach

„Telkom- ZWUT"

•
1-.--

organizacji
IPAP1
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Prymas Paf.ski
powrócił z Rzymu
Po kilkudnfowym pobycie w R<1ymie powrócił 25 bm do Warszawy prymas Polski kard
.Józef
Glemp wraz z towarzyszacymi mu
w podróży sufraganami warszawskimi, biskupami Marianem Dusiem
i Kazimierzem Romaniukiem.

O Odlot do Krakowa

Żarkovieia w Polsce

Z5 bm. dobiegła końca oficjalna częśó wizyty, jaką na za-

proszenie I sekretarza KC PZPR, przewodniczącego Rady Pa115twa WOJCIECHA .J .\RUZELSKIEGO :r.łoźvł w Polsce przewod·
niczący
Prezydium KC Związku Komunistów Jugosławii
VIDOJE ZARKOWIC.

<PAP)

W godzinach porannych jugoslo1v iański gość zwiedził Stare Miasto. W
Muzeum Historycznym
Warszawy obejrzał film dokumentalny „A jednak Warszawa", ukazujący ogrom zniszczeń wojennych
stolicy i jej powojenną odbudowę,
w której uczestniczyły również
młodzieżowe brygady jugosłowiań
skie. Stąd staromiejskimi uliczkami udał się na Zamek Królewski;
w trakcie zwiedzania zapoznał si.El
z dziejami tego pomnika państwo
wości polskiej i kultury narodowej.
Ze Starego Miasta V. Żarković
wraz z towarzyszacymi mu osobami udał się do Zakładów Wytwórczych
Urządzet'J
Telefonicznych
im. Komuny Paryskiej, zapoznając
się po drndze z nowoczesnym budow.
nictw e m m ies:>:kaniowy m stolicy na
osiedlu Gocław.
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ZA SLUB

IMPORT l{OTOW
SYJAMSK~CB

Niemal 'leusaey jna wiadnmośi'
nadeszla z Bangkoku,
stolicy
krófostwa Tajlandii, przez wie·
ki zwam•go Sy.jam Otóż zapa dła tam dt>eyzja w <iprawil' importu... kotów <iY jam'lkich i to
głównit' z panstw l'UTOpl'jskich
W Sy,iamie. przPd ok. 6011 lat~ :i:yln 17 tóżnl[ł'h ltatuuków ko
tow 'Y.iam'l1'lcl1. którP do •lziś
l'ies'!lą się olbrzymim wzi!)eicm
u miłośników tych 7.Wlerząt.
Obecnie - jak wyu~\<1. z wy.
wiadu prasowego ezłonk1 parlamentu Tajlandii, prze\.\ odniczą ·
cego stowarzyszenia przyjaciół
kotów o;yjam,kich,
t\nusorna
Supmana, na świecie pozOlltaly
ju:i; tylko 4 gatunki tych stwo·
neń, reszta wyginęfa be7.powrotnif'. Nawet jt'dnak ·i te i:dun·
ki llie mają
„C1-)stej
krwi''
przodkiiw. Co g-orsza, przcd-;ta·
wieiele t~ch gatunków żyją jui
tylko w państwach europejskich
natomiast w ojczyźnie,
czyli
dawniejszym Svjamie wegetuja
różne półszlachetne mieszańr.e.

Ni" więc dzlwne10, że w Bllng·
koku zapadła decyzja zakµpu
kotów syjamskich i zaloicnia w
Tajlandii specjalne) fermy hodowlanej, gdzil' nt.ukowey praeować będą nad
utnymaniem
istniejący eh
jeszc7.e Ilotów syJamskich „czystej krwi"
RF.KOR DOW A MEDUZA
W ll•bli:i:u wybrzeży norweskich Wyłowiono niedawno niebywały okaz tru.fąc4!1,i l'!l"dur.-,.
zwanej mPduzą - olhrzymką, \su·
pea arcti11a\.
Jej „llaprlusz" tniał a metry
lrednicy, 1 macki się-gały 30
mł'trów dlur;ości .
Na ncięście te• otb.r zymil' me-

du'l.y ni" iar;r~żid~ czlo•riP.kowi
gdy ·z w ltdowat..,ch wodach M.o
rza . Pól00tncgo ·mało kto
sie
kąpie.

Opr. M. C.

na str. 2)

zdjęciu

amerykańskiP

samoloty bojowe nad
CAF AP

Według amerykańskiego sekretarza obrony Caspara Weinbergera,
w ciągu dwóch dni Amerykanie
zaatakowali pociskami rakietowymi
cztery lub pięć libijskich jednostek pływających, zatapiając wię
kszość z nich.
We wtorek w południe samoloty amerykańskie po raz drugi w
ciągu ostatnich 24 godzin zaatakowały rakietami powietrze ziemia obiekty, w t y m baterie ral:det
przeci wlotn iczych na przedmi eściach
miasta Surt położonego
ok. 400
km na południowy wschód
od
Trypolisu. Te same rejony były atakowane w poniedziałek po południ u przez lotnictwo marynarki
wojennej USA .

.._.,~.-°'7"~ ~--:::t.~~--------------------

Konferencja prasowa
ministra Jerzego Urbana

się

i jest.cze ci dop!a·
pierw•zy raz dzieje •ie
tall w .Japonii ,
Zgollnif' ze <itatr.t y ką. w Japonii co 40 <;ekund para mówi
sobil' '~1..ramt>ntal_µe .•tak"
W
ostatnich latach na ślubnym IH•
bicrcu "' Krajll Kwitnącej Wiś·
ni 1taJe w eiąitu roli. u 103"-880
ty,. par.
Jednakże lokaln~ władze i-or·
•klt'j iniejsco' ·os ci 6.;rnai.
"
prf'fekturzf' twate od kilku lat
z troską patrzą w prz:nzlośil. W
zeszłym roku połączyło sic tu
bowie~ ledwie 2t> pllr i przyrost
naturalny ciągle spada. W ciagu
ostatnirh' 20 Id liczba
miesz
kańców <;padła o polewę . Z okien wielu domostw zide ciem ·
no~(o po zapadnler.iu zmrok~.
W tej sytnat'ji ""ładzi' 0~1l'dla
postanowiły
n•lo<iować
.,bo·
dzif'c materialny" Od początku
bieżącego roku każda para W5lę
pująca w związ„k małżl'ński ott'zymywal' ma <1tosunkowo \\ y·
«okit prf'mi~.
P<ł te.f uchwale radni
maia
dwit' kolt•jn(' troski na głowie
Czy _ prt'mil' pontoką. a jeśli po
mogą, to r.zy w kasie w szybkim czasir, nie poka:i:e się dno ..

ciąg

Na
rty,
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la niepokojenie

S t arówki
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\1 . r.angda

Po ·p i er vsze: flota USA zgrupou wybrzeży Libii.
mesamoloty naruszyły obszar powietrzny Libii i ostrzelały przedmieścia miasta Surt. Nieprzyjazne kroki USA wobec odległego od Ameryki pań stwa libij~
sldego tworzą niebezpieczną, w y buchową
s ytuację w tlewralg icznym
podcrns gdy reszta mocarstw atomowyc h (W. Brytania Franci3 i rejonie świata.
C hi ny ) przer w ałyby
takie próby
Po drugie:
w odpowiedzi
na
później.
przez
W. Israelian zaznaczył, że ZSRR jednostronne wstrzymanie
gotów jest
zaakceptować
wśród Związek Radziecki ws;i:elkich prób
i;rodków weryfikujących respekto- z bronią jądrową, Stany Zjednoczowanie porozumienia o całkowitym ne dokonały podziemnej próby nui powszechnym zakazie
doświad klearnej w stanie Nevada, demonczeń jądrowych
w praktyce, że nie pomiędzynarodowe strując,
ins pekcje na miejscu.
·
dejmują kroków w kierunku za-

Ameryk ań~ki oodziemny w y bu<'h
jądrowy
.. Glencoe" pr Zel"'OWadzony w sobotę na pol igonie Yuct·a
Fiat w s tanie Nevada spotka! si ę
7 po t ~n i eniem
wielu
delegató ·v

państw
uc zestniczacych iv
<'ach ~enewskie.i konferencji
broje n iowej

pra':
roz-

USA z;.demonstrowały swoim post~powaniem głębokie lekceważenie
interesów i opinii całej reszty świa
ta i znacznej części społeczeństwa
wlasnego kraju - oświadczy! we
wtorek na plenarnym posiedzeniu
konferencji szef delegacji
ZSRR
Wiktor tsraelian
dodając jednoczei<nie, że acz.kol wiek iednostronne
radzieckie morat orium na przeprowadzenie prób jądrowvch
wygasa
wkrótce
- 31 marca br .,
Związek Radziecki gotów iest nie przepr,owadzać eksplozji jądrowych rów01eż po 31 bm. do cza.su przeprowadzenia przez USA pierwszej po
tym tenni·n ie eksplozji nuklearnej .
Delegat radziecki oznajmił,
że
Związek Radziecki pragnie niezwło
cznego podjęcia negocjacji w sprawie zawarcia układu o oowszechnym i całkowit'Vm zakazie doświad
crnln:vch prób jądrowych czy
to dwustronnych radziecko-amerykańsk ich , c zy. to trójstronn;rch
z
udziałem Wielk iej Brytanii.
albo
też wielostronnych.
Jesteśmy nawet i:otowi zgod zi ć- sie na
takie
ro z wiązanie zgodnie z którym poCZ8tkowo lvlko
ZSRR
i USA
wstrzymałyby
przeprowadzanie
wnelkich wybuchów
jądrowych,

USA

zbrojeń
jądrow y ch
i
n i eustępliwie do milita-

hamowania
ryzacji

kosmosu.

Po trzecie : n iedawno amerykań
skie okręty wojenne wpł ynęiy na
wody Morza Czarnego i naruszy ł y wody tery torialne Związku Radzieckiego.
Rząd Polski stwierdził na za.
kończenie J. Urban oczekuje od·
władz USA poniech~nia
kroków

r z

c i ąg

na st r

,
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poniedziałek
w ieczorem
1v
odbyła si ę doroczna
uroczystość
w ręc z enia
nagród

Los

Angeles

Ameryka!lskicj Ak a de mii Szt uki
Filmowej
zw an ych
po pularnie
„Oscarami". By ła to już 53 ed y cja
t y ch prestiżo wych nagród.
Zą najlepu.JL film m inio nf,go rok u członkow i e akademii uznali
obr az Sydneya Pollacka „Pożegna
nie z Afryką"" („Out of Africa").
Za najlepszy tilm zagraniczny
jurorzy uznali argent:Y ński obraz
„Historia oficjalna".
Tch zdaniem, na m iano najlepsze go
aktora
pi e rwszopla nowego
msluży ł William Hurt, występują
cy w „Pocałunku pajęczycy ", a
na tn iano najlepszej aktorki, odt.w arzającej
ro lę pie rwszoplanow a
Geraldine Page, która zagrała w
filmie „The Trip to Bountiful".

konfrontacyjny ch na rzec1 P;>lity(Dalszy

c i ąg n;i
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tódź pełnomorska
W 85 dniu roku ~łońee wzeo godz. 5.2:-i, zajdzie zaś

szło

o 17.59.
W sto czni jachtowej im. J. Co n- '

rada

Korzeniowskiego zbudowana
motorowa lódż pełnomorska
o nazwie „Black Madonna" („Czarna Ma<lonna"). przeznaczona dla
polsk ich misjonarzy z Papui-Nowej Gwinei. Jednostka za·kupiona
została ze skladek polskkh k a tolików, w odpowiedzi na apel ks
Stanisława Wargackiego ze Zg.r<>mad·z enia :Werbistów, z pr-.zeznaczeniem do pracy misyjn~j w rejonie Nowej Gwinei Morza Bismarcka i sąsiednich wysp. Łódź
o dlugości 9 m i szerokości 3 m
ma nadbudówkę z -częścią mieszkalną i kokpitem. Jest specjaJ111 e
przystosowana do pływania w warunkach tropikalnych Przew iezio·
Porywisty wiatr,
osiągający szybkość 169 km na
godz .
spowodo-. na zostanie na miejsce przeznawał znaczne straty w poludnloweJ Anglii,
Tak
wyglądaJa
zwalone czenia na pokładzie statku PLO
dźwigi
portowe· w Portsmouth.
CAF - AP mis „Profesor Rylke".
została
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· ·
roblemy kultury ro b o t mcze3
były
przedmiotem uwagi
wyjazdowego
J?OSiedz~ni.a
Prezydium Kolegium Minis ra Kultury i Sztuki. Członkowie
prezydium mieli możność zapozna·
nia się z działalnością placówek
funkrjonujących pod opieką ŁZPB
Obroilców Pokoju, ZPB im. Harnama. ZPDz. ,.Bistona", łódzkich
drt1karzy (Klub ,.Chochlik").
Jak mówił . podczas konferencji
prasowej minister kultury i sztuki, Kazimierz Żygulski celem
kolegium jest poznanie stanu pla1c6wek, ich działalności, sposobów
realizowania uchwały o upowszechnianiu kultury. nakładającej na
przedsiębiorstwa
konkretne
obowiązki w tym względzie. Chodzi również o koordynowanie poczynań, wzmocnienie placówek, pozyskanie dla nich sojuszników, jakimi przez długie lata były związ-

(Da lsz y

W

polityką

zmierzają

Wielkiej Sy.

Jak p isze korespondent PAP w
Waszyngtonie Jerzy Górski, wystę
pując we wtorek na konferenc ji
prasowej Weinberger zapowi edział,
że
działania
wojs kowe noty
i
lotnictwa amer y kańskiego w ZatoCtl Wielka Syrta będą kontynuowane i że Stany Zjednoczone nie
uznają roszczeń Libii do tego akwenu.
Agencja AFP szeroko omawia reakcje na św i ec i e n a te amerykan-

,,

Rząd Pol~ki w)· r.1ż.1 r;łębokie zaniepokojenie o~Latnimi posunię
dami władz Stanów Zjednoczonych niebezpiecznymi dla pfłko.iu świa
towego,
li tl'go ośwcadczent:1. rzeezuik pra ow
nąclo Jerzy
Urban rozpoczzł swe cotygodniowe spotkanie i: dziennikarzami zar;ran.ieznymi akredytowanymi w, \Varszawie.

w a ła się
rykańskie

zatoką

ki zawodowi!', wreszcie o przyjrzenie się skutkom, jakie dla kultury w zakładach pracy ma wdrożenie reformy gospodarczej. Faktem
jest, że w ostatnich latach wiele
.~akładowych placówek zniknęło z
mapy kulturalnej, a przecież spora
ich część służyła i słu:i.yć powinna
nie tylko załodze pnedsiębiorstw,
ale i całym osiedlom.
Resort zaplanował zorganizowanie
konfrontacji działąlności społecznokulturalnej zakładów pracy, które
będą
okazją
do weryfikowania
metod działania i posłużą odbudowie wszechstronnej - dostosowanej do wymogów współczesności działalności kulturalnej.
Nie można przy tym zapominać,

Po południu w Muzeum Historij Miasta l..odzi członkowie Prezydium-Kolegium, w którego składzie obok K. Żygulskiego byli m.
in. także wiceministrowie kultury
i sztuki: J. Bajdor, E. Gołębiow
ski, T. Zachariasiewicz, z-ca kierownika Wydziału Kultury KC
PZPR K. Molek, a także przedstawiciele władz łódzkich na czele z
prezydentem l..odzi J Pietrzykiem
dyskutowali z przedstawicielami
środowisk twórczych, reprezentantarni zakładowych placówek kultury o obecnym stanie i o kształtowaniu oblicza kultury robotniczej.

Emanuel, Teodor, Tymoteusz,
Larysa

D iurn s ro

t k

w dniu dzisiejszym przewiduje
dla Lodzi następującą pogodę:
zachmurzenie umiarkowane
okresami duże. Opad
przelotny
deszczu. Temp. makii. w dzień
9 st. \'fia.tr słaby i llmiarkowany południowo-zachodni,
Ciśnienie o godz. 19
975,8 hPa (731,9 mm).

wynosiło

1881 - Zm. F. Ceyno.wa badacz folkloru Kaszubskiego.
1943 Grupy
Szturmowe
„Szarych Szeregów" odbiły w
Warszawie z rąk
gestapo 25

te Idzie o skuteczne docierani e z
ofertą, o pobudzanie do aktywności kulturalnej nie tylko ludzi prawięźniów.
cy, ale także · ich dzieci o zaspo1944 Przysięga
żołnierzy
kojenie potrzeb kulturalnych tych,
3 dyw. piechoty im. R. Trau:
którzy już przeszli na emeryturę.
gutta w obozie sieleckim.
Sposoby finansowania, status pla1956 - Powstanie ZjPdnoczo·
cówek zakładowych, zwłaszcz·a zanego Instytutu
Badań Jądrotrudnionych
tam
pracowników
wych w Dllhnej pod Moskwą,.
kultury - to ciągle jeszcze sprawy niejednoznacznie rozumiane i
utrudniające funkcjonowanie owych
klubów czy domów kultury. Obieg
myśl
doświadczeń i informacji ma więc
Dopełnieniem
programu
były
szczególne znaczenie dla sprawne- występy zespołów dziecięcych z
Najpierw się żyje, potem ~ię
go działania, ale również dla od- ZDK „Harnama" I DDK Polesia
wspomina.
budowania atmosfery pomagającej „Sikorki".
rozwojowi kultury w prz:edsiębiot(rs)dll_ _ _ _ _,__ _ _ __
stwach,

Drugi dzień pobytu w Polsce
Polsko-mongolska
współpraca gospodarcza
(Dokończetnie

• CZY

• CHWALĄ KONDYCJĘ, GANIĄ TECHNIK~

Przed dzisiejszym meczem
Hiszpania - Polska
piłkarska I ledwie 10 występów w reprezentacji
Polska reprezentacja
Post rnjest już w Kadyksie. Dzi~ w t y m i już 4 zdobyte bramki.
portowym chem rywali jest „rzeźnik z Bil150-tysięcznym mie•cie
nosi
przydomek
to
który
bao",
połoionym nad Oceanem Atlantycoficjalnego Goisoeches (jego nazwisko pisane
kim, stanie ona do
Jego
z jest także - Goikoetxea).
spotkania międzypaństwowego
Hiszpanii. ostra grę doskonale pamiętają, mazespołem
narodowym
Polska ekipa dotarła do Kadyksu Jac tego „dowody" w postaci blizn
po 12-godzinnej podróży przez Pra- na nogach, tacy znani zawodnie:-,:
1
gę i Tuluzę. Czekali już na kole- jak Maradona czy Schuster. A
do
gów Zbis,:niew Boniek i Józef Mły- pozostar zaw0dnicy powołani
narczyk. Zawodnicy choć zmęczeni reprezentacji przez trenera M. Mendobrze, z wyjątkiem dozę znani są z doskonalej technisię
czują
walczacego z grypa Romana Wój- ki, że wymienić chociażby piłkarza madryckiego Realu, 29-letniego
cickiego.
nie Gordillo (61 występów w narodo"
Trener Antoni Piechniczek
jego
Hiszpanii),
wyobraża sobie. aby brakło tego wej drużynie
zawodnika w składzie polskiej dru- rówieśnika Macedę. wreszcie SaliTowarzyszacy ekipie lekarz nasa, Caldere i innych.
ż. ·nv
Mecz w Kadyksie ma towarzyski
robi wszystkri, aby Wójcickiego w
zresz- charakter. Ale i trener Piechniczek
pełni postawi(· na nogi Co
ta już mu sic udało, bowiem sto- i opiekun Hiszpanów bęrla szukać
z
per Widzewa uczestniczy! w obu odpowiedzi na pytanie: którzy
powierzenie
wtorkowych treningach, choć nie z piłkarzy zasłużą na
takim natężeniem, jak to czynili im obowiązków reprezentanta krameksykańskicg<>
uczestnika
ju,
pozostali nasi kadrowicze.
(wrób)
Spotkanie odbędzie się na karne- „Mundialu".
ralnYrn „Estadio Ramon de Carrnnza ". · a rozpocznie się - jak pisao godz. 20.30. W Kadyksie
liśmy ciepło. 'i\"czoraj termometry wskaz~•wały 16 stopni
Zajęcia Po11'ków pilnie obserwoJuż po raz piąty odbędzie się
" ' ali dzi,mnikarze. interesu.iac si<'
przede wszvstk im· Bn1ikiem i l\Ily- w Lodzi międzynarodowy turniej
na rczd~iem Krótka ri>lac.ię o przy- piłkarski juniorów „\Viosna '86". W
locie nas7.ych pi~ka1 z.v i ~rodowym imprezie, organizowanej tradycyjmeczu His7..pani11 -- Polska nadała nie "przez działaczy OZPN w Lotelewizja. \norkowe wvdania ga- dzi, obok reprezentacji Łodzi, Krazet prz\pominaia o t~·m interesn- kowa, l\:at~wic, \Yarszawy, wezmą
jqcym spotka ni u. które dla pilka- udr-ial zespoły juniorów TUS Erostatnim genzingen i VFR Mannheim (obie
będzie
rz.v Hiszpanii
międzynarodowym RFN).
sprawdzianem
Turniej zainaugnruje mecz rPprepn:ed mPksvkańskim „'.\1undialem"
Si:irawozdawra dziennika „Ya" na- zentacji Lodzi z TUS Ergenzingen
pisał po poniedziałkowym treningu} 26 marca na stadionie Orła. Decvfinałowe zaplaże pilkarzr> pnhcv ostro zabrali sie dujace spotknnie
dn robotv. clr>mnnstruiac 11re ja kb.' nowano na boisku Orła 2i bm.
("•-w)
t0 iu:i: był mecz. Nasi reprezentnnc1 zaimponowali m1i' ~wietn;i. kondvci;i. mniei - tPch nika t\ le r~e
ł
rtnf.r n;i~;t, ZPS))Ół rnde-1
czYwista
n111nsf ruje clripi<>ro r\zisie iszego wio,-

Turniej juniorów

po'

I

~oru.

miliona

sęaziów

Dh unrlo)li•'cZ11'·ch trrni>r~ Pi~ch
Pow~;.e c lrnie znane są danf' dotynkzka rlzisiejsz .v mecz w I<ar!yksie czące liczby
piłkarzy
klubów,
ramach wszelkkgn rorlwju zwiazków i fehedzi„ kolein" nrób~ w
Uleksykańsklch
rłn
prngntowań
deracji. A jak przedstawia się symistr10st w ~w iat;i Polscy kadrowi- tuacja wśród sedzió•.v piłkarskich?
cze mala za sob„ w tym roku 8
na
danych
Według ostatnich
spotkań kontrolnych. w tym remidoświer.i1> „gwiżdże" piłkarzom
s<Jwy wvnik z reprezenta'Cfa Urng- klarlnie 50'.!.88fl arbitrów. z czego
waju Drugim ~prawrlzianem mię 17 tys. ma wyższe kwalifikacje. Ńa
dzynarodow~·m jest dzisiejszy mecz i
w;·poszczególnyC'l1 kontynentach
His:i:pan~mi. a c>statnim poi,,.dvnek
glada to następu fac o·
z Dani~ (16 maja w.....J5o::ienhadze)
Afryka - ogN~;n 1e.fi36 s~dziów,
Hiszpanie bęrla zapewne wvmaga- o wyższ.vch kwalifik;irj~ch - 1345
ia<'-.\'111 rv\\•al<'m Prz mawia za tym
CONCACAF - 27.tJ:ll i 71i.
udana SPria ootvC?ek międzynarO· . AmerJka Poludniowa - 23.186
dziśif' iszego
do wy eh (;ospncla r7.P
1633.
konciP
m1>czu 'l..1pisali na swym
Europa - ~O~ 464 i 11.816,
trzv. w~p;rnhł<' zwycięstwa [ to nir>
Oceania - ~l'l99 i H~.
z podrzerinvn'i orzPciwnikami. a 7
a~bitrów
Pod względem li~zby
:.IS· w poszczególnvch krajach prowadzi
111Pk~ ,·1<ai1skich
finalist<imi
• ZSRR - 153.530. z tym że wyższe
B•1IJ!~ria. ZSRR i R<'lgia.
W tr7.PC'iej c10kadzie stycznia br 11prawnieni;1 posiada tylko 330. Na
pokoni!li w Las Palmas reprezen- drugim miejscu w tej klasyfikacji
zdob'.'li jest RFN - 57.12!1 sędziów, z w~-ż
t:>C'le ZSRR 2·0 (bramki
S;;liirns i P.loy) Prnstepu,ia~ do <zymi kwalifikaciami na
116.
tel!O 5potk~11ia mieli już 7.a soba trzPdm Anglia
odpowiednio:
nimis w SaragossiP. z Austria 0:0 ~o.ooo
i'OO.
i l!rndniowe 7.WV<'ie~two w Walencii n:>d Flnli:r;irią 2:0 lbqimki MichPl i C~Jderp) W Jutym br. dzisiP.isi rvwal<> Polaków odnie,rn po
w
zwyciestwn
r.loskonal<"i (!rze
~ W wypadku samochodowym w
Ekh" ti~rl nPJgia ~·O lhramki: l3uAustrii śmierć ponieśli dwaj repretP""'„,A <;olinas i l\Tncerl?).
Jugosławii w narciarstwie
zenbnci
,!nl.v zdani<'m fa~ho,•.-ców
,Jot..'
alpejskim - .T. Kuralt (29 lat) orar
nnnie TrenPr rcprrzcntattt~i- H
S Jerak 123 lata).
'<raju potrafił - co uo~l
cii t •
~:~ Francuska narcial'ka P. Pełen.
poła
niP111nl ,,·s~v~cy krF-~1~;..,
w
mistrzyni świata z 1935 roku
7
<'Z''" mlnrlo~~ z rutyn". ,JNln'ł
zdecydowała
slalom.ie specjalnym
czoło\V'\'ch pr>st~ci rln1żv11y trrn"r~
się zako1iczyć sportowa karierę, poManuel~ J\~,,.nrloza )!'•t 2~-1etni B"iosiąga
mimo dobrych wyników
tr~l!ttf'Tl<> '\T"t na swvm konci 0 z~nych w ostatnim sezonie.
·.:'< Najciekawszy przebieg w druo.:iej rundzie turnieju szachowego
w Rrukseli miała partia między
A. Karpowem i J. Timmanem. Po
partię odłożono.
fi ,E!odz . .gry l srebrnv i
~ Cztc~y medale oraz trzecie miejsce
~ brazowe w koticowej klasyfikacji drużynowej - oto bilans startu reprezen6 kwietnia oclbt;d zi e się '" Al " k- tacji Wojska Polskiego w Mistrzosandrowie k r yterium uliczne. inau- stwach Armii ZaprzyjaźnionYch w
konkutegoroczny sezon szoso- strzelectwie kulowym w
guruj~rc
wy w woj. lódzkim. Dodatkowa. renciach pistoletowych.
~'1- Ostatnic~o dnia narciarskich miatrakcja aleksandrowskiej imprezy
będzie udz.\al zawodniczek z wielu strzostw ZSRR, biel( kobiet na dr33-letnla
klubów kolarskich kraju. Obok_ re- ~tansie 20 km wygrała
prezentant<"k tomaszowskiego Star- RRisn Smietanina.
{1. Od sporego sukcesu rozpoczął
tu i LKS Pawlikowiczankn, na
starci() w Aleksandrowie staną za- swój udział w turnieju tenisowym
wodnirzki <. Raszkowa i Szczecina Grand Prix w Rotterdamie W. Fl<Faz w komplecie żcńslrn kadra b3k. W pierw11zej rundlie FibnJ(
Polski. r>r?ehywająca na zgr11powa- pokonał rozst:..wionego z nr ~ M
'\Teczira 6:4, 7:6.
niu w Spale.
0

w

Na początek wyścigi
w Aleksandrowie

(w·w)

Z DZIENNIK

ŁODZKI

SKRÓCIE

I

D ziś udali «i ę do Brna d '"1'Pk l or
wr~r-s ; T - IL Grenda i ,./iceprez:cs OZKol. w Łodzi - D. Budzyń
aby przeprowadzić wiażqce
s~<i,
ro>.mnwy z przedstawicielami zn~ne.i firmy czechoslowackiei „Favorit". f'rzedidębiorstwo to, obok produkcii ro\\'Prów i innvcb akcesoriów '1rnhrskich. jest uznanym wytwórca sklacl'>nYch torów kolarskich. Początkm;:o istniała koncepcja W\•budowania w Łodzi krytego toru kolarskiego. wyposa7.onego we wszvstkie niezbędne urzl')dzcnia. Brak odpowiedniej kwoty
na tt'n kosztowny obiekt zrodził
potrzebę r.miany poprzednich ustaleń . Planv nddania do użytku nowoczesnego obiektu dla kolarstwa
torowego odłożono na póżniej. f:.ódź
c>tnnna jednak kryty tor składataki sam,
ny firm~· „Favorit" jakie istnieją w Pradze i Brnie.

nr 71 (11979)

V. Zerkowić zwiedził halę moncentral Pentaconta, gdzie w
rozmowach przy stanowiskach praz Mongolii znajdą się takie towa- ~y interesował się problemami sogospadarki cjalno-bytowymi i życiem załogi.
ry waż.ne dla naszej
Następnie odbyło się spotkanie z
i
jak np.: surowe skórv <:>wcze
I aktywem zakładu.
kozie, wiima, fluoryt, mięso
k-0<nsetwy. Uwzględniając potrzeby
Prezydium KC
Przewodniczący
palskiego ry·n-ku przewidziano rnacz.rie zwiększenie dostaw konfekcji przekazał pozdrowieni a dla z:ałogi
od Związku Komunistów Jugosła
skórza•nej, kożuchów i dywanów.
wii, od wszystkich ludzi pracy w
do swej
Nawiązujac
Jugosławii.
Wśród towa'I'ÓW eksportowa-nych z
w Polsce i prz:eprowadzowizyty
Polski do Mongolii majdą się zwła
oraz nych rozmów wskazał, Iż potwier~zcza wyrobv przemyslowe
one tradycyjne przyjazne
wyposaże'!lie i ozę~ci :iamienne db. dziły
budowanych i modernizowanych za- stosunki mii:dzy naszymi narodakladów produkcji materiałów bu- mi i krajami. Potwierdziły też
dowl.anych, a także fabryk kleju obustronną gotowość Polski i .Jugoskórnego i t.Jlcu chole,wkowego. Te sławii, aby nadal je umacniać i
dwa ostatnie produkty wytwarza•ne rozwijać, bowiem leży to we wspólw Mongoli:i będ?:iemy stamtąd Im- nym interf'sie obu państw, w interesie pokoju i socjalizmu.
portować.
tażu

ZAGRA WÓJCICKI?

";a

ze str. 1)

W dniach 22-25 bm. odbyło s.ii:
po~-ctzenie polsko-mo11golskiej koi
misji współpracy gospodarczej
Obradom
naukowo-technicmej.
przewodniczyli: członek Prezydium
szef Urzę<iu
R.7ądu, minister Ra<iy Minis~ró·.v Michał Janiszewprzewodniczącego
sk·i i nstępca
ReRady Ministró'v Mongolskiej
Supubliki Ludowej Czojl!loryn
ren.
Podst.awowym zagadinieniem podczas obecnych obrad kom~5j[ był
rozwój wzajemnych stosunków ekonomkznych w latach 1986-00.
okrf's,
Umowa łrandlowa na 1,en
zawarta w oparciu o ustalenia
ko0<rdynacji planów gospodarczych,
przewiduje wzrost obrotów towarówych o 'lJ'l proc. iV dostawach

I

I

I

I

-•

=-

L.

-

I

I

SRODA,

MARCA

26

PROGRAM

'I

aud 17 OO
Sym!onika klasyków
aud. 18.00 Magazyn
wędka~two
„Moje hobby" aud. 18.20 Muzyczne hobby - n"'aud. 18.łQ Stugrania z 1l1rnow 19.35
19.30 Wlad.
dio ekspertów.
Chwila mu.:yk:. 19.40 Język hiSzpań
ski (24). 19.55 Szkoła wsp6!cze'5na 20.10
aud. 20.15 Chwtla muzykl.
Wieczór muzyki. i2.oo Interpretacje
chopinowskie - aµd. 22.:50 Lektury
.. Kraja i

10.10

PROGR:\'\f 11

ll.40
11.50
16.2'>
16.30

informac~·J
13 OO Wlad. 13 O.i Serwi•
,.Klo pomoir oś„ia
(L). 13.10
n~cie" (L). 13.20 Z malowanej •\;rzyri. 1:1.ao J\lbum operowy. H.00 • •e.11~1.
no•\1;e i najnows1t" ~r~nia
i wspomnienia.
Pamlętni!<i
1;;.00
Foló.1•J Nai>;rania rcd10·.ve. 15 4<J
ltlor na tn~pie Ś\'.'iati1. 16 OQ Dlidn .
-lit~l~. epo1<i. lfi.50 U{ck Frc:lnc:;
.. Płatne prz€ri goriitv 1 ą" - odr. 17.nO.
łll\J
701;"dł<i
W' orl. 17.05 ROZ" iązanie
ncznr_\ (L) 17.10 Aktll•hlntci dnia
•trrro (Ll.
(f.). i;.~o MńJ konl'ert "

16.:i5

17.20
17.30
1 i.iO
18.10
19.00

JP.10
!!UO
''O.n()

w
Klub Stereo. i n.30 Wirc?or
Wie filharmonii. 21.05 Wla<l. 21. :o
c1.orne reflek<je. 2Ll5 „~ii~k,., · 0 <ąc·.
IR.30

PROGRA"ll Ili
11.Qll Od d xE>l~ndu C" ~'\1ne;u.

Jl . •~

.. Ocze\ci ·„ven1~ i b:ui~rv'' - saW. l 1 .~
11.5() Gr~" ha 10
G\'-;iazda tsf{odni~.
Ran1os .. FPzanrla ~f\O 13Pt n~rrlo'' od,...
12.00 Serwi• T··ójki. 12.05 W tm1~c.i:
Trójki 13.00 F.w;enlu,z Dęl:>ski

20.ZJ

l
I

-

16_(Kl

aurl.

ci<>
B.

vvłedzy.

111.30

Ht.20

19.00

odc.

zycrne -

Vh;:pom:n~e-ni::;

HLlO

eud. 16.~0 Wirlnokrait

Zast,pcy dyrektora
technicznych
mgr Int.

do

M11„

mu-

-

spraw

\\yra.zy

Koletance

. 20.20
21.05

22.15

22.20

„FIAT 126p" (nowy) 84-50-81.
„ZAST A WĘ 1100" (19i2) dam, tel. 86-45-85.

I

Na

11.iYl.

Zł
l\ląt

PAWEŁ

21773-g-E
SPBZ~'DA'.\1

warzywniak. 53-69-59,
,
217i6-g-E
rocznego „Poloneza" -

po 18.
KUPIĘ

H-:J9-07.

nagle, przetywszy 51 lat. uko-

P.

JASZCZURSKI

ZESPOŁ

l_•••••••••ll!ll!'l'łll!'Rl•r.111'!fl'!tf

hlem uwiadaglitbokhn
miamy, te 1986 03.23 ?:marł nasz
ptaCo"·nj\t

Dnia 24 m•rca UAS r.
gie, przeżywszy lat n

S. t

Z

\l',pólcz 1cla

RODZINIE

PZPR,
POP
WODOWE, RAorn
PRACOWNICZA
DA
PGM
WSPOLPRACO,VNTCY
DYREKCJA,

Z\VIĄZKl

Z

ŁODZ·WJDZP:W.

P.

zmarł

na·

Z gl~gokim talem Z3.\'1a1•·ni.adniu 24 marca rnss r.
my, że
zmarł, przetyw sz~· lH il

w

P.

S. t

JAN BOGUMlt
JANECKI

MATKA. ŻONA, DZJECI. SlO·
S'IllA. BRAT oru POZOST.\·
LA RODZINA

bolHnl\
~ plerwsz11
1raglcznej ~m.l etc!

rocznic,

SKOfłUPA
emeryto,,anv
I

Łodzi.

D'l

S.

że

ł

P.

1

o godi. l:?.Jn.
ŻONA

KONSTANTY
CZARNECK4
ur. Z listopada 1912 r. - zmart
Z4 marca 1986 r. Długoletni pracownik MPK.
Pogrzeb odbędzie się zs · marca
br. o godz. 10.30 na cmentarzu
komunalnym Zarzew, o czyin po·
wiadamlaJą:

ŻONA. CORK.A. ZrĘC I NAI·
BLIŻSZA RODZINA

Prosimy o nleakfadanle kendo·
Iencji.

C01lJ!:Ą

Put;r~żoc~;t

MAREK CISZElV!llKJ

\.\.

Z talem zawiadamiamy, że dnl~
23 marca 1986 r. imarła, w wieku
l'lt H. naS?.:i ul{ochana Zona, 1'tai Babchl

S. t

P.

HELENA
KACZM.t\REK
dlliJ ?i
odh~1zie ~ie
hr. (ctWar!e~q n gonz. 11.1•1
ko)nunalr.-vn1 1u
rn1en1arT.u

Pog~eb

l•JHC~

11A

Zarze"le.

MA7..
CZI ,\

l IYN.EM

Pot:r:\ZfUJ w

sntutk ·~;

COHK.\. zmc.
POZOS f ALA
l
PZTNA

w.

l?-

RO·

Z głębokim. talem zawiad&ptlamy, te w dniu 24 mnt• 1986 r»lrn,

przet.ywszy lat

Sł, zmarł

nasz ukochany Mat. Ojciec,

S. t

Te•ć

P.

STEFAN KOMOROWSKI
emerrlo"any major WP. odznaczony KTZvźem Kav.alers!-.olH OrdPru Odrodzenia Polski.
Pogrzeb odbędzlf 5fę dnia 27 marca br. o godz. H n" cmentarzu
Wojskowym na Dołach, przy ul. Strykowsklfj.
RODZINA

(ww)

Redaktor depeszowy

n.I.
br.
bóiu:

rlnia 21 marca

i POZO.„TALA RODZINA

I'.

.wstanie odprawiona Z7 marca br.
o godz. 19 m~ia ~więfa w kościele
św. Antoniego. ul. Antoniego 2,
o c:11ym zawlad:a.mla Prz)•jaelól i
Znajomych Zmarłego:
'I

pogrzeb1H\e orll'H·rl·t

,,. kttphcr c nentan;a p:1,

Szczecińskie.i.

JERZEGO
ANGIELCZYKA

ZONA

praccr\'\łlli.{

LO w forlzi.

Uroczystości
c;;ę

mu~i'l

t

P.

ANTONI

Pogrzeli odbęclzle &le łlnl;1 21
muca br. o ~odz. H z kapl!ry
cmentar>a ś-..'. Józefa przy ul.
Ogrodow•j 39, o czyn: powiad3·
mt...J• pogrążeni w gł~bóklm :ia~
lu:

s.

Prosimy o n.leakladanle kondo!fntJI.

lt08TRA

217i0-g-E

KURNIK 'nowy oddam w dzierża
wę. 43-22-55.

żo •. \

IYN I W UCZKA

falobne rozpoczn~
cmentarza św. Józefa przy ul. Ogrodowe), dnia 27
marca br. o godz. 13.30, o czym
powiadamia po1rl\:tona w amutku:

21172-g-E

sprzedam

116

COl\lMODORE
86-89-86.

„DZIENNIKA LODZKIEGO"

emerytowana pracownica Wi!jskoweJ Drukarni w

Urocz~·stoścl
si~ w kaplicy

978. -g-E
tunel foliowy or:·gina1ny
sprzedam. Andrespol, Niska 4
róg Uroczej.
9760-g-E
SPRZEDAM '.\1-2 (duże). 84-96-04,
do 14.

OJCA
składa:

Po1rzeb odbędzie 1lę w dniu U marca br. <•rolla) o rodz. 14
cmentarzu ka.tollckim na Dołach. Pogr~tent w 1m11tku:

I voto ZWIERZCHOWSKA.

9766-g-E
Nagro-

Pogrzeb odbędzie się w piątek, 28 ·marca 1986 rolrn o go::lzin!e 1J
cmentarzu komunalnym na Zarzewie,

ZOFIA WOJTAS

WIKTORIA
KARBOWA

zginął.

!\OWY

zmarł

S. t

w dniu u marca. 1986 r., po dlugleJ chorobie ode11ła od oos na·
g-le, przetvwszy lat 68, nasza ukochana Matka I Babcia

P.

,J A~INICZF:K rudy
da. 78-85-37.

sprze-

in

ora7'
PRACOWNICZA
DA
FRACOWNI CY PG'\1 t.ODZWIDZJtW

S. t

marca l9SS roku

"'Półczucla

"yrary serdecznego
;; powodu imlercl

PZPR,
POP
ZA WODO WE, RA-

Z głębokim talem uwiadamiam,
dnia %ł marca 1986 r. odes1!ła
od nu. przeżywszy lat 77. nuza
n"Jukochańsza Siostr1t 1 Cloclll

ul.

W dniu

sklada)j\t

J. t

.,.

chan~

ANN·IE
ZAWADZKl1EJ

DYREKCJA,

ZWIĄZKI

20.05

217i7-g-E
„FSO 1500 , 1L" (1P86). pięciobiego
wy z silnikiem ,Polone:!a" sprzedam. Cieszyńska 45f:;.
21781-g-E
SPRZEDA'.\T kopaczkę ciągnikową
(OO\ ·ą) 52-63-79 (po li).
21801-g-E
21 l\!ARCA br. zaginęła cz,rna
snczka {purlelek, miniaturlrn), z
urzciwego
c>broią
czerwoną
znalazcę p!· 1szę o kontakt AnyW zakładach piłkarskich z dni~
Język rosy .iski (12)
20 ~i-07-21.
żowa
Poradnik klmiki zdro-\·ego 9R6.03.22/23 stwierdzono:
21802-g-E
trat
z 13
z~staw I: 28 rozw
czlowiek;i
zatrudrencistkę
SZ\\' ACZKF, „At- l:;o nno zł. 631 roz v. z 1! traf 6500
„Salon muzyclny" 57-01-13.
nię
zł
500
zł. 'i7G6 rozw. z 11 trat
1na11
21807-g-E
5l.l62 roiw. z 10 traf sa zł.
Przeboje „Dwójki"
traf. SADZONKI pomidorów holenderZt>staw Il: 3S rozw. z 12
Wiadomości {Ł)
skich sprzedam 16-92-10.
„Teraz my" (1) - Dom Sło- 127.000 zł, 516 rozw. z 11 traf. 8500
21808-g-E
zł, 5047 rozw. z l O tra!. 850 zł.

Wyrazy

OICA

składają i

19.30

20.00

Pabianickiej przy
ul. 1 '.\<Iaja. Bole«ław w. lat 78 przecbodząc nleuw11żnie jezdnię po:r"cony
Pieszy
został bokiem tramwaju 11,12.
do7'n~ł złamania ręki 1 po nal<>żeniu
gipsu zwolniony 7.0!;tał do domu.
.,. 13.50. :-;a ul. Nowotki 133/146 Ro.
jezdnie
bert D. lat 10, wbiegł n•
gdzie Potrącony zost&ł J>r?et: ~amo.
chód osobow~·. Po zbad~niu chłopca
zwoln:ono do domu
Wojska
.,. 15.25. Przy zbiegu ulic
Rysza.rd w.
Pol~kiego l Chryzantem
j;;dąc „Syrena" uderzył w stojącego
w
„Volk.~wagen•". który mierzy!
.. żuka". P~•2żPr „Syr„ny" Stanisław
13., l•t 27 dozn&ł w wvni ·u •derzenia
ohraż~ń c:i. ~trat:i,.· o'=zc.co~„vano TH\ ,.,,,,.,
lC'() t:„F. 7.ł.
I .,. J7.05. W P•hianlc•ch na u•. Killń•kie!(o • na •ku "k r•ptri·»ml'!l(o '1•Publicystyka
>'Jtobu'Ce 2/1.
mr>wan.a uparlla •v
Studio ,port - mecz piłki H•lina . R„ IRt 31. Kob eta doznał•
noznej Hiszpania - Polska ziam~n'a e>bojczyka t przebywa
w
ok. szoltalu.
prz~rwie meczu IV
Kiulic
18.f>~ . • a s1<rr::to·,•aniu
.,.
DT - komentarze
liósitiego I Buo:•1 w Pao1a:iicach k1e„Drugie życie Pauliny" „:F"atPm 125 p" Andrzej C.
rując·r
film fab prod NRD
pieszych
przPjściu dlR
notr~ół n~
DT - wiadomości
Dziecko dozna!o
r.
D., lat
-\n~ '
i prze„\.·iez1one
Jnc\·„łt11
'\vc:tr;f~~n1 eni a
Jęz ·k rosvis'<i (21)
lk1)
rn•relo do , zP\! la.
I'ROGR.\M II
KOMUNIKAT TOTKA

powodu

wspólc:zucl"

~

I

TADEUSZ PIRA

ROMUALDO"NI
SALSKIEMU
śmierci

,.Gari-

OT - wiadomości
Film dla 2 zmiany: „Drugie życie Pauliny"
Zielono nam
Siedem wiatraków (4)
DT - wiadomości
magazyn harce„Krąg" rzy
Dla dzieci: „Tik - Tak"
DT - wiadomości
Losowanie Express Lotka I
Super Lotka
„Tele gol" - Meksyk '86
nnb międzynarodowy
Oobranoc - ,. Wyprawa profesora nąbki"
Archiwum XX wieku
Dziennik

I

z;•ka polska. 11.59 Sygnał c1R•u. 12.05
w:<:d. 12.10 Soo'.kanie z report"t.em.
świat
12.30 Radio Mrnikwa. 13.00
wokół na•. 13.25 Mniej znan~ konH.00 Popołudnie 1\TJodyc-h.
certy.
- .. Rozrnnw"
16.00 ll~e K1eberger
nocą"

23 ..'iO

18.30

PROGRAM: IV
U .OO Hor·.1zontv

23.45

l'i.30

Zapraszam,·

Trójki. 19.00 Codzien:1ie powieść
Prus „Faraon" orle. 17. 19.30 TroRaswingu. 19.5-0 Gracill•no
chę
.. Fazanda •ao Bernardo" odc.
mo~
•0.4:;
aucl.
20 OO Studio nai:rań Klub Trójki:· .. ż~·ć - to t.vc aktnv.
n•e·• c1. I. 21.M Trz.• kwaciram;e ja7.
zu - aud. 21.45 Klub Trójki cz. Il.
W
22.~5 Informacje sori~towe. 22.1~
aud. 22.45 .. Ro1w,_
krę:;:u bal1ad~· 7.ania <> czal<ie" cz. n - aui\. 2.3.00
ZapraM.amv do Trót1<l. 1.3.50 Iren•u"
lredyi\sk! ·;.człowiek e-poki" fr. l.

21.15
22.15

16.30
1i.TJO

.. Ludzie z t2mte1 strony świRta•· odc. 13:10 Powtórka z rozr;-·w1< „ I QO
15.00 Serwis Tro.1ki.
Szlllke Pe.sji.
Tntdnr
1;;.o;; Rock pod prad. 15.40

!':potkan?n

w

9.30 Domator

11,10
Zawsze po jedenaste.1.
~luzyc1nv non sto;l. 12.fiQ Tomn~ Lu.TereLamentacje
l• ae v:c or'a
i2.~5 Spotkania jaz'zmanó'\\',
f"1~Ełsl'ł.

·

I

!l.15 Domowe przedszkole

to.on

;•.on

\Yte!!zor li . rack'J-

••••
... OGŁOSZ~NIE

PROGRAM I

nia we d\Voje.

21.30

·dziś·

TELEWIZJA

Półnutka''

,.Zielona

\Vituch

Toma9Z

-

Czwórki

wcioą1j zgłoszenie

W)'darzenla"

t>aldi''. 23.00 Muzykoterapia - dedy.
kacje - auct. 23.30 Nauka - praktvce - W trosce o naturę - aud.
23.sn Wlad. 21.;;; Kaleni\an radiO\\'Y.

0

~c10n„.

(

17.~
Wlad.
w>edeńskich

I

- aud. 20.00 Dziennik. 20.15 Muzyka
rr>zrywkowa. 20.25 Sport. 21.00 Kon;unikaty, 21.IO Sport - d.c. tran_
sm1sj; meczu !li!ki nnżnej HiszpaW
nia - Polska. 22.00 Wi;;d 22.20
kilku taktach. Z2.25 Ko1'cert tycze11.
23.(0 Wiad. 23.2ó Pio enki clo sł~tc>ia.

.muzyczny.

I.

J

a

Pre.
dio klero<wcow.
tentacje - wojewódzkie organizacje
przed X Zjazdem PZPR.
partyjne
17.30
Mu7.~'ka i aktualno.~i.
16.10
Maanam"
Z koncertów 1 festiwali
18.20
Wlad.
16.00
w Opolu - aud
Koncert dnia. 19.00 Magazyn ln!or.
macyjny. 19.25 Chwila muzyki. 19.30

!H~

•

I

16.00 Wi~d. 16.C5

Tiaclio di7..eciorn:

I

._

·-~ - ~

: : = === -& , =-...
i.\.

~

ll.57 Komunikaty.
11.00 K-0ncert.
12.05 :Magazyn
11.59 Sygnat czasu.
lnformacy.1ny. 12.30 żywie.c.kle pieś
13.00
ni .12.45 Rolniczv kwadran•.
Komunikaty. 13.10 Radło kierowców.
13.30 '.\1uzyka wo.1skowa. 14.00 Wlad.
H.05 Magazyn muzyrzny. 15.55 Ra-

Przegrali w Katowicach
Podczas gd,Y hokejowa reprezentac.ia Polski przygotowuje aię do
moskiewskich l\IŚ grupy A, klubowi koledzy wybrańców trenera
J;..l Lejczyka przystąpili do spotkań
o . puchar
dorocznego turnieju
.,Sportu" i PZHL.
Wczoraj -hokeiści LKS gościli w
Katowicach przegrywając z tam1:2)
tejszym GKS 3:7 (0:2, 2:3,
Bramki dla ł,KS zdobyli: Gibała,
Masłowski i Kuśmider.
• • •
W Helsinkach hokeiśri Finlandii
RFN 5:1.
poniedziałek
w
pokonali
gospodarzy
zwycięstwem
Także
re·
4:2 zakończył się wtorkowy
wanż rozegrany w Tampere.
Natomiast na :vrś grupy B Jur,o~la•,·ia pokonała Francję 6.5.

------

·-=-=---- .. „

---I

W godzinach popol udnio"·y<'h 118.
udekorowanym flagami obu krajów warszawskim lotnisku Okęcie
odbyla się uroczystość poiegr an 1a
jugoslowiaósklch gości przez \\-ojc.złon
ciecha Jaruzelskiego oraz
ków kierownictwa PZPR.
Po odegraniu hymnów pat1stwowych Jugostawii i Polski V. Zarkovic w towarzystwie W . .Taru1elskiego odebrał · rapQrt dowód<'y
kompanii reprezentacyjnej Wojsk:i
Polskie!!o s1<1;idającej się z trlech
·
rodzajów broni.
Ceremonie na !oknisku za końc~y
de!ilada.
ła
V. żarkov 1 c wraz z czlonkami desię
legacji jugosl<>wiaf1skiej udał
naslr,'.Jnie do Krakowa.

Ret!aUor f,eebnlttnf

.JERZY Kr,U\fA

'Vystąpienie

·d Kp c J
•
Obraduje x.V11 ZJa z
z rozdraż::l!: ~b~~~łu:t~ :~:~~ ;~!~;
Tadeusza

~

e wtorek. w drngim dniu
obrad XVIT Z jazdu Komu\
nistycznf'j Partii CzecncsJo„~
wacji, trwala dyskusja nad
wJ·głoszon:vni przez .Gustava Hus_aka referatem
polttycznym
KC
KPCz. oraz
naci speawozdaniP,t n
Centralnej J:'omisji
Kontrolno-Rewizyjm'.i I" PCz
.
.
. Refer~t. wytyczający zacl~111a 1
cele f!Ospoda rr.zo-społec .11e CSRS w
najblfższym piędo- i piętnastoleciu
wygłosił riremier Lubomir Sitrougal.
Wczoraj r6wnież
głos
zahull
prted5hwiciele delegacji zagranicznych obecnych na zjeździe.

Zaniepokojenie
(Dokoncz.e:nie ze

:,1;

l\

ki gprzyjajacej odprężeniu, rozbr.Qjeniu i pokojowi.
Następnie rzecznik prasowy rzą
du poinformował, ii uruchomienie
regularnego, bezpośredniego połą
czenia lotniczego między Polską i
Chińską Republiką Ludowa nastą
pi przypuszczaln ie do konea tego ·
roku.
J. Urban - w• zwiazku 1 du·
tym zaniepokojeni em opinii pu?l~
cznej kradzieża w lratedrze gnieznieńskiej, przedsta,•:ił szerszą
informację
o podobnych przestęp
gtwach. W Jatach 1981---'1!3 zgłoszo
no ponad 3 tys. kradzieży l wła
mań do obiektów sakralnych. Ponad QO prac. z nich dotyczyło kościołów lub parafii
rzymskokatolickich. Ustalono 2069 spl"a~ ·c6w (67
proc. ogółu). odzyskano pr:r.edmiotv o wartoki 99 mln zł, 11. więc
l /3 ~kradzionych. Milicja od lat
gt1vierdza niedostateczne zabezpieczenie ko$ciołów. Często przypadki
kradziezv lub włam~ń do obiektów sakralnych sa zgla~zane z duż9 zwłoką, czasem w ogóle nie
Z"łaszane. W Przemyślu na przyklad ujęto grupę przestępczą, która dokonała włamań do 12 kościo
łów. O tl z 'nich 1nilicja nie miała żadnych informacji. Administratorzy kościołów po prostu nie zglo&i!i tych 6 przypadkó.w w milicji.
Następnie rzecznik prasowy rzą

du przedstawił przykład działania

,ystemu dezi nfonnacji na Zachodzie. . ,Głos Ameryki" zarzucił oto
J. Urbanowi, iż na poprzedniej konferencji skłamał, mówiąc, .iż
w
Gdańsku nie było wielotysięcznej
demonstracji. T)'mczasem, stwierdził .. Głos Ameryki", taka demonstracja była, ho informowała
o
' . n iej„. gazeta .,Die Welt"'. W t n
~posób skomentował to rzecznik prasowy rządu - tworzy ~ię
błędne koło informacyjne. Stwierdzilem tydzień temu, że informacje o nekome,i demonstracji
v.·
Gdańsku

wys7.ły

z

kościoła

Ś1\·.

'Brygidy. Za.:hodnie środki masowego przekazu, powołując się na
siebie uawzajem, opierają się wciąż
na tej samej błędnej i nieprawdziwej informacji.
Korespondent Reutera, powołujitc
się na iródła. kościelne, podzielił
się informaoją,, iż dwie osoby
w
więzieniu
przv ul. Rakowieckiej
zrezygnowały ie strajku 1tłodowe
go, tle Jeszcze 11.sób
- brzmiało
jego pytanie kontynl\u.ie ten
strajk i co wliidze o tym, strdzl\?
Strajk głodowy kontynuują CzeBielecki i Włodzimierz Woroniecki -- aresztowany za przestę
pstwa kr~·minalne. Władze więzien
ne sadzą, że jest to forma, któr.a
przvriosi szkody nsobom, które decydują się na nią. Doświadćzenie
uczy, że jest to bezowocne. Wła
dze więzienne ubolewają. ż.e
są
zmuszone stosować siłę przy karmieniu. żeby utrzvmać
vlrowie.
sław

Porębskiego

MILIONY I

swym wystapieniu przewoddelegacji PZPR,
człone·k
Biura Politycznego, sekretarz
KC
Tadeusz Porębski podkreślił,
że
dzisiaj, kierly J{omunistycm a Pattia Czecho$lowac ji
podsumowuje
dorobPk ostatniego 5-lecia czyn! to
na trwal vm (Hndflmencie osia11nii:ć
c8lel;(o nkresu btlClov-·!!ictwa •o~jalist,vci:nei:o.
W

nirz.ąc,1·

Nasza partia -

m1.sze

kontynuo~·ał socjalisty~zne państwo i nuz
przywiazuja wielka wae:ę do

r.aród,
umacniania i ro;r,\.-ijania wsoMpra~
~:v z CSRS we wszystkich dziedzinach.

polityką

USA

~ r <v:Pt z':cie tvch osób. W wię
zieniach -- nie tylko w Polsce
sł.rajki głodowe SI\ siałym problemem. Podobnie ' jak I Inne formy
samoagre$ji stosowane przex nlek tórych wieźniów.
~Niele innych pytati na "W-torkov·ej konferencji dotyczyło śledztw
i dochodzeń. Oto kilka przykła
dów:
Czy aą nowe Informacje e Zbigniewie Sz., byłym działaczu „SoIidarnośoi", który został po\Jity w
l\tlwyni Są.czu?
śledztwo jest w foku. POJ1zukuje się 3 młodych mężczyzn, którzy przebywali jakiś czat ze Zbigniewem Sz. w restauracji hotelu
„B<:>skid".
Jaka. jrsł odpewiedJ na odwoła·
nie adwolu,tów rodziny 1\1. Anto·
nowlczn.?
Prokurator w Olszt7nle oddalll
skargę dotyCZ:l\C4 umorzenia jledztwa i ohszernie to Ul.uadn.ił.
• Krzysztof Bobłń.!kl 1 „Financl&l

Times"
du na

zapytał

o odpowiedJ nft•

1łanowi&ko

BIURKO

u pel 4o mule trafiła? Pra7jaelete cz7 wreaowie pani' tu 1lrlero-

wykonania polecenia typui dop!szen · 1111.na
doltać 110 tysięcy, I ••• dlabli wzięli
:r:asluci, ponad 20 lat prae7 w charakterze
koi:i1truktora, upał, patnenle jak by tu

na rzec:r; postępu 1 wynaliu:czoścl - mów!
robię dzisiaj u
urzędnika?...
Wyjaśniam, że to czysty przypadek. A b
trafiłam do niego? Wiem, że je&t autorem
około 'tu wniosków racjonalizators kich, autorem czternastu patentów. Toteż. kiedy r.nane110, nagradzanego twórcę znajduję za
biurkiem urzędnika dziwię się. Nie od
niego wiem, że zgłoszone wnioski przyniosły gospodarce ponad 30 mln zt oa:z:czędnościl A wiele z nich zgłosił w minionych
latach, kiedy i prr.elicznik efektów ekonomicznych byt inny, i złotówka mocniejsza..
- Tak to• wszystko prawda, lecz czy
warto o' tym wspominać teraz, kiedy robię
coś zupełni• inneio? Moje pomylły, to nie
jakid rewelacje jak Finka czy Kowalskiego. A jednak chyba się w swoim czasie
przydały. I ja na nich parę złotych zareb.iłem. To właśnie te moje pieni,dze 1tały i;1ę
kością niezgody - Dobromir mowi to z iOryczą.
.
- Niech pani pomyśli czy któryl dyrektor
to ;mieai.e, żeby jego podwładny, do tego
bez wyższeio wyks:i:tałceuia - zabrakło mi
na to czasu - urabiał trzy ruy więcej od
niego? A do tego jeat wielu 1nnych usłuz
nych, którzy widzą człowieka tylko przy
kasie. Wcale tego nie ukrywam: dzięki swo)ej cłowie zarobiłem parę milionow. 1'iti
pnepiłem, ciułałen; aby zal?~wnić. rodz~nie
byt, dzieciom jakąs przy11ztosc„. Dzu;iaJ Je:stem tak rozgoryczony, że doprawdy nie
wiem jui CG rob;ć. Pieniądze niby mam.
Inni ludzie w takich okolicznościach szybko
wcieliliby w życie zasadę, że pieni11dz robi pieniądz, ale nrnie br!lkuje odwagi, Kieruje mną jakieś głupie przywiązanie do z;akładu mimo 1.e przecież. czuję, że dzieje
mi si ę krzywda. Niby jestem taki „pomyl.łowy" patent:', racjonalizacja - a jak
chodzi o pomysł na życie, to mi go zabrakło. Chyba „dobrzy ludzie'' skutecznie obrzydzili mi chęć do „wypinania się",
- Jak do tego doszło~ - pytam - Przeeie:t człowieka z długoletnim stażem, działacza
ruchu racjonalizators kiego, laureata
konkursów, nie 1pos6b ot tak sobie odsunąć
od dotych~M wykonywanyc h obowiązków
t-ecb.nic:znyeh i przesunąć do biurowej roboty...
- No, nit ... Tak prosto nie było. ?'a początku bylem dobry. Młody, zdolny, aktywny. Ma sukcesy - dobrze. Składa projekty - dobrze. Dopisuje kogo trzeba - dobrze. Wszyscy byli radzi. A.i: jakiś zły duch
mi podszepnął: dlaczego, w imię jakich racji, masz grać tę komedię~ Zacznij działać na własny rachunek. Dzieci rosnh, potrzeby coraz większe, życie corai: trudniejs:r.e.„ I to był moj błąd. Ra:i; odmówiłem

podchody. Pocinki typu: . te
., marne, efekty ml:r:erne, fo_;r,w 1 ą
zania nieciekawe. A w ogóle, to bysc1e lepiej pracą 1ię zajęli...
Przez: wszystkie lata zatrudnienia nigdy
nie miałem żadnej uwagi, upomnienia. J11k
s i ę zac1.ęła nagonka wszystko się zmieniło. „Sze!ie, mu~zę wyjść n~ przepustkf
- mówię. Szef na to: „Blankiety się skonczył:v, niech pan wyjdzie bez przepustki,
~·atne że wiem dokąd". Wyszedł~m. a tymcza~em „dobry" 11.e! szedł do działu i pytał: „Gdzie jest Dobromir?" Koledzy odpo,.-iadają: „Wyszedł na przepustkę". A sr. f
na to : „To jest samowolne opuszcz:enie stanowiska pracy" „.

X, musi

ooś zmienić,
Zaczęły 1i~

u1prawnlć.

pomysły

0

Taka
·sobie
moralność
Takich akcji było kilka. Ludzie zaczęli ~~ę
.,- co jest grane? Ja jeszcze me
„zaskoczvłem". To był piei'Wszy etap. W
drugim okresie wykończania niesfornego Dobromira dvrekcyjno-kie rownicz:a spółk11 postawiła „szlaban" dla mojej działalności
twórczej. Koledz:v wprawdzie po przyjacielsku radzll\ żebym się nie wygłupi ał i nie
składał wniosków. bo ~zefostwo zarządziło,
żebv im nie nadawać biegu. H7.ec:i:n.ik patentowy został zobowiazany do blokowania
mokh wnio~ków patentowych. A ja b~·Ł„m
ambitny l ślepy. Nie moglPrn w to uwieroznvty'X'ać

nie wiem gdzie jeszcze !est z.dania, że
nie warto: ,.Zastanów się - pow1edzid jak :r;aczniejsz rozrabiać, to w trosce o wła
sną skórę ludzie nabiorą wody w usta. C~
najwyiej fl1:Y• najbliźsi ko~edzy, wydamy ;1
opini ę nieszkodlil\ ego maniaka wynalazczosciu.
To mnie załamało. A „oni" tylko na .to
czekali. ,.Załatwiłem si(' wiasną ręką, um1"jętnie podprowa~zon y . Nie .iestem p;·zpc1ez
nikim pomyslalem. Napiszę pod a m€ o
zwolnienie, zobaczymy co wtedy.
·o i zóbaczyłem! Zostalo przyjęte z ochotą. Jakby tylko na to czekali!. :vted:( l?r zestraszyiein się jeszcze bardz1eJ. U~w1ac!o
milem sobie nagle, że potrafię rob1c t yl Ko
to co robiłem do tej, por,v, że naprawdę
z1;am się tylko na mojej fabr y ce, na. t y cb
maszvnach. Wpadłem w pamkę . Chciałem
wvcofać moje podanie. Za późno! Cóż b ylo
ro.bić? Poszedłem do d~·rektora prosić o ponowne zatrudnienie.
Nikt nie wie ile umie to kosztowało. :>.Joja ambicja poszła w kąt, szlag trafił dumę.
Dyr~ktor -- „ludzki facet". Przyjął rnn:e
łaskawie. I dał propozycję nle do odrzuc
nia : „Panie D„ wybieraj pan dział _.i'l~:i
chcesz. Ja pana ceni ę, przyjmę pana. c _rn cbYm miał nowy .etat stworzyć. T:vlko na
da1,·ne m iejsce wrócić pan nie może. Tam
o pana za dużo".„
!\o i stalo się. Dz i ś przewracam p~p ; Prki
!).a stanowisku, którego z priwodzeniem rnogtoby wcale nie być. Zarabiam grosze. Żyit'l
z procPntów oszczędności uciułan:vc~ za. p~
tent·:. A dokoła mnie ludzie - zdaJe m1 si ę
wytykają mnie palcami. Patrzcie, taki
m '. lioner. mR patenty na maszyny, ale ieby
tak snbie załatwić patent na życie to
n ie potrafi.
J\ie mogę dłużej tego znosić, hrak mi ]Pdna'.o{ odwagi, brak i:-·ciowego sprytu. Inny na
moim miej~cu jakiś warsztat by otworz.:ł,
chc·cbv kiosk z pietruszką. .<\ j• si~ bo.ję.
Bn;ę 's:a, że nie mam do !e;!o smykałki i
łat:\-o
interesie mog~ „utopić" moje dużym przecież w"'siłkiem i naprawdę uczci11·:~ zapracowane pieniądze.
'.fę historii) bez optymistyczne go zakou•
cienia - opowiedział pan Dobromir, pil moim solennym zapewnl!'niu, 7,e nle wyjawi~
jel!'o pra"'·d'l:iwe~o imienia i nazwiska. Ilu11
.Jeszcze Judzi czuje się nitdocenionyc h, uwi·
kłanych w zakładowe układy'? Dh.czego cl,
którym chce się myśll'ć, zarabiać n& oszczę
lluni11, są często jcncze wciągani w ma<ihl·
nę kombinacji, intry1t, złośliwości? Dlaczego
tak wielu z tla5 na.jdokłaflniej, najskrupu1:!.tn;ej potrafi lic;o;~-ć tylko cudze 11ienil\dze'l'
.fakże łll powsr.echne przekona.nie: on za dU· .
żo zHabia! .lakże często wysiłelt umlasł
na to, jak najlepiej wykorzystać pomyslo•
wość wynalazcow idiie na to, jak uprzy•
kszyć im tycie, ieby im się odechciało my0

w

swi\1ku uwodowego górników w aprawle czarzyć„.
su pracy.
Kiedv wreszci!' otworzyłv mi s;ę oczy Rząd jak 1twierdzlł J. Urban
bylem· już skończony. Rozl~ciałem sią ps:y:- nie ·sformułował jeazcie stanochicznie . Ludz ie wokół mn:e, koledz,-, w1wiska w tej &prawie.
dzac co się dzieje, pomału odsU\1.·ali ~;ę ode
l'en sam korespondent intereso·
mnie. Zostałem sam. Jak żyć, co robić dawał się czy wicepremier z. S1ałaJ
lej? Okazało sic:, że walczyłem z wia ra k ~
d:i. podczas wizyty we Włonenh
mi. '.\lój dobry przyjaciel. do którego zwróspotka się z papież.em.
śler.~
ciłem si ę o radę cz~' walczyć gdz!eś na
J. Urban odpow.iedział, że nie
zewnątrz
przewidujP się wizyty wicepremie- może w WK'l'iR. w KOT, no,
ANNA SZCZEPANIA K
ra w Watykanie, a następn:e poU/H/H/////
/b7/..1'7//
//////////////
/////H//////
///////.//7./
//.////..l'"//
informował o dziwnym /.//////.///./
/U/U..IW" ////////////// /////.Q///H /H.M
jak to
nuwał. doniesieniu
UFP
z
Lech Galicki kieruJĄcy sekcją badań r.jaPowoli wyjechali z. lasu i ruszy li w kiewysokości
Rzymu. Zgodnie z tym doniesiemajestatyczni e leciał or;romny
wi11ka t:'FO (Niezidentyfik owanych Obiekrunku domu. Przerażeni ujrzeli i prawej strnobiekt. Kształt cygara. wyraźnie odl>i_jał od
niem w Rzymie miała się odby6
'ów
Latających )Pomerskiego Tnwanystwa
ny
drogi dużą pomarańczową kulę-matkę, 7.
nieba. Na przedniej części UFO w1dniah.
konferencja prasowa, prowadzona
P1ychotroniczn t-go w Szczecinie, twierd:i;i, ii
ktorej „w~·jechała" mniejsza. kula, kil'rując
ja~nożólta kopula, stanowiąca. 1/1 długoici
przez pracownika ambasady PRL,
istnieje „Pomorski Trójkąt UFO-logiczny„ ,
ie:
na.
nieb.
Gdy pojawiła się nad samocałego obiektu. Cechą chiirakteryslyozną, któp. Mikalskiego, na której poinfor·
w którego rejonie ncze1tólnie ez-: to obsr-rchodem ponownie wystąpiły objawy i1a.ralira naj1>ardziej zaintrygowała obserwatorki
mowano o ewentualnej wizycie W.
wuje 1ię latające spodki. które pojawiają ~ię
iu.
Przemoir;U
niemoc
i
powoli
ru~zyli
w
b) Io osiem asymetrycznie rozmieszc:r.ony ch
,Taruzelskiego we Włoszech !
w
~utaj nie tylko w sezonie ogórkowym.
kil'runku
miejscowości
Buk.
Żółta
kula
łl'
otworów okiennych, przez które Sl\Czyło się
Watykanie.
W ciu-u ostatnich ośmiu lat w rejonie
ciała
całv
czas
nad
samochodem,
omijała
intensywne czerwone światło. Obiekt prze- Jestem sk!opotany powietym: Police - Dobr& ssczeclt'1 ka - Tnedrzewa, iudlat;wała r:i:z: ze strony lt>w<"j,
dziaŁ ,r. Urban 1nieszczał 9ię p1>woli w kierunllu Trzebieży
b0 Warszawa
biei, a.i osiem razy obtel"I\ ·
nil'ti<1 uinn m razcln z prawej. Do,jrchali do Bu~u.
(nbserwa1lj.l trwat11 ok. 15 min.). W końco
nie w;e o takiej konferencji, a w
tytikowane obiekty latające.
Kula za\\·isl;o. nieruchomo. Pani Danuta. w
wej fazie obserwacji widać było z daleka
Rzymie- rtie ma ·dJlllomaty polskieszoku chciała wyjść z samochodu. Mąż ~ilą
tylko żółtą kopułę i UFO zniknęło za zabugo o nazwisku . 1ikalski czy zbliOBSER\\'ACJ
A
PIERWSZA
wciągnął żonę do śro1lka i zdeterminowa ny
tlowaniami.
:i:cmym. Nie wiem więc, jak to
Da.nuta i \\'ojciech Godziszewscy, mieszwyjaśnić. W każdym razie stGsunNa apel szczecińskich ufologów zgłosił się
kańcy Dolnej szczecińskiej jadąc ze znajon1ieszkaniec Tn:l'hieź:v, który twierdził., że
ki polsko-włoskie
rozwijają
się
mvm w kierunku miejscowości Griepnica
ohserwowal w miejscu za.mieszkania identypomyślnie i wizyty
na !lajwyż
ob-serwowali dziwne zjawisko. Na nocnym
riny obieht w jakiś czas po obsen1•acji w
szym szczeblu nie są wykluczone
niebie widniała. duia pomarań<izowa kula, a
Policach.
w przyszłości. Na razie nic o tym
której w pewnym momencie „wypłynęły" w
nie mogę powiedzieć.
·
kierunku slemi dwie małe kule w kolorze
Robert Strybel s prasy polonijOBSERWACJ A TRZECIA
żółtym. Zaciekawieni małżonkowie, już bez
ne.i za.pytał o postęp w rozmowach
Pa11 Klemens Przeźdźwięk zamieszkuje satowarzysza podróży, pojechali w rejon lą
motnie w małym domku w miejscowości
w sprawie fundacji rolnej.
dowania jednej z żółtych kul. Jechali z
'fluk. Służył w lotnictwie, był partyzantem,
Postępu nie ma dowiedziell
prędkością około 180 km na godzinę. Nagle
kocha
się dziennikarze przyrodę i jak mówi „często pałrir;y
bo w tej chwizauważyli na leśnej drodze w odległości
na uiebtl''. 'V 1979 roku pierwszy raz obserli nie ma rozmów. Ustalany jest
%011-300 metrów, dziwną istotę! (Obły kształt
- wował J!rzelatujące wieczorem „podłużne",
termin kolejnego spotkania.
ciała, płetwiaste odnóża, ogromne, świecące
jo.~noróżowc
światła.
Następne spotkanie rzecznika praoc'zv), która zaczęła uciekać. Samochód jePrzez ostatnie 6 lat p. Klemens Przeźdźwic;k
sowe;:o rządu z
dziennikarzam i
chai cały czas z tą samĄ prędkością, & jedz dużą prędkością ruszył w kieru11ku Do· •
kilkakrotnie obserwował przelatujące buzagranicznymi zostało zaplanowane
nak dystans pomiędzy uciekają~ą istotą a
hrej. Obudził sąsiada. mieszkająceiro najbF11;lośn:c świetlne UFO. .Jest doświa1lczonym
nietypowo - na środę 2 kwietnia.
pędzącym autem nie zmniejstał się (stwożej.
Już
z
więk~zą liczbą świadków obserJntnikiPm i utn:ymujc, że nie moe:ą t„ być
Wtorek
przypada tuż po
dniu
rzenie musiało biec z prędkością ok. 100 km
wowali
powolny
odlot
żółtej kuli w kierun,.konwe•1cjona lne aparaty latające", ani też
świątecznym, a więc nie byłoby
na codzinę). W pewnym momencie dziwna
ku pomarańczowej kuli-matki.
w żadnym wypadku zorze.
czasu
na przygoto~anle
aktuistota dosłownie „płynąc" w powietrzu, skrę
alnych materiałów.
•
ciła pod kątem 90 stopni w leśną, dróżkę OBSERWACJ A DRUGA
Podaliśmy trzy przykłady obserwacji UFO,
(INTERPRESS )
prowadząc!\ w rejon lądowania jednej 1 maP1mi
J.
P.
wracała
23
października
ub.
rlolrnnanych na obszarze tz\v. Pomorskiego
JERZY GODULA
b~ k~
'
'
roku wraz ~e :i:najomą i jej kilkunastoletTrń;ik~ta
UFO-logiczneg o. Było ich dużo
Rozpędzony
nmochód przejechał kilkanią córką, z Polic do Szczecina. Stały w
wiecej, gdyż jak obliczyli specjaliści ufob!esltrt metrów. Zaciekawieni pp. GodzlPolicach na przystanku autobusowym. Zblilogii, tylko 10 proc. obs!'rwaforów inform11ssewscy wjechali kilka metrów w głl\b leś
tala. się godz. 18.00. Dziewczynka tlhserwo.ie o swych spostn:eżPniach. Tajemnica Ponej dróżki i wtedy nastl\piło coś dziwneiro.
wała ro7:gwieźdźone niebo. Nagle zdumiona
morskiPJtO Trójkąta lTFO-lo!(iczneg o czek a.
Samochód zir;asł. Orrarnl\ł ich parsli:i. Po
krzyknęła „o :tobacicie, leci. Co to jest?".
więc na
kompetentne zbadanie ..•
kilku minutach objawy częściowo ustl\Piły.
Obie kobiety 111ojruiy w górę. Na dużej
kreślając rezerwę wobec akcji a.lERZY KUBIAK
meryka1'isklej.
Związek Radzieclti potępił
we
wtorek agresywną akcję militarną
Stanów Zjednoczonych wobec Libii.
Odpowiadając na pytania
W.
Łomiejko stwierdził m.in„ i:!: działania ZSRR w związku z prowokacyjną
akcją
Waszyngtonu :r:ależą od dalszych kroków USA. Na
pytanie o wpływ wydarzeń u brzegów Libii na kolejne spotkanie na
szczycie, odpowiedział, iź wydarzenia te stanowią otwarte wyz.waPamiętny esej Bohdana Poelej„ „Symfo-1tram słoźyły się S pozycje:
pierwsza
jedynie \\italnr,i siły uderzenia. · ta.k potrzebnie dla całej społeczności mi~dzy
nizm Jako romantye:sne szaleństwo muayki"
można by nec o założeniach
fllbular·
nej przeciPż rhociażhy
narodowej. co nie może nie rzucać
w IIl, ż~·\\'iolowej
wskazywał na ma.bymalistyez n11i
nych,
druga
dą,zność
psycbologiczn o-emocjonalcz~.ici ł\:oncer1 n.
cienia na sytuację międzynarodo
symfonicznej twórczości XIX w. do ogarnvch
trzecia
filozoficzno-et
ycznych.
Ostatnim - i przynoszącym lego \\ iecn·
w11.
nięcia właściwie wszystkiego ·w;konany na wstępie poemat symfonici·
całej litoty
i:u najhardzie,j intensywne rrr.ei~ cia muzybytu 1 istnienia, uczuć. I to wbrew „zdroweny F. Liszta „lUazepa ", jeden z na.jbar<lzicj
cinc - punktem proi;ramu hyła CV SymfoPO POSlEDZF.NIU
mu roz11„dkowi", „złotemu 6rodkowl" i te„wizualnych" jego utworów, jest wstrząsa
nia f-moll l'. Czajko1ukiego . Jej litr-racki
KO'VIITF.'IU l\IJSISTROW SPRAW
mu podobnym ostrotnym postawom. Moina
jącym opisem wypędzenia
Mazepy
na.program oscy hl.ie wokół zag~dnicń ludzkil'j
ZAORAN!CZN YCH
by dopowiedzieć: nawet whrew samej nagieir;o i przytroczoneg o do grzbietu konia PAŃSTW
- STRON UW
egzystencji, problemu szczęścia i „nieubła
turn muzyki, 1ztukl przecie:i asemantycznej .
Z u powa1nienia Komitetu l\llnlstró'\\'
w bezkres stepu. Po koszmarnym galopie l
ganej siły prze:i:naczenia ". Złowrogi, !&~fa.
Spraw
Z;o.i:ranlcznych
sztuki nieprzedstawi aj"eej.
państw omdleniu następuje triumf ocalllncgo przez
rowy „motyw fatum" rozporzyna i konc:r,y
.trtln Układu Wars za wskiego. H
I
Bi:dl\ce wyrazem romantyesnyc h poryw6w
Kozaków „księcia. Ukrainy". Zadanie sugeto d1ieło, którego kat.da. z części (m. in.
is lim, 'tinisterstwo Spr:<w Zal'ranlducha, „nieokiełznane" brsmienia wielkiej
stywnego
pneddawiełlia.
niezwykłeg~ ~r.a
oryginalnie zinstrumentow ane Scherzo) wproczuych PRL ·pnekaza!o w Warszaorkiestry symfonicznej wypełniły w ublematu łódzka orkiestra. spełniła. znakom1e1e.
wie ambasadorom państw uezestniwadza w inne rejony prawdziwie wielkieh
rłym tygodniu nadwerężonl\ w 11wej
czaq•ch w konferencji be'Zpleczetistwa
Gdyby to muzyczne widowisko przy~ówn:i,ć
~1111emocji. Tutaj orkiestra osiągnęła siczególna
i współpracv w Europie oraz w &'l?strukeji i powoli rozsypując!\ się salę łod~
do filmu, można by co na.jwyżej stw1erdz1c.
brzmieniową potę1tę (w~·nikającą C7.ęśl'iov. o
newskirj
konferencji
roabrojenloklej filharmonll. Tym razem - na szczęście
że nie od razu projekcja charakteryzowała
ze zwięk~zonego
11od kątPm J>hnowanego
" e.t tekst kom unikatu po pMledze- obył• się jeszcze be:i:
katastrofalnyc
się pełną ostrości!\: w początkowej fM:ie gah
hiszpański!'gn lournce składu orkicstrantÓ\I ).
niu Komitetu
Ministrów
Spraw
skutków. Gdy w ~907 r. monachijski archilopu nie było jeszcze Idealnej precyzji rytZaqr.nirLnych p:il1stw - stron Ukła
"strząsnęli\ przl'jm ującą ck~presją, zach wy·
tekt Ernst Haiger, autor projektu monumicznej.
du Warszawskiego , które odbyło 1lę
c\la wykonawrzvm pietyzmem Miło podkrl'mentalneito „Domu Symfonii", dekiarow~ł:
\\' Wars7.aWie rn I '20 bm.
Niemało 8Ubiektywnyc h nastrojów, w t)'m
ślić. że równi<'Ż krytykowane Jlt'zeze mnie
POSIEDZENIE RADY
„Symfonia do dziś nie zna~azła godne,:~ s1~~
takie liryzmu określonego jako „rozmarzoki'kakrolnic wiolonczele wypadly bez zarzuDS Mlf.SZKANIOW YCH
ble miejsca abv w zgodzie z nim obJaw1e
ny
śpiew nla.chetnego serca", mieści w ~o
tu.
Zaloten,ia programu poprawv •Y-.
się nam w' pełni swego oddziaływania" bie 11opularny Koncert fortepianowy a-moll
tu•cJi w buclownirtwie i gospodarce
Słowem, była to ni<>zapqmnian a prei.entaule przypuszczał zapewne. że my, łodzianie.
E. Griel:'a. W tej porywającej walorami wirmitszkaniow•j w lat3rh 1986-90 bYc.ia fas~~ nującd,
maksymalish·c znPj
w
w 80 lat późni!'J będziemy
!v 2:; bnt. głównym tematem dyskutuozowskimi i na wskroś
mogll odczu~
romantycznym
~"-y~h esletycznyl'h inea.łach sztuki, dla J;,tósji na P'lSiedzenlu Rady d~. Mieszaluszność tych słów' z całą mocą ich aktualwyrazem kompozycji solist!l był młody amerl'j moina hy pragnąć tylko ~u„er1111a11e ,j Już
kaniowyrh. Obrady otwonył Zbl'ności.
n-kański piani~ta. Alan
Marks, muzyk o
11rzez E. Hair;Ha oprall'y. C1:-r za~ pragni»niew Sulajda.
Ow poświęconv XIX-wiecznym arcydzieskłonnościach lirycznych
i mauycielskii;h ..
nie takie je~t zbę<lnym ml\k~~malizm.,.m? W
Podstawę dv1>lrn•li stanowił mate·
łom
symfonlcznTm
koncert prowadził :r.z&
świetnie zrtsztą predysponowa ny techniczme.
riał zapre~eniowa;ny
w om„wlanel
krytycznej sytuacji lokalowtj Pł'Ł n&
dyrvge11ckfer;o pulpitu nef nan:ych filharspra" ie pn ez Kotni!Ję
Czv jego !nt!'rprl'ta.cja. mogła d3ć ca.łkowita.
lPa.nowan\a
pewno nie.
przy Radzie Mlnbtr6w.
m.onik6w - AndruJ Markowski. Na prontysfakcję? Myślę, ł:e brakowało
w niej
JANUSZ .JANIST
Opr. H. C:.
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Pom orsl ii
Trójkąt

Ufologiczny
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Zbrojne prowollacje
(Doko11czenie ze str

l)

skie poczynania wobec Libii, p~d
kreślając. iż nawet najbliżsi so;uiznlcy Stanów Zjecrnor.zonych dystansują się nd akcji sterowanej z
Białego Domu.
Premier Wioch Bettino Craxi u:mał. za „nie do przyjęcia" uciekanie się do środków wo5skow:vch
w sytuacji sporu o zasięg
wód
terytorialnych (jak wiadomo, Siany Zjednoczone nie uznają libijskich roszcze1'i do 7.atoki Wielka
S y rta), Francja oświadczyła,
:i:e
swoboda żeglug; na wodach mię
dzynarodowyc h pow.inna hyć .,zagwarantowanA w sposób pokojowy", tym sam~·m 1,·,·raźnie pod-
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Urlopy dodatkowe
który jest inwalidą Il grupy, pracował dotąd na
etacie. Ostatnio dawało mu to uprawnienia do skróconego czasu pracy i zwiększonego o 10 dni urlopu wypoczynkowego. Jednakże w roku bieżącym mąż wystąpił o· rentę izmiel'lił pracę na półetatową, przechodząc do innego zak~adu. C'f'Y
i teraz powinien otrzymywać dłuższe urlopy. Moje wątpli"'.osci
zrodziły się stąd, iż nowy zakład wzbrania się przed udzieleniem mężowi dodatkowego urlopu w bieżącym roku''.
„Proszę wyJaśnijcie, czy kombatant mający już uprawnienia
do urlopu zwiększonego 11 IO dni powinien otrzymać jeszc:ze
jeden dodatkowy, w przypadku podjęcia pracy szczeg91nie UCH\:iłiwej, z którą są związane dodatkowe urlopy".
Wobec emerytów i rencistów zatrudnionych w niepełnym
wymiarze godzin maja zastosowanie ogólnie obowiązują~e przepisy. Również i w zakresie urlopów wypoczynkowych 1 dodatkowych . Nie istnieje bowiem przepis, który by wykluczał udzielenie w zwiększonym wymiarze urlopów tym inwalidom
l i II grupy, którzy nie są zatrudnieni w pełnym wymiarze
. ' .
czasu pracy.
Jednakże uprawnienia do urlopu dodatkowego ściśle w1ążq
się z prawem do urlopu wypoczynkowego. Toteż, w razie zmiany zakładu, po wypowiedzeniu dokonanym przez pracownika
wcześniej niż po
nie może on uzyskać urlopu dodatkowego
przepracowaniu pełnego roku . Bo dopiero wtedy uzyskuje p1·awo do urlopu wypoczynkowego.
Urlop "dodatkowy należy się tylko z jednego tytułu. C?.zna~za
to. że ·w razie zbiegu up1·awnień do niego - np z racJt dz1a
łalności kombatanC'kiej i inwalidztwa I lub U grupy albo też
zatrudnienia na stanowiskaC'h szczególnie uciążliwych, pracownikO\'Ti przysługuje tylko jeden z tych dodatk?~ych urlo(b)
pów. Ten którego wymiar jest dla niego korzystmeiszy.
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Usługowym

Spotkanie przy Telefo nie

„Mąż,

całym

S awy

z•
opisać choćby
Gazety by nie starczyło, gdybyśmy chcieli
z jednego tylko tygodnia, wszystkie rozmowy, w których Czywątpliwościami
telnicy dzielą się z nami swoimi uwagami,
i kłopotami. Przeważnie natychmiast podejmujemy interwencję, „wytykając" różnym przedsiębiorstwom, instytucjom, firmom, ich niewłaśdwe podejście do spraw l.udzi, którym nieodpowiedzialne działania skutecznie utrudniają- to o.asze i tak
już mocno poszarzałe życie.
Czytelnik z ul. Syrenki 11 otrzymał nowe mieszkanie. Natychmiast pobiegł z żoną do Hali Sportowej, gdzie „Domus"
umieścił swoją filię Spodobał im się komplet z NRD „Szmaprzeszło tydzień
ragd". Długo nie mogli go odebrać. Przez
biegali do magazynu prz.y ul Armii Czerwonej. Podobno nie
· było czym dowieźć kompletu do R 11i Sportowej. Młodzi klienci chcieli oplacone meble odebi-a<' własnym transportem. Odmówiono!
W 'lObotę rano pękła rura wodociągowa w piwnicy przy ul.
Włókniarzy 14. Telefonowano o pomoc do pogotowia wodocią
gowego. dla domów POM-owskich (36-33-95). Przyjechali „fachowcy" wodę zakręcili i oznajmili, że naprawą zajmie się
ROM w poniedziałek. A jest to dom zamieszkany przez młode
małżeństwa z dziećmi (mieszkania zastępcze) Na jednym tylko
piętrze sa aż trzy noworodki. Kilka dni bez wody, to dla rodziców prawdziwa udręka Młodzi ojcowie ze1zli do piwnicy
na naradę. I wtedy ze zdumieniem stwierdzili, choć ·wcale nie
naprawa pole~a na
s;i fachowcami z tej dziedziny, że cał,a
wkręceniu korka calowego. Jeden z nich wsiadł do taksówki
i na „Górniakf1" za 80 zł kupił ów korek. O godz. 9 rano woda była już w całej kamienicy Więc teraz ci ojcowie pytają
nas, komu takie pogotowie wodociągowe jest potr;i;ebne.
:23
ROM-I z Polesia uzgodnił z lokatorem z ul. Długosza
na konkretny dzieiJ, wymfane podłogi Ten ostatni wziął więc
urlop, przeniósł meble i cierpliwie czekał. Pracownicy przyszli,
nawet punktualnie, taszcząc ze sobą płyty.„ nie nadające się
Na taka
do położenia. Były mokre, niektóre już przegniłe.
niech więc
„wymianę" lokator się nie zgodził. Nie to nie czeka, aż będą suche Ale za ile dni? Zdenerwowany zwrócił
się o pomoc do redakcji My z kolei poprosiliśmy o „wstawienie" się za lokatorem dyrektora PGM.
Po kilku dniach, kiedy lokator zgłosił się do ROM-[ usłyszał,
żeby teraz napisał do „Głosu Robotniczego", bo rna większy
nakład . .
Hohmdii.
Pani Barbara D. z al. Kośr.iuszki, wybiera się do
Zadzwoniła do kasy „Orbisu". żeby dowiedzieć się ceny biletu
od granicy polskiej. W odpowiedzi usłyszała. że po takie informacje stoi się w koleje<'„. Na wielką łódzką aglomerację. ~ą
tylko dwie kasy „Orbi~u" Naprawdę możn" oszaleć. Nie?:ald·
nie od 'lezonu. Czas to p!eniądz? Dla łódzkiego „Orbisu", ale
nie dla jego klientów.
Albo spróbujcie Pa11stwo dodzwonić się do Sp~łdzielnl Lekarskiej przy ul. Piotrkowskiej 3, chca.c telefonicznie uzyskać informację o godzinach przyjeć lekarzy specjalistów. Telefonu
i tak nikt nie odbierze Czyżby specjalnie · odłożono słuchawke.
(i;)
żeby sobie w pracy nie przeszkadzać?

na wybrany kierunek szkoła niewątpliwie zaproponuje mu pokrewny.
..ł. l\loje dziecko uczy się nieźle.
Mimo to obawia się pierwszej w
swym życiu próby-egzaminu i tego
co się stanie, gdyby mu 11ię nie

Zapisy do szkół ponadpodstawowyeh trwają. Ale wielu 15-latków nie podjęło jeszcze decyzji i jest pełnych wahań i w~t
pliwości. Szansą db. niezdecydowanych było zatem tradyc_y;ne
ju:t spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami kuratorium,
st. wizytatorami: IL~LINĄ BASIURAS i JANEM ZABOS'l'E.M:.
Wychowawczo-Zawodowej
psychologiem z Woj. Poradni
ŁUCJĄ TARNOWSKĄ, a z ramienia Punktu P~radnictwa Zawodowego Wydziału Zatrudnienia i Spraw SocJalnych Urzędu
m. Łodzi. - ANDRZEJEM DOMAGAŁĄ.
Posłuchajmy ich rozmów s rodzicami przyszłych absolwentów ~as vm.
..ł. Mieszkamy w poblltu Lodzi.
W naszej miejscowości jest nawet
LO, ale córka wolałaby kontynuo·
waći naukę w liceum łódzkim. Czy
ma jakieś szanse?"
- Jeżeli zda pozytywnie egzamin to oczywiście, bo nie istnieją
1 bariery uniemożliwiające przyjmowanie do łódzkich szkół uczniów z
innych miejscowości Tylko, gdzie
córka będzie mieszkać? Nie dysponujemy bowiem bursami dla uczniów LO,
..ł. Mamy poważny problem. Syn
jak dotąd nie wybrał sobie zawodu, uczy się rac1.ej średnio, a w
dodatku nosi szkła. Zaś przedkła
dane przez nas propozycje niezbyt
mu odpowiadają .
- Do 15 maja. kiedy to trzeba
się zdeklarować jest
ostatecznie
sporo czasu. Ale aby podjąć tratną decyzję syn powinien najpierw
udać się do okulisty, aby określił
przeciwwskazania. I wtedy prawdopodobnie odpadna zawody wymagające precyzji, pracy przy maszynach w ruchu, lub na wysokości.
Mimo tych ograniczeń zostanie jeszcze sporo interesujących i atrakcyjnych zawodów w których wyborze może pomóc chłopcu Po1'1ldnia dla Młodocianych mieszcznca
się przy ul. Alc-ksandrowskiej 61-

po\\iodło.

-

Przemysłowej
63, przy Instytucie
Służby Zdrowia.
. A Ostatnio zwraca się tak dużą
uwagę na to, aby nie wybiera~ zawodu w którym praca pogłębiała
by niedomogi zdrowotne. Cóż kiedy bardzo trudno dotrzeć do specjalisty. A moje dziecko naprawdę
wymaga konsultacji a nim.
- Jeżeli istnieje potrzeba konsultacji medycznej musi i powinna
być ona przeprowadzona. Gdy nie
jest to możliwe na terenie dzielnicy poradnia kieruje dziecko do
Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej przy ul. Wólczań
skiej 23.
A. Mój 15-latek jak wszyscy 11?-ło
dzi jest zauroczony elektroniką.
Uczniem Jest dobrym, ale w technikum przy ul. Strykowskiej 10112
podobno jest zawsze kilku kan~y
datów na Jedno miejsce. Co więc
gdy nie
czeka go w przypadku
znajdzie się wśród przyjętych. na
wybrany kierunek? Ponowny ei;zamln do inne.i szkoły?
- Egzaminy do' liceów i techników odbywaja się w t:vm samym
terminie i są jednolite. Toteż egzaszkole jest
min zdany w jednej
Ale jeśll
honorowany w drugiej
pozytywne to
syn uzyska oc!'ny
nawet jeśli nie zostanie przyjęty

*''
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zawsze w niektórych technikach i
liceach znajdą się wolne miejsca.
A informacje o nich można uzyskać nie tylko w szkole, w której
1 w specjalnym
się zdawało, ale
punkcie infqrmacyjnym w kuratorium przy ul. Piotrkowskiej 104 tel. 57-32-49.
..ł. W szkole powiedziano 8-klado· wybrasistom, że dokumenty
nych szkól trzeba składać do. 15
maja. Czy wobec tego ci, ktorz!.
się wcześniej z racJi
zdecydują
liczy6 na
mogą
pierwszeństwa
przyjęcie?

- O przyjęciu do szkoły na pewno nie decyduje data złożenia dokumentów, lecz ilość uzyskanych·
punktów. Na ich wysokość wpły
wa zaś ocena uzyskana na egzaminie wstępnym, stopnie na świa
dectwie uko1iczenia szkoły podstawowej z języka polskiego i matematyki oraz przedmiotu kierunkowego i średnia ocen ze wszystkich
przedmiotów na świadectwie ufrnń
czenia szkoły podstawowej.
A. Rodzice mają. doświadczenie
ż;reiowe, dziecko często kieruje sie
modą lub po prostu chce iść tam
gdzie koledzy. I stąd tak jak i u
nas powstaje kontrowersja. Do ko·
go w takich wypadkach powinna
należeć decyzja?
- Szkoła, poradnia i rodzice powinni na tyle przybliżyć dziecku

Po kilku zapaleniach płuc pracownik, już w 1977
roku musiał przejść na rentq inwalidzką. Lekarze
stwierdzili niewydolnosć oddechową Wiązali to z
faktem długoletniego palenia przez niego tytonlu.
Zaś objawy oskrzelowe łączyli z zapaleniem płuc
które przechodził . Lecz nie zastanawiali się nad
przyczynami. które te zapalenia powodowały.

każ

przyjęcie?

Jako jedno z kryteriów przydo szkół tego typu bierze 1ię
pod uwagę zawód rodziców kanon miał
dydata l to czy będzie
możność objąć kiedyś gospodarstwo
rolne. Jeśli więc taka możliwość •
istnieje szanse 1vna wzrosną.
A Gdzle można zdobyó zawód
cukiernika?
- Zawód cukiernika możr.Ja :i:dobyć tylko poprzez praktykę Toteż
jest znalezienie
pierwszą rzeczą
zakładu, który podpisałby z kandydatem umowę o naukę zawodu.
A jeśli ósmoklasista będzie miał
już taką umowę pozostaje mu t„,_

U pracownika rozpoznano II grupę inwalidzką.
jednak pod uwagę fakt, że jest on długo
letnim palaczem tytoniu. Natomiast zmiany w układzie oddechowym, będące następstwem warunków w jakich pracę wykonywał, mieszczą się w
III grupie inwalidzkiej i dają 45 proc uszczerbku
na zdrowiu. Sąd zasądził od fabryki na rzecz byłego pracownika, 45 tys. zł tytułem odszkodowa(g)
nia.
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Bliższe szczegóły

-

Wzięto

Oczywiście, w zakładzie ani myślano o wypła
ceniu odszkodowania. Nie dopatrzono się uchybień
którzy nie
w postępowaniu dyrekcji i lekarzy.
stwierdzill u pracownika choroby zawodowej.
Wojewódzki sąd pracy, do którego pracownik sie

*

odzieżowych.

dy zainteresowany może uzyskać w
I poradnictwa
punkcie orientacji
zawodowego przy ul Wólczańskie!
49. Tel. 32-25-92 w godzinach od
7-14.
akładao
..ł. W jakie dni należy
dokumenty do wybranej szkoły?
..,.. Szkoły przyjmują je codzL 1·nie, ale najlepiej wybrać się we
wtorek w godz. od 15 d() 17, gdyż
wtedy dyżurują szkolne k.omisje rekrutacyjne, u których można uzyskać szczegółowe informacje
informacji o
..ł. Nie znalazłam
tc:ehnikum fotograficznym. C:r.yżby
nie było w Łodzi takiej szkoły?
- Nie ma jej nie tylko w Łodzi
ale i w całej Pąlsce, ale są natomiast 1-2-letnie policealne studia
zawodowe. W Lodzi przy ul Nowotki 46. Można też zdobvr zawód
fotografa poprzez prakty~zila naukę zawodu w za1t1adzie rzemieśl
niczym, uczęszczając równolegle do
ZSZ. Rzemiosła przy ul. Przędzal
nianej S6.
..ł. Syn wybiera się do TechniJa gospodarkum Ogrodniczego.
stwa nie posiadam, ale jego ojciec
tak. Czy zwięk1za to szanse syna

do z::;'L:
(hJ

W takiej sytuacji, zgodnie z par. 1 rozporządze
nia Rady Ministrów z 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. nr 65 poz. 294)
choroba pracownika w postaci przewlekłych zmian
układu oddechowego jest chorob<l zawodową, wystanomienioną w wykazie chorób zawodowych,
wi4cym załącznik do tegoż rozportadzenia.

Dziś na tych samych stanowiskach pracy w -fabryce warunki pracy są zdecydowanie lepsz;e. poużytku nowy
nieważ wreszcie oddany został do
oddział. Ale nim to się $tało, fabryka „naprodukowała" niemało inwalidów.

argumentuj~ handlowcy bardziej ż dotychczasowi poisiadacze kartek z „łód
ką" mogą nadal robić zakupy poza kolejnością, korzystając właśnie ze wspomnianej uchwały rady narodowej. Jak już
informowaliśmy wprowadza ona jednolity i - mamy nadzieję - ostateczny system takich zakupów. Będzie on wyglą
dał następująco: we wtorki ł czwartki
osoby uprawnione mogą kupować bez kolf'jki przez cały czas otwarcia sklepów,
w poniedziałki, środy I piątki do godz.
13. zaś w soboty I niedziele prawo owo
nje obowiązuje. Z pewnymi wszak:te wyotóż zgodnie 1 przepisami injątkami walidzi wojenni i wojskowi. opiekunowie
PKPS i PCK, jedyni opiekunowie samotnych inwalidów i osób przewlekle
chorych oraz osoby niewidome 1 I i Jl
i:-rnpą imvalidztwa maj;\ prawo do ukuµów poza kolejnością o ka:tdej porze 1 w
kaźdy dzień tygodnia. Trzeba przyznać,
że tych wyjątków jest sporo, ale tak
właśnie stanowią przepisy.
Przygotowując propozycje nowych rozwiązań postanowiono wykorzysta~ doś
w ladczenia, zebrane podczas pięcioletnie
l(o okresu obowiązywania kartek z „łód
ką". W tym bowiem czasie sprawdził
się pomysł jasnego l czytelnego znakowania kartek, tak by nikt nie miał wąt
pliwości czy dana osoba ma prawo do
zakupu w· owe wyjątkowe środy l czy

Częs

decyzję.

od wolał, powołał biegłego z zakresu bezpieczeń
stwa i higieny pracy. Wysłuchał też zeznań świad
ków. Z ich opinii oraz z dokumentów wynikało, że
warunki w jakich człowiek ten przez 2·:1 lata praeowal. naruszaly przepisy bhp, gdyż przekraczały ko złożenie dokumentów
przy ul. E. Plater 34.
najwyższe dopuszczalne stężenie.
Swoje rozstrzygnięcie sąd oparł głównie na opinii doktora biegłego sądowego, który z przeważa
jącym prawdopodobieiJstwem przyjął, że przewlekły nieżyt oskrzeli spowodowany został wykonyprzekraczających
waniem pracy w warunkach
NDS.

Nie tak dawno pracownik spotkał się ze swoimi
kolegami, którzy go wprost namówili, żeby wystą
pił do zakładu o uznanie schorzenia za chorobę zaodszkodowania
wodową. i wypłacenie należnego
Wiele lat wspólnie pracowali w niezwykle trudnych warunkach. Dopuszczalne stężenie (NDS) na
Albowiem
ich stanowiskach było przekraczane
szlifowanie I frezowanie odbywało się na sucho
co powodowało v.·zrost zapylenia w procesie produkcyjnym.

,

samodzielną

jęć
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podjąć

to bowiem 15-latkowie niewłjli;ci
wie wyobraA<lją sobie przyszły zapojęcia na
wód, gdyż nie mają
czym ma polegać ich praca.
..ł. Na jednych specjalistow je:i;t
większe zapotrzebowanie na innych
mniejsze. Moje pytanie brzmi wt-:c
w jakich zawodach jest najlałwieJ
o pracę?
- Największe możliwości uzyskania pracy mają metalowcy (tacy
jak frezerzy, ślusarze, spawacze),
mechanicy, elektromechanicy oraz
absolwenci szkół · włókienn.iczych i

na
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Marzec jest ostatnim miesiącem funkcjonowania łódzkiego eksperymentu znanego pod nazwą środ,y z „łódką". Mieszkańcom okolicznych województw wyjaś
niam, że chod11i tu o zwyczaj wyznaczania trzech śród w miesiącu, kiedy to
posiadacze kart mięsnych zp stempelkiem
w kształcie łódki mogli kupować mięso
i jego przetwory, zaś sklepy były do
wyłącznie do ich dyspozycji.
południa
.,Łódką" stemplowano kartki m. in. inwalidów l grupy, osób w wieku powyżej 75 lat, słowem ludzi, którym najtrudniej jest robić zakupy.
Od kwietnia środy z „łódką" ulegają
likwidacji. Jest to skutek przyjętej we
wtorek przez łódzką radę narodov,;ą uchwały w sprawie terminów obsługi poza
kolejnością w placówkach handlu detalicznego na terenie województwa łódz
kiego. Dlaczego zlikwidowano owe śro
dy? Jak wynika z uzasadnienia, przygotowanego przex szefów łódzkiego handlu,
ten system sprzedaży , wprowadzony w \981 roku. dobrze
przypomnijmy zdawał egzamin w czasach. kiedy mięsa
brakowało nawet na kartki, a kolejki
po zakupy byty znacznie dłuższe niż dziś.
Teraz zaopatrzenie jest już lępsze, kło
poty z kupieniem mięsa czy wędliny nie
aż tak drastyczne, a więc ten pomysł
na ułatwienie tvcia osobom najbardziej
poszkodowanvm 'nie ma racji bytu. Tym

Strach przed egzaminem jest

ale dom powirzeczą naturalną,
nien działać uspokajająco i nie powiększać stresów. Tym bardziej, że

interesujący go zawód I zapoznać
go ze wszystkimi jego aspektanJi,
aby mogło ono dokonaó wyboru i

••
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przy okazji nie pr6bu'e zrealizować kartek rodziny czy znajomych. Postanowiono więc, że od maja tego roku kartki
wszystkich osób uprawnionych do zakupów poza kolejnością zostaną również. oznakowane, co pozwoli na szybką weryfikację w sklepie i ograniczy do minimum powody do sprzeczek Warunkiem
powodz'e nia tego rozwiązania jest rzetelne podejście do sprawy wszystkich tych,
na których spadnie obowiązek stemplowania kartek.
Ponlewai: sprawa ta budzi sporo emccji podajemy jeszcze raz wykaz osób
nprawnionych od 1 kwietnia do zakupów
poza kolejką: inwalidzi I i Il grupy, ko·
biety o widocznej ciąty, matki z dzieć
mi do lllł dwóch i matki dzieci głęboko
upośledzonych, osoby w wieku powyżej
75 lat oraz osoby o widocznym kalectwie i ograniczonej możliwości poruszania się plus wszyscy ci, których wymieniłem poprzednio jako tych, których żad
ne ograniczeniil 1odzin iakupów nie obowiązuJI\•

• • •
Na początku marca pisalem w tel rubryce o jednym z najgorszych łódzkich
sklepów - placówce „Ardomu" przy ul.
Wojska Polskiego, wyróżniającej się tym,
ie prawie stale jest zamknięta, a że jest

•
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jedyna w mieście, każ.dy taki ,.postój"
bardzo denerwuje łodzian.
Okazało się, że podobnego zdania jest
Z
także kierownictwo firmy „Ardom".
pisma, jakie otrzymały władze handlowe naszego miasta, wynika ' iż szefostwo
tej firmy jest niezadowolone z pracy
sklepu i to nie od dziś. Próbowano zmianv personelu, ale niewiele to pomaga.
Dlatego też „Ardom" prosi, by w Łodzi
mógł otworzyć drugi sklep firmowy. Wtedy, w razie ,np. remanentu w jednej pia·
cówce można będzie dokonywać zakupów w drugiej. A podobno owe remanenty muszą trwać, jako że sklep sprzedaje setki clrobnych części zamiennych
do sprzętu gospodarstwa domowego I z
takiej właśnie okazji za każdym razem
tt·zeba wszystkie te drobne detale liczyć .
Naczelników dzielnic zobowiązano do znalezienia lokalu na taki sklep, najlepiej
w południowej części miasta . Na początku
kwietnia przedstawiciel „Ardomu" odwiedzi Łódż i może już wtedy będzie wiadomo, gdzie znajdzie siedzibę drugi sklep
tej firmy.
To niby drobna sprawa, ale taki

śnie „drobiazg" irytował łodzian od

wła

dobrych paru lat i jak do tej pory nikt
nie był w stanie nic na to poradzić.
KRZVSZTOF KRUBSKl

JA W

ZWIĄZKU

Z APELEM

Kilka dni temu prasa opubliape! prezydenta m. Łonaszego
dzi do mieszkańc6w
uczynili
aby
wojew6dztwa,
koń
do
zakończyć
b11
wszustko,
ca marca pod3tawowe porządki
wiosenne.
I tak się zlożulo. że· zaraz
go znalazłem
po przeczytaniu
się w parku znajdującym się
ul. W. Wasi!ewskie3 a
między
Uderzyło mnie ;ego
Zbaraską.
zanłedbanie, szczególnie widoczne na tle Innych. W dodatku z
nim
tltblicy umieszczonej w
się
wynika,, iż park znajduje
pod opieką młodzieży szkolnej.
1 wtedy zrobiło mi się naprawByć może niepodę smutno.
razie
każdym
w
trzebnie,
t
się
podzielić
ehcialbym
swoimi odczu„Dziennikiem"
ciami. przypomnieć młodym o
Oferu;ę
porządkacli i tablicy.
kowała

też

swoją

pomoc.
Czytelnik
(h)

WIDOK Z OKNA
Za parkanem szkol11 nr 55,
jak wszędzie wyrosły nowe bloki. Ale tu, nad kanalem teren
jest wciąż bezpamki. Fakt ten
wykorzystu,?a ttmator~u ttlkohoz
lu i innych wiażaeych slę
tum „ozruwek. l gdy tylko zaświeci ~lo(i.ce qremialnie udają
sie n.ad kanal.
na. alk on o!owe uczt,,
W id ok
=za szkolniiyo oprodzenia jest
niezly. Również l z okien wiezlokalizo1.vanyeh vrzy
żowców.
co
ul. Pułaskiego, też mo<:na
nieco 2obacz11ć -- zwłaszcza w
lecie . Teraz bankietuiącwh. l't!ld
;est jeszcze nieznut
kana.Iem
wielu, ale jak tylko ~!ę ClCiepl 1
że
znou:tL i;ię zacznie Chyba.
tu
czę§ciej niż zwykle zechca
zaglądać -pa.trole MO i ukrócą
te mal" wychowawcze pijatyki
i bijatyki.
J.
(h)

c.

tćDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI
S.ĄNITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH

FABRYKA

URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

pracowników w zawodach:
kierownika zakładów produkcji pomornicztd,
kierownika zakładu wentylacyjnego,
•
kierownika bazy transportu,
kierownika zakładu głównego mechanika,
# · specjalistę ds. energetycznych,
# inspektora · w dziale zaopatrzenia (sekcja elektryczna),
•
magazyniera,
spawaczy,
~ izolerów,
1't: monteró\\; ino;talacji sanitarnych,
# montern hydrauliki siłowej,
monterów samochodowych,
łJ::. robotników de magazynu,
operatora podnośnika hydraulicznego,
•
konwojentów - ładowaczy.
Zgłoszenia przvjmuje dział kadr - V>dź, ul. Sienkiewicz.a 85, IV piętro, pokój 401, w godz. 7-14.
Przedsiębiorstwo nie przyjmuje osób po samowol\Vm porzuceniu pracy.
1699-k

#
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H
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DZIAŁKĘ budowlaną blisko Łodzi, Zgierza kupię. Oferty 82i8 Biuro Ogłoszeń, Piotrkow-

ska 96.
działka

D0:\1EK z

- kupi~ . Tel. 43-14-40.
82i3 g
PO.JEZIERSKA - polowę
bliźniaka sprzedam
Oferty fłll8 Biuro Ogloszet't. Piotrkowska 96.
0,9fl ha - światło, woda
sprzedam. Ofert • 20~:54
Biuro Ogłoszeń Sienkie\\·icza 3/.j,

ZZPO

J J ff

DOM podpiwniczony, pię
trowy, wygody, garaż
ogród, pomieszczenia gospodarcze,
Sródmieście
- sprzedam.
78-75-'i2
po 15.
8240 g
1/2 domu z pomieszczeniem sklepowym, garaż, własność sprzedam. Tomaszów I'vlf.Z
Tel. 36-158.
8344 g
RADOGOSZCZ - Sowiń
skiego dom kupię. owerty 9119 Biuro Ogło
szeń, Piotrkowska 96.
WILLĘ pensjonat Krynica Morska - sprzedam Tel. 108.
8271 g
1.3· ha z budvnkami sprzedam. Tel. ·18-10-86

WóLCZANKA 11
w ŁODZI

11

na 120-150 miejsc w turnusie,
nad morzeni lub w innym regio·
nie kraju.

T tokarz,

V

dział

socJalny
zarząc!u przedsiębiorstwl'l
g3_n3.j
~ódź. ul. Wolczańska 24p, tel.
84-75-70.
107-k

K

I

·

Fabryka zariewnia wszystkim swoim· pracownikom bogaty
wachlarz świadczeń soc~alno-bytowych. Dysponuje również
zakładowymi ośrodkami wypoczynkowymi w Burzeninie n.
Wartą oraz Bukowinie Tatrzańskiej.
Zgłos"Lenia
KONSTRUKCJĘ
tunelu
foliowego - kupię. Tel

8327 g'

sprze8334 g
WYPOSAŻONY
punkt·
dorabianie kluczy, n11prawa zapalniczek, ostrzenie - odstapię. 0fnty 8292. Biuro Ogło
szeń,
Piotrkowska
96
KURTKĘ z lisów
nowR
- tanio sprzedam. Lódź
Orla 16 m 7.
8287 g

.WROCŁAWSKIE

~

~ ~ PRZEDSIĘB.IORSTWO

§ .

~

KONSTRUKCJI STALOWYCH §
URZĄDZEN CHŁODNICZYCH I PRZEMYSŁOWYCH . §

·_ ~ M ()

8 ~

--WROCŁAW,

0·950

s~

§§

UL.

I V ~ - I A\ łl •: ~

CZESŁAWA .KLIMASA

<46

SKR. POCU. 885

pracowników:

A sp_awaczy gazowych i elektrycznych,
A monterów konstrukcji stalowych,
A monterów urządzeń i' instalacji chłodriicz,„. :· ,
.ł. izolarzy,
A ślusarzy.

§

§

~

~

PRACOWNIKOM ZAPEWNIA SIĘ:
wynagrodzenie zgodnie z zakładowym systemem wynagradzania wprowadzonym porozumieniem z dnia 15 grudnia 1984 r.
# nagrody jubileuszowe i dodatki stażowe od
5 do 20 proc.,
ił możliwość wyjazdu na budowy eksportowe,
wypłatę nagrody z Funduszu 11 A11 , tzw. „ 14'-',
.Iii.~, po dnoszenie kwalifikacji zawodowych,
wczasy nad morzem i ·w górach.
INFORMACJI UDZIELAJĄ:
e dział kadr i szkolenia clyrekcJl przedsiębiorstwa, \"\'ro-

§
~
§·
§
§
§

*

S

*

·~

s~

*

~

§
§
S
~
~

,

claw, ul. Cz. Klimasa 46, tel. 67-00-21, wew. 240, 244,
8 KGR Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Nad Stawem 7, tel. 41-07-23,
Ił KGR Zabrze, ul. Nad Kanałem 35 a, tel. 71-31-70,

łt

•

KGR Lublin, ul. Smoluchowskiego 7, tel. 406-43.
~~:i-~~~rszawa, ut. Strażacka 135, tel. 10-91-7i

s
§
......,.

§

ZATRUDNI NATYCHMIAST

- następujących

§
§§

§

§

36~~~

§
§§
~

S

~

~
~

§

§
~

§
§
§
~
"'

~

przyjmuje
zakładu,

~~~

dział spraw
pracownipok. 22, tel. 51-23-81.
1832-k

~

OBRAZ ,.Madonna z Dzie•
dęciem"
Franciszka
Smuglewicza XVIII w
sprzedam.
Oferty
8284 Biuro
Ogłoszeń
Piotrkowska 96.
TELEFON
elektroniczn~·
. - sprzedam. 84-9i-02.

PRZYJMĘ

chałupnictwo

(oprócz szycia) 86-51-03
8245 g
PRZYJMĘ

chałupnictwo

(szycie niewykluczone)
86-22-51.
8244 .f!
PRZYJMĘ
chal11pnic wo
(szycie
niewykluczone)
8247 g
86-38-00.
8243 g
SUKIENKI
do komunii SLUSARZO-spawaczy 128 cm sprzedam
przyjmę. 48-98-62.
Tel. ~6-12-56.
82;i7 g
:1233 1!
TELEWIZOR czarno-bia- CHAŁUPNJrTWO
ly - sprzedam. 74-Z!l-68
przyjmę. 7ł-29-68.
82'.ll T!

!J23J

I!

TELEWIZOR czarno-bialy ;..1t'HARZY
o wvsokich
- sprzedam. 36-45-55.
kwalifikada~h
·znh1d82.31 !!
ni~. tel. 86-73-Gi.
R.\DIO:lIAGNETOFONY
. 3199 ft
stereo Philips, HitRchi
nowe
sprzed~m
~3-16-89.
R182 f'
ROWF.R - s1t!adak .„Jubilat'' z przerw\ka ja·
poń ska
sprz·~d'lm
tel. 86-48-4i.
8217 f'
- - - - - - - - - - - ~P.-C'.HANIKA - blacharstwo, naprawy powypadkowe,
przekładki.
Czytelnicza 11. Pietrzak.
.
5199 g
fFLENAPRAWY domowe „Rubin'', „Elektron''
POSZUKUJĘ
mieszkania
33-26-89, Chałubiński.
z wygodami B4-35„9ł.
5!135 g
SA '\.IbTNY,
szęśćd~· TEL"!'; • APRA \v A
r6wcioletni, schludny - po111eż ,.Diamanty" 33-93-43
szukuie mies~kania (-."oStelter
6644 g
da, gaz).
Oferty ti:m KINF'SKOPY - regeneBiuro 01(łoszen, Piotrracja Rogala 55-60-14.
kowska 96.
18684 g
l\I-4 zamienii: na l\I-3 i TELF.:NAPRA W A
Kałupokój
z kuchnia lub
żyński. 33-78-19. 7015 g
większe w starym b11TELENAPRAWA 48-01-49
rlownictwie. Oferty 8219
inż. i1artynka.
19790 g
Biuro Ol(loszeń, Piotr- CYKLINOWANIE
parkowska 96.
kietów,
tel. 16-55-05,
JELENTA Góra bloki. 33
Fryc.
g
m kw. - zamienię na CYKLINOWANIE, 19330
lakieŁódź. Tel. 86-86-4:3.
rowanie parkietów Mo8290 f!
roń, 74-39-78
18307 g
PR ZE:MY~L - własnoś
harmonijkowe
ciowe M-4,
I piętro DRZWI
wysokiej jakości drewc.o., telefon - zami~ni.ę
n iane, plastikowe; duna podobne
- Locl7;
1 Tel.
żv wvbór wózków głę
32-0fl-31.
8297 fi
b.okich, składaków
oi\1-3. spóldzielczP. Teofiraz wyrobów z drewlów
- zamienię
na
na:
karnisze, zasłony,
1-3
osiedle
StPf~na
lustra, stoliki, żyrando
Inflancka. Wojska Polsle, kinkiety, szafki na
kie~o. Tel. 55-41-R3. po
obuwie; palni-ki do bu1todz. 17.
8351 g
tli turystycznych,
i;U·
!'1-3 (44 · m kw.) - sprzeszarki łaz ienkowe
cfam Oferty 8305 Biuro
sprzedaż: Wschodnia 56,
Ogł;szeń,
Piotrkowska
l\lalczewska. · 20282 g
96.
ŻALUZJE

S §
§
~
~

§
§
§
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§
§

oświetleniowych.

Do przetargu zapraszamy przedsiębiorstwa uspolecznione, spółdzielcze
Jraz osoby fizyczne posiadające uprawnienia do wykonywania wymienio7.,astrzega się prawo wyboru oferenfa luh ume·.,·atnienia przetargu bez
'
6i2-k
node.i~ przyrz.·n.

śro<iy

piątki.

Dr
Czerwoni"c
tel.
113-55-30.
301.) g
NON-TNSEKT tępi robactwo.
Gwarancja.
rachunki. 57-14-46 'Iilewski.
19817 g
SPRZATANIE.
pranie
wykładzin 57-84-44 Piasecki.
20454 g

MYCIE okien - instytucjom rachunki Szarpak
""2-12-35.

20331 g
MYCIE okien. sprzatanie.
55-53-15 Owczarek.
'ili2 g
MYCIE okien, sprzątanie
wnętrz; inst:vtucjom rachunki
Jachowicz
36-53-40.
20268 ft.

Gf!ACO!
Konsern·acfa
samochodów.
mycie
podwozi, silników
nowe natychmia~t. Koliński
Zakładowa - 13
(Dąbrowskiert.o.
Toma~zowską,

OKAPY

Olecho'.'.'skąl.

nadkurhenne

'v ;;-cia~1f'rn

z

Niepy·talski,

tel. 78-59-99.
7476 g
drz"w Duda.
32-08-58, 74-ZA-29.
6.339 g
PRANIE
dywanó-,•·
8·1-97-61, Żaroślak.
4976 !!
JOWISZ - Rubin napra:
wa 55-24-56, Muszyński.
4843 g
ŚCINANIE

przeciwsłone-

zaprasza saPiotrkowska
5012 g

~

OBWIESZCZE NIE

o przedłoieniu do publicznego wglądu pla~u
zagospodarowania prrestrzenńego na podstawie
art. 27 i 29 ustawy z dnia 12 lipca 1984 roku,
Dz. u. nr 35, poz. 186 ·
Urząd Dzielnicowy Łódź-Bałuty, Wydział Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu
miejscowego szczegółowego planu zagospo daro·
wania przestrzennego budownictwa jednorodzin· '
nego i wielorodzinnego:
W rejonie ul. ul. Zgierskiej, Wjazdowej, Ła·
giewnickiej, Morelowej I Sowińskiego.
Ww. plan będ:r.le wyłożony do '"·glądu publiczne10 \'V
Urzędzie Dzielnicowym Łódź-Bałuty w Wyd:r.iale Urbaui11t:vki, Architektury i Nadzoru Budowlanego, pokój 327, p. Ili,
ulica Zachodnia 47, po 11ledmlu dniach od ukazania i;ię ni-

Ze szczegółowym zakresem robót można zapoznać się w dziale zabezpieczenia ruchu, tel. !l4-2fi-20 wew.· 301, 315, 234.
Oferty w zalakowanvch kopertach należy składać w terminie do dnia
7 kwietnia br. w ww. dzi;-ik.
Przetar~ nastąpi w dniu B kwietnia br. o godz. 10 w siedzibie przed·
siębiorstwa .

działki.

wypadku GRZELAK~Agaclak
Eldn. 6.III. br. godz. 23
żbieta Odyńca 42/9 ul. Traktorowa potrącezgubiła prawo jazdy.
nia kobiety z dzieckiem
828!1 g
przez samochód osobo- UNIEWAŻNIAM
skrawy - proszę o kontakt
dzioną
pieczątkę
o
tel. 51-34-90 po godz. 19
brzmieniu: Monika Pa8274 g
włowska Położna.
POSIADAM lokal sklepo8220 g
wy, transport dostawBARBARA
Woźniak,
Kosczy - oczekuję proposaka 7 zgubiła prawo
zycji. Oferty 8:32.~ Biuja;i:dy.
8246 g
ro Ogłoszeń, l:>iotrkow.JERZE\1U
Podworskies1'a 96.
mu. Wygodna 26 skradziono prawo jazdy.
8283 g
PIESEK brązowy (z jednym okiem) zginął. Wróblewskiego 7.
8322 g
WOCH!'<A Grzegorz Tu- ZGTNĘŁA metryka sznauszyn, Sosnowa 6 - zgucera olbrzyma BORA z
bił prawo jazdy. 8310 g
Bazaltowego
Orszaku.
ROGOWSKI
Eugeniusz.
Tel. 86-18-78.
8326 g
\'1.'ierzbno 2n p-t::t 1').lek~ A":Dn zr..J
Grzybowski.
sandrów zgubił prawo
Trnktorowa 45
zgubił
jazdy.
3300 g
prawo jazdy.
8335 g

Komunalne Przedsiębiorstwo
Wyrobów Budowlanych
Łódź, ul. Kopcińskiego 56
ZATRUDNI NATYCHMIAST
~

technologa .technologii dre·
wna na stanowisko z-cy 1<ierownika w zakładzie Tartok,
1 specjalistę ds. rozlicze1i, wymagane wyksz:tokenie wyż~
.sze lub średnie budowlane,
~ stolarzy,
..._ przyuczenie do zaw. stolo·
· rza,
~ przyuczenie do zaw: ślusorza,
~ pomoc ślusarza,
~ elektromontera,
49 robotników tartaku.

nlejszego obwieszczenia.

S
IS

8

~

W okresie 21 dni w godzinach urzędowani:ł zalnteresowa-• '
ni mogą zgłaszać uwagi I wnioski do wyłożonego pro:iektu,
to jest:
- organa adminlstracJl pailstwowej,
- jednostki organizacyjne,
- osoby fiz czne.
.

l:i5i-k:

§
§
§
§

s

Warunki wynagrodzenia zgodnie z
nr 2.5 l\lR 1 PMB z dnia
20 grudnia 198'1 r. do uchwały nr 61)/82
HM z dn·a 19 marca 1932 r .. jak równie• uprawnienia w:;nik.ające z Karty
Budowianych.
Zgłoszenia przyjmuje dz. kadr w godzinach i-15, 1ei 32-82-76 wew. 23.
Zakład 'nie prz~·jmuje pracnwnikflw
po ~amowolnym porzuceniu pracy.
17i\B-·k "
~=~,.!'~~

WYROK

SĄDU

\'.'yrokiem Sądu R"junowego w ł,udzl z dnia 25 11oca 1985 r„ utrzyma:iym w mocy przez Sąd Woje11·6dzki w Łodzl Sławo'mir Urbaniak, s. Andrzeja ur.
l7 grudnla 1964 r. w Lodzi. został skazany nn !;' :st
nozba"·ienia wolności I 50.GOO zł grzywny z or7.ccz·•1iem nadzoru ochronnego na okres 5 lat I poiec .~ 1lem wykonywania stale.1 pracy zarobkowej w zak!aizie uspołecznionym I oowstrzymanla się od nadut.y,vania alkoholu zn to, że w dniu 27 marca 1985 roku
iziałając w
sposf,b ~zcz<'gólnie zu::nvaly w waruntach recydywy. w celu pr7ywłaszczenia, zerwał pouzywdzonej z sz,·t zlnty ła1icusn:k z przywicsz •:11
,,·artości około 30.1100 zł. Jako karę doddtkową orze!zono podanie wyroku do publicznej wladomo:ici.
2023-i<

Koleżance

ELŻBIECIE
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DUDZIAK

wyrazy wspól zuc1a z powcdu

śm1erci

0

lllATKl

!kłacl:i.lą:

KOLE'-ANKl i l~OLEl•ZY z PRZEDS!r:·
B!ORST\\ A Ol~OLOGICZKEGO w LODZI

§

~
§

I

z:irządzeniPm

Vfi"//.UU/.U/././////././/..//././H.H/HH.HTH..HIH/.HTHHLUD''DY.U/~

s
§ §
~
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AUTODOMOALARMY Bieganowski 86-53-42.
81G9 g
SPRZĄTANIE
Perkowski 33-04-42.
214 i5 g
COLUMBUS RFN piorąco-ssące
czyszczenie wykładzin. dywa·
nów; mycie okien. Rachunki. 78-60-16
Niewiarowska.
19266 g
PRANIE dywanów i wykłądzin
szamponiera.
32-12-03 - żaromil\ska.
4905 g
PRZEPROWADZKI meblowozem - cały kraj.
żubert, 48-00-37. 8224 g
GABINET
ginckologiczn", Tuwima 20. Ponie-

czne, 52-37-49. Kleweta
20807 g
WYCISZANIE, zabezpieczanie drzwi,
zamki,
33-31-27 Arbajter.
19443 g SWATKA FIZYKA,
matematyka BOAZERIĘ montuję. Tel.
motnych.
niemiecki, 57-33-20, Nie43-23-81 Wlachos.
133.
pokojczycki.
6570 ,
2004 I

§ ~
S:

CE'\'TRALNE BIURO TECHNICZNE PRZEt\IYSLU FAPIERN"TCZEGO
w LOOZT, ul. SUWALSKA 25/27
OGLASZA
PRZE ARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie następujących robót:
W;vkonanie przf.':iścia między budynkami, konstrukc,la stalowo-murowana. kubatura ok. ao m sześc., dokumentacja do wglądu.
2. Naprawa pokryć dachowych hali warsztatowej oraz budynku wido\V•
ca, powierzchnia dachów ok. 2000 in kw.
3. Wykonanie okresowyeh prac konserwacyjno-remontowych ~lektrycznyeh
układów napędow:veb obrabiarek, tJOdstacjl WN, rozdzielni NN, 11tac.SI

tFCh robót.

.chętnych

czych i organizacyjnych

~l

~
~
V././//././//.///././/U//././/.///././/H/U./H.U/H'.U///////.U/.U/h?"/.U~

transformatorowc.j oraz instalacji

branty metalo·

Fabryka nie zatrudnia pracowników po samowolnym po·
rzuceniu pracy.

~UH///////U/.///U/H////H//./.U.//.//.//"//////.9//HU//Q/././//b

! . -·

znajomością

'\" magazynier (ze
wej).

MINOLTA 7000 dam. 33-03-74.

•

ŚWIADKÓW

or a z

3295 !!

.1

8195-k

ślusarz,

T robotnik magazynu

FPP

43-39-91.

~~1

Zbigniew Szlachetka,
Łódź, ul. Krzyżowa 3/5.

T spawacz elektryczny lub gazowy;
T operator suwnicy,

ELEKTRON kolor, miniwieżę sprzedam. Zgierz.
Wasilewskiej 5.

~

Dostarczony podzespół powinien być czysty i kompletny. In;
formacja: mechanika pojazdowa, ślusarstwo,

na korzystnych warunkach płacowych
pracowników w zawodach:

52-06-3G, wieczorem.
83:54 g
WIOLONCZELE - kupię
tel. 52-76-87.
8307 g
TELEWIZOR Hitachi 27 cali stereo, nowy - sprzedam. RodakowskiPgo 14
m 62.
9183 g
SAKSOFON
,,Alt".
'i 4-53-4 j.
8309 Jr
TELEWIZOR czarno-bialy
,.Libra"
sprzedam
Nowak, Lóclż, Chóralna
8268 g
6.
8320 g
• IASZYNĘ
dziewiarska
„Veritas" - sprzedam
Tel 52-50-89.
8350 p
TELEWIZOR czarno-biał1v
24 cale
- sprzedam.

pilnie zakupi lub 1ivynajmie
_O~RODEK KOLON-UN\'

Oferty przyjmuje

Pd F

Hd I

WYKONUJE
NAPRAWY GŁOWNIE
ZAWIESZEŃ PRZEDNICH,
TYPU „ŻUK".

PRZYJMIE ZARAZ

*

~~

„ELEKTROMETAL"
w Łodzi, ul. A. Struga nr 3, ·
tel. 32-56-77

specjalizująca się w produkcji eksportowej oraz
krajowej - urządzeń, zbiorników, linii technologicznych dla przemysłu spożywczego -

I

*

~

Spółdzielnia Rzemieślnicza

11 F A S P OM A"
w Łodzi, ul. Pojezierska 97

ZATRUDNI NATYCHMIAST

ł

~
;

Droi:lemu

dr

Kole!li~

MICHAŁOW' I z.~MOLSKIEMU

W"l:tazy glębokleg" żali.

du

śmierci

I '"'llólczucla z

P"WO-

OJCA

składa .fa:

KOLEDZY z
F'ISRJOLOGil
w LODZI

KOLEZANKJ
HISTOLOG Jl

Drogl~mu

ZAKŁADU

IH\1

AM

K<>lcdze

STANISŁAWOWI

BIERNACKIEMU
wyrazy

współczucia

1kładaja:

z powodu
U RATA

śmiuci

KOLEŻANKI

i KOLEDZY z ZESPOł.U
SZKOL ( HF.\IH"ZNYCII \\ LODZJ

V//H.U////H/0'7///.H./.D7.H H7/UH"..HI.H.UH///./////h. /.//UHZD.

DZIENNIK

ŁODZKI'nr

i2 (11979) 5

•

zjeździe

Po

rzemiosła

O Łodzi i dla

l{onferencja Zakładowa PZPR w ,,Feminie"

Łodzi

·1~agrody

Rady Naukowej

•
kilkomą. dniami zakończył się IV Krajowy Zj:ud Rze1uioŁód·tką Izbę Rzemic~lnicza 1·epre:r.P-ntowalo 34 delegatów, z któsześciu znalazło się po wyborach w Kra.iowej Radzie Rzemio-

Przed
sła.

rych

o

sła.

O to, jaki!'! tematy poruszano podczas zjazdowej dyskusji - zaprezesa Za.rządu Izby Rzemieślniczej w Lodzi, Ja.nusza
Chmlelewsk ier;o
pytaliśmy

cy. Problemy pojaw1aJą się także"
w dysponowaniu własnym kontem
dewizowym,
ponieważ
przepisy
nakazują nam kon;ystać z pośred
ników . jakimi są centrale handlu
zagranicznego_ Liczymy, że sytuacja ta może się poprawić, penie
wa? od pewnego czasu łódzka iz·
ba jest już stałym członkiem Polskie.i Izby Hanqlu Zagranicznego.
Skoro mówimy o przepisach
kontynuuje prezes Chmielewski to podC'zas obrad wiele miejsca pohvięGono sprawie uporządkowania
przepisów podatkowych. Chodzi o
to . aby były one czytelne dla każ
dego lnie tylko dla prawników),
i ·by były bardziej stabilne.
Oczywiście, naszą ambicją jest.
aby .w.vroby oferowane przez rzePonad 151 ty~ wy kroczeń drogo· miosło były lepsze jakościowo Dowych ujawnili w ubiegłym roku tyczy to również usług . T właśnie
społecmi
inspekto1zv ORMO ' ds sprawy
etyki
zawodowej
były
ruchu drogowego w woj łódzKim głównym
tematem
wystąpienia
Odnaleziono w tym czasie 18 skra przedstawiciela łódzkiej izby
dzionycb pojazdów. zatrzymano 20 przewodniczącego Rady Izby Rzeposzukiwanvch osób Skontrolowa m_ieślniczej Romana Mamrota. Podno. prawie 2011 tys p:ijazdów, sporządzono ponad 15· tys . notatek o
złym stanie dróg.
W woj łódzkim działa dziewięt'
specjalistycznych jednostek ORM'O
ds rucbu droS?owego Od lat współ
Zarząd Wojewódzki Towarzystwa
zawodnlcza i sobą. starając się o- Przyjaźni Polsko Greckiej organisiągać jak najlepsze wyniki w ~ra· zuje dziś w DI{ „Lutnia" (ul
Ła ~
cy społecznej
nowa 14) wieczornic(l poświęcona
Wczoraj odbyło się ur-oczyste pod· 165 rocznicy uzyskania niepodl!'goś 
sumowanie rezultatów tej rywaliza ci orzez Grecję
W
programie
cji w ubiegłym roku Najlepsza o m in . recital 01esm greckich w
kazała sie jednostka dz la łająca przy wykonaniu P . Raptisa Początek o
Wydziale Ruchu Droi?OWP!(O WUSW godz. 17.30.
lik)
dttugie miejsC'e zajP,la
jednostka
DUSW .f,ódź-.Sródmieście,
trzecie
- DUSW Łódź-Widzew
(ab)
- Więki>'!:OŚĆ wystąpień
mówi prezes Chmielewski - dotyczy\
ła nie W} '<orzy;tanych możliwości
produkcji artykuł6w
rvnkowycb.
Rzemiosło jest w ~tani& robić: wię
cej, . jednak na
rzeszkodzie - i
to od dłuższego czasu - stoją kło
poty w postaci nierytmiczn ych do
staw surowców oraz ich nie najlepszej jakości. Ma to szezególne
znaczenie jeśli chodzi o eksport.
gdy?. klienci sa bardzo wymagają

Ochotnieza

,~drogówka~~

·-----------

GRECKI. WIECZOR

Prezydent mia&ta Jarosła'/17 Pietrzyk wręczył wczoraj
doroczne
nagrody osobom \Vvr6żnionym
w
konkursie Radv Naukowej w t'O·
ku 1!lS5 · za orace. których tematyka iest szczególnie ważna ł przy.
datna w społeczno-gosoodarcz:vm I
kulturalnym rozwoju \vojewództwa
tódzkiego.
Za prace doktorskie nagrody otrzymali: Grażyna E. Karpińska z.a
pracę: .. Mieszkania
robotnika tódz.kiego w okresie międzywojennym". Ryszard Dębski za
oracę:
„Społeczno-poUtyczna rola i zadanla ZSMP w zapobieganiu i zwalczaniu patologii soołecznei".
za prace magisterskie
nagrody

kreślił on rolę kontroli
społecz
nych, których liczbę należy zwię
kszyć, gdyż spełniają swoje zadania w sposób rzeteln,1 I widoczny. W wystąpieniu naszego przedstawiciela
była
też
mowa . o
konieczności
zastośowania sankcji
wobec rzemieślników przynoszących
ujmę tej grupie społecznej. Oczy·
wiście. zaakcentowaliśmy także konieczność kooperacji z pra:emysłem,
np. w formie wykorzystania. pań
stwowych maszyn I urządzeń tam,
gdzie to możliwe Rzemiosło naprawdę jest w· stanie pomóc ' gowręczooo: Zdzisławie
Torbińskiej,
spodarce narodowej.
Halinie Barskiej. Gra~ynie
SakWarto jeszcze dodać
kończy son, Dorocie Pinek. Michałowi Łaprezes Chmielewski
że nasz pinkiewiczowi.
Mirosławie
Zaprzedstawiciel ponowił prośbę o do- brockiej Dorocie Stoińskiej i An·
konanie wpisu do Konstytucji PRL, drzejowi Bieńkowi
Przyznano także nagrody za oragwarantującego trwałość polskiego
ce dyplomowe.
rzemiosła.
w. M.
W. M.

Z

taką

szybkością

muszą

s

Wczoraj rozpoczęło się w Lodzi kolegium dyrektorów PP „Orbis". Podczas dwudniowych obrad
omawiane będą m.in. problemy ekonomiczne pr'Zedsiębiorstwa oraz
sprawy związane z organizowaną
przez biuro turystyką krajową i
<:agraniczną.

Na

konferencji prasowej, która
się w poni'edziałek wieczo··
rem, dyrektor naczelny „Orbisu"
Andrzej Szułdrzyński poinformował
dziennikarzy . że nie planuje się
zbudowania w Łodzi nowego hoodbyła

naJnowsu pozycje
literatury soołeczno.poli·

! ·zakresu
1yczue1. orzypominaJąc
Jednncześ
nie. że największy Ich wvbór ofe.
ruje w Lodzi księgarnia
„W&pół·
czesna" fal. Kościuszki 106/116).

Adamczyk , S. Pastunka
l<onstytucta w rozwoju d:tie.jowym
1792-1982 Sz1P:
War.
.Cmentarz Powazkowskl w
..,. sz•w~e - l<A,W;
.
.
Kosciól wspolczesny.
Dwadz1eśCla
'lat po Soborze Watykańskim Il PWN:
K. Zielińska - Karnet nie z ba.
M.

ltt, RiTv

Koniunikat \\llJSW
RUSW w Zgierzu prowadzi postę
powanie przygotowawcze w sprawie
wyłudzania
pieniędzy
przez osobnika podającego się za a lenta zakład u UsluJ( Wnętrzarskich Jacka
WyołoS?:a
Aleksandrów Łódzki ul.
K \iińskiego 26 m 40) Zawien:ł umo.
wy na uszczelni<inle drzwi I okien,

y

telu „orbisowskiego". Przedsiębiorstwo podpisało wprawdzie umowę
z firmą allstriacką Która ma wybudować w Polsce kilka takich
obiektów. ale L'acbunek ekonomiczny nie pozwala na zlokalizowanie tego typu inwestycji w naszym mieście. Chodzi bowiem o
to, że koszty związane z budową
trzeba ppkryĆ' w dewizach, 1 co z
kolei wymaga, aby przynajmniej
połowę gości nowego hotelu stanowili cudzoziemcy płacący .twardą
waluta". A to w Łodzi
jak
stwierdzono nie jest moiliwe
Na razie zapadły decyije o rozpoczęc i u (jeszcze w tym roku) burlowy nowych hotdi w Warszawie
i Krakowie. Jak się dowiedzieliśmy . jectną z rozważanyr.h możliwości jest m.in. Zakopane. Gdzie
powstaną pozostałe jeszcze nie
wiadomo.

DORĘCZYCIEL

Skarźq

się

„ReflektorkowV'

ut . Gandlt'iego na 'Te>ZtarQntonego
doręczyciela. któr'!i
mieszkańcy

zastępuje
będqcq na zwomientu
teka rsktm sta!q j bil rdzo soadnq
doręczyctetk:ę. Teraz ntgdy
nte
wiadomo,
co zna,azle stę
w

WAŻNE TELEFONY
Po11oto,~1e MO

$

5
E

~trat

l"otarna
Ratunkowe
slużbv zdrowia

:„ · Poitntowie

lnformack

:0,:

•

roli poprzez
PZPR, skupianie
co realizuje
się
in.
wokół
programu partii całej załogi Waz·
ny jest udział robotników w podejmowaniu najważniejszych decy
z.ii gospodarczych i
społecznych
Wiele· mówiono o sprawaC'h zakllldu, unowocześnianiu parku maszy·
nówego I produkcji, o lepszej organizacji pracy . Wskazywano na
konieczność eliminowania wielu jeszcze codziennych bolączek życia
ale także konieczność przeclwsta·
wiaoia się negatywnym
zjawis·
kom
społecznym.
zachłannooci
egoizmowi,
obojętności
wobPr
wspólnego dobra
O tym, jak potrzebne były te
indywidualne
rozmowv parhjne
mówił w dyskusji Z. Olczyk. tony wątek. który pojaw-ił się na forum zakładowej konferencji PZPR
w .. Feminie". to jak odnosić treś
cl zawarte w tezach zjazdowych •
projekcie Programu partii do codziennego życia i pracy w zakl11
dzie Kwestie te podnosiły m łn
L. Kwiecień i l Drvń~ka Wska ·
zywano również na to, Ż<" wielP
rezerw prostvch
w prz.edsiebior
~twach już wyczerpano. stad rola
postępu te<'hnici.neeo mądre.i i wy
dajnei oracy i jej wlaściwPi oce
ny Na tv<'h -i:agadniPni11rh ~kon
centrmvRli się m in Z
Kozłow
ski, M. Grejcz, J Kryska. O zada
niach wynikających
z Programu

:
O to właśnie chodzi! Jak wida.ć., ta przeszklona wiata będzie czysMPK też wzięło się za wiosenne ta7...
lab)
porządki. Cieka.we tylko jak dłu10
Foto: A. WACH :
:
;:_;
-

~91
998
ęff9
38-IS - 19

~13

lnformacJa telefoniczna
Informacja kolejowa
lnfnrm3cja PKS

!!!
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Lódf Poludnlf'
=
PognlOWiP.
= Pogotowie dtw\j!'owe

33-34·28

Po,ęotuwle ci•plownlcze
Poęotowi• f!n•r11etyctne
t.ód7. Północ

"\ hcesz wyjechać na święta
a 'nie m!l~2 co zrobić z
psem. "kotem, kanarkiem.
(
/ rvbkami czy chomikiem
- zgłoś się do
Towarzystwa
Opieki nad Zwier7ętami Informowaliśmy swego czasu a zorganizowanych przez łódzki od' rlział TOZ „prywatnych kwate-

Pan - na wczasy
pies - do hotelu
rach" dla zwierzaków, które na
jakiś czas właściciel musi oddać na przęchowanie
Sprawa
jest wciąż akttrnfna W okresie
świątecznych
wyjazdów
owe
„hotele" mogą przyjąć- kilkanaś
cie psów, tyleż kotów i znacznie więcej ptaków rybek czy
świnek morskich
W najbliż
szych dniach Inspektorzy T'OZ
odwiedza „kwatery" i sprawdza
czy zwierzęta będa w aicb miały zapewnione właściwe warunki ,
lab)

Zajączki

w „Uniwersalu"

Dziś i jutro o godz. 16.30
w .,Uniwersalu" dzieci mogą r.aprezentować swoje umiejętności.
Wierszyki. piosenki. malowanki ocenione
zosta·na przez fachowców Na naiłepszvch w tych konkurenriach r7ekaia nagrodv. związane tem~tvo•nie
ze świP,tami: zabawki
na .l~nv"
ooniedziałek. zaiaczki, oalerr!{i itd.
K. K.

=:_

Przyszła wiosna i ożyło targqwisko przy uL Dolnej Na pewno nie
ma jeszcze tylu sprzedawców,
co
w maju czy czerwcu, ale I tak
można brać i wybierać. Tym bardziej, że w spółdzielczych zieleniakach pustawo.
W tym roku mamy
sytuację,
która nie zdarza się często: ogórki kiszone kosźtują prawie tyle samo co ogórki szklarniowe. W s_klepach warzywniczych za ogórki kiszone trzeba płacić od 350 do 380
zł, zaś wczoraj przy Dolnej przyzwoite i świeżutkie
kosztowały
450-500 zł. Za tydzień· czy dwa,
gdy te spod folii jeszcze
troch!)
stanieją, cena obydwu rodzajów ogórków wyrówna się Ciekawe czy

montowanie zamków, wiz.Jerów Ltd.„
wystawiajac
rachunki z pieczątka
Jacka
Wypłosza. Pobierał zaliczki
I nie wywiazywał się z u_:nó_"Y,,;.
Osoby. które
w Jatach 1983-1985
zostały w ·ten sposób oszukane, pr<?szone są o osobiste sKontaktowarue
sii: z Rejonowym
Urzi:dem Spraw
Wewnętrznych
w Zp;ierzu. ul.
~1
Stycznia 60. p. 212. w celu złożenia
zeznań. W miarę motliwoś-ci · prosi słi: o zabranie
z soba rachunków wystawionych orzez oszus.ta.

śdwle

umieszczać

w

1ł łO

33-34-~J

będą wtedy jeszcze klienci na te z :

beczki i czy stanieją one z braku :
A może konserwatyv.-iie •
gusty łodzian spowodują, iż kapu-:
sta i ogórki kiszone iść będą jak E
woda, zaś nowalijki będą leźeć
straganach?
;:·
Mimo iż ta dopiero początek se- :
zonu, przy Dolnej już taniej niż ::
gdzie indziej. Jabłka można kupić
za polow<> tego, ile trzeba płacić :_
""
.
.
w sklepie. Prawda ze nie są duz;.e :
i dorodne, ale za to zan::iiast 100- ::===··
120 zł ich cena nie przekracza 60
zł za kg. Tańs.za . niż w sklepie jest
też sałata, ceniona od 40 do 70 zł
za główkę oraz rzodkiewki„ ofero- •
wane po 50-60 zł za pęczek . Nie :
brakuje
włoszczyzny i buraków,
sporo jest cebuli, ale największym
powodzeniem cieszy się chrz~n, kt E
0 ::
powany pewnie jaka dodate
świątecznej białej kiełbasy i S1lyn- :
ki (120 zł za kg).
•
Nie ma kłopotów z ziemniaka- ._::
mi, sprzedawanymi przez
prawie
wszystkich handlarzy po 20 zł za kg
Ziemniaki· s~ suche, ładne i bez
•
kiełków.
K. K.
•
chętnych.

41.

lł-111-81

ii~~Jł.~ż~~~F ~~L~FON 33·3~1:
UFANIA _
e;odz

13

33 58-66

czynny w

18

•

na :

=:

E

•:
=

ciąza

problemową

5i-ł0-33

w ti:Odz; 12-22

=

ul

„Przemyslowq"
Z(lchodniej I chcial

prz11

wypił:

wina. Byto tytko „Sieradzkte" • poprosil o nie. CzyteLttik zaz;,acza, te byl absolutnie
trzdwy.
Ku ;ego :aslcoczenlu
' bufetowa odpowiedziała mu,
że
jednej Lampld nie mote podać może sprzedać · calq butelkę. Naszemu czytelnikowi wydawaio się
to dziwne, rw!as:i:cza w twtette
ustawy o wychowaniu w trzeż
u:ośc! I
zwalczaniu alkohoitzmu.

s~t11nkach.

13· K.r.J

„SIERA,DZKIE" TYLKO
NA„. BUTELKI
Jeden z naszvcn
czyteLntków
(imię t nnwt~ko znane redakc;lJ
odwiedzi! U marca o goctz. 17,to

więc

poprosll o kstqikę

życzeń

t zażaleń,
Niestety, nie otrzy.
mat jej.
Skargę awq slderowal
więc Listownie do dyrekcji „spo1emowskte:1"
gałtronomtt, a jej
kopię nadeslal do nasze; n•dal<ej!.
te;
Czekamy na wy3asnlenta
sprawy.

czynne

w

godz.

P!t~~1l1~Nf~dz~z~~~~

9-15.30
w godz.

•

TEAT·RY
KINA

'''IE .KI - g •.'z. 18 Recital Edf·
ty Geppert
NOWY - godz. 1.9.15 „Zmierzch"
l\fALA SALA - godz 17
„Bałkaflski 5 7.pieg"
JARACZA - godz, 19 .,Ferdydurke"
l\IALA SC;ENA - godz 19 „z tycia glist"
7.15 - godz .19.~5 „Pchła w uchu"

P?8W~~~;~N!-,;rt_n~Jd~~ll~w~Y:~oMUZYCZNY _ gC'<lz. 18.30 „we.
sola wdówka"
ARLEKIN -:- godz. 10. 17.30 „Pan
Fajnacki"
PINOKIO - ' god?.. 10 „Krakowiacy i Górale".
MUZEA

HISTORU
RUCHU
REWOLU·
CYJNEGO (ul.
Gdańska
13)
:„ godz. 11-17
(ul.
ODDZIAL
RADOGOSZCZ
:
Zgierska 147) godz, 9-16
AltCHEOLOGICZNE J
ETNO·
•..,
GRAFICZNE (pl. Wolności lłl
•
godz. 10-17
:. BIOLOGII EWOLUCYJNEJ
UL
•
_(park Sienkievricza) godz. 10-18
=.'" BISTORU MIASTA LODZI
(ul.

=

lampkę

ZOO

10-18 (oprócz poniedziałków)

5

restaurację

•

TELEFON- ZAUFANIA dla kobiet
z

S

', ;;!;

po!. od lat 15 godz 8.30.
ll,
13.30, 16, 18.S-O
GDYNIA - Kino non stop
od
godz . 10-'l.2 „Saint Jack" USA
od lat 18
HALKA - ,.Klasztor Shaolin" Hongkong.Chiny od lat 15 godz .
17
.
MJ.ODA GWARDIA - ,.Podróte

E
=

12 .15. 14. 15 45, 17.30· „Indiana
·Jones" USA od lat 15
godz.
19.30
MUZA
Gliniarz z Be etl)I
HUls" USA od lat 15
godz
16 15 18 15
1 'TAJA - „Baśń o Jasnym Sokqle•· radz b o.
godz. 16.15;
g~~f."~~an III" USA ex! lat 12

:
:
:
:
:

:

=„
:
:
•

~~n~a~~~~" p~f: ~;~~~:.n~~. :!

32·53-11

1137.0\Vf>
33-9~·&5. 36.53.59 992

skrzynce na Usty. I tak np. lolca torka mteszkanta 26 przy
ut.
Gandhiego · 7 już dwukrotnie znalazta zamiast
swo3e3 ~ore3pon
dencjl - zupe.lnla obcq (pod adres.
ut. Jana!). Byt także rachunek telefoniczny, m!mo te lokatorka
telefonu
nte posiada.
Podobne sJ;;utkl roztargnlenta nowego doroiczyctela odczuwają lok,ptorzy sqsiedntch posesji m. tn.
5 t 9.
A wystarczytoby troc1ię
wvngi, żeby korespondencję wlaROZTARGNIONY

Przebieg kampanii
przedzjazdowej w organizacji partyjnej .,F'eminy", a także sprawy poruszane
podczas indywidualnych rozmów r
członkami i kandydatami
parth
przedstawiono szeroko w ref er acii,
Egzekutywy
KZ. który wygłosi!
I sekretarz KZ E. Krysztofo
wicz. Członkowie partii z .,Feminy'
wiele uwagi poświęcali umacnia

partii dla ruchu związkowego mówiła B. Góralczyk, a a konieczności
doskonalenia meto<1 1Jr11cv partyj•
ne.1 . szczególnie w nalniżstvch 0Jtniw11<'h PZPR - T Swarbuła
Oo problemów
por 11s1„nvch w
ivskusji ustosunkował się I selnetar~ KD PZPR t,6d7 Polesie
1'. Szewc, oodkreślaia<' m in kaoieczność wspólne~o działania
dla
oonrnwy gospodarności. a co się z
tym wiaże - wyżs1ego standardu
7.vcia
Podczas
konferencji
wybrano
czterech delegatów na dzlelniC'owa
konferencję
(E. t..)

;.u11111111111111111111111111~i11su •I ~Ułl lllUlllll llłlllllllllllll łlllllllllłllf, I! llłł 1111Ił11111nI11 l ! l f u!!-~···. '

pisać

Przed st a w1amy

P

-------------------------~-----1 m
niu

(jsb)
maszynistki, które zechca wziąc uJdział w wojewódzl!:iro
konkursie
pisania aa maszynie. organizowanym przez łódzki oddzial Stowarzyszenia Stenografów i Maszynistek w Polsce. Zw.vcię1.cy otrzymaja
nagrody rzeczowe I dyplomy weryfikacyjne Będą również mogli
wziąć udział w konku~sie ogólnopolskim.
Łódzki konkurs odbędzie się 12
kwietnia o godz
9.3Q w lokali
SSiM przy uL Sienkiewicza
63
Tarn również
- do 5 kwietnia
włącznie przyjmowane są zapisy chętnych
(ab)

oprawa e!ektywności gospodarowania, eliminacja marnotrawstwa. niskiej jakości
wyrobów
I dej prac.v problemy te poruszano w przed
zjazdowych dyskusjach
w ZPD2
„Femina". Szczególnie członkowif
partii - wskazywano - oowian•
być uczuleni
na wszelkie orzeja
wy niegospodarności
Temat ter
wrócił wczoraj na forum Łaklad<>
wej konferencji
PZPR.
podcza>
której 51 delegatów reprezentowa
to 245·osobowa organizację partyj
tlą „Feminy" .
W konferencji wział udział ,l sekretarz {{{) PZPR Łódż-Polesie T. Szewc. Przewodnictwo obrad powierzono l\ł. Żyszkiewicz.

BAŁTYK

- „Karatecy z Kanio.
nu żółtej Rzeki" chlńsKi
od
lat 15 godz. 10, 12.15. 14,30. 17.
19.30

l~~o~~wżiłt;J R'i~~;~te;6'1n:K1 K~ci
lat 1.;; g.odz. ~5.30. 17.30. 19.30
PRZEDWIOSNIE - „Czułe słów.
ka" USA od lat ,15 godz. 9.30,
0
1
PblE~~·i_ ·~ ::P~~·;gże Pana Klek.
sa" cz Il - „Wyspa Wynalazców"
pol. b.o. godz. 15. 17;
„Butch
Cassidy
! Sundance
Kld" USA od lat 15 godz. 19
.
WLOKNIARZ '""" „Mokry szmal"
(pol.) od lat 18 godz. 10, 12.15,
14.30 17, 19.30. WOLNOSC - „Miłość. szmaragd
l krokodyl" USA od lat
15
godz. 10, 12.15, 14..30. 17, 19.30
WISŁA

-

•. F.skimosce jest Zim.
no" węg. od lat 18 godz. 10.
12.15, 14.30, 17. 19.30
ZACHĘTA
„Nieoczekiwana
zmiana miejsc" USA Od lat i5
godz. 10, 12.15. 14.30. 17, 19.30
STUDIO - „Je~tem przeciw" pol. od la·t J{i godz. 17, 19

POKOJ - seanse zamknięte
godz. 8.30, 1030, 12.31J: „Koch:..
ntca Francuza" ang od la t 15
ali~~ 16.30: J;ieczka z Nnwe~o
Jorku'' USA od lat 18
god.z.
10. 17 19.30; .Superma n iTI"
USA od lat 12 godz. 14.3
STOKI - „Dżony i Arnika" wę~. b.o. godz 16; .,Hallo tax.i" · jug. od lat 18 godz. 18
SWrT
„Szaler'lstwa pannv
Ewy"
pol. b.o. gc,dz 15. 17:
„Gorzki romans" radz od lat
15 t:(odz 19
TATlRY_~ 1 .. Karatde olo5 •ooolf~~~·
po uu at 18 go z
" .
· ·
19.3-,
REKORD - .,Och Karol!"
pel
od lat 15 godz
t6.15 18.15
APTEKI
Mickiewicza 20. Nlc!arntana 15
89
Lutomierska
145. olimpijska 7 a. Pintrkmvska
67
Pabtan1ce - Armlt Czerwonej
7 Konstantynów
- Sanowa 10
Głowno Ło\Vlcka 33
AleKsandr6w
Koścluszkt
4
Zę;ier1 Sl1<0rskleJ(o 16
Dąbrow~klego 16
Ozorków - A rmtl czerwonej 17
Dąbrowskiego

DYŻURY

SZPITALI
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Chlrurgla ura1owa
"'V-tal
im. Sonnenberga (Pieniny 3-0)
:
Neurochirurgia - Szpile!
1m :
Kopernika (Pabianicka 62)
:
Okulistyka - Szpital Im Skło- :
dowsklej-Curie
(Zgierz, Parzę. :
czewska 36)
:
Chirurgia dziecięca S:.pltal :
i~) Korczaka (Armii czerwonej :

: s~Jit_"i:'1{t"t i:?R~~y~lC~orcel- S~Yt~~:ayr. u~lłoś0~ f:F~~ag~
5 w ~o~iE.J~TJ.4A° (Pi<>trkow.ska M~t~· s::J~yj~~· _!9 ',~~en dz!e1\ tai'a{~~g~l~~:ak~~1 ~X~';;f1 cze~~~= ~
1

18

282) godz. 9-17
SZTUKI (WlęckoWSklego 36)
P~~~1~J17 WOJSKOWEJ St.UżBY ZDROWIA (Zellgows!tiego Y)
godz. 10-13
: MIASTA ZGIERZA (Dąbrowskie·
go 11) godz. ll-18
.
MIASTA P4BIANIC (pl. Obroń==
;
ców Stalingradu 1) godz. 10-15
·_=:

5
5

to prezent"
węg. od lat
18
godz. 16; Wielcy artyśc i
kina

~~~fpej~ie~~orz~d;,;~~dek•P~~~:
szy" fr_ od lat 18 godz. 18
DKM

-

OKA

-

świata

Najpiękniejsze

godz. 16, 18

.,Diabelskie

bajki

szczęście"

ne1 15)
Chirurgia
szczękowo.twarzowa
ctńs~~~~til 22\m. Barllckie~o (KopLarvngolo'11>
S7P1t"'
Im
Pirogowa fWólczai1ska 195)
Toksykologia - lnslvtut
Med,·~vnv Pracy 1Tere•v 8)
'wen'erolo<?ia
Przyc"l'dnla
Dermatologiczna <Zakatna 44l
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:
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:
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96
o~~k. Prasowe Zakłady Graficzne w Lodzi. Redaguje kole&ium. Redakcja: kod 90-103 t.6dt, ut Piotrkowska 96. Adres pocztowy: „DŁ". Llidi. skr
Poczt
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