I sek etarz KG PZPR

partyJnych

wHucie ,IWarszawa"
przedzjazdoW toku kampanii
wej pr·owadzone są w podstawowych organizacjach partyjnych indywidualne rozmowy z członkami
partii. 26 bm. w Hucie „Warszawa"
w wvd7.iale walcowni drobnej W-46
ora1 odlewni. W 73 toczyły się takie rozm<>wy 1 udziałem Wojciech.a .Jaruzelskiego.
•· •'

(PAP)
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Morze ródziemne
wstref poko·u

Radziecki wypowfada si1;
za przekształceniem Morza Śród
ziemnego, kolebki wielu cywilizacji, w strefę trwałego pokoju i
współpracy - powiedział M. Gorbaczow podczas obiadu wydanego
na cześć prezydenta Algierii. l;'ozostają w mocy nasze propozycje
o rozszerzeniu na region uzgodnio•1Vch ~rodków zaufania. redukcji sił
zbrojnych. wycofania okrętów
nesideli broni nuklearnej. Gotowi
lettE>4mv - stwierdził M. Gorba-

Tradycyjnie, z okazji Międzynaprzyznarodowego Dnia Teatru,
najlepsze
za
wane są nagrody
aa
aktorskie
kreacje
i
spektakle
scenach łódzkich.
W tym roku nagrodą Tow·arzystwa Przyjaciół Lodzi - Srebrną
wyróżniono:
L6dką >(/. w kategorii teatrów dramaty~

•

rwwr:y.
Na ztljęciu: Delegacja. PZPR na
libijska agencja
.lak t ierd.:i:i
XVll Zjazd ~PC'z ?.Wiedza o.owe ,J ANA. amerykańskie samoloty baosiedli' miest.kaniowe w Pradze.
lowe zastosowały nową. zagrażają
Il. Rn~iak ca bezpieczeństwu lotnictwa cywilCAF
nego taktvkę. Piloci amerykańscy,

*

Polska reprezentacja przegrała w l\.adyksie z Hiszpanią
(O:Z)

0:3

*

Pogrom „młodzieżówki"
0:5!
Węi;rami

*

Anglia

ZSRR
l'bilisi.

0:1

z
w

(SzczegóJy i pnzo~tałe wiadomn~ci "portowP na str. 2).

DROGA TABAKlERKA
Amerykański

Mat
milioner
colm S . Forbes zapłacił rekordo
szter
funtów
wą <tume 102.600
lin11ow za tahakit>rkę, która na
leżała do <iłvnnt>gn angielskiego
podrnzuika i. badacza Henry M
Stanlt>ya.
wysadzana
Złotą tahakierkę
brylantami 11odarowała Stanie
yowl krMnwa Wiktoria w 1872 r
za od ~1.uka niP w Afryce nko~
L1
kiego mi~jnnarz1t Davida
vini;stonl''a
Na aul>cji w i:-alerii UhristJf'
sprz„dano 21l pl'Z•'diniotów nale
źących cln Stanłf'\•a. ktÓrl' pr~y
nio~ły w 'lumie 188.751 fanto"
szteriingów.
SWlAOFC'TWO ,ROWNOSCI"
do'lic,ień

z Pretorii
wladzP RPA prz.s1l<olPlli(' jl'rineg11
dziPf'ka- hiałPgo w ciąJ?u rok••
1985 ~um<' l 38~ r;u1tli1w Na.to
mia~t na 11"itc:lw czarne, lub fi
in nym kolorze skóry tylko l92
randy .
\Vt>dlug

ra'i~t•n"kir
na
zaarzvłv

opr ljsbl

.· ., ., .-,

-----W godzinach popołudniowych na
podkrakowskim lotnisku w Balicach odbyła się ul'oczystość pożeg
Belgradu
nania. odlatującego do
Vidoje żarkovicia Wzięli w niej udział m.in Józef Cz.vrek ora?. prz"'d
stawiC'iele włarlz polityczn yc h i administracyjnych miasta.
(PAP)

bezpośredniej

bliskości

wykorzystują
maszyn cywilnych
cych korytarze lotnicze nad Libią.
orowokacyjnie zbliżają się do wybrzeża libijskiego. JANA podkre-

300 tys. dolarów
CZMP
na
Na walutowym społecznym koncie budowy Pomnika-Szpitala Centrum Zdrowia Matki-Polki w Łodzi
T.gromadzono już oonad 300 tys. dosię
l a rów. Do zbiórki wląc;zyły
~ ktywnie niektóre przedsiębiorstwa
polonijne, w ramach powołanego
przez nie komitetu pomocy w budowie Składki na rzecz centrum
powplvwaia również m.ln. za
średnictwem polskich pl:i.cówek dyplomatycznych za granicą. Ponad
wpłynęło
dolarów
tysiaca
5.5
generalnego
ostatnio z konsulatu
PRL w Nowym Jorku Kwota ta
pochodzi z dobrowolnych składek
pracowników konsulatu, przedstawicieli Polonii I związanych z
lub
Pol~ka amerykańskich firm
organizacji.
CPAP)

~~ ··~·---------~·

ks ort
O

o roku 1993 -

G'VIAZDA \V

,

ŁODZI

r sze sw
się w całej pięciolatce
okolo 160 mld zł.
lntensyfikacja eksportu, a także
bariery jego rozwoju były przedmiotem wczorajszych spotkań przebywajacego w Łodzi wicepremiera
OdpowieGwiazdy.
Władysława
dzialny (w ramach podziału komPrezyczlcmkami
petencji między
dium Rzadu) za handel zagraniczny, wicepremier W. Gwiazda spot-

Jest tt'J ab· znacz.a

- trzeeksport
o
w tempie co najmniej
przewipołowę przewyźszającym
dywany wzrost dochodu nal'odowe·
go. Wynika to nie tylko z naszych
potrzeb na towary importowane.
lecz równica z konieczności prze·
znaczania części dewiz uzyskanych
ze sprzedaży na •płatę n;i.szycb dłu
gów. Kurs na tzw proeksportowość
gospodarki któremu od 20 lat próbuje się nadać wysoką rangę, nie
znajdował odzwierciedlenia w efektach. Rezultatem jest skromny sto·
sunek eksportu w stosunku do po·
tencjalu produkcyjnego, przedostat·
nie miejsce w Europie i ostatnie
w RWPG jeśli chodzi o wartość
eksportu w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
W roku ubiegłym eksport osiąg
nął poziom ilościowy z bardzo dobrego roku 1979 Rok bieżacy. a
także cała pięciolatka do 1990 roku, ma by(! okresem eksp.ansji eks·
·portowej. Do krajów kapitalisty-·
cznych eksport wzrastać ma co roku irednlo o 3,5 do 4,8 proc. Biosię
rąc pod uw,agę wyczerpujace
usoby surowców, wzrost eksportu
towarów
dotyctyć będzie głównie
w tym
przetworzonych,
wysoko
także wyrobów przemysłu lekkiego Służyć temu będzie wymiana
przestarzałego parku maszynowego
w resorcie MPChiL, na co przesołutna konieczność
ba zwiętuzać nasz

(Dalszy

ciąg

na str 2)

m6:r:iiu, dtień przed śmierci~ wypiok. 1 litra wina „Barbera". Wypicie większej ilości skażonego tru·
eizną trunku kończy się .śmiercią .
Cl, którzy wypili go mniej, są hospitalizowani w różnych szpitalach
włoskich :r: objawami ciężkiego :r:atrucia. Ich liczbę ocenia się obecnie na co najmniej 15 osób.
W wyniku dochodzeniu areszto,,Odore"
wano właścicieli firmy
Vincenz.o I Carlo Odore choć nie
ma pewności, że to oni mieszali
wino z trująeym alkohole.ro metylowym. Aresztowano również Giovanniego i Daniele Cirovegna z
Narzole w Piemoncie - dostawców firmy „Odore". Również co do
tych ostatnich nie ma pewności, że
ponoszą odpowiedzialność za trucicielski proceder. Skupowali oni w
całych Włoszech tanie wina i w
swych piwnicach przygotowywali
je do dalszej sprzedaży.

cznych - „Ferdydurke" W. Gombrowicza w Teatrze im. S. Jaracza, w adaptacji i reż~· serii Bogdana Bussakowskiego (do nagrody
przedstawienie.
też
kandydowało
Teatru Powszechnego „Dom Bernardy Alba" Federico Garcii Lorki
w reżyserii Adama h'lnuszkiewicza);
>:!- w kategorii teatrów muzycznych - spektakl składający się z
dwóch jednoaktówek W. A. Mozarta „Mąż zawiedziony" i „Dyrektor teatru" w Teatrze Wielkim,
w adaptacji, inscenizacji i reżyserii
Ryszarda Peryta;
{!. w kategorii teatrów lalkowych
- „Krakowiac'y i Górale" W Bogusławskiego w PTL „Pinokio", w
KobrzytistdeWojciecha
:·eżyserii
go
Kultury f
Wydziału
Nagrodę
Sztuki UMŁ - Srebrny Pierści~ń
Grzegorzowi Hero- przyznano
w
za role Miętusa
mińskiemu
CweMa~dalenie
„Ferdydurke".
nównie za rolę Adeli w .. Domu
Bernardy Alba" oraz Hannie> Matyskicwicz za rolę Baronnwej Adelajdy w operetce Zellera .. PtaszTeatru
nik z Tyrolu" na ~cenie
M11zycznego
R'>botniczego",
Nagroda „Glosu
przez recenzentów
przyznawana
łórlzkich. TKT i Wydział Kultury
łódzkich
za najlepszy debiut na
scerrnch, uhonorowano .Jacka f,11czake z Teat.ru Pow~zechnego Do
na!(ror',v tej kandvrlnwał takŻ!" 0.;riusz Siatkowski z Teat"u im .Tn(J. C.l
rac1.a.

~ KP ZPR

1ne o ra
kreślenie

zadań

instancji,
'
partyjnych
członków partii w tworze·
aiu fronlu odnowy 5ocjali
artości życia spoleczne
stycznych
wczora jszeg"
tematem
go byto
po~ie>dzenia
plenarnego
wspólnego
Woje·
Komilet11 Wojewódzkiego,

O

organizacji

KĄNADA

JedenastobocznY,
dolar
Kanada zdecydowała się zastą
od stycznia 1987 ·r. swój banknot o nominale jednego dolara.
niklowa monetą w ksttalcie jedenastoboku. Moneta będzie pozła
cana, nieco większa i cięższa od
monety o wartości 2S centów. Całkowita wymiana banknotów dolarowych na bilon ma nastąpić w
3 lat.
ciągu
na bilon
Wymiana banknotów
pozwoli na zaoszczędzenie na kosztach poddawania próbom banknotów w celu wycofaą.ia 7 obi.egu
pieniędzy, podrabianych przez fał 
szerzy, ułatwi kor?y~tanie z automatów i okaże sie praktyczniejsza
w przypadku ludzi ze słabym wzrn·
kiem, mającym trudności. z odróżnieniem banknotów.
pić

j
Po kradzieży w katedrze gnieźnieńskie
...

Podczas środowych odwiedzin w
przedkatedrze gnieżnieńskiej Zbigniewem
stawiciele władz ze
Gertycl1em, Witoldem Nawrockim
i Kazimierzem Żygulskim zaznajomili się z rozmiarami strat, jakie
poniosła polska kultura w rezultaśw
cie kradzieży srebrnej figury
Wojciecha i barbarzyńskiej dewastacji przez rabusiów sarkofagu relikwiarza w pre'zbiterium bazyliki. W rozmowie z udziałem proks
boszcza historycznej katedry,
dziekana Zenona Willi i kustosza
świątyni ks. Jana Kasprowicza poruszono zwłaszcza kwestie braku
właściwego zabezpieczenia bezcennych zabytków, znajdujących się w
okradzionej obecnie katedrze.

A. Krygler właściciel przerlsię·
Sa v i tor
zagranicznego
biorstwa
przekazał redakcji PAP informac.k
następującej treści·
W związku z niesłychana zbrod
nią dokonana na polskiej kulturz~·
przez··
w katedrze gnieznieńskiej.
naczamy l00.000 zł na powięks?.e·
nie wyznaczonej już przez władze

nagrody 500.000 zł dla osoby. która
wykryje lub przyczyni się do wy.
krycia spr.awców tej zbrodni. Niezależnie od tej kwoty ofiarujemy
50.000 zł na rekonstrukcje lub reperacje zdewastowanego dziele.
(PAP)

owa afera mtrntvm
win :wpadli
Włoscy producenci
w prawdziwy popłoch. te~ intereod·
zagrozone,
sy zostały poważnie
kąrl przed kilkoma dniami odkry.
to. że przyczyną .kilku zgonów
poczatkowo robiących nawet wraienie naturalnych - jest alkohol
metvlowy. zawarty w tanim winie
,Barbera", produkowastołowym
nym w Piemoncie. Do wtorku ?"
skai.onego metylem napoJU
fiarą
padło we Włoszech co najmniej 8
osób. W pełnym toku !est docho·
dzenie, które objęło już tere,n Francji a sprawa skażonego wm11 dotarła na forum EWG
Obecnie nie jest znana jeszc:i:e
dokładna liczba śmiertelnych ofiar
wina. rozlewanego - jak ustalo·
no - przez firmę „Odore" w Mediolanie. Okazało się na przykład.
te 27 letnia kobieta. która zmarła
kilka dni temu z powodu - zdaniem lekarzy - wylewu krwi do

Te tru

THYBUNALSKI

•
sytuac]a

'"·

.' • • ~

Sroda !ii bm. była ostatnim dnif'm \\ iz~'ly w Polsce prze\\ odPrezydium Komitf.'tU Centralnego Związku Komunistów Jug-oslawii - Vidoje Żarkovicia.

W godzinach porannych jugoslo·
Stany Zjednoczone oddalo- wiali.ski gość któremu towarzyszył
ne o tysiące mil od tego morza m.in. Józef Czyrck zwiedził tere·
obozu
wycofałyby stąd swoją marynarkę, ny byłego hitlerowskiego
to jednocześnie uczyniłby to Zwią koocentracyjn~go Auschwitz-Birke
zake Radziecki. .Jesteśmy ~otowi nau w Oświęcimiu-Brzezince
Jugosłowiań~ki gol;Ć' zwiedził m.in
niezwloezn!e przystąpić do rozmów
blok 17, gdzie mieści się wvstawa
na ten temat.
walke
obrazuj ą ca martyrologię i
narodu jugosłowiań~kiego w cza·
sie [J wojny światowej, ::i \akh
blok Il - zwany blokiem śmierci
oraz dawne krematorium obo7.'1We
Oddając hold 4 mln ofiar O~wię
cimia, wśród których były takżf
tysiące więzion~·ch tu partyzantóv.
Żarkovir
jugosł owiai1~kich. Virlojf'
zlożył wieiice i wiazanki kwiatów
w bloku 17. przed ~ciana śmierci
przy bloku 11 oraz przP.cl mi•:dz:vnarodowym pomnikiem ofiar fasz yz
mu w Brzezince
W godzinach południowych przeinśla, ii w ten sposób ofi?l''I
ZK.J
KC
cydentu zbrojnego może paść ma- wodniczący Prezydium
zwicclzil zabytki Krakowa. Opro·
szyna cywilna.
wadzaov przez dyrektora Państwo
Z kolei rozgłośnia w Trypolisie wych Zbiorów Sztuki na Wawt<l11
ostrzel!la kraje śródziemnomorskie prof Jrrzcgo Szabłowskiego zana
mające na swym terytorium bazy pozna> sie ze z~romadzonvmi
pamintkami
amer:vkar1~kie. że mogą zostal· wcią wawe>lsło;im wz;;ó rzu
gniete w wir konfliktu. bowiem polskiej historii ; kulturv: zwie>dzil
w przypadku dalnych ataków a także z11bvtkot\c crntmm miagta 1
merykańskich Libijczycy nderza na Ko~ciolem Mar !lckim Nnstępnie V
bazy amp,rykań~kie w basenie Mo- ŻRrkovic był ~ :ci<>rn l'11iw,..rs\'leh1 J.alJ.U>llcn'llll•iP.
raa Sródzlrmner:o.

·
----------\VICEPREMIER

•fr

niczącl'~o

Jeśli

napięta

W rejonie wybrzeży libijskich w
zatoce Wieika S yrta nadal utt·zymuje się bardzo napięta svtuacja
.Tak wynika z wypowiedz~ strony
amerykańskiej. mimo dotychczasowych incydentów zbrojnych. flota
amen-kaliska wspierana przez ponad 240 samolotów bojowych ma
dale.i oro•.vadzić pro wokac:v jne ma-

w

~··

I

u wybrzeży Libii

lecąc·

. - .· '.

Vidoie Zarković
r

Dzień

Srebrna Łódka: „Ferdydurke", jednoaktówk.i Mozarta, „Krakowiacy i Górale"
•Srebrny Piarścień - Magdalena Cwenówna,
Hanna Matyskiewicz, Grzegorz Heromiński

Trypolisu

Ostrzeżenie

Nadal

pójś~

dalej. w :r.asadzie
czow Zwiazek Radziecki nie stoi w outrzymywania
konieczności
bliczu
;tale swej marynarki wojennej na
Morzu Sródziemnym.

dzynarodo y

•

'

.'

„

rzekształc·ć
Związek

Srodę. trzeci dlień obradujące
go w Pradze X V li Zjazdu Komunistycrnej Partii Czechosłowacji, w
calo~ci pol:więcono dysku'>ii plenarwc1eśnie .1
nej nad wvgloszonvmi
·z:apr-.srnne na 7.hzd
referat.ami
delP>?arie 1.qgr•nic?ne w tvm dele>gacja P?:T'R z Tadeus1em Po
rebskim nrlw'<'<ifilv te>go dni~ za
wotk"łv się z akty.
k!•rłv n<RCY
wem oartY.inym w Pradze i jej
oknlir>Jch

•

•

•

'

Nowe propozycje radzieckie

obrady

XVll ljazd u KP Cz

•'

1

zł

DZIEDIK
l.ODZKI

wrozmowach

Mówiono o realizacji uchwał IX
Zjazdu i ocz.ekiwaniaci, ·klasy robotniczej związanych 7e ibliżają
cym się X Ziazdem. Rozmówcy
wyrażali także swe opinie na temat pracy wewnątrzpartyjnej.
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Trwają

CENA

t.ODt.
czwartek, 27 marca 1986 roku
72 (11980)
Rok XLII/XLIU

wódzkiej Komisji Rewizyjnej i Wo·
jewódzkiej Komisji Kontrołi Parly jnej PZPR w Pi,)t1 kow1e.
Gościem obr ad bd ~•'kretarz KC
WprpwaPZPR - .Józef 6,tr)<ła .
dzający do cl vi;.ku~ji l'C'ferat EgzeWKR
kutywy. KW i prez.vdió'.v
oraz WKKP w."gtri$ił prowadzący
obrad v l sek re ta rz I< W - Stanisław ·Kola~a. W swym wysl„pieni11
w
omówi! on aktualna svruację
zwalczaniu zjawisk patnlogii spozawarł
w województwie.
łecznej
tRkże wnioski i postulAty odnotoŚl'nc!o
konsultacji
li
wane podczas
wiskowych poprzedzających obra~· p-lentt, n~ „
zabrało
W d\•slwsli w k!.órei
głos 14 osób szukano od.µowil'dzi na
pytania: jak uz.vskać- -szerok re poparcie społeczne? .Jak zniohiliznwać
wszystkie siły do w"lki ze złem?
na
D.vskutanci slwi".lrdzili. i'e.
czele tych działaii musi .;taĆ' partia.
do
wlaczać
.
nif'
umicjęl
też
ale musi
nich organizacje ~polel'zno-politycz
ne, młodzieżowe . szkn!<>. domv rodzinne. zakłady prr.cy i aparat administracyjno-prawny Ni1ganne po(Dalszy

ciąg

na str 2)

rok u słońce
o godz. 5.:?3. iajdzic

\V 86 duł u
siło

o 18.01.

m1 niny obehodro·
Jtupert,

Jan, Lidia, l'.rnest,
Bohdan

Dv urny !:Y"nptvk
w dniu dzi~iejszy1n przewiduje
dla Łodti następującą pogodę:
zachmurzenie duże z rozpogo ·
przelotny
Możliwy
dzeniami.
deszcz Lub deszcz ze •uiegiem.
1'emp. maks. IO si. Wiatr słaby
i umiarkowany i:olutlniowo-za·
chodni.
Ciśn.ienie o godz. 19
9S8,9 hPa (741,8 mm).

wynosiło

ła

1941 -

Przewrot polityczny w
przez
- oba.lenie
rz11tlu prohitlcrowskie-

Jugosławii
opozycję

ttO.

llr. H Mano pisarz
1871 · aiemif'cki.
1676 - Ur. F Uakoczi przy ·
wód ca " węgierskiego ruchu narodowowyzwoleńczego.

o oso
Korzystne warunki atmosferyczne sprzyjają rytmicznym pracom w
suchym porcie przeładunkowym w Żurawicy (woj. przemyskie).
Na :i:djęciu: przeładunek samochodów marki „Kamaz".
J, PASZKOWSKI
CAF -

1e

mył

Dzieci s~ zazwyczaj dla rodziców wielkimi nieznajomymi.

IEWAI\lIO'VANO

51 GÓRNIKÓW

·akcja gaszenia pożaru
w kopalni „Boguszów"

Błyskawiczna
Hiszpania -

Polska 0:3 (0:2) w Kadyk~ie

Jeden Boniek

•

Die

wvstarczv. .

POSIEDZENIE PREZYDIU'.\t

CKKP PZPR

H bm. odbyło al~ po5ledz„nl• PreKon_
zYdhun Centr:tln~J Komisji
troll Partyjnej PZPR. Obrady pro.
przewodnlCZl\CY CKKP
wad1\ł
Prndv,Jrntow11.no
Urbański.
Jerzy
projekt spr a wozdanla " ddalalno~cl
CKK.P po IX NadzwyczaJuym ZJeź
prudło.
dllle PZPR. Zo.~tanle ono
zatwłerd7:enlll
łone do o~tateczneito
na najblluz:vm plenum komisji, , I\
delegatom
nutępnle przedsta" !one
na X Zjazd partii.

PlłAM

VA:\' DONG

WICEPR~.\IJERA

rRZYJĄL

J,

I\ ,JZIOJ.A

''an
Ph~m
Pr•miPr Wietnamu
wirepre1nlP.
Dong pi·:r.ląl w ścodl)
nrzeb~·\\a,jaeeao
ra .Józefa Kozioła,
na sew WR!j na cule del~zac il
kont1sjl
pol~ko-wietnam. kie,!
sję
wspólprnc" gcspocla1 czeJ i nauko\\ o.
technicznej

W kopalni sprawnie z:llkwidowa•
W kopalni barytu „Boguszów" w
wał no skutki pożaru w nadszybiu. 26
(woj.
Bogusi;owie-Gorcach
brzyskie) ;!5 hm. wybuchł nagle bm. wznowiono normalne wydobyNa „Estadio Ramon de Canania" w Kadyksie pilkarska rPprezentarja
34 P05IEUZENIE
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Teatr współtwórcą

na]Wl~Ce]

Co w bieżącym sezonie najczęściej i najliczniej o,lądalismy
na łódzkloh scenach? Z uzy,kanych informacji obraz przedstawia się jasno - Ilajbardziej odpowiada nam teatr, który
można scharakteryzować slowami: łatwy, lekki I przyjemny ...
i\i 63 razy gościła na scenie ,,7.15" Teatru im. S. JaracZ&
,.]'chb w uchu". Od dnia premiery - 26.X.1985 r. na 63 przedstawieniach obejrzało ją ponad 17.250 widzów.
"Pchle." niewiele ustępuje "Porwauie Sabinek" - przedstawienie Teatru Nowego 58 spektakli - 23.200 widzów.
W c1.olówre znajdują się takie "Spiewnik domowy" (38 razy)
i "Kram II: I)io~t'nkami" (30 razy) w Teatrze Powszechnym,
,.Mol'alność na ni Bul.kiej" (39 l'azy) Teatr Nowy oraz .. Ptasznik 7, 'lyrolu" (27 razy) - Teatr Muzyczny.
Ok,<7.u,jp .ię, że młoda i najmłods1:a widowllia łódzkich teatrów .ie~t nie tylko wdzięczna, o czym wiedzą wszyscy, ale
taki" liczna .. Wesoła bajkę o smutnej królewnie" w Teatrze
Pow,webnym obcjrzalo w tym sezonie 16 tys. widzów (36
urzedstawicńl. zaś "Przyjaciela wl'solego diabła" w
Teatrze
Nowym
17400 (30 przedstawień).
Nieco inaczej należy spojrzeć na Teatr Wielki, który w tym
sezonie przez długi czas przebywał poza krajem. Warto jednak zwrócić' llwagc: na fakt, że najczc:ścit'j pojawiała sic: na
~cenie, znajdująca się od dawna w repertuarze, sławna "Próha" (8 przedstawień. wszystkie przy nadkompletach).
A co ze ~zlagierami dotYChczasowego sezonu - z "Ferdydurke" (Teatr im. S. Jaracza) i .,Domem Bernardy Alba" (Teatr
Pow_zechn:v)? Z odpowiedzią na to pytanie musimy jeszcze
poczekać. Zbyt mało czasu upłynęło od premier.
J. C.

świadomości człowieka
Obchodzimy dzii

już

my skutecil:nie walczyć o pok6j.
to musimy najpierw zmobilizowaó sumiellla, zapewnić piel'w$zeństwo etyki
nad technik~.
prymat osoby nad
rzeczami.

do konsolidacji sil i środków
dla ocalenia najwyższej wa.:lości - życia. na Ziemi. Swiat nie
potrafił wyciągnąć nauki płynącej z tragicznej lekcji ostatniej
wojny. Różnice poJityctne, religijne, etniczne I ekonomiczne
wyzwoli/y ślepą nicnawiśf,. Po
40 latach oficjalnie trwaJącego
pokoju, niemal w każ,lym zakątku kuli ziemskiej, w bratobójczych walkach. w terrorys.tycznych akcjach - giną ludzie.
Przywrócenie naturaluej wrai.liwości człowieka na zło i dobro.
to
jedna
z najwainiejszych
funkcji sztuki, a
Szczególnie
sztuki teatru, wyrosłej z ludzkiej tęsknoty za światem ładu
I równowagi. Teatr zawsze protestował przeciwko
wszystkiemu, ':0 tłum~ło woln!l~ć myśl! I
odczuc człOWIeka. JesIJ pragme-

po raz

25, Międ:t.ynarodowy Dzień Teatru. Swięto s;eeny i widowIli. 21

marca upamiętnia dzień otwarcia w Paryżu, w 1957 roku, I
Festiwalu Teatru Narodów, historyczną datę narodzin międzynarodowej wspólnoty teatralnej,
zainicjowanej przez Międzynarodowy Instytut Teatralny (ITI).
Teatr podObnie jak mala.rstwo, muzyka czy rzeźba - zamanifestował swoją uniwersalDOŚĆ.

Dzisiejsze święto teatru obchodzlmy w szczególnym
czaSie.
Rok 1986 został ogłoszony przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczollych,
Międzynarodowym Rokiem Pokoju. Wydana
11 tej okazji
prOklamacja jest
wezwaniem do rządów i narodów świata, łudzi dobrej woli.

wspólne dążenia. Wspólza.lełnOŚ6
naszycb poczynań jest nieunikuiona, nie ma różnic, które by
nas dzieliły w dążelllu do zapewnienia sztuce teatru należ
nego jej miejsca i rangi w społeczeństwie. Bez swobodnej wymiany sztuki i twórców
nie

Obowiązkiem każdego artysty
jest dziś bardziej niż kiedykolwiek przyczyniać się do utrwalenia takiego systemu uorm moralnych, aby ludzkość nie szukala rozwiązania konfliktów w
gwałcie i przemocy. Teatr powinien stać się sztuką kształtującą. świadomość i postawę człowieka! To dziś jego najszczytIliej$ze powołanie! Jeśli ludzie
teatru mają
wypełnió swoją
misję muszl\ wzmocnić, skonsolidować swoją wspólnotę. "rie_
my już na
pewno, że ponad
tym .. co na~
d~iell,. istnieją
wspolne ruebezpleczenstwa
I

może

być

trwałej

międzynaro

dowej współpracy i autentycznego odprężenia.
Dzisiejszy, jubileuszowy. Mię
dzynarodowy Dzień Teatrn, obchodzony uroczyście we wszystkich teatrach świata pod hulem Międzynarodowego
Roku
Pokoju, powinien być mll.nlfestacją solidarności ludzi teatru.
POLSKI OSRODEK
MIĘDZYNARODOWEGO

INSTYTUTU T!:ATRALNEGO
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Warto

Hanna Matyskiewicz mezzosopran i świetna aktorka,
Którą
dobrze znają bywalcy Teatru Muzyczncgo. Rewelacyjna i dowcipnie pomyślana rola baronowej Adelajdy w "Ptaszniku z Tyrolu". HudeI w "Skrzypku na dachu", Ha·
nia w "Kuzynku z Honolulu", Riquette w .. Wiktorii i jej huzarze"
Gerda w "Królowej Sniegu".
czy
niezapomniana rola tytułowa
w
Kawet jeśli zdarzają się one rzadko. A może wła .,Pericoli" - to tylko niektóre z
śnie dlatego? ...
kreacji tej młOdej artystki.
- Teatr Muzyczny. to moja pier
Nigdy nie miałam "swojej" roli - takiej, o jakiej marzy się na początku pracy w tym zawo- wsz~ praca zawodowa - mówi pa·
ni
H ,nka. - Pierwszą rolą była
dzie. Gdy wtedy mnie o nią pytano, odpowiadatam: "Dzwonnik z Notre Dame". Bywałam zado- Masza w "Carewiczu". Nie zamiewolona prawie z każdej roli, chOĆby z jakiegoś nilabym sceny operetkowej na żadoczywiście kiedyś
jednego w niej momentu. Teraz też nie mam ta- ną inną, choć
kich marzeń. Cbcę grać wszystko i zawsze pró- marzyłam o operze. Praca w teatrze lakim jak nasz jest znacznie
buję robić to tak. żeby było dobrze.
Dramat czy komedia? Nie wiem. Uwiclhiam trudniejsza niż sobie wyobrażałam
,,'emulację" w .:Kramie z piosenkami". pochłania Konieczność łączenia tylu spraw·
mnie "Alba". Srebrny Pierśc!eń za rolę w tej nośd - mówienia aby być słyszas7.tuce jest dla mnie wielką radością. czymś szcze- nym. ruchu. tańca, gry aktorskiej
l!bJnym, tak jak niezwykła jest praca 7 Adamem no i oczywiście śpiewu - to wszyITanuszkiewlczem. Myślę. te zrobił on bardzo wie- stko sprawia. 'Że operetka jest 12.0
~·i('loho·
le dla mojego teatru - bo tak nazywam Teatr pro~tll bardzo trlJonym
Powszechny. To wielka raoość. i wielka s~tysfRk jem Trllnm'm - bo laW-le \V I!:J~
cja pracowa~ z takim artystą. Odzyskuje się wiarę
w sztukę. widzi się sens intensywnej pracy r:!lowiek przekonuje się. że jest ona nie tylko ważna.
ale te może też być dziecinnie radQsna
Czy wiele zależy od szcteścia? Chyba tak. Ale
Jn chcę mu pom6c_ D1ate/!o w~talę o sz6stej rano,
"w ŚWIECIE BAJEK"
cllaŁego chodzę na balE't.. na lekcje muzyki i czasem jeszrze wracam do fortepianu.
(.T. C.)
Chcac uc.leić
MiędzynarOdowy
Dzień Teatru, PTL "Arlekin" postanowił zorganizować
dla łódz
kich dzieci okolicznościową akcję
przybliżającą
swoim
małym wi
dzom tajemnice teatru lalek. Akcja ta pod nazwą .. W świecie bajek
i lalek, czyli przygoda w kulisach"
przeprowadzona zostanie w przedlWi
szkolach i szkołach.
(j.c.)

tak

- Myślałam
mów! Magdalena Cwenówna,
aktorka Teatru Powszechnego. że będę pianistką.
Skończyłam szkołę muzyc7llą. codziennie przez wiele godzin siĘ'dzialam przy fortepianie. Gdy nadeszła chwila wyhoru: muzyka C7Y?.. niE' potl'Clfiłam podjać oecyzji. Pewnie byłam na to za
młoda. Rozterki mialam też pó7.niej. Jednocześnie
byłam na ek~nometrii i w sr.kole aktorskiej. Wybrałam
dopiern po pierwszym roku.
Myślę. że tarówno l munki. jak i 2 matematyki
ktIJre zreszta mają dla mnie wiele wspólnego
coś we mnie zostało. Jakieś IJporządkowanie.
potf2'€'ha precyzji ~vstematvcznoścl
Moje my41E'nie o teatrze nie zmieniło się od czasów szkoły. Rn1\vłalo się co prawda. wiE'le złu
du'fJ Ale tClltr nadal \Vvuelnla mi ?vcie Nawet
kosztem domu Nie potrafię pod7iclil> czas1l. ustawić prZĘ'grodv międ7v scen'1 a ~v~iĘ'm prywatnym.
WS7.V'~tkn oodporzadkowuje iednemu.
Czy Ql!Js7nif>? Bardzo rzadko ldarzają mi się takie chwile. f!dv mam wrażenie ngromnej pewności,
wewnętr7npj!n ~noko.iu SWf',I!O rodzaju władzy !lad
widowni:1. of!romnE'j rFloości 7 tego. co robię Ta. kie OOC7IJri€' "7('7e~rIR nsiaf!np,łam t.ylko dwa raz":
raz pr?v fcirt€'oiani(' r ra7 w teatr7€' ~TI'~IE' iedTl?k. Ź(' rlh tllkiC'h rhwil warto byłn I'Jk wybrać.

było·

wybrać
•

Rozmaitości
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•

C
-

Myślę, ze wszystko zaczęJo się jeszcze w dzie-

ciństwie od popisów .. u cioci na imieninach" _
mówi Grzegorz Helominski. akt.or Teatru im. S.
Jaracza. - Lubiłem poklask. lubiłem jak zwracano n<i mnie .uwagę. Smiałem się z innych. z siebie. Dla dobrego dowcipu zrobiłbym wszystko.
Chyba sporo z tego zostalo do dziś. l chyba z tej
nieodpartej chęci popisu trafiłem do teatru.
Nie kończyłem szkoły aktorsKiej. Zacząłem w
teatrze w Tarnowie. Byłem tam maszynistą sceny.
suflerem. inspicjentem. grywałem epizody. Dopiero
pó7.niei 7dałem egzamin eksternistyczoy.
1'0 co się działo na sC'enie olllądałem z boku.
Widzi si~ wtedy ostrzej Mają.: ten dystans. bawiłem się moimi miniroIkamI. starałem się wyci"gnać 1 nich WSlv5tko. zrobiĆ' "perełki". Tak b."lo nawet i później. gdy już grywałem większe
role .
Byłem wtedy jak ten czeladnik z anegdoty o
znakomitym juhllerze. który bnjac się ryzyka. nie
chciał
przeC'iać
drogocennego brylantu Ja, jak
tamlen chłopak. nie ()barczony wiedzą I nie maiacv oh"iążeń. ciąłem dane mi brylanty - role.
Trema . strach. ~\Vi8domośc odpowiedzialności 1:a
t~. c.o się robi i jak się robi - przys7ły dopiero
pozmej.
Do Łodzi trafiłem w ln!l r. za Bogdanem Hus-

•

bl duszy pozostaje świadomość, źe
mam tańczyć i zrobię to, ęle pewnie tan('erka będzie ode mnie lepsza, mam zagrać, ale aktorka dramatyczna z pewnością zrobiłaby to
lepiej... Pozostaje
więc wieczny
niepokój: jak najlepiej
sprostać
tym wszystkim "konkurencjom".
Jaki typ ról mi odpowiada? Nie
chciałabym zostać zaszufladkowana.
ale lubię postacie subretek Lubię
sprawiać radość, bawić. Zresztą naturą operetki jest dostarczanie ludziom zabawy okazji do wzru~zeń.
Bardzo lubię muzykę operetkową.
choć nie. mniej i tę współczesną.
A już idealem dla mnie jest Barbra Streisand Ona jest genialna
kiedy śpiewa. kiedy tańczy, kiedy
gra swoje role ...
Gdy myślę jak to się stało. że
ja znalazłam
się na scenie. to ..
właściwie tego nie rozumiem
Za·
wsze byłam bardzo
nieśmiała. W
dzieciństwiE' nawet mnie mama do
sklepu nie wysyłała. bo się bałam
odezwać. Spiewałyśmy sobie tvlkco
C'za~cm z sinstra I ki('dyś onR li'
mó\\'Pa mnie byśmy wzię"y Ild~ i ~l

l\11n.;:lo parę lat. zarYI."k()wałam
start na Wydział W"lkalnn· i\ktorsId i tak się 'liJ~7ęJO
1)' tpraz
też cZllję się troche i~l! stllof'ntka.
ho prz('cież SZĘ'fpOl Tea t f" MIlZYcznego jest dor l1a ir'lllnd Ambroli ak
wówcZQs tnIJi dziekan a z naszym 031<'1('m
prsclI;!" VI.
l:e "Wiśniowy sad"
Antoniego Traczewski. któr.v IIc7.yl nas ruchu
Do lp.go w zr:'spole
Czechowa Rezysprem jest 11 biegło· scenicznĘ'go
roczny laul'eat nagr'ody im Kon· jf'st Oimrswdr:o kolpżeńskH ~łm"~f'!
rada Swinarskiego. jeden z naj· ra. wię~ rh('(> f);p' nra('(l\V8f.. byle
mlodszych i naibardziej interesuja I.ylko h"'o dl'żn rhi'ryrh rr,1
eych twórców polskipgo teatru 0 Krz.vsztof Babicki
fI::1nna i\1'lt"kiC'W1cl j~st PiNWSpektakle "Wi';niower,o sadu" od· 5~ą l~l"'ro~tk8 Srf'hl'neQn Pi,'r"debędą sir:; 19 I 20 kwietnIa w Tf'8'
ni~ ,pn<rćcl "rt,'stów łód " \<iej onetrze Kowym.
I'rtki
'
(rs)
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,akowskim. Grałem sporo ról, ale jak teraz -iiłt-..,-'~'-''''''''i--~..t-,''''',.M.-~''''''-~~'''l.''i''.
myślę _ trochę chyba przespałem ten okres.
Nie chciałbym już ,zejść poniżej MIętusa. To jest
taki moment, który określiłbym następująco: jeżeli już. to tera;!; ...
Któregoś dnia w teatralnym bufecie powiedziatem tartobliwie kolegom: "Idę na kreację". l stalo się ...
Wiedziałem, źe rola Miętusa w .. Ferdydurke" W.
Gombrowicza jest jakby dla mnie i zarazem nie
dla mnie, że będę musial skorzystać ze swoich
Centralne obchody Międzynarodo
predyspozycji, z prywatnego Heromińskiego od powego Dnia Teatru odbyły się 26
czątku do końca. Wiedziałem, że tylko w tcn spobm. w Poznańskiem. Zapoczątko
'ób mogę "połączyc się" z Miętusem. Ni stąd. ni
wała je uroczystośc wmurowania
zowąd okazalo się, że mamy takle same probleak lu erekcyjnego pod budowę nomy, że jego prawdy i wątpliwości są także moi- wego .,Domu Aktora" w Gnie1:nie.
mi.
W uroczystości wzięli udział przedNie wiem czy będę miał taką szansę. aby sprawZbigniewem
dzić. powtórzyć ten sposób grania na uczuciach stawiciele wladz ze
i do końca - nawet na gl'anicy szarży. W swojej Gertychem. Witoldem Nawrockim
megalomanii życzę tego sobie i widzom.
KazimierzemZygulskim.
Czy teatr jest dla mnie świątynią? Nie. Jest moim miejscem pracy. do którego wcbodzę tak, jak
Punktem l;:ulminacyjnym obebowielu kolegów, i całym swoim życiem, chcąc nie dów było spotkanie w
Teatrze
chcąc. Bardzo drogi jest mi widz i Jego konkret- Polskim obchodzącym właśnie 110
na, żywa reakcja. I na tak - i na nie.
. '
.
.
(je) rOCZOlcę swej dZIałalnOŚCI.

Uroczystości

Dnia Teatru

W produkcji filmIl "WitoIdo o la

seduccion" (co można przetłuma
czyć .. Witold. czy ewentualnie
wspomnienie. oczarowanie") partycypują el Centro Cultural
Generai San Martin (Centrum Kulturalne generała San Martina) i el Instituto Nacional de Cinematografia
(Narodowy Instytut Kinematografii)
co z pewnościa przydaje rangi temu dziełu. Powstaje obraz. który
z czystym sumieniem trudno zaklasyfikować do któregoś ze znanych gatunk6w filmowych. Ma to
być film po części dokumentalny,
ale jego autorzy nie zamierzają
stronić od fikcji. Przyświeca Im jeden cel - oddać jak naj wszechstronniej bardzo dożoną. prowokująca niekiedy
alG niezwykle frapujaca osobowość autora "Ferdydurke", "SIu bu" I ..Transatlantyku".

licznego kręgu
znaJomych i bliskich przyjaciół polskiego pisarza wybrano czterech, którzy staną się głównymi "aktorami"
liJmu. Sa to Alejandro Russovich
- proreso~ filozofii
Juan Carlos
Gomez - ekonomista. Mariano Betelu - plastyk I Jorge Di Pacla
- dziennikarz I pisarz. To właśnie
w Ich wspomnieniach, rozmowach
i dysku~jach przed kamerą odżyje
Witold Gombrowicz.
Ekipa !ilmowa odwiedziła i zapewne
odwiedzi jeszcze
wiele
miejsc. w których Witolda - jak
nazywają Gombrowicza Argentyń
czycy
- przebywał najczęściej.
W filmie, którego scenariusz napisał Rodolfo Rabanal, będĄ r6wnież zawarte wspomnienia
wielu
innych ludzI niekiedy bardzo
znanych, takich, jak: Ernesto Sa-
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Spośród

M

..

bato. Adolfo de Obieta,
Victor
Laplace. a także
Jorge Calvetti.
Miguel Grinberg. Hala Grodzicka
i Maria Swieczewska.
Wśród realizatorów filmu. który
powstaje na taśmie 16 mm i trwać
ma 55 minut. napotykamy też Inne polSkie nazwisko - asystentem
reżysera jest Mauricio
Skorulskl.
DOdajmy jeszcze na zakończenie,
że gwarancją dObrej roboty !iImowej jest reżyser Alberto Fischerman - laureat festiwalu w San
Sebastian
za tIlm "Los diaa de
Junio" ("Czerwcowe dni"), a niniejszy tekst powstał na podstawie
rozmowy z przedstawicielem ambasady polskiej w Bueno. Aires Wojciechem Tomaszewskim i artykułów prasowych, 1.::t6re pomógł
mi przetłumaczyć Freddy Gonules - Boliwijc:!:yk studiujący
w
ŁodzI.
JACEK MICHALAK
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kwietniu
po raz
pierwszy
Teatr Rzeczypospolitej będzie goś
cił w Łodzi prezentując przedsta.wienie gdańskiego Teatru WybrzeW
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W ostatni poniedziałek w Teatrze
TelewizjI l11iel iśmy
okazję obej·
rzec inscenizację
.. Ferdvdurke'
Witolda nombrowicza
Jak wiadomo. Witold Gombro·
wicz 11904--1969)
znaczną
częśc
swego iycla spędził w Argentynie
gdzie OJi~szkal
nieprlerwanie od
1939 do 1963 roku Nad La Plata
pami~~ o tym jednym
1. naibar
dziel ~nany~h w ~wiecie polskich
pisarzy ŻYwa ;est do dziś Pod ko
nie/' I1hi~głeg'l roku sporego roz
głosu nabrało przedsięwzięcie reiysera Alberto F'isC'hermana. który
jesienin r07.poczał zdjęcia do tilmu
o życiu I dzielI" Witolda r.ómbro·
wicza. Poczynaniom
filmowców
wiele lamów' po~więciły dzienniki
llrgentyńskie
_ takie, jak
"La
Naci"n" I ..Clarin"

~
~
~

g

::

Wł.ASNA

w eliminacjach do konkursu piosenki. W jury bvlu pror Olga 01gina. Nied!ul(o
pMniej dostalam
list od pani profe~or i zostałam
zaproszona na rozm<,wę
Byłam
wtedy uczenniril liceum.

a
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(KORESPOND1,NCJA

t/

w... 1962 r.
Tak w jglądały Zlote i Srebrne Szpilki
które w drod.te plebi!>l:ytu czylp.llIIkow .,DL·
przyznano najpopularnIejszym akLorkom I
aktorom łódzkim. Była to il1l('jaL.Ywa n)·
dakc}i. ktora lą symbo\lczną dekoracją
chciała IX dkreś\li:
wagę Swialowego
DnIa
Teatru oraz złożyć wyrazy uznania ludziom
sceny.
Przeglądam pOŻÓłkły już rocznik "DL"

z 1962 r. Oto egzem-

plarz gazety z 25 marca. Na czołówce tyluł
.Typujemy nUJpopularniejszych łodzkich aktorów.
Plebiscyt .. Dziennika".
Czytelnicy zadecydują, kttl otrzyma "Zlotu Szpilkę"!
Przypominam sobie perypetie z zal~up.,nt elte, l't'h krążków
dentystycznego zlota i srebra. Otrzym~liśrn.v Je ostatecznie w
sklepie jubilerskim przy ul. Piotrkowskiej ~bndajż.e pod 107
czy 109). Następnie wg projektu redakcy jnego gr~rika .Jerz(;go
Urbanowicza wykonano .. maski", Z trudem IJdalo się u:llieśc·e
zamówienie w Jednym z takładów .. :lletaloplaslyki'· przy ul.
Zgierskiej.
Wreszcie nadsledł ów dzien. N8 ol:olil·z.no·;l'lowcj imprezie w
Teatrze Nowym ogloszono listę naJPo!JularnlcjszycP.
,.Złote Szpilki" otrzyn1ali. (' r'7.ula Monrz,Yn .. ka i M!e(,7yshw
Voit, zaś' .. Srebrne" - Z,.,fill Pelri i Leon Niemr.zyk
Komisja plebiscytowa p()stanowila lP7 O~l"si(' naz\lil!;ka pierwszej dziesiątki aktorów. którzy - mowi'it' .1el.vkielJl sportowym
- tuż za czołówl{a dotarli do mety. W kolejności zajmowanych miejsc byli t"l Barhara Horawiallka. Ihrbara POł0t11~1' .'.
Lena WiJczyńi:ka. lIanna B("dr~ ń~lla, \lIoiłzimif'r7. K wa~kowski,
Michał Pa.wlicld, Stanisław t,aoin~ki. IIanna Do'1roVl'olska, 'Wlodzimierz Skoczylas i Sl'weryn Butr:vm.
W czasie uroczystego spektaklll luureaC'i .. Zlotej Szpilki" w.vstąpili w sztuce Władvslawa Srnól~ki('"o .. Zaczarowann gOSPOda". M. Voit kreował tam rolę Don KichoŁa. zas U. l\!o'lrzyńska -' córki oberżysly.
Nie trzeha chyba oodawać. ii sola wypełniona była po brzegi miło~nikami teatru i talentu aktorskiego wyróżnionych.
!\ wszystko to gwoli prZy'llolUllienia imprezy. która kiedy ś
z naszej inicjatywy uświetniła obohody Dnia Teatru.
(jod-es)
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Komunikat zposiedzenia Biura Politvczneuo KC PZPR

Konferencja zakładowa PZPR
1 ·1 u „
w ,~ I)o.am

Przykładem

35 bm. Biuro Polityczne KC PZPR rozpatrzyło

zespół czynnłków kształtujących
warunki z~·cia
ludności, szczególną uwagę poświęcając analizie
dochodów i spoż yci a w latach 1981-1985 z inten-

nie słowami

\\'okól projeklu programu partii koncentt'owała się wczoraj
dyskusja podczas Zakl.tdO\\ ej Konferencji PZPR w Pnędzalni
Czesąnkowej Anilany „Polani!", na której 144-osobową organizację part jną przedsięb1orshva reprezentowało 45 delegatow.
Wzięli w ntej udział m.in. sek.rdarz KL PZPR Maria. Wawrzynska i I sekretarz KO PZPR Lódź-Górna - Antlrzej Gru-

cją

fł

1'

dziński.

Podstaw11 do dyskusji stal sii; referat
Egzekutywy KZ
PZPR, ktory przedstawił l sekretarz Komitetu Zakładowego
- Jacek Kobalinski. lawie.al on ocenę działan organizacji słu
żących wzmocnieniu szeregow i autorytetu partii w akła
dzie, zyskiwaniu dla niej najlepszych, najbardziej wartościo
wycb ludzi oraz ocenę realizacji podejmowanych przez organizację partyjną uchwal. Z jej inicjatywy rozpoczE:to w przed~iębiorstwie stałe oceny pracy kierownictwa i średniego dozoru, pracę z kandydatami do objęcia wyż.szych stanowisk i
przygotowanie kadry rezerwo\\'ej przedsiębiorstwa o wysokich
kwalifikacjach io;awodow ych i moralnych. Politykę kadrową uznano bowiem za podstawę powodzenia w uzyskiwaniu dobrych wyników gospodarczych i stosunków międzyludzkich. O
tym m.in. mówiono również. w czasie dyskusji przedzjazdowych i rozmów indywidualnych w organizacji partyjnej w
„Polanilu", których wyniki przedstawiono w referacie.

....,

WJ HL

Natomiast dla większości osób, które są zdolne
do pracy podstawą poprawy poziomu i.ycia musi być bardziej wydajna, coraz lep iej wykonywana praca. Powinny to ułatwić modyfikac}e systemu płac, ściślej wiążące wysokość wynagrodzen:a
:i: elektami I jakością pracy.
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Do tych kłopotów dołaczaja się problemy natury społecznej.
Ot, choćby ciaJ!le niepokojaco wysoka a h~encja rhorobowa,
liczba godzin n ie przepracowanych. Niby jest juz lepiej, ale
nie na tyl'?, b.v się ciesz~'ł.
Dyrektor

dał

temu

wyru w swoim

I

!'

I

rrzedsię biorst ,~-a.

wystąpieniu

- widzi
opuszczaja
- powiedział. - Może by problemem: dlaczego chorują, dlaczego opuszczają pracę - zajęła się organizacja partyjna wspóln:e ze
zwiazkaml zawodowym!? Prz:ecież przyczyny to.go stanu nie
mo;?ą tkwić t ylko w Ch!lci naciągania przedsiębiorstwa,
\V trakcie dyskusji - w niektórych wystąpieniach - dał
się odczuć niepokój o realizację zdań przedstawionych w pro'ekcie programu partii, wobec dosyć ogólnikowych sformuło
wań i mało skonkretyzowanych zadań i braku ich adre5atów.
.Jak stwierdzono, w znacznie lepszy sposób zredagowane zostaty tezy zjazdowe, bowiem dla załóg zakładów pracy. c7.łonków
partii i bezpartyjnych. ważne jest, aby programy inspirowały
do działama, ale najważniejsŁe - by ludzie zrozumieli, te po\:vodzenie zależy od nich samych.
rozwiązanie w pozbyciu się tych, którzy często
pracę. l\1am watpliwości czy to najsłuszniejsza droga

Prilit>·czn" omów iło s„·t:u'lcję politycznrJ-•poł<"?rz.na i ,E!ospoda rczą w woje'.vództ1rll.ch bielskim i toruńskim oraz oceniło pracę działajacych
na ic 11 terenie organizacji p1rt,vjn;•ch.
Biuro

(PAP\

i

• !"
!

I

I

,•....

I
I

I
I

MARCA

21.•~

piaE.lw"

FROG:rtAM I

Dul~ha: ,.':B dru;fm
- słuch. 22.10.
W

hrz~11.11
k ręg u

23.nQ A

Kra,._

teatru rnuzycznego.

~zuk:

.. Neron". 23.20 Nowe

n;:i~ranla.

11.~-0
Kc.ncert. 11. ~7
Komunikaty. <.4.<)(), Głosy. in~trument;-, n~stroj 0 •
li .5Q Syg"1.Ał cza~u 12 O!S Magazyn ln.
formacy1ny 12.~0 Y..Iuzyk•, 12.H RolPR OGR \:\ł HI
mczv kwadr~n•,
13.0Q Kornunik~ty.
l~.10
Radio kiero·.i;ców. 13.30
Pio·
1'. OO Kla~··c·· 1a·1u. ;;.·n „ML'-uo~rnkl ;;; So(.ii.
l p!n„o'~'
łO 7. hlL~iV<
·i. 1 .-n
7. rl>- fo
G ra~-lrl~
!A1<o. 14.05 l\lae;az~·n rni;z,c,ny. 15.:>.~ t:"i ~'>dn:a. i· .sn Grarlliano flamo~ . fa. 1
Radio '<;er owców. 16.05 Prez<'n ai· le unca sao B~rna ·oo" odc. 12 Cli S<>r - wo.lr·~vódtkie or~an1zacje nart.yjr\e wis Trójki. 12.0ó \\• tonac.ii
Trójki.·1
D~ZEd X Zja7dem PZPR. 16.10 l\1l17Y- 13.00 Euitemusz
Dębski .. Ludzie
z
k• i a:<tualnosci. 17 :io Pogwarki nie tamtej stroev ś-.v1.ata'' odc. 13.10 Potyl'.<o. 18.05 Problem dnia J B.20 Kon- wtork·a z rozrywki. 14.00 Sztuka pacert clnia. 19.00 MaRazirn Informacyj15.0Q Serwis Trójki lo.05 Rocko„„ ny. l9.2:i Odpowied1i na llst:y. l9.3Q s.1i.
we clygres1e 15.40 „Biografie
„• Radio clziec1om: „Brac:a Lwie Ser_ biografie"' - aud.aud. !61)()
Zapraszamy
„„ ce" - cz. I słuch. w.oo Dzienni'<. do T;:ójkl. 19.00 .,Urodzeni na oo20.15 Koncert żvcze11. W.35 Rzemie'1"1i- czatku wieku" - aud. 19.30
Troche
cze ~praw~,-. 20:45 Władysław Reymont s ,.-i.n1rn 19."'1 G·ad!lano Rarnos .. Fa.
„Chłopi", fr. pow. 20.~:; W kliku tak- zenda s~o Bl!'rnardo" odc. 20.00 .1L'1l·
: tach. 21.00 Komunikaty. 21 os Kroni- max: aud. 20.45 Warsznty literackie.
•nortowa
21.15
„Apok;;llp•a" 21.00 Fermata - nu;g. put>licystvki
:: k~
Loui~" Spohra. 22.03 N~ różnych tn s- muzy-:zneJ. 21.45 „Wlnd11 przez stulr: trume!ltach. Z2.20 Turnie1 orkleMr.
cia" - au<I. 22.0~ Jnt. ~portowe. ~Z.15
2~.oo w,•d. 2~JO P•norama
śwlata. Blues
wczo~aJ I dziś ancl . 22.4'.\
Pmłuchal:
w•rtn. n.oo Zn•ra$1am v
: 23.<~ .Jazzo'-' e ~ran•t:.
do '!rójki. 23.r;tl Ireneusz Iredvńskl
:
PROGRAM n
.. Cilo'"lek epoki" fr.
U.OO Zawsze o<> jedenastej. 11.1~ MuTELEWIZJA
„.„ zyczny non stoo 12.00 Filharmonl;
.., radiowa. 13.00 Wi?d. 13.0~ Serwis InPROGRAM I
(ł. ). 13.10 „Wt0scnny m·1·
: formacyjny
ratnn"
- aud, Elżbiety oobrowol: sklej (L)
13.20 Z malowanej skr7Y9.30 Domator
: ni. 14.IJIJ Muzyczny portret. 15.00 I~a
ll.:n Domowe przedszkole
dora Duncan: .,Moje tycie".
15.1 0
10.00 OT - wiadomości
Jazz nie iylko dla fanów. 1~.00 Ozie.
: la,
10.10 Film dla 2 zmiany - „Je~tyle. epoki. 18.50
D. Francis:
„Płatne przed gonitwą". 17.00
mima Shore prowadzi śledz
Wlad.
„ 17.0S
Rozwllµanle zagadki muzycznej
two''
(L). 17.10 Aktualności dnia (Ll. J7.SO
11.00 Szkoła dla rodziców
Vivaldi - T koncert E-dur „Wi&sna"
z cyklu „Pory roku" w opr. A. Ko11.15 Apteczka domowa
Jagy (L). 17.40 „Spojrzenia l reflek16.25 DT - wiadomości
sje'• - aud. (LI 18.10 „Witolda Afelta
16.30 Dla młodych widzów: Krypwspominki 1 Jazzem 1 nie tylko.„"
tonim „Klio" - Wit Stwosz
(Ł), 18.30 A. VoUenwe!der na płytach
16.:1~ „Był sobie kosmos" (1) kompaktowych - „White Winds" l
nie tvlko„. 19.3<1 WleC"Zór w !llharrno„Planeta Omega" - !ran~.
niL '20.40 Sylwetki artystów
poi.
mm animowany
sklch - Krzys-ztof S-zmyt - tenor.
17.20 DT - wiadomości
21.20 W1ad. 7:1.25 Wlecz.orne reflek17.30 „Mieszka6" wszechnica
sje. :U.30-1.00 Wieczór literacko-mt1.
budowlana
zycznv.
21.30 Nagranie
wieca:<>ru.
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Dnia 25 marra 1986 r„ po
Qd nas na zawsze

długich

S. t

DANUTA

i

ciężkich

e!erpien1ach

oduzła

P.

BARCZYŃSKA

LAT Sł,
nasza n3.Jukochaflsza żona, !\lama I Babcia.
i

Wy prov.a.dzenie .z"lok nutl\PI 23 marca br. (pil\tek) 11 god1. 12
kaplicy cmentarza przy ul, SzczectńsideJ, o ciym uwladamlal11
w smutku:

pogrątenl

MĄŻ,

CORKA oraz SYN z
Proslniy o nleskladanle kondolencJ!,

ŻONĄ

I DZIJi:CllU

I

Z glęboklm talem uwiadamia·
my, te w dnlu %3 ma.rea B86 r.
zmarł, w "'leku lat IO

$.

t

P.

Dnia 25 marca 1986 r„ opatrzony jw. 1iakramentam1
roku :i:; cia I ł9 roku kanłafutwa

$.

ł

w

a

P.

ksiądz STANISŁAW
były

zmuł

długoletni

Wl RA
1

proboszcz parafii: Koźle, Kaletnik, Jetów, Rog<>W
I Skoszewy.

Naboteflstwo pogrzeb"we w Intencji Zmarłeg11 101tanłe 11dpra·
wlone w czv. artek. 27 maua br. o godz. U w kosc!ele parafialnym
w Kaletniku. po czym nast11PI odprowadzenie 111\•łok na mleJscowy
cmentarz.
DUCHOWIE~STWO DIECEZJI LOD'ZKI!:.J I RODZIN.\

głębokim t.alem zawiadamiam~.
zmarł, przetyw511y 75 lat, na.z
d1luś

Z
bie

te po długiej t cl~tklej choroukochany M11t, OJelec t .011a-

Prosimy o

nieskładania

MJ!lZEM. WNUCZĘTA oru
RODZINA
kondolencjl,

W dniu U m.area UH r. smart,
prntywuy 51 lat, ukocb&ny Ml\ł,
Ojclee I Dzlad•lc
ł

I'.

RADZllMS1Cł

Wyprowadzenie droclcb nam zwłok z kaplicy cmentarza rsym .•
kat. przy ul, OgrodoweJ, na1t11pt w dniu U marca br. o godz. 13
(ptatek). Pncr11tenl w smutku:
'I

pracownik przemysłu
P:llllflrnlct.e!fn. były wlęzlel\ obo·
z6w koncentraC}jnych. odin..czo·
oy Krzyżem 1 kl, Orderu „Lwa
Flnlandl!".
Po1neb odbędzie tlę na Cm•n·
br:r:u Pow11zkow1klm w Wanz•·
wle,
JtODZIMA

WALDEMAR

l. t I'.
JóZE:: WlERTLEWSKl
ZONA. C()RKA

ARKADIUSZ
AJ SZCZAK

j,

NA.JBLTŻS7.:A

Wyprowadze•I• 1wło1J 1 ll:apll·
cy ementana rzym.-kat, na Kur·
czak•Cb nut;\t>I w dorn zs maroa
br. o rodz. 11, o eaym 11wl11da·
mia pogr11tona w 1mutku1

tmu.

Z głębokim talem sawta.damla·
my, te dnia 2S marea 1981 roku
odurla od 1113• na zawsze, prze•
:tywny lat 64, nana ukochana
Mama, Kuzynka I Ciocia

•. t

JN:t.

cORKI s

~IAMI

I WNUCZEK.

CUDZOZIEMCY poszukują mieukań Si-58-06.
9939 g/E
RENCISTĘ

do 35 lat - zatrudni~
przy wyrobie stelaż.i• do • R bRżu
rów. Piotrkows'.<:a 9ł, Więcla'.v.
!IQ;l3 g lE
SPRZrmA;\'1 nowego
„FS0-1500".
'l'el. 52-12-'il.
9990 11/E
C0'.1-1\'TODORE 16 - sprzedam. Tei
48-92-83.
998i g/E
PRZYCZEPY: N-410. N-126 nówe ,
Durale;x - komplet
naczy11 sprzedam. Tel. 52-68-30. 9937 g/E
PJFC gazowy c.o.
sprzec\am.
1!4-92-51.
9936 g lE
„POLONEZA" - ~pr:z:edam (ndbiór
natychmiast) 55-80-19 po 15.
!19~8 ir'E
SPRZE[)AM piec gnviwy c.o. Tel.
8fl-l\1-Vi.
9935 .!(IE
\·rDFO nowe k 1Pi'1 48-11-? 1.
9934 g/E
PO'.\IOC do dziecka
43-86-22.

potrzebna.
9867 g/E

rendstę

.1.Jf,ODEGO

1R!l5·

13.30

lf!.On

10.tn

1ą.:lO

20.no

20.15

21.n.;

21.:JO

22.35
23.00

fWONĘ ANtNĘ
MA1R·KłEWICZ
abs11lwentk• Wydziału
Wlóklennlese10 PL.
Po~Hll odb•d•I• 11• w dnlu Z'I
ma.rea br. <eswarttk) o godz. 11
z kaplicy ltar•10 Cmentarza pny
ul. Ogrodo1'•ej. Zrozpaczenłl
IłODZICIC l DKAT
Prosimy • •le1kladaat1 kondolencJI,

krzyiówek
:i: dnJa u

01.ro 13ss r.

Ail&

PIONOWO: omasta. aceto:i. kant··n;i: , f.-.nig. rPzO!"l. asr~?ka. \~·ędrO\' '
nlk. mPlom::in1e.
loR raz. trafik!l,
adoprja,
klNY~. n~l<o:rl.
rom n•,

li.30 Uwaga, dokument -

k~er;; 7 onka.

DR

„~ra-

18.10 P~zeboje „Dwójki"
18.30 Wiadomości (Ł)

19.00

1

okaryna. atenc .ia. Ren .

(A. Win.)

ratończyk"

„Złote

ekrany -

1985"

HENRYKOWI
SKOWROŃSKIEMU
•erdeczne wyrazy
powodu łmlerct

19.30 Dzlenn!k
„Gorąca

20.00

współczucia

z

OJCA
linia" ekspres rep.

20.l:S Pierwsze Warszawskie Dni
Baletowe

sldadalll'
WS.POŁPRACOW. ·1cY
1 OU·
DZfALU CHIRURGII ORTO·
PEDYCZNF.J SZPll'AJ, ..\ Im.

„Co nam zostało z t_ych lat"
JONSCHI:RA w ŁODZI
procram poety~ko-mu1yczny
21..23 Studio sport
Z głębokim :i:dlem zawlad•mla21.50 „X" zaprasza „Dom I 1 my, te w dmn 24 l\larca i9~.; r.
zmarla
śmiercią tragiczną. n:tsu
świat" (2) - film fab. prod.
KoleżanJ<a
indyjskiej
Wieczorne wiadomości
MGR INŻ.
Z

głębokim

talem zaw!ad3.mla·

my, te w dniu 26 marca 19-!9 r.
zmarł,

"' wieku lat U
ł.

ł

P.

IN:t,

JANINA

W dniu 24 marca 198C r. trartca·
ny lot ubrał nam naJdroł.tSI\
C6rk• I Slo1tr•

Rozwiązania

16„3!l Je:z;-·k francuski (12)
li.fJIJ Zycie od kuchni

ROCH TADEUSZ
CIEPLUCH

DRZEW'lriłSKA
• domu Bl:LKJI:,

43-55-91

•klep.
PZU !nformu]o
Na;rrnrlt: wv!n~o ·a!: )-itlosz Wr<>ń
„Poligon" - '>'"O]sko' -y maclfl z Lodn. ul. Unl\ ·ersyte·:k~ 41144
gazyn publ.
m
• 20. Odbiór n'łgrody w
SDH
Sonda
„c~n•tal"' pokó .I 801 !Vlll p.).
Dobranoc - .. Pio ruś i Lucynka w krainie dmuchaw~ dnia 22 marca. 1986 r.
cóv.r"
l'.1•Hn rridzinn-v
~ozro~ o: t~)epa iD, l01Tiot
au to:-r.
nzif>nntk
,1:
iła
\\ e.m~r afF'r.;. tor:.. ja:t _
1;allza.
„ ":.. !:'O.ba~a. s~-~-.; lutc.t
orFubliC'v>tyka
g,•1. rz,·da. makak, Ar:;:entvna.
,..JE>mitna Shore pro,·:~.dzi . PIO"ÓWO: tram·...-21. !o:kl. Parn'~.
•ledzlwo" PlRn'a c;;er· J tc.l!t. Almaata. impreza, s•ory, Fr:·wieni" - ane; . f ilm krym Im. "!\ten Orawa. :-.r~ eJko.
i5to~ka,
' · b•l. Aiab~ma. Lakme. an,c.n. t ry;;: ,
v.ong
DT - k_2.mentarze
Teatr T1!ewizji - Alejan·a grody za pra·.-idłowe rozv•iaza·
dro Casone - „Drzewa u- n:e \ v:o:;o·Nali : Kn«t~·na Jace" icz,
m\ersją stoiąc" wyk, ~1. Lridź. i:l. Franciszkań~ka 5o m. ~1 ,
,rózefa Dębska Zduń<ka Wola.
ul.
Cwikliń~ka i Inni
i Wolska 6. Zdzisia w Marczak Ł~s'k,
ul.
Narutowicza
23(10.
Beata.
Ll\li:óska
DT - wiadomości
Lódż. ul. Franciszkańska 11 m. 4.5,
,fertv .Jan Styrcz, V)di, ul. ,Terze_
.Język francuski (21)
go 2~ m. S. Ann3 Minias
Z:dm\ska
Wola. ul. W1daw~ka 25.
PROGRAM li

17.~0

I'.

Uroezystolc! łalobne odbęd;\ •lę
dnia !8 marca 'llr, o godz. l l
n" cmentan;u rsym.-kat.
pny
ut. Ogrodowej, o czym powiada·
mlaJ'\ &TMipanoner
CORKA 1 JtODZINA.

(sprzątanie)

.-----=-=··„

---

1111

w,

·dziś·
_.,OGtOSZ~NIE

FOZI0:\10: moc. b;maera E··:er-·~t.
w atro!om. wyli'<:. netto. kla.·a;a, kotar:a usta\va, marazn1, Ra ,vi.k. '.='HOS

..__.

CZW ARTEK. 27

••*•

wczoraj zgłoszenie

zat:·udn ie
21895 glE
sprzeOkreślone r.ostały przedsięwzięcia w k.~ztaltowa ZA~1RAŻARKE, kosiarkę dRm. 43-31-05.
21933 gfE
n!u postaw obywatelsk!ch ornz zapobieganiu zjawisk patologll społecznej. Omówiono także kie- SPRZEDAM „Jowisz" M7020. · ZX-81
4R-04-0l.
21933 g/E
runki dalszego umacniania praworządności, ładu i
dyscypliny społecznej, poczucia bezpieczei'1stwa oSPRZEDAM !adzonld p01-.,!dor6·Ą',
bywatell.
~>1la•y. ~i-14-51!.
2193'i gfE
Biuro Polityczne nznał<l za pilne ! celowe do- . .FIA l' 125" (197B) - ~ilnik „Polo0
nPza''
~prz
dam
51-31-31.
konanie pogłębion ej rJceny stopnia realizacji obowiązując~·ch ustaw, których przepisy mają J>limi21119:; 11.IE
nować nieprawidłowości z n~5zego życia. S cso- .,1'.:t.p" (rnSO) ~prz~d~m . 4.3-2·n-5s.
21899 11./E
wnis do wyników tych badań powin11y h;vć zaproponowane ewentu~ln'! korektv
aktów pra'v- .. v~n l~OO" - odhiór n~t.,·rhmi~~t
spn°rlam 84-96-67.
21901 <!'E
nych,
ale przede wsz)•stkim zwii:kszana konseSP:-> ZF.DA '1
„Cr'!nmodore
lli".
kwencja ich wykonania.
,.SchneidPr" CPC664. Tel. ~5-23-75 .
21937 itJE
Stan morale społeczeństwa w dużej mierz!' zależny jest od aPQsobu \vykonywania obowiazkó·v ()\\-CZARKI ni„mi,,.cki~ (ci:teromie~iP.czne)
spr:r.<>dam.
Konsfa nh-nń-.r
wychowawczych przer. ZRklady pracy, gzkoły, u'l.Ionius:r.ki 47.:
21!102 11.IE
czelnie, organizacje społeczne, kulturalne l spor,
TO,V.'\
..
Prakti,..P."
\11'L5
-- ~.,rretowe.
Powinny one tworzyć skuteczne ogniwa
rlam. Tel. 43-26-R~ .
?Hl~!'.! ii!E
frontu wychowav.·czego oddział ywania na młodz;eż
prncujacą i ucJąca się, prz:-· czym ~zrzególna 11wagR pO\'.-'nna być skier'JwanA m1 hoiel"' zakłado
we. dom>• studenckie i in ternaty.

··- . -.. -- ----- -- =
:......-I

st•. i,ierdzenio Lfołvszałam wczoraj podcza l·onfewyborczej PZPR w :lPDz. „Bistona". Wzięło w ni,oj
udział 71 delegatów, którzy wyłonili 7-osobową reprezentacj~
tej organizacji partyjnej na konterencj~ dzielnicową,
W czasie dyskusji dominował nurt ekonomiczno-gospodarcz:r,
troska o losy przedsiębiorstwa, które boryka się ;r; licznymi
trudnościami, m. in. w:veksploatowanym w części i przestar~ał.vm (jak na obfoc nc potr7eb:v techniczne) pl'lrkiem maszvnow:vm. Problem w h•m, i.e .,Bi~tona" jako producent półproduk
tu nie posiada własnego konta ROD, nie ma więc dewiz, z:i
• którP. mogłaby zakupić 111er.będne maszyny. Musi nieźle ,.glowkowac", jak zdohyć functusze w .. twardej" walucie na rozwój

.i

Tylko stały wzrost produkcji - zwłaszcza rynkowej i na eksport sprawi, że będzie więcej do
podziału i za zarobione pieniądze można ·będzie
pełniej i lepiej zaspokajać coctzienne potrzeby.
· Biuro Polityczne zapo:rnało się z ocena zdrowotności społeczeńs twa i kierunkami rozwoju ochfon:v zdrowia, a także z programem zintegrowanej
opieki społecznej w latach 1986-1990.
W opinii Biur11 Politycznego obecny stan zdrowotnosci nie jest w pełni zadowalający.
Resort
zdrowia oraz inne jednostki administracji centralnej i terenowej muszą podjąć zdecvdowane działania w zapobieganiu i likwidacji i.agro7.eń zdrowotnych np. zatrnć pokarmowych, infekcji
w
oddziałach noworodkowych, grużlic .r oraz sprav:ne!?'o tunkcjonnwania pomocy doraźnej. Kontrolt
wymaga sposób realizacji ustaw i rozporządzeń
dotyczących ochron~· zdrowia i opiek! społeczn"'j.
Biuro Polityczne podkreśliło, że służb~· med~·
czne pracując często w •rudnych warunkach, sumiermie wywiązują się ze swoich obowiazkó-:v w
służbie $połecze ństwa. Przypadki naruszani:i. et:-ki zawodowej, niewłaściwego stosunku do pac jF:n·
t6~v, niepi:zestrzega nie przf:'pisów sa1Jitarnych priwrnny b:vc ostro zwalczane - n ie moga jednak
podważać autor~·tetu i zaufania do ogólu kadr
medvcznych.

Programy jedynie
•

W okresie planu 3-letniego (1983-85)
wzrost
produkcji procentował st opniową poprawą poziomu życia większości obywateli. Spożycie niektórych artykułów wróciło do poziomu sprzed załamania kr.vzysowego. Jednakże, mimo ogólnej poprawy zaopatrzenia, niższa jest konsumpcja mii:·
sa, która w latach siedemdziesiąt ych była w zna·
cznej części opart11 na wysokim imporc'e pasz.
Przez trt:v minione lata wzrastało - systematycznie, mimo utrzymujących się trudności na rvn·
ku - wyposażenie gospodarstw domowych w ar-

Zwrócono uwagę.
Żt! koli>ktywy pracownicze,
które najlepiej znają sytuację materialną ewolch
współtowarzyszy pracv powinny zadbać,
aby
zw!ększnne w t>·m ·roku kwot:v zakładowych tunduszy socjalnego i mieszkaniowego były, przede
wszystkim, l<:;erowane dla rodzin
pracowników,
znajduja,-,ych s'ę w najtrudniejsz.vc1i warunkach
bytowych.

Do podniesionych w dyskusji 1praw ustosunkowała si~ S!'kretarz KŁ PZPR - M. Wawrzyńska. Wysoko oceniłit on1.
działslno•ć polit~'czną i gospodarczl\ organiucji partyjnej „Polanilu". Podkreśliła, ie w walce :z:e zjawiskami patologii tpołecznej I w ur:teczywistnlanlu zasari 1prawirdliwości spoleeznej nie 11chwalv i pr:r.episy •e. najwainlejsze.
Wiele zrobić
mo~a tutaj sami lud1ie cr.łonkowle partii swą post.aw11
t codzienn11 praca.
00
Na konferencji w~·brano tnech d le!'!!l.t6w na konf!'r!!ncj"
rl;:ielnicowa.
'P:, Ł.
!I' . . . . .

1986-l~O .

tykuły przemysłowe.

W dyskusji podkreślano, ie ambitne zadania zawarte w pro-

jekcie programu partii moi.liwe będą do zrealizowania wówczas, gdy pracę tę podejmą wszyscy - nie tylko członkowie
partii (mówili o tym Strmisław F'ranlak I Maksymilian Sala·
ciński). Do zrobienia jest sporo w sterze gospodarczej, ale także jeśli chodzi o uri:eczywistnianie zasad sprawiedliwości spolecznej, likwidację zjawisk patologii społecznej, właściwy sto•unek do pracy i jej ocenę. Członkowie partii służyć muszą
tut11.j własnym przykładem. Bo przykłady - nie słowa - zyskują. do tej trudnej pracy sprzymierzeńców I''\ ładysław J\faka.r nk).
Wrócono do sprawy ci:uwania partii nad właściwą
politykll kac\rową (Wie~l„wa Wnocka, Kaiimien Michalak).
Mówionn też o potrzebie E'duk11cji ekonnmicznej w przedsi~
biorstwi~. któa pozw~la lepif.j rozumieć i rozv:i11zywać problemy fabryki (Ann!L Kęeerska).

ich poprawy w latach

W m!ar4 istniejących możliwości poprawiane są
warunki pracy 1łuiby z:drowia, uzupełniane jest
wyposażenie w 1przęt. Doceniając wagę obowiąz
ków „białeito personelu" czynione są starania, aby
uposażenia w tym zawodzie były wspołrnierne do
obciążeń i odpowiedzialności.
Biuro Polityczne rozpatrzyło - z udziałem przedstawiciell Polskiego Czerwonego Krz yża i PolsKiego Komitetu Pomocy Społecznej - „Program zint egrowanej opieki społecznej na lata W86-l!l90"'.
owacowany przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki
Społecznej. W omawianiu warunków życia ludności, ksi.taltowaniu się dochodów i spożycia, zdrowotności społeczeństws, kierunków rozwoju nchrony zdrowia oraz opieki społecznej aktywnie t)rczestniczyli przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
:i:
Alfredem
Miodowiczem.
Biuro Polityczne rozpatrzyło kierunkl przeciwdziałania ;r;jswiskom patolQg ii społecznej oraz przestrzegania norm moralnych w stosunkach międ;:y
ludzkich.
Przezwycięianle wszelkiego zła moralnego i plag
społecznych w
naturalny sposob łą czy ludz;
o
róznych światopogladach. Zawiera się w t.\Tl . '1nsa ożywienia dialogu porozuaienia i współdz;ala·
ni a obywateli w spr a w ach nad rzędnycn c:la K. dju.
We współnym działaniu powinny wystąpić organa państwowe i organizacje społeczne, ludzie
czynu dobrej woli i społecznej wrażliwości. Ich
aktywność w tej sferze jest krajowi szczególnie
potrzebna.

1

Porn:eb odbędzie się dni" 2&
marca br. (pl11tek) o godz, U IM
cmentanu Iw, Rocha - Radogoszu, pny u1. Zgierskiej, o
czym pow!adam!aJ11 pogr11teni w
żałoblt:

CóRH.I, ZIĘCIO\'l'IJ,;, WNUli:O·
oraa NAJBLIŻSZA RO·

WIE

DZINA

Z Jłębokllll atnutklem nw!adll•
mtamy, te w dniu ie marcll 1~8G
roku zmarł, pu:ety" szy 11 t 39,
nan naJukochnńszy Syn l Bra.t

IWONA ANNA

MARKl·EWilCZ
LAT H.
Wyrazl-' serdecznego wsplilczu·
eta Rodzicom, Butu 1 pozo~t11łej
Rodzinie składają:
DYREKC,TA oraz K.OI.EZ>\.NKI
z CĘNTRAJ, n;.
GO OSRODKA BADAWCZOROZWOJOWt:GO PRZJ;'\{Y51.U
I KOLEDZY

DZIEWIARSJUE(,U
i\IED".

Uroc~ystoścl
pogrzebowe odbę·
dó\ alę dnia 27 marca br, na cm•n·
tarzu katolickim przy ul, Ogro·
do" ej o god~. 12.

W dniu 26 marca 19&6 r. zmarl
po dlug1ej chorobie, w wieku 72
lat
$,

$.

ł

P,

MACłE"J

ZASADZIŃSKI
Pogrzeli odb41dzle 1lę dnia IS
marca br. (Pl11tek) o godz. n na
cmentarzu katolickim na Dolach.
NA.JBLI:t!!ZA RODZINA

„TRfCO·

t

P.

HENRYK
SZYMAŃSKI
RENCISTA
Uroczystości

poa;rzehowe od!Jedl\

!I' dnia 28 marca br. o go1l7..
12.30 w rlomu pogrzcbowyn1 na

cmentarzu rzym.-kat,
StCZ'!C!tl.sklej.

przy

ul.

JtODZINA
DZIENNIK ŁÓDZKI nr 7S (11980)

3

!1100 m .-one- m'RZl!:DAM siM!e Xo!umny 222
dam lub zamienię
na
nmoch6d,
w i 11 t r6wk~
%0812 "
„Karolinek" 1Unlk SPRZEDAM llrl'16ce RFN
33-83-22
C-G60 przy,toeowan'\" do
Żuka Nysy
spr7eZOSSl I
SPRZEDAM ek11.prffy m._
dam, tel. 43-06..0.1.
talowe nl„t'oui-ziel<lZe od
837~ •
1~65 cm
Sicie-pański
SPRZEDAM dz.iałkę buZg!en<ka 107 (siklep)
dowlaną, m:brojooi.ą ok.
1000 m w Żakowicach
20849 "
bard7.o
blisko
stacj ! SPRZEDAM - we~alkę,
fotele,
1t6ł ,
lodówkę
PKP. Oferty 20929 Biu,,Ig11o"1
ma.gmeto!o.n
ro Ogłoneń, Sienkiewi„Fine.z.is" M-69-62
cza 3/5.
DZIAŁKĘ nie zabudowa2QIM9 '
ną (7800 m)
Ozorków, . SPRZd!IDAM piec a.kitmulacyJl!ly 86-79-70
tr-asa E-16 - sprudam.
O!eoriy 20951 B'lu~o 02087'0 "
walizkową
głosi:eń,
Sde.nklewloza SPRZEDAM
ma..-;1z;yn11 do szycla.
3/5
s.:i~12~15
SPRZEDAM dom drł"IV·
200H ł
n ial!JV (cztery JXmllesaczen ia).
1 ha złem!. NOWĄ pral rl;e „Swdatow:t", tel ewiz.or
.TaiUChrust y Stare 5-0 gmJ.na
l'US" 23 cale sprzil-d.am.
Rokicil!Jy
kolo KoluZe.nitowa li
szek.
·
20873/8638
'
20761 c
SPRZEDAM
RT.t"UJnLki
SPRZEDAM d71ał~I bużeHwne, ma.s.zy1n1t dziedowla·n e - Gałkówek
wiarski\ „5" Rewol11.1cj!
Mały. W!enbotwa. 7, o1905 'l!JJ'D,
i<lądać
w każdą nie20093 (
d ziele.
2<17'19 ,;
SPRZF.DAM dwde ob«'ąceki złote. lańcusuk
z
krzyżykiem 57-4-6-.17

DZIAŁKll;

FABRYKA APARATURY ELEKTROMEDYCZNEJ
„FA ME D-1"
w Łodzi, ul. Szparagowa 2

ZATRUDNI
pracowników w niżej podanych zawodach!

inż. mechaników i elektro11i-·

T konstruktorów -

ków,
V kontrolerów jakości - inż. elektroników
'f kierownika sekcji księgowości materiało~ej,
V kierownika sekcji rachuby,
"f księgową,
T kontrolera rewidenta wewnętrznego,
V referenta ds. sprzedaży z wykształceniem wyiszym lub średnim ekonomicznym i praktyka,
T tokarzy,
V !rezerów w narzędziowni i w produkcji
V slusarzy r.emontowych i w produkcji,
T operatorow wtryskarek,
T praserów,
T portierów-rewidentów.

~
-

F

Fabryka nie zatrudnia kandydató\v po porz:ucenlu pracy
I zwolnieniu dyscyplinarnym.
\\'arun.ki pracy i płacy do omówienia w dziale
snr:iw
9racowmczych w godz. od 7 do Hi, tel. 52-72-41 w. 5~ ·.
1769-k
6

•a

FI

DOMEK
s-or-ze<lam.
Kryzys()wa 37 (od Por.zecz.kowf.'j),
Oi;lądać
n1ed:1.lela 12-14.
9737 !!;
SPRZEDAM lub zamlenit:
dz i ałkę nR Retki.ni
in1ne nropozycje 48-10-87
(po 16)
2-0844 l

FU

Pl JJ

FIF FFFF

ml!•

-

KIOSK
„Warzywa
Owoce" - zdecydowanie kupię. Oferty 20941
R!uro Ogłoszeń,
Sienkiewic7Ai 3/5.
KUPIĘ ,,Newadę" Zgierz
Żytnia 19
20760 I(

STEBN0WKĘ

z

w ŁODZI,

NAPRAWCZE SPRZĘTU
MEDYCZNEGO
ul. REWOLUCJI 1905 r. 8

ZĄTRUDNIĄ

8499 I!.

inżynierów elektroników,
techników elektroników,
na stanowiskach specjalistów i samodzielnych

e

pracownik6w.·
Wymagana dostateczna znajomość języka an~ielskiego lub niemieckiego oraz posladanie
prawo jazdy.
Bliższych informacji udziela stanowisko ds. pra:owniczych zakładu, tel. 33-76-11, 33-19-01
New. 9. Zakład• nie przyjmuje osób po porzuceniu pracy.
1580-k

„„„•.••
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WOJEWODZKA KOLUMNA TRANSPORTU SANfTARSEGO w ŁODZI
OGŁASZA

PF.ZET ARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nw. samochodów:
1. l'iat, nr rej. LDB-763 H, rok prod. 1982, nr silnika 814348, nr podwozia
1005186, zużycie 75 proc„ cena wywoławcza 183.000 zł.
Z. F.iat. nr rej LDB-945 D, rok prod 1982, nr silnika TOS-9249, nr pętłwo
'Zt.a 1005187. imiycie 77 uroc., cena wywoławcza 168.000 zł.
3. Fiat. nr rej LDB-930 G, rok prod l982, nr silnika 783067, nr podwozia
11l03730, zużydP 1)8 proc„ cena wywoławcza 234.000 zł.
4. .lek7. 080 nr rej LDK-185 B, rok prod. 1983, nr ·silnika 139753, nr podwo1,ia. 3łfl97. znż.v<'i<' 80 proc., cena wywoławcza 306.000 zł.
5. fiat 126p, nr rej LDA-726 Z, rok prod 1978, nr silnika 762977/1, nr
podwnzia 7366047, t.U:i:ycie 76 proc., cena wywoławcza 150.000 zł.
6. Fiat 126p, nr rej LDA-724 Z, rok prod 1978, nr silnika 7867457, nr
podwozia 7385910. zużycie 76 proc., cena WyWolawcza 150.000 zł.
7 . Fiat 126p nr rej LDA-722 Z, rok prod. 1978, nr silnika 7619803, nr
podwo7.ia 7385012. zużycie 76 proc. cena wywoławcza JM.OOO zł.
8. Fiat. nr re.i lDK-159 B. rok prod 1981, nr silnika 720723, nr podwozia
1000844 , 7.Uh' cif' 65 proc., cena w~· woławcza 256.000 zł.
9 Fiat, nr re.i LUA-764 S. rok prod 1982, nr silnika 843998, nr podwozia
1RO!Hl71, 111i:vrir 70 oroc, cena wywolaw<'za 219.000 zł.
11) Fiat. nr rf'.j I DG 79!1 B, rok prod 1982, nr silnika 154772, nr podwozia
lOO-lSl.'i. zu7n·i„ ll.'i proc„ <'ena wywolawrza 256 0110 zł.
1 J Fiat 121lp, nr rr,i · I.DA i27 Z, rok prod 1978, nr silnika LD-!5-00033,
nr pod"·M.ia 7:łfi7:! Ił 1.użycie 65 proc., cena wywohtwcia 170.000 zł.
12. \Yol~a. nr rr.i LD:\-425 Z. roll: prod. 197!1, nr ~ilnika 330589, nr pt>d1rnzia 5l!!l3 t!l, zu:i.~·ri<~ 75 proc., cena wywoławcza 330.000 zł.

r. na te-

Zainteresnwani winni wpłacić wadium w dniu oględzin do kasy przedw wy sokośri 10 proc. ceny wywoławczej.

s i ębiorstwa

niedojścia

do skutku przetargu pierwszego, drugi prz:etarg

odbędzie ~ię w dniu 24 kv.iietnia br. o godz. 11 na terenie Wojewódzkiej

Kolumn ,· Transportu Sanitarnego w Łodzi, ul. Warecka 2.
Z;.1-.;tr1!!en się prawo odwolania przetargu lub wycofania niektórych nam or llncló w hez podanh prz~·c z.r n .v oraz zmianę cen wywoławcz y ch.
Za W Y st ę puj:ice wad ·. ukry te w pojazdach zakład nie ponosi odpG~·1e0 ra1 nie uzupełnia braków.
68.5-k

dz1a ! no ś ci

WOJE\\ODZKl SZPITAL ZESPOLONY Im. M. KOPERNIKA
w LODZI, ul. PABIANICKA 52
OGŁASZA

sprzl'da?: ,,-ó„ka widłowego akumulatorowego, typ W\V · 601. >'(lk prod.

1!172 stopirń rnż:vcla 70 proc„ !'cna wywoławcza 70 OOO zł.

P r z birf! nd hr:"ltif' się dni>i 9 kwietnia 198Cl r. o godz. 11 w
sz;1 itala
s a ~ <i l li)() A
~znit;i l a ,

84-74-90.
3483 g

PIF,C Ca.mino ny
sprzedam.
32...f0-79.

używa-

Tel.

s2-10 ....1~.

~.

OVERLOCK
przemysłowy
trz.vmltlłowy
1prz.edam. Ogrodowa 8
m. !~.
07~2

t

TV Grund!;g-«ilor sprzedam. Tel. 5i-Sfl-34
po
Hl.
&4159 -"
oogłosową
„SOCHOR'' - snrzedam.
Bneziny tel. 21-62 PO
15.
M61 I
OKA.Z.TAI - Je-że.li chces~
dobrze apnedać manyn~
do waty cukrowej
z lokalizacją odpisz. Oferty 8466 Biuro Ogło
szeń, Piotrkowska 96.
KAMERĘ

MEBLOSCIANKĘ
dz ieżowe,,

mło-

drewnianą

-

sprzedam. 57-19-91.
843() g

OBRAZ Wojciecha Kossaka
- sprzedam. Tel.
51'-79-69.
8431 •
1,.5 M palmę ..Kentia" sprzedam. Tel. 86-22-159
MALĄ

M1!2

«.

~10

t

obrabiark'l
do
drewna.
•t>t'Ze<1am.

Tel.

1.5-&2~.

OVERLOCK ,,Slin.ge-r" profes.l onal - •p.rzedam.
32-63-67.

s:m •

SKÓRY ow°" wy-pnw!one białe gpn:edam.
Tel. 84-18-29.
9421 I!
MASZYNKĘ

do kiełbas
si:mie<lam.
Tel.

51l-413Ął.

8402 g

wi!eżę

zamienię

„Pilot"

na
vldeo. Tei. 74-35-40.
841le'
POMP~
elektromagmetyczną. plywaltow• setkę S'J)rzedam,
teI.
55-74-69 po 17.
~i

BLACHĘ

oc:rnkowan, fali.stil 140 m kw. sprz.edam, tel. M-33-29.
8469 t:
KIOSK warrzywa - owoce ! aaturatOT i loka!IZ11cja
spr71"dam,
:M-17-43 po 18.
8471 I!
MASZYNĘ „Singer", „Amator"
•'P?"Zedam.
51-70-80.
20789 "
magiel
g;rze.l nlk!
115-9'.!-8'7,

r>rasowalnl~ I
Żf'l!wne.
Tel.

po 115.

siedzibie

Wó zek mo ż na ngląda ć codziennie (oprócz sobót) w godz. 10-14 w sekcji
o b slu2'1

8503 g

Pr,ASZCZ ak6nanv damski sprzt'dam. Tel.

SPRZEDAM

PRZETARG NfEOGRANTCZONY

n

MAG;.l'ETOFON
,.Dama
Pik" . amplitun~„ ,,'Tosca" - sp.rzedam.
Tel.
,16-28-07.

SPRZEDAM,

Przetarg odbędzie się dnia 10 kwietnia br. o godz. 11 na terenle Wojewódzkiej Ko lumny Transportu Sanitarnego w Łodzi, ul. Warecka 2.

W przy p<1rlku

nową

sprzedam,
8457 g
.1przedam.

.XUTRIE
11-14-39.

NATYCHMIAST:

W\'l11ienfone poj8Zdy można oglądać w dniu 10 kwietnia 1986
renie WKT.S w Lodzi, ul. \Varecka 2 w godz. 8-10.

nadstu•:ką.

,,l'vlieszko" tel. 00-05-52.

ZAKŁADY

e

przemysło-

DOM murowan... d~ roz- SPRZEDAM lub iamlewa _ kupię. Brzechwy
biórki
sprzedam.
nię gosoodarstwo rolne
9/83, oo godz. 18.
Tel. :1342-07 oo 16.
(5.!lO ha) przy
trasie
8488 g
~,;
E12 "' kierunku ŁowiTELEWIZOR kolorowy cza (35 km od Łodzi)
WARSZTAT samochO<!o,.Rubin C202"
sprzewv wraI i działką buna M-4 własl!lościowe w
dam. Tel. 86-14-69.
Lodzi. Ofe.rtv 20846 B'udowlaną 2.500 m w Kon8+74 I!.
stantynowie sprzero Oirłoszeń, Slenklf'TELEWIZOR
używany
dam
f,ó<Jź. Kusociń
wicza 3/5
tanio sprzedam. 78-22-72
skiego 90 m. 41.
JULIANÓW - S!'f7edam .• WTRYSKARKĘ hy~;~:.
p6l domu (dwa pokolicz.ną
300 I/..
formy,
DZIAt.KĘ
zagos))O<laroje). Oferty 20036 Biuro
młynek
- sprzedam.
wana z domkiem 400 m
Ogłoszeń.
S\Pnkiew:cz.a
tel. 15-82-43.
sprzedam. Tel. 55-33-88
8447 g
3/5.
8470 i:
KO.\IODE dwudnwlową

ul . Pat1ianicka 62 .

\Varu111<iem pnysfą1Jienia do przetargu jest wpł:1cenie do k~sy szpitala
.,..·2d1un1 w wvsok,·fri JO proc . cen y w ~· woła w czeJ, najpóźniej do godz. 10 30
w r!niu rirwtarE!u.
Szpital n ie hierze odpowiedzialności za wad ;· i nie uzupełnia brak6•v.
Zastrzega si~ prawo odstąpienia od przetargu bez p odania przyczyn"
<'82-k

2~1,;

SPRZEDAM ·warzywn!~k.
O!ertv 208?1! Biuro Ogłoszeń.
Sll".Ilk!ewlcza
3/5.
SPRZE!>AM P~'lenlcę Jarą I m i esrnnkę
zbożową.
55-27-08.
20!!59 ,;

SPRZEDAM !Pl ew lzor „Ame+"l"st". rad io „Sobbtka'' (Po 16) !\1..Ą.~-46
!0821 •

Prasowe Zakłady Graficzne w Łod z i,
ul. Armii Czerwonej 28
ZATRUDNIĄ

ZARAZ

+ technika elektronika, z praktyką
napraw i konserwacji

układów

w zakresie
a1Jtomotyki

przemysłowej.
Warunki pracy l płac y do omówienia w zakładzie 74-74-20 w. 250.
Zakład

te:.

nie przyjmuje pracowników po porzucl'nlu pracy.
20~ 7 - k

CIEPŁE,
słoneczne,
rozkładowe
tr zypokojowe

TELENAPRAWA 34 ~ e~ DO prosperuj11cego nkła•
Bednarek
du t wonyw sztucznych
mieszkanie z wyizodaml
Hl571 /Z
przy j mę 'lnp.Slnika
KI.
'E.SKOPY
reg„
ne- centrum m lasta, 140
z niewi elka gotówką.
ra<"lll 57-3'.~ - 00 L u bartom
zamienię
na
Tel. 33-49-02 itodz. 17wlcz
mniejsze. Oferty 0423
18.
8407 I
19..'ł50 1Z
Biuro Ogło~zeń Piotrotwarty sklep
A:N'TYKOROZY.NE
za- NOWO
kowska 96.
„Galanter ia., Odzież, Obezpieczan ie na gor ą <"o.
ZAMIENIĘ
pięciopokojo
buw ie" w Toma.szowle
na.dkola.
Szost .
Powe M-6 (bloki) na dwa
Mazow ieckim.
ul. Jekładowa ł8, tel. 84-38-08
nrleszkanla - jednoporozolimska 14/111 poszu&466 /Z
kojowe ! trzypokojowe
kuje dostawc6w.
ANTENY Wolnfa.k, tel.
(bloki). !17-66-72.
20834 I
84-09-09.
20798 g
7149 g POSZUKUJE; dostawcó•
POSZUKUJĘ lokalu
na
n uLkonfekcji lekkiej i dzie·
zakład stolarski, około ELEKTROSER WIS
nyn I urządzeń, 55-37-43,
w iarstwa. Szczecin, Mic2093l'I (
1OO m. Oferty 20810
Sak
o-wski.
kiewicza 155, tel. 75-953
ZAMIENIĘ
płyty
wJ6Biuro Ogłoszeń, Sien8434 I!
sklep 2414.
20862 I
rowe, laml.now&Jne na
klewkza 3/5.
glaz.ury,
mrykle lub pafda:ie!"7o- ZA'.'vITENIĘ
kawalerkę UKLADANIE
TFOFILÓW - wolna saNiewiadomski
36-10
-lł:i.
we.
Franclszk•
9/11
(Doły) na dwa lub trzy
la weselna na dzień 211 ·
209.54 g
(Stolarnia).
pokoje w blokach lub
-27
kwietnia.
Tel.
MALOWANIE,
tapet.owa20946 f
w starym budownic55-79-13.
21209 I
nie.
Koiwelsk!.
Tel.
SPRZEDAM
piec g.airot ·
1
wy c.o. (ZSRR). 87-09-38
wie. Te . 57-04-31.
Matrymonialne
grzecmościowy
52-817-45 BIURO
• 20939 g
20865 g
84(}1 g
„Ewa".
Gdańsk li,
SPRZEDAM: radio „Zo- :VIŁODA pracująca poszu- ŻALUZJE przedwsł0tnecz
skrytka 237 - kontakdiak"; mag'Iletoton •M
kuje mieszkania. O!erne, 52-.37-49. Kleweta.
ty krajowe, z11granlcznt
2404S"; telewdzor
„LItv 20845 Biuro Ogłoszeń
20807 g
1895 I
bra". 57-85-15.
Sienkiewicza 3/5.
DYWANY,
wykładziny.
20927 "
LOKALU na pracownię
tapicerkę
- czyścimy
COMMODORE plus 4 krawiecką
poszukuję.
metodą
plorąco-ssąeą.
sprzedam. 32-57-36.
Dzielnica G6rna 43-92-44.
86-53-67, Beanarska..
20748 i;
20932 g
19004 g
SPRZEDAM
rocw.ego POSIADAM lokal nadają- MYCIE okleon - prywa.tn~e
!nstytucj<l!!ll WH(b!ałego) kot a perskiego
cy się na cichli. produk18-15-89
kows1<:1 94-26--51
cję. Przystąpie do sp6łHelłl\'- Al20919 f
kl. Oferty 20930 Biuro
2~g KAMI~SKA
leksandrow1ka 10/lł 1111•
nycl.e
DOBERMANA (sukę) roOgłoszeń
Sienkiewicza EKSPRESOWE
bila prawo jazdy,
.spocLnf. Franclnkań$ka
dowodow ą
s-prz.e<iam
3/5.
88. Rótyckl.
1449 I
że.tigowskiego 1f1
(Po
---------17)
MM I RYBAK Wlealaw Gałków
KOŻUCHY,
20942 i;
odz.I~ &kóMały, Mdzka I qubłl
rzana
JAMNICZKI czame, pOdczyw.czenie.
prawo jazdy.
1441 r
farbowanie,
palane. 5'1-42-76.
Gdańska 6.
SZALA Jerzy, Leopolda
Gajgl!'l'.
20944 I!
Staffa 8/10 ssublł pra•
18457 I.
wo jazdy.
8lMll r
fU'bujemy,
DZIEWIARZA na maszy. KOŻUCHY
czyki:my w t:roc!nach. ZGUBIONO 11.m.ll br\•
ny D3V A, D2RU - zaKrótk.ie terminy. Al.
zowy portfel 1 dokutrudnif;.
Tel. 57~7-.'35
M!.ck!ewlc:za 41.
LerWie{!zorem
mentami, Zliers, Wu!.•
czyński.
· lewsk!ej 9.
IMS I
8413 I!
„WOŁG Ę Gaz-24'', przeł26!}3 I.
bieg 14.000 km sprze- CHAŁUPNICTWO przyj- MONTAŻ
IZBA Skarbowa Łódt lJoo
boauorll,
pawmę
(m()że być p~oste
dam, Ł ask, tel. 56-36 po
nieważn!a le1.
llh.ttboJ.ac?y. sz.at wnękowych
szycie).
Oferty
8458
16.
Wl\ 663/84
Liliana
Szymczak,
t•l.
86-43-84.
Bi'Uro
Ogłoszeń,'
Picv.r8439 g
Wilusz.
8418 r
godz. 1-0-19.
k()WSka 96.
CTAGNTK „Zetor :Major
z1ubll
8299,; JANUSZ Chylak
POSZUKUJĘ
akwi?:ytora
Sll" w dobrym atanie
WYRÓB, 1prudai zszydyplom mistrzowski ł
odzieży. Tel. 13-42-83.
wraz z pługami dwuwek
biurowych.
Milewleg. mlstrzowsk' w:rda•
g
1k!bow y m! - sprzedam, MATEMATYKA, 20795
„ki, Chmuma 14 •
ne przez Izbę RzemleangielWo żniak, wieś Paprot5373 g
łln!czą Łódt.
ski. Tel. 86-19-22. PoHOł I
nia 45 p-ta Brzeziny,
A W ARIE d..chowe, kry- MAREK
lak.
Maj1111er
Ł6dł,
woj. 1klernlew!ckle k.
cie, 1marow-.n!e - po:W79e I
Wie! M llgubtł prawo
Łodzi.
alMiam materiał. 3:3--08-152
MATEMATYKA, fizyka
jazdy.
l40I r
Ba.rtok.
chemia. 36-08-77 Mali:
83'1'9 '
SZYBĘ tyln" do
Volk1nowska,
001e 1 PRZYBŁĄKAŁ li~ (~
wa1ena „Polo" aprze.sowy) spaltltl p!H
nadkuahenne z
6a'27 I! OKAPY
dam, tel. 84-15-54.
do odebrania W6lc~ailwyciągiem
Nlepytalski,
PRZYJMĘ
chałupnic.two,
1ka 117/31.
tel. 78-89-119.
20908 I
7476 g
oprócz
8384 '
uycla.
T~l.
POSIADAM „Żuka" MYCIE okien,
55-77-18.
aprząta- SKRADZIONO prawo jaz•
oczekuję propozycji. Onle wnętrz. Instytucjom
20802 t:
dy Wojdera Andrzej,
ferty 8411 Biuro Ogło SZW ACZK.A
rachunki,
Jachowicz.
podejmie
Sokoł6w 62a.
20911 I
szeń Piotrkowska 96.
36-~5-40.
J.'>'l'.&.Cll prywatnie.
20268 g
Tel.
34-37-99.
TYLNY most. skrzynię
MYCIE okien - instytu- SŁAWOMIR Olazak, Gor•
kiego 41 :i:a1ub!ł prawo
bieg6w „Stara" - kucjom rachunki. Szarpak
20355 g
jazdy.
20921 r
CHAŁUPNICTWO przyjpię. Stryk6w, tel. 285.
52-12-8~.
20381 g
mę. Ote:rty 20910 Biuro WYCISZANIE,
20861 g
zabezpie- LEWECKI Ryszard Podgórna 27/20 zagubił pra•
Ogl.szeń.
Sienkiewicza
NOWĄ. przycie~ N-126
czanie drzwi, uszczel3/5
wo jazdy.
20949 I
sprzedam !11-66-31.
nianie,
zamki, drzwi
1
BLACHARZA
u~hoharmonii n1we.
Tel HOFMAN
Magdalena
20909 '
dowego
ucznia
!
pra„SIMCA Aronde" - czę74-~5-63 H 'iduk.
Tarnowa, woj. sierads•
COW'llika do pr:r.yuczen!a
kl 1przedam 43-41-73.
19455 ,
kie zagubiła prawo jat·
zawodu
p-rzyJmę
MoTELENAPRAWA 33-93-43
%0823 '
dy.
%0934 I
sltt:l.ma S
PRZEDPLATF;
„12/Jp"
Stelter.
6643 g PAWEŁ Boryniec,
Nor20913 I!
(1986) odstl\ph1 16-U-~
wida 7 zagubił prawo
PRZYJMĘ
chałupnictwo
(po 16).
jazdy.
20981 1
(m:yc!e
Wy>kl.uezone)
20827 I
ZAGUBIONO
łwiadecL.rmontowa 12/57 WiSPRZEDAM
przyczepę
two legalizacji nr 5517
dzew W11ch6d.
bagażową
(400), nowy
Grad Lesław Lniana 18
20918 g
blok silnika „Wartburg
20740 g
ZATRUDNIĘ
853" i inne części dziewia:rza
na maszyn11 saneczko- POSZUKUJĘ dostawców SETER irlandzki przybł'
ł:l-64-80 po 16.
odzieży dzleci~cej, Tarnwą &ł-90-28
20822 g
20924 •
kał 1ifł, 51-18-98.
ka 6/54.
8444 g
SPRZEDAM Syrenę (1978) PRZYJMĘ pracę chałuo9558 1
nl.czą
(µrócz
szyda)
oras silnik, części. Ul.
Krakuaa 31/!I
2~ Il
Laskowa 16.
20928 • CZELADNIK.A cuki«niSPRZEDAM
„Trabanta
czego przyjmę. WuunPZU n INSPEKTORAr Ul'RZEJMIE
t 601" tel. 48- 02-43.
kł dobre. 5'7-94-24.
INFORMUJE,
9571 c
20890 •
OPONY 175 x U, 185x14 BLACHARZA
samochote
osoby
zainteresowane
sprawami
dowego i rencistę za- kupię. Tel. 78-511-73.
ubezpieczeń komunikacyjnych,
trudnię.
F!namsowa
105.
Q184 '
mogą zgłaszać się w dniu 29 marca br.
20025 lt.
(wolna sobota) w gorlz. 7.30 -14
SZWACZKA
poa~ukuje
w.acy w sektorze p.ryw punkcie obsługi przy al. Kościusz
watnym. 87-M-OO.
ki 57, pok. 4.
21.18-k
20947 •
PANTOFLE,
bambofne,
undałkl
- pos!&dam
POSREDNICTWO kupna
zbyt (konyst.na współ
prace) 51~.
1przedat1 nieruchomości, lokaU. Knlazle20037 •
Koledze
PRZY~
111.yc!.e. Oferty
wicza 38 (Julianów) 20754
BLuro
Ogłoszeń,
Sl-215-91,
Rutkowakl
Sienkieiwicza 3/3
KRZYSZTOFOWI GILSKIEMU
12-17.
(overlock,
15S7 I SZWACZKA
praktyka) 'D!'lJ'lm!e chawyrazy uezerego w•pólczucla z powodu §mierci
M-ł, 411 m aamienię na
ł;uipinicW<J.
Trębacka
wlękue bloki. 34-41-08.
OJCA
98/1.
•kła da Jl\:
114116 '
20'7e'T Il
POKÓJ, ·kuchnię, 42 m,
MWDA J>Ulal& z.decydoDYREKCJA ornz KOLEŻANKJ
wygody częściowe
KOLE·
wanie
pode,jmie pracę
DZY z BPK \V ŁODZI
zamienię
na podobne.
J11rywatn!e,
52-99-53
Otarty 8465 Biuro Ogło
... - ' ~- __..„
9349 g
szei\ Piotrkowska 96.
FIRMA
prywatna
zatruSerdeczne
wyrazy wspólczu r la adiunktowi
M-3 rozkładowe - na l
dni mlodll osobę
do
pokoje lub 3 pokoje,
pracy przy p.akowaniu
najchętniej
parter. OZDZISŁAWOWI DROBMEROWI
wyrobów i spedycji. Ofer ty 8468 Biuro Ogło
ferty 8386 Biuro Ogło
1 powodu zgonu
szeń Piotrkowaka 96.
szeń, Pioł.t"kowska ~.
KWATERUNKOWE 4 po03CA
koje 140 m centrum,
składa:
nadające 1!41 na gabinet
REKTOR AR'ADE JUII MUZYCZNE.J w ŁO·
lekarski - zamienię na
DZJ w DIIE, · 1u CAŁEJ SPOLECZN'OSCJ
M-3 I M-2. Tel. 32-94-74.
AKADEMICKIEJ
8472 g
WLASNOSCIOWE
M-4
trzypokojowe 50 m, IV AMORTYZATORY, pomŁączymy się w żalu l bólu z naszym Kol~gą
py wody, hamulce napiętro, telefon, oś. Koprawa
Auto-Service
pernika - zamienię na
dr WITOLDEM MAJCHERSKIM
Strzelczyka
~
Bypodobne, większy met5troń
211753 g
raż. Oferty 8516 Biuro
z
P•n•
odu ~m i erel Matki
UKŁADY
wydechowe.
Ogłoszeń
Piotrkowska
nadkola Judyma 20 (od
96.
Traktorowej) inż. Mydr med. Urszuli Mojcherskiej
W Y NAJMĘ pokój panien•zkoi.vsk!.
6108 11
kom. Płatne z 1óry. A:-iTE'1 Y TV' - iru•a!aKOLEŻANKI I KOLEDZY z lNSTY'ITTU
Czackiego 2 - 41.
GIN, POL. A J w t.ODZI
cje. 33-22-95 Palouchow84a!I I
kt
. 20241 I{

-------
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Bałucka PSS
w służbie
mieszkańców
największej
dzielnicy Łodzi
Mieszkańców Halut
naj
większej dzielhicy naszego mia
sta - obsługuje na co dzien
;ł28 placówek PSS ..Społem", 1
których 262 to sklepy z arty
kulami żywnościowymi Ponad
to działa 6 ośrodków „Praktycznej Pani" i jeden „Praktycz·
ny Pan".
W ub. roku Powszechnej Spół
dzielni tej dzielnicy udało się
wykonać, a nawet przekroczyĆ'
wszystkie zamierzenia. Duża ro·
lę w zwiększeniu obrotów pla
c.ówek detalicznych odegrały do·
datkowe zakupy różnych towa ·
rów, których
ogólna wartośi'
wyniosła 1,1 miliarda zł.
Na
kiermaszach sprzedano towary
za 27 mln zł

Ważną rolę odgrywają ośrodk•

„Praktyczna'
Pani"
oraz 1
„Praktyczny Pan", gdzie stak
ąynnych
jest
40 zakładów
św_iadczących różne usługi. W r
1985 udało się uruchomić
do

datkowe punkty kuśnierski.e, na
prawy rtv, repasacji pończoch
W dwóch kolejnych
sklepach
wprowadzono sprzedaż paczel<
mięsnych z dostawą do domu
a w dwóch dalszych sprzeda:.>
drpbiu z rożna.
Warto dodali, że bałucki od
dział PSS patronuje · Qajw1ęk
neJ liczbie łódzkich spółdzielni
uezniow1kich, które w konkur
sle „Pracujemy dla siebie, szko
ły i środowiska"
znajdują. sie
w ścisłej czołówce.
Na
oddziałowym
walnym
zgoromadzeniu przedstawicieli członków PSS dzielnicy bałuc
klej, które odbędzie się ł kwie
tnla podsumuje się wyniki eko
nomiczne, organizacyjne i spo
łeezn!I, a
ta.kżf!
ukierunkuj(>
d:i:iałania tego największego od
działu,

obsługującego

także

miasto

Aleksandrów.
Do zro
bięnia pozostało jeszcze sporo
Choćby dalsze
uatrakcyjnieni.oferty handlowej oraz wzboiia
cenie propozycji usługowych w
ośrodkach „Praktycznej
Pani''
Wciąż o usprawnienie prosi sie
dostawa mleka do domów Wie·
le zadań będzie można jeszcze
wykonać

współprac:v

dzięki

ściślejszei

między samorządem

mieszkańców a komitetami człon ·
kows.k.imi, których na dziś dzia·
ła 331. A mają
one przecie?
przede wszystkim współdziała/>
w jak na.ilepszym funkcjonowaniu całej bałuckiej sieC'i społemowskiej.

(kas)

Zadania ruchu przed li Kongresem
Ludzie J)ytają najczęściej o
lepsze gatunki mięsa i wędlin informuje
kierowniczka
sklepu
mięsnego
przy ul. Wojska Pol·
skiego 112, Ludmiła Bernard. Ale nie wszystkie gatunki cieszą
się powodzeniem. Mało kto kupuje kabanosy czy ,i:iyśliwską, klien
ci mają ochotę na wędzonki, schab
i wołowinę bez kości. . Szynki jest
w bród, nieco mniej polędwicy i
baleronu, mało schabu i wołowiny
bez kości . Prawdziwy przedświą
teczny ruch zaczął się na dobre
dopiero od wtorku.
- Szynki na pewno nie zabra knie, mamy je.i sporo w C'hłodni
i zapowiedziano dalsze dostawy ocenia Ryszard Baum, kierownik
sklepu przy ul. Zgierskiej 87 Zgo ·
dnie z zapowiedzią połowę dostaw
wędzonek stanowi szynka, a po jednej czwartej baleron i polędwi
ca.

D Najłatwiej o szynkę D Schab i wołowina
bez kości-rarytasem D Sporo mięsa bez kartek
dostawy tych gatunków mięsa nie,
są tak duże,
jak oczekiwaliby
tego klienci. Sporo dostałam dziś
białej kiełbasy, bo aż 150 Kg, na
pewno nie zabraknie tei ~zynki.

.

Leki

do·1.a-r1_y
. . . __j ii-fClo

•
Zie

łodzi

a

Za 800 tys. marek lekarstw przywieźli do Lodzi
przedstawiciele
rady młodzieżowej
zachodnionie·
mieckiego miasta Manheim . •Jest to
dar przeznaczony dla akademickiej
służby zdrowia
Zachodnioniemieckie medykamenty to głównie ~rod
ki opatrunkowe, strzykawki i igły
jednorazowego użytku. leki nasercowe i krążeniowe, płyny infuzyjne, środki przeciwbólowe, antybiotyki.
13-osobowa delegacja z RFN przybyła do Polski aa zaproszenie Rady Naczelnej i Rady
Okręirowej
ZSP w Lodzi Goście zwiedzili muzeum w Radogoszczu . gdzie złoży

Pracownicy S.l użby
Bezpieczeń
stwa WUSW zatrzymali 28-letniego
Kazimierza L.. dozorcę jednego l
łódz.kich domów W jego mieszkaniu znaleziono znaczne ilpści nieleg,alnych w:vgaw~ictw, a tak~e J:>O:
wielacz produkcJI nmerykansk1eJ
i m.aterialy sł11żące do P.OWięlania
- m. in matryce z . gotowymi
tekstami Zarekwirowano też c;ały
Piakład jednego z bG-Zdebitowych
pism. których kolportowaniem tr1:1dnił się zatrzymany. Na podstawie1
decyzji prokuratora [{aziroierz L.
zostal tvmczasowo aresztowany.
·

Wprowadzenie
do dyskusji na
wczorajszym plenarnym posiedzeniu Rady Łódzkiej PRON stanowił materiał przygotowany
przez
komisję

programowo-organizacyjną

i ~!!-prezentowany .przez Knys~tofa
~ozyckiego: M~teriał ten, naw1ą~u
l!\C. do wmoskow z samooceny, Ja
kieJ. dokonano .w. ruch1;1 na prze··
ł~mie roku, mo_w ił o Jego .zada
mach w okresie .popri;edzaiącym
Il K~ngres. I?yskusJą •. ktora su: na·
stęp~e wywiązała, ·kierował przewodm_czą~y RŁ PRON
- Jerzy
Jablk1ew1cz.
Spośród wielu spraw poruszanych
w czasie posiedzenia,
wymieńmy
kilka najważniejszych .
Zwracano
m . in. uwagę na konieczność sku
tecznlejszego docierania przez ruch
do środowisk które z różnych powadów wykazują do tej pory zni
korne zainteresowanle poczynania·

nacje

•
e1m

przez

Z akt prokuratury
,„

Oo Sądu Wojl'wódzkiegu
Ło
dzi wpłynęł y dwa akty oskar ż e
nia , dot y czące zabojstw W µ1er""
szym, oskarżon y m jest 56-letni o~
nie! G . Zarzut:
pozbawił
życia
b . żonę . Małżeństwo - zawarte w
1956 r. od początku nie by lo
udane. Mąż nadużywał alk0h9lu .
wszczynał
awantury , bil ż,,nę Z
jej inicjatywy rozwiedli s i ę dwa
W sobotę 29 marca t986 r . us:u11i lata temu, niestety
miP.szkali
dla ludności w zakresie obrotu o- nadal razem Mieszkały też z niszczędnościowego
(wpłaty oraz
WY·
Awantury nic ustały
płaty. z książeczek <Jhii::rnwych ; ra- mi dzieci .
Pijacką
agresję
ojciec l{ierowaJ
chunków
e~zczęd11oiclowo-rozllc7e
nlnwycb do 20.000 zł) oraz sprzeda. wobec syna. W zeszłym roku udeży znaków opłaty skarbowej ; paszrzył go kilkakrotnie nożem w pleportowej, świadczyć będzie I Powumorzono na
szechna Kasa Oszczędności w Lod~i. cy. Postępowanie
al
Kqściuszk1 15.
w godzinach od mocy amnestii
10 do 13.
6 wrteśnia ub. r. dzieci wyszly
z domu pozostawiając matkę śpi11cą po nocnej zmianie. w innym
.
.
ł
. .
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Komunikat PKO

ł'oto: A. WACH
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DYCH",

Taka' była „prośba" dwóch pijanych mężczyzn, skierowana do 15-letniego chłopca, którego zaczepili n11 ul. Moniuszki. Wyszli właśnie
z „Jontka", bo zabrakło im na następną flaszkę. Chłopak pieniędzy
nie miał, dostał więc za karę wycisk. Z pomocą pospieszyło mu
dwóch przechodniów (jeden z nich był milicjantem, ale w cywilu i po
służbie), którzy ujęli napastników i oddali ich w ręce milicji. Chuliganami okazali się 19-letni Dariusz M. l jego rówieśnik - Paweł S.
Obaj zostali tymczasowo aresztowani.
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Informacja PK!o
Ow Centralny
O" Pl>lnoroy
Pogotowie ,.,~p!ownlczP
PogutCJwie euerµ:etvcznP
t.ódz Pólnol

P~góo~~wf„0 ':~,~'.~.

36

913

36-55-55
32-6S·96
55-46 96

32-53-11

TEATRY
godz, l'i. 19.30 ltecltal
Edyty Geppert
NOWY - godz 19.15 .• Zmierzch"
WIELl{l -

SALA -

MAŁA
.,Bałkański

JARACZA -

godz. 19.30

szpieg"

gOdz.

18.30

„Ferdy-

durke"

SCENA - godz. 18.30 „z
glist"
7.15 - godz J9.15 .,Pchla w uchu"
MAŁA
życia

MUZYCZNY - g(ldZ. 18.30 „Wesoła wdówka"
PINOKfO - godz. 17.30 „Krakowlacy t Górale"
MUZEA
HlSTORH
RUCHU
REWOLUGdańska
13)
CYJNEGO (Ul
godz. 11-17

=

:
:

„

Patrolujący miasto milicjanci natknęli się przy ul. Włókienniczej •

GRAFICZNE (pl. Wolności lł)
godz. 10-17
BIOLOGII EWOLUCYJNEJ
UL
(park Sienkiewicza) godz. 10-18

HISTORII MIASTA ŁODZI
Ogrodowa 15) godz 11-lS
Wt.0KIENN1CTWA

(ul.

(Piotrkowska

282) godz. 9-17
na „malucha" z wybitą szybą. W samochodzie siedział pijany męż : SZTUKI rwtecl<owsklego 36)
godz. 12-19
czyzna, a w stacyjce wozu tkwił śrubokręt. Jak nietrudno si ę do- ""
: POLSKIEJ WOJSKOWE.J SLUż_
myślić, mężczyzna nie był właśctcielem pojazdu.
: · BY ZDROWIA (Zellgowsk lego T)
- Co pan tu robi?
.
;::_
gocb:,. 10-13
- Popiłem sobie, źle się poczuiem i chciałem posie1faieć - odparł
l\<UASTA ZGIERZA ( Dąbrowskie·
z: zadziwiającą bystrością umysłu włamywacz.
:
go 21) g:octz. 10-15
MIASTA PABIANIC (Dl. Obroil Odszukany przez milicję właściciel samochodu oświadczył, że zo:
ców
Sta).ingradu 1) godz. 10-15
stawił wóz w całkiem innym miejscu, a mianowicie przy ul. Jaracza. Twie.rdzi ponadto, ż.e z „malucha" zginął magnetofon i cztery :•
•
•
kasety, których jednak włamywacz nie miał przy sobie. Jak było :
czy nni! w @:odz. 9-15.30
naprawdę wyjaśni śledztwo. Sprawca włamania 24-letni (ecy- : ZOO
kasa do godz. 1430)
:
dywista - Mirosław D. osadzony został w areszcie.

=

(ab)

(ab)

; . l.:

:
:

MUZA
Hills"

33-34-31.
3
33 3
• 4-2
36 - 53.59 992

33.95-85
Pogotowie dtw•~"";• łO 41
Bl-M
14
TELEFON ZAU~- ANIA
33 . 37 _37
MLODZIEZOWY TELEl'ON
ZAUFANIA - n 50-66 czynny w
god~ 13 -18
TELEFON ZAUFANIA dla kobie!
z ciążą problemową - 57-40-33
w godz. 12-22

~'

godz . 10-22 ,.Saint Jacki" USA
od lat 18

llALRA - .. Klaszlor Shaolm" - ~
Hon!!kOn&-Chiny od lat 15 l(o<Iz :
16, 18
Mt.ODA GWARDIA
_ .. Indiana ;
Jones" USA 00 lat 15 godz :;
10 17. 19.30;
.. Pocl~ó7.e Pana Kleksa" cz. r
„wyslannicy :
Bajdocji" pol. bo. godz. 12.15. _
14.30
:_

15-19

(Ul.
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orgaJ1 1.>n 1, 1ne1

Do ostatecznej
roz~rywk1
stan eł o 20 na jlepszycl1
spo·
sród około 3 tys uczestn.ików W'pi>ł.
zawodnictwa w wojewórlztw\P łódz
kim.
W tegorocznej edycji
oli mtiiddy,
przebiega jace1 pod haskn· „ 'Hlod lJP.ź
- postęp - pokó.i" wśród •.J<'tesl.
ników z wykszl„łcenlem
<>P•irnm
najlepszy okara! sie Le,Ltk
uet·
mer, który wvprledził
K,z!·sztofa
.Jurka (Z ze,polu Szkół E:konnmJCZ•
nych nr i w Lodzi\ l Marka Ran.
huta l~fPK)
W gronir •b"•lv.Ho1ów
szkól wvższvcil n•lwvżs7e
oceny
jury
UlV>k~ł
Roman
.JarnP<'kl
(.. Ema. P:lester'') rtrnll:i<> m:ejS<-P lala! Andrze.l Oomat'lsk; •Z PR
·m
f
MarchlewFkiego)
I rzP<"IP
Sła.
womlr Plotka 1Pabiafll<"klf' z.,klady
Tkanin TPchmcznych)
Rywalt7•c1e
prred
Lespolowa wve:rał Widzew .'
Pabianicami
Poziom tee:orocznej rywalizacji bvl
- zdaniem jurv
wyższv
niż Yi
roku ublei:Jvm
Laureaci
będa
reprezentow"ć
wojewórlztwo
łf>clzkie w finałach Oi(ólnopolsk1cti m)
ZSMP
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:
:
~~m~~~~cJ~~u s:~a w~l~~~c.do d~~~ zastał matkę uduszoną.
Wyniki _
dochodzenia pozwoliły na posta- :!
wienie oskarżenia byłemu mężowi , :
który - jak wynika z uzasadnienia - w czasie popełnienia zbro- :
gdyby kierowane
przez
niego dniczego c;zynu znajdował slę w E
przedsiębiorstwo
mogło
wykony· upojeniu alkoholowym.
wać tzw.
remonty zapobiegawcze
„
Ale nie może, bo nie ma la co.
;:
Skutek jest taki, że nawierzchnie
Podobny dramat - na tir alko- ::
niektórych ulic nie nadają się już halowym zdarzył się 27 paź- ...
- z racji zniszczenia - do re- dziernika w Pabianicach. W tym
montów bieżących. Konieczne są wypadku oskarżoną jest 50-letnia ...
remonty kapitalne, na które nie kobieta - Wiesława J., która bęma pieniędzy. l kolo się zamyka
dą.c w stanie nietrzeżwym w trak- :
Jak tak dalej pójdzie, to za lat cie sprzeczki pozbawiła życia mękilka czy kilkanaście po Łodzi wl ża zadając mu cios ttoż.em w kla- :
ogóle nie da się jeździć. A kwo- tkę piersiową. Zdaniem jednego ze "'
ta, której posiadanie mogłoby nas świadków powodem awantury byprzed tym uchronić, rośnie z roku , ło niewłaściwe prowadzenie się :
na rok.„
kobiety.
:

~

ub. tygodn iu o<lbyly sie elimiwo.1. XI Olimpiady Wiedzy

SpołecLno-PoJlt~1 c1ne}

li kwialy pod pomnikiem, spotkali
się także z przedstawicielami wł ad1
łódzkich uczelni.
a także odbyli
rozmowy z łódzkimi
dziala4!zami
studenckimi W programie iest jeszcze zwiedzanie Warszawy, Kra·
kowa i Ośw ięcimia
(Z. Ch.)

I

mi PRON. Mówiono o problemach
ochrony zdrowia i środowiska oraz
o zjawiskach patologii społecznej .
Sugerowano,
by w sztandarowej
akcji PRON - a więc w dzialaniach na rzecz pomocy szkole przejść od inicjatyw o charakf.erze
materialnym do szer·oko ro:zlumianych
poczynań
edukacyjnych
Stwierdzono, iż jednym z najważ
niejszych obecnie zadań rurhu jest
czuwanie nad realizacja wnl0'3ków
z kampanii wyborczej do Sejmu.
Postulowano. by PRON cze4C'fej i
skuteczniej inicjowSJł C'Zynv społe-
czne. Zastanawiano sif! tei nad zakresem l formami wsoółpracv mię
dzy ogniwami PRON. a or!?anami
przedstawicielskimi I innymi instytucjami społPcznyml .
W trakcie onsiPdzenia, do skladu '
Konwentu
RŁ,
PRON powołany
został przewodniczący
Zł
ZSWP
- Krzysztof
.Tag!ełlo.
a znana
działaczkę
młodzietow11 Annę
Zajaczkowską
postanowionn >:a rekomendować
do Rady K rA inwej
PRON.
(brz)

W

zac

Do.zorca-kolporter
•
w areszcie

wiada. O tym, co jest w sklepach
decyduje przecież struktura dostaw, w której, niestety. nie dominuje ani schab, ani wołowina
bez kości.
w tej chwili trudno powiedzieć
doki ad nie, ilu łodzian zrobi jeszcze
mięsne zakupy jutro i w sobotę . Na
wszelki wypadek kierownicy sklepów powinni aa ten ostatni dzień
zgromadzić takie zapasy, by każdy z
czekających na ostatnią ~hwilę
mógł dokonać zakupów. Do lakiC'h
właśnie przygotowań zobowiązali
szefów
placówek
handlowych
przedstawiciele kierownictwa łódzkiego handlu.
K. li.

Duzy ruch po ·_obyd wu . stronach
La?y był Vl.'.czoraJ w _stoiskach z
m1ęs~m. hall
targowe)
prz:}' pl.
Barllck1ego. Na . 16 sta~ow1sk11:ch
rębacz~ oferowali wołowmę l w.ieprzo.wmę ~ez karte1:t. Było. mozna
kupi~ m. 11'.1· schab 1 w_olow~nę bez
ko~c1, cz111 te_ ~atunki
mięsa, , o
ktore na3trudmei w sklepach lanstwowych. Schab _ kosztow;a~ 7a0 . zł
za kg, wolowmę bez k?sci cenwn? po. 700 zł. ~rzy takich . ~enach
me dziwnego, 1z nawet tuz przed
· Dziś do tego sklepu przywiezio- świętami kolejki nie było.
no tylko 30 kg białej K:ielbasy,
chociaż na najbliższe dni przewiKrótki rajd pO' mięsnych skledziano większe dostawy tego wiel- pach wskazuje,
iż
nie powinno
kanocnego przysmaku.
być kłopotu z wykupieniem przy- Mogłabyro sprzedać dużo wię działowych 40 dag wędzonek, jak
cej schabu i wołowiny bez koś również ze zrealizowaniem pozod mówi kierowniczka sklepu stałej części kartki mięsnej Co
pr-z:y ul. Zachodniej 2, Janina oczywiście nie oznacza„ że kazdy
Dzięcielska-Przybysz.
Ale na- będzie mógł kupić ten
gatunek
wet w okresie przedświątecznyni °"ięsa. który mu najbardziej odpo

ez

Na tyle właśnie dyrektor . Wojewódzkiego
Przed~iębiorstwa Dróg
i Mostów - Andrzej Doliński o.ce
nia wartość „drogowego majątku"
w woj. łódzkim . A miasta nie star
na utrzymanie tego majątku, który z roku na rok niszczeje. coraz
bąrdziej.
Finansowe
potrzeby
związane z remontami
bieżącymi
dróg zaspokajane są zaledwie w
50 procentach; jeszcze gorzej W'f ·
g·ląda spr a wa
remontów ka pi tal
nych - tutaj pieniędzy starcza na
wykonanie 30-40 proc. robót. Z
tej skromnej puli trzeba leszcze
wykładać gotówkę na dregowe inwestycje, np
.przebudowę
ciągu
ul. ul. Armii Czerwonej i Rokici11skiej; inaczej nawet najskromniejszy rozwój układu drogowego miasta nie byłby możliwy.
Teraz WPDiM zajęte jest łata ·
niem „zimowych" dziur w jezdniach, co ma potrwać do połowy
maja. Dyr. Doliński twierdzi, że
tych dziur byłoby znacznie mniej,

ŁódzkieJ PRON

Posiedzenie plenarne Rady

PALMIARNIA czy nna
w go<lz.
l0-18 (oprócz po iuedz!a lków)
KINA
BAL TYK - .,Karatecy z Kanio- ,
nu Żółtej Rzek i" chiński
ocl
lat 15 godz. 10, 12.15. 14.30, 17,
19.30
IWANOWO - .. Karatecy z Ka.
nlonu żółtej Rzeki" chiósk1 od
lat l:i godz. 15.30. !7 .30 19 30
PRZEOWl09NIE - „Czule słów
ka" USA od lat 15 godz. 9.30,
12, 14.30. 17, 19.30
POLESIE - .. Podróże Pana Kleksa" cz II - .. Wyspa Wynalazców"
poi. b.o, l(Odz 15. 17;
„Butch
Cassidy · i Sundance
Kid'' USA od lat !~ godz 19
WOLNOSC .Miłość
szmaragd
l krokodyl" USA od lat
15
godz. 10, 12.15. 14 30 17, 19.30
WISŁA

- .. Eskimosce 1est r.1m.
no" wę!i(. od lat 18 godz. 9.30,
12, 14_30, 17, 19.30
ZACHĘTA
„Nleoczektwana
zmiana miejsc" USA od lat 15
godz 10. 12.10. ·14.30 . 17, 19.30
SWIATOWIT-HOTELOWE - ,.Mo_
kry szmal" poi. od lat 18 godz.
18
STUDIO - ,.Jes.tem przeciw" poi. od lat 15 godz. 1)-15, 19
STYLOWY -

.. Miłość. szmaragd

1 krokodyl" USA

od lat 15 -

godz . . 15.30, 17.30, 19.30

MAŁE
dzłeń"

STUDYJNE
węg.

,. Ten

18
godz. 16: Wie lcy artyści
kina
europejskiego - Claude Cha.
brol
- ,.SDrzedawca k ao eluszy" f'r. od lat 18 godz. 18

DK.M:
Tarzana,
17, 19.30

.. Grcystoke:

w ładc y

małp"

OKA
.. Oiabelskte
poi. od lat 15 godz
13.30 15, 18 30
GDYNIA -

lat

od

legenrla
godz.

•zczęścle"

8,30.

11.

Klno non stop

od

Gliniarz
fl
rl
USA od lat
e~;,,;"
18 l5
l& . 15,
POKOJ - .,Kochanica ~'rnncuza"
an.g. od lat 15, godz. 16.30, 19
MAJA - .. Baśń o Ja•nym SO·
kole" radz 11~, 0
gorlz. 16· 151;
· USA od 1at •
„Superman
godz. IS
ROMA
- .,Ucieczka z Nowel!o
.Torku" USA od lat 18 e;oclz.
10. 17, 19.30: .. Superman Il!" USA od lat 12 godz 12 , l4 30
. Dżonv I Armka"
STOKI węg
b.o godz 16. .Hallo taxi'" fug od lat 18 god1 18
SWIT
S7.al eń,..fwa
pennv
Ewy 0

fs

poi

b .o

gLdZ

„Gorzki romans"
15 godz 19
TATRY

poi

radz

t5

i7 .

od lat

„ l<arate oo onl~ku",

-

od lat 18 e:orl?. 15 30 , 17 30

19.30

ENERGETYK - ..Fanny I Alek.
sancler" szwedz, od lat 15 godr
9.30
REKORD - „Och Karol!". P"I
od lat 15 i;:odz 16 15 18.15
APTEKI
M1ckiewlcza 20. Ntctarniana ló
Dabrowsklego
89
Lutomiersk•
145 Olimpijska 7 ~ Pic>trknwska
67

Pabtanlce - Armil Czerwon~ .1
Konstantynów
s~rlnwa
10
Glownn - f,owwka 33
Alek•anc!rów
Kn~ch1szkl
•
Zl!ter1 - Siknrskl~go 16.
Da·
browsklego 16
Ozorków - Armil Czerwonej J'I

7

DYŻURY

Chlruro:ia

<;'plf•I

Radlińskiego

Neurochiruria1s

rzeczewska 35)

13-2
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Okulistyka - Szpital Im Bar. ;:
lick•e.-ri rKoPciń•kiego 22)
:
Chirurgia dziecięca - Instytut :
Ped i~tr li <Snorna 36/;''lO•
Lar.yne:oloi:ia
rlziecięce In- :
stvtut Pediatrii (Sporna 36.150)
::
Chirur~la
~zcr.ękowo.two1-,o wa
.,;
- Szpital im Berli ,•kie~n CKoo· ::
cif!sklei!O 22)
:
. L•rv ngnJn11\o
"'''"'·"'
1m ~
B?rlickiel?o cKopcif1skiego 22)
•
Toksvkolo<:ia - ln,1>·1111
Me- :
d'""vnv Prarv (TPre•" 81
:
Wenerolo~ia
Pr?.vrn"rtnla :;
Dermatoln~iczna CZakatna 44\
:

.
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