••
Jutro
obraduje
I•

Wydanie
I'

Dziś, o godz,
f.ię dwud.niowe

H. ro:tl)OC%Y!i&
po.s!edun!e Selmu. Srodowe obrnd:v będa się
koncentrować w<ilo:ó-1 problemów
umaC'll.iaDJ!ia zdrow!a mo.ralnei?o
społeereństwa
oraz Z1L1>0bieianl1 zjawiskom patolotii SDOłe
~znej i !eh zwalcft.n!a. Spraw:v
t~ sa ostatnio szel'()ko omawiane w kraju . óebata .ej.mowa.
.l ak wvnika z !>Ol'zadku dz!enneio, szczeitólni• µwzdędnl c~e rea11aae1! ust. w w
:t:rm

po!lł-Ow.

W drugim d.n!u nosiedze11,ia
- w czwartek - odbędzie się
riierwsze
czytanie rzadowego
Drolektu m;ta:w„ nowellzujacej
kodeks i:>racY: . Ta
nowelia.cia
wiai.e
sie z nowa konce?1c111
lkład6w zblorow'V'ch orac:v. Do
tłosu w tym · punkeioe za<p!JanYcb b:vlo v.--e wtorek t5 ooslów
Końcowa
cz.ęśł'
oosiedzenia
orzeznaczcma iest na interi:>elacje i zapytal'lia ooselskie.
(PAP)

Depesza

.W. Jaruzelskiego
do E. Honeckera
I !ekret.ar.% KC PZPR przewO<i
Rad:v Państwa PRL W
Jaruzelski wvstosowal do E. H<>neckera depes:ze 2ratulacviną
w
związku i
ponownym
wvborem
sekretarui. i:eneralneg:o NSPJ ns
stanowisko prl!:ewodniczące~o Radv Państwa NRD, W depeszy czytamy m.in.:
Pra'!!ne wyrazić przekonanie. te
bratni<> stosunki mięrlzv naszym·
oartiami.
oań~twami
i narodam
nicz;ący

ht;-da się
bil!Ć
dla
łeczeńs.tw
r>ostępu
~wiecie.

nad::il

r.ęzwiiać

i

r.io~łe

d<'lhra obu M<:zvcb ~po
umac-niania ~l'lrjallzmll
p()koju w Europie I na

•

•

Prezes Radv Ministrów Zbie:niew
Messner wvctosował depesze l!radn Will' Stooha z oka·
t:il oon,., n '!<> ~vhnru !!t'I na !lta ·
l'10't\'iRko orzpwnnnlM:aceito
Rady
'.Vrini~trńw
Niem!eckiel Repub1i'k'
Demokratycznej.
(PAP)
tul~cv !na

.

I

CENA
zł

8

DZIEDIK
liODZKI

Sejm PRL

ukresie.
De-bate sejmowa otwocz:r w:vrt;i.pienie przedstaw i cieli komisji
administradi. S'Pl"ł.W wewnl!-trznych
ł wvmiaru
sprawiedliwości! orn i-zadu.
Do. d.v11km1li
za.nlsa)o s·i ~ kilku.n astu

I
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Polski w -MFW

Posiedzenie Biura

Zieo najlepszym
,
piłkarzem na sw1ec:1e

..

Socrates:

Jedu~ 1 pierwi;zoplanowych po• Co odróżnia piłk41 europejsk'
stae1 'piłkarskiego „Mundialu" jest od . południowoamerykańskiej?
be1 wf\tpienia dr Socrates Brasilei- Piłka nożna. jest zjawj4kiem.
ro Sampaio de Souza Vierira. de kulturowym. Kultura e11ropejska
Oliveira.
. jest zupełnie inna niż południowo• Wśród bookmache1·ów Brazylia am erykańska. W odróżnieniu od
uchodzi ·7.a kandydata numer l do Europejczyków jesteśmy bardi:iel
zdobycia tytułu mistt·za świata. Czy spontaniczni, ba,rd.ziej żywiołowi .
podziela pan to z.danie?
To wszystko znajduję odzwiercie- Nie zgadzam się z takim po- rUenie w stylu nasz.ej gry.
stawieniem sp.raw;' .Test kilka rówPodczas występów we Fllł
norzędnYch zespołów
które są w rcneji kibice nie widzieli ,jednak
stanie zająć pierwsze miejsce. W w nailskiej grze tych cech, o któdzisieiszych czasach
oiłka
nożna n•cb mówił pan przed chwili\„.
spełnia ważną rolę w życiu spo- Życie we Włoszech jest inne
łecznym, politycznym i gospodar-· niż u nas, bardzie.i usystematyzoczyip . Dl ateg o też nie iestem so- wane. Potrzebowałbym wielu lat,

-*

Politycznego KC Pl PR
17 bm . Biuro Polityczne KC
PLPH, po raz koleiny. oceniło slan
wykonania zada1i wynikających JciJwałv XVl olenarnego posiedzenia KC. 0 oświęconego problemom klasy robotn icze].
Rozpatruma została informa:'ia o stopniu popraw y bezpieczeństwa
i higieny p ra cy
w
lZ ezerwea br. Polska stała się ponownie członkiem Międzynaro
wyniku działań oodjętych
o<l
dowego Funduszu Walutowego. Co oznacza to w praktyce dla naczasu IX Z jazd u PZPR
szetl{o kraju? Z tym pytaniem do przebywa,jąeego w Sianach
Oceniono przebieg wojewódzZ:lednoczonycb ministra finansów STANISŁAW A NTECKc\RZA 'l<Wl'Ók icr.
konferencii przedzjazdocił 1!4 aowojonkl korespondent _ PAP„Ludwik Arendt.
1.\rv-ch
Biuro Politvczne zapoznało się
o okresie izolacji na are- itJ.n.Yll/ wielkim bankiem amery~ orc:t'b,egiem ' rezultetami bu\rn.óskim Cbemica) Bank omówionie międzynarodowej.
nie
iaul?<>lniskiei naradv Dorad
na zóstala z prt.ewodnic wc·.·111 rai:
nasze\ winy . rozpoczy·
K0rnitetu Po\1t vcz.ncgo
dy nadzorcze.i
Walterem Shiple- I •i' ~<eeo
namv stopniowo oroces nor_ 'at\stw - stron Układu Warmalizacji
finansoW>ei z naszym i vem.
·~ ws\.;iego.
wierzycielami, w tym 'l bankami
Zapoznslo sic t~kże z in!orJak
powiedziałem
wcześn!ej.
amer;rkańsklmi
Mówiąc inaczej ·nacj;i o oficialne.i wizycit> 'V
wchodzimy do
.miedzynarodowe · członkostwo Polski w Międz)'nar<>
q.,s?.ylll kraju orezydenta Rep,1społeczno~ci finansowei". I iest to dowvm Funduszu Walutowym jest
bliki Zimbab·;ve Kanaana Soważne. W ślad za -przystąpieniem ważne z punktu widzenia ..finan<li ndo Ba.nąny.
do funduszu odbyliśmy ;ut oierw- soweiao wspierania naszych wewprogramów
rozw9josze ' ważne rozmowv. Polska dele- nętrznych
ocla spotkała sie np. z orezesem
(Dalszy· ci«!! na str. 3)
Banku Swiatowei?<> A. W . Clausenem. · M6wiliśmv o sprawach
~wia7anvch 1 planowanym na konl!'C' czerwca br.
prfystąpieniem
PoJ~ki do tel(o banku ł możliwo·
~ciach
iep:o udziału we wspoma·
l!aniu naszvch oroi:ram6w rozw<>'owvcl'! W tym celu nr1.ebvwa w
Polsce misia Swiatowei:o Banku
1'rzeba lednak pam;etać t.e pra·
ktvczna wso6łprac~ orzy realizacii konkrt>tnv~h p!'()gtam6w wyma !!a wielu przvi:oto'l•nu'1 i 8ZCZe·
~ńl<>WYCh :tnaliz

rozlNój gospodarcz~

Kw,stle

Mundial '86, Pueble. Piłkarze Argenfyn~· wygrali z Urugwajem
1:0 zdouvwają.c bramlHl ze strzału Pedro Past'Ulli i awans11w<>li do
ćwierćfinału.
N/z.: bramka Mar.a fl111)y, nie uznana przez sędzlei;o.
CAF -

AP

w stanie wyobrazić sytuacji. aby pezystosować się do tego styna przykład gospodarz turnie- lu życia. A n.i to
ie miałem
ju - . Meksyk . mógłby odpaść w
wcale ochoty. K'e mogę wyobraeliminacjach„.
zić sobie. że kto.~ mćigłh.Y .ograni• Z jakim celem przyjechał
pan c3,-ć m.Dja wolność.
/
do Meksyku?
- Po to. aby kibice mogli Po(Dal;1y cią e na str. 2)
równać nasza grę z innymi, a po·
:t1. tym kopanie piłki je~t moim
bie

że

zawcdem.

j

dotvC1;11c~

wu.jemnei
w&nółpracy w świetle sytuacji gospodarczei Polski naszego ud:r;iału
w funduszu i wobec bliskiei perspektvwv wstapienia do Swiatowego 811nku były
tematęm
naszej rozmow:v z prezesem Hanover Trust Company, Johnem ToNa Bałtyku odb~·ly się twlczenla ,,;ramowe załogi I pod?ddzla!6w orellem. Potwierdził on chęć nor- okrętow
!l'larynarki Wojennej.
Na krętów Marynarki WOJei_inej z Jemalizacll stosunków finansowych 7 r.d.lęciu: praktyczn<" ~7.knlenie pro- dnostką Obrony Wy brze za.
polskim Bankiem Handlowvm. Robocze rozmow'I' w tel sprawie bę
da kontvnuowane. W'półpraca z

li

I

W 169 d·nlu rolrn 11lmice w:i:eulo o godz. 4.14, ujdzie zał
o godz. Zl.

3,3 MLN DOLARÓ\V

W

KŁĘBOWISKU WJl;łT

Pewna autoniobllistka z Oklahomy zmuszona byla J141nad
dwie doby snf;dzló we wraku
samochoclu. 1dórv stoczył
•lę
w· 11nenalić i zo~ta ł otOMonv
11rze'll l:rotne węże.
Ws:r.elkle
oróhv
uwolnienia
"tle z nnres.ii •H-zn 45 -letnla Ca·
rolyn Su'!l Bowman okazały •lę
dat<emne.
Oopłero szc'Ze§liwvm
„bit>l!'lem okolic'lmof<r,; ?!nalazł .i2'
\V' !llamnchniJzie brat, z v.aw111ło
oołic .iant,
którv :i:nnieookojonv
orzedłużaja,ca
~ie ni1>obecno4cia
,iioi;trv, udał .;.,, woztom natrolow~' m

na

no~;:uldwania

za~j,

nfont>.i. W 1111laDc1> automi>hili~
tk:\ na ba. wiła ~i„ udaru stonr.ezne,ll'o
I
w ~tanlP znanzuetto
odwodnienia or1onizmu umieszczono fa w ~znłti;lu.

RYBY

ZA~Il.\ST

SWINEK

Częśó naukowców ameryka6·
łkich twierdzi ostatnio, te ryby
nada.la ~ie 'llnacznie lepfej. ile·

eksperymentów • nowvmi iekarshvami. nit stosowane do·
t:vchczas uowszeehnłe na Awle·
eiP. mvszv, S'JlCz11"V . kotv I "psy.
rrzy doświadczeniach z ryh•mi znacznie nonadto skraca się
r.ykl dośwladr.zP.fl • spa.1.h.ja ko·
s>;lv l'ksD11rvmentów.
Zwolennicv IHHvej mctodv podaj;i. ito próhv n~ wspomnh1v11h WV '~t'.i <;'l''lkatJh trwa.ja ml·
1imum Z lata i ko~:1:tufą, przy
rt>dnvm t>ksllcrvmencie. prawie
to9 tvs. dolarów Ndomiast ·ponvślniP.
11rzf!prowndr.one próby
na rvhach dałv wvnlkl 110 ro·
ku i kosztowałv liretJnio 111 tys.
dolarów.

TORT GIGANT
8 500 ia.i. 480 kii maki
500
kr:
cukru zuhto na 01?rom•1y

tort. kliirv miał ohwód 300 me•
trów . Tort midf bv~ 11rzezna·
ozony <ih .. iwvflle«kfo.i tlruh·nv Portni?alii 11"7.Pstniczace.f w
mPk~vkańskim Mitr.dialu.
Jak
widać, ice:o twńtr.l. studenci z
rortó. nler.o o;ie pospie.s'llVli. IS"a
oocif!szPnie oo'r.oslanie im iednak to. ie ich d•irło trafi
'I
11ewnoś11i~ u
ksiel?i rekordów
Guinnesa.

W łrodę (18 c:u•rwca) odbędą

T. Żiwkow ponownie

się

/

przewodniczącym

Raay Państwa lRB
We wto.rek rozpoczęła się
w
Sofii pierwsza sesja nowo wybranego
Zgromadzenit
Ludowego
LRB. na kt6rei 'l.!!!Odnie z konstytucją wyłoniono nowe władze pań·
stwowe.
Przewodniezącym
Rady
Państwa LRB został ponownie sekretarz ,eneralny KC BPK Todor

Żiwkow.

Przewodnlcuieym Rad.Y Ministrów
czlonek Biura Politvcznego
KC BPK Georgi Atanasow,
został

Htatnie m•cze 1/9 tinl!.łu
,,Mundialu".

meb:rkań&kle10

Obradująea w Genewie 3.3 sesja
rady zarządzającei oenzetowskiego
programu rozwoju (UNDP) rozpatrzyła proitram pomocy technicznej
dla Polski na lata 1987-1991, Rada pozytywnie zaopiniowała pro•
o<>nowane przez stronę P<>lską kierunki i sposób wvkorz:vstania dotacji UNDP dla naszego kraju w
wysokości 3,3 miliona dolarów.
Srodki te rostaną wyk<>rzystane
na realizację · przedsięwzięć pomoc.y techni.cznej w dziedzinie rol·nictwa t iosoodarki ivwnościowej
przemysłu i
postępu naukowo-tech ni C'lnego, ochrony I bezpieczeń
stwa
pracy oraz· !ndwidualnego
szkolenia polskich specjalist6w w
wielu dziedzinach
wa!:nych
dla

gospodarki ·narodowej. Cech!\ ch«rakterystyczną polskiego programu
krajowego jest takie 1ego orientacja na rotwóJ współpracy i wymianę doświadczeń w wymienio-j
nych dziedzinach
si•. 1 krajami .r~z-,
wijającymi

Dania Hiszpania (Queretaro.
sb.dion La Goregidora
itodz.
24).
______________....;

Jago
Dla mniej biegłych w łacinie: sic transit gloria nnmdl chwała

tego

świata.

Dziennik milcząco
sprawa wycofane11<'

przyznając,

Zgodnie z u.stawą konstytui::yjo !ederaeji czechosłowackiej.
prezydent Gustav Hunk ·mianował skład nowego rządu federalnego.
Powołaneg.o po wyborach
o<>wszeehnycb z ~24 maja, Premierem został ponownię Lubomir
Sztrougal, stojący na czele rządów
czechosłowackich od 1970 r.
Ministrem !'D.raw zagranicznych jest
nadal Bohuslav Chnioupek, ministrem obron:v narodowej gen
plk. Milan Vaclavik.
n!I

te
Polski •~enta amerykańsk •nn
ni" ulega
.wątpliwości. stawia ndanie:
jaki jest cel utrzvmv 1""n•• wywia•
dów. Po co rekrvtu 11• ~"'! wysoPrezes Rady Ministrów Zblgnlew
ko P<>&tawlonych a?.~ntów , ieśli po llessner wystosował depeszę graotI'%yman!u od nieb •r.f"t n•acji nie tulacyjną do Lubomira Sztrougala z okazji ponownego wyboru go
oodeJmuJe
się
i.arl„v e"h
akcji.
na stanow1sko
przewodniczącęiro
Dziennik daje do u · , „ •111enia, te rządu Czeehosłowacklej Republiki
po~tępowani• rządu USA ugodziło Socjalistycznej,
z

• •

1955 - Zm. A. Zehverowłes,
aktor, ret:v~er.
1980 - Zm. K. Kur·ałow•kł
matematyk; współzał&lyolel llł
,tytntu Matematycnnego PAN.
1882 - Ur.
G.
Dymiłrow
, dzlałaaz bułgankieg-o ruohu ro·
! '1otnic21ego.
1815 - Bitwa pod Waterloo
armii francuskiej Napoleona I
~ wojska.ml koalic.JI.

I

Argentyna - Urugwaj. Argentyńczycy wyg:ral! r.asluł.enie,
walorów piłki południowoameryj;al1skiej stosowa11 w swojej grze, podobnie jak Brazylijczycy, ataki bocznymi
stronami boiska. Jest to przede wszystkim zasługą tych :r;awodników, którzy występufą w Eurotiie, a szczególnie Diego
Maradony. On właśnie inicjował groźne kontrataki skrzydła
mi i dogrywał wspaniałe piłki dla Vald.ano i kolegów. I mim-0 i.e w nię,rwszych meczach Maradona 'Il.le wytr:zymywał rywalizacji k<indycyjnie, widać jednak, ie powoll „Tozkręca aię" .
Stał się już pierwszą ·gwiazdą „Mundialu".
W tym miejscu pozwolę sobie pnnomnld MS w Hiszpanii, g-dzie nie gr&jlłtl w europejskich klubach, prezentował wyłącznie futbol poludntowoamerykańskf,
Co 1 tego w6wozas
wyszło, widzleliłmy 1amł...
.
I wreszcie mea,
k'6ry "' niecierpliwo.ścią czekaliśmy.
Francja - Włochy. Przed ostatnim spotkaniem reprezentantów Italii z Koreą Płd. barhzo chciałem, teby było „śmie
szni• l skośnie" i życzyłem, by „squad.ra azzura" odpadła.
Niestety, Koreańczycy nie ll}leli w awoich sze·r egach takiego
piłkarza jak Michel Platini, który w dniu wczorajszym rozszyfrował bezbłędnie drui.ynę Włoch. Do tej por:v wszyscy
bali się słynnego „catenaecio". A tymczasem ..•
Włosi zreszta gra.li ofl. początku na rem!a, :r tiełnym ubezpieczeniem własnej bramki. Słyny Francu2 nie tylko wpoił swoim kolegom to, f:tt trzeba •takować od początku. ale
sam zaatakował i strzelil 1ola. Po tel bramce włoska. piłka
przestała praktycznie istnieć. , Dla.czego?
Zrobiłbym w tym
miejscu pewną analogitt do reprezentacji Pol~k!. Uważam, t.e
Enz.o Bearzot popełnił straszny błąd w -przygot<>waniach, gdy%
gdyż obo1;

rządu CSRS

1936 - Zm. l\ł, Go1.'kl płnn
radziecki.

I

WYJAŚNIENIA SPRAWY KUKLIŃSKlfGOL Sztrougal na czele

'VI' ctnilu rlzl5l'ł!,fszym Pl"Zel'l'lduje
dla Łodzi następującą pogodę:
%a.chmurzenie małe l umiarkowane,
nadal bardzo ciepło.
· Temp. maks. w dzle6 ok. 29
st. Wiatr slaby ł umiarkowan;v, wschodni I południowo
wschodni.
Ciśnienie o godz, l9 wynosi·
lo 994,0 hPa (7·15,6 mm).

Mówię to pełen· żalu:
·
SIC TRANSIT GLORIA MUNDI-alu.

OZlfNNIK POlONIJNY ŻĄDA
w tradycyjne zaubnle P.olaków do
Amerykanów.

Dług osła.w

WESTCHNIENIE POLSKIEGO
„MUNDIALISTY"

tak pr.zemija

Ujawnienie i>rze atronę pol*ą
faktu, te administracja amerykań
ska wiedział.a eo naimnle! na mies!~ wcześnlei o planach . wprowadzenla stanu wojennego w P.olsce I ni.e ostrugła swych „sojuszników" z „Solidarności". wywołało poruszenie w , środowisku Polonii
amerykań!lk!ej.
Polonijny
.•Nowy Dziennik" w komentarzu
pt. .,Czy strona amerykański wiedziała„. ?" doma.ga aię wr~cz wylaśn.leń od rqdu USA I apeluie do całej społeczności polo ni inej w Stanach Zledn-oczonych, by
takich wyjdnleń tąi:lał-.

Eli:bieta.. Marceli, Ma.rek,

An.glia - P11.ragwaj (Meksyk,
Stadion A%teca, rod:&. 20 czasu
P(}lskiego).

Wiellly twon<\ rzeczy
k\e. dob11zy - trwale.

wiel·

na

• •

{Dakończeni-e

F I

rut &tr. 2')

•••

.-

-

A ten

płaszczyk

pana pod pachami?

nie pije

owa
Narada
w KL PZPR
2:0

Włochy

Francjo

M1 trzowie Europy .- lepsi
(tł

l;fl PIAtlnl
Sfnpvn (57 mln.).

FRANC.JA:

mln.), :?:D -

Bah

Ayiu•hf',

Cabrini -

Vif'rchowo1l.

Bag

Barf'si (od 4.6 mln. dl Genna
rol, de Napoli, Conti Galdl'ri·
al lml 4G min. Valli), Altobelli.
Zółtf' kartki otrzymali: de Napoił. di Gennaro i Ayache.
Wło.si, aktualni mistrzowie świa
h oddali koronę w kompromitującrm stylu.
Na tle Francuzów
ni,

W MONTERREY. CIF.SZĄ
„KONIKl"

Komput{'r mQk~ykali ·:-:·ej t"1ew!:r..H zna jui: .odpo\\·iedi na pY\an <•:
ko bedz·.~ ntistrzenl iiv:ialc-1? O<lpo-\\'iP<l± b\'la jednoznaezna - Dania! Opinię ti: p~dzif:la ~?ora grupa ekspertów i wielu kibiców, hę
da vch pod wra;:eniPm zn•l·nm;fri
"rv· drużyn" tr nera Sep11ó\ J'iontk~, jego ~lektown>·ch zwycięstw
nad Urugwajem 6:1. RFN' 2:0„.
Histori Il mi ~trzostw świata \\'s\01rn .le jednak, że bardzo <'Z~<lo druży:i)·. któr€' w pierwszej
az:e s.piSYWały
~ii:
r~\Yelacyjnie..
potem
nieoczekiwanie doznawały • pn:·az<'~
chociażby rok l!l30. Br;iz •lia
po
triumfie 7:1 w meczu 7.'? Sz11:cci'1 i nie mniej imponującym Z\\"Vc:<~~tw'e nad H'szpanią 6:1.
ui~ 
E(!a. „ Uruirv:ajo\\•:.
kl6ry 10shl
~ensacvinym mistr.v•m świat'.\.
4
lata p{)?.niej
:;:tuprocentowvm faworytem bv1i "'ęgrzv ze s\V11 „7.lola jrdenastkR":
W Pliminf1~ja h
rm!(roml\i 8:3 druż~·n~ RFN, by
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Jednak

BASIŃSKĄ

s d.

r. 1)

na

t11'tlnl!I r.dobv1vanie bramek z kontrat;ik6w przy udilale 2--~3
za"·odników.
Drużvna ta nie mlala opracowant:!go żadnego wariantu na
wvoartek. !!dv or7.,-,,'iwq!rv s!rzel11 bramke i trzeba b dz:e podi~ć oewn~ rYzvko W meczu z Franc1a bvlo to ai: nadto widocznt'! Schematvzm i ie.~zcze raz schematyzm.„
Mistrzowie świata odpadli więc i uważam to :ta sukces tych
druźyn, które prezentuja !ufool bardziej uniwersaln~'. A 1est
w nim miejsce na zmianll pl3n6w t;o.ktvcznych w czas:<! gry.
\V..,elim!nowanie ,.~quadry
zzury" bylo wi&c moim marz"n1!'rn p~l'd spotkaniem z Kori-~ t'td. Spcln'ł" 1;~ tf'rar.. IA"n:„1 p fo~ l'll~ wcal~„.

LĄCK.A.

ku•tt>,ll\

Mł•

Urnrt."<to~r l J>nino:•howe <>dh•ill\
•iP. lV t1n iu 19 r7„rwc;o. hr. (riwar·
trk) o i:o ił z. 11 "" rnt nlU7.lJ w
Glown~.

ROOZIN'A

t

IRENA
ZGODZI Kl SKA
i!l!!!t>l•tnl t r~nlony proto'l\·nlk
handlu naństwo.,.•ego.
Wvrary 1l~hnkiPir:n w•nólr?.ucta
R'lclt:lnl& Znurle.I 1kh•d&Jl\:
J)YH'F:lH'J.\., KZ PZPR, RAJ)'\
PRACO'IVNrCZ'\, ZARZĄD ZW.
ZA 1vonowr.co nru KOLEZANKJ I l~OLEDZV 'Il PHU
„OTEX" w ŁODZI

kl!ldnwc<'

Stnill11m

•kl•~o. nlln„ct.nn~
s!uton~r:o Dzłal•C7.a
czrmr 1!~ w bólu

<>dbędrle

al~:

O!łl1. wła~c.le! eJ•
mo,
który pożyczył u~ze~tnl-

toroweru
rz~.cy

w

dniu t~.n~ .
Lotnte1"J.

wypanku jednog!Ad,
br . o godz. 21 na

..C wła~~lelel11
>17.;ickl, klory

w

ul.

p<• r•<v owc7uek

11c1estn'1czył

'"Y-

w

padk11 na ~kriytnw11nlu ul.
Promh\sklei(o z ul. W Wu11„w~kie1 w
dniu 15.06. br, o godz. 22.00.
M. C.

\\ Y"

nlhliolek'f·
Odrna1,„

camp1n;(o-"-''I k.i·
pi11. l 5-72-Ml,
lll744-ij-E
POS?.UKU,TF; )P!nlska' ll!01f'C sier·
p~eń) hl iskry Łodzi. 31- 11-Qlj

l8ii4·!!·E

lJ..\!,:\T!\1Yi'łCZYF'l r:>dnw0i:lo'"e -

12-.52-17
l871lH;-E
!OOO pust;ikó~· spr e.rlam. Pabianice Ru;::1'l .l ZP.
1137S2·g-E
SPRZEDA';\l n\ erln•·k p z lm•s!o·11y,
22 Lipca 14 m. 12.
lgi5i-1!-E
SZWACZKĘ (ren<';i<t kę, em„rvlke)
oriyjmę.

7.a-

Kultnrv, f
,; Rodzin1.

S. t

ą-

114 W dnlll l i
C7HWC&
br. o Jodz. H.30 na
critentanu prsy ul. Kurnakl,

naJdrobze>;«!

l~t~rh

193~--M pro~ze

36-42-l'll

LAT 32.
Odnedl o<1 n•~ nle~podzt•wanle
l~U

;-~tl'udn'ę
Cito
Piotrknw•k:t Z.'!fi.
pr;r,ą.z. 'E:
7.ATH UDN fF; h.1·0 ra uli ka (Rll-~0-0ili
S:7.N'AUC!f~RY ~r„dnie -

stawezy

•tę
dnia J9
lterwca br. (C~\artek) o 1rnrlz. 13
na Cl»Plltarzu Kurczaki. Prn•lll'Y
o nlukl:tdanlt kon6nlencJJ.

1~752-E!-·~

sprz,,.deri

A (IPM) nml~nli:

N~g-~
M

d:>·

/ij.13.~ą.

ki"!ro.,...ci:

994-..:-E

„StH

M" !P-53-91
991-g-E
O'i;('ZARKT n eml~kie. s~ozenie-h
nru dar słe spneda-n (1Mtsk1
!P.
PM-.2-E

r< PFiTT<l

le+ni„. fakl„t:r - StePC>"-, 2Z - Spvcha j
?~«1-:i-E
SPT:l7.EOAM .,MP"" ~" Z11rh11dn·!I.
3~ Prz"'ż:ckl (13-16).
ll"~si-E

r„ Zrnzpa-

ZONA z nZIEC'u
odbędzie

knnt~~t

o

137:!7-.E-E

F'ff!''1f:fł.!\F \

ZATRUDNH.:

P.

TADEUSZA
KUCHARSKIEGO
1n1a 12 czerwr"
ezona

61,

13758-i<-'!!:

18759·1!-E
0S0BJ'f
7
k\1\['1'(
'i\'Ymieni ~ła m
qztruk5 11• dzianin-; bi~tor<>w' w

CITRl"JĘ,

f.e1!:iatn'." !IUH!ll
Mi:!a I 'Iat1Hla

ropciń~ki!'i:l'I

73-28-53. pn 16.

I\YltF.KC.J \, KOLY.Z NKI
I KOT,\!D:l'.:Y

Po&rz~b

PoJrH'll

zgłoszrnle

~wladk6w

-C

fi~!~R~

g-t~ftnkiTl'I ta lPm uwla!funla·
~t•·.
l~ cze"'°c
19~~ r. zmuła
IU!Za l1.1!!11dbł"W~1'l... Knlebnk~

Z

wu~w

Bvlnm•klej lO,

SZWACZKĘ r.alrudn;"l. Dąbrow~ki~
~o 103 m. 17.

l•klr.I R1hliotekl ru-

bliC7.nP.1 1m. 1.. 'tV:t ry1io;;klPgo.

w„ll<'lP\\Je k.

.meksykańskim „::-.tundi&lu", n~
jeden!łstk@:, dwunutk@: -z:~wodnlk6':'.". l!rt
or6bowal !eh P"nad dwudz.le•tu. T dl~ mni" ~ktualnt mistrt".l·
"";~ świata nie zaim1li w Mek5~ku an1
lednez" gpołl<oni•
. ka~'lwe:;io" TT,tawilł ~i
ho.,,·łem na !(re def!'n~Y'l\'Ull. I '!'1.'<7n•

majae :r:ape-;;nion:v udz\al w

MAŁGORZATĘ

ŚMIAŁEK

Informacyjny punkt

„Tomek'' kome tuje
P stawił

STANISŁAWA
.....i..:„

1tuch11 Dm11:owegrt

Lod1I, 111. Wl~riy
!•I. ll-16·62 prost o

-.oG~OSZENIE

RO!JZJ>IA

4·~016

w~·d1ta ł

w

PR7..YCZF,PĘ

dn!a 1S

111. FtnJ, ....

••y

"'dziś ·· ••••

LAT 41.

'"'b•rl11• •l~
hr. " eod•. 12.~q

P1JJneb

3 Ma-

Nl~trz„twy
Bole~ław G. l'lt 4~.
\nrcilł iwaltown'1e n:i
1ezoin11>:
I
wpadł n;i l'rAWY bnk ,,Stara"
Pledo7n;il an tłuczonych C1'l'lłll.

wcżoraj zgłoszenie

P.

ANTONI
JAROSZEWSKI

ANDRZEJ
ZASTAWNY

.., C:nr\1. IR 4~. l"~bT„nlcka -

1•.

rok•1

~lGR

Rozegrano indvwidualne mistrzostwa Polski w szermierce do 2.2
lat. \V
pos-zczeg6\n vch
broniach
7.Wvricż,·J'
floret mei:c1vr.n - .T •
~wiirul. ki 17.ie<inn'.:'Zeni\ floret ko·
hiet - B T'orf'da (AZSl s1pada
1'. f{o1~r~ki Kole':irz.l szabla P. KRczm~rck (\Vl6kniarz).
•
(w-wl

We "'!orek na tamku Rambou,1IE't piirl Paryż.em odbyły ~ię rozmc".\'.'' pro;,) denta Francji Francoit
\Iit\<>rranda z kanclerzem
RFN
Helmutf'm Kohlarn. Omówfll
onl
niektóre
probl„my
wsi:l6łpracy
dwustronnej, w i\'m .,.. dzi„dzinie
v:e>j.•'rnwej, stan przn:otow~ń
tlo
kole jncgo •zezy tu F.WG o„~z obecnr
stan
stosunków
między
\\'schodem a Zachodem.
Mitterrand i Kohl wrnrnm: 0 11
. '.ę co do :riicjatywy 1'ohl11 zwołania
·-onf!'r"ncji w spr:twia b 0 11fl'eczei1,twa
reaktorów.
Fn.nr1&
\\'Yr z'.la ,:N zasadzie" 1g".ld~
na
tę. propoz;· j~.
Kon!eren~jl\
ta
mial:ib" 1"<tal'f?• w~·t,·czne w ~pya
w'P \\·g'.u:i.ników bezpiecze1i~tw~,
Prr.zvdent Franc;i \ kanclerz RF~T
ros!anowl\i ochnąć ener;:iczniP naprzód reali7.ację w~p61nri!ry proj~
ktu burlowy śm\iilowca do zw~l
rzanla czolgó1'"

•wlngu. l'J.511 Ganrlcl Garcia
cz ,'\Ile ma kto pisoć do

SROD.\., li CZERWCA

<''"

to·.

nirz··-

tV

lech Piasecki

nie

dział

Ale-1.Prsk~
nrvc.;~
nic?
t:t''"'"""'ł•''P 1 ·iow~i
c:;qche1

ailepszym

la w dużym stopniu skomercjal:( Dokollrz~ni" ze <t 1 Il
• Czeito
bra.kowało p;inu
"I' zowana.
przez to 1.ainteresowa1a
Wlo,uch?
s·ę n!a klasa ~rednia, & głównie
- l\lieszkańcr
Flc>r"?ncji n:s sa biali.
Popn:ednio \\' pil ę e;rali
obdarz<"ni oog'odą duch11 wesolo- n:i ibierłniej<!, dla których (utbol
~c a
::'-lie w'em dlaczego. uważa bvł sn·oje~o
rodzaju nobilitacjR
•'e ich w F'urople ?.a lll'l'l pel· \\' rlrużvn·„ B1·az1·Jii l ~t ob„rnie
·1\'<', r~rłn.:.ci.
tylko trr.Prh cz:irno·kór··~iJ 7„ .., orliNc ;Jakle ~'I pań~l<ie pfsny na n:k6w. T'mn W<'."~lkn n:i.il ,, 7. •
rials1::. nr1,·-::1.loic":'
p'lk;ir :h\·iat~ i<?.<t Rr•i:vr ici,·i; .„m
- ,T,,.śł' nrn~ialb '111 7.f€'Y!':nriwB~
• C7.yihT i;:o<'r>l<'~?
oo m'$lrmslwach ~wiata z gry w
- Ki!', 7,!cn. Z pr•M~1 ol • c•1 j 0 •1i1k" na ich~f ni~I onwrócilh)·m dn rl .... ni" Pl•ti11i jpst m11
w ,+oni"'
11·"ie!:(o WYUC?.onegri MIVOdU
clnrc'P' n;:i/.
lf'k~r'" pPrliatrv
l\łr jako „ediatra n iP. .,,arohilbv pan r:bvt Wiele \V nr1<zy1ii.„
- .Tskn oilkarz zarabiam stosunkowo dużo. nowiem. w starczajaco dużo Chc!ałbvm pracować ja'<o l"karz w jednej z bicrlnych
oiz'"lnlc .
:iii< Pirtno na brazylijskim futLe<'h Pia~ccki wy~ral "e \Y!ohnlu 111lci•lca.i"- obeenie hiali, tacv iak pan rz:v td Zico. Czy przy- rrk pierwuy etav kolarskir~o "Y·
n~dkiem hr1<zvli,isko 11ilka nic ira· ścigu zawodowców Tour d~ ł',\u
de, ,icdnak nie stanąl na najwyi·
<'i Jlr7P7. to airakrv.ino<ci?
T''1'1''"1~m !Pn o.-.~1"rl
\V
o- S7:Vlll 11odinm. Polak na tra~'e Le1
' .... 1„
...,.,,„.
zin;:han
Lezi;:nan
(177 kml
świetonn finiszem rozstrzyl(nAl e·
ta p na swoją k<>rzyść orzed Br+
!(iem DPwildem \ Duńczykiem F.·
riksenem. Grupa zawodników unsk;ila czas 4:27.04 $!".>OZ
LlG,\ POLSKA:
.Tury
M ro7w. z I~ traf - .wygr11ne po v.·yści;:u ukarało jednak Lech:o. I''aokoło. 15 OOIJ zl
9i7 rozw. 7. 12 tr11!. •"rkie;!'o przesun'eciem ;:o
na ot\'Vt:r~n„ po około
1.0011 zł. 6 7iR
ro7.\'' ' Il 1r~r. - wyl(rane po 146 •tatniP mi1>jsce w ;:rupie, 20 ~e
lrnnd~mi
kar:.
11.
pon~dlo
k:ira
zł, 2S.R~I ro•w
z 10 1rar. - wyi;:rime
po 37 zł
nien•PZ!l? Zari:ucono m11, i.<>
!'I/CHAR LATA1
tlv p~ de(e1{CiP. !(Umy <lo•z"rll rl~
lil rO"'\\
z 12 tr<ł f.
~.„".}' ~r~ n~
rrnlo'>''E'i ;:rupy, nnm<ll!łR m•1
w
nn okr•łn -t.1 :1n11 rł, 464 rozv;. i 11
\\•In \Rzrla 'I'.~ 1:<1morh<)('lem. V t~
tr.;f
\\"'f!1''lti~
pn nk~ło
t.jOt)
~Yt11:icii P\•vci~7r~ "t~n.u 70 •·n1 8r.Jo
·1
4."':fi:l ro:--\~
z 1!1 t1 ;1 r WT~l'R
·1f' ~"1 I P4 7!
11r7Prl DuilczykiPm.
a w l~cT.11°'
~ft~r:u.o<;Tn>o\ ~1n.o\TA
kl~~yfik~rji
orolol(l1 I p'Pr\\'~c 0 i:n
~rnll,~YK 'RR:
Pt;rn11 Pi"~ecki r.nal~7.l
~:~ ,llO~~
ZF:"il/\W 111
179 roT.w
z 12 ir~r. wyV'MOf! cznlo"" rl..vurł:..ie,;lk~.
W czołowej nupi"
hyl taki~
P" nkoło 37 ;il)11 YI, 6 15~ ro•w. >. 11
lr;if. - wyi;:rane po około 9;0 zl, rłrui:i z Polak6w C7P.da~'' J,11111!
~8 %~ rozw. z IO trat
- wygr~ne po który po pierwsz:rm etapie za i9R 7.ł
m u ie pia te ·miejsce z cza•em
4·10.19 eodz. Liderem jest Fr~ncm

*

pO\Yie·

S'V')y

Zi o

Socrates:

siP ~aknnfr "·niennv !tn1ór - .Te·
&~'!im" rł"rnśh.
to nie ]Pd dni'>•;
L'hl'<'ila nA l<lótnif"
i:twlt>rrłtil
Rumm•ni.t'VI!!.

n'emnl !10 minut real.7.'H\ 8ła swój
nliln
polP.t!ający
n~
dowie:o:i>'ni11 rezultatu remi•ow<';(o d-> koiicowego gwizdka sędLiei:o (nawet w
dogrywce) i szuk:m:a później szczqścia w rzutach karnych . Podopieczn' Franza Dcckl'nlniu<'ra urato\\'al
twe;z
mogą
to
za wdr.'c:czać
l\lalthacusowi,
kt6- • kapitalnym
strzałem Qa dl>\'ie rnmuty
prz<'d
ko11cem z,iobyl gola. W l 4 f nal11
11FN 5potka s·ę w • :v!ont!'r "Y
z
:Vlr-ks,·ki~lll w dn!u 21 czerwca
o
!!OdZ .. 24.

W ri, PZPn, odbyła s:ę wczoraj
nar"d'l .i:trefowa po~1\·ięcon1l. realizacji urhwał XXIV Plenum KC
oraz połit ·ce kaciro\\·ej w o.~'Xi• 
l''E' w n dchoclz. cym ro:: u sz-,_olny:1. '\'zięli w n'ej udz'~ł m. in.
se;;:retarzt> partii, ku~"to:zy i prze"·odn,c-7.ąry
r.a zadów
o'ur:'.!ÓW
z-,·p z \'OjPwÓt\z'.w: c'ed1~no1 ·s'.-riej!o. ki łPrkil'l!D. p'otrkow•kic~o.
plncV::e~o. ri.ckrn<;kiel(<>. i::eradz'.~ e7.D . ~l<i~rnie\,·ickieg , wlocławskie
i:o i łódr.kiego .

- MITTERRAND

KOHL

LF:TNJSKO orlsl:ip·P. (]as) Andres·
oo! Zduńska !l; 13-12-4~.
967-t-E
Kl'PIĘ zł<>tt> . SI'!'brne nici, Zdrow:e Zyndram"- 2~
D81l-t- .
FLAKI ~pned~m. 33-7i-815
llR5"!!-E

S7.\VA('Z.KJ'i "'111"rY 1'::@: :i:atru-ini~ -

18

ll~-!11.

M Hl F1-1,

Cl!:fF\l!<Kl

932-;:-E

BEZ GODZIN NADLICZBOWYCH
'I'. CH.1 - W 1tycznlu, w C'.lasie godzin pracy, jechałem J&•
ko pa.saier •amochodem ciężarowym. Samochód wpadł w po•
llizc i uderzył w drzewo. Doznałem powa.łnych obrażeń iło
wy, Według opinii neurologa będę zmuszony przejśii na eme•
rytur11. Jestem kierowcą. Moje zarobki wynosiły %0 ty11. zl.
I..eez zasiłek otrzymuję w wysokości 1Z tys. zł. Uwa:i;am, że
powinienem otrzymywać przeciętne wynagrodzenie obliczone
• ostatnich trzech miesięcy.
RED.: - Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi
przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane pracownikov1!
za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc,
w którym powstało prawo d<> zasiłku. '
ZUS ustalił, że za podstawę wymiaru zasiłku przedsiębfor11two przyjęło pana wynagrodzenie osiągnięte w oaździerniku,
listopadzie i ,erudniu łacznif' ze składnikami wynagrodzenia za
pract: w godzinach przewidzianych umową o prace wraz z
wvnagrodzeniem za pracę 1v dni wolne. dodatkiem z tytułu
w:vkonvwani.a obsługi codziennej premii miesięcznej .
Nie uwzg lędniono · natomiast wvnagrodzenia za !!Odziny nadliczbowe. ponieważ ten składnik <Jlacy, nie podlega wliczaniu
do podstaw:r wymiaru zasiłku chorobowego, zaś dodatek ~ts.
żowy wypłacono panu na oddzielnej l]ście.
Szczegółowe ustalenia, iakie przeprowadził ZUS p0zwalllj11
stwierdzić, że pańskie przedsiebiorstwo obliczyło wy&0okość -zasilku zgodnie z zarz'1dzeniem RM z czerwca 1983 r w sprawie
l':a~ad obliczania zasiłków z ubezpi~czenia 11p-0łecznego f'~a'Z
pokrywania wydatków na te zasiłku (Dz. U. nr 33 poz. 1:)7).
(rl
ZASitEK BF,DZIE WYROWNANY

w ZOZ nd 1978 r. jako praczkit, l\fnje v.·:v·
wynosi 7.800 'tł plus 25 proc i>remii rł"gulaminovrd
l R proc. stażu, od na.iniższcj grupy zaszer„gowania tj. od
5.flllO 7.ł. \'V kwietniu 1985 r. 11rzedlożyłam zaświadczenie !E'karskie o moim stanie ztlrowia. Rylam w cfaży i musiałam wiE'l"
ty1rndni leżeć w łó·lku. Zasiłek chorobowy otrzymywałam ró·i.":I' i niski. l\lnm poważne wątpliwości czy został nn "'laśd·
wie wyliczony. Czy mogę ulJie~aó się o wyrównanie?
RED.: - Na naszą prośbę ZUS sprawd~ił wvlicT.enia pani zasiłków, Za podstawę wymiaru zakład przyjał wynal'(rodMni!!
osiągnięte w maju 198.; r. wyłączając u ten miesiąc premię w
wysokości 1.9150 zł.
rracu .ię

K. S.: -

n~rr~d7Pnie

BezstronD.ie i Szybko„

I' forma
Prz-ed nkiem mi.ał~ mi•isc•
pracy.

Lódzkie sądownictw<> pracy pr:r:y· du.i<> l<?>psu m<>żlliwok! be»łrOllll„
gotowało się do t<ej re!c>rmy ata- go rozpatrywania spraw, nil mia•
u.nnie.
Do orzekania w r•j<:>nowych ły poprzoedn!e komisjo. MO<!e prozano
są.ci.ach
pracy skierowano 12 •ę w11dzić postępo-wa-nle d,owodowe udów
poprzMnio do zakładowych i tere- d1.iów. Mogły więc sądy normalnie :!;ywają.c świadków ! usięga~ opinowych komis5i rozjemczych i od- rozpocząć swoją działalnoM. Zaczęły nii ekspertów. Lecz, co najistotniejwo.ła wczycb d$. pracy. W ten gpo- od przyjęcia aż 345 spu.w, zale- sze, rozstrzyga te
•T>O•rY szybko,
sób ujedno.licony został system roz- gają.cych w poprzednich komis.Jach w ciągu dwćiel;i, trzeeh tyl(odnd.
Nieco dłużej trwa.ił\ sprawy z tystrzygani& sporów. Sprawy roszcze- odwoławczych.
tułu odtszko0dowań za wypadki przy
niowe. z którymi występują praJuż dziś można p()zytywnie mó- pracy i chorób zawodowych.
('Ownicy przeciwko 1..akładom, czy
Zakłady występujące z roozczezakłady pt·ieciwko pracownikom, są wić o dzi..słaloości łódzkiego sądo
obecnie roz·strzyg;a~1e w rłwui11- wnictwa pracy. Obiektywny i !a- niami przeciwko pracownikom, któstancyinvm oostepowaniu s.adowvm. ch<>wy oq(>'ln, jakim jest &ąd, ma rzy nie rozłiczyli s.ię z powierz.one·
(e-

.ądo.wnictwa

Pr~eka
wówczas d·o kompetencji lą
wszystkie sprawy należące

~//U//.U//////////////////HH/////////////////////U///UAą/.U///////H/.D7/H////..M

Poddębic. dz:eli od Sl•rad7:a ale·
wiele kilo:noetrów. ale te 01erw>ze
tylko siedzibą władz miejskogminnych, drugi.e zaś wojewódz·
kich, Stąd też i- !Jierarchia zachowana być mu-si. Nawet między odbiorcami energii elektrycznej a Zakładem Energet_rcznym zlokallw·
wanym w wojewódzkim Sieradzu
przy ul. Palnej 4.
A jak to wygląda. w praktyc• pos.łuchajmy. Wszystkie zakłady energetyczne w kraju $ą i:obowi21·
zan• ra.i: w roku przesłać odbiorcom nowe ksi&żeczki <>Płat. I przesyłają w inter-esie własnym i odl>io.rców. Siitradz,ki niestety, wielu
mi-eszkańco.m Poddębic
nie nadesłał nowych, z aktualną kwotą osą

rób I nle-0becnoki
pracownlk6w
pewne sprawy zostały zaniedbane
Sytua.cja
zmieniła
s'.ę
dopioe1·0
od l mar~a leg~ roku. kiedy
lo zatrudniono nowego k-ierownika
działu kadr. I właśnie ów kierownik u.suwając narosłe uchybienia 1
niedociągnięcia wyd.al panu M. M.
po.stulowane przez nie_.:o zaśwlarl
czenie.
„Za nieprawidlowoM tę - pisze
dyrekcja - t>b. M. M. został przeproszony i powiadomiony, że po otrzymani u. wyliczenia z ZUS zakład nasz wyrówn111 s:i;kodę. Prze.
prasz.amy za kłopoty z tym zwią
zane i dziękujemy :ra szybką interwe·n cję w życiowych sprawach".

• •

płat,

książe<:z.e.k. Choćby mieszkań
com spółdzielczego blok.u przy ul.
Południowej 1. W zamian wysto.~o
wał i:ro7.nie brzmiące zawiadom:eni-e o wyłączeniu dopływu energii

Podstawę

wymiaru

zasiłku

chorobowego atanowi

przeciętne

miesięczne wynagrodzenie wypłacane oracownikowi za okrea
3 miesięcy kalendarzowych poprzedlzających mie&iąc, w którym powstało prawo do tego zasiłku. Za wynal(rodzenie zaś

uwzeledmone przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku uwaŻd się składniki wynagrodzenia z tytułu wykonvwaoia pracy
w ramach stosunku pracy w normalnym, obowiązu iącym czas1c or;icy.
Zakład
był z~lem
zobowiązany
ustalić
podstawę
wymiaru
- s;łku chorobowego z uwzględniemem m1es;ęcy marca i maja .
lt<t'1 tk wiecień wyłączono. gdyż orzebywała pani cały m1es1ąc
na z;wolnic.niu lekarskim). Także należało wliczyc do p-O<!suwy wymiaru premię regulaminową. Alb<>wiem pani prawo do
r.asiłku chorobowPgo oowstało jeszcze przed we.Jściem w Ż.Yc.i•
ro7.porząrlzenia RM i: lipca 1985 r. z;mieniaJ11ceg<> roi.po~dze
nie w sprawie zasad obliczania zasiłków chorobowych (Dz. U.
or 35 poz. 146). Wobec nieprawidłowego ustalenia wysokości
zasiłku choI"obowego oani zakład pracy zostal przez ZUS z<:>-bowiązany do zrewidowania sprawy i wypłacenia należne~<>
wyrównan'a.

elektrycznej. Gdy zai jedl!la i lokatorek, którit najpierw denerwowało ponad dwumiesięczne ocz.eki·
wanie n.a książeczkę e>pła t, a teraz
w:i-·prowadza 1 równowagi groźba
wyłączenia zadzwoniła do Sieradza gd?.ie usłyszała, że nowej ksią·
i:ecz.ki nie otrzyma, bo zawiodła
technika. Nożyce maszyny poprze·
cinały książeczki
nie tam gdzię
trzeba. Więc niech nie czeka. ale
idzie na pocztę, weżmie
zwykły
blankiet i uiści l)odaną na zawiadomieniu o wyłączeniu naleino~ć.
„A w arie zdarz.a.ją się wszędzie,
mogły zatem nie omlnJl.Ć i urządzeń
pracujących dla Zakładu Eneq!ety·
cznego w E;>ieradzu. Ale wtedy <;twi-erdza nasza korespondentk·a powinni zadziałać ludzie r poinfo.rmowJ1ć odbiorców
co alę 1teio.
Widać jednak, i~ ZE w Si~radrn
wol! ro?.maw!ać z od,biorcami
ooz,vcji
sił.
ba.miast nowyd1
bla.nkietów orzy&}'lać 11p.o.ca od ~,r.;·

(~)

JESLl l\J\TRA Mi\ I'R\WO
~1101Jz1ewam sli: dzi,dn1,.
mó.i pra<'uiacv mąz . będzie mól(I za m11ie

.Je,lf'lll studentka. wkrótee

K . I.: -

Chce wirdvec

<'ZY

urlo110 wvchowa w!'ze~o?
R E:D: - N; estety nie, Otóż oiciec dziecka tyli<o wtedy może skorzystać z urlopu wvchowawczel?O
leżeli matka spełnia
uprawnienia do le1?0 urlopu. lecz z nieeo me korzvsta. a ie<lnocześnie wvraża z1?o<lę na to, żeby z url<>pu skonystał ojcił!C
lei dzi~~ka.
Pani , iako studentka. zawodowo nie oracui„. Nle ma "'ięc
pani uprawnień do urlopu wychowawczego, dlatego nie nrnie
i:O pani zcedov:ać na męża.

sko1 z, ,tae
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Instytucje wyjaśniają
Z tym „łupieniem" f.o przesada„

tak twierdzi rzec:i;nlk prasowy MPK
mgr Danuta Salamacha, w piśmie wyjaśniającym Incydent, 0 jakim
redakcji Czytelnik. Otóż b;>ł on świadkiem, jak kontrolerzr „!Upili mandaty pasaterom, Htzególnle starszym wiekiem za to, te
w
autobusie zutępczym posługiwali si, tym samym biletem, co w tram·
waju. Chodzi o linię C I 17, któr11 na ul. Nowotki od pl, Wolności do
ul. Kilińskiego, zastąpiono na czas remontu torów, autobusem „Z". Pa·
sat.erowie chcąc;> dostać si~ na Stoki, muszą teraz płacić dwukrotnie.
Jest to - 7'daulem Czytelnika - nieuczciwe, gdyt z powodu remontow,
MPK nie po.winno ohci:rt.ać pasażerów dodatkowymi kosztami. MPK jest
wrę.cz 7'dunuone fa preteo~Ja. Wyląrzenie 'T ek~ploatacji jaklegnlrnlwlek
ndcmka tnsy, w ko:f.dej sytuacji Jest uciafliwe dla pasażerów. Nigdy
jednak łod~lanie ule r<>lJili problerun z pÓnos1eoia dodatkow;-clJ opiat'
za pr7e,iazd (bo !~7. nli;dy hilei. nle kosztował 6 zł - przyp. retl.).
llllet jednorazow~· npowaf.nla w~·łąc7.nle d'l przejazdu Jedną linią tr:11:riwaJowa łub antobusow>.
w przypadku komunil,ac.ll nstępc7.ej,

-

do~:ósł

tak;o;~

należy

wajrin.

nie

a

oddrielnit' ka5ował bil~ty, na,ipier'v ~dv jedzie się t.ranlgtl,, Jrzesiodll 81ę w autolJus - *twlerdu autorytatyw-

połrm

MPK.
(g)
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PO ZAKOŃCZENIU PRACY

J. T.: - l'o 35 latach pracy przeszho.m Ol\ wcześniejsr.ir, r,me•
Od nr~•·s;lo roku pracujl) na 3/4 etatu Czy mogi: ~gło
si(> rlo ZUS. ai;t>!Jv 011 zalic1ono !en miniony i·ok do ~taiu prary. a bym mogła już pobierać nie 13 a 14 proc. n pracę w
P1.1lsce Ludowej'?
RED.. - Za każdy rok. dodatkowo przepracowany zostan:<!
pani doliczonv ieden proc wvmiaru emerytury. Nastąpi to
wtedy e-dv •.akonczy pani tę prace i orzedłoiy w ZUS odpowiednie zaświadczenie in!ormujące o okresie trwaniit p~·acy
i jpj wymi~rz:e.

miernie - czego dowody spotyka·
rny na każdym kroku - ale za.
kładom Sprzętu Elektrogrz;ejnego
w Sz.czecinie prze~kadzało. Tote:t
biorąc pod uwagę obniżone walory estetyczne swego wyrt>bu skorygowa ly cenę i umieściły na kar·
cie gwarancyjnej stosowny stem·
pel, informujący o skaz.ach grzał
k! klienta.
Moi.na zatem i tak. Przyznać się
do potkn:ęcia i bl"ldu. A nastęµnle
•
v;·lamym sumptem wyrównać szkoposzuki wan:vch dv knntrahentom.
(hl

mi•nla, lub ll.at'Ullł
li.a atra~
to grup&
na.jllemlejszyeb
spr4w. Wpłynęło i4h 1.396 w ci"u
pierwszego półrocza. Ale w tym za.
lediwle 15 proc. stanowi\ żądania
o od9Zko.dow&nie za straty p1>wsta•
łe z powodu niedbałego. nieodpowiedzi.alnego stosunku do wyko·nywanych obowiązków. Taki nikły proce·nt budzi z.dumie.n ie, bowiem co
rusz natyka.my się na czyieł pe.rtactwo.
Spo.ry związane u stosunkiem
pracy, to następn.a P<>d węględem
wielkości grupa spraw. Nie chodzi
tu tylko o samą ochronę sto1-unku
pracy, lecz także o rozstrzygniecia
sporów powstałych w związku 1
niepr•eyzyjnymi pr2episami, c,fejas.nyml postanowieniami różnych aystem6w wynagrodzeni~ reguLaiID·
nó.w premio-wania, jak również 1
powodu nieprz.estrzegan·ia przez dyrekcję
zakładów
podstawowych
przepisów prawa pracy, czy wręcz
ich lekceważenia. .
Np. wiele jeszcze układów nie
przestrzega obowiązku konsultacji
z.amiaru wypowiedzenia umowy ze
związkami zawodowymi
(art. 38
kp). Tymczasem naruszenie tej zasady powoduje, że takie wypowiedzenie jest sprzeczne z prawem.
Wiele spraw nie trafiłoby do są•
dów - stwierdza wiceprezes Sąd~
Wojewódzkiego w Lodzi - Henryk
P.ietrŹykowsk~ - gciyby dyrekc.i•
przedsiębiorstw rozważniej pcxicho·
dziły do decyzji kadrowych i lepiej znały przepl-sy prawa pracy.
Nieznajomość
ich jest niekiedy
wręcz żenująca. W takich prz.ypad·
kae'h sądy pracy nie ograniczają
sią wyłącznie do o.rzekania n.a Korzyść pracowników. WystQpu.ją jedno0cześnię do jed•no·stek nadrzędnych
zakładów z odpowiednimi notatka·
mi sygnalizacyjnym!. Na sz.cz.ęście,
nie pozostają one bez echa.
Sąd Wojewód!l!ki w Lodzi wystąpił do Zrzeszenia
Prawnikó w
Polskich z
Lnicjatywą
szybkiego
zorganizowania szkoleń z zakresu
podstawowych
przepisów prawa
pracy m.in. dla członków zakła
de>wych komisji
pojednawczych,
ai:eby pomóc im zrozumieć na czym
polega rola zakładowej mediacji,
a także dla pracowników komórek
kadrowych
oraz zatrudnienia i
płac, żeby dokładniej zapoznali s;ę
z aktualnie przvjętymi rozwia,aniami prawnvmi.
Szkolenie juł.
mzpoczę o. Zglosi"ło ~ię 60 osób z
różnych łódzkich zakładów prac.v-.
G. BARGIELOWA

łączeń.

(,;)

ryturę.

Producenta tak

grzałek n\l!I'kt>wych w
zawwdŁa tf.'chnika. Ta\t
więc choć szc1..ecińsk.ie grzałki mo!!ą spelniać swoją. rolę nie wyglą
dając najpiękniej.
!Tunym produ·
centom nie przeszkadzałoby to nad-

n11. rynku
Szczecinie

ł!O

t:r -

Pan M. M. od 3 lat przebywa ua
eme.ryturze, al• należny mu od tej
chwili 10-proc. dodatek 7a pracę
wykonywaną w szczególnie trudnych "'.arunkach dostaje dopiero
od_ kilku miesięcy. A to dlatego, że
mimo poci-jętych stariti1 wczein!ej
nie u.:lalo mu się uankać ze swego ?.akładu (ZPP „Lenta") odpowiedniego zaświadczenia.
A bez
r.a.~wiadczenia ZUS nle mógł zwtqks.z;vć emerytu.r y.
Roz;źalony emeryt zwrócił się zatem do red.akcjj i pytaniem kto
riowinien wypłacić mu wvrów1~a."
nie za poprzedni okres. W iego
skromnym bud?ecie liczv »re 1·rze·
ciei kaźda złotówka, a cóż dopiero 10 procent dawnych poborów.
DYTekcja zakład6w „Lenta" ureagow„!a
~posób odbiegaja·.:y
od przyjętych schematów. Przyzna·
ł~ po prostu. ie z powodu klopa.
tow kadrowych, wynikłych r: cho-

w

.Pon:ew.d tle dz.lalo s i11 w fabrycznym ma.ozy.
nie. dyrekc .a zmuszona była wymienić cały iego
Fe~sonel W tvm takie robotnika ma11azynowego,
ldory sam zelasz.ał wiele uwaii i zastrzeżen co do
ori?a.nizacji oracy, Bardzo chciano. żeby pozostał
w .f~~ryce. Zaproponowano mu kilka różnych sta.
now1sK pracy. Na. żadne z nieb nie w:rraził zgodv. i?dvz komec-znie chciał pozostać w tvmże rnal!azynie. Bvlo to iednak niemożliwe. Jego now}· •
skład osobowy. który podpisał urnowe o współod
powieclz.ialnośri materialnei. oost11wił pra<::odawcy
warunek: ca!kowira zmian<: personelu.
·
W te.i avtuac.ii z '1.:/w robotnikiem rozwlazano
llf!lOWt? o Prac<? Zmuszony on był wiec poszukać
so01e tnnego pracodawcy Bez trudu znalazł zatrudnien'e. lecz ooc:iucie krzywdy pozostało. I ono
to Podpowiedzi.ało mu. żeby odwoła! sie do rejtlnowego sadu or~cv . A gdv sprawi: przegrał, jeszcze do s2du wo1ewódzkiego. Jedna.kźe rewizja tet
skutku nie odniosła.
Otóż w magazvnie, w którym b:vł za.trudnlon..,,

1tw1.erdzono ?X>:ivuny niedobór oraz nere.« nlepravńdłow?śei związanych z dvscvp!ina pracy Właś·
nie zmiana akładu osobowego miała wveliminować
te wszystkie uchybienia. Nowy oersonel na czele
z k.ierown.ikiem, nim nadpisał umowę o odpowiedti.alności materialnej zastrzel(ł sobie. teby nikt
:i: o<rprzedn1e1 ek.!py nie pozostał w ma)!azvii.ie. To
dlatego dyrekcja fabryki zmuszona bvła orzeSW'ląć
także I robobn~k.a,_ mimo lei?o uczciwości i oracowito.~cl.

U podstaw wspólnej odpowiedzialności materi!.l·
nej, rel(ulowane.i przepisami rozporzadzenia RM z
paż<lzierniko11. 1974 r. (Dz U nr 40. poz 236). le:Gy
wza iemne do siebie zaufanie i nie iest możliwe
kontynuowanie tej współpracy bez ZJ:(odv pozostałych współodoowiedzialnvch pracowników
Brak zatem podstaw do stwierdzenia. że WY1'0w1oozenie zmieniające było wobec tego konkretnel(o robotnika nieuuisadnione ! krzvwdzące. Tym
bardziej źe :zaoferowano mu kilka zbliżonych stanowisk PTacy.
G. BARGIELOW A

(t")

o Kierownik czy

WYf'E'<Y C'HYBA ZANIZONE

A. G.: - Rz;adko, ale rza~em zmuszonv je•tf'm korznbó 11
uslu!:[ Spóhh.it'lrti „Czysto~r" Zaniosłem dn czysnnnia nową,
rlee:aucka kurtkę wartości 12 · tys. zł . Wyceniłem ją na 8 tys.
ZJś orzy i<'dnym ęarniturzł" po(lałem wart.ość 17 tys. 'li, pr1y
rlrugfm 14 tys. zł. Nie przy.jęto moich wycen Żądano.„ "hy
w-pisać wyceny opracowane urze'Zi WZSP. Ale one •- zanrzone,
N111 dziwnee:o. że co waTtościowsza odzle:t ~lnie - & j'j włd
rieirl„ otrzymnfa nedznł" e:rns7.e od.~zkodowanla. I jł"slc:i:e jedna. uwai:-a. Punkt Pl"'l:V ul. Snycerskie.i 3 przyjmu.je tylko „ns
su<'ho" i „na rksJires" Czyzbv Interes kosztem klienta?
nP.D.: - .hk lnformuie d,·rekcia Soóldzielni !.Czvstość", w
nunktach p„zv salonach rhf'miczne110 czvszczenia. obowią.zu.'a
wvl~r:m!e terminv l"ksoresowe i hłvskawiczne. Małe PO":VH~~t
C"hnie loknlO'.vP t'·~hżr olacówek, nie p07.walają na przyjęcia.
w terminac-h zw,·kłvch.
,Jeśli chod7.i O W\'Cene jednego garnituru i kurtki. dokona!
jej oan orawidlt'wo ; zgodni€' z regulamił!em. gdyż różnice w
wvcenach n't:' or·,ekracr.?lv 50 proc. W nrzypadku dru~ie~o
!7·1 rnituru (17 ty~
zll r67.nica wartości orz~kr~czała 50 pro.c.
Dlate~o zaproponowano panu wycenę komisy 1ną, na co rue
'°"''ozn osn n·odv. Katalo!! wvcen .Czystości" opracowany 'ZOsbl na ondstawie średn:ch ct:'n rynkowych. obowiązu.iących
w iNlnoc;\kach eo;;.podarki i1społecznionej Za zaistniałe kłopoty
d"rekr;~ sańłdzit:'lni •erdecznie pana p rze prasz11. i uprasia dQ
l<or;.ystania z jei usług.
RENTA SIĘ NIE LICZY

'""·= -

J
Jl\'ZC'Z kilka lat byłam na 1·encie Inwalidzkiej. ro}Jfl('ffziła ia nrz,·7nrna mi przez komisję lekarska na 6 miesi,.
c' rl'nla 1·horohowa. Obrcnic znowu pracuję. Czy okre~ pobJt11
n.a rcnc;,. chorobowej a poltm inwalidzkiej będzit' wliczony do
lat prac''· otl których zalł"i:y przyznanie nagrody ,iubileusz~wc.j.
RED: - Uchwala RM z 22.IX.1978 (Dz. U. 33/78) orzew1duie
wliczenie do okresu zatrudnienia tylko pob?t na n-ncie cho·
Mb·mvei. 'Zatr11dniajarv pan:ą zakład nic ma rntem podstaw,
'łby U\1.'Zględnić i te Jata, w których pobiera!;• 03•1i r,-ntą, inwalidzką.

(h)
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podróżnik

o Angialki i graha~ nie
o Spółka czyli kłopnt
Byłttm 21i1tdawno na naradde,
pod.czas której mówiono 0 częś
ciach zamiennych, tym razem
do sprzętu rad~owo-telewl.zyjne
f!O i gospodarstwa domowego.
l'o. ie czt:ści tych ciągle Jest za
mało nikogo jut nie dziwi !
powtuzanie tego także stało się
nud.ne. Naradę t.:irtttcwało jednak 1twierdzenle przedstawicielki
priedsiębiorstwa,
k.tórego
głównym zad.a.niem jest dbanitt
:vłaśnie o to by firmy zajmuJące się naprawi\ ~rz,tu m i ały
co robić. Otó:t pani ta stW.erdzila wszem I wobec, i:t - jej
zdaniem - kierownicy punktów
isługowych powl~ni Jeżdrić po
kraju I Sl!';Uka~ części u pMd ucent6w. Skutek podobno cwarantowany. A tymczasem ludl;e
cl siedz.ą w 1woich r.ekładach !
nart.eka~.„

Nie łruba by~ psyeholo-g!em
by wiedzieć, te Jeśli Jakd nienormalna sytuacja trwa dosh.·
teemle długo to a!e doić te
niektórzy 1.i41 do n.lej puyzwyeZ11jajq. ale nawet ~czyng3~ Il·
wdać il\ wła§nle u nonnaln~.
! t.ak dla o'veJ l'&nl normaln.Y
byłby wido-k tysięcy l'O<lrói:u-

J'-\eych po kraju kie.rowników
punktów U&ługowycb, próbuja.cych „załatwić" to ! owo. Czy
twierdzę te lud!l!ie ci n:e jeżdr4
i nie „załatwiają''? Otói je-żdżą
i wożą, co trzeba, warto jedn11k
pamięta~ u to wcale n ie je5t
dobrze.
.Jeśli

bowiem le.st rzeczą norpos:i;uki•wanie atrakcyjne.
go towaru
przez handlowca,
sr..e! punktu U$ługowego, jesłi
już m.a gdzie4
wyjeżdżać, to
najwyżej, aby obejrzeć nowości
podpytać kogo należy ialr trzeba. z nie znanym mu sprzętem
postępować. Od kupowania śru
bek, pasków, podzespołpw itp.
powinien być zaopatr:reruowiec,
o którego względy firma produkująca sprzęt wi·nna :zabJega ć.
bo przecież popsu.te urządzenie
'tt'ystawia jej złe świadectwo i
może zniechęcić klienta do kupna. Ale to :i. nzie czy~ta te,1.
ria.
malną
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R..,rh.
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k„i"'lli

która
11
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prz~kazuje

dy-

hvięks'.':e j łód~k;+"; t'!·e„
H·1l:--un.;"k p~··•r-7•1 · / ·1~1

jest nit tylko dla słom ianyc h
wdowców, próbujących robić zapasy pieczywa, bo podczas nie·
obe<:ności ż0ony jakoś trudno zapami~tać co i gdz:ie trzeba kupić. Otóż jeśli juł. musimy latem przeche>wywać
w dornu
przez dłuższy
czas pieczywo,
n!-e powinny to być angielki ani 2raham
'l'e i:a.tunki bowiem ju~ po ok. półtorej doby
przestają być smacz.ne, miękisz
-obi się lepki i, jak to mówią ni„~achowcy, gli.niasty
„Zawdzię
czamy" to bak.t.erlom amylolitycznym, które same giną podczas pieczenia chleba, ale wzostawi.ają przetrwelniki, którym
gorąco nie szkodzi. lTwielbiają
Jne za to wnętrza cieple i "''ilgotne - takle jak w pojemnikach na chleb - gd•Zile świet
nie się rozwijaj11, psując przy
okazji smak pleazywa I powodując. ;ż ciasto zaczyna wyglą
dać jak niedopieczone.
Obecność tych
bakterM nie
powodu•j• najmniejszych nawet
perturbacji zdrowotnych, tyle
t.vlko
iż angielka i graham

p"r.estają smakować. .Teśli

wię~

kupujemy latem chleb na. za-

lubią

pu to unikajmy tych d \·och
gatunków.

•
Na zakończeni!?! ciekawostka
gastronomiczna, dot y cząca jednak nie potraw a organizacji
tej sfery gospodarki. Dwoje ludzi, brat i siostra - co nie jest
bez znaczenia wspólnie o:rzymuia w ajencję zaklad gas·
:ronomiczn.v. Pu i;t'Wnym cza.si<!
jedno z nich rezygnuje. Jeśli
ktoś wyobraża sobie. że dalsz.a
procedura polega' na skreśleniu
brata z rejestru
to sie myli.
Skl'eśla się bowiem obie osoby
:zvli cała spóJkę i ieśli
np.
siostra chce nadal sama prowa·
clzić restaurację całą procedurP,
musi zacząć od początku,
tak jakb'r nigdy nie była ,ajent•
ką tej placówki. Do robot:v papierkowej dochodzą oczyw iści e
stosowne opłaty. Nic też dziw·
nego 7.e urz.ędnic.v narzekają na
przepracowanie. ęśli prosta operacja jest aż t~k utrudniona,
to łatwo sobie wyobrazić inne,
w;vnikające
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Przez ki l k a najl:i-liższyc h dni n a
lódt!~ich <strado.eh t:l<-l<!ntować dę
h;:~l'l barwne. rozśpiPwa n e zespoły
z D'lbron'a. Z~ierza Łowicza ora•
gospoda 1·z:-.
Obo k nich wystap1~
zapros·>on" r!n Lidzia tu w k0n r1·c111t-~ci~ch: z~soól Pii-'Śni i T ańca Połwli1 iow:.-eh \Vqg; - r z S7.egcdu i ze•nót [nlk lor>·st:·czny T owarzys t w~
P.-\ V i\.fa.T T"irot z Jllgo sla wri
lnP11~i1ra~vinv ~-i:.n<·Ht oclbccllie
•.1ę rlziś w ZDJ~ ,1 ~l' 7.'T'K „T<'nfilow" (u l . Sz,par;:igow ~ 6/8) o e:o cł z
16. Jutro zeo;or>lv wv~lapi~ w p.•s.azu Z:l·rP (~on'. 17)." w pi~f.ek 14'! ~
(1'0rl7 . 1 ~) w •ali „P oltexu" p nv u ~
Oel'ndowej 1~.

~

' l'ir..-111 - u, e>.; li llOUHI

/

Powiedzieć

o kim ś, że jest „c·harakte-rto bez \Ąnzgl t:<Ju na róż1noe (w z ależności o d
kontekstu ) odcie1nie
tego
sl()wa zn a czy bardzo wiel e. Gcnor;-;cfa
Szosfak-B ochoe11ska o swojej k(>le7.a,nce
taik mówi: Za ws.ze n.a miejscu, bezpośrednia , ucz y>nna, no. „ po p rostu „charakt er na". A Da nuta Ru d z;ka, też
z
clziewia.rrni, dod a je : - My to się cie;; zy•n.v, że mamy swoją delc.gatkę .na zja:z,d ,
i 7.e to jest talk.a. wł a śnie delegatka .
Przełożeni Hele.ny C'eślicki~·.i - d17.i • wi<1.1·k>i w ZPP „Lenl;o." wybó,r t en
ny" •-

t•kże

uiwai:ają

?a

wyjątkow o

t.r a tny. -

T o .i e"t !a cho vi>f'C mówi mi.-;t-rz ,Je n:r L asori. - To je.st bardzo dobry fa rhowiec1
Kic"l'O\\'lJlik Mieczysław
Ozi.mik.J.ewil'•t
lC'm.a t 1·o z·wija: - Gdyby
w-..zy'Scy ta.k
pokafil i pr a cować i<i~ pan~ Hel en'ka, to
h;v się nam rroc h ę 1€'piej żyło. No . wi t:<!
wybó r uw.<t ż a 111 z::t sz c zę~liw:v , ale n:„ ch
f)l!n .< a m p01w i~ : m 11 m sie ci<esz.yć , ż <> t'lki pr a cnw·nik h ~d.zi1" tN<i7. czai.<;~rn f>d,,·ywa.ny o d rohoty? 7,a.rtu.i-:.
oczy·•vifr- "•
„ , rtu.j ~ ,fak j ~ ~ii • rn. P<">tr•fi i t~ .-lorl ; tk•1<T"' " I e-j ch"·.li o1'<..,.wi"l7.1'd t ~ k zor~•11\7('-··;ii>, i e
w pracy leż uob\
o
l"zeba.

Tl) by • ię C•h.rb.a z:;iad„<'1<>. fi rl;" \l.1n.a\\':eL<my i;;ę na rozmo\\' ę , l-I„le-na C<o.
~Leka st:.:;:.erow a ła spol'k•anie
w z.akl~ 
dz:9'„ a le na g odzi n ę przed
roz.pOC?'tciNn swojej zmi a ny; żeb :r - skoro jest
to moilLwe - pu111ktu a lnfo o 13.l:J sl.an::ii·

maszyni e_
Najpi erw ki l ka slów o 5ob;t>:
- Je,>tero, możn.a. pow!etlz'.P.,i, wyr-how~ nka t.ej fa bryki. Za<'7.Qlam od pra kt y;<:i ja1'-0 u cze•11nica ~zkoły ;: a ·,,-odow~• .
a p{)IN11 już •O.~tałam. r o cl r-0d~e bylo
p:·~y

.ii-;zc7" technikum.

.1rstem d1zie>wi>11rl~A . ChyhA P'P.c7.yv.· ·<-ci e i1'"'zlym fa ch-owcem .
Za wszl'
t0 i
chri"- !am r obić· j-a;zcz~ t r<>eh~ wię<·ćj.
Wiem <'O 1o :mac7.y być r a.d rtrt . hy!am
1d c1lo11kit'l11
~·ladz
p.;!·rl;vinyr.h w
d~lel 11icy i tera z w z~ kł.;>.tl•ztie s hll.r ~ m 1;i,;:
prncownć w ?JW.iązl"a c h ir;aw(ld(l'wych i w
L\ci7e Kobiet P o lskich.
Cza~em
JP.s
t.1"ll•ciino bo jeszcz• d o m, J>e~zcz e codzi<'lnne klopoty „.
WifCC te r u o t rc'h. cod~~~,n1n7ch klo~-

ta„h:

.

- Knl~i '!ri•, któr ~ '!\1".! CU ~
ni e i ~ •' l"' twn. !=::--1-11,qci.'!,

uwoon"""'·

poró·.~,

_„_n·ii

ta .<l)>'T"'l k<\J.:11 J2f. n~ pe·\\·no i~ ; t l-''h1_'>;!za, sl • d?l~>-o n<m je~zc:g do i-·t
1

0

"P(?k..-.jnego, . ~z n;i.p ięc , bn heo.i codr..i e nn~,1 .<7.ar;;.a1n1•n 0' : dostanę -- cz:v n ie <lost<1ni;-, ?.daię czy nie, .>LaTczy - cz:-brat·n;l'. w pr a cy w naszym prz e my ~ k
t.3,'d:e wciaź ciężk o. Produkrej.a i<"1>t \11') f rzebn.<t. w:ęc wy,magani ia. ro.sną . to or?.y·wist>e. Al e lurcl..zi z każdym rokiem
· n:ej . CzaS>"'m br akuje s il i c h ęc1 . My~lę . że. part ·a mu1~i zrob;ć v;:f'zys tko , 7eb:r- popr a <1•ii: wa.run ki życ ia pr a cują cych.

A polem o tym w~ 7.ystkjm, co P"'"'ni •
.lu.i ~ powsz;; d.ni<!.ln , ale v:idocz.n ie
ni •
pnr> • t ;i lo boJ~ć, dT ainić i de,n e rw<>\\'.a i· :
- Nie powi>im p.anu nicZtE'J.:O 110Wl"J.:<">,
n'cz.e ~ o i11ne·iro ni ż to. co sły s r. y
p an
P1"'1\"ti.e od d;iw.n a . Ludzi*- nie .i:-od1z ą s ; ~
na nie.sp:r ~w ledtliwo6ć, na w ielki e r1 ,,_
chri<l;.· t ~·ch, k tórz y a kun t p r a cuj>. n >. j'J1nlE".i, n a cwa miactwo . ni eró b.~t..,:o , ba ł-'l !fi'ln , p;j.ań.(bwo, na ż.a.d n• 1.10 . Lud7.:•
n • 't'.·"'t 'l'V'id:z\ wysił.ld , :i;e by 1<> Jikv:i d"l>". a ć, docren:.11 j ą shtn<>"IV'i ,:k~ p 11.d ii i k:rcik'. j;ikie pode jmuj-. wl~ dize p1. 1'1stwo·_..,.„ ,
~1„ n''! "'~rlz11. k<11nsekwoencJL• :A jak lw ~ 
';-11 ' 0 k-on~ !!'kw'!t!l.~ :ji . Nt br.aikurj e i sku t kj·„·
I l~_,·r· e o r-obot<nifk~. c h w ·i· ~dli i ~
„':"!)1

\J.

- ,lak mnie ktoś P> ta
o cha~akk:
p;.rUi o 1-0: c:z, fakt\'\~~1n.e Je;,t o:~ a
roboL;1.c„.a
to .i0-!'ltem w :-:lG"iJOL~Je Eo
g dyby
ak wziąr pod u1,agli 1.1.,l\rn l ~
form alne ouci.1.1 al y : na rrh pcd;taw e
~ po·:·zącl zir S'."-lyslvkf.. to rubot.1 ;;rrn v..·
t".) bo tnlczf-! i c.at'tii iaikhy z.a n1a'o Ai e
l~ż •;·z e b ~ ~o b :e od razi1 pe!>la ._,-.c :i:·• an.ie : co to z n ac.z,; dz:siaj 7.e ktrJs .!"'->'
ro ho~ni ł(.cn1
jakie skutki
spoiecdl'?
wyn~ ka .ia z (al~tu . że jec:en człowiek st-o·,
pr1.y m a s zynie a drug: - na p:•z_vkl~d
; nż:; n ;er - oq:a ni,z u.ie mu pr a ce i k:~
ruje nia ? O.-ob' ś ci e wolE;" ~Lo.,owac p•l.ię
c.r-- ., ze r,,ze i m ó wić o l url~1ach µ1·<1c·;,.
.\ za.u,[anie do partii .i do wladz.v, to
Nob>na ~PJ' a w a . To zaufa.n ·„ - b ądż J~
t!n brak wv·nioka z różnych n:·zyc;;::n.
C':1:żk o bt;d7.'e na przykład o prnv:::zechn „ 7.au f;:i nic cio!lóki żyć się hę-C:zi,· n:e1., :~.t~. T to jes t pon:e-1-; <id prz:vcz·c·n~ O·
h~~kt '/\\"n a Cza.sa.111.' ied,nak zr.::i . -:rt
. .s;~ Iurb r~!k iem n'epokzoebn'e i l:>m. ;:ci~.e
n ':ł
~o

d<>brą

w~·starc7.,r ~·!" ..... 1
od~.zuwane !<> ir.<;!

F=p.ra \\le

za b r a knie -

iekccw;i:~en:-e.

U na s' w

.Tr.iJi

„Lencie"

-ia:\o
hyJ;i

·i'~( R \\'110 dr;le..zacj.a
rząrl<l'YP.
rjiyh::i z
t\':cemini. ·rern n~~ cze. i (' [ ntiP.irE ..;;O\Y~li .;; ~
p n-.~dc ms7. ·slkim p :· c>b \f'" '"'m' '1n·ndu1~:
c_,·:in:-mi. bo ;;zł o o r<:>~1,-ó i f;i_lwyk. .\!,:)
r··.:'· ii.· ł=' rno;:T o~l :ł daia<' n1asz\"'n.r, z~in-

1h,•e5n\\ al- ~ ·f' f <'. kż r l 11d;,,11;
p;·z·-1 t~:ch
m • .ozv na c:h? r-;0Jeża11ki rnówilv
i:;ot~m·
f'J i'<!e:<.~ l i Jn„":z P \k. ::1 r!o ra' 8ni he an,
tTl i!

T

n1'i~ łr

t ~ l.

:VT o~ni

rd~ 1 1i ~ n1

-

-iu-

A„ n l ~.

~ k!' t"ta n KZ T>d>:.U57 r'rac~ko;~s:d
11.a j ba r d zie.i c~ni w He·len''! Cie.śl ck1~i
p t· ostolin :in ośi•
be-z p owe:ln.oic - J.,j
't'.·spótpr:;i cown;cy - m ńwi - l'!i: za t"
ro chy charaklel'U l ubi ą jci i sw11,J.i"- 1
nu .i~ clo nit>i z a ufan' ~ w:Pctz ~. ze j~~r
tam w dzi.ewi ;i 1·ni -- u•ly«z.v i<> ro;
.\ e• t cr • r•ti „, In m<1wi~r· n tyn1 „w,•i: 0 i''
n'cz~!l"l t' ie b ~ d,zi ~ w:-bil"lilc . I to •i~ L-

CZ'.\1 •

J \N Bl!Z!).7„

~

Filio : A. WA CI-I

DZIENNIK ŁÓDZKl nr Ul (lZU!.8) !

„
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ZALEDWIE 137 KM OD ŁODZI I

8

Wczasy obardzo dobrym standardzie
W CENIE TYLKO! -

15.800 Zt

w jednym z najstarszych uzdrowisk w centralnej
Polsce - CIECHOCINKU,
P R O P. O N U J E
Biuro Usług Turystycznych „lntertour"
Spófki r <'.o. w lodzi, ul. Piotrkowska 76,
tel. 32·91 ~57.

§
§
~

§

ZAPJfASZAl\lY CODZIENNIE W GODZ. 9-11

~

l3~i-k

~/U/.m'"//////.Q///.///////H//////./////U///.h.7///U//U.m'h

- . , „ •• „ .... _

_
•• „ ••• „ .• _
,
-··•••1•···--········OVERLOCK pn:emy&J:owy SPRZEDAM ..Syren~ 105".
51-54-10.
28525 lC
kupJę. Tel, &4-09-71.
26461 g „l26p" (19'79) - sprzedam.
Tel. 48-89-4il.
Z,ÓDK'E;
wioslOWI\
26528 I!
1przedam. Allende 4:i
KABINĘ „Syren.v", drzwi
m. S, hl. S..'l(J,
„IV<>łi:i". skrzynię .. Żu·
18363 g
ka" sprzedam. 74-46-79.
SPRZEDAM tkaniny ty16168 f!,
pu:
drelich, surówka
jednokolorowe lub dru- THZ Polimar SA Łódź,
ul.
Olkuska
I
(przcczkowane oraz ocieplacz
n'ca z Brzezińskiej) oprze$zywany I stylon.
feruję do sprzedaży za
D<>l>roń, Grunwaldzka 6,
dewizy u:i.ywane samotel. 16-16 ki.er. 10-43-3.
chody OSOOOWP i p:.fr'·"_
100 g
żarowe z silnikami dieCOMMODORE tH ,;e stac: Ją dyskietek - sprze- f:la. ·zapra$wmy w 'ri dzinach 9-16.
3913 k
dam. 55-56-118 P-0 19.
17411 g
„~
FORTEPIA'.'< na cześci _
••• „, . . , ....
sprzedam. 86-82-76.
-·„·····-~

·--„
....
--······-----~

l'!łł...ł.11JałlJ'•l ~

f.,.l•·•"1

I 11•Malłl1M•llłlł'ł•ł.WWI
11 • •1 . . . . 11•1na1•11111a~1n1
I 1 I I • 1 1 f i •tll•lł: łl•A•t•I I

DOi. 1EK oizr6dek „prze-I GOSPOD,\Rf'T'WO rolne
dam lub zamienię w
(4.~1 hal 7; budyr.kami
roil\czeniu
l\I-4
lub
dom nowy cz:tero1zbowv ~orzedam. Kudl\1-3 I oiętro w!~mościow
Lódź · Zwiadowrowice 26 gm. Pabianicza 3:?. Złotno.
ce (90-0 m od przyst~ n16182 g
ku '.\1PK).
2lH97 g
KUPI Fi

działkę

budowla- POSESJA 3,4
ha.
Ja~.
plant11cia r.i1oinPk wilh piętrowa murowana.
26466 g
17-iz.bowo.
i:/.'
oltołicy
Zalew poct Łodi:i a N1ERUCHOMOSC
z.iibuspi;.ze<lam
Ofetty
dowana Zduńska Wola
6i6669 13:uro O<!l0<1ei1
!Przedam
57-58-06
ną

do 3000 m, Ant<>nie\i:. .tląbień. :\-3-02-91

\''ars ;~awa,

(14-18).

Pozn„ńg!<a

33.

26422 g

18159 g

3701 k

.W"/~/.U//.U//H.//H/H/////.////////////U//.///////././///////Q/fi

~

tODZKIE ZAKŁADY WYTWćRCZE KOPII ·
FILMOWYCH FILMSERVICE

~

~
SI
8

Z

S

Ą
szlifowa„ia

§
§

frezarkę narzędziową,

.,..

~

UP

szlifierkę do wołków, możliwość
wałków o długości do 1OOO mm,

't

§

AK

~

~

t~karkę.

§

~

należy kierować pod adresem ŁZWKF
Filmservice 90·950 Łódź, ul. Narutowicza 86 188.

Oferty

§
~

Informacje telefoniczne przyjmuje
chnicznego, telefon: H-98-84 w . 222.

§

§·

wydtł.al postępu

te.
l 18Fi-k

.

~
~'I

. ~/////////././/////////H/.//////////////U/U/./.U///H///////////M
BIURO PROJEKTOWANIA I REAl.IZACJI lNWESf'fCJJ
„CU El'll ITEX"
w Lodzi, ul. Uniwersytecka 2/4
OGŁASZA

PHZETARG NI

I

Przet::n·f! odbędzie się w dniu 4 lipca 1986 roku o godz. JO •.v si~dzibie
biura w f.odzi, ul. Uniwersytecka 2/4, sala XIII p.
Pojazd możn11 nizlądać · - parking, ul. Uniwer,cytecka 2/4 w godz. llJ13 w dniu :~o czerwca I 1, a lipca lllBfi roku....
'adlum w w~·sukmld Jo proc. remy 1vywolawci:ej nal~ży wpładć nfłj·
póz.niej do linia 3 lipca 19!H~ roku w ka~le biura pn.y ul. Unlwersyteckle1 2/4 \V codz 11 :;o do 12 30.
W w'·i1<1rlk n nlerfnJkl<l rlo skutku I przetar~u. 11 prze'arg orlbędzli! •ii;:

w tym s;:imvm r!niu o e:odz. 11.
BPiRI „Chemitex" z.astrzega sobie unieważnienie przetargu bez podania

przyczyny.
1272- k
PRZEMYSŁU BAWEŁNIANEGO

l.f. ST. DUBOIS
„P O L'I N O''
w Lodii. ul Sienkiewicza 61
uGt.ASZAJĄ PRZETARG NlF:OGHANrCZONY na:
1. Wykonanie robót rnrbiórkowych bud.voków: 1totowalnl kawy, sprężar·
kn1Ynl, warsztatu elt'ktr:vczne11:0, bląrharnl, Wt'7,fa cieplnego t C1,ęścin
W)'m odnsklcm cea-łr na rzecz inwestora termin wyko11a11ia d-0 :tO
\Vrieśnla 1!186 roku
·
2 Wykonanie ~z:vhn dźwlirowego wraz 2 masz;nu1wnią orz.r b11d~nku przę
di:alnl w rzęści A - termin wykonania do 31 grudnia 1986 roku.
3 ' P.r·1;pniesicnll' węzla Cit'plnegn.
<l. W.-kimanir instalacji cPntralnego oitrzewania. 1..-rall z odprowadzeniem
k11nde11satu w biurach budynku tkalni.
5 Wykonanje kanału ciepłowniczego.
6 Wykonani!' hista.laeji tryskaczowej w budynku un:ędzalni zakł. A I B.
O!ert.v na wvkonanle ww prac należy skł.adać w sekretariacie z-cy d. ·r.
ds tef'hnlczm·eh przy ul. Stefanowskie!!:o 17 .w terminie 14 dni od daty
tikaza'nia ~I~ oe;łoszenia Otwarcie ofert nai:tąpi w gabinecie z-cy dyr. ds
technkw.vrh w dniu 2 lipca l~Rr, roku o !!:od1. 10.
In formac-j"' technlC'rne można 11zy~kal4 ood nr 1-el. 36-84-51.
' \V nr„etare:u moza hr::ić udział Instytucje pańsl wr>1•:e I osolw pry·,._ a ~n"!.
Za<l r?<>l!a ~i"' prawo wvhoru oferty, jall r6wnieii unieważnienie przetarS?;u
"' całości lub jei;!o części bez. pod<1nia przycz~"'ny.
1281-k
ZAKf,AD'Y PJłZRMYSLU WEŁNIANEGO .,\\'IOSNA UJD(HV"
90 75Z Ł6dź, ul. Żelill'nwskit>go 3/5
OGl,ASZA.J Ą PRZE:TARG NlEOGR,\NICZO!'lY
są

następujące

,,rymlana i naprawa pęknlę~ pokrycia dachowcgQ,
2> smarowanie pokrycia dachowero,
3) \Vykonanle nal)raw. I uzupełnienie obróbek blacharskich.
Powierzchnia pokrycia dachowego na ww prace wynosi ok. :I OOO m kw.
Materiał na prare dekarsko-blacharskie częściowo pos:iadamy.
Ofertv
r.E!mine z obowiązującym zarządzeniem minl~tr;i hudownic·twa, ito~pNlarki
prr.,,.~!r?ennej i komunalnej z dnia 2.'i marca 198\l roku n;:ill'7,lf skła(fa!'- rod
arlresl"ni nrzeds!ębiorstwa w terminie do 7 dni no ukazaniu ::;ię ol!lo~zeni_a.
PrzPtarl! odhęd7.ił'! się w 10 dniu o godz, 12 po ukazaniu ~lę o~loszr.111a
1l

1v

cz~ścłowa

•iPd1ihie

17.

26439/16437 g

56

m

wynajmę

lub

tn.t.

2M I

lnstal•~le TV
Marszał~. 83-10-M

ANTENY.
lnż.

51-53-85.

.

25648/18<319 g

TELEPOGOTOWIE Ka.cz·
l'j1arel!: 711-64- \Q, 25412 ;g
AU'!'ONAPRA WY, 51-77-4ij
Mochal~ki.
26785 g
TFLEPOGOTOWlE - Mgene>racja
:< i ne~kopów
l{ałuż.y1\;;ki. 3:!-78-19
17246 g
NAPRAWA lodówc-k, za·
mrażarek.
84-42-80.
\'.' óicilt. ·
lt6(17 g
\VYCISZA , "ff,
zabezp i ecz~n i a c!r,i;wl. 7.an1ki,
33-31-27 Arb:-t )kr.
26512 g
l\IYC'IE ok:~no.
J n st:rtuciom rachunki. Szarpak
;,z-12-&:l.
z.;355 g
MYCIE o:<:ien, sprz<1tanic
wnętrz.

instvtucjom ra-

chunki 86-23--82 Wiecka,
26593 g
GABII"ET
)!int>kologic1.ny Łódź. .Julianowsk11
5/7 zapisy telefonicznie 51-22-CO po Hi. dr
Czekan.
S3 g
.,TR-.\UMA" konsullacje ortopedyczne. reha~
b;litacja.
faykoterapia . hydroterapia. masaż. ~auna. Kosvn;erów
Gdyńskich 13
84-87-83.
13978 g
ZAKŁAD pogrzebowy pos:adający
duży wybór
trumien świadczv uslugi w zalues1e: s.przedażv ora1 przewozu. Majci1rzak. l 5~81-29. 18408 g
SCINANJE drzew, \Viodarczyk 7i-79-0J.
Zifl! 1 g
TELEPOGOTOWIE
43-28-67 Rosiak.
16212 g
.. RUBIN" „Elektron''
n~ pra-v.-a.
51-41-54

sorzedam Ofert'7 ~6!80
Biuro Ol!łoszeń Sienkie·
wicza 3/3.
21)-188 g
POKÓJ
z kuchnia, wyVTDEO „Panasonic" bl'gody
Chorzów Miasto
toniarkę
('.\;){) l) siat- zamienię na równokarkę
sprzedam.
rzędne
Lódź
chętnie
.j~-88-20.
20507 g
Polesie
Teofilów.
SPRZF.DA~I: ma)!netoton
Tel. 43-42-59 do 14 Mi„Nikk<>". ..F.merson" 2
lew3ki.
16183 g
x 3."5 W. „Altusy" 65.
telewizor
„Ametyst"
pralkę wirnikOWl\. uży
wani;.
"<:'JÓ7.ek
de:bokl.
Tel. 43-71-53.
26:>13 g
zatrudSPRZEDAM złot'! bran- CHAŁUPNICZO
nię szwaczkę
(blu~d.
soletkę
(13
karatów)
spodnie) 5/-:j9-77 po. 17
stara
Pobola.
Of~rty
?6.;19 Biur-0 Ogłoszen. ZBIÓR truskawek - zaC';rOf?lll1'ki.
15i24 g
trudni~. 85-81-01.
,' ::tPnkiewicza 3/.i.
MATEMATYKA. 51-74-10 SCINAKIE d!'Zf'w Duda
STEBNÓWKĘ !ańctiszko
32-03-58. 74-26-29
mgr Pluskowski.
wa „Siniier" (rękawi
14993 g
16276 e:
czarka) · ~orzeda.m.
:)KAPY
n~r1kuchf'nne
1.
PRZEDSZI'.:OLF. pry-;vatGl!ndhiego P/30.
wyciąi;iem.
N!ep;vtalski
ne. 74-24-16 Plókarz.
2617'1 r.
16!}!}8 g
78-59-99.
176.%1 g
~PRZE.DAM
maszynę
PRZYJC11Ę szycie kurtd1iewiarsk11 „~". Veri\;s
ki,
spodnie, inne
........ ""
.......
~·••hAt,I~
360". · nowa.
AleksanODPADY T'CV da m. 51-33-32.

dró ,v

~prze

Lódzki. Not<rnka-

J,~ka ~264\>2 i
SPnZEDAM
hE't(lniark~
150 1, etFrnit. 4'.l-i7-:i8.
26457 t
1 'A".TTOT
„Or7.Pl 3'
51-~-"5-llA

Tel.

•
16'.!041 (
,prz!''1am. Al.
Kokiu~zki 11 m. l~.
16210 !!.

ART!';

~OGHANlCZOMY

na prace dekarsko-blacharskie. Pr?edmioteni prz:etarJ:!u
prace:

AUTOMAT
do
lodów
samodzielsprzedam. Gdyn:a, Ra- POSZUKUJE
nego miesŻkania w blomułta
331\./10. telefon
kach,
tel.
grz<'crn.
20-97-49.
3700 k
51-53-22
(w
tygodn;u
SPRZl~DA.M
segment
godz. 12-16).
26487 g
„'Nidzew" I ctywan atrzypokorabski 4 x 3 n.owe. Z.e- MIESZKA '.'Hi<:
jowe, bloki. II piętro,
1:„owskieito 44 - 2'i po

<nn;F'd~rn.
(ln -IR).

na spru•daż samod1odu ma.rkl N,-sa-Towos T 522,
rnk produkcji 1977.
o przebieg·u całkowitym ~15 tys. km. Ogólny &topil'ń r.11i:rcia pojazdu ''"S'nosi 65 prołl„ cena wrwoła.wcza 280.000 il

ZAKLADY

26182 g

TELENAPRAWA
Martynka.. f.3-59-17.

-

~TAKTETĘ

TT -

5Prz~

dam. 57-81-12..
16211 i!

131.JTLF; 11 kl! . kuc'H"tkę.
rl'duk1 nr ~przł"rl<1m.
5:;_110.5;~.
!521j g
T\OR(YP kuch„nny. l<\m•
n~
hłv~knw11
~prze
d;;m. · 3 -6.'l-13.

IB217
\"\"T'"RY~T< \TIKĘ

-

ka

":;\'H'7.oriorn.
2~.

11.

pn-1nm~
R l .ałn~*•

16:000

e

kr-;~t~!ow"

Ll ' "fFl()
kl'"'<:Jf>11~

:ootvJOW''
011rTeril'lm. 55-11-4!1 n,.,
M
161M Il
l'!,H7.F.DAM
111"'
warsnwskie zw:vkłe i p0~7.en-ane 'T. pełnvm wyP<'>~aż niem.
57-211-41.
w;„ezorem.
16135 g
NOWY maenetowirl . Panasnnic:-1~0"

~p!'"Zedam

I R141

()fortv

Biuro O-

!!ln~7!'1i P1otrko1;1.•~k0 96
P'·:n RUS.TP: .. S7.r>•d„rski"
wYm•<'nf<1cz
MV3
•r>nerl•m.
Pabi•nick~
t4 - 'T.
16161 I!
r ,c'JDKĘ motoro1;1.·a. m11n<>tk'! 1!~1.\1. 1t1:Vhę -

~.prud~m.

~-04-41.

16240 I!
~nrr.Pd::irn:
~i<>kweslrat9r~1<:a
R po

NlTTR1E

!!Od1:. Li.
16121 J:
l"F:LFWTZOR ~?'~nio-bi::i1" .. hoU"r F'ar.ow:„. IMlumn r ~o W - ~Pt"l"
rl••11. V1dź. FiMrknw~ka l<l/'.'1.
161~ g
!''i'.'\.SZCZ ~1(6rzanv d~m 
~~i

ron.~rli1m.

51-6~-26
l62•ł2 I!

DWTE m~n:rn'I' do prorlukrli eirland choinkow vch
1pn4'dam.
78-73-26.
15652 I!
TT!U\1'NY nębowe w ei8,.dei ,Ol7eńRŻT Kiliń
•kiP~O 7:1 Szukr 'vska-Lebiedzifiska.
!1..3219 g

ElOI<S F.RY sze7.enięb
no eh~ mplonie - sorzedam. Rajdowa l m. l 1.
17873 g

- •. e.
....._"

~--•„•111

74-3<>-49.

PRZEDSIĘBIORSTWO
gr~niezne zatrudni

I

..._.........,„~„,

...............

fi..,__._
..............

zatapicera, minimum 5 l•t. NOWO wybudowane popraktyki. Oferty 18363
mieszczenia· 1711 m kw.
Bitiro O!!losz~ń P,otrlub więcej Alek;;andrów
kowsk3 96.
- v:od<l, siła. $!az. ce11PilZYJMĘ Jo prar." mutr,..lne <,.'(rzewanie. telerarzy i pomocników. z
fon. ~amochócl ciężaro
Lodzi, Zgierza i -okolic
wy - oczekui11 propo·
na dobrych WHunkach.
z.vcji.
Poważne
ofert;·
16-59-50. 16-44-93.
161PO Bi11ro
0J(łoszeń.
Z.\TRUDNJĘ niepalącyc11
Piotrkowska P6.
drukarzy i porriocników SACIIOTNI - oferty mana sitodruk. Dobroń
trymonialne - „SWATGrunwaldzka
6
tel.
KA" Piotrkowska 133.
16-16 kier. l0-4:35.
I'aniom - polecamy oZATRUDNIĘ
s;i:wac:zki,
ferty zaJ(ra11iczne.
Dobroń. Grunwaldzka G
15207 l?
lei. 16-15. kier, 10-43:i.
6()1 g.
I'l L'.'fl Ę z~trudnie o~ni"
do
i<7.yCill
konfekc ii
ml •Jdz;ezO";\'E.'.I.
Ofe> r\v
2Błi!I
B:uro Ogłoszen
S ienkiewicza 3/5.
Sl-RADZIONO prawo j~SPODNIE kurtki po7.~1 i rnne dok11menty
tn:ebny p.racownik. chi:Poros Daniel Gd~ń~ka
tn\e z maszynami (over17.
18j61 g
lock. stębnówka). Ofer- KRYSTYNA
Niedi.wif!cty .26478 Biuro Ozloka, Staffa 18 z!!ubil.11.
szeń Sienkiewicza 3/5.
prawo jazdy.
16230 f!.
ŻATRUDNIĘ
murarzy. CZESZ.A W Dziub" Al„krobotników
tel.
1andr6w Łódzki
Da52-94-38.
16162 g
szyńsklPl!o
77
ze:ubil
MURARZY do budowy
or a wo jaz<l v.
16237 l!
segmentu potrzebuWysockiemu
ję
43·17-07.
15171 g JANOWI
Malczew;kiPitn 21 skraPOSZUKU.JĘ
robiących
dziono PMWo jazrly,
M
drutar.h.
Oferty
16126 ~
16201
Biurn
Ogłoszeń
Piotrkowska 96.
JAN' Adamsltl Duh'lit Il
POTRZEBNY - tryzjer.
,z.e:ubił świadectwo
lefryzjerka męska. Żwir
l?'!.lizac}i taksom<"irA nr
ki 20.
16131 e:
5218.
16123 I!
Pl\ZY.JMĘ
lakiem 'b 1. STANISZ..AW
Olczyk,
długoletnim
stażem.
Drwalew
tA.
zl!uhił
Kolumny 221,
dojazd
prawo l(l7.dy 1=1a m!'>ło
autobusem 71.
eylcl.
16129 I!
16136 g
PHZ,EOSTĘBTORST\'c' O z~ ZOFIA Mela, Mlerzno l1
- z;?\1blhi pr~w„ ludy.
l(ranlczne zatrudni w·
161~7 I(
7.awod11ch: m•Harz tynk~rz„
malarz. dekan. JF'RZY Nowakow~kl, Nawrot 4. zgubił prawo
OfP.rt'I' Hl220 Biuro 0 J~-zdv.
1!'1133 g
j(Jo~i:efl. Piotrkow«ka 96.
SKRADZIONO
pl'3WO
Jazd.Y k•t.. ABCDE
Eu!!•miusz Skrok,
To~··„••1J••·--
----·~· ._..,....._
ma!tzowska 165. 16204 ft
.......-•J•/!I„„.„,...,_....
. . . . . . . . . . . . Mt. ... • • · · · - - Pll.WEl':, Cza}ka, Leeznlcza 1!1 zi;:ubll nrawo
ANTYKOROZYJNE
zajazdy kat. ABCDE.
bez.pieczanla na J!Orąco.
16177 g
nadkola. Szo~t. Pokła
dowa 4'~, . tel. 8·1-38-08. UN1EW AŻNIA się pieCZ!ltkę:
„2-3:ł0 Dariusz
17116 g
F. Rótański Jekan: r!"ntZABEZPIECZANIE
anl!enolog l:,6di. Kurcr.aki
tykorozyjne
stacja
43 m za··.
2t151B l!
autoryzowana.
przez
FSO. Ksawerów Łódz GRUSZA Wi('~ław Więc
ka 61, 1~81-64 Pawelkowski„go 78/13 zEtubil
1kl.
' 15702 ~
prawo jazd.r,
26502 g

W'U/.U.U/UH../.U.U.//H/U//HU//.U/H/-1

~

ZAKŁADY

~

„MERA~POLTIK",

tódi, uh 'Figury 21

§
§
§

pracowników w zawodacr:

~

§·

§
~

.

~

~
§

· ZATRUDNIĄ

~

s

OFERtJJĄ

DO

SPRZEDAŻY:

1'Wi-k

rbiornik magazynowania spręionego
powietrza - szt. 1.
Dane technlc?ne:

•

ciśnienie dopuszcrone 10 atm~

e

pojemność 4.000 I.

8

temperatura dopuszczona 80 st. C,

Oferty nalety kierować pod adresem LZWK'P' „Filmserviee"
110.gso L6dt, ul. Narutowicza M/88, Informacje telefanlrz:ne
przyjmuje Wyd dał EnPrgetyczno-Elektronlczny,
telęfon
34-98-M w. 225.
1 Hl'i-k

s~

~ ~ ~~i:~;~~~~~·

s

§~ to- ga Iwanizera,
.
§ J'l- ldkiernika,
§ ..,.. ~łektryka,

§

§§
§
§
§

lł'-- tłoczarza,
wartownika.

~

§ .-

·§
~

s§
S

Istnieje moiliwcś~ prżyttcienla do
ww. zawodów. Bliższ~·r11
informacji
udzit>la rliiał kadr, zatrudnienia i płac
11"1. 36-86-30.

§
S
§
~
§

§
~
Si
§

Zakład

nie przyjinu,je praeownlk6w,
którzy w poprzednim :rakladzle porzu·
S
~
cili pracę.
~
3080-k
~
·w/////////U.///.//H//////./~///U"/.m-M

S

7.GUGTONO

j;u-1 KUT!P

orawn

Jarosław

dy.

,Terz:", Czajkow•
skiepio 2/65 zaiiubił pr&-

Grochow-

ski. Obr. Stalin1rrar!11
"·o indv.
2.€4119 I
211/17.
23·:4\J g L(JDZKlE
Pr7edsii:biorZGUBIONO prnwo ja7.rly
stwo Ceramiki Bud()oo
Kaz'mil'r' No-xak .T6wl•nei unieważnia nie-7.E'fa 23/2.
204:34 g,
ri~ tk'? o treści: „KieZGURTONO
l<"i?itYmar;P.
rnw11ik Z?kladu .. KH•
studonck~ I i814!L /\ 1 r"
WPrnw" Zblimiew KiEWR s~bela.
2M:i5 ~
rirski".
M72 I

OBRONY PRAC DOKTORSKICH
Ilzlek•n I R•da Wyd1.l•lu F:kn110111lcr.nl)-Soejologlf".9.
negr> UL podają do .wladoin•l~<'t. "le w dniu Ja czer•
wca igr.a roku o god1. 9 w •all knnfPren<!yJnej nr 401,
ul. Rewoh.H·JI 1901; 1oku nr 41/43. ndhedzle gl' publl•
!Ztl!I dy•kusja nad rozpraw~ clokl<Jrs\;.~
mgr Af"l!:KSF.:GO BAN ASI AT< A pt.: . Prnhlrmy raejonallra.cjl
::>rzeatnennn-org11nl,~cyfnego

w

pr:tE>myśl11

układu

korrperaeyjnego

lnlu•klm"'.

Promotor: doc. dr · ·w1esław Pla~ko•.'•skJ CUŁ).
RozprRwa dokt<HRlsa znajduje slę do \,•glljdu w 8'.Unl\\'er-.v1•rki~j . f/1 ż, ul. Mate1k1 M~.
• \\•st~p na ro1.pn<wl? wolny.

b!lnl~<·e

Dzl•k•n I Jtllda Wydziału Ekonc>mlczno.Socjologł•
cznP.go UŁ podają do wiadom„ścl, te w dniu 2A czer•
wca 198~ roku o got!Y.. 11 w gall konferencyjnej nr
łOt. ul. Jtewolucjl 1005 roku nr 4114~ ntloedz\11 "111 J)Ut>Hc2n11 dy~l<uaJ• n'!n rozprawa driktor,k11 mgr JE·
R7.EGO GA.TOKI pt.: „zmta11y z11kresu •amndde!nokl p•retl•l<'binr•h·~ w okr<'~I• two~•~nh n11kaio~o
rn7d•lelcregn • ~temu Tart~dzanla prz•m~•łem w Pol·
1tee (19H-1~0)".

Promotor: dric. dr hab. Marcin Bielski

(1.JŁ).

!lozprawa 'doktor~ka znajduje się do wglądu w et•
'llotece Uni,ver~yteeklej, Lódi, ul. :Matejki U/3!.
v.'lt@:p na rozpraw~ wolny.
~44-k

Dnia T marea l!H roku
ku

w Noir.'YM Jor·

zm:uł

MAREK KAGAN
o czym uwiadamia

.

Przyjaciół

~L&OCL&LC ił

p<:>dzlekowanle
za
w1p6łczucle
, pamięe wgzystklm, którzy odprowal!zm
na
miejsce wiecznego spoczynku
Serdecrne

ł

S.

STEFANA

P.

..

SZYMA~SKIEGO

tkłada

ROMrnlrA

;_n suus

wwwwwwwz:wwww.

.Di

Pani Doktor

JOLANCIE
SŁOWIKOWSKIEJ
głi:boklego

"yrazy

w~p6lczi1cla

łmtercl

1k111da.1~:

KIEROWNTK I
ŁU

powodu

•

P~AOOWNICT

ODDztA·

NEUROTRAUMATOLOGTI

4.:\JŁ

CL
W~zy•tklm PrzyjarlQ!!)m,
1r1estnlczącym w ostatniej

ta. I Tity

inż.

t

SVladom I Blhklm,
drodze na•zego Mę

P.

EDWARDA WIECZORKA

a k!l,tom magl~trom: Gtzegon:owl &udreyc·
He!!ryko"'I Natkl!.ń~kiemu, Edwar1fowl
Wleezo!kowl za vznlo~łe •lowa potegnanla
łd!mU,

urdte!l!' B6g

KOMBINAT MASZYN WLOKJENNICZTCJI „WR' AMA"
w Lndr.1, al. Armil Czerwol)l!J 89
0Gt.AS7A PR7FTARG NIEOGRANiCZONY
na. wykl!nanie ,v rt1ku l!ł!16 części dn ma11zy11 wł61dennłegyeb ł art. ~łącz
nych.
Tnfrirmarjl w •prawie warur1k6w przetargu udziela dliał kooperaC'jl w
e;l'>d„ 9 13, telpfon 74 21·71 luh 74 58-43.
.
\V prtPta nrn mo2ą brać udział jednostki uspołecznione, spóldzlelnieo rzerniP.;,IM iC'Zl" oraz o~olw fizyczne. Oferty zawierające oświadczenie oferenta
'~ ~rrawie nn 'ięciR -~wi;idr7eni<>. terminu wvkonania. ceny jednostkowl'j
i nr.;<'>lnej wartoki świadC'zenla, w trzech egzemplarzach z nap!,em .. Prz:etar!!" nalef_v !lkład::it w 'l'.:alakowan:vch kopertach w siedzibie komblnii.tu
w terminie 14 ~lni od claty ukanmfa się ogłos1enla. Oferty nie rawierają
ce wnin~kłlw kalkul;:tcvJn:rh nil" będą rozpatrywane.
Knmhin;:it za~tr„ei?R 'obie prawo swob!'lrlnego wyl:ioru oferenta lub unfo\\'ai:nleonia pr2etar!!:U bez podania r>TZYCzyn.

~

operatora outomat6w

~r

S.

tODZKIE ZAKŁADY WYTWÓRCZE KOPII
FILMOWYCH ;,FLMSERVICE"

i§

§ ..,_ ~lusarza narzędziowego
§
i remontowego,

l"rzedslęh!orstwa.

20:!, 204. 205.
7.::i•lr?t?l!ain.v ~ohie prawo swobodnel!o wyboru oferty, jak te! uznii.n1a.
że pnetarg nie dał rezultatu be1 poda.nla pnyczyn.
1195-k

~

~ ..._ _tokarza,
~
frezera,

\V~rPfk ic-h i11fnrm9cjl udziela dział głównego mechanika. telefon 33-!l6-FO

Wt>W

~

MECHANIZMÓW
PRECYZYJNYCH

upJać

1khdaJa
ŻON A

At§

i

I SYNO"\TI!t

$$ W lff44.t4Slt MWXZ«_&JJ„Q M.5

Z

i

R

W;ruv serdecznego l"<'•l)6fc1:UC!a klero ....'"alko·
IV1 P?Z)"Chnlinl

dr
1

powodu

~JIPCj:tll•t:vrzn~I

BOżENNIE

SZKRABIE

.

łmlercl

"
11t1ad!l.j•t
WSPOLPRACO IVNICT
ze
STYCZNEGO
ZESPOLU
Pl't7X'1YFf,OW1'..J w

WAWWW::ap:www.a::on>.o:e.w..,,.,.•21«'

SPF.CJALI•

~fEDYCi'NY
ł . OTI7.T.

·~~Y:•t-«tW#CEJJ

DZIĘJ.C?.;JK ŁODZKI nr Ul (l.tł48)

;

•

EGZAMINY

WS~PNE

DO SZKÓŁ ŚREDNICH

sz.kół wyż.szych.

W ·porównaniu z i;okiem ubie&wzrosła liczba miejsc w technikach i szkołach równorzę<inycb
- z 2.340 do 2.520. $o stanowi prawie 19 proc. ogółu miejsc w szko(prz)'
ponadpodstawowvch
łach
średniej krajowej 17,2 proc.), 600
miejsc w tym roku przypada na
licea zawodowe, nie cieszące się

si ę

Rzeźba

łym

moili- dzo oblężonych - 'konkure.ncja . bę
1VO.ŚC.I dalszej nauki dla 11.400 te- dzie ostra.
Limity przy.jęć · do liceów o~'.Ji
gorocznych absolwent6w łódzkich
W liceach. nokształcących utrzyma.ne zostały
u.kół , podstawowych?
technlltacb I zasadniczych szkołach na poziomie upiegł&rocznym. Łódl!
zawodowych łącznie przygotowano kie · „ogb!niaki" · zarezęrwował'.Y . dla
łącznie · 3.230
dla / fttch 13.300 miej.se. Młodzież pierwszoklasistów
m.a za.tefu· gpore rilożliwośc:.i 'wybo- miejsc, czyli prawie iedna czwarru kierunku kształcenia z!(odnie z ta wszystkich miejsc w szkołach
zainteresowaniami, choć ·w niektó- oonadpodstawowych~ Jest: to znacz.
rych szkołach i na niektórych soe nie więcej Od średniej kri}.jowej_,
„modnych" i bar- wvnoszącel okoł-a 19 ptoc. Ale Łódz
ejalnośdach przedstawiają

P

tQ miasto akademickie, zatem tn;eba przygotowywać kandydatów do

Wnacie naatal 4ługo oczekiwany ezas wielkich em.ocji dla
tesorocinych absolwentów „podstawówek" i ich rodziców. Dzii
włdnle rozpoczynajlł- 1ię egzaminy wstępne do szkół ponadpo!fstawowyeh ...., tradycyjnie od pisemnego sprawdzianu z
. Języka polskiego. Przypomnijmy, że egzamłny &I\ o·bowiązkol\ie
we wszystkich liceach ogólnokształcących, technikach i szkołaeh równorzędnyeh oraz w lieeacl1 zawodowych. Sprawdziany
wiedzy kandydatów . przewidziano także · w niektórych zasad.bm, ~dzie liczba chętnych
nłezyeh szkołach zawodowych 1nacznie przekroczyła ustalone limity przyjęć . N.astól'atków o
ambicjach edukacyjnych czekają więo trudne chwile, 11le nie ·
pierwsi oni i .nie ostatni„.

A jak

anyn pod Nowym Są
cze-m, to wieś niewielka, jedltl.ak roana jak.o
. prężny ośro.dek iztUki
Zasługa to przede
ludowej;
wszystkim dawnego proboszcza
ks. Edwarda Nitki.- który p!"Zed
laty - pełen inicjatywy i 7-aumiiał zai.nteresować
pału
swokn , par.dian sztuką ludową
i zachęcić ich d<> j~j 1lprav1!a-

w drewnie v
malarstwo
szkle'

zbytnią popu1a.rnością. Reasumując.
w · województwie łódzkim młodzież
ma znacznie większe szaru;e ukoń
czenia pełnej szkoły średniej aniżeli w' innych r:egionach kraju.
· Jak łódzkie nastolatki wykorzystają te szanse? Wiele zależy od

tego, jak się im powiedzie na eg-.
2:3.minach wstępnych do szkół śred
nich. Oby jak najlepiej!
Wszystkim zdającym tradycyjni<'
życzymy powodzenia, -ł;ukcesów
.samych piątek!
(,1)

WYBIERZEMY 3.400 ŁAWNIKÓW
I CZŁONKÓW KOLEGIÓW DS. WYKROCZEŃ

<„.

: · grudnia br. upływa kolejna kadencja ławników ludowych w sądach powszechnych oraz członków koleg1ow _ds. wykrocreń. Ro:!lpoczęly
się ju.ż przygotowania do kampanl!
wyborczej. Kandyd.atury na ław·
orzekania w zakresie
?Lików do
prawa pracy I ubezpieczeń społecz·
nyeb zgłaszać będa w równej m:zbie 11:w1ą!.kl taV.'odowe I teren~we
organy a'd'!l1Ln!stracji państwowej.
. Oiólem spośród 4.250 kandydatów
taW'llików !
3.400
wybierzemy
cz.łonk6\V kolegiów.
Prezydium Rady Narodowe] m.
biuro koord yn.g,evjne, powstał takte zespół ds. wyła
ni·ania kandydatów do tych uszceytnycb fonkcji na sesjach RN m.
Łodzi l ORN. Rowniet w rhlelnicowych t1adach narodowy.::h powstały biu·ra koordynacyjne. W tipeu w zakł.adach· pra cv i pos7..czegól;nych środowiskach odbywać s;e
b4iidą zebrania, na któryc,h z jedl'!ej s1:'!'0'!ly doko-n:a się oceny pracy dotychczasowych ławników !
człO'llk6w kolegiów, z drugiej zaś
będą wyłaniani kandydaci. Do 31
ł.odzl powołał()

z wizytą
„.przybyła do Lodzi
organizacji
delegacja
ll-csobowa
koblecei z zaprzyja~nionego z naKarl-Ma·rx'-Stadt.
szrm miastem
Na · lei czele stoi przewodnicząca
okregowego zarz4du - Elise Eich·
le-r· W oro~amie czterod·niowel(o
pob~u - nrzedsta\videlki NRD obei·
rza bUdowe· Szpitala-Pomnika Centrum Zdrowia Matkl oraz · zapoznają ~ię z !)racą koła zakładowego
LKP w „Sk()garze" l ·jed!1,ego · z
w Pabianicach.
kilt . tere«iowvch
HiWozcraj zwiedziły Muzeum
storii Ruchu ·· Re'wolucyjnegc.

nia. Od ćwierć wieku tamtejsi
rzeźb ia rze i malarze Ludowi odnoszą tei: wiele sukce&ó'V a.itystycznych, biorąc udział w ró:inych konkursach i wys•.aw1aJąc
swoje prace. nie tylko w t..raJu.
Obecnie prace te oglądamy w
tódzkiro_ Muzeum !i:tnografic_z·ny111 i Archeologicznym na wy„Rzeźba w drewnie i
stawie
maLarstwo na szkle z Paszy. na". W skład jej w.chodZi około 150 rzeib (dzieła 40 rzeż
bia1·zy) oraz 60 obrazów, powstałych w latach . siedemdziesią
tych i . osiemdzie5i.ątych.
Eksponaty pochodzą z kolekcji
Muzeum Okręgowego w Nowym
S<jczu. Wystawa czynna oędri<'!
:Io 29 cr.erwca ,Je1 kom:;;arz9'!11
. jest mgr · Zbigniew Maik"

wyborcza legiów jest prze\,azywanie do ich
llcwvch
coraz · to
kompetencji
spraw, uprzednio rozpoznawan·rr.h
M. J.
Warto prz;v tym dodać,, że - ud:r.iał przez sądy powsz.echne.
ławników ma bezpośredni ł bardzo
(j. kr)
istotny wpływ na orzecznictwo są
dowe. Uczestniczą oni w· routrzyg:aniu wszystkich spraw rodzillllD.ych
orar; wyn'lkłyeb ze stosunku pracy i ubezpieczeń 1połecz.nych, a
także 'w zdecydowanej ~kazotci
spr a w karnych i cywilnych. Są oni
słówa znaczeni.u
w pełnym te-go
współtwórcami z.a.padających w ~~
dach · orzeczeń. Wledz·a ławników
ich znajomość problemów ' reaL6dz:.cy handlowcy bacz.nie śle dzi je3zcze zwiększenie przydz.lali ów życiowych ~ ct1romnle pomocne · w prawidłowym rozstrzyga· dzą tempo wykupywa.ni~ mięsa i lów o jedną trzecią. spowodowaniu nieraz bardzo skomplikowa• wędlin na kartki. Z ich wylicz€'ń ne dodatkowvm kilogramem wonych I uiwikłanych spraw ludz.- wynika, że szybciej mija czerwiec łowiny z kością·
Jak się dowie.dzieliśmy w Wynominały kartkowe
niż topn-ieją
kich.
Sprzedan<> bowiem miniei towaru dziale fJa,ndlu UMŁ. nic nie wskaR.ówniei. członkowie kelegi6w da. niż ka.że k.alendarz, a co izors za zuje na zmia.nę struktury dostaw
. iż Przeciwnie . pro.gnozy wvrażnie zawykroczeń powołani w ct.rodze wy- handel ma tak duże zapasy.
oowiada.ią. ii to, czym dysponują
Wvgląda
bo-ru i pełnfacy '>We fan.keje spo- =niejsza zamówienia.
ty\'D samym. co
teczrtie, m.aJą poważne i odpowie• więc na to, że znów µnosi się sklepy. teraz jest
llOd koniE!<' będ7ie w tiich za tydzień czy dwa.
<Uialne ządania w · orzel.raniu kar- il.a to samo. CO bylo ostatn.ie
trzy .J<?sli v•it;c wlaścicicle · kartek liczą
no-administracyj.nym . Wvmnwnytn kw.l etnia, kiedy przez
w sklepach mięsinych i orzed na coś lepszego. to ich nadzieje
wyi:azern "'zrostu autoryt~l·u · lro- dni
nimi ustawiały się długie kolej- nie mają. n'estety opar.cis wrzeczywistych moil'iwościach naszego
ki.
Z czego wynika ;ta niechęć ku- rolnicb\·a.
K. K.
pujących? Ano z le.go, że zwykle
- do sklepów traiia nie to. czego
choiałby klient. a to, czvrn dyspoWAŻNE TELEFONY
przemysłu
nują przedsiębiorstwa
mięsnego. W tym ·miesiącu dochoPogotowie MO
Strat Pożarna
PDgotowle Ratunkowe
Mnóstwo cil9kawycb· .' imprez !'1J'YInformacja &lużby zdrowia
Dni·' Mokui~ na zbliżające się
36-15-19
rza łódzki oddział Liiri Morskiej .
913
Informacja telefoniczna
Jł-55-55
atrakC'ji , ;;rzygotowano
Naiwiec;-J
Informacja kolejowa
.PKS
Intormacja
na kont'ec tego tygodnia.
sa-&s-11
Dw. C~ntralny
r ta.k już w o!atek w ·kil'lie
55-46-96
Dw. P'ółuocny
„Młoda Gwardia" odbędzie śię pO·
32-84-03
Informacja kulturalna
.kaz filmów o tematvce morskJej
32·53-11
Pogotowie cir.ptownieze
i ~potkanie z ich t'wórcami. W
e~ergetyczne
Pogotowie
33-34-31
galerii „Te<'hne.um" orzv pl, Koł„ódż Północ •
33-34-%8
Lódż Południe
mu.n v Parvskiej otwarta zosta.n.i e
cazowe
Pogotowie
wystawa ' amatorskiego malarstwa Dziś w godz. 10-12
992
7(.65-95;
14-55-!3;
wyg:asanie
i
zaś ;#: rozwiązywanie
marvnistyC'rnei:?o. wieczorem
Pogotowie d.twigowe
umólV o pracę
w Klubie ·Garni·zonowvm ·przy ul.
74-40-41; 7.4-J'l-68
Tuwima .odbedzie gie wieczo-rn.ica. • urlopy pracownicze
33-37-37
TELEFON ZAUFANIA
Na sobotę -. taplanowano, wspólnie :#: ochrona pracy kobiet
TELEFON ZAMł„ODZIEŻOWV
33-50-66 czynny w
UFAN1A
LOK. • rozstrzyga.nie sporów
z Z.arz<1,de.ttJ Woje:w6dzkim
godz, 13-lł
wojewódzki~ zawedv- model-i pły
, .
pracowniczych.
TEL.EFON ZAUFANIA; dla kobiet
zaś Na te , i inne pytanli< ezyteln1kow
v.aiącvch na Stawach Jana,
z ciążą problemow11 - · ii7-ł0-3.3
od 1fodz 17 „Noc Kupały" z pusz- odpowiadać będą:
w godz. lZ-22
czaniem wianków w parku na Ju- - zastępca okręgowego inspektora.
.TEATRY
.
lia.nowie.
WIELK.l - l!OdZ. 17.30 „Królew.
prą.cy - mgr :MIROSŁAW
Snleżkaf~
ua
Niedziela to rii · in. z.aci~g11ięde
CZAPSKI i
JAKACZA . - godz. 17 „Gałązk~
morski - inspektor pracy - mgr JERZY
honornwvch. ~ · a,.pel
w.art
rozmarynu'>
przed oornnikiem lunzi morza oraz.
IWASZKIEWICZ
SCENA - godz. 17 „GorzMALA
imprezy „Nocv świE:to:.ia11~kiej" w
kie Izy Petry von I{:snt"
parku 1 Maja.
godz. 10 „Tytus, Romek
1.15 i A,Tomek"
K. K.
POWSZECHNY - godz. 10 „Uklkampa.nia
ma zostac zakończona.

października

-

mogą

I

•

= ....

STUDYJNY - godz. 17.30 •. Przygody dobrego wojaka Szwejka"
MUZYCZNY - god.7;. 11 ,„Td

tym ra.zem o senor·g aniza.c;i 1)1trkowa.„„
sownośc
n"ia ga.mocliod6w w tym ujonie. ·
p~1tani11 . -

ne~ ~tronu '11.(l, d.,.u.qn. . „oniewa.ż

t1'ra 2

2

nowa doha

))4.rko•~a.r.i ~

ł;:

„

obowia.zu}e

no innei

~t„onie.

tegoroczne

że

można

liczyć

Małgosia"

* Towarzystwo
I Klub

Przyjaźni

PoJS.kO.
Nauczyciela z;aWłoskiej
K. K·
praszaj.ą na „Wieczór arii operokompozytorów polskich l
wych"
MPO ZAWINmo.
dziś o go-dz„ 17.3Q w
włoskich PG.M DOST'AŁO PO NOSIE
KlUJ~ Nauczyciela (ul. PiotrkowChodzi o za,!eglośd w oczyska 137).
ncza.niu ~zamb11, przu ul. Czę- ·
Zarząd Okręgowy Zjednoczenia
Interweric;e
2ci.
stocliowskiej.
Patriotycznego ,,Grunwald" zaprado
kierowan·e ~a
tok.o.torów
sza swoich człoillków i sympatyPGM na. Widze'wie. zaś -kierowków na prelekcję doc. dr hab. W .
nictwo tej instytucji m.oi:e ;ez cyklu „Geneza
Ważniewskiego
dynie µrzekazuwać te sk!!Tgł do
Polski Ludowej" - 19 bm. o godz.
MPO. Zdarza się, i to do~ć cżę
16 w lokalu ZP „Grunwald" (ul.
;.to. te 1.10::-ostają 9ne . bez echa•. Piotrkowska 113).
ldiidl/
Tak b1./-lo m '. in, w maju.
TNOiK zawiadamia, że z przyto t'>'z;ikrotn" prośbv · nie · dalu
czyn niezależnych od. org.an·i zatDDopiero intiirwencja
rezultatu.
rów · o.dwoła.ny został dzisiejszy odP"acownika. lnsP•i°JC'ci1 .Miejskie;
czyt nt. „Odpowiedzialność prawpomor1~a. lokaforom 'te; posuji
na za wynil•i gospodarcze i fłnan.
w 1.vueg:ekwowanht od llfPO
prz.ewisowe przedsiębiorstwa",
tei:io, co im się n!tleżalo.
ramach Wszechnicy
w
dz,iany
KK.
.TNOiK i DOSK.O.

*

*

bilizowan.o Zakład
(bezawaryjność), Woj.

Energetyczny
Urząd Telefonów (specjalne 1 linie), straż po-.
żarną. A do zaopatrzenia rolników
- Wydział• Handlu WZGS, „Spa..
łem". Ważna jest także sprawa dziecińców wiejskich. na razie wciąt
cz.ekai11.ca na lepszą organizację.
M. Kr.
DDllRIDIJllDlllllllll llllllllllllllU

Spotkanie
automobilistów
W czwartek o godiz. 16.30 w sfodzi.bie AutomopilklUJbu Łódzkiego
przy ul. Buczka 18 odbędz.ie się os-tatnie przed letnią przerwą spotkanie fachowców z FSO „Polmo"
i PZMot. z użytkownikami siu):Jochodów.

biurze
w
przedłożyc
'Jestem taksówkar:r;em. bowiązani
na urlop do Jugosla paszportowym bądź w przedsię
wii. Biuro turystyczne, które za biorstwie turystycznym, taką wt8ś
tatwia sprawy z tym wyjazde•n nie pisemną informację Pracowzwiązane, zażądało zaświadczenia z nicy ZUS nie są w stanie załatwić
ZUS, ze nie jestem jego dłużni tego „od ręki" . Muszą dokładnie
kiem. G-Oy zgłosiłem się do ZUS. spra·wdzić i prze,irzeć kartoteki aż
wvdziałach.
kazano mi przyjść po jego odbio.- w siedmiu różnych
za kilka dni. ·Czy takich spraw nie Żeby wiĘ>c nie powodować kłopo
tów w okresie urlopowym. zainmożna załatwiać „od ręki"?
teresowani powinni składać wniosRed.: - W Lodzi jest kilkadzie- ki w kancelarii ZUS nieco wczcś
tak aby ZUS mógł bez
osób prowadzących niei tysięcy
siąt
rachunek Pośpiechu w ciagu siedmiu dni,
własny
.dzial alnqść na
przygotować niezbędne zaświa9.cze
Każdego roku spora ich grupa wyjeżdża latem na kilkutygodniowe nia.
(g)
wycieczki turystyczne. Są więc zo-·
K. S.: -

Wyjcźll.i.am

-

Przynajmniej takich opin11 apodziewa się kierownictwo łódzkiego
„Polmozbvtu" organizując w najbliż!zą sobotę spotkanie ze swoimi klientami. Oprócz wysłuchania
skarg. zażaleń i propozycji pod
adresem firmy, przewidziano także przekazanie pewnycb informacji w drugą stronę, a mianowicie
od tachowców do klientów. Za·
olanowano dwa tematy: pt':z;ygotowanie samochodu do wviazdu urlopowego i zasady letniej eksploatacji, Można będzie również zasil}gnąć rady z dziedziny prawa, zasa·d świadczenia usłu;i i sprzedaży

..

,

1111

• ••

MUZEA
JłEWOLUnucuu
HISTORII
godz.
CYJNEGO (Gdańska 13)
ll-l7

RADOGOSZCZ (Zglęr
gi;;:a 147) godz. 9-16
ARCllEOLOGICZNE I ETNOGRAFtCZNE !pl. Woln.ości 14\ godz.

ODDZIAł,

10-37

SPOR'l'U I TURYSTYKI (Worcella 21) godz. 11-lS
CPlotl'kowska
WŁ()KIENNlCTWA
282) godz. 9-17
U) SZTUKI (IV1ęckowskle,go
godz. 9-17
WOJSKOWEJ SŁUZPQI.SKIEJ
(Zeligowskiego
BY ZDROWIA
7) godz. 10-13
MIASTA ZGIERZA (Dąb-fowskie1(0 21) godz. 11-18
MIASTA PA~IA1''1C (pt. Obroń
ców Stalingradu 1) godz. 10-U

„

* .

t-11
godz.
czynne w
zoo
(kasa do god:i;, 17).
PALMIARNIA czynna w godz.
I0-18 (oprócz poniedziałków\

samochodów oraz oczywiście porady technicznej.
Początek w sobotę o godz. 10 w
sali łódzkiego MPI< przy ul. Wierz•
bowej 51.
Poprzednie spotkanie nie cieszyło
zbyt dużą frekwencją. Albo nie
ma żadnych uwag do ,Polmozbytu" - w co nikt prz,vtomnv nfo
uwierzy - albo wiara w skuteczność narzekat1 iuz nie istnieje,
albo też cała impreza dopiero się
zorozkręca. Jak b.ędzie ter;iz. baczymy.
K. K.
się

ll!IJBI

• pol.

b.o. godz. 15;
„Pod.róże Pana Kleksa" cz. Il
pol. b.o. godz. 17
l\U,ODA GWARDlA - „Powrót
Jedl" - USA od lat 12 godz.
9.30, 12, 14.30, 17, „Sprzedawca
kapeluszy" - fr. od lat 18 godz.
cz.

sa"

SPOT KA NIE
PRZY NTU,
33-03-04

Ale co będzie po fina.le? - l)Vta.jq i doda.;11. ;eszcze następne

zgodnie zmotoTy.•.twie·rdzq
u.l . Mielzowani mie$ zkańc-u
czankiego , na kt.órej to uliczznaki
ce ustawione nied11.wno
prakownnie samonaka2ujace
chod6w z ie<Lne1 st.ranu w .clni
))etrt1,1;st.e„ n z drugie; w .niep(tr2lfls'te .. ..Terciz ~owiem jak · tul·
'ko :i:ac~yna się drurii. mecz. c~u
li 1'Un-ktualnie o p6lnocy. scr.wtCJchod2i(tr2r . wyhiPQajq na. }J.lic.e i 'nr~estn.wi.n.i a wozu z 3ed-

zbiory
na
jak
u.t0dzaj
tak dobry
skoTymczasem
w roku ubiegłym,
azono już 95 proc. siana (zwieziono 65-70 proc.) i ju:i; „na Jana"
będzie po pierwszym pokosie.
urodzaju".
„sztabu
Partnerzy
czyli zespołu do spraw przebiegu
sezonowych prac w rolnictwie, któremu przewodniczy wiceprezydent
L. Krowiranda, złożyli wczoraj
meldunki o trwających praca.e h i
przygotowaniach. M. in. pomidorów ma zostać zebranych 400 ton.
truskawek - 700 ton.
Jeśli chodzi o żóiwa, to pierwszy
zostanie zebrany rzepak. Przewiduje się zbiór po 21 kwintali z
ha i to o ok. 10 dni wcześniej niż
zwykle.
uwagi zwrócono na
Najwięcej
gotowość maszyn. sprzętu oraz całego zaplecza do żniw. Na 128 kombajnów ieszcze 18 jest nieczynnych. Do PO\'DOCY w żniwach imona

Prognozy

zbóż mówią,
co na~mniej

·„BIZONY"•••

RUSZĄ

O„Polmozbycie'' dobrze- lub źle
byc. kolejki
byle prawdzi_wie

Puki0

NlECH ŻYJE MUNDIAL.'„·

ZANIM

I

19.30.

MUZA · - „StHeż si~ dziewiąte
ZSRR b.o. godz. rn;
go syna"
„Zaproszenie" pol. od. lat 15
godz. 18
1 l\lAJA - „o dzielnym kowalu" CSRS b.o. godz, 16; „Och
godz.
Karol!" pol. od lat 15
17.30

„Galopem przez
od lat 15
16.30, 18.3U
ROMA - „Nieoczekiwana
na miejsc" USA od lat 15

POKOJ -

węg.-USA

tę"

14.30,

czynOGROD· BOTANICZNY n'y od godz. 9 do :unroku.
czynny w godz.
Ll)N,Ał'ARK 1
l 0-20, w sobotę; niedziel~
godz 10-21.
święta KINA
BAI.TYK - „Podróż do Ind!i"
- ang. od lat 12 godz, 10, 13,
16_ Film 1>rzedpremlerowy z czy„Cotton
dialogową
listą
taną
Club" - godz. 19.30
„Skorumpowani"
lWANOWO
13.30,
- fr. od lat 15 godz.
13.45,

18

na
PRZEDWIOSNIE - Horror
ekranie - „Dziecko Rosemary"
15.JQ,
godz.
18
USA od lat
18:30
jedna
jeszcze
POLESIE - „I
noc Szeherezady" - Z.SRR b.o.
godz. 15, „Kochankowie mojej
mamy" - pol od Lat 15 godz,
17

- „Skorumpowani••
fr. od· lat 15 godz. 10, 12.15,

WŁOKNIARZ

-

14.30,

17,

19.30

WOLNOSC - ,.Seksm\sja" .,- pol.
od lat 15 godz. 9.30, !l, 14,30,
17, 19:30
,.Cud niebywały"
W~ŁA jug. od lat lS godz. 15, 17, 19
STUDIO - „Gi:y wojenne"
USA od lat 12 godz. 17, 19.15
STYLOWY - „Kobieta w kapeluszu" - po!. od lat 15 godz.
15.30, „Star 80'" - USA od lat
18 godz. 17.30, 19.30
„Król SteMAŁF. STUDYJNE godz.
fan" - węg. od lat 12
16,

18

DKM -

się
Iluzjo.n - „czu lę
pol. od lat iz godz.

św'1etnie"

16, 18, 20

NowoliOKA -:::-- „Dziewczęta r.
pek" po!. od lat 15 godz. a,ao,
ll, 13.30, 16, 18„:!0
od
GDYNIA - Kino non stop
goclz. 9 do 21. „MUoś~ Swan1u1•.• fr.-w!. od lat 18
. HALKA - „Podróże Pana Klek-

10.

12.15,

14.30.

16.45.

puszgodi,
zmiagodz.

19

- „Greystoke: legenda
STOKI
Tarzana władcy małp" ang, od
lat ia godz. 15.30; „Pan Woło
dyjowski" -pol. b.o ,godz. 17.30
Swrr - „Miłość. szmaragd . 1 krogodz.
kodyl" USA od lat 15
13.30, 1$.30, 17-30
TATRY - „Wspólnik Fran" nd
lat 15 godz. 15 30, 17 .30
KLUB ZŁOTEJ JESIENI - vipol.
deo - „Prosze •lania"
p.o. godz 15.30: „Nie ma mocnycb" pol, ti.o. ;ioctz. 17.30
APTEKI
Mickiewicza 2Q, Nlciarnlana !~,
Lutomierska
89,
Piotrkowska
146, Ollmp'1Jska 7a,
Dąbrov.rsl;:iego

67.

Pablanlce -

Armil

Cze;wonej

7.

Konstantynów - Sadowa 10.
Łowicka 33,
Głowno Aleksandró\v - Kościuszki 4,
DąZgierz - · Sikorgklego 16,
browskiego IO
Ozorków - Aq:n!l Czerwonej 11
DYŻURY SZPITALI
- SZ'p!tPl
Chlrurl'(!a urazowa
im. Radlińskiego (Drewnowska '75)
S7pital \m.
Neurochirurgia
Kopernika (Pabianicka 62)
Im.
Szpital
Okulistyka
.
Jonschera (Milionowa 14)
dziecięca ~ Szpital
Chirurgia
Im. Korczaka (Armil Czerwonej
15)
r. aryngoloi;:ia dziecięce - Szpital Im. Korczaka (Armil Czerwonel 15\
szczękowo-twarzowa
Chlrurgla
Szpital 11m. Barlickiego (Kopciń
skiego 22)
Im.
- Szpital
Laryngologia
(Kopcińskiego 22)
Barllcklego
Toksykologia - Instytut Medycyny Pracy (Teresy 8).
Przychodnia
wenerologia
Dermatologiczna (Zakatna 44).
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96.
Piotrkowska
ul.
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