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2 bm. w Urzędzie Rady Ministrów w Warszawie odbyło się wsp1)lac posiedzeniP Ko ,uit:•tu Wykonawczego Ogólnopolskiego Po1·01umienia Związ
ków Zawodowych i Rady lUinisll'ów PRL. Obra-
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Wacław Martyniuk 1 wicepremier
Józef Kozioł. którzy kierowali pracą
zespołów
roboczych przygoto,,·ujących
projekt harmonogramu
realizacji uchwal. stanowisk i re z 1lurj i Kongresu Polskich Odrod zonych Związków Zawodowych.
'l'ematem dyskusji by ło współdzia
łanie rząd u i ruchu zawodowego w
wypełnianiu
tego harmonogramu.

Oczekujemy od USA konkretnej i pozytywnej odnowiedd

ferenc a as a

N ,'z.: podczas obrad.
Centrum Prasowym w Mos-' l1ron~ nuklearnej. 28 lutego br. se!
Dziś rozpoczyna oficjalną wizytę w Polsce mini•ter spraw
kwie odbyła się w ponie- kret.urz generalny KC KPZR Mi- Treść dyskusji określały takze te
za((ranicznych Hiszpanii Franc isco Fernand ez Ordon ez.
dzialek konferencja praso- t•haił Goi·baczow przedstawił nową . postanowienia uchwał X Zjazdu
Wizyta ta która zbiega się z IO rocznicą ustanowienia stowa poświęcona genewskim d oniosłą inicjatywę Związku Ra- Polskiej Zjednoczonei Partii Rosunków dyplomatycznych pomiędzy Warszawą 1 Ma:lrytem„ starozmowom rozbrojeniowym ZSRR uzieck iego, któm ma sprzyjać zde- botnicze], Sejmu oraz I II Plenum
nowić będzie nie tylko okazję dla bilansu m inionego IO-lecia,
USA w spraw1e zbrojeń nu- cydowanemu postępowi rozmów w KC PZPR. którvch tematyka
lecz także poszuk iwan ia nowvch możliwości rozszt>r7.enia dialoklearnych i l;;osmiczny::h. Główny <.prawie zbrojeń nuklearnych i kos- zgodnie z ustawą o i.wiąz.kach zagu i współpracy pań st w o Odmiennych ustrojach 'polecznych
akcent położono na sobotnie oś- I .n ic:mvch. ZSRR proponuje Stanom wodowych ·- należy do kompetencji związkowych.
i politycznych. któ ry ch wspólną ojczyzną jest kontynent euro- .
wiadczenie Michaiła Gorbaczowa., ;r,; ... dnoczonvm;
pe iski.
w którym radziecki
przywódca
Po pienvsze - niezwłocznie zaHannonogram obe:l'tnuje wnioski
Podkreślić nale ży. że w przeciw i eństwie do innvch sojuszniprzedłożył . kolejna ważną
inicja- wrzeć odrębne porozumienie o calków USA w Europi e za c hodniej władze w Madrycie nie ugięły
tywę rozbroieniową dotyczącą ra - imwitei likwidacji raki€l średniego związkowców , dotyczące między insi ę wr:ibec nacisków a dminislracii waszyngto1iskiei i nie zerwały
kiet nuklearnych średniego zaS\ęgu rnsięgu w Europie 1 zdecydowanej nymi ochronv realnvch dochodów
pracow111ków. a także emerytów
dial og u politvczneE!o z Polską w lalach osiemdzie s iątych.
w Europie.
ich redukcji - do 100 głowic
W konferencji wzięli udział: wi- w azjatycki ei czc:ści ZSRR oraz na i rencistów rozwoju budownictwa
mieszkaniowego oraz szerolw rozuceminister
spraw
zagranicznych
mianej sfery usług społecznych.
(Dalszy ciae; na str 21
ZSRR Aleksandr Biessm1ertnych
szef sztabu generalnel!o sil zbroj-1-- - - - -- - -- - - - - - nych ZSRR pierwszy zastępca miDyskusja wykazała zhieżnośó innistra obrony, marszałek ZSRR
!encji rządu i OPZZ co do kos:ergie j Achromiejew oraz kiero1:nieczności svstematycznego działan1l.; zarzadu MSZ ZSRR ds. ograni nia na rzecz pełniejszego zaspokaczenia zbrojet'i i rozbroienia Wikt<:>r 1I
jania potrzeb ludzi pracy. Rada
Karpow. Na wstępie wiceminister .
•
Mini · trów ponowił& swoie zdecydos·
· t
h ł ·
· · d
· I
1\·anie konsekwentneg" tworzenia
l'.'SS~1ernvc ZOZY 1
czen10. ,
warunków prawno-ekonomicznych.
w ktorym czytamy m.0~_w1a
1n.:
Władze radzieckie · podjc:ly decyprowadzących do trwałego wzrostu
Prezyd ent Am in Dżemajel zaa- jącej od 12 lat wojny domowej w zię o fund3mentalnei wadze. Choefektvwności gospodarowania. bezprob o wał l r zy podsta wowe punkty Libanie poinformowali w po- dzi o to. abv w krót'.;im t<>rmin'·' I
względnego przestrzegania rachunnowego. opracow anegg przy udzia- niedziałek przedstawiciele kół ofi- 7."l'bi ć rea lny krok na drodze do
ku ekonomicznego ?rat ~kutecznele Syrii planu za końc zenia trwa- cjalnych w Bejrucie.
r" ''rn wil e" O m1·olnien;a Europy od
go unc>wocześniama t :ntensyfilrncj i dzialalności gospodarczej . co
Dżemajel zrezvgnowal ze swego
W po ni-.dzial c k na radz iecko- pozwol i spełnić sp.o!ei-zne oczekipra11·a głosu w rządzie .
1nwrvka11skich
rokowaniach
w
wania. Przedstawiciele OPZZ opoWyrazi] zgodę by premiera, któj 'J.lra wic zbroje11 i1'drc>wych i kos- wiadali się za niezwłoczna realiz.arym zgodnie ..: dotychczasową t ra ' m 1cmyd1 na wni!>•nk stron~· ra- cja uchwał i postulatów związkorlycją
hył
zaws7.P muzu]m a n in
rl1 Pc kif' ~ ndby!o s it, plenarne posie- wych dotvczących
naipllniejszych
(sunnita). powoływany na stan odzenie delegacji ZSRR i USA.
potrzeb spo!eCT.nYch 1 warunków
wislrn ;,rzez prezydenta, wyb ie ra ł
Na posiedzeni1.1 delegac;a ZSRR. j hcia ludno<ci Komitet Wykonawodt1d parlament ·
~!!odnie z oświadczeniem sekreta- ćzv
zdccydo'.~anie
podkreślił.
że
Dżemajel w zasadzie zgodził się
rza generalnego KC KPZR Micha.i- ~posób reali?.acji wniosków konna obalenie zasady ,konfesjonaliz'" Gorbaczowa z 2fł lutego br„ gresu nie może obnii'.yć realW 1.wiqzku ze zbliżaj<ica. ~de; wi- mu" tj. obowfązujacego w kraju
wriiosła propozycje w ~p l' awie za- nvch
dochodó\~
ludzi
pracy.
Z\'l<l w S ta nach Zjednoczonych 1n tradycyjnego podziału władzy mię
,oarcia odrebne~o poro?.umieni a o a
zwłas7.~za
rod zin
wielodzietprzedstawicieli
społeczności
z1pt·osze11iC' prlcwodn i cz.ącego ko- dzy
1' 1: wid~ci i radzieckich i amer vka1)- n ych.
osób samotnie wychowi1m1t:11
"nr;n ··
1. H'. 1'8- 'li!'ZI rr-h
Tibv mttzułmańskie i i chrześcijańskiej .
h r · ki rt ~rE;'dni r " n w sieg1 •
i~cych d zieci
rodzin naj.~Jab~zycb
\:,
ola.:n 't 11 t.ouy cl1 du pr"i:.y Rc p re zenta nt m~ członel> Bi u n Pe.u 6f~ .
1 e .. t. < L I~
ru
q łl
I • · C- ~ r.t::""' &Qo,
lit Yezneg o
se kretarz KC PZPR. denta Libanu podkreśla sie. że wys ię roko1\an ia w ~ p ra wi e ren c;s tów .Jes t to SlCl.~s>ółnle Is ot2 marca 1987 r. , w 5ied~ibie
przewodn1c7.<1c:Y ejmo1vej Komisji mienione wyżej trzy punkty reko-,m
ic
zn
ych
i
st
":J
te
; ict- ne wohN· n is kie!!o ll'>?.:iomu k nUrzędu l\liasta Lodzi, odbyło sit:
S p ra\\' Z.!~ra nicwych Józef Czyrck form uzt,odniono w czasie trwają
• 1 ·m·i ~i
'lb\orowe.1 R7.ącl \1· skazał
spolkanit• wł.1dz 1>olll~c:r.nych i
przy j,<! :! bm charge d'affaires a .i cych 1~onad dwa miesiące pośred
admini~trneyjnych woj. łódzkie
Stanów /.'. jed n oc zonych .Johna R. nich negocjacji międzv Dżemajelem
go z kierown ictwem łódzkiej
i przywódcami syryjskimi
Davi>"<l
K urii Biskupiej.
Przedmiotem obr ad l>yła zl>li fająca się, trzecia z k olei wizyta
Jana Pawia Il w P o lsce, podczas którt"j papież odwiedzi rów-
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Zaaprobowano plan zaL ~uczenia

woinv

Wizyta
I Jana Pawła li
w Polsce
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CAF -

na potrzebę zwiększenia wydajnoś
ci pracy iaku p ·idst11wowego źródla
popra wy war11r,kó"' bvtu. na podeimowanP w tvm kierunku działania ora z na 0b1ektywne prze5zkodY
zwiazanP z. ~ytuacią gospodarczą
uni emożll\v • a iace
natychmiastowe
5pełn! P nie p05tul~tów ruchu związ
kowego
Komit e t
Wvkonawczy
OPZZ uznał za lrnme · "Zną realiza-

Indie -

owe propozycje, ZSRR
na ro kowan1ac h
I
ge news k'IC n
l

Od 16 bm. w programie l TVP.
I\ '
pó·w iejsz vm terminie · w
d ru g im
n as tąpią lmiany w ukła
dzie ra m owym . Jak poinformował
dyr. pro!:(ramu 1 TVP - Zbigniew
Bożvczko
zostah on<! podyktowa1w w znacz nym stopniu opiniami
i życze ni a mi widzów postulujących
prze s uni ęc ie
naiatrakcyjniejszych
pozycj i na wcześniej~ze godziny.
Inn owacją
szczególnie korzystną
dl a ogółu widzów będzie nadawa n ie spekta kli Teatru TV lub filmó w bezpośrednio po głównym
wydaniu DTV. Pora nadawania
„komentarzy" nic będzie więc uza l eżniona od długości
filmu lub
' ~ pek taklu . lecz iest ustalona na
a

---.-•I

godz. 22.40. Czas między filmem
a „komentarzami" WYPelnią programy o tematyce kulturalnej. filmy dokumentalne reportaże. publicystyka. PrzywrócCl'lla zostanie po
latach „dobranocka" na godz. 18.50.
zaś na godz 19.00 przeniesiono nadawan" obecnie po DTV programy publicystyczne.
Atrakcyjniej niż dotychczas programowane będa sobotnie przed.południa. Ta pora wykorzystana bę
dzie na filmy fabularne i duże
fon.ny widowiskowe transmitowane
„na żvwo". D rugą część dnia spę
dzimy z „Popołud ni em z Pegazem"
lub z X Muzą przy rozrywce. Z
kolei niedzielne pop ołudnia zarezerwowane będa przede wszystkim
na programy rozrvwkowe, zwła
szcza autorskii>. które przygotoV1ą.1ia Jerzy Gruza. Janusz Rzeszew•ki. Olga Lipińska. Feridun Ero]
i Andrzei S trzelecki.
fPAPl

1

Di

I

n i eż Łó dź.
Wstęp lli e

omówiono program
i przeb ieg uroczys tości
związanych z wizytą Jana P a w ła II w naszym mieście.

Według
może już

Tragicznie zakończyła. sil) wizyta. w seulskim zoo dla gr upy
nastolatków koreańskich.
Jeden z chłopców wrz u cił szalik ilo klatki z tygrysem i zac;i:ął stawiać pod znakiem zap y lania odwagę 5woich kolegów.
Jeden z nieb,
16-letni Ch u nl?
Miu Ho. aby pop i sać się przed
swoją dziewczyną. wskoczył bez
namy ~łu do klatki.
Tygrys rzucił si<; na c hło p ca
raniąc mu ramiona., nogi, k latkę piersiową i szyję. Aż 10 m'nut 1.a.ielo strażnikom o dz i ~l e ni c
bt'~tii od jej ofiary .
ChlopiP.c zosta ł
11rzcwiezio!l y
do szpitala w stanic krytycznym.
EROZ.JA NJ .\GARY
Słynny

woaospad Niagara. łl'
żący ua 11oe:ranic~ u a m eryk al1~ko-k :!n~ "'v.i,J·'111
ul~a coraz
wiPk~?cj erozji.
Otóż pomiarv pt'zeprowadzam•
nr zt'"': ,.,..,. · dunveń\v \vyk.azują.. żf'

t'roz,i ,,
~z v•„ ... i p i

oror.:u
('0

nostepujt' coraz
111'lŻ~

lV!a.ia.Ć'

lSie

z

zani"<'7V~Zl'zeniem woclv. P<'mi"rv wvlnt7,~•lv. Ż<" od 176t r . t\o
d~;~ nrti" N';a/l,'at·y c9fnąl_ się aż

o 26'! mPtrów.
(opr. ip.:)

doniesiefl z Pekinu, być
w przyszłym roku tele-

całego świata
będą się
pasjonować transmisją z najwyż

widzowie

szej góry świata,
czyli Everestu,
liczącej 8.848 m wysokości.
W stolicy ChRL zakończyły się
rozmowy w sprawie zorganizowania pierwszej wspól nej ekspedycji
naukowej na ten szczyt. Uczestniczyć w niej będą ekipy z Chin,
Nepalu i Japonii.

W 62 dniu roku słońce wzeo godz. 6.19 zajdzie zaś o

~zło

17.18.

pobyt u

"i----------------'
Rozmowy
radziecko-islandzkie

W poniedz i ałek
rozpoczęly się na

Od wczoraj warszawiacy mog<1 p·.i-1 ll'ażn ic jszych z..iill'·i ~ k w sztu ce, ale
Slic•k 1. 1 w yC:R:-w ń pol1 tvczoy c h spotecz„po „bi 1 ·: l'!1 i gt•sµ od <i rc zv ch. 4wiadczy li.Jagiellonów'' która przez pól ro- C'7 ba zw i ccl zaią cy ch. którą osiągnę1 ku była eksponowana na zamku ta 100 tys .
Schallaburi: w Austrii. Wystawę
zrealizował
zespól
pracowników
Wy s tawę, któ r ,1 potrwa do kot'iMuzeum Narodowego w Krakowie. ca czerwca. uzupełniać będą pokaO trafności przyjE:tej przez naszych zy filmów o historii sztuki konmuzealników koncepcji syntetycz- certy muzyki z epoki oraz punego przedstawienia nie tylko na.i- b! iczne dyskusje naukowe.
dz ; 11-. ać
ws paniale dzie ła
skt11dające się na wystawę

przed południem
Kremlu oficjalne rozmowy radziecko-islandzkie.
Na czele delegacji obu p aństw
stoją
szefowie rządów
N i kołaj
....'Szwecja ogłosi na własną rękę
Ryżkow i Steingrimur Hennannsson.
Premier Islandii przvby! do ZSRR bojkot handlowy RPA - zapowiedział
2 bm. premier lngvar Carlw niedziele na zaproszenie rządu
sson na posiedzeniu kierownictwa
radzieckiego.
rządzącej oartii socjaldemokratycz•
W poniedziałek również odbyło nej, której jest talde przewodni>ie RpotkaniP Michaiła Gorbaczowa czącym. Decyzja ta oznaczać bę
z pr<>miere m Islandii Steingrimu- dzie dla Szwec}i odejście od zasady
rem Herm ~ nnssonem .
tradycyjnej polityki zagranicznej związanej z jej neutraln'lścią
niepodejmowania sankcji bez
uprzednich decyzji ONZ w tej sprawie. Mając do wyboru odejście od
tej zasady i konieczność potępie
nia rasistowskiej polityki apartheimeisze kamery telewizyjne które du zdecydowaliśmy się- na sankcje
będą w stanie w tak
surowych - powiedział Carlsson podkreślając
warunkach przekazywać na
cały wyjątkowy charakter
tej decyzji
świat
sprawozdanie z przebiegu i wyrażając ubolewanie. że wią
wyprawy i wejścia na sam szczyt. żące wszystkich członków
ONZ

·Szwecja

-ogłosi

•

ee

SKUTKI ..ODW/\.G l"

Pakistan

fndie i Pakistan zawarły w niedzielę PJr<>ZllmieniP w 5Prawie wycofan;a wojsk obydwu państw z
rejonów prz v e:ranłcznych.
.Jak sygnalin:ije z Islamabadu ind v iska agencja oraso\,-a UNI. w
wyniku odbytych tutaj czterodniowych rozmów na szczeblu c;;ekretarzy m inisterstw spraw zagranicznych. uzgodniono wvooranie do I6
marca oddziałów indyjsklc-h i pakistańsk i ch na miejsca Ich stałej
dyslokacj i.

Od 16 marca

ProgramyTV w nowym układzie

Zbigniew l\latuszewski

N

domou~ei

I.

premier ZBIGNIEW
OPZZ ALF'RED MIO-

Na razie zimno, potem ciepl~.i ·i sucho

bojkot RPA

sankcje nie doszły do skutku
w
wyniku all).erykańslrn - brytyjskiego
weta
w Radzie Bezpieczeństwa
ONZ. Taka powsz„chna akcja byłaby bardziej skuteczna stwierdził.

Francja

Kunegunda, Mart,vna, Tycjan,
Budzisław, Sław omil a

w dniu dzisiejszym przewiduje
dl a Lodzi następującą pogod ę:
zachmurzenie
małe.
Mroźno.
Temp. maks. w dzień okoł o
-10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie pół
nocny I wsch od u!.
Ciśn ienie

o god z. 19

wynosiło

990,0 h'Pa (742,6 mm).

1847 ł:tzca

Ur. A. G. Bell, wyna-

telefonu, fizyk

amerykań 

ski
1882 - Ur. K. Bartel, mate·
nntyk, prof . UJ
1902 Ur .
W. Daszewski,
~c„nni?raf

Tragedia wPirenejach
W niedziele we trancuskim osportów zimowych Luz-Ardiden w Pirenejach wydarzył sie
tragiczny wypadek.
środku

Awaria wyciągu krz.eselkowego
s powodowała ka lastrof.ę . która pociągnęła za soba śmierć i; osób. Po.

nad lOO osób lOstato rannych. z
tego 25 przebywa w ciężkim stanie w szpitalai-h.
Tragiczny wypadek w Luz-ArdiInstytut Meteorologii i Gospo- plus 1 do plus 6 st. okresami niewielkie
opady
deszczu .
de n iest drugim jaki wydarzył się
darki Wodnej przewiduje w mar_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
....;._....;
(PAP)
j
zimy.
we
Francji w cza~ie tegorocznej
cu średnią tempera~urę powyżej
Oczywiście Japończ y cy nie byliby
normy. zaś opady nieco poniże
sobq. gdyby nie chcieli zrobić je- normy. Ma być więc ciepło i suszcze czegoś hardziej nadzwyczajne- cho.
go. Otóż przewidują że ich ekipa zostanie wyposażona w najnowocześNa początku marca będzie dość
chlodno. Temperatura maksymalna
od O do minus 5 st .. a minimalna od minu~ JO st. do minus 15
st.. przeważnie bez opadów. Następnie będzie cieplej. Do potowy
miesiąca pr?.ewiduje ~ie t!'mperaturę maksymalną od O do plus 5
st„ a minimal-ną od minus 2 do
plus 2 st. N1ewielk1e opadv śnie
gu i deszczu. Później od polowy
II! dekady lemperat•ira maksymal:\Iimo. ze zima jeszcze nie ska- !Ja będzie od piu• 3 do piu• 10 st„
pitulo w ała. coraz więcej iest oznal< a m;ni1']1ąłna od plu• 1 do minus
lbliżania się wiosny Nad woj . k ie- ~ st. Okresami ąiew1ełkie opady
leckim przelatują już klucze dzi· deszcw. W ostatnich dniach markich gęsi. które ciągną z południa ca iuż b3rdzo wyrc1źne orieplPn ie:
na północ . glównie na Warmię
temperatura maksymalna od plus
:\Iazury i Pomorze zachodnie.
13 do plus 18 st., a minimalna od

1922 Ur. K . Serocki, kompozvtor
1947 - Osadnik om na odzyskanych Ziemiach Zachodnich i
Pó ł n ocnych
nada no
pierwsze
akty własności

Nie znajdziemy zbyt
wiel u
szczerych prz ~'jacioł - nie ma
t eż na nich dużeg o p opytu.

U miechnij sie

Dzikie gęsi
lecą na północ

-

Franek! Sól się wysypała
bedzie kłótnia \v dom u.

Konferencja prasowa wMoskwiP. Drugie spotkanie
„Afery" H. Schumachera

KTO MA

ciąg

dalszy

RACJĘ?

Bramkarz piłkarskiej i:.eprezentacji RFN I drużyny FC Koeln
lł'.uald „1'oni" Schumacher inów
stał się postacią numer l w futbolu tego kraju. Jednakże nie z
powoc)u występów na piłkarskim
b<>isku. C> Schumacherze jest gloś
no z racji jego pamiętników opublikowanych we fragmentach w
„Der Spiegel". a które w marcl;I
mają ukazać
ię na rynku w formie książkowe.\.

Trener pilkarok1ej reprezentacji
RlfN ł<'ram: Ueckenbaue1·: Jeot
skoi1cz;iny jako k.apil'.łn reprezentacji. Czytalem pamiętniki Schumachera
mówi Beckenbauer.
Znalaztem w nich taK wiele glupoty, jak w żadnej innej książce.
Schumacher po prostu ubliża nam
wszystkim. Wobec jego stów nie
można przejść obojęln1e. Stalo si<;
jasne, iż Schumacher nie może
być kapitanem drużyny narodowej.

W erefenowskim światku futbolowym poruszenie wywołały stwierdzenia Scqumachera, iż wielu najlepszych piłkarzy tego kraju stosuje niedozwol<>ne środki farmakologiczne. Niesforny, zdaniem wielu
piłkarzy i działaczy erefenowskich
Scluunacher został ostro zaatakowany. Jego piłkarska dalsza kariera stanęla pod znakiem zapytania.
Schumacher rozegrał w reprezentacji RFN 76 spotkań, był jej kapitanem, w Meksyku zdobył tylu!
wicemistrza świata. W barwach FC
Kocln rozegrał ponad 400 spotkań.
Jego piłkarska kariera - to nie
tylko wspaniale osiągnięcia ~porto
we. Piłkarski świat byl oburzony
brutalnym faulem. jaki Schumacher popełnił na francuskim pił
karzu Patricku Battistonie, podcza3
hiszpańskich
mistrzostw świata.

Pomówienie
Schumachera,
że
piikarze I-ligowych drużyn stosują śro<lki dopingujące, spotkały się
t żywą reakcją klubów. Działacze,
lekarze, piłkarze zareagowali na-

W swych pamiętnikach. zatytufowanych .. Anpfift" (,.Gwizdek")
Schumacher pisze. iż zachodnioniemieccy piłkarze I-ligowi od lat u7.ywają zab1·onionych środków medycznych. Wymienia także zawodników prowadzących n1ehig;enirzny
tryb życia. Pi ze m. \n., że Paul
B1·eit11er nadużywał alkoholu i .. palił jak komin".

Zanim książka Schumachera ukazala się na rynku, bramkarz FC
Koeln został pozbawiony funkcji
kapitana reprezentacji kraju. Jego
macierzysty klub FC Koeln zrez:y((nował z wystawienia Schumachera do meczu ligowego. Federacja piłkarska RFN 6 ma:rca ma zająć się .. sprawą Schumachera". Jak
na ironię lego dnia Schumacher
bQdzie obchodził 33 urodziny. Trudno jednak liczyć na to, iż otrzyma
mily preZf•nt urodzinowy od działaczv. Wielu zorientowanych w sytuPcii twierdzi. 7.e Schumacher już
nip:dy nie zagra w reprezentacji
kraju.
Schumacher ma podpisany kontrnkt z FC Koeln do 1989 roku.
Menedżer
tego
klubu
l\lichat>l
l.Uaie1· stwierdził. iż zapewne w najbliższvm cza~ie FC Koeln zrezygnuje · z do!rzymania
warunków
kontraktu. „Bild" pisze. iż jest niemal 9ewne, że Schumacher zoslan:e
usunięty z FC Koeln. a ewentualnie swą pi!karską karierę "będzie
musiał zakol'l.czyć w klubie zagranicznym. Schumacher jest jednym
z najlepiej C>placanych pilkany
zachodnioniemieckich.
Magazyn
,.Stern" 8twierd:ra. ii roczny dochód tego piłkarza wynosi 750 tys.
marek zachodnioniemieckich.

Michalak
'i Garbarczyk•••

tychmiast. W wielu klubach po·stanowiono
przep1X>wad-zić
testy
antydopingowe. wychodząc z zało
żenia, iż ich wyniki zadadzą kłam
twierdzeniom Schumachera. W ten
sposób zamierza postąpić i FC
Koeln, jak stwierdzili działacze tego klubu, by podtrzymać swą dobrą ręputację.

Do decyzji działaczy klubu z
Kolonii ustosunkowal się Schumacher, podkreślając że jest zadowolony z tego, iż dojdzie do testów.
- To dopiero początek - stwierdził w jednym z wywiadów Schumacher. Bez moich pamiętników,
kontrola nie rozpoczęłaby się tak
szybko. Podstawą moich stwierdzeń
było założenie. musi powstać klarowna sytuacja w naszej lidze, a
piłkarze
nie
powinni
stosować
środków dopingujących. To prawda. że stosowali. a o tym musi dowiedzieć się opinia publiczna. Musimy o tym mówić,· aby uniknąć
dnia. w którym piłkarz upadnie na
boisko.
Wielu piłkarzy erc 'enowskich zaprzecza twierdzenion1 Schumachera,
są
urażeni
jego ~twierdzeniami.
Piłkarz Bayernu Monachium Klaus
Augenthaler powiedział. że nigdy
już nie będzie grał w drużynie reprezentacyjnej. jeżeli w niej wystąpi Schumacher.
Bramkarzowi reprezentacji RFN
wypomina się jego nie zawsze ~por
tową postawę. Cytuje się przykład
brutalnego 'faulu na Battistonie, po
k1órym
francuski pilkarz przez
kilka miesięcy był wyl:'lczony 'Z
<?:r;v. Przypomina slę także, iż w
Mek«yku podcza~ jednego z trenin9.ów Schumacher spowodował
noważny uraz u l\Iatthlsa Hergeta.
że nie nadano wówcws sprawie
wif'k<zel!'o rozgło~u zadecydowała o
lvm tro. ka o tworzenie dobrej atmosferv wokół drużynv walczącej
na mek"·kańskirh boislrnrh o mi•trzo·two świa la. Sprawa Schumarhera wywołała rozgłos. Jaiti ~
dzie iE>i fina!?

W
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.6. w dziesiątej rundzie stre!owe:;;o
turnieJu mistrzostw świata szachistek
Ercnska-Radzewska pokonała Bułgar
kę Sawową, szmacińska zremisowal<t z inną reprezentantką
Bułgarii
- Angelową, a Wiess nie rozstrzygnęła partii z; Murssan. Po dziesięciu
L"Undac11 prowadzi Ktimowa (CSRS)
- 7 pkt. Areńska-Radzewska zajmuje wra~ z Rumunką Murasen miejsca 8-9 po 4,5 pkt. i po I partii odtożoneJ,
a Szmacińska dzieli pozyl
cji: 10-11 z Rumunką Stanciu po
~.· pkt.

.6. Wszystko dla Bułgarów tak
bilans międzynaro
... zwyciężyli w rozegranym w określić można
dowego
turnieju
bokserskiego
o
puLodzi strefowym turnieju mlodych char Stranzate w Sofii.
Gospodarze
badmintonistów.
Anna Michalak triumfowali aż w ośmiu kategoriacn.
(Żyrardowianka). pokonała w fi- Najlepszym pięściarzem imprezy unałowej grze Anitę Dąbrowską (AZS znano reprezentanta BulgarJi CzupPLl 2:0.
Trzecie miejsce zajęła renskiego, a miano najlepie.i wysrJrnIwona Halil'iska (MDK Płock). a lonegó plęsciarza zdobył także Buł
cz.warie - Joanna Babuka (Meta- gar - l\\ ajlo Marinow.
loll'icc).
j. Reprezentacja
Polski juniorów
Turnil!!j chłopców wygrał repre- do lat 16 w pilce nożnej zremisowata podC'1,as turnieju w Baku z drur.!'ntant lódzkiego Metalowca
gim zespołem ZSRR o:o.
Marcin Garbarczyk, wygrywając w
finale z Pawiem Grochulskim (MDI<
A w międzynarodowym
turnieju
Płock) 2 ;1. Trzeci był Paweł Jew zapasach (styl wolny) w Budapesz7.icnki (MDK)
a czwarty
cie do
finałów
awansował
tylko
Krzysztof Somorowski (Melalowiec). jeden Polak - owerczuk. W finało
wej walce w wad1,e 100 k.g przegra!
(w-w) on z Antonowem (ZSRR) o :14 pkt.

1987 km z Berlina do... Warszawy
Wyjątkowo atrakcyj11ie zapowiarla sic; tegoroczny 40 Wyścig Pokoju. Jubileusz sprawił, :le organizatorzy majowej imprezy dokladaja, wszelkich starań. aby wypadła
ona jak najokazalej. Uc.zestnicy 40
WP b<;dą mieli do pokonania z
Berlina przez Pragę do Warszawy
1987 km.
Kolarzy czeka wiele niespodzianek. Nie zawsze milvch. Przyjdzie
im bowiem pokonać wiele górskich
wspinaczek i karkolomn~,ch zjazdó\i'. Jedną z takiel-i prób będzie
etap.
którego fragment prowadzi
znana dobrze wielu kolarzom. i automobilistom
.. Droga
Sudecką".
~dzie nawet odmawiają posłuszeń
stwa motocykle. A więc potrzeb11 będzie niemało pary w nogach.
Inny etap to czasówka w Harrachowie. Licz:v sobie tylko 22 km.
al~ ostatnie 400 metrów to jakb:v
wjazd pod próg Wielkiei Krokwi.
W interesie kolarskiego widza posta111>wiono uatrakcyjnić t"inis:i:owe
metry po.szczególnych etapów. Skortvstano tutaj co podkreśla.nw
z satysfakci11 - z łódzkich ;ł~
~wiadczeń
Ludziom odpowiedzialnym w Wy~ri~ Pokoju prz,·padł
d<'> itustu widowi~kQwy etap łódz
ki. na którY111 kolarze dwukrotnie
pokonują ostatnie kilometry. co st~
nowi nie lada atrakcje dla \\·idża.
zr„sztą w tym roku uczestnicv 40
WP również bena. finiszował na
al. Mickiewicza. W por.lobnvm 5ty-

z
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lu będą się kończyć niektóre etapy w NRD i Czechosłowacji.
Jubileuszowy charakter WP sprawił. że na trasę chce wyruszyć 9
maja rekordowa liczba kolarzy.
Planowano początkowo, że do rywalizacji przystąpi 18-19 zespołów.
Tymczasem zglosilo się ponoć aż 25
drużyn. w tym m. in. pragnące zadebiutować ,w majowej imprezie ekipy ChRL i Meksyku. Chcą także
wystartować Amerykanie. Szwajcarz:v.
Kubańczycy,
o pozo.stalYch
drużynach nie mówiąc, bo one już
od lat wywalczyłv sobie prawo udziału w Wyścigu
Pokoju.
Skąd tak masowe zainteresowanie 40 WP? Na pewno sprawił to
sam jubileusz, ale przede wszystkim zbliża.fąee się Igrzyska Olimpijskie. W kolarskim światku już
dawno utarło się przekonanie, że
nie ma. lt>pszej próby sprawdzenia
swoich umiejętności w rywalizacji
z naiłrpszymi, jak właśnie na trasie .Wyścigu Pokoju.
Organizatorzv jubileuszowego WP
postanowili też prz.vbli7.yć bardziej
walkę kolarzv na trasie. Będą więc
nie tylko rozstawione kamery na
finiszowvch kilometrach. ale także
przeprowadzi ~ię więcej relacji z
kamery z.ainstalowanei na motocyklu. Ten system wypróbowany skutecznie przez Czechosłowaków. spotkał sif: z oelną aprobatą i kolarzy, i widzów_
(Wrób)

gene~vskich,

(Doko1iczenie ze str. IJ

mów
szczegolów najnowszci 1niciatywy ZSRR w sprawie eurorakiet.
W walce o likwidację zagrożenia
nuklearnego - wskazał marszałek
Achromiejev„ - ZSRR idzie na określone kompromisy, w tym również dokonuje posunic;ć jednostronnych. żeby wymienić choćby moratorium na wybuchy nuklearne,
wycofanie z gotowości bojowej czę-,
ści rakiet .. SS-20", czy zajmowanie
elastycznego stanowiska w Genewie. Nie czynimy tego powiedział dalej w wyniku nacisków,
iak to się często przedstawia na
Zachodzie. lecz w interesie pokoju. Odpowiedzia Waszyngtonu na
praktyczne przejawy dobre.i woli
ze strony ZSRR pozostaje wzmaganie wyścigu zbrojeń. Oczywiście
wszystkie działania ZSRR uwzględniają bezpiecze11stwo Związku Radzieckiego i jego sojuszników. System obronny ZSRR poz.ostaje niezawodny.
Siergiej Achrom1cjew oświadczy!,
iż po zawarciu porozumienia. rakiety średniego zasięgu ZSRR i
USA zostaną zniszczone. Po zdemontowaniu amerykańskich „Pershingów" i pocisków manewrują
cych strona radziecka uczyni to
samo w odniesieniu do 243 rakiet
.. SS-20" rozmieszczonych w europejskiej części ZSRR. Jeśli chodzi
o część azjatycką. pozostałoby tam
100 głowic. tyle też glowic USA
zachowałvby na swoim terytorium.
Mąrszałek
Achromiejew powiedział. iż ZSRR nie wiąże problemu likwidacji amerykańskich i radzieckich rakiet średniego zasięgu
w Europie z sjlami nuklearnymi
tejże klasy, należącymi do Francji
i Wielkiej Brytanii. Jednakże w
procesie redukcji zbrojeń nuklearnych nie mogą uczestniczyć bez
przerwy wyłącznie USA i ZSRR.

terytorium USA. Innymi słowy,
ZSRR proponuje wyłączenie powyższej kwestii z pakietu problemów rozpatrywanych w rozmowach genew~kich.
Po drugie - z miejsca pczystą
pić do rozmów w sprawie rakiat
operacyjno-taktycznego przeznaczenia. z wyraźnie określonym celem;
zredukować i w pelnl zlikwidować
rakiety tej klasy.
Ponadto Związek Radziecki oś
wiadcza, iż wycofa z NRD i Cz.~
choslowacji. po uzgodnieniu z rzą
dami tych pa!'lstw, 1·akiety oper:acyjno-taktyczne o zwiększonym zasięgu. gdy tylko po<lpisane zostanie porozumienie o likwidacji radzieckich i amerykańskich rakiel
średniego zasięl'(u w Europie. Jak
wiadomo. rakiety te rozmieszczono
w sojuszniczych państwach w odpowiedzi na zainstalowanie w Europie zachodniej amerykańskich rakiet .. Pershing-2'~ oraz pocisków
samosterujących.
Tak więc. kierownictwo ZSRR,
kiemjąc się iflteresami umocnienia
bzzpieczeństwa własnego kraju, sojuszników, bezpieczeństwa europejskiego i międzynarodowego, raz jeszcze wykazało w pr:aktyce polityczną wolę działania na rzecz roz-

brojenia
wielką
świata.

nuklearnego,
odpowiedzialność

Chcielibyśmy wierzyć

-

wykazru10
za losy
podkreś

lił min. Biessroiertnych iż również władze amerykańskie ostatecznie przyłączą się do teg-0 pokojowego przedsięwzięcia, jakim jest

porozumienie w sprawie bezpieczeństwa narodów. w tym i amerykańskiego, że odstąpią od tworzenia sztucznych przeszkód w negocjacjach, od uprawiania scholastyki wokół pseudointerprelacji układu w sprawie ograniczenia systemów obrony przeciwrakietowej i
zajmą się rzeczywistymi kwestiami.
Strona radziecka stoi na stanowisku, że rozbrojenie nuklearne
jest polityką w pełni realną. Dowiódł tego Reykjavik.
·
Jeszcze 17 października ub. roku,
sekretarz stanu USA George Shultz
oświadczył,
iż
„nie ma żadnych
przyczyn, które mogłyby uniemoż
liwić nam, na podstawie tego, co
ustalili przywódcy obu pal'1stw, osiągnięcie
miarodajnego
porozumienia w dziedzinie sił nuklearnych średniego zasięgu". Skoro nie
ma przyczyn, oznacza to, że należy zawrzeć takie porozumienie, i
to bezzwłocznie.
Oczekujemy od Stanów Zjednoczonych konkretnej. pozytywnej odpowiedzi na nasze propozycje w
sprawie rakiet średniego zasic;gu.
Uważamy. że nowa. ważna inicjatywa ZSRR sprzyjać będzie podję
riu przez USA konstruktywnych
kroków w odniesieniu do całego
kompleksu zbrojeń nuklearnych i
kosmicznych stwierdził
Biessmiertnych.
Po oświadczeniu wiceministra A.
Biessmierttiycha, dziennikarze żadal1
uczestnikom konferencji wiele pytali.
Dotyczyły
one stanowiska
ZSRR w kwestii rozbrojenia nuklearnego. radzieckiej oceny roz-

WI'niotrkowskieJ· ,,Pi omie"

I

o tezach

na IV Plenum
KC PZPR
Dyskusja wokól tez Biura Politycznego KC PZPR na IV Plenum
KC wniosła widoczne ożywienie do
działalności
podstawowych ogniw
partii w województwie piotrkowskim. Świadczf o tym przebieg
zebrania. które odbyło ię 2 bm.
w Fabryce Maszyn Górniczych
.. Pioma" w Piotrkowie Trybunalskim.
W zebraniu llCl.eslniczyl członek
Biura Politycznego, sekretarz KC
PZPR Jan Glówczyk, będący
czlonkiem POP nr 1 w wydziale
obróbki mechanicznej „Piomy".
(PAP)

POZYTYWNE REAKCJE
NA WSCHODZIE I ZACHODZIE
Z opóźnieniem
zareagowała w
poniedziałek na oświadczenie Michaiła Gorbaczowa w sprawie likwidacji „eurorakiet" Wielka Brytania.
Minister spraw zagranicznych Geoffrey Howe stwierdził w
oświadczeniu opublikowanym przez
Foreign Office, iż wita z zadowoleniem radziecka ofertę, dodając,
iż „jej urzeczywistnienie może poprawić całą atmosferę rozmów rozbrojeniowych i stosunków między
Wschodem i Zachodem".
Agencja Reutera podała, iż premier Margaret Thatcher powitała
propozycję M. Gorbaczowa „z ostrożnym optymizmem", „pod warunkiem zadowalającego rozwiąza
nia innych i pokrewnych aspektów rozbrojenia".
Wicekanclerz, austriacki minister
spraw zagranicznych - Alois Mock,
wydał w poniedziałek oświadczenie
witajace z zadowoleniem i nadzieją
oświadczenie Michaiła Gorbaczowa.
W szczególności Austria zgadza się
i
zawartą w tym dokumencie teza, iż bezpieczeństwo kuli ziemskiej oraz przetrwanie
ludzkości
powinny
być
zagwarantowane
wspólnymi wysiłkami i środkami
politycznymi, a nie uciekaniem się
do użycia siły.
Rzecznik Białego Domu, Marlin
Ftizwater, powtórzył w poniedziałek y.'CZeśniejsze oficjalne waszyngtońskie oceny sobotniego
oświad
czenia Michaiła Gorbaczowa i wy~aził zadowolenie, ii ZSRR jest też
obecnie zdania „co jest pozytywnym wydarzeniem" że nie
należy uzależniać postępu w jednej dziedzinie rozbrojenia od postępu w innej.
Rząd czechosłowacki wita z zadowoleniem i udziel-a poparcia radzieckiej propozycji, wysuniętej w
oświadczeniu ::'viichaiła Gorbaczowa
z 28 lutego 1987 r. - oświadczył

Kronika wypadków
.6. GODZ. U.50.

Na

skrzyżowaniu

ulic Dąbrowskiego
i Tatrzańsltie.I
przechodząca przy czerwonym ś\vie
tle Bożena
wpadła na tramwaj

w.

linii t• 'n. Doznała urazu głowy
i
pnebywa w Szpitalu im. Sonenberga.
.6. Swiadkowie wypadku dro~owe
go. który wydarzył się l marca br.
o godzinie 17.45
na ~krzyżowaniu
uli<' Traktorowej i Terc.sy
gcl;".le
..Fiat 126p" uderzył w pryzmę ~nie
gu proszeni są do WRD WUSW ul.
W. Bytomskiej 60, tel. 57-18-62.
(Z.g)

Układu

Warszawskierno i NATO
~

W poniedziałek w sh~dzible ambasady węgierskiej w Wiedniu odbyło się kolejne spotkanie w ramach nieformalnych rozmów mię
dzy s.iedmiu pa11stwami Układu
Warszawskiego i szesnastu pań
stwami NATO na temat bt'Oni konwencjonalnej w Europie. .
Kontynuowano dyskusję na tcmat spraw proceduralnych, zapoczątkowaną 17 lutego br. Uzgodniono zasadę poufności posiedzeń.
Uzgodniono. iż koleine spotkan'a
odbywać się będą na zasadzie rotac.ii gospodarza, poczynając od 1itery ,.i" wedlug alfabetu fran.cuskiego. Zgadnie z tym. gospodarzem następnego posiedzenia będzie Islandia. Przvięto też zasadę,
iż posiedzenia odbywać sic;
będą raz w tygodniu, w poniedziałki.
W obecnvm. drugim z kolei posiedzeniu. które trwało dwie i pól
godziny, Polsk«i;> reprezentował prze-

.6. Ponad
stu posłów jedna
czwarta i;i:by
podpisało
poselski
projekt ustawy o konsultacjacll społecznych I referendum, wniesiony 2
lłm. do laski marszałkowskiej.
Po·
śród sygnatariuszy projektu są człon
kowie .,.,.szystklch klubów i kół poselskich
oraz posłowie bezpartyjni wśród nich pas. Jan
Dobraczyński,
przewoclniczący RK
PRON.
Konsultacji społecznej i referenclum
mogą być poddane w myśl projektu - sprawy mające
węzłowe
znaczenie dla rozwo.iu kraju
bądź
określonego terenu lub dla interesów
i warunków ź:vcia obywateli.
j. Jak w:vlcazują badania Instytutu
~latki I Dziecka w Warszawie, stan
zdrowia uczniów nie jest najlepszy.
Co S uczeń J I V111
klasy szkoły
podstawowe.I
wykazuje zaburzenia
rozwo.lu psychospolecznei:o;
może
to być przyczyną wielu niepowodzeń
w szkole.
.ł.
Dluęa Usta
oficjalnych osobistości Bialei:-o Domu pospiesznie onuszczaiących
szeregi atlminlstrac.ii
USA .ltt:I: wkrót<>e powiększy się
o
leszcze jedno nazwisko.
Specjalny
doradca prezydenta w randze czlonl<a itabinetu, Dawid Abshire, który
koordynował
wszystkie poczynania
Białego Domu zwh\zane z dochodze-
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Przegląd

rozpoczął

Się

brtttalne

ti:_aktowaJ11.ie

ich

przez

ni1ków jednodniowych wycieczek do
tego miasta. Wydaje sii:, że krótkotrwale zadowolenie z próby przywrócenia porządku zamieniło się
obecnie w rodz.aj sympatii
dla
Polaków. na których urządzono obławy polic;yjne używając d<> tego
celu nieproporcjonalnie wielkich zdaniem szwedzkiej opilllii - sil.

Jaskinia Bystra nadal nie chce wydać swojej tajemnicy. Złożony z ratowników-ochotników zespól goprowców. płetwo
nurków. ratowników-górników pod
>.vodzą Jerzego Grodzickiego 2 bm.
w dalszym ciągu wypompowywal
wodę z drugiego, trzeciego i czwartego tzw. syfonów jaskini. Okazało
się. ?.e uważane dotąd za samodzielne stawki - syfony w tej
tatrzańskie.i jaskini. stanowią system naczyń połączonvch. Opróżniony syfon nape?nia się wodą ponown;e. Trwa akcja dotarcia do
piątego z syfonów. w którym pozostają najprawdopodobniej zwłoki
jugosłowiańskiego

~rotolaza

(uwię

zionego tam 17 lutego br). \V Jaskini Bvstrej korytarze są ciasne.
I
mroczne.
Jeden
nieostroż
ny ruch tnoże spowodowa4 z.awa-

Sławomir Dąbrowa.

Wizyty
E. Szewardnadze
W poniedziałek przybył do stolicy Tajlandii z 5-godzinną wizyt.ą
minister spraw zagra111cznych ZSRR,
Eduard Szewardnadze.

. Tajlandia .iest pierwszym krajem, który odwiedza Szewardnadze
w czasie podróży aziatyckiej. Następnym jej etapem jest Austra!ia. W czwartek radziecki minister
przybędzie do Indonezji zaś po<lróż
zakończy się wizytami w Kampuczy, Laosie i Wietnamie.

I

niem na temat skandalu „lrangate",
w wywiaclzie dla dziennika
„Washington Post" - że w począt
kach kwietnia zamierza odejść,
.6. 6j proc. Włochów chce,
aby
Bettlno Craxi pozostał na stanowisku
premiera do końca kadencji obecnego parlamentu,
tzn.
do wiosny
1988 r„ a 10 proc. wypowiada
się
przeciwko przedterminowym wyborom powszechnym.
Dane te zostały opublikowane
w
niedzielnym numerze tygodnika ,.L"Fspresso",
dwa dni pned prawdo·
podobną rezyi;nacją Craxiego "e st~
nowlska premiera.
.6. Papież Jan Paweł U przeprowadził
w poniedzialek w Wa.tykanie rozmowę z ministrem
spraw
zagraniczn~·ch Iraku
Terikleln A?JI·
zem. Je.I tematem hvła wo.jna lraeko-ira1iska poinformował
rzecznik Watykanu.
A. Rządząca w Szwecji Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza udzieliła
w poniedziałek rządowi pelno1nocnictw w zakresie zastosowanHl
iednO$tromwch
sankcji .andlowych
nrzeciwko RPA - noinformowal na
konferenc.ii nrasowej premier Szwecji lngvar Carlsson.
stwierdził

(opr.

z~

we

Wrocławiu

Pocisk

•

manewruJący

Program tegorocznego VIII Przeglądu Piosenki Aktorskiej obejmuje ogółem ponad 20 koncertów, re-

Jak wyn:ka także z relacji prasy szwedzkiej, niektórzy Polacy
byli wyraźnie prowokowani do niezgodnych ze szwedzkim pra•wem zachowań przez policjantów w cywilu lub ludzi pragnących 11obić
dobry interes. Także nię.pnajomość
języka była przyczyną wielu incydentów. mających wyraźnie ~ha
rakter nieporozumień. Część orasy wyraża współczucie polskim turystom, że od tej strony zaw~ di
znajomość ze szwedzką rze:lYWJstością; cz~sto podkreśla się ;_
był to pie.i:wszy kontakt ze Ś\\,;a
tem zachodnim.

Ratownicy coraz bliżej
'•
piątego syfonu
Tatrzańska

na spotaml>.

Od 2 bm .Wrocław jest miej- la bluzka". zaś Michał Bajor przedmusiscem VIII Przeglądu Piosenki Ak- stawi recital „Musicale torskiej. Imprezę rozpoczęła pre- cale".
zentacja dyplomol'.·ego spektaklu
pt. „Bal w operze" studentów
PWST z Krakowa w reżyserii Marty Stebnlckiej. Rozpoc1ęly się także
recitale aktorów specjalizują
cych się w wykonawstwie poezji
śpiewanej.
piosenek
lirvcznych,
przebojów z musicali itd. J;iko
pierwsza p1·zedstawila swój recital Agnieszka Fatyga.

Wspólczueie dla
polskich turystów
szwedzką policję usiłującą przectwdziatać handlowi uprawianemu na
ulicach Malmoe przez część uC7-est-

wo\].niczący delegacji PRL
kanie KBWł: Wiede1'l '86

Piosenki Aktorskiej

citali. spektakli muzycznych. Np.
zespól Teatru Ateneum z Warszaczłonek prezydium KC KPCz, pre- wy przedstawi spektakl pt. „Brel",
mier rządu CSRS Lubomir Sztrou- Krystyna Janda zaprezentuje mogal.
nodram Agnieszki Osieckiej „Bia---------------------------------

Prasa szwedzka powolując sit: na
Polską Agencję Prasową przedrukowała sk2rgi pols\\.ich turystów na

państw

Jenie
skał.

się

kruchych, nisko

wisz-ących

Kanadą

nad

Pentagon przeprowadził w niedziel'! kolejną próbę z pociskiem
manewrującym nad północnym; r~
jonami Kanady. Ja,k podała agencja UPI, wystrzelony z bombow~a B-52 nad Morzem &for~ pohsk manewrujący przeleciał 240
kilometrów na wschód od Edmonton. Przelot pocisku trwał prawie
4 minuty. Prób<1 ta. analogiczna
do innej przeprowadzonej 24 lutego. była według oficjalnych oświad
czei'I ostatnią w tym roku.

Nowa Zelandia
•

•

Trzęsienie nem1

Na póJnocnej wyspie Ne>węj Zelandii nastąpiło w poniedziałek
wczesnym popołudniem czasu miejscowego trzęsienie ziemi, które
spowodowalo ofiary w ludziach I
znaczne szkody materi11lne.
Wedlu~

pierwszych

doniesień,

rannych, .a
wiele l>udynków. mostów i dróg. Po pierwszym
wstrząsie. który miał siłę 6,5 stOJ)nia w skali Richtera, nastąpiła seria post-wstrząsów.
wiele

zostało
zniszczyły

osób

wsti·ząsy

Już 150 ofiar
karnawału

DO BlfGUNA NIE DOTARU

Jak podały w poniedziałek ofiCzworo uczestników mi«Jz.ynaro- cjalne źródła. w c~asie tegoroczdowej wyprawy na biegun połud nego karnawału w Brazylii zgin~to
niowy mJJ§ialo zawrócić przed <>- już 150 osób.
siągnięciem celu 1 z.najduje się już
na poklaclzie niewielkiego statku
W Rio de Janeiro w ciągu ostat.. Aurora", który był ich zaple- nich 48 godzin zmarłv 52 osoby,
czem.
w Sao Paulo zamordowanych zostało 47 osób. a 44 inne zizinęły w
różnego rodzaju wyoadkach.
W

mieście

Salvador de Bahia (na
kraju) 7 osób z.ginęło. a
27 odnio~ło obrażen·3 w wvniku
wypadku. którv z.darzył się. w czasie gdv ulica.ml przeciąga! karnawalo\\'" korhwód
południu

Biuro. proj~któw „Troviołou wraca no scenę!
że
zmarłej. najwtększeJ
Powstale W Sieradzu tę piękną opowieść
Wreszcie i woje'Wództwo sieradz- światy. Prawdopodobnie siera_dzcy
k ie doczeka się własnego , niezwy- projektanci zajmą się równiez 0 kl e potrzebnego biura projektów. pracowaniem planu zagospodaroOd połowy stycznia prowadzone są wania obrzeży Jeziorska pod kąw Sieradzu dzialama organizacyj- tern turystyki i wypoczynku.
ne. których celem jest utworzenie
Sieradzki zakład projektowy ma
w najbliższ y ch miesiącach zakładu już swoje lokum. pierwszych prap r ojektoweg o. W jego skład wej- cowników i. co najważniejsze, pod a wszystkie potrzebne do nor- parcie władz wojewódzkich
oraz
m a lnego projektowania pracow nie, fachowego patrona. Jest nim Gl:l
od architektonicznej poczynając na same!!'<> początku „Miastoprojekt
dro gowej kończąc. Będą tam p o w- Łódź;'. Zakład w Sieradzu będzie
s tawać
opracowania . projektow e, bowiem filią tego łódzkiego biura
m :in. dla budownictwa ogólnego, projektów.
komunalnego, slużpy zdrowia i o (wit)
--------------------------------•

Zabytkowy wystrój
jntymny nastrój

wnętrz

Jak
Verdiego o m1lośc1 (hbte~to F. M;,
Piave według „Damy KamehoweJ
A. Dumasa synai przygotował reżyser z Paryża _ Guy Coutance'?
Jak dramat pięknej Violetty i Alfreda. zabrzmi na scenie Teat1·u
Wielkiego w kolejnej inscenizacji
- przygotowanej muzycznie przez
Tadeusza Kozłowskiego? Jak styl
i epoka zaznaczą się w scenografii
Mariusza Chwedczuka?
Czy Xymena Zaniewska spełni oczekivrnnia widzów _ tak lubiących oglądać piękne kostiumy?
Te i wiele innych pytań już w
sobotę (inscenizacja w wersji polskie.il i w niedzielę (wersja wtoska) znajdzie odpowiedź. „Interesuje mnie konwencja w najJepszym rozumieniu tego słowa - a
nie tradycje realizatorskie'' - mówi reżyser.

O tym,

polskiej .T.ra.viaty
. Barbary K~stl'Ze"".ski~J·
. W roli Vwletty na łodzki.~J sce~
, .
. ·
"
,
·
.
nie zobaczymy Romę C?ws111ską 1
swiadczenie scenografow. Z wiei- Jolant~ Wrożynę soh~tkę Teakim uznaniem mówili o pomocy, tru W1elk!ego w Poznaniu, Alfrejaką w uzyskiwaniu niezbędnych dem będzie Krzysztof Bednarek.
dla tego widowiska tkanin udzielo(i·s)
no im m. in. w „Fako'', „Ortalu'' i
„Textilimpexie" .
W
prz)'gotowaniach do pr-emiery nieczęsto sło
wa uznania padają pod adresem
pracowni, realizujących scectograficzne wizje. Tym razem
jednak.
choć mówiono oczywiście wiele o
solistach.
ich zaangażowaniu
w
pracę, to nie mniej ciepłych stów
padło pod adresem tych. którzy nie
szczędzą wysitku by scena sprostała walornm dramatu. Zate1-i1 czekamy na premierę! A ma ona odnotujmy - specjalną dedykację.
Poświęcona je~t pamięci niedawno

Więcej

atrakcyjnych
towarów

z importu.
Wy kładzina

podlogowa i dywano~rmosy, konserwy

wa., kosmetyki,
także

rybne, a

· Wbrew popularnemu porzekadłu na temat spółek, tódz.ki
Dom Mody „Telimena" wszedł w porozumienie .z warszawską
sp-nią „Spotem" . Jego efektem jest nowy salon .,Tellmeny" w stolicy przy ul. Kopernika, vis a vis popularnego kina „Skarpa".
Udziałowcy przedsięwzięcia pokrywają
solidarnie wszelkie
koszty. związane ~ przystosowaniem i wyremontowaniem starych pomieszczeil dla potrzeb nowoczesnego sklepu, wspólnie
też dzielić się będą zyskami. W \liystroju salonu dominuje
z:klo i biel, zaś „Telimena" obiecuje, że w pięknych wnę
trzach nie 1.abraknie znakomitych kreacji. Uruchomienie sklepu nastąpi w P!'Zeddzień 8 marca.
(Z. Cb.)

H·oteł

litewski w Piotrkowie

I,

z

z głębokim bólem zawiadamiamy, te w dniu 28 luteJro 1~18i r.
zwarła
nasza ukochana Matka,
Babci.\, Prababcia

gł<:bokim

żalem zawladamiaw dniu 28 lutego 1987 r.
zmarł po długich i Cię7kicll cierże

pieni~Ch, przeŻ}'\VS?'.Y lat ~7, nas~
najukochańszy

OJC1ec, Dziadek

l'radziadek

+

ś.

I

ś.

P.

zasłui:ony

pa:emysłu

1>racownlk

bawełnianego„

za duszę Zmarł€gQ.
w llniu 3 ·l•arca hr.
w koiciele św. Józefa w Rudzie
Pa.hlanickiej, o I godz. ,5.30, po
czym
nastąpi
wyprowadze111e
Msza

odbędzie

zwłok

W

ś•v.
się

na

~~~~t1~iŹSzA

P.

HE LEMA
BANASZCZAK

HENRYK
ZASTAWNY
wieloletni,

t

Pogrzeb
ta-rzu
dniu

dzinie .l4. Pozostali w smutku:

CORKI,
SYNOWA,
ZIĘC ,
WNUCZKI i PR.-\ \YNUCZJH
ora7. POZO STALA ltODZI' 'I A

RODZINA

dniu 27 liltego 1987 roku

odbędzie się . ~a . c~ncn
przy ul. Szcze~1nsk.1eJ, w
ł marca br. (środa) o go-

zmarła

ś.

+ '·

'-

I

WTOREK, 3 MARCA

c11etne zd1'owie - aud. 11.40 Gwiaz- ,
11.50.
Jan
da tygodnia: McLean.
Tulik: „Doświadczenie'', 12.00 Serwis Trójkii. 12.05 W tonacji Trójki.
13.UO Ursula LeGuin:
„Lewa ręka
ciemnosci",
i3.10 Powtórka z rozrywki.
14.00 Mistrzowska kolekcja
Jolma Playera. L5.00 Ser'\vls Trójki.
15.05 :fl,ockowe archiwum. 15.40 Adam
Micl:lewicz - pisarz. 16.00 Zapraszamy do Trójki.
19.00 , Reporterskie
drogi I dróżki ' ' - aud. 19.30 Trochę
swingu. 19.50 Jan Tulik: „Doświad
czenie". 2u.oo Caly ten rock.
~0.45
warsztaty muzyczne. 21.00 Koncerty
wa,lto1·ntowe Mozarta.
21.45 Książka
ty godnia. 22.0;; Inf. sport. 22.1;; śpie
w~<"
poęzję.
22A;; Po,luchać wa1·to.
~ .1.00 Op<'ra tygodnia: Giu•eppe Verdi - „Travlata''. 23.15 Czas rel.altsu. 2:!.30 v. Nabo,k ov: „Zaproszenie
na egzekucj~„.

PROGRAM I
11.00 Koncert.
11.57 Komunikaty.
11.59 Sygnał czasu. t2.05 Magazyn informacyjny. L2.30 Muzyka. L2.45 Rolniczy kwadrans. l3.00 Komunikaty.
13.10 Radio kierowców. lS.30 Przeboje mistrzów, 14.00 Wiad. 14.05 MaLft.05
!(azyn muzyczny. 16.00 Wiad.
Muzyka J aktualności. 17 .30 Ten stary, d-0br;v jazz. L8.00 Wiad.
in.o;;
Im gorzej tym lepiej. 18.20 Koncert
dnia. 19.00 Magazyn informacyjny. 19.25
c11wila muzyki.
19.30 Radio ctzi~
clom: „Dzjki koń spod kaflowego
pieca" - odc. 20.00 Dziennik . .20.15
Koncert życ1.e6. 2•uo w kilku taktach, w kilku słowach. 20.4;; Hanna
Muszyl1ska-Hoffmanowa: ,':'Plomień na
sniegu". 20.;;; Komunikaty TotaliMtora . 21.00 Komunikaty, 21.05 Kronika sportowa. 21.15 Wieczory chopinowslcle. 22.00 Wiad. 22.05 Na ró:i.n:: eh
tnst1·umontac11. 22.20 Kla~y~ y operetki. 23.00 Wlad. 23.tO Panorama swlata. 23 .25 Clnvila muzylci. 23.30 Poetyckie prr zentacJe: Giacomo Leopardi. 23.30 Melodie na dobranoc.

, 11.00 Don1 i św.lat - mag.
12.00
Wiad.
12.05
Piosenki, zwyceajne
ludzkie sp1·awy. 12.30 „w Jezioranach" - odc. 13.00 Swiat wokól nas.
13.25 „Kryminał •w operze'' - aud.
14.0o Popołudnie Mlodych. l7.00 Wiad.
17.05 Muz~·ka klasyków. 17.55 Widnoltrąg aud. z. Korzeniowskiego.
18.25 Chwila muzyki. 18.30 Język niemleckl. 18.45 Cll.\Viła muzyl<i.
18.50
Dziś
pytanie, dziś odpowiedź
. Sprawy ruchu drogowęgo" aud.
z telefon. udtialem sluc11aczy - tel.
44-72-71. 19.30 Wiad.
19,3;; Lektury
czwórlci: Janina SiwkowSka - „Nokturn czyli rodzina Fryderyka Chopina" w warszawie w Jatach 1832188l". 19.45 Nie tyllrn ballada. 20.l'ó
Wieczór muzyl<i i myśli - aud. 21.3S
Chwila muzy!<!. 21.40 NURT.
22.00
Album płytowy. 22.50 Radiokoniputer
nocą _ aud.
23.45 c11wila muz~·l<i.
23 _50 Wlad, 23,55 Kalendarz radiowy.

11.00 Jazz lllt 8-0-tych. 11.30 Szlll-

TELEWIZJA
PROGRAM I
9.35 Domowe przedszkole
10.00 DT - wiadomości
10.10 Film dla II zmiany: „Ptaki ciernistych krzewów" (7)
- film prod. amerykańskiej
11.00 Poradnik Domatora
11.25 .,Wizyta domowa" - „Ja i

S. t

Człowiek

ni eskladanie kondolencji.

z

glęhokirn żalem zawiadamiamy,
zmarł w wieku 81 lat

JAN

J

na Starym

Cmentarzu

Jego

poi:rzebowe odhęd;i się w środ-,,

ŻONA,

16.50
l~.15

17.30
18.05
18.50
19.00

20.00
20.15

4

22.05 Śpiewający aktorzy styna Tkacz
22.50 DT - wiadomości
22.55 Język angielski (50)

17.00 Język angielski (50)
17 .30 Pól godziny dla roj ·1 ay
Rodlice i dzieci"
18.00 Wiadomości (L)
18,30 „Żyjąca planeta - portret
Ziemi" (3) - „Lasy półno
cy'' serial przyrodniczy
prod. ang.
·
19.25 Przeboje tygodnia
19.30 Dziennik
20.00 „Polska zimą" - Kolobrzeg
20.15 .,W obronie własnej"
„Nasze naloEti''
20.45 „Klucz do nowej muzyki"
o twórczości Zbigniewa
Rudzińskiego

21.13 Nowe

cińskiej

na

połach

Pogrzeb od będzie

się

w

nam

peruwiańsko-ku

34-10-70.
22049 g-E
OVERLOCK _„Singer" trzynitkowy,
kuśnierkę
„Success",
zYk-zak
,.Phoenix-Uniwersa!". nóż pionowy - sprzedam. 78-74-90.
22007 g
„DACIĘ" (1983) sprzedam. Gagarina 20/57.
22006 g-E
ZGRZEW ARKĘ do folii 2,5 kW sprzedam. 43-19-95.
2200~ g-E
GABINET psychologiczny, badania,
poradnictwo (dzieci, dorośli), mgr
Michalczyk, tel. 86-09-56.
22004 g-E
SILNIK „Peugeota" 504 D - sprzedam. Tel. 33-80-78.
22002 g-E
LENTEX (parkiet)
sprzedam.
74-18-65 po 16.
21971 g-E
BLACHARZA samochodowego zatrudnię. - Platynowa 2.
21970 g
„WARZYWNIAK"
sprzedam lub
· wydzierżawię. 81-46-49.
21966 g-E
·
PRASOWA LNICĘ „Kalinka"
sprzedam. 43-80-43.
4606 g-E
„POLONEZA" (1983) sprzedam.
57-38-28.
4604 g-E
MOSKWICZA 412", wał korbowy
., . - sprzedam. Tel. 32-38-70 (15-20).
4616 g-E

zawiada1uiam~.r. 7e
zmarł,

lat

+

·

\V tlni,t 1 marca Ut8i r.1 zutal"ł,

przeiywszy, lat 67

RYSZA.RO
OLCZAK

P.

LUDWIK CHABERSKI

ma.rea

ZarLew.

SYN z SYi
POZOSTALA RODZINA.

Pro~imy

SIOS'.UłA

o

nieskładanie

Pogrzeb
odbęd7.ie !i~ w dniu
marca 198i roku (czwartek) o
godz. H na cmentarzu ewangelickim przy ul. Ogrodow•j.
ZO~A,

kondo-

MISTRZ SZKLARSKI.
Pogl'zeb odbędzie się w dn,iu ł
m<>rca lir. (śrocla) o ęodr.. lJ.30,
na cmentarzu przy ul. Szczeciń
skie.i.
ŻONA,

C0RKA i POZOSTA·
LA RODZINA.

i

5YN, SYl'10\VA
WNU!:Zł:K

lencji.

+

rn87

roku

rła,

dniu 1 marca 1987 roku zma~4
lata

prteżywszy

~.

I

P.

walki

oraz

Krzyz.e1n

dniu 3

ruar~a

t

Po dlui;ich i riężkich
11iach '.tntarł w dniu
!
1987 roku w wieku la~ i.8

cieq1iem·uca

P.

WŁADYSŁAW

HOMIK

STEFANIA
Kawalers\<1m

br. (\\to rek) n i:odz. 13

z kaplicy rinentarza na Radogoszczu.
Pogrążone w onrntku:
ŻONA,

88

ś.

Orderu Odrodzenia Polski.

ROUZlN!i

kino Ameryki Ła
.,Tupac Amaru" -

.'lłniutkient

SIOSTRA i POZOSTALA IVJDZIN .'\

NOWAK

ORŁOWS'<A

pracownik łączności. uczeMnik dwóch wo.ien •w1•lo\\)",Ch, w tym walk pod TDbrukiem i '\foot~ Cossino. o<hnaczony

1987 roku

Kry-

PROGRAM li

długoletni

n1edalaini

ANTENY, gwarancja. Si-54-30, Bieniek.
21977 !!-E
WTRYSKARKĘ 200-300 !! kupię.
Tel. 4:ł-76-15. po 20.
22009 !!-E
PRZYCZEPĘ campi11gową. rozkła
daną sprzedam. Tel. 51-90-35.

wacyjną, pozagatunkową odstąpię.

kańskiej

21.05 DT - komentarze
21.2a Program pub!.

przeżywszy

dniu

PRALKI automatyczne instalowanie. 86-97-38 Wiś11i ewski.
21984 g-1':
;\f 1\GNETOWID „ll'iszcra" niedrogo sprzed'a m. Tel. 74-41-40.
21934 g-E
OVERLOCK
domow)~ trzynitkowy. japo11ski sprzedam.
52-66-49. po 17.
21983 g-F;
VIDEO
.,Grundig"
najnowszej
ge11erac.ji
sprzedam.
Feli1iskiego 20/25.
21980 J!-F;
PRZEDPr,NrĘ ,.FSO" odbiór 1990,
„Syreni:;" l05L (1979) sprzedam. 84-24-86 wieczorem.
21939 g- l':
POl'OAPARAT
małoobrazkowy
lustrzankę kupię. Listy 21978
Biuro Ogłpsze1i,
Sienkiewicza
3/5.
•
ZATRUDNIĘ
hydraulików-spawaczy z praktyką. 81-65-85 po 16.
21937 g-E

ści" l'ial dok.
Przygotowanie do życia w
rodzinie dziecko w ro22008 g-E
dzinie
DT - wiadomości
PIEC „:\fora" kupie;. Tel. 43-77-42
Dla młodych widzów: „Apo 15.
4639 g-E
kadem ia muzyczna"
WYNAJMfi: M-2 bloki samotnvm
Dla dzieci: „Cojak'' - telepanom. Wasilewskiej 19 ·u bi. 116.
turniej
4638 1!-E
Teleexpress
~VIEŻCZYZNE z samochodem doś
Telewizyjny film dok.
tawczym do prowadzenia sewno„Kaukaskie araby"
wcj sprzedażv warzyw i owoców
USA - państwo a Kościół
zatrudnię. 81-22-27
22050 1!-E
- program publ.
16 WTEGO zginela suka - dalmaRzemieślnicy
ty1iczyk, plamka pod okiem. Dobranoc ...:... „Siedmiu ga81-88-15.
22059 1!-E
wronków"
DOMEK z ogródkiem - kupie. LisKlinika i.drowego człowieka
ty 22016 Biuro Ogłoszeń, SienkieDziennik
wicza 3 '5.
Konferencja prasowa rzecz- '.\T. SZYNY 03Va „14". sztr' kop~' ,
silnik
„126" - sprzedam. 86-83-00.
nika rządu
21976 g-E
,.Ptaki ciernistych krzewów"
TERAKOTĘ
kupię.
Glazurę
ele(7) - serial prod. amery-

w dniu 28 lule>;o 1987 roku

drogich

cu.

Mąż

CORKA,

NOWĄ.

WŁADYSŁAW
hyly

m~rca

życiodajna rzeka"
przyszło
jugosł<>wiański sc-

.,Kil-owaty

-

5

przy uli-

~·

wojnie

prawy, lul.>iauy i s.,;anowanr„

goclz: 13 na rmentarzu katolickim Doli•.

w

żalem zawiadamiamy, t.e w dniu U lutego
i dlugiej chorobie zmuł w wlelm 87 lat

pamięci!

Uroczvstośri
0

16.20
16.25

W

ciężkiej

wiclo1ua
c~rść

12.00

trowłosy,

o godz. 13 z luplicy

glęhokim

z

w

większa

w ub. r .

zaginął foksterier oshialo-czamy w kagań
Nagroda. 32-79-83.
21947 g-E

27 LU1'EGO

roku

P.

cmentarza kat.<Jlickiego
Pozost . . ją w żalu:

cy Ogr<>dowej, o ct.ym z g~ębo
kim smutkiem powiadamiają

po

udział

(5)

Ze

+

Wyprowadzenie
zwłok
nastą.pi
(środa)

br.

Pogrzeb
odbędzip się w dniu
marca br. (" 1orek) o godz. 13

ze w dniu 1 marca 1987 roku

inwalida .wojeuuy, odznaczony Medalem „Za
obronne.i 193~ roku",

w cenach

będz ie

11.30 „Sawa

ALFONS
SZTAJNVKER

nauczycielka Szkoły
nr 47 w Łodzi,
wielkiego ducha i charakteru.

dłtu;nlelni emeryt o wany pracownik Cenlrali TeksWlnn-Odzieto'~ ej
i Zjednoc~enia Przedsiębiorstw Handlu Odzieżą, człouek ZB0W1n,

odszedł Człowiek

$.

RODZINA i PRZYJACIELE

MICHAŁKIEWICZ

zł

IO mld

zł niż

o 1,5 mld

Tatuś

P.

"ieloletnia

J0,30

0

i

Pudstaw<>wej

pogrzeb odbędzie się w dmu l marca br. (wtorek) o godzin~e
na cmentarzu rzym.-kat, w Lagiewnikach, Pogrążone w głębokim żalu:
ŻONA, DZIECI 11raz POZOS'.fALA :RODZIN\

około

film prod.

W dniu 1 marca
19n
znurł nasz
najukochańszy

roku

EMERYTKA,

EO.WA.RO STEFANKIEWICZ

Prosimy

UJl7

Sf.AiNISŁA.W A
KIEŁCZEWSKA

gl11>h<>kim żalem z;iwiada~i~my, _że w dniu 28 lutego 19RT roku
nasz naj~•l<ochanszy Mąz t OJc1ec

P.

wyniesie

transakcyjnych,

Biuro

„Spotem",

22.45 Wieczorne wiadomości
dniu 21 lutero
zasnęła w Bogu
W

zmarł

+

przez

Zagranicznego

bańskiej

kondolencji.

ś.

prowadzonej

oni 0

lJroci:ystośri pogrzebowe odbędą się w dniu 4 marCA br. (~roda)

z

Łączna

tegorocznej wym iany towa-

Handlu

19.10
19.30

PROGRAM IV

u.oo zawsze po jedenastej. ll.10
Muz.v czny non 6top. 12.00 Tematy z
1·czonansem. 12.H Ma!a l1istorla zespolu Weather Report. 13.00
Wiad.
13.05 Serwis informacyjny (L). IS.tł
Punl<tY Widzenia"
komentarz
j'ana Bąblńskiego (L). 13.20
Tańce
polslcle. 13.30 Wątki historyczne. 14.00
Seans filmowy. 15.00 Beniamino Gigli: ,.Pamiętniki". 15.10 Koncert na
bis. 16.00 Dziela, style , epoki.
16.50
P. Quentin: „Jego dwie żony", ;;:~~
Wiad. 17.05 Rozwiązanie zagadki
zycznej (L).
17.10 Aktualności dnia
(L).
J7.30 Recenzja muzyczna (L),
17.40 10 minut z Krzysztofem Cwynarem (f,). 17.50 „Wtorek z ekonomią'' aud. (L).
18.10 ,,Jubileusz
,;waweli" (L), 18.30 Nowości płytowe.
rn.30 Wieczór w operetce - Johann
Strauss: ,.Baron Cygal1ski" - operetka.
20.50 Wiad. 20.55 Wieczorne
reflelrnje. 21.00 Ostatni w „Dwójce".
23.00 W. Soylnka: „Interpretatorzy".
23.20 Międzyn.arodowa Trybuna Kompozytorów. 24.0<J Glosy, instrumenty,
nastroje.

z domu SZEMBERG.

ni~skladanie

rowej

spożywców

kraju.

.= :n·~

PROGRAM Ili

Prosimy o

wartość

I

ZOFIA HENRYKA KORNATOWSKA
0 godz. 14 na cmentarzil rzymskokatolickim przy ul. Ogrodow.!J.
CÓRKA, KUZYN i PRZYJAUE{.E

całego

••

I

PROGRA:\1 Il
1uy

•

spółdzielczości

na terenie

-

i
I

II

- ••

(Inf. wlasna). W ty(:!h niepozornych budynkach, wyglądem nawią~
jących do XIX-wiecznych kamieniczek, był przed wojną Hotel Li-

t ewski. Adres: Piotrltów Trybunalski. Rynek 2. Całkiem niedawno odżyła koncepcja ponownego uruchomienia w tym ,miejsc)l _.'.10telu o tej samej nazwie. Tym razem byłaby to placowka s~1ad
czaca usługi na najwyższym po:z:iomie. W ramach hotelu-'PensJOnat u · w cenę wynajęcia pokoju wliczano by przynajmniej dwa po&ilk i'. Wystrój wnętrz r,>omie.szczeń nawiązywałby do XIX wieku ..
Hotel
Litewski
zbudowano na przełomie XVIII i XIX w1~ku po jednym z licznyd1 pożarów w mie ' cie. Oprócz pokoi zna3d-0~ała się w u im, na parterze, res tauracja „Cristal" której os tatni remont przeprowadzono w 1927 r .; jak mo:ilna o tym. wyczytać w „Dzienniku Narodowym" nr 179 z 1~27 r. W okresie ok upacji hotel z.nalazł się w obrębie getta p1~tr:kowsk1ego, . a po
w yzwoleniu stal się domem mi~:z.kalnym .. N_iesm1alo wypow1ad~ne
opin ie mówią o ~aitiej przebudowie. po ktoreJ na potrzeb". pensJ~
na tu-hotelu zajęto by również sąsiedni dom, ten Po Jewei stronie,
p rzylegający do ul. Sieradzkiej. Wewnątrz kompleksu powstaloby
patio z ogródkiem i letnia restauracja.
. „
Jednym z inicjatorów przedsięwzięcia jest WPGT „Trybunals~1.e ,
k tóra to firma wykupiłaby wyeksploatowany budyn~k. Podczas ostatni ej wizyty przedstawiciela GKKFiT \''. Piotrk~\\'!e. za ~ugerowano,
ż e resort dałby kredyty n a tę inwes tyc3ę. J~st Jeszcze J_E?dt'!1 ~_rg_u:
ment za takim rozwiązan iem . Rewaloryzacia zabytkowe i Slat ov. k1
pociągnie za sobą olbrzymie koszty, na które .nie st'.lć ~1iasta. _w ten
sposób znalazłyby się pieniądze, a jednoczesnre ozyw1łoby się ten
fragment Starówki.
l\IACIEJ JEZIOROWSKI
Foto: A. WACH

••• ••

.„ •• w

wkrótce w placówkach han-

dlowych

kanie (telefon, meble, Śl'Ódm ieś
cie). 36-63-83.
21962 g-E
MARKERY - kupię. 55-16-97.
21959 g-E .
.,WARZYWNIAK" w miejscowofoi
WYJ:!Oczynkowej - sprzedam. Zgiel'z, Okrzei 10.
21998 g-E
ZATRUDNI,Ę
murarzy, tynkarzy.
36-85-14.
21956 g-E
PRZYBŁĄKAL się dog. 57-88-93.
21955 g-E
,OVERLOCK „Privileg" 4000, p1·asowalnicę używane sprzedam.
86-98-76.
21996 g-E
LOKALU minimum 50 m na krawiectwo (woda, · siła) - Bałuty poszukuję. 86-98-76.
21995 g-E
WYKWALIFIKOWANĄ
bukieciarkę zatrudnię. Łódź, Piaski 4.
21993 g-E
BLOKI (do odbioru) zamienię na
duże, międzywojenne. Tel. 36-16-60.
,
21991 g-E
STUDENTKA poszukuje
pokoju
lub mieszkania. 48-92-26.
21948 g-E

to tylko niektóre z

zagranicznych wyrobów jakie znaj dą się

ZATRODNIĘ rencistę. Listy 21965
Biuro 'Ogłoszeń, Sienkiewicza 3/5.
CUDZOZil<:MCOM wynajmę miesz-

lodówki i telewizo-

ry kolorowe -

-:r·---·.

- . OGŁOSZENIE

„Trav1ata" jest p.ozy-

Tym razem w stolicy

.- •

-dziś ·

cją oczekiwaną p!'Zez widzów, niech
świadczy min.
produkcyjne" do-

Nowy salon „Telimeny'"

••*•t

wczoraj zgłoszenie' ,

PDi:rr.~b

4 mHC

fh:inie

1

13

odb~'lzi~

1987

na.

•ię

w

roku (sro<lal
C'1uentarzu

na lny1n Zarzcw. o

cz~·.1n

dniu
„
'!•>·
koinu-

za\\-jada-

Pogrzeb
:;

iuarr"

nie

JZ.:łil

Ddbęll.zie

się

rlniu

w

bt·. (CZ\\oartek} o gorlzi·
na

ementarzn '

rzym.„

kat; na Dolach.

miają:

SY!\, SYNOWA

i

IVN!Jt'ZK \

ŻON .\,

CÓl<K '\ . .<;YN z
NĄ ·i D'ZlĘĆ ,\11

ŻO

/

DZlENNff L0DZK1 52 (1226~)

3

usług.
naszych
ksp t
przede wszy st ki 111 budowlanych i kwalif1kowa' roboczej, przynosi państwu wymierne korzyści dewizowe. Podobnie jak wy jcndża
jącym na sak5y. Ale czy tylko
sa to korzyści'! Anna Grigo w
„PRA WIE I ŻYCIU" relacjonuje przebieg posiedzenia komisji
sejmowej tej sprawie właśnie

o posię11ie techu;cznym, aby nie
d.1c sit; wyprzedzici (.„) to na·
jllk sąclzę - jak naJ~zych lepsze u~>lasowan;e sit; w ukła
dach władzy. W plenach, 1>rczydiach, komitetailh, sekretariaNieraz jeduo
tllch, komisjach,
daje
przemówienie
• dobre «
więcej niż 10 lat t\\ órczej pracy.

poświęconego.

Sti\d mi~dzy innymi negatywny stosunek dyrektorów do posti;i:u. A ponicwai panuje za.sada, źc szel' wie wsz3 st ko najlepiej, twórca nie ma szans. llll
lepiej uzasadnia swoje racje, t;vm
bardziej naraża się dyrektorowi
- bo udowadnia, że szef nic ma

E

Poseł

Markowicz:

„{.„) Czy jest w porządku, aby
· ten. któ1·y tu 20 lat pracuje, ledwo koniec z końcem wią:::ał, a
który posiedział cztery
sąsiad,
lata w fraku. albo chociażby w
NRD - szpanuje? Na moim terenie, jestem z Rzeszowskiego,
\\ ielu }lracuje za granicą, wykorzystują każdą możliwość, Żt'

by tylko

wyjechać".

Poseł Musiał.

lekarz z zawodu:

naprawdę
się opła
ca. lłulwt'rsufo słuchaczy inform:uija, że JO nroc. spośród tych,
którzy wyjeżdżali na saksy, w
umiera. Ilu cierciągu 10 lwt -

.,Zastanawia

się

czy

w efekc:e wszystko to

pi przez wiele lat na choroby
tropikalne: małal'ię, amebiozę
Itp. - jeszcze nikt nie obliczył.
Wielokrotnie zwiększoną śmier
telność stwierdza się wśród poz Libii i Iraku.
wracających
Czr.•to 'Przechodzą na rentę. Po!!CI uważa
7.a granicę

świadczy n

więc,

że

wysyłanie

ludzi i surowców nic
mądrości kraju, któ-

ry to robi".
Do ostatecznych 1 jednoznacznych konkluzji posłowie nie
Przedstawiciele rządu
do.szli.
uznali, iż w .,sytuacji lqraju zamamy innego
dłużonego nie
wyjścia".

A teraz temat bardziej bolesny. Pisze Barbara W. Olszewska
w „POLITYCE":

mocji" wokół skażonego
azbestem dolomitu, który może działać rakotwórczo oraz preparatu
torfowego prof. Tołpy, o właś
eiwościach przeciwrakowych rozbudzone za pośrednictwem
skłaniają do
1n...ss mediów -

E

reformie

Są osiedla l domy, przed któ1•ymi wczesnym rankiem !Spotyka się bardzo wiele służbowych
samochodów, w których kierowcy - na szczęście bez liberii oczekują na zejście swoich szefów. Bywa, że jadą oni do tej
samej lub sąsiedniej instytucji,
lecz każdy oddzielnie„. Dla pod-

l li~.-'.:,.; I MALARIĘ

refleksji na ile słuszne jest pu- 1 krei;tcnia rangi slanowiska, poby
bliczne budzenie w ludziach na~ioże czas
wagi urzędu'!
dziei bądź rozpaczy w sprawach
sprecyzo\\ ać,
dokładniej
było
związanych z ich życiem i zdroktóre z owych godności nie wYwiem. Odpowiedź, jak się okamagają takiej kosztownej oprazuje, nic jest całkiem jcdnozna\vy''.
cżna. Wynalazcy uważają, i nie
bez racji, że im więcej szumu
W katowickim tygodniku „TAK
wokół ich pomysłu, .tym większe
I NIE" Mira Borkiewicz zaszanse, że przebije się on przez
mieszcza coś w rodzaju vade-·
bariery,
różne biurokratyczne
mecum współczesnego oszukiwazostanie gruntownie zbadany i
11.ie
Ponieważ naiwnych
nia.
jednoznacznie oceniony. Przedbrakuje, więc cwaniacy mają
resortu zdrowia są · niezły połów. Otóż dziś oszukuje
sta\viciele
zdania, że bei'lkrytyczne uleganie
się na: lewe pieczątki (chodzepresji społecznej w kwestii tak
nie po mieszkaniach z ofertami
specyficznej jak leki, nie przyna towar (ousług),
różnych
nosi na ogół pozytywnych rezulbietnica dostar<„>Zenia}, ·na litość
tatów. Tak było na przykład z
(zbiórka na cele charytatywne),_
polskim lekiem „Cravitenem", na ogłoszenie itd. W zakończeniu
okrzyczanym przez prasę jak.o
czytamy:
( .•• )
superprzeciwzawałowy.
„Oszustwa stanowią czwartą
co do wielkości i rozmiarów po
· W przypadku preparatu prof.
włamaniach do pomieszczeń nrytę nadzieję
Tol1>y rozbudzono
watnych, kradzie:iach zwykłych
dośu lckkomyslnie: leku bowiem
i rozbojach - grupę prze~tępstw
wla~ciwie Jeszczi: nie ma, ani
skierowaną przeciwko indywiw tzw. oficjalnym sensie, ani
dualnemu mieniu obywateli. W
&eż w ilościach mogących zaspo1985 roku popełniono ich w nakoić rozbu.dzone reklamą oczeszym województwie (tj. w kak.i wania. ()zy jeśli przejdzie koT-o) 1070, zaś w
towickim lejne, niezbędne · badania - o1986 roku - 924, a oszukani w
każe się naprawdę skuteczny w
zostali poszkodoubiegłym
roku
Z\~alczaaiu choroby nowotworowani na ponad 86 mln zł. to
\Hj?
jest o ponad 16 mln zł wii:crj
niż w 1985 r. (... )
- Na podstawie dotychczasoktóre
wych badań preparatu,
w ubiegłych latach
już
były
Mogę założyć z dużym prawprowatlzone - mówi prof, Dadopodobieństwem, że rzeczywisuysz (dyrektor Instytutu Leków
oszustw są dużo
te rozmiary
więk,ze niż liczba ujawnionych
- przyp. T-oJ - nie ma żad
przesłanek
nych racjonalnych
. przypadków - twierdzi prokuco do .takich jego właściwości.
rator Ganszczyk. - Po prostu
(.•. ) Czy preparat okaże się repokrzywdzeni nie zawsze o tym
welacją? Podobnie jak w przyNierzadko ze wsty•
zgłaszają.
padku każdego nowego leku du, ~e dali wywieść się w powypada i tym razem - poza
le. Postawa taka jest niewłai
uzbroić się w
cierpliwością ciwa, ponieważ dzięki temu oumiarkowany raczej optymizm".
szust czuje się bezkarny i moDodajmy, że czas, jaki upły
dalej. Tak więc
grasować
że
wa od prób laboratoryjnych nomilicja często musi poszukiwać
wego specyfiku do jego ewenoszunie tylko oszustów, ale
tualnej produkcji przemysłowej,
kanych".
wynosi średnio 10 lat. I to nie
tylko u· nas. Polska znana i
Jedni oszukują, a inni znajceniona jest w swiecie z powodują skarby w śmieciach, a nadu zaostrzonych rygorów konwet... Oto co donosz:ą .,SZPlL·
troli leków.
Kl":
ły byłby przegląd prasy
w
zakładów
„Pracownicy
bez wzmianki o kan~
Krapkowicach, zatrudnieni przy
cji naszej gospodarki napochwalić
mogą
makulaturze,
w
Również
rodowej.
się nie byle znaleziskami raz
„POLITYCE" dr inż. Zbigniew
była to większa ilość czekolady,
Szyroki zastanawia się nad nikiedy indziej nowiutkie futro.
kłym rozwojem naszej wynalaz.
Zupełnie 'niezrozumiale dlaczego
czości i stwierdza m.in.:
skup makulatury idzie tak to-'
pornic".
· ,.(---) O ile głównym próbł<'·
japońskich
dyrektorów
mem
T-o
jest zdobywanit" nowej \\·iedzy

I Korespondencja

flacją,

która jest jednym z istotnych powodów emisji nowego banknotu.

już

O inflacji mówi sic: w zasadzie bez przerw~·: ż<' powinna być przynajmniej jednocy rrowa. że
niweczy pozyt;vwne ~kulki reformy, że nęka gospuclarkc: i nic pozwala nawet marzyć, w najbliż
szej przyszłości, o przywróceniu pc_lnej równowagi rynkowej, Kiedy jednak stajemy p1-zy !tasie i I>~
raz któryś w roku odbieramy kolejną podwyżkę - świadomość tego, że nicwieft'. albo corai mnieJ
można będzie za te pieniądze kupić, \\ zasadzie, nic islnif'je. Poraża dopiero infor·macja, podana
ni zjeździe Federacji Konsumentów, że np. jcsli w l!l'l8 r- na prnlke automatyczną pracować trzeba bylo 500 ;rodzin, to już w 1982 - 52·1- a w 198!i - 611! Na t<!lewizor kolorowy odpowiednio:
7.?0. 1020, 1400 godzin. Brutalna prawda. To ll'C pieuii;dzy dostajemy w kasie więcej, a więcej
·
banknotów.

Potyczki
Dotychczasowe próby walki ze zja\\·iskiem inflacji nie przyniosły oczekiwanych wyników. Prawdę mówii\c. nie przyniosły żadnych, d1o<::aż deklarowana przez wszystkich wola jei zwalczania
jest ogromna. Zastanowić by się zatem należało,
czy ambitny plan :mrnieiszenta In flacii do jednocyfrowego wskaźnika, w roku 1990 w pgóle w naszych warunkach jest realny i wykonalny.
To zależy. Wcale nie od zwyczajnych zjadaczy
chleba. ·na których społeczną rezvgnację z wyż
szych zarobków nie ma co liczyć. ale przede wszys\kim, o.d zrozumienia istoty l przyczyn inflacji
w naszych warunkach. Przede wszystkim zaś . od
głębokich zmian w funkcjonowaniu gospodarki. które likwidowałyby jej źródła.
Oczywiście. sprawa nie jest ani łatwa. ani prozawołanie wymieni
sta. Każdy ekonomista na
kilkanaście. jeśli nie więcej powodów, dla których gospodarkę trawi inflacja (niska efektywność. zadłużenie. zły uktad cen. nndmierne i przedłużające się inwestycje itd„ itd.) Wszystkie 1e
nieprawidtowości istniej11 w naszei go~po<larce. Są
.iednak również m<"chani2.my r\leiako nadrzędne.
pierwotne. sprawiające alb:> wręcz um-0żliwiające
istnienie przynajmniej czę"ci z wymienionych tu
prz.vczvn inflacji.
CO TO BOWIEM JEST INFLACJA? Ze z.jawiskiem tym mamy do czynienia najprościej mówiac
wtedy, kiedy się więcei wydaje niż ma. W
dawcą .iest państwe>.
na~zym systemie glównvm
które albo dobra r:ozdziela. albo reguluje zasady
te[!O rozdziału. Otóż jeśli dochodz! do sytuacji, w
której wielkość zobowiązań piiństwa w stosunku
do gospodarki i społeczeństwa przekracza je~o moż
rodzi sie inflacja. Państwo
liwośći płatnicze tvlko pozornie wywiązuje się wtedy ze swoich
płatności, bo przecież w rzeczywistości nie może dawać więcej niż posiada. Można natomiast
dawać tyli? samo pieniędzy o niacznic mniejszej
(ograniczonej dn prawdziwego stanu posiadania)
wartości. Dlatego m. in. dzisiejszv nomina! 10.000:zloto\\-y wart iPst banknotu 2.000-zlotowego z lat
siedemdziesiątych ...
Recepta na uzdrowi1mle sytual"ji \<;')'dawałaby
s:ę z poioru niezwYklĘ' prosta. Nie przyjmow.ać
zobo"'-;lJ.zań. które przekraczają możliwość reali(Dokończenie ze str. !)
w p.iei'wsze1 kolejnosci wniosków, związanych L ochroną pol.iomu życia społeczeństwa i podtrzYmal ze swojej strony zamiar pobudzenia aktywnego współuczestnicze
nia członków związków zawodowych i załóg pracowniczych w podochodu narodowego
mnażani11
jego sprawiedliwym podziale.
W dyskusji szczególnie wiele uwagi poświęcono sprawom budownictwa mieszkaniowego, poprawy
zdrowia.
służby
funkcjonowania
handlu oraz stworzenia
oświaty,
warunków dla L'Ozwoju kultury robotniczej, wypoczynku i rekreacji.
ochrony
Podejmowano problemy
pracowników. którzy utracili zdrowie w wyniku szkodliwych warunków pracy,
Z\viązkowcy wyrażali swoje zaniepokoje.'lie relacjami plac mię
dzy poszczególnymi sektorami gospodarki. narodowej.
Poprawa sytuacji - stwierdzono
może nastąpić na
w dyskusji organizacji
drodze usprawniania
pracy_ konsekwentnego wdrażania
drugfęgo etapu reformy gospodarczej. t·esttukturyzacji gospodarki.
ograniczenia centralnej reglameneję

wcji! Wieloletnie nieudane pl'óby zlikwidowania
d(.;ficytu W budżecie panSlWa sw1adCL.<l o tym. jaK
trudno jest tego dukonac. Je~l; sytuację PL'tymierzy się jesLcze do go.spudarki ciągłyc:h niedoborO\~
takiej jak nasza w którei każde w z.isadz.ie rosz·
czenia mają obiektywną stuszność (bo jak nie
podwyższyć rent, skO'ro są kata:;trofaln1e niskie
jak me wybudować nowego t.akładu. czy hni1 technolog1cznej, jeśli stare sa W- rozsypce i grozi nam
brak zupełnie podstawowych artykułów). to dymniej lub bardziej za:;adnych,
lematów takich,
wajdą się tysiące.

Z krytyką spotyka się zbyt ,.miękka polityka"
pai'lstwa w stosunku do tycb roszcLeń, Sluszn1e.
Caly system dotacji, prezentów robionych często
tym. któ'rzy na nie nie zasługu3ą a potrafią z.alcdwie odpowiednio uzasadniać swe racje (nierzadko wykorzystując silę przebicia wynikającą
z wielkości zakładu albo wręc, argumenly ustrojowe) - jest oczywiście godny potępienia. Zastasilm"' pa1i;two. potranówmy się jednak. czy
fiące przeciwstawić sie tei roszczeniO\\•ei nawale.

z inflacją
jest w stanie tam „na górze" ocenić właściwie
i. co ważmejsze, racjonaln.>sć zgłabzanych potrzeb? Obawiam się, że nie Z sytuacją „<rilnego"
państwa, które dzierżvło mocną ręka zasoby L lepie.i \\'iedziało komu ile dać, też mieliśmy już
do czynienia w powojennej hlslori1 [stotnie, inflacja była wtedy niewielka ale szan;e rozwoju
również. Błędy inwestycyjne tamtei epoki mszczą
s[ę do dzisiaj. Reforma miała uruchomić mechanizmy samoregulujące które zastępowałyby centrum w ocenie tego komu warto. a komu nie warto pomagać. Jedynym lcryterium bylaby efektywność. Co z tego wyszło, widać chociażby na przykładzie dwucyfrowego wskaźmka inflacji. Dlatego ocenę każdego. nawet najbardziej efektownego programu antyinflacyjnego należałoby zaczynać' od pvtania o reformę.
Nasze dotychczasowe niapowodzenla w ogranicznniu inflacji o cz:ymś przecież świadczą.
napisał kiedyś Wys„Miałeś chamie r.łoty róf!"
pia1! ki o straco•nych polskich szansach. Dziś jego
10.000-złotowym
nc>wym,
na
figuruje
podobizna
b<inknocie„.
A. L.
skalę

Wspólne posiedzenie Rady Mimstrów
Komitetu Wykonawczego OPZZ
lacji surowców i materiałów, a
łamania baprzede wszystkim rier administracyjno-biurokratycznych, ograniczających wyzwolenie
inicjatyw społecznych i potencjału
intelrktualnego Polaków.
W dyskusji uwidoczniły się róż
nice spojrzeń na sposób realizacji
niekwestionowan.vch celów zawartych we wnioskach. Podkreślono
doskonalenia
konieO"ność dal~zego
wspó!dzia~nia między administracja państwową a związkami zawodowymi,
Podczas wspólnego posiedzenia
zabrało "(los łącznie 24 przedstawicieli OPZZ oraz 8 reprezentantów rządu.
Rada Ministrów I Komitet Wyknmrwczy OPZZ uzgodniły. iż cofr'C?.llie dokonvwana bedz ie wspólharmonograna o~.0 na real izacii
mu. w czym na bieżąco ściśle

~z

Rzymu

nic bat•dw r kim ma-

my się w Europie porównać.

A

„Jest zrozumiałe, że pewni Judzie muszą byci dyspozycyjni, że
ioh czas ltcz.y się podwójuie, że
byłoby bezsensem gdyby tracili
go na podróże autobusami, tramwajami ezy pociągami. Niestety,
jednak zbyt wielu szefów nad-·
samochodowych
używa swych
przywilejów. W dobie kryzysu,
kiedy musimy bardzo oszczędnie
róż
gospodarować paliwami ni szefowie, często dość niskiego szczebla, posyłają " swoimi «
samochodami dzieci do szkoły 1
na inne zajęcia, ich żony wożo
ne są po zakupy, cała rodzina
na wczasy, na spotkanie w koleżeńskim gronie. Także po pracy liczni szefowie nie wyobrapowrotu . <Io domu
:i.ają sobie
inaczej niż służbowymi samochodami, choć dobrze by im
zrobiła przejażdżka tramwajem
zetknit;cie się
czy autobusem,
tam z rzeczywistością i zwykły
mi lud:imi.

.

1 •.•

Komnnikat o wprowadzeniu cło obiegu nowego, to.000-zfotowegu banknotu z wizerunkiem WYsplań~kiego budzi mieszaue uczucia. Trnc:-ię ck~s<·:vtujc, troch~ :zmusza do niewesolycll refleksji.
W w~·solrnści nomi11alów p:enięinych uczy11amy doganiać Włochów. Tam tei poważ!lfej~1.e zalrnpy
oblicza się w selkach tnlcicy lirów. Niestety, na 1~-n· lrnńczą się podobieństwa. Z dwucyfrową in-

tymczasem „PERSPEI<TYWY" donoszą. że niez
skończono
zupełnie
praktykami dawnych a
także i niedawnych czasów. Autak
tor podpisujący się (hen)
sprawę przedstawia:

OZŁOTE RUNO

4 DZIENNIK t.ODZlil 52 (12262)

Wyspiańskim,

racji"'.

WYPRAWY

Z

o

współdziałać będą odpowiednie ogniwa rządu l OPZZ. Podkreślono
krytyczny. otwarty 1 partnerski
charakter posiedzenia oraz opowiedziano się za Kontvnuowaniem również w przyszłości praktyki organizowania okresowych spotkań obu

grPmiÓ\V.

nad
qyskusji
Po zakończeniu
harmonogramem. mimster finansów
posiedzeuczestnikom
przedstawił
nia informację o realizacji głów
nych kierunków polityki cen w
1987 roku określonych w Centralnym Planie Rocznym.
OPZZ podtrzymał dotychstanowisko
krytyc·zne
związków zawodowvch wyrażone w
ooinii do CPR-87 i NPSG na lata
1986-1990 orzyjęte przez Kongres
Polskich Odrodzonych Związków
Zawodowych.
KW

czasowe

PAPIEZ
N
Włosi. przyzwyczajeni dotychczas do widoku oaoiCźy wvł•·
czniP w sutannach. ciai:-11· nie
moe;a nrzvzwvczaić sie do oa·
który orzyna.imnic.i raz
1ucza
'' rek u zakłada kombine-ion i
butv uarciar~kie ·tdejmuje oiusk1:. nakrvwaiac e-lowt' czanki\
z nau~znikami Wiadomość. ie
.fan p,, "'"' n i te.i zimv \d•
dzianv ln· ł na nartach w e-órach Ahl't1zzoach wvdawała 'ię
dzi'ennikarska kaoor7.atkowo
czka
Ga:i,ctv włoskie na,jpirrw nieźe papież oriv·
śmiało pi.~ały
na e-od·tine,
nial nar tv l vllrn
abv z.jechać kilka razv " niewiclkiee;o sloku. zwanee;o .trasa mvs'll<i" 'V końcu icdnak
okazało sic. źr bvła Io nra"'
wvnra\
całodniowa
dziwa.
narciarska z wielokrotnvm sz11
~O\vanicm z f!'Óry, liczacr.i b'
wvsoko
ko 2 lvs. metrów
ltistruktorzv i sam wlaścic1
zimowei:o ośrodka w Ovindoli,
dla
którzv dowiedziawszv sie
kogo został wvkupionv za 21
trs lirów eałodniowv karnet ua
wyciag zaczeli obserwować oaoicża i stwierdzili. że Jan Pa·
we! 1J jeździ na nartach bar·
dzo pewnie i w sposób zdecyn-ie
dowanv mimo że trasa
śniegq
bvla najlepsza i spod
·
wys ta wałv kamienie.
Wypowiedż

właściciela

ośrod.

ka w Ovindoli o umicjetnoś
ciach narciarskich papieża ies&
bardzo pochlebna. Nic wszyscy
są jednak tego samego zdania.
W ksiaźce która właśnie uka.. Watyzała sic w Rzymie pt
tajemnice•
historia
kan czytamy:
Rendina
Claudio
„Sa.nd1·0 Pcrlini (b. prez}•dcot
świadki in
Włoch). który był
narciarskich zjazdów papieża LT
lipca 198~ roku w Adamelło P•·
Jana Parównal styl jazdv
Nie
wła 11 do lotu jaskółki".
napijc~t to jednak prawda sał jeden z dziennikarzy \\!oskich. .Jeśli chodzi o styl narciar:.kL Jan Paweł U mogłby
nie więcej niż 4 poziom
o.siąl(nąć
Jakiejkolwiek szkółki narciarskiej
(sylwetka zbyt zgieta, narty prowadzone za szeroko!. „To jednak
wa:i:nc jest to
nieważne.
że
st-.·ierdza autor książki mamy papieża narciarza. któjednocześnie potrafi także
r.v
ply wać: liczy sie portret papieża up1·awiająccgo sport".
Przyzwyczajeni clo jedynych
ruchów rąk poprzednich 1>apieprzy gestach błogosla
żv
wieńst wa, włoscy dziennikarze
każda wyprawe Jana Pawła U
w góry na turystyezn y, bądż
narciarski szlak traktują hko
sensację. Jakby nie rozumic.iac,
i
że chodzi o zwykły relaks
chwile kontaktu z górskim śro- dowiskiem·, tak bardzo miłym
Zaczynaja dyskutopapieżowi.
wać o umiejętnościach narciarskich pa1>ieża, przymierza.iac je
do klasy mistrzów sportu i zapo1ninajac. że papież skończył
6:> lat, a narciarstwo uprawia!
tylko dla przyjemności.
JEitZY AMBROZIEWICZ

Psychotronika dla celów wojny (5)
Szczególny niepokój wśród wojskowych budzi . mo:i:Hwość wykorzystania w wojnie hipotetycznych br:oni hiperpvzestrzennych (dziapoza świadomością przeciętnego
łających
człowieka. możliwych do sterownnia jedynie
przez wybrańców posiadających możliwości
parapsychiczne) które maja potencjalną moc
sprowadzania energii niszczącej do węzło
\lo-ych punktów strategicznych przeciwnika,
jak również możliwości demater:ializacyjnc.
Chodzi o dzlpla hlperprzestrzenne - przyszłościowy rodzaj broni, opartej na zasadach
psychotroniki. a więc przy wykorzystaniu
wvższego wymiaru. Stanowiłyby je swoiste
nośniki energii, pozwalające z terytorium
atakującego przenieść zapalony już ładunek
- poprzez inny wymiar - na terytorium
wroga I zniszczyć w ten sposób 'obiekty
wojskowe lub cywilne.
psychotronik
(czołowy
T. E. Bearden
USA, pracujący dla Pentagonu) uważa. że
w
przed \'IJ'buchem wojny uależv ukryć
wyrzutni rakiepobliżu obiektów wroga tuwych. stanowisk dowodzenia. magazynów
broni, Jc>tnisk, portów morskich itp. - tunery (d06trajacze tranzystorowe. urządzenia
bateryjne) do odbioru wirtualnych (poprzez
wyrniai·) wzorców eksplozji. Przewyższy
noszona . w „czasie zero" · pr.zez hiperprzestrze1i eksplozja nuklearna przedstawiałaby
rodzaj zapłonu 1ntcjują~e~o. który uwolniłby
część nieograniczonej rezerwy energetycznej
hiperprz.e~trzeni

(nieskończonej

ilości

świa

.tówl, tzw. energii wolnej lub energii punktu zerowego_ która potern przez działo hiperprzestrzenne zostałaby skierowana na ce)
istnieje
Poniewnż
wskazany przez tuner.
niebezpieczeństwo, że ~trona przeciwna przedwcześnie odkryłaby te dostrajacze i przetransportowałaby je z powrotem w pobliże ważnych strategicznie pozycji atakujące
go, pracuje się nad nową zasad<i przekazu.
dzięk.i której. niezależnie od tunera możng
pracować z urządzeniami służącymi do pomiaru fal. Za pomoca tych urządzeń ·moż-

na by namierzać i; du:!:a dokladnoścl21 obiekty wojskowe na całej kuli ziPmsk.lej i
poprzez hiperprzestrzeń kierować potencjał
niszczący obiekt przeznaczony do zniszczenia.
Armata czy dzialo hJperprzestrzenne
Łdaniem psychotroników amerykańskich
pracowałoby na zasadzie N. Tesla (fizyk ana wytwarzaniu
polegającej
merykań;ki),

Cal nieelektry~znych lub skalarnych. Zgodnie
;: tym nadlatujące obiekty (np. rakiety czy
;amololy) byłyby na dużych wv~okoś.ciach,
daleko od celu. przeprowadzone z.e stanu
materialnego w stan niematerialny. Mgły,
które zakłócają
chmury, deszcz. śnieżyca.
<lzialanie normalnych broni pmm1en1owych,
nle stanowiłyby przeszkody dla dział hiperprzestrzennvch. ę"dyz fale ':lematerlalizujące
byłyby przez nie przekazywane poprzez wyi>ze wymiary.
Poza działami hiperprzestrz.ennyml, pracuje sit: nad innymi systemami przekazywania
energii za pomocą którycti można by prowokować wvladowania energetycz.ne na dutzw. kule ogniste, trzę
żych w·ysokościach
"ienia ziemi. sztormy, V.'Ybuchy wulkanów
ttcL
Fale skalarne miałyby być prz.v tym wy,, Ian? prz~z przekaźniki pod różnymi k<l·

tan1i. Zanim te tale osiągnęłyby cel, złą
czyłyby się w destrukcyjną energię Plektro·
W powstałych w ten sposób
magnetyczną.
tarczach ochronnych, kulach ogmstych, niszczone byłyby nadlatujące rakiety, samoloty i inne obiekty.
Dziś . kiedv planuje się uzbroić kosmos i
stworzyć nowe jakościowo zagrożenie cywilizacji na Ziemi. marzenia o działach hi·
szczególnego
nabierają
perprz:estrzennych
znaczenia. Psvchotronikjl obecnie podobnie
jak w przeszłości astrologia przeżvwa swój
Clynamtcznv rozwój Pokazane na łamach
,.-DL'' możliw-0ści wykorzystania sił paranormalnych do celów wojny były przedtem
głównych
prnentowane w publikacjach
pailstw NATO. Ma.Ją one również swoje opracowania w naszych \vydawnictwach. lecz
są stosunkowo mało znane. Wielu publicY·
stów zachodnich twierdzi. że jest to na raz ie o;nndaż <>Pinii oubl!cznej.
05obom. które nie są poinformowane o
ścisłych zwiazkach m!edzv eneri:tiami hiper·
przestrzennvm i wz1tlednie o zw1azkach za.
obiektach
wartvch w 5wiadomoścl. snach
myśli. z fizycznym biP~iem zdarzeń w naszym ~Włf'cie (chodzi o unl wer-;alnE' zależ·
ności między strukturami róinowym\arowych
uporządkowań) psychotroniczni' odd1ialywania muszą wvd:iwać się niezrozumiałe nie·
spójne. wręcz fantastvczne. Mimo wszvst·
ko istnle.ia one bez ~kl"UPułów eksperymen·
Mo7emv t.vlko
tttie się z tvmi ziawlskam
n?<>l<'wać. że szukanie ~Posnb6w zaslosowa·
;i1a tych odkryć iesl tnnp ni7' ookf\iowe.
ro. co dziś jest hipotetyczne jutro może
okazać się realne Gdy w fI wojnie świa
towej pojawiła się broń jądrowa wydawało się że nie może byc już nic grożmej
szego - a dziś jest już broń termoiądro
wa. neutronowa tektoniczna tl,·nowa ozonowa, itd. Co leszcze człowiek wymy~li te·
by siebie zniszczyć? Dziś jeszcze nie jestes·
my w stanie na to odpow1Pdz1eć
ppłk

ADAl\J JAROS
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PRALKĘ

automatycmą/ HEBLARKĘ - sprzedam.
prod. czechosłowackiej 52-55-51.
3954 g
sprzedam.
Tel. TANIO sprwdam nie u84-70-25.
3892 g żywana wvważarkę eleMASZYNĘ do lodów traktroniczną 1 urządzenia
dycyjnvch
dwugłowido wulkanizacji dęt-ek.
co wą proa.
czeskiej.
32-97-48 (16-20).
typ .,Frigera", patelnię
3942 g
do pączków oraz mas~y- POWIĘKSZALNIK
„0nę do wypieku kubkow
penus 5", ekran. masmał.l'.ch
sprzedam.
kownicę, suszarkę, wierZdunska
Wola.
tel.
tarkę
dwuigłową
44-72.
380~ g
.. Bosch" z
nasadkami,
DRUKARKĘ
GP-vOO
wzmacniacz
2X35 W
sprzedam. 48-02-43. _
złoty pierścionek, kol~
378<>. g
czyki. miernik UNi lle,
MASZYNĘ do pączkow
encyklopedię
czteroto.. Dona.tów"
sprzemo\vą spawarkę jednodam. Listy 3735 Biuro
fazową 2 mm. eleOgloszeń. Piotrko\y~ka 96
ktroda
sprLedam.
WYT:i"'IJ, Lac!Jowa3 · BeZgierska 110/120 m 222 .
tomark~. wpągarkę, ru8881 g
sztowama, itp. - sprze- GLADIOLE wielkokwiadam. wypożyczę. Tater•.
n'cza ?
„ 7o5 g towe, roznokolorowe,
10
TUNIN~Ę
tech~iczilą cebulek . extra albo 14
bawełnianą _ sprzedam.
dwuletnich - 200 z_!o33-68-42.
3764 g 1tych, . wysyłam. Hal!na
MASZYNĘ
dziewiarską
Luku_c, 31-~15 Krakow,
„5" sprzedam, 15• 25 _38.
Radzikowskiego 66.
_
3754 g
1243 k
.,RUBINA 202-P" kolor, DUŻE sadzonki plumonmaszynę
saneczkową
zusu
sprzedam.
„5'' - sprzedam. Nad
57-14-58.
3330 g
Jasieniem 10.
3651 g PAWILON
handlowy,
NIEDROGO sprzedam noprzy ul. Malej - sprzewy
palnik
szwedzki
dam.
Kusocińskiego
„Bentona"
na ropę 'l
144/4 bi. 339.
3911 g
termos-tatem,
fotoko- JAMNIKI
sprzedam.
mórką.
Dzwonić 63-27
87-14-19.
3788 g
Lowicz - wieczorem.
ZBIORY - znaczków, sta3657 g
SCHNEIDER
6128
rych listów kupi Bius.przedam. Tel. 33-04-28 ro Pośrednictwa, War•
po 15.
3948 g
szawa, · Chełmska lSA/30,
APARAT
dziewiarski
40-44-07.
645 k
„Moda", radio stereo LAGODNEGO doga
„Amator" oraz sztrykop
ośmiomiesięczną
sukę
- sprzedam. 87-36-07.
sprzedam. Tatrzań3918 g
ska 87 /37.
3851 g
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KUPIĘ:
działkę

staw

budynek.
z. dostępem do
rzeki
teren Lodz.i
lub w poqliżu.
Listy
2830
Biur.u Ogłoszeń.
Piotrkows1'a 96.
DZIALKĘ 5000 m lub połowę z prawem zabudowy (25 km od Lodzi) sprzedam.
Listy 3844
Biuro Ogłoszeń, Piotrkowska 96.
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ŻYDOWSKIE

przedmioty i obrazy kupię. Oferty 677289 Biuro Ogłoszel1
Warszawa, PoMańska 38.
782 k
ROWER
rehabilitacyjny
- kup.ię. 57-52-52.
3868 g
CISNIENIOMIERZ
lekarski !rupię. Listy
3845
Biuro Ogłoszeń,
Piotrkowska 96.
KUPIĘ
cement.
Listy
3859
Biuro Ogłoszeń,
Piotrkowska 96.
PIANINO .,Legnica"
sprzedam. 86-86-62.
3800 g
Nóż
pionowy, tkaninę
skóropodo::mą,
lodówkę, chłodziarkę - sprzedam. 57-30-69.
3874 g
MEBLE stylowe - sprzedam. 43-16-03.
3900 g
PIEC gazowy 75 m
sprzedam. Rajdowa 20
m 81 blok 71.
3888 g

ZAKŁADY PRZEMYSŁU BAWEŁNIANEGO

im. ARMII LUDOWEJ

ALB A"
ul. Pabian'icka 184/186 w Łodzi
OGŁASZAJĄ PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie sieci wodnej łączącej sieć PWiKOŁ, biegnąc'\ w ul. Swietlicowej ze studzienką wodomierzową, na terenie oddziału „B" w Lodzi, ul.
3 Maja 64/66.

Informację na ww. temat można uzyskać w oddziale enetgetycznym oddziału „B" przy ul. 3 Maja 64/66.
Oferty należy składać w ciągu 14 dni od daty ogloszeni;:i przetarqu w
tekretariacie z-cy fyrektora ds. technicznych, ul. Pabianicka 184/186 w
godz. 8-14.
Przetarg odbędzie się w piątym dniu po terminie w;znaczon:vm na skła
danie ofert w gabinecie z-cy dyrektora ds. technicmych o godz. 11.
Wadium w wysokości 25.000 zł należy wpłacić w kasie ZPB im. Armii
Ludowej.
Umowa na W:t'konanie robót winna być zawarta w ciągu 30 dni od daty
zakończenia przeta"rgu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodneg'.l wybvru of,:?\-enta lub
odstąpienie od przetargu bez podania przyczyn.
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~

§
~
§
§
~
~

§

§

·
zbożowy

na .sprzedaż:

Bizon Z-056, rok prod. 1977, cena

wywoł.

-

1.228.500

złotych.
Ciągnik

Z
Ursus C-360, rok prod. 19'78, cena wywoł. - 290;005 zł,
3. Rozsiewacz wapna RCW-3, rok prod. 1981, cena wywoŁ - 78.760 :d,
4. Komba~n ziemniaczany Z-644, rok prod. 1977, cena wn\.oł. - 281.700 zł,
5. Prasa zbierająca Z-224, rok prod. 1979, cena w_ywoł. - 198.2-10 zł,
6. Przyczepa samozbierająca T-010, rok prod. 1977, cena wywoławcza

138.700

zł,

T. Kosiarka rotacyjna Z-036, rok prod. 1980, cena

wywoławcza
wywnł. -

8. Koparko-spycharka PE-08B, rok prod. 1978, cena

-· 51.980 zł,
5:JS.440 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 mare.a 1987 roku w biurze RSP o godzinie 10. Oglądać sprzęt można dzień przed przetargiem.
Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu przetargu d„ godz.. 9, w ka-

sie RSP.

Za ukryte braki spółdzielnia nie ponosi odpowied~ialnosct. Przetarg może się nie odbyc, lub możemy wycofać którąś z maszyn
bet
podania
przyczyn.
466-k
SPOŁDZIELNIA

MIESZKANIOWA „POLE~IE„
ul. 1\1. Fornalskiej .)9
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie ocieplenia ścian szczytowych 17 budynitów średniowy~o
kieh w os. Retkinia ca 9 tys. m kw. w terminie do 30 czerwca 19'!7 roku.
ROBOTNICZA

w

Łodzi,

Ocieplenie ścian szczytowych będzie wykon;. wane wg opracowanej dokumentacji technicznej i świadectwa ITB 533/85 (1Uł ruszcie drewnianym,
mocowane płyty azbestocementowe z wkładką ocieplająca :i: wełny mineralnej lub styropianu).
RSM „Polesie" zapewnia podstawowe materiały.
Dokumentacja techniczna i $lepe kosztorysy są do wglądll w dziale !echnicznym przy ul. M. Fornalskiej 54.
Do przetargu mogą przystąpić '(:i:zedsiębiorstwa państw·JWe. spOłd:melcze
I zakłady rzemieślnicze.
Oferty przetargowe· należy składać w kancelarii biura spół::lzielni, ul.
M. Fornalskiej 59 p. 10 w terminie do dnia 4 marca 1987 roku.
Przetarg odbędzie się w dniu 5 marca 1987 roku o godz. 10 w świetlicy
zarządu spółdzielni.
Zastrzega się prawo

przetargu.

swob0dnego wyboru oferenta lub odstąpien ia o1
4413-k
446-k

zmianie

numery telefonów:

Dyrektor

Gł~ księgowy
Dz. Techniczny Dz. Zaopatrzenia -

malarstwa sie\apeciarstwa,

~ ł
§
§ +
§
§§ +

~

§
~
§
§
~
§
~

s~

murarstwa,

~

~
~

~

posadzkarstwa,
dekarstwa,
~
drogowe,
~
instalacji sanitarnych, c.o. ~
wewnętrzne i zewnętrzne,
§
instalacji elektrycznych, od- §
gromowych i telefonicznych, S:
izolacyjne,
§§

~ ++ wycis~anie drzwi,
§
osus"Zania metodą elektro§
iniekcji,
§ + ciesielstwa,
§s • pomiarów elektroenergetycz-

~

§
§
§
§s

529-k ~

nych.
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Łódzkie Przedsiębiorstwo

Instalacji Sanitarnych
i Elektrycznych
ZATRUDN-1 NATYCHMIAST
pracowników w zawodach:
,....
,....
,....
,..
,..
,..
,..
,..
,..
,..
,..
,....
,....
,....
,....
,....
,....
,....
,....

kierownika działu zaopatn.enia,
kierownika rCJbót sanitarnych,
specjalistę rachuby plac,
energetyka,
technika dzialu wykom1.wstwa
(urządzenia sanit.),
technika działu normowania.
i organizacji µracy,
z-cę kierownika magazynu.
monterów robót wodnokanałizacy jnych,
spawaczy,
monterów samochodowych,
elektryka samocbodewere,
ładowaczy,

kierowcó"•' ~a!llochodu „Star'",

ślusarzy,

1

tokarzy,
'
elektryków,
suwnicowego,
stolarza,
operatora pod.nośnika hydraulicznego,
,.... izolerów,
,.... formierza,
,.... murarza.
Zgłoszenia

przyjmuje dział kadr, ul.
Sienkiewicza 85, piętro IV, pokćj 401
od godziny 7 do godziny 14.
Przedsiębiorstwo

przętargu.

1. Kombaj1.1

Uległy r0wnież

~ +
~ +
~ +

1987 rok.

RSP w KUCZYŻNIE
PRZETARG NIEOGRANiCZONY

bud. „F'' w podwórzu.

~ +
~ ł

przeddzień

ZARZĄD

na ul. Wólczańską 225,

e

REMONTOWY ENERGETYKI WARSZAWA,
REJON REMONTU TRANSFORMATOROW
Łódź, ul. Rokicińska 14ł
OGł,ASZA II PRZETARG NIEOGRANICZONY
na. remont kapitalny instalacji c.o. oraz ~ykonanle węzła cieplnero wg
posiadanej dokumentacji.

OGŁASZA

§

81-73-92 S
~ •.
81-73-91 ~
~
81-44-63 S
~
81-·14-JS ~
~ Spółdzielnia świadczy usługi w ~
~ przystępnych terminach w zakre- ~

ZAKŁAD

Przetarg odb<;dzie się w 14 dniu po uka7.aniu się ogłoszer,.ia w siedzibie
1akładu -0 godz. 8.
Informacji udziela dział zaplecza technicznego, tel. 74-23-31, 74-22-60,
wew. 115, 144.
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty a:-az odstąpienia
od przetargu bez podania przyczyn.
467-k

"

§
§

BUDEX" w ŁODZI

uprzejmie zawiada,nia zainteresowanych inwestorów, że od dnia
16 lutego br zostałC:t zmieniona
siedziba spółdzielni z ul. Piotrkowskiej 146

....
s.
S

NADLESNICTWO BRZEZINY
w Kaletniku, ul. Główna 3, 97-122 Różyca k. Kol\\srek
OGŁASZA PRZETARG
na wykonanie w roku bieżącym i następnym nw. robót:
lJ budowa. nowych budynków mieszkalnych: (roboty budowlantl i instalacyjne) na terenie gmin: Ujazd, Koluszki, Brzeziny, Bielawy,
2) wykonanie remontów bieŻl\CYCh i kapitalnych osad Jeśnyr.h.
Szczegółowe informacje jak również zapoznani.'! się z dokumentacja
techniczną nowych obiektów można uzysk.ac codziennie (oprócz sobót) w
biurze nadleśnictwa W godz. 8-15.
Do przetargu mogą przystąpić zaklady uspołecznione, spółdzielcze, jak
również osoby prywatne.
Oferty można skladać do dnia otwarcia.
Otwarc.ie nastąpi w dni.u 17 marca 1987 roku w biua.e - nadleśnictwa
• godz. 10.
Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo wyboru oferty i unieważnienia
przetargu bez podania przyczy n.
4H-k

na ww. prace nie posiadąmy. Termin realizacji Oferty nalei.y skladać pod adresem zakładu najpóźniej w

SPOŁDZIELNIA ~

RZEMIEŚLNICZA

~
§
~

499-k

Materiałów

BUDOWLANA

nie przyjmuje esób
po samowolnym porzuceniu pracy.
1095-k

W

okoliioaah

Julianowa
100 m
kw. powierzchni biurowej. Tel. 34-30-49. godi:.
9-15.
3196 g
LOKAL do wynajęcia. 25
m, rury ocynkowane
!.:i. 120 mb.
obrączki
złote 14-karat. 2X6
gramów sprzedam. Listy 3870 Biuro Ogłoszei1.
Piotrkowska 96.
TRZYPOKOJOWE
Retkinia - sprzedam.
Kusocińskiego 124/14, po
16.
20623 g
CUDZOZIEMCOWI
wynajmę
M-3 z telef.Dnem. 87-14-19.
3787 g
M-3. telefon wynajmę małżei'istwu
obcokrajowcom. 51-78-27.
3898 g
postukuję

około

-·······-·······- •·-· •• „••• - .,., ···-
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MATEMATYKA.
Gralewicz. 52-55-51.
3963 g
MATEMATYKA,
tizyka,
chemia, mgr Marciniak
84-65-39.
3778 g
MATEMATYKA, fizyka,
chemia. Mgr inż. Leś
niak. Sienkiewicza 39/15
po 16.
20016 g
MLODĘ

małżeństwo

przyjmie pracę chałup
(oprócz szycia),
Kasprzaka 48/52 m 27
Ciepłucha (po 18).
. 3853 g

niczą

PRZYJMĘ

chałupnictw<>

Listy 3863 Biuro Ogło
szeń. Piotrkowska 96.
CHALUPNICTWO przyjmę. 18-15-90.
3674 g
PRZYJMĘ
moż.e

chałupnictwo
być
proste

szycie. 81-96-45. 3744 g
zlecenie usług
na telefon oraz chałup
nictwo. 87-33-15. 3648 g
PRZYJMĘ
chalupni-ctw::i
- oprócz szycia. 52-45-25
20607 g
BIOCHEMIK
dobra
z.naj<>mosc
angielskiego - poszukuje pracy
Listy 3930 Biuro Ogło
szeń, Piotrkowska 96.

PRZYJMĘ

PODEJMĘ pracę chałup
niczą. Tel. 74-00-18.

3933 g
CHEMIKÓW z pra·k!tyką
- tworzywa sztuczne,
chemiia gospodarcza
kosmetyczna poszukuję. Lis,ty 3828 Biuro
Ogłoszeń,
Piotrkowska
96.
.
SZWACZKĘ na pó-? etatu d·o zakładu W Ksawerowie
przyjmę
15-82-03.
38'77 g
BLACHARZY - del~arzy
zatrudnię, W<>rcella 3/60
3850 g
edo

PRZYJMĘ szwaczkę mP-rytkę,

rencistkę

pracowni
bieliź.niarskiej, 87-18-93 (wieczorem).
3858 „
.1!"1
ZLECĘ wykonanie form
do
plisowania,
tel
irzeczn. 36-57-87_
3757 g

PitZEDSIĘBIORSTWO ui-

graniczne zatrudni elekti:oników na l/2 etatu w godziinach 16-20
Listy 3753 Biuro Ogloszei\, Pi<>trkowska 96.
EKIPĘ murarską zatrudnię. 43-20-55.
3662 I{
ZATRUDNIĘ emeryta Jub
rencistę

ślusacza-spa-

wacza. Tel. 78-82-23.
3606 g
SZWACZKĘ 1/2 etatu - za.trudnię. 51-34-77
29503 g
ZAKLAD murarski zatrudni murarzy na dobrych warunkach. Dzwonić po 16 (16-59-50).
ZATRUDNIĘ

---·····--········-

WCZASY NA MAZU.RACH
„SKRZAT"
- jezioro.

___
____ _
---···--.......
----········-·······-

OBRONY PRAC DOKTORSKICH

Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego Akademil
Medycznej w Łodzi podają cto wiadomoO:cl. ;.~ w null
gmachu Rektoratu Akad'.O!mll Medycznej w Łod:i:t,
przy al. Kościuszki 4, odbędą się publiczne dysku~e
nad rozprawami doktorskim::
DNTA Jl IUARCA 1987 R.
Godz. 11 ..... lek. Hann~·. Gendek pt.: .. Badania hi·
stologiczne i histoenzymaty~me odwróconego. qiernego odczynu Arthusa w skórze I mięśniach poprzecznie prążkowanych u świnek morskich",
'
Promotor: pro!. dr hab. med. Waldemar l!"ortak.
Godz. 12 - mgr Anny Janiak pt.: „Modyfikacja budowv włóknika krwi wyw1Jlana przyłaczeniem fragmentów !ab przeciwciał rozpoznajacych różne domeny cząsteczki fibrynogenu"
Promotor: doc dr hab. Czesław s. Ciernl>?wski.
DNIA 1.2 1\IARCA 1987 R.
Godz. 12 - mgr Joanny Ciosek pt.: .,Badania nad
zawartością wazopresyny i oksytocyny w podwzgórzu
i części nerwowej przysad~:i w zależności od stanu
gospodarki wodnej i przew;x!nictwa alfa-adrenergi~ne~o".
.
Promotor: prof. d•· hab. med. Jan Guz~k.
Prace doktorskie oiaz o;:em• recenzentów W)·l&one
....:.~ do wglą® ~ Bibli.Dtece C'J:ównel
kadcmli Medy, cznej w Łodzi, 111. Muszy14skicgo 2. WlStęp
rozprawy wolny,
1146-'lt

n•

Szczere wyrazy
dze

:i

,_

_.,...........
........ -·········_.,
--·······--

składomw

ltole·

INŻ.

„

powodu zgonu
TKI

1\J

DYREKCJA. ORGANIZACJE SPOi..ECZ·
NO-POLITYCZNE
oraz
KOLEŻANKI
i KOLEDZY z PBRHlU „BUDRE!'tl" W
LODZI.
Koledze

RYSZARDOWI

'

MIECZYŃSKIEMU

inżyniera

elektronika ze z.najomo.icią techniki komputerowej.
Tel. 34-30-49
godz. 9-15.
3198 g

współczucia

LESZKOWI SULIGORSKIEMU

3885 g

MLODY mę:OCzywa puobszukuje kawalerki 11
:m„„„ •• - .. ,,-.
pokoju - może być sta_ _ .„ •• ,„ .• ...._
re budowniotwo. Tel.
52-81-36 pe> 18. 3742 g „JOWISZ" - „Rubin" na.KUPIĘ komfortowe mieprawa. 55-24-56 Muszyń
. Sl!:kanie
międzyw()jen
ski.
3818 g
FSO 1500, nowy - sprzene,
Listy
3812
Biuro
OPRZESTROJENIA
dam. Listy 20571, Biugłoszeń,
Piot.l'kowska
96.
PAL/SECAM,
fonia,
1·0 Ogłoszeń, SienkiewiMLODE ma!ż.eństwo poUKF, magne-towidy, mi•
cz.a 3/5.
szukuje
mieszkania.
krokorilputery. Inż. FiTRABANTA" (198a) Płati;i.e miesięcznie. Tel.
dler 48-62-18.
3370 g
sprzedam. 78-42-77.
52-18-48.
3893 g DEKODERY PAL/SECAM
3949 g
instaluję,
komputery
PODLUŻNICĘ
przednią GÓRNA - międzywojen
ne M-3 (cegła), wszymagnetowidy przestralewą „125p" sprzesUtie
wygo.dy,
zamienię
dam. 43-36-41 (po 16).
jam, inż. Kamiński, Zana 2XM-3 dzielnica Gór3845 g
chodnia 75, te-1. 48-13-37
na lub inne pr.opozycje,
PRZEDPLATĘ
„Polone20975 g
Sanocka 23/81 (po 16). DEKODERY PAL/SECAM
za" przejmę.
Tel.
3727 g
montuję, inż. Robakie81-93-04 po 15. 3945 g
wicz 78-94-08. 1 3864 g
KOSZ nowy, „Jawa M-3 Aleksandrów centrum
(nowe, murowane, ANTENY TV - instala350" sprzedam. 43-00-87
50 ro) z.amie.nię na
3854 g
cje,
33-22-915,
Palpupodobne
Lódź.
Listy
chowski.
OPONY 13 '>< 165 - sprze18121 g
3739
Biur<> Ogłoszeń, ELEKTROINSTALACJE dam. 57-89-26.
4388 g
Piotrkowska 96.
57-23·62. Zimniak.
I
SWINOUJ$CIE M-3 za16473 g
na M-3 Lódź. INSTALACJE elektryczne
-····•1••.__... mienię
Listy 8748 Biuro Ogło
Obarek 87-03-32.
--···~-,„~
szeń, Piotrkowska 96.
3136 g
M-2, M-3 zamienię na FILMUJEMY kamerą viMIESZKANIE kwaterunwiększe (blok.i, telefon).
deo uroezys-tośoi, reklakowe,
międzywojenne ,
Listy 3932 Biuro Ogło
my, wystawy, Piotrk-0mfortowe. 156 m zaszeń. Piotrk-0wska 96.
kowska 142, tel. 36-06-87
mienię na komfortowe POSZUKUJĘ
lokalu n.a
51-96-24, Radomski.
M-5 lub M-4 u.a Piotrrzemiosło (si!ai-na Wi16988 g
kowskiej 182. Listy 3855
dzewie. Listy 3740 Biu- LODÓWKI naprawa
Biuro Ogłoszeń, Piotrro Ogłoszeń, PiotrkowPawłowski, 36-16-88.
kowska 96.
ska 96.
4201 z
CYKLINIARST:WO, DollllllJ!łft!
n
p
n PPPRFH
brzyfuki 43-84-74.
. 19202 g
CYKLINOWANIE, lakiero-wanle, również Lnstyw leśnicz6wce
tucjom. K1usi:czyńslti 87-20-56.
15762 g
ŻALUZJE
przeciwsrona1
Turnusy od 7 czerwca do 10 pa.iczne. 51-39-58. Skrzydziernika br.
piński.
36031 g
BRAMY. kraty roi:suwaOferuje: Marian Jarczewski 11-031
ne. og>rodzenia, słupki
Stawiguda, woj. olsztyńskie, teleton
drz:wi, okna. Zakład ślu
Olsztyn 27-35-6L
sarski Lódi-Stoki, Li506-k
I
50E. Bie.dt"ZY,,.,,.. .~-.vw. stopadowa
cki.
1499 g

__.._,_ .. a••···---··········-

ZABEZPIECZENIA anty- TĘPIMY robactwo geyzt:J•
nie. gwarancja, ~·aehun
włamaniowe
blacha.
ki. 78-17-53 Kowalik.
blokady zamki specjalne,
tapicerka
dr·zw1.
21144 '
drzwi
harmonijkowe, CYKLINOWANIE, lakierowanie Romański. Tlirschm id tel. ·!3-27-74,
78-92-61.
18987 g
godz.
8-16
Zakład
zrzesz.ony w spółdzielni. CYKLINOWANIE bezpyłowe. lakierowanie
21535 g
43-48-27 Grzywacz.
KRATY. ogrodzenia 36456 g
51~52-l:i Gołębiewski.
3724 g CYKLINOWANIE tiezpylowe, lakierowanie. CZYSZCZENIE dywanów,
36-12-44, Janicwk.
wykładzin.
tapicerki'
metodą piorąco-ssącą ~
17932 '
ŻALUZJE międzysz;ybowe
86-58-67. Bednarska.
(gwarancja).
48"94-30.
13097 g
Zamysłowski.
2933 g
MYCIE okten, pranie dywanów,
tapicerki
55-18-81 Kostrzewski.
,
t 3738 g•
MYCIE okien, sprzątaJ.Iie
wnętrz. Instytucjom rachw1ki.
86-25-82, Simińska.
19252 g UNIEWAŻNIA 11ę pieczątkę „Spedytor ła
MYCIE okien sprzątai•ie
dowacz
nr 361)2; ~25
rachunki. Jachowicz,
PTHW 3 Lódź". 3878 i
36-55-40.
21435 g
MYCIE okien, ''t-achw1ki MALGORZATA Helman86-87-33, Sciubel.
-Mazut zgubiła indeks
20048 g,
nr 14065/L AM. 3832 I
CZYSZCZENIE
metodą JANUSZ Kulczycki zgupiorąoo-ssącą dywanów,
bił le~. studencką 43402
wykładzin, tapicerki PL.
390Z ł
Jruikulski 84-41-18.
MALGORZATA
Kapał17809 g
ska zagubiła legit. stuCHOROBY skóry i wenedencką 14840/L AM.
ryczne.
Poniedziałki,
3871 g
piątki
17-18,
środy JAROSLAW Kude.j z.gu15-16. Nowomiejska 2,
bił legit. studencką nr
tel. 52-13-84 Waszczy59510/S UL.
3880 g
kowska.
3677 g SKRADZIONO
prawo
EKG u pac.iei1ta. 57-55-55
jazdy - Jacek KowalDrozd.
19523 g
czyk. Koluszki, TuwiKOMPUTEROWE prognoma Hl.
3815 g
zy
życia,
horoskopy, S,KRADZIONO prawo jazbiorytmy. Zakochanym
dy
Marzena
Janik,
- wspólny biohoroskop.
Zgiel'Z, Lęczycka 45:
Błyskawicznie otrzymasz
3763 g
podając datę(y) urodze- IRENIDUSZ Walak,
Ronia,
„Biotest" 78-600 . kitnica 16 zgubił praWałcz skr. 91. Telefon:
wo jazdy.
3826 g
Bydgoszcz 22-15-69 - RYSZARD
Bińkowski,
dyżur ciągły.
31 P
Zgierz, KosY'nierów ł,
KORESPONDENCYJNA
zgubił prawo jazdy.
Agencja Matrymon.ia1na
382.5 I
78~401 Szczecinek wysy- ZBIGNIEW
Majkowski
ła oferty ZMraniczne.
Lagiewnicka 54/56 zgu51 p
bił prawo jazdy. 3699 g
CIĘCIE drzew owocowych KAŁUŻNY Zbig.niew za33-77-72 Zieliński.
gubił
prawo jazdy nr
2338 g
10901/79.
3910 '

wyruy

głębokiego

śntiercl

współczucia

•

pewodu

MATKI

skład~ją:
ZARZĄD,

RADA NADZORCZA, POP
PZPR, NZZ oraL KOLEZANKI t K.OLE·
DZY ze SPOŁDZIELNI
INWĄLIDOW
APARATURY
ELEK'l' ROTECHNlCZN.~:.J
„POKOJ" w ŁODZI

POD.Z:IĘKOW ANIE
Wszystkim Przyjaciołom, Znajomym, l!l~lit·
dom, a także tym, którzy okazali nain tak
wiele serca i ludio;kicj życzliwo&cl oraz wdęli
udział w pogrzebie mojego l\Ięia

$. + P.
ZYGMUNTA-PEŁKI
serdeczne

podzięko~·.i.nie składa.

ŻONA JJ RODZINĄ

Koletance

MARII KIELAN
wyraz!'•

z powodu

11~półczucia

śmierci

I

MATKI

składają

K.OLEZANKI i KOLEDZY z PAWILONU
HANDLOWEGO nr 1173 PHAPIS „ARPIS"
w

Drogiej

ŁODZI

Koleżance

MARII K·RAWCZYK
wyrazy
składaj~

współczu;ia

z powodu llmlercl

i\f

ATK 1

KOLEZANKI I KOLEDZY ze
PODSTAWO\VE.J nr 166 w

SZKO~Y
łODZI

Sąsiadom, którzy okazali tyle serca I pomocy
w ostatniej drodze mego Męta

ś.

ZDZISŁAWA

t

P.

S·OCHACKIEGO

gorące podziękowania składa ·

ŻONA

ee

DZIENNIK

ŁODZKI ~

(U26%) $

'

~slążeczki

~

,_

P

odczas sobotnio-niedziel-I
uego
pobytu delegaL·J1
padewskich
r,emieoln•
1
•
ków w Łod:r.i ~ ' "
.vano kilka porozum1e6 1 t:;J~

mieszkaniowe

Nl":"e...zas!ldY oszczędzania na ksiąźeczkacb mieszkanio'\vych, obo'Wll\ziaJące od 1 stycznia 1983 roku, wciąż . wzbudzają niemałe :i:aint"tes'Owable, są powodem listów i telefonów do redakcji,. O wyjaś
nienia nl ten temat .zwróciliśmy się do ALICJI ZIELINSKIEJ, na. czelftlka Wydziału Oszczędności i Kredytów Ludności Oddziału W1>jewódzklego NBP w Lodzi.

•

włoscy rzemieślnicy wet.mą !l
dział w lód:i:kich targach
„ln·
terfashion 87'', łódzcy rzemie~l-

I

Bliżej

n

•

•

do Padwy

!

· --~
Przed nami

y, forebki, waliz

•

Jul: •dziś wiadomo, że padnie ko- szy niż zazwyczaj zestaw lli:anin
lejny rekord w sprzedaży talonów,
dzianin.
jakie zakupują w „Centralu" łódz
kie. zakłady pracy i instytucje dla
Na
stoiskach
z kosmetykami,
1woich pa11. Do tej pory przyjęto dziewiarstwem damskim, „Telim'!:Aamówienia i zrealizowano talony ny" i galanterii skórzanej oferotta kwotę ponad 70 mln zł. Przy- w'!-ne będą gotowe ze~tawy upołoto.wano specjalne niespodzianki.
mmkowe.

tam nikt nic nie wie. Dzwoniq
do piotrkowskiej dyrl'kcji PKS,
gdzie też nikt nic nie wie, ale
obiecują
sprawę
natychmiast
wyjaśnić. Wreszcie, po prawie
dwóch godzinach, autobus wraca.
Można jechać dalej.
Teraz powrót, ty11i razem koleją.

Popołu.dnlowy

pospieszny z

na ·drogach

pGnleddalku do trtl\tku w roa:a.

l TURYSTYKI (Worcella Zl) godz;. 11-1:;
WLÓKIENNICTWA
(Piotrkowska
282) godz. 10-HI
SZTUKI (Więckowskiego 38) _godz.
!IPOlłTU

u-11.

TELEFON ZAUFANIA lila kobiet
l! ciążą problemowi\ 57-40-33
w godz. 12-22.

P~~S~IEJ

TELEFON DLA RODZlCóW
33·2ł-99 porady wychowawcze, czynny od poniedziałku do
piątku w godz. 13-18.

WOJSkOWEJ
SLUZ·
BY ZDROWIA (Żeligowskiego 7)
godz. 10-18
MIASTA ZGIERZA (Dąbrowslo'l!go
godz. 15-18.
l\UASTA PABIANIC (Pl. Obr. Sta·
lingradu 1) godz. 10-1~

A.VONJMOWJ ALKOHOLICY
tel. dla ludzi a problemem al.
kohol~wym 51·lh·4? (poniedziałek · piątek 11-'•'>·

• •

TEATRY

NOWY ' - godz. 17 „Burza"
SALA - godz. 111.30

MALA

.

WAż'NE

TELEFONY

MALA

l'ogotowlf MO
Strat Poza rna
„ogotowle Ratunkowe
•nrormacja służby zdrowia
1

••

!Informacja
Informacja

telefoniczna
kolejowa..
Informacja PKS
Dw. Centralny
Informacja kulturalna
Pogotowie clepłownlcz~
Pogotowie energetyczne
Ló(!t. Pól11bc
·
Lódż- Pll'ludnie
Pogotowt:e gazowe
dźwigowe

··

14·87-66

m~tczyima

SCENA -

do

7.15 -

36-15-19

'
913
36-05-55

31-97·08
32-84-03
32-53·13
?ł·Sł-35
14-~8·19

TELEFON ZAUFA.i..,,IA
33-37-37
łlLODZIEŻOWY TELEFON
ZA·
UFANIA
33-50-6' czynny od

19.13 „Bye-,bye.

KINA

Jo-

BALTYK ,.Niesamowity jeździec"
USA od lat 15 - godz.
10,

god:z. 19.U -

,.Cyd"

MUZYCZNY - godz. 11 „Kopolust.ek"
godz. 19 „WeseSTUDYJ:'iY
le„
MUZEA
HISTORJJ RUCHU REWOLUCYJNEGO

74-40·łl

go~.

nasz"
POWSzECHNY

ko-

(Gdańska

131 siodz. 11-17

ODDZIAL RADOGOSZCZ (Zgierska 147) godz. 9-1&
ARCHEOLOGICZNE I 'ETNOGRAFICZNE (pl. Wolności H)
rtodz. 11-13
HlSTORU MIASTA LODZI (Ogrodowa 15) godz. 11-15

•

· ZOO - ezynne w godz. 9-15.30
ckasa do godz. 14.30)
PALMIARNIA
czynna w ~odz.
111-16 (prócz poniedzjalkóW).

godz. 19 „u-

'veczk·&"

7'·55-23; 74-66-95, 992

Pogotowie

„Przyszedł

biety"

(jm,

Dyżur

poselski
Dziś od
Zespołu

godz. 10 w siedzibie
Poselskiego m. Łodzi
(ul. PiQtrkowslrn 104). pełni dyŻL1r poseł ną Sejm PRL Ma·
rek Kabat •
Zapisy zainteresowanych
od
godz. 8.15

sobie tylko życzyć,
aby
ł. Towarzystwo
Polsko .lapontych najładniejszych skic zaprasza na spotkan ie z rekPolilt'('h1tiki ł.ódzkiej
i · najpraktyczniejszych wzorów by· torem
ło
jak najwięcej,
przynajrnnieJ prof. tir hab .ll'rzym Krohem na
temat ,,"Wrażenia z podróży do Chin",
część z tego co -wystawiono
we które odbędzie '>ie dziś o godz . 18
wzorcowni {na -zdjęciu)
łódzkiego w Muzeum Archeologicznym i Etno(!raficznym (pl. Wolności 14).
zakładu „Kangur".
ł. Kulturalne
Centrum Medy·
ków „ST Cytryna" zaprasza
(kas.)
na
~potkanie
z
:iktorem
Olgierdem Łu·
Fot.: A. Wach
kaszcwiczem - dziś o godz 18
sali
„Cytryny"
(ul.
Zachodni

K K.

KraT,owa do Łodzi odwołany.
Trzeba jechać pociągiem relacji
Zakopane - Olsztyn. Jest nieW poniedziałek zamidciliśmy
dziela, 1 marca, a więc tłok nienotatkę o przygodach,
jakie
miłosierny, bo ludzie wracają z
spotl4aly jedną z naszych czyµr!opu w
górach. Z biletami
telniczek w związku z kupnem
pierwszej klasy grupka łodzian
biletu kolejowego do Krakowa.
ledwie wpycha się na korytarz.
Dziś ciqg dalszy tej opowiastki,
Drugi wagon pierwszej
klasy
która
może
stanowić
cenny
zepsuł się i został odlączony. Ale
przyczynek do historii polskiej
przynajmntej cieplo, bo w niekomunikac;i w
przedostatniej
których wagonach klasy drugiej
Trzy osoby poniosły śmierć, a
dekadzie }(X wieku. Otóż pani
ogrzewanie nie działa, podobnie
39 zostało rannych w wyi1iku 36
ta pojechała wreszcie autobujak w jednym przedziale pierw.
wypadków, do jakich doszło
sem pospiesznym;
w
relacji
szej klasy, który - żeby było zami~ionym tygodniu na drogach Ło
Łódź Zakopane. W Piot·r kobawniej - jest przedziałem <Lla
dzi . i województwa. Zanotowano
wie autobus się zepsuł.
Kiematek z małymi dziećmi. ·
J?Onadto · 30 kolizji bez ofiar; za•
rowca wysadził podróżnych na
Wreszcie Łódź. O tym,
jak
trzymano 19 nietrzeżwych kierowdworcu i pojechał „na
bazę",
można się
dostać
o dra gie i
e.ów, z których jeden spowodował
żeby wóz naprawić. Mija
gow nocy z dworca
do
domu,
wypadek, a sześciu
„stłuczki".
dzina, autobusu nie ma. Pasaże
wszyscy wiedzą najszybciej
24 wypadki '- ·były to potrącenia
rowie dzwoniq „na bazę", ale
pieszo.
(ab)
pieszych.
(a_..,._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
______________
__.

Tydzień

Chechllńskiego. W rywalizacji uczn1ów liceów i techników pierwsze
mieJsee - ex aequo
Z'1Jęli: Mariu~z Gawroi1ski (XV LO w Łodzi)
i
Sław0Jt1ir
Jaworski
(Zespół
Szki•ł Mechanicznych nr 1 w Ło
dzi). Na trzecim miejscu sklasyfikowano
Piotra
Kowalczyka
IXXVID LO w Łodzi) . Wśród finalistów z zasadniczych szkól zawodowych pierwsze
trzy miejsca
zajęll
kolejno·
Dariusz Dlugo<1z
(Zespól Szkół Zawodowych nr 1 w
Tomaszowie Maz.), Marek
Wicrzbowski (Zasadnicza Szkoła Odzieżowo-\Vłókiennicza ,,. Pabianicach)
i Macie.i Trwpieci1'iski (Z~.~adnic7.a
Szkota Samocllodowa 'w Łodzi).

Należy

w

trzymywać będzie

,o,

"

sezon
turystyczny
1987, a wiec przygotowanie odp<>wiednich
pojemników na bagaż
podręczny jest niezbędne. Jeśli ma·
my już w domu wygodną torbę
czy walizę - to dobrze A jeśli
nie - warto zapoznać się z propozycjami
łódzkiej
spółdzielni
„Kangur". Nam bardzo podoba się
model praktycznej torby na rolkach. Nie trzeba jej nosić, lecz
ciągnąć za sobą po peronie. Ponadto w podróży na pewno najwygodniejsza jest torba qamska dość duża. miękka. którą można nosić na
ramieniu, nie zajmująr rąk.

.okazji Dnia Kobiet

Od 6 do 16 marca „Central" ozwielokrotnione
l urozmaicone dostawy towarów,
'ti' tym głównie z importu. I tak
1\A parterze na stoisku kosmetyczłly~ artykuły węgierskie, w tym
bosz-Ekiwane dezodoranty 8X4, Bac,
balsamy do rąk i ciała. W podziehiiu „Centralu" wyroby
ze
6zkła żaroodpornego, chińskie i kraiowe termosy. Na I piętrze sprze.<l.awane będą w ·dużym
wyborze
kwetry, szetlandy, bielizna damska,
bluzki z Holandii, z RFN, rajstopy
również. z Holandii, dziane ręka
wiczki z Chin a także sweterki z
KRLD. Na It piętrze w sprzedaży
będą ręczniki frotte a także bogat-

Ponad 11,5 tys. uczniów liceów
; techników
oraz prawie 7 tys.
tch koleżanek i kolegów z :r.asadaiczych szkół zawodowych z wo.icwódzlw:
łódzkiego, piotrkow~kiego sieradzkiego i skierniewic·
kiego uczestniczyło w tegorocznej
X XVIII
Olimpiadzie
Wiedzy o
Polsce l $wiecie
Współczesnym,
nrzebiegającej pod hasłem „Pokój
- przyszłość - wyzwania rozwo·
jowe". W okręgu łódzkim główny-·
mi organizatorami olimpiady byli
:nslruktm·zy
Komendy Chorągwi
Łódzkiej ZHP.
którym pomagali
orzedstawiciele Kuratorium Oświaty 1 Wychowania oraz zarządów
woiewódzkich ZSMP i ZMW.
W ubiegłą sobotę odbył się final okręgowy olimpiady, do którego zakwalifikowano 24 uczestników.
tell wiedzę oceniało jury pod przewodni~twem prof. dr hab. Janusza

r

.„na ~potkaniu prezydenta Ło
dzi z dyrektorami zakładów pra. „podczas obrad Prezydium Rady cy mówiono m in. o głównych
Narodowej m. Łodzi oceniono pra- założeniach planu społeczno-gospoc~ ł~wników i członków kolegiów darczega województwa na
lata
do · spraw wykroczeń.
.
1986-90.
K. K.

~

r.

Łodzi

Porady prawne
przez telefon

s czesny

•

po przeliczeniu np. tylko 35 mieoszczędzania, to według nowego systemu
trzeba oszczędzać
jeszcze przez 25 miesięcy. Po pię
cioletnim okresie oszczędzania właś
ciciel nabywa prawa do 15 proc.
Wldciciele książeczek założonych ną oraz odsetki Gdy jednak zgro- oprocentowania oraz premii gwado koilca„ 1982 roku, powinni
do madzony wkład z odsetkami daje rancyjnej, która przysługuje, gdy
pieniądze przeznaczone będą
na
końca• bieżącego roku przekwalifimieszkame a cetla l metra kw.
kować książeczki mie~kaniowe na
mieszkania wzrosła w okresie gronowe zasady oszczędzania. W oddziamadzenia wkładów więcej niż 15
łach PKO na terenie województwa
proc.
mamy ·· jeszcze ponad 109 tys. takich
nicy z kolei uczestniczyć będą
kth\żeczek prowad:r;onych
według
w padewskich targach rzemio A
co
czeka
za+>ominalskich?
starych zasad. Ich właściciele musła.
Spore grupy przedstawi
s:&il zdecydować się, czy składają
cieli rzemiosła odwiedzą
się
- Wtedy takie wkłady staną sit;
pieniądze na mieszkanie spÓłdziel
nawzajem i spędzą urlopy
w
(po 31 grudnia· 1987 '.r.) tzw. wkła
cztl, !\a indy'Yidualne budownictwo
interesujących
turystycznie rej'1dnorodzinne, czy na budownictwo
iouach
dami oszczędnościowymi umiejsco··
obu krajów wreszcie
jłdnorodzinne w ramach spółdziel
pięciu łódzkich fachowców
od
Komisja
Praworządności
Rady wionymi, tzn. normalnymi oszezęd
ni.
naprawy samochodów przejdzie
Łódzkiej PRON informuje, że
5 nościa.mi PKO płatnymi na każd,•
przeszkolenie
w
marca (czwartek) w godz. 14-16,
zakładach
- Ważne jest io, że osoby de- pod numerami telefonów: 36-00·75 żądanie.
,.Fiata".
K. K.
W. M.
klarujące przystąpienie do nowych
i 36-01-55 porad ' prawnych w za- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - zasad zachowują wszystkie upraw- kresie prawa cywilnego i prawa
.nienia jakich nabyły w starym sys- pracy udzielać bedą sędziowie Są
temie. Chodzi o premię gwarancyj- du WnJ.ewódzkiego w Łodzi.
sięcy

świat

12.30,

15, 17.30,

lWANOWO
oang" 15.

17.15,

20

-

.,:M·istrzyni
Wu
ehh~ski od lat 15 godz.
19.30

PRZEDWIOSNIE - .. Nie kończąca
się opowieść" RFN b.o.
godz. 15, 17. 19
POLESIE - „Nad Niemnem" cz.
J t u pal. od lat 12
godz.
15.30,

18.43

WLÓKNIARZ - „Nad Niemnem"
cz. l i n - pol. od lat 12.
godz. 9. 12.15, 13.30, 18.45

sprzedaży

Komunikat OKBZB

W gospodarstwie tym, zamienionym
na tymczasowy obóz, hitlerowcy osadzili grupę około 100 więźniów, których przetrzymywano w pomieszczeniach gospodarskich (szopach ł stodołach),
pod
ścisłym
nadzorem
funkcjonariuszy z u batallonu pollcy.Jnego z Lodzi.
Jak ustalono, po krótkim okresie
pobytu, więźniów tych załadowano
na samochody ciężarowe i przewie-

w

u.

10.

- „Sygnał ostrzegawczy" - USA od lat 15 godz. 10,
19.30; ,.Przyjaciel wesołego diabla" - poi. b.o. godz. 12.15, 14.30.
17

STUDIO - „Komanda.si z
Navarony" - ang. od lat 13 godz. 17, 19.30
STYLOWY - „F/X" USA od lat
18 g-0dz. lG.45, 19
TATRY l\IAI.E-STUDYJNE
- „Role ~pokojnego słońca"
poi. od lat la godz. 16, 18
Iluzjon - Cykl „Ameryka inaczej" godz. 15.30, 17.45,

OK!\f 20.

leci z
nami
USA od lat 12 godz.

„Czy

l'I,

pilot?" 12.15, 15.
B. Poręby

WISI.A - „Bohater roku" (poi.)
od lat 15 - godz. 15, 17.30, 20
ZACHĘTA

braltarze"
godz. 19

Przegląd

,.KatastrofR w Gipol. od lat 15

MAJA - „Porwanie w
tiurlistanie" - pol. b.o.
16 „Dramatyczny lot" od lat 15 godz. 13

Tiu·
godz.
rum.

POKÓJ - „Król Drozdobrody" czes -R)!'N b.o. - godz. 13.30;
„Protector" - USA od lat 18
- godz. 17, 19
ROMA - „Blues Brothers" USA
od lat 15 godz. 14.SO, 17, „Dzień
władców"
- butg. od lat 15
- god~. 19.30. St>anse zamknię- te - 10, 12.30
STOKI ·- „Pechowiec" franc. od
lat 12 ·- godz. 16, 18

OKA - .. Nie-0czeldwana
zmiana miejsc" USA od lat
15
godz. 8.30, 11. lG, 18.30. „Odważny kapitan" radz. od
lat
12 godz. 13.30

SWIT ,Bolek i Lo1etr na Dzilclm Zachodzie" poi. b.o. godz.
· 16, „Seksmisja" poi. od lat

GDYNIA - Kino non stop. godz.·
9-'-22 „Odwa2:ny kapitan"
radz. od lat 12

TATRY 18 godz .

HALKA - .. Klasztor Sbaolln"
iiongkong-Chiny od lat 15 godz. 16
MLODA GWARDIA - „Lubię nic·
topel'ze" (pal.) od lat 18 godz.

15 -

godz. 18

„Thais" pol.
15.30, 17.30,

nd lat

JD.30

w,do\\'ą

za.ha\.\'<:

odbędzie

która

t>rzl'bi~r:~nf"ń\vn,

się

16-20, W programie.

dziś
w i;udz.
występy ar-

tystów scen tódzki<'h konk ... ·:;: z
n<H!rodami i inne atrakcje .
A TWP i l,ódzkic 'l'oµ·H l ~ ~two
Naukowe zapraszają na otlcL~'l dr
Hansa Krau~ego z NRD 111, „Problemy nowoczesnych badan raka l
wirusów". Odczyt ·(w tłumaczeniu
na język polski) odbędzie się jutro o godz. 17.30 w gmachu TWP
Cui. Piotrkowska 68).
A Ośrodt>k Postępu Organizacyjnego przy TNOiF jest organizatorem bezpłatnych konsultacji z za!O'esu informatyki. W każdy wtorek w godz. 14-16 przy ul. Piotrkowskiej 123 specjaliści pomagaji\
przy ·rozwiązywaniu problemów :r:
zakresu wyboru sprzętu komputer owego,
doboru oprogramowania,
informatyki domowej oraz udzielają informat:ji
o moaiwościach
zakupu sprzętu · komputerowego na
polskim rynku.

Pabianice - Armil Czerwonej T,
Konstantynów - Saclowa 10,
Głowno t.ow!cA<a 33.
AIP.ksandrów - [{osciuszlrl 4,
Z~ier7
Sil<arsl,iego lG , Dl\•

twórczości

MUZA - „Indiana
Jones"
USA ocl lat 15 godz. 16, 16.15
t

ł. Osiedlowy Dom
Pracy Spolecznej (ul Ciołkowskiego 11) zaprasza dzieci na .„Wielką k.arna-

ziono do stojących niedaleko, na torach koteiowych, wagonów
owarowych, po czym wywieziono w nieznanym kierunku.
W związku z tym, Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich
w Lodzi, prosi wszystkie osoby, które:
w omawianym okresie odwiedzały
zagrodi: - obóz przy ul.
Pięknej
H /16 w Zgienu, bą,dź przebywały w
jej po bliż u;
miały jakikolwiek kontakt z przebywającymi tam więźniami, względnie
nadzorującymi wietniów
funkcjonal'iuszaml policji niemieckie.I z 41 batalionu;
zatrudnione były wówczas na kolei I obserwowały, bądź w jakikolwiek Inny sposób uczestniczyły
w
konwojowaniu I załadowaniu
·więź
niów do wagonów towarowych. a następnie Ich wywiezieniu, by zgłosiły
się pilnie telefonicznie. pisemnie
lub osobiście do Biura Okręgowej Komisji łJZH w Lodzi, ul. Piotrkowska
149. telefon: 36-70-79, codziennie
oprócz sobót - w godzinach od 9 do

Prawdopodobnie w listopadzie
i
grudniu 1339 r. okupacyjne władze
niemieckie zorganizowały na przedmieściach Zgle1-za tymczasowy obóz,
w którym osadzili grupę nie ustalonych bliżej wię:tniów przywiezionych
z Lodzi.
Na obóz ten przeznaczone zostało
gospodarstwo rolne położone w Zgierzu, przy ul. Pięknej 14/16, admini·
strowane wtedy pn:cz Franciszka Miklaszewskiego, a stanowiące
włas
ność Juliana Lipnowskidgo. Znajdowało slę ono w rejonie lasu zwanego „ Okręglik" i sąsiadowało z gospodarstwem rolnym maiż.
Gerlicz
oraz pobliskimi stawami.

WOT..NOSC - „Dawno temu
Ameryce" USA od lat 18
godz. 10 14. 18

lll / 83)

)row~klego

IO.

Ozorków

-

,\ ;-mii Czerwonej

17
DYŻURY

SZPITALI

Chirugia urazowa - Szpital tm.
Sonenbcrga (Pieniny 30)
Neurochirurgia - 5,pitnl
Im.
Skłodowslticj-Curlc (Zgierz,
Par7.ęczcwsl<a

3:i)

Olrnlistyl<a - Szpital im.
scłlera
(Milionowa Ił)
Chirurgia dLlecięca
tal im. Korczaka (A r mii
wonej !Sl
Laryngolog ia d z ieci ę c a tal im. Korczaka CAl'mii
\VDOej IS)
-

Chirurg ia

JonSzpiCzerSzpiCzer·

SZC7. GkO\VO-twa r 7.0Wa

Szpital im. Barliclriego (Kop-

cińskle~o

22)

Laryngologia
- Stpilal
Im.
Pirogowa 1Wólczań5ka 19:;1
Toksykologi~
- In t v mt Medycyny Pracy <Teresy Rl
Wenerologia
Przyc11odpia
Dermatologiczna (Zakątna 441

APTEKI
Mickiewiba 20. Nlciarniaoa 15.
Dąbrowskiego
39,
Lutomierska
146, Olimpijska 7a.
Piotrkowska
67.

Doratna pomoc olrnllstyczna ul.
Zapolskiej 1
Gdbioe1 czynny
od \7-7 rano w dni pcwszednie,
w dni wolne od pra~~ cala do.
bę
Tel. 43-39-72 wew 68.
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