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kierownictwa partii w województwie bydgoskim

OZIDOWJ Z udżmi
Członkowie kierownictwa partii z I sekretarzem
KC PZPR Wojciechem Jaruzelskim przybyli 16 bm.
do Bydgoszczy, odwiedzili liczne za.kłady produkcyjne, Instytucje I placówki usługowe wojewodztwa. W bezpośrednich rozmowach z ludźmi pri>.cY
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Czwarte
spotkanie
w Wiedniu
W

w

serdecznym powitaniu Wojciech Jaruzelsk i r ozpoczął zw1i.duinie za.
kładów od rozmów z pracownikami na wydziałach montażu odbiorników radiowych I radiomagnetofonów.
Po zwiedzeniu wydziału i pierwszych rozmowach z robotnikami
Wojciech J>1ruzelski wLlął udzial
w zebraniu Oddziałowe.i Organizacji Partyjnei nr 21. ZebraniP to
miało charaktPr otwarty " w dyskusji wvpowiadali się także bezpartyjni praC'ownicy. Do I sekre-
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Na :zaproszenłe rz,du PRL, 18 bm. przybyła do Polski delegacja
gospodarcza Zwll\zku Radzieckiego, której przewodniczy minister handlu zagranłcznero, członek KC KPZR, deputowany do Rady NaJwytszeJ ZSRR BORYS ARISTOW,
Goście
radzieccy p["Leprowadzą d:i:I obiekty I zakłady przemysło
rozmowy na temat aktualnych pro- we, które od wielu lat współblemów współpracy gospodarczej i pracują z odpowiednimi
orga.
wymiany handlowej między obu
nizmami gospodarczymi Kraju Rad.
krajami.

18 bm. mln. Aristow zosta? przytrakcie pobytu w nai!fzym
delegacja radziecka odwie- jęty przez wicepremiera Władysła
wa Gwiazdę. Tego samego dnia B.
Arlstow spotkał ale z I zastępc11
„Zachęcie"
przewodniczącego Komisji
Planowania
przy
Radzie
Ministrów
Franciszkiem
Kubiczkiem
oraz
rozpoczął
rozmowy a ministrem
handlu zagranicznego Andrzejem
Wójcikiem.
W

kraju

s

Il
Wie słowo Gorbolińskie·go
Ponad 90 prac gromad:i:i otwarta 16 bm. w stołecznej „Zachęcie"
jubileusrowa wystawa
Wiedawa
Garbollńsklego, zorgaruizowima dla
uczczenia SO-lecia pracy artystycznej łódzkiego twórcy i pedagol(a,
absolwenta Akademii Sztuk Pięk
nych w Krakowie i Leningradz-

KROWIE TROJACZKI
Z PROOOWKI
W oborze Państwoweco Ołrod
ka Hodowli Zarodowej w Bob·
rownikach woj. słupskl11 orzyszły na świat krowie troja•izkl
z probówki. Jak informu.ie dyrektor POBZ Jerzy Kais. ten
udany eksperyment w dzicd'l:inie genetyki przeprowadziła gru. pa lekarzy W('terynaril z ośrod
ka Parzniewo w woj. warszawskim i Wojewódzkiego Zakładu
Weterynarii w Słupsku. Krowia
i:natka I trzy cielaczki 1111 dobrego zdrowia.
JESZCZE JEDEN POżYTEK Z
KRABA

Oka'lmje alę, te krab
moł•
~łuiy6 nie tylko, Jake przy•mak na stole, ale r6wnld mlf'6
zastosowanie w medycynie.
Otóż 1:rupa naukowe6w z 11nł
wersytetu stanowego w Delaware, po ltllkuletnleb dołwladcze
nlacl1 o;twirrdziła, te bezutytec7.nr. dotychczM 11aneene kraIJ6w. przez wirki wynucane na
śmietnik sa. naturalnym llolł
merem. Po odpowiedniej prur6bce otrzymuje się z nich nicl chirurtl(lezne.
Nici z pancerzy krabów r~
pn.qzezaja się całkowicie w oriranlzmie, przy ~ym wyrami•
przyspieszaj~ zrastanie się tkanek I nie wywołu.f11
bdn'!'eh
reakcji all'rtl(lcznych.
CHł,ODNA GŁOWA

.J:i.pońska firma
„Mac!zlmll"
urzl!,dzenie elektroniczne. pornag:i.j~ce kierowcom w utrzymaniu
ezujno~cf
poilczaq długiej jazdy.
Naukowo-v ustalili.
te podczas flłue;ll'!!D
kierowania sa·
mochodem można utrzyma6 uwa.l!'e tYlk«' wówcus. Jeśli nod ma.ia oiepło . za~ 1:łowa ma
zat>f'Wl1 ifl„v rhłód . Oll!P.rająe "1ę
na. tvm wYtrnnano opaske Da
ll!:ł"we z wmontowanvm w nl11
n6!nrzPwoAnilrnwym
termoelf'·
menf Pm. .Tl'.•t tn 'Dłytka aluminiowa. ilz;ahjac" .t„k wymiennik clenła I or.hładzająca ,nal!:newaj~ca ~;c" wskutek ~fa ·
łl?t:O na„icrh ~·owe. Odprowadzane clel"łO
W"korzntywa.ne
Jest dP oe;rzr.w:inia wnętrn , ••

skonstruow:i.ła

m"'~11''H1U.

O to zd. bv trz:vmar notrl w
<"irp)P, nowln!en zatroszczyć się
• .,,m k;l'r'>wca.„
opr. (jsb)

kie&o Instytutu Malarstwa, &eź
by I Architektury.
W. Garl:'> liń.ki brał ud~lał "'
ponad 250 wystawach zbiorowych
i indywidua1nych w kraju I 11
granicą. Uczestniczył m.i:n. w festiwalach
pobkiego
malarstwa
współczesnego w Szczecinie I wystawach prac malarzy reali.stów w
Warszawie. Jego obruy były tak·
że eksponowane
we ws:i:ystkich
niemal krajach europejskich.
Arty.st& oełnlł różne funkcje w
ZPAP, był członkiem zał-Ożycielem
Związku Polskich Artystów Malar:i:y I Grafików. którego jest o·
becnle wiceprl!'Zesem. Jest równiież
członkiem Narod<>wej Rady Kultury, a także pedagogiem, wykła
dowcą PWSSP w Łodzi, której był
rektorem.
Obecna wystawa l~t 'najwięk
szym f1J1dywldua.Jinym pokazem prac
artY'$tY zrómkowanych tematvc~
nl• I stylowo.
W jej otwarciu
wzięli udział: marszałek
Sejmu
Roman Malinowski, Przewodnfozą
cy Narodowej Rady Kultury Boi:dan !!luchodolskl oraz minister kultury I sztuki Aleksander Kra.w-

,~ezydlum
Komitetu
o RK PRON

Wykonawr.apoznało •i•
oraj z te2'J11TII ,.społecme10 rau o zagrożeniach rozwoju rolni wa l osiąganiu samowyatarcr:alność':I :!:ywuośclowe' kr11.ju"k Pl"IYgotowanymi t>ttez zespół
omiti!
Wsi i ' Rolnictw11 RK PRON. Raport ten ma być gotowy w czerwcu br.. • wnioski wyplywajl\ce 1

W marcu
W ponle<Uiałek 18 mu-ca w
nlekt6rych miotach europej1kich
notowano
nHtę'pującą
tem-peraturę (odpowiednio minlmalrną I maksymalni\):

5 po1odnie
7 oochmurno
2 PoChilnurno
3 de.ucz
-3
6 pofodn!ot
ł
9 pochmurno
-1 8 ln.l•f
· --8 7 'POIOdnle
-T -1 poehmur.no
Helsinkł
-111 2 pochmurno
Kijów
Kopenhaga -8 o miei
10 19 pogodule
Lizbona
s 9 pogodnie
Londyn
8 13 pogodnie
Madryt
-4 3 pogodnie
Moskwa
--8 -1 pochmurno
Oslo
a 7 poehm·lrno
Paryt
-li li p0fodnla
Rzym
-2 4 pochm1trno
Stambuł
--8 -1 pogodnie
Sztokholm
o s po(: hm l:-t!G
Wiedeń
Amsterdam
Ateny
Belg-rad
Berlin
Bruksela
Dublin
F'ra;n.kfurt
Genewa
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1
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Jes.cze dale

wak~jnJoh
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telewizji

o gospodarce

„PlUIY i minusy - Telewizyjny
Tygodnik . G011Podarcz7'' to nazwa
nowej, stałej pozycji Działu Publicystyki Ekonomicznej TVP. Począwa.zy od czwa,rtku 111 bm. towarzyszyć nam bl:dzle zawrze bezpośrednio po filmie lub ~ktaklu
teatralnym.
- Na antenie prosramu I TVP
było
dotychezu
fPLOl'O poqcjl
dotyczących
tyę:i.a
1ospodarczego,
l~ t.aden s nich poza ~.Kra
mem" - nie zdobył więknej popularn~cl: u równo widownia. ]ak
I oceny były 6rednle. W tej •Ytuacj! - jak oświadczył redakt<'n'
naczelny I prOgramu - Zblrntew
Botyczko - nie był~ M?llll utrzymywania Ich na antenie. Doszll~
my natomiast do \'1711iosku, te potrzebny jest jeden program, naz-

„Kropotklinsk.a 88" to jednocz~!• nu.wa
I ad·r es. Tu 1111 parterze starego moskiewskiego domu, swoje podwo.l e otworzyła 12
bm. pierwsza w 1tolicy ZSRR spółdzielcza
kawiarnia.
wydzlertawionym od miasta lokalu
trizy sale na 40 miejsc. Prace
remontowo-adaptacyjne trwały pięć miesię
cy. Na ten cel na zakup I montaż niezbęd
nych urzE1d'Zeń oraz wvposate-nla. przezna~ono niemałą sume 62 ty.s~ęcy rubli. Zgodnie li! umow11 uwartą z kredytodawcą
zarzsdem placówek zbiorowego żywienia sp6łd7ielnia robowlązana jest zwrócić ową
sumę w ciągu pleclu lat. z uzyskamych dochodów. z władz.ami finansowymi u.stalono
rów11ief wvsokość p<>datku: przez pierwsze
dwa lata wynosić on będzie ~ procf'Tlt czvste~o dorhodu . w trzecim I czwartym roku
działania - od 3 do !I procent. poczy.nając
od platego roku - 10 procent.
Do tego należy dodać koszt prc<l„'· ·'i i
urządzono

na str. 2)

oruanizacii
paramilitarnvch

Gen. W. Jaruzelski w Zakładach Radiowych „UnJtra Eltra".
Czlonkowie kierownictwa uczestniczyli też w zebraniach podstawowych organizacji partyjnych, w
dyskusjach - z udziałem także bezPrezydent Filipin Corazon Aqulparty; nych robotników -· po§więco
nych ocenie dotvchcza~owei reall- no poleciła w poniedziałek niez:acji uchwały X Ziazdu I wymia- zwłocznie rozwiązać kilka uz.brougrupowań
paramilitarnie poglądów nad teuimi Biura ;onych
Politycznego przed TV Plenum Ko- nych. oficjalnie nazywanych stramitetu Centralnego. Tematem po- żą obywatelską. O podpisaniu zasiedzenia będzie umacnianie roli rządzenia w tej sprawie inf<mnuOd kilku lat kandydatury na mi- rod~tawowych organizacji partyj- ;e z Manili Agencja Reutera._ ?onistrów opiniowane są przez ko- nych.
wolując
się
na przedst.aw1c1ell
misje sejmowe Kandydaci odpoI sekretarz KC PZPR Wojciech armii filiplńsk.iej. C. Aquino podwiadają na dociekliwe pytania poJaruzelski przebywa! wśród załogi pisaln ;ednocześnie drugie zarzą
~łów,
przedstawiają
swój punkt Zakładów Radiowych „Unitra-El- dzeniP dotyczące powolanla jednowidzenia na róime sprawy I pro- tra" w Bydgoszczy. Po krótkim i litych krajowych ~ i ł oo1icyjnych.
gram, który jest przedmiotem oce-~--ny p01Selsklej.
Łodzi
Jak się dowiaduje d:clennlkarz
PAP - podobna praktykę zamierza s!ą obecnie wprowadz i ć w odniesieniu do kandydatów na ambaMdorów. Ich kandydatury byłyby
oplniowa.ne przez Komisją Spraw
Zagranicznych Sejmu .
W godzinach południowych wiDwóch z.naczących w woj. łódz
kim eksporterów ZAE „Ema.-Eles- cepremier Zbig>niew Szałaida sp<itter" i ZTK „Teofilów" odwiedzil
przebywający wczoraf
w Łodzi
(Da.l szy oiąg na str. 3)
wicepremier Zbigniew Szałajda.
W czasie wizyty w „Teofilowie"
gościow·I towarzyszyli I sekretar~
KŁ PZPR J. Niewiadomski I
prezydent Łodzi - · J, Pietrzyk.
Zbigniew
Szałajda
interesował
nie.go zost<tną u.preze:itowane wla- się warunkami pracy I życia zało
gi,
pytał
co
sprzyja
podnoszeniu
dzom państwowym I spoleczeń
stwu. Podjęcie opracowania tego produkcji i większemu eksportodokumentu jest wyrazem zaniep<>- wi. Dziewiarz Jan Wasiak w rozkC'jc"11.a PRON stanem realizacj i mowie z wicepremierem stwie.rjE<inego ze strategicznych celów dził m.in.: „1:eby produkowaó na
polityki l(.OSpodarczej, jakim jest eksport trzeba mieó surowce ~a.
<>Biągnięcie
samowystarczalności czas i w potrzebnym asortymencie.
żywnościowe] pr:r.y stopniowej po- A z tym są ciągłe kłopoty". Barwi arz Antoni Dąbek, 1 sekretarz
prawie wyżywienia narodu.
W 76 dniu roku słlli1c11 wzePOP nr 3 powiedział m.in.: „Luszło o godz. 5.47 zajdzie zai
dzie zwracają się do nas główna!
o 17.43.
ze sprawami dotyczącymi produk
ej!, jak np.
brak odpowiednich
barwników".
łenlny
W czasie wizyty wicepremie~a
Szałajdy w „Teofilowie" p,1rus:i:aJan, Patryk, Zbigniew, Armin,
no także problemy
współoracy
Pary1
samorzadu i związków
zawodowych. Mówiono o statusie dyrektora i jego pozycji w przeds.iębior~t
wie, zwłaszcza w kontekście weiś
cia w drugi etap reformy ge>spo·
w dniu dzisiejszym przewiduje
darczej Dyrektor .,Teofilowa". dla Łodzi następującą pogodę:
\V. Pvrkosz mówił o zamierzeniach
zachmurzenie duże. okresami ufabryki. działaniach zmierza iący~h
miarkowane. Motlłwv przelotny
do zmniejszenia Pksportu tkani.n
opad śniegu. TPmp, maks. w
ńa rzecz większej oferty zaf(ramdziel\ około 3 st. C. Wiatr
cznej wyrobów odzieżowych.
umiarkowany przewa.tnie pow „Ema-Elcster"
Z. Szałajda
łudniowy 1 południowo-zachod
~wiedził m.ln. wydział narzędziow:
ni. ko, ale przezorni ju:il przygolowujl\ llli. Interesował
eię warunkam1
Jatach.
JJl'aoCY I zarobkami załogi. Sławo
Ciśnienie o ro4z. li wynosiło
mir Balcerek,
operator masiyn
983,8 hPa (737,9 mm), a tempepodkreślił w rozmowie z wicepre1·atura -0,5 st. C.
mierem, te: „dobra organizacja pracy warunkuje wuost 11rodukcjl, a
takie I lepsze płace".
Mówiono
równld o możliwościach wprowa1832 - W Parytu powstało
dzania w prze-ds lęblorstw i e grupoTowarzystwo
Demokratyczne
wych form or~anizacjl pracy.
Polskie.
1877 Ur. I(, Frycs, aeenewijmy eo „firmow;r", który będzie
graf.
w 1tanie .,przycl11ginąć uwagę wi1807 - Zm. K. Narbutt, d11la·
dzów. Nie możP on być robiony
lacz Komisji Edukaejl Narodotradycyjną
metod11
. ,gadających
wej.
głów",
lecz powinien
zawierać
1922 - Powstał Komunbtyczkrótkie felietony, reportate I kony
Związek !\Uodzle:ly Polsltir.J.
mentarze przekazujące w ciągu pól
1862 Zm. J. F.
R\\levy,
godziny więcej nit w o wiele dlutkomnozytor francuski.
Utrzymujący ilę od wtelu dni
szym ci:uie w dotychczasowym
178'1 Ur. E. Kcan, aktor
stylu.
mróz powinien wkrótce ustąpić.
angielski.
W kQ!ejnych wydaniach mag&zY- Instytut Meteorologii i Gospodark
nu dziennikarze zamierzaj11 zajmo- Wodnej przewiduje od Hl do 22
wać 1lę nie tylko sprawami syste- bm. ocieplenie. Spodziewane jest
mowymi, ale I :r.nacznle mniejszy- zachmurzenie duta z rozpogodzemi, nawet plotkami gospodarczy- niami i okresowymi opadami Cech!\ wielkich ludzi jest ło,
mi. Jak najmniej teorii, Jak naj- przeważnie deszczu. Temperatura
te stawiają innym
o wiele
wlęce.1 konkretów Chodzi o spra- maksymalna będzie od plus 4 do
mniejsze wymagania nli sobie.
wy bliskie wszystkim, pokazane plus 10 st„ a minimalna od m inus
przez pryunat praktyki - powie- 3 do plus 4 st. Tak wi~c wraz z
Ułrniechnij
dział twórca magazynu, Adam Bro- końcem
kalendarzowej z\my · ponlkow1kl.
winna ustąpić mroźna pogoda.
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z Wiejskiej

Po ministrach
ambasadorowie

.~-,._.,~.)·-

Wicepremier

z.

Szałaj da
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jak
w garncu

ciąg

Filipi11y

gospodarcza
przybyła do Polski

pO.l!.iedziałek w
się, tym rarzem

warszawskiej

zapoznali się z Ich najbardziej palącymi, trudnymi sprawami, ich opiniami dotyczącymi problemów
społecznych,
politycznych
gospodarczych Ich
zakładów, regionu i kraju.

Radziecka delegacja

Wiedniu odw siedzibie
ambasady Włoch, czwarie z kole-i
1potkanie w ramach nieformalnych
rozmów prowadzonych przez przedstawicieli sie-dmi u państw Układu
Warszawskie~o I szesnastu państw
NATO w sprawie redukcji wojsk
i zbrojeń konwencjonalnych w ca·
łej Europie.
W czasie dwugodzinnych rozmów
kontynuowano omawianie kwestii
proceduralnych oraz spraw zw·11zanvch z orzedmiotem rozmów.
Ustalono że następne ;>os:ecl7e
nie odbenzie sie w orzvszły poniedziałek . 2:3 bm . .Je!(o ~'>sociduzem
bedziP riPlP!!~c-in LuksPm">·wg~

było

I

„Kropotkinska 36"
z a p r a s z-a
Każdy

pracownik 1póldzlelnl (który jest
je,J członkiem) ma zagwarantowane miesięczne wynagrodzenie. W tym
wypadku tarohki są podobne do tych. jakie otrzymuj'\ pracownky o tych samych
kwalifikacjach w państwowych zakładach

jednocześnie

Z lra1end rra

po nowemu

lroszty obrotowe oraz Si)1.a.t4 kredytu bankowego, w Vl'Y-Wkoścl 15 tysięcy rubli, który wzięto na „rozkręcenie interesu".

od: :

aneA

Nareszcie
cieplejI

Taka

sitt

gutronomlcznych.
Pod
koniec
każdego
kwartalu na!tępować będzie p<>dz.iał zysków
- każdy członek spółdzielni otrzyma wówczas dodatkową -6Umę, odpowiednio do
wkladu pracy.
Spółdzielni.a
liczy ośmiu członków
udział<iwców: trzech kucha•rzy, dwóch kelnerów, dwóch szatniarzy ł jeden bufetowy. ~lał zajęć jest tu jednak całkowi
cie umowny. Każdy musi umieć wszystko
i jeśli zajdzie l:onloczność - robić wszystko. Przykładowo prezes spółdzielni Andriej
Fiedorow (23 lata pracy w branży gastro,nomicznej) był I kelnerem , I kucharzem,
I kierownikiem eali. Może wl~c obsługiwać
gości . gotować
stanąć za bufetem. Szatniarz - emeryt Siergiej Abramoczkln, powita gości. przetrze p.odlogl. potrafi naprawiać drobnP u~terki. W spółdzielni nie ma
żadnej ksiegowoścl
fadnych zbędnych dokumentów zestawów, rozliczeń Itp. Podstawowym dokumenlem fina.nsowym jest tylko
książka wpływów i wydatków.

/.-

Byle do wiosny!

.
I
d
BOZmOWJ Z U . Zml pfOCJ ,Dziennikarze
ł

Wśrodę z Finan1i w Rybniku
Pnygotowująca

się

do eliminacyjnych s 1rn ~ kat1. mistrzostw Europy piłkarska reprezentacja, Polski zmierzy się w środę w Rybniku
w towRrzyskim spotkaniu z reprezentacją Finlandii. Będzie to Już
22 mecz w historii dotychczasowych kontaktów narodow:i:ch zespołów obu krajów.
0

Dziiesięciokrątnie
walcztl:śmy
z
F~nami w potyczkach el im nacy; -

nych do ME, MS i igrzysk ol;mp:jskich. N;isz zespół po raz pi~rwszy
rozegrał oficjalny mecz z reprezentacją Finlandii w 1923 rokJ pl'zegrywając 3:5. Także do niepowodzenia doszło w 1965 roku, kiedy
to w spotkaniu eliminacyjnym do
MŚ przegraliśmy
na olimpijskim
stadionie w stolicy Finlandii 0:2.
Potem odbyło się
jesz-cze osiem
meczów. Ale raz tylko E'inowie
zdołali
zremisować
w Warszawie
1 :1, co potem odbiło się niekorzystnie dla polskiej drużyny w dalszych eliminacyjnych spotkaniach.
A jak będzie w Rybniku?
Towarzyski charakter spotkania
nie będzie miał tak dużego eięża·
ru gatunkowego jak tamte ;potkania. Nasza drużyna jest zdecvdowanym faworytem, tym '1ardio;iej
że podopiecznych W. Vuarka czekają ważne spotkania el;minacvjne
(pierwszy z Cyprem już 12
kwietnia w Gdańskn) i widnie
rybnicki mecz ma być dla nich
bardzo ważnym sprawdzhnem.
Od soboty
w Kamieniu koło
Rybnika trwa zgrupowanie polskich piłkarzy wytypowanych oc1ez
W. Łazarka na środowy me~z z
Finlandią. Piłkarze trenuią \ntensyw,nie, a kierownictwo drużyny
dokonało
szczegółowej
lustncji
stadionu rybnickiego ROW, areny
śr<idowego meczu Polska Finlandiia. Murawa orezentuje się dobrze.
.Jest przykryta specja1nvm
płaszczem foliowym, i podgrzewana.

Na

pływalni

Startu

80 zawodniczek i zawodników z
sześciu klubów pływackich Lodzii sasiednich województw uczestniczyło w drugich
już. zawodach
pływackich o puchary i na~rody,
uiundow!lllle przez f·irmę p·1lonijną „Andrema Ex".
Na słupkach startowych pływal
ni łódzkiego Startu stanęli juniorzy l juniorzy młodsi. Za n9. flepszą
pływaczkę imprezy uznano M:igdę
Osińską
(MKS Trójka). zwycięż
czynię na dystansie 100 m dow. w
czasie 1.02,18.
Wśr6d chłopców
główna nagroda przypadła rei>rezentantowi Startu. tgorowi Łucza·
kowi, kt6ry dystans 200 m zmien,
przepłynął w czasie 2.18,68.
(ww)

Wczoraj piłkarze przeprowadzili
na rybnickim stadionie dwa treningi, chwaląc sobie płytę boiska.
Do późnych godz.In wieczornych oczekiwano na przyjazd Z. Bońka.
W katowickim hotelu „Warszawa"
zjawiła się też wczoraj wieczorem
ekipa plłka1•zy Finlandii.
(ww)

W

SKRÓL'IE

* Drugie
w kolarskim

zwycięstwo

eta.powe od'IlirrenoAdriatico mistrz iwiata zawodow·ców - M. Argentiilll. Wczoraj był
on najszybszy na IV etapie.
· W peletonie, który stracił do zwycięzcy 22 sekundy był lider wy6cigu, który tym samym ol>ronił
SWI\ pozycj1t.
niósł

wyśc.ig'u

w

udał

Intereeująca

terenie Kombinatu PGR w Kobyl- miana

l)Oglą.dów

wywiązała

się

na

*

z· Bukaresztu w.róoiła hokejorwa druga reprezentacja Polski.
Polacy rozegra1i w Rumunii dwa
mecze z rep.rezentacją tego kraju
- oba przegrali 3:12 i 1 :8.

*

W meczach
pól!tinalowych,
Pucharu Anglii, które odbędl\ się
11 kwietnia spotkają się: Coventry
- Leeds oraz Tottenham - Wal
ford.

*

6sma pa.Mia szachowego meczu p['e<tendentów do tytułu miistn:a świata pomiędzy A.
Karpowem I A. Sorkołowem zakoaczyła się w Llinares remisem. Remis zaproponował Karpow, który
prowarjzi w meczu 5:3.

*

W Zabrzu zmarł nigle red.
Jan Fiszer, długoletni pracown ik
redakcji katowkkiego
„Sportu".
Wcze&niej pracował w Polski'm Radiu w Katowicach, wsp6łpra~o Na!
również z „Trybun11 Robotnicz'I''.
„Tempem" oraz „Głosem Z-ibr~a·•.

*

zwycięst~

kierownicą Hokeiści na Torwarze
Kadra polskich hokeilitów w ostatniej faziie przyeotowań do mistrn<>5tw świata gTupy „B" w Canazei trenuje na stołecznym To-rwarze.
Przed wyjazdem d<> Cana.zei kadra rozegra w Warszav:ie cz~ery
mecze. 17 l · 18 bm. grac będzie :r:
Dynamem Mińsk, a 2'2 i 23 bm. z · druga rel)rezentacja CSRS. Po
drugim ·meczu z. drużyną czechosłowacką zostanie ustalony skład
na MS.

• • •
Pod~u hokejowych

maił.a

KRLD. Bulwary nad rzek11 Tedonr w Phenianie -

stolicy kraju.
CAF-KCNA

A Delegacja parlamen\u
Kanady
wczoraj na terenie byłe·
go niemieckiego ob01u 1agtady Aus"
chw1111 - Birkenau.
Goście ztożyil
wieniec pod łctan11 11tract6
oraz
pmed mlędl!ynarodowym ,POmnUdem
ofiar taszyzmu w Brzezince,
d%enle przes CIA kol&łem wielu ml·
lionów dolarów operacji przeciwko
A Na wozorajn:eJ narlld&le sorga- komunJstyC'ZlleJ pa.rtyzantce na FWnJzowaneJ w Warszawie 1 łnlcjaty plnach; „Newsweek" donosi., ie plan
wy komlsJI ds. przeciwdslalanla al- takiej sekretnej operacJt przewiduje
kohoUzmowt przy Radzi• Mlnlstrów zbieranie informacji wywiadowczych
stwierdzono m. In., łe w 1987 r. pro- o pow1tancach drog11 szpiegostwa :i:
dukcji\ napojów alkoholowych
I orga.nlzowanla tajnych
nie powietrza
powinna być wytsza nlł w minio- akcji wywrotowych,
nym roku oraz te zdały egza.mln
przepisy o &:iczególnej odpow1edztal.l W Katanll rozpocZĄI 1i• w pono~c1 karnej, wymierzone m. in. w
niedziałek kolejny
• •erl.i wielkich
nielegalny wyrób 1plrytuaI1ów.
procesów, w których na ławie
o•
gka.rżonycłl za.siadaj" członkowie ma·
.l Jerzy Stuhr zolt&ł Jednym z dy- fil. \V procesie katańskim oskarżo·
rektorów
fe•Uwalu teatralnego
w nYCh Jest 85 oeób, którym zarauca
Sanarchangelo we Włoszech. Do u- się przede w5zyatklm przyna.letno~'
działu w tej Impresie chce zaprosić do orga.n:l:caoJi przestępczej oru am, In. Jerzego RadzhrlUowlcza, An· dzial w przemycie narkotyków
•
drzeJa W&Jdll, Tadeusza Łomniclde,o Sycyllt do •rodkowych l północnycll
oraz · żannę BIC'lewlką.
Włoch.
przebywała

Odłożona.

mistirzos+,w

grupy ,,D" padł s~oistv rekord. Australia rozgromiła Nowi\
.
Zelandię 58:0. Dotychozas najwyi:szy wynlk, zanotowany w ~roni
W lłoroeznym „Ra.jdzłe Snleżyn kach hokejo"l'!•ych, to •wyciestwo
ki"· przeprowadzonym w ub. nie• Kanalły nad Danl11 47:0 w 1949 rodziele przez działaczy Automobil- ku.
l<lubu "ód11kie~o zw.-c'ęiyły zało
,;I: P. Sliwa z G. Nikotlf'msk~ or.az W. Rról z A. Woźniakiem.
(ww)

•

Turnie i brydżowy
Zdążyli przed wiosną na powitanie wios~y

Udziału wielu świetnych zawodników z caleg-0 kraju spodZJiewaja, się
orga,n izatorzy dorocznego
gie~nickim
dzialac~e
narc?.arsc~ ·Lódzkiego Kongresu Brydt& Spor·
Ogniska TKKF „Osiedle Jag.'~łły
towego
w dniach 20--22 marca.
i KN PTTK
przeprowadzili w zawody zostaną · rozegrane w saniedzielę doroczną
imprezę:
VIl li Bistony" przy ul. Lodowej.
Bie,; Włókniarzy. Ci sp.ośród arnao'fo program łódzkiej imprezr:
torów biegania po śniegu, którzy piątek 20 marca, godz. 11 - turjeszcze nie zdecydo'_Vali. sie n:i o~: niej par; sobota, godz. 10 - turł?żenie nar~ do p1wn1cy, ziaw1ll niej par, a o godz. 16.30 turniej
się na starcie.
teamów: niedziela, godz. 10 - otBieg ~łówny na 12 km wygrał warty wiosenny turniej par.
W
już po raz trzeci Władysław Paca- tel ostatniej
konkurencji miejsca
nowski, pokonując A. Kałużkę i P. przy stolikach przygotowuje się dla
Mrożka.
około dwustu par.
Moze warto
W
pozostałych
konkuren~ilfllh sprawdzić, jak karta chodzi?„.
triumfowali: do lat 40 - Stanisław
Suwara, 100 m dzieci - Marcin Michalak I Dominika Stoko,vska., 300
ro - Sławomir Augustyniak, 1 km
- Rafał Augustyniak, 3 km dziew
czat Anna Kowalska, ~ km
W Łodz.j rozegrano strefowy turchlopC"ów - Krzysztof Broc~i
W biegu l>ań wy~tartowało 12 nied badminton.owy jun.iorów. Czowśród
bie~aczek, które miały do nrieb'~~ łowe ~okaty wywalczyli,
K. Olszewska (MKS
nięcia d:v~t~,ns 6 km. 7.wycl,7:yta dziewcząt Maria Olejniczak
nr7ed „Flżh•etą Płock), D. Oskiera (Żyrardowian
ka), B. Komuńska i B. AugustyKa,rbowiak i Ewa Barlogą. /
N,ie watpimy, ie w przvszłvm niak (obie Metalowiec), a wśród
A. · Nowak
(Ruch
sezonie organizatorzv tei pię'«o"i chłopc6w P. Litoborski (Żyrar
imprezy Przeprowadza biPgi ni~ na Piotrków),
dowianka).
Z.
Jaworski
(Meb.loprzedwiośni,u,
a w środku zimy,
(MKS
kiedy w Arturówku śnieg jest po wiec) l K. Grzybowski
Płock).
same pachy.
(ww)
(ww)

Na resztk:a~h .śniegu zaleg~jąoego na szczęsc1e Jeszcze w les.1e ła-

Badm.in ton

zebraniu w Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy z; udziaIem Tadeusza Porębskiego. Z pracownikaml bydgoskiej Spółdzielni
Spoż.ywców

„Społem"

rozmawiała

Zofia Stępień, a Przedsi1::biorstwa
Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych „Elektromontaż"
w
Bydgoszczy Stanisław Ciosek.
Zadania partyjne w Żnińskiej Fabryce Maszyn I Urządzeń „żefam"
omawiane były przy udziale Zygmunta Mura6sklego. W FabrYce
Maszyn Rolniczych .,Agromet" w
Mogilnie przebywał Ka:r.lmieni Cypryniak. G<>ściem ocganizacj'.I. partyjnej i załogi Inowrocławskich
Zakładów ChemiC'Zll\ych był Marian
Orzechowski.
w godzina<:h w!eczomych Bl\11'0
Polltycme KC PZPR spotkało .się
'Z Egzekutywa, KW PZPR w Bydgoezc-z.y.
,.;...
____________

zakończyli

obra dy

W poniedziałek
zakończył
w
Moskvlie obrady VI Zjazd Zw!a.z;ku D2liennikarzy ZSRR. Najwymze
forum organizacji dziennikarskiej
podsumowato
wyniki
działania
zwia,:ziku w ubiegłych li latacn oraz
nakreśliło drogi dalszego rozwoju
dzienn1'karstwa radz,teoklego. Zjazd
uchwalll nową redakcję statutu

r;wlązku, dostosowującą dzlala1ność

orgianizacj1 do warunków rewolucyjnej p!"'Zebudowy wszystkich ster
życia społeczeństwa
radzieckiego.
Wybrano nowy z;arząd zwią~, na
czele którego stanął ponownie redaktor naczelny dzienn·ika „Praw_ _ _da"
_ _Wiktor
_ _ _ Afanasjew.
_ _ _ _ _ _ _ _ __

z

badań

CBOS
•

•
uczn1ow
Czy
1 pomag a
•
rodziców?
status Jego

rewanżowych

.....

2 DZIENNIK LODZKI nr 64 (122i4)

na 8,5 tys. ha użytków rolnych,
tarza KC PZPR kierowanych byłe przebywa!
Zbigniew
l\lichałek.
wiele pytań. Rol:>otnicy przedsta- Członkowie partii bydgoskiego węzwiali też najważniejsze, ich zda- ta PKP gościli Włodzimierza Moniem, sprawy i problemy swojej krzyszczaka. Ze służbami Wojeorganizacji partyjnej i 1wojego wódzklego Urzędu Spraw Wewzak!a8u pracy.
nętrznych spotkał się Czesław KiRozmowy z pracow.lltikaml Wy- szczak, a z załogą Wojskowych Zadziału Zla,czy Wielostykowych w kładów Lotniczych Florian SIZakladzie nr 1 „Unitry-lllltry" za- wiek.I.
kończyły pobyt I sekretarza KC
W dy.skusji w Zakładach NaPZPR.
.
prawczych Taboru Kolejowego w
Kazimierz Barcikowski był goś- Bydgoszczy wziął udział Alfred
olem załogi Konl}>inatu Cement<>- Miodowicz. Glosom robotników w
wo-Wapienni~ego
„Kujawy"
w Jandkowsk!ch Zakładach Sodowych
Bielawach. W Zakładach Rowero- przysłuchiwał się Henryk Bednarwy<:h „Pradom-Romet" w Bydgo- ski. W "Zebraniu partyjnym w Huszczy pt"Zebywał Józef Baryła, na- cle Szkła Gospodarczego „Irena" w
tomiast wśród załogi Zakładów Tnowrodawiu uczestniczył Jl\nuRZ
Chemicznych „Organika-Zachem" w Kubasiewicz. ~ciem załogi WytBydgoszczy - Marian Wo:lniak. DQ wómi Konstrukcji Stalowych „MoSwiecla,
CA!lulcnyNai stostal"
w Chojnicach była GaPapieru d<> Zakładów
sill Jan Glówczylt.
brlela Remb!sz.
wy-

odsunięciem

9

*

..

gospodarującego

I nikach-Piaskach,

UEFA
od
sp<.>t,Kaniach ćwierćfinałowych europejskich pucharów. W rewanża': 11 nie
wystąpią następujący gracze: Kuzniecow i Rac (obaj Dynamo Ki·
jów),
Magnusson
(Malmoe FF),
Guerri (Saragossa), Carrasco (Barcelona) N'Kama i Orneda (GU:imaraes), Messlender i Auer (FC Tyrol).
udiliału

•

Już po raz czwarty, Auto-MotoKlub w f_,odzi organizuje samochodowv „Rajd Marzanny'', który odbędŻie sie w pierwszą niedzielę
wiosny (22 bm.). Panie. które zasiądą za kierownicą będą
m·ały
do p.rzejechania
30-kilometrową
trase oraz zaprezentują swoje umiejetności w p.rowadzeniu
pojazdu. biorąc udział w JO nr6ba-ch
zręc:mościowych.
W tym samym
dnlu odbędz!e. ~ię ~?dobna ·mpreta „Przedwiosmc-87 .
Szcze~óło'IVe inforn1a~je I z~ło
szenia (wyłącznie do 19 marca br.)
w biurze Auto-Moto-Klub r,rzy ul.
Kouernika 56 (tel. 32-50-60 wewn.
580).

ze str. 1)

* Ko.misjapi.llk.arzy
Dy11cyplrl1narna

ukarała

M. Walllser zapewnił.a sobie
w końcowej klasyf1ikacj i Pucharu $wiata. Rep.rfll:entantka Szwajcar!! zgromad"Ziła 264
•
Pkt. i wyprzedn swoje rod.acz:
Na pływalni SP-137 na Re~ini ki V. Schneider 257 -pkt.J B. OMth
rozegrano drugą rundę zawodów o 206, E. Hes. 1~ . i M. ' FJgialł 153
puchar OZP. Zwycięż.vł SKS Del- pkt.
fin - 155 pkt. przed MKS Trójk~
- 112 pkt„ Startem
Zwycięstwem M. Gdradellego
- 91 pkt. 1
zakończył się w
SP-190 - 13 pkt. Gospodarze za: (Luksemburg)
wodów wygrali aż 12 konkurencji. M9unt A11en supergl·gant zalA.cza(ww) ny do klasyfikacji Pucharu św:at~
Drugi był P. Zuror ig!!en (Szw~J
raria\, a. tne~i L. Stock (Aust•1a).

Panie za

(Dokończenie

I ZSRR

Q

Powszechna jest wścód młodr.i•żY
opinJa, ż.e na l'Zkolnych ocenach
wait.y nierzadko
st&tu. rodziców.
Kim zatem aą
rodzice uczniów
traktowanych
w kla1ie „lepiej"
bądź
„&orzel" przez wychowawców? - ~apytaM badacz CBOS w
sondażu nad hułem „Mllod~e:t. o
sobie i 1wojej pr;cyszłości".
Rodz-ie• ucmi6w UlJ?l'llYWf.l•jowanych - 00.powia.d.•no - to najcz11ściej .„ równlet nauczyciele,
Ich
rnaioml, b11dź pracow:nicy oświaty
(37 proe. takich opinii); ~ dyre'k·
to!'7v, b!ldź ~:r z.ajmuJące stanowis-ka k~rOW'l11cze (3tł proc.); to
celonie, gdzie strajk pn,-brał naJ·
większe rozmiary, w 111&pltalach peł·
n1one Ml tylko dytury, do udzielenia
pomocy w n&&'łyCh wypadkach,
A Nl9'mlertelnA epopeja Jaroslava
Haszka „Pl'snod:r dobrero wojaka
Szwejka" ukasała •• po na plerwn:r w tłumaczeniu na J1111:rk arabiki I moma Jll Jut Od llllku dni kupić w księgarnJach Damaszku. „S•weJka" przetlumaeayl
• aoglel1kie10
znany Uumaez Taurtł; Asadt, wydawnictwo zaś Ilustruj" populame rysmtltl Jó7.efa Lady.
Jak tnformuje snany badac:c twórczo~cl
.Jaroslava Haszka doe. R.&t•
ko Pytllll, „Przygody dobrego wojaka
s~we.fka" zostały Jut przetłumaczone
na 5Z Języki; a.rabski jest SI.

lekarze l.ni:Y'n•ierowle i w otóle
-preeds~wlclele
za'W006w lnwli1enckich (Hl proc.); to oaoby wpły
wowe, mogące coś załatwić
(~3
proc. takich stwierdzeń); wreszc,e
- ludlZlie zamoi!!ll, właściciele l)rywatnych zakładów ltd.
(8 pt""oc.).
Ojcowie i matki ucznlćw trakt•)•
wainych prr.ez nauczyctell giorze3 to przede wszystkim
robotnicy,
pracoW'llky flzycZ!!l.l et,ego zdanie.
było 3ll proc. młodych respondentów); to rolinlcy, chłopi (28 proc.)!
zwykli prości ludzie,
zajmuj~y
sztn>egowe" st&lllowlska, pOZbaw!e•
~{ motllwrości „załatwienia" tej, c;zy
lnmel &l>t'NWY (17 proc.); to lud"Zit
o momnyrn statusie,
o niskdm
wy'.kszta!cenlu, ludzie biedni - odpowiadało 7 proc. uczniów.

Podanie
o ... naprawę
telewizo ra

Janowi K„ miestkańoowl. Lębor
popsuł się kolorowy telewizor.
Ponieważ nie minął jesz;cze okres
gwarancyjny, lęborszczanin pospieszył do z.a.kładu naprawcz:ego ze
zgłoneniem o awarii. Tam ze zdzi.l Rudolf RMll, EUtępea mtlera. wieniem dowiedział się, te telewJ•
skazany w NOT7Dlberdse ns dotywot• ror będzie naprawiony, ale„. klient
nie więzlt'lll!e, po"WT6ell do swej 11elł musi.
napisać podAnte o naprawę.
w
zaehodnloberlłdntm
wtipdenfu
Spandau. 04 t mare& pnefUwlll w To nowa procedura porządkowa bryty/skbn npfea.ta woJ!łJCOW'YTD
• olwiadczono zdumionemu. Zbul·
podeJrzenlem zap&lenla plu.e. Leka.· wersowany klient po&tanowil uA Po przerwaniu ł:nl'aJ,C1cb ~ rze określili etan zdrowta tl·letnie· mtast pódanfa -napisa~ ska.t"gę.
noc rozmów z władzami, w ponle· go zbrodntarza woJennqo Jako M· Niech pan napigze, to mote cofna
działek 1200 t.Iandt:.ldch
naucayciell dowal&jąey.
nam to ~d'Ze'llle - usłyszał w
przystĄptlo do strajku, tl\daJllc P.9lepopr. (J51>)
odpowl.edzł...
szenla warunków bytu. W •wiqriku
ze strajkiem nleet:Ynn• były 1zkoly
I licea. Około 11 tys. uC"J;nlów zmu·
szo~ych bylo pozostad w domach.

... w ponleddalell !'09P0CZęla „~ w
Genewie kolejna runda rotBmów ekspertów radzieckich I amerykańskich
na temat problemów swll\Zanych •
zaprzestaniem prób jlldrowych. Dele·
i:acJI radzieckiej przewodniczy Andranlk
Petrosjanc, przewodnlcu,ry
Komitetu Państwowego ZSRR ds. WykorzYAta.nla Energii Atomowej, a de4 Japodslde Lln!e Lotnicze (JAL),
legacJI amerykall.skieJ :Robert BakeT,
' 7.a~tępca ministra obrony ds. ener· które w ubiegłym roku utraciły monopol n& obsługiwanie polączell. za·
gil atomowej.
granicznych, prawdopodobnie .te111&czo
A W ponled11łalelt w Brukselt ros- w tym roku 11tan11 sil! przedsiębior
poczęla obrady kolejna sesja
~ stwem całkowicie prywatnym. Rząd
ministrów EWO
na Hc1eblu mini- za.aprobował włamie projekt odpostrów 11praw sagranlcznych. Głównym wiedniej usi.wy l przedłożył ro partematem obrad będt:le rozpa~• lamentowi.
problemów twlązanych 1 kontynuowaniem procesu
.l w poniedstałell: rospoa:l\I lłę
normalizacji stotnydnlowy strajk !OOO lekan;y llhesunków między EWG I :RWPG.
pa-dsktch, 1atrt1dnionych w ł8 npl·
A Jak dowiaduje Ili~ amerykań81d talach państwowych, któn:y domatygodnik
,.Neewsweek" presydent ga.111 sł'! BW!ęknenl& nakładów
na
Reagan podl)if.sal niedawno tajną d:v· ochron~
zdrowta &t'&'.I
pod""Ytld
W
Madrycie
rektywę,
„sankcjonu.l11cą
I
BarJ:)!'Jlet>rt>Wa- płac.

e e

AIDS w B U łgarn

Próba trzeiWości na.„ sali sadowei

Przed Sądem Wojewódz!kim w
rozipocz-1 si~ wc"Zoraj proces
22..,!etniej Doroty B., inUkl ~ga dziec~. kt6ra została oskarion.a
o pozb&1wlen,fe iydk nalmłod1zego
- pięciom·leslęemeco 1yna. Tragedia miała miejsce w nocy 1 14
na 15 maja 1966 r. po całodziennej
Hbacj! alikoholowej, 1 okazlł urodzin ookadooej. W nocy dtiecko
płaikało l
przes~adza.bo
pijaMj
matce. Zakryła mu wi.ęe twa.~z I
trzymała tak, dopól« n!AI prze&tało
się ruszat.
Po wyllłuc.han4'\I z8'Zllałl oskarżonej Sl\d pnesluchiwe.ł ilwiadk6w.
Wśr6d nkh m.Jn. konkll!bina matŁod'u"i

ki
Świ.9-dka ~karłoneJ.
wynikało, ztezaehowain!a
jest on pijany.
Na 1wir6con1l mu uwa11t odpowie:u.krojonych PO!ZIOStaK l>\'Z&ehodz" k'W'llll'a.nt.annę j dizdał, te na wevwaniu „nie pisze,
.

wyu:ii!k!n llZH"olto
d1lagnl0Styomnych _'IV]'k!'yto w
22 n~cll•ll AJlDS, w tym
19 cudzoziemców. W&Zystkle :!i2 osoby Sil kllinicl'!llie zdrowe.
Pnebadano krew ok. 20 tys, osób z l'I'UJ> najwlęksrzeeo ryzylka.
W ub. r. za.notowano teł w Buł
ganM jeden wypadek zg<mu na
AIDS. R6wniet dotyczył an cudz<>ziemca. młod.el(o człowieka, który
przybył do Bułgarii jak stWli.erdzono - Już z. początkowymJ objawa.mi choroby, która wyj11tkowo
szvbko się rOC!:lwirnęła.
Wszyscy trzej Bułgal!'zy n<>siclele AIDS są cb.,on::r na hemotiJJę. Czę# cudzo1&iemc6w, u ki6- .,
rych si>wii~ono konta'k~ 1 wirusem AIDS, opu.kiła l'llt Bułgar\11.
W

badań

przed wyj&idem.

Bu.łgani

Zginęło

nilk:óiw

\llł'Mowainycli J>O

tąpnięcia

w kopalni

tirafLcznym

„Sl~sk"

Turyści

w Riu-

był

trzej;wy". ~d

1ar:ządził

PRZfRWANIE TAMY W TADŻYKISTANIE
l~ osób poniosło śmierć, 6 w Bta.nie clę:!:klm przewieziono do IZPitala, a 9 uznano za zaginione w
wyniku Jl'!"'Zerwanla tamy na rzece SielewoJ w obwodzie kuliabsk!m Rad'ZlieekieJ Srodkowoazjatyck1eJ Repub1ilt:l Tadtycklej. Do tragecM! dOM.ło w poniedziałek ra'l\o1
a jej przyceyną były padaja,ce oa

kilku dni ulewne dettcze.
Woda zalata wieś Sargar.an, niszcza,c 53 domy, dwa gospodarstwa
rolne. kilka mostów oraz wiadukt
kolejowy. Pr:ze.rwana. 'ZOlltala łącz
ność. Zniszczeniu uległa czętć zasiewów.
W rejon d~k!nl.,ty kil.ęska, sk!....
r<>'Wano samoloty samitame. Specjalne ekipy prowa~ po8'ZUkiwanla zaginionych.

~

A GODZ. 9.to. Ul. Nowolkł. samochód „Daihatau" kierowa.ny
przez
dzie Sląskiej, które miał<> miejsce Marlę M. wpadł w poAllzg t udersył
w
mur.
Prowadząca
pojazd
doznała
prttd trzema dniami.
Jak l!Mormuje dyTekcja l'ZJ)łtal• clętklch obrałeń. ciała. Straty 0111&staai. dwóch pcmosiałych ·g6rndlk6w cowano na 100 tys, sL
umloessczonych na oddg;!ale urazoA GODZ. tł.łe.
Ul. Pabianicka.
wym, u kt~ych stwlerd=no zła Bowen:vmta Zy~unł o. sajecblll dromanie
kości udowej i miednicy n
i spowodował sdenienle • samochodem ,,Skoda", Boweniysta d<nnal
jest dobry.
złamania nogl.
-

RFN najleps i

Według danych opublikowanych w
Bonn, w roku ubiegłym turyści
z
Nlemlec zachodnich byli najbardzlej
pot.ądanyml gośćml na świecie. zajęli pierwsze miejsce na liście świa
towej w wydawaniu _plenl~dl!y pod·
czas. podróty zagranicznych.

żeby

pr6bę trzeźwości przy użyciu probiersa. Wynik był dodatni.
Wobeo ciężkiego narwn:enia powagi sądu •011tał ukarany llO:lha•
wienlem wolnojcl na okres 5 dni.
Roo:prawa
Z>O&tała p.rz&r·w ana,
iaikże z tego powodu, te nie 1tawdł &lę jeden i: głównych świad
ków - mąz os'ka.rżonej obecny traglC7J!\eJ nocy ~w mieszkaniu. Sa,d
wydał postanowienie ustalenia Jego miejsca pobytu drogą wywiadu
milicyjnego
w Słupsku,
t<lzle
prawdopodobnie przebywa u swych
rodziców.
(zt)

6

Prof.

•
nie

z.

Głowack·i

żyje

12 os6b

Czwarta śmiertelna ofiara
wypadku w kopalni ,.Śląsk"
W Szipitalu Gómiczym w Bytomiu mnarł Ul ban., nie odzyska wsz:r J)l'IZY'tominJo.4al Mirosław .Jasidskl. Byt au jednym 1 '1-mech Jór-

k.a,

A GODZ. lł.50. Lagłfl'W!llcka - Stefana. Janusz B.
(l&t 1) przebi~gal
I wpadł pod ,.Syrenę'', doznając ogólnych potłuczeń.

jezdnię

Mieszkańcy RFN
pozostawill
w
,l GODZ, U.SO. Ksa.wer6w,
ul,
Lódzka 108. Tramwaj llnll „41'' prze1988 r. za granlcl\ Ok. U mld ma-, jechał Iet.ącego na torach Ryszarrek. Tymczasem przybysze 11 Innych da o„ który poniósł śmierć ~a mlcjpaństw wydall w :RFN ledwte 11 mld ~~i:;k:~tllcja umala okollcznoscl wymarek,
(Jsb)

Redaktor depes7owy i techniczny JERZY BARSKI

Był jednym • najpopularnieJszych artystów malarzy, laureatem Nagrody Miasta Łodzi. Jego twórczość mieniła się bogactwem kierunków, stylów i form·
Własne dokonania
arty1tyc11De
wiązał ' umiejętnością zbliżania
tego co on i jego koledzy cltcieli sztuką przekaza.ć. Wy1tawa
·pod hasłem „Trzy obrazy" to Jero
pom;vsł.

Był

też

założycle

lem Grup;y Siedmiu zespalaJllCflJ
malany, grafików i uetbiar:r.1
złączonych wspólnym myilenlem
o atuce. Jero obrazy znajdują się nie tylko w polskich ła
leriaoh, a ekspozyaja zło:iona 1
wlzerunków Budowniczych Polski Ludowej ulokowana Jest na
stale w Muzeum Historii Miasta Łodal.
Profesor Głowaokl pozostanłe
w pamięci kilku pokoleń plastyków Jako Jubla.ny i ceniony
pedagog. Jego związki z łódz
k" uczelnią 1lęgajl\ początków
jej Istnienia. W latach 1963/'11
był rektorem Państwowej Wyś11zej Szkoły Sztuk Plast:vcznych,
a wcześniej jej prorektorem.
Ostatnio był dziekanem Wydziału Wychowania Plastycznego.
Przełył 68 lat. Smierć zabrała
go niespodziewanie. Pozostanie
w pamięci wielu tych, którzy cenili jego twórczość, którzy zetknęli
się z nim jako z p~dagogiem,
działaczem od<łanym bez ren(y
sprawom szeroko pojętej irnltu~y. W gr~nie łódzkich dziennikarzy miał wielu przyjaciół. Z
tym głębszym więc żalem ~eg
namv go dzisiaj zachowując w
pamięci jego dzieło.

Ligia, Neron

Mister El:tspnrtu '87

Czy lampa z11Famedu stanię sie

Powieść t'P7budziła wyobraź
nię utyst6w. Jan Styka urzą
dmł w 1912 r. w Paryżu wystawę ilustracji do „Quo vad·is".
Francuz Emil Moreau podjął ;;.i ę
scenicznej adaptacji tego dzieła.
Wilson
Wystawił je również
Barret, głoś11y angielski aktor
i pisarz, odnosząc wielki sukces.
Barwność, tempo akcji ; dramaturtia wydarzeń sprawiły, że
powieścią zaczęli się ta.kże inkompozytorzy. Emil
teresować
Młyonarsk! nosił się z zamiarem

napisania opery o Lig-ii, Feliks
Nowowiejsk,l stw.orzył orator.i um
na temat książniczki z północne
OstatecZ'Ilie op&rę
go kraju.
sk<>mponował Francuz Jan Noul(UK do lforetta Henryka Caina.
Nie pozostali w tyle ta1kże
filmowcy, chociaż X muza była jeszcze w powijakach. Już
nakręcono pięciomi
w 1901
nutowy (sic!) niemy obraz poświęcony Rzymowi czasów Nerona. W kilka lat później niemal jednocześnie zrealizowano
we Francji i Włoszech dwa
kole.j ne · filmy. Łączy się z tym
wydarzeniem zabawny epizod.
Dystrybutorzy z Film d' Arl I
Cines wyboczyli sobie proces n
Nikt nie
prawa własności.
wPadł na pomysł, by zaopytać
o to Henryka S ienkiewicza., kt6ry wymo~ie mikzał.

r.

Kolejnym filmem był amerykańs'ki supergigant z 1951 r.
w kt6rym Colloseum było jeszcze wieksze ndż rzymskie. I jak
film-monstrum przystało
na
zaangażowano do niego supergwiazdy. Deborah Kerr. Roberta Tavlora, Petera Ustinova.
Ostatnia filmt>wa wersja powieści Sienkiewicza to tvm ra-

telewizyjny 1erial 1 1984
zem
roku. składa się z ośmiu odcinków, a zrealiizOWMlY został
wytwórni z
przy współpracy
AngJ:i,
Włoch, Francji, RFN,
Hiszpanii, Szwajcarii. Reżyser
- Franco Rossi, twórca aerialu
o Eneaszu i Odyseuszu, zaanfilmu uznane i
gażował do
wschod11:ące g·wiazdy współczes
nego kima. W roli Li.gii wys~
piła córka Marii Schell, Marie
Therese ReHn. Markiem Winlcj U4'Zem został syn AnthOl!ly'ego
Quiłrun.a, Francis.
Obok pary głównych bohatez,n-a'komitości Jak:
rów takie
Klaus Maria Bra.ndauer (Neron),
(św. Piotr),
Max von Sydow
(Pompon ia),
Franco<ise Fabian
Angl!la Molina (Acte)„. iitd.
Polską wersję językową przygotowała Mar ia Piotrowska, a
głosu aktoro.m użyczyli miedzy
innY'lll'i Marta Klubowicz (Ligia). Tadet.111z Borowski (Neron).
Jerzy Kryszak (Peirooli'Usz).„
Film przygotowaino bardzo atarannle, z dużą dbałok i ą o k~
tlumy, 5eenografię I hbtoryC?:na prawde. Skupion<> się głów
nie na pokazaniu tycia na ceursJl:1im dworze, ze WS'Zystk im i
komplikacjami intr:v-g. poHtvcznvch lłi«'ek. a wreszcie noad'k u
idei i 'l:Wycięstwa prawdy.
Fraru:o Ro!isi pokazał Rzym
podobny do teg-0, jakim malują
go: mistrz elegancji, poeta i Ile·
nator Petroniusz, filozof i nauczyciel Nerona, Seneka oraz LUkan. „Co za błazny, co z.a kuilarze, co za gmi:n plugawy bez
smaku i po1.oru" - mówi P&troniusz. Pnewodsi Im CH&l'
uważający
Naro71, areybłue
aortystę, csłlowlek tchós.ię n
rzli-wy, ale z zimn, krwią wykorzystujący usłuinych dworaków z Tygellill'lem I ChHcnem
na C1Zele.
Wprawdzie maro - jak moż
na sądzić z opinii wło&kiej prasy - w tym serialu jest Sienkiewicza, ale za to dużo Tacyta i Swetoniuua. Serial wai:to
porównać choćby z 'PQpularnym
u nas fUme;m „Ja, Klaudiusz" .
Opowiadał on 'Przecież d'!:ieje dynastii julijeko-klaudyj&kiej, do
której poprzez męża ma·filti na~
le-iał i Neoron. Krytyita włoska
miała preteruije do R1>Sslego, ie
główny wątek
z;byt uprościł
filmu. Czy t<> prawdziwy zarzut
- najlepiej ocenią to widzowie.
Ich zdanie nie zawS?:e pokrywa
si ę ze ?:da.niem krytyki. I niekied:v bardzo dobrze - bo cóż
oglądalibyśmy w zimo.we i wło
ia:;enne wie~ory'? Zgodnie
nowiedziami mamy bowiem oglądać „Quo vadis" we wtorkowe wieczory już od 31 marra.
po zakończenlu emisji „Ptaków
clernistych krzewów".

Ze smutkiem zawiadamiamy, że
w dniu lł marca 1917 r. zmarła

+

j,

P.

MARIANNA
OSTROWSKA

„

'& eł, LESZCZYŃSKA.

Pogrzeb odbędzie slą 18 mar::a
br. o godz, 13.30, na cmentarzu
Zarzew.

4w. Anny SYN'

z

ŻONĄ,

DZIECMI I POZOSTALA RODZINA

Z. B.

z głebokim talem za~iadamia1ny, te w dniu 13 marca 1987 ronas na 'llawsze
odsudł ?d
ku
nasz najukochańszy Tatuś i Dziadziuś

S.

+

z 1łęboklm talem zawta.damiamy, te w dniu 15 marca UST roku odszedł od nas nagłe, w wieKU 76 lat, na.u najdroższy M_t,
'iatuł I Dziadziuś

P.

S. t

tNZ.

ALEKSANDER
WOJTKOWSKI

EDMUND
PRUCHNICKI

Msu łw. I '\'YProwadzenle droz
nam '!:Włok odbędzie się
k;>.Pllcy Cment„rza Starego katow
lickiego pny .il. Ogrodowej
<lnlu ta marca br. (środa) o go<binle 13.15.

pogrzebowe odbędą
w dniu l i marca br. (łroda)
łw.
godi. U.30 na cmentarzu
Franciszka przy ul, Rzgowskiej,
pogr-:teni w amutku;
Uroc1ystośc1

~ich

I

Pogr,tenJ
bólu:
cORKI,

w

*łębokim

ZCĘC

P.

się

0

smutku

ZONA. CORKA. ZIĘC, WNUCZKA 1 RODZINA.

WNUCZJU

I

Pogrąiet1I w bólu iawiadamlamy, te cłni_a tł marca tRłT roku
opuścił nas na zawsze, po długiej I clężk1ej chorobie, w wieku
Zł lat, nasz 11 ajukochańszy, naJlep•zy Syn, Wnuczek 1 Nanaczony

S.

+

P.

PAW'EŁ ~OWALSK1I
ab50lwent Wr.dzlału Mechanl.:$nego Politechniki Ł6dzlrleJ.
Pogrzeb odbęd-i\e •I~ na cmentarzu l'Zymskokatollckłm "' Łed1I,
przy ul. Szczeclńsklel 100, dnia lT marca 1987 r. e &'odi. 11.30.
RODZICE, BABCIA, LIDK4 I POZOSTAŁA RODZINA

w

z

1łębokim talem zawlad>tmlaże w dniu 10 marca 191T ro-

ła,

dniu 13 mt.N:I 198' roku zmarIZ lat,

w wieku

my,
ku zmarł

ł

ł.

• domu KAZMIERCZAK.
PoCTll'b
m:uca br.
cmentarzu

Pogncb odbęcłzłe się w dniu 17
marca br. (wtorek) o godz. 15 z
kaplicy cmentarza św. Rocha -

ocłbęcłzle sił!

w dniu 18
(środa) o godz, 13, na
komunalnym - Za-

CORKA 1

NĄ

MĘŻEM,

I

Z.

Szałajda

w

Łodzi
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WlADVStAW
PLESZAiK

„.

R.ODZINA

SYN z

ŻO

WNUCZĘTA,

Z hl1m 1a..-ladamlam,v, łe w
dniu 15 marca 198T roku, zmuł
w wieku 71 la.t, na1:1 ukochany
M-t J OJclee
ł.

:te w dniu U marca 1987 roku
11-ca kierownika Studium Wychowania Fizycznego I Sportu Politechniki Ł6d1klej

OdznaCJlOny

'Złotym

Erzytem

MIKOŁAJCZYK
Zasługi

I

Złot11 Odznaą

„ ••

z

głębokim żalem uwiadamiamy,
zmarł, nasz długoletni kolega, byty

LESZEK

międi.ynaroclo- ~

ś-rodiku

niedzielę

§

Z

mgr

mieszkanie trzypokojowe (70 m kw., parter), centrum,
nadające się na działalność handlowo-usługową na piętro z c.o.
(min. 60 m' kw.). Piotrkowska
23784 & E
37 m. 27.
podejmę ,
pracę
PRYWATNIE
23879 i E
51-12-54.
poszukuje
małżeństwo
MLODE
23876 g E
mieszkan ia, 51-68-67.
sprze2000 „FIATA" 132 23862 g Ili
dam. 51-16-91.
ZESTAW „Celmy", wiertarka, Pl'ZY•
staWki - wrzedam. K!'llcza 25/1.
23658 g l!!
st.a.n 1uirowy SEGMENT sprzedam. W rozliczeniu mieszka·n ie własnościowe. Listy 23843
Biuro Ogłoszeń, Sienkiewicza 3/5.
VIDEO s.przedam. Konstantynów.
23854 g E
Gdańska 14.
POTRZEBNA pomoc domowa. Motliwy nocleg. 55-57-15. 23839 g E
zatrudELEKTROMONTERÓW
nię, Listy 23853 Biuro Ogłoszeń,
S ienkiewicza 3/5.
ZATRUDNIĘ blacharza samochodo.
23835 g E
wego. Berna 25.
(montał
rendstfl
STOLARZA :r.atntdni11. 48-91-94,
boazerii) 23814 i :e:
DZIEWIARZ s dwudziestoiletnim
stażem poszukuje pracy (<interlocki saneczkowe). Listy 23827 Biuro Ogłoszeń, Sienkiewicza 3/5.
MYCIE okien, sprzątan ie. Rachunki, 51-63-61 Ciesielski. 23811 g E
POLIMETAKRYLAN metylu
22826 g E
kupię. 48-10-97.
ORTALION w różnokolorowe paIY, gładki I tkaniny Impregnowane. Zgierska 35, Gasiński.
23822 g E
SCIĄGAOZ blatorowy i bawetniasprzedam, Tel. 33-80-78.
ny -

Elementy optyczne 1ą wykonyLampy operacyjne s Fabryki A- rówlno krajowej tl!użby zdt'OWi.a,
paratury Ellektromedycznej „Famed" jak i sprze<iawane są z powodze- wane najnowocześniejszą na świe
w Loci!Zi cieszą 1it: uznaniem za- niem do krajów socja1istycznych. cie techniką wielokrotnego nakła
jest dania refleksyjnych warstw świe
dumą zakładów
11111111111111111111111111n1911111111111111 Szczególną
lampa dwuoprawowa o symbolu tlnych w pró:l:ni.
BH-1000, pri.eznaczona do bezcieniowego i bezgrzejnego oświetla
Lódzkie za.kłady zgłosiły lampę
nia pola operacyjnego. Cechuje się operacyjną typu BH-1000 do kondużą wydajnością świetlną, która
regulowana, kursu o tytuł Mistera Eksportu '87,
być dowolnie
może
możliwością regulacji wielkości o- \ttórego finał ma miejsce na zaświetlanego pola. a także brak iem kończenie Międzynarodowych Tarpromien iowania grz~jnego, Lampa gów Poznańskich. Warto przypomjednocześnie oświetlać dwa
może
(Dokończenie ze str. 1)
nieć, :l:e t<> za32CZytne wyróimiekał się z kadr~ inżynieryjno-tech oddalone od siebie miejsca. Dzię nie zdobył łódzki
„Famed" dwa
niczn~ największych zakładów woJ. ki temu jest szczególnie predyslata temu za urządzenie operacyjłódzkiego. Mówiono o najwazniej- ponowana
do zastosowania pods.zych problemach naszego zycia czas skomplikowanych operaeji chi- ne o nazwie Lancetron GT-300.
zbyt
jak
takich
gospodarczego
CZ. Ch.)
wolne wdrażalllie P<>Stępu tech'lll- rl.11"giclJ1'1ych.
cznego, słaba motywacja dla prod ukcji wysokiej jakości, rbyt wol- ~
ne rozwiązywanie problemów mło
#
dych ludzoi, niedost ateczne zaopa- ~
I ~utaj wróc i ły
trzen ie w leki.
spr a wy eksportu.
- Mamy ulgi podatkowe dla eks~
porterów - odpowiadał Z. Szałaj
da. - Możliwość ponadnormatywjezdni
na
„.odpoczywa? w
ne&'O wzrostu płac bez opodatkowa- S
wej trasy E-12, w pobliżu Sieradz.a. Pri.ejeżdżające aam<>cho- ~
nia, preferencje w kredytr.ch. Powdy omijały go ostrożnie, zza szyb spoglądali zdumieni pod- ~
staje bank eksportu, który finan- S
t'\
różni, ale losem królewskiego ptaka zainteresowali 1ic dobędzie ok. 28 „wy1trzalosować
S pl&ro !JP:>rtowcy KS „Wlókn~arz", wracający :i: zawodów ten1- ~
w7ch" inwestycji pow1tających 1 ~
~
stołowego do Lodzi. Pa.nie Katany.na Tomaszewska-Callńaa
myłlą o eksporcie. Większych preska I Ewa Brzeźnloka, wraz z trenerem Zd1Zislawem Derdo:S
moim zdaniem - nie ~
ferencji 23809 I E
niem I kierowcą Kazimierzem Bartczakiem odwiozły łabęd;zta ~
trseba. Rseos w tym, by wyko- S
do sie<radzklego OSiR. I bardzo dobrze, bo właśnie stamtąd
SPRZEDAM tani.o silnik „Peugeoktóre
rzystywa6 te mechanizmy,
~
chyba wiosna się zbliża kil'k:a godzin wcześniej ptak ta" 5<>4 D. Tel. 33-80-78.
Istniej„.
~
wyruszył w samotni, wędrów'ke w nieznane.
23808 e E
Ten dial<>g z Wlicepremlerem SzaCHALUPNICTWO na overlocll: telew izja i w
łajdą rejestrowała
~
(wił)
przyjmę. 55-48-09 po 17. 23818 g E
czasie będz ie em!tonajbliższym
~
sanitarne.
IN STALATORSTWO
wany.
23783 g F;
84-78-63, Tobiański.
IJll
WF
F
•11rnor
tz•
POSZUKUJĘ letniska z wygodaq
...
•
23804 g !
, mi. Tel. 87-30-82.
, ._.__ . I
kawalerkł
poszukuje
SAMOTNY
w
I
I
I
lub samod-zielnego pokoju. Listy
r
! !
J J ł J
~
9
1
I
23782 Biuro Ogłoszeń, SienkiewiI
I
!...
, - .l.
cza 3/5.
:„MERCEDES" 200 D ora11 częk!
innych - sprzedam. Rzgow51ka
WTOREK, 17 MARCA
łl.35 „A moje
Nagra.nie wieczoru.
TELEWIZJA
23802 g B
306.
PROGRAM I
22.10
ay plyną, i>lY·ną" - słuch.
KUPIĘ drety, Tel. 48-08-73.
Sluch.ajmy razem. 23.00 w. S'oyinka:
I
PROGRAM
23.20 Miedzynaro11.57 Komunika.t7. „Interpretatorzy".
23800 g
li.OO Koncert.
11,5g Sygnał cza.su. 12 .05 Magazyn in- dowa Trybuna Kompozytorów, 23.50
HANDLOWIEC 1 praktyką popro9.35 Domowe przedszkole
formacyjny. 12.30 MuzY'ka folklorem Glosy, inS'brUmenty, nastroje.
wadzi sprzedaż w przedsiębior
10.00 DT - wiadomości
malowana. 12.45 Rolniczy kwadrans.
stwie zagranicznym branży fu.
10.10 Film dla 2 z:mtany: „Ptaki
13.00 Komunikaty. 13.10 Radio kiePROGRAM JII
Listy 23779
.trzarsko-skórzanej.
ciernistych krzewów" (9)
13.30 Przeboje mistrt ów.
rowców.
Biuró Ogł,Pszeń, Sie!ljtie\Vicza ' 3/5.
a.oo Wlad. 14.05 Magazyn muzyczny. 11.00 Jam lat 8-0-tyeh - aud. Ll.30
11.00 Poradnik Domatora
18.00 Wiad. 18.05 Muzyka i aktualno- ,.Szlachetne zdrowie" 11.25 „Tass\li" - portugalski film „VW" Garbus sprzedam, Lo.
11.40
aud.
ści. 17 .30 Ten stary dobry jazz, 18.00 Gwlazda tygodnia. 11.50 Margaret Atdok.
dowa 50 (warsztat) 8-16.
Wiad, 18.20 Koncert dnia. 19.00 Ma- wood „Wynurzenia" - odc.
12.00
16.20 DT - wiadomości
23796 g E
19.25 Chwila serwis Trójki. 12.05 W tonacji Trójgazyn informacyjny.
16.25 Dla · młodych widzów POTRZEBNY uczeń i eksped1ien·
muzyki. 19.30 Radio dz!eoiom: „Dzi- kl. 13.00 Ursula Le Gu.In „Lewa ri:ka
mui.yczna"
„Akademia
ki koń spod kafl.owego pieca" - ciemności" - odc, 13.10 Powtórka &
tka do cukierni. 33-11-67.
16.50 Dla dzieci: „Cojak" - teleodc. 20.00 Dziennik. 20.ló Koncert ty- rozrywki. 14.00 Szkoły niderlandzkie,
23777 ~ E
20.45 16.00 Serwis Trójki. UJ.05 Rockowe
turniej
czeń. 20.40 W kilku ta.ktaeh.
przewija<:Zy &il·
RENCISTÓW Nowel.a Tadeusza Rittnera. 20.55 Ko- archiwum - aud. 15.40 „Poe%ja zie17.15 Teleexprl!6s
nlków zatrudnię. 32-55-32 (8-16).
munikaty TotaHzatora. 21.00 Komu- m!"
17.30 Prosty rachunek
do
aud. 16.00 Zapraszamy
23795 g E
nikaty. 21.05 l!:ronika sportowa. 21.15 Trójki. 19.00 „Winien" i „Ma" - aud.
17.40 Gazel<ł rolnicza
Wieczory chopinowskie. 22.00 Wlad. 19.30 Troch<: swingu.
19.50 Margablegls
overlocl':kę
ZA TRUDNIĘ
WyInformator
Telewizyjny
18.10
22.20
22.05 Na rótnych il)Strumentach,
„Wynurzenia"
ret Atwood nyjącą bluzki (dzianina) w pradawniczy
Klasycy operetki. 2.'l.00 Wiad. 23 .25 odc. 20.00 Gały ten roolc: Kort.atu COW!!li blelitniarskiej. Krzewowa
18.30 Klinika zdrowego człowie
Chwila muzyki. 23.30 Poetyekie . pre- aud. 20.45 warsztaty muzyczne. 21.00
23794 g E
13 JX> 20.
ka
z~ntacje. 23.59 Melodie na dobranoc. Jordi Savoll t Ton Koopmen grają
„Siedmiu ga- BLACHARZY, dekarzv solidnych
18.15-0 Dobranoc .•onaty Bacha - aud. 21.45 K~ątka
wronków"
KOJI rad L<>renz „Regres
- zatrudnię. Tel. 52-85-25.
tygodnia:
PROGRAM n
19.00 „Spory" - program publ.
aud. 22.05 Inf.
czloW:leczeńllt'Wa" 23793 g li:
aud.
19.30 Dziennik
11.10 sport. 22.HJ Splawać poezję Ll.00 z.a'WS!Ze po jedenastej.
ZA TRUDNIĘ szwa·cZkę na lamo.
tyOpera
23.00
warto.
Posłuchać
22.45
20.00 „Ptaki cierr.lstych krzewów"
M\12.yczny non 11top. 12.00 Tematy 11
z umiejętnością haftu,
warkę
rezO!llansem - fe!. 12.2'5 Portret mu- godnia: Ludwlg va·n Beethoven „Fl(9) - serial prod. ameryT!'llskawkowa 24 (8-16).
2'3.15 Cuas relaksu.
zyk.a. 13.00 Wlad. 13.05 Serwis lnfor- de!Jo" - a11d.
kańskiej
23769 g E
macyj11y (t.). 13.10 „Punkty wi!lze- 23.50 Umberto Eoo „Imi~ róży"
20.!!0 Konferencja prasowa rzecz- DWUIGLóWKĘ „Juki", łańcuszko
nla" - komentarz Jana B11bińskle odc.
nika rządu
go (t.). 13.20 Mazowsze Południowe.
„Minerwa"
dwulg!ówkę
wą,
13.30 Album operowy, 14.00 MuzyczPB.OGRAM IV
21.~ „Chod:r:I
pawa po ułance"
płaską i podszywal'kę „Textima"
ny seans filmowy. 15 .00 Jean Loula
·
- telewizyjny film dok.
65,
Reymonta
sprzedam.
12.DO
Barrault: „wspomnienia dla jutra".
mag.
11.00 Dofl'l i łwiat 23768 g E
godz. 8-15.
21.30 Penetracje śm i erć pod
15.10 Koncert na bis: John M.athls w Wiad. 12.05 Plo.senltl, r.wyczajne ludzAkropolem
Londynie. 18.00 Dzieła, style, epoki. kie sprawy - a.ud. 12.30 W JezioraKROJENIE konfekcyjne tkan in na
„Lot 1-2-1". nach - ode. 13.00 Swlat woj<ół nas .
18.50 s. A. Cheer:lng:
pól etatu pod e jmę. Tel. 43-18-81
U.50 Droga komet program
17.00 Wiad. 17.05 Rozwiązanie zagad- 13.25 Rzymska próba ogniowa - aud.
23766 g E
po 15.
poetycki
ki muzycznej (L). 17.10 Aktualności 14.00 Popołudnie Młodych. 17 .00 Wlad.
n.so Rece11zja muzyczna 17.05 Muzyka klasyków wiedeńskich 22.l!I Jazz Jamboree '86 - Her- TKANINY na torby w kolorowe
dnia (t.).
tel.
Lopaciński ,
pasy oferuję.
(L). 17.łO DlaC'llego nie było koncer- - aud. 17 .55 W1c1ng-kr11g. 18.25 Chwi·
bie Hancock Round MidKljo la muzyki.
Jenego
aud.
tu?
23765 g E
18.50 Studio ekspertów.
16-56-78.
night. cz. 1
- 19.30 Wlad. 19.45 Nie tylko ballada (L). 17.50 „Wtorek • ekonom111"
Uniwersytetu
ABSOLWENTKA
22.40 DT - komentarze
aud. (t.). u.10 Jubileusz „Waweli" - aud. 20.15 Wieczór mua;yki.
21.35
tłumaczenia Jagiellońskiego 19.30 Chwila muzyki. il.łO NURT. 22.00 Alaud. (L), 18.:lj) Klub Stereo.
23.00 Język angielski (52)
tel.
C!apińska,
francuski.
włoski,
Wieczór w tllhaNnonll. 20.Hl Wlad. bum płytoiwy - aud . 2.50 R.adlokom23764 i ' E
16-56-78.
20.15 Wieczome re:flekeje. Z\l.20 M 1- puter nocą - aud. 23.45 Chwila mu- .
PROGRAM Il
20.30 zykJ. 23.110 Wiad. U.55 Kalendarz rantatura ldteraoka - wleI'Sze.
wyposażeniem
:r.
SMAŻALNIĘ
c.d. transmlajl koncertu z Krakowa. diowy.
sprzedam, Lutomierska 121 m 12.
17.00 Język angielski (52)
21.10 Od ragt!me'u do aw!ngu. U.3023899 g E
1.00 Wieczór lltera~-muzyC2Jn y , '1.SO
17.30 Pół &odz!ny dla rodziny
CHALUPNIKA - przyjmę. Wskaz 1łęboklm talem ~awladamla
18.00 Wiadomogcl (L)
zane: lokal - domek, gospodarmv te w dniu 1S marca rnn roportret
18.30 . , Żyjąca planeta zgrzewarka Wez.
stwo rolne,
ku·; w wieku lat n, zmarł nr.H
z · głębokim talem sawia.damla·
5741 g E
traw"
„Morze
(18-19).
(5)
Ziemi"
57-41-26
my że w dniu 12 marca 1987 roDziadek
ukochany M-t. Ojciec,
ku' za~n~la w Bo~. przetywszr,
dok.
1erlal
an11.
I Brat
fryijera
damską,
FRYZJERKĘ
Siostra.
kochana
lat 81, nassa
P.
ł. t
19.25 Przeboje tygodnia
utrudnię.
męskiego emęryta i Ciocia
g E
5761
(Kurczaki).
48-30-61
19.30 Dziennik
W pracowni l1l Zgierzu - zatrud20.00 Polska zimll
'· ł
n i ę osoby biegle zszywające latJen;y
20.1!1 „Moja muzyk.a" ki skórzane. Tel. 87-36-43.
oftcer rezerwy WP.
Madeyski·
5738 g E
Odll1laezony Jtrsytem Jtawałer
20.45 Myślenie ·
ma
Piotrkolosalną NOWĄ zmywarkę kupię.
• dom• MALEK.
skim Orderu Odrodzenia Polski
pl'zeszlość
5755 g E
ków, tel, 427-39.
I ltnytem Walecznych oraz PoPogrzeb odb•d:i.le Ił• dni" 11
lonia Restituta.
21.05 Nowe kino Ameryki Laciń M-3, telefon powrac a jącemu 'Z
marca br. (wtorek) o Rod1. H .30
Pogrzeb odbędzie się w dnht 17
„Czas miłośc i " sklej Listy
s pri.edam.
zagranicy z kapll~y cmentana katolickiego
goo
(wtorek)
roku
marca 1987
kubańskiej
prod.
film
5728 Biuro O głoszeń, Piotrkowna DJłach przy ul, Smutnej.
dzinie 15 na cmentanu ewange.
96
ska
wiadomości
Wieczorne
22.25
lickim przy ul. Ogrodowej,
NAJBUŻSZA

RODZINA
Z 1łęboklm talem zawlact„miamy, ~• w dniu 1ł marca 1987 roku, zmarł w wieku 73 lat, nas„
najukochat\szy Mąt, Ojciec, Teść
I Dziadziuś

Pozost.<Jll voar,hnl w talu:

!ONA z SYNAMI

ZAMIENIĘ

WŁASNA)

Radoęoszez.

rze•.

r

.

-

HElENA ULLRICH

P.

JANINA
KWIATKOWSKA

FELIKS WOJCIK

••••

._OGŁOSZENIE~

eksportowym szlagierem?
(INFORMACJA

/wczor~J~qłoszenhi'
·dziś ·

11

•
• •
l llllll•••
()publikow.anie „Quo vadili" w
lutym l896 r. wywołało zachwyty jeonych, zlosliwą krytyNiektó-zy bowiem
kę drugi.en.
posądzali Sienkiewicza o.„ plaChateau&iU „M~z.enników"
brianda, dramatu „Acte" Dumasa-ojca i ,,Aatychrysta" Rena.na. Nie . Przejęła się tymi Olikarżeni.ami Szwedzka Akademia
i w 1905 r. przyznała Polaka~
wi ldterackfł Nagr~ Nobla. Za
„Quo vadis" głównie.

1
1

ł

•. t

P.

INŻ.

KAZIMIERZ

EDWARD

TOMASZEWSKI
AZS.

Fogrze'h odbędzie się w dniu 18 marca 1981 roku o 1od1. 13.30 na
cmentarzu przy ulicy Szczecińskiej,
KOLEżANKt I KOLEDZY z SWFIS pi,,

Wyprowadzenie zwłok nastąpi
z kaplicy przy ul. Szcze c iń s kie j
w dniu 18 marca br. (środ a ) o
~ndz, 11.10.
PozostaJą

~ONA

„_....

w smutku:
I C0RICI
MI.

1

RODZINA-

„ ...

R.19„. . .

Z llł!hokhn hlem uwiadamiamy, ta w dniu 1S marca 198T roku llltlarł

•.

I'.

S.

ALEKSANDER DE.EV

I'.

~WJE1RCZ

Uroc11yst0Arl pogrzebowe odbę
dą się w dniu 18 marca hr . (śru
da) o 11odz. 14 llll Star ym Cmentarzu rz ym.-kat. pny ul. Ogrodowe.1.
Pogr;\!ona w snlUtku

Teść.

\Vypr1>wadzen1e zwłok 1 kaplicy
cmentarza k a tollckl•ęo pri v uli cy
Szczeclń skle J, na s tąpi w dniu 18
marca br. (sroda) o godz. u.

RODZINA

RODZIN<\

Prosim y o
lenc ji.

...

lmll„~!l'!m------B!ll--r:!mlllB_. ,

nie skła danie

kondo-

+

P.

AUGUSTYN
GOŁACKI

dłu10Ietnl rzemieślnik.

kochany M-t. Ojciec, Dziadek
I

ł

roku
1981
W dniu 15 marca
przetywszy 92 lata, opazmarł,
gwiętyml sakramentami,
trzony
nasz, ukochany Ojciec, Dziadek,
Pradzl:tdek

odznacz<rny

Honoro"a
Jltla•ta Łodzi.

Odznaką

'Pogrreh odbędzie si ę w dniu 18
ma rca br. (środa) o godzinie 15
z kaplicy cme ntarza rzym.-ka t.
przy ul. Ogrodo,H j, o czym zawiadamia j ą:

WNUCZEK z

oraz PORODZINA.

ŻONĄ

...„ .......„ „...„„„„„„....„ ......
ZOSTAŁA

~„
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ak wiadomo, produkcja dla samej produkcj! jest pro- ~
cesem bez.sensownym. I o tym chyba nikogo nie trzeba pn;ekonywać. Podstawowym celem produkcji jest
konsumpcja, czyli spożycie dóbr wyprodukowanycli. W

=
=
S ~!r~~~a, G~~f.o~:n!c~::~~a:hll~~.emiJór~oz:i:_:n~.Ln~anego =
„Problemy konsumpcji są. dla dalszego rozwoju socjalizmu _
nieuniernie ważne. Dopóki ll'Ospodarka socjalistyczna nie nauez7 sJę rozróżniać nabywania dóbr od posiadania dóbrt od u:iytkowania dóbr, od marnowania dóbr I od bezmyślnego ni- :
szczenla dóbr i wszystkich tych pięć różnych procesów będzie
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~!aj:~ali~~:1~wa :os~2:iz~~~ki~P~~~:· r::~::tiy: era:J:n::::Ygo~
1

:
:

1

9podarka :!;ywnościowa, która w zbiorach, transporcie, maga.„_- zynowanlu, przeróbkach niszczy ok. 30 proc„ a mote I wię- :
_ ce.f zbiorów?
Siła gospodarki kapitalistycznej pochodzi m.in, także stą.d, i:
·źe roszczenia do wysokiej stopy spożycia są tam uzasadnio:
ne pracą. Nie ma roszczeń nie uzasadnionych albo majątkiem
odzledzlczonycb, albo zdobytych pracą lub sprytem. Socjalizm
:;: gwarantu.fe konsumpcję nie uzasadnianą pracą.".
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Za dużo
ord r •

,
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1
~~y n! ę d~i~~w~ta!1s~g:d~~~::n~g~~ f

l:c
ców materialnego zaintereS'bwania. ale wszyscy są zgod·ni. że dobrze jest pracowa~ na Zachodzie, a zarobi one tam pieniądze wydawać w Polsce. r to nawet mimo klopotów w naszym handlu, o których pisze w „PRZEGLĄDZm
TYGODNIOWYM" Marek Przybylik, dając swemu artykułowi tytuł „Pvtanle wściekłego klienta'', A dlaczego „wścieklego"? Oto fragmenty:.
„Mamy handel ciasny, Na tysiąc mieszkańców przypada u
nas o jedną trzecią. sklepów mniej, niż, żeby trzymać się najbliższych okolic, w NRD lub w Czechosłowacji. Dalej lepiej
nie sięgać. Normy, proJektv I programy przewidują. że sklepy powinny zajmować ok 600-800 metrów kwadratowych na
każdy ty.sląe mieszkańców. Rzeczywistość każe nam się obejść
350 metrami. Statystycznie. Natomiast każdy bez trudu wskaże osiedla, w których 100 metrów to granica marzeń. (.„).

Za

to mamy wspaniale rozbudowane

struktury biurok!rat1-
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czne w handlu, przy jednoczesnym chronici.nym braku chęt- :
nych do pracy w sklepach. Przybylik proponuje zatrudniani•
renoistów i emerytów oru byłych un;ędników, a · wreazcie .>twierd7.a:

„Jeśli or1ranizacje handlowe li\ potrzebne, io •I\ potrzebne
z pewności!\ małym sklepom, któr:ych nie 1tać na własny tramport, własne zaopatrzenie, prowadzenie księgowości. Potruboe li\, ale nie ,jako kamienie u szyi, lecz ,jako firmy świadmące usługi, Prowadź sklep, a my ci pomożem:y ! Dostarcz:ymy towary, których potrzebujesz, poprowadzimy księgowość,
doradzimy. Nie za darmo. Kto powiedział, że „góra„ nie moie zarabiać na sklepach, alei :iiarabiać, czyli sprzedawać swoje
usługi. Tymczasem duże organizacje handlowe chcą rządzić,
chcą władzy. Szef interesu obraca ciężkimi milionami, ale o
tym, czy może przecenić sałatę, decydować ma ktoś parę kiJlun!litPW dalęj, kto nigdy nie gtał za ladą".
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fe raz i nie dwa pisano o nadmiemie szcz~rym rozdawnictwie orderÓ\V i odznacz.eń. Sprawa mowu wrócila. Marek Hemler zamieszcza w „POLITYCE'~ tak2' ::::
....
statystykę:
„Przez 43 lata władza ludowa nadała 4892 tys. orderów I od- :: lllaczeń (W 1986 r. - 212 tys.). Ponad milion - to wojenne, _
Przyznano 315 orderów Budowniczy Polski Ludowej, na,j- ::
więcc.i (175) w dziesięcioleciu 1971-80. Obecnie ordez. ten na- daje się tylko w latach ,jubileuszy, Orderów Odrodzenia Pol- ::
ski I kl. wręczono 189, Jl kl. - 1016, a krzyży kawalerskich
OOP, zwanych „chlebowymi+ - 536 tys, Sztandarów Pracy I ::
i II kl. przypięto 133 tys., w 92 proc. do piersi górników. („.)
W ZSRR co szósty obywa.tel ma. jakieś odznaczenie, u na1 : : nikt takiego wyliczenia jeszcze nie robił. Wiadomo tylko, że
co 11 emeryt I co sześćdziesiąty trzeci rencista otrzymują 3000
zł dodatku za posiadanie orderu łub tytułu honorowego, Wiadomo, że w skali roku 50 proc, odznaczonych otrzymuje odznaczenie po raz pierwszy, Co czwarte przypada dziś kobietom, prawie co szóste obywatelom w wieku dp 35 lat, a poza 1979 r„ gdy ważne rocznice święciła PZPR i ZSL, wlęk- ::
szość 'o dznacze1I otrzymują bezpartyjni''.
Ogólnie jednak opinia publiczna mówi o orderomanii, ni•- ::
Toteż w Radzi•
sprawiedliwości. niejasnych kryteriach itd.
Państwa postanowiono opracować spójny system odznaczeń, ::
Dodać jeszcze należy, że Sejm ustanowil dotychczas aź H5 tytułów honorowych. Listę tę otwiera Zasłużony Górnik. Ostatnia propozycja to Zasłużony dla Postępu Naukowo-Tecbnicme_ go. A więc mamy też tytułomanie, nie tylko naukową, ale -
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i obywatelską.

le docierają do IlM „STUDIA SOCJOLOGICZNE", wlec
za „PERSPEKTYWAMI" podaję notatkę podpisaną A,
K„ jako jeszcze jeden przyczynek do dyskusji o polskiin charakterze narodowym:
„Emerytowany profesor medycyny Edward Rużyllo, wybitn7
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niej m.fn, PYczyli Polacy I cudzoziemcy, a znalazło się
tanie, jakie są trzy największe nasze wady i zalety? My odpowiedzieliśmy jak niżej: 1) zawiść, 2) lenistwo, 3) pijanstwo.
To oczywiście wady oraz 1) gościnność, 2) patriotyzm, 3) odwaga, Cudzoziemcy ocenili nas łagodniej, w kwestii zalet dOkonali tylko Jednej poprawki, zamieniając odwagę na optymizm. Co się zaś tyczy wad, to nie zauważyli ani zawiści.
ani lenistwa, wymienili natomiast lekkomyślność f kłótliwość.
Wypada uwierzyć, że w wizerunku przeciętnego Polaka t•
wady I zalety są. rzeczywiście najbardziej charakterystyczne.
Do zalet należałoby dodać samokrytyczny stosunek do włas
nych. przywar. Bez niego przecież wyniki odpowiedzi polskich
uczestników ankiety byłyby zupełnie inne".

:;:

iektóre tygodniki bądź we fragmentach, bąd:! w calOści (m. in. ŻYCIE LITERACKIE", ,,ARGUMENTY")
rozpoczęły druk głośnej powieści Borysa Pasternaka
„Doktor Żywago". Sięgnijmy ~ do „LITIERATURNOJ
GAZIETY", w której many poeta Andriej Wozniesiensk.1 tak
pisze m.in.:
„Uchwała komisji ds. spuścizny literackiej Pasternaka ma
14 punktów. Pierwszy został zaakceptowany przez Sekretariał Zarzą.du Związku Pisarzy ZSRR. Wymienię kilka Innych
punktów: zwrócić się (.„) o wyilanie „Doktora Żywago„, o
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:
tury (pierwszy odczyt ma się odbyć 30 maja 1987 roku) ; :
zorganizowanie wystawy „Swiał Pasternaka„; przygotowania
do jubileuszu w 1990 roku; wysunięcie pod adresem UNESCO
propozycji proklamowania roku setnych urodz!n poety jako
Roku Pasternaka: faksymilowaqe wydanłr ksią.zki Pasternaka _
moja siostra„; wmurowanie tablic pamiątkowych, naz- ::
•Życie wanie ulicy, skweru Imieniem Pasternaka. („.) Mówiąc o Pasternaku wspomniano równiet o losach Achmatowej I Zoszczenki".
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„PRZEKROJU" Ludwik Jen;y Kern po przeczytan!u. że dopłaty do odżywek dla dzieci i do zeszYtów ooch0dzą z cen wódki. zamieszcza wierszowany
komentarz z następującym zakończeniem:
„Strach pomyśleć, co mógłby
Zdziałać nagły brak wódki„.
W tym kontekście to nie pl6
Mogą. tylko
Wyrzutki".
T-a
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Biura Ochrony
na
chłopy
są to
Rządu
silne I umięśnioschwał ne, ale ćwiczy włafaie karate 1
kilku mizerniejszej postury. Tym
powierzy się ochronę przywódców
niewysokiego wzropaństwowych
stu, wysokim zaś - przydzieli się
postawnych ochroniarz}':
ludzi i BOR
Rzeczą bowiem
jest: nie wyrómiać się z otoczenta niczym szczególnym. Są ochrony rządowe na świecie obwiesz.one bronią, hałaśliw&, już z wyco niekoniecznie
groźne,
glądu
znaczy, że perfekcyjnie działają
ce. A BOR - nie. Pragnie pracować iak:by go w ogóle nie było, dyskretnie t na boku. Unika
reklamy, wchodzenia w pole widzenia kamer telewizyjnych przy
transmisjach by<.>ia na czele, na
przedzie, pozostając w cleniu. Czyni to w trosce o skuteczność i eW prasie niel egancję działania.
fachowej od czterdziestu lat nie
o BOR żaden tekst:
się
ukazał
tak dalece posunięta jest dyskre_
cja tej firmy. (... )
Okoliczności głośnych zamachów
Jana
Kennedych,
braci
obu
'l:l
Ronalda Reagana ,
'1 Pawła II,
Indirę Gandhi czy ostatnio Olofa
Palmego dowodzą, iż zamachowcy
skwapliwie wykorzystują lukę w
ochronie osobistości. bl:ąd tej ochrony lub sprzyjające warunki.
z
Szefowie BOR (są jednymi
najlepszych nie tylko w Polsce
specjalistów jak ml powiedziano,
od tej roboty), radzą ml powrócić w calach lnstruktafowych do
lektury „Dnia Szakala... Forsytha,
opartego w pewnej mierze na faktach związanych z zamachem na
de Gaulle'a.
Treścią kB!ążkl jest &iromplik<>wany pojedynek między fachowcami - zamachowcem i ochroną, w
którym krzepa fizyczna przydaje
się jakby na boku. atutami głów
nymi w grze są inteligencja, odwaga oraz przypadek.
Zamachy „spontaniczne„ zdarzają się jednak nadal. ~eh autorami są często ludzie z dewiacjami
psychicznymi, sterowani przez chorobę do i>krajnej, bywa, determinacji. Przed 34 laty były dowódca partyzantk!I, cie!'IPiący, w wyniku przeżyć wojennych, na maw
się
kręcił
prześladowczą,
nię
Belwederu z zamiarem,
pobliżu
jak się później okazało, p orozmaz Bolesławem Bierutem.
wiania
Przy próbie leg itymowania go zastrzelił !unkc}onariusza ochrony i
W rok później
drugiego.
ranił
inny wdarł s i ę do Belwederu z
siekierą.

W dwudziestoleciu międzywojen
na
miały miejsce zamachy
·'.11
J. Pił_sudskiego, G. Narutowicza, S.
Po
Wojciechowskiego, A. Koca.
wojnie zamachów na podłożu po.
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w Polsce
litycznym odnotowano
niew iele. W 1950 roku uję<o sprawców przygotowujących zamach na
Bieruta , który miał nastąpi:! w dożynki w Lublinie. W 9 lat póź·
n iej na trasie przejazdu Władysła
wa Gomułki z N. Chruszczowem
służby ochronne wyk.ryły w koro'nie drzew ładunek wybuchowy. W
1961 r. wybuchł ładunek podłożo
ny przy jezdni, po której miał
przejeżdżać również Gomułka, pokalectwo dwóch
wodując ciężkie
osób z tłumu. Sprawca dokona!
wybuchu sądząc, że w przejeżdża
jącej kolumnie samochodów znajduje się ówczesny I sekretarz partii. Tymczasem jechał on w drugiej, właściwej kolumnie, co jest
stosowanym czasem sposobem ochronnym w czasie przewożenia osobistości. Po dokonaniu zamachu
sprawca m i ał zamiar zbiec za grakarę
skazany na
Został
nicę.
śmierci. Najniższą karą przewidywaną za zamach lub jego planowanie
(przed wojną karano tylko za zamach) - jest 10 lat więzienia. W
1970 r. w czasie wizyty Mariana
zginął
Spychalskiego w Karaczi,
na lotnisku wiceminister spraw zagranicznych Wolniak. (.„) Zamachowiec pomylił sylwetkę ofiary I
p!'ezydenta Ali Bhutto. na którego zamach miał być skierowany.
Było to jedno z szerzących się obecnie. na świecie morderstw terrorystycznych, których celem jest
nie tyle natychmiastowa zmiana
porządku społecmego, co manifestacja istnienia organizacji lub
doktryny. Terroryzm stał się pl!lRą powszechną mieszkańców wielkich miast euN>pejskich. Mordowani są nie tylko przywódcy pań
stwowi 1 po1ityc:uni, ale takźe biznesmeni. (... ).
hrony
Polscy fu.'lkcjonartusze
mają markę w świecie, : czym
św"iadczą choćby liczne dyplomy,
listy pochwalne, odznaczenia i potiz .ę lmwan1a przyznane przez przywódców paiistwowych, goszczących
u nas 1 zadowolonych z ochrony,
np. od Jana Pawła n, od prezydentów Nixona, Forda, od gen.
)
d e G aulle'a i wiel u innyc11 • („.
BOR chroni czlonków kierownictwa partii, Sejmu, rządu oraz szew uzasadfów kilku resortów.
nionych wypadkach ochronie pOdda\vani są też czasowo członkowie
rodzin osób pelnil\cych te funkcje.
BOR ochrania takze siedziby naczelnych władz partii i państwa,
Urząd Rady Ministrów, Sejm i
l
Bel d
we er. t„. ·
Noszą zw'Y'kle garnitury, jak pow inni je nosić wytworni mężczyźni. Maią wyprostowane, lecz bez
przesady, plecy łagodne ruchy I
»koci«, miękki chód, a to na skutek luźnych stawów i giętkich mięśni poddawanyt:h drakońskiej obróbce. Grupa do ochrony prezydentów, premierów 1 królów, któ-

te tegorocme zarobki nłe
więcej niż o 12 proc. Czy
- oto pytanie z
prawdzie?
to
odpowiada
jakim do wiceministra pracy, płac I spraw
socjalnych - Stanisławy Borkowskiej, zwróNałęcz.
cił się dziennikarz PAP, Ryszard
- To nieporozumienie. Wskafmik 12 proc.
dotyczy wypłat z funduszu wynagrodze-ń :zaliczanych w koszty. Wskaźnik ten nie ma
nic wspólnego :ze wz.rostem indywidualnych
poszczególnych pracowników.
wynagrodzeń
Mogą one zwiększyć się i o 50 proc.
- Czy oznacza to, że owych 12 proc. wzrostu przysługiwać będzie każdemu?
- Nie, wcale nie. Żyjemy w reformie gospodarc.zej i nikt przedsiębiorstwu nie może
tego
nakaozać am podwyższenia plac, ani
zagwarantować, Takie działanie naruszałoby
Rzeczywisty
samofinansowania.
zasadę
wzrost pl.ac w drunej jedmostce moźe być
większy lub mniejszy, w zaleilnoścl od tego
jak pracuje, jak jest efektywna, jaką ma
sytuację finansową. Podobnie jest z pr-acowyl
e i
bić
· ·
·
n·
-

11łę,
wz1·osnąć

Mówi

mogą.

p

I

b
r

c.?
- Jest to zawarty w CPR na 1937 r.
wzrostu funduszu płac na ten
wskaźnik
rok. Wskaźnik. k.lórego nie należy w gospodairce przekroczyć jeśli chcemy zahamować inflację l poprawić równowagę rynkową. Radykalne zmniejszenie inflacji i o.siąg
nięcie równowagi rynkowej rostały zaliczo·
ne do głównych c-elów gospodarczych. Skonkretyzowoa.no to w planie 5-letnim. Jedyną
drogą osiągnięcia tego celu jest prrzestrzeganie zasady, a.by wzrost płac nominalnych
nie wyprzedzał tern.pa wzrostu cen, które
w tegorocznym planie określono na 14 proc.
(bez alkoholu i papierosów), a licząc od 1
stycmLa br. na 9,5 proc. Tylko w ten sposób
nie będziemy pogłębiać nierównowagi rynlwwej.
Część wz.rostu wynagrodzeń o szczególnie
motywacyjnym charakterize (np. wypłaty z
zysku czy z tytułu preferencji ~ksportowych)
nie powinna być jednak \V za<lnym wypadku ogr.aniczana. Niezbędna jest też p.oprawa proporcji płac tam, gdzie są one zaniżone. Stąd też ustalono, że pozostałe wyna•grodzenia nie powinny wzrosnąć więcej
n iż o 12 proc.
- Czy tylko płace napędzają Inflację?
- Nie są one jedynym czynJlikiem wpływającym na wielkość inflacji, &le za to
czynnikiem bardro istotnym. Gdyby place
rosły proporcjonalnie do wzrostu efektywnie byłoby problemu. Jednak
ności pracy tak nie jest.
Z każdej z!otówkl wz.rostu wydajności pracy należy część odłożyć na odtworzenie
środków pracy, na akumulację, rozwój, na
opłacenie sfery usług niematerialnych. Chc ą c
pr.zy tym zbliżyć się do róWITT-owagi rynkowej trzeba, aby na place przezna<czyć nie
wJ~cej niź 35 groszy z każdej złotówki uzyskanej dzięki wzrostowi wydajności. Tymczasrnn obecnie przeznacra s i ę aż 94 gr.
Wła ś nie taka rozbieżność pokazuje jak p ilne · i k on ieczne jest hamowan1e n:euzasadnion ei(IO 1Mzrostu płac. W zwin z!m z tym
w u stawie o opodatkowa niu p rzy j ęto zasa -

wm1en by ć śmiertelny, gdyż - n ie
mów i ąc już o względach moralnych
- terrorysta może być źrócilem in-

ie i ehem
aa •a znoś6

o organizacji, do której
(„.).
Zamachowiec nie jest w stanie
Idealnie sdę zamaskować. Zdradza
go trzepotanie powiek, pocenie się,
bladość twarzy, ruch ręki za ma-

formacji
należy.

rzy oz:echcleliby odwiedzić Polskę,
9 g·odzin w tygodniu pod
okiem znakomitego karateki. Wszyscy jednak trenują ponadto „prywatnie" w domu: zachowanie sprawności. bardziej n!ź wiek jest wapowstawania w fachu.
runkiem
Toteż dwóch z górą czterdziestolatków, w co na oko trudno uwierzyć, z ~yskawiczną zręcznoś
cią obezwładnil!I właśnie w czasie
ćwiczeń n&j"arutków, którzy próbują zajść Ich od tylu z nożami
w dfoniach.
ćwiczy

Oprócz judo I karate obowiąz
kowe są ćwiczenia w plywanl11.
także podwodnym (są wśród nich
w
płetwonurkowie) oraz
świetni
ratownlctwle wodnym. Gdyby dostojnik powierzony ich opiece,
bę
miał życzenie zażyć kąpieli dą mu towa,rzyszyć, w skuteczny
bezpi~czeń
sposób zapewniając
stwo. Popływać lubił sobie Wła
dysław Gomułka. jego ochropa wyw
pływała razem z nim daleko
jest jazda
Obowiązkowa
morze.
ten
(lubił uprawiać
na nartach
sport prezydent Kekkonen), taternictwo 1 ratownictwo wysokościo
we, żeglarstwo - z tych samych
powodów. co pływanie. Prowadz<-nie samochodu, motocykla 1 perz różnych
fekcyjne strzelanie w ruchu, w biegu. w
pozycji czasie jazdy samochodem, z ukryte umiejętności otej broni chranlarza rozumie się same przez
się. Strz3t do terrorysty nie po-

„Z~gariiiicu'a.

te-0::i"
„Prawda" zakoczłonka
artykuł
m1eszcza
Nauk
Akademi•I
respondenta
posw1-Sm1rnowa,
G.
ZSRR
"
eony „rewolucyjnej istocie odnowy". Autor zwraca UW'łgę, iż
bywają przełomowe okresy w historii, kiedy dojrzewają nowe, wielIstnieje wówczas
kle p,roblemy.
uświadomienia
pllna konieczność
sobie ich ni& tylko przez polityków, ale również przez szerokie
masy. Właśnie takie momenty mi·ał
na myśli Marks, kiedy mówił, iż
idee staj11 się slł11 materialną, skoro tylko opanują masy.
Rrzebudowa prze.szła obecnie z:
dziedziny koncepcji w sferę szerokiej praktyki. Jednocześnie - jak
realizapodkreślał Gorbaczow cja ta jest w początkowym stadium.
kiedy najtrudniejsze jest jes.!cze
do zrobienia.
Trzeba 1'Rwfadoml6 sobie Jak po dokonanill na,iwiększej rewolucji, która zmieniła bieg wydarzeń
w kra.fu f na. świecie ...:.. do~7lfo do
sytuacji, kleiły ludzi radzieckich nlezadowala to, Jak tyli i pracowali
W

cynrlu

piątkowy

dziennik

Rozmowa z wiceministrem pracy, płac ; spraw socjaJnych -

:
-

§ ii:r::~:~da~1~!:~::~t~~!r~i~~~r~~=.~·~vww:wJi~~:1::L~s~;: §
:

W „Polityce" ukazał się ar- •
Barbary Pietkiewicz o
formacji pozostającej zwykle w
cleniu, a jednak ciągle obecnrj
w czasie różnych uroczystcści i
wJzyt gości zagranicznych. Formacja ta nazywa się Biurem
Ochrony Rządu. Poniżej fragmenty artykułu.
lykuł

dę, źe jeśli przedsiębiorstwo zwiększy środ-

pieniędzy

na

sprawdzający

położenie

broni lub nienaturalny spokój.
Funkcjonariusze ochrony uczą się
psychologii zbiorowisk Judzkich i
zachowań człowieka w sytuacjach
Nie może ujść ich
st resujących.
podejrzany szczeuwadze żaden
gół. (.„) Każdy zamach na św;e
cie jest w BOR analizowany, ogląda się filmy I fotografie z3jśc!a, sprowadzone różnymi sposobami. Agent ochrony bezpośredniej
musi mle<' przewagę 1 nad zamachowcem-fachowc.-m i nad szaleń
cem-amatorem. Powinien to być
człowiek z fantazją 1 umiejętno
ścią przewidywania. Zde.,;ydowany,
ale umiejący trzymać się na wodzy. ( ... ).
ochraniać
trzeba
Niektórych
przed zbytnią miłością w równym
stopniu, jak przed wrogimi intencjami. Ludzie z BOR dzielnie walczyl! o to, żeby wierni nie poszczypali do reszh nóg Jana Pawła II, obejmując go pod kolana an! też nie podrapali mu dopragnąc· blog·oslaszczętnie rak,
wieństwa. Podczal! ostatniej wizyty funkcjonariusz z BOR obezwład
:i!ł zactJ.odniego fotoreportera. który nadto agresywnie zaczął przeć
w kierunku papieża . Już rozeźlo
ny tłum miał ruszy<' na ochraniarza, że niszczy bienaka fotografa,
kiedy jeden z kardynałów krzykuciszcie się! Nastała cisza.
ną!:
powiedział
sobie.
Zapamiętajcie
kardynał, wszystko co robią cl tutaj ludzie, jest święte.

a krytyka i samokrytyka przybiera tak ostre fOl'DlJ'.
Dziennik postuluje dokładną · anasprzeczao.5ci,
ścierających się
lizę
KC
że dawniej
Zwraca uwagę,
KPZR l kierownictwo kraju rie
potraf-Ho dostrzec konieczności dokona·n ia zmian, niebezpieczeństwa
narastania zjawisk kryzywwych w
społeczeństwie, a górę wzięły nastroje konserwatywne, inercja i dą
wszystkiego,
żenie do odrzucania
co nte mieściło się w schematach.
tak- uogólnia
artykułu
AutOT
znaczenie procesów, które zachodzą
w ZSRR: Jest to - pisze - radykalne I głębokie przezwyciężanie
obcych socjalizmowi nawarstwień,
konserwatywnych sposobów myśle
nia. Jest to utrwalanie form orspołecz11ych,
ganizacji stosunków
odpowiadają.cych leninowskim w.v obrdeniom o sodalizmle j3ko społeczeństwie bazuj11cym na za~adnch
kolektywizmu, snrawiedllwoscl spodemokratyzmu. .rest to
łecznej l
wreszeie przyspieszone tempo rozwijania się społeczeństwa i ?:erw:i}!1łill'l-ścią w jego roznl~ se
woju.

STANISŁAWĄ BORKOWSKĄ
relacji - to czynniki wywołujące postawy
roszczenlow&, a więc sprzyjające inflacjogennemu charakterowi pła<:. Podjęliśmy trud
ich porrz;ądlrowanJa i zą.ch.ęcamy do .. tego
przedsiębiorstwa. Funkcjonuje już metoda
oceny poprawności płac i relacji międay
która pokazuje jakie
prz~sięblorstwami,
one powinmy być (poziom normatywny) 1
poz.wala je porównać z istniejącymi, jeśli
prz,eds!ęb!on;two ma relacje gorsze niż no;matywne to powinno je poprawić, co niekiedy może prowadzić do \~iększej dynamiki plac nirż 12 proc. Nie byłoby w ponądku gdybyśmy z jednej strony zachęcall,
karali podatkiem. Wprozaś z drugiej wadzamy więc - o crz;ym ·wspomniałam kwoty wolne od podatku, które umożliwlastopn.lowe porzą<lkowanie tej aofery.
ją
Oczywiście, wyłącznie w oparciu o własne

ki na wynag;rodzenle w stopniu prrzekrac:zającym wskaźnik om-eślony w CPR, ro płacl podatek: w wysokości 500 proc. Ma to
zniechęcić uikłady do wzrostu pla.c powodującego zwiększanie inflacji. Jeiit to rozwią;zanie zgodne z reformą: nie limituje
plac, lee.z - w sposób pośredni -·wpływa
na ich dynamikę.
- Czy ów „gilotynowy" podatek 500-proc.
nie będzie -zniechęcał do lepszej pracy, a
więo poprawiania wyników?
- Nie. Jeśli dane przedsl~blorstwo wypracuje więcej środ'ków niż będzie mogło
przeznaiezyć na wynagrodzenia, a wi~ ponad tych 12 proc., będzie mogło umieścić· je
na funduszu rezerw. Wypłaty z tego tu.ndus.zu w przyszłym roku nie będą w taden
sposób opodatlrowane. System r~erw preśrodki
miuje oozczędnych, działających z myśłł:\ o
- W
perspektywie, a nie wydających ruttycluniast
ną. 550
tkle środki będące do wydania. Taki
czy to
przyda się na lata „chude". Kaź· e- --- •wyż
y, a po
.
zy i w
będą .zawi
ą przebud
cel przedsi
ego· Wił
d
zakład pracy w jakikolwiek sposób
szy efektywność nie będzie za to karany
1 pieniądze będzie mógł wypladć praoownikom bez żadnych podatków, tyle, że w
przyszłym roku.
Oprócz tego można :z:więk.!zyć łrodkl na
wynagrodzenia więcej niż o 12 proc. (bez
500-pro<:. podatku),
płacenia
konieczności
jeśli rozszerza się eksport, rozwija racjonalizację 1 wynalazczość, wprowadza nowa
uruchomienia. Nie podlegają także wspomnianemu opodatkow.ai!llu wypłaty z zy~ku,
a w tym nagro<ly za oszczędność materi.alu I surowców.
Zn.aCZJne ulatwienla maj11 za.k%dy porząd
proporcje płac. Nietrudno zat-em
kujące
jadt mówią niezauważyć, że mimo tej „gilotyny" podatkowej, !sbnieją
którzy bardzo duże możliwości motywowania przez
place 1 to motywowania przedsiębiorstw do
obrania najbardziej pożądanych dróg poprawy efektywności p.raicy.
- Czy _ są jeszoze Inne gposoby 1:wlękna
nia płac?
- Nawet bez W'Z.!'06tU pul! 6rod1ków
wynagrodzenia poruad 12 proc„ przedsię
biorstwo może zwiększać płace poszczególnych pracowników w wyższym stopniu,
głó\~·nie dz.ięki poprawie organirzacj.i pracy
i poprawie wykorzystania czasu jej trwania. Jeśli w konsekwencji doprowadzi to
do zmniejs2'enia zatrudnienia, to ta sama
kwota środków na wynagrodzenie przypadnie na mniejszą liczbę zatrudnionych i bę
dzie można z.większać plaoce. Niezbędna jest
zatrudnienja, a także
więc racjonaHzacja
bard.ziej aktywna, zakładowa polityka pła<',
różnloeująca wynagrodzenia w zależności od
wkładu pracy.
- Jest u nas niemało przedslębionitw,
które uzyskują niezłe wyniki; warunki pracy w nieb są trudne, a płaoe słabe. Nie j~st
już od
In ic11 winą, a ocldzlalu.is,cym skutkiem r.ietówn.eg<> sta1-tu
pięciu lat refo1·my.
do
- Zle p r-oporcje r~ "-'· w:idli1vy u kla:l ich

rynarkę,

przeds·lęb!orstw.

CPR na 1987 r. zapisano kwotę wolna 1 zatrudnionego gwaran·towauyml pod-

zł mlesięcz11ie
wiąże się a
łac?

wapie-

»łRli.i=...rJ'IH.:...y-

a~~l.l~~~~~l~~~~:i
zst
źi
tów utrzymania. Wynika to z wprowadlZIOnej w br. po ra.z pierwszy zasady, obligatoryjnej, indeksacjd płacy najniższej, aby
zachować jej realną wartość. Ale na to
środki wypracowują również same przedsdę
biorstwa.
Z jednej at.ro.ny chodzi w1lęc o ochronę
poziomu życia najmniej zarabiających, z
drugiej - o ochronę motywa.cyjnego znaczenia plac zasadniczych. Płaca najniŻSila
stanowi bowiem podstawę kształtowan~a
placy zasadl)!czej w I kategorld za.szeregowania. Spadek jej realnej wartości skła
niałby do z.aszeregowa.nLa „rekompensujące
go", azyH do zakwalifilrowanla pracowników do kategorU wyższych niżby s•l~ należało. To powoduje spłasoczenoie i erozję
tabeli plac. Natomiast w wypa<lku pracowników =eregowany<:h do wyższych niż
pleI'!Ws.zej kategorll l!\deksacyjny wzrost
plac nie ma charakteru C'bHgatoryjnego 1
przedsiębior
aubomatycznego. Srowem ale nie muszą podwyższać
stwa mogą pozostałych mawek plac. Będzie to zależało
od deoyzj1 organów przedsiębiorstw.
W ka.żdym razie zakłady pracy są zwolnione z podatku od ponadnormatywnych
wypłat wynagro<lzeń w kwocie równej indeksacyjnemu w,zrostowl pia-cy najniższej
poinnoronej przez licz~ zatrudnionych w
przedsiębiorstwie. Zwolnienie to zawiera się
w ramach 12-pr·oc. wzrostu plac, nie może
więc „wystawać" ponad jego poziom.
- A co czeka tych, którzy nfo dostosuja
się li'.<> zakazów i pod'wyższą place wi<>c~j
~
ni:!: o 12 proc.?
- Zak,a.zu niE" ma. Natomiast w takim wypadku - jak mó>\lilam - płaci się ogromny pooatek. To mus·i zniechęcać do nieu. uisadn.ionego wzrostu plac. który jest sprzeczny z równowagą rynlr.,ow0. z reformą. z
Podatek płacony
1,;os podarką.
efektywną
jest z zysku 1 pod jęcie przez dv re-ktora i
z_ii c z.nar za w
decv
ra{lę p:racownirzn ta kiei
k()n c-ek \\·encj'
b~-c r~t\~· cm

zainknięi:·i e pr 1 ~ j
r<J.Z \ \?('l..;_1 1.

r . . r.:. 1;,\,· 0 ~ri

pri c-d~ i <3 '
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PRZĘDZALNIA CZESANKOWA

ZATRUDNIĘ

~

. Im. GWARDII LUDOWEJ „POLMERllN O"

w Łodzi, ul. Wróblewskiego nr 19
Z A T R U D N I:
.
ł lnł. lub technika energetyka ...;.. mik na sta·
nowisko specjalisty energetyka (ciepłouni·
· ctwo),
ł pracownika re średnim technicznym lub LO
n~ stanowisko referenta w d1iale zaopatrzt·
n1a,
ł inż. włók. ze specjalnoklą - eksploatacja
maszyn włók. _lub in~. mech. (absolwenta
1986 r.), na stanowisko dyspozytora w prz.dralni,
ł pracownika ze średnim wykształceniem na
lłanoV(isko magazyniera w magazynie technl·
crnym,
+ maszynistkę w magazynie technicznym,
ł księgową w magazynie technicznym.

Zakład nie przyjmuje 016b po porzuceniu pracy.
Informacji o warunkach. pracy i płacy
udziela
dział
spraw osobowych pod ww. adresem,
telefon bnpośrednl

ZAKŁADY P.RZEMVSŁU BNNEŁN 1IANEGO

5

im. AEUKSA DZl1 E'RŻVŃSKIEGO „ESK1IMO"
w Łodzi, ul. Piotrkowska 293/5

5

E

5
5

:

ZATRUDNIA NIEZWŁOCZNIE

§

kobiety I mężczyzn w następujących zawodach:
A tkacz, cewiacz,

s
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ZĄTRUDNI:

inspektora nadzoru inwestorskiego

wy•

kształcenie wyisze budowlane plus uprawnia·

nia energetyczne na nadzor~wcmia budowy
kotłów parowych,
+ kierownika .zespołu projektowego lnstal\Jcji
sanitarnych, wykształcenie wyisze budowlane
ptus uprawnienia do projektowania w zakre·
sie instalacji sanitarnych.

płacy

Informacji w sprawie warunków pracy I
udziela d?iał spraw pracowniczych, tel. 33-28-01.

Zakład

nie przyjmuje pracowników po samo·
wolnym porzuceniu pracy.
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SPOŁDZIELNIA INWALIDOW „POLIMER"
w lodti, ul. Kilińskiego 206

zatrudni od zaraz:
+ referenta

ds. transportu, inwalidę z m gr.
KIZ w niepełnym wymiarze czasu pracy,
+ brygadzistów ze znajomością przetwórstwa
tworzyw sztucznych na wtryskarkach automatycznych (ustawianie parametrów),
+ wtryskarkowych - · inwalidów z Hl gr. KłZ.
Zakład nie przyjmuje osób po samowolnym porzuceniu pracy.

Bliższych informacji udziela dział kadr, ul. Ki·
lińskiego 206, tel. 84-38-95 wewn. 68.

1359-k

iE
=
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5
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PRZEMYSŁU WEŁNIANEGO
w Łodzi, ul. Wierzbowa 26/48

-

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie następujących prac:

4ekarskfe,
tzolacy Jne,
malarskie.
W pn.etargu mo" brat udział prze<Mębiorstwa paMtWO'llN, "'6łdziel
nie I osoby fizyczne. posiadające prawo wykonywania robót.
Oferty należy składać w sekretariacie ośrodka lub w dziale ruchu I lnw-estycj!.
Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w terminie
a.ledmiu dni od datr
ukazania sie ogłoszenia.
Zastrzega się prawo wyboru of~enta lUJb uniewa.t.nłenla przeł.argu bez
podania przyczyn,
l!77-k
ZAKŁADY FARB I LAIUEROW
w Łod1l, ul. 22 Lipca 100

~

KINESKOPY - regeneracja
(aktywa.ej a).
57-33-00, Lubariowicz.
21884 g
DEKODERY PAL/SECAM

I1
II
i
I

:.~::

I

I

I•

um:nee

1111..a.,.11r.1•r.11 r.1.„.11

::::: ~:: ::~r::: ~~ ~:

li ········••1•1•••·······

SZAFKI kuchenne i IZ&!ę wn~kową sprze300 m (Dąbro
dam. 86-59-00 po 18.
wa) sprzedam.
22440 '
22412 6
43-11-19.
JULIANÓW dam bez WAGĘ uchylną - 1przed'am. 51-38-84.
wygód (gaz) rejentaluie
22403 g
sprzedun.
Oglądać w
niedzielę.
Fol warcz aa SPRZEDAM batwełinę 30
30a.
22342 g
TEX,
tel.
St>rzegQ!Il
ROZPOCZĘTĄ
budmvę
55-02-68.
78 p
segmentu Retk in ia PUDLE brązowe, ma.le (Smulsk<>) - sprzedam, sprzedam. Tel. 84-56~0,
inne propozycje. Listy
po 16.
22392 ł
22319
Biuro OgłOS'Zeń,
MEBLE lruchemne, klepSienkiewlfcza 3/5.
ka zamówdsz. nT:V,
pcaJBd,
lod6'wQl:I
.••••••• , ................
„„ •.•••
sp<rZed·asi: - kupisz. Ha•••
, , , . , . , t•a•J • •' „ • ,.,.
la Górnilllk &4-33-37 Pawlak.
11121 g
OVERLOCK przemysłowy
kupię. LZ-3 sprze- ====:;:::::;:;:;:;;;
d~m. Tel. 78-80-92.
=;;:;::,;:~;~•.=
4494 g ==:::!~====
J?RASOW ALNIĘ z loka11izacją kupię. 36-24-84.
22417 g NADWOZIE 125-p K, uzRADIO ,,zodiak" - na
brojone, .taai dobrv sprzedam. - Anton:ew
gwara.n.ej! - sprzedam.
78-19-74.
22413 g
26C, Baśko.
22389 I
SPRZEDAM
„Jowisza" GARA1iU poszukuję. Tf!l.
PAL/SECAM, „Ru~!n.a
'18...S0-&2.
4495 g
'7'14", magneto.fon „1!'1ne- ROZRUSZNIK Audi 100
zja 3'', kolumny 80 W
1973 - kulpię. 57-82-89.
4 omy. 57-~-17.
25840
1
22333 I!
DZ1ANINĘ
bawełnianą 1~ (198e) ewuaneja sprzedam. Lermontowa
bi•~ną szer. 2S em (wo18 m. I (12-ł8).
rek} - ~am.
23m I
87-11-79.
22337 I

,, ••.••. „ ••

h'Wll„,Ul~,„

„

„.„.,

„lłlWI

POKóJ z kuchnią, ła
zienka - w wńllii - cudzoziemcowi wy.naim11.
Listy 22390 Biuro Ogło
szeń. Sienkiewicza 3/5.
TRZYPOKOJOWE
M-4
(60 m) telefon, osiedle
Zgierska - Stefana zamienię na większe, telefon. Te<l. 55-29-83.
22384
LOKALU
na r.emiosło
(10kol1ce Rąbieil$ka
Złotno) poinuJruję. Tel.
112-68-83, po 111.
2224ł I
MIMZIKANiiA - nieru~rednictwo

parady Blui!'a mgr
Barycklego.
36-04..!42,
K<>śclu~i 93.
2Z1SO g

======:::::::;::;:;;
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INFORMUJE SWOICH ODBIORCÓW
ie od dnia 1 stycznia 1987 roku

nastąpiło przeniesienie siedziby przedsiębiorstwa

§

do ANiDRESPOL.A, ul. ROKICIASKA 125.

§

W związku z powyższym Informujemy o zmianie
numerów telefon6w w przedsiębiorstwie:
,

-§-5
§e--5

centrala - 13· 10-64, 13· 10-48, 13· 10·32,

5

--

-

-5
=
!§
5
5

-=

§
5

13-1 o·16,

dyrektor naczelny - tJ-11-52,
1·ca dyrektora ds. technicznych - 13·14·37,
z-ca dyrektora ds. ekonomicznych główny
księgowy - 13·11·55,
dział zaopatrzenia - 13-11·5~
dział zbytu - 13· 11-55.

... „

ł

10

Promotor: prof. dr .reny Starnawllld.
!łecensenci: doc. dr hab. Zbigniew .rersy !fowa'll s
śląskiego, doc. dr hab. Alina X~

Unlwenytetu
erykowa.

Pr_.. dolctorska Jest wylotona do ...,gl11du .., J;ll1>110Uniwersytetu Łódzkiego prey ul. Matejki Ił/Ił,

łec9

-

główna.

ezytelnl.a

=

I

ROZPRAW.A DOKTORSKA

i

Dllelraa I Rada

Ł6c!s1deJ

Otwarcie ofert nastąpi następnego dnia po ww. terminie. Zal;trzegamy
sobie „prawo wyboru oferty oraz
odstą1,Jienie od przetargu bez po1fania
przy czyn.

!593-k

Przedsiębiorstwo

nie zatrudnia osób po

porzu~

ceniu pracy.
1277-k

Wydziału

pod.aj11 do

CbemJCISJlego Polłtec1utł1d
te dnia St marea

wladomo~cl,

198' roku o godz. 12 w Sali Konferencyjnej. Gmach
Chemii, I piętro, ul. Zwirki 38, odbędzie się publicsn.a

§
§
§·

ciyaku1ja nad rozpraw11 doktorski! mgr Int. RYSZARDA SZOPJiq-SKIEGO pt.: „De!lgnlflkacja I btelen!e
pa~lernicsyęh maa włóknl,tych s l!astosowanlem ozo•

i

ehn!lta

i

nu.

Promotor: prot. dr hab. .Tlln Rutkowski Łódzka.

op!nloe

Praoa t

reoenzentów

rost!lły

Wigl11du w c:Eytelni Biblioteki Gtównej
Łd!iZk1łld.

?ollte·

wY1ołone

l!o

Polltecbn1ik1
WM•ll

•

Jtotełuee

MAtGO·RZACIE

KURCZEWSKIEJ
MARII TYLKI
wyrazy 1erdeczne10

współczucia

skladriją:

DYREKCJA, RADA PRACOWNICZA, POP
PZPR, NSZZ, KOLEŻANKI 1 KOLEDZY
ŁODZKIEGO

z

PRZEDSIĘBIORSTW A

OBROTU SUROWCAMI WŁOKIENN'lCZY· '
MI I SKORZANYMI w ŁODZI.
1

wynosi

Zgłoszenia przyjmuje dział służb procow~iczych
w Łodzi, ul. Zgierska 104, tel. 55-68-68 lub
55-28-00 w godz. od 7 do 15.

-

łełll Ł6daklego

o aodz.

Wielce szanownej Pani

7 godzin dziennie.

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykona!li~ r~b~t związanych z budową węda cleplncio, wykonaniem
zewnętrzneJ sieci cieplnej i przyłączeniem budynk6w pray ul. Niciarnia:Jej
.
.
50 do midskiej sieci ciepłownic.i:ej.
Oferty prosimy składać w dziale administracyjno-technicznym naszego
przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od chwili ukazania s·tę ogłoszenia.

k

Kalla Wydslałłl l'Uologtrsnego .,......,,,_
zawladamlaj11. te dnia 2' maroa 199rt.
w sali posiedzeń Rady Wydziału (111) 'P?llf
al. Kościuszki es, odbędzie się publiczna dysku1ja nad
pra<Jlł doktorski!
mgr DANUTY MAZANOWW pi.1
„Plaar1two Zofli Koesak-Szczucklej".
Dsłeka.ll

·§

ZATRUDNI ZARAZ1
T. specjalistę ds. planowania I cen - wykształ·
cenie wyższe o kierunku ekonomicznym i 5-letni stai pracy na samodzielnym stanowisku w
dziale ekonomicznym, planowania lub ko·
szt6w.
I robotników niewykwalifikowanych.
robotniczych

uso

ROZPRAWA DOKTORIS·KA

§·

.,429-li
llii 111mm1111111111111111D11DH111n111mmmtn1Rm1mmnn1n1111nnmmm

Praca na stanowiskach

„TEXTILIMPEX''
SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ,
Ł6dź, ul. Traugutta 25

m;kre-

ma~towidy.

kom1rntery. J.nż. Fidler
48-62-18.
3370 '
ANTENY TV - ·i nstalacje. 33-22-95, Palpuchowski. ·
22336 .ł
MYCIE okien, 11przą•anie
wnetrz.
Instytucjnm
rach wnk!. 86-25 ·!!2 Si-

575-k

n

PRODUKCVJNIE PRZ EMVStU SKÓRZANEGO
w lodzi, ul. Zgierska 104

Roboty winny być rozliczane wg KNR lub KWCJ. Oferty ze atawq godz inową wraz z narzutami pr-osimY składać w sekretariacie zakładu w Ci!l·
gu 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
Szczegółowych informacji o zakresie prac udziela dział 1ł. mechanika tel. 33-68-53.

mer

Z a p r a s z a m y.

1

na roboty remontowe w zakresie prac:

blokady,
zaimkii @eejalne, tapicerka dnw.I.
drzwi
harmonijkowe,
Turschmid, tel. 43-2T-7ł,
godz. 8-18. Zaikła.d zrrze·
szony w 1półdzielinJI.
21113!1 '
CHOROBY skóry I Wel'.i!'yczne.
Pon.ie<tz·ia.łkl.
piątki 17-18, środy 15-16.
Nlowomiejska I,
tel. 52-13-84, Wall'.ZCZ,-·
kowska.
am'
MASAŻ l~i<'ZY Niepsuj , Staszice. lll/15,
xapisy: 86-41-14.
22838 ł
EKG u pac~ta. 5'7-Sl!-l!5,
Drozd.
19523 ft
„JOWISZ"
,,Rubln15
naprawa. 55-24-58 Muszyński.
· 3818 I
TELENAPRAW A 43-28-67
Rosiak
3394 I
PRZESTROJENIA
P 4.Lf
/SECAM,
~onia, UU, ·

w restauracj1
„S A VO V",
czwartld, piątk1;
soboty
od 18 do 24.

rmmiUlllllllHllllllllllllHHIDllllHIHIOIHmHlllRllDIDIHRDlllhllllllllll,!!11

ZMIANA ADRESU I NR TELEFONÓW
t6dzkie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej
w Łodzi, ul. Piotrkowska 68

mty-

blacha,

„VłDEO-D\SCO"

POLSKI,
mir Bielecka,
43-44-se..
21784 e
J.tRESLAIRZA, plasi:yka chdupnlczo
zait.rudnię.
Listy a23M BIW"O Ogło
sze6, Sienkiiewicza 3~.
ELEKTR.OINSTALA TORÓW i re.ncłstów - :tairudnię. L'laty 22833 BiuM O(łoszefl, Sienkiew!·
cza 3{6.

§
§
§

ZAB~IECZENIA
włamani'Owe,

-···„···--..„.,„ .• . _
-·····,··-

«

chomośCll:

CYKLINO W ANIE, fak!e:rowanle 43-24-18 Trela.
22898 I
MONT AŻ bo~rii,
32-35-05, L&Jnge.
22400 I
ELEKTROINSTALACJE.
57-23-62, Z!mnl:ak.
184'13 '

mlń~ka.
19252 t
MYCIE okiPn, sprza_tatl'!!e
- rar"nnkl. Jachowie?.
36-55-4n.
NONNSEKT dezvnseokela.
rleretvzacjs. Gwarane!a,
81-44~7. Stańczyk.
rachunki. A7-10-43 (a,u21188 g
~mat). Milewskt
CYKLllNOW ANIE, lak1e5108 g
rowainie, również insty- LODÓWKI - naprawa.
tucjom.
Kluszczyński.
Pawłowski. 36-16-88.
8'7-20-58.
15762 g
4201 I
MYCIE okien, pranie wy- PRZEPROWADZKI; Kot·
kładzin,
sprzatanie
tanek. 84-73-71.
win~trz. lnstytucjom ra40Be I
chunki.
Paterek, Lel
gnecz. 32-68-05.
22318 g
---···••1••----MYCIE Olklen. Rachunki.
845-87-33, Sc!ubeł.
2004<J g
KORESPONDENCYJNA
CZYSZCZENIE
mebó.ą
Agencja Matrymonialna,
·plorąeo-«s11c11 dywanów,
78-401 Szczecinek wys7wykładzin ,
tapicerki.
ła oferty zagu.n iczne.
Jaskulsk1, 84-41-18.
51 p
17809 g
RENOMOWANE
Bruro
DYWANY,
wykładziny,
Matrymonialne „Ew&",
taplicerkę ciyścimy me·
Gdańsk 8, llkTytka
tod!! p!oraco-'!lsącą.
237 - samotnym vtY•Y·
86-53-67, Bednairska.
ła oferty.
1550 k
21648 g POZNASZ
lu&:i mors
pisz11c:
Marynarskie
Biuro
Matrymonialne.
Gdynia 22, sk<rytlta 81. ·

NOWY piec e.o. „Teozam"
(1 m) sp!"Zedam. Tel
55-10--{!0.
22397 g

DZIAŁKĘ

komputery,

iinstaluję,

magnetowidy przestrajam. Inż. Kaminsk;, Zacłwdu.ia 75, tel. 48-13··.37.
. 20975 g
DEKODERY PAL/SECAM
montuję, inż. Robakiewlcs, '18-94-08'.
3864 g
FILMuJEMY kamerą vidoo uroczystości, re.Ida·
my, wysta.wy. Piotrkowska 142,
tel. 36-06-67,
51-96-24, Radomski.
16988 g
BOAZERIE, 48-91-94, Cze.
pit.
22448 g
UKŁADANIE glazm:y -

PRZEDSłĘBIORSTWO DOSWłAD~ALNO

OGŁASZAJĄ PRZETARG NIEOGRANICZONY

- łtusarsklch,
- murarskich,
- deka rskich,
- instalacyjnych,
- elektrycznych,
- malarskich.

n•

5

CENTRALNY OSRODEK BADA W CZO-ROZWOJOWY

I!

W celu podjęcia pracy naleły p01iada6 typowe dokumenty personalne, skierowanie do pracy właściwego terenowo
wydziału (referatu) zatrudnienia oras zaświadczenie o st&·
nie majątkowym (dla osób mieszkających na wsi).
lnformacJt udziela dział kadr ZPB im. F. Dzieriyńsklego,
tel. 84-06-21, w godz. 7.30-15.30.
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Wynagrodzenie w 1111temle akordowym lub dniówkowym
uzaletnlone od kwalifikacji i WYnik6w w pracy.
Praca odbywa się w systemie II· I III-zmłanoWYm.
Zakład dysponuje hotelem
pra.Mwnlezym tlla 016b nie

-

lł-Tt-90.

BIURO STUDIOW, PROJE.KTOW i REALIZACJI
INWESTYCJI PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO
„P R O M LE C Z"
w Łodzi, ul. Kasprzaka 9

przędzarz,

zgrzeblacz, przewijaczka,
A murarz, blochart, dekarz, szklarz, kowal, spa·
wacz, tokarz, hydraulik, elektryk,
._.,. portier, rewident, wartownik
oraz pracowników niewykwalifikowanych z
możliwością przyuczenia. do zawodu.
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w pracowni
szwaczki z um iejętnoś
ci• kroju. 55-29-85.
22382 !!
ZATRUDNIĘ
uncistę w
I
ogT<>dndctwie. Listy 22370
I
Biuro Ogłoszeń,
Sien1
kieowiicza 3/5.
i 1 LAMINATORÓW zatrud1
.n!11. Te1. 11-10-95 (8-16).
II
20659 g
i
CZELADNIK
(wyiprawa
I
1k6r futerkowych) poI
i ~
d11Jm!e współpracę. Listy 22441 Biuro Ogłoszeń,
I
ł
Sienkiewicza 3/5.
1 POTRZEBNY
uczefl do
I
mechallliki 'P'Oiazdowel,
I
ul. Nad J•asieniem 18.
I
22424 g
I

I

I

r

I

I

prof. dr hab.
ALEKSANDRZE MAZUR01WEJ
wyrazy,

śmierci

•I

I
I

głębokiego
Męta

wsp6łczuzl a

z

powodu

prof. cłr hab. med.
M!ECZYSŁA.WA MAZURA

składają

LEKARZE l PIF. LĘGNI A RKI z U KLINI·
KI CHO R OB W E WNĘTRZNYCH AKAOE·
MU

MEDYCZNEJ

DZIENN I K LODZKI nr 6~ (!2274)
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WSTOLICY WIEDZĄ NAJLEPIEJ
ygląda

W

na

to,

że

łódzkie

pasować

do wymagań żołądlków osób chorych i starych.
P"tem przyszło się z: tego wycofać, bo łódzki pomysł był niezgodny z przepisami warszawskiej
centrali. Wtedy z kolei wprowadziliśmy w Łodzi ustilenia, iż. w poniedziałki, środy
i piątki można
kupować poza kolejnością tylko do
godz. 13 (przep.is ten nie dotyczył
m.in. inwa•l idów wojennych i wojskowych, którym zakupy o kaiż
dej po.rze gwarantuje ustawa). Al~
i to zostało oprotestowane przez
warszaws·kich urzędników. Nit~ pomogły
interwencje, m.in. w Radzie Państw.a. Ni'kt nie tw ier dził.
że łódzki pomysł jest zły, że nie
iest dopasowany do specyfiki naszego miasta. Niezgodny z przzi>isami MHWiU - to było decyduiąee. Nie pomogło na wet powoły
wanie się na tekst owego rozporządzenia, pozwalający na zmiany,
wvnikające z prawa miejscOW""O,
stanowionego przez radę na,·C'd<'wą. Okazało się bowi,em, iż owe
uprawnie:nria tej akura•t sprawy nie

władze handlowe . będą musiały się poddać i 1v · Lo·
di-i zaczną obowiązywac te
same przepisy, dotyczące sprzedaży
poza· kolejnością, z jakimi spotykamy się w całym kraju. Pczfn'ljmniej taki wniosek wyn ika 1 wc.zorajszych ustaleń,
jakie zapadły

Do końca. listopada. 1986 r. UMiasta. Łodzi ~biera.ł opi·
nie obywateli i urzędników do
·ton kursu ., Wszyscy poprawiamy
dsialanlc
administracji vańst
.wewej". Mamy polowe marca. 1"
wyników do tej pory nie o1łoszono.
Nieoficjalnie dowiedsieliśmv sic tylko. ŻI" pierw~zej
nairrody nie przyznano.
Proponujemy
poprawkę do
.re1rulaminu: wszystko .Jest dobrze - konkurs trwa.

.

tzą,d

podczas posiedzenia Prezyd ' um Rady Narodowej Miasta Łodzi.
Przypomnijmy więc krótko historię długich bojów o dost;isowanie przepisów w tel sprawie do lo·
kalnych potrzeb. Najpierw mi<:llismy „środy z łódką", kiedy to
zakupy w sklepach mięsnych m(· gli robić inwalidzi i najstarsi mleszkańcy województwa. W tym ~72sie tylko oni byli klientami, zaopatrzenie w te dni sta;rano się do-

Słyszeliśmy niedawno na pewnej naradzie, ii; naprawy automatów telefonicznych kosztują
więcej ,
niż
wynosi wartość
wrzucanych do nieb monet. pa.
dla też sugestia, iż gdyby -połączenia miejskie były w Łodzi
darmowe, moi;e nie psuto by
tylu automatów.
cała sprawa
byłaby tańsza i więcej 'l.-p:iratów sprawnych. A więc? .

Rzemiosło

na targi

obowiązuje kolejka. Oczywiście nie
dotyczy to tych, którym zakupy
poza kolejnością gwarantuje usta
wa sejmowa.
Podczas wczorajszego ovsiE:<lzen 1a
Prezydium Rady Na.rodowe] mó·
wiono także m:in. o za.rnierzem'lrh
społeczno-gospodarczych województwa na lata 1986-90.
K. K.

ti1111111111111111111111111111111111111111

•.. a tu wszystkich, wjeżdżających do Lodzi od 1trony Zgierza, wiła
przy rogu ulic Zachodniej i Limanowskie10 taki widoczek. Poniewał
od miesięcy nic się tu nie dzieje, wygll\da na to, te budynek 11traszy6
będzie przez kolejną już wiosnę.
K. K.
Foto1 A. WACH

I -

Bez.płatne bilety wst~u z . podaW dnia.eh 8 i 9 maja na •~otka
nie z chorymi -przybędzie do Łodzi ną godziną, da·tą, ora~ miejscem
Clive Harris. Wszyscy chętni po- leczenia zostaną wysłane pocztą.
Clive Harri11 może przyjąć chowi,n ni przysłać zgłoszenia do .dnia
31 marca br. pod adresem: Skryi- rego tylko jede.n raz.
M. C.
ka pocztowa nr 101, 90-950 Łódź 1.
W zgłoszeniu należy czytelnie podać imię i nazwisko chorego, wi'!k,
nr dowodu osobistego, nazwę ch,oroby oraz informację, czy pacjent
przybędzie samodziellllie;
na noszach,
wózku lub o kula<Ch. Do
zgłoszenia dołączyć należy kopel:'t.ę zaadresowaną do siebie :i: naklejonym znaczk•iern na ·1ist zwykły.
'

Od dziś na Teofilowie

38 budynków bez ogrzewania

Sobotnie przedpołudnie. Stoisko warzywnicze w „Centralu" .
Ziemniaki
w
plastykowych
siatkach. ale siatki rozwiązane
do każdej sprzedawczyni dokła
da Po kilka kartom. żebv bvłv
- 2 kg. Widząt' to. jedna z klientek prosi o 3 kg.
Trzech nie moi?e spr'!:'!!•
da~ m(l.wl ekspe<lientka dwa albo cztery.
- Ale
przecież I tak p'łnl
waty? - dziw1 sle klientka.
- No tak, ale na 1 kit nie
mamy ceny.
Pierwszy raz słyszymy o bezl'e;nnvch ziemniakach.
Cytat z obowiązuja.cej ustawy
„Prawo o ruchu dro1?owym•':
',,Droga - część pasa drol?oweco drod publicznej (.„)" Do
tej pory mieliśmy masło maśla
ne, tera.z mamy r6wntei drogę
droirowa i - to z mncv ustawy.
Do .widzenia. do jutrat
Telefon 33-41-10

Koncert

zespołu

„ Wały

Jag ie liońskie"

Estra~a odwołuje

kasjerki. Spokojnie, al•
stanowczo zażqdała,
aby mnie
przepuszczono, co też
klienci
bez sprzeciwu uczynili. Pani ta
mnie nie zna, a więc nie był
to przej_g,w
kumoterstwa lecz
tak dzi§ rzadkiej ludzkiej życz
liwo§cł. I za ten bezinteresown11
odruch dziękuję.

I

łiia~
Taktownie, lecz
stanowczo

Nazwisko znane

Mam prawo do zakupów w
kolejce d.la uprzywilejowanych,
co by świadczyło albo o· moim
wieku, albo inwalidztwie. Dotć,
że 6 bm. udało mi się znaleźć
pierwszej w tej kolejce, przed
sklepem mięsnym przy ul. Mazurskiej 21. Jednak gdy sldep
otworzono, zostalam wypchnięta
na: aam koniec przez tęgich i
roslych mężczyzn.

Nie ma pana doktora w do·mu. A oo panu dolega?

--

Zauważyła

to

panł

.l Prelekcja
Lechosława
Sta- To całkiem naturalny objaw:
chowskiego nt. „Zagadnienia ate- organy, których się nie używa, postacji w archiwach zakładowych" woli zanikają!
dziś o godz. 12 w sali Archiwum
Ellll!Hłlllll'"~~~HBIDlllllUDIHS;lllll
(pl. Wolności 1).
.l ODK
„Karolew" organizuje
kurs fotografii dla początkujących.
Informacje pod nr telefonu 87-02-07.
.ł. Zakładowy
Ośrodek Kultury
„Prexer" organizuje kurs k„mpuDwadzieicia dwa wypadki i dwaterowy. Informacje J'Od nr tel.
dz.ieścia dziewięć kolizji wydarzy32-54-63 w. 259.
ło się w
ubiegłym tygodaiu na
'7/-'ff//f.rFF.rfF.T,ff/,rFFf.F,,-_,,-_,_,_,,_,„,,_,,_,,,-,,,,,„,.r,r,,~.fl'j',f".J"FF.F/~
drogach wojewóddwa łódzkiego. W
ich wy,niku 24 osoby zostały ranne a 16 uległo potrąceni•u. Milicja
zatrzymała 27 nietrzeźwych kierowców. Jeden wypadek był wyniikiem
nieostroimości pieszego.
W.M.

funkcję

;··•.am=~rł»;r
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Clive Harris w Łodzi

Jeśli radni
to zaakceptują na
swej plenarnej sesji, będzie w Ło
dzi tak, jak w całym kraju - za~
Dziś rozpoczynają się Wiosenne
kupy poza kolej'ką od' poniedziałku
Targi Krajowe w Poznaniu. Jak do czwarrtku przez cały dzień, w
A pije pan regularnie rumlazwykle nie zabraknie na nich sto- piątek do godz. 13, w sobotę zaś nek?
isk z wyrobami rzemiosła. W tym
roku łódzka
Izba Rzemieślnicza ,.,.,,_,,..,._,„r;..r.rr.r.FL'-'Il//fIIff//.FfI.Lrr..rIIIF//F/F..r-.TrI/.F.r/Iff,r.n,
przedstawi ofertę wartości ok. 2
i pól miliarda złotych. Nasz region reprezentować
będą ·m. in.
spółdzielnie „Elektrometal", „Chemitechnika", „Wytwórczość Różna",
„Skóra" · i „Zespół Rymarzy" oraz
spółdzielnie wielobranżowe z Pabianic i Zgierza.
.
Najwięcej
towarów będzie
z
Informowali&my już, że awar ia nie zaistnieje potrzeba wyłączenia
branży metalowej (m. in. akceśoria
samochodowe
i artykuły gospo- ciepłociągu pr2y ul. Aleksandrow- ogrzewania w dalszych kilkudziedarstwa domowego), sprzętu rolni- skiej miała być usun ięta na po- sięci·u blokach (w lutym mówiło
czego będzie za ok. 8 mln, a me- czątku lutego. Jednakż-e czekano się o około lOÓ budynkach). Tak
dycznego za ok. 5 mln. Dużo bę z tym•i praeami na marzec, gdy się niewątpliwti,e stan,ie, jeśli okaJak nas że się, że za'kres prac jest więk
dzie także wyrobów z tworzyw będzie trochę c ieplej,
wczoraj poinformował szef eksplo- szy aniż.eli przypuszczano.
sztucznych.
atacji Zakładu Sieci Cieplnej w
(j. kr.)
W. M.
Lodzi, S. Wasiak,
postanowiono
przystąp i ć do naprawy przeciekającego ciepłociągu na ul. Aleksandr-owskiej (w pobliżu ul. Kaczeń
cowej) dziś o godz. 7 rano. Brygady remontowe ZSC przez całą dobę będą tu pracowały przy usu_Nii e dowiemy się czy jak
nięciu tej najpoważniejszej w Ło
chciał tytuł koncertu „Piosendzi awarii ciepłowniczej. Jeśli nie ka jest dobra na wszystko", alnastąpią nie przewid2iane p-rzeszbow1iem prog•ram z uduiałem nie23 marca,
o g;ocil. 17 45 w Te- kody prace te będą zakończone ju- mal wszys,tkich polskich gwiazd
tro
wieczorem.
atrze Muzycznym pny ul. Północ
trzeba odwołać. Kon.cert za,p lanowanej w Łodzi, odbędzie się koncert
Do tego czasu zostrunie pozbawio- ny na 20 bm„ z przyczyn nie zazespołu ;,Wały Jagiellońskie". Bi- nych ogrzewania 38 budynków w leżnych od Estrady Łódzkiej, nie
lety w kasie teatru i w siedzibie rejonie uN<: Kaczeńcowej 1 Grąbie odbęd~ie S<ię. Bilety należy zwracać w EŁ (ul. Narutowicza 28, poZ:PR przy ul. Moniuszki 4.
niec na Teofilowie.
Trud,no teraz
przewJdz·ieć, czy kój 13} w dniach 18-20 b<m. w
W.M.
godz. 14-16. Estrada przeprasza zainteresowa.nych.

Jedna z lokatorek bloku pn:y
ul. Woronicza 14, wldzą,o że ru·
. ra .razowa przypomina dursz·
lak, uszczelniała. dziury kitem
Ekipa PGM f,ódź - Bałuty stwierdziła. w końcu, że budowlani
.zanomnif!li załozvć na. rury me
talowe tutejkl. Rurv przerdze, wlały I trzeba było wvmlenic
~korodowane frair.mentv. Rcmont
_ trwał · dwa. tyr;odnle. T"kłe sa
kontv sklerozy. A może niedbalstwa.'?

„ •
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dotyczą.

ysta

"' Filmy :.. Muzy a

W l..ódzklm Domu Kultury trwajĄ
.._Spotkania 1 mszpanJĄ". W dniach
16-22 bm. oraz 1-ł, IV. w ramach
bogatego programu
imprez będzie
można m. in. obejrzeć wiele znakomitych filmów. Dziś np. (17 bm.) o
godz. 20 - „Smierć rowerzysty'', a
wcześniej o godz. 18 spotkanie
z
red. Oskarem Sobańskim, który bę
dzie mówił o kinematografU hiszpań
skiej. o godz. 17 zaś zaplanowany je>t
recital T. Malaka - „Tren andaluzyjski".
W środę dwie projekcje:
godz, lS - „Główna ulica" (reż. A.
Bardem) I godz. 20 - „Wózek" (reż.
M. Ferrer!). 19 bm. o godz. 19 bę·
dzte motna postucb.ad pleAnJ M. de Fam w transkrypcji na wiolonczelę 1
fortepian, a ą codz. 20 obejrzeć film

redakcjł

Jeden z naszych czytelników
poszukje leku o nazwie „Voltaren".
Chory czeka na wiado·
mo!ć pod numerem 84-71-24.
Dla osoby po operacji
potrzebny jest „Contratubex", prodtikcji RFN. Osoby posiadajqce
ten lek proszone sq o telefon
pod numerem 48-05·23.

na·drogach·

Hiszpanią"

„Spotkania z

Kto ma te leki?

pełniqca

Tydzień

w:r. •

ret. c. !!laury ,,Anna I wilkl". PiĄ·
tek 1 sobota uplyn" pod znakiem muzyki, 20 bm. o gogz. 16.SO - recital zespolu „Filia Barraca" a 21 bm.
o godz. 17 - pieśni hiszpańskie w
wykonaniu Izabelli Kobuz (mezzosopran). W niedzielę o godz. 16
otwarcie wystawy malarstwa Nicola·
sa Glessa .,,Neonowe pejzaże", a tuż
po nim recital Maryli Ochlmowskiej.
1 kwietnia będzie
możua zobaczyć
filmy „carmen" (ret. c. Saura)
godz. 17 I „Krówka" (L. G. Berlanga) - godz. 19. A w kolejne dni:
„Krach" (ret. J. L. Garcia), „Ul"
(reż. M. Camus) i „Południe" (ret.
w. Erice). Szcze1?ółowe tnformacje
motna. uzyskać pod nr tel, 33·70-96.
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Pogotowie .Uwl.owe

1ł·81·6ł,
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M·łO·H

TELEFON
ZAUFANIA
33-37-37
MLODZIEZOWY TELEFON
ZAUFANIA - 33·50·66 czynny od
poniedziałku do plĄtku w godz,

:
:

12-18,

TELEFON ZAUFANIA dla kobiet
z - ci11tl\ problemow" - 57-40·3'
w godz. 12-2z.

:

:

~

T~;.~::.~~ ~L:or:d~D~~'!waw·

cze, czynny od poniedziałku do
pl"tku W godz. 13-18.
A.."JONIMOWI ALKOHOLICY
tel. dla ludzt 11 problemem alkoholowym - 51-31-42 (penie·
dziatek - pi14tek 11-18).
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TEATRY

WA2NE TELEFONY
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Pogotowie MO

:
:

Informacja telefoniczna
Informacja kolejowa
Informacja PK!!I
ow. Centralny
Informacja kulturalna
Pogotowie ciepłownicze
Pogotowie energetyczne
l..ódf Północ
l..ódt Południe
Pogotowie gazowe

:
-
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:

:
:
:
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S

straż

Pożarna

Pogotowte Ratunkowe
Informaeja slutby zdrowia

991
998
999

36-15·19
tl3

36·55·55
31-97-06
32·8ł·03
3Z•53·12
M-3ł-35

'4-ZB-19

14·55-Z3; 7ł-66·95, 992

WIELKI - g.odz.
19
„Próba"
(rock balet)
MAŁA !!!ALA - ~. 1'1 „Szkłana mernateria"
JARACZA - godz. 10 „Moralnołć
pani Duds'ltiel"
TEATR '7.15 · - godz. •'ł.lł „Ksi!\tątko"

POWSZECHNY - go&!. 10 „Niedtwledt króla GnJ.ewobora"
MUZYCZNY - godz. 11 „Królowa Snie'gu"
ARLEKIN - godz. 111.30 „PUlapk.a"

MUZEA
HISTORII . RUCHU REWOLUCYJNEGO (ul. Gdańska 13) ·godz.
11-17

ODDZIAŁ

RADOGO!!IZCZ
(111.
Zgter&ka 1'?) godz. &-16
ARCHEOLOGICZNE
I
ETNOGRAFICZNE . (pl. Wolności 14)
godz. 11-18
HISTORU MIASTA LODZI
(Ul.
ogrodowa 15) godz. 11~15
SPORTU I TURYSTYKI (Woreella 21) godz. 11-<l.5
WLOKIE..'lNICTWA (Piotrkowska

si~fo~l~.!:slrleao

ff)

godz. 11~11
POLSKIEJ WOJSKOWE.J !!ll..UZBY
ZDROWIA (ŻellgoWl!lkiego 7) god:z. 15-.18

MIASTA ZGIERZA (Dąbrowakiego M) godz. 10-15
MIASTA PABIANIC (pl. Obro!\ców Stalingradu 1) god2. 10-13
ZOO - czynne w go<a. &-15.30,
(kasa do godz. 14.30}.
PALMIARNIA czynna w
godz.
10-16 (prócz poniedziałków).
KINA
BAI.TYK - „Mistrzyni Wu Dang"
chiński od lat 15 godz. IO,
12.15. 14.30, 16.45, 19; Seans nocny „Elektroniczny morderca - The Terminator" - USA
od lat 15 godz. 21.15
lWANOWO
„Mistn:ynt wu
Dang" - chiński od lat 15 godz. 15, 17.15, 19.30
PRZEDWIOSNIE - U.rOCZY'Sta prem!era ttlmu po!Slklego „ESD" z ud.ziałem realizatorów - god11:.

„Nies.amowJ.ty
jetdziec"
USA od I.at 15 godz. 14.30
POLESIE „Złoty pocl11g" pol.-rum. od lat lf 'godz.
18,
!7.30,

19

WLOKNIARZ - „Nad Niemnem"
c-.i:. I i n - poi. od lat li
godz. 9, 12.15, 15.SO, 18.łS
WOLNOSC - „żyć I umrzeć w
Los Angeles" - USA od lat 18
9 3

W~~~~ !~ ~~i.i~tk~.!~ró~~w~• ' 0.

pol. od lat 1~ go<U. !O, 12.30,

15, IT.30, 20

.

ZACHĘTA ooowieść"

„Nie kończ11oa si;:
RFN b,o. godz.
10, 12, 14, 18; „Dawno temu w
Am~"

go~.

-

USA

od

l.M

18,

18

STUDIO - „Duch" - USA od
lat lft godz. 117, 19.30.
STYLOWY - „C.K. Dezerterzy" p.ol. od lat 18 godz. 16, U
TATRY - MALE-STUDYJNE
„Lnna wyspa" pol. od lat 18
godz. 16, 18
od
DKM - „Na calość" - pol.
lat 18 godz. 16, Hl, !O
OKA - „Ga-ga ohwala bohaterom" pol. goctz. 8.30, 11, 13.30,
18,

18.30

GDYNIA - Krt.no no:n etop
od
godz. 9 do 22 „Pasater w kajdankach" - chiński od lat 15
HALKA - „w średnim wieku"
chiński od lat 15 godz. 16
Ml.ODA GWARDIA - „Sygnał o-

.

11tn:egawczy" - USA od lat 15
godz. 10, 19.SO, „Przyjaciel wesolego diabla" pol. b.o.
god%. "
12.15, 14.30, 11

MUZA -

.

„Suparman

ffi"

USA od lat 12 i;odz. 16, 18.30
1 MAJA - „Tropiciel" NRD b.o.
godz. 16, „Boskie
ciała" USA od la.t 1~ godz. 18
POKOJ - „Głupcy z kosmo.su"
1

1

~~~~wf:dt ':izte ~ę~d~e~~„ l~

po!. od lat 18 godz. 19
ROMA - „Skorumpowani"
fr.
od lat 1S godz. 10, 17,
19.30;
„Szaleństwa panny Ewy"
pol.. b.o. go~. 1~. Seans zamknlety - godz. !UO
STOKI - Klub ftlmów ddec.1~cycn
„Relax" „Tajemn~ca
szyfru MaTabuta" tx>l. b.o. godz.
16. Xlub
Fllmowy
„Oscar"
„Wetherby" - ang. od lat l8
~odz. 18
SWIT - „F /X" USA od lat 18
god'Z. 16, 18.15
TATRY - .. Karatecy z kanionu
Żółte! Rz~i" chiński
od
lat 1ó godz. ts.30, 17.30. 19.30
SOJUSZ - „Bolek I Lolek
na
Dzikim Zacnodzle" po!, b.o. _
16, 17.30.

APTEKI
Mloklewtcui 20. N1clarnlana IS,
Dąbrowskiego 89. . Lutomierska
146 Olimnliska 7a
Pll"tr1<t'>W<k11
57, Pabl<anjoe - Armil Czerwonej 7.

Konstantynów - Sadowa to.
Gtowno _ t.owlcka 13. ·
Aleksandrów - KOśc:IUBZk! ł.
Zgierz - Sikorskiego te, 011browsklego 10.
Ozorków
- Armil czerwonej
67.

DYŻURY !!IZPITALI
Chirurgia urazowa _ szpiltal im.
sonenberga (P1enlny SO)

Neurochirurgia Szpital !1'11.
Kopernika (Pabianlok.a 82)
Okulistyka - Szpital im. J'~nse.nera (M111onowa tł)
Chirurgia dr.le<..1 ęca _
!!zpftal
im,
Biernackiego
(Pabianice,
Karolewska 68)
Laryngologia dz.iecięca - Szp\tal im. Korczaka
(Armil Czerwonej 15)
Chirurgia
szczękowo-twarzowa
Szpital Im. Barlickiego (Kopcl.ńsl<iego 221
Laryngologia S:r.pitał
tm.
Pirogowa (Wólczańska 195)
Toks k 10 gl
rn t t t M
d
Y ~
a (T s u
eycyny
racy
eresy >
Wenerologia
Przychodnia
Dermatologiczna (Zakątna U)
Dorażna pomoc okuUstyczna ul.
ZapolskieJ 1
Gabinet czynny
od 17-7 rano w dni powszednie,
w d,-,1 wolne od pracy całą dobt:. Tel 43-39-72 wew 68.
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ŁODZKI"

Spółdzielni

„Prasa-Książka-Ruch".

Łódź.
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