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·Jak

Dorabiani• 4o pemjt, emeryłW')', renłr, 1łałe el• 41a Wlela ~
dzln :lyciow" i ekonomlc:i:n" konieczności". .Jak duły Je1ł 1&111lęr ł•·
ro zjawiska - trudno powiedzieć, bo formy dodatkowego zsrobkwania •Il r6łne I często nirdzle nie rejestrowane, Pośrednio moł
na tylko wnioskować o rozmiarach „latania" domowego budżetu 1
materiałów przygotowa.nych na wtorkOWll konferencję pra.sowlł w
Biurze Prasowym Rz!ldu - 1 wleemlnlśtrem pracy, płac I spraw
aocJalnycb - ZBIGNIEWEM JANUSZKIEM, o zatrudnieniu w nie·
pełnym wymiarze czasu pracy.

lladu Warszawskiego

Sopoeł

sflwal

Są
BPA

W pon!edz!a?ek o godzinie 21.30
przed budynkiem kasyna oticergkiego przy &zlabie Brytyjskiej
Armii Renu w Rhelndahlen wybuchła bomba raniąc 31 osób I powodując powatme ltra>ty material-

n„

100-q iadunek wybuchowy, podłot.ony został w samochodzie o,obowym,
zaparkowanym
przed
, asynem. Dostęp do kasyna byl

dolary na nagrody

.Jak lnformowa.llśmy (Ili bm.) po doweio !'eatiwalu P!Ollenltl w Bokonferencji Pl'Mowej komitetu or- pocie, wobec - Jak li• ok.Huj•:
gan fzacylnei;;o XX!V Mlędzynaro- rud!:ome10
mku 17W'&ranej1
bankowej nwed%klej firmy STM
P.e:-awan, ni• ~· 'W'bri}w wcvi~nlej!rym zapowiedziom, nagr6d dewlU>WYch ufundowanych pnes t•
firm• .
w rzeczywlftollct dolaf'1 ••· Od
29 styai:nla br. ZPR •Il w posładanlu dokumentu gwarancyjnego
Gotebanken w Sztokholmie.
z
dokumentu jednoznacznie wynika.
t.
e pieniądze W wysokości 31 tys.
dol. USA :rostan11 pr7.ekazane Bankowl Handlowemu w Warszawie,
przeznaczeniem na nagrody fewolny dla m!e!'2:kańeów tego mia- zstiwalowe,
zgodnie z wstępną usta, położonego pr:zy granicy ho- mowi\, „z zaitrzeżenlem,
t.• urno-lenderskiej, 10 km na sachód od wa taka zostanie zawarta".
Moenchengladbach.
Przewiduje ona um!e.ZCT.ellie w
W wyniku wybuchu ICl1incz0na
została 1tolówka oflcenkA oru 20
zamian
u. ufundowanie na.gród, !
samochodów upark<>wan::rch przed
1
budvnklem.
Jak dote,d. t.adna s orpnlzacJi
terrorysty!!U1ych n!• przy'lmala ile
Ostateozna d~a ,..._ nie
do zamachu.
zapadła. Warto Jednak u.uw•tyć,
te uwarcle umowy uczyni aopockl
fel!tlwal jednll s naJatirakcyjnlelazych finansowo tero typu Imprez
n.a •wiecie. oo mun 'lll"?lynĄć na
jej poziom artystyczny.
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od ha.al- ..Porozumienie Odrodzenie Pokój" obradował wczoraj w Sieradzu II Wojewódzki Zjazd
PRON. N:t sal! znalado ai~ 247 delegatów reprezentujących 22 tysią
ce uczestników ruchu działających
w Sieradzkiem. W okresie minionych czterech lat nastąpił w województwie wyraźny Jakościowy i
ilościowy rozw6.1 PRON. Tylko w
czasie.
kampanii sprawozdawczowyborczej powstały 73 ogniwa sku-

o!u n.a str. 3)

Delegacja francuskich
parlamentarzystów
zakończyła wizytę
24 bm, dobiegła kolka oficjalna
wh:yta w naszym kraju delegacji
!r1U1cusko""J)Olsltiej grupy przyjaźni
w ittromadzeniu Nairodowym Francji.
We włorn 1utępea pn;ewodln.iC%~ego Ra.dy Państwa Kaslmlerz
&r !bwaltl przyjął w Belwederze
i:elf!'flll!J
t ~1.1'1ki('h pa... Jamf!'tl~s.
nystów • deputowanym FranCOl.I
Gengem.

l>l•llłCe

ponad tysiąc obywateli, a
w czasie minionej
kadencji do
ruchu przystąpiła H-tys.ięczna rzesza uczestników.
W referacie sprawozdawczo-programowym
Rady
Wojewódzkiej
wygłoszonym przez przewod.niczą
cą Danutę Florcza.k, stwierdzono,
ii: PRON w województwie aktywnie uczestniczył
we wszystkich
przedsięwzięciach ruchu, m.in. w
sprawie
U5tawy o systemie rad
narodowych I samorządu tervtorialnego, powołania Trybunału Stanu I Trybunału KonstytucyjnPgo
Wiele inicjatyw zrodzonych w Sieradzkiem nabrało z czasem znaczenia ogólnokrajowego.
Na cmentarzu w Arllngton
odsło
W bogatej
zjazdowej dyskusji nJi:to
pomnik ku czet ofiar katastrofy promu kosmicznego Challenger.
(Dalszy c1u n.a etir. S)
CAF - AP

Odwołanie

pogotowia strajkowego górników
skalnych Czy w Polsce jest ukryte bezrobocie1
• Kto podrzucił bombę w Gdyni?

en a ra owa
J
a

Podcua
spotllcmla
ltulmlwz
BarclkO'Wń! porllftył wl&l.e za1adtorkowa konfettncja ..,r.nleń 1wląz111I1ych 1 polityką wl'Wwa .r zecznika rządu rozponętrmll P<>lsld oraz rozwiązywa
częła aię od polemiki mini.sniem kryzysu politycznego i go.spodarczego, a na tym tle problemy
Łra J. Urbana ze stwierdzewynikające ze stosunku Francj i do niem sze!a międzynarodowej radioPol$ki wostatnich latach. Przezwy- fonii USA, który powiedział, że Racięża.nie negatywnych 1kutków te- dio „Wolna Europa" I Radio „Swogo okr"8u posłuży odbudowie tra- boda" &I\ najskuteczniejszymi środ
propagandowymi
Stanów
dycyjnych więzi. Polska Jest goto- kami
Zjed>nocz0>nych n sranicll. Na podwa do Ich lntł!'llsy!ilcacjl.
-----------------------------
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Dania. Jndpa ......

wonurków dw\1ktch
wydobyła
z wraku
brytyjskiego 11tatku
Medina klejnoty t
figurki ze złota 11t11dące darem dla dworu angielskiego. Statek został utopiony
.Jaipo6.ec1 11Pffja1Yel 'budowy statw 1917
roku pnez ków
roipoczęli badania :11.ad konnlem!ecklł łódt pod·
1trukcjll tankowca 1 napędem tawodni\.
llowym.
Statek o w,.po~ojcl ~
CAl" - •euter ty1l~y ton mleć b.iale nlewlelkł• 1anursen!le, eo J>O%W011 mu pły
-wa~ aarówno po menu, jak l po
wodach łrMlądowych.
W celu operowania ...lunł "WJ•
konY1ta al• kom:putery, kt6re b'ł
dą przeliczać •ił• l !de-runek wiatru I wybierać odpowiedni kun.
WedłUf l>W16w, -plerWS'IY ta1lowy
rahla na łyełe, aprse4aJ"9
tankowiec ma apłyn11~ na wodę jut
glnalue
pomysły.
Najnowu,
w roku l)t"l!yazłym. Uwata llę, te
ekstrawagancką !de'
Rovella
lero kont będzie 11lt.szy anJtel!
jest ferma
karakon6w (karakont tradycyjnych tankowców wylnch6w). Jakłł jest jednak popontonych jedynie w allndkl.
łytek 1: karakon6wT
Okazuje
się, te zawler&Jlł one łuto proteiny, które &Ił ulubionym -przysmakiem kurezllł. Ponadto karokony nyhko rozmnałaJą 1!41
I do karmienia !eh potrzebna
Jeat tylko niewielka 110§6 nawozu. Rovell opatentował 1w6J
niezwykły pomysł
! zamierza
zarobl6 na nim łnło pienię
dzy.
KLASYKA llOWNIEZT
Lekarz ire 11wedzklego mlaata Goetebors Alf
Akselson,
wspólnle z lnłynlecem Frederikiem Llndgrenem, badał oddziaływanie muzyki
na 1łuch
cdowlPka I don;edł
do nleoczekiwanycl1 wniosków. Okazuje się, t.e szkodliwa dla słuehu
jest nie tylkn gło§na
muzyka

•l'J'-

G()RA LODOWA
W ltOKTAJLU
.Jedno z japońskich przelhlę
blorstw rybackich, nie zadowalając 1lę dochodami z połowów
ryb, postanowił!> dorobl6
w
dośó niezwykły aposób - aprzedająo oz~ó góry lodowej, która „dotychczas bez bdnego potytku przemierzała przestrzenie
morskie w pobliżu Antarktydy".
Po podz!elt>nfu 711 ton lodu na
małe bt>lkl z napisem
„Lód z
bieguna południowego" sprzedali wszv~tko bez najmniejszego
trudu właścicielom kawial'ni I
restauracji. którzy zapłacili za
prehistoryczny towar pięć razy
więcej ni:!: za zwykły spożyw
czy lód.
NIEZWYKŁA FERMA
Amerykanin Chase Rovell za-

(Daa~xy

DZIAŁANIE

w Polsce

31 osób rallllyc 1

Wybuch
Bryty· k. ej

Rada Ministrów w marcu ll>ml r.

I RACJONALNE
Wanizaw.sklego o PNYJ&:t.n1, współpracy I pomocy 1911aJemnej.
.
W pracach lrom!łetu uaestnl~: minister spraw zagranicznych I.udowej Republiki Bulg·arii Petyr Mladenow, minister spraw zagranicznych Czechosłowackiej Republiki Socjal!styC'Zllej Bohuslav Chnloupek, minister spraw zagrMlicznych
Niemieckiej Republiki DemokratyC'Ulej Oskar FI.scher, minl!ter spraw zagranicznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
~farłan Orzechowski, minister spraw ~granicznych Socjali>tycznej Repub!iki Rumun!! toan Totu, minister spraw uzranlcznvch Węgierskiej Republiki Ludow!C'j Peter Varkonyl,
minister spraw zagrani=ych Związku Socjalistycznych Re011b1ik Radzieckich Eduard Suwardnadze.
Na JX)Siedzenlu omawia sill problemy związane s aytuAcją
r.v Europie ! na ~wiecie. Szczególną uwagę poświęca a!ę za?adnienlom dotyczącym powstrzymania wyścigu zbrojeń, w
oleI"WszeJ kolejności ją<lrowYch. redukc1! sil zbrojnych I zbroi-eń lronwencjonalnych \V Europie, umocnieniu europejskiego
ri<>wszechneg<> bezpieczeństwa.

CAi' -

Wojewódzki Ziazd PRON w Sieradzu

Ministrów Spraw zauranicznvch O SKUTECZNE

kładu

ł HOby odnłosly obrałmła podCRll
ekaplnjt w opal_anet wulem elekw Zontng (RFN).

Na nlepelnych etatach w gospo- więcej w przem::rfl• (111 tyw, odarce uspołecznionej pracuje ok. sób) oraz oświacie I wychowaniu
440 tys. emerytów I rencistów (7 (po~d 68 tys.), a wtęc w dziaproc. ogółu teg<> środowiska). Naj- łach gospodarki narodowej, od•
czuwających szczególny deficyt ka..
dry. Nastąpił wydatny wzrost liczby za.trudnionych
inwalidów:
ponad 800 tys. 01ób
(<> ok. !IO
proc.), w tym ponad 400 tn. to inwalidzi III grupy.

Ił

tł marca w Moelcwle f'OllJPOCSęło si• kolejne pol'ied%enl•
K<>m~etiu M!nistir6w Spraw ~anlcznych paflriw - ltron U-

trowni

do emerytury?

ZŁ

KC PZPR
24 bm. Biuro Pol!ityczne KC
PZPR, zapoz,nając się 1 założe
n iami II etapu reformy, oceniło stan prac zmienających do
przeprowadzenia
glębOlkich
zmian w gospodarce kraju oraz '
wzmocnienia równowagi pienięż
no-rynltowej.
Omawia.ny był tryb i zaawansowanie przeglądu itruktur organb:acyjnych w gospodarce i
państwie. Biuro Polityczne przyjęło wnioski I zaleciło komisji
partyjno-rządowej przyspieszenie
l zradykalizowanie jej pracy.
Wskazano
na
koniecznoś~
zmniejszenia wydatków zwiip;anych z utrzymaniem I funkcjonowanlean resortów, Instytucji I
=~ów.
Rozyatrzono również
kierunki usprawnień I oszczęd
ności w 1trukturach partH.
Były talde rozpatrywane zafadnienla polityk!
kadrowej.
Wskazano na jej słabości, a
rwłaszcza nled<>stateczn11 dynamikę w promowaniu młodych,
uzdolnionych, nowatorsko myśl11cych kadr.
Zalecono zaostnenl• walki 1
patologiami społeC2:nyml, .szczególnie s alkohollzmem.

dorobić

współczP.sna.

Głośne

w

Tatra.dl

udał

pmla

mmr. m aly

llemnrch obrłl!el\.
11Wałach
mlegu _pozostał Jeden I uczeatn\•
ków rajdu. JfłfO zwłoki po wieWras se lwieżyml opadami •ni._ log.odzlnnym tondowaniu law.!nlafU oru
macm)'ml wahaniami ka wydobyto ok. godz. 21.
temperatury - nocne mrozy, clepla wloeetma pogoda " ci11gu dnia
Był \o plerw11:Y w br. nierWZI"Ollło n!t-bezpieczeflstwo la- telny wypadek w tatrzańskiej la- otrzymał pełną dokllD1ftl.łacj• wy1V1n. Szczerólnl• za$r0thn• •• ta- winie. GOPR przestrzega prud po- n!ik6w dochodzenia.
trla&kle tlebr.
dejmowaniem pieszych l na.rc!ar11kich wycieczek w wył.szych parNutwnl• zadawano pyitanla.1
W poniedi.sialek IS bm. w Ta- tiach Tatr. W Tatrach Wysokich
trach Zachodnich prr.ebywali u- występuje tnecl stopień zagro:!e- .Jakł Jest prawclslwy program
ereetnicy dorocznego wysokogór- nla lawinowego, w Tatra.eh Zapo4w)'łek eenT
We4łur łr64el
1klego rajdu narciarskiego P'l'TK. chodnich - drug'!..
Jedna s grup w~rowała z Hall
Kondratowej przez Cz.erwone Wierchy na Hale Ornak.
W czasie
P,rzeltnezanla
Cr.erwone10 Zlebu
nad Dolin• Tomanow, tury6cl-narclarr.e apowodowal! powstanie l•wtny łnletnej o dłu~ ok. ll00700 m. W.wina porwała 1!edem o1ób.
Od wielu dni w tór•ch ut~u
je 11• mrotna I mleżna pogoda.

Pod3.ia aałycbmlut Deja ratownicu. prze.i; Grup• Tatramką
GOPR - ldlkudziesilłC!U f9townlków, Pl1 lawinowe współdslałaje,
ce s fOPl"Owoaml, 6mlgłow!eo aani1arnr - trwa1a od gOOz!n po..
południowych do pótnej n<>cy. Do
np!t&la w Zakopanem pru.train1portowano mtery osoby, lctóre do--

słuchanie

klasyków również oddziaływuje
na nasze uszy. U wielkiej grupy zbadanych muzyków Akselson stwierdził osłabienie słu
chu.
Opr. M. C.

w

atawlo wielu przykła.dó-W pr:zekła
mań,
niedomówień
czy wręcz
kłamstw, rzecznik prasowy rządu
zilll5trowal metody <b:iałania tych
„wiarygodnych" radiostacji. Między
innymi omówił sprawę anonimowego listu podpisanego „górnicy·• 1
kopalni Mysłowice", który za pośrednlctw~m
„Frankfurter All1em•lno Zeiłunc" trafił do "Woln~
Europy" •. Ullt uwiera neTes sarzut6w dotyczących rzekomych u.n!edbd t.j kopalni. Spoh6d zawartych tam 1ledmlu powatnycll.
oelrarłd, po Wlft!lk:Uwym dochodzo..
lllv. pothricd111ło al• jectn., a l te
- Jak llhrlordzlł rzoealk - nlow:pełnłe tak Jak l'Cllli&ło pn:edsia•
W'ione w
llkle.
ltorespondm
„!'rekfurier Allgt11Detne Zeitunl"

Fragment 11t1tatnlero meczu apar rlnrowego polskich piłkarzy z Norwegi", wygrane ro przez blało-aer wonych 4 :1. Szczeróły oraa po,:i:ortałe wiadomo§cl sportowe na atr. I.

MSZ
pomyślny

Ostatni sprawdzian

Rywal

był jednak słaby

T<rener Wojoleeh La.za.rek z:nalatl
przed meczem z Norwegią w
trudnej aytuacj!. Nie przyjechali
do Wrocl.siw!a. Zbigniew Boniek 1
Wtodzlmlen Sntolank.
Odesłano
do domu z przyczyn dyscypllnar11ych Ma.rka Konla.rka. Opuścil te±
EgrUp<>wanie kontuzjowany
Ja.n
ltarait z Legli.. a. jego kolega ldubowy Dariusz Dzieka.nowskl takte
nle byl w petn! s!ł l trener LaZM't'lk nie wstawił go do skla.du.
Nan MlekcJoner mlal wi~ do
d3'\!P<>ZYCH je<lyn!e 14 pilka.ny.
Gokle 1 Norwegii grają nll eo
dzień w Innych kraj.ach. Z jede~ która ro7JP0CZęla mec&, tylko dwóch pt?karzy występuje w
łl«'Weekich klubach, po2J0Sta1! re1treZentu1ą barwy sagi-a.niemych zetlę

POL8KA -

NORWEGIA
(3:1)
l:ł hrtok (6 mln.), Z:ł
Król (t mln.), :2 :1 - Sundby
ł:l

(lll mln.), 3:1 tJrban (26
mln.), 4:1 - Prusik (53 mln.).
POL8KA i Kazimierski (od 46
młL Wan.dzik) Wljaa, Król,
WóJefok:I, Wdo'll'FCZyk - Matysik (od T2 mln. Pawlak), Tarut~:i, tJrban
(od ł6 mln.
La
, Prairtlr Bann.

l'llrłolt.

Porażka
młodych
piłkarzy
Chodanowte, w młędZ1'P'&ń
stwow y m towvzT•kilm meczu p!lkar1klm 1"9Pre«ent..cj1 młodzleto
wych (do :1 lat), Polska pr-zegirala I Norwegii!\: 1 :3 (1 :O). Bramk:I
dla Polski: Koseck:I (31 mln.), •
dla Norwegi~ 1 Sofnes ~9) . Kru.nankin (samobójcza - Tl) l Salte (86
W

mln.).
POLSKAt Drene-r -

nllł,

a jut na

vedta

suną?

bramkę

atak

u

E. Thorst-

atakiem.

Jut w 6 ml.n. prowadziillśmy 1 :O.
K. Ba.ran po .tprytnym zwC>d7.ie
strzelił w ałupek. odbitą p!lkc: dopa.dl Furtok 1 rbym uderzeniem
pod poprzeczkę nie dał nalfla bramka!'7.0w!. Jeszcze nie umilkły oklaski po ~ekrownel a:kc1i. a już bylo 2 :O. Na li.st• 1tr:te!.ców wPts.al
irię tym razem obrońca Król. któpięknym rlrzałem rtową
(PO
dośrod'kmvanl'll
z r%Utu r<ld:nego
Ta.rui~) · poełal pilk• do 1iat-

ry

lc1.
Podn!eceri1 prowaóHnlem nul
p!lkane zapom!\lell chyba, te NO!"we-gowle W um!eja 1tr.r.la~ bramki I w 1!1 min. poipelnd:li bWi. Uw~a ta dotyezy nanych obr'Oń
eów, któn;y zagalopowali 114 do
pniodu 1 nie l'Jdątyll na er.at wróci<!. Po "1bklm kontn.talru, na
naneJ połowie ptęciu N()l"Wegów
mlalo pned ~ tylko ówóch Polaków. Wykor.zyatali szansę I 8undby, który n.a oo dzień iora w Irak:lqle Salon!llrl, ?'1'%Ylrownym .trza.tern gtową r.ukoezył Ka'Zim!erslde~o. Przez k:Uka minut Pol•ey Jakby nieco
uskocze.ni i. kontrą,
zmn1ejuyU !mp!'t ewych ataków.
Trwało to krótko I w 2e min. Urban podwytnyl wynik na 3:1, po
ładnej }ndyw!dualnej akcf!, po jego plqowanym ttn:ale. Thontvedt
&'ka'!)ltul&Wal po raz h'zecl.
W drugiej połowie wenw Woje1ech Laza.rek dokonał trzech planowanych zmian. Kazimierskiego
ru~pll w bramee Wand'!lik, Urbme. - debiutujący w reprezentacji młody plłkan td•ńekie1 Lechlt Łaiowsll:I,
a Jlleoo pótnlel
Matysika - PawlU. Nle tie ~ia
ny jednak ~- te 4rup połowa w wy~anlu polskiej c!'rutyrry była mnle1 efektowna. Po pt'Ortu. wy1o1ti. prowad>zenle l pewne
:r;wyclęstwo,
które toStalo -pnesą
d21on• już po l!3 minutach gry sprawllo, te Polacy zmnleJftyll tempo I nie<!O spaeowall. Zanim Jednak dali „pograć" rywalom. na
lłlię strzelców wpleal 1lę Prusik:.
S~J!\ bard'ZO dobr!\ !fl'll w tym
spotkantu ukoronował pięknym, izask:akującym
strzałem
a dyst.ansu.
P!tk41 1k:ler-owal w „lcrótlrl róg",
mY'l11c zupełnie nonvesklero brembl.rza.
Ostatni sprawothlan ln'Zed eHmł
nacyJnym mecum mls~tw Europy i Cyprem w Gdafu1ku (12
kwietnia) wypadł obiecująco. Nasi
N"Prezentancl. którzy gra.li we Wrocławiu, dow!ed'll t!obrego P'r.t"Y~
towanla.
Ze9J)6! jest eoras b&rdz!<>l zgrllly, ehoel:d lill'Pewne na
stadloo!e l'..ech!l P!'7eclwko CY'Pt'Ylr-zvkom 'WY'Sill:PI w nieco ITl!!l"1'".

Kura~. ltniszankLn, Duchowski (od ~6 mtn.
!'ornalak:), Jaworski. ~zyń.sk! (od
fl2 m!lft. O<>leckl). Ambrotej, SUwowsk:I {od 46 mln Cebula), Ko- 1~•
11eeld, Mairclnlak (od 'l'3 mln. MOil- Obyl
kal). Zlobtt.

lllOC'n~tszym

llMtaiwłenlu.

fft7m.)

Medalowe żniwo łódzkich phJwaków
Na pływalniach w
Puławach
(startowali tam juniorzy) oru w
Gonowi• ł Bia.fymstoku (Juniorzy
młodsi) roze«ra.no tegorocme, tzw .
simowe miatnostwa Polski w plywanłu. Reprezentanci łódzkich klub6w J>ływaeklch wywalczyli U med.all.
Z Puła-w a tyiułem mimu ~1• i juniorów wrócił reprezentant
ł6dZ!klego Startu I1or Łmnak,
t.rlumfatOT'
na dystansie 200 m
mi.len. Jacek
Izydorczyk (MKS
„Trójka") „wn>ływał"
w
Puła
wach srebrny I brazowy medal na
400 m zm l!m. I 200 m root. Ponadto drugie miejsce zdobyła Darła Sa.blnlak
(Stań)
na 100
m
grzb„ a jej kolełanka klubowa Ma~dalena Bu6ko była tnecla w
wyścigu na 100 m klas.
W G<ll!'rowle 4 srebrne medal•
adobyła r~ezenta.ntka „Tró,kf" Katanyna Boruch na !!IO ! 200 m
mol oru w ntafetach,
płyniic
in. 111. :r Agnlenk11
Wllczyń.,k11,
.Yoa11n11 Łuozy6.sk11 I Joann11 PltehDwa ąrebrne medale wywalczyl
Marek ZiJae (Delfin) na 50 I 100
m dow., a brązowe - je,:o koletank! klubowe - Monika tcbrow1ka (200 m zmlen.). sztafeta dzlewezat 4x100 m :rmie-n. {obok Żebro
wskiej płynęły Szatan, Miksa
I
Balcerek). Takf:e tnecie mle1sce
w"w~kzyl młC>dv p!vwak Delfl'lla

t,.

- Grsel'on aorall1r.l
dow.
Niemało

na SOO m

ntylfakc1ł

dostarczyli
swoim trenerom
i 11auozycieloan
na pływalni w :&!alymstoku mło
dzi repre-zeintancl
łód:zik.\ch
klubów .tutujący w MP !!-latków.
Łukaaa Drynkowakł (MKS
„Trójka") zdobył
4. złot. medalo n.a:
100 m rn;b., 100 m llDlion. oraz w
sztafetach
I arobnl.y u
200 m
g.n:b. Nie uwiedli takie jeco klubow:I koled~. Ba.rtłomlej Wolski
zwyciężył na 100
m m-ot. ! wraz
ze swoim! koleta.mi w sztafetach.
Drugie miejsca zajęli
8ebastla.n
Kowa.ls1r.I na 100 m klu. l
Michał Wllasek, kt6rzy 'l>Onad.ite wywalczyli złote medale w wyścigu
sztafetowym. TnlH!le m.iej1te uję
ła 1ztafeta dzi"1ff11t MKS „Trójka" na 4xl00 :rmlen. w lkb.drle:
Justyil.1ka, Kaezmarek,
Plntara,
Ml1r.ołaje11ylr. M. Gębahl1r.ł 1 De<lflna był drufł na 200 m lrl&1„
a
tn:ecie mlelse1. zdobyli:
M. Puchalaka n.a 100 m mot., I A. Jlrodowlos na 100 m :Idu. (vble Deł
tin).
Występ

łód%kłcrh

pływdr6-w

Koszykarki ekstraklasy walczą omedale
;i

W

I

DZlENNIK LODZKI nr '71 (12281)

za.decydowała, te l!otklanki
przegrały aza!llH
ubiegania się o
finał w wójmee:ru
• wrocławską

formy
Śl~ą

Sądząc

• W ub. roku u.wi~ Ilię I no•vych klubów wtpólpraey 1011podarczej . n zwt-.llle~ Ba.dztecldm.

Obecnie ddala utem U ta.ldch klu•
akuptAj11cych ok. 890 przedst41blorstw przemy11lowyell. Ich aprzedst na rynek r11dzteckl 1tanowt pon ad 70 ptOC. całości polaldeso ek„
portu cło ZSRR.
!4 Inn. 1 pn:ł!"lll'odnle11acymt kłubów wat>ółpracy
11;01poda~eJ
•
ZSB.R, które dzłała.111 pod patronatem PIHZ I TPPR •potkał łlłę włee·
premier Wła.c!ysław Gwiazda, Tematem rozm.o....,. była Ich
d:dałalno~d
w propagow~nłu wiedzy e wa.runkaeh WYmłany llandlowe_I H ZWl.IP,sktem Ra.c!zteeldm I hrcm!enla no•
wycb, ba.rdzłel e-tell:t:vwn:reh meehanlzmów współpracy.

bów

-oo ostatnich .-potkaniach.

w leps:i:ej dyspozycji jest gospodarz dzlslejsze11:0 meczu w Pabianicach. Podopieczne
treera H.
Lan11:lerowlcza na deeydując11, fazę
rozl(rywek zachowały nieco w!~ej
sił (kwlad~y o
tym chol?by nieznacznie prze11:rany nt8el: r-anżowy w Krakowie).
Atutem ..,ablan!czanek (pou cor11:cym dopingiem kJb!c6w) jHt nieco dłut.su
ławka rezerwowych.
Wyda1• sie
tet, ł.e Gllszczy!\ska, UrbankO'Wllka,
Błoch f Ser~ka demonstrowały w
poprzednich meczach więcej ener·
R'fi . aniżeli zawodnierk! p!erwnel
oiatk; l',KS.
Pamletajmy Jednak, te derbowe
mecze rzad7a sle swoimi prawam;
Koszvkarkl ŁKS bedli
zapewnP
chrfałv dowieść że to właśnie ilT'
nalei.v sie miano trzeciel(o zespo·
lu
ekstraklasy w
tegoror7.nvrh
roz.!(rywk ach.
{wr6b.)

palących cz11sto problemów
In. "1ntegrowa.nlc działań wszystkich ogniw
ujmuj11,cych
się spra.wam1
mlod:z:te1
ty. Jest to jeden z wniosków z na1
\ rady wicewojewodów, przewodniczących wojewódzldch komitetów
d1.
młodzi.ty, która odbyła się U
bm.
w Wa.rszaw!e. NarMla, którą prowamili wicepremier Zbigniew Gertyeh
oras mJnhter d•. mJodzlety Alekaander Kwaśniewski wł1P,uła tlił 1 saznaJomlenlem wtcewojewndów • cadanlamJ, jaki• na administrację nakłada ustawa o •a~adach
udl!lału
I mlodzfe:ty w tydu państwowym, apole\"mym, l'Olpodarozym t kulturalnym
kr&Ju.

j młodych Polaków Jest m.

Na wtorkowym
spotkaniu z
dziennikarzami rzecznik radzieckiego MSZ Borys Pladyszew poinformował o przeb:egu pierwszego dn!a
obrad Komitetu Ministrów Spraw
Zagranicznych pańat-w-fl'tron Układu
\Varszawakiefo.
W J>'!'Ze:rrtówlenlu mi'lllstra 1praw
xagra111lcznych ZSRR I w wystąpie
nlach min!strów pań.sVw sojuszniczych - atwlf!I'dzl! - podk!l"eślono,
że
autoQrytet
ml~zynarodOIWY
państ-w
~pólnoty
.ocjallstycznej
umacmia s!ę. I to ])Necie Wl!'ty5tklm d~~I wewnętnnyrm procesom
zach0-d%ącym vr pań.rtwach sojuszniczych. D11;wno jut J)Olltyka wewnętnna nłe oddzlałyiwała tak silnie I bez,połrednlo na politykę za~anłczmłł jak obecnie.
Na p<>lłledzenlu
komitetu podkreślll.łlo również, Ił clH!h!\ ehara.kterystyc=11 o~nego mom~tu ject
nie tylko to, te pa!\stwa t<>Cjall.stn-mt- pnedłotyły
inicjatywy !

I
I

Były

1 •

w Moskwie

o

I zywanl&

propozy cje obejmuJl.\C• cały kompleks kluczowych problemów bezPodobnie czyniono l
wcześn iej. Najwatnlejine jest dzlił
to, :!e ws:i:ystkie te Inicjatywy traf!aj11 do świadomości ludzi, :r;ysku·
jąc coraz szersze poparcie. stwler•
dzono 'POZ& tym, lt rozmowy 1enewskle nabrały obecnie powatnego ehuakteru, choc!at st'C'ona amerykańllka w dalszym cil\gU podejmuje próby sztucznego rozciągania
obszaru dyskusji:
J'eśll chodzi o spotkanie wledefts-kle stwie-rdził rzecznik to
mlnist.rowie spraw
u.granicz.nych
podikreślall,
!t W'kroczyło ono w
nlezwy'kle watną fazę - wypracowyiwanla deeyizjl. Wyłączenie probl„
maty1tl rozbTojenlowej z procesu
hel.s!nsklego - mówiono na posledzenll\t - prowa.dziłoby do jego deformacji I 'J)()dwdałoby nasze d11:tenle d'() umocnieon!a fundamentu
TI&Szet(o oi?ólnoeuropeJsklego domu.
pieczeństwa.

etanu
U!IA
potwierdził w
po•Votkan!u •
crupnvych swolennlków,
lllOl'ganhowa.•
n:rm pr1es ,,Komitet n.a ltzecs Amery1ri", tł nmierza ublesat! 11f41 o
Inwestyturę
•
Partłł
lłepubll
kańsklej do wyborów presydencklcb.
IS-letni Hali ołwłademył, te poc!Jal
• Pneb:rwaJ11ea w mwhllllt'll 11111- Jut de-eyzJę
I oirloll! Jll tMmalnle
c!zleeldm na 11:apronenle Rady Jlt&S• na konferenejl pra-s.
w:rt•zej l!iSKJł c!elegaeJa !le.t mu _P1łL
1 marszandem Romanem
Mallnow• l!i na,Jn~ danym wynika
aktm go~el.ła we wtftre-k
w ltoltcy - podaje ageneja MTI - te w reAzerlleJdtaóS!dej !IJłJł - Baku. De- 1E11ltael.e konfl!'()JI medyesnej u.lawnlofepc.la zlotyła włz~41 w Jładzle NaJ-1 no na Wemech ttł oaób - n(tSfclell
wytszej tej ret>Ubllkl,
wirusa AID!!. Osworo lł110łród nich
jut ""'·chorowało, a Jedna
anarla.
•
W prsyntym rolni prseprowe• Przypu!!'llcr.a P'le. te l!ezba WftYl!tkłch
dzony ma byo! narodowy •Ph
w Centrum
po• zarałon:vch słęi:a 1 łytl.
Dla UC'Z>CSe<ni& 90 ~!cy U'I"O- „Waltel:'a", wczoraj
wn:echny. Do laakl marnahi:owsklej
dzln I w 40 rocznicę śmierci ge- Szkolenia Oficerów Polity~nych
wplyn1tł 11Wł11zany • łJl!I
projekt
O]tr. M. e.
nerała
Karola
Swlerczewskieg-o odbyła lię uroczysta ff!ja :r U<b:la·
kweetie
llWł11zane • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - łem kadry I ll'łuchaczy CSOP, ofl·
•uatawy
Jelfo reg'Uluj11cej
pny1otawanlem
l prseprowacerów rezerwy z Klubu Oficerów
dzenlem.
I
Rł!llerwy „Handlowiec" orai: klu·
Spisem maj11 byd ebJęte
bu dr!ałającego przy 'P'TiAT „El•
ni& I Inne samlenkane pemleneseta". Udliał wz:li:ł:Y ta'lde de-leganla I bttdynkł. Ma on 9&\'&Sem ob.h1t!
W1Zy1tkle osob• tttale umleszt<aJe I 1
cje młodzieży z XXIV LO, Zespoczuowo przebY,,,aj11ce na t!!rytorlum
I
l'u Szkół Samochodowych I Ze«J)()Polskl.
• li.OS. Pny ableru aJłc Pablanlo-1 •ttno ll:omanlkaeJ• ...tę~
DO łu Szkół Ekonomicznych nr 1. W
Narodolr)r epte J)OW11'18ebn:'I" ma by~ ' ll:leJ t .Jesiotrowej kierowca ,.atara" rana awaria llOSt&ła 1uttnięta.
reterac!t" l(łównym, wygł0$z<mym
przeprowadzony ee! , do 1ł frudnJa I
1988 r. ('Wedłu!J stana • półnoey • Paweł 8. nieprawidłowo 1t"YprzedzaJ110 I • lwt&dll:owte wypadku dr<>rowego pn:e:r: płk dr Jana Powałę, oraz w
1 n,a T rrudnla).
1powodowa1
llderzen.le • .,l!l:rrea11" • 1w dniu n bm. ok. sou. U na ul. Innych wyst11:plen!•ch przedstawioKleru.f11ca s:rreza11" Maryka w lał nemolr.ratyezneJ, rdzte „mały" „Jl'ia.t" no sylwetkę gein. Swle<rc:z:ew$kle• n- leele pruy twóreze:t o1>da«Hłd 11
•
„
wpadł ..,. tory lcoleJowe pronenJ 111 go jako robotnika, działacza t><>H·
liror Newerly - powł~cl0Pt1an., pu• dosnała nłegrotuyeb a.ral4w ,ro- I do WRD WUSW w Łodzi ul. Włady tycuiego I tołnlerz:a . Montat slow.
bllc:vsta t pectaror.
wy. !liną - - . . . . •• ok.
n Bytomakl.ej IO tel. n-11-n.
no-m~ycz:ny, przedstawiony PM:•
Lłtlł
• lf!'lltnlacjunl t ~łaml
111.
CSOP <>ru
f!lJTI
dalneJ owocnej pracy 'W}'9łAl1ował do
• lwtadłrowi• ll:olkJt «ro1owej, Jaka podchor•tych
I. Ne"łl'ft19'A'O mlnłner
lmlł11r7
l
• 11 lt. Na •I 9 --.0'lnllde• 19
miała mtejaee w dniu
H bm.
o przyblif:yły uc:zmnikom 1esl! aylll'Zttt'ld.
'
•
1101!.1:. U.Sii na ni. Nanitow1cu przy wetk~ l(!'Ilerała - bohatera in~h
Mtll tramwajowej p_pllll 11111 wagon ul. WlerztMnreJ 11dzi• ,,na.t tH P" narod6w. ~yła t() dobu
lf'ltda
• H bm. w Wanawłe ~ta 1lln!.kowy
tramwaju 19/ł. llpłonęło , zdtm<Ył llf41 11 „żukiem" pronenl a11 wychowania O'by-watel~lego.
83 obradv stara komlaJa llWPG
wnetrsa. Prsycs:vnll było swarm• na , do WKD wusw.
(kl)
tio.J.l
..,.!nl!IJ)rac•
w dsłedzlnłe
J)n:emy1lu lłYkach nastawnlll:a. Prserwa w n- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - rM'1otechn1esneJl'O
t elektronl~l"!!O.
1
Pohrlecone •li ffte J'łównle omdwłe- eh• trwala do rod•. 18.H.
PRYWATNIE podejm• pracę, 'POnlu wykonania komplełnow~n proI r
·
• I
·~
1ladll!l\ aarnochód. 74-01-34.
l'ramu po~ępu nautcnw<1-t~hnlcznel';'11
• 1t.11. Na sllrzytowanlu a.lic JCt- 1'
WCZOf~J
24961 g li
dn teoe r .. ..,. czdd dnt'O'et:aceł ll'IC- lló1kleco t NaWrot Jad11cy "Fiatem
•
......., ....... ...lllL
'"l
k:
ZC>d' k„
ro'ldeirn wtosowanla elektr0nłk1 w l!C p". Ian w. nieprawidłowo wy- I
-dziś.
„RUBIN" I ' · motorY\Il
••
„
la
1>:ew1M1c!M1!:1tch
urodo....,.eti trraJów pnedzaJ11e przed pneJśclem c11a ple- 1 \...'___.,,, OG~OS''7C:.Al/E
eprzedarn. 112-43 -8'7.
eztonkowstl:łeJ1.
nych
p<>trl\dł pn:echoct1:11ell J• \
._.,
&..C:IV1 __.
24914 I B
dwu
męłea:rsn.
DOlm&U
oni I n_..::====~=====:::::.-1! ELMTRYKOW renolet6w, a.bsol·
• W11run'lttem "'"'~""'"~" ~11- obrałe11 I po opatrsentu w SPR uda- · .;.
went6w, czeladn~ków - za.trud·
U
do ctomóW'.
~
i'
n!•· (Praea Zg!eMI). 43-16-41.
LETNISKA a wY11--·~ - po11%U8431
Pl
Il rtęboldm talem t m11tkl•m
• lo.tl.
W t:lłft"n - K'IU'd:u
lruj •. Tel. 87-30-82.
t4924 g E 1111
h
t.!10
0 -•-- h
tramwaj l1nłt łC serwal 1119<1 tr•kc3'J· MURARZA. pomocn!'ka wawtactamlamy, te w dnl11 12 :m"za.trud·
a
w
" " " " " " ' ...c •
n11. Do Zgtena t <>womowa urucbodni•. ~- 119 _ 95 _
24923. g E
91>rz...:iam, wl.a4otn~ć: Strykó'!,r
rea IHT r. em.aria,
długich
„
tel. 284 po 16.
~14 g Ili
cler11lenlaeh
- - - - - - - - - - - - - 1 Nóż pionowy IJl)rzedam. Brze- „FIATA 126P" (1084) - 11>rzedam.
A
ziny, tf.l. BS-49. po 1~·
„ E Tel. 36-46-'M.
8477 g E
ł '·
rł.
„ AKWIZYCJĘ - krawiectwo przyjTAPETOWANIE, malowanie - wyme. 151-42~02.
61S07 g E
LIGA ANOn:L8SA
r konuj.. 78-49-48 8ci-rwick!.
„POLONEZA" (1979) - aprzedam.
'
-'
2 4 ~ I p;
74-30-7ó.
6467 g E
rr l'OZ'W. 1 1J m.t. - 'WYSran• P<1 SZlll'WCA - a1irudn!~. 111-79-32.
VIDEO VHS 6a.nyo (gwo.raincia) około
ł8.900
Il, UM l'OSW. s IS traf.
249Zl
g
'
.
!l
.1
8
dłago'llml!a
lult1ewa za11:t14dw
- 'lll':J'gt'ano po około 1.800 zl, 11~11 PRZED!lll!;BIORSTWO 1ta.gr.an\cme
eprzeuam. 112- 18-o.o po 1 84911
·
Pnemy1łU
Od:ddowąo Im. M.
1 !I
~. z u traf. - wygrane po około
utrudni: mal.arsy, nmrarz;y, del'orna!lkleJ „Emłor", ootmu.CMna
340
Eł.
83784
rocnr. • 10 traf. - wy- , karzy, llbrojanr:y. Tel. 33-27-56,
Srebrnym ltn".'"*- Zuhtfl.
grane PG IM zl.
(8-14).
24920 g E
w łnl• 11 marea tm r. smarta
Pognell edb•4'ń• Ił• ..,. c!JllU H
LIOA POLSKA
„126P"
(199ł),
„V~kswagena"
marca br. o gods. 1ł aa ementa(1969) - llPI"Leda.m. Ogłąd.ać, L<>rzu nym..-ko.t. Zanew.
ł.
I'.
dowa. !IO (wanztat).
24964 g E
ł !'OIZW, s 11 trał. WY'fll?'lne po
okolo 888.000 zł, 111 rozw. 1 11 traf. DEKARZY. pomoc:nl.ków - zatrudMĄŻ.
SYNOWIE, !IYNOWZ,
wygra.ne
po
okolo
~8.~I)() zt, !201
WNUKI, BRAT I POZOSTAŁA
n !~. 43-67-88.
24919 g E
rorw. z 10 tnf. - wygrane po okolo AKSJOMAT - k:ur1 języka komRODZINA
. ~.100 %!.
KlUf:ZV~SKA
puterowego BASIC. ~5-14-45.
.
24963 g E
wieloletni osłonek I była prnes
Z &1ębokl:m talem uwiadamiaMiltEUSZKI - epnedam. 36-06-73.
Stowarzyszenia Sp!ewaczeiro „..ruw dniu 13 marea 1H1 r. smar•
my, łe w dniu ł3 marca 191T r.
24918 g E
trse:nks" w Łndal.
Ja,
ukochana
MałklO,
Jłabcla
I
Tesmarł, P'l'll•ł'l''llrn1' lat n
MURARZY, !"łl1Cl.t6w z.atrudłetowa
• łatem tegnamy Zmarfll w
1
ni~. 36-06-'73.
14917 g E
dniu !5 marca br. (~roda) o gotlz.
POLONEZA" LIJ ('UM13) - 1przeł '·
15 na 17fttntarn katollcldm dam. Kllińddego 1211 (warsztat).
DołJ'.
24962 g E
„DA~ t198S) l>flł'Sedam . 5!5-25-67.
•AJłZA,11
I CZŁONltOWlE
CHORU „IUTRZENRA".
.
24960 I E
lleknt&rs

Alexander Ha.I«

l

nledzłałe-Jr

na

•
Ur.oczyslo ses10
w

CSDP

ml811H•-1

I

l

.,.„

_„_

'

„

i'I•.

zg1oszen1e
------ -...,...-

Ilf•

„
JADW1GA

KOMUNIKAT TOTK

-

.....c..-•

l

,„

I

24922

I

LEJKOW KA

+

I

-

HELENA

„ROMAN

I

„ + '·
ANTONINA

ROKICKt

..

.I
I

SIN OCH A

WyprewadHale

swłt!)I:

.«lH!hl•

"• w dniu łł marea bt. <łroda)
o roda. 1', • kaplicy cme11tana

f:OWA,

tw.

l

Pr~•
le11ejł.

POZOSTAŁA

Roeha

11a Rs4ogonesu, o
e:sym nwladllJllła · pocr11tona w

CO.KltA., Inf, WXU-

CUA

RO-

DZIMA
.iHkllA..,. ..._. ...

I

Z głębokim talem ·nwl11d•ml:\mv, te w dniu łl maro. UST r.
"A11.arl nus praeo-lk

i
I

HENRV1<

JłODZ!MA

„•

• mM"lda „1„ •1ria4a-1&•7',
aar«11 lift
n lat, "17' nlńM t111ł-rtrnet11 Ł6clll1d•„

„ -art.

ł.

hłtft'll

marca 111.
oment&H1l

114 łnla l i
cc.>4L ta, ua
kemunalnym Zarzew.

Wy:raą H:rd.eOZ11e10
w1116łczuJłodsłn1e Zmarł•IO akladaJ11:

JUVCSTCDBI. PIU..

w Vlllw•l'llJ'łffł• 1.6„Jdm -rec edpowiecłslaln)'ch
fuakejt: problekana, a aa1łUlll• dziekana WydslałU Fllologlcsnego, prorektora Uniwersytetu Łódzkiego, kierownika K!lted n•
Historii Literatury Polaklej, dyrektora In1tytutu Filologii PolakleJ orn ldnownlka Katedry Literatury Polskiej Ołwlecen\&,
Posytywlzmu I Młodej polaki na Wyd11lale Flloll>(lc:anr;m.
Był sast•pe- aekreta:rsa centralnego ŁTN, redaktorem •aeulnym „Prae Polonl1tycsnycb", :redaktonm naczelnym, 1trll
tnoto1lcsnej „Zenyt6w Nauko..,.cb" Ul., er;łonklem ltomltełll
Ma•k • Llteratun:e PAK oraa Jlady M'ankowej IBL PAN, ezłon
ldem I ds1ał11ese111 llCS11.ych łeW•HY•tw naukowyell, •rnwndnlcz11c:vm wlelu ls:omlsJI w:r,dz!ałowycb l nnaoklcb.
Odmaezony J,trzyłem llawalerslctm Orderu Odr~nla Polll1d,
Medalem Xombjl Edukacji Narodowej, Medalem ,Unlwermet
Ł6dzkl w Błutble 1połecze1htwa I n„ukl", l'rtedsiem 10-leela
PRL, Medalem 30-leela PRL, Zlotll Od211ak11 UŁ, RonOHWll Odznakll m. Łodzi.
Odszedł od nu Csłew1e1r 11cwetwy t 11rawe1e charakłert.
W 1mu.rlyrn Prołeson:e nauka po\akll 11tracna wybltneire 11eson~g„ w d:deth:h1le literatury l'Ohklej, sułutoneiro I utalentow•nego err•nhatera nauki, ~enlone!:'o n1tttC'lyclela ak10dPmlckl„1to I ...,.chnwawe11 wielu 11oknleń młoddety oru k11dry naukowej.

,

PRZvt~CKA
Porneb e4będillt -'• w clnlu u
marea br. (cswartek) o 1odL 11,
na cmentuzu komunalnl"Dl' - za.
new.

i

z fłęboldm talem sawladaml1tmy, te w dniu IO mare" 1987 r.
odszedł od nas na iawne, ukochany Mął, OJdee, Td6 I J>iladek
ł.

I
I

ł

C01lltA, •YNOWl'll s RO'DZlM' AMI

ł. + '·
HENRYK
ROSIK

P.

TADEUSZ
OSllQSKI
LAT

LAT ff.
pogrzeboin edbedt,
dala ZT marca br.
o 101\IJ. 11. na cinentuzu komunalnym Zanew. o cz:vm sa ...-ta•
damlat
Vroe.yrt<1łd
się w J'latek.

li,

hrr:i:ell edbędale li• dnia tli
marca br. Cłrod1t) o godz. 14 n&
cment1nu przy ul. Szczeclń~kleJ.
NA1BLlŻ!IZA

B
my.

ł.

+

eł•lll?

Jtoa?tlell aanere tyeta,

RODZINA

tłlllboktm łal~m uwladitmlał• w dniu ZZ mare.,_ 1987 r.

1:0NA

P.

O~tatnla

4roi:s odbędzie się w dniu łS marca bt. (-roda) o godz.
kaplicy cm•nt11rza katolickiego na Zuze„•lc,
Pogrątent w smutku:

H.30,

________________

......_

'Il

CORK.A ltRY!ITYNA I WNUK KRZYSZTOF
RODZINA
Prosimy o nlukłlldanle kondolencji.

Pogrz'b
marra br.
cmentarzu
Rzgowska .

.
__..._
I

MU POZOSTAŁA

odbęcble
(~roda) o

DZlEC'r.łT

I POZO•

W dniu n marca ttrr r.
ł.

ł

1111arła

P.

HENRYKA

+ '·

FRYDRYCH

IRENA
GRUDZIECKA

HELENA PRUSKA

'Il

l!ITAł.A ROD7.JNĄ

po 4łU1'1Ch cierpieniach,
przdy\Vn]I" lat 71

ł.

~

W dnl11 t1 11\atea 198'1 1. lllll&rł,
llO clętk:lcb cierpieniach, nus nalukoch<tftszy M•t. Tatu• I nzladek

s·marła,

Dnia IS marea tm roJnl. odnedl
naJukoehdaa Mamusla l Ba11cta

P.

___________..._.________
J)YRBltCIA, POP PZPR, ZW.
ZAW. PRAC. MPK w ł.ODZI,
RAD ..\ PRACOWNICZA oraE
KOLEŻANKI I KOLEDZY

Po1neb edbllldsłe 11111 w dnłll Ił marca łtr. lenra~ • sedalnl• 10.:111 aa emenłarn kemu11„lnl"t1ł. na Zarnw1e.
RSJlTOR t BBHA'f UM'IWl!R9YTBTt1 t.O'Dzttmno

ł

HElENA

eclbędsle
(łro4a) e

ela

P9łalł

W dniu ł1 marca 118'1 r. smarta,
w wlt!lru u l•t, nana najuko·
ehań~u Jl.flltlla, Td~lowa. Babcia
1 Prababcia

OSTROWSKI

em. prof. zw. dr nauk humanlstycrnych
ZDZISlAW SKWARCZVł'łSKI
llAlłl.WOMT

„„„„„...„ ...„p11„„„„„„„„...„„„„

:IP"............

lllll1ltlra'

w wfah

w

tych im'P't'ezach naleiy UZ'D.a4 u
szczególnie uda.ny w konkurencji
Junl<>rów
młodszyeh.
Pływacy
„Trójki" zdobyli w porównaniu do uble10ego roku - trzykrotnie więcej medali.
(ww)

Dziś pierwszy mecz w Pabianicach

ekstrak:!ule koszykarek d~!ś
mecze finałowe o mlstrzołtwo Polski. We wrocław1klel Half Ludowej w spotkanuł o mistrzowski tvt uł zmierza s i ę zespoły tam t e1~ie1 Ślę!!';~ i
krakow•kiel Wisły . W
Pałi>lani
cach Włókniarz podf>jmf!? dziś (PO·
czątek me<"zu o godz. 17)
LKS
Stawka m'ozu jest br11,zowy roelłal, ale który z zespołów zdobed'%1e trzecie m!e~sce w końcowej
tabeli. zadecyduje dopiero sobotni
rewant w hall 1)?'7.Y al. UnH. a by~
m<Yle dopiero niedzlel71a dogrywka.
Fl!!!lsz w ekstraklasie koszykarek nie Jest imponu1a,cv. W ?<>równaniu do lat o<>PnE'ńnkh. ze.
społv ore7entu ia n li.s'1e forme. W
tym sezonie
kn•rvkarkl
T 1!1? 1
przvstRpfł'O' do n°rvcl 11iacv rh
t'O'Z·
1?rvwek
o ml st no~t wo Pol~k f •
mn!Plszvm zana•Pm s ił .
Dotvczv
tn nrz!'<ll!' ws7.vstldm
kosr.YkHek
1' KS. Obrnń<'z-vn i .,, mlstrzow•kleitn
tytułu 1111: pod km1 iP<" run-lv re ·
wani;owej opadł... 7 s 1 ł .
Ohri 17.'..- o

• Z okazji •wtęta narodowei:o Kepubliki Greckiej, przypadając,er;o 25
bm., przewodnlcz1P,cy Rady Pa!\stwa
Wojciech Jaruzelsltt wy8tosowal de1>cin:ę
gratulacyJnll do IK'~ydent&
ChrlstoRa Sametakl1a.

s\e

• 4omu BARTOSZEWSKA.
LAT 53.

dnb 2;;

gc11lr.. 14

n~

Pogrzeb odbędzlP •lę dnia 26
marca hr. (czwartek) n godz. 13,
na cmr.ntarzu rzym.-kat. Zarzew.
Pn~ratenl w smuik11:

___________________
llw.

Franchzka,

ul.

lllĄZ,

DZIECJ

("()RR!\,

'UĘC''

CZEK I S10STRA

wr-:u.

~10 minisi,ro Urbana

Konferencjo pro
się

(Doko1'lczenie ze str. !)
il\zkowych ma. to hyó p0dobno
wzr°"~t
w l'ra.nicach 16 proc., a
n ie Jak npisano w CPR 14-15 proc.
Czy mórlby pan przy oknii 1>komf'ntowa6 spór między C?PZZ. I
rzl\dł'm na ten temat? (Ftnanmal
I\\

Time.~).

przewiduj e a ię wyższego
cen niż ten, który uplanowany ?.OStał na ten rok i n.warty
jl'at 111' CPR. K.omentari na tern.at
sporu OPZZ - rz!ld uwiera opublikowane w pcuie atanowi.ko
-

Ni e

wz ro.~tu

du

dotyca;~e

ośwad.czenia

rz'-

~ą.z

koW'Cl6w, W Rod• odi~ tł• kolein• ~n~ OPZZ 1 .Wiałem
przed&taiwkll•li llbron.7 rz""1ow•j !
kw•t!e t. ~ iaa podj~.
Grupa praoewnlków :naull•wyoh
Unhveuytetu Im. A. Hlekiewlcsa w Poznanil\i wyst-wala
list do Sejmu sawieraJ,oy propozycję
oeólnonaredowej
łyakuaJl
bądź nawet pneprowadHnla referendum w 1prawle pnyszlołoi energetyld Jl\drowej w Polsoe. Jakie
jest pańskie aa.nie na ten temat?

„

(AP).

- Nie sna.m li.tu, ale a~„
ogólna dyU:uaja .na temat einwc•t yki j'dorowej W-wa ..,, 11.uz:ym kraju już od dłuia4Co tzaau. N•tomi ast rozpa.tr::rwa111ie kwest!( C'Z.Y w
tej •prawie należałoby oałosić referendum, od~yć należy de> nwmentu, kiedy Se.j.m rozpatrzy i zatwi erdzi uataw41 1f"P1'0Wadza.j\(:ą U.ką !ormi: ko.llllultacj! •połeczntj .
- Jaka Jest obecnie sytuacja w
1porze s
córnJkaml
akalnymiT
(DPA).

pned utyciem siły dla •tłu
mienia 1trajków jakie w tym kraju wybuchły pny okazji :aamro:l:enla :płao . .Taki jest atc&unek rzeo:anlka rządu polskiego do tero oś
wiadczenii-.? (NYT).
- Nie jest powoła.n.iem I"Zec:znlka rządu aby komantował wszystk ie wyrjarzenia, jakie w ogromnej obf 1t<>Ś>cl :r;achodzą na świecie.
Nie znam WY!PO'Wiedzl władz jucosłow ia.ilaich,
pragnę
jednaik
lltw!~zi~ ie trudnośc i s je.lcimi
bory>ka 1l41 teat kraj ._ leco wewn~nmą apraw!l.
- Na lamach ,.ITD.„ •kasał al41
ariykul prof, Kaleiy, w którym
allt.r twlerdsi, te w Po1- 1atnleJe
ukryte besrobocle •bejmuJitoe ek.
lł pree. .Uy rob-ej. Csy mó1łby
pan te 1llom•ntGwa6? (Radio Polonia).
- W Pohle• nie ma be-zrobocia
a.ni jawnqo am utajonego. Pro!.
Kaleta pn:edsta.wla w swoim wywodzie róime
rzeczywiste wa.dy
rynku pracy. W naszym kraju mamy do
czyn4enia ze zjawil!kiem
nadmleirnego za.trud.nie'Illa. Zastorowani• w tym wypadku term i.mu
bezrobocie ucla<tilinia obraa: całej
irprawy. Zacrówno m«:ha.niozmy reforony jak I at..tacja maj11 właśnie
pneclwdzlalać
:r;jal'fl'liskoan lliera~
cjcmalnego zatrudnienia 11 jaklimi

borykamy &i• w PQlllee. Wszelkie
jednak analog ie 1 bNroboc i«n w
~j •rtuacjl nie maj' a&nsu.
- <Ay .Z etap reformy ekłada .,!41
wyłi\CZUie • podwyżki cen i 01nniczenla dotacji i my w tej •Yt uacjl związki zawodowe s~ pneoiwniklem 2 etapu? (BBC)
- PirQgren 2 eta.11u reformy nie
z<istal j~ize
skonkretyzowany.
Prosz ę

s.podziewać

się

w

najbliż

szym czasie ważnych wy&tą,l)ień w
tej kwestii. Na\Qmiast p~"tan!e ezy
z 1\"1~i
za:wodowe 111 przediwnik iem 2 .tapu nalecty 61klerowa4 d-0
rwi11:llkowców.
Powiedział J)ałl ~ łe
podlołenle bomby w Gdyni 1.,.1.
prowokacj-. Osy łuł llriaclc..m„ -kte
I w Jakim Mlu ł„o jollonałf (AP).
- Władn jesu::ą Wito 11.l.e \IA&l!ły, na<tomlABt częi'6 pruy sachodnl•j tak. W ugraniCllJD.ych docnłe
aieniach mówi 1ię o tym Jakoby
pojawiły al ~ ulotlc-1, ie dokonała
tego orga.nirz:acja pod nazw, ,„'\k eja bez?OŚredl!lia r!I". Władze fdań
sk!e nic nle w ledz11 e ulotkach, a

lnauuuracia sezonu targoi'llego

f 4o 11 kwleiula łrwa6 b • dwa
1peoJallaiyMne salony po.fwi ęcone
łechnlee
mi..k.ffk•mputerowej
~lnfoaysłem"
Wrocławiu i „Po·
tlłfrafla" w Posnanlu.
lm.precza wrocławilka będz>le najwięk&z' 11 dotyche1:uowych wystaw
ko!Ib'Puterowych w Polsee. EkS1)o·
zycja zJbiega •l• 1 jubileuszem 120lec ia ,,.Prze(lądu Technicznego" zaś
jej hasłem pn:ewOO.n im
jest wszechsbronne wykorzyst an ie techn i<ki komputerowej. Zakres iowa·
rowy targów Jeat nerokl 1 obejSłuż.ba Bezpieczeństwa nł e zebkn~a
muje oprol'ramowanle I
sprzęt
s ię z tego typu organizacją. Don iezorientowane na banki, transport,
sienia zatem SI\ pozbawione jakichhandel, budowniotwe, 1łutbę zdrokolwiek podstaw.
wla, rolnictwo, turystykę.
Ponad sto firm w tym m. In. •
,\ustrli, Bułgarii, Czechosłowacji,
Holandii, Jugosławii, Kuby, NRD,
RFN, Szwecji, Węl'ier I W. BrytaZa kUikainaścle dol rott.poc:z:ru!e 11~ ni! zaprezentuj' systemy kompum it:'(lzynarodowy
se.zon tarcowy, terowe, komputery personalne, ek:t6reto «łów<11ym
organ izatorem dukacyjne I domowe, a także akcesoria
I materlały
dl& technik!
jest Za>rząd
Międzynarodowyc h
Wśród ponad 80
Tarrów Poznańskich. W dniach od komputerowej.
flrm polskich
jest takte Zakład
Doskonalenia Zawodowego w Łod?I, który pokazuje pro1ramatory
pamh:cl
I kasowniki
pamięci.
Obecny będzie także specjalizu jący
s ! ~ w projektowaniu i eksploatacj i

~

~

Komputery
we Wrocławiu
Maszyny
poligraficzne
w Poznaniu

w•

O - SKUTECZNE

I RACJONALNE
Powstanie
DZIALANIE
Eurodisnevland"

..,.,,.,,,,,,,.,,,,,„,,,,,„„„,,,,,~

-

Pre.ze• Rady Ministrbw podpisal rozporz,d:ze.nle a.atyabkcjanuJ11c e tę gru~ :r;awodow,. Poe-oto1\' ie strajk-•
:r;Olltało odwołane.
Do rozpat.rz•nla I l'OllW'i11Za.nia pozostało jeccze wlwle 1praw dotycz ących za.kreau korzystania 16"llków skalnyeh • upr&Wll.le'll. ,.Karty
górnika".
- WładH Ju1Jiewta6-lrle atwł•
d z iły niedawno,
h nie sawahaJit

(Dokończenie

przeplatały alit w1"t\cl
«ól110flpołecznym l.
O

•
Nie chcemy czy nie
(Dokońc:seni• M

1u. 1)

z

1tv.te:m„.

~nie

możemy

nil?t'Wi•, w uspołeczni-onych usłu
g.ach, traiaporoie, a najmniej w rzem iQśl e. P<ll!lzukiw.ane formy
zatrudnieni.a to niepełny wymiar czuu, praca nakładcza. Umowy~e<:en i a C'!l.y umowy o ihiero n1e cle.r;ą się powOO:zenlern.
Oddzielny rozdział - to kobiety
km·zystające z urlopów wycho<Wawczych (ok. 840 ty11.). Aby zachę
cić je do pracy, również zastosowano pewne decy zje prawne. Mo11' więc on:e diziś osiągać zarobki
bes :ialdnych ogran i czeń. podejmu.Jąc pracę w chałupn ictwie lub zakladowych zespołach ,.ospodarczych.
Oczywiśc!e, poszukiwana jest glównie praca nakladcza. Ist.nieją nawet projekty utwonenia pn:y wYd:r;ialach zatrudn ienia biur. organlzuj~cych pracę dorywczą na z.lecenie zakładów pracy, które WY))ł.acałyby zarobek n.atychmlut po
wy>konaniu .zadani&. Ale póki oo
- nuu charupnlctvvo kuleje, zatrudnia tylko ok. 1~ tyc. kobiet.
W obecnej 1ytuacji na rynku pracy, gdy liczy 1lę każda para rąk
- nawet tylko czt:śdowe zatrudnien ie m-0ogłoby by~ dla wielu zakładów pomoc~. Tym bardziej, te
pod.!tawy prawne i m<illlwości organlwwanla
pracy w nlepetnym
wymiarze czasu - stwon:ono. Niestety, Jak wynika z taktów przedstawionych pr2:ez resort na konferencji prasowej. z tej szansy kon:13ta niewiele przedsiębiorstw. Obok trudrn.ości obiektywnych, które
można .1e!IZC7.e „rozgrzenyć"
ca:~stym
.rprawc, takiego podejścia do problemu Il\ po pl'(llltu
niechęć
I nieudolność zakladów
pracy.
(INTERPRESS)
TERESA ICWASNIEWSKA

chwili\, gdy Jtelnha.rd He;rddeh
ucza,l pełnić obowiązki protektora Czech i Moraw (oo 27 wne'nła 1941 r.; patn „DL" s 18
luteg-o br.), kurs hil:lerowsldej polityki
okupacyjnej ule-g'I zaostrzeniu. Zachowywano wprawdzie pozory autooomll, al•
\V
Beirlinie za.padła jut decyzja,
&by
stopniowo upodobnić Prmektorat do innych okręgów III Rz.eny, l to nlezaletnle od toczącej się wojny.
Prezydenit Hacha &tal al• }ut r;upełnte
bezwolną marionetką w ręku Heydricha.
W styC'Zlniu 1942 r. pt>woła.no nowy I'2:1\d,
zgodnie ze wskazówkami
nlemieckiego
wlelkmrządcy. Ka:!:dy minister mlal odtąd przy boku Nlemoa. jako pełnomoc
n ik.a generalnego zastępcę. W tych
przypadkach, gdy zbierala się rada ministrów,
językiem obowiązującym
był
n iemiecki,
oo u:z:asad~iano obec:nośeil\
je<ineg<> Niemca w rządzie.
Jaką rolę miał spełniać n:3'(ł, jun.o o..
kreślił Heydrich zapytany pn:ez dwóch
ministrów komu podlegają - prezydentowi cxy protektorowi? Odpowiedział, że
mają współpraoować z nim, zd prez.ydPn t jest :r;bvt zajęty.
Zmiany zachodziły
teł na
nlższYch
nczeblach adm inistracji. Tak np. na 6'1
starostów, aż 50 było Niemcami. Program germanizacji Protektoratu systematycznie real!:ZQwa.no. W zarządzie m!uta
Pragi językiem urzędowym stal aię n iemiecki. ~-z.erzono zakres nauki tego
języka w szkolnlciwle czeskim przy Jednoczesnej rozbudowie
sieci szkół niem ieckich. Rml.!z.erzono niemieckie sądow
n ictwo, powołują-c sądy doraźne. Niemcami ob.sadzono kierownictwo czeskiej
roz:i;;lośnl I wytwórni filme>wej.
Za Heydricha zmleniJe 1ię rady>kalnie
pojęcie kolaboracji.
Jeśli za n:ądów
Eliaśa
niektórzy ministrowie uprawiali
podwójną
g·rę,
utrzymując
kontakty z
ruchem opOO'U , to terai n:ąd zmienił się
w Instrument śc!ś'le niemiecki.
Można
nazwać go wręa; agenturą hitlerowski\.
Jedyną jego ideologią było haslo obrony
C~ch przed „bolnewicklm niebezpleczeńHeydrich.

lokll!Lne z oproblemach

ciaml., w pn:emy61•, bu.downidw1e
"' i haa'ldlu, :r.n.acznie mniej w r<>l-

dokQnala zuad.ni~ch smiu
z.a.sadach <Ntiąpnla 1fYDAłl['()dzenia
lub innych dochOO.ów pn.n o&Oby uprawnione 6- emel'ytury r:SY'
renty. J.a.ko jednali~, 1ranlc:ę dopuszczalnych zarobkłw.
nie powodujących :uwieszenia ani anniejszcnia łwiadcze<n!A, priyjęto lrwot~ 166 tys. zł (dotych<:!zu l:Ml tył.
zł), a wi40 14 ty!. :d mlesięcznie.
Na pe<wno dla
wielu możliwość
dodatkowego zarobienia
w 1tkali
roku tylu tysięcy złotych stanowi
wydatne w.sparcle dla kh budże
tów. Ale"pojawia się i wątpliwość:
r:zv w az.asach, gdy tak sz;rbko
rlroi:eje tycie, c-zeltaj' ·nu kolejne podwyżki cen - ten l!mlt, któr:r, jak lnformuje t'ffort nle
będzi e l'(>dnieeiorry w najbl1tszym
okresi e - nie zniech41ci potencjalnveh kandydaitów do pracy
na
półetatach 1
Ogran!CUJnla te nie
obowiązują w zawooach deficytowych, których lista obejmuje już
1250 pooycH (&4 proc. wszystlclch
z.awodów i specjaln()jjei!). A więc
z:arobkl wy~ ~ m.m. górników, elekltromonterów, cieśli i
stolarzy, mechanik6w manyn, 1•ka rzy zatrudnionych w ll)O}ecmel
s!użb!e .r.idrowla: k!l!ęgowych, naucr.yr:leli, n ie mówi11c jut o oatej
sferze wiług - poeząwssy od łlu
M'!"skich. skończywszy n.a fryzjerskich. Ponadto określone zachęty
ekonomi=• I ulatwlenla formalno-prawn e rekompensują u.klad~
pr11.cy dodatkow11 nakłady,
zw1ą
z.an1! z
przystos.owaniem
miejsc
pracy do UJ!n.tdnienla inwalidów.
Jak wynika -z badaj\ ankletowvch. przeprowad'ZlO!lych dwa lat.a U-mu - emeryci I lrn.w.alldzt III
gn..p,- najchętniej podejmują rótne prace, zROdne z ich pr-zygotowanlem zawodowym I możliwoś-

Jednocześn i e

se itr. 1)

1:

wy-

ochrony 6rod-lldl;a mówiła Allela
Hibner, wa<ku:·uJ11e na konieczność
rozwoju rolnlotwa biodynamicznego, które mote być źródłem z<lroweJ iywności. Maciej MaoleJewski
dz i ałacz ruchu mtodzieiowec<>,
zajl\ł się
w swym
wysteoien·u
sprawami wychowania młodzieży.
Zbyt czę.lto - stwierdził - reformuje s i11 programy, a n ie podejmuje !Ckutecznych działań. Grał.yna
Warzecha lekarka 1 Sieradza,
zwróciła uwagę na nit'dogtat.kli dotychczasoweg<> systemu opieki n ad
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Na łódzkich scenach

Premieor Fran<:j~ Jacque. Chirac
podplsa.l we wtorek w
lmi•lu
f.rancusk iego
konira.kt 7.
M!ch.aelem J;i!imerem, reprezentują
cym amerykański koncern „Walt
Disney Production", w sprawie realiz11cjl „Eurodlsneylandu".
Ten oparty na wzorach ame-rykańskich park rozrywkowy :r:Iokallzowarn.y będzie w odległości 40
km na Wł!ehód od Paryża. Zakoń
czenie rea!i.zacj! projektu warto&cl
(!! m!ld frll!Ilków przewidziane jest
na rok 1992.
Oczekuje się,
t.„
dziećmi n l~ osprawnyml.
w dys'kusji ubrali taBt±e cloa: obieM odwiedzać będz.le ro-asni•
Ja,uuss
Urbaniak - I se<kreotarz okol<> 10 mln tur)"lłtów francu•klch
KW PZPR i Allred Beszterda. wi- ! y;agran!c mycll.
ceprzewodnlczący RK PRON, który
stwierdzi!ł, iż w rM.nyeh dz iedz iyjątlrowo ty'lklo 1 ze llJl.~j&lnyeh o.łta
nach :tyc ia
pod"Zia.ł społeczeństwa
zji z,a,petnia ai• widownia tea traln.a w
na „my wy" na.dal istnieje i
poniedzialkow• wiecwry. Ta.ką wldzadaniem. PRON Jest P'l'U'Z'WYclę
nie okazją byl obchodzony przedwczotanie takiego atanu.
raj jul>ileu.u łO-l~1a pracy 1ceniczPodcz~ zjazd u, w kt6Tym uczegtnej je<inei'O .& najbardziej znanych I
nkr.yl! w charakterze gości: k !elubianych aktorów łódzkich - LUD·
rowntk Wvdzlalu Ideologiez:ne.,o KC
PZPR - lVładvdaw Lorana ! wi- WIKA BENOIT. Oprócz llc:r.nej irupy najw iemieiazycl1
wid.z;ów
do Teatru Nowe11<> przybyli takie
r !"przewodn'cze,~ a RK PRO~
Anatola Klejne, dokonano wyboru prred&tawiciele w!ad!z m iaeta, Mmiaterstw.a. Kultunowel rady. Na jej czele ponow- ry I Sztuki, ZG ZASP, koledzy aktorzy nie tylko
x lódz;kich teat.-ów.
nie lital!lęła Danuta Florm:ak.
Już piilrwsze wejście jubilat& na 1cen• wyw<>l.a(wlt)
lo burzę okllask6w, prawdziwa jed·n ak owacja roiJ)(>CZęla się później, po przedsit.awieniu, idY pow•
•tal.a 11: miejac pu!'l>l1.cz.ność dziękQwa!.a panu Ludwikowi nie tylko za jeio o.ttatni' krea.cj• - Ha,rpagona w „Skl\PCU" Moillera, ale i za jego w15zystk ie lata apęd'ZlOlle na IC&n ie, a ju2: zwla.szcza J.a
te 218 .sezonów n.a acenie tero tu·tru.
Byly k~ kw!&tów, li&ty e'fatul.aicyjine od na.j•
wyt-ych w!adr., tele«ra.rny od W)"bltnych ludzi llCE!ny, actyatów"i)nyjaclól, tyczecia i gratulacje.
A wcześniej.„ Wcześniej L.udwik Benoit ukazał
W11rutek pot&rll w- Fab-yoe Wy- n.am wysoks, •kalę swego talent.u, tworząc sceniczrobów Metalowych w- Nanticoke
J>(l6tać nie tylko d()(Ilinujs,c11 nad p<YLO.stal)·m i,
w 1tanie Pellllylwa,nla, un!oeła 1111 ale I nada•jąc11 char&!ktet" calemu przedstawieniu.
potężna chmura bruJ11cych zwl~
Swe10 Harpagona, 8mlenneio z za!Qżenia wzboków eheml~ych, tłównl• pochod- iacll o ludzkie ry1y cz!owieka, opanowanego nienych kwasu 1larkowego I uoto- pohamowana, t~dza,, • przeli to jeśli nie ż.ałoene
wego, Trucizny te at.a•kuj' układ go, !>O przynajmniej tragikomicz.neg:o. łyci<WłO pir:r;eoddechowy I aoeroe. Ze W7lgilędu n.a rra.neg'O.
zagr<>ien1e lldrowia i tyci&, mlejZ galertt 1ttaoeu.j11cych jubilata postaci :mdecydosoowe wł.adze
natychmlari ewa- wa.nJ• wyróżniał 114 - w my~ prz.y•łow!a o jahlkuowały ponad 19 tywięcy olcol1cz- ku oo to niedaleko od jabl<Mtl pa.da energiC'llllY,
nych mleszD.ftców, prud• wa~t popych.aj~cy nleoo za '1>.'0lne tempo pn:edstawie«iia
klm choryeh a •7JPltali I per111j<>- Walery Ma.riusza Benoit. PoQllJOoSta11, 11 wYjątklem
n.a.riuu:r d<>mów opiek!.
moł.e Janwrza Kubleldeco ocu Piotra Krukowrządu

Jubileuszowy
Harpagon

W

Trująca

nad

1kie,o, który jednadt za bardro przerysował Kle•nta, n ie 1tworzyli wyrazistszych ról. Być może
„zawiniła" rang.a jubileuszowego wiecwru. Wierzymy, ie w m iarę up!ywu czasu postacie łódzkiego
„Skąpca" nabiorą większego kolorytu. Gdyby 7.•a.ś
jeszcze Maria Kaniewska - reżyser przedstawienja
- roecydowala się na poczynienie pewnych skrótów, można by jui mówić .o pelnym zadowoleniu.
JULIUSZ CYPERLING

chmura

Pensylwanią

tyemyml Hitlera („mchowa~ wtoMml•,
a jednocześnie ją likwidować"), prowad:zil kamparn.ię ugłasklwanla Czechów. Urządził pompę z okazji 1iedemdsleel11C10lecia prezydenta Hachy.
Zwlęknocnit
przydziały tłuszczów I obuwia dl& robotników. Dla nich ł.eł przek:a2Jtałoono
luksusowe hotele górskie na domy wcsaeowe. Stosowano podwy~kl płac, eo 111·
Io w okupowanych
prze:i hltlerowc6w
kraj&Oh ewen~entem.

n'

ehętnl do 'WllPółpra
llY s Niemcami. Zamierzano ich r.germa-

„dobny" ruowo i
n.IJ#;ftć.

Do &-url•J lutteroril zal!C%ono

„Jlłych" ~o. ale ch•1mych do współ
pracy. Cl mie-ii być wywledlenl i wyaterylirowanl. Pozoetal• diwie kai•orle „do~„
I „:dej" rasy,
jednak..te Wł'O&liej
wobec N14mcówCll4t'bly w;reledlenia,
aermaniaeja lub ń:stermln&cja.

Kle.tety, J>Olityka Heydricha llPOłlkała
1ię • tyczllwym 1toeunkiem, istniejących
nadal - I to kierowanych pn:ez •ocjaldemokratów związków sawodowychl
zgrupowanych w
Narode>wej Central
Związkowej. Nie d~ć. te potęplaly one
ruch op()Ml, to jeszcze w!pól:prac<YW;ałY
li h itlerowską organiucją Deutsehe Arbeltstront. Takie prasa ezeska w duttj
części wysługiwala się prop.agandzi• III
Rzeszy.

W pl• wuym jednak nędsie wwt•o
114 do i.uwanla ;tydów. Było icll w
Proł.eOctOl'acie
120 ty1. Po konfUkatach
ma.Js,tku (I mld k()('()n), qt"Upowano Ich
w pttach, • których najglołniejn• było w Terceinle, a nutępnle w-ywotono
do obotzów muowej 11qady.
Gdy wydawało 1lę, te He'J'dclch Idu.n wanlkl opór, • jego polltY'U' !dal&
egsaml-n, :nutą.pił nteoaiekiwlll1'
hlbl@r'OW'llkiego przywódcy, • w hierarchii
8S druf!ego po Himmieru. Wyt"<>k r.a~ "' l.cmdyn~. Jldzie w łlruach władz

Nigdzie w Cl4kupowanej
Europie ale
taki wzrost potencjału ,ocpodarczego, jak w Protektoracie. W 1Q4ł
roku poziom
produkcji pnedwojeninej
prziekrocwno o 13 proc., • lle7Jba robotn ików WZTosła • 1.322 tye. do 1.701 ty1.
A dodać nalety, :le- 400 tye. osób wywieziono n.a przymusowe r oboty do Niemiec.
To właśnie potencjał przemysłowy Czech
I jego wykorzystanie dla celów wojennych (w 1944 r. 12(1 tys . zatrudnlonyelJ
w przemyśle lotniczym ), le żały u podstaw nietypowej polityki okupacyjnej III
RZPszy, realizowanej przez Heydricha..
W dalekosi~żnych planach, Czesi mieli być jednak potraktowani w iP<>sób
zrńżnlcowany. Heydrich podzlelil ich na
C?:tery
katego>rie.
Pierwszą
st.anowil!

si powtn.nl •demOIWlil'OwaĆ csyftft!e 1'11J'Ój
sprzeclw wobec hltlerowski•J oklupaejl.
Ok.oł i C21llo6cl podjęcia tel decyzji nie ·111
jednak do końca. wyjaśnione. Wiadomo,
że postanowlooo oał' opeucl• 3 paidzlerinl:ka w 1941 r. w Londynie":' Według jednej weTlfji, na usunlt:cle Heydricha n.ailegall Ang'llcy, ponieważ
zagrażał szefowi Abwehry
(wywiadu niemieckiego), admlralowl Ca.nansowl, który miał - n:ekomo powiąz.anla Il W .
Brvtani~.
Druga wersja jest bardziej
prawdopodobna. Po prostu. Benesz, uznał. I± ruch oporu w PrO'tektoracl• tłab
nle I trzeba mu dać wyra~ny impuls.
O slabośc! tego ruchu moł.e świadczyć
fakt, te wykonawcy zamachu iost.all

nutąpll

systemów ln1onnatyC2!nych łódzki
ukła4 ,,ZETO".
W P~na.niu rez-011 wystawienn4c:r;y ma'1ill4'Uje ekspozycja maszyn
poldCł'afncz.nych. Zal-oże.nia tej hnpirezy podipora:ądlk:owane są realizscji 11'\Ządowego prozramu rozwoju
polsk iej pol igrafii.
W 1981 r. na
jednego Polaka przYpadał-o 3,7 w y prodU!kowanej ks i ą'i'Jk i, w roku ublegl)<hi już - 6 książ~. Jest ~
jednak wciąż mało. Nasza poliKrafia wymaga modernizacji i witlu
inwestycji. Maszyny I urz!!,dzenia
kupujemy m. in. w NRD i Czeehosłowacjl, a także s państw zacho,łfnich skąd w 1986 r. zakupiliśmy
ich za sumę 29 mln dolarów. Inną barier, rozwoju polskiej poli1rafll jest brak papieru, którego
zużycie
na jednego
mienkańca
wynosi se kl' (w krajach zachodnich od :'l do T razy więcej), Brakuje tet aluminiowych płyt off.etowych.
TegoroC2na poll1rafla rtanowiąca przegląd św i at<iwych osiagnięć będzie więc okują do :kolejnych zakupów
maszyn, uną
dzeó., materlał6w drukan:kioh Jak.
l części zamiennych. Ohl'enych hę
dzle oł9 firm • 12 pafutw.

c-„

amiłnqjnyoh _,.e1ętyl
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Teatr Nowy. Moller - "Skl\plec". Ret:nerla Marla Kaniewska, soenol'rafia Joa.nna Braun,
muzyka - Andrzej Zarycki.

r:r;uoenl • amolotów, &aJ w podziem iu
nie kwapiono •i• do takiej akcji, w o- ·
ba.wie przed represjami.
Zamachu dokonano w 'bialy dzień n.a
pnedmieścl&ch Pr•&i. 27 maja 1942 r.
Heyd>rlch :r.o&ta! tylko ci11żko ran.ny, ale
po kil~ d.nl•ch nnarł. Hililer w Jlll'l.Ypł;ywle fucii, Jdy wl9'ć o tym dota.rła
do nleao, ka.zal rozatrzel&ć 10 tyw. Czechów. &nitu tien jednak wycofał po
a.rgumentach :i:utępcy Heydricha - Karla Herma.n.na Frainka, te w ~ IJ)Ol!ób
przekreśli •I• otlunlęcle polityki „bata
i cuklerilta ".
Ale Niemcy nuk&ll odwetu. Wprowad'2l<>no .tan wyjątkowy. W• wal Lldice,
w taden 1pocób n·I• związanej s 11:amachern, rozstrzelano 192 mętc:Lym, a do
obo!!:ów wywieziono 68 kobiet I 88 dxieOk. Tot ty•. 4olarów obleeaet. O d~eciach tych wiadomo, te prze'J
ll warszawskiej FSO.„ inwallpewien cm.s pn:ebywały w Lodzi, a podsi • Łodzi.
Takiero wła6ule
tem Ich 6lad urywa •ię w obozie mawydatku uniknie w tym roku
.t0weJ -.ład~-, w Ohelmni• lllad Nenasz czołowy wytwórca aamorem.
ohodów osobowych dzięki ko~a.dmono
Wł
pacyt!kacj•
wal
operacji s Chemiczn, Spółdziel
LetAky, morduJl\C tam 32 ~by.
nią Inwalidów ,,Polimer".
Za pomoc
w u.Jęciu
z.amachowców
Chodzi o termostaty, które do(bez,połrednl w:rlro:n.awcy1 J. Gabćlk i J.
tychczas sprowadzano, płacąc
Kubiś), wyznaarono wyaok, nagorodi: za nie p11 7 dolarów •a situltę,
10 milionów koron, rrożąc jednocześn ie
a których produkcji podjęli się
gdyby &p<rawców MmllChu nie wyłódzcy spółdzieley, 7.r,daj,o nietropiono routrzelaniem 7 tys. Czewiele ponad 1000 zł za Jeden.
chów I Uliawldacjs, Protektoraru.
.Przygotowania trw&ly pół roWykrycie apadochroniarzy nastąpiło na
ku. \V nowe urząd:cenla sainskutek lldt'ady. Zdrajc• ~kazał się jewestowano
6 mln zł, ale 'PUrden 11: nieb K. óurda. który dostał
wlduje się, te koszt ten swrónagrod•, ale J>O wojnie został 06ądzony
cl 1ię w ciuu kilku miesięcy.
I zawiał na srubienlcy. Otoczeni w cerKilkanaście
tysięcy
termostakiwi spadochro:iia.r ze, w liczbie s iedmiu,
tów wytworzono wpra \Vdzle jut
nie poddaH sic. Ostatnie naboje pozow ub. r„ ale dopiero obecnie
1tawlli .oble.
przystąpiono do
produkcji seW trakcie represji,
od 28 maja do
ryjnej. Ze 120 ty1. S'ltuk plakońca sierpnia 1942 r.,
sądy
do1·aźne
nowanych
na
ten rok , 100 ty<.
ekazały na śmierć 1357 osób, w tym bisotrzyma FSO, a 20 ty.s., stacje
kupa Gorazda.
obsługi „Polmozbytu".
Po krwawym odwecie znów zwyc i ęży
ły w
polityce okup-acyj nej wobec ProJakość tnmostatów oo wykazały próby
laboratoryJnt i
tektoratu względy pragmatyczne.
Ale
techniczne - jest porównywal~mierć Heydri cha była ważnym punktem
na z elementami s11rowadzanymi
ZW!'otn ~·m. Zwłaszcza dla czeskiegio rudo niedawna sa dewizy,
chu ()poru.
OMIKRON

Inwalidzi

oszczędzają

dolary
warszawskiej fSO
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ozpoozęły
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1141 u.pll)' do 1zkół ponadpocłltawowyoh, kł6b(ld" do 15 maJa. Czaau na podjęcie ostaieomej decyzJI Je1ł Wlęo sporo, ale te:I duło jeai JeHoze wątpliwości. Zaprosiliśmy do TU sl wizytatora Kuratorium Oświaty I Wychowania mgr Ja,na Zabo1ta, psycholoira Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej mgr LnoJfl Tarnowski\ oraz psychologa z Centrum Orientacji I Poradnlotwa Zawodowego Wydz. Zatrudnienia Urzędu m. Łodzi
mn Andrzeja Domagałę, aby dopomogli rodzicom I mlodzteb w podjęciu tej wa:tkleJ decyzji.

R

• Córka uczy 1141 raczej dobrze, ale
nle jest zbył sprawna fizycznie. W
poradni nie zgodzlll 1ł4l na 1klerowanle Jej do technikum pocztowo-telekomunikacyjnego, zaproponowałl natomiast szkołę włókiennlczl\, a konkretnie zawód szwaosa dzianin. Tym razem 1&Błrzetenia zgłoslllśmy my,
- Znamy ten J')l'Zy'pa.deit l podi:leLamy państwa obiekcje. Jednocześnie Informujemy, te M bm.
w poradni odbędzie al41 IJ)ecjalne
poeledzenie ze11połu kWallfikaeyjnego, na którym rozpatnde 1ię
sprawy uczniów s odchyleniami
1tanu llldrowla. Pr0a4 więc poczekai! I 2tl qblć 8ię do poradni po opinię IJl&CJallstów.
• Nan ehłoplec ciągle wyrabia
eo' s drewna. Wykazuje du:łe zdoino~cl w tym kierunku. Czy znajdzle odpowiednia szkoli: ze !!Pe0Jałno§cll11 galanteria dr7ewna?
- Na miejscu nie. Szkoły artystyeznego rzemlosls Istnieją bowiem daleko: w Zakopanem I
Clepllcach. W Lodzi. uct.ęszczajac
do Technikum Budowlane~ PM'J
ul. Kopcińskiego 3/ll. mógłby na-

tomłatrt lldoby~ •wód meblarza.
• Syn lnteresuJ11 się fotografi" i
chciałby dosta6 sill do technikum
kształcącego fotografów. Nie uda-

Io mu sill Jednak male:f6 1ntormacJI o takiej 1zkole.

- Nic dziwneto, bo ani w I.odz!, ani w lln.ju me ma tecbników o t7JD profilu. W naazym
mieście jfft natomiast · polł~alne
studium zawodowe pl'l:J' ul. Nowotk4 411. Rekrutacj41 prze<prowadza ono jednalic co 2 lata (w br.
nie). Zawód fotoenfa motna tet
zdobyó ))Ol)rzez praktyczną naukę
zaWIOdu w a.kładtle rzemleślnlczym, uczęsr.czajac równoleg1e do
ZSZ - Rzeml08ł1 przy ul. PI-Z'!du.lnianej 811. Ale ostrzegamy, na
fototrafów nie ma u nas zapotrzebowanla i zgłoneń wolnych
miejsc pracy.
• Uradzlllśmy wspólnie • synem,
te zostanie on mechanikiem radlowo-telewlzyJnym. Ale okazało
się, te wpierw musi znaldó prywatny zakład, w którym będzie
odbywał praktyczu" naukę zawo-

du. Kto nam mo:le wakazad Mlkl zakład?
- Rad~y uda~ •141 do Cechu
Rzemiosł Metalowych przy ul. K.&rolewsklej 1/3, a przede wazystklm lndywddualnle kontakt<>wać 11ę
z !"Zemleślnlcz:ymi zakładami naprawc-zyml.
• Uczę sl41 nle:lle, wlęo s!IAłzę,
te zdałabym do Technikum Geodezyjnego.
Mam Jednak wadę
wzroku.
- Nie wydaje nam się, a,by był
to najbardziej trafny wybór. Przy
tej wad2lle nalefy unikać dtwlganla. A przeciet jako technik bę
dzlesz mu11iała p°"ługtwać się clę:t
ką aparaturą pomiarową. To zaś
mote odbić się na •tanie twego
zdrowia.
• Ozy dziecku nauoz:rciłela przysługują Jakieś preferencje przy ublegRnfu się o prsyJęcle do szkoły •rednleJT Mam na myśli, oczYw1•c1e, sytuację, w której zdało
ono pomy§lnle epamlny.
- Przy równorzędnych wynikach
w postępowaniu kwalifikacyjnym
obok &łer51l i dzieci z domu dziecka PlerwHeńs~ daje 1!11 równleł dzieciom nauezvcle1! oraz tornlerzy
µwodowych,
pełnlaeych
słu:tbę w odległych '8rni%onach.
• Syn wybiera llłę do szkoły ogrodnłczeJ. Wykazuje autentyczne
zainteresowanie. ale my nie po8fadamy ll'llSJ>Odarsłwa. C7y przekrt"~la to Jego szanse?
- Nie, ale leple1 widziane sa
dzieci. które nabyły jut pewnych
wladomokl I umlejętnośt:ll w gospodarstwach swych rodziców. Poza tym mo:tllW'<>Aol :r:atrudnleai;a ab~"1went6w szkół ogrodniczych
sa
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Pl'•:momokl ntsd7 • wiele. lłbtd wt Jlewien nasz Czytelnik nie protestował, gdy przy
zawieraniu umowy o pracę na 1/2 etatu, na
co uzyskał zgodę zakładu macierzystego, dano
mu do podpisania deklarację zgody na przystą
pienie do grupowego ubezpieczenia na tycie.
Od tej pory obie strony były zadowolone, a
podwójne składki 1y1tematycznle wpływały na
konto PZU.
Po 2 latach jednak w rodzinie naszego Czytelnika nastąpiło smutne wydarzenie, które dawało mu prawo do pobrania z kasy. PZU odpowiedntej kwoty, wynikającej z warunków
zawartego ubezpieczenia. I dopiero przy
tej
okazji wyszło na jaw, te to drugie dodatkowe
ubezpieczenie zostało zawarte
nieprawidłowo.
Przepisy przewidują bowiem, te pracownik mote uczestnic:r:yć tylko w
jednym
grupowym
ubezpieczeniu na tycie. Nawet wtedy, gdy jest
zatrudniony w kilku zakładach, choć w
tym
przypadku mote wybrać to, którego warunki
bardziej mu odpowiadają, np. z uwag!. na roz1Zerzony zakres odoowiedzialności.
Nan Czytelnik zawierając drugą
z
kolei
umowę z PZU nit' nie wiedział o tym zapisie
I w dobrej wierze przez kilka lat płacił podwójne składki. Zapis ów był jednak zobowiąza
ny znać ten pracownik, któremu PZU powierzyło prowadzenie ubezpieczenia. Ale widać nie
znał lub nie wnikał w to, czy ktoś podejmujący
w jego zakładzie pracę na 1/2 etatu
nie jest
gdzie indziej zatrudniony i tam jut wcześniej
ubezpieczony. Zresztą nie jedyny to przypadek,
bo nieraz trafiają do PZU pracownicy z 2 polisami, tądający stosownych wypłat z katdej
z nich. I wtedy spotyka ich przykre rozczarowanie.

PZU ~ca Im bowiem ~ Nm4' ł71ko z jednej polisy, drugll zaj anuluje i zwraca
UilZczone •kładki. Zrozumiałe, te nie satysfakcjonuje to osób ubei:pleczonych podwójnie, bo
liczyły na więcej.
Brak naletytej informacji 1tał Ilię tel przyczyną rozterek p. J. S. Jego 1prawa
wygląda
następująco. Przez praWie 30 lat opłacał skład
ki w 1woim zakładzie. Potem po przej~ciu na
emeryturę ubezpieczenie kontynuował indywi,dualnie. Ale w czerwcu ub. roku zatrudniający
go na 1/2 etatu nowy pracodawca podniósł kwotę
ubezpieczenia do
100
tysięcy
złotych
i
:&aproponował
nasumu
Czytelnikowi
uC\l:estnlctwo· w
nim • Ten
wyra:dł
zgodę i 9 miesięcy opłacał wytsze składki. Ale
w marcu br. p. J. S. zrezygnował z dalszej pracy. I niemal niezwłocznie otrzymał przekaz z
PZU na kwotę 1260 zł z dopil1kiem mówiącym,
te dalsza kontynuacja ubezpieczenia będzie dotyczyć pierwotnej kwoty tj. 40 tys. zł.
Oburzony takim postawieniem spraWT udał
się do PZU, gdzie poinformowano go, te na 1umę 100 ty1. :r:ł był ubezpieczony za krótko a
powinien co
najmniej 12 miesięcy i dlatego
składki musiano mu :r:wrócić, ale o ile
chce,
mote podnieść kwotę indywidualnie kontynuowanego ubezpieczenia do 80 ty1. zł. Z tym, te
mote to nastąpić dopiero od marca 1987 roku
i będzie go obowiązywać 8-mie11ięczna karencjL
Wiem, te pnepil jeat przepisem - bJ1 się
nasz Czytelnik, ale dlaczego ci, któl'l:Y' mają go
stosować, przeoczaj~ jego Istnienie.
A potem
wszystkie konsekwencje musimy ponosić rny,
płacący regularnie •kładki, jakle nam wymierzono i zaproponowano.
(h)
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Wpływ

w praktyce oer&nlC2lQrle
dO
LódzkleiO
Przedalęblorstwa
Ogrodniczego. Chyba, że od ra:a.i
nastawiają 1!41 oni n& prac41
w
sektorze prywa1tmym.
• MoJe dziecko obce startowa6
do łeohnlkum. Nie w11tpię, te zda.
ale konkurencja Je1ł duta.
Co
wlęo Je czeka, J~ll nie zostanie

dłużenia

na sta g .spodarki
(Wywiad z prezesem NBP
profesorem W. Baką)

przyJęteT

-

Będzie

przyjęcie

mogło

ubiepć

1lę

o ~=--

do szkoły o pdkrewnym
profilu lub LO, które będą jes-zcze dyspooowały wolnym! miejscami.
• Niemal wszystkie
kolełankt
córki Idą do szkoły •rednleJ. Ją
nęci
ZSZ przy ni. Irysowej 3,
gdy:I uczy krawiectwa miarowego,
Ale co dalej?
- Do wspornnla.nej ~ wtiale nie tak łatwo sl41 dostać. Dal• ona bowiem bardzo atrakcyjny zawód l rtąd izan.w na przyjęcie mają t~ko dobre uct.en.nlce, które potem m()ią kształcić
al41 dalej. Bo p~y ul. !rymowej 8
jest równlet 3-let>llle technikum odzlerowe na podbudowie ZSO.
• Syn stracił ochotę do nauki
I pozostaje mu tylko ZSZ. Nie
łraoimy jednak nadziel, :te potem
zrozumie swój błąd l zechce 1koflczy6 technikum. Czy po ka!deJ
ZSZ Jest to motllwe?
- Oczywiście. A w d<>datku abwlwentów ZSZ przyjmują zarówno dzienne szkoły stacjooame, jak
I szkoły dla dorosłych.
• Moje dziecko nie wykazuje dotąd
ukierunkowanych zalnteresowad. Teraz nagle zaczęło m6wll'i
o szkole castronomlczneJ. lub 1potywczeJ. Gdzie one 1141! mleazcz11
I Jak.le daJ11 mo:łllwo•oi prą1Złe
co załrudnlenlaT
- s" dW'ie teio ł1IN nkoły. zs
Gutiron<>mlcr.ina przy u1. Sienki•
W'1cza aa, t<hl• zawne jffi aporo
kandydat6w l ZSZ ISpotywC2.& prz;y
ul. PraUll.I& ł o speejaln~
przetwórstwo 1armateryjne OrtlS
pnetwóntwo ml~ Na absolwentów tych nkół jest zawsze zapotir.zebowanie zarówno w du:łych,
jak I malyC'h zakł.adach.

Pal6ka Aiencja Pruowa zwróciła •I• do prezesa NBP, prof.
Władysława Baki z prośbą o odpowledt na pytania związane
z reperkusjami zadłużenia na &tan gospodarki kraju i perspektywy rozwiązania tego problemu.
- Jaka Jest skala zadłużenia Polaki u cranlc2'T
- Wg danych na koniec 1986 r. zadłutenle Polskl w kraja.eh
socjalistycznych wyniosło ok. fl,ll mld rubll transferowych (1
rubel transferowy - llll zl), natom1aat w krajach kapitalistycznych - 33,ll mld dolarów (1 dolar - 240 zł). W przybliżeniu.
zadłużenie w krajach ka.pltaltatycmych odpowiada 40 proc. dochodu narodowego i pięciokrotności wpływów dewizowych z eksportu do II obszaru płatniczego. Jeet to więc wielka skala.
- W Jaki sposób do tego doszło?
- Szczegółową charakterystykę stanu oraz pnez41 za.dłut.en!•
Pdlakl przedstawia raport przygotowany przez zespól pod przewodnictwem prot. Józefa Sołdaczuka. Raport ten został otrubllkowa'l!y. Przypomnę, w ł1ad. • raportem, Ił oała sprawa zaci:ęla łię w początkach lat łiedemdzlesiatych. Za.cllu!enie w
krajach zachodnich lawinowo narutalo od 1 mld dol. w llnl r.
do 8,4 mld dol. w 197ll r., 2!1,11 mld dol. w 1981 r. W olcresl•
1971-lOOll Polska .zaciągnęła na Zachodzie łąC'zniP 48.9 mld dol.
kredytów, z czego 44,4 mld dol. w latach 1971 - 1981. Mimo te
łącznie od 1971 r. do koń.ca 1911:1 r. Polska za.płaciła wie~„
lom z tytułu spłaty rat i ods~ek ok. 40 mld dolarów to poz.!om
zadłufenla jest barcho wysoki. Taka Jest, niestety, ~leubłaige.n.a
logitka procentu składanego. Obeonle - mimo wielkich wyslł•
ków I przeznacunla ok. 2 mld dol. :rocznie na obsługę zadłu
!enla - z.adłu!enle to nadal się powiększa,, gdyż wlellrośc!. .I
tytułu nail.iczanych odsetek przekraczają ow• 2 mld dolar6w.
- Jakle było przeznaczenie kredytówł
- Niestety, tylko część tych kredytów -tala wykoc:zyllUlna
w IJ>(leób wła.łclwy, to znaczy na cele rorzwojowe, Du!& por-eja
została po prostu ,;f'r.zejedzona", Qcen.la sl41. te z CĄJO\łcl kredytów (do 1961 r.) jedną trzeci" przeznaC1J0no na tmport inweetyeyjny, jedną tnecią na Import rurowców i materiałów
lłu~cych w dutej mlene do produkcji dóbr konaumJ>CT)nYch,
I jednll trzecia na sflnamowa.nle tmPortu mbót. pas l ln.nych
produktów konsumpcyjnych. Obecnie mU1lmy ponoelc! kon1ek..
wencje t..-o nlewłaklwe~ 1poeobu wykorzystania kredytów.
Myflę nie ty1kio o „przejedzeniu", ale te:t o nieudanych za1cupach ID4ft7?l 1 ~A, które nlldy nie -Wy wPl:'OWa<bione
do nicllu.
- Czy 1płał1' sadłnłenla wpływajlt na postom 1pq~eła w Il&•
11S71D. kraJnT
•
- Zwlą:r:elr jut O<SY!Wist:r, a rachimell: - prosty. A oto stosowne wyliczenie. W 198tl r. wpływy 1 tytułu eksportu wynlOL!ły fl.226 mln dol., a wypłaty za Import 11.108 mln dol.
czyli WY'llaliśmy r.a granicę więcej towarów nil przywie:tliśmy
s zagranicy na kwotę 1.118 mln dol.
•
Gdybyśmy nie musieli obsługiwać dłu111, to w6wcs.u t. 1.111
m~n dol. moglibyśmy na przykład przemae?:yl! na zaopatrzenie
rynku wewn~rznego.
•
Co to 01:nacza? Ba.rdzo wiele, • mlanow1cfe podał tow-arów
rynkowych zwiększyłaby si• o ok. 280 mld zZ (<."Zyl! o Mt. ł
proc.), w postaci JlO!łl:llklwanych towarów, z reguly o wYl'Oklm
standardzie. Umo:tUwlłoby to l'!kwldację luk\ Inflacyjnej (która
w 1988 r. wyniosła ok, l'TO mld zl) I dodatkowe zwiększenie
wynagrodizeń o ok. 2,4 proc. (w wyrazie realnym). To samo
moglibyśmy prześled'Llć na przykładach zaopatrzenia dla PI"Z!"'
myslu lekkiego, elektronicznego, chemicznego, przemysłu nawozów Itp.
- Jakle jest wyjlcle • l)'łnaoJIT Czy sprawy te były prZe4mlotem pańskich rozmów w Międzynarodowym Funduszu Walutowym I Banku SwlatowYJDT
- Tak. W Waazyng'tonie miałem l'P()80bnOlłc! przedstawló !Wiz
polaki punklt wldze>I1la na spraw„, który opiera 11„ na dwóch
Eaeadach: po pierwsze, Polska deklaruje swoją( wolę wywiązy
wania 11„ z robowlazafl I ooenia, te celowi temu dobrze sfutyć
~zie dalsza reorientacja w kleTUnku eksportu r ogólne podwył8zanle 11prawnoścl gospodarowania. Po drugie, rozwia:r:anie
problemu polskiego udłu:!:enla może być dokonane jedynie w
dłut.szym okr!!'.!!le CZMU na gruncie ~clslego współdziałania
państw wlerzycietsklch I tworzenia warunków dopływu nowych
długoołalowyclt lm'edytów w celu przyspieszenia rozwoju p~
dukcjl eksportowej. Ten sp.osób podejścl.a do !JPr&wy spotkał się
ze zrozumieniem w MFW I w Banku Sw!a.towym, Jednak o
ty1e można będzie liczyć na współdziałanie za-granicznych partnerów, o Ile podjęty zostanie I b~zie skutecznie reall7JOWany
program U7Jdrawlan1a systemu funkcjonowania gospodarki. podwytszanla jej efektywno~t I zwiększania nadwytkt eksportowej.

• Trooh41 sanledballillmy wrawę
przebadania dziecka pod kt,tem
przydatuolel do zawodu, który sobie 11 naszll pomocą wybrało. Gdzie
114) uda6, aby ustali6 pneelwwskazanla I Jdłl zajdzie potrzeba.
póki pora zmlentd pierwotne plany?
- W
teybt.
pnyepdenonym
wnelkie konieczne ba.dania motna
przeprowadzić dzwoniąc do Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej (ul. Wólczańska 23),
tel. 33-18-07, ewentualnie 32-2!5-M
która ustal! terminy wizyt u lekarzy specjalistów, takich jak okulista, laryngolog, n~log, psychiatra, chirurg, ortopeda, ln~ernl.
sta.
A O.U- prsewl4uJe 1!41 arnchOmlenle jaklegoj nowego klernnku
kształcenia w zawodach, na które Jesł szczególne zapotrzebowanie?
- Owszem. Przy ul. L~ej Ul
powstaje ZSM, która będ2lle ksztalclć higienistki szpitalne. A przy
Zespole Szkół ChemlC'1Jnych,
ul.
Tatnk! 12, od nowego roku otwiera 11„ klasę przygotowują~ do
tak poezuklwamego zawodu, jak
orboipeda-obuwnllt.
Plerwszoltj!Uftci praktyki zaWIOdowe od.byiwać
~I\ w „Slrogarze'', a wybze klasy w Wojew6drlde1 Przychodni
Zaopatrzenia Ortopedyezneto.

rv Prywaciarze-dużo

ich czy mało
'V Sklepy nocne-na papierze
s

Co trzecł lklłt'P

'W Łod:sl

3•t

sklepem prywatnvm, podobnie
iest z lokalami gastronomicznym!. Na pierwszy
rzut o.ka
wydawałoby ale więc, ~ prywatnl kupcy l gastronomicy
w na112:ym mieście potentatami.
choć trudno nazwać ich kop~ ~iuszklem, 1ednak o prawd!!:!~ wej pozycji świadczą Inne llczby. Otó:t wszvstkie
sklep~« 111
rilacówkami niedużymi, a wydajemy w nich
zaledwie co
trzydziest11 złotówkę, pn:ezinaS: czom' n.a zakupy. Tak wl'IC. 1!cząc " mości placów• handel
?ryWatny rta.nowl macz11cy ele·mm.t, kiedy 1d lł'J)Ojrzymy na
llbroty ~ałe
się, łt test on
tylko
=pełn>lenlem
· ołerty
ltandlowcó,w
l)afistwowych
f
~
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~
S
S
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~ spółdzlelezych.
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J..t Jednak J>nm& sfera rynku, w której ma.my 1ytuaclę
odwrotną.
Chndzi
o handel
kwiatami, owocami I warzywam!. Tutaj prywatni sprzedawcy dominują. Jak obliczono
tylko 40 proc. obrotów w sklepach
warzywno-owocowych l
kwlaclar:c.~acb ldzle do państwo
wej ezy spółdzielczej kiecy, resz:ta łra:fda
do
prywdnycb
~ oortfell.
~ Dobry to 'Pftrtła.d, by pob.-

§
§
§
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DZIENNIK 1..0DZKI nr '11 (!ZHU

za6 do ez8"

prowad':&tł

mah,
nawet u nu, konkurencja. W
braniy
warzywno-owocowej
współistnieje na rynku trzech
konkurentów: handel „społemo
wski", Wojewódzka Spółdziel
nia
Ogrodniczo-Pszczelarska i
prywaciarze. Skutek ject taki,
te klient, prawie w całym mieście, ma motltwość wyboru. Jeśli zalety mu na ładnym towarze mote kuplh ro np. w
kiosku wamywnym,
fdy nie
jest zbyt wybred'!ly, nleeo tań
szy towar of~uje mu np. warzywniak ,,.mpołeimowskł". Rzeazywr•cle, w tel braniy obsttwu1emy w~ • kMeta.
z~„

tnacsel jest

Jt>w!ata.m!. Jak hd J)feał«n w , DŁ",
tu r6wnleł
konkuruje kilku
handlowców, tyle te o 'f)rawdzlwym w1rp6h:aw'odnlctwle mowy nie ma. Po 'Prostu kw!.a clarnle „społemowskie". WSOP czy

tet

Państwowego

li

Przedsiębior

stwa Oittodn!czego glnl!ł w masie nlar6wek
prywatnych. A
przecie! nikt nie będzie, lub
prawie nikt. 1echał przez p6ł
miasta by zaoszcz~-zlć na wl11zance Imieninowej - sto, czy
nawet dwle§cle złotych, wiedząc nlJ., te w sklepie
PPO
mo:tna kut>lć
tańsze
kwiaty.
Kupujemy tam, gdzie najblifel,
bo kwiaty to nie kM:uch, er.y

foll'Zli.łw

by ~ I ....

auBdwa6.
Jeśli nie uda 1141 doprowadz.lh
do powitania sklepów, klosk6'w
ezy
teł nawet
prz~ośnych
l>unktów
aprzeddy kwiatów,
administrowanych pn:a apół
dzielców ezy państwowych oirodników, o konkurencji w handlu kwlataan4 n·le m.& nawet eo
marzyh.
Prywat.ny hallldel
j9' pod
b~ą
o'bler'wacj\ zarówno
klientów, jak l
on1roleró'W.
Poniewał od l!irlridacj!
wdęk
uołcl prywatn7ah l)lac6-ftlc mtnęło jut 40 lat wielu • u. u.waża tald „wyep" 'Pl"J'W&bel
lnłejatywy aa eoł supełnle now„o, -budzaj~eio ciek&'WOł&,
a ezę9to i kontrow8'l'lłje.
d,
którzy krytykuj11
ien nlct.or
znaj<luJ-. niestety, uzuadinienl•
swoich pretensji w wy·n lkach
kontroli. Otół n-p. w ro](u ubiegłym co czwarta sprawdzona "Placówka
malazła 1i11 na
„czarnej liście"
nieprzestrzeganie
ustaloneco
czuu
pracy, brak Informacji o cenach, handlowanie tym na co
nie ma zezwolenia, zanltanle
wagi I miary, machlojki z podatkami. crpłataml za ubezpleezenle I składkami. SPoro S'Pr&.w
trafiło do kolegiów,
zawiadomiono władze Zrzeszenia P:ry-

~tneeo

Ham.d1u I U•łut, udzielono upomnlełt zd U oe6b ukarano najdotkliwiej - cofn441to Im z•wol«nla na prowa.daenle mteNSU.
!t6wnlet w tym roku hand el l>l'YWatny ~le °POd okiem
zawodowych I amatoraklch mam n·a myfll klientów - kontrolerów. Z jednej stTony jest
to na 'Pe\VIIIO uclątllwe, ale 1
dru«{e1 przypomina
o 1tarej,
kupieclrlej zasadzie, b be:r uczcl'W'<>kt Ili• ma .W:cwu.

• • •
Od 119'WD8119 esuu p~ w
t.i rubrTot • ,.cudste", j&k!lll
111 w Łodzł lkl~y nocne. Dziw
pol„a na tym, łe 111 a jednoczeiłnie !eh Ili• ma. Nikt bowiem
nie 11llkw!dował
tych
skle-p6w
odpowlednmi nn11dzenlem,
poszcze<gólne Jednak
placów1d zdobył:v, gdrz:le trzeba,
zgodę na od!Jtąplenle od nocnego handlowania.
Tym, kt6rzy
posługują się na co dziefl logika od'Powladam więc, te w wypadku nocnych gklepów ta metoda wnioskowania Jest zupeł
nie nieprzydatna. PrzY'Qajmnlej
na razie bo, mam nadzieję, stan
ten się nie utrwali.
KRZYSZTOF KRUMKI
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llALZBNSTWO PRZED UKONCZENIEM SZKOLY
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W. Z.1 - Córka aozęssoza do 111koły Pomaturalnej, Jej łr6dIem utrzymania Jest renta rodzinna. Ozy utraci do nleJ prawo,
Je•ll wyjdzie 1111 m"t? Przyszły Jej mąt dopiero niedawno pe
ukol\czenlu nauki przystąpił do 1>raey.
'
RED.: - Nowa ustawa emerytalna, któ~ weszła w *Yci• od
1 stycznia 1983 r. uzależnia WY'Platę renty rodzinnej tylko od
tego, .czy uprawnione do niej dziecko uczęszcza do szkoły r::rr
id nie. Zatem zamątpójścle córki nie będzie stanowiło przeszkody do dalszego pobierania renty 1 ZUS.

=
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UllLOP PO WOJSKU

IL L.1 - 11_. po akol\czenln 1łndlów stb,:łył przePraeowa6
b'lko I mlesl"oe I poszedł do wojska. W drugiej połowie lłyllll•
ala br. po rocznym przeszkoleniu wrócił do 1weio zakładu.
Zaplanowal!may urlo'P na wrzeslel'\, ale dział Iłu .b praoow•
nlosych łwlertłzf, ta musimy co odłoły6 na pótnleJ, at upłynls
11 mleslęą łącznej praą męta I tym 1amym powstanie prawe
do urlopu.
RED.: - Pracownllc po PCl'Wl'OC!• • wojska uprawntea\ 4o
urlopu wrooczyn'lrowego nabywa od dnia powrotu do r.ak1adu.
w wymiarze proporcjonalnym do liczby miesięcy poz.ostalYch
do koń.ca roku. Mąt · ma więc juł teraz prawo do urlopu za
rok ble:!ący.

=
-5
-~
=
~

--------

-

POMOC DLA eAMOTNYCH

(h)

z

Z. T.: - Dotychczas było nili dwoje 1 emeryturY. Obecnie
zostałam sama I mó.ł dochód wynosi 9.890 zł miesięcznie. Czy
moj!'ę liczyć

c
-----

-

§
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-=
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=
-----

na uzyskanie pomocy przy opłatach czynszowych?
RED.: - Przy ustalaniu prawa do pomocy w opiatach czyna:ru. bierze się pod uwagę przeciętną płacę z rokµ ubiegłego. Za
3 pierwsze kwartały ubledego roku wvnlosla ona 22.900 zł. Osoby samotne pomoc mogą uzy~kać jeśli ich doch6<'1 nie pr?J&kracza polowy tej płacy, tj, 11.450 zł, a rodziny 30 proc. tj.
,_
6.870 zł na os-ob41.
(Il)

s
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~

~

ŁODZKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU

s
~

GUMOWEGO

§

„FAGUM-STOMIL"
91-212 Łódź, ul. Wersalska 47

S

~

~

~

N F O R M U J Ą,
ie bieżnikują opony na nowoczesnych maszynach
typ „SIO"
PUNKT PRZYJĘĆ OPON
MIESCI SIĘ PRIZY UL WROBLEWSKIEGO 5.

~

~

~
§

§
~

Przyjmujemy, zapewnlo]qc natychmiastową wy~
mianę, następujące opony:

~

~

DIAGONALNE I RADIALNE
6.50-16
8.25-20
11.00-20
RADIALNE
9.00-20
10.00-20

§

~

§

~
~

12.00-20

§~
§

Usługowo bieżnikujemy opony do samochodów

osobowych:

~
~
~
~
~
~

.... 165 SR 13 Fiat 125
.... 135 SR 12 Fiat 126·p
..,. 175 SR 13 Polonez
.... 155 SR 15 Syrena.
TERMIN WYKONANIA
Wasy.tldeh

info~

USŁUGI

w 11PRwl•

T DNl.
bie.żnikowania

U<!ziela:

~
~
~

+ dsl&l apne4ał7, łel.
H·łł-ff,
+ WTdsl&ł ari. tech.. kLIJZ-Tl-H,
H-U-ł8, H-OT-0!,
8&0-k

~OUD'A.~WJ!~~PA~'Zi~VA~Z~~~V"AZV»W'.NYAW'A"'~--~-vA"""'7A-~""'v..o:i-"""V..o:i""""VH'07A

V...H7H~..AU'/H.J"H~~./bJU///////////////////P//////././P

~

~
~

UWAGA, HODOWCY JEDWA8NIKOW

S

Uprzejmie Informujemy,

łe wzrosły

ceny skupu
kokonów jedwabniczych I wynoszą:

S
S
S

I
H
Hl
IV

§

480 zl/dcm sześc.,
360 zł/dcm sześc.,
200 zł/dcm sześc.,

klasa
klasa
klasa
klasa

S:

~

§
S
§

15 zł/dcm sześc..
Jed.JIOC11ełnle itrsYJMtmlnamy, źe kontraktaeja trwa

S
~

~

DO 15 CZERWCA.

hodowlĄ

Wnyatkich alntere.ow..nych
azamy do Ł6dzltiiego Przedsięb!or1twa
Włók!enn!czym! i Skórzanymi w tod1l,
tel. 51-72-11 lub 51-41-60 w. •3.

§

~

jedwabników u.praObrotu Surowcamli
ul. Pojezierska 90 A,
·

~

~
~

1188-k

~BY~~HUU~A"~/HHJ"'././././/DH/.U.H/.H/./././H././/./h

- działk4
budowlan' - JUSTYNÓW
•pr:i:edam,
Konstantyi:ekreaeyjn11 '11 m (prawo ~abudowy) - sprzenów, Lutomler1ka 113.
li •••••• , ••••••••••••••
dam. Listy 23319 Biuro
23331 g
Ołłoaz:ef).,
Sienkiewicza
budowlaną
DZIAUtll)
7300 m w Gałk6wku 3/5.
DZIAŁKĘ budowl1114 w
zagospodaro·
Wiadomość: DZIAŁKlj
•przedam.
Ozorkowie - sprzedam.
sprzedam.
waną
Koluszki, I Maja blok
Tel. 18·17-S2 godz. 17-19
87-32-90.
5460 ł
23321 '
ms' S5 m. 28.

,........
I••, ••••• „••• ,„,.,.„
,„„.
I

łl

1 •I W• I• lltl 18

DZIAŁK:lli

„

. . . . . . . . . . . . . . . . ł ••łlfl•"'"'

tel. 32-94-84 lub 32-09-1 O

IRODA,

Ił

•

FI

,., .

kupię.

Tel. 81-18-03
5488 '
SZAFKĘ do wież.y „THS
- 113" - kupię, 74-84-90
23386 ł
DŻETY kupię. 57-14-68
23152 I

KUPIĘ przędzę bawełnia
ną 18, 20. Kutno
tel.

837-17.
15488 '
„ELEKTRON" (kolor)
1przedam. •&-22-10.
55330 I
MASZYN:S: „Łucznik" '15
aprzedam.
:Buczka 29
m. 15.
ISSlO I
SPRZEDAM
aparat - do
produkcji waty cukrowej. Zduńska Wola. Tel.
85-85 płl 17.
M84 ł
JVC - wzmacniacz :r: ko·
rektorem, gramofon 1przedam. Tel. 52-12-37
5524 •
KUCHNIĘ

guową

nową

- aprzedam. Kupię u•ywane szafki kuchen11.11, 1telai
do namiotu
„Puck". Tel. 33-02-04.
5994 '
„2':od!ak",
SPRZEDAM:
„M-24055", części „Syreny". Tel. 48-19-18.
5{89'

OVERLOCK trzynitkowy
„Sineer", stół, silnik 1przedam. 88-92•48.
283S'T I
MAGIEL - prasowalni„
- spn:edam. Kwlat6w
Polakich 17.
'

-·······--·
- •.. ,•• „, ·- - •' ·····-

boazer!!. Jalul'
bowski, krótkie terminy. Tel. grzecznościowy
15-37-39.

ZAKŁAD

§

PIRZEMYStU
„METALOW.IEC"
Zakład nr 4 w lodd,

fi

5

5§
§

tł.OO,

5
5 ..,.

akordowym 1
łlusany·spawacry,

H.111

n

Zawsze po jedenastej.
11.10
Muzyczny non stop. 12.00 Chór RiTv
Wrocławskiej p.d E. Kajdasz.a. 12.25
W<>kallścl wspóJczesnego jazzu. 13.00
Wlad. 13.05 Serwis fnformac~·jny IL).
13.to „Im da.lej w lu" - a.ud. Hen•
rYka Smo!al{f (J,). 13.20 Z malowanej
@kn yrtl. 13.30 Album operowy. 14.00
Ood 2'Aru•
w ~tylu c<>untry - aud.
PĄm i etniki

l wspomnieni.o.
J. L. Bar riiult .,Wspomni enia dl11 ju-

tra" -

odc.

15 .10

580-k

§ ..,

tokany
oraz

5

5 ....

.., '
„

I dziffkiem ,...uku„ mieauaia lub pokoju
1-1 lata. U.ty " "
B(uro Ort-li. ~
kow11c:a Dł.
PILNIE possuku~
kania. u-eo-u.

„

§
§

i

I

ROSIK

~ lłęlloldeso w1p6łcsucta 1 .,owłldt lll'9ft

1Ma4aJ111

.......,_,

Nagrania radiowe.

PROGRAM

m

111.00 Od dixielandu do IJWlalgu
aud. 11.30 ,;oozekl.wania l bariery" aud. 11.łO awtud.a tygódnla.
11.BO
Margaret Atwo.od „Wynurzenie"
odc. 12.00 serwis Trójki. 12.05 W to•
nacjJ Trójki. lS.00 Ursula Le Guln
„Lewa ręka ciemności" . odo.
13.10
Powtórka z rozrywki. 14.00 Beethovena opera selecta. 15.00 Serwis Trójki. 15.03 G itarą i piórem - 1potkanle z piosenką
studencki\ - aud.
15.40 N.a wiórach urodzony - aud.
16.00 Zapraszam y do Trójki. 19.00 Codziennie powleM M. n. „Potentael "
- or!(!. 1uo TroeM ~wlngu.
u . ~o
M. Atw ood
„Wynurzenie" - odo.

e

CZECH

ICA

l'llAC:OW'MICT BLOJt1J OPJIJlAC'l'nr.800
I ODDZIAŁU CRJRURGICZHEGO SZPt·

g

1520-k

meJ

wd. •.41 Kl.uli

ftLBWIZJA
PB.OGllAJI I

rel.aksu. 2uc u~ i'.oo róty" - ode.

11.80 .D om I tw:IAł - mq.
Ił.OO
WJ.ad, U.05 W•pomniea!a mu>ZYC:r.n•
- aud.
11.10 Radio M.oell'wa. 11.110
Swia>t wokół nu. lUI Sonatllla polska. 14.00 P<>połud!nie Ml-odych. 1UO
Wiad. n.01 Placido Domingo - moje żYQ!e na 11ceinle - aud. n.n Wid·
nokrąg. 11.25 Chwdla muzyki!.
lUO
Język h!t1zpański. 18.30 Studdo eks·
pertów. ID.SO Wlad.
111.:t' Lektury
czwórki - J. Dutyk „Siemłrad2.kl".
19.45 Standardy muzyki rozrywkowej - aud. 20.19 Wieczór muzyki I
myśli aud. :U.35 Chwila muzyki.
21.(0 Spotkanie z reportażem - rep.
22.00 Interpretacje chopinowskie
aud. 22.so Gra o przyszłość - aud.
23.05 Mu7.yk< erapiA - aud. 21.30 W
pos:mk:lwanlu harmonii - Rud. 2~.4~
Chwila n'IU'l:Ykt. :t3.SO W!ad. 23.5~ Ka·
lenda~ radiowy.

WBPOŁPRACOW'JftCT

TALA bll.

BIBGA:icł!łXIEGO

im11mmmm11mmm m1n1m1m11nmo1D J1di!

fiój:ld. 11.00 Trll1' lllw.adiranM jU&\l
- &ud. łl.łf Klub Trójill:i, U.OS l'n1.
1portowe. ~.11 W lrirtSU ballad1 aud. 14.U „KluOll do -póloz-.no4cl" - aud.
u.oo Opera tygodnia i
v. Bo1Un1 „Pu.nrtani~" - aud, :n.t5

ez.u

Henryka

MAŁGORZACIE

obrad b>-

mjjsji • · Nfonn:r

„lml~

-

• APTJ:KI '1'·910 "' ŁODZI

Gree,a)

-

Męża

&IEROWNICTWO I

11..91 8pra1VGlldMlte I
IO.OO l*U<tio -...rań

Brzo-

mgr JADWIDZE SZCZĘSNIAK·

-

J'o1klOT n.& m.t.ple łwiata: Ql'e'cja. 18.00 D.zteł.a, style, epoki. 18.llG
s. A. Cheerlng ,,Lot 1-2-1" odo.
17.00 Wiad. 17.05 Rozwt"unie zagadki muzycznej (L). 11.10 Aktualnołcl
dnia (L). 17 .30 „Stereorewia" (L),
18.30 Klub Stere<>. 19.30 Wieczót' w
tilharmonil. 20.40 V Symfonla
R.
Palestra. 21.20 Wlad. 21.30 Nagranie
wieczoru. 21.35 Powastki filozoficzne. 21.50 MuzykA. 21.55 POWIMtkl tilozoflczne - „MA2A wiecznoś~· · . 22.1e
Słuchajmy razem. 13.00 w. K. „Romans mlod:nleńm:y" - odo. 23.%0 Interpretacje
m112yGd dawnej.
M.Oł
GlJOsy, lnsilrumenty, ruuitroje,

NAPISZ dzisiaj - :BluN
Matrymonialne
„Romant!ca", Udt 1, box
102.
10438'
SWIADKóW
w:rpadlru
„Jelcz"
- „Fiat 128"
dnia 10 marca br. al.
Mickiewicza r6g Piotr·
kowskiej około godz. 1T
uprzejmie proszę o kolltakt. 43-67-70.
lllll9 ł
WYTWARZANIE 1alanterii - poszukuję w1p61nika
z oprzyrządowa
niem i pomysłem. Listy 6129 Biuro Ołłone:6.,
Piotrkowska 96.
DZIAŁALNOSC rzemlffl.niezą dobrze prosperuj11eą
nie wymaQ,jąe
upra'tWlień odstąp!~.
Listy „23220" Biuro O•
głoszeń, Sienkiewleu 3/5
SKLEP agencyjny Na. wrot 16 poszukuje atrskeyjnych
wyrobów
dziewiarskich, konfek·
cyjnych godz.
10-11.
Tel. 65·21-51 wieczorem.
23381'

....„

ml.t~ ~„
meca
piliki n.otn~: ~l~!a -

11.łO

:~: :=~~=;:::::

-·-···----········.... „.•.•
--·······--

a
e

! nlk6w po samowolnym porzuceE nłu pracy.
S lnfonnac)e1 tel. 32-80-11 w.
12 lub 36-14-21.

====
-···-···_.„.„ ..... ..._

4.2..'l-O i
„l!llektron" n.a.prawa. 111-44-M. Gotulski.
1831 g
MYCIE okien, llJ)!'Ząt&nie.
łl-24-18, Mikulska.
22006 g
MYCIJJ okien, 11>rzątanie
W!lętn. Instytucjom raehunld. 88-25-82 Wiec~
u.
19253 g
MYOIJ!l okien, !tprzątainie.
11...0-!1 Kucharski.
ZGUBIONO
pieezlltk'
„PT-168, lekarz medy1!54lU I
8PRZĄTANIE 11Vrtętn; cyny Paweł WędzlkowInstytucjom. Szymc:;iak
1k!,
chirurg.
t.6c!J,
M-88-ł9.
24033 g
Piotrkowska 204/57".
WYCISZANIE, u.bezpie23410 I
esanie dnw! . .zamki, za- DAGMARA Gach ziubiła
pi"11ti okienne, 3.3-31-27.
l•g. 1tudenck, 80316 PŁ
A.r'baJt.r.
19949 '
Mel'

i
i
i

§ ..,. elektromonterów,
= . ,. hydraulików-spawaczy~
§ Zakład nie zotrudnła pracow-

3382 I

,.KUBIN",

!

ślusarzy nanędzlowych,

SCINANIJC drzew Duda
74-26-29.
~ I
TĘPIMY '°'!lOn!e, robactwo, gwarancja., rachim•
kl. '1'8-lT-~ Kowalik.
łl088 I
SAMOTNI!
Ofertr
matr;vmon!a1ne „Swatlila" - Plotrkowsk.a llS.

529ł ł

TEJ..!lNAPRAWA aow!a 33-13-tl9.

I

-

11.łlO

!~ . ~o

• ul. Piotrkowska 24, telefon
32-38-26 w godz. 10-16,
• ul. Lokatorska 12, telelon
84-07-30 w godz. 10-16.

11.Jt Dsleedr
!O.OO ltucll• .,_.. fell.imaaacJe eto

11prawozdanla z obrad komisji ds, reformy gospodarczej.
11.00 Koncert.
11.5'7 KomunJuty.
!1.59 Sygn.al ozasu. 12.os Magazyn Ili·
formacyjny. 12.30 Muzyka. 12.45 Rolndcrz;y kwadrans. 13.00 Komunikaty.
13.10 Radio kierowców. 13.30 Stara i
nowa muzyka wojskowa. u.oo Wlad.
14.05 Magazyn muzyczny. 16.00 wtad.
1~ . 10
Muzyka. i alttualnoścl. 17.30 Z
koncertów 1 festiwali.
18.00 Wiad.
18.20 Wspomnij mni e. 19.00 Magazyn
~ nf„rm.:icyjny
19.25 Chwila muzyk!.
19.30 Radio dzieciom:
„Dziki koń
epod kaflowego pieca" - odc. 20.00
Dr.lennik. 20 . 1~ Koncert tyczez\. 20.40
W kil ku takt ach. 20.45 Piotr Szewo
„Zag,Iada" fr. 20.35 Komunikaty To·
tft.llzatora. 21.00 Komu.n.!katy.
21.05
Kron·l ka aportowa. 21.16 Encyklopedia
Wielkich J(losów - aud. 22.00 Wlad.
t2.!tll Religie 1 w!enenia - aud. Z2.15
Chwila muzyki. 22.20 Piosenka n111
jf':et mt obca a·ud. 23.oo
Wiad.
IS.2S Gr.11.nle jak z nut - a.ud.
PROGRAM

tariat ośrodka:

E

5 ..,. frezerów,

MARCA

U.OO, 18.00,

Szczegółowych informacji udziela oraz przyjmuje zapisy sekre-

ul. Wólczańska 45/47,
5
ZATRUDNIĄ
i
PRACOWNIKÓW w systemie E

PROGRAM I

11.15,

54158 I

AUTONAPRAWA - apeejalność
„Syrena ff.
łlH!S-28. Urbafaki.
23324 '
PRZEP:ROWADZKI
meblowozem. Tel. 48-00-87
Żubert.
20986 g
TELENAPRAWA - !ni.
Martynka •8-59-17.
23733 g
TELENAPRAWA
Rubin,
Elektron. 74·93-42, Stelter.
20232 i
FILMOWANIE
kamerą
video. 51-96-24, 36-06-67,
Radom1kl.
S3829 c
WYKONUJĘ lastalacje el•ktrycme 51-12-91 Kallnowakl. Zatrudnię •·
2S8'fS
'
lektryka również emeMYCIE
okien.,
podł6C,
ryta, rencist~.
•923 g
tn:e'l>ł.nle. l>r&nle dyw.a.PLISOWANIE
- krótkie
nów. Instytucjom
rat.rminy.
Rychter, Ozorchunki. Pietkl•wi•. kowską 29.
86-le-72.
23288 ł
IMS ł
MYCIE okien, 1pn:11ta!t.!t. ZAKLADANIE wykładzin
podłolowych.
Inż.
WalBudz.ln. 15-&S-il!I.
esak, 78-68-27 po 18.
'991 I
23355 g
ZABEZPIECZANIE
01n!oochronne
wykonuj• CYKLINOWANIE, 43-77-65
l\ulłinkiewicz.
zakład „Wanda" U·
19981 ł
rz:ędowics,
Łódt, Piotrkowska
192/5a,
tel. UKŁADANIE parkietów,
wykład.sin,
cyklinowr
84-66-88.
2D81 '
nie, lakluowanie. RaSCINANIE dn:ew. 811-115-U
ddltow1ka,
81-58-68.
Włodarczyk.
1

§

„...._ 5

P

MONTAŻ

5 REMONTOWO-MONTAŻOWE

-···-····--···„··„--

F

e

-·a·•~····-

"oe •

MIESZKANIA, nlerueh ...
mołel
- 'D04rednietwo
hudlowe. knlas!ewiesa
N J'ulla.n.6w 51-14-11
Jlutklnnltl (11-l'r).

1!127-k

e
e

kraty okienne, balkonowe, balustrady, ogrodzenia, zabezpieczania
piwnic.
Motyliński. Tel. 78-82-2S
52-11-50.
3607 '
5498 g NAJNOWOCZESNIEJS ZJ:
elektroniczne
ZAMIENIĘ mieszkanie w
1ystem1
antywłamaniowe
Swidw!nie (50 !\m
in1taod
luję.
Kołobrzegu) na
Inż.
Godzińlk!.
Łódź.
84-02-88.
86-29-14.
23373 g
ZAMIENIĘ M-4 na M-2 i WYCISZANIE dnwi, umM-3. Tel. 84· 13-02.
kl, blacha, blokady, zapinki okienni!!. 43-70-05
23371 '
M-S Częstochowa zamienię
Przybylski.
na M-1 w ł'-odzl. Tel.
1181 '
Łódf 33-24-40.
KAERCHER
8U.1)8r23250 ł
cz.:vuczenle
1'odciśnieTRZY pokoje, kuchnia,
niowe dywanów, tapiblok!,
cegła,
telefon,
cerki u klien.ta. Meslt•
kwaterunkowe oraz po·
!51-178-.97.
kój, kuchnia stare
IUM ł
budownictwo, wnystkie PRANIE dywanów, wywygody, ogr~ewanl~ akładzin. Drotdi., 32-S0-38
kumulacyjne, zamienię
222!58 •
na cztery pokoje, kuchnia, CZYSZCZENIE dywanów,
telefon, może być butapicerki Mazurek
downictwo
międzywo
117-56-19.
11795
jenne lub inne propozy- PRANIE dywan6w, tapi-'
zycje
(domek) . Listy
metod' nąeo-pio..
I 232!!3 Biuro Ogłoszeń, cerki
rąaą, mycie okien
Slenk!ew!cu 3/5.
rachunki, 7'-93-&&;
7ł-6l>-18, Bukowski.

,.. ..••••• .,,. ..... , ••.• „,_

Zawodowego nr 2
ORGANIZUJE KURSY:
dziewiarstwa ręcznego,
kroju i szycia spodni,
haftu ręcz:nego,
haftu maszynowego,
kwalifikacyjne przygotowujące do egzaminu na tytuł
czeladnika - mistrza w zawodzie krawieckim i dziewiarskim.

e
e

-·""·····-

... ····~
-•11••••··· ... „ .•..
„.„
AMPLITUNER 8010IS201
tanio'
tprudam. 115-71-!!tl po 16
23318 ł
ORGANY „15 11", wzmac· FRANCUSKI, tel. •B-05-90,
1przedam.
ni aes
Guz.
23388 g
M-80-4S.
23378 '
PRZEDSZKOLE t>rvwatSADZONKI czarnej pone 74-24-16 Płókar:i.
1przedam.
rzeczki
8278 ł
Tel. 16-113-01.
PODEJMĘ
praett w Hkm9'T 1
torze prywatnym - pontrykop,
OVERLOCK,
siadam
samochód ososprzedam.
rower
bowy,
wolny
czas.
Tel. 112-H-22.
87-27-Sl.
IUOO ł
!3320 ł
RUBIN
T1'
spn:edam. POSIADAM
pom!encnU-•8-łO.
nle, wolny cza1 przyjMSO ł
mę chałupnictwo - proIUH I
SPRZEDAM ltoametyk na
ste szycie. Listy 23329 CIĘCIE
drzew
ewoco·
pllment. Tel. 48-29-78.
Biuro ogłoszeń. Slenklewych. 83-7'7-'2 Ziellf).5443 '
w\cza 3/5.
1kl.
11459 '
„RUBINA T14p" - sprzePOMIESZCZENIE - 11 m, ANTYKOROZYJNE
zadam. •3-87-45 po 18.
bezpieczanie na gor,eo,
wod11, sił& - G6rna 54~7 '
nadkola. Szost, Poldaprzyjmę
l'.halupnietwo.
DOBERMANKĘ 1prze•
dowa '8, tel. 8'-38-08.
Dubois Dl.
dam. 87-08-01.
1!49'f I
13269 '
PUDELKI miniaturki trebrne, rodowodowe
n111111mmmnmmm1111111111111111111111mmml!
sprzedam. Wysoka 2fl/2S
po 1!5. Włodare'!:yk.
V
'
CHARTY roayjakie 547'
uezenlęta - 1przedam. G6rMIĘSNEGO
n.a 2a - 7. Koziny.

M~O

Ośrodek Kształcenia

.
. _ ........ .___.„

WYKONUJĘ

I:

ZAKŁAD DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO w ŁODZI

....•....-

21443 g

M-2 (43 m), nadające się
na rzemio!ło
zamienię
na mniejsze. 36-49-72 po
16.
5479 g
DWUPOKOJOWE, kuchnia bez wygód - zamienię na dwa pokoje,
kuchnię z wygodami na
korzystnych warunkach.
Listy 5525 Biuro Ogło
szeń, Piotrkowska 96.
M-3 Teo!llów - zamienię na większe w dzielnlcy Zatorze. Wiei
38
m . 17 blok 373,
tel.

·..-..•••••t••._
-•·•r•••.-

Przedsiębiorstwo nie przyjmuJe os6b po porzu.;
cenlu pracy.
I A

~

„Wartburta"
r.mutu. Listy 1492 15\un 0flone:6., P1otrll:ow1ka 98.

konstruktora w produkcji parasolniczef,
• księgową ds. kosztów,
• księgową ds. materiałowych,
• brakarzy kołder,
• spawaczy,
• ślusarzy remontowych,
• galwanizera-szlifierza.

••• •

FLAKI

,

X~

ZATRUDNIĄ

p

.. ,.•. ... ....„

__„....,„.·-····_
........
- -··•••t••··
_
„,., .... „„

w Łodzi, ul. Kopernika 36,

p

,,,.,

!54e3 I

zA,KŁADV PR·ODUKCJI KOŁDER „FAKOPA"

e

chałupnictwo
0,23 ha , domek LOKALU minimum 60 m PRZYJMĘ
k w. w miejs<"owościach
- naprawa obuwia lub
letni, szklarenka, drzeprzyległych
inne. Listy 23332 Biuro
do
wa,
Łod7.i
krzewy owocowe,
Ogłoszeń,
na działalność rzemieśl
Sienkiewicza
okolice Spaly - tanio
3 / 5.
nicza - poszuku j ę . Li~przed am.
Warszawa,
sty
·23402
ClIALUPNTCTWO
Biuro
Ogło
1m:yjtel. 49-75-73.
mę
(opróc7.
szycia).
szeń , Sienkiewicz11 3/ 5.
1666 k
LOKAL na pr a cownię do
DZIAŁKĘ
87-03-01.
w Białej
5511 ł
wyMjęcia.
sprzedam. Zgierz, Prusa
55-75-75; PRACOWNIA sukien ślub
53.
nych Zgierska 7 poszu33-0~-15.
23249 g
kuje krawcowej ze ata5454 g
zem. 51-70-34 Rajska.
M-4 trzypokojowe zamie•• , . . . . 1 • • • • • • • 1„'"' . . . . . . ...
' ••• t •1,tt••• ., •• „ .... łł • •
nię na w i ększe. 55-49-68
2327'S ł
I• 11 I I_. ł 1 II'-"1 A e 9 •
8 I f •'
DZIAŁKĘ

I

IO.OO DT - w!adom<>lcł
10.10 Film dle. II zrnia.n7 ..Pn'r·
niosłam telefrun"
radziecki ttlm tabularny
11.211 Przyjemne 1 pożytecznym
11.43 Ma1aiyn
wapomn~~
Władyaław Bo.gacki
lfl..20 DT - wiadomości
18"'6 Dla
młodych
wdd~w:
„Kru" - m11u:ra harceny
18.acl Dla daMeh „Tmr-'fl.11°'
17.11! TeleexpHlł
1UO Lo•owanl• l:lcpr.- LoHta
l Super Lotlka
1T.4<1 SprawCYZdanle · Jl obrad k!Omisji da. reformy f<»POdarczej
18.00 „Wyezarowan. 1 p:n.!a" felieton filmowy
18 . lłl Telewizyjny informator wy.
dawn!czy
18.SO „Studium" „BI• PIMY
pieniądze"

111.llO Dobrano<::
ołówek"

„Zaczar owany

11.41 DT -

1'.n

P6ł

Jr...._

f08POd'ar-

l'lłOOLUID

,.uia:r dla

roctsm:r

„lteuyliuni. kMilait !Id_...
1• ttłowie81:1."

S lł4IH11Ds ll6lem w.wlad.amla•
111y, le w Ulv IS aa:raa lHT 1.
sm.arła

ł.

ł

P.

.„ IMS.

li.ff Włdomo.łel (Ł)
11.llO „W1em wny.tko" W..
turniej
lt.00 Przeboje "Dw6jkł"'
lUO Dllenni·k
20.00 Polak 1ł6wkuje - ftS)ClrW
Z0.20 „Dookoła łwl&ła" - „U,..
łudiniowych wr6t Chlm."
n.li „99T" - 11roeram ,11'bHeptłyosn1 (Ł)

11..91 Teatr Telfll'i~jll -

Ma.nn -

18.%0 Wiecz(lO!'?le

m!dlnte.eJ

BARBARA

JAN
KOPCZVIQSKI

1

PDCHG'ł'f•~··

Mna hr. „b,lłllle łlC w dniu
21 marca lir. (eunrtek) o 1odz.

U, w k11ac1e1e

N'ajawtętszej

wiadomołe(

Dal.a n marca im r. -arł,
s-ea prezesa Zan.ądu 9p6ldstelnl
R.1emidlnlezeJ ,.Drewno" w Ło·
d~, wleloletnl członek Rad.y na!IZej spóldzlelnl, czło.nek Koml1jł
Epamlna.cyjnej Prl1' Izllle Rz•·

WROAS KA
I ·-·

Henr1'l

„Bu.nzlll.a"

Marli

Panny w Pabianicach, pogrzeb w
tym 1am:rm lłn111 o 104z.' 15 u
cmentarzu e1'·a11.1ellcldnt w Pa·
blanleaell.

C:4)1!.ltA 1 8YM, ltODZINA
1 PRZYJA.Cl'ELJ:

MISTRZ STOLARSKI.
Cldbęd:rle się H marea
br. (środa.) o godll, 14.30 z ka·
plic); cmentarza przy ul. Ogrodo-

Pocrzeb

we.!.

Wyruy
Jtodtl'll!e
RAJ>A,

NICY

nczerego

Zmarłegn

1Ylp6Jc,;uel&

1kładaj~:

ZARZĄ1' I PRACOW,•
SPOŁDZlELNI „DREW·

NO".

111.00 „Gra o n\ołl i on"

DZIENNIK LODZKI nr Tl (1U81)

I

•

Na kredyt

118

Przede wszystkim meble
Od lute10 lł88 roku PKO Udziel& kredytów

m. tylko

Od 11111 r.- eał7

wysokości

tuski, -

Najwl(ląej

chętnych

w

było

IV

kw, -

dokŁadnl.e

do oceny 1ystemu prawnego i z&stQSunku
do refleksji nad stosunkiem &połeczeń
s~a do ludzi niepełnosprawnych.
Myśl, że stosunek
do kalek l osób starych jest mier.nikiem kultury społeczeństwa, staje się powoli obowillZUJllcym k,r yterlum na
całym •wiecie.

które dostaly z naszej kasy 385 mln rl. Sredni kredyt opiewał na kwotę ponad 122 tys. zł. w tym roku mamy je&cze więcej chętnych. Mote
warto uzmysłowić naszym klientom, te kredyt trzeba apŁaelć w Ił ra•
tach, ilo przy dotychczasowych po:tyozkaeh daje miealęczru.e kwotę ~
n.ad 8 tys. 11.
- A jakie tcnraą - aleuĄ lll• włród kll•tów najwt~ll:R)'DI pewoau-

-au

'Bałuckie zwi~zki

w.

~-

DJemT
- Mimo, te Ust<: towar.nr rozsze?2ano jut dwukrotnie - w
r. - to Wolłłi lrupowane 911 przede ~ystldm meble
(GO proo.) dal~ - artykuły radiotechnlar.ne - 10 proo. oras tel-1&.ory
- ••• proo.

1ł88 1 sty~tu 1987

tyaiące

Ponad H

oaób tj. .O woc
otrzymało już emerytury I "ellt"f
w nowej zwaloryzowanej wy10kokl. 44 tysiłłce otrzyma je dziś 25 marca.
Pnvgotowan• q r6W1I1let przekazy pieniężine dla pobierających
świadczenia w nutępn:rm
term!-

Wal~ryzacja
półmetku

na

me - 30 mare.a, a 1ta.n uawan·
aowanl& pracy 1warantuje, ie I pozostałe
terminy
wn>łat zostaną
dotrzymaJ11e.
N·atomlut rolnle7 indywidualni
l>lerwsH zwaloryzowane 6wladczen!a t1>trzymall 20 marca. Kolejne
Il zarazem ostatnie wn>łaty , do tel
nlelicz,n ej na naszym terenie gruP7 \IP?'&wn!onych dotrll 30 bm.
(h)

czego

razem
'l'neel• • llolel IJPllill:aal• ......

1aMlw

Akładowycla

orsanlsacJJ
:nriĄZkowych przedslębtorałW dstelalcy Bałuty, maj11ce
na
celu
u:1godnlenle platformy -.npółpra
cy, zakodet1yło sill
powoła.niem
Ddelnlcowego
Poro•umlenla
ZwtĄllków Zawodowyell,

na rybkt

MIM111e temu cruP& !DleJatywna
Remonł, poł~y s modernlu:11 Zakładów Papierniczych
Woj.
cjll, rect&uracjl
,,Sim" trwa jut
Kolumny Transportu Sanitarnego,
przeszło dwa Laia._ Roboty prowaZPG „Stomłl", Woj. ZwtąEku Eme•
dzi Zakład Remon·t owo-Budowl&ny
rytów I Rencistów, Centrali RybPSS „Społem" w Łodzi. Ich k011Zt
nej, oraz ILZF „Polfa•· wynła 1
propozycJĄ powołania komlsjl prooblicza iii: na ok. Z1 mln 1ł.
blemowych do roZWlłłZywanla poW chwili obecnej trwaj" prace
dobnYch zagadnled zawodowych,
bud<YWlane na zapleem:u lokalu ospołecznych t socjalnych.
oworu wykończeniowe w 1&mej recem tej inicjatywy
stało
tlę
stauracji. Lokal te, który b~zle
pnystl\plenie do
systematyczne.!
się 1pecjallzował w potrawach rywspółpracy ponad go organizacji
bnych. ma by~ otwarty na poczlltzwll\zkowycb Bałut.
k u czerwca. W połowie ma.ja przeNa wc-11orajszym spotkaniu, które odbyło 11111 w ILZF „Polfa" powiduje się zakończenie robót rewołano
prezydium Dzielnicowego
montowo-modernizacyjnych I .,spoPorozumienia, oraz komisje · ds.
łemowska" gastronomia
pnyatllpl
młeszkantowych,
wymłmy ~
do zagospodarowania „Slmu".
scwo-kolonlJneJ, współpracy
•
Dodajmy, te wystt6j pla.tyczny
Woj. Porozunlienlem Zw111zk6w
rybnej restauracji, która majdzle
zawodowych..
PrzewodniCZl\ł!ll
s i ę na pleTw:szym plętne, to m.!n.
prezydium .:ostała pnewodnlczaca
sufit w kształcie błękitnego nieba
NSZZ Pracowników ILU „Polfa"
Danuta .Jachłmet1ak.
.r. Kl'.
z gwiazdozbiorem oras obru bltwy pod Oliw,.
(J.kr) i.---l!Wll!l!!ll!'l'!'!!!!ll!!l!!~~~-~~~""'!-„

.
Karne skutki n1euczc1wosc1
•

ł lał wl'1denła,

było

Zd!:o6csone ll'łedunw w10Hm1e
targi krajowe w Poznaniu
były
8J)Ol'ym 1ukcesem
łódJ;kieJ
Izby·
R.%emieślniczej. Przedstawiono handlowoom ofert„ wartołcl I
mld
252 mln zł, a wartoś6 podpisanych
umów wyniosła dokładnie l! mld
833 mln. Kupującv tnteresowali sie
nrzede wszystkim artykułami metalowym! {gl6wnle motoryzacyjnymi), utykułaml elektrotechnicznymi ł 1ospodarstwa domowe10 oraz
wyrobam·! z tworzyw· ntucmych
{m. 1111. zabawkami).

I mlD si

•

,

ll'S7Wlł1'-

Prr..ed ll~etll Wojewódzkim w Lod:&I. odpowiadała 12-łeotinl& lllwa M„
agentka sklepu „Otexu" nr 365. Akt oskadenl& zarzueal jej PftT"
właazc:tenie sobie 1.TM ty1. !Il.
Od 1tycznla do lipe& 1986 r. pobi'ała Clll.& 1 '!1rtcomedu'" ..,.,..,,.
wartości 2 mln zl. Należność powinna pJ:U>kadl' do „Ot.xu". '1'7m·
czasem z.a tprzedawMle fowary brała pieniądze do własnej kteszent,
a .,Otex" zawiadomiła telefonicznie o dokonaniu wpłaty na kontO
jego Działu Finansowego. Dzlal Flaie.nsowy odnotował ti: n 1 e prawd ę w swoich dokumentach I dopiero w lipcu zorientował •i'- t•
Ewa M. nie dokonała wpłaty za t.awary.
F!ńał kombinacji jest dla 01Jkartonej niezwykle przykry, li~
zał ją z przeplsów o .s:rezególnej odpowiedzialności k.arrnej na 7 lał
pozbawienia wolności, 2 mln '1l grzywny, 5 lat utraty praw publicznych I konfiskatę mienia w całości. Na rzecz Przedsiębiorstwa Handlu
Ubiorami „Otex" zasądwno od niej 1um' 1.766 tys. zl. Wyrok jest
nieprawomocny.

Z łóda:!ch spółdzłelnt aa.hrl~j
zarobiły m. In. „Elektrometal" 1121 mln, „Chemlłeehnlka" - 299
m111. „Wytw6rezoA~ Różna" - ł49
mln oraz 1półdz!elnia „Wie-lobrantowa" z Pabla.nic - 443 mln zł.
Wśród nowości,
furorę na t.a rgach

Jł.

Do „Simu"

Sprzeda n to
•
nte

•TW'Db.cnrllll7

bezpieczeń społecznych w
do Inwalidów, lecz także

oaób,

3160

o

świat obch<><hi św!~
ludzi nlepełnooprawnych, starych, kalekich.
Jest to s~i•ta okazja nie tylko

mlod.ym mal·

Przypomnijmy, :te WHYllCY ~trudnieni w 11-0llpodarce uapolecmionej oraz emeryal i renolśct mo1111 uzyekać
pomoo t1nansow11
w
sześclomleslęcz.nych poborów. Bank za ta.kil óper.acj<: pobiera
12 proc. Wszyscy Chc:tni muszą zgloBić się C1o placówek PKO pr;:y ul.
zachoe1niej 91, al. Kościuszki 11 lub ul. Tatrz.ańskiej 124 i zło:tyć odpowlecln1e wwladatenia, Gotówkll płacimy 20 proc. oeny towarów, lttó·
re zamierzamy kupić.
- Czy ta forma pomoc„ e1_,. lll• populamołałĄ wiród kllentówt
- w zeszłym roku · podplsallimY ponad 6 tys umów na kwoti: prawie
750 mln zł - odpowlaga dyrektor II Oddziału PKO - . Kazimlen Skrze-

teńlltwom.

zrobiły
w-ymienlć war-

które

to lkuter wodnv {SR „Wielobran~
'') oraz urzll d zen! a san ttarne
„owa
z tworzyW sztucznych !'o 1łównle
one •decydowały o ł::rm, łe ·handel sam6wlł więeeJ, nłł proponowali producenol.
(W. M.)

.
z1en

•kA·

'UPNwn!.ał.a po1*1dl emer1*6w
I mwalt.dbw w aferze
przepisów
nle budzll w11tpliwoŚC'l.
Brakuje
natomiast !eh ujednolicenia, zebrania w jeden akt prawn7, a także
materialne10
sabe:11picczenla
do
pełnero wprowadzenia Ich w życie.
Chodzi tu szozególnie o dobre wypoaałenie placówek
1hdby zdrowia 1 pomooy 1połeozneJ w sprzęt
rehabilitacyjny.
W woj. ł6d2'kim, w którym emerytury I renty pobiera 250 ty1.
Zwięzku
osób, zd do Polskiego
Emerytów, R•ncbtbw l Inwalidów
nalety ponad 50 ty1., Dzieli Inwal!dy Jelł łwłętem oo cswarteco mlenkaó.ca a1lomeracjl.
Wszystkim

W awartelr, • b8'- w pda. D-tł, mynny bęc1zte .,zielony ........„
pod hasłem nWszystko o woj1ll:o1Q'm nkolnictwte Z!Lwodowym".
W
punktach konsultacyjnych dy:f;urowa~ będłł pnedstawtclele Wojewódzk1ero
Sztabu Wojskowego I Wojskowyell Komend Uzupelnied pod nr telefonóW'J
- WSzW Lódf-l
l.ócH - _ Sl·U-12, ,
_WKU
11
11
_ WKU l.ódł·I - &1-H·IJ,
- WKU Pabianic• - u-tl•'N,
- WKU zsten - 11-&e-o.

.„.

„

pełno.prawnym

itU711l l •ie-

!yczym1 więcej
serca, zrozumienia I :l:yczllwości od
nas wszy1tkich, czyli renty społe
czeństwa.
(Z. Cll>.)

W łałeJ atacJl •bsłurf. 1ameohodów łódzkiego ,,Polmozbytu" pny ul.
Puazklna
były
dwa biura obsłUl'i klienta, bo
lll tam
dwie hale
napraw.
Ustawiały się tam zwykle dwie
krótkie kolejki.
Teras Jedno
biuro zlikwidowano i zamiast
dwóch krótkich, stoi Jeden dłu1! ogon.
Powtarzamy dramatyosne P7·
tanie kabaretu "Tey"1 llODlu
to przeszkadzałoT

Poczta w sobotę
ZblltaJ11ey 111•
tennln
płatno•cl
ubezplecze4 komunikacyjnych spowodował, :te w najbllższłł sobotę
(21
marca) czynne blldl\ (w godz. 8-ZO)
wszystkie placówki dwuzmlanowo 1:
wyjątkiem uni:dów przy ul. Narutowicza 91, Rajdowej I, Tybury 1 l
Lumumby 3/5.
·
w. M.

Wśród

nanych u;n.lnlków •Il
bardzo dokładne.
Np.
mies%kańcy Kozi.n obliczyli, ie
dokładnie od '6 dni mua!l ••drowa6 z wiadl'aml po Wodfł
420 metrów, bo najbl.fższy wól,
na rogu Wa.plennej I Długosza,
oddalony od pOISffji o 20 metrów, jest zeJ)lluty.
Ta dokład·noś6 ich ir:iublłal
Gdy zatelefonowali do dyrekcji
wodociągów ze skarn
na tak
bardzo pr:zech11aJ1lCll alę awarię, usłyszeli że pół kilometra
z w!adr.a.mi to nie tak daleko.
Jakie pół · kilometra! - mów!11
ludzie. -Tylko '20 m•trówł

Umierają drzewa
To ll!dd~•

osoby

zrobił llUI

fotore-1 wtedy W)'ct.naJ.I r6WI1!d łmll, ale
prsy ul. Tuwima I tak b;rło tego mniej.„
(ab)
„Tivoli".
Foto: A. WACH
w pobliżu rfftauracjl
Brygada· pracowników &ródmiejs· .„,,.,,,".... „ „"'"""'"· .,,,,,;,:;'''''r'''''"''''
k[ego odd%1ału Łódzkiego PJ"zedsię· · ,,„.
biorstwa Ogrodniczego wycięła tu
d:wa uschnięte drzewa. Wcześniej,
na odclmru od ul. Sienkiewicza do
ul. Piotrkowskiej wycięto 7 drzew.
- To od soli I spalin - mów!
Zdzłsław
Kowalski
z brygady
„drwali". - W zeszłym roku wycięliśmy w Sr6dmleśe!u
ok. 200
dreew. Jes!e-n!" na ul. Narutow icza tn:eba było usunąć ok. 30 lip,
na Wien:bowej w ciągu 3-4 lat
wydęliśmy ok. .(0 drzew mi ały
fioletowe lrorze;nie, które cuch'Ilęły
gazem. Nawet
2-letnie dr z ~a
trze·b a było tam nledawno wykopywać, bo uschły. To samo było
na Roooevelta z akacjami, m lmo
· że sadzono je w specjalnie przy. gotowanej glebie.
1 - Przed laty było lepiej?
- Lepiej. W 1975 r„ wycięliśmy
wszystk iego 23 drzewa. Co prawda
J)Orter wcZoir&j

Z salntere.sowan!em łledałmy
eksperyment prowadzony juł
od dłuższego ozasu na atolaku
z płytami w Klubie Mil!dzynarodowej Prasy i Książki przy
ul. Narutowicza 8/10. Najnowsze płyty są tam bowiem ustawiane„. n& podłodze (tuż przy
ladzie). Zmusza to klientów dt
wykonywania głębokich skło·
nów w przód, co z kolei la•
pewnla innym kupującym nie·
zapomniane wrażenia wzroko·
we. Mamy nadzieję, te na po·
dobny pomysł n ie wpadną han·
dlowcr z Innych sklepów•••

egrotonrem ' wświat
Juł H kll!k& dm ~l!llde, prag- I „Pegrotour" nfmuje li• ugran!cznllcY 1pędzlć urlop u 1ranlcą, bę- I ną tuirystyką wyja:z:dowll i pr:r:yd2' mogli skorzy.stać a nowej o!er- jazdową, o charakterze specjalisty.
ty. 1 kwietnia
(to nie jest żart cznym (wy.stawy kwiatów, roślin
p!'lmaaprll!sowyl) powstaje w na- ogrodlll.iczych, itp.), ale tak:l:e o chanym mieście delegatura Biura Tu- rakterze
wypoczynkowo-wczasoryatyki ZagranlC1:11neJ „Pegrotour". WJlm. Pnyjmowane •Il zlecenia na
Jak nu pol•n!ormował pracownik organlizację
Imprez 1PeclalistyC1:delegatur;r, mgr Zblcnlew Marczak, nych od zakładów pracy, organlzow&ille
będ11 równ~«l
wyjazdy
tramplqowo.
·

Urlop •
za granicą
'łlARCA

11

Po otnyma'ftiu
oferty 1
ceMrali w Wvnawie. 1~ de' leptura, w rwe~ aiedzl.bie przy ul.
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w 1odL ·10-11.so
pny Telefonie Ul!lugowym
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NA TEN TJCMAT
r; NASZYMI CZYTELNIKAMI

(tar)

„Zielony telefon „

l4Nlbom, łuds!Olll

BĘDĄI

Pdotrkowlrkiej 88, l'07Jl)OC1lnl.e 1Pt"Z!!d rl skierowań. Jut dz!A wiadomo,
że w sprzedaży znajdĄ 1ię m. !n.
wyjazdy na.
Węgry, do Bułgarii,
Berlina Zaohodnlego, Grecji, Jugosławii I Włoch. Jak twierdz·!
Z.
I Ma:rczak, „Pegrotour"
z pewnośclą nie stanow·i konk~encjl dla takich potentatów jak np. „Orbis",
1 ale ceny mt. 1 pew.nokill konlrnrenc:r}ne.
(jsb)

I
I

Częato 11ht 1łyszy, te Jesteśmy
niechlujni,
niegospodarni. ile
organizujemy sobie robotę. N•lepra.wdal Przykład?
Przy ul.
Górniczej
prowadzono roboty
drogowe i dla • bezpieczeństwa,
na czas Ich trwania ustawiono
znak zaku:u zatrzymywania 11~
I postoju.
Drogowcy
zrobill
swoje I J>OSZll, ale znak ,został.
Wkrótce pojawiła a!ę brygada
kontroluj!lca etan snaków. WI·
dzllc ten rachityczny, wymieniła 10 na stały nowy, ład
ny. A ł• nfepotrizebnfe str.aay
od roku 1 To juł przysłowiowe
szmants dzluq w całym.

W ponłedzlałek 116tnym włe
ezorem 1tra:łacy 1HIU polar w
Szkcle Podstawowej nr fi przy
ul. Kmocińsk!ego. W pokoju
nauczycielskim spłonął re1tał z
dziennikami lekcyjnymi. Przyczyną poiaru było prawdopodobnie podpalenie.
Piroman-dwójkowlezT••.

Do widze:ą!a, d.o Jutra!
Telefon: 3!!-41-10.
.
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Lodzi,

mp DIGNIJIW PRZYBTLU
d,,,.inor Urzfldu eein.ego w LOdld,
mp TADJIUSZ MABCBWał!llU
d.,.relńM n OddzłałU NBP w ILOdid
dnsto111y biur pocłróły1
PAWBL LllWANDOW!llb

-

mp

s ,.orb!Mlu

• P GBZBGORZ KAROLCZAK
s ,,Gromady"

_,. BARBARA CERJITOWA
• ..apor111-Touńat11".

Dł

Jeszcze w tym roku
Ma Mlec1111 Wld1ew-W1łll64. • lłlłep 111le • • - I Psld!Da, łl'W1I
budowa pawilonu 1aatronom!c:znego, Będzie .tu reatauracja II kategol'll,
1tolłkaeh1 ona bar-bistro I bar kawowy. Pnewłduje 11111,
te j - w tym roku nowa placówka 1utronomlczna otworzy 1woj•
pOdwoje.
IĄ projell:ły ':!"' U,. •rsanlso'lll'M w niej notauraoj• prowad:qCll 11:11c11..
ID mleJ1ca przy

m•bułc~

(j. ll:r.)
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Po1otow1• tiwtsofł•ft•H, Tł-łt-łt
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MILODZIEZOWY TELEFON
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~
~

S
s

UFANIA -

~

ponledzłałll:a
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lJ-11

t'ELEFON ZA'UWANlA. łla llObleł
a ctĄ!Ą problemo,.._ - IT•C0-11
" godz. ta-n.
t'ELEFON DLA BODZICOW
ss-zc-11 - porady wyellowa,,,..
eao, e:llJ'llllY od ponłeddałll:u
płĄtlłU 'W IOds. li-li
Ai"'lONJMOWI ALKOBOLIC'I'
teL dla ludsl a problemem al•
kollqlowym ...; IT·l1•łl tpon1ebłałell: - ...
tT-11)
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as-IO-Ił CSYJIDJ' Od
do plĄtk• w 1ocis.

WA2:NB TlllUn'ONT
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:;.~!=::;. ~=;o!:rowf;
11lfOrmacJa tetołoDlana
blłormaeja kolejo,.-a
Informacja PKI

Hl

Ut
11·11·11
111
N-11-A

Dw. Centralny
'll·IT•ll
Informacja kulturalna 'l 11-ac-n
Informacja PKO
11-Sl•U
Posotowle Jfeplownlen' • u-11-u
Pogotowte enersetycsne
lf.6dt Półnoo
Tł-Ił-li
l.ddt

Połućlnłe

H·U·lł

Posotowle 1 uowe

'ł-15-UJ Tł-M•tl, tM

„

tł ...........
dw6r"J li.IO „Oee1 łaa Wtte''
i.cena kameralna
w MUMUm

WJBLSJ

Po1otowte 110
strat Potama

'

lfOda.

-

·

N:~ :;.~:'>,,a_.,.•
l\IAŁA. IALA -

l()dl, 18 I

„StraOOllle u.diody

u

miloon•"

IOdL u

MA.LA SCBNA -

dwa lłOll,..

U.li

~

BISTOJtn aUCJW aBW0LtrCT1•
NEGO (Gdadsk& 11) lods. 11-1'
ODDZIAł. RADOGOSZCZ <Z11...
ska lłT) godz, t-H
ARCHEOLOGICZNE I JITNOOU.
FICZNE (pl. Wolnołeł H)
10<12. 10-lT
RIS'l'OBIJ MIASTA r.oom Cotrodowa 15) godz. 11-11 .
IPOBTU I TUBYSTYJU (WOl'Olll&
11) 104%, 11-11
WŁOKIENNTCTWA. (1'1cmtioailU
tH) 1oc1z. t-tł
SZTUKI (Więcll:owwllfel9 li)
._
godz. 11-tT
POLSKIEJ WO.J!IKOWJU 111.UZllT
ZDROWIA (!ell10W11kiet0 ł) fOdz. 10-11
MIASTA ZGlllBZA (Dłibrowlild...
11) godz, 11-11

MIASTA PABIANIC fll(. Obr,....
11nsradu t) godz, lt-11

• • e

ZOO - aąnne w ro4L t-11.11,
(lraa do godz. tUO).
PALMIARNIA ezynna w - 90411.
16-18 (próel po1!1edzłałłl:4'tr),

POWSZBCllN'I' - ..... Ił ~"I
1odl. 11.11 ,,Qlat'UjJlCIJ' łajdak''
!ITUDY.JN'I' -

at•

lodl. lT ,,Posa rM-

ozywtQc>łolll"I

podoba"

ABLllKIM Nitealłl:&"

lł.łł

ł04il-

,.Ja

tT.-

w-

nrAKOWO -

llVZllA

&IMA

BAI.TYK -

,.KrMńeo

-li,

ehińslń

11.10,
11oany -

,,Mlstn)'llt wu Dani"
od lat li
IOds.

1UO,

11.łl,

111 INJlll

„lllekt!'Oniaz.ny mor-

deroa" Tll4I Terminator"
11!1A ed W li lodll. 11.11

,.lfd ln«DIHlm· I 1 D - pol. od lat U
todl. 11.lt, 1UI
&

PBZBDWIOłMIB -

,,lll.11.D."
poi. od lat l i 1odz. 1a1 „:ie-

Sl\&Olłn" - Hongkong-Chiny
od lat 11 - 1oc1s. 1'1, 11

m

„Nie łl:odCZ11oa
11ę
opowiełd" - Rl'K b.o. godl. 15,

POLl!lSlll lT, 11

WZ.OKNIABZ - ,.Jlykow1ako" pot. od 18 1ł IC)da. 10, li.IO, li,
1'.JO,

„

~~ 1 kc>emoUSA od 1&t 1t ,odz. 10,
1S, 141 ,1z:oty podlll" - pol.- · oa lat li IC)ds. li, 11

WOLMOIO -

n" -

WISLA. "!yd t uftlfted
w
i - ~fe1_., - USA od lat 11
90dl. lł, li.IO, li, IUO, IO

ZA~ - _~·:n~
S04s. lt. tł, li

i:

ITUDIO - „lmpodum lloatntakuje" - USA od 11.t 1l 1ocSa.
1'.101 DKi' - toda. M - teaM

aamlm1..,..
IT'l'LOW'f 01)"'' -

lł.łl, 11

..n••1ocb.

.,aypat
USA od lat U -

'l'ATRT -

llAl.B-!ITUDT.JNB
aeana aamimlęty - 1odll. 111
Pr.zefl!łd etiud - fOdiz. 11
DKM - „Powrót do przyllZłollal"

(USA) od lat li lods. lT, li.IO

OKA - ld-)'lllll&.
GDYNIA. - Xino ńop w
IOds • . _ „Protector'' - U.A
od lat 11

HALKA - ,,Dl.abel monld"
rad2. b.o. godl. 181 „Dotlmięalo
meduzy" - anc. od lał 11
godz. 11
Mit.ODA GWARDIA - „Ollnian
I Beverty Hills" - USA Od lat
18 godz. 10, 1T, tł.IO; „Przyj&•
Cl.el wesolefo
d1abla" - poi.
b.o. lods. 11.11, li.SO
1 HA.JA -

"Kopcluaaek" b.o. gods. 111 „Sekmililja"
.pol. od lat li IOd!. 11

mm

POKOI -

eeana z.amdi:niflty
t«h. tuo: 1,sypial 0&trzepwczy" - USA cd IM 1S 1od:I.
19.30

ROMA -

„"l'{X" UllA od lat
18 Sodz. 10, 17, 19.IOJ „Des:z:azo·

w.a pani" -

~~~soae&n•

NRD b.o.

wnlmi•t„ -

fOdS.
IOdao

Klult J'lłmów Dateclęoyoh Relax „Czarod%iej1k1
Lolo" - wu. b.o. godz.
181

ITOKt -

Jaub
tntere11u111oych l'ilmów
Oaaar - „Stepowi. lumie"
bułg. od lat 15 100s. li

„P!erioled. i róta"
pot. b.o. godz. 18; „Boh.ateł' roku" - pol. od lat 15 godz, 11
TATRY - „Tymc:zasowY raj" wu. od lat 11 gocb. 11.ao, tT.ao,
lwrr -

1Uł

§§

APTJllKI

~

~s

1141old-1cza SO, Ntclairnl.an& 1',
Dąbrowskiego
89,
Lutomiemka
148, Olimpijska 'la, P1otl'kowska 87
Pabianice - Armll czerwonej T,
Konstantynów - Sadowa 10.
Głowno - , ILOwiok.a 33.
Aleksand·r ów - Kołcluazld C,
Zgierz - Sikorskiego 11, 014browek:\ego 10.
ozorków - Armil Cl:erwonej 1T

s

DY%UBT IZPITALI

~
~

Chirurgia urazowa - Szpital 1lll.
llonenberga (Pieniny SO)
Neuroclltrurg!.a - !lzpitd
łm.
Kopernika (Pabla.ni~ 12)
Okulistyka - Szpital Im. .JonllChera (Milionowa. lł)
Chirurgia c1zieclllca Szpital
im. Korc?.aka (Armii C:Ze1'Wonej 15)
Laryngologia dzlecl-:ca - szpi•

~~·u1 ~occrz.aka
C~rurg!.a

(A~ cz-.

aczęłl:owo-twa~•
1zp1ta1 im. Barlielde10 (Kopcili•

aldego 1:2)
Laryngologia
Szpital tm.
Pirogowa (Wólemańska 195)
Toksykologia - Instytut Medy•
cyny Pracy (T~resy ai
Wenerologia - Przychodnia DermatologJczna <Zakątna łł)
Doratna pomoo okullstyczna ul.
Zapolskiej 1 - Gabinet czynny
od 17-7 rano w dni poWl!IZednJe,
w dni wolne od pracy e•llł dob41. Tel. ł3-39·TI
18.
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