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Przedstawicielom parlamentu lido
którzy przybyli
tewskiego,
Moskwy, aby nawiązać wstępne
kontakty z władzami radzieckimi
udało się w środę spotkać · a premierem Nikołajem Ryżkowem.
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całości (1 Jedn:rm nlewłeł
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zachowuj~ pisownię oryginału.
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Przyjęcie

uchwały

_program owej

Zmiany w statucie

te są całkowicie
Dokumenty
prof.
- stwierdził
wiarygodne
Maciszewski. Poszerzają
Jarema
temat,
one . naszą wiedzę na ten
zgromadzoną m.in. w toku trzyl11:Wczoraj rano po najdłuższej, · 23.-godztnneJ sesji II Krajowego
tnich prac komisji histol'.Y'ków poZjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność" do gd ańskiej hali „Olivia"
~
wołanej na mocy deklaracji
mię
lęg endarnego
kwietnia 1987 r. podpisanej przez wkroczył po raz ostatni poczet sztandarowy
poczty
dzyzakładowego komitetu strajkowego w Gdailsku i inne
W. Jaruzelskiego i M. Gorbaczosztandarowe, które 6-krotnie otwierały zjazdowy dzień.
.
wa.
zawiePrzekazane dokumenty
Zjazd przechodzi do historii - darność". Z myślą o ~kutecxnym
jeńców
wykazy
rają dokładnę
w powiedział Lech Wałęsa w prze- wyk onywaniu obowiązków związw obozach
przebywających
Kozielsku, Ostaszkowie i Starob iel- mówieniu końcowym. Zjazd rze(DALSZY CIĄG NA STR. 3)
historyczywiście miał znaczenie
9-letni.
zamknął
czne. bowiem
(D_ALSZY CIĄG NA STR. 3)
dramatyczny okres w dziejaÓh tego niepowtarzalnego · zwią.zku siły polityrqchu społecznego blokują
cznej, a otworzył nie mniej moż.e . trudny czas normalności.
doprogram
Zjazd uchwalił
w
chodzenia do tej normalności
radykalnym
kraju podlegającym
Bez przesady moi.na powiedzieć,
gospoprzemianom ustrojowym,
Wczoraj w godzinach. p<>ludnio- pienlęd. zy ' za mleko odstawione do darczym i społecznym , w którym że wys&kiej rangi fach()Wcy ' z
Spółdzielnia
skupu.
!Ostały przez punktów
ekipy
wych zablokowane
bardzo trudno jest : pełnić natu- Łodzi pod rządami obecnej
rolników indywidualnych wszystkie przez wiele lat prow adziła kosz- ralną: obronną rolę związku
za- obficie zasilają urzędy i insty\uw
·
P,rogi krajowe i wojewódzkie
współod cje centralne.
towną rozbudowę, co przyczyniło wodowego a zarazem
okolicach Wielunia. Blok.a-da obję
Na kolejnego, wysokiego ur!l:ęd·
powiadać za powodzenie · reform,
trasę
powołany zomiędzyna.rodową
tei
ła
,Soli- nika państwowego
k tóre z a imo fro wała sam:J
(DALSZY CIĄG 111 Ą STR. !)
stał ostatnio dl' Wojciecb KonopacE=-67. prowadzącą z Wrocławia do
UŁ.
Socjologii
ki z Instytutu
Warsi;awy. J;onadto rolnicy zablodo objęcia
kowali niekt6re · ulice w samym
.Przygotowuje się on
funkcji szefa gabinetu w Urzędzie
Wieluniu - Warszawską, Sieradz- I
·
(M. Kr.)
Fabryczną.
ką i
Antymonopolowy m.
Powodem tego desperac;kiego czywymożliwości
l!U jest brak
egi:ekwowania od Okręgowej Spó?Mle<-zar!.>kiej w Wielun~u
clz!elni

społeryb udostępnienia
czeństwu dokumentów ka·
. tyńskich przekazanych prezydentowi RP · przez preGorbaczowa,
Michaiła
eydenta
dla
znalezienie najwłaściwszego
przechowywania,
miejsca
nich
badawkierunki dalszych prac
powołaczo-wyjaśniających oraz
zwią~
nie komisji koordynującej
zane z tym przedsięwzięcia
dysbyły 25 bm. , przedmiotem
prezyd,e nta
na spotkaniu
kusji
Wojciecha Jaruzelskiego z przedstawicielami opiniotwórczych krę
gów społeczeństwa.

Łcdzionin

drogi

Wieluń od.cięty -

od

onfymontpolowy

świata

Wvpadek koleiowv
pod Krakowem

s101•a

NA STR. 4)

koz1·en1•ck1•e

Wspótpracv nie

zbiorowego

·san10podpalenia w Warszawie
członków

„Ko.mi.tetu
bliżej nie określ onego
Antynietykalni"
Obyw;ł>telskiego
grozli samopodrpalen~em. Miałoby

jeśli kilku
Wydzfał u K r ymi-

maja,.

funkcjonariuszy
nalnego DUSW Warszawa-Ochota
. nie zostanie pociągniętych do odpow i edzia l noś ci karnej. W rozw ieszonych w niektór yc h pun ktac h
Wa rsza wy ul o~kacłl o ska rża s ię
ich o złam a nie na szk odę kilku
osób e le menta·rnych pra w obywatelskich .
„Komite.t" p owoła ny zosta ł
18 bm. w y_łą cznie
gł oszą ulo·t ki w tym celu J ego członko wie G-

DIDżna

·dekretowac

Przez cały wczorajszy dziel\ U-wały rozmowy trzech reprezentantów Izby Handlowo-Przemysłowej z Lyonu z t:1rzedstawiciela.mi łódzkiego świata interCllÓW." ' Udało nam ~ię uzyska.i:
Qlmkrótką wypowiedz dyrektora generalnego Charnbre de
merce ei d'lndustrle de Lyon, JEANA CHEMAJNA.
-i>rasa
te
:.... Muszę przyznać,
jako
fran;cuska opisuje ' Polskę
o
debatujący .
kraj nieustannie
tutaj:
A
sprawach politycznych.
mt11
na miejscu stwierdzam. że
rozmówcy mają bardzo sprecyzowane pomysły gospodarcze.
skopo2:wolić
Pragniemy im
rzystać z naszej wiedzy w dziedodzinach, w których mamy
zapoznaświadczenia. Dokładnie
izby,
my z organizacją lyońskiej

pomożemy w szkoleniu na mreJpracowników
przyszłych
scu
poizby, w budowie
łódzkiej
mostu między przedsichiorstwam i
konobu miast. Po nawiązaniu
na początku
taktów będziemy
towarzytym przedsiębiovstwom

szyć.
nie
Pragnę jeszeze dodać. te
wiele
należy na począ tku zbyt
rez:n:inów ać
ządać. tr ze ba um ieć

ambicji i aspiracji.
z wielki.eh
Trzeba być praktycznym.
po-'- Dla.czego chcecie nam
móc? ·
- To: moi e wielkie sJowa. ale
sympraw dziwe: jest wzaje mna

pnesądza sprawy,
nie
Setka firm z całego kraj.u zgło jednak
racię
pier wszej
ministrowi Lisowi chęć pry- bowiem · w
ma być tylko
waty zacji. Jest wśród nich łódzki prywatyzowanych
zarówno dziesięć firm . Decyzje jeszcze nie
„Próchnik" w kt6rym
dyrekcji, jak radzie pracowniczej zapadły. Jeśli „Próchnik" zmieś
oraz związkom zawodowym znu- ciłby się w · tej grupie stałby się
spółką
jednoosobową
firmą państwową. najpierw
dziło się być
Eksperci „od prywatyzacji" doko- ska<rbu państwa a potem uległby
. nali wstępnel selekcji chętnych i prywa~yzacj!. Kto za He, na jatę
kupował by
30· kicłl warunkach
ze stu zakładów zrobiło się
Jest w t.ej gru_pie i „Pr6chnik", co firmę - te pytania jes:reze przez
kilka miesięcy pozostaną bez odpowiedzi. Prywatyzacja będzie, ale
na pewno nie w pośpiechu i na

:ł)

s iła

Wczoraj o godz. 5.30 w ocLlegod
kilkunastu kilom.;trów
międzynarodowej
na
Krakowa,
trasie k(llejowej w kierunku Tarnowa, Nowego Sącza i RzeS'lowa ..
wykoleiły się dwa wagon y z rudą
dla · nowohu.ckiego kombi na.tu, taG1·upa 'oilhotników ze stra~y porą.sując 0rbydwa tory. Przerwa w
- ruchu kolejowym trwała do godz. żarnej w NRD i RFN wspólnie 11. Wiele osób zatrudnionych w Po raz pierwszy - przystąpiła do
umocnle6 granicznych
krakowskdch zalkladach przemy- rozbiórki
slowych sipóz·niło się kilka godzin między swymi krajami.
(PAP)
CAF - AP ·- telefoto
do pracy.

pro.kuraitury
ważaj.ą, iż działa.n i a
przeci wko
sprawę
pr owadzącej
fu nk;cjona riuszom są o.pieszałe i

jedy nie . uchronieniu „nietykalnych" przed odpowied.zialnoś
c i ą. Za ,powi adają · ak,ąję pr(ltestanaśrodików
cyjną przy użyci u
a jeJ kll<lmi.nacyjgłaśniających,
nym momentem ma być samopodpalenie przed siedzibą rzeczn·i ka
praw obywatelskich bą<lż. podczas
1-majowej manife.stacji, na oczach
państwo
władz
prze::lsta wieieli
wy ch. Nasz ą jedy:ią bronią jest
konsek w(?ncj a i d esperacj.a
ulotki. ,
st wierdzają a uforzy

służą

Nieznani_ .mie~zkańcy Chin
geollo.gów, prowadzących
w
ropy naftowej
w
rejonie pustyni Takla Makan
Xi-njiaingu '(zach-Odnla część ChlRL),
zaoazę,
odkryła przyipadkowo
200 osób,
mieszkaną pnez <>ko~
nie • mających żadnego kontaktu
ze światem. Przodkowie ' zailJ:leszUjgurow osiedlili
kujących oazę
się trum ' PrZed 350 laity i od tamtej pory ich potoonikowie żyli w
odosobnieqi.u. Nie wiedzieli nawet
o tym, że· w połowie XVI! wieku
władzę w 'Chinach przejęła· 'manQing, a taikże
dżu.raka dynastia
Elcipa

~zukillwa.nia

p<><jęcia
późniejszych,

· nie mlieD.i

o wydar.zen*h

Rytm tycia w oazie , wyen.acuły
wschody i zachody słońca. Mieładnych przyszkańcy nie mają
wódców, szkół ani pisma, me znają też pojęcia handlu. Mieszkają
w domach budowanych z drewna,
uprawiają zdemię wedlu.g systemu
tr6j.polowegó I 'polu.ją. Rejon 'rakla Ma.kan jest z uw.agi na nlespr.zyjające .warunki[ to,pograficzne
terenem omija.nym przez wszystkie szla.ki handlowe i komunikacy,jne.

(PAP)

Okazuje się, ze. pomysłowość
naszej poczty nie zna g-anic. ·
W Gdańsku zaczęto żądać od
- ,.,,.,,.,..,.,, ,acych w kasie więcej niż 30 (jakichkolwiek) banknotów„. pisemnego zestawienia
ich nQmfnałów. Klientom nie
dano wyboru, więc na midscu,
w zatłoczonych pomieszczeniach,
uczą się podstaw ' księgowości,
żmudnie. sporzadzając wymagane wykazy. Potem kasjerka
przeUcza pieniądze I - wrzuca
je do jednej, wspólne.i dla u szyszuflady.
stklch . banknot6w
Smiać się ęzy płakać?

Kredy t

W Australii znaleziono najze znanych w świecie
opali. Jak informuJ• 1 Sydney
większy

dziennika „Borba" w d ziedzinie architektury otrzymali
:projektanci rm~chu mu11eum lot~ictwa w Belrradzie; CAF - TANJUG

Mat'celina, Marzena, Ktaudlun,
Spycłmir

dla Polsk i

Bank Swiatowy za.twierdził czter.oletnd kredyt w wysokości 18 .
miiicm6w do.larów na ochronę śro
dowiska w Polsce. Poi·n!ormowaU
o ty.m we wtorek w Waszy.zigtonie urzęd.nicy barnik;u·.
Kredyt - j~ podali ..- ma 'być
mJ·n. przeznaczony na flmiansowa.nie badań zanieczy~zezenia p01Wietru w rejon!e Kra>kowa .i Katowiie o:r&z u.nfoczyszczeind& wody
tpAP) dorzeeza. g6mej Wi.sł7,
(PAP)

w dniu dzisiejszym dla Łodzi
przewiduje następującą' pogodę:
zachmurzenie dute z większyv
ml przejaśnieniami· Mozliwośći
wysłl\Pienia przelotnych ·opadów
w godz. popołudnio
zwłaszcza
wych. Temp. maks: w dzień 16.
st. Wiatr słaby · przeważnie p6ł
noeno-wschodnl.

o god1. 19 ciśnienie
988,7 hPa (741,6 mm
Ug)o Temperatura 10 st.
Wczoraj

wynosiło

Wojska austriackie
Kraków
1917 - Na tera.nach okupacji
niemieckiej pojawiają się poi·
skie znaki pieniężne (marka
·
polska).
1945 - W:i--zwoieni:o Szczecina
1848

bombardują

JAKIE SĄ MĘSKIE
A J;'\KIE żERSKIE ZAWODY?
Sondaż przeprowadzony ostatnio w W. Br_ytanii potwierdzii
znany równiez w Innych krajach fakt (zgodni są co do tego
,zarówno mężczyźni jak I kobiety), że niektóre zawody są tytypowo ·
powo męskie a inne
żeńskie. I tak 73 proc. zapyta- ·
nych męzczyzn i 82 proc. zapytanych kobiet uwata, że sdeeydowanie męskim sawodem jest
mechanik samochodowy. Za taki zawód uwa:i:ają, również Bry.
tyJcżycy koniluktora autobusów
(42 proc. mężczyzn i 25 proc. kobiet).

„Pra wa kabl tt"

wiązki

Natomiast 80 proc. męłczyzn
i połowa kobiet nie wyobraża
sobie, aby kierownikiem sekretariatu' mógł być mężczyzna,
Opr. M.

c.

mężczyzn.

...

oho-
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Ta przezroczysta

plastikowa

taśma z podziałką i worek wypłynem
niebieskim
pełniony
to„. wa1ra osobowa dzlałaJa,ca

.

na zasadzie prasy hydraulicznej. Pod ciębrem osoby stopłas
na plastikowym
jącej
wypełnia
kim worku, płyn
~aśmę vokazając

W SWIECIE
OPAL

NAJWIĘKSZY

czwartek, 26
mamy
Dziś
o
wzeszło
kwietnia. Słońce
zaś o 19.-53.
zajdzie
5.IG,
godz.

K. K.

łapU--CSJPU.

agencja Associated Prea, kamień o wymiarach 23 x 12 cm
wazy ponad 26 tysięcy karatów(5/1 kg), a jego wartoś(l ocenia
się na ponad 3 mln dolarów.
Opal nazwany „Jowisz-5" zna.
leziono na dębokości 17 m w
lipcu ub. roku, jednak informa• .krycję o tym sensacyjnym
ciu podano do publicznej wiadomości dopiero w środę.
KOLE.JNA „INNOWACJA'"
POCZTY

Nagrodę

CIĄG

(DALSZY Cl!\G N_.\ ST:ll.

łości

l

(DALSZY

,
POLAND
Szanowny Panie, Redaktorze,
Około dwuch ty,g odnl temu miałem wydrukowany list w „Panoramie'', w którym prosiłem o jakiekolwiek wiadomości o ro~11ie
mojej z przed wojny. Dotychczas
sześć bardzo miłych
otrzymałem
listów w odpowiedzi. Niestety je,;KozJenic-e " zaW elemtrowh-i
dnak, nikt z korespondentów nie trzymano pracę dwóch najwiię'k
Porodzin;e.
mojej
o
nic
wiedział
ene-rgetyc.znych czyli
przed szych bloków Praca
żyliśmy w Łodzi
nieważ
turbo,g enerato„pięćsetek".
wojną, zwracam się do Sz. Papa
okazała , się zbyteczna WQbec
z prośbą aby list obecny opubli- rów
notowanego obecnie spadku zapokował.
elektryczną,
Ja mam jut bldzk:o 68 lat, a Wf• trzebowania na energię
głównie poprzez znaczne ogranicze- •
słany byłem przez Ojca do szkoły
przemysłowej.
w Anglii w. 1935 . r. Więc nie ła nie prodiukeji
two . jest pisać poprawnie po 'polZdaniem kier-ownictwa wschodsku 1 mam nadzieję, ŻEi . Sz. Pan
z
i ewentualni czytelnicy wybaczą niego okręgu energetyc,t.nego
mi za napewno llc:rme Uczne błę siedzibą w Radomiu, mp.my obecnie na:}ndiszy w okresie powojendy.
elektryczOtóż urodzony byłem w Kaliszu n;Ym popyt na energię
(PAP)
\
w · 1922 r. i rodzina przeniosła się llll·

do prywatyz acji

nastą.p i ć

46'

„llie~setki"

rr

tO

I

St., Dr

Szanowny Pa.n Redaktor
Dziennik -Łó&lki

Co .zawierają
dokumenty katyńskie

5-osobowa grupa osób,

I

Łodzi około lila r. ·ojciec był
i
Paweł Klińger. wenerolog
Narrogin seksuolog; autor licznych artykuA:USTRAL!A, 6312 łów i ksią:Mti · „Vitae Sex~alis". (.„)
ś, Butler

•

Groźba

ZI

te warto opubllkowa6 · go w

Jerzy Klinger

nieoficjaln~ spotkanie
Było to
Rady Najwyższej
w kuluarach
isRR w przerwie obrad radzieckiego parlamentu. Rozm owa Ryż
kówa z Litwinami, któTej przysię tłum dzienoikarzy
słuchiwał
trwała 20-30 minut i nie przyniosła żadnego postępu. Obie stroswoje
jedynie
n y potwi e rdziły
stanowiska w sprawie niepo-aległoś ci Litwy.

Rolnlcy .

•~

Cena Po 40
400 zł

wagę dzięki

podziałce. Ta łatwe do transportu urządzenie zgłoszone na
ogłoszony ptzez Marlboro konwynalazków przyniosło
kurs

urodziwej wynalazczyni 3 na·
w wysokości 6000 DM.

rrodę

- Niech pan opowie D&nyJp
czytelnlkolll jak to sil) slało'tl

Trzydniowe obrady
Sejmu i Senat.u
'1ldeh bl•M~medoch<ló'hl cło wn1oenl.; że do. '' nałą loka.I;' bpiitdu, przyno-c, doda.Vk&Wo nie'bagatetline zysject aport, P(ltwierdzenłem tego
'ailby jut pra<p<>11ycja złożona
ruz byłego właści«~iela zawodoefo iklu1bu hokejowego W~ąnLpeg
Jets - Michaela Gobuty. Wystą04!l s inieiat:rw11 utwor1:enia
łOweJ Lici BokeJoweJ - GloBocker League. za.mierea on
ocqć
jut rozgrywfld 1 l111to-

r.u:

I.
i

~

i~

~

~ .r~u. Spoltkan!„ 11&,)lep-

tomiaat grzywnę w wys. 1,5 mln
lirów (1250 dol.). Do zakończenia
rozgrywek we Włoszech po!ZOstała
już tylko jedna rundL Rijkaard
nie zaga więc także w pierwszych meczach jesiennych.

W towarzyskim
meczu
młodzieżowych
reprezentacji
Eire
i Malty padł remla 1:1 (0:0).
W towarzyskim
meczu
drugich reprezentacji Szkocji l NRD
w Pert~ (S:Dkocja) zwyciężyli go-

Zmianv wustawie
oprzervwaniu ciażv

odbywać -~ na tp.oh dwódl llo.n-

tynenrtech. Mle1Bcami. rot.gl'J'.wma
n.a Sbr:rzti Konityn~e
miałyby być: Lyon, Mediolan. Rot-terdiaim., ~,n i Prac-.
~ań

Wedłu.g
fPła,nów M. GoOwtreco
każ<ia .z dru.t;yn .roze.,c-rałab)' w Ile-

.zonie 116 meczów (00 u cid»e

i
30 na wy·jel.dzie). ZmieoiO!llo by
równ.id :pnzepisy doł,c~ liY.s\i!mu i regułamin6w.
a lodowisk.
Zllilcnęłaiby u.erwońa ~

co

11;p1>-

wodowałdb1 ~ ~egól·
nych aJr.cji I WYiduc::a.11GW ~

wyseilekcjonowanyich dru- o JPOda.niu tPrzc d.\We ltnłe. ''l'łtl:Y
a Europy i Anneryki ml.tłyby tercje posz~y.ih ~ nstą,pi»no iby d:wiinna połowami (po

Gest

piłkarzy ŁKS

W najbliiaz~ sobotę o godz.
U ol}będzie się
kolejny mecz
J#erwszoli1•w1
na ltadiollie
pr_, al. Unii, gdzie przeciwni.
klem ŁKS będzie miatrs Polllld - · chonowskl Buch. Na
marcineale
tego
spotkania
chełalbym
poinformowai
o
rotlneJ łlhyba naśladowania lnloJatywie zawodników 1 łrene
r6w drul;rny rraj~eJ w ekstraklasie. Ot61 o4 tego mee2U
PNłanawłaj11
onł
przesnacza6
po 18 ływ. słołyc~ na roswój
piłkarstwa
mło4zleżowep
w
tym klubie. J•k więc wlda6
,.rycerze Wiosny" okua.ll się
prawymi l fiiłaohełuymt rycerz•mi!
(H)

30 m ln, każda). Mect.e ~
ne rwLJUilltM&mi iremieow7mi, wyroa,gałyiby
pr:zEl(>rowad!ZE!IDUl aerii
rz.uitów Jta.rJt)'ch, Po to ~1' wyło
nić

r:w:rcifłl7JCfł.

C«.ołowe

:aespoły

europejSkle rwyjeżcliał)'lby na mecze do ĄJnW,rĄ tZd kilU!bTt z tego
kon.tyneahl ~,~~ •
wiz;rit'ł..
.
Proipoąqja

otwori&enia.

•

CUabal

Hockey League apot'kała. sią z
wiellką diezatproba.t, ~Y europej;tkle,o łwke.ja. Przeciw.na. jest
równic
temu Mi~yl!larodowa

Federac~ H<llkeja na Lod2fe.. Czy
jednaik pienią& ni.e z.adee:yduie o
powitaniu <tyeh II'Oz,gry.w8'11'ł Mdałyby one iP~ic wiełu liczących
się w biznsie ~nsorów, a śred
nia :zarobków k~ego zawodnika

waha!a.by się w granicach 115
tys. dola.r6w. A w!~?-

z piłkarskich boisk ' Europv

Na w, ,iJ zdowym posiedzcruu we
Wrocławiu
Komitit
Wykonawczy PZPN rozpatrzył sprawę chuHgańskich zajść podczas meczu I
ligi Lech Po2;nań - GKS Kato-Wice (dnia 21 kwietnia). Po obejrzeniu zapisu wideo oraz wysłu·
chaniu obserwatorów meczu,
a
takie zapoznaniu .s ię ze sprawozdaniem
sędziego
postanowiono
ukarać KKS Lech Poznań grzywn;a w wysokości
40 mln złotych
za brak odpowiedniego zabezpieozenia porządku na stadionie. Kole1ium sędziów PZPN wstrzymało
aędziego
Tadeusza Djakonowiaa
w obsadzie zawodów do czasu catkowi~Jlo
wyjaśnienia
sprawy.
Kwestię postawy bramkarza GKS
Janu.sza Jojko roi;patrzy Wydział
Dy1CYJ1liny l Wychowania PZPN.

Komitet
Wykonawczy
PZPN ·
zwraca się z apelem do organów
milicji o maksymalną pomoc
w
zabezpieczeniu stadionów
piłkarllkich przed aktami chuligaństwa
1 wandalizmu. Kluby ligowe !ZO·
bowiązuje
1!41 do natychmiastowego podjęcia działań, zapewniających właściwą organizację imprez piłkarskich.
Komitet
Wykonawczy
PZPN
apotk.ał się z prezesami
klubów
I l II ligi. Oprócz spraw bezpieczeń$twa na stadionach
omawiano także kwestię
reorganizacji
rozgrywek ligowych, przepisów o
reprezentowaniu barw klubowYch.
Decyzje w tych sprawach podejmie zarząd PZPN w dniu 14 maja br.
Komisja dyscyplinarna włookiej
fideracji piłkarskiej
postanowiła
odsun11ć od 5 ligowych
spotkań
ł'rancka Rijkaarda, od dwóch Al e"andro Costacurtę
! 0d jednego
Marco· van Bastena (wszyscy AC
Milan). Jest to konsekwenc j ą złe
go zachowania i czerwonych ka.ctek tych piłkarzy w ostatnim ligowym meczu i; Veroną.
Trener
Milanu Arrigo Sacchi zapłaci na-

'EXPIRJES'S UO'.rEK
16, 17, 31, 34, 38
SUPtE!R IJQT,EIK
9, 15, 32, 36, 37, 42, 45

O

ście

2:1 (1:0).

W towarzyskim meczu dru&ich
reprezentacji Anglii i Czechosło
wacjj w Sunderland
zwyciężyli
Anglicy 2:0 (2:0).
W towarzyskim me..--zu w
Dublin ie spotkali się finaliści mistr2ostw świata t>iłkarze
Irlandii
i ZSRR. Wygi"~l! " lrl andciY'cY 1:0
(0:0).
Piłkar~
Irl andii
- to rywale
naszej reprezentacji
w elimi.nacjach mistrzostw Europy.

Inny :t!naliata mistrzostw świa
ta wygrał mecz
kontrolny
w
Sztokholmie.
Szwecja
pokonała
Walię 4:2 (2:1).

W SKRÓCIE
"" Hokejowe mistrzostwa łwlała.
RFN - Norwegia 3:7 (1:3, 1:4, 1:0).
,.. W finale pilkankich mistno1łw
hviata „ltalia-90" 5potkają. się WIO·
chy 1 Argentyna 1 zwyel.<jsko s tego pojedynku wyjdą. Włosi, natomiast o trzecie miejsce w imprezie
rywalizować będą. piłkarze ZSRR 1
Brazylii,
Jeden
li prudmiatrzowskich 'faworytów zespół RFN nie dotrze do półfinału - wszystko to przewidziała włoska komisja astrolog<nv
po ostatnich obserwacjach swiazd.
"" Joachim Streich były zawod.Dlk
FC Magdebmc podplaał Z-letni kontrakt ttenenki a drugollgow)'Dl Idubem z RFN FC Braunschweig. Ten
39-letnl Niemiec z NRD jest pie:i:wszym w Bundeslidze trenerem z łego kraju.
... Kłopoty
flnaJJsowe
przetywa
wioślarstwo w NRD co może wydal!
się bardzo dziwne · biorąc pod uwagę rolę jaką odgrywał ten la'.aJ .na
arenie międzynarodowe) w teJ dY11cypl1nie aportu. ze względu
na
bnk pieniędzy z !OO trenerów zatrudnlonych etatowo w wloHantwle
enerdowskim,
zwolnionych zostało
140. z teJ pupy duła uo~e Hmlena
nukać pracy w hłnyeh JttaJaeh
ropy 1 USA.

E•-

d 26 do 28 bm.
będą O'bie i·zby

Komu ni kot

Wieluń odcięty

SDP

świata

od

Komitet Wykonawczy OPZZ

Wniosek
•
min. A .

*

*

O' odwołanie

Paszyńskiego

S

Minister kultury

-pod

W. Brytania

stosunkiem głosów 400:13'2 brytyjska faba Gmin WlpTowadziła
we w.tarek =ia.nę do ustawy z
1967 r<iku w sprawie warunków
przerywania
ciąży. Dopuszczalny
ost&teczny termin dokonania , tego
uftliegu z09tał
obecnie
rodza.ju
skróqony :1 28 ty·g(}drti, do i4 tygodni od eh-win.i poczęci1J.~
.ł
"
Poprzednieg(j d!!iia !t.lltt
przy.jęła ustawę
, zeżwa:lającą na
prowadrenie badań l!la.ukowych na
embrionach ludzkich do 1-ł dni od
zapłodmienła.
(<PAP)

„Biały

Wobec tran.steru i zrnla·n y barw
t ego „zawodnika" było w Piotrkowie Trybunalskim i województwie nieco szumu, bo Pt"Zecież ani
zawodnik · ani klub nie były pozallgowe.
Stąd na długo przed
formalnym rozstrzygnięciem kw-estit majątku trwałego
po byłym
KW PZPR w Pi olrkow ;b
'l'rybunalskim
kaperowa no w ' różne
strony. Wszystkie ciche i i:łośn ie.isze kontrakty przecięła
dPcy zja
'główneoo arbitra _
ko'lli sji rzą,•
dowej
o przejęciu hu c1 y n•ku
po KW P?2E!Z llkarb pai1st 1\ ·"- D· cyzja jut 1ię uprawomocniła
i
·do 30 bm. powinno nastą1?łć pnekannie gmachu, kt6ry gtać
będ"""'
od t ej pory
w bal"wach
U°tiędu
,
Wojewbą2lkie&o.
Tnnb
kt.L.
f7"1:°W•
klu~. ko v••
az Y
kl pr
18

•

ZSRR

60 osób

· utonęło

·

w jeziorze

I

sław

Kukłę-gigant
:r. wielką
tówką z napisem „minister

wizykultury i si.tuki" ustawili 25 bm.
we
Wrocławiu pod staromiejskim pręgierzem naprzeciw ratusza atudenci Państwowej
Wyższej
Szkoły
Sztuk Plastycznych i protestujący
artyści plastycy Okręcu Wrocław;..
skiego ZPAP.
Domagają się oni
„uniewainlenia decyzji o bezprawnym
rozwiązaniu Związku Polakich Artystów Plastyków i natychmiastowego zwrotu majątku ZPAP zagrabionego wskutek bezprawnej likwidacji związ;ku. Poµa4to wiele postµlatów dGtyczy sytuacj~ material ...
nej i lokalowej.
Zapowiedziano, że brak reakcji
kierownictwa resortu kultUTy
i
sztuki spowoduje konie<?Q:ność powtórzenia ak<?ji protestacyjnej
li

R cdaktp1

spod maku

maja br. w Warszawie przed 1machem ministerstwa.
•
•
•
25 bm. plastycy
członkowie
Związlh. Polskich Artystów Pla1tyków manifestowali
na
Krakowskim
Przedmieściu
przed
MKiS na znak protestu przeciwko opieszałości
ministerstwa
w
przekazywaniu im majątku
odebranego po rozwiązaniu związku
w i:>oczątkach
lat · osiemdziesią
tych.
(PAP)

Ekshumacja
w · Kąkolewicy.
W urocz:y1ku Baran koło
Kąkolewnicy (woj. bielskopodlaskie).
gdzie w 1H4 r. NKWD dokonało
mordu żołnierzy Armii Krajowej,
przeprowadmno 25 bm. ekshumację. Obserwowała ją liczuie przybyła miejs<!OWa
ludność,
przedstawiciele środowisk
komootainckich, komitetów obywatelskich
I
KPN, a także świadkowie tamtych zdarzeń. osoby, którym przed
46 laty udało się zbiec :r. miejsca

s:i:koły

!ee9R

społeeznej

or-

ganizowanej przez
PiotrkdWskie
Towat·zystwo Oświa'°we.
.Teden, niebagat elny co l)t'awda
kamyczek, a le lawina solidna. Ciekawe ile je.ncze takich kamyczków"?
M-Alt

kaźni.

cztery lata
po awar11 'W Czarnobylu
Białoruś w

.„

I
,

·

~_.k
t
rolnych, ,z,aip1,,,..,_no w y ottys ywanJa lasów na powierzchni 492
ty3. ha. L&tem 1986 roku z niebezpiecznej strefy
ewa'k:uowa·no
116 ~ys. oetA>. Łącz.na kwota nad·
lata h 1986-1989
, kła ow w
c
na
u suwitnie skutt!t6w awuii wyniosła wraz z poniMonymi stratami
9,2 mld robi!"1.
Jednakie
ul!l:ociy WYT7~dzone
przez ka.tastrofę okazały .!uę znacznie , więkne, niż początkowo
p!·zypu.szci:ano. Omawiany w środę program a>ańs.twowy, w którego skład weszły
repulb3.ikańskie
pro.gramy Ukrainy, Białorusi
i
r.,.; ji, przewiduje
przesiedlende
setek t;siecy o.s ób, żyjących w
sklllŻ-OnJ ~ .i ' . :::~~:i. poprawę opie-ki lekans1kiej nad l udnością, zrealizowanie wielu przedsi ęwzięć dotyCZl\CJl'Ch ustabiQizO'Wa.n ia sytuacji radija,cyjnej.
a millliony 200 tty.s. ludzi żyje
diziś .na .ziemiach Białorusi gdzie
stopień
skażenia radioaktywnego
przekracza l
kiur na kilometr
kwadratow;:r. Ndemał jedna trzeefa ter:ytorlum repUtbliiki uległa
Skat.eni.u. radioaktywnemu. Informatje te opublilJcowały wczoraj
białoruskie dzienniki. •

Wczor,aj w .p r zededni·11 czwartej
roez.nicy awarii w C&a;rno.bylskfoj
Elie~trowni

.~mowej

z~- .sze-j lk:a~ro:fy

Zerwanie rozmów·
z bieszczadzkimi rolnikami

.·Kolejne ·groby
Polaków

•

pręgierzem

.dom" ,w Piotrkowie
• •
zm1en1a
barwy

cjaldemokr.acja
Rzfl'2ypospolitej
Polskiej or.u Wojewódzk1e Biuro Turystyk! Młodzieżowej otny• i
pomles c enla
-----~llfl-&11••••a;i;~~---•••••••••••I
ma~4
nn• ta spowoduje
z z
•d~ t"'
Decyzja
1totne przeaunięcia w admłniatracyjno-lokalowej geografii
miasta
Piotrkowa. oto bowiem
zerwane
zostały naprężone,
ale trwające
od dawna nlci nlegdysiejsych arbitralnych decyzji lokalowych. O
swoje, po Wojewódzkim Urzędzie,
upomniał się 11kutecznie
wymiar
Wi e
.dzinne, przeci;>gnięte • do cepremi rra Czesława .Janickiego z
sprawiedliwości, który jak kto
późn ('j :1 ocy z 24 na 25 bm. r oz- bieszczae17.kimi rolnikami,
zostały
pamięta prawa takie nabył
mowy w Ustrzykach Dolnych w i- . jednostronnie przerwane
decyzją
Rojeszcze za znanej dynastii
kierującego tym spotkaniem
komanoW)'ch. Po Urzęd:r;ie
Wojemitetu strajkowego.
Jego pr:r:ewódzkim
wejdwięc
wszyw odnicz!jcy - Władysł~w
Wrostk!e sądy oraz komornicy
sąna ..:!.
oświadczył, iż dotychczas
d<iwi. Zwolnią budynek
zajmoc:iziałający komitet
bieszczad7.ikich
wany obecnie -przez Sąii Rejono·
chłopów przekształca się
w 11odwy, a przynależny od wieków rzec
karpacki
chłopSki komitet
prob y można oświacie. Znajdzie tam
testacyjny ::r: możliwości!\
rozszesiedzi bę liceum
ogólnokształcące
r zenia na ogólnopolski 1 konty-uując bierny protest
bezwarunPod murami k laszt oru nuwo- kowo oczek-uje załatwienia wszystkich postulatów najdalej do 27
soasskfogo nad rzeką
Moskwą
maja br. a w przeciwnym razie
znajdują się masowe groby ofiar
reipresji stali.nowskich - twi.erdzi przystąpi oo strajku czynnego. ·
dziennikarz Aleksa·n der
M11czaBies:IC%aclzc:r rolnicy
cSP,magall
kow, od wielu ld prowadzący PO."" się m.in. szybkiego l spnwledlij, ff osób 11aton4ło w wynłku kaszwlti1wania w tej dziedzdnie. W wego unormowania wycen i W.1ta1trofy nlewiellde10 atatlla pasaterpe>bljżu • lclasztoru nowospasskieg-0 płat odszkodowań za szkody f:f.Yakiego na J•zlorse Wolta w Gha.111e.
- pisze A. Milczakow w dzienniJak dotli.
nieznane 111 przycsyny
ku „Wiecziernaja Moskwa" - pi>- nione na !eh polach pn:112: zwiekatastrofy.
'
lłkwidacJI
chowani są wybitni działacze ko- rzynę łowną, w tym
I. Silna burza piaskowa 11powoctomunistycznych
partid EUJI'apy ! tzw. M:ądowych obwodów
walA . we wtorek wieczorem przerwę
ło
w dostawach energii elektrycznej w
przedstawidele Komitl1ternu. Wśród wieckich, na których występuje
Egipcie.
W 12-milionowym Kairze
tysiecy rozstrzelainych potajemnie
ciemności trwały Z godziny.
w
działaczy partii
komunistyczny.eh nie spotykany nigdzie indziej
I.
INa
wyspie
Ishigaki na' połud
ogromaą również Polaey Adolf War• kraju nadmiar (czyniącej
nłu .Japonii zanotowa.no w środę / raazawski-Warski, Mieczysław Broń ne szkody) zwierzyny arubej.
no trzęsienie ziemi o 111atężeniu 5,3
ski, Maksymilian Henryk WalecńQpJ!,1• w skali Richtera;
Opr. M. t:.,
ki.
fPA~ ~ , ~r ,

I DZllN(MK~~9f~- ł18084t

obradować

równied: na 3 dni - od czwat1At•
parlamen- do s0<b<>t;r - dotyczy m.in. &tanowis!ka Senatu w kwest.lach dwóch
tu.
publikuje wyja!nłenła 1enera.tn.fo kominr:ea wyborczeto 111Sejm rozpo~:yna od ocze- ustaw tz:wiązanych z przyszłym sanatora Jerzero Stępnia:
111iwanej · prr.ez wielu posłów de- morz ądem terytorialnym, uchwaOzr ercanlzacJe •t>ołecmo-poliłyeane mog~ lllrłotllł _...., al&
ba~y o jpOtityce
za.granicznej RP. lonego j,u.ż :przez Sej.m przywróJeilneco kaatlydata lub WiflceJ nit Jelln.11 listę?
I?lba dokona
d.ru;giego czytania cenia śwtięta narądowego 3 Maja
U.talono, że organizacja lub komi~ obywatelski mtlł\ zsłorzitdowego projektu
ustawy o i zniesienia święta ZZ Li,p ca. zni e. sić · wi1:cej ni:k j.edną listę kandydatów na rcdnych w jednym
'
zmianie niektórych przepisów
o sien.ia cenzury.
okręgu wyborczym.
W ta~im przypac'i'ku kolejne zgłoazone
zaopaitrzeniu
emeryb1nym,
jak
listy danej orranizaełi lub komitetu obyw•telskicgo należy cKi·
I
również •posel:tikiego projektu z tepbwiednlo oznaczyć.
10 zakresu.
.
Cr.y rada irmlny będsie -••• dlilł91ae, jftłi -'anie wybra•Powraca IPod obrady izby spraw nłepełnyDJ, •kładzie?
wa majątil!:u partii politycznych.
Je&li rada gminy :aostanie wybrana w 111iepeł.nym &kładzie. to
Zarząd
Łódzkiego · Oddziału
Komi.§ja ~rawiedUwości wypowie
w takim pnypadltu rada będzie moga działać, gdy będzle
Stowarzyszenia
Dziennikarzy
sfę na temat sprawozdan<ia, jakie
l»łł!& zdoi~ do podejmowan)a uchwał, tj. jeśli zostanie wyPolskich zawiadamia, że
najzłożyła l!la Wiejskiej rządowa iko1"-&M ao na~leł pcław& jej składu.
bliższe zebranie odbędzie
się
mtisja ds. ustalenia stanu prawne,(PAP)
dnia
27 kwietnia o godz.
18
go majątku pailtii politycznych i
w lokalu Stowarzyszenia PAX
or,ganiazcj!i
młodzieżowych
oraz
przy ul. Piotrkowskiej 49 I p.
oozyskanja
mienia państwowego.
Zebranie
poświęcone bę<lz.ie
Roz.patrzony zarazem będzie podyskusji
programowej
przed
selski iproje.kt doty.czą<!y majątku,
zbliżającym się zjazdem SDP.
któ::-y
pozoota wał w dyspozycji
Ze względu na wagę poruszab. PZPR.
·
nych. spraw prosimy o niezaSieradzu. Wśród postulatów rolni(DOKO.lliCZE10E ZE STR. 1)
Równocześnie zbiera się Senat.
wodne przybycie.
ków jest n.ie tylko wypłata należ Porządek obrad przewidz.ianych
mę do jej O'becllJ'oh ta&"apa;tów fi- ności (wynoszą. one łącznie około
2 milia.rdów złotych), ale , także 1
naDlllOW)'Ch.
ustalenfa przez rząd minimalnych
(ik)
Blokada spowodowała oibrzymie cen na produkty rolne.
utrudnienia w ruchu
drogowym
pomiędzy miaatami woj. sieradzkiego, a także w samym Wieluniu, gdzie przesta.ła kursować k~
Około godz.
16
protestujący
mun~kacja miejSka. Najwięcej ho- wysłali teleksem pismo
do Rady
dowców zebrało
się we wsiach Ministrów, w którym wyrazili swój
Biała, Pątnów, Lututów, Młynisko. sprzeciw wobec· antychłQpskiej poW niektórych wsiach drogi i;ablo- lity ki rządu i zażądali przyjazdu
kowało po klltluldz.iesiąt pojudów. delegacji rządowej. Nie otrzymali
odpowiedzi w ciągu god'Ziny,
co
ytuacja
w • budownictwie w budownictwie mieszkaniowym
Wśród
pierwszych
negocjato- było warunkiem przerwania bloomawiana była wczoraj na cofnęliśmy się do poziomu z lat
rów,
którzy przylitą,pili do ro!Z- kady. O zaistniałej sytuacji poinposiedzeniu Komitetu Wy- 50. W ub. r. w przeliczeniu
na
mów z rolnikami, byli przedsta- formo.,,,all przebywających w ' WaT·
· konawczego. OPZZ, w k tó- 1000 mieszkańców
oddano zalewiciele Oki?'ęgowej Dyrekcji Dróg szawie posłów ziemi siera<iz.kiej.
rym uczestniczył min. Aleksander dwie 4 mieszkania, czyli o połowę
Publicznych w Łodzi. Ich raz.moPaszyński.
mniej niż
przewiauje tzw. grawy nie przyn:iosły
rezultatu.
(ikow)
W dyskusji przypomniano,
że nica bezpieczeństwa, wynosząca 8
-----------------~------------- mieszkań na 1000 obywateli.
Rozmowy :i delegacją
rolników
wielokrotnie
W wystąpieniach
tt"wały też
wczoraj w siedzibie
powracał zarzut, iż rząd. a takie
spółdzielni. Uczestniczyli w
nich
sz.e f resortu budownictwa nie dysprzedsta.wiclek UT'Zlldu spółdziel
ponują
programem określającym
ni l Urz~u
Wojewódzkiego w
przyszłość budownictwa.
MówiGno również. że tak naprawdę nie
ma obecnie nikoio. kto ponosiłby
za nie odpowiedzialność.
StaniW związku z pojawiającymi •ię wątpliwościll!Tli dotyezący
ml ordynacji , w:yborczej i aamej procedury wyborów, PAP

czesn...ch _

~
rozpatrywał

najwięk-

cZM!lleh w~11M..,,.,r lainent radziecki
„_
P•O'g:"llm linidaieji
w

jej skutków.
Radioak+-wnte skażone ::ostały
•;,
rozległe obsz,a,ry
Uk n · ~v, Białoru&i. i Ro!Jji. W y cofa .. u " • · : ploataoji 144 tys. hekbrów uży tk 6,v

Komun·ikat KZ RK.iOR
,.Kirajowy
Zwiąizek
Kółek i. Organizacji
wezwał członków swej
do niepłacenia składki

Rolników,
Rolniczych
orga.nizaeji
ZUS at do

odwołania.
Dalsze
postępowanie
związek uzależnia od wyników za-

planowanego na 30 kwietnia spotkania z przedstarwicielami · resortów: finansów, płac i polityki llPO·
łecznej oraz ministra da. warunik6w
życia na wsi
i ustosunkowania
si~ do w niosku o przesunięcie terminu płatności I i II ra.ty !kła·
dek na Fund~ Ubezpieczeń Społecz nych Rolników !'la Il półrocze
l>r".

Zwrócono· skradzione czujniki
Wez:or&!

informowa'liłmy

o

kradzieży z Centralnego Ośrodka Przemysłu Jedwabniczo-Dekuracy jnego w Łod:m - trzech

tzw.
izotopowy ch
czµjnik6w
dy mu, zawi erających substancj ę radioaktywną. Jak nas poinformował
rzecznik prasowy

-.„„„„.„„.„„„...„„...„CQCQl„„••

Wt18W w Łodzi, kpt.
Adam
Antczak,
kradizieży
dokonali
nieletni. We wtorek po połud
niu matka jednego z nich odniosła czujniki do ośrodka. Bliż
sze szczegóły nie •Ił na razie
mane.
(ab)
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wgws.1u

Wiśniewski.

przewodniczący

Związku

Zawodowego
Pracown!ków Poligrafii poszedł jednak naJdalej, zgłaszając
wniosek,
a.by
OPZZ wystąpił do premiera
o
odwołanie min. A. Paszyńskiego.
Wniosek przyjęto.

PRYMAS
POLSKI
kard. Józef
Glemp skierował do kapelanów, oświeckich
wezwanie do współdziałania na rzecz od~
rodzenia moralnego przez drugi t;T"" '
nod plenarny,
··
VI OLET A
Chamorro,
wydawca
konserwatywnego
dziennika
„La
Prensa" została w środę zaprzyslę:l:o
na na prezydenta Nikaragui.
VACLAV HA VEL otworzył nowy
rozdział historii przybywając w śro
dę z oflcJaln~ wlzrią do Izraela Jako pierwszy szef 'j>aństwa Emopy
wschodniej od chwili pewstaula ie·
go państwa przed niemal 43 laty. ·
NIEMIECKA Republika Demokratycz,na pragnie latem bieżącego roku nawiązać stosunki dyplomatyczne
z Izraelem i Koreą Południową. oświadczył minister spraw zagranicznych Markus Meckel w rozmowie z
korespondentem agencji ADN.
EKSPERCI NRD I RFN rozpoczęli
w Berlinie rozmowy na temat warunków unii walutowej między obu
państwami, która ma wejść w zy.
cie l lipca br. Rozmowy
dotyczą ·
także warunków unii gospodarczej.
RZĄD francuski na posiedzeniu w
środę postanowił przeznaczyć dodatkowo 200 mln franków na tegorocz·
ną pomoc dla krajów środkowej I
wschodniej Europy.
SĄD WOJEWODZKI w Warszawie
zarejestrował
25 bm. stowarzyszeni<'
„Komitet Obrony Bezrobotnych". To
społeczne gremium, które powstało z
inicjatywy grupy naukowców,
ro·
botników,
działaczy
zwlązkow,.ch
oraz
bezrobotnych
dziennikarzy,
funkcjonuje
od ponad 2 miesięcy .
Komitet podejmuje działania w celu
zapobiegania
bezrobociu w Polsce,
w dziedzinie ochrony bytowo-socjalnej bezrobotnych oraz stworzenia im
szans podjęcia pracy.
OPOLSKIE Zakłady Graficzne ctrukują II wydanie książki
„Edward
Gierek - przerwana dekada''. Dyrektor wydawnictwa powiedział, t e
zgoda na rozprowadzanie, a zgoda n ~
druk - ło dwie odrębne spraw.y i
źe wydawca zlecił mu wydrukowa·
nie kolejnego nakładu.
z tym, t e
- zgodnie z życzeniem wydawcy niektóre fragmenty · w ksiąźce zadrukowane zostaną na czarno.
w MINISTERSTWIE Zdrowia I
Opieki Społecznej odbyła się uroczy.
stość
przekazania
ultrasonografu
przeznaczonego cłla jednego ze szpitali dziecięcych. Ofiarodawcami jest
Stowarzyszenie Polskich Pollcjant,ów
w Chicago i Kongres Polonii AmerykaAskiej.
Opr. M. e.
sób zakonnych i

Bonn

Szpiedzy

• •
•
w m1n1sterstw1e
.Tak dol\O&l DPA, 25 bm. w be
sk:ian Ministerstwie Obrony a r'·
sztowano dWie osoby podejrza ie
o sz,piegost.wo. Bliższych informacji nie podano. Wiadomo tylko, że
pod~jruni nłe 8' olieera.mi Bu ndeswehTy.
Warto Pt"zyipomnie!, że w mfofo-.
nym tygodniu zdemaskowano czteTeeh s:r:.pie-g6w w Minillter&twde
Spraw Zagranicznych RFN, a 20
bm. ares~towano pod zarzute~
wstJół.pracy
z WY'Wiade111 NRI>
praoowpika Bundeswehry,

Knzi'@nt M 511rowim. ł ki'

~~

d NSZZ 11S81illanlić
dokonano zmian w ataataną ai• one pr.awou.twierdzenia
s chwilll
eo aaSmniej połowfł r:anlllkupiaSących
..,ionalnych

1111leJ nli połow11

w

edonk6w

wspólodZ pocaucla
oici obywateltlkiej 'llVZięuchwały sjazdu w wielu eprawainych dla naprawy Rr;elitej.
:r:jazd
o 11odr:. 2.30
ę

p.rogramowlł
uchwałę
~i. przy 34 l)l'Z&eiW i 15
jących się.

ito

:r:mian
najiatotniejne u
nych do stałutu „S":

J)OCb~

,preilono anelu
~

ubr. WYD8llOCjowa-

"olm&lł'111 atol•". lr.tM:r
prawa EWlllzkÓW
vra.wo do
w łym
b,

za-

; usunięto tet załąc91ik
tu t 1980 r. :r.awieraJący
o kierowniczej roli partii;
pec!łużono z 2 do 3 lat kawladz NSZZ „S";
cii związkowej „S" .nie
moina łączyć :r: ltil!ł:ownilł&D<>wiskiem w administrapństwowej

i

zasadę, że
zwią-;:kowych przyjęto
powiregionu
przewodniczący

samor:r:ądoweJ
funkej11 w 01'-

otrzymywać dwuk=otn• przed:o:iaci~ wynaro&ienie. w !I
polach 1oapodarki z mi&.siltłea
wypłatę plus, zaprzedzai1tce10
w
zwią;r;ko'IVców
liczby
od
leżnie

nien

t11rownic.z11
h poli t:rCZ11Ych;

po Jl(>łudniu or1& w
l)Ol'-amlych
godzinach
1'09Patrzył projekty ak. !O
od
kilka do- reeionie, dodatek funkcyjny
tylko
i kt6rych
21wi1lzk1>- O do 30 proc. Pensję przewodniczysto
111>ra w
Niekt6re nie zyskały wy- czącego komisji krajowej oblicza
więk1zości, część 110.wraca- się w ten sam sposób i zwiększa
pootnie do komisji uchwał sie o 10 proc. Lech Walesa
obec:iie otrzymyw celu pnereda:O- winien zatem
wać ok. 2 mln zł.

,_n

Wslihncv nie

zawierają

dekret•ać

ił

konkretnego
do
przeanaczonych
transportu. Ponieważ w większoś
są daoznaczone
przypadków·
14.793 ci
łącznie
altu, obejmuj~•
ich
naswllka. s,.. to kserokopie ory- tą i numeN!lm, można na
ginałów lub kopii oryglnał6w prze- podstawie określić z dużą dokład·
chowywanych w aktaeh uuądu nością datę śmierci każdego jeń
NKWD ZSRR do spraw Jeńców i ca z Koo:ielska i Ostaszkowa dl.a
wśr6d ma to ogromne :znaczenie
intei;nowany!'h. Nie ma
1 rodzin ofiar.
nteh doClum-61r dotyczących
&dzie zapaapecodd.zillłu NltWD,
Można także .z duży.m 'Pf"awda•
dal:r ostatecmne decysje lub formiejsce
w aprawie podobieństwem określić:
wnioski
mułowano
polskich oficerów - jeńc6w tych śmierci i spoczynku Polaków wię
jesz- zionych w Ostaszkowie - są to
trzech obozów. S• to więc
Kalinin (dawny
cze dokumenty niepełne, Stąd za- okolice miasta
archiwalnych Twer). Natomiast jeteli chodzi o
dals.z:rch
powiedź
to dyspoposzukiwań jest w pełni uzasad- więźniów Starobielska,
alnujemy jedynie ich spisem
niona.
i fabetycznym , z którego nie wyKo111iełska
Listy wi•inió...,.
Oetaszkowa ' ' to wykazy jeńców nika „do dyspozycji" jakiego zarządu NKWD i do jakiego miasta
- Charkowa czy Woroazvłowgra
du - kierowano transporty.
(D01lO~CZENIE

naDelegaci na II Zjazd „S"
dokudo podobnego
wiązując
mentu aprzed blisko 9 la.t, wyrazili w przyjętym posłaniu 10lidarno.ść s narodami krajów ~u
ropy łrodkowej 1 wschodniej, któ:rozwoju
na dł'ol'I
re w.t11piły
wi..r.ą
wolności i demokracji.
my - podkreślono - k icb. dllżeni& &akończą się •ukeesem, który będzie podstawą nowego ładu
politycznego w Europie.
uznał,
W innej uchwale zjazd
ie pierwsze w f)-Owojennej histo' rii, wolne demokratyczne wybory
bedą
wł~z lokalntch stanowić
rakoleJny krok umożliwiająe:r
podykalne :przemiany ustroju
W ,w yborach
li\ycsnego Polaki.
tych powinny ucz:estnie:r:yć na równych prawach wn:r•Mti• lił:r popolityczne, a zwi~elc be<Szi.e
które b~ą
pi~ra?. te p~gramy,
Je'go ideałom i dąże
na]blizsze
niom oraz tych ludzi, kt6rzy bę
dą gwąrantować ich l'.ealizację. Do
członków i sympatyków .,Solidaro
ności" zv»rócono się % apelem
aktywny udział w wyborach.
kontrowersyjnej
najbardziej
W
wynagrodzenia działaczy
kwestii

~";

Co

11

M STB.

Włamanie

do

kościoła

(J)OltOlłOZBNJB ZE 5TL 1)
patia między Frucur.amL a Polakami. Naprawd41 cały świat jest
zainteresowany tym, by to, co się
dzieje w Police udało aię. Przypominam jednak: trzeba działać
powoli i z rozmyslem.
- Słys:sałam, ie pomo1liście Jalzbe
zor1ani:zolući
pońMykom

moż•

Przemysłowo-Hancllowli w Osace.„
- Owszem. to trwało parę lat.
Tu będzie łatwiej bo nie ma kul-

ale na duże
r6żnic,
turoW'.Ych
teml:I!' nie można liczyć. ani też
Współ
na óuże wyniki za rok.
pracy nie można dekretować. Mues.
inter
i
checi
si być idea. dobre
Rozmawiała: A. PONIATOW~KA
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Uczestnicy spotkania podkre$lali
znaczenie przekazani!! stronie poltak
skiej dokumentów mających
moralną
i
wielką historyczną
rodziny
i
Społeczeństwo
wartość.
odpozamordowanych oczekują
wskawiedniej satysfakcji oraz
Jak
zbrudni.
zania sprawców
spot- 8
stwierdził uczestniczący w
kaniu ks. biskup Jerzy Dąbro-;v
o ~
.ski, poprzez prawdę i namięć:
do
droga
tej zbrodni wiedzie
~
przebaczenia i pojednania.

§
S
§

Przez wywazone łomem bocz<1e
drzwi dostali się włamy\va.cze do
w Nurze
para!ialn~o
kościoła
(woj. łomżyńskie). Z ołtuz& skradziony z-ostał za.bytikowy krzyż, a
z zakrystii JJl'Zestt:PCY ubrali ])0~
monatran<:jl; w kształde
złaean'
8
odno- S
ki61.ichy mszalne,
słoń.ca, er.tery
Prezydent W. Jaruzelski
dys- ~
osiemnastowieczni\ puszkę <io ko- sząe .i;j'ę do poruszanych ·w
że
podkre~lił.
munikantów oraz inne cenne na- kusji problemów
~
od- ~
polskiej
oceny
stronie
przekazanie
czynia li'l.ureiczne. Według
oraz
dokumentów
proboszcza ks. Andrzeja $liwii1- nalezio:iych
skiego - kościół ;poniósł st ~· aty w słowa ul;>olev.-ania wyrażone przez ~
stronę radziecką stanowią ważny.
w y ·oko· ci około t!.5 m ! n zł.
S
(PAP) od dawna oczekiwany akt.
~

l§
~

~

§
Trwaja tarcia w ruchu ludowym, czego jeszcze jednym dowadem treść: i kategorycz:ny ton pisma, jakie otrzymaliśmy od
w Łodzi Polskie~o
'I'ymczasowego Zarządu Wojewódzkiego
Stronnictwa Ludowego. T><r: ocenia się próby połączenia PSL
że nrzcmalowastwierdzamy,
przykrością
.,Z
z dawnym ZSL:
ny ZSL. nie zgadzając sit: na nasze warunki połąezenia. wykorzystał ustalenia wstępne do propagowania jedności, do której faktycznie niC! doszło.
W sposób manipulacyjny, niezgodny ze statutem, przeprawadzo.no większość zjazdów gminnych (typowym przykładem jest
gllllna Zgierz) i zebrań wiejskich. Wobec powybzych faktów
1:Ymczasowy Zarz:11d Wojewódzki PSL, działajricy przy pąflarZiemi Łódzkiej „Solidarność" Rolników
f·1u R~dy Regionu
lndyw1dualnych, nie weźmie udziaht w planowanym zjeździe
PS~ .,Odrodzenie" i przestrzega działaczy naszPj partii i ws:i:ylch
stk1ch uczciw~'<'h ludowców przed kompromitacja .laka
czeka przy współpracy z tak nie~czci~''Ym partnerem".
.za t.Yd zi~11 .rozpocz:rna w Łodzi dzia1al ność Fundacja Orla
Białe~?· . ktore1 prezesem je:st ksc Henryk ,lankowski. proboszr:z
para.fu sw. Brygidy w Gdańsku. Celem fundacji jest patronawanie wszystkim przedsięwzięciom związanym z polskim iodlem.
Od 4 ~aja można składać zamówienia i pot?m nieodpłatnie
otrzymac godło w siedzibie fundacji przy ul. Moniuszki a. tel.
.
32-18-03.

18.30 Program na życzenie
S
Ostatiki - film dok.
·
S.
na Yonesco
19.le Czekając
rep.
19.30 Zielone kino: Swiatowe rezerwaty biosfery w Polsce ...!
~
film dok. prod. no!.
WCZOfBj zg/gszenie
119.43 Superobraz. - rep,
u 5 tawa
0
9.25 Hannay (!5)
•dziś
serial sens. 1 20.00 Wielki tenis
rozruchach
...
21.00 Ekspres reporterów
prod. ani. - to się
t;;/V,
rnoie
10.15 Domator
_..:_
.
Zl.30 Panorama dnia
przydać
15.50 Ministerstwo Edukacji Naro- 21.45 Perły z lamusa: Portret J"'nnie (1948) - film prod. USA SPÓŁKA poszukuje pondeszczetliił
dowej informuje
kw.
100 m
magazynowego do
rolniczy 28.10 Komentarz dnia
16.00 Higiena pszczół 25228 g
'rei. 57-58-66
film oświatowy
zado
(stębnówka)
SZWACZKI
I
16.20 Program dnia. Telegazeta
Kosynierów
zatrudni~.
kładu
oraz film z serii:
16.25 Kwant
25279 g E
Gdyńskich 34.
„Ordy"
--~ -y
zatrudni stolarzy.
SPóŁKA
f
25268 g E
74-94-12 (10-18).
17.15 Teleexi>reu
p,
17.30 Biznes - tnaga21yn Tadeusza
BLACHA~TWO polonez, 126
.s.pawanie
Jacewicza
blachy,
zapewniam
l'!KY ONE
minlmsgiem., bonifikata 30 proc.
IS.ot Łódzkie wiadomołeł dnia
25261 g E
43-89-71.
7.00 Show dla dzieci 9.30 Panel
18.ł5 Magazyn klłtolicki
szwaczki
ANE
19.00 Dobranoc: Skrzacik Dzyn
pot Pourri - show ll.00 The New WYKW ALIFJKOW
zatrudnimy (Stoki) 48-15-99. Dosmaia- P•·\ce is Rigb.t - quiz 11.00 Mlo19.10 Kupić nie kupić!
konałe v;:a;,u?,lkl {dowóz}.
dz: :e-karze - ser. 12.00 .S>ky w
zyn konsumenta
25262 g E
; 1i di 1a 13.00 Inny świat szwaczki
r. l:l.5a $wiat sit'l z.mienia - ser. WYKWALIFIKO\';'A::-<E
t
19.30 Wiadomości
(dzianina) - zatrudnię, Fol warLucy
Tu
15.45
ser.
Loving
14.45
I
zr
Usta\i.•a
20.05 Hannay (5)
0
0
z.5274 I E
czna 88 a.
ruchach - Eerial sens. i>rod. i - &er. 16.45 Kreskówki 17.30 Bea- WYKWALIFIKOWANE
szwśczki
ver Show - ser. 19.00 The New
ani:.
chałupniczo, zatrudnię, 86-36-09·
Price is Right - quiiZ 20.00 Be21.00 Interpelacje
252i4 g E
yond 2000 21.00 Moonlighołinl - SZYCIE toreb ortalionowych,. Wy21.50 Pecaz
ser. 23.00
i;er. 22.00 Wisegu.y
22.35 Wiadomości wieczorn.e
11okie zarobki. 33-66-59.
22.50 Sport - mistrzostwa hvia- Wieczór z Jamesonem 24.00 Wia25276 IE
ta w hokeju na lodzie, · fr. domośc i.
33-10-32.
sprzedam.
7B
RUBINA
.
„A"
25265 e E
'RTL PLUS
(t.15 Język an~elski (M)
ELEKTRONA. Rubina, Heliosa sprzedam. 32.-33-07, 55-13·92.
11.00 Ex,plosiv 12.30 Klasyka w
PROGRAM U
25265 g E
południe l~.00 Butik 13.30 Cali!orFoton
Heliosa,
nia Clan - aer. 14.15 Springfield ELEKTRONA,
10.00 Transmi.•1- obrad &!jmw
vide~
Touraza,
Rubina,
Videotona,
ser.
iter. 15.00 Muk Story Senatu
2!}266 g E
1.przedam. 33-10-3:?.
dla maturzys- IB.30 Spie~ mit 16,00 Familie Mun16.25 Korepetyej~
wykwalifikowanego
ster - .ser. 17.10 Gorący pi-eo.illdZ ZATRUDNIĘ
tów - język angiel!kl (32)
17548 g E
kaletnika. 81-23-32.
18.45 AktualnOIŚCi 19.15 Mę'Lczyzna
16.55 J11zyk rosyjski (27)
aeria-I TP za a:aeśe milionów d<_>lar6w - ser. ZATRUDNIĘ szwaczkę. S2-08-45.
17.30 W labiryncie 17465 '
00.15 Rene.garle - film !a~. 22.00
(powtórzenie)
do
włos- KUPIĘ odpad skór licowych
aię Die hungrigen Skorpione - waląe•
lll.00 Katastrofy
produkcji odzieży. Oferty z ce-prod. ki :fHm senBac. 23.:W Aktu.ałności
motty - „rie.l dole.
skrytka 19 A.
ną Łódź I horror ani:.
23.35 Dra.oula ani.
17463 E
Jaracza
ZBROJARZ.A zatrudnię.
IE
16908
95.
z cł•bokłm talem tecna.m1
SZWACZKI chałupniczo teksas z słębOkim talem zawiadamia•
une&o ukochuu:co 15'1!a, J1r1t11,
zatrudnię. LZ-3 kompletną
my, :te w dniu 21 kwietnia 1*90
:pntanJR, Km1yna l Wujka
rok11 zmarła w wieku 7Z Jat na17379 IE
.
•kuplę· 57-87-74.
najukochańsza Matka, Tdclo.
a.r.a
kuprzemysłowa,
STĘBNÓWĘ:Ę
ł. t
wa, Babela I Prababcia
17434 g E
pię, 111-48-83.
poPOSIADAM LZ-3, Fama.d t
.ZDZISL.A!\\\i\.
dejm11 wspó}prac11 11-20-M.
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ustaPPH „ROJAX" zatrudni -

PROGRAM

I

Sejmu.
'ftall5'llisJa obrad
:lwiaze
i
kraju
.30 Radio dzieciom: Festiwal
· cu·
z
zającu
PIRT: „Bajka o
uuaml" słuch. 20.10 Odpo·
aa Usty. 20.15 Koncert :tyczeń.
kil.ku taktach. 20'.45 Jan NoJeziorański „Kutier z war11.00 Komuntkaty. 21.05 Kl'O·
21.30 Muzykowanie
eortowa.
przyjaciół. 22.00 Wiad. 22.0llozdanie z obrad Sejmu.
„Z

Polityka dla wszystkich. 11.18 Instruz
menty śpiewają. 15.40 Spotkanie
Krzysztofem .Pomianem. 16.00 Zapraszamy do Trójkl 17.00 Serwis Trójki. 19.30 Złote lata bossa novy. 19.50
Graham Greene „Kapitan i nieprzy20.30
jaciel". 20.00 Blu~s wczoraj.
„Wiara i wina·•. 20.45 Fermata. 21.30
„Wiara 1 wina". 21.n studio Nagran.
22.30 „Wiara i wina". 22.45. Opera tygodnia: Piotr Czajkowski „Dama Pi•
kawa". 23.00 24 godziny w 10 minut,
23.10 Radio Kanada. 23.15 Nie tylko
przeboje gwiazd. 23.50 Anna Bojarska „Agitka·~. !4.00 Mit'ldZy dniem a
snem.
PROGRAM JV

PROGRAM n

11.05 „Dom 1 świat". i:.30 w ialerii muzyki. 13.25 Popołudnie l\1ło
H.00 Magazyn „Między nami".
dych.
uiyczny non stop. 11.~o Z
lkrz,ru. 12.•o Muzyczne 14.50 Program Rozgłośni Radiowej.
13.05 ser- 16.20 Concertare - znaczy koncerto• 13.00 Wlad.
Pol· wać 17.10 Repetytorlutn dla kandy(Ł). 13.JO
acyj1ly
(L). datów na wyższe uczeln1e. 17.40 Mi- Hd. .Joaany Sikory
Arpejskle peregrynacje ope- chael Petruccianl, 17.ł7 Radia
Dziś
tel. 17.50 Studio Ekspertów:
14.00
lej w Gdańslm - i·ep.
muzyka - Krzesimir Dęb· pytanie - dziś odpowledt - „Przed
,,Federico Fellini o tllmie" startem na wyższe U$!Zelnie" - aud.
• Album operowy. 15.30 Z z telefonicznym udziałem duchaczy
teki 11.tt „E·I" (l.). tł.Ol tel.: 28-48-35 1 telefon 21-10-12 czynne od godz. 18-18.30. 11.35 J'ęzyk nleceńlm w filharmonii
li.li Zwląskowe 1prawy - mleckl. 18.SO Hollywood śpiewa: Judy
11.SS RecenzJa muzyczna Garland. 19.00 Wldnokriur: KonfronLektury
19.35
S1la&iery z podwórka (Ł). tacje historyczne".
„Marla
Craig
17.30 „Czwórki": Mary
d.Jlla (ł.),
ności
llyle, epoki. 13.15 „NaJdłuż Skobcowa". 19.45 J'azz naszego wieWokal20.10
Opinie.
~o.oo
" odc. 18 25 Reklama. 18.30 ku.
Reportał..
20.25
panteon.
w ny
płytowe. 19.30 Wieczór
20.30 Sylwetki artyst6w. 20.~0 Znane, lubiane piosenki Diany
n.15 Felleton kulturalny. Ross. 20.50 Szkoła współczesna. 21.10
22.00 Wieczór
ka. %1.25 T. Mlclńllk! „w Arcydzieła muzyk!..
zamku duszy". 22.00 • Słu muzyki. 23.20 Idole estrad: Liza 111J~
nzem. 23.00 Maria Dąbrow nelli. !3.27 J'titro w progl'amte. ~3.35
gody człowieka myślącego" Rozważania. 23.50 Muzyka pr,zed pół·
•
Nowe nagrania radiowe. nocą.
, instrumenty, nastroje.

TELEWIZJA
PROGRAM I

or w p!Jrułce. 11.28 MuzySerwia Trójki. 12.05 W to13.00 Robert Ludlum
ltt.
ć Bourne'a". 13.111 Powtórki. 14.IHI Międzynarodowy
• 1'.llO Serwis Trój\tl. 15.0ll

8.35 Domator - okular.V
zawsze różowe
8.50 Domowe przedszkole
9.l:S Wiadomości poranne

nie

"* • • •

oG· tOSZ't:ll.IJE

f§'__;;r,:.
,,C/ ,5

I

„.

„.

s.

MAILIINOW1SKftlOO

BOOUMJ!ŁA

LAT U.

s.
ZDZISŁAW

t

urocaret.o4ł talohM .-.csi• 1111
dnia Ił k'Wletllta k. IJłlltek) o
na cmeetanu xemugods.
nalllym pny aJ. ••rJ'ko'ftkł•J nwta•m1a w ltt„
CSJ'•
o
Doły,

Ił.

11.•

MALllNOWSKI

odbctlzie się 27 kwietnia br. o c~. 11.Je u cmenta·
.P011T11ton• w
l:omunalnym na Dołach (ul. Strykowska I).

łocneb

wiacza tłoczni mimośrodowych,
- mistrza galwanizerni z wieloletnim doświadczeniem - mural'Za. Zgłoszenia, tel. 84-14-H, Łódź,
Skrzywana 22 god:z:. 8-15.
17451 E
12.6 p (1989) - sprzedam. 48-30-72,
17450 E
po 16.
ko·
szycie
ZLECĘ chałupniczo
17482 g E
szul 74-30-23.
szwaSUPERWYNAGRODZE NIE
czki, teksas (Bałuty), 86-23-91.
17513 g E
zatrudSZWACZKI chałupniczki
ogłoszenia,
nię. 74-08-14 w dniu
17449 E
17-20.
CHAŁUPNICZKĘ (bluzki) zatrud17448 E
nię. 86-20-96.
zatrudnię (teksas).
SZWACZKI Znakomite warunki, pełne ubezDąbrowa,
pieczenie. Pracownia
Kossaka 12, 42-72-26. Pracownia
17475 g E
Radogoszcz.
wykwalitikowan.-.
SZWACZKI
zarobki)
{dżins, superatrakcyjne
17474 E
- zatrudnię 84-59-27.
sprzedam,
120 nową
SKODĘ 17430 g E
78-45-35.
ZATRUDNIĘ szewców, 48-32-05 po
17426 g E
16.
STĘBNÓWKĘ łańcuszkową „Textlmę" kupię, 87-48-94, wieczorem.
17425 g E
użvwane
RUBINA, Elektrona 175.12 g E
sprzedam. 81-17-26.
DUBAJ - materiały. Ceny kon17445 E
kurencyjne. 86-20-96.
szwaczki
WYKWALIFIKOWANE
- zatrudnie. Wrześnieńska 14,
17511 g E
.
solidną samotną paZATRUDNIĘ
prowanis, (średni wiek) do
wynaWysokie
dzenia domu.
grodzenie, Łódź, Kończyoov.•a 3,
17442 E
po 16.
rozsadę pomidorów.
SPRZEDAM
84-48-05. Przybyszewskiego 191.
17509 g E
SONY
sprzedam. 42-20-60.
17508 g E
SZWACZKI stębnówka - zatrud- ·
nię. Mechanik maszyn szwalni17441 E
czych, 33-16-89.
SZWACZKI zatrudnię (dzianina).
Warunki bardzo dobre, 81-13-63.
17196 g E
17382 g P
LZ-3 kupię. 57-32-17.
LOKALU na krawiectwo Stoki 57-87-74,
poszukuję.
17489 g E
17380 st E
buty
OFERUJEMY do aprzedaży
Włoch,
z
importowane
damskie
17515 g E
RFN. 74-55-lL
ZATRUDNIĘ szwaczk11 (teksas)
okoli-ce Tuszyna 81-48-83.
17433 IE
POeZUKUJĘ mieszkania, 32-28-43, KIEROWCA
52-20-38·
17432 I E
14-11-51.

•tułotl?m

116111

SCimO!RSKA
11

P<>srzflb odbłldzle sJę w dniu
kwietnia 1990 r. (pi14tek) o godz.

l!U9 • ka.PUCY -entana na Mant P?S7 ul. l!lolle.

RODZINA.

lkll:

„,

I rlęltoklm hlem zawia11.amiamy, ie dnia 11 kwie&llla 19łł :r,

z 11111toklm. ulem uwtahmia·
my, ie w 4at11 lt lnrłetala 11'1
-~!lny
roku mm.rł Mit*, OICI• I T.U

I. t

z głębokim talem. sawta4aml&•
my, ze w dniu H kwletaia 1*!11
TOlrU E111arł W wlell:U łT lał
ł.

P.

twórca w:r:ru1zaJ11cyela krucJI
lllkomity aktor 1cen 16dzll:lch,
l!lrltrcmych. Odanaczony XrzyłeJD OfleersklJD Orderu OdroilzePolH:i, :Z:lotym Knyżem Zasługi, Honorow11 Odmall:ą Miasta
M.1, laureat nasr64 Ministra Kultury i Sztuki. Odszedł W$paCsłowlek teauu, bez: renty oddany 1wej pracy. PMostawlł
niezatarty •tad w paJDlęcl łodzian.
WYDZIAŁ

KULTURY I SZTUXI

MIAllTA Z..ODZJ.

URZĘDU

Ptsrzeb odbędzie się f.nia 21 kwietnia 1tr.
„ntarsu r:eym.-kat. na Dołach.

•

d.łliU

!I k-.vi111lla

JÓZEF

t

i.l'ERZT
FAIBR'YICOIWSKI
Po1ueb odiHlf.si. 111.4 llal& l i
kwietnia Itr. (CllW&rł9ik) o sodr.
u.30 :n.a em-anu 11.a Ma!ll, o
czym powła«amła woar11tona .,,
1mutn
llODZJ.NA.

P!ATORA
H

ablolwent

•14 w dniu
(pl11tek) o c~t:. 111.39

'Posr11•1t od.btul•

clęboklm talem zawiadamiaźe w dniu ZZ kwietnia 1990
zmarł w wieku 4S lat

. s. t „„
JERZY

1l&

kwlflłała

ementanu Iw.

AIUlY

-

za-

rnw. Posra.to• w -utku
J\ODZINA.

PrNimY •
lencj!.

nllłldadante

socJologlł lfnlwenyteŁ64s)Jłeae.

myc'll'

lltODZINA.

ko!ld..,..

,„11:1. U.31 11a

WOŁOSZ

ttt

Pocrzeh odbędsł• 1111 w dniu
o
3ł kwietnia br. (poniedslałtdl)
godz. U.45 na cmentarzu komu.
nalnym W6lka Wulowa, e fltl5'1D
zawiadamia Pn11tael6ł 1 znaJo-

głęboldm talem zawiadamia•
że «nia !5 kwietnia 1199 r.
zmuł nagle w wieki! 51 lat

Z
my,

t

„.

Pogr11eb odb'4zle się w dniu 17
kwietnia 1118 r. (piątek) o cods,
13 na cmeatanu Iw. Franciszka
pr1y uL Rqo'WRieJ.
MATKA, ~NA • SYNEM.
BRACIA • RODZINAMI.

Wyrazy szczerego wsp6lczucia
Jtodzlnle z powodu łmlercl na·
szego ctłu1011tnleco I cenionego
ptacownlka, C:iłowleka praweco
charakteru

~ODZIMit:FJRZ

„.

TłJOIK!flQSKI

'Poen:ełl ~le •lt lf kwietbr. (p~tllk) o 1o«s. 1' aa
cmeatarn lta4orones. Potrrltłll'll•

nia

KOWALCZYK

Po1?Zeb odbłdzie alę w dniu H kwietnia br.
cmentarzu. iw. Antonlep 11.a Mani.

Z

my,
roku

PJtOF. Dit BAB.

Ił.

ł.

ł.

lHO rt>ku

WŁADYSMIW

llCłt

\~ODZI'Mf.ERZKW~SKOWSKI

t

W

-arł

Cplątek)
~ONA

w b6l11

o 1adz. 11.38
z

DZTEC~:U.
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Proałmy • ft!Hkładanl1 ko11«0tencjl,

JÓZEFA
KOWALCzY!KIA
1kladaj41
PREZES oru KOLEżANKI J
KOLEDZY :& PRZEDSIĘBIOR

STWA

z

UDZIAŁEM

ZAGRA.

NJCZNYM ,.TUN-POL" SPOI..
ltA s o.o. w BRUZYCZCE
MAŁl!!.T.
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elllkOWf
w · - ftrłal
- -·pnypdewj
,....eaJe ......
•
pGnu1rhnesao1l słota poc1 reb•·
GIJIB ąłułem
„Alaska l!lło ;"
opari1 na powłełcł Jacka Lon·
4ona w kopro4ukcJl Polsko-RFN-owa~ ·raddeekieJ,
Reiyseruje
Anglik 1. mu a autorem 1dJęli
Jest polaki operator 1. Gośelk.
N/L: Hena 1 aerlalu - ocljeclneJ 1 głównych ról
Mark Pillow, przed prawdziwą
ehat" poszukiwaczy złota, łre·
nuje bolts.
łw6rca

CAF -

.
W

io~m11
tegi>
woźnikom,

cym

że „American" otrzymała
licencję na połączenia z Ameryką
Południową i ze względu
na
niewystarczającą liczbę samolotów musiała przełożyć uruchomienie połączenia do Warsza-

roku przeobsługują

trasy

atlantyckie
między
Polską i Stanami Zjednoczonymi -: PLL LOT
ł PAN AM - miał przybyć poważny konkurent. Do rozpocz~
cia regularnych połączeń z Chicago do Warszawy przymierzała się bowiem firma
„American Airlines", największy do niedawna przewoźni& na amerykańskich liniach krajowych, od
ośmiu lat wchodzący
przebojem na trasy zagraniczne, Pod
koniec ubiegłego roku samoloty „AA" latały z USA do 14
miast siedmiu krajów Europy
wykonując tygodniowo 119 lotów.
PolskJm turystom ta . konkurencja mogłaby wyjść tylko na
dobre - oto jeszcze w starym,
zimowym rozkładzie, nie dyspo-

wy.
Warto tu dodać, że zmiany objęły nie tylko plany związane
z Polską - zrezygnowano także z inauguracji
połączeń
z
Chicago do Helsinek oraz lotów na trasie Fort Worth/Dallas
- Barcelona. Na początku miesiąca zlikwidowano
też kilka
już istniejących połączeń europejskich i planuje się dalsze
likwidacje, choć jednocześnie w
sezonie letnim ma się pojawić
pięć nowych ppłączeń non stop
z USA do Europy.
co w tym wszystkim
chodzi? Najogólniej rzecz
biorąe
zamieszanie spowodowane zostało poważnymi zmianami na
wewnętrznych
trasach amerykań
skich, a konkretnie
bankructwem potężnej linii „Eastern
Airlines" oraz przejęciem przez:
,.AA" od .,'l'rans World Airlines"
(TWA) połączeń Chicago-Londyn. Zmiany te spowodowały; te
„AA" mają za mało
samolotów na utrzymanie wszystkich
swoich
połączeń
(zwłaszcza
transatlantyckich) choć przeciet
·• dysponują ponad 700 najnowszymi maszynami, a w ich ~lo
cie transatlantyckiej lata
~
nowoczesnych samolotów „Boeing - 7fn".
Postanowiono więc zrezygnować z mniej opłacalnych
tras
europejskich utrzymując, a na·
wet wzmacniając te najbardziej
dochodowe. W letnim rozkł::dz!e
lotów· „American" będą w!ęe na
przykład utrzymywały 77 lotów
tygodniowo między Chicago 1

O

nując bezpośrednimi • połączenia

mi i zmuszone do współpracy z
LOT-em (wysyłając pasażerów
do USA z przesiadką w Zurychu lub Brukseli)
„American
Airlines" proponowały bilety o
ok. 100 dolarów tańsze niż polski przewoźnik. Można by więc
wyciągnąć z tego wniosek,
że
po wprowadzeniu własnych bezpośrednich połączeń linia stała
by się jeszcze bardziej konkurencyjna.
Okazało się jednak, te plany
te uległy w marcu poważnym
zmianom I w tym roku
na
Okęciu
nie wyląduje . jeszcze
rejsowy samolot z czerwono·niebłeskłmi literami „AA"
na
ogonie. Oficjąlnie nazywa
się
to restrukturyzacją sieci połą
czeń transatlantyckich.
I::Jrektorka przedstawicielstwa „AA"
w Warszawie, p. Katanyna Tomaszewska stwierdziła w wywiadzie dla „Życia Warszawy",

-Dl''
''

od na iduie -~~dzinę„
1•

(DOKOŃCZENIE

My mieszkaliśmy na ul. Andrzeja
2, a już przed wojną na ul. Przejaw 17. Ja chodziłem .do Społe
cznego Gimnazjum przed wyjazdem do Ang!ji...
Jedyna siostra,
Adela (Dziunia) była urodzona w
1919 r.
i, jeśli moja informada
jest akuratna, umarła w Krakowie okołó 1944 r.
W mojim · wieku nie mam zbyt
dużo czasu, ale bardzo pragnę ja-·
"kichkolwiek wiadomości. Nawet jeżeli czytelnicy nie o nas nie wiedzą, byłoby mi bardzo przyjemne
i ciekawa dowiedzieć się czegokolwiek
o współczesnej
Łodzi.
Czy są tam jeszcze te wszystkie
kominy?
I katedra na jednym
końcu ul. Piotrkows...ldej a pomnik na Placu Wolności na drugim?
Czy jadą jeszcze tramwaje na Bałuty? Czy uczniowie noszą jeszcze
tarcze z numerem szkoły na ra-.
mleniu? Czy dalej spacerują . n.a
,deptaku" na Piotrkowskiej? Czy
ślizgają na łyżwach
na Przejeż~
dzle? Czy ludzie piją kawę
w
„Europejskiej" Czy chodzą jeszcze
na
ur1osk1"e
Io
·
"cy
na dół d o p1wn1 0
"
· tują s1· "' kło' "•ą • kochad Y?• Czy zar
ją tak jak wtedy?
·
Przepraszam Nie miałem
zamiaru ooddać się t11sknncie w ten
·e
w"edz1·a
"
t
'
1
spo s6b· Mo„e nawe ni
•
łem, że ti;:sknię. Dzięki Ojcu. przełyłe.m dobre.życie w Anglji i przez

w

.Alush:a.I>J i
od 44 lat, trodzieci l piątkę
wnuczków.
Ale, jak angielskie
przysłowie mówi:
„Blood is thicker than water" tzn. Krew jest
bardziej gęstna niż woda.
Jeszcze raz proszę wybaczyć błę
dy i będę l!lgromnie wdzięczny jeśli Sz. Pan może umiejścić
ten
bardzo niezgrabny list m6j.
Serd~zne pozqrowienia
z Australji do wszystlkich

ost&tnie 22 lat

ZE STR. 1)

kochaną żonę jul
je · doskonałych

Łodzian"

•

•

•

No cóż, . być może kto! z naszych · czytelnik-Ow zechce' nawią·
zać kontak;t z autorem listu? Jeś!i zaś ehodzi o jego rodzinę, udało nam się już ją odnaleźć, A
właściwie ostatniego (oprócz
p.
K!ingerą.)
żyjącego
jej członka.
Jego ojciec i matjta pana Jerzego z Australii byli rodzeństwem.
Kuzyn p. Klingera mieszka wraz
z rodziną w Łodzi. Ze względów
osobitych nłe
chdał
ujawnić
swego nazwiska, ani też podzielić
się - na lamach „DŁ'' :..... swymi
wspomnieniami. Jest emerytem.
Ma 65 lat. KorespondencJ"a pomiędzy obu panami urwała się tuż
po wojnie. Teraz zapewne kontakty zostaną odnowione i - być
może zaowocują spotkaniem.
Dn<taramy s1·„ o tym poinformo„
wać.
(ab)

Stanlllław

Mómot

dziesięcioma miaśtaml

na sta'rym Kontynencie, co umocni pozycję „AA" jako największego
przewoźnika do Chicago, z którego linia oferuje wiele dogodnych połączeń wewnątrz USA.
Wzrośnie
też znaezenie portu
lotniczego .w Miami na Florydzie, który - służąc do tej pory połączeniom z Karaibami ł
Ameryką Południową stanie
się piątym lotniskiem „AA" obsługującym rejsy europejskie.
Donald J. Carty, wiceprezydent „American Airlines" twierdzi, że linia chce stać się czołowym amerykańskim przewoź

nikiem na trasach atlantyckich,.
interesują<! się zwłaszcza

pań

stwami Europy wschodniej. Na
początek . wybór
Amerykanów
padł na Warszawę. Na realizację tych planów będziemy jednak musieli poczekać do wiosny
przyszłego roku.
(bar)

W pierwszej połowie kwietnia 1990 r. w „Dzienniku ódz·
kim" ukazał się artykuł ' · ,,Jak
DINEX zwiódł · !;)INĘ". Autor
artykułu przedstawił
w
nim
tylko jedną stronę „Dramatu" fakty wykazane przez ko o_lę.
NIK w miesiącach luty - marzec 1990 r.
w Dziewłarskil'.i
Spółdzielni Inwalidów „DINA". ·
Chciałbym

przedstawić

peł

niejszy obraz związków ~-:>ółki
„DINEX" I Spółdzielni „PIN A"
oraz motywów. które spqwodowały powstanie samej
sp6łki
(Już nazwa miała sugerowac ści
sły związek z „DINĄ").

·z.akład Usł~gowy Spółdzielni
„DINA" ' przy ul. Gagarina 45
prowadził działalność na r;ranlcy opłacalności. W założeniach

ł

DIDIHflK

ł..OJ>Z5t;nr ' 9'l (tłOM)

I

go w 1p6łkę miał
satrudnia6
kilkanaście osób oraz - w wa"runkach 1989 r. przynosić Spół·
dzielni „DINA" zyski ok. ! mln
zł miesięcznie. Niestety nie doło do osiągnięcia zakładanych
wielkości, gdyz w momencie uruchomienia. produkcji (slerpii;ń
1989 r.) 'ipółdzielnia żdec:vdowana
była wystąpl6 ze sp6łki. Bozumiejąc to, pragnęliśmy jedynie
ustalić taką formę

współpracy,

która pozwoliłaby spółce „DI·
NEX" wywiązać stę ze zobowlą·
zań wobec kontrahentów i nowo zatrudnionych pracowników.
' Przykładem dobrej woli było przekazanie Spółdzielni „DIN A" dwóch maszyn już w miesiącu
sierpniu. Ostatecznie w
listopadzie 1989 r. zwrócono „DI·
NIE" maszyny, a spółka w:vdzierżawiła je jedynie, aby m6c
wykonać ww. zobowiązania· .Podobnie lokal w głównej swojej
części handlowo-usługowej prze·
kazany został w grudniu 1989 r.
a „DINEX"-owł pozostawiono
2 pomleszczenia na zaplcezu. Ostateczne przekazanie maszyn I
pozostałej części lokalu nastt,pł
ło jak opl.uno to w artyku-

wypłacić
łącznie
ajentom kilka
miliardów złotych. Gdyby do tego doszło . firma nie.
chybnie zbankrutowałaby!
wysokości
Ajenci uzalei:nili swą decyzję qd
owego ryczałtu na pokrycie kosztów. który orze.
I
bez
za.
kazywano .,Polmozbytowi" regularnie
at rzeż eń.

aien- 1

Zbigniew Majewski jeden z czterech
tów stacji nr 26 w Łodzi - wie. że . sytuacia Wi·
siała na włosku: jednym i drugim gro~iły POW?
żne konsekwencje. ' Uznaliśmy i:e
wszvst~ 1
zależy od wysokości ryczałtu. kt6rv musimv :-•
cić. Niestety- aż do końca marca nikt nie wiedział, ile to wy.padnie i w iaki sposób wylicza~
będzie się tę kwotę. Deeyzja uleżała w J?runc!t
rzeczy od Ministerstwa Finansów.
Wreszcie w

cej

jedną

końcu

mai-ca wszystko Jlodllczono
te zamiast ok. 17 milionów miepołożyłoby marzenia o dalszej sa.
trz.eba będzie zapłacić mniej wlę.
trzecią tego.

okazało się.
sięcznie co
rnódzielnoścl -

I

- Będziemy nadal ajentami
mówi Z. · Ma.
jewski - ale to nie rozwiązało naszych oroble- 1
mów. Teraz czekamy na koniuńkturę. ,którą osują nam ceny. Proszę sobie wyobrazić
że
na ,
p rzykład
cylinderek hamulcowy do .malucha"
(mamy ich jeszcze trochę w mai?azyn!e) kosztu- 1
je u nas 25 tysięcy, ale u producenta-monopolisty wart jest już 40 tysięcy. Zatem ci. którzy 'Il!• .
ją zapasy „ wołają" ui części po starej cenie.
a
ci, którzy je zużyli, żądają według nowel!O cen.
nika. Na przykład w województwie bielsko-bial·
skim nowe ceny już nikogo nie rażl(. Po prostu
- tam ludzie mają więcej pieniedzy. Jednak ?I
tydzień dwa nowe ceny przyjadll I do Łodzi.
A może już są .... ?
·

W warsztacie zaczęło zgrzytać. Wpływy s t'Obocizny nie rekompensowały wydatków na częś
ci, których ceny rosly niekiedy
o trzy tysiące
procent! Nadto dały o sobie znać lnrie koszty. w
tym także zl:lyt wysoki jak na w'yobrażen!a
ajentów ryczałt · płacony
„Polmozbytowi",
Wpływy zacz~ły male6.
Równocześnie klient odczuł na swojej
kieszeni, te benzyna zdrożała, ubezpieczenie też I w
ogóle utrzymanie pojazdu zaczyna przerastać jego
możliwości. Część przestała jeździć ł wyrejestrowała swoje wozy. W stacji obsługi zrobiło
się
więcej miejsca, a mechanicy coraz rzadziej brudzl1i sobie ręce. Trzeba było wyprzedawać nagromadzone części zamienne.

Ajent boi się producenta części zamiennvch.
Fabryki w Bielsku. czy Tychach same dyktują
ceny i nie uznają targowania się. Ceny rosną ale
jakość części zamiennych spada. Producent
wie.
że stacja obsługi musi kupić.
Tylko, że duże!
stacji przychodzi to łatwiej niż ajentow' czy pry.
waciarzowi.
Małe miało być piękne. Ajencja była
jaskół!q
prvwatyzacjl. Ale na razie jaskółki latają bardzo
nisko.
W. MIECZKOWSKI

Tak dojrzała sytuaeja do.„ rezy1Mcjł s ukłac!u
ajencyjnego. I to nie tylko w tej stacji. Poniemamy na terenie
działalności . łódzkiego
„Polmozbytu" już dwanticie stacji ajencyjnych,
„Polmozbyt" chcąc odzyskać swoje dobro,
mu-

waż
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„Szanowni pacjenci!
W związku
11
wynagrodzeń od
stycznia, lekarze
przyjmują dziennie po
pięciu pacjentów.
Pracownicy
przychodni czekają na wypłacenie
naletnych wynaJ?rodzeA" - kartkę z napi·
sem tej treści wywieszono na dr.zwiach
wejściowych przychodni
lekarskiej dla
rzemieślnik6w przy ul. Moniuszki.
Placówka istnieje od 1954 roku I dotychczas kwitła. „Dorobiła" się własnych
gabinetów stomatologicznych, rentgena,
fizykoterapl!, EKG. Zatrudnia się tutaj
18 lekauy. pracujących po. #
godziny. dziennie, w tym takich
specjalistów,
jak kardiolog, laryngolog czy chirurg.
Z różnorodnych usług przyct.odnl w ubiegłym roku akorzystało blisko 45 tys.
osób.
Co 1tę więc stało? Czyiby . nemieśl
nlcy tak zubożeli,
wSkutek realizacji
twardego programu Balcerowicza. że nie
stać już Ich na wła1>nl\
pnychodnię?
Niezupełnie tak.
- Kłopoty przychodni zaezęły się lui
w ubiegłym roku - wyjaśnia kierownik
tej placówki .dr Leszek Kramarz. · Przynależność rzemieślników do cechl>w
przestał.a być wówczas obligatoryjna, a
to właśnie poprzez nie ·płynęły akładki
na utrzymanie przychodni. Jednocześnie
kUka razy w górę skoczyły koszty zwią
zane s opłatami za energię elek:try~
ną, Ceft7 materiałów med7m:nych,, Itp.
niewypłaceniem

K

to trw
wod'ę,

~ągnt. Wem 1119.d

Swoich zaprqosi6głych
zwo[enn<ików mają
zwł.a&zeza , jeziora. maoi:urskle i augustowskie.
Zapytano
kiedyś iu<hi wylbtierają.cych &ią co
ro;ku na wakacje w ta:mte atrony,
co nimi przede wszystkim powodwje? Zgodinym chórem wyld,czyil:
po pieI'Wsze ogrttmną przyjemnoś~
S\prawia im'
saimo -przebywa.nie
nad wodą, a dalej kolt'}no przycią·ga spokój otoczeni„ kol skołata.ne nerw"'. uczucie..., swobody. i
"·
braku napięcia,
przyn~ zMi'owoś _.
.
b
•
1eme !Pr.zet ywame na w 1=Ym powietrzu i
o~rwowanie piękna
przyrody.
Od khliku lat do tych arcument6w przy'byly inne: wa\acy]ny

~~...docelowych
~--u=&"?~~~
po przekształceniu
le
w pierwszych łnlaoll

•

siałby

Stacja obsługi nr 28 przy ut. Przybyszewskiego 195/207 w Łodzi była pierwszym
w Polsce
warsztatem ,,Polmozbytu" · (nie licząc prz:ymlarok
w
Szczeci.Jiie)
oddanym w ajencję. Dyrekcja
przedsiębiorstwa nie robiła problemów przeciw.n ie,
zmiana
była
„Polmozbytowi" na rękę.
Zmniejszało 1lę zatrudnienie, malały
fundusże:
socjalny, mieszkaniowy i - oczywiście płac,
DYTekcja ustaliła ryczałt, który miał być J>Obierany od ajenta. Zrozumiałe, że w nowej sytuacji
firma nie chciała sama ponosić kosztów związa
nych .z podatkami za budynek, w którym ajent
pracuje na ·siebie. Ajent też był zadowol?ny. l(dyż
umówiono się, te przejęty majątek spłacany bę
dzie w ratach. Trzeba było jeszcze ubezpieczyć
'obiekt, mechaników, samo'ehody będące w nal)rawie l kupić za własne pieniądze · części zamienne.
I tak to 22 czerwca 1989 stacja ruszyła, ·
Początkowo szło Im bardzo do.brze. D.zl.ewlęel11
wytrawnych mechaników naprawiało ok. dwudziestu samochodów dziennie, a czterej ajenci sami zajmowali się zaopatrzimiem,
finansami
I
sprzedażą części w miejscowym sklepiku.
Pod
koniec ubiegłego roku popełnili jednak
błąd.
Chcąc zapewnić sobie pracę, zgromądzill zbyt dużo części zamiennych. Pełny magazyn odbił
im
. się czkawką. bo nadmierne za,pasy . kosztują.
I
tak nadszedł rok 1990.

kwietnia 1990 r.
Strona formalno-prawna równleł nie · budziła 1asłr1eień.
Przedłoione prze1 Zarząd Spółdzielni „DINA" dokumenty w
momencie podpisywania aktu
notarialnego
wslr.a1ywały •na
postępowanie zgodne 11 prawem.
Uchwała Bady Nadzorczej Spłł·
dzielni podpisana była przez 1ej
przewodniczącego,
sekretarza
oraz radcę prawnego.
Biorąc pod uwagę
pewyłlze
fr.kły, potwlerdzon~ dokumentami, łączenie - jak to miało
mlejsce w artykule - osób fi·
zycznych I prawnych ufo zwił\·
zanych 1 Inwalidzką Spółdzielniit Pracy „DINA„ ze zdarzenia·
m1 jakle mlały miejsce wew.
nątrz „DINY" jest dla tych osób
-co najmniej - krzywdzące.
· Zyczymy jednocześnie SpM·
dzielni „DINA" lepszego wyko·
rzystanla maszyn I lokalu oraz
większych od zakładanych
w
spółce „DINEX" zysków.
MJEczysŁA

w

TRZCINKA

AKADEMICKI OSRODEK
NAUKOWO-TECHNICZNY
„aon-t" sp-ka 1 o.e.

„

W rezultacie od lipca ubiegłego roku zaczęliśmy wpadać w deficyt, Tym bardziej, że składki na przychodtiiQ ustalono na początku roku sztywno 400
zł miesięcznie od rzemieślnika. Pod koniec 1989 r. była to suma, za
którą
nie .sposób kupić paczki podłych papierosów. Dziś długi przychodni sięgają 26
mln. zł. Wchodzą w to także nie wypła
cone od początku roku pobory dla utrudnionego tu personelu.
Pracodaweą dla przychOOnl
rzemieśl
niczej był do ni~awna cech . rzemiosł
metalowych, w takim sensie, te to on
zbierał także od innych składki, opiekowal 1lę lecznicą l aprawował nad nią
nadzór.
Ostatnio
Izba Rzemie&lnicza
podjęła uchwałę o 'Przejęciu
leeznicy
„pod swoje skrzydła". Formalnie jednalk
owo przekazanie
nie miało
jeszcze
już
miejsca, choć w Izbie powołano
społeczną rade opieki nad przychodnią.
Jej przewodniczący Zenon Ciesielski uwata jednak, że jest wiele n.ieformalnoścl w pracy tej · placówki.
Dlatego
zresztą skierowano
tam lmtrację
ze
Związku Rzemiosła. Skoro już od ldlku
miesięcy
brakowało
przychodni J>ieniędzy czemu miast 01raniczać -wydatli:l
l liczbę personelu,
podnOll!Ono jeszeze
~~ce? Wprawdzie zgodnie z taryfikato~)n ministra zdrowia. at-e bez w:IQdnie~- ~. pracodaw~
.
_.,..,. . nłe mbh llllDht Pi4'~

dop6ki wszystkie sprawy
nie zostaną
twierdzi przewodniczący
rady w izbie Paweł Saar. - Tymczasem Jednak cech metalowy również poczuł się zwolniony z obowiązlm czuwania nad nią. Jednym słowem sytuacja
patowa.
Czy jest z niej wyjście? Dr Kramarz
jak twierdzi, próbuje ratować placówkę
na własną rękę. Dziś gdy najwyżej 20
proc. rzemieślników zrzeszonych iest w
cecltach, trzeba dotrzeć jakoś do tej reszty z informacją, że każdy kto J)rowatutaj
dzi działalność prywatną może
się leczyć, bez względu na to czy iest
zrzeszony w cechu czy też nie. Część
składek przychodnia więc ściąl!& sama.
Podniosła
je ostatnio, stosownie
do
wzrostu kosztów utrzymania.
wyjaśnione

Prawda jest jednak taka. żp
wielu
zwłaszcza ty.eh
spoza
cechów nic nie wie o istnieniu pr.zy- .
chodni. a już najmniej o tym. ie walczy ona o życie. - Łatwo rozprzedd
sprzęt i zamknąć lecznicę na kłódkę mówi dr Kramarz, ale czyż nie szko·
da! Teraz, gdy usługi medyczne są tak
drogie. Miesięczna składka to przecież
ledwie część tego, ile wydać trzeba na jedni\
wizytę u lekarza... W każdym
ra'l:!e
19)1 przychodni wciął jeszcze · nie
1est
rzemieślników.

pPnsądllOft\J'',

•
•
WyczerpUe Jeziora
•

WY;>OU~"nak Giid.
jeziorami
jest
atO.SUlllkowo
najWiuy.
Wła4ny
brezentowy óach nad &0wą, rybka usma,żon.a na lruchence tu·rys.ty<:z.nej, taiki ~ urloipowania
wytrzymuje .nasia kieazeń.
.
O tym. ł.e tak jak zadąlta.ne
Tatry i ten
altrawek ojczy5tej
pmyrod7 jest w niebe~zeń
stWlie, wiedz~ na
<>1ół WS1ZyB1<:.y.
Mało kto jednadt zdaje 50bie sprawę a tego, że .nie tylko systematyczne- zatruwanie wody przez
kolektor fa.bryczn7 61 &talle dopływa.ję,ee &cield Ji:omwiailne powod111ją decradację jezior i pro5t11
drogą prowadz, do ieła biologicznej śmierci.
1'ury1ła b7wa, Dłellłety, równie
sroźny. Oblicz-o na pnykład, ie
J~ dsiesłó lał temu w kompleksie 4 Jezior położonych w pobliżu
Augutowa liczba tzw. dni spędzo·
nych ~11 w .e1onie · prze• wypoczrwaJ!łCYch
Wyniosła ponad
2,5
miliona! Niczym na molo w Sopocie w dniach festiwalu pio.senlr.l
pano~ał łam Diewiaryged.ny tlo-k.
Ludzi~ ~eptali sobie po piętach!
.A Jeziora ledwo dyszały. Suma
bwgenów~ które na skutek jednocz;s!lego przebywarua
w
ty;m
nueiscu ogromne.go tłumu tu.ryst6w dostały si11 do wody była
równ.a. w.prowadzeni u do ni;,j 26
ron nawozów fosforowych i 60 -ton
azot~wych! ~ ,l?ny rozwijają
~ . .się w be·~osnie użyźnianych
. .ieziorach mu.stały pobrać 40 ton
c.zystego tlenu. Z taikiim ładu·n
kiem ekosystemy tych jezdor nie
mogą sobie
~ prostu
poradzić
następu.je więc
kh nie111Chronn~
degrad.a.c ja.
W równie f~ej kondycji
właśnie z powodu nawałnicy tu~
rystyoznej, .znajduje alę najwięk
sze polskie jezioro Snia.rdwy, takt• Nlegootii Ol'&Z cały cią..c jezior
1"3"11nowych, poCZ\WRy od Jezior-a

Ry'M kiego

PotPrHll Taaty,

łaj.sik.ie, Bełdany

Miko-

at do Jeziora Nidz-

kiego. Wszyst.kle one ma.ją wody
poza JakąkoJ.wlelc klasą czystości.
A _ więc właściwie jut umarły. Los
pozostalych wyda.je siQ być przesądzony.

Ja:k: więc ra.towa! to, co je~
cze jest do uratowa.ni.a? Naukowcy bi·jll na a.larm, a.le Ich przestro~ .zda.ją się n.!knąć w zgieł
ku go.spodal"CZym. Otóż nip. prof.
dr Marian Leop0ld z Olsztyń
skiej Akademii Rolniczo-Technicznej od lait utrzymuje, że moona
n&prawdą wieil.e zrobić dila ochro-

Z. ł..UKASIEWICZ

n„ ·

'° "'

"'" .,,,

jezior I
bez fowe&tyc)!, a
poprzez rozs'\~ne p;:irządkowanle
s,praw, n11zw1JmY to turystycz·
nych. Chodz.i więc m.d111. o to, ab7
obiekty wczasow.e i inne trwali
były
oddalone co najmniej 100
.metrów od linll brzegowej. a li
okresowe (np. 'QOla namiotowe) 1
50 metrów. Pożądane jest tworzenie na obrzeia.ch jezior stref porośniętych drzewami i krzewami
bo· stanowią one naturalny f.iltr
biologiczny. Datlej szata rośli11J11
w szczególności zaś roślinność w&
dna i bagien.na powinny pod;legal
wxmożonej ochronie
W przeciw·
nym razie ju,ż za kilka lat za.
miast wakacyjnego moczenia nóf
w jeziorach auig ustowskich p~ol
stande nam miednica z chlorowa·
ną cieczą ustawiona
we własne!
ła.ziene9.
JAN SKALNY

W olnłyńsklch lasach pojawiły się pierwsze grzyby piestrzenice.
Do&tr.rczane
one przez grzybiarzy do tutejszych punktów skupu
•kfd w wlęk.szoścl powędrują na eksport. Piestr1enlce po oclpowiedn m przyrządzeniu Ili\ przysmakiem• Genionym szczególnie przez .za•
grantczn7eh smMuie~.
CAF - s. MorOI
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- WARSZAWA

POLAMP

(BOMiS)

ZATRUDNIĘ'.

Łódź, ut Piotrkowska 125
tel. 37-11-05 telex 88690-9
oferuje:

NOWO'DK.I 100.

00-Śłl WaJUa·wa, uł. IKarołib>wa 312144

16540-e-

UllllllllJlllllllHlllllllllT

MURARZY, cieślę - zatrudnię, 51-61-83,
23304 g

DfERUJA PO OBNllONYCH. CENACH
•
•

SWJJETLOWKI 40 W
ZAPŁONNl!KI

-

•

LAMPY RTĘCl'OW1E DO OGOLNYCH OELOW OSwmTLENIO~
WYCH
LRF-80 W
12i5W
250W
400W
700W

LRF LRF -

LRF LRF -

•

ZAROWKI

•

-

LB-Hl 500W

-

LB-111 lOOOW

ŻAROWKI

DO

HALOGENOWE PRO-

JEKCYJNE
-

MIX -

W:

WLS - 250W
WLS ~ 400W

LH-S.1 MV 150W
LH~32 24V ZSOW
LH-33 IZV lOOW

ODBIORCZE DO ODBIORNIKÓW TELEWIZYJNYCH
CZARNO-BIALAMPY

ELEKTRONOWE

ŁYCH

PL-56' I
PCL-86
PFL-200
PCF-82

CHODOWE .
H-1 lZV 55W

•

HALOGENOWE

OGOLNYCB OELOW OśWJIETLB
NIOWYCH

ŻAROW~I BALOG'ENOWE SAMO-

-

HALOGENOWE STtr-

LH-lU !OOOW

IOOOW

160W
MIX- 250W
MIX - 450W
LAMPY SODOWE

•

•

'
LAMPY SWIATŁA. MIF.SZANEGO
-

ŻAROWKI

DYJNE
LB-Hl ZZO-HOV 650W

13-SO

LRF -

•

.•

WYKWALIFIKOWANĄ
szwaczkę z Widzewa Andrzejowa przyjmę -

PY-88
PCL-805

H-3 12V 55W
H-3 24V 75W
H-4 12V 00/55W

•

ZAROWKI
HALOGENOWE
RZUTNI.K.OW PISMA
LB-341 Z20-230V 650W

Wykonujem~

DO

WYROBY OPTOELEKTRONICZN,E
diody: całoplastikowe, w obudowie metaloweJ, na ażurach,
\Vskainiki cyfrowe,
cyfrowe panele odczytowe.

inne odmiany zr6deł światła na specjalne
umówienia.

\

Gwarancją

szybkiego terminu dostaw naszych wyrobOw
jest .czek potwierdzony przez bank odbiorcy lub got?wka.
INFORMACJI UDZIELA:
DZIAŁ ·zBYTU ZWLE .
- POLAMP WARSZAWA.
tel. 32-31-51 lub 32-93-59

Upusty cenowe dla odbiorców większych partii towaru.
Negocjujemv warunki dostaw.
-

•

>{.

--

-.

857-k

UW AGA! R6źne kolory KUPIĘ '%naczk:I 32-78-M 11111111n11n1m1111111111n
od 18.
5951 I
lakierów
włoskich obuwniczych oraz klejów OVERLOCK pięcionitko- Sprzedaż wyrobów
wy. 36-10-10.
34694 I
poleca Firma KOMA Zachodnia 59. 32-08-75.
hutniczych
24784 g p
SEGMENT stan surowy
„OPTIMAL"
POLECAM
dzianinę, konsprzedam. 33-46-91.
fekcję
róż:ną,
nappy,
24640 g
ul. Teresy 107,
poduszki barkowe DOMEK lub M-4 kupię.
78-67-67,
57-72-30.
OVEELoCK
„Union
SpeTeofilów,
W
rozliczeniu
M-2
14558 g
cjal".
Aleksandrów,
własnościowe Retkinia.
tel. 52-04-97.
- sprzed&ż zniWaryń&kieg<> li po 15.
84-20-50.
14627 g WYRÓB
czy nagrobkowych, ga·
14623 I 1n1111111111111m1111111m1
SPRZEDAM działkę rzelanterii
gipsowej
SPRZEDAM
ściągacz,
mieślniczą w
Stryko23416 g
88-00-45.
dzianinę
bawełnianą,
wie 42-25-72.
14763 g KRZEWY ozdobne
barwioną,
Rąbieńska
POŚREDNICTWO 86-20-79.
sprzedaje Szkółka.
129.
.
. 21593 g
Smutna 9..
13452 g DZIEWIARSKĄ „S".
KSAWERÓW. - działkę OKAZYJNE eeny siatki.
84-49-81.
14783 I
, budowlaną
sprzedam..
PW „Optimal", 52-04-97. DRZWI garażowe, siatkę SPRZEDAM BMW 635 Cs!,
1983. Warszawa 35-00-82.
52-47-19.
16922 g p
12728 g
hodowlaną
wys. 1 m
760 k
opoczyńską
GLAZURJ!;
PÓŁ bliźniaka (surowy) stemple metalowe regu- 126 p - sprzedam, 15..fiB-96
kupisz w sklepie Adal· Ruda - sprzedam.
lowana wysokość do bupo 18.
14321 I
danu, Bucika 25.
81-!Yl'-47.
16994 g
dowy stro.pu - llO nt. ŁADĘ 2105
(1982)
!1!4562 •
Przyczepę
bagażową
DZIAŁKĘ budowlaną
gpn:edam.
17-ll0-77.
VIDEOODTW ARZACZE,
.. Niewiadów" sprzedam.
sprzedam, 81-16-85.
lłelMI I
folewdzory, ~rzęt gosTel. 81-42-16.
23461 I
BIURO Handlowe „Parcpodarstwa
domowe.go,
INTERLOKI
sprzedam.
Dom". Mieszkania, loturystyc:my - pośred
Podawacze
ku?ię
kale. nieruchomości nictw<> 57-~-00.
78-56-98.
23368 I
kupno - sprzedaż
~ DZIANINĘ sprzedam Gdańska ·31 A, 33-71-32
78-56-98. .
2336'1 I RETKINIA M-2 dwa po15817 g WIDEXJODTW.MtZACZE,
ma.gnetowidy,
telewi- DZIANINĘ
nchodnią,
koje (telefon) do wyKUPIĘ działkę budowlazory, komputery
na IPOlówkt sprzedam..
na '""'i• na rok. Oferty
ną 1000-1500 m w Łopośrednictwo 87-31-U
87-66-92.
24113 '
... ~
o ł
dzi. 51-74-55.
24753 g
z cena 14582 Biuro I<>15432 g PSA bulteriera (2,5 roku,
ostry, rodowodowY) szeń, PDiotłrkowskami911. ł
mieszkania, RTV. video, samochody,
DOMY,
działki
handlowe
Sprzedam. Tel. 78-74-21. M-3 os, 0 Y - za en Ił
łod!Lie
- pośrednictwo
na
M-4 57-72-18.
pośrednictwo,
porady
52-82-!Yl'.
12433- g SADZONKI chryza.ntem i
14.llllll 1
- mgr Batycki 36-04-42 KOMIS.
wymiana
wigoździk6w
wiele SPRZEDAM M-ł CzęstoKościuszki 93.
deokaset,
Gdań.ska 8,
sprawdzonych odmian
chowa. Tel. 211-169 Beł25231
33-59-59
16194 g
oraz absolutne nowości
chatów. ·
14630 ł
- ~oleca mgr int. Ry- POSZUKUJĘ aamodzielne-:c:...·__ ,~
- -- ~ -- --:::-sz:ard Turski, Rzi!6W k.
go mieszkania. 43-58--02.
.,___ Łodzi. Rudzka. 18.
tel.
24686 g
-- -- --14-11-35.
. 15486 ff M-4 Olech6w zamienię
-- ~ ~
~
VIDEO, 4!-99~3a.
24941 g
na Radogoncz. 74-50-4)6
·
24941 g M-3 Górna Zatorze zde':'ELEWIZORY.
wideo, T ĄRCICĘ dębową - ku•
VIDEO.
48-03-82.
24943
g
cydowanie
kupię.
pośrednictwo 55-13-92.
pię 81-88-86.
14538 g
24707 I
PRZYSSAWKI bezbarwne, JOWISZA, Rul:>ina 32-48-23 I 74--50-96.
'.::'ELEWIZORY, video 24881 g P POSZUKUJJI mieszkania.
welur różowy - kupię
-pośrednictwo.
57-52-12.
33-14-78.
24684 I
51-97-29.
14812 g ODTWARZACZ 16-50-42.
Wymiana
vid~okaset,
foto111parat TRZYPOKO.TOWE 57 m
Obrońców
Stalingradu TELEWIZOR,
ma«ineto- LODÓWKĘ.
Puktl!ca B-100, 78-10-47.
sprzedam. S'T-5!>-'1'7.
46.
11842 g
wid, sprzedasz, zamie. !5133 C POSZUKU.TP.: kawalerld,
nisz. 51-23-09.
16226 g
I:UPISZ
sl)rzedasz
M-2, !57-58-72. MSTZ I'!>
SONY"
Pana.sonie" - FLJ!ll!:LINĘ U-10-119.
wszystko 32-25-44.
16224 I
14590 g " 51-23-00. "
21918 I POSZUKUJĘ M-2, 51-36-23
------------------------------16919 g p
WOJEWODZKI .ZAKŁAD WETERYNAlftłł
w ŁODZI, uł. ZACHODNIA ł1

111t4!i{1!1'1,µi·~j

...

-

--

„11>

,,

J

• •

1n-uz:u1'4#f •

O G Ł A S Z A

ZATRUDMIS
IM6-ll.

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na.

rozbiórkę

budynku mmowanego,

mleezez~ lłę

w

•'1'1'119*1 -

KOll!lłan.t~ 1 PWD!!DS'I.~

1

pe.twowe zl•et
W'7tonanle mebli
biuroTermin pierwszego przetargu wymaca llę na dziet\ li mada UICMI 7.
"łlłTCh z t:nontatem.
godz. 10, za~ drugiego o godz. 13.
.
.
!iJ~ :e:1:~Y:a usoPrzystępuJący do przetargu obowiązani są wpłacić wadium w w,YIOk()o.
io
233
gci 10 proc. ceny wywoławczej najpóźniej w przeddzień przetargu do kaey MAT!MATYKA !11-74-10 1
zakładu - Łódź, ul. Zachodnia 47.
21'12'7 rt
Zastrzegamy sobie prawo wyboru oferenta lub unłeW&Mienia prcetar~ MATEMĄT.RłA, fizyka,
w części bądź w całości bez podania przyczyn.
WGe-g
l?.:t'r-07.
23111 I

g::r-

•

-t.Odż,ul.Sienkiewlcza 101

•

tef.36·81·54

•

GABINET
stomatol.ogiczmy. 86-31-41.
21565
CHOROBY krwi, ka·rdioloi:ia
konsultacje
p.rof~ów i
docentów
AM - Łódź, ul. Sterlinga 5 (16-20),
tel.
33-96-30 w. ~ (8-20)·
22648 g

•

I
~

...
...

~

...

§ ...

- przepukliny
operacje plastyczne
żylaków. Komuny
Paryskiej 1/4, 32-49-60. Poniedziałki,

środy,

piątki

lS-17, Kabza,
13483 g
plastyczna,
12985 g

CHIRURGIA
. 81-84-08.

„INTERMED"
we pogotowie.

całodobo-

34-10-77
12665 g
GINEKOLOG - Tuwima
ZO, tel. 33-55-30 Czerwoniec.
15121 g

ł.4.J

KRESZ
TKANINY
WYROBY ODZIEŻOWE

~

tel. 36-24-02.

~§
~

,

§
~

_
23234 1

7////H////////////////////////Nl'//////h
KRATY

wykonanie,
84-25-32.
23362 I
MALOWANIE,
tapetowanie. 43-83-49.
23457
UKŁADANIE 2lazury
74-67-28 (10-17).
14765
MONTAŻ
boazerii
32-6't-91.
16573
UKŁADANIE
boazerii,
42-47-85.
16532
?RANIE
dywanów. tapicerki. 86-45-70.
22459
DYWANY,
tapicerkP,
podcisnienlowo
oiorę
- 43-07-13.
13637
praPODCIŚNIENIOWE
nie dywanów,
ta;licerki. 78-75-04.
montaż.

tel.-57~.~5

§

~

i
§

~

MICKIEWICZA 91,

I:,.,,,

• turkus,
• fiolei,
• róż,
• nary.

~.

§
§

POLECA ,,HEPI"

t6592

KOLORA'Clł:

~

ŻAMKI BŁYSKAWICZNE

l.ODż,

~
-

••• w

NAJTA8SZE

~

ŻYJ.,AKI

„.

(na tyHenie
prawia6a w kątownik).
ZX6:
priewfltly
YDYp
łX4;
!X2,5: YD'fo 4X!.5.
grzejniki stalowe teberkowe,
papier toaletowy.
T70-k

p
-~//////./////////////////U/)'//'//~

§~

KOLOR szyński.

naprawa. Mu·
55-24-lie·
127ał

.video - UK!"
przes~l'ajam 43-95-M, Nowakowski 81-35-87.
'
11718
DEKODERY PAL - łn
stalacje 87-07-68
11900
DEKODERY PAL. 81-24-'8
13210
INSTALATORSTWO . sanitarne c.o„ gaz 34·23-96.
po 1711146 I
AUTOMATYCZNE
pral•
ki - naprawa. 81-99-43.
PAL

-

t5833

ł

1~

I

PRALKI. Wiatka, Polu
- nai>ra-wa 34-23-03.
16252 I
UKŁADANIE.
cyktlno.
wanie parkietu. malo.
wanie . tapetowanie
4Z-05-59.
1292.5 I
DYWANY. tapicerke podciśn!eniowo
- piorę
86-53-67 Bednarska.
16188 g
DEZYNSEKCJA. deratyzacja - rachunki. Salaj, 74-80-19.
153.51 I
HOLOW.\NIE 86-02-12.
12142 ł
WYPOŻYCZALNIA
magnetowidów 74-82-92.
TELENAPRAW.\ 88-37-49
11462 I
ANTENY. 55-38-94..
. 13643 ł
SI'óLKA -.,ElJaDa" Wlkonuje usługi w zakresie ukhdani3 ~lawry,
parkietu. cyklinowania,
tynkowania 42-05-59
15848 I
TANIO montaż boareril.
81-96-37; 43-91-04.
DRUGIE
drzwi.
sku~
teczne
za beZl'iP.czan ie.
4Z-02-27.
165! 1 I
DOMÓFONY, 87-91-M..

13603 I

ALARMY
maniowe,

przeciwwt.autoalarmy.
Retk!ńska 70. sś-:31-80.
13172 •
AUTOALARM
84-0MS
18181 c
AUTOALARMY instaluję.
SS-56-73.
23372 I
::=:=-:=. _-.-. ----=:.
„

- ~ ----- --.------- - ---

~

~--,'--'--

DO
w::rnaJęcsa
don'l.ek
15222
letniskowy,
atrakcyjny
na
·
Mazurach
· od
E"RALXI aW.omaiycq;ne maja do września. · Oln.apra.wa. Fortuniak sztyn, 27-59-95.
l3881ł
15857
~ 33-56-118.
ZAKŁAD
l'OftUkuje
DEzyNSEKCJA, d~ratypartnera do
utwoi-zezacja 51-40-33.
14605
nia joint ventures.
:pewy2ej
Mb
INSTALACJE
wodnoka74-03-19.
rabat.
· nalizacyjne, gaz, CO, PAN pozna pani-. »131
Liłl•
pl'Zyłącza
wadociągoPPH „FORMAK"
ty 23436, Biuro Ogło
we.
81~45.
16478
~br6wka Wielka 7 k. Zrfena,
szeń, Sienkiewicza 3/S.
USŁUGI
elektrycmo-hy- 30 mare.a znalezion1t nateL 16-!t-40 wew. 9.
~
draullezne - na.prawy.
miot 'W J)oclaru Bruś!
„ 3()..62-811 po 18.
18'.84
ZAPRASZAMY W GODZ. 8-11.
~ INSTALACJE
- Łódź. 4~23-88.
elektryczlłfi9S
ne. 55-a-oll.
PRZEDSIĘBIORSTWO
.
14516
Za2raniczne
nawiąie
PROJEKTOWANI!E domstałą współl)racę 'I fO-:
ków, 4'•10-10.
OBRONA PIRACY DOKTORSKIIEJ
tog·rafikiem prQfe16569
Dziekan I Rada Wyulah1 Elektryczneco PollłeclUll
sjonalistą
w
:i:akreo:>GRODKI
przydomowe
kJ ł..6dzkleJ informują, te 8 maja 1990 r. o godz. 11.15
sie
fotografii
bń'w·
w sali kdnferencyjnej Wydziału Elektrycznego PŁ,
- w&?:y:stlllie praee,
nej. Oferty 16602 Biu·
ul. Stefanowskiego 18/22 odbędzie się publiczna obro78-74-47·
24872
ro
Ogłoszeń,
~łotr•
na pracy doktorskiej mgr ELŻBIETY MALINOWSKIEJ rELENAPRAWA, 48-22-17
kowska 96.
ut.: „Zjawiska przedłukowe w elektroenergetycmych
12492
POSIADAM
skl~
"Pełącznikach prótniowych".
·
.
trzebny
wsJ:)Ólnlk, itoPromotor: doc. dr hab. int. Marek Bartol!ik (PL). rl!lLlllNAPR.AWA 43-28-67
10711
Praca doktorska będzie W)'łożona do wgliidu w Bitówka. 51-41-81. · 1707ł
Wol- UNIEWAŻNIAM
bliotece Głównej Polltechnlkl Łódzkiej.
845-\c ANTEJfY ll-71-71
\'ri...
16437
niak
czątkę: Specjalisą
d&
16701
i\NTENY M-1.3-93
Inwestycji
i R:emon•
odWYPOZYCZALNIA
tów Kapitalnych. ~ie•

~

prawa.

51-Tł-05·

~

~-

soo

§

§

W./.U.m"H/././.U/./.U/hW/..JJ~}H.J

twa.rua:7 81-M-811

13711

:fr ,..,._,.

wsp61~

•

~'ła1'1&ClA, lt-OLEżANXI

„ •

ur •e

f

CISRO.DKA

rownik

Zespołu

. Derengowski.

Jłcek

23340

.......

'IJllMGA BEZROBOTNI i ZAGROZBNt

MA.TK.I

1

K.Q~

BEZR01$0CIEM1
ZAIK1ŁAU

SZltot.~l»

-'WYCHOWAWCZll:GO nr L

AfiM..IZ i OORADZ'l'WA

FFNIANSOIW'mO

1

p1111 uL 19 Styemia 37. Cena wywołaiwoza 3.5!5.009 li.

o'

_· SARTOUR

ała~ę ocynkowaną.

stalkę' krępowaną

PR\NIE dyw~nów, mycie okien,
sprząta;i ie.
15~Z! ~ P
55-32-47.
21809
~1'1YCIE okien sprz,ąt
!_.„
",
• ~ USG. EKG wysiłkowe.
.tanie. Rachunki
==11F:!J
i l . L . , J .I;:=;
interniści,
kardiolodzy ,
16-39-92 Gajdziński.
.......
&..-..,
~-„
~~·~
,„.M.=...~
inni. „DAMED" 33-73-25,
14809
ż.~LUZJE
43-42-79, CiePiotrkowska 5.
„OMEGA"
33-22-12
.J5S82 g
l1iH4
sielski .
Piotrkowska 33. Spe- TEL-MED Pogotowie Le, ŻALUZJE
51-08-99 GuclaliśCi dla
rlzieci · I
13224
karskie. 78-29-46.
,
zek.
dorosłych.
USG
12747 g ZALUZJE )tolorowe
c1azy,
brzucha.
sta- GINEKOLOGIA
16712
51-99-88.
36-65•65 ·
wów biodrowych. mózprzcci wsło
codziennie 18-19, K~ ZALUZJE
gu. Testy
uczulenioneczne, J agl arski
ciuszki 97, Kubasiewicz.
we. masa:!:,
rehabili12765
42-J4-25.
13244 I
tacja.
24670
zasłony
>YSARKA" - lekarze spe- PIRANY,
CHIRURGIA
n.a<"zynio- " $:jaliści 7a-1s~oo-.. _
temem „KAREO"
wa żylaki. żerom
8'1:::01::ir2-;-aauer.
16244
11693,
•kiego m. 33:;12-74.
PAWA" :>rganizuje
11269
' bankiety,
okolic-znościowe,
wesela,
komunie, chrzciny
it?.
Swlerczewskiego 9/2.
16591
„J0:!YKLINOWANIE, Lakierowanie, tJkładanie par12013 I
kietu 111-77-10
stalowe, drew12006
niane, kraty, żaluzje,
::YKLINOWANIE, lakietapicerki 52-11-46.
rowanie. Q-14-48, Pe>lWYCISZANIE drzwi. zamka.
16438
ki, blokady 33-69-04.
PARKIETY
- układa·
I
23312 I
nie, cyklinowanie, laDOMOALARMY 43-37-56,
kierowanie. 86-49-95 GINEKOLOGIA (18-19),
wieczorem.
15684 I
23435 g
Marcinl.ak.
Zeromskiego 2T „WIL- DOMOFONY, bramofony UKŁADANIE
parkietu,
MED", 33-12-74.
16271
117-21-40 wieczorem.
cyklinowanie.
Inatytu~jom
rachunek
spół
·WHD'/.U///.///.////////.///.U.//./H/~,
dzi•lez.y. 34-3Hl8 Osiń
ski·
13993
KRiESZ W
.
~ PRALKI autom&tyczne neprawa. '2-71-90.
• czarny,
16218
PRA.Lltl, lodówki - na-

...

oraz centrala 32-02-81, w. 613, 531 i 233,
telex: 812443, fax: 32-61-2,1.

•

14506 g p
74-22-03.
POTRZEBNY
doświadczony tokarz remontowy 57-90-50.
14694 g
ZLECĘ szycie skarpet.
Sprzedam przędzę.
78-67-94,
14722 g
ZATRUDNIĘ
blacharza
samochodowego
42-25-72
14672 g
SZWACZKI do szycia lalek Kongresowa 5f1 m.
3.
14811 g
„ABIL'' zatrudni: szewców. szwaczki,
krojczych, mechanika
szycie ścierek. Zgierz-Chełmy . 33-50-38 24286 g
WYKWALIFIKOWANE
szwaczki zatrudnię.
33-46-Rl .
13445 g
MURARZY.' posadzkarzy,
cieśli, pomocników
zatrudnię. 84-18-98
23278 g
SZWACZKI ZB~~11rln;P dresy kresz. 57 -9Q-28.
'
24755 g
DO szycia plecaków. toreb turystycznych chałupoiczo , zatrudniP. Listv 24894 Biuro O~łoszeń
Sienkiewicza 3 /5.
SZWACZKI, szwaczy
osobv do
"Orzvurzenia
zatrudnię, za,.,.,..,;~1rn 9.
24868 ~ p
KRO.TCZEGO ora'z nracownika c'ri nanowan'A
?at~11ri„ię,
Zamojgka 9.
43-03-84.
24868. l!
SZWACZKI zatrudni<>. 16877 ' ii
87-fi9-nfl.
ZATRUDNIĘ szwaczki 43-15-57.
16918 g p
SZWACZKI
zat,rurin;ę,
. 57-57-40.- Ma·k owa 14. ·
1f594R P
POTRZEBl'TY <'Ukierr>ik i
sprząt3rzka
Rl-lfl-1?5.

ł

ilr~ZEMU

llOPCZY'~TEI\m'

o~ r g a n i z u j e
kurs praktycznej

rachunkowości.
i zapisy w biurze

htlorma~
Ł6df,
ul.

zakładu:

Armii Ludowej 25, tel.
31-93-36 w g<>dz. 8-12 <I piętro. pokój 15).
22945-g

.

•

Łódzkie

-

· SwiętO rycerzy
świętego Floriana

uroczystości

Dnia Strazaka
Pieniądze i helikopter
Tegoroeme

uroczystości

z oka-

zji Dnia Stra.żaika., inaugurujące
Dni Ochrony Pr.u!19iwpożarowej,
Radni RN m. l.odzi na ponie- trzymywanych w celu p~nowania
re&pooc1'!1\ Ilię ·4 maja (imlentny
budynków
mieszkalnych
Sytuacja poża r-0wa
nadal jest działkowej sesji uchwalil i obniżkę obejść
J'lori'8.n& - patrona straiak6w) od ny s;pr.zęt, co zapocz ąt!kuje or gamRY świętej w łódzkiej Bazy- nizowanie w Łodz.i stacji ratow- grożna. Wśród na.jczęściej powta- o 50 proc. stawki podatku o.cl n ie- (po jednytń na każde obe}.icie), a
chemicznego.
Komenda rzających się przyczyn powstawa- ruchomości lub ich części , zajęr także UJtrzymywanych przez do1'ce Mn!ejszej prrzr ul. P iotrkow- nictwa
lkiej oru złol;enia wiązanek na . stołecz.na zostanie niedługo wypo- nia pożarów wymienia się nie- tych na prowadzenie działalności zorców nocnych do pilnowania
sażona
w
helikopter również ostrożność osób
dorosłych!!!
Po- gospodarcze.i związanej z wyro- obiektów. Podatek pła.tny jest z
Grobie Nieznanego żołnierza. Po
pierwszym kwar tale bem
materiałów
budowlanych, góry (bez wezwania) do ·końca
;ru pierwszy jednostki 12:awodowej Łódź stara się o taki sprzęt. „Stat- żarów w
ki
powietrzne"
naleil:ą
jednak
do„.
było
więce
j
-n.ii;
mk t>e'nlu., • i usługami
pralniczymi, przetwór- styczniia każdego roku lub w cią
i ochotniczej straży pożarnej wystwem
rolno-spożywczyi111
oraz gu 2 tyg.odnd od dnia posiadania
.stą.pl fi ze swymi sztandarami. W innego resortu i ria własny heli- straty też są większe.
kopter przyjdzie ~apewne jeszcze
handlem
artykułami
żywnościo p.sa.; W tym roku należy zlljpłacić
sol:wtę
(5 maja)
strażacy
złożą
W.M.
wymi w tzw. drugiej i trzeciej ten· - podatek do 30 ćzerwca.
kwia.i,;y w muzeum na Radogosz- po czekać.
Opłaty za po.siadanie psa będą
strefie Łodzi
prowadzeniem baczu, a następnie .spotkają się z
domów
rów m lecznych i jadło.dajni oraz pobierać . administracje
przeQ&awioielami · władz wo jewóze .skUJpem surowców wtórnych i mieszka-lny~h PGM i budynków
dztv„a. Będą oczywiście uroczyste
spółdzielczych. Emeryci i renciści
ea,pstrzyki, ćwiczenia. i pokazy
odpadowych.
Ustalon-0 takie wy.ższe stawki pfowadzący samodzielne gospodarsprzętu, . wieczornice,
wystawy,
korzystają :i. 50
roczne podatku
od
posiadania stwo domowe
pogadanki, projekcje fihnów itd.,
w ich ży«1 e trochę uśmiechu i ra- I psów. Za pierwszego psa p~aci się proc. zniżki.
itp., odbywane pod.czas dni otwar„FAUST"
dości.
odtąd 10 tys. zł, d.ru.g1ego I „KTO POCAŁUJĘ ŻABĘ"
tych strażnic.
Rada Nar.od.owa uchwaliła także
MoQ:e warto poi nformować, że
Impreza została zorganizowana z 15 tys. zł„ a za każdego . n8;5tęp
wyższe opłaty targowe obowiązu
polscy strażacy
maj!\
oka:i:ji Dnia Pracownika
n iejako
Służby nego 20 tys. zł. ~woln1en1 zoScena „Prezentacje" Teatru „Pi-· Zdrowia i $\\'.iatowego Dnia
dwóch pa.tronów. Pierwszym jest
In· st;aną od pod~tk_u posiadacze .szcze- jące na targowiskach Ło.dzi. Oto
.
(luk) . m ąt do 3 trues1ęcy oraz psow u- . kilka przykładów podwyższonych
święty Florian Włoch z pocho- nokio" (ul. ·A. Struga. 90) zaprasza walidy.
opłat dziennych.
Przy sprzeda~y
dzenia, którego reli:okwie sprowa- na kolejne spe~takle gościnne wyz wozu konneg-0 - _5 tys. (dotychdzono do naszego kraju w 1"184 r. stępujących w f,odzi teatrów.
I
czasowa opłata - 1 tys. zł), przy
'
'I
Je110 kult,
jako 1>brońc y
przed tak 27 kwietnia o godz. 10 I 17.30
sprzedaży z samochodu o ładi)w
drodze"
-t1rzedstawi
oiniem, zrodził si ę w wieku XV . Teatr w
ności do 3 ton 8 tys. zł (1.500
doctora Fausta"
t odtąd straże.cy zwani są wł aś nie
2
z{), z samochodu
ładowności po„rycerzami św. F loriana". D r u- maja: również o godz. 10 i 17.30, '
wyżej 3 ton 1-5 tys, zł (2.500
„Wierzbak"
zaprezentuje
gim kh patronem jest św. Ma- Teatr
zł),
z
ciągn.Lka
z przyczepą
ksymilian Kolbe, który w 1932 r. spektakl ..Kto pocałuje żabę", zreZ
wyłączeniem
oświetlenia bry gady Rejonu Oświetlenia
Ulic tys. zl (1.500 zł), au.tobusu .- 7
- 20
w Niepokalanowie założył p ie r w- alizowany wspólnie z aldorami bel- ulicznego w kilku rejonach $ród- Zakładu Energetycznego
Łódż·
tys.
zł
(3
tys.
zł).
Za dodait>kową
<Je)
NY - i jak dotąd jedyny w św ie g ijskitni.
-.Miasto rozpoczną w przyszłym typrzyczepę
.
trzeba
zapłacić
10
tys.
mieścia już dłużej czekać nie mog- godniu wyłaczanie uliczner.o ośw1 ; 1ci,;), istniejący do tej pory
odliśmy' dział
oświadczył nam wczoraj lenia w różnych rejonach
strażaków
2jłożony
z oo.
tych zł (1.500 zł). Przy tzw. sprzedaży
obnośnej z ręki wrtykułów pocho:!ranciSZJkanów.
ARTYSCI
d y rektor naczelny Zakładu Ener ge- dzielni<:· . Wyłącza(' ~i~ będzie
dzenia krajow·ego oplata wynosi
DLA
NIEPEI:.NOSPRA
~YCH
t
y
cznego
Łódź-Miasto
mgr
inź.
Wiec
ałkowicie
lub
częsc10~0
co
Przez wiele l. ał ,;tra.żacy cz.ci-li
- 3 tys zł (600 ·zł), artykułów podrugą
l
a
mpę.
Chyba
ze
do
tego
'imię swych patronów, święcąc -·
10 tys.
sław Kmm zalegloscl za energ ię cznsu wpłyną .do kasy
łódzkiej chodzenia zagranicznego czasem po kryjomu - swe s zt anzł (1.500 zł), Opłaty na aut.o-gieł
Agencja ArtyStyczn.a Ludowego elektryczną· urosły do ok· 3 miliar- elektrowni zaległe
rachunki
za
dary. Dziś nadszedł czas powrotu Inst~utu Muzycznego
w
Łodzi dów złotych. Wprawdzie naczelnik e i:ie~g ię e;lektr.yczną
zużywaną na dzie · są następujące: za samochód
do pięknej i starej t.radycji,
25 tys. zł {5 tys. zł), przyczepę
zorganizowała nieod!płatną
impre- .-. ód · • ·
·
·
.
ł . osw1etlenie m1asja. Ostaiteczny terOczywiście
przy okazji wczo- zę dla pensjonariuszy
wp ac1
i ich uregulowania upłynął już
10 ty~ zł, (2 tys. zł), motocykl
Domu Po- .c.r m1escia ob1ecu~e:. ze
ra,tsuj kon!erencji prasowej w mocy Społecznej w Łodzi
m1~ar~
złotyc?-, ~ nmarc u .
(j. kr,) - 10 tys. zł (2 tys. zł).
(j. kr)
przy na n:isze konto
i dopóki
nie otrzyp1emędzy
Komen~zie
nie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Wojewódzkiej Stra ży ul. Narutowicza 114 Występy ar- ale Jeszcze tych
Pożar.nych w Łodzi mówiono tak- tystów Krystyny
Abramowicz, Te·
lampy nie b~dą świecić.
że o bieżących problemach straży resy Stokowskiej-Gajdy
tro. Zbiórka. chętnych o godz. 16.30
i Andrze- mamy,
Również pozostałe dzielnice · ŁoDzięki
pieniądzom
przed k'ościołem św. Józefa przy.
przyznanym ja . Jędrzejewskiego zostały
przystraty pr.z ez RN m. Łodzi wzbo- ję te z e ntuzjazmem
ul. OgrQliowej 22.
:ie
przez pod- dzi mtls,zą aię liczyć z tym,
g~ci się ona wk r ótce o no'woct.es- op iecznych tej placówki, wniosły
• KOLEJNE
FORUM PRZE·

I

,Johańesa

.

G

pokryją Łódź?

zy c1emnosc1

zaś

.

..

o

.I

otrzymaliśmy

KSZTAł..CEl'i WŁASNOSCIOWYCB

KRONIKA WYPADKÓW

nlającyeb społeczne oddziaływanie na właściwe k~tałtowanle tych orpnów. Komisja upoważniona je~t do:
I) opiniowania wniosków w zakrel>ie zatrudniania w organach policji
Urzędzie Ochrony Prawa i prokuratury w województwie łódzkim;
'
2) wglądu do dokumentów osoll1>wYch kandydatfnv do pracy w organach powołanych do z:apewnlenla bezpiec"t!ilstwa i porządku publiczneaoi
3) rea~owa11!a na iiieprawi!lłowoilct
w d.zhllan.lu organów, o których
mowa w pk1. t ł sformułowania. w tym przedmiocie odpowiednich opinii.
Wnfo~kl opra.cowau~ przez komisję stauov;ić będą podstawę do podejmowan1:t &iCHO\\·nych inicjatyw.
Przewodllicząc)71U komisji jest JANUSZ ZAJDA, członkami ALEKSANDER ANIOł.CZYK, BENEDYKT CZUMA, KAROL GŁOGOWSKI, RY~ZARD HOFMAN, WOJCIECH JANICKI. ANDRZEJ KERN,
STEFAN
NJES!Ol OWSKI, MAREK OCHOCKI, BOHDAN OSlNSJU
GRZEGORZ
?ALJ{A, ~UCHAŁ SEWERY:RSKI, EUGENIUSZ SINDLEWSKI
GRZE·
GORZ SZKUDLAltEK.
'

•

________""""____,,.... I

Komunikat wusw

•

Posiedzenia Obywatelskiego Komitetu Wyborczego odbyv;aja, się
w
sobotę o godz. 10.30 w lokalu OKW, uL Piotrkowska 39. Przez
dwa ost:itnill ~}' godnie przed WJ!borami
Obywatelski Komitet Wyborczy spotykać się będzie 2 razy w tygodniu. Najbliższe posiedzenie OKW ,
- sobota 2-~ kwietnia godz. 10.30.
W l\nlacb 13-20 maja przewidywane jest przepro"' adzenie aukcji dz; eł
aztukl. Dochód z imprezy w dużej części zasili fundusz wyborczy OKW·ŁPO. Organizatorzy Imprezy 'l'owarzystwo Polska USA oraz Obywatelski . Komitet Wyborczy Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego
zapnszaJą wszystkich chętnych którzy cncieliby
sprzedać . dzieła sztuki
Inii przedmioty rzemio$1a artystycznego do biura OKW, ul. Piotrkowska 39. Infrmacje udzielane są przy stoliku KPN. We wtorki i piątki
w godz, 12-1' dyżurować będą ponadto rzeczoznawcy.
każdą

WAŻNE

TELEFONY

l'ogotowle Ratunkowe
Pogotowi„ MO
str at Pot<•rna
Pomo'~ drogowa
tnformaeJa służby zdrowia
Informacja koleJowa
tnformacja PKO
rntormac,1~ te\efoolczna
tororntaf)" PKS
nworzer Centralny
lnf~rmac.la kulturalna
Pnl:Otnwit> t'nl't1:etyczn1'
f .<'>"7 Pltlnoe
ł.Mł. Pnlu<lnle
Pegotowle l!;aznwe
74-55-23,

999
9S7

!198

9:i4
38-IS-19
:r6-55· 55
36-32-11
913
31-97-08
33-92-21
74-3ł-35

74-28 19

74-66-95, 992

Po1otowle dtwlgowe
·

74·87-66,

74-łO-U

TELEFON ?;AUFANIA
- 988
w d.1)1 powszednie w godz. 15-7,
w dnj wolne od pracy całą dó'bę.

TELEFON ORIENTACJI

PO~

RADNICTWA
ZAWODOWEGO
MUZBA.
nr J3-88-&1
czynny od poniedziałku do piątku · w godz. 15TRADYCJI NIEPODLEGLOSCIO·
WYCH (Gdańska 13) godz. ll-17
19.
TELEFON ZAUFANIA dla kobiet
(Gdańska 107) eod~. 9-17
z ciążą problemową czynny w
ODDZIAŁ
RADOGOSZCZ
(ul.
dni powszednie w godz. 11-22
Zgierska 147) codz. 11-16
nr 57·40-33.
ARCHEOLOGICZNE
I ETNOANONIMOWI
GRAFICZNE (pl. Wolnotci
ALKOHOLICY 14)
tel. dla ludzi z problemem algodz. 10-1'1
koholowym - 57-31-42
ponie- · SPORTU
I
TURYSTYKI
(ul.
działek Worcella 21) godz. 11-15
piątek (7-20).
MŁODZIEŻOWY TELĘFON ZAU·
HISTORII
MIASTA
ŁODZI
F ANIA nr 987
(Ogrodowa 15) godz. 10-14 '
czynny od
poniedziałku do
pl{\tku w godz.
WŁOKIENNICTWA
(Piotrkowska
12-18.
!82) godz. 10-lT
SZTUKI (Więckowskiego 38)
TELEI<'ON DLA RODZICOW
godz. lt-19
nr 986 - czynny od
poniePOLSKIEJ WOJSKOWEJ St.UZdziałku do piątku w godz. 13BY ZDROWIA
(Żeligowskiego
18.
7) godz 10-13
POGOTOWIE MIESZKANIOWE:
OSWIATT (Wólczańska 23)
spółdzielcze
32-46-36
godz 10-14
.
komunalne .
36-33-95
MIASTA ZGIERZA (Dąbrowskie
osiedle Widzew
74-28-13
go 21) godz. 10-15
74-26·00
MfASTA PABIANIC (nl. Obroń
M-29-55
ców Stalingradu 1) godz, 10-15
SCHRONISKO dla zwierząt 57·88-42
!!SŁUGI POGRZEBOWE - 33-73-10
POMOC RODZINJE (Sienkiewicza
38) poniedziałki wtorki, czwartkł godz. 15-19, środy gods, 9-13
TEATRY
WIELKI - godz. 19
„Gwiazdy
baletu radzieckiego
~OWY godz. 19.15 „Casanova"
MAŁA SALA godz. 19
„Paoierowe kwiaty"
POWSZECHNY - godz. 17 „Pułapka na myszy"
MUZYCZNY - godz.
18.30
„Skrzypek na dachu"
ARLEKIN godz. 17.30 „Najwspanialsza wipska"
STUDYJNY - godz. 19 „Makbet"
PJNOJUO - godz. 1'1.30
„Chło·
piec l wiafr" (A. Struga 90)

W'\'STAWY
GALERIA BAŁUCKA (Stary RY·
nek 2) godz. 12-17 gr.fika I:.
Dwurnika
SALON SZTUK.I
WSP0ŁCZE8·
NEJ (Piotrkowska 88) godz. 1217 malarstwo K. Zielińskiego
• GALERIA i!IZTUKJ (Wólczańska
31) godz. 10-IS sześć
wieków
malarstwa
GALERIA ŁDlt ~ godz.
lł-18
„Ekslibris sakralny"

• • •

i!lupergtełda Bazar
„Fala"
w dni wolne od pracy
godz,
li-tł

zoo -

czynne od godz. 1 do 18

(kasa do godz l'l'l

OGROD BO'l'ANICZNT
9-ZO

-

CodZ,

serce się kraje, gdy przed
najstarszym
w Spale domem
wczasowym „Dzik" co „troskli wsi" (a na pewno mniej k:tl ·
turalnl)
kierowcy
ushwiają
swoje wehikuły (niektóre numery znane redakcji) na · trawniku parkowym, wjeżdżają bez
skrupułów

w

kępy

pięknego

wiosennego kwiecia.

'

Czyżby
właścfoiele samochodów chcieli dać swym mecha
nlcznym koniom okazję do zde·
gusłowania trawy?

Na ul. Nawrot napotkaliśmy
wywieszkę
następującej treści :
„Coś dla łysych!
Porost gwarantowany".
Każdy kraj ma takich
cudotwórców. ale pogłowie
łysych
wcale ule maleje. mimo . „gwai:antowa.11y4:h eli~rów I maś
ci". Per111rl są tievlniej!łze.
Z
ogłoszeń
„tlnW.r'111JSkich"
„Samotny pozna panil$ 60 35 łat.
może być z dzieckiem,
kt6rej
równie~ dokul'za ~a.motność„."
Z dzieckiem, prosze pana. dokuczać może wszystko, tylko nic

samotność.

Młody zapewne dz!ennlkari z
„Gazety Wyborczej"
(dodatku
do „Gazety Wyborczej") pisz<' o
„teatrze z Perm".
.,balecie z
Perm". a nawet o „ewakuacji
do Perm".
.
Kiedyś
w Polsce przyjęło się
nisać i mówić o wyjeźd:rie
do
Perma
rosyjskiego miasta
(ewentualnie Perm ul i przy id
dzie stamtąd. ale czasy widoc1
nie się zmleniłv I byf mnże niedługo prz:?czytamy, że przyiedzle do Łodzi Teatr Opery i
Ba1etu z Leningrad.

odbędzie

... GODZ. 5.4S. Ul. Beskidzka IGI..
Fiat t26p, kierowany pucz Marian a s. zjechał na leWJ\ stronę JezdIli TOW ARz:ySTWO ,,POMOST"
ni I 'Zderzył się a polonezem. Kierulap .-asza dz iś, o g~z. 18.30, do
jący „maluchem" oraz dwoje pasaparafialnej oo. jezuitów w
ierów tego samochodu - Kryotyna sali
s. i Stanisław R. - przebywają w Łodzi (ul . Sienkiewicza 60) na
szpitalu.
spotkanie z przewodniczącym Zarządu Ko:lllsji O.pie.ki nad Zabyt... GODZ. 14.lł. Ul. Tuwima, I-let- kami SZituki
Cerkiewnej, dr Boni Sebastian B. zjechał rowerkiem z
chodnika na jezdnię ł zderzył się s gdanem Martyniukiem. Tematem
roburem. Wskute.k doznanych obra- będą „Zabytki architektury cerżefl chloplec przebywa w szpitalu.
kiewnej w Polsce".
11 KOMITET
OBYWATELSK~
,.. Sw!adk6w wypalili.u oraz rodzt- .ŁODż-GóRNA z.sprasza do .okalu
cow chłopca, poszkodowanego w wY· pr:i:.
ul.
Rzgowskiej
24
(~e1.
J.>adk , który
miał miejsce 25 bm.
o godz. 17.30
na ul. Zgierskiej 9, 81-00-22), gdzie codziennie, w godz.
12-17,
dyżurują
kandydaci
na
prosi się o skontaktowanie z \\'RU
WUSW w Lodzi, Ul, :l:ero1nskiego 83, radnych i udzielane są informacje
tel. 57-15-62.
o wybora.ch.
kp
• KANDYDACI NA RADNYCH
Z LISTY t.PO (okręg wyborczy
nr 4) z.apraszają wszystkdch zainteresowanych na spotka.nie, które
odbędzie się ·jutro, o godz. 17. w
Kl ubie ,.Dąbrowa" przy uJ. Dą
browskiego 93.
Kobieta,
która nad ranem
(ok.
• „PAMIĄTKI
ŻOŁNIEltZT
godz. 3) 17. 03. 1990 r. była świad
KRAJOWEJ
OKRĘGU
kiem kradzieży :re sklepu spo:iywcze- ARMll
go w ł,odzi przy ul. Wojska Polskie- ŁODZKIEGO", to hasło wystawy,
zostanie jutro, o
go 7R, proszona jest o pilny kontakt która otwa·rta
telefoniczny lub osobisty, w godz, godz.. 13, w Muzeum Tradycji Nie8-15,
z
Wojewódzkim
Urzędem
podległościowych
w · Lodzi, przy
Spraw ·wewnętrznych w Łodzi, ul. ul. Gdańskiej 107.
Lutomierska 108 /11%, pok. 213b, tel.
• SEKCJA
TURYSTYCZNA
33-14-:15 lub z Prokuraturą Rejo.no·
wą cna dt;ielnlcy Lódź-Baluty,
ul. TPŁ za.pra;;za na ~pacer po Łodzi,
który tym razem odibęc!,zie się juCiesielska '7, pok. tł.

l'teeyd....it Łodzi powołał Komisję Prawonądnosc1, której celem bę
dzie wspilłuczestnlctwo w należytym kształtowaniu nowych organów powołanych do ia1>ewnienla potządku publicznego I przestrzegania prawa
na terenie \\ojewództwa łódzkiego jak l stworzenie warunków zapew-

• Az

PALMIARNIA poniedziałków

czynna opr6e2
w codz. 10-17

LGNAPARK
(Konstantynowska
3/5) godz. l! do zmroku: w dni
wolne od pracy
godz. 10 do
zmroku.
KINA
„Ryk oszet"
od lat 13 godz. IO, 12,

BAŁTYK

18. 20

tł,

USA
18,
I

GDYNIA Kino non stop czynne o,d godz. 9 do 21 „Po·
dejrzany" USA od lat li
IW ANOWO

- .,Nledtwtadek" kanad. b.o. godz. t!I; „Rykoszet"
- USA od lat 18 godz. IT,
19

MŁODA

GWARDIA - ,.Człowiek
w ogniu" USA od lat 18 godz. 10. lT, 19

- „Samotny Wilk McQuade" USA od lat lll godz. 10.15,
12.30, 15, „Deja Vu" poi.' 15
ll(Odz. 17, 19.30

RO~(A

l MA.JA - „Moonraker" - USA
od lat 12 godz. 1&, 18
MUZA - „Piramida strachu"
ang, od lat tli godz. is, „Szkla·
na pułaoka" - USA od lat 11
godz. 18

f.DK - „Miss!slp1 w ogniu„
USA od lat 13 godz. 15, 1T.15,
19.30

HALKA - „Cobra" od
lat 11
godz. 15 „Malone" od
lat 18
godz. 18
PRZEDWIOSNIE
- „Ptacująca
dziewczyna" USA od lat
15
cod.z. tli.SO, 17,30; 19.30 (Z ezytan11 11.stą dialogową)
POltOJ „Protektor" USA o4
lat 11 godz. 111.30, „Deja Vtt"
no!. od lat l!I godz. 18.30
POLBSm - „Kslątę w Nowym

się pojutrze, o godz. 10
w pawilon.ie Teebnik Obrachlllikowych Wydziału Ekonomiczno·Socjologicznego UŁ przy ul. Rewolucji 1905 l'. nr 41 (sala T-401)
W pr-0gram.ie omówienie projektów dwóch ustaw - o prywatyzacji
przedsiębiorstw
państwo
wych oraz o powołaniu Agencji
ds. Przekształceń Własnościowych.

Wycieczki
Oddział Łódzki PTI'l~
niedzielę

(29 · bm.)

za.pra&a w
na wycieczki

piesze za miasto. Można wybrać
jedną z trzech tras: A PKP Jed.
licze - · Kontrewers - Knemień
Grotnikj · PKP (12 km)'; zbiórka na
dworcu Łódź Kaliska o 1odz. 8.15,
odjazd o god!z. 8.45
A Ret~inia
Lublinek - Laskowice - Gorzew - Górka Pabianicka - Pabianice (14 km); zbiórka na krań·
cówce tram.wajów ·.,20", · „8" i „10"
na Retkini o godz. 8.45.
A !mielnik - Borki-Lasy Dobieszkowakie
(Młyn) Ługi Młynek
(nad
strumieniem) Dobra-Dobra Nowiny - Nowe Moskule - Modrzew
- Łagiewniki Klasztor; zbiórka na
pl. Dąbrowskiego
na przystanku
autobusu linii 60 o godz. s.50, odjazd o 9.03.

Jorku" USA
15.30,

od lat l:t •odz.
19.30

17.30,

STUDIO - „Moonraker" USA od
lat 12 godz. 17, 19.11
SWIT - „Imperium słońca"
USA od lat 15 godz. 16, 18, 20.
TATRY - „Pracująca dziewczyna" USA od lat lS godz. 8.30,
11. Ul, 18.30
TATRY KAMERALNE
„Amadeusz" USA od lat 15 godz. 11.so. DKF - godz. 18
ZACHĘTA ,,Winnetou w Do·
llnte Smtercl" RFN od lat !%
godz. 15, „Moja macocha
jest
kosmitką" US'\ od ·Jat a
godz.
17 (Z czytaną listą. dlalogow-).
„Raln Man" USA od
lat 15
godz. 19 (z czytaną listą · dialogową)

WOLNOSC - „Goryle · we mgle"
USA od lat 15 godz. 10. 1!.15,
14 30, 16.45. 19

KINO WIDEO (Narutowjcza 211)
,.Plazma" USA od lat 18 gÓdz.
15, „9 1 /2" USA
od lat
18
godz. 17
STYLOWY STUDYJNE
„Sek:s.telełon" USA od lat
18
godz. 18,
„Emmanuelle"
franc. od lat 18 god1. 18
WtSŁA „Bal na dworcu
w
Koluszkach" - poi od
lat t!I
(Od!

tUO

WŁOKNtARZ

tT.30. 19 30

- Film premierowy
,.Predator" USA od lat 15 godz.
10, 12.15, 14.30, IT, 19.30

rys, A.

Bieńkowski

011mpljska 7a, ut Gorkiego 21a.
Aleksandrow - Ko~cluszkl 4
Konstantynów - :.adowa 10
Pabianice· - Armil Czerwonej 2
Głowno Lowlcka 63
Ozorków - Armil CzerwoneJ · 61
Zgierz - Dąbrowskiego 16
DY~URY

SZPITALI

Chirurgia urazowa
- Szpital
Im. ·sonenberga (Pieniny 30)
Neurocl11rurgla - Szpital
Im.
Kopernika (Pabianicka 62)
Okulistyka - szpital Im. Skłodowskiej-Curie
(Zgierz,
Parzęc:i:ewska 35)
Chlrur2la dziecięca
- Szpital
Im. Korczaka (Armil Czerwonej
15)

Laryngologia dziecięca - Szpital Im. Korczaka ( rmil Czerwonej 15)
Chlrurgla
szczękowo-twarzowa
- Szpital im. Barlickiego (Kopcińskiego

22)

Laryngologia - Szpital im. Pirogowa (Wólczańska 195).
Toksykologia - Instytut Medycyny Pracy (Teresy 8). ,
Wenerologia
Przychodnia
Dermatologiczna (Zakątna 44)
Telefoniczny Punkt Informacyjny dotyczący chornhy A rns
czynny od 1,3 do T tel 22-81 ·28
- Interna dla dorosłych ul S!en.
klewlcza 137 tel 36-31 OO w 31

PABtANIClt
MAZUR - „Elektroniczny morderca" USA od lat 15
ROBOTNIK - ,,Zdradzeni" USA
od lat 18 11odz. 15. 17.30, „Czło
....,1ek z bltz11-" - USA od lat
18 godz. ::o
APTEKI
Al. Mieldewteza łO, ul.
na I, uL Lutamlerlka

- A czy zntleści się jeszcze
festiwal bezrobotnych muzyków
i aktorów?
-

<:;agarl·
ul.

lłł,

- gabinet chirurgii dziecięcej uL
Armil Czerwonej
15, czynny
cala dobe 74-14-14
- !labtnet pediatrii
ut Armll
Czerwonej tli czynny od IS do
T; w dni wolne od pracy czyn.
ny całą dobe tel t4-t4-14
- ll(abinet stomatologtezny
(Ul.
Zapolskiej n czynny 011 godz.
19 dn '1; w dni wolne od pracy przez całą dobę
C3-39-'1!
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