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Qroń&ku wYStawiono prace netb~r
~e. ld6re lą plonem 'ko.nkUrsU rOl:
'lIIaanl&O przez o_trum loku" 
tOG-lecia Odsieczy Wledel'lsklej. 

Pierwsza nagroda p11Zypadła le
rzemu Kędtrlorze I Cz~. 
Orugą otrzymał - Anłionl Porczak 
• Klrakowa. a łrzeclAt nagrody -
lerzy Nowak~ l Czdła.w Dłwl
• aj r6wni~ z Korakowa, (PAP) 

r.ODł 
penledmalek 11 marca lIlii roku 

Rok XXXIX , lU' " (lOHZ) 

llpołeem& .uja czyn~ 'POPU'
cla idei bUdowy Pomntka &plta· 
t. Mabld-Po1ki w Łodzi nabieril 
rozma~hu. zata.czająe coraz szersze 
luęgl. Bank iniejatyw społecznych 
na ten ee1 .taje aię coru zasob
ni.jszy. clągle wzrasta liczba cen· 
DYch . ofert WspÓłudziału w budo
wde J)OI!Xlnlka, deklaracji pra.c spo
Iec:znych .ofIU darów 1)ieniężnyeh. 
Oto klłka kGlejnych zgłoszeń. 

Załola PnectslęblOl'ltwa Ipnętu 
Budowl.neco I Ulług Tran.-porto
wyeh Przemy Iłu Lekkieco w Łodzi 
aadeklarowała IGtowość pełnej ob-

alUCl budowy Cenłirum ZdIrowJa 
MatJld. przy pomocy wlasneio 
;,przętu I tr>lllIlSpOrtu. ' w ukretlie 
robót ziemnycll. przewozÓW za0-
patrzeniowych oraz ora.c mont.a.żo. 
wych wymagających użyCllJl dźwi
gów budowlanych, Przeds!ębiurstw.o 
w sweich plana<'h wykonawczych 
gwarantuie absolutny oriorytet bu
dowie CZM. 
Jednocześnie załoga PSP1UT aJPII

iuje do innych przed.sjębiorstw te
go ty.pu o !>Odejmowanie podobnych 
Lnd.cjatyw na rzecz Centrum Zdro
wIa Matki w ŁodzL 

0\ • • 

• em o wrotu R. neagan gotów do spotkania 
z J. Andropowem? 

Zało... Zakładll Energetycz.neto 
Ł6dź-Mluto. gorąco pOpiera,jąc de
cya;je budowy Szpitala f'omnika 
w Lodzi. oragnle czynni., właczyć 
silt do jej realizacji ł zobowiązuje 
się wykonać w exynie społŁ'Cznvm 
))Odłączenie Itablami rozdzieln i 15 
kV dla Centrum Zdr<l'Wls MR' ki. 
Szacowana wartoś6 oNle - 2 Wił 
400 tys. zł. 

r 
Cały blell 'rwało piątkowe 

PIl'ledzenle Rady Mlnistr6w 
IIOjwlęcone ocenie wdrażania re
formy gospodarczej VI 1982 r. 
- powiedział 19 bm. na kon!e
r.ncj! pralowej pełnomocnik 
rządu d,l. reformy mln. Włądy
lław Baka. Dyskusja była dłu
ga, ueroka I obfitowała nawet 
w pewne spięcia. Chodziło je
dvak o dokonanie kompleksowej 
I obiektywnej oceny sytuacji. 
Waga problemu jut tym więk
lza, Iż reforma traktowana jelt 
jako gł6wny kierunek działań 
na rzeca przełamywania kry
&)'lU. 

oeneralna ocena wdruanla 

Prezydent USA Ronald Reagan 
Jest wyrdnie zaniepokojony niezbyt 
przychylną reakcją świata na jego 
przemówienie w Orlando. nawołują
ce do krucjaty moralnej I polity
cznej orzeclwko soejaIlzmowi I usi~ 
łuje ~agodzić jednoznaczne wnlo
.kl płynące z lektury tekstu tego 
wystąplenlL 

W wywiadzie dla londyiUklego 
"Sunday Timesa", Reagan m6wlł o 
gotowości lpotkanla się I 1)rzy
w6dcą radzieckim, Jurijem Andro
powem. "bez ładnych warunk6w 
wstępnych" w roku bieżącym. Pre
zydent USA dodał jednak, że nie 
zgodziłby .11t na spotkanie. jeśliby 
miało .Ię ono ogranlczy6 do zwy
kłego poznania .Ię osobistego obu 
przywódców. 

ma umiaru wysunąć .., najblIż· 
.zym czasie wariantu kompromiso
wego propozycll rozbrojeniowych. 
. Z fragment6w wywiadU, m6wią
cych otwarcie o r6żnlcach między 
Zachodem I Wschodem, można 
wnioskować. Iż amerykańska ofen-
sywa propagand9wa przeciwkO 
krajom soejaIistycznym, gł6wnie 
ZSRR I Polsce. będzie kontyn~owa
na. 

• • • 
Z.łGła Zakładów Tekstylno-Kon

łekćyjnyc:h .. Teałilów" w Łodzi za
deklarowala orze.kazanie z zySlku 
za 1982 r, kwoty ł mln 100 tys. zł 
na społeczny fundusz budOWY Szpd
tal a Pomnika w Łodzi. 

• • • 
Lira Kobiet Polskich - Oddział 

w Zgler'!lu zoboW iązała si ę 'przepra
cować społ~znie 1.000 godzin przy 
budowie Centrum Zdrowia Matki 

(Dalszv ciu na str. 2) 

Zaproszenie Jana Pawła II 
do Jugosławii 

W za.pro&Zeniu nIe określono da .. 
ty wi%yty 1>apieża w Jugosławid. 

Pierwszy dzień wiosny 

formy Jest 'POZytywna . .Te' I'Ozwł4-
ząnla sprawdzają IIIł w praktyce 
I - chociaż jeazcz. nie na wazy
.tklch frontach - pn,ynOlZll pozy
tywne rezultaty. łwladZllce, te Je
steśmy na dobrej drodze. W ub. 
roku przede wszystkim zahamowa
llśmy regres w gospodarce I od 
sierpnIa wyrlinie zarysowały IIIł 
tendencje wzrostowe. Utrzymujlł 
się one także w bieżącym roku. 
Na uwagę usługuje fakt. lt po 
raz, pierwszy udało Ilę tak Istotnie 
zdynamlzowa6 obroty zagraniczne. 
Trzeba tet podkreś1l6. Iż przełom 
w produkcji przemysłowej osl11gano 
w warunkach zmniejszon~go zaopa
trzenia , Iurowcowo-materiałowego . 
W tym ostatnim przypadku ,pa dek 
dostaw wynosU czasami klik adzle
II,t procent. Korzystne zmiany do
konały się także w postawach ka
dry kierowniczej przedsiębiorstw. 

Od· reformy lIospodarczej - ni. 

Reagan dal talde dG arozumle
nla, te krytykowane z upOl'em 
l)rzez zachodnioeuropejskich sojusz
nlk6w USA jałowe .taDowlsko 
amerykańskie w rokowaniach roz
brojeniowych w ~newle bt:dzie 
nadal podtrzymywane. Administra
cja amerykańska nadal uważa 
"wariant zerewy" za punkt wyj
ściowy negoejacjl ł mimo nalegania. 
m. in. kanclerza Helmuta Kohla I 
premier Margaret Thatcber, nie 

!rMla oftc)alne w Wa,ty'klJDle 
wLn!ormowaly w l)iątek, źe Jan 
Paweł II został oficjalnie Zll!pro
szony do deżenia wizyty w Ju
goołlllwdl 

Pa.pieł otrzymał zapro&zenle z 
rąk arcybiskupa Alójzljego Sustam 
sufra.goana Lubliany, który stoi na 
czele dttlega.cji KonfeI'i!ncji Episko
patu Jugoolawii, J)rzyjętej prze'.!: 

Strauss 
po ~j 'l'erorocza.a WJoma rGIIPOcz,.. .s, 

.. Dallej p6łkul! Zł marca o ,odzl-

~a pOcZlltku kwIetnia po'awl .llł 
ponownie w ~rze:laży miesięcznik 
,.KIno" - poświęcony twórczości J 
kulturze filmowe', Pierwszy nu~ 
mer pisma przyniesie m. In. ma
teriały o kinie blllgarsklm, tw6r
~oścI wybitnego brazylijskiego re
łysera - Glaubar-Rochy, recenzje 
I filmów polskich I zagranicznych, 
• wśród nich głośnego utworu 
Spielberga .. E. T.... Do końca br. 
ukaże się jes7.cze 9 kolejnych nu
mer6w .. Kina". 

(PAP) 

Dol. '.SI, k1ed)' .łoll.. wenło w tIIllIll 
Uaraa.a. . 

Marzec - w kt6rym _at,puJe 
przełom simy I wJoan)' - bywa w 
D .. zym kllmacle bardzo kapryłny. 
W tym roku oatatnle dn1 kalenda
rzoweJ zim)' upłynęły pod znakiem 
ciepłeJ I .JonlczneJ pogOdy. W prze
ulołcl zdarzały a111 w tym okresie 
r';lne typy pOI ody, Potzątek wlo.
n)' bywał upalny. ale adarzaly atę 
takb I lata w kt6ryC:b do koilea 
marca panowaJy mrozy I łnldyt •• 
Zimne początkI wiosny byly m. In. 
w latach l'łZ, 1855, 185&. W WlIrlza
wie w pierwszym dniu wlosny
!1 marca 1141 r. zanotowano rekor
dowo niską temperatur, - mlnul 
U,& It. Tego lamelo dnIa w Sil-
wałkach termometry wskazywalY 
mlnua Zł It. ZdarzaJy a1'1 Ilpalne pO
czątki wiosny - 2l marca 187. r. 
w Warszawie notowano plul 22,8 at., 
a We Wrocławiu nawet plul 25,. It. 

W pIerwszym dn1u WiOlD)' w 1.3. 
roku w Warazawie termometry 
wskazywały powy!eJ ZO It. Takle 
aame temperatury Dotowano teł na 
Wybrzetu. (PAP) 

ma odwrotu. Jednocześnie 

Jana Pawła li na .peejalnej au
diencji. 

OD 1 KWIETNIA 

Droższe przejazdy taksówk~mi 

e 
dopiero we wtorek 

Itwierdzlł mln. Baka naloty 
zdementować pogłoski o tym, te 
pewne mechanizmy retormy będlł 
wyłączane. Główne kierunki l za
lady reformy muszą być zachowa
ne. Nie oznacza to, te nie będlł 
dokonywane odpowiednie korekty 
w je' rozwiązaniach w nleżnokl 
od zmieniających II, warunków, 
Odmienne podejłeie naletałoby 
określl6 jako dogmatyczne. Mając 
to na uwadze ustalQno, Ił do koń.
ea czerwca br. dokonany zostanie 
pl"Legiąd w.zystklch rozwiązań re
formy .. Po .zeroklej lpo~'MJ 
dYllkusll można będzie wóweza!J do
kona6 modyfikacji nlekt6rych, obo
wiązujących pl"Leplsów. 

Nacul%l& Rada Ztze.ue6 Prywat
~o J.łandlu I Usług informuje, te
od dnia 1 kwietnia br, wuutaJ4 
opłaty za korzY6tanie z llSlu, 1)ry
watnych taks6wek csoboWyc,h. W 
porze dziennej ~acl6 .ię bęchie O 
2 zł drortej za ltażdy kilometr prze
biegu taks6wkl. za, w IIOrH noc
nej o 3 zł więcej. 

Premier BawArii I przyw6dca 
Unii Chrześcljańsko-Społ~znej 
(CSU). Fra.nz Jozef Strauss. podej
mie dopiero we wtorek - a nie 
w poniedzi ałek. la,k zapowiadano 
- decyzję . CZy obejmie tekę mi,ni

robionych) o .o.cie początkowej .tra w nowym rządz ie koa licyjnym 
- 30 zł WlProwadu się tabelę orze- Helmuta Kohla Potwierdził to 
lIezeniową 'z sym.bolem ,,30". sekretarz generalny bawarskiej 

Nowe opłaty za korzystanJe z CSU. Edmund S!<>iber. kt6rv wcze
J)rywatnych taks6wek OSobowych śniej za,powiadał. iż Strauss ut'Zyn~ • 
~ spowodowane m. in. zwiększe- to 00 posiedzen iu Zarządu Krajo
niem een materiał6w pędnych wej CSU w Monarhium. który 0-
(średnlG G .ok: 25 proc.). cen sa- bradowat będzie w ponied'Zlałek. 
moehodów osoboWych (średnio o I .. ""-------------t 

Nie wszystkIe mechanizmy re
formy Iprawdziły Ilę w praktyce. 
Przykładem mote by6 Iprawa za
trudnienia. Przed wdrożeniem no
wych mechanizmów ekonomicznych 
obawiano sit: bezrobocia I atąd na
rodziła alę fatalna w .kutkach de
cyzja o wcześniejszych emerytu
rach. W re:tUltacle kllkl1set tysię
cy osób, z reguły wYloko kwali
fikowanych odeszło I produkcjI. 

(DaI.nv eIu DIl m. I) 

Wskaza.ni& taJuotnetru &ainstalo
wa.nego w t&ks6wce będą przell
ez.ane 'fi oparciu o uaktualruone 
tabele opbt. kt6re _taną wyda· 
ne taluówkar.rorn, Dl. taksometr6w 
o opłacie początkowej - 13 zł 
w,prowadza Itę tabf:lę przeHczeonlo
wą oznaC1.o.n, symbolem .. 13". na
~ast dILa taksometrów (Jut l)r.z:e-

Jubileusz "Przyjaciółki" 

około 25 l)roc.) .oraz opłat za ubez-
pieczent. komunikacyjne (średnio 
o ok. 54 proc.) W efekcie podwy
tek tych cen koozt eksploatacji 
taks6we-k w orzellt'Zenlu na 1 km 
Ich przebiegu od czasu ostatniej 
zmiany OPłat. w-zr6s1 o 2.03 d. 

Zmiana opla,t dotyczy również 
J)rywatnych taksówek bagażowych, 
od dnia 1 kwietnia br. wprowa
drla ,ię zamiast cen umownych .jed
noli~ ogólnokrajową taryfę dla 
tych taksówek. Opłaty za korzy
_tanie I Ich usług będą następują-_t. M_'--'e o .... h ......... -"-me ce: za J)ierwszy lrllo.metr - 100 d. -""'V'" -- "'" --.......... n1ll łw1adcz,. cboc1d;b:r to, '* d_n- Z.. l t 30 czuoplsmo .,PrzySAcI6tka .. - tyCod- rue do redakcji napływa od 200 do a ka..dy następny ki o.me l' -

nik ukazuJący alę w ponad t-mlllo- łOO Il.lt6w. helen n1e pozostaje bez zł, za godzinę l)OStoju - 200 zł. 
nowym naJwlękazym w kraju na~ odpowiedzI. Opłaty te obeJm.uj, n.aletno~ u 
kładzie. Pismo. kierowane głÓwnie W zwlllZIW a Jubll_- pisma p1'zewozy ładunku oraz l)OIruJe kle
do kobiet I rodzin. Ipecjallzuje stę 1. bm. w red4JkCjl ./przyjacI6łkl" rowcy taks6wki w czy n no.ścl ach 
od lat w tematyce lpoteeznej; 1We- odbyło alę okollcznOlłC1owe _potka- ładunkowych w 'Promieniu 5 m od 
lO czasu "przyjacl6łka" postulo.wa- rue. UczestniczYll w nUn: zastępca pojazdu. Opłaty będ, 1'O'Z11czane 
la załatwierue takleh apraw jak: członka Biura Politycznego., lekre- >orzy --mocy ta,bel przellczenlo-
FundullZ Alimentacyjny klasy .,ze- tarz KC PZPR Jan Gł6wczyk. wlee-... .... 
rowe" w przedszko.lach. rodziny za- premier MleczYlław Rakowski, kle- :re oznaczonych symbolem ,,18" 
Itępcz. dla wycho.wank6w. domów rownlk WYdziałU PIa.y Radia l Te- Zl\Cym .i, dG wysokości opq
!kIecka. Od plęClu lat _pOi redak- 1_~JI KC PZPR Bohdan .Tachacz ty początkowej w~a%YWatnej na 
cyJny opracowuje poszukiwany przedstawiciele kiero.wnlctwa RSW taksometrze. 
kwartaln1k .,Sezam". W o.tatnlm Prua-KlJllltka-Rucb", NaJbard«lej K.!erowcy wazystldch taks6wek 

w SIl dniu roku slo6.ce wze
szło o godz. 5,38, zajdzie za' o 
17.50. 

Iml "łny cbr.:łtorb, 

Benedvkt. Fftomena. KasJan, 
Lubomłr, Ludomiła 

Oytąrn syn01)tyfc 

VI dniu dzłslefsrym dła Łodzi 
przewiduje nnstępujMą o/l':odl): 
zachmllrzenle dute. Temp. ma
ksymalna ok. 10 It . Wiatr sla
by. 

reku uruchomione _tały teł dwie zasłutonym czlonkom z_połu reclak_ •• oboW'dA9ant umleścl6 tabele "'rzo-
lt bm. W Rz3"Jllle Odbyła liII masowa demonstracJa lIrzeelwko ros- terle wydawructw I dzledz\ny po- cylnego wręczone _taly odznacu-........ ... 

mlesztzeruu amerykaAsldej b'roD1 lluklearneJ Da zachodzi. Europy. radnictwa: "Blbl!o.teka Przyjaci6łld" nla państwowe oraz resortowe. Uezenlowe w miejscu widocznym 
oraz ~ Wykro.le - uszyj urna". O Krzy! KawaleraJd OOP otrzymała dla uasaur6w I udostępnla6 Je na 

Clłnlenłe o godz, 19.00 wYIlO
s\lo 994,6 hPa (746,0 mm). 

C:AF - AP - telefot. popu1am~ ,aklł cleny II, tygod- Krystyna Lunlemka. (PAP) katde tyczenie klienta. (PAP) 

~~~~,~~,,~~"'~~"""~~""'''''''~'''''''''''''''''''''~~''''""~"""~"','\..,,'\..'\..,'~"~"'~~"""'~'"''','\..~'','\..,,',,'\..,,''''''''~~~~'','\..,~''''','\..,'','\..'\..,,'''''''~~''''~~ 
20 grudnia Ulb. r. Rada Pań

Itwa podjęła uchw.ałę w spra
wie s.zcozeg61nych zasad postę
powa'nia ułaskawieOJiowego. wo
bec 066b skazanych za prze
stępstwa i . wykroczenia okreś
lone w dekrecie G stanie wo
jennym. jak równi~ przeciw
kO' wrządkowi publicznemu oru 
działalności i'nstytuc1i państwo
wych i społ~znych. Jak pru
biega reaJiza.cja tej uchwały? 
Rozmawiała o tym człO'nkinl 
Rady Państwa , przewodnicząca 
Komdllji Ułaskawień RP - Eu
geni,a Kem,para z dziennik:.arzem 
PAP. 

- Ja.kle pl"Lesła.nki legły o. pod
lław JlodJęoia takiej uchwały? 

- Przede wszystkim chociZ<UJ o 
to, ~by dać szansę wielu osobom, 
k.tóre bądź to pod wpływem emo
cji. bądź presji środowliska dzialały 
wbrew obowiąlZującemu prawu. 
Uchw.ała dotyczy szczeg61nie taJkich 
przypadków. w k'tórych działanie 
przest~e nleprzynlmlo. znacz
nych skutków negatywnych. czy 
też szkód społ~znych, Cheę pod
kreśl i ć ~ ta,ki stosunek do tych 
ooób stanowi jeszcze , jeden przy· 
kład dążenia władzy do osiągnię
cia porezumienla narodowego. 

- ne wniosk6w z prośbą o ułas
kawienie os6b skazanych wpłynę
ło dotąd do Rady Państwa? 

- O<l momentu Oil06uDia sta.nu 

ROZMOWA Z CZŁONKINIĄ RADy)pmSTWA, PRZEWODNICZĄCĄ 

KOMISJI UŁASKA WIE1~ RP - EUGENIĄ KEMP ARĄ 

rzywrócić ich pol c U 
wojenn~ do ID rrudnł. UJ!:I. r. ,1& 
przestępstwa wymien,ione w uch
wale skazane na oozbaw ienie wol
nośCi 1.462 OsQby, 00 dziś. do Pro
kuratury Genera.lnej I Naczelnej 
Prokuratury Wojskowej wpłyn~ł() 
817 wnlook6w O' ułaskawienie i ua
dal wpływają one, Choć już nie w 
ta'kim temnoie la.k w styczniu I lu
tym Z tej liczby do RadY . Państwa 
pl'zekazano dotąd 330 wniooków. 

- Ozy to oznacza. te ponad 600 
Ipośr6d Ikazanych Dle chce :Iłob" 
takich wnfosk6w? 

- Niekt6re z wniook6w zn&~ują 
się na oew~ w traokcie po.stępowa· 
nla sądowego ale są lednak I tacy. 
kt6rzy nie wystąpią e łukę. Cofają 
np. prośby złożone orze'.!: swoich 
adwekat6w Wielu z nleh - a ~ 
na to dowody - działa !>od presją 
wsp6łwiężn iów 

Na czym polega prua kierowa
nej \)rzez panJą kombJI w realiza
cji uchwały? 

- Komisja rOl.patruje wm.lo.ski o 
ułaskawienie skierew ane przez Pro
kur.atur, Generalną 1 Naczeln, Pro-

kuraturlł Wo~kOlW~ Traktowane 
one -ą tak jaJI: inne prośby o łas
kę nie wynikające z uchwały. z 
tym. te roznatrujemy te wni06ki 
w pierwszej kolejnOŚCi i możliwie 
szybko. Postępowanie o ułaska
wlenne wsrm:yna sąd I Instancji. 
czy1t ten. kt6ry skazał. Podstawą 
do wszczęcI. po.stępowania jest 
proś!)a samego .kazanego, jego. r0-
dziny. adwokata, organiza.cji spo
łecznych lub kolektyw6w pracow
niezych, Iłłd zu!ęga opinii zakła
du karnego, uzyskuje ją taide z 
mdejsca 1)racy i zamieszkania ska· 
zanego. Na tej !)odstawie formu
łuje własną opinię: pozytywną lub 
negatywną. Taką opinię .fo.rmuło
wać mU6i każdy sąd. który ro.zpa· 
trywał tę' ,tprawę Z oplmiami ' ,,
dów sprawa trafia do Prokuratury 
Generalnej lub Na.oCzeln~j Proku
ratury VTojskowej. Dopiero tam. 
eały zgromadrony materiał sluźy 
do opracowann. wnio&ku (negaty
wnego lub pozytyWnego.) skiero
wanego do Rady Państwa. Tylko 
takie rwnIoski, I aktami l materia-

/ 

lamt pomÓCDlezymt, kombja Z'QZ~ 
patruj. i przygotowuje orojekt 
uchwały Rady Państwa. O<l %1&
pływu pderwszych wnio&k6w tzn. 
od koń.ca stycznia komisja odbyŁa 
10 po.siedzeil. 

- Ile IpośrÓd tych .praw roz
patrzono pozytywni" 

- Og6łein 1'O'ZP8trzyllśm,. 268 
wnio&k6w. z tegO w M aprawach 
Rada Państwa ni. .korzystała z 
prawa łuki Były to czyny szcze· 
gÓlnie groźne kićre spowodowały 
dutą szkodę spOł~ZIIl4 a skazani 
- byli Inspiratorami takich po
watnych przestępstw W niekt6-
ryeh przypadkach mlellśmy do 
czynienLa z r~ydyWlstami. Reszta 
wniooków Jest w trakcie rozpa
trywa.nia. 

- Jakie okoJlc:rmośd Iacleoydo
.wały o skorzYltaniu I pra",.. las-
ki wobec 244 os6b? . 

Decyduje o tym przedAt wszyst
kim sam czyn l Osoba SlPuwcy. 
Zgodnie z duchem iJehwały prawo 
ła.s>ki zu'tosowano n,p. wo.bec mło
dych ł młodocianych" matek ma-

łycl1 dzleel I.tp. Decydował tet 
stan zdrowia .kazanych, Og6lnie 
mówiąc, przesądZiły sprawę wzglę
dy humanitarne I s?ołeczne. Chcia
łam przy tym zaznaczyć - te 
!romadzenie wszystkich dokumen· 
t6w koni~zttych dla podjęcia de· 
cyzjl, trwa niekiedy długo, 

- A 00 dzieje Ił, a osobaDl1 u
łukawlonyml? 

- To zaleiy 04 formy ułaska
wIenia. Najczęściej stosowana -
t.O warunkowe, orzedterminowe 
zwolnle!lde z odbycia kary. Komi· 
sja określa WÓWCZILIl tm okres 
ur6by, który wyznacza się od ro
kJU do pięciu lat. Jeśli w tym 
czasie sprawca nie popełni ladne
gG orzestępstwa - jeKo karę u
waża się za odbytą w całości. 
Słosuje się tllkźe zwłaszcza wo

bec młodoc1anych. warunkowe za
wieszenie wykenania kary na o
k.res kilku t.t. Po nienagannym 
zachowaniu w tym okresie - ska· 
zanle uważa lię za niebyłe. Speł
nienie tych warunków orzez JSO
hę ułaskawioną zaleiy w dułel 
mierze od wpływu rodziny. kolek, 
tyWu w oracv I(rup w społ~:teń. 
stwie Stąd - przywiązu lt"my dużą 
uwagę de poręcze6 np, organ!za
oji młodzieżowych ogniw PRON 
[lip., gwarantujących właściwe 
przyjęcie 060by ułaskawionego. w 
J.:>j łrodowiSlku. 

Rozmawlałl 
IAN Ro1;DnBsKI 

(pAP) 

Je - anet\ 
1988 - Zm. B. Drobner, dzla· 

łacz robotniczy. twórca i przy
wódca Ni('zależnej Socjalistycz· 
nej Partii Pracy. 

1958 - Zm. H. Grunwald, 
grafik. 

1973 - Zm. M. Szancer, ma
larz, ilustrator książek. 

T SO m 
, 

W pamIęcI zachowują. się Je
dynie burze. cisza naszej uwagi 
nie pmC!1ł a. ... 

- Dłaezelto ma.. a.me dw6J
ki I tr6Jkl? 

- NIe wiem. WldotznJe lep. 
.... at..,pnle Sil Jelllamentowane. 

/ 



na I K:~;~Y ~].~:;C~D_ PRL ~.~r!~~~i,:~ ~~~!d~l!~~; ~j~!ool~~~t~j~~~~~~~~; 
J ~j~!;z:rCY~sk~J'e~ja~~~\, pO~~ru~~~t ~J~t~~~~~':,~Cl wh~~:0~1ży;t~ir k,~:~ wić ref?rmie, to nie~kuteczn.ość jej z !!-aszymi :ozw!ąz<lniami. Odpov:ia-

.. 'lIbi~ły pi4 tek 'W DuOle 
~ikaiI'za odbyło się środowis
kow. zebranie dzielllniikarzy poś
wi~ne omówien i;u Istotnych spraw 
środowis'ka ora,z wyborOWi del e
łatów n.. I Krajowy Zjazd S to
wl.rzysz~nia DuenThiJkarzy P:RL. 
który odbę-dZlle się w dn iach 3-5 
C«:eIl'WCI. w Warszawie. 

O lI]lII'oILwaeh. k t6rymi od kwie.tnia 
Wbiegłego roku za ym.ow ał si ę Tym
ł<ZUowy ZI\l'ząd Oddziału SD PRL 
w l.Qdzi poinful'ln1owal jego prze
wo.dJniJezllcy - Zdzisław Strzępek. 
Qp<r6c% ~r ... w orga,nizacyjnych prze
w-a.ł.ały w t.)'1m czasie S]J'l"aIWy 
Iwią.zane I J)Otprawą w<8.,runków 
tycia I -pracy dzienni'ka,r,z:v. Do SD 
l'IRiL n,lllei)' re.raz 233 dziennika
.N,!! s łJOd.z~ oOr az 'Woje-wÓ'dztW 
/Oiotl'loowskiego i sk ie-rnde wk-kie.go. 

dą taJcie człon'kow-ie .. ułotyeiele SD 
PRL - Michał WIllczak (Łódzl!:· i 
ośrodek TV) i Henryk Walellda 
("Dziennik ŁócJ.zlci). 
Miłym Akcentem -pi~ilkowe.goO . 'P'Ot

kania dzienThikal'ZY było wręcze-nie 
nestorOowi łódlZJkich cJ.ziean.ika,rzy, 
nasze,rI1IU koled'ze re da'kcy jnernu , 
Mieczysławowi JlIgoizewskiemu ne.
grody pieniężnej w wysolkości 20 
tys. zł, przyznanej mu prżez Tym
czasowy Zarząd Odid.uału SD PRL 
w Łodzi w dowód uzna.nLa I za 
wieloletnią pracę". Red. M. Ja,go
s·zew$ki. kt6ry mimo podeszłego 
wieku jes·t n'adal bardzo akt.ywny 
zawodowo, dziękując u ten w.zru
szający dowód u:z;n,ania. poinfor
mował, Ze nag.rodę tę po.s tanowil 
w całoŚicJ Pl"zf!!k,a2!l~ na konto pow
sta jąc-e-gO w ł...oozi p()imn.il~a M o'" 
Polk i. (lik:) 

k'ier0'Wlll1ka zeSipOllu do Sprll!W Sta- Je ozłonkowskLe RWPG za·prezen- me~ham~Jlló.w oddzl~ły~ama na da?ąc .~a Ole l? lU: W . Baka stwler
łych Kontaktów R<Jjbo~zY<l'h międ'Ly towały swą ofertę eksportową oraz racJ0.nahza~Ję . zatrud~lema, 'popr~- d:;;1ł, IZ wdrazame retormy. stano-
StO<l icą Apostolską i r,ządern PRL r.ezuita'ty .ocjałLstycznej Lntegracjl wę J!lkośc1 produkcJI, a takze W1 proces społeczno-polItyczny. 
ora,z księdza prałata Janu9ZJa 13<>lon- gospodar<l"t!j. Duży był udzJał w kształtowanie właściwych docho- Gwarancje muszą byó więc tworzo-
ka. . . targach przedsiębiorstw j f Irm z dów przedsiębiorstw pallstwowvch. ne w praktyce politvczne.i i spole-

Omówiono .ts,"- a.ktuawyeh .to- Eu,ropy zach-odll1Jlej OUt k,ra .16w u- Z niedostatJ~ów tych trzeba wy- czne}. Wielokrotnie deklarowano 
aunków poan:lEtd'LY pa l~$'twem, a Ko_ morsJclch. . . . k' J' T ' . . 
ściolem Jall: I II!1nI!! probll'<lll.Y l<Jrte- • cIągnąc. W 111 os 1.. es! re'.0t;na ma wO,lę polityczna orowaclze01a do 
resującI! oo!e strony. Ołbm:ymde, cztero-mebrowej WYSD- SIę udac - stwlerdzlł mIUlster - konca procesu re form , W praktyce 

• ••• kości fal .. , które zaatakowały p6ł- to trzeba podjąć działania w za- istotne znaczenie ma np. decyzja, -
W Londynie w ClEwańek wezyły nocne wybrzeża Kuoy spowodował.y kładach pracy na rzecz wzmocnie- iż każda uchwala rZ'ldu sprawdza

M,! rO'l'mowy między hlupańsklm Uczne pó ..... "1Odzle. W dQ!'ielln!cach mle- nia dyscypliny i kontroli. Upo- na jes t z punkLu widzenia jej 
mmistrem spraw zagranicznych, szkanlowych Hawa.ny pol!ożonych rZ?,dkowania wymaga m, in. spra- zgodności z zalożeniami reformy. 
Fernando Moranem ~ przetlstawlcle- w21dłuż wyb'rzeŻa pod wodą ",nalalZly wa kosztów produkcji które mu- Obecnie rozważa się le', możl~woŚć 
laml władz brytyjSkICh na temat się naunlżs.ze plętTa domów, piwm l- b ' l dl '. t· h ." . ' . 
przy~złości Gibraltaru. ce, ma.galZyny l g,aQ·sr!e. Ewa'kuowa- szą ,vc czy te ne a. w~zys kIC. utwo~zen!a. w MI1'!Istetslvl.le Spra-

Ni. zostal j"dnak w}'1/'naczony no pona d 4,5 tys. osób. Zyw!o,ł wy- Smlertelnym zagrozemem dla re- wiedllwosCl s peCjalnego zespołu, 
termIn następnega sI>otkanla, minto rząd"'U tet 2lnac:ZJlle szkody w przed- formy - pOdkreślił min. Baka - który re .iestrowałby wsz:\,~ll(ie za
t.e w grudniu ze.złego roku mln!- sIEtbl.arstwa.ch przemysłowych stoUcy. jest też nierównowaga gospodarcza rządzen ia ministrów Aktv te na
strowie . SI)~a\V zagranicznyCh H1s",- W aik,cji railrunkowej blmą udzIał i inflacja. Duże zna'czenie mieć bę- bierałyby ważności , dopie":J po zba-
pan.t! i WIelkIej Bry tanII ustallll od,d'ziały wojska I obrony cywhlnej. dzie powodzenle programu ant y- daniu ich prawnej zasadnJści. 
pO Czątek rOzluÓw na temilt C.1bral- a taikże bryga.dy ochotn llk.t"1w . Do inflacyjnego, k t órego rozwiązania Dla r e formy ważna iest kontrola 
tarli na wiosnę. br.. mies21kańców Hawany wy&tosowa,no są sprzężone z mechanizmami re- spoteczna. SysLematy. c7.Ilie PI'ZV. goto

apel o zachowa.nie spokoju' l doło-vi aobO<tt\ 1ł bm. 'W U~, .. - żenie mBłks>L'Ilum wysibków w celu formy. Zby t długie utrzymywanie wywane ra oorly o [' eformie podda-
końatył)' .Ię tegor OO2lrte Wio08enn~ · Ll!kJwLdac'i s]l)utków powodzL stanu zakłóconej równowagi i in- ją jej przebieg pod ocenę opinii Wy;brani zos'tali nas tępujący de

legaci n.a I Zjazd SD RRL: Zyg
munt Cha.bowlIki ("Dzie-nnik Łódz
W"), Ma-riaa Jeżewski (,Zeg,pół S tar
uych Dzie-nni'karzy), Małgorzata 
Kuoowia.k ("GłOs Roootniczy"), 
Andrzej Królikowski (Ł6d'2lki Ośro
de'k TV), Gustaw Ma.rkun C,Dcien
n hk Łbdz,ki". obecnie Ze-SJPM Star
$/Zych Dzienn ikarzy). Jerzy Pa,na
sewiu ("Ebpr·es:s Ilu.st rowany"), 
Michał Strzelecki' .,Elks-pres5 l'lu.5tro
wany"). Zdzisław Stłzępek ("Głos 
Robotniczy"), Zofi·a TaT,nowska 
(.,DzLenmk Łbd,zki"), Edmund Tul
ko (,)).zie,nnrk Łó-dzki") i Józef 
Wojcieszczyk (Polskie Ra<tl.o). 

--------------------- • • • flacji groziłOby degeneracją tworzo- publicznej, Wznawiane są samorzą-
W Warazawi. ukończyło sIę XXII nego systemu ekonomicznego. dy pracownicze, kt6re w pewnym 

OD POCZĄTKU KWIETNIA Walne Zebranie ozłonk6w Związku Istotnym warunkiem powodzenia sensie wymuszać będą realizację 
Kompozytor6w Polskich. Wybrano podeimowanych diHałań reforma- reformy. . 
nowy zarząd, kt6reco pruuem zo- t k' h . . P ł etał Józet Patkow~kI. Wlcepre7.esa- ors 1C Jest wreSZCle sprawnosc od tym względem - powiedzia 
mil'- Augustyn Bloch I Andrzej działania samej administraCJi, na W. Baka - rok 1983 będzie waż-
ChOilkowskl, •• kretarzem general- różnych szczeblach zarządzania. W nym rokiem testowym. WSZyscy 
nym - Władysław Słowiński. tym przypadku nie może być ża- zdajemy egzamin z reformy: w1a-

Zapisy do. przedszkoli 

Ł6dzlde środowisko dzien,n,i.ku
ftJe na zjeźdz,ie re-p.rezsntować b~-

1 kwietnia rozpoczynajl!, liII ta
pisy do przedszkoli. Karty zgłosze
nia dziecka ., przyjmowane będą 
prze~ cały miesiąc. Ich rozpatry
waniem. zajmować się będą społe
czne komisje kwalft!kacyjne w 
okresie od l 40 ' 15 maja. Po tym 
terminie, ogłoszone _tan4 - w 
drugiej połowie maja - listy dzie
ci przyjętych do pr:r.edllzkoll, . 

Pierwueństwo w pn1j~ia(th ~ 
dą miały dzieci wychowywane 
przez samotnych rodziców (jest co
raz wi~ksza llczba samotnych ojców 
wychowujących dziecI), rodzic6w 
dotkniętych kalectwem oraz z ro
dzin znajdujących się w trudnych 

. warunkaoh materialnych .. 

Tak lak ~wykls, II ponowne u
kwalifikowanie dziecka ubiegllć lię 
muszą rodzice dzieci znajdujących 
się już obecnie w przedszkolach. W 
grę wchodzi sprawdzenie sytuacji 
materialnej, kt6ra mogła ulee 
zmiante, matka mogła pneeta6 pra
eowaĆ itp. 

tpAp) 

Niedoszli 
Organa kiganla KW MO w 

Zielonej Górze utrzymały czte
rech nled05z.łych pory*aczy urno-

• • • dnej wątpliwości: nie mogą być elze i samorządy . Wiele zależy te-
W n.lJedlZlellll po pobudmu, 'W Bruk- pOdejmowane żadne akcje, czy też raz od tego. w iakim stopniu' bę

lIe'li pocia,no .o!tcj",~,nle te ml!n!t.stro- decyzie, kt6re podważałyby wiary- dziemy polrafiIi godzić interesy 
wie tmalU.sów ~raj6.w e;ołonkowsldch godność przyjętej linii reformy. zakładów z inleresami ogólno\po
EWG, .obradujący un). nad W1pro- Jedno z pytań, które zadano pod~ łecznymi. (PAP) 
wad!reniem zanla<ą w parytetach Wa-
l~, 1Uł1ettący<l'h d.o lDuropejak.leg<l 
Syaternu W,a,l'\lltolwego (ESW) , n1", 0-
tll-'\gnęl1 d~yeboz&l po.I'O!lum1end. 1 
):>Otłt.ano"",!!J!.1 pnerwae obt'OldY. s'pot
!r.ajll .tli 0!Dd ponowte d<lltś. :11 bm. 

O,łów przyczyną upadku 
porywacze Cesarstwa Rzymskiego? 

Prywatne listy 

lotu. l8-letnl Marek W., 17-lelni 
Mirosław S., 18~letni Wiesław C. 
l 16-letni Henryk R., wszyscy za 
mi~i w woj. zlelonog6rskim, 
probowlill uprowadziĆ I!lmolot . z 
lotn1ska ~ortowego w Przyle-ple 
k!Z1eloneł Góry umierując uda~ 
Ilq nim do Hiszpanii, 

Stwierdzono, ż. uprzednio doko
nali on! WIUmi. ozterech wła
ml.ń . do łlIDlolotów .portowych, sa
nitarn~ 1 agrotechnicznych. Nie 
mieli najmnl-ejszego pojęcia o tech
nice pilotażu. Nie wiedzieli nawet, 
n. litr6w pallwa spala na godzi
n •• amolot .portowy Według za
trzymanych pomocna Im być mia
ła... lektura cZ!I2Iopbma "Skrzydla
ta Polska" oraz ksiątka A. Fiedle
ra .. Dywizjon 803". Prowodyrem 
był Marek W., który niegdyś zaj
mował Illt lronatruowanłem... la
ta~w l lotni. 

Zamt!owanie do olowiu w winle 
\ pooywienlu I związane z tym za
trucia, a także pomieszanie zmys
łów, był-o - 2Igodn~e z wyniAl:ami 
ostartnLch badań - przyezyną śmier_ 
ci mnlłij ' willcej dn.yóch trzecich ce
zarów l"Zyms.kich. a W następstwie 
tego po części również przyczy,ną 
u/pad,1;U CeSa<l'5<twa Rzyms.k~egD. Ba
dacze ameryikańscy anaM'LOIWali na
wyki żywieniowe wład<lów Rzymu 
w OIk,resle od 30 roku przed nasza 
erą do 22Q rck<u naszej ery. Stwier
dz-iJL! przy tym. że wielu cezarów 

men,towa,n ym sokiem gotowali w oło
wiaoycll rondl ach. Już tyliko iedna 
łyżeCZka od becba ty takiej mie
szanki spOWOdowałaby dzisiaj za·tru
cie. Zatrucia ołowierr i artrety'Zm 
musiały sta no'wlć tyPOlW<\ ceche a ry_ 
s-to!k,ratycznego stylu życia w Cesa>J:
!;twie Rzym sk im - twierdZa badacze. 
Clerplell z te,go powodu także PO
to111lkow;e Rzymian. o ile w ogóle 
mężczyźn.i mogli jesz-cze mieć po-
tomstwo. mimo na.stel)stw spożywa
nia o!o.w:u. 

(Dokończenie h *, tl 
łPra.ce ponąd!kowe) , -I. })O-nadto ,.." ... 
k.&JZać na konto b u dowy całkowity 
d00hód z loterii f anrowej ongani
%Q.wanej specja1nie ,na ten ce l. 
Jednocze śni e LKP - Odrlzia~ w 

Zp'ierli\.l zwraca się Q: gorącym ape
le~ do innych oddziałów LKF o 
wz'ilic-ie aktyw,n.ego udziału w rea
lizacJi budoOwy Sz,pitala PomnJ,k-a,. 

o państwowej 'treści m~ało artretyzm. a więc chorobę. Ceza-r Klaudiusz na przykład zd,ra
ktOra wyWołama jest przez ołowicę. d.zal nas.tępujace objawy: zaburzenia 
. Z-atrucla powstały w wvniJku tego mpwy. osłabien ie kOl\cZyn . niedo-

,. .. .. 
Dyrekoja XXX LO im. I. ltra

Ifłcklege w Łodzi deklarllje. 'Drze
"racowani... 1.600 godzin p-rzy ll'oO
botach porządkowych n~ bud<llW!e 
Centrum Zdrowia Marluj, w ter
minach dosto.sowanych do harmo
nogramu inw e6tycJi , pragnąc .~wo}ą 
aktY'Wn~ pOmo~ą zadokumentować 
pełne poparcie dl a ide i u t worzenia 
w naszym mieŚ\' ie tej taje potrzeOb
ne-j p'lac6w'ki. 

ZBIGNIEW S. NOWAK 

W Stanach Zjednotzonyeh ,.publi
kowano prywatne l1ety prezydenta 
USA, Har.ry Trumana do łony, BUl 
Walaee Truman, Dotychczal 'ądzo
no. te listy te zostały .rzes ~onę 
preZYdenta znltzCzone. Koresponden. 
cja zawiera POOlad ty-.lą·" tlZ"ta 11-
5t~w 1 ObejmUje okru !& lat. 
Są to listy II bardzo Mobla'eJ. 

w,recz Intymnej treści. ale la rów
ulet takie, kt6re w okresie jelo 
prezydenturyetanowiłyby na}wy:!;
szeJ:o rzęd U tajemniCe pań.t .... ową. 

Jednym z najwatniejszyCh .,dkry~ 
- stwierd'Za protHor Robert 
Fernl, a utor wIelu k-si.tek • Teru. 
manie I .lego pr.ezydentune - la te 
lIaty pr,watne Truma1/,a dl' iony, 
które potwIerdzają oplul". !t. pre7.Y
dent Truman zwra.i:ał H' do J61Befa 

Giełda ~amochodów 
iNl4dde1.1l.I. field a tpOtwi,91'dltlta. 

te podaż samo(.'h<><!ów jest coraz 
większa. Pojawiło s i ę sporo samo
chodów firm, które poprzednio re
prezen towane były pl'zez pojedyn
oze egzemplarze. Zwra,ala uwagę 
szczególnie duż,a liczba, "Zastaw". 
Nie brakowało il."ównież r6żnych ty
pów "Volksw,agenów". ..Wal'tbur
jÓw" i "Skód", A takie - choOĆ w 
mni·e,jszym stoqmiu - "Merdece
łÓW". Ruch na l'ie1'dfilie był duty, 
aJ.e kiufl')u,jącycll. na,d,al nUerw;i~l:u, 
lfdY'Ż ceny "pr~ponowa'l't. J)!"zea: wła-
6cicl-e-li 'IV dal!zym cl!!!gu sę wy
lOki e, nie ,uw,zgQęd.nia;ją one w 
w~elu wy,pad.!t\'ch rocznika. a.na teli 
kiepskiego stanu technrl.cz.ne,go po
ja.zdóW. Na w'Ci!:orajs2-e<j giełd.zie 
najmniej żądano za WYS,tUŻODą 
"Octavię - super" (w}aśc-i ci eil nie 
)Xl<!ał roOczni ka) i "Syre.nę" (1971) -
80 tys. zł, najw>ięcej 2<aś :M ,.Fil-

Redaktor depeszowy: 
ANDRZEJ WOJTOWICr; 

Redaktor techniClny: 
RYSZARD PERCZAK. 

k 131 Mira!ftiJorl .. - 1,850 m[~ 1ł. 
Nic więc d:ziw,ne,go, te p8rll. Zn

munt Idzikowskl, kt6ry ju.ż od po
nad 20 lat ustaIWia samochOdy na 
ł6dzkich g,ie-łdarch (opeeruie "malu
chy"), sprzeda.ł zaledw~e ki['ka u
mów, czy.]i nawet mniej niż na nie
kt6ryclh poprz-edni'Ch ,iełda{!h w 
tym roiku. 

A o.to . n ii!<'lDtór. . JlOtorw I.-!I!.. (eem y 
$'kT,a,j n e) : 

"Fi.,t 1l!5p" - lł70: _ tys, lit, 
197.2: 280-3611. 1973: 220-130, 1974: 
26(}-420 (w 'n,ieztym stamie), 197!!: 
2'70-490, 1976: 380--450, 1977: 420-
500, 1978: 2B(}-480, 1979: 550---<650, 
1980: 680-720. 1981: 825, 1982: 830-
950 tys, zł (po.cząw.szy od rocznika 
1980 nJewiele samochodów). 

,,Fia.t 126p" - 1975: 2oo-MO tys. 
zł, 1976: 29~. 1977: 290-330. 1978: 
290-360, 1979: 31()-$0, 1980: 350-
410. 1981: 360-500, 1982: 520-540, 
1983: !500-580 tys. :U. 

.. Sy~en." ..... 1!111: 90, 1978: 180. 
1974: 160-240, 19715: 130-280. 1976: 
1~, 11m: 135 tb~aIŻ6w:ka), 19'18: 1150 
(ba'g,ari6WikI.) - 265. 1979: 290-340 
~blliga.ż6w!ka), 1980: 190 (ba,g,al!6wka) 
- 380. 1981: 270-&'10, 198.2: 400--450 
(OIpie bag,a.i6wkl., kM,rych było SJPO
ro). (jm) 

W dniu lł m.rOll lłH ~, _arl ur1e w .n.ku • lM 

mgr Inż. BOGUMIŁ ZIELlASKI 
za.łułony dyr~k~or Ośrodka Badawczo-Rollwojo ...... :o !'ramlct ..... 
.... ŁOdd, odznaczony wieloma odznacz~nlaml pamtwowyml I rl
lortowyml. 

P~e1t otlibęiłllle He w dnlt II ma~ 1HI l, e 1l'04lII. .. ... 
cmentarzu katolickim w Zg&eJ"llu, ul. Piotra Skarlił. 

Wy,rasy l..rdeClW.eł'o W!1p6łez·uc1.. 
11kładaj" 

WElPOLPRACOWNICY l. OSROJ)!U. 
'BADA WCZO ROZWOJOWEGO PRALNICTWA w łiOD2lII 

z J{lebokim talem zawIadamia
my, t. w duiu 16 marca 1983 r. 
w wieku 76 lat zmarł nasz uko
chany Mili. OjcieC I Dziadziuś 

S, t P. 
ARKADIUSZ 
ŁUGOWOJ 

Porrub ndb"dde .t. .., dnIu 
21 marca 1883 roku na Cmenta
TlU Komunalnym Doły, o Ji;odz. 13 
~ czym llnwladamia w J{lebQklm 
.mutku 

NA.J8LlZSZA RODZINA 
Prosimy o nieskładanie Iwndo· 

encjl. 

• DZlli:NNIK. ŁODZKI ar li (102711 

Z dębokim talem zawiadamia
my, że W dniu 16 marca 1983 r. 
zmarł, Ilrzetywszy I.t 80 nasz 

. ukochany Mąt, Ojelec I Dziadziuś 

.. ł P. 

JANUSZ KUBlAK 
długoletni lłraeowBlk Zakład6w 

MI~&nyeh. 

POII:M:eb odbed",le Ile • nu.r
ca br, o I!;od.z. lł na cmentarz·u 
Mania Drzy ul. Solee. 

stalina e ltrt:Y<l!tąpienle UlUl 40 
wo)ny !>rzeclwko JaponU. 

Pry\vatna ko.re~ondeJlc)a pnaJ'
d.nta Tl'<umana do tony pOttlownle 
po,twlerdza nea;atywn. IIIanomiko 
USA I W!.l!kleJ BrytanU wobec za
gadnienia po~kiCh siam •• chodnIch. 

:Druman pIu., II J>roJ(u.m konfe
rencji JIOozdamskleJ był niezwykli 
napIęty I dokładano wuelkleh Itll
raf!. a by ko.nferencJe .. koJ\CS7" 
w terminie ust.lonym. 

.. Os1ą,lt'nęllśmy wieli - 1Idn. -
aexkolwlek Istniej" .. prawy, w lit 0-
IlInku do których usadniczo II, rÓł .. 
nlmy. Ro&janl, l PolaCy obe" IPO
r<l, częśCI N~emleC. KateJ{oryczn\e at. 
temu eprzechviatny". ' 

Prokurator wobec dwu pełnolet
nleh aprawc6w wydał nakaz aresz
towania, u6 dwaj pozostali rostsli 
oddani pod nadzór rodziców. O dal
IIzych losach niedoszłych porywa
~ sadecyduje ląd. 

(PAP) 

te ar]llStolkraci Imperium Rzymskie- łężny ch6d . drżenie . prze,ad,ne 
go pnzyprawia.Jl w ;no I artyikuły I nief>tosowne naoady śmieehu oraz 
SJj)ooywcze sfermentOlWanym sokiem nieD<kiełzna,ny gn l'ew. Często też sl'l 
gra,phefru-towym. WlJno % tym Sfel'- ś1-inil. 

Najwiecej krów mają Francuzi 
Na,twlęksu JlQK10wle kr6w w Eu

ropIe czyni z Francji pierv,'gego 
producenta mleka w krajaCh Wsp61-
neKo Rynku. Lecz praktycznie ani 
jeden litr z 30 miliardów litrów mle
ka, produkowanycb rocznie. nie Jest 
wydOjony przez maszynę prodtlkc.jl 

francuskiej. Sektor maszyn mleczar
skich jest w 95 proc. w rekach firm 
zagranicznYCh. ' 

'W . JedJiym a' ilstów. flharaklter,.au
,_. wlp6łpańner6w konl.reno,1 
poc'Jidam-skleJ. Truman p1uel "Podo
ba mi H' IIt.lIn. Jeat b •• poŚrednl 
I aCZ.ry. WIł. Ol:lltrO ohil.. a iateU 
csetro.Ś ni. mot. OIlIąC<IlII/!, 1d,,1. na 
kom,promUi. N1e mO.1 te.. 1'Owłe
dzie~ o Moło.towie", 

Kar, śmierci dla zabójców 

Francuskie maszyny były konku_ 
rencyjne .. , w latacb trzYdziestych. 
Potem teCbnil,a ftancuska nie nada
żył~ za zmi~niajac!,ml ~Ie potrze
banli. InII'YnI czynnikleni. który za
decydował o przejeciu rynku maszyn 
do. dojenia przez obce firmy były 
wymogi serwisu. Potdne firmy. spe
cJaliZUjące się w maszynacb . rolni
ezych, takie, jak: Massev-Ferguson, 
International Haryerster, Ford John 
Deere. New Rolland, zaoferowały 
swo.ie USługi. Hasło ,. wszystkie to
wary produkcji francuskiej" Dropo
nowane obecnie w Celu odzYskania 
rynku wewnętrznego. będzie w tej 
dziedzinie trudUe do zrealizowania. 

.... ~w~..,..-
tWł lM bm. wyrok w ~a~e _bOj- księdza 

Jaki będzie los 
chorego dziecka? 

MI~d.zy praw<Iltkam1 t pOIlitYlkaml, 
• lekali"za.m\ ka!llid'yjak'lJrrui rozgorza'l 
apór - obserwowany l! n.,plęoiem 
p~_ oplJn~ę pUbllc:;m1l - ",y ... -
cloletllot chroplee Sltephen D.~
nl!eW'~d-om;y, glueby, upoMedIzony plY
chtcl'mi-e 1 flzy=t-e - ma .. u=e4 
w .pokoju" czy te j~o ily<!le beo: 
nad2l1~ na poprawę ma :wata\'! p~ 
dłu~o,ne w d rodrz.e <lI-perac~i. 

P ,n;ypadek, beo: precedensu w lIl.
torU Ka<Ilady. ma r0'Z8trtZyg;nll~ o
becnie Sąd N.aJwYtszy prowln.ejl 
Kolumbia Brytyjska. ZdanIem leka
rzy: sześciolet.ni s t ephen um'!"lZ. 
wk!r6tce. jail! nie Z10stamie poddany 
operacji. Ołci.ee crhł·opca nie eh<!e 
wy,raZ'lć na to .,gody. K.nadyjl'k. 
OpillllrR pu!bl1eZlna jeoSt liłębOlk4 po
dz:ie1<m. W tej .prawle, 
Sędzia alldu Na'jwyż&_ •• :JIiołJu.mbIJi 

Brytyjsk1e-1j w_i ojoa chłopoa 
Roberta Da<W&Ona, .. by w)'\r.a:l.ł 2og0-
d, na opera.ejll. Są,d n!JaJs~l metan
o~1 po~ll\ł n:ieda'>vMro d_y.zjll, telby 
rod.ztoom S<tephena I'JWIrócić 'Mład'LlI 
ople~uń~'1 nad 100 d.z,leck~em, a 
W!ięc r6w1n.1eż prawo decyzji w sp,ra
wde opera",jL Zostali oni wcześnierj 
po.zbawlem władzy oplekuńClZej przez 
organa admtnJstracjl pal\s1lW'owej. 
które chCi ały !l!ę :<8<l1-plekoOwaĆ d'lllec-

KOLEItANClI 

GRAtVN'IE NOWAK 
wyrny W'$P6łCW1tCła • po-wod u 
Am.lerłlll 

el.1i. 

.ła~a" 

KOL~~ I KOLEDZY 
I CENTRUM INFORMA

TYlU ENERGP.:TYKI 

Id.~, • . .,m UiID)'IlIl \U'I1otll!wl~ 
pl'",epro-war<We>nile operacji. Od d-ecy
zjl 1~,dU pierwszej lnstalI1c11 orgsll1a 
ł!dm1msibracyj<rul ~ł1 ~ 40 
.!\dU Na:f'wYżae,gIo. 

Ojoiec odJmuotł a,pel ~1ego 15~-dru 
Na~wy-tarzelfO. PowI!.ec1rm.«ł. :te 'WlfU s 
Ilon!! O'd urodlzen4. dmecka by11 ra
zem z nim l _jll Sitephena lepiej 
nit ~OIko1wil.ek. ~rzea: wszy.s1ikie te 
1ata obserwowa!i jego clerpi~. 

TymczasMn etlllIl dziecin, w k,tó
re,go m6;;,gu groma<dzl .Ię ooraz wię
ceJ lyonu, pogusn .tę % druia na 
dme. Dziecko m. "'lane boleści. 
R<odrm.ce ohcą mu po2lW()ll~ um.rzeć 
,.W IJ-pokoj;u i w godnoOści". 

Adwok;at "stowa<I'zYlI'Zeoil.a PIIychiI.
C<Z<ll1. UpośledlZÓnych" poryiled"Z:!ai w 
lądzie, te nie .~ wa/Żne tycz-e,n'le 
n.awrdnych rod'ric6w d~ecka, 16CZ 
ważne jelit 1>0, eo jest lWl,j'letplIZe dla 
stephel!1a. Imty z adrwokatów ~
dał pod r<lZWla,ę lądu., czy mo!!m. 
uznali. te tycie ste.pIb.~. jest w 
• pos6'b udorwlodJnJ.oiny tak potwOlt"n-e, 
te ~na g.o ak_'ć na tmllerć, 

NLe!zale>!.ni.. od tego. ja'ki bęrlrzd .. 
wy;rok Sądru Najwy~SlZego Kolumbii 
Brytyjsikiej. będz!\-e on be", p.rece_ 
denw w hiS'borB. IlId-o,wmletIWa ka
nadyjs.klego. 

PODZIĘKOWANI. 

WnY8tklm, ktÓ!'lll7' ....meM udział 

.., 1I0.lIlebl. 

1I0IIl 

ALEKSANDłłY 
GRYSZKO 

lud_n. pOd21ękowanla .kła.da 

ItODZINA 

11\ Irłębokim talem zawiadamiamy. te w dnIu 18 marca 1U3 roku, 
po krótkiCh lecz CiężkiCh cIerpieniaCh. zmarł nasz na.iukochati
r.ty Mąż. Ojciec l Dziadek, nuz na.!lepso>y Opiekun i Przy.faclel, 
s~latbetny Czlowlek mając!, zawne Korące lerCe dla wszystkich. 

•. ł P. 

JOZEF SYSA 
Vroezyttto~et pogrzebOwe odbed" .t, dnI. • lIIafta _ CIrlf!'ll'.nn WOjskowym Ba Dołach ., ł:od%. 14.30. 

1:0NA ł DZIEOl' • RODZINAMI 

Protrlm,. e m_kładanl. kondolenCJ!o 

~8 księdza z Sędz isz(W,'a Mało-
polsk ieg.o. Stan isława Maciąga. 
Sprawcy tej bestialskiej zbrodni: 
25-1etni RysZ81'U Pasterna,k i 25-let
nI And.rzej Wajda skazani zostali na 
~",ry śmierci ora", p{>/lbawienie 
praw public~nych na za'WSZe. Wy
roJ<: IIlle j~st prawomocny. 

l"IrzypOilllrojmy fakty dotyczące za
bÓjstwa., które swego czasu zbu'l
werBowało opinię publiczną Raeszo<w_ 
S1)~ylZlny. 9 marca 19112 r. 2lbieg z 
Zakładu ' Kacr-.nego R, Pa",teMalk 00-
MIE je®<> kolega z więtZ!lernia A, Waj
da - po wypJJc!u znaczme.J I~-oś'cl 
aJkO!h<>lu - pasta nOWIU doOkonać 
napadu rabunkowego na parat1ę w 
Sędzl,;zorwle Małoporlsl' cm. Podobny 
.,skok" Udał im się kilka tygOdni 
wcześniej. W6wcza,~ Wyik01CZystUjąc 
ch""l1ową nieobecność księdza na 
plebani!, sk<radl! 110 tys. 1J! oraz bu
telkę koThiaku. Drugi raz nIe poszło 
jut tak łatwo . Wyrwany "" snu 
70--letnl ksiądz S. Macląg za,czął bro
nić alę przed. napastnikami. Ci ude
r2Y'Li goO ktl'kak.rotme tępym na,rzę
dzlem w ok<><lic:e nasady nosa oraz 
klra1ikę plersiolWą. Spowodov.nało to 
kirwotork oora'2: zatka,me górnych 
d!r6.g oddechowydh. • w efelkcle -
utratę PT'LY't<>=oocrl i zgon . 

Z,a,b6jcy :obiegLi z miejsca zbrodni: 
ra,bując 6 tys. 1J! oraz alkohol l 
teczrkę sk6rzaną o łaczneJ wartości 
oJ<:. 10 tys. 1J! ZOS'tall zatrzymani 
przez milicję po kiLku gOd.:inach. 

(PAP) 

Radość 

w waszyngtońskim ZOO 
\ 

Po B latach wyraźnego brILku n
Interesc>wa..nla. pandy w-Iel!kle -
H~j,n.g-hsin.g I Ling-tbng z ZOO 
w Waszyngtt>n1e odbyły wreszcie 
z so-bą Intymny st<>S1.mek k 'u wiel
kiej radości pracowniików was-zyhg
toń-sk iego ZOO. 

Od czasu. k:edy rząd NixooI 
()trzymał parę niedżw:adk6w oanda 
w 1972 roku w da,rze od rzad-u Chiń
skie; Repuoliki Ludowe; uczeni ro_ 
bUJ w-szys.uko ażeby dopom6c Llnl(
Um,g w wydan;,u p<>t<>m,twa obec
nie nledźwladlki ma.1ą on 13 lat Pró
bowano nawet s21bucznel(;' zapł<>dnle
ni,a. co nJe dalo efe'ktu. Przeli dwo
ma taty ~cjąrgnięto d[a Li'ng-linJ!; 
. .kocha,nlka" z ZOO londyńsk\el(o. 
al~ I to nie pomogło. 

Olk,rl!'fl rui trwa u sam~c:okj pamdy 
)Vierllkie-i tyl!ko trzy dm w roiku 
i r·ozpoczał się w czwa,rtek. Czy 
L1ng-Hng wyda potomstwo? W ni e
wol-! niedŹ',Yi!'dzie . pandy przy-szły na 
,;wiat tyłko w Chinach 1 Mek'Yku. 

; 

Z glębolcim talem za .... ladamiamy. że dnia 16 marca 1983 Toku 
smarla ." wieku 70 lat nasza nieodżałowana Matka i Babcja 

.$. t p . 

HIERONIMA DERKOWSKA 
z domu PENKIEWICZ. 

dy·plomowana nielę2:nlarka. -
WallohA"..,e łałobne rozpocznie się w pon~edzlllł~k. tl bm. 

• godz, U.45, w kapltty na Starym Cme<ntarzu. skatl o ltod'2: 15 
natłtąpl wyprowadzenie zwłok. We wtorek. 22 bm. o 1I;0dz; '7.30 
z?~tanie odprawiona msza św. za dusze Zmarłej w kościele św. 
PIotra I Pawła przy ul. Nawrot 106. 

CO~KA z RODZINĄ I SYN z RODZINĄ 

W dniu 17 marCA 1983 r. tmar, 
ła po długiej I cieil<iej chorobie 
w wIeku 68 lat 

ł. ł P • 

LONGINA LEKI 
• domu NOWOGRODZKA. 

Porrub odbęd'!le etl w dnIu 
21 marCa 1t83 roku l) Itodz. lS 
na cme,otarzu katolickim na Za
rzewie. II ezym powiadamia 

lIOSTRA li: RODZIN Ą 

• 

Z e-lębnklm talem uwiadamia . 
my, że ojeoc~ekiwanie odeszła 
od nas nasza ukocbana Żona, 
Matka. Teściowa I BaIJcla 

S, t p, 

WERO'NIKA !ADZIAK 

POlneb odbedzle sle at mar· 
ca br, o J:odz. 14.30 z kapUcy 
cmenta meJ przy ul. S-ztzeclńsl<1ej. 
o czym zawiadamia pogratony 
w smutJ<u 

MA,1: l SYN 7. RODZI,NA 

• 



-
NA PRZYKLADZIB .,F'AMEDU" 10 proo. wyotwananeco ~ ,.uwe" 

a. eU'porlt, WywłYz a.paratu,ry ,,Fame
du" je.t wy~ opłacalny. zd iredni ~
dział ml/terdał6w I komponent6w I Im
lIOIItu .tanowi łyillJao 1 proe. wa.rtołcl 
produkcJi 

Ir'Uopy tej D1dcsono w* nie tyJJko 60lde 
kderown1otwo zakładu. ale róWlDiei ml
.trww I bry«ad:r;i"t6w. 

POSIU-

kiwania 

ropy 

u'POrslltNt.awaIJ4,a wYllla,grodzenłow~ ba
u,gaM1. Drugi krok.. ten najważniejszy, 
jesz«.e w tym Ukresie nie nastą;plł, 
wi&ząc jmby w powletral. Wcl~ b0-
wiem trwają dyskUSje nad rządowym 
projektem w tej kwes-W. Wspomnian. 
uchwała dala przedsię1;lorstwom pewDł\ 
awobodę w ustalaniu zakładowych ta.bel 
l)ła.c. Poprzed:zająoa !ą uch wała Dl' 243 
z 1981 r . przYznała samo<kleLn<l'ŚĆ 'w dys
POllowanlu fund\llSzem 1)\'em!i i nagród. 
Ramy te wyznaczyły pole samodzielnoś
Ci .zakładów pra<!y do .tworzenia włas
nych ap6jnych systemów wynagrackanIa. 
Przewdająca ClZęść l>rzedaiębLorstw pQ
J)l'zestał.a na meoharu\cznyc:h podwyżkach 
- dając mniej w!ęcej w5zy<st.klm po rów-
1lQ. TyWko nd~kt6rzy odw~yat s14I p6)ś6 

dalej - uczynl~ z pła.cy lt15brumen-t 'm()o 
tyWacj! do dobIlej i wydajnej pracy. Do. 
takLc.b Allcza 8ię i łódzki .Famed" -
Fa.bryka ApAratury ElektrornedycuwJ. 

Prod'\l1«l$a przedJSię~tW& ll1& ..... 
~ter ~ytfczny - wta.j wytwatu ał~ 
&paraturę elektromedyczną, nlezbędn, w 
wypos&żealiu .zplitałl i przychodni - od 
lamp Qperacyjnych l stomatologicznych 
począwszy poprzez u.rządzenla do tłzy
koteIl8pid. na sztu,cznych nerkacll .tkoń
czyWszy. Umiejętności 1 wiedza pracow
ndk6w musU! więc być wysokiej klasy, 
zaś zgranie kolektywu w rozumJ!enLu 
wsp6bbrzmlenia kwalifikacji technb
nycil ,tecbono~i02lIlYcb bardzo dute. 

W .. Fam«l2lle" .~ I ohrcno
:Ilyoh uchwu., nr 1M , turtęk prowa<kł\
cych do podwyżek J)la.c. Najbardziej zya
k~i oraoowndcy bezpośrednio produok
cyjnj, zarówno zatl"lldn1enl w systemie 
akordowym jaJk I dniówkowym, tzw. ob
aluga, na}mnlej zd umy&łowd. kt6rym 
"POdwyżka zaowocowała wzrostem płacy 
zaledwde o 14,4 proe. Ludzie uzyskałł 
maksimum t.go na 00 ))O'Zw&ilały pTU!pli
.y. mając jedna1tte łwia~. te owe 
podwyZld maJłI nwwiele wllPÓlnego I 
motywa.ejami do l~j pracy. a lą ra
czej za.dośćuczyn iellliem ~ gybko IIOSD4-
.. k.oszoty Ultrzymaarla, Z owej łwladlo-

moki zrodz4I ., ~d .,omy" opr ... 
oowa.nla nowego systemu premiowania, 
Chodziło o takie u.stawie.nle ruchome, 
oz~ wyna,l'odzenia, aby była ona bodt-
0&lJl do prac7 wyda,nej I bqbra.kow .. ~ 
Płaca zuadnłca w~ W ,.Famed~e 
około 68 proc. odego wy.nagrod2len-ia. 
Pozostałe II JlII"OIC. ma b7ł wz,aldmlone od 
tego jak li, 1Iftcude , & jakim! efekta-
m! • 

Ustalona, te klerowl1.!cy ~z, być w 
awoi6lty .!)OSób uczuleni na kry>te1"ia o
tleny całego przedslęblorsflwa Idąc dalej 
opracowa,no mierniki owej oceny I roz
pisano je na poszczególne Itanowka 
pracy . W ten spos6b dyrektor naczelny 
.. Famedu" a raczej jegO płaca ruchoma 
jest uzależniona od zysku wypracowa
nego przeQ: całe przedsiębiorstwo. gł6wny 
Itkonomista od zrealizowania planu sprze
daży I zYsku. praoownl"y kontroli jakoś
oi - od wykon.anla planu sprzedaży 
&le r6wnocześnde od k0szrt6w I18I1)raw 
rwa,rancyjnych. Mlstrzowde • bryg&ldzlś
at uzaled:nienl Sl\ od pra.cy swoich zespo
łów I od wY'konanla planu prodJukcji t0-
warowej, ale w momlliIlole przYdęcia wy
IIObów do ma.gazy.nu, 

\ W dJru,giIJm et81ple relorma- wyna,gro
dzenia ob!ąć ma bezpośrednich wyko
nawców. dla których miernikami <!!Ceny 
będzie wykónanie celów pastawionych 
Pl'IZęd klerowniotwem zakładu. W ten 
'Proety $pOsób ud.a Iię, jak się wydaje. 
lIItworzyć .p6}ny aystem premiowy lIWią
ZImy s efe'Maml pracy. 

BoIw~ąza.n4a płarowe ,,Pamedu" .. 00 
u.)mn.ie-j 1ntteresujące. Udało 5ię bowiem 
połąCZYć instrumentv motywacji do lep
lI.j. wydajniejszej pracy z realizacją 
celów ogólnych - wzrostem produkcjI. 
jakOŚcią wyrob6w itbp. Z tych też wzglę
dów &8<5łU.gu.ją na uw &«40 

Czy 
• • WieCie 

• ze ... 
... Zakopane jest miastem dopie
ro od 50 lat? Począ,tki tatrzań
skiej .toUcy ,Inlł w mrokach 
dzlejów,- Historia zna prsvwile! 
osadniczy dla Zakopanego wy · 
dany przez kr61a Michała Wiś
nio~lecklego w 1670 r. Doku
ment ten potwierdzał prawa 
mieszkańc6w wsi Zakopane. 
uzyskane w 1578 r. od kr61a 
Stefana Batorego. utrzymuje się 
jednak, iż Zakopane zostało 
,odkryte" w dziewiętnastym 
stuleciu a w gronie .. KOlum
bów" wymienia się przede wszy-
stkim doktora Tytusa Chału-
blńskiego. Zakopane uzvskało 
-statut uzdrowiska. ściślej .. sta
!lji klimatycmej" w 1888 t ., ale 
wsllł było do 1933 r. Przf'd 50 
laty nadano Zakopanemu prawa 
miejskie. (K. 8.) 

. 1 lIIteco W'dIrofJoDo w ~ pIerw.,. 

.t8IP zatdadowej reformy llłliC. Objęła 
ona tylko Iderownlobwo układu w _ 
?Ok.im lQZumdenłu tego Iłowa. Do kile
l'IOWnlotwa bowlłlD1 ~ ka!żdelO 
lIlto ~a mnłeJaym lub wl~ 
ocłol:n.ltiem fl/bryezneJ neozywJsto«I. Do (Z. Ch.) .... _________ ..... 

SZPITAL-POMNIK MATKI-POLKI 

Mgr Int. archHekt Janusz Wyłnł1dewlcz 
z MłeJsklego Biura Projektów - Jest general
nym projektantem Szpitala-Pomnika Matki 
Polki. 

PI'OJQtewał pa. JId wlele 
aplł&lI 1 lDnych oblekt6w dużby 
IIdrowia w ł.oclaJ., wyUclam I pa
mt,ch 8QUal im. Kopernika, MSW, 
kUka modernllacJI. Ilpltal Klini-

o 
macznle poszerzony. W dągu po
nad 20 lat pracy zawodowej zdą
żyłem też zapoznać się z literatu-
rą krajowIł i zagraniczną, to i owo 
widziałem. Projekt konsultewać za 
mną będzie cały zesp6ł specJali
ItóW z. .łużby zdrowia. Nie będll 
przeto sam. 

- Nie kaidema archUektowl da
ne je.t pozoltawienie po sobio 
pomników. Cay Dle zaskoczyło t. 
pana od .trony war.ztatowej? 

._uMwallła ren aaft_eJ pr_a4s0n_ .a w włe. 
lu reJonach .lobu ziemskiego, równleł w naszym 
kraju. SpecJallścl-.eolo.owle I J;eoflzYcy twlerdzl\, ł. 
ob •• ., Poliki kryje 'IIokałne złota teco 1I0lZuklwa. 
J1e.o aurowca Zalega,. OO1e Jednak na dutycb II'lę· 
bokośelach. które dotychczas były nleoslllll'.lne eIla 
aaszych zalÓIl' wiertniczych, głÓwnie d1atellCo. te pra. 
ee takle •• bardzo kosztowne ł wymaKaJ. .pecJall· 
ItyHnycł! urz.dze4. 

kłwa1i Nafty I O.n I laała _poel'!)' .. IIrl\.dł_ 
do .łębokołCl 83GO metrów (lltnJeJe mołllwoU pro. 
wadzenia prac nawet do T t".. metrÓw), Tak .1,· 

• bokle wlerew. (plerwu. w luaJu) umołllwlaJI\ 
m. In. ufZl\dzenl. nkup!on. w RumuniI. Roboty 
wiertniCZe maJ" trw.~ około • la.. a kont laleJ lD
westycJI oblicza ~lłI (obe=.t.) IUI 1.1 mld złotyCh. 
W całym tym pl'udslewzleclu chodzi I o przewierca· 
ni. si. przez warstwy karpacllie do otuliny mloc.· 
ilU, bo to Jsk wskazuj. dołwladezeJllll rad\łl.ckt. 
J I'umudllkle. ni tych hozysol1łUh moba JI",,' _ 

·04krl'cl .... ob6w row. 

GUly AM Itp. Wiemy ptem, te 
od Itrony warlStatoweJ jHt pan 
do t .. o pny,otowany. Niemniej, 
kle4y w ,.GłOlie" pneOlytałam e 
projekole w "',a p6Uora mieaiłłC&. 
te oecywlAcle nie lIwlerlylam. W 
"'ra telo OBIli - a myłlę e _-
11m Ikońcsonym projekcie - mo
ma pprojekłowM demek jec1no
rodllnny, a nie aplłal, nie m6wlllO 
_ -.plłala-pomnika, kt6ry ma ],y6 
- jak lObie te wyobrałamy - nie 
tyl'_ .. komUy tankcyjnle,... l 
arołdtektoDlcsal~ 

I-ł kondygnacji - aoo ló"k dla 
matek I przyszłych matek oraz 200 
dla noworodków. Nutępny obiekt 
upltala-pomnlka to zespół locjał
no-gospodarczy. a więc hotel dla 
pracowników I os6b Izkolących się 
(szpital Itanle II, bowiem ośrod
kiem szkolenia kadr I całej POlski) 
oraz dla pacjentek. Włączymy w 
ten kompleks obiektów także I 
znajdujący Ilę tam Szpital dla 
Przewlekle Chorych. . 

To wlZystko na terenie 18 ha. 
otoczonym bulwarem. Zostanie on 
odizolowany od ul. Rzgowskiej zł.
l.nlłl ochronDłl. parkingami Itp. 
A ta okollca }at niebrzydka • 
dułe obszary zielenI, Stawy Jana, 
dom WYpOCzynkowy - lOkalizację 
uzna6 motemy za dobr,. W oko
licy lI1'Hwlduje li, WYłł\cznle bu
downIctwo jednorodzinne - oto
czenie jut wt~ rdrowe. 

- Nie. Jestem przygotowany. Alo 
aama pani wie. co się dzieje w 
biuru, gdzie na dobrą spraWIł 
trudno przed południem skupie si'ł 
nad pracą koncepcyjną. Projekt, ale 
podkreślam projekt koncepcyj
ny będę opracowywał wieczorami, 
nocami, a także I w ramach zwol
nienia. Projekt ten robię na zle
eenle l pod opieką SARP będąc 
na .tatulle arehltekta~tw6rcy . Biu
ro nie .tracl, państwo także nie. 
SARP niewiele zyska. Może troch'ł 

Obeelll. Jednali: roepoeayna" II, ponukJwallta ... 
łUłyeh .łębokoAelaCh. Pnykładem takim , ... t odwl.ń 
W Kutmlllle (na pOJrranlHU woJewództw lIrzemyskł.· .0 I krośnledsklego). Ilk1py Prsedslebłorstwa Poazu· U,"I. fł.U' - A1Uh .. J ...., 'L 

Cłdy przes lVlMlcę przejeżd*ają 
wozy lub lamochody. to z ziemi 
wydobyWają się głuche odełosy 
odnosi się wówczu wrażenie. że 
pod jezdnią Sił lochy I korytarze. 
Legenda ,łOIli. że to duchy WIślan 
wywołujlł owo dudnienie. tymcza
lem powstaje ono w pOkładach 
Ifpsu. w których woda wYżłobiła 
pieczary i wąakle przesmykI. 

Gips jako materiał budowlany 
many był ju~ pi.rwszym mieu
kańcom tych ziem - WWanom. o 

• 
ków jednorodzinnych, tym bar
dzieJ, :i:e jut w 1967 r. opracowa
no odpowiednią dokumentację na 
budowę takich domk6w l: .lemen
tów. wytwarzal1-ych w zakładach 
.. Dolina Nidy". Pierwszy domek 
gipsowy. składający alę z li pokol. 
kuchni I łazienki, postawiony w 
1958 r. w Gackach, .tol do dziś. Ce
na element6w gipsowych tego 
domku wynosiła w6wcz8I ok. 31l 
tysięcy złotych. Jednak domki nie 
przyjęły .1,. 

Obecnie J)1'efabrykaty "plIowe __ 
co prawda droUH. jednak warto 
przyst,plć do rozwijania budow
nictwa jednorod:&lnnego l: tego 
materiału. Będzie ono niewątpliwie 
tańsze od tradycyjnego . 

Bierzmy przykład .. ZwI,lIku 
Radzieckiego, Anglll I Stanów 
Zjednoczonych. gdzie prefabrykaty 
gipsowe mają szerokie z8ltosowa
nie w budownictwie mieszkaniowym 
I przemysłOWym. (A. K.) 

- ZJ,nło nleporoaumłenl.. lak 
pani wiadomo, od około I lat .... 
dałmy nad pro~kt_m Rpltala dzle
ol~ero. Ten RPltal pediatryczny -
na 800 )6~ek - 1000tał zlokalizowa
ny włamłe na ul. Paradnej. Doku
mentacja jelit jut 11 łnw"tora. a 
rOlpoezęcle budowy to sprawa bUl
ka. Ten pediatryczny IEplta! Itano
wl6 ma tylko część IEpltala-pom
nlka. Je,o rł6wnym elementem 
jftt IEplta! pOłożnlczo-glnekologlcz
ny s całym kombleksem poradni 
lpecjalłstycmych obejmujący ca
ły zakre. perłnatologil (okrelu 
przędporodowego). Nie będę wYli
czał gablnet6w I oddziałów, bo 
dokładnie jeszcze ni. wiem. Wyo
brdam sobie natomlalt. te ta naj
bardziej wyeksponowana część Izpl
tala-poninlka powinna miea do 

- Jako alltor projektu prawdzl
wero rłganła. a mlanowlcłe 'QI
tala kUuiczne,. jelt pan bardzo 
tym łemałem laabsorbowany I 
obchtżouy, I w tej Iytuacjl ma 
pan je.zele proJektowa6 .. najlepszy 
obiekt ,łnźby zdrowia w Polsce" -
bo my tak to widzimy? 

- Sprawa nie wYgląda tak tra
,lemie. Od lat leży na p6łkach do
kumentacja modernizacji Szpitala 
Im. H. WolU, szpitala włdnle gine
kologlczno-połotniczego. Zd.ą!yłem 
się tam sporo nauczyć. To mi Ilę 
przyda do rozpoczęcia prac nad 
częścłą zasadnicZIł .. pomnika". kt6-
rega profU ma by' podobny, tylko 

- " biurH dOltałby pan 1.000 zł 
kwartalnej premU, a tu nieco wi,-
.,.J'I . 

Wldnl. I będę m6gł II, Iku
pić tylko nad tym jednym, a czai 
nagli. bo koncepcję mam dostar
czyć do połowy maja. Będzie to 
praca podobna do konkursowej. kie_ 
dy _Ię pracuje non-stop przez kil
ka tygodnI. Z tym, te w konkur
sach człowiek potrzebuje Iporo cza
su na wgryzienie się w tematy 
często zupełnie nowe. a tutaj te
matyka jeat · mi znana. 

- Opracaje pan kilka warh,nt6w 
IZpltala-pomnlkat 

- Zawsu. pracując ~ad pracą 

uym świadczy odkrycie w dom- ______ ..,. ... -... __ -_ ..... -..~ 
niemanej stolicy Ich państwa -

konkurlowlł robi się klIka warian
tów. ten wybrany jest wypddkową 
poprzednich. Chcę, by arehitektura 
I wystrój J)lutvczny pomnika był 
funkcją całego programu obiektu. 
Nie będzie dopasowywania progra
mu do architektury. lecz. odwrot
ni •. 

Wiślłcy fragment6w budowli Ia
kralnych I świeckich, z IX, X I XI 
wieku. W t~ hil\torycznym mia
ateczku naukowcy odkopali m. In. 
ogromną chrzcielniClI. posadzki i 
płyty I gipsu. 

Złoża gipsu ulegaj, gł6wnle w 
dolinie Nidy,' w literaturze świa
towej określa si, je jako naibo
gauze w Europl.. a nawet na 

. świecie. Tylko na pograniczu 
trzech wsi: Gacek, Woli Zagajsklej 
I Krzyżanowic Górnych. według 
wyliczeń geologów. ;.najduje się ok. 
80 mln ton kamienia gipsowego. 
Gips zalega tuż pod powierzchnią 
- nakład dochodzi zaledwie do 
1 m. zaś złoże lięga w głąb do 
42 m. 

Do wykorzystywania tak bogate,O złoża powstał w Gackach no
woczesny kombinat, oparty na 11-
"ncll I urządzeniach radzieckich. 
kt6ry od 1956 r. produkuje bogaty 
asortyment prefabrykat6w. gipso
wych, m. In. płyty do budowy 
klan działowych. suche tynki, 
płyty dźwiękochłonne i dekoracyj
ne. bloki gipsowe. glPl budowla-
ny Itp. ' 

W ub. roku uruchomiony został 
układ w Stawianach, który obec
nie jest gł6wnym dostawcą kamienia 
gipsowego do produkcji cement~. 
W przyszłości powstanie tam dział 
produkcji płyt gipsowych. 

Czy gips zrobił karierę? Niewą
tpliwie tak. Zważywszy jednak, że 
jest to kruchy materiał, wiele je
Izcze przedsiębiorstw budowlanych 
odnosi sil': z dużą rezerwą do pre
fabrykatów gipsowych I nie wy
kazuje chęci szers,zego Ich wprowa
dzania Bł'ak też wyszkolonych za
łóg do budowy z element6w gipso
wych , Istnieje konieczność ostroż
nego obchodzenia się z ołytami w 
czasie transportu i nI!. budowle. są 
trudności związane z magazyno
waniem płyt itp. Przeszkody te 
'ednak można pokonać. 

Brak też zainteresowania glps.m 
Jako maŁeril\łem do budowy dom-

D.e. SPOTKANIA PRZY NTU 803-04 

Dziś zamieszczamy kolejną porcję pytań I odpow1eazl wynoto
wanych na spotkańiu przy Telefonie Usługowym 303-04. 

- Jutem lnwaUłIIł woJenaym D rrupy 
ł Jednoozeinie emerytem. Ukończyłem 87 lat. 
Czy oba 'wiadczenla dostanę od rHU w no
weJ wYlokośol? A 00. a dodatkiem komba
tanckim? 

- Rentę Inwałidy wojlliIlllego oWyma pul 
od razu, w obowiązującej obeoniie wyso
kości. Ale podwyżka zrewalor~owanej eme
ry.Wry zo.stanie rozłożon- na raty. Aby zd 
uzyskać dodatek kombatB.ncki winien p.a.n 
przedłożyć w ZUS kopię iub odpis karty 
kombatanckiej, a ZUS uwierzYtelni je na 
miejscu 

- W 1180 1'01I:a clostałem emerytur,. Bea
pośrednio przedtem . praeowałem za ,ra
nicą. Zgodnie z w6wozaa obowlązującyml 
przepuaml ultalono mi Ją od zarobk6w u
ayskanych przed wyjaZdem w połowie lat 
liedemdzlesiłłtych. Czy nowa ustawa wpro. 
wadziła Jakid zmiany. bo w projekcie, z kt6-
rym kiedy' letkru\łem II,. były t .. kie pro
pozycje. 

- J,.,k do !Jej pory nic :Ili. zm.Ieniło ., 
w tym zakresie. ZUS nie ma więc podstaw 
do przeprowadzen~a korekty I ustalenia no
wej podstawy wy>miaru oańsddel emerytl\lry. 

- Pronę o Informację ważnił dla pracow
nlk6w zaliczonycb do I kategorii satrudnole
nia. Kiedy mogą się oni ubieg" o emery
turę? 

- Kobiety po ukoflczeni.u SS la.t l prze
pracowaniu minimum 20 laJt. Mę7Jezyinl po 
ukończeniu 60 i l>rzepracowSlnlu 25 la.t. Za
r6wno kobiety, 'ak ł mężczyin.1 mUSZli jed
na,k udowodnić IS-Ie1nl o'kres pracy na .ta
nowiskach zll!Iiczonych do J kategorii zatrud
nienia Nie Istnieje lednak wymóg. BIby za
trudnienie to trwało w momencie składania 
wniosku o emeryturę. 

- Po zrewaloryzowaniu moja emerytura 
zostanie zwiększona o 5 procent z ~acjl 35-
letniego okrelu zatrudnienia. Niedawno uzy
• kałem teł odznaczenie państwowe dajĄCO 
mi prawo do dodatku. Ale że emeryturę 
przyznaa.o mł w 1978 1'IOku podwyłka zoet ... 

Ide _łołGa.a _ ł;rą ... ty. esy bęUle to 
dołYOlylo waYltkloh IJkIaAni k6w II'8WUOl'J'-
IOwaneJ amer)'łvt' I 

- Wazystldcll. od ren w l)8h .. j wy~ 
wypła.ca ail: bowiem tylllro doda.tek pielW
na.cy)ny I -kombatanclti oraz dodalte1t za od
z.nacze.nia przY'ZD.8J1e po dInl'll 1l.1983 r. 

- Gromadzę dokumenty. kt6re dałyby mi 
prawo do wtększe,o dodatku SIl .taz Pracy'. -
.Jestem repatriantem, do chwili powrotu 
do kraju pr,cowałem za ,ranieą, W Pol
Ice bylem rok robotnikiem, a potem rozpO
CIąłem .tudia. NI. llkończyłem ich lednak 

l ,. tneah latam nauki wr60łłem dOl pra
cy. Który I wymlenlonroh okrel6w mON 
mi b,.6 wIlClony do .talu' . 

- W.sz:riltkle, bo praca r«pIIItrla,nta za tra
JIioIł wykonywana od 22 l\ipca 1944 roku pod
lega wliczeniu do .Wu podobnie jak I okres 
naukI., o 11. był poprled%ony Zjlt rudnieniem. 

- Jestem InwalId. wojennym - komb ... 
hntem. Dotychcz.. otraymywałem polowę 
renty Inwalidy woJenne,o I pełnił emery
turę. Jak będzie teraz' 

- Zarówno jedno lak I dntłie łw!.adcze
Dle Z()!1tanie zrewalo!'V'ZOWa.De. a w dodaJtku 
obydwa będzie oan otrzymywał w pełnej 
wysokoścI. Rentę Ln.walidy wojennego w wy
aokośC! 7.5 tys. zł ('1: wyr6wD.8J1·lem od pat
dziernika [982 r .) zwlęks7.oną od 1 stycznia 
br o 150D dodatek kombatancki 

- Jeltem wdowl\ po kombatanoł •• Za rok 
będą młała uprawnienia clo własnej emery
tury. Czy będę mogła wtedy pobIerać Jedno 
pełne łwiadczenie I częł6 drugf.,o? 

- Owszein będzie Pand mogła pobiera6 
wban" emeryWl'4 w ;r&/l II dod.at1clem .tl4l000 

wi4cYm II proc. ren.ty rocf0Innej 'PO męł>u. 
Albo, tdyby to było korzystniejsze - pełną 
rentę rotWi.nmą I 25 proc. emeryturr. Podob
ne Illpr.awDJ!enJ.a posiadają od l paz&iern.łka 
1982 rokl\1 nie tyIlko wdowy po Inwa.lldalCh 
wojeMlYch, a[e I po małżonkach JJrzebywa
jących w oboeacll koncentr&ICyjnyeh {d to na
wet. gdy zmarli oni w obozie) o Ile z06tanie 
przedłożone zdwladC2enie ze ZBoWiD, m6-
w1ące te ZQl,a.rły został O&adzony w obozie 
za działalność w ruchu oporlL 2S-proc. do
datelk do pobier3lI1yah świadczeń przysłu#l1je 
tai wdowom po inwaJ.l.dach wojskowych i 
~ierzach, kitórych śmierć ma :związek ze 
Iłdbą woj5kow~. 

- Mąż Inwalida wojenny pracował przez 
II lata. O.tatnio zarobki '*Il~ał dMó wy
IOkle. Chciałabym dowiedzie" się od ou«o 
IO!Jtanie ustalona mi renta rodzinna: od lI1'y
czałtowaneJ kwoty ozY td oeJ zarobk6w mę
t.. Je.ł to dla mnie ba.rdzo wame. rdyl I 

lIw'" _ MIIS droWi. n.fgdzie dołlłd nte 
praeowalam. 

- Dl.a wdów po !.nwalldach wojskowych 
I wojennyc:h jeżeli nn.. !JII8,jll one własnych 
tródei dochod'll, za podstawę renty rodzial
naj przyjmuje alę zryczałtowaną kwotę 9 
tys. zł (a jeśli mają własny dochód 7.60D zł) . 
Gdyby jednak z8JI'Obkj małżonka były wyż
~ze od tej kwoty r6Ilta _t8Jllle ustalona od 
zaroblru. 

- Jak traktuJIł pnepi.y oll:ru Qrawowa
nia opiekI przez członka rOdziny Md mwa
Hd" wojennym I grupy? 

- Jako okres r6wnorzędny z okresem za
trudnienia I to bez najmnlejBzyclJ o~AQl\
czeń czasowych, tj. uwzględniająCY ta1ktyoz
ny czas sPrawowania tef opieki Warto przY 
tym nadmienić :te sl>rawowande ol>leIk.j nad 
inwal idą wojennym zaliczonym do In .lub 
n grupy w zwią.zku z dział8Jlllami wojen
nymi. a do I grupy z og6lnego sta,nu zdro
wia trak·tuje się r6wnież Jako okres r6w
norzędny z zatrudnieniem. Z tym tylko. że 
om-es ten liczy się od dnia powst8Jllia In
waJ.idzflw& I ,nllpy. (h) 

- Kiedy więc lobaczymy makie
tę - model Izpltala-pomnlka? 

- Przygotowujemy model trochę 
wcześniej. Potrzebny jeat bowiem 
do wyższych ce16w. Ale Już po
szczeg6lno ry,unkl - w połowie 
maja ... 

- A kiedy będłł rysunki technł
CZDe. robocze mające znaczenie na 
budowle'l 

- Tym Ilę zajmie nasze Miej
skie Biuro Projekt6w. To pracl 
ogromna I żmudna ... 

- DługOletnie dołwładczenla 
lIC1Złł. ie .. co lIa,le to po diable""" 

- JeśU chodzi o koncepcję. to 
rzecz jest do zrobienia w określo
nym czasie. Jeśli chodzi o doku
In.ntacjlt techniczno-roboczą. to ry
sunki bf:dlł dostarezane sukcegyw
nie. Nie be'Z znaczenia ,est. kto 
będzie budował. Wspominam II 
sympatią mojlł wsp6łpracę z Uldz
klm Kombinatem Budowlanym 
"Sr6dmleścle" kt6re wykonało do
brze i w terminie Szpital łm Ko
pernika. To wykonawca rzetelny l 
myślący. Jest też orzYl!otowanv do 
oracv wykończeniowej. nalIstotniej
szej w takim oblekel4, · jak IZpltal
pomnik. 

- O ł1e mi wiadomo miał paa 
Interesujące ,ropozycje pracy . SIl 
Il'anleą. na stanowisku dziekana 
czy tet ,łó'IVIle,o wykładowcy ar
chitektury ... 

- Nie kaMy architekt rzuca 
wszystko I ledzie za granicę. by 
zarobić. Przecież projekt szpitala
pomnika nie trafia się codZIen
nie ... 

- Raz w iycłu' ... 
- Raz w życiu. 
Rozmawiała: 

ALINA PONIATOWSKA: 

DZIENNIK r.ODZKI ar Ił (lDZ7Z) • 



Wystawa O dziejadJ I 
rudlu ludowego '. 

z inicjatywy WK ZSL w Ło
dzi otwarto w miniony piątek 
w Muzeum Historii Ruchu Re
wolucyjnego wystawę "Z dzie
jów ruchu ludowego 1895-1949". 
N a otwarcie przybyli przedsta
wiciele władz partyjnych i ad
ministracyjnych woj. łódzkiego z 
człpnkiem Biura Politycznego 
KC, I sekretarzem KŁ PZPR 
- T. Czechowiczem i prezy
dentem Łodzi J. Niewiadom
skim. 

Na wystawie zgromadzono 
mięQzy innymi dokumenty ilu
strujące narodziny politycznego 
ruchu chłopskiego i udział chl'o
pów w reWOlucji 1905 roku. Bo
gato udokumentowany jest 
okres II RzeCZYPospolitej, kiedy 
nastąpiło rozbicie ruchu ludowego 
a jego działalność skierowana zo
st'ała różnymi nurtami. Z okresu 
okupacji naixvięcej miejsca po
święcono działalności batalionów 
chłopskich. Na wystawie zgro
madzono także eksponaty sztuki 
ludowej, dawne ubiory wiejskie 
a także narzędzia pracy. 

-Po otwarciu wystawy referat 
na temat "Drogi rozwoju ruchu 
ludowego" wygłosiła pro!. dr 
Helena. Brodowska z Uniwe~sy
tetu Łódzkiego. Zebrani wysłu
chali także referatu na t emat 
"działalność zbrojna batalionów 
chłopskich" wygłoszonego przez 
dr Janusz& Gmitruka z Zakła
du Historii Ruchu Ludowego w 
Warszawie. (ile) 

-'ut lt1 l&lt Uczy ~ ..... -
I:'fł zairn !,ojloiw>aJJiolm.y wil\'llM!llie z 
Lódzikim. Kornńitetem Fm. Kii~y 
~ienią Hm r. p!.'~~y 
do sadzenia pde,r:wszych drzewek. -
"Zie<lonyoc.h ŚW,tadectw tl'rod'l'Jerua," 
- w.1~rzyliśmy gtęib:&ko, 1* iii kat
dym rOIkiem J'OO:ys\c.ilwać ~e.my 
COl'.a!l. większą rZe61:ę sc.jrusznillk6w. 
Tak si~ lI,tało, c.hJa,ciH; mer.u n,a
sza a'keJa ~rze<Żyw$ł,a ~rudl1lt ebwJ
leo 

'. 
Za-inai\llgu~aU:!m,. ,~1one 

SwiacMt1Wo U~" U J)u
dzdemika lm r. w Paclw 8ta'l'O
mie;sltim. PiierwftY &i-eeięey Itiele 
posad·zlli t.am rodz!Jee łolłtj.an u~o
dzonycb 29 1i;pea - w MO !'OC0nl
cę nadania ])r'alW we>)s'kJi!!lh. fl'odo
w~ nad Łódlk~. Były lti4l\POty s po
groą, ale cóż =aozyło m,oooe po
sta,now:ienie: zielOiIle iWucte!:tw·a w 
po!ta:ei ezerwonY'ch dębów i krym
sk,icll lip zo~tały 'DMadizoolne I d!Z·ił 
EClZą sobie 10 1a t. t:vle .. mo, CIO 
ich m~oclzi o·piekunowie. 

Potem w ramach aJko1i .... łił
my d1::Zewika na tabierum. w par
k'll. _ Dą;br<l'Wj.e, na !:er_ie ..,..,.. 
.tlr.ieh <bie!lru'C i !)OW5ta~ Ił .. 

TO JU~ 10 LAT 

Nie dajmy 
zginąć tradycji 

wyeh ~ledJ>l. W!~ .tę • -J 
%lJbawy roiiW'karliey ZgJ!e:TUI .l o.or
kowa. Zawsze wi~l.'IIle D:Uzell al\Cl(l}1 
było Lódmkiie ~rzed.sdębiOCSlt1Wo 
Qg:r.od'n.Lcze. W rronie oI\gaill.iz&llx>
l'bw były admliniatr,a,oje budynków, 
Slp6ll:d.zielczo.ść mieszkaniowa, a ta·k
źe samorządy mieszka&:ów, si!:lkoły 
1 przedszkOll8J. 

l'IropoIWiwa,l1śmy .nak.OImltt , zaba
WE! 1 wYlWCZynelk na powdetrJJUI. 
ale lilie tyJJko. Praf1lllil,LŚIny nawi,,
:"ać do ']>rladawne.j trad\y.cji sad ze
niA dr!Ze'W na cześ6 narodzIn po
»mik6w. Drzewo - Jymool życia 
- rn.j,ało w~rastać Wl"az z dZliec
kii-em. Ono Z8IŚ wdlThIlJO było troskli
woje opiekować .s:ię sw<lim "rówieś
nJ:k:iem". Smiecr:6 dnewa traldowa
no ja,ko złą wroobę. Dlatego te! 
Jla5z~j ak-c:li nie traktowaliśmy ja
ko jeszcze jedne,go ~eo:mego ~y
.nu. Chcieliśmy willbleć w 1Ild_' 
symJbollezny obn:ęd -p.odlkreś1a'ją-cy 
p;rIZY'W'iązan,le do JW()~go osiedla 
i .rod1ziJnlnE!g.o m~ 1III'ia. 

lAI. łdI. ~ J'iulbl!eI\lMOIW" Hero
d, mm.. był ;YMr!o kąntynUlO,. In"" !Jnlj,cjatyrwy. My iIl~ N4IY1-
D'IlIjemy. N~ 1'.".0013, W WftY'
et!y llINY}a.<Clie1le lI .. _j 2Ia,'baIWy. me 
d.my Ja.gtmlĆ ".eji, bo ])r.%e
elei ma,my 1'>UWO )uił • trady<::~ 

mówić. 

• • • 
Przed kl['~oma dni.amJ, IIPOtkał1"· 

my _It w .ied!zdJbie ŁlC FJN w IWl
n·l. orga.n.l,ZJa,tórów "Ul!lonego Swla
dectw.. Uro<l!zen!a". SpecjaliŚCi z 
liPO twie1'dlzą, is <::z'.. na .I,dze.nie 
d·l".%l!IWeok ~ri Jl:llS'tał. W r,aJltiadz.ie 
I~kólkarslkilm 1)1'zy u:l. Allbesto.we'j 
2J cze.k,,,'ą młode klony, brzozy, 
dęby, }a.rzębi.ny i g-bog,i, Są t~ 
QgIrIOdnlcy zaw~ze chętni udzielić 
fa ClhOwe1 porady. Prznotowaliśmy 
jak zwykiJ.e barw,ne plakaty ora·z 
znaCllki 1 dYlP'lOllIlY ZSU. CZe.kamy 
u.<iem. n.. z.głoszeni.... Wysta'l'czy 
iroc'hlt _gan-l,zatGrsloie:go wY\!Iił'ku i 
al)Olł_nej Inl!Jciatywy, .,by z~
wać 11:ta~ił<>dszym w,ieil~ą kal'd4ł, a 
-'M .,rsJlSiPO'l'lZył _~fa,k<!~i. 

•. MDBIOKI 

SI~ mORĄ REKLAMACJE 
p:lep6w uml_ł W włd..,m 
miejscu wytej wymieniona claDe. 
Pracownicy placówek handlOW7Clh 
muszą również umie6 w:ńałnl~ 
każdemu klientowI, lł8 omaeaa data 
eceny masła 1 laki jeR okNI ..... 
rancj! produktu. 

350-66 

Młodzieżowy l(upujemy . podobno Telefon 
Zaufania 

. , . . 
na]SWleZ~ze maslo w Polsce Czytby więc i banófi lit. JIGIlo

In odpowiedzlalnoki .. ~ 1_1c~ 
masla? Zdarza .ię nIekiedy, li w 
sklepach dostarClzony produkt nte 
jest właściwie prz~howywany. Nie 
we wsZystkich placówkach __ u
mrażarki.· a W chłodzlarkaoh muł.o 
trzyma się gorzej. Klerownlot' wi.· 
lu sklepów zamawiaj, W ezę.llto 
zbyt duże Ilości masła. '!'ow... 11., 
niepotrzebnie odkłada. 

Sporo było ostatnio, .krytycWych 
uwag pod adresem prOducentów 
masła. Klienci narzekali na jakość 
tego' wyrobu, mieli zastrzeżenia, cO 
do daty produkcji przekazywanego 
do sprzedaży detalicznej masł •. 
Specjalne wystąpienie w tej spra
wie miał nie tak dawno Związell: 
Ochrony Konsumentów. W piątek 
odbyła się w siedzibie WojewódZ
kiego Związku Spółdzielni Mle
ezarskich w Łodzi konferencja pra
lowa dotycząca jakości masł •. 
Zostaliśmy poinformowani o ~

,ternie prqdukcjI, przechowalnictwa 
1 dystrybucji masła. MówH na ten 
temat dvrektor Zakładu Obrotu 
TowarOWego WZSMlecz. - Henryk 
Wojna. Obecnie w sklepach znaj
duje się masło produkowane wy
łącznie w kraju. Nie ma dostaw lt 
importu. Notowana jest korzystna 
sytuacja w skupie mleka. <::0 po
zwala produkować więcej masła. a. 
nawet gromadzić znaczne rezer
wy. 

W interesie produ<::entów leży 
wyrÓb masła najwyższej jakości. 
Nikt nie planuje produkcji gorszej 
klasy. gdyż powodowałoby to zna
czne straty dla samych producen
tów. Oczywiście zdarzają się błędy 
technologiczne lub też niepełnowar
tości-owe surowce, ale wtedy pro
dukt nie kierowany jest do sprze
daży detalicznej. A zatem nie u 
producentów należy szukać przy
czyn skarg na jakość masla. 

'Drugim etapem "drogi masła" 
jest -.prze<::howalnictwo. Na całym 
świecie ten artykuł żywnościowy 
przekazywany jest do handlu sy
stemem rotacyjnym. Produkt tra
fia najpierw do chłodni, a na
stępnie dopiero do sklep6w deta· 
licznych. Rezerwa masła ·w prze
chowalniach WZSMlecz. · wynosi 
obecni.e około 1000 ton. Jeszcze w 
ubiegłym tygodniU do sklepów tra
fialo masło wyprodukowane w gru
dniu ub. rolcu. W tych dniach han
del powinien otrzymywać produkt 
styczniowy. ,a w Okresie świątecz
nym będziemy już jedli masło z 
lutego. 

Przedstawiciele resortu handlu 
twierdzą, że mieszkańcy Łodzi j.
dzą naj świeższe masło w kraju. W 
innych miastach do sklepów trafia 
bowiem produkt przechowywany w 
chłodniach przez 4. a nawet 6 mie
sięcy. Oczywiście przed wysłaniem 
poszczególnych, partii masła Ci o 
obrotu handlowego przeprowadzane 
są badania i przeglądy dokonywa
ne przez specjalistów mleczarzy, 
przedstawicieli "Społem" , II niekie
dy również PUl. KażdY kartón 
masła otrzymuje tzw. ocenę, któr.a 
oznaczona jest poprzez datę WYP1-
saną czerwoną barwą. Podczas . 
pia~ko:,:ej konferencji mieliśmy 
moznosc przekonać się jak prze-
biega wysylka masła z magazy
nów. Jde1 i trafiają się partie złe
go towan!. po ocenie przekazywa
ny on jest zazwycz.aj do przerobie
nia na ser . A więc i tu hłędy są 
niemal wykluczone. Szukamy da
lej. 

Sieć handlowa zaopatrywana jest 
w masło i inne produkty nabiało
we systematycznie. Każdy sklep 
otrzymu.ie świeży (oceniony) towar 
00 d rull i dzień. Pe;rsonel sklepów 

rnoŁe ltorientować II~ po INdruku 
na opakowaniach: kto ~ kitdy wy
produkował masło, a także którego 
dnia dokonano oceny w przecho
walni. Ta oatatnia informacja jest 
zrCllztll najiktotniejfta. Powinna ona 
wraz z ąatą d,ostawy być widocz
na dla klienta. Każdy kierownik 
sklepu ma J)rawo odmówić przyję
cia towaru be.. odpowiedniego 
oznakowania kartonu. Wi~, Ihl z 
tym zresztą kary lIieni~żne dla 
dostawców. 

Jjlll'"d "Społem" w Łod2Ii - jak 
stwJ~,.-d~ił. l'odClI:ąl ~on!erenel1 .".1., 
ceprezes Bohdan Glapinski - hę
dzłe czuwał. by 'pers61rel wnYl!tkich 

PrzedstawIClIe1k. Wydsłała .... 
dlu UMŁ - TerKa Gumlńóa 
zapowiedziała, 1* ozJ"lllOlla 8IIl .... 
rania, by na nuzych .artJtach .. o
patrzenlowyeh umteazOllOl1e były ł 
odcInki na ma.ło, kaid,- 110 128 fi. 
Kupujmy wift!CI 02.IlŚclel po JÓł 
P!!c!lld. Może .ht lite _pjruje' 

'z kroniki- milicyjnej 
lfł,AMA:M1E ZA 112 TYS. Zło 

• lutego dokonano włamania do jednego li ml.eazkaA lH R.tlIłnł. 
Złodzieje wynieśli stamtĄd, łupy wartości 112 tys. Ił. PozOIItawill wiele 
81adów. Funkcjonariusze MO rO:lpoczęli intensywne 1I011ukiwania, Po 
dwóch dniach zatrzYll1ano :dw6eh pOdejrzanyeh: liS-letnieao Jaza K. 
i 31-letniego Eugeniusza N, Obaj zatrzymani nie maJ, stałego miej.oa 
pracy. Byli ·też wielokrotni. karani za różne przestępstwa. Ztwtall 
aresztowani. 'Udało .ilt odzYllkać lIały łup. Przed .,dem .tanle I'Ówniei 
dwóch paserów. . I 

.UTZłlltOWI ZLODZIEJB 

W końcu styecnia .twiudzono włamanie do domku letniskowego 
przy ul. Słonecznaj .w Pabianicach. Złodzieje dostali .ilt łam wybija
jąc szybę w oknie. Skradli cenne futra i kołnierz.. Nie pogardzili 
również skórzanymi płuzczami. Wartość strat oceniono Ile 1S6 ty •. al. 
Funkcjonari)1sze Komendy Miejskiej MO w Pabianicach .. trzymali 
dwóch podejrzanyeh I lutego br. ByU to: 17-letni Sławomir M. l 'le
letni Piotr .T. 
Włamywac~e ~l'!:echowywa1i łupy w Izopie. Zamiendł !Ipl'H4a6 

futra i kołnierz. na bazaraeh w jednym z miast kraju. Nie wiedaleli 
jes2ICzc gdzie wyrusz, z towarem. Okazało się. te młodzi Iprawey 
skradli także z mieszkania przy ul. Słonecznej oenny a~ftt 
geodezyjny, który. J)rzyjęli za przedmiot bez użytec1:ny i znIszczyli. 
Sławomir M. ~ostał aresztowany, zaś jego kolega odpowie prled 

SĄdem dl~ Nieletnich. 

-
Trzezwość 
dohrą tradycją w MPK 

Dobrze, te właml. w Miejskim 
Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym 
tradycje ma Towarzystwo Trzeź
wości Transportowców. W 12 ko
łach tego towarzystwa w MPK 
działa 1500 członków, a lam fakt 
ich przynależności świadczy o du
żej trosce o bezpi,eczeństwo ruchu 
drogowego i o bezpieczeństwo po-
dróżnych. ' 

podjęcIa w przed,siębiorstwach 
transportowych l.odzi działalności 
TTT. Jak nas poinformował prze
wodniczący zw TTT - Szczepan 
Miazek, w końcu br. odbędzie się 
V Wojewódzki ZjaZd Delegatów 
tej organiza<::jl. Z tej okazji prze
widuje się założenie jeszcze więk
szej liczby kół TTT m. in. w 
przedsiębiorstwach transllOrtu bu-
downictwa. (In) 

hłlt jut Q Me - -.,,.. • 
.. mo1m.y - aie potr.alfllu por.adzić 
lI(JIbi. Hm J wtunym.l ;problemam·j 
- zawiodł~ ~ę n,a 1dm'/; bliskim 
- iDie- 'masz z kJim lJIOiI'oz!lU!wiać o 
!lObie - prze,żywlll5z kło.poty ro
iIIlzil!n·ne - masz trudności w ukole' 
- n.a.w .. t jdli sądzis%, ż. nilkt }uli 
ele je&t w .stanie Ci pomóc - za
opunięt.a.i ten numer: 
MŁODZIllEWWY TELEJ'ON .r.AV

:r.AiNiIJA: 350-66. 
Je.łI.1 JId~_ .. ~! 

- __ oddwM .. ~ tyozłi-
""" k~ wyUu.chaCl, • uw_g •. 
ate ~. snleelelll'lWwk,nia., będzie 
Qbjel!Cltywlllie 1 b_bronm. r a:zem z 
Tobą &IIlaliloorwał s:rW.aie3ę. w "'kliej 
_. snlJl,aizłeś. Po.staJl'a się Ci -pomóc! 

Ml.O'DZ!EZOWY T.I!lUIDP'ON ZAU-
1I\A!NIA 350-.66 CZy<!lllly będlz:ie 00-
d!!'Jlen'llte od. pon,iedzial'lN - 21 maó!:
<la. <mrótlZ ~bót [ ~ecW!ei. w ,00%. 
13--18. 

Pr!loY. '.&lmDle Zw&nd... -powo
kaym l>Mez KW\!lwiwn Oświa
lT t WyclOOw.ml.., ~ J)elna1Ć dY
MY dlO.łw!Ladczem.l. <peycl101.odlaY. lłO
~odzy i l)4Ida!#l'CbY, _ 1I\tóry'ćh 

"omoc mote8Z ld.~y~ HJWfte t w 
kaiłJde:j trtUdinel .yllu.ail!!"-. 
Zll!Pamd~b.,j len aumer: 

MUID2lIEWWY 'l1I!lUEFOM JlAU-
:rAmA: 3150-66. +n-) 

W kilku ' zdaniach 
• .. AmerykaihAde met-ftdy ftka-

lenia aktor6w" - .potkanle s r-*,,
•• .rem K. Barullem d2.iś G g!)lłs. li 
w Kil!Ulbl!e :MPdIK fot. Narutow,l.«a 
8M). , 

• "Boy-frh,nd" _ ma MU.Y.
ny Kena Rluasela dd o Itods. il 
w DK (w. Lanowa 1'41). 

• VlIII DzlelnlOowy Pnqtad .Ama
toreklch Zeapoł6w ArtyetYCI:nych 
(:tespoIy taneCzno) dzlj <:> goot:. !lI 
w Domu Kultt11:y Kol'ł!<~rn (uL A. 
stflUg a 90). 

• DyrekC.l. Teatru Im. I. TuwI
ma w Łodu odw~luje II! IJowodu 
eh.oroby aktora. prl7.ed.tawlenla 
Iztukl -pt. "Obrona .. n6w" w 4'n1aeh 
II. 24 i 15 marIIa. 

• Wiosenne wczasy 
%bUta .11: nowy !tRon tu1'ystyes

no-wypoczynkowy. Nadchodl':Ą tak
że święta l wiele osób planuje w 
tym okresie spędzić urlop. . Sporo 
interesują<::ych ofert przygotowało 
Centrum Usług Turystycznych PT 
"Ł6dŹ". 

Na czas świąt o!ero_wf1e IĄ krót-
kie pobyty wypoczynkowe w 
miejscowościach lec:r:niczyeh. Będzie 
więc można .pędzić wczasy w 
okresie 81.03-5.04. w N«łęczowie, 

Potwierdzeniem telo IĄ fakty. W 
ubiegłym roku w· konkursie orga,.. 
nizo~vanym przez .ZW TTT I miej
sce i nagrodę 12 tys. zł zdobyło 
Koło nr 55 TTT Wydziału Obsługi 
Autobusów MPK 131'Zy ul. Lima
nowskiego 147, Kierowcom MPK 
przypadło 6 nagród zespołowych . 
Duża w tym zasłuea niezwykle 
aktywnego przewodniczącego tego 
towarzystwa. w MPK - IłYlza,rda 
Kawki. 

PZMot. rozszerza 

W r~ 1tleż,~ mlia • lat od 

WkrótCe rozpocznie działalność nowe biuro usługowo-informacyjne 
POlskiego Związku Motorowego w Łodzi. Mieścić się ono będzie przy 
ul. Piotrkowskiej 15 (tel. 232-16), a zajmować się będzie m. in. pro
wadzeniem przetargów pojazdów na zlecenie instytUCji, Biuro pro
wadzić będzie również usługi dla osób prywatnych. Do nich należy 
np. pośrednictwo w kupnie-s'orzedaży pojaZdów samochOdowych oraz 
ich części. (aga) 

WAZNB TZ'LZFONY 

Informacja PKO 
InformaCja o ulłu.ałllt. 
Informae~a tury.tyczna 
InformaCja PKS; . 

m-n · 
ln-ll 
'72-01 

Dworzec Celltral1l)' 1ł5-ts 
DworzeC P6łllocny 141-20 

Informac~a telefoniczna ta 
Informacja słułby zdrowia .15·11 
InformaCja bandlowa 282·1' 

513·" (do I(odz. 181 
Informacja Pomocy SlIoleczneJ 

56-U·" 
Komenda W .. .lewódzka MO 

177-22. tU-H 
PogotOWie elllllłown1ez. 
Pogotowię drogowel 

.. Polmozbyt" 
Pogotowie energetyczne: 

Rejon Ł6di-P6łnoe 
Rejon Łódź- Południe 
Re~on Pabianie. 
Rejon ZgIerz 
Re,lon OśwIetlenia Ulic 

Pogotowie lUZO ..... 
POKotowle MO 
POItGtowie Ratunkowe. 
Pomoc droll:owa PZMot. 

153-11 

ł09-32 

13'-31 
334-28 

15-13-10 
U-3t-42 

881-15 
385·85 

t7 

" 
52-81-lł. m-H 

.8. 861-11 
113-11 

Strał Polarna 
Intynl"ł wojewóbt_ 

TELl:FON ZAUJ'ANIA JlIT-3T 
- . e:lynny w Itodz. l_T raDO. 
W dni wolne od platy - ca
ła dobę. Dla kobIet I eląłą 
problemowa I sprawy rod.zlnne 
- 740-33 .- w dnI lIowszednle 
ad Jrod.z. 1% do U. 

MŁODZIEZ,OWY TELEFON ZA
UFANIA - *1-61 'fil' lodz. ed 
HI do 18. . 

MA.... .AILA _ ..... ~ •. 11 
"Opera za 1InI7 ITOMe" 
~()Ctała tedrr llleczY1'l(!la 

~OlUl KUCHU REWOLU. 
CYJNEGO (~. GdaflSlka 1') -
gon". Lli-l' 

POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁu:II-
BY ZDROWIA (Żeatgowsk'iego 
,., go~a.. 10-11 
Po:wstałe mw:ea nl~1.ynne 

WYSTAWY 

GALBRIA. Tł tul. BratysłaWSka .. 
- OK .. Karolew") gad"'. 
1_2:0 malarstwo Ze<nob~i Se
rOIki . .. . 

zoo - oodaiJ.enn1e od Itod'!!. 
do lł ~... do god1:. l~.OO) 

l!IAŁTTJr. - .. ł9ll,1" - U,sA OlI!. 
lat 1& !l000:. Hl. 1ł . 30 15 1,7.3Q. 
20 

IWANOWO - .. Kłopotltwa 'W'Y
gn na" radrL. 00 la t 15 godz. 
15; .Komandosl z Navar<>ny"
ang. od llllt 15 Itodz 17 19.3~ 

POLONIA - Uroczysta premIe
ra filmu polSkiego - .. Epita_ 
t uum dcra Ba·rba.ry Radztwiłł6w
ny" t oorM.ałean reaUzat.or6w 
i alkrorów - g·odz. 18; .. Kara_ 
te po pol'Sku" pol. od l.aof: 141 
godo:. 1ft. 11. a. 18 

PRZEDWIOSNIE - .. Czerw<lolle 
weże" pol b.o. (odz 16 12.15. 
15: .Wyjście awa.ry}ne" 
DoL od lat 15 lloo,z. 17.15. 19.:10 

. WŁOKNIARZ - .1941" USA od 
la·t 15 (odz. '.30 1.1. lł.30. llf. 
19.30 

WOLNOSC - nleezynne 
WISŁA - .. Serce Tyrana. nyll 

Boccaclo na Węgrzech" wl.-
wl:&. (tylko dla dorosłych) godz. 
10 12.15 15 17.15 19.30 

ZACHĘTA - .Dan~o.n" Jt(>L-fr. 
od 1'8>1: 11 god'Z. LO. 18. Ul; 
"Sle.d?Jtw.o wylkazal<:>" rad'Z. OlI! 
lat 12 g 0012:. H, 

STUDIO - TyIlJko d'l.. kln mI
dy~nych - .. SkGrpic,,". Wcznlik 
l Panna" pol. od !Jat Hl god>:. 
17.15. 19.15 

STYLOWY - Jan HimUsbach G-
50bl!wa oostać filmu oolsk ie
go - .. A.ml).estia" 001. od lat 
18 godz. 15.15; Mllstrzowie kina 
światowego - Wilili am H.o!den 
"Fedora" RFN od lat 16 ~odz. 
17.15. 19.311 

OKA - .. Con AmOlre" od Joat l/l 
(oP()J..) godo:. Ul, 1$; .. Dtok 1 Jane" 

.. ~ • (QłtA) ......... . 
l'; MtIJ' - ,ode. II .• 

DKM - lIlUtjo,n - .,Najc,,~kl\t~j
. _ baJd. 'wlata" ,odz. lt. 1'._ 
GDYNIA - KIno non-etop od 

IodK. l~: .. ~ Mi."a" 
poO.. od lat 1ł 

MŁODA GWARDIA - "J\cnNM 
Meoha,g,OOd.aii" ,... od 1M Ił 
łOd.. 10. 11.1&. 15, l'UI, 1 •.• 

MUZA - .. ZelMta ~j 
PaIIIltery" a/IIC. 04 lIIIt • ..... 
lA.II. lAI.lł 

1 MAJA - .,l'Iayaoda ~a" 
alt1C. b.o. IIld& . 11.11; "C'h!l)\
~ .y.nd~om" UtIA od lat 11 
łodrz. 18.111 

POKOJ - .. ZWierciadło Wielkie
lO Ma·~u" NRD b.o. loda. 
11.16; .. Dom J)Ód czerWOona l,a. 
ta,rnt!!" ·wę ... od 1.~ 1& Iodł: . 
ia.l1 

ROMA - .. GUna ezy łajd·a.k" -
k. od lat lAI !locie. Ul. 11. 1'.11. 
lt.30; •• Co['llt'g,ol zdobywca koM
m~" pol. b.o. ,0I!Ica. 11:141 

STOKI - Dd_y.nna 
SWIT - Ddeczy,nn. 
2'A'lIRY - POlepaJlłe • ~ 

- l_J)h Am1d'r8IWs" - RIC. 
od Lat 1. godz. 11. lT. Ił 

lIiNERGETYK - nieczynne 
HALKA - nteczY'nne 
PIONIER .. Old '!tureha.ru!" 

RFN-fU.. Ił.o. JodlE. 11 li 
POLESIJ!: - .. Ro.dzina Lełn1_

u lch" 1)01. b.o. lod., 1'; 
.. DZiewczyna li re\clamy" wł
-USA od lat Ił lCodz. 1. 

REKORD - .. Udeczka n. A. .... 
nę" atn«. od lat 11 łO<Ik. 11, 
14.1&, Ul. 1'1'.1&. l'.U 

SOJ'U5Z - n!..ezJ!M\a 

......... . 
_cłdewłes. •. JfteIafftlUa . , 

Plotrkowlka rr . D,'browBleco ". 
Lutomlenka l.. OllmpUlIlIa 'a. 

• • • 
Pa'b1alftLee - ArlllH C.rw_i', 

Konstantynów - Sadowa 1'. O· 
tork6w - Dl Arml.! Czel'WOItlej 
17 Growno - SIkorskleICo 4Ii 
AJeksa.ndrów - Kołe1uukl III 
Z!(terz - DĄbr~W6kleJ. Ił. a. 
kOf9kLeIC.o lł. 

1łUURY BI'I'I'AU 

Obtl'tlrJta oc61na - .a~ 
Szpital Im. W. BIegańskiego 
codziennie Clla Przychodni Rejo· 
nowych nr n!' ł • I • 10 szpI
tal Kllnlczny 1m N. Ba1llleklego 
- codzIennie dla prZYChodni Re
jonowej nr 'f Szpital lm II Skło 
dowsklej-Curle - codziennie dla 
PrzychodnI Re1onowych nr nr: l 
2 3 5 w Zgierzu ul Parięczew· 
ska 35 Szpital Im J Marchle'\,o;
sklego - codziennie zgierz ul 
Oubola 1T oraz miasto \ gmin" 
Zgier:!: miasto I gmIna Ozork6w 
mIasto I ,mina Atekaan-. 
dr6w gmIna Parzęczew G6rna 
- Szpital Im. Jonsl!hera (MIlio· 
nowa 14); Pole.ie - Szpital 1m . 
PIrogowa (W6lczańska 195) Sr6d
mieście - Szpital Im. Jonschera 
(Milionowa 14); WIdzew - Szpi
tal Im. Sonenberga (Plenlny 34). 

• 
Cblrurł1a .razowa - SzpItal 

im. .Tonschf>ra (M.UI!)n_ Ił) 
Neurologia Szl)ttał lift. 

K!Qpemilka (,pa,blanlcka IIZ) 
La'1'Y'I!lgo;logia -~J)lit.l lm. 

Plro-go-wa (Wó1-czafla"k:a 11&) 
Okul\styl!:a -' SzpItal Im 

Jo-mchen (~Ionow. Ił) 
Chirurgia I laryngoiogia dz!e

c!ęca - IllStyt\li; Pedia1:rl1 AM. 
(Sporna 3$/56) 

Chl.rurgia szczękowo-twa1rzow.s 
- Szptta~ Im. Skłodowskiej-Cu
rie (IZl(ierz. ParZli:C2ews!ka lIS); 
Szp.ital Im. BaórUckiego (Kopch'J. 
skte,go ~) dla m. Lodzd.. 

TOk.sy'k:ologla - Instytut Me. 
dycyny Pracy (Teresy I) 

WenerologJ. Pnychndn1a 
Dermatologic1!ina ('Iialkl\tna łł) 

AMBULATORIUM 
DORA~NEJ POMOCY 

ul. SienkiewIcza 1S'! 
t.l. 137·08 wewn. SS 

- GabInet ChlrurJtczn:v et:ynny 
całą dobę 

- Gabinet Internillt,.ezny tIIIynny 
w godz. 15-' w 4ftl wolne 
od pracy - eał. dobił 

. a1. ArmII C.uwenaJ 11 
•• 1. ł57 ·50 do Ił wewa, ,. 

- Gabinet ChIrurgII Dzle.clęcej 
czynny cal. dobił 

- Gabinet PedIatryczny ezynny 
w godz. 15-7 w dni wolne 
od pracy - cala d<:>bll 

ul. K:opeltisklego • 
tel 664·.3 

- Gablllet Stomatologiczny szyn
ny w godz. 19-7 w dni wolne 
od l)racy - CII!_ dob~ , 

pq ... .. .... .. = $L ____ ... -. _ = .... ar • r .... 

.. Vlyciec.zki krajowe f zagraniczne _ 

OFERTA PT »r,OOŹ« 
Ciechocinku, a także w górskich 
kurortach: Międzygórzu, Wiśle, 
Ustroniu, Brennej, Żegiestowie, 
Szczyrku, Karpaczu, Bukowinie 
Tatrzańskiej i Szklarskiej Porębie. 
Wczasowicze zakwaterowani będą 
w domach wczasowych i prywat
nych pensjonatach. z wyżywieniem 
na miejscu. 

Po długiej przerwie wznowione 
będą wycieczki zagraniczne do kra
jów socjalistyczny<::h: NRD, Cze
chosłowacji i na Węgry, Już teraz 
przyjmowane są z~loszenia chęt
nych na wyjazdy autokarem do 
Schwerinu, w terminie 22 27 Ofi 
Rostocku (5-11.06.), do Warne
munde i Rostocku (6-12.05), a tak 
że w drugiej połowie sierpnia na 
7-dniową wycieczkę do Budapesztu 
z Ciekawym programem zwiedzania 
miasta. 

I 
I?la .. szkół i z~kładów pracy PT 

,,~odź. proponUje atraltcyjne wy
cleczkl krajowe. Do wyboru , s, 
naj popularniejsze . trasy turystycz- 
ne: Kraków - Zakopane, Bieszc2!a
dy, Kotlina Kłodzka, Góry Swif!
tokrzyskie, Mazury. Trójmiasto. 
Przedsiębiorstwo zapewnia, że prz,. 
wykorzystaniu będących w iego 
dyspozycji autokarów stosuje niż
sze. konkurencyjne ceny, Wyciecz
ki dla szkół organizowane sa rów
nież po cenach ull(owych. 

Warto dodać, że od 1 ltwletnia 
PT .. Gódź" rozp'oczyna sprzedaż. 
skiel'owań wczasowych na lato. 
Większość ofert dotyczY atrakcyj-
nych miejscowości nadmorski\eh. 
Pozostałe tlIlOpozycje umożliwiaj, 

wypoczynek nad jeziorami lub w 
górach. (sk) 
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TE NERWY! 
o tym, .. ",n,-.tklemu, I tycIem wł'letnie, wlnn. III nerwy, 

mntna kaMegn latwn pr~kouać, tylko ... to ani trochę nie ,mniej
'::a wypuklnścl bioder. Faktem .Iut le czo:stn zmo:ezenle, napię
Cie, .tr ... • :>owodujll takte. ",reU mechauicv.ue slcltalli_ po co
kolwiek do zjedzeula. Jeśll sa to .Iabłka, to p61 bIedy. choĆ 
w nadmlane, zwłaSZCza osobom cierpiącym na Ichorzenia prz.
wodu pokarmowelto. mOlta szkOdzić. Jednak. "dy odruchowo po
łykamy herbatnlltl, czy bułki, to jut rorzej. nit tle! ZOJtawlając 
p~'entualne .. ugeltte farmakolo,pczn. lekarzom. chcemy tylko 
lIswladomlć Ikutkl .. bezwledne"o" Jedzenia wszystkim nerwowym. 
Wył._I. lila wc>l1 l wldnh śwladomo!ć konukweneJI taklo go 
besmy.lD_IO lIapychallła Ilę, moh KalIowi. tamę dla 1I1epotneb-
UIO tyola. trI 

• Ćwicz razem z nami 

·R.oladki 
ł: 

.... "......... · troll.. ""'" lł-It c., pl.uea! 'I'I'ol __ j. 
o lera l6łtep), 11 denkleh .,.a.terk6w bollSku w.,dzone,;O. 
Ii!!tuk JIlał"eh ubule.k •• ł."łlld Imalcu. 1 łyłl"'ka lu_on_J • .ał

włt, IZHYpta tymianku. 161, lIlepn. 1 l,. nklallkl ryłU, • łyłlcł 
eItwF. l ,*la1l.ka ml.k., poelekalla II_Iona .I.trunk.: 

a" prwollJ'a', _yt. Sagotowat mleko • • ssklaft1l.1Bł wod" 
l. ......... _"pa* ryt. ugoto'l'l'.e lIa ."pko. 17loto'l'l'a1l.,. rył wy-
_J .... ć 1& duł_ llMel1l posleka1l.e! .Ielone! pletrunld. Wa.tr6bld 
_yAole • błon_k, umye. o'u1tz,.~ I obruDllenl~ ni Imaleu. Ol>T6-
.. ,e nilwilI. tymiankiem I \llepuem, Ikrollle ~odl\, dude około 
• milIut. Ods:tawle. Na 1I07.08tałym tłu~'Ze7;lJ lekko obrurnlenlt 
obrane I opłukane Cebul,kl. Gdy Wll.tr6bkl nieco przostYCDII. owi-
1l~. kiM.. cieniutkim 1I1lltklem boczku. umocowat. llplna.\lIc pa
t~k!em (S'Zpl1ka do drobIu lllb wykalac",kll) . Przy~otow'lIe '1'1' ten 
1 .... 6b roladkl obrumlenlt II. patelni s roslłrzanym 8m"leem, 
oilwraca.\l\c tak. teby dę ob~mdyłv równomiernIe se wszystkich 
Itroll. Opr6s'Zye lekko pleprz .. m. Bardzo coracy rył wyloty~ na 
.6Imb.k. Na ryżu ukladat rzed.ml roladk!. pomlęd7,Jr rzędaw 
rol.dek ułotyć obrumienione Iłouee cebulkI. opróssyć .le 10111 
ł ltłeprsem. P6łmlllek ozdobić listkiem .. łatv lub jarmutu. Po
law.e pot-n",ę bardzo ~orl\ell s dodatkiem 8ur6wkl lub lalatld 
• "erweJlej kll.pusty. Obowhu:kowvm dodatkiem bed'Zl~ t.kt. .,m
ll' SOI pomIdorowy typu keczup, Z braku 'I'I'lItr6bkl mołnl 1'e
lailkl nadzlewae takle udu.zonym. pOkraJanym w sztabkI 11l-l~
._ wołowym lub "·rem. Rol.dkl • lerem obo",llI'Zko"o trzeb. 
.,.t.kd 1l& «rlllu. (u) 

Czyste okna 

I 

WlOMl1n. pOI'Zlldld .. czyn_my I&zwyczaj od mycia okl.B. 
Proponuj.my więc mycIe okien tndyoyjn4, al. jakże .kute
czn, JWttod". 

Zaceynamy od ,."łOiowanla m!.ld I .unn, ""od .. , 40 kt6r.j 
wle .... a .ł~ l-S łytkl amoniaku. MI~kk.. klerk, maezan, .... 
tym roztworze zmywamy ramy. Umyte. przecieramy 6eiereczkrt 
czesto płukanll .... czystej. letniej wadzie. 

Do mycia uyb używa .ię letniej wody II dodatkiem 1 Jyt
ki proazku ,,Ixi" n& miskę wody. Po zmyciu Hyb. przeciera
my m!ękkll, lnianll, .uchą umatkll Gub papierem toaletowym, 
Ilazetam!) a najlepiej irch". 

Na uk<lńczenie myje się parapet, kt6ry brudd .I~ w elłi~sie 
mycia I polerowania szyb. Czyścimy 10 tak, jak 'ramy ok:en. 
Mycie okien w mieszkaniach na wyższyeh piętrach nie. J.est 
czynnoŚCią bezpieczną, dlatego radzimy przed pnystąplemem 
do pracy wyjąć ramy okienne. T1& 

Stary pędzelek 
Zazwyezaj ",y"ueam,. .tare pędzle. Jut 

1I.Ie nadallICe .1, do lIolenla. Nlesltuznle. 
Tak! pędzelek mote znalet6 jeszeze wlelo· 
rakte zastosowanie. 

• Do~konale naklad. mę n\nl rói '" \ta
m~enju na poUczk.I pań po uprzednim 
akrócen:u I wyrównaniu włosa nożyczka
mi ' By wyglądał estetycznie zruszczony 
trzonek pocląll:amy tarbl\ bub 100klerem. 

• Takim pedzemtlem motna rbwnlet na· 
kładać na twat!/: pUder w kamieniu ma
seczke a takte sma1'ować oW!<lslenle nbK 
woda utlenionIl w eelu leh stopnlowe(o 
rozjaśnieni •. 

• Sta rym pedzIem czy'e\ m. maszynę do 
",yela lub do pisania tylnł! cze~ć lodów· 
kI Motna nim ta·kże odkurzać ramy obu
.ł>w bibeloty ezy \C:slatld 
Choć <tary. ni Dewoo 1)n:yda "ę je~z-

~e w domu (m;) 

W tym tygodniu 
składamy życzenia 

imieninowe: 

Lubomirom. Benedyktom (1\1). Kata
t"Iynom. BOJl:u"ławom (22) P'elUc5O!!l 
Pelagiom (!13) Markom Gabrielom 
(~). Marlom . Wawrzyńcom (25) Teo. 

druOlJ'4. &manuelom (t6). LIdiom 
'Ernestom (ef). 

SPOTKAl\TIE ŁÓDZKICH ZWIĄZKOVłCÓW. Z PRZEDSTA WICIELMfi RZĄDU 

Dyskusjo o • programie ontyinflocy jnym 
Do ~e4.n.tOWełO. Pl"~oII.Lj

mn.!ej w umym ulożo.niu, "potka.
,nia doszło w miniony -pl .. .t.k I J.ni
cJa.tywy diUh,j juj w nasa:ym md .. 
jel. fru,py związllrowców - włók
niarzy. Otóż na ich zlIłPr'OI>Unle 
przybyła do Lod.7J 4el~a()ja przed
stawicieli rządu, IIby ze związkow
cami .właśnie podyskutować o rzą
dowym programie działań antyin
flacyjny~h, którego. roboczy pro
jekt przewodnilczą.cym związkÓW 
nieco wczem ej Cbyły głosy, że za 
późno) doota.rczono, Rząd w tym 
spotkaniu rt!lprezentowail.i: w.lcemJ.
ni~t&r prz,e.mysłu chern.i.cr.ne,o i lek.
kiego - M. Jędn:ejoza.k. w:!.c:emI
nistN' J)racy, płac .l Jll)rolJW aoc)a.l
nycll - ]L GórU!, pod6e'It.reota.rz 
sta.nu .... UrzędlZ.!e Ceu - A. Gry
niewlm, clyil'ektor zespOłu w Ko
m.!sji Planowa..nia - 8. Mile .... aki. 
szat gaJbLrietu mLn. st. C;ooka -
P. Chooholftk OI'U doradca mini
stra tina.n.s6w ~ A. Blern&oka. 

Zaraz na wstQPie A. Gryni.wlcz 
poprosił, _by .potkanle potrakto
wane _t~ nl~ jaJto kon.sultacła 
-projektu, • natwyriej dy,g'kus!a na.d 
nim. n8l5tępn.ie zaś %&J)r<lfPOrwwal 
za.da.wnie pytań i d'lli-8le'lll. "ię w,,~ 
pliwoścl am1. 

Pyta,nia aadaw_ 1If", pdD.e 
dwie lodq,.. i Dyło lleh w aumie 
kil1k.a.da:iesb\t. w tym w1elle tytko 
poAre.d-nI() odnosząoeyclt &14 40 .. -
meg() projelrlu. 

Oba klIka -pytaA .,. .... "bpUwo.8e! 
eoharakterystycznych l powtaru.ją
cych alę: 

Podn()S>ZlOOO Dl. m. ~ę Bł .. 
włUclwego ~ul& clęża.rów UJ'
zyll\1 i w tym Jlonte'klścle brak ~
noznaeznl. olu·.łlon.j 'POl1-tyfG l»
dailrowej. Pl'O~4 2lU'WeMlO 
nlekon1n'~ ujęci .. ..,. MeId
.n.ień. 
~W7 ,-.-.. lIiD60tr ---.. 

-4 Jłooy ~. "JI"~CCle 
wobee takiego, a ni. mne,Jo ."bu 
l)Ode)mowllm., deeyz.)! ~h. 
W rócila tu IIPr aw a a.nlclety kon
.ul1acyjne.j Wbldlk.owame.j VI ,.K'Il
rw%e Polsikim", gdy ehodlDl 5&1 o 
konkretne jut -przylkW1y pod'Wytek 
oeon., ~ WNLYIJCy nlem.,I 3lgodn.i bYli, 
ie ost .. tnia J)OdwYlŻka 0It!l J)II1iw 
probl.emu :nie rozwjuu~. a 1I!»'.a
wla jedYi!lle. !4 rodi14 się Harmeja 
łańcuchowa I w rezultaCIe skutki 
tej oper.ac)! poniOSIl autent~2IU!e 
wszyscy. 

Wiele 'PytaA 1 'li1ll_ sw~Y'Oh 
było II 'Prte~amd zatl'ud!n!e.nia. w 
a<imłnistr&cji. Temat ten dyoskuto
wany był bardzo _omo i przy
'POmniano nawet de.cy~ję o llOWym 
))Oodziale ad.ml>nlstra.ey)nym kr.a.ju 
sprzed <>śm:!u lat, 00 - ro.a;n!em 
jedrneogo I wY1J)Owia.da..llłJCych II~ -
.tuty~ m'! ało jedynie utwora:enl'll 
nowyo'l!. stanoW'islt dyrelttorsldeh. 
Pe.dto takł.e baJI'dzo kon'll.r.tn. 1'Y
tanie: csy 'J)Z',e.wd, 1eat. te w Xo
młltj{ PlanowoarclJa. l)1'&cu}e 700 osób'? 
Od,powie.dlt :na nie padł. jB!k.by 
m!ędxy wl.~sze.ml. ale w przerwie 
u):)&w:nillśIIi.;;- j,\~ .. 'PNedsŁawlele1a 
tej InstytuCji; U ta,'1I: ~t w i~toele. 

Krjt:ree 'POddana wstała ustawa, 
n. mocy kt6rej za. pIerwsze trzy 
d·ni zwolnienia le'ka.rsklegoplaci 
się 50 proc. Wypow!adają.cy »Ię na 
t~ temaJt, u.pytał, oz..,. wzlę10 pod 
uwagę lros.zty ~eczne takich de
cyzji. Teru tut - powie.ddał -
zdarza .11141, łe rudzie Na;(!'WJ~ z tem
peratu;rll. a.by nle traci~ urobk6tw. 
I bywa, te ni~ ~tem on01'Ują 
jeszcze JIOwatnd.j. 

Rozwią.zanie 
"Rozkoszy'· 
nr 305 

Poz!.omo: ltutoo, ~. N..NllII., 
J)Ol', iwa., lando. nauk .. rabin, gro
nek, ante.nat, .. wi,zo. napad, AlbLn. 
ku~yn, Zol'ba. ,aro... J)O'tra.wa. 
kwadrat, Gork,l, Erat.o, Inna., Z4al, 
lroe, z.ja.WI, ... nOO., &llu.n.t. 

Pionowo: IruHg, tango, ~ 
Ornak. Il'UPł.. Niasoa., baryton. 1"11-
bill, nonet. r6w, Ad., aJ.asz, im~i,r, 
p()~er, Dania. oko. ana.LLza, Granica, 
dwa, Pegaz. terma. AtenII. piano, 
kwoka, rzep'a, tr-akt. 

NAGRODY XSIĄ1JK.OWE 
WYWOOWALI: 

ltamiaa Gutyter - WIei!u6. ul. 
SWlerczewSlkiego 19; Ba.rbara Kłos 
- Ł6dt, ul. Mochnaokiego 21/23 m. 
34; Zd2lsław WLtkowski - Toma
v,6w Maz" ul 8trze.1ec'ka 13/8; Ma
riola. Bojerska - Łódź, ul. ŁąJtcwa 

.29; Stanisław OborskU. - Łódź, ut 
Strzemińskiego ~/41. OdbiÓr nagr6d 
w sekretariacie naMej redakeji. (jk) 

Studia magisterskie 
d~a inżyRj,erów 
Wydział ChemIA Spool:Y'Wczej J'olI1. 

technilkl l-bd'llltlej, poczawszy od 8e
mE!fl:ru 1etnlel(o roku akademlcllde-
11:0 1~83/1934 otwIera 2-lcŁnle zaocz
ne. uzupełnIające rlud,a mal(lster-
skle . 

WarunkIem pr.zYl<:ela nil stu<lla 
.1est po"iadanle dy;pJ.omu ukończenia 
.. tudlbw InżynierskiCh oraz zlożenle 
egzam inu wstępne(o z zakreslI 01(b1-
nell:o chemii <Q<YŻywczej pr~y czym 
kandydaci. ktbl'ZY uzyskal! dvplom 
Inżyniera w okresie ostatnich tT'Z~h 
lat mogą by~ zw()J.nl~nl z e(zamlnu 
wstępnego. 

Program .wdlbw obelmuli! tUY 
semestry zalo:~ w wymiarze H4 (O
dzLn (wy1Idady. ćwiczenIa labc>rato
rlum) zaś czwarty .eme>tr obrlmu· 
je seminarium dyplomowe oraz 
Dt"%ygotowanle praev mal!'ste"klel 

Termlin ~kładanla DOOań oraz ~ 
trzebnvch dokumentów 'odol. dvolo
mu 'I(oda 1.aklad~l nr~cv) do 
30 mala 1983 r ~zc.eg6ł"wYr.h Intor. 
macj~ "dziela Dzlpkanat Wvrlzlalu 
ChemIi S..,..,tv'wc 1. e I PŁ Dny ul 
Gdańsk~el 1~2!168. tel, 848-317 lub 
M6-ł2. w. 221. 

Nt 

h. wHNclo pyU.uj ..... at4.n!
CH: :laki w F'unat. ".ozy mob 
by~ eti telO apot.k.a.nl.a, .ekoro !C\
dtJ.wy ltrojeki ZOJItal iU* prl_łany 
do Se)m.u i ma. by~ rozpatrywany 
na j.e,gO ndb1itnym posiedzeniu? 
(Tu o dra'Zu wylaś-nd.jmy za jednym 
li: przedstawicleli rz~doU.. te Setm 
na tym oosledJzenlu NnlPatry'Wać 
ma przede wszystkim !)rojekt ))la
nu społeczno,!o..poda.rczego na la
ta. 1983-1985, a program działań 
anty inflacyjnych jest tylko dodat
kowym j",klby jego ol~entem i 
przyjęty będzie eWSintu,aJ,nie w tAtr
mimie p6w(e>j&zym). 

NASZ KOMENTARZ 

W' ...... ~n!a .... yłcmlono 
lIIfL1r.u4»000tw1l lromi~", ~t6r.. zbie-
1'!Ee jedna.k wi!ll<Mltl, ol)raou" ,. I 
J)neśle do &jmu. 

Potem ... ~pi.ła .~ poAwi~ 
na wypowlMziom ,ołei. N·ie bę
dziemy ich tu przytacza~. były bo
wiem bardZlO ()ob~zern. I... mało 
konkretne. Taki wkddym ra·zie 
zarzut p<>.stawiony został 'PO dw6ch 
'Pie.rw&zych, co troeh~ poskutko
wało. Zebrani na uli zwillzkowcy. 
co nle.trudn-o było zaoMerwowat i 
uMyszeć, n.le byli jedmak untys
!akejon,owa'lli '. ~llkanlem. Wyd.,je 

Nowy kodeks drogowy 
dalej? • 

I co 
l ~ła l"' ~. w.jdal. w tycI. 110'111. 1)1'&'1110 dla lderowców I -ple-r.IIh, esyl! kodeb drogowy. Uchwalony po kUku latach Iz.rokiej dysku

.j , poddany wielu .mIanom 1 uzupełni.nlom, uwzgl4ldnia OD' przepisy 
kłlku konwenejl międzynarodowych I wprowadza zmiany, na które 
kierowcy I piesi Ciekali od. lat. Wymieni, tu choclażbyazeroko ujęty 
.... u.tawl. problem udziału pieszych w ruchu drogowym, jednoznacz
n. wreszcie postawitnie .prawy o pi,rwllleń.twi, przechodnia znaj
dującego al, na pnejśclu lub przeehod2:~cego skrzyżowanie. CZ~ 
chociaŻby obowiazek pierwszeństwa przejazdu dla pojazd6w z praweJ 
.trony na rondzie. ' 

Kadek. więc jut j .. t. w min, nowoczesny I w miarll ezyteln;r 
I 1:0 dalej? Przepisy t. dotyczą wszy.tkich użytkownikÓW dróg, kto
ryc:h jest ponad 35 mln. a szczeg6lnie 10 mln posiadaczy prawa jazdy 
w nanym kraju. I t. przepisy mu!!. do nich dotrzeć Ponadto sam 
kodeks to jeszcze nie wszystko. Oczekuj. al~ na zarządzenia Izcze
CÓłowe, kt6rych ;na by6 kilkanaści. m. In. tak ważne jak o znakach 
I 'Y.ITlalaeh drogowych, warunkaoh technicznYCh pojazdów, bezpie
czeństwa pny przewoteniu materlał6", nlebezpiecznyeh itp. W opra~ 
eowanlu 14 t.ż nowe wzory dokument6w m. in. i:Jraw jazdy. Wszy
Itlde pneplay w mlaI'4 doatępnej terml. powinny jak najszybciej tra
m do ułytkownlk6 .... dr6,. 
Znając nane motllwości poll,ratlcue 401ył .ptym!.tyczni. brzmi 

.apewnlenie r-esortu komunlkaeji. Ił .... dru,lm & n.ajp6źnltj na po
\!z"tku trzeelego kwartełu znaczna ezę'~ popularnych wydawnictw bę
dzie ogólnie doetępna. Dużym powodzeniem cieszy .i~ - wydany jako 
J')lerwslY prz.z wydawnIctwo "R%ecspospollta". .... nakładzIe 350 tys. 
- kodeks drogowy. Jak już wspomniałem,. lam kod.eks to jeszcz. za 
mało. Do końca czerwca Wydawnietwo Prawnicz. ehce przekazać do 
ksIęgarń I kiosków popularny zbiór wszystkich nowych przepls6w. ale 
tylko w nakładzie 1110 tys. ·egzemplarzY. Ministerstwo Komunikacji 
szykuje broS1:urę "Co nowego w kodeksie dro~owym?" lecz I tu du
tego nakładu spodziewać się nie można. Podobnych wydawnictw ma 
by~ kilka, ale stanowić one będą przysłowIową "kroplę w morzu" po
trzeb. SlIdzę. te szybsze wydanie tych publikacH jest wręcz kwestią 
tycia i śmierci, jako te vr momencie rozpoczęcia obowi~zywani!l nO
wych zasad ruchu z -pewn.ośclą wynikn!! rÓ:!;nel!o rodzaju pertUl·bacje. 
mate doHć niekiedy do sporel!o zamieszania w sytuacjaeh kontllldo
wych np. na rondach, Itąd konieczność popularyucii nowj'ch pne
pIs6w jerl sprawą nleba/(atelną. Zre!lzt!! sporo na ten tema.t ośtatnlo 
pIsano w prasie coozlt"nnel, co r6wnleż stanowi dodatk!)we tr6dło in
formacji dla k!erowc6w t -pIeszych. Og6lnl~ jednak rzecz biol'~e, nIe 
jest to tak załatwione. jak by~ po""lnno. 

W m kwartale re&or.t komunikacji planuj. naukę tych. kt6rz:-, ma
" uczy~ Innych - czyll instruktorów kursów nauki jazdy. I to na
IZym Idanlem jut r6wnlet za p6tno. Takie szkolenie powInno być 
zacz,te jut. Planuje .1" wtedy el!zam!ny I w.r:v:tikację kadr szkolą
cych przyszłyeh kierowców. W IV kwartale myśli .Ił o objęciu tym 
szkoleniem jak najszerszych rzesz społeezeństvra, ~ t"YIl) ot'7e:le. wszy
stkIm dzieci I młodziety. Tutaj dute pole do pC\pbu .b~dtie !piał d?;\,a
łający w ramach TPD Komitet BezpieczeństWa Drogowego DziecI I 
Młodzieży (kiedya .. Stop. ddecko na drodze"). 
Zupełnie w powijakach jest sprawa Instalowania now:"ch znak6w 

drogowych. Aby je mik ust!lwi~. trzeba je najpierw !fobI6. Tymcza
lem nie ma na to blachy. tarby. Ea. brak jest nawet wzor6w nowych 
znak6w. Przygotowywane :r:arzadzenIe w spra""ie znak6w I sygnał6w 
drogowych przewiduje możliwośĆ istnienia dwóch rodzajów znaków 
obok deble przez najbllt.sze lata. dotyczy to np. znaku ,.stop". kt6ry 
mate by~ wg .tarych pn:tPls6w taki lak obecnie. a wedłu!! nowych 
- ośmiokątny. Natomlut trzeba będzie .,:czeg6łowo I ni!tychmiast 
oznakowaĆ ronda, ~dzle .podzlewa~ Ilę naletv największego bala~anu. 
To samo dotyczy tablic. nazwami miejscowoścI. Każd. wojeWÓdztwo 
potl'Eebowa~ blldzle co najmniej kUku tyslęc? znaków. tylko ł czego 
je zrobl~? Ostatnio najwyżsu władze naszego jtralu tlrzyznaly na ten 
cel n ton blachy, ale wiadomo. te nie wystarc:!!y tego nawet na te 
nalplInlejs:r:e potrzeby . 

.Tak Il powybzego wynika, 'll'I'aw& .... pro ..... dzenla .... tyci. !lowego 
kodeksu drogowego jest jeszcze w powijakach. Sprawia to nawet ta
kie wrd:enle, jakby resort komunikacjI był wręcz zaskoczony tym, 
że Sejm uchwalił jakieś prawo pieszych i kIerowc6w. Wydaje mI się, 
te do tak ważnej óperaejl. jak wprowadz.nle w życie tych tek wat
nych dla ż:"cla i zdrowia lUdzkiego przepls6w, można .Ię było lepiej 
Pl'1.ygotowa6. 

PONIEDZIAŁEK. 11 MARCA 

PROGRAM l 

'.00 Komunikat.,. '.11 .. O~rwa
eje". '.SO P1rse«ll1d ll'raa.,. '.415 %Dł
nierllkl kwa Ma,M '.00 cmery pory 
rok.. \.1.00 Wiad. 11.06 Koncert. 1S.11S 
:r: kJra1JU I ze "'"'_da. lS.411 RolniCZY 
kwadrans. 13.00 KomunlIkaty. !S.18 
Ra<llo kl:ero.wców. 13.'" 'ft,;:my 
spr:zed lat. 13 . .j() P<>c! batuta 7.btll
nlewa GÓrne!to. 13.1IlI Studio Relaks . 
14.00 WIad. 14.06 Gwiazdy lauu. 
114.~O Wiersze J. B. Otoxa. ll.1ICI 
Wlad: 1~.10 S>tudlo Młodyc·h. 1~.55 
Rad!o kierowców 18.00 Wiad. 18.05 
Muzyka I a,ktual",-oŚci. 18.4(1 pol.sikie 
pieśni I melodie 1700 Dziennik 1'7.10 
Panorama świata. 17.20 Kamerton. 
U 00 Wla<l 1'8 05 Refleksie. 18.30 ABC 
pIosenki. i8.~0 .. Wedłu~ Juda!lZa" -
tr. pow, 19.00 Dz!en;nlk. 19.2$ Ra410 
kierowców. 19.30 Z naszej fonoteld . 
?lO.OO Wlati. ?lO.Ol! Koneert życozl!'il 
2il.~5. Z albumu sta,rycb przebojów 
~.«I KronlIka ",portowa. %1.00 Komu
nllkatv. 21. H' Wlellkle tizleła . M.oo 
!>Z!en'nlk 22.30 Jutro "" mono 1:1.40 
R07mowy () kulIturze. 23.00 Wlad, 
23.10 P"n[)r~mĄ ~\\T:8ta 23311 Zblite
n~a. 23:1) Ja7.Z0wa dobranocka. 

PROGRAM 1l 

9.30 W·ad. 9:v.5 Radlo MOłIkwa 
10.00 .. Ele(la ° ch!op~u l'olsk!m" 
ID 25 SoliścI I kameraliścI. 111.00 Ho. 
ry~onty wiedzy 1.1.30 Wlati 1,1.31 
Komenta\"Z 1140 Dudziarska biesiada 
1205 Z archiwum m\lzY'kl 12.30 Roz
mc>wy o k!rlatkach I~ łO Nauik. -
praktyce 1300 Na 1a(ody" - słuch 
la 25 ~ ml'l1'1.1'! [) nAuce 13.30 w\ad 
1135 Ze wsi I o wsI. lUO Wlltce1 
lepiej nnw[)c.eśnle1 14 lICI CzesCy 
~pll!'Wacv 14 311 Welścle <moczków" 
- rep 14 50 W rytmie t>oloneza 
15.30 W'ad 1540 Lucizle I Ich ,,~. 
sje 1600 .Zal(adka muzvczna" 
aud 1820 O zdrowie czlow!~a 18.40 
Szkoła w«ońłcze!m8 1'7 on Nas? nom 
, m" 17 30 P1;7,,~lart nubllcv<h'(,7nv 
18.20 Program "ubHcY5ty~~'11Y a.GO 
KomPcnyl\'M tyg.otin~a - Ka!'t>1 Ma. 

II. STOLARSKI 

na Webar. tJ.SII !';roltram na tiobra
noc - .. O Krabacie Bartniku I Zf:. 
dlicy Szk<ld.nicy" duch 1il.OO 
Wielcy juzu. 20 .. Język rosyjski 
~1.1I5 Nagranle wiec~c>ru. '1.15 .Cietl 
ka·rla cień olbrzyma" - f.r. pow 
m.ao Echa !!,nla. Sl..j() .. Noc w bia-
1 •. 1 »Ołwlacl-e". X.OO .. Dwie oJczyz
ny dml Ilrnł!!Sta" . t2.30 Płyty stan 
I nowe. 211.00 W1.ersu A. AeJtmato_ 
... ej. ..M Mała PoHhymnia. 21.46 
Wiad. lIiUG Rl!tleksje 1 maksymy 
J. W. Goethel(o. . 

PROGRAM m 

1'.00 K.1ermasE JI;lyt. 10.30 TemLt 
na mar%ec: .. MusIM: lIw;erzyć 
w ",Io.,nf: " , ~l.OO Znalrań jazzo
wyoh. 11.4.0 PrOoSto z k.ra1u a.oo w 
tonac.1i Tró:lkl. 13.00 .. Papierowe' 
tzłowlek" - Ode. pc>w . a.1G Pow
tórka z ro:uY'Wlkl. 14.00 Mm:yka pO<! 
urokiem Orientu. 11.00 Serwis T.rój
ki. 1&.06 Złote lab sWilnPl. 11.40 
Wszy.tko o ,porcie. 16.00 Zaprasza
my do Tró}kl. UDO Stefa·n Zeromski: 
.. Poploły" 1'.30 Mała suita. 19 lIG M. 
WaHar!: .. OuI'ny Aniol" :W.OO Stu
dto nagra1\. W.ła Klub samouków 
- cz. 1. :U.OO Odcień bluesa ~.30 
Klub samoukbw· cz. II ~I 0\6 Go
dzina lazzu. 2!2 .... ał l((}d-ztnv w 10 
m l'llU t I Inr. ~port. Z3.0IJ Za praszamy 
do Trb.lk1. ze.SII K. IłłakowIczówna 
- Portrety Imion. 

PROGRAM IV 

'.00 Wiad. Ul .. W,d;rÓ'l'l'k1" - 11'. 
pow. U6 QUod Ubet - czyIl, 00 
k,to lubi. 10.00 Opera prze.z wle.kl 
10.W Z muzyc~nyC'b nalltr.ń . lł.OII) 
. Matysiakowie" - ode POW. ld.lO 
Mu~v~.nar<ldbw It.OO Wlad l: lIS 
Od Bach. do Bartoka 13.00 Serwie 
InformaCyJny IŁ). 13.85 .. 10 minut 
o ... - aud. (lo). 13 '15 W -tr<me lazzu 
1345 Nagi sad" - ~r. I)()W III oe 
StereofonIczne atchliwum 14 ~ Z 
kompozytorskIej tek1 - Adam Sla
wlńskl. lS.oo Wlad 11.06 Panoram. 
literaCka. ll.36 PopołUdn I e meloma
M. 1'.00 I>zienn1k. lUI Muzyk. 

'"' że oble .tron.y JIOw~n.n,.. I te-
10 taktu wyciUJlllć wnioski 1!.1 
przy.'I11ołć. (bn) 

POLSKA ŻEGLUGA 

BAŁTYCKA 

PrzVbliŻVĆ morze 
Pouka teglu,gl Bałtycka % .ie

dzi.bą w KołObrzegu jest llajmJ:od
azym z trzech polskkh armator6w. 
Podstawową działaJn<J.Ść p2;s sta
nowi żegl'llg.. z kt6rej wpłYWY 
wyn<l4iZIl 'POnad 80 proc, całości <>b
rot6w . Składają się na nią dwie 
POdsta wowe dziedziny żegluga 
promOWII i trampowa Znajdujące 
się w posiadaniu pZS 5 prom6w 
pa.sażersko-samochodowvch utrzy
muje rl!'gularne połącz"nia ze Szwe
cją. Danią i Finland i ą Zmn:ejszony 
ruoh turystyczny w 1982 r. zmo
bilizował załoge armatora do nle
d.oopuuczenia do wyparcia polskiej 
bandery ze zdObytych rynkÓW W 
wyniku tych działań przedłużcno 
linię promową do Kopenhagi o 
oołacze.nie do Travemilnde w RF:.T 
oraz nruchomiono sezonową 1:n'41 
Helsi,nki - Vlsby \u G<>tland'L 
Aby ratowal: finanse armatora od
dano m . in. w czarter prom .. Po
merania" kt6rv przez 4 m:esiące 
kursował 'PO Morzu Sródz;emnym 
w slużb: e przedsi~biorc:v tunez"j
sk:ego. Od maia do września br. 
I kolei prom .. Rogalin" pł~-w"ć 
będzie w służ.bie armatora islandz
kiego. PrÓbuje siEl jednocześnie d'>
konywać korekt w obsadzie agen
t6w i spedvtor6w. tak aby oprzeć 
akwizycjr: na rynku turystycznym 
o wyspec'jalizowane biura podró-
1y i własnych agentów, 

Mimo stanu woje.nnego rok 19S~ 
j)'1'.zyni6sł rekordową. (w eałej hi.,
torii żeglugi promowej) liczbę PI'r.e
wiezionych ciężar6wek - 22 ty
siące Oraz ponad 130 tysll'1cy pa
sażer6w. 

Ob:>k tej' sier;v d·zi ałalności P2;R 
posiada 14 statKÓW trampowych 
zawijających do wszystkich por
t6w na Bałtyku i Morzu Północ
nym. Mimo kosztownei ekliploata
cji wysłużonvch trampów w dal
szym ciągu utrzymuje się tę for
mę u"ług ze względu na stałe za
potrze-bowanie oolsklch central 
handlu zagranicznego na przewozv 
małych part.ii ładunków na ważnych 
kierunkach - do Wielkiej Brytanii 
I RFN. Do 1985 r. p:2;s ma oa
dz,ieje odnowić w całości flotę 
trampową. Jednoclieśnie bałtycki 
armator para ,.ię działalnością orze
ładunkową w p()rta<,h oraz usłu
gami remontowo-bu<iowlanymi. 

Na n.aJbliżslą przyszłOŚĆ przewi
duje się założe.nie ~p6łki pod nu
wą .. PolSlka Zegluga Promowa SA", 
której członkami-założvcielami by
łyby - pZS. PLO, p:2;M o ato-
m;a~t . udzi.ałowcami przedsię-
b;orstwa turysty~zne: .. Pekaes", 
.,Lot" ihp. 

W Łod.7.i zlokali~owane .jest jed
no z oięciu orzedstawicieJstw PZB 
- Mors~ie Biuro Podr6ży .Sw:ad
czy ono usługi związane z P<>dr6· 
żami i turystyk_ morską. M. in. 
jel!zcze w marcu a takż.e w kw[et
niu \ ma}u organizowane Sil relw 
wycie-czkowe do Kopenhagd. He1.~ !
nek. Szwecj'i oraz Hamburga i Lu
beki. ł..6d.zkie biuro p:2;B orowadzi 
także sprzedaż bilet6w .. Lot" kra., 
jowych i zagranicznvch. sprzedaje 
znaczki oaszoorwwe. realizuj!" \1-
bezoiec.zenia za!!raniczne .,Warty". 

Problemy funkCjonowania Pol
skiej Zeglugi Bałtyckiej były 
przedmiotem konferenc-ji prasowej, 
w kt6rej uczegtnir7.vł m. in dy
rektor naczelny P1;B w KołobrzE'
~. ~~J 

---- ------ --- --- - --

(lo). 11.10 Aktualności dnia (1,). lUO 
..Ni. tylko dla m.lom<ln6w" - G. 
Gershwin (Ł) 1830 Poezj< I muzy 
ka 1900 Dziennik 1905 Kla,ycy 
muzvkl. 1930 WIeczór w f Uha rmoni~. 
21 00 Klub St.ereo. 22 30 Faktv dnia. 
22.4G l\1uzY'ka 00151<a 2320 Muzyka. 
instrumenty. nastro1e. . z myszk",. 

TELEWIZJA 
PlWGRAM I 

13.30 TTR - hodowla zwierząt, 
sem. 2 

14.00 TTR uprawa roślin, 
sem. % 

111.25 NURT 
16.00 Dla młodych widzów: 

"Zwierzyniec i nie tylkO" 
17.00 Dziennik ' 
17.20 "Opowieść o Czhun-Hiang 

naiwiernieiszej z wiernych" 
cz. 1 - melodramat KRLD 

18.80 Echa stadion6w 
18.50 Dobranoc - .. Alim jego 

osiołek" 
19.00 "Diagnoza" - .. Zioła" 
19.30 Dziennik 
20.15 Teatr Telewizji Akos 

K:ertesz .- .,W szklanej 
klatce" 

11.25 Sprawy międzynarodowe 
.. Niezaangażpwani" 

2US Dziennik - 24 godziny 
12.15 Spotkanie z pisarzem 

A. Minkowski 
12.40 "Trz? razy orkiestra" 

PROGRAM U 

1'1.38 Przerll\d lyrodnia (ł..). 
lS.00 Telewizyjny turniej talen

tów 
111.80 Spotkanie z historią - Wło-

dzimierz Sokorski 
1ł.OO Wiadomości (ł..). 
19.30 Dziennik 
20·00 .. Bliżej sąsiadÓW" 
21.30 "Jenny Treibel" - tllm TV 

NRD 

DZIENNIK. ŁODZKI ar .1 (10272) • 



KOMUNIKAT MPK 
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 

KOMUNIKACYJNE . 
przypomina mieszkańcom ł..odzi i zakładom pracy, 
te sprzedaż znaczków do ulgowych miesięcznych 

biletów pracowniczych na linie miejski, ' 
• odbywa się wyłącznie na Z'biorowe zam6wienla 

pracodawców w dziale biletowym MPK w Ło. 
dzi przy ul. Piotrkowskiej 157. 

• Sprzedaż znaczków na miesiąc następny dla za,:, 
kładów pracy z terenu m. ł..odzi w zależności od 
stanu zatrudnienia odbywa się: 

do 100 prac. w dniach 5 - lO, ~ , 
od 100 do 200 prac. w dniach 11 - U 
"d 20~ do 500 p.rac. w dniach' 15 - 18 
od 500 dl() 1000 pr.ac· w dniach 19 - 22 
ponad 1000 prac. w dniach 23 - 26 

C~lem unikrnięcia strat C%8SU prosim~ o prze-
gf;r~ganfe ustalonych tel1"1l1łn6w. 

• Z uwagi na .to, te uliczne punkty sprzedały 
MI"k (kioski) nie są dostO\SO'Wane do obsługi wię
kszej liczby podróż.nych, w punktach tych poza bi
letami jednorarowymi - znaczki · mogą n-abywać 
wyłącznie emeryci i r~nciści oraz uC'Lniowie i stu
denci. 884-k '. ) 

ZBIORCZA SZKOłA GMINNA w RZGOWIE. 
ul. OGRODOWA 11 . 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY 
De matowanie klejowe i olejne 4- placówek o§wiatowo-wychowa

wczych. 
Termin wykonania l - 31 lipca 1983 roku. 
Przetarg odbędzie się dnia 12 kwietnia br. o god'Z. 11 w Zbier

e-zej S~kole Gminnej w Rzgowie. 
W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa państwowe, . 

~6Mzielcze, spółdzielnie rzemieślnicze, osoby ·fizycme. 
Gminny dyrektor SUt6ł w Rzgowie zastrzega .obie prawo wy

boN oferl l UTllewaŻlIlienia przetargu bez podania pnyczyn. 
918-k 

womv6DIKtI %!D I O 
DlOG I MOSTOW W tOD%ł 
lA rCHMI ' 

__ tierownfka «blału prlIIYlołowMlła proc1ukeJl l rodłMe6. 
-- kIerownIka działu kalkulacji I normo-wania, 
-- 'kierownlka robół ogóluobudowlanych; 
-- .peejallstę d.l , normowania I kalkulacJI. 
- IPtcJaltstę d.1 kontroli wewnętr.me.f" , 
- majstra robół budowlanyc~ 
- magazyniera. 
-- projektanta do praoownł Inl. rueh .. 
-- st. asystenta do pracowni ini, rlieh •• 
- elektromontera Instalacji \lnll I un,dzeft elek'r .. 
-- pomocników elektromontera Instalacji linii l an~zeA 

elektr .• 
-- zbrojarzy-betonlarr.r. 
-- robolników do produkcji betou6w. 
-- cieśli. 
- bruk arą. 
-- tokarzy. 
-- murarz7, ~ 

) -- dekarzy. 
-- robotników trorowycla. 
-- mechaników napraw poJazc16w lamochoc1o'W)'eIt. 
-- spawacza-ślusarza, 

- ładowaczy, 
-- portierów, 
- ~"-zątarzkl. 

Warunki pracy I płacy do omówienia. 
Zgłoszenia przyjmuje dział spraw pracowni
czych codziennie w godz. 7.15 - 15.15 w 
ł.odzi, ul. Wapienna 15, pokój 107, p. I. 863-k 

~ 'I • ' .... "-.- l"!:' -' -

ŁODZKIE FABRYKI MEBLI 
w Łodzi, ul. PKWN nr '9/11 

OGŁASZAJĄ DRUGI PRZETARG NIEOGRANICZONY 

na sprzedaż samochodu osobowego marki "Wołga" G.~ 24, nf 
tabr. 208899, rok pro d •. 1974, nr silnika 438650, .topleń zużycia 

65 proc. 
Druga cena wywoławcza 212.100 ZIł mnniejsmna o !5 proc. od 

pierwszej ceny wywoławczej. 

Samoch6d można oglądać codziennie w dni robocze od dnia 21 
marca de 23 marca 1983 rok,u w godzinach od 9 do 13 przy ul. 
PKWN nr 9/11 w Loda:!· . ' .. 

Przetarg odbędzie się w dlni.u 24 ma.rca 1983 rem o godzinie 
11 w siedzibie przedsiębioTstwa. 

Obowiązuje wpłat·a wadium 10 proc. ceny. wywołaWMej naj
póź.niej w przeddzień przetargu do kasy przedsiębiorstwa. 

Przetarg odbędzie się zgodnie z zarządzeniem ~inistra komu
nikacji z dnia 26 listopada 1982 roku (MP nr 28, pM • . 250). 

Istniejących braków w WYP!,sażeruu i sprzęcie nie uzupełnia
my. 

Zastrzega się prawo odstąpłenia od przetargu bez podanda 
przyczyn. 872-k 

Miejskie Przedsiębiorstwo Element6w 
Budowlanych 

w Łodzi, ul. Demokrat czna nr 89/9t 
O J 

MAS~B 
I 

% dowozem na budowę betonomieszarkami 

! 

MABIU!!RY ~am. Teł, 
M-a-BO. mI i 

SPRZEDAM wt.rówke cłu

SPRZEDAM gospoda. stwe tli Tel . 53-57-~ ala. « 
rolne 4.5 ha wraz z budyn- NOWĄ zmywarkę auto
kam! gospodarczymi, Cze- matyeznll kredens poko-

. sław Łoś Wólka Skotnlcka lowY fll)rżedam Tel 857-15 
24 WOj. pIotrkowskie. 81~ 

&PR:t,:EDAM dom na .,Ro- BRANSOLETA złota IIZ iii 
,ach". Tel. 55-S4-0S, oraz domek Ol!rodowy t y_ 

7878 g Pll " Bratelk" (nowy) -
_~ __ ......... ____ sprzedam. Oferty ,,8008" 
DOM w Łodzi przy ' ulicy Biuro Ol!łc>SZeń .Piotrkow
Rzgowskiej 195 - Iprzedam ska ~. 
Szczęśni8.k. 8176 g SPRZEDAM tok a flkę 40 

GOSPODARSTWO • ha, 
budynki murowane sprze
dam. Kowalski M, 98-104 

metalu 1500 uniwersalną 
:>ferty .7889" Biuro oglo
~zeń. P iotrkowska M . 

Wrzeszczewice, woj. Sle- SPRZEDAM rad.io .• Amato- · 
radz. 7915 gra 1" oraz daIMkle ko-

DZIAŁKĘ budowlanI! w 
Łodzl pilnie kupię. Oferty 
,,7899" Biuro OgłoszeA. ul. 
Piotrkowska 81. 

ZDECYDOWANIB Iprze
dam plae 2200 m kw. II 
budynkiem gospodarczym, 
sUa k. WldawY pod rze
miOsło lub mn. propozy
cje. WiadomośĆ: Bełcha
tów. tel. 237-3$. 

BJ>RZEDAM działk'ł '.100 
'fi, fundament, Dywan 
wełniany 250 x 350. te!. 
210-78. 7867 g 

SPRZEDAM notarialnie 
dom w Ozorkowle, miesz
kania wolne ogród 1500 m. 

. Wiadomość: zdul'bka Wo
la tel. 28-71. Malłnowska. 
'., 80471 

8PRZEDAM 0,'11 ha zIemi 
częgclowo zagospodarowa
nej U km od kraA~ówk1 
autobusu 10 przy trasie 
Łódt - Wal'tlzawa, Telefon 
768-97. 8245 g 

zalkl nr M. tel. Tł3-59 
(l~). '/989 g 

ATRAItCYINĄ 
ślubną sprzedam. 
~1-83-~. 

euknlę 
Tel. 

'1'118 g 

BNCYKLOP~DIJS Pow
lZe-chna zamienIę ńa. Wiei. 
kil. ,przedam kalątkl. 1'11-
t.ro nutrie wlerta.rkę ręcz
ną . S'2ll1flerkę . pustak.1 po
łówki. IP;nejnlkl utywane. 
Kuplę wałek heblarskl. 
akumulator 120 Ah. Kon
stantyn6w ut 18 Stycz
nIa BO m . t. 798'1 g 

RETKINlA - klO!lk han
MOlWY, muroWllllY pod
plwnlozony - aprzedam . 
Oferty ':7894" Bliuro agło
azeA. Plotr'kOlW'llk:a M . 

P,OLIII PCW tunel>owo
obrua<llW'lI, bezba,rwnll . 
lIZerokok! 1... zamienię 
nll cIenikI! be2Jba·rwna PCW 
100 kg. Tel. ~-19. od 20 
do a rano. '1'831 & 

KALKULATOR 1000 kro
ków prog·ramu z druku
kIl I ka.rtaml magnetycz-

SPRZEDAM domek jedno- nymi sprzedam. Oferty 
rodzinny z ogrodem I po- •• 81209" BIuro OgtQSzeń. 
mieszczeniem na warsztat. .:.pt.:.:ot~rlk~OW5k;.:..;.....:.a_M.:..:..:..... __ _ 
Tel. 11-25-91. BlOT 1 SPRZEDAM 'PIlwKioft 1001 
SPRZEDAM dslalk" 1ft- d,robl.aZlłów w Łod'Zi, Ofer-
nlskową w GrotnIkach k. ty .• 8125" Biuro OIloneA. 
Łodzi 1000 In kw. II motll- .:.P.:.:lo:.::t'1'k:.::.:o.:.:,'R'.:.:.:.:.:..,. .. .:..:..:.... ___ _ 

ŁODZKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE 
.H E R 

PODAJĄ DO WIADOMOSCI, 
te od dnia t kwietnia 1983 roku 

otwarty zostanie UH I 
w Łodzi przy ul. Pabianickiej nr 111. . 

Punkt ten czynny będzie od 1 kwie'nia dą 
15 listopada br. w · poniedziałki i czwartki w 
godz. od 9 do 17. 

. ._' 
• Punłd 'prowadził będzie skup surowców 

zielarskich, CI przede wszystkim .kwiatu lipy, li
ścia brzozy, owocu jarzębiny, głogu, r6ty, ile
ła krwawnika, rdestu pt., skrzypu pol. I wielu 
Innych. 

• Blitszyc:h Informacji odnośnie skupu 
udziela dział kontraktacji I skupu ŁIZ "Herba
pol" przy ul. W ólczanskleJ 4 a, tel. 166-02, 
317-02 ora~ Insfruktor punktu skupu. 911-k 

t 
9o.""",~~~~~~""'~..A(w.A('~~ 

WYPRZEDAZ art . 1001 dro
blazgów lakcesorll sa
mo-ehooc>wyoh w związkU 
z likwIdacją sklepu dn1a 
at. 22, 23 pro. . &od'li. lli-13 
ŁMt, Kasprzalka 1.. Za
mo)ska. 1212>40 R 

MIOD, kit pIl'liet;el! oezys:t-
cza.ny (receptura) sprze-
d.1e 75-1 -30 62~8 II: 

NOWEGO .,Flata 12:)p", 
nie rejestrowa>tly. kolo<r lot
niczy - sprzedam, Tel. 
53-44 .... 

"UPIli now. bulb do re
mentu ka.roserlę .• Sko
cty 100" , Tel. MI-M. 

Hl' II 

SPRZE'DAM ~Flata 125" FARTUCH podłutnl~y le-
(77 r.) Malarska 8 BIl- wej - .• J:lata lSł" sprze-
row'skl. '7838 iii dam inne części kupię. 

SPRZEDAM )ola. t25p" 
51-23-OT po 11. 8041 & 

(1974) ,,126p" nowy, ko- OPONY nowe 5 szt 1.&5/1' 
niec 14182. Tel. 58-37-07. R zam'lenię na 153/13 R. 

, 8120 i reI, 491-78. 8198 « 

tODZKA CENTRAL. 
MATERIAtOW 

BUDOWLANYCH 
t6dt, ul. Tuwima nr 97 

WOŚCIIl podziału. Oferty: 
8.8102 Biuro O&łoneń. Po
lnańska aa W.raz.wa. 

8PRZEDAM: " ,.soctt.ka", 
z,MISS" , kolumny ł/IJ/I , :te- UZYWAN. ezęHi do fIl
Ul_a JW m , M. lIGI. nika .,Ł.4Y taoo" spne-

dam. 7.-48, 12>481 , 

ZAWIADAMIA 
te uległy rmla" e n tę 

numery telefon6w: 
pOl. blltnlek. 11. Dl kW •• 
,arat pomleaZł!zenle war
ntatow. - Ipn:edam. 
Cdaflak - M'0W7 Port. ul. 
Spokojna Ił. .11 k 

PRAI,JUI .utGmat7czn~ • 
IIPrsed.am. Oferty .,I26ł' SPRZEDAM Z8porołca 197. 
Blwo Ogłonel\. PIoottGtow- r . I Syrenę 1011. Łódt. 
R. ... Myl.lIAl Ił po lod.z. 14. 

ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY 
ZGIERSKlEJ SPOl..DZIELNI MIESZKANIOWEJ 

95-100 Zgierz, ul. Hoia n·r 8 

araz: 

~ sekretariat 
z 887-00 na S6-03-96 
'z 880·50 na 56-00-34 

e 

~ dział planowania I koordy
nacji handlu 

l I I . 
! ! 

MAJSTRA 11łAHSPORTU 

z 873-S6 'na 56-00-41. 

'ozo ałe num ry ni 
gły J:mlanle. 

ułe-

, . 

: l 
I I 

• MAJSTRA ROBOT INSTALACYJNYCH 
INSPEKTORA D.5. ZAOPATRZENIA 
INSPEKTORA PRZYGOTOWAN'IA 
I REAL. PRODUKCJI 
MURARZY 

. • CIESLI 
wynagrod~łe w.g UZP dla budownktv.ra. 

de omówienia w dyrekcji ZBR. 
Informaeja tel. 16-43-23 lub 16-54-18. 

881'-k s 
.~ 

BONY PKO iulpl". alerty 
.• 'M9I" Biuro O.łoszefl . 
Plotrlkows.ka M. 

!tUPI~ umrat • • I1UI, tel.. 
55-7 ... 88. '/'911ł II 

BONY PKO kupi". Oferty 
•• l124li" BLuro O«ł06zeA. 
P1otrk~sk .... 

CUDZOZIEMIEC lwpl pU
me ł6d.t Gry! oru .Unlk 
o moc:y 40 KM. teł. ł82-81 

7INI7 • 

.. UPIli .ta r. tn{)ne>ty 
l ~nacz1d. Tel. 81-81-41 
'PO Ił. II",. II 

WYTłACZARKII tło'kowlI 
lub lednośl\m·aikowlI do 
tworzyW lIZtu~mycll Jw-
pl.., tel. M-G9-'l'J. 

umil 
.. upr. dtu>iy .~en>t. te! 
718-74. 7972 Ił 

WZMACNIACZ 110 W II ko
lumnamI sprzedam. WI
Ol a, bł. 36ł . PatOla. 

MBRltUIlY B!-
=ei dam, Tel. 118-81. 

SPRZEDAR telewd_ II 
cale, na gw.n.n.c11, ma-
gnetofon ZK l"'. Ta.mow· 
skll .. (!boczn. Kraikow· 
*Iej). 8012 II 

USZTYWNIACZE do koł-
nleny kos7l1JlowYc~ . folIę 
polletylenowlI w beli sprze-
dam. Darueloak. Ol!rodo· 
wa »-leG. 811' II 

TUNEL foliowY 8 II 30 
IIprzedam. Łódt, BnezLń-
.lI l4łI . Plsarllld. 

1111 1 

LAMPIl blyaowa Natto-
n.l SOM ~rzedam 781.-11 

alO1 ._ 

SPRZEDAM nowa pral!kę 
automatveznll na twa.ran. 
ej!. Łal(lewnick. lJ · 
m. M, pO tT. ,.. 
ATRAKCY'NĄ eu!tnlę 
ttubnll ~Iftd.Dl. Tel. 
51-IJ6..8I. 'I'J3t g 

SPRZEDAM 1U1II"'" s 
' ~I!łl! do repasac'I 'POA-
czech. Of«tX. .• 8028" Btu-
ro Og1oae Plobrkow· 
łka .. , 

BAWEł.NĘ 30 tex, elastor - "przedam. Oferty 
.1m4" Biuro OlCłoszefl. 

IBl II PIotrkowska !MI. / 

.. PlATA l.p 850" 
(czerw.\ec 1971) - stan 
bud7.>O dobry - sprze
dam. Oferty .. 8250" Biuro 
Ogłosze'il Plotrkow!Jka 96 , 
KUPI" po wypadku (lub 
do remont>u) "Fiata lUp 
Ma" lub .,123". 736-18. 

~g 

•• "ATA ' tz p" (1971) -
aprzettam. Lutoanlerska n 
m 81. 8~ g 

ZAMIENIli ,rdata 1~6p" 
rok T8 na "FIata 125p" lub 
_Skod,". Tel. 58-10-17. 

8200 g 

SPJJZEDAM tanio "st.n 
29" do remontu. WJado. 
małe- LIpiny 219, gm. No
wosoln,a, mI g 

SPRZEDAM "Fiata lUp" 
rocznik 19'17, stan dobry 
Sieradz. tel. :1'2-793 po 17-tej 

7929 g 

NYSI) SOI (1970) aprzedam 
oglądać od 11 w niedzielę. 
ŁMt. K~o.rnlłk.l 41 

MI2II g 

VOLKSWAGENA 1!Mł r. 
Iprzedam. Tel. 58-36-59 po 
17-tej, '1909 g 

STARA. 8Pn:edam. Kon
!/tanty\ll.ów. ul. Ił Stycmla 
60-1. 1988 g 

Podaje się do wiadomości zainteresowanym, 

tE 0.0 DNIA 1 KWIETNIA 1983 ROKU 
! D «:,.,POLMA TlX 

- WlFAMA-

.zostaJe włączony do 
UKtA . DĄCIGO KOMI1MAN 

M.ASIY OKłE N YCH 
J siedzibą Yf todzl, ul. ArmII Czerwone) 89, 

tel. 649·33. 

889-k 

PRZEDPłATlI "nata NADWOZIE ZastawY 1100 
125p" ocIbl61' natychmlast o" kupię. teł . IP;rzeezn. 
zamienię na .FIa~ 1!l6p" 53-95·49, 7993 II 
- te!. a38-tt lUOO g 

SPRZEDAM nadwozie .,Sy_ 
NOWEGO .!'lata lZ&p" reny 185 L" Jeny TUr
sprze<iam lub zamlenlę na lejsk1 BeŁehatów os Dol
samochM ma~kt zachod. no.łląskie bl I m 212 
niej, Piotrków Tryb.. tel. 
ł7-94. 

PANEWKI korbowOdowe 
SPRZEDAM .,Plłata 125p" nomInalne Zapormec" 
(1m) tel. 51-48-91 po godz kuplę Oferty ,BOOO" Biu-
18, 12237 g ro Ogłosa:eń, Piotrkowska 

M. 
!tUPIĘ młoeamię MSC-7 
nowa lub w dobrym sta· SPRZEDAM _ Warszawę 
nIe. Mirosław Adamczyk 22>3" Kopernika 47 m 19. 
Młynek II p-ta Stryk6w. DO ~">dztnle 15. l2~38 ( 

8151 II 

SPRZEDAM nadwozie .Po· 
loneza" niekomple-tne 
Łask tel. H-14. '1918 g PILNIF. po~lIlku le M-2. 

DRZWI p~ednle t tylne 
Oferty . 1983" BIuro Ogło_ 
'lZeA PIQt.rkOW"'ka 96. 

prawe. szybę pnednlą 
półOŚkę mne czę~1 do 
"Golfa" zdecYdowanIe ku· 
plę Konstantynów. tel 
11-10054. 71139 g 

SRObMrESCJE 82 m kw., 
tel.. wygody zamIenię na 
M-3, te!. oraz M-2. 761-13'. 

KOMBINAT ROBOT 
DROGOWYCH 

w Łodzi, ul. Skierniewicka 3/5 

s 
PO A TRAKCYJNYCH 

CENACH 

A 

BI08 g 

kaMą llo§E masy betoonowej dla : 
jednostek gospodarki uspołecznio 
nej i nie uspołecznionej o kOD . 
struk~ji wilgotnej i gęsto-płast~ 
cznej o następująrych wy trzyma- • 

ło§ciach: 

- beton chudy' (Rw-90) 
- beton klasy B-75 
-- beton klasy B-IOO 
- beton klasy B-ISO 
-- beton klasy B-200 
-- beton klasy B-250. 

Warunki odbioru i transpor
tu uo uzgodnienia. 

• Zamówienia prosimy kiero
wać pod adres: 

. Kombinat Robót Drogowych I 
w Łodzi, ul. Skił:'rnił:'wirka · 3/5. I. 

dział zaopatrzenia, I wywrotkami. c 

Jednocześnie Informujemy, te WZMWt 
"Wifama" przejmują wszelkie zobowięzania 
I wierzyłelnośoi zawarte przez Zakład Odlew
niczy wg stanu na dzień 1 kwietnia 1983 r. ' 

923-k • . Informacji udziela dział zbytu, telefon I 
464-19. 904·k ·1 I 

~~~~~~~~~~~~A~~~~A~~~~A~~~A~ĄĄ~A~Ą~A~AA~~~A~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!§!!!!!!!!!!! 

tel. 44.6-68 łub 438-72 • 
887-k 

• DZIENNIK ł..O.o~1U nr 56 (10271) 



MAt,ZEŃSTWO poszukuje 
samodz,ie'lnego mieszkania 
na 2 lata. Oferty ,,8M2", 
B'UJro ogłoszeń. PIotrkow
ska 96. 

1\1-' własncxłciowe zamienię 
na M-2 od zaraz. Oferty 
,.8008". Blu,ro ogtoszen, 
p .0Lrl<owska 96. 

DO wY'n/ljp,cla lokal 150 
m kw. (sila. światło. wo
da. Inne wyposażenie). 
7,wrot koszt6w za wyposa
żenie do uz.godnrl.enia 
Bl'ójce k 'Łodz:. Of~rty 
,.8043", B iurr) Ogloszel'l 
Piotrkowska 96. 

MIESZKA~IE M-15 macy
dowanie - sprzedam. Tel. 
389-711. en.o g 

SPRZEDAM M~ nowe bll
rlo,vni-ctwo Tel. t<)w:;rz:v~ki 

LMAL !'ł !Ił ~ ~ałę
ela. Oferty .. 8189". Biuro 
Ogłoszel'l. -Piotrkowska 96. 

M-! W P.1astowle Sp-nla 
Mieszk. Warszawa Ursus 
- zamienię na większe w 
Łodzi. Oferty ,,8074" Blu-ro 
ogłoszeń, piotrkowska 96. 

MŁODY mężczy~na , długo
letni e:tłonek sp6łd'liie1nt. 
spoko}ny. samotny - po
sXl.lkuje samQdzlelnego po
kojU płatne miesięcznie. 
Oferty .. 794~" Biuro Oglo
szeń. Piotrlwwska 96. 

ZAMIENIĘ M-2 wlasno~cio
we, blok1 telefon na M-3, 
wszystkie wygody. Tel. 
51-17-78 po 111 7!}27 g 

M-S • ·te1efonem I M-3 z 
telefonem w blokach za
mi e n.l.ę na crtery pokoje 
z telefonem w blokach l 
lub II pIętro. Tel. 51-55-19. 

7912 g 

8J5-3~ (16-18). 8-134 g I M-4. telefO!!l. zamienle na 
____ dwa mnlejs/te. Tel. 56-94-11. 

DWIE młode. p'acuj~cc ! 7~13 g 
p"nny po"''ZukuJa ~amo-
dzlelnel'(o pckoju. Tel. MAŁZEl'Q'STWO z rtziecklem 
395-50 we· .... n. 222. 8213 i po~zukuje samodzielnego 

lTlleszikanla naj"nętnlej Ga
bro·wa. Oferty .. 8164". B!u
ro Ogłoszeń. PIotrkowska 
95. 
--------- .------

STUD1!lN'l' ~ f'I!mO'Wel 
posr,ukuje samodzielnego 
mieszkania. Oferty ,,7880". 
Biuro ogłoszeń. Piotrkow
ska 95. 

POSZUKUJ!; M-ł na rok, 
płatne z góry. Oferty 
_ 7868" Biuro ogłoszeń. 
Piotrkowska 96. 

POSZUKUJĘ pokoju ! 
kuchnią lub pokoju. płat
ne za rok z góry - tel. 
763-17 pc> codz. 17. 

78'1'1 « 
'iIESZKANIA w Sródmie
śc:u do wyna jęc:a poszu
kuję. tel. 327-15. 7599 g 

M·Z, M-3 na rok pU."le 
poszukuję Płatne z góry. 
Tel. 484-80 po 21). 8063 g 

POSZUKUJ~ M4 liub M-S. 
Pla tne % góry. Tel. 798-37. 
________ 806e g 

PRACUJĄCA pal1l1e.nka po
szukuje pllnie m1es.zkanla 
w zamian z,a opiekę nad 
samotną panią. Oferty 
..8234". Biuro Ogłoszeń, 
Fliobrkowska 9~. ---_._- -----
2 POKOJE &~ m 1<W. Doły
V"sch6d zamienię na wlęk
SlZe w pobl1żu. Tel. 776-1~. 

&222 g 

SAMOTNA. pracuJąca po-
szukuje pokoju. Tel. 
53-90-59. 8239 g 

MŁODA, pracująca poszu
kuje mieszkania na rok. 
Płatne mie.~lęcznle. Oferty 
.. 8215". Bcuro Ogło zell. 
Pcotrkowska 9R. 

POSZUKUJĘ 

warsztat. tel 

100kalu na __ o _______ • 

832-41. POSZUKUJĘ lokalu no 
7973 g sklep oraz pracownIę kra.-

-~------- wiecka. All~nde 15 '25. SEGMENT na os~edlu "Ple_ 
n;sta" zamIenię na M-3 w 
centrum lub sprzedam. 
Oferty .. 8207" fliuro Ogło
szeil PcotrkolVska 96. 

. 7952 g M-Z I M-3 spółdzielcze za
mienię na mieo;;zkanie c·zte
ropokojowe. Ma rchlc'lV,kie- 'iIESZKANIE d·wupo.kojo
go 24 m. 1>2. 7975 g we centrum. telefon. wy-

PRZEDSIĘBIORSTWO 
ZAGRANICZNE 

"A D A M P O L" 
W l.OO~i, ul. Kilińskiego 159/163, 

tel· 618-40 

SPRZEDA 
zbędne odpady· 

płyt gramofonowych (KG-50) 
oraz 

odpady poHełylenu 
I łomofonu (woreczki). 

93S-k 

gody bez c.o. - zamienię 
na większe Tel. 335-37. 

TEOFILOW M-ł .p6łd'7.<1el
cze - zam1entę na M-! 
Radogoszcz, Zgier.lea. Ofer
ty .. 8Z55". Biuro Ogłoszeń, 
Piotrkowska IM. 

LOKALU na wareoztat n
mochodowy w ŁodZi lub 
okoliCY poS/.mkuję. Oferty 
,,7931". Biuro Ogłoszeń, 
piotrkowska IM. 

M-S spółdz1~cze .." Byd
goszczy umie.nlę tU wi~· 
!>Ze w ZduńSkiej WolL Te
lefony: Zduru.H:a Wola -
31-87, BydgOW'ZM - JI...fS-OT 
do II. wre k 

MIESZKANUI M.... lr Ko
sza.lLnle, am1ernę na Ł6dt. 
KOItUll.1\, ul. Kolejowa 
63~. A!l1dn&<j X~ •• 

ODDAM -włunO\łclowe • 
m kw. % te<lef.onem la ł
lub 4-pokoj<>we "wygo.
dami i teldonem - kwa
terunkowe. Powatne ofev
ty .. 81()~". Biuro' OgłOMeń, 
Piotrkow1!Jlka IM. 

SPÓŁDZIELNIA KOtEK ROLNICZYCH 1 

W Rzgowle, wol. miejskie łódzkie 
OGŁASZA 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
na sprzeda~ samochodu marki TARPAN 233, nr rej. LDP'-Hl3 B, 
nr podw. 23303498, nr siJJn. 579804, rok prod. 1975, stopień 

zużycia 80 proc. Cen,a ;wyrwroławcza 106.000 zł 
oraz PRZETARG OGRANICZONY 

na przyc·ze.py, maszyny i urządzenia rolnicze, 
~przęt przemaczony do przetargu znajduje się w bazach SKR 

w Rzgowie i Kalinie, gdzie zaintexesowani mogą' doilronywać 
oględzin w tygodniu poprzedzającym przetarg w godz. 8-14. 

Przetarg odbędzie się w dniu 7.IV.1983 r. o godz. 10.00 w ba
zie SKR Rzgów i w dniu 8.IV.1983 r. o godz. IO,OO'w bazi. SKR 
Kalino. 

W przetargu mogą brać udział rolnicy gminy Rzg6w. Sprzęt, 
który nie znajdzie nabywców w drodze przetargu ograniczone
go zostanie sprzedany w drodze przetargu 'nieog,ranic'Zonego, w 
tym samym dniu O godz. 14.00, w którym mogą bra~ udział 
wszyscy zainteresowani. 
Cenę wywoławc~ą Slpuę1Ju s1;anlO'Wi. wartość aprzętu wyceniana 

przez SITR. 
Wadium w wysokości 10 PI'O(!. teny 

wpłacić w kasie SKR Rzgów najp6tniej 
. przetargu. 

wywoławcuj n.al~ty 
do godz. 11.00 VI dniu 

Zastrzegamy sobie prawo odstl\ipienia <Xi przetargu bez .po
dania przyczyn. 

Braków w sprzęcie 
my. 

po6tAwionym do przetargu ni. u'1JUpełnia-
933-k 

CMENTARZ RZYMS'KOKATOLICKI 
w Tomaszowie Maz., ul. Smutna 21 

OGŁASZA PRZETARG 
na rozbudowę pomieszczeń gospodarezych na cmentarzu. 

W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa U8połecmione, 
nie uspołeczniooe oraz osoby fizycZlne. 

Wszelkich informacji związanych z przetargiem udzi~la kan
celaria wymienionego cmentarza z wyjątkiem sobót; w godzi
nach od 10 do 14, telefon 35-62. 

Tam też można zapoznać się z dokumentacją techniczną. 

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-REMONTOWE 
HANDLU I USŁU(i "BUDREM" 

93-350 Łódź, ul. Ustronna nr 3/9, tel. 496-40 centrala, 
tel. 496-45 dyrektor 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY ·na! 

roboty remontov,;o-budowlaone kotłowni, 
elewację budynku hazy magazynowej 

• 

na obiekcie w Zgierzu, ul. Swierczewskiego nr 4. 

863-k 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa do wglądu w przed
siębiorstwie (dział przygotowania produkcji, pok, 305). 

W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa państwowe, 
spółdzielcze, jednostki gospodarki nie uspołecznionej oraz osoby 
fizY'C,zne z uprawnieniami. 

Oferty należy składać w dziale przygotowania produkcji -
pok. 305 PBRHiU "Budrem" w Łodzi, ul. Ustronna nr 3/9 w 
terminie 7 dtni od daty ukazania się ogłoszenia. 

Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 10 dni od daty ukazania się 
ogłoszenia o przetargu o godz. 10 w sali konferencyjnej przed
siębiJOrstwa "Bud<rem", ul. Ustooln.na 3/9 w Łodzi. 

Pr:redS'iębior&two zastrzega sobie prawo wyboru oferenta lub 
odstą,pienia od przetargu bez podania przyczyn. 915-k 

WYNA.YM1I .smłMl'" lI.I'b 
kuplę pok6j , kurhnhl IV 

t.odzi. Zgłoszenia: Tarnów, 
te1. 68-93. 908 k 

WARSZTAT 1~ m oraz 
mieszkanie 120 m - s,p'I"Ze
dam. Koozalln Brz,oz()IWa 
la. tel. 272-ll7. 8182 g 

M-3 sprzedam Teof!lów. 
II piętro. parkiet. tele
fon. Oferty .. 1242-1" Biuro 
Ogłoszeń. Piotrkowska 96. .. 
WARSZTAT śhll5!,r~kt za
tl'udnl siatkarza. Waru·n:k~ 
dobre. l"ódź Ratowa 26. 

PRZYJllU~ pracę chałupni
czą (szycle wykluczone). 
Tel. 240-03. 8190 g 

ZATRUDNIĘ hYdraullk6w
spawaczy Allende 15/25 

POSIADAM lokal koło Ło
dzi. uprawnienia spawacza 
I elektromontera. Nawią:!:ę 
wspÓłpracę lub Inne pro
pozycje. Oferty .. 7837" Biu
ro QgIoo'leń. Plotrlko-w"ka 
86. 

MURARZA wysoko kwali
fikowanego z-atrudnlę. 
623-31. wieczorem. 

PRZYJMĘ pracę w sekto
ne prywatnym. Oferty 
,,7827". Biuro ogłoszeń. 
Piotrkowska 96. 

CHAŁUPNICTWO przyjmę. 
Oferty .. 8230" Biuro Ogło
szeń. Piotrkowska 9S. 

MŁODY ~lusan podejmie 
pracę po godzinie 15. Tel. 
387-36. po 15. 8178 • 

DMUCHACZA nkła u
trudni firma. ut. P6łnocn. 
~9/51. 8205 , 

PRZYJMĘ pracę chałupni
czą - lIZye:.. Tel .• -41. 

ZAKŁAD betoniarski za
trudni pracowników. Tel. 
52-88-20. 'lilii , 

PRZYJMĘ opiekunkę do 
pÓłrocznego dziecka w go· 
dzinach' przedpołUdnio
wych. tel , 198-40. 1257 I 

PRZYIM~ 
8ł9-7J. 

llhałupn1etwo. 
7iSl , 

BLACHARZY .. mo·oh04~ 
wych przyjm., Miletzlcl, 
Nowotki 10. cłojau autobu. 
ssm 2~S" . 8018 g 

POSIADAM zgrzewarkę 
pl,mktowłl do metalu I as-
moch6d dostawczy 
przyjmę chałupnictwo. 
Oferty .. 8073" Biuro Ogło
neń. Piotrkowska tł. 

POSIADAM pracownię g,,
lanter!! ogÓlnej - poszu
kuję wspólnika I gotów
ką. lurowcem I konkret
nymi propozycjami produk
cJI. Oferty .. 8056" Biuro 
Ogłoszeń. Piotrkowaka 86. 

ZAKŁAD budowlany po
siada wolne moce przero
bowe na 1983. Zgłoszenia: 
tel. 56-57-09 godz. 17-19. 

POt\nESZ~ZENlE 100 m" 
wkład. transport. współ
praca. Chłodnia. klatki dla 
lisów. potrzebny wspólnik 
fachowiec. Gospodarz n. 

SPAWACZY. hYdrauJlkÓ'W 
- P'1'zy/'lmę. Waru'nki pra
~" i placy do cxrn6w1enl.a. 
Zakład l.nstadac:li sa.nit ..... 
nych. Ja'rosław Wejman, 
WLskltno 3d. tel. 1'1. Ofer-

,ty ,,12~7" Biuro ogłoszeń, 
P~o<tI1kowllka 1IIi. 

BEZPYŁOWB c"lI:11nowa· 
nie. lakierowanie. 839-76, 
Mor. .7430 , 

KARAI,UCHY. Inne luek· 
ty tępię nletokayeznym, 
bezwonnym irodkiem za-
ohodnlm. ,warancj.. tel. 
56-96-43 wieczorem -
l.ódż. 1100 k 

CERUllI' kotuchy. ,arde
robę - cerownia artysty
czna. Więckowskiego 23, 
J'rankowsk1. 785' , 

UKŁADANIE glazury. T.l, 
&3-08-82. po 17. Pryllńskl. 

CERUJĘ ,arderobę. kotu
chy skóry dywany. Pa
wJlJkO<welka. Kośalrunki łJ.. 

ŁADA 1300" Skoda 101" =- nadkola antykorozyjne .. 
BUk,id:zlka al. KJ.1mk0lW5k1. 

GRACO! Antykorozyjne za
bezpieczanie asmochod6w 
(nowych natychmiast) 
gwarancja. Zakładowa 18 
(koniec Przybyszewskiego) 
Kolińskl. 9004 g 

VALVOLlNE! Serwis ant y- • 
korozyjny samochod6w 
(nowe taniej. natychmiast). 
Beskidzka 81 (J3I"Zezińsika. 
Okrętową). Kllmkowsk1. 

PRANIE dywanów. mycie 
okien, 437-68. Sylwanowlc%. 

RADIO - AUTO service. 
Przestrajanie montaż na
prawa odbiorników samo
chodowych. Kopacz Przed
wiośnie 28 (Radogoszcz). 

TAPETOWANIE malowa
nie tel. 56-94-65 Wrzosek. 

BOAZERIĘ tanio lub 
ułożę. Ozorków 1 Maja 12, 
Pawlak. 8231 g 

KOLUSZKI prywatny 
komis przejmie płaszcze 
kUl' tlkl sk<.rzane. mohal~. 
kosmetyki. rajstopy. za
paln!czki. swetry sze·tla,ndz. 
kle. ka~etv. zegarkl. bran
SOlety do ze!(a'l'k6w. Ko
luszkl. Brzezil\s.ka 35 Roś
nia'k. 7625 g 

PRZESTANIESZ być sa
motnym podając swój ad
res do. Biu'ra Matrymo
nia! nego " West,,", 70-952 
Szczecin akry tka J)OCŁtO
wa m t6 g 

.POSZU1tU~ *r~ołrl(1<ft~o 
samochodu markl ,Syre
na" LDS :lS62 koloru plas· 
kOowego. Wiadomość: tel. 
51-58-50. 11712 g 

wr.tlłf1!:TĄ ~8m,.. 1!łUblte Wł-AD~A" Mkhll!ak ROMAN An<!<>n1811i ~bn 
wkładkę zaopatrzeniową zguba wkładkę zaopatrze- wkladk" 7,aopat"eniow'l 
W 607364. 8110 g niową AJ 66~n7. 7881 g X 767S40. 8240 g 

WOJCIECH Adamski zgu- TAMARA We<ołowska .gu- IRENA 
bił legitymację studencką bUa wkładkę Z30patrze- wkładkę 

Sakw zgubila 
. zaopatrzen~ową 

7949 , OFERTY matrymonlalne 10147 UL. 8014 g niowa Y 195985. 8'138 II; IV 732238. 
dysk.retnle wysyła "NEP- -----------
TUN". Gdańsk-50. skrytka SKRADZIONO wkładkl za- WŁODZIMIERZ Glelec ZBrGN1EW Slebockl zgu-
7. 686 k opatrzeniowe Edmund Pa- zgubll wkładkę zaopatrze- bil wkładkę zaopatn'ze.nio-

bich 201774 >Janina 201775, niową W 8627. 8237 g wą W-184394. &19<1 & 
ODBIORCOW Odzieży lek- Robert 201776. 8253 g 
klej poszukuję. K. Brze
zo<wska. Łódt ul. Allen
de 15/215. 7954 g 

ZBIGNIEW 
wkładkę 

TADEUSZ Michalski zgu- BARBARA Borow.!ecka 
Buch zgubi! bl! wkład·kę zaopatrzenlo- zgubiJa wkładkę zaopatrze-

zaopatrzeniową wą W 11-3318. 8202 g niową 246841. 8268 .. 
W 552309. 8130 g .. 

NAJSZCZĘSI,IWSZE maI. KAZIMIERZ Kwapn.lewski ROMAN Zaraś zgubił 
teństwa dyskretn!e kOja- zgubll wkładkę zaopatrze- wkładkę zao-patrzeniową ZBTGNIEW KaJ!ń8kl zgu-
rzy "Femina". 66-400 Go- nlową W 489190. SU9 g AJ 382.6117. 81'J9 g bl! wkładkę zaopatrzenie-
nów Wlkp. Skrytka ~OO'7 k --------w-k-ł-a-d-kl. wą WZ 3il1785. 8m , 

• STANISŁA W ROl'ieckl zgu- SKRADZIONO Urszula 
bU leg. studencką ~9486/Z zaopatrzeniowe 
PŁ. 8092'g Cyman W-11W188. Henryka UWAGA lrLewcyl Wy.rób I 

aprzeda:!: atrakcyjnej ·skó
ry wtórnej na: podpoodesz
wY. noski, zaklad!k-l. Ra-

DNIA 15 marca godz. 11 
na FornalSkiej pf1.y 
Gwiazdowej zgtnąl coclr.er. 
spaniel złoty. Zna1az~ 
'pr<>szony jest o odprowa
dzenie za wynagrodzeniem 
pod adres Fornalsk1ej 30/'!8 
m 4 tel. 56-18-~9 12099 " 

dom, Flrlej 87, teo1efon 
540-88 po 18,00. 906 k 

ZGUBIONO wkładkI zao
patrzeniowe Justyna To_ 
korska . W-1l634ll. Zotia 
Niewiadomska Y-145505. 

lW~ " 

W -104189. . 804,6 g 
-----------------
SKRADZIONO Wkładki za
opatrzeniowe Józef Kowal
czyk Y-202161. Wladysława 
Y-201926, Y-4201927. w~og 

POSZUKUJĘ d03taw<:6w 
konfekc}1, obu~a dom <)We
go. gaJ.anterii. Zofia Żu
rek. Bytom-Rad'Zionk6w. 
MęczennlJków Oświęcimia 
Ił, tel. 86-I92~%l. 910 k 

WIESŁAW K b '-I bU SKRADZIONO wkładkę za-
u a c.... zg1J opa,trzeniową Kata,rzyna UCZCIWEGO zna'lazcę d.o_ 

kument6w pozostawio
nych w taksówce 16.02.n 
pros~my o zwrot za wy-
1agrodzenJ~m pod ad.r~ za
kładu pod8i!lY na plecZł!el. 

w.kładkę zaopatrzeniową Mlchala;k 813185. 8052 g 
131338. 8086 g 

ZDZISŁAW Sobln!.g'k zgu- CECYLIA Romanluk zgu
bił wkładkę za<>pa~rzenio- bUa leg. studencką 10666/ 

SZCZĘSCI!! ma1dziesz w W 94 45904/S UL 8058 g Biurze Matrymon:alnym wą -4 898. WS! g _____ . _____ _ 
7930 łI 

EWA, Guań~k-6. .krytka ZBIGNIEW St~. ki CECYLIA Romaniuk ZA:u-
237. 901 k ,,,,,rs. ~u- blla w.kładkę zaopatrzenio-

bił wkładkę zaopatrzenio- wą W-290~1. 11080 g ALIC:rA Grze siak ~błła 
wą W-493649. 8080 , w·kładke zlopatl'zenlc>wa 

W ~:;9553. 12I5U • 
ZENON Borkowski zgubll ~~:;:"Ze~~~l\ ~~~~~ 
wkładkę zaopatr'zeniową Krystyna Barto«~k. 8061 g 

Witek zgubił W-I056534. 8072 g DARIUSZ 
wkladkę 
y 253497. 

zaopatrzeniową 
12,247 g JAN Rejze zgubił wkład- BOHDAN 

kę zaopatrzeniowa W-167224 wkładkę 
. 8071 g W-ł29095. 

Pla.za zgubił 
Hopa brzen ioWą 

8064 g 

7 MARCA zj{lIn.,t -.a. 
rek podhalań~kl - suka. 
Odprowadzić za wynag~~ 
dzeniem. PKWN U m. -II. 

1"3129 • 
ŁODZKJE Przedsiębiorstwo 
BUdowlane Przemysłu Lek
kiego Północ. Łódź. uL 

----------------~ ------------------
TERESA Kapruziak 19u· SKRADZIONO Mdadkę U,- PAWEŁ P~b!'OItyn .. ubU 
blla wkladkę zaopatw.enlo- Oopatrzenlową W 395874 Jó- wkładke uO!>atrzenlowll . Piotrkowska 171. unieważ

nia zagubioną pieczątkę o 
brzmieniu: LPBPL "Pół
noc" magazynier Jolanta 
Szpałek Muszyńska" ; 

wą W 891440. &15ł , ,ef. Szlegier. 7m, W ł9-l~7.. 12MlO , 

BEACIE Kłąb ~krad"IO>llo 

1178 k 
wkładkę zaopatrzeniową 
W 287360. a1~ g 

IRENA Wylułowska zgu- ZOFIA Zarychta .,g,ublła 
biła wkładki ZBopat~zenio- wkładkę zaopa,trzeniowa 
we w;r· 639570. Czesław WJ W 730472. 82\!d li 
839571. 7992 g 

ELZBIETA Ma.rszalek żgu
biła wkładkę laopa trzenlo
wą W 795854. 82~ , 

SKRADZIONO wkładki za
opatrzeniowe Rzeczkowski 
.ran 307985 !:wa. 307986 Lul
za 307987 Angelika 307988. KARMINA l"u=ak zgubi

JERZY 
wkładkI! 
W 881871. 

Pawlak zgub!! 
Keopat1'2enlową 

7996 g 

ła wkladki zaopatrzeniowe 
W :V.ll'2~3. lU bela W 321Z54 

7920 g 

TAnl!:USZ Swlerczyńskl 
.,ubU wkładkę zaopatne-
1ll0wII y 108802. 7980 C 

FLORENTYNA 
zgublh WJkładk_ 
nloM! IO!I9H. 

Kowalska 
!/Ja-opatrze_ 

7911 g 

SKRADZIONO Wkładkl 
"KRADZIONO legitymację zaopatn:enlowe Maria Ci-
Błu~bową ut .1/83 Teresa cha 'I9'TO, Ba rba ra 7971. 
Szumlewla. . 7939 g Jan 7l1l1!11. 7&21 g 

PODZIĘKOWANI. 

Pny'a.lolom. Kol8Kom, wtadsoJll miasta 
Kołuezlel. byłym Współpraeown!ł<om Spółdziel
ni "Xanon", znajomym. któHY okazali duto 
auea I pomoty w na.ltrudnlejs"yeh ehwllaeh 
oras Ucze«tnlczyll w uroc1Iy«ołolach J)Ol(ru
b~eh rnojel(o M~ta 

RYSZARDA DOMORADZKIEGO 

~ONA 

tADEUSZA ROWIASKtEGO 

~~ ~~ .... _Mew .... :IIod1llnl. "fła. 
daj. 

J[OL&DZY ił KATEDR CYWILISTYCZ
WYCI[ UNlWERSYTJDTU ł.ODZKIEGO 

w 1'1-. "'MDlI ~I" mi ..... 

ł. ł P. 
WAtpEMARA LIStA WA 

ZrNDERMANA 

6Bi ... m_re. 1t8S rolIru, • ~ ••• " " kM
.,ele pod wez.wanlem św. lhtanY'll" " Zl(lerau 
'l:utanie Odprawiona lllRa łw. u Ipok6., du
ny Zmarl_1I0. e łl!ym Przyjael6ł l ZnajomyCh 
'POwiadamIa 

aIOItTRA I RODZINĄ 

t, ł P •. 
80LEStA W eMłEt.EWHI 

.,.cM ..... &O~łII lWIII,. 811..-0." 
" Wllnłe l w 1AId .. 

tri lat II 

anaJł !t Bluca 1m r-okll. ' o ertm lH,wł!ulam'. 
majomyeh DOl(rąt01la w lImutJInl 

PODZI~J[OWAMI. 

Wftyei>kltn, kt,"" w u1trudlnle.ln,..ell ~wl-
1Uh pOŚJ>leszyll I pomoca lub uCz .. tniczyll 
" oetatru .. , drodu na_j Mamy • Babel. 

•. ł P. 
ANNY SIEWIERSKIIJ 

,erdełl'Zne Dod'!'ię1l;owanla Iklada 
lł.ODZINA 

BARBARA LIISZEWSKA' 
I domu PlETRM, 

Poc-rse1! odbYł "4 tt mare. _ _entant 
rzyruskokatolićklm przy ul. Or;rodowej. WUy. 
.tkim. którzy towarzY5~yli Zmarłej wOltat. 
nl.j drod'le. akladajl\ serdeCzne podziękowania 

SIOSTRA l BRAT 

W dnIu U ntarea 19" roku .rollrla 

rot K. MED. 

ALEKSANDRA MASTALSKA 

una droga Koldaruu, wspaniały C1łlowiek, 
wychowawca młodzleżyakademieklej, eenlO\llY 
I azanowanl( pediatra. adiunkt Zakładu PrD-

pedeu!yki Pediatrii AM w Łodzi. 
Wyrazy serdecznego wspÓłCZUCia R!Mblllle 

.kładal'! 
KOLEZANKI l KOLEDZY • J'N6TYTV

TU PEDlATRU Ali w ŁODZI 

Z ,łęboklm idem zawiadamIamy, te dnia II 
marca 1983 roku w wieku 66 lat zmarł 

LEKARZ WETERYNARO 

WŁADYSŁAW $MIECHOWICZ 
kierO"'l1łk Zakładowego Weterynaryjnego 111-
,pektoratu Sanitarnego przy Zakładach Mięa

nych w Pabianicach. 
Od .. naczony Złotym i SI ebrnym K:tzy:łem Za

.lug~, Srebrną Honorową Odznaką ZLITW oru 
Odznaką .,Za Wzorową Pracę w $łuźble We

.terynaryjnej". 
Odszedł Człowiek prawy, zaslu,"ony dla ••• 

wodu. TraCimy w NilU zaangażowanego praco· 
wnika, serdecznego Przyjaciela l zacnego lto-
legę. . 

Srodowisko weterynaryjne poniOSło mepowe
towaną stratę. Przyjaciele, Koledzy I W.p6ł
pracownicy zaChowają Go w trwałe, parolęeJ. 

Zonie, Synowi i Rodziuic Składamy Wl'Tazy 
wsp6łczucla. 

WOJEWODZKI ZAKŁAD WETERYNARII 
w ŁODZI, ZRZESZENIE LEKARZY I TE. 
CIJNIKOW WETERYNARII ODDZIAŁ 

w ŁODZI 

MiJaJII trllY lata bez mojego kochalle,o M,
.a, PrzyJaciel!' i Opiekuna 

ł, t ... 

STEFANA OSTROWSKIEGO 

Pamlęt, tal I tęwkncna .a Nim .. lllep~· 
mijające. 

W dniu II marca 1813 roku O Cod'l. • ran. 
'lO ranie odpuwlona w Jego inten~jJ mlza łw, 
w kościele św. Anny przy ul. Promlńskłego. 
Zawładamia prosząc D wspomnIenie: 

Wyru)' ,1~bokle,D "'IPółcz·uc!? 

IOLE~ANC. 

ELtBIECIE KOWALCZYK 

HA!r1l1 

tik .... ,. 

ltOLB~A NJU I ltOLED2:T • ZJ!l8'POł.U 
OPIEKI ZDROWOTNEJ ŁOD2 _ BA. 

ŁUTY 

mgr ANNIE KONOPKA 

....." _UI'O wep6łc.mlł •• .,-o4IIl ",0Jl1I 

OJe. 

ct!lO!flO PftZYJACIOI. I CBNTRALNE
Go OSRODKA BADA WCZO-ROZWOJO
WEGO PRZEMYSŁU WEŁNlAŃEGO 

"POŁNOC" 

DYREKTOROWI 
l\tGR INZ. 

IANOWI WOJTASOWJ 

~..." gtębft1el'O. wep6lesuela • lWWoo4u 1II0llU 

SONY 

PRACOWNICY BIURA PROJEKTOW 
1'K NSW "BIPROWTOR" 

KOLEDZE 
.lNZ. 

JANOWI MASTALSKI'EMU 
wytfa., ,ł"bokiego _p6lczucia • powodu 
mlereł 

S o N T 
.kladaJa' 

DYREKCJA, ORGANrzACJE SPOŁECZ
NO-POLITYCZNE oraz KOLEZAl'".KI 
l KOLEDZY z PRZEDSIĘBIORSTWA 
BUDOWŁANO-RE!\IONTOWEGO !fAN
DLU I USŁUG "BUDRE"" w ŁODZI 

DZIENNIK ŁOnZKI nr 58 (1027Z) , 



NIESPODZIEW ANE 
w EKSTRAKLASIE 

ROZSTRZYGNI~CIA 

PIŁKARZY 

bezwzllednie 
id ra 

SlllSk Wrooław - ł.KS ł.6dł .:1 
(0:0). Bramki zdobylh Jaoek Ziober 
(51 mln.) oraz Andrzej MilozalIki 
(89 mln.). Widzów, U ty" Zółta 
kartka - Mirosław Pękala (Sll\sk). 

Bardzo przyk~ nle.podzia~kę 
I'Prawlli piłkarze Slą.ka Iwym 
.ympatykom w pierwszym na wła
, nym boisku meczu tej wiosny. 
Sląsk po prostu grał źle. Pierwszą 
połowę meczu wrocławianie ,.prze
,pali". a po przerwie nadal byli 
bardzo dalecy od Iwej jesiennej 
for my. Łodzianie. gdy zorientowali 
nę, że piłkarze wrocławscy., 'fil 
miernej tormle. zaczęli z powodze
n iem stoso.waó szybkie i grome 
kontrataki, co wydatnie ułatwiała 
Im. chaotyozna l1'a gospodarzy. 

W 111 min. kontratak ŁKS zakoń
czył się zdobyciem prowadzenia. 
Chojnacki dokładnie podał piłkę 
IS-letnlemu Zloberowi, a ten za
chował się jak wytrawny piłkarz 
l atrzelll tut obok wybiegającego 
bramkarza SIąska - ZdzisłaWa Ko
.trzewy • . 

W 58 mln. S1ąlk mógt 'fIIyr6w
Da~, ale piłkę strzeloną przez So
chę wybił jut z UnU bramkowej 
obrońca gości - Bulzackl. W 70 
minucie wrocławianin Pękala 

celnIe, ale bramkan ło
dzian Bako WYbił piłkę na róg. Gdy 
zdawało się już, że mecz zakoń
czy się wynikiem 1:0, w 89 min. 
MIlczarski zdobył drugą bramkę 
dla ŁKS. 

W ŁKS bardzo dobrze ,pLSala 
Ilę llnla obrony z Bulzackim oraz 
w ataku MIlczarski I młodziutki 
Ziober, kt6ry pod koniec meczu zO
stał sfaulowany przez Pękalę i od
wieziony do szpitala. W Sląsku 
wyr6żnił lię jedynie Socha. 

• • 
II bramki strzelono w ołmlu me

czach 17 serii spotkań ° mistrzo
.two ekstraklasy. Aż sześć z nich 
zobaczyll sympatycy Wid:rewa 
Ł6di, podczas meczu tej drużyny z 
Bałtykiem Gdynia. Mało kto jednak 
sądził. że tym bramkowym do
robkiem oba zespoły podzielą się 
r6~no. bowiem faworytem był WI
dzew. Pogromca Liverpoolu nie 
docenił jednak rywala i po uzys-
kaniu prowadzenia wIzeregach 
łodzian nastąpiła dekoncentracja, 
która o mało nie kosztowała ich 
utratę dw6ch punkt6w. Skończyło 
się na remisie S:3, kt6ry jest suk-
cesem :\3ałtYku. . 

Sporo wrateA dOItarczyt talde 
mecz stołecznej Gwardii z Zagłę
biem Sosnowiec, który - niestety 
- obserwowało .ledwle 2 ty.. wi
dzów. Goście prowadzl1l już 2:0, 
gospodarze wYr6wnall na 2:2, ale 
zwycięstwo przypadło ZagłębiU 
(3:2). Ta ' po,ażka, to cios dla 
Gwardii, kt6ra znalazła sIę w IY
tuacj! nie do pozazdroszczenia. ln
ny stołeczny zespół - Legia War
szawa. także straciła dwa punkty 
przegrywając w Bytomiu z Szom
bierkami .0:1. Legioniści. także pod 
wodzą trenera Kopy, wcląż nie 
spełniają nadziei. Obudziła Ilę na
tomiast krakowska Wisła. kt6ra po 
najlepszym Chyba meczu tej koleJ
ki pokonała w Zabrzu tamtejsze
go G6rnika 1:1. Cieszy dobra for
ma Andrzeja Iwąna, kt6ry odzyskał 
wysoką formę. 

Duży clętar gatunkowy miał 
mecz w Szczecinie międZY Pogonią 
a Lechem Poznail. Oble drubny 
1)retendujlł do mistrzowskiego ty
tułu. Wygrana 2:0 Pogoni świad
Czy o dużych możliwościach szcze
cInian, kt6rzy awansowalł na dru
gie miejsce w tabeli. Liderem po
został chorzowski Ruch. mimo bez
bramkowego remisu z GKS w Ka
towicach. Nie wiedzie Ilę nato
miast mistrzowi jesieni - Sląlko
wl Wrocław. kt6ry doznał dru«leJ 
kolejnej poratkl, tym razem na 
własnym boisku z dobrze grającym 
tej wiosny łódzkim ŁKS (0:2). 

o remis zmęczonego 
e at sześ~ bramek! 

~~hzJ~~e:WCZ:!~e~:!=i. 
Ambitna ,ra do kodu pozwolIla 

mIstrzom Polski uratowa~ remIs-

WIdzew 1.64. - BałtylI: Oł7Jlla 
1:3 (1:3). Bramll:i 41a Widzewa zdo· 
byli: Mirosław Tlokhilki (12 mln~) 
oraz Włodzlmier. Smolarek - I 
('11 i 82 mln.) l: karnego; dla Bał· 
'yku: Boleslaw Blanc.yk - I ' (27 
I 31 min.) oraz Andrzej Zlutczyp· 
.lI:i (42 min. • rzutu karnego). Z6ł
ta kartka Roman Waehełke (Bał
tyk). 

Spotkanie to dostarczyło ł6dzldm 
kibicom niemało emocji. Pogromcy 
Liver poolu rozpoczęl1 w bardzo dOJ 

brym atylu l pierwsze za mln. 11'1 
przebiegało 1)od znakiem dużej 
przewag! łodzian, uwieńczonej 
bramk,. Potem ,rający nonszalan
cko obroday w.ldzewscy popelnUl 
kUka błęd6w, a ie gdynianie prze
prowadzali bardzo groine kontr
ataki (Zgutczyńlkl i Błaszczyk) , po 
45 min. gry wynik brzmiał S:l dla 
Baltyku. Po przerwie Widzew ru
Izyl ' do szturmu I zepchnął rywali 
do głębokiej defensywy - tylkO 
dwukrotnie udało si, gdynianom 
przeprQwadzl~ groine kontry, I 

rezultat nie krzywdzi iadneJ I 
drużyn. aczkolwiek ,okle maj, 
pretensje do arbitra - Mariana 
Srodeckiego - że zbyt pochopnie-
1)odyktował rzut kam,., I kt6re
'go padłO wYrównanie. 

W Widzewie podoball .s. MIro
Itaw . Tłoklńskl oraz w drugiej po
łowie Wlodzlmłerl- Smolarek, WI~ 
lław Wraga I Piotr Romke. W łÓdz
kiej drulynle zawiodły . linie detel1-
Iywn.. Bałtyk mial wyr6tntaJ,
j'C1ch II, zawodnikÓW .. Bolała
wie Błaszczyku, Andrzeju ZguteZ!!
.!dm I Stanisławie Burzyńaklm W 
bramce. 

WYNIKI I TABELE I 

WYNIJUI GKia KatO'W1e. 
JIuCb Chorzów O!,. G6mlk Za
'bne - WLala Kraków 1:1 (f:l). 
&111oS1t Wrocław - LlC8 Lód! 
t:1 (0:0) Pogoil Szclecin - Lecb 
Pomań 2:0 (0:0) Widz", t.6dt -
Bałtyk Gdyn1a ala tJ.:ł). 
Cracovla - stal MIelec t.:l (1:1) . 
Gwardla W-wa - Za.,łębw 801-
nowlee 1:1 (1::1). 

1. RQda 
I. POIoil 
•. all\. 
•• WIDZEW 
l. ŁKS 
• . Lech 
'I. W1trła 
l . ~tnlli 
•. LelIa 

10. Zagłębie 
U .. Bałtyk 

~A.BBLA -
10:14 
1':11 
11:111 
11113 
11:15 
lł:ll8 
18:14 
11:18 
1I:1t 
11:16 

1~. Szombl.eottl1 
l~ . GKS 

11:17 
118;18 
14:20 

tł . Cracovia 
15 GwMdi.a 
18. stal 

lł:20 
113:"1 
10:21 

11-1. 
:l-lt 
»-14 
n-17 
13-21 
Si-la 
20-18 
a-lł 
II-łl 
11-22 
17-1' 
11-20 
1$--11 
hl-II 
17-~ 
l.ł-Zł 

WYNIKlI &tal &Wcanla Szczecin -
Gryf SłUPIk 0:0. Arka GdY'ftl. -
GKS Tyehy 1:0 (0:0). OlimpIa El· 
blllg - ATilconla Szczedn S:4 (1:2) . 
ROW Rybnik - OUmJ)1a Poznań 1:1 
(0:0) . Plut ·GUwI.ce - G6mLlt· Wal. 
bn:ych 2:0· (0:0). Odra Opole - Odra 
WOdrzl.sław NI (0:1) . StUon Gorzów
Celuloza Kostrzyń 1:2 (0:1). Zagłębie 
Wałbrzych - ZaJCłęb1e Lubl.n 0:1 
(0:1). 

ORUPA II 

W niedzielę zakoAezył al, w 110-
.nowcu przed9statnl turniej finału 
.. A" I UgI ilatk6wkl kobiet W 
ostatnim dniu turnieju ŁKS poko
nał obrończynie tytułu mistrzow· 
skiego Czarnych Słupsk 3:1 (15:'1, 
9:15, 111:9, 111:4), a start Ł6dt '&Wy
ciężył Sosnowiec 3:2 (15:13, 8:111, 
16:14, 11:15, 15:7). Po tym turnIeju 
at trzy zespoły: Czarni Słupsk. 
ŁKS Ł6di I Płomień Sosnowiec 
mają 1)0 19 punkt6w, a o kOlejno
ki miejsc decydują małe punkty. 

O tytule mistrzowskim zadecy· 
duje więc ostatni turniej, kt6ry 
rozegrany zQstanie w Łodzi. 

Niezwykle ciekawY był pierwszy 
pojedynek pomiędzy zespołami ŁKS 
I Czarnych. Łodzianki zagrały zde
cydowanie lepiej w ataku, ale 
punkty zdobywały również szczel
nym blokiem. Umiały się lepiej 
koncentrowa~ w decydujących mo
mentach. 

W drugim mecw faworyt ł 
kandydat na mistrza - Płomień, 
nie wytrzymał kondycyjnie. głÓW
nie w piątym s,cle, ~e I w pO-

Dwunastu 
Ty!lko trzech miatrWw PolskL z 

WYNIKlI Stal St. Woa. - Wl6lc
nlUI Pa biaJllce a:l (1':1) . Polonia 
Bytom - G6rJll.k Knurów 1:1 (1:0). 
Hutnik Krak6w - Lubllintanka 3:0 
(170). Rak6w Czę!J'toehO'WA - RadG
mlak 1:1 (1:1) . BKS Bielsko - Ko
rona 1·:0 (0:0). Motor LubUn - Avia 
~wldn!k SIO (1:G). Błękitni KIelce -
Poloma W·wa 2:1 (1:0) Broń Ra
dom - Resavla 0:1 (0 :1). roiku ubiegłeg~, Z dziewięciu. ld6-

218-11 rzy wysta.rtowali w tych mlstuo-
30-11 stwach • • obroniło ty·tuł Są to: Ka-
23-20 zimierz Adach, Bogdan Gajda I 
25-1'9 , Paweł Skrzecz. Rekordzistą w tym 
18-1" gronie Jest Ga,jda. kt6ry Jut ~ 
U=~ raz 6smy zdobył szarfę miatrza 
18-1'7 Polsk!. 

S. Hutnllt 
S. Ra'dom1alł 
I. Resovla 
ł. GÓrn. K. 
•. Motor 
l . Koron. 
" Błękltnl 
l. Broń 

~ABELA 
11':11 
lO:tł 
2.11:12 · 
le:14 
18:14 
18:lł 
1':16 
lt8:1e 
1':18 
15:17 
lS:I'7 
11:17 
lS:1'7 
11:20 
11:11 
to:22 

19-22 W nledzielę ' w stołecznej haU 
Z!-Z1 GwardH zakodczyły .Ię 54 Indy
it:~~ ,widuaJne Mistrz~twa ~1s~ w 
21-28 Boksie. 0\.0 wymki w.alk f1,nało-
21-24 wych (na pierwszym miejscu 
t4-:&1 ZWYcięzcy): 

t . LubltnIa'" 
II. W16knlan 
11. Ralk6w 
112. Polonla B. 
13. BKS 
14, Polonia W. 
III . Avia 
le. sta' et. W. 111-25 Wa~a 4S k~1 Hen,ryk SakowIlki 

I LlOA PlUt! Jl"CZNB.l 
MF;ZCZVZN 

WYNIKli Grunwakl Poznail 
Am.Iliana !Mi 11:1. I 11:11. Hut. 
nik Kraków - Pot(oń Zabrze 
":13 I 1':28: Korona Kielc.e -
Wybrzełe Gd-ailft 25:10 1 32:21. 
$taI MIel" - AZS Wa·rsuwa rr:. 1 1$:25. $111* Wrocław 
POIIIlanl.a 13:'1 t 2S:~ 

TABELA 

t A1łILA.MA ... 14 
. W,.bneh 4\:lt 

l . SI". .:20 
t. Hutn" 33:21 
l . Po.oń 18:32 
• . Grunwald .:14 
, . Stal St:M 
l . Korona 11:319 
•. AZS Warszawa ~:40 

10. PO$t1l\nI. 11:441 

111-"' 
lO5-łOI 
sn-71. 
81ł--802 
1177-e91 
73S-7S8 
7~4 
'17$-8111 
64~6e$ 
7n-818 

(Zawisza Bydgoszcz) Rysza,rd 
Majdański (Stal S~nda Szczecin) 
3:2; 

Waga 51 kgl Zbigniew Rwbo 
(Legia W-wa) - Wojciech Komasa 
(Olimpia poznad) 11:0; 

Waga 54 kgl Sławoxmr Za.~rt 
(Błękitn! Kielce) - Sławom.i.r Ze
rorrviński (Legia W-wa) 11:0; 

Wara 57 k~1 Toma.n Nowak (Po
lonia W-wa) - Sławomir Kaczma· 
re'!!: (Gwa,rdla Ł6df) 11:0; 

Waga 60 k~: Kazimierz A4ach 
(Czarn! Słupsk) - Andrzej Men
cel (Gwardia Wrocław) 11:0; 
Wa~a 63,S q: Bogdan Ga'da 

(Legia W-wa) _ Andrzej I{obry6 
(Gwardia Wrocła,w) IJ:O; 

Waga 67 kg: Ada·m Piwowarsld 

W-oleJna gOl'l\Cla ąłuacJa p04 braaaq Buray6akłetr. 
I \VbIdzimiera Smolarek walczył wozoraJ .. lęa trzech". Na zdjęciII 

lieJ bramki dla Widzewa. 
radosne chwile po strzeleniu drll

Fot. A. Waoh 

JUVENTUS WIDZEW 
W piątek odJbyło 11.,.. I'AIr:reba 

to9O'Wa nle półUnalo-wych pu euro
peJSk ich pucha,rów pllkarsklch. 
Mistrz Polski Widzew Łódź t rafli 
,.. Pucharze Europy na ZE!6p61 
Źblgnlewa Bofl.ka. MIchela Platinlego 
1 Paolo Rosslego - luventUll Tu· 
ryn. PIerwszy mecz odbędzie al, 
• kw!"etn1a ,.. ·Tury.nle. rewa.lIS -
dwa tygodnie późnle1 .. t.odzL 

oto lutawlenłe pal'I 
FINAł W POłFIN ~ • 

tllnoww JDIIorop,. Po1sIl!:a - I'lin.lan
ł1a w Warszawie - 1T kwtetnla. 
W6wczas nie wracałbym jut do 
~ryp.u. tylko poczekał na kol81{ów 
• Julrentusu w t.odzl. 

- ~lękujemy za informacje l prz,. 
Okaz'l składamy .p6fnlone tyczenia 
Imienl.nowe .. , ' 

- Dziękuję. al, .,... Włoszeełl nte 
obchodzi alę Imlen~n. raclej utodzl· 
fty I pn:}'%nam te nawet zapomnia. 
łem. t.e w czwartek było Zbignie
wa. PrzY])OIII\Irlial m:l. o tym telefc>n 
z PolJSkl ... 

PUCHAR &uaop'I', 

oNvenw& Tur3'(\ - W~dze'W Łód!. 
Real San Sebastian - Hambul'lter 
SV. 

PUCHAR . 
ZDOBYWCOW PUCHAaOW 

!lberdeen - Wate.rnchel. Austrla 
W1e'deń - Real Mad.ry-t. 

PUCHAll UEFA. 

Bohernlans pra«a - Anderleeh~ 
Bruksela . Benflea LWbona -- Un'!,. 
varsltatea Cralova . 

wylCJeOWał dl.,..,. na'trud.ln~emłlło 
rywala z trzech potenc1alnYch. JU. 
ventus prezentUje w Pucharze Eu
ropy. a ostatnio takte wadze. 
znakomitą formę . a. takt . te w 
ćwierćfinale dwukrotnie pokona! 
obrońcę trofeum Aston Vllla ma 
swoją wymowę. 

Pierwszy mecz - • kwietni. W\,. 
dzew rozegra W Turynie , I ' dwa ty. 
godnie _ pótnlel - 20 kwietnia po. 
dejmle Bońka . l"latl.nlego I Ich wło
skl~h partnerów na własnym boi· 
Sku. 

W dru!(lej parze t~ó pUCharu 
spotkają &le Real Sa·n Sebastian ł 
ąamburger" SV. a pierwszy mecz 1'0-

Nte ~ 00 ukrywjlć. W!odzew t.6dł zegrany zo.s1anle w HlszoanU. Fa· 

• • -

.T6zef Młynarczyk wita się z rodzlDl\. 

• DZIENNIK· ŁóDZKI nr l8 (10271) 

Fot.1 A. WACH 

• • • 
W drutynie m111tn:a Poltkt. W1.-

dzewle panowały mleszan. uczucla 
po tym. jak łodzianie d()wleclzlell 
alę o rezultatach losowania. Kapl· 
tan d'rutyny Widzewa, WłodzImierz 
Smolatl'ek powledzlał: .. 'I1rudn.o m6· 
wić o zadow()lenlu. • wylosowania 
tak znakom\lte~o Ielnołu . jakim 
.fest Juventus Turyn. la OIObljcle 
wolałbym "rać z Realem Soc1ec1ad 
lub Hamburgerem SV. CZr:ŚĆ kole. 
I{ÓW podziela moje zda.nle. Inni ' la 
natol\llast zadowolenI. Ił przyjdzie 
iCtać nam z· luventllSem. Alecót ·-
(WIdzew jUt ma takle szczęścle w 
pucharach. te trafia na nalsllnlej. 
szych rywall. na renomowane dru. 
łyny. Pier wszy mecz na wyjeździe 
- to In.ny układ nit w spotkaniu 
z Liverpoolem Wedlu,; mnie - nie 
ma to znaczenia . czy ~ramy naj· 
pierw u ~Ieble , czy odwrotnIe. 00 
kaŻdego z tych układów trzeba do
stosować taktyke ~ry . Watne w 
pierwszym wystepie wY1azdowym 
lest strzelenie bramReI. ale na tym 
szczeblu rozJ(rywek trzeba "rzede 
wszystkIm ba.rdz" dobrze IIrać". 

P ierwszy mecz łodzianie roze~rala 
w TurYnie łut d kwietnia . Watny 

.będzle okres pn:yg<'>towań do telC" , 
·spotkanla. W sobote ma upaśĆ de. 
cYZ11! . · fia temat frz~rg()towań do ry. 
wal I!za c}1 o fina Pucharu Europy. 

• • 
A ato 00 PO l'oso!WaJIltu powIed'Z1ał 

były ,piłkarz Widzewa Zbllrnlew Bo. 
nlekl 

nk', Jest PUl za4owoloR)' a losowa. 

- Hie, wa4albyna a'by 1!łven.tu.I 
,rał w PÓłflnal. I Realem Socle. 
cl.ad lu., Hamburcerem SV. Malr2yl 
mJ. się Unał J'\Iventua -- Wldnw. W 
t1nale nte m. przeJ!ranych. a w 
półfinale jedna I drutyn zostanIe ' 
niestety wyeUm1nowana. Widzewal. 
bo luventua. I ta'k tt. 1 tak nIe
dobrze. . 

- IKlblcó,.. lnteresuje pytant, 
cz,. zagra pan w Ło4z1T 

- leślt trener wystawi mnie do 
$kładu. to I pewnołcrta tak. lestem 
dzlj zawodnikiem Juventuw i mG
Im obowlą7Jldem lest nd I to 
~rać lak najlepiej, Nawet K WIdIIle. 
wem - klubem kt6relru.l wszystko 
zaW'dlzlęczam i cb.lę1d. kt6remu "ram 
dzlj w Juventusle. 

• • 
'!\reneT .l'Uvenwsu TUryn -- 010. 

Va.IlaU Trapa,~toml pawiedział: 

"Co sądze o Widzewie! :tyczyłem 
s()ble tę ~~użyne za przeciwnika 
1 jestem zadowolony. WprawdzIe w 
pÓłfinałaCh Pucharu Europv wszy· 
stkle zespoły prezentu la wysok. 
klasę \ trudno tu o faworytów to 
1ednak wyda1e mi sle te z WI. 
dzewem mamy więlksze szanse. n1ź 
z Hamburgerem SV. czy Realem San 
Sebastian. Wolalbym tylkO aby 
pierwsze &potkanle Juventu$ IIral w 
ŁO(hl. a rewant ,.. Turynie. Nie 
będoz le to chyba 1ednl\,k mtało wlęk

- Jakle aa ,afl,~kle wr.tenla 
meczu I Aston V!dl •• 

I szego znaczenia". 

. - Awana 'WJ'Walczyl\Jm,. nadSJ)O
dziewanie łatwo. W rewan.tu nastą· 
piło .szybclej ścięcie !Cłowy" . jUt 
w 27 minucie prowadzl11śmy 2:0 
I byllśmv spok01nl o awanl. 

- Jak le plany ma pan I luven. 
tus orzed meczem z Wtd'Zewem w 
TurynleT , 

-- W niedziele Itramy IIJ1iowy mecz 
w P izie. potem czeka la nas wiei· 
k le deorby Turynu: luvenhls - AC 
Torino. a na5teopnle nast~pl śwlą· 
teczna przerwa w roż~r'P'W'kach wło
~kle1 elkstraklasy WIększe 1>roble. 
my C7ekll,ą trenera Trapattonlej!o 
przed mee'ZeJn rewa.ntowym ,.. Ł0-
dzI. 

- A to Iłtacze~o' 
- 18 kwietnia czeka reJ)rezeontaCje 

ItalU elImlnacy1ny mecz mtstrz~tT{ 
Europy z Rumunią 'fil Bu.ka ,· e3'Z~ le . 
na który Dowołano at sze~ctu p::3:a. 
rzy JUVeontU5U. 

M1chel Platlnl teł ma ,.. planie 
występ w reorezentllcjl . a . ja mam 
nad%leje. ~e trener Plechnlczek po
woła mnie do drutyny narodowl!l 
na el1m!,nacyjne ~arue ml-

• • • 
WY'fttk! losowa i\la DÓłflll.ałów eu· 

ropejsklch. pJlcha r6w zostały sko
mentowane linea: niektóre al(encle. 
GłÓwni faworYci roz~rywek o Pu. 

ehar Europy - Juventu~ Turyn I 
Hambu r~er SV znalazlv .1. po lo
sowa niu półfinałÓW ' na nleuletnych 
torach - otsze Reuter - luventus. 
zwVcl ęzca w ć.,.nerćflnale Obrońcy 
pucha ru . Aston VUla. tratll w DÓI. 
finale na .. Cza rne~o konia" - pił
karzy Widzewa . którzy wyeltm\no. 
wall trzykrr>tne~o zdobvwce !)Uch.a. 
ru Europy Llverl>OOl. 

Agencja dOd.ajl!. te turYMkl mecz 
.Tuventusu z Widzewem zapowiada 
• kwietnIa na lw!eksze em~le 
D1.' e nn!lkarz a~enc ll ",twierdza tak· 
że Iż dodatkowa atrakc la blldz1e 
w v<tep Zble:nlew. Bońka . kt6" z 
W1dzewa w ubl.eglym roku JlIl"Zeszed! 
d Q ·Juvenhlw. 

Agencja DPA s<twlerd%8 . te wieI. 
k lm faworytem Pucharu Europy 1est 
Juventu~ TUryn. Ale w pÓłflnale 
Juventus trafia na polskl4!'lCo mi· 
strza Wiclzew Łódź. kt6ry wyellml. 
nował lidera ll,gL anglel$1ei - Li
verpool. 

~ldeh aawało ił. ..u"d" 
zmęczenie po lobotnim pojedynku 
z Czarnymi. StOlunkow~ naJleptei 
w Płomieniu «rała Skorek. Druty
na Startu, nie mająoa Już źadnych 
Izans na poprawienie lWej c:%war· 
tej lokaty. zagrała bardzo ambitnie 
I na zwycięstwo w pełni zasłuży
ła. Podobały .ię: Andrzejczak I 
Rozpendowlka. 

ŁKS - Start 3:0 (lO, 8, ł); Plo
mled - Czarni 3:2 (-9, lO, -7, 11. 
14); Czarni - Start 3:1 (lO, -lO, 4. 
14); Płomień - ŁKS 3:1 (13, -ł, 
11. 10); ŁKS -- Czarni S:l (7, -o. 
9. 4); PłomleA - Start 2:3 (-11. .. 
-14. II. ' -8). 

t~mt 
l. Pł0m4fll 
.. Stań 

W o.tattft.llll turnIe1u t1naŁu A 
,.. Lodsl "rać bada 25 bm.: Stan 
- ŁKS I Czarni - Płomień. te 
bm.:' stad - Czarni 1 J,KS -
Płomień. I'r bm.: start - Pło
mIeń I ŁKS - Ozami.. 

mistrzów 
(Carbo GlIwb) Aleksa.n., 
Bl'ydlllk (SW Rzeszów) 4:1; . 

Waga n kgl Adam K<>złow.s1d 
(Legia W-'Wa) - Edward Ma.j (Wi
sła Kraków) 5:0; 

Waga 75 k,: Hen.ryk Petriclt 
(L,e.gia W-wa) - Stanisław Łako
miec (Bł~kitni Kielce) 4:1; 

Waga SI ' kI' Paweł Sk.rRell 
(Gwardia W-wa) - Marek Ejsmont 
(Słoezndowiee Gdailsk) rsc, I run
da; 

Wara .1 kr: JanUSI Czetniszew-
ski a,.gt. W ·wa) Grzegorz 
Skrzecz (Gwa,rdla W·wa) 11:0; 

Wara powyłeJ 91 kg: Mariaa 
Klas~ (Wybrzeże Gdańsk) - Ma
rek Pałueki (Czarni Słupsk) ' 4: l. _ . . _,.~ ..•. ",,--_. 

~.ił1ł -
• J4I.ftronm ' łw1ata ,.. Iotaeb auciarskleh. po t.rzYdnIowych za_ 

daCh ,.. Ilarrachovie (CSRS) soM" 
Klaul Oltwald (NRI') 2. Pl". 
(CSRS). J. Nykaenen (Fl.nlandla). 11. 
plerwa,. a Polaków PlołJr !'Itu. 

• Zablezany do Pucharu Sw1ata 
slalom specjalny ,.. ,"UFano (lapo
Irla) Wygrała Tamara McKlnney 
(USA) przed ErUr" lr6S (Szwajca. 
rta) \ 'Po11l:. MlI1lr;btzatl\ Tlałka D0-
rota Tlałka była lrtódma Ewa ' G.ra~ 
bowska nesnasta ' Slalom lVOec1al1ny 
mętczyzn J,Vy~ral Szwed Stl~ Strand. 
Pt'ZM Andreasetn Wl!'nzelem (Llech. 
tenstein) I Ba1anem Krltalem (lU-
gosłaWla) W og6lnel klasYflikae!t 
slalomu ~ecjalneolto w pUcha,ri, 
Świata dwa plerWMe mieJsca zdo
byt! S'zwedzl Stenmar'k , Strand. 

.. W m1strZO!;twach Polski w te
msle .tołOWym w Nowel Hucie ty
tUły zdobvl1: Mah(orzatB Url>.ńslta 
(Włóknie!':! L6dt) kt6ra m In w 
ćWlerćftnale l')()kO'lala J()lantf: Szat. 
ko. a w finale Ewe Potnla'k a w 
konku.rencll mętctyzm Andn:el Grub
ba (AZS Gdańsok) , 

• W czwarti!f "artlt ćwle~f1.nalo
wego meczu !!ZBchlstelc o ' mistrza.. 
stwo twlata !lra1l1ca blal:vmt . Irina 
Lew1t1na J:!Okonała Nanę Gapr1tnda~ 
.zw~H I pr()wad~ 3:1. 

• Na turn1eju szpadz1«t6w • 
Berltn!e Zach. o nl1g,rodę .Blałeg& 
Nledłwted~la' Polak R. "e11słak byt 
drugi (za We~rem K<>lezonayem) a 
L. SwornOlW'Sk~ ósmy. . , 

I liga siatkarzy 
Zakończyły się rozgryWki łUft N*

karzy. MIstrzostwo Poliki zdobYł 
nle,pOdzlewanle zesp6ł warua,..sld_J 
Le.lI. '. 

Drutyna Resu:rey 1)0 &wyc1ęstw1. 
nad Posn:anI4 ' zajęła siódme mie'. 
sce w rozlllryWlkach. ZellP6ł ł6darkl 
;;'l,~tatn1m meczu J)Okonal Posnanł4 

Do d'rug!ej nil zdegrad_ane 
aori.ly zespoły CHełmca I Pesna. 

_!EJ! 
Komunikat Totka 

, LOSOWANIE 
12 - 4Il - 42 - 43 - " _ .... 

dod 3 
U LOSOWANIE 

4-4-12-36-39 d 

»KUKUŁECZKAc 
. 8 II 36 

I LOSOWANIE 
1-7-8-17 '-25 II 

n LOSOWANIE 
1-1'-17 -111-30-. 

dod 7 
KOBcOWKA BANDEROLI: 110811 

..KUKUł,ECZKA" 
5 11 30 

I LOSOWANIE 
18 - 17 - 21 - 23 - 17 

U L{)"'1lW ANIE 
7 - S - l! - 11 - lU 

dod Z2 
m LOSOWANIE 
'-7-u-te 

KOIQ'COWKA BANDEROLI: S2t7 
..KUKUł FCZKA" 

! • !J 
, LOSOW"-Nm I 

11-18-14-1 
dod. 12 

Ił LOSOWANIE 
7-19-11-11 

łod 18 

ltolllmn~ ooraeował: J 
ANDRZEJ SZVMAItSKI 




