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Aiaieria - RFN 2:1
Hiszpania - Honduras 1:1
SENSACJ A I TO

NAJWIĘKSZEGO

MŁYNARCZYKA?

KALIBRU !
Złod
medaliści
ml1trzostw świata sprzed ośmiu
lat,
jedni z najpowatn °iejnych kandydat6w do mia.na naJlepszeJ jedenastk i
hiszpańskich flnał6w,
reprezent acja
RFN przegrała a seapołem Algierii
l:t (O:O).

W. Jaruzelski

RZEMIOSŁO

przvial
przedstaWicieli PGR m•
Ul bm. I sekretarz KC PZPR,
preze~ Rady Ministrów , gen. armii
Wojc1eC'h Jaruzelsk i przyjął Prezydium Rady Krajoweg o Zrzeszenia Państwowych Przedsiębiorstw
Gospodar ki Rolnej.
Przedstaw iciele PGR poinform owali premiera o aktualne j sytuacji
w rolnictwi e państwowym, w tym
o przygoto waniach do zbliżajacych
1ię zbiorów, a także przedstaw ili
wstępną ocenę wYtlików przedsię
biorstw.
(PAP)

Jan Paweł li
spotkał się 0">
z Jzedstawicielem

OWP
Podczas pobytu w Genewie paJan Paweł II spotkał się .1
przedstaw icielem Or~anizacjj Wyz.
wolenia Palestyny , Dagudem Barakatem. Barakat pawiedz!ał korespondento wi UPI: „Mówiłem papieżowi, że' nadeszły ciężkie chwile
dla Libanu, który stał al• ofiarą
agresji".
Barakat podziękował J>&piet.ow!
za wszystkie iego ostatnie apele
o zakończenie działań woiennyc h
w Libanie i za gotowość udania
się do Libanu, gdyby Jego obecność w tym kraju mogla stanowić
pomoc.
pież

-o
-

RFN.

Nie

Stanowisko banków
zachodnioniemieckich

W tym roku po raz pierwszy w wizami, zab16ra towar, a na tycze.
historii MTP, jako integraln a część nie otrzymuj e certyfika
t zwallniapoznańskiej imprezy, odbyWają się jący wyrób
od cła
ego.
targi rzemiosła artystycz nego. Ofer- Pośredniczy w tych WYWOWW
transakcj ach
ta 170 polskich rzemieślników się „Pewex" - Biuro Handlu
Zagraga 30 mln złotych. Reprezen towa- nicznego zajmujące
się eksportem
ne są wszystki e branże od metalu wyrobów rzemieślniczych.
poprzez drewno, tkaninę. szkło, aż tresoli pawilonu 12, obok Na anpo biżuterię ze srebra. Na targach targowych rzemiosła artystyczstoisk
nego
wystawia się wyłącznie towary znalazły !rlę także wyodrębn
przeznac zone do natychmi astowej ekspozycje ,.Remexu " oraz ione
15J)ół
sprzedaży. Klient kupuje, płaci dedzielni rzemieślniczych a także in·
dyWidualnych rzemieślników nle
zrzeszonych w spóldziel niach a .zainteresow anych eksportem .
Duża część prezento wanych WYrobów to róilnego typu artykuły
sportowe, rekreacyj ne a także zaNa wstępie T. Czechowi cz pod- bawki. Ich wartość osiągnęła kwokreślił, iż spotkanie ma być nie tę 22 mln złotych.
tyle wymianą pytań i odpowied zi,
Najwyższą ofertę okolo 1 mlliarco raczej wymianą poglądów, rze- da 160 mln złotych stanowią kosczową dyskusją na temat zasadni- metyk! I artykuły toaletowe ,
okuczych problemó w nauki
nurtują lary przeciwsłoneczne. Wśród nich
cych w równym stopniu naukow- znajdują się popularn e na rynkach
ców, jak i władze, zwłaszcza w sy- krajów socjalisty cznych kremy, potuacji kryzysu I w kontekście re- madki do ust, clenie do powiek,
formy gospodar czej. Udział nauki róże, tusze do rzęs. Przedmio tem
'!' odbudow ie gospodar czej kraju t akwizycji są także artykuły gosinnych dziedzin życia ma zasa- podarstw a domowego, meble, sprzęt
oświetleniowy, wyroby z mosiądzu,
dnicze znaczenie .
Następnie głos zabrali przedsta- biżuteria srebrna, Ikony, tkaniny,
wiciele nauki, poruszając szereg ceramika . ogólnej wartości 80 mln
istotnych dla nich problemó w, m. złotych. Rzemieślnicy występują
także z propozyc jami eksportu 8WO·
In. warunki pracy naukowe j
materialn e,
finansow e i Intelek- ich uslug, Około 1200 fachowcó w
tualne; sprawę godzenia własnych różnych specjalności zgłasza gotoambie.li naukowy ch I satysfakc ji z wość do wykonyw ania prac: bupracy z podstawo wymi interesam i dowlanyc h.
W Poznaniu prezentow ane ••
kraju i gospodar ki; problem prorównież możliwości kooperac yjne
porcJ011alnego rozwoju
w. zystkich rzemlo<Ja
\V zakr"';!ie obróbki mem
dziedzin i dyscyplin
naukowy ch;
kompleks owego traktowa nia nauki li. na P<>d•taw1e dokument ac.l!
i jej roli w rozwoju kraju; sprawę klienta lub wedlµg własnych wzorów. „Remex"
ze wszystwłaściwej
gospodar ki
kadrami; kimi krajami handluje
socjalisty cznymi i
kształcenia kadr na odpowied nim
wieloma
kapitalist
ycznymi. Naszym
poziomie i ich rotacji w zależno- najpoważ
niejszym partnerem jest
(Dalszy ciąg na str. I)
(Dalszy eląg na str.
!)

zachodni oniemiec kie

naj-

wyraźniej
nie są zainteres owane
ogłoszeniem niewyołacalnoścl Polski - oodala w środę z Bonn
agencja DPA. powołując się na
prezesa Federalne go Związku Ban-

Jak

wygrać

pokój

kontynuować wolskową działalność
nękającą? Cały zestaw pytań na
najbliższy okres wiąże się ze sta-

tusem Wysp Falklandz kich i mię
dzynarod owymi reakcjam i na ltrwawy
konflikt
na
południowym
Atlantyku . Problem, który zwięźle
określa
tytuł
komentar za redak·
cyjnego „Financia l Timesa" - „Teraz trzeba wygrać pokój", będzie
wykładnikiem

działalności

.rządu

brytyiskie l'(o w naibllższych tygodniach I miesiącach.
Premier Margaret Thatcher WYkluczyła włąC'zenie ONZ do jakichkolwiek rozważań a.a temat przyszłości Ffllkland ów. Występując w
parlamen de premier W Brytanii
wyraziła pełną satysfakcję z wyniku akcji wojskow ej na Falklan-

TABELA Gil. D
2:0
0:2

1. Mg>ieda
2. RFN

Ausbrla

e1 •e
taj~. te deklaracj a radziecka 1tawia administrację prezyden ta Reagana w bardzo delikatne j sytuacji.
Wobec rosnącego w Stanach Zjednoc.ronych i na świecie zainteresowania dialogiem rozbrojen iowym
i dzialaniam i zapobiegającym wybuchowi wojny nuklearn ej, administracji nie będzie łatwo odrzucić,
czy nawet pomniejszyć znaczenia
radzieckiego oświadczenia. „Nie
ulega wątpliwości, że w pojęciu
przeciętnego Ameryka nina taka sama deklaracj a w ustach prezyden ta USA przyniosłaby całemu świa·
tu znaczną ulgę" - stwierdził komentat-0r sieci telewizyj nej CBS.
B. minister obrony USA Robert
McNamar a wyraził pogląd, ie oś
wiadczen ie radziecki e nie Jest posunięciem taktyczny m, lecz deklaracją szczerych i ooważnych in·
tencji radziecki ego kierownic twa.
Bardzo pod-0bne oceny podają ko·
mentator zy poUtyczn i „Los Angeles
Times" i „Chicago Tribune" .
Wydaje się. ie administr acja waszyngtońska
jest zarówno zaskoczona oś\viadczeniem strony radziecki ej. jak i przyjęciem tego
oświadczenia przez własne spOłe

czeństwo.
W ciągu pierwsze j doby od zło
żenia przez A. Gromykę oświad

administ racja zachowuj e
wstrzem.ię:tliwość ł w zasadzie nie
wychodzi poza stwierdze nia, te
oświadczenie jest studiowa ne I wydach ł oświadczyła, te sytuacja wra- daje się „nie zawierać nic
szczeca do stanu sprzed inwazji argen· gólnie nowego".
tyńskiej.
Gubernat or wysp Rex
Hunt ma w najbliższych
dniach
powrócić na Falkland y,
którymi
będzie zarządzać wspólnie z komendant em sił lądowych. itenerałem Jeremy Moorem. Przyszły sta·
1
tus polityczn y i ekonomic zny wysp
nie iest jasny. Brytyjsk a suwerenność nad Falkland ami nie będzie
dyskutow ana, ale status
kol•Jnii
zostanie przypusz czalnie zmienion y
na protektor at, z samorządem we·
wnętrznym i brytyjską
odpowiedzialnością za politykę zagranicz ną i wojskową. W. Brytania zdaie sobie sprawę, że etykietka ko·
16 bm. o godz. l!.20, w jedeJonii nie ułatwi jej międzynarodo nastym dniu akcji ratownicz ej w
wej
obrony
stanowis ka wobec Kopalni Węgla Kamienn ego „VicFalklandó w i jednocześnie ułatwi toria" w Walbrzyc hu,
wydobyto
Argentyn ie roszczeni a wobec Falk- kolejną śmiertelną ofiarę - 27-letlandów.
Przyszłość wysp wydaje niego Kazimie na Sędkowsk
iego. W
się być w protektor acie, chronio- dalszym ciągu
drążony jest
nym przez silny garnizon brytvi- kop umożliwiający dotarcie przeski i powiązanym gospodar czo z ostatnieg o zasypane go górnika do
jednym (lub dwoma) z sąsiadów 52-letnieg o Mieczysława Borucha.Argentyn y - Chile i Urugwaje m.
.
(PAP)

Wydobyto
kolejną ofia1 e
zawalu w kopalni
,,Victoria"

obu drużyn, a zwłaszcza Kameruń
czyków, z którymi spotkają się w
sobotę. Qpinia była jednozna czna
- drużyna Kamerun u, chociaż zaprezentowała się korzystni e na stadionie „Riazor",
nie prezentu je
wielkiej klasy i przy zastosow aniu
trafnej taktyki, uważnej grze, mecz
można i trzeba wygrać.

przegrallś.
słowa tre-

1--1
1-2

Chile

ANGLIA -

FRANCJA 1:1 (1:1)

Bramki dla

Anglii:

Robson

-

2

1 I &8 mm.) oraiz Mariner (w
84 min.); dla Francjt - Soler (W
24 mln.).
Mecs w Bilbao oglądam n tya
wddz6w, w tym 12 tys. s Francji 1
I tya, s Angldi.
(w

SRODOWY TRENING

Bearzot. Nie wytrzymał on jednak
do końca, na kilkanaście minut
przed upływem czasu gry„. opuścił
trybuny. Nie umknął jednak uwa·
dze dziennika rzy włoskich, którzy
w liczbie kilkudziesięciu otoczyli
go ciasnym kręgiem, zasypując pytaniami.
- Peruwiańczycy mnie rozczarowali - powiedział. - Spodziew ałem się po nich lepszej, a przede
wszystkim bardziej zdecydow anej
gry. Może są przemęczeni spotkaniami kontrolny mi, których roze•
grali bardzo dużo, a może oszczę•
dzall siły na mecz z nami. Wynik
remisowy w tym spotkaniu bardzo
nam odpowiad a. Sądzę, że szanse
Włochów, a także
Polaków
na
awans do drugiej rundy wzrosły.
Musimy wygrać
jednak z Peru.
Chyba nam się to uda, bo we wtorek była to na pewno słabsza dru•
żyna niż Polacy w spotkaniu w
Vigo.

O godz. 11 piłkarze udali się
na trening. N a boisko w Villa Boa
jedzie się tylko 8 ·min. Pojechali
wszyscy.
A.ngl!.cy wygrali zasłuiente, lmpo.
Andrzej Iwan, któremu podczas
nując szczególn ie doslronałą grą na
pn:edpolu bramki francuski ej. Bry. meczu z Włochami odnowila się
tyjcz~y skuteczni e wyłączyli z aikcjl kontuzja,
czuje się już znacznie
ofensywn ych dyrygenta „tr6jkol<> ro- lepiej, trenuje i lekarz zapewnia ,
wych" - Plat!ruego .
że do soboty będzie w pełni sil.
Także Włodzimierz SmolareJ ,, najTABELA GR. IV
mocniej poobijany z polskich pił
1. Al!«lla
2:0
3-1
karzy, w starciach z obrońcami
S. Francja
0:2
1-3
Italii, brał udział w zajęciach. HuCSRS
K'Uwejł
mor dopisywał Józefowi Młynar
czykowi, który nie tylko nie stra·
PRZED TELEWIZORAMI
REMIS W WALENC JI
cił na wadze, ale od przyjazdu do
W Walencji, Hlsz.panle zmleny11 Santa Cruz, przybył o 1 kg. KuPo oliiedzie piłkarze mieli czas
slę a H>anduna em uzyskując rem!s charz ekipy, kulinarny mistrz
sto· wolny, a o godz. 17.15 zasiedli
1:1 (0:1).
.
łecznego
hotelu
„Victoria
",
przyprzed
telewizor ami, by oglądać
Plrowadze n!e dla Hooduru u u:zy. rządzając
y posiłki w Porto Cobo, mecz Francja skał Zelaya, a WY'f6wna nle z rzutu
Anglia. To spot-·
będzie musiał chyba obniżyć nie·
karnego dla Hiszpana - Ufa.rte.
(Dalszy ciąg na str. 4)
co kaloryczność posiłków.
TABELA GR, V
l. l!Jszip•nla
Mecz Peru - Kamerun wywo1 :1
1-i
S. Honduras
łał żywe komentar ze w
1:1
1-1
polskiej
lrlandda Płn.
drużynie.
Dyskutow ano jeszcze o
J'Ugosławla
nim w hotelu Porto Cobe. Piłka·
rze nie kryli zadowole nia z wyniku i przebiegu tego spotkania . Wieczorem zasiedli przed telewizor ami, by obserwować mecz grupy
szóstej Szkocja - Nowa Zelandia.
$rodowy plan dnia przewidywał
tylko jeden trening Polacy ćwi
czyli na nowym boisku w Villa
Boa, które jest w zadowalającym
W dniu dzisiejsz ym słońce
stanie, znacznie leps'z:sm nd plawzestlo o godz. ł.14. zajdzie
ców, na których trenowal i pozaś o godz. 21.00
przednio. Zajęcia nie miały zbyt

DZIER

KIESIE

intensyw nego

Dzl•, w C:rJWał!"tym dniu
hmpańskleh MS, odbędą

kolejne mecze:
Grupa Il: CHILE -

finałów

1!41 trzy

AUSTRIA
(!stadion .,ca.rlos Ta<tlere" w Oviedo), godz. 17.15.
Grupa IV: CSRS KUWEJT

Grupa

czenia,

W dobę po kapitulac ji garnizo-nu argentyńskiego na Falkland ach,
z brytyiski ei
euforii zwycięstwa
zaczynaia wyłaniać się znaki zapytania. Pierwszy m i naibardzi el
aktualny m jest: czy sian nie wypowiedzi anej wojny z Argentyn a
ustał, czy też Argentyn a
będzie

te

(„El Ptt'ado" w Vallad<>lid), godz

Jak naletalo lię epodziewać, zlo:!Jone przez ministra spraw zagranicZ?ych ZSRR, Andrieja Gromykę
oświadczenie na sesji rozbrojen io·
wej ONZ stało się wielkim wydarzeniem polityczn ym i jako takie
przyjęte zostało przez amerykańską
opinię publiczną.

uwierzyć,

17.15.

Oświadczenie radzieckie omawia·
ne jest szeroko w komentar zach
telewizyj nych i relacjono wane jest
na pierwszy ch stronach całej po·
ważnej prasy amerykańskiej.
„Washini rton Post", „New York
Times"
inne wielkie dzienniki
ków Niemieck ich (w RFN). Haral- przypominIają.
amerykańska dokda Kuehnen a. Nawiązując do zmie- tryna wojenna.że która
jest równorzających w tym kierunku rozwa·
cześnie obowiązującą dokrytną wożań banków amerykańskich, Harald ienną
NATO. zakłada coś wręcz
Kuehnen stwierdził, te w niczym przeciwn ego, niż
to, co zawarte
nie dopomoże to dłużnikowi. Za- .wstało w deklaracj
i radziecki ej
równo Wschód. iak I Zachód złożonej z trybuny Zgromad zenia
doda! - muszą bvć zainteres owane, Ogólnego NZ. Zakłada mianowic
ie,
aby Polska ozdrowiała ~ospodar że USA wlaśnie
pierwsze goczo. Nie można b:v tego osią~ać towe są w razie jako
konfliktu
do
uży
w drodze ogłoszenia niewypla cal- cia bronl nuklearne j.
no~ci Polski.
Komenta torzy amerykańscy uwa-

Banki

mogę

my - to były pierwsze
ne.ra RFN J, Derwalla.

specjalnego ,wysłannika z Poznania)

ze

NARESZ CIE SLONEC ZNIE. W SRODJI; JUŻ OD RANA NIEBO NAD LA CORUNIĄ ~YLO BEZCHM URNE, WSTAL PIĘK
NY, SLONEC ZNY DZIEN, NAJLAD NIEJSZY OD PRzyLO TU
NASZEJ REPREZ ENTACJ I DO HISZPA~SKIEJ GALICJI .

Piłkarzom RFN nie udało 1ię przy.
najmniej to, co udało 11lę zespołom
Polski i Wl>och, a więc uzyskaule
honorowe go wyniku, I na dodatek
z
druiyną,
~tóra
w p-O'Wszechnej
Polscy piłkarze po śniadaniu mecz Włochy - Peru na
opln1! miała być jedynie dosta•rczy .
stadioctelem punlkt.ów, oto ton pierwszyc h oglądali raz jeszcze, tym razem na nie „Balaido s".
donles!eń agencyjny ch I kornentan y magnetow idzie, mecz Peru KaSpotkani
wysla.nnillk6w pism sp-Oirtowych w merun. Dokładnie analizow ali grę serwował e Peru - Kamerun ob•
także
trener Włochów

NA

Zaplecze czy awangarda?
Wczoraj, w Centrum Bada6 Molekularny ch Polskiej
Akademi i
Nauk w Lodzi gościł członek Biura Polityczn ego KC PZPR, I sekretarz KL PZPR - dr TADEUS Z
CZECHO WICZ, spotykając się
z
pracowni kami łódzkiego
oddziału
PAN. Spotkani e prowadził
dyr.
Centrum - prot. dr JAN
MICHALSK I.

oziś trening na stadionie „Hiazor"

VI
JUGOSŁAWIA
IRLANDI A PŁN.
(„La Romue.
da" w Saragossie ), godz ii..
TRANSM ISJE W TVP: Chile Austria, god%. 17-19.10; Jug1>sła
wla - Irlandia Płn. I CSRS Kuwejt w godz, 20.45-23.05.

Z

przebiegu ,

trener

uważa, że zbyt forsowny trening
mógłby pozbawić drużynę świeżości
i „glodu" piłki, a tych cech jej

potrzeba. Do boiska w Villa Boa jest
kiika kilometró w, jedzie się zale·
dwie 8 minut.

Dziś trener Piechnicz ek planuje
przeprow adzenie treningu na głów
nej płycie stadionu „Riazor". przed
sobotnim meczem z Kamerun em.
Każdej z drużyn
przysługuje 45
min. korzystan ia z głównego pla·
cu gry. W piątek natomias t Piech·
niczek wybiera się do Vigo,
by
obejrzeć bezpośrednio
z trybun

acznę od sensacji, ~hociaż zastanaw iam się, która jest

większa. Uwazam, ze ta „hiszpańska". IW są przecież
uospodarza~i i grali u siebie, a karny podyktow
any
przez sędziego był bardzo p1•oblematyczny. Potwierd za
się to, o czym mówiłem jeszcze przed mistrzost wami:
Hiszpanie
nie mają drugiej linii. Victor ma nogę w gipsie t nie u.czestni-

czy w mistrzost wach, natomias t Zamora t Alonso byli w ostatniej rundzie ligi hiszpańskiej często kontuzjow ani. Praktyczn
ie
więc pomoc w reprezen tacji gospodar zy jest najsłabsz
ą formacją

Laura, Adolf, Grzegorz

w dniu dzisiejsz ym dla Łodzi
przc>wld uje następująca pogodę: po rannym rozpogod ze"niu
w ciągu dnia zachmur zenie
umiarko wane, okresam i duże
z możliwością wYStąpienia o·
padu przelotne go. Temp. maks.
w dzień 17 st. Wiatr słaby lub
umiarko wany z kierunkó w
zachodni ch i północnych.
Ciśnienie o godz. 19 wynosiło 990,ł hPa (742,9 mm).

1945 - Rozmow y
między
przedsta wicielam i
Rządu
Tymczas owego RP i przedsta wicielam i emigracj i w sprawie utworzen ia Tymc~asowe
go Rządu Jedności Narodowej
1951 Ogłoszenie
sub·
skrypcji Narodow ej Pożyczki
Rozwoju Sil Polski
1882 Ur. I. Strawiń;;ki,
kompozy tor amerykański pochodzeni a rosyjskie go.

zespołu.·

Kaźdy, kto gra przeciw Hiszpano m, gra defensyw nie.
I wia·
domo, ~e w ataku pozycyjn ym druga linia właśnie odgrywa
decyduJącą rolę. Bylo to nad wyraz czytelne · w meczu
z Hondurasem. To tyle o sensacji numer jeden środowego dnia hiszpańskiego „Mundia lu".
A numer dwa? To oczywiście przegrana RFN z Algierią.
Dla mnie jest tci najdziwn iejsza porażka Niemców , jakiej
doznalt w ostatnich kilkunast u latach.
Algieria nie iest przecież zespołem klasowym . Pilkarze z Pól1_1ocnej Afryki grajq wprawdzi e solidną piłkę, ale to nie jest
Jeszcze światowa klasa futbolu. Rummeni
i jego koledzy
z reprezen tacji będąc nawet w słabszej gge
formie powinni to
spotkanie

Z

wygrać.

auważylem w drużynie Juppa Derwalla kompletn y
brak
szybkości. Dochodzę do wniosku, że chyba nie
wyszły

selekcjon erowi RFN przygotow ania do „Mundial u". Derwall chuba zbytnio przycisną! pod koniec okresu przygo·
towawcze go na treningac h wychodząc z założenia, że pierwszą
rundę eltm.inacy jnq jego drużyna przejdzie spacerkie
m, a szczyt
formy szykowal i Niemcy na drugą rundę ł finały mistrzost
w.
Ten wniosek wynika z obserwac ji gry pilkarzy RFN, którym
brakuje - co mógl zauważyć każdy chyba z obserwat orów
szybkofrt ł świeżości. Jest to dla mnie jedynie logiczne wytłu
maczenie przegran ej z Algierią t niezbyt imponuiq cej postawy
na boisku podopiec znych Derwalla. Niemniej cądzę. że mistrza·
wte Europu i dwukrotn i triumfato rzy w MS wuidą spokojnie
21 µ~UPU i odegrają znaczącą role w hiszpańs
kim „Mundia lu".
Wreszcie trzeci środowy mecz: Anglia - Francja. Tutaj nte
bylo niespodz ianki. ale byl „nokaut" Francuz6 to iuź w 30
se·
kundz!e meczu. Platini t jego koledzy prawie przez kwadrans
byli „wyliczan i". DopierO'" po 15 minutach ocknęli się (zaczęli
grać normalny mecz. Postawili na wyrówna nia
t wyrówna li.

(Dalszy

cląg

na str. 4)

Powiedzieć, co
się
myśli,
największym sza·
leństwem, a czasem najwyższą
sztuką.

jest czasem
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JORK, FILADELFIA

Rola młodej
inteligencji

Robotnicy

Rozmowv min. J. Czvrka

Ul bm.. odbyło się w Warszawie
Zarządu
posiedzenie
plenarne
Główr1;e110 Związk1;1 8-0ci<'list;·cmej
Uczestn.icv
Polskiej.
MłodZleży
obrad dyskutowali "nad :Sprawami
młodej inteligencji.

'T BT.,....,
:J l ti'

ALBIN Sl\VAK

I

, •• -\. • ..J

pytają

..El ClE"

o sprawy partii I kraju

w oiwdzialać nadmiernemu bogaceniu
Na zaproszenie KZ PZPR
innych,
zagraniczn~·ch [ dalsr,ego rozwoju stosunków polsk-0- ZPB im. Armii Ludowej „Alba", się jednych a ubożeniu
sµr;rnr
Minister
z aktywem partyjnym oraz przed- zwłaszcza w okresie tr~·ania doPRL Józef Czyrnk przeprO\vadzil wl-0skkh.
stawicielami organizacji społeczno- kuczliwego kryzysu gospodarczego.
• • •
N-0wym Jorku rozmowę z
w
sill Pytano o realizację niektórych ustaW czasie pobytu w Filadelfii mi- politycznych fabryki spotkał
Helmutem
kanclerr,em RFN
KC leń IX Zjazdu, •W tym m. in.
członek Biura Politycznego
PRL
zagrani=ych
spraw
nister
Schmidtem. Dotyczyła ona .całego
zagadnień obecnej sytuacji .T. Czyrek spotkał się i kardyna- PZPR ALBIN SIW AK. W a}J-Otka- jeszcze raz wrócono do sprawy rozNa znaczenie podejmow;inej pro- szeregu
1
czołową osobimiędz~· narodmvej, a zwłaszcza 3-tÓ- łem J. Królem.
blemat.vki wskazał otwierając obra- sunków Wschód _ Zachód, wspól- stością Kościoła katolickiego w niu ·wzięli udział również przedsta- iczeń osób wlnnych za błędne depracy europejskiej oraz kontynuo- USA oraz aktywnym działaczem wiciele większych organizacji par- cyzje gospodarcze, których ciężar
dy przewodniczący ZG ZSMP Wiele
wszyscy.
Jerz.v Jaskiernia. Zwrócił on uwag~ wania polityki odprężenia i roz- ruchu na rzecz rozbrojenia w Sta- tyj'!'lych z innych przedsiębiorstw dźwigamy dziś
na to. iż po raz pierwszy w dzie- brojenia. Wiele uwagi po~więoono nach Zjednoczonych, a także z ame- dzielnicy oraz kierownictwo partyj- uwagi poświęcono sprawom budowproszono
nictwa mieszkaniowego,
jach tej organizacji i w sposób tak sprawie stosunków dwustronnych, rykańskim przemysłowcem polskie- nil Górnej.
Pod adresem gościa skierowano 1 też o wyjaśnienie nurtującej załokierownicza instancja dokonuiąc prz:egls,du mo:i;liwości Jch go poch-0dzenia. E. P1szkiem. w
całośc io wy
ZSMP podejmuje problemy młodej dalsze~o. wzajemnie korzystnego czasie rozmowy JX)ruszono sr.ereg cały szereg pytań. Robotnicy inte- gi wątpliwości, czy budowa metra
·ntPligencji, jej miejsca i roli
spraw dotyczących stosunków µ(71- resowall się m. in. tematem mi- w Warsuwle nie apowoduje dalrozwoiu.
Ż.''ci u kraju. jej aspiracji i odpodziałaniami szeco opó:fnienill inwestycji. mieoraz. dals:i:ej nlmum socjalnero i
sk-0-amerykańskich
•
się
Interesowano
wiedzial.n<?ści, ;varunków inte~ro
14 bm. J. Czyrek i minister spraw wspólpracy katolickich organlzac:I\ podejmowanymi przes Biuro Po- szll::aniowych.
wan111 1<".I wys1lków z dążeniami zagranicznych Wł<x:h Emilio Colom- charytatywnych w USA z na&zym lityczne w ukresie jego ustalenia, także prz):szłoś~lą ruchu . za.wodomłodzieży innych środowisk. a zwła lx> omó,vili w trakcie przyjaznej
jak równiet staraniami. by prze- . we~o. mmliwoscil\ pode1mowan~
krajem.
szcza z młoozieżą rolx>tniczą. Istot- rozmowy zagadnienia 'bietacej ~;-- - - - - - - - - - - - - - - - - -·- - - - - - - - - - - - - - - - I .ieszcze bardziej
konsekwentnych
n~· \rp!yw na rzeczowy przebiel(
działań w zwalczaniu spekulacji !
tuacji mi~ynarodowej oraz ~toplenum m1Bly wcześniej doręcron!! sunki Wrehód - Zachód w świetle
pqoźytrictw::t społecznego. Z'11.Ta·
mate'.-inly ~yntet.vzujące różrie a.c;- ob~ad Ir &esji specjalnej O.'Z, pocano ta:ciJe UW!Ulę na niedostatecapekt.v życia i twórczości młodej in- święconej rozbrojeniu. Tematem
ną ci"'gle jeszcze walkę ideol~ictteligf'ncji.
n'!,. j>1ką winna podJ11<: p1trtia, by
rozmowy byly także możliwości
1 .idobyć umysły i serca ludzi iruo-------------------------------

w

BUndestag de·hatowa
1
zaplecze Czy awangard""'a'.1 I nad prawami polskimi
_

litycznego KC PZPR Albina Siwa.kil z aktywem partyjnym i młodzieżowym oraz przedstawicielami
FTiAT
społecznych
organizacji
„Elta". Wzi~li w niej udzial również członkowie organizacji partyjnych z innvch zakładów dzielnicy
J
oraz kierownict.wo partyjne Batut.
Wit'le uwagi poświęcono tu spra.Przewodniczący
wom młodzież~'·
ZZ ZSMP - PIOTR BYKOWSKI
prHd1tawif problemy młodych lu•
dzi i w ich imieniu postawił szesposob~
rea pytań dotyczących
rozwiązywania najpilniejszych dla
sekretarz
Zaś
młodzieży spraw.
ekonomiczny KZ PZPR - WOJCIECH MIKOLAJCZYK przedstawił pytania nurtujące organizację
partyjną „Elty". I tu poruszano
watne dla partf! sprawy, j:ik pr~
ca ideowo-polityczna w tak truo;nym okresie, sp06Ó~ realizacji w
obecnym czasie soiuszu dobotnf. czo-chłopwego, a także mówi~G
! o spra"?.-ach fospodarczych oraz bd-

pyt•nia wycnrpu-!!~~~~~cjidl~ ::~:!~: f;J~w;:i~
Idy~~- wszystkie
n.a
I
odpowiedzi udzielll
jących

I

Siwak.

Albin społecznych

Mówiąc

tnv.
o sprs.w\e
podkreślił. te wkrótce !

wysiłku

.•
•
p raw1ca
I
I ba nska
re
a

robotn!kło
E. Ł.

·
„~
Bundestag i;achodniooiemieclii de- ubiegłym 1 jesteśmy równiet w rozliczeń
wel w dłutszym okresit! cia:su.
"ato·.vał w środę nad st.osudc:iem roku bietąeym zainteresowani w znajdą one swój finał, w li~u I
( )
.
Trydziałanie
.RFN do wydarzeń w Polsce. Na znalezieniu rozwiąT,ani.a dla robo- I bowiem rozpocznie
n
•
•
pracy naukowej, ale i właściwej
Czechou;ii·z wniosek. przedstawiciela opozycjl wiązań k>redytowyeh zac!ągnięt~h bunal Stanu.
Następnie Tad·e uu
postawy obywatelskiej. Naukowcy
1
,
Ustosunkowuj~ lłtę do llflt&wy I
chadeck:ej. Clausa Jae~era, pono- przez Polskę.
Lódzkieprezydium
:i:
się
zwracali uwagę, że zwlaszcza PAN spotkał
i przyszłości :rwiazków Zllwodowveh • 1"
Akademii Wl0!1<! znane postulaty wobec władz
wi1111a skupić uwagę. i siły na ba- go Oddziału Polskiej
ł
Deputowany SPD opowiedział !ie , A. Siwak powledzi.llł m. in.: dz!- 1
przede Nauk oraz przedstawicielami za- pol~k1ch, pokrywające ~ię M mpodstawowych
daniach
1
wszystkim. tworząc określoną su- rządu Lódzkiego Towarzystwa Nau- now1sk1em USA ~7Jnies1en.le stanu równiei .za kontynuowall'liem dill- 1wię się, jl\k ktoś twierdzi, ae tra.J_9 • •
ł
WOJennego. zwolni~e lntem~a- log.u z oficjalnymi Pl'.ledstawicie- , ba szukać nowej formuły switu:- .
wiedzy, który to potencjał kowego.
mę
Q'K.u
w trakcie spotkania. l f którym nych i „wmowieme. dialogu n:i1e- lami wł.ad% polski~. skła<!-aiąc w ków. Przecie* ruch robotniczy ob- I'
dla
może być dopiero podstawą
.I
100swoje
roku
tym
w
chodzi
.Wolftzw. badań stosowanych i rozwią- uczestnicz:vli m in p-ofił•ot"Owie· dz:y państwem. Kośc1-0lem i ZWią:i;- związku. z t;ym podzię~owame
•1
gangoWJ. M1sehnickoW'! (FDP) 1 Her- lecie I ruch ll'Wfązkowy
· kami z111wodow:ymi")
M' n" l k" · K · l ' · ~
technologicz- J
zań praktycznych,
Deputowany SPD Kar9ten D bertoWt.' w;hnerowi (SPD) Zll Ich musi. z tych tródeł. Powini:ierpa~ ,·
Dejnn., Ma(l.1'0
tC as '·
an
nych.
kil. unitu R
t
riki
. io k CDU al·
n.an Kryszowskl, Zygmun.t Lasoc- Voi..+ poparl
ezyg- być ruch klasowy, oparty na Je..
·
er
w ym
Zdzisław jed~~eśnie ~a~yl, :te k-oal.l~ "WYS.
Nadoliki,
Ustosunkowując się do przedsta- kt, Andrzej
nin<>Wskich zasadach brantowy l
M.mlÓW rodT;aju
tego
•
n&eJa
-ep.__
J'e•t
.
by'a
r•n„.a~a
ci·a
ZC>;!tllSmiech,
Witold
i
Ruszci~lc.
\11'.'ionych problemów, T. Czechowic!:
0
1
l:rllro
~ ~~ 1 ......•a powi~ał Kamten Voigt - nie silny, a nie porw~~y. bo
•
...............
· ·
t
bł
podkreślił, że miejsce i rola nau- ły
Lamłric w środę w ~
1
może skutecznie bronić ro- wieazenie broni, w Bej~
wtedy
rotego
WYntk
nikomu.
pomaga
gOl!J)Odarozych
S&nlrej!
kwestii
w
egrac.ii
n
emy
ki w życiu kraju nie były dostate- · omowione Pr.o
nauk~ego: wobec Poolski. Pon.!ewat chc~y dze..1u rozmów l lctOntaktów może botnlków. \V naszyoh branżowych wica libańska zaatalrowa~ w
cznie eksponowane, a. tym bar- lodz_k1ego .środoVl'.1-ska
~1·a•kach ni• było mili-......,..h
kontecznosc1 zmian w organ1zacj1 pomóc - dodał - byliśmy "' roku być ne:tom1Mt dla wielu pomocny. ~~..,..
ki
. d b
„.....
dzielnic ·
l:udniowo-w11Chodnłeh
~·-··_,v
nie były w badań. możliwości 1'1.lblikacji prac
=•e.l z o ycze nau
co poniekąd naukowych, wymiany literatury t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · kradziety, r.budowaliłmy dla lud2i Bejrutu pozycje zajmowane
peh1i wykorzystane,
ail:r pal.estyńskie t lewi~ libeńs .
domy wczas<>We, Hz ich
odbicie w terminie „za- czasopism z zagranie• ora:i: mifl!jnlltoria, nie mamy Irlę czego wsty- Prawicowa fala111a wessła do
plecze naukowe". Natomiast w każ- sca i dorobku łódzkich zespołów
ju w sektorach zajmowanych pr •
dzić.
dym rozwiniętym kraju nauka win- naukowych na tle innych ośrodków
Mówiąc 1> problem11ch budowni- izraelaltieao agł'esora. co j~ j
na być nie tyle zapleczem dla sze- w kraju.
omowił nomaezne 1 włączeniem st.i ty
c:twa A. Siwak szeroko
TaNa zakończeni<'! spotkania
ale
roko pojmowane.i gospodarki.
wojn . ·
ufrupowań do „totalnej
przyczyny, które spowodowały, Iż jak~ wypowieckieli Palestyf\ceykala
jej ~wangardą. jedną z głównych deusz C:i:echowicz zapoznał tię z
znalazło się On-O W tak trudnej
napędowych rozwoju kraju. po5fępem prac konserwl\torskich !
sił
~ytuacji. Jf"dnocześnie zapewnił. te i lewicy libańskiej izraelscy
Działalność naukowa to tskże w remontowych w tiiedribie Lódzkiebudowa metra, prowadzona w opar jeźdźcy. Według ostatnich doni
pewnym sensie produkcja określ o- go Odd:i:ialu p AN w zabytkowym
zdołali opano"« ·
Spośród 123 utr:zvmll!ll~h P1:ZElZ ąoh udWll w ~ach 'llliemJ"(lh ciu o pomoc ZSRR, konieczna dla sień, falangiści
przy ul. Pfotrkovn;kiej
zna- budynku
nych dóbr o podstawow:iim
położony •
nabrzmiałych proble- budynek untwersytetu
Wł'(ICla.w:iu w nledaie44' 13 bm. rozwiązania
tunkcjonarit.18ZY MO 066b biorą- czeniu. Podobnie więc, jak w każ- 179.
or- w nocy • niedzieli na panie- mów komunikacyjnych stolicy nie 5 km na wschód od mi~:i:ynarodOI'"
dej d7.ialalności produkcyjnej, mud!Elalek 1 13 na H bm. w ciągu wpłynie na opó:tnienia w budow- 'llfego lotniska w Bejrucie i kon~
szą i tutaj być zakładane okreflo~ nuuj-. sw" ofensywę w lrierun~
OBta.tnieh dwóch dnt 110 osób od- nictwle. Fllbryki domów nie
ł
ł
ne. ważne społen:nie cele oraz stozachodniego Bejrutu. Jeden 1 ~
powiłldało tut w tirybfe pn:yspie- w pełni wykorzystane. Niektóre N.- cerów
Zła
sow~ne odpowiednie kryteria ocetalangi okwiadczył, ile a .·
non:ym przed kotą.urn dio &'l>f•'W ledwie w lt!lkudziesięclu proeellny wyników i konkretnych ()Siąg,
ten był wcześniej przygotow
;
wykrocz.efl dla <hiełnicy Wroela.w- Łach.
nięć nauki. Stąd wszelkie środki
ale nie podał, od kogo wy!>zły r ,
•
• •
Ozdmvski zesftll Alek:Mndrem Bun!ltlm. DzSa- r~. Zoiltali om obwiniem o
Jerzy
Wicepremier
kit>rowane
i nakladv muszą być
kazy: od przywódców flrial!l@i, filit
Podobne tematy poruszano
Pol8k.iego łacze PKPS µned.staw1li wyniki udział w nieleaalnych z.blegowliskierownictwo
tam prn•de wszystkim. gdzie przy- puyjał
niosa n11jwiększe zyski, choćby na- Komitetu Pomocy Społec.11nej s J)t"e- działalności opiekuiH:zej wcbeC! ro- kach, d>J.'ZUcania łunkejonariumy czas spotkania członkll Biura~ t'o- od Izraelczykó'"'·
dz:in i osób samotnych. Wicepre- sił porządk~h m. łn. butelkami
mier podkreślił aezególne zadania ora~ mimif69ł:acy}n.vm demonstro5łuźb socjalnych. l organizacji spo-.. wan.iem po9taw antypaństW"OllV:Ych.
leesnych w obecnej .sytuacji epo- K.ołeflum wymierzało im kary w
ł~o-ekonomicuiej kraju. Wska- wyeokoki od I do 18 tys. r.lotyeh z
zal na k<llllecznotć p1"%yciunlęcia ~ w ...m niemotnośai uinUstalono już limity przyj~ć na nistracji (25 proc.) i Elton<>mic1n&- nowych dzialllClly, dosltoelłłenie meJ)Oszcze;(olne kierunki studiów na Socjologicmy (25 p~oc.), Zwiększo- tod pracy, prowadzenie włuneeo - * • l!Halt. Wi~ć ukatastudiów no liczbę miejsc na kierunkach, rołlpomum.i.a przez PKPS potrzeb nJ'Ch pned 1f«)Cłelwsk:łm looleliuro
rok
UL na pierwszy
[ ~ tw;«34l$le c$roiy 41dfttJlib.
11
tookońaenie
dziennych w roku akademickim których absolwenci będą mogli pra- 90Cja!nych kodowisk oraz konleeii- w łn.łada 1ł ł 111 ko lU<Dla młodzi NJM), nll.Stępnht Czech~. wujemy s RFN, Austrią, UEi'4.
(i'PAP) Kubll. :8ułpria. Spośród kTajów II Szwecja,, Francją. Rzemiooło pdf1982/ HJ83.
nkolnictwie, m. in.: ność świadczenia opiek:! szazególrue w wieku 10-al l.ał..
w
cować
matematyce, fizyce, biolofii, geo- OS-Obom w podtl&:Z1y.m wieku I nielkie doclen. nMl'l'Jt do J~t · i
Globalna liczba miejsc je1>t laka, grafii. Ostatec:i:nie zniesiono podział pełn08prawnym, jak te! pomocy t
Auetrlllii.
nlepelu M'l1P ~ udział rzemi~
jak w roku ubiegłym, z tym, ze na tzw. kształcenie nauczycielskie organizacji :tyda ~nam
tet
Zwrócll
wielodzietnym.
i
nym
• RFN. Jest to rezultat ·wri/„
kierunków
nicy
tzw. limit podstawowy wynosi 1400 i ogólne. Absolwenci
jemn:vch kontaktów i porozmnienia
miejsc, natomiast dodatkowe 250 przydatnych szkolnictwu uzyskają uwagę na konieczność pozyskiwanill
o współpracy między izbami rremiejsc Uczelniana Komisja Rekru- na ostatnich latach studió'"' nie- przez PKPS do działalności opiernleślnic.iymi w Poznaniu i Kassel.
tacy.ina rozdysponuje na poszcze- zbędne przygotowanie pedagogicz- kuńczej rótnych 7..akladów pracy !
Zachodnioniemieccy rzemieślnicy 11a
gólne kierunki już po egzaminach ne, co pozwoli zapewnić większe instytucji. Oczekuje się, że w więk
ok-Olo 300 metrach kw:idratowych
od ich kadry dla oświaty, a jednocze~nie szym jes21CZe stopniu w niesieniu
wstępnych, w zalezności
wyst.awiają elektronarzędzia i nawyników. możliwości dydaktycz- wyeliminować tzw. selekcję nega- P<linOCY ludziom jej potrzebuj~ym
rrtęcheia dl• warsztatów tzemieślnt.
włąez_v się młodzież.
uczelni 0raz tywną w naborze.
nych i lokalowych
~am- Jt!M l\fO ,.. lla- / •:rfltem ke>ntlrol1 w wytw6rrm tułl czych, prezentuj" pona<lro wzoq-c<>Wicepremier podzięko\'l'ał klet'Cl'll'Najmniej miejsc jest tradycyjszans zatrudnienia przyszłych abnie na archeologii - '1, najwięcej nictwu PKPS .r.a dotych.CZMO'WI\ d-om*:u. ~dit na ilr'"'P pn:eet11>pcze-j ,.Polita>rt>" we Wł!'OCła!wlu pot:M'&lał wy, ł'!Zemieślnicz:v zakład napraw
solwentów.
.Nl.edookonały na wygc~M<>wanie nad-.ryt~k P!!'O· samochodowych z kompletną dia~.arczej.
(\PAP) aftty
Zmniejszono limity przyjęć na na prawie - 155, matematyce - działalność.
dukow•neg-o tam l•kłe:ru pol'\emo- llOOIJtylca, oraz działami: elekt.rym;Filozoficzno-Historyczny 100, fizyce i filologii polskiej wydziały:
nY'fll., blacharskim i lakiernio:ym.
.<o__o_k_._3_o_p_roc_.i_._P_r_a_w_a__i_A_d_m_i--p_o_90_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<n_>_
l'ooząW\9%.Y od rok'lł przyszłego ~
m!Oilł-O ucze&tni.e:tyć ~zie nie iyrko w MTP, ale także we wszy~
salooach,
k'lclt specj.alifitycznych
w. 1 Jacka
praedsta.willlją.c gotowe wyroby, pro.pazyeje usług i k<><>Pera-c.tl. Od roku
Od wielu lat naukowców trapi dycji znaleźli w Etiopii, w 1kamie1984 w Pmmaniu urządzany ma być
pyta11ie jak długo isb1ieje ludzkość. linach polawowych kości człowieka,
międgy:n.ar.odowy Mion rzemiMla.
Do chwili obecnej uważan-0, że pra- który - jak pczypuszczają naukowprzodkowie wspólcze!lnego człowie cy - żył przed 4 mln lat.
• • •
Laik'~ wywotloa\lo 1 d<>Ma.rcuno w
lnspek- gu. Oznacza to. h po S'\chodnie-j a.)On Radomfl,lta, gnrie był g;r<>m•Decyzją "·ojewódzk.iego
Struktura tych ;eości - zdaniem
ka pojawili się '" Afryce mniej
MTP. po
ubiegl)>Ill
.roku
W
monie
Ko-zalinie, stronie plaży kołobrzeskie}sanitarnego w
dzony. Tu .ro~ow1>dzano go wśród raz p1erwS'Ey w Polsce. t18.
JXJZWa\3. przypusz- torll
antropolo~&\v wiecei przed 3.5 mln lat.
zainicjowano
natomiast okolic:l!nycł!. rzen<.leślnikó-w - lrlo1a- akcję „LeMing Jednak nowe odkrycie dokonane czać, że ów J)radawny człowiek po- zamknięta zostBła zachodnia część żna się kąpać, można
kooper.acja
kąpieliska morskiego w Kolobrze- korzystać 1 platy. Zamknięto rów- rty, któr.iy potrzebowa-\1 tego suro-wpr2.f't uczestników międzynarodo rustal si" w pozycji J)ł&nowej.
ca - oczywiście po odpo-...iedn1o reeksport", jej intencją było utwonie:!: kąpielisko morskie w miej- zawysmyc.h
wej ekspe>d~·cji w Etiopii moie
rgenie banku informacji o wolnych
cen11ch.
scowości Grzybowo. Jak informuje
w·prowadzić istotne zmiany do roz„
W po.wyłJStej S<pll'tt·'Nte s-a~o mocach
nasze.go
produkcyjnych
inspektor sanitarny, u~ tymcza60<Wy wobec li Mól> prJ:emysłu, nie wykorzystanych maw11tań na tf'mat .. wieku" ludzkości.
wojewódzki
Uczestnicy. wspomnianej ekspemorze przy obu tych płatach zo- w tym wobec a praco-wn.ików za. szynach i urządzeniach, J)(')szukiwa·
''Vłocławku.
„Po1\faa-b" we
stało skatone, przy czym stwier- kładu
nych lub .w.d.nych 1mrowcach. m.adzone w wyniku ekspertyzy skaże żrn.udne śledztwo prowadzone w tej tel"ialach, calych liniach technolopracoW'!11ków Wyd:i:tału
przet
sprawie
nia są niebezpieczne dla kąpią Dochod"Zen4<>Wo-Sl~Cll:ego KW MO w gicmych itp.
cych się.
ChodzH-0 o ukazanie zagraniczPlotrl<owile Tryb\lnal.~·lm pod nadWoiew6dzk!ej nym parłln_Prom możliwości zagosProkuira'!Jury
Z<M"em
•
przypomnieć. że w Grzy- do·h;ega k<>i>ca.
Warto
podarnwama pr:zer. nich i uż~rwania,
Od grudnia ub. roku µicrw•z~- nie mają z reguły odP-Owiedników
Akt oskarżen1a prz~!dv•:.ko tej gru- za opłatą oczywi.ście, naszvch ma360-megawatowy blok elektrowni na terenie kraju. Brak też wyspe- bowie istnieje fabryka mączki ry- pie pne~tę.pczej v.-a.:<rótce
z<><Stanie szyn, budynków oraz nawet ca!vch
pozostałości
i
ścieki
której
bnej,
tym zakresie
„Bekhatów" zasila prądem krajo- cjalizowanych w
v.~~,ony d" sądu.
Zarządca kmmi;aryczhy Związku wą sieć elektroenergetyczną. Uru- pr:i:edsiębi-0rstw rem<lntowych. KWB z ryb odprowadzane są rurocią
7,ak!adów. Leasing - rodzaj dzierżawy p·rzemysfowej jest z.nam· w
Zawodowego Muzyków w Warsza- chomienie tego bl-0ku zapoczątko- rozwija ciągle własną bazę na- giem kilka kilometrów w morze.
cafym swiPCie. w Polsce przeeiera
wit>. Bo;;ruslaw Napiórkowski poda- wało okre.5 w którym najwięks7..a prawczą. DQ tej dzlalal.ności nie- Mimo takiego rozwiązania - jak
dopiero !>Obie drogę, tak w sferze
je do wiadomości, ze wznowione krajowa inwestycja energetyczna zbędne są jednak materialy i częś wykazuje obecne badanie Wojeęospodarczej jak i świadom-Ości spoz-0stał,'J wyplaty rekompensat dla zaczęla spłacać zaciągnięte od !P<>- ci zamienne, odpowiednie narztt- wódzkiego
Inspektoratu Sanitarlecl:nej.
muzyków objętych zarządzeniem łeczeństwa kredyty.
nego - woda w Bałtyku jest podzia.
. Na tegoroemych targach w pawinr 9 ministra kultury i utuki z
Powiększa się cią,gle ftront robót
Bez wystarczającego zaopatnenia waźnie sklliona bakteriologicznie.
lon.ie 26 :rinajdu.le si~ sto\s.ko PIHZ
dnia 30 stycT,J)ia br.
górniczych i towarzyszących, nanie może się
Przeprowadzone badl'nia innych
Wvplat dokonyw·ały będą .zarzl\dY tomiast eksploatowane od kilku lat w i;urowce i materiały budownictwo
- informujące o kooperacji krajopełni rozwijać
w
tei
Koszalińskim
Wybrzeżu
na
plaż
wej i międzynarodowej . Połączone
komisaryczne wszystkich · okręgów maszyny ooraz cz!)ściej "l!l'ym.sgają
na wykazały. że są one bezpieczne I
siły PIHZ i POS1'EOR dyspcnuZwi;!\zku Zawodowego Muzyków. napraw. Za!>tosowa11e tu urządzenia mieszkaniowe i towarzysząc!'.
cierpi
lat
od
którego
nied-0statek
obabeJ
korzystać
nich
z
można
Zaint!"resowani winni :zglaszać się
W środę ranc na skutek a.warh .la w 9łoi~u pakiet.ami informa-cj!
powstający okręg przemysłowy. W
w swoich okręgach celem dopeł
zakreru np. wdrażania projektów
:r:
w jednej :i; el~.rO'IVJli Londvntt
obecnym okresie właśnie brak su(PAP)
nienia formalności.
d-ootarC7.ające.i energię do wsrhod~ ';l.'Ynalau-zych, nowych metod techurządzeń i części ogranirowców,
or(?aniz.acyjnych,
i
Szcze!(ółowych informacji udzielłl
niej części miasta. przez kil:ka go- n-0loi:ticznych
cza czestQ wykorzy5tanie isłnieją
!ekr!'tariat rnrzadcy komisarvcznedzin brak było prądu. Spowodo- kompleksowe.11-0 organi7.owania noC'~'ch mocy produkcyjn~·ch, postęp
produkcyjnych,
zakładów
~ w Warszawie ul. Lwowska l:l.
"l\·ało to znacime komplikacje w ru- wych
robót.
tel. 28-16-28 w l{OOZ. 9.00-15.00.
chu ulic-mvm. zatrz~·m11.l-0 się me- u~ługowycb. spółPk i firm pol011ijW KWB „Bekhatów" odb_,·la się
7aintere«m'a·
oferujf'
PIHZ
nych.
tr-0 i wh1dy wię7.ąr S"'tki ludzi.
16 bm. poświęcona sprnwom zaoprąciu poważnie wpl;vnął na n)·m nif'zw:vkle szeroki zakres proak
r
B
patrzenia. możliwośc io m eliminoo.perC1cje w londyńskiej dziel.nicy po;r,ycji k()()per~cyjnych i reek•porPolicja szwajcarska poinformo- wania braków w t:vm zakrPsie,
tow:vch. Chodzi <> w~·kDrzystani~.
fo1anrnv:r;j fzw. City.
wała w §rodę o aresztowaniu męż
ogóln-0oolska naradll. Żorganirowana
16 ł->n. przed Sądem Wojewódz.Tak P-Oinformowano. 1'1"1\dU pozba- potencjału produkcyjne!!o i techtankowca czyzny pochodzenia tureckiego. któ- przez Urząd Gospodarki· Mater ialo~
liberyjsk'.ego
Załaga
nologicrnego. powierzch11i produk,.Yp:!.ranti''. od. 26 maja stojącego na ry mógł być wspólnikiem Mehmeta wej z inicja!:vwy konalni i Urzę kim w Swidnicy (woj. wałbrzy wionych było okclo 200 tye. ludzi. cyjn;i-'Ch, siły roooczej.
redzie u wej!\cia do zatoki Dela wa. Ali Agcy. Policja podejrzewa. że du WojewódzkiPgo w Piotrko••ie skie) zakończyła się rozprawa prze- · Pełne ręce pra-cy miała straż pociwko 30-letniemu Ryszardowi So- żarna, którą wzywano aby uwalre. ta~To1lła· u~m\erceniem kap~tan• Agca właśnie od aresztowanego Trybunalskim.
• •
winJ "'"zczi:ciem buntu na pokładzie. je
Wzieli w niej ;udział dyrektorzy, bokowi, który 12 lutego 1981 r. riała ludzi uwięzionych w mieszW czwartek 17 cz,~rwca PTHZ
•l'. nie otr"T.yma od greckiego arma - otrzymał pistolet. który posłuży!
domów
i
biur
wyrokich
dach
w
osób.
5
Walimiu
w
zamordował
cenJana
papieta
ważniejszych
przedstawiciele
.. Elektrim'' podpisu.ie z radzieckim
to,·• zale~łego wynagrodzeni~ za mi- do r,amachu na żyde
kalnych.
tral handlowych zaopatruiąc:vch w tym własnego ojca i czworo niepartnerem kontrakt wartości 100
:'.lieszana zał<iga Pawła Il w maju ub. roku.
n'on~ 9 mle~ięcy.
Mężczyzna przebywa obecnie w
ponadto gro.z!
materiały i urrnclzenia ora~ narze- letnich dzieci.
h'.ndu„ko-pakistańska
mln rubli na <ł-0stawę do ZSRR w
u:r.nanv został
Ryszard Sobok
7alan!em maszynowni ropą i podpa. więzieniu szwajcarskim i oczekuje dzi" i części rnmienne kopalnię
tac.ii transformatoro1983 roku
Redaktor dapeuowy:
len·em jednostki.
przl"dsiębiorstwa winnym zarzucanych mu czynów i
i
na ekstradycję do Włoch. W szwaj- „Bełchatów"
'?C~. szaf ro1:<1z~ekzych. aparatury
A
.IM
I
ie
\
JF"H"/
N'.e wsz~·scy z 34 C'lł<>nków załogi carskim więzieniu znajduje i;lę tak- r>0dwykona,~Tze.
smierkarę
łączną
nie
za
otrzymał
td
Ro7.wa7.ano
nts>k1ego napięcia. -Odgromników.
T-naletli sill wśród uc.:estników bun. że inny wspólnik Agcy, ten któr:v możliwo§ć zmnic.i•zenia braków w ci oraz pozbawienia pr;i.w µubliW_śród producentów znajduj<> się
tu. j~dnakte żadnemu n ie udało ~ię
Redaktor techniczny:
jest
nie
'rok
W
zawsze.
na
cznych
rralitw
1979
inrs
w
prz.f'd;;ięb
dokonaniu
~
mu
iaopatrzeniu
!'()mógł
f,ódl':Jtie Zakłady Aparatury Elekof!cer6w
KHku
pnkladu.
!:'puś~ ! ć
A
GUTMANOW
A
ZO!"I
prawomocny.
budow·
·
.. EmA-Ele-:ter".
BOP
naczel
trycznej
terenie
redaktora
!'la
:r:u.iacych
rabó.istwa
roku
"'1l?aki:e 7o~t~ło zwolnionych i .Pel
(l'AP)
neg-0 jednej .ze stambul~ich gal!!et. nictwo oitólne.
ZYGMUNT CHABO '.'SKl
wr6c'.ło do Gr<!!cjl.
śei

(Doko11czenie ze str. 1)
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Kary ·dla u.czestniko'w
za1· s"c' ul1'c znych we Wroclaw1·u
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-' PKPS
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Limity

Nowe źródło dewiz

przyjęć na UŁ

•.U.

W Ra,domsku zlikwidowano
„hurtownię" lakieru

Cześć

Szczatki

człowieka

sprzed 4/mln lat

kapiefiska

zakażona

W Kołobrzegu

rzez bakterie
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Belchatów c1erp1
braki w I zaopatrzeniu

Rekompensaty
dla muzyków

Awaria energetyczna
wLoodyn:e

Aresztowanie
wspólnika

Bunt na okręcie

,

. .

Kara sm1erc1
dla wielokrotnego
mordercy

Mehmeta Ali Agc:y?
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Galerii Sukiennice Muzeum Narodowego w Krakowie
wisi obraz, przed kt6rym bardzo chętnie przystają
zwiedzający
tę
ekspozycję, zwłaszcza młodzi
ludzi,
To „Pogrzeb Giedymina", namalowany przez K"7.I·
ntlerza Alchlmowlcza. Z mrocznego, leśnego juu wychodzi
orszak surowych woj6w I tałobnlc, Niosą na drewnianym
ruutowanlu zwłoki litewskiego wodza„.
Puszczański temat urzeka, urzeka tajemnicą
ldóra ota.
cza legendarne ludy, mieszkające w borach, .{a północ od
Mazowsza, w leśnych ostępach, na toplellska~h. wśród mo.
kradel i przy piaszczystych brzt'gacb nie nazwanych rzek,
o których tvlko gpiewall wędrowni guślane.„
N3 określenie lud6w, mfes7.kającvcl1 u wschodnich wy.
brzeży Bałtyku I mówiących
t7.w: językami bałtyckimi,
utwo~zon'? w połowie XIX wieku nazwę Bałtowie. Kryją się
za nią bczne, d:zl4 jut nie lstnie!ace plemiona Prusów
I Jaćwingów, które zajmowały niegdyś Warmię i Mazurl(,
Su_wa1ni:zyznę l Równinę Augustowską oraz półw••sep sam.
blJskl. !IOaleieli do nich takte nadmorscy Kurowie, których
potomkowie to dzisiejsi mleszkańey nadbałł\·cklch republik
Związku Radzieckiego - Litwini I ł.otvsT.e w odleglrJ prze·
nłoścl należały także do ludów baltyjskich bezintlenne ple.
mlona, zamlenkujące rozległe obszary między Niemnem,
D:twlną, Dnieprem, Oką I Prvpeclą.
Dzieje I kulturę tych lud6w od V wieku przed naną er11,
at po schyłek XIV wieku prezentuje wystawa, otwarta.
w Mu7.eum Archeologlcznvm w Krakowie. Około 1100 ciekawych eksponatów pochodzi ze zbiorów muzeów I lnstv.
tutów naukowych Warszawy, Białegostoku Olsztyna Krakowa, Suwałk, Gdańska, Łodzi I .Malborka.
'
'

W

Na !n'~kowskl_eJ wystawie - jedynej tego typn e~pozyejl
św1ec1e. - !Icznle prezentowana jest broń: o-kucia tarcz
(tzw. umby), topory, groty oszczepów I wł6cznl mlecze
note bojowe, a także oporządzenie jeździeckie ~ ostrogi'
w11dz!dła, strzemiona oraz brązowe I srebrne okucia rze:
mieni rzędów konsklch. Wielkie zainteresowanie wzbudza
tet oryginalna, niezwykle bogata w ornamentykę oraz kun.
•ztowne drobiazgi, bltuterla Bałtów, Naszyjniki metalowe
często dekorowane zawieszkami, różnego kształtu bransole:
ty brązo-we, kolie z paciorków szklanych lub bursztyno.
Wyeh, często łączonych z brązowymi zawfes-zkaml, spiralka,ttp. Są tu takte najr6tnlejs•vcb kształtów zapinki
P &hclenle, kabłącz1'! skroniowe, okucia pasów t ornamen:
to-wane 1pr2ączkl.
Obok wszakże typowych dla kultury t utukt 1t<>łowaneJ
~aewlngów, Prusów, ezy Litwinów, motna obejrzet na wy.
1ta;wie llc7ne „Importy", tj. przedmioty, które na t&reny
zamieszkane przez te plemiona, przywędrowały z kupieckimi
karawanami lub zostały zdobyte podczas wojen.
W~ród
owych „Importów" znajduj'\ się monety rzymskie I paclor.
kl z luluusowego •zkła, bąd:t fajan111 typu.„ egipskiego oraz
dobrze zachowany mlecz nymskl typu „spatha", wykonany
• pod&bneJ do dama1cenaklej, wzorzy1tęj 1tall.
W

n:1

Najwłębz11 jednak archeol1>glczn4 1en1acJ11 jest znalezlo-na
pod Augustowem unikalna brzytwa rzymska z trójkątnym
ostrzem żelaznym, ujętym w brązową r:iczkęl Rączka za.
kończona jest gło-wą pantery, szc7.erzącej uzęblon11 paszczę.
Przybory" takie produkowane były w drugim wieku
pierwszej połowie trzeciego wieku, Jedynie w zachodnich
prowincjach Cesustwa Rzymskiego, w oirodkacb nadreft.
skich. Prezentowana na wystawie w Krakowie brzytwa, jest
jedynym tego typu znaleziskiem na obszarze całego eul'opeJ.
•kiego „Barbarlcum" I nalety do kilku najlepiej zachowanych egzemplarzy na łwlecle.

r

Wkrótce minie 100 lat od ezaau totalnej zagłady plemion
.JaCwlng6w, bohatersko walczących z na.porem krzytacklm
11 iwą wolnoić.
W 1283 roku ltoczyll oni ostatnie boje
a Zakonem Krzytowym, ginąc pod wodzą awego legendarnego wodza I ka.piana w Jedne) OłlobJe - Skomanda.
PozOłltały Jednak po nich pamll\tkl kultury materialne),
dające obraz ich tycia coddenuego, wierzeli I obyczajów.
Pozostała tej Jedna z najpiękniejszych
ozdób 7. terenu
Litwy - srebrna zapinka tarczowata, ażurowa,
zdobiona
koronami Jagiellonów . Pochodzi ona z XVJ wieku I jeeł

eymbolem

wczesnofeudalnej monarchii litewskiej I Jej
związków z Polską. Tej monarchii I tych zwlązk6w, kt6rych
podwaliny położył legendarny Giedymin - dziad zwycięski•·
10 króla spod Grunwaldu - Władysława Jagiełły,
ZBIGNIEW KRZYSZTYNIAK.

Niczego nie lobie robić hvte iak

- mówi Teresa Mav-Czvżowska

"Ciężka łopata. plonąc-a „żywym" ogniem pochodni.a, jes-zcze chleb, pistolet. a wszystko to trzeba
po krętych schodach wiodących do lochów
ten ekwipunek jest częścią \VYP()Sażenia Leonory, bohaterk' opery L. v. Beethovena „Fidelio".
na łódzkiej scenie jest nią TERESA MAY-CZYŻOWSKA. Zanim w !<lbotę usłyszymy artystkę w
tej nieZ1WYkle trudnej partu i obejrizymy w działaniach ak.tocskich. por~awiajmy o pracy n.ad
nosić
Cały

rolą.

- Jak zatem przygotowuwala de pani do rolt,
wumagajqcej ogromnej konducił wokalnej i fizucznej?
- Zaczęłam od ciężkiej pracy w ogródku. I tak
naprawdę to początkowo nie WYObrażaŁam sobie,
że mogę zagrać Le<>'IJorę. Moje oba.wy były zwią
zane głównie z muzyką. trudną dla illB>trumentalistów, a tym bardziej dla śpiewaczki.
Nie mam
czasu na odpoczynek, niemal cały cus jestem na
scenie. Pmeraża mnie zwłaszcza drugi akt. Naiwet
w nagrania.eh płytowych \VYC'IA1Wa się, że śpie
waczki nie wytrzymują go. Testytura jest SlZlaJenie
wysoka. Wciąt śpiewam na swoich przejściowych
nutach. A przy tym, mam oo robić, bo a to łopatą
trzeba poJ)ra.oować, t.o znów wnieść ciężlme kute
łańcuchy. Gram mężozy:zmę l mu.w.ę być wdaeygodna. Pow.staje więc jeszoze wYJ)l'aoorwać litme gesty, kroki. sposób poruszalllia się.
- Jakte miejsce przuznalabu pani fd rolł w .wołm dorobku artustucznum?
- To nie jest PM'tla, o któreJ maną Ili• w poł
sklch teatra.eh operowych. Natom!aat na Zachodzie jej odtwórcy są bairdm posmkd.wutl. Z wieloma obawami przy.stępo1Wa.Łam do pra.c:y, ale z katdym dniem SJ)rawlał.a ml ona coraz większą pmyjem.ność. Jest to ogromny wYSiłek wokalny i znakomita przygoda a.lttorska. PaMIW'!e, a którym!
pracuję, mówią do mnie „kloleg:o". To dta mnie
lromplement.
- Czy zdaniem pani „Fł.delło" sJerł1!4 tobł• tlUblłczność?

Tylko nieJ;ic.zni w teatrze ł POIZ& nim. byli
zwolennikami realizow.a.ińa tej opery. Ale jeśloi uda
się nam zaśpiewać ją i zagrać z tarem tak wldooznym w samym procesie przygotowań, ma 11Z81118ę.
S"ZCIZe~ólnie cieka.wy iesit druRl a.kt.
- Podcza1 f)TZedpremierowe1 konferflfl,CJł '1nuoweJ kierownik muzycznu m6wiZ tak: .,Chce i»dkre§ltć radość '()racu z Tereatt Mau-C:zyłowskc;. Moł11 trochę uprzedzam faktu. al• :eapowiada stc wielka kr11ac1a". PozucJa awiazdu 1obowilłzu;e„.

-

Gwiudy? (Teresa Ma11-ezut0t01ka

z

u§mJ1cho

ałę
iaklopotaniem). Ozy mam mówdć 11rozer7.e?
Wed.ług mnie iiwiazdom praldycmie nde daje li•
istnieć choć prawdą jest. :te ludzie przychodzą najczęściej oglądać swoich ulub!eńcaw. PiS/U\ też hlsty,
przysyłają kwiaty. To bardzo poma~ i J)Odn06i na
duchu. Ale gwiazda, to ktoś. kto kojamy się ze
szczególną a,tmos!erą wokół siebie.
Jest pani rzadldm przukladem artustkł bn
reutu oddanej swoje.1 macterzusteł 1cente. Jak.

pani

ocenia

ten

V

Zacmę od rzeczy przykrych. Ciągle zmiany
dyrekcji odbiły się n.a klimacie pracy w teatr-ze.
Niepewność repertuaru także nie Pomagała. A się
gając do spraw przvziemnych: czy można czuć
się gwiazdą i dobrze oceniać swoją pozycję za sumę
8 tysięcy zł? A że pracuję bardz.o cię:!ko muszę
być oszczędzana, wiec nie mam nadnormówe.k i Pozost:aie qola oensją Cza.'!em zadaię sobie oytanie
na ile starczy mi sił ti'zy~nvch i osYchicz.nvch.
jak długo sta.rm;y energii do pracy wlaściwie dla
idei. Gdyby nie uz.nanie publiczności. świadomość
tego, że - nie mylę !>ię chyba - 1estem doceniana
w Lodzi („Łodzianka Roku", Srebrnu Pierścień za
„Marię Stuart", Nagroda Miasta l,odzi).
Pracuj~
głównie dla pozafinansowych satysfakcji.
Kocham
swój zawód i nie potrafię się oszczędzać. Przez
„Fidelia" zerwałam kontakty koncertowe, bo nie
mam na nie czasu.
Ta rola wymaga absolutne.~
reżimu i ogromne.I pracy. Zresztą od 16 lat. od
kiedy jestem w Lod?.li. nie mam ła~wY'Ch ról i szozeme mówiąc to dobrze.
- Wróćmy jeszcze do „Fidelia".„
- Ten utwór zmusił cały zespół do mob!l!macjł.
WszY5·c y rozsmakowaliśmy się we wsJ)lml.ale.1 muzyce. Obyśmy swoją pasją umieli za,raizić pub1iczność. A śpiewając Leonore nabrałam Jeszcze więk
szej swobody i l'.ałlwości operowania 2órnymi tonami. Sprawdziłam to podoza.! 0«t.aitniego udziału w
„Don Carlosie". Choć jestem bardw zmęczona czułam. że śpiewa mi się wspaniale. Widw\'Vie na groddli mnie skandowanym! brawami. Publ!.cmności
nie da się oszukać, choćby jej była n.a saloi iiarstka.
- Na ac11nt11 jest J)(lnł zawsze nłezwukle skupf.ona. Widz nie musł 1i11 bać o to, co bedzł• 1a
chwile. Czu de uda„.
- Niczego nie lubię robi.~ byle jak. Bez wrr.glę
du na fx> czy akurat gotuję, ozy śpiewam.
Ale
piet'Wgzy warunek dla śpiewaczk!I to zdrowie l higienicmy tryb życia, praca na świetym powietrzu.
Byłam „na<tur11ZCZykiem''. kie-dy mając 18 ld zgło
siJam się na egzamin do szkoły muzyoznej. Okaz:ało się, :l:e .mam predyspozycje.
Odtąd pracuję
1ttale. Całe swoje życie pod.porządkowałam zawodowi. Spiewając próby ezy przedstawienia stale sie
kontroluję. Potrafię się maksyma-lnie koncentrować
podcza.s pracy. Nic wtedy nie istnieje.
- Jakie miejsce zaJmuJ• wiec 'Partner?
- Ogromnie wa.żne. Ozuję się tle, l?()y jest oboJętmy. W „Fideliu" głównym partnerem le.sł ZDZISLAW KRZYWICKI. Wspaniale mi się z nim współ
pracuje. Prace nad „Fidel!em" wspomiinać
będę
bardzo miło. Właściwie w zespole nie był-o zgrzy.
tów, przy tym reżyser W. WEIT to wYŚffiilenf.ty
fach-Olwiec (nasuwa !ie wspomnienie współpracy z
De-.lmklem). Stronę muzyczną niel'JWykle starannie przygotował TADEUSZ KOZLOWSKI.
- Jest pani zafascynowana swoje; trudnq role;. A
co 'PO „Ftdeltu"?
- Niech już najpierw będzie .,FddeLfo".
A potem „Norma".

zwiqzek?

Rmmaiw!.ała: RE..~ATA

SAS
Foto: A. WACH

KAZIMIERZ WIELKI
Książka h!Btorycma ma wielu zwolenników. Czytelnik sięga po nią będąc zainteresowany bądź epoka. bądź też konkretna Po.stacią. W zale:l:noścl jednak od
własnego „przy.l<(otowania do tematu" wybiera POZVC'.ie zbeletryzowaną z akcją,
dialogami. tub też ściśle trzvmaiacą sie
faktów. umot:vwowaną. podająca źródła.
Oczywiście tak jedna, Jak I dru.l<(a. speł
nia funkcię oopularvzatorską.
przybliża
-nam miniony czas i ludzi. którzy w nim
żyli. Jest to jednak iedvna ich wsoólna
i:>laszczyzna. Pisarz bowiem może ouścić
wodze f.antazji, naukowMwi zaś czynić
tego nie wolno. Nie znaczy to jednak, że
jego dzieło pozbawione byt musi wartości literackich Przykładów tego nie trze·
ba szukać daleko Takle właśnie są przecież prace łódzkiel?o hist.orvka. profe.sora
Zbigniewa
Kuchowicza
lak chociażby
„Barbara Radziwiłłówna" czy też znana
nam już we frai:tmentach. „Miłość staropolska".
Nie każdy iednak hi.storvk
ma
tak
sprawna rękę nie zaws7.e też takie am·
bic.ie. Zreszta nie mu.-;l Ich mieć . Talent
pisarski nie decvduje przecież o warto·
ści
iego oracy
„Kazimierz Wielki" JERZEGO WYRO·
ZUMSKIEGO nie pretenduje do miana
dzieła literackie$!O. Jest t.o oozycja sensu

atrl.cto naukowa.. Mimo jednak, te l>O'Zbawlona tej lekkości i komporzycji, jaką
charakteryzują sie prace Kuchowi.cza. zasłu(Uje nie tylko na uniwersytecką uwagę. Autor oo prawda na krok nie odstę
puje od faktów, dokładnie sprawdza zachowane relacje, zestawiając ze sobą w
celu wyszukania wspólnych pUnktów, a
wnioski poda je z dużymi zastrzeżeniami,
ale zarazem oisze, w spo&ób przyst~pny
i zrozumiały dla każdego.
„Staram ste uchwucić w teJ ksi4żc1 przedstawia ią Wvrozumsk! - szaru wą
tek zmagań tego króla na polu duplomac1i. ekonomikt ł oraanizacji państwa,
nie tracac jednak z oczu także barwnej
nici tego obrosluch legenda romansów
a takie cale1 steru bogateao zapewne. ale
slabo odzwierciedlcmeao w naszuch źród
łach. 1ego żucia f)T1Jwatneao. Pelniei nit
w tnnuch jego monoaraftach staram się
- tam. odzie 1est to wukonalne - aloi
oddawać irńdlom i
1ego epoki. w nadziei. że qo na1le1'iei Czutelnikowt przy.
bliża a zarazem 1JOkaża możllwo§ci naszeqo w tum zakresie f)oznanła".
Warto ~ię!!'nąć po te monografię. Zasłuiniie ona aa to swa rzetelnością, jak
i oostacią o któref traktuie. Przydomek
- Wielkl - od swvch wspńłczesnych
otrZYlllY\Vall i inni ll01scy władcy. Ka-

zllmerrz - oetathnt Piast na naszym tronie
jest jednak jedynym, który go na trwale

Olejne obrazy, jakie lANINA HABDAS
zaprezentowała
teraz w Salonie ąztuki Współ
czesnej (Piotrkowska 88), cechuje szlachetna harmonia
i
elegijny spokój. Natomiast jej
droga twórcza pełna jest niespokojnych I niespodziewanych
zygzaków.
Po ukończeniu łódzkiej Wyż
sze~ Szkoły Sztuk Plastycznych,
gdzie
studiowała w pracowni
pro!.

M. Jaeschke, zainteresoI to z doskonałym
rezultatem
wzornictwem
przemysłowym. Z kolei, za!ascynowana mo:l:lłwośclaml grafiki, odnosi ł w tej dziedzinie
sztuki poważne sukcesy.
Niemniej po jakimA czasie „zdradza" grafikę i oddaje się con
amore malarstwu, udoskonalając walory warsztatowe swych
prac z niezwykłą pracowitością,
kultur11 ł talentem.
wała. się -

Wielu z nu pamięta jej
pierwszą wystawę, na
którą
złoeyły się pejzaże, utrzymane
pon!eśliA.my lll'Omo.tną klęskę a „utrudzony król uszedl ze swym wo11kiem, a 'li"
Jego i nim".

zachował. Przy tym zaś „bul zapewne
ntelatwy w obeilcłu, ant11wal 1ie ł oburzal. nie gardzfl suto zastawionum stolem.
chętnie polowal ł oddawal sie rozruwkom. a w licznych romansach ł 1J1'ZVaodach erotucznuch narażal interes dunastti. Bul w tum wszustkim może trochf
śmiesrnu. ale zarazem bliski wspólczes·
nym i potomnym, bardziej niż by tego
mo.tna oczekiwać po jakieJI 1>0s4gowej
nieskazttelnoict".

Możemy s,lę obumać
na n!esolidno4d
ówczesn~h historyków, cóż jednak powied1ziieć o całkiem niedawnych komunikatach z wojny iracko-irańskie.i czy tet
angielsko-.a.r2entyńskiej?
Gdyby wierzyć
- zwłaszcza tym pierwszym - obie strony już dawno nie powinny dyspo.nować
nawet Jednym
ź<>łnierzem, nie mówiąc
już o woJskowYin sprzęcie.

Lektura książek h!s.torycmych,
zwłaszcza zaś tego typu Jak pióra Jerzego
Wyrooumskiego, niesie w sobie nie tylko
wartości Pomawcze, nie tylko J)l'ZybH.ża
nam dziele. Uka=je tak:!:e pewne niezmienne prawa, z.asa.dy i metody, oewne
stałe reguły qry politycznej.
Wertując
karty tel książld chciałoby się pow!edal!eć
- wszystko iuż było.

Plsz11.c o Płowcach Wyroouiru;ld pokazał
w jakim stopniu stały się one przedmiotem doraźnej oropaga.n.dy
przeciwruka
Relacje nawet naocznych świadków, niestety, nie zawsze są obiektvwne. Całość
problemu lepiej widać z pen;pektYWY
czasu. Z biegiem lat przestają bOlwiem
być istotne doraźne cele, zniek&ztalcające
pra.wdz.iwY obr~„

Zeby nie być gola&łownym, 91ęgnijmy do
na.szei wiedzy np. o bitwie pod Płow
camL Pamiet.amy ze szkoły, źe zakończyła
sie ona triumfem polskie~o rycerstwa.
które 01erwszy raz powstrzymało Krzyżaków. Relacje ówczesnych nie są 1ednak
co do tego zgodne.
WeclluR niektórych

JULIUSZ CYPERLING
Jerzy Wyrozumski - „Ka.zlmierz Wielki". Zakład Narodowy Im. Ossoliń·
sklch - Wydawnictwo Wrocław - Waaszawa - Kraków Gdańsk Lódż
1982.

w tonacji monochromatyczn ej w dyskretnych brązach, żółciach
1 zieleniach - krajobrazy stanowiące

malowaną

pochwałę

przyrody. Już wtedy - podobnie jak I obecnie - nie wprowadza postaci cz?owieka, a raczej stara się przedstawić jego
stany emocjonalne I przeżycia.

- „Czyt pory roku - stwierdza artystka które maluję,
nie &ą odbiciem naszych stanów
duchowych i przeżyć? Na pewno tak. Jest szczę§ctem być z
przyrodq, widzieć je; t prowa·
dzić i nią dialog".

I właśnie jej malarstwo mookreślić jako
nieustanny
dialog z przyrodą, która jest
dla artystki
niewyczerpanym
źródłem inspiracji twórczej.
żna

Prawda, :l:e niektóre pejzaże
osobliwe w swojej aurze,
są
skojarzeniem rzeczywistosci
i
wizji
jakiejś
fantastvczn Pi
krainy, Ale Janina Habclas nie
poluje na zaskakująco atrakcyjne tematy, Na przykład
w
swoich kompozycjarh
kwiatowych, nie celebruje uroku oryginalnych w ksztalrie i kolorze roślin. Potrafi stworzyć z
wielką

finezją

warszt~tową

prawdziwe arcydziełka z
niepozornego korzonka i zwykłych
chwastów, rosnących przy drodze.
28 maja zmarła w Paryżu na atak serca Romy Schneider,
P.OCzątkował równie:!: karierę teatralną Romy Schneider, któjedna z najbardziej znanych gwiazd filmowych, które] błys
ra później odniosła duży sukces m. in. w „Mewie" Czechokotliwa kariera przeplatała się z burzliwym, obfitującym w
wa .
osobiste tragedie życiem.
. Kolejne sukcesy odnosi Romy Schneider w filmach „KarRomy Schneider, a właściwie Rosemarie
Albach-Retty,
dynał" O. Premingera, „Zwycięzcy" G. Hamiltona, .,Zamień
urodziła się w Wiedniu jako córka znanej przed wojną pamy się mężami" z Jackiem Lemmonem oraz „Pojedynek na
ry aktorskiej Magdy Schneider I Wolfa Albach-Retty.
W
wyspie" A Cavaliera. Pamiętna jest kreacja młodej aktorki
195.3 r. mająC' zaledwie 15 lat zadebiutowała u boku swej
w roli Leni w „Procesie" według Kafki, reżyserowanym
matki w filmie „Wenn der weisse Flieder wieder blilcht"
przez Orsona Wellesa. Wrażllwośt< f Intuicja oozwolily Ro(„Kiedy znów zakwitną białe bzy"), następnie zaś odniosła
my Schneider trafnie wczuć sie w atmosferę kafkowskiego
sukces lako romantyczna heroina w cyklu filmów „Sissi die
dramatu. Reżyser Carl Foreman nazwał kiedyś Romy „wyjunge Kaiserln" („Sissl. młoda cesarzowa"), osnute~<> na tle
soce uzdolnioną profesjonalistką", zaś ona sama twierdzimłodośM cesarzowej austriackiej. Elżbiety. Po wvieździe z
ła, że „aktorstwo ma we krwi".
Austrii Romy Schneider nakręciła kilka filmńw w NiemW 1966 r., po rozstaniu się z Delonem, Romy Schneld~r
czech, m In. „Piękna kłamczucha" oraz „Dziewczęta w munpoślubiła reżysera teatralnego Harry Meyena, rozpoczyna·
durkarh''. w ktńrym wystąpiła obok Lill Palmer. Wkrf,tce
Ją~ zarazem „trzeci etap" swej
filmowei kariery, znaczony
jednak opuszcza Niemcy, przenosząc się na stałe do Paryża,
wieloma wybitnymi rolami I współpracą z wybitnymi reży
pozostawiając za sobą okres, który nazywała „kiczem
lat
serami francuskimi - Claude Chabrolem („Niewinni o brudpiećdzleslątyrh". Od tej też chwili datuje się kariera mię
nych rękach"). Costa Gavrasem,
Bertrandem
Tavernier
dzynarodowa Romy Schneider zaś zaczatkiem artystyrznei?O
(„Smierć na żywo") i in. W okresie ubiegłyC'h 10 lat Romy
przełomu jest film „Krvstyna" (nowa wersja
„Liebelei"
grała ~ wielu znanych filmach. m. In. „Ludwig" „Cezar 1
Maxa Ophillsa). Udział w tym filmie związał Romy na wiele
Rozalia z Yves Montandem, „Max I ferain1:1" 1 M Piccolat 1 popularnym aktorem franC"Jsklm Alain Delonem Rozlim oraz w „Okruchach życia" Z11 rolę w filmie Andrzej?
wój IAlentu e tym samym sukresv odnoszonP w koleinvch
Żuławskiego „ Ważne jest kOC'hac'" oraz „Prosta
historia"
rolach Romy Srhneider - jak sama zawsze podkreślała _ Cl:rnde Sauteta zdobyła nagrody .. Cezara". Po rozejściu si„
zawd7lt:rzałe w du7Pj mierze nelonowl. ktńremu partneroz l'vT<>venem. ktńry wkrótce potem popełni! samobńistwo. Ro·
wała w wielu znanycjl filmarh Pod wpływem Delona zer'11 Y wys7lll ponownie za mąż. za swe11.o osobistego sekretarza
wała z dotychczasowvm tyoem rńl „słodkich Sissi". zmieniaDaniela Biazzlni, jednak i to małżeństwo zakończyło się roz
jąc zasadniczo poprzednie emotoi.
staniem
. Wedlug opinii najbliższych przviacló} aktorki. Romy przeNowele Luchino Viscontiego .. Praca" w słynnym filmie
zywała przez długi okres silną denresję związana 7 tra11:i
„BOC'C'acio 70" ukazuje zupełnie nowa Romy SchneidPr. któcz ną <\miercią pierwszego męża i 14-letniego svna David··
ra - 71'hniem
krv1ykńw nip 11•teouie tu naiJPn°7Vm
któremu df'dykowRła swlli o<tflt ni 160 7 kolei) tilrr> pt .. L~
wzorrum Filmowvch .. f<'mmE'• r11t:ilf' •" Vlsronli ktńrv wvpas~ante de San~ SouC'i" h<'Qllf'• R11frio Premiera tego filczul IPRlrnlnP nrf'clvlr>krjp :ikt .rki now; nr1vl lei rł\wnt"-1 rnlę
mu odbyła sie \"1 kwlE'tniu br. w Pary:l:u.
w paryskim soektaklu PlżbletRriskle~o dramatu John" Forda
P . s. Jeden z Jej rilmów pt. „Smlerć na żywo" wyświetla
.,Szkoda !=7 ona została.„"'. Debiut ten (u boku Delona) zaobecnie łódzkie kino „Wisła"•

Efektem zafascynowania przy- obok malarskich refleksji z gór - takie uroC'7e w
swoim lirycznym nastroi11 oeizaże. iak „Czerwona tąk a " . „Jesienna taka". „Jesienna cisza".
„Jesień" l obrazy, ktńre aoorodą są

teozują

wsnaniałą

Wolińskiego

ro«linnosć

Parku
P r zyrody.
Wszystkie one utrzymane sa w
cieplej
kolorystyC'znej
gamie
orzy laserunkowei technice. którą za przykładem starych mi·
strzów posługuje się artystka.
Utrwalająr

kolorem

bujna

wspanialo~ć
nnvrody . od cza~u do r-n1su wnada ie<lnak w
zadumę.
~dv
nie~ nn-i ? iewanie

faki" umarlv luzak.
zl11man11
"'1ła7ka. czv więdnarv · liór nrzvnomnl iej o nietrwRln~ci wszy'ltkle11:0 i przemijaniu wszech rzeczy••.
Żyjemy
dziś w betonowych
t.f'rmitierach, traraC' cora7 barknnt:ikty 7. orzvrorh '\lawet nlf' zdając
sobiP 1 l!"gn
<OM •vv tesknimv iecln11k
zn
„in 1 ipsf nam lei brak
1''lk
·'!ier <7la<'hetnff'
plekn e
w
·wn; , '' tre~rfaC'h i forma <"h nei•a7P .hnlnv HAbdRs. orzenosz ą ('
nas w ilelony świat, d;iią relaks I radość
M. ,J AGOSZEWSKI
·ł?i<'i
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w OCENIE

~~Ili Pl'=llAlłSKI&
(Dokończenie

Jak ocenia. pan poziom meczu
Brazylia - ZSRR?
Była to \%paniała
~ra dwóch
wspaniałych
zespołów,
pr amie fl.nal
mlS'lirz<>&tw świata - 111. Z.wyclę two
przypadło Bruylli, ponieważ jej pił
k&<rze wykorzystaU nadarzając„
s!ę
oka1Zje do zdobycia bramek.

All6TA'ZOGTJYA ŚH'IA-TA-.

·esPAAAa2

ze str. 1)

I

piłkarzy.

Ci są już jednak kania, wie już, jaką zastosowad
myślami przy meczu Polska Ka- taktykę.
kan.ie elektryzowało nie tylko ki- merun.
Trener Piechniczek, po
Generalne załozenie, to prowobiców w calej Hiszpanii,
także obejrzeniu raz jeszcze tego spot- kując rywali do ataku, !nicjowad
błyskawiczne kontrakcje i w ten
sposób próbować zaskoczyć defensywę.
Atak pozycyjny, a wykazał to mecz
Kamerun - Peru,
przy twardej grze rosłych i silW~ora1
wyje-Chał
do Gijon gzef grupy VI z udziałem Rnzyl!ll, ZSRR, nych obrońców afrykańskiej dru"''Ynkolenda PZPN - Edmund Zien. S"Zkocjl I No.wej Zelandii.
Kostka żyny, nie zda się na wiele.
t&-ra, n:ei gl'upy trene.rów, którzy to- opeTuje głównie w rejonie Elclle I
W porównaniu ze skladem Polawarzyso:ą ekipie w Hiszpanii w roll
Alicanrte, oglądając spotkania grupy ków w meczu z Włochami zajdą
c-bnt'watoców, W jej skład wchodzą Ul, gdzie gTają Airgentyna, Belgia,
Prawdopodobponadto Waldemar Obrębski, Wlady. Węgry i Salwador. Ma t-e.t w za. niewielkie zmiany.
iła.w żmuda I Hubert Kostka. Obręb sięgu
swojego d<Zialania c·!ekawme nie jednego z pomocników zastą
ski :tmuda I Kostka udali się już mec2e gn1py piątej roa:grywane w pi trzeci napastnik. Można sądzić,
w teren wcześniej.
wa.lencji i Saragossie. Tam zobaczy że trener wycofa Buncola., a w jeJa&<i jest cel tych 1>1>\<;e.rwacj\!
w akcji
Hiszpanię,
Jugosławię,
a go miejsce wstawi Szarmacha lub
,Zbcenmy
ln!o<rmacje
o
flnali.<rtad1
może tak7e Irlandię Płn
I Rondu. Kustę. Tak więc skład wyglądał
1
m'ittr2o64>'.v ł\~iata. Pootrzebne są one ra„, Ob-ręo.~KJ. Jesi w Bilbao. skąd
by następująco:
polskich

Nasi na zwiadzie

MLYNARCZYK MAJEWSKI.
JANAS,
ŻMUDA,
JALOCHA MATYSIK, BONIEK.'. LATO
SMOLAREK,
IW AN.
KUSTO
(SZARMACH),

SZAJNA I KOJ1ARZE
de!. bietlł~
pod'O'bnie, jak

ł}'Codnlll.

bflwj11c•
poprł!lednle
,.,,. emocje. docierające s hlnpa-ńllkk:h
l>oll!;k, 1dz<I• rozgrywane 111 ~lnały
p1Łkalf9kich
MS. u~·o7mal.cOCJ.e l>ęd41
dla kibiców lód!l:k.ich d'W'lema ~
u.m1 c.g6J.no.knÓOl"'Yml.

pt,.„ •

w

bm. "' ... ,,.....,.
pny ul. KMV•cl<I~ rogpoc•' rywa.
Uzu~ nalletial 1lmnutycr JlUS9«0
knJu. Na liście z.głollllleil mlswouistw
Po.l:eit1 s.\lorów ma.6du~ flłl w lt+mplee-~ na·~• glmnaetycdtl jd 1
l.ch ltoJ.ed7.7 po fachu a W . . .Ml_ -

(Dokończenie

.ł. Spod11<iewał 1Ję pan takiego po.
zJ()mu gry ze strony piłkarzy ZSRR?
- Slła zespoll\I ZSRR n i e zaskoczyła mnie. Jest to W\Spanlals d.rt1żyna
pn:ekonalem Ilię o
tym
naocznie
po ZJWydętj:wle jl!dena~tk.t ZSRR w
meczu % Brazylią w Rio de .Janeiro. Grają bardzo dobrze techn.lcznle . Pora0ka z :Sruyll'I n1e pr.z<!k1'eśla kh szan& na llM'ans d<> dalm:vch rozgrywek.
.ł.
Czy to t;wyclęstwo jeflł pierw.
nym krokiem d<> zdobycia
tytułu
ml1trzow11kiecoT
.

-

'l\r«leir
Santana llkompleliowal
dirużynę.
Jestem peWlen, ie

doim'
ma

na dalll!zy awans. Jednal<że na dorodze spotykamy kiill<'ll tnid-1
nych przeciwników, Trrooa wyko- .
cv.yo;te4 nada<rującą l!lę okazję.

i

.t.

Czy Bra..ylla potrafi z~rat lepiej niż w meczu s ZSRR?
- N1e wiem, czy mol koledzy potra:f'ią
zagrać
lepiej nli p:zec:wi<o
ZSRR. Jedno jest pewne mu...-:zą grać
p.rzeri: cały mec'I dob.ry !1Utbol, ba'l'dz•iej ~e.neywmy od stylu gry pre„..,~.,,.anego przeo< pn;ec!wnlka 1 coś
w rodzaju łl'Y z.teo l Socrataft w
ml.rmtacłt.

A

K.ł41 b4chlł• r.,.w•l•m
meczu fmał owym?

-

ete.

~" RF\N, l"oolska

l!llruyHI w
A.nglia, Bel-

A411enł)ma lub R\sz,ienia.

Nie pierwsza...
W't/dOWCl.ło

„

914,
beibramkow11
me~zv
„pol$klej" f11'UP!/
Perv I Kamerunem będzie
1tanowl6 plerwnq t chyba ;edną •
nielicznych HIU<lcjł hinpańaklch MS.
ZCl nlespo<Uiank4 uwatano
także
dwUGyfrowe :1w11clęatwo „Madziarów"
nad jedenaetką Salwadoru. Po IJJm
mec:iu tu I ówdde <>dezwa111 ri4 glo1111 (w gronie tym ~nalazly się talewypowiedz\ t'nawców futbolowe.
go nemiosla), ł4t naleia«iby zmienić regulamin, e1b11 w finałach najwlęknej p!.łkanklej lmprez11 naszego
glol>v ni• by!O mlejaca dla stabeuHów. Nie t11Lko Salwadorczycy ltawla.nl bytt w gruplt mundialowych
flnalł..!tów, obnl~ających ponoć range tej Imprezy.
Do tego samego

wynik

w

pomłędcy

ze str. 1)

.4le ich blad, moim zdaniem, polegał na tym, żt po zdobyciu
bramki nie poszli za ciosem, zadawalając sii: remi.~em. I to i.eh
zg11nilo.

ng!icy oddali im frodek boiska stawiajqc skutecznq strefę na 16-20 metrze. I jeszcze jeden błąd Francuzów:
Platini w pierwszej połowie grai za bardzo z tylu,
szczególnie po zdobyciu tryrównującaj bramki. W dntgiej
czi:Aci spotkania Anglicy juź niP dali Francuzom żadnych ucms.
„Trójkoloro!1Ji" mieli tylko jeden at•tt: Solera. TymczasE"m Anglicy dyspdnowali takimi bombardierami jak: Francis. Robson •
Mariner i wreszcie Covpell, który byl najlepszym zawodnikiem
na boisku w tym meczu.
Sensacje frodowe na hiszpańskich boiskach nie b~d4 jednak
miały zasadniczego wpływu na dalszy przebieg MS. W E"liminacjach każdy chce załapać się. do dwunastki 1/przvwilejowan11ch awansem. T nie jest istotne kto, do której grnpy trafi.
Tam znów trzeba grać od nowa. Ale trzeba będzip wvgrywa~.
Każdy glupi remis może zadecydować o tym. czy będzie medal,
czy leż nie. W tym gronie znajdą się bowiem tylko najlepsi.
Remisowe spekulacje nie wchodzą w rachubę!

A

I

szansę

omtaitlndch 411

o.te11n~•

PELEGO

.ł.

AGENCJE

o

RFN

MECZU .AT.GIFRIA

obstrzałem

Mistrzowie Europy pod
Repreri:=ta.;Ja RFN, dwuk,rotny mdstir111 św.late 1 19$4 i 19'74 roku, jeden
s gtównyeh kandydatów do złotego
meda·lu w tegorocomych mistrzostwach
domała O'lokującej porażki z Algie:ril\ 1 :2 - pU;n Agoocja Reutera po
meczu w Gijon. AJ,gle.rczycy dostą.
phli n1e lada ""'"czytu bijąc druiyn'l De<rwalla, gdy1 w ciągu o&tatnich
ł lał z·wyoię.svwa nad RFN odniosły
tylko tak makomlte r:e-społy, jak
Brazyli!a 1 Argentyna.
Porażl<a z Algle~ią Jest na peiwno
na}większym nie;powod•en'em w karieru trenera Juppa Derwalla, pod
którego <>pieką reprezentacja
RFN
na 3S sp<>ł>kań wygrała aż 29. Bohate.raml . potkan.ia w Gijon
bvll be~
wą.tpie-nla piłkar-1e Algierl1: ro7grywający
BeUoum·l oreo: Fergan!
I
l:>ram!ka1r1& Gerbah.
Te<i
pierV\'Sll:y
wspaniale dyrygo.wał •~połem mając
współud„lał w
p'e>rw10Zej I strzelając
d-rugą
decydującą
!>ramkę
dla
swego 7.e~POłu. P<>T.o!t•H dwaj świet
nie radlr.ii1'i sC>b!e i ostl'ym1, ~ w k<>ń
cawce że „WŚ<:'iekłym\" aU!kami prł.
kany RFN,

duje r&prl!łl!eotacjt; RFN" plBą dalej
sprarwoidaiwcy podknślaj41c a'.eudane
występy
plłlkarsy
RFN w me<-!!aeh
inaugu.n~jącycll
lcł\
Marty w ful.a..
łach.

W 19'7\l roku RFN poi<onllła z trud"'m w pierwmym 'mll'CZ'll MM~
2:1. cizrery lata pótnlej na lnaug'l~•
cję O:Q w meco:u i Polsk~. „Mtsitn~
Wlle Europy zagnli
jedynie
PI'UIS
pierwsze dz\e•'.ęć mLnut na mił!tno-w.
s~!m po1iomie, później g'!'aH zurpeł
n1e bez kO<llcepcjd, Pr11:ejai\viało Ili•
to zwłas:ic!l:a u Litt'bu„koe<o l Ka!1:za. k1órych podani.a n'.e majdowa.
ly adTesa.tów".

Oberwało ..i~ jak nigdy dot.id 1>11..
karzom RFN. W ocenie komentatorów
jedynie S\.ieli1<e ugrał na nor.
A. 9u1ft,, .malnym poziom1e. Pora~ka s Al«ii•·
l!.Ulll:ej d~ynle, lrtóra
w
drugiej takte d-ojet.db m1 mecu w VaJlaria sl«lmpl'· ·owała sytuację podopieNaw
nej1~
g4mnalńyll
npr-e.
rundzle, je91.i awamruje, lub w dal- doildd, obsorwując spotkanla a udz·la- zenwje
cznych trenera Derwalla. "Wy~ane
al~ 16d'Zklm klbtcom 1• bm.
szych
gra~h
„ESpania-81!",
mote łem Angl~l. Fnncjl, CSRS I Kuwej- TymczHem wa:oora.J na mu przy
w zbll<żających ~:ę mecuch x Chile
spotkać się z niektórym! z ?<espolów tu. Ja będę ogląd al 1po'lkani.a grui AuS1Jrią ~1' prawie kO'll.ieCZflokit.
uł. Póbnocnej
ł!o!r~y ro.z.pqinnych grup. Ponadto p<lanujemy po py doru.gl<0j w poi>lisk1ch miastach CoZęli. W'Bilk'I O mlodz~
zdaje :sob'e z tego "P<'&WI'; trener
~ milllłNÓW PoJ..
mistno~twach
opracowanie szersze- Gljon i Oviedo, gdzie zoba®.41 RFN, sk-1.
Derwalil stojocy pn<"d n~jtrudnlej
go mater!ału
pod
kątem
nowych Austrię, Alg!ulę i Ch1le.
„koa1a'J' WTwcc>no łnne, teOTetycznt~
Zwycięstwo ALg.;~Jl to be'% wątpie s.;o;m zadaniem ·v 4-letnlm <>kres.ie
tendencji w światowym futbolu,
Rm:egnno fll1ał wyilcl«u na 1 Irm. 11Gbn• dru:t11n11, w tym równld no- nia • .,.., acja nr 1 w bi&tor\1 v:My- sprawo.wan:& funkcji tiren<:ra repore.
Chcemy tet opracować po mlstrzow d11-.ugl4!>J rund:ńe, jetnl Po!Bka Wygnła pan torowców
wlc;uuy s: Alol•rll. Tymczaum.„
stkich dotychcza90wych finałów ml-' 7entacjl".
11.twach szerso:y materiał, dotyczący awansu.je, żmuda I Kostka p<>jadą Włókntu1Za (8. Chi>jn&cki, kalaldego
I tak to teo-rla, teorlq, a życie
przed '.P.
plHe Reuter.
różnych stylów
w1rB1Z
gry, tendencji
z naszą reprMentacją d'O Bar- Zającem). 'Tu'o:ecl był W, BoruCłl d<>atarczyw acnsacjl. Chyba „1. p\er- '5'tr2ostw świata„. w
Najwy.ż.s-za tet~•pernturę od poct:~t..
„Sensacja, blamat, milltrzowle Euświatowym !utbolu, Walo.rów poszcze. celony, by tam informować trenera
ku m1sti'2ostw •wiata 1.anotowano w
wsnj I nie o.ttatnlej.
~ Broni. C<%.W1111'ty W.
Owcsuek
r~py
JlTHir&li
'I
piłkarskim
„karze!. środ<:
'ólnych d'!'utyn i pllka.ro:y",
Piechniczka <> tym co zaobserwowali z żyrardow'lankl, a dop19'1'o 1S
w Sewilli. Tea:mometry v:skaBo
I 1ensacyjn\e
zek<>ńczyl &tę
k>em"
tak zatytułOV\'a1'i :twoje
Jaki jem pod.zlał pracy!
wcześniej i oglądać kolejne mecze. plerw-s%y
mecz gospoderiy mlstrzoatw HLupa- sprawo-zdania z meczu RF'.'! łodzianin. X.. ~m-..al& •
Al. zywały łł rt. Nie zaskoczyło to kwa.Ta
s
Obrębskim d1Zlałalibyśmy w Społem.
terujących "'!'" Sewilli Brazylijczyków,
nów, kt6rz11 tylko rremlaowal\ 1 itle,ria komentartor<iy agencji DPA.
Władygłaiw żmuda udał ~ię (o c.;ym ~fad.rycie.
Hondurasnn.
„Jak gt·om z jai;nego nieba spadła pn:yzwyczaionych do fl'!'Y w takich
jut p.i8aMśmy w „DŁ") do Sewilli
Takie są plany, a oo na to n0C9Nawet obacnoH mo"4rehy 11amego na zes-pól RFN l>ramika "tdobytR pr7.ez tempeTaturaoeh. Pneruenl b ·li na.
~ Gdb.,. I'!~ !lnłll ~ H
1 Malagi, gdsle
obserwuje
mecze w.istość?
s km.
któay
J'U<ln« C4rlo.a11 nie pomogla.„
Rab&ha Madjera" ,.Pech prześl'a- tomia5t reprezentaci RF:>r.
mają grać w Sewllll mecz półf:nalo.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,.,,„,,,,,,,,,,c111111111•••••••••••
wy.„
jeśli
zd<--laj,
wyjść
~
~we-j
•••••••••••••••••••••1••••11•••~••••••••~•••••1·,,,,,,,,,
11;rupy,

Sędzia

na cenzurowanym

Nadal trwajnamiętne dyskusje
nad sposobem prowadzenia spotkania
Bruyll• ZSRR
prze-z
sędziego
hiszpańsk~ego Castillo.
Swój punkt
widzenia, w postaci zdjęcia z tego
mPC%U zaiprezentował tak1e tygodnik
, Hoja
del
Ltmes".
wychodzący
w Ma<kycle, Zdjęcle to j~t swego
r<>d1Zaju oska~żenlem i dowodem winy Castlllo. Przed ta'Vl'"ia o.no e>ł>roń
cę brHylljsklego Luizinho. przytrzymującego rękami Szengel!iję.
Podpis
pod ret.Jęciem: „Uwaga na sędzlego ne.r C. L. Mcnottt uniika kontakł6w
Wojna o buty
Cutlllo. Należy przesun~ć go do z dz'.ennil<arzami. - „Potrzebny ml
dru!l'iPj kateg<>rii. Taki sędzia, jak jest itpokój. Piłka<rzom tak.te. ZTIM>ZMał'I
""'°'jn~
• llpOll'łlowe buły pirs._
tą
spotykam
się
z
nimi
na
kon!e..
01'.I, ule powinien prowadzić 1potkań
rencjach prasowych, a to wysta-rosy" tyma e]c,lipa }ugoolowla~a. lf spe.
na tttistrzostwacb świata„.".
- ~twie<rdzlł :\1e'!lotti,
Ba~dz·i&j rozmowny
ja.M rz<!cznlk śród ł1 l!'RWl•Y podplllałe prHd r Mueller dopiero przeciwko prasowy
p<iezęelem mlebrz«Aw kc:>n>łlraki 1 łlr.
ekipy
ugentyńsklej,
Washington Rivera.
Austrii
'l\Tener Meno·ttl llll\ "Puma".
Nllltomiau federaci.ja
na mecz z Węgrami zamleru wystaH. Uueliet'. któremu odn0owiła się wić
piłlkarska wypoedyła .W11 nuod~w'I
identyczny
kont\l~ja
prawe,e;o kolana, nie bę kanie z Bel(lą. skład, jak na spot- repr6ent8(?'41 w bll'ly f.lnny wAdldu",
Pr'OIJ.lem w tym, te
d!Zi• uczestniczył w dwóch pierw- kilku
szych meczach, ja•kie rozee;ca repre. kania pitkairzy odczuwa trudy 9!>0.t·
w
Barcelonie.
Throbne
Finał w USA ..•
zentaej•
RFN
przeC'iWk'<>
Algierii m&ją Ramon Diaz I D. Belt'tonLuraa:y
Nie
l Chile. .Tale sam stwiudz ił, zainau. są
one
na
tyle
groźne. by plłkane
guruje ~lundial 25 czerwca w Gijon ci n'.e
Pl> TH pie<r'WlPZy od li Ja4 tele\vl.moga ~rać z Węg-rami.
podczas meczu z Austrią.
diowJe amerykat'lscy, amalx>czy fu~
bolu, będą mleH oka:zJłl obejrzenla
60 dolarów za bilet
Argentyńczycy
Oe%pośrednlo
meczu
flnał<>Wi!go
Sprzedano już wszystkie bilety na
chcą spokoju
s His.:panM, W 19'4 1 19'18 r, amektóra
A ee:> IS piłkarzy Argentyny? Tre- mecze reprezentacji Anglii,
w Bilbao zmierzy się z CSRS i Ku- rykafl11.ey amatwv:y t.utbolu zobac11y)l
wejtem „Koniki" żądają trzykrotnie z finału tyllro kllk& ważniejszych
więcej od cen n"minal.nych, tj. oko- momentbw. W tym rolcu obejrzą oni
ło 60 dolarów.
beo:pośi;ednio
1iransm!towany
finał
Z wielkim ialem zawiadamiaprzez jedną • trzech na·jwi ększych
m. • te w dniu 15 .czerwca 1982
sie
i
telewizyjnyob Stanów Z.l*dn<>roku zmarł nuz nieodżałowany
czonych - ABC.
Kolega. były, długoletni 1 zasłu·
W dniu 15 c'nrwca po długich
tony pra.c&wnlk
i ciężkich cierpieniach 1nnarl

MUN DIAL
ZZA KULI S

ł

!.

P.

STEFAN
odznanony Srebrnym
Krzyżem
Za.ługi I wieloma odznaczenia·
ml
resortowymi I branżowymi
I

najbl\uuj Rodzinie
zmarlero składaj11, wyrazy serdecznego współczucia:
DYREKC,JA I PRACOWNICY
MIEJSKIEGO
PRZEDSIĘ ·
:BIORSTWA
GEODEZYJNEGO w ŁODZI
Pogn•b
odbędzie się w dniu
18 czerwca 1982 roku o godzinie
U.30 z kaplicy cmentarnej przy
ul. Kurczaki.

EXPRESS ?:.OTEK

GRZYB

11

LAT 51

-

14 -

-

MGR

I LOSOWANIE

13 -

10 Pogrzeb orlbędzle się w dniu
18 czerwca br. o godz. 15,0D na
cmentarzu przy ul. szczecińskiej
o czym zawiadamia pogrążona w
ogromnrm smutku

17 -

211

-

S2

II LOSOWANIE

6 -

9 -

12 -

28 -

34

I lipca 1882 roku ' mija pier·
wsza bolesna rocznica tragicznej

Drogiemu Koledze

lNż.

JĘDRZEJCZAKOWI

wyrazy najgłębsMgo
z powodu śmierci

wsp6łczuc1a

OJCA
\VSPÓŁPRACOWNICY

z-cy dyr. d.s. technicznych wyrazy głębokiego współczucia
z
powodu nagłej śmierci

I DZIAl.U WODEK GATUN·
KOWYCH r,zps
„POLMOS"
w ŁODZI

D:nia H czerwca 198Z roku po
1 rietkich
cierpieniach
zmarł,
przetywszy lat 63

składają:

WSPOŁPRACOWNICY

z

ZPW

t

P.

STEFAN SZEWCZYK
l'osrzeb odbędzie się w czwar
I ek, 17 czel'wca br. o godz. 14
na cmentarzu rzym.-kat. na t\la·
n.i, o czym zawiadamia pogrążo·
"" w uµutku:
20NA i RODZINA

DZIENNrn l.ODZKI nr 83 (10.07'1)

N . BARLICKIE·
GO

MARłl

Dla uczczenia
Jego
pan11~ci
prosza o wspomnienie o Nim.
pozo5tające na oawsze
w smut·
lru:
MATKA i SIOSTRA

...,,

Droglem11 Koledze
INZ. MGR

CIEPUSZE

wyrazy gle):!o!tiego
z powodu smiercl

BOGDANOWI
BEJMOWI

w~pólczucla

lllĘŻA
składają:

DYREKCJA,
RADA PEDA·
GOGrcz A,
PP.ACOW!'ICY,
KOMITET
RODZICIELSKI
i MŁODZIEŻ SZKOŁY POD·
STAWOWEJ nr łł w ŁODZI

P.

STUDENTA AWF.

KOLEŻANCE

długich

S.

Im.

ł

JA1NUSZA
GRZEGORZA
GRZELAKA

TADEUSZOWI
JARASZKIEWICZOWI
TESCIA

składają:

ł

~.

MGR lN2.

ANDRZEJOWI

Nocny spektakl
TajlandH

w„.

W ~ji Al!t<ian.t..
valend!
hote<lane ooxek:lwa1i na ·„;lelki zjnd
eury9lów s całego twłata. Jall: aię
Dz'P.•iątld
oka'ZIJ;je, boom W«°yi'tyczny 0ok11Zeł
ty-.lęcy
mtes>:kat'lców
lmtere~-ujących
1111~ niewypałem, a lic'T.ba przybyłych Taj!;,nd iL
się
piłkę
noroą.
tu:ryet6w je<ol zblliona do tej, która
przy~ło w pon !edziałe.k ran'<>
o tej porze ka:tdet(o roku pueoywa do pracy „J><>włócząc nogam!"
-jak pl">"te agencja AP. P?"Zyczyną teprowllalc~ AJ!cante.
go
była
bezpośrednia
transmis ja
z itJlauguraeji m.istr7.ostw ,.E pan~a-82 1 \
Omal nie utonął
któr.a dla Tajland i przypadła w goOmał n.le dOl!l!Zlo
do
tragiczne~ d~Jinach nocnych i trwała od l do 3
wyipadk.u
na
hotelowym
ba1Se11ie " niedtiell na pc>niedziałek.
Kiew
Eliclle.
Bramkan repre.zentacj1 rownictwo telewizji ~v;adczylo.
te
Belgii, Pialf! podczas relaksu na pły tyczeniem k!btców było. aby uczestwalni, w pe.,,,,'Ilym momencie wpadł ni~yć w tym v,,'idow'<;ku na b!etąco.
do wody. Ok-aoza~o sl'l. że P!.aff słabo
pilyrwa 1 oma1 nie uton11. Bum.kan
be.ligiijsld nybko ros.tal wycląg111ęty
właściciele
• wody. - „W!diziałern, jak śnL!erć
zag'lądała llli w OCO!y" ~twieirdz!ł
po tym lru:yd-<!d• ~«.

Cubillas jeszcze

pokaże

'l\rener repre.:en<tacjl
Peru.
Elba
d• Padua Lima spoitkał się ze sło
wami krytyk~ u
powolanle do repre.zenta<!ji 33-le<tniego Teo.filo Cub!Uasa. - „Cubi11as Jeszcze się nie
skończył powiedr:iał treneil' P!'ruw!ańczyk6w
zmieniłem
Teo.fllo
w n połowie meczu, pon!e;waż na
l>o'sku potrzebny był wóv."Czas ina.
C%ej grający pił.kan, niż Cubillas.
Wprowadz·iłem więc do 1JrY przebojowego la Rosę".

CZWARTEK., 1f CZERWCA

29

MAl:.Y bOTER

brly długoletni pracownik Cukier·
nlczej Spółdzielni Inwalld6w „au.
salka" w Łodzi.

RODZINA

ił

lT -

śmierci

KIEROWNIKOWI

Turystów mniej ..•

Greccy
restauracji
- niezadowoleni

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

.ł. Drugi etap G;rn <i 'Hal'• amato1·ów, ..nów przyni6st 11;enerah1y sukces zawodni·k<>m •ospodany. Zes~y
włoskie nadają barrl'l'o wysokie tem.
po, przekraczające «> kmfgod~.

Na m!'<'te naJ,"'Zybszv był ~1H'!Utte
zespołu
Lomba,,-(!ll.
~ajl"'?ttY z
zawodników zagranicznych Kolumbij.
czyk Cutierre -::ająl 6 miejsce. Pe
ctwóch e'\apo<:h liderem jff't F. C,ega.
rin.l.
t:

Najleps1Zy z 'Polaków Moklejew8ld
slda~f!•ko·wany
jest na 11 pozycji
ze 11'1lratą 2 s„k. do l<!dera.
N'le są zad<>ow"Olen1 g-reccy włdci
... Na SO'.O$•Ch Francji rOEJ>O<!U!ł
clele ka1wl ail'ń l restaurac~i z„. fina- się międzynar<>dowy
w:•śc!i kolarski
łów mlS<Urzost\'/ świata. Twierdzą. te
V. Tour d'Auvergne, w
!mpre:r.a ta odbierze
im klientów, stairtuJą tet polscy kolarz<:. którym
P1e.J'wktórzy zamiast przyjść do lokalu. bę szy etap.
wygrał SiZwajcar '.\flurer
dą wolett obser""'°""·ać mecze w tew:ypr?ed:i:ająt·
Polaka Czaję .
Piąte
lewizji.
Dla
po2yskania kl!e11łów. miejsce zajął S7U•rko:v„.,,k,, a szóriy
n.iektórzy "-łaścicii!le lokali postano. był B'fZeźny.
wUi oddać swym gościom do dysp<>.ł. y.r ~slo ro•~grany •o•tał t~'''••
z:rcji odbloTni·ki telewizyjne i wystą rzysk.;
m:ędrypaństv..,,.wy mec" p!łk.a.r
pili z pr0Jl0'7.ycją, aby wyraż<>no zp;o- <kl r.epreien taeli
Norweg li : Danii.
dę na otwarcle lo·kal' do zalrnńC'Ze Zwyc1ęzyla
diru<ty;na
N<>Twe.gid 2:1
nla 1irammisjl te-lei\vizyjnej.
(2:1).

Komunikat „Totka"

P.

CZESŁAW

TROSZCZYŃSKI
żonie

ł

S.

*'

wyru~·

i

głęh.okiego
powodu śmierci
ż

skladają:

ws pól' 11:r n

o"!" y

KOLEZANKI I KOLEDZY
I VI ODDZIALU NBP w ŁO·
DZI

PROGRAM I
8.~ Komunikat 1 wladomo~cl. 8.lB
Obserwacje.
8.30
Przegląd
pra8y.
S.45 żołnierski kwadrans. 9.00 Przedpołudniowe spotkania. t0.30 „Kooieta godna szacunku" - aud. E. Staniszewskiej. U.OO Wiad. 11.0o Koncert przed hejnałem. 12,45 Rolniczy
kwadTans. 13.00 Komunikaty l w\a.
domoścl. 13.10 Tu radlo kierowcow.
13.20
Muzyczne wycinanki.
13.30
Autorzy piosenki polskiej - Jadwiga Has. 13.55 Człowiek I środowisko .
!4.00 Wlad. 14.05 Przeboje, przeboJe, przeboje„. 14.50 Wiersze P. Tyczyny. 15.00 W lad. 15.10 Studio Mło
dych. 16.00 Wlad. 16.05 Muzyka i
aktualności.
16.40 Utwory fortepianowe Eugeniusza Pankiewicza 17.00
Dziennik I komunikaty. 17.10 Dzien
w Polsce. 17.15 Koncert dnia - Przeboje z Interstudia. 18.00 W1ad. 18.05
Czas refleksji.
18.30
Koncert na
harfę.
19.00. Dziennik
wieczorny.
19.30 Z naszej fonoteki. 20.0l Wiad.
20.05 Kalejdoskop dnia 20.3-0 KonceJrt
ż~·czeń. 21.00 Komunikaty. 2\.05 Studio „'Espania„82" I wiadomo.ki 23.00
Dziennik reporterów I wiadomości
sportowe.
23.40 Jazzowa dobranocka.

PROGRAM Il
9.30 Wiad. ł.3!1 Radio l\loskwa. 10.00
„Nad mapą
i
rozkładem
jazdy".
- aud. T. Sled!arowej. 10.25 Miniatury muzyczne. 10.35 Nie tylko dla
słuchaczy w mundurach. li.OO Hory·
zonty wiedzy (szk średn jęz. pol'kl). 11.30 Wiad.
11.35 Komentarz
zagraniczny
ll.40 Polskie ballady
lydowe. !2.05 Od A do Z polsk1e.l
piosenki Ma!(da Czapii1ska. 12.30
Człowiek
i wartości. 1~.00 Cezarv.
wnuk „żbika" - słuch 13.2'; rncorm11cje n programie 13.30 Wiad. 13.35
ze ws! i o wsi. 13~0 \\„ęceJ. lepie.1. nowocześniej .
14.oo
Polscy
sp1ewaey na scenach .~wlatd - Ma•la Mokrzycka. 14.30 ,NadLieja" fr. pow. A
Malraux 14.50 Wybitni
soliści w repertuarze popularnym -

1. Dzlkówna. 15.15 NU!\T - Analiza i ocena szkolnych programów telewizyjnych. JS.30 Wiad. 15.40 Ludzie
1 ich pasje,
16.00 Tematy z rezonansem. 16.2-0 Fanrtazja, nauka, prak.
tyka. 17.00 „Tylko dwie .;odziny''.
19.00. Kompozytor tygodnia - Igor
Strawit1ski. 19.35 Program na dooranoc dla dzieci Co będzie z
łaciatkieru Bu?" - słu~łi. E. ł„esus.
20.00 „Leyla i inne miłosne piosenki". 20.30 Muzyka na lnst:umenty.
20.45 Nauka jęz.' rosyjskieiio.
21.00
Recital wieczoru Maryla Rodowicz. 21.30 Echa dnia. 21.40 Teatr
PR: „Porozmawlaimy, jak normalni
ludzie" słuch.
Kazimierza Szuberta. 22.10 Klasycy muzyki XX wieku - I. Strawiński. 22.50 „Pam!ętni
k1 chłopów" - fr. pow. J . Chała
sińskiego.
23.00
Tematy wiecznie
młode „Ponad tęczą". 23.40 Wier·
sze J. R. Jimenesa. 23.50 Wiad
PROGRAM Ul
I .OO Zapraszamy do Trójki. 9.03 Za·

czynamy we dwoje - mag. rodzin·
ny. JO.OO Kiermas~ płyt wytw. Jugoton. 10.30 Codziennie powieść: w
wydaniu dźwięk. K. Fiałk<>wsk·l:
„Homo d1vlsus ". Il.OO Duety jazzowe
I l.40 „ Wyrywacze " rep. K. RutkowskieJ(o l~.00 W tonacji Trójki
13.00
.Ziele na kraterze"
odc
pow M. Wańkowicza . 13.10 Powtór·
ka z rozrywki. 14.00 Utwory orkiestrowe Ryszarda Straussa. 15.00 Serwis
Trójki. 15.05 $wiat. w którym ży
.1emy. 15.25 Odkurzone przeboje. 16.00
Zapraszamy do Trójki. 19.00 „Wspól·
na dro.i;:a" - aud. Anny Arwaniti
19.30 Barokowe toccaty preludia I
!ugi rn.50 „Ognisty Anioł" - odc
pow W. Briusowa 20.00 Mini-max
20.4;; Posluchać warto. 21.00 Blue~
wczo ra.i l clz.ś 21.30 P Konstant!·
now „P1 owd• Hndż ieg o Adena"
21.45 Reminisrencte muzycznP 22.45
„24 s:od1iny w IO minut". 23.00 Za·
praszamy do Trójki.
PROGRAM IV
to.oo Wiad 10.05 G. Verdi .Makbet''. 10.:i. UlubiC>ne piosenki Tadeusza Chyty. 11.00 .,OtWioram jasne

g?dzlny" - aud. o Emilu Verhu!me. 11.30 Muzyka różnych narodów
12.00 Wiad . 12.05 Od Bacha do Bar~
toka. 13.00 ,,Pokarmy ziemskie" _
fr. pow. Andre Gide'a 13.lli Tn.y
kwadranse swingu. 14.00 z ruuzycznych
nagrań
bratnich
radiofonii.
14„30
Estrada
kameralistów.
Jo.OO
w_1ad. 15.05 „Opowiadania"
H.
A_1ocha z tomu .. Powrót Wergile.i;o"
lo.30
Popołudnie
mel<>mana
17 oo
Wiad 17.o.; Muzyczny t!tuat dii.ia fL).
17,10 Aktualności dnia (Ł). 17.30 z
c~·kJu „1'.r~emyślenla'' aud. Józefa· )Vo,Jc1esr.riyka Dt. „Bankruci"
(ł,);, l"ł5 „Sam~d~lelna i nmorz11ił·
na
- aucl. Elzb1et:v Dobrowol<ki•1
r~). 11.M Orklutra lata
(Ł). 18.00
Klasycy. syntezatorów
Manuel
Gottsching, 18.30 Czytamy li.o;ty i ])Ą
m:etnik1 - . Listy BobrowskieJ:o do
Conrada" 19.00 Dziennik. 19.05 Kla•ycy syntezatorów - cz . U M
Gottschinit 19.30 Ro\< Karola 51'.yma:
nowskiego 20 15 "1owr nal(rania Al.
Tan•man• 21 .OO Kluh Stt'!r~o. ~.3D
F;ikty cln ia n 4'1 Nocne divertimento. 23.30 Glosy \nqrumenty, nastroje,
TELEWIZ,TA
PttOGRA'ł

I

1~.IS

Studio Piłkarskich Mi.stno~t.w
14.30 RTSS - ję1yk po~k\
I~ 40
Kw11drans z Ai~
h•lPm.
16.on Dla młodych wictzów:
f 1lm .,. (:P.rii
.. Tajemn:c~y
ogr6d".
16.30
Dzienn 'k
17.00
P'ł'<artki•
:\Hs;trzost·,·a
Swlata:
Chile
Austria.
19.JO
Dobranoc.
19.>l
Antena mlorlych - „Ko,;?o stać na
cl.ziecko" ·- cz 2. 19.30 D'Zle·.mik . :!0.15
Sw1ats.

•em. 2

Sonda.

2().4~

PiłkĄll'•1'ie

~w'•t.a: .Jul(n•lawia
2~.05 D•.lenn 'k.

-

'Ti•.tr-r.o~t·•·„

t~landla

Pin
'

PROGRAM ll
18,!;ll .Ta!< wprowadzać l't'!form' ~o1'0d•rcia (po·wt z 16.ll6.) 17,>a Klno
powtórzeń: „Cu<lm.,,"tle ubranle''
komedia rarl'1. 18.~0 „Na gr·anicv'' wojE<IH•w:v f!lm dok u.on Wladomfł
ścl (J,), 19.3-0 Dz iennik
2-0.15
Ki.no
powt.órzeń:
„ N ie
tvkać hlpu" '"anc. film kryminalny. 21.5(1 P!'gu,
2!2.311 Kwad>rang z Ar~elem.

....
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iUPRZEJMIE iNiiiiiiJEMY, tE i
-

<

A

„ ;~

Il

m~skl
pierścionek

9 g, złoty
ski - spnedam.
„1 9:;1s",
Bl.uro
p iotrkowska 96.

14 k,
damOferty

Ogłoszeń.

MAGNETOW ID MTV-la nowy tp~ed'am. O!@rty z een - „190115" Biuro Ogłoszeń,
Piotrkowttka Be.

RADMOR ftOV.'Y l!'pHedam.
dom - stan 1uro- p ENTACON ""be z pryzma- Tel. łtł-'IS.
19Q09 g
wv tub go~podarstwo
- te m
„przed am,
Tel
budynki
do
rozbiórki. 1189-48,
111531 g PRASJ; balan!O<W~seOfertv .. 201~" Biuro Ogło
Adwentowl c:u
d am.
szeń. · Pi.otrkowek a 96.
PRZEDA:\ł
piłę taśmową m. llł, loM. lT-20,
s
i obiektyw Pentacon 4/300.
200.4'3 g
KUPIĘ
plac
budowlany o
ferty
,.19257",
BlUTO O- NAMIOT „Kd'akllw" spruw Z.glerzu. Oferty „1942fl"
am.
Tel.
Biuro Ogł<lł!2eń, Piotrkow- ~ofteń. Plo·t rkowska 99.
819-4ł.
2<J906 g
d
ska "· -~-~~~-~ MOHER wł.oski $przed.am.
ŁUCZNIK
watl-zkowy
, teleT
el. 52-50-76 wlec-zorem .
DZIAŁK~
budowlan4
w
192.64 g \ ~lzor prz~nośny „Junost"
Zgier'l'll lub okolicy - kuj'.7ierścionek
T
g.
przycuplę.
Sprzed1>m „VW-1300".
sprse<iam.
Z.gien. 1' Stycznia 125, tel K ENTIE
tel pę ba1aż<>w11 do „F'lata
ll8p" aprz.edam.,
tel
am g 4lS-04,
~3-M-12.
19317 g 770-:W po ~.
189'75 g
sprze-

FRYDERY K" - na ~WA·
sprzedam., tel WJ-02.
l946'1
11

"r ancj\

19480 g

--~-----~-~

DOMEK Jf!dnorO!izl .nny ~.I!
ĄC:HT- kabinowy, ugm<>nwygód z garażem, ogrodem
Y ogroozen lowe, siporeks,
- sprz~am. Oferty ,.19395" !'t al zbrojenio,w - t>pn:edam,
Biuro Ogłoszeń. Plotrk<>w- t al. l\U-Ml.
lOS4! g
ska 116.
spr"edam,
tel.
BUDOWLANĄ
de:lałkę
8
19553 g
spr:zedam. (1211(1 m kw.).
Andrzejów . Oferty :z ceną
s PRZEDAM pianóono A.
„19010"
Biuro
~zeń.
F'lbJ.ger sta<11 bardzo dobry'.
P iotrkowsk& ~.
Zgien:, tel 16-31-19.
19565 g
DZIAŁKĘ rekre&cyjną
Konstantyn ów.
nowy wóZ
POWODU
emerybury
tek
in wa Lidzki,
~lazur-:
eksporto\"l l
sprzedam przekażę r-zemieśln\.czy ~u
metalowy w ruchu
k ład
Tel. 5e-&5-!12 (1 T-21).
Oferty
2<l05S g z ainteresow anym.
193117". · Biuro
Ogłoszeń,
Piotrk<>Ws ka 96.

f

lt

SOLTOX - tlOO
dam, te1. 811~-64.

C :tprze19108 g

SPISlll, zega<rek z bran10l f'łk• 2łoł 11. spt"Zed am, tel
191 'li g

IHe-N.

TELEWIZO R „Ltbra >03' '
l 4 cale - gpt"Zedam.
Tel
H-Qg..H,
toOS« g

--

K.REDEN5 rntbiony. ltri&e
tkórzane. !ltół - spr~e
d am. Tel. m~.
!Gl.łl g
!Iła

BO:SY

PKO

Podchorążych
Złotno.

lił

sprnd am
Nowe
1C>lł2

g

WZMACNIA CZ
,;Brandt "
2 x 3() W ł omy, kolum
ny I x 36 W I om()w, ~a
m<ifon „!''1:yde.-yk . lodóVl.'lk ę.
r ower wyścl,r;01Wy - s.pr:ze
s PA W ARKĘ
eleł<tryczn11.
am. Tel. 53-+5-9'1.
d
prootownik . wanny, kielich,
IG144
~ pręzarki
powietrme
$ pr:zedam
Pnyjmę ślusa,JOWISZA"
no-we110
&pil'ff
r n. Tel. 854-64.
1~398 I
dam. wucn I m. 4.
:14)1811 g
SADZONK I aspan.guw z
nasion RFN sprzedam.
„PeHuta Jagodnica 95a. Tel. 'NAMIOT ł-090<boWy
an 4" - spne<!am.
Tel
51-88-77'
llH57 g !16-70-33, po
li.
200'16 li
PAWILON handlo1wy •
wy. PIERSCION EK "
b.ryłan
!!Odami
murowany .
nad t em 0,54 k.
sµrzedam
m-or%em
,, Pamiątki"
w
Oferty
..
2Q070"
Biuro
Ogło
Chłopacb gm. Mielno·
r.eń. Piotrkowsk a 116.
•przed am.
Wiadomość: 6
Gdańsk,
Kombatant ów Sc
m. 14.
1120 k ZALEGALIZOWANĄ „Ry
I( ę". cz~ci „ MR" ~pn ed am. Tel. 53-łl-14.
KIOSK wa.n:ywnla k .
fOMt g
oprzeda.m.
Chełmońskiego
a m. 4~. Gołębiow„kl, tel
53-91-84.
:IQl!IS g DU:tĄ butlę ga!!OIW~ sprz e20~3 g
dam. 738-0'!.

..

KUPIĘ

bony PKO. Oferty
.. 20173".
B\u-ro
Ogłoszeń
Pi otrk~wska 116.

PODSZEWKĘ

- kupię. O.. 20131 ", Biuro C>gł<>
Piotrkowsk a iH;,

ferty
steń .

KUPIĘ Kuzubikę Modę
Oferty z ~eną „19109". Blu.
co Ogło&zel'I. Piotrkow!k a

96.
KUPIĘ

skle<p

najcMtnle j

kwiaciarnię. Oferty .. 19042'
OJ<ło.-zeń, P\otrkow.

'

B i uro
ska ~

FORMY
kupię.

r,

nm6wien\a .m l
Tel. 53-16-40.
19175 g

~~~~~--~~~~-

KUPIĘ duża
maczoną na

Jorlówke prze
złom 745-83
19466 g

WTRYSKARKĘ hydraulicz
ną poziomą 20<l i; kupię

Sp7terlam rormy kwlató\\
Tel. grzecrnośclowy 410-96
20127 g
BONY PKO M-34-95.
KUPIĘ

welu-r
po 17

kuple. Te I
19516 g

su-r6wkę.

\

inne.

bawełnę

tel

822· 4~
19220 ~

-

TARCICĘ

dębowa

S2-6S-'T9.

Tel.

19412 g

RADIOMA GNETOFO NY ste·reo mooof<>nic zny Sieme.nsa i:wa.rancyjn e. ma.inetofon ..:pulowy ZK Hi
,przedam Pułaskiego 6 m.
l37
19421 g
SPRZEDA M
diriurkarkę
.RECCE". główkę st'bnów.
ki. c ykcaka - przemy•ło.
we . Oferty :r. cen• „19437"
Biuro Ogłoszeń. Piotrkow.
•ka 96
SPRZEDA M

encyklopedię.

JAMNIKI - •przedam Te I
2&2-76 po 19.
2-0050 g

XIII-tomową

Tel. 53-11-85
19441 g

JAMNIKA
ff-mies\ęczneg o
spr vedam. Tel 451-83 d o
13. Lokatorska 3/1 po 17
19304 2

ZESTAW \\if'ta: gramofoo
Dynamie Speaker.
MPS
41 ~s
F'aus
sprzedam
Wy11:odna 26 m. 166. god'Z .
q -12
19457 g

PIEC

<;PRZED,\ '\.f dywan bc>l.glj'\<i 3 x 4 m. Tel. 615-69.

cz~·ch
z ! ~l< .

c.o., 20 m
- ~r>rzedam

o~new

Ambro

Anton ie\\' 11 Ji!m

ksanrlrń „,

tHLARDT

elektr y czne
~p· ie-l•rn.
Kolumna. Lu
behk a 16
19305 g
DOCHODO WY zakład two
rz y w ł\'Zturzn~.:C"h sprzc<iam
Ofe r tv .19210'' Biuro Oi:iło
sze1\ Piotrkowsk a 96
WICHER

2- l~łńwkę

900-37

25 KM Textim ę
spn:edam.
te I
19231 g

SZMARAG D ponad 100 k
spr:zed am.
Ofert y
,19996"
Blm·o
OgłoM:e ń,
Piotrkowsk a 98.
U,5 m

niebieskiej glazur y
sprzedam. Oferty
Biuro
Ogłome ń,
Plo1Irkows ka 116.

ęładkiej

.. 19992"

KOSIARKI ; og;odową sp al i.now11 au trlack11 - sprz edam. Oferty „201!111" Biur o
Oglomeó. Piotrkowsk a 96
,PASSATA 900 S"
(1976 ),
silniik
„ Wietleroll< RE" d o
lodzi. nowy sprze<lam
Te•l. Łoiwl(l<I! 20-u. po 17.
2()133 g
GRAMOFO N

.. !'ryderyk "

I urządzenie !luminofonl czsprzedam. Tel 634-8 2

ne -

201&1

~

1!1458 !l

Ale

19299 g

--

•-

dam.

SPRZEDA~l

aparat słt1cho
wy .,Ot\<:"11" z wyponże
n 1„m Of~rtv „19~" Biuro
Ogł~zeń,
Piobrko-W ·
.;;;1_.t

96.

ZEST A w mPbU, typ „Kope~nlk" - SJ>t"'iedam. Tel
18946 li
53-40-82, po 16.

-

PIERSCJO'> IEK zloty z aga
tem - spno:edam
Oferty
.1894~"
Biuro
Ogłoszeń
Piotrkowsk a 96.

MESLE typu skandynaw Sl>R:ZEDA.M bard~o dobr e <kle. 'l dyw3ny 2 X 3 '
p 1anmo.
Pab ianicka 64{7 2 ~przedam. Tel. 236-96, w:em. M. tel. 4-72--17.
19514 g czo-rem.
19059 g

DWU-, trzyle.tnl samoch6 d
polski . RWPG, zachodni
kupię
Biżuterię sprzedam
Oferty z cenami „19313 „
Biuro Ogłoszeń. Piotrko\v-

-

'ka !Hi.

,ZAPOROŻCA" (19'74) z

nikiem 198-0
Tel 55-36-84.

f"'SIA-l•m P<>Tei. 55-29-32,
19335 g

-----utrudnie
- ----. Tel

SZWACZKĘ

G !'ZE GO RZ
Nledh\iec.'< I
z;mbli wk!~clkę za,1p~trze
n ilw:ą Y-24fi783.
20096 g

899-88

1938il g A NNIE Bojarskiej
skra- :WARSZTA T,
BU~ka
29,
d zlono wkładkę taopatrze- w
dwa
pokoje.
ldkwidacji,
wydaje
kuchnia. bloki z telefonem KRAWCOW A
wykwallfl. n Iową Y-146558.
przęt
codz iennie 17.30-19,
s
na mnlej•ze z telefonem kowa.na I hafc iarka
po20095 g d o końca czerwca.
53-4'!-14.
19197 g trzebne. Tel. 330-49. ul. NoSPRZEDAM
„Fiata tUp"
19512 g
womiejska 9. sklep.
'abr;rcznie n<>wego. Oferty
R ADOSŁAWOWI
Stańcza
19418 g k owl skrarlzlonn
: ceną „192.74 " B iuro Ogło DWA pokoje, kuchn ia wkładkę PRACOWN IA
krawiectwa
nadające slę na P'facownię
zaopatrzPnlową Y-1~5009
Jekklego po5zukuje odbiorP iotrkowska 96.
!Olic1'1ego
zaw Sródmleśc \u - um i enlę MURARZA
c ów. Oferty ,.19217" B iuro
2009ł g
ii:. Pustaki PZ-3 kuna równorzędne bloki. Tel. trU<:ln
Ogłosze1'1.
Piotrkowsk a 95,
SPRZEDAM „Fl8ta 12~
plę. Tel. 219-49.
19400-g
•oo". stan dobry, tel. 424-42. 53-3'!-96 !>O 17,
s KRADZION O wkładki za- POSZUKUJĘ
19443
dostawców
IJd 8-17.
o patrzenlow e Y-313~36 Eu1954.'I g
"·I
tr d l
POTRZEBN A szwaczko-rę g eniusz. Krzysztof Kamlń- c eral'nu
ZAMIENIĘ na bardzo ko· Za u n ~ muraki
w.
.
r
zy.
Tel. 56-30-63, po 18.
nystmych wMunkach 2 po- kav,ic-tMka rencistka. kroj.
918110
'>PRZEDAM „SyrMię 104". koje,
ku.:hni~ (gaz, woda) czy, 290-89. wle<:zorem.
19312 ł
20092 g
19802 g - stare budown-iot
349-79, po 18.
wo - n a
19447 li
MGR
Int.
budownictw
a,
3. 4 pokoje
wygody. ZATRUDNIĘ !rowaczkę. Tel MAREK Brzozowsk
,ZASTAWĘ 71'0" sprzedam.
i zgu- posiadający
uprawnien ia,
OfeTty „19403", Biuro Ogło 436-87, y.rleczo.rem.
b il legit. ~tudencką 4~624-M. poprowadz i budowę, nadzór,
:»Ia.rchle<w skiego 3-5 m. 68. M:eń, Piotrkowsk
a 96.
19450 g wkładkę
zaopatrzeniową d oradritwo techniczne,
bl. 300.
194i5 g
do- - - - - - - - - - - W-350291 PŁ.
kumentacjf l. Ka-yslak.
tel.
WYNAJMĘ m1Mzkan1e cuSOI.IDNĄ kobietę zatrud20086 g 6'19-11.
1m3
„SYRENĘ 105" (19'76) sprzeg
dzoziemcow .i IV wllll
na nię w prywatnym -zakłada.ro. 643-26, 1T~19.
dwa lata. Oferty „19521", dzie. Kireda 4,'6 (14-15).
WYCISZAN
BOGDAN
IE
Jarczyński
I zabezpiezgu1~1 g
Biuro Ogłoszeń, P!otrkow190&1 g bil wkładkę zaop„trzen io- ceanie drzwi. '178-95, po 18,
9ta. llt!.
- - - - - - - - - - - wą W-535654.
Hajman.
1929!! g
„SKODĘ
!OJ!.S" now~
POTRZEBN Y
m~tczyzna
20073
sprzedam. Te-1. 51-19-811,
POSZUKUJĘ po.koju
g AUTOALA RMY,
lub do pracy w ogroonictw le.
zapłony
- - - - - - - - - - - elektronicz ne.
19S48 g m.ieszk!IJl.la. Ofe1'ty „19538" Starc>wa
Rafo,wa 38,
Góra,
G·r anicz- ZGUBIONO
wkładki zao- Tokall'czyk, 471-~.
Bl\l4'o Ogłoszeń, Plotrkow. na 11.
19474 g
18955 g patrzenlow e Zenon
WalPRZED'Pt.A TA, ,; 1!'1U 1!9", g.ka ~.
czak W-164651,
Sławomir
odbiór Il kwar1ał. notsPRZYJMĘ chałupnictwo MONTAŻ kal!'n\5zy,
dr!Z'W'!.
w- haormonijk<>
r ia.inte sprze<!am.
pros-te szycie lub koszu~. W-164~52, AlekSAndu
Oferty TRZY pokoje,
Mocowakuchnia, te- Oferty .. 20164" Biuro Ogło- 164633.
20071 g nie śrub, 'ł;ycb.
19$49"
Biuro
~OSMń,
haików w ~ia..
lefoo, amfilada
zamienię s-zeń. Plotrkoiwsk a 96.
P1 otr·k ow<Sk a 96.
nach. Tel ~3-70-:rf, Zamy.
na po'kój, kuclmlę, telefon
MARLENA Izydorczyk zgu- słowski.
178Qli ł
bloki,
Tłll-83.
194«1 g POTRZEBN A
IZW&Czka. bila wkładkę zaop&trzen io„FIATĄ U&p" (1982) llPl'M·
2%65 g wą W-261491.
da m. Te-1. &l-52-4<l,
51-91-01.
HAKI h.olO>Wnie:ze do „!"laPo 17·
M-ł
:fte11ldnla
s:póMzlelcz a
ta 123'', ,.138". „Poloneia 0 ,
_ _ _ _ _ _ _ _1_9_~_g Ułlllenl- na M-4
Dl\l)ro.wa KUCHARZ przyjmuje
przy.
,zastaM-·y", „Ł.ady". poJ.eea
3
35
4
MERCEDE
jęcia
SA
weselne
ll08"
I
inne. Ofer- HASSAN Abdul
1,5 i ~I. & -&l- ·
„
l9M g
"Rahman ~le·p motOTyzac yjny, W6L.
ty
„n364"
B
iU\l.'O
OgłoS'Zeń
cu
ń~ka l ~ (przy ZW'i4'kl),
sprzedam.
zgubił
Sta«'oiw&
leglt.
Gó!ltudenck11
' 11588/L AM.
Szymczyk.i ewlce.
ra, Gora ntczna 11.
191160 g
1S1l57 g POSZUKUJĘ samd~ego Piotrkowsk a 96.
pokoju, małego ml~anó;i
20062
W ZAKŁADZIE ślusarskog
Tel.
FOTOUSŁU
lil-14-14
GI,
J>G
4119-93,
1e.
Pas PRZEDAM „Fiata 1Z6p''
M_A_R_E_K
__C_h_i_ń_c_z_e_ws_k_l_z_g_u- trzałek.
l8SO\l g mechankzn ym
zatrudnię
l4"11S g
(19 7fl).
czerwony,
kuplę
- - - - - - - - - - - praco.wnika zna.jącego prakra mę „Junai.1ta" tl!"ójkołow
tyC'lnle i
wszechstro nnie bił wkładkę zaopatrzeniową MYCIE okien, ~'m\-tlld'!..\e,
ca . M-'1'9-łl.
18994 g POSZUKUJ l,j ka<waJ.ertrl lub obróbkę meta.U. Wyczerpu- Y-200303.
20061 g Tel. 96-~!ł-3~ Kołos.
um~le'lnego pokoju, o. jące oferty „19429" Biuro
laeM C
„194l!!r', Biu1'o otłb• OgłoM:eń, Piotrkowsk a 96.
s PltZEDAM „naai~" (11991), ferty
ALICJA
Wierzbicka
zgu11Uń, Piotrko.ws ka 96.
tel ' 18-3'7-'lll, goid•. 1'-łll.
bl!a wkładkę zaop.atrzen io- RETUSZ negaty;wów ~~
POTRZEBN E
wą W-6411113.
18lal li
mał-że11stwo
200f>8 g cę. Po.ważne oferty „l&re4
ZAMIENI~ 3 pokoje 8iródBiuro Ogłoeze-ń, PIO<!Ko.,._
(mog~
być
renciści)
do
miekie
bloki na 4 lułl 5 pracy
mea 116.
w
hodowli
'kur BO:tENA
s PRZEDAM
~ołos
„C1troeaa pako!.
zgubiła
(mooe by~
Inna
'
11
km
od Łodzi. :Ml~zka- wkładkę
o S '1", lltMl dobry lub dm!elnlca). T~l. 829-41.
nopatrzeniową NAPRAWA
1elewl:r:or6<W.
n!e
zal'ewniO'l'l e.
Tel
za m!.enię na nm~ejny, tel
-v_v_-_71_5_u_4_._ _ _ _ _2_0_00_1_g 261-'6, PłaWl!Xi.
186&4 I &2-«t-'l'T, po 16.
191186 I
19414 g
64'i'-M, gods. 18-40,
ltnl!ll'
MAJt!:K
W~jna
zgubll CYKLINOW ANIE
ma~·
KlELCB M~ bloki - ff·
wkładkę
za~atrzenlową n<Y'Jl·e bea.pył0M1e.
mienię
układa?<>dobne lub
,,115p" @.IJ'ftl)
bila.cha de wlękgoze na
W-704498.
20000 g nie paork'll!'lru. KmJeć, Jlil8-łł,
Łodzi.
O!e-rty
n apraiwy
"'1'eedam .19073", wBi'Ul'o
---------Ogłoe'Zeń,
·
lM&l g
m'1-33.
Piotrkowsk a 116.
UNlWhSY TET
Lódzki POSZUKUJ
Ę
odibiO'l.'Cy
unieważnia
zagubioną
leWKŁAD pełen. „1~"
!lości
kwiatów r6!
gitymację służbową rodzin dużej
ZAMIENIĘ dwa oddz!el.ne, DYREKCJA Zbiorczej Srrlto
odblóT li!M
w sezonie od lipca do lł
odl\rt11pi~
samodzieln e pokoje w sta- ły Gmln1nP.j
11 stopad a. Te.i,
w
Zgierzu ną nr 159{79 wyd~ną
o!«ty „30088" "Sluoro Ogto- rym
$3-86-18.
lipca 1979 r. na !\uwisko
budO'Wlllictw.ie w róż- uniewałinia l'lcndzion11 ple
!!Zeń, Plotrt<oiws ka 98.
nych dzdelnicach na w!ęk· czątikę o treści: Py.redttor Halina Jedlińska.
19Sl1 '
~ do I
piętn.
Ofe~ty
l99i4 IJ TELENAPR AWA.
Szkoły Poo9ta:wow ej w P·ro
FIATA lMpN
odbiór „10015",
Biuro
OgłlOszeń, bo5zczewlc aah, mg.r
Wie
Bedna.rek.
n" atychmia5\
&pr!!!edam Piotrk<1Wsk a se.
sław Brys-zewsk! .
1%90 k GRZEGOR Z nurka zgub! ł
T el, I 56-67-5'1.
2002$'
wkładkę
zaopatrzeniową TELENAPK A WA,
Sll-1'7..ftS
WŁASNOSCIOWJ!l 4
KRZYSZTO F Czi.ap& ~ W-4 88 982.
19993 g (9-.10), JM. Zand:i:kl.
„ SKODĘ S 106L" - llpUe- je (Koziny)~ umienlępok.ona bił Wkładkę zaopatrzen !o
d am.
Dąbrows'ldegó
99 ffgmEnt dzielll'lica dowolna. wą W~1m.
m. 111, bl'C>lt 405.
:l99llll I Oferty „18998", Biuro Ogło1_9290 g
DOKTO·RSł<1CH
tz&ń, Piotrkowsk a 96.
„ DACIJt 1300" po wy.padZBIGNIEW
Ogrodowc:r :y k
I>sl&kłlll l Rada Wydziału Lekarskieg o Akademll
k u tanio sprzed.am. Łódt, M-1 Wldiz:ew - Wschód zgubił wkładkę zaopatneMedycznej w Łodzi po-daj- do wiadomości, te w ssll
Plantowa I m, 11.
201'1'1 g spr~edam.
Ofle!'ty „20140", nlową 057928.
19321 g
konferency jnej Rektoratu, al. Kościuszki 4, II J:\it
Biuro Ogłoeeń. Pi.o-t't'kow.
odbędą sl11 pub'llczne dY'!fkusje nad roz,prawam t
deliifo
„ STARA 211", sl:l-nlk · ,.&ta. iika 96.
!orskimi:
LEOPOLDO WI Swlerc:r:ew r a 28" i;;przedam.
Łuk
sklemu sk•adziono wkład
dnia
ł4 uer~a UH r. (czwartek)
Objazdoiwa 10. ~.
2(1-33, M·I w SkdernielWi caeoh Godz. li1 - lek. A.Mny Gtuncz·Ziel !Jl.skieJ pt.i
kę
zaopatrzeniową
Wgodz. 8-49.
18'4119 g aprzedam. Tel. 35'-01 po 19. 30299T.
dania niektóryeh hormonów w bólu CłoWy Hortona'\
19326 g
2016'7 g
Promotor: prof, dr hab. A. Prusiński.
TANIO
Jąlll"Zedam
l\~
ZGUBIONO
G<>dz. 12 - mgr .Joanny Dobek-.!lm tech pt.1 :M«'zao•
MZ-250.
lhnH1ow& k!e- M·I (IMS m) własnokiowe patrzen!ow e wkładki
na nazwisko
tochemicm a ocena przydatno.łct metody hodoWfi w11•
g o 172-49, po li.
1928t g 1 Mlefonern mota być Jan Lachowicz
Y-216562,
troby taby ('Rana escu1enta Llnn&eus) dla l>ada.n!a
1 uml'blowan iem "Prze- Kazimiera Y-21858!, Piotr
"'-'PłYWU
adrenalb1y I Insuliny na przem!an7 w~lo
dam. Łódt Widzew y 2
4
15 PRZE DAM
W hód (·pn;y l~le). Powa- 1856 .
1~343 g '" wooanowe "" hepatocyta ch".
n ow11.
Oferty
PMmoitOr. prof, dr hab. w. J'M'talr.
„ 19332"
tne Oif-erty „S0089" Bill!'o CZESŁA w
Biuro
M'l.ązek -zgub.ft
Piotrko.wsk a 1111.
dni& t5 curwea 1912 r. (17ląte~
oCto•zeń.. Pl.otl'koWWl!fa 98
wkładkę
uopauzeni ow;i
G«k. '!.() - lek. Marka Na.lewaJko pt.: „eykltc·Z!VJ'
W-$2142.
!Dm g
U:tYWANY ai1.niit 1 'll•ro- SAMOTNA
n-&ue2yclel ka
adenozyno r s• monotosfo ran w łożysku, kosmówoe
aerlę „z11..pocoka tell" z wy. C1kuje mil!flzkain,la. Ł6di WŁODZIMIERZ
i a-wodni • cil4t powikł1mych hipotrofi- płodu".
Grsel•k
posażen1.em wewn11trzn ym,
OIWe<,j 19 - 1· J008(} •
Promotor: doc. d'I' hab Antoni Pa1atyti.S!rl .
zgubił
legit.
1tudenck11
zewnętn:nym gprizf!dam
"' 11892 UŁ,
19311 I
Godz. 1d - lek. llogdana Blłyka pt.: „Ci~I t 119"*
Tel.:
pon!edziałki
.
środy
----------•~Iem położniczym w rejonie Włodawrt!:a''.
91-4'3--0I!, god~. :aa.
19.11'1 g PILNIE i;prndam M-S, 'hl.
'lłl-'11 w
i<>d•i. 1'1-$0,
Promotor: doc, dr bab. M. Uszyński.
ZENONA Zimnicka
zguCZĘSCI ~ „Sy;:eny
104"
19034' biła wkładkę zaopatrzen !o
G-od:z. lł - lek. Tomun MaJczyl'bk ie1e pt..: „N'1slto
sprzedam. A. Struga 39-<l.T,
usadowl.on e }otysko, a niewydolno~ ciełitlb~
D S38020.
1od2. le-48, WHczyń$:i
POSIADAM lokal ~ m na
k<nva".
19462 g
20097 g wa.ruta~ ocriekuje proPromotO'r: doc. d'I' hab. M. tl'SEyń51ń.
pozycji.
Pabianice,
Rey. ZBIGNIEW Olczak zgubił
SPRZEDAM
Prace i oceny receiuentó w wylo:tono do ~du
dwumleslęcc
mont.a a m.. 7.
wkładkę
zaopatrzen
20178
ia
g
ne nad'.\\<'Oz~e „!'lata 126p"
zainteresowaon~h w Bibliotece Akademii Medyc-znej
064944, Gdańska a m. :W.
w Łod-sl, ul. Munyńsldeg.o s. w~w na rozprawy
po
remonci*•
akumul11.- POSIADAM Io.kal, u.praiw195ł5 g
wolny.
bo~ 34, radl.o ..,.Sl<11ld", tel. l'lienia 1'46-k
)l06'ł;ukuję wspól53-118-71.
18990 I nl.k.a do \M'uchomie nla za. HENRYK Augustyni ak zgu
kładu elektromec han'.kl lub bil wkładkę zaopatrzen ioDziekan ! Rada WycllZl•łu Lekarskie1 0 Akademii
KUPIJS no<WY al.mik do b!e1iżniantwa,
pantoflar- W'I W-843874.
Medycznej w Łod:ri poda~ą do wladomo~l. te dnia
Za!)O<rołca"
tel. łl-52-27, atwa. Ofe.rty „20132", Blu1&068 g
)li
czerwca 1991 r. w sali konferency jnej Rektoratu,
li.
'
18!Ml4 I ro Ogl:06eeń, Pio.trko.·wsk a
al. Kościuszki ł, II p„ odbędą się publiczne dys'ku96.
ZENONA Kow!llCZYk zgu~je
nad rozprawam i doktorskim i:
ODSTĄPIĘ
bło-tn.lkl.
zdebiła wkładkę zaopatrzen iorzak do „Dacii". 5&-29-17. · POSIADAM do
Godz. 10 - mgr Jerzero Malki pt.: „Oe11na dystrywą W-572626 .
wyn.aj~ia
19008 li ~lv,,-nlce
bucji tlenku węgla pomiędzy krew i pou.naczyn iow11
SO m kw„
s~~
19014 I
pulę tkanek u szczurów na podstawie badań wyda•wlatlo.
Oferty
„111M2 ,
lania
tlenku węgla I zawartości karboksym ioglobiny
S OPONY 1116 x 11 - n. Biuro Oglosz~ń. Piotrkow. ANNA Otrębska
zgub!!a
w ml~śnlu >-zkieletow ym
mienię na 13~ x 12
w różnych waru·nkach
lub sita 96.
wkładkę
zaopatrzeniową
ostrego
zatrucia tlenkiem węgla".
spn:edam. Bekhatów , Pa950346.
18970 g
PRZEDSIĘBIORSTWO
Po.
blanicka 44.
Promotor: prof. dr hab. R. F'idel1ild.
190'1'7 li lonijne
'
wynajmie powierz- LUCYNA Grzybowsk
a zguGodz. 11 - lek. Eltblety Dąbrowskiej pt.: „PouraAKUMULA TOR 12' V
do chnie składoiwe. Tel. 814-75. biła wkładkę
zaopatnezowe
krwiaki
wewnątrzm
ózgowe:
przebieg
kliniczny
19547 g nlową Y 144138.
.żuika" kUiplę, tel 53-13-48.
oru bezpośrednie i odległe wyniki leczenia ~ra
l~,
cyjnego".
POSIADAM loJtal. maszy18979 g
ny - przystąpię do spół.
Promotor: pTof. dr ha•b . J. Bnezińskl.
TAKSOME TR „Ryga", •Il- kl :tub sprzedam maszynę
JADWIGA Ziółkowska zgu
Prace ! oceny recenzentó w wyłożono do "'~ądu
ntlt „VW-1200" , u<Szkodzony „10", Zg<ie-rz, tel. 16-~1-19.
l>lła wkładki zaopatrzen ioza!ntere.so wanycb w Blbl!otece Akademll Med~znej
- sprzedam. Ostrzałkę do
19565 g we WZ AJ 523770, WZ AJ
w Łodzi, ul. Mwsz-yńskiego 2. Wstęp na rozprary
wieTtel
kuplę.
Tuwi528771, WZ AJ 528772.
wolny.
ma 17 m. 24.
19055 11 KUPIĘ rut> wynajmę lokal
1247-k
ELŻBIETA Glerow<ika zgu
na dziala.tność
handlowSPRZEDAM
e!lnlk
„1150" Przystąpię do spółki
bila wkładkę
zaopatrzelub
z osprzętem,
nowy,
na Inne proj>O'Lycje. Posiadam niową W 2865811.
Dziekan I Rada Wydziału Chemiczne go Politechnik i
gwarancji, tel. 769-47.
samochód, g~tó\vkę,
19128 g
Łódzkiej podają do wiadomości, :i:e dnia 29 czer"•ca
tel.
'
19tl3 g 56-4/l-28 po 19.
19&2 roku o godz. U.15
19359 g
w Audytorium Cb-1, Gmach
ZGUBIONO
legitymację
Chemii, II piętro. ul. żwirki 36 odbędzie się publlPRZYCZEPĘ
campingow a KUPIĘ lub wynajmę lokal służbową Muzeum Histoczna
dysku&ja
nad
rozprawą doktorską
mgr inż. Ma,Romi-23" mało utywaną na pracownię
k·rawiecką
rii Miasta Lodzi n~
rli Rllczer pt,:
80/80
„Opis teoretyczny ładunków sta- sprr.edam. 1 Maja 102, (Bałuty).
O!erty ., 19215". na nazwisko mgr Tomasz
bilirowany ch
w
napromien iowanych
ośrodkach
godz. 1&-20.
19344 g Biuro Qgło9Zeń, Piotrkow- Orłowski
wystawioną
amorficzny ch".
ska 96.
"'\ przez Wydział Kultury
l
Promotor: doc. d~ hab. Witold Bartczak.
PRZYCZEPĘ N-126
sztuki Urzędu m. Łodzi.
Praca i opinie recenzentó w zostały wyło!one
dam. 88(!-:lol.
do
2050i g
wglądu w czytelni Biblioteki Głównej
Polltechmk 1
Łódzkiej.
tz93-k
w
„HORTEX
IE"
pozostaNADWOZI E
niekomplet ne
wiono marynarkę.
Zwrot
.125p", 1972 r„ po wypadwynagrodzę. Tel. 786-67 po
ku
sprzedam.
4.11-98.
16-20.
22.
20327 g MATE~ATYKA,
20135
g
Koledze
M-74-10.
1~ 4
mg,r PluskOl\vsk t
g WŁADYSŁAW
F'erdzyn
'>PRZEDA M pr2ycriepę cam. KIEROWCĘ
rMiclst
zgubi! wkhdkę zaopatnepi ntłow 11 126 !:, jednorocz. kat. „C"
z nlową W-539366.
(4,5 t) o<raz 41
na. w dookona!ym ~anie. cistę. praca w terenie ren20136 g
Pia~eczna 3.
20552 g zatrudnię.
DĘBSKIEMU
Kolumna, Lu- ZGUBIONO dokumenty na
19306
belska 16.
g nuwlsko Wojciech SwletPRZYCZEPĘ
N 1241-E
z ZATRUDNIĘ
bvłemu preusowl ŁTM, w rwi;\iiku ze śmier
prac0<wnlka lik. Wysoka nagroda. Tel.
przyetawką spnedam. Tel.
w gospodarst wie rolnym 52-32-86.
ci"
20137 g
53-16-40,
19176 g najchętn
i ej
renci>"tę.
~OSY - MARII
Romanów 23 (dojazd tramovca- STANISŁAWIE Dziordzlń
TANIO sprzedam karose- jem 44).
wyrazy serdecsnei o wsp6łczuc!a skła.da:
~klej skrRdzlono
wkładkę
19307
g
rię
do
remuntu
„F:ata
zaopatrzeniową W-799880.
l25p" (1974). K~ylak. Lócłi. PRZY.JMĘ
ŁODZKIE TOWARZY STWO MUZYCZN E
szy c ie ~podnl.
20162 g
Gliwicka 16.
19427 g •pódnic.
Oferty
„19340"
Biuro Ogłoszeń, P.jotrkO'W- JOLANCIE F'ellck!ej skraPRZYCZEPĘ
dziono wkładkę zaopatrze~11mp~ngo·Ną
ska 96.
w dniu 11 curwca 1982 roku zmarł
sprzo>r\am, tel. 56-28-98,
niową
W-Ofi8M3, W-060ó44
19216 ~ PRZYJMĘ do zbioru tru20166 g
S. ł P.
---------skawek. Czo-rsztyńska 5
1!!520 g KRZYSZTO F Blek
•~ubU
SPRZEDAM „Nys~ T-522„,
WŁADYSŁAW
wkładkę
1976 r Blacha C7.Pściowo do - - - - - - · - - - zaopatrzeniową
ślusaru
ze WZ-665345.
r emontu. Tel 3i0-64 (6-18) ZATRUD. IĘ
wieloletni, zasłużony działacz Samorządu
20178 g
19258 g znajomośc i ą s pawan ia elekRzemiosła ł,ódzkiego.
try<'znf'go . moźe byc emeryt h1b renc ista.
JADWIDZE Bocian
Zakład
skraGARAŻU poszukuję - Koślusa r•ki,
dziono
Lódt.
wkładkę zaopatrzeGda11zLn:v.
żubudt.
Wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłeso ski&·
Bałutv
~ka 150.
1907.-11 g niową W-420216.
Zglenka - Stefana 51-18-79
dają:
20126 g
2-0!30/20315 g PRZYJMĘ
szycie
sp<>dnl
RADA. ZARZĄD I PRACOWN ICY HUR ·
i suki.enek - chałur>nlczo . ~UROSLAWOWI
Kołaczo
TOWNI ZAOPATRZ ENIA RZEMIOSŁA
„FIATA 12~p - 15/lO" (197'1) Po• iarla~ masozyny. Oferty wi skradziono wkładkę zaw ŁODZI
sprzedam.
Chryzantem S .. IS3M"
B iuro
opatrzeniow 11 Y-221a~8.
Ogłoszeń,
m. ił, po lT,
20224 g Pleitrkowsk a 96.
30038 g
SPRZED/\! \l .. Syrenę lilii".
Rajdowa 11 m. 29.
19261 g

ZAMIENIĘ

20093.

KUPIĘ

DOMEK letniskowy
dam, tel. Sl-72-48.

!~"
prac~.

"

kod poczto wy 90-950
• NUMERY TELEF ONÓW :
Centra la: 52-68-00, 52-68-18, 52-68-25,
52-68-34, 52-68-43, 52-68-52,
52-68-61,
Dyrekto r: 55-71-41,
z-ca dyr. d.s. techn·i cznych : 52-75-23,
Główny ekonom ista: 55-74-92,
Główny księgowy: 52-80-4 2,
Dz.lał słuiby pracown·lc~ej: 52-37-99,
Dzłał zaopat rzenia, trains. ł koop.:
52-49-49,
Dział zbytu: 52-49-99.
Numer konta bankow ego - NBP V
O/Łódź 47050-1296.

sygnl!-t

dP'mę

„

PRZEDSIĘBłORSTWO MECHANJZACJ1
BUDOWN·ICTWA „~REMB" W ŁODZI
siedzibą w lodzi, ul. Trakto rowa 117, 137

z ŁOTY

„FIATA

''!\''·

dotychc zasowy Zakład Produk cyjny
„Zremb " w Łodzi Kombin atu Maszyn Budo·
wlanyc h „Zremb " w Poznan iu z siedzibą
w Łodzi przy ulicy Trakto rowej 117/137,
został wyodrębniony z komblin atu ł przekształcony od dnia 1 styczn ia 1982 roku w
przedsiębiorstwo pod nazwą:

z

!iAMOCHC D <>~obO'\'Y „~1G"
piln ie <pnedam. ~1alczew
5~/56 m.
63, po ta.
19Z56 g

<kie~<1

g 11-

sprzeda·1n
19302 g

.PEUGEOT A ~„
~prz edam na czę&c '. . Lagie>Vnicka 33.
19205 g
„SKODĘ l(l'IS" (19'!4) l!PfZ edam. Muy~ińska 113.
19224 g

-- ----- ---·
-

OBRONY PRAC
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Co oferuje „mała gastronomia"?;

o
Wczoraj w łódzkim Wydziale
Zatrudnienia na kobiety czekało 3600 miejsc. Ogromna więk
szość, ponad 3 tysiące
to
stanowiska robotnicze, głównie
w przemyśle lekkim. Poszukiwane są m. in. szwaczki, Przewijaczki, tkaczki, prządki Gastronomia poszukuje 37 kobiet·
kucharek, pomocy kuchennyl'h.
bufetowYch. Do szpitali potrzebne są salowe. Wiele l'nstytucji
ma wolne etaty sprzątaczek, ale
z wYmaganym 8-godzinnym czasem pracy. Jest tet zapotrzebowanie dla 120 kobiet do pracy
nakładczej.

Znacznie mniej, bo 400 miejsc,
oferuje się kobietom poszukującym
pracy
nierobotniczej .
Administracje
zapotrzebowały
referentki,
poczta P"lównie
telefonistki, ZUS - 13 pracownic, a służba
zdrowia rejestratorki medyczne i pomocnice dentystyczne.
Ponadto 90
miejsc czeka w księgowości, 30
w kasach. a 17 w pionie technicznym. Jest też zapotrzebowanie na 40 maszynistek ł 16
;przedawczyń.
Wśród
propozycji tylko minimalna liczna dotyczy półetató\v: 22 na stanowiska robotnicze 1 6 nierobotniczych.
Wydział Zatrudnienia o!eruje
prace nie tylko osobom posiadającym kwalifikacje. ale także chętnym do podjęcia szko·
lenia. Na ten cel są fundusz!'
przeznaczone
na aktywiza<'ie
r.awodową. Wszelkich
informa~ji udziela punkt orientacji
I
poradnictwa zawodowego istniejący przy wydziale.
Sytuacja na łódzkim
rynku
pracy omawiana bedzie
dziś
podczas posiedzenia Prezydium
Zarządu Lódzkiego Ligi Kobie!
Polskich.
(k)
eva·noa;n a
nru

Vv~
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Ostatnio wyłączono z reglamentacji podroby I niektóre
gatunki drobiu, poza kurczakami. Mamy także nadmiar Jajek i mrożonek po obniżonej cenie. Wydawać by się więc
mogło, że w tej sytuacji placówki małej gastronomii dysponują szerszym asortymentem dań, gdyż teraz są, możlfwo
ści
urozmaicenia jadłospisu.
Reporter „DŁ" aby sprawdzić czym nas częstuje mała
gastronomia. wybrał się wczoraj na reporterski zwiad po
mieście.

BAŁUCKI RYNEK: W pobliżu ulicy Zawiszy Czarnego znajduje s1_ę
pawilon gastro-nomiczny z efektowną
reklamą
na szybach polecającą
kurczaki z rożna. kiełbaski na gorąco, piwo 1 napoje chłodzące
Rożen ten w inien hyc czynny w godz .
10-18, ale wczoraj o godz 10.30 na
dr~lach tego pawilonu wisiała kłód
ka,
W SĄSIEDZTWIE DWORCA POŁ.
NOCNEGO PKS, tłumy oblegają pawlkin „społemowskiej" gastronomii.
w którym znajduje się rożen Niedawno został zakończony jego re.
mont, ustawiono przed nim estetyczne parasole I stoliki o godz 11
można było
tu o-trzymać Jedynie
bułkę
za 4 zł I... musztardę (!)
Wprawdzie w jadłospisie znajdowała
się kiełbasa zwyczajna
I salceson
czarny. ale ajent na pytania kon•umentów czy jest coś do zjedzenia
odpowiadał. że na razie nie ma nlc.
a k1ełbasa będa:le pó±nlej. Nie brakowało na<tomlast piwa I po nie ustawiała się ko-lejka
Pogoń za łat
wym zyskiem - piwo Jest przecież
doskonałym
Interesem. nie wyma~ającvm
wlęk&Zego
nakładu
pracy
poza otwa<clem butelki - jest tu tak
silna. te nie dba się o karmlenie
konsumentów I jakby na Ironię umieszczono napis. że plwo podaje
o;lę tylko do konsumpcji.
Podobną sytuacJe
reporter „DŁ"
ustal o godz 12. w pawilonie „Baśka"
przy ul Gdańskiej . Tu też
było
tylko piwo r tu w jadłospi
sie umieszczono jedno jedyne danie
- kiełbasę zwycza!ną. której nle
było
Jednakże na brak konsumentów „Baśka" nie . na.rzeka. gdyt piwosze śclągaj11 tu licznie.

NA DWORCU . ŁODZ ll'ABRYCZNA są dwa punkty małej gastronomli. Jeden prowadzi „wa.rs".
zaś drug! to placówka prywatna
W • obu wczoraj oferowano k001sumento-m więcej nt.t ubogi wybór
potraw W rożnle „Wusu" do zjedzenia można było otrzymać jedynie
hot-dogt (~O zł), zaś w prywatnym
- paluch z pieczarkami (25 zł).
Nat'Om.last w rożnie „Janusz" przy

aa

'Wj(TSFF

-

ut Tuwlma naprzeciw Poczty Głów
nej, propono-w ano konsumentom do
zjedzenia hot-d<>gt, ale jut w cenlP
25 zł oraz bułkę z pasztetową I po
mldorem za 20 zł Motna te1 było
otrzyma~ napój z soku maUnowego
za 9 zł.
W rożnie przy restąU1'acjl „ Tivoli"
równte1 zwraca u,wagę więcej n-li
s.kromny wybór potraw Proponuje
się kotlet mielony z drobiu (45 zł)
I do tej porc}I można zamówić 2
buteLkl plwa. Ale tu przynajmniej
pLwo jest podawane rzeczywiście do
konsumpcji
Nie ma natomiast plwa w smażalru
„Kogucik"
przy ul Wólczańsklel
ale za to jest tu stosunkowo uro.
zmatcony wybór dań: flaki, gulasz
warzywno-mięsny, fasola po myś!lw.
sku.. Ajentka nle narzeka na br!lk
konsumMtów. gdyż na te niezbyt
drogie I smacznie pczyrząJzone po.
trawy przychodzą ludzie, k16rzy chcą
szybko I mo.żllwle ntedlfogo zjeść A
więc mo~na osiągać zysk I bez pt.
wa.
.TERZY KRASKOWSKI

·=====

Porządki w

podreczników

Do dramatycznej 1ytuacji
doszło
po południu, 5 czerwca br. na osiedlu Kurak w Łodzi przy ul. Kosmonautów 2 Około
gOdz. 18, matka
W tym roku dla potrzeb uczących 5-mleslęcznego Ba.rtka M. nakarmiła
ze
111.ę łodzian ma nadejść 2 mln
300 l u~p!la niemowlę. Korzystając
tys. egzemplarzy podręczników Do słonecznej pogody ułotyla malca na
balkonie p!envi;tego piętra, w obl·
tej pory z poznańskie!
Składnicy
Księgarskiej nadeszło
ok.
jednej tym dermą koszu wóz.ka Poleclła
eiwartej tej Ilości. Następna dosta· opiekę nad dzieckiem kilkule t niemu
przystąpiła
wa spodziewana !est w Łodzi do· siostrzeńcowi, a sama
do porządkowania łazienki.
plero w lipcu.
W pewnej chwili małoletni ople·
Trudno jest natomiast prognozo·
kun zakrzyknal: „Bartusia nie ma
wać co do wielkości nakładów. Je.
Zrozpaczona I zde·
tell chodzi o kla•y O I I oraz kl. 5 na balkonie"!
nerwowana
matka wybiegła
naj·
spodziewane jest pełne pokrycie za·
pierw
na
balkon,
a następnie popę·
potrzebowania Natomiast w Innych
klasach może być tak 1ak w latach dzlła przed blok.
Tymczasem. obok bloku przecho·
ubiegłych dostawy podręczników
dzll Il-letni uczeń
czwartej klasy
zaspokoja SO - 70 proc.
potr?eb
Szkoły
Podstawowej nr 7 (przy uli·
Wszystko 1ednak zależeć będzie od
dostaw papieru l możliwości dru- cy Wiosennej) - LECHOSŁAW ZA·
RYCHTA.
M:teszka on w>.az z ro·
karni.
W o;zkolach
organizowane s11 ju! dz!caml w s11s!edntm mieszkaniu te·
na
teraz giełdy
wymiany czy zakupu go samego bloku. Zauwa1yl on
na
pierwszym
1tarych ksl11żek, co w sposób Isto- krawędzi balkonu
tny uzupełnia braki. Nadal tet an· piętrze osuwającego się niemowlaka
tykwarlat przy ul Piotrkowskiej 18 Trudno ustalić w jaki sposób dziewypadło z ko.'la,
w każdym
zajmuje sli: po~rednlctwem w sprze- cko
razie, upara między poręczą . a bedaty używanych podręczników. (m)
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występem balkonu
była
wystarczająco duża,
by
zmieściło
w niej 5-m!eslęczne dziecko
Decyzja 11-letnlego
Leszka była

tala Im. Korczaka. Badający go lekarze nie stwierdzili 1adnycb obrateń Natomiast 11-letnł ratownik do:r:nal pęknięcia kości przedramienia
natychmiastowa:
kilkoma
susami I swój wyczyn okupił ręką w gipodbiegi on pod balkon I niemal w psie. Dodajmy, te to dramatyczne
ostatniej eh wlll 1cbwycll 1padające· zdarzenie obserwowało wiele dorogo niemowlaka.
słych osób, ale
tylko
Lechosław
Ola malucha
wydarzenie to za- Zarychta podjął prawdziwie męską
kończyło się sz;częśllwle
Uratowany decyzję. GRATULUJEMY!
Bartek został przewieziony do Szpj(sk.)

NA GÓRNIAKU
Na „Górniaku" najwdęcej kl!entów
mają sprzedawcy truskawek.
Ceny
tych owoców
(sprzedawanych
od
wtorku w handlu uspołeczni0;nym
po 80 zł za 1 kg) wahają się w gran tcacb od 70-140 zł. Decyduje dorodność I świetość truskawek. Czereśnie sprzedawane 111 po 180, 200 1„.
280 zł za I kg
Corsa: trudniejsza jest sytuacja na
rynku ziemniaczanym.
Tylko nie-

liczni •przedawcy oferuj11 zdemnlakl
po 20 zł za 1 kg, a są I tacy, którzy wystaw!aja cenę 22 zł.
Ceny poa:ostałycb warzyw na straganach „Górniaka" (w nawiasach
ceny detallcwe obo~ązujące w placówkach uspołecznionych):
młode
buraczkł 20-50 zł za I kg (15 zł).
kalafiory - 30-50 zł za 1 szt (2045 zł). wczesna kapusta - 25-40 zł
za główkę (15-lł5). kalarepa - 2025 zł (10 zł). pletruszka 15-20 zł
za pęczek (200 zł za I kg. ogórkl 80 I 100 zł za t kg (50 I 80 z). po.
mldory - 100-180 zł za I kC (70-

Dvrektor
•
zlapal złodzieja
Dość częstym widokiem na lódzkich ulicach sa pojemniki na
śmieci przewrócone przez chuliganów. którzy w ten sposób próbuja sil. Pracownicu MPO nie spieszą się z ich podnoszeniem
i opróżnianiem, co powoduje,
śmieci :iwlaszcza w porze
letne; - ntemtlosiernte cuchną.
Może konstruktorzy tych wywrotnych blaszanych skrzyń na
kółkach pomyśleliby nad zapewnieniem tm większej stabilności.
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POCZT A CZYTELNIKÓW

ur>ednlk

'Oytn

~ta.

tet. te nikt nie bed1le bteanl nn
kitka"'·• · •lat ka.,.t. ba I iio co Otrzu
maja .,...,iem !5 czerwca od razu t
karton .

By!am

lło„n1.011mł

10

te1 ..,,u„le I n!e moqlnm

W nocy s 12 na 13 czerwca br. o-

koło

WAŻNE

TELEFONY

lnformacJa PKO
131·8Z
lntnrmacja o usługach
398 10
lnformacJa tury1tyczna
'72-01
Informacja PKS:
Dworzec Centralny
!65-98
Dworzec P61nocny
747-20
Informacja telefoniczna
93
Informacja Slutby Zdrowia
115-19
Komenda Wojew6dzka MO
677-22. 292-22
Pogotowie ciepłownicze
253·11
Pogotowie dro11owe1
ł09-32
„Polmozbyt"
Pogotowie eoergetycznet
Rejon Ł6dt P61noc 334-31, 609-32
334-28
Rejon Ł6dt Południe
. 15·37· !O
Rejon Pabianic•
16-34-42
Rejon Zgierz
881 -15
Rejon oświetlenia ulic
Pogotowie gazowe
395-35
9T
Pogotowie MO
99
Pogotowie Ratunkowe
Pomoc drorowa PZMot.
52-81-10, 708-27
98, 661-11
Strat Pobrna

ld

HALKA
„Przygody barona
MUnchhausena" fr. b.o godz
15.30. 17, „Ryś" pol od lat 15
godz 18 30
PIONIER - „Awantura o -Basię"
poi b.o godz 16, „Nieme kino" USA od lat 15 godz 18
POLESIE - nie<:'zynne
REKORD - .. Poeląg w śniegu"
jug bo godz 16. „Alicja ucieka po raz ostatni" USA od
lat 15 godz 17 30 19.30
SOJUSZ - „Król Cyganów" USA
od lat 18 godz. 17
.

TELEFON ZAUFANIA
337-37
czynny w godz. 15-7 rano. W
dni wolne od pracy całą dobę.
Dla kobiet z ciążą problemową
I sprawy
rodzinne 740-33
czynny w godz. 12-22,
tylko
w dni powszednie
TEATRY
JARACZA - godz. 10 „Klfasnoludkl. krasnoludki"
MUZYCZNY - godiz. 11.30 „cy.
gańska

mllość"

PINOKIO - godz lT.30 „Przygo..
dy Sindbada żeglarza"
TUWIMA - goda:. 19
„Obrona
genów"
Porostale teatry nieczynne

APTEKI
Mlck1ew!cza 20, Nlclarnlana 15
Piotrkowska 67, Dąbrowskiego 89
Lutomierska 146, Bratysławska 2a

•

MUZEA

Pabianice
Armil Czerwonej 7
Konstantynów
Sa
dowa IO,
Ozorków - pl Armi:
CzerwOllej 17 Głowno
J:.o.
wicka 38,
Aleksandrów - Koś.
ciuszki IO

HISTORII
RUCHU
REWOLU.
CYJNEGO
(Gdań5ka
13)
godz 11-17
ODDZIAŁ
RADOGOSZCZ (Zgler.
ska 147) - godz 9-18
4.RCHEOLOGICZNE I ETNOGRA.
FICZNE (pl
Wolności 14) godz 10--17
BIOLOGII
EWOLUCYJNEJ
UŁ
(park S1enklewlcza)
godz
10-18
WŁOKIENNICTW A
(Piotrkowska 282) - godz IO-IT
HISTORII MIAST A ŁODZI (Ogrodowa 15) - godz 9-18
SZTUKI
(Więckowskiego
38) godz 11-19
POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUŻBY
ZDROWIA (żellg<>wsklego 7) godz 10-13
MIASTA ZGIERZA (Zgierz. Dą
browskiego Zl) - godz. 11)-15

DYŻURY

WYSTAWY
SALON SZTU&J WSPOŁCZESNEJ
(Piotrkowska 88) - godz 11-18
- malarstwo Janiny Habdas
GALERIA BALUCKA (Stary Ry.
nek 2) - godz 11-11 - malarstwo Pawła Kędzi
GALERIA
SZTUKI
(Wólczańska 31 /33) - godz Il -18 - ma.
larstwo polskie XIX wle·ku
OSRODEK PROPAGANDY SZTU.
KJ (park Sienkiewicza) - godz
11-18 - młoda sztuka jugosło.
wlańska

pojąć, gdzie ja jeatem,
jaklm pra·
wem ów cz!owlek tak rozkazywal
starum . bezbronnym ludziom Dzwonllam w tej sprawie do Redakc11
. Dzlermlka l.6dzkteqo" z prośba o
~alnteresowanle sle tą sprawa o lnterwenc1P. ('Ortec'et ptszerle. aby w
„nrn•.onch 1'lln11c1!
p!snć ,
dzwonić)
!Vie to nie da!o Pan od wydawa ·
nla kartek arogancki. c'mlczn11
t1·n1ma" w!adze na osled!u Zqler·
ska - Stefana Poatawl! na •wolm
Stnru<>knwle. 1ak f>OWledzlnl . otrzu·
mn1<1 15 czerwt!a karty n czerwler
'· lipiec razem Sznnownu Pnnle Rer1~1<.ł,.,ne I
po co dzwoni~ do Wn•

SZPITALI

CblrurgJa ogólna:
Bałuty
Szpital Im W Blegańskiego
codziennie dla Przychodni Rejonowych nr nr: 4 8. 8 9. I o. Szpital Kllntczny Im N Barlickiego codziennie dla Przychodni Rejo
nowej nr 7. Szpital Im M Skło
dowsk\ej-Curle - codziennie dla
PrzychO<lnl Rejonnwy<'h nr nr: 1
2 3. 5 w Zgierzu. ul Parzęczew.
ska 35. Szpital im J Marchlew.
sklego - codztenn1e Zgierz. ul
Dubo.!s 17 oraz m l a~to t gm !
ną Zgierz
ml-asto I gmina Ozor
kow
miasto I gmina Aleksan
drów. gmina Parzęczew. Górna
- Szpital Im Brudzińskiego (Ko·
synlerów Gdyńskich Sil Sróomleścle
Szpital
Im
Kopernika
Pabianicka 62), Wldzew - Szpital im Kopernika (Pabianlct<a 62)

•

)

'

Chirurgia urazowa Szpital
WAM (Żeromskiego 113)
Neuro<:'hlrurgta
Szpital Im
Barl!c1t tego (Kopcińskiego 22)
Laryngol<>gia
Szpital
Im
Barllcklego (Kopcińskiego 22)
Okulistyka
Szpital
Im
Barlickiego (K<>pclńskleg-0 22)
Chirurgia I laryngologia dziecięca
Szpital Im
Korczaka
(Armil Czerwonej 15)
Chirurgia
szczękowo-twanowa
- Szpital Im Barlickiego (Kop.
ctń.sklego 22)
dla
m
t.odzt
oraz Szpital Im Skłodowskiej-Cu
rle (Zgierz. Parzęczewska 35) dla województwa miejskiego lódzklego
Toksyk<>logla
Instytut Medycyny Pracy (Teresy 8)
Wenerologia
Przychodnia
Dermatologiczna (Zakątna 44)

• •

LUNAPARK
(Konstantynow.
ska 3/5) - czynny codziennie
w godz od 13 do 20. dla f;!rup
zorganizowanych od godz
IO
W soboty. niedziele I świę
ta w gOdz od IO do 20 w po.
nledzlalkl - nieczynny
OGROD BOTANICZNY - czyn.
ny
codziennie od god'Z 9 do
zmroku
ZOO
codziennie od godz
9 do 20 (kasa do godz 19)
PALMIARNIA
codziennie
(o-prócz poniedziałków) od godz
Il do 18
KĄPIELISKO „FALA" czynne
od godz 10 do 19
(kasa
do
godz. 18)

AMBULATORIUM
POMOCY

DORAŻNEJ

KINA

ul Sienkiewicza 137,
tel 637 OO wewn 31

„Czas Apokalipsy"
USA od lat 18 godz. IO. 13.
16. 19
IWANOWO - nieczynne
POLONIA - „Zemsta po latach"
kanad od lat 15 godz. 10. 12.15.
15. 17 15. 19.30
"RZEDWIOSNIE - „Lot nad ku.
kulczym gniazdem„ USA od
lat 18 godz
9.30, 12, 14.30
WŁOKNlARZ „Ha!J"' USA od
lat 15 godz. 9.30, 12. 14.30. \7.
19.30
WOLNOSC - „zemsta po latach"
kanad od lat 15 godz. 10, 12.15.
15. 17 15, 19,30
WISŁA - „Smlerć na tywo" fr
od lat 18 godz 9.30. 12. 14.30.
17. 19 30
1-:ACHĘTA
- „ Va bank" poi od
lat 15 godz 10. 12.15. 15. 17 15.
BAŁTYK

godz. 0.40 Komenda Dzielnicowa MO Łódź - Widzew została po·
wiadnmlona przez
służbę
dozoru
ZPB im. Obrońców Pokoju o kra te
dzieży na terenie zakładu. Na miej
sce wyruszyła
naty~hmlast
ekipa
doebodzenlowa · milicji. Stwierdzono
ft •prawca dMtal się przez parka"
19.30
do Oddziału C „Un!ontexu"
orzy
TATRY-LETNIE - nieczynne
ul Kilińskie.sto 187 a następnie be?
trudu
trafił
do
pomles7czenla
paFot.: A. Wach
kowalni, skąd
skradł 131 metrów
tkaniny pościelowej wartości około
15 tys złotych.
Okazało się. te sprawca kradzlety był Sławomir s. - były pracownik .. Unlontexu" zwolniony dyscyplinarnie z pracy za kradz!e1e I
nadutywanle alkoholu
NaJwldocz.
Ostatnio funkcionariusze Komen·
niej po•tanowlł zemśctt się na row pitnych aprawach, tracić nerwy
MO t.ńdź-Rród ·
Przypadek
arogancji
na
osiedlu dzimym zakładzie pracy I uszczu. dy Dzielnicowej
'Jllć zasoby magatvnów. Nie zdołał
mieście zatrzymali 20- letniego Da
Zgtergka Stefana nie jest przefednak
przewid•leć •plotu wydarzeń
riusza D. I bedąret?o w tym sacież 1'1erwszym
Emen1tka
przeszkodziły mu w kradzie·
PS Zgadza 1lę Redakcji wiadomo . które
mvm wieku Piotra B.
PiPrws1v
ży.
te nie jest to pierwszy prrnpndel<
Tej nocy dyrektor zaklarlu posta- z zatrzvmanYC'h nfe oracniP. drur'
naruszania znanych katdemu unednowi! dokonat przeglądu •łużb do· zatrudniony i~t w EC- n Oka'l':lnlkowl reoulnmln6w pracu ornz ety- zoru I nlesoOdzlewa nie po ja wił się
ło się. te obal Sfl .,.,rnwrRmi tr?prh
ki zawodowej
Szczeq6tnle w tej na terenie
przedsiębiorstwa.
Dowlaśnle
administracji
Plsal!Amu w •trzegl zlodzle!a dfwlJ?ającego lup włamań dokonanych na Widzewie .
tej sprawie obszernie I ostro jut
na barkach I schwyta! go.
Ustalono. ft Dariusr D. I Piotr
dw'11<r,.,tnle '>kutek bu! krótl<,.,trwaSławomir S na mocy decyzji prowłamali się do dwńrh miel11 co wober tego ma nn ten temat kuraturv został aresztowany, a po· B.
a
do 'OOWtedzenla nndzór bet'OośrP.dnl •tępowanle w •pra wte tel kradzlety szkań przy ul Przędzalni'lnet
tj durektor ADM I w!adze dzietni.
takte do miE'R7.kanl~ przv ul Prot.oczy się w trybie doraźnym .
cu?
(Sk)
(M Kr)
mińsklei:!O
Lup.
ktńrv •ł'łn<lwl ·

- Gab1net

całą dobę

Chirurgiczny

czynny

- Gabinet Internistyczny czynny
w ę;odz 15-7. w dni wolne
od pracy - całą dobę

- Gabinet
Chirurgii DztedęceJ
czynny <'ałą dobę
- Gabłne1 Pediatryczny czynn~
w godz 15-7 w dnl wolne
od pracy - całą dobę
ut

Kopclńsk!eg11

22,

tel 964 63

Gablnrt

St,.,matnlngiczny (ul
22)
czynny
w dni wolne o'1

Kopcln~klesio

w godz 19-7
pracv - ~ała

cy trzech

tlobę

!Iła mań

la biżuteria, alkohol. cenn~ przedmioty i gotówka, Ol'eniono .Jgólem
na 200 tys zł Whmvwac?P ~losow~li bard7o orvmitvwne
metndy
dilalanla:
dwukrotnie
rozbiiali
•>1mki. a w tr?Prim
przvn'ldku
•tłukli szybę w oknie. Nie mieli
1atem doświadczenia w .,złodziej1
•
rh <kok:irh"
Zna<'•ną

część

łupńw

pochodzą

C'.VC'h l włamań udało sie od7vskać.
Darlus7 D t Piotr B na mocy
dery1H orokuratora osadzeni w~ta11 w fłrPQ7rle
(sk)

ro-----------------------------------------------·-----------------------------------------------·--------------------------------------------------------------------~
.0111< "'INIK ł 007.KI"
ddrnnłk Rohotnlc•zej 'póldłielol Wydawnlc1ej „Prasa Ksłątka Ruch" Wydawea·
ł.ód•kle
Wydawnll"two Pruow„
ł.c\dł.
ul
PtotrlH•W•ka
!li,
Druk· Pra.nwf' Zakłady Graflrzne w f.ndd Rl'daituJe kolt>rilum Rł'dakr.la· kod 90· !03 ł ódż ul Plotrknw~ka !16
Adres oor.1t11wy: .Ilf· ł ód7. ~kr . por.-it 8!1 fł'lefnov
CPntrala 2!l'ł on - łączy t wuy!iłklml ddałaml RPdaktor nar1Plny· flt5 R!i ta~tepcy rt>daktnra na1•1rlnP20· łOll-15 I 307 26 tekn•t&1"7 od,>owiPcf1.faloy
() selHPtan 21lł 75
~1n-awy
mluta 341-10 1~ 337 41
•on!Pr1no eknr ,„ ;'?OP 221112 3IO·!ł8 I 378-97 k11lt11ra I o~włata 621 60 ~port 208-!15 d-i łąr.mMł'I ' c1ytPlnikaml lnterwpncje I !\la~,
Telefon
U8ługowy
303-04
(rękopł<;ńw
nłe
;amńwlnnych redakcja nlf' iwrac-al
Redakł'.ła nor.na: 86!1 · 68 I 868 78 Ogło~Penła I nf'krofngl - Rłuro RPklam I Ogł•1szen
ł łuH 111 Plntrlun„<;ka !16 tel. 311 -50 (za treślt ogłoszen redakda nie odpowiada) Warunki prenumPraty podda odd•lah PITPiK R~W „Pra~a Kdatka Rnrh"
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ut Armil Czerwonej 15,
tel 457 -50 do Sł. wewn 70

m

(n)

biurku

zł)

Najtrudniej ustall~ cenę zielonej
cebuli W handlu
uspoleczn io-nym
wynosi ona 20 zł za 1 kg Na targu
- 40 zł za I kg, 10 lub 12 zł za
pęczek albo 90 2ł za ~po-rą wiązkę
WprowadzQna ostatnio do cennika
młoda marchew (35 zł za 1/4 kg) na
rynku s:1rzedawana jest po 30-50
zł za pęczek
Pęczek włoszczyzny z
wątłych młodych warzyw (po 3 mar.
cheweczkl I pietruszki oraz po jed.
nym cienkim selerze I porze)
40-50 zł.
ROLA

Akademia Medyczna w Lodzi Informuje kandydatów na studia, że
dokumenty I zaświadczenia •la no·
wt11c" podstawę do pr7vznan1a pun·
kt6w dodatkowych za prace lub po.
chodzenie społeczne należy •kladat
w dziale nau<'zanla AM. al Koś<'hl·
szkl 4, III p„ ook 20 . w nleprze·
kraczalnym terminie do dnia I l!pca br Li~ty kandvdatów.
którym .
przyznano punkty preferency1ne. zostaną wywieszone 28 czerwca br. w
gmachu Rektoratu AM, al. Kośclu·
szk! 4.
Kandydatom, którzy udokumentuJll
zatrudnienie w olacówkach uspołe
cznione! słutby zdrowia w okresie
co najmniej 7 miesięcy . od I lipca
1081 roku do 20 cterwca br„ doliczane będa 4 punkty dodatkowe

ruszkl . qiizte dotact b11h l co 111ct!u?
(tzn ~P nateta!o przyjtć wcu§nle1
tak to ~·01umlatf!m)
Po!nformrnnnl

FF'Rłll9

tonowym

AM informuje.H.

pu~t11m

• • WJO'._ n

się

przeprana widzów, którzy
wybierali się
na 9pektakle
operetki J. Gilberta
„Cnotliwa Zuzanna" w dniach 19
I
22 czerwca br.
Z powodu chnroby
sol!sty
oba
przedstawlerila
zostalv
odwnłane
Kasa teatru zwraca pieniądze
lub
prooonuje obejrzenie orzedstawlenla „Rycerz Sinobrody" w niedzielę, 20 czerwca br. o godz. 18.30.

czerwiec)
Godz 12 UO kart tuwnośctowych nie
me - zabrak!o • Dużuru1acu nrzu

handlu

emo

Łodzi

Wracam do dręczącej tudzl starych
aprawy
ADM Zgierska - Stefana, ul Trenknera zi. Wywieszka 'na drzwiach
tnformuje te karty zaopntrzenlotve
itęda wudnwane 8 czerwca do qodz
U.OO dl.a rencistów I emerytów (na

WL1'lC' ,.._

•

140

w

sen m - m

Począwszy od dziś wszystkie kary regulaminowe w stosunku
do nieuczciwych sprzedawców artykułów przemysłowych zostają zawieszone. Natomiast z całą konsekwencją
egzekwowane
będą w stosunku do tych osób kary, wynikające z przepisów
prawa. Zgodnie bowiem z wolą załóg łódzkich zakładów pracy,
:!:aden RAZ Zl..APANY NA NIEUCZCIWOSCI SPRZEDAWCA
NIE MOZE PRACOW AC W HANDLU. Decyzję tę przekazał
na wczorajszym spotkaniu z przedstawicielami handlu artykułami przemysłowymi prezydent Lodzi Józef Niewiadomski.
Zdajemy sobie sprawę z tego, te ogromna większość pracowników handlu artykułami przemysłowYmi to osoby uczciwe,
oddane swemu zawodowi I dobrze do niego przygotowane stwierdził w swoim wystąpieniu wiceprezydent Lodzi J. Lapiński. Niemniej, jak w ka:!:dej grupie zawodowej, tak i w tej
znajdują się osoby, które obecną sytuację kryzysową chcą wykorzystać dla swych prywatnych celów. Stąd, stwierdzone w
wyniku licznych kontroli, przypadki ukrywania towarów, sprzedaży protekcyjnej I łapownictwa. Tego typu zjawiska nie mogą być i nie będą tolerowane.
(s)

Il-

Koleina dostawa

Teat1' M\Hyczny

STUDIO - .Skarb na wyspie
rum -fr b.o godz 16.
„Rdza· · '>
poi od lat 15 !(odz 17 30. 19 30
STYLOWY - Kino autorskie Filip Bajon:
Aria dla atlety
poi od lat 15 godz 15.lS Kino
jugosłowiańskie
„Okupacja
w 2fl obrazach" od lat 15 godz
17 15 19 30
DKM
„Zapach psiej sierści'
pol od lat 15 godz 17, 19.15
OKA - ,Przy~ody barona MOnch.
hausena" fr godz l3 15... Wielka nocna kąr>lel" bułg od lat 15
godz 8 30 li . 18 30 19
GDYNIA - Kino
non-stop
od
godz 10 do 22 - „Alicja" ang
od lat 12
MŁODA GWARDIA
„Smler~
z komµutera „ fr od lat 15 god2
IO 13 30 15 30 17 30. 19 30, .. Czar
cie legowisko" radz od lat 12
godi 12
MUZA - ,Jeśll serce ma~ biją
ce' pal bo godz 16. „Kon
wój" USA od lat 15 godz 18
1 MAJA - „Ucieczka na Atene"
ang
od lat 15 godz.
14.30,
16.45. 19
POKOJ - „Bitwa w wąworzle"
radz b.o. godz . 16, „Pa<s.zywa
dwunastka" USA od lat 18 god2
18
ROMA - „Nosferatu - wampir"
RFN od lat 18 godz 18. 18, 20,
„Mareczku - POdaj mi pióro"
czes bo godz 10, 12. 14
STOKI - .. Dzieci wśród piratów'
Jap b.o godz 16. „Przepraszam.
czy tu blją" pol. od lat 18
godz 18
SWIT - „Jak się budzi królew.
ny" czes b.ó godz. 15, „ Wspólnik" fr od lat 15 godz. 17, 19
TATRY - nieczynne
ENERGETYK - „Jesienne da:wony" radz. b.o godz 16.'30 „Koziorożec 1" USA od lat 15 godz

1'·1'

