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Pellkl - łódzki Wibenorem Potegnał
Wielu
UEFA.
srJ"Wld Pucharu
IJDlpałyk6w piłki nołneJ w Polorllldalo lteir:pośr.ednlą transmłIJ• łelewlzyJJlll 1 rewantowego poJetlynku 1 Dynamem-- Mińsk. Połebnłe jak ja, na pięknym IO-ty•l•omym obiekele w TbUl•ł. tak
UP,ewne WHJHJ kUlloe do końoa triąmaU kciuki 11& Jede~astk41
• aL ArmU C..rweneJ. Była orromna ••an• edreblenia 1trał,
Jełnak nie 9"łala ena w pełni w7ker171tana. · Zwyolę.twe l!O, • dru-'
lynll, która w pierwszym 1DeoH
w ł.odsl 1&prezenłowała znakomł·
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Ucznie zgromadzone rodziny .I pny"l
~
.
jaclele.
W tmien!u dowództwa Wa.t,sza,w_.
żoł
Wojskowego
ekiego Okręgu
nierzy powitał szef sztabu okrę.gu
cen. bryg. Bolesław Matus~.
(PAP)

Wicepremier ZSRRI

Jak Podaje agencja TASS, .na
1aproszenie rządu C::hRL pierws1y
przewodniczącego Radv
zast•pca
Mlnistr6w ZSRR, Iwan Archipow
w tń:eclej dekadzie grudnia br
złoż7 wizytę w Chinach.
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Pooeza.s 'rodowe! audienc11 eem•ralnei w audytorium Pawła VT w
Watykanie. Ja.n Paweł Il. zwracaiac
się, no oo!aku do oielrr2T!llów i turystów z 'kiraju. „~wił ~
kr6tee łlred~ nauki kt6ra WYidOSll
w 1ę~:v'ku wteoS!cim o zadani.a.ob Ko9ciola w zakres!• ~atechllza·o.Jil wieirnyeh.

Sobota 15 grudnia

Jw resorcie spraw wewnętrznych
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W 3łS dniu roku rlło6t1e wserodz. , .3'1. zaJchle zał •
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mieniny o1'chodzq i . ·
Łucja,
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()('ellJiŁa
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l)<J6!.eclrlle-

Komisja

Wewnęlll'ZnYCh t Wymi·a:l"U
Problem,a,t:Yka ta
Sprawieclliwoścd.
znalazła się na n.orzii.diku dz.iennym

obrad k·omi.sii bowiem sPra.wuioe
on a ~hską kontirolę nad !'IJJnkoeionowa.n iem MSW. Niecia-wno ir.ruipa
'Drzeorow<idztlta wizytacie
D-OSłów
Wyższ-ei
reoortu:
dwóch uezeL-ii
Szkol:v Ofioensltie1 w Sz.czytn,!f' i
Ar.a.demi; Spraw Wewnętrznych VJ
Wa.rSl'awie. Jei wynik.i orzedst-awiła
(PZPR
!>OO Eu..iren.ia Kemoarowa
Piotrków TrYbuna.lskil ZaPQZn.aliś
my się ezcze~ółowo - stwierd~lii
posłanka - z organizacją tych uczel·
ni i real izowanym w · nkh m-oce.gem
•eilej Miopll.
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synoptyk

w dniu dzisle.l.zvm nr.zewłduje
dla r.odzf nasten\'ljaea no1t1>de:
1 ro1pqio· ·
!achmurzenie dnłe
dozenfaml/ Temperatura maksymalna w dzień około 3 .st. Wiatr
slaby orzewainle północńe-wa
cftodni.
Ciśnienie o god'l. ' t!l.Ołl wYnosllo 1003.7 bPa czyli' '75'!,S mm.
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Oil LucJI dni dwana.śeie oóD~
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MSW byfy i:nv.ez 1)06ł6w żywo d~
11 Telewizja
w prorramie
ną w MSW 4 system szkole- kurtowame. Bardzo w.i~e u~agi t><>- ~ nia fu.nkcjonarill61ZY tego rePolska przedst&wl blok audycJi
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roku dochody własne. Wyniosą one'
oonad 1 bilion zł czyli ok. 90 nroc.
dochodóW budżetów terenoWY'Ch.
Żródla dochodów ra.d narodoW:vch
0<kreślone zostały w usta wie.
Przedstawi-one wyżej Li.cz.by okreś
lają r<YZmiary gospodairki finansowei
raid narodowych. oczywiście '!lobalne. w odniesieniu dó całel'(.o- tcr.aiu
Każda rada operować będzie wlasnvm i dochodami. nrzeznsczala.c ie
na fina.·noowani„ loki!linYch ootrub

ape
•

wr-

nie taki
diabeł 1tr~zuy, jak go przed tym
rewanżowym meczem malowali.
W momencie kiedy udawaliśmy
się na stadion wraz z ekipą Wldzewa, mogłem zaobserwować 5kupienie na twarzach piłkarzy, zawodnicy byli mało rozmowni, czuło się, że ·· choć wiedzą ..e tym, Ił
eze~a ich niełatwe zadanie, uczynl1t węzystko, by jeżeU już nie
wywalcz:yć awansu, pozostawić p.sobie jak najlepsze wrażenie. Munę przyznać, że ·nielicznej .e!dpi•
polskich dziąpnikarzy. n.~zbyt rów.
nleż · dopisywały ·humory. Jeszcze
przed wyjazdem .z Łodzi I lot.e m
5'molotem czarterowym z Warszawy, mogliśmy spotkać się z opiniami, że wyruszamy na 11rzyjemA tu tymczasem
wycieczkę.
ną
niewiele· brakowało. by jedenastka
Widzewa znalazła się w ćwierć
finale Pucharu UEFA.
Zanim dobrze usadowiliśmy lł41
na miejscach prasowych, „rozpisa-

„ .

M • ..'. vcy odmóWill '01.W!Y WY"raża
I'
iąc w ten soos6b orot.est otteciwllllk.!.e do
ko obraźliwym slowom
iedne!tO ! nd~h skierował ·dzialaCl!
/
mieiscowei organliacii Partii Kon\
Paipi@ ~jąc I obecmoki
~węi (Il Ashok Bnaba. który
Od dnia 1 etycznła 1985 r. uchY· byd WP!aoane kwoty otrzymane w znac:zne1 liczby Polaków n.a audienW ~ę odbyła się sesja · Wiel- ,.uznał. ~ nacJent będący le,1to kre- la 'Sie wszystkie istniejące jeszcze kr.a.tu ze źródeł wYm!enl~h w cji, przekazał Im, a ze ich pośrednicl!Zl)itala
re
iem
wY'Oleywainy
wnym
MRL
kiego Churału Lud<>wego
twem wszvstkim Polak-om swe ±vdysponowa ••iu
w
oiu·aniczenia
Deputowani omówili wstępne wy- Ul WIOZeŚ!rle
C7,·„nia <iwljiel."Zlle f noworoczne.
<Dalszv c:iae na &tr. 4)
wkładam; dewizowymi na ba.nkon.lki reallzacjl 1 za.dań , czwartego
no.tern w~h rachunkach ludności, wprowyi.glal
Bhaba
&:'lok
roku s!6dmego pla·n u pięcioletnie- W'Pr&-wdz:!e list do oremiera rządu wadzono oo 13 rrudnia 19Sl r. 10, .Przedyskutowali l jednomyś1 iP , ·anowei;ro Ariuna Sin~.h.a wv . 'łŻia informacje taka podał H bm. minizabv!erdzili plan rozwoju gospo- łąc ubC>le._wanie ; przepraszaią.c ~ " ster fjnansów Stanisław Nieckarz
darki narodowej l kultury MRL. sonel aiti'itala Hami<lia. iednAkże
na- koó.ferenc.il prasoweJ.
rok
a także budżet republik! na
doma.!!aia siP
gtraf~iaC"V medvcv
198~.
usunięaia !!'o z nartii /eo oi,nacta
obowiązy\vać
Od nowego roku
Deputow!l.n l jednogłośnie wybra: ie !Jrwaiaca w Indiach walka przF>(ł więc będZie zarządzenie m:<11istira
KC W"~orc:z,a wcią211ę?a w Bhonah.1 fa•, finansów oraz oreze.sa NBP. które
generalnego
U sekretarza
MPLR Dżamby!l!a Batmuncha na naini~•os:own1el nracown!k6w dtt! s:z,czel!ółowo regujiuje spirawii dysstanowisko przewodniczącego Pre· b:v ~drowi.a...., to w okresli> dram.a- ponowania _ kontami dewizowymi i
zydium Wielkiego ChurałlJ Ludo- tu. str.a.fik lekarzy w tvm mieS<:ioe :cb tworzenia . Przewiduie sie <". . 1oprocentowanych
i w takleł chwil! iest oczvwiśc!ie sze utrzyri)anie
< wego.
orzvnadklem oat-0Jo!?i.i:-znvm.
rachuJ1kó-<-r walutowych .A", rz. tym bedzlc
że· od I kwietnia 1985 r.
·P r emferem Mongolii wybrany zo.
• • •
aiura Politycznego
Preml~ I!Jdii Ra.ilv GandhJ ·oo- można wpłacać na ·te rachunki wa.tał członek
Dumag\jn_ Sodnom.
~ MPLR
. . rorm<l'Wa·ł o utw«>n.~n'u ~clalne; luf.v wymienialne oocbodzą,ee tyl·
źródeł .
ko 7 odoltumentowa.nycp
Za.liąaią się do nich m. in. dOikU·
menł· stwier<lzaiace otrzymacie zain-anleznY1Cb tirzekazów banko-··-ich
i oocztowyoh. czeków welrali i akredytyw pie)'.liężnych oraz przywóz
I
z z.ag:ra.n.i-cy k\yot uwidocznion-ych
w z1d0&2"Jeniu dewizowYm ootwier·
dzonym or:rez PoJsk; Unąd Celny
We wszy&tkich Dl'ZY'P8&.tth WPlate
morbe być . przyję'ta na r8(fhune1<
'lastęp
JMl!lsona.
Kurta
Według
Władze Etiopii uważają, ie- gł6d
w ci•iro 6
t)Óźnie1 nit
A" •
ONZ •.miesięcy
· w. kh kraju dopiero się rozpo· cy sekretarza generalne(O
zdobią r e od 1975 r. plac Coucor'de · w Paryżu
llłynne . kónle • Marły,
od d,ln.1a otrzymania lub
1tt4ł 1 wezwały państwa oferujące' d9. akcji pomocy, Eti~I• potrzegrun·
będą
do Luwru. P<>ddane tam
przeniesione
1osta.ły ostatnio
ootwi~ On:Y•w<llrJU W8Jlut3.
pomoc, kt6rych przedstawiciele ze• buje w ciągu nadchod%11cego ro·
towneJ restauracji, 14ył 1ostab' po wa:tni1 naruszone rosnącym 1anleJteystone
<;AF
żYw
powletna.
pomocy
tcm
esyssczenlem
tysięc1
100
ku
Addis
w
naradzie
a.a
brali
Ponadto !lA rachunki ..A~ mO«a
ciągu nośd c>wej miesięcznie, 140 mll!oAbeble, do przysłania w
~
l,li miliona n6w dolar6w dla zapew.n ien!a tulllknadchodzące10 roku
~
po.rt6w I tramportu
Wedłu.g ostatnich cjonowania
to.n ż.ywnołcl.
(Orgaini.zacjl ONZ towarów, 39~,8 miliona dolar6w na
ustaleń FAO
w
ds: Wyżywienia I Rolnictwa),
lekarstwa, 1chronleola dla uclwdt!;tiopil wskutek suszy cierpi obec•
nie około T milion6w 750 tysięcy chw ze ltret &lodu, ubra111.ia 1 środ'
ki. technlcme.
ludzi.
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r>roblemy budtetowo-!lllla!lBOWe rad na.rodowych byprzewoc1n.icżących w0<iewoo?Jkich · rad
n.arod01WYch.

Strajk 900 lekarzy

Do SZPitali

s-woją

również

Olifazało

mowę.

tematem narady

Naradę otworzył

truci a

MONG0LIA

ty futbol, ma

W~owe

ty 12 bm.

Rady Pań.stwa Henryk Jabłoński,
który w swoim w~tą,pieniu ood·
kreślił m. in„ że sootka1nie pośWię
cone jest omó\li"ieniu iedineiio z ną.i
Vli3.iŻnieipzYch problemów ia.ki murady narodl:>we
szą rozwiązywać
tzn. ~odarx:e finan.sowei. , Potia
iest ku temu iak naiba.rdz:iei stoPrzedstaWiciele radzieckiej nauki i technikl przebywający w Polsce na so~a. ponieważ blio!lki iest i'LIŻ zaMarczukiem gośęili wczóFJ w Warczele z wicepremierem Gurijem
konczen ia t>I'OCe6 wprowadzani.a w
telefoto
M. Langda szawskich Zakładach Telewizyjnych. CAF życie przeomów 1 zasad ustawY o
umieszczamy na
sY\Sten1ie raid nairodowvch i samoRelację . z póbytu radstecklch 1ościw woJ, l6dzklm
rząd u tervtorialnego a oo 1 styczstr. z.
ni.a 1985 r. weidzie w •życie now-e
rirawo budżetowe w opamu o któ ·
!'e to ustawY rady uchwalać beda
- wkirótce terenowe buidż&tv.
O 'll!llilllnach w sy.sremie bUidżeto.
wY'lll I utirawnieni&ch rad narooo.
wYCh w sfer.ze !?·osoodarki t\na•nsoprzewodnkzawej ooinformowal
ru ze etraikiem 900 lekarzy rządowel komiisii do zb.ądaoia o1 z.y- CY'C'h WRN wJ,cemin1ster finansów
.Jói)ef Gabiain.
rozpoczął sie we,wte>rek k&- czyn tra!?edii w Bhopalu.
Pod.stawa it06Podar1d finanoowei
leinv akł dramatu w Bhooar ad narodowvieh będą w l)rzyszłym
(Dalszy ciąg na str. Zl
lu l(d?Ji-e n.a s~tek wY9ekn lz.ocyjanku metylu w fab!'yce
Un!on Ca.rbi<ie'' i m.asowei?o za-
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arada przewodniczących WRN

po
12 hm. powr6cil! do kraju
mandatowych
udań
wykonaniu
łolnlerze XXII zmiany Polskiego
Kontyngen.t u Wojskowego UNDOF
1!ł ONZ na Bliskim Wschodzie.
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po~ęoonych dzłalaln~cł związ

ków 1awodowych. W łym •a•
mym dniu w łelewlz.fi będ• uruchomlone. telefony dyiurne dla
~ umożliwienia telewidzom zadawania pytań działamom zwlązko
S wym, na której bezpośrednio
~ będa udzil:'lan..- odpowiedzi.
Równie! ~ sobotę 15 ·bm. r6W środę w · Msureta.n!! tloko•na- ~
no zamachu ~anu. Jak wy·nika /
wnolegle nadJWS.na bedzie popierwszych doniesień agencyjnvch S: dobna audycja w orogramie I
Mohameda
prezy_d enta
obalono
hasłem
Poł.;kie!l'n Radia. Pod
.,Lepiej tyć, lepiej pracować"
Ould Haidalla. a władzę c>b;ął po·
przedni / premier (sprawował ją w
całodzienny
przeblega6 bedzie
ókresie od kwietnia 1981 do mar·
orogram Przy mikrofonach ;Z&•
ca 1984) Maovya Sld' Ahmed Taya.
siądą d1liałacze OPZZ. Dra.eownadanego S nicy mlnlstersłw
Według komunikatu
I tnstytncjf
przez radio Nuakszott wszyscy poC1'tttralnych.
sprawująceg'>
członkowie
zo,stali
Numery ·dyłurnych tetefon6w
Vloj"kowego Komitetu 0włRdzę
w reg!on:i.tnych rozgłośnłAch -rana S: d iowych I ośrodkach telew1zfJ·
calęnia Narodowego pozostaną
dot ychcz asowych stanowiskach. ·
"' n:-ch ooda loka.Ina prmJ
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Prezydium CK SO

Radzieccy specJaHtcl w

I Zgierzu

Naukowe· kontakty i

Honorowe, pożegnanie
dy o mało nie kiumfuje Jui w
pierwszej połowie. fod jej koniec
Ułmy" poaycje ponczególnych pił Leszczyk znajduje 1ię mi przed
karzy w obu ze1polach, łodzianie bramki\ ZekJu, ale będąc w 1ytua1tanęll przed oiromną szansą ob- cji, w której przecie:t nie można
jęcia prowadzenia I to ju:t na po- celnie umieścić piłki w bramce,
czątku spotkania. Swiątek w po- decyduje się na ltriał, zamiast popisowym slalomie 1 piłką znalaid dawać piłkę do partnerów.
1lę wpolu karnym, został sfauloW drugiej części gry Widzflw stawany l dobrae prowadząey zawo- wia wszystko n...- jedni\ kar.tę. Widy Włoch - Bersamo wskazał na dząc bardzo dobrą dy1pozycj41 w
punkt osnaczaJitoY 11 metrów przed bramce Bolesty, Dziuba występuje
bramkit Z4jkju. D1lekanow1lu nie teraz w roli.„ napastnika. Bardzo
1marnował J 1zan1y I w ten sposób dobrze wystawia „główką" RomkeWidzew objął prowad1enie 1:8' Na go, ale ten z kilkunastu metrów
1tadlonl• konsternacja 1 żywiołowy trafia
prosto
w
bramkarza.
dopin1 nielicznej rrupy polskich I wreszcie 89 minuta meczu, któ·
klbic6w.
,
rą
wspomina6 będziemy jeszeze
Mecz w Tblli1i ma je4nak takle przez długie ły1odnie. Dzlekanew•
,-me' oblicze jak w Łodzi, tylko ski w pojedynku z obrońcami Dy&mieniają 1ię funkcjami wykony- nama,
mote decydować alę na
wanymi u boisku oble drużv11y. strzał, lecz chyba o ułamek --.
kundy za pó:l:no podaje piłkę do
Romke10 i ten nie potrafi złapać
DYNAMO M11'SK - WIDZEW odpowiedniego rytmu, strzelając
0:1 (0:1)
prosto w bramkarza. Niemal kilkadziesll\t sekund pótnlej Myillń·
I~ Dziekanowski (10 młn.
ski dokładnie dołrodkowuje piłkę
raut lrarny).
do Dzlekanow1klego, i ten z naji61ta kartka - Romke (WIbliższej odległości 1trzela główką,
dzew).
lecz bramkarz zdąta z interwencjllo
WIDZEW: Bolesta - Swl11łelt,
A szczęście było tak blisko!
Dziub' W6jclckl, Myłlł6skJ Wszyscy
doskonale
pamiętają
K.aJrytf, Jaworski (od 8% mln.
mecz Pucharu UEFA ze Spartą
K.unłCS11k). Wijas,
Praga kiedy w podobnej sytuacji
Romke Dziekanowski. Lenczyk,
sympatyczny Darek nie potrafił
DYNAMO: :tekJu - SzY!!zldn,
również wplsa~ 1ię na l~ strzelców. Mógł uderza~ piłkę „z kozła",
Borowski, Truchan, Kurnfenłn mógł również posłać jll w innym
Goomanow, Mlelnikow (od 8ł
kierunku. Na pewno chciał jak
mln. Ssalimo), Zyrmantowles (od
najlepiej. Nie wyszło.„
.
8T mln. Mietliokn, Alejnikow Mecz kończy 1ię nryclęstwem
Sokoł, Kondratiew,
Widzewa 1:1. To honorowe potegnanie 11 Pucharem UEFA. BonateŁodz!anie, nawet po zdobyciu 10- rem
1potkania był niewlltpliwie
la, nadal stosują wzmocnioną de· Bol~ta. Wydaje lift, te awans
fensywę i czekaj11 na dogodny mo- przegrany został
Łodzi ł to Vf
ment do kontrataku . Przeciwnicy ostatniej 90 minucie tej rywalizasą bezradni, choć posiadają opty- cjl,
kiedy przeciwnicy uzyskali
czną przewag~. Mnożą się groźne dru111 bramkę. Trener Władysław
sytuacje pod bramki\ Bolesty, ale :tmuda ni• w pełni był usalysten piłkarz ma swój wielki dziełl. fakcjonowany. Cieszył si11 ze ' zwyWygrywa wiele pojedynków sam cięstwa, bo mimo wszystko, choć
na sam, broni z wielltim wyczu. zespół nie awan11>wał do ćwierć
ciem, choć zawodnicy Dynama sta„ finałów, to sprawił mu milił nierajll się różnymi 1posobamt zmu-11podzfankę, na potegnanle :a tym
slć go do kapitulacji. Plan tak- klubem.
tyczny trenera Władysława 2muWDlł..AW WltOBEL

ł.odzl

współpraca

Po tragedii
w Bhopalu

Narada

przewodniczących WRN

w

Cena wybo ru
W Hamburgu pojawiła sit 0tt4t„ JU6rzv Jtorz11ała.jqc ze tloM opł4•
nowa grup11 emlgraftt6w z Pot„ conej tDJICłecz!cl do RFN postanoflG
•lcł. ScUleJ mówłqe nłb11 łurf18t6w, włlł potma!cować „wo!nokl"
Zachocbłe• • łfoinG by powiedzieć:
to ich apre.wa, łch . pi~łqd:z:e, idł
Tl/ZflkO. TamteJu11 pra$11 burż
%111M 1Jcorz11tłała OCZ11wikl• 1lcwci.
pUwle • olc11aJł ł podj4ła now4
falc publłJc11cjł w11ra..tme nłeprzsi
jam11cll Poi.ee. Roi lit wite w
taejacJł tn łemat od bl'uko,.
w11c1' tenHcJł
ł wstrzqaaJqcuc•

nło

POMECZ OWE OPINIE
2:MUDA1 - o nanym wyeUmtnowanlu
"decydował
mecz w Łodzi. Teraz Wiem, te popełnlllśmy WÓWCZ&I mały bllld taktyczny. Niepotrzebnte prowadzUl~my
otwart11, zbyt ofen1ywn11 1rtt, kosztem rozlułnienta szyków obronnych.
Trzeba było natomiast „eHkać na
rywale" na własnej połowie l 1rać
z kontry, Właśnie ten element oba
aespoly opanowały najlepiej, dl.e.te10
w
Łodzi
dominowało
Dynamo, a w Tbllltlł - Widzew, Jestem zadowolony z tego, te mimo
przeclwnt>ści losu zespół potraflł się
1konsoltdować
l 1'."Ykraetać
jut
właściwie
po finiszu sezonu
tak
duto all l wolt wałki. '11 'I'bliisi
1zczególnie odczuwllliśmy brak Wło
dzlmlen:a Smolarka.
Był to jakby
dla niego wyman.ony mecz. Chwaląc
cały zespół za ambicję l walkę do
ostatniej minuty - uwał.am, te najlepiej zagrali - Bolesta w bramce, obal stoperzy, a si:czególnie Wójcicki, oraz mimo nie wykorzystanych sytuacji Dziekllnow1kl.
WŁADYSŁAW

„

n11 spore preten1jl A mahl lics~
bramek,
sa
nlew'ykony1tywanie
Wlzystkiell 1ytuacji atrmelecldch. W
dzlliejnym futbolu zdobywanie bramek jest bardzo trudne l l&lety od
wielu ezynnlkOw. Wydaj• lll1 lllt:, te
w dwóch aytuacjach,
w których
brałem udzl.aJ, a mogł7 zakończyć
się bramk11, zrobiłem wsz:v•tko
co
mogłems chciałem jale najlepiej. Po
strzale
1tow11 bylem pewien,
te
bramkan Dynama nie 1d11ty z Interwencją. Okazał 11111
jedn1k nybszy.
tal straconej IDM'1·-

WIENIAMIN ARZAMASCEW - trener Dynama: - Był to lłtlpelnle Inny mecz nit w Łodzi, :isespoly zagrały jakby odwrotne role.
Kiedy
na poezątku drugiej polowy Widzew
miał kilka bardzo dogodnych oka-zjl, bylem pełen obaw o losy meczu. Na szczę~l11 n.asz bramltarz nte
dał lię
(poza karnym) pokonać. W
dużej mierze jemu :isawdzlęczamy awans.
Słaba era mojego zespołu, to efekt
długiego, dwutygodniowego oczekiwaROMAN WO.JCICJU: - Pnelomo- nia na rewant. W tym czald.e miewym momentem w mećzu była ak- liśmy kłopoty z trentngaml, nie roeja Awt11tka i karny Dzlekanowskle- zegraliśmy hdn•!
gry kontrolnej.
10. Uwterzyllłmy wtedy, te stać nas Ponadto chyba sawodnlcy za bardzo
na odrobienie strat w Łodzi. Trzeba uwierzyli w swoj11 wynzołc!:
po
jednak przyznać1 te Dynamo to do- zWyc!lęstwie w Łodzi. Najlepsi w tym
bry zetpół t gay
poprawi ~
w meczu l)ytt: . Bolesta, W6jcłckl
w
obronie mote zajść wysoko.
Widr.ewte, oraz :tekju
w Dynamo.
DARIUSZ
DŻIBKANOWSJU:
W kolejnej rundzie tyczyłbym soWiem, :te kieruje się w moj11 1tre- bie wylosować belctjskl Anderlecht.
.................................. .................................. .................................. ........ ,

A. Grubba najlepszym

Polska
'

I

EXPRESS LOTEK

6,

a.

9, 16. 37

MAŁY

LOTEK

I LOSOWANIE

1. 11. 14, 15, 22
D LOSOWANIE

7, 12, 16, 17, 26
Dl)~y

LOTEK.

wanlem

całego
przypomnieć, ta

llpOtkanla. Godal ll11
Grubba praegrał n
swym rywalem na turnieju w LOndynle tydzień temu.
Niewiele dobre10
motna powiedzieć natomiast •
f0Eost1lych polskich zawodnikach. 'U ltucharskte10
widoczne aą pottępy w grEe, lecz
odpornoać psychiczna po11ostawla naprawdę wlele do tyczenia. Szatko z
ltolei nie robi widocznych post~
pów l jest lłabym punktem zespołu. Co wtęc będZ!e z naaz11 reprez entacją
kiedy Grubba od nowego
roku udaje 111tt na · wyatęp7
nchodnionterMacldeJ lilif

„

Oto wyniki:

Llndh

19, -13), Kucharllki, Grtl'bba - Lindh,
Persson 1:1 (111, -tT, 19),
Su.tlco,
Grubba - Llndblad, Llndh l:'J (13,
-15, -18), Kucharski Appelgren

1:2 (li, -19, -li).

Kto
vr

I

awansował?

rewan:towycll mecaach 1J1 Pllcharu UE!'A uaywlrane
naatępujitoe
rezultaty:
Partizan lleJ.srad
- Vldeoton
Szekesfehervar 1:0.
Pierwszy mecz
5:0 dla Vldeotonu.
Bohemlan1 Pr-.a - Totten'hal'll.
1:1. PleI'Wllzy mec• l:ł dla Tottenhamu. Awan1 Tottenham.
żeljezntcar Sarajevo Uńlver
llitatea cratova ł:ll. Pl.erwezy mecz
2:11 dla Untventtatet. Awans :teljeznicar.
FC Koeln - Spartak M011kwa
!:O. Pierwszy mecz 1:0 dla Spartaka. Awans - FC Koeln.
Dundee United
- Manchester
United 1:3 (1:2). Pierwszy mecz
2:2. Awan1 ,._ Manchester United.
Inter Mediolan - Hamburger
SV l:Cł (0:0). Pierwszy mecz 2:1 dla
HSV, Awans - Inter Mediolan.
Losowanie par ćwierćfinałów w Pucharze Europy, Pucharze Zdobywców
Pucharów 1 Pucharze UEFA odbędzie
się w pi11tek (14 grudnia br.). Nlestety 'bez udilall'
polskich zespo-

*
*

*

*
*

*

ŁODZJU 111' ZH (1117...

Kucher11d -

2:0 (18, 18), Grubba - Appel1ren 2:0
(9, 111), Szatko - L1nd1Had 1:1 (-llO,

LOSOWANIE 1: ł rozw. 1 i ttaf.
prem. - wygrane po około ł81.000 zł,
1ł9 rozw." z 5 ttaf. zwykł. wy.
gra ne po około 16.500 zł, 9889 rozw.
a 4 traf. - wygrane po 373 zł, 196.293
rozw. z 3 traf. - wygrane po 21 zl
LOSOWANTE tt: 178 rozw. z e traf.
- wygrane po około 28.100 zł, 10.347
rozw. a ł traf. - wrgrane po 11411 :!!I,
174.512 ~· i. S traf. - wygrane
po 73 it.
>
łów.

I DZDNlflK

tenisistą

Szwecja 4:3

Jfte lada uost4 mieli sympatycy te&Usa stołowego w naszym miełcle.
W hall W AM odbył slę mecz superligi pomiędzy reprezentacjami Polski
l Szwecji. Oble dru~yny nalet11 do
ilcislej czołówki światowej, a
poszczególni zawodnicy notowani
~ą
wysoko na rankingowych llstacll. co
prawda goścle\ wyst<1pill bez swego
asa atutowego! - B11ngtsona (gra na
oo dzień w lidze RFN), to jednak zaprezentowall w naszym kraju młody
Obiecujący
zespól z Appelgrenem
(mistrzem Europy).
Polacy odnieśli
1wyclęstwo ł:3.
Jest to cenny re1ultat, a bohaterem .tego ~ spotkania
był bez w11tplenla Andrzej Grubba,
który w decyduJ11cym pejedynku pokonał szweda Llndba 2:1 (23, -U, 21),
Jut same wyniki
setów wyraźnie
łwladcz11 o tym jaka emocjonująca
to była walka. Sety „na przewag!",
wiele makomltych, indywidualnych
akcjl. Pojedynek tych tenisistów był
lnakomitym jednocześnie podsllmo-

FUNDUSZ KOSCIELNY
POLSKIEGO ROLNICTWA

.

CORAZ MNIEJ CHffNYCH OFIARODAWCÓW

„„

donlelł'1ł

„o

lrogłcm11m

położenMI

I bemodzł•Jnum lali• notzega na,o
l'odu", Pu11ttJe.a rit tił•
m"łł!I
opłnł• Zft41c01'łtcł•

foftt11itl/Cme

„

brGnvc" • „tldekłftł•r6w",
ltUnt
„młetł ui Potac• dotkonoł1 WGT'U,..
kł, poałodaU d11wlz11, T'obltł fuchf
jale aamł m6wilł o sob!• - •
te!'tu: „taolq młtt nowet mtii•J, 1111
tv~ •c.rcitate, 1 dala od tvcll w11v•
stlcich k11nt6w, złodzłejstwa". Jak„
by w kroju tak wldnie żyć nte

moa!i. N11 Zacho<hit
ft4tomi1111ł
mogq. Tok to 1obie przynajmniej
wyobraż4jq.

rozejm w okrellle łwllłt Boteco Narodzenia ora1 Noweao Roku.
:Radio „Venceremos" podało, te bojown.lcy
frontu
przerw'
wszelkie
dzl.a11 111n.
• ' • " Rady 111ntatr6w, lania zbrojne w ctnlaoh H-28
grudcen. armil
Wojciecłl
.JaruHlBld
przyJ,l
Hkretarza
Wfkonawczego ni• oru od ai 1rudnla tło I 1iy·
Europejlkl.lj KOmlsJl OOlpOdarcnJ CmiL
ONZ Klaua
••hllrena.
ODZMACDHIA 91.A OU•łlfB'A
li llłk mlnlltra &ultury, Jacka !AnOBCHODY aocS!flCT
sa
80-letm ,wybitny pilarz angielski,
VTWOl,\ZZNIA MPL\.
Graham Greene otrzymał we wtoKomandorlkl. Orderu Z•w Ancoll uroceyłcl• obchodzołlo rek Kr:iyt
w dziedzinie Sztuk l Literatury,
u rocznlCll powitani• w lłH roku tługl
jedno
1
najwytszych wyróżnień
Ludowego Jłućhu Wyswolenia Anlo11 1 7 rocznic• przekutałeenla
tej franculdl:loll w tbledllnl• ntuk pięk
organizacji w Partię :Pracy, kt6ra o- nych.
trzymała na~ - MPt..A-Partla Pra)fOWA AltCIA POLICTJ!llA
et.
PRZECIWKO MA.ni
Policja,
wiotka - rozpoczęła
w llPRAWt• PIU)BLllllW
ukrojoną na aeroklł
1k1l11 akcję
PALUftłf'f
aklerowan, prze"c::1wko maW. Wydane
aostaly
11tld
nakazów
aresztozsromadHnil
0C01n•
Narodów
narwllk•
wielu
Zjednocaonych 1akoflc1rło w• wto- w1ń obejmuj,ce
funkcjon1riuny
pollcJl
l
111td:zlOw.
rek debate aenera!Jlą
połwłtteon11
więl<szośc1
arentowań dollonano na
kwestll palHtyl'u;Jdej.
Przyjęto rezolucj'
apeluj'et' po- SycylU oras w Turynie. Policja ponownie do wezystkich p1ń1tw 1 rz,„ informowała, te akcja jut kontynudów o wykaz1nle polltycznej woll, owana.
w celu azybldego zwołania mlęds>'·
UWÓLM'IZNIB DWOCR osoa
narodowej konferencji pokojowej w
UPROWADZONYCH Pl\Zl!lZ
sprav.ote Blltklego Wschodu. Za NIUDNAPEROW
zolucjl\ glosowalo 121 paf!1tw. Izrael,
vr
trodę
w t3 dn1 po uprowadzeKanada 1 Stany Zjełl.noezone g!Os<>wały przecl\vko.
!I kraja watr17- niu kidnaperzy uwolnlll na Sardy.
nii 13-·letnlego Franco Pisano l jego
mały 11111 od lłOltt.
tl-letnl11 narzeczon,, Ann1ll141 Pittau. Mfoda para odlylkała wolnot6
OllBCIA NI• lll;DZIZ
po
9lo~en1u przez 1ch rodzlc6w okuUCZF.STNICZYC W :!A.DNTCa
pu w wysoko§cl m tya. dolar6w.
MANBWllACB MA.TO
opr. (j1b)
Grecja nle będzie ucllfftniczył w
:tadnych manewrłch NATO ani
w
tadnYm planowaniu takich ~c11111\
dopóki nie zoatanl•
uregulowany
konntkt m111dzy Grecją l Turcj11 o
statua mUltamy wYWP'J Ltnno1 wa
w1ch. c~l!cl Morza Egejskiego. Poinformował e tym w środ11 rzeMnlk
Władze Unlwereytetu :Brown w
"'du srecldqo l)lmltrłll J.łarudaL stanie Rhode Ialand ukarały grupę 56 studentów za ,,zortanizowaAPlłL CZTZJłl!lCll l!IENATOllOW
nie demo111tracjl przeciwko działa
.
DO A•AGANA
jącej na terenie uczelni k~isj!
c.teres amerykaYlscy 1enatorsy ma- rekrutacyjnej Centralnej Agencji
nt z umiarkowanych , l llbaraln.yeh Wywiadowczej (CIA)",
poglądów,
napelowall w 6publlkoRada dyscyplinarna uczelni 'Uwanym we wtorek li~• do prezy- nała protest studentów przeciwko
denta Jt•uana o poszanowanie do- komisji rekrutacyjnej Centralnej
tychczasowych porozumień o kontroAgencji Wywiadowczej USA za
11 zbroje!\ między USA a ZSJUt.
1przeczny :r. regulaminem uczelni
i zażądała podjęcia 1kcji d yscypliPJitZBDUJ:l:ENIJt STAMU
WY.JĄTK.OWJ!:GO W PJ!RU
narnej
przeciwko protestującym
studentom.
'
Rz11d Peru prt:edłut •ł o 90 dnl stan
Jak oświadczył rzecznik uniwerwyjątkOlll'Y w 19 okręgl'ch 3 wtanOw,
połotonych na. południowy
wschód sytetu Brown, jakiekolwiek następ
od Llt'ny.
Rejon ten jest terenem ne wykroczenie przeciwko regulawzmotonej aktyWnoilcl partyzantów. minow i uczelni spowoduje automatyczne relegowanie łych studenPĄRTVZANCI OGŁASZA.JĄ
tów z uniwersytetu
1
NłZERWAN'IE WALK. W SWIĘTA

Wuobrdalł
tobie rótotild flO•
ł ż11cz!iw• przyjtcła.
zwici•

rqce
azcz4

W. IAatJZSLSKI PRZYJĄI.
IL SABLGR&MA

po dekt11racjllch odsqazaJq•
cych od c.icł ł wi11ru ojczystu kriiJ.
Al• jui: pierwue dni pobutu

„

n--

j51' łnfo1•t,Hłjt
odftoałtł dt do Polakdui z
,,N11 dWO!'CU to tftWJł kil•

Nie IHZ!/ICW

ltWE -

tVflłpałlq,

e11tuj4 npomt
ł•I
- tpotkGło przt1b11u6ta
ftiHpodz!onJco
w pott11eł repry•
met1dY stars~ej kobi11t11 m6wiqc11J
po ,' polaku; która wolGłii: jale wClm
nit W•tfld tu P'\ZllJl!Żd.łAc!". D11ru•
jemy aobtł powt11rzałlit łntiyc1'
a!6w, &11rd.rlej dosadft11ch, ob!'llfU„
w11ch dlG Polskt ł Polak61.1.
tot!ckltj -

l'ozalomł

• T.a Na ul. Nowotllt l i kieJale tno.!M :rorleftfowa~ de z ctrowca „!'lata" JanUllZ s.
zajech';~ pinii zachodtiłoftiemlecklej
pra111
drogę t 1derzył llę 1 „Mercede1em
prowadzonym przez Piotra a Stra- - nie bt1l to jed11nt1 głot potępie
łT oszacowan~ wstępnie na
ponad nia. Taka jert ceno, ,G wł4kłt0lt
tylko cz4Ać cenv, kt6rq przychodzi
19 t)'L Zł.
uo. Na ul. Rzgowsklaj prsy ul. p!11eic! za wub6r „t\Owego mlejscci
J6zetów Krystyna P. jad11c :a nad- na fwłeełe".
mlem11
nybkośclą
spowodował•
przewrócenie 111.11 auta na dach. 8ttanREMJ OJ\SOW.!Kl
ty IO ty1. Ił. Kleruj,oa wYftła
•
opresji cało.
1.111. w K•-rowia na
al.
Łódzkiej Krzysztof a j1d11c z nadmlern" szybko4ci, •pOwodował pot- Skraćlz'iono
Uzg samochodu, który
udersyt
w
lllup. Straty IO tys. Ił.
10.lł. Strat Potarna wenvana
ł
ł
-tała
na
Kr1t~ gdzla palU Im.
111'
ołą
ytę
„Oslnottul" uL
nale:tlłCY dl) ZPB
.
Armil Ludowej. Poja&d 11ostat powatnle ml11czony.
r
• 111.411. Na 1krzytowanlu ulic t.a11ewnlck1 - Inflancka
kteruJł\CY
„Fiatem" Andr:aej P. lltracll panowanie nad wozem, zjechał n.a lew"
W
Liverpoolu, • młejscowege
stronę jezdni l 1dersył llltt 1 ,.TarBeatlesów,
skradzionó
panem". Straty oszacowano 1'& Ili Muzeum
tys. zŁ
złotą płytę wartości 5 tys. funtów,
lT.41. Na ul. Kasprzaka tł nie- którą ta słynna grupa muzyczna
trzeźwy m11tczyzna wbiegł na jezdzdobyła w 1966 roku :za sprzedaż
nię I wpadł na prz6d „Łady". Pieszy nie doznał urasów
ale samo- w Danii miliona płyt gramofon0.o
chód został uszkodzony na ok. 10 tya. wych.
zł.
Złoty krążek, który został wy18.10.
Na uL Franciszkańskiej pożyczony muzeum przez rodzin•
'10/71 nietrze:twy pieszy lat 43 wszedł
Redaktor depeszo~
raptownie
na jezdnię l potrącony pierwszego, nieżyjącego już menaJBHZY UA IU!UU
został p,zodem samochodu osc;>bowe- dżera Beatlesów, został wykradziogo. Pj.eny doznał urazów nogi
Redaktor teebnl~
l ny przez nieznanego sprawcę a
po opatrzeniu udał lię do domu.
JFR1V 1n 11\ł,\
dobrze zabezpieczonego pomieszczei.......- .....--.o...:;..-.;.;.;.;.:;,;,;._._. _..,,;
( ltl)
nia.

CIA

Bojownicy salwadonldego !'rontu
Wyzwolenia Narodowego Im. Jl' arabundo Martiego ogłoslll we wtorek
ta po§rednlctwem partyzancklej rozgłośni „VenceremOI''
jednostronny

„

RFN w11wołały koftsternocjf ł T'O~
cz4rowanie. Częf4! „tur11at6w" przt•
aJ)llla. kilk4 noc11 na dworcu. Po
zarejHtrowatiiu tit t.11 błur4Cll ~
migrac11Jti11ch - nie toledzq co tlMI•
/q d4lej robl4!. .Z czego bfdzłem11
ty~ tkadq dt i paJeazujq
70
m4rtk, kt6re dostali od łlWlstG no
it1ełe do końca miesłqcG.
Nłe-kt6TZI/ aq tak tMJhvni, że „pył11Jq co
może im ziiłatwt4! Wotna Europ11",
„N•w York Tim•1„'. Chcq pb11ć do
J)llpida.
Na razie pozostiiJe łm
czek.11ć i to długo, czttto b11rdzo
długo, M
•z11!, na aponsol'o,
ftG
pro.et.

niepożądana

*

*

*

z
p
Beatl esow

*

*

e
/

I
„Don Juan" nie należy do najweselszych komedii Moliera. Niektórzy z krytyków wskazywali nawet na brak spójności,-swego JOpzaju „pęknięcie",
odejście od· komediowej konwencji. Mimo lt9f sztuka ta często pojawiała i nadal pojaWia się na sceńach i to niejednokrotn ie w zaskakujących inter·
pretacjach i inscenizacjach .

SERBSKI

·TEATR
łÓDZKIEJ

NA

Delegacja WAAP
przebywała w Łodzi

1
.•

~~

w .Polace ll~uay Mebiecldel. • . . , .
orzy.pom.i nając ._ dyire'k:tor Jacek ZaorskJ W6kaul
in. M. n.ową i!łMlię wYdaiWtlliiczll .P<>ell.ia n&rodów
Z.wią2'lku R.adzieckaego" 1 zap.re1lentował olerwsz.v
kim z tie! ser.li czyli .Poeziję amieńską" W tym

Wczor.aj pr.zebywala. w Lodz.t delegacja. Weecłl
zwU\zkoweJ Agencji Praw Autorskich (WAAP) z
dyrekt.orem Departamentu bttera.tury Pięknej wi
1el stałym
Witalijem Syrokomsldm.
a.geoojl orzedstawlcielem w Polsoe - Wadłmem Duninem
oru ąi.s.arµnii 1 radzieckJmi - Aleksandrem Prochanowem -t Anatolijem Kimem. Z delegacj ą radziecka O!"Zybył do Lodzi dyrekt or ; rl!.d.aktor ne..c?Jelny wydawn ietWa ZG TPPR .•Współipracl"
Rysza„d Pogonowsld.

SCENIE

OD

uan''
•
•
nacze1

niamll

m..

czaste A Proclui.now i A. K<im ~
ale z młooz ieżą m LO i;rdzie reaJ.jzow.a.ny jEst
rozszerz.ony oroiniam nauk; tę~ rosyjskiego.

samym

Delegacja rMlzieclt.a wzięła WC"1lO!l'lll takł.e yd:Zi!.a
w spotkanliu z se!k4'etat'2Em KL PZPR A. Ram-płem
oraz wtceprezydentem todzl - Janem Nosko oraz

w
W. Syrok~ ł W. Dunin 'lnlięli udział
od
w Wydawnictwie Lódzkdm. któtt"e
wielu j>td la.t ma ogromne zasługi w U'P<l'WBZeeh1

z

~tkanru
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c eµc_ią będziemy i;ię zgadzać

Z nowym ll&rd:zo lmłałym l Je'auoeześnie oryginalnym ujęciem ,.I>On Juana•• wys&4plł Serbski
Teatr Narod_,. • Woweco Bał• rouoz-oy niedawne w aanym mlełol• aa 1apro.nenle Teatru No-

czy tet nie, wyraimć

musimy uznanie dl& sprawności f kómsekwemcj! z
Jakll r.oetałll prz.&prowa<kon.a. Przedsta.Wlien.ie toczy
w szy~im, tempie, uskaku~ t pmyciłlC& uwa8' wid:za zabiegam! formalnymi, eiekawie rozwi'9~ przestrwnill .cenlcz~ oryglnalnila ~ :&U'&9Dl n.leco drutycmd• pomytianym! 9Cen&mi .-oNawlaaem m6wi~ GG• W ujawmaj11
tycznymi.
kompleks Doin Juan.a, ~ryjące&<> •w11 niemoc pod
maskil wspmiałeeo koc.banka. w ~ sposbb rmwl-• al• kol•j.uy mit, koleln• hułO cl• ma eweto
.
.
'
J>C!tlaiyci• 1ł' necs)"Wisto&cl

n.

we,o.
W powszechnym odbioma Don luan fullkAijcnuie,
jako łow~a miłoanych przy1&:l,"'poe:zuklwacl'. roa:kony, kolekcjoner kobiet. w· pneciwJ.ńatw·ie do Caanovy nie mlłoić jednak kieruje jego poczynaniami, al• w711leznie ehę6 powi41knenla „kolekcji".
Takiego też Don Juan.a pokaw nam Moli•. Don
luADa ła.md~ego zasady, Dom Juan&. obłudnika, Don _
~uana kierującego się w całym .wym tyciu takim!
aamyml U.!118.dami jak w miłości . Komed·iow- kQD.w~ję bamie Jednak najirul'OWfta lrar°" Jaka mota
(
spotka~ bohat.era ::::- łmieró.

SI ,.._______
LICZĄ ________

Gloss I prr.Wfe dwumetrowej utwetk,f twietnero basa Wło
dzimierza Zal-•kieso "" • pewnośol- nie upomnieli bywalcy
Teatru WielldesoL k poniewat oodczas jubileuszu łódzkiej tce·
do
Jl)' operowej art'J'st. •araa oo · konoerole musiał wrlMllW
Gelsenldrohen, więc nie było ok&zJi do rozmowy, Ale przypadkowe •połkanie pnecl paroma dniam.1 oozwolilo na zadanie
·pana PJ'ła6.

nadwi~ze
r;

, ·.Jednym

ko._

- Wróet: dó 1Ubłleuszowego
eertu w l:.odzL W kuluarowycll
rozlJłowacb bardzo wysoko oceniano
pana występ, cboó prezentował oaa
bardzo trudnił ł nie na.Jełektownie.t•
SZI\ 1>rzeol.d arie Filipa z III akta
•.Don Carlosa". Powtarza.no: „Zalewski bardzo się rozwinął".
To mił.o słyszeć. P;·zyZ'l1B!j1t.,
pracuję ba.rdro dużo. Ale nie ie.stem -pr.zemęcrony nadmiarem pra,..
cy. "POICk!zaB ~<l.Y nieg<lyś nie nadą
żalem . bn występy w Lodzi Wairtiego oraca l)ed ai<ogicz•
11Zawaoe.
n.a i j~ lronoorty A - o rofesj{)..

'Pnwchiwe wa~ !Ue i.tniefłl, ~dłJ el.ę,
konwenanse pod kt6ryml nie kryje
•ił! n.ie. Don Juan o tym wie. Nie clw\C el9 s tym
wybiera
zgodzić, ni• chcąc tego z.aakceptowa6 imierć. Ale i ona nie jest r~w·lązaniem, Tragi.f arsa
zeaktorzy
141
trwa nadal. Nawet wtedy jencze
szli jut ze 11C1N1y, Awiedkiem jej jeat ,.&csPoda,r:z:"
teatralnego wieczoru obserwuj~y _. - wilmów a

oo

Zabawa w
dm!eakiem.
teatr. a nauym jm j«fJlaJr ucbłałem. trwa a8dal,...
N!e wszystilro w Nrbl'Jdm ~emu łłmDA·
ezy się w .posób J~. b.1• _,.. W mOlł.n&
_,wił pntodcz,.,tać je lnaca»J. Zalety to
tyć, ocen. ...-.t wirlj( jwgta, . . . , . ...umt.11.la

n.a.Lirzm. oeor.felroioni2lm isą w c ~ie.
Rynek zachodni iESt tak z.;ip.:lla..
DY. że trreha działać z mySl.ą o
rozwoju. W moim teatrze co JY·

„ ....
Bes._..,__.„„ ......„ .....

dizień eą i&k:ieś ~bania. Z~ta.na n ie m. in. barooo w.V..
or.zy~otowanYch
lu !a41Jt&'ltycznite

teatru.

87.& się

Ameeyk.a.nów. K<>nkureneja iest n.aij-

/ / // / / / / / / /////////. /, '//,

'ro

''

stabnqcej

„Wiedeńska kTew" . .Ten wlafote utwćr od 1 11aru dnł jeat na afłSzu
Teatru Muzycznego,

•I•

,

NaJ:i;iown11 Inicjatywą lokalnycb animatorów rucbu gltaJ'owego ataly__,stę
doroczne w zayiierzeniu „DNI MUZYK.I GITAROWEJ". W tym roku zor·
ganizowano je po raz druct (&-8. Xll). Zamysł ambitny: pokazać gitarę
klasyczną solo, na tle lnnycb tns.t rument6w I w konfrontacji z · jeJ bisto·
lutnią, zapewni<\ udział zagranicznych odtwórców
ryczną poprzedniczką I .Prawykonania nowych utwor6w 0 unądzfć spotkania · z kompozytorami,
wy.kład y, semlnuia teoretyc=e etc. Byłaby niewątpliwie pełnia wraźefl,
gdyby nie. pech a pewnie I nie dośĆ solidne przycotowanla organizacyjne.
Niektórzy uczestnicy w ostatniej ehwil1 odwohll pbyJazd, kilka koncertów i spotkań trzeba było odwołać, luki latać niezbyt fortunnymi ' za·
s~ępstwami, rozpoczynaJąc tet . popisy s op6tntenłem. Og6Ine: więc wra~enie . niezbyt budujące, ale ludzka p1yebika ma na ~zczę~cie tę cechę,
ze wiele spraw niekorzystnych ap:vcha w atepamlę6. I my koncentrujem y się głównie na „plusach''.
nJch
1>;,a prz)·naJmnleJ koncerty' były bezspo:rnte udane1 PterWSJY 1
to wyat•P dwojga Anglików: Nigela Northa, 'Wirtuoza lutnJ barokowej
oraz Maggie Colle, crająceJ na standardowym, a takt• zmlnlat111'YZOWa·
nym (tzw. lutniowym) klawesynie. Zaimponował azczec61nle N. Nortb.
Zar ówn o w kameralnych, jak t 1ollstyeznycb kompozycjach barokowych
bez..
:r:ade_m onst rowal Iście mlstrzowsą klas4, er• 1tyloW1l, absolutnie
błędną t echnicznie, krystalicznie c11ystą, bo pozbawlon11 zupełnie zdarza.
;ląccgo się nawe t bardzo dobrym lutnistom I gitarzystom (vide podoba.·
j ąc y si ę ~ką dtnąd Cypryjczyk Ch. savvopoulos) „połykania" niekt6rycb
tonów I nie zamietzonego pobrzękiwania strun. Kto nie slyszat_ nlecb ta·
łuJel

No i 'występ zann-ka.!ący ,, Dni". Wżlęb w nim udział skompletowana
na potrzeby fe stiwalu orkiestra kameralna pod dyr. Zblgnle·
wa Ftiem an,a wraz z trzema gitarzystami wykonującymi partie solowe
3 odmiennych styiist)·cznie koncertów, Na wstljple słuchaliśmy nawlązu.
„TRES
jąr.ych do wzorów europejskiego folkloryzmu, dynamicznyeb
twórcy
DANZAS CONCERTANTES" LEO BROUWERA, współczesnego
.lrnbailskiego. Wiele trudności miał w nich do pokonania gitarzysta Madziel·
zadania
z
s~ę
wywiązał
ale
AM,
naszej
r~k Ułań ski, student
n ie. Opanowana, grą l pięknym tonem zwrócił z kolei uwagę Jerzy
MUSIC DE COUR" ALEKSANDRA TANSMANA.
Nalepk a w suicie
Dzielo to, stanowią& stylizację muzyki ba:rokoweJ, , dość 1wobodną ze
w:r;g lę4u na specyficzne transtonnacje brzmieniowe .I utycie w orkiestrze
k lar n etu, było podobnie Jak utw6r Brouwera polskim prawykonaniem
w ydrukową_,nle w programie Imienia
(pe wną niezręczn ością okazało 8l!f
Tansma na w obcym b:r;-zmienlµ. Ten urodzony w Łodzi łwlatowej sławv
,kompor.ytor przy każd e j pka,zji 13odkreśl.ll swą przynaletnoł~ do polskiej
k ultury). Jalto tr~eci punkt programu przewidziano KONCERa' NA Gł·
T l\Rll; t ORKIESTRĘ BOGUSŁAWA SCHAEFFERA, napisany w br. dla
gita rzysty Krzysztofa Celińskiego I prze'll niego tełc błyskotll"\\ie wykonany,
s pecjalni~

1"etran$mltowan:v przez telewi zję. BP.dz!• wiec
-41kazja por6wnat wra:tenia, ruy uA ze sweJ strony m~gllbyśmy_ co naj·
knncert6w 'Pewne ~korygowanie wzajemnagraniu
w
wv~e.l ~u'!:erowa.t
łW ~h pro por<: .!ł d ynaml<'z nveh o~klest:ry I ~tary. Ta ostatnla była bo·.
s «~l mil . <rt<•wnej b oh aterki" Wvt'aźnle zagrozona.
n·I ;"· • rnoml'ntarul

/

wleezór ma

lty~

,„

.JANUSZ JANY5T

pozostaje

popula!'nolcl

.

młody ANDRZEJ Olł.ECHWO. Inter•w teJ ttiacentzasu.1~o 2aptsał
.wszystcjt _14ko glówny sprawca
ktch nteporozumte'I\, swaw.o tny Dy•to
- hrabia Zedlau - IftENEUSZ JAK'UBOWSKI. Trudno pomtnqć mbawnq 8 ptzodycznq posta.ć hrabiego Bttowaklego w aktorsktm wydaniu ADAIRENEU •-kż
MA KOZIOŁKA
... ew!Unej
dla
SZA PIETRASA • wa tak
kamerdy.nepostaeł
akcji
JIT:Zebtegu
J a Jtnefa . Wyitczajqc tych, którzy
w moim odczuciu n11jtepte.1 przystumuzyce
ł
tmcenłzacjl
żytt 1ł•
Straussa trudno tu bez zaatr:zeżeń,
Nie
cho!'eogra.fa.
dOdać nazwtsko
zA~
. wJedzteć azemu KRYSTYNA
LEWSKA pozosta.wtta niemal sta.tt1·
za.i baloweczny ftnał II aktu,

deńska kr.ew" ma pozostawać w Hpertuarze potaktch acenL!_nUZyCZ'nych.
Jdit zt.IJ Idzie o raatłll!lcję to trudno nte odntelć wra:łenl4, łt ret11serowt chodziło gtównte o zttuatrowante fabutkt (kt6raJ nłe 2amte.
rzam jednalc streszczać). - At nazbyt
ascetycznfll C. Jarosłewtcz ptlnowat
alę litery tekstu. ~właszcza w 1cena.eh ba.towycli ł w altankowych peat4
rypettach 11ktu III pr2yd4łob11
go wa.!ea pozwoltła tańczyć 111
więcej pomyslowolcł. /

chwyca Johann Stra-uas. Bez względu
na optnte docteldtwych badaczy szukających „rodziców" walca ,Yc nłe
zmtenł faktu, te jego królem .1est
wlaśnte Johann StrattH - •tm. Obo1' „Opowtel"ct lasku wtmfeńaklego",
„Zemstt1 ntetoperza''. tvtułem o nte-

powiedział e .akar~e
„Sama dla deble Je•t ~turo..._ orkiesUll"
Beethoven po wyałuchant• py Mauro olollanlego. „sama dla alebte Jest
Instytucją" - motna by rzees dzllłaJ, w dobie gltarowe•o „boomu".
Ten · niegdyj nła docenlanr a nawet lekeewa.tony lnlttument tunkcJo- nuJe obecnie. Jak 1dyby, na „tyku muzycznych obszarów, .Je•t niemal
synonimem muzyki ;r11zrywkoweJ, od czasów Langa I Cbrl.uana ma swe
stale miejsca w Jazzie, za spraw11 Tarregl I l!legovll wkroczył dumnie do
•al koncertowych. PoliWięca Ilię mu k11nkursy wirtuozowskie I kompozyto
torskie, k11ray lnterpretzcJl, apecJalistYczne wydawnictwa. Robi
od kilkunastu lat takte w naszym kraju, a to głównie za sprawił dzlałaJącego w Lodzi Centralnego Ośrodka Gitarowego LIM. f

„,

by tstntelt I przekład, kt6f'11 jld: d4tono . powtnłen
buć 2astqpton11 now11m, jeś!ł „wt.a:

ntemoż!twe,

chyba

odttototo411łll spr11U1tt016 wok11t114 J)r•Hntuje ,_. gT4jqc 1ta.rego młnłatra -

a

włetbtctele operetkł, których nie za-

C ały

a.rt.ystyczne
7Jdi<>byoze
dowodów niech będzie

takt, 2e o rkiestra w bieżącym sezonie uzyskda statua tilharm<>niJI,

110Stały ty>l~o

I

l

wepółczesne

ezyeto w.am21tartowe ll-08%Ukiwam!a.
Solistów :!>Mt znacznie mniej nli
w l.odzl. W międ~-.narodowym skh.dzie -praicuje ty.Lko ł Niemców. Co
do ;akeści sceny . oostuię sie ooiIllią lm:ttYków 1 którzy uznali, że w
t.en tea.<t.r miaJ
latach
ootatnrlch

ironiczn.o-pobłatliwym

/

t.a1de "Ultwory

Sił

-w

/

ścen?

- _W ~rtuwze :ieat sooro *.sykl: .•O el.Io", ..Madame Buttier.1lly".
„Tannhauser". .,Cyrul,ik sewilski".
„Coisi fll!Jl tutt.e" - tu ' mUISZę 1114
PoChwaliić w.spanolalym; rieoen.zi.U
za "l)efię ·don Alfonsa. W clą.gu
roklu 1est 13--17 oremier. W tym

W przedstaw!en.!'11 serbskiego t~tru aob&eeyllłmy

~HDTDJA

- laik wygląda repertuar teUro
w Gelsenkirchen I jaka Jest Jeso
pozycja w§ród innych

Jednak tnnego Don .Juana. Na tekst .Moliera LJublsa
Georglevskl - reż11er spekta.ldu - .pojn:ał pnez
:Pryzmat wsp6lczesnego człowieka, obcill:!:onego ba. ratem wlel<>rakicb dośwladczet\ I tie ur6wno tyclow' pr1zed.atawl,._
wych, jak I teatralnych. stlld
ni-u - • 6w!adom°',6 teatralńef !1111Zjł, at4d e111menty
,... past!Bru, patodit, rrołeflkl t farą, ~ teł owa zło
f.onołó po.łtawy Ooa. .Juana przyJmu11leeto tu poctiaiwę ·!tleeo- mttłioinefO eynlb łWWIGIDlefO tra(lczn~o kotW..
I

thmlacumi

łódzkimi Oi&rNm.4 i

Utwór to ntetypowy, jako te IłGłówny 111._tsr Ul ,łn1eenmscja11h •bretto powstało do znanych z konI promenado- tworów zaliczanych do klasyki 1pocertów ogródkowych
na wykonawcach.
czywa
muU!'oda
wych wa.leów ł polek.
Zarówna mtiy d.twtęcznv głos jll!Jc
zykt jest ł w łódzktej tnscentzacjt
ucha, t sposób zaznaczcrnl4 swojej obecnotym, co ctekawe, mile dla
przynoszące odprężente':" Strona. mu- Jet na scenie · to atuty, którymi od
T"ę- pierwszego wejAcla podbtła pubUcszyczna w!dowtska spoczęta w
AMBROZIAKA . noić ANNA KURYLAK -- 1ako mokach RAJMUNDA
Muzyka jest odbiciem nastroju zda.- dystka Pepl. Czas pokaże czy mtoda
utalentowiiną artystka będzie gwl11z.
!'Zeń I osobq dramatu jednocześnte.
Ale jest coś, co szkodzi wszy stkie- dq operetkt trudno jednak nte pokuatć stę o atwlerilzente: bi/ć ,._ tttq
przepolski
wtqcznte:
q
muzyk
z
mu
klt).d libretta ! Jak Jut pned pre- powtnna.
G.RA:tVNY
talentu
Sympatycy
rdq;ser
adzte
mterą mów!l w wywl
jest to KRAJEWSKIEJ ni( 24wlodq atę t
CZESŁAW JAROSIEWICZ
jeden z iłwu polsk tch tekstów (dzte- tym razem. Precyzj11 · interpretacji
to J . . Brzechwy ł A. Tura, ptosenkt wokalnej, gra aktorek« procentujq
.1. Marl'anowtcza) a ·jedyny wytypo- łnteresujqcq rolq - Jlł•k~e1 zdradl!.'a.
wa.ny przez Mtntsterstwo Kulturv do ne1 tony, damy • towarzystwa, któprubłareaitzacjt I na dodatek ponoć tsto- ra potrafi jednak błyanq6
tnte ten l.epazy. Tylko, u to nie gloJcłq.
A.1ctor1tw. ł»flSOJcł•.f lllf'6.by ł ~
zmł•nkl faktu, {j 1elł to
11 nic

1&!\

cta1,.

,,

le;i&Zym dOt1>iinigiem, Tu n.ie licz•
eentymenty. TYJko w kr&ju w
niaszyoh teat1.-.a.ch możemy isie czud

się

u muny za 1l!eoem - niezall'l'Men.I bez wz,ględu na to. cza

.
Pra.oufom.y dobr219 C!1:J" źle,
Sił więc surowe kryteria eeen. A iak procentuJlł w ocenle
pub'i"czno"""'?
' J<"~li""'l·e.• .....„ _...., ...... A. •- ,___

-

scenograftt

Ate

tu

obarczyć

ANNI;

.,....,,

.1

J.JUUVIM1

""

-·=·

...-a-yśJ.ft.~„

..,.,.......o...,..........,...,:a ...

Po

kiie okirzYkd .JmaWIO". a :l!'ełY6er&
1 eeen~ 'WY'~o. Ale icll

noc:t• prz-yatajqcej wytqeznte dQ 114·
dancingowej.

i

.......,. "_, .,...,.,_,....,..~"· n_, .
"'~···
·Premierze solistów n.a.girodzily ln"'OM-

to

H

=

wi wa·tuje. 'A ieśli nie ło
gwi~ i bOOzY. &)bo dzieli hddy
I wyr.u;y obunzerua. Tak było 'DO
premierze ba.rdzo nietY·POWe~o. lll<>wa""_,__ ~ik·····~-„0 - Otella" -~
~...."''""""" ""' ~~·-· ··
alizowaneRo f.akibv w grene.till bet~o 111:aratll. Spektakl byt fan,.
w 8t)06Ób
tal!!ltyeznie ri:aśpieWBJllY

cz.y

icll>
winy wypadnie

.

,_„
,.....

azęśctq

autorlcę

BOBROWSKĄ-

EKIERT, o tte pałacyk z pterwszego 11ktu ł altanki z aktu trz.eeclego
prezentuJq stę etektownte, o tyte w
zabraklo
purpurowej balowej sati
miejsca ·do tańca, a tu oprócz bajeszcze 2mtefotć
!etu trmeba by!o
ch6r.

Ins11tnl2t.1c:I• utwor61D ńlezapomntsniedosyt.
nych 1wykle 1ostawtajq
J.
reżyserem:
ale, powtórzę sa:
ob!'onł.
Straus1 st4 sawaze
.RENA2'A
,

•A•

_

1)0twierozilo
~śli'Wiło. To
artJ'\Słyezmą or~okla.c]ę.

Jak wyobrda pan sobie za-

wodow1t pn:yt1złoś6'P
-

Oczywiście wiążę

scena Ale nie
za,pat!I.
A
_

Ja z oolska

chc:Lałbym mówiić

n.a

naJblitsze tygodnid

O&tre o!"ZY'Rotowan.i.a do ..O·
l)OWi·eŚ()j Hot~" -.:-ooenibachl!l

-

wlęc <lo domu l>r.z:v'J.adę tylko
Wigil1ę. ·Przy okaz.U chiciallbym

na.
zlo-

...,~ ...._. ..___
~„.., ~wl!\·"""'""ue ~ noworoczne BE!l'deczn<>śc; Czytelnikom .. DL".
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A czY POLI TYKA ?

MODL
Zanda wolnołoi sumienia l wysnania Jest w naszym kra.tu
w pełni, bez erranłezeii, realizowana. Katd:r„ kło tylke chce,
mote uczeatnlu7i w praktykach relicUnycJa w koicioł•ch, w
kaplicach, w punktaoh bteohetY"?YOh. W ~łym kąju ~ziała
obecnie 10.251 koiolołów i pen•d (4 ty1. bplilo. Na Kielecczyż
nie ,.. 161 par~fle, 1511 koAłliołów, 139 k&plie. W błd'eJ parafit
dzlałaj11i, •rodnie s ekrdlonymi prze1 wład,ze ko$cieltJe potrzebami, punkty kateohetyasne. Nietalef:Die o'1 łerci. w sześciu
prilypadkaah 'f roku szkolnym 1984185 zezwolone na w)'ll.aję
cie 1zkoln.ych a.l de prowadzenia katechezy. Wszystkie pełrzeby 11rłoszone przez kuri• zostały w '7m. w1rlędzie nspokojone.
W latach 1971-19111 wydane w baju Hlll'Wolenla na budowę,
odbudowę, modernizaeJę l ro111tudowę 107! kośelołów. Buduje
się- dużo, bardzo , duło, Jak nlrdy w dziejach pobikiero KolC!ioła.
W porównańlu do roku 11N5 liczba ko6ciolów Wzirosła dwukrotnie, a parafil 1.....J trzykrotnie. W . Kielcach p•staje ohł:cni:e
sześć dużych kośclol6w. }V diecezji .U tylko w hl;taeh 1981-l984
wydano 75 zezwoleli na budowę kościołów i ob«ektów nkral·
nych. Państwo nie utr~dnia ich budowy, m~ za:razem ogrom•
ne potrzeby inwestycyjne w lłuźbie zdrowia, budownictwie
mleszkanii>wym i komunalnym. Tylko w oświacie konieczna
jest budówa 585 obiektów - w tym 133 szkół podstawowyeh,
!38 domów nauczyciela, 137 przedszkoli, 24 innych placówek
wychowawczyclt- - łącznej wartoiei 28 mld zł.

a. Ucn:n!owie
Szkol: Zawodowych we
Włoszczowej zawiesili, bez 11aody
dyrekcji, krzyże w 17 klasach i
azkolnym s~lepiku.
Art. 82 ust. 2 Konstytucji poetaaawla: „Kości6ł jest oddzielony od
11aństwa".
'
Po południu krzyZe zdjęto.
I GRUl>NIA. Odbyły ai4t zaplanowane już wcześniej wywiadówki. Podczas nich nauczyciele uza-·
lladniali m. fn. dlaczego zd~ęto
krzyże. Rodzice przyjęli to do wiadomości bez zastrzeżeń.
1 GRUDNIA. 1984

Zespołu

-lllemeałem

rozdziała

jono koryt.arze re!Jlgijnymi em'blematami. Wobec tłilo dyrektor ponownie zwrócił 1ię do księży, ab7
opuścili 1zkołę. Daremnie. Powtórzono im wówqzaa to Żl\danie na
piśmie. Bez efektu„.
Młoddeż ni• wracała d.o klas.
Lekcje nie mogły ~ odbywać.

Powzięto więc decyzję, że :r.ajęcla
zostaną za'fielZIOne do odwołania.

•i•

1sk6ł I zakładów oświatowo-wycho"
wawczych,
pomljaj~e
niewielki\

Uczbę
zakładów
wychowawczych
• 1111ecjalnym ryrorze oras układów dla dzieci, które z powodu
wad fizycznych nie moH poru:r.zaó
1i11 swobodnie, przewaia.łąca w1ększośó dzieci i młodzieiy ma moil\wołć iycia reliriJnero poza szkołą.
3 GRUDNIA. Uczniowie przyszli
4o szkoły, lecz mimo wezwań groIł& pedagogicznego, nie uczestniczyU w zfijęciach. Intonowali· pieśni
religijne. Po rozmowach jakie
przeprowadzili z nimi przedstawiciele wojewódzkich władz oświatooqrych, wychowawcy, wicewojewoda - nastała nadzieja, ze sytuacja
Ilię unormuje. Jednak w szkole poja wili się miejscowi księza, znów
rozgorzały emocje. Na prośbę dyrekcji wikariusze opuścili budynek. Wr6cill wszakże wkrótce z ml·~ tak oświadczyli - od bis-kupa kieleckiego, pr:r:ejeżdiaJącego
właśnie z Warszawy do Częslochowy przez Włoszczową. Miał on powiedzieć, :l:e „jest dumny z postawy młodz!dy" .„ Księża zostali w
1Zkole, nie respektujl\C tym razem
próśb dyrektora o wyjście na zewnątrz. Podjęta przez władze ptóba
nawiązania kontaktu z przełozonywikariuszy nie przyniosła rezultatu. Tymczasem w szkole nalilałY się kościelne śpiewy, stro-

mi

r

się wszyscy rozeszli ~ 4łomów".
„Cz~owiek a1, \wyuczył przy krzY·
żu i było dobrze. Nie jak teraz, że
młodzi piwko od rana popijają".
Drzwi •iii otwieraj!\. Jesteśmy w
korytarzu. Pełno w nim chłopców
i dziewczłlt stojących w gro,madzie,
siedzl\cych prir.y ścianach, na 11chodach. Nlektói:;zy trir.y~Ją ,w rękach
niewielkie drewniane krzyf:e przewi11zane CJ!irlUI, wstążką. Na tychmiast zaczyna •i4 skandowanie:
„radio k~mie", „prasa kłamie".
I do :fotoreportera jut pan z
nami ezy przeciw nami Tu J~st
walka 0 prawd11, ni• o zdjęcia!
Wysokt,1 mł~y ksiądz 1 m~'l
fryzur!l uprzedza od razu - zadnych wywiad6w n,łe udzielamy.
Odpowiad&m, że wcale nie zamierzam z nim mówić. I zaraz chór
wtóruje księdzu: „prasa kłamie",
"żadnych 'Wywiadów nie udzielamy".
Powszechna
Deklaracja
Praw
Człowieka
uohwalona prze111
zrromadr.enie Orólne· NZ 10 rrud·
nia 19411 r. i jako deklaracja, w
odróinioniu od umów międzynaro·
dowyah, nie wymaca.Pio& J,"&tyłtkaoJI prHW posH111erólne państwa,
utalila w art. Z5, u•t. 1 rranice
wolnoiol praw ułowieka następu~
j,co: ,~korzyita~o n 1wyeh praw
l wolnoial, każdy nlowiek podle·
;• Jedynie takim OIJl'&nicHniom,
które q
ustalone przez prawo
wyłąoznie w eelu zapewnienia od·
powiedniero
uznania
l
poszanowail.ia praw i welnołei Innych i
w eelu uezynienla sacloU 1łusznym
wymogom moralnołel i por._dku
publicznero
orH
powszechnero
dobrobytu łemokn'7ecnece apołe·

Uczniowie l'nimo to zoa'tali w okole. Około 150 epośt6ct nich nocowało w niej, obyttwaj kałę:b. także.
Wolność wyz~nla
nie omacsa
wolności manitestowanla wy1111aaia,
wszędzie. saws1e, pn7 bille; eka~ onmtwa•.

Kehloła z.ił...

•Il państwa Jest łwieekoł6 in1ły•
tuoJi publlcznyeh w tym rozumie·
aiu, że. instytucje te nie 11&Jmuj~
erpnl1owaniem łyoia reliriJ„
laero obywateli„.
PrzyCłaeza,iąoa
wlększoł6 obywateli m„ bowiem_
prawną . i fizyczną możliwoib awo·
llodnero decydowania • swoim· iy·
etu relirljnym.„ W przypadku

1·

ł

GRUDNIA. Młodzlei aadal
przebywała • azkole. Odwiedzali j\
rodzice, oaoby polltrenne, kslęia już nie tylko a włoaezowskl•i iparafiL Dołączali łei koledzy„. Odprawiono DllZll 6wię~ w intencji
strajkujl\Cycb. Kolportowano ulotki nawołujl\Ce do 10lidarnołci z
nimL Próbowano równiet, bel po"
wodzenia, objąć niepokojami na
tle religijnym inne łrodowiska.
Rozmowy z rodzleami prowadzone
przez kuratora ~ie zdały li• Df1
nic. Dzieci zostały w nkole, m1mo h dyre~tor po raz trzeci we~wał
wszystkich do opuszuenia
gmachu ZSZ.
P6tnym wieczorem . pogotowie
zabrało mdlejącą dziewczynę. Pote~ wróciła ona do budynku.
Tym razem. równlet noc~ 'było
w nim około 150 uczniów, rodzice, księ:b.„.
ł GRUDNIA. Te10 dnia Kielecka
Roz1łośnla Radiowa nadała aµdycJę
z ' wydarzet\ we Włoszczowej. Pojechałam i ja.
Przed Zespołem Szkół Zawodowych krzyi: z na1robnycb. lampek
ułożony na ziemL Nie opodal trochę kwiatów. Na drzwiach n~pis:
„B61 z nami". I namalowany krzyt.
84 tet ogłolZenia.,...... o ł7m. :te Wł~
6cie jut -otwierane eo pół łodzi- .
ny, i:e zajęcia zawieszono. Orupa
dorosłych czeka ai: zoatanie wpuuczona. Ma był :sobranio Ił rodzicami. Na widok notesu w moich
rękach •yplą
uwa1i,- ot łak, w
pru1tneń: "Młodzież chce lift uczyć, tylko niech krzyio wisq,
Szkoła jest :nasza". .,gsięta- przynli teraz, •Ił w środku, są, s ' nuzyml dziećmi". „Krzyte jff6 1nie wołają". „Nie ma lekcji dlałego, i:eb:t
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„Pamiętaj
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okollomołołoWI\ ~.
ałowieu&, io mieszka

w jebie duch boży i człowi~k co
chce uczy:ni6 może••.". Na łle tego
cytatu 1 .,,Daiennik6w" Stefana
żeromtlkJep 4u:iy, czarny krzy:i.
Obole/ Ostał 1l41 plakał, jtki można
zobaczyć na ulicach, w lutytucjach,
zatytułowany „Za naa 1pokojny
dom". Spokojny dom...

Na pl41traoh ato11 teczek,, kurtek,
6piwory, koce. Klaay zamkniqte,
wię• wszystko to lezy na- korytarzu, który jest teraz szafą, łóż
kiem LM kościołem. Tak, kościołem,
bo tu także na' drzwiach sal czarne krzyże i coł na, kształt oltaru
pod oknem. Krzyte llł r6wnieł na
tarczach ukolnych,L_ p~paakach
dyłurnyeh. Tarcz przez łe dni
sprzedano u /. tys. zł, a " po 15
zł. Kaidy eh e mieć znak, ie teł
uczeatniczy. Na co dzłeń tarc:a 1i'=
nie nosi. Chyba ie nauczyciele
sprawdzaj,.

Z suady -wolności n.mlen1a I
wyznam bniaJmnieJ nie wynika
uprawnienie do umlessezania aym•
boli relirijnych wszędzie, rdz1e •i41
te komu podoba. Ustalenie sra·
nie wołnohi sumienia i 1wymania
nle ·Jesł Jak.inij J10wym wymysłem.
Obow~u.te ono od końoa ·wieku
XVW, od ezasu, kiedy w nowo·
żytnym społeczelistwie zaczęto re·
allzowaó wolnoió 1umienia i wyznania Jako jedno • praw oby\1fa•
tełskich. W esasie Wielkiej Rew•·
luoji Francuskiej 1łynn~ Dekh.ra·
eJa Praw C1lowieka 1 Obywatela,
proklamowana prse1 Zrromadsenie
Narodowe 18 1ierpnla 1189 r., rt•l·
la w artykule .Xa ,.!fikor• nie wol·
~

I

n• niepokoił • powodu Jeł• prsekonań. równiei relirijnyoh, Jełll
ich ujawnienie nie zakłóca ustano
wioneio przez ustawy porządku
publiaznero".
Wchodzę do 1koncelaril. Jakd
matka tall się dyrektorowi ukoły: - Co zrobić z synem? Przeciei jest duży, przeciez go nie w7nio~ na plecach. Nie chcę, zeby tu
byłM. Nauczyciele siedzą adzie popadnie, czekaj" na wiadomość
co przynieaie rozmowa właU. s
rodzicamL S1t zmęczeni; wprawdzie
mają ty~o dyżury, ale wciąż tu
przychodq z nadiiejll. h może
konflikt jl,lt zażegnany. Nie bardzo •ię mo&lł dowiedzieć . ilu konktetnie uczniów bierze udział w
strajku. z pobleżl!,ych obliczeń wynlka że nocamj o\ł:oło 150, za dnia
moż~ i 300. Do szkoty chpdzi około
700 uczniów. Nikt nie \robi list.
Głtt);łiO ję,koś. Wszyscy tu żyją i
chcą żyć •Pokojnie. Mają dzieci.
A w mi.ście zdarza 1ię tei:az, że
ktoś coś złośliwego wytknie. W rodzinie też. Przyszła córka, mała, z
podstawówki. I mówi do matki
nauczycielki: dlaczego ty nie chcen
kr:r:yia? Matka wspomina to i płacze
P~~.,.. rosdtiała Kohioła ·~ Ji>&la•
1twa został prawnie ukonczońy,
właśnie w ukolaoh, pnem ustaw•
• 14 lipca 1961 roku o rHwoju sys•
temu oświaty i wychowania, która w ~rt. I stanowi: .,Szkoły l .inno plac6wkl oiwłatowo-wychowaw•
cze ,.. łnsłyłuojaml iwieokimi. Ca·
łoksŻł&łt nauezania i wychowianl&
w tycih .lnsłytuoJaeh ma eharakłer
hviecld••.".
.
Bo Uac:eluil 1a&11lda ehlopłell.
Prosi o· klucz do drzwi wejściowych, bo jedna z koleżanek za1labła. Za nim wchodzi k&i\dz, ~
nagla. Od razu te:i słychać zgodny chór: otwórzcie drzwi,. to 11io
jut w~zleni•I Ald Jak ujbarcizieJ, klucs jest. Waonl b7ł& w
1zkole ,1dpa J.ekan7 pou~l~
jak unfknl\ć· zakai:enla, sprawdzili
warunki anltarne. W razie potrzeby są na zawołanie. Dziś -~ przyjechali. Niestety, w . momencie gdy
poc:lchodzę podczas ich rozmów z
księżmi i młodzietlli. wikariusz m6wł prą pruio nie będ• roamawiać...

Próbuj• 11' dowiedzie6, jakł 'był
sprawy. Doradzają.
i:e najlepiej opowie mi o tyPl
Rkołny opiekun ZSMP.
W końcu paźclilernlka ltl'. sposili się do niego dwaj ucznłow;ie,
że chc!ł wya~pl! z ZSMP. Pointor:nlował ich, to dopiero co
pili, nawet nie sdlłżono Im
czyć legitymacji, nie &didałall je1Zcze nic, więc nieci. •i• przn
tydzień namyalą.
I zar•z.
we
Wszystkich $więtyeh, podczu Il.zania na cmentarzu, padło 1iwierdzenie: pro:fe10r nie pozwala WT•
pisywał li• s ZSMP. W t7dzłefl
później • wniOlkle-m • wyatąp.1•
nie przyhło całe„ licqco Z2. oaobJ,
początek całej

••titwr.-

koło, lilZ•tadn!ająe, ż:e młodzieżowa

organizacja jest jak partia, WJ•
maga świeckości, że członk9w
ZSMP przezywa •iii partyjniakami.
Zapewnienła o pełnej tolerancji ,11ie
trafiłY uczniom cio przekonal1Ja.
Swols~ moda na deklarowanie wypisywania 1ię z ZSMP objęła jeszcze dwie klasy. Lecz jakoś osłatecznie obyło 1ię bez wyatąpień. A.
nawet aa dyskotece , orri~izowanej
prll!'. ~MP apnedano lflO b~e-

Za granicq o Polsce Uchvlenie istnieiacveh orani:Zeii

ro•

Posłowie

nadto na ~ ~i. lll)ekulacji wal'Ulłaml ł - łU rukicenito.wal mln.
Niec'Dft - 1>0W'llulo łwięra 1114' - fiwteirdzomo - dobow.płynąć na WIPOkoieim.t ~ IPDO- row~ ltadr do Sbuilby Bup.i.eczeń
ł~wa. kit6re
11()1ddawalo i!ii~ .tw.. i m!Jiojł. Jsto!,nll rolę ~
różnym i>lOfilt()llJl, rormi9wal!l3'm dó- w.aj" ~ cech MY!Chafhr.ycznydi
wiru. Slo\'IZal
nelmlainitów dewJt!JO. kaJ11tdydaitów i.cli oosta'WY ~o
wY(lb,
(PAP) poJityc~ DokŁa.da .!Ji4 tńarań. by

Radzieccy

!fi_.

łów - niemało. Podcl&łf JlłUltcPn•j
Jak 1lą ł9 wszystko 1ao&ęJof
zabaw7 urządzonej przez 1portow- pozornie. Kail\dz zapytał Djiedawnb
ców, frekwencja była nieco lłab- czy mamy krzyże w klasie, dzl•
sza, bowiem jednocześnie li nią w wił się, ie nie. Spytał czy chce1!l7
kościele odbywało si11 łwięcenie mieć. Pewnie te-utk. Załatwił je.
krzyży. Jeszcze anim to nastąpi- poświęcił. I później aawie1ilił1ll1
ło, na plakatach zapowiadających je choć dyrektor nie wyrazll n&
dużo wczelniej di1co pojawiły 1ię to zgody. Nauczyciele też nie byli
napisy: "W plą~k 1lę 11.io tańczy" zadoy.:olenL że zacznie •ią strajk?
(akurat tak wupadly Andrzejki), Nie, tego nle bral!śm11 pod uwa„solidarni nie biQrlł udziału". Na- gę, Nie przewidzieliśmy, że ~y
1tępnym dniem był 1 grudnia, gdy że zostaną zdjęt~ A że akurat ~
te poświęcone krzyże zawisły w k11i :formę protestu obraliimy? InneJ
klasach.
nie znamy.
,
••.Międaynkładowy
Komlłet
Mogłabym zapytać - a lkl\d zn••
Stra'jkowy w Gdańsku, w aierpniu cle taki\ formę? Gdzie to były po11180 roku, proponował •• swolc)I za Miętnem, a więc w Polsce, ta•
Il pestulał6w wl1tozyó powrół na'lt· kie ltrajki, jak ten. Może we ł'ran.e
ki relirił do azk6ł. Sprseoiwlł się cji, gdzie jest· rozdział Kościoła od
t.e mu Episkopat Polski, wychodząc państwa, może we Wło~ech?.„ Nie.
z założenia, ie Kościół woli PH•Brak symbolu relirijnero w szkoszkolnlł nauk41 relirii. Dlaczego? le nie oznacza ,upośledzenia niczyicla
Poniew•i zwalnia ona Kościoł m. uczuó ezy wierzeń, natomiast istin. od obowil\Zku r.i.twierdzania nienie tego symbolu narusza za•
prorram~w i podręc1nik6w przez 1&dę rozdziału Kościoła od pań•
ministra o6wiaty. W -:•runka~:ii stwa, itarusz• świeckoś6 szkoły I
pożaszkolnyoh lekcji rellril Koic1ol je.tł próblł narzucania przekonał
ma pełni\ IWObodę uuenla tego, ąinlej1:1oici pr1e1 większośó o oa. _
co 'lllllDA u ałosowne. bell inreren- mlennyoh pogląd•oh.„
ojl pa6ałwa.
Przez cały czas, gdy przebywana
Z korytarza dobie1a DU kolejne w szkoło, odbywaj" się pertrab
hallo, podejmowane praes tłum: tacje między rodzitaml a wła~
„rod;ilce. nie dajcie •i•I". P!i~a Rozstrzygnię6 brak. Lista postulM
bowiem ~opot.ycja rozstrzy1n1ęclll tów r~nie. Cały czas li\ też śpiet
konfliktu - zo:rtawl6 jeden krzyż. wy w rodzaju: „Dzisiaj zalety Q4
Nie znalazła akceptacji. ~~!a polskiej młodzieży następne lOÓO
wciął to ame zawiesi6 wszyst- lat". Ciągle odtwarzana jest rowkle krzyże, które były przedtem. niet taśma z radiowym nagraniem
Da4 1warancje biorącym udział w o wydarzęnlach.
strajku.- ł.& nie ~ioq kon•kwenGdy jui wiem, ie znów dW.
cji.
,
grupa uczniów i ksiądz będłl llOlio
Ch°' aa~u.6 koJlłakł • ..... pować w ZSZ, że kolejny apel ~
niamL Dówtedzle4 llfł dlaci;e10 a- rektora pozostał bes echa. wyjeili!
kutat w łeD apc>Gb postanowili u- diam.
demoPłrowa6 awoje połłl\d;r. NieI GRUDNIA. Był pOdobą do I
łatwo .pnełama6 barierę nteufnoł- · srudnia.
cl. Jałll naw•ł lr:toł •cąu:
f GRUDNIA. 871 podo'b'llT dit I
mow41, ara1 podcbodsl kol•aa I lf\ldnla.M Ile jeszcze takich dni?
znacqco daje do srosumle:slla, ••
Trudna jest "pogoń li& utraconym
trzeba IM na d6ł. mu1bn1 był ra- oza1em. Młodziei nie ze 1we' wiio
zem. Wreszcie traflaJ4 Ił• młodzi ny czu traci. I ona 10 pomi•ł
ludzie, któeym 1oryoz, żal, mo- musi nadrabia6. Muli go nadrao0
ie I plew nie pcnwalaj11i pow- biać szkoła. A okaleczenie mor~łn•
1trzyma6 •&a od "fl7powiedzi. Za- i psychiczne - kto I kiedy je .za.
czynają ostro:
go.i? Dotąd, dopóki nieodpowiedzial•
- Dlacngo llłamlecieT Wy, w ni lud7tiel będą jątrzyć, prowokoprasie, radiu, telewizji. Kłamią wać do krzyiowych wojen - nie
wszy9'Jy, Dziennikarze, na~cie- będzie to łatwe.
le, cza•m rodzice, wn:yse7. DoKiedy opuszczałam azkoł,, mo.
wody?
wu usłyszałam fragment piein.I
Znajd\ ·~· Panl teł prawd7 nie księdza Marka: „Dlaczego at:eu111
napisze. Bo co, wydru1tują, ie tu walczy z Bogiem, a my mu Ilia
jesteśmy ,jak rodzina, ie jea;t -at- nie mówimy. Dlaczego krzyże zder
mosfera w.p6lnoty, ami dbamy o mują, a my 1lę tylko patrzymy..••
porZlldek, nic nie ginie, wszystkim
Nie wie~ co to jest - modlił.śię dzielimy? Wydrukują, i:e jedy- wa, czy polityka? Polityka nie tyl•
n11i rozrywką we Włoszczowej, jest ko księdza Marka. Jeśli modlitwa.
to, co oferuje Kościół: W Domu to warto na nil\ odpowiedzieć sł~
Kultury nic się nie dzieje, w IZko- wami Ewangelii łw. Mateusza:
le po f'Ołudniu r6wnlet. Nikt nam „Gdy sł41 modlicie, nie bl\diCie jak
nie poświęca tyle uwagi, esaau, co obłudnicy. Oni lubl11i w 1ynaroracll
ksi41:b.. Pedagogów, do których ma- i na rocach ulle wystawa6 i mod• (
my zaufanie, mo:l:na policsy6 na 116-._ Ilię, ieby się ludziom poka.,;a6.
palcach. Gdy w domu · źle, gdzie Zaprawd11 powiadam wam.: ołrzy•
z tym t•ć „. Jesteśmy po trzy la- mall Jul •w•J-. narrodę. Ty zał.
ta w Z.SZ i co? Czy mieWmy rdy ehcesz 1ię modli6, weJd& do
cho~ jednll wycieczk11, cho4 jedną swej
izdebki, zamknij drzwi I
wyprawę ·do teatru? J'rill w ogó- módl się do Ojca 11.wego, który jesł
te coł nam silt udało -sorganiz-o- w ukryofu. A Ojcfeó twój, któr7
wać, to z dutymł ,,przeboJami".. widzi w ukryoiu, odda tobie.
Dorośli przypominają sobie o nas,
Na modlitwie nle bądźcie gadał
gdy trzeba sal• podozaa akademii llwl jak poranie. Oni mył]Ą, te
wypełnić.
przez wzr~d na 1we wielomowO, tak, teru to • IWI dbeJ,, 1łwo będl\ w71łuehani. Nie bądźcie
Przysyłaj, nynkl, balerony, ei&- podobni do nich. Albowiem wie
1to, masło, leki. Podtrzymują na Ojciec wasz, ower• wam potrzeba.
duchu. Ksiądz Marek również. Mó- wpierw 11anlm Go poprosicie".
wił, ie podobno gdzie indziej r6wniei lllł 1-kie ltrajki, to otriymuje
ANNA KllA WIEC~
l~sty z pogr6ikaml, jak kaiąds Po(Przedruk ze „Słowa Ludu
pieluszko.~
-Kielce)

specjaliś~i-

w todzi

oc-enili

~i

DtrZ.ede

tunlkx:iipM>iUS7Jlt ~

Wl!IZY&tJidlm

.r.e •l"OldowJsk ro-

~. by rekrutoWlllilJ

się ~ód członków i kan<miatów
PZPR oraz młodzieży Zl'2JE!i.9ZQneJ w

01:\Pinbac:je.oh ~eh. a„
nel'laln.ie o~zuie ~óg DO!Sia-

da.nli•

śrMnieg,o ~c.nia.
dY\!IPOlnlllje młodą ustaiblJlł.

Resat1i

ZOIW8ną

ikaidt'll - za=iam..,.lj pQSło.
wJe, '1'3 woc. kadrY. to l~ie ~tó
~Y n1e 'l)I'iZekiroozyli 40 roku żyda.

Jest to skĄd.'iinl\d ~-

runild srużby

D<>WOOiudą

w~

bowiem
wc.aeśnHe~ odichodzenie run.k.cjonalt'jlllSZY na l'aOJtY i. emerY'tuo'. ~
dia wYitsze ukończvlo\ ogółem 22

DrOC. ~ob
1'l!ISOll'tu, OO jest

'

.tlliDJkclona.niUiSZJ'

efek!t.em E!Ystema·
tY'OZnei pracy szkolenio'IVej w okrefli<! MW.nich 10 1a.t i śwJadczy- o
wYl!lOki:m 1'w.tcmle ~ólnym ,j !ll"ZY-

gawwa.rui!u .mWOidowym k.adry. l Na
UJ\~ę_ :11asłu.~j* bet mQwiJ.l Jl08ło"\,V'ie - ~t więcej nit 2/3 futi!tCjoniwlusz:r. to cz:lonkowde i kaindvda.Ci l)al'lf;il. CO potw.ien:lrza Mi~lO
C.ia l)MJCY 'l)Mltyij.niej orowadzonej W
De!OO!roie.
Stałym

~ km.w tdku d.ya. Jest ted: dook.ro.n.aJ.en.ie zawodo-

dirowej -

et!emen.tem

~eśl&no

lr;U!lji
Wie, Obe.Jmu.le

ono WlttYstkioch' fu.ruk.• kończy at•
~ eazam:l>Mm. Pot:rz:eby taklie wytJti~a.>ill & ~ bardziej odl>OWł~
zad8.ń atawiany!Ch
cJ.onar!.~

r~tiu

ot.med ł'ffOII'tem llPnllW
~

wEfW\llętrs.

Komktja - allwiev:dz.ll w ~
mowaniu dyskusji pos. Zyemun.ł
Surowiec (ZSL.
wY1b. Kiad.i&)
wYsolto oceniia dziida;n;ia kierowniJCtwa M:in.istemtwa Swaiw Wewnę!n

*·

IQ'.'Ch l!!llllierw.Jąico

.A. O. B. r..

\

'

do gystematyez-

nego 'P<l!dnOB7'eni1a kwaliifiikacli fuJnik..
cjonairi'liBzy róinyeh
ełuiżb MSW/·
orl!IZ stałego doskona.Len!a foirm 1
metod icll pracy. Stan.owł to waż
ną gwairancję orawidlowego WY'konywanlia UJ.dań , stojących 'Przed' resortem sPraw wewnętrznych, Osta!tnie trudne lata były tego dobi1~
nrzvldadem.' Zaru.em 'DOt'W'ierid:zenłe
7JMfdufe zdecydowane ~ie k.ferow.nictwa MSW
do OCZ.Y\9ZCZenfa
~A'!t"egów MO i SB z ludzi, któir.zy
nadtufyJ.i SWY>Ch ru.orawndeń,
bąd.ł
D1e l!IP!.'CStaJ.i ~ 19łuiby,

GPAP)

r

BYP!AUłt1

-

„Swer~

pro,w.a~enla

%1521 g

FUTRO

łe-

J:ASTARNIA
- dom
dnorOOJ:INIJ' (Widok
na
morze) iilrał, telefon, ogr6d 900 m kiw. - spuedam. Kol!Ublfulkl, Kalber·
li• ' lłcflł,
~-811 Sopot.
518

„

J)

DOMEX jednorodzinny
ogródkiem -'- sprzedam.
t.ódł Marysin tli,
Ol<>wiana 5:11 - ogh\dać soboty l niedziele
godz.

łl~ g

lQ-11'. -

łapki

~

łl'198

„.Prtvłleg,"

ł\ttkowy;

nowy

dam. Tel. ~-'M-&.
.
11"311 g
OKAZYINIB
apriedam
planb\ó' aowe. dwie 1zaIJi 88 x łłll. Tel s:l-28-~9
ł!.$~ li
SZLAKA baplatl\!e. Giewont 91.
ł!4B'1 g
BI.AM łapkL
l!:aralwł<l'lfe
osarn:e - ią>rzedam. Tel.
tll-"3-11.
S1139 li

Cfenr

a powodu przed•

0'1'.AU'MlllA

i

C)llAZ

ION•

ef

,

1

1

lub lnne do produkcji spodów

0 1

Cl

I

~

H0/80, MONOMAT 160 łub
330. KUASY 800/250,
ewentualnie -i nne ślimakowe
o gramat_urze 500 g.

PRZEDSIĘBIORSTWO
POLONIJNB

21Hl9f C

wywatanle el6tronlezne
k6t, nbezpleesanle
•t}"korozyj.ne samochodów
na gorąco Int.
Supady,
Ksawerów, t.6d'mka 83, tel..

RZEMIESLNICZf DOM
TOWAROWY WWDZI

~i~~c~ ~J'~~

I

11-814.

.

Rod~nle, PnyJaclołom. Znajomym, Wap6lpracownikom • sakłąd6w pracy, Sąsiadom - serdeczne podziękowania aa okazane wsp6łc~c~e
I PolDOll o~u wztcete udzlahl w uroesys o •
etach pogrzebowych mego naJdrotszego Męża

JANA ZABOROWSKIEGO
•kłada .
eGNA • C0BKAMI

. Plelęg'\'arce Od4:slałct•J Blokll OperacyjneSO Pani
I
, KAZIMIERZE KOZERAWSK_IEJ

łmterel

•

· 1Mada~1

.~.

.,

ł104~k

A T

„

•

8

1890! I!;

-zawiadamia odbiorców indywidualrtych i zbiorowych,
ie W sk\epie
. ·n r 3

w lodzi, ul. Pabianicka 28,,
t I 84 03 76
e• · • • .

I

••

•
•

e

DYIU!lK.C.JA. POP PZPR
PRACOWNlC'I' SZPITA:LA lm. d1' S. BDBLINOA ''

..

,,

e
Bramofony i

-

korozyjne nadkola. Szast,
POkładowa 418, tel. 84-31-Cll
·
.
łłCli g
ANTENY tv lnstalaeje
a-a_. Pa1pU<lhowU:I.
19M1 I

do -nabycid~
bramofony,
·'
generatory sygnałowe '
Widły do kopania, , .
artykuły braniy ,,metalowej
i ogrodnicze)",
ele"1enty ogrodzeniowe.
sq

generatory sygnałowe 'wysyłamy pocztą na indywi-

=~j=-"ka l .;',k~~~zln.
c
ZABl!ZPIEC:r;ANIE 20992
anty-

powodu

ora•

f

··

w1p6łczuela

~

.=,..:,

ł. ł P.

•••bold„•

18

TELEPOGOTOWIE
Sobczak ~-2048.
32394 g
ZAKl.AD
hałclareld oferuje usługł, szybko, ta·
nl<> I solidnie w szerokim sakrate. gmncsak,
Maratoih9)ta 31 m. tł, bl.
tli. !tetklnt.a.
t1930 g
BOAZERIE - · 41-ll-tł, CupU. .
21• li
ULUZ.fll przeel'lr111łooecine. ~eweta., IMT-41.
REOUL~cu
•
analiza- apalln elek~ronowym aparatem
„CfY»ton", CzyJZCZen1•. :egu· lacja ga~ik6w, wymta.na
opon, elektr<>nowe
WY·
w~łtanłe k6ł,
regulac1a
świateł. zcten:, obr. sta·
38
Mngradu
• Supa~ g
TAPETOWANIE mieszkań
gwarancja. stowlńakl.
~~~ _
nywz:!i:

POD~KOWANR

wYl'dY

RA~DALL

WARSZAW A, FELINSKIEGO 2.
4066-k

'

-

DYREK.C.J4. łl.ADA PEDAGOGICZNA.
KOMITET JtODZICfBLSKI,
ADMINI·
STRAC.JA oras MLODZIE:t SZKOLY
PODSTAWOW:U nr I w ł.ODZi.
,

-podania
t
~.uprze airgu, Ul
10 w miej-

ORĄZ

Wff

DYWANY, wy.kładlllny ptor •• ft-'75-tT Marctntalt.
DIAGNOSKOPEM•e:n~lel·
iklm „Crypto!ll" wyi1trynd
ek 1 ltnlkó
wa e }1•ter
w,

1kladaj\1

bez

,
ważnoM.

lOI.
318115 g
M·•-41,
21'38ł I

44'MJ I

wyra:sy ncserego W11p6łclru (!,l:t • powod u łmter-

nroc.

WTRYSKARKI OBUWNICZE
typu SVIT _

Gdańska

11-44-111.

.

ZAKUPIMY

TELENAPRAWA
Bednarek.
UK.LADY wydeobowe, hadkola. Judyma
IO
(od
Traktorowej). Jnł.
MY•
nkowlkl.
łtlll I
DYWANY,
wyldadslny
piorę u k!lletta
Mlenyńllkl, 11'1-tMł.
1f033 a
TELEN'.APllAWA
'111-eł-.lł,
Kaczmarek.
11813 I
ZAXLADANIB
w~lldzlll
p<>drogowych., Wr6b1~1U

'

.ooz.

wywoławcze w drugim. ~t~
.·
obnłbe do llO

4111.ell ~

Ł6dź,

skk

KOLEDZE

,._._, z ob ow1ą:imJącymt
·
t
- - - ' • ml. ~
·~o ~
zgyuiu.e
~·~Il
wadium • p··1
""...,.argu

zachowuje

I

ANDRZEJOWI WOŁOSZOWI

pojazdów:

1

laikleBoh-

GEOMETRIA
W)tkreślna,
!hi. Cl•lelftt;
IS-13-47.

ul. . Sz;Jrolna'. 26.
Pnetarg · o.d:bęclzie llę j.w. dnia 28 INdinfa br. o todz. 10. Zai~ni . "".inni. 'Wpłaci~ wadium w wysolmłcl 10 proc, ceny vprwoławozej naJp6tmej . jeąen dziel\ pl'7led przetargiem W a.le
WUSW w Piotrlrowie
Tfyb.
·
,
Jednocześnie zaznacza· si~. te WUSW nie pon;oat odpowiechiatoodoi odmowę dopuszczenia l)rzez wyd.ział komunikacji -pojimiu do ruchu.

j.w.

ZPB Im.
LODZL

PIELION'IAłlKI,
LEKARZJI
PRACOWNtCY
SZPITALA IM.
SCllBRA W ł.ODzt

'°

90U

111

~

I

składaj,1

1. Star 19 eię'larowy, rok pr0«1. 1971, nr podwozia 13195, zużycie 50 proc.,
1
cena wywoławcza 195.500 zł„
l
I. UAZ ł69-B po 'WYpadku. rok prodUkcJi 19'fł, nr podwozia 067338, młyeie 80 proc., cena wywolawasa 113.UO z1.
.
,
I UAZ ł69 B
•
„ ' rok prod. 1975, nr pedwo:lla 10989!, sułycie 15 proc„ -eena wywoławcza lłł.!00 Id,
'· Nysa 522 furgon, l'Ok /prod. 1915, nr ~-a 100753, suł)'ełe 15 proo.
•
Cena wywoławc!a 181.150 zł
1. ·. Nysa 522 furron, rok prod. 19'fT, nr podwozia 183251, zułyele 'f9 proe„
cena .wywoławcza 152.670 zł,
•
1. Nyga ~2 furgon, rok prod. t9'f'f, nr .....ww--'a 110310 , zu:i ...oie
19 proc„
...,..
,„„
oT
cena . pławcza 151.670 zł,
'· Nysa 522 .furgon, rok· Prod. 19Tll, nr podwo'Zia 15831(, Zółycłe
proo.,
-•-w-ft
•ts.tOO zł,
Cena ........
.• „ „.,.„
„„o "
L Fiat 125/1500 llmlll1Jla, rok prod. 19'18, nr podwcala 11156398, llf!lłycle 'li
proe., cena wywolawosa 185.ooo li.
.
1
Prawo udziału w paeta.rgu pcjeiadaj• jednostki 10.9Pódarkl uspÓłeczn4onej oraz osoby fizycme. Wymienfoine -pojddy o~ąda~ można w dniu 27
gru
. dnia br. od godz. 10 do 12 mt dziedzińcu 11TTTSW - Piotrl©..... e T-+.,
•• 'T'
„
·vu
«1 ·u

Kl pl7.etarg oc:J:będzie się dni a . 8 .ttycznła Ul86 roku o

g

okien, \ llPl'S'ltanie
tMtytucjom .ra1 chuńki, Jaehowln,
tel•.
38-13-M ~l~•ł·
S098'f g
REKCEL - '
regeneracja1
akumulat<>r6w - nyblto,
,tanio, fachowo.
Slkor-

BK ATA

szukuje mieszkania. Tel,
wewn. 29.
.
21541g
MALŻERSTWO
poszu.k•uje
' mtesz~anif· Tel. . 3!2-48-40,
Po li.
21111'29 &

się ' równie! pram:> odst®ienia od przetargu
w nt=e
_, n1esprzed an„
•- ł"'J
..-1~.L~
...... UW w „.erwezym

wsp6łc1ucla

BRONISŁAWA

1'7-33-43,

-

auklernl
ft-52-13.

dslun.

MIROSŁAWIE ćWIKLllQSKIEJ

WOJBWODZKI URZĄD SPRAW WEWNĘTRZNYCH
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
· OGŁASZA PfaZETARG NIEOGRANICZONY \

P:;,;.=.a
UWAGA'.

llOI.ilnANU - 1 K.OLlłDIZY
I. MAR.CBLSWSKJ:EGO

20

$

skutecznie za'be%plecsyn
swoje mienie.
Instalowanie skrytek sekretnych z ntet~•powyml
1zamkami. Ozdobne
wY- BOżENA Slbińs'ka , M l eltłumlanle,
zabezp\eczaczar~klego 1, %gubiła pra•
nle dnW1 (blacha. blowo judy .·
21l SS'r C
kady). Drzwi harmonljko JER2;Y
Wie-nohcłows'i: i,
we A-91-81 Anczewsld.
Sitowie l '9, zgubił praw>G
.
41399 g
·jndy.
2115'36 g
MYCIE okien , padłóg , tne ZGUBIQNO 'lat!ąłk4 ustu«
I blolk raClhunJk<>.WY
panie, pranie
dywanów.
,J.a'l\
Kosmend-c>wski,
Pletklewłcz
811-lS-72.
Gdań.ska I .
4'-3-17 g
18381 g

wnętirz.

1kła4aJa

"rdeczne wYraQ'
wcsesnego zgonu

l!ti.

203!il

MYCIE

' ManeJ drosteJ koldance plel"nlarce 111ddzialOweJ lllby prsyJę~ Sspttala Im. łonschera

8-15, pod nr _tel.
78-42-08, 78-55-89.
4130-k

dO

CYKLJNOWAl'fm,
rowanie 113-łO-łll

MATKI

MIESZKANIA wła&nośc!o
we: pośrednictwo kupna,
sprzeda2y zamian
prowadzi Bll\l.r o
·unug·
Prawnych mgr Baryek!e•
go, tel, 32-08-79
oprócz

sob6t ll-17, TUwlma

aż . następujących

C:lłl g

•

"

43-ł!J...'ńl

SE JI' -

KRYSTYNIE SŁONIEWSKIEJ

- r6g Si enkiewicza.
Informacj~ prosimy
.Ullll g
kierować
w godz. MLODA Sam<>t.na po-

na sprze

H-ł3-91

,...„.-„„„„1111!11„„S!ll„„„„„„„„„,

6 pieców
akumulacyjnych,
sprawnych.

g

l fachowo
Martynka.

42374

\

IO!tdnłe

'fJlt.IM-'PllA'WA

mle-

m .'

llOLl!UNC•

pilnie zakupi

3,sprze-

·-

'Wbmoklcwe

trsyipo!ltojowe, •
1pn!edam.
Tol.
1
Łódt.

przyjmę'\ ~L

RTS „WIDZEW"

OVl!RLOCit

eelńtrwa

małilt

UCZNIA

AS'lll!.

damski
UC%0.pł1 biały !Fpnedam. Tel.
13~4 PQ lf.
I

PIŁA

gastronomlczm,ej
k1,tplę
lub wyddertawl~. · Of e r•
t y 2J53ł, Btu~o Ogtoszefl.
Sienkiewicza ł/ł.

nore'<
duie oru komplet ł a 
pek - 1p.r:i:ed,qm. 32-73-U.
)1524i g S.P RZEDAM
Za'l>Oroka
CZARN.11: k arakuły
nowe ,
(19113) 3-1-99-H.
ł2'U1l g
dałl\Skl
kotuch
ltr()tkl „ POLONE;ZA" stan
bar1pnęd~ . tan!<>.
Oferdzo dobry 11prze-dam.
ty ł!Mł Biuro Ogłoszeń .
Tel. T8-6'Mll.
ł2681 'g
Piotrkowska Ili!.
FIATA 125 (19'1'7) -,płaskle
SPRZEDAM
dywan bel·
Uokl, prsy~epę N-400 głjekl
u lt u
tel.
llt><l"zedam. !5-'Jl3·91.
ll'f-!T·•:
COlł g „NYSĘ" Towos (19'1'4)
TAPCZAN i werqlk~
,1pnedam, TeL sa-m-oi po
sprzedam. Tel. 48-°'·łS.
tT.
ł!.533 11
42856 g KAROSERUS 106 p (11182) BOK.SŻRY,
nczenl~ta rosprzedam. Tel. 15-37-34. ,
dowodowe po
champ!o41179'7 g
nie RFN
spn:edam. „MERCEDESA 300 D"
Odyń.ca SS m. 5.
1pnedam. Tel. 36-17-'111.
11054 g
,,SYRENĘ
104"
eprze.
dam. 43~-'M.
2.J368 g

llO:tUCR

~
do
dzi.ałalhnośe!

LOKAL atd&j,o.y

8?nedam. 411-11'2-53.

dualne zamówienia.d

Zapraszamy i
~ ..

łyczymy
Ó
1•

ZQJ\>Up W.

,,,_
~-· - •.• •

u anyc
'

h

4049 k
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CZWAR'.l'Eti;., U GRUDNIA

PB.OGRAM IV

PROGRAM I

kOilekcje. 11.19 Sygnał
W l&d.
11.10 Leiktu.ry
ksztaicą. lł.20 Zespąły lnatrumentalne. ~.30 Radio PRAHA. H.00 Swtat
WOkół nas. 1!.215 Zabawy (lrzy m.Uzyce. l.3.S-0 Ra.dło - szkole. 14.00 PoP9łudnle MlodyCh. 18.10 Lek.t ury naltoll.tlk.ów. Ul.10 llneY'klopedla opartbkl lliUd. 16.i!O Widal.Olkirą«. lT.00
Wtad. 1'1'.0li Areydzleła muzyki. 18.00
W posz\llQllwanlu harmonij. 18.20 Mu·
zyczne hobby. 11.40 Studio eksper•
t6w. 19.30 Wlad. W.311 Chwtaa muzyki. 19.40 Jęz}'lk rosyjski· (211). 1'9.l!ll.
NURT. ~.15 Ch'WM& ln\mykl. 20.20
Wlec:z6r ln'UZyild. 22.00 Kompozytorzy
naszych · cza!l6w - · a'UICI. 22.SO Lekt.ury Czw6rk1: Amia Swklerk6wna ••Wlzeńm.ek ~ Od Al~k.l!landra do
Augusta". 13.00 Mlflykoteral)la:
N!e
tY'lko bałlada - aud. t3.3Q CzlO!wiek
i nauka. te.BO Wład.. 13.SI Kilendan

lłl.30 Płytowe

li.OO lladlo kierowców. 11.«I Kon·
cer t . . lUl'i Komunikaty. 111.&9 Syg„
nał czasu. , rt.Oll z kraju 1 ze św1a·
ta lł.30 Muzyka folkliOirem malowa·
n a: tl.ł5 Rll'.>Lnó~y klw&dirims.
ie.oo
I<&fnunlikaty. 13.10 'Rad!o ltlerOWc&\V.
1I3.20 •. P iosenki naszych przyjaciół.
13. 40 Magazyn. mlędzynarodOtWY. tł.OO
Wlad.- lł.05 Magazyn muzyczny, lS.115
l\adfo Jclerowców. 16.00 W!ad.
1Uł
PrQblem 'tinta.
18.111 BllJl>lt prsebojów. 17.00 Muzyka I aiktualncścl. I/Ul
'relegir_amy m:u~yciine. 18.00. Wlad. li.Oli
Gorący
temi1t. lll.16 Interstudio N.
· 19.l)O Dzl~~k. 19.~ MlinLrecltaL 19.30
Radio dd«:iotn „Jak wodJnild lldobruchały s'uma"· słuch. 20.00 Wlad.
20.0ll Odipowl~zl na Mat·y . iil.10 Koncert 2ycień. 30.311 Człowl~ dla czło
wieka. to.40 Tadeua Kotarblńlllcl ,Medytacje o *YclU god%iiwym" fr . a. 20.50 Jao w pigułce. :tl.00 Komun1katy.
2Ul5 KJronlika sportowa.
tt.ts Koncerty I festiwale l • n.GO
z kraju l ze §wiata. 22.2!! Jaaowe
granłe. S3.00 '\Vlad. tUIS n1łl
tycll
eo .nie lubią rQOka. ·
PROOBA~

lt.llO Gr:tdzma

czasu.

12.0ll

20.115

\

rad1.o-vry.

u.• zaiw-

tz11 po jeden·astej.
11.10 M111Ycmy
tto.p. ~2.00 Flll'tannonla radiow.a.
,Wiad. p .os Serwie Informacyjny (L). 13.19 Czy koniec 8KR·6w aud. (Ł), u.~ z malowanej trkT1yru. 13.30 Album operowy. 1'4.00 Mu' z y ka młodych. 111.00 Pam4ętnlkl
l
wsp<>mnlenla: lmre. Keszł' „Nie koflcząca slę mel<>d·l a" fr.
9. 15.10 Gl·
tara K.rzy-ntofa Sc1erańsklego. 15.SO
Dwójka seniorom, 16.00 WleDkle d2l ela . wielcy wyk'onMvćy. ·M.50 t..llst,alr
MacLean „J'edYlflym wyjściem
jest
łmlerć" . k. t pow. tT.00 Wtad. l'f,05
Jto1w111zanie 1agadkl musycsn•J (Ł).
U.10
Aktualnołet dnia (Ł),
\T.SO
,Przed koncertem w fllharmonll" nf. (L). 17.łO „Gospodarz" aud.
.i. W0Jcleszc1yka (ł.). 11.Sł Musyka.
(ł.), 11.lll „Wltollła Ałelta wspomln•
kl a Janem
I nte tytko.•• " (Ł).
18.30 Klub stereo. 19.!!0 Wieczór
w
flthannonll. 21..10 Wlad. lt.tl Wieczorne retleltsje. Sl.20 W d'llecle •
lłt~ą. 11.39 Lłterawra l muzy-ka.
ł(litt
1~ .00

„Poe~
.._
!IW
Street'' (8) - 1oDl1817bńsk:I
llerial ti.Jmow:r -.....

n.os ..Swiat

- 21.45 DT ~.10 •

s sł•bótini,łatem a.wład~amy, te w dał•

s bllska"

ł

'TATIANA JANIK

·, PROGUll D
18.00 ,.!tra~ lmUltlll7"\
18.30 Wtadomołol (L)
111.00 Teletumle1 morski cał

Mm.

M. fwiecle
- MUiici&i
R.1m61d-K.orakow - ..Ceaw1ra · ~"
(2)

/

BARB~RZE
I

wYtast

n.oo „obrona So'.lm'a-..• - „v....

Sthwarzyszenie Myślących '
DT - wiadomości
·

1'7.20
1'f.!O „Interstudio"

ta"

12.118 DT -

althld„•

12.00 Serw\11 TrójkiTr6jki. 13.00 Vlad.lmLr
- kobleta" odc. tl.
• r<>Zt"yWkl.
1-4.00
prtedklas;v.czneJ. 1!.00

ts.05 W tonacji /
Para! ,. Zawód

13..10 POwt6rka
Muzyka eiiokl
Se.rWłs Trójki. ts.05 RQCkowe · archiwum - aud.
15.411 Prosto r kra ju. 16.&o Zapraszamy do Trb:tkl. 19.00 „ Port>ret ! rze.
ltą w ·tle" '- aud . 19.30 Trochę IW1nlgu„ . 19.50 Stefan Ż eromski „Dzll!'llnlkL" odo, 14. 20.00 Mini-ma!/[:
aud . 20 .4& Wa rsztaty tlterackfl!. 21.00
:Fer mata ma~.
M .4$
.Nast11pca
tl'Ollu" - aud. tt.05 Inf. sport. 22.!5
Blues wc-zora J. tt.45, Posłucha~ war·
to. 1?.00 'l:apraszarit:v ' do Tr6jkl 2UIO
trar io de And.-ade „Ma:cunalma"

„ ."·

I

-p6łeaeta

KRZ)'!AASKIEJ

„

~

lWuJeJt

+ p,

1

wiadomołat

/

.

Lublinie.
WLu'b.
19&4, ••
140
W!el<>wle.fl!kl I J; - Na drogacl\
ł
szlakach Rsymlui. PIW lllM, 1. atT,

zł

*·

289

.

••

Dutych J. - ll&rmonljka Ul\nl,
COK, t98ł, 1, 1111 lilł IM.
Dębski H. · Potrawy s :l11mnla•
k6'w. Watra 198ł, a. 231, 11 le<!
MelkowSkl S. Domena prOQ'.
LSW 198ł, 1. ~. zł 200
.
· Pluta A. .~ za pr<>glem ojcoltwa
t rod11iny. LSW 1984, 1. 208, Ił UO

PiMe rekordv,

Iftformowaliśmv iuż niejednoll:rot- ·
nie. ie w Bawar:ii ltUdeao NkU
odbvwa sie ..festiwal niwa". Ostat1Tł

nie.

z kolei)

OD'DZL\ł.U

W 4ftlv U i:rudJlla UH roku
" Bogu, prsetywazy lat
nuza najukocllathza
Zona,
Matka, Babcia, l!liostra
"

83,

'. ł. ł

• domu ROSIAK.
,

Z głębokim 1161em t smutkiem aawładamlamy: te 4.nla to 11'11·
dnia 1914 rokti odeszła od na• na a ;"l'sze po etęzkleJ ~liorob1e
w wieku lat 71, nasza naJdrcttsza, uk~harla Zona. tv.a.ma t Ba'

'
I

s.. ł

i

DTRBKCIA OH• KOLDA!flll l K.01.l:MT
s ŁPBP Ili' L

„
HELENA .

P.

I MĄ~ C6'R1U. SYN \ POZOSTALA RODZINA.

„MARIA

1ł '· .\y

CZERWllQSKA
a MOTYLEWSKICH .

dom11 BARTKtE'\'7lCZ.

N•boteflstwo btobne odbędzie sle diila tł uudula br. o godz
kapllcv cmentarza na Mani. no kt6rvm nast11pt WYPro wadzenle 1włok na cmentarz miejscowy, o · czym zawiadamiają
pogrątenl w glęboldeJ talobte:
·

Duła T rntdńla tlH rolna qt„
nęta ihntercł•
tractelllla
ll&Ua

naJukochaAna Matka I Babcia,
cuowJek wtelldeso „rea

ł '·

'

12.30 w

•wta4amłalll7,

te w dlllu U ll'ttdnJa 198ł roku
zmarła w Wieku Ił tai:,
nasza
droira Mama I Babcia

MARIA EUGENIA BOGUSt:EWSKA
I

Ił

POJl1'Hb
tJ

!l"l'Udnl ąl

odbędue

198ł

lłę w dnju
rllku o ~dztnle
-

._13 na ementarzu łw. !loch3

Ra dogoszez,
CORKA
ftRA

r
DZIECMI. lłtO 
1 SIOSTRZENIEC.

i'l>SrMb
llTUdnla

odbędste się
198ł roku o

w d1l.I•
godzinie

13.30 na cmentarzu :r:symskokatollektm przy ul, · OgrodoweJ.

lł•boldeco wtP6łetlllota llłladaJ41

„ ·Delach

P.

JANINA
POLAKOWSKA.

MATKI

,,,....,.

łt.

pob,i lO

lion6w liitT6w oiwa. Właścicielom
oiwiarn1 monAtchllskich w ciasru 18
tvs. kufll. Na1bard%ie1 smuł:nvm rekordem bvło 1edna.k chvba to. że 233 amatorów w.
go napoju od,wieziono nieprzytom·
nr.eh do sznjtalt.

• ""94• ........

LAT

,,śwleto''

W11V1Jllld• rekordv. Wvolto 5 mi·

WIKTOROWI WlOśCIAIQSlCIEMU

·

RYS,ARD BEBAK

bcta

Tom. 1: WS!4H, 1114, d

studio.

1amęla

KOl.B'.IAJlflU l KOl.BDZT 'I
BANKU PKO SA w ŁODIJI,

Dftt1ł'KCIA,

/.

Oltataie połe.lftABłe 1ll ll"lld.Gta dlł ..-U e iroct.. tł
(Cmentan Komunatnyt.

„

stoleanym

• powłld• . , , _

OICA

Ze mnutk!-

m:

eo

w

Daja I rrudnU. 118' roku ,.zm~l tragtcmle aaJd:rotpy 8711. lt&j.
ukcteba61zy l'tl4ł ·l l'tuł, na •waze · aaćhowany ..;, Mrcia' Brat

ł

PJt001lAM

111

dnt zeJneło 150

'

11.111 DT - ~ - 11el!&fon .,Dwójki"
11.IO „Punikt'," włdseida'" - Plawodniczacy

10.!50 DT - w1adonw4d.
lUtl DT - yl.edomokl
18.30 „o mnie. 0 tobie. o Mit° -

ł..odst, 11.&

ofledlu D11browa, ul, Tatra61ka w 41lłu tł
trflldnia . tlił roku o sod.z. 18.lł, a następnie w d!llu tł pttdata
br. o pds. 1ł.3ł w k&pUcy prawosławne) ew. 0111 Jlfl'l! 'al, Pi- ,_
ramowtna, e csym zawiadamiamy wny1tldcll trcdt~ll
leJ
pam.lęel,
'
.
Po&r"~ w sł•1ło'kim b61• l talu:
MĄ:&, C6RKA. SYN, SYNOWIJ, WHtJllll
pOSOllTAł.A
.,
RO'DZlNA.

r~ów
IO.la Tea1:r m~

PROGILUI I

tw. tlłollea l!Mtuala od•rawton.a w lilołetete e.e. l'rłlJlel·

allall6w w

.D°'oelnr!es T. , Jędnejewt$kt
S.
- Ekonomika przedsiębiorstw traneportu 1amoch0<10wego. WSiP l98ł r.,
• • 20'1, zł 'Ili.
LUblln · pterackl 1931-'-1912. Szkice
i wspommenta. WLub. 1984, a. CT,
Sł 250
I
Unlwer111t poł'anleck!. WLub. llM,

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

• demu DDCRTIAJU>W,

111.20 Pneb6ie .J)wójki•
19.30 Dziennik
Ili.OO .,Gorąca lllda" - .._,,.

'rBLBWJZJ.I.

~ tllł

I
M1...., aua aaJukoeha6·

„ „

Jrome'1tan9 .

~ołat.

%UO DT -

I

ktt zmarła nasle w AuatralU w wieku •
Matka, 2'.oua l Babe:l.a

111a

.see.ne ~

10.00 l'ilm dla li ~I •.Po~ ~ l'll31 St?Mt''

Jl

melom&na.

~WSPllłCZESRIJ"

17.ll!! „Rz-eirn!eślojcy"
18.05 Magazy;n lotnicą
I
18.30 oSonda'·
19.00 Dobr.a.noe - ...MU lJaaJllelt"
19.10 KootG .,M"
Kuriata c.
Wierne yYbrane.
19.30 D~ennik
LSW. 1. 118, tl 'li
20.00 Publicystyka

Malkal'llld ą. - 'Najła~, ·
aaJtrudnlea. WLbb. HM, a. 1111. 91 •
Spruslti.kl M. - Mle)ece w lłot'l
cu. Czyit. 198ł, 1. 1n, n 111
szymańllka A. Nagła wlecr.n~.
WL 1984, 1.. ft sł 39.
Krak6'w na •ta.rej fot~nfU.
WL
UlłM
s. Zł, :rł 'Ili.
Na.ucz8i?1le bloJ.actl w
Jdaste
t.
K•lątka prsedmio~wa metodyC2na. WS!.P 1'8ł, 1. 91, Ił 111
Pajchel W. Budowa
moat6w.
CL 9. W8łP
ltlł, L łll, llł UL
Podręcznl'k tlla ldffF V Technikum
DTo«oweao.

t9 ltYCll1lla lllT

· COitKA• SIOSTRA
POZÓSTAt..A BODZIN'A,

Z l'łfl'lloklm talem sawt.a4am1.,_
my, te w dniu 10 IT'Dd.1lia llllł
roku 110 długiej t ciętkleJ cho.
roble • zmarł nasz ukochany Syn,
Mllt. Brat, OJclec, Dziadek

ł. ł P.

LUDWISIAK
a:r.

MĄ:t,

l

(

MARIAN
SZYMA"'SKI

r.

u~e1y1t11łct po[ll!'zebo'll'e !idbę
da lfe dnia tł e:rud11ła br. li 10·
dzlnte Ił na cmentarzu ewance·
Jlcklm przy ul. Ogtodowef.
,
JtODZIN.A

I

I

Popzeb odb~zte się d.ntą
tł
ttrudnla
br.
o
Jctdz. U 'aa
cmentarzu pray 111. Szczee!dsk.leJ,
Jl()DztNA.

D~NNilt ŁODZKI nr 294 (1018!) 5
I'

•
/

/

/

I
,„„„,„„„„,„„,.,,.„„,ll'lll#l,,,,.,,,,„~,,,,„„j„„„,„,„,„,,",,,,,,„,#;#. ~,.,,

:Odznaczenia
dla spółdziel.ców
· S ebzjl 8o-lec!ą lntegracJI rucllu llJIÓłdzielczego i 40-lecia PRL

·w liedzibie

Zakładu Obrotu Towarowego
Centralnego
Związku
· lpóldzlelczości Prac~ w ŁoCizi odbyła . 114:· uroczystość wręczenia od'1111&ć1eń państwowych, medali 40~
ltęla PRL' I odznaczęń resortowych
pracownikom zatrudnionym w

lpółdzielczych

Przedsię biorstwach

·Zaopatrzenia I Handlu z terenu
•łeao kraju.
, Xrzyt Oficerski Orderu Odrodzeala Polski otrzymał 1'farian Starh,o
- wlalr. Złoty Krzyż Zasługi wręcfo·
ao: lltełanowł Godyckiemu i Luc
fanewl ' Bujalskiemu, Srebrny: Ste·f•nlł Grzmil, Bronisławowi By1,za,
lllcbałowl BoJdzie i Andrzejt>wi
Jlłchalsklemu,/aj Brązowy otrzymał
lłefan Pietrzyk.

Medale iO-lecia PRL wręczono
M oaobom, w tym z Łodzi otr:.y· „ło 21 osób. Wręczono także 4
tdznakl resortowe „Zasłużony Dzia·a.oz Ruchu Sp6łd21elczego".
CZSP - Zal!:ład Obrotu Towaro11NIO W' Łodzi koordynuje działal

aoU

te

spółdzielczych

lauFeaci nagród

•

Filmy Królikiewicza

Q

--------.!"-------~---------------

„Dzieci - dziecjom·"· również
„Osie
·e11
erpnizując
enet 'l)1'.7;Y

d.airów, Dairy te 'l>f'ZY'Jmowam.e
sa
oodzienrrle w Jl'Odz. 9-20. Poza tym

zoetanl• zonotani:%l()Wana
impre-za
choinkowe dla wYtCh<>Waników teclw Domu Kultury Fi.7y. ne1to z domów dzłeclm w Lodzi.
ul. Wspóllnei 11 zbiórkę
U.kr)

S SP

worzy ć przy szk·o łac·h manu1a kt ury?...
O problemach zwfązanych z organizacją
zimowego wypoczy n!w
mówiono na wczorajszej naradzie
w
Urzędzie
Miasta,., w
której
wzięli udział przedstawiciele większości zainteresowanych instvtucji. Oto kilka praktycznych informacji ' dla rodziców: podobnie Jak w
latach ubiegłych, uczestnicy koloni' obozów itd. nie -oddaJ·ą kartek
na mięso. Jego ,tygodni-Owy przyctział w czasie trwania turnusu
wynosi 60 dag na osobę. Dzienna
stawka żywieniowa 204 zł, na
koloniach zdrowotnych 252 zł.
Poniewaź 90
procent dzieci ł
młodzieży nie będzie mog~o nigdzie wyjechać, przeto wiele uwagi poświęcono organizacji wolnego
czasu w mieście. w Łodzi działać
będą
dwa ośrodki wycie.c zkowe
dla dzieci wiejskich. Wszyscy cbętni. a jest ich· 0 ~ 3 tya. będą mogli korŹystać z ośrodków półkolanijnych. W aamej Łodzi czynnych
bęcłzie ok. 40 szkol,\ zapewniają.;ych
dziecionr opiekę, wYżywlenie (śniadanie, obiad, podwieczorek), udostępniających ale gimnastyczne.
sprzęt sportowy ltd. Swoje obiekty udostępni takle 20 klubów sportowych. Młodziet b~"'zie mogła
""
również korzystać :S 6 (W tym 4
")
t
h 1 d
'sk
Łodz
w
1 az ucznyc
o OWI
I krytych basenów, znajdujących
11lę w dyspoeycjl władz oświato"'

Biała ldelbasa
od 17 bm.
Vademe~um kupującego
wet)liny
,,
.

'· lflłt' ~ ~w aliśmy , w tYllll

.„

grudniowe k a rtki wiesne
Qll10mna większość lodz,ian beclz iP
~a kll'Pić 40 dag wędzonek. Jabędziie struk.tuina
dostaw . bo
~~ od I.ego zalęży CZY b~i<!
~ r..o<'li zasookoić
nam:e g-usty?
Otó-ż ok. 60-65 proc. dostaw be·
~ stanowłla szynka. W tym ~o.
Jw·· dominuje szynka wędzon a how.I.em aynka
konserwowa. która
trafi ,na rynek. będzie. tYlko d robll.1nt ulamk:!em całych do.st aw . Jedall · c:zwartą wędzonek st.anQwi ć be·
dz!• bał~ron . PO<WSta?a cz~ść oo.
l~ioa.. kltór11 test w t.ef c hwi·li
Mddll>O!!&ą 11 dostępnyc h u nas .ve-

6'LID..

nym ty.g ooniu ~i.ęgną 1$0 tGti d.zienn fe. Pt"ZY'POlllin.a.rnY lednoouśnie. . iż
należy U.'PONIĆ . eię z za·l ruoamd wedzonek d 1 W,i~W,,
bowiem teito
dn ia ~aw~ 6i.e ~e dównie i:; ozost.ałe . U'PBBY ... nie je.91; p o.
w1ecMo.ne. it szlaChebniel&e !';&tunk wecl'.in w p~b · ~al)8.Saci) sie
z.naiodą.

Od

na}bli~go

ooniedz.i.alilru tj.

17 bm. rozpooznio sie dootawy bi.akiełbasy · ·Bedzie
ona sorzed8r
wana „a kartki. ale nie będzie wllczan.a w norme w~onek. Jak s ie
~acu'' biala kiełbasa stanoWić bedzie o!-t 10 proc. wm;ystkich wędłin .
które tirafią na ł6cbiki rY'!lek 1)Mled

lei

świętarru.

f

E

Ponad polowa wedzonek to szynki
loJciu · na

~

' Elf

~----~

I

Ogntsk11 TKKP' „Osiedle
'l>I'ZY RSM .,Lokator" Pota.formowa} nas. że włączył s ie d<>
au:t.eJ akcH .. Dzieci - dzieciom"

IS

dzie: m1r fnź. T. Plaskota, łechnik nienia bon~ ~:
koła
J, Pałubióskł. m .... Inż. t Z. Kacz- zakładowego SITP C&em. przy za~
„.
-•
d
czjr.ste wręczenie na- m-rek mgr lnź. A. Marcinia.k. te· kładach „Teołll6w"; kola zalu.a 0 er6d .i dylpl<>mów lau- chnik T. Ja.niak~ int. H. No- wego SWP przy FO „Dywilan" i
~~m na.giród hono- wa.k; koła zakładowego SITP Cbem. kola zakładowego SITP Papierni?ÓVJJ"Ch NOT u wY- przy Ośrodku
Bada.wczo-Rozwojo- czego przy Centralnym Biurze Tebitn* osiągnięcia · w wym Barwnik6w
w Zgierzu w chnicz!lJ'm..Przemysłu Papierniczego
·
i ·
cla;LOO,z.lin.ie techi:ńdllti w roku 1983. W składz e: mitr Int. W. Sójka, mir
sp0tlqi.in.iu UOZl6'9tnic.zył ozlonek Biu- M. Bencel, mgr ln:t.
C:z. Górka.,
Wymierne eteklt.Y ~cZ:ne nara Polit)'lC2lneito KC, I sek'l."eta'!'Z KL mgr W. Jędrzejewski,
technik J. ~odtw<ey'oh I WYró!nionych wn,i09PZPR - Tadeusz Czechowiłlłl. Pro- Mędelska, mgr
!bł. W.
Klepiel, R.ów \VY'Q.OSZą 143.375. tys. zł. 10 ty&
wadza~sPOtk.anie
pre?JM Rady mgr - itli. H. Lęckl; koła ~aldado· ma.rek ł 800 ty.s. dolarów. GratulaW .
k' '
NOT
K
wego STOP przy Odlewn·1 żeliwa ,.1·· 1' ->;;....... ~ru·a ~rzeka.zał I.auo1ew
ie,
sawery
~ ~
""~"""
"
Krassowski. podkreślił r.an,ge t vch w Koluszkacb w składzie: mgr łnź. reatoill T. · Czechowicz. Po<l:kreś'Lil'
wyróżnjeń W· śroodowislru
fnżyn i e- M. ASłanowicz, mgr in!. K. noma- on, Że da,1$;y roz;wój
itosoodarki
rów ł techników.
gało. mgr lnź. K. Sabok, technik kraju uzależn:io.ny ;est od oostę,P'll
Prezydium Rady Oddziału Lódz· .J, Szymaóski. dr Im. G. Derecki: technicznego _ kltór:v m&e oomóc 'li\•
k ieJ:?o NOT ·t>oeta.ll-0\vilo nie przv- koła zakładowego SlMP przy Za- ookonywa.niu bariery materiafowe.i
'\.
z-nawać na~rody I stopnia.
Przv- k1adaeh Mechanizmów Precyzyjnych i uodo..'lko1;1a.laniu tmzest arzalych rezniam-0 cztiery n&~Y ze.społ.p.we II „Mera-Poltlk" w · składzie: 1nł. J. chnologii.
st01:>nia. Otrz.ymaly . ie zespoły: ko- t.uszczyóski.
mgr Int. J. Wajda,
la zakładowego .!UMP orzy Fabry- adiunkt S , Bieniss. _
(R. L.)
ce Szlifierek ,,Ponar-Lódź" w skł
Ponadto przyrz,na.n-0 trzy wy.róż..
_____________
..;.a-_________________
.;..._____
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WAŻNE TELEFONY

i

SI

Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie MO
1nformacJa te1ełonłcZJ1.a
~ lnłormac•a PKS
Dw. c:ntralny

191
197
Il.I

11o11

a.a.11

nw. Północny

lł7·2ł-JI

§ Pogotowie ciepłownicza 31-U~U
S Pogotowie energetyczne1
S t.ódt.-P6łnoc
·
JS-łł-11
S
Łódź-Południe
33-3ł-U
S
Pbgotowte gazowe
18-53-51, 192
S pogotowie dźwigowe
_

~
71-35·!1, 11-'8-ls
~ TELEFON ZAUFANIA
33.37.37

I

MŁODZIE:tOWY TELEFON

ZA·
UFANIA - 33-50-66 czynny w
godz. 13'-11
~ TELEFON ZAlJFANIA dla kobiet
S • ciążą probtemową _ 17-ł0-33
w godz. 13-U.

S
S

§
S

..1..

~
S

TEATRY

S
§S

WIELKI - coda. 11 „Eugenlun
Oniegin"
MALA SALA. - gOdz. 1ł.3' kPod

~

akacj~mi"

~ JARAC}l:A -

.

8
sS
..,.

§

§

ystawa·

§

cztowvPh
w.

M.

sS SPORTU
TURYSTYK.I
la
godz.
21)

I

14-11

§ Wt .0 .KIF' "1 NJCTWA

Olbrzymim powodzeniem ciesą się
b
„
ale IY1wes t rowe, k ture
przyg ot owywane s~ w ZS • lokalach gastronomicznych.
Najlepszym tego dowodem jest fakt, że w cluu
kilku
dni
sptzedano
wszystkie
karty

S
! . Trellflsklej.
'
s"' SALON
SZTUKI WSPÓLCZESNEJ
:'I
S (P!otrkow&>ka 83) godz. tn-18

wstępu.

1

s, wJednak
niektórych

kłopoty

• organlzacJ~
bałt
ll>kaiach. I tak
np, w „Rajdowej", &'dzie- ma 11potkać
Nowy Rok ok. 200 konsument6w nie zakończono jeszcze...
remontu (!), M\eJmy nadzieję, te wykonawcy uporaJ11 się z ostatnim! robotami I bal tu alę odbędzie.

s

S

!li

b:vła ~~le ~

wynzll1śmy

współczucie

oddzlałowl.

Przepram:,my PGM - śródmieście
'Polskiego Zwl.ązku
Hotf,o'We(lw Kanarków \ Ptaków Egzo- za posądzenie czerpania zbyt wyso\ł''.:~mych za riek9mo wysoki czynsz, kich korzyści materialnych.
~l 1w!ązek musiał .zapł~elć
W . M.
za
komtoa;nem
łódzkiemu

W'Ylt>Urśctł się

~=.,~ !~~~!:~;
1

S

!l

~
~

Grafika wsp6lezesna.
DOM KULTURY LUDOWEJ <Le•
katorska 13! godz 12-18 - maU-18.

hr~twn

S

I
Il~

Ra~nwe1

H

.

Is

IMPREZY

§§ KLUB
" .prod. poL

§

§ zoo

§
§

(ut

Dąbrowskiego 21)
godz. 10-15,
„9o lat Zakładów
Przemysłu
Barwn1k(>w „Boruta" (lBSł-1984)

sadz.

•

•

1~

DKF „Wir"

•

nynne od godz. t do tł.30
(kasa do 14.30)
PALMIARNlA czynna
w , Codz.
10-lł

§
IUNA.§
§§ BAŁTYK
- „E. T •• USA od lat
12 orn filmy krótkometratowe
si IWANOWO
l(odz 9.30 12 14 30 t7 t9 30
„E T.'• USA od
S
~

~
~
~

1S

lat tł oras filmy kr6tkometratowe l(odz. 14.30. l'l, 19.30
PRZEDWIOS.NIE
.• Błękitny
Grom" USA od lat 111 orM fjlm
krótkometrstc>-wy - „Bo to zre·mia nasza" - prezentowany na
Festiwalu Filmów Społeezno-Po
litycznych godi:. 9.30, 12, lł.30 ,

S
~
1'1 ' 19.30
S WŁOKNlAKZ - „Walka o ogień"
~
kanad .-fr. od tat Ul craz film
S krótkometratc>wy - „Łódzki !Y-

§

I
§.

I

§
§

(ab)

J'onschera w dnlach 2, 4, I, 10,
:as. 28, 30: . - Szpital
Im. Kopernika w dniach: a, 12,
lł, 20, 24, 31.
Dla Pnychodni
Rejonowej nr I - Szpital Im.
Sonenberga w dni nieparzyste.
- Szplti\l im. Pasteura w ·dni
parzyste.
·
Górna - Szp.ltd ·n. Btemaelt.tego · - codldennte
dla f!nl.nv
ftzgów; Szpital Im Brnditttslrtłh
go (Koe. Gdyt\sklch- 91)
„
Polula - Szpital tm. Biernacklt!go - codzlen.nle dla M. Kort~t&ntynowa; Szpital lm. Kopernik:a (Pablanlcka 9!)
gr6dmłricle - Szpital Im.
lla'rl.dcktego - codziennie dil,a \'IU:Vchodni rejonowych n1r . 41 . ł.\ ;
Szpital Im. Sonenbetg·a
(Pfen!ny 30)
Widzew - S:r.plt•I ._ Sonenbet1a (Pieniny· 30)
Chirurgia urazow„ S:r.oltal
lrn. Kopernika ~biantcka D)
Neurochlrur„1a . - Srnltal · tm
l!!kłodowsk1eJ-Curle . {2lg!erz. Pa14, 18, 22,

„

•

rzęczewska liS)

Szpital ll'n. &klo(Zgierz,
Parz:f:-

Okullstvka -

dowsklej-Curl~

l)ZIENNIK

ŁÓDZKI

nr 294 (10782)

K- 12 Nr iudeksa ~-

'

•

I
!Il
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I
I

:S

§S
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~

f

~

IS
~

I

~

~

~

tC

S.

li

I

S

111)

Lsryngologl3 dJ!lectęca ~ Szpl„
tal Im . Korczaka (Armll Czerwo..
nej l~)
'
Chlrurv.!a
112c?„kn"·"·!w~rz-ow~
Szpital Im.
Skłodowsktej-CUrle IZl?lerz. Par:tęczews k &., ~S)
·
Lsryngologta - ·s2'lPltal Im. BarMckl~o <Kopcll\skleg<:1 12)
Toksvkologta - Tnstvl11t Madyl!:'fl'lf Pracy rr~esy •r
WenMol.ogta
l"rzyehMnl•
Dermatolłlgfczna

pr6cs

nhtdzlel i

tza1rąt'Tla

4'). O-

"1>!11t.

AMBUL~TORłUM

DORA 2Nt!:;J POMOCY
111. Slenklt!'~lc;oa 137, '
tel. H-37 .!OO w. 31
- Gabinet

,atą dobę

ehłrutglezny

ezvnńy

- Gabtnet !nt,erntstvcr.n"' e2vnnv
w itodz tS-'P.
'w dni wolne
od pracy ~ całll ' dobi:
,
ut. Armil Czerwonej IS
tel. 33-95 · 95 do 99 w. W
- Gab1net
w

g oct~

chlrur,;lł

18-'7·

od. pr acy wl.

w

cz ..,,,ny
dl':t

eałl! do~

woln e

K „DCf'ilskll'ł':" i!,
tel. '78-94-i3

- Girolnet ~tomat o !o~e~ n"' ~ "!'!·
ny w rorfa 19-7· w <in! 'wnln~
od pr•cv - c'11a d„be.
\
~

~111"1111.11,,.r11111i.1111111111''''''''''''''''''~'';1„,~

'
„DZIEN""llk t,ODZKJ" - dziennik Robotniczej Spółdz1elnl
Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch". Wydawca:
ł.ódZkle Wydawnictwo Prasowe, ł.6dź, ut '-Piotrkowska 96.· ·
Druk: Prasowe Zakłady Graficzne w L!ldzi RedaguJe kolegium. Redakcja: kod 1- 90-103 Łódź, uL Piotrkowska 98. Adres pocztowy: „Dł/', t.6di, skr. poczt. 89. fełet~•uy:
centrala: 32-93 UO (łą,ezy 1 wszystkimi działami) Redakt11r naczelny: Henryk Walenda 36;45 -85. z:ąstępcy redaktora naczelnego: 84-06 -15 i 33-07-26. sekretarz odpowiedzialny 1 li llekr.-rau
32 - 0ł- 75 Sprawy lni•sta: 33-łl · 10. 33 -37-47. społeczno ·ekoomniczne: 32-28 -32. 33 - 1~8. fotorepnrter: 33-78-97. kultura I oświata 36 -21-60, sport: 3!-08 95, ifs litezności z czytelnikami. interwencje I l@'!t>fnn Usługowy! 33 -03 · 04.. sprawy terennwe: 32 - ?.~ - 0i lrt:knpfsów nie iamówlnnych redakcja nie zwraca). Redakcja nocna: 78-69-68 i 78-68-78. O~łoszl"nia ł nel!„o!ngi
- Biuro Reklllm ) Ogłoszeń. Lódż. ul. Piotrkowska 96, tel. S6- ł9-'70 I ul. Sienkiewicza 1/1, tel. U-59-11 (za ł~ś6 ogłoszeń redakcja nie odpnviada). Warunki prenumeraty podaj~
oddziały PUPiK RSW „Prasa fi~iążka-Ruch".
ł

I

czewska ~51
Chirurgia dzleclęea Szpttal
tm. Korcza•ka (ArmU ·czerwonej

~;~k:;:;;tr~~~! ~~;,r•l~. fi~ó.

:!

~

S

1, I, I, 7, I, 11, 11, li. 17, 19,
21, 23 '5, 2'1, 29; - sżpital Im.

=

§
S

mostałl areszt.owa.ni.

/

malarstwo H . Tchórzewskiej

S MUZEUM IWASTA ZGIERZA

SZPITALI

- Szpital Im. I'larllcklego
codziennie dla przychodni re- ""
jonowych nr T ł a. szpital im. SS
Biegaflsklego - codziennie dla S
przychodni rejonowych nr nr 1, ~
2, 4, I l JO;· Szpital im . . Sklo- ~
dowsklej-Curte - codziennie dla S
Przychodni Rejonowej nr
11 S
(ot . Radogoszcz) miasta t &miny ~
Aleksandrów. Dla przychodlJi re- S
jonowych nr s t I - Szpital SS
Im. Brudztt\skleco
w dniach

S GALERIA SZTUKI (W6'1czat\ska
S 31) gad%. ~1-11. Graftka wilp61S czesne
§ OSRODE& PROPAGANDY SZTUS Kl (pail'k Slenlrlew\cza) gOd:z.

=e
przeż flunkcfona.riusz;y DUSW l..6cli- S „Ka,mlenne tablice" poi • .od lat
1
Wimew doPrOIWadzibr
do ujęcia
11 oraz filmy kr01lkometrarowe
sprawcy k!ra.OO!efy j~ tego 88- ~ 1~1To~~
RóTBLOWZ
mego 'dnia. O:ą:,&izał się, , -n:lm 22-1~
„Najlepszy kumpel"
USA od
ni ni·~ nie wacująĆy Tadeusz.
lat 111
godz. 11.
C„ W PrŻe&loki 'kia.ira.ny %.& i.tme S STUDIO - „Inne •po.trzenle" P~
·
,węg. od lat 11 llrH
fllm;v
S krótkometratO'We &<>dz. l~. łl'l.
Zia.równo _
,_,_ , . n!~bllwY S s~i1Ls . "'Y _ . .... ,
0„
....... ,...... ~
~
.rum
Gn;egorza

.. w reje". strar!n!lk

DYŻURY

Bałuty

I
s
S
S

„_

wydaniu „Dt." wypotyczenie aalt. Tymczasem okaz wystawy ka- zało się, te PGM pobrał jedynie prków, kt6ra odbyła Ilię w. ubiegłą jak można sądzić symboliczną
90bot• l niedzlel~ w świetlicy PGM opłatę w -wysokości 18 tys. zł
za
t.6~Sr6dmieścle „Kominek"
przy dwanaście dni wyp~yczenia swojej
ut. Kilińskiego 15. w notatce
tej śwl.etllcy.
'łJ poniedziałkowym
pmieścUtśmy relację

„

Pablantce - Armil 'Cz~el
Koonstantyn6w ,- -Sadowa 10
Głowno U>wtek1 .n. Alektan·
drów Koklunkt ł,
ZgJen
Sl1t<m1klego 11· Dąbrowsk•eg.o
tł. Ozorków
- Wyszyask;_e10· 1.

7

GALER( A BA LUCKA (Stary 'Rynek 2) godz. 11-lł
a.kwarele

§

. .__..__._, _ „. _,. . . .__

Mlcltlewtcia IO, ·Ntctarnfn.a 1ł
ł9.
Lutomierska
Olimpijska T•, Piotr'"r"k•

Dąbrowskiego

':

W'fSTAWY

§

:=edl

ki. _07.y melima
:r'naJam:Y>Ch. cr.y fltlTa·wiłY t-0 iaftieś
inne względy - dość, te wódkii nie
dostali. Zaraz 1ednak •~• U.:
śmiec.hn.ę:to Ilię do nheh - Mlhkneli
się na leszoze ledne~ l!IPM'1Jńi(l!Jlego, któr~u 'lldało '!lę dokopa~ zakupu . .Poł litra wypili w trojke: w
1ednel z oob1is1cich ~oom6!'€1k. po
czym. kolega Henryka S. poszedł
soib1e. a on sam z nowo . POZnanyro

APTEKI

S

W OP!>M orzNOtowano
\
doku•.neyigotowainia d-0 świ ąt roooocze. . men~ który ~ się za.r6woo
to "tr Okręgowym P rzed,si ę b! o rstwi oe pemonelowi skleipów J.aik i klienclorys•• - prezentowany
na
J»r.zemy&lu Mięsnego i'l.LŻ w "P,llŹ tom. . Jest to Wyikd
raitunków
Festiwalu
Fllln6w Społeczno1S
dz:lernilikJu 1 lak się okazało - orze- spr?Jed.awan~h w JllUZY'C'h skleoech
~
Politycznych. - godz. 10, 12.30,
./
~ ta byta uzasadn:lona. W oR 11. tlf.30. Film p.rzed.prem!eroj ~ lxYwJem t nooniach s'lru1> -------------------------------~-------„-------- S wy z czytaną llRtą dialogową
Odwieda.11d
ruam
jes2lQZle
klJtka me.,Klasztor Sh1olln„
Hoogkorui- .
• ID\lmnłe zma.W t tuf dziś wiiado1
8IO. te ~ie on n:inieiszY ni:! rok
~
.a.
U.
w;nlllJt - ~ !Mim\'
;<;~~~!ie~~:tc!::y
~
c.:.:;lko
temu. Nie ma 1edn.a:k 1'(llWOOU d-0
11.1• ~
u lekcja" - leureat Fest!waałel»koJ.u, oolllieważ na.irroma.drrone
lu Fl;Jm6w Spoleczno-POUtyezlli1
nyeh - trods. 20
llllOMY zarrówn() wędzonek tak 4 oo..,...,.....
N«IO.
llo1'
wo:tNOSC
Czy Jeol. • 11-.i
r.osta.2y.ch :rodza.jów wędlin I mtesa
dy lltrldlndk,~lnęai. t.e nM ma il! pilom• USA Cd lat tt or.as ł11ila 'l)eWUO staTCZa na 1. Pokrycie ka.r- ·
bl'
Ollld
Na DCZęSoie
byl 11.a ty~
my ll:r&tkometrarowe godz.
~. D.ootawy węd,ronek
będą w
Pl!\ZY'tomny, ł.e nd.e mo~ illiio Iłu9.30, 1s„ tuo, 1'1, 11,!ł
:n,a,jbliż..ętych dniach &Y\':>tema.tyczn1e
p:iego a .
do 111"~Y l 'l>O-WISŁA. - ,,Psy· W>Oj.n y"
USA
~Yl a w ostatn im Przedświateczwi....i~„ł
eiiało CO> było 0 ty11e
od lat 11 ol"a1. f1]1'1y . ltrótko„na melinę", m.1~ 11!11.' 'l)!"ZJ' &i~ 1 00 j
.....,._
S
metrarowe
godz.
uo,
11.
1·UO
8 10
0 · „......,,.,
u!l. Graibowel. S. mi'82 ' pr.z:y mbie
.'
· - ·
• ~ l'r 19.30
sll.l.tbówy p istolet 1 dwa magazyn- miał ~ -~rwi 2,64 ~ &I.ko-ZACHfiTA . - „Cias dojrzewa„

Dla kanarków nie tak drogo

- ,,Kajtek 1 nowy braciszek" węg.
b.o. god7,;
19,
„Seksmlsja" pol. od !ri u orazfilmy krótkometrażowe
godz.
a~ . -~
ENERGETYK
_ „Duch"
trsA
oi:I lat 15 godz. 11
.
.
HALKA seanse za!Jlknlęt.e.
REKORD~,Pr:rygody Mi Babv
I 40
rozbójników„
rad:t.-\n·a .
od lat 12 godz. 16.1!1, „Ucieczka z
Alcatraz" USA
od " lat
11
oraz filmy kr6tkometra:t<7111••
,godz. ia.e

282) godz. Ul-1'
SZTl' Kl cw1eckowsklego Ul godL
11-lt
MIASTA PABllU'fIC
(Pabianice
~
pl Obr . ~tal!ngradu 1)
godz
~
10-UI

§

n6w otw rta

stoiet

TATR~

(Worc•l·

prze d syIwestrem

.o;;;.

f~~ ll:ró~~~me:azo!a

17, 19.tll

~

~~

I
I
I

1
1

(Piotrkowska

S
SS

S

S
S

s

W 1all KS „ Wł6kntan" w
Łodzi
' przy ul. MllionoweJ 12, odbędzie sję
w dntllch 15 i 16 grudnia br. ' wystawa gołębi pocztowych. Otwarcia nastąpi w soj)ot41 •o godz. 13.

I

•-•

lB-17

S moi .om• i;;wo1 tffY.JSEJ łl.t
~~~ Si~nklewicza) Coda.
S lłlSTORll MIASTA LODZI <ul
S ngrod<>wa 151 e"d• 11-15

'' ·}\I

·

li

111.llO

§

bJ•

I

MUZA „Cur111d1.lejsiu kle~"
c11es. b.o. o godz. 11.lii, „DzteckO Rosemary" 'USfa' od lat tl
aodz. li oras ftlm.y 'r6tkQm„
trałowe.
· ·
1 MA.JA\ - „CUdowny ll:ołU•Hll:"
w~. b.o. godz. fi.li, „11M1" USA od la~ 1\1 oraz filmy luó„
kometratow't ~z. 18.
POKOJ 1 - - ,,Goście s
Galaktyki
Arkana" jug. od lat tł Coda.
16.15, DKF DDK · t.ódt.-Widzew
godz. 19.30 - seami zapiknięty
ROMA_ - „PoszuklwacH laglnto- ~
nej ark!"' USA cd lat 12 oras
!llmy krOtkometrazowe
godz.
10 lUO, 1'1. „Na tropach Bartka" pOll.. b.o. gom. 12.30. Film
przedpremierowy
IO"
USA
odi lat
oras.•st~~_j
flJ1D7 - Jr,r6tkometratowe Codz„ 20.
STOKI - .•Biały •tatek"
:rads.
' b.o. g<lds. 18. Kln:b !'Umowy .Oscu"' ParayWa dwurut6tka '•
US,A od fit 11 oru tlimy krót·
komet+atiowe - godz. li
SWIT „Błękitna płetwa" austr.
po
l t h"b.o.
k godz.
d.
d15, 1„Zemsta
t 111

§

Gorzej natomlut sytuacja wygl"da w •• MagnolH" . Tu lokatorzy nle
zgadżają się na zorsanizowanle balu "Ylwestrowego w tym loka.lu. W
tej ~vtuacJi·
przerwano , sprzedał
kart. wstępnych. WsŻystko teraz zależy
od naczelnika dzielnicy Ł6dt
Wldzew.. kt6ry zadeeyduJe
ezy baJ
sylwestrowy , odbędzie się w tym lowęd.lin. Moona się wiec dowied:z.ieć kalu.
(J, · IQ'.)
c:zyin róźn~ się nP. kietba&a biel&.
ka od k.ralrowskiel !~ie sklfl.d:n.iki
wchOOiza w ooozczegó10J8 r 1tatunki
wedl1in oraz, co barozo ważne. taki iest oia- ioh pra:echoWYwania
w skle,pie. I tak clla· przy1kladu z Bardzo dobrze, te remont popuuL
wykazu WY'nika. 1ż k:iełbaaa zwY- larnego sklepu „Kamea" przy
Piotrkowskiej 102, "skończył się przed
cza.jn.a nrodukowana - leet z mieszan- świętami.
. Obecnie w pacbnąceJ Jelti wienrzowo-wołowej z dodatkiem szc~e farbą placówce mo:!:na kupo2 llt"Qc. kazeini.anu sodu. Powill)na wać wyroby, kt6re ataUĄ 1ię wym ieć ona ścisłą konSYetencie i oo· śmienitym
prezentem
gw-lazdkow.i111n_v być wYQZUWalne mizY'Praw:v "fl'Yltt. W odiwletonym wnętrzu na
odrestaurowanych
klasycznycb
meW sklepie . kiełbasa tak.a m.otże być
blach ekspónuje 1i11 r6:!:nego
typu
DT .•echowywana.
w zal~~ od wyr~by
o charakterze · upominków.
temperatury,
311 lub 72 llO&i.ny . Jest więc drobna uebrna bliuteda,
Wyklłliz podaje 45 różnych rodza.]ów ró:l:ne kolczyld\ płerAclonki, Jlroszkl,
kiełbas 1 wędłiin oodiooibowych ziaś bransoletld do zegarków. są wyrolak n.aa noi.n.bmowa.no WYSYlanv by ze.. 1k6r.y np, paski . rlo odzleły
puki do &egark6w,
!est on obecnie do WSZY\!ltiktoh skle- orą
Remont
tej placówki
Arplsu"
pów mięsn~h.
Dob~ by było. uwal prawie p61 roku I k~szłował
aby zna.ład sl.ę w ~-eh fia.k n,a.j&yb- 1,1 mlJl Ił.
'
ciiej.
(K, K.)
IL L

Przepił'' ••

„ZwYkli luclsle" USA
goda. lT, li.tł
MALS STUDYJNE - Potegnani•
s tytułem - „Chlńllkt ayndrom"
USA od lat 11 cods. 11 .
DK.M „czułe~ miejsca"
pal.
od lat li gods. 1'1', 11
OK.A ,,Ksi-:żntczka na grochu"
rad: . godz. t3.30 „ Bll1k\e spotka.n.la III atopnla" OSA oCi la t
12 godz. 8.30, H . lł, lł.30
GDYNIA - Kino non a~op od
godz. 10-21 „Thais" pol. „ od
lat li oraz filmy krótkometratowe
· M.t.ODA
GWARDIA - •• wejłel•
smoka" Hongkong-USA od lat
li oraz łi l.<n
krótk<>nletrażow y
„ostatni• tlady'• .,... laureat Feat iwalu Filmów Spoleczno-Polltycznycb &odz. UO, 12, 1uo, 11,
lał

tł

godz. li „Kamień
na kamieniu"
TEATR 7.lS - godz. . 19.llł ,,Nawych. z zrm'OW"'„ . ofer•~
poleon był dziewczynką"
"" dla ....
„...·r- MUZYCZN
·szej młodzieży wystąpiła organiuśmiechu! - godz, 18 „Kraina
zacja 0HP, przygotowując na okres ~ ARLEKIN - godz. 17.30 „Kubu•
ferii 1000 miejsc pracy w ponad S Puchatek"
.
30 łódzkich zakładach.
PINOKIO - godz. 17.30 .,Wielka
Reasumując: uczniowie, którzy S żaba "
dni' wolne od nauki spędzą w m1e- ~
~
ście, być może nie będą się nu- ~
dzić; ale wyjazd w góry byłby z S
MUZEA ~
pewnością
bardziej
pożyteczny.
Może za rok?
S HISTORII RUCHU REWOLUCY.l·
(ab) S NEGO (Gdańska 1'3) 1 - go•iz.
~
11-17
~ oooz1A1 Rl\DOGnszcz (Zgler·
,o;ka H7) g<>dz. 11.:...10
goJ· ę·
S ARt.1it:o10Gu·zNE 1 ETNOGRA,:,
FTCZNE (pl . Wolności 14) ~or!z

·

„Na wylot" pol.

ford -

od

S

Domu TechMkla . ...,.,byio sie uro-

1L..

\
.,

S

ez.or.a.i w

blorltw zaopatrzenia i handlu na
· 1ą t e ł'd
1
co d z1es
o zk"1e dz· iecterenie całego kraju . W roku bie- koTy(wko wieku
od 7 do 18 lat) bętl\eym obrót zakładu wyniósł 45 dzie mogło wyjechać
podczas ~bli.!ft.Id d.
.
żających . się ferii zimowych
na
w M. kolonle,
ob6z czy zimowisko. Brakuje po prost\l' odpowiednich ośI
rodków, a istniejDce nie zawsze
są udostępniane organizatorom zimowego
wypoczynku młodziezy.
Ich posiadacże, np zakła'dy pracy
8ympatyc;y tw6rczośc1
Grzegorza kierują się rachunkiem ekonomiczKr611kle1"'1cza będą mieli okazję o• wyn11
· J'mują *"'.OJ·e b~zy tebe~rzeć jego filmy. W
dniach 13- nym I
·~·
'IJ' bm. OPRF zaprasza na przegląd mu 'kto da , więcej. A oświata ~;zy
twórczości Królikiewicza. „Na wy- harcerst.wo nie należą, niestety. do
lot" będzie motna zobaczyć
w finansowej czołówki. Czasami zreszłnlaoh 11-11 bm.. „ Wieczne preten- tą pieniądze · też nie wystarczają.,
tJ•" - 11-18 bm., „Taflczący jas- Zdarza się, u potencjalny kontra~b''
lł-!l bm„
„Ęlejnot
11PC1kojneao sumienia" - 22-27 bm. hent źąda za]lłaty nie w got6wI „F.ort - XIII" - 28-31 bm. Fll- ce, a w „chodliwych" artykułach
•J' \ ~ prezentowane
w
klnie pt:,zemy1łowych - zasłonach. wy...tyłowy '. ~ \
rs
kładzinle dywanowej itd. Może ot-

,Jagiełły''

I

NOT/ '"" woj. łódzkim

1

x:r6~ewte.

o4 lai li l041L 1L Głołn• delłtuą re•)'Mrlkie - R.oberi Jtad-

li

li

