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DZIEDIK

woluoyJnyoh , 1905-1907, to W)'doby6
przede w1Zystklm musf.m;r wspomnJelda, • ladsłaoh na ba.rykadaoh, w demon1łra0Jaoh I słraJkaoh. Walczyli • wyzwole111• lrlasy robołnłozeJ spod uol1ku kapitału,
a ~dnooześnle toczyli boje o sprawę narodowlł 1 włamami carskimi. lob ofiara nie
była daremna, cho6 wielu, bardzo wielu pła
ełio cenę naJwyłszl\ -:- oddawało własne bele.
JedGollołmy w i;rch dnlaeh w Łodzi nym 1 najwałnlejszych ośrodków rewolucji
młodzież z oałego kraju. Obok
1905 r. weteranów walki I pracy, odda ona. hold
bojownikom sprzed 80 lat. Dawne miejsce
1trace6 w parku na. Zdrowiu, pobudzić powiń.no do refleksji. I zapewne pobudzi, albowiem korzenie socjalistycznej Polski tkwił\
w dziejach I tradycjach polskiego ruchu robotniczego. Manipulacje 1 nmazywa.nłem hlrewolucyjnych dodoniosłości
ałoryczneJ
llwladcze6 polskiego .p roletariatu, modne w
Polsce Ludowej, nlo
kręgach niechętnych
ta nie zmienią. To wla.śnłe tamtej rewolucji
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'

Powstało

Wojewódzkie Porozumienie

Związków

Zawodowych

Wczoraj w Łodzi obradowało jęło 24!; delegatów łódzkich :i:wiąz sady funkcjonowania WPZZ, pokomisje
1pecjall1tyczne
I Z1romadztni1 01óln1 prnd1ta- kowców, tych organiucjl, które wołano
w ioiell układowych orean!zacji złożyły akcff przystąpienia do branżowe, dokonano wyborów rady
oraz przewodnics,ce10 1 je10 uzwi11zk<>w;:rch województwa łótlz WPZZ.
W trakcie obrad zatwierdzono za- at~pców. W gł010waniu ta)nym (dokiego. Na - •li obrad miejaca. u.dajmy, ie dopiero w trzeciej jego
turze) funkcją przew0dniczące10
WPZZ w Lodzi powierZOll.o Mleczylławowł Nłeddałkowl, przedstawicielowi Federacji Budowlanych, z RSM „Bawełna".
W zwi11zkowym forum, ll:t6r1
było ważnym wydarzeniem ruchu

pow

1

R ada Pal\stwa powołała Pwtwo.
wą Komisję Wyborczą 1pośród wybor ców wysuniętych przez Komitet Wyko.nawczy Rady Krajowej
Patriotvcznego Ruchu Odrodzenia
Narodowego orai przez nac:z:ę,line
wŁadze : Polskiej Zjednoczonej ParZjednoczonego
Robotniczej,
tii
Stronnictw.a Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego, Stowarzyszenia „Pax", Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego i Polskie10 Związku Katolicko-Społecznego
w 1kładzle:
przewodnici11.cy: A4am Zielhitkl
preze1 Nacze\nego Sądu Admini'
atracy)nego;
zastępcy przewodnlcztlceio: Zbl1przewodniczący ·
Nocznicki
niew
Głów nego Sądu Party3nego Zlednoczonego Stronnictwa Ludowego,
Piotr Frankowski sek t·etarz Centr alnego Kom itetu Stronnictwa Demokratycznego, Barbara Enhoio-Na.rzyńska członek Komitetu Wykonawczego Rady Krajow~j Pa-

·-

trlotyc:z;nego Ruchu Odrodienla Narodowego, dyrektor Towarzystwa
Biblijnego w Warszawie;
sekretar:i:: Witold Gadomski zastępca kierownika Wydzi ału PollKomitetu
tyczno-Ortanizacy:lnego
Centralnego . Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej;
członkiem komisji :D<>1taŁa m. in.
Maria Gapińska m1strz w Wy dziale Tkalni Łódzkich Zal)łAdóy.r Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców
Pokoju w ?..od.il.

związkowego

udział

wzięli:

czło

1905 r., a potem następnym w 19U' I 1918 r„
Polska 1awdzlęcza odzyskanie po 125 latach
Ludowej
niepodległości. Powstanie Polski
było swie6czeniem tej tradycji.
Iluż wspaniałych ludzi tamtych lał molłe
młodemu pokolenl11
dzłł- sluży6 ·obeonemu
Jako wz6r poświęcenia dla ojczyzny. Ska•
oni na llmler6 przez. wojenne &l\dY carskie,
odwatnie ssll na egzekucję. Przypomnijmy
tylko czołow;roh: 19-letnł Stefan Okrzeja,
19-letnl Henryk Baron, nieco starszy 29~Ietnl
Józef Ana.1tazy Mirecki znany pod pseudonimem Montwił, czy te:t współzało:l:yclel
Jl Proletariatu - 45-letnl Marcin Kasprzak.
·
A było ich ponad 1500.
Rewolucja 1905 r. rozpoczęła się Jako protest przeclwlio lmperlalłstyczneJ wojnie ro•
syjsko-Ja.pońsklej. Dlatego też obchody . ro•
cmlcowe połj\czone Bił • demonstracją anty• .
woJenn,. Bo nie ma cennleJszero dobra nad
zachowanie pokoju.
I o iym pa.mlęta.6 naleły c~ rewola•
cJonlst6w 1905 r.
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DZIAi
Paulina, .FlawluH, 1an,
Tomasz, Paweli

woju, mini•trowi.e Olt:2',0wski I Andreotti podpi&all u.mow• między
rządem PRL a rządem Republiki
Włoskiej w 1prawle uni·katnia J)Odwó)nego opodatkowania.

1UTR01

Wanda, Józef, Zenon, A1r1płn.a,
Prosper, Zoltaa

Sobota · je9t dniem wizyty ministra 1praw zagranic=ych PRL Stefana Olszowskiego .w Watykanie,
podczaa której przyjęty z.ostarnie na
audiencji przez Ja.na Pawła II.

W. Jaruzelski
przyjął
MOZB ZROBI

M. Solomiencewa
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'W Cała!.,.. prud.połudDH JJOoo
płyR!e w eter lkoczna poleczka :nłeomy:lny mak, ie lato al• :i:aczęło.

A jak laito, • wl•domo, :l:e i „Lato
z radiem" - jedna z :iJ.ajpopularnfejHyth audycji Pol•kieeo Radia.
W tym roku zaczęło aię 'właści
wie nawet wca&n!ej, bo jut od
pecz11tku czerwca w niedziel• lłu
chaou mogli lłuchać programów
W rozmowie, która pr:aebie1ała „Laita 1 radiem" nadawanych I
w serdecznej, partyjnej atmosfe- ośrodków regi0111alnych. Tak b•dzie
rze, ucze1tniczył przewodnlc:t11CY . równle:I: w aiągu całych w.akacji.
Centralnej Komisji Kontroli ParUr,bański.
Coddennla od god1. 9 do 11.117
tyjnej PZPR, Jerzy
Obecny był r6Wlllie:I: ambasador radiosłuchacze !ln&jdą to wszystko,
ZSRR Aleksander Akmjonow.
do czego alę przyzwyczaili i co po-

A. Wach

1

rzylta

1

szerokiej autonomii, ma

Ir. in. własny parlament lokalny
i rząd. W wyniku przeprowadzo-

nego na wyspie referendum, Grenlandia przestała być w tym r~u
członkiem EWG. Ogłosze nie włas
grenlandzką
przez lokalny parlament. Przed- nego śwfęta narodoweg-0 i przystawia ona symbol polarnego Słoń jęc ie flagi jest k.olejnym krokiem
ca umieszczony na biało-czerwonym w. k ierunku pelnej niezależności
wyspy od Danii, której Grenlantle.
dia podporządkowana Jest nadal w
Grenlandia , która liczy iii! ty1. kwestiach polityk! zagranicznej i
jest częścią Króle- walutowej, beipleczeń1tw1 I obroJ!lli e szkań ców ,
stwa Danii, lecz od 1979 roku k.- ą.
szy

r~to:

Jllla'Md.-l'olkl.

l'ot>o: A, Wll~h

w dnlu diilsiejszym prHwiduje
dla Łodzi nastuującą porolłę:
zachmurzenie umiarkowane 1
okresami dute. Możliwy przelotny opad .d eszczu lub b•na.
Te:qip. mab. w dzleia li ...
Wlair slaby, smh1n117, przewał
nie sachodnl.
CIAnienle o 1041. 18 wy11Nł1o
9S'l,S hPa (fł0,5 mm).

• ..... 1

..n.tan &C PZPR.
WaJoteeh ar•nukl prą~ pnebywaj,c•„ w Pol.eoe osłonka Biura P0Utycma10, prr;ewodm.lca11ceco
Komitetu Kontroli Partyjnej ~ KC
KPZR, llfehaiła lołemlenaewa.

najwięklzej wy1p1
Mieszkańcy
świata, Grenlandii, obch'ldzili 21
bm. po raz pierwszy swoje własne
święto narodowe. PQ raz pierw-
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DZIER

PO RAZ PIERWSZY

Dnt Mt>na. Na mjęctu: wezoraJna · ur<>CZYprzed sl edzlbą
tlubownnl a rolo.dy ch , ezłonk6w Ligi Morskiej
1to~ć
K. K.
oddz i ału przy ul. KacnAeowej,
łódzkiego

•pamłęt,d&J\oym

...„ ......

· Wymleałiolle laformaeM • .,._
tyehozuowym dorobku, a takZ. •
dziaŁan1ach, ie.kie podejm:uJlł obTdw!e_bratnie partie.

IAHlzł trwaJlł obcho4'r

11111R,

lai .o kupaoJl htłlerowskleJ, by1ł
nek Biura Politycznego KC, I ,...
Jak juł łnformowallłm7 l.odst powł81'90no orranł1&ej9
organizacji młodzido
działacze
kretarz KL PZPR - Tadeu111 Czeuroozy11tości zakończenia obchodów 80 roeznlCJ> rewolucJl
wroh, orranlzatorsy I uoseełnt.f
ohowioz, przewodnicZ4CY OPZZ 1905 roku. Wowra.i z tej oka.di przybyły delegacje młodzle
Alfred Miodowicz, dyrektor Biura
ły ze wszystkich województw, reprezentuJl\ce ZSMP. ZMW1
RM ds. Współpracy ze ~wiązkami
ZSP i ZHP. Przyjechali do Lodzi równłe..t cl, którzy 40 las
Zawodowymi - Paweł Chooholak,'
temu rzucili ha.sio Mlodzietowego Wyścigu Pracy.
Lódzkiej
Rady
przewodniczący
Talde wczoraj odbyły ale konferencje naukowe I 1191111.
PRON - Jeny Jabłkiewios, prz•naria, na których przypomni&no maozenie wydarzeń sprsed
wodnlcz11ca l..ódzkiego Zespołu PoUruula Plażew1lla,
selskieeo 80 lat w wa.lee o wyzwolenie na.rodowe l społeczne. Wiewiceprzewodniczący · WK ZSL osorem weterani i młodzlet uczestniczyli w wiecu ·antywoZdzilław Ignaczak, sekretarz ŁK
Jenn)'m, który odbył 11, w muzeum, w Radogoaozu..
SD - Andrsej Kaczorowski, w1ceprzewodnlczący Rady Narodowej
m. Łodzi - &lemem K.wiatltowild,
O 1"411· Il ubrall 1i4 11
toam ltdll.I. Prą.i.to apel, w llitówlcepruydent - Longin Wojtal,
wayttkich
pokoleń. r7111 uytamy m. Iii.: !f.H1, 11r1sprawozdawczo-progra- «ta ~foi•l•
Reł~:i;at
Wspólnie qromadzlll 9\4 pod. mu- mMlqni na maJlifułae1Jt, w miejrami. fabryki, która .talia 114 miej- te• paml•ol naredaweJ w Jlado10fl)aWy CllU H • •
W lft lłDłu roku 1106111 W'18Hło o 1od1. ł.14, zajd1le 1d •
!1.01.

Minister S. O\sznwski przyjęty
przez prezydenta Pertiniego

w d.ruJim i 01t.atnim
oficjalnej wizyty w Rzymie
polskd m:1nl1ter spraw zagiranlcznych Stefan Olszowa.kl, udał się
do Pałaoo Kwirynalskiego gdzie
towarzystwie
rostał przyjęty w
ambasadora Józefa Wlejacza przez
Wolskiej
~ublikl
prezyde.nta
Sandro PerUniego.
W dłuższej rozmowie poruaza;oo
m.ln. sprawy ?:wiązane z perspe.kt:rwami dalszego roowo:iu stOBUn,
Prezyd~t
.ków polsko-włoskich.
cie-Pe.rt.iilli wypowledzlial wiele
płyeh llł6w pod adresem u.rodu
polirklego. wobee którego żywi tl•11 bm. przewodniczący Jtady ' boki au.cuinek I · sympatię.
Po południu kontynuowui. l'OllBelwederze
Państwa przyj11ł -w
pr.zebywajlłC\ w Pollff- dele1acj4 mowy polsko-wł01Jkle w tłedzlbłe
Z1romadzenia wła.kilego Mi,n dsteratwa Spraw ZaOgólnochii'iakieeo
Pr:iedatawicieli Ludowych na czł!le granJcznyeh. Odbyły 1!4 iam ro.stałe10 mowy plna~. kt6rym prft'WOdwiceprzewodnloz,cym
I
komitetu OZPL Wani Renzhop.- nlesyll m.!Jnłtrbrowłe apraw z.a.gir1.1iem. W czasie rozmowl dokonano nfoznyah obu krajów - Stefo Olwe -wza- szoww1d I Giulio Mldr~
l>rze1lądu przeda!4wzi4
jei:nne1 współpracy w okreaie ostait- · Na zakońeze.nła l'OIZm6w, w .,._
nich lat. Stw\erd2'JOl'D.o z zad<>W<ll•- k:Ju których dokonano n:e:rokl•j wyniam, h k1ztałtuj11.cy 114 w ich ml&ny poglądów na temat węzło
wyniku klimat moie dobrze lłqtyć wych 'Problemów Jniędrz:J"l1'.rodo
dalszemu rozwo)owl wz.j'emnych wych ! .tosum6w dwustrOilltlych
or!lll: persp~ktyw Ich dalszep;o ~
1toa\.IJilków.
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BYŁA

oficjalnie
także
zatwierdzoną
flagę,

wywieszono

W1 I llńeretu~oyml
lubłlt I W
goi6mi. a.ajhriełue wiadomołci, a
prnda -ylticlm 4ułie 4obrej, rela.k1Uj,cej m.us;rlli. ••dzłe r6wnle:i
jak ltaie U'ad7eja - powieł6
w odcinkaoll. Ireu. ltwiatkowaka
hli1Ul7
lllilłik•
'blłdsie
nyt~
ChmielewlkieS „LHio„.
(PAP)

1111 - Do Krakowa prą'ł>Jł
W. Lenin.
1941 - Nap.U Nlemlet Jrlłle
rowskloh na Zwł\zek. Rłldzieokl.

Ksł\łka

~
to Ust zaadresowan7

do wszystkich przyjaciół nieznajomych.

ldentvfikacia
zwłok I. Menoelego
llimh'lunowu.e I czerwca 1Ul Jednym & •m~arsy w pohlitu Sao
bu
Paulo llWłold męiczym.:r "
wątpiem.i-. nozątkami h!ltlerows.kleIO :d:>rodnlana Josefa Mengelego
- oświadczyli w pl~wk członiko
wie mi ędzynarodowej komi1Ji prowa<k11>cej dpchodzenie w ~j sprawie.
~nie be> przekuał wysoko
postawiony funkcjonariun: b-razylijskiej policji Romeu Turna, klemJąc:r śledztwem dotyczącym identyfikacji 1włOlk „anl~a śmierci" z
Ołwl~cimla - winnego śmierci Huk tya!ęc1 ludzi.

- ' Może chciałbyś trochę
począć

w ogródku!

wy-

/

Antyamerykańska

demonstracja
w poblH:u bejruckiego lotniska

Surowe kary nałożone pr~ez UEFA
na Liverpool, Juventus i Belg~w
Europejska Unia Piłkarska ukarała FC Liverpool odsunięciem od
w ro111rywkach europejudziałJI
skioh pucharów w piłce nożnej
przez łray 1ezony. Juventus Turyn
będzie musiał grać' dwa najbliższe
mecze pucharowe na własnym 1tadionie bez udziału publiczności, a
Belgowie nie będą mogli organizować finałowych meczów o Puchar
Europy I Puchar Zdobywców Pueharó:\" w ekresie najbliższych 10
lał. Powyższe sankcje &Il reperku1j' trągicznych wydar:te(l, jakie
miały miejsce 29 maja br. podczas
finału Pucharu Europy między pił
karzami Juventusu i Liverpoolu,
kiedy to poniosło śmierć 38 osób,
a 454 zostały ranne. Ponadto postanowiono, że decyzje o odsunię
aiu innych angielskich drużyn od
udziału w meczach mi~dzynarodo
wych podejmie na najbliższym poWykonawczy
Komitet
siedzeniu
UEFA. Karencja angielskich drużyn może trwać od jednego do
10 lat.
Obrady Komisji Dyacyplinarnej
UEFA trwały 7 godzin. PrzewodPetr.
Czechosłowak
im
niczył
szczegółowo
komisji
Członkowie
prze~tudiowali raport sporządzony
przez obserwatorów meczu oraz
specjalny raport UEFA wyjaśnia
jący okoliczności wydarzeń na stadionie Heysel w Brukseli. W raportach wyraźnie podkreśla się. li
kibice Liverpoolu zachowywali się
agresyWlllie I oni byli głównymi
•prawcaml awantur na stadionie.
Ich agresja była skierowana głów
nie przeciwko kibicom włoskim,
• także przeciwko silom porząd
kowym. Wywołane przez nich ekscesy spO'Wodowaly śmierć blisko
40 osób ł obrażenia ponad 400 widzów. Komisja podkreśliła również,
że nieodpowiednio zachowywali się
także kibice Juventusu, rzucający
m. in. petardy oraz dopuszcza.lący
się aktów niszczenia trybun. Ki-

EMOCJONUJĄCY
PIŁKARSKIEJ

• GÓRNIK, LEGIA ·CZY WIDZEW?
• KTO PODZIELI LOS
Dawno już nie było 11 nu tak
pasjonującego finiszu w rozgrywkach o mistrzostwo pierwszej li11i.
Kto zostanie mistrzem?
Przed ostatnią kolejki\ ligową,
która - zgodnie z postanowieniem
PZPN - rozpocznie się w niedzieli! o godz:. 18, jeszcze trzy dtuży-

KALENDARZYK

a1

111~ mr D 1 1 ~A

SOBOTA
LEKKA ATLETYKA. Mistrzostwa
seniorów i juniorów, stadion AZS przy ul. Lumumby, godz.
16 (w niedzielę godz. ~6).
Indywidualny
SZERMIERKA.
tur niej młodzików we florecie z
Weimaru
z
drużyny
udziałem
(NRD) - w sali Zjednoczonych w
Pabianicach o godz. 9 (w niedz.łelę
godz. 9).
Strefowe elimma.PŁYW ANIE.
c je do KIJ OSM - pływalnia Olimpii. przy ul. Bocznej, god7 10
i 16 (w niedzielę o godz. 10 ł 16).
MOTOCYKLE: Eliminacje MP w
Piotrkowie, godz. 14 (w niedzielę
godz. 14 i wyścig handicapowy o
godz. 18).
okręgu

NIEDZIELA
T liga: WIDZEW
GÓRNI!< ZABRZE. ul. Armil
Czerwonej, godz. 18. II liga: WŁÓ
STAL ST.
PAB.
KNIARZ
WOLA, w Pabianicach o godz.
AZS
ll.15. III liga: ORZEŁ W-W A, ul. 22 Lipca, godz. 11.
OKĘCIE W-W A BORUTA w Zgierzu o godz. 11.
PIŁKA NOŻNA.

WISł.Y?

ny kandyduj!\ do tytułu a&Jlepsxej jedenastki ekstraklasy: Górnik
Zabrze, Legia. Warszawa i Widzew.
Po zwyci~stwie górników z Zabrza nad gdańską Lechią trener Hubert Kostka upominał optymis.tów,
te z gratulac~mi jeszcze za wcześ
nie i przypomniał, że takle same
szanse maj!\ piłkarze warszawskiej
Legii i Widzewa . . z którym Górrl.ik
zmierzy się w ostatnim meczu ligowym. i to na , łódzkim stadionie.
Nie brakuje także optymistów
wśród kibiców widzewskiego zespołu. Przypominają oni, że Górnik jeszcze na łódzkim stadionie
nie wygrał. Sympatycy Widzewa
wierzą, że piłkarze z ul. Armii
Czerwonej nie zmarnują okazji w
ubieganiu się o mi1trzostwo Polski (choć nie będzie to łatwe. o
podopieczni trenera Waligóry zwolnili nieco tem1>9 -0.a finiszu ekstraklasy, a do tego zespót jest oslabiony). Znani z ambicji piłkarze
Widzewa będą jednak chcieli udowodnić, ie do końca ligi walczą
z rywalami o palm11 pierwszeństwa.
Dwubramkowe zwycię1two nad
Górnikiem, przy przegranej Legi!
z Pogonią w Szczecinie, dałoby widzewiakom upragniony tytuł. W
niedzielę dowiemy się też kto obok
krakowskiej Wisły spadnie s ekstraklasy. W najgorszej 11ytuacjl je1t
Radomiak, mający tylko 23 punkty, gra on jednak na włamym
boisku z Górnikiem Wałbrzych.
Zagrozonych jest tet. jednak parę
in>11ych drużyn, w tyłn trzy z Wy,
brzeża.
Pozia tym grają: Ruch - ŁKS,
Bał'·
Zagłębie, Wisła · Lech tyk, Lechia - śiąsk I GKS Ka_towice - Mot.or.
1 (W·W)

B. MAMIŃSKI: Co jest grane?
wicemistn:
&gusła w Mamiński świata z Helsinek . w biegu ila 3000
ba.rdzo chciał
in z przeszkodami wystartować w Memoriale J. Kusocińskiego.

s przeszlkodam!". I jiak tet pod tą
„trójkę" treillowałem. Gdy wróci5
łem z Moskwy (2 miejsce na_
km) Okazało siłł, ie do Flore'lll!:li
nie pojadę.

- Dlaczego?
powieTo ogromny pech - Tego nikt, ani mnie, ani 1ir„
w rozmowie z dziennikarzem
PAP. - Czułem się świetnie, kie- nerowi nie powiedZliał.
- Ponoć ja,kid iastrn:tent4 miał
dy po biegu na 2000 m poprzedzającym mistrzostwa świata par na GKKFiS?
- Nic o tym n·I• wi•m. Czekam
żużlu w Rybniku z.acząłem odczuwać ból w pr-zycze-pie śeiągna A- z trene'l.'em ciexl)li~ie, at ktoł nam
powie, „ćO je.st fl'ane ... ".
chillesa.

-

dział

-

M.u sial pan tam startował!~

Przecież gdzieś muszę...
początku roku trene'r złożył

Na
w
szkoleniowo-startowy,
PZLA plan
z którego zroolizowany' z01Stał tylkó mój udział w memoriale braci
?.namieńskicb w Moskwie. A miałt~m biP.gaĆ' 5 km 12 maja w Sao
2
PauTó a pod koniec miesiąca
km w Reblingen w RFN. Nigozie
nie oojecbałem Reblingen za-stąpi
tem startem w Brzeszczach, a to
dzięki ori?an!zatorom mi.tyngu, którzy ~peC'i11lnie dla mnie .. z-robili"
błeJ? na 2 km. Przed odlotem do
Moskwy wiedziałem, te czeka na
mnie bilet do Florencji tdzie 12
C'21erwr• miRłem startOwać na .. trzy
I

Hol wek czy Siro?
w najbliższych sawodach
Już.
rozgrywianych na stadionie AZS
dziś l juh·o moźe dojś~ do pojedynku dwóch najlepszych łódzkleb
lekk<iatletów - P. Holweka (Start)
I M. Siry (AZS). Dystansem. •na
którym się apotkają, będzie najprawdopodobniej 400 m ppl., a więc
ten, który dla żadnego z nich nie
jest konkurencją koronną. Oprócz
tego pojedynku na pewno na mistrzostwach Łodzi dojdzie do wie·
lu innych eiekawyc.h pojedynków.
(majr

-

szkoła zał,ladowi
przybyli m. in.: 1ekretars' n
PZPR - Konrad Janio, przewodtµWojewódzkiego Obywatelczący
skiego Komitetu Pomocy Szkole Jacek Krzekotow1ki, kurator
Zygmunt Mikołajcwies oru przedstawiciele nagrodzonych sakładów
i placówek oświatowych.
Wśród laureatów konkursu 11114lazły się następujące pary współ•
pracujących z sobą zakładów i pla,.
cówek: SP nr 38 w Łodzi - :Fabryka Dywanów „Dywila.n", SP 11.r
ZPO „Zeta" w
6 w Zgierzu Zgierzu, SP nr 47 w Łodzi - ZAT
„Artech", SP nr 91 w Łodzi ZPP „Lenora", SP nr 32 w Łod%l
- Łódzkie Przedsiębiorstwo Robót
Wiertniczych,- Zespół Przedszkolno-Szkolny nr 7 w Łodzi - WFMW
„Polmatex-Wifama" i RSM „Ba•
Zl'O
wełna", SP nr 96 w Łodzi „Emfor", Zespół Szkół Ekonomicz„CenPOT
Łodzi
w
1
nr
nych
trum", XXVI LO w Łodzi - Łódz
ka WytwóMia Papierosów, LO w
ZPP „Sandra",
Aleksandrowie III LO w Łodzi - ZPD „Iwona",
I LO w Zgierzu - ZPiPPP „Polopren", Paitstwowe Przedszkole nr
Z'l'K „TeofilówN,
105 w Łodzi Zakłady
PP nr 13 w Zgierzu · Urządzeń I Elementów Technicznych „ZUT" w Zgierzu, PP nr 12
(n)·
w Łodzi - ZWO „Vera".

Wczoraj w Klubie Dziennikarza
się uroczyste podsumowaRonalda_ Reagana, aby nie uciekał nie
wojewódzkiego
doroc7mego
się do użycia 1iły dla ewentualne- konku~u „Zakład pracy pomaga
go uwolnienia zaikłlidnlik:6w. Sygna- szkole - 1zkoła zakładowi ", orgatał'luaze deklaracji wyratają obawy, nizowanego przez RŁ PRON, re!e akcja taka mogłaby pociągnąć dakcję „Głosu Robotniczego oraz
u sobą oftAry w ludziach.
KOiW w Łodzi. Na uroczystość
odbyło

działań

Zjednoczeni dla skuteczniejszych
.

<De>kończenle M

str. 1)
mowy wygłosiła wleeprzewodnicz,_
ca funkcjonującetro do tej pory
Wojewódzkiego Zespołu Współpra
cy Związków Zawodowych w Ł<>
Anna Kwietniewska. Powiedzł działa m. jn.: Rola związkowców,
t:.zęsto jeszcze sprowadza się do roli „poszturcl:iiwacza", niespokojnego ducha, który stara się pokazać
i:o.nym cele l zadani.a, me:iliwości
i potrzeby. Tak'ą rolę wypełnił
Zespól- Współpracy.
Wojewódzki
Naszym jednak obowiązkiem jest
stworzenie solidnej, trwałej platformy działania zmtegrowainego,
związkowego,
ruchu
klasowego
gliyż w nim tkwi siła i możliwoś
ci P:utecznego występowania w
obronie i interesie ludzi. pracy. To
u podstaw
przeświadczenie legło
powołania WP~ która ma przed
sobą trudną drogę rozwiązywania
problemów m. in.:
nabrzmiałych

modernizacji i rozwoju infrastruktury gospodarczej, ochrony środo-.
wjs.k.a, rozwoju l poprawienia bazy oświaty, służby zdrowia, komunikacji itd.
powiedziała
Twon,ymy WPZZ,
w swym wystąpieniu A. Kwietniewska, w chwili gdy staje przed
nami zadanie nieZ>wykłej wagi Sejmu
dq
kampania wyborcza
PRL. Mamy upowaź.nienie do zgła
sza.nia naszych kamdydatur na posłów. Od nas samych zależy kto
i jak w naszym kraju sprawować
To zobowiązuje.
władzę.
będzie
Dyskusja potwierdziła wolę powołania WPZZ oraz wakazała na
szeroki pakiet problem6w do Z'Błatwienia przez jej władte.
obrad
Zabierając głos podczas
zgromad-re;nia, członek Bi·ura PollKt.
sekretav:z
tyc:zmego KG, I
PZPR - T. Czechowicz powiedział
m.in.: dla włlad:i: politycznych i adwojenaszego
mintstracyjnych
wództwa i»WOla.nle WPZZ to wy-

FINISZ

Zagraniczni „
rlzie11nikarze
z wizytą w

pracy pomaga szkole

Zakład

Apel zakładników z .samolotu TWA

bfce Juventusu także doprowadzili
do awmtur z belgijsk, policją. W
uzasadnieniu sankcji na Liverpool .
W pi,tek przed lo~niakiem beji Juventus, komisja stwierdziła, że
\rucklm, 11& którym a.tiol uprowadzozgodnie z obowiązującymi regulany przed 'tyJodniem u.molot ameminami - kluby ponoszą odpowielotniczych TWA,
rykań.skieh Lnii
dzialność za zachowanie się ich k1odbyła lłi• potężna dell!Oillstracja.
bleów. Komisja podkreśliła r6wJe-j uczea!micy, &łównie szyki 11nid, h siły porządkowe, któr'
ba~y, protestowali pneclwko pomiały czuwać n.ad porządkiem na
lityce USA I lvula na Bliskim
stadiQnie, „szczególnie nie apeł,niły
I
Weehodzle.
oczekiwań". 8ankeje nałeżone na
W pobllte i.tn.leka pn:rbyło kilLiverpool maj11i wejśe w :tyoie d.o'- -ka tysięcy Clfi&b nl09atCYC!I).
iruiplero po sakończeni11 )l:ary na
Izra.iowi",
"Smier6
s~enty
w11zy1tk:ie angielskie kluby. Decyhasła
„Precz 11 USA". WU!OSZOno
zje w sprawie ukarania klubów
„Muzułmanie nie ·boj ą 11• stanów
piłkarskich Anglii ma podjąć KoZjednoczonych i Iznela i -ale ctamitet Wykonawczy UEFA.
dz11 się •terirorTZOwa6 przes ich
Sekretarz Angielskiego Związku
machin• woje~11".
Croker stwierdził,
Piłkarskiego Wielu uc11ntnik6w demoin&tracjl
iż jest zaskoczorty wysokością kawyrażało poparcie dla t11dań po~y na Liverpool. Wyraził także narywa<:1!y amerykańl'klego „Boeinga"
dzieję, że Międzynarodowa Federadomagając sit uwolnle.nla ponad 700
cja Piłkarska uzna, iż kary neło
od
przetrzymywanych
szyitów
na angielskie kluby prze:& kwietnia br.· w Izraelskim więzie
źone
UEFA aą wystarczające l że FIFA
niu At.lit.
nie rozszerzy Ich w formie zakazu
Demonstruj~y zdł!ją 10ble •PrAgry tych klubów poza EuroPAl
wę, b Tel Awiw podejmując pil'O(Anglicy w tej sprawie zwrócili
woka.cyjne dział11;nla w rejonie Blisię z prośbą do FIF A).
skiego Wschodu ma całkowite poJak wynika z in!ormacjl agenparcie WaszY1Jlgtonu. stąd ostrze
cyjnych, dla FIF A sankcje podich krytyki wymierrone jeat ujęte przez· UEFA nie aą obowiązu
róWlllO pr:zec!wko Izraelowi, jak i
jące I mogą zostać zmodyfikowane.
jego potężnym amerykańskim prooś
Tognono
tektorom.
Rzecpik FIF A Puaiei'owie uprowadzonego &awiad'czył, te światowe władze futmolotu trzymani w Bejrucie. wybolu oczekują na oficjalny raport
11tosow.ali apel, domagają.c się nieUEFA w tej sprawie I wówczas
Libańczy
zwłoc=ego uwolnienia
l:Jędą mogły się ustosunkować do
ków. więzionych w Izraelu.
'podjętych decyzji.
w
Apel ten został odczytany
Wprawdzie . władze klubu Liver·
czwartek na ko.nterencji prasowej
poolu zapowiadały, te podporz~dku
prze11 rzeczinika zakładników, Allyna
ją się sankcjom UEFĄ, będąeych
Conwella. C<>nwell o~wiadczył. :te
reperkn.sją tragicznych wydarzeń
na· Heysel, ' ale po 'ogłoszeniu drcy- \ osobiście spotkał się tego dnia z
315 pasaże·rami. gtwierdzając, że sa
zJI Europejskiej Unii Piłkarskiej.
traktowani.
zdanie, .h.k Informuje
oni zdrowi ! dobrze
zmieniły
Przypomniał. że dzie-nnlk11rze snotAgencja Reutera. Liverpool zamfekali się w ubiegła środę z 3-<11Sorza odwołać się od postanowień
bową zało.1ta porwaneeo samolotu .
UEFA uznając, te kara nałożona
W odczytanej na konferencji prana klub jest zbyt surowa.
<owej deklara.cji pasażerowie :zwr;ica ia się także do prezy.dent• USA.

EKSTRAKLASY

Laureaci wojewódzkiego konkursu

Łodzi

Z okazii. obchodzonych )u& po
raz trzynasty „Dn! Trybuny Ludu" wcz~aj przebywali w Łodzi
goście redakcji prasowego organu
KC PZPR - dziennikarze z :uprzyjaźnionych redakcji pism reprezentujących partie komunistyczne t robotnicze z Europy, a t.akże
Kuby, Wietnamu, Afganistanu.
Przed południem przedstawiciele
26 zagranicznych organów prasowych zostało przyjętych praz z towarzyszącvmi Im: redaktorem naczelnym ,;Trybuny Ludu" - Wiesławem Bekiem i zastępcą red. naAntonim Kruczk'owczelnego
skim przez członka Biura Politycznego KC, I sekretarz.a KŁ PZPR
- Tadeusza Czechowicza. Obecny
Andnej
1ekretarz KL
był
Hampel. Po spotkaniu, któreg<> celem było zapoznanie gości z hlst.orią, dniem dzisiejszym i 011iąg
nięciami Lodzi l województwa, zagraniczni dziennikarze udali się
pod pomnijt Czynu Rewolucy_juego,
gd~ dcżon<> wlazanki kw1at6w.
Kolejnym etapem wizyty było
zwledz:an!e wznouonego Szpitala·
Pomnika Centrum Zdrowia Matki
Polki.
Najstarsza I najwięk11Z11 fabryka
przemysłu włókienniczego w kraju - LZPB !m. Obrońców Pokoju
dziennlkarskieg-0
miejscem
byla
spotkania z kierownictwem przedsi•biontwa, połączonego H zwiedz11JDłem zakladu „C". W siedzibie
dyrekcji „Unlontexu" miało miejsce spotka.nie gości z aktywem sP<>dzielnicy wilecz:no~poutycznym
dzewskiej.
W późnych godzinach popołud
niowych dziennikarze zagraniczni
byli podejmow11ini w aalach Muzeum Historii Miasta Lodzi przez
prezydenta J"óiiefa Ni11wladom1kl•·
(Z. Ch.)
go.

Łódź •

.

darzenie bardzo istotne. Potrzebujemy .silnego partnera dla podej.
mowania •polecz.nie oczekiwanych
działań l decyzji na miarę możli
zawQdowe
związki
wości. Jeśli

chcą

umacniać

swoją

rangę wśród

ludzi pracy, ale I włarlz, muszą
ale
nie •tylko stawiać źąda!llia,
przedstawiać drogi rozwil!Zywania
żywotnyi;h dla społeczeństwa, lud,zi pracy problemów Dzisiaj najwainiejsze jest aby wz.1-.astała prodUJkcja, bo dzielić możemy jedynie
to oo sami wytworzymy.
Ogólnopolskiego
Przewodniczący
Porozumienia Związków ZawodoA. Miodowicz, przemawy.eh wiając w czasie obrad, pr-.oedstawił związkowcom aktualne sta:noważnych
wisko OPZZ w kilku
kwestiach, jak: w spra wit! czekającej nas kampanii wyborczej do
Sejmu, n!llkreślil ogó1ne kierunki
pracy związkowej dla wzbogacenia
kwestie
programu wyborczego o
pracy,
bezpieczeń&ilwa I higieny
spraw budownidwa mieszk'aniowego, ochrony środowiska, ro2lWoju l
ochrony bazy wytwórczej. Omówił
stopień przygot.owa·ń Q.o ob:rad I
Kongiresu Zwią7lków źawodowych
I zakres prac nad noweI!zacją ustawy zw-iąz,kowej.
Wobec powołania WPZZ, wyjaś
ma
właśnie struktUtra
iż ta
nił
integrowainia
wyjątkową możność
ruchu. związkowego, dla umacniania jego znaczenia, wskazał też na
rozumiekonieczność właściwego
nia odpowiedzia·l ności l roli jaką
WPZZ ma do odegrania I podk"rez
ślił konieczność współdzialamia
federacjami związkowymi funkcjonującymi na terenie województwa.
Decyzję o utworzeniu Wojewódzkiego Poroz.umien.ia Związków Zawodowych bęi;J.zie jeszcze musiało
- l",godnle z wymogiem statutu zatwierdzić OPZZ.
A. SZCZEPANIAK

VI, Plenum NK -ZSL
Zadania w dz.iaJ:alności politycznej kół i insta,ncji stronnictwa w
świetle dorobku kampanii . 1prawozda wczo-wyborczej oraz v prZ!gotowaniu wyborów ·do Sejmu PRL
- były 21 bm. w Wairszawie tematem VI plenarnego posied_enia
NK ZSL. Qb,rady prowadził prezes NK ZSL, wi'Cepremier Roman
Malinowski.
W punkcie: sprawy organizacyjne - plenum wybrało na sekretatza
NK ZSL Bogdana Królewskiego,
Prezydotychczasowego członka
dium NK, I zastępcę ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
Plenum podjęło uchwały: oceapra:niające dorobek kampanii
wozdawczo-wyborczej w stronnictwie, w sprawie zadań w kampawyborczej do Sejmu oraz przyjęło zasady i tryb wyłaniania kandydatów na posłów spośród d:r,lałaczy ZSL.
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gospo

I

zem

(godz. 15) oraz koncert pt. „Rok kładów pracy oraz 11em!narium M
Młodzieżowego
dorobku
w Teatrze Wielkim (godz. temat
1905"
wy&cigu I w11p6łzawodn!ctwa pra- 16.30). Odbędą się również spotka- Wyścigu Pracy.
K.. JL
cy, mtod-ziet polska - apelujemy nia gości 11 załogami łódzkich zado rząd6w wszystkich krajów, do
'•'~§~•§§§~~
młodzieży oa.łego świata, niezalet-.-..--'--~
~+·~~n1e od światopoglądu, '1 przyłącze(Dokończenie

:f ;~kó~~-
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nas w walce o iwiato-
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•:
pod pomnikiem mani~~
~- - - « l l J
!estanci złożyli wiązanki kwiatów.
iTbomas. dyrektora akcjl k~ctołliw
DELEGACJA WP
O godz;. 10 w Domu Kultury
schro·
ZPB im. Dzierżyńskiego ~czę- ZAKONCZYLA WIZYTĘ W CSRS ewangelickich za udzielanie
•
nlenła. w kościołach uchodźcom
ła 5ię konterencja naukowa „Rewolncja 1905 r. na llienliach poi- , W Pll\tek Il bm. ~kończyła ofl- krajów Amen-ki Srodkowe-J.
Czec~oskicb manifestacją polsko-rosy jskic. cJalną wizyt~ przy3atn1 w
fłlSZPANTE
Polskie·
słowacJI delegacja Wojska
_ „
.
POWRÓCILI DO PRACY
go &OJU5~1l re.w o!ucyJnego · Na go pod przewodnictwem młnlstra oarmli
kon.ferencię, ktore3 organizatorem brony narodowej PRL, gen.
w
przeprowadzonege
Uc!Zestnlcy
był Z.arząd Główny TPPR, przy- Floriana Siwickiego.
czwartek w Hl.szpanli strajku gfłt1e
byli: z-ca członka Biura Politycz„ny• ·
piątek ponownle
w
ralneg()
WIZYTY
ZAKO'RCZENJE
nego Kc· PZPR, rektor Akademii
stąpill do Pracy.
])ELEGACJI RADZIECKIEGO
prof. M.
Nauk Społecmych
to pierws-zy strajk gener.dn„
Był
KOMJTETU OBRONY' POKOJU
Orzechowski, przewod,niczący ZG
zorganizowany w H1szpa.nii od .eza.
tym kraJtt
TPPR - 8. Wroń•ki, z-ca kierowSpotkanl•m " aledzłbłe Og6lnopol- su wo.lny dt>mowej w
\
\
War• (1936-39).
"'1!;1ego Komitetu Pok<>.IU w
nika Wydz. Ideologicznego KC plę·
bm.
21
•l'I
zakońr:syła
suwie
T. Ba.rtozak, sekretarz KŁ PZPR
'\fUzUL~A'RSKTJ!
clodnlowa wizyta, Jaki\ na zapros:ze.
K. Janio, prezydent Łodzi UROCZYSTOSCJ RELIGIJ1'"'B
nie OKP złożyła w naszym kraju
był
Obecny
N:Iewiadomskl.
J.
delegacja Radzleckleco K.omiłetu 0przedstąwiciel ambuady ZSRR muzułmański~
Trwają t>bcbody
bronr Pokoju.
święta zakończenia postu - id al-fltr,
W. Swir:yn,
ramad1tnem·lhjramem
tet
zwa-nego
WYDALł!lNlB
W swotm wyst,pleniu M. Orzen1tbożeństwle
Na okolicznościowym
chow$ki podkreślił, ż4 rewolucja A.Ml!IR'Ylll.4~SK'ICH MISJOINARZY
.. Vlcttirla"
w . wRrszaw<klm ht>telu
Mlnłsterst..;o Spraw Wewnętrznych wlrrnl moolili sle w Intencji WHJ'•
1905 roku była kolejnym etapem
współpracy polskiego l rosyjskiego Wenezueu wydało nakaz 0 puszcżenia stkkh muzułmanów na świecie.
Onror: 1d
amerykańskiej
pr0>leł,ąriatu, Zwrócił również uwa- tego kraju członkom
w tym okre1»ie misji religijnej. Rzekomi „misjonawł.aśnle
gę, · te
krzepły parłie robotnicze, stająo rze" s US_<\ zajm1>wali się głównie
$ię po raz pierwszy partiami ma- w<:lągan!em Indian do tajnej org:rnisowyml. Walcząo na barykadach, zacJI, kierowanej p:rzH ClA.
robotnicy domagali się wy•woJenia
IE.ONTROI,E !UNITARNE
narodowego i społeez:oero.
TYwajl\ nullona kontr()!a stan1'i. saRówntei prud południem w Fa- nitarnego kraju. W · oknsle od 10
Państwowej
bryce Dywanów „Dywll.a.n" rozpo- do l i czerwca organy
przeprowadz!ly
częło 1h1 semlnar~um zorgaaiizowa- l11spek-cj\ Sanitarnej
21 bm. przybył do Polski kardyStwierdzon()
kontroli.
tys.
3ł,5
ponad
przewodnicz,.:.
n• przez Zarząd Główny ZSMP.
nał Opillio Rossi re·
W
nnltarnyeh.
uchybl•il
wiele
Tematem obrad była praca. Przed- :1ultac!e skierowano 253 wnioski· do cy Komisji ds. Sanktuariów, czło
stawiontt wynik! badań nad zna- Jrolegl6w, nałotono ponad 3400 ma.n· nek Rady ds. Publicznych Kościoła
i lanych dykasterii watykańskich.
azeniem pracy w łwlad<>moścl atar- d1tt6w na winnych zanledba,ń.
Został on wydelegowany przez Stoszej młodzieży azkolnej, dyskuto•
llOZMOWY
licę Apostolską na obchody 40-leW oelu apopuluyzowania. spraw wano równiei rolę pracy w przezPOLSKO - JUGOSŁOWIAJlitSKtl!l
cia powrotu Kościoła na Pomor~
roorskich, osiągn!t16 gospodarki I wyciężanlu dezintegracji postaw
kultury morskiej oraz ludzi ~<>- młodych. ludr! i niwelowaniu konW 4nlacb lS-11 bm. odbyło się w Zachodnie, które odbywają siei w
•potkanie Szczecinie. WaH'ZaW!e mlędzywesyjne
!:'218, w 1984 r. została wznowiooa fliktów rnlędzypoko-len!owych, ·
Na lqtnl..~ku w Warszawie karpolsko
Po południu przybyła do ł'..odl\I wsp6łpnewo4nlczącyrb
tragycja corocZJl:ych pagród &a
k<i.mltet.u wso6ł dynała Rossi powitali przedstawiJugo~lowlań.<kl•go
br. grupa uczestników Młodzież-owego pracy
twó-rczość marynistyczną. W
g-o•podarcnj ! naukowo.tech· ciele Episkopat u Polski oraz Urzę:
minister - kierownik Urzędu Gos- Wyścigu Pracy. Weterani zwiedzili nlczne!.
(PAP)
du ds. Wyzna1i.
podarki Morskiej przyznał m. in. budowę Szplitala-Pomnlka Matkinagrod11 za dzlałalnoś6 retyserską: -Polki. Uczestniczyll oni również DYREKTOlł AKCJI KOSCTOLO-W
WWANGELlCKYCH SK4.Z4..NA NA
Jadwidze żukowskiej z Lodzi za w wiecu antywoj~nnym .
TltZV LATA WTĘZrENIA
N.a dziś zaplanowano wielki wtec
zrNlizowu:iy na wysokim poziomie
~knwl
8~4 federalny · w Houston
film - ,,':;o ale jetri swykła lądo-, młodzieżowy pod pomnikiem CzrI nu Rewolucyjnego na Zdrowiu na tNY Iata wttiz!enla 40-letntą T orrr
wa mlł.oł4 ·

Kardvnal Rossi
z \BJizvta wPolsce

Nagroda dla l
J Z•ukOwsk•leI

Za uwiedź rewizii

I

+

Ił.•.

'N• 1111.. t.a&ile'Wllłokl8'

ł

letnla Katarr.yna W. wy,rwa!.a t1lę oplek>\mce i Wbiegła na je!l!d·nlę gddt
{H>tr11cłł l"I aunoehód osobow:v. Dzl.•·
Cko pn1ewilezlone 'IMtało do npitala.
+ li.OO W Pablan.\cach na ul. Marchlewskiego A:!eznany eh.łopiec puekierowcę
zmusll
jMdnlę
b!ag,a,jący
autobusu 3,li do raptOW11ego hamoautobusem
jadących
osób
Pięć
wani&.
Pomocy
upa,d!o clo<onając obratełl.
udzlelono im w S'P'R.
+ li.Ol. Na ul. K!llńakle«o łS
na
Gn~ K. wnedl nieuwatnie
bok.I em
jezdnł'ł 1 p~tr11cony zostal
motocykla. :Z: ogólinyml obTaitenlam\
pn~byw.e w Śzpita1u.

stwierdził
tłucuo·1a.

21 bm. uplynął tygodniowy termin. w ktorym w sprawie prze411 ci..Vko Bogdanowi Lisowi, Ac!amoThaelmanna
• 18.!0. Na ul.
upadt na jezdnię .1 2 ctący mot<><:yklem Wi Michnikowi l Władysławowi
procesowe
pa. Frasyniukowi . strony
Jarosław K„ które<to następnie
do- mogły wystąpić ? sporządzenie pitrąciła „Svrena". ~1otocvkUs•a
wywyroku
uzasadmema
S"fllnrg-0
·
.
wal wst.rząśnlenla mózgu l przebv danego 14 czerwca br. przez sijd
(kl) Wojewódzki w Gdańsku.
wa "' szpitalu.
=---:R~e~d~a"'!k~_t~o·r•d'!!'e·p·e·S2-o·w·„---..... ! W tym er.asie - jak dowiaduje
wnioski
się dziennikarz PAP Redaktor techniczny
takie. czyli tzw. zapow,l!dzi rewizii, złożyli prokurator oraz obroó.TFR7'.Y KUMA
(PAP)
----..;;.;;,;,;,;;-.:;..;.~;.;.;.;~---- cy oskarzonych.
szp'italu.

Zlew13.25. Marcin s, na ul.
•
nej 73 wszedł nieuważnie na jezdnię
l potrącony został b<Jlklem tr amwaju. Z urazami c211s'lki przewieziono go
clo Hipltala.
• 14.30. Na 1krrzyżowaniu UU.C Nowotki - Buczka &li-letnia Halin.a G.
weui. na jezdni' Ha .,rojącego 1aprz._
m<>chodu 1 t><>trącona została
Le.ka~
"Fiata",
naclje:ł.d.tającego

pr cosu gdańskiego

zlama'l'lle nogi I ogól'Oe po·
Poszkodowana przebywa "

I

I
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~ Od 1 lipca wohcH:łz{ w tycie ustawa o szczególnej
•• w

odpowledzłalno6d
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IS

......,„ ._ obecn!•
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_. 1'owe

zastanowl6 to ma właściwie raoję, jednakie jakby Jednocz••
6nie teJ rac.tł nie miał. Oatatecsnie łylko · ludzie bardlO
pewni meble ma.Jl\ odwalę wiedzle6 WHJsikO, od A ft H\
podczr,1 1dy Ja racseJ Wl\łplę asy naleły lłę aflazowa6 łl\
swoją odwan. Wątpię także d•łownle, albowiem •I\ ludzie
bardziej kompeteninł 1 to oni powinni lł&wla6 ie oełałeos
ne kropkL

pł1nł•

~

tiudlowa.ne przes
dr:!6w ł omawlan• a ławnikami
na specjaJ.nie orcanizowa11.ycb
e.potkaniaoh - ltwliexda pr•
W. Ch'łazk&.
Wyłan.ł..
li" 1f'\łpltwołot 1 U.'llW....
prob.Wmy b4td' dylkuło
w.ne w tmeeiej •kadfd• ...
woa na kon:fere-ncj9.oh • ud1ła·
łem wnystkolch ~6w or..b."cyoh w 11>ra.waoh bira101'.
ChOiti! O to, 84:>7 I ctru.m 1
U-pca ~Owł• byli w pełni
prsygotowan.l d• prawidłowe10
m11>wurla
prawa
karn...
fo 1 pełnym U"lftł1łdni•niem

E.

ble

.wolnleń

prsedłel'lnlnowyoh

1

b,.cllli• łrodklem npe·
ble1awozymt
- To r.lożona ęrawa. ltun
11& otranies&nle iolO pnywUeju Juł trw.a, Pi~ lat Winu u-

„

"lnflędm.lano lld4óy-4owa~ wł„

u.oł6

wniolk6w, w u.blefł;ym
w)'Taba
llP&dkowa w l1.o6ol
UW2lflfł(lnia11yoh 'WDl.oek.6w
(
prmyblera w ~ Nk11 ~
rozm!UJ.
N&wl.uem
mówi~c tn przywtlej aomje
dl-. Olkreślonych os6b ap. ehoryoh, 1tarnyoh, lrOblet-matek.

roiku

urmauył-.

t.Ddeln.c ja

.i„

wl.._

md&1l,

- O Ile paml„r.m 1 łokłr.ł
ayoh lnłormaejl pe •ohwaleniu
'bławy aprawnlenia stron
proceaMr)'ft nie 111„r..fll smla-

Poc!Rawow. -

rOZ'pdrzyć

to trzeba, bo

błfłdy
Ilię zdaruć, na-

w sztuce mog\
wet w nafbardzieS

precyzyj.
n:rm ttooowanlu pra.wa. Ocaywittcle decydująca ?'Ola przy.
pada sądowi w rozttrsyfatthl
Wił

lwoścL

- Częl6 1111ołeosdstwa, a takle :snakomlta osę'6 prawników
teoretyków I praktyków
nie wierzy w s1mteoznoł8 mrowych kar, nrłaszoza dłuro
łerml11owero pozbawienia wolności.
Życie potwierdza
łę
niewiarę,
bowiem mamy cło
o:aynlenia s pewlększającym się
sjawlskfem powrotu do pr1e·
1łępshva ozyll recydywy. C1y
naldy O<'zeklwaó większej skllłeoznoścl kar 'P?IMI oir:ranlc•e·
nłe przywlleJ11
'przedterminowego (warunkowego) zwolni•·
ała 1 zr.kłr.dv. kr.rnerot
- Na -pewuo • ,OOstaiwy _.

- O, włr.łnie
1Ptaft
l'hrwi•~ Ullłr.wa »ełnHI !•

prl}'Pr.łk• pr...
1~pr.łw ,,.,.poctr.reąeh nie b'9
4„ Diłne ed W&l'łoW l&fUni~

mr.osniei

w

„,.

mienia. w pnypr.4k• •I*
kulacjl - podwr.j&jll li" w •ł„
1an1r.a •• warłołol. łowarv. jako
pnsedmiob mr.nłpulMJ{ w ..,
laoh 17•k•. Jr.kle •&mT ,,....
rr.ncJe etfDkWOWMłł• mWoa„
wy-oh jał 11UDt
.

-

me

W
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l prorok6w ob.tawllo ....

eełomdńetlltł7oh

1

„

1 łep w~•lo.

wcale nie mam oob.ołf na ~dawanie qł6w Ollłałee1111:rob.

Pod..,...,,...

Otobłłclo
te bw. Po91ł7W&Y •dbl6r Ol7Ml•
'Dicsy łelr.1ł6w clrakowaa;roll. l'friul09& w pnele. na.,,,aaeJ nlokl.edJ rełlmow-. nloły e4 ks• _, aułer trr.fta

a.

pl'ffkom.nła eąłelnlk6w eą W Jde. Nie Jod te " •dkl'T'"A i.. wuto prsJPOmnłenła, ałltlnriem
sranlet
mt~ tni.ftanlem w pneli:omaJa/ a lłOhleblMlłem ..,......

komtnclu~

lclbłeblllllh teruje •

1lllll~

*'

l11d*1ej pr6łnohl.
aleinoilł ~ saakemldo

!=::l

mocł1

-

pm,..

:
wi.-Ienłs,

w

dsłe łlr. nior•

ale

ałeoJa

o
h

na uodll n11

.._..
••l•

łyole, łeby 81.• łmlerłelnło bał
powroł1l 1r. Jrrr.ł)'.

-

Ni.e m<>Hmy s~ e

lwnlf.in!tmi• pr>&wa, o wycho-

wawczych colach kary. I nie
możemy za;pominać, te d
ludzie
wyrrotłll w określonych
łrodowiskach, ukształtowali w
nich swój pogląd na tycie 1 n
nich środowl&ko jNt od~wi...
d:lialne. Dla jasnego pogl11du
w tej sprawie: mlllllly na wokand.a.eh aferowe IPr& wy l<JCpodarcze. Przeetępstwa ciągnęły
al• w jednym r:blorowlsku układowym przn
ozt&ry lata.
Cz:v kilkutysięczna iafoga mia•
la zamknięte oesy na to, oo
•141 dzieje? Czy· tam ule tkwiły
błędy w postacl llJCl.'L! manlfff.
tujących niejednokrotnie 1woje
credo: .to nie tno)a sprawa"?Odnlełmy to do rod.zł-a. 4o ł•

11.ych' sbiorowllk.

Wsruta liczba odwołań 1 przedterminoweco s~nienia. Skai•
ni mUISll wracd do u.kład•
kamero.
- U1łr.wa •1rr.nic1& łr.kłe
mołllwołol wr.runkower•
•·
wienenir. wykonania· Jr.ary. Da·
wniej 1łosowano je niemal po·
w1sechnie, oosywlśoie prsy nli·
11ych wymiarach kar. Kojan110
ebydwr. ograniOM1Jłr. (przedłer
mlnowe 11Wolnienir. I obowiąs·
kowe odbycie kary) motemy
się apodsle:wa6 - mówl11c krół•
ko - łloku w sakładach kił'·
nych. Tv. f ówdsle mówi si•
o ich rosblldowie i nowym ob·

ollłłenlu ęołeoze6stwa
w •·
łuymywaniu wfę:infów.
- Tłok będzie, ale nfe ma
1ałoteń rozbudowy. Motii uleo
ł'O-rzeniu oth'odki przystotowa111la IJ)Ołecmeso. Tymi k-..
tłami będ'Zll• •~ zajmowa~ Ceo.
łra1ny Zairz11d Zakł•dów !'Car•

•:roh.

To je!t jefo domna.

która pniewdmde kol'Z19ta I
dóbr
usywkanyoh
ltwem. A jak jd powledtd11o
łem - lkuam praouJ11 I - . .
oa~ łll'ZYWlll.J'. !m pMca wy.
dajn!ejsza,
nro?>.k w:rtay1
1Pła.ty wię1r:9M ł .--nt-uamotii
przedłuł.enła ltM7 po11bawienła
wolnoAcł mnie)aa. W Pl'ZY'"
padku ~ fOllPodarciryeb wienyclelam.ł lll pouko-

dowaM

jedn~ UIX'.Zrińl•Jo.

Wa«!.& 'W wybone

ee6'b llOlldar-

nłe :robowl.,lll&llych do pokr:r•
cła lłrd.
Efzekwu}, tw03e
pra:wa DA '1'00Ee roszeni .,..

wil11ych.
- ller.nm11J11cn Mołna ooze.
kłwa6 dobl'J(!h 1łl:utk6w „osh'ojlł
. 111Jłr.wyt

Kdda sm~ama lllt&'Weoi
da,....a niesie p&W'fte nl.wła..
d<>me. Nasze prZ'ew!dywan!a opal"te q !ta lotlce, podobnie
jak na łoflce zjawisk oparta.
J:<>stała usta.wa. Egzamin orze•
l)rowadtł
prakt:rka iy<tłowa.
Pam4ętajmy jednaat, łe ta .,ostra" ustawa, ~ tytko jeden H
środków prawa karneto <>Kr&•
nilezttinla ~zo8cl. A §r()(f..
k~w :pou'J'!'nmych mamy wifł"
1!4tj.
~łttrtwo ml!ll
jo
Jednak uruchomi!.
- D1h1ku.,11 Il& 1'9tllll~
ZOFIA TAR!f0"8K.(
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lcl..._

~ ...

lalt. ... Wt ..............,.., ... po4 ehoddła
alemal lblełn.oł6

ołlojal~ pl'op6sand4 pooblobaw 1 la& ll'edemdllesl11ł7oh a ąos7e7Jnłl
propq&Ddll poc!Ulik6'J lał Hłemclsleel!łłytJa. B„lo ~

pnd1 1ukOH11 • baclewto „clrufi•J Pol•kt" pneblł, peohl-..
una o budowlo ,,drqleJ Japonii", nwol&nł• „P~ ,..
hall" sam.leniono na ehwalenle a6ł rodak6w póclllwtan)'ch ntltomo pl'HI oał7 łwłat JłcL Nie wykluosam mołll•
wołd.
łw6rcaml obu łych fal propapndy byU ot .sami
ludlłe. No, w k&łc!J'Dl rasie pewna rrupa, lrł6ra .....
nlła barwy ,Jrlubcrwe• 1 nerwonych l blalo-cHrwonych •
blało-t6łłe t nlebłeskk ltokłełowanle r6tnych łrodowlak ł
aalea'o społoosefllhra odchodsłlo pełnll paą. I jak
ny.
kle bJ"'N. 80hlebłaal ~ wlersył poohłeboom.

•e
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„

b)'le 1IHllld:w9, t. Joł napra"""
pnedmł~ tkldejeąeh d:yeku•Jl

llseas .__ htchlo

„

połnebuJlt

ne pn7J)OIDIMalo wa4 1
naweł

lldeohęaU

nie powf.mlo 1ta-

tno... u11H1Dla, bo wtoes·

Pftl)'WV

mo6o

ta

pl'Q'łłoeą6,

ł)'ela. 0.Jł jedlul.IE lnlł7Uł

„

a
1amo1a.

li•

ehowaWO'IJ' ale aalranle kaidemu 1 aa
••t..Dowi6
ud i1m. łe Dh .,..... . $uł„aą WllPUlllll I
n.to ...,,..

uomam„...,
~ lllłwll

.,PoH*"1'9 . . . ,

.,..„

e bm

llMhhołd

e4MPM w "'7wtadsle

l1la

J""'1nomot

..Besb7łresne 11Włolbłenh I lcteallsaoJa 111 cHa mnJe cte.
wodem nle4a.łałeC1111.... 111ao1ulln1 clla da.nero człowieka.
Gdy.I>>' ktokolwiek, nie wiem - łona osy pnyjacleł - patrsył u mnło od rana eto wleosora 1 nleslabnl\eym uchW7·
iem. ohTk .wartowałbym 1 JUtcl6wl..•
ltOOhaaJ I mJH O.yte~cyt 'łJwlelblam Wu, ale nłe besltte llo.,. u podlłsywante dę, 1chleblante niech
•da lf4t 49 konkureno.fł. .Ja bowiem ale ocsekui. I WUIOj
Jtr.,.trento.
llłna1

»Oehlebo&w.
EDMUND' TULKO

P. I. Pu Jaa Kowalski ma wątpllWGłcl My właściwie
Interpretuję peJęala „państwa" t „1połec.eflstwa" przeclw1tawi&Jl\O Je 10błe. M6J tekst 1 ubiegłego. łygodnła nie był
dyaertao.fll naukoWll lecs tylko tartoblhvym felietonem na
temat IPOSOb6w podziału dochodu narodowego. Inni czyte1.
nic)' Jak„ ie doatrze1ll. Posa tym 1gadzam się 1 panem
Kowahlrlm. Mam nlepłonn11 ar.dzieję, te imię f nazwisko
- obeł i.o. a4ren - q prawdslwe.
(E. T.)

N/z: Marek K ędzierski przy taśmie
produkcyjnej
rramofonów
G 2021.

W.

p~

jal.'. 1 d~csuow„ prutykl
wyn!lk& pokTTfł'&
~aa.

„

CAF -

rMnle bywa. 047 Pnn•mn• ...,

łachowc6w-eklperi6w

wnech miar uur..dhło.
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W ł.6dzklch Zakładach Jł.r.dl~
wyoh „Fonloa" produkuje 1ię dwr.naś~le typów cramofon6w w szllł
olv. rodzinach m. In. O 2021 klr.11
Hl-Pi s bo1poirednim napędem liniowym łalera. Został
sr.proJekłowany w zakładowym 'błlln•
konstrukcyjnym po4 kłerownle
łwem mir Int. Stefana Skoczka.
W llbiegłym roku wyprodukowano
H ły•. 11tuk, w tym będzie 50
łys. I wszystkie . przeznaczone Sił
na P.ksport do ZSRR.

te

W:rroet kar • a a=ł_,.,.

przynosić 1,..itu.. Gl'IJ"WllY

Dp. jet.li łetnl•Je ooowlukowe
ltosowanie ueutu w wielu
przypadkaoh, to n bm kryje
*1~ uprawmienłe lltr«ly
nyll
oskarżonego lub jego obrot\oy
cło zl<>ten.ła zdalenia.
...;.. .Jełelf obowl!łsk-• - h
ohyba W'lłtpllwołcl nie łstnłej.._
M<>tll Utnłeć. o.kartony

t:rmcueowefo ueatow&nla, a

spł&ca.3' '1'•TWL7•

ny.

Di„ Ale

llnołe n.~ 1akwesti<ł'Ilować od·
powied~
podftaw41 prawn4

Natomiut nie ma llWWY
•
k:oatach społecanyoh.
Tl'M!b&
pam.i.,taó, k lkUU1J'11l poil'11ca
ai" • u.robków sumy praesnl•
czom. u ich 1l1rąn:IMM, ie

jeet u

aom.
-

Duł

•I• na

wi~oń

łlł kompeteno,f\

Ale I •

Sl~!llPZillmlr:ml!ZllZIS„1111:1~~~~~~!2~

Wracr.Jąo do reoydyw1.
O..,. •llcbr.l pil/Il, łe egrr.nic1e·
nie przywileju warunkowyoh

ehwałl\,

Powiada ml Jeden 1 takich lr.ł',Ytelnfk6w, te Ił• pn:dll•P•
Ję nad łemałamł, ie nie 1tawiam kropek nad J.. Gd7 tak lłt

bmej.

l1 podstaw . jej u.chwalenia lety znaczny wzrost pnestępczoioi i reakcje społtcnń
lłwa domagającego li' kategorycznie połotenia tamy groinym zjawiskom i 1apew~ nienia bupieczeństwa obywatelom l mieniu. Naleiy li4 l})Odziewa6, ie przez 'r;.;y
~ lata Obowiłlzywania 1 z c 1 e g 61 n • j odpowitłdzialnośoi karnej - mpołec1ne oe1e~ kiwania IOStanll spełnione. Jak przygotowuje •i4ł tlldownictwo do wykonywania
postanowień utawy? Czy wyłaniają 'lct w związku 1 n1' nozególn• sadania l nowe probl.my?

hto1 A. WACH

„

esu• maa kłopoł7 • esytelnłkamL "9
ale nte w łakl 1po16b Jakbym 1oble
łeco łycsfł, ło 1n6w 1aołą, bo· oo6 Im 1lę nie podoba,
Wł.aśołwie powinienem b76 sadowolon1, 1dn ł• moje ...,
pliki majd"Jt\ JakH oddłwięk, a· Jednak rM\oj6 mnie nie
r011Plera.

ROZMAWIAMY Z PRBZBSBM

ROZMYSŁOWICZ

„,_,,,„,,,,,,_,.,„_,,.11.111~.111.11.111I1.r.r„r1111L.,:.;.,..il".izl':.iźl!il"..gi~::-;,,,!lii!:...!lii!""!lii!"°'DzP:ozil".izil".i:hl'Zlzl!il7-!lii!!lii!....
!lii!....
lllzllli,.Z,l!'JIJ6'll!IOOPJ<!Zl""""!3!7.,_;l:l!fl!-llUZii!li!'.EPll!:ri!'-IEliemnam;zaoll.:a.l!l.:aauEzl!lLmm•a11111mm>.!IBlll!lll!Zl!JIJlmm•••wwwl'll'.lD!'.lllil""l!ill'!lllm•ww1Zn:a!zn!rl~IAr-'l""l:LT'L"''-'J'-'-'l.r;L11J.

• .,. prses •h•4ooJt. kł6rof pn7W\\doa,
po 20-Jetniej przerwie tos*-.mim był kanclerz Erhard) b!eru udziti w !miprer;fe
o jawnie rewanżystowskim charakterze,
Imprezie 11.ied.wu.zmacmle m1typolsklej,

•

Co Kohl miał do powledo'D.la tym,
kt6rr;:y w llcabie Olk. a tys. qromadrlll
li" w wielkiej bali zja:rAow•l oraz tym,
którzy biwakowali wokół, a i:rch oblicza się na ponad 150 ty-..?
Najp!e.rw tych 61_.icteh Blomltów \ro-

chę zdenerwował. bo mówił Im • Polakach żyjących na
o niemotnośc!,
w ~j chwili, wyp~zenła loh, ale saru
doczekał się p!erwaych owacji, bo u-,
pewnlł
a istnieniu Rzeszy
w
,ranlcacb s 1937 r„ o „otwartości kwestii
niemieckiej" I uipow!edział ltuMJ.i& c

si.uu.

zjednoczenie kra!u.

a nic zd11ły
gania prz\ j·
ci wników -

się
cioł

p e r s wa~je I błaoraz naciski przek llOCle'r?. Kohl oaj·
w y r aźnie j
\v ysoko sobie ceni
klientele wyho1·c"•a w vwodtącą sie i krę·
gów re w l z.io1tio~tyc~nv cb I dlatego zdecydował ~i e pojechać
d? l~ano w t•ru, b)
tam wz iąć- u d1iał w zl ocie z1omko~lw ęlą
skich . Po f atv!l'ował <;le tam nie tylk? po
to. by ogl e,d a/'o transpa~.~ nty z nap!sem
„Śl ąsk zaw~1.e niemiecki . ale czu! ~·ę w
obowi a7.kO zahral- !l'łos I właśml" owo
pr7.Pm ńw il' ni P jest dla nas, Polaków.
wfclr P pout'1:'l lace
.
Pr1 vprm na nam ono jak _wl~le 111ę
1111ien i ło w Boru: od czas u prze3ęc1a wła-

1

J

Prua zachodnionłemiecka tlh.wninle nu waża w ewych kom+nt&nach, te Kohl
cofnął się w Hanowerze w porównaniu z tym co sarn niedawno -powiedział
w Bundestagu, jak równle:t w stosunku
do tego, oo zawierało wystąpieni• prezyde-nta Welzsaeckera s okazji 40 rocznicy zakończenia wojny - to niemieckie
zbrodnie stały się przyczynił wyp~ze
nla, Paryski Liberation" z kolei ·zwraca uwage na fakt. te „obecno§6 Kohla
była już poparciem dla ruchu rewizjonistycznego", sztokholmski „Dagens Nyheter" największy dzloontk Skandynawii stwierdza. - „Kohl nie powinien w
ogóle pokazywaE się na r;gromadzenlu,
które otwarcie dąży do zmiany polityki
wschodnie.i RFN" Nie mu&zę dodawa~.
ie komentarze w prasie państw socjalistycznych były jeszcze bardziej kry-

ą-:

-

~a

,.Mllda

rr.sn.•

•Nł

llła Imprezę w Hanoweru 'jako ,,1połkanie brunałnyeh elem•.
.
A ~ak to wszyetko widm( ~ ,oo.ka
rozgłośnia monP.chijska „Fre!e Europa"?

oto fragment komentarza 1 ml11.lonero
poniedziałku:
Prsem6wlenle Kohla
przyniosło wyjałnlenie •Yłll&Cji. Nie po101ławlł on wąłpliwolci, h
Je10 rs11d
zamJel'tlr. prn1łneraó llklr.d• 1 1970 r.
I w łym momencie prsemówienie Kohla
wytrlłC& aktualnej
ekipie warszawskiej
r.rgumenł Ja.koby układ 1pned 15 lał był
11now11 prses miarodajne nrnnikl lr.westionowanr.
Chciałoby

li" ,... - ltP1• wa6paa ny
pytasz? WtaYllCY wokół, przy..
wrotowde, wldZll w •amej im.
prezie, }ak I w przemówieniu keclerza właśnie chęć zapewnienia• rewanży
st6w róinych maki o możUwoAcl powrotu na „ukochany niemiecki śllłsk",
be> 1 punktu prawnefG Istnieje Rz~&
w granicach s 1937 r„ a tu ~atrlocl"
z ,;Frefe Europa" powiadalll. k kanclerz zrobił na złoM ekipie wanzawskleS
(słowo rząd nie pr ze chodzJ Im przez gardło). Cót, skoro eię mlenka w Monachium, ie się niemiecki chleb to trzeba
gospodarza chwalić nawet za cent: zdrady interesów narodowvch.
n nie spoczn!P dol>6kl nie wyłle
tam na~zvch tołnlerzy. Sui mu
sle 110 nocach wielka parada zwyelę~twa w Nowvm Jorku. podczu
której sy11l11 ~le nań confetti, a on sze.
roko ulimlecba <;ię do tłumów Zupełnie
jak w kl p~klm rtlmie Kled:v wysvlał
piechotę morską do Libanu td marzył,
ie m'P~•kańcy R~ irntu l11~da ""i"'lewaĆ
chusteczkami do naszych chłopców. ·
drogę
jaclele ł

•

•-.. te '9wł..W 'l"homu O'IWU

praowod'D.lcz11cy amerykańUlej bby Re~
preaenta.11tów • prer;ydo.ncie Rea,1a.nle, a
krajem, który ma być przedmiotem inwu)I jeet ocayW'!ac!e Nika.racua. Powi•dalał je po P<>raioe part.ii dcnokratycsnel podczas głosowania nad rezolucją
przewldująe4
udJl!elenłt pomocy n!beliantom w wy1Dlko8cl 27' milionów dolarów „na cole huma.nitarne". O'Nelll
zdaje sobie IP?'&~, jak miliony jego rodaków, te ten nstrz:rk pi„nl~zy rozdmucha płomJeA wojny domowej w Nikaragui, łe 11.t ,_i kro.klem na drodze
do Zbrojnej łnitwwencjl a.merykańskiej
w tym pa/lltwie.
Dramat O'Nel!ila jeM tym wię.ks:r:y, ie

• rezoluc~ fłoeowalo wielu jego partyjnych kolegów.
Bez ich poparcia ,
uchwalenie rezolucji byłoby niemożliwe,
gdyż partia demokratyczna ma w fabie
większość. Dlaczego tak postąpili? - Nie
wiem - odpowiedział O'Neill - ahybr.
po prostu boJlł się Reagana.
•
Tego samego zdania jest amery\kańskl
karykaturzysta. Pokazuje on jak demokraci, osły maszerują tak jak każe im
prez_ydent. · Z tyłu widać zadowolonego
słoma, symbol partii
republikańskiej.
Przygląda się on paradzie kroczącej z
prezydentem na czele. Zamiast batuty
ma <>n rakietę "' ręku.
·
HENRYK WALENDA
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godziny

/

w Tiranie
A•t.r penł.._J lt•reapondeaojl był ąnwe114a""" PU
menu pllkal'llltlero Albania Polaka, ros„ranego
w Tiranie. Oto Jeso spoatrzełenła I retlebje I pobyt•
w łJJD mlełole.
1

I=

•
•
N Owe zyc1e
w strefie BAM

a=

!

l'1'Ma rllaaoopodu-owauta lłOSl\MJ ponad
1.5 mln km kw., strefy BAM rozpocaęło od
poł11dnlowej JakuoJI, gdale pow1taJe ogromny
komplek1 teryłorłalno-produkoyJny. Obecnlo
finalhowany jest piorw11y etap prao 1wi~·
aanych 1 tworHnlem w tym rejonie Z8Rll
kolejnero wałnego olrodka prsemysłu w411lower11. Gł6WD1t inwntyeJI\ w teJ dsl_edsi·
nie była budowa uerjungrl.ńskłoh Hkładów
w1bogacania węgla koksuj~cego.
Zakłady a., prsy1to1owane cle pner6bkl
t mln ton węgla kok.sujl\cego roosnio, uruchomione 10Stały 30 .Jrudnla ub. roku. Ner•
Jungrlń.tka fabryka jest jedni\ 1 najnowo·
cześnieJHych na iwieoie. Zainatalowauo w
ulej wysoko wyclajne ura~dzenla radzieckie,
a tak:te aprsęt 1 lmporlu - 1 Japoulł, USA,
RFN, W. Brytanii, Francji l CSRS. Po rai
plerwHy, Jełell ehoctsl • tero rodsaJ• aa·
kład-,, 1aełollowano tam ••ost1c1~ I efekty·
Will\ motoctę 1U1Hnia konoenłrat• kobowe-

r• pny pomoo:r roriuaon:roh 1aaów. CaJym
Junrrl wypłacano natychmiast bezzwrotny
procesem
produkoyjnym •toruje system_./' sasilek na za.gospodarowanie się w wysoko.automatyzowany.
ioi dwóch miesięcznych pensji.
Do praoy w takich sakladaoh potrzebni
Jeden a robotników powiedział, te jego
.., wyaoko wykwalifikowani robotnicy I
Hrobkl miesięczne po przybyciu do Nerjun·
1pe0Jalliol, ld6rych w Jakucji brr.kowało.
rrł zwlękuyły 1ię od razu o 70 proo., !' ~Problem ten zdołano jednak roawil\HÓ I w
1tęJ)nie pnea pół roku wzrastały co m1es1ąe
praedednłu uruchomienia fabryki skomplee 10 proc. Dodatki te, wypJacane 11& pracę
na dalekiej Północy, mogl\ osiągnl\6 nswet
towano liHl\Cłł ponad 1 łya. os6b sałog'°
Ponad 100 robotników, reprezentuJl\cych wySO proc. penajl miesięcznej. Moja rodr.lna Jl\łkowo deficytowe sawody zaproszono 1
dodał wspomńiany robotnik - uzyskała kompodobnych sakładów Donbaau I Kuzbasa..
fortowe mieszkanie. Starszy syn obodzi do
1zkoły posiadającej basen, a
młodszy
do
lak słwlerdzlł dyrektor nerjungrlńskJej fa•
przedsskola, w którym także jest basen, co
bryki, chętnych nie brakowało, poniewa:l
Jeat niezbędne do hartowania dzieci. Zima
w południowej Jakucji sagwarantowano ro•
jest w tym rejonie rzeczywiście mroźna.
botnikom wyi.sH wynagrodzenie I komforJednakie mrozy, dzięki temu, 'le powietrze
towe mleszkania. Fabryka pokrywała kossł
jest auehe, anosl - się o wiele łatwiej, nit
przeJ&:11du robcłnik·a or&s Joro rodziny, a
w rejonach wilgotnych.
takie plaelła 1a prsewÓI baratu. Przyby•
waJl\Oemu eto 50-łyałęo.nege mJułeozka Ner- J"EB.ZY lllALCZY&

SZTOKHOLM

Motel „Tirana". 8mukł7, kll'kunułopl•U'o•1 bud711ek. O jeco
walorach czytam w folderze wydanym w irz.ech l11:r.ykach an11le11kłm francuskim I niemieckim. Wybudowany w 1979 r„
ma 3U ł6tka w pokojach jedno- dwuo90bowych, apartamentach I 1>okojaeh dla maltet\stw. Sary, butet, restauracja, weranda, sala konferencyjna. kinowa. klimatyzacja. Kucrnla lfi'wuje takt. 1>0trawy narodowo,
,

I
CldJ' poci
kOIUM • li.topl.da
ub r. l'Zl\d ChRL. . Ołłoslł okól·
nili skrac&jlłCY od dnia 1 atyH•
Ilia 1985 r. oao pooblod:nie(O
odpoczynku w prac1 1 dwu lub
półtoMj &od:id:ny . do j9dnej p
ds.lny - wydawali> Il• juł łt
wymop a.owocuanoołol I tempa
modernlacJI kraju satriumfowały nad włokowymi trad7cjaml 1 P~YJiWycza jenłami, Pn;:rlrlad - wodt. sal-ni• n41d11
·- młak da6 admłm.tracja oe:nłr&lna:
eo t)'L praoownłków
oentram7ch urqd6w w i>.kłme
mJ.ało pókazd krajowi, ie mota& t.pt.j praoowa6 - •kuiocllalef I w)"d&jnłej - Jdll ar6oł
pnorw• obladow4 I l?ftJ'I•
nujo 1 drzemki. W łlad sa nł·
ml młałr p6Jł4 IDD• lułytucJe
eru 'IU'a4łdY.
81u6oonl.o aa•
pną •

I

li•

łlotlm•ło oeąwlłołe anł WIC
układów
prwmnłow;roh

mlutach.

JO:D.i--'

ani

w
1wycru.jowo

prurwa na obl&d U-Wała łull
ł:rlko &odsiJlll. lft• obMła GID&
teł handlu l wt.t11 ~ych pt.

e6-11 usługowych, które pr&O'lłjlł
•w ru.ohu cd4fl:ym"
o:r.ęN widuje ei• 1Pl'Hda-6w
potllajlłc:roh alę aa Will I prse-

.,.waJłloyah

ąotywanie
Idy
1
kllent doma1a
poitazanla
towaru lub wyploanl& kwitu.
W teoril 911rawa była pro.tai
nawet pr.mler Zhao wo wspomnł«nym -(>kólniku opowiedział si•
sa U:róoon.lem prsorw w łrod
dnia roboczego, uwataj\o t•
w ten apceób pracownicy blldlł
mo11t wozHnilej udawa.6 1111 dó
domów p0 południu. Zdaniom
rz•du - jak to podkreślono -

•i•

n

kantYlli• el, kt6rs1 mloll daleko do domów,
ucinali IObie
drzemk• na krzesłach lub letankac:h, Jeśli taklo były w za1tuu 1'1d. Mleukający bllek.o
udawali 1141
do domów, aby
przygotował 1traw11
1 1POtka6
li• z rodz1l14. Po drO<he do domu el, którzy mieli dzieci w
wieku nkolnym, odbierali Je,
aby w domu nakarmi~ Inni
robm u.kupy lub uczyli at„

KORESPONDENC.TA
ln'6\ka pn.wa

prąoa)'DI

„,

'1f'Sl'Olt. wyd&jn.Olłc! pracy
1&pewnl pracownikom
więcej
łlUU na aynnołoł
domowe,

4o

a.aulrll l rosrywld.
Praed WJ1rowadzaiom w *1•
deo7&JI o sltrieenlu Prze!'któr.' nrrosajowo roirpoaynała
o 11 w 'l)Ołudme l
trwała w italemokl od rejonu kraj9 .... od półtorej rodldn7 (na p6haoc1' do nawet
trseoh 1odzln lub dłułef (na
południu), JMU lato było upalno - praonv• w pracy wykorsystywmo rozmaicie. Po zjed•uh1 pomłk• w 1toł6woe lub

..,,„,

•i•

z

władze • ·
al41, oo wydrogq ku prz:yspiea:onej
modernizacji
I przestawienie
si>ołeczeństwa na model funkc.l.onowanl.a l efektywności zblłźo
ny do tych, jakle obowilłzUjlł
w kralach
rozwinh:tych, oz.7
teł hołdowanie nadal tradycjom,
których IIllian ni• należy for•
, 1owa6.

apolec&nyt lokalne
c211ł7
brać:

:r.utanawiać

NajwyrUnłej

PEKINU

ZlUnndowa.nio togo nadmłarv
wolne10
czasu
pn:yiporzyło
lednak!e 9P0ro problemów wielu
Instytucjom. Szkoły I aaklady
prac:r musiały zapewlli6 dodatkowo porcje w .toł6wkaeh dla
tych, któn7 ze względu I!-& odlogł°'cl nie mogli udawa6 się
:na obiad do\ domów. Wleloletnie przyzwyczajenie tlę do wypoozynk~ w Południe
pnejawiło li• teł w postaol reakcji
psychofizycznych: zm11czeula I
11lech11eł do pracy po południu.
Wiele osób
aczęło narzeka~.
łe DJe ma CUh na sroble-.nie
u.kupów.
Powstał
·problem

wybrano

ło

dru1le: oto poazcZ&gólne prowincje poc'f..rY bowlem przyWt'>loa.ć dawny okres pJozerwy
obiadowej,
odpowiadając
na
wołanie apołeczne.
Ja.ko pierwsze uczyniły
to prowincje
połotone na
południu kraju:
częśt z nich przywróciła stary
system odpoczynku poobledniego od 1 kwietn,la, część, w tym
prow. Guangdong - od 1 maj.a.
Tak więc starym zwycu.1em,
jeśli m11. slę coś do załatwienia
w Chinach m!11d%y g_odi;ln11 12
w południo a 2 po południu, to
motna apać spokojnie - nie ma
si.ansy, aby ktoke>lwlek I cokol wiek w tym czasie uczynił.

.JERZY BA.JER
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ne, . wlęe

dtajlł

~--

per.pekt)"WJ

mł-0.6.c7

ład-

pnyjeł

do lta.potadu w pcmukiwani-u ehlebL Ponlewał l•d.nak
ap&riheld me znwała euirnym
.na •wobodno pooruna.nle 1ię p0
llraju, bea 1pecj.abaj ad.notacji
w dOku-te.ch, IOdz!na Ben1wuw u wał111J1& jfft
nleleaalnyoh OA.dnl·ków wnęd:rle poza
W)"mlenlcm:rm w dokumemłlach

u

terytorium.
Oo 1»9wtein władze wdluj\
.,oo&76cl4" Oronroad9, uiwat.ame

PrMll b-lały-ch u lłlumsy połllle
wueLkiep zła. Pollcj.a
buny
la:µclie domr,
podczu

stmna lub

••to

pad&jącego

cłeazc:su.

Milłll'lk:.aiicy smwree>Jll 111 kocrA>-6 pod roł;rm niebem,
Ie.
•I• lub krr.akach. Władize aposl•wają .1..
ev;arnl J)O'Jlbaw!enl dachu nad głow11 wróe11

w

*°

tam. ~kąd przybyli. Ale zdana
1!ę ło nlftmlemio nadko. Najmtłelej

~llł oni w Crostroed9 l dalel wegeiiujlł. korzy.
s pom.oc1 Innych.
.

na~

' Wapomlma M-l~la
'fa&le, Hmotaa matb

(

..._.

wra1to--

WIUJłlO&
aeklore d'ZIM!. __..W
kwietiDJu Ubi•lł•IO roku pl"f.Ynl.I • I w nocy. Pobili nu l
1bunylf d.om. Mąt atawiał opó,r,
w.ittO IO zutri:ellll. Przes 1le4am mlea!ęcy
mieszkałam w
rulinuh naa:ego domu, a dzieci
ukrywałam w n.opie. Za katdym. raum,
gdy nczynała.m
odbudowywa.6 dom namawiano
mnie do wyjazdu s Oronroad1".
Najudy poMcjl u•tały kilka
miellięe:r
temu, 1iłyt władze
1k0illcen1irowały 114 na budowlo
nowej dzlelnlcy dla czarnych w
Khayelitweha, 23 mil od Kat>Utadu. Ale osadnicy n!o chcą 1!11
pt"ZellOltić. Wrośli jut w swoje
- m.tkirośrodowlsko, nie ahcą tei
m!eazka~
dalej
od
awołch
ml•~ praey_ Pou tym obawtalll 1111, :!ie pod.C'f.u przoprowadzkj do Khayel!taeha policja wyłowiłaby wszystkich
nlel~gal
nych osadników l odesłała !eh
do domu.
I tu: kółko li• zamy\u1 : polte}a buny nędzne chaty, a m!811Jkańc1 je odbudowuj,. w~
mina China :Benrwane: „Które~ dnia, gdy przytt~łem
1

pracy. d.owledz.iałem się, ie -polici• nlo tylko
zburzył.a mbj
dom, ale równ!eł
zabrała do

:ton..

więzienia móją
choć b-yła
1 mał:ym dzie.ck!em. A po
odejściu policji złodzieje
roz-

ona

grabili wszystko co zostaro na
wierzchu. Jedyn7 więc 1pos6b,
teby :zachować 1wój dom to u•
kopać go rano i wieczorem odkopać. A jedyny sposób, teb7
być $pokojnym o raj_z.inę to pewność, to w ciągu __dnia ukry·
waJ11 alę w lesie".
Dom rodziny Bengwane 11klada
114 głóWllie z dużych k:awał;ków
plastyku I karboW111nej blachy,
płótna I kilku żerdzi. WYJl(lllaienle · stanowa11 koce, metalowe
talerze i kubk! oru
własnej
roboty •kładan• meble - łóż
ka, k-rzesła J stół. I rod2.ice I
dzieci potr:at!ą zło±yć I ro-zło
tyć swój dobytek w c i ągu kilkunastu zaledwie m inut. Od dwóch
lat prowadŻą życi e uciekinierów
Wił własnym kra ju , ukrywając
1lę w dzień i co noc - odbud<>wując swój dom.
Opr.: (jsb\
· l'' fl ..Ne \\~weeka''

P

łoaeiy'Aa jett nru u Jeleni, Có"',
w gminie Jeżow Sudecki. Niew:clka
wieś, typowa ul•cowka Położona na

południowym stoku Małego Grzbietu
.,.. Górach Kaczawskich. Mówi11, :ie wystarczy ilę wspiąc na palce, żeby zobaczyć
Snieżkę, najwyższy .uczyt w KarkODOllUlch.
W aumie 85 numerów, 208 m1eazkańców ~
wyżej
osiemnastego roku życia. Enklawa
wśró'1 la1ów Cicho, apokÓ)nie, rzadko pr;r;eJeżd:i.a.j11 umochody, kury arzebią na poboczach, psy łańcuchowe są ~ leniwe, ie
nie ehce im się szczekać na obcych, a •trumykl jeszcze czyste.
Wspomnienia o pionierskim okrea.le "'I
wciąi: żywe wśród mieszkańców. „No, cięi
ko było, panie - mówi11 reporterowi - al•
czy to zaraz tn;eba o tym pisać? Takich J~k
my było tysiące ...". Ludzie w Plosr.czynut
aą skromni, ale na ławeezce przed domem,
puy papierosku każdy się otwierał I llDUI
barwną opowieśl?. Pęczniał notes. Zaglądam
de pierwuej notatki: „Pierwsze ee arobili6my, ło wdęliimy puszkę c.arneJ farby I u.maulllmy Flachenaelfen. Na tym sai sam•sanym napi1aliśm1 koślawymi merami: Biały Potok. To byfa plerwasa na11wa dalsieJnej Pbmi:csyny. Nlehlatoryezna, Jak did•ieJasa, ale pierwsza wymyślona na poeze·
lumi11. żeby była polskL .. ".

1.

Stefania

Czystiołowska

przyjechała

spod
ie diabelnie c:ę;...
si• do 1ór. Al•
wtedy, w pddzlernlku 1945, nie myłlala
• widokach, myślała o tym, toby &Dal~
jakfj klit dla dwójlcl dzieci, chorej m•Ud
f liebie.
"Pr"~ >•na, Jes- d.t.laJ ..tanawtam
li•, 1k11d miałam tfle 1łł, A.by wleł6 dwoJk• d11ieol, · matlu1, tło ble, a tali.ie kr•••· keDla i H mełr6w sbota. O nioaym Innym Die
myllałam, tylko wci11ł o tym, łeby 14aieł
pny1tan116. ••trzymać alę, rdzłe bęll.ide eł•·
pło, 1ble anaJdsie się trochę siana I kar·
łofll Z łranaportu do tranaporłu pnenotlłam sbote na pleoacb, praoprowr.4sałam konia ł krow•, przerzucałam małk• t dllleeiakL Wcl11ł w otrachu, te nie sd\łę Da e-.
bo pool111t runaly w dro„, kiedy cb.etllły
I -Diltt aie pytał, ny Jut WHYSOJ' sd-łyll ał•
nładowa6. Kiedy więc 1111ajom7 J.i:.:~
poradsłl mi, tobym osiedliła s1' .,..
llfe, nie namyłlalam ••• weal•.
Do1tałam dom kaw&łek idolllll, 1n'enel•
ltyłe ciepło. W łym domu mleeskllle ołnllu
1to.ruyeh Niemców, ale niewiele mo1U ml
pom6o, byli sa stany. Tylko Jod„ ltył w
slle, ale wkrótce • Wlenia prsyjeohała pe
nieco mlllcja, okanł się jakimł 01eaowcem.
Byłam sama samiuteńka do roboty, wlęe
uprosiłam w powiecie, łeby ml tero Niemca zwrócili, w rospodarstwle potrzebny był
m~tczysna. Wyobrai pan aobie, wypuścili.
Słuchał mnie, robił, co mu ka111łam. Kiedy
nł wr6cll m6j mr,ł, areHtowali 10 pouownie. Tamci wssyscy 1tarsy Nlemoy byli port11ldni, ale ten jeden ło byt łajdus, Cały
e.a1' usiłował aprawla6 11botał, Da pnyklad ukrywał prsetłe mn11 lliarne, ep6inlał
stewy, niedbale oponr,tł•ł bydle. Chwała
Boru, łe pomagali ml ...nedlli, „romna
lyaslłwoł6 była wtedy w narodałe.
la o tym m6wlę dlatero, le epr6ea
'hrych ludsł •darsała •lę w wioskach an·
mowlna. W Pło11101ynie łalcłe. Tao1,
cholell komblnowd, wsbo1aod Ilię aa lnnyeh. Zdarzały aię napady, •Płonęło parę
domów. Na uo1ęłcl1 nu1a włeł to była
wid CMadników woJ1kowych, panował nosej 1pokój.„„
Mąż pani C:1yałołow1kHIJ, Au1u1tyn, ioł
nlen: I armfl przyj.chał do Ploa:azyny w
kwletnlu 19M r. Pańlłwo C:1yirtołow1ey wrołlł mocno korzeniami w ~ 'lieml•. Przyirto..,.,..alł si• do 1ón:ywte10 terenu i oei41alł
bardzo dobro wynikł, lepae od lnnyoh. Mówir, o nich, ie
wzorowi, te nawet 11 kamienia wycisn ziarno. Tacy twardz\,

---Zbaraża. Z równin. Mówi,
ko było Jej pr&ysto80Wa~

.„.„

°"
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Ian PltllU'atd ukończył YOJI14 .,.. ltopnlu
ltaprala, obecnie jest prezeMm Koła Gmi11nego Z-BoWiD w Jeżowie Sudeckim. Z Pło
uczyny do koła należy 37 osób. Wlękarość
to byli żołnierze 29 pułku piechoty X dywizji, n a zwanej później Sudeck1t, Il armil
Wojska Polskiego. Swój nlak bojowy ukończył Pisarski pod Mielnikiem.
„Od września 1945 razem s ejoem, takle
łołnierzem, •tall§my na 1ranley; w 1rudn.iu
tero roku do PłossHyny pnyjechały
łona • matk11, skierowano jo tułaj prses
PUR we Wleniu. We wal było Jul se !O
Polaków. W wojsku 1łułyllimy rasom a ta' ' do marca 1946, a potem trzeba 1lę było
W'lir,~ za 1ospodarstwo. Ołnymaliśmy 16
hektarów, na których tneba -było robl6
jes:scze z Niemcami. W naszym domu mle1•kały do Jesieni 1946 dwie rodlliny niemieckie. W końcu prsy1zła na nie pora. Stary
Niemiec do ostatnlero dnia. obn11dsał by1Ho,
a kiedy trzeba było wyruszyć do Plakowie
•• Lwówkiem, 1k-d. odchodziły transporty
repatriantów niemlecklch, pocałował koni•
I rHstał się z nami.
Mówił, że nie ma łalu, a Jll m• na ł•,
le to nie myśmy zaczęli. llil1iaj wielu s
tych, którzy wówczas wyjechali, przyjeżdża
do Ploszczyny • RFN. Coi łam szwargocą,

•9'•

!

:z

Szli na Zachód

-s-~

osadnicy...
pokazuJ• na domy, 1oto1raf11J1', klepl11 „;ai.które niegdyś aadzlll, sa1111dajl\ do
1tudni i wyjddżaj!ł. Co myłlr,, nie wiem,
w kaidym razie oto próbuj- Jut nikogo
prsekonywa6, jak jeHCH S l> lat temu, te
my tu jesteśmy tymcsasowo, łe oa.I wrooą.
Niedoczekanie„."
Jan Pillllraki jest jui na emerytun;e, dorabia obecnie w maaazynłe OS u pół etatu, cdzle jego 1yn, Roman, jest kierownikiem. Syn ma ,,Fiata 12.'ip", wławy dom
I uacunek u ludzi. Wyrósł tutaj, do szkoły
chodził w Płoszczynle. Nie mówi in.a.cze).
jak ziemia rodzinna, przoclei tu się wychował, tu chodził przez kopno łniegl do szkoły, poznał katdą
piędi pola
uprawianego
przes. rodziców.

ino nie .pnyszlo, łe myśmy swojr, pracdawali podstawę ich pozycjom łyciowym."
Nlkt nie u.żywa określenia „romantyzm
tamtych czasów'', nikt nie powołuje •11' na
patriO'tyzm. To się rozumie samo pn;ez 111',
że tak było I tak jest. Ra1 tylko pa.dl<>
okrdlenie: r:ieibiła 1ię polskość. Moim zdaniem bardzo d<>bre, trafne. Rzeżbiła 1111 za
sprawi\ takich, jak oni.

łonll.I,

li.

u

wojny był w ludowym wojsku, na pogranicze jelen'og6rskio przybył jako ponad 50letnl mężczyzna. W specjalnej grupie osa~-.
Aiczej, której udaniem było utrzymywanie
porządku. Poru~znlk Ostrowski był komendantem wojennym, a on jeco sastępcą. Dostał pod opiek4 Płouczynę. Porqdku pilnowłl.11 w ten sposób, te lak przyłapali lrogoł
na kradzieży krowy, to 10 po pro.tu wypędzali se wsi. Mieli takie specjalne oko
na Niemców. bo niektón;y 1 nich usiłowa
li podpalać, ulnczy6 I ltrzelao do bet'bronnych ludzi.
We wrześniu 1945 do Płoszczyny przyjechał
jego svn Zdzisław, z którym pół na pół
objął 27-hektal,'Owe roapodarstwo. Sierżanł
Hołota Antoni jut nie ~yje, Zd11:Lsław do tego
!'Oku porzj\dnle gospodarował w obejściu I
na polu teru id przekazuje Ilem!• w rę11• 18-le'tniego syna Wojciecha. Mają bydło
- krowy mleczne, jałowiznę. Wojciech ma
opowieści o band.ach, o czynach swojego
dsladka. ale chętniej m6wi o pny1Złoścl,
anlieli o tym, eo tu aię działo o:r:tery d11lo·
st11tkl lat temu. To, sdaje al•, norma1ue. Takle jego prawo.
Przypadkiem jednak, mówi\• .e hodowli,
W't~cil takie zdanie: wid ocalała dzi•kl ondnlctwu wojskowemu. Jnt łw!a<Wmy, ee
zawdzli:cza dziadkom, którzy tera1 wygnowaj11 'kości na ławeczkach przed chałupa
mi. Wojciech HołO'ta m.a 111 lat I powiada:
tu jest mój dom, tu się urodziłem.

I.

S rosm-y a I

Jaroeławem

•lrrełanMD.

Sierżant Hołota Antoni prZ\łd wolni\ miał
sobą 35 lat służby wojskowej. W cz.asie

KO PZPR

Zawodnym I lderownlldem lłll.t
by roluj Rya:rardem Kamińskim: „Ludd• 11 PłOGC'IYJlY 9' uycl, 11jmu'- lię
swoimi rodalnamł, dobrze fOWPO<lar". Ta
llemla umło by4 wdz.lttCZna. chocid praca
na niej nielekka. Grunty IV klasy, c6nyate. Młodych rolnlkow jest mporo, u.ie ucieka~ do mlaft, jak fdzie Indziej. Swoich
ojców OAnuj" chodą na eo czwartkowe
spotkania byłych tołnlerzy, ohętnt. słucha
j' opowlełcl 1 płerwozyah dni na ziemiach

S.

Bl."acia Tomoniowie, Jan I Filip, przyjechali do Płoezczyny pod koniec 1946 roku.
Obaj jako zdemobilizowani tiomierze I armii . .Jan tralił iu jui z ton,, Filip otenil
si~ na miejscu. Jan ma oawórk• dzieci,
wazyai;y już dorośli. Jeden 1yn. pracuje w
Strzyżowcu, drull w Jeżowie,
róYnlet w Jeżowie, a JUt.jmłodazy i'ranek przej'ł po ojcu 101poA&rk• w Plotzczy.nie. Bli.,.
- Ito 16 hektarów.
„Pon.ad tnydsie.łol lai sbleraliłmy • na111yoh d1lalek kamienie, a:li w końcu wysbletallłmy mówi Filip TomOń - I tera.•
Franek będzie miał Uej, Rozwija hodowlę,
bo mówi, ie tylko hodowla ma w rurach
pr:sy11łoió. J'8t nowoczesny, łak uowoczes·
ny, te my, 1tany rolnicy, n.le nie rosum1emy a tej nowoo11esnolcl, ale m Il. nie przeHkad.amy. Niech c011podarsy dobne, a wldd Jut. te pot u.„
Faktycznie, młody i adolny. J'ako plerway wo wli zdecydował lię na inwestycję .
Buduje obor• na U st.nowllk. W1Zy1Cy 10
tbYal,. Mówi': widaó, ie io 1yn 0111dnlka. Jeat to komplement. jakiego 1dzie 1.ndziej nikt nie zrozumie.

meci

odayaltanych.

la~

pami•cl u.kłada3' .,.. Je~•• .111 hri4ł'lo LWP ohc., odlllonić obelisk
Ir.tł caol polecłyah .,.. ebronle władzy ludowej.
Codlie11n,.oh l>f<Oblemóy n.le brakuje, &l•
jakoj tobie 11 nimi rad14. Dużo jeat jeszcxe
do :r.roblenia, ale uar:sokajr, 1łówu.le młodzi
1
bardziej niecierpliwi. a, któny
tu oa
poc24tku wiedzą, ile irostało J;.t'Obione. Bez
nlczy jej pomocy, włalD)'til.I rękami".
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T.oal Pryma.ltowlkt do Proac117n7 clotUł
w nopniu k.apr&la. W7azedł 1 I Armii. Je-

10 brat r6wniet przybył do wal lako osaclnilr. wojskowy. Obj'ł młyn. Rozmawiamy •
\ym, )ak by~ 40 lat temu n.a polu. Prymakowall:I puicll lu.ino konia, wstrzymał ork• na polu awoje10 l}"'Da. 6711 takte 10._.
pod.ara. Koń all:ubie prądroin4 tra w,, m7
palimy papiero1y I popatrujemy na zaorane aldby. Dla Pr;rmakowaklcb to jut czterdziesta wiosna na tej 1leml. Wiosna wioł
nł• nierówna, dut.o Il• amlenllo. W chału
pach wlęk1zojd ludzJ m. jut centralne ~
1rawanle. s, telewizory I nowocsesn.e inanyny, ohoclat one ale 9' w bardao przydatne, za dute spadki terenu, sa duło kamieni. Konie nadal nłez-plon•. Do wapOmnleń pnyl,cze
ai• .i, łona 1olpodarza,
Wanda.
"To 'hyły 111&1yl la miałam dla ełrlll I
pieluchy 1 te ml wysłarosylo, a ona ma
leli teras eeły worek I łwlerdid, łe aa mało. 2obym merla w eaterdlli11tym H611tym
doata6 I metry fianell, mualałam •prawia6
10-arowe pole Ina, Inacaej nie było mowy
o dostania kawałka materiał•. Kobiety były · blelne, wyłnymale. Redally w demach,
na furmankaeh, nleras w pola. Cięłko pracowały, niejednokrotnie praos nły rok w
tym samym odslenłti.. W1rysał7 Ił• w
aleml•·
Teras men ,,.. łam•a. te moja „na
lóaefa Jeeł pe 1ł11łlaeh 1konomlnn7oh. łe
pracuje w Urqdsle Wojewódakim w Jeleniej (J6no. Mam ldęola Marolniaayna, teł
a PI01IOtJ7DT, teł 1yna Hat!nika, kt6ry ło
r•blł sł• "maluoha". Oni wle1ls11, te ło ....

„
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lloltyMm w Ploszczynio od yYborów w
1rudniu 1984 roku jest Zofia Sobucka, takie 1 rodziny osadników wojskowych. Wybrali j,, jak aama mówi, bo ma pyska~
n~. a taka 1ęb& potrzebn.a, ieby moz.na
było coł dla wai załatwi~. Roamawlamy przy
atudnl, w k~órej szemrze c.iyllła, krystalicr.11& woda. Sobucka jest młoda, chociaż znać
jut po niej lata ciężkiej pracy na roll. Ma
3 dzieci w wieku przed.l!Zkolnym I nkol.11.ym.
Mówi bez cere1ieli:
,,u-..,.owałam •I~ u
'""l•łnt, kadeno~.
be mnie Juł nerwy waięły, te ł1l• mlo4yeh .,... wsi, a nikomu jakoł nie ohce aię
cl:sialał. Tneba da6 prsykład. Nut rod:slce
uoblll Jul w111y1iko, eo do niob naleiało,
a nawet więcej, toraa mu111r, odpooa116. Pora
na nu."
Pani IOłtys nuca pomywł •
pomylłem,
Jeet w Di•l tyle enerJil, ie io d dziwi.
Chocid nie. powinno. Bo ta enerrla • cH1°' wynika, ona sattała pr:sekUllJla qodnł•
1 prawom natury, a pokolenia Ila pokolonlo.
Była enerria auu powrotóY, toru jest
enorrla ca1.1u trwania. To normalne prawo
rozwoju 1 cł111łoicl. Nonnalno .,.. PłOlllCS;rnie
I łdlle Ind.ziej. fdr.lo zawae najdzie Ili•
~ do srobllrnllll
ITAlfl8UW BUBI!f

wobiektywie r
Grupa 19 ab.olwenłów I abaol·
Technikum Straś•ckle10 w
Budapeszcie ubrana w stroje minionej epoki opułolla w dnlo otraymant„
dyplomów
b11dynek
Hkolny przy pomoo)'- 4rab11t1
•tr&bckleJ I liny,
wenłek
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Do•k-łym 11111e0bem •łnJ"lllud• •• Ji6lnej

1a..

rołol t•ły1ny flsyosneJ I aprr.wnołol uałroju Jeeł
turystyka l apraYlanle aperłu „dla lldrowla". Ta·
ry1tyka łoe\ępna Jut dla waay1łkleh 19dai be1
rółniey wieku I piel. W cela podłraymaa.la pol1t1
111 flsycznycb. l aprawno•o1 naloty Jl\ aprawi~6
1y1łema\ye1111ie prua oaly rok, -ywllole n.le for.
1uJ110 alę. Zalełnle od por1 rok11 powinno aię tył•
ko 11mlenla6 Jej for••· Na wioe114 I w Jesieni naJdoatępn.lejssa jest łury1ł7ka pl1111a lab kolarska,
"" leole wodna, w wlmle •ał narolanka. Pray •mleJęłnym uprawlani• tary1\ykh ·n1e męosr,oe spaoery, kilkudniowa wl6osęn po 16raoh I l•saoh,
wyclecskl rowerowo, l)llywy kajakowe I Wiole h1n.ycJl, rospora11d•a 11• na •kalę mołllwołot ru..,Jaa
na powiełnu. Zalełn.le od 1drowla, 1lły I - a .
mołna t powinno alę koray1ta6 s cod:slennyeh •P•cerów posa miasto, s kilkurodainnych lub oało
ddennych medsielnych I łwl11,tecanych wędr6well
podmiejskich., całomle~ięcznyeb . urlopow 1pęd'IO
uych na wędrówkach.

Prsedo

w111yałlllm

ało6ou.

Ludsie

naleły

w1budal6 w sobie

A·

wiarę

wo

miłowanie do przebywania ua łwieł)"Dl powletr„
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1łanł

muas- . w:sbudlll6

wła1ne 11ły I nie srała6 •I•, drobnymi saswycaaj

dolerliwwclaml
wieku, które nekom• 1ta1nowi11 prsesskodęuroJero
w lr.orsyałanin s nohu na po-

s;ę

sooczys1ą
zielenią
łl\k I dnew.

"M9ill

SLONECZN.&

Lockheed po.
dała, n
pnygotowuje prototyp Hmol.ow ~1adaJ11cy ailniik eleJttll'ycuiy
uaUany , ba~rU słoneMnych 1 Llmmulatorów llZW. awaryjnych potrzebnych ewentualnie pny atucie 1 1-d.owllhlu. S&tnlOlot bę<i«d• be:ualoaowy. ~ego pułap wyniesie JO kilometrów, a zasięg l cne lotu będ11 nieograniczone. Obok innych un:ąd:zeń
bad&wczych w 1&molocle ma
•I<:
znaletć lttanowbiko telewizyjne
1y!ająco do centuU lnfo.rrnl!.cje nbr&ne pN;U kamery. Samolot
ma
ałuty~ jak się twler<U:l - do zbler•nla m. In. ln!ormacjl met~rolo
gt=iych, 0&tr:zegan\a przed nadch<><1:z11cym1 hurag.anarnt.
fllrma

pne-

=
=
·=
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okollczn~h

MACIEJ JEZIOROWSKI
rys. STEF AN DOBROWOLSKI

SĄMOLOT NĄ Bł.:X:ENJI

AmeryMn.Dla

w

'
Pon.iewat w
poldantm-n.yeh
u.lach/ dził jut ni" umienk.ałych, nie znajduje sli: nie, ml1tjscowe władze urzadzallł w nlch
wystawy poplenerowe
mal aratwa lub rzeźby, badź prowadzona jest w nich sprzedat dzlflł
ntukl.
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znajdują

kach · prywatnych
i
roi.ny
jest ich .stan Trzeba prz)'7;llać,
ie prace wykonano doskonale,
jednak w całym zecipole klau:tornym ma.jdują aię jedynie
puste sale nie po11iadające żad
nego w.yposa..żenia .
Zwiedzają 
cych oprowadza wspaniale u mundurowany przewodni·k nje
mający wszakże wiele do t>Owiedzenia, co je4ziak je~t rekompensowane wspanlalośc1a z.abytku. W Noirlac cystersi pojawili się w 1150 r. P ierwsze
w ogóle opactwo cysterskie pow stał.o w 1098 r. w Citeax,
a
pod koniec XIII w. n.a terenie
Europy było· ponad 700 klasztorów tego z.akonu.
Omawia_ny
ubytek jest typowym repreze.nta.ntem budowli cystenkich
s u.chowa.niem całej surowoecl
l pr01Jtoty w architekturze, zaodni• z zalecaną regułą przM frw.
BeM&rda. Do dzB zachował l'l'ł
w takim stanie jakim IO óglądaly
ocz.y
XIII-wiecznych
mieszkańców doliny. Wokół opactwa D&r06ly z; czasem budynki gospodarcze i sakralne - kapitularz. sala zakonników, ro!ektan;, at.odoly i przekształco
ny z sypialni zakonników XVIIwiecmy hotel, będący
jedy~
ozęścią s umeblowaniem, podłogami 1 •dre-wn.a I
drewnianym wystrojem.
Na12:wa mltjcca Nof..rlao
Ilf.Une jezioro r6wuiet jOllł
odbiciem w pewnym
1tol7Jliu
reguły zakonnej nak.uuj11cej ty~l• z pracy wł.unych rąk. Cyaters.i byl.I d05konałyml znawcami mellora<tji, O<Suszania podmokłych gru'Iltów, wykon:ystywania siły wody. a więc ukladali kuźnie wodne, młyny
itd. Noirlac leży nad brzegiem
plyt!pej, ale jeszcze
dzikiej
rzeki Ch« i każdy, komu bę
dzie dane doieżdżać do lego
miejsca od 11trony północnej, zo..
stanie un:eczony romantyczinym
I malowniczym widokiem białych mur6w op.actw.a z eurwonl\ dachówka, kontrastujacyeh z
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W ŁÓDZKIEJ
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LAT TEMU
= Wbrew w.csdniejsz:ym
Infor= macjom wydaje
T._
16-GiejepO'Wy wojna
i prototyp
Hmolotu = w Afryce jest nieunikniona. We
trwa mobllisacja noBoch Alrcraft
który
=
WY!lh
wojskowych,
dzi obecni.a Intensywne próby. Star- =
transporty wojska l amunlojl
•h1p l
o t)'io
r<nw111zaniem,
pn:y maksymalnel
·- na pogranicze Abiazyblk<>*:I ponad MO ktn,.godz . zuity- ~ synii.
wa snac1mle rnni•l p.allwa nit
i dobne
• •
= Hussolinl •wprowadn
aarnoloty lub
ty1)'U „soboty
Ciekawa
•YlWetlka = faszystowskie„, Na mocy dekresaznolotu prsypom.lna.j4ica
kacztu Rady Ministrów, w soboty
praca
Konft!'ultt.orl'J
o
=
w ka- =
a tytanu I laminarodz. 13, po ozym wny1cy •·
8'rARSH?P l

n-..

I
Ia=

otrsymał
turboo8nłgllO'welllO

puat•rsk!ecó

arnerykańak.leJ

firmy

1ię,

wysyłane

h

*tl!głowce

po-

jeet

lecącą

kę.

dłu.bl.o alemenły
tu. Osl.ękt t«nu
ł,ł am gru~c!,

~all

łC'lr.ny

maj, tyl·ko
podcz.u kiedy
w
Jnayeb 1amolotach tego typu ściany
wyn~ 11 do Jl em.
pow!ęksienle k«b1ny l
płatowca.

w

Umotll.wlło
obnttezi t• C'\ę

taru

•

.

; .

~

•

•
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wtetrn.. ,.atnykanle" w atawaoh, blłdł obawa
pned aaat•llienlem, 111• powinny atanowió istotne1• powodu dla besozynności I apatii. Pny raec:zowym pnemyłlenh1 wssystklch sa i przeciw, sawH• mołna sagadnlenle ro:iwiąaaó na k:onyść ruoh• na powletnu I to so znaczną korzyści!\ dla
1drowia. Wędrówki w11bud11J:\ umiłowanie, a nawet wyk11ztałcaJ11 nawyki do ruchu I przebywania.
11a łonie 11rzyrody. W ten apot1ób sasmakuje się w
1łałyoh spacerach. Poswoli to na przeżycie całej
akall WTdeń płyJU\cyob s poznawania Pięknych
11kątll6w kraju I obcowania • przyrod11. Tego rodaaju turystyka, prócz poduiesienia 1prawności i
wydolnołcl orcanlzmu, daje ogromne odpręż~nie
nerwowe „naUenla oaly orcanlsm", przywraca
id.rowie I chę6 do tycia. Podczas uprawiania tury.tyki nie powinno 1ię pnemęezać, nie wolno zbytnio się spieszyó I porywać na nagłe, zbyt duże
wysiłki. Szczerólnie niewskazana jest forsowna turystyka 11órska, zwlaHOlla bez dostatecznego przyrotowa.nla kondycyjnego i akllmatyzacyjneęo, o
ozym jeszcze będ:&ie mowa. Rozsą,dne uprawianie
turystyki pozwala na wielodniowe wycieczki nawet w wleku zaawansowanym, czasami ludzie
atanl dokonuj~ nadzwyczajnych wyczynów turydyaznych.
łr

AJfDR.ZF.J lt JEDYNECK:I

będzie

• •

Prezydent
Rzeczypospolitej
1en. Janu51a G1111iorowskle110
se ałanowiska
nefa
ntabu rłównego. Na to atanowl1ko mianowany został ren.
bryrady Słacbiewica.

1961-1965.

-

• • •

„Dziennik Łódzki" po!ltuluje,
aby w celu uaprawnieoca komunikacji miejskiej w Łodzi
skasować
niektóre przy•t.anki
tramwajowe. gdyz na głównych
arteriach li\ one umieszczone
zbyt gęsto I .,korkuj11" komunlkacl•

=

-=§

!5 LAT Tfu'\IU

W Warsuwlo obradowało V
Plenum KZ PZPR. Było ono
poświęcone zadaniom w ~i•
dzinie
inwestycji
w
latach

--=
--5==

--=

• • •

swolnił

-=
=
--~

=
-

końozyó

Na apecjalnym
poaie4aen!u
komisji
finansowo-budżetowej
Rady Miejskiej m. ł.odsi, narodowcy sprzeciwili się sacir,cnię
eiu pożyczki na budowę szpitali, szkól, dróg i inne rnboty
publiczne, przy którydh snaleiliby pracę wszyscy łódzcy bezrobotni.

li=
a
=

1ię

rzędnlcy I robotnicy odbywu
będ11 ćwiczenia wojskowe.
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~zostało, po wielu !&la.eh odbudowy, w ~tatnicb. ty1todniach ud06tępniona
turyatom. Restauraci•
pr:zeprowa.
dzono stara.niem
i nakładem
miejscowych władz jako jednego % dwu obiektów
zabytkowych w departamencie. Po-

sra1·esct1 I -

W Tokio odbyły tl• mlltrsoa\wa
karkołomnej je:ldllie aa roworaob crossowych awanyeb BMX,
w których udaiat wzięli enłuzJUel
łeJ „dyscypliny" w wiek• od 13
do 1' lał.
w

'flł/Wl

..

/

Po prawie
dwwruesięcm.eJ
pn.&rwie rubrylu. „obi•Kt Llt>ytxowy" ponownie wlt.a
i•l
czytelników.
Dziś po raz pierWNy pro.1)1>nuję
przekroczerue rue tylko
granic
terenów Sieradzluego,
Skierniewickiego i Piotrkowskiego, a więc tych województw,
którymi do tej pory zajmowaliśmy
się,
ale zapraszam do
centralnie połoioneeo departamentu l: rancji - Cher.
Stali czytelnicy pamlęt.aj11 ~•
p&wne, i:e jedynym nio świec
kim obiektern ubyt.kowyro omawia.nym w rubryce, był pocystel'ski zespół sakralny
w
Podklas-zton,u. W miejscowości
tej pozostał po tym zakonie jedynie kościół i kapitularz, natomiast dzi.siejszy bohater preientuje .się w całości. tzn . t.ak
jak był budowany od XlI w.
Cyster~i do POOklasztorza przybyli w 1176 r. s Morimond z
cent.raln-ej Francji I zgodnie s
r•aułą za.konną zbudowali
w
nowym
m!ejccu
,,dup.lik.at"
1wojego macieny.tego klasz.toru. Mając ostatnio mO'iliwoś~
maloić 1ię na tecenuh
ak~
cy.tera! wyrunyli n.a „podbój"
Europy, dane było mi zwiedzić jedn11 z lepiej zachowanych
1iedzib tego zakonu. Znajduje
1ię ona w Noirlac (czyt: nuarla). kilka kilometrów od 16-ty aięczneeo miasteczka St. Amand.

„

Ze li)Ortu
w W.Jke
tytuł
bokserskiego
mu1trza
świat'.1
wszechwag rozegranej w Nowym Jorku, 2.3-letni Mu r zvn x
Brooklynu Floyd Patterson · znokautował w V rundzie Szweda
Ingemara Johanssona . Walce
przyglądało się 50 tysi ęcy w1dz6w.
Opr. IJsb)
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Ulll'Ul:łllill:
ft Uł.R~łllf~

&łoszeń, Piotrkowska 96.
N A ZA!\fÓWIENIE.
T ANlO dziabkę nie za.go1podarowaną ·- okolice
Rzgów,
Łodz.i nota.rialnie
kup!ę. 32-12-03 po 18. ,
ul. Pabianicka 21.
36352 g
J. MIKOLAJCZYK.
OKAZJA! sprzedam dwie
dz,i ałki po 3900 m przy
• 18333-g
trasie tramwajowej
w ••llllllllllllA~..--=iilllllllllRl:Q•llll""'ill•IE'IE'811&11.,.lllll••
Kon.stant)"nowie. Tel. 86-11-69 godz. l<S-22.
SPRZEDAM µ!ac pod hu36367 g
dowę 1200 m,
Huta
· SPRZEDAM lub wydzierJagod1ndca 45, og.rÓdzony',
żaiwię
działkę 5-000 m
studnia.
Oferły
20969
ltw Rąb.ień 3
Biuro Ogroszeń, piotą;-35788 g
kowska 96.
ATRAKCYJNĄ
dz.i.alkę SEGMIDNT
_ 8,taill 8 ~~0rekireacyjną, pr<Zy lesie
wy _ północne , atraikRą.bień k. Łodz.i na ucyjne dzielillice Łodzi _
mowę sprzedam. Oferty
sprzedam. Oferty B6·185
36549 Biuro Ogłosz.eń.
Bimo Ogłoszeń, SiemkieSienkiewicza 8/5.
wi.cza 315 .
DZIAŁKĘ
pod budow~ NOWY dom w Ło.dtLi 1/2 b1ifullaka - s-przezamienię
na dom
w
dam Tel. 84-67--Ml.
Zakopa1n em. Oferty 18344
19398 g
Biu;ro Ogłoszeń, · Piotr·
.BEŁCHATÓW
- sprzekowskia 96.
dam liuib zam1el!lię
na DOM - mul!'<>WMJ.Y 110 m
Łódź
dział:k·I gos,podairX zaibudo;waru.am!, rudał·
ezo-budowLe.ne o
po-k4' 130-0 m · w pobllliu
włettc!hnl 2400 m z z,abod!z.I spr~dam. 0budowainiami orari: 5,500
ferty 18191 BilK'o
Om
z budyin.klem
do gł011zeft, Plokkow11ka 98.
wylkończ,enLa O.f eirty
- NOWE
Zł<>tlllo pl.u
18320 Blu;ro Oetoszeń,
bu.dowlainy 966 m l!Pl'UP!ot.rkowska 96
dam. Tel. 33"'42-95.
SPRZEDAM dzl- ałk~ 1'us.57el ł
dówllll!lą 533 m,
z bu- POU1W'Jli
dom111 dwurodynklem gospodarczym
dzlmnego Łódź-Górna •- ·eneirgia, siła, woda,
mi~ię
n.a mieszik.Ś.rue
częściowo
zg•r omadioo:ie
własnościowe
w blomateriały
budowla.ne .
kach. Oferty 3ffli/7Q BiuTe<l. 55-78-12, w
godz.
ro Ogłoszefi, Sienkle10-14.
'
wlcza 3/5
1689S g ROZPOCZĘTĄ
budowę
SPRZEDAM dd•:ilkę budomu (Koaistallltyinów) dowlaną
w Kolumnie. 1pr:tedam. Lódź, Wdzd.ęczOferty lfilM Biruiro Ona 17.
g
llłos-zeń, P~kowsika 96.
/
194120

o

.

36144 g
SPRZEDAM 3 ha zlemd
po I??-elioracjd, sad, budynki gospodarcze, poło~o?e
w at.rakcyj.ne}
mteJSCOIWośc!

Swędów

Wiadomo-ść:

FABRYKI MEBLI

odprzedadzą

THE

Beatles

Collect1on

sprzedam. Oferty '18858
Biuro Oglotzeń Piotrkowska 96.
TANIO sprzedam: amerJkańsk.ie -kolumny „La1er", wie:Łę japońsk4,
płyoty zachodnie, podrę
cznik.i medyczne, rower
wyścigowy,
lk.órzane:
kurtlj:ę

męak4',

płę.azc:r.

„Artura"

ste-

reo - 1w.ariaucija. „Ama<tora" 1przedam.
Aleksandrów, Sikorskiego 20 m. H po 17.

WU7..M"/HH'/HH'./..MW'H~LOZO'H~

1
~
S

§
SI
~

413". S6-8s-eo.
36465 g
SPRZEDAM eu„tte deck
Pionur CT-F '1'110 auto
~
-revert,
Nllft'
JVC
~
T-lOxL,
~niam.

~

I

.

§

w zŁocrnlQcu

--z at r Ud n i ą,

~

S

na stanowisku kierownika wydziału wykończalni i farbiarni.

S
S
~
S
S

Wymagany minimum 5-letnl ~taż
prac;r w zawodzie.

§s
I

Warunki pracy i płacy do
. .
.j
w1ema na m1e scu.

01116-

~

~

S
SI~

ThOIIl8Qll 18 W, kolum-

•T

'° w.

IO

okresu. =.zlll-=4-34.

Tel.

8i~~s'4i

K~I' c:1woj•Me

n::

~.
~Sl SPRhZEDAM meble
n.
~
c einne, ielewl!IOl' i ra-

§

dlomagneli<>fOlll.
towa 12 a m. 1.

sSSl · betoniar~!.

cem-.

BETONIARNIĘ

S
S

(•lłosr,

formy)

sprzedam. Stryków, Legion6w 10.
18842 c .
MAT~IAŁ obiciowy za.~
gra.tuczny ,- aprzedam.
~
Tel. 84-74-211. · 18864 1
~ DUBELTÓWKĘ lwkk" ku.I~
pl4. T•l. '11-10-&2.1888'1' I

I

Oferty prosimy - kierowa~ pod
adresem: Zakłady Przemysłu Weł-

SPRZEDAM
man;r'll4
~ dzl•W'iar#k11
.,9"
ON&
Łucznik
„WT'f".
Tel.
~
nianego ,,złocieniec", 78-520 Zło· ~ 48-19-74.
31182S ,
cieniec, ul. .Mickiewicza 7, tel.
;PRZEDAM: meble „Pl.u''.
~
'f 304
dywan nowy 8J4, tele1•
wlmr czarno-biały, w6~
2276-g
:zek dziecięcy, powięk·
~HH/D"HHAW'HH/H///U./.H/HH/.A~
szslntk. 84-98-83 po ao.

S

S
S

J

S

M

OGŁASZAJĄ PRZ_YJ~CIA
dziewcząt I chłopc~w w wieku powyieJ 1' lat

„

dzlew-

mechanik maszyn wł6klenniczych - chłopcy.
Uczestnky zatrudnieni będq w ZPD1. ;,SI·
gmatex" I otrzymywać będq wynagrodzerile w
kwocie:
I rok
2. 750 tł,
I! rok
4.050 zł.
Zakład zapewnia łwladczenia socjalne na zasadach ogólnie przyjętych w przedsiębiorstwie.
Warunki przyjęcia:
ukończone 15 lat,
zdolność do-pracy w· w.w. zawodzie;
świącfectwo ukończenia szkoły po,dstawowej
lub minimum. 6 klas.
·
eyclorys,

zgodę rodzłoow. ł

to-

togratie, ostatnie świadectwo szkolne należy sklada6 w komendzit:> hufca 29-2 OHP mieszczą,ce.i się przy ZPDa, ,.Si- ·
gmatex'' w Piotrkowie Tryb„ ni. Snlejowska 45.

Nie dotyczy kandydatów

, 2175-k
łół.ka me- TRZY'POKOOOWJI: 120 m,
be.z o.o, tele:fOll ltwatet&lowe, rtylowe, matef\Ulllkowe - zamienię n.a
r- I
wbmlt..
Tel,
cl~owe
blotki
88-&3-N. .
18198 I
kiwaterunkowe,
Jll.llli.
.DYWAN
Mfr'ani~
mum 40 m. Teil.. M-49-45
Z,5x8,I
tpn:łld.a·m.
192M g
'1'8-10--21 .,. rr.
19328 ,
MASZYNY do ![rlli pł.a ZAMll!lNilll M-1 R~lt'Lnl•
&l m kiw. na
wdęk11ze
Uie)l - 1p?Hftam. Kur6wmei
Rekdnia
na
pl.4 lrA?clol ouk!eni!eą.
ba;rdzo
dobrych warun-Tel. 112-117-81.
ikaoh. Tel.. 86-75-Sl.
111191 f
BM« g
RAK.IETJ,j 1ienł110wą, wyZAMIEN'llł
3-pokojowe 57
praiwk4 niemowlęcą m, Teofflów, IX piętro.
sprzedam. Tel. 86-66-4(1.
?lłl diwa oddcz:lelme
w
19408 g
blokach Tel. . 81!-29-r.I.
SPRZEDAM t;rtnl, słomę
'
178'19 g
prUOW&n.lł· ŁÓ\li, Henrykowska 18. ' 364811 f DWA
mieazkaoia
M-4l
SPRZEDAM okazyjnie fuwŁamio.ściowe 1 t.letom k.u.akulowe ka;n.a.- . nami! z.am!.el!li• na j.dino duże w .tairym budyjskłe. Ttel. 11-111-15.
18199 g
downictwie inne pro"pozycje. olwty
M.ABZYNJ;
dłliewlanką
3611 9
wlelofunkc;rjną, ol>r~
Btuiro Ogłoneń,
Slenkl złote aprzedam.
kiewlcta 3/3.
+--pok:~OIWe
34-90-0'r.
859011 ' Z.AiMI·ENIĘ
EŁAM
n&T'M
Ła-pkf,
64 m, r<Xllkładowe, w~
Id na dwa oddz!Ailne.
160-140-1111 - kuplę.
Oferty 18'1'19. Biuro 0Mazun!ta M m 11
' 1fJŚ11 g
g«-eń, Piotrkowwka 911.
kiwaKUPIĘ plae na cme<nta- TRZYPOKOJOW:I
łerwnkowe, 83 m, wyrzu KuT>czald - Rad<>fOMlC:Z. Ofertr
86538.
l'Qdy - zamlemd11
na
. Biuro Ogłoezeń, S\enki•dwa odda:J.e.lae.
Telefoln
wicza 3/!'!.
g~.
33~1-21
godz, 10-18,
KOCIĘTA per•kle rodoP1?3i!7 ł
WIOC!owe apn:edam. Ma- WŁASNOSCIOWE
M-2·
ryaiń&ka t!OA!Sl bl. 12'1.
M-8 - · zamieni~
ni.
19149 g
M-4.
Illllne pro.pozycje.
B!ALE J11Udelkl
minia.Ted. TS-73-87
19442 C
turki irprzedłtm. Ireny M-3 kwaterunkowe mlę
11. Cho-jny.
S6507 ł
dz:rwojerune, 87 m, I pię
tro, centirum,
wezyetDOGI rodowodowe
kie wygody - r.aml>łmi•
llZ>CZ8!111akd -po 09trych I
na M-3 blok!.
Oferty
odwał.nych
rod·zleach,
1~18 Bi'l11'o
o,tioazeń,
·aprzec:ttm. ~ m-«
P1okkow1ka H
w!eemrem.
19430 I
M-i 1 M-1 lQkat<>rl'kit • •
PUDELlO tnbrne
mie;ni~ u M°"" Baru·
1~-49-lł.
lltSM ł
iy. Tel. 51-17-811 3~ I
COCKER ll>Aniele 1prze- ZAMIENIĘ dw•· komifo;rdam. Tel. Be-&5-16.
towe
mle11:11kai!l.da
na
161.SS ł
dOl!lle>k, najchęol;me1
na
Radi!OIStacjt Tel. &4-'re-'111.
po 17
364-64 g
CENTRUM - M-4 własnościowe 1przedam.
Tel. 36-4o\'!~4.
35284 g
własnoVW (wariant 1600) (1973) M-5- śr&dmlaścle
ściowe
sprcz:edam,
Tel.
sprzed.am. Tel. 16-55-18.
36-53-89.
13697 g
17340 g
ZAMIENIĘ
M-4
•p6Łdzl4!11SPRZEDAM "Warszawę"
cze w Płoo.lw i d-z.lałikę
Wola Rakowa 109, gm.
2 ha pod Płocldem na
Bró Jce.
19262 ł
M-. w Łodd.
Telefon
SYRENJl
Mii aprudam.
rn-H, Płocll,
ł~. &2-16-74.
191Sl ł
IO-B.
SIMCĘ lGOlL ęru<tam.
1f71t84 f, 1MOł, 2089ł
'Al. 1 DJ"WhłJI 12/3.
NOWE włunojciowe M-ł
'
192441
'
w Pablain.lcach, I
plęTW <N.rW1
aprzedam..
M
uml4!in!ę na r6wnoMittlOSM'&kl.ep 28/12.
rizędine w Łodzi.
Pa~
86200 I
SPRZEDAM Bk.od, s 100, I lti.an:l.<!e, Mokra 13/2'.
8~
po
rem.onci•.
Tel.
1
H!-31-99.
18792 ł SIERAM M-9 _ zam·lend4 ne po({obne ..,, i...
WARTBURGA 1000 1prr;•chi, Ł6dł, &uwalirka »-da.m. Snroenu 5/51.
1.
l9"l02
19344 I
1
TU1l'łila{
_ 'bJiolri I )IClk:o&Mrl'A'WJJ Tll n:a CS~
je, riam*1l1t q
blotl 8Pl'U•. ..,.
z.iee. ld
,...- Łocłmi.
WM"llllkl
~11.
l
199JT
do
····"""'-'-",
Telle..__ ___..........
!UK.( ,aai.
,._ , 4ił-Ol"'l'I "
l4Wlk 1MJWt M-0-51.
M4M' ~- M-ł 1J1*~u~

SPRZED.AM ·1

„
.-dam.

. . . . „fta..

z woj. łódzkiego.

2142-k

i

rMt

11110

11114'M I
J'l.at.. 126p
itpn1ed•tJm. 118-58-311.
101'' I
8PRDD.AM lub saml...
,.s~" l9oetc. 11&
ua" 1Hp.
SpTM~!IRIPi

;:

„.

a

Ka"m&rfit.

35-łl

&111

JIO!Dl(pfl

fłęblinOIW\,

utrina11. Tel. 18-M-11.
3831511'

XAJtOSD,f.ll

ltep

~
84-S~-70.

GARAZ d•

I

'° ~~

apradam.
194.18 g

wynajęcia.

Tel. 11'7·99-19.

~

86M1 I

IMfłlJ

~

~

~
~

(41. m)
M-11 n•l-

~

Jal!la S m. 30
37411 g
KOMFORTOWE treyp<iik<>jowe, IJ'f m, 1>rpółdrzdel
eze - n.a w-ięksn, d<>mek kwaterunkowy. Telefon 3!-64„7'8.

·§

ZAMIENIĘ M~
M-ł (4:5 m) aa
ch~łej
na

Bał-uach.

Wiadomśll:

po 18.

~

~

--~

wg

'AGENCJA: TURYSTYCZNA

1

J\UBIN-Electroa n.alłrun. 11-44-k Qogullki.
18582 ł
JOWISZ - Ru.bm .naprawa. 85-!4-S6. Muazyń·
P:!.
·
- 14759 g
TELEPOGOTOWIE Wit·
kowaki_.
84-!52-32,
33-00-82.
18537 I
TELENAPRAWA
„Rubin", „Elek~on" - kolor, inż. Szyq)(a., tel.
86-48-10,
111388 I
TELENAPRAWY domo·
we, 3&-26-89 Chałublń11ld.
18221 I
TELEPOGOTOWIE
112-88-llO, Wołaiak
Mllllł I
ANTENY :RTV Bł...
alko Tel. ~.

„PODROżN,IK"
ł.64t,

IL

Xełatul!Z1tl 3S (et9dlllłla
.... :IS-14-łf

llASP),

OFERUJE:

+ wólne
+
+

miejsca kolonijne (góry,
jeziora)
.
miejsca na obozy (w górach)
wczasy rodzinne (Rabka, Kamienica, Wt.ta, Krynica Góraka).

ZLpn-my

110h6t I

ł:

W

l"t).

9"sbl&oh

1-lł

Copr6et1
19352-1

18721 ir

KLAWISZOWE prseł"nnlkl kanałów w l)rzy1tawkaeh do ttarych
telewizoró...- Dekoder1
PAL/SECAM do Jowlsza montuj4
88-99-B'I',
Księżak.
18651 I
CZYSZCZENIE
-tod11
pior-._.., _ CywaAów,
"lt'YklaU!n........
tapłowlłL
JukWUii
'10.

przyjmują zapisy uczniów
do kl~sy pierwszej

19111 I

PR.umil.

_,_iJ!s:i::

C~. .,.:a>;~~:rar.

· ~· Kierownictwo Produkcfi Filmu

~

~

w .

Cllk>Olllee.
el. R-&ł-911.
31979 •
•atalionóir
ll!Mł I OLAZUllA,
tetaketa.
_ ChłopU:liOll I m. 29 bl.
MAŁŻ~STWO
1eUtrsT,
14-0Mł,
IM'lllowakl.
187.
18648 '
bez<hietM
poqukuje
.
8540ł c
PRZEJMIJ przedpłatę .,Poaanwdzie1n8f0 mi..U.- CYKLINOW ANIB: bezPf•
loneza" odbł6r 19811 lub
n,la. Tel. d~-54. ·
łowe,
la-k ii•rowanie.
ZtJmie<n!ę ,,SJrod4" 1051
M87t I
43-48-1'1 Grzywa.es.
(1982) na nowego ,.Poloneza", 151-74-76.
r"A9»"/.H'HT..D'ID7.D'AW'"..H7.H'.HU'H..MJ"'.M

_ 1~1
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mt~

18365 g
UKŁADANIE

au

ba.gało~

przędzalniczych

zawierająee

papierniczej,
zabawkarskiej,
sportowej,
fotograficznej i jubilerskiej.
Zainteresowanych prosimy o zgła
szame si~ do biura spraw pracowniczych, .Łódź, ul. Piotrkowska 85, tel. 32-60-40.
NIE DOTYCZY KANDYDATOW
SPOZA WOO. MIEJSKIEGO

ta" lU J t prz:rozeM

częta,

'j. Podanie

iy:

~

w zawodaeh'l

oplnator maszyn

sprzed~wców

stanowiska
w sklepach bran·

UKŁADY

wydechowa.
Nadkola, haki holownicze.
Judyma
20 (od
Traktorowej). Inż. Mysędkowskl. 36-01-21.
PARKIETY ~ układanie ,
szkowK!.
174.W r;z
cykllnowanle, lakierowa- CHEWROLET biały
ślub.r, inne propozycje.
nie. Kiełbik.
84-83-36
wieczorem.
18745 g
Stachurski 55-82-03.
35742-g
UKŁADANIE
glazury,
terakoty.
Makowski.
Gospodarcza 3
m. 3.2,
(Chojny Zatorze),

CYKLINOWANIE beznyfowe lakierowanie rów·
nież Instytucjom. Pod-

glazury,
terakoty,
Szpitalna 2 FREZJA PREPAROWANA
firm ,Wulftngho·ff onz
m. 37. Sobańda.
Pen.niing odmialll.y Pal18309 g
las Stella, President, ECYKLINOWANIE bezpylega•nce, Himalaya, Cot
łowe, lakierowanie, .Jad'A7'UJr, Washi1ngton, Ani~zek. 86-12-14. 19830 g
leksa•nder, H~lios,
AŻALUZJE
llTZeciwsłone
mazonka, Rosalind·a, Silczne. 52-37-49 Klewet.a.
wia.
Łódź Brukowa 9
36114 g
tel. 55-47-30 HrynaszkieŻALUZJE
przeciwsłonewicz.
36604 g
czne. 51-39-58, SkrzyKUPIĘ liub wydizie-rżawię
plńslci. ;17349 g URZĄDZASZ kuchnię - LQ>kal !ladający się na
od:wdedź n.BJi, Du:ży wyWYCISZANIE i zabezpiemałą gasłromom!ę.
Obór mebli - atnikcyj. czainle drzwi ·e gwaranferty 18913 Bi,u·ro Og!xł
ne wzory. K11Jtalogi, pocją.
Ewa
Rogalska,
szeń, Piotrkowska 96.
rady bezpłatnie.
WólŁódź,
Andrzeja Struczańska 4 Bo.g damowicz
go 4, tel. 32-19-54 godz.
8,';-66-11.
19567 g
12-16,
32-77-21
cały
dzień.
15949 g SKLEP mebl<?WY " poleca
meble. Abramczuk, MicSUPERWYCISZANIE, zaltiewicu 57, tel. 3~16-34
bez-p!ecpnle
dnwl,
20424 g
ZATRUDNlĘ
lltllWBC2ki
gwarancja.
IJl--06-78 KORESPON'OENCYJNA
do odzieży
skórzal!le').
gods. 17-21. D6mańeki.
Agencja Maibrymomi.alna
Ku!Pię cyik-cak i 1tęb
16335 g
7-8-4-01- Szczecinek pa·
nawikę tel. 86-9&--H!,
WYTŁUMIANill
drzwi
rł-ntuje pomMlie
patl'o.zdobne oraz tdnlteozn.e
21098 I
tinera
z kira,i)u wb ia·
1abupieeunl•.· W uzPO'!IRZEBNA
pomoc d.o
ll'aJlllic:r. Wa-półipuauj&
ezyk.
Tel.
81-42-U.
osoby 1t1W~
'(9--46), .
my :r. Cłlłym
łwlatem.
52-28...,.,.
8&7'176 ł
Skawa 63, tel. 'fB-7'6-80.
CodaMm.nie J!oOIWe oferty
AKWLZYTORA •
pr•k- EXPRl!'.§CY\!A naprarwa
dla pań 1 pambw, i2L P
ma.szyn 11yj,c;roh. Mitylą zatrudnię.
Zachalaki. tel.
1rsett& RABKA - wakacje dziekl-ad Usług W111ęłt'urciOllU: Maltańska..
Rab81~-lłi ed. 11-1'.
sk!ch - t119iceka, ck'11.wt
ka 'Tt!9-29.
.
17515 •
ha.rmon.ljkorwe,
listwy, Z powodu obo>Nby pn7~·
zaipmkł
:SOAZERIB
:Itp. Oferty 18586
Blu·
tuby,
!2
terakota.
m4 wspólnika de
baro Ogłoszeń, PiO!brkowLi'J>Cł. 22, Ł&p!ruikl. '
l"U. Oferty 19185
Biu·
859'81 li
96.
ro
Ogłoszeń,
P1v
DOCHOD'L.ĄCĄ
fO'li'Olłe
NAPISY- :a.a1robkowe w
tr.kowak-a IMI.
do prowadlzen!a doow
kamtenha l w llZlkle POSIADAM upraiwmłeni&
przyjmę,
warunki bu·
wykonuje
Zakład
1utronorntcw.,
prakd:zo dobre,
d.:ziiecl
w
Lite.r}rlczy, All.druj6w,
t;rk,, iot6wk• - ocu·
w.i9lru
llZikomym. (ReRokicłqka 168 (do,azd
lwję propozycji.
Oferfl!!NIDCje). Oferty
181.MI
autobusem 253).
Piet7 18912 BiU1' Olł..Blturo Og!oluń, Pi<>Wczo.n.ka.
1'1'882 g
1ze.ń, Pioitl!'-ke<W.o; 96.
k,ow1k:• 96.
·HYDRAULICmE
ZAKŁAD fr~jeHkł
JADŁODAJNIA • ,,Butllta'
82-79-1" Mallno-....k-l.
brze ~r. w een·
r.at.rudl!l.i
u
d.obr"h
mim ŁodA ~m.e
USŁUGI IZklarekle, szybwarunkach
ll.uchuk•,
W11P6m-1 u. Oferty _
ko. tanio. Wólcuńlka
lwchaTrLa. Ł6dt, Ob~ń18438
Blure Olł-.ń,
1>n:r Alldne}a. Dneców lłW.ingl'adu 87 a
Plotrltowllka
wleoki.
M171 1
8656'1 I
NIDOOhM
PRODUKU.JJIJ
MSIT POSIADAM
FRYZlmKllj dMmk"
Rzgowska rt.
Pt.vu- lollul 15 m, (wodt , -1·
zatrudni•
na
1iplec,
ł•) u
Bałutach
- poaewP:i.
18531 '
•i•rpleń. 1111--0iS-'M'.
d~m, pr~• liu'9 W"1PółKOMINKI
stewla
Ja1939'2 I
:ra04t '44ł-4ri--20.
19389 '
niak,
Ł6dj.
Xolum- POSZUKUJJ!j
HYDRAULlllt 1 " UJp,aiwtwwmtbw
~Y 171.
lł4el g
n.leniami, ,,zuk do dy1qo:rw. .w trakcie J'rU'f
J>OIZYCH - podejmie praZAWORY, zapl011:r. 1aź
kiwowc1 llrnli „'J'
w
c• w Mkltor7.e prywllt. nild, re•ulacja. ltrokudniu te l!r'Udaia l9tM , •
nym. Tel. 4..'Hłlł-4.2
po
tlłWa Slla. Btdldewdcs.
Tełefm fe-61 "99 po po. 341180 •
20.
19446 I
łudmiu.
_ 20510 i
ZATRUDNIĘ do :r.rywania
DORABIAM thm:llkl., 1ury, , .ryiltonii:S.
kraty
tru11k-aw.at. Płatne od
O'k!elllle, baluatrady - ·
k08"Lyb. Silll!·aatÓW
k.
bramy. otrrodMlllla. lllal.Jasku. NowHki 191U f
leaki. Beskidzka lł (dojazd: wiadukt Br~iń 2 maja zaclnęła 11Ub chart at1atiskl - pręgo-
aka).
35929 ł/1870S
"CZYSZC'ZlCNIE
111U11p0wuia, biała łatka
na
narycll
piersiach.
11ic11
ob!~ tapfol'nki.ch,
TELENAPRAWA
Korwykładzin,
dywan6w.
Dziecko
~.
Na.·
a:yil&ld. 84-511-'IO.
W1urrowska, N-98-0S.
trod•
uqodi!l.denia.
1997T li
MOU I
48-93-48.
a&.213 '
TELENAPRAW.A 1348-19
K:ałutyńsld.
18347 I
TELENAPRAWA 78-64-111

g

ną

ŁODZKIEGO.
LODóWKJ!i d~, n<>IW4' apmedam. Tel. ~-49-9,i
16781 1
TV „Hliaohi" k>olor, 14
cali PAL/SECAM tani•
1przed~. 89-84-01,
861110 '
VIDEO kam~ „Philip"la'', dywllill 1,5 X 8,15, ka1et7 1przedam, iel.
55-89-M.
- 20236 i

Informacji udziela dział
glówuego
35784 '
mecha'1ika
w
godz. 8-15, telefon
VIDEO japońskie, oowe
31$-ł'J-'14, centrala 32-85-IJO wew. 202.
- 1przedam, 63-76-72
2261-k
85'1'1'1 '
111
"W li ilłliSD'kii'.Z
ft*
DJ SPRZEDAM ,.... „N&ptun

§S~

pracowników

W138 g

•

SPOKOJNY student wynajmie s,amodzielm.e mieszkante w cemtrum. 'rel
34-99-27
18774
ZAMELDUJĘ w
zamia111
za opiekę. Oferty 36079
Bjiuro Ogłoszeń. Sienkiewicza 3/5
SAMOT~A pracująca po-;szukuie pokoju - moż e być za opiekę.
Oferty 193-09 Biuiro
Ogłoszeń, Piotrkowska ~

ZATRUDNI

kl&Wicza 8/15

„FINEZJĘ",

.3 TYS. SZTUK TRYLINKI,
ffna 1 szt. wynosi 40 zł.

W ŁODZI

WieczQ'!' ek .
Zofia ul. Dubois bl. 39
m. 24 95-100 Zgierz.
SPRZEDAM 2,30 ha ziemi
nadającej się n.a .hodow1~ 1ub og;rodnictwo Tuszyin,
Młynkowa
46.
Pe-rliński.
Oglądać sobota, niedziela. 36529 g
PAWILON
handlowo-usŁuigoiwy, murowany 30 m
1iła,
woda, gaz
w.~.
w dobrym puillkd&
spr<Zedam. Tel. 67-00 Tomaszów ]1.Ia.z.
19009 g
PA wrt.,oN hallldl()IWy w
Głownie (siła, woda, c.o.)
sprizedam. Oferty 36416
Bl!Ui!'O Ogłoszeń. Sien-

damski, kożuchy: damtkl, męski, akumulator.
Id :r. ladowark4, rzutnik 1 ekranem. Tel.
115-65-62.
189ld '
„MARIUSZ" zestaw ....,.
1przedam.. 32-64-36,
RADIOMAGNETOFO?f
Sharp sprzedam. Tel.
43-16-88.
18720 '

w Łodzi, ul. PKWN 9/11

I

Zgierz.u,
Pabia;nfoach'.
Koostantyinowie,
Zału
. ga Władysław, Gaga~lna
I 26/165 A.
36486 g
POSZ UKUJĘ
mieszkania
lub pokoju na pół roku. ' Płatne z góry. Tel.
52-11-411 (wieiczorem).

I

1,9
18-111-90.

kuipię . Swze.g6łowe of~rty ,,18421" Biluro O-

ŁODZKIE

ZAMI-ENIĘ M-4 Płoci< na
równ<rrzędne w
?.Axla:!

1

pod

DZIAŁKĘ budowlaną

s ha

STYLIZOWANE I ogrodnictwo. ~~: :
SPRZEDAM
ha. NoMEBLE
WOS()!~

powlełel

Kornela Makuszyńskiego
• odtw6rcy tytułowe) ron, męt' c:zyznę w wieku 18-35 lot,
o wzroście do metra trzydziestu centymetrów.
Rola b~dzle Wykonywana w specjalnym kostiumie z mąsk1.
Wcrrunkl finansowe do uzgodnienia.
Wszelkie,.. informacje:
tel. 32-83-~9.

~

w zawodach 1
ł1u1arz narzędziowy,

tokarz,
frezer.
Nauka teoretyczna

odbywać sią

Pędzle

~

~

~
~~

~

§
~
~

~
~

~

~

~

&7-o-HLUAY.UDYDAZrdH~J;.!-~~

W cienie nauki, kt6ra trwa 3 lata, uczniowi• otrz:ymujq wynagrodzenie I korzystają ze łwiad
czeń 1ocjalno~bytowych przysłu

gujqcych prc.:ownikom. Zapisy
przyjmuje I udziela szczegóło
wych Informacji dział kadr i
szkolenia zawodowego - l6dź,
ul. Lodowa są, piętro VII, p.
713, tel. 43-13-71 wew. 130, w
godz. 7-14 lub sekretariat Zespołu Szkół Zawodowych nr S w
lodzi, ul. Wodna 34, tel.
33-48-28.
1509-k

I

-- ---- - ·

~=~~:::z~„7,ćs· ::mi::~~t?:i:F::ocz~~:o::~~~:.:~::::~:-::-g~1~t~"Ut~~~~:::.~ ~s~:::;~~.m::~~1·

-.~---

być''

USA od la-t L5 godz H.30
111 19 30
Ba.fki „Reksio I nośna
23.6.
kura" g-Odz. 13.30; dalej Ja<lc: wytej
USA od
POLESTI'l - .,Christine"
lat 18 godz 16 Ul.11; FI.Im przed·
- „Gry woje-mie"
prern~erowy
USA god'l!. 111.11
13.6. Bajki „Rek«l.o t nośna kura" god.z. 14 dalej J.a.k wy.tej
,Bez końca" WLOK.N·T ARZ 10. 11.15.
POI. od lat 18 godz.
·
17 19.30
i~.3-0
23.6. j.w.
Vabank tI - ~vWOl.NOSC -

d<>
- Uwertura
op Orfeusz w pl ekle; J. swauss
Wied e ń skiego;
Opowieścl Lasku
J. Strauss - Schnellpotk-&.
Koncert pt'owadz! - Jadwiga
Kabuszak.
SZ.6. nieczynna
J . Otfetlbach

IMPREZY
KI. UB Tl - 23.6. god-z . 18 Koncert
grup: •. Ra'l'ldez V()l.IS", 1 ._Lovel
Oox"
MUZEA
HISTORII RU1..1'flti R.EWOI UCYJ·
NEGO (Gdańska 13)' godz. ł-11
23.6. nieczynne
ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRA·
FICZNE lpl. WoJ.nośel Ił) god:t

W AŻ.NE TELEFONY
Pogotowla

Ratunkuwa

Pogo~owle

MO

(park

19~

S!enikl~za.)

Sl-66-9ł

6144·"
32-51-tJ
S3-.H-i~

ł-<t'l

2'1.6. godz. 14--ll.8
(Dąbl"OWs:kle·
MIASTA ZGIERZA
go 21> godiz. 10-.11
2-U. ~. 10-<l.ll
MIASTA PABIANlC (1)1, Obr. St.a·
ling>radu l' goo~. 10--44

11..JS·łO Tl -48-8&
D-ł1-S1
ZAllFANJA
ZA·
TELEFON
w
UFANIA - 33-60-66 C2.ynny

TELEFON

llŁODZIE20WY

coda. t3-11

2Cl.ł.

TELEFON ZAUFANIA dla kobiet
11-ł0-33
a Clllłll problemowa

god-z.

nd:ecsymi7
Wtl!ILKI 23.8. god.'l!. Hl ~Hall<a"
NOWY - nieczynny
23.6. god"Z. 19.16 ,,Porwa:nla ••bl.nell!:"
MAt.A SALA - god2. 18.~ .,!At·
dzień"

23.8. j.w.
IARACZA - godz. M ,,KrllB!lOlud·
kl, krasru>Lud!ki"
23.6. nteczy-nny
godz. 11 .,Barn!
MAł.A SCENA -

:i:e wszyst.lld!m"
Sl.6. j.w.
T.U - godz. 1'1
Ubra·k"

niuszko Halika;

telberg -

z op.
Taniec

Tańce ~óral<lkle

J.
J'.

-

Brahms

G. Fl.Krrakowllllk i Oberek
Stefani

„Zina·
Rewolucjł 1905 r. ków szczególl!lyeh brak" poł. od
Lat 1.t ~odz. 18
2'!.6. „Tysiącletnia ps?.Ct:oła~· czes.-RFN od lat 10 godz. 18
nkę

-

-

s.

rysunek

Etdrlgevtc!usa.

.
tll.8. j.W.
GALERIA SZTUKI

(Wólczańska lit)
Małe formy gra-

DKM -

23.5. j.w.
OALERTA BAŁUCKA (St&«':'/' Rvnek 'ł) godz. U-1• gnfl'ka Ch.
Misch•ke
21.!.S. j.w.
OSRODEK PROPAGA.HDY 8ZTU.
god:i:.
Kl (park Slenlldew!c:ze)
A. Bartc:i:allta
ksią"'1<a
u~1e

OKA -

godz
fiki.

2~.6.

~K.t-ęitndcdta

~.6 g~. 10 1 ts.30 j.w.'
MUZYCZNY - god!z .lUO „Sl.tny1>~ na dachu"
~.6. j.w.
111' M .,.TllJ'k
god1t.
ARLEKIN
dlabel Rokita do Wl!ll zaw.ltał"
23.6 god2. 12. Ul j.w.
PINOKIO - godz. 17.30 ~z.altlęty
Kaczor"
23.6 godz. 1S j.w.
FILHARMONIA (Narut<>""'IC'>Za ~)
Muszla koncert.owa
godz. 16 w parku Im Adama MlC'kieW1.' cza. Symfoniczny Koncert ogródkowy Orkiestra SymfoniczDyna Fllharmonll Łódzktej.
rygent: Piotr Wujtewicz. W p-r<>gramle· G. Rossln1 - uwertura
do Op. CY't'UUk Sewilski. St. Mo-

węgierski;

10-U.~

SALON l!IZTUKJ WSP0ł.CZES·NEJ'
J.l-141
(PltOtr'klowska 8&) god2.

TEATRY

11-18 -

<oprócz

W 80

oonledzła.łkówl

JUNA
„Supe<rrnalfl nr• BAt.TYK USA od lat 12 l(odz 9.30. tt
tł.30. l'l; Seans nm'knięty .rodz.
lll.3IO
USA
„Suparm.an U ·t ''
23.ł. od lą•t 11 godz. 9.30, Ul. 14.SO, llf.,
19.30

""· n.

PROGRAM JlY

li.OO Swwhl Trójki. IS.1111 Ntecłl
u
!tl.00 Prywa.tme
Macieja Kuez,-69ktego. l·U~ „SpOkc-j.
ne noce" - nowa płyta. 16.no żyd•

mwzyka.

łll'•

Itt.00 Magazyn

P&OGRAM- I

Roc,gł°*1!

Harc«-

sklej, 11.59 Syg.nał czuu. li.Ol Wlad.
12.20
1urr Kom'\lnllkaty. ld .59 syginat oz.a. 12.10 Zespoły Lnstrumentalnc.
12.30
au. 12.05 Magazyn ln!ormacyJny· 12.30 BiuTo Listów .,.. odpowieMA.
12.45 Re>tnlczy Między fantazją a nauką .,Streła cl.
Meksykałtak! zespól.
13.10 szy" słuch. 13.00 Złota serla Claudia
13 oo Komunikaty.
kwa.dra.na.
13.15 Felieton llteRadio kierowców 13.30 Koncert re Arrau•a - aud.
14.20
k l amowy. 14.0S Magazyn mu'Zycmy rackl 1+.00 O kulturę słowa.
16.55 Radio kierowców. 16 OS Mu2yka Spiew~ zespół ,Andrzej I Eliza''. 14.30
Re<la•kcja
16.00
l aktuaLnoścl 11.1.5 Alkoooli'Lm alko- Popołudnae młodych.
pr0ponuje. 16.05 Z m1·
hol . l'l 30 Koncert tyca:eń. 17 .lió Przl!- Reportaty
kraju. 17.00 Wiadomozorny zawsze ube'l!pieczony 18.00 .Ma krotonem
odc. 18.30 Koncert ści 17 05 Pejzaż 1><>lSk.1 - aud. 17.20
t vslakowle"
.Bohaterowie naj1'9.00 Mag. Informacyjny. 19 25 Kulisy bistoru n'.'1ta
aud. lB.00 Koncert
dluttszej wojny"
C hw1la inu'Zykl. 19 30 „Supełek"
20.16 Przy mu· 19.00 Portrety Polaków - .Prof. Jaaud . 20.oa Ozlenn.!k
Wlad
Komunikaty nusz. Gros7Jkowskl" a.ud 19.30
zvce o sporcie. 20.5'>
Język
muzyki. !S.4-0
Totallzst.ora Sportowego. 21 OO Komu 19 35 Chwila
graSwingoowe
ldl.155
(311),
rrancuskl
Tygodnik kulturalny
n lkatv . '1.05
20 20 Wiecz6T se 1łu
- a ud.
:i.1.2s Urol< roma.nsu. 22.00 Wladomo nie
przechow! sklem. il.30 PlO!lenki ścl. i2 05 !Ila rMnych Instrumentach
LMzka M
nutę 2~.00 Wlad boje 21 5Q Fel M.tera.c<ld
22.20 Na roe•kÓwą
Adamczyka 22 OO Spotkw~ z reporśwlata. 2"!.25 Zapro·
'ł3.10 Pan0<rama
aud. 22.25 Hlstorta bliue9Sa
tażem szenie do tań.cę.
C7JWórtcl:
(9) - aud. 2~.SO Lektury
KJu!Aey
23.00
tu<rystyk·a".
wojaże,
PROGRAM n
scen. 23.30 }lozm.owy Intymne
.,Pereg<rynaci.
Antoni M11cza.k ~
11.łll Zawsze po jedenast„j. 111.10 K•·
jaka je· aud. 23.!lO Wto:d. n.Sii Kal9ndars rfi,Jestem
bareton Dwó1kd r.tem" 11 SO Tydzileń w stereo. l2.00 diowy.
radiowych . ta 25
Sztafeta orkiestr
J az2 na organach Hammonda. 13.00
NIEDZIELA., IS CZERWCA
Wlad 13.05 serwis lnformacYJny. (Ł)
13.1-0 Z cyklu „Okolice kultury" PROGRAM l
Z
I3.20
felieton li. Pawlaka (Ł.1.
Album
13.30
malowanej skl"Zynl.
14.Slll llYtll!lał cza•u. 11.• w aamo
operowy. 14.00 Co lest grane? - py- południe. il.ł.46 Muzyc:m•
nowoeci.
t an.la - tel 44-72-71. 15.00 Co jest 13 OO Pn:·egląd tygodntków, 1Uł Z
odpowie&!. 115.30 Oo jest kolekcji gwiazd. 13.46 Informacje, ragrane? 14.00 Klaaycy ope·
15.00 l'\fowośe1 dy propozycje.
nagrody.
grane! tg 50 A. Mac- retki. 14.30 „ W JHJ.oranacb" - odc
św\stoweJ fonografii
111.00
'I
fr.
Lean: „HMS Ullsses"
12 45 lli.00 Koncert :tyczeń. Ił.OO Pod.,:agadkl Wieczorek pl"Zy mtkro.forule. 111.0S 01a.
17 05 Rozwiązanie
Wiad
Aktualności
11 .to
muzycznej (U.
lQgll hl!ftoryczne - aud, 111.20.... RA.ci.to
„Piosenki w samocOOdrzie. 18.00 Magazyn mię
11.30
(Łódź).
dnia
Mu- dzynarodowy. 18.20 Radio w umocbo111.30
ILódź),
dedykacją"
Jl
Mlnlatun dzle (d c.). 19.10 Konceirt na Jede1I!
19.2-0
galeria.
zyczna
Valta'fi: · „Arne głos 19.30 ,Dnd.a pewnego" - monMi'ks
li,teracka wraca do domu". 19.30 Wieczór w taż poetyckl. 20.05 S.Ladem interwenWl e- cji. 2-0.10 Przy
2J OO
! ilha.rrnonil 20 fili W\a d
muzyce o ~rcle.
Aranfacje 20.55 Komuntkaty Totalizatora SpO<r"1.05
refieks.Je.
c zorn e
21.30 Zapowled~ towego 2'1.00 Komunhkaty. 21.0tl PloPiotra Kałutnego.
pro.girainu. 21.4<1 Maurice Leblanc: - se-nkil .n·a szych twórców. m.30 Słynni
tyg.rysa" 22.10 Stu<li'o Stereo wirtu07'1. 22.00 Teatr Polskiego
, . Z~by
Rac.z t. 23.00 M Dąbrow. dia - ,,Brylant" słuch. 13.W Bliskie
n~prasza człowteka myślącego"

- fr. ~. 23.00 Studio Stereo zaprasza - C2. II.
PROGRAMm

1'1 .mt

spotikan!a. z ~·

'Pl'Z<'!g:!ąd

muzylkl

Czerweowe &tro.fy. 12.00
!d.20
(Ł) .
Poozta Dwójki. 12.10 Muzyka dla koGra
lekcjone<r'bw. 13.00 Wlad. 13.0S
%
Ot"kdestra PRiTV .. 13.11() :Pie>sen·k l
piosen1.4.15 Scen.a
dobrą dykcją .
15.00 Choptnows'ka 4yskog.rafta.
ki
111.30 Katalog wydawniczy. Ul.35 Piosenki na tycze-nie. 17.00 Wt.ad. 111.05
Zak!óeenla odbioru - aud, 18.00 Wieczór z płyt11 rcz. I). n.oo Wiadomo-

13.00 Po.wt6rka z rozrywM. 14.00 NieSerw1s
svmfon!e. 15.00
dokończone
Trójki 15 05 W s zystkie dTo.!tl proweaLUd 15.50 Ro.'"
d.z11 do Nashville MaeDonold · „Po:!:egnalne IPPOlrzenle"
u.os Wladomo~cl
Wiad
ści. 211.00
do Tr6Jkl !portowe (Ł).
odc 3. t6.00 ZapraS'Zamy
Zl.20 Wteciór z płyt!!
Ił.OO Miasta festiwali mlodz,lf!towych kompalktow11 (cz. II).
- Sofia - aud . t9 30 Trochę lń'"lngu„,
Pew.r

Juoe

„.llłiodka

prizygioda"

15; a.a.tej J&lr: wytej
HALKA - „Drlecko Rosemuy" USA od lat 18 god'!. lłl. 18
23.8. Bajki •. PleltieLn• pnyg~
dy" glOdz. 14j dalej j.w.
REKORD Bajki - „Irnlenln'1 e1ocl'' l bajka z Bolkiem ~ Lo!.„Wejście
'Idem - god'Z. 111.18;
lat
1111-oka!' Hong>kong-USA od
111 l!.'Od2. 1U6. le.te
23.6. j:w.
nieczynne..
S<lJUSZ :3.8. Ba.j'lct „To ci ~
god2. 11; „M~yml n!e pła1!211" ezes. b.o. godz. 18; MTom
Horn" USA od lat ie eo&z, 111
~z.

Tyst.ęeletn1a

pnczo..

na

gorąco.

IO, Ntetamtana te.
l•U.tomlerllka
•.
'fa. Pl.Oitr'kowllika

Ml.e'kłewtcsa

Pąb?'owsktego

Ol!mp1Jska

144

r:

Pabianice - Armil CeTWonej T.
JO.
Sadowa
Konstantynów
- LOWtcke 33 AleksanKośetuSTJk! ł. Zgle-rz
drów S!ko.rskiego 18 Dąbrowskiego 141.
Wyszyttsldego I.
ozorków GŁowno

DY:tURY SZPITALI
Bałuty

• BarUdtlego
- SzpltaJ
przych<>dJlll
dl.a
codziennie
rejonowych nr f l I; Szpital Im
codztennle dla
Blegailskiego przychodni rejonowych nr nr 1
2 ł 8 1 10; Szipłtal Im. Skłodla
dowskiej-Curie codzle1I1nle
Il;
Rejonowej nr
Przychodni

-

1000 m aprzeda·m. Oferty 21465 Biu~o Ogłoszeń. Piotir21405 g/E
kowska 96.

pZ:IALK1!i s dom1dem w 8oko1n.1k.ach u.iedrogo l'przedam. 43-03-0'1.
87679 g/E

„VIDJEO'l'ON"'

PROGRAM IllI

111.ll!I
Przebojów
11.llO Pod dachami Pa;ryta.
ta" odc. 21. ~.oo Ltirta
Teatl!"ly'k Sejm ho<!lanów - sceny z tycla Wł•
22.CMI l'!\f sportowe. l!~.111
Maleokiego, 12.00
Alek«andra
dvslawa
Zlelone ~o - „Wamip!r::. t:l.00 Za· Recl.t al Rostropowicza M. 12.50 Bl!.spraszamy do Trój!ld.
kslątk!"
k1e spotkania: „Suto

8prsedam. H-3'7-llT;

21404

przebo-

Je.30 Odkunone

llE

lł.50 Bldslde apo11kanJa:
aud.
SPRZEDAM
Tel.
FtLeld.
Pdeł.a,
„Szata kSl!ltkd" CJ;. III. 18.00
32-73-21.
21367 g/E
1n.t erpretacje nagrania - a·u d. 11.00
studio
a.ud. t'l:;io
Powlększen«a „Prornet.usz KRATY, bl'amy,
lA.00
aud.
Trójki og!rll)dzenł&. Mltle skowany" . 19.00 Wariacje na techallk ł.3-48-78 po 18. 21407 g/E
11.05 Baw
rn at. te.oo Serwis Trójki.
razem z nami!. 2·1.no .,UrodzlłeA VIDEO-sharp, Spektru•m 48 X S'ę
aud. 2il.20
się w świetle księ:!:yca" 213373 g'fE
aprzedam. 84-59-27.
Muzyczne portrety - Tadeum Naleprzed pół
pa ~>. 22.00 Rozmyślania
kolor
„Vldeoton"
n.to TELEWIZOR
Szymon KobyliMk1.
nocą
21413 g/E
sprzedam. 52-25-36.
Wariacje na temat · jednej M.nit Bacha - aud. 12.90 RO!l'l'nyłl.aai4a pn:ed
XOMFORTOWll
iąned.am,
M-ł
Trójpółnocą. 23.00 Z.11praszamy ®
34-41-M.
2138s r/E
,.l!lemis" ki. '3.!10 Henl'J' M!!llet" kupi~. 111-28-18.
MADERĘ -

fe -

-

111.

~.

PROGRAM n'

rl.arear:Il.OO Magaąn ~
na.j, U.Ili Sytrnał ftUl.t. 11.łlll Wlad.
li.IO Wytl.10 Zagadki musycwe.
llS.l!O P.!.ełl\ 1'0prawy „Czwórlki".
man.tyct1na. 141 .415 Krajobruy hlmry14.11 Monagira:me - Wojciech
cme.
Młynamd.. !Ul Popołudinł• m~ym.
li.OO Socjollogta 1 ty.cle potoc- f~. Hl.Oli Portret plandrrty. tł.411

m

noro:.

o harceorstme -

87644 g}E

INFORMUJEMY.

W clnhl ą ezo:rwea
,.. wieku lat
Mamusia,
ukochana
Babcia I Prababcia
zmarła

Szp~tal

Wólczal'rnk,i !93J
- Szpi14!1 uu N<t llck1ego - codzienni~ dla o:p~;
chodni '> rejooowych nr łl
Szpital 1m . Pasteura 1W10;ury 191
wa

Sródmieście

SlpHa !
dniach
19
17
Im

Wldzew - Szpital lnl. P~ste\lr•
I
(Wigury t9J '
Szpital
urazowa ChlruTgia
im. Sonenberga (Pie.nlnY 30) .
Szpltal Im
Neutochirur~l 8
Kopern!:ka (Pabianicka &'21
Okulistyka - Szpital '.l'l" JMlschera <Mll1onowa 14)
Szpl·
dziecię<:&
CM.ru.rg!a
tal Im. KorC'Zaka IAnnil Czerwo.
ne1 ló).
Caryngolog1a d~leelęca - SLpital

Jonschera w dniach. Z ł. 5. 8
- Szpital
22 28 ao1
!ł' 18
lm KooernJka w dnJach 6 12
Przychodłr1I
Ola
ltl io 24
Rejonowej nr !I - Sz.pttal Im
S<>nenberga w dni ntepuzyst•
dni
- Szpital lm Pasteura w
parzvste
Górna - Szpiltal Im. Biernackiecodziennie dJa gm.lny
go
Rzgów; Szpital im. Bruel.zifu!klego (Km. Gdyńskich Gl)
Polesie - Szpttat im Biernackie.
go - codziennie dla m Konstantynowa - Szpital im. K<>per.
ntka (Pabla.nleka 6.2)
Szpital Im BarSródmteśc1e tlcktego - codziennie dJa orzy.
43;
nT łl
chodnl ~ejonowych
S~p!tal Im. Sonen,be.rga (Ple·nlny 30)
Wid.zew - Sll\Pttal Im„ Sooenberga
(Pieniny IO)
S'ąl!tal
unlllO'Wa
Chirurgia
Im. Kop„rnika (Pa•b i&nleka Gil)
!m.
Sz,pltal
Neurochl,ru.r g:la PaS'kłodowsk!ej-Cuńe (Zgierz.
rz~t!'W'Ska

3S)

Okulistyka -

tm.

Im. B!e<maeklego
Ka.rolewS'ka 68)

Chirurgia

Są>ttal Im,
La.·ryngol~ia
(Wólcu.f>!lka fłlt)
Toksykolo.g!n - histytut Met!ycymy Pracy <TMesv Il
Prz:ochod.nla
Wenerologia
Dermatolog:l.:ma (Zakątna 441

Pirogowa

AMBULATORtU~

DORA:ZNEJ POMOCY

ul. Ste11ktewlcza UT,
tal. 31-31·00 w. 3ł
- Gabinet chlrurgtczny.
c~nny
cała dobę

- Gabinet lntemistycmy czynny
w godz 15-1; w dni
-lne
od pracy - csł111 dobę

1'115}1'·

szczękowo-twarzowa

ChLru~gia

-

Szpital Im

ul. Armil Cl•rwouf JS.
tel 33-95-lli do 119 "'. ns
czyl)n„
chirur1u1
- Gabinet
W11łne
w do.I
w god~ tl--7
od praq - oalą dobę.

Sklodn.wsktej..Curle
35)

Parzę<!Tewslu

!Zgle-n

1łłl
Tł,

roku
nasza

Tełclowa,

lm .
- S"Łpltal
Laryngolog·l a
Barldcldego (Kopclńsk\ego Toklly1tolog!a - Instytut Medy·
cyny Pracy (Tet'esy 81
Przychodnia
We.„erologla
De-nnatologlczna rz:1rlu1tna łł)

at K:opclft!tkleg-o a,
tel. 18-H-13

- Gabinet stomato!oglcm.1 nynny w godz 19~~: w dul W'Oln•
od oracv - cała d<>~
tnte!'!ll·
Pomoe ambula.torytna
styczna dla dorosłych m~nkaft
ul.
ców dzielnicy Łódź-Bałuty,
Mokra 10/12 - e11funa codz1•u1nłe
w gods. 19-TJ w •1oboty w codz.

li. VI.
Bałuity

hp.ltal 1m. Eladlck!ego
przychodni
C<>d>ztenn!e dla
rejOillowych ni!' T 1 li; Szpital 1m.
dla
~ennle
Bteg.ańl<kfego rejOnowych 1'14' M
Pl'Z'Y'Cb.odni
S.ldo1. l, '- 6 t 10; Szpital
c<>d1dennie dla
dowńlej-Curle nr 11;
Pl"Zych.odn! Rejonowej
01. Radog<>«Zes miasta I gminy
Dla pnycbndJn!
A1eksan<ir6w.
rejOll'lo.wych nr 3 I e; S,;pltal 1m.
dniach:
w
Brudzińskilego
l, li, 7, 9, lilio lS, 16, 171, 19,
Im.
n, 13, 25. J:1 - Szpl tal
Jon!l<'hera W d.nlac-h: 2. ł, 8, B,
S"'!>ltal
30;
llł, 18, 22., 28.
im. Kopeml!ka w dniach; 6, 12.
Przych<>dnl
Dla
18, 20, 24.
Im.
Rejonowej M 9 - Smpltal
Son.etnbe<rga w d.nl. niepan:yste;
w dlll!
- S7lplbl Im. Pasteuira

l~T.

DARUJ
KREW

parzyste.

Górna - 12lp(!tal Im. B1~ma.ck1•
polny
eodzdennle dl&
go Szpital Im. Joruschera
Rzgów;
(Mildonowa 1-ł)
Polesie .... Szpital Im. Blem.a.ckte110 - codo:iemil.e dla m. KOOll·

.I

RATUJ l YCI f !

rwcior~jzgłoszenifi

POSZUKUJĘ lokalu n.a pra~wul'

••••

ZATRUDNI!; nwaex~ n.a overlock
(emeryt, rencista) 57-20-56 po 19.

.-dziś·

krawiecki\ . 87-00-51~

'-~OGtOSZfNIE

Bałuty.

Tel. gneci..
37666 lfE

11410 . 1/K

SKLADAK, pl.anino
51-40-94.

spttedam.

-

37665

gfE

PRZYJM!!; nwaezk.. Tel. 32-79-14,
213'74 r/E

SPRZEDAM now• video. Plotrkow37646 1/E PRALKI!; automatycnl\. ~:rw•r4t'
&ka 116/13 po 17.
nowe, U•
mam:yn• „Łucznik" '(kolorowy),
tyw&ne - Rubin
SPRZEDAM piec cuówy do C•:nmagnet.oto.n szpulowy. -pralkę wir•
tralnego ogrzewania (120 m kw.).
nikową, lodówkę, radio turysty.
Grabienie<: 14. Ga.rstik.a. 37645 g/E
ezne, telewizor czarno-biały . .1e1ment, tapczanik, kredens kuchen„HANOMAG" si)rzedam. zamienię.
21408 g/E. ny, biblioteczkę, nałę 3-drzw1o84-87-82.
We<Mialkę,

wą,

CUDZOZIEMCOWI wynajmę mieszkanie. Tel. 84-17-05. 213700 g/E

mulaeyjny -

dywan piec alruapnedam. 84-4ll-28.
21278 1/Z

MIESZKANIE włamośo!owe trzypokojowe, centrum - 1przedam. MlJRAltSTWO, liazun,
ł7-1S-10. Ogrodowczyk.
21871 1/E
36-63-Ie.
Dn!a Il

„

terakota.,

21406

1/'&

lftl ir. pe dlqleJ I Cłtłldaj ellor.bl• _ . , . .

nerw„

ł

P.

KAZIMIERA BARANOWSKA
wodsona w 1l1ł 'I. wa Lwewl•

mieście.

nauC'Zyclelka

Informacji udziela l aplq prs7jul.
ognłaka,
sekretariat
muje
Wspólna 8 codziennie w 19dz.
10-18, tel. H-33-05.

w
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my, h
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·
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ł

I

Popseb
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pełen

WESOŁOWSKA
dobroci l prawołoł

•l•prsyw

tn.itenejt

li ner-•

ł.

Zm~l•J zostanie

s04h. 1.30 w koklele

lał

ł
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1981

„

odprawiona

•w. · Krnk

w dnt11 Ił

przy ut. Stee-

nlru

MARII

CZTE·RNAST~K

P.

- MICHAl PFEIFFER

rt~IH>acleso
wyrasy
• powodu łmłercl

-pt\ksuela

OICA
clntu

(pont9dstałek)
br.
ezerwca
o gods. 1UO • lrapllc„ cmentarsa.
na Kurczakach.

H

ciału

smart w wt"'ku

p,

EU,S:;ENIUSZ
CHUDZIK

a domu ROGALSKA

W

domu

ciulu U czerwca bor. e soda. 11.111 na
ul. Ogrodowej, o esym sawladami&Jlll
CORK.A, ZIĘC, WNUCZKA i pozostała RODZINA.

~·" adbę4&1•

Starym

nerwca "'" •
kJ•wlei!a.

1ł11boldm

od na1

MARIA CHMIELECKA

31,

z

odenła

ł. ł P.

JADWIGA
GRABOWSKA

'·

:tyesttwyoh J'ej oami.m aawtadamlamy, ta wyp„owadzenle swło-Jr
z domu taloby 11a cmentan para flatny w Bedonlu odbędzie się
dnia H ezerwca br. o glld.1, 14.
Pogr11tona w głębokim bólu l ta-

ttzczękowo-twarz&wa

S~pltal im. Skłodowskiej-Curie
3S)
Pa~ezeW!'k•
(ZgllMZ

(Pa•b lan1ce.

LaryTuglC>l<>gla dziecięca tut Pediatrti (Sporna 3'8/l!<I)

(Armii Czerwo'1el

-

d~klej-Ourte ('Z~ez. Pa•m:ezewaka 3'5)
Szpldzl.eclęie.a
Chtrnrgda

ta1

Korcrnka

15)

l!likło-

&lp.l.tal Im.

Ognisko TKKF „Oliedle Jagletly"
orga·nizuje od 1 do 30 lipca br.
~ortowe p6lkolon!e dla dzieci pozostających w cza.sie wakacji w

ZOFIA MUS1At

łoble

-

27

2a

....

I

t

23

8.
w
15

1

reflekeje. !Jf.()I)

Wiad. 111.0ll Qu!'.! . populacmon1111'1!:owy.
llJ.SO Motety Gąual{fa 4a Ven.ona.
ebneklja'ńlltwo 11.00 .J.udal'lm laAcSama
lalam. ~.40 Can-.y
n:ębllk't.eio. 1t.()I) Alla l om..mag. 11.3" Wlad.. • 1ł.31S ll!cłta łeeti
SI.OO
waM. 20.20 Wleczbr muzyki:
Refieksje l rezonanse muryC!Cla
aud. %2.SG Lektu\T)' Cozwórlkł: Antoni
tuM!lczak .,Peregryinaeje, wojaOa,
?Aeka
rystyka". !13.00 Gra sespół
wtndera. n.to Ma«HY1l Pu'bl!cyWtykl
Kulitunlinej. łUO Wl.ad. 111.llłl Ktletidańa radl.owy,

s.

re)<>'1<>wych nr 1
Brudzińskiego
im
13
1, 5 7 9 li
li!

przvęhod n

Ola

Aleksan'1rów

»n.

PROGRAM Il

10.11 Nlecl:rMlny PrograJB , Llterac:ld

U.lft
tygodników.
aud.
tatyinO!lktej .Ty!lllącli.mta
Jaros
11.1111 Peter
Trój1':l
Serwi.s
.00
12
odc
pszczoła"

!ł.llO

li gódz. 16
23.6. Ba.jkt

])Ol.

JUTRO W RADIO

8080,TA 22 CZERWCA

Wokół

eooz.

18115 r.
b .o.

rocznicę Rewollucjł

tJOdz. 14.110, 16.3()
„'POd'W'Od!ta wyBajlkł
23.6.
(! bajkl s :SO.likiem
ciecZ>ka"
l Lol'klem) godz. 10. 1.1: „A stawgio.M. 1m.so.
ki! Jem mnleorć"
giodz.
19.30; „Smatatnta lotoTy"
14.30 l'l'
MUZA - Bafkt .,Obroftcy J>Ta'W8"
(! ba)kl z Bolkiem I Lollk!em) godz. lft.16: „Syr~n'ka I 'ks111tę"
bulg. b.o. gio.dz, 1"6.111: •.Bl<:'l<Hnv
Grom" U'SA od lat 111 godz. 18
.Obroftcy prawa"
2!1.tl. Ba~ki
godz. U dal"l j.w.
t MAJA - Bajki .,IndiaMtki botek" (! 'bajlkl z Bol'k!~m l Lo.1klem) godz. lS.16; „Ada~ I Ola"
e:res. b.o. g\Odz. tł.15 „Paszoulkl~~e~i l!'.~~~l~ej .aą_I" USA od
~.8. j.w.

lkaee

19.30
„Alabama" pel. od . I.at
O.OMA 18 godz.. IO. 17.lS. 19.3(); ~Impeod
r1um kon•tratakuje" USA
lat 1S godz'. lt.ló, 14.45
23.6. Bajki „P<lt!trach Teksasu"
(2 bajlkl z Bo}kil!m I Lollk!em)
godz. Hl, Ll; „ALabama" godz.
!Uli, 19.3(1; „Imperium kontratakuje" godz. 12.15, 14..411
Na tycze<ni• wid"6w STO·KJ .Sll!Perp.otwór" jap. b.o. godz.
18; Mistr:ro.wiel kung-fu „Tajemla.t
nilczy Budda" chlćskł od
·
1$ godz. 1111
:113.8. Baj(ld »Pojedynek w bu...
au" godz, 111; dalej j.w.
Baj.ka o mnoku 1 plęlkSWIT nej kir6lewnle - ciies. b.o . godz.
li; Po:!:egna·nie z tytułem „Rocky n·· USA od lat 11 godr.&. 17,
19
2:u. BaJ'lti .Reksio I W?IO<na"
lit; dalej jak wy:lej
, Kla&'ńOr Shaolin" TATRY Hongkong-Chiny od lat tłl l!!od:i;.
10 12 15 14.30 l'I 19 SO
10011.
24.8. Ba:1'k1 ,L&jkontk"
li; „nasZ>tor S·haoUn" godz. 10,
12.!ll 14.l!O, lfl, !ł.30
.,Dz!e-M:Zyna
ENJilRGETYK Gra·rui" radz. od lat 12 godz. 141;
.,Nieblaflskie dnł" USA od lat

DZIAŁKĘ

DZ Ś

•ka: . .Przy~odv

a.

„ Wlellkl l)l'Ol„tar!a t"

!'I)
dO l(odZ
w god'I
PALMl4.RN'IA ez:vnna
10-19 IOpTÓCZ pm1i@dz1ałlt6wl
OGROD BOTANJCZNY - cnnnv
od ~<>dll t do nnroku
(002 1e
LUNAPARK e'l!Vnn:v od
l(Odz
do !O nled'lelela I śWlęta

10-tl

1.e,

llUO, 18
2'3.1. j:w god'I.
od
GDYN'IA - Ktno non atop
god% 10-22 ,.SPolko}nle 1>0 tytko
awaria" USA od lM 11
2<1.6. j.w.
„A stawką
MŁODA GWARDIA jest ~m!erć" fr od lat 18 god'Z.
10, lt.30, 19.30; .Sn;ataŁnia ster
l'l;
n~· pol. od lat l.f godz.

•

ł-11

Najplękn!ejne

.,E.T." USA tJOdz.

16.30

j.w.

• •

Uu:zjon -

filmy pnygodowe godz. 141, 18
2'1.8, j.w. goo:z. 12, 14, Hl, 18

<Ogrodowo
ŁODZKA
GALERJA
l!!) godz. 10--.14 plastyka L. Kro-nica.
IU. j.w.
zoo cz:n1:ne w lod'!..

j.w.

23.6. -

STYLOWY - Twórcy kina o SO·
ble - „KukadM z przypadku"
USA od lat 18 godz. 14.30. l!J.
19 30
23.ll. jJW.
„ W llO riocz..
MAŁE STUDYJINZ -

WYSTAWY

.... 1odz. U-42.

nl

g~.

U!.
16-11

2U. gOO.Z. 1~4
HISTORII MIASTA LODZI (Ogirodowa 16) aooz. 1~4
20.6. j.w.
(Piotrlt-*a
WŁOKIENNłCTWA
S~) godz. lo-.14
23.6. godiz. 10-U.łl
SZTUKJ <WtęekoW9klego li) g!)d'I.

91:1

lł-M-31
Lód3- Pólnoe
Pogotowie gasowe
•-115-83. -~
Po1otowit dźwigowe .

a

9.3-0 12 14 30 l'l. 19.3G
23.8. j.w.
od
.Yesterday" pot
WTSŁA tat te godz. 10. 12.II, t•.30. 17.
19.30
24.5. j.w.
. .SU-perm.an III" UISA
ZACHĘTA od lat tł godz. UO, 12. lł.30. lfl,
19 30
r.u. j.W.
„Pod WU!lr•TATRY-LETNIK
·nem" USA od lat 18 godoz. Sl.11
(czynne tyliko w dni pogodne)
23.6. j.w.
Ba:Jlrl „Z:a;gtn41ł pies"
STUDIO od
godz. Hl; „,Se'l<sm~sja" pol.
lat 1!1 gJOdLZ. 117. 111.30

ł-15

23.6, gOOrz. l<l-<111
EWOLUCYJNlU
BIOLOGU

198
t9l

Strat Potania
lnf•trmacJa telefonłczna
Dw . Centralny
Dw. PólDOCDJ.
Pogotowie "lepłoWDJ()Se
Pogotowie enaraetvczna1
I.ód:!: PołudD1e

Il Riposta" pol od let 11 giód.z

„czerwone cier100;; r. nle" pol. od lat li godz. IS, 17;
. ,,Powrót Jed1" USA od lat 112
godz. 19
U.6. Bajlki „Reks!o remontu.
je" godlz. 13.:W; „Powrót Jedi"
USA od lat li łodZ. 14.30, 1'1,
cjli

ZIĘC,
COB.KA,
f;GMA
\VN'ptZJITA 1 pozostała
RODZINA

dniu
Poirzeb odb4tdsl• 11!ę w
(ponlechlalak)
br.
U czerwea

o soclz. 11.se • kaplicy ementarza
katoUeklego przy uL Ogrodowej,

o c•ym

sawładamla 1

1klado.Jll
PRACOWNICY llLlNHU
CHtRURG!l PLASTYCZNl!ł
AM w LODZI

Wydawca t.6dikle Wydawnictwo Prasowe, t.6dt, ul. Piotrkowska 86.
„DZrnNNtK ł..OD7KI" - dilet1nflr RobotnlczeJ !!lp6łddelnl \VydawnłczeJ „Prasa-Ksllłłka-Ruch".
Druk: Prasowe 1ak111dy Grafit>zne w t.nd'ZI Redaguje kolegiom. Redakcja; kod 90-103 U.di, al Piotrkowska 1:6. Adres pocztowy: „Ot.'': L6dż. skr. poczt. 89 feleton 3
.centrala , '.ł 2 93 OO lłąrzy i w~zntkimi działami Redaktor naczelny: lłenryłl Walenda S8-ł5-85; zastępcy redaktora nacsełne&o; 84 ·06-15 I 33-07-26; sekretarz odpowleddalny i n selcretan
ł2- 0ł · 75 Sprawy mlaiita: 33 C1 10: 83 -37 47, 1połecznn-eknnomlCZne: 32 28 32; 33·1• 38, fotorepońer: 33-71-97, kałtura I o6wlsta 38 21 80; sport: 32 08 95, eh. łączności 1 ~ytelnlkaml, toter·
wencJe 1 Telefon CMuinwy! 33 03 04. sprawy terenowe 112-23-05 (rękopls6w nie iamówłonycb redakcja nie 1wracal. Redakcja nocna: 78 -69 68 i 78-68- 78. Ogłot'zenta 1 oekrolncJ
- B~oro Reklam I Ogtosze6 ~H. ul Piotrkowska 98, teL 36-49-'10 I ul 8łenkłewlcza 315, teL 12-59-11 {la treł6 nrJone6 redakcja nie odpowiada). Warunki prenumeraty podalnddrn11~ Pflf'IK Rl;W .Praąa K~iąfka . Roch".
l'-1'
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+ UKAZAŁY 1111 ,,Za•
pisowni polsJdeJ ł
filmu wuwolała d•- Interpunkcji. ze lłewni·
e11z;a ml1'a LuOftu, lct6ru klem ortol'J'afiosaya" nakazał •burzt1d jednq • Jodłowsk\ego I Tanyeld•·
pamiqtek luńatowej lcinf- go. Kolejne wydanie dsl•·
matogr11fił mur, uwi•- la
dw6eh
prołe•r6w
emłon11 pr:rH b.r«Cł Lu- wyratnle 1141 wydawnio·
łe w aedzew, 1łt6re
młere w ;ednum • płtr· twu 0Hollneum Ilf•
•·
dCltecznle ustaliło, je r11- wu11ch
fUm6w w hł•torił, 4ało: nłe doi6 łe
pn7
bunelc był d%iełem mieJ•· .atytulow11n11i:n „ w uJ•cłe pierwszym
pnenucr.nl•
oowego po!łcjanta.
robotnłk6w
• fabryki" kartek wszystko •i• !'ff•
Do me1'oatwa napłynflll kleja, to Jeszęze brakuje
Nt. cłold, i• olcazał rit 1etkł lłat6w protestacyj- lłron od !89
Ile
Sl:I.
łobu:rem, to jeszcze nłe
łakłe
spoza Wprawdzie zduble-11• "
z!>11t
f'ozgarni,tyJn,
eo nt1clł
Franc;H jednalc nłc to
wydciJe lit dziwne zwła. nie pomogło. Mer utr:ry- strony ed m Ile 1111, ale
uca to kra.Ju tak ncuy- mat 1wojq d•c11:rit ł mur te prz'ecieł ale t. •convm uwoc:resnq t11chnirozebrano.
me, eho6 liozbtl kartek '"
l«i·
U Fred!'fl td apłerano a1adza. Nie
metna •lł• OZTDBCH CHULI- rit o mu1', ole było przy- snaleH kasła na K. Ha·
GANOW wpadło w pljao· na.Jmnt.I wnoło..
my aa mylił~ nl1Udolnoi6.
kl amok l dało prHrałajlłOJ' „wy•~P" w Ciepli•
eaoh koło Jeleniej Góry,
Ieh konłe ebcb,ia wybl·
Janie 11117b, prsewraoanle
pejemnli6w na łmleol,
niallOMllle snaków dre10wyoh l łwiałeł „mafo·
rów na ataoJI, a takie
zbe11osessozeaie
ozłer•
dllieliu rrohów na mi•J·
<>BURZENIA

w.łród frcmcuskich młlol- udy

1tłlł6w

a

OllDWCA

rBOGILAll I
8.10 T7dzleń aa d.ziałoe
11.00 „Sobótka" oraz film prod.
hiazp. - „Niebinkle lat."
10.30 OT - wladomoicl

10.40 Hlllłoria dramatu pollki•łO
- J'aroaław Iwaazklewic&-

I

,,Mauiarada"
12.10 J'a'llN.jki, paqnkł. JllU'1onft,.
ld łh.
1U8 Ml41dz7 młotem a bwad- ,
, łern

11.411 Człowiek cl1a ezłowieka magazyn PCK.
12.56 Poradnik rolnic&7
13.25 · Telewizyjny Koncert Ż7czeń
13.55 świat z bliska
,
14.30 Militaria, obronnoś6, nowoczesność

15.00 OT - wiadomośoł
15.10 Trybuna aejmowa
15.40 W •wiecie ciszy
lUO „Królowa Bona" (8) - ftlm
prod. poL
17.10, Tak, czy nie - mlelODJ
port
ltl.10 Lo10wanl• Duteao Lotka
18.20 „Pegu"
·
„
19.00 Dobranoc.i: „Bolek 1 Lolek
19.10 Spotkanie s plocenk19.30 Dziennik
20.00 „Długowiecana Ndlinka" jugosłowiański film fab.
21.35 Czas"
22.05 OT - wladbmości
22.10 Piosenki Ian Remo N (3)
22.55 Studio aport i wiiadomoścl
1portowe
23.215 Kino nocne - , Sprawa dl4

.„

dwóch." -

ehub1" -

,.Przekreślone ra..
film prod. RFN

PBOGILAM U
12.00 NURT
. 13.80 DT -

118.80 „ Wielka pa" - teletund•i
19.30 Dziennik (dla alesty1Z4c7ch)
20.00 Studio spo1i - I JUa pllkl nożnej
'
11.00 FestYl!l „Tr7bun7 L\idll"
11.50 Sensacje XX wieku - Tajemnice Pearl Harbour
32.15 „Saga · rodu Palliter6w" (tł)
ang. seria!
23.05 ~S zycie., OIU literalur7
•~kanie z Daniłl:em Orar
n inem
23.211 DT - wiadomoR!
23.30 ~a I mlnu't pn.ed ldnł.,.
otem

<• -

lUO Wlallomołot (ł.)

19.00 „Erotlca" łwi... je6s1de
,
1potkame 1 prof. Jtrawc&Goklem
19.30 Dziennik (dla ałftły.._cycdl)
21!.00 KrakoWI~
IPOtkanl• I
ballad11
20.40 „Mój K~łW" f4t - 'l'adeuaz Holuj
20.50 Jeucze jeden manw
21.20 Tydzle~ w polityce
21.30 Galeria 40-lecla „:PrnkrojU"'
22.QO „Mój Kraków" (I) :... lózef
Gajewicz
22.10 DT - wiadomości
22.15 Li·teratura
l
ekrUI.
„Mussashl" {1) japoński
ierial filmowy
23.00 „Ktokolwiek tyjul„."
film dok.
23.20 Duch famiUjny - widowi„
ko historycmo-artyltyezne

aerll „Przemytnik"

· 10.30 OT -

wiadomości

19.00

19.SO

U OZBllWCA

IO.OO

PROGRAM I

IUMI

lUS NURT

11.30
U.OO

.,O..

JUO

rrody zoololl'iezne •""'""" -

L!aibo11ia

17.JO OT - wtadomo6al
l'f.30 ..Mus:rainJ ~ 18.0I

18.20
19.00 DobralllOC -

lutej

prawa
• .
Wladomokl CU
!I.Zlot iaclowaów" - ..,..
yneboje .,J>w6jlll
Diii.mik
(Jor\oa lima - *-Pnt ,...
porter6w
„Z d;nitltlem c11ar•" - gawęda Wilhelma Szewczyka
„Pod niebi•lkll flaa11"
program publ.
Oblicza polakiego k:l.M
„Zbrod:niarz I panna"
DT - wtadoilnojo1

U..

21.0ll
21.25

22. OO
22.Sll

,,))om dla 1am-

l'f CZERWCA

„Echa . stad1Clll16w"
Dzien.ni:k
Publicystyb
Teatr Telewtz,i lctma
Faktu - Ryuud !'!relek ,,Jałta 11145 clzieil ll.6dm7,
10 lut~go"
OT - komn.t.....
„ŻOłinierei~ ~illł~e" wojskowy ' prof. dok.
,, Wi«'Zhr fłłDIOWl"
DT - wiadomołei

•ROGBAMI

17.l!O PZU .-

Waeohmca

l:łudow

lUO DZl.e:nnik
20.00 Publicy1tyka
I0.18 „Trzecie obł!~ - bułcar
lki film krym1MJ.n1
11.40 DT - komentane

&.....J'ruboje ,,Dw6j.1d"

19.30 llzlenmk

li.OO XXII KFPP Opol.e

20.00 Konoced fdOW'J 1
ellujt
200-lecla baletu polski•l'O- a.se
tramamlsla 1 Tu.łłru Wl.t,..
kiego w w-aiw&. (1)
13.to

n.JO

,.Krok
, odyl

1uo ,,Mleazk~ -

„~jobruy lr.ulłurJ"
Wladomoioł (Ł)

Il.GO DT -

Opole U -

Mniam"

19.00 „Zatrzyma:ne w

19.20

W'J'daftent..

„Dw6Jld,"
KOlllCerl ~

I

w.- '

-

przeboje (3)
„RezonaM'' - telewiz1JDJ
mies!4'cznik muzycZ117
DT - wiadomoRI
ftOOLUlll

.ud

200-leela bai.N 1J0lskl!ego ('!) l'Ull
•.4111 <lor~ Iln.la - trl'D dla 1'7.80

111.10 ~_:y~adOl!llQ6eil

•

8pr6b11j

'•le-tumieJ monlllt
18.00 „W poćzuklwantu"

'

.„

.....

IUS

„Mlędzym1rodowy

Jl.Jl

-

,...

publiąltfomt
Wladomołol (I.)

tram

• .ZAMA8KOWAN1'

•o

0ANGSTElt
wuedł
ł•nku w Ilcftł4 (Japoni<i)

ł ro,łqc płatolelem 10,,łq-

da.

napfiniem• torb11 pt.-

Mf(bmi. Ka../11' po1łuu- scowym emenłarau. Wenie wykonał to polecmłe, dłur
watępnej
oceny,
uuczuplojqc 1a.1oby ban- 1łrałT przekroosyły ml1&u o qoo
1111. jen6w. lion słołyoh. rrudne w
Cały priebłeg Mpa.du ~ łe nwl1n1T6. le• aaj9W·
ttoł
.1areje1tot11a.R11 tdmłe fihnowej Pf'HI u-llie •koA•Jl fa....
~ tc.m.,.tPomogłe łw114id...• lat.

••J'

......

-

„ ...

.... zw:

•f. .:

-

...

· · : • •• •

ł

• •••

-

Pl'Mboje ,.l)w6jld"

10;30 Dslnnfk

IO.OO· Z bi•,Jłem
eln

il CZDWOA
PBOGB.AM I

Il.OO
21.20

Uf! J'llm clk I mnlaDY - „8'owarz;rllHllłe

1

J:le-U8łll"

(ł)

n.40

,,ZwolDicMly &
pra.cJ'"
tr.wcuskl Rrl-1
1
DT - wiadomMet
DT - wiad~
Dla 4złeel: Piosenki 1 ...
nero łeałru ,,Arlekl11" ~
DU cizi.eł: „Michałki"

-

10.R
18.26

łllm prod.

111.30

NRl>

f...,•

IS.\O

IUS

n.SI

20.30

Wlały

-

„

...

•utF.

Ołwaroie saporowe. Trudno
je
poleciu 1raczom mniej rutynowaB atakuje w pilla l
nym (rd:ri motna nadzld łll• u
ą llf łri.rg wa)'llłkle 1-WT. A •p0~łm11 kOnit"), jednak M wJ'ł
lllu w•jłcł• I p1H1: Qłlłnłło
ląm pc>zlomle pnynOłll oao Jllokle41 eaUi:!em tpore zy1kl. Tak
1'014i. bewł.in pan autri&.,.
' .Wo Il•· rn.in. w
półflnałow,.m Ir& łałll li• ubrd, 'Dłe 1prawclslmeoll\l Polaka - Aułrla M olimW7'0ałe
pladlle beydtiowef w 198' rok11 w k IWO!ch walorów t
Seattle, J której clorobk• eo jakU 1Dtunow.ła kart41.
ozu prezentujemy w tej rubrJ•
eiekawae prs:rlrlad7.
l)stj, ,..,."'4a'4• "4 - - ,...
clMd1I, mołemy powled:r.łeł: dobrt
- t Ale •waia,
pneołeł łe
plen połowa, j..n jenae lńollk w
polleju umlm1•tym, td•l• tym rir.ff!ll
lib'ollr pol91Ei•I w,.-.P'lM
lłarłem i l'ny1'en.
Wldocułe

roepywa,._

._m

""'°'-

••
••
•KWI
· +AKDW91
+10it

„

„

·

"
araaowt • w 1lUUll4M lłlt
o
·
•KDW9&f }ab
aa)bardslef oosrwillM - o' ·
" •&4'
hrarełe upor•we, be l Au.ftń•k
w ' +102
~ e4 dw6ch płk6w, I
·+AW'TG · _ +Dłl

•• „, .

•1084!"
.
,, .

„

,

.:11„.,,

Kram"

liiunł.

ałlL

-

„•

aa

prwiedllłal

B *-Wo~ało I
W podntW Jłllt

„

I bu

l!Nkon~

Rumea.ja"
„DiafllOU„
Dzlemidlk
OLH wyboa+w
.
„Stowan:y.1ni. i
Jllwllft
(3) „Zwolmdony I prao7"
fU.m fab. prod. firaiM.
DT "- konwn.tane

· 07Jn1

1ł.llO

IUO
21.55 „Bałtyclde ~~ ~

f

PROGRAM II
14.0!5 „Diana" (1) - mm prod.
28 CZERWCA
ang. (dla niesłyszących)
15.00 „Krótkofalowcy" - wojsk. ·
PROGRAM I
program pubL
'
15.30 Magazyn niedzielny - na·
9.25 Film dla I zmiany
sze ~prawy (Ł)
„Smog" - prod. RFN
16.00 OT - wiadomości
16.05 Pod scrlptum turnieju miast 10.50 OT - wiadomości
-.J.'5.55 NURT
Iława - Jasło
'
16.ąo Kalejdoskop filmowy „Kino- 16.25 OT - wiadomości
16.30 Dla dzieci: „Tik - Tak"
-Oko"
16.55 Stud,io sport - mecz fina1z.111 .Jutro poniedziałek
łowy o Puchar Polski w
h.35 „Jeździec w czarnej masce"
piłce nożnej w przerwie ok.
(2) - serial prod. hiszp.
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i:..24 klatki na aekundf('
UT . - wydarzenia - t.lefon „Dwójki"
Lekcja - p:ro1. pubL
Szach-mat
Studio sporł ,.Dsłeń ._
limpljczyka"
DT - wiaddloiłat

19.00 DobrllllOI

19.10
19.30
20.00

~~·

„.

il.OO 1 ,Klą,b Antonie„ · Jlłeabnlo.

PftldtąoW'

w ....„

<•

Roma.n

Sa.~1

19.20 Przeboje „Dw6jld"
19.So Dziennik
20.00 „Niezwykłe opow!Hcl lłta·
nlsława
Hadyny"
(8) „Zdruzgotane any"
20.30 „Zapiski kabar~e l!lloh~
dana Wrocławskiego"
„Nad brzegiem morza"
21.1!5 DT wydarzenia Mlefon „Dwójki"
21.30 „Było. nie minęł<>''
22.00 „Wspomnienia
ze starego
Pekinu" film prod. ChRL
23.30 „Stan krytyczny" - ·Jen·
cze nie na dnie (Ł)
li.OO Wiadomości
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DZIENNIK t,()DZKI nr 138 (10933)

1'011foJt J18młll4-

+54 - .
+ltl4

l&Dl"

tu11 „w ~ l
10.35 „Wielkie neki łwiat&"
J.Ułl NUJn'
Nil" - franc. film dok.
11.ł!I DT - wt.domoiW
1Ut1DT- .........
11.35 Kraj za miastem
M.ao Da młoclJ'tll wtdll6wl ,.Ma,_
12.00 Poranek muzycllmoJ'
- Nrldepka"
.
13.00 Siedem anten
Ił.Ili !L.~-tek I . . . . . . . . . .
14.00 Potańczyć po praą
l'r.Oll „7-p61 ad""*'8Ał"
'
14.15 Teatr Młodego Widza 17.30 Studdo aport M~ 1'1.IO vr - w1adomoMi 1'UO Bes JribT
John Ronald Revel Tolkien
Bronisława MaMn.owskl._;
1uo Maaaąa irwl..Oowr
„Pogromca' lllllOków" (2)
111.00 „Wukend na d211tiff"
19.00
Dobranoc - ,,PaMJI łllnMł,
Ul.OO OT - wiadomości
18.SO Wladomo6ol (Ł)
wnysikldl ~
15.10 Skarbiec
19.00 Kosmiezn7 teeł
telełuSt.tł !Z.Nie tylko dla ,...ur....15.50 Teatr Telewizji Pola
nlej (Ł)
19.30 Dziennik
Gojawiczyńska ,,Dziew- lUO Pneboje ,,l)w6JW'
20.00 ,,Moaitor nil~
częta z Nowolipek" (3) 19.30 Dzieninlk
film ._.et'łn-Y
Bronka"
20.00 z biegiem wi.ą - w.w, 20.30 „Miraż"
prod..radL
1T.10 Magazyn aportowy
Korczyn
17.50 Morze wokół Hl (I)
Io.tli Teatr Muz;rcm:r u Swteole st.40 DT - komenwZ! _ ·
22.10 Xxrf KP'PP - Opole Ili - ,,Klac;rkia na poil!ltach"
18.20 Antena
premiery (1)
19.00 Dobranoc - „D'Artagnan
11.111 DT wydanen1a telet.
li.OO DT - wiadom«>HI
trzej muszkieterowie"
,,Dw6,t:ld"
11,30 l!'Llmy 1 Ka~la Kadlyał 19.30 9.ziennik
Pll001lAll D
„I znów sk&ezę przez kału
20.00 ,,,Diana" . (1) - film prod.
że" fitm prod. CSRS
ang.
1'r.łtl „8lediri- w 1J;1Mwle nau20.55 Klub międzynarodowy
23.00 DT - wiadomości
ki"
.
wyd.
23.05 Trybuna Sejmowa
21.30 Sportowa niedziela
1'1'.30 Post-acriptwn "Aułu"
a~eja1ne
22.15 Pamiętny rok 1905
18.00 „Ekonomia na eo dzieA" ·
22.40 OT - wiadomości
18.80 Wladomoioł (ł.)
22.45 „Wiatr na wantach melodl11
19.00 Chłopcy z mojej Włior
gra"

I

„

ł płk.

Lnformu~

18.00 XXII KFPP przeboje (1)
19.00 DobraDOł
-

l'f.09 „~jm1 M poDłeidl:M
lw - „Grzec~. ~ho
wa114e, Gtlt1lł'a u oo dde:!"
l'r.30 ..,Porzia żl$ml4" - ·sU'lrml
18.30

aa.

B ro:r.poc:r.yna odz1w~ - włahlie
saporow- - I p!k, I - pu, W -

11.25 l'llm
dla I
sml.anf
„Trzecie oblico"
lo.110 DT - wiadom°'ał
16.25 OT - wiadornoffi
16.30 „o minie, o tobł•, • u..,
18.55 „Jia lewo od. pin(Winów''
(11) serial prod, RFN
17.20 DT - w!adom-o.iat
17.80 „Iutentudlo"
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M'ałPlenr 1*6ł
Jła J..
ałł #-B Ir& nur.a para Ga~
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parla"

1,9.10
19.30
20.00
20.15

-

• ODWIBDZll.
POLIKIS ł wyllłęlł w naszej
łelewlsJl
snany pl1arz
franouskt Herve Basiu.
ZapowladaJll8 łen prorram „Eoho Krakowa"
aap..;.lo1
te
wy.tul
Benr1 Buln, a snowu
W'fohods~ takie w Krakowle „Dlliennlk Pol1kl"
- te Have Borzln. Sle,....._, te 11powiedllł ty·
Jodnlk ~yeie Llłeraoki•"
Jemt sdama. Ił • 4sleimlków Krakowa •Tlk• ,,GaMła Krakow1ka" •ratowala hener, ,.mew„ w
IWołm precrami• t'r w

rła Fołtyn
Telewń2yjn7 1 - - - . - WJ'da<wnłczy
„Między poi- a stołem"

1'1.20 DT -r wiad0Il'll04ci
lT.30 ,,8abłM Klel•t, W

7.311 Wuech'lli„ rodzi.111 wiejskiej
7.55 Po g<*podanllll
8.20 Tydzień
9.00 „ Teleranek" oraz film. •

li.li

1U5 OT - wiadomolłoł
16.30 „Enc;yUtlopedia TDO"'
16.55 Kimo zwiet'2.7ńca

.........

aloW'ieiat.
.... „ltoń, m6ł ,,.,~
~ełł • Mdiml.e"

19.20

lł.56

PILOGBAH I

l'l.OI hradałk .,mtn"d

~~~~

18.30

li CZERWCA

•BOOllAJI •

, 11.00

wfadomojcł

13.40 Od 90boty do 10bo'7
13.1111 „Dzieot. legendy, plo.uld"
- program dla dzie,ol
14.110 „Mój K.rak6w" (1) - Wiktor Zin
15.00 „Tana" - film 4ok. Jl'Od·
Rl!'N
15.40 „Moj Jtrak6w"
Ma;
rtan Komecm1
111.50 Wideoteka
16.20 „Mój Krak6w" (31 - Jtora
18.30 „Kraków l•iJ ud Wl._,,
- film dok.
1'1.00 -„Spektrum"
17.30 Ze aztuk11 na V

lT.411 lA!lowame mapn11 LoGla i
Malefo Lotka
19,00· Dobranoc - „w 'Uaaiek"
19.10 Zakoch&nl w iitemł
19.80 Oz!elllllik
20.00 Publicy.tJka
20.15 „Smog" - film pred. RFN
21.40 DT - komentarze
22.05 „Sprawa dla •reportera"
aa.•5 DT - wiadom°'oi

POZIOHOt L Podstaw...., ...
wodowa, łrednla... ł. lpujo~mt.
SUkOMJa •• Um7łlnie prn)askn.i
wiane najtadownle jakl„Oll wzo,
ru 10. Siły zbrojne palltwa li.
Najkr6tny aamoch6d tł. Burta 1•
Niejeden 01l11dallśmy w Wake~
tegorocznych Łódzkich lpotkail :e.,,.·
letowych 11. Kompr• IO. Ai., I
pejlka w aanych Tatrach IL 'W
mitologii rsymsldeJ bożek miłoł'
24. Rasa koni 25. Sc!l\llla owocu, "ft
którym znajduj11 1ię nalloua at!. W
przenośni kwota przeznaozona ne
ozyjeł utrzymainle 27. Młalło 1'
woj. jeleniogórskim s~ 1 falł*
ryki dywanów.
'
PIONOWO: 1. Gło1 Teresy Ma,,_
2. Gatunek marchwt
3. !Miasto, w którym odbywały si•
ostatnio VIII . Spotkania Baletowe
5. Zwycięzca 38 Wyacigu Pokojll
e. w mitologii greckiej nieoaobowa
moc nadprzyrodzona 7. Miara dl&
ciał sypkich lub płynnych ł. Znak·
zodiaku 1~. W · pedagogice - dydaktyka
uczegółowa
jakiegoł
przedmiotu szkolnego lf. Jej stolicą jest Erewań 17. Ogłaszam, jest
· w Dz1enniku Ustaw 18. Pozycja
przy ćwiczeniach gimnastycznych
19. Grają w kościele ?1. Pierwowzór liczydeł 23. Zamyka wejście
do portu.
-Czyżow1kiej

Oprao. J,

KAŁUŻKA

Do rozlosowania: nagrody
kowe.

kslą.t„

