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40 sesji Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej

Przewodniczący
Rady Państw•
Henryk Jabłoński wvstosował depesze gratulacyjną do Pala Losoncziego z okazji ponownego wyboru
go na stanowisko przewodniczacego
Rady Prezydialnej Węgierskiej Republiki Ludowej.

(01\iOW iliN.lE)
omunikat stwierdza na wstępie. 7.., sesja podkreśliła wielkie
znaczenie ZW} cięsLwa ruilująeych pokOJ narodów nad hitl~
rowsk1m faszyzmem i iaponskim 1uilitary11;1em.
Decydującą rolę w wvzwoleniu ludzkości z taszystowskiej
nlewoli odegrał Związek Radziecki. Ważki wkład do zwycięstwa wniosły inne narotl ,Y koalicji antyhitlerowskieJ . ws?y~cy uczestni<'y walki
z faszyzmem Vv wyniku rozgromienia faszyzmu w wielu hajach
procesy rewolucyjne uległy przyspieszeniu. Pow~tal światowy system
socjalizmu, uformowała się i rozwija wspólnota k1ajów sof'jalistycznych. Zwycięstwo to przyspieszyło takze rozpad kolonialnego systemu imperializmu
Socjalizm jawi się dziś jako potężna siła, wywierająca · ogromny
wpływ na rozwój ludzkości jako niezwyciężony czynnik pokoju i rę
kojmia bezpil•czei1stwa narodów
Sesja stwierdziła z zadowoleniem, że Polska,
która
przyjeła na
siebie pierwsze uderzenie nazistowskich agresorów, odr'.ldzony do nowego życia, niezawisły kraj socjaHsty(·zny, wespol z innymi krajami
RWPG wnosi godny wkład w umocnienie pokoju i współpracę bratnich krajów, z powodzeniem przeciwstawia się knowaniom imperializmu.
Przy rozpatrywaniu przebiegu realizacji postanowień narady gospodarczej krajów RWPG na najwvższym szczeblu podkreślon<• rosr.ącą
rolę współpracy gospodarczej i naukowo techni(·,nej między bratnimi
krajami, w zwięks7ani11 efektywności prociukt·ji spnln:rnej Praca nad
urzeczywistnianie m uzgodnionyrb na tej narad?ie ~lównych kierunków długofalowej stratPgii rozwoju gospotlarrzf'go i pogłębiania wzajemnej współpracy jest ważn,ym ,~zynnikiem dalszego rozwo.lu krajów
HWPG, 11marniania ich iedoości i zwartnści
Komunikat nodkreśl>1 następnie, że w 1984 r I br najważniejsze w
hciu narodów krajóv- RWPG jest przvgolPwanie 1 przeprowadzenie
7.jazdów oartii komun ;st.vczn:crh t rnhotniC'1ych.
Zgodnif' z oostannwiPniami nar~dv ~osporfarczej.
kraje RWPG I
organa rady prowadzą konsekwentną działalność dla prz.vopieszenia

Prezes Rady Ministrów Wojciech
Jaruzelski wYstosował depeszę gra~
tulecyjną do Gyoergy Lazara z okazji J)Onownego
wyboru 10 na
przewodniczącego Rady
Ministrów
Węgierskiej Republiki Ludowej.
(PAP)

oRZA•

Centralna akademia wSzczecinie
Domu Kultury Szczecinskiej
centralna akademia z okazji „Dni Motza"
tradycyjnego święta pracowników polskie) j?Q<;podarki mor
skiej. Uczestnic7Vli w niej p 1ed
odbył.a się

Wizyra ministra

stawiciele przedsiębiorstw go;;podarki morskiej z całego polskiego
Wybrzeża,
a wsród nich Liczna
grupa pionierów polskiej gosJ,J<,darki morskiej - ludzi, którzy jako
pierwsi przystąpili do <>dbuuowy
polskiego
Wybrzeża.
Prz; oyl1
<·złonkowie Biura PoliLycznego. se·'retarz KC PZPR Kaz1m1erz
iarc1kowski i Stanisław Kałkus;
wicepremier Zbigniew Szalajda; go,podarze ziemi szczecińskiej.

rDalszv clae na stf Sl

Podczas
akademii głos Z'łurel
Kazimierz Barcikowski, który powiedział m.in.:

28 czerwca

przybył do Polski z
w11ytą minister
:i.ifla w
zagraniczny d1 l•:giµ~kiej Repu• \1k1
Arab»kiej l• s1 ·;il Abdel MC'gu1; :"11
oficjalną

Bez zrzeszenia, ale

I

warszawskim lotnisku Okęcie sz~
Podniosłym akcentem
szczeciń
fa dvulomacj: t:gip\11 powita1 minister spraw 7..agran1cznych
PRL skich uroczystości była dekoracja
126-<>sobowej
grupy
najbardziej zaStefan Olszowski wraz z członka·
służonvch
ludzi morza odznacz~
mi kierowniC'twa MSZ.
niami
państwowymi
i resortowymi.
W piąte}r rozpucząl się też m~
Uczestnicy akademii obejrzeli orytorycznv program wiz;yty ministra spraw zagranicznych Egipskiej ko1iczno§clowy koncert zadedykowanv ludziom morza pod nazw11
Republiki Arabskiej.
Wczoraj odebrali ak()).ae cenzurPierws7vm punktem tego pr<>11ra- wTU zaczyna się Polska".
ki najmłodli uczniowie, dzjj 1Larmu bvłn spotkanie z minlsaem
Stefanem Olszowskim w pałacyku
MSZ przy ul. Foksal.

FESTIWA L OPOLSKI

piątek na Kremlu rozpoczęty się rozmowy radziecku-wietnam skie. Prowadzą je o;ekretarz generalny KC KPZR Michaił Gorbaczow i sekretarz generalny KC
KPW Le Duan.
Le Duan stoi na <'zele party Jno-rzadowei delegacji WRS, która
przybyła w środę z oficjalną wi·
zytą do Związku Radzieckiego n.a
zapr<>s7.eoie K~ KPZR. Prezy jium
Rac'y Najwyższej
ZSRR i Rady
Ministrów ZSRR.
W
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W każdej dziedzinie gospodarki,
nauki i kultury stworzylismy na
tych ziemiach więceJ, anizel: oyto na nich kiedykolwiek . r lziś
nikomu nie wolno uczyć Il.al>, jak
oo nich gospodarować.
My zaś
nikomu nie pozwolimy dziś · po
wsze czasy. kwestionować tu na5Zej obecności
należnych
nam
praw.

Rozmowy
radziecko- wietnamskie

dzięki

specjalne go

wysłannika)

Prawdziwy maraton polskiej pio- Młodzieżowero Przeglądu Piosenki
senki, zakończył się dziś we wcze-[ we Wrocławiu, Studenckiego Festisnych godzin8'h rannyc.b lub jak walu Piosenki w Krakowie itp. Pakto woli późną nocą. Organlzato- tronat nad
debiutami sprawował
rzy zafundowali nam kilkunast~ •Zarząd Główny ZSMP, a uczestnigodzinny przegląd wszystkiego co w cy ubiegali 1ię o nagrodę im. Anny
piosence było jest i będzie.
Już Jantar.
popołudniową porą wybraliśmy się
z ogromn, przyjemnołci' mulZę
wczoraj do Teatru im J Kocha- odnotować, te jak do te' pory był
nowskiego gdzie prezentowali swo- to najlepszy koncert jaki ogladaje umiejętności najlepsi amatorzy łam. Aż wierzyć ml się nie chciało,
wyłonieni w licznych konkursach,
a także laureaci
Ogólnopolskiego
(Dalazy ci•a na ..tr 2)
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ZPDz „Femma" j ZPDz „Mar- wynosi 26 mln zł, dlatego „Femiko" podpisały niecodzienne poro- na" będzie przez 5 lat „drapać" 30
zumienie o współpracy . Zakłady te ton dzianin rocznie dla .,Marko".
nie należą do Zrzeszenia Przedsię
biorstw Dziewiarskich I Pończosz
w. M.
11'oto: A. \VACR niczych, a oorozumlenle jest Pierwszym teji:O typu w naszym wojesi tegnaj11 szkołę, a jutro - po- w6dzt wie.
n.ad 7 mln dzieci I młodzieży oraz 450 tys. nauczycieli w ~alym
Chodzi o to. te „Femina"
ma
kraju rozpoczyna letnie wakacje. małe zyski w złotówkach. ale duW szkolnych
murach n.a dl•Jgle te w dolarach Przeznacza bowiem
dwa miesiące i..apanuje spoko! i 60 prnc: produkcji na eksport
Z
cła.za. storące chwile natomiast prze- porozumienia wynika że „Femina"
żywać będą
pracownicy PKP I ods1ąpi zakładom „Marko„ 220 tys
PKS, obsługujący kolonijne wyjaz- dolarów w 1985 roku na zakup ma·
dy.
szyn W zamian, .,Marko" dostarczać będzie im prze7 IS lat po 20
Dzięki decyzji rządu, upowaznia- ton dzianin rocznie, co
pozwoli
jącej zakłaay pracy do jednora- na urozmaicenie produkcji „FemiW lSO dniu roku słońce wzt>
zowego zwiększenie tzw. odpisów ny".
szło o godz. 4.17. zajdzie zaś o
na fundusz socjalny 0 kwotę 2 tys.
21.01.
zł na każde dziecko wysyłane n.a
Ponieważ porozumienie jest dwukolonie lub .obóz wypoczynkowy, stronne, dlatego każdy z zakładów
tegoroczna wakacyjna pula pie- musi wyjść na swoje Stąd też druniędzy zwiększyła li• {w 1kali kra~ &l punkt, który przewiduje,
że
ju) o około f mld zl, co pozwo- „Marko" przekaże złotówki ze sw~
DZIS: Paweł, Piotr, Salomea,
liło na zorganizowanie wyjazdów jego funduszu rozwoju na zakup
Wyszomir
dla 1.800 tys. d:aiecl I młodzieży przez „Feminę" maszyn typu „dra.JUTRO: Emilia, Lucyna.
szkolnej, C1;Yll o 100 tys. więcej parki", które pozwolą zwiększyć
Rajmund, Marcjat
niż w roku poprzednim.
produkcję wyrobów
welurowych.
na konule nocne I podomki. Po(Dainy ciąa n.a str. 2)
niewał „pożyczka" w złotówkaeh
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28 czerwca w Warszawie odbyła się konf<'rencja prasowa
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nt. wyników zakończonej poprzedniego dnia 40 sesji RWPG.
Na pytania. dziennikarzy odpowiadali:
stały
przedstawiciel
Polski w RWPG, wicepremier
Janusz Obodowski, pełnil\cy w
okresir między sesjami w Hawanie i
Warszawie
łunkcj~
przewodniczącego
Komitetu
Wykon1.wczego Rady, sekretars
RWPG - Wiaczesław Syczow,
a także minister handlu ugranicznego, Tadeusz Nestorowics
i zastępca. stałego przedstawiciela PRL w RWPG - Stan!- „Program
współp.recy
krajów
sław Wyłupek. Konferencję pro- członkowakich RWPG w zakresie
wadził rzecznik prasowy rzl\dU I oszczędności i racjonalnego wyko.Jerzy Urban.
rzystywania zasobów materialnych
do 2000 r.". Obecnie pn:yeotowyWiceprernier Obodowski podkre- wany jest projekt kompleksoweślił na wstępie niepokojący kie- go programu postępu
naukoworunek rozwoju sytuaC'j1 międzyna- te<:łmicznego na 15-20 lat. Zawarrodowej. Jest to wynikiem kon- to 6 porozUJillień dotyczących ro:ii.frontacy jnego kursu Stanów Zjed- woju rolnictwa. Jednym z głównoczonych i innych państw NATO. nych sposobów pogłębiania współFakt ten musi być brany pod u- pracy gospodarczej jest rozszerzawagę przy określaniu
przedsię· nie zakresu kooperacji l 1pecjal.lwzięć i zamierzeń państw RWPG. zacji.
Współpraca gospodarcza w łonie
Istotnym tematem warnaWllkl~
naszego ugrupowania prowadzi do go posiedzenia bylo
zacW!śnienie
rozwoju poS?CZf'~ólnvch państw i wielostronnei współpracy s Kubti,
ich potPne.lał11 jako całości,
W Mongolią I Wietnamem. Aktyw1Q84 r. dochód narodowv krajów nym partnerem państw członkowRWPG wzrósł o 3,6 proc .. produik- skich jest Jugosławia. Charakterycja przemysł o wa o 4.4 proc.,
a styczne, że w pracach rady
urolna - o 3
proc.
Rezultatem czestniczą na zasadzie obserwatowsoólprac.v w różnych
formach rów kra}e rozwijające się o orłemjest zw " ększ e n i e obrotów towaro- tacji socjalistycznej.
wych. W ub. r. wzrosły one
w
RWPG o 10,6 proc., e wymiana
Odpowiadając n.a pytanie dotymi~n1v krajami czlonknwskimi wy- czące sposobów ogranicz.anie skutnosi obecniE' około 60 proc.
ich ków niekorzystnej sytuacji mięcalkowi·tvcll obrotów.
dzynarodowej i zmniejszania zaleiJ. Obodowsk1 wskazał. i:e mimo, ności ekonom1cz,no-tech nicznej od
lż od mosk iE>wsk lej nar3dy upły- rozwiniętych państw
zachodnich.
nął dopie-ro rok. można już mó- wicepremier stwierdził, że wyrawić o wielu konkretnych przed· zem te€o jest m.i111. coroczny wz.rost
sięwzięciach i programach. Zaak- wymiany wewnątrz RWPG, ale nie
ceptowano koncepcję roz,woju e- należy tego odczytywać jako odnergetyki do 2000 r. oraz program wracanie się plecami do świata I
rozruciowv infrastruktury
tran- rezygnowanie z szerokiej współsportu. Warszawska sesja przyjęła pracy międzynarodowej. Podkre-

r
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w dniu dzisiejszym przewiduj~
dla Łodzi następującą pogodę
lla»wa.ne Ili tei projekty w innych
po rannych rozpogodzeniach, za·
wropejikich państwach
socjalichmurzenie
umiarkowane i duże.
ltycmych. Prowadzone Iii\ wspólne
Przelotne opady deszczu, mozlł·
!.n.wKtycje maj,ce na celu zago
we
burze.
Chłodno.
Temp. maks.
1podarowaillie iłóit rud metali kow dzień ok. 18 st.
Wiatry s
ltorowyoh na Kubi4t, Mongolii
i
kierunków zachodnich przewał·
Wl•tnamle. Druei aposób postęponie umiarkowane.
wania to mwe1tycje i przed1ięwzlęO godz. 19.00 ciśnienie wynoeia smJ.rxające do zmniejszenia
slło 900,2 hPa czyli 742,8 mm.
autycla l\U"Owców l
materiałów.
Jednym 1 przejawów takieto
clejścia jest "P.Odpisanie na
warnaw1klej 1esjl 1eneralnego porozu-,
mienia dotyczącego stosowania ea1900 - Ur. A. de Saint-l.xusu jako paliwa 1ilnikowego.
pery, pisarz i lotnik francuski
Jede.n :i; dzienn.ika.n:y przypomnial, ie przed kilkunaatu laty ua:- 1
godndono w RWPG umiar wprowadzenia wymienialności
walut
pańsbw członkowskich.
WicepreWspomnienia są jak nielltóre
mier Obodowllki &twierdził, że waowoce... cierpkie '~ smalt'U pok•
runkiem wymien.!al.ności }est poswieże, a ~l ~ dkil' w konserwie
1iadanie przez państwa czlonkow-1
liki• odpowiednich rezerw walutowych I duia podaż towarów. Tymczasem nie-które państwa, w tym
Polaka, nie tylko nie mają rezerw,
ale q zadłużone. Do wymienialnołci zamierza się w RWPG dojść
etapami WTa.z ze wzrostem wza·
jemnych obrotów handlowych.
Pytanie nt. reform
gospodarczych w państwach członkowskich,
które - zdaniem pytającego
moe11 zakłócić proces koordynacji
pluiów, pozwol!fo uwypuklić lstot~ cechę obecnego etapu integracji w RWPG. J. Obod,.,wski stwierdzU, ie zmiany w metodach za.·n11dzania l kierowania gospodark' nie o:i:naczalq zmniej11Zenia roli centralnego planowania. które
pozwala na uzgadnianie wszystkich
ważnych zamierzeń. Inna sprawa,
to suzegółowość planu. W Polsce 1
plan ma chuakter
strategiczny.
Realizacja założeń nalety do resortów I przedsiębiorstw. Okazuje
się Jl":Y tym, :ie spowodowało to
wyraźne zwiększenie
oddolnego,
płyn,cego z przedsiębiorstw ciśnie
- Pai:ie doktorze, boli mnie
nla na rozwój współpracy z pańpod pokładem!
stwami członkowski.mi RWPG.
(PAP)
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łllł, k

to pnedeł nł• paWwa _.
cjaUstycme i RWPG prowadq poUtykę ~trykcjl I
hamowania
przepływu - osltignię~
~ull:owotechnicmych oru atawil.llia barier
w handlu.
Poruu.ana b1la równieł kwestia
znanej pre>pozycj:i 11awi4u.n!a IJto.1unków 1 EWG. Powodz..ni• tej
Lniejatywy RWPG - podkrełlił
kr•tan: rady, Wiaczesław Sycaow
- :uleiy od prz.eat.rz.e1ania 1uacly wzajemn7ch konyłc!, równoprawnojc:J n.temies&all.la
li•
w
aprawy wewnętr:r:.ne l ~"wiici•
od dobrej woM. StoMmk! mittds.:r
EWG a RWPG ma'4 d.\llłe macsenie dla 1yt\Jlacjl w Europ!• t łwiecle. Potencjały obu tTCh u1rupowań oraz rola jak' odcrywaJ4 w
iwlecie państwa w nich alrupione
sprawi.a, ie od l!tenu ltoeunków
między nimi uleży w 'dużym stopnlu klimat og6lny między Wschodem I Zachodem. W9p6łpraca mi•dzy RWPG a EWG aprzyjałaby umacnianiu bftpieczeństwa międ%ynarodowego. Od 1980 r. nie było
jednak postępu w 11praw!e kontaktów z EWG. ·Jest to
skUJtek
m.!n. przeszkód będących rezultatern postawy Stanów Zjednoczonych, które prowadzą polityk• restrykcjl I llł głównym
motorem
działania COCOM czyll lnst:rtucji zajmującej się kontrolą e-ks.portu tech'llolog!l I urz4dzeń do
państw 1ocjalistycz:.nych.

„.

Porumono

RWPG -

równłeł
uuwaiył

ObodoWllkł -

IPI'&... -.
wl!cepremleł'

nie jeat oczywiłct.
wolna od kontrowerajl w
tych
kweat!aob, oo jest 1pra~ naturaJn,. Państwa csłonkowskle sto110wały od dawn.a I podtrzymuj\
nadal fMmuł• "•· 11-łetnioh cen
kro~cyeh, co poz.wala niwelować
lkutkl 1porych czę.to wahail oen
łwiatowych. Na szczegółowe pyta.nie o ceny racll.ieckiej ropy padła odpawiedł, ł.e q one
nadal
nliAe od ~ przyjętych
pn.n
OPEC.
Na Pf'06i,. jedne„ • d~arzy W. Sycza.w roz.wlnlłł kweatl•
saopatrsenła w aurowce I ~er1I•.
Pol.n:formował, ie w ZSRR budowane lłl obecnie 2 no-we el.-ktrowale atomowe o ł11c=ej mocy
I
ty1. MW. Po Ich uruchomi•nlu,
będ11 przesyła~ do państw uc:zeatnłcz11c1ch w odpowiednim por~
zumlenlu 17 mld KWh
energlt
rocznie. ZamieNa się
prz~t11pić
do ułotenda gazociuu l! Jamburga dn zachodniej granicy ZSRR.
Dzięki tej maglstrall będzie można
przesyłać w ciągu roku do Bułgarii,
Węgier, NRD, , Polski, Rumunii i
Cze<:hosłowacji SO mld m
111:eśc.
gazu. Rozpatrywany jest
udział
państtw członkowskich w budowie
Lubelskiego Zagłębia Węglowego;
5 paitst.w wzno.t kombinat wzbo&acania rudy U.laz.a w ZSRR; rea-

ce

..

operze

'\!I
Dogasa już s~zon teaira~ny Ale
?.a tydzieó jeszcze raz nreH.icr a.

6 i 7 lipca włoską \' '" ,_,.: „ C~· ru
lika sewilskiego" G. RossiruegD
zaprezentuje Teatr Wielki. Stawke
realizatorów jest obiecują cą rekomendacją
tego
przedstawienie:
Wojciech Michniewski kierownictwo muzyczne, Rynard Peryt
- rezyseria, Janusz Wiśniewski scenografia. Z chórem pracuje
Henryk Karpiń1ki.
Nie sumowałam liczby trupów I
rozmiarów nieszczęść, jakich byllśmy świadkami, śledząc przebieg
widowisk znajdujących aiq w repertuarze Teatru Wielkiego, ale w
finale będzie dzieło pogodne, lubiane, chętnie słuchane i oglądane.
Libretto tej opery komicznej napisał C. Sterbini wg P, Beaumar.
ch&is'ego. Opowieść wywodzącą się
w stylu z komedii del'arte zapre-

30 CZER\VCA BR.

Bratoszewice

zaprasza1ą

Podobnie ,jak w latach minionych, tak i w bieżącym roku w
najbliższą niedzielę w instytutach
naukowych i zakładach doświad
czalnych pracujących dla rolnictwa
organizowany będzie „Dzień
Otwartych Drzwi".
Centralna impreza w woj. miejskim łódzkim odbędzie
się
w
WOPR w Bratoszewicach. Program
przewiduje m.in. zwied7anie sbałej
wystawy rolniczej, prelekcje specjalistów z ośrodka, kiermasz sprzę
tu zootechnicznego, drobnego sprzę
tu ogrodniczego oraz preparatów d9
dezynsekcji po_mieszr7eń inwentarskich, wystawa krów, projekeje filmów rolniczych oraz kiermasz fachow:ych książek.
Wszystkie imprezy ściśle zwi11zane z pracą w gospodarstwie u1.1upełnią także typowo rozrywkowe: koncert kapeli
„Baluciarze"
oraz amatorskiego zespoht
tańca
nowoczesnego z Głowna.
Początek o goqz. 8.
peR
•t-•

·;

zentują:

K, Bednarek i R. Wrobiewski (Almaviva),
Z. l\bcia., P.
Nowacki (Bartolo), R. Owsińska,
K. Rorbach (Rozyna), A. Kostrze·
wskl, A. Niemierowlcz (Figaro),
T. Fitas, K. Kowalski (Bazylio),
L. Katarzyński,
K. Leszczyński
(Fiorello), J. Mirecka., J. Zielińska
(Berta), E. Nizioł (Oficer).
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pod opieką J. Stefaniaka

u. PZPN, ligowy „roz- ju

kł.a.d jazdy" sezonu 1985-86 przyi:otowały władze PZHL. Inaugura-

międzyD.Brodowym
początku września

w RFN, a
w
trady„Sowietsklego

na
cyjnym
turnieju
Sportu" w Rydze. Z łodzia1n w
k'adrze znalazł 1ię trzeci na liście
najlepszych strzelców ligi, uczestnik MS grupy B I turnieju olimpijskiego w Sarajewie - J. Stopczyk. Natomiast w kadrze młodzie:żowej
Jest
hokeista -ŁKS
najlepszy strzelec w ubiegłorocznych rozgrywkach ligi juniorów
grupy II - P. Zdunek.
(w-w)
---------------

cja rozgrywek ekstraklasy hokejowej nastąpi 20 września. Zespół
ŁKS zainauguruje ro:r.grywki ekstraklasy spotkaniem na lodowisku
Pałactt Sportowego 7 GKS Tyc,hy.
W nowym sezonie opiekę szkoleniową
nad
pierwszoligowcami
ŁKS sprawować będzie Józef Stefaniak, mając do pomocy Ryszarda Filipiak&, Po trening.ach na
stadionie przy al. Unii w lipcu
hokeiści ŁKS przebywać będą na
zgrupowaniu w Gdyni, a od 1
sierpnia rozpoczną treninii na lodowisku Pałacu Sportowego.
Pierwsza runda ekstrak1a1y zakończy si41 15 ~topada, a druga 24
stycznia przyszłego roku. Skróceni• l!goweeo „tasiemca" spowodowane jest wygospodarowaniem czasa na przygotowanie si1t reprezentacji Polski do występów na MS
grupy A, które odbędą aię w trzeciej dekadzie marca przyszłego roku w Moskwie. Jak poinformował
naa trener kadry hokejowej Polll'ti L. Lejczyk, zamia.st tradycyjnego obozu w Cetniewie, kadrowicze przebywa6 będą w drugiej połowie lipca na
zgrupowaniu w
Gdańsku. W sierpniu czeka ich udział w silnie obsadzonym turnie-

•o.

sportowe Półkolonl u

nie dla dziewcząt I chłtopców w
wieku 9-15 lat. Tegoroczne półkolonie trwać będ11 na obiektach klubu przy ul. Północnej ,od 1 do 21
lipca.
Uczestnicy tej atrakCYJnej
formy czynnego wypoczynku pod
okiem instruktorów wezmą udział
w licznych zaj•ciach 1portowo-rekreacyjnych, wycieczkach Itp., mając zapewnione in1adanle I obiad
Zajęcia odbywa6 1ię będą codziennie w godz. 3-17.
Odpłatność: I tys. zł, oraz 1500
zł ·dla dzieci pracowników opiekuńczych zakładów pracy.
(w)

póuinale

Na

torze

ko1arsklm w

SKRÓCIE

Brnie

rozpoczęły się zawody Grand Prix
Europy w wyścigu indywidualnym
na 4 km. Na starcie stan./ęło 38 :i:a-

wodników z sześciu krajów, ,wśród
nich Polacy - R. Dawidowicz I A.
Sikorski.
W wyścigach ellmlnacy)nych najlepszy rezultat w:ysk.a.ł M. Swiesznikow (ZSRR) - ł.48,77. 04 czołowej szesnastki
zakwalifikowali
1ltt obaj nui reprezentanci, w l•Pszej sytuacji był Sikorski, który
użyskał tueci wynik 4.51,40. W
1/8 finału Dawidowicz wygrał z
Kundert (CSRS) 4.52,56 do 4.57,90.
a Sikorski pokonttł
Jeklmowa
(ZSRR) - 4.59,61 do 5.01,50.
W wyścig.ach 6wierćfinałowych
odpadł Sikorski, który z czasem
4.53,95 uległ Swiesznikowowl
4.53,45. Dawidowicz .a.wanll<>wał nabomiast do półfinału, uzyakując re:l!illltat 4.51,85 i pokonując Bu łga
ra Stanczewa - 4.53,89.

Spotkanie

papieża

z emig1 an tarni
1

polskimi

go Rady Wojewódzkiej
PRON,
pod pomnikiem „Jedność" na pl&cu Adama Mickiewicz.a przedstawiciele Rady W<>jewódzkiej PHON
i sygnatariusze oraz delegacje ponad 40 poznańskich zakładów pracy, Instytucji i uczelni ztożyli w ieiice i wiązanki kwiatów. W tym
samym dniu kwiaty zlroono przed
tablicami upamiętniającymi wydarzenia z czerwca rn56 r„ usytuowanymi przed zakład.ami: H. re.!(ielski, ZNTK I MPK oraz przed
Szpitalem Miejskim Im. F. l~ a
szeji.
(PAP)

w

i

W.
nad
6:4,

Zmiany cen óetalicznych
•
•
mięsa I
przettvorów
Urząd Ce<n, r"lir;ując wcześniejsze ustalenia Rady Ministrów
opublikowane 26 lutego 1985 r. po konsuHacjach społecznych,
wprowadza od dnia 1 lipca br. podwyższone ceny det&licme
mięsa i jego przetworów.

Uwzględniając dodatkowe postulaty OPZZ, unierzające do ograniczenia wzrostu kosztów utrzymania, przesunięto termin tej podwyżki z czei·wca na lipiec br. Ograniczono także wysokaść podwyżki cen do niezbędnego minimum, określając, ie ceny detaliczne szeregu popularnych rodza·
jów mięsa i wędlin wi:rosną o ok.
10 proc., zaA żadna cena nie wzrośnie więcej nii o 15 proe.

solwentów Studium Podyplomowego Akademii Spraw
Wewnętrzny'ch.
Aktu wręczenia nominacji
na
pierwszy stopień oficerski
absolwentom studium dokona! zastepca
szefa Służby Kadr I Doskonalenia
Zawodowego MSW, płk dr \\'lodzimierz Muranowski.
Okolicznościowy referat wygłosił
komendant ośrodka, płk mgr Zbipiew Litwin, który również przekazał życzenia nowo mianowanym
podporucznikom MO.
W
uroczystości
uczestniczyli
przedstawiciele władz partyjnych i
administracyjnych Łodzi.

„kich

0

R WPG.

W posiedzeniu
uprzedstawiciel Soqallstycznej Federacyjnej Re1;iuolikl
Jugosławii. W charakterze ooserw.atora uczestniczył przedstawiciel
Jemenskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Posiedzeniu przewodniczy! przedstawiciE'l ZSHJ-; w
komitecie RWPG ds współpracy
w dziedzinie planowania przewodniczący komitetu, Nikołaj BaJbakow.
Komitet rozpatrzył zagadnienia.~
przyjął decyzje w sprawie t·eali:acji postanowień przyjętych
na
XXXX sesji rady i 114 posi.&dzeniu
Komitetu Wykonawczego
RWPG, które dotyczą problemów
wchodzących w zakres jego kqmpetencji.
Na posiedzeniu komitetu omóWiO'no inne problemy współpracy
w dziedzinie produkcji matetialnej, dotyczące: przebiegu przygotowa11 programu budowy atomowych elektr<l'\vni i ~iepłowni
w
krajach
członkowskich
RWPG
do 2000 roku, .budowy wspólnym
wysiłkiem zainteresowanych stron
- członków RWPG krzyworoskiego kombinatu wzbog.acan'la rud,
bud.owy w ZSRR rurociagu Jamburg - zachodnia granica ZSRR.
Posiedzenie upłynęło w atmosfer:r..e przyjaźni I koleżeńskiej współ· nracy.
czestniczył

EWG w Mediolanie

.I ,,Szczyt"

kg) ze 120 zł do 130 zł, golonki
w pi ą tek w Mediolanie rozpo- form instytucjonalnych wspólnoty
ze 130 zł na 140 zł, mięsa woło- czął dwudniowe obrady „szczyt" i jej integracji politycznej. .Uyswego z kością ze 100 zł do 110 zł, EWG. Uczestniczą w nim szefowie kutowany ma być m.in. francuskurcząt (w sprzedaży

reglamenl»wanej) z 180 zł do 206 zł, schabu
z 470 zł do 540 zł, mięsa wołowego bez kości z 300 zł do 340 zł,
kiełbasy podwawelskiej z 400 zł
do 460 zł, szynki wieprzowej 10towanej z 780 zł do 896 zł.
Mimo podwyżki cen detalicznych
mięsa I jego przetworów, ich pro-

Rogowski

P<>

zwycięstwie

Jugosłowianinem
Ilekovicem
tl:l zakwalifikował tlę do pół-

f!nału

produkt... roInveh

Urząd Cen w p<>rozumienm
1j
Ministerstwem Rolnictwa i Gospodarki ,żywnościo·wej wprowadza Od
dnia 1 lipca 1985 r. podwyższone ceny skupu produktów rolnych.
Nowe ceny produktów l«mtraktowanych wynosić będą przeciętnie: ty.to, owies i · mieszanki zbóż
1.900 zł za 1 q, jęcz.mień 2.300 zł
za 1 q, jęczmień browarny 2.700
zł za 1 q, kukurydza na ziarno
2.700 zł za 1 q, buraki cukrowe
410 zł za 1 q, żywiec wieprzowy
168 zł za 1 kg, żywiec wołowy 135
zł za 1 kg, żywiec cielęcy 141 zł
za 1 kg, kurczęta 140 zł za 1 kg,
mleko 22,90 zl za 1 l, wełna 1.000
Ił za l kg.
Jl{ow.a cena 1kupu iywoa wiepnowego - r;godnie 1 w~eśniejazym lromunlkatem - stosuje się
do dostaw od dnia 17 czerwca włączni&.

Dla zwiększenia produkcji mleka
oru bardziej równomiernego u' szt.ałtowania jego skupu w skali
całorocznej, podnosi się centt altupu mleka w okresie letnim o 1,50
zł za 1 1, & w okresie zimowym
o 3 zł za 1 1.
Wprowadza !rl.ą takte korzystniejsze niż dotychczas ceny z:a prod u kty wyżs1,ej jakości. Podwyżka
cen skupu, biorąc pod uwagę łącz n ą jej kwotę, wychodzi naprzeciw postulatom Krajowego Związku Rolników, Kółek i Orgamzacji Rolniczych, Centralnego Związku Spółdzielni Rolniczych i Krajoweg o Zrzeszenia PPGR. Ma ona
na celu wyrównanie w
całości
wzrostu kosztów produkcji niezależnych od rolnictwa, utrzymanie
opłacalności produkcji rolniczej
I
wzmocnienie korzystnych tendencji
rozwojowych w 1.'0lnlctwle.

turnieju tenisowego „Zł<Jlte
Piiaski" w Warnie.
W drugim dniu turnieju piłkarek rltcznych w Warnie, Pol.ska
przegrała z ZSRR 15:21.
W turnieju bes poraiki prowadz~ zespoły ZSRR i NRD, przed
Polską I Rumuni~ po- I pkt.
Piłkarze wlcemlstna Polski 1tołec'1:nej Legii w
n.owym aezonte
będą trenowani przez duet: 1eray
Enrel i Lucjan Bryehcy. Przygotowa-nia do rozgrywek zespół rozpoeznJe ' lipca, kiedy to nastąpi
wyjazd nA 11 dni do Francji, na
zaproszenie klubu Auxerre. W kadrze drutyny która pojedzie d.o
Francji 1nal~1! si- byli piłkarze
W ramach konsekwentnej reali- płacalnołci, 1t11d relaQ'wnie wybzs
Legii - R. Mllewskl i E:. Iwa- zacji
stabillnej polityki rol- podwyżka cen.
nicki - w poprzld.nim selQ!lie wy- nej, wzaaady
Spadek pogłowia krów, który utym zwłaazcza kształtowa
potyczani do Innych klubów.
nia niezbttdnych warunków ekono- znac zył 1lę w plerwu:yzq kwartale
jest
micznych dla rozwoju
produkcji br. wskazuje, M potrzebne
1wlękueni•
1&intere1awanla proBułgarłl rolniczej, Ur~d Cen w porozumie- ducentów
produkcjt mleka. Dla uniu z ministrem rolnictwa i 1ospomleka oraz
darki tywnośclowej wprowadza od trr.ymanl.a produkcji
bard7.lej
równomiernero
ukształto
dnia 1 lipca 1985 r. nowe,
podw nasfe
cał&go roku
wyż.uone
ceny skupu podiltawo- wania
wych produktów rolnych. Ceny te wprowadzono w okresie zimowym
wyisz\ cenę (o l!,00 zł za 1 litr),
chla juł dzisiaj rozpoczynaj' roa.- Jak 1twierdził minister rolnictwa przy średniej podwyżce o 2,20 zł za
aospodarkt f:ywno.łciowej - Stagrywkl w P\lCharl'AI X..ta. Pow_. łnisław
Zięba w wypowiedz.i udz!e- 1 litr l 1,110 :z:a l llłt w okresie letchnie uwata się, łe tlkl 1tarł moloneł PAP wynikają z koniec1- nim.
i:e przynieść ujemne akutki w Dtl.d- noic
W ramach
podwyt.lzonych cen
wyrównania niezależnych od
cha,9.zącym re2X>ni•, kiedy dojdzie
rolników, ro1n11cych kosztów pro- ~kupu W}»'Qwadza się także kodo lig.owej rywalizacji. Trenerzy dukcji oraz: utrzymania opłacalnoś rzystniejsze niż dotychczas ceny na
Lecha i Górn1ka uwaiaj'- :te mo- ci rolniczej, a także wzmocnienia produkty skupowane w najwyż
że io mie6 pozytywny wpływ ,,na zarysowanych procesów
rozwojo- szych jakoiciowo kla1ach. Ma to na
ogranie" drużyny w
pnededntu wych w rolnictwie.
celu oddziaływanie na pożądaną
europejskich ~rywek. Nie n.am
Uk11tałtowane w ostatnich latach zmianę struktury produkcji i lepro:rstrzyga6 te kwestie. Najblli:SJ:e I uznane w praktyce przez rolników u• jej zagospodarowanie, poprawę
przyszłoś6
powinna nam w tej obecne relacje cenowe
pomiędzy etektywności oraz w konsekwencji
mierze duto odpowiedzieli.
produktami zwierzęcymi i roślin podwybzenie dochodów rolników.
Polskie zespoły trafiły w
nymi powinny
łącznie 1 innymi Np. dotychcza.11owa różnica pomię
grywkach Pucharu Late. dtO na- przedsięwzięciami wpływać korzy.i- dzy k la511 I I Il t.ywca trzody chlestępujących erup:. Lech Pozna!\ nie na strukturę i zwiększenie po- wnej mięsno-słoninowej wynosi 8
(grupa 3) razem z Broendbr (Da- r;!omu towarowości produkcji rolni- zł za 1 kg. W nowym cenniku róż
nia), Admira Wiedeń i IFK Goe- czej. I tak, podwyżka
cen skupu nica ta zwiększy się do 11 zł za 1
(PAP)
·teborg, Leohła Gdańsk (grupa 6) zbół obejmie
wszystkie gatunki jtg.
razem ze Spartą Praga, Lyngby z tym, że relatywnie większe pod(Szwecja) I FZ Zurlch, G6rn!k Za.b· wyżk,i następuj\
w .toaunku do
• GODZ. I.li . .Tullanf>'Wllka li!. Aner:me (grupa 7) s Young Boya Ber- pszenicy (250 zł), jęczmienia (300 zł), ta L. (lai U) wbiegła pałtownie na
no, Zalaegerszegl (Węgry) i AGF jęczmienia browarnego (400 zł) i ku- jezdnię t wpadla pod „Volkswagena
Aarhus (Dania). W pierwasych me- kurydzy (1000 zł), nihze zaś na ty- Passata", doznając wstną~u mói:gu.
c:z:ach spotkają się: Broendby
to (1~0 zł), na wytworzenie którego
•
OODZ.10/10. Al. Wlólmlauy przy
Lech, Sparta Praga - Lechia 1 ponosl się relatywnie mniejsze nastadionie „Orła". „Jele:a" kierowany
Górnik Zab~ Yonu1 Boys kłady.
pntz Stefan& P. 1&Jechał drogę „FiaBerno.
towi 128p'', który wjechał na trawW propozycjach
podwytek Mn nlk ! pr:r;ewróclł się. Dwie osoby doPiłkarze
4ruroUrowege Startu produktów zwierzęcych przyjęto po- I znałv lekkich· obrdefl ciała, straty
f,ódź z kolei wyjechali dziś
do prawę relacji w stosunku do cen· - 300 ty«. -zl.
Bułgarii. Siedzibą ich pobytu bę zbóż. szczególnie w odniesieniu do
dzie Plewen i na miejscu roze- iywca wołowego l cielęcego, a tak+ GOD'Z. 13.llO. Pablanlee, Koł
grają oni kilka spotka ń . Powrót że wieprzowego. W chowie bvdła clu!zkl - Składc>wa. Rowrrzysta !'tia·
zaznaczyła
się
ostatnio
stagnacja
I
riusz
Ił.
ule uctl\Plł plerws:r;efl!two.
do kraju w dn iu fi lio c~ i przv' przejazdu t sclersył al• z ..l"iatem
stąpienie do przygotowań ' do no- m l.mo dosta t ebczndeł j 1'l0 3• CI pasz.
126p'", cloznaj~c ogólnych pottłuczefl.
w ego S<"Zo'.·u.
P r odtikcja y a wymaga znacz( ~ ~ ·-.
nego bodźca w postaci poprawy o+ GOD'Z. 1u11. JlegowskA us. Nie-
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W"t"~awie

vJbyło 6lę XXXVI posiedzenie
komitetu
RWPG
ds. współpracy w
dziedzinie planowania. W pracach
posiedzenia brali udział przt.:lstawiciele
krajów
członkowskich
RWPG w komitecie oraz przedstawiciele centralnych organizacji
olanowania
krajów
członkow
w
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Wypowiedź

ministra

żywnościowej

rolnictwa i gospodarki

Puchar Lata w przerwie ligi
Mlstr:rowskie rozgrywki Mzonu
1984-85 już poza nami. Teraz „do
akcji" wkroczyli dziOlłacze, którzy
myślą o uzupełnieniu 1kładów IWOtch zespołów. Trwa więc ruch w
interesie, a Polski Związek Piłki
Nożnej .na.dal trzyma w tajemnicy listę transferową, na której
p!erwszolig<>we I drugoligowe kluby umieściły zawOdników do sprzedaty. Z przecieków wiadomo, że
anl ŁKS ani Widzew nie zamiena.ją nikogo się poz:być . Dla przykładu poznański
Lech nie chce
mieć w swoim zespole (ze znanych
nwodnlków):
Grzeirorza &apicę
(powraca do Szombierek), J'a.rosława Bąka I Grzegorza Łazarka. W
pabianlcklm Włókniarzu natom iast
nie będą grali w przyszłym sezonie Mirosław Peresa.da oraz Dartuss Sowiński, którzy ćhcą kontynuowa6 swoją karier-ę aportową
w Igloopolu Dębica.
Wiadomo, t& łódzcy p!erw:mollr.owcy rozpoczynają przygotowania
do nowego sezonu w lipcu. Zygmunt Gutowski wyZ'naczył zbiórkę na 3 lipca.
Bronisław Wa.
Ugór.a n.a 5 lipca. W tym terminie odb~dzie się także losowanie
europejskich pucharów i ciekawe,
te:!: kogo los wyznaczy łódzkiej jedenastce za pierwszego przeciwnika.
Natomiast trzy plerwszolij!owe
zespoły: mlstrz kraju Górnik Zabrze, poznański Lech I gdańska Le-

27 cic.1·wca

Uroczvsta promocia absolwentów

Jan Paweł II
zaapel<>wał
w
czwartek do emigrantów polskich,
aby bez względu na miejsce pobytu utrzymywali bliskie powiązania
z krajem ojczy5tym.
Papież wystosował ten apel na
111potkaniu z grupą ckoło 250 emigrantów polskich. P<>wiedział im,
że Polacy zamieszkali na Zachodzie powinni zachowywać swą
W Ośrodku Doskonaleni.a
Kadr
tożsamość narodową I kulturę . Do- Kierowniczych Ministerstwa Spraw
dał, ie powinni urazem przyc„yw Lodzi
odbyła
n i ać się do pomyśl noocl kraju po- Wewnętr:mych
się wczoraj uroczysta promocja abbyttu.

Startu w-fjechall do
•

Piłkarze

Po iedzen:e komitetu RWPG
do spraw współpracy
w dziedzinie planowania

państw lub rządów ,.dziesiątki'·. ko-zachodnion'iemiecki plan, okre·
Zaproszono także przedstawicieli ślany mianem unii
europejskiej.
Hiszpanii i Portugalii - panstw, Prawdopodobnie „szczyt" ustosunkuktóre od 1 stycznia 1986 staną się je się także do ostatniej propo.- )cji
członkami wspólnoty.
RWPG w sprawie nawiązania sto·
sunków oraz przedyąkutuje plany
Porządek obrad „szczytu" prze- zwalczania terrnryzmu mlędzynawiduje omówienie planowanych re- rooowego.
-----------------------------

~~~~~~m~=·t'::E z~;~~ń=~k~i ;~.;~~;o;~; Hajda na wakacje!

R. Dawidowicz
\\I

28 czerwca minęła 29 rocznica tragicznych wyctarzc u "'·"rwcov., . ,
które rozegrały się w 'Poznaniu w
1956 r. Dla upamiętnieni a jej,
z
inicjaty wy Komitet u Wykonawcze-

(ra)

t·

·:. •,Sl?f)R'It~', SRl)RT'"~.
Hokeiści ŁKS

Obchody roc1nicy
czerwca 1956 r. w Poznaniu

co

ro•
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(Dokonczenie ze str. 1)
goszczy, Szczecinka, Kołobrzegu I
W województwie łódzkim ze zor· Kamienia Po01orsklego. Jutro w:o·
r:r.nlzowanych form
wypoczynku . ruszaj!\ na kolonijne trasy kn\c'Jskorzysta łą<'znie 85 tys. dzieci i ne pociągi, a także specjalne aumłodzieży. W tym - 4 tys. wy- tobusy. Wyjezdżajitcym na wakajedzie na obozy i kolonie zdro- cje milusińskim tradycyjnie tyc'l:ywotne, 16 tys. na obozy harcer· my dużo sło .1ca..•
skie, 3.8 tys. na kolon:e i ohozy
Rodzicom zaś. wysyłającym <;WO.1~raniezne (do NRD i Czechosło- je pociechy na kolonie, przypomi-

waejl), a reszta na kolonie orcanbowane przez zakłady pracy.
Wczoraj wieczorem :z: Dworca
Kialisk.ieg-0 wyjechały dwa pociągi
kolonijne. Jeden powió'Zł ponad :>OO
dzieci do Poronina, Nowego Targu, Chabówki i Zakopanego.
a
drugi - około 600 dzieci do Byd·

mimy. że szczegółowycł\ \ntormaćji o terminach wyjazdów pos7.!'Zeg6lnych pociągów kolonijnych
z
Dworca Kaliskiego, zas!ęgnąć można w dworcowym sztabie kolonijnym lub pod nr telefot>u · 32-46· 13
albo w DOKP
tel: 32-li-33.
(ni
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(Dokonczenie ze str. l)
/rywkowej, satyryka, wielokrotnego
z tego bąd:!. co bądź bardzo je- laureata opolskich festiwałi Jerzeszcze „nieopier;i:oneg9"
materiału go Wasowskiego. Wspaniały koncert
mbżna było zbudować
taki teatr z najlepszymi
szlagierami takimi
piosenki. A wszystko to Jest oczy- jak „Adios pomidory" w bra~uro
wlście zasługą rezysera spektaklu wym wykonaniu wspomnianego duLeszka Szopy. Zmienność nastrojów, etu. Nie sposób zresztą w krótkiej
piosenka
kabaretowa przeplatała relacjj opisać państwu
co działo
się z rockiem i prezentacją aktors- się na scenie
Kilkunastu wykoką i literacką. A wszystko to w nawców sprawiło że poczułam się
jakim tempie. Kilkudziesięciu wy- w Opolu jak za dawnych dobrych
konawców,
którzy świetnie znali lat. kiedy to odbywał się koncert
swoje miejsce I zadania do wyko- zatytułowany „Nas troje-nastroje"
nania. Niewątpliwą „atrakcją" był (A. Osiecka, J. Kofta, W Młynars
konkursowy występ ")Viceroiss Po- ki to oczywiście twórcy tamtej nolonia '85 Brygidy
Bziukiewicz. cy sprzed lat). Coś z tamtego \diMnie najbardziej podobał się Mie- matu przeniosło się na wczorajszą
czysław Szcześniak w pięknej Il- noc. A na zakończenie tego obfituryczne~ piosence oraz grupa wokal-, jącego w. wydarzenia
artystycz~e
na „Fiesta" cztery
dziewczyny, dnia. recital Tadeusza Drozdy. Dziś
iwietnie ubrane - ot taki damski czekamy na werdykty
jurorów I
„Vox".
koncert
finałowy
.,Mikrofon
i
Zaraz po zakończeniu
debiutów ekran", l(dzie
wystąpią laureaci
przenieśliśmy
się do amfiteatru, wszystkich .śoiewań konkursowych.
gdzie rozpoczęły się „Promocje" Ral\J .\ODA OLCZYK
da Artystyczna XXII KFPP zakwalifikowała do tego
koncertu 12
młodych .profesjonallst~w. . Wykonawcy Aptewali po dwie piosenki.
Jedna premierowa, natomiast druga
to jeden z przebojów czterdziesto!eci.a. Popłynęły z estrad! lltare-ńlag1ery w nowych aranzacjach. Łodzianka Ewa Rutkowska wspaniale
W piątek o godz. 9.20 czasu l<>zaśpiewała przebój Niemena „Pod
Pagugami''.
Ten koncert nie był k:ialnego samoloty irackie zaatakojednak rewelacją. Opolska publicz- wały .,duży cel morski" na woność czeka na piosenki przy których dach Za-toki Perskiej w pobliżu Imoże bawić się razem z wykonaw- rańskiej stacji przeładunkowej rocą ł oczywiście zdarzają się takie py połozonej na wyspie Charg
Indywidualności, które zapewniają stwierdził rzecznik wojskowy
w
nam godziwą
rozrywkę, 14 nimi Bal{dadzie.
Maryla Rodowicz i Andrzej Rosie- . Określenie „duży cel morski" owicz. Po zakończeniu promocji !So- znacza w nazewnictwie stosowawlem odbył się poza
konkursem nym przez Bagdad tankowiec lub
niesłychanie nastrojowy spektakl w
innel{o rodzaju statek. Strona ic~łośc.j poświęcony twórczości wy- rańska ł!lie potwierrlziła tych dobitnego kompozytora muzyki roz.. niesień.
1
że

t

Ata kl•
na t an kowce.

Motornl1:1:y
tramwaiu „42/3"
na
skuti!k n1eostrożnej jazdy spowodo.
wał zderzenie z tramwajem „42/4".
Trzy osoby doznały niegroźnych
obrateJI. Straty - 50 tys. tł.

+ GODZ. 11.15.
WoJ•ka Pols1degn

Aleksandrów,

nJ.

przy Póln<><"neJ.
B. zatoczył
•!ę
na .lezdn!ę I ..-„~clł
na
bok ,.żuka", clomając ciężkich <1hra•
żen c!ala.
te cl:iła.
pn:y
• GODZ. 13.SO. Jlt111Mkler:o
tjSb)
al. M;cklew!cu. Koparka MPK zerwała sieć 1\"odocl11gową.
na skutek
czego
lłllenkańcy okolicznych
Redaktor den•s·-mów zost:tll
pozbawieni W()dy do-1
do
... ~ ~·•-3
sob<>W rano.
ZOFIA flt•T~AlllOWA
Rt'dallto• t„c-hn1r~11y.
• oonz. l4.3t. Jlq6w, ł.61!%ka t. _..,.,___
.rs..,łł„z.T._.8;,;,A.;.;R;,;,S;;;.K;.;;.l_ _ _
trzeźwy

ples'llY

Leon

o.

(llait 351
wnedł gwałtowule na Jezclnl• I wpi'clł
na prz6cl ,,.Fiata 125p", clomaJąc obra-

Nietrzeźwy

ple~zy

Mirosław

I

=

rlc Bourne ,;popełnił" nJedawno w amerykańskim dzlenniku „Christian Science Monitor" utykuł na temat sto'l J ~unkow panstwo-Kościół w Polsce, a Gło" Ameryki
. ...4 tekst artykułu spopularyzował. Wątek Bourna jest proł•
clutkł: przedstawia tak •ytuację, aby wypadła Ja\: nsjcHfCil,
Oczvwiłcłe władze pa6stwowe prred~tawlane 8' równleł w od•
powif'dnio pnynernionych kolorach, Ale nie tylko. Bournowl
nie całkiem po<loba się prymas Glemp, czemu daje wyras 1!" ła
kl oto spo~ób:
„w udzielonym niedawno wywiadzie sachodułonlem1ecklema
dziennikowi „D:e Welt" prymM Polski mówił o jeilno11zącei roli Kościoła na tych ziemiach odzyskanych przez Polskę po Jl
r ów n i e ż w I ad z a
U ci es z y I o n
wo.lnie światowej.
PRL (podkreślenie - E. T.), krytykując organizację Niemców,
którzy wyemiitrowall pod koniec lat siedemdziesiątych'.'.
l\lniejsza z tym, :!;e prymasowi chodziło o org-anizac.i rcw!z.lo·
nlstyczne działające od 40 niemal lat w RFN, a.le proszę zwrofragmentu
clć uwagę na wnioski jakie można z cytowanego
~

(Dokończenie

ze itr.

l)

Seaja zwr@a nczeg6ln11 uwa~ę na

post_ępu ~auk~wo-technicznego

koniec:mosć ścisłego wiązania współpracy ,ukowo-techniczne j 1 produkcyjnej Na podstawie sżeroko zakrojo~h porozumień o specjalizacji i kooperacji znacznie wzrosły wzapne. do;;tawy maszyn i. urządzeń. w tym nowego sprzętu technicrgo 1 wyrobów elektronicznych, organizowana jest współpraca w tiedzinie robót przemysło

wych
Sesja stwierdziła, że kraje RWPG i;'llzuj11 zespół przedsięwzięć
dla wzmożenia wysiłków o racjonalne rkorzystanie zasobów. Dzięki
przy pewnym
temu można było zapewnić rozwój 1, gospodarki
zmniejszeniu energo- I materiałochłont?ci produkcji Jednakże w tej
dziedzinie istnieją jeszcze znaczne rezfNY
Przyjęty na sesji program współpru' krajów RWPG w dziedzinie
oszczędzania i racjonalnego wykorz'l1}'Wania zasobów materialnych
do 2000 r. obejmuje ponad sto przec.'i:wzlę_ć w zakresie współpracy.
narodowych planów
Sesja rady rozpatrzyła przebieg iordynacji
gospodarczych krajów RWPG na Iii 1986-1990 Stwierdzono, że w
toku tych prac konsekwentnie wyyiywane są postanowienia narad,y
gospodarczej, prowadzi się uzgadnllle polityki gospodarczej w dziedzinach zwiazanych z wzajemną vPółpracą, a przez kraje zainteresowane - także w Innych dzledzi,Ch rozwoju społeczno-gospodarcze
go, włącznie z koordynacją tnwf'Owanla w uzgodnione dziedziny I
obiekty. W tym celu w trybie' du.ttronnym kraje RWPG podpisały
Jut 17 programów rozwoju wspąracy gospodarczej I naukowo-technicznej do 2000 r. W toku wfe}.tronnej koordynacji planów prowadzone lll przygotowania porozui1eń o specjalizacji ! kooperacji produkcji, wspólnej budowle obfet6w 1ospodarczych oraz WSl>Ółpracy
naukowo-technicz nej. Do chwUi>becnej zostały w zasadzi• uzgodnione wzajemne dostawy towaró-.ria następn' S-latkę I prowadzone Ili\
Intensywne rozmowy dotYCZlli:' zakończenia koordynacji narodowych
an6w IOIPOdarczych Prowarono prace nad wieloma watnym! proktaml w1p6łpracy, ustalonytl prze& 1Hję rady na 39 posiedzeniu.
iele uwagi połwlęcono wcJ.tanłu I rozszerzaniu produkcji nowoHHnych, wysokowydajnych lanyn ł un:11dzeń, podnoszeniu poziomu
łechnlcmego I poprawie jak~! wyrobów będących p~dmlotem wzajemnych dostaw. Zaplanow•o dalne IW!ękazenle produkcji I wujemnych dostaw 1Zeretu roialów maszyn I urządzeń, których sprze-łai krajom IOCjaliltycmp jest fttucznle ograniczana przes Stany
Zjednoczone I niektóre Inf' kraje kapitalistyczne.
Realizuj,c ~yczon' ~ naradę rospodarc~ linię pnyapłena
llła rozwoju t podnoazeni1 a:fektywno.łcl gospodarki 11.arodowej Wiet1aamu, Kuby l Mongolii raz ich uerae10 udziału w mlędzynarodo
W7Dl 10Cjal!atycznym 1"zlale 11racy, kraja członkowski• RWPG, a
prucie wnystkim ZwltPC Radziecki, kontynuuj, udzielanie pomocy
ICMlpOCiarczej tym krajor I współdziałanie z nimi w rozwijaniu 1łów1a1ch 1ałęzl ich I01podtkl narodowej.
Kraje RWPG uz1odll1. M w koilcoWJ'm atapi. koo~acjł 11.arodowych planów 1osp00.rczych aa lata 1986--1990 pouukiwa~ będ, doprzede
datkowych możllwołclrozwfjania współpracy 1<>11podarczej,
produkcji,
wayatkim mlę~owej specjalizacji i kooperacji
wykorzypełniej1zeso
zwlękuanla wzajemn1!h obrotów towarowych.
stania posiadanych li'CY produkcyjnych, będ' uwzględnlaa wzajemne zobowiązania w prawie podno1Zenia poziomu technicznego i jako6c:I azczeg61nie włllYCh rodzajów wyrobów będ11cych przedmiotem
waajemnych dOltaw
Se•ja rady poleclł branł.c>W7Dl or1anom RWPG przeprowad11eni•
komultacjl w kwa.lach dalszego rozwijania współpracy branżowej,
wł,cznie z koope,c3łl produkcjL Osiągnięte uzaodnienla powinny
pnybraa formcs odowiednich porozumień.
Na podstawie orozwniail reali7lowana była współpN4a RWPG
1 l'inland~. Irall:nn I Meksykiem. Sesja zaiwlerdzlla porosumi..U•
• współpracy ~tdzy RWPG a Mozamb!~ Republik' Ludow,.
Pomyłlnie ronja lię -.npółpraoa krajów RWPG z Nikara"". Sesja ldecydowanl protestuje pneolw palCJłloemu wszelkie normy
!>„wa mt.as~owe10 i iprzeosnemu z 1a1adami atoaunk6w mlę
dą pailatwami wprowadzeniu pros admlnistrację USA blokady
ll'OCPC>darezej Nłara1ul oraz domaga Ilię ssprzestania ln1erencjl w
wewnętrzne 11>rw:r tego 1uwerennego kraju.
Została potwlrdzona niezmienna polityka krajów RWPG ma}llca
u oelu konaeJwentne pogłębianie i rozszerzania dwu- i wielostronnej współprac z krajami rozwijającymi 1lę. Państwa RWPG nadal dopomaga ""'dl\ tym krajom w ugruntowywaniu Ich niezawl'lłolcl
I J'O'Zwoju lf'podarczego. Wyratona zoStała gotow~a do rozszenenfa koo~c.fl przemysłowej z kra.iamf rozwljaj~cymf się.
W komun! !a wakazuje alę następnie, :ta program dzlała:r\ RWPG
w aelu uzdr(!Vienla międzynarodowych stosunków gospodarczych, sapewnlenla bf!pleczeństwa gospodarczeJ!o I ustanowienia zaufania w
tej nlezmlettle walnej tfene ltontakt6w międzypaństwowych jest
wa:t:klm wkldem do walki o ich przebudowę na sprawiedliwych,

~

demokratycznych updach ! ustanowlenle noweg9 mlędzyn.arod..iwe
ao ładu go.'lpodarczego.
Sesja stwierdziła, :te rozwijania coapodarki krajów 11:donkows1t1ch
RWPG oraz ich wzajemnej współpra.cy odbywalo alę w warunkach
znacznrgo wzmagania napięcia międzynarodowego wskutek prowadzonej przez agresywne kola imperialistyczne, przede wszystkim
ameryk.a1'!skie, pol:tyk1 konfcontacji, a tak.te podejmowania przez
nie prób zdobycia przewa1i militarnej. Rozkręcanie przez ta 1<oła
spirali wyścigu zbrojeń, przede wszystkim atomowych, stanowi głow
ną przyczynę pogłębiania się destabilizacj; politycznej i gospodarczej na świecie oraz zwiększa niebezpieczeństwo wybuchu WQjny
Chwiejna i kryzysowa jest nadal sytuacja 1ospodarcza rozwinię
tych krajów kapitalistycznych , co odglja S:ę ujemnie 11& mię.:izy
narodowej współpracy gospodarczej.
W komunikacie podkreśla lię, te gwałtowny wzrost wydatków wojskowych oraz deficytu w budżecie państwowym USA, utucz.n.ie zawyżony kurs dolara USA i stawek procentowych, przede wszystkim
w bankach amerykanskich, naailenie protekcjonizmu za strony pai.stw
!mpefialistycznyc h oraz nieekwiwalentna wymian.a, zakłócają normalny rozwój handlu światowego, a azczególnia niekorzystnie rzutują na sytuację krajów rozwijających sią.
Egoistyczna polityka państw imperialistycznyc h powiękr.za jeszcze
bardziej przytłaczające brzemię zadłuzen.ia zagranicznego kraiów rozwijających się.

w
Państwa RWPG popieraj11 *'dant.a krajów rozwijająe1ch llę
sprawia przebudowy na sprawiedliwych I demokratycznych zasa_dac_h
stosunków walutowo-:finanso wych w •wia;towel l<>flpodarce kap1ballstycznej, wyeliminowania z praktyki atoaunk6w międzynarodowych
wszelkich metod przymusu ekonomic:z.nego I agreajl. Kraja cr.łon
kowak!e RWPG opowiadaj' 11• r.a rozwijaniem obu.ttronnia korzy1tnych i wolnych od dyskryminacji kontaktów handlowo-1oapod arczych i naukowo-technicz nych między krajami 10Cjallatycznyml •
rozwinl~tyml krajami kapltall1tycrmy1.9i, wych~c Il sałotent.a.. lt
może to pomvłlnie przyczynia6 a!ę do :adrowazego rozwoju mifidzynarodowych Stosunków gospodarczych, do współpracy I zwięk1zenle

dotyczących

Sesjil rady potwierdza 11ropozycję nawiązani& !Stosunków m!ędsy
RWPG a EWG.

Kraje wspólnoty 10Cja1!1tycimej konsekwentnie wysbjpują a Inicjatywami pokojowymi. Opowiadają alit sdecydowanle n i:apobieże
n!em mllltaryzacj! przestrzeni kosmicznej. Proponuj11 u.przestanie
wyłciau zbrojeń, przede wszyltklm jądrowych; zaprzestanie prób
1 bronl, jądrow11, bezzwłoc%118 samrotenla jej arseruiłów tak, aby
następnie przystł!pl6 do radykalnej redukcji broni j11drowej l w oabateoznym rachunku :allkwidowd ją całkowici•; wprowadzenie :r.akazu broni chemlcsnej i zlikwidowania tej broni; sawarcla układu
o wz.ajemn;rm n.lesto110wanlu llły mU!tarnej ł utrzymywaniu pokojowych stosunków między panstwaml Układu Warszawskiego I NATO;
Oalągnięcle mlędsy nimi praktycznego porozumienia w sprawia niezwiększania wydatków wojskowych oraz pótniejszaj Ich redukcji.
Gł6Wlll\ barler11 na drodze niebezpiecznych dla sprawy pokoju d~
teA imperlallzmu do aao1tru.nla napięci~ m!ędeynerodowego I poowatanla normalnych międzynarodowych stosunków I01podarczycb,
jest wspólnota kraj6w 10cjalisi)'cznych, !eh potężny potencjał gos-podarczy I obronny. Kraje RWPG umacnLając iwą jedn~ I wspqł
dzlałanle równlet nadal podejmowa6 będl\ wszelkie niezbędne kroki dla obrony swych lywotnych bitereaów I dalszego umacniania
ej. Sprawie utrzymani& pokoju
niesaldnośol łechniczno-ekono
jut od trzydziestu lat llłuiy Układ War1zaw1ki, lłutą Inicjatywy w
polityce zagraniczuej, s jaklmt wysbjpuj11 pańatwa - strony tego
układu. Watne maczania t.j «1anizacji dla rozwoju l umacniania
wszechstronnej współpracy jej llczestnlków zostało potwlard.zone w
swil\r.ku s -przedłu:tentem waino4cl Układ• Warszawskleao na na1tępne IO lat 1 dalsz;vm przedłutanlem jeszcze na 10 lat.
się w komunilca.Tednocr:ełnie ZOltało potwierdzone - podkrełla
te państwa - strony układu li\ zdecydowana rozw!}ać poołe ko)owy dialoa z innymi paf111t ml w duchu dobrej woli i zaufania. ustanawia! -roki• mlędlynal'9dowa 1"t16łdsi.lłanle w lnterekoju ! bezpieczeństwa, wyellm!ni>llie zapewnienia p&WS:?;echnego
wanla ~ro:tby wojnv jądrowej, zaprzestania wyścigu zbrojeń, przede
sapobleżenla takiemu wyścl10wszystkim j11drowycll, na Ziemi o
.
wl w kosmooa,
przekonanie, M ustalone przn
Na posiedzeniu wyrałoclo llł
1esję posunięcia będą służy~ pomytlnej reellzacji uchwal narady gojwyższym nc:r.eblu, dalszemu ro1:opodarczaj krajów RWPG na
wojowl gospodarczemu l społe emu bratnich krajów, konsekwentnemu pogłębianiu I doskonaleniu łeb wzajemnej współpracy oraz
sprawie pokoju I postępu.

•kładów

wa-

na trasie Ł6dt Fabryczna - Warszawa,
(częito trzeba podrótowa6 na tej trasie atoj,c),
ni-pewnlenłe w nowym rozkładzie judy wlękneJ l!czby połęczeil Łodzi 1 nadmorskim! i 1611aanledbane
1klall mtejacowołcłaml wczasowymi,
dworce kolejowe m.ln., Ł6dt Chojny, ale m6w1-e'
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dztwneio, M dyskusja - po wprowadzeniu do llłeS
dokonanym pnes wiceprezydenta Łod.91 - 11t11•
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ba aajtr&1łcmie1"111l obffTlie ~ństwie
wojplua
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na domowa. WaloEll tam wnyf1C1
Druzowie, moronicl, IWlWIQ'lill:łml nhll B:rlł W A rykanie l l'rancusl,
lłę, i4t sama ieh obecktórym wydawa
pnywrócenla spokonoff wy1taroą
Ju. 8kończyło ftę u zmasakrowaniu ioł
nl.rą USA 1 w:roo:fanłu. 8- teł J'al•ńTflozyey I armia 1yryjllka . .tak na taki
mai,- kraj, te chyba 1byt wiele. Pn.kt.ycml• nła mija dzłe6 bez ofiar.
• porwani• aamoloł• ka .,,,.m.łom Liban• pepłynęła łloła Ul I\
l wydawał• lłę, ł• Amerykan!~
1dec1duJtt ałę na na.Jsorne - na
1.broJn11 lnterwenoJę. W Białym Domu,
7.eaesólnla Jere sł6wn1 lokator, miano
~łl'•mn, eehot• na akcj„ · wojskowllPow1trzymano 1lę w obawie przed nło
powodzeniem jakie spotkało orezydenta
~artera, kiedy przed kilkoma laty (11.180)
eru~r
'lróbowal odbić u.kładnłków
~ ... ~Tym~
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swe pn7·
pływy i odpływf, ale sawssesial
01tałnie
'"'•· sblerał IDłw• mierel
ł11odnło praynłosły k:oleJ!ul fal,, lr.eleJnt
adersenła w alewbmyob l•cl•l
Wybuchaj' amochody-pułapkł: w Trł
f!Olł (1111 ubłtyeh, 100 rannych), Bejrucie
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w
roku, plętndcle ma by~ wykonanych
1985 r„ pozostałe w latach 1986-- 1990
prezydenta
Z Informacji przedstawionej przez
J6zeła Niewiadomskiego dowiedzieli ll.ę
Łodzi równie:t, te pod względem dostawy taboru autobusowego Łódi znajduje się w czołówce krajowej oraz :te budowa nowych zajezdni -autobusokomunikację
wych I tramwajowych usprawni
miejską Jeśli chodzi o PKP, to w drugim k'wartale przyszłego roku rozpocznie Ilię budowę dworca Łódt Ka \iska '
Również przedstawiciel resortu komunikacji owę:rel
becny na wczorajszej sesji, zapewnił !e
na najbliż
łódzki będzie nadal modernizowany przeznaczy
łódzkiej
są l!-latkę dla aglomeracji
slit 10 mld zł.

nłym

l'ladnl podjęli uchwałę dotyczącą usprawnienia
komunikacji pasażerskiej Podjęto także decyzje
w 11prawle uzupełnienia uchwały Rl\" m Łodzi z
kontrolerów
3 czerwca br. dotyczącą powołania
w
społecznych Inspekcji Robotniczo-Chlno; ;kich
i
dzielnicy Łód:t-Sródmieśc!e (50 osób), gminie
gminie
I
mieście Ale.ksandrów Łódzki (19 osób-)
Nowosolna (7 osób).
(J.kr)
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a.dni ......WwłeH ~ w trakełe obrad, Ile MPK
do realb:acjt łl po.tłulaty 11łanane przez
lodZfan. z kt6.ryc11 o.tem Juł zrealizowano w ....
lll'Q'Jęło

._ -budoft 1;!\ft'llłsacja

zam"clłem łdyllłOl

EDMUND TULKO

'°

któ~ prowadził pn:ewod.nlczący RM m. Ił.opro:f. llłeosy1ław lerwł6skl, pne'kaza6 w
dyskuaJł uwalf I poatulaty awolch wyborc6w •
wlęe
tye14cycll komunikacji paaałerakłej. Nic

-31..

pewne a

Pojawił się

I te 'byłoby na dsłł tyle. Jełll komuł sn.6w
ny obras łwiata, to ale na to nie poradzę.

bowiem taktem, M bez poaladania nowoczesnych
ai:.terlJ komunikacyjnych rozwój, a takte dzlałani& doskonal'ce komunlkacj• mlej1ką byłyby nlamoiltwe. Obecna ~czna długoł6 komunalnej 1letł dropwej wynoai 2750 km W układzie drogow:rm miast woj. łódzkiego majduje się 27 wladuktów Nawierzchnię tward' rótne10 stopnia unlacbełnlenła poll.ada 48 proc. ulic i dróg, a Il
droll I ulice o nawierzchni gruntowej.
proo.
8" wi41C :łettc•, mimo znaczneao postępu w rozbudowie dró1 I ulic, 01ronine potrzeby w tym
ukresie. Tym bardziej, te - o azym takie mów
wW radni - llosba pojazdów mechanicznych
ostatnich latach powatnie wzroała I tak np. w
1970 r. na 1000 m.lelZk:aflców było ZS pojazdów, w
1914 - 111, a prornoza na 1990 r. zakłada 2!!0. Za
takim tempem natę:lenla ruchu ni• nadąża rozbudowa l modernizacja układu drogowego, mimo
..-lbowanla w oetatnich latach wielu znac~-

tyosnych uwa1 puater6w D&leq: brak odpowtedniej llczb:r OZYilllTOh oklenO: kaaowych l dłutle
kolejki przed kalami, nłeayltematycme 1pn4tanie dworców ł terenów przyle1łych, opl>inłania
•
odjaadów autobusów ora1 brak Informacji
Dworcu Północnym.
Radni mieli okazję podau woswajn:rcll llbrad

~
w wynłlra WTlNeh Mm
pras llkhów. Inne drobłufl't jall: • bicie lS ollÓb w S.n hlwador ,_,. 6mler6
Nejlalozyków
dwóch Japończyk6w I I
przemy nłamal zał• zauwdone, płyt • - la łwiatowej opinii publiomuij akup!la
Ił• na 1prawle łO ameryJrailskteh :aaJdadTWA.
ałków, ..-ler6w samolotu

dwudziestu

wła1h:y.

w llńatntell Jatacll stanowi jedno 1 wl~kazych o11-anlęć w roswoju Łodzi I jej aglomeracji. Jest

tul • ]łlłnej potftebte N!lpo••• •dow7
l.6dt ltaltska.
u~all l1r7'Jeśli chodzi o PKS -
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łod7.I

powiększania

aaeca jasna, Bournowl chodzi o ooł Innego. Oł6ł Je1e słante
naitanne jest wszystko co oznacza zgodę 1 władzą państwow'- I
n11dem . Schemat myślenia, zresztą ule tylko tego konkretnece
amervkańsklego dziennikarza . .fest taki mniej więcej: - nie powinno robl6 się w naszym kraju nło oo by władzom dawai.
Jakikolwiek cleń poparcia. Nawet - w tak żywotnej dla całese
narodu ~prawie, jak nlenaruszalnoś6 naszych 1ranlo.
.Jest .leszcze Inny aspekt wywodów Bourna, nle :aawne do1tl'9911;any przez wielu naszych rodzimych polHyk6w od siedmiu bojałtali.1k„
le§cl pr6bujących podg-ryzaó ukształtowany 1y1tem
nonzdam~kl - kwestia niemiecka. Ot6ł Amerykanie I Ich łro4•
ki masowe10 prsekazu właściwie nie Interesuj" 1lę Istnieniem
łrodków rew!zjonislvcznyc h w RFN, a sama Republika Federal•
na, to pn;eclet jeden 11 najwierniejszych sojusznlk6w. Krytyko•
Narałał
W:l6 tego moju!lznika je~t wobec tego w lłym guście,
dobre • nim tł0!1unkl dla Jakich! tam egsotyeznych Polak6w toi
Io czysty non.sena.
Jest eharakłerysłyozne, M pe 1945 JP, nf«dy Stany l!je4D0099ne nie 11łołyły deklaracji potwler4saJąeeJ łnrałoH 1ran1ey na
Odrze i Nysie. Wprost pneciwnle, to nkrełan stanu J. Byrn„
w 1948 roh 1akwesłlonował na1a11 111oho4nlt1 1ran!C41. Oesywtlela jest mllcz11oe ułożenie, oparte na poro1EUmlenl11 • Poosdamu,
to ta ii:ranlca l1łnłeje, ale to wss:ntko. Pr•ebywaJl\OJ' I wł:ryta·
ml w naszym kraj11 prnydenel Nixon, Forll ł Carter w awołeb
marsZl'ntaeh nl11;dy nie mieli miast f.IOłotonyoh na Ziemiach Zaohodnłeh. Ocsywilcle, teby nie 11razl6 rząd11 Bonn. lłpolr64 nohodnloh 'Pnryw6dc6w tylko prezydent Franojt de Gaulle odwł•·
dll!ił Zabne deklaru:l11e polsko§6 tero młatła, let11oero 4awnłeJ
w .-ranłeaoh 11.sen"ł'.
Tak wlęc nietaktowna wobee prymasa unay111łwołł Jlowrm
11kład11 .n w
test moono HadllOTla w llntervkaitsklm widzeniu
Euroriłe. Cena RFN w Wanyn1tonlo słoi naosn!e wylej e4 eeny Polll>kl. Dodajmy, te nie tvlko dlate.;o. li nall Wlsł11 n ł!y
•Prawnf r.I 1>a,Jrndnł Merwc>nł Akcje Pol•kł nie słały sa eeea·
nem W"ł'~oko łak:l:e nrzed 19311 r., irlly kaplbł ameryka6skł mód
~wobodnle penetrowa6 1t0S1>0dań:ę -poll'lkl\. Wolano łnwe!ltowa6 w
w I wojnie
Vlemeseeh ł robiono wszy"tko, aby 1'.IOkonanvch
łwł&tnwej szybko' JJOdawl6 "-" ne>e:t: Prn·pomnę tu 1'.11a11T Dawo„~ f T11unirll. kt6re zdleł„ r Nłemleo oleł.ar rep1>.rote.ff W".lennyeb.
matwl~ to p,0tem szrbkle tempo zbrojeit, po doj~eln Ultlera do

bezplaczeńatwa.

n

waorajneJ wJI
Około ł IOdala omawiano u
Rady }llrodoweS Mluta Łodzi problemy komun!PKS.
kacji p11ater1klej: miejskiej, kolejowej I
Wlado1$, M na spotkaniach radnych z wyborcaml otok budownictwa mleszkaniowe10 I remontl>w donów, łodzianie najwięcej krytycznych awa1 1111j- pod adresem MPK, PKP, a takie PKS.
zbyt
arsuty:
PowtArzaj' 1ię stale te aame
zdaniem pasaterów - -po9toje autobudłu ie s6w ł tramwajów na krailcówkacb, kunowanła
lob „ndamł" , aieprnatrzeganie przez wielu Jrlerowcóv I motorniczych rozkładów jazdy, których
zresztt brak na przystankach, a takie pozostawia~
J'ce cb życzenia - czystolć oraz elltatyq wozów
tramnjowych I taboru autobu10wego. Rzecs :lasna, • to tylko niektóre • krytycznych 11wa1 pod
.
adres~m MPK.
Nie brakuje ich równłeł w lłoirullh M PKP.
nieuwztlęclnlanle postulatów
Wyu:leńmy cho~by:
łodzlan
gon~w

Oto okazuje się, te działalnoś6 różnych ziomkostw 1łoszącyoh
m. lu., że S!ask pozostaje niemiecki, to zmartwienie wyłączni•
władz PRL. l\łożna zatem domniemywać, że społeczeństwu pol<kiemu hasła odwetowe są oo na.imniej obojętne, To tylko rzlłd
w Warszawie wymyślił niebezpiecznych rewizjonistów, a teraz
prymas robi temu rządowi przyjemność krytykując organizacje
n;emlerkich nrze~ir.rllciiców. Słraszne. „rawda?
Gdybv am„rykański dziennikarz był choćby mniPj nonszalancki, a bardziej dociekliwy, to by wiedział, te na Ziemiach Zaoltodnich ży.Je dziś ponad 11.S mln osób (31 proc. ludnośei knju), a tego 7,5 mln danowi~ ludzie urodzeni tam po 1945 roku.
Je-leli tylko lob wzil!,6 pod uwagę, pomija.ląc resztę Polski, ło
wiitpliwtt wydaj„ ~lę, aby o"!Jl'.Ję!nt' hvtv dla nlclt wysh.nlf'n!a:
Hupki, Czai, Windelena cz1 łei niedawno kanclena Kohla.

jądrowej.

Sesja Rady
Narocowej m.

wvci ą~nąć.

dzielono na cztery lf'U{>Y I ulokowano w
ró:tnych dzielnicach Bejrutu (patrz map..
ka - czarna punkt1 tio miejsca pobytu
zakładników).

Ci,1ot1 admłn!atracjt amerykafl1klej do
rozwiązań •iłowych 11nane 14 nie od dził
I nie ograniczaj' się do sprawy zakład

ników ukrywanych w Bejrucie Inwazja
na Grenadę I ostatnia wieści :r: Wu:r:yngtonu 8' ta10 trendu najlepszymi Uustra1łośnlej o
cJam{. Mówi słę tam coraz
konłecznofcl „przywołania do porz11dku"
leplnego n:11du Nlkaracul o t"zym p!n!em w ubiegłym tylfodnlu. Ostatni czwartek pnynlóał w tej kwestii nowy, bardsłej nł•pokof11cy krolr. M4m na mvłll
uehwałę Izby Reprezentantów. która dale prezydentowi i>raktycmle wołn11 rę
k\.
JlAcs lpl'Owadza llłę do tero, te w wy'11ku wlelomłeslęcmych preejl Reagana.
mu
K:ongres zgodril.ł się na przYmanlo
'1ad:r.wyczajnych uprawnlet\ Polegaj11 "ne
na tym, te nie musi on prosić o zgod'
oarlamentu na mnltarne zaangdowanłP
•a granic!\. do czego w normalnych waNle
•unkach zobowiązuje konstvtvC'ja
trzeba specjalnej by!!tro~cl. by wiedzie~
" co chodzi. jakimi motywami kierował
~lit l'tl!>&l!lln występu11\C o te nadzwycz11Jon
ntt pełnomocnictwa - nfe ukrywał
nlp:dy, ·f:e !)all się do obalenia rzl\dU Nł
kara~tl •lł11 . Teraz ma rozwf117ane ręce
l Ml.ty apochłews~ Ile najl{ornego
JIDllYK WALEl'fDA
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„LADA-2108"
.Nf radziecki ch droeach jeździ !Gh jak 11a
około 1000 egzempl any.
Do keńca rnku zakładJ w To11liatti wyprodukujl\' około :.i ty1. „Ład" oznaczon ych kol•illll liczb4 „2108". W Paryskim Salonie
Samocho dowym najmłodsze dziecko radzieckiej motoryza cji zrobiło prawdziw • furorę.
Z. względu jednak na obowh,zujący w Paryiu regulami n, „l..ada-2108" nie moeła być
prezentow ana na zakończonych ostatni.o 57
Międzynarodowych Targach Poznańskich.
"Łada-2108„ je1t pierwszy m radziecki m. iramochode m osobowym z przednim napędem
I silnikiem umieszcz onym z przodu. Dotychczas produkuj e się tylko jeden typ. z 1llnł
kl1m o pojemności 1300 ccm I mocy 611 KM.
Prawdop odobnie jut w roku przyszłym pojawi• 1ię kolejne odmiany s 1llnłkaml 1100
ł 1500 ccrn. W przyslłym roku pojawił się
maj4 r6wnleł płerwaze ,,ropniak i".
Nowa .,Łada" ma &-~opnlow•
fkrąll„
1ts.,6w, bezstyko wy sapłon 1lektron lnn7 on.1

'l!!'lmtmt--=~---------!A'i'

najmłodsze

dziecko
radzieckiei wmotoryzacji

nowy \7p p.tnlka ,,Solu:". Dzlęld temu suiycle benzyny jeat mniejRe łrednio o 21
proc. w porówna niu z dotychcz asowymi modelami Na 100 kilometró w „2ł08" zużywa w
mieście 8,4 litra, zal na 12osie przy prędkoł
cl llO km/godz tylko &,-ł 1, zaś przy aeybkokl 110 km/godz. nie1pełna 8 litrów Te
,sympaty czne dla właściciel! nowych „Ład"
parametr y u:1y11kano dzięki nowym rozwi•zaniom nadwozia charakteryzującym slę lep~ml wskaźnikami aerodyna miki ora:z: mniejszym ciężarem. „2108" wały tylko 900 kg.
Dotychcz a10w• modele ważyły łrednio o
400 kg więce3.
'
Pr~entowana po n.:1 pierwszy w Paryżu
„Łada" Jett równle:t &liYbBZa. zwrotnie jsza
1 ma lepny Uj'W nl:I: dotychcza 1 produkowau: 1\ozble1 od Ił do 100 km/godz . uzysku,_ ona w cl!lłU 111 tekund. To znakomit e
pnympleneń.le zyskano dzięki wyższemu stnpuowł itprdanła w nowym 1!1nlku
,.ł.ada-U08" wytwarz ana jelt do
ko6ea
I
'IW/.H'//h?"AV~~/A97'".HA"/..MMllPJllB0JDW7'".AJ
l'HA'.U.A.!JYM

razie niewiele - bo
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wschodu
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}!:olejnym numerem . 2109 Eksport na Zachód
nowych „l..ad'" przewidz iany jHt ju2:
w
1986 r., zaś do kraj6w 10cjallsty cznych dopiero w lgjl7 r. Jest to 11powodowane m.ln.
znacznym i wydatkam i dolarowy mi jakie ponie11iono przy moderniz acji zakładóww
Togliatti I 7,akupach nowych Unii techno- ·
logicznyc h. M.in. „Fiat" zawarł z ZSRR
kOlltrakt na do&tllwę linii automaty cznych,
robotów Itp. oraz linii montażowej do samochodó w „Zaporożec" wartości miliarda
dolarów. Efektem modernb: acji fabryki
m.l.n. unowocześnione modele dotychcz uowYch „Ład'' z tylnym
napędem
ro.il!..
„2107-2", kt6rx był ·pokazan y w Poznaniu .
Na!nowsą . „Ładę" będziemy morn jednak
obeJrze6 dopiero na przyszłorocm.yeh ezel."W'eowych MTP.

''*

Hipnozo no dentystycznym fotelu

słońca

inryka.
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Mot:na b1 U. ....nowi6, De W .......
łJ'oh 1ympat1 c:m1ch pdów, łeb7 w pebal • ·
1pokoić 1usty nad&ian1 ch 1o•cl? De trzeba, .,...
lAt sb: dostarc-a . Klient na11 pani
Z Nowego Jorku przenieśm)' ~ teru cllD
Meksyku , a łclJlej mówlłlc, do komo!')' "lnej
jego 1toleczne10 lotniska ml111d1111arodowe10.
Oto walizki dwóch Amerykanów. Celnicy otwierajll je I 11ybko zamykaj "- w-ewn,tr 1 kał•
dej 1 nich kłębłll się dzieaiłłtki jadowitych reptylL. Tym razem przemyt nikom nie udało 11111,
ale kontrola Jett wy17wkowa, a mek11kańskie
pdy 114 masowo wywożone aa ll'anł~. Tute}•• łrodkl muowej Informac ji dono1ił1 dotyoh. aaa o rozgrabi aniu prze1 Ameryk anów :sabTł
k6w archeologicznych, o przemycie nar.kot:yków,
bezpraw nych połowach krewete k ł languĄ
bezrolny~ chłopów,

po-

trzebnyc h w USA do pracy przy sbłorach 1b6ł
owoców. Przem:vt · :tmi:ł to aupełnle eo1 no-

~

wego.

01tatnio na sympozjum biolol6w ... mną
llailakim .tanie Michoacan prz:rtoczono dane ł
katastro falnym zmniejsz eniu

1i.

rzadka choroba o nazwie
firia.

l>Ot'-

Jtanadyjskl uczony David Dol-

-phin z Uniwersy tetu
Brytyj1kiei Kolumbii . który poświącił
ale badaniom czerwony ch ciałek krwi. uważa. Iż lerenda,r ne
wamolry - to po prostu ludzie c!ernie.c:r n1 porfh:I,. Choroba WTWOłana zaburze<11.iaml
r•net:vcz nvml oowoduJe . łle •
ł
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USA.

ŁODZKI nr
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,....,.., lltUowl,.., tnom, . . . . .
te rept1lie, ale

takł.t

{ taran\\ll e
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dotknięt1io

Cła

Jut ' a!e
dla oel6w •PołJ'wcąch). !leaultat em t•llO • ·
Dwłku Je.t nie ł7lko u.nłkante •oaetóln ie rad•
łrUłl 1atwikó w pd6w I paMc:zaków, leca 16,,..
m.t maane l'OIPl.U .t. •i. r6.łn•JO roduju
sr,.m.- mrnr t •MllUl'6w, powodu3'ąah poWllłne lńrał7 w rolntetwłe. JOusown1ą, lllDltC'9ał pana dolaraml , WTłaJHiJil oo •1' da - imlje
l ""tie, ubija2'e niezbyt, ich sdQiłem, ..U.U.
oaobnlld 1 powoduj~e t7JD 1&mym aaohwia nle
'6wnow ali błolołieaneł w pn;rroda ie.
Ale CJl1 w011tkłe \ie ltWO!MD !a ~

~ de USA, aby 1ponądza4 t, idłotyczn' ponwk• I jłtzyk6w tmlj? A prHC!eł khuowa iW1łapujll dla swych pracodaw ców, Jak powł9dsłelij1n7, takt. i tarantule , a teeo pajllka
w ładen IP096b ole da 1i. lkonaumowa4. Otót
sprawa puedata wia ·~ nieco powatnłeS. lad
łmłl 1 łarantvl połrMbn7 jest ameąkański...
mu. pnemysłowi łarmać:eut7emem11 do produk•
•Jl r6tne10 rodnju leków, które naat,pnl e mot.na kupowa6 w.~ mek1:rkańlll:loh aptekaah . I
tak oto WTłaprwane pne1 kłu.10W11ików iJntja
1 tarantul e wracaj- do swej ojn;rmy
po•
lłacł na prąkład hodka · pneoiwk o reumatyw rnowi. Dodajmy jesRM, te aa leki te Mek17•
i.me ~ tłono pła0i6. Busin„ 111

„

„

w.me.....

„„

""* „

,.....

lttnw Jh:ałd ~llta•ll w Sto-

~llłu BrJ!ty)!llrlch Lekaracpra~
• auteilowa ·nht

!ed·
............. __„..,...

..,__, hl'PBO.,., kt6ra

a w . lroheh
Jłłwel.eł .

_,.o'W'J' «h.

~

1błl:"WI(

lll!D19 . . . . ~„

•

~a41:1etihił

y

ll'nJłDl

.,,......„

llCWPJ'0 ,,.4t DL~oll llftJ' l!GIDMY ,

............
,..,...
.......

ll!JmołJ.....,

..td

_....,.

~

IM!Po1'Uaile.
•

pew-

Moen.r ' - ' • • • ..........
ldHll - -

r69in.łet. ie

l'Jł!•ńllllt M~-,..1

tt;w w

'D&ełeL-

...._ .__
lip 11.owo;woro-t. Wr le IDCMtl.

„

Młata!.m

.•

ti.llboW nt. - - · llW'6t

I ..S-1

·~

Młafnłe

....,,.

.....

~

~

eod•Y ,,.....

~

llllkol. . .

)lbrQ

teoba!lt
I dcłał.ntlee
teł ~y W HmMll
Nflląeb llhlldat'dl rtr „J'IBllJ'eh ..
e ~HM ..,..,_..., M
y

.......

lt~

. . . ·-~· •
MltY'C-·y·l!l Da
ł ~ w

.....-a
„..._..

-~
eł-..
Yłd!l,.... ...

łaldob
a~

wnact.-

chorował na porfirię

ni• oeoblllika l)OjaIli• \ICW>la.le u łw4atło
dsi•DD•. a w i*«• Ol'1[&nizmł•
arom&dQ al• :nvhual chemlc:rme
(-porflr'fllT). kt6r• moc• wzekntałca6 tle w substancj „ truJ11Clł . I niszcz•c• powłok• i*6ry. Zmlainy na tk6rze mog4 doprowadz\~ nawet do · W!<Zkodzenia nosa I paków. W wyniku
zmian chorobow ych de11enerują
się dz.ia.sła. co uwv;datn ia l'ę_by,
kt6re tym samym mo1111 pnypomiua6 kb. a na dodatek ekó·
ra pokrywa tię tęllt:rm owło·
1ieniem.
wła

... tM

llopte90

i r6inorod neeo •wi•nol tallu Mek171nl. WTwołlone ,_ ....~ al. Q'lkp Jadowite I :iliejadowi-

„tmljoW 9J p>-

Drakula
OkuuJe 111141. ta legendy o
Ul~u Drakuli Ol'U o wtlk1>łakacb łak'lllłCYCh ludrildej krwi
mol(lł zaWlera6 czastkit prawdy.
WvtłumaczeniM!I
mote
by4

--· „.„ ""'":r•

w uassz

To.war po sz uk iw an y

nawet o przemyc aniu

b:yła

owianych
si.cz.ególo.ie
koi:o Aten

Z

tajenl<tl!~

_lilanktua riow
swiata
ciD . ·C-iH„;:o
wiele \Ilysłow buciz.iła za v, ~ze ""'u.::u11a
Eleuzyn~ jej ml:;teria.m 1 ku czci Demeter
-'"""i Persefoi:i-y. Sekr~ św i ątyń s~:zezuno niezwy1d
surowo 1 nikt nie h1formo\·ł 0 nich. choć do wtajemw cto-e
nych nalei..eli przecież Ajschl's. Platon i Sofokles.
r;:iccly u

schyłku świata starożytnego sari:e położyli kres tym
praktyznikła ostatnia mo:r.liw-oświ.arygodnei:o oatwo. L.<'llla
Le;;O,
co dz i ało się podczas mistetió w eleuzyń-;k : ej świątyni. , , 1a-

kon,,

domo tylko, :ie aspiranci do "'.jemnicz enia pili m in „święty
napój" - przygoto wywany P~J. kapłanow ,.kykeou" , ;>om<>gający w osiągnięci u religijne ek:stazv.
Arne.r yk ań.ski mykolog GordOfą"J as.son w r az i. etuobot-a nik iem
Carlem Ruckiem i •zwaj<:a rskimhem ikiem Albe.rtem Hofmannem (odkrywc11 LSb) pokus1li s
0 przeniknięcie wielowiek <lwej tajemnic y św\4tyni. Wspól~ doszli do zdumiewającego
wnio~u. i:i: tamtej&i kapłani d\Jonowa h skuteczn ym środ
liiem balucyno i:en.nym. podawan y\ wlaśnie w owym ,,świętym
napo~u". Dotychcz .u przy)mow a..n; ie ,,kyki'on' ' składał
siE!
1 mies.u.ni ny wody, milki i: :tiół.
_ Eleuzyna , jui w epoce uolltu yła cenirum kultu płod
ności reprezent owa.nego prl'le:i tzw. ' ielką Macierz
Bogów oraz
itńakie bóstwo agrar.ne, później zentyfiko wanych z
greck11
Demeter i j4tj córk.- Korą-Pei"$€:foną,stotną rolę w tym kuk1e
odg.rywały kło.y zboża masowo Uiawtane go
w okolicy wiadomo zał, li puotytull lcY na zlX,J grcyb - sporysz C9laviceps purpurea ). po rozpuszcz1;1n1u
wodzie wywiera s11'ne
działanie psychotro powe. Moin& mte pr:i:ypuszczać,
że występujący na pszenicy, tycie i 1·ajgr~ spo,ry~
był Grekom
zna,ny i praktycu iie DUH mleiJ1Cowy1 kapłanów stosowan y.
Wszel'k:ie praktyki uroc:z:ystego .,spotk\ia z bóstwem " poprzedza.l:y prsy1otowanła delikwen ta poprz1 post, medytacj e oru .
rodzaj spowiedz i, odbywan ych przed . tateczny m dopuszcz eniem do liedziby bóstwa. Tak było w \euzynie, Deltach czy
epirockie j Efln1, 11dzle rzekomo zna.}~ało się ;:ejście do
świiata podslemn ego, umoiliwiające konttt z cieniami
z;marlych.
Podczas prowalho nyoh w Efirze dłlĄletnich wykopali sk
n1tr&fion o · n.a ślady narll:;<>tyku w posta<; apetryf1k owanycb
grudek hauysiu. Badacz tego rniej.sca kul,lr, prot. S Dak·~ris.
zrekanstruowął tamtejsze obr:i;ędy jako lilllntyczn
ą insceniza cję. Wobec klientów wyr'oczni 11tosowano li~ z.a biegi
- m. in. ·
przetrzym ywano ich przez wiele dni w mr nych podziemi
ach
w celu po:tbav.·ienla orientacj i I poczucia cz u oraz podawan
o
lla.lucyno genne nai:<kotyki, Podczaa misterium ,olP, ducha zmartego odgrywał arcyka-płan iwlątynl, który 11.stępnie, unoszo·
ny l)rZ!!'S mechan i=e un.:11,dze.nie. zn.lk!lł spr~ oczu będącyeh
w ek.8t.azie pielgrzym ów -przy 11kompaniarq~de rozliczny ch
e!ektów 6wiefilnyeh I dtwl1:kow ych.
Najdawn iejaa • 1wy•h wieucsyc ll h~lucy\cji była Pytla
wróika a wyroczni A.ppllin.a w Delfach. P.f. Herbert W.
Pa.rke awróc!ł uwagę, :ie na delfickie Wiesv,ki wybieran
o
zwyikJA proste kobiety w wieku k'rytyczn ym · 50-letnie lub
13-l•tnle, która maczb:ie banh.l•i podatne były n za.biegi h&lucyn1.oyjn e cay hipnotycz ne. Tak dobrane „Pytie łatwiej w-padały w silne oazołomienle lub w trau w opara narkotyk
ów
wydobyw ajl\-cyeb alę .ze nczelin:r ualnej w •lfiddm
ktuarium . PQza tym jednak, GO · także jui. udo'l?dniono, sanwy·
roeutia de11icka dyaponow ala wła.sn$ kartoteką ws.żniejszych
ld!entów oru rozwinięt, ałuib' wywiadowdą, uialaj.ącą bllż
sze dane • oaobach I iyciu kllen.tów , a przycłrtność Pytii
:ijednać aobie mom1 było bc1at)llll t darami wo~nymi
N•tom1a. ri w wyrocmla eb. pozostających pod dleką .bo8•uzdrowicl el& .Aaklepi.0 01 takich jak Epid11uroa. <Jli.pos i Leb&deJ'-. prtyułość ujawnian o na -podstawi e marzń sennych.
W ogromny ch aalach-do rmltori.ac h usypiano klientfa przy pomocy wonności i narkotyk ów, wywołując my ob~niane następnie f)rzeir. kapłanów wedle :r.uad ówczesne j ps~;hoanal
!i:y.
Wyroczn ie asklepljs kle :&n.ane były szeroko taki.! stąd. te
działały w ośrodkach balneoloJiłcmych, gdzie przy
lkazjl konyateno :& laezniczy eh kl\piell pn;y,noszącyeb ulg• 11111 różno
rodnych 1chorunl .ach.
-
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04 . pewneto aaft w ekakluąwDTtb ........,
racjach Nowego Jorku 1erwuj9 •S. dania ,Rllro
dl& 1makoszy". I nie chodzi t11 bynajmn iej o
banalne ost171l, homa17 UJ' pieca!\ z i6łwła.
Za •kromną cen• około 100 dolarów mołna ~
uraoąć sznyclem 1 anakond 1 lub • jest
jut ucxytem WTlnńntn~lcl - potra" - 1 ~
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aajai: mu 11rr.ed ooz:rma ołó
wek. a~w,nlaj•c go równocuł
·nU., łe 3Nt ma dobr• 1 CMJ.je
wsruta:k oe ol..Xo. Po aa-pad·
ni4tllht pacjent.a w '1-ana fpo.lto}ul• wykocuję sabl„. po =:rm
PNY•tWUJlł do bu4aenla . któore
n.uteopuje bard.so 'Cll'~o. eo
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DANIAJ

Nie wldziell
lłwnllł

tego roku

pięciodrzwiowy, którego produkcj a ro:tpocllnia się w roku przyszłym, oznaczon y będzie

"Wyobra imy IO-bł•, i&lt t&M
oeobn.MI: (ehon1'1lOY aa PW!lrłfl)
był traktowa ny w łredn!owia
czu. tym bardtziej h vrycllod'&lł
jedynie nocami .1 powodu llczulenla na łwlatło" - powied:&lal prof. Dol11hla na sea:ll
AmerY'kańskie110 Stowarz; vnenia
Pos~pu Nau~owego. ,.Ponieważ
był owłosiony. miał dulie Hby I zniek~hłcone oalce lub

nos, ludzie dOGtrzei:ali w nim
wygląd I wyda-je się
w!~e:I nit Jl?'awd.opodobne, t.e
:i:wierzęcy

mOlrli go trBktow d Jak
laka".

włDco

Porfl.rla - przy~ •
te
moł• ni, by6 dotknięte, ehoałai
choroba ni• musi 1lę ujawnić jedli& ąaoba na 200 tys. - powinna
był\
leczona mi~y innymi
prsea unikanie łwliatła słonecz
n41go oraz przez l>Odawa.nie cHrw1>nego barwnika krWI, hemu.
:f>()niewat w łredniow· ieczu nie
znano możliwości wstr:r;yki wania
ftemu, to - wed~ w.of. Dolohina - namiastką teio m~ło
być 1pobwan le
dużych ltości
krwi. w któreJ 1awariy ~ 1!r- T b1;rwo!k knrrl prunJl ał
1 A®'~ do mystemu krwdono~\...., ł lkvtełr był l>Odoba.t.

VADEMECUM

TURYSTYCZN~

Zaehodni _sąsieGzi '
Cle nlui mWauy prsybyaa ów • wny~tklch stron świa.'a spę•
du woau7 w NRD. Urosmaic ouy l!:ra,jobra . eras eiekne sa·
byłl!:i aprawlaJt l, ~ kraj • - oieny alę zainteres owaniem
ooraa
wl•lrneJ Uosby turysłów.
l1daJ119 ał• ł• XllD, warte wledale6, te wedłu1 eg6ln!t ebO·
wl4s•Jll•Y oh w 1t1m kraJ11 pnep.ilów oelnych, obcokra, wieo
moM wywld6 towary wartekl cło lff marek - bea aeiąvele
nl• l opłat. W prakty„ sezwolen la łer:o ud:aiela celnik, tobie·
niJ'łOy epla... Z..cla k llłe ebeJmuJe Jednak towarów,
kt6·
ryoh WJ'WÓ& a N1lD Jeti sabronio ny. Nie wolno stl\d wyyeai6
obawia, mlęo;a I pneiwor ów, ubra6 robocsych . od:deiy d:i:.eeię·
aeJ. firanek •:rałetyHuyeb, tape~ klejów, porcelan y aiekt{fye
h
rał•nll:6w łtp. l'.m• w7reby moin1 wywosió w ogranicz
o~yeh
ilołoiaeh I ua własny dytek - up. jeden -radioodb
iornik, j1dno
•lektr)'011 n• •rs1tdzen le JNpodars twa. domoweg o.
Bes opłat do NRD wolno wwo:aió: pnedmio ty, wyroby p1se1nao:aone do u:tyłk11 osobł.stego lub na prezent - a nie do
spneddy , wariŃOI do 1009 ma.rek NRD. Jeśli kwota ta ~t
pnekree~na tr:aeha uiśció opłatę. Przedmio ty
potrzebn e w
csasle podróiy (ocblei., obuwie, ~rzybory, toaletowe , apar;y
fotografic zne l Inne) · w ilości ogolnie pnyjętej moina pr WHl6 I wywe'li6 De& ąecjalner:o zezwolen ia i opłat, Prz młoty .plerwsH J pełne by (łredkl 1poiywcz e i używki)
woqo
prsywesl 6 be& se11wolenła w Ilości, potrzebn ej do osiągnięci
pierwne 1• c:el• podróiy w NRD, a przy wyjeździe do osią anięn!a miejsca samłe.zkanla.
Błaro podr6ły NRD sapewnia gośeiem sagranicz nym
mołl •
weUI ll:us:rsłanła s · r6inych usług, Przyjmu je np. 1głoszeru
na swłedzenle miasta, na wycieczk i -pe NRD, pełąozoue Jea
nrłedsanlem wałniej;nych ubytków ora:a na wycieczk
i dla
oa6b • speo,talny oh zainterqo waniaoh , " więc dla miłośników
łeałna, arohltekt vry, 11złukl ludowej, entuzjast ów
kolejek dzieeięc;yah, na 11wledHn le Targów Lipskich I inńe.
Wcześniejszej
reserwac jl dokena6 należy w rodzimym kraju w zagran!eznyc~
oddsłaboh biura podróży NRD. W mlasbch ekręgewy
cb l in·
nyeb więk111vch mlastacih NRD czynne są punkty informac
yjne,
ui1.JlelaJ11oa pond e goclsinach otwarcia muzeów, imprezac h,
połiteseniaoh kemunik aoyJnyoh t · w innych sprawa.eh
. Pr·awie
wa ,,,_z:rstkl oh miastach okręgowych eraz w Weimarz e, Jenie
I Oberhefl • lsłn!eJi:, ,,Interhot ele", oferuj1rce noclegi i pełny
serwla. Z dobrej obsługi snane Ili\ teli obiekty hotelowe „Mitropy"'.
Gotł1łny eiwareła skle-pów: na ogół ed 9 do 18.
Banki:
ponledda lll• do pil\tku pn.ecl południem, w poniedziałki i od
w
111warlkl równleł po południu.
Restaura cje: na or;ół od 10-24. Muzea: na or;ół od 10-18,
równieł w soboty i niedziele .
W mlesł!loaoh letnich najbardz iej odwiedu ne są kąpiel.i.sk
nadmorsk ie. Ale równiei ·rejon pojezien a i Spreewal d, poprze-a
cinany ręsłll\ l!iecią kanałów, zapewniają lloskonały wypoczy nek.
Ł•roclne łańcuchy gór środkowoniemieckich o łagodnych I
szczelinowałych zboczach , 11możliwiaja latem jak
i zimą uprawianie sportów oraz turystyki pit'.szej. Z roku na rok zwiększa
sic:i liczba tury:itów praitnacy cb poznać liczne atrakcje turystyczne I ośredkl kultury NRD. Istnieje w nie.i np. przeszło 600
muzeów. Warto również zwiedzić stolicę NRD - Berlin ośrodek słymtych teatrów I muzeów. Będą0 w stolicv
nie sposób omlnl\Ć Poczdam u ze słynnymi pałacami w Sanssouc i ora1
pałacyku Cecilenhe f, w którym pedplsan o Ukbd
Poczdam
A kto nie chciałby zwiedzić Drezna - jege galerii obrazówski.
w
Zwłnrerze ora1 licznych Innych skarbów kultury?

.JF.RZY TOllASZ FWSKI

a Liber:ski.e,go
łem
łem

21Wt'óciłem uwagę,

kiedy wbaczy-

rai. pier wsz.y .Jeg<> w·e·sterny. Po.myśla
.solbie wtedy : - Doprawdy, piękny dowcip!
p0

Ten facet potrafi s·ię bawdć. Co dalej?
Niebawem okaz.al<> .się, że d<><Wdp przestał być
dowdpem. Liberski dalej malował westerny, a
ja z.acząłem riwiracać bacz.niej.szą uwagę na jeg<> obTu;y prz.y
ró:Łnyc'h oka,zjach. będą.c autentyemie cleka·wy, co r. tego
malowa.rlta wyniknie.
r
'
Mijały lata, a Uberski malował 1woje we.ster.ny, d:r,1poz;ytorów, żoWeny, Lenma. ~jtzaż,e Łodlzl, iote dziewczyny,
wojny, -po.kój ..• Malował wciąż talk 1amo, na j.edno k9pyto

Co przy.slo.wiow'y · Kowalsk i
dawno oczekiwa.nej
wolności .
wych w pew ;1ym stopn'. u, tolel\lekhi o.r Wa11'k owicz. Wy r0iPo prosłu szał 01arn11ł wHystrujące się nawzajem,
uiali S:ę w1ę~ .: r a ncu.z.;. W Y. JZale mói n a c r. • j nił W1111yscy naokoło.. wie o Wałbrz.ychu? Na ogół, że
jfft to miasto
- po reformie
kioh
••
.''
tak
pisze
w
swoich
wiace
niali
o
sobie
ludzie zza Bugu. Nie wyz przekąsem
pos:r.czególinych obru:6w. Ich f«'- administracyjnej - wojewódz- wspomnieniach
jeden
s
pierwróżniali
ten
się niczym c1, którzy tra., borysławi ak",
albo
l epiej
ma po1J00tawała nie:mlienna.
kie, idz.ieś tam na Dolnym Slą
szych Polaków w Wa~brzycllu .
„ciubaryk" albo „ta Francuzka",
fili tam z. wJ:asneJ ,woL.
I w pew111ym momencie t.rzeiba .obie bY\00 zadać pytlltllie: sku. Wie, je~li bywa w kuror- Nie warrsz.a.wiacy jednak zade- .
Dz'iecl
francuskie były w
Bo ludzie ·:u-a bugu 1 z .t .run- Dlaczego tak? - dlaczego w ten 11pos6b? - diacr.ego tach karkonosldch o i mponują cydo w all o cha.rak.t erze Wał szkole lepiej ub,rane, ale słabo cji rue mieli już drogi w. w rot u.
profes}onall.11ta, wykiształoony profMj<>atalis·t a, :nad niegdy- cej łunłe bijącej
11 k01ksownibrzych a - warszawiacy
Nie drę<:Zyły więc icu o o.sesyjne
laik znały p0lski I podpow i adały
siejszą rzeką Łódką maluje takie ~atru. irr.eezy w t a. k i c:z::vch pieeów - szalenie toto.gewtadoIIl() mairzyU tyllko o jedm~tematy<kę, :z której były domarzenia o powrocie r.a stare
niczne 1 k iedy na n.la P!Ltrze<':
nym - o powrocie do stolicy,
bre pa„. francusku. co nie przewłMnie lłp<ll!óbt
śmjeci, co było losem p.rzyjez4nocą.
p0ciągu. Jeśli s!e
jaka by ona 111e był&. I nie auszkadzało im się szybko naucz.V~
nych z Polisik~ centralne j, k torzy
Bo kTo.m wszystkich 18t'JlUtów }~• temu
malarstwu IA!ezył z-w<>'kie.n
Szczawnie,
to słyszał
tochtoni ł ludnoś~ niemiecka.
pieśni lwowskich typu „o pół
pracu1ąc w Wałbrzychu
nadal
rnoż:na by prr.ed~żyć, niewąitplłwa była Jedna l'!)t"awa: co nieco o węl(lowym
f!·lail'U
O Wałbrzychu zadecydowali
nocy się zjaw.f.li jakłeć drwaj cyz.a najpiękniejsze m iasto, jeayne
t„ ">alarstiwo było f jesit oryginalne. Albsoiutin!e or;- GChron'Ilym ·pod m!asteni. - ~w osadnicy.
I c:i, w zorl(an.i:z:owawili" czy „Tajo.j ta Jótko, ta z
i ukochane uważ.al i Pabianice,
lffrurlne.
konsekwencji o trudnym wynych torana.porta.eh ze Ws-0bo<lu
t>JOjej mordy
Wolbrom, Srem
widać Lwów".
i często tam
Liberski - mata.n był •amótnlldem.
bo.rze już ostatnio n ie ?'oiz:wa- 1 Zac hodu. { cl „' lindywidual~ i "
Byw,ały też pooczane wszed"Zie.
wraca.H. W zwią.z,ku :r. tym WaiSamotnym jeM.fcem, a raczej - ut)"Wa!ąc }X'MY'dt:iwego Ul)ym: - węgieł czy stuówka
1 c entrllłnej
- Wt sh1 do tej
brzych był mi.a stem dużej miże „należy mówić po oolsku. bo
nazewructwa literatury Zachodiu .
pory mówi w tamitych stronach
g.racji, niespokojnym, w ielkim
1 w o ib o d n y m
tu jest Polska.
j e i- w stBJrym układzie.
Tak było w
Kowadsk1 wlt:e o koksie, aly- - Pol.ski. Pierwsze kroki były
świecie dzieci d t ce m na szla•k aeh 11ztn.Iiki pol.B·kie.j lat udćd'ti(!Sląty.ch
tygl~m„.
niesz!kod.11wie .
S'!:ał o por-celanie, o okolicznych
trudn e, w mieście i:dizie nie praRoaniki „Trybuny Wałbrzys kolorow!l i inaczej. Odbicie św i a
i aiedemd'Zi~d.ą.tyC'h.
ióraeh. ale rzadko o wyją·tko
<?OWały fabryki, r.amkn1ęte by. kiej" obfitują
w wiadomości
ta dorosłych.
Jego mal&n1.t wo wzbudzallo Uczne n4fleh.ęci t d~adczyło wej urodzie
waków tur:vstvły sklepy I bramy dom6w, ałe
foność
najczęśc! ei pr oduk cy jne. o o:;iaWałbrzycha
znalazła
oiętarru wi'elu mr11U.tów zarćrwno z• mony profe!j<maid11:tów cmych. Cl, kt6.r1y
do l'WC>!ch
dzialały za to u~dzenia
&nięciach 16rnikow na przyswoje odbici e na łamach prasy
koj:dt kryityk6w., historyków sztuki 1 odbl.<>rców. Ale miało krewnych w Wałbrzycihu trakład, Nie m.a w n ich w =.a nK1
teł włród ntc'h WBZJ'!tkkh, l'Woich sw-alenników i to :za,go- fi&i• ?Ul krótko, WSJ)mlll nają to
o illlżynlerze, który jako pierwmluto,
w
z.ależności
od
tego
w
\
nały"Ch '&'WOlen.nłkćrw. On .am por(!Stał konsekwentny awoszy w lat.ach
µięćdz.iesi ąty ch
pr:z;ywi6zł z Górnego Sl~a do
}ej wid św!'Bta i wwojej k00Cf!Pc'1 maJant<wa. BYł·<> w tym Jakdej wyladullł d:z:!elnky - jako
,.m·
l
asto
brudne,
:ukopctine,
Wałbrzycha„. pianino. A była to
"Mel• chanktłfl'!U>, talkte f4uH121mu, ale i l'łflłbok!e wewnętrz okropne". „zupełnie
11
D:W:lUJ.M, kopalnie,. elektrowme
oentnlne1, 1tt6n1 cbienniikme
duża r~z . bo z Wałbrzycha rane pinelrona.nie, te }ezo raci. jako malar:za są r6wn-Qpra;w- mlllowndcrymi domkamifa.}ne"
w ol .tołów«d 1ald&doiw., . niem&ucz.ęli iwałtownie a:r.ukać eg:z.oc~j wtedy wywożono.„
n e z r;oi ~ iam[ inny;eh u'tyst6w o&lanła~cycll tnn • twa- 1ródkach, albo
j.ako
„mia.to
łym problemem był.o wyżywie
o
t:rkl
francuskiej
w„.
Wał:brzy
K iedy po latac~. chyba d'Wurze ntutrl.
.
banalnych osiedlach wielkopły ni• ludllJ.ojcl, swłancą w 11Yohu, kookretnil! ka!eie'.11: z 1rytd:tiestu zadal&m w Wałb-rzychu
towych".
t1MC)l n.a.ruta.j,cej
b.i.t !willi
kami, sabaiw przy dźw<i~ku &pytanie: - lk11d pa111 pochodzi?
110W·raca.J11cych 1 obo.ów konDwie P«'•'W'llly • burldłwydl cz-6w Anenałl.t MUdałT ukor.deonu jak w filmach Red
- uzyskałem pełnai ź.dz:iwie.nia
WAŁBRZYCH
- m!uto 130- oenrtiraeyjny..!lh. 1 Jll!ewoll, obc>pa~a w łw!adomMć Lł!ber:rirlero:
Claira (Y., rr.eozywi.ście było , ale
odipowie<li od pana niewiele ode
·
łYllięczn~. Pmełny.t
węglow.y ,
z/:Jw pracy, na:pływaj11.cych rew l.atach czterdziestych - kamnie młodsze~o. który w'6wczas
- niezapll'zeauki• prawo arlyaty do włune«o wid.zen.la f
koksowniczy, ceramlcznv, lek- 11a.trlantbw i oadników
waz
fe~k ~ to an! jednej) i t>OWbył prezydeintem miasta: - ale·ż
iinit~rpretO<Wmia łwtata i do wtunero ltp08.obu jego &- ki, maszynowy.
Mfaato wvzwo- · prz.ema.rsów wo}sk:.
nechnego używania franeusli:.iestądl„.
brawwurla,
Ione 8 maja 19411 r„ nie tknięte
1to. Znaleźli już tylko wspomPo tJll'oRU
wszyscy -. jus s
- pojmowande nl1ukt J1lłro łlrłołn•j k'Oftdemtac1( emoe}onal- wo)ną, ma swoją osobliwą na
Pi łll'waze ~?'ty • WBChon..len1a i„. modę noszenia czarW ałbn:ycha. Osadnicy a Zachono-.linte1ektiuah1ei, chł.ab.}ąceJ w konkretnym wymfane ne niet:vll-OWYeh dziejbw Innych
du - aa Buiu trd!ły do Wał
nych ber.tów przez ludrz'i z czardu i W91:hodu, s ce.ntra1nej Pol9PQłecznym.
miatlt na Ziem~ach Odzyskanych.
brzycha jeszcze w 19411 r., pie.rnymi obwódkami wok6l oczu i
ski, tudzie którzy przycul)nęl!
h!.torlę.
Teraz
kiedy
WS1)0llYl.lnawsze
V1..DJ11>0rty
•
hanc.il
w
Na~iast
niebieski.mi
nad
grllill'iclł
bli=am·i na. ręk4l.Ch.
to J'ICr.ęł!iwi• f(Jl"ączlra p<ll!zulJrlwanla
lid.al& od. swego
1946 r. A r6wnóleg!e s nimi FOa na·wet twa.r zaeh - 1(6rn·i k6w.
miasta czy wsi„.
r.>rtewodnikćrw w lalbiTyl'lleie wspćlcze~mej sztuk!, tak chara- my o osadnf:ka.eh, ktł>rr.y sr;M na
~aehM warto wsoomnle~ o tyoh.
ma d.a ludzi Wykorzemon.vch. Akt6n:y obok iSlP)zakćrw utwon:yk·t órzy u11 do Wałbrzycha na
motnych. eiekawych
przyi6d.
Dzieci. których rodzice urod&iłi trzo.n uł6Ji
tam~eiszYl'h kowt1eh6d. Obok tych. którzy }tli
i e i ua.brownik6w, r6łnego
li się w Wałbrzychu. zupełnie
palń.
tam 8 maia hV'l i, a bvło 1ch, w
typu roę.t6w l niebieskich ptajut nie interesu1e !akt, że d~a
okollcznych obozach nłernało.
ków . Nic teł d!dwne20. że ar- ' Bardu mtere9U,llC• ~ ®dek był .,batiarem r.e Lwowa.
„3 maja rozeszła
s! ę lote111
c:hiwa miejskie w Wałb.rzychu
ktonk• o tej irrupie na•rodowośa babcia - „Francu:zką". Chobłyskawłoy wiadomoić.
ze Ar- s l at eeterd'Z'lestvc h o.:'l:notow~łv
ciowej n.a!'inł
w6wcr.as pro!.
ciat to akurat moirło·bY ieh umfa Radziecka
wk~yła do
~gromn11 lłez~ przestępstw I wyWładysław Muk iewia. Swoich
int.eresowa~. W czasie bowiem .
miasta. Z mlej50a prawie w~'!lllYll- rok ów.
gdy d!Ziadlk:owie pobh~rali się.
rodaków z Kowieńsr.czygl).y
(i
ey nul ludzie po 11:padk11 Powoni trafili do Wałbrzycha., ale
małżeństwa zaw ierano wyłącz
stania War.11!iaw1kłe1ro osadzeni
O m.ldcle u4~w.ały diwie
nie
we wl9.1nym kręgu towarzyw znacznie mniejszym sfoi:mlu
w ebosaali pracy,
r11szyll ło fr'UPY - ,.F;rancuz!" ł „et na
a.n1ieli d-0 l..od:zi czy na Mazu.
sk~m. Ale w końcu istotne jest
młallła, by saczel"!>n36 wiadoBu gu". Grupy bardzo li• od 1iery) opisał w reJ>Ortatu o kołduto, że WSzYICY
lt4d.
molcl, swobodnie nochołz:l6, sa.- ble r6tn111oe - kulturowo, •tonach, którymi iio serdecznie 'POohłysn116 sh1 powietrzem
tak sumiem do prze.m.111.il ustrojod~jm~wał w Szczawnie
11am
ALINA
PONIATOWSKA
ktery•tyicma dit je,to rówi"'1llków . . Nllłiunlni• ~jun te
wazystk.le fueynB1Cje, Jnórym ul„ał mu.iii Jako · atudent '7//.F.F//.F.F//ff.F.F_,.//F/FF/'/./'//J,FF/'//I//FF/F//,f/"f/"f//f./'ff./'_,.fffff/f.///"///,rr)-/,r///./'f//,r///f//./.F.F////.F.F/./'F/'.///fff/.FFF.F/'//'//'/~
i jako doj:rza.ły jUlł twór~a. ulegał im. :i-tnaJr - ie uty~
Wczesnośredniowieczni kronikarze arabscy 1 bizantyjscy wspominają o tajemni.:
takiego <likireAi.nia - supełinte ,,prywaW•''. Nie ebeiał być
czym plemieniu Burtasów żyjących gdJ.i.eś .w stepach na pograniczu Europy i Azji.
.ani Jronsłirluatt:rwWtlł ani łuwTyatą Uli lruibist1t ani tu.zy•tfł.
U arabskich geografów n azwa Burtasów powtarza się szczególnie w IX i X wieku.
Brani to bainaliniie - Il• e h ci a ł b 1 ł 1 o l> \. Okazał
się b~ odpom:l"lll naiwć na lruazęce uroki nalejącyich przePo raz pierwszy zjawia się ona w 819 r. Siedziby tego ludu umieszczano nad
r6inych odmian niai..ntwa lnf<>nn.el, a pótniej takie na
rzeką ltil czyli Wołgą. Z ówczesnych tródeł wiadomo o Burtasach tyle tylko,
wsze1k1e prądy, kita:unild t mody, ~6re 1.ztukę nui:ą nabyli jednym _1 kilku ludów zamiesz~ują~ych państwQ Chazar!).w. Ęaństwo_.Jo rozwied.r.ą.ły. Poza jednym, jedynym wyWldam. Tym wyjąt
ciągało afę na rozległych terenach od północnego Kaukazu aż po dolną v;lołgę
kiem były r6brie <łdmdany pop-artu, Jr:tdf'y wntern<ll\'l•l
i Don.
wręcz zafascynował Jak dalece poll!Uttęiy •ię jego własne
„ · '"" ·
d<iświadczenia, a ile r.a.cr.erpn.ął a t~U
i dołwi:adcut\
pop-a.rt.u, tego diz.isia3 nie ~Ob uatalić. l'akteł!ll natomiast
Ucr.en.ł od dawna
Plemię to samienłtiiwało ob-próbu~
ń'od•kowyim Donem. Niedawno
jest, te prod'Uikt końcowy c11M db!ra;i.y, 3est niezaprzeczalnie u~alimwa~' pierwotne siedz.inairy n.a zachód ód dollllej i
międ~yin~odiowa
ek:spozycj.a
orygiinalny l na naszym rrum• w t a k 1 m w ł a ł n I e by tajemniczego ludu. Ze stałrodkow~j · Woł.gł w poł<t
archeologiczna z udziałe'.l'1 uwy d a n i u wy h t k o w r.
SO LAT TEMU
rych krondk wiadomo, że B UT·
dnl~e.j c~ci strefy lasosteczonych raózieckioh, bułg~s ~
St0'9'Unkowo 1~bko znalallł arl'9'ta ~ ~~ ma- tasowie byli
rolnikami kkh i węgierskich pro-wadiila
Sejm
11ohwallł
ustawę o wylant:wa. Prawie ~· oboj,tny na tamą małf'l'iC ma.l&iIS- zajmowali mę Upll'&W'ł roK ł
badwnda w dolmi·e Donu prz.y
borllłl pre1ydenta Rzplitej. Kanką, tia sulbltelne flrY kolory•tyicme, na wrdtl ubawy z fak- hodow1ą, • takt. barlnłctwam.
u;ściJU rzeki Tichaja
Sosna.
dydatów wybier&ll maj• eleki,urą, u światłem, Llbenkł z premedytacją i konaelrwent- Opr6cr. ter-o byli dobrymi myBa-dano t&lll1 po'IOstałołci wor.etorowie oraz ustępu .Jacy prezynie dątył w kierunku maila.I'Slklł•3 ta:ndety. Kiedy irln! ltara- jl!wym.i - ałync-li z h md1u
dent, w po'W!lzechnym głosowa
snośred.niowiecznego
grodzisll lię swoje najba:-.r.ydsze, ord111arne, 'br-utalne obrazy uczy- mćl'llramd 1wi.nął fluterkoniu udział maj!\ wzil!ć wszyscy
ka. W <*lłtrum grodu odkonić „ładnymin, ,,galanteryjnym.i" Clił .1 całą łwiadomołci11 wycih.
obywatele powyżej 24 roku ty.J•t t.o dołd iriotila
pano kamie.nną twierdzę w
robił a,e,stetyczne obrazy.
cia.
W;S'k azówka leotTafkzna. Taka
bz.takie tra.p ero. Zbudowana
Na początku bardziej llld.wał lię to aajmowd 1am te- J<>e·p odarka motUwa jest tyilbyła z wiei.kich
kredowych
mat. Banalny temat ood'lliennołcd ubrany w cstenta.cyjr\y, ko w strefie lllSOltepu. Na
bfoków. Gruho§ć ścian dochoMlnlster Zyndram-Ko§oiałkow
n achalny kształt przedm.iotowo~d. Z er.Hem 1ednak ustalił :r.acll6d od Wołll
Wy.-tfłpuj11
dziła do łl metrów,
a wysoski nie zatwierd'llił kandydatów
się pe-wien zestaw t.emait6w, kt6ry pow'ł;arrzal 1ię wymdennie ttw.i. wyn:ine 1tnfy 1eocr•kość osią.gała 5 m. Na szczy- ~ narodowc6w na "Prezydenta i
D'I' zez n~tępne latL Były to martwe natiuiry,_ pej.nte pr'ze.. fłe1A110-.l)l'zytl'Oldntcze - na powiceprezydentów Łodzi. Na poeie murów
znajdowały
się
mY19łowe i miejskie (ll!Właneu ł6d7lki), akty, 'f'Orkety 1 au- łudni.u &tep, na "Północ od n.1„
11>ledzeni11 rady mają.cym doko"
chronione specjalnym parato.portirety, ltomp<>r.ycje wielofiguralne, kompozyc„ z ele- IO lat<>Step. Granica mif.! ity
~em platf<lillmy
dla łucz.ni ~ naó ponowneco wyboru na.rodowcy urządzili „koaią muzymentami u!l°ządzeń przemysłatw:roh, k~cje okoUcz.noł nimi pr~ieca wzdłuti 11Nt
ków. Wewnątrz twier.dzy zakę" i nie do11u§cłli
do wybociowe malorwme ina zamówienie oficj,alrn9«0 meeenatu; !M i Satrałow Połtawa. W łro
chowały sht pozo.stałośd
bu.;
r6w, w zwi11zku z czym miawre.s·zeie." kowibo}e, w-.łem:r. T~ temat ortatm !.bulwer- dorillro .t.t>ow·Jill traftal'
dynlków mienkalinych i g-QS•ło otrzyma prezydenta z nosował W.!'r.:ystkfieh: f uoezo.nyeh l ma~ucddch„
•
jdt l!(łyby W')'aPY lU<lllttpoda.rczyeh.
Na
ścianach
minaojl.
Zadać nalefy zatem pytanie, te aikoro •mns IR • mate- pu fł6wrMe W'9dhrt dolin
twierdzy archeolodzy znaleźli
jed:nocześnie zupeł.nde
Zmieniały się tylko kricl
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BurtasOwie
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- tajemniczy
ród.
Europy.

rii\ malarską me zajmowała Li'Mnlde,o,
skoro uat·a-lony
raz na r.a<\V\Ue ·~ malowa,n.f·a słał ~- kanonem.. H<l!!'O
')()8Zcze~6line elementy k<Xn.pozyef! traktowane · były ja.ko
czę!cl składowe u!kladanki n kał.dym ira.sem trochę odmienriej lecr. t.a'M!~e wedle tych samych prawfd~ 11łtładanel to gd.z ie nukać nalety warlod.cl t.ego malaTl!'twa 1 Odipow!~~
\est piro8b: w tyd! ws~ySctkkh w1a!nie elementach, kit6re
..,redysty~wią twórezclć Uberak!ego do m4ana dualań u-t;rst:vemych z :kr~ pop-artu.
Oceniając tw6rć~ć Liibemt.IO

rucmyeh.

Tałrłt

aełkn1ęelt

drw~'h
- --la!Mtepu~
Jest szczególnie
wy-''
rdn.e w 'l)Obłi<łu

-płyiw6w Donu.
geo~afoiwie

8redniowiecznl
ara;bac:r trakto-

wali Don ja«~ ~ W<>łłt
Wzmianki o duiel nece -pły

nącej

przez k'tatnę Burlu6w

dotycmt npewne

'°

j~

rMnym C\d po.p-a:rtu

Lłchlłenate!ńa

JllL PrawdQoodobnlw
jol\ lirodkowego

lftry.eh ~

])oma„

tneba '!)llmięlta~. te nłe
\worz.yl on ani w poibli1Ju Cmnalby ~eeit ant na ManbetI
'anie, a w oko!tey ulky Pi~kO<WiSlde,, w Łodsl, Dl•t.fe
W.~
pomnla ~
ten bikt podlk!rełtam, te kultura maAOWa tamte:ltiu rlrtni okrefU.6
.teckiby Buttublr.
'ie ciut-.c!ut od tej, która powstała l\ad Wlslą. Stl\d pop-.art

r,!beTs:kte.go

ltła

""'to . . .

Don.u.

w X wieflu

WTll~ałio

01adnidwo na ł7ch terenach?
Wiadomo, te nad ~ Woł
M mi•%k..U Bułgany wołż&l\
ł'JY, n.ad '6m:rm
Donem W4at:rCM, nad
Dni@rem s.t«Wierzani•, nad IĆMą Woł

A -

MordtwU'wey. Dla Buriaobln~y nad

·~ ~t•M

§
§S:
S
S:
S:

§
* • * :~~
§ u:.i:'* l>~~~f=:~:n:A!:ia:o!
§S źemun•~tvcn•Pl
b. "Przewodniczą.cy frak ~.ii koReich~t•«ll

rY1'Ulłlki. prr.ed:stawiająice konie,
wi el'błąidiy i jelenie O!!'BZ 11cen.y myśUwsk!e i batalistyczne. W poibłim twierdzy od- ~
kopano por.ostafośe\ Toz.leitlej
mady. ZnaJ.eziono m. in. ~la
dy o'hat - półzi emianek ocaz

8

§
S:
§s:

krakowskie boje

0

„Wenus" ;

za;młut

ilaka t ów, oklacłek płytow y ch, wydlłlw.ni ctw buwnych - tał-0srn e płody naszej poligraf.Il, r.:amia.st kolorowyieh laltie.rowanY'cll opakowań - etylkiety illstęo.c ze na ra'Jlelt..owym J)*'lieNe z tekstem wyd·r ulmwanym fioletowym Wer.em, sarr!Jiuł orgii neonowveh r eldam żal011ne .drfanle neono•vy-eh ru!l't!'k: DEL.KA.ESY._
A le i w , tej flr.f.ecionędin~l e~llud! wtzuałno-!dol'O'Vffj

r•llJIO'WHeehntonyeh ehor6b uła4a ł:r,hnlL Ro•w!ja się ono nvykle 1r ludd w olrrffłe pełnej
altływnohl lyeloweJ ł sawodowej.
Chorob11 nadołłnlenłow11 11a11;rwam7 ła.kł
w kł6rym ebffrwujemf .tale połw1tnone l•b
ohW'iejne oiinlenłe łętnłose bes olrrdlonej, aeh·
wytnej pr•ycs111.y, p.ny nyni wo w-nym okreale ~orzenia nie atwłerdn r.ię smlan oborob•·
wyeh 11arzitd11wyoh.

ANDRZEJ GRUN

błnkl• wiele •ynnll:6w pnycsy·nowyoł! pnwadzitcych do choroby na.dcjśn.ie niowej. · Wieln
autorów podkreśla, ie ważną r&lę odgrywa ct:ynnik cenehczny- (dzledzic'llny). Bada nia wykazały,
ie wiród ' rodzeństwa ohorych z na dci śnieniem tę
t.niciiym w duźym odsetku przyp adków olłnienłe
krwi prrr.ekraoza ró'l'nit granicę nor my.
Wiele spostrzeżen dołwia.donlnych I kllniosuyoh
wskazuje na znaczenie czynnika nerwoweco w
patogenezie nadółłnlenła t~inłoir;ego. Zwraea uwagę takt nęstner• występo,v•Dit. nadołh.lenla u
osób
el• w Ił.nie dł11rołrwałe10

i funkcj>0-nują rod.ty, modele tycia, llJ)(>IOby
i sityile bycia, ubierania sif!, modele 111:panu. I tu :tunk cioru.ti«\
ro dz.ime i adoptowane- idol e. Są tęsk;noty i o.b~esje , narkomanda i nadwiślańsl,p erotyzm. Na t ym w s!.y111tkim bazowal:i tiw6rc ro§ć Liberskiee;o, z tyc.h :fr6.de1 czerpali. Ins pir acje,
nimii to wła!nie zapładniał a si~ .
Nlt'dawno w f,odzl
zanrezentowa.no reltoSllektywna
wystawe obrazów Benona Libersltieco i 7lrealizowanv zo·
stał nrzez A. Oruna i P . l!lłowlkowskiesro ll'l'Ol!'r"m tf'lf'·
włzvjny o Jeco tw6.rczoAcl. Powvb11v tebt test łracmen
łem białki „Młelł"-' 04e1sa a Paryłem", kt6ra w:vdsjt>
ł6d11kl oł4slał KraJoweJ ApnoJI W'YłaWBt.ei.

/

„...

1111ajd.._,..

* * *

§

s

I•

barwnych,

•vie1kkh pla1111Sz re(klamowyC'h nallł·yconych 1ekHm - J»Jfłdet'°1.m. ~--- - " ' ._.by w1e6GMNJ
v yg!n ane p1ansz.e z dykty, reiklamttijąice Pol~byt; zamiast I uwal• aeroa. naleiy obeonlo 4o u,j'bar4iiJej

' • bnieją onecież

"'•nst
Torgler, jeden se wst>ółoskarźonych w procesie o nodiiale·
nie R.eichsta~n. zost itł wypunczony na wolność.

JJlI'&COWnię garncar.llką. Grod:r.iNa początku naździernlka zo·
slco nad Do.nem .stanowiło za- ~ stanie uruchomiona w
Łodzi
pewne jeden 1 "PUnktów gra- ~ centralna rozlewnia mleka zloS
kalizowana przy ul. Gdańskiej
nłic~nY'Ch d·a wnego terytorium
126. Z chwila jej uruchomil'nia
pl•IJ\ie'tlinego Burtasów.
nie będzie wolno sprzedawać w
S: ł,odzi inneco mleka .lak tvlko
w opieczętowanych but.elkach.

A w zasięgu miał zamiut V<>qu• i Pla)'bo7a - „'P'rHk:r6j" ł „P?lr.yja.cióikę"; zam~ ast f!roltyiwnu i 1wobody seksu~
-

*

SS
S:

S

na pny.

kład. Niew~'PliWlł ,za1ełą tego p1e;r~ było. te me ria" ał s-!ę naśladowa~ ameryk.ańs 11rlch w'IJtYrłnt. On je ncuj
~l"te·C7l'JIWał mitiuicyj:nfe lu'b sam po proetu )r,r&Ol\llf'ał. Tottt
•w6rcr..oM jego posiada W"S~e1lde '1lftamłona ory~alin~ci
• aiutentyzmu. Znamiona 1amo1cłrieln~cl arlysty.emu!j eopat'' ei o te wzory, kt6re miał w zasi~~u ręt!.

"ł l nej

W ŁÓDZKIEJ .
PRASIE

-pifioł•

nerwowef• era1 pod

wpływem

silnych

'lll'Hft peyohlcsnyoh. Nawet krótkotrwale zwyi·
kl olłnienla tętnicnco krwi w następstwie sad1iałania bodźców pitychicznych i nerwowych moll! prowa4si6 do powstania nado!śnienia tętnicze.
ro, 9WlasllOlla n osób 1 predyspozycją dziedziczną.
Jako oeohy mająoe sprzyjać wywtępowaniu nad·

olłnłenła wymienia aię dui11 chwiejność emocjo.
naln-, łatwe uleganie niekorzystnym wpływom
łrod-łlllka lłlwnętrsnego, trgdności w przystoso·

~
~
S
~

S
~
S

§§

S:
S

25 LAT TEMU

zakończvł

W Bukareszcie
obrady III Ziazd Rumuńsk i ej Pa,r Robo-tniczel. na którym obecni byli m. !n. N. Chrw:zczow i W. Gomułka. I sekretuzem KC R.PR wybrano G.
Gheorl(h!u-Deja. W skład Blura Pol!tvci,nel(o wszedł m. in.
N. Ceause.u. Mr

tli

*' ·

~enc:ła TASS oo' nformowa~S ła, że ZSRR doko'!la
seri i do~ świadczeń z nowvmi rodza jami
pateżnvch wielostmm iowvch ra~ klet nośnvch.

S:S

§s

S:
S

W

* • *

błyskawicznvm tempie oo-

stępuja

prace przv twor z r- ~ iu
oś.rodka wczasów rodzinn vch w
~ Arturówlrn. Ośrodek. który Po~ wstaje z
i11!ciatvwv Zarzadu
Csęstośt: nadciśnienia wzrasta z wiekiem. Wzrost
Główne.i:?o i Za-rzadu Okre!!u
o1ś11ienia. krwi u ludzi darszyeh dotyczy zwykle
7.wiazku Zawodowe<'o Pracowwybiorczo · ciśnienia skurczowego i zależny jest
n ików Przemvsłu Wł-'.ld "trnlcze
od zmfan miaźdźyeowych anrty (tętnicy głównej).
1?0. będ zie*o+w.;rv; . lipca.
Wśród czynników wpływaj11cyah na
ci§nienie
krwi należy wymienić otyłość. Oconia się, że czę·
Sąd Wojewódzki w Rzeszowie
stośó nadciśnienia tętnill2lego jest 2-3 razy więk·
~ o!!łosił wyrok skazuJacv na kasza u os6b otyłych nit u owób e prawidłowej S: re 'm!ercl Jana S:z:pontaka
wache olała.
·
~ .. Żelemialk:a". 1edneJZo
itł6wtTPA.
Dr 11&alr m.C. 1E1lZY PBUSZCZ.u„SKJ ~ nvch orzvw6'iców band
Ot>r (f~bl
DZIENNIK WDŻKI nr 150 {10945) I
waniu do 11ytuaeji konfliktowyeh oraz intensywne
wewnętrzne przeżycia negatywnych wz1mszeń.

S

§S:
§
§

„

dZI«lK~

SOKULNIKI

zalesiona
- 1przedam. 55-15-00.
21792 g
KUPIĘ domek drewni.a.ny
z placem. wodą. Oferty
19954 Biuro Ogłoszeń.
Piotrkowska 98.
SPRZEDAM dom B-tzbowy w Tuszynie (pr:ty
autostradzie) wolny z
ogrodem 1,5 ha. Wiado84-47-07,
tel.
mość:
78-86-06 po 19. 36266 g
SPRZEDAM domek jednorodzinny Bełchatów
tel. 211-56 godz. 10--18.
36951 I
DOM piętrowy w cenAleksandrow•
trum
1Przedam 12-11-45.
rekreacyjną

jednorodzinny DZIAŁKĘ leśną 3,ł ha z
DOMEK
po'dp•wni·
murowany
murowabudynkiem
sprzedam
27
czony
nym, 17-izbowym
Rybacka 18 tub
Łódź
km od t.odzl sprzcrtam.
2Q, dojazd od Łagoew
Oferty 247873, Biuro O20093 g
nickiej.
głoszeń , Warszawa. Poznańska 38.
I >OM Piętrowy - 1prze2.247 k
dam. W rozliczeniu S...
-pokojow,e bloki. Łubi OKAZ.TAI Sprzedam ta1993' g
nowa 22.
nio 2 ha, budynki,
drzewa owocowe, obok
DOM w Kolumnie 1przelu, rzeka - przy szodam lub zamienię na
sie, 40 km od Łodzi.
mieszkanie własnościo
Władysława Krucz, wieś
Tel.
Łodzi.
w
we
Wi'tów, p-ta Piątek .
84-23-09 po godz. 19.
2248 k
. 36573 g
DZIAŁKĘ 8300 m sprze- SPRZEDAM 1 lub Z ha
demi. Anna Andrzedam. Koluszki, Armil
jewska, Listopadowa 48:
38755 g
Czerwonej 10.
Ul955 g
DZIAŁKĘ budowlaną 700
roLne
GOSPODARSTWO
zam1jtm. Łódi-Bałuty
2,87 ha, łąka 3,98 ha w
nię na Warszaw- lub
Pudłowi~ Nowym sprzeokolice, względnie dam. Windomoś6: Lódź,
aprzedam. Tel. Warsza20015 g
Opolska 63.
i24ll lr
wa. 20-27-14.

y
ZESPOt SZKOl ZAWODOWVCH
CH
l6dł,

ul. Armil Czerwone) 89

••
Zawod<' ef

1.
w tawodoch1

tokan.
operator obrabiarek 1krawa:lących.
mechanik maszyn l arqcłnł
przemysłowych.

Absolwenci nkoły maj' zaparantowan- pra~ w
wyuczonym uwodzie oraz mothwoł~ kontynuowa'lia nauki w przyzakładowym technikum mechanicz!lytn t uzyskania potyczki na zagospodarowanie czę
lcłowo umarzanej l na dogodnych warunkach -spłaty.
wiek 11-lT Jat,
okO\\czona szkoła podstawowa.
cłobry stan zdrowia, .
miejsce 1amłeszkanla na terenie ł.o\lzi lub wojew6dztwa 16dzldep.

-

Pr

cuJących

w specfolnołdt

o1tr6bka skrawaniem.
u.koAcmna Zasadnląa llzkola··1!awodowa w zawodach mechanłczn~ch. . . . . , ~ . 1 •
- 1klerowanle 1 sakładu prac1.
podJę6 pracę w
Kandydaci d.o technikum
-Kombinacie Maszyn Włókłennłczych "Wifama". Zapisy prowadzi I blltszych łnformacjł udziela sekretariat szkoły w godzinach 8-15, tel. '78-87-95 lub
1991-k
38-49-33 wew. 108.
-

mog'

ZESPOl SZKOt BUDOWLANYCH NR 1
Im. W. REYMONTA,
l6dł, · ut Siemiradzkiego 4/1
przyjmuje na rok szkolny 1985-86

+ ZAPISY do: +

1. Zasadniczej Szkoły Zawodowej na kierunki 1
- technolog montatu w budownictwie.
- technolog rob6t wykończeniowych w budownictwie,
malarz,
posadzkarz,
stolarz.
dekarz.
betoniarz-zbrojarz,
monter Instalacji budowlanych,
monter Instalacji wentylacyJno-klimatyzacyjnych, ·
elektromonter.
łlusarz-spawac1,

mechanik maszyn budowlanych;
mechanik pojazdów samochodowye„:
2~

Technikum Budowlanego dla Ptacufqcych na
podbudowie ZSB na klerunkh
-

budoWrilctwo og61ne.
maszyny I urzQdzenla baCfowfaM.'

3. Srednlego Studium Zawodowego (pe nkołe

-

4.

kw. w Rosanowie sprzedam Pietr z.al< Janina Rosanów 18a
36799 g
DZIAŁKĘ 1,4 ha w pobliprzy
Pawlikowi c
żu
Pab ianice
drodze
sprzedam.
Dłutów
19892 g
15-88-96.

..

Zat>lsy

pr~JmuJe

kreta-rial szkob -

J

'

,

43-lłł łłl.

.

teelmłlmm

I
ZATRUDN
~

~

~

§~

§

-

budowlane,
stanowiskach kierow·

staż

1~1
~
~

~

·~

do

pomocnicze!,

KIEROWNIKA

wojskowej.
uregulpwany stosunek do
KSIĘGOWEGO
pracy w
magany
budownictwa,
orm
MUl'drz-tynkarz,

PIANI'NO

IM

W..
•lH I

ll()ll'ad!Ull

wa&Nk'b&IMiLS

E*WM1UIB9

DYSPONUJE MY

••

nad morzem

-

I nad jeziorami
Sprzedał wczasów w .slechl ~
ble Zarządu Spółki w Łodzi, ul.
Piotrkowska 76, tel. 32-91-57.

z u• a1 •

23~4~k

u 1 m a tra & 1

.

I

posachkon-płytkan,

błachorz-dekan,

Przedshtblorsłwo 1opewnio:
.,Ynag~odzenle wg uchwały RM nr 60182;

wczasowymi

a

betoniarz-1br0Jan,

torowiec.

w okresie letnim młeJscaml

I szczeg6łowycb łnfol9aoJf 1ldslela •ł.6at. al. l!lłemlrad11kłere ł/I. teter.a

lastryk an,

malar1, ·

•

~

§

~

budowlane

Powdne ohrł1'
,..,,
lt!891 Biuro Ostoaei
9lenJrlewłcaa I.li.

§

§

I uprawnienia,

fa/ll. Jena Inna.

§~

§

lódź,

••

1'• epa.

ln&...

2214H-G

„FIĄTA

ma-

Absp1wencl etrzymnJ• cłyplom Miii~ f hrładNhro

do O klasy

sprzecta11

§

wodrle.

.

-

~

Jednorocznel Szkoły Mlstn6w ludowłanrc'
- o przyJęcla mogq ubiegał •I-. kandydaci
'
posiod0Jący1
- łwladectwo ukończenia ZSI;
- minimum 6 lat stołu pracy w clanyM 10-

mina.

l 26p ( 1976)
52-24-49.

.

niczych.

og61nomechanłcrny~

01)rawni>dące tfo PrZYiecła

~

~

•

og61nobudowlony.

§s

l26p" (1975) Dl.i CJI.
y i:: 'T ,....
stan dobry magnetofon
„Finezja" 3M551S stereo
Tel
sprzedam.
Wymagane kwalifikacje:
21844 g
43-35-41
wykształcenie wyższe
2,3D
„OPLA Rekorda "
combi (1979) sprzedam
pracy na
- 10-letni
lub zamienię na noweSowiń
go „Poloneza"
~
skiego 13 a po 15.
Informacji udziela dział kadr PBIM „lnży~
36838 g
SPRZEDAM dębinę poGalanC'iak, Rą „MOSKWICZ 412" po reciętą.
ul.· Sienkiewicza 85i87, pok.
nieria-lódf',
moncie pilnie sprzedam.
22158-g
bień, AB 99.
m
28
Aleksandrowska
1904-k
36-19-69.
tel.
1101,
wypoczynkoZESTAW
36703 g
35 po 15.
wy „Dalby", kredens
~U./U///U//U//H///////H//M
f'//.:~'l'./'h'/////'/'////.
/
.t7'//.//U
:
't'.°'~
sprzedam
1przedam. OKAZYJNIE
(jasne)
CYKLINO W ANIE b~zpy·
„126p" (1978) garażowasamodr.iel- UW AGA posiadacze
POSZUKUJĘ
22199-c
Tel. 51-25-44.
łowe, lakierowanie. Ja.
50 tys.
przebieg
ny,
mochodów ,,Mercedes",
nego mieszkania„ najSPRZEDAM -tanio boksenlczek 36-12-44. 19830 g
Tel.
idealny
,;Volvo", „Golf" oraz
Stan
chętniej k.awalerka na
ry. Łódź., Strzelecka 19
18963 g
34-31-18
wszystkich marek za- 'ŻALUZJE przeciwsłoneczokres trzech lat, płat22167-c
m 73.
ne. 51-39-58 Skrzy{Jiń(1982),
105"
chodnich. Tylko u n.as
ne z góry. Warunki
SKLEP meblowy poleca „SKODA
17349 I
ski.
22.000 km - sprzedam.
możecie zamówić POpłatności nie odgrywają
meble. Abramczuk, Mic36875 g
86-51-70.
KROWCE z oryg1nal- WYCISZANIE i zabezpieroll. Oferty 36282 Biukiewicza 57, tel. 36-16-34. „POLONEZA" (1979) tacza.nie drzwi z gwa1an"'
nych skór futrza,nych
ro Ogłoszeń, Sieiikiewi20424 I
Tomanio sprzedam.
Rogalska,
Ewa
ej,.
Duża
importowanych.
cza 3/5.
. FREZ.TA preparowa111l g
20088
szowska 70
Łódt, Andrzeja StI·uga
gama kolorów. Eksprefirma Wul1ingho1f oru: „POLONEZ" przedpłata na
4, tel. 32-19-54 godz.
sowe wykonanie. WysoPenn:Lng odmiany Pallu
1984 r., sllntk, skrzynię
cały
32-77-21
12-16,
ka jakość. Mistrz tapiStella, Prealdent, El.biegów I tylny most 15949 I
dzień.
aamochodopieerstwa
1a.nce, Hlmalaya, Cot
1przedam. Oferty 36612
aaSUPERWYCISZANIE,
STASIAK
wego LECH
Washin1ton,
d'Azur,
Biuro O~łoszeń, Sienkiebezpieezanie drzwi gwa- Sil~AWA - Pa~wAlek11Lnder, Hell08, Aprzyjwicza 3/5.
TRUSKAWKI
rancja. 51-06-78 eods.1kiego 3 od Brzezińskiej
mazonka, Rosallnda, 811- PRZEDPŁATA „126p" na ,
m• do zbioru. Czapli 8
17-21 Domański.
21205 g
wia. Łódt Bukowa I
rok 1988 1przedam. O(przy La.giew.n ickiej).
drnri
TELENAPRAWA 33-78-19 WYTŁUMIANIE
tel. 56-47-80 Hrynaukieferty 36613 Biuro Ogło
renc'. stów
EMERYTÓW
ozdobne oraz skuteczne
18347 g
Kałużyński.
8680ł I
wios.
IZeń, Slenlłiewlcza 3/5.
układających glazurę Wauzabezpieczanie.
TELENAPRAWA 78-64-19,
,.Junoat", „SYRENĘ" do remontu,
TELEWIZOR
zatrudnię. 33-51-79 111H-43-57,
Tel.
czyk.
311468 g
Kaczmarek.
akordeo.ll „ Weltmeiater
nadwozie, rama nowe,
g
36958
17).
35776 1
li2-2S-57.
KorTELENAPRAWA
80" 11>rzedam. 32-57-09.
sprzedam Jadwigi 14.
ręka w iczarSZWACZKĘ
naprawa
czyński. K-55-90. 19977 g EKSPRESOWA
37814 I WSZYSTKIE części
do
kę i krojczego zatrud- TELENAPRAWY domowe,
maszyn szyjl\CYCh
TV „Grundll" Pal.secam,
„Wartburga 1000" sprzenię. Oferty 19664 Biuro
Michalski, tel. grzeczn.,
33-26-89, Chał<Ub!.fiski.
utywauy - tanio 1prze..
7-1!5,
78-33-57
dam.
Piotrkowska
Ogłoszeń,
51-09-31 od I do 17.
18221 g
dam. Oferty 37841 Biu19687 g
87-00-78 od 16.
96.
20849 1
ANTENY rtY - Bieniek.
IO Ogłoueń Sienkiewi· „MOTORYNKE" roczną PRZYJMĘ pracę na drubezpyCYKLINOWANIE
g
18729
Tel 86-44-68,
oza 3/IS.
1przedam. 55-30-64 po 17.
tach. Pa ńska 24.
łowe, lakierowanie rówN APRA W A pralek autoPRASĘ do tworzyw utuSZWA CZKA . z praktyką
nlet iutytucjom. Podmatycznyeh. Przybysz,
unyeh, wulkan.i:110wanla
podejmie pracę w sek._dkowskl 36-01-21.
44030 I
48-06-62.
sumy, itp„ pr~ h7torze prywatnym pr.zy LODóWKI
33185 I
_
- naprawa. ~
150T, Epldrauliczną
I
rajstop
zszywaniu
układaOrliński. ll'ornalsklej 111. PARKIETY diam li, utwardzacz Zl
skarpet. Oferty 1J631
ni•, cyklinowanie, la20072 g
11>nedam. 117-77-06, POSZUKUJĘ aamodzlelBiuro Ogłoszeń P iotr- STOLARSTWO - meble
kierowanie. Kiełblk nego pokoju, miesika1174'1 I
po 18.
96.
kowska
84-83-36 wleczorelJl,
klepkowe l
kuchenne
22145-1
nia. . 55-23-31.
SPRZEDAM lklep 1 ' a1ZWaczka
POTRZEBNA
187411 I
inne Wiskitno 63 Rajch
trakcyjną 1aJ.a.nterl, w POSZUKUJĘ lokalu
rencistka lub
koniecznie
36657 g CYKLINOWANIE bezpy8-16.
Polesie. 33-35-62,
dobrym punkcie. Oferdo pracowni GLAZURA, terakota. Koemerytka
lakierowanlt1
łowe,
ty 36295 Biuro Ogloszefl CENTRUM - M-4 włukrawiecklej ?.6di, Jano43-48-27 Grzywacz.
1trzewski. 33-32-55.
1przedam.
.llOŚciowe Sienkiewicza 3/5. •
19824 g
sika 14.
36224 g
18181 g
35284 i
Tel. 36-43-M.
JVC - wieża, n.a 1waROBOTY murowe, tynko- „ZAPOROŻEC", „Wołga",
rancji, kolumny Altua ZAMIENIĘ M-2 Retk1nia
;.Fi$.t" - pochodne nawe Al Włókniarzy 226
~~
-140. Oferty 18961 Biuro · 31 m kw. na większe
prawy, regulacje, krótkie
m 116 po 111. Jóżwlak.
l~1~
Retki.ni& na
również
Piotrkow&ka
Ogłoueil,
terminy. Mechanika po19852 g
bardzo dobrych warunD6.
Jazdowa. Tomaszowska
PRZEWOZ plasku, żwll'U
UKLADY
kach. Tel. 86-75-31,
RADIOMAGNETOFON 70. Mlązkiewicz. 20089 g
86-96-36
I szlaki. Tel
Wydechowe.
„Hitachi" TRK 8800E, '-POKOJOWE . wła;moś(18-22). Stawiłu1kl.
Nadkola, haki holowni·oiowe - zamienię na li
36802 g
1ramofon7 G601A, 07cze. Judyma 20 (od Tramlllejsu. Oferty 21637
namle Speaker all:orktorowej) . Inż, Myszko- ZAKŁAD budowlany w
PiotrBiuro Ogło1zeń
deon „ Weltmel.r" 80
przyJżakowieach 17425-1
wllkl.
kowlk& 96.
buów, lakiery aamomle zlecenia. Int. f.uuampoCZYSZCZENIE
wlaanołohodowe metalic &lelo- MIESZKANIE
Łódł
kaszezyk
RABKA - wakacje dzienler, obić tap!cer&kich,
olowe (49 m), komforJl7, mat O&anl7, złoty
l!IMS g
ciom Maltańska. Rabka
51-89-łł.
dywanów.
wykładzin,
towe na Brzeźnej pierieionek - sprzedam.
17515 I
769-29.
ZA WORY, zapłony, lał-Wlłgrowska, 34-96-03
sprzedam. Poważ.na o191196 I
86-35-63.
KORESPONDENCYJNA
Kroregulacja.
nlkl
36022-g
"
ferty 36909 Biuro Oglo,,HITACHI" - magnetoAgencja Matrymonialna
kusowa 86a, Staśkie" Jowisz - „Rubin" na1zeń Sienkiewicz• !l/5.
fon kasetowy &-iłowi78-401 Szczecinek gwa41l 80 g
wicz.
prawa. 55-24-56 Muszyń3
aprzed&m. M -3 (51 m) własn<>ściow•
oowy
14759 g
•kl
rantuje poznanie oartne„RUBIN" - „Elektron" _ DORABIAM tłumiki, ru-.
W:<>la Warszawa 3697!5 I
ra z kraju lub zagraSł-49-08.
ry, wykonuję kraty onaprawa. 51-44-54 Goaprzedam. Tel. 55-65-12
ZAMRAZARKl!f 100 I.
nicy Wsp61prd<'11 IPmV %
balustrady
!denne,
185/12 g
gulskł.
Co20014 g
ś'wiatem
całym
l:.ódt.
ułana. ~ ollmpijlk" bramy. ogrodzenia. MaWitTELEPOGOTOWIE
dzlenn ie no\'i>t'1 ofPrty dla
aprzed-am. -T ychy, tel. ' TRZYPOKOJOWE, ' spół•
(do16
Beskidzka
łecki,
33-09-32.
84-52-32,
kowski
P
221
pań I panów
dzielcze - na dwupo19909 I
27-411-79.
lazd: wiadukt Brzei:iń- POST Ą DAM
18537 g
lokal 30 m
kojowe - bloki. 86 -34-37
MAGIEL nowy mprzedam.
35929 gf18705
ska).
reofi- TELEPOGOTOWIE
kw na Polesiu, samoŁowloa, ul. l.ódzk& 53C, M-3 1póldzielcze,
NAPISY nagrobkowe w
152-38-20. Woźniak
chód, wolny czas Oczelów, rozkładowe, I pię19761 I
kamieniu i w szkle
35855 g
ku'e propoz;vc>ii Oferl'."
tro, 45 m - na M-4,
TANIO aprud&m 6 mawy-konuje - Zakład LiKLAWISZOWE- przełączOgłoszeń
36959 Biuro
lub równorzędne. O!eraynek do waft.I płaaAndrzejów,
terniczy,
nlkl kanałów w przySienkiewicze 3/5.
t 7 19037 Biuro Ogłoszeń
T•l.
Brzeziny.
kieh.
R.okiclńśka 168 (dojazd POSIADft.M gotówke. sado starych
stawkach
P lotrkowlka 96.
1869, I
211-33.
autobusem 253). PieDekodery
telewizorów
mochód, o.czekuję proSPRZEDAM - angl ellk.ą POKÓJ 16 m parter wo171182 g
19485
Oferty
czonka.
pozycji
PAL/SECAM do „.Jowlda, gas - zamieni• koturbinową
włertarkę
32-i'll-14
86-99-97„ HYDRAULICZNE
sza" montuje
Biuro O!!loszeń, Piotrr:i:ystnle na pokój , z
(dentystyclm4) 1 komg
36178
Malinowski.
g'
13651
kowska 96.
Księżak.
' kuchnią aajchętnlej w
prnorem, ntc~ wtc1•
blokach. Oferty 36986
karkę. Tel. 38-85-łl.
Biuro Ogłoszeń · SienkleSPRZEDAM renderkę rajtuzow,, tel 1rzecm<M6- wicza 3/5.
eioW7 lllS-4'1-81. 36664 I BUDOWNICTWO międzywojenne, komfort. 2 poOVERLOCK nemłeilnlkoje 68 m zamienię na
ay Juki 3-nitkOW7, me'więka:e 36-83-97.
ble młodzieiowe „Allk"
M-3, 49 m. ·
sprzedam. Tel. 8"-Jł-51. RADOM,
spółdzielcze nowe, s do38621 I
po IT.
samienię
mofonem DYWAN bellflJ*ł 1przen.a równorzędne w Ło365(il I
dam llT-47-U.
dsł. Wiadomość: Łódi,
SPRZEDAM kamerę „BaPromińskiego 150 m . 'l.
uer" 8409XL oraz rotnatychmłost pracownlk6w na stanowisko:
19764 g
rlqi. Sieradz, tel. '12-157,
19878 g C~HOWA - dwupo . Ul.
pokojowe, kwaterunkoKIEROWNIKA działu produkcji,
MAGIEL-pruowalnię
we - bloki (piece) za.Poddębice,
aprzedam.
spraw ·prod.
SPECJALISTY
Łodzi
w
M-2
m.łenłę na
tel. 488 po 18. 198915 g
Oferty
okolicy.
lub
l:TERNIT łO x łO - aprzedziału kontroli iakości,
366'18 Biuro Ogłoszeń
dam. Ł6dj, Dobrzyńalra
SPEC.IAUSTOW w dziale kosztorys6w.
Słenldewicza 1/5.
36904 g
10.
„Scbied- BRZEZINY M-1 - amieFORTEPIAl'f
Kandydaci powinni spełniać następujące
nlę na Łódt lub okoMeier" tamę •PHedam.
lloe. Tel 11-96 wieczoWu!lewlk,eJ 11 m, 115.
warunk1:
19155T I
rem.
200711 I
KOMPLET pokojowy 1o- M-1 .-mi..U. aa podobwykształcenie wyiue, średnie
ue lub wlękne w Trójcłłwkę, motorower .,JaOferty 198~6
miełole.
9'" 11Praedam. K-31-711.
Biuro Ogło1Zefl PiołrIOlOll I
stał pracy,
kowska llG.
PRAIOWALNI~ (NRD)
słuiby
domow" maa~ dsle- POSZUKUJĘ mieszkania.
88881 I
'l'el. 88-81-0ll.
dwupłytow'
wlarsk14
- wyGtOWNEGO
Z-CV
•
mleapr... WYNAJMĘ - kupi("Textlma") manie w ltal')'Dl bud&J\1. K-18..- (1T-20).
księgowości
stał
długoletnl
Oferty
downietwie.
ŁODZ „ere-t 498", a194'10 Biuro 01łoezri,
1I6wk• „Mall: HS''
,znajomo§~ zagadnień
Plotrkowaka IO.
'!>nledam. Gud;r 43/fT.
orat przyjmie pracownik6w no stanowiskn
acae- LOKAL na blacharstwo,
DOBERMANY rwm.ło9ło do wyna~
nlęta aprzedam. Pabiarobotnicze w zawodach:
Tomaaowlka TO.
ałoe Nowotki I m. ł
llł8ła I MIESZKANIE - 11 m tel. lll-80-89.
dranalisowane
Bałuty,
PUDELKI białe miniatuelełla,
6o ,..,.na'4tala na okres
f"1, rodowodowe sprse-....... lat. Płatne s t6dam. l.6dł, W1Chodnła

'9-88-88. ·

podstawowej) na lderunkh

'T.MV/.//././//.~U//////'..l.W'U/O'ZQ'//,,,W/H./U.//'/'/'U.//'/'U//H//./M

rekreacyjnoDZIAŁKĘ
-budowlaną do 1000 m

premie ora1 nagrody motywacyine.

Ponadto przedsiębiorstwo deklorufe pomoe w
Prrfspieszeniu ołrrymanlo mlesrkanio oraz inne
~wfodczenio, wynikafqce z uchwały 1 RM nr
248/St. Zgłoszenia przyjmuje · dział zatrudnienia,
płac I szkolenia w Łodzi, ul. Słowiańsko 517.
2061-lc
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-

c2vnn1

"

cod• IJ--1•
1 e1ąt11

"

dla kobtel
- 11-ł0-33

ZAUP'l\NIA

TELEPO"'

prohll'mowa
cods. tz.. -22

<;ALON
to J IJ(ll{A t IKI
(Piotr
kowska 102) ~<>dz 10 ·18 wystawa fol.<>g.rafi.ki M.u:ursk1ego Towa<tys. wa b OLOl],1 af.cznego.

fiki
Jll.06. -

li

PlNOKlO Kaczor'}_
30.0ł

Pozostałe

&od&. 17.10

'
„ptas:z„

SZTUKI
(Wólcz1;ńska
Male formy gra.

J.w.

111

OSRODEK
PROPAGANDY
SZTUK.I
(park Sienklewicza)
godz 11-16 książka A. Bartczaka
30.06. - j.w.

•
co<U

czynne w iO<h.

9-11

<ka1a

171

PALM! ARNIA
10-łł

•

1opr6cs

czynna
w &odi
porue<U:1alltow1

„zaklęty

1.UNAPARK. czynny od
gods. 10
do lO rued2.le1a I &Więta
&odZ

10-tl

<opróc•

pon1edz1ałk6W)

IUNA
- „S'llperman· 111" 'llSA
od lat 12 godz. 10, 12.30, li; Film
przedpremierowy
.,Zagadlka
nieśmlertelnoścl" USA od lat 18

BAŁTYK

REWOI UCYJ ·

U) 11-0ds·
ni.eczynne

ł-15

"RCHEOLOOICZNB I ETNOGllA·
FICZNB (pl. Wolno$cl 14) cod:r.
1-11
30.06. - godll. 1')-lll
810LOG11
EWOLUCYJl"llt.J
Ul.
(pa.rk Sien!kil.ewiCH) gods. »-14

30.oa. -

j,w.

,By~
albo
n11
USA od lat 15 godz. 14.30,
17, 19.30.
IO.Ol. Bsjki „Kraanoiudek" - ~11. 11.30; da.tej jailt
wytoj

IWA.NOWO

I'' t.OKIENNICTW A
(l'!otrkOMlka
282) gOOJ:. 10-tfl
30.06. - g<MI&. lll-11

dek" godz. 14, dalej jak · wY~ej

SZTUKI fW!11c1<owsktego !lt) g<>d:r.
-17
30.06. - lf<J<k. 10-1~
~UAS'IA

ZGIERZA
(Dqbrowsklego Zl) god-z. 10-11
30.06. - godz. 10-H

MIASTA PABIANIC (pl. Obr. St.a·
llngradu 1) godrl, 10-14
~.()6. go<ll. 10--U

30.06.. -

Ba:Jk'i -

Wł,OKNIARZ
poi. ()d lat

-

STUDIO - Bajki - „Ballada o
królu zwanym Birryłką" godll:.
t'8.:Ml: „Mu:p-pety jadą do Hol1ywood" ang. b.o. g-0d.:.
1'7.:lO,
19,30
30 .06. -

ŁODZKA
(Ogr.od(l<WI
li) giodil. 10...,.1>1 pluty,I<a L. Kronica .

OALll:RIA

J.w.

30 06. -

DKM -

18

Wlellde

Iluzjon

wyżej

J.w.

-

„l"os7.Uklwacze

od
od

OWARDlA
'Blues
Brothers" USA od lat 1.11 J!!'O<lz.
12 14 ~o . 17. .'Przvp!vw "czut'"
fr nrl laf lfl ~Od7 10 , • 19 ~0

HALKA .,Powrót Jl.'dl" USA
od lat lS .cod•. lł. 11.30
10.oe. - Ba·Jkii „Na dwome
króla Tus:zynka" (l bajka
z
Bollkiem i LolkJ,em) g<>d11. ~ll.
da•lej jak wYfl!'j

j.w.

Ml.ODA

00.06. - Bajk1 .. Reksio I
ko..;uty" godoz. 111, t1
•. Blues
BI'Others" !(od1!. 12. 14.30.
17,
„Pnypl~ ucruć" tr . od lat 111
god:r.

REKORD ·B'a jkil - „Reksio l
.UFO" go<h:. ' li 1&; „P<>wrót Mehagodzlrlli" :J.a•P Od lM 12 g-0d11.
lł.15; „~a.gi=e ognie'' poi. od
lat lB god:z. 18.111

19 30

MUZĄ

-

aasu"

(!!

Bajll:l!. - „Postrach Tekbajki! -z Boll<łem ! L<>l-

j.w.

30.M. -

„lll.T." USA b.o. godz.
:Brubaker" USA od
lat 18 gom 1a.1t
30.08 - Bajki - ,,Ballada o
złym czU'OW'nitku" g~. 15, dalej jak wytej

SOJUSZ -

kleml god.:. lś tli: „Mu11T>ety jadfl d<> Hollywood" ani: .
b.c.
g<>dz. tł.111: ;.St>dkojn,J e to tylklo awBr.ła" USA od lat
115
~"· 11.lll
I
311,08. - 1'l•jk1
„Postrach
Te'ksaw" godz
11, dalej j!łk

18;

„Wł~eń

l

Ml.cldewi1::r.a to. N1e!arntana l'_Dąbrows!tlego
•.
Llltomierska

µ,

DZIŚ

I JUTRO W RADIU

&OB0'.1;4, 29 CZERWCA
P}\OGRAM I

u.or

Komuiniikaty. u.r.~ Sy*1al czatrl.03 Ma~. klioTmac-yjlri.y,
U:OO
Muzy•ka Flmlandi\ 12 ..U Solnic.zy kwa·
drans. 13.00 Komunllkat-y. llMO Radl.o
kierowców.
l.'1.3@ Koocert tyczeń.
l.lł.00 WLad.
14.03 Magazyn muzyczny
1$?6 Radio kiMowców. 16.00
Wlad.
le'. 05 Muzyka I aktualnoścL 1'1.l'-5 Alkoholizm, alkohol. 1'1.30 Koncert tyczeń.
l!l.55 Przez.orny zawsze ubezp;ecZ-O'Oy , 18.00 Matysiakowie 1491 odc.
18.3Q Koncł!'l't dnia. UU)() Mag. !n!ormacyjny. 19.26 Chwila muzyki. 19.30
Radio dz:ieclom: „Supełek" aud. 2().00
DLiennlk 20.l~ Przy muzyce o sporcie
20.55 Komun katy Totalizator.a..
'1.ÓO KO!lllunlkaty. 2'1..°'5 Tygodnik Kulturalny. 2il.2S uroki romansu (i). 22.00
Wiad. 22 .06 Na rółny<!'h llnstrurnentach 2a.20 Na roe1kow11, '!lllltę - aud.
IS.OO Wlad. 23.26 Zaprosz.,.Tule 410 taf!.aa.
1111.

PROGRAM Iii

lll.00 zawne po je<le.n .asteJ. 111.lO Kabareton Dwójki - „Uśmiech w wotaczu"
:l.30 Tydzień w stereo. ii.oo
sztafeta Orkiestr Radiowyeb..
12.25
Brzmienie gitary: Hen.ryk Albetr. lC!.()O
Wlad. 13.05 SerwUI Informacyjny (L).
13.19 Z cyklu: „OkoUce kultury" felieton
Januna Wojdecki•go · (Ł),
Ul.JO z malowanej &Jt.rzyni. a.30 Album operowy. 14.00 Co jeSt grane? pytarua - tel. «-'12-'lil. 16.00 Co jleBt
graine! - odpowted~1 16.30 Co jest
g.ra,ne! - nagrody. 16.00 Wtełlk.ie dziela. 118 SO A. Mac.Lea.n: ..H.M.S Ulisse1"
- tr. 10. 1'1 OO Wlad. 11.05 Rozwl14zanie zagadki mmi:ycozne) (L), lT.10 Aktualnołcl dnia (L).
1T .30 ~Gospodarz
wieczoru za.pras:r.a" (Ł). 18.:W · ' Mu:i:yezna Gałerta. Ul.SO ?M.nlaturll ll~e
racka. 19.30 Wieczór w filharmonll.
21.°'5 Wiad
211·.10 Wlecz<>me reifl.elks}e. 21.15 Piosenki ze SC«t'ki.
tll.30
StudJo Hl-Fi. 22.16 Teatr PR: Fr!ll!l·
cis SCott F!tzge-ra.J d: ,Diament wielk i jak góra" 21!.4;8 Studio Stereo.
2'3.15 M. Dąbrowska: „Przygooy czi.owleka myślącego" - fr. 31, Zil .~ Stu,
di<> Stereo.

PROGRAM Ili!

llstów.
lł.H Między faintuj11 a nauą. 13.00· Złota seria OlaudJa Ar·r au•a
- aUia.. Zł.all Fe.llleton JJl.t-e!fackt.
14.00
Q ~ultur• llk><W• - aud, 1"'20 śpiewa
Łucja Pr<us. 14.30 Popołud·nie
Mł<>
d~ch. lł.00 Redakcja reportaty. Ul.05
Z mtk;ro!onem po kra.ju. 117 .oo Wiad.
17 .66 Paj"tat polllkl - autl. 111.20 Zap<JUnniane kiultury.
18.00 Koncert.
19.00 Portret ałomem mallOwany. 19.30
W1ad. lł.211 Chw11a mw:yUtl. 19.40 Ję

zyllt francuski (s.7)
19.!!6 Swi ngowe
granie - aud. 2-0.20 Wieczór· ze słu
ch.ow1skiem. 21.211 Piose!Wti - przeboje
i1.M Fotel w czwairtym rzę
dzie - !el. 22.00 Spotkanie z reportllltem. 2'2.25 Hll!toria bluesa (10). 22..SO
Lektury Czwór<ki. 23.00 Klulisy scen.
23.30 RozmO<Wy llntymne aud. 2.3.5Q
W1ad.

20.00

się

Baw

lf.Oll

Lista

11«ra,zem :z

przebojów.

Dzlewlętnastow!ee:mość,

22.00

Rozmyś

RozmyślBcia

23.00 Zapraszamy
Scott Spencer nic" odc. 5.

przed póln-OCą.
do Tr6:lk1.
2~.M>
"Wł<lść bez gra.

PROGB.AM IV
9.00 T<"ansm\sja m.uy

-woa

Dala 11

zmarła

wieku lat l i

I.

,,.M!sterts 1Zamafiskie••
aud. C'I:. n
1'6.00 Dzieła. l'llterpretaej•, nagrania aud. 17.00 Powlęlk:SoZ~nla - a.ud. 17.ZO
!Ul• Sytpnał (!l!asu. 12.05 Wlad. tł.)~ Stan 1 nowe nagiran!.11. tli.OO AutoZ.spot~ lnstrumtmitałne. 1~.tfi
:Biuro girafy
Je!freya A!!ipema
!druch.

•

w

unarła

- St»ltal 1m sarllckleg<
cod.zlernnte. dla
p r zyd1•,d·
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rł"10nowyC"?i n!' ni
.
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ł

P.

JOZEFA NOWAK
Popseb

Rzgów:

łałobi•

MAJBLttllZĄ

ł

tm.
Im

Kopernika

- S l pllal \m Barcodzit>nnle dla onvch.,.,rlr]l •elr>"J'>w•·('h nr 411
ta ·
Szpital Im S.o ni.nhe.rga (Phml'lly

,

~o~

W'dzew - Szipltal \m. Sore'1~rga ·
1P1eniny :IO\
' Chlrnr~la
ura?.owa S.z,pltal
im. Kope;nillta (Pab:\arikka C)
Neurochirurgu - szpital
tm .
Sklo<lowsk!ej-Curle fZglerz.
?arz-:ezewsk a 36)
Okulistyka - · S:tpital lim . Skło
dowsltlej-Cur le (Zglierz , Pa r 1.ęczew
3~>

ska

Ch.u:1>rgia dztec1ęca - t :at~-iut
\Sporna 36]S0)
Laryngologia di1ec11:.-a - l:n&tytut Pediatrii <So<>rna 3~ /5-0)
Chirurgia
szczi:kowo-r:warzow~
- Szpital tm. Skl<>dowskJej-Cur;e
Pediatrii

(Zgierz Parzęczew9'ka 35)
uaryng-0log.la
- Slpltal
lin
BarH.clt!ego (Kopolńsklego 22)

'lródm!eś"1e

- Szpital Im Bar
llektego - codzienni• dla on:y.
ehod-nl rej<>n.,.....y<'h
nr ł1
ca.
Szpital tm. Pasteur• l\Vigury 19)
Wldzew Szpital. lll'll. Pasteura

Tok.sy•kolo.gla - rostytut Me<lyPracy (Teresy 8)
Wenerologia
Przychodn:a

C:'JlnY

(Wigury lłl
Chirurgia ura?.owa
Szpital
Im. Jonschera (M1l10D01Wa 14)
Neurochirurgia - Stplial
Im
K<>pwnika <Pabian.leka 81>)
Okulistyka Szpdł.al Im. .1«1.schera <Mlllonowa lłl
Chirurgia
dzlecl~a S'lł>ltal Im Kor~aka (Ann\t ~rwo
nej. 1Sl

D"rmatologicma

Laryng.dlogla dlzieelęea - Szp\ta!
Im Korcza.k a (Ann« C.rwonej

- Gabinet IIiternlBtyczny Q2Ynny
w god:t 11>-'I'; w . dni wolne
od pracy - cala dobę.

(Zakątna

lł81

wt. Slenitlewlcza UT,
tel. 3&·31 · 00 w. H
czynnJ.

- Gabinet
chirurgiczny
calit dobę

Chtru<rgla
a:c:~owo-twusowe
- Sznlt~l Im Sklndl'>w!t'klel-Curl•
Z~ł!TZ
(!P1trzęe•~a *9)

ut„ Armil Cnrwonel li,
tel. 33 95-95 do 119 w. W

LRTY'flll<>logl a - S z,,t ta 1 Im.. 'Pi(Wólczaf!.!lka 195)
.
Tok~~kol!>ltla
• Tnstytut Medyevnv Pracv ITfl'esv Il

- Gabinet
ehlrurgll
CZyPMY
w gudz. 11-7; w drii wolne
od pracy - cała dobę.
ul. &opch'lsktego zz.tet. 18 Sł· 83

rogowa

Weneroloitl1
Prz'.\'chodnls
OeTmatol'>!!lrr.ia l'T.tol<atT'la 44)

- Ga.bi.n et stomatologic:uiy czynny w g_odz 19-7. w dnl wolne
od pracy - całą dobę

30. VI. UIS.
Bańte<lt\f'go

Pomoe ambulatoryjna
lnterut·
lityczna dla dorosłych mleszkail
ców dzielnicy
Łódź· Bałuty,
111.
Mokra tnfl2 - czynua codziennie
·w god<11. 19-'l'; w soboty w godz.

pl':lychodl!'ll

Ble,gańsk!e~o eod?:lennle
d13
pr,.,,ch<'>dnl
relon()'W:VCh ni!' nT
1 ! 4 I I Ut: !l:r.pltal Im !11rło 
do-.vsl<leJ-Curle - eod,;!enn!e dla

I
"*•*•
I
lł-'1.

SPRZEDAM silnik do motorówki,
„Łucznik 466" w obudowie i walizkową,
tv „Neptun 423". Tel.
33-63-19.
KOLUMNY 100 W 1przedam .
84-97-67.
22127-g-E
SlEBNó.WKĘ LZ-3 kupię. l'el.

/wczoraj zgłoszeni~

1-dziś·
....~OGŁOSZENIE_.
.

·

·. n.4ft-1ą.

„. • · · ·: . 1·J

FOKSTERIERKĘ

ł

„

WYKWALIFIKOWANĄ

JE·RZY OSOBA

były

w praoowni

AK pa. „J u.llółka",
dz1alacz
ZBoWU>.
Odzuae1ony
Knyiem Jtawalersk:lm Orderu Odrodl!enła Polsld,

ZLECĘ szycie

Popzeb odb•dzle 1lę lł.81.11&5 r.
o god.I. lł
• kaplicy kościelnej
w Aleksandrowie Ł.

w

i

sf•llokłm

.DZP!CI

pot:Olltała

•mutku.:

ZATRUDNIĘ

WINUU

-

38058-g-R
tynkarencistów.
38057-g-E

W ll'łebok!m talu :sawladanuamv. te dnia Z6 curwea 1985 roku
wimarl w w .l eku 111.ł 11

S.

+

P.

ZYGFRYD

LONGIN TALAR

PLUSK OWSKI
odma.eronv Krzyżem Kawa1ersk1m
OOP 1 Srebrnym Krzyżem Zasłu,1
oraz Innym; odznaczenia·
ml..
Wyprowadzenie zwl>ok nu~pl
w dniu 29 czerwca hr. o godz. 12
z kaplicy cmentarz"
przy
ul.
Rzg-0wskłej 156/158. o
czvm za-

Po.t!TPb odbędsle •le w d.atu
llpea lBIS roku o rod:, U.3G
na ementa.rll'ĄI komunalnym
-

l

wą61eme'-

murarzy

rzy, emerytów
86-85-46.

RODZIINA

W dJlrlu li - w • a UU rokd
11ma-.1 naste dJUllOleb.i prar.own!k
Pnedaiębl011'11tWa Wo4odllll6W
1
Kanalhrae.11 Okręgu
Ł6dzkiego,
szczerse oddany •prawom sakładu

Wyru„

szwaczkę

zatrudnię.

34-93-31.
na overlock. 51-32-37
22097-g-E
WSPÓLNIKA do gotowej produkcji zabawek przyjmę. 55-86-29.
PRZYJMĘ udziałowca. Oferty 22093
Biuro Ogłoszeń · Piotrkowska 96.
ZATRUDNIĘ murarza. 84-62-82.

tołuierz

Poirrą:hnl

rodowodową,

szczenięta, segment „Polesie" -'
4,5/2,2, kanapę, fotele
(welur).
~ biurko sprzedam. 86-63-50,
„AUDI" 50LS (1977), blacha do remontu - sprzedam . Maszynę do
wafli nową
kubek mały,
~rzedam • . 52..(l7-35.
22091-c-E
.,TRABANT - 600" combi (1964) spnedam. 84-25-28.
38056-g-E

Dnia
lf ae:rwca
11&1 roku
zma:rl nagle w wlelrll U lat nasz
naJulwcha.ńezy Mt\*• OjC!iet l Dziadek

IWtlslllle

lkladaJI\:

wiadamia

w

głębOiklm

1mutkn

RODZINA

ro-

S lłtJbO'll:hn k l - -w!a4amlamy, te dnia H ezMwea 1985 rnku
anazl
ł.

t

P.

mgr lnł. TYTUS HOROSZEWICZ

11111~·
ŁodJll.

_.._-.o

1"1nllY
WQ6łuueta 11.0d.tl\llte 111rłda w tm!ellft epoa1lademlck1eJ oru p1ace1'111'Jltk6w ad.mblistrttji Akademii
MuzycaneJ w Łocllll
aZ.KT'OR

-

22099 e-E

OBIEKT 1000 m na obrzeżach l:o- . ~O,'WE vii:l!!<O .:PAAuo9lc z kamerą sprzedam. Tel. 33-29-10.
dzi przystosowainy na azwa:lnlę
SEGMENT „Słowien'ec" sprzedam.
lub inną działalność wydzierża
36-83-50.
'
22121 . &-:E
wię
firmie polonijnej.
O!erty
22124 Biuro Ogłoszeń, Piotrirow- „JOWISZA" zdalnie .sterowanego sprzedam. 84-52-32
22073-g-E
slul. 96
twzmacnLacz) - okazyJnie,
DOM - sprzedam. Pabianice, O- „ARIĘ"
bójler 100 - sprzedam. 32-75-76
siedlowa 20.
22096-g-E
VIDEO „Blaupunkt" sprzedam.
DZIAŁKĘ
budowlan11 uzbrojoną
32-97-85,
38055-g-Ę
sprzedam. 55-28-24.
22119 -g-E

...„

A!111119a~Mflk. t!Bla •

ł4)

AMBULATORIUM
DORAZNEJ POMOCY

lS,)

.

111ł :r,

emerytowany wykładowe.a PolltechnJkt Łód:zklel 1 nauczyciel ~red.
nl4h hk6ł a.wollowyeh w Łodzi. uczestnik walk o polsko§ć w 1920
roku, czlo11ek ZBoWiD.
'li

„

Po~b od'będsle ~e dn.la 1 lipca br. (ponle4zlałek)
.:od:i. U
domu popzebowil·&O Cmentaroza Komunalnego na Dołach 0 cozym
·

zawladalnla PO<IO'llMn& w b6l111 I żałobie

NA.JBLl:tSZA RODZINA w !{RAJU I
DNOCZONVCH.

STANACił

ZJP.·

1 .

MD'ZIENNlK t.ODZKr' - dziennik RobotnlcneJ ,lp6łddelnl WydawnlcseJ "Prua-K.llĄłka-Rucb".
Wydawca Md2 kle Wydawolctwe Prasowe Meli, al Piotrkowska 98
Druk! Prasowe 1akh•d'y Graf~c'"ZDe w t.nd2l Redaguje kolegiom RedakcJa: kod 90-103 t.6dź. ul Piotrkowska S6, Adres pocztowy:' „DŁ"; Lódz skr poczt. 89 feletony
'centrala· !ł2 9ll 1111 '.'ąl:n ' W'IH"lkimi działami Redaktor nacseloy: Reorylt Walenda 38·ł5-85; uatępcy redaktora oac21elneKO; 84 08 15 I ss„ oT-28; sekretarz udpnwl„di.ialny i li •ekrf'lan
ł2 04 75 Spraw Y m1as~11 3!ł 41 10 !ł3 !ł7 47 •p11łel"'l!On -eknnnm•czne: 12 28 3!; 83 10 SB. fołorepońer.13 Tll.97, kultura I oświata 36 21 80; •port: IZ Oli 95, d1 tącznnłcl 1 cnylelnlkaml inter·
weneJ" I ft>lefnn flcto~"WY' !ł3 O!ł 04 spraw:ii terenowe 32-13-65 Crękąłlls6w ole zam6włonych redakcja nie zwraca! Redakcja nocna: 7!!-69 88 t 7R 6R 78 Ogłnsienla 1 n~krnlngt
-d Blorc Reklam I Ogln<12efl ł.6t!f oJ Płntrknwska 911. tet SS-49-70 I ul Slenkiewleza S/5, tet 32-59-11 (za tre§6 llKł·osze6 redakcja ole •dJJowłada). Warunki prenumeraty poda la
o d71„1„ Pł'Płl( R>:W Pra~" K~la?ka Rnrh„.
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o
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~~ódmiel<cle

!l?:pital un. 'l!leTnaeki• ·
go
codziennie dla irmlny
Rz.gów:
Szpital tm J()l!l.,;chera
(MiU<>nowa 14)
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18 20 14
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J!RZY OSOBA

~ 8'1U>ędme· llł!l w
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SonŁ""n be r ga

-

r~J<>nowych nr
Ble~ańsk1e20

SYN. SYNOWA,
WN'UC!llltA.

k04hana Mamuela, Tekiowa, Babci.a t Prababci.a

2~.

• l\•,,... \ ,

._

,} n ·1 ~ch~1" w dn i ach' 2 4, 6 a
N
U 2~ 28 :w
- S-ipha 1
fn 1 Kope ; ntka w dn\ach
6 12
16 2il 24
Dla ·
Przy<"h<>d n
.lie;<>nowe.i nr 9 - Szpital
Im

Bałut'

-

s·
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s aODBl-

ł.

r)zryrków
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Ił<

w .m. •

s 4om11 BJIDNAlł9KA.
Wyprowadzeni. 5włok • bpUey omentusa n;ym.·llał. n.a Dołach odhttdtzie .i.e w hlu 1 llpoa br. (pontelblałek) o godlllnJ•
15.30, o czym 1111wiadamiaJ1u

laa

ł
lg~en
Oąb10Wl'k l P!/{I
Wv•iivń'<klPl?<' i

I.

Pogrub od.1łędzte me cln.la
29
czerwca 1tr. o cods, 13 na ementarsu 1'1'zY ul. Szneetil.skleJ.
o
czym aa wtadamillją1
JlllĄ~

7

l8

p,

• TABACHOWICZKARCZEWSKA

ł '·

NAML

ł

ts iw.

Knśc-11 t sz1k'

WIESŁAWA

„
MARIANNA OLEJiN1K
HĄ:&, C:OR.JlA. llT.M

1915
roku
eborobie w

eięWeJ

'PO

t '..>Wi.Ck.e

CierwCtr1e· ')
Sarinwa
.O
U
<\IPk..,nr

''

d,lu1oletnl
pracownik
Mm:enm
Archeololl:lcznel!O w ŁodZ!.
Szlachetuy, prawy patriota poliki, skromny Csłowlek.
Wszystkich tyczllwvch zawiadamiamy, h 1JO!fl'Hb odbedzle 1lę
dnia 29 czerwca br. (~obotal
o
i:odz. lZ.30 na cmentanu prawosławnym, ul. Ogrodowa.
ŻONA.
CORKI.
WNUCZK L\
s l\D,IŻEM i PRAWNUCZKA.

„

li.Ol Mtl'llykt. li.GO W!ad. li.Oli Gca
OI'l«Ullra Cle-..eland..ika. 11.110 Spiewn1k rodzd.nny 14.11 Louis !'ulmberg . Ble.d ny Henryik". li.OO Ch!OplnOtWSika
dyek<>gira!l.a. 111.30 Katalog wydawniczy, l~.36 Ploteruti na tyezen!e. 117.00
Wiad. l'i.lltl Dld!er Leewood n.a F•stiwa.l'\l Jam n ·ad Odrą. Ił.OO R<>dion
Si>ezedr~n
.,Martwe dUSM".
ł'l.00
Wiad. rus Wiad. sport. tir>).
:m.20
Lista b~ych przebojów

P.

TARASEWICZ

Lan.!a przed pólllloe11. u.10 Muzyka -

aud. 22.liO

ł

MIKOŁAJ

Il.OO

-u.

U .OO ~ Cl'lyitaliścile - to pQISłiucha1el•. ll.111 Wokół mu"Zytld. lU.50 PM•r
PROGJl.A.M m
J.aros .• Tysląclebnla p,s:z;czoła" odc, 2ł.
li oo Serwls ""1:6j1<1. 1a.ll5 W tonacji
111.(IO ,.,Tylko 1111 minut'' - ,.rro lll!lł
Trójki.
13.00 Powtórka z romywkl. nadaje" - mag. 10.llO Blillkte l(>Ollr.a14.00 Ml.9t;nowle batuty. ltl.00 Serwis nila: „M:l.steiri.a azamańsltie" arud. n. I,
Tr6jkl 15.05 Ws.:ystkie drogi prowa- IJl.00 Pod dachami Pary.ta - aud. llt.30
dzi! do Nashv!lle - aud 15.50 RoS9 , Przed odlotem". 1!.00 Recital OtdoMacDonald P-Otegnałne si>o.trzen!e" na Kremera. l!.łlO BUslde sp-oitlka.nla:
odc. 9. Hl.OO Za>praszamy do Trójkf. .M:l.steria namafulikJ.e"
a.ud. c&. I.
19.0() Pamlętnllk potoczny. 119.3() Tro- u.oo Serwis Tr6:1'ki. li.Ol Ndech ara
chę swi~ .•. 19.50 Peter Jar-Oe: „ Ty- mn.1zyk.a aud. lł.00 Prywatni•
u
!ll11cletn-ia pszcz<lła" o<l:c. 29. 20.00 Li- Morawskiego. l.ll.111 Sn!egi z 'W'JJIOsta przebojów 22.05 lnf. sp.ort. !a,tl! klej krainy now, płyta.
lS.00
Tea.trzylk ,.Zielone Oko". 22..m Muzy. życie na goo.rąco.
16.30 Od!kurn:one
u. 23.00 Zarpnszamy d-0 Trójki.
pn:&boje.
111.50 Bl\\!lllde 11,p<Ot.kacia'
P'ROORAM IV

'Ilr6~11d.

ł.

lł.00

111.lltl Wariacje na temat„.

ww

nami.

Z clebokim talem za.wladamla·
mY. że w dniu 2'! eze:rwca l985 r,
po eiężkh!J chorobie zmarł
w
wlekn H lat

mym®kokato·
Ucklej. l~.00 Magazyn Rozglośnl Harcerskiej. l:l.50 Sygnał cz.asu.
1~.ll!
Wlad 12.30 Wyprarwy Czwórki. 13.30
Pieśń r<>mantye:ma
13.45 K'l'ajo-brtzy
hlstoryc.:mt. H.15 Monografie - aud.
14.46 Popołudnie Młodych . . lt.00 S<>ejolog;!a 1 t~• -:;:: fel. 1111.05 Uczniowie Hlkoły Cbo.p1na. HUii DoI'Ołll o
NllEDZU!'.LA, Je CZE'.RWCA
hareerałlwi•. :ur.oo W1ad.
111.1111 Qutz
1>09ulamo1uwntowy - WU'IT. 111 Ml KoPROOJl'.AM I
tet1 Błłt~i•• Pę!ltilela. 11.00 Ju111.• ayign.al
li.Ili Plrze~d dabm - G'brzellel,jafMrtiwo
- i.tam.
tyg.c>óników. a.oo N!edz.iem• wydanie 18.łO Preludia 1 ługi li.DO AUa
l
maga.z ynu m\lJZyemfCo. lł.30 N W · Jezloranll()h" <>de. ltl.00 Ko.ncert
ty- Omea:a - mag. l•.M Wiad. 11.a 1'.Cha
czeń. Ul.OO Z dziejów k.aJbare>tu. 17.00 fHtiwali. 20.SG Wlff,B{)r mucylld t mJłld.
Wlad. lll.06 Dial.ogi historycme. 111'.20 31 .oo :Raileic...te 1 H&onan.e DIJU~YC'.Ml• Radlo w samochodzie. 18.00 Magazyn aud. 2:S .llO lA'k•t u>ry Czwó!tri. M.00 Ol'a
międzY1I1arodowy Wektory. 18.20 Raclio
w umoohodxie, lł.00 Dziennlik. 18.10 CnuC!k M~one. B.10 Ma«.aQlll PuDni otwartych dmwl. 1ł.Sl5 MuoZy>ka. blieylltyki Ku!lturlinej aud. 13.llO
lll.30 R.adlo d:zl.~: „MiehaJJ!nka z Wiad. :IS.9' Kałem!an r&dłowJ'.
Michalina" - słuch. 20.00 W1ad. 20.0I
śl.aoden- • nanych lnterwentj!..
20.10
P~y murzyee o spore.te. 2Cl.!!ri KO!IIllllnd.katy. :111.00 Komunllk&\y. 211.0ł lntormecje, Rady, ~op~je. Il.to PloW t.a• • - - . UH f(l)Ul
~111k.! A. Konyrulldego. 2!1.30 Słynni
zmarła "
•lętikleh atwple.n.111.eta
w:!rtuol'll. M.00 Teatr POleklego Raw wUl1'• lał
dla .,Lu,dzie ~ ma.rtwej winnicy" ,słuc•h. 23.00 Wlad. D.20 B11"1tle ~·
nie 1& T<im.l.tl4.
PltOGR.AM Jl

Armij

Tł!1000W;l'Ch M' 'I' I •: !!Z'J)ltal Im

APTEKJ

.. ~e<11:!1!11 re-

:8aJ!rl -

MA.JA -

mcmw~"
~- 111.11:
„StT'l!ał'.\r
~ob!Jn Hooda" ndm. od lat 1'!

";ł~)""' "'"

d'"b~

i1k0\$k'H!KO

-

~1

„Superman
UJ"
USA od lat 12 godz. UG. li,

„Na tropach

ENERGETY"
Barllka" poi.

sagl.nlo-

tł.o.
coci-z.
111
„E.T" USA b.o. Cod.z. l'l'.30
30.06. Baj.lt.1 „Jfflenna
przygoda" (1 l;>a.jka z Bolkiem
i Lolkltin) godz. 16, dalej Ja·k
wy tej

lat 111
30.06 -

od
17

14.30;

TATRY - .• Bł~ldtny Grom" USA
od lat 15 g<>d:z. 15, 17.111, 19.30
30.06. - Ba.jk!. - „Reksio remon ~uje" godz. H. dalej jale

'łń-

C'HlVNl l\
J(\n" „on lit&!>
giod%. 10-llll „Duch" U!IA

-

ZACHĘTA

godz.

"3.30, M. 18.15
30.0«. - j.w.

Il Riposta" p<>l

„Ye&te>rday" p<!l.
l&t li godz. 10 12.11. lUO
19.30.
30.otl. - j. w.

li

-

godK

nej ark1" USA od lat lS godll!.

12.15
17, 19.30; Ba}ki „Reksio
I
nośna iltlura" godz. 14.30, 15.30
30.0S. - j.w.

Vabanlt a - esy·
od lat l i godz
1.30, 12. 14.10. 1'
Fllm przedpremierowy - „Gry
wojenne" USA godz. 19.30.
311.M. - j.w.

„Krzytacy" pol.
b.o.
,,Radykalne cięcie"
czes. od lat l i godz, 17.30, 19.30
30.06. ..., Bajld „PoJ;trach
Teksasu" (S bajki z Bolkiem 1
Lolk·l em) g~ lJ3.30. dalej jak
wyteJ

SWIT

j.w.

dowifka
30.06. -

OKA

STOKI - Na tycnnie widzów „Imperium kont~atakuje" USA
od lat 12 godz. 16; Mlstrzowl1!
Kung-Fu „Klasztor Shaolin '
Hongkong-Chiny" od lat
10,
g;odz. 18.30
30.06. Ba:lk.I „Rekwlo i
koguty" - godz. 11, dalej ja1k
wytej

„Coma stra-

MAI.Z STUDYJNB
chu" USA od lat

10

WOLNOS«: -

J.w.

STYLOWY
„Piętno" pol. od
lat t8 godz. 1$.30.
„A stawka jest łmlerć" fr.
od lat 18 godz. 17.30, 19.30.
30.G& - J.w.

„Krasnolu-

,Bez l<m'>.aa"

li iiod.:r.

WISŁA

WYSTAWY

-

fATRY-LETNIE
.~ wiiłk•·
n•m· !JSA od lat li t:od~ 2·1 lł
tczynne t'·lko w dni! pogodne>
30.06. - j.w.

być"

HISTORII Ml ASTA LODZI (QgTOdowa ltl) go&. 10-lł
30G8. - j,w.

ROMA - „Chrlallne" USA od lat
l i godz. 10 14.30 11. 19.30: ,Akademia ?ana Kleksa" cz.
I
poi b.o, god-z 12.30
30.06 Bajki .Reksio I
nośna kura" godz. JO ll; „Akademia Pan~ Kleksa" c". I pol.
b.o. go-dz. 12.W; .,Christine" godz.
14.30. 17, 19 30

L4.30, tT, „Karate po polsku" od
lat 18 godz . 19.30.
3().GS. - jw.

godz.. 1'1.:W , 20
30.06. - j .w.

POLESIE
„żandarm w Nowym Jo.rku" fr. b.o. godz. 16;
„Być albo nti~ być" USA od lat
li god%. 17. 19.15

311.0ł.

:io.us. - Bajki - ,.Sp . ąoa l<rólevn.l.B.i godz. il;
0 Akadem ia
?ana Klek:ta" cz I I 11 poi.
· b ..o. god'Z lti; „Fanny I Al<."ksander"' szwedz. od lat 18 godz .

!.1-1~

MUZ.&A ,

30 G6, -

19.30

OGROD BO'IANlt:ZNY - czynn)
oc1 g-Od2 I do un rollu

niec.zynny
teatry nieczynne .

lłlSTORlł
llUt llU
NEGO (Gdańska

„Maliurikowie roku 11'"
rum.-fr. b.o. godz. 15 ;)(); „ Vaba.nk" pol. od lat 15 godz. 17 :i-O,

GALERIA HALUCK.A (Stary Rynek 2) god-z.
11-lł
gra!fil<a
Cli ~tisclll<e.
30.G&. - J.w.

LC>O
do

MUZYCZNY
godi
nlk z Tyrolu"
30.06. - j.w.

POKÓJ -

'>ALON
SZ'l'llKJ
WSPOl.CZE!!>
NEJ
(Piotrkowska 88)
god-,
11-16 r;suoe&t S Eldl'lgev!cius.a
3<1.06 - j.w.

GALBRIA
2.JJ) godz.

-

Pat11.a r q~~

i(on~ltl' r .~vnOw

DZIENNIK r.ODZKI nr 150 (~0945)

f

,
sza-11.

,,a.,. !'04• PaW11r6w" (m9
- film prod. 11q.
U.Ili OT - w!Aldomołd
IUO Na I minut przed lałn.l.
elem

li.li

UO T7d&leA 11a cl&iałoe
Ił.OO „Sobótka" oru film 1 ..U.
"Nlebieakit lało"
lUO OT - wiadomo6ol
10.40 Hlatorla dramatu poliki•
I Lll'CA
'
- Stanllław W7apiańallt Wr&woleal•''
PBOOllAJI I
13.00 Poradnik rolD.iOIJ
13.30 Te11wlz7j'n7 Koncert~-- l'.!O DT - właclomołlł
14.00 Z Polalrł n>dem
17.30 StuclJo i.te
14.30 „Zdrowie" - woJllroW7 . . . llł.00 Dobraaoe - .Chlopl„ a 1'IUYD publ.
kl"
ta.oo OT - wladomoMt
lt.10 Echa lładlGMY
15.10 Telewłz7jna u.ta
11.30 Dllemdk
j6w
IO.oo Publlc:rst1u
lUO Tr7b1111& 11jmowa
111.111 T•łr TelewłaJ bD.a
18.10 „Królowa BOIDa" (Ił - Mrial
rutu - RJIUN helell hillt. TP
.,Jałta 1MI llldei 61m7.
lT.10 Studio lpoci 1l lute10" ·
RrODDJ
lrolllr11ft
Ironia ,ii.• OT - lroJHDtane
włenchoweao
Sl.15 ZD.iwa •
18.10 Lo10wanie Dułel9 i..tir.
IUO Telewiz7Ję lldermator 'Wp.
18.111 XXII KFPP - Opow M ;_
clawałczy
·
„Promocje"
aua Studio lat.
Ul.OO Dobranoc - ,)lol* l Lo- li.Ili Pe1u
lek"
IS.Oli DT - włallomehA
iuo „z kam•1' _.ród
„Skok w *7cł•"
llł.30 Dziennllr
PBOOLUI•
20.00 „ W7J6cie awar7ju" - pole
llr1 komedia ob7C11&jowa
21.30 "Czu"
ITM Pneb6J aaa
22.00 OT - wladomołal
18.05 Ma1uyn mołlOQ'90JJll7
22.05 Peaaz"
lUO Wlaclomołel (L)
22.45 w1adomo6ol 9Pctl'tow•
llł.00 Razem 1 ,,Dwójk\"
23.55 xxn KFPP - Opole •
li.IO Pr11boje „I>w6jlrl„
- „PiOMlllra jea dobra u
llł.30 Dziennik
wa:ystko"
Ra11m z „I>w6Jk'" - IPOł
23.55 Kino nocne - „Rewir llerka.ale I LUCJD\ Wlnnick, I
ianta Mortimera" ,NleR7aurdem Szurkowskim
beżpiec:me ptauld" ao- IO.la „N&llZ& Waruawa" - wldowozelaachkl film kr:rm.
włlko
publlc;rlł1-o-ari7-

•rmM-

w...-.

11.H „Ludzie I :iid&nen.la" -

l'fM PnebóJ dnla
18.00 Filmowy świat etnolrałlł
18.30 Wiadomo~ , (Ł)
19.00 Razem '1 , Dwójk'" - apOł.
kanie 1 Wojciechem IMAnem
19.IO PrzeboJe ,.Dw6Jld"
19.30 Dzien.ntk
•
20.00 ?1.~ozmowy · 1 pollł..."
wzilław Kledeckl
I0.111 „Dookoła łwiata" - .,Af1„

nlatan"

Il.OO Razem 1 „Dwójk'" - ~
kanie 1 Wojciechem :Maanem
IUll Studio aport - Ml•dzJUrodowe ZAlwod7 HlpplclDI CSiO Sopot 811
12.40 DT - wiadomołał.

a.oo

lUO
15.00
16.10
18.110
l T.35
li.SI
lit.OO
.llł.111

IO.OO
U.Ol

21.811
Il.li

NURT
OT - władolllOIMI
Ze uWk' Il& t7
Podróże

na

łałmle

18 mm

Pot7czkl rodzin.ne
(U
„Prywatna blałorla twta•
wej wojn7" - Prot:ram doił.
Dziennik (dla mllł11Z\c:rob)
T•tr Muz7czn7 na 8wiecrl•
- Geor1 Philipp Telemana
Cierpliwy Sokrates" (1)
Wideoteka clla doroał7cJa
Studio Hi-1'1 - lter• proaram l'Oll'7Wko'WJ'
Literatura I tkha - •.M't'
auhl" ,. ł'°jed:rnelł
dwa m&... mm
łab. prod. jap.
Wladomo6cł

„

IS.OO DT - właclOJDONI
23.08 Teatr Muz1cm7 na 8wiecł•
.Cłerpllw, Sokrates"

(„

1łyane

Ruem • ,.Dwó~'" - a.
clown1 ihńat Lucyny WlanlckleJ
a.JO Wok6ł Chopł11a - Z.lazowa
Wola
R.DO OpowtMoi o mlłołcl - .,Kto
kocha, ale ubija" (1) film
prod. brazylljlkleJ
U.10 DT - władomołof

!'""--=:.......;=---==-=:.=..

Pnlome1 1. Mlecs perski lub
Obó~ niemiecki dla oficerów wo- nad nekll Mleczn,, I. Dzlelnłla
bla turecka 1 nerok' r•kojeścl,, je1111ycb., I. Miasto
wojewódzkie tubylców w miastach
północnoafrykańskich, Ił.
Zabronienie, 10.
Pokarm dla kanarków (ziarno tra•
J;
WJ roen,cej prZJ zach. "1bneł•
Afryki), li. Uł7wana do o6wletlenla, 14. Kolegium nkoł7 wyłazeJ.
11. Cqłć 1kładowa paleniska, 1A.
W przeno6nł bezJllyłlny, belduaoa1 automat, 1łuplee 20 W mltolo1lł areeldej duch
podrzędny bo1om. 11. Zarz11dzajllCY plwnle11 win.
21. Pozostało66. resztka, 23. Tech•
nlka malarstwa łclennego polege.j"ca na kładzeniu na łwleżej U•
prawie farb rozpuszczanych w dzle wapiennej
Pionowe: 1. Kierunek w literaturze I sztuce zapocZ1ltkowan1 we
Włoszech, I Ryba 1 rodziny
illedzlowatych,
4. Skoilczon7 zwrot
mowy • Ui7wana
w olfOdnlatwle do apulchnłanla ł oc~·
nla 1leb7 z chwastów, T. Nddłuł·
ny ble& w lekkOltletyce, ·1. Kul•
n;rk albo
tołnlerz
łandarmerll
wojskowej w Pol- przed II woS•
n, łwlatow,, lt Mocne piwo an•
&ielsklt, 13. Na,wybia.- bra lll,
ił Tłuatoł6 w ciele ludz'ło:!m • bo
swlerzęc)"Pl, 111 Rynek ml&:!t ~rec
kich, 17. Umiarkowanie, 11 Da••
na 1ra w karty ('18 kart 11 T kr6laml).
Oprae.1 1. llAl.lYRA.

.· t

"'1Z.

• LIPCA.

PKOOJlAll I

I.OO -Domator
„Teleferie" - _irA te heca"
- „Pszczółka Maja"
10.111 Domator - ĆWICI I Daml
10.30 OT - wiadomości
111:40 Film dla l 1mla117 - ,,Zabójca" (1)
11.30 Domator
11.40 „Zagadka 1 l'fuca• - tilm
dok. prod. RFN
lT.00 Patrol - Ch~ b)'4 iołllłerzem
l'.IO OT - w!adomo6Gt
17.30 Studio lato
llł.00 Dobranoc
„Udaą
lot
krokodyla Mnlama"
11.10 Studio f„tlwalowe - Mo.
kwa 811
11.llO Dzien.ńl.k
31.00 Publlcy1~k&
111.15 „Zabójca' (1) - aerlal lrr7mJnaln7 tT ukocklej
11.05 OT - komentarze
11.llO Piosenka 11: dedykao~
tl.40 Zawa:e po Il
iuo studio lato
ll.50 Studio apoń - CstO Iopot 85 - awod7 hippiczne
13.30 DT - władomałol
ł.10

[dzłennic2ek I
• COi
KOW: .

ZAKŁO-

.DLA
J10

wG.t11ł Jcnedtl

1.00

n.maw

Uł „Teleferie'"

,.11n1-..
W11P&" - ~a Maja"
ltM Domaw - JOradr
10.111 DT - władomoHI
10.40 Film dla U nnlaay - ..-...
wan7111nle 1 Elelllłl"
;.,.Letncla .., neGSł'W'i...

<•

lT.•

Jl.li

„Bru1Ua alnna.na• (&> 'J...v_era Cruz" - film clOk.
!Tl' -

wład.omoNI

Rumeaf9''

„Kllnłlra

lllllro......
ka"
Dzieanlk
Czu W7bcdw

emłc>Wi„

Wuechllł•
rod.llDJ
„Stowara1aeełe 1 ........,.
aklej
(4) :-.J?Leaftcla eą neoąUl Po &09POCl&rllr• - ma1alQ'll
włnow' - film procl. h'aM.
1.JD T7dzlełl
Il.IO OT - lromeatane
Ił.OO Kino tale!erU ..zat~ł Il.Ili „Powr6ł •
praojo6w
lłoA" - 1Um prod. !SRll
mit" - ftla dok.
10.10 Radu
a.a Shlclło late
10.30 OT - wladomoMI
U.15 / DT - w!Mlomailll
10.85 „ Wielkie r11ki 1 łwlała'"
„Ta&" - francuak.I film doił.
11.25 Siedem anten
P&OO:aAJI D
11.J!l „Morze, młodoU, mUlfka"
- Dni Morza li
li.DO Telewlzyjn7 Koncert ~c116 li.OO Moj9 muąłal
13.311 Teatr Młode10 Widza 11.31 Władomołoł (ł.ł
- John R. R. Tolkin
!Ił.OO Razem z „Dw6jk•"'
, Poaromca smoków" (I)
llł.20 Przeboje „I>wóJkł"
lUll Wu11łko albo nic (Jł
19.30 Dziennfk
15.00 OT - wladomołcł
IO.OO ,,Z ble1lem WłlłJ" - ..._
l!.10 11Dzl1wcZ41t1 z Nowolipek" 111.111 „M1ą7CIU Jato ft1humonl1
(4) - „Amelka"
„DwójJd"
11.30 Wazystko albo a.to
Il.OO Rasem 1 ,,Dw6jq"
17.05 xxn KFPP - Opole • 11.811 Filmy Karela ltaeb,.t „Premier7" (I)
„Tajemnloa Alekandra. Dlł
li.OO .,Morze, młodoff, mUQ'ka"
man"
-iio11owackl
- Dni Morza li (I)
film falt.
18.30 Ante11&
ll!.11 DT - władomoilll
llł.00 WieczorJDka „D'Artac•
nu I trzej muakl.Wrowłt"
11.30 Dziennik
30.00 „Diana" aqlellllł
serl&I fllmow7
IO.DS Klub mi11dzynarodoWJ
11.111 xxn KFPP - O~l• • • Lll'OA
„Mikrofon I ekran
23.00 Sportowa niedziela
ftOGLUll
23.30 OT - wladomoffl

w11konan11 Chlodniczeao dowiedzia "' 11u1- la si• 1 rachunków. i.e
trłackłeJ
młeJacowo•cł sakupilo one zapu tał·
.Dombrin. Su7'0toce: 1400 my dalekopisowej WJ btdek, IOO J11j, alcuJl"lca starosaj'°y na 350 (łrzJ'pt'.łl1

f'Z•.fnłka

płe87'U111cł1 w41d.iona Htlfł- sła

<•

<• -

I

DZIENNIK t,ODZKI m 150

(109łllt

pięćdzieslął)

lał!

dUIOch •wtt\, catl7'11
Krótko mówiąc _ mJlconwte tnlelca, pt'Zt/Pt'A- ślą perspell.ływieznle
WJ!. C11ł11 Wlllłłtlc po Co, w AMERYKANlJ: łubłq

Je. a

11b11 1"4ł1id 1rif "' „Kait- ałt P'"Zllf•mnle
iabawłć.
cłn Re1cOTd6w" Gułnen11. Wlaibqc 0 tum •zeryf ,
No ł oci11wl•cł• ab11 zd7'0- B7'adentot1 iaproponował
wo pob11n1cłetowact T11lko 100
młeulcakom
etą r1ec&11wUcłe 1cłrowo„. mł1j1cowołcł
noclea

e

TA
WlADOMOSC
npewae ale ndslwl sakladowyoh aaopałrzenlowo6w, alt kłe ale
•
br&llłJ łe10 moie to
ookelwlek
1asłanowló:
konłrela
pneprowad:iio-

tej
111

nowo 1bucłowan 11 m wifzie·

nlu. p„,11 okair;t zapre1entowano
wvaodv
w
t11m obiekcie. Zaprouenł
gokte p7'zJ1bt1U z ochotq.
Pra11palł dt na wifzłennvch P7'11czach, płacqc po

nalfOllT

nadąłaaia

dol11rlt0, • r11110 a..; 110 J!"ACa 01c11z11ła lłf ..._
jeazc.ie
97'ati101.111 mozlłwa: nieurtama11 łoaśniadanłe.
lcot 1am0Lot6w nadw•7'tBtdzłe
co opowłacład Żl/ł łego ałuch, ·Leo awnukom.
czqł tli cłet'pied n.Ił ból•
• SZEWC Z NA.Kl.A ko•ci i 1ni41śni. spowodowymyilił
t4>bie alell.iep wane cłqglym bieganiem
ski lnłerea: pr1ynosoZOne po ruchome; taśmie podo podzelowania buły od - dajqcej bagaże.
~11.wal do naprawy an11.Jomym, a sam :iiaJmuw~l
W W GDARSKU - po•
si• wy14c1nle spr:iiedazą dobnie Jak w całym 11.rawódki I wina Z teJ me- Ju - dułe powodzenie,
lln7 ladzie wychodzili swłasscsa wtród młodz1•aiellcho „podzelowani". ty, miał film "Klasztor
Shaolin". Widząc w tym
W W AZNJ\ OSOBISTOS- dobry lnłerea, Okręgowe
CIJ\ wlT'6cł peraonelu mit· Przedsiębiorstwo kozpodzyna7'odowego lotnłalca w wszechnlanla
Filmów
Amstndami•
b11ł pnei sprzedawało w kinach bludć lat płe1,
wabłqc71 lety wyłącznie na piPt"W•
ałt Leo. Gdv przeuedł na sse miejsca - aawet lfd1'
emerytu„,, udowodniono się miało 1iedzleć tul
U feat ona rzecz71wUcte przed ekranem Kontrola
zasłużona. W caaałe słuibt1 udowodniła ,te dzięki . łe~
Leo tDflk7't1ł w 1umłe 3,2 mu w okresie od 2 de
ton11 hauvuu, 900 leg ma- 31 stycznia zarobiono bes7'1huanv. U k11 lcolcałn11 prawnie 557 tysięcy ałoDzłękl jego nłepospolłte- łych.
mu w41chowt a7'esztowano
pueuło
400 pt'zemvtnł- Ciekawe: sk11td taki•
k6w. Nte.tet11. dalsza fe- wzory?
pi~

ataU

lT.118 Pneb6f Qła
18.0Z Klfto filmów mOl'llr:Wl
li.IO Wladomołol (ł.ł
llł.00 „Spotkanie 11 IJIOrłewcainl
40-lecla" - R&Jmuncl ZleU6ald

li.IO Przeboje ,,DwóJld•
lUO Dziennik
IO.OO „z bie1iem Wisły" - rep.
111.111 „ Wleerory ohopinow1kle" koncert w Zelazowej Woli
Il.OO Ruem z ,,Dwójkll" - spOtkanle z zespołem „I + 1"
ll.llO Oblicza pobklego kina
„Rozwodów nie będzie"
13.20 DT - wiadomości

(J
łomnośet to jul osl11r;n11ł„ płerw
ny etap na drodze do 1ukce1u.
Staraj się robh~ wszystko dobrze
I s roswar;11. Mass duh szanae.

I.OO Domator
UO "Teleferie'" .,Kru•
ma1u1'l llareerar 2lnd
Orła" (1) - „l:dukacJil" polaki „rial pn:rsodo'WJ'
10.10 Domator - porady
10.30 OT - władomołcl
lo.40 Film dla l zml&DJ' - .,l.a~dzł

„,. . . .

13.05 MLnl - apektnua
17.20 OT - w1adomołel
17.30 Studio law
ok. 18.M Losowanie JCxpnm !..otoka I Małeao Lotka
19.00 Dobranoc - „MIA Uaatek"
19.10 Piłkarska kadra aeka
19.30 Dziennik
20.00 Publicystyka
20.15 ..Ła będzl 6plew"
wulerskl film obycs.
21.~ Żniwa 8S
:U.55 OT - komeatan.
22.05 Żniwa 85
22.20 Studio lało

(Ił.

RYBY.

„

1U5 Film dla n.lesły1r14c7eh
„Diana" (2)
15.00 „Smak morlklej lłułb7"
wojskowy program dok.
UUO Koncert łyezeń (Ł)
18.00 OT - wiadomości
18.05 „ Wzdłuż Wisły, wzdłuł Polski" - Tarnobrzea ·
18.20 Studio sport
17.30 „Jetdzlec w czarnej masce"
..Smlerć po'4 południu"' film prod. hiszp.
18.30 . , Wzdłuż Wisły . wzdłut Polski" - Tarnobrzeg
19.30 Dziennik (dla n!esłySZlłcych)
20.00 Studio s.port
20.55 „Wzdłuż Wisły, wzdłuż Polski" - Tarnobrzeg
21.110 Tydzień w polityce
22.00 Raport z Mozambiku

Pr:aed-

Przemysłu

- termin
t71odniowy.

ftOGllAJI D

ncJCILUll

1UO Stuclło lato
llł.00 Dobraoe

PROGRAM U

Ila w a4iańlltim

kllog7'am6w stębiorałwie

ksląłkowe
rozwiązd

ILUCA

n.•

T„

A

DO ft0ZL080W ANIA:

awt.....,

„.oo

pro-

1ram publ.
13.40 DT - wiadomoMt

wI

r

I. -

li. I.).

Twój

przyjazny stosunek do lu.ds! mo-

IUPCA
ftOGLUll

I.OO Domator
I.JO 1,Teleferle'" - „Wakacje z
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1) Gracz W,

wychodząc z ręki lub ze stołu.,
musi. wziąć człery lewy. 2) W jaki

sposób ma on zagrać, aby wziąó
trzy lewy, bo tylko tylu mu po-i
trzeba?
1) Najlepiej będzie, gdy ugra.
on ze stołu na impas waletenv
(albo) blotką. Wygra, gdy grając wa•
letern, zastanie u 8 damę :r dzie;..
siątką
(potem impas powló,·zy),
albo piątą damę (wtedy od N spadnie singlowa dziesiątka). Grając
ósemką, ma szansę zastać u S singlową damę (potem zagranie z ręki
do waleta - dziewiątki).
2l Grając na trzy lewy, powilllno się zagrać z ręki asem, a następnie blotką do waleta.
Oczywiście, wiele zależy tu od
obrońców.
Wyobraźmy
sobie na
przykład . że S do blotki ze stołu
dodaje od razu damę. choć jest ona
trzecia, z dzieslą tka (!) Prawie każ•
dy gracz będzie potem szukał teJ
dziesiątki u gracza N. I oczywiście
przegra!
KROL KJEB

