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ZJAZD KOMUNISTYCZNEJ PARTU ZWL.\ZKU RADZIECKIEGO, W KTORYM WZIĘŁO UDZIAŁ 5 TYS. DELEGATOW REPREZENTUJĄCYCH PONAD 19 MILIONOW
RADZIECKICH KOMUJ\'lSTO'W, ZAKoięczYt. w czw AR-

TfK

OBRADY.

Zjazd rozpoczął si ę n:a Kremlu
25 lutego br. Z referatem politycznym wystąpił se\;:retan generalny KC KPZR. Michaił Gorbaczow.
W debacie n ad t ym dokument em
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Polskiej • • . ·

przedstaw1c1eh
problemowych

Biuro Pruowe RUldU lmformu- środkt prqdukcjl, stan przygo.toje; li bm. Prezymum Rządu omó- wań do wiosennych prac w rolnicwiło wainlejsze problemy związa twie oraz oceniono aktualną sytu·
ne z rozwojem
orodukcji rolni- acje w produ.kcji zwierzęcej
ze
ae:I !. PQ'Prawii :r:ao-patrzema w szczegó~nym uwzględnieniem chowu bydła i produkcji mleka.
W związku z licmymi syginała
mi o stosowaniu nieuzasadnionych
podwyżek cen umownych na toCzwartek
6 bm.
był drugim
Na ty:n za1t-0ńczył się drugi dzień
wary produkowane przez niektó- dniem obrad plenarnych ill Kon- obrad
re iednostki gospodarki uspołeczi. geesu Nauki Polskiej. To forum
nionej, Prezydium R~du dokona- uczonych dok001uje
oceny stanu
ło
- w opMciu
o konkretne nauki polskiej waz jej możliwoPl':z.ykłady J)l'żedstawfone przez mi- ści, zadań l s•tra-tegicznych
kie'""'•~•Ili
nistra finansów - oceny zasadno- ru,Jlków rozwoju w ścisł:$"ro i.wiąz""
ści podwyższa'!l.ia t,vch cen. Stwier- ku z pła.nami
perspektywk:mego
dzono.
że niektore przedsiębior rozwoju
spoleczno-gosuodarczego
stwa w k~ty' produkcji i
cenę kr'a ju.
;
wliczają !i.narisowe skutkl swojej
w dyskusji zabierali !(los tlL In .
niegospodarności.
Tym praktykom przedstawiciele
16 zespołów protowa.rzysza również często podwyż blemowych Kongresu, które
·Brytyjski handh>wleo D. Ruszaki płac. W :i:wia1ku z tym Pre- kończyły
sell będzie musiał zapłacić 300
swe p'J.'ace ieszcze
w
6 m arca w godzi,nach -popołudzydium RZ4dU i»wotało zespół dla końcu ub. r. Omawiano w nich niowyc'.1 delegacja PZPR na
funtów s2terlingó\v za to, te
zbadania zasadnosci podwyższania z ud.z.iałem szerokiego grona spe- Zjazd KPZH z -pierwszym XXVII
J;atrzymal policjanta, aby zase.kll'ecoo przez i:trzedsiębiorstwa. Opra- ejalistów z wielu dzi edzin m. in. tarzem
dać mu pytanie. Sl\d uznał wyKC PZPR Wojciechem Jamierzenie grzywny za uzasad- .cowana przeq. zesp6ł analiza bę takie zagadnienia jak determina..'11.y ruzelsldm ·udała się w drogę podzie prze<lm.iotem prac Prezydium socjalistycznego rozwoju s~łeczeń- wrotna do Polski. Na
nione. gdyt Russell zatrzymał
moskiewskim
Rządu. Intencją działań rządu nie stwa polskiego.
samochód policyjny na
autorozwój
systemu
e- • . k .,.,
k owo d e1egacię
·
·
dukacji
narodowej
i
szeroko
poję- 1o;,n:s u
"nu
zejest;
og.rainiczarue
samodzielności
wtradzfe. na lctóreJ wyl1'dowd
tej kultu.r y. i.ałozenia polityki
i gnali mJn. członkowie Biura PojednOSJte'k
g011podar'k.i
us;połecmio.,
swym bełikapterem.
sekretarze r<C KPZR
nej I admiini5tr.acyjille
ustałanie strateg!i postępu naukowo-tech'llici:· Jityczneg„.
JEDYNY WIĘZIEN ZBIEGL
cen, lecz twoirzenie warunków dla nego. Tematem prac zespołów by- Jegor Liga.cz11w i Lew Za.jkow.
Z JEDYNEGO WIĘZIENIA
działań
zgodnych l: określonymi
0
zasadami gospodarowania.
Jak podała miejscowa policja,
W
wy-padku stwierdzenia nie dowiska orzyrodniczego. wyi:ywiew nocy z wtorku na frodę z
dozwolonych praktyk wobec win- nia narodu, rozwoju biotechilloloWczoraj w godzinach popołudn.io.:
Jedynego istniejącego w Su
nych zastosowane zostaną konse- gil.
Marino więzienia zbiegł jedykwencje
personalne. Prezydium
\T:f dyskusji plellarnej uczestniny przebywający w nim wlę Rtądu
zalecilo wszystkim organom
1
l!!ieti.
ko.ntrolnym WIZlllOżenie kontroli
21-lefnJ FabJo de Angel!..,
procesu .rianowierua cen.
tyjnych i państwowych or<iz ' orkilku tygodni odbywał karę
g ~'.z8".! i •nołeci.ny,c.b
~
kradzież samoehodu.
Licząca 61 km kwadratowych
!)owierzchni republika San Marino jest Jedn,vm z na.;łmnleJ
!;i;zyeb i najstarszych
państw.
Główne dochody ~erpie z htryslyki oraz spr!Zedai:y znaczWręczenia d,yplomów ministra spraw
ków f okolicznościowych moe
zagranicznych twóreom i zespołom
!let.
art~·stycznym szczegó1n.ie · zaslużo.
nym
w upowszechnianiu i prezenPIES ZA KIEROWNICĄ
towanłu kultury 'P<>lSkiej za graPolicjant w mieście Greennicą w roku 1985;
sburg w stanie Pemiylwania odPned t.r:zema laty wo.jewództwo czycli, organi~cj.i
partyj,ny-ch i
Dyplomy ~ ndywidual:ne przyznanalazł samocT16d, którego właś
skier.niewiclkle
zostało
'!)Oddane . związków za:wodowych.
Gen,, E. no: Maria.nowi Koniecznemu
eici elka uznała za skradziony.
komole'ksorwej kontroli pr2i®l'O'Wa· Drzazga poeytywnie ocen.ił ori:(ani- rzeźbiarzowi, Kazimierzowi KwiatZa kierownicą pojazdu
·s1e.:.
dzonej orze7 Główna Komisje Te- za.cie pracy, dyscyplinę i porządek kow k. u
k
t
· a
Od !S
1986
dot
oodkreślaiąc. że zdecydowana w iedział.~ pies. Zwierzę,
kładąc s, iem onserwa o_rowi z
reno"'·ą.
marc<1
r.,
:ebytkow. kierownikowi misji kon-łaPY,
na. kierownicy, odbyło
go województwa ponownie zawi- kszość wydan~h przez GIT :o;ale- serwator skiej w Wietnamie i Kamkrótką przejaźdźke
samochotali kontl"<>lerzy. p0 to bv spraw- ceń pokon.t:r-olnych zostala w y ko- puczy Juras
• M chulsk·emu
1
1
nana.
dem. który Sandra Ste'W'ens po(ma.j)
-. •
z0 wi
a
dzić czy załecenia sprzed lat zo- 1- - - - - - - - - - - - - - - - •r•ez
•'•g•e• r•o•w
_ i _ :film
.· _ o. w:
zostawila z włąC?..onym · silni• .,.
ern
_ u..,._ w_ ie. s.1a„w
- ostałv
wykonane.
Na
czele
d,zislei.
Idem. Kiedy właścicielka udała się do sklepu
po zakupy,
sze-j Insnekcjl Terenowe] Urz~du
pies dobrał sie do ręcznego haRady Ministrów
stoi l(en. bryK.
mulea. Następnie „kierowany"
Edwa,rd Druzga. Re~ontroł.a nie
przez czworonoga pojazd przeobejmie wszystkich s.µrawdzanycb 1
Jeeha.I na wstecznym biegu kłl
kadziesill,ł metrów pod łagodne
nrzed trzema laty dZiedzin życia.
wzniesienie, sltręcił I wjechał
a skupi &ie jedynie na wybra:n.ycb , ·
'na- swobodne miejsce
wśród
za11:adnienlach. Codziennie rano do '
stojacycb na park'lngu
samoczasu za'kończenia działalności. tzn.
chodów.
do 13 tl)arca 1986 r .• będą wy,ież
PIJANY PILOT
dżać w teren członkowie zespołów
Samolot pasaterski odbywał
sprawdzająeych.
lot · ze 52Wedzkiego miasta Malm oo do &tolicy Norwegii
Wcze>raj gen. E. Drzaz-J?;a w ta;.
·Osie, Slu'iby naziemne zauwawarrzystwie wol~wody sklerniewic7;yły dziwne zachowanie
się
powietrznej mai;:zyny, Rzucało
kieir-0 Kazimierza. Borczyka złożył
ją na boki, j:ik pijanego kiewizytę w dwóch zakładach Skierrowcę na drodze, Wzbijała się
niewie - Fabryce Urządzeń OdJew górę . i opadała. Pilot nie
wczych „FUMOS"
m6gl powiedzie6 przez
i Zwk.ładacb
radio
n.iazego sensownego na uspraTn;ns!orma1torów Radiowych „U*tedliwienle. Nio dziwnego. Po
n.ltra-Zatra". Po obejrzeniu hal tawylądowaniu, równie:!: nie był
b-ry:cmycb ł rozmowach r. pracuw stanie złoźyc1 wyjaśnień. Po
prostu był mocno pijany.
·
· 1ącymi t~m rob<>tnikami
r~ście W Polsce i:-ości Rebecca GU!ing - pamiętna Thara z telewizyjnego seprodukcjj australijskiej .,Powr6 t do Edenu'!. Od jutra w programie
Opr. (KL)
spotkali się
z przed&tawlcielamj Irialu
TVP będziemy oglądać drugą część serialu.
N /z.:
Rebecca Gill!ng
dyrekcji zakładów, rad pracowni- z mę2em I krokodylem-maskotką.
CAF - A. Rybczyński

zespołów

uczestniczyło

.p onad 60 delegatów,

Zjazd

.przyjał rezolucj'l,
za,twierdzająca pol:ityczny kurs i prakityczne działania Komitetu CentralneJ(O partii. Zatwierdził także redakcję -proJ(ramu partii i zmiany w

jej· statucie.
Delegaci rozpatrzyli główne kierunki ·gospodarczego i społecznego
rozwoju ZSRR w latach 1986-1900
i na okres do 2000 roku. Z referatem na ten 'temat wystaP,ił czło
nek Biura Polity=ego KC KPZR,
premier ZSRR
Nikołaj Ryżkow.

Zj~d

jednom~lnie

e:łówoe

· zatwierdził

kierunki społeczno-gospo
darczego rozwoju kraju.
Pozdrowienia dla zjv:dtt :przeka• go ponad 25il tys. listów·, zawiera?ali goście zagraniczni. W 1>racach jących słowa poparcia dl.a politynajwyższego .forum radziecltich ko- k.i padii oraz pytania związane . z
munistów wzięły ud:z.iał 152 dele·
~acje partii komunistyci.nych, re(Dalszy ciąg na str. 3)
wolucyjno-demokra,tycznych,
robo;tnkzych, socjalistycznych, socjaldemokratycznych. ll!!burzystowskicb
i innych -0raz przedstawiciele demokratycznych orga;nizacji społecz-

Spotkania wMoskwie

po a deIegacJa
•
powroc1'Ia do kraJU

~~w~~ż i:zt~~~a~1~ iri:Ch~;cś~:

Delegacje prlzybyły ze '113
kra.i ów .
Pod adresem zjazdu
,ludzi pracy Związku

• •

6 bm. odbyro się spotkanie I se~
kre.ta.rza KC PZPR W. Jaruzelskiego z sekretarzem l(eneralnym Je.
meńskiei Partii Socj~listyez.nej Alim
Sala.mem Bejdą.

t

•

•

6 bm. I sekretarz KC PZPR W.
Jaruzelski przyjął w Moskwie na

wych powr&cił do Warszawy
I
sekretarz KC PZPR, przewodniczący Rady Państwa Wojciech Jaru.zelski, który przewodniczył delegacji polskiej, uczestniczącej w obradach XXVII Zjazdu KPZR
Na warszaws!tnn
, .
·
1ot.n.aku Ok·ęCle
W. Jaruzelskiego i towarzyszące
mu csoby. pO\vitali przedstawi(:iele
naj1)1'yższych władz 'Partyjnych
i

rozmowę wicekoordynatora Kom i~
sji Wykonawczej Narodowe.g? K~erownictwa F,rontu Wyzwolenia Narodowego im. Sandino w ~ikara
gu! B. Arsa Castanho - przewodniczącego
delegacji frontu na
XXVII Zjazd KPZR.
•
•
•
.,.... -~ KC PZPR w. Ja1 s-"·ret.~~~
ruzelski przyjął 6 bm. na rozmowę sekretarza wezydil\l.m KC Zwiazku Komunistów Ju.g<>slawii Dim-

~~~~;~~~h K~ c:~~ieF P:~~~ ~f:dyB~~v::;;;· a~~~!~1r~~u~Ji
rem Zbigniewem Messnerem.
.
międzynarodowej oraz rozwoju sto(PAP) sułl.ków po-lsk:O-jugosłowiańskich.

h
•
~:n~ r~~~~~;i~. ele u~~d~h par~ y
za upowsz c I Dl I~:i~!~aP~fiiiii! :01~Fr'cz~g:.1~~~i;~:
•
k
Rekontrola w województwie ' ~~~s od!y„ .„ k"'~Ił'~!'., „~~nowi ~·w~o~ '" ~~~~~.~~
•
k. •
Jll•••••••••••-- Sk I er nI eWI C I m
e

„

,

•

•

tar2;i KC Frmcuskiej Partii l{oµmn :i:ty,::Zns.!' Gastona Pl:l::soai~
pn:ewof}niczacego deleJ(acji FfK na

-

raz drugi), Franciszkowi Starowiey- walce 0 umacnianie pokoju i be·z skiemu - M"tyśeie g.raifdkowi, Ta- piemeństwa.
deU$ZOWi Strugale - dyrygenitowi.
Marii Szypowskiej - ;pisa;rce, Wojciechowi 2:u'b"owskiemu - proza.i•
kawi, t1rezesowi ZLP .(po raz (i<fugi).
w grut>ie ze~oł6w dyplomy otrzymał"'. :
Kwartet Wilanowski,
·1
Teatr Wielki z W&"szawy, Państw-0wy
Zeomół PieL-.: i T-"'ca
.,S!ąsk:" (nn. ru~ drugf), Ceft·~~ny
„~
~•··
Zespół AI'tystyu.ny
Wojska Polskiego ('PO raz drugi) oraz zespół
„Scholues , Minores pr·o Musica.
W 66 dniu roku słońce wzeAntiqa•• z Poniatowej.
szło o godz.· 6.09, zajdzie zaś o

NoJ1a pochodnia.

17.26.

In i nin obchodzq:

wZatoce Perskiei
Co najmniej 1 ll'lM'ynarz

· Tomasz, Pa"weł

Dytur y s

zabity, 3 za.ginąło, a 6 zostało ranw dniu dzisiejszym dla Ł&dzi
nych w czwartek. kiedy rakieta
przewiduje nastęl'ującą pogodę:
wystrzelona przez śmi.g{ow!ec. najzachmurzenie duże. okresami oprawdopodobniej irański, trafiła w
pady deszczu. Temp. maks. w
Zatoce Persk:iej cypryjski zbiwnidzień około 5 st. Wiatr słt,by
kowiec ,.Wise" o wyporności poi umiarkowany, przeważnie z
nad 30 tys. t<>in. Tankowiec stanął
kierunku południowego.
w plomieniach podały agemcj e. powołując się na źródła że
Ciśnienie o godz. 19 w;ynosllo ·
glugowe z tego regionu,
988,3 hPa (7łl,3 mm).
Pozostałych
członków 22-osobow.e.j. n.logi przewłeZ<iooo śmigłow
kale .darz
ydarzeń
cami do Abu Zabi - 1tolicy Zjednoczonych
Emint6w Arabskich.
1858 .- Zm. K. Kołmłan pae•
Dwie jedrulstikl biorą u.dział w akcji gas2e<nia pożaru zbiornikowca.
b, krytyk literacki.
który przewoził do Australii ropę ·
1985 - Zm. A. Fiedler pisarz,
naftową :r.atankowaną poprzednie11odró:tnik.
go dnia w Bahrajnie.

z.

z Teresą .Gumińską
Wydzia_łu

V

Handlu

UMŁ

'

Fo~o:

ie do sklepów inaczej
nU: słutbowo 11ani
nie zagląda?
- Wstydzę się. że n ie wiem ile kosztu je
kiełbasa, ale
najczęściej
zamawiam całą
paczkę mięsną I ptacę ile mi wyliczą , To
wszystko przez brak cza.su. Ale do sklepów chod21'l - najczęściej będąc w delegacji. Np. w środę byłam w Warszawie W
drogerii szukałam sy pkiego
pudru . Bez
rezultatu. I książek, w księgarni na Nowym

Swlecie. Byłam też
w
Hall Mir<>wskie],
gdzie zobaczyłam, że kiszone ogórki sprzedawane są po 260 zł gdy u nas n.a.wet po
350. Można je dostać w każdym stoisku. Ale
. za to tódzkde · zaopatrzenie w odJZ.le-ż, konfekcję damską i męska. biellz.:ię pościelową,
jest znacznie lepsze. Stąd biorą się do nas
wy cieczki z c~ego kraju.
(Dalszy

ciąg

na str.

3)

myśl

Cała udręka tkwi w tym, te
głupcy są pewni siebie i że ro·
zumni ludzie wciąż mają. wąt
pliwości.

śmiechni"

Hand I pod dams im an o·ek·em ...
- · Czy obieeuje pani mówić prawdę
tylko prawdę?
- Cóż, spróbuję.
- Pod którym numerem damskiego pan~of'elka. funkcjonu;le łódzki handel? '
- A to zabawne: pod 5 I pól,
- C2y pani wie
ile
kosztuje klełba.sa
krakowska?
•
Chyba 360 zł...
A. W ACH
- Oj, źle, nie wie ·p ani! Czy to znaczy,

ptyk

z.ostał

aka sobie

wicedyrektorem

•

I aek.retaor:z. KC PZPR W. Jaru-

si

Podkomisje
,. -~ Szwedzka· policja uzbrojona Kohl ~roni polityki
Operacji „Meksyk-.86" ciąg dalszy ·
l~by Rep~ezen.tantów wkomputerowy portret mordercy rządu CDU/CSU - FDP
Dokonują~
l~~
I AKLIMATYZACJA, ALE NIE TYLKO me zatw1erdz1ły
I of a pa I mego
[i:w~h~~!~0~~1~n\:::~f~~
Pomocy ·dla , 'IJPontras''
I DO MONTERREY PRZEZ ALPY

I

WYJADĄ

TYLKO NAJLEPSI

Wczorajsza. lltonfere.ncja iprasowa
zor,gani-zowana w PZPN p0św.ięco
:na była sprawom alklimatyzacj! naszej reprezentacji na mistrzostwach
świaJta w Meksyku. Tematylk:a konferencji została
jednak znacznie
IPOS:Zerzona, ale '!)roblemaityka dotycząca aklimatyzacji była tu tematem wiodącym. Nie bez racji,
bo ostatnio \)ojawiło się wdele teori1i, których celem jest znalezienie złot~-0 środka w kwestii k!iedy nasza 'Piłkarska reprezentacja na mistrzostwa świata ma się
udu do Meksyku.
jaki program
sreallzować przed wyjazdem, czy
po przebyciu oceanu od razu
udać się do Monterrey,
kwatery
na~ch piłkarzy, czy jeszcze zatrzyma6 się w innym, położonym
w górach ośrodku.
Program :przygotowań do „Mexlco '86" jak stwierdził trener
A. Piechniczek - je·s t konselkwentnie realizowany.
Reprezerutacja
ma za soba mecze z Włocha.mi,
Tunezją, Turcją, a w tym roiku
od 5 styczni·a zgI"UIPOwanie w Wiśle, a następnie tournee 'PO Wło
szech, Arigenitynie, Uru1gwaju.
Do t>rzyjętego wcześniej planu
'l)OStanowliono jedna!k wprowadzić
Innowację rz:rezyenowano z majowego obozu w Wiśle, w zamian
za wy.iazd do ośrodka w jednym
z !krajów alpejskich. W Alpach
trudno znaleźć boiska na wysokości 2 tys. m (to „odnośni·k" do stadionów położonych w Meksyku), ale już można zlokalizować zg.rupOwanie na wysokości 1.200-1.600 m.
Przy współipra<:y ze szwajcarskim
i austriaClkim związkiem piHkars..l{im oraz menażerami )>Oszukuje się odpowiedniego miejsca na
zgrupowanie
rprzedmu.ndialowe.
Końcowy
a.kord przygotowań
to
mecz z Danią w Kopenhadze (16
maja), a następnie 110 krótkim pobycie w kraju - odlot do Meksyku, około 20 maja,
A CO DALEJ?

NajprawdopodobndeJ będzie to już
Monterrey, choć nie odrzuca się
całkowicie propozycji, by jeszcze
nasi piłkarze .przez ialkiś czas przed
Inauguracyjnym mec:zem z Marokiem
(2 czerwca) przebywali w ~nnym
ośrodku wysokogórskim. Mówiono
tu o Colorado SprLngs.
'
Lekarz reprezentacji, dr T. Moszkowicz 'Podkreśla w&gę wynt'.ków
badań w odniesieniu do każdego •z
zawodników, do ich możliwoki dostosowania się do warunków
w
Monterrey klimatu, temperatury, wilgotności. Konieczne jest :posiadanie talk dzykładnych info.rmacji. Otwarta jest nadal &prawa, czy
z Europy od razu przyjechać do
Monterrey, czy :tatrzymać się -przedtem w innym ośr-0dku. Dla naszych .piłkarzy ważne jest przede
wszystkim, by laik najlepiej, przygotować się do gry w Monterrey
(500 m n.p.m.), bowiem podstaw-0wym celem jest zajęcie pierwszego miejsca w gru1>ie. które u1paważniałoby rz;nów do
gry w· tej
miejscowości.
A potem będziemy
się martwić co dail.ej stwierdził
trener Piechniczek.
26 bm. polscy piłkarze grać bę
da w Gijon z Hiszpanią. Kadra
na ten mecz nie została jeszcze podana do wiadomości. Trener Pie-

chniczek J)Odik.reślił, te :z.najdą się
w niej zawodnicy legitymujący sie
najlepszą formą w mec:zach lig<>wych, a więc w większości (wyka.zał to np. ?rzebieg pietwszych
tegorocznych meczów w lidl'Je), kltóNY rprzebywali na tournee po Wło
szech i Ameryce Płd. 16-osobowa
drużyna :polska ma się składać z
piłkarzy gr~jących w naszych klubach, a dodatkowo, do Hiszpanii
mają dojechać dwaj dalsi rzawodnicy Młynarczyk i Majewski.
Trener Piechniczelk zapyTtany, jak
wy1glądałaby
111asza !reprezentacja,
gdyby mi.strrostwa miały się rozpocząt Jud: „d,ziś" ipod.al: nazwiska: Młynarczyka, Wandzika., Kazimlerskiero, Pawla·ka, Wójcickłe
s-o, ~strowskiego, Przybysia, Majewsk1ege, Dziekanowskiego, Urba·
na, Buncola., Matysika, Komornickiego, Smolarka, Barana, Zgutczyń
skiego, Bońka, Pałasza, Okońskie
go, Fur.toka.
A~e dodał też
że
przed żadnym z innych zawddników nie umyka drog,i do Meksyku .

Na strzelnicy

Społem

Z oka.z.li iteigoro 01;nego Dnia Kobiet diziabacze Społe.m
01rgani~ują
do.r_oczne, trzecie już z rzędu o•gólnopolskie zawody strzeleckie
kobiet. Lmp.reza cieszy się coraz więk
szą P<l'J)ula.rnością wśród za wodnicrek !klubów strzeleckich nas.zeg_o
kraju,
W pierwszych zawodach w 1984
roku 1.IJCczestniczyło :tm za•wo.dniczelr
z 13 ildu.bów, w uibie.głym
roku
wzię-ro ud.ział w łódzikiej imprezie
Z36 mistrzyń celnego ok.a, re1prezen.tu.jących 23 ik!Jwby, W tegorocznej imprez.ie zaipowied.z.ia!y udzi.a~
294 zawodnic2'ki z 26 klubów.
Otwarcie trzydniowych zawodów
na strzelnicy Społem - w piątek.
PieT'wsze !koruku•r encje rozpoczną sie
o godz. 9. Uczestniczki
zawodów
łódzlkich ry>waliz<J'Wać będą w strzelaniu iz pistoletu i !k.arabirukll sportowego.
(ww)
0

W

SKRÓCIE

Niespo.dziankę
międzynarodowego

A

w, II rundzie
turnieju teni.soWest Windsor
sprawiła Ą. Moulto-p.
eliminując
rozstawioną z numerem 7 B Pot...
ter 6:3, 2.;6, 6:3.
A Podczas odbywa,jącego się w
Ln.ze11 łyżwiarskie•go Pucharu $wiata 1reprezentantka NRD Ka.rin Enke-Kania ustanowiła rekord świa
ta w bieg1u na 1500 ro, wynik,iem
2..02,213.
A. W towarzy>s!kim. mec.zu pi:l!ka1r Skim ro.zegranym
w Ba·gdadzie,
Irak zremisował z pierwszoligową
.Pruźyną.
a.n,g:ielską
Chelsea 1:1
wego kobiet

w

(0:1).

Pałac Młodzieży zaprasza ...
„ .dziewczęta i ohlo,pców (roczniki
1970-1977) na ku.rs nauik.i pływa
nia, ZalJ)isy 10 i 11 marca w godz.
13.30-16.
Z ,kolei do sekcji dżudo urodzeni w lafach 1970-1975 mogą z.gła
szać się W i 14 bm. w godz.- 1616 w pokoju. 100 (ul. Moniuszki 4a).

Puchar „Dl" czeka na najlepszą „snajperkę''
VII HMP w piłce noineJ kobiet
Z informacji u.zyskanych w komisji oiłki żeńskiej PZPN wynika. że w Polsce u,pra wia fuiboJ
przeszło 600 kobiet. Odbywają się
systematycznie rozgrywki o
mistrzostwo I i II ligi pań . W e·kstraklasie żeńskiej rywalizu,je 8 zespołów. w dwóch gru.pach II ligi
15 drużyn., wśród któr-ych jest też
jedenastka ogniska TKKF Teofilów.
·
Dzie•wczęta z Teofilowa. nad którymi szkoleniową opiekę sprawuje
były zawodnik ŁKS P. Suski.
zaprezentują się sympatykom futbolu. uczestnicząc
w
halowym
tumieju finałowym o m;strzossbwo

Polski. Impreza odbędzie się , w
hali Wojskowej Akademii Medy cznej w dniach 8-9 marca.
Obok
ni·ch w łódz,kim turnieju wystą 1 pią

sześcioosobowe

drużyny

wrocław-

skiego Pafawagu, Zagłębianki
z
Dąbrowy Górniczej,
Telpodu
z
Krakowa oraz Ogniwa Sopot, Piastunki z Gliwic, Stilonu Gorzów i
czterokrotny mlstrz Polski - czarni Sosnowiec.
Zdobywca tytułu halowego mistrza Polski uhonorowany zostanie
pucharem i dyplomem PZPN, wicemistrz otrzyma. puchar
prezydenta Łodzi, a zdobywca trzeciego
miejS<Ja - pucha.r OZPN w Łodzi.
Przewidziano taikże nag.rody
dla
najlepszych zawodniczek
łódzkiej
imprezy organizowanej przez centralny i Okrę.gowy Związek Pil1ki
Nożne.i, ZW TK:KF oraz nas.zą redakcję. Pucharem „Dziennika" uhonorowana zostanie za wodniczka.
która zdobędzie największą liczbę
bramelt. Ponadto 1>uchary otrzymają najlepsza bramkarka (fundatorem nagrody jest J. Tomaszewski).
najlepsza zawodniczka w
ataku
'(puchar W. Smolarka) i najmłod
sza uczestniczka
turnieju
(~TS
Wi1łzew).

Zgromadzeni w hali W AM sympatycy żeńskiej piłki nożnej będą
m;eli okazję obejrzeć także
interesujacy po<kaz
kultuTystyczny.
rewię mody przygotowaną
'Przei
łódzką

Taki<Jh emocjonujących sytuac,ii
na pewno nie zabraknie w czasie
łódzkiego turnieju
finałowego
o
halowe mistrzostwo Polski kobiet.

Fot. A. WACH
2 DZIENNIK ŁODZKI nr 56 (11963)

"Telimenę",

wezmą również

udział w losowaniu piłek z autografami zwvcit';'sikiej drużyny.
Bilety na VII Halov.'e Mistrzostwa Polski w piłce nożnej kobiet (uroczyste otwarcie imprezy
przewidziano w robotę, 8 bm„ o
godz. 15) można jeszcze zakupi ć w
.. Orbisie" (Piotr'kow:ska 67 i 1>15) w
godz. 9-117.
(ww)

o

.
Agencje :prasowe podkreślają, że
pr:zygotowywa.na od tygod.ni przez
rzad amerykański batalia w sprawie zwielokrotnienia ipomocy dla
kontnew<;>lucjonistów nilk:a.raguańsk.ich r-0z)>OCzęła się od ,pora'.iiki, jaką rząd Reagana od.niósł w dwóch
podkomisjach Izby Reprezentantów, !które jako pier'\vsze .rozipatrzyły wniosek o ,przyzna.nie 100
milionów dolarów.

bilansu trzech

Sledzltwo w aprawle ubójstwa
premiera Szwecji Olofa Palmego
weszło w czwartek w nową fazę,
z chwila sporządzenia przez .p01icję ·J>ortretu :pamięc::l.owego mężczyzny, który może być mordercą.
Szwedzka ,telewizja przekazuje od
rana w półgodzinnych odstępach
wizerunek mężczyzny w wieku 35
-40 lat o ciemnej twarzy .i oczach,
d 'ć
ł j
. ł . t
o os szczup e p<>c1ąl( eJ warzy,
Bezpaśrednio prŻed głosowaniem z wydaJtnie rzaznaczonym
długim
prezydent Reaga.n .raz jeszcze wy- prostym n-0sem. Przedstawi.one n?
stąpił na irzecz udzielenia znacznie portrecie oblicze nie wskazuje wyzwiększonej
ipomocy antysandini- raźn.!e na pochodzenie domniemastom, nazywając to
„historyczną nego sprawcy. Ma on nieco cudzodecyzja". Prezydent n.ie cofnął Irlę :ziemski wygląd, ale równie dobprzed swego
.rodzaju szantażem, rze może ito być 1rodowity Szwed.
stwierd:zając, te .pieniądze dla „Contras" muszą zostać wyasygnowane,
Portret sporządzony iostał przy
aby
oddzialy amerykańskie nie pomocy ekspertów z Federalnego
musiały interweniować bez)>Ośred- Ur:zędu Kryminalnego RFN w Wiesnio. ·
baden, którzy posłużyli się w tym

celu specja1na maszyna zestawiaiąca z różnych charakterystycznych
cech szczególnych twarze ludz·itle
na ekranie telewizora. Jako materiał wyjściowy wyk.orzystano zeznania i rysunki 22-letniej malarki, która przez kilka sekund, ale
w bardzo wyraźnym oświetleniu
widziała twarz osobnika. Mógł on
być zbrodniarzem, uciekającym z
miejsca przestępstwa.
Prowadząca śledztwo .J>Olicja ma
nadal dużo teorii, lecz nadzwyczaj
mało fa,któw. Podejrzenia kierują
się w skonę różnych grup terrorystycznych. M.in. dokładnie zbadana została działalność tzw. kurdyjskiej partii robotniczej
PPK.
(Dalszy ciąg na str. 3)

18 kwietni·a
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KOmeta Hali eya " Osaczona''
przez Sondy kosm .ICZne z
Koomimm.a wnda Wega-1 dotar- przeprowadruił.a wszystkie za.planoła. do celu.
6 bm. w god7.inach wane badania i pQJmiary oraz pNerannych
nutąpiło
bezpośrednie kazała seriE! zdjęć z beizpośredmiejej
spo'tlkanie sondy z lk:ometą . Wega go otoczenia komety oraz z
gazowego wnętrza. Jest to
wy-'
darzenie bez precedensu w dziejach światowej as tronomili i astronautyki. Po rari: 1>ierws-zy wysłana
z Ziemi aparatura na~1kowa mogła
prz.e-1>rowad;zić - bezpośredinie
·p omiary we wnętrzu komety.
ObeC\tlie kometa Halleya jest jalk
gdyby o.sacwna p;rzez sondy kosmiczne. Wega..J. po przejści11.1 przez
kometę wykona jes'Zcze dwie serie badań z odwrobnej strony teZgodnie iz programem ()Chrony go ciała niebieskiego . . Tymczasem
1Przed infeikcjami i e1>idemiami o- jej śladem podąża b!Jif.iniacza so.nz
raz porozumieniami międzynarodÓ da Wega-2, która spotka słE!
wymi za:kazany jest wwóz do Ru- kometą 9 marca. W cią.gu naj'l>Himun.il wsze1kich
produktów po- szych d111d będZJle ona obserwowachodzenia zwierzęcego, zarówno w na i bada.na jednocze!inie z dwóch
&tron.
przesyłkach pocztowych,
drobnicą
kolejową, jak i w bagażu o~obi
stym - rz wyja'bkiem tych, kitóre znajduja się w falbrycznych opakowaniach szczelnie zamknięitych
I poddanych termicznej sterylizacji.

Ograniczenia
wprzywozie
do Rumunii

0

żywności

rwciorajzgloszen'fiJ
·dziś···•*•
...:._~ OGl;.OSZ~N/E"

E

SZWACZKI - za.tr.udnię. Mi.nerwę" zyig-a:ak - kupię. 34'-48-01.
7465 g E
FLAKI sprzedam. OfeTty 7464. Biuiro Ogłoszeń, Piotirk01Wska 96
E
SZWACZKA rencisbk& - ,potrzebna.
78-68-70.
7467 g E
KAROSERIĘ „Poloneza" (nową} sprzedam, tel. 78-45-10.
714811 g E
KUCHNIĘ elektrycwą (nową}
sprzedam, 51-16-59.
7484 g E
SPRZEDAM
nowe,
:i:a.g["a.niczme
kożuchy, !t4-39-32:
7539 g E
KRAWCOWA z maszy.ną przemysłową pr.zyjmie pracę.
tel.
55-85-20.
7'199 g E
ZAMIENIĘ dwa razy M-2 na M-4,
tel. 84-00-69.
7500 g E
TOKARZA - spa.wa.cz.a za>tru.ąnię,
tel. 57-09-59,
75-01 g E
SPRZEDAM sklep art. motoryzacyjne. Sulejów, Opoczyńska 8.
7563 g E
OPONY: 135 x 12; 161! .X 13 zamienię na 175 x 13 lUJb sprzedam.

G2-,57-09.

20256
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Tel Awi·wu

a lkonceDty do Polski przyjedz.ie filharmonia z Tel
Awiwu pod :kierunkiem wybitnego dyrygenta. Zubina
Mehty. Ta muzyczna w izyta zwią
zana jest· z obchodami rocznic)" powstania w
~etcie warszawskim.
Jeden z występów zaplanowany
jest pod pomnikiem Męczeństwa w

j\f

Oświęc i miu-Brzezince.

· Jak nas .poinformował dyrektor
Filharmonii Łódzkiej
Kazimierz
Mikołajcza.k. trasa polskich koncertów obejmuje ~a.kże Warsz.a wę, Kraków i Łódź. W Łodzi filharmonicy z Izraela za-prezentują się 18
kwietnia.. Ze wzgl,,ędu na spodziewane zainteresowanie, koncert odbędzi e się w sali Teatru Wle1kiego. Szczegóły dotyczące iprogramu
i l!l.azwisko solisty rosta.na niebawem podane.
(rs)

EGZEKlJC,TA FRANCUSKIEGO
POSIEDZENIE MlNISTROW
ZAKŁADNIK.A
OCHRONY SRODOWISKA
czwartek
w Brukseli odbyło
Ugrupowanie. „Swlęta Wo~na"
osię
Jedno<lniowe. posiei;lzenle z
u- hl'ladc:i;ylo.
lt do konało ·pgzPlrnc11
cl«; em mlnlstrów och.ronv
gro<lo- francuskie!?
zalcłar\nika
1io.t1'1&
wiska 12 paustw członk.ów EWG. Seurafa, na znak protestu urzect"··
On1awiano projekty po..cotanowielt
w ko bliskowschodniej
pi>Jityce Fransprawie ochrony
wód I atmosfety cji,
oraz utylizacji odpadków.
REAGAN BRONI MARCOSA
MASOWE DEMONSTRAC.JE
Prezydent Reagan włączył się do
Setki tysięcy mlenkańców
RFN
rlyskusJl
na temat majątku b, pTezywzięły
ud.ział w
czwattek · w masowych akcjach protestacyjnych prze- clcnta Filipin Marcosa, bulwersują
ciwko tządowym planom ogranicze- cej <>pinię publiczną na Filipinach
i za granicami tego kraju. Odponia prawa do strajku.
wiadając na ponawiające się zarzuGRYPA
Od
5 tygodni w woj. wrocław- ty pod adresem Marcos:. o wieloskim utrzymuje się epidemia. gry- miliardową defraudację mają I.ku na.
py. Dotychczas na grypę 1 choroby rodowego swego kraju, Reagan wytzw. grypopodobne zachorvwało bli- raził wątpliwości co do Jch zasadności I stwierdził, że o ile mu wiasko 250 tys. osób.
domo Ma-rcos był milionerem jeszcze
przed objęciem władzy,
POŻAR W ZAKŁADZIE
DRZEWNYM
Groźny. pożar
wybuchł
8 bm. w
nocy
w zakładzie drzewnym
w
Stawigudzie podległym 1 0lsztyńskie
mu
Przedsiębiorstwu
Przemysłu
Drzewnego. Spaleniu ult>gła
hala
traków wraz ze znajdującym! się w
niej urządzeniami. a straty szacowane
W związku ze śmie-rei~ 'PQd la- są na ok. 20 mln zł.
winą żołnierzy norweski.eh
wcho(OJIT. Id)
dzących w skład patrolu z·wiadowczego w czwartek ood.ieto decyzję
o zakońcll.eniu zimowych
manewrów wojsk lądoowych. NATO odbywających się pod krypt-Ondmem
„Anchor Express".
Tragiczny wy,))8.de<k wydany!: się
w środę w dolinie Ya~dalen, n iedaleko Narvilku. La>Wina śnieżOJl
zmio.tła tam
31-osobowy
tiatrol
zwiadowczy biorący udział w operacjach • bojowych przew idzian-Y'Ch
W nocy z 5 na 8 bm. d y żurny IV
w ramach manewrów NATO. Za- Komisariatu MO w Gdańsku został
telefonicznie
powiadomiony o bójce
ledwie trzech żołnierzy w,chodzą
.Jakiej doszło w jednym z domów
cych w skład patrolu ni e odnio- do
przy ul. Polanki. Na miejsce skiesło żadnych obrażeń.
1,2 rannych rowano natychmiast radiowóz patroum ieszczono w pobliskich szpi,f.> lowy. Wchodząc y do domu runkcjolach. 16 zginęło.
nariusze mille.li zostali nlespodzle-

E

POTRZEBNA osoba do szycia toreb gospoda["czych. Zgłoszenia w
dniu 8 marca,
Regatowa
1'5,
(8--15).
20294 g E
FORD Taunus Co.mlbi (1974) sprzedam 52-78-63.
20264 g E
ZATRUDNIĘ emer-ytkE! do
praco;wni kxawieckiej. Najchętniej z
Teo!ilowa. 7&-.12-98.
20301 g
ODDAM w dz.ieriaiwę 10 ha, blisko
Rawy Mawwieckdej. 78>-12-93.
20300 g
„POLONEZA" (19&1} 1>przedam.
34~5-13, po 16.
20302 g E
PROWADZĄCY aikwizycje podejmie
pracę prywat.nie (1/4-1/2 etatu).
Oferty 202.67
Biuro
Ogłoszeń,
Sienkiewicza 3/5.
E
MIESZKANIA w Łodzi lub Pabianicach poszukuję na 3---4
miesiące, płatne z góry. 55-84-97.
20003 g E
„SHARP" dwukasetowy sprzedam. 52-68-'35, po 17.
20304 g E
FLAKI - l!'Pl'IZedam. Tel. 51-24-60.

16 żołnierzy
pod lawiną

.zginęło .
śnieyu

Jubiler

Z głębokim żalem zawiadamia·
my, te w dniu 5 marca 1986 roku zmarł nagle nasz naJukochaJ\szy Synek

+

P.

ANDRZEJ KALISTA
LAT 15.
Wyprowadzenie drogich
nam
z" lok nastąpi w dniu 8 marr.a br.
(sobota) o godz. 13.30 z kaplicy
cmentarza parafialne&& w Pabianicach,
.
BRACIA
I RODZINA.

lłODZJCB,

(

dowód pamięci

W połowie lutego pisaliśmy o
apelu Ligi Kobiet Polskich, któr?o zwróciła. się do pracujących
pa1i, by zrezygnowały z tradycyjnie organizowanego w
n.
kładach pracy kwiatka. czy
upomińku
z okazji 8
marca.
Kwiatki zwiędną, zbiorowe upominki często bywają nietrafione, zaś pr.zeznaczon.e na nie
pieniądze wydać można
bardzie.i pożytecznie i
także
z
myślą o kobieta.eh.
Apelowi
LKP przyświecała idea, by pieniądze te przeznaczyć na budowę Szpltala-Pomni~a
Centr1-m
Zdrowia. Matki-Polki.
Jak się dowiadu.iemy, inicjatywę
tę poparły
kobiety
w
wielu pnedsiębiorstwach I instytu<Jjach, wychodząc z za.łoże
nia, że tak „ulokowane"
p i ~
niądze bedą najbarrlziej tr"·ałym dowodem namięci o kobietach.
'

•

•
zyc1a

S.

+

•

I

z głębokim talem uwiadamiamy, te w dniu a marea 19~8 roku
zmarł po długiej I ciężkiej
chorobie na•z ukochany Mąż, Tatuś, Syn I Brat

Z &łęboklm fałem HWladamlltmy, że dnia 1 marca 1988 roku
w wieku lat 55, zmarł nasz naj-d.roższy DziadziuA, Tatu~ I Mąż

+

ś.
P.
J~NUSZ

P.

ZYGMUINT

DZlif!1lifROWl1CZ

GŁOGOWSKI

przeżywszy lat 49.
Pogrzeh odbędi;ie się dnlrt 11
marea br. (wtorek) o godz. 10 na
cmentarzu
ko1nunalnym - Za·
rzew. Pogrąteni w sruutku tegna-

Pogrz~b
odbędzie
się
dnia
(~obota) o godz. 11.30
na cmentarzu komunalnym Zarzew.

8 marea br.

ją:

WNUCZKI,

DZIECI, !:ONA
1 POZOSTAŁA RODZINA.

ŻONA, CORltI,
SYN, ZIĘC,
RODZICE, BRAT z RODZINĄ

1 SIOSTRY oraz

Redaktor depeszowy

;,,

GODZ. 14.45. Boluck t Ry nek 2.
29

Nietrzeźwy
R ·sza~d M. lat
wszedł
gwaJtownie na jezdni~

l
pod samochód
„Wartburg".
Pieszy doznał ogólnych potłuczeń.
J. GODZ. 16.ro. Pabianice.
ul.
Konstantynowska 33. Gra ży na B. lat 34 wybiegła LZa sto.i acych samochodów na jezdnlę i wpad:a ood ,.Skodę". Piesza
doznała
ła11 y szarpanej
praweg<> podudzia.
Al. Politechniki
• GODZ. 16.20.
przy ul. Felsztyńskiego.
Ni etrz eźwy Sławomir Z. lat 39
usiłow ał
wskoczyć do tramwaju linii
15 i 4 1
wpadł
na bok drul(iego
wagonu.
Pieszy doznał ogólnych potłuczeń .
A. Swiadkowie l>Otracenla pieszeJ
przez nieznany samochód w
dniu
5. 03. br. o godz. 9.00 na skrzyżo
waniu ul. Tuwima z ul , Sienkie_wicza proszeni są o zgłoszenie się
do lVRD WUSW w Łodzi. ul. Wlady Brtomsklej 60, tel. 5i-16-82.
wpadł

l\l.

c.

szablą bronił

POZOSTAŁA

RODZINA,

20005 g E

S.

Trwały

W

FLAKI S<pnedam 66-58-04.
74-60 g E
LOKAL 100 m kw. wydz.ierża.w.ię
10a warsztat,
Sieradz.
Oferty
7470 Biuro Ogłoszeń, Piotrkowska

K

Łodzi•

W

tychczasowej linii politycz.nej wwego rządu. Oświadczył jednocześni&,
iż mimo porażek w serii ostat•
nich wyborów do landtagów ·i w yborów komunal•nych, wierzy
na•
dal
w
ponowne
zwycięstwo
CDU /CSU I FDP w przyszłorocz
nych wyborach do Bu;ndestagu.
Kainclerz Kohl ponownie wystą•
pił w obronie rządowej polityki
zagTanicznej i polityki bezpieczeń
stwa, podikr!!śla.iąc, że RFN obstaje przy poparciu dla amerykańskiej inicjatywy
obrony strategic 7.ne.i (SDI}.
Mówiąc 0 problemach rozbrojenia, sze! rządu w Boon ponowił
swoje p0parcie dla idei tzw. rozwiązania zerowego, przedstawionego przez adm;nisirację waszyngtońską w odoowie<lzi na propo;;ycje rozbrojeniowe ZSRR. Nie wykluczył jednak możlnwości
rozwiązań części-0wych, podkreślając,
iż jest on „na tyle realistą . aby
wiedzieć, ie J:ozbrojenia nie można osiągirląć ocl ręki".
Mówiąc o trwających rozmowach
kontaktach,
Kohl zapowiedział
m. in. wizytę wiceprezesa Rady
Ministrów Zbig1n iewa Szałajdy
w Bonn, który przybęd'Zie tu w
najbliższych d·niach w z·wiązku z
kole}nym posiedzeniem mieszanej
komisi'! gospodarczej RFN - PRL.

•

•

m1en1a
wanie zaatakowani przez mężczyznę
uzbrojonego w łom. Naoastnikiem
którego obezwładniono, okazał się
20-letnl ffi! eszl<aniec Gdyni Piotr L.
W mieszkaniu na podło dze
leżały
zwłoki 24-letnler<o Andrzeja S„ w są
~lednlm
pokoju znaleziono rannego
gospodarz a mieszkania, 39-letniego
Andr?eJa Z., właś c iciela prywjltnego
zakładu
jubilerskiego.
Jak ustalono, Andrzej Z. został naprzez dwóch zamaskowanych mężcz yzn uzbrojonych w slekien: oraz w trzonek od łopaty. S k rę
powali oni ·swą ofiarę, ale w ł a ści
ciel zdołał w peW-Uej chwill uwolnić
sio: z więzów I w y korzy stuj ą c nieuwagę band ytów zaj ę ty ch oladrowaniem. sięgnął po szablę z posiadanej
kolekcji białej broni. W y wi ą za!3 się
z a cięta walka.
Andrzej z. zra n ił
smiertelnie jednP.e;o z nap astnfaów,
drugi zaś próbował zbiec i w t ym
właśnie momencie napotkał orz:;·bylych funkcjonariu!fzv MO. Ran y. jakie odniósł napadniety. n!e okaz a ły
się na . szczęście zbyt groźne, choć
przebywa on obecnie w szpitalu. Sledztwo w tej sprawie trwa.
padnięt y

(PAP)

Dnia I marea 1988 roku zmarł,
lat 61, nu1 najukochadszy M11t, Ojciec l Dziadziuł

przeżywszy

Dnła C
rła aasza

bela

S. ł P.
PAWEŁ JAROSZ

ł.

CORKI, ZIĘCIOWlE
I WNUCZĘTA.
JERZY

P.

I domu

KSJĄŻCZYK.

Pogneb
edbędue
się
clnla
7 ma tca b11. o goci1. 14.30 z ka1>licy cmentnzi: łw, Franciszka
przy ul, Rzgo~lej w Łodzi, o
czym powiadamia

Zmarł!J01

tONA,

ł

ANNA STOK OWSKA

odb!ldzle
(sobota)
o godz. 12 w param Niepokalanego Poczęcia NMP w Pruszkowie
- Żbików k. Warszawy, po Jc t 6rym
nastąpi
wyprewadzenie
zwłok na miejscowy cmentarz. ,,
czym powladamlaj11
tyezllwych
NabożeJ\1two tałobne
się dnia S marca br.

pamięci

marea 1981 roku zmaukoc!hau M&ma 1 Ba·

~

f

W plerwsz11, bolesn~
rocznicę
tragicznej śmierci naszego Syna

4.

+

P.

SŁAWOMIRA
CIOŁKOWSKIEGO
zostanie odprawiona msza św. w
!rnściele Dobrego Pasterza Bałuty, ul. Pasterska o godz. 7.30,
o czym iyczliw) eh Jego pamięci
zawiadamiają:

RODZICE, BRAT, ZONA
l SYNEK.

.„,~--------------------R!D!~!1!1111!!1!.11
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Usługi

na cenzu wanym
Obraz, jaki przedstawił wczoraj
na posiedzeniu sz.tabu ds.
usłu·g
szef tej spółdzielni, pow:ni-en napawać bowiem smutkiem
tych,
którzy z jej usług nie korzystają
Spółdzielnia dysp0nuje wszystkimi
rodzajami szkła, jak.ie tylko może
sobie klient wymarzyć, łącznie ze
s.zikłem
importowanym. Pracownicy punktów marzą o zaspokojeniu
jego potrzeb. oferując usłu1gi
w
terminach zwykłym, ekspresowym

t
Jeśli

chcemv

m;eć

przyjemność,

a nie mamy ·ani jednej · wybitej
szyby, powinniśmy rzucić butem
w lufdk i pójść do
Spółdzieln:i
im. Krasickiego żeby nam okno
naprawili.
Skad ta niecodzienna
o ro pozycja? otóż z troski o de>?lre
!>!łm<»pocz.ucie czyitelni1ków „DŁ".

la ó
Od wielu lat „nadziewane" mro- ,,Hortex". Wsu.yscy -

'i:onki, czyli n.p. py2y i
kluski,
produkowane były przez przemysł
chłodniczy za pomocą japońskich
maszyn o na.zwie „Rheon". Jedna
taka ma zyna kosztuje ponad
10
tn. dol<rrÓv.'. Abv zrobić pasztedk
potrzebna bvla ·jeszcze specjalna
-Jrzvsta w' a do „Rheona'',
która
ko sztowała nas•ępne setki „z'elonvch" W krain. oorócz pneds:co;or:;. w o~zemYShl ch.lodn;c7eg-0. 'Z
u~z ad 'Cll te>)!o t„p'.l I orzvsia ta:~ie

-----·--···w- __

Handel .w

-·

makijażu

·e

s~e

bard 'O ilm e:nv
dobrze
'.'l:e ma ria ten
temat
zb.v-t wielu informadi oooa rtvcb
zdjec:ami na \\'et \\' prasie ko.
b'e~ej. Prawdę powiedziaw:>i:y. nie
mamy też zbyt wieikie~o wyboru
doorych -kosmetyitów Tym
bardziej warto skorzystać z kaidej o\:azji dp zobaczen'a jak oowinien
''· n:l~dać modnv makiiaż.
Dzlś i iutro w .. Centralu"
(w
P.?dziemiach) odbywiu; się
będzie
promocyjny ookaz polonijnych kosmet~ków. wraz z
demonstracja
:> osownepo do oory dnia i anarycj! matkijaźo. Tych „lekcji" malowania ąię udz.ielaG. brdzię i;vistrz)'ni Potskł w tej dz~edz!nie - ·paru
Barbara Kranewslra ze Soółdziel
ni .,Uroda i Zdrowle". Pokazy odbvwać sie bedą dziś od l!odz
1~ do 15.30 (w odstenacb
półgo
cJ ::nnych) i jutro od godz. 10 do
malować.

13.

''rarto w wigilie Dnia
Kob:et
aibo nawet w tym dniu oopraw1c
sobie nastrój uczestnlcząc w tak
·nt eresującej dla każdej pani Jekc:j i
aga

Inspektor sanitarny.'

się

włamania.

Od ltpca. zeszłego roku kioskarsprredala „wodc ogn;s~a"
za
co najmniej 300 tys. zł 7.arabiajac
r.a t,,..r:i nie mniej niż 100 tvs. 71
fab)
~: !I

Dwója z ortografii
r>n

wystawie sklepu spot11wczego przu u!. Tuwima 36, w pob!ltu Poc2t11 Glówne1. oqladam11
m. in. bute!kl z soletem z c:er-

z .PTTK i fWP

i błyskawicznym. Ten ostatni je~
tak szyl>ki, iż jak za.pewniano
- spe<: przyjeżdża do naszego domu zanim w ogóle szyba się zdą
Łód.Mi Oddział PTTK ma je
ży potłuc. I.JustTa też moi.na zaszcze skierowania na wczasy w
mawiać jakie się żywnie podoba.
marcu w Zakopanem i Bukojakość ich jest zaś coraz lepsza.
winie Ta.trzańskiej.
Są ta!kże!
I wsz}"Stko byłoby dobrze, gdyby
skierowania na obozy narciars
nie to, że po przemówieniu przedkie w schroniskach PTTK dla
stawiciela spółdzielni przedstaw iopoczątkujących
narcia·rzy: Bano wyniki lustracji kilku punktó.w
rania Góra (marzec) oraz dla!
usługowych. Owszem możemy
zaawansowanych narciarzy na
wprawić szybę, ale nie wcześnie}
Stożku (marzec).
niż za tydzień Bliżs.zych
pawiedziano w
informacji
udziela
jednym. Podlewanie luster? Niech
Dział Wczasów Krajowych Łódz
pan idzie do prywatnego na Qbykiego Oddziału PTTK, ul. Pi
v.iatewką poinformowano w in- , '·"· .,„.a 'i~ codziennle (oprócz
nym. O żadnych terminach ekspresobót) w ·~<>dz. 10-16.
(j.kr)
sowych czy błyskawicznych klien.ł
się n.ie dowie. jeśli sam o nich nie
wie. Itd.. Ltp... Rzadko się zdarza
Do Biura Skierowań FWP na
ta;k · ogromna rozpiętość ocen miecleszły dodatkowe
miejsca u.a
dzy tym, co mówi szef firmy, a
wczasy , świateczne. Są to tur
tym, co cze.ka zwykłc>iro klienta
nm;y 7- i 14-dniowe w różnych
Omawiając stan usług
szklarośrodkach wypoczynkowych kr~
skich. podjęto konkretne decyzje:
~u. m
in. w
Bierut<H1;:cach
zobowiazano kierownictwo spółdziel
Sz.klarskiej Porębie. :VT'chalo<\ i
ni i przedstawicieli władz Widzc·
cach oraz w nic>który~h m:·~is
wa do znaleziMlia lokalu na zacowościach nadmor"kich IK!·vr:ikład szklarski na Whlzewie-Wschoca !\Tarska. :\!!clno). Do Jy·no
diie, do CZSP pójdzir Pi"mo
o ' ; cji ~ą h a.kie ·skierowan·a •\\"
zwiększenie J'czbv
amocbodów dla
oolożony~ najbliżej
Łod~i
szkla.rzy, w punktach pojawią się
Spale i K.dlumnle.
czytelne wywieszki,
informujące
.Jednocześnie można nabywać
zarówno o godzinach pracy, jak i
także wczasy na kwiecień
o nełnej gamie oferowanvcb usług.
Wszyscy Ci, którzy Po raz kolejny
zamkną punkty bez zgody w.ładz
dzielnicowych, czyli
zwolennicy
kartek
„wyszłam do
dyrelicji",
spotkaj!\ się w kolegium, zał recydywiści rozstaną 1lę z pra.cą. Są
to działania porządkujące l}lrawy.
SDK „Relax" (ul. Rydzowa 51 aawydawałoby się, oczywiste.
Jak prasza w kole.tne trzy niedziele marsię jednak okazało, w
usłuęat'h ca. t.1. 9, 16 t 23 (W godz. 10-14),
trzeba ~acząó właśnie ocl takich. na cieszące się duźym zalnteresobowiem bala~an i
sobiepaństwo wanlem •• i:leldy rozmaltośt'I".
rozpanoszyły się bardzo. .
j Stoliki nalety rezerwowa~ pod nr
K. K tel. 52-20-82.

Giełdy

ostrzega ...
Państwowy

WoJew6dzld Insuektor
Sanitarny w Lodzi ostrzega nrzedspo:!;ywanlem napoju
gazowanego
.• Fructo-Bella" produkcji Lódzklch
Zakładów Piwowarskich Wytwórni Napo.Jńw Bezalkoholowych. Lódt,
u•. f.:dańska 121. z powodu stwierdzorwch zanleczy~zczeń chemicznych.

·

dokonała

tr

•

•

w „Relaxie"

licz

I

Tak wyglądało wczoraj przejście podziemne przy ,,Centralu". Jak
nam powiedziano w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji .okregu Łódzkiego. studzienki kanalhacy.ine w przejściu są 'tamarzn1ete od wewnątrz; i dlatego nie odbierają wodv. Njl>t podohno nie wymyśl1! jeszcze SJJOSobn na iskuteczne odmrażanie ~pu. tów Na szczt;ści<', gdzie indziej l>)·lo k11le.i. Wczoraj tło PWil<OŁ wpłynęło z~
ledwic pięć zgłoszeń o ppchan:l'ch ~tudzi<>nkach Nie znaczy to. _'l<'
na ulicach oJe było WOO)'. ale - jak, nam powied'l:7ano w prz~dsu:
biorsh ·ie - to j1,ż "ina naszych .,pag-órkowa-tych" nawierzchni, tudzież dozorców. któr:iy nie zawsze odgarniają śnieit ze studzienek.
·
(ah),
Foto: A. WACH

I

•

bezpiecznie

Zgłoszenia przyjmuje i informaKierowcom płci obojga,
mającym właśnie taka dewizę p0rusza- cji udziela biuro klubu przy· ul.
nia się po drogach,
Klub Auto- Kopernika 56, tel. 32-50-60, wewn.
.
-Moto Polskiego Związ_ltu Motoro- 583.
wego oferuje w marcu rozllcz.ne
atrakcje.
K. K.

W sobole panów - ale głównie
pa.n:e 1 kierov.rnic'wo klubu zapras7a na slalom równoległ''. rozJ!rywany w okolicach ul Puszkina. Dwa tvgodnie oóźnie.i. :?.3 marca. odbędzie się „Ha id M~r7..:>n'ly"
z~ś tuż ~ nim „Rajd Przedwioś
nie - BG •

ii obiekr wsądowvc~

Dla zwolenników tun:s~yki samochodowej zorganizowano. za;:ilanowi111v na 14 marca ,Rajd Powitania Wiosny". z intere•uiił<'ą noc·
na trasa do Grotnik. Dwa - dni
„Wycieczka" była niecodzienna:
Gmach Przy ul. Sterlinga - a- I tarzt'. :est obszerniejszy. Od;>awied- p6żniei wvstartuje ..Ra.id
Rolczłonkowie Komisji Prawa i Po- daptowa:iy
\:'udvn<>k wiezienia - j ni wniosek otrz~·ma prezydent mia- waż.nych Kierowców". Opróc7. narządku Publicznego RN m. Łodz.:
jest ciasnv, brudnv . Gmach przy sta.
gród i nu<'harów zdobyć
mo:in11
udali się wczoraj autokarem na ul Nowotki - szkoda slow Sad
(tar) .. manrlaty zaufania".
lustrację warunków pracy sądów Pracy przy ul. Sienkiewicza to
łódzkich: prz:v
ul Sterlinga, No- samo!
n·otki ~ Sienkiewicza. Rolę przewodnika
łnił- prezes Sądu Wojc:Padały mocne porównania. Czy
wód;zkie,ę
W. Gałązka.
·
r. ·su je · s·ę- szans.a p0pra wy?' GenaJakie sa watl.uiki W tych Są ralnie za 10 lat, kiedy ha pl. Dą
dach cywilnych.
gdzie zapadają browskiego zostanie wybudowany
wyroki w imieniu Polskiej Rzeczy- odpowiedni gmach. Doraźnie sądy
pospolitej Ludowej? Fatalne! Człon mają otrzymać budynek „F" po
kowie komisji stwierdzili zgodnie: ZUS. przy u1. Wólczańskiej, w gię
.. to. co widzieliśmy, jest tragicz- bi podwórka (dla sądów c~·wilnych)
ne". Cier.pia na tym nie tylko pra- To nie jest na wet połowiczne rozcownicy sadów i osobv zwiazane wiazanie. Gmach się do tego nie
ze sprawami tam rozoatrywanymi nadaje.
Wniosek: prosić władze
(250-3-00 tys. osób odwiedza rocz- miasta o przvdz.ielenie gmachu fronnie sady łódzide). ale także pre- towego. dwupiętrowego. Ten jest
stiż wymiaru sprawiedliwości.
odpowiedniejszy: ma szersze kory-

,Carmen"
wKlubie Dziennikarza
i

Klub Dz'enn.karz.a wznaw a .orofilmów orzed orein' erowrrh
Dz iś o ~odz 17 wvśwletlonv
zcstanie e:lo.Snv obraz nroctnkc:i rranCU$ko-wlos.k'e' ot ... C'annl'n" \>:sfrp
wvłacznie dla oracowniko\v t,ódzkieeo Wvda wnictwa
Pra.<nąe_g,.,
radia i telew'z.ii oraz · no>i3,d!i.cz:r
kart klubowv~b.
iekdę

Konkurs plastyc zny

WÓDKA W KIOSKU
44-letn:a Barbara D. byla
do
n:edawna ajentką kiosku „Ruchu"
pozy ul. Fabrycznej. A był
to
k'o~k wyjatkowy z dwóch
wzglę
ció·.v Po pierwsze dlatego. że
od
s:tmego rana mo7..na
w nim było
kupić wódkę (z czego
korzystali
niek~órzy mieszkańcy i pracownicy
oobliskich zakładów), oo wtóre zaś
dlatE--go. że ajentka
sprzedawała
n:tjbardziej nawet „niechodliwe" gaze!v i czasopisma. W ;aki
sposób? Czyżby' jedno z drugim mialo jakiś związek?. A owszem! Po
prostu pani Barbara zawijała gorzałkę w to. cze~o nie mogła sprzedać. a cenę „opakowania" doliczała do ceny właściwego towaru. ktOry sprzedawała oo 800 zł. Kto o_ie
n'lilał gotówki mógł liczyć na
kredyt. Ajentka miała specialny zeSZ\'t, w k tórvm zaoisvwała
ile
wódki sprzeda.la i za
iii'. kto
W!iął na kredyt kiedy ma oddać.
i:d. C1ego nie sorzedawała w cią
l!U dnia - zabierała do dom11. bo ...

Na wczasy

•

I

Z kroniki MO

bała

r

sobotę ~~~·~a~~~zrż::::~iej!~~6b~ał~~:~~:ć

czych korzysta z wolnej soboty.
Tak więc ohvarte są tylko dyżu
rujące placówki spożywcze,
domy
~owarowe i niektóre sklepy fia:mowe,
m, iin .•.Teofilowa"
przy
ul. Piotrkowskiej 125.
Zgodnie z roworzadze.n.iem pre:z:vdenta, powinnv e>bsług•iwać klientów •akże
sklepy zaopatri:enia
o!!rodn'.czego.
K. K.

Pokazy

łączn.itt

klientami - chwalą japońskie maszyny z.a dokładność i wydajność.
Kłopot polegał jedynie na wysokiej cenie.
W ostatnim czasie Jnstyi:uit Maszyn
SP<>Zywczych w Warszawie
wykonał POlski prototyp urządze
nia. które może zastąpić nrodukt
sneców z Japonii. Rodzimy twór
hył niedawno testowany w Łodzi
w Centralnym
Laboratorium
Chłodnictwa I uzyskał dobrą oµinię. Do prototY"Pu z·głoszono tylko

Jutro zatnkn:ęte są sklepy
z
artY'kułami przemysłowymi.
Również personel
sklepów s])Ożyw

1

• •••

ca

Zarząd Woi~w6dz,kd

ocza

"
moc

Towarzy- nadsyłać do 31 maja br. pod adstwa Przyjaźni Polsko-Greckiej i resem: Towarzystwo Przyjaźni PolDDK Łódź-Górna o.riłaszają kon- sko-Greckiej,
Zarzad Wojewódzkurs plastvczny pn .. Grecja
w ki w Łodzi. 90-138 I:..ódź, ul. Siemoich oczach".
Mogą w
nim dlecka 1.
wz.iąć udział uczniowie szkół Podstawowych i średnich.
Rozstrzygnięcit!
konk'llrsu oraz
wręczenie nagród i dyplomów naPrace formatu 30x40 cm mogą stąpi w C·zerwcu. Nadesłane
na
być wykonane dowolną techniką. konkurs prace przechodzą na włas
Tematycznie muszą dotyczyć Gre- ność organizatora konkursu. Najcji - jej krajobrazu, budownic- lepsze z nich znajdą się 'na wytwa, zabytków sztuki. Należy
je stawie podczas Dni Kultury Greckiej w Łodzi. organizowanych jesienią tego roku.

~iedzielna

wyciecz a

(i)

najbliżs~· niedzielę
!I marZarząd
Ł6dzkie1?0
Oddzfału
PT-TK zaprasza na wvcieczkę pieszą. Trasa: Glinnik Józefów Leonardów - Klek - ł,agie'l.vn;

W

ca,

ki ful. Serwituty) - 12 km. Zb'órka: Dworzec Kaliski, godz. 8 (odja7d pooią.gu o godz. 8.28).
fi. kr.)
. woncj porzeczkt, W111JTOdulwwan.ym przez Rolnicza Spó!dzle!1>tę
Produlccujnq w Rzeczkowle.
O
producencie roku można siP. dowiedzieć
z et:ukiety
zastępczej
umieszczonej na butetce. l wszy~tko byloby w porzqdku, gd:ub11
nie fakt, :ze na et11k1ecie ~astę
pczej - ku naszemu :zaskoczentu
- pr:ec:zytatHmy „sok z czerwofi~j pożeczki".
Ni1't widocznie
btii:e:i nie przuJrzai się temu napisowi, bqdi co bqdź rekl.amu-

jqcemu

-

A. Sekcja tnryslyczna TPI:. zaprasza na sobotni spacer po mieś
cie. Spotkanie 8 bm. o 11:odz. 14
przy zbiegu ulic Narutowicza
j
Matejki.

nawiasem mótt>lqc -

znakomitu sok.
Ciekawe komu należy się dwója z ortograf'i: producentowi, czy
wykonawcy etykiety?
(j.kr.)
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Piotrkowska
96.
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Podstawowe tezy nowej redakcji programu KPZR
I

~ -~...,. ldl.walo- je do tw~la broni e 1>0two·rprses
Zja~ K·PZR ao- ne.l afle niazezyciel&kiej,
redaikicjl ~ll'IUlW p&.lt'til:
- W
wypełnionym
ostrymi

••.l
••1-

xxvn

~am

l(łówne udania swojej ipospołecznej
>partia wysuwa
poprawę warunków życia i

Jako
litykl
stała

KPZR w ew-ej aow•j al)l'IZ-eoznokiami świeci•. w obliczu pracy ludzi .radzieckich.
planowe10 l flt'oż,ce-J ik.atastro!y Istnieje jed;y- Wiodącą eiłą procesu doskonawazechskon.n~o dOllkonałenia
eo- n.i• l'MS>!ldn.łl, jedyn~ możliwe do lenia demokracj>i radzieckiej jest

redlkeji

to

1Protllllm

ojrlirzmlu, daazego mairszu .~._
ezeńetwa n.dzieclciqo do komuftiir.-

mu :a.a 1TUncle <l)T"ZY&Pietnnia

lllt'%Ylęcla
WJ'j.ieie
'Pokojowe
w„p6ł.i.stnienie
'Pl!ń!Mr •
róinycb
11oo- ustrGj.a.eh ap~ych. Je6t io nie

kra-

łeczno-10SIJ)Odarc1e10 rozwoju
ju. Jeet ł.o -pro1ram wałki • ~
& ~tę/D •JX>łeczn.:r.
- Doświadczenie r8Rl\ ł ll!.\11.ydt
b-ajów aocjailistye2'11ych jffł; clobi.t-

11.ym

wy.ru:em

bff:s-pontych

11'0łecmc-ekon.omicmyeh,
po'l.i tycz11.Y·ch, ideowych t m.acrdnych wa.forów nowego a-poł~eństwa lako
wyższego nili lka.-pitali!zm SZC'Lebla
ll"OZ'Woju lud:>Jkośd, daje odpowi._
dzi na J)rob!lemy, który.eh nie jest
w stalllie rozw!ią.zać ustrój bu.rż~
azyjny.
- Socjalizm zrodził niespotykany
wcześni ej iYro stosunków
między
.narodo.wych,
które rozwi·jają się
między pa.ństwami 30cjali.stycznymi
Na Ich trwały t.undament sklad.11ją się;: walka ,o ~kój, be.zpj.eczei1stwo m.iędizynarodowe
i ]>Ol>tę,p
l!!Połeezny, ideologia mar:k&i&towskoleninowska„
solidarność kl<l.sowA.
przyjaźzi, współpraca i wzajemna
p(lmoo w r0'4wiątywani11.1
udań
bud()Wnicl'Wa ora.,; obrony a.<>we.l(o
S\)C'ł~o.zeńs:twa,
równouprawnienie,
'PQSZAnowanie niezawisłości i liUwerennośei

kat.de~<>

państwa.

- Fowetani.e Ś'l'l>iałowe.go u&tem'!l socjalizmu. ukształtowa'ltie się
I umocn!E"nlie wspólnoty socjalistycznej doprowadziło d~ ndy.kalnej
z.miuy ulkł~du lłił lll.A arende mię
dzynarodowej :na konyU 11!.U-Odów.
które ·wa~cz11, G ;posti:1::1
społeczny,
demonac.ję. wo.In.ość i eokóJ.

- '.Powsz~hny ~:rz:n ka.~1taa1„
m'll jest CCl!"U ~. :l!ftpowro.tnie kUNZY 1it1 91~ 'ef.& ~a.n-0wania, CON« bardziej
&i!! staje, te hi.sboria

OCzY'Wi~
,,..ydała na

niego wyrok.
- Impe,riel'lzm n~• eh.ee
liezy6
s
realiami
J)OliiJty~znymi

•i•

wspÓłczes.nego
.świata.
lgn~u.j~c
wolę suwerennych. na.rodów, dąży

do nozbawienia foh prawa do u.modzielne-go w:v1boru dracg.i roZJwoju, zagi-8ia
icll · be>~J)ieczefl.s<twu.
Naj'l'l·iększe 'Przest11,pstwo imperia.Hzmu :przeciw narodom to ro.,;pę
tan~· przei:eń na. nie'b:rwałl\ &kalę
'l'.-yścig sbrnjeń
Jl\d·rtYWyeh ł i.n-

nyoh.
- Najo&łlrzejszy ll)roblem lltoj11,ey
e·b een!e "P!"Zed ludzkości11, to 1'l"ir
blem wojny I :!)Oko.lu. Stwana-.. on
grotbę wybuchu
tn-eciel woJnY
światowej.
Osi-·~ieeia
1eniu<YJu
ludzkiego i!m'l)e1'i3li2ll'l\ w'Ylkor.z:ylS"iru-

tyliko brak wojen. Jest to ta•ki ład
m!ędzy11.1.>rod>O<Wy, w którym panow.-ł•by .W. aila
wojskowa, lea:z
etos~
dll<hr•IO
auiedz:bwa l
ws.t>Ó®raey, dokonyiwano by szeroki•! .....,.m.ia.n.y oclun!ę4 a..a.ukl I
M.ehnlki. warlośei kuarbwry, z kon:yśei, &
iwnylltlldch 1tarodów.
- KPZR wychodir;i :s iałożeDila,
i• beT. wz.gll~du na. to, jak wiellkie
jest stiwa.rzane ,p rzez polUtyik~ a•J(resywnych kół imil>f?.rializmu zagroże11ie db. pokoju, nie ma ta>ialistyc'1.nej
nieuchro.nnośc.-i
woj11y
światoiweJ.
Mo•żna zapobiee
.woinie. uch.ronić lud"l.kość przed ka tast.ro!ą. Na tym polega historyc:z.na
misja 110c]ali.unu, wszystkich
po~tę,powych I ,pokojowych sił świata .
- Ostatecz.nym celem KPZR jest
zbudowanie komunizmu w Związ
ku Ra.dz,ie-clkim. Komunl11.m to bezkJasowy u11h'ój społeczny a jednolit,,
ogólnonarodową własnością
środk6w prodwk:cji, cal'kowit, równości!!. 11<>eja1ną wszystkich cuonków spolecze1\stwa, J(dzie uiruczywistniiona zostanie wielka. :Ża.9ada
„od każdego rwedłul( ,jego zdolna.łoi, każdemu według jego pot.rzeb".
- KPZR uważa, że w obecnych
wa.runkach wewnęitrznych I mię
d.zynarodowyeh wszechstronny llX'atę.• społeczeństw„ r.adzieo'kiego, je«<> eto?>niowe kroczenie do komunizmu moiia l l)owinny być zapewnioo.e w drodze .J>rZYS'Pieszenia
JlpOłecaM-f08'l:>oda.r•zego
rozwoju
k~Ju.

-

W wynikli kge ;przysp1e'!llleTIJia
radzieokie wejd7.lie
na. nowy etaip, CG oznacza. l\)(>dniesienie cos1l'()da.rlki ·n arodowej na cał
kowicie nowy ipoziom naukowo-technie!Zny L organizacyjno-eko,nomiczny oraz przestawienie jej na
tory )ntensywnego rozwoju; ·i!"ozwij.a.nie aocjalistyc.znego samorzadu
narodu ~przez eoraz szersze angażowanie obywaite1i w liderowanie sprawami państwowymi i społeca:nymi;
dalsze umocnienie w
świadomości obywateli iradzieckich
ideolog;!!
socjalistycznej,
,pełne
utrwal.a.nie moralnych zasad socjalizmu, ducha kolektywizmu i lkoleteńskiej 'O()mocy wzajemnej. udostępnienie
najszerszym ma.~om
ludności osi11.l(nięć nauki I warto.łei !kultury, lkszń:ałtowanie wszechstronnie rozwindętej jednostki.
ąoleczeńatwo

HKVll Ziazd KPZR zakończvł obradv
przys1::1ieszen.iem
społecz.n.o-gospocLa.rczego rozwoju ZSRR.
Zjazd w:rbral kderowni~ ori•?ta l)S.rtii - Komitet Centralny ~
Centralna Komisję Rewi:r.yjD.!l.
W czwartek odbyło aię ,p lenum
KC KPZR, na !którym na 11e'kretarza generalnego KC KPZR wybrano jed1togłośnie Michaiła Gorbaczowa. Plenum wybrało Biuiro
Polityczne KC KPZR w na.stępują
cvm składzie: członkowie Biura ~
l\Iichaił Gorbaczow, Gejdar Alijew,
Wiktor Czebrikąw, Andriej · Gromyko, Dinmuchemed Kunajew, Jegor Ligaczow, Nikołaj Ryżkow, l\lichaił Sołomiencew,
Eduard SxeTnudnadze, Władimir Szca:erbicki,
Witalij Worotnikow, Lew Zajkow;
zastępcy członków Biura Piotr
Diemiczew, Władhnir Dołgich, Boris Jelcyll, Jurij Sołowiow, Nikołaj
Slunkow, Sierr;lej Sokołow, Nikołaj

Aleksandra Blriukowa, Anatolij Dobrynin, Władimir Dolgich, Aleksandr Jakowlew, Jegor Ligaczow,
Wadim Miedwiediew, Wiktor Nikonow, Gieorgij Razumowski, Lew
Zajkow, Michaił Zimianin.
Plenum zatwierdziło
Michaił.a
Sołomiencewa na stanowisku przewodniczącego
Komitetu Kontroli
Partyjnej przy KC KPZR.
Cenkalna
Komisja Rewizyjna
KPZR wybrała na przewodniczące
go komisji Iwana !Ka p~tonowa,

•

• •

Komitet Centralny KPZR wydal
w czwartek w ikremlow&kim Pałacu Zjazdów iprzyjęcie
na czesc
~ości zagran icznych, 7..!lp1·oszo.riych
na. XXVII Zjazd KPZR

Będzie ona wytrwale realizować lini11 demokratyzacji
zarządzania, doskona.Jenia pracy
aparaJtu 11>aństwoweg<> i wszystkich

partia.

org·anów

z.a.rzadzani&.

'

- XFZR uwda obronę 1eejaU9łycznej ojczyzny. umoc.!lJienie
obron.naści ~ra.ju i u .p ewlllienie bezl>i•czeństwa 1)aństwow~o :za jedną s najważniejszych funkej!
()gólnon.arodowego państwa udzieckiego. Dopólk.i istnieje niebezpieczeństwo rozpętania przez imperializm agresji, Jrnn!liklów zbroin.vch
i lt'ÓŻnego rod2(iju prowokacji, konieczne jest przywiązywanie ni<!·
słabnacej wagi do ?.więk,;zania p-0tęgi obronnej ZSRR.
- Partia. stawia sobie zadanie w
dzied zinie ·pracy ideowo-wychowawczej ksztalitowania światopoglądu
nau.kowego, wychowania w szacunku dla prac.y, umocnienia moralrui~ci ikomu.nistycznej, wychowanM.
pa.triotycznego I internacjonalistycznego, wychowania atelstyc:znego .
walki 11>rzec.iwiko 1deologii burżua
.z yJneJ.
- KPZR dąży dG trwalych
1
przyjaznych stosunków i wszechstronnej ws.półoracy między ZSRR
a wszystkimi państwami światowe
go systemu socjalistycznego, a zwła
szcza lC krajami ·wspólnoty socja-

li~ycznej.

- Parti3 opowiada al~ p
daaszym 'PQgłębieniem socJalnstyC%nej
integracj~ e.konomle:zne.I, jako materia] neJ ,l)Odsta wy lkonsi>lldacj:i krajów socjalizmu.
-

Partia wYchodz! • · za;!ctenll!,.,
histol".Yczny spór między d woprzeciwstawnymi systemami
społecznymi, na
jakie 'POdzielony
jest WS!PÓłczesny świat, może być
i powinien być rozstrzygany w drodze pokojowej . . KPZR nieugięcie i
konsekwentnie broni leninowskiej
zasady pokojowego wspólistnienia
państw o odmiennych ustrojach spoże

rna

łecznych.

- KPZR będzie konsekwentnie
do ograniczenia przygotowań
wojskowych. zw!a~zcza Z\>via1..anych
s bronda masowt'j zo.~lady, ur-zeczywistnla.nia kroków prowadzących
do ealkowltego
wyeliminowania
zbrojeń nu.klearnych.
dążyć

- Stanowisko KPZR tpOleg& na
t:vm, aby dażyć do rprzezwycięi:e
nia rozbicia świata na ugru'!)Owan ia woiskowó-11>oli tyczne.
- Urzeczywistnia Jae
poJity~7.ne
ki.-rowanle spolecz<'ństwem h.PZR
bt;>dzie nadal konsekwentniE' ~loso
wać rwyprób<>wane zasady leninowskie. umacniać leninowski styl
pracy partyjnej . we wszystkich sferach kierownictwa państwowego i
gospodarczego.
- W eelej swel dzialaln~c i KPZR
hedz.ie wszechstronnie orzyczyniać
się do umacniania jedności międz~'narodowego ruchu k'omunistvcznego na podstawie mar.ksizrnu-leninizmu. rozwijać braterskie więzi ze
wszystkiml partiami komunistycznvmi i robotniczymi, ~ktvwnie z
nimi wspóJ.pracować w walce o
ookól. przeciwiko niebezol e<'zci\ stwu
,
katastrofy nuklearnej. nonier~c ich
walke w obronie zasadniczvch interesów lud7.i iprary. o W~·zwolenie
naroclowe, dcmokracj q i s:icjalizm.

Końcowe wystąpian_ie M. Gorbaczow~ na XXVll Zjeidzie KPZR

Głównvm

celem parti
- świat bezpiecznv i sprawiedliwv
historii jest dokonanie obiektywnej oceny znaczenia XXVII
Zjazdu
KPZR.
Juł
dlllł
Jed·
nak mo:tna powled1le6, ie •Jasd
upłyn~ł w atmosfene party JneJ pryn·
cypialnoścl i '.lednołcl, wyaoklcb WY·
mitgaA
t
6olszewlckl~J
prawdy
szczerego ujawnia ola nledoclą1nięć ł
uchybleil, wnikliwej anallsy wew·
nętrznycb t uwnętrznycb wuunk6w
rozwoju nanego 1połeczeil1twa.
Zjazd dał odpowiedź na usadnlcze
pytania. jakie tycie postawiło przed
partią i przed społeczeństwem, sprawił. ~e k<iżdy komunista. każdy czło
Sprawą

nek

t>knouJ

Jc1ea onyznajdowała się w c1:ntrum
uwa<;I zjazdu, znalazła ~wój wyraz
w rderacle polltyc<nym KC, w nowej r~dakcjl prugrsmu partii ori1•
zmianach w Jej st~tuc\e, w glówny.;:h
kierunkach rozwoju gosvud11.rc7.ego 1

tei. całkÓwicie
śladu prowadzącego w stronę zachodnioniemieckich organizacji terrory.stycznych.

• • •
Około 600 zagranicznych poiity mężów stanu zapowiedziało
w pogrzebie za mt>rdowanego premiera Szwecji Olafa Palmego, który o<lbędzie się 15 marca.
CeremonJę będzie prowadził mi11ister spraw zagranicznych Sten
Andersson. Przemówienia wygłoszą
premier
In.evar Carlsson i były
kanclerz RFN Willy Brandt. bliski przyjaciel zamordowanego.
Trumna zostanie pr~ewieziona na
cmentarz, gdzie w kaplicy odbę
dzie się prowadzone pnez duchownego luterańskie110 nabożeństwo, zamówione prz;ez bliskich pr.zyjacińl
i rodzini:. CmeDJtarz znajdnje si~
naprzeciwko siedziby Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej. niedaleko miejsca gdzie dokonano za. machu.
W czasie pogrzebu zastosowane
:z.ostana na.dzwyczajne środki bezpieczeństwa. co uz~odnili 'Przedstawiciele partii z nolicjq.
Jak podaje AFP, zastrzelony w
ubiegły pl~tek premier Szwec 11. Olof
Palme zgłoszony zost&ł do pokojnwej
Nagrody Nobla.· Jego kandyd:ttura.
ma być rozpatrzona w 1987 r. Informację tę podały w czwartek w Ko·
penhadze wiarygodne tródła.
Do tej pory pokojowa N:tgrod" Nobla przyznana. została pośmiertnie
tylko jeden raz. w 1961 r. Dagnwi
Hammaersk joldowl, który zginał w
tajemniczej katastrofie lotniczej w
czasie gd v pełnił fun~cję sekrehrza
generalnego ONZ.

ków i

udz i ał

ŚWil!Cle.

Groźba jądrowa pod jednym wzglę
dem zrównała wszystkie państwa: w
wielkiej wojnie nikt nie będzie mógł
\•ozosl>1wać na ul,oczu. ani też kon:ysLttć

nakowe.

~ cudzego rde~zcz.~Scia. Jedhe:t;pieczl!ń~t.wo jest kale~o

11akazew cz.tsu. Z.q,cwnh!Hie lt:KO btz11ie<':l~1\stwa. w cor•u wh;kSL~j uuti1"te staje :,;lę zadaul~u1 polin·czll>' •U, które JllOŻIH\ rozwi:\~ać wy ...
ł'j

t' ZH) 111

łącwie

jrndk„mi polllyczuymi.

Czas

Jlli post„,\·i~ inosnnki 1ni.;dzy pań
;o;twiHn1 na fnndarncncie 1noculejsz:vn1

nli brut1. Altt1·H1<tYNY nic: · wi<lz1niy
l nie ~zukamy.
Nlć~lety jednak
ze
1połeczno~c!
mh;dz) 11aroduwej nie znlknell jeazeze
prett11denci du szczegolnego be,pleparte 1 zaaprobowane przex delega- c•eństwa. prz ystowa11ego wyłącv.nie
uo niel1. SwiadecLwem tego •ą natow na zJud.
Przy jęta 1 zatwte.rdsona Unia i:ene- stroje w "\Vasz ynx: lo1de. Nadal w oralna pohtylti wewłl•~rzne) I zagra- bittiu ~ą tant Wf>Z.Wania <Io ovicraoia
nicznej partii, linia przyspieszenia ~ię ua :'!fil~. klórą w daJszyJn cJagu
spoleczno-gospodarc•ego rozwoju kra- traktuje się jak \ła)hardziej p1"7.ckoJu. utrwalenia pokoju na świecie nuJłołcy H.rgu1nent w petlit.yce światu· ·
- to główny polltyc1ny wynik XXVl! weJ. Wyg lqcl„ na to. że kto~ po
Zjazdu KPZR. Od tej chwili staJ8 pro1tu boi •lt: pojawiającej •i<: mosię ona najwatnle,lnym prawem dh• ~liwośd 2nacznego. dlugotrwaier,o O·
partii, dla ka:ldej jej organizacji. cieplenla w stosunkach rad7.ieckowYtYCllnl\ działanl.a •la
w•zystkiCh 11rńerykańskich, w całej atmosferze
komunistów, wosy1tk1ch J\tdzl pucy. mi<:dzynarodoweJ.
Zdajemy 1oble apraw•. jale wlelkt,
lladzlecka polityka •arranlcsna Jest Aa•
odpowledzlalno~ć pr:ted hlstorl„ ble- p<><jkreślll M. Gorbaczow ua na all!ble KPZJl. 'akie ocromne stawiona na posz11kiwante wzajem·
brzeml11 przyjmuje na awe barki neco arozumienla, na dialog, na u·
formułuj1141
1trategl11 pnyjpleuenla. gruntowanie pokojoweco współlstnle·
Jesteśmy 'ednall prt1ell:nnanl • abso• nla Jako uniwersalnej normy w ltolutneJ kontecsnołcl takiel właśnie sunkach między państwami. Mamy
•trategll. Je1tl!śmy prześwladczl!nl, zarowno dol<ładne wyo\Jl·ażenie jak
to osiągnąć, jak I konkretny pro)(ram
tł! jest ona realna.
działalności dla utrzymania i ugrunKPZR - kontynuował mówca - towania pokoju.
wkracza w okrea pozjllzdowy sprawZamierzamy wytrwale, z inicjaty·
nil!jsza organlucyjnie, bardziej zwar- wą dążyć do likwidacji broni . jądr? 
wej,
do ratlykalnego
ogr:uuczenta
ta i bojowa. uzbrojona w pnemyśla
ną długofalową politykę. Jl!st zdecy- "yscigu zbrojeń, do zbudow;inia nie·
dowana działać konsekwentnie, clo- zawodnego bezpiecze1ishva mię<lzyna„
strzegaJąc calą złożoność, •kalę l no- ·rodowego, jednakowego dla wszystkich panstw.
wośc stojących przed nią zadań, nie
lękając się trudno.kl I przl!szki11l.
zwracamy
1lę
do
przywódców
Powinniśmy doprowadzić do świa· państw o innym systemie •POłecLnym
<lomoiiCi każdego członka społeczeJ\ z apelem o odpowiedzialne podejście
~twa radzieckłego istot• 1 ciucha u- do kluczowego dziś problemu politychwal zjazdu. Powinniśmy nie tylko ki 6wiatoweJ - problemu WOJnY i
wyjaśniać jego pryncypialne zalożenl:t,
pOkOJU.
lecz także organizować w praktyce
Kierownictwo KPZR 1 panstwa rapracę zgodnie a współczesnymi wydzieckiego będzie czynić wuystko co
mogami.
w jei;:o mocy, aby ;zapewnić n~szemu
Na naszym sjetdzie oru w okresie nsroaowt możność pracy w wo.runpoprzedzającym 1jazd zgłoszono bar- kach.
trwałego
pokoju I wolności.
dzo wiele lnteresu.Jących proµoiycjl, Nasn partia, Kraj Rad, jak to raz
wypowiedziano dut.o ir;łębokicm my~ll. juzcze potwierddł 1jud. ma z~ JCrlł
Trzeba je uwatnll! rozpatrzyć, trzl!- nlca wielu sojusznlków. zwolennlba .apewnlć. aby wsr:ystko co cell- kow. partnerów w walce o pokój,
ne I rzeczo~e. było wcielana w ty- wolność I postęp ludzkości.'
cie.
Jestf!śmy uczerze radzi, te wldalLJn;:nl d:.-l„ir;e~I !ł'Nłerdl<all. te J)O· my tu µ~~ywódcr:w pai:5~W socjaJ1swnżną prze~zkodą na drodze do tu;o.
tycznych. Pragnąłbym w Jmieniu
co nowe I postępowe jest resorto- zjazdu wyrazić •Prdeczn~ wdzię<'Zl'osć
wość. partykularyzm. paplerkom•nla partiom komunistycznym t narodom
oraz Inne blurokr:otyczne utrudnie- tych krajów u ich •olidarnn.~~ z
nia. Pragnę was zapewnić, to Ko- KPZR, ze Związkiem Radzieckim.
mitet Centralny b~dzle zdecydowaKPZR jest wdzię=zna za serdeczne
nie usuwać W$zystkie prze•zkody na słowa. jakle padły pod jej 3dresem
drodze do przyśpieszenia postępu spo- z u•t przedstawicieli partit komułeczno-gospodarczego,
będzle
umac- nistycznych.
rewolucyjno -d~ mokra
niać
dyscyplinę
I porządek. Two- tycznych, soc.JallstycŁnych l socjalrzi'ć przesłanki
or1anlzacy jne, ms- demokratycznych, sit l ruchów deralne I materialne wszechstronn„i:e mokratycznych, wyzwoleńczych, anty.
rozwoju twórczo~ci, śmiałych poszu- wojennych.
kiwań,
socj3llstycznej pnedsl~bicir
czoścl. Jestem przekonany, że spotWysoko cenliµ.y zrozumienie z Ich
ka się to z pows7.echnym I akt yw- strony I poparcie dla wysuniętych
nym poparciem cał„j
partii ogółu przez zjazd idei ut\vorzenia wszechogarniającego systemu mtę'1zynuodo
Judzi pracy.
Zj~zd raz jcs7.cze dowiódł nir.zbl- wego bezpieczeństwa, planu zlikwicie nierozerwalne.J więzi między so- dowania broni Jądrowej d6 końca
cjalizmem I pokojem. pokojem I obecnego stulecia. KPZR jest przetworzeniem. socjalin\ nie spełniłby konana. te są one zf(odne z rzec?.yswoje.i historycznej misji, gdyby nie whtym interesem v1szystkich nRro·
przewodr.ił walce o uwolnienie Ju!l1- dów. wszystkich krojów. cale.I ludr.„
ko•kl od brzemlenia obaw, . jakle kości - oswiadczy! M. Gorbaczow.
;;połecznego kraju ru dwunasl~ plę··
ciolatkę 1 dll roku IOOll. Dok11111enty
te 1ost•IY
całej rozcl1'!!1ośc\ po-

„,

HANDEL
POD DAMSKIM
PANTOFELKIEM...

Szwedzka policia_
Nie wyklucza. się

JH''.L!t' ~l)it':\Z t:lllu.

splesztll\a

Na sekretarzy KC KPZR :i:<>stali
wybrani: Michw.lł Gorbac11ow
sekretarz generalny KC KPZR,

ze itr. 2)

konc.• epcję

•1•olcrz110-gu>PO•l"1"C'Ze(o.

Ti!.łyzin.

(Dokończenie

społecztt'1st.wa radzieckle~o wyczek1<jące lll>S zada-

r><:i:nit dostrzega

nia. \Vyl<a~.a ł 011 1 Jak s1us2111e postą
µiJL„JU f JoJ'utułttJ:'\C ua kwiet.niowy1n

wojny, l od brzemienia przemocy. Głównym celem polityki r&•
dzieckieJ jtlt 6wiat bezpieczny l
aprawledlłwy
di& ws1wstkich naro·
d6w. Walkę przeciwko wojnie i
przygotowaniom do wojny. przeciw
głoszeniu
nienawiści
I
orzemocy
traktujemy jako nieodł-czną cześć
demokratyzacji
całych
stosunków
międzynarodowych, rzeczywistego uzdrowienia klimatu politycznego ua
niosą

(Dakończe:nie

ze str.

!~

A ten piękny czarny hkiet, w którym jest pant dzisiaj,
czy to nie prezent
dla pani dyrektO'l·? Powiada.ją, :ie lubi się
pa.ni dobrze ubrać? Gdzie się pani ubiera?
- Cóż, ch"iałam mówić prawdę, więc odpowiadam szczerze, że mam swoje „babskie"
dojścia, z których czasem korzystam. A tell
żakiet jesit uszyty przez &zczecińską „Danę".
Nie są to więc prezenty,
bardzo bałabym
się maleźć w tailc,iej sytuacji.
Te „dojścia", to mała cząstka moich upod<>l>ań do ubiorów.
Szyję sama! Właśnie
wczoraj uszyłam
sobie nową kreację na
Dzień Kol>iet.
Nigdy nie ko1\czyłam żad
n ych ku.rsów. Po prostu lubię to. A może
trochę d1Ziedzi czę te umiejębności? Mój ojc.iee był krawcem.
!'fi~

k~m:ys~am.

z. wy'krojów, szyję z pan1 •1ęc·1, co :naiwyzei
zainspirowana obowią
zująca modą. W tym se.zonie w mojej pry waf,nej kolekcji k•rólować bedą szarości z
kontrastowymi dortatkami (np. mocne róże).
- Fryzjer pr?.ychodzl do pani do domu?„.
- Ależ skąd! Od lat czeszę się u „Zbyszka". Fry7,jP.r'ka pa.ni Helenka. zaw~ze sta•r a
sii: znaleźć dla mnie czas. To prawda, że
czasem - gdy jestem „w biegu" - uwzględ
nfa prośbę i p rz)•jnmje mnie · bez kolejki.
- No i już, jest pani ubrana. I uczesana..
Godna pani dyrektor rozpoczyna. unędowa
nie. Jak układają się stosunki w pracy z
przełożonymi I podwładnymi?
- Nie wiem czy to moja usługa, ale
deszę ·si ę że ja.ko j.edina z niewielu kobiet,
które piastują stąnowiska kierownicze, w
P'racy jestem partnerem. W handlu nie ma
czasu n~ babskie gada.nie.
Czasem jedna
chw.ila - i trzeba podjąć ważmą d<!~,·zję. Z
moimi przełożonymi i podwład.nymi. j';( ml
się zdaje, rozumiemy się doorze. I m\lszę
dodać jeszcze jP<lno:
w prac ir koni„rzn e
jer.t wzajernn" zaufanie i zrozumiPn'e, ale
także p!'awdziwie koleżei1skie stosunki. Nie
ma u nas azasu
na przysło •iowe jnż }JOgwaxki przy kawie. Dlatego, aby sobie po-

g adać

- a b ywa że i potańczy~ - 9l)Otykamy się na girunc·i e towarzyskiim. Mamy ta.ki zwyczaj: w większym gronie, co najmniej
raz w roku, idziemy do restauracji. Taka
składkowa zabawa.
WyZ111aję
zasadę, że
pr.zyjażnie nie przemkadzają w pracy. Wymagać dobrej pracy trzeba,
ale przyjaźń
wcale nie przeszkadza w k.ierow8111.iu i stawianiu wysokich wymagań.
Szkoda, :ie
jeszcze tak: wdele
osób na kier~wn·i czych
stanowiskach o 1;ym z.arpomiina, a mo:i;e nie
chce wiedzieć„. 7'
- W pracy takiej jak pani, 1tletrudno •
sytuacje stresowe.
Czy bywa., te zostaje
pani 1loprowadzona
do
tzw. . azewskiej
pasji? I co wtedy, ozy zdarza' 1i41 pani czr.sem za.kląć?
Skoro obiecałam mówić .p!'lllJw<lę„. Tak,
szewskiej pasji i
jednak n ie ~ te
przeklei1stwa skie.rowane
przeciw komuś.·
Klnę aby sobie ulżyć, ale częśc.iej
- jak
jestem zła - ·rozładowuj ę ner\1\-y j·ak11ś c.ał
kiem oderwa•ną od spraw zawodowych rozmowa z kimś bliskim, albo„. Tu znowu muszę odk.ryć babskie słabostk·i: id!I do sklepu
i kupuję sobie jakiś drobia,zg. Ccś na pociechę najlepiej buty.
- A mętczyźni w pani ofocunh1 ro4zl11nym?
- Jest i<:h dwóch: mąż I dorastający syn.
Oczywiście, narzekaja,
że za mało mam
dla nich '\za.su. Ba,rdz<> stu ają mi Iii! parna.gać w domowych czyrunościach, ale do
kuchni ich nie wpuszczam. Pitraszę według
własnego smaku i gustu. Zreszta w nas:z"!j
kuchni n ie ma miejsca. dl& trzech ooób. Za
to nie prasuję: to już robia ·oni samd.
-

zdarzają mi się stany
przeklinać muszę. Nigdy

Wiemy jut o Pilni sporo. Wobee łege
11 kilka słów wypowiedzi dyrektora
handlu dla poprawienia sam11poczucia innych kobiet. Co w łódzkich akie·
pach?
- Nie ~posób ni-e zauważyć, że zaopatrzenie się popra,wiło.
Szczególiiie
w rz!?czy
najpotrzebniejsze. Robimy wiele aby ure-

poprouę
łódzkiego

fUlować

&pra·WY iwńazane • za1>patrzenlem
w pieczywo; chodzi o teirmmowość dostaw,
jakość, świeżość. Jest już więcej artykułów
przemysłowrch. Wiemy czego jeszcze hrakuje, ale choć nasi łódzcy handlowcy to ludzie napra.wdę ofiairni i ciężko pracujący,
nie mogą jeszcze załatwić wnystkiego ku
zadowoleniu klie.n tów. Nie wszyst.l{o zresztą
zależy od nas.
Ot, np. bardzo chcieliśmy
przed świętami :tałatw'ić dla miasta dostawę
cytrusów. .Już to nawet obiecałam. A jednak - n ie ud.alo się centrali zrealizować kontraktu. Wypada się obejść ama~iem. Bardzo
żałuję.
Będziemy prowadlli~
ba:r:uową sprzeda,ż
mięsa. Myślę,
.ż,e jeszcze przed ·świętami
w ielkanocnymi. Pozostały prace technicz,ne:
malowan,ie hali ta.rgowej,
łatanie
dachu,
przygotowanie miej~ ~prze<l3ży. Mamy na-

dzieję,
będzie

że podlódizcy rolnicy ruie zawioda ·i
co kupić. .
Wiele je!łt narzekań na syst~ MOpatrywania o.sób ui>rzy•wilejowanych. Już niedługo
zostaną n ieco zmienione
z11~dy sprzedaży
dla tej grupy klientów.
Chcemy pr.zede
wszystkim ust&lić godziny
dla tej grupy
oraz $powodować, by nie było naduŻ~'wania
p.rzy'Mleju kuf)na poza kolejka. co ta.k ludu denerwuje.
- Czego życzyłaby pani sobie I wszy1tkim kobietom 1 okazji naszego . łwięta?
- To będl\ naprawdę ba.rdzo babskie ży
czenia.
Czy nie za,uw.ażyła pa•n i, że kobiety wobec siebi.e często bywa.ja nieżyczliwe, a b ywa że i nieg>rzeczne? Dh1tego - choć przecież w.i em jak wszystkie jesteśmy za:pracowane życzę, a.byśmy - częście.j ko~zyt;taly
z niezawodnej kobiecej broni: z uśmiechu i
pogody ducha! A klientkom łódzkiego handlu. wszystkim J>ainiom - byśmy doczekały
t~kirh czasów, że zarówno pr-zed pójściem
dei pr.ry, jak I z niej wychodząc będ~iemy
·11·- · lv kupić w sklepaeh
wszystko, c.,;ego
1

---otrzeba .

1

Oby te żrczenla się spełniły! . Dziękuję.
Rozmawiała:

ANNA SZCZEPANIAK

Z korespondencji Associated
Press z Manili: „Koś<liół katolicki od dawna. poróżniony
z totalitarnym reżimem byłego
prezydenta Marcosa odegrał
kluczową rolę w
ostatecznym
zakończeniu „ery Mar~a". W
krafo, gdzie duchowni otaczani
Il\ powszecQ,p.ym szacunkiem I
łeb' opinie Slł słuchane z uwa.
gą, ud11iał zakonnic i księży w
biernym r1Jchu oporu przeciwko rzl\dOwi Marcosa.
zachęcił
takie wielu wierzących
Filipińczyków do zajęcia podobnej
postawy.
Filipiński katolicvzm stanowi
bezpośrednią spuściznę yO ponad 300 lata.eh
hiszpańskiego
panowanh1 kolonialnego.
które
zakończyło się z początkiem naszego wieku, Wiarę tę wyznaje
ok. 85 pr0-0. spośród 54
mln
mies~kańców archipelagu. Filipiny są też jedynym
katolickim kra.jem w regionie
Azji
poludniow,o -wschodniej.
Przed swym upadkiem Marcos i jego żona .starali się kultywować opinie,
iż
stanowią
0

głęboko wierzą<!e
małżeństwo,
miało im zaskarbić szacunek

co

narodu ..."

• • •
Parti• reprezentowa.ne w boi\skim Bułldesta.gu wezwa.ły do
czujnoiei w ob!tczu możliwości
wygtąp!en!a. nowych
tendencj~
antusemiektch w RFN. Podczris
tak zwanej godziny a.ktu.a.!noki,
zwolrmeJ z inicjatywy FDP ,
kanclerz Helmut Koh! ofiwiadczyl, że pojednanie z Żydami .
solida.rność

z

żydowskimi współ

obywatelami Of'a.z przymierze z
Izraelem nada! będą okreśfoly
poLitykę Repu.blik!
Federalnej.
W przeciwieństwie do mówców
z ramienia FDP i opozycji.
pr:iedstllwiciele CDU /CSU negowali
istnienie
jakichkolw iek
tendencji
antysemickich
w
RFN. Koh! oświadczy!, że zaw. sze znajdą się ludzie, którzy sci
powierzchowni, bez świadomoś
ci historycznej ł czasami równiet niepoimiwni.
Nie wolno
tego ba.gatelbowac!. Nie wolno
puszczać w niepamięć
zbrodni
hitlerowskiej dyktatury.

• „ •
„New York Times" opublikoartykuł, w którym zarzuca byłemu sekretarzowi ..,neralnernu ONZ (1972-1982) i kandydatowi do ur:.ędu Jl!ezydenta.
Austrii w majowych' wyborach,
Kurtowi Waldheimllwi,
,irzeszłość nazi5towską. Dziennik J)IJ·
wołuje się na oficjalne
dokumenty z Wiednia., na artykuł
w austriackim czasopiśmie „Profil" oraz na inne dokumenty,
które podobno odnalazł Swiatowy Kongres Żydów. Jednocześ
nie przedstawiciel Swiatowego
Kongresu Żydów oświadczył w
Waszyngtonie agencji UPI, że
Waldheim był czł()nkiem SA, a
później służył
w
jeirnostce
Wehrmachtu, odpowiedzialnej za
zesłanie do obo<tów śmierci Ponad 40 tys. Żydów.
W rozmowie telefoniicznej z
agencją UPI, Waldheim ol!;reślił
wszystkie za.rzuty jako „nonsensowne", „Jest to część Prowa·dzonej przeciwko ntnie kampanii
w związku z toczącą się kampanią przedwyborczą, W ciągu
40 lat nikt nle uważał za koniec-ine wysuwa.ó takich oskarżeń, a teraz ponieważ
uczestniczę w kampanii ludzie
iaczynają dosz1Jkiwa.ć się r)leczy.
które 111' niepra.wdziwe".
wał

•• •
Powolująe
się
na
agencję
Xinliu.a, korespondent UPI pisze, że od rozpoczęcia w 1983 r .
kampanii walki z przestępczoś
cią, ok. 37 tys. mężczyzn skierowano do obozów pracy przymusowe; w odległym, pólnocnowscliodnim regionie Xinjiang .
Wyroki sięgajq od 3 tat wię
zienia do dożywocia, a. także
zawieszonej na dwa tata kary
śmierci, w
którym to czasie
więźniowie
uzyskujq
szansę
„zreformowania się". Jak dotąd
pisze Xinhua w obozach
pmey w Xinjiangu. „zreformowanych" zostało
10.640 więź
niów. Agencja przytacza przykład 22-letniego mieszkańca Pekinu, skazanego na 7 lat oboiu za. kradzież i gwalt, który
sta.ł się już „wzorowym robotnikiem" i czuje się głęboko
winnym popełnionych czynów
za które żaluje. Xinhua poinformowała teź,
że
w
obozie
pracy Sliihezi więźniowie zorganizowa,li „towarzystwo poetyckie".

• • •
Zgodnie 11 poglądem rzec~ni
ka frakcji z~hodnioniemieckieJ
SDP ds. polityk! zagranicznej,
Karstena Voigta., Stany Zjednoe:tone powinny rozbudować swo,
je stosunki z NRD. Voigt
oświadczył w Bonn, Jź
~Jyłoby
rzeczą
l'Ożyteczną,
gdyby stosunki obu tych krajów
były
równie intensywne, co kontakty między Bonn a
MO'likwą.
Voigt, który przebywał
v.rze1
dziesięó dni w 'waszyngton ie f
Nowym Jorku, powiedział. że w
odczuciu niektórych polityków
USA, Bonn
ma
zastrzeżenia
przeciwko poprawie stosunków
Wa.szyngton - Berlin Wschodni.
DZI::.,'NNIK ŁODZKI nr 5.6 (11963)
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WINORoar.; aprawdz&ne3
odmiany do

UWAGA I

UWAGA I
Ił

Ui'rawy
t>od Młon11.mi - sprzedam.
Kupu,•ey
od
czerwca mog• oglądać
wlnMośl owoeul•c11. ul.
Wazów 5, t•l. 84-~3- 09.

INSPEKTORAT w ŁODZI
i n formuje,

3483-1

właściciele pojazdów zarejestrowanych na terenie m. Ło
dzi, którzy do dnia 10 marca br. nie otrzymają wydru .u

1!

KOSIARK!i •lektryczn11
do tra.wy - 1przed1.m,
U,l. 43-96-28.
8448-1
VIDEO, k1.mer11
JVS,
ZX •i'ectrum, kurtkę z
lisów, kurtkę rkórza.n11
3/4 - sprzedam.
Tel.
33-85-43.

komputerowego na opłacenie składki za rok 1986 z tytułu
ustawowego ubezpieczenia komunikacyjnego,

winni
1

zgłosić się

po blankiet

dowodem rejestracyjny m

pojazdu

w okresie od 10 marca do 10 kwietnia br.
w

8441-ł

specjalnie zorganizowanym punkcie przy ul. Traugutta 11
- w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzina•h
od 1 45 do 15.30:
- wtorki w godz. 9.15 do 11;
- sobota 22 marca br. w godz. 7.30 do 12.30.

COMMODORE
118
11m~edam. 55-815-82.

t!łl0-1

TELEWIZOR
„Neptun
413" - sprzedam. Lerm1>nt1>wa 3141.

W placówce tej mo żna bi:dzie wyjaśnić również wszelkie
n iezgodności w zakresie ewidencji (zmiana: właściciela po-

8432-1

jazdu, numeru rejestracy jnego, adresu itp .) oraz niezgodnoki w w y liczeniu składki. Sprawy, dot yczące skladki za lata
Jbiegłe, należy wyjaśniać w PZU, al. Kościuszki 57, p. 4.
!;64- k

uam•am

-

in•• •••••• ••n

ZJ R

og61 nospóDOMEK
sprzedam. PAWILON
i.ywczy
sprzedam.
Kryzysowa 37 (od PoOferty „6395''.
Biuro
rzeczkowej).
Og1 adać
Ol!łoszeń,
Piotrkowska
ll!iedzlela od 12 do 13.
7243-g
96.
usługowoMAGIEL praso w aln i ę PAWILON
-handlowy (40 m) w
z lokalem. od stapię, v iPabianicach
sprzedam
deo
sprzE'<l~m.
lub zam ieniE: na <'łz i a ł
86-45-29.
6332-g
ke
budowlana.
Of1>rty
KUPIĘ dzi ałk~ lub seg.. 19~8~" Bluro O!!łoszeń,
ment
w
bud owl o.
Sio'lk iewicza 3/5.
32-09-63.
6346-g

SPRZEDAM domek jednorodzinny , czteroizbow y z o g rodem - wszys tkie w yg ody Konstant ynów 1 Maja Sa.
19408-g

PRZEDSIĘBIORSTWO

ZAGRANICZNE
„TUNl-POL"
w Bruiyczce Małej,
gm. Aleksandrów Łódzki,
tel. 12-13-98

KUPIĘ

znaczki pocztowe
43-89-38.
18038-g
JVERLOCK
przem y słowy - kupi~ 86-02-05.
19387-g

oferuje do sprzedaży
uniwersalną włókninę igłowaną
na podkładzie, w cenie S4 zł

za m kw.

KUPIĘ

5915-g

ISWl!eN• RH

B

PPRRI RR

włosy.

57-~7-03 .

6349-g
KOLUMNY Altus 60, Tuner Faust, pralke automa t yczną ,
wzmacniacz
SA35 - sprzedam, tel.
51-25-56.
8438-g

M

zm.1ana nr te'efonów
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WOJEWODZKA
STACJA SANITARNO-EPrDEMIOLOGICZNA
., w ŁODZI, ul. WODNA 40

~

S
~

zawiadamia, te od dnia 1 marca 1988 1'i1<u uległ y zmianie
następujące numery telefonów w naszeJ placówce.

~

~

-

T4~06-ł6

Z-cy dyrektora ds. sanitarno-epidemiologicznych -

14-86-89

Z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-technicznych

74-11-lZ

Dyrektor naczelny

~

§
~

Zgłoszenia

§
~
~

-

zakaźnych

-

74-U-95

Centrala:
74-84-20, H-81-36, 14-84-91, 74-80-65,
74-83-49, 74-82-78.

74-82-197,
1578-k

chorób

§
§
~

~

§
~
§
~
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ZAKŁAD WYROBOW GALANTERYJNYCH „ASKO-KANGUR"

SPOLDZIELNIA PRACY

91~402 LODŻ, ul. NOWOTKI 100
OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż samochodu dostawczego marki „Żuk" A-07 towos, rok prod.
1979, stopień zuż ycia 50 proc„ cena wywoławcza 402.000 zł.
Przetarg odbędzie się zgodnie z zarządzeniem ministra komunikacji z
dnia 26 listopada 1982 r. (MP nr 28 z dnia 6 kwietnia 1983 r .) w dniu
20 marca 1986 r. o godz. 10 w siedzibie ZWG „Asko-Kangur" w Łodzi
ul. Nowotki 100.
'
Je żeli pierwszy przetarg nie dojdzie do skutku, drugi odbędzie sie w
t ym samy m dniu o god.t 12 z uwzględnieniem cen obniżonych.
'
W przetarg u mogą brać udział .jednostki gospodarki uspołecznionej i o!ob y pryWatne.
Uczestnicy przetargu winni wpłacić wadium w wy sokości 10 proc. ceny
WYV1_7oławczej do kasy spółdzielni najpóźniej do godz. 10 w dniu poprzedza J ącym przetarg.
W w . pojazd można oglądać w dniu poprzedzającym przetarg w godz.
8-12 na terenie sp6ldzielni.
Za usterki techniczne i braki w wyposażeniu, spółdzielnia nie ponosi odp owiedzia In o ś ci.
Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu · bez podania przy czyn.
549-k
•. :..l't::"!G't

'Mii:,.... •.„.

PIĄ'I'EK,

•

•• •

T MAR.CA

PROGRAM I

11.()(J Konc ert.
11 .57 Komunikaty ,
11.59 S y gnał czasu. 12.05 Maga zyn Informacy jny. 12.30 Kapela Haczowa.
12 45 Rolniczy kwadrans. 13 oo Komunikaty, 13 10 Ra dio kierowców. 13 .30
Cudze chwallcle swe ~o nl e znacie.
14 0-0 Wiad. 14 05 Ma11,azyn Mu•yc zn y.
15.55 Radto k ier owców. 16 .00 W1a d.
16 .05 PrezentRc je - wolewi'.>d zklP or_
.e:anlzac1 e pRrt~· j n e przed X Zjaz·
dem PZP R 16 IO Muzyk a I ak tualności.
17.30
Ploeenki na ~7.ych
twórców
18 .00 W lartom oścl
18 .20
Koncert
dnia
19 OO
fa l!azy n
Inform acy jny.
19 25
Chwlla muzyki
19.30
.. Sontkanle orz:v kominku" - ,11.ud 20.00 Dziennik 20 .15
Koncert żvczeń 20 35 Wiersze
dla
ciebie. 20 55 Kom un ika tv Total\za_
tora 21 OO Komuni katy 21.05 Kronika sportowa 21 15 l\Iuzvka baroku.
22 .CO Wia d 22 05 Na rćżn vch lnstru·
ment•ch
22.20 Rep etycje z ja:i:zu .
23 oo W1 ad. 23.25 Dyskoteka
przed
sobot ą .

PROGRAM II

11 OO Zawsze oo jed ~na s t eJ,
11 .10
!\!U7'"cznv non stop 12 oo Z m•1zyką
O"lske prz ez ''''.ek1. 12 25 Ja zzowe frazy. 13 oo Wi "d. 1 ~ . n;
Ser_
wis in formacyj ny (Ll. 13.10 ,.Prze.
cho'' alnia" - aud. IL). 13.20 Z malo·,·•nej sknvnl. l~ 30 Album operowv 14 on Now o~c l kraj nwei fo no..
grafii. 14 30 Folklor na mapie śwla·
ta - Jue;n~lawla. 15 OO Is"dora Duncan .. Moje życie" fr. 5. 15.10 Znane czv n\e znane? 15.30 Muz•·ka na
'vntezatorv - aud.
16.flO D zieła .
•:vie. epoki.
16.50 L. M. l\'Oeczyn

SPR.ZEDAM
overlock
Textima '18.-41-22.
1940'1-I
DUŻĄ wiei~ l)rl.Z Altus
75 - sprzedam. 52-14-23.
19366-g
KOMPLET wypoczynkowy - sprzedam. Tel.
51-79-69.
8393-1
OBRĄCZKI złote (dwie)
sprzedam.
OtMty
7276" Biuro Ogłoszeń,
Piotrkowska 96.
DWUIGŁóWKĄ

łai\-

cuszkową „Juk.I" MS-1!1,
etębnówikę p!."z.emyl!lł<">?'ll.

z odkrawaczem „singer" - sprzedam. Kołodziejska e m. 59.
7244-h
TELEWIZOR „Rubin" sprzeda1111. 33-15-32.
6382-g
KOMPUTER „Sharp" z
magnetofonem
i drukarką gprredam.32-91-78.
19994-g
BŁAM łapki karakułowe

czarne 86-22-37.

r,pr:z:edam. Tel.
1!377-g

SZAFĘ od kompletu „Mister'', szafę
W'!1ękową

„90''. kuchni~ 111zową.
dvwan
nowy 2.5 na
3.5 pralkę 11.utomatyczną na lice'l\cji „Brombe.rg" - sprzedam. Teol.
84-99-81.
8375-g
CASSETTE Deck
JVC,
wzmacniacz 'PW
11010
2 na 40 W,
„Fausta",
Altusy 75. ~arn<>fon I
wieże D'.\""namic Spe«ke-r
- sprzed~m. Tybury 3

m. 8.

8369-g
ORGANY Vermona
sprzedam. 55-25-34.
6297-J(
PANASONIC" przenoś" nv z kamerą ,
kasety
VHS.
przyczepę
sprzedam. 33-58-58.
19305-g
BŁAM norki •i'rZedam. 57-23-47.
ll34.'.!- g
MAS'ZYNY: dwuigłówkę,
ov erlock 8-nitk"w y
sprzedam. Tel. 57-70-20.
!!~39-g

PIEC f!!Z()WY e.o„ czarne fuł. J'O kuakuło.we sprzedam. 57-14-83.
•
6309-g
FOZSADE
u łaty
sprzedam. OrłowskR 8.
6353-g
KOŻUCH 1przedam,
57-96-10.
!!325-1
ZLEWOZMYWAK szwedzki dwukomorowy z sus;a r k11 i hokeje kanad,·i~ki<'!
nowe - tel.
32-75-29.
8243-g
KOMPUTER „.!!chneider" .
CPC 4114 i magnetofonem.
monitorem
s!)rzi!darn. 32-20-04.
.
ZŁOTY

8132-g
łańcuszek

sprzedam. Tel. 3e-T1-T9.
62113-g

TELEWIZOlt curno-biały 24 eale, uży.wany snrzedam. 84-'12-411, 1'0
17.
18871-1
SZNAUCERY - "lbrzymy (szczen!ehl - sprzedam, te-1. 84-87-47.
!!39'T-g
Pl'! ĄSOWALNICE
!lnrzedam. Szadek. tel
173.
5544 '

w SokolniEKG u oacjenta 57-55-55 LETNISKO
WYK.W ALIFIKOW ANĄ
kach z telefonem
na
Drozd.
17368-g
szwacz.kę z terenu Wied
w
ie
rod1in
y
do wynalunia lub okolic
do NAJNOWSZE lóż.ka sło·
i
ęc
i
a
Tel.
Łódż
57-70-20.
neczne
w
solar ium
praro wn i w Rychłoci ·
6310 g
„Manhattan ". P iotrkowcach - za tru dn i ę. R:v·
ska 210. Szy manowicz PRZEJMĘ przy dział rozchłoci~e 66, gm. KonoFIATA 1260 (1979) sprzerzutn ika „Kos". Adam
6293 g
pn ica.
7030-g
dam tel. 32-08-53.
Mai ew.ski.
Pabianice,
GABINET g inekolog iczn y
71!!4-g RENCISTKĘ do zaiktadu
Nawrockiego 11-27.
Tuwima 20. pon ie1Jzialkrawieckiego - przyjKAROSERIĘ „126p" (1980)
1
6281 g
ki środ y. p i ą t k i.
Dr
m~. 86-02-05.
19388-g
sprzedam. 78-41-63 POSZUKUJĘ
Czerwoniec tel. 33-55-30.
pracy chapo 15.
5936-g
3045-g
łuipniczej
(oprócz szy„FIATA 1Z5p" (1973), blacia).
Oferty
„19371" TELENAPRAWA
cha do re-m0<ntu sprze84-43-96, J~drzejewskl.
Biuro
Ogłoszeń.
Siendam, tel. 52-41-33 od 16.
5772 g
k iewicza 3-5.
6365-g
TELEPOGOTOWIE
ba~".lwy.
„VOLKSWAGENA"
(to- GITARZYSTA
Rosiak, 43-28-67.
śpiew, skrzypce, klaw'NALEPA St anisław, Marwa.i.-<>wy) do remont.u 6061) !!
sze podejmie prare
chlewskie!(o 35/8 zgubił
aprzedam. Tel. 57-70-20.
w zes pole, Now0miej
p r awo jazdy kat . ..B".
JOWISZ - Ruobin - na6311-1(
pra "l\' a , 55-24-56.
ska 12 m. 7.
:Vlu6'l16 g
6333 g
„ŁADĘ",
„Skodę" do 2
SZWACZKĘ rencistkę lub
szyński.
Piotr.
2384 e STANISZEWSKI
lat - zdecydowaDlie kuemer ytk ę chału ·pn i
Gagar
ina
31
- zgubił
OKAPY nadkuchenne 'Z
pi~. Tel. 52-18-77.
pra wo jazdy ,
czo
zat
r
u
d,niE:.
Szycie
v.- y c i ągi<'m.
Niepy
ta
l&ki
19389-g
koszul. Tel. 86-13-66.
6318 g
tel. 78-59-99.
Toyota-CoSPRZEDAM
6274-g
Wiśn iewski
5892 I! WOJCIECH
rolla combi (stan do- PRZYJMĘ pracę na obŁódź Dr ukarsk a 9 zguSCINANIE drzew Duda
bry) 181-039.
b i ł P t' S W O jazdy ,
róbkę negatywów czar·
32-08-58, 74-26-29. '
. .19419-1(
64.16 g
no-biał ych, tel. 55-85-30
6.339 I!
SAMOCHÓD
c 1 ęz.a.rowy
63-14-g
d y wa nów ZAGINĘŁO pr awo jazdy
Gaz - 4 tony - ~rze BIEGLE rob i ąca na dru- PRANIE
kat.
ABT
Boiros.ła
'•r
84-97-61, Zaroślak.
dam. „Wołgę" kuSteon ia k .
Restarzew
tach
potrzebna,
tel.
4976 I!
pię, P ientny 28/7.
S rodkowy &3.
84-58-18. .
7041-g ANTYWŁAMANIOWE za5321-g POSZUKUJĘ
6350 g
opiekunki
bezpieczenie i tapic erdo dzi eeka w rod.zinie
ka drzwi. bla.cha.. blo- KRZYSZTOF Wiktorowicz
zgub i! sw iadectwo czelekarskiej. 57-28-12.
kad:". alarmy, uszczellaclnict e i le;: . czeladni13874:;(
nianie, zaoinki okienne
c1.a
wy -lane or zez Izbę
drzwi
harmonijkow e
R zemi e śl nic zą Łódź.
tel. 43-27-74 ;iodz B-lfl
6305 g
Tilrschmid.
Zakład
AREK Kotvna Gz6w 17
zrzeszony w spółdz i elni M\Yoi.
WROCŁAW
zam i en ię
sk ier niewickie zgu6095 !!
2 pokoje :r. kuehnią na
b i ł p r awo iazdy .
mniejsze Łódź - oko- ANTENY Wolniak, tel.
6301 I(
84-09-09.
7149 '. g
lice. 50-950 Wrocław 46.
JACEK Marciniak ziruh i ł
skrytka pocźtowa 1810 TELENAPRAW A,
legit.
stu
denck\
nr
61265
32-48-69. Hreezanik.
143-k
6384 g
6401-11:
PORADNICTWO, pośred
RADOSŁAW
Stadnicki
Jo·
nictwo kupna sprzeda- DEKODER PAL zgu b ił l~l!i t.
studencka
wisz. Neptun, Rubin ży mieszkań . n ieruchoKOMPUTEROWY
sysnr 62348 oraz
nra"l'10
inż. Bogusławski,
tel.
mosci. Mgr Matuzalsk i
tem
matr ,·m<lnlaln"
ia zdv
6385 g
43-68-16.
5868-g
32-18-08 (11-17).
„Ra
zem''.
T ys i ące ofert. EL BESHARI Mohamed ,
TELEPOGOTOWIE
Wit6212-g
Oś rodek
Oh licz~n iowv
plac 9 Maja 1 zagubił
kowski.
84-52-32.
MAŁE
mieszkanie
w
80-9~8 Gdańsk 50 s k rvtpraw o jazdy ,
33-09-32.
6702-g
Sródmieśdu kupię.
ka 195.
63 k
194'.!3 g
Tel. 33-35-53
w ieezo- RUBIN - Elektron na- POCZATKUJĄCEMU rz<' · U TTEW AŻNIAM zagubiopra wa.
Goguls ki
rem.
6898-g
m i eślnikow i z. Łod zi odna p i e czą t kę o tre ści :
51-44-54.
2946-g
ZAMIENIĘ
na korzyststan ie ślusar o:k a
oro.. Henr vk
Kanuściń.ski,
nych warunka ch trzy- PAL - elektroniczne dedukcie usł u E!o w a .
tel
K
ierow nik
Produkcji
kodery
instaluję,
maookojowe rozkłado·
Warszawa 15-41-85.
Koiusz:niczej''.
gnetowi
dy
,
telewizory
we, 'parter na cztero6423 g
1403 k
przestrajam.
51-54-93
pokojowe, tel. 51-66-78
Ni
IQ
www
••w
ini. Hoff.
17350-g
6317-g
M-3 Wrocław zamienię ELEKTRYCZNE inst alaJtoletance
cje 36-57-70 Kronenberg
na ró w norzędne Łódi.
19082-g
Tel, 43-40-46.
6308-g
HALINIE JEZIORNEJ
HYDRAULICZNO-gazowe
M-3 własnościowe bloki
usl:ugi św i adczy Bedna- zamienię na większe
wyrazy głębokiego współczucia z powodu
rek , Żeromskiego 33
własnościo w e międ zy wo 
śmierci
33-77-28.
19367..g
jenne lub oddam za
napraw a.
większe
kwa t erunkowe LODóWKI OJCA
Pawłowski , 36-16-88.
1kładajl9,.
mi ędzywojenne.
Tel.
PRACOWNICY
P,MIPPP
,.PREMA·PRO8334-1!
' 57-70-37.
7267-g
JEKT'' w ŁODZI
PRALKI 11.utomatycz:ne WARSZAW A-Ochota
naprawa.
Doma;iał11. .
_&&E
28 m kw. zam i enię na
tel. grzeczn. 57-50-21.
Ł6dź. Tel. Ł6dź 74-22-95
K.oletance
18052-g
godz. 8-15.
20008-g PRALKI automatyczne insta.Jacja .
napr aw a.
KORZYSTNIE
JADWIDZE STASZKIEWICZ
z a mi en i ę
32-50-77 Maksy m il.ian.
M-3 SDM - na wi ęk
3gQ5-g
v;yruy Jłębokiego "l\'SP6łczucla z powodu
sze. 36-25-87.
6299-g
łmiercl
hydraulic znoPO S ZUK U,TĘ M-2 blo- US ŁUGI
ślus a rsk i e. domki, prte·
k i. Oferty „19362" B iuBRATA
róhki. równ i eż ins' vturo Ogłoszeń:, Sienk iew iskład.a·
cje
86-24-15, 32-70-6\ .
cza 3/5.
Keller.
5851-g
GRONO PRZYJACI~L
BYDGOSZCZ - mieszkanie (85 m) w -ce ntrum , MO"N"TAŻ Zl!1JJine-k, przl"·
r6bka ok na środkowego
I p i ęt ro, wszystkie w y33-31-27 Arbajter.
Wyrazy serdecznego współczucia Koledze
gody zamien i ę na M-4
19442-g
w Łodz i . Wiadomość :
Bydgoszez, tel. 27-16-16. WYCISZANIE. zabez1piemgr inż. MARKOWI
czanie dTzwl , zamki.
19374 ·i?
33-31-27 Arbajter.
KRYJ\JSKIEMU
PANIENKI p r z y jm~
19443-g
1 powod.u łmlercl
- m ieszkanie Adw entoSEJF
zabe7.pieczanie
OJCA
wlcza 7-1.
6420-g
sklad.aJ•r
pomies zczeń pned wła
3 POKOJE, kuchnia DYREKCJA,
KOLEŻANKI
I KOLEDzy
maniem - blacha, blostare budown ict wo
I BIURA PRO,JF-KTO''I'
BUDOWNICTWA
kady, nietyipo w e zamcen~ rum, bez c.o. z teKOMUNALNEGO w ŁODZI
ki, dodatkow e cl"7.Wi
lefonem zamienię ne
stalowe. sk rytki sekr<>t2 poko je z kuchn ią b lone. Ozdobne wytł1 1mi11ki :z telefonem. 33-12-41.
Koledze
nie, ochrona czuj'."! i k~m i
6647-g
ultr
adź
w
iękowymi.
InZAMIENIĘ
spółd zielcze
ZBIGNIEWOWI
styt ucjom
rachunki
komfortowe
M-3
w
52-91-8'2 Anczewski.
SDM na M-3 o mn iej·
KACZMARKOWI
1Q787-g
szym st a.ndardzie do II
DRZWI
harmonijkowe .
piętra. Tel. 36-63-00, po
wyrazy szczerego
współczuct11
z powodu
ż al uzje . zamki. karni .~ze .
16.
2295· g
śmierci
Ciesielski 55-53-47.
ŻONY
składaj&
5985-g
KOLEŻANKI I KOLEDZY z XXIX LO
MYCIE okien Żak. tel.
86-43-34.
6394-g
L&L!&b@.Clli
::' ZY~ZCZENIE dywanów
W pląta bolesna rocznicę łmterct
52-42-37 Marciniak.
MYCIE okien, Gierańczyk
HISTORIA
fa chow e
43-55-91.
16713-;r
dr nauk med.
korepetycje. 48-96-64 po FIRANY. zasłony - szy·
ANDRZEJA DOLl"'SKIEGO
cie. 84-64-72. Łagi ewn ic
20. Rabencka.
6895-g
ka 67, Gaga'!las:i:wili.
MATEMATYKA adiunkta Kliniki Neurochirurgii AM
51-74-10 mgr Plus- PIANINA, for te-piany w Łodzi,
kowski.
3610-g
naprawa, strojeni"" ZATRUDNIĘ i'r!ICown ika
r achunk i dla lnst.:;tucji.
4nla 9 marca 1986 roku o godz. g w kościele
do szycia kurtek, tel.
52-39-34 P iotrowsk a.
PodWyh2enla św. Krzy:!:a w Łodzi, ul. Slen·
55-13-41.
6435-g
6417-~
kle" teza 38, odprawiona zostnnle msza łwlęta
w Jego Intencji.
MAŁŻE~STWO (renciści )
SIATKI
o-grodzeniowe ,
RODZICE, MAŁGOSJA, BRAT, SYN
przy jmie . cha luon ictwo.
przec i4gą ni e drutu. Za·
I NAJBLIŻSZA RODZINA
Broniewskiego 99/57.
bost . Skierniewice, tel.
19940-g
63-20 (po 19).
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..O, t atnl e • P r ~wa Inspek tora Imal "
- fr 17.00 Wlad 11.05 Roz wiązanie
za g, mu zy cznej (ł , ). 17.10 Aktualnoś ci
d u ła
(L). 17.30 Magazyn „Plą·
tek" - opr (L). 18.30 Klu b S t~r e o.
19.30 Wiecżór w fil harmonii
21.00
Wlad 21.05 WI Pe r.orne refl ek~je. 21.10
Muz:i;kuJace r odz eństw a. 21.30 Wieczór · uterack o-muzyczny.
PROGRA!II Ul

11.00 To t ylko blue!, ?1 .30 Klakson - aud . 11 .4-0 Gwiazda tygodnia.
l~ . 50 Mustaj
Karim „Bardzo dług1e
dziecińs two"
- odc. 12.00
Serwis
Trójki. 12.05 W tonacjj Trójki. 13 .00
Andrzej Z i em i a ński „Wojny uro jone" odc. 13.10 Po·wt6rka z rozrywki. 14.00 Mu7yk a orl(anow ~ .
15.00
Serwis Tr<iJkl. 15.05 Rock po po!·
•ku - aud. 15.4-0 Mi eć w dusiy rad oś ć a ud. 16.00 Zapra5zam:v
do
Trójki. rn.oo B. Prus ..Far acn " odc.
19.30 Tr och ę s'Wine;u. 19.50
Mus taj
Karim .. Bardzo d łui;\ e d zieciństw o "
orle 20.00 C zesław Ni emen na płycie
CBS. 20. 45 ..Umle.1ęt no~ć wybacz;ml a"
- aud. 21.00 Trzy kwadrame jaz..
zu. 21.45 Klub Tró jki (CZ. U). 22. 05
„24 ~od ziny \•: 10 minut ''. 22 15 Spl ewa ć po e z 1ę .22 45 Przeczytajci e
raz
jeszcze - cz. Ul. - aud. 23.00 Zapraszamy do Trójki,

PROGRAM IV

11.00 Horyz onty wiedzy. 11.30 Literatu ra oolslt o..
11.59 Syll;nat czasu.
12.0~ Wia d. 12.10 Rozmowy o wychowani u - au d. 12.20 Zespoł y instrument alne .12.30 Rad io Moskw•. 13.00
$wi• t wok ó ł nas. 13.25 ,.Od s zczecina do Tok io" . H .00 Popołudn i e Mlo.
dych. 16.00 Lektury nastohtków „Rozmowy noca" odc. 16.10 „4-0 lat
minę ło" z piosenk a" aud.
16.30
Widnokr1111; 17.00 Wi11d, 17.05 Muzyka orAtory jna - aud. 18.00
„Rok
m)•śliw ego" aud . 11.2<! Muz .yczne
hobby - 1tandardy rpzr:vwkowe aud. 18.4-0 Studio ekspertów.
19.!0
Wlad. 19.35 Chwila muzyki
19.40
Język angielski (32). 19.55 SpotkRn\e
z Alfredem S zklar~kim - aud . 20.16
Chwila mutvki. 20.20 Wieczór mu zyk\. 22.00
Twórcy I lnt„rpretatorzy
mu zyki kamer 'llnej - aud
22.50
Lektury Czwó rki. 23.00 Muzyko1 eraoia. 23.30 C zł owiek i n~uka - 3Ud.
23.50 Wiad. 23.55 Kal~ndarz radio·.,,,,·.

11.40
16.25
16.30
16.55
17.20
17.30
18.00
19.00

uratował tęczę"

19.10 XXVII Zjazd KPZR - ref leks je , wnioski
19.30 Dziennik
20 oo Monlt1>r rzadowy
film fab .
20.3-0 „Placówka"
prod. pol.
Zl.S5 DT - komentarze
22.15 Droga. - prof, Z. Wilhelm ! - rep . .

22.M

9 3-0
9.35
10.00
10 10

I

1'1.30
18.00
18 .20
18.30
19.05

••

a

19.30 Dz.iennlk
20.00 Galerie świata.
(19)

Wiadomości (Ł)

.,Dzielny k<>t ek Mimi"
tilm animowany

I

,.,_

W dniu 5 marca 1986 roku przestało bić serce w 66 roku
Ojca i Dziadziusia

najukochańsze&o Męża,

$ ..

t

życia

P.

WŁADYSŁAWA WALCZV"'SKiEGO
b ył y pr:t~ownik

Pogrzeb
od.będzie
cmentarza na Man!.

się

MPK.

dnia 10 marca br. o godz. 13 z kaplicy

Pozostaj-ca w lt6lu
Prosimy

11 meskładanle

RODZINA

kondolencji.

z g-łęboklm blem zawiadamiamy,
zmarł nagle, ~asz najukochańszy Syn

S. t

Konta~t y

PROGRAM ll
Aut
Zat rzy mane w kadr ze
Przebo je „Dw ó j ki "

•

21.le studio a.port - MS w lotach na rciarskich
21.~ „Zmienna pogoda" ang.
film fab .
23.35 St an kry ty czny
O15 Wieczorne wiadomości

„Ermitaź"

20.30 Lata trzydzieste, lata czterdzieste

23.35 Studio sport - MS w pil ce ręcznej mężcZ:'l"Zn
0.10 DT wia do m oś c i

TELEWIZJA
PROGRAM I
Domat oi.D<>mowe ~dszkole
DT wiadom.Mei
Film dla 3 :zmiany - „l?lacówk&"

Magazyn domatora
DT - wiadomości
Dla dzieci: „Majsterkle pka "
Piątek z Pankracy m
DT wiadomości
„Prawo morza" - pr. publ.
Bez próby
Dobranoc - ,.Jak Rumca js

IP NNN

te w dniu 3 marca 19!G r<>ku
1 Brat

P.

BOGDAN RUSEK
LAT 29.

Uroczysto!ci pogrzebowe odbęd~ się w dniu 7 marca br. (P ii!t ~k)
o godz. 11.30 w kaplicy cmentarza rzymskokatolickiego puy ulicy
Szczeci!U;klej.
POf?l\hnl w 1mutkui
Prosimy •
E2t&i

nleskład.anle

RODZICE, SIOSTRA

knndolencJ I.
?

•+;a?M i? S!?Y&

I BRAT

sp 4F@## W

.

I

Q
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KORESPONDENCJA Z PRAGI

Oszczędny

jak... Czech!

Z dowcitpów wiadomo, że najo=ędn.iej.si ,są Szkoci i podobno miesz.kańcy Kra.kawa. Ale nasi południowi sąsiedzi z Cz.ech
też źli nie są w tej konkurencji. Ot.o c.harakterystyczn.a scenka: turysta zagraniczny pyta mieszkańca Pragi, co się . stało
z

ko~oną;

którą, kiedyś,

~1>bnie

jak nasz . onoeł, c.hJ.u.bił się

czeski lew? Parue - odpow1ad,.a . pytany - mnie bardziej illlteresuje ta korona. którą płacę za metro.
l rzeczywiście, zanim Czeeh wyda korouę, dobrze obejrzy ją
ze wszystkich stron i głęboko się zastanowi, c;r.y warto. Może
nie tyle chodu o to. żeby wydać jak najmniej. ile żeby gosPo co 11.a przypodarzyć pieniędzani możliwie na.jroz.sądniej.
kład kupować wyselekcjonowane jaj1ka na sztu·k i i płacić za
trudu
kaMe oowyżeJ korony. kiedy zada.wszy sobie trochę
można znależć sklep hurtowy w którym sprzedaje się je po
kilkanaśc.ie w kartonie, a cena jednego wychodzi znacznie poniżej korony? Podo.bnJe jest z mięsem. moi.na tu ocz.ywiście w
każdej .chwili bez kolejtki ku,pić polędwicę, schab, a naiwet już
wstępnie uformowane kotlety czy szaszłyki, tylko że wtedy
portfel pi.szcizy, podczas gdy na peryferiarh, w kolejce moina
trafić podroby, i tańsze gatunki mięsa, NJ.e ina.czej j~t U:kże
21 piwem i wieloma innymi a.rtykułami.
Od c;r.asu kiedy w zeszłym roku podwyższcno ceny piwa .a
najbat'dziej na plwa markowe, ja!k Pilzner i Bu<lwar, oFóil'nie
spożycie co prawda nie spadło, ale tych mark<>wych plJe się
znacznie mniej, a tańszych więcej.
Przy cz.vm wcale nie jest tak, żeby Czesi oszczędzali bo nie
mają pien,iędzy. Mają. O tym najlepie.! świadczy wy;posa±eme
gospoda,rstw domowych w rói.ne u,rządzenia trwałeg.o użytku.
Ze wszystkich wskaźników wymienię tylko dwa: w co drugim
gosp<>(larstwie domo•wych w Cz.echach jest samochód, co dziesiąte ma własny obiekt reki'eacyjny, czyli tzw. chatę lub chałupę za miastem, o pralkach czy te-lewizorach już nfo mówiąc.
Ale może właśnie. dlatego czeskie mieszkania są nieźle wyposażone i bardzo zadbane. że ich · właściciele są· oszczędni?
Przy czym -trzeba od ra·:i:u powiedzieć. że za.równo system
zaopatrze.nia, jak I org.anizacji handlu ora,z gastronomii bardzo
tu sPl'ZYJa o;szczędzaniu, a nawef ·wychodzi mu na;przeci•w.
Ni~ można tego natomiast powiedzieć o usługach. które są
drogie i wciąż ich sieć je:st niedostatecz!lie rozwinięta. Może
dlatego oo drugi- Czeclt to majsterkowicz.· Ale toczy się powrozszeszes~echna ba.talia, które,l przewodzą rady narodowe,
ni? tego sektom, o u;powszechnienie I udostęipnięnie w możli
wie najszerszym zakresie jego świadczeń na rzecz ludności. Nie
jest to łatwe i proste choćby -i tęgo p0wodu, te . gospodarka
narodo,wa Czechosłowacji wciąż cierpi na brak rą•k do pracy.
BrakuJe ludzi w przemyśle, więc skąd mieliby się brać w usługach? Stąd m.in. wydawanie zezwoleń µrzez rady narodowe na, WY'konywanle usług przez osoby· prywafule po godz.inach
pracy. Stąd również specjalne uprawnienia dla emerytów na
dorabianie sobie d<> renty świadczeni.em usłu.g,
Ale wracając do oszczęQnclci. Wszystkie przytoczone obserwacje potwierdzają opublikowane ostatnio da.ae statystyczne.
Z końcem roku obywatele Czechosłowacji posiadali oszczędności
w kwocie· 268 miliardów koron. z czego 82 procent, czyli 219
mld znajdowało się na książeczkach GSzczędnO<Ściowych, a tylko
13 Proc. przechQIWywane było w gotówce w domach. świad
cz~: ~o o zaufaniu do koro.ny i do państwowej kasy oszczęd
nosc1.
Prze<:jętna wyso.k<l5ć Wkładu wynosi tu 14.480 koron. Ksiaże
cz~~· ?szczędnościowych tylko w Czechach. liczących okom· 10
rr11l1onow obywateli. jest 14 milionów, To mówi samo za sie-

o

~:e

~A~EUSZ LUBIEJEWSKI

roszl '!>8.ó.stwa,

pragnę

psziproslć
państwa
il.le
chrypę,
moją
w nocy wybiegłem
lożka do domu".

za
dziś

pri>-

Któż limy, jak nie Fryderyk
u.bawną
Jarosy - mówiący
przemile
„rzeczy
pdlszczyzną
błahe z doskonale wychowaną
w ten właśnie
nonszalancją" sposób mógł przywitać publiczność. My .zaś będzdemy mogli
zanurzyć się w atmosferę przedwo-jennych kabaretów. dziś jeszcze, o ~oclz:. 20.80 w programie n. słuchając i o.gląda
w
iac Andrzeja Rosiewicza
przebojach lat trzydziestych i
czterdziestych. W sobotę I niew
dzielę na.tomlast, również
programie Il, tełewi.zja kilkaod·
kro-tnie pr:i:ekaże relacje z
bytego- w minionym tygodniu
we Wrocławiu festiwalu piosenki aktorskiej.

Iwaszkiewiczu. Pisarz tak m6·
wił o swej twórczości: „Czy to
poezja, czy dramat, czy op(ljest
wiada'llie - wszystko to
próbą, jed.na.ki:>wą próbą ooka·
zanta czytelnikowi piękna życia
i priybliżenia mu jego wartości Zaws-ie czytelnikowi sta-

programie I. o godz. 20 - trzyodcinkowe „Celuloidowe dzieci" - włoski film o dylematach moralnych studentów sz.kc>ly filmowej w okresie rządów
Mussoliniego. W programie I1
natomiast, o godz. 16. zakoń
czone już d"'ieje Czyngis-cha.na,
-zastąpi opowieść o życiu inne-

1rmutny,
jestem
rzeczyw!ści-e
ale patrz. jaki świat jest pięk·
programie
ny". Sądzę, iż w
z.najdziemy potwierdzenie tych
słów artysty.

go wielkl,ego męża śred<niowle

rałem

Tych, !którzy wolą samą pozapraszam w sobotę o 20
do obejrzenia w programie n
„Sladów' życia, tropów słów"
wspomnienia o Jarosławie
ezję,

się

powied:zieć:

Miłośników
niedzielę dwa

„Może

cza - Wilhelma I Zdobywcy.
Burzliwe dzieje normand:ikiego księcia, który wygrywając
14 października 1066 roku bitwę
koronę
pod Hastings, zdobył
Dangielską, będziemy mogli

filmu czekają w
nowe seriale. W

tran~

„Da.nton
Jan Lechoń pisał:
?abił
powiedział. że „Figaro
szlachte". Historia nie zna egzekucji dokonanych z równym
wdzięki:em

I

równą

lekkością,

nie ma w całej Uteraturze nic,
co by jako czarujące połącze
nie agitacji i; elegancją mogło
iść w porównanie z „Weselem
Figara" - .nigdy przedtem i
wykładano
nigdy potem nJe
socjologii z taką wytworna der;civkła
takich
na
magogią I
dach cudownych jąk ,.szalony
dz.i.eń" w pałacu hrabiego· Almavivy .•. Wesele Figaira" Beaumarchaiisa zaorezeintowane zostanie w cyklu: „Antologia drama.tu pow·szechnego" w sobotę,
o godz. 15.05 w pr. I. SpekCzesław
taltl wyreżyserował
a w:vstapią w nim
Wołłejko,
BarbaZaorski,
Andrzej
m.in.:
ra Sołtysik, Edmund Fetting f
Kryst~·na Janda.
(jb)

glądać dzięki sześcioodcinkowe-

W//./Q,~~W//H./.HU././.HH././H.U./.H./HH.H./././/.U//.///./H.//./A9'././HH.H./././U.H.H7//.//.LU.D7/Hb7./H./././//././././///.f.i

o tym
•
•
•
...
wiecie
nie

w

s t'a rej ludwisa rni
Licząca sobie prawie 180 lat odlewnia dzwonów Janusz Felczyflski
i Spółka w Przemyślu realizuje aktualnie największe 'w swojej historii zamówienje eksporto~e. Dla Republiki Dominikany w pracowni ludwisarskiej Fetezyńskich odlśnych zostanie 60 dzwonów o wadze od 50 do lo'O kg. Dzwony z Przemyśla trafiały, jak dotąd, do
Australii, Belgii, Bułgarii, Francji, Holandii, Kamerunu, Kanady,
RFN, Sri Lanki, Tanzanii, USA.

Zielona papuga „Spike" pełnią
ca od 6 lat „słutbę" w brytyj·
skiej marynarce królewskiej została zdymisjonawana. Przr,czyną
się dznvna awersja
'ego stała
do szkockich maryna„Spike"
rozPapuga bezbłędnie
rzy.
poznająca obcy akcent I niena.
widząca jasnych przeważnie wło
sów Szkotów utrudniała im 1Ycre, atakując ka:i:(lego członka za·
logi. który znalazł się w jej za•
Komandor John Davis,
sięgu.
który .doltonal roxmainej dymi-·
ża
z prawuzlwym
papugi,
sJI
obowiązującą
lem wypowiedział
uzasadniając zwolnienie
formułę,
„Spike" Jej niewłaściwym zachowaniem i awanturniczym temperamentem, Papugą, Która posiadala swój własny numet służbo·
wy „OOOOOtP" pr'Zekazana została
do dyspozycji głównego intendenta, który zajmie się jej nową kai:terą

n

Na

dzwonów.

~~~~~~~·kowych motyli?

Usytuowany w „gorącej dzielni·
cy" Kopenhagi bar ,.Tahnhau·
doser" wprowadził tJiedawno
datkową atrakcję w postaci kok.
tajlu „ugly bug!y". serwowanego
po
wraz z uderzeniami rózgi...
kJ.i en te li.
poślalłkacb
gołych
„ Ugly bugly" stanowiący kompolikieru banano•
zycję alkoholu,
ce bu li
żółtek, cura.ca o.
wego,
rozoraz pieprzu podobno tak
grzewa ktew. źe klient po spozyclu tego n~poju zgadza się na
i
publi.czne opuszczenie spodni
wym1erzen1e mu trzech porcji batów.

skim nad rzeką Regą Il. Sucha clenka kiełbasa 13 Stany Zjednoczone Ameryik:d 15. Wy'kluc;r.a obronę zaatakowanego króla
18- Stronnictwo powstałe po rozłamie w galicyjskim PSL (1913
r.) 19 Najpiękniejsze słowo świata dla wszystkich dzieci 20.
Główny motyw sztuki 21. Spiewajaca Niedzielska 22 Kierunek w literaturze i sztuce zaooczatkowany we· Włoszech 24.
29.
28. Bizun, batog
Opera żeleńskie-go 26. Znak Zodiaku
Grządka kwiatowa 33. Siłacz , mocarz 34. Pole działania 35.
To twój najwięk.szy w życia skarb.
PIONOWO~ l, Zna.k Zodiaku 2. Przeciwgazowa 3 Największe
iezio.ro Kujaw 5. Rodzaj rysunkowej zagadki 6 Ryba z karpiowatych (b. smaczna>' 8. Jak Wisła szeroka IO. Koleżanka
ps~czoly 12. Pisarz, autor 14, Zajmuje się • równo'Nagą ciał w
warunkach działania siły 16. Wygórowane mniemanie 17„ Krajoznawcze. muzeum etn~l(raficzne -pod gołym niebem 23, .Jeden z najsilniej promieniotwórczych minerałów skalotwórczyrh
~5, Córka Zeusa 27. Pływa wi<>sną 0-0< rzelfach tworzac 7.atorv 28. Zakład gastronomiczny lub pierwiastek chemtczn:v 3!l.
Jedna z elektrod Zl. Ludwil: Benoit 32. Biały. kościeln·y kwiat.

1

I

. I
oprac. 3. KAŁU~KA
DO ROZLOSOWANIA: TALON WARTOSCI 500 ZŁOTYCH,
TERUFUNDOW f>.NY PRZEZ SDH „CENTRAL" W l,ODZI
MIN

końcowa

trzy pary jedna-

• •

NADSYŁANIA ROZWIĄZAR

obróbka

Czy znajdziesz

w cywilu''.

•

zdjęciu:

BWEH

POZiOMO: 4. Kwit z bloczka kasowego jako dowód zapłaty
za kupiony towar 7. Okolica 9. Miasto na Pojezierzu Draw-
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mu serialowi i>rodukcji
cusklej.

TYGODNIOWY.
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