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li
on ł brady
III Konrres 1'au1d PolsłdeJ makoAftTI ebratły. T bm. - w tneełm
dniu tego pierwszego od . trzynastu lat ogólnopolskiego forum uozonych - po ~ zakońozen!u dyskusji t>lenarneJ przyjęto dokumenty kongresu: uchwalę i oświadczenie.
·
·

Obsurna uch wata, do kt6rej o- 1pos6b

:pok.o.na~

sta tecz.nego zredagowania :i:obowia- do nauki.
uno komitet organizacyjny kon-

(Dalszy el41

gretU, zawiera OCeJUI stuu I dokollań nauki 'l)Olskiej międ%y 11 •

prsedełnh1 MI~dsynal'ff•were

W

Dnia

Iol>łet W•Jołeeh

.Jaruselakl
słoł.yl wizytę w Tarehomlńskłoh Zakładach· Farmaceutycznyeh ,,Polfa", Zaznajomił się z prodokcJ1t nowe„11 :ra'ldadu antybiotyków, Pny
ekazji r-0zmów o problemach prodokcyjnyeh zakładu I warunkach
11raoy składał praoownlcom, atanowi11eym znaozllĄ ezęj6 sałort, uJ-

Zmniejsza się pokrywa .Jodowa na Bałtyku

Otlwi/ż. w sukurs drogowt(!m
W J)t"Zeddzie6. łw!ęta kobiet otwarte zostały w Łodzi dwie !i11teresujące \'livstawy.
Aczkolwiek
'P<)Świecone oaniom i Ich sekretom
('Ił może właśnie dlatego) za.intMe1uj11 ' z 1>ewnoścdlł także ,i płeć brzydszą.

I

tak

w

Centralnym

Włókiennictwa

oglądać

Mu'Zeum

można

fragment groma<lzOnej od 10 lat
kolekcji 1>rudstawlaj11cy wszystko
t.o co okrywało ciało modnej kobie-ty . w . pierwszych czterech dr.ier1iątkuh Id naszego wieku.
, Z pewności• wielu włdzów będ~!t
miała również wvsta.wa fotograf!·
em.a otwarta w salach ŁTF 'Pl'•
zentująca plon og6lnopo1*!ego kpnkursu pt. ,,Kobieta".
Laureata.mi
jego zostal!: ZenOlll Ha.rasym (Wro..
cław) złoty medal, Henryk
Ad3imczyk
(t.-az.iska) ł Włod.Zimlerz
Małek (Łódź) ~ srebrne· medale
oraz Czesław Abratkiewicz
(Pio-.
trków Tryb.), Paweł
Gutowski
(Warszawa) I Zbigniew Podsiadło
!Sosnowiec) - brązowe medale.
j. e.

dr~gcwoy

o- Olttatnkll lodsinaóh, JtMryw& lodo-

graniczaj\ 'Prt.~. 7 bm. rano n•
trasy wy&łaino zaledwie U! ,,łUg6w
oodczas l(dy J.eszcze k.llka dni te~
używa.no fob se.tm:i.
Tymczasem,
zdaniem kierowców, n• taki wypoczynek jest jeszcze atanow<)zo n
wcześnie. Na wiemu
artetiaeh utn:ymywa,n~h w trzeciej, a na;w~t
i drugiej loolej:no$c:I le±y w111rltwa
śnietu utrudniająca jamę . Niestoty. wmy$1'ko wskazu.je, te drogowcy POStanowłJi czeka6 at •1• roitoi>i.
•
Po oclep!.miliu.. ja!lti. nadffdo w

zdjęciu:

fragment e~spozycJi
'w Centralnym Muzeum Wł6kiennictwa.
Foto: A. \;Vach

Trójmiulta, iłówni•
durtym -llUtiu~u.

je'doost;e..1{ o-

(PAP)

*'

JAK tJ'SPOKOIO GNIEW

Na

wa na Bałtyku, 1ięga.jąca na odległo.łć ok. 20 mil morskich od brzeIU.. aezyua zmniejszać •ie. PoJawlajl\ się wodne rynny. Zalodzenie
Eałityku or,az duia Ucz.ba mtormowych dni od 'Początku tego mku
9J)owodó'llrały
znaczne o.p_óźnleuia
w :realizacja saict4!ń J)Ołowow~"Ch,
T bm. rano · na Wybrzeiu Gdafllk.!m mglla utrudniała teglugę. Na
'Pewien czu t~ba było. pt'Zerwać
WJ)rowadza:ni• atatików do portów

młe~we.łcłaola, •r•łnle • rf•
tuałem pno4k6w połwłęellł
Je4ne•o 1i awyell slomk6w ab7 „smnlejuy6 1Dlew b6atwa"
Na ofiarę wybrali 37-lełnlero
Clemenłe Llmanehl Sihuarl. Z
łnformaeJł
pnekazanych polJ.
ejanłom pnu · je4ne10 • .tece
błewlęcńu ayn6w
wynlll:a,
ełałe męłf1171lly
•Hłałe
••·
6wia~wane slekter11. a naatęp.
nie sakopa- w 4 mieJsoull ••
obnetae1a włoU.L

W kraJaoll saohednłoll aOllll•
ubupiee)ly6
•i• nie tylko n1
tycie le(lll r6wn!et wypełnłe polbę nbezpieazenlow"
na pon·
nególne części ciała - palee,
oczy, język.
Ustala alę prsy
' tym
„~płymalnit" .
wy101tośe ubezpieczenia. Np. w RFN
wargi „warte q" I tya. marek.
nos - 10 tys., oko - 40 tya~
ręka - 180 tya, Ud.
Rekordowe sumy nbezplecze6
ustanowiono dla n6tr: kobiet 300 tys. marek l mętozyzn - .
25'0 tys.: Oczywiście, chętni, •
tacy znajdują się wiród gwiazd
filmu. znanych sportowców, piosenkarzy
Itp., morą podnieśĆ!
kwote ubRJ)leczentr. do każdej
rranicy, jednakże wtedv wyso. kołó mfesłęcznyeh składek przekracza „wszelkie rozs114ne rra·
nice".

Jak nodała peruwlahka pelt·
efa mieszkaiicy jednej z wiosek
w prowlncji
Azangaro
(1.300 km na płd. wschód od
Limy) przerażeni niezwykłym
wzrostem poziomu wody jezło·
ra Titacaca, które spowodowało
rrotne powodzie w okolioznyeb

na ·Itr. 2)

~n -=~!a;Wi..:~=: Ślady zabójcówl wciąż mgliste

••••••••••mii••- •••-•ll!llmt•---- ---------•--mi!!m ••

od.w.I~

odwołania a!ę

:*n= :....1·

. ~;j:::t~~a~~~~=~'\l1:
: 'Szwecja czet pamięć Oloia Palmego (ff I
ru'lrl!:i rozwoju do koMa XX wie_ ł_ • _ •d!_ _

cy Rady Państwa, I sekreta.n: K::!
PZPR WoJoieoh Jaruzelski, premier
łepsze życzenia.
Po spolkanio z ułOl'lł „Polly" WoJefeeh J'ara:aelakl u.dał •1• wra1 1 Zblrnlew MtlMner~ me..rnałek Se!·
z ło\Ylłnyin:ąevmJ mu osobami d• w11! Z11wadv k/,Rad1ym!n,, l'dz.le mu Hom•n MallnolukL
W 1>1*.ti•tym. ID.li -~ . .)łOdejm.owały ro edonkinłe mfejsoowero Kola Goapody6 Wiejskleh
' bu.d °'wiadcze11J.u czytamy m.hi.:
•raz łnnyoh er_ranlzaeji lbiałaj11cyoh na terenie wiejskim.
Polekt musi
do.gonić Uilt~ny
Następnie W. Jal'lJzelskł złotył wizyt' kadrze nauosyoielsklej ens
ozu. Wielkie cywUizaeyj.ne J>l'%el>aezennieiom !!Jtudłum Nanczyclelsld.ego nr 1 w Warnawłe.
braiend9. inie -mon dokionyw.ać si•
Na Edjęciu: Wojciech Jaruzelllki pedezu TO'lim.OWJ' s praeo1VDl-l
be:a nuzeio ubtału. Stoimy tymebsłu1'ul11cytń.i linię dozowania lelt6w w "PoUłe",
e:zuem wobee ~le:awykl• f)OWd.
.
.
CAi' - M. LANGDA
nych barift' rozwoju, klt6re !lllle

Zachęee-ll4

bez

lll,u„, &merrnUld~ fłl'lll1
laerbMdanej ,.la• Tea" nlo ulr
aajlepleJ, lpeoJal1'ol 'e10 przea1i4blo1'1hra .handlowel'O pmtanowlU pęrawl6
s7łuaoJ•
w
bardzo prolir •P9J16lł. Wiadomo.
ie 4o1lanle Ile herbaty l'ółnyc)I
akłMłnik6w, np. 11łałk.6-w · róiy.
nadaje jej osobliwy. oenlony
pnea amatorów tes• . napoju, aromat. Tak łeł. poatl\plono w .,Inoa Tea"1 dosłarenJ11ceJ
herbatę pwuwlanskll na rynelt
amerykański, Uzyakano doakonały :iiap6J, kł6ry szybke zdobył
popnlarno§6
konaumeb.t6w, W
krótkim okresie
na1u firma
1przedeła 1,5 mln paaek Jterbały.

Tajemnlq

pewodnnla :resamerykamka ahllba walki 1 narkotykami. Oh1uje się ie cło herbatJ
inie·
1zano uk1e koki - 1tirewca do
produkcji kokainy, · Inter111 ' na
nowym napoju
zlikwidowano,
Nie Jest jedn•k wykluczone, i•
,,Inca. Tea" mllJdzie n'aatępe6
I niebawem
JloJawht~•ię lnne
artykuły społyweze • narlr:oł?
omym clod.tkiem.
91Yfrow1ła

Wield~ werajl
i hipotez bez s l~rypcJe, a:ę.W za.czy.nające slę od
możUwaścl wytlduezenia ładnej. z słów: „Dzli:kuję cl, Olofie, twoja
nich · jut na.dail na.JwlękaZym śmler" 1ile bf:dzie :z.a1p omnlena tak
iproblemom uwedalklei .,ollcH, po.. jak twofe tyćle, wemierze".
nukujaoej mord•l'CJ Olofa PalmeSztokholmie ogłoszono, le w
«o. Obec.n.ie, IPO QPU>blikow&niu do(Dalszy eląf . na str. I)
mnlemm.e10 iporłretiu 11111b6jcy, snal• co ipolicl• ł:nnyeh krajów, In-

w·

terpol i mill0«1y lud.Ili. 11& całym
iWl!eele.
Jut w oluu ;p1erwa.e&9 clAla ~
I'(l.lpowszechn!enlu
~l~i<>wego

·~ntqcle
czekały

:a nich

WJ)łynęła

h!Potetr:y,

ai

-ł

4.t na.

samoc}U>dy,

~

W 11'1 4nlu roku sło.6.ee wze• rodz. 6.07, zaj!lzle1ał

• 17.ZI.

Wlnoenł7

-Beau, Jan.

J1JT'll()1 Apollo, Botydar, Do-

mtnłk,

Franciszka, _Katarzyna

:na wy-

ZS.'bójcę
l!'oąta

wione w :r6tnych ipuDlkltach ce.nllrum .Sztokholmu. Policja.' wolala~
by jut liczby h!ipotea: nie l>OWię
knać. ale :n.le mote i:>rzecie:I: lekceWaiyć· żadnych ni>wych Jn.t-Ormacji. Co ;prawd.1 nadal najczęściej
jako l)rzypuszez.alnych a.prawców
wymie.nia l<ię ku·r dyjska or)i!an·Izację terrorystyczną PKK. oraz terrorystów zachodnioniemieckich, bada aię jednaik również nadal motywacje innych ugru;pawań.
U z.biegu tale Sveaveagen l Tunnł'lkgdm, któi:a Pl'Mm1a.no'IV8Jlo już
na ulic• Olofa Palmego, :ilieustan1111• gromama l!ę
mdeszkańcy
Sztolk:holmu,
a talkże lll'%Yjerom,
by w ml•lH'll Zll!lllOll'dowa.nia. pollty·lra Z'łoty6 kwiaty. W clą.gu całego dllla tnyma.ją tam wart41 'POmy •ztand•toW:e Pa.rti! Soejaldemokntycsnej. Wśród morza kwiatów wldndelll róWl)'iet odręcme )n-

NAJWI~KSZE

J l :

nło

.DZlS1

:~:uo~;!~"Pon!~~
~:
fon6-w z :r6tnej rwog~ in!ormacjaCviść

:f·

K··

lny b .hod1q1

lłoleine

1

m!.

I. I

~

u wvbrzeiv -Libii
Ąge.ncja lj)t'U()Wa

AP lńtOr-muje,

łe amerikańlkl lotniskowiec „Sa-

r~rtoga", płynący

w lkie?1umiku Lllbii,
za.wlinal PO drocb:e do hlszpafuikd..ego iportu Mała.ga.
.
.
;.Saratoga" . z małogll, llaąc1t li
tya. lumi,' wraz 11 dwoma r.g;ru.i:><>· wanlam! marynar·ki wojennej USA
- z lotn.!Skowcaml „Coral Sea" I
„Amer.ICA" -n-a cze>le, we:bnlll udzlal
w ~cl.eh od ~atku bieżącego
roku manewrach morlk!ch w 1'0b-1:1.tu wybrzeiy Ltbll. Agencja AP,
powołullłc 11, u
tródła w Penita.gonie 1t>OdaJe. te utnoloty tych okrętów ćwiczy" będ1t operac3e 'QQ:wietrzne w rejonie, a:najdujaeym
się w izaslęgu 1łużby kontroli lotów lotniska ipasażers'kteigo w 'l'irJpolisie.

słaby,

przeważnie

połudnlowo

zachodnl I 1achodnl.
OOnlente o rodz. 19.00 wyno- ·
,

siło 99ł,8 hPa (748,S mm).

1911 ma lani

Zm. A.

GlffJ'DISll,

1901 Ur. li.. GM:r-tor,
100.101, llydrobiolar
1910 ;_ Ustanowienie
Dnia

Kobiet na
Międzynaro4owym
ZJeidzie Kobiet Socjalistek w
Kopenhadze

myłf

TARGI W RWPG

IAlłlllla
QT&nłesenoU,
pnewrotność, marno.§6 objawia slę
w każdym kraju w innej po-

'
(INFORMACJA

opty
w dniu dzisiejszym 4la Łodzi
przewiduje następującą pogodę:
saehmurzenie dułe s większy
mi przejaśnieniami. Okresami
den:oz. Rano mrła. Temp. maks.
w dzid około +1 at.
Wiatr

•taol 1 Jii ło nazywa •I• cha·
rakterem naro(łowym.
(Artur sChopenhaurer)

_WŁASN~)

18 marea au~pl 11.roewyałe otwarot• najwlęll:sseJ lmprny
handlowej w krajach 500jallatyemych - wlosennoj· edycJl łll11c1:1ynarodowyeh Tarrów Lipskich, Zapowiedziało w nich· udział
ponad t ły1. wystawców 1 Pięciu kontynentów, Hasłem targów
111 materiał•· l oza.sooszcz4dne łeolmolorie w pnemyłle ma·azynowym.
•
·
W Li1JUu obecmydl będ%de 41 ncM&l haindłu zac;ralll.!cz:n.910
Pol.sldo firmy zajmuJI\ łącznie 4 t:r1. m lr:w. Wśród. W7lrtawców
Cl\ oc~I• 4 2-0d7Jlde spól!kl h·aindilu u igrati.ieinego - TexUJ.
lmpex, Confe.ldm, Trioot ora1 Wiiama•. Spólikł
wł61tiennic.zt

· wystawiaj\ swoje WJToby w trad:iiey;}uym mi~jiicu. w eentru~
Lt-p1ka R~aa,,ehaus .największym ~ świecie te'Jts,tyl-

nym do.mu 'Jl:ao,dJ.owym. PokazuJem.y tke,nlny bawełniane' l weł
niane, aipasżld, Jen, hafty, pa5nlai!llteirJę. f!Nnki, dywl.nY. a tantź• od.z.Id i WNobY dziewiarskie.
.
Do konkursu o „Złoty Medal Lipska" •l'łoszono kllka ebponałów, w tym dwie technologie: IJ)eojalnej obl'óbkl csę!ci ma111yn· eras h:w. cłJody refenoyjne. T.extllimpex zgłosił w sumie
7 arlJkuł6w, w tym mJn. dywanoł)Odobnl\ wyłdadzinę z „Dyw!l!.n.u" o specjalnym •kład.z1.e Iłu!!~ do wyposażenia sta:t:.
kbw, a tdtto tka111iinę wełniain\ typu olkry'clowł!go . zPW
9 Mada, Ł6clzka oferta uwiera równlęł: hanc;llowe . propozycje
• "Pako'', 'f:3'1'ardowa, .Lenły", „Ortalu" ł "Pi.rwS'Zej",
(Z. Ch.)

mm

- Gdzie ałę
wł6ozyłeś?
Statek •tonął Jui 1'-0dzłn4· temu.

•

••

nozne~
•

JDI.._

T••j ~....,. w ausym
Dotychczu
•• jear.eu l)i• lł~I
aymp.aityey tu.tibolu ł<tńllld•lo •moz.rHitą)
ejonowal! 1111! ('lld.a-nym.l

~eezaml je<lf'ńastki Ocnhtlra·TKKF
'reofilow. uoblf'g.a.jącej się o drueoUgowe nU~•kty W sobotę l nledzie-

141

w hall Wojskowej

Akadem.il

Med~·czuej Jtrzy ul. 22 Lipca będ,:1e

.o
rozgrywany finałowy turniej
dam.
halowe mistnostwo kraju
,,.w,i\stek".
&kich
Po f'li.min1ti1:YJ1nych· tU·l'nle.1ach w
Xm1inie i Kraikow:le, -prawo startiu
w łód11ki.ej im-pre%ie (de<Jydująci>j

Ul. Nled~l~1n• lX'!Jedynk! J)Onriedzl
ne
wlizyt. ~z~tnJC%e-k turnieju
tereinle budowy Szplitala Cl!'!!.Wwn
Zdrowia Matki-Polki
Trzy najlepsze dr.-u:tyny uhonorowan-& zostaną pu.charami I dyplom!lmf. Przewidziano takte na~rozawodn!cze<k
I dv dla nailepszych

ze"'T>Ooi;jem
u.ey3kało
13róh;v)
łów, W rrnµ!~ I znalazły Ilię dru(-wie~
Wrocław
żyny: Pafiiwa.it

mistrz Pol3ki). Telpnd Krvków, Z111l
Górnicu
głębh.nk& Dąbrow11
TKKF Teofilów, a w dru;rl<!-j: Cllar·
nl ·S9snowłr.e (erleMkrotny mistrr
Plr.11t11nld
kr~Ju,l. Oirnłwn 8opt1ł.
G!nnc~.

waz::-

Stilon

Gilnćw.

m~ ~~ .... 'łf łtali W AM
dz!• • f(ld111. 10. u:roczy.st. otwu:e!e tu.mieju serpl.anowano u l'O<h.

Wśród. nłeh zdobywczyni naj'!\'ięk-

nf!j liczby bram~)!. wyrół.nlona zoufundowanym
Jtncha.rem
~tanie
Łódzprze:a redakcję „Dziennika
klf'iro".
7..apru:zal""" sym1)atyk6w tf'łtsk!el
/
l>iłltl n<Jtn-el do hall W AM .• ni~
w11it-pJ.m T. te bP,dą oni łwlad·ltamJ

w!f'lu emodl.

Jaik!ch

d<is\arcz~

woj4 gre, tballstkt· tu'1"nielu, któ"'"rre w Imieniu orlc'an\,:11t.orow
dN7.nle wftAmy w !l"SlYm m'„śelf'.
(ww\
Plerw~e

czw

Mistrz Polski na stadionie przy al. Unn
•
•
•

Czy zm1en1

się

lider?

'*'1'0-

I

· Baltyk -

Legia, GKS KGtowłcej nęł.a fdz..id alb. ofensywa.a.

Górnik Za- lu, a na SJąsku nie zagra jei;zci>:e
Widzew ł f..KS brze, to te pojedynki 20 kolejki SMOLAREK. którv nad.al ma dumistrzowskiej, które z11 zrozumia· że kłopoty ie 1di-owiem l za.nool
łych wzglęrl.6w wzb!f.dzq,' najwięks>e 1 sir, na to, że d<:i końca marca nie
:zainteresowanie łódzkii:h kibiców. 7obaczY'fny g<:i na boisku. A · co
Pyta.nie M:i wain:ejsze: cr,y zmieni jego indywidualność pitkarska rnanie . tr.z.eba
się lider tabeli. na którym to miej- czy dla drużyny scu w1d7ieJibyśmy j~'lena~tkę z ul. nikogo przekonywać.

fakt
Armói Czerwonej. Żeby ten
z.aist.ni>l. ~g.ia musiałaby przegrnć
lub z-remisować w Gdyni z Bałty·
kiem (broni~cym się przed spadB.
kiem. zaś podopiecmi trenera
WAL1GóRY z.remisctwać lub wygrać na w:vJeźd:zfo z Hnalistą Pucharu PoL~ki - GKS Katowice. To
rezultaty, które. motna sobie wy·
marzyć, ale ezy sprawdzą sht one
.
na boisku?
Widzew nie ze-brał l.'O<'hlebnych
recemii Pil derbach lódzkkh. Za1tl-

KAI...ENDARZYI{_

·am 1111<1m tD 1 1 c~A

SOBOTA •
PIŁKA KOSZYKOWA. I liga kobiet: Włókniarz - S1ęza Wrocław
- w Pabianicach o godz. 17. Il li1a kobiet: Wid7.ew - ROW Ryb·
nik, al. Wł&knierzy, godt. !6.
PIŁKA

Na C·zoło tej kolejki mls<tl"ZQIVl'skiej wybija się nie<lz\e}ny p0jedy.
nek ŁKS - Górnik Zabrhe. Wielu .tyczy zwycięstwa lódz.ldej lede.n.astce, która r6wmiei mo·że p<>pr1ti1:ow1ć na korzyść lokalnego rywala. W „Tr.ybunie Ludu" t<re<ner
Lech.a. ...,.. WŁODZIMIERZ JAKUBOWSKI, u,pr.ana.jąe na. te 1ipotwykanie. stwl~dzU: „„Gbrntlk
startował bard.zq mt:ro, wyg<rywe.jąc
3:0 te Siąsklem ale dła mnie nie
była to niespodzde.nka. Po ·prostu
wrOC'ławian!e i:apłac!U niedużą „kare" za brak odpowiedniego obuwia.
piłka·rze
W naszej lidze tylko
Górnika. i GKS mają bu.ty. które
nadają s{ę do gry na zm,rożonych
warunki
boL~kach. I jeśli takie
są
utrzymaj11 się, to oni właśnie
faworytami w p!eirwszycb mee:mch.
A Jeśli do nie<lz.leli przyjdzie odwilż, t<I górnicy będe, mieli trudne
zarln.nie. Drużyna ŁKS bardzo p-0rlobała ml stę jesi~!\. Ma .e;roźny
afak. zdolnych młodych obrońców.
Gra bardzo odważnie, widowiskowo. Ma niewyrówn(lne porachu.n-

SIATKOWA Il Hu md·
al
Wilama.
czvzn: Re."lursa Wlóknianv, god?.. 18 (w niedziele
godz. l(J); Bzura - Olimoia Gole~ kl r Górnikiem I teTaz na pewno
szów ·- w Ozorkowie o f!OOZ. 17 będzie walczyć o zwycięstu:o.
A
(w niedzielę godz. •11). tI liga ko- mistrzów Polski rue trzeba reklabiet: ChKS - Siarka Tarnobrzel(. mować. To. moim zdaniem, -perze~
ul. Kosynierów. godz. 18 (w :nie- sonalnie najsilniejszy polski
·
p6l. mający niezwykle moene dwie
dzielę go<lz. 10).
PIŁKA NOŻNA: l'!nałowy tu,rn.lej pierwsze lin.la„. Górnik nie musi z
W AM tego pojedynku wyjść zwycięsko.~
VII HMP kobiet w h.aLl
-prozy ul. 2Z Lipca od g-Odz. 10 (w
Cóż mo.ima dod.ać do te,go kom~
niedzielę godz. 10).
tarz.a.? Chyba tylko to, :te e>ba :r.esSTRZELANIE. Ogólnopolskie r.a- poły przystąplfł d.o niego w najwody ko·biet. ut Północna, godz. 8 silniejs•zym składzie, za.powiada się
(w niedzielę godz. 9)
emocjo·nuji:icy mecz. MiBtrz Polski
TENIS STOŁOWY. II lil!a kobiet: bardzo p(Jważ.nie traktuje tf) potyElta - Start Włocławek. ul Wa- czkę, czego dowodem jest to że
recka. e:odz. 17 (W n'edzfelę godz łódzkie derby opserwowali wysłan
10): vVJókninrz - Sta·rt Ostrołęka nicy z Zabrza.. Po meczu nie mieli
Czy bę
- w Aleksandrowie o eodz. 17 (w zbyt zadowolonych min.
w
10). JI lilla męi. dą mieli pawody do radości
n;edzielę iiodi
czyzn: Włókniarz - Spójnia W-wa niedzielę. gdy zakończy się spotG61'nikiem?
i
ŁKS
między
kanie
ul. 8 Marca rodz. 17 (W niedzielę
w -powstałych m~z.a.ch ~ają:
·
god:z. 10).
Lechia,
Lech, Ślą,gk Motor lfIEDZlELA

Stal Miel~ - Pogoń, Górnik Wał·
PR.,KA NOŻNA. I l~ga: ŁXS
a!. hrzych - Ugłęhje Sosin.owiec i Za.Górnik ZabrH, ltuHon "QrZT
(szym.)
Ruch.
gł~bie Lubin Unii. 11odz. 12..

·rolski hokej przed , moskiewską ~róbą
w kraju s okazji Jubil.euszu &O-lecia
Po · z:akońeze<nlu rozgrvw"k
ekstraklasie 20-o.sobow11 kadra nol· tej dyscypliny sportu w Polsce, a
skich hokeistów oo<l wodzą L. L-:ij lO lub ll kwietnia. br. wyjazd do
czyka roz,poczęła ostatni. d~cydu- Mo~kwy I pierwszy egzamin w miobrońcami
jąc:, okres prr,yg<>t-Owania się do ~trJ.owskim turnieju 1
występu w mistrzostwach świata tytułu hokeii:taml C!!IRI.
wm:r~
W ligowym „tulemw"
grupy A, które odbędą się od 12 do
28 kwietnia w Mo&kwie. W kadrze !CY czołowi hoikelśoł USHI<> kh·
znala!Zł sit: tylko j.eden zawodnik j~ imoonowall re~eyj.n' !Ol;·
ŁKS - :J. Stopczyk, a. ta:kil:e jeden mą. Doipiero w koiM?ówce wielu I
Oftefltliwu1e
1 'l>Olskich hokeistów grająeych za nieb zademon.llltrow«ło
iranicą - H. Gruth (Zuercher SC). przez treine-re. kadr-y umlejętnojcl
urwodnlPozostali nie znaleźli uznania ti:e- Dotyczy to nczególnl•
ków 1!l!J,ją<:J•ch w H$1P-Ołach. k1tórto
nera.
Przygot.owan.la do wysteiplU na ubiegały się. co jest w ~I Z'l'<>w
M~-86 nasi kanrowicze ro?,póczeli zumiałe, o me<ialowe -poo;ycje
od bacJań w~·dolnościcwych ""' Byto- końcowej tabeli hookejowej ekstramiu oo któr,·ch poclrh.ni bP.da ko- klasy. Inni maj11 szanse ucrvnić to
Katow icPch w czasie or-zvgotowań de MŚ. orzel"invm badaniom w
kontrolnych
Za konaneg<i chodząc egui.min w,
do
Potem w,·iaid
l!d?i<> nrzehvwać bP-dą do 13 '.Tlnrea meC7ach z Japończ~·kaml i pcrokadro- i<tałyml z:>soola·mi w czasie· turnfePierw~r,ym sl?rawd7.i~nem
wirzów będzie dwumecz ~ · repre- ju w CSRS I Polsce. Czy umie·
rentacjl!, .Janonii (14 i 15 bm. · w JP,tno~l na!l'llych kadrowlci6w wyJan11wie i Tvehach\. Następnie n· sta.rezlł na ·to, a.by polski bokej wydzi~J "' m!e~zynarodowvm turnie· 1 ~zedł obronną ręk11, s mosktewsklcb
ju w C:zrcbO:Słowarji ora?: w P"- mistrzostw?
twwl
dobne.i i111„r'=!zie zor~anizowanej w

n

ŁKS

w Gdańsku, w· Pabianicach

Jeszcze tylko dwie k<:>le jki 11a1a
I-ligQdo rozegrania koszykarki
w··cb drużyn Nie kr1ńczą one jednak emoc.ionu iącej tegorocznej rywalizacji o punkty w ekstraklasie
aooSympatycy żeńskiego kosza
dzjewają 11ie. nai'większvch w C'Zll1ie rozgrywania finaru w turnieju
„pla"..off". Dopiero ten · turniej
rozstrzygnie komu or?Ypadni• ty.
tuł i medelf' a kto ber!iif' n11Jsiał
pożeiinać się z I 11..:a Na ra-zie koszyka rld wa 1czn tN<Zt"Le o oowlekw
dor<ibku
szenle ounkt<iweE!o
rundy
dw~h ostatnich knleikach
re"·anf.owei
W sohol;: pod pabianickim! ko1z~m; wvsta11i oni>eiw \"tóknlitrzoml ·
wi .ledeu z. kanilvdatów il.o
wrol'hw,ka
strzostwa Pobkl -·
Sleza, Zapowiedziała 'llI'Z"jazd d«
Pabianic: w najsilni-ajszym .s.1':ładz ie

Ale w

Pabianicach niejeden zes-

pół z czołówki musiał . poie1mać
się z nadzieją na zwycięstwo. Ko~ykarkl Włókniarza są wymagającym ry„lalem. szczególnie w sy. tuacji gdy l)Uychodzl l~ 1ra4 r

kandydat.karni do medalu.
Pn:odujl\tie w l·llgowe3 r:rw•ll·
wy jeobllły
zaojl \I kany Ir.arki ŁKS
Jm
d1> Gdańska, rdzle „nyjdste
lp6jnl.
łe.mteJszeJ
stawl6 czoła
Dodatkow"- atra.kcl• m-&!CzU w Gdań.
liku bedzie pojedynek al~ Boże
ny SędzickieJ i Małgorzaty Wołumeczach
1ewicz. W pozoslał-rch
~ra i11: w Krakowie Wisła se Sta.
"C:r:arLech
Poznaniu
l~ Brzeg, w
n:rmi Szczecin, w War~zawit' Polouia. z Włóknlarzem. Bialvsttlk. a
beniaminek z Gorlic Glinik imie·
rzy się na wyjeździe 1 AZS Poz-

Cwwl

na?\.
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'llił

~lęza

.,.

•

Wojewódzka uroczystość
z okazji Mięazynaroaowego Dnia' Kobiet

Spotkanie sygnatariuszy
,deklaracji. PRON

· y '·

Waorai 1 ofruj! Mlttlhyin..areltd.]owel •J>rawle P.RON. 'POd•kNll.e.i•• _....,
W ded&tbl• Jla.d;r
tło·w&fO Ónia Kob!<tt w Mm:eum
PRON odbyło al~ 't bm.. llJ)Otka.nle be ictałer.o odwoływaTlia 1l41 do •Młot.fi
ideowych
•l•J
w
wariych
Historii Miuta l.odzl odbyła ai~
~rze<lmwfcleli •TI?.n&'t.a.rluny d~W:h1·
wojew6d~ka uroc-:;ystość zoriia.nl.
racji w a))rawle Patriotycznego Ru- ruchu, ,
zov.ran1. przei: Radę NaTodOW'f
Narodowee;o:
Odrodzenia.
chu
!!ltotonrrrz.ysze-nia
PZPJ\, ZSL, SD,
„P AX", ChSS I PZKS Obrady -prowadził Jan Dobracr.vńskł. Na tle
wyru'ków dyskusji j,oprze<lzają.cej
styczniowe ,oosiedzenie RK omówio·
treśc:i przyjętych przez nla uchwał w sprawie stanu l perspektyw -porozumie'llia narodowego oraz kierunków dalsze)IÓ działania
IJPO':rKANIE PRĘMIEllA
I nlu do omawl:tnln problemu za)lo·
PRON przed II koni11resem ruchu.
Z PREZ'YDlUM l\ADY
biegania rozprzestrzen:!aniu broni lll·
LEGISLACYJNEJ
Uczest.nlcy sootkan~a. ootwlcrdtlli
drowej.
tirwałą waTtoś<" · I 111t'iu11lno.l;6 treści
f a. p-remt'" !1Sbt1n11- • - u
PRZYOOTOW ANIA
w l))Otka.ł
deklarnejl ~ 2() lipca. l!i82 r.
TOZJIU!';i"'11Ylll Prny·
DO WSPOLNTOO LOTV
dlum Jtsdy L•g1sl&cy'n•l· PTemlt•KOSMICZNEGO
pr>:ez
rowl wręczono opnr<lwany
Z&'&dnte :i porozum!enlem aa aajJest wy;.nyl'.ll szczeblu, o.•lągnletym
radę· rRpOTt o •tllnle prawa,
w
cm druictrn te11:0 1YJ1u dokumei:ttelń czasie wizyty we Francji Mlchlltła
w l!l~tor11 FRL.
AkallePrp,zydlum
w
O<>rbacz"w•,
ml1 l'Jauk ZSJl.Jt delea"IC'• rsd11:lecka
I f•ancu•ka. 1>odp!1aly w piątek proGRUPA ROBOCZA PZP11 - lł1'D
do·
dotyczacY pr11ygotowaii
tokół
kosw~pólnego pilotowanego lotu
W 4nl!U:h ł-f lt:m. odbył„
rnlcznego.
Wars-r,aw!e okresowe apntkanle gru·
ra.d%lecko-fra.ncullk111 · eksp.11Drugą
llY rollOC'T.ej PZPR - f'PD do· 11Pt•'"
N
zor·
minlst.ra stanu hndowy zaufnula Grupo ta zl>łeu dycję kosmiczną pla.nuje 111•
. ~ za-pr<>śzenie
1RS4 r. ganizować w 19&1 r.
·nd ko:t'lca
M1·n1sterstwa Obrony Indii Aruw1 się rell'ularnle
obi• •trony
Singha udaje się do tego kraju r •W trakcie spotk„nla
PILOT NOWOZJ!:LA,NDZJU
obrony poinformowały slę o aytuacl! wewofidalną wizytą minister
UZNANY ZA WINNEGO
narodowej gen.. ermll Flot'ian Si- nątn:pollwczne' w obu krajach.
Oficjalne śledztwo w spra'W'I• •·
Wieki. Program wiz.yty -pr7..ewiduJe
radzJecklego
zatonięcia
k<>llcznośc!
ROZMOWY W BJml'O:ll
·statku pasdersk!ego .,Michaił Lerm.. in. :r.wied:z.e-nie niektórych jedwybuety
północnych
u
montow"
nOll'teok wojskowych l obiektów ey.
4elel'aeje ZS1t1ł
I I I m.al'ea
Nowej Zelandii, wykazało, Jt wim:
wiln:vch. Prz:"Pomnilmr. te w ma- USA dokonały w Bernie wvml.o.ny za
nowozeptlot
ponosi
katastrofe
ju 1984 r. · złożył wiz:"tę w P<>ls":'~ P'>l!lądów, zgodnie li porozumteniem landzki, kapitan Dcm Jemison. któmiędzy a~krt'tarzem ge·
ówczesn:v minister obrony Indii , osiągniętym
1>rzeprowatlzlć .statek
Mlchallem ry usiłował
KC KPZR
nerH1t>v'11
Iyer Venkataraman Gnr!Jar.zowem I pr~zplentem USA przez zhyt płytka cieśninę, a przy
Ram!lswamy
(PAP) Ro"lolr.em lłl'aęanem o przystąple. tym poclczc.s JHZPprawy ani razu nie
·
z map.

no

„. •

Minister f. Siwicki
udaje się do Indii

al- . .

korzystał

-P,W

Ślady zabójców wc1az„ mgliste
• •

(Dokończenie J:e str. U
poniedziałek w .ee.m.o ipołudnie
ła Szwe~ja uczci 'l:l&mlęć Olof.a

zwąoT
Władze

JACHTU

francuskie

zwróciły

t>r·

gantzacj! ochrony środ.owl•ka ,,G·rez siedzibą w Londynie
enpt-ace"
ja.cht ,.Vega", na którym ci!onkowle organizacji płynęli w pddzlerczone zosta~ ·(o :poło'ł!l':r -sztów. niku ub. roku w rejon atolu M•uuprzeciwko
bi• ~' pTotestować
Równlet flaga na 'PAłacu królew- roa.
francuskiej próbie nuklearnej.

ca·
Pal-

skim, co bqdl.I• mm.a11.lem reguły,
mego mdnut• olszy. Na jedna m.i~ 'gdyi, zgodni• s ~ad:rej,, tfl flagę
TEXACO ZA '"YKA 8ZYBY
nutę zatrzymają alę wszystkie -poWYDO~'.YWCZE
npuszczano dotad tylko w eh.wili
n•cznlk all!trykal\·
W ezwart•k
cia'J(I. W tym samym cza.ale roz· ~miercl I -pol(rzebów monków ronaftowego Texaco
koncern11
sklego
pe>eznle si• uroc:zy•ta ae11Ja Riksda- dziny królewskiej.
na
wzi;lęc!u
że ze
pointormo"·a1.
/
l(u.
KABEK BIE'RUT koszty wydobyrla zamyka 1 500 nv·
(INTERPRESS) bów produkcyjnych na wielkim po·
W sobot• Ili ma'!'ea, w dniu po-·
lu naftowym Kern River w Kallforl(rz.~bu przez k.wadrams i:>0Pn:edzanll (pląte co do wielkości złoże w
Jący uroczystości. k!tórycb -poczatek
to wydobycie
Zmnle.jszy
USA),
wyznacz.ono na 1todzln~ 14, ro-z.brzOd początku
TEXACO o 10 proc.
miewać b~ą wszystkie dz~y k-0nlezalein:vcb
stycznia około 3 ooo
w lt.o..
zamkniętych
sz:vl>ów zostało
Na li minult · r.atrzymaJa
ścielne.
Cf'·
1pa<la.1ace
na
wzgl~d11
ze
llfornii
swe ·aut.a. taksówkarze, :nie będą w
te bardziej
ny ropy ))OWodujące,
tym dniu pracował! cZ>tdkholmsJde
zlotu
opłaca się trzymać rop• w
t€a.try, uś wszystkie flagi opuszniż ją wydobywać.

·W dzisiejszym
dodatku

do „nzeczpospolitej"

Ili Kongres Nauki Polskiej
(DO<kofl-czen!e z:e atr. 1)
NiezaJeżnie. od przebudowy gospodarki na.rodowej, w oparciu o
Il1f.jpowocuś~iejsze Wtibnik.l 1 tech.nolc.gle, k~rueczne będzie dokona·
nle głębokkh zmian w a!er·u klenarodową,
.rowarua aospodark•
zgodnie 1 celami za,,oezatkowa.nej
reformy gospoducuJ.
Wywiązanie się nau!Q 1)0lskle1 &
przyjętych na. kongresie zobowią
zań możliwe będzie tylko w at.mosferze społecznego zaufania. respektowania materialnych p'otrzeb rozwoju nauki.. Uczestnicy III KNP
z rz:adowo!eniem przyjmują wyrażane przez przedstawicie li władz
IJ(Jlitycznych i państwowych zapowiedzi &pełnienia postulatów naszego ,środowisk&,
C!'AP)

ZŁOŚLIWOŚĆ

czy

nią:

I Zf, LK?. Pnybyl4 llł
Diun Politycznego

członek

Komitetu Łódzkie·
C7neho.
PZPR - Tadeusz
wiez, wiceprzeworlniot~cy ~ady
Narod11wej m.. Łodzi - Kl~mens
Kwiatkowski, . whieprezydeht
l>rzedstawlLech Krowiranda,
politycznych.
clele stronnictw
Łódz
związków xawodowych,
klej RarJy PRON, org~nizar.ii
11połecznycb
mlodziefowych I
oraz liczne dziatac11lti r('pre~en·
tujące wszystkie iir,odowii;ka ko·
województwa.
b!ece n11.szell'.o
Pr:tyb:ylvch powit.ała przewodnfcz11ca ZŁ LKP Janina Susika· .

I

ro

•~kretarz

Jan.akowska.
aerdeczne
W lml1tn.l'll wład:z
w.nystkkb
))O"Arowlenle. dla
woiewbdztwa
kobiet na:s.z'egl)
o-rzeku:ał

I sel«'etuz

!{1_,

0

ż:•cia.

T.

Czę.chow•cz

U

·

Sobotnio-niedzielna „lb-pe11pollt.a" • 1--9 bm, publik\!.je
,dod.atek zawierający omówienie

kwestii w&Toryzaeji I podwyż
ki emerytur i tent w 1986 r.
Zamieszczono też lnform.ację o
zasada.eh ich- obliczania, poda·
terminy
no liczne przykłady,
wypłat itp.
Doda.tek „Rzeczpospolitej" jest
uo;upełniony h.helami, któręi Il·
!&twia.ią ii:alntt>resowanym przeliozenie „swojej" emerytury lub
(PAP)
renty,

GŁUPOTA?

Trulaca butelka "fructobellf'

zło.ż,· J

nawszystk:m mieszkankom
szego w~.it"wMztwe . wyra.n hoł
du I czci za ich tMld i pnświe
ct-n le I ż:rczvt naJlen~zyc.h eza wodowej
foil{t/iw . w pracy
d~iałaln!'lśd sooł~znel i w ży.
ciu osobistym.
Z okazji święta 74 za„lufone
kobietv iid„koro'>:ino Honorową Odznaka rn Ł<Ylzi
Część a Mnt.y1nc.a snotkania w
wykonaniu ~art,·stów scen ·iódzkl.ch W>'P"łnił koncert „Przeboje świata" ..
w
kobiet
Z C1kazji !wię+a
Muzeum Historii Miasta Łodzi
w niedzielę o 11odz 16 od!bęłlzie
ra~
się spotkanie z pioS<:nką

· dzieckl\.

JIAS

Kronilta zmian
kad ttwych
Prezes Rady Ministrów n.a wniosek mi'!listra ośw1sn I wvchowania POWolał ułk mer Mariana Anyna na stanowisko pndsekretana
stanu w tym mini~ters.twie.
(PAP)

Du·valier na

·

PZPR

Tadeusz C?e<'howkz. Podkr'!Śla
we
lac ogromna rol kobiet
wszvstkkh ~a ł~ziacb 11:ospodarki oru. w rodr.;n•e. stwierd 7 iJ
potrz('be dalszej 'P"D~I! wy wa~odzienn~~o
run1';ów -pracv l

OpT. Usb)

Wszystko
li o· emeryturach
1· rentach
·

Łodxl

m.

•

•

1v1erze

By-ły dY'ktator Haiti Jean-ClauDotychczas władze francuskie nie
de Duvalier przybył do miejs.co- odpow:edzialy n.a żadanie i:o •:es·o
wooc.l Grasse na Lazurnwym Wy- rządu haitańskiego o eks.tradycję
brz:eżu, stolicy francuGkioh perfum byłeg'> dyktatora, '
i :zamiesz;kał i ŻC!llll l 6 dz!e<li! w
~ wcior~j zgłoszenie
luksusowej willi.
Duvałfer pod sł~ ~ )ldl.cji OiPUŚCił nocą a1pejllk' mlejsco·dziś··
\\Tość Talloi.rea. na połecen!e władz,
które zabroniły m'll dalsze-go po-.OGŁOSZENIE
'
.
bytu
ritimes.w departamencie Alpes-MJl,- ;.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

„ ......

Władze

oświadc:zyły,

francuskie

D1,1val\er jak naj.-;zybFrancję. Premier La,urent Fabius przemawia!ąc 6 bm
wieczorem w Normandii oświad
wład·ze ni-& zamierzają u- ·
czył,
dzielić •r.&ody na i><>obyt Duvalieni
te :r.najdą jakił
i maj' nadzieję,
k.r.a..J, kt6ry pr:.cyj,i'by byłego dylt.ta.t.ora Halit!.
Rad~ fra.!Mnllllk!• lł0i'Dlcnn<1<wał&,
:te DuvaHecr illltnymAł prawo a:.
Rl.VilerM, ale jedmiea*arnda u
chcą by
ciej opuścił
że

u

CUDZOZIEMIEC po.<.w 'rnie mieszkania i. telefonem. Tel. 78•76-93
.
Po 16.
76""!9-g-E
LOK.ALU na krawiectwo w Al,;K-

Ste?sandrowie - poszukuję.
nówkę, zyg-'Zak -:- kupie. 86-55-39,

·
„MULTICAltA" -

OVIDR.LOCK -

WZMACNIACZ
TX-2L JVC,
no·cz.eśnie za:ku l)Orunania się 'PO
wy RS-M24
kraj,u s wYi•itkiem 11as.a. 'P1"1:Y'ł>tzcl
dam., Wojska
nego na Rivierze.

.
kutplę.

7645-g-E
86-90-97.
7644-g-E

ap?lredam, 34-94-08.

768(}.g-l!:

AX-1 JVC, tuner
magnetofon kasetosprzeTechnics Polskiego 96-9.
7639-g-E

9lłr.a.-wę
Sąd -pa.ry9kl r'<lZl)ł.tny
we Fr'mcj.i li NOWĄ '!)'I"Zycze~ N-1Z6 ora, ~o
ll:o- pid I Prokuratura. Rejonowa t,ódź pobytu Duv11Ue<r1.
wcr.OTe.j
meik letnisko'.<"; s.k ta dany nad jekwietnia i· wyd& decyiJ• „ w Jego
muiilikat Wojewódzkie.«o Iruipeiktc- Sró<lrnieśde.
z.iorem w okolic" ChQdecz
St\rawle.
W.M.
ra Sal!lita.rnego w Łodd o.stnegasprzedam. Tel. 86-4B 68
J'!lp<)jU
lfl)Ożywa:niem
jący -przed
7640-1-E
gazowanego o nu.wie „FructobelDOMJ';'lt - . sprzedam, Ł6dź. Zwia11.", produ.kcj1 Wytw6"1.l Na.pojów
dowca. &'I. (Złotno).
Bfl.allt9holowych J'l'll:Y ul. Gd.t.ń
'MH-t-•
skiej 12fl w Łodzi Pow.od•:m teto
Qaojn.y - tJ>n:<!dem. · O!ert;r
M-ł
oetnte:tenla byłe ntNcie tym u.7683, Bl'Uro Ogł~zeń, P„t.r'kO'W•
Pojem -pewnego koorurumema, który
N~ bt7VJ!la7 lltwlciz.!~~ r&łone były aa dl&L&łam.ie dymu ipe..
N.
przebyw1. obeen.le w Ln'lltytucle Me~ t• jeteL1 w rodrd•i• 11&1- obyC.wo- p!.-owe10, oboicile.& eame ni• •dycy.ny Pracy, Jak •I• -dowdedmla- je rodzie•. iGh d.z.leol wdyeh.e.311 cąłl' ,aa.I~. mA•j' ied'll&ik większe U.Kl.ADANIE r!A:r.uey, '79-74-11. ,.,_
n«ikt
u~da taik' Ił~ nłkotyay, kt6r1I otrzy- pruvdopodobieMtwo (do 98 proc.)
tyciu jeigo nie
Uśmy n!eibeąilec7:.eństiwo.
mywJ.łyby wy'l)&lalae 1&memu l>O 8() z..chorowe.inle. :aa ,l'.a!k•.
KAWALERKI pilnie
.-prawy -pap!e·r oeów roe7-nle. S:r.erolkle bada· O bllżs'Ze wyjdni-1•
86-20-76.
WSllJM'OWadmu ~
~da11.ła,
zwróciliśmy l'ię do Sanepidu 1 do n,le brytyjs'k!cb
dzieci w wleiltu
76.'.l<l-g-E
producenta. Jaik dotąd wiadomo - 7-11 lat wyikazeło. te diiecf pal11- specjalistów amerykflń&kkh i .iil·
:tony l)Bl'- KATALOGI „Bader" - kupię. Tel.
sprawa jest w toku - i& w Irle- eych rodiiców są średnio o centy- pońskich wykazały,
84-Z6-53.
szczęsnej hutelce flila.leziono na dnie metr niisze, niż rodzi.ców niepalą cych mężów. eh<><:ld same nie pa. 764a~g-E
ok. 8 centymetry krystalic:rne-go cych.
le,. nndone ._ na d wuikrctnle wię
trącym
ługu sodowego, który Jeet
ksze r}'1!yko t.tonu Wlfkutek raka, OO MYCIA okl~n przed świętami
środkiem chemicznym. Lul'll - ale
- za trudni• na ty cłuniaS't. Służ
niż tony niepalących mdctyzn.
:tnM badainł• łwt.dC!'I' e tym.
w JXW>tacl -płynnej - utywa 1h1 do u ta.kich dz;i~.cl K<>n.j fu10.ók.ejonuj11
bowa 29-22,
7~!7-~-E
mycia butelel,c. ',,Nuu technolotia
~yb
HZY
diwa.
oddl!Chowe,
1>rgany
- l)OWied.zJ..ał n!lm :r.aetępca dyrekPOILIE"l"lW.."'N ~m 83~7-70.
tchorsenla
u
on•
:r.apadal'
ci~d
20370-g-E
tora Ze.kładów ·Plwowarllklcb. tut. płuc. Jahll w rodzlnde ._ J>&lęcY.
·
Jul1m Kruś - nde dopuszcza 1.!nl
SPRZEDAM „Tra.ban.ta" - odbiór
taik wie.Lldch l'tętefl ługu, a,nl 'PO- z.nacmle wzrasta włród 1llepa1,.
al.tych.miast . .R,o.guls.1ti, Wesoła 28.
stacl krystaillcz..nej tego środka. Wy- cych jej ezłonJtów ?'Yłl?rko l)Ow$!:a20369-g-E
l)rtypadkowe do- nla chorób ra,ka. U9talono, :te osoklucz.a.m także
SPRZEDA! tnłm~-. Inllanckl. 00,
na-.
-dziecięcym
w!ekl\l
w
które
by,
stanie s.lę tego Arodka do butelki".
Ole?.a.k.
zapas „Fruictobelli" został
Cały
20389-g-E
wycofany z handlu.
flazun-a, SpieHYDRAULIKA o
Ale personel częścl !'klepów
waik 32-63-00.
t"m nie wie. Sprawę bada Sane!0358-g-E
Opublłkowall!my

Ostrzeżenie

palących

dla

rodziców

„

u

u

Pactent
z_

Nowv szef NASA

.t.

GODZ. li.OO.

Na

przvszvta reka

wroclł

do domu

akni~piu

ul. ateykO'Wllkiej 1 ul Kwareow1.
kie<ruje,cy ,,:!:uklom . Tom•M I. llllepraw.tdJO>Wo wy9rzedzaj1.c udersyl w
lri•bok innego ·„tuka'' . którego
rowea T11deu~ D. dO'J'.nlll ran:r, ci~
Po ud-di.eleniu 'llO'!TIOCY
tej głowy.
w 1>D11<>tov.rl.u nvoJ.nicmy do domu.
.6. GODZ. 14.45 Na ul. J>r7.YbYprzy Praskiej kierują
~ewsklego,
cy „Fiatem" Roman C. podczaa coran\a potraci? scboozącego na jezdnię Jerzego M„ który dcnnał zi.roanla ręki. Swledkowie tego wYpr<>SZenl !«! o llccntaktowaoadku
nle si11 11 WRD WUSW ul. Wł, Jly.
llll!U
tomskiej eo. tel. ll'T-18-8'1.

!03~-E
„ftA!ł"

- ·ll'k.ny;o.!owy, wywrotk&
IJlt'Rdam S'7-31Ml4.
20366-g-E
-prasowalnifl

.

•·"

"$~

':" -

'i

i11;tb. laikby lJI'zyklejona. do
dłoni nieodłąCZ'lly .trybut. Wybiega. I lli4 pl'~
wadząc córkę do
'l)l"Hda.kola Przy odrobi111le
aczę.łcia
~ść zakup6w zrobi jr.li w dr~
da.e do l)racy. W oe!edlowym Ble'PI• za wsze czeaoi bra1w1j„, a chleb
ezy owoce zawsze " w 1ornym
1atun1tu. Siatka }est wlec
coru
alęższa. A 1dy w pow•otnej Modu wsiada do tramwa.ju, 'Przewał
m. robią się z lliej }u& dwie 'M·
U.te torby. Ta d.?u.aa saw- mu.I
być w ..a,nuie.

S

tal I eh.o6 n.a studiach nie widzla·
ła między nimi t.adn.ej rótnJey, te-:
ras mulllał& nrzymać, te wie wi.eej od mel. Skłamała1by mbwi~,
że n.ie J)()tllalfał w domu. Odbierał
Wojtka z -prn;edszkola, kiedy
po
CtllteTecll lata.eh odc.lążyła
mamę
Zmywał naczhila 1dy l>O obied.z.le
J)Od.aykowywała eGt na nut~pny
d.z.ie:6.. W eoboty nblerał małeio do
J)llrlru, teby mog.ła spolkojn.le r.robić pranie I 'IJ(IS'!>rzą.ta~„.
Mimo pewnych symptomów
zmian, w
większo§ol
rodzin
prsewabj_11oa nęś6 prae łomo
wyoh przypada na kobiety, łak
łe te · pracuJ'lCe zawodowo. Nie
m•111 ene teł many6 o kupie
nlu na oblał
przygotowanych
prod.u kłów, społywozych p6Uabrykatów. W większości lamf'
gotuj11- obiady, piorą, . praSU'ją
Sfera usług pomocnych im
w
codzfenn~ tyciu jest
ciule
mizerna I bardzo droga.

l:W>leta 11.I• na.rzeb. Jltzad!ko sdan.. Jej 1lt w zwykły uleA b'·
&odn.ia w.jdz:leć idą~ 11P&C9ttiem
kobietę, llez matek i paCHk. Wta.yabkie się spieszą. WJ)&da.j4 do lllclet>U. wybiegaj11 r; iramwa1ju.. I
te
?racują~e. i te, które m&·l4 na fło
wie „tylko" dom.

Ba.ina I

cbc9, ł mua1

Che•, bo .,o ;o
poli~ch.nlkę.

praoowa6.

.„

~zeaieił 'PQała

Wydział

u

W26kdenat-

G

..a

dy
rea,

·w eh1tę

W·ied'Ziała

d.nlig!

ł.e

jui! nie
Tm.ot. llcsy6
n.a
mamt.
.I' ~erł ojca t ehorob;r au~

pebie 1' llłemaly. Wz:ięla
lid.op
111l4itkaoll.. M0«bl
wJ'Chowawcay. Trudno! :Był • tp
u.cze.lJli, •1- wQlała
fdnA•,_,. JWGmyłr: 4-.M m l eewdw~y~.
skończył& 11&

eay

-Uć

u

Liozlla kobiet

wyksdałcenlem

w

wyłasym

•

Iałaoh

1875-

1983 prawie sl11 podwoila (:it. Siii
. tys. Wzt:osła do 881 ły1.), Choć
nadal nl:fsn od liosby
męł
czyzn z takim oenzwiem, •więk·
szu.la się od niej aybclej., Na
'tanowlskach
wymagaj11oycb
wyższego wykntałt1enia kobiety
tanowlły (według
pnewowa·
dzonero ·w 1983 rok• api111 kadrowe10) $ł,4 proe.,
pran1"o
we w1ayałkłoh sr11paełl nwedowyoh, macnile ozęłoiej Je4nall
w sawoda.oh ekonomlcsnyllll ł
iozostal:veh admlnlstraoyJno-bJ•·
rowych, cien~cych 1lę na et6ł
mniejszym szacunkiem społecs
nym.

do bawełmy. Parę wiffl•w laboratorium. a 1)0tem de
drukarni. Oho4 to m"1d wydzW
- nie miała oJ>Ol'ÓW, Koleiank,I juł
wczałniej i:>rz~airły nlak Kolor7.ta to cieka.we :ujęcie:
tworzy
Ile oM nowego, 'J)!"a<:« w ruchu. r
ludtml. Dwa lata s1edały ndm alę
obeJru.li Czytała. ucsy!fa 91•
l
csuła, te' 1e.t .;u biełllC«I".
1'y"J
na kl.Illo \ wyjazd. na urty
Mieszkała -. rodziców. Wy.U., M
m~ u
kole«ę n
lltud!bw, Wynajęli mieszkanie. Po roku u.rodził
się Wojtek. WJ>adła w 'POPloch. te
trzeba będzie R"ezygnowa6 s lit,,..
ey Szczę.łllwym zbieg.iem okOO:lesnOOe! mana .,,n:eszła u Mn~. Ale
były I łlkru-puły, bo 8Chorowaa.a I
zmęczona. Zarprz~: takie mail.eń·
acwo to aa.ma rad~~ ł odpocsynelk
Kiedy 10 odbierała -po -pruy, 4~
b~• widziała laik motna -on:r ni!m
odpoezą4„. Matka w:rchow&A
je
dwie, 'Pl'&oując s ojcem na zmtany. I llUU"ZYła o .tudiach d1a o6rek. Siostra przerwa.li n.a'llkę 'PO
'Dlerwsz:vm roiku. Chciała..
łe<by
choć Elżbieta nie musi8ła s!e<Wi~
z dzieckiem.
ale et:\lła
trochę atol w m!ejacu.
drzej był apokojniejszy:

ł•

jdd>y

Mąt

~

wifłCel

e&y-

i

o%yitała

amoiku...

ent7 ns •

•

lłpecjalisła,

to kobieca eJleo·

jalność, Pracowite
tak wytrwałe w

i rzetelne, nie
uble1anlu 1lę

-

I

Mama

JmOW'U

~

lit

lepiej,

J!llżbleta nie mua! więc brać
na
ćól"kt każdego r;wolnienia, J.asne.
że mała w pr.x-ednkolu
choruje
Al• f tak, jeśli zdany sill te weź
mie, nikt nle pamięta ile razy 'ivo~b. ją ehor4 do ~my.
Wojtek
sam chodzi do azko.ł)" i aam zostaje jeśli Jeet -pnMlę<biony, Her-

o awans. Nie tak często rołowe.
Jdy nadarzy 1ię oka:sja amieni6
pracę na lepHlł, s perspekty- ba.ta w ~rmos:le, ksllApki ns stowami. Funkcje specjallsł6w peł· le. Dumny j~ :z,e swojej s.amoniło w ozasle ost•łnlego •Pisu dzieiln0i6c!.
GUS 1 mln 3!! ty•. wykształ·
ce>nych kobiet - dwa razy wię
l\ł jest coraz bardziej zaję
cej niż mężczyzn. To przychodzi
ty. KLerownicze 1>tanowisko
im łatwiej nlź wspinanie się w
tyi. ludzikfoh spraw. To nie
górę po awans. Im wyżej, tym
jest to, co samodzieln.y specich mniej, ·Jeśli Jui
osiągnlł
jail.!sta, który musi ty1ko sam sobie r.or.ga.n.l:rować nract.
Elibieta
stan alę robić taik. by wykroić w
,pracy ehoć trochę c:rasu na prze~l!!nle facl1owej l!tera:tury, zórienłp'wanle się oo cię dz:!Atje ns świe
cie. Bez tego !nźjnie.r - podkreśla
zarwsze Andrzej - Ili• ,!e6t żadnym

M

!mynłerem.

.

-

TI

lderownlcse •ł•nowklko, t• prze. ,
wabie w najbardziej •feminisowanych bledainach. W . ft. ·
n•nsach, 11bespieoseniaoh,
o·
ehronle 1drowia, opiece społecz
n•J, ołwiaele l wyeltowaniu. Femlnlzaoja sał esnacsa
~awsze
duto rorl!M sarobkL
.

wstręt

.Tak ;o ayt(ko mitnęllol Magda jllł
w J)rzedsizkolu. WT6clła do pracy
na II!.JlY wydzia1
MGd.yby
ió
wszylltkl.m wracaj-.eym 1 wychowaw<:Dfo trzymać mie-j11>ee„."
U&łyszała. Nie była zła, bo to
!
r8'cJa. Zresztll 11eybko 1lę przyzwyczttiła. Jest &pe.cjali.8~ w wydz!all.e
a;pret\lll'. Jest zade>wolona.,

.~

-t-

ter.
d1a nJero.!fteaniroM
broń Bo:t.e 1)0 to, by
&W&ruK>wa6 - ale d.ia 1wb!e. A wan" zostawia na 1>0tem, ale czas pły
nle.M
Kieco Jtl)nad je4n11 trzecia kierowniczych •łanowlsk w Polsce
- podaJl\c 11p1Ji kadrowy z 1983
roku 1aJmował:f
k.łlbietr.
GUS nłe oceniał Jednak jakie
to były •tanowlska. Życie pod.
. powiada, te nie były to stanowilka najwybze. Potwierdza to

I

..,.,.,

--

-

-

udział kobiet w tyeiu spolecsiiopolitycz.nym kraju, który w ostatnich latach zmalał. Jest ich
np. obecnie mniej wśród
Po·
słów niż t 0 było w czasie siód.
mej czy ósmej kadencji Sejmu.

Najbardziej drdllwe l najtrudniejsze problemy nasze-go
żyda stawały w ostatnim csasic w centrum uwagi Inspekcji
Roboitniczo-Chłopskiej.
Mówiono o tym w piątek na spotikan!u
spałec:znych
inspekitorów
IRCh ze Sródmieścia. W dzielnicy tej działa Ba inspektorów,
z czege> większość to robot.nicy.

zła i wyrzuca
za mało jej w
dolłJ,U p(i.maga Oboje przecież pracują ,zawodowo Trochę złości się na Elżbietę, a potem dodaje: „Wiem, że' ci cięrż.ko.
Ale może zrezy.gnujesz z pracy?".
Wie tak samo dobrze jak ona. że
w czasie urlopu wychowawczego
na życie poszły wszystkie oszczęd
ności. Więcej niż trzecia część domowego budżetu, to jednak
je!
pensja.

C

za',sem bywa

mężowi,

że

Kontrolowali oni w oat..tn.!m
czasie- l)racę ałirllby zdrowia.
pracę J>lac6wek handlowych uspołecznionych f nie WPJ>Ołee21Zarobki kob!et mają wyrat;
ny wp}yw na zamożność rodzinionych,
terenowych organów
ny, choć szacuje się, że są śred
admi·nistracji państwowej Sródnio o 30 proc. niższe od zarobków mężczyzn. O ile i w ja. · mieścia, ale talkże fanych dzielnic 'i miejscowo~ci wojewódz;twa
kich grupach zawodowych i kategoriach wykształcenia - nie
łódzkiego. Zajmowali się aprawiadomo. Takich statystyk się . wam:!
budownictwa, kontrolowanie urowadzi.
li zasadna§~ J)rreydział6w mle&Zkań, przebieg remontów w nlaMięd!zy dwudziestą dru,ga a dwudziestą trzecią zawsze stara
eię
cówkach o.światowych.
!Szereg
wykroić czas dla s..iebie Książ.ka.
nłet>rawldło~
ujawnili · w
manicure, telewizor - IIJJU5i wymagazynach I Kładach tow.bierać. Tak trudno się
zdecydorów, łlkąd jeszcze 'IM'Z~ dotarwać. a w doddku zawsze c-0ś u.kradnie jej tra<:hę czasu. A to urciem do sk!l.ep6w ul.aitniały alt ·
wany gUJZ.itlt 'f)rzy tartu.sl:1tu Wojtco atralkcyjonie:!sze towary.
ka, a to nie wyprasowana koszula
Andrzeja. Za swój sukces Uiważa,
że ma dwoje dzieci i nie wypadła
Wiele l>Odejmowanych temajednak z zawodu. O cenie myśli
tów wYl!l.ikało s aycnałów i
~y1ko czasem, przed lustrem:' tJle
skarr oby-wa.tell, eo łwiadczy o
zmarszczek l'fUlbo przed czterdziebm. 'łe IRCb 1łt przyj._ Jak
:Btką.„ Na az,azęści• n.i• ma na. to
zbyt dużo czasu. Zrecztą r&lllO ,,rzyza.'l)Ow!adano ~ ~u. Mitli
kryje je ;pudrem,
W'lrlollr.I 1.upe.kojl - - . . sba-

SWA

ntelilllOW&De, deeysje kontroli
IPf!'&.wdza.jlleyeh btd• e wie.i.
wrowaa.

ł.UKASIEWICZ

--~~~~~':n')!?'..l.ł~..Q'.//ZI V/.A"A~~r.o;?.o.,.-,;~..Q'.b".'

„

e
robł11, w neroklm łer• Iłowa ma011en111, •aleły
441 propagandy, Ludzie nie lubi11 tero iłowa, cho6 .ami
9" bezu.stannle pnez propagandę atakowani I jej uleraj11. Nie ma na to rady. Kto np. wiersy w komett
R&lleyaT Tylko cl, kt6rzy o niej przeczyłall, bądź u.słyszeli,
Ale pneciet, jak dotychczas, .ikt Jej nie widział i chyba nie
sobaesy. Przynajmniej w Poltce, bo gdzie indziej, podobno,
k wlda6.

T

Trafiła

Pracowała.

nym

·-

b.!14.el :Mi9 I 1-yta wyma~Z0111a oórlra.. Aadn:ej t.r.. )u& mniej 1)0m..pł w dOllJl'll. .,MUi cały dzieb
- ddWlł 1lę. l'O'Zikładając l» !)racy
1au't4 - I n.arzeik;H%. .Żl• orru.1suJ- ltObie 'I)?'&~." Przu eały Ul'Loip wychowaw_,.. ~ytai. dw!Jt
kal~ Gdy ł;ylko br&A je do rę
ki, sjawial a!ę Woj.tek s wyrzutem
w eczacll ł awolmi baJbml. :Byt
trodl• •zdrot:n.7 .• ~ Ti„

~

•H

miękła

.: .:

.

.

-·----

A.le wr66m„ łe ~oparandy.
Cót ja łakiere prepaguJę. po
lerwne, nłe ulera w11łpllwo01, łe nic łaklel'o, oe by podwatało sasady aa jakleh funk·
cjonnje „Dziennik Łódzki" l J•·
go wydawca. Po 4rugle, nic co
moiłoby obrata6 ucsucla moiob
ozytelnlków.
A wr„zcie
pe
tr1ecie, próbuję pnemyoa~ 'PO•
gł11d łaki,
łwlał nie jeał w
litocie taki sły jak go maluJ11.
ani łalr.ł
łobr7 Jak ntekt6rsy
1>lsz11.
W tyeh łneeh ,,-«aeh" kryje •ię m6J - naswfjmy to tak
- łwlatoporl11d. Oz.y łe dute,.
esy małoT Csorł ,Jedyny Wł•~·
Propaganda polera pono6 ••
łym, aby sjedna6
41a •woieh
po1I11dów Jak najnern11 rzuzę
ludal, I oł6ł w tym oały nko·
pul. Gdybym ja zjednał moich
osytelnfków. to byłby łe nkOetl nie lała. Ale w to ale wlersę, Natomiast 11r6buję przedstawl6 awoje w11tpliwośoł l kto
chce nleeh se mn11 wątpi.
W11łplę, np.
w
•am
pnekazuJlł
ł~odkl
masowero
pnebsu I •eby był 0 obiektywnie - nane i te o bee. Pro·
blem jest bowiem nutępuJt\cy:
- wstydliwe sprawy spycha •iii
lub przemilet:a, a te szkodllW•
„dla łru&ie.t 1łrony" wyolbrzy.
mia. Oozywiicle
wszystko te
robi Iii! • pown11 łoslł ostroł·

l.

*•

„"

raow.s
mówił • tym, "
powueclm!e koohainym

lot Palme, zamordowany niedaw.
no premier SzweoJl, dominował
przez ostatnich 17 lał w tyciu politycmym tego kraju. Nawet w
latach 191&-1982, kiedy Dle sprawował urzędu szefa rzl\du, energleznie dslałał na
areRie międzynarodowej, m.fn. w11p6lnle
a łrrelskym i Gonzalezem; socjaldemokra-·
ła z przekonań, miał p'Olitykę we krwi była ona ,jell'o tywlolem.
Często przegrywał nł• doczekała się
realizadi jego idea ~ropy wolnej od
broni atomowej (<proces ten miała za.
1>0czątkowa~ Skandyna.wia),
b&ekutecz·
nie nawoływał USA do za;prze.stanla woj.
ny w Wietnamie, n.le udało mu aię. mimo wielokrotnych misji, doprowadzić do
pokoju między Irakiem a Iranem
P"
szoku spowodowanym jego śmiercia za
czyna się też w pral!ie uwedzkiej cora2

nołoi,

.ohff

nłełałwa

to spra-

wa.
Pnykłał

n1jilwletny. I.llka
Ameryki" ebwleśoit juł na 1amym nltmal
wstępie, te w Polsce rozpocs11I
się prooea
przyw6dc6w
łrw.
KPN z L. Moozulskim na cse·
le.' opiero 11ótnlej 1akomunlłnl

temu

„Gło 1

lł Bułgarbw- w tycl11 pollty•nym l •połeczn:fm Zachodu. 8u1erowane, te to łen mały kraj

odpowiedzialny

Je:it za . szale·

jący terroryam i.k narkomanię.
Obłędu łostal
nawet jeden •
ministrów włosl!;ich, który WY·
wrzaskiwał w parlamencie potoki sł6w o wpływie Sofii na
bieg wydaneil • we Włoszech.
łak Jakby mało mu było macek
mafii I camorry, •lęi:ających aż
po •am• wierzchołki władzy w

Rsymie.
,
I eoT I •le. Qły Turek All
Arca mianował się Chrystuir.em
i wyraźnie mu odbiło,
„GłOtl
Ameryki"
1111.milkł i przestał

.....

prawdopodobnie wkr4łee w e.
161- przesłanie e· IP,rawie m6·
. wl6. Chyba, te pani Aquino
zrobi wlękS'Zy raban.
To jest właśnie
propagand•
maluczkieh.
Oly my jednak
dysponujemy lep11z11? Oto jest
pytanie nad kt6rym warto się

•••
W crore.j w ~e wyru.
a Wirocławfa m.onarow&la
MMa~aton na.dziel",
llOl'ganizo..
wany l>rzn Mł<Hbleł.owy Rudi
u rHOS P!'ZM!wdsiał9.~a NU"lroma.n.lt W .,.mara.tonie" biorrudz!.ał lenn., 119cjenot . l Jlftoown.iC'J' ,.MonaruN. Nieco<klen.n:r biec ..,,a6 btdti• tra:r dnl
l trzy nooe. Trasa ~ r
Wroclawł& pnes PoznaA. X.Ilu,
!le<r• i Zd.u~ Wol• - do
Łodd.
UCHStn!ey .,ma~ton.u"
•l>Od7A-anl ~ w ŁodC uił około l)6m.oey. Priebi9"4 m.111.
Pa'1idanfdr4, al N~hnllk!, al
ltoiłcluaat Pot.m. ut r.&m.enhofa uclad'Sll al• -pod,
Ili~
116d?l'ltlero ~ ll:onsudtacyjneIO ,,MonaiN" tint 'al. Piotrkow•kdej ttr, adż• odlbędz.le lllę a.pel
szył

zasłauow16.
Otóż muszę pewledsle6, łe
łli Zachód robi propagandę

jew
stylu pokracznym, cho6 niektórym podoba się takle opakowanie, to my nie musimy &O
nailadowa6.
Ale
niestety..,
PnyklałyT
Proszę bardllo. Gły
opublikowano projekt Pro1ramu PZPR
na X Zjazd,
łe&'e aamego
dnia korespondent PR l TY cło·
nl6sł s Berlina
e egromnym
aalnłere1owanlu jakie ła publlucJa W'llbudziła w NRD. Oł6t
konia 1 raędem łam temu. kto
mi to doniesienie udokumentu-

„

je.

kowane • .&clganlu zabójcy 01•fa Palmero, a na Hmiułkim koń011 • 6mlerci trzech Murzynów
1abitych w 1tPA przez polloJę.
Ta rrada.oja wartości !nforma•Jf jest - ocsywiśoie - proparandll oficjalnej pol!łykl amerykań.'lk!eJ. która sakłada, te to
co •łę dr.ie.Je
w Polsce jest
1traszniejsze ed samordowanla
jakloh.ł łam ezamych ludsi w
Afryce.
Podobnie neo1 sill miała, •
ozym oddzielnie l obazemleJ piu6 będę, • bw. lladam bułr;ar1klm w zamachu na iycie Jana
Pawia U. Trzy lata temu „Głoe
Ameryki" pełen był aensaoyJ•ych łonlesie:6. • 1łowrorteJ re.

.1. b:rt wcat•

pny>wódc•. Odwrotnie - latamd towarzyszyła mu atmosfera nlMl&IWl..łcl, co teł DM>Cło pnyc:r.yn46
się do :leło '1n.lercl..
Charakteryatyc:zą jetił
1f'Y'IPOW!edt ._
aoblstego l)?"Zyjadela Pawe10 - Hairry
Scheina, opUJblikowana w dzien,nlku „Dagens Nyh~': - :taden wsp,ółoesny PO·
llłylr. nie był wysławiony na takle osobiste prze§ladowr.nla. W większości krajów eywllizowanych takle 1łownfctwo, jakiego utywano wobeo Palmero było nł•
do pomyślenia. Mówiło 1ię o erotycznych
odchyleniach, • chorobie umysłowej, •
sdrsdzie klasowej,
To ostat.n.I• -powtanałe •~
nł~
aę.to. Bogac.! &:wed&!, uyatokraci, ni•
mogli sit po,godz!ć z tym, te jeden
1
nioh. bo Palme
mld
utytulowanycJI
-przodków, wy~j• . ~ciwko
klasie
pos..iadaczy, ie ,,g.n.ttbi" ~ poda~ami. by
obrócić je n.a rozbudowane łwiadcz.Emia
społ~=• w 8łużbie zdrow·ia. oświacie I
rekreacji. Z kolei fa.szyzuj4ca prawica, z
wyraźnym za.barwie-niem rasowym, miała mu za złe jego u.be-rałizm Imigracyjny, który doprowadził do tego, że
w
Szwecji, ·zamieazk.a.nej przez niewiele iponad 8 milionów mlec7Jkańców, Istnieje około 30 fru.p narodowościowych.
Najli=lej5Z1l 1 n.ich tworzą .Tuigosło
wianie (49 łya.), La.tyna.! (88 tya.), Turcy
(17 tys.), Kurdowi• (I! tys.) oraz Irań
czycy (4 tya.). W sumie te mniejszoś.cl
oblicza się na ~oł<> 200 tya. ·Palme był
świadom tego, te neonaziści, wykaz.uj11cy
oor~ więk5ul aktywność, zal'z.UCają mu
.,plugawienie czystej n.ordfdti~j krwi",
'iomagają S:ę wyda.lenia M Sz.weejl lmi"rantów.
Nie można wyMuozył, te to ~ z łycb
·~ ońców „czystej krwi" wymierzył broń
oddał strzał)'. Nt. można zresztą
też

m6wl6 e procesie
n:,.mskim.
Nar•.1 sprawa słała się n!elsłot
na. Radio
waszyngtońskie nie
raosyłe
nawet polnformowi.6
słuchaczy, :le .,.,karżyclel wyab,·
pił e uniewlnnlen!e Antonowa
l dw6oh pozostałych Bulgar6w
s braku dowodów w.lny, Bo po
ooT Przeoiet Jo nie jest jui interesujące•••
Albo Maroo1. ltany Zjed.lloezone fetowały
triumf panJ
Aquino. Obecnie jednak Jdy ta
sama pani mówi 0 konieczności
śwrołu pieniędzy Jakie Marcos
nalr.racll, a chodzi tu o pieni:\·
be rzędu sadłużenla
Filipin
(17 mld łol,),
to Waszyngton
s&esyna informacje •PY1l'haó, 1

~lwisy6., łe

$rdel"CI\ 1llÓlł ~ wldnle jaJdł eudsOrLlem.iee, cr:e10 wład,ze obawiaj11 się na.jbairdziej, 1d:r*
mo~łoby
to doprowadzić do aktów zematy wobee
g.ru.p mniejszo.łclowych.
wanturę na Filipinach ~ołna
w
••sadzie usna6 1a skoAozoną
pani Aqulno z•tała uresydentem,
błoJOSławieflstwe s Waszyngtonu ..
w formie uznania, przyszło błyskawicz
nie, a były dyktator
Maroo1
znalazł
schronienie 11 swych: niedawnych protektorów. Mołna by więc przesta6 się zaj.
mowa6 Flllplna-ml, gdyby. nie kilka szczegółów, które zaczęły wychod"zi6 na jaw,
a które w eesywlsty sposób ukazuJa rolt Białego Domu w pozbywaniu się czło
wieka, kł6ry prustał by6 potrzebny, a
Hcz11ł sawad1&6.

A

Jar.: w.ladomo, W " wyboradl był ta,.
ki mo.irumt, kiedy sdawał.o Ił" ił waystko ~an.le 1>0 atuemu - maehlu
polityczna Ma.rcoa prze811dsilla o
}ego
rzeko.mym rwycięstwie ł ~ jut nĄ
we<t za.przysiężony. Na.głe ay:tuacja z.mie"
niła się w rezuiltaieie „bUliltu" dwóch wy.

Albo inn'J'Dl r&Hm, .-ni liPł·
kerka w pocbumowaniu dziennika łelewfsyjnero obwleśolla,
te najwainiejssym wydarzeniem
dnia było posiedzenie
Rady
Ministrów. Tego dlli• białe ale
to i owo na łwiecl•, ale na
Radzie Ministrów alr.urał były
rutynowe .sprawy. No, Jdyby
premier Me811ner · npowfedslal
podwyżkę płao, obnlłkt eeu lub
coA podobnego, to jenC1.H m~rł
bym zrozumle6. Ale nie ł•kie
ro nie nastąpił•. Wltje Pe oo ta
rlędźba.

I to llył•by WftYdke
propag11ndzie dt11ł mam

lll~Y

Wa~.

o.oby I orewueje

ełlc11ce

u-.

custmayj w „ma.rdO!ll.!e". 'IJII'O·

„•

ło

noae 9". ;. kontald a ;pu:.n1de.m
k.onsu~l:J.ym.

po·

tel. SS-01-88.

wt~dzenla,

I. K,
BDHUlfD TUI.KO

IOb .,osta'Wl.on.yeh oeob!~
da~
re!ymu. .Ted•n. a nlch piutował u Mar- ·
cosa :tunkclt mln!atra obrony (Juam. Bmr!le), dru-g! u.1f był ·1ne-fem 17Jteibu (Fidel
Ramoa). Oba.j n;e lkar:lery i
boftictwo
zawdzlę~zall dyktatorowł, któremu 8łuiy
li przez 20 lat.
Ramos pobierał nauki w emerykati..ir.I•
akademii wojskowej West Poiint, a Poniewa:!: był bliskim kuzynem '!)rezydenta,
więc &Zybciutk.o piął llę 1>0
azczeblach
kariery wojskowej. Enrile knbalclł &iii u
amery.ksńskim Wliw•raytecie
(H1Jrvud),
·z.dobył· dyµI.om l)l'&W:nika, oo um.o:t'llrwiło
mu, na 'l)OCZąlł;eik, objęcie po.pdy ceobiate10 ad wdkata prezyden.ta. Pot«n -pełro.fł
różne fUJll!kcje rządowe i ablja.ł m&jąitek
Dz!' zalicza. aię ro do tr6j1ti. naJbotat.IZych
1udzi Fiaipin, gdyt dzlę.Itl
tyc%iliw<llłct
Marcoaa uzyskał, dekretem t>TOZYdenok.lm,
monopol n.a handel kokosami. W 1872 r.
nlezinani •prawcy ostrizelali je-go amoch6d, co ,,os:łutyło MarcoeoWi jalko ~
tekst do ogłOtSZenia ct1Jnu wyj11tkowe-io.
Dził Enrile 11rzyzna}e, te wszystko było
uke.rtowan.e - to ludzie Marce.a dolkonaU
tego niby zamachu.
Jalk to •iii stało, łle u wdsięna~ M_..
eosowi wszystko u.rzędy, mająlliki zdradtlll go? Moitina by m6wlć o ntewdzlęcz.nołci, tie to ni• takla 'D~•. Br·
li ludźmi awiąza.ny:mt l'ÓWlllie mocno s
Wanyn,g>tonem co i s Marcosem. Bidy
Dom Sl>i&ał dyktatora na .strdy, ·ale ~hciał,
by lego ludzie -pozostali 1 'Dilnowali •ervkańs.klch iilliteresów. Ambaeada USA w
Ma.n.ni m<>cno triymala .te w awych
r~kach. Kiedy Marąo. roZikuał lobndctw'll
~bardowanle liedziby „btmto'W'lliłtów"
samoloty wystartowały, by natychmiast
wy-l11dować w ~:6.11lded baz.le wojskow~j

• Łodml. ~ &«wl-. traa
·..ina·~" pi:owa.d.dł ~le do

d1a

u~ln.!en.ła

;J)ałlwa.

Nie w~~wsJ1 !'Ut )).o pilo.ci teł ,.,zrl>untowa-ll 81 „ To oZii:Sclale>, że Mueo&owl

JIOS~ tylko :paik.owmi• wallwlr.
W
M.a.n.!lld. n.Lilit iu* Di• ma wątpliwo$c1 kt.o
ldecydowd .o uip&dku Ma.rcosa, co z.na.T
luło odbW!le. w karybitu.ralnym sltrócie:
pa.ni Aq-udno posłu.,u}e się ameirykańsk.
miotłll do wymiecenia dyktatora.
dJęo!e 1rupowe10 skoku
spała...
ohronlany nie jest ozymś
nłe1wykłym takie skoki wykonuje
,J .i, niejako rutynowo I \pikł nie
przywiązuje •bytniej wagl do tego nleszkodliwero, eho6 niebezpiecznego hobby.
Niezwyitłość tego co J)Ollllże-J polega na
~ ł.e akoozelk tftl. zdjęciu w środku)
ll:Y'bująey n.a wyll<liko.kl prawie 41 tyii.. me.
trów nazywa się Tom 'ł'brasher. ma 48-!ata

Z

mies!~y te<m.11 vneszedł skomp!lkowa~ OIPW&Cję ~l.a.ntacji
serca,
Postainowił on udowod.l!ić
tycie z cu.-

i kitka

.u

dzym Hrcem n.le mu.I pol.egd na wy.
się wnyst.kl.e10 90 a!ę 1ubi,
jednocze.łlllie u.cb.ęel.6 walla~cych Ilię

rze:kaniu

I·
do
podejmowania \rudnej decyzji podda:nia

ai~ łr~lantacjL

'

D!OlYK WAL'BNl1A
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ładAl•lr• ID.ł~
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~T

..tatnło

uneb.6, •

- jak 'PO'W{ed..z.!d kop!.1:1u1 ,,.Mitenka I" - J6"f
uil.ty n - j do :ru.dlk~i. W
'POfPrzedilli•l :podr6i!y
..Ml•
nko11 I" wiózł d.o Am«Y"1ci P&hldruow..J tylko f80 too. towa-

won.tu -

.„,.

rów, s

w -

~

badundtv

~~Iły

ł'l"OI

rnailruchy :Lu-

zem, sa llttóre stawka fnlcMo-

wa

jd~:a.JiiikL.

'1'11& ;...... llt b1'!ldtML -

„ • , ,.,. :.

~

,.pode•tn•.
z

_,... i h~ u-.
krai:t- Nibmi6my
roona4 li.DOO
toa tO'Wtt6,r, w tym ll>?'a:wle
. 1.etJO .~ eod.y b.l~<JW~UleJ do

Bu•.n.os Af•I'ff. e. 'l)Ozt. tym drobnicę giłównle ehem!~a·lle.. W
Antw~rpii uiładowaJiśmy t}rzeszło 1.4QO ton towarów: 600 toi:i

Podróż
"

..
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(Korespondencja
'bi~~-~

d.a.n.lem J..t ~w~ »wa.rów,
a :a.i• u;pe<w;n!a\!lie wraft.ń TlAM•
żerom. C.y mamy
oo .wO'Llł
polskimi staibkaml? J !!IW • t.ak, '9
co nimi wozimy?
Ja9'~ ~
ładurut.ów sadm'U•jłl wyroby Q•ea.o l)l'amY11l'u? Po -powrocie
I H<jllU n.ie aJ>(l'bk&łem
oSob:!",
która
sad&iwałabJ •

.,......

v•

u.

'

tładlmttlt

w

„

*'°'~

a ~- ł -.ii~ ·"MerMdai)w" (j.edea sa.brlll~ 1
~
A'lillłlttytl
wy.*'1ęllim:r
wy:pełn!oo.yml łado'W'llil.•
Ja!. Równie«, J)O!kład zasta'?liOllY był konteneram1 1 be<:zlkami, eo dU.
nas - pasażerów,
'l)O<UUlkuj-c~ miejsc do opa.-

1'

~

I

1en.tytiskiep til$ lllioe.ff&ni-.
wecoo i IO.Jo...... - róWlllW M
iu~..... ~ OdyDl ,_ ~
wi• uoo .... blk.Q • ~
lll - .
t eo •
p>l'blnlk•

•6r

sBu~liiTłll.

'był - rw:hP
tylilto w x,nQCne

wt_. Yid.d,

Im

ebfltuj~y

a~•

'llrze.iycd.a morAi• t wrat•nit
tul!'yst~ lffZ ta!ltft owocuj4e.y etek!tami ekc~cmymi, któjailr. jut w~mn.i.dem -

re -

ostlltui.G lti• U!WSZ• ud•i• się
~iłl'g~. e>eiywci•. trlidno l!ł.

podstarwi• ~'n+,o ftjllll snuć
jalkie;lool wiek UQ1ólnienla, t-N!•.rdz16 s •1- od;pow!~ail.nO!łcl-.
~ja 'W itlłl1'UdrA f):"&eh:towe.j ;popft'Wdia ai4.' C~iail:O!by a.i~
WSH.ikith, tfłby takich
~My
je:lt ta .,MleS7.ikiem f>f byiło

„

więc.ej.

w

'

ez l)Od."Ó!iy ,.,MlE<Szka I"

w

ta®ym .1)(1.rel• n.ie był<> ani Jedne"'& zbęd.neg<1
dnia postoju.
z.llrttr~nego w oczekiwaniu na
lad·un.ek. . eo mo:l:.n& m. m. :upisa4 na 'PlWI uklad<1Wi ekJv.
ploa:t..eyijn•·InU ir Gdyn.i, t.tenłowi (4!'1.ler:-alnem.wi
PLO (aUi.Y
4o wcchod.ruioC• wy1:1nieU ~·
~ Nudai.!A>we1.) 'W Smro.ie..

!

..-11.~:om air-

;itOrlach, a

llrierow1Uchnt
ataitiltU
&c.i&ł&.. .talt uitnymyiwain.a łl\cz11.ośl: między tym! ogniwam:! l»zwala.i. na. g~ ;J>Ode}m.owa.ć
w'ł&Boiw•

d.ecyz.Je.

~i. -~ ełl}"ba doda;•in6, u

JN.Sderom, a. ta'ld41 wielu odoai.kom ułoll, & wiadomych w:gitę
dów sależat. u
jak najdłwi
i&yall ipobytac.b. w ~. NI._

ttet.T. "' '11ll • •,.. !D.t-rt&Y

~ lt~ •
• aaa.Y- mi. ~ ~ "tri~ w:r)eł•

»---

d;ła6 •

Da ldłb IOMlłl

~ ros~«n w.b.nhwte<>
bnla:walłu.,
iYQl billr~i411}. te
,;próbn• J~<l!Pr''
•rdd. tyqi
Wielildm
nvlęit«B
wm:ysbk!eh

Braxy'llj<cz:yków były na.der JAchęcaj~ce. Krę·c!iiśmy W nosami w Buen<l8 Ains, 1dy:t pr:i:ed-

1>0-

w~eeny wyjazd y,rzekrdlił pl.Jny odwiedzenia Mar- del Platv.
CM jednak było robić!
Siła
wyłQa! ·

'Wl!etru, l4!1C% blisko 5.400 ton towuów. Był to bru.ylijski poli-

JACEK MICHALAK

la.nla - byJio doM
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dtt'ltcjl tego uzbrojerua 1 J;!kw!d.acj' org.ainizacJd ne<i!as.zyst.owakich. Próba nacisku dyplomatycmego nie przynosi Jed!Il.ak zadowalających sku~ków d wojska
Układu Wat'SZ!lWS<klego
wkrana te-ryior!1t1m RFN 1 rw:poczyma si• II cz~sć w ·prutad
działań z.broj.nych, kt6re według

-.J,

łM:d'

Brytyjczyków

l)I'Zeble.gać

nastę-pu,j ąoo:

A dywizje rad:&id!• ad.o ~

~ napotykać :!:adne«o oporu TJOz.a l!!!łami GrenZ11chu,tz.u i Bu111.deswehTy;
propa!ł&1Dda
r:-ada.iecka będrle podawać,
d::iia.ła111!a rz.ostrurui 111a tycbm-iast prpr-

te

kłclt budrz.! me<IUtanny m~<'O
WJ1tlllrlej .Bryt.ml:!, kt6ry •zuk11. n.dy u, nleil.ichwytlll.efC
cl4g.le prezydent'& USA. Podchod'Ul,ce
pod.oddziały
ra.drz.fockie
na wlą::i.ujll konta:.ltt boJOl\Vy
z
Brytyjsk11, Armii, Re.nu (stacjonującą w RFN). której dow6dea, rue wytnymul e
nał>'!4:d11.
psych!cz.nego, wydaje rozku otwarcia ognia
arlyleiryjskle_go
premi~a

Wśród PoCiS°k6w
pnypa.dikowo
i:ost.a.fe od;palony ładutneik.
,,.
cLrowy, W odw4!C1e R<>&ja:rtle :rU·
~ 1!1ły br:rtyJ.Xde, oo · zmu.ea 'l)remiMa WB ~ wypowiedz~

BaJ~kil! apo~karn.ie! :t.eby trochę na.prawić świat i tek na•
prawdę po. gadać o parnach. Has.ło: damska wódka! Tylko potworny męski realizm morie podpowiadać, że chodzi o rytmiczne ,przeehylanie kieJ:Ls7,ka - choć właśdwie t-0 skąd ci
pra;wdziwl bohaterowi• .Ą..vms1dch wódelk" maJ11 wied-Lieć 'alk
to jut?
I
.
Nl.eoh będN, k to ał~CW>liłml.ie, ~ 11.Utl'ói eh'Wili, - •
bhlailUIUI, ma .woj• ;prawa. wJqe,_ ,,n&pijmy 114 wódtld, clZ<ie'Wczyny, roefr%:dU!l:r 1114. !.Ul.ym · wy'ba.csmy". TyLko my tak
poitr:-a!flm:r I H&atem 'bes ftnl!U, za 'to do ostał.n.lego tcll·u wi•1'%y~. 1 ml~ nad.zieję, l wc~ pnetywać to, co dawno j.ut
nal<i'!ałoby i;aipomnl.~. „Te 11;!c, t.e o świcie l•t wszystko lnac~r·. ,.Edh, n.I• da .się tali: J>O męsku, na zimno &1Il4Hrował!
przeliczać.„" „Ty'liko, l)Snie barma.n, błal(am, niech pan prze\!ltanie tailt grze.chotać tym lodem be-i; 'Pna·wy .. "
Sentymentaln• pneiywau!•, 1m1uteczki róinego ks1!bru. No.
pe'Wlll.ie, te om.e siedz- I ~r-. i że chce się to wszystko wysypa6 g siebie I choć t.roChę ipokwiłlć n.ad s<>bl?,.„
I tyiko na.llepiej ~li któraś łapie w par' fłę'b$zy oddech
i „wnuce" dytumy w-tek., ~.: ..a. tu wky!J!t>ko diro!Żeje, czary,
smar,., .,teje", Co naJmni j pull ruy tnt>ba będz.ie ł• po.wtórzył, bO tak jekci robi .i, sercowo-J.i~e. No, a. Mwet
Jak ,.ibęd4f młd.a WGrcłk .1 mliUon4mi", w l taill - choć b4;dę
troah4 su~oin& - MJ;bcil'dsi4j l upn'tfdę "*-11114 weałe ni• u
~-· Ech, tailtoł tak Ilię w tym łytli'll po;kt'ęci~. ale ,Ja )eaz...
.eze "ll'11Zystikicli a•k~. ,~„ :1'.&ip\lellC~ warltQcu'' „
I tr.lt płyl!.le ta ,,d.a,mRa wód.kia" - .! ft.Czero~. t od"lft.f•
s~aln,t. u
talk' ok.a~ję. Taatie mbte ~ktn1·le I . widokiem
na :rJWycuJrui, codrz·łenno6~ ! fił~bię d'llistJ.
Spoi!kały się 02.tery ~ektowne dziewczJ'1l,y: fleońata !'riema11.Kryń<Vk:a, Ewa &nn~n.bUJrg (oble s Tutru Pows.zeehnego), ~·
Ru:t>kowska (piosenkarka. zwią:r:ana % Estrad.Il t.ód?:ką). Brygida
Dworoik (z Teatl"U Studyjn~g-0). A. wszvst.ko wzięło się stąd.
że Estrada,. sprawu,jąc pieczę nad kilkoma śpiewającymi aktorkami ;[ ułalenbowan• adept!k.ą 11otudia estradoweg-0. postanowiła d:a6 im okazję do u.prezentowania się w takim kameralnvm l!'pekts.klu muzycznym o '!>&niech - ale i dla 'Pań. i dla
panów. Kalina Jerzykow&ka napisała telk&ty (próbki cytuję),
w :lttórycll ~lija ! samo życie w.!lpQłhrzmil! bez
I.gri:yt6w
komJl(l'Lytorzy (Mał.gorza:ta Kamiń!ł'\u, Andriej Ży~lc, Jacek Deloo.g t Karol Ni.cze) n.eplsall m'Uzykę w ll'ót:nych rytmaeh, n.11st~ch 4 .tosown!• do tettnq>eramenw wykooa wezyń„ Jtnlna
Nieeolb*-., s ilcOiblede tyll!ko właśdwym wyczuciem i wczuciem a.!ę w iilok.t ~losMl!ik, choreograf!• (czy rtczel recllem
S'!f!'llfc7;n~"l'!1) ~kretlla ft'Chy właklwe każdel z
bohaterek
tych małych. (!.ramait.6w.
Tyllko jark:oś trudno byłe maleU f\!!tyMra. To pdanie 1ni~ł
wreszcie na aielbie Dt.rl.usz MllikO'Wl!Pki - dyrektor artystycz• ny chorzow$kiego Teatru Rozrywki.
· - No I oo, czy był to l!l!l!peraekl krokT
..:.. O, nfo! Z dobTymi, roolnym1 paniami bardzo dobrze się
nraC'll.je - ! nie jest to we.ale odpowiedł z okJ1zli D:!ia Kobiet.
Potrze'bny był oczvw!k!.e k<lmpromi3, bo pn:eeiri chogzlło o
bo. by gprowokowat je ż.!<by chciały być eob,.
Za :parę dni Estrada Łócblka zo.rr:>rei~nt.uje ł«l irpe'kta:k:l w
Rzes.zow!e, ipodcus doro.cxnych OKólnopolskkh tJpOtkań ~tra
dowyeh, & '!)l()ltem l<ut będziemy oglądać iro w Łodzi. Pewne
p.la:n:r wqlęd«n tego iwldowil!lka ma także telewiija..
l'ł'a 1łJęc1 &eh1

wojny ZSRR!

1) hkleł te .11Pl'&""7, .faldo WSP&mnlenła wywołują ten anle1na.trój? (od lewej: Ewa Rutkowska, ftenata
Frleman-

1itł

Scenariusz \vojny światowej
114 .rediuhjl

tetl

•Ułł'ałiolwui!a

m>l1litarll~10. co b4da,!e poiwodo·
wać niezadowoleinile nąctu
w

Botul. RFN - w kt6rej post.1'Ul11cy prooeit mnd:zia.inia.
1i•
faszymn\I. ma. 'PQWodO'Wd
jej
!llolację na łwieele - ośwdadcrz.a.
że =niejsz4l!Th!e wydatków
1111.
zbrojenia 1'0WodU1• uga-ożenle
bezpie<:a.eńłl·t·wa Euo:opy z.achod-

ni!ej ! jet .ml·Um:cm.a utworzyć
włas-ne

!Piły ra1kif-towo-J!łdl'.'owe

celem Zll'Ównowa.ie.n!a rakiet radz.i«k Ich ,,SS-.20".
· PNemysł uchodlll.loniem!eclrl
roz.poozyna prod'll<kcle włHnych
rakiet i 1łorw!c jąd.rowych. PołlW. •4!Cd!! RFN 'l>udzll n le!Ładowo
lenie i ll&!tl!epokojeru• Rosjd,
którzy d&J'l UJltimafom Mtych·
mlutowego
Zlt:?Nestama ~o-

! wojska: w"fCOf&JU • !!•
~ EFN
ult.dmat~;
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pnr,nmf•
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G.renzschu.tlz l Bundffwoehn.

rte...

wlają opór. l>y<w,\zje radzi~ck~•.
d.zJ.~!ątkow&l?l.e
pneri środki
przectwpatncerine lĄdowe ! z ?O.w!et'.t'U. ,dd4 na:omód, w cdąR'U
pięciu dm mal• uchiwyclć i>rzyczół'ki na R.enl<ł;
.A rząd USA mitozy (lprftvd-t
wyJe<!hał na wypeczyrieik), Wlelka Brytania 'l:g.adu. 111i• 111a tą

Roej am.. F'ra1I1cja wy<iaje
ośwladczende, b
zigadza się na
!l!l.t11rweincj\ • Ja• jej !•nt~re11y w
RFN m.1• ucl«";)l' l wojska r.a4ril.eok.i• n.i• wka'O<ml 11& j~ ter;rtori0011

dania

A

t:io~ ~

Kryilska, Ewa Si>nąenburr).
f) Mę1r'kle rami• (tu ret. Darluna MUkowsldero) Jest ałe
zaste,plone,
Foto: A. WACB
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fa..ll{tem

dokonanym, uruch.om!0111.e zostają !!<iły r.birojn& NATO, roz.PoCzyna Jllię 1II woj111t światowa 1
użyciem

broni ja,dirow•J.

Nad j•j u.kończeoniem JrPecja~
brytyjscy
nie pro·wad'Uł
Już :rozważań l spekulacji. Chyba slu.s:z.nJ.-, bo kw lll może wyL'lścl

g:rać?...
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ANDRZEJ GRUN
Poe14itk6'W poln:!e! łk•nlny artystycu.'lle-j sZ'll'kd
trzeba w 20-ledu mlędz.ywojen'llym, eho6 1 wcu-

· próby iliwdpięcl& nemiosła tkackiego z upadiku i degradacji, w }alld•
popadło z przyc2yn bezwzględl!lej 1u~emacj1 prG·
du1kcjl mechaJlicznej, mas7..ynowej.
Na pO<:Zątku nasze-go 'llrieiku ,,ltrako'W'tłl:ie Slliowa:rzyszenie Polska S:z.tuika Stosowal!la" ;pr6bowało odbudować rodzim:ie nemlosło w oparciu o
wzory ludowe, ozyniac zeń oręż waJ!k! pa·t riotyczno-ekonomkzriej. Wa['ka o styl narodowy przyświecała artystom i rzemieślnTkom !towarzysionym w „Warszitatach Krakowskich" (należeli doń .
m. in.: K. Homolacs, W. S. Janębowsk!, K. I. 1
T. Stryieńscy, J. Cza,i:kowski, J. W&rcholowski).
Wy0>iłki
w kierunku wyipracowania narodowego
styl'U łączy się w warszitatach 1 pracami nad
wskrzeszeniem r6żnych rzemiosł, w tym i t.ka,ckie.go, 'nad nowymi materiałami I teoh'llologiaml
oraz Ol!)ieką nad slZltuk.11 i rękodziełem l'llc\owy.m.
Najl~•rd-ziej konsekwentny i no'W9c::tesny w 1wolm prof1'Mnie l jego realizacji był założony w
192t! r. w Warszawie, pnH proteswów ! UCT;n!6w
Akademii Sztuk Pięknych „Ład". W eopa1rdu o
mebl.a.Tsitwo, tkaninę, ceramiik• i metalo•plastykę,
chciał stworzyć nowoczesna, tUn<kojonaln•. l estetyczM wnętme, w którym suroko poJ!l>t:f artystyczny przedanioit użytkowy pe!iniłby furnkcjq dekoracyj11.ą i utylitarną zarazem. „Ładowcy" 0;plerSJli się na rodzimych mateTiał111C1h, SJZtuce ludowej
jako gl6wnym źr6dle lns;piracji I tradycyjnych
technikach tzemieślniczych, czerpiących z• starych
wzorów. Szc.zeg61nie duże zasłu1gl położyli projektanci :1. „Ładu" !hla rozwoju tkactwa artystycznego, 1
Ut!'Ó'W'M
1;ferze eetetycm~j vk2miny
śniej

moż.'!la.

„

ł

Z&l!lważyć

„

DZIENNIK ł.0DZKI u Ił (llffł)

d*oraeyJn"', ja!l I ~~. W171'0wad:1.·
i44 u rynek nowe rod!IJad• t>ka.nla. GoJ:>e.liny, Jd:.
ihny, hafty z „Ładu" ciiou.yły a!4 R'ffZ.14 pr.zed

wojl!lą ctużym W21ęcltm.

W czasie U wojny, w lMłej podknpa.oekiej wio.ee Morawica 'P'l'&CO'Wało H4 tai:uiilll• m.ałieństwo

Qtiftrowslkich. Haa.Jna I Btemn Oałkow.1ey pokazall
irwoje tkalli'lly w 19411 r. w Pałacu smuikl w Kra-

kowie I w.vb-udiz!ai niemałą HnBacj,, 'bowiem takich
f<>bellnćw l k!Hmi!rw illlkt do tej pory w Polsce
nde robdł. ll'i(untywne 1ceny baśniowe. kompozycje isp!rowa•n• bibli4, hłliitorlai ! leg~ndą, wTeszcie kompozycJ• :1 motywami rośUnnymd tlkan1 z

speclałnya •m·uilem.
Tradycyjny 1obe.1m był
teo.hnfl4 ncug6l'!lł• wwbio.n\_. ..,„ tym okrNie. ta.kard I kll1m, równid w tradycyjnym traktowan.lu', pełniły ka~t<ralne fu:.nkcje dekorncyjne.
„Puebudzen.ie formalne" w tkM1donie, w dru<g!ll.'j
JIOłowie lat pięMzlflłll,tYcb, O'mlac.zało gwałtowny
zwrot w itronę eksper.jroe'llh 1 poszukiwania eoks·
pHsji a<rtystycznej, formialnej. Artyści z.acżynajl!
corn częśdej twort.yć t'karnimt od początku, od
1amego ie.mysłu - do końća, dlO ostaiteeznego jej
kształtu. To ba!!'MO ważny, przełomowy wr~z
moment dla dalszych klsćw tego · gatu'llku sztuk!.
Jn.nym!, rćwinie hitotnymi fa1ktami było złamanie
(

,...„

wemr

miany. I to nie tyllko w Po.!ace.

ca. 1!4 w

·
w
boldmi kraterami, szczelinami, otworami o najr6ż.niejszym kształcie, alb<> ~taje s.ię ażiu.rowa., delikatna i prizejrzysta. Te za.biegi wspomagane są
koloreom naturalnym utytych 1urowców, luib też
b&Twą ._ 15t-Osowan- w całej rozpiętości ram, walorów l tonów.
.
Porzuca tez t>'kainlna rwój tradyc:r,J11ty prostolkl\tny
kszitałt, ro;;pięty płasko na Ś<'ianie, przybieradąc
najróobnlejsze tortuy, w przer6:iny 8ill05Ób uwieszone.
•
'
Na koniec wycho<llzi tkanin• 1 'płaszcZY2.'11Y, by
s.1:1!1.ć s!ę płaskoneźbą. lub wręcz formą przKtrzen- .
ną. W 1967 r. Magdalena Abakanowicz poka.zuje
po ra:r; pierwszy 1woje formy przestrzenne, uwal~
nlając tkaninę oshtticznie od wszelkich rygorów
i więzów.
·
.
.
Lata aledeimddGit!11te mam!on:uj11 pewłn. ~•k

pr:-zędz0111&j pt'UI Ulll
l fał'bowanej barw11a.tural11ymł
podikU'IJ)acklch owi•~.
pełne były nowatoratwa foirma!nero i nie spet7ku1ej dotąd llik8;J)Tl!1jl. 'I\\umL?1y Gabkowskich J>!'M•
kroczyły gnnlcę tkaniny dekoracyj.nej. To była·
tkanina artystyc~na w 'Pt"ekU·r soraklm wyda.n lu,
zw[as.tująca jej nledłu.gie j11~ i w1eilorakie prze·

.' nlikaml

rorm~ 1pnestrzenna. Powierzchnia przekształ
trubą !wkturę, która cuisto przechodzi
głęboki relid. Kiedy indziej róż.nicuje 11lę głę

l jej

·

,Okres reaaizmu 90Cjalistycmep był dla tkaniny artystycznej tym, czym ! dla innych gatunków sztuki. Nowatorstwo formalne -zostało wykluczone; liczyły się freść, p<Jiprawne rznrn iosło
I fbrma. Monuroental:ne kompozycje cies z yły się

k a a • a • ł w • r 11 1 .,, • ( -.!tcie s irad.ycytnfl(e
'krona u ramy. 0%lękl łemu 'Pl"S!'!i tka'llln• artystyezin4 otworz'.Yły
ndeograniC?.Ollle moźliwości .
eksperymentu 1 tw6rczego pruobud:enia.

'•i•

Z&C%łt'l;o

wełny,

Wi!IM ut:rwd

iruilaj,

łzw.

cbkJipskl&j

konskiego ·włosia., bawełny, nie przęd'Z.lo
nego runa, gotO'Wych sznurów- ! Un, pasmanteril,
siza111, rafli i innych nie 1potyfkanych dotąd m•teriałćw. Do kompozycji tkackich wes.zły równie~
drewno, metal, nikło, pa:pter, I. nawet kam!en
i glina w l'Ostaci elementów ceramicz,nych,
barwionych szlkliwem i surowych.
Zmienia si' tet :ra.dyikalni• konstrukcja tdi:anfoy

napięcia •apuymentalnefo.
N.ajw!ęk.l!za ru.Jeń
stwa M>.ńały
popełnione.
Arty*:!, &męczeni
wafiltą :1
faktur11 I tworz:rwem, z•cz4'1i
zwraea~ się buddej -rq klerunk'll przekazu !nte-

tut

f=-·

lektualne'go !' aym'bo!fild, bez. których d'l.ieł~ nie
ma.Ze trwać dil'ugo.
Część artys.tów odnaola'lła
nowe lruilJ)ITacje w
świecie przyrody, inni penetrQwaU formy biologiczne, ' :znajd'lljąc tam źródło natchnienia. Niektórzy zwrócili się w stron~ kosmosu, a jeszcze inni

w stronę lit1>ntury. Dla wszystkich stało· się oczywist'e, że tkanina artystycz.na stała się sztuką samodzielną i ,pełnoprawną na równi z innym!
.gatunkami, a:'timi jak malarstwo, rzeźb& C"z:f
graffilt•
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W . lJ~wersykel• Wadnwałdm snów 1&Jścia aniyłydowa&I..
wywołane prsea boj6wki Strolinlctwa Narodowero. Zarządzono
uwienenłe wykładów. Na •n&k protestu przeciwko wysokim
opłaJom aa studia, prze11 48 godzin studenci okupow&lt budy•
nek PolltechQ.iki War1zaw11kieJ.

bioklimatu

konferenoJI w Mlnl.sterslwie Opieki llpołecznej,
podpiaano protokol końozr,oy airaj.k łódzkich włókniarzy. Protokół Jm ęarty na obowiązku •olllłeg-o przestrzegania umowy
sbioroweJ przea ~yatk.loh właśoloiell fabryk.

Pe

„

•I•

W-' li:oń-cu l&\ pięMzle.tfąty;eh do zaczęto tei bada~ u bunenia anu
d!agnoetyki anu.
badd crbla.w6w I ajawiaka mu towarzyszące.
neurof:i:ijologicznych
towa.rzy11:111Jednym a tego typu objaw6wsą
cycll irpan.!.u, wprowadzono t.echni- . występuJ•ee, Jak ai• ok.azalo, :ina·
k• en~efa.loi:ra.f!o::wla EEG. Motl1~ csnht aęśeiej nli p:rzyipune:uno
w°'c!, laki•
Uło, wmnotły u- zabuneula oddycha.ni.I. wru 1 na.l·
lnt.-re~"\ft'll.i.a 'Dlldaniom anu w o- groźn!eJez-. Ich fi0r!I1ł, cayli tsw.
t6le. Wyodrębniono wówc:raa ró!· l>udeehem, lltt6ry w Niii• ~
u l"Od-je an6w, jUD!ml ipl.my, tuta ał1t m• 'l)Owodowd łmlerł
o1tteślon.o icll fasy i au ł.rwu.la., W w:rnl·ku lttdd. i ..._oj( o-

eo

Jak

Polscy geolodzy

.„ . .
z„

Jde?M'il. 1 ~d&
md.-luib komA!!tamd. Blady taik!cb
kaitalltrotkznycll ~ pc>wodu.jąeyeb m.le..
wymieranie
pewnych caitu.ników riwi~t I
iroślln, a nast4.?Di• ro.mvói :111aych form, ._ widoczn• w llta.rych wa.rstwa.ch te<>l<>ciftnyeh
Za teor!.1, kelta.strof 1)l"Lemawiai1, W anomalie 1e<>ehem\CZ1I1.e
- 'llW'lęlkfiOna 'km!.cf!<!lo\lra~j1, w
'IM"\'ll:rch wantwaoh poloC\łoc
:n.yeh !ey'dll.t. oem'll, k~iLt'Jl, 1'1a·
t~·ny . Tllol& .,ocrhodxell!l& ' koe-

t.astt'IO'f -

llldeme:v•
:Ml.edalwne ~ ,.olods:r ...
st&rc&yll aowycll dowodlnr -pr~
llXla!Wla.j~Ch li& teo.rilł kataairof
W wamwaieh
ieolo.ric:z.nyeh r
prsełomu
okresu lwrT
h'od· lkowej
I jUl'"f CO~i.
tj.
aprzed 160 mln l&t snadezlono
1wię~
koncentrację
materii.I kOJJr11ie:t1lftj J>OChodZ.\c~l
.... ~ _...__
B d ·
% m„""""r.rww.
e. &
prowadzon. ';)!'%6 Instytut Geolog!czny ..,, w._Tszarwie u.jawm.!łv
taikie anomali.e geooehem.i-m.n• w
rejoni.e Krakowa ! C;z~ochowy.
Ostatn.io :rmaleziono nowft .łl.ady
we wschodni"'J Polsc~ mln. w
re;km!e Lu.blina. Próbki ieologiczne z -.a w-'1.rlości• Irydu.
i
osmu zostały n.lez,l~·hue od anal irz V.7 ykonenych W kra,J<u z'badane w lAborAte>·riaoeh rw:l.zl-&zkich i ameryk8ńskich.

nowe

o~ miany

~ ~pnie m.c:bnh.m l>(>•
w.ta wani1. bud4Chu. Oka.ul• ah1.
ze wyat~puJ• ou n.ajez41Śclej u. po..
gra.niczu ·dwu tu anu: mu rłębo
kiego, lJ'()dczu JDt6rego rerene.ru iii
się wszystkie wewnętrzne organy
ustroju, i marzeniowego, mające
'go na celu głównie regenerację
mózgu. W tu.ie anu głębokiego
mózg :r.najduje się takie w atarue
.spoc.zy nku, jest jedn.alt z.,byt skomplikowanym tworem, by m61ł wyłl\e&Y4 ai41 su.pełni•. Na.w•t więc
wówau „pliku je", uyli oOdbier& i
wyaył& '11WJ'. i.- w stałym 901otow.1~ 11b1 móo KNtaaowa6 :u
bodtd.M •1raU.J.•Y Ol'&a.nlsmow_i.
Staa. „ wy~a" •1&lle10 •po:wodul• Jed.nalk,
ie -.XÓWllo bodźce
wyayłane d.e móqu, i.,1t I 1 móz1u do iposzcu-gó-lnych o!'g.anów, łą
zna~• mniej konkretne. I, oka2uje &lę, ie w wielu wypadkach
taki oałabiony w wyniku snu m6z1u ay1n&l 11.ie dociera do ośrodka
odde<:how•ao lwb 4ochodzl dioń w
f<>rmle tak nilkleco bodł.ee, ie oddech satr&ym\lje ••· Prsy aym
IZCMC6J.11.t.e ---~ jeM to
aJ&wlau
141' •tr.a& D&
moment ~l'* MWMdslmu w kol•~ ,... ~ . . . . ...-..nlo~m\l a.ia. Ww-.n:yay mi.cny apadłlll llrty'W'llllCllki ml.ani mlę
d1yżeobrowych, tak ie ruclly oddechowe uit.nymula al41 1ł6wni•
~
wy.ntku ll)racy pn:ei><>ny.

warzyw?

!Wr.r.de<:h zda.ra. al41 po.no6 lta:tdemu a na.s. Nie:k:itórym• ludziom, jak
WY'kau.ly badania, na wet po kilkadzies:Uit, k:i1ka.&et razy w ciągu
jednej nocy. Wówczu jednaik na
ogół włącu al41 „sygnał al.umowy" organizm.u l... wazystko w:-aca do normy, powodujac co naJwyiej gwałtowne obudzenie I ewentualnie bezsenność. Jeśli i.<inak bezdech prze<lłuia al41 - :a&atępuje śmierć.
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Jak !n:formuJe .Arencja KyOdo, .,, Japonii opracowano oryglna"lny ayetem, umożliwiający przeprowadzenie badania leka.rskieogo w ei•ru pięciu minut l to bu wychodzenia. 11: domu.
Podstawę 1y11temu atanowl uniweraalna. ankiet&, obejmująca 233
pytania, 1wlą:za.n• H atanem fizyOll.nym I warunkami tycia.
Wypełniona ankieta. iprzekazywa.n.a je$t komputerowi, który nie
tY'lko określa atu oe61ny pacjenta, le<:z równlet 1'0 •twierdzenlu nie-pokojących symptomów udziela rady, do jakiego k<>nkt'.tnego •peeja.lil'ty wety
:r.wróc16.
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wykonane :pomiary ruchu lllł.osneso. NaJ•
więkne utęłenie ueh.lerwowano na ul. Zsłersk.leJ 282 po•
jazdy na rodzin• I na ul. Piotrkowskiej - 276 pojazd6w. Pomiary :pneprowadzono w JOdzluach największego ruchu
między 6 i 8 wieczorem.

Sudech dłutszy występ11je 1ł6w
nie u o.s6b z wrodronym defektem
ośrodka oddechowego. ludzi 1 oała bioną na skutek m.in. wpływu
zanieczy9zczeń chemicz.nych wydolnością tego ośrodka (motllwa przede wszystkim u noworodków, których delikatne organy U.\wo jest
µorazić) lub osób specyffosnl• chorych (m.in. na tzw. as~ ~dkwic
ka). Oni więc al! "P"ed• wszyatklm potencjalnymi kandydatami do
„lekkiej śmierci". Ale mecha.nizm
zjawiska nie jst do końca %bada.ny, Skomplikowana. maszyn~!&, jaka jeat organl.zm lud:r.kl, lkrywe.
jeszcze t w t.j llltr-.wi. awoje t&jemni.ce.

%5. LAT'TEMU Jak poin.fcrmowala. agencja TASS, dokonano dalszego koroku
w przygotowaniach ZSRR do lotu czlowieka w kosmos Statek kosmiozny z zywymi istotami na pokładzie krążył PO orbicie okołozi€mskiej i na sygnał pomyślnie wylądował.
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Pa.blo _Picasso, '19-letni m~;:r:11 "POChodzen!a hla:i;pai\sldego, za.war! :r;wi.ą:zeik malieński ze swoją 85-letn·l ą modelką, Jacqueline Rocques. Uroczystość ślulbna DJll Rivierze odbyła alit w ści
słej tajemnicy.

Ze sportu: p0lscy hokeiści zakończyli rozg.rywki na mistrzostwach świata grupy B na <>dległym, 5 miejscu. Polacy wyprzedzili tylko Austrię I to zllledwie lepszą różnicą bramek.
f'Pr. (jsb)

.Na k:raftcu miasta - przy ul. Pługowej _ atOtt. dom, który jalrnś
ni~ pasuje do .iinnych. . Jest zina.canle .ta.rszy od po!.Ollrllltłych t budz1ej p.r.zypomi.na wiejs>ką chatę, tyl• że mua:ow.ai4. Nie wtadomo,
dlamego postawi0111y został . nie !rontem l. 111!e nczytem, lt!<?iZ jakoś
tak ~oaem. Pr~ylega do ni~go drewniana chata, która równie-i ma
W: sobie co6 dziwnego - ruby to komin, ale jll'ki.ł lim:iy. Po dru~iej 1tron.le zabudowań 1majduj~ się placyk otoczony sJa,tką Nie
Jest to Jednak SJni działka, ani sad. Wygląda. raczej na plac budi>wy ...
~a d~iach W'ld.nleje tablkzk.a: „Rudolf Ll.mon.t - Gu'!l.earstwo".
Wita ITull.ie &ta.r y cz.!O'wie-k. Gęste", a.I.we włosy. Wyt>r01Stowana sylwetka. At n1e chce się w.ierzyć - Po !le latach nad garrnca.rskim
kołem?.. Wchodizimy do środka. Domek nie Jest · z.amies!Zltany na.
stałe. Służy lalko rod<Zaj praoowcl ! m.&CA.ZY'Ill\l jed,nocuśn!e. Tu
.Powsta.ja projeiltty, tu rys.uje f.i41 'W'W!Y l. wykonuje wymaga.iące
dużej &ta.ram1116'°i, prace zdobnicu. Sl~amy„. z poc7.1łtku wyĆzu
w~ brak uu1am4a., jaktł dy9tuui pokoleń, prQŻyĆ, do~L8dozeń
i f11orofll tyclowl!'j. Potem WMystko alt wyjaśni•. taki życiorys
sta.rozb
tyłby na pow·leść: wojna, ;partyza,n,tka., utłaonie„. I clą.gł& walka

o y.

R<Ymlow• • 11&1wod:r.l.e, ~t6ry nad,ffy 41.o na.jstan!zych uczynamy
od .... tajemnic_. · Pam. Limoini nt. Cihoee Ich zdrad'Zać. Mówi, że to
rzemiosło .r..smka, bo dziś nie t.r.zeba mieć żadnych U/l)rawnień . Partac.ka. robota zalewa półki. rz.emdeślniczych domów
towarowych,
Klienci dają aię nabierać . Kupuj• wyroby mechan.i.<-7.lnej l taśmo
wej pr~·ukcji, a. prawdziwe gar•ncarstwo . to r~kodzi~ło. Do tego
t!'ze~a mieć n;ce i oko artysty. Wy~ób mu~i być lekki, delikatny,
musi wydawac chaa:skterysi:i•c:r.ny dzw<ięk,' który w ·tej pracowni
iułyszałem po raz plenvszy. Jakbym pukał w a-tall'y moź<lzi"'lt'Z albo
dzwon.
N a ctol• Wa projekty I ryeul!lk4. J'alkleś 1tall.'e dz.'b11111y czarki !)$.te~ni~, ikeba..'ly i miski. Przedi;;lotty te rob!omt były na' zamm..:ie1J1.le
do. ~ilmu „Pr:r.yłblce l kapturry or.u do tel"Wl!.zyjm.e-go serialu '„Biblia . Au.tor:zy fllmbw prze?. trny mieGiące sz.ukall kogo.ś, kto po-

w pracowni majstra
•

lepigliny

djąłby się takiej pracy. Wyroby musiał; być atylowo idEmtyczne.

„„,

Pan L tmo.nt

wykonał

zadanie

celują<xi.

Plastyczność gliny malezła ocLzwciercledlenie w
wdeł'll przysł!>w1ach i p~zeksdłach. Mówi się także - ,,.ule święci garn.ki le-pia".
Ale ceramika., to nit tylko g1i111a i wym.by użytkowe, choć od nich
w.szyuo a1ę uczęło. Gdy cera.m~ka stała aię 112ltukał, jej wyroby
n.a.brały Ln.nego .tensu 1 znaczeaua. W czasach kultury Morza Egejskiego, tj. okoŁo połowy 2 tyi;iąc~ia pJ11.e rozwija 1ię ceramika

Im apuaty w1poma1aJ1ce słuch,
Do niedawna dostępne były tylko •
impottu.
Od ostatniego kwartału
1983 roku produkowa.ne •li w Za·
kładach
P-odzespołów
Radiowych
Unli•~-M1flex w Kutnie.
TON-10,
bo taka Jeat uswa a.paratu, opracowall: mgr :Int. Andnej Linke 1
technik Waldcmn Kamiński
rpracowntcy „Mlfiexu"). Aparat .Jut nowoczesnym tranzyatwowym uroiadzeniem pr~un:iczonym dla osób
Il
mal11 1 średnu1 utrat~ •!uchu. :la·
l<oścla nle ustępuje dotYchczas •pro.
w~d;o:·1nym. Jest wielokrotnie t.ańszy
I w całości zbudowany z krajowych
materiałów.
N /z.:
Muek
Jle>złOWS'kl testuj•
zmontowaną płytkę aparatu TON-10.
CAF - ~a.n K.i1.Hszuk
są

k•e;teńska.

Do n.asiych czasów u.cho•wały się figurka kapłanki z
l lmne oka.zy, na których przeważają motywy zdobndcze
za~rpn!ęte 1 f.aR.lmy i flary morskiej. Podziwiać ,na.leży tu obser~
Wll'?J~ nrutiull'.~; „Ozyż moon~ JP<>wiada p. Limont nie kochać
t~k.1 ei sztuki ? Skoro .uiobiMi·lem wyrobów ceramikznych zajmował
s1ę sam Pi.casso to chyba meczy, że jednak nie moŻl!la. W Pols~e już w X wieku powszechnie używano koła garn<'ars•kiego. Najc1ek~wsz,e je61t to, że do takiego samego koła jak prxffi wi~kami
p. Lm~.ont dołączył. tylko napęd ele<kt1:yczny. Nato.m,iast te<'hnologia
1
1 sposo:i> wywair.Uuma na nim pr::.edmiottów nie zmieniły się od czas~w M1ei:iz1ta I. I to
jest właśnie pra.wd.ziwe garoncarsfwo. Naturalnie w Ol4l:lU włeików ro:r.winęły się .!tn.ne dzi-edziny: ceramika szla·
chętna, budowlana., te<:hnl~ 1 dentystyczna. Jednak l(arnca•rstwo
~octalo lld.~en.ne. W nym tkwi jego tajemnica? Mist~ uchyl&
węza.ml
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Dian Fossey mleST:kał& w dw-aizbowej chacie, pck:rytej fali-

•

Dwudz!oatu u.służonych łódzkich dz:ien.nikar2.y zoatało odmaezonych Hono.row4 Odznaką Miasta Łodzi. Wśród wy:-6żnio.nych
zna.le:tll ai41 pracownicy „Dziennik• Łódzltie.go" red. red.
Zdzisław Ko:zł-0wl~. Zygmunt Salllki., Ja.l'Oflław Nl.cteckd, KazlmlOIMt Ro%my1łowics ł K,r ystyna Wyrzy'.k.owaka.
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W Polsce łYJ•
......... tys,
upośledzonych aluchowo.
Nlesbędne

Z doniesień a.r;encyjnych
I
prasowyeh wynika, ie zamordowana niedawno. w
Rwandzlf
Amerykanka Dian Fossey był&
jedn!l z najlepszych 1na.wczyil
·gatunku goryli górskich. Żyła
w ich środowisku wśród wll1ot.
1ych mgieł w pobliżu S?:czytu wulkanu. Vlsoke
na
wysokości
3100 m. 'l'e wielkie małpy człe
kokształtne osiąĄ"ają w wypadku samców, b'o samice
111:
muie.isze - 200 kg wagi I wy·
S<1kość ,1,65
m. Zdaniem uczonej, mimo wzrostu I wairl, nie
są zwierzęta.mi nlebezpiec1nym!.
a. przecież są nieśmiałe i trawo-.
żerne, chociaż zdarnjl\ się wynadkl pożarcia własnych dz!eel.
Są
gatunkiem rtnącym, Ieh
populację w tym regionie eoe·
ni& się na 240 osobników, łyJl\
oych w 1>kolicach górskich na
wulkanicznych stokach pogranicza mi,dzy Fwandą,
Zairem
Ruruncli i Ugandą. Stanowił\ ła
ltomy ka•ek dla kłusowników
ktorzy drogo sprzl'daja czaszki
goryli. jako ozdobne trofea lub
ich dłcmie przerobione na 1>0·
pielniczkL

...ci.

,...„...,

.,,„,

l'n.--,,k1' ~k'ł, w lr.tón! )Haim. all 11i• tylko kors.Ili•, lecia ~ei liście nie uatitpująco w smaku u.łacie, wyhodowa.?k> w 1-utytude Naukowo-Badawcz:rm Selekcji i Nasiennictwa Upraw Warzywnych J)Od Mo~wa.
Instytut uuywany jest n.lekiedy „biurem korustruk.cyjnym"
:N.dzieclc!ch ogrodów. Spełnia on wiodac• rolę w selekcjonowaniu nowych odmie.n i praktycznym ich wykor:iy.tanlu. W 0'.tatnfoh latach wyhodowano tew ~rzeszło 90 odmie.n. Jedną
1 nich ~ lkapu.sta „czerwcowa", k't6ra. dojr:r.ewa &-10 d'lli
wC%48nlej nit .stoeowane dotycheu.a Odmiany, n.i• uatępul•c
tm wyd1.jn~ (do ł() ton a ha). Ogórki hyibrydy „Grlbowlkl-!" d•l• Xbiory .O kf a metra. kw. Jedna. 1 od.mian pomidorów - u:pewni• \lrodzaj do 800 kwiDJtali 1 ha.

potwierdzają

lllOdn& ~ tł~ t..
l!IJil. była 'W tp?Rero6ol W•l.eiokrotnJ.• ~all"l koamlcnyeh Ju.-

powstają

łłurlej

W. 1llleaa

,.Lekka łmletł", łmlwł we łuie, llD&Jla ltylr.
wiek6w. P ...
8%ozes6lno jej ~7paclki wi\san. je4nak u „6l a róinyml
chorobami, Jl& które oierplell 1ma.rll, I Die odnotowywano ich.
De dsiś arenłl\ siatyliłykę 8ID8, nyli -polu nagłej śmierci
(Sudden Infant Death Syndrom), kt6ra, eo udowodniono, jest
bardzo ei:ęsto przyczyni\ nocnych zgonów, prowadzi nie.wiele
krajów. )liędzy innymi - Stany Zjednoczone, gdzie rocznie
odnotowuje ai• 1 tej przymyny ok. 10 tys. zronów, ilównie
niemowl11:t.
Zainteresowanie problemem wywołane aostało włałnJe inrię
kazaJl\CI\
ectatnlo niepokoJl\OO linb11 qon6w ,,"be11 tkrdl•ne;J prsynyny" alemowl11ł I małyoh łaleol w ok:rę1aoll Jłn41•
my1ł.....,.•1l kr&J6w wyaoke roswtnlęłyeł!..
W.t•pnle ljaw!H•
ło sa1111ęłe wt11sa6 1 łsw. ,.kwałnyml •-ml", a -.61nleJ. •
ehemłes,ym a&lliHaynesoniem atmmoq. Dopiero jednak \a4anła „cl.:. RMm wyjd1dły meehaniam powlławanła 17ndromu I jeso J>OWll\>:anla • aanleosy&Ullenlem powlełna.

w .......- latułt..

„

NadrtnU. l'ran41Ja w:1meenlła aw•Jll 1ranio• 1
Nl•moami, WJ'•yłaJll• .tlodsikowe •ddalały
lin.i• M&1lnota.

badań

teorie•
katastrof

N LA'l' TEH'U

Jllłlw wypowł.o4ałsł va-kW.i lokarneAU! 1 wojaka Jdemłeelde

ZNACzy ŚMIERC

n„

llłl! blaeh11. Pe aerep lataell
te dwl•tl ałerem "41alnom
nauczyła się po-.znawać uchowagoryli, kt6re pnywwyozałły Ilię
nie goryli oraz rozr6łnla6 i11b
do 1łycznokl 1 l11dtml, fark Nagł<Hiy I dźwięki, dzięki którym
rodowy Wulkan6w w Rwanda!•
porozumiewaj!\ 1lę mii:dzy sobą .
20-krotnJe swlęknył wpływy •
Nie obawiała alę ioh zupełnie,
turystyki. PnekGllane fi• wt„.
choclat mołl"łyby łałwo, . nleu- . ie 1oryl ływy mote pnynleł6
myślni•, poirruehota6 jej kości.
wył.ny doch6d, uli martw7. InPraoe D. Fossey · 1ys1r.ały uzna •prawa, to kontakty łuryst6w
nanie uniwersytetu w Cambridz łyJ~yml na swobodzie zwiege, który przyznał jej doktorat. . t'Zętaml 111 łakte łr6dłem •aMawiała ona: ,,Im wlęoej dogrołefl dla łych 11atatnleh1
•li
bardzo podatne na ludz'kle rrywiadt•.ię sil! o chllrakterze .irorvll
tym bardziej staram 1141 unikać
py, anginy Itp. Nlednwno stwierdzono, te pr:1yosyn11 11adnlęó killudzi".
ku zwlersł\t były pnenielłene
Gatunek, kt6remu Dl&n Po..sey
prs1t lubi eh«ob7 pnewod•
pdwlęciła .we tycie jeat
Jut · pokarmowesetak zagrołony, te
nłenkowle
Międzynarodowej Unii Dyrekto" 1tft ... •łll11lloa• powałlly
kr•lu _,..ł.rta Mlłała kenw„rów Ogrodów Zoologlet:nyeh 10cja wuayngtomka, kt6ra uatabow!11za.U alę nłt
1prowadsa6
tyoh •wlerzl\t do IWYełl
par- . nawis BllędaJ'łl&Ndowe· reguły
ków. Ale panoszr,ee 1141
lr.lu110.ttępowanla a gatunkami flory
sownlctwo w afryka6skloh rei faUJly, A1Tołonymf ngładllo
zerw&tach
prowadz! do' wyZakazuje ona lub utauawta wapadków nawet
n1eumyślne11:0
runki wyml&ny I handlu llłe
zabijania goryli, które Jl•daja
któryml ściśle •kreślonymi gaofiar!\ pułapek nstawll\nych na
tnnkaml. Ale nozeg6lnym clozwierzęta mięsne ezy polowa.;
~em w proceder kłu~ownietly byna bawoły lub słonie.
Sztuki
ło pNY..t11plenie Belgii •• ~J
konwenoJi w atyosnlu 11184
r,
młode 11' ehw:rtan.• ua lywo i
irpnedawane prywatnym
naBrukaels była bewlem ~rzed·
nie wałnym ośrodkiem nl1le1slbyweom, lzezę.łllwt• stwlerdzo-

llYeh mlębynMOt!owyell łl'an
ukcjl I przw-tów artykul,\w
1wlerzęcyob.
)łOch•łsllCYOh
1
Afryki, takich Jak koś6 ałonoto
wa, jak ł•• •k6ry lt.otów oentlt-anyeh, albe I iywyeh :swlers11t. Cena p111urt w Brukseli
doehod•iła do 1300 dol., a nym.
)>aua de 1700 dolarów. IloH koś
ci 1łonlowej, Jaki\ w e!uu •·
atatnioh li lat pneszmuglowano -przea Bruksel•, ocenia •ię nt
500 ton, tj, odpowiednik 49 tys.
1łonł. Małe Jl•ńflwe
Burundi
wcale
llfuasobne
w -1onle
ekaportuje Jenose ebecnle
do
41 ton kłów HMn!e, Pod•bńle
ocenia Ilię,
w elr,r• I lat Bel-.
fis apnwada!hl •kiry eentkowanye'll. swlera11ł sa oll:. !Il mtllon6w dolar6w, ad ływe dzikie .w!en11ta n 111 mln 4o1arów.

te

Jf&,fbat'~! Dll'Ołonych
test
ł11:csnle ponad tysiąc ptunk6w,

& liczba łoh lt&le
żą do nich m.ln.

rośnie,

Nalekoty .
słonie, nfforołce, małpy,
ja;
stntible, sowy, pa pu11:l, lrrokodyle, wielkie węte. żółwi„, kameleony nlell:t6re 11;atunki motyli
orahidol, kaktusów, a lakże jasz.
ozurek.
dzikie

,......

.

.

moldl .ałidad!l
ptunk6w fłrliny. ~ ja, t:
Bo1-l:awoa "1bo Ju-wa 111. DOJ.nym S!ą„ku.
Glrlina tym Jes·t
l „ tra. bardsiej plutycu.a, im dłut.ej lfty. Moja leiy ok. 2()
l•tl W t.-,.cll ciotach ona form.aituje, PO'tem pt'U)l'abd• 1>l41 j11 1 glina
ltllU9l i.ż.a.kować. J* •weje odle.iy, to lolę ją :-ęc1.nl• wa.t>kujoe. Kiedy pra:ystęP'UJ41 do pracy, •lina mus~ być plastyC"Dna i eiyst.a jak
śmlietama.
.
1
Od 10 l&t JMlll. Limonit Jl'l"&CUjo Hill· Nlewyobretaline, ja•k ten 70-letni
ozbowtle-1t d-.je IO'ble u w.11.ystkJm radę. Jak ł401.y cię;i;ką prl!Cl!l td:z:ycz.ną a de1!ikatn,, iw6i;c::zooclą artysty. żeby to :trozumieł, trzeba
mlll'tnowi ,,.zajruć w zyciorya. Moio wys·tarczy jedno skojarzenie
·t~t6w. U;redlził 9ię w Irkooku na <Lalekiej Syberid w
surowym
klunacle, a•le w je,o żyłach l>łrni• krew DworzM1fa1a K.r6le-wskiAgo
który to iytiuł dtLiedzlczy ))O a.w ych wspaniałych pri:od1kach. Ma- t~
za.pls.lll!lAI w mebt,yce. J~ dzla.d~ waJczył w powstainiu. On sam
bronił Wa:r11UJwy w 193.9 rok.u. Jego !:>rat miał .za.kład cf!<ramiki w
W!l11hi!. l robU kafle po S crosri.. Zajęcle to tak a.podobało się panu
Rudolfowi, tA w 19318 roku pokaiu.ł jiu.i swoje włli.s,ne wyroby na
Wideńsklch Targach PóbnOC1I1ych. Po wojnie pracował v; kilku mianych układach ceraimlcz,nych na terenie całego kraju. Potem si~
usa.modtz.iel-nił ! .r.<ll'!·tał mistrzem w swoim fachu.
·
Na.ds:r:edł C2.H, by wejść do pracowni. .. Jei;t tu wm:ystko, co potrzeba do formowMllia. su.szenia, wypalania i nkliwie111i11. Jest wlasnoręc:mio uob!ony piec, od którego komin góruje nad dachem. jest
prasa do donicczek, jest prasa do wałkowa'llia, 1110 i jest oczywi~cie
k-Oło IUi!1.0M1'kle. (Są ~i.„ dwa kotki, które C1..uły na wszelką
krizywd~ mdstn pn;ygamął). Ten ))lee musi wytrzymać tempera.t'll'1'41 .I tys. &to!;m.L Al• to jui tajem!l1dca. UJWodowa., kórej giranlc7 'P. Limonit a.Le )llMl•krllQZ&.„
W prMlOWlllł łoj porw.ta.J11 w:rt"tlbY, do kt6ryołl WIZ«Y CJU«'ple mistn
• &ter7ch kata.loców. Ocłądam7 prz.edwGjeonay e«mftt Fabryki Ku·
oh-:reh N-yA Kamionkowych i Kw.a11oodtpomych 1trmy Hein.ryka
Mllill:«a a Sóchml. Zakład prQp<mował m. in. !luziki l~trowe po
70 fit, r6:żmece rodir.a.ju 1anikl., wa«.onlkl na ktWiaty,
podstawki,
masr.ymt do paft41nla herbaty, chłoclmLki na masło l śmie-talllę 1.
tll'kże kaloryfery 1 korytka dla k.ról1ków...
'
Użytkowe wyroby Jl. Llmonta są pięk.nle wykonam.e. Do tajemnic
P'fodukcjl r.at!IC<Zyć trzeba też. że są nieprz€sląkliwe. A nie jest. to
zwy<'zajna cecha. Mo.!ma wspomnieć, że na przełomie lat czterdz'estych i. plęćd:Uesłątych państwowe firmy 2aczęły wytwarzać fiołki
do pemcylimy ze n.kła bocakso·w ego, które p.rzepuszcz..ały powietrze
l lek trzeb& "yllo WY'l'Zuclć.
·
.. Kocham " - uiwM t cl~' ..-~ l 'W1em,, M Jestem twardym
człowielr,iem" - ~- m.ł.ltn.
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wtękme.

r. zostały zmienione numery telefon'6 wt

16-11-76 zml•nlony na 14-34-46 centr.
!6-68.-90 1ml•nlony na 14-33-83 centr. łódzka
36-~7-03 zmieniony na 14-34-:45 centr. łódzka
263 zmieniony na 14.-32-63 centr. łódzka
268 zmieniony na 14-32-68 centr. łódzka

i_-

łódzka

(91

um1•!1c •
==-\-!i. 6ii-M-~4·
19192-11

E
-

te od dnia 24 lutego ·1986

tłwu~

m), ee1ła,

SOCJAl VCH

..• ,.„ .... ,,

.

M-ł,

I POJ[o.TJI:

(Ili

m

umlui.t11 na
N. · G-118-H„

n

eDłl-g

a Inr. -

JeSICl9 W

aami.IDJ11 u

I • I Jt<>lr.oje. 111-06-69, 11'1-14-37.

I, 986
·

rOkU dysponuJemy WOlnq nlOCQ
produkcyjnq

'
8017-g
' 1TRZT -pokoje (lII ~l4tro)
11& Pi<>trkowsk1ej zamieW kokilach I piasku wykonujemy odlewy
m4 na mn.lejw.ce. Tel
'
33-26-54.
19022-g
• '
tulejek, wałków orat kształtowe 1 afominium,
CZTEROPOKOJOWJI:
· •tare budowniCtwo, eenbrązu i · mosiądzu.
trum zamienię na dwa
oddzieln19. Tel. 32-16-59.
1469-k
'
19090-g
Szczegółowych Informacji
udzielamy pod nr'
rrm11m1111111111nnn1111111111mnmrnmmrmmmmmnn11mrmnmmmm1111111111111111111mnn111
ZAMIENIĘ M-1 z t&lefo- j
telefonu
45-17
SPRZEDAM n6ż p!ODOIWy
4
Slczecin,
i
1 J Z Ul!JOUC JSJ
neom Retkini·a na
do cięcia- tikamin, dwuM-4 :i: telefonem. Tel.
l,gł6wkę·
łańcuszkową
86-12-42,
19089-g
K vf
PO T''
~ .,Textlma". Tel, S6-9!5-3d,
KUPIĘ
M-1.
Tel.
36-44-90
Wiecz«'em.
DUBOIS 17
(od 18 do 20).
19018 '
19341-g
ZIELENIAK - apr:zedam:
541-k
43-20-23,
l!84S g
KUPil!i kewe!lerkę okQJ.i- ~QllJl!ISlll-~~
•
KOMPLET jadalny ,,Meea . Bałucki
Rynek,
1atrudnl natychmiast nife] wymienionych .
wa" · (Cepelia) ..,.. s.prze-·
11!5=-114-87.
6225-f
pracowników:
dam. Tel. M-3!5-07,
'
w . STUDENT
cwk.ozdemiec PRANIE dywamów, •!>rzą.
BIURO
Matrymonialne
dniu o~oszenia ł !laP<>Szukuje samodzielne„Swatka" satysfaktan.ie mieakań. 4i:>tyt\1at~ym, PO l'f.
go, umeblowanego miecja towarzyska - J>UYajom . rachunki. Stanikierownika działu finansowo-ks1ęgowego
•;,kaiu,la z telefonem na
jażń miłość - . mał
szewski. 43-211.-63.
ZGRZEWARKI!; do139M
folH'
z-ca gf. księgowego,
1--.2 lat•. Płaitne :. g6żeństwo.
Działa
dys.19910 f.
rpolietylenoweJ Zl !500 B ·
ry. Oferty 10025 Biuro MALOWANIE. ta:pewwakretnie, :i: doświadcze
kierownika ROM,
(nową) 9przedam. A:uOgłoszeń,
Sienkiewicza
niem,• proponuje wiea.ie Now•k, 52-40-o 5•
POSIADAM
overlock
tomd zgłlos~iowy AZ
3/5.
(
•
19046 11
czo-rkl tane<:zne. paniom
inspektorów technicinych,
720 . kuiJJl[ę. Bełcha
przemysłowy,
trzvmtpoleca
oferty za~ranicz
CYKLINOW ANIE pa:.il:iekowy, Dzierżawa. inne
tów. teł. 24-118 'PO 19. .
inspektora ds. prawnych,
ne. 90-'434 Łó.dż, Piotrtów tel. 16-55-05, Fryc. . propozycje.
Oferty
.'
~10'
kowska
· 133.
· Tel.
'
19330 g
„19274". Biuro Ogłoezeń,
CO!MMOOORE 16 - B-pt'Zekasjera,
86-38-42:
11624~g
GYJ{LINOWANIE, la.k ieSienkiewicza 3/5.
dm).. Tel. 36-01-08.
monter6w c.o.
nczęśllrowan.ie 57-21-63 Bed- LETNISKO :i: fortepia- SAMOTNYCH
!5!'/'e!l I
~czyru: ośm!.otygo.
w!e kojarzy - „Arlad~uk.
9'16!1 I!
nem o.feruję. 86-12-18.
Dlll" Łódź 4, skrytka 10.
' dniowe. !2 Lipca 45713
8228-g
Zakład nie przyjmuje osob po porzuceniu pracy.
(łlobota, ndedzdela)
11026-g,
w
CYKLINOWANIE bez.py- ZAKŁAD ' dzj.wtM"llkil
MATEMATYKA
egzaaodrt.. 14--ł'T.
lowe, . . lakierowanie'
pn:ystą-p! do WltpółpuWarunki płacowe wg UZP dla budownictwa I dla
mlony
matury
ko.re182'7'T f .
86-12-4' .Ta'IU.czelk. 111199
cy :i: firma 'f)Olonijną.
peotyoje 84-41-&5, mgr
DOBERMANY ~-04.
1
gosp. kom. I mieszk. Zainteresowani proszeni sq
Steiin.
11778-1 p.AlUtIETY - . układanie.
!Nle propozycje. Zduń
. SP ANIELKI
rodowodo- .
~SKI,
llllltielaki
o kontakt z działem spraw pracowniczych, ul.
A-"''in-.IJ!rl•,
lakie·ro- .
Wola., te-1. 27-10.
·w• kolorow•. Ku!>I'zaoka HISZP
- tłumaczeni.. ekspre-83-36
19172-g
1111/54.
&ml'
Warecka 3, p; .23, lub telefonicznie 55-80-29.
wanie. lt!O'libllk. 84
PRZYJM!;
zamówienia
sowe,.
Stodołlkdewlu,
NOWOFUNLANDY
3005
'
f.
na wszelk·l e
wvroby
te-L 18-59-57.
.,,riede.m. .Ted. ~M-'12.
1577-k
l{i1390we. Oczekuję J)ro- PRZi7BŁĄKAł',A się 111cz19188-r CYKLINOWANIJI: bez.py·
621.'f I
~~~
łowe, ,
J.a.k.i4!-t'Owa11;ie
pozycji,
tel. 15-93-79
ka
buld"g. Tel.
;J'ACHOWE
korepetycje,.
CHARTA
dgu\skiego
·4l-48-27, Grzywa.cz.
(od 15 do· 17).
57-18-23.
6125-g
ge-ogra!Ja - Wiśniewska
.
sześclomift!łęamego
4331 g
z
86-89-04. .
7217-g
!5733-g
rodowodem .,,rup.ARKIETY
\llkładan.ie
·
SPRZEDAM połowę do- .PIANJNO S'J)I'%edam.
POTRZEBNA opiekul!loka
da.m. Piotrkowska se /6.
cyklinowanie 1akierow.amu dwurodz,tn.nego Ju82-97-23 (18-20).
do 2-letinitego deiecka,
po 14.
19009 g .
111111m11111111m11111111111111111111111111111111111n11!l,
lli• Bohdziu.n 78-79-66.
Lianów.
Oferty
l!H39
tJZl't f HEBEL
ieL 78-&2-55.
elek~rycalny
' 18165 g
Biuro Og9'.os-zeii. ,Siem.- RADIOMAGNETOFON
7337-«
9Pl"!ed&m.
32-Sl-M.
UK.z.ADANIE
1lv.u,ry
klewlcza 3/5.
POTRZEBNA opiekunka
„Con!on"
2-kasetowy,
IW~ •-st-51 Rzę· do -'eiol•tike. 111-77-6'1.
a111.to revene, dubblrf. Tl!:LEFOł( ~odoGOŁDAPI
7359-g
alarm
DZIAŁKI
ect, llłUchawkl
rekreacyj11e w
wy ,,.Sa.nyo" - irpruaiata.
8083 ,
TECHNIK: ockidowy . pilGrotnikach
nota.ri.alni e
dam, &!5-40-lll llO Hl.
---.~„ - M-12-64
:aie -przyjmie eh.ałup GLAZUR.. tiera.k0t4
~przedam,
Mił.1 f
t•l. 78-:H-26
(2 skierowania)
.
8601 '
kład.am78-47-76
Tar
i.tctwo. Oferl7 „5677".
lub 78-74-91.
WIE2I;
fl.aftd
IOlone
lłl>l'M SALAMI,
•
W:)~
ołrodka wypoczynkowego
Biwro Ogłoaeń, Piotr1749 g
aprud-m. Oferty t'll 74
dam. 116-111-lł.
UKLADANlB
tlazu,ry
kowska
96.
Billll'o Ogiłonei\, Piotra29 g
J;>ZIAŁKl!j · Ołl'odowt
N·i ewiadomald, 36-10-63.
POMOC do ~róWadzenła
-1.stłl<J)i.. Te-1. 78-72-21.
kowS1lta. 96.
BONY ~o lt:uplę. JVC ~ner w=a.c18877 e
567'4
57-89-211.
'1890 g
domu potrzebDia. Waw terminie 19.111.-1.IV. br.
;
nłłic:
I
ada~«
telefo.n
GLAZUR;\. t.eraawta.. Kosg MASZYNY nwalnku :1
runki
bardrio
dobre.
M-Tl!-29.
11244 g
DOM iednorodrL!IMly mutralis'POriem Igłowym o. trz.ew*i 83-32-55.
78-50-80.
1924~
8P:RZJ:DA
'707 ~
rowa111y :i: Ol't'odem ru matn:yny :i::rt-zal u- OVERLOCK tMynłfiltowy
1.0D,ZJUB WYDAWNICTWO PRASOWI!..
POTRZEBNY lłpecjaliata
C
a1>rzedun.
Piotritbw
Prlv1leg - nowy, sprzeklllPł
albo
wymieni
UKLADANil!:
&lazury.
przetwórstwa owocowoZgłoazenla pn:yjm1:1je dział aocjalny, ul.
Tryb„ Zaleltioka 3 A. .
'Przed.słębiorstwo zagradam. Tel.. '3-61-66
p0
Ka.rllń8ki. 811-42-43.
-warzywnego do uru5 11enkiewicn S/I, V p., pok. 510, telefon C
18.
. 7'21!11 f „FIATA 126-p" 'PO wypad18li7S ,
&658 I
nieme ~l. &2-08-89 goch.
chomienia I prowad.ze-'
33
k'IP
.
kupię,
Gor~iego
GAŁKOWm dom z
8-111.
drzwi
.
120ł k ROBOT kuchenny
-90-0i
nowy
19'3-kb
nia produkcji. \Oferty WYTŁUMIANIE.
17 m 47.
!1594-i;
dzi•łkt ~oo m 1 M.i•ł- KUPil!i Dłllłki r. &iedzł~obn.i•. lkutecme za„Bllllliknecht" irpn:e;,19271". Biuro Ogłoszeń,
ii111111111n11111m111m1111111111111111111111111111111m
,,8TARA"
órzyn:i•
k• 2920 m tanio rejem.ny fut;runtwa i kułbezpieczanie,
52~-57,
dam 94-M-'N.
Sienklewicu 3111.
wywrotka
ku-pi4.
ialnie . rr?.edam. Łćdt .
152-28-67. Wuzo;yk.
n.len.twa. Tel. łJ!t~'f
ft3Q I
SITODRUK
:itleo4. Tel.
Tel. ·M-34-liO, -po 18.
24
~K
H-00-32.
"'!Whłb•" system
.
11637-«
_
.
« KUPI!i, lJl"Zesnm kuety VIDl!lO
19802-( SUPERWYCIBZANIE i zaNTSC plm, 10 kaset te- NOWEGO ,,Polone:u" .KUP~ a..,,odarowa:n.11
video z tumami Woody
BIEGU
ayj1eych
r.a.be:r..plecu.nie ck'Z'Wi
1M:rsk6w USA l tell!IWlsp!'Zeda;m. Oferty „15725".
d1.1i~• rekreacylnlł w
Allen• . HeoN.OfA, te'lefon
;:wara.ncJa 111-06-78. Dotrudlni4
w l)racown!.
ror JVC 'f tyl/temów I BiUiI'O Ogłoszeń. P'1otrJustynowie lub okoli&l-35-112.
112M ł
Teol.
airzecz.nościowy
mański.
4667
g
84-12-64.
8241 I
kowak• 96. ·
'
oy. Oferty lDWl BLuro BETONIARKĘ, formy 32-99-n.
. 6283-g ZA!.UZJE ml~yazybowE'
FISHARMONTP,
:_
,.MULTICARA"
Jw.
p
l4.
Ogł<mełl, &iemdewicza
ku.?11t. l'T-9MI!.
ZATRUDNIJ!) dekan:y - a.u.toma.t yome opusz:maooft. bo.gato rzeźbio
Tel. 52-02-21.
. 11968-f
3/5
. 9088 I
blachany. Tel. 84-46-12
ozanie l ustaiwianie oon• z lustrem kryl!"lbło-. SPRZEDAM
aam~hód
DOMEK . j~o.roddrnny OVERLOCK -przemysłowy
615_3 -g
zlomu
(C.Warancja)
wY!ll. Pabla11lce. Buł(.aj
osobowy ..,Dodge-Charczteroizbo'\Vv •·p rze- ku13i4, te>l. 4;a-315-79.
43-00-~ Zamysfowski.
84 m OO.
15209 g
ł«" automatic.
Oglą
dam. Cz~tochow•. Ma·
' 6094 g
19348 1.
palaczy,
dać ponie<l:zlałek.- Koś
ttaukarie,
rw_ narki Wojennej
do owlee, SPRZEDAM
24 STRzyZARKJI;
ŁÓZKA oi4łtrow• da. dzieciuszki 121.
-'
z.b!o.rndk
pllildwa
do
aloec ,.opryskiwacz p-lepomocników
palaczy,
cl - polecam. Bednarek
119!57-f
Bła.szczak.
g
„l~-P" - kuiplę. S,,neoowy o napę<We .Palł
5959
ieL 86-92-46.
nowym (japoński), Łćdf. „GOLFA" D ·(1979), stan
dam sa.mochcdowy ff-o
elektryków,
191811 I!
KUPU: notarialnie dział..ta.w dłagno.styaT..!ly. Obardzo dobry - p.!1nie
Przybynewr;k!ego
'1'1
SuxNm IJ,IJibne l)t'<>J)()Jl.Uk• lub wvdzierż.awłe Joportiera (kobieta),
bywatelir'k:a 38.
ELEKTROMECHANIKA
·
lll)rzedam. 43-82-29, (ód
wto!'lk! 1)iątk1 (Od%.
kaJ o J)(>W. 100 m W
eoft f
ipojudowa. UłAeklego ' ie -pl.utyczk& · TcvJ•8 do 20).
18869-t
11-'1'7.
1124S g
salowe,
nowBa..
86-19-M.
Alekundrowie lub J(!Illń.-_ BLACHĘ ocynkowan• 0,5 WTRYSKARKĘ hydiraiull- KUPIĘ amerykeńaki tel.65. XW.t..
lJ99(I -i;
1lle. Teł. ~· 'PO 17
ark·u aze
kupię.
reinowr 111moch6d, 'Pł!9-'
llKJll ł
praciy.
C'Zllt 'l)O'Lłomłl - 8l)l"ZeEXPRESSOWJ:
azyei;~
.
5958 g
t1d
dyoł
34-14-80.
jadalne,
188174 g
UKl.ADY
....-ydechowe
dam, Ł6d!, RzfowStka 27
IJ)Od.m. Grectz.7~, · Slenpomoce
kuch:anne,
%AMI~ dOGI w Zdułl- „VERMONJ)
115-84-8'.
'
6226-f
800
H".
8092 g
nadkola. Jiudym&
2il
k·l•wlcca 18.
i.kdef WoU na M-ll w
SPRZEDAM:
_ „Welt.mełster
kuouri11
120 ba.(~ ' Tra'ldorowel) ... int.
.OKAZ:AI
'
19745
8clrn.!.d
,_
po!ękne
·pracownika
do pracy Go125-p, do remontu, prr.yŁod?:i lub lm.t'pdę włas16w - 11rpn:edam. sta:Mymlkowald,.
«O
trl.tUC7Jnego
ruwa eze134
TRWAŁĄ 01>dlll.łzn4 u(gutro.nomłczną),
nośclowe. · Nalc!tętiniej
rorudzka 811 m. I. teol.
spodarstwie
Rolno-Ho~owla
8108 ł
:tra(ft.CUStki4tgo na e1egan~ et 901.ulum .SeKarolew, ltetk-iinia. Tel.
1 wyposażeniem.
U-9!5-IM.
Tel.
,
,
ekie ~'Id. kołl'llerze,
, ....-ydechoiwe
lene" Wlędkowskiego t
nym
przy
karmieniu
i opnę· ·
31}-5'7 Zduńska Wola.
1515-48-69.
19285-1 , UKŁADY
. 80'rnh033 g
kamizelkł. poikrowce •aTelefonloma 26, T. Doza.))?'8.szamy miłe &1ient191~ g HEBEL elektryczny.
~VW' części
~edam..
mochodoiwe. Wa'l'Srz.aw1l . 57-49-6.4.
cie triody chlewnej - zape- _
kl i klient6w · codzienma/l81k:L.
KOMPLE.Ial obl•tów namraflll'kę .-pnedam.
18!552-g
33-71-61 wtoirll;t, cz.warl197911 I
nie W IOdz, 10-19, !IO•
daiących słę do madap32-31-2'4.
wniamy mieszkanie funkcyjkl. eoboty. ,
bo.ta
10-14.
Tel
!!fl76 « t'l8Hi
t4?wa.nia na cele produkUSŁUGI kom.pu<t~w• cyjne 13r:i;y tr~łe Ł6d~ SP!t.ZEDAM: plee a'ku~u
32-67-811 Łuik.omsk•.
;proinmy o.a · '&lecenie
ne, tj. pokój z kuchnią o polnstrumein '
lacrl·n y, węglo"Wy. Gle- SPRZEDAM
- W arsrzawa wyCi~ 52-7.8-62..
60711 '
wierzchni
32,37 m kw. wraz
„Yamaha"
klawl:<tZOWY
. jowy, buUtt guo"włl 111
dtlerżawię firmie poloGINEKOLOG,
w.idzew
tel. 5!5-88-2'7.
kg. Tel. 16-8!1-0l!.
nijnej. Oferty 19216 BiuSrnet..ny ł - ołl blok 3
1
zaple~iem
gospodarciym.
'llZ14 f
ro Ogłoszeń.
198'29 ~
SieonldeMajehenk! G-18-lS ,,oSPRZEDAM błam (mms). P<'.)ŁTORA tt11111etnłiu „Ta- KUPIĘ lub wy<Werżaw111
wieza 3/S.
. nledzi•ł1id.. e:i:wuik! 16
Warunki płacowe dp uzgodTel. 84~19-97. ~
PAWILON h8.i!ldlowy nad·
· dw•z" Oll'H. zestaw wylow w dobrym .pu111.-18.
'
nienia na mięjscu.
morzem do wydzlerża
tłmS •
'l>OCZ:rnlrow:r
„Lł·wla"
kc!•,
automaty0%41&
18879 g,12S88
wie<Ma. Da.rłowo 83-85. DWUIGŁóWK!l ł•i\~u(pl'UllZ) z .:fotel-am!
aprzedał
lodów,
kl. .
GABINET ilłinekologl~y.
Pracownikom zatrudnionym w
8166 g
wzkową
~am.
•?rzedam 86-61-4!!
(od
66-!56-22.
AleikH.nd:roWl'ka HM m .
TJDLEiNAPRA
Kuplę
W
DOMEK
A
ove!'loek,
lec!Jnorod!l.inny
chętmie
Je-20).
19121 g CUDZOZIEMIEC
ltOGU·
· tut. zespole przysługuje dodat103 iek. B. Czechowski,
zamłma., tel. 14-32-29
w ·Łodzi - kupię
w
Be®ank.
GITARY
nłem~eok1e kuje M-1,
M-2;
Tel
&2-29-'Tł wtorki. 'P'iatkl
3518 g · Sl'l'Zedam. Tel 86-00-'!'2.
. lcowo 12 dni urlopu zdrowotnerozliczenilll M-4
wl115'(
181!'12 •
57-41-39.
19359-1
(lT-18).
!5798 g
nośdowe, komfortowe, ~ MALĄ ~,11.st;ronomłę (przy
950
ZAMIEJSCOWEJ
stuTELENAPRAWA, Miicza- OKAPY nadkuch11111ne z
15
go.
;.Fali")
piętro na Retkinj Oferapi::zedam.
g
dente• odstąpi• )ll0k61.
rek.. M-7Ml.
wyclągi!em N,!eipyta.lskl,
84-83~39.
6043-g
Oferly 8191 Bi'łil'O Otło „ARil!i" plus !O taśm ty 6186 muro Ogłoszeń
111901 f
1216-k
tel. 78-59-99.
aprzedam, 813-26-89.
. LOKALU na .tol•l"ni1t neń. Piotrkowska 96.
Piotrkowska 96.
5939
ŁÓDKĘ
tag,Iowo-wlos.
ł
o
SPHŻEDAM i;1;osp00arstwo
.
ł
poszukuj4. 52-84-27.
.
5. ha. z budynkamn. bli- . W,, prot{l :Af., 96 X 74 COMMODORE ptu1
924-f
sprzedam. T~lefon
aorz.edam 61-5"1:-81
sko Łodzi. Tel. 74.-96-'?2.
('PO M-1
ap6Mzlelcae utarołDlmm111111111111111111111111m1111n111111111111111mm1Dmm11Dm111111111111m
&2-17-56.
41·7& I
19324 I
141').
19103 C
pokojowe, .,.ner We-

5

· .

i

·

i

a5

'

5

I

-1

I

-'f

„

SPO.

•k•

„,.... ""

e

~

u-

,.'!)O(mt, -

E'
5
5

§
5

WCZASY ŚWIĄTECZNE
w

§

-

5
5

do

1

e

RSW

-=

-

-=5!

tf.~ ~~

§

-

=

=

m~

mtyk.

ZATRUDNI ZARAZ:

w

moill~6

lon,

otródb -

M-4

p

"
ODDA w

AJENCJ' następufące załcłady:

Kandydaci winni posiadać dobre przygotowanie zawodowe; staż pracy w gastronomii I uprawnienia. do prowadzenia. zakładów gastronomlcI·
nych.
kalkulacją można zapo:mać się w d:i;lole
handlowym, u.I. 'Traugutta 6, pokój 210 lub 212.

t

Obowiązuje pełne zabezpieczente

mienia w

gotówce i wekslach.

n

F FF FF 1 • - 1 1 FM
ł.ODZKI nr Ił (11984)

I F

· dwupoko~
P1•tro,
łelefoo.). Or.inr "J!~'TI".

Bi1H'O

Ogłoaeli.

kow.k& 118.

M-4

kwa.tent~

.i"loł:r

.0t11-

rak) :u.mlend11 aa dwa
mniejsze, bloki. Oferty

Zajazd „Na Rogach" i
Bar-Bistro ~,Mazowieeki".

•

ł

~pn.wy

M1D'lend41 na
"M-1. (eh4łf:ll!e .

!HSll

„8179". Biuiro ()«łoez.eń.,
Piotirkowllka 18.
Z:AMIENil!l M-4 aa M-1
(blok!I.). N. 11-'f'r-ff.

11211T-t
KWATDUMt(n'1!i M-1
(31

m),

~

ro. w.to.
li&

'W'!---

I

m t>ht-

uml•i:
t.lef<mem

nafcłl,~ 1 ok0ldoe · T"-tn Wil.ud..... IM-32-81

' ·po_ 11.

19347-g
WŁASNOIC!OWll
. M-2,
M-1 sam~ • M-;,
ll!!-88-0t
18l58-j?
JA~ mrój spó1
d.zlelioM
M-!
(supe r
Jr.om.fort) z.amif'n;,
11& llC!dobn e Ł6dź iu b

w ekoticy, tel. J'astrzę
bie 88-217. ·
~

I
I

łN

5

-§
5

--5

=
=
e

OG'R.ANłCZONĄ

ODPOWIEDZIAL'NO-ŚCIĄ

-I-==
-=

i§
-ZATRUDNI 'PILNIE ~
-a=
D
-=
§
-=
I
iSPOtKA z

§

:
:;

a

.

·Od kandydata. wymagane Jest wykształcenie
wyiue lub irednle oraz uprawnienia budowlane.

5

Błltszych .lnformac.łf udzlela dział kadr I szkolenia, ul. Traugutta 25, pokój 204, tel. 36-80-26.·

5
5

Zakład nie zatruC:lnla osób po samowolnym porzuceniu pracy. J
14M·k

„
-=
e
r111mnmmm1111m11m1111Dn11m1111111111111111111111111nmm11111111111mn1gli

.

DZmNNJX

'

.

/

WUNB Tl!CLD'ONY
POl'oto'Wi"

""

MO

Połarua

SUał

ł91
ł99

Poeotowte Ratuakowe
Informacja lłułloy lldrowJ•
lafwmaełl!

Centr.i.„

Dw.

Po1ot•wl1 cl•-pl...i.e

ll·53·11

Pogotowi• entc1•tYO!Ul•
P6łnoe

Ł6dł

· 1.611.t Południ•
Poeotowle Ja'T.OW•
H · N-•,
P._...-wt• łtw11owe ·

u.

M-J3-lł

1ł K-oncert Ce'fa-1~• urodzln

A. Majaka
11. 1od1. 11 „Xr6łtwn• lnlał
ka"; a.oo „aon•.w BelzPl:Jlllba"
~1. 11.11 ,.Po?"Wan\1
NOVl"T hb\n~k"

Jloch.

U.

U

dlabła":

U . J.w.

• Pnyjpc:(c\ ...,._
l.lł „PocWanle

1

I<*&.

li.

.
t.3. j.w.
IOds. ił.IO
IC!l'KA tyci a 11\Jlt"
I.I. j.w.
łOda. 1 .11 ..Pclbh
7.11
MAŁA

„z

uehut'

(Plllkn.)

!foda.

1ł

~Kut•

D

-

10<11<.

lł.

(tioch.

u -

1UÓ,

li 30
l'I,
1unM samknl•-

te)

t.S.

„Ml!<>ł6,

k!xly1"
17, lł.

godz.

~ang<!.

~.

lł.ll,

a:..
14.110,

t>OL:ESlll - ftn.d\ane .J<ll'lei:" 14.CS'
li 8)0dz
USA od la
od
1'; „Blv• lk-otłll'l'll'' 'Ó'l!IA
lat 11 l(odz. lł.lł
u. l!l.ajk1 - „:zl_,- OCt'<>d"
(1 t>a~ka "' Bo!kttn. l Lolkiem)
godz. 13.4!; dale:! i•k wyt•J
- „Ń'lte>ez~lw•na
Wł.O NTl\RZ
lat
UTtl•n• miejsc'" USA od
ta godz. 10, li.li, 14.'"l, lT, 19.30
U , j .w.

1-lUO

„Cn!łe 8łó'\V\ta" WOLNOl';C USA o<i lat 15 god(I. ł.SO, 14.
t7, 19.io
14.~o.

„Karatecy I 'KanioRz'!kl" - <:h'ński od
lat 11 god11 . lO. 11. 14„ 18, 11;
IUmu pr1'<\prel!le•n• n-OC'lly
mJerO<ll'eAO s 02yt1na 11•t11 dla·
log.ow11 ~ „Mirtnyr14 Wu-Dang"
chlńi>ld godz. Z0.30
ł.ł. j.w.

Pioe~k\

SOBOTA, I MARCA

1-t l

j.w.

9.3,

gods. 11 j.'lt'.
godl. tł „Poc'zft:-4 ·
wilku luł j11 d pokat-:"
1.3. glX!.11. li ' w

,,Mlłol4

-

1W11"r•gd I krokod:vł" 'O'!IA ed

BAŁTYK .nu Żółtej

Soda· lUI ,.l"all

u

-

10<1x.

li
14 30)

żółtP.j

RZEDWIObml

JUNA

PINOKIO

STUDYJNY

w

„WY"?& Wynalaor"6w"
li; „K3ntecy z K•l'lzfL'ki" gods. l,,

u,

1ods.
nlonu
1UO

!(od.z.
PALMIARNIA ~'.'!'l'ln• w
10-11 (oprócs poruedzlałkówl

Wesoła l>ajka e
11
królntnie •; 1111
., Sp\@Wllilt do;n<>wy"
l!odZ . 13.30
lUZYC7.NY „Wl'ktorla I jej huzar··
J(odz. 18.30 .,cygańska
t 3.

10'.ll.

-

do

(k •

smutn~j

mlło4ć''

n. n -

i~•

.,._

zoo

FOWSZECBN'Y ..... teda. 1łt•

ARLll;R.IN
Fajn8ckl"

-.o.

• •

w

U. j.w.

„Kram z p\06 ITT.kami"

u . a<><h.

PeM
..l"e*ólle
IWA.MOWO
JCltlkM" n. II - .~ WY"'J>• WyIOds. le.IO;
nalo.<!ów" pll'l.
1 K.an4on11.1 %.ólt.-j
.u.Karate<ry
Oll'llZ
l"<~e'kl" cMń~ od lat 18
pok~ k&nte lfOds. 1', 1uo.
w.Po<lróte hna KlotkH''
ł.J.

1<) ł1)

durke"

9.3.

n.l8<:11:7flllo&

J' C.ffRZA (Dftbt'<)ąłi;k\es ·1 A
l()o(!z'. 'I.O-U
I.I. !Cod: .lG-1'
PABIANIC (t>! Ol
MTA<;T Ą
eaw l!lt.allm;:radu 1l iW:t. 10--14
1,3. godz.. lC>-11

Ml

lods. te.Jl! ,,J'erd7·

JARACZA -

l<>-

•BWOLlJavcau
Rl!!TORll
11)
Gdańl;ka
CY JN EGO (Ul.
1t->d'T., ~ -l U
8.3. nle<nvmi.e
(ul.
RA DOGOSZCt.:
on1>z1 Ał.
(Zl!I en<ka 147) l'Jda. 10-lł
9.3. j.w.
ETNO·
1
ARCHEOLOOICZNI:
GRAll'lCZNS (PL Wolnośel 14)
lod.z. ł-11
U. l>OdT.. 1._.,I
UŁ
EW0t.UCY1Nlll
~Jnt OGU
(part< S!ł'llld~lcn) rock. 10--<14
U. j .w.
(ul.
HTSTORll Ml ~!!TA LODZI
~Odowa 11) 1ods. 10-14
1.3. j.w.
'IVt.OKlE 'NJCT WA (P\otrkov.'ń:a
IM) g~. 1 0-lł
I.I. godz. lG-11
SZTUKI IW!e<'kOwi<ltletO Ml
lodT. ~l'r

ftATltY

Sab\nPlt''
SALA MAŁA
,,Le\nl d?.l.91\."

(CSRS).

1l(l1724

1'·H·H
SS· 37·37
'rSLBJ'OK ZA U1' A NI A
Mł..Ot>ZlEŻOWl' T E L'l':FO,' , :Z:A.
w
czrnny
UP'ANlA - U·50-~8
1od11. lS-11
TELEFON ZAUl'ANl!\ dla ·knbl•\
1 elat., problemową - Sl·40-3S
" rodz. 11-21

IK>łł'go

BoJuinla

nt

74.ft-łl,

Wll!C'LKJ - IOds.
lowy 1 okas.jl

.n!Rlav

S

11-łl·„
$5 łł·H

P6ł11<>1:ay

Dw

„~ Anioł" poi.
WISLA od l.lłt lł god(I, 10. ls.15, lUO,
17, !&.30
U. J.w.
PeM
,,.PodT6'11e
ZA CffĘT A
„Wysłannicy
Kl~ksa" 1111. I
t.3~.
Ba,ldocjl" poi.. li.o. lods.
11.30, 13.IO, 18.l!O; „Jln.d1.ana Jl)..

PROO:ll,AM

·pc•nbOl•. 11.911 J'ote'1 w

m

u

Reportat K.
domPj koWyrzyk<1Wf'1ctP~o (O nl"
11.00 Pod diM:łlaml. Paryta - aud.
PROGRAM I
biecie ~howuj,cej dziecko). H.l 11.all ,.o nlnnanyeh Ustach Witolda
U.llO GombroW!cza" słuch.
11.l'F xomun!katy. Na wtrad1ll•„. Julio Ilf}KillS.
11 .0G :Koncerl,
li.OO :Recltal
„Kniaż Jarema". Phll!wa'a Enteremont. · 11.IG BLl9kie
\S.O'ii Meguyn Jell\ Wideck\
U.M syinał eta.u.
11.ł! 2~.oo Kl\11lsy scen. 13.30 Rozmowy lłl spotkania: Komet« Halleya.
in!ormacyjny. tUO MU-cyka.
13.00
Rolniczy kwll.dt'an•. li.OO ltnmunlka- tymnc, 13.SO Wiad. 13.~ Kalendarz Serw:1 Trójk.1 U,Oł l!fiech gra mu!UO radiowy.
lHO R•<l.io kle-rowców.
ty
zyka - aud. 14.00 Prywatnie u Bo..
Koncert rekl11mowy. 14.00 Wlad. 14.05
14.15 „s~tany
teny Dykiel - aud.
llieguyn m'1zyc1.ny. 15.M Radio klemaJ11 o-:zy" - nowa J)łyta. U.OO
J'1'.J!:DZI'l7LA, I Ji.!ARCA
ro·.vców. 18.00 Wiad 16.06 PrfL'zentacle na gor,oo - przeiilltd wydarZ!ń.
cje - wojewódzkie organizacje paraud.
15.:JIJ Odkurzone przeboje
PBOOltA'l\I I
tyjne przed X Zjndem PZPR. lł.10
l&,IO Bllskla apotkan!a: Kometa Hal1\1ui ·ka I aktualności. 11.25 Alkołto
nalnterpreta.cJe,
Dzieła,
ie.oo
leya.
.M l!lygnal ~•IJU,
11.to Kon~..
llim alkohol. U.30 Koncert :tyczeń
1run!a - aud. 17,0I Powl•lcneni• 17 ~' ~ezorny za'Wl<Ze ul>et.plec"ony. li.O& W umo POhJdn!e. 12.48 Nowo- aud 1'.MI Stara 1 nowe
nagrania.
11.00 „ fatysh1k0Wlt1" odc. l8 30 Kon- ki. tygo4nia li.O!! Pr'leJt111<1 t:vcodnta. 19.00 Magazyn Informacyj- ków. 13.i& Z kole..lccji twJazd eetra- li.OO „Czu ·we dwoje". lł.10 Wulacert
Chwila muryki. Jl.30 !ta- dy. lS.~ Intonn.acje. 14.00 Klasycy ~J• n.a temat. 19.00 Serwis TróJkl.
ny 19.
Jezioranaeh" - 19,0I Baw aię razem s nami, tl,00
dJ:.ioolom: „Supełek". IO.O\l Dzl~ <>1>eretl<i. lł.30 „W
n.lk. 20.15 Prsy muzyce o eporcle. ode. 11.oe Koocert tyczeń. te.OO „J• „W11ekie 911 okręty, w11•kl• łołe naaud. Sl,20 „Koniea jeet pollł:uch. lT.00 D1alo- aH" iG .5S KOtllJUnlll:aty. t!.00 Komunika- dyne wyjście" 8W!at cic11tklem mym" - aud. 112.00 „Sto
ty. St.Oli Tygodnik Kulturalny. 21·.2~ "1 h!>Jtoryeme - •ud. lf .18
J'ullan TuBractwo Złotej Blachy. 2!.00 W~ad. muzy'kl. 18.00 Magazyn mlędzynaT<> klllątek, eto rosmów aud.
22.05 Na różnych Instrumentach. 22.2'1 dowy. 11.:0 Nledzlelne wydanle Ma- wim". .,Kwlaty polllk:!•"
Na rockawą nut4:. 23.00 Wiad. 23.10 l(azynu Muzycznego. 19.00 Dziennik. 22 15 Jam sesslon w Trójca (1). 22 50
Diana
&ń.myślanla przed •północą. 23.00 Jam
Panorama świata. 2~.25 Słynne or- 19.10 Konce>t n.a 1edcn głoe
Ro"s 20.05 S!adem lnierwPncjL 2<!.10 "'sslon w Trójce (1) 23.SO Herman
kiestry.
Przv muzyce o sporcie. 20 ~S Ko- Broch „Ballada o stręczycielce".
21.00 Komumimlk aty TMal\zatora
PROGRA'1 II
21 05 N\e1.apornntane krennlkaty.
PROGRAM IV
przedstawia.
Artel
R~dlo
21.~
cje.
11.10
11 oo zaws1e !><> jedenastej.
Recital Lucji Prus. 1130 Tydzień w 22.10 Teatr PolskifL'l(O Radla ,.Pp..
11,00 Mal(azyn Rczgłośnl Harc~r~12 QO Sztafeta Orl<1•~tr Pa- łów" - słuch. 23 OO Wiad. 23.20 Jazz klej.
Stereo
12.05
Cl%asu.
Sygnał
11.59
·
13.00 dla w~zystklch.
- dlowych 12.25 Jazzoy:e !ra'ly.
muZagadki
12.10
Wladomo.śol..
Wlad. 13.05 S:erwls lnformncyjny (Ł).
Czwórki.
12.l!O W}rprawy
zyczne,
13.10 Z cyklu ,.Okollce ·kultury" 13.30 Ludowe tnstTumentar!um wcrnPROGllAM Jl
fe!, Tadęusu Papleu (ł.). 13.20 nU .4S
a.udycj a.
Cli\j
l
raj
1UO
ptrini wierchowe.
trzańsk1e
14.lł MOb~e.
KrejobrftJ'
Ortkei!Ua nogra~e
tt.llfl Ota Llndyńllb
w
Album 013erowy. 14.00 Kobiety
14.ft Popołud!llic
- aiud.
li.OO Poczta Dwójki. Młodych,
muxyoe jar.ribwej . Ul.OO Co jest p - !!lymfonlcma.
1e.oe Jteflekaje UCJOO'nych.
Jest lt .10 Zanim V.fi' na 1.l:sty pn:e'bo.. te.os BiUMtoekl duet e1u1parymenodpowledzd.. JUG Co
neT Jów. 1a,110 wtad. li.Oli M~!IH'Y'I l!l!.- talny - eud. 18.• Dorośli o harcMgf'&neT - na~rody .1e.oo rnteła.
le, el)O!i:i. 18.50 L. M. Mleczyn:, „ - żblety Łukom"l<leJ. lł.Oll Pi<llSecnkt s stw\a - ffflek1je. lT .00 Wl.ad. 11.()łj
!nsoektora Ima!". r\obrą dykcj~. 14.lil 1'tedJJkcja, Naitrań. Qulir po,,
llpT!lW&
lńatnia
rnonau1rowy. lf.IO ModlilT.05 Roz,„l~zanle u- 15.00 Koocert chO"Plnowslct . l!.30 Ka. twy a op . 18.00 Nal>oteństwo ekul'f.00 Wlad.
gadkl muzy~neJ (ł.l. 17.10 Aktual· talog w;-dawnlM:y. 1a.as Pl·osenkl n• men\cm• w Kościele Babtyst6w 18.411
11.30 RadfoTf'klama tyeun1„. 11.00 W\ad. lT.05 „Ploaenno~cl dnia (ł.).
s ~. li.OO Alta t omega.
„Piosenki 1 dedykncJA" (ł.). kl a dedykllcj-" (Ł). lł.00 itomarure ModlltlWJ'
17 30
J<J&et>h Conud „Diana 19.30 Wlad. 19.SI Itcha !HtlwaH I Iron·
19.20 Miniatura l nie tvUt
18 30 Gwlaz.dmbl6r.
IO 20
aud.
mU11:ycznych
kureów
llteracks . 19 ~o Wił'C%ór w fllh~rmo x Bremy" "'· l 11 «5 GTt Cyprian Wl.c-zór musyki. !2.00 -Rlfleic.je
I nnll. 20.H W\sd. 21.00 W'~<mle re- Katssrla. 1' OO :!!omanse 1 nl.e tylko.
JAk·
Ił.SO
aud.
m=yc~•
ronanH
stereo
:t1 .O!! M\!•v\rnj ~c. l"')d•eń 19.łll Gra I11ue atern. te.OO
fleksje.
Wieczór lltern<'k<>-- 1 w Jc:olorr.t - recital. 11 .ee 'Vl11d. tury Czwórki. 13.ot łl)łew• Donny
st"Na. ll.311-1.00
Wle- Hathaway. n.1• Mat:HY'll PUbllcysty21 ,01 W!ad IPO'łi. (I.), 1!..IO
..m~ny. 11.3jl N1v.ro11nie wt~oru.
21 311 Teat~ PR: J:wa Kot - „Smak C2ór płytowy - ed. SS U ,,Sunuj- lci Kultunfnel: ł3,119 W1ad, llUł Kalendan redtowy,
n.to Btudlo Stereo npu- mv ~nlen!a" - aUd.
tyci•".
aza. U.OC! A. K.ra.~uk: ,.Neron".

ozwutym

rz~ue.

H.oo

Ila'' 'USA elll 1- 11 ,oda. 1T.ll,

11.30

••Jkl

u. J.w.

Powrót hdl" STY[;OWY USA od 1A.ł /§ 100&. 1UO, lT;

Wnla I Maree 1lłł
I Dabcla

ft.

~

PiOl!enk.i

tnodlnitrbw.

na w„lteod. tUO 'W' *Y-

prowadza do Nashvillt>. 1&.10 " aml)t-

1
0'1 Zapr~•zanlk
I nok"
Tró1ki. 19.00 16„Szyk
my d<> ZPgrz"i'nk•".
aud. 19 .30 'l'Toch• aWin~. l~.!IO
Karim' ,:Bnd'Zo dłtu;le dzlcclnM
atwo". 20.00 L\1ta 1>nehoj6w. H.05
22,1& T~atrzyk Zlelnnr
Inf . !tp<>rt.
Oko - I. Marek: „P.nysl~gA", 13.0o
Zapraszamy do Trójld.

rtęboklm talem aawtałam.1•117',

w wieku

su

lał

M1tgnyn Rm:głośnl !fat"OM'1~ . 00
11.59 Sygnał CZlłS'U. Jt.M Wlad
2 ~o
12.lO ZF'!IJ)<>ły lnstr11rn„nlalne.
12 ~o M' edzv fantaBiuro Llst>'>w,
13.~5
1~ llO Koncnty
1Cją a naukĄ
fel. 14 OO O
Lektury I reflek 1P kuturę' słowa.

14.20

~ple·1 a

ze!'pńl

Sk3Jdow1e. 14 30 P<>pl')!udnie Mł<'<l :eh

18 ~ Z
16 nry P~d•kc!A r„riortai:v .
W'•d.
mikrofonem !><> 'kraju 17.00
17 n5 PeJz•ż P"l<°kt. 17.20 zapoim11"ne kultUT''V. 19.00 T ·<lzleń Muzyc•n '.
19 oo Portrety Pol.akłiw -p.rof . Alł!k

h19łoryk.
Blrkeruna1tor
18 ~~ Chwiiw mtl%ykl .
Wl1ed.
19.l!ll
19 40 Jtr.i:;rk franc1.iskl · ~.
Swingowe grall\l.e. 20 20 E<l.murul llo„Daleka k11\eżnłczka". tJ.l<l
stand -

aander

w

•

=

§
§

łOMA • llTN'BM,

19.30

brO'W!'<klf!'go l~.
Ozorków - Armtl CZ~r~C7l'le.j l'f
DYŻURY

aonnttnw•

1 aoDSnfA.

SZPTT .\LI

!!!~pita!
Ch\rurgJs urazow• lm. Jon~-cheora (:lllllonOV1•a 14)
Szpl tal lm.
N emi:-r. hlrur~i11 Koperuika (Pahianlcka 82)

Szpital [m. Jon-

-

Okull~tyka

s<:h<!'r• CMJUonow~ 14)
Szplt!I
Chirurgi• d2lecl~1 1m. KNcz•!u. (Armil Cze.rvonej
15)
~ar:;nl!olO!(ls

l!lzpl-

dnedl!<Ca -

Czerwo-

V!l Im. Koi:czaka (Armil

ne) · 15)

azcz~1<owo-twu2o'Va
Chi rnrgl 8
Si:plt•l tm. Barlickiego (Kop-

-

clńskl~go

?.)
Lęr;rn11olo,:ls
(Wókzań!ka

„Błlłlada
k"1u1rd~ Pod

o l:rólu 1
broda" -·
„Powrót Jec\I" Ul!IA
U; „ Pechc-w!f'C"

l!lzpl!al L"!l.,
19~)

'Pl ro.itow•

H~

Inst:·tut
Tc>k~ykologia
d~·c,·ny Pr•fry (Ter~sy 81

roo11.

Prrch'.'Jd.."lla
Hl

Wenere>ingla

(Zal<ątna

Dermatologiczn a

t. In.
'szoltal
Chlrurgla urnowa lm. Kopern\ka (Pabianicka · !2)

wyżej

::o<eurochlrurg\a rz~ZP'.\'SkB

Szpital !m.
(Zgierz,

Pa·

Szolhl Im .

~!'·

Sklodo\\'Skle.1-Curle
3fi)

Olrnlishl<s -

JickiP.l(o (l<<>ncl:i•kiel(o 22)
Instytut
Chirnrl(ia ;tzierlęce ~6

(Sporn•

Feoi~trii

/Ml

L•ryn!lologla d1if'cle~8 - Instytut PNh•trii (Sporna 35 ~)
~7<'7~ko~.vo-t•,1.~a r?O'INa
Chin1rJZia
Szpit•l im . Barllckie!!o (Kopclń
•kiP.itO 22)
!!tpltal L'!!,
Ler:rnr:tolog11
BarlickieE!o (KopctńsJc:lego Hl

Instytut Me·
Toksykolol(ia dycyny Pra<'y (Tl!'l'er!Y Rl
Przychodni&
Wennologls

Dermatolol!l1czna

44)

(Znkatn11

iio

i

I

Preiydent miasta lodz:i I Rada Pracownicta
Łódzkiego Kombinatu Budowlanego „Północ"

•=

§
=
.§

OOŁASZAJĄ

i•

•

li

•

li
•

w '-mMłl• 14 eł od oty

kiwował

ut.ty

u-ni.a Ił• 11111\lejne«o oCMnen.la., ~ &dt>eeem.1

(pokój 180!),

I

1

dopiskiem -

• -'•boldm talem waw!.ałamla·
my, h w dniu ł marca 1łlł l'G·
ku 1marł pe dłur\eJ I ctętk1ej
chorobie, f?HłYWll'f lat n
ł.

i•

Uroczystołcl 1101nebowe M!li!O·
czn• się dnia U merca br. o 10·
dainie lZ w k•pHcy cmentuza
komunlllne10 na Zarzewle,

ł:ON'A,

:

MARIAN HAUS
marca br, (poni•dElałsk) 11 got!zl·
e
nle 11 111 ement!l"IU Maata,
w
t1ym uwiadamia pog~eM

......
„ ... -.......
.....• „„..........
t'llllł

lswacterlla

nym.-kat. u

„ „

Cloeta

Zanewi•.

I

Int •

lat . . . .

ł

k'RYSTVNA
IUBAJ

•I• w 1ttYtro-

Porrzlll •4btdsl•

1111utmu

.
.
.-„
.
···---·
„

aua aajo

ł

M'l!CZVSt.AW
Zt0$NUC
nll

OJ-

Peirne- e41t'4zl• Il~ w '11111 te

ne, Prwełrfl'ISf' • Jat,
atottn,
ull:oehd1u

Poin•- edb•tłsle Il• li.ni" u
marca 1't1 o go411.. lS 111 emn.ta..

...

„ + „.

Sienk!ewlosa Q/8f

1łębok11:11

•wtałamła•
lllł&rea lllł a., w

i.

••tukoeł!aMiay

c\ec1. Brał I Dzlade~ prze~ywsiw
lat H

koperole ,.J[ONKURI",

..,_

S"fllł 1 JlODZIKĄ,
TE8CJOWDł.

.„„ • ......

11'

am.ul uu

'*•-

llllliłllliii&iHBiiDtHiiMiftHIMDdifiiMDHDHDAllililDlllDmnlll

I

„.

ł

·wtADVSlAW
KUBICKI

•

ltomiaja k0'111ranctwa mote ale W1'brai b.dnet11 s tandyd•·

lłtłtektm
le~ 411ta

19

sit d.!Ua

20NA I l!IlAT

t6w ale ipO<l.•lll• l'l"ąezyn7.

•
•Y,

od11ędsi•

Jhtał Olyanłnejl

U41llł Keml>łnt1ł Jluitawl1m7 „P6łnff" Katlr I lh:knlenla Zawodowego, Ł6dł, 111.

a

5

podanie (~łos~enle d<i !ton.kursu) o.kreś1a1!łce motywy
ubiegana 1lę o stanowisko dyrektora.,
•
.
życlor;ra.
kwestionariun oaobowy :ae :ridjęc!-,
OOipl1 d'l'q)lomu ukońcHnla stud16w,
oiplnia uw00owa 'I cstatnich 5 lat !łl't<ry,
ułwladczwle o .tanie ldrowl& wyd.a'lle pTMS irpołeczn11
lłiJ.żb• rd?'<lwl.a..

~1•

Po,rzeb

marca br. (po11led1iałek) 11 1odz1Die u na cmentarzu ns aetklnl .

5

d. ok u m e n t y:

Wy m agan e

NAGIECKI

...

k11TO'W'!l!c11ych,
dobra majo~ Nlwmy f<ISJ>Od&l'C!Zej RU -.atmle~
1.w!11umych 1 erianizaej11 i zarządzaniem przedl!l!ęb!OT
!l'twem budowlanyni.
dobry llta1l zdrowia.

„.

ł

STANISŁAW

.

•••
••
••
•
Kand;rdacl pnystępuj~ n konkuTR powmni od.>p<!wiada4
„•
na,t'1>uj•c:rm warunkom:
8 ukodc-. ...Ua wytne w „kresie 11a1lłl teehfti"11yclt •••
""
lub -'.r:onomianych
••
• li«ł pracy powytej łl Illit w t,. lł 1...t M ~acr1l =
•
•

•.

•
••

na stanowisko DYREKTORA
Łódzkiego Kombinatu Budowlanego „P •tnoc".

•

Z 11eboklm hlem uw.1arlan11~
mr. h w dniu I mare& 19!6 roku
w wieku łat T8 nsJukoeha11.szy Mat

zmarł

i„

KONKURS

w11, 1 111aroa Itr. • 104:&. tł.

aO&ZlKA

...

STEFAN1A WYDMUCH
edllędltt ~ w btv
Popose1!
ID marea lir. o 1041. ta • ka111l·
cy cmentana 111 Ma111, e ft?M
uwiadamiaj• Pt!J~łoae w lłłbe·

kim 1mutku1

• ....................

tme11tant1 ny111.-kał. fft1'

Armil Cz(!'!"rO!le.J
- &adows 10.

KonFtantynćw

Glowno - t.O"'rlc!!:• !3
K~iUHk1 4
Aleksandró·,• D-Sikorskiego 18,
Zgl 0 rt -

l~llllUHllllll„111111„HIDllHIJllHlml„HUIUlllll•U•JJUł~HHH"l"•H•I

,.„

~..,„

1il'yft11F - • , . . .

my, le w tal• I mana 11łł ""
ll:u 11111alł& w Wieku lat 'li

byty łołnl11n 0 nvladoWIS I fU"'11 U D.,wt•Jl WP, UHttlllll: 1191ak1l
bojowero cd Ltllolno do Berlina. Od%n„esony m. 111. ltnytem Walecznych, Srebruvm Medalem 11 Znału:t.onym na Polu CbwAIY'\ M•·
d11lem u warszaw' Medalem za odr•, Nys4 l Bałtyk, Menalem
Zwycl•stw" I WolnoŚrl, M~dal"m „za udzfał w walkach o BH\ln",
O<lznak11 Grunwaldu. Em~r"towauy l{!ównr k•lęgo11·y Sp-ni „Dina",
odzn:icmny K.rzytem K•walersklm Order•1 Odrodzenia Polski, Zło
tym Krzytem Zo~lugl, Medalem 30-lerls PRL orar lnn.yml, Rodzina
łegna prawe1 , 11':romnego C'złowleka.

P1otrkOW'!lU.

T a,

Pabian.lee
T.

RHOllD Jl.ejk\ •.St•fanek"
god.s. 19.HI; „GrernHnsy rottagodz.
biaj11" USA od lat lS
18.15. li.li
U. j.w.

u. "Olllllian 1 Dnerty !l!l.111''
10; lT. li.JO; B~Jk.\ „MU.
('1 t>a:)ka 1 l9olklem
zykanci"
! Lolkiem) gods. · 11.11, 1'.11;

Lutomiersk•

•.

Olimp\ j!.k&

8'i.

łllłu 1. mana ltH ren

ł '·

Poirrull edll,dzl• sł• 1' marea Jw. u
111. B1ezecl1l.1klej • 1od1. U,

146,

N'\ciamlaM 11,

IO,

Dątiro-vskiego

lh'1<• o rmioku

aO'DlmfA

ANATOt KOPE~

PROGRAM l'Y
~Jc:le1.

„

„

l•k

ł

~a::z=iinmm::a11:1m=m1111:1lllllm•m••••=1:11i1•11Dllmll!ll•••••••I
Il

APTJ!:.KI
Mlckt~lcn

„~J' I A<rneka" TATRY VI~·· b.o. god.I. U.311: ,.Kom~n
d.OSI z Navarony" ~ · od lat
li i<XU:. 15, 17.ltl, 19.30
U. J.w.
ENERGETYK 1,!"ek ~· oko
12
od lat
proroka" pol.-bU<,g.
godrz. 16; „Smahln.ta ~t~Ty" poi.
od lat l~ god'T.. 1S
„Motyie'• (.1 ba B,3. Bajki lu :r Bolkiem I Lolkiem")
l(od%. 15; dalf!d jak "'"yt"j

„ „

SYM. llYKOWA, WMUll

•

18

15;
od lat 12
od lat lS godtL. lU!l
~r
"GOOO'le I Ga!&lltyk\
SWiT
godi.
Arkana" ,tug. od lat 12
15, 17; „&lady W'llo.iyc-h s•bów''
•
pot od lat lł f:od%. 19.341
U. aajk\ „Ba Juta o lt~p.rJi
nej lt.róle.wnie" lodll. 14 dalej

11.11

Uro02y1tołcl po1nebowe ro1pocan• •l• tł aarea lir. • 1od1. U.10
w kaplicy cmentarza raym.-kat, prsy ul. 01r11dowej. Po1~te11.1 w .

lltllarł,

gooz.

WiektllMM .....

talur

ie mm)

1odz. 15
U. Bajll:t

ró~ową

100~.

Człewtek wtelkl•10 Htca, oddany aodld•l• I 4omowl.

I

(t•tm•

t.s. J.w.

ł "

'łl.:11

clorY11ach n!• i.najdziecie. 11.to Pl<>-Hnkl na weekPnd. tt.11() M. Kulm·
11.00
„Bardzo długle d7leclńwtwo".
serNi~ Tró1kl , 12.0~ W tonscJI Trójki. 13 .00 A. Ziemlań•kl: „Wolny U·
rojone". 13.10 Pc•wt6rka z rmryw15.f>(J
kl. 14.00 Mu7.yka oni:anowa.
serwis Trójki. 1~ .o~ W"'"tV le drn)(l

roll• _....., ..,.. aatukoeba"• ...ttaa

„
J ·NTNA MARCl'NtAK

PllOGJl.All

flłlC.

.~=-te" ~.)
OllA
od lat 11 fOds. li
9.3. ni4'0'.lynne
eoł
"°P
Kl.nio GDYNIA (odzlny 1o-n; „Greywt<>ke: lewłudcy małp"
gf'!l.da Tanami
ang. od lat 11
9.). J.w.
HALKA - „Oeh 'Kandr' >O! . .,,
l~t 13 ~s. 11, 18
H. Bajki - ,.Rekld.owa -.ri09na" gońz. 16; dal~j Jak wytł"j
„Gllnlsrz
GWARDIA MŁODA
&verly Hlll&" Ul!IA od lat
1
lT, lUO;
lG, 14.~
li gods.
,.Slad bobra" NJ\D b.o. Sods·

intr

•·II.

ni~ erteJ.n~c.'!I"

„%.s~a<lke

od lat lł ~. lUC
U. j,w.
Pn~-4
MALE S'IUDY JNS
Filmów Kn:ymtofa :r.am.1nfego
„Spirala" ?Ol. «\ lat lB 10<1s.
li
I.I. j.w.
,,sam ,....
n~- l>llM klnpah" eods. lT, li.li

dio

Studio l!lłeree uprana -

„_

U. j .w.
„Tom<lł•
STUDIO I
lueh" (1 bajka • t\ol\ll iem
L<>l\4:l.em. l bt1kł 1 W lklem l
:Z.jar.em) fodz. H; ,.D\'lbelsklt
"7<"•~1"\e" pol. Od La~ 11 10<1z.
17, 19

z,.

u.se

Bajkt „My..:ka na wy,
Cods. li.U
U. Bajki - .,My•nlu na ...,y.teco:e" 1od1. Jl.li; „Pechow\e<:"
godz. lł.11, 11.11
,,n.:lMl LMUnlfTadu''
l MAJA g<>ds. lł.1&;
rad%. od 'kt lt
1)(111. od lst 1t
„Ocll !(a.roll"
„Myn]{11
W•J~ C'OdX· 11.1&;
l . m'Uch•" (l bajk• 1 Wilkiem
l ZaJ~cem. l 'bajka 1' B<>lkl em
i LOi.ki~) god%. 15.1$
„M}'łlZka I mu·
1.3. l3ejki cha" goda . 111.15; „Och I<:a1'o!I"
pol Od lat 15 godz. 1~.u. 11.a
„Strt.eł si~ dt\ewl'ltePO\{ÓJ go •yna" r3dz. b.o. p:od1.. 15.30:
ShRolln" Hongkont1l.l.Kl~sztor
~h\ny od lat l~ godz „ 17, 19.
J(odz.
„Bnr-ra"
9.~. Bajkl 14,30; dalej j.ak wyVJ
lat
ROMA - „Dueh" USA od
JO. 14 30. 17„ 1'.3~;
15, god2.
U
••Ch1'7.e.om1„'k." 'P'l'I. od J11t
go<11„ ll.15
"P'oetrach T•knt.S. Bajki
l'l.I" (I bajki 1 Bolkiem I Lolit:~ J(o<i'Z. 10, l~); „Du-::h" USA
od· lat 16 cods. lt.19, 14.~a. n,
19.30
tl'SA
„'POWT6ł ledi"
STOKI od lat li ~· 11: ••• Pechnw'\ec"
tr. od lat U cods. 11: BaJkl
li.li;

ciec:tce"

Ueta Zl)litnJew łzyinooowtcc (l!O-lec!.e d101alal~
t.oritłl>iUl
•rtyety<:Sn'911). W pt01r.tmi1: A.
U"'•t'T'tut'& konoc.
DW<:tn.t!c ~a wKeTllaw1.1ł"; L. "· Bnth.OIU K0!1<!.lll"t tortep.
v..i
Y
e-molll; IT. llcb.ubłlR l!lymt<in1a B-dR.w.

tu

11-11-n

.

SOJUSZ - l!ieezynns
t.l. Bajki .• Reulowa wl.oena"
1ods. u ; „Csy leci 1 nami pl• lot?" USA od lłlt 1t ~. 18,

bobra" lcdll. 1'.IG

Muz.A - „P<YwTót z orbity" ndz. od lat li 1ods. 18.15; „Pechowiec" lT. od lat a godz.

ny. Orklelltt'a Symfoniczna Tll·
DyrygMt:
harmonia Ló<l'llk<leJ.

M-11·1ł

.l„OIUena

t.t•n•HJa lr.e&•J•latorJUeja Pltl

..,~le.cl.

l Wo)"U(:k"
u. J,w.
FILHARMONIA (lfuutowt•a li)
llodz. li - K~ aymtonlca-

„
JOZEFA JACEWICZ

eowARDOYJ!I

ł '·

łom• PlAll!CCK.A.

19
Po1nelt ed~llł• Ił• ł•I•
marca br. (llon!edzlalek) o 104sl·
uym•koka·
cmentarzu
na
li
Die
tollcklm fH'J' ul, 01rodoweJ,
aoDZIMA

r:PIO'•••c na rrr ·· sasorr ' ' z s

MARCINIAKOWI
powodu
Osoby

1

•

wą61en1Sa

łmtercl

Kaszel trwajęcy dłu!ef

11aJdro!azeJ Mu

l i AT Jl I

nit dwa tygodnie, wymaga

skład.ii.i

KOLB!AM"ltl I lllOLBDZY
I

OSllODZ:A . TELEWIZJI
1.0t>ZI.

kontroli

w

:Z

/-;Z .

le~ar!klej,

////////LLL/.L/.

"DZIENNIK ŁOnzs:r - dzlennlk ltobotnlozeJ !łp6Jdzlelnl Wylławnlcsej ...Prala-I•łl\ft•-lluch•, Wydawca ł.6chld• WyclawnlouJ „Pra1a-IC1ll\łka-Ruch•, W:rdawca ł.611itkłe
poczt. 89 Telefon:.
ł. ódt. skr.
Oruli. Pra'ło \'e Zakłady Graficzne w Łodzi Recla~uje kolegium. Redakcja: ltod 90-10! t.6d:t, nl. Piotrkowska 96. Adre1 pocztom: „DŁ"
centrala: 32 93 OO (łącty 1 w!l 7 ystklml działami) Redaktor naczelny: Henryk Wałenda 36-'5· 85: zastępcy redaktora naozelnero: U 08 15 f 33 07 ·!8: sekreta,.. edpowłedilalny
fotoreporter: 33 78-97, kultura I oświata: 36 21 60; 1port: 32-08·95,
i n •ekrt"lan: S2 04 75. Sprawy miasta: 33 u to: 33.37 n,społecZDO·ekonomlczne: !1!-28-32; 33 10-38,
dz ląrrnt'l~rl i czytelnikami tnterwenl',h' I Telefon Usb1rn\VY: 33-03-04, 1prawy łerenowe: 82-H-05 (rękopl!6w nie uin6"\vlonfch redakcja ole zwraca). ltedakc.la · nocna: TS·8tl-llB f
Tł-Tt-30. Ogłouenła I nekrologi - Biuro Reklamy I 0głosze6, ł.6dł, ul. Piotrkowska 98, tel 86-49·70 I ul 8lenkłewlcza l/S. łeL 8Z·59·11 (aa treś6 orłoszeó reda~c.ta nie ed11owtal!a).
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łl.00

VD ~l\'4 ~ Akłonild.ej Wrocław 'U
Il.JO „tycie Jtamłl& Xur&Dte." tł

P&OOB.All I
UO Tydz.id 11& ~
ł.00 „Sobótka" or&.1 film s rU: „Czterej 'P&ncenlł
'PIN" (5)
10.IO DT - wiadomolld
10.łO Esłrada folkloru - Od r..uou&a ło ()poosna (I.)
10.59 Bulery
"11.25 Telewlzy JD& li.ta wzeb0l6'w
11.40 Na krawędzi ałowa
12.00 Telewizyjny koncert łycse:6
12.30 „Ch wila w Troi" pre>aram J)Oetvck!
.
11.56 Telewizvlna list& 'Pl"Zeboj6w
muzyki l)Owatnel

dramatu

11 ,JIAM>A.

P&OOUll I

1ua DT - wiHomaM
ltl.30 Dl& mlodycll wtd«m „lltowauynenie m:ril•cych"
10.1111 Kino Zwlenyńca ,.Na l • "
od plnaw'!n6w" tl5)
1'1.!0 DT - wi&omOlld
17.30 ,.Bezlltomy front" (4)
„PS'X - um!~ld n.a uw•
ce" •rial prod. !m.D
U.30 Echa ltad.lon.6w
lł . 00 Dobra:ioc „Umka au•
lta lll'rllYJ&oi.i&"
lt.10 L„boratorłua
19.30 D:demi!k
20.00 Rozmowa u tei.t.a Cl)
20.15 Tec.tr Telewi&jl Pw ' Ol.OT
:En.qulat - .,Noe trp.d"

.,,,_

Ił.OO

lł.10

ta Filemona
Z kamer• włr64

10.SO
17.10

lUI
17.SS
li.SO

Ił.SO

zo.oo
21.H
2Z.45
2Z.!5!5
23.00
23.50

IUIDT-~

DT -

J'.&OG.llAH D

PllOGRA:M U
15.00 Sobota w „Dwójce"
15.10 „5-10-15" supół ,.Dom"
or:zedstawia
tUll Wideoteka dla pd
lUS Okolice musyki - ~
Ił.OO

Wrocki• Ił
„Wlo*a Zlentla" (10)
„Cicba rewolucja"
rial dok,

•.to

-

lUI Wladomołel (I.)
19.00 Spektrum
19.30 D:i:len'llik (dla aletły~cyeh)
za.oo Bis na bla
20.l!l5 Filharmonia .,Dw6jkt"
21.40 Tyd:tleń w 'PO~
21 SO Midem '86
IUO „Klejnot w k-1•" (8)
"Dz!ełl 9ko?1Plona" Mdal
.
J)rod. aJlł,
SI.SS Wieczorne wladom°'eł
23.40 Dobranoc, ltobi.to

„

dok.
„Misja• (ł) ;prod. oel

...

PROGllAM I

~iet-

rod%.l.ny

UIPog~

l .ZO Tydz!efl
9.00 ,,Teleiranek" oras film s _..
rłd: „Jacik Holborn" (12 ostatni)
10.30 DT - wladomold
10.35 „Miłośnicy -przyrody" (8) serial -przr.odniczy
11.15 Klub Sześciu Kontynent6•
lZ.00 Poranek
symfoniczny
WOSPRiT w Katowicach
IS.OO •• Następny l>1'051.ę" (9)
serial obyczajowy wod. ans.
18.SO Siedem anten
1U5 Kraj a miastem
Ili.OO DT - wtadomoścl
15.°' Teatr Młodego Widza Jeny
Blelunas
„Zacza rowane
-p!Ósenld" - wid. mu:zycz.ne
15.l!O Studio 1
18.ZO Antena
„o czym
19.00 Wiecrorynka
1zumia wierzby".
lł.SO Dziennik
.
20.00 „Celuloidowe dzieci" fl.)
11er!al 1>rod. wk>eklej
ZUICI Pegaz
21.50 Sportowa u.łed,zl.ela
22.40 San Remo '88 (1)
23.25 DT - wiadomości

PROOllAll
10.20

mm dla.

n

mffły11qeTdl

„Celuloidowe cl2lecl" (1)

lUI „Peryskop"
- wojuo~
'P!'OJl<ram t>UbL
IUS Powitanie
12.00 Kwadrana s heluł12.15 DT wlfdomoścł
12.20 Jutro 1>0nledz!ałe'll:
12:50 Zwierzęta w kamer.ze
13 115 Finał przebol6w ,,Dw6jkl„
14.05 Kino fa.mllline „Robin Hood" (91 - „Pa.n dr:i:ew''
15.00 VII Pr:i:e,glad Piosenki Aktol"sklej - Wrocław '88
10.00 „Wilhelm Zdobywca" (1) „Nie-prawy syn" - !1-odciitkowv se-rial prod franc.
lUO Studio SPort - MS w lotach nat'Clarskleh
17.l;S Kalejdosko-p filmowy ,,1tlno-Oko"
18.00 Przeboje Bogualalwa KaczyAskleiio
. 19.00 Listy do siebie
19 30 Dziennik (dla nlesłyuacych)
20.00 „stereo ł w kolorze"
reclW Krzyntofa Jabłofl8klego

...

~~...,...,.....,.,.„

I

lł

l.

J~ l'QIJ"jK! -

1. 11
&drOweco

1T.OO Poradll.ik lr!linilli
człowieka
•
lUO Salon mur:t)'CllllY w!.~
w :s:es,pol• „si.o:"
lUO Przeboje „J;>w6jkl"
1&.30 WladomoAcl (ł..)
111.00 Śpiewa Marco An<tonelll (1)
- program rozrywkowy
19.30 D:i:iennik
.
Z0.00 Co pana do uu 1J)r0wad:tal
20.15 „Blask oceanu" - film
20.50 Studio 11Port - I lica 'Pil·
kl notnej
apotk&nle a
Jl.36 „Nadi:ieja„ Rom.anem Bratnym ('3)
ruo Osądtmy sami
13.05 Wiec:i:orne wiadomOlłet

LI llAllCA
PlLOORAM l
UO Domator
9.35 Domowe ipr:zedl:zikole
10.00 DT wiadomośei
10.10 Film dla 2 amia.ny - „Telelon 110" .,Nie sawaze
jwiecl lłołlce"
lUI DT - wladomolleł
H.SO „o mnie, o tobie, • ...- macu:rn akolny
.,Był 110bie eałowta•
,..8zalon.e lata dwud:z~"
franc. Mrial anlmow&n7
1T JO DT wladomollcl
1'7.30 „Mieakać" -eehm~
budowlana
l'f.l!O Rzemieślnicy
18.05 „KoI1$pLraey)na
\7f'Od.u.kcja
broni" - wojśltowy pro1ram
hiat.
111.30 Sonda
19.00 Dobr'all.o9 - „Plotrul l IAI·
eyn:lra W kr.mte dmucha.-

w-

10.00 DT wia~
10.10 Film '1a S ~ - ~

(li) ..C-. ._..
~" .rt.1 ............

n••ł'cl"

U.Ol MacU11l ..........
lUO Patki UNCl.ow•. - ........
n.I& CL I - fila
pro4.

•u.
.

18.00 Tele'W'1%yjny lllfonaatw ...,.,.

dawnicsy
1UO Plu.sy t młaą
19.00 Dobranoc - J.a małtOwJ
cbłcro&ee ,_wlał • łnmł„
lem"
19.10 Klinika ....,...,. ~
ka
!UO Dz!emlr
20.00 Zebrande otwut.

P&OOUKll

Jl .IS DT ltomct.ane
Zl.50 Wiecs6r ,z •.P••uem•
Z3.05 DT - 'Wład~cl '
23.10 J~ &11.61•1.lkl - 1 li •

P&OOLUIJI
lUO J~k aqłellld - L li
17.00 Savoir Yivn •.• a w tycie
11.30 W obronie włMnej - "Dw)•
zatoki"
18.00 Spiewnłk 4Jo~ ~ .,Mo.
Ne, n.an.e morze
.
111.2'11 Przf:boje ..Dw6fld•

18.SO Wladomołel (Ł)
Ili.OO Komedia s pomJ'ł*
19.30 Dziennik
20.00 „Oo?'l\ea lłata" *-Pt'ea
lfPOłlcanle

•

Romanem Butn.::rm (2)
H .1111 Auto Mow 1'aa IClu~
%1.25 Panorama ltiu nd&!eekl•l(o ,,Bezdomał"
93.10 Wl~e WWl~

wi&domołet

Ferdyna.nd"

Zdelon.o nam
A-ptec:zka d~
w!adom'ołcl

„Krlll" mai. harcer:i:y
Dla ddffł: "Tik-Talk"

...„„„„„„„...

llE'l'l!i.:~
~

•a

łwłe

1COMl"l1TS·

towarsveftDo

uhzpł1eu-

pienłqdz1.

tneołeco)

alie llOlri:nn. al• mi„

pretenajL ot6ł m!atrs 'POMYllł je.-

•I•

cze o tyJD, llJ'
nbnplenJ'ł
pl'Hd bard.z.o rrotn.ym rMklatieni

c:tiodzi do ko11JrU:tu I -p!.lr.. W •talku je dll.mii. ki•r, rozgrywający bije asem w ręce - i.„ tu
właśnje
Stadnicki u.czyna
k.luyfi kować
grll.c:'Zy.
Poez~łkaJ~CJ' 'Pneldzl• n.&
stół
treflem aby zrobić impas pikowy.
Ponieważ król jest n ręk4. W :i:acra ta:ełla I -potem trzeba będii•
oddać .,o 'edn.ej lewJe w kUdym
koloru - to nlew:}m)nn.e. A r.atem bell jednej.
Zaa•ansewllllf rran 'PO lewie na
ua kier b~e ehcld wejść na •tół
ka.rem (ni• osł„bia
zatrzymania
treflowego, a jednoc:r:dnie
atau
się wyrobić boczny kolor). Jednak
i ta droga nie U.'J)8Wnia llUikcesu.
bo 'PO wzięciu na króla -pf;k,
W
killclnl• kiera. n1tra asa karo i da
1>artn.erowł ~r:zeblłlk• w tym ko~

atutów, m.lanow!ck 4:1. Tak więo
po w:ilęelu „!~ej lewy na kiera. U«'?'a on blołk~ 'Pik s ręki do
dzleslą'łkl na atole, a fdy w~m ' -t
tę lewę, l)()Wtóny oika l 11nepu.ł
cl co bes WZC'l~du n.a to. C%Y J!
dołoży do koloru.. ay nit. Ot.l ęki
temu nie będ~• d1a 11.l~go nlebe:J>iecz.ny naweł oswarły krGl, eh~
w talldm rozk:łachle kari moł.na. llO~
bi• WTO'brui6, ie ma;j,cy włUnl•
czwarte•o króla. pik - dopUBC%ony do ręki 'PO upnedntm z.granw
ua ;pnea roxirywaj,eego (as u gra.ny ja.ko plerw.!Zy lub dru l(i -pik f
- akr6cł tracza na pozycji 8 grajł\O klery i w końcu uniemoili w l
wygran.l• kontraktu.
Przy t ym
rozłl'Y'W•l~ nie m6tłby
110bie
tri porwoli4 u wyrabianie
lew
karowyda,. bo 1>Ók.I CPbrołlcy ma~
, _ D:le ty-:mto kr6ta. l&e-z takb

„....

mes

:ai• 'bęcbd• 11csy1 u
1note
aatUl4I łmpaau w kolo- blot!lt4 atutow' rse atutowym., tyllto sacra od n- l?'Odł~
1-law lłMlnlokl od wt.ta lał su aa ł blo11k• -pik. Tak 1rajł(C,
odda tyllro trą J_,- ti>lk. kler,
ezłonelt nuzel kadi'y narodowej WłaJn.Ie w rcmimienh1
łalddt
1>reun.tował kledyj takle rozdanie: karot.
ti1Ułllł6w wyrab. llę klasa nw•dli ro:r;poczyna licytację ~głaszaj~
nlka, kt6re10 pmedętnl · bryd:iyścf
1 'Pik. lJ -pobsul• ! karo, S u ptelllmo łe Stadnicld jfft r.4e.nko. 1>0wlnnl traiktowa6 s nalM:nym. \I~
ra łllę przy „!!kach, N co 'POl>i er1 te prawdzlwJ' mbłrs potrafi
za- azanowa.niem.
·
I w rezulta.cłe - 'Pt'XY ltiernei PQ- fra6 jeuc:ze lepi~!. cho6 • sasaatawte obrołlc6w - linia N--9 do- ck.ie do .-wydęn:y (a wli:o tego
w-.tplL~

Poziomo1 1. Mała, cl=ka nit•
li. :Miutec.llto 1>lonierów
radz.i~

kich na Krymie 8 Franeu&ka rzeka li. Nalewka aplrytu;!IOWa na aroma:tyicz.nych ri!ołaeh 10. U kaidyeh
drzwi 12. Zagadka cl.la narad:zlstów W. Powieść M. Gor!kl.efo l!S.
Namłi:tn~ lłllly 1)0Crlu do «eo.
1ość 19. Ka.wiarnlana lub tectralna
23. Staa. zoboję-tnlenla. !4. ~pa.y,
i:rorzimiały 26. J ezłoro 'na Pobrse-tu Słowlósk!m V. Zdoka Mo.ru
CZ«"WOD.e&'O !8. Atr;rkałtt:'ir.łe j-.ło
Plonowe1 1. Zw!~ ~-„
kobiet• l męż.oz~ I. Le&lki, dwuoeobcnry :pojud. (Chiny f
Ja1>0nla) l. Dzt.itawa · t.rmi...,•
lub wi8C2}'11ta ł, Imię Bart I. Mia.to w NRD ł. Tl'O'!)lk&lny cnvad. T.
mJęd%y

UO Domatcw

Leokka, odkryta

17.SO PCK -

1s.oo

·ees

amo

ZbllłenJa,

filmie

(ł.)

esyll

18.00 Sportowcy

łe

I ewe •

40-l•Ji- -

dan Kramer

Boi-

111.20 Pl":zeboJ• ,,Dw6)lar'
li.SO Wiadomełcl (I.)
Hl.~ „Pnyfody Gull;w„„
19.30 D:zlf:llll.lmt
Zil.00 Galf:rle łwlaia
,..wrm.ł:t.ał"
(20)
je~

foMfe

(2)

,,Słoneez11&

-

T

re.„,

2UO Filmy Jeana <ła.łml&
,,J.a:k bezi>t.Mkie w:r" film
-prod. frane.
23 . ~

Romiowy

młymae

O.D5 Wieesorne włl'lLłomaiGI
~;;IJf.!31111111„„„„„„„„„„„„~

aa . . -

mUcdstów 11.

Obolr. A.te :aaj.tarotytuej
Greefl 18. Iml• te6*1e 20. Zmyw•
-potęł.niej.sze

11'&.ństwo

l.tkifl' · aa pamokclacll Il. Roboeui
sebram. li. Olado'Wa' •kał& ok.ru·
chowa o stnlktura p!ukowoa 1$,
I~ lum.u.
oprac. J. ltAŁUtltA
De rosloffW&lllat nacrocty bl-ł
ltowe.

sdrowłe

'lri'by .....
„Gwlud.y
Studia Lato"
11.00 Dobraii.oe - ,.Ja ~lt
w:rb!erał Ili• w hrJ.at
11.10 Studium „Odpomoff"
lł.30 Dziennik
IO.OO MOnitor ..._dOW1
U.IO „Odnal.U lielbW" lllm
prod. ZSRR
11.10 DT - . tomnten.
IUS Ni4t tylko dl& Gaellędnydl
Z:UO S&A Remo '8S Cl)
!3.30 DT - w!&dom°'4

brycń&

rach 11. Xrotochwila JS. Mlltołaj t
Nacłowł• 18, Piłka ,,aa boisk.Iem
18. Ortaa IP1'UC>WY r&Miec:ikllch b-

..s

21 .20 ·

„__,,.~~A~E&

~ryclła

1.315 Domowe praed.a:kole
10.00 DT-~
10.10 Film dla 2 mil.allly - w0d.m.let6 lliebl•"
lUO Macut.ii. domMcln bleci•m lat"
lUI DT - wiadomołeł
lUO Dla młodyeh wld:a6'w: .,%&loga 3"
ie.55 Pią.tek a Pallllr!l'ae179
17.20 DT - wiadomo.łoi
17.30 P~ kadra_..

Su-per Lotlka
17.40 ,.Mo! drods:r chłopcy" (2)
- film l't'od. ZSRR
18.SO Prosty rachtmf:k
19.00 Dobranoc - „WJ"l)rawa pro-

a,'bki„

„

rodziny truj o-aeze łreclnlel kl•·
1y I a.rcym.latn - mote dłl zd,any6., :k .,ruw~ łeio e:zwa:rteogo
nJe będzie tak bal'd:zo
wldoe=a.
Czuem, lft.jł(C .w k611ko", d:r.lwł
my się 'Pl"UCleł: łaltl dobry s
pnecrał 11 wszystkimi.
T;meua.e-m klao1111 wytrawnego brydżysty
por.naje IPiłl 1Hł Jero pode~clu cło
11HSerół6w; inna sprawa, że
nie
k~dy potrafi dobre zagntnie właś
elwJ• ocenić. Przede
wszystkim
dldego, te 111• katdy osiunął l"J.ł
od1p<>wiedn! 'D()Zlcm.

1' MA.aOA

20.30 Qui11oy lOJlff

fe~a

A JIOIU>

.ROWY popelnłł tlr•tclft41&

i

PBOOB.All I .

DT w.t..domołel
17.30 L<i30wanle E:x;preM Lotka

19-10 Archiwum XX wieku

pndeJ

clroclsa.

rC).

U.31

10.10 FJilm dla I smlany - „Moc•

DT -

& WYJĄTKOWO NEB· dłolaflskłej, gduł ł1/łulo
WOWY KIEROWCA 11ro. wcs bohoterka „Mcsdame
wadził autobu. linii „C" Butterft11" wyatfpuje tcsm
w Wftnawle.. w pewnej j111c Jq pon B6a stworz11l,
ch•ill na pnystanku o- ZA jedyny prz11odzłewek
twor:i: ł dnWi .wojeJ ka mcsjqc listek tłaowu. Cłe
biny
&karcił dwie 11asa- lccswe co bfl M to poterkl, te sbyt &łołno roa włedzl4l drl11dell - kommawiaj~. W odp0wiedzl pozytor.
kt6rał sapytała czy
nie
pn:enkadza mu radio w
.A W ZAKŁADZIE 1'A·
Jere kabin.le, naatawloM PRA WCZYM przy
al.
na oały replałer, Na ło Włołclań.~klej we Wrecła
klerowcia teł nalazł ed- wlu klientka poprłl\ńła o
ra11 crwledi, eh.06 pne:a niko- wymian41 paska do
co nie ecseJr.lwaJlll:
e-. dlomaguetofotlu „RM-Ul"
łwladowyl te da.lej ni• Je- Taki pasek kosztuje
13

(ł..)

PJlOOSAJI D

bOORAll 1

atoco-

WNUCZKA

Pucclnl100 1łoł11ł11
proteat w OJ)ITH
me-

ehrnei rewb6J •

nłoweoe w Kottndcsmłe.
ułarodawcy Zmłenłcsjqc
w m11sz11nłe

I0.&0 Var!ete, ~
il.to „Old.Im.obli"
fllm fab.
IS.IO Wieczorne wladomoMł

n JllAJlOA

11.SO
lUO
16,25
16.30
16.55
17.20

•
mo

pnełwiełnl

lUO .Tęcyll łraaowllli - 1. te
l'f.00 !1• e4 kuehal
lUO Lud..
!IMhowuJ,ą
Jft.•
~- - film dok.
li.li ~boje 1 ,;>w6i·"'"
11.• Wladomo&o1 (I.)
19.00 2ariotUa Goc&da.W7 ' ....
'l)'!l.ia-ode.l
lUO D.:tieimDE
!O.OO „Gor,ca l:lala" ebpns
reporterów
li.li „RMmatło6el 'baleto-•
„Salome" - flha bslełeWJ

!0.30 „Maurqard" (S)
„OMI
intryz" Mr'.al ,,.rod. fr--.

n.y

- film

a.°' KlUi'b mlędz:rn.arodowy
!li.Oli DT wladomollcl
U.10 Jłli171r łra:nou91d 1. li

PSOOUJll

10.00 D'l' -

::Ml• •-

DT - komentan.

Ul'J>cmow. .........._

-

w1'cie snewu mu.sieli kasowa6 bilety,
ee
Je1ł
wnakte drob!l\
1łrat11
jelll por6wna6 te • utrat" wiary w e:lłowteka

De'brr

D&ennłk

1UO

liczqeeJ d11ne elekronłer•
nt, „ulmłerdł" Jclłenta
ubupieczoneoo M
tucie,
~• pozwolłlo mu pr.1el11~ na
wł11sne konto pnmif ubtzplecnnłowq w w1110leofcł 200 t11ritct1
dol4rów. Fcslazentwo w111zlo
M
jtiw, adu przedwczdnł• pogrzebant1
Jelłent
zmarl naprawdę I 1J>C1d!cobłercu upomnieU sit o

na swoim następny aułobu L eesT-

wców"

lt . łO

r~r6'w

ałt

„-

1••

IO.OO Publlcy1ł7b
111.111 „T•lefon. 110" łwlecl lłotic.
iprod. NRD

!li.Ił „Nadzieja"

.1etnkłł

tułerz11cłelu. Przunłdał mu
płeniqd:e
H lcartonow11ch. puclełJcoeh.; łl11ło to
nlc11.
IO łt1ałtc11 mcmet
j1dnccentow11ch.
ł
120
~włef'l!clolsrow11cl\, W1z11atko to w11111J111ł pod J•110 4r.swłaml

.Jelll . . _

11.lt Dom rodDmF

11.IMI Ro:i:mewy • ~
18.25 DT - "#ład~
le.30 Dla młodyeh wlds6w: „Tylko dla orlat"
IUS Dla dzieci: „J'uol&„
' 17.ZO DT 1"1adom'°'8ł
17.30 GUlelt& ro111!CIS&

H.AllCA

T.30 Wszech'll.iea
sltlel

!Ił

M .OI Wieeloc'M WlademclNI

RFN'

ł

rt1m

11.10 Przeboje ..Dwtł':I"
li.a. Wlaclomokl - Ga llłMłf•
·
111~eych (łA
11.00 Piękm t w11Mma•
19.30 Dziennik
!O.oo „z dymlldem cnara" - rawęda Wilhelma Szewa;rka
Jl0.111 Gwludy wtełkleco 11>ortu
!O~ Rozmowy • Lucynq (~
11..25 •• Nadzieja" - apotkanie •
Ronwtem Bi.tnyu - film

wiadomości

-

tł

Ol!r•

IP (I.)

Sportowe rytmy tycod.nia
Kino nocne „Przebudzenie''
tl.lm orod. anc.

torsłl!!el

L

1'7 JJO ,,Moja mus)'lr&•
&awicQ.
11.11 ,,K.Olm.l..., ..... -

"'*-

17.SO V'II Pł'Sefllld Płollernkl A.11-

DT - wladomollcl

„

Dziennik
,,PoWr:ót do J:d.-nu" - 1 414._
drugiej cz~ fi1m.• prod.
„Czu" - mac.uya
7 dnl aa 6wie<H

Trybuli& Mjmowa
Jt;:ayk ro.yj•ki -

1 kat~ ioble płacił sa usłun. Uprzedża.my,
te
słono ale wcadnljele lle?
•
. Jll'le
ii:raclllłele,
-ale
zradłby nikt,
kto
~a
wyctbratn141 • Jakiej taklej pJ.'llyzwolłośct1 Ot6ł
klientce kazano wa to 1•płacl6 US sł i SO ITI SS
razy więcej alł wynosi
cena 11aska.
Jak ło naswa6' UaJ•

.
4t PJnnrlf :AMZllY· Olet Wr9ła4ll •
JtAZfIN,. 11cHC1fłU
prHS wr6olł łoplwe .,.
aqd saf)łC1Cmłe dług" shielu minutach. Pasałe·
w Wlf•Okoicł
130 dolo- rowie
pnea kwadrans
rłw, w perfłdnv apo16b czekali na mrni•
na

'°

DT - kcmum.tan.

.

IUS Stu~ ~ ałaClt6wb
1!14ła:Y'D Polllra J'roeja
&1.05 Rozmo,,.
t.~oa (2)
23.20 DT W'ladomolloi
23.25 J~ elemiffllll - l lt

lUO Język alem.łeell:t
t
awi•~ • 1'7.00 BlJ.kl prawa

au.tra.IU~j

f'1m

·l'll~ll

nleis:za"
13.łll TelewiZyjiiw l>łvo
,.oiłrednictwa
1'.0ll Ocali6 ·od ~elll&
14.SO Militari&, obronnoll~. nowoc:zemoU
li.OO DT - wladomoliol

1:zeehneio PierH A. _:e...umarclla.la "w...i. Jllgua"
Kram
Loeowan!e .t>uieio IAlrka ł
zakładów SJ>eCJaln.ych
PZU - ln!ormuje
Studio •l>Ort - MS w lotach narciarskich
TelewizyJny Magazyn Młe>
dych
DobraHMt / . „Prs.:nodT ko-

„Mocny Ferdynand" fab. prod. RFN

11.ao

- ..an-

lS.11 AUJfUst Strlndbę>rł

„

I>alnn.lk

11, le te hłlhł• uJwłał·

•.a.

IO.OO Publlcy.ltJ'D

Z0.15
- o.tatni)
11..3111 Bru:nou J.Ueou«o-.. duchy IUS
poliki•
-llZ.10
IS.OO Wł~ 'łriadom°'d
Z:U5
U .Oli Muzyka D& clobraDOt
13.00

I llAJlOA.

15.Cie Antolccr.

„„

wleąela I
l"'8f l pfby mołna I• ltrłe łe1łał w w•hlej 1pneclaty
·- ll&t41 m61l'b7 r• -ble salołył 11.., pomCHIT
laeh-oa. Ale ...,.włłcle
k•plł ten ale
mołna.
wen., 1 ayt w 111 ynke nbleraJa

f'l'lll"ł"~ISllEP*IZl!:lllllll'.lrZll:lllDAZ'.D~~--il'Jlllll„r.łlirllllllllllirAlll'JIDZZTD'-rrw:r:G~'IZmrll,,,,...,,r:ll'.IW-....,,.!Zllr.G!'Ai!Zll~.l"-'1.F..T.l.l.1.1.l.l.l-".l"'-7.1'.ll"l.l.1.l.F.l.l'.1.tł

Jak ee tyd~d. - J••
łam b~.
Nit ulllJllej.ą
one Jtdnall TwoleJa nau. ocsekuje Cl• bowl- wn6ł~lenl1 lali
awans, a takk powodserue
w

•ety Ir.teł

111Uołcl,

8KORPJOJ(. (Ił. lł. - U. 11.).
Pned• way1tklm nl•powo4senla

&TBT. tlL L
- •· $.). 'l'ym
razem, Jdlt Dit wlen Jakll wyclron - pCH1łuchaJ lntulcjl.
mote naJllliłsze dni podsunll
Cl sbawcwe roswlll:&anl1. Kłopoty
n sdrowtem man jut aa aobii..
Waito pomyłle6 e wypOCSTJl]cu.
BARAN, en. s. - zo.
Barany lubłll ro1tl6 wiele 11a przekór, Nit nzysn•J • niektórych
dobrycJa ra4. Co J>Taw4a ostatnio 401tl1aje Cl 1zczęłcle, · ałe
trzeba mu pomarać pracll I u•ncałowaa.t•m, 1dyt rychło mo•
te •I• eclwr6ełł.
brać
Być

•·>·

BTI, t1L ł. - 11. I.).
Kle
pqoJmuJ •I• taktem, łe Twoje
plany
troch•· si• kompllkujJl,
Wyjdsl• to Im Ntatecznle na dobre. B'4slen miał cni na pru.
myłlenta
dHJ'SJł,

t PIHl.l•eł•

BLlbl)frA.

SpoJrąa
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u

oełatecmej

C11. I. -

•• L,_

ąraw-, lłar«stoa

...

Twoje · nanH, aca
bardzo powolt - rCHIDI\. Problemy domowe I rodzinne rozw111t" •I• po Twojej my6li. W pracy
zawodowej
nieoczekiwana
pro-pozycja.
RAK.. (Zl. &. - U. 7 .). !lakom
wpro1t nie 1Vypada •I• nie co•
tać. I tym razem cofnij •wił de·
NaJblltsze dni prsynto•ll
wiele nowego.
W aferze aczu6
pełna odnowa.
LEW. (Z3. 7. - U. I.), W tyc)I
dniach zdarzy •I• co8, co cdmlenl Two tycie. Wykał wlęceJ kcn~ekwe11cjt w dzlałanJu.
Sprawy
osobiste będ11 wymacały roz.sl\d·
nych poclQ'D.ai\.
·
PANNA. (23, I, - ta. I.). lr..l6w
wr6cll Jakleł wspomnienia.
Bę
d:dea tęsknił !la esym6 Init sa
ktmł. A poza tym nadchodzi dla
t:leble dobry eJIH, 1przyjaj,cy
realizacji · WleWcll plan6w I aamlernil.
tymbtJ'CSnle.

c"2•·

WAGA.

... a. ''

li.

•·I·

m..

tlna.nsowe.
Niestety, li
takim
wyslllrJem
1konstruowany plan,
1paU na panewce. Natomiast w
•ter:ae ue11uć
- same 1uke11y.
Nie zmarnuj okujl.
STRZELEC, (23. U. - U. 11.) ..
Twe ambitne plany maJ" azanH
realizacji, musl911 Jedna.k dołołyć wszelkich
1tara4, by .•ostały oiae wprowad:iO'lle w tycie.
Jaklj wyjazd, którym ni• jestd
specjalnie aachwycony, ckate 11•
przyjemny I potyte01:ny.
KOZIORO:tEC. (U. 11. - Ił. 1.).
Nie obiecuj ·1oble
zbyt wiei•.
Osoby 11statn10 poznane nie
All
tymi,
na które moteu l!esyt.
.Nie odrzuca) propoo:ycJI,
kt6ra
choć -::tMornl• nle::byt Interesująca, mote al• oxaza6 budzo Intratna.
WODNIK.

(11,

1.

-

lt.

I.).

Warto ••ryzykować
- sprawa
je1t ee prawda skomplikowana,
ale •I• bes nana na pomyłlne
sałanfltnlt, Wolne chwile wykorsyataJ na esęstn1 kontakty
a
bllsldmł.

