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W CZWARTEK, 13 Bl\I„ ROZPOCZĘŁO 8IĘ W
WARSZAWIE DWUDNIOWE XXV POSIEDZENIE
PLENARNE KOMITETU CENTRALNF.GO l'OLSKil::.J Y.JEDNOCZONE.J P.\RTll ROBOTNICZE.J,
POSWIĘCONE
ROZPATRZENIU
TEZ N\ X
1.JAZD PZPR ORAZ OCENIE REALIZACJI Z.\l.ECE. IX NADZWYCZAJNEGO ZJAZDU PZPR
W ZA.KRESIE POLITYKI KADROWEJ PAUTII.

Do czasu pierwszej eksplozji

•i

na

r

Związek Radziecki ogłosił w ozwartek, łt puecllub swe jed·
nostronne mora.torium na wszelkie eksplozje nukleaTne 1 n.fe
·będzie ich dokonywać także po 31 marca do czasu pferw.nej po tym terminie eksplozji nuklearnej, przeprowadzoneJ
przez Stany Zjednoczone.

Zakomunikował

o tym Michaił
G<>rbaciow w odpowiedzi na apel
rozbrojenio"-"Y
przy.wódców
6
państw: Ar,genty.ny, Grecji, Indii,
, Ieksyku, ~ecji i Tanzanii.
Wezwali oni M. G-Orbacw-v.'a i R.
Reaizana do zawieszenia wszel:;;ich
prób jądrO'l\"YCh do czasu ich k-:>iejnel(o ~potl!:ania „na l!zczycie".
W swej odpowiedzi sekretarz ge-

OPERACJA PRZY MUZYCE

Kiedy reporter;p;y brnylijskk·

~" tygodmka ,. Veja"
przy byli
ń.t kliniki
uni versytetu
ao

Paulo, 11:dzie zezwolouo 1m ila
uczestniczenie w skomplikowanej operacji przeszczepienia Watroby. zdziwili się usłyszawszy
w sali operacyjnej muzykę symfoniczną.

Dziekan wydzi;t.lu lekarskiego.
Silveno Raya jest namiętnym
wielbicielem muzyki klasyc7:neJ
Dlatego podczas trwającej
23
godziny operacji poprosił o na·
dawanie do sali operacyjnt>i pią
tP j symfonii Beethovena, utwo·
rów Brahm~a i Ravela. Zdaniem
kolegów Raya. muzyczny akompaniamr.1:t nie tylko nic przr-szkadzał ))Odczas operacji. lecz na
„odwrót". organicznie harmonizował z rytmem praey.

neralny KC ~ZR
do .~westii kontroli,

[ SEKRETARZ Kc PZPR WO.TClECll .l'<Rl:zELSIU, KTORY OTWORZYL OBllAOY, PO\\'ITAł,
czt,ONKOW f'f.NTR \ LNl'Clł Wł, \DZ PAR'l'YJN'fCII I ZAPROSZONYCH GO~Cl.

Dzi~iejsze 'Plenum powiedział
Wojciecił Jaruzelski obraduje w
k:lka dni po ·zakoń<:Zeniu tal< doniosłego, historyczngo wydnrzenia.
ja~~!m stał s:ę dla ZSRR. dla <:ale.i socjalistycznej wspólno~y o:·az
m.ędz·•narodowego ruchu komunist •czne!(o i r-0botniczel(o. dla- wsnst:-ich sil nostępu i p<>kojn w
'wiece X."VII Zjazd Kom:.:~1·t.v- - - - - czae· Partii Zwinzku Rad·iec::·ego
De.egada naszej oart'.L k lira uczest!lic:zYla w je~o obradac 1,
tak7. odby-ła Eczne sootkan n
z
lm!żr.1i pracy Kraju Rad -~ n.~w: .d-

amerykańskiej

um
mo ratof
·a
"U kl e rne

.z

W TOKU OBRAD DOKONUJE SIĘ OCENY DOTY CHCZASOWJ:GO
PRZEBIHW
KAMPANII
Z IAZDOWE.J.
POSIEDZEN"U ,
PH(.EWOllN ICz;T

:nuviąz.ał
którą R.

t.!kZe
Rea~an wykorzystywał poprzednio jako pretekst do odrzucania radzieck:e::o apdu o wstrzymanie doświad
cicń n;.i dea~nych. Radziecki 'Przyw6dca podkreślll. że kontrola przestrzef(ania zakazu prób może być
zapewniona przy pomocy narod<>·
w ·eh środków technicznych, jak
również w razie konieci:ncśc!
przez inspekcje na miejscu. Proponujemy stron!e ame:-ykańskiej ośw!a.dczył ~ :porMumieć si~
w
:;.prav:ie wzajemnego umożliwieni.a
ohser·wa.torom obu stron odwiedzenia miejsc, w których występują
niejasne zjawiska., w to, by roz·
wiać ewenitualne WĄtpliwośc!
co
do te,!(o, czy zjawiska te nie sa
związane z f'.!twlozjami nuklearnymi. ~t Gorbaczow wyraził jednocześnie w i.m!emu ZSRR iot<>wosć
do natychmiasl;owego przystap!en:a
do dwusl.rollll.ych, tróistronn:vch lub
wielostronnych rokowań, któ::;cb
c l~m byloby zawcc'.e u~lada w
sp::iw·c całkowitego zakaz 1 ~zel
k eh prób z broni<\ J<iarowa.

janos Kadar
Przy aO"l aZl0. dQ pOISk'I
Na. zaproszenie

I sekrctana.
"Przewodnicz ccgo
Radv Państwa PRL 'i\'. Jarn•e'·idego, „-:v. b„dzie do Polski
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,,,. drugiej połowie mat·c· br. z
r11bocz11:, przyjl\cłelską u-lzytą
sekretarz generalny KC \Vi;gierskiej Socjalistycznej Partii Ro- bot-nicze_..
j Ja.....,_,
nos -K'lda- r.

- - . . 1 '1

R Reagan
O terml.nr·e spotkan1·a
z M. Gorbaczowem
•

P~e.· de11t Ronald Reagan ośwlaiłcz: ł w wywiadz:e dla dzienniri:a
..The Baltimore Sun" (z 13 bm.).
źe byłby slclonn.v od-rocz:l'ć tenhln
następneg0 spotkania z '.\licha:łem

następnie

c„ ·!
I S"k!"e "Z KC
PZ!'T? - przywiozia se~deczne po~urm1 .en!a t najleps<e ż,· zen.a <l!a
pardti!, !0 .1a nlarodu pols!,;e-,

nr~z'd.I

.... LdJ.: llOtkta~ Óhr~cJ.
(.\I<' Dama:ty li\\iatko\\Skl
z;ec
>:ich <omunistow,
od · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - narodu
radz1cck:•'go.
w roc1
· ·!'·
"
\ · 'i
.smy - Kontynuował VoJcie ·h Jaruzelski pod wielkim
w:atenfem treści i atmosfery xxvn
ZJazdu, który dobitnie potwierdzi! 1
n'.esooi::vte siły i twórcze możliwo,;c; t ·wl11ce w -oarti! Lenina, w
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:::& ~l!~:ł:cze~ osvtuacli 1spodarczei krain wlutvm
t

l

(DalSl!:y ciąg na st~. 3)
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lutym 193tl r. wed.łui
Mimo wzrostu produkcji, 2aa'1':anwykonania :z.adań Cendanych - wyni. sowanie
tralnego Planu Roc:z.nego w okre~ie pierwszych dwóch miesięcy byr1 produkcji 11'.laterialnej
były ło w podstawowych działach goslepsze niż przed rokiem. Wyniki podarki narodowej niższe od upły
(PAP)
te należy rozpatrywać na tle nis· wu czuu roboczego.
kiej realizacji zadań gospodarczych
' w lutym ub. roku. Skutki ostrej
zLmy w br. bvły dla gospodarki
mnle:l odcz.u.walne niż w roku po•
wstępnych

~~cI!f:~~~;~~e d~l~~~ęt:r:

I

przed.nim.
W porównaniu :r. lutym ub. rocz.'ls:artek, ostatniego nla w!- ku wz.rosla produkcja i wydaj7.)'"ty oficjalne.i w Indiach mlnister ność pracy w przemyśle i w bu-

Gorbaczowem do grudnia br., tj.
na okres w listopadowych wybo- o~i;-ony llal'OdoWej PRL, gen. ar- downictwie wi~kszy był skup żyw
rach do Kongresu USA.
chociaż mu F:orfa.n Siwlcki zo.s>tał przyję- ca i jaj, wzrosły przewozy ładun
wc:ląż ma nadz:eję. iż. do kolejne- ty przez premiera rządu lr.dyjskle- ków transportem kQolejo-wym i sago rad7i~o-ame-rylkańi!lkiego szczy- go Rajiva Gandhiego.
mocbodowym oraz pneładunki w
tu dojd7:ie jeszcze latem br.
Gen. um!I Florian Siwicki prize- portach, 'wvższy był e'ks1><>rt do
Biały Dom oświadczył, żę nte a- kazał premierow! Gandhiemu ser- obu obszaró"w ora.z import z I obi>robude wiąun!a teNninu ko!e.inl'l· d~zne poztlrowlenla od
przewo· . szaru płatniczego Na ogół v«>dne
:!O s?Czytu ~ 1'!"0blematy'ką roz.bN· dmr:~_ącego Rady Pańlltw.a,
gen. • z ootrzebami rynku było zaopa·
jen!OWI\. w w~adz!e dla „'Ihe 11rm:1 Wojciecha ,Taruzelskiego
i trzenie w p-0dstawowe
artykuły
Baltimore Sun" p::'ezyden.t n agan od prezesa Rady Mlnistró:v Zbig- żywnościowe. Jednocześnie
niższy
odrzucił ta.lcle &U~est!ę, ie ko.leJn:r r:!tn.\ a M.essnera, które zostały od- niż \' lutym ub. roku był import
szczyt może być zar-o:!:on:; emer.r- W:taJemmone :t całą. serdecz.no~cią. · z II obszaru p!atniczeiio.
mniejka~im~ ż~da 'ami
W tra.kcle p!'z;yjaclel5k:ej
roz- ,zy b\'ł skup ml ka. W :slępow:;ły
2 mn'fejs.zen!a
rzez z~!t."t Jego e?SCUC1U V n<l• mowr, która dotyC2'.yła rozwoj.u sto- na rp1lru niedobory ster!)( t arty•
'"- filj • .., 'b. •... „.z
. cy...:m
d "
~
l w ;>ólpra- k~łótv ;:>l'zemysl.ff· rych.
pi-zych<>wo;vrs
i;;e„z: te- v.. ·
lltemi€l" Gandhi wyrazil: llrze- dy pienięine ludności
\tv-zrastały
-------------------kona.nie, że obydwa kraje p0win- szybciej od wydatków. zaś temp0
ny !tale po.szuk.iwać. nowych pła- wuostu wynagrodzeń bylo nadal
szczyzn wsp6łdz1ałan:a.
w~·i:sze niż założono w p.anie.

I

REFEREI\1DU1\1 \V SPRAWIE NATO

Prezydent Syrii
przyjął zaproszenie
do odwiedzenia Polski

Prezyd•nt Syrii Hafez el-Asad
że l)rzyjmuje :i; zadowoleniem za.proszenie do odwiedzenia Po!MI. w:;i1tosowane do nie-go prze.z Wo.Jelecba Jaruzels.kieiio.
Hafez el-Asad powiedz!eł to w
rozmowie z ezłonkitmi Prezydium
NK ZSL, -ia.stępcą p:zeiwodnicz11eego Rll.dy P.aństw Tadeuszem s-....
lachowskim. kt6ry przeka-zał 'Prezydentowi S:YTii 'Posłanie od W, Jaruzelsldeio.
oAwiadczył,

Hiszpanie powiedzieli „tak"
Zwycięstwo .,tak" w środowym
referendum w sprawie pozostania
fli!zpanii w NATO (przeszło
52
pr-OC. obywateli głooowało w ten
sposób) wywołało nietajone zadov:olemie w stolicach zachodn.ioeuropejsltich i w ~as~yn.gtonie,
Prasa hlszpanska. komen,tująe w
czwartek referendum
lliszęo
,,smutnym zw~!ęstw!e" ,.ubogim
zwycięstwie", i 'Lal'ZUCa
rządowi
oraz Partii Socja.Jlst~eJ. ie uzyskały większooć gło.•i'Yw „taik"
za
~ostaniem w
pa'ltcie północno-

atlantyckim,
posuwajac się
do
,presji, macb!.nacji i straszenia".
Obserwatorzy zwracają
uwagę
na fakt, iż _,tak" głosowało
ctk.
9 mln wyborców.
podczas gdy
przeszło
11.5
mln
Hiszpanów
\\'strz.vmało sitt_ od udziału w referendum.
Ponieważ
niektórzy
oddali czyste kartki oraz
.l!łO!!V
nieważme. prze-szło 1'-.8 mln H!szpanów wykazało obojętność wobec
referendum, co . nie o.znacz.a ob-0jątności wobec .sprawy orzynałe:i:no·
ści krajn
do NATO.

W 'f3 dniu roku słońce wzeo rodz, 5.S3, zajd;r;ie zał •

nło

17.38.

NO\VA ŁÓDZKA SPÓŁKA 'V "'· BRYTANII
w dniu dzblejszym dla ł..odzl
przewldo lf' na„tenu jara poirndę
zachmurzenie duże. T·„mp. maks
w dzieli ok. 4 11t. \Viątr słaby
i
umiarkowany · południowo·
-wschodni
o godz. 19 ciśnienie wynosiło
lłlGl,6 hPa. (751,3 mm).

sho
W li topadzie bie-i;ącego roku w
Londynie
zorganizowana zostanie
większych polskich impre:i
promocY,jnych na Zaehodzie. Wy.
staiwa tekstyiiów - odzieży. tryk()taży, tkanin, dywanów i !i.ranek
- zostanie l)OląC'Zo.na z włókie'llni
czym show, na który złoią się m.
in. pokazy mody
'Prezentowane
przez l6dzkre modelki. S'Pec.lalns
kolekcja jest już przygotowywana
przez Jadwigę Kaczmarek - .l(łów
ną specjalistkę d.!>. wzorniobwa w
Zrzeszeniu Produeentów Odzieży.
L>nprezie towarzyszyć będiie akcja
reklamowa w brytyjskiej
pra.sil"
fachowej oraz kupieck~e spotkanie
z najpoważniejszymi kontrahenta·
mi br:;·tyjskimi.
Włókiennicza
gala w Londynie
!~czy slę z fakt~ utworzeni.a o<>lskiel spółkl tekstylnej, której U·
dzialowcami są trzy łódzkie centrale
handlu
za.i?·ranicznel(o „Confexim", „Tricol'' I Textilimpex". Nowa firma - „Texpol Divislou" - będzie brytyjskim przedsiębiorstwem
o -polskim kap~tale,
lttóre prze)muje „w biegu" intere·
sy, kontrakty, repwtacje i znak do·
tychC'Zasowego agenta - Francis:o:ka Berki i ,tirmy F. T. Pyatt Na
okres „rozruchu" spól1ka „P<>dłą-czy
się'' jako oddział uod inną·, zako·
rzenioną j.u.ż na brytyjskim r.vn~<U
soółkę handlu.jl\(?l\ obuwiem i
odiieżą skórzaną
.. Skórimpex
Rind", która udziela now!cj'l.lszowi
schronienia oraz oparcia ctrgan!zacyjnego i handlowego.
Wa.rto wiedzieć, że sprzedajemy
na rY'!lek brytyjski tekstylia w11-rtości 14 mln fUJltów. W wielu branżach, suzeg61nle w ko.nfeikcj1. możliwości sprzedaty są o wiele wię
uze niż ani:tuałny l>OZi<>m eksportu Stąd inicjatywa przyjęcia łttte-

Jedna. z

Roweru zabezpieczonego ła
kim łańcucl1em na pewno niU
nie ukradnie.
ALIMENTY DLA •.•
MĘŻCZYZNY?

Willi, SS-letni obywatel ~F.
będzie musiał w dalszym
wypłacać alimenty sw„j

żonie,

Waltraud (34 !atar.
r;mieniła płeć 1 siała się
terem.
Sąd w Monachium uinał bo
wiem, iz zmiana płci pani l'\'altraud była „wpisana
w
je
nrieznaczenie" i w związku
tym Willi musi
wywiązywa
•iii ze zobowiązall podjętych
momencie separacji.
Willi I Waltrund pobrali si
w 1917 r. vraUruhd ubierała si
po męsku, a no półtora rok
niezbyt szczęśliwego małżeństw
wyznała, it zawsze marzyła, b.
być mężczyzna. wm1
wn!ós
i„prawę rozwodową, a sąd przyz
nał jego zonie alimenty w wy sokości 800 marek mlesięeznie
Kiedy pani Waltrund. no prze
prowadzeniu odpowiednich ope·
racji, stała się md;czyzną, je
były małżonek zwrócił się
d
sądu z prośba o zd.!ęcie z nie
iro obowiązków alimentacyjnych
Sll:d jednak utrzymał w moc:;

pepn;ednie deeyzJe.
Opr,: (fsb

resów rprzM

samy~h

zainteresowa.-

nych - łódzk.ie
centrale handlu
zagra-nianego.
Polska konfekcja
plasuje się na przyzwo!tym oozi<>mie w strukturze
brytyjskiego
handlu I spO/Życia. Ubiory i odzież
„Made in P0<I.and" możemy spot·
kać nie tylko w -popularnym domu towarowym .,C and A", ale również u renomowanego •.Harrodsa".

•

Na zdj.: L. Kizlm (z prawej)
w. 8oło\vlow podcza1 trtnlngu
pn:ed lotem.
CAF - TASS
Z(odnie z programem
badania gę w składzie: dowódca statku,
przestrzeni kosmicznej w czwartek dwukrctny boba.ter Związku Rao godzinie 15 minut 33 czasu mos- dzieckiego,
lotnik-kosmonauta
kiewskiego w Związku Radzieckim ZSRR pułkownik Leonid Kfalm i
wystrzelono statek kos111iczny •. S-0- inżynier
pokładowy
bohater
(Z. Ch.) juz T·15" pilotowany przez zał<>- Związku Radzlecklego, lotnik-kosmonauta ZSRR
W dimi't' Soło
wiow.

1n wa „koperta"

•
e
kumiil
tor
ORMACJA

WŁASNA)

Jclną z przyczyn krótkiej żywotności polski-eh akumula·!orów
j~-t stosunke>wo szybkie opadanie z GłowiMJ.ycl1 płyt tzw. czyn·

nej masy elektrod. Z dotychczas at<>.sowanych w ogniwach separa.torów, wykona.n}"Ch z polichlorku winylu, nie dawało się
formować specjalnych kopert, które :upobiegalyby niekorzystnemu procesowi opadania.
W USA i Europie 7:8.Chodniej w samochO<!owyich akumulato·
rach ów se-para.tor wykonan:'\' jest ze specjalnej włókniny, któ·
ra przeszkadza 11pływaniu masy czynn.ej elektrod.
Badań nad taikim akiumulatorem podjęł~ się Centralna La·
lx>rat-Ori'llm Akumulatoi:ów I Ogniw w Po:z.naniu.
Natom...;ast
o-pracowaniem polslt!ej włókniny zacięli- się naukowc:v z łódz
kiego Instytutu Włókiennictwa z ingr lnż. Haliną Mrożewską
na czele. Prace trwały kilka la·t i jui są ich pozytywne e:t_ekty. Łódz:ka włóknina SJ>ełnia wszy$bkfe stawiane jej warunki
I została zaalkceptowana przez CLAiO.
Na poeu,te!lt WSJ)Ol!Ilnianą włókninę będzie aię stosowało do
!ormowan~a kopert se-paratorowych w akumulatorach tzw. bezobsługowych. Wkrótce jednak bę1ble ona uży0wana do o.r ·
klasycznych pracujących w samochodach.
.Akumulatory bezobsługowe ~ nieee drotsze od tradycyjny
Ił• icll żywotnoj6 iprzemawla :r.a uatosowa;nlem. takie dla p
tMe<b IJ>()lskiej moloryu.ejl.
(pel

Program lotu .tatku przewidlllje
kosmon.aUltów na stacji:
naukową „Mir" wprowadzoną na
orbite okołoziemską 20 lutego 1986
roku i przeprowadzenie na
jej
Pokładzie zaplanowanych badań i
eksperymentów nn.ukowo-techniczcycb. Połączenie kosnticznych apa.
ratów za.planowane jest na
15
marca.
Jalt wynika z Informacji telemetrycznych.
systemy
pokładowe
statku ,.Sojuz T·15" funkcjonują
normalnie.
Samooocz;uclt obu kosmonaut6~
jest dobre.

a

1681 - Ur. G. P. Telemann,
kompozytor niemiecki
1801 - Zm. I. Krasicki. pl·
aarz Oświecenia
1981 - Zm. ~. Clair, francuski reżyser filmowy
1883 - Zm. K. Marka

przejście

T

klękaj 11rzed Fortuną, ale
Jest blisko chwyć ją 1il·
nie l zmuś, aby el 1łutyla.

Nie

Jeśli

Koncert w Paryżu
12 bm. w sali Cortot w Paryżu
zorgacrilzowany został - pod auspicjami kon.sulą generalnego PRL 1 uroczysty koncert, z którego cał
kowity doch6d przeznaczono
na
budowę Szpitala-Pomnika
Matki·
,... >lid w Łodzi. Utwory fortepiave Chopina,
Schumanna i
thovena
wykooała makom!~hińska pianll'ltka . Xlao Mal
absolwentka Ecote Normale
usique Im. Alfreda
CcSrl.ot,
!ca profuora Maria111a Ry•

.,..

-

Cil\gle sł4 akarłyleł, łe eł

tlmn• l zimno!.„

SZWECJA

RUSZA li LIGA

boisk
PIŁKARSKA Z*piłkarskich
Fln,a li&ta
mi-

W sobotę I niedzielę rozpOMynaJI\ się rozgrywki rewanło·wej rundy
D ligi piłkarskiej , Łódzki okręg reprezentowany je.st przez Start I

Wloknlarz Pabi.anice. Po Jes iennej rundzie Włókniarz znajdu je si~
Ila 8 m lejttu' (14 pkt. - 6 zwyci ęstw, 2 remisy I 7 pontek, różnica
)ramek 14-15), iaś bałucka jedenastka 7.ajn1uje 10 lokatę (14 pkt. I zwycięstw, 4 remLsy , 6 porlliek, ró ż nica bramek 17- 22). pTT.ed pier wszym i meczami rozmawiamy z trenerami obu drużyn - ,1 Ą CKIEM
MACHCI:RSKIM (Włókniarz) i MARKIEM WOZINSKIM (Start).

WŁÓKNIARZ:

START:

o Miejsce
<> Najważniejszy
w środku tabeli jest początek ligi

• Przed plerwnym
meczem 1
• W niedzielę rucie wyJa.zdo·
trnir, Tarnów 81\, zdaje się, pewne wy mecz 1 Korom, Kielce o godz,
i iestawleniem najslluiej. 15. Będ'Z'ieeie ji11
:r.naó większość
ttego akładu?.h
reiultałów.„
- To n i• ma zn1.cH!lla. Dla lJl!llle
- To praiwda. Bardzo 1i~yl!śmy za.w.u najy;aa.ruei11zy
jM starit.
Il&
że uda się nam
z&!łatwic To, co •ię straci w 'llierwszych meprzejście do naszego zespol!U
uta- c:i:a~h. nieła•two odrobi ć w końców
lentowanego
naipa«lniika
Boruty ce. Układ s~kań w tej aruµie
Zg'.erz - Ch&ła.śkiewicza. Cll<:e on wskazuje, te 'Pierwszych -pi ęć ko't'o·ystepować w
Stall'cie,
podnosić lejek może :i: ,powodzeniem
wya wo je um iejętności, jedna'lt
ra- kry&talizować aytuację w dole, jalk
zie .n ie moż emy
dt>gadać :.. ę r i w górze
tabeli. N ie uik rywam,
~.z ia·łac.z&!Ill! ma·cleirzyS!tego klubu , • że rw pojedynku
1 KO'l'on.11 li~zy.
eza.s nagli. Wznow ił
tre-nin.gi 'PO my na remis.
kontut-J i Możejko, ale ze zrozumia\'l'łókniars ma bardzo
dłu111
łych
"W iględów
(Skomplik o.wane lawkę zawodników rezerwowych.~
złaman i e nogi) .dopier<> w maju. bę
- Rzec.:ywłście mamy grupę udz,ie moi.na ewentualnie wstaiwić t&<Je:rutoiwanych
juniorów.
wśró<l
go do skład'll. Nie na.jle.pi•l czuje .~tó.rych na .pierwszym
m ieiscu
1ie irówniei Kasperkiewic1 i wąt staw Wim Peredzyńskiego. Ten chło
-pliwe by do n iedzieli lekarze t>O- pak ma •. pe..piery
na cranie" ł
atawil! go na nogi. W tej sytua- chyba czę&to będzie wystę.])-O'wał. Z
C·ii ustawienie ze!tpołiu będzie nie- dTu.giej strony trzeba zauwl.Żyć, że
C!·:> odbiegać od tego,
jakie .obi• k iJJku :ia.wodni·k ów (Sotyn. Koimow yma.rzy łem 1 jalkie krystalizowa1-owsld.. Kuk i eła,
Nowaik) będzie
ło aię po meczac·h sparringowych .
kończy ó ka..r i•erę sportowa. Mł<>di:l
:r.atem bard.zo aię p!"Lyd11d'Z1l. B~dę
• Jest Pa.n najmłodszym szkole. dawał im mOŻ!l iiwość
wysti:pó.w ,
alowcem w Il lidze (1\1. Wozlńskj Trzeiba jednak
ipamietll.6
:!:e
liczy ~oble 29 la.t - przyp. a~z.), n.iik·t n ie będzie roz.llcz&łe tym,
mnie r
1tudfo,te na A WF w Warnaw1e .•• tego,
że dawał•m aunae g.ry mił-0dym .piłkarzom,
.•.i ahoe ipan l!)Owdedzi~,
!!dy- pn:ede wszystkim Hczy b li• będą
pu,nkt:r I JeiżeJi
by b ył pan 'Prezesem
kLubu, to
zai;>e'""·nit nl;t ,podpisaiłby
pan u J>OWi nl• mi się no.ga i apadn41 i lJmną umowy o iprac'ę. Przed 'P<>d- gl, niik.t z działaczy ni• bę<iz ie o
jęc i em obowiązków w Starcie z:a- ty.m -pa.m i ę.tał.
+ P 11 1parrln1tMh llkła4 lłl• Jut
atana wi ałem .si ę czy lm podołam.
l\lov.i się_, ż.e świat należy do mło wykrystalizował?„.
- Ra.zero
z moim &1J1:Sitentem
d ych, więc :r;a .ryzyikowałem. Pomafa mi b yły p iłkarz Stairtu, absoJ.- Andrzejem Gręboszem mamy konwent A WF w Wuszaiwie - Wie· cepc ję -podstawowej Jedenastki, ale
sław
Nabla.lei l jako6 zna.jduje- nie chcemy t-eiio ujawn iać . N ie jest
tajemnica, ale
m y wspólny Ję.zyk Niech Pllt!I nai- to znowu w ielka
leoie j zapy ta za:wodn·ików C'l.Y 'li chcemy by ka żdy 1 piłka.ny uiwazadow oleni z cy klu prz y gotO'wań td. że ma równe szanse.
+ .ll.lt ukł&d& się wsp6łpraea •
do se z;o?Ju. Cóż ja motę w ięcej
p<>w ; edz i eć? Chy l>a
tylko to, ie byłym piłkarzem Wid11ewa?
Ba r dzo
dobrze.
Przy"Znaro
ec~na efek tów mojej t>racy ,,owinszc ze rze, że jestem z takiego obrony by ć rozg.rywki ligowe.
'
tu spr a w y za<l(llwolony.
+ „Sprndallścle" do Widzewa
• Włałnłe, lltarł Jelł w ałrefle
napastnik& MlynarC7yka. Nie kat4rdyn ugrożonyoh spadkiem„.
dell'o aht6 na łlłh ror.rzutnośó.~
- Doskonale '&daję 1obia llJ)rawę r
- Nigdy n ie zsmY'kam miłodym
tego,
d r uga. (r'UJ>a,
w której pllfkuzo.m drog-i
do awansu. W
1raan'.l" jest bardzo
wrt"ównana l t-.i~rwszol i•!(o.wym klu.bie repre<zenjuż dwie kolejne
'!)Ol'ariiki mogą tant kraju juniorów będz i e móitl
spo'wodować, że wraz :r. .i:espołem roi:wljać STWoie 11m.i eJętnośc l.
dłu.go nie będ zd emy modi odn.a.Jak 1 kontuzjami przed lllZOleżć ~i e. Przygotowani jesteśmy na neim?
na jgorsze.
choć nie dapus:z:cr.amy
- Na raizie nas orn!le.ją. Żl.łul~
mvśli o degradacji.
Może Jestem tyilko, że na skutek pl'r y-pet'ii zdro1nil'poorawn:rm
ot>tymistą,
ale wotnych n ie uczestn i czy ł w cabrn
t wi erdzę,, że sta6
na-s na zajęcie c:v-klu 'PrT.ygoto w ań POmocn i'k Bl\m iEjsc:a w środku ta.beli. Dodam, klewicz. To dośw i adczony i dobry
:!:e osiem 8Poitikań roz,grywamy· na p il'kan. Będzie go trochę brakO<WaĆ
wł.?.sri :v m stad ion ie.
w :r.esoole.
Bozm. (a.szym.)
kłopot y

w,
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I liga na Teofilowie?•••

Pec howe
egzek wowanie nutów
k11 r n ych (dały zmać o .sobie nerwy)
poz ba wiło pilk ar.5ką ,,szóstki:"
z
Teofilowa br ązowego medalu
w
czasi e r ozeig•ranych w Łodzi tegoroc ,nych
halowych
mist rzos tw
Polski. Ale I <>zw arte m iejsce
w
f ina le t ej im,p rezy, to db -pltkarek Ogn iska „Teofilów" 1pore o1 iąg.n ! ęde .

'Ieraz przed P iotrem 8u~ldm ·I
3ego d ziewczętami stoi inne ważne udan ie: a w ans do e kstrakla1y. Jak nam powiedzi ał
trener
futbolistek z TeoiiJQIWa , cel
ten
'est momwy d,o os•iągn!ęcia. Spośród siedmiu dru żyn grupy
!)Ólnocnej II lii?i,
właśn i e łodziain·
k i są n iemal pewnymi kandydatkami do pierw s.zoligowego towa·
rzyi>twa. Prz.emaw ia za tym
układ ~Ił w tabeH grupy oraz do~kon a ł e rozezna n ie r yw alek. J!Klyn :' u~p ół , k tóry mógłb y pokrzyfo wać s z ~·k i d ru ży n i e łó dzk iej, to
~"kół z Dr zonkow a
z kt órym w
ub i egłor oczn yc h
spotkaniach Teofilów stoczył dw a Z>wycięsk ie mecze. wy gry w a j ąc 2:0 i 3:1.
Ro zgry wki II-ligo w e drużyna z
Teof!low a zainauguruje wyjalLdow :rm meczem w Lesznie z tamte) s zą „Leszczyn i anką". W dorug.im
meczu łod zi an k i podejm1' u sieb ie
„Walt e r a" z Radomia.
Nap isali~my : „u siebie",
ty~oz asem f ina listki VII HMP
ruie
tY!lrn n ie mają w las1nei:o boiska,
a l" i o ó.n<'.l wieclniP go
on iekUtn a .
Dot,·,..hrz ~ s role finan.~mvych ' oa tl'<'nów ( por. ~ 7.W T KK F) ~ pt'awo
v·ali pny•·~ dk o\•·i !<llon~?n::v, kt ór .-rh u dał o 1'ie nam óvnc n a wvd.a1!i°' zło t. ów .k 1 q ko p a.l'\i P o iłki
pr~e ·. dd <! wc:ę\ q
d 7.i eki !~b i e gom
fa n~-'··kó·ir -e ń.•L<:'ebo futbolu pr a-

w

SKRÓCIE

C'Ujących

piłka.rsklch

str zostw awiat1. Urugwaj pokonał
w meczu kontrolnym w G u ada laj:i ra ze spól miejscowego Uniwer·
sytetu 2 :0 (1:0).

-tr Wła dze &kockiej Federacji
P il.ka rskie j podał y , że dojdzie prA·
wdopodo h nie do m i ęd zy państwowe
l!! O meczu Szkocja - Brazyli a. Te.rmin u i m iejsca jeszcze n ie ust a·
Jono, choć Szkoci proponują
28
m a ja w Santa Fe (miejsce
Jch
z irrupowania) . Wyspiarze. "Przybędą
do Meksyku l cze.rwc&.
-ł:r W rew.an:towym. meczu eliminac y jnym mistnostw Europy ju.niorów d~ 11.t 16, pił.ka.rze RFN
n ieoczek iwanie „r1.egrali na włas·
n ym boisku :a Włochami 1:4 (1 :3).
Pierwszy mecz ~ych druży.n (we
Włoszech) wy·gll'al& d.ruży.na RFN
3:1. Awana do !inałów mistr:r:ostw
Europy wywalczyli Wloel.

*

Po wielu mlesi,~h dyskusji
w
środowisku pibkuSkim
RFN
zapadły decyzje. W ci111!u najhJiż.
szy ch dwóch 1at nie nastąpi re·
d u kcja liczby zespołów w ystępują
cy ch w ekstraklasie RFN. P ił ka
rze mieć będą od se:z:o.oo 1986-87
dluż.sr.a ~rwę zimowa, trwają
ca od począ t ku listo:pada do koń
ca l u tego. Wprowadzone zostaną
równi eż od
nowego sezonu roo:1?ry·w ki halowe z udziałem wszy•
stikich 18 zespołów I 1lgi RFN.
-ł:r
były

S2-letnl G!ueem>e J'arin•
"1>re:ze1 klubu pił'kankiego AC
MHan ścf.gany jest prze.i: włosk!
wymiar sprawiedliwo&ci u pr zestę-pstwa dokonane w <?1.aeie sprawowania tunkcjl prezesa klubu .
Farlna zhległ przed ro:r:poczęciem
!\ledztwa z Włoch z.a!)ewne do led·
nego • 'le.rajów Amerylc.l Płd.

-& W towarzyskim mec2'11l ti!łkar
skim Turc ja w y grał& :ie Szwajca•
r i• 1:0 (1:()).

„n.

-tr Cwier~flnał<>w• l'J)Otkan1•
karskiel!!O Pucha.ro Anglii Liverpool
- Watford pr:zyn!oeło 'bezbramko.
wy remis i będz·I• l)OW~órzone 17
mal!'ca..
W ipółfin~le
zwyc ięzca
spatka al11 :a Southampton. Rozel!!rano też kolejne •Potka.n~ ligowe: I lig a: Ipswich - Arsenal 1:2,
Queens Park Ranł(ers - Southamp ton O:Z; II liiia : Carll~le - Hull
2:1, Fulh~m - Bl11<-kburn ll:S, Milwa.11 - W imbledon 0:1 , Sheffield
U . - Bradford 8:1.
-łr W towanysktm mecru 'l'iłikar·
sk im NRD prze,rala ·z Holandią
0:1 (0 :1). BNmkę w li m in . zdo·
h:vł van Bast~n.

Po

slalomie
i „Śnieżynce"
„Rajd Marzanny"
Slalomem równoleg-łym d'l:iałacH
Auto-:Yloto-Klubu ror;poczĘ.Ji teiioroczny sezon aa,mochodowy. Drugą
jmprez11 automob ilową był roze.grany w u.b~e.i:lą niedzielę ra.jd Automobilklubu Lódzk iego ~n. ,.śn i e
żynika".
Zwyclęzcę

slalomu wyłoniły dopiero doda tikowe wyścig i. Zwy cie·
żył W. Zatorski (AŁ),
pokonując
po emocjonującej wl.lce L, Wójcik& (AMK). W klasy tika.cli samochodów po wyżej 700 cero najlepszy
okazał ai ę S. Baranowski, wyprzedzając
L.
Leczyńskiero
(oba.j
AMK).
Rajd „Sn!eiynlkl" w !clasytillcacji
k_ob iet wygraJa J. Lasota • M. Janik, 1. w poszcze.góln ych klasach
triumfowal1: J, Witke '11 B. Lewandowskim ora:i: T. I A. Gradowscy.
KoleJn- imprezr,
1.utomob il orwą
b~dzie tradycyjny „Rajd MRrza.nny". Uozestni.c:v bedll mie<lii do pok<>na.nia 35~kilometrow' trasę, -orowad:r.~cr, ullcami Lodzi. Wyznaczc>no
10 prób spraW!\OOciowych.
Szczer;ółowe Informacje ł t:apli<T
w Auto-Moto-Klubie przy ul. Kopernika 56, w godz.
1-11
(tel.

w Ognisku TKKF „Teon1. mecze, dJe1.y,
na itroje s portow e
kO<Sztują coraz w i ęeeJ .
A kO<S"Zty
te w.zrosną jeszcze bardz.iej
Po
s podziew any m awans ie do ekst raklasy. I co wtedy'/ To pyt amie zadają sobie I d z iewcz ęta , i trener
Suski, lecz op iekumow ie
zespołu
nie potrafią dać jednorna cz.nej odpowiiedzi. Mamy nad z i e ję, że zinajd zie się rozwią z al!lie i dru żyna z
TeofiJO'Wa jakoś sobie por.ad:r.l.
Na raz ie d ziewc?;et a pil nie tnn.ują w uli SP-90 pr1y uł. Karo-;
lewsk!ej ~ (we w torki I piątk i
od godz. 17 do 19), Tam też mo·gą
zgła.~?.ać si11 dzie.wczęt a, kt óre mają
ochot ę pog r ać w p iłk i! nożną.
Teof il ów czek a na now e tal enty !
32-50-60),
(ww )
------------------------------!!lów".
w ydatki

Podró że

A. Piechniczek o piłkarzach Maroka
Po 7-dniow ym ;pabyc ie w Afryce powrócił do kraju trener pi ł
kars kiej repre2en.tac j,i Pol.siki
A.
P iechniczek. Na „ży wo" obejrzał on
4 spoitkania Pucharu Afryk i, odbywające aię w Aleksandrii, a
te
które mi ały miejsce w
Ka irze
mógł śledz ić 111 eikranie tele<wd:r.ora.
W opinM P lechnic z'ka turniej ma
bardzo cie·k a.wy p rzebie g. O wyrów nan ym 0 nz io m ie świ ą dc z y fa kt
iż o ws zystki m zadec,l'dnią v;la Anie
te n ~t~tni ~ &potka n ia. Na jhardzie i
i n le re :;oV1· a ła selekc.io•1f'rn
n"' sre.i
r eor ezent 11cji
Ha M;irn1<R. Obejrta ł
d ·Vl·3.
d zia łem -

m" r 'e

i

j P!!!-O

u-

b„1.brarn}·nwy z All! i" ·
ria or az ba rdzo rlr a m at ~· c z n y 7.11 ·
kończony .,,.·ynikiem
1:1 7. Ks m~.
rn iP.m. Ten osta t n i b .- ł db. Mairok ań cz:v1ków nie?..''-""kle ist.otnv. O<l
oocza t.ku spo tk ani a tt· \'l·a ła bezpardol}o-w a ;;alka. (N a 2<l m inut !lrzed
kon?em s ootk an~a _le:wv
a;br oń ca
dru.z:rn :v m a.r;ik~nsk_ie ! Ne~n ssfau~
!o w ał bt'z _p1Jki sv; ? 1e!(o i :i-:·wala i
zost~ ł ~,stm1e::v. z . b<>~· sk a). M imo J!f'l'
w „10 . ~at o'kan.cz:vcy zdo by l i prowa d ze.n i ~ 1 '".. konc? wych _m rnutar.~
~t a rali sie u.tizy mac ko rzy<>tny w-:; -

• Rep:!'eien.t aeje Egi'Ptu i Wybr: s za Kośc i Słoni we j zakv;alif ikow a ły sie do l)Ółf inału P ucharu
N arodów Afryik i w p i łce
nożne i
o dh·nn j ąc eiio ai'l w Egipcl l'. Gospi:>:larz p wy gr ali z :vrozamb ikiem
2.fl. ~ \\"v brz'!Że Kośc i S łoni owej
p~I.;ona In '1: 0 &-nP!!!al.
. .
• 1. Le ndl, fa -;rn r:vt tu r ni e.iu tenfr.<•1" " !!"> G ra n d P rix w M ed iol:l.KOJ\IUNTKAT TOTi\LIZATO~A
i1 ie t:>O'{o'.\ał w I rondzie J. Agu.iler~ fi : ~. 6:1.
W za kład~c h !PPCi alnych z ok 'I • i''~i· ci a rsk a
sztafeta
kobiet zii Dni e Kobiet z dnia 1986.03 O~
S 2" e•· ii wy gr ała w
Oslo
bie g ~twierdzono : 6 r ozw. z
5
traf
4X,; ii;;rn zalicz a.n~· do
punktacji 8.2.'.il.737 12:ł , 2.~05 roz.w . z 4
traf
P ucharu świ ata , l'l"''·or •.e d za j ĄcNai·. 32.000 r.ł, 112.0.S5 rozw. z 3
traf.
weg ie I i Norwe g,e III.
1000 z.ł.
I DZIENl'HK ŁODZKI nr 82 (111169)

I

ni~. W ostatniej min.ucl•
Ro ger
Mila„ znany i m ist nostw św i ata w
H isz,pan!I przerzUtc i ł jednak pi.lke
nad bram!k anem i doprO'Wadz.ił do
relillisu.
Reprezenbieja Marolka rn najba.rdziej nowocześnie I na jbardzie j
po e-uro.pejsku. N ic w tym d zi1wnego pon i e1waż w ielu z repre1.ent.an tów tego kraju iira na co d z ień
w l i gac h zaw odow ych kraj ó w europejsk ich . Bardzo s.olidnie n rezentuj e &i<: ich ll(ra obronnR Zr e.<:zta
w .razi ł' potr zeby w
defPn „yw i,..
gr 11 j!\ fa ,kże M P''""t n ic ;'T.
'\"sz,-~n·
orez „nrt\11 !1 d ofbre w ys zkol en ' P. tr rh
n iem<". W 'k a żd :\"'Jn ra zl i:> oo nb<>: rzendu d rtl'iyny m11 rolf3ński P j urz „.
"tr11e1tałbym w sz:vst'<:'c h n rit><i ni edo~ en i an il'm l!-J I m ó-wi•miPm o oi ei
iak o o doo.ht'CZ)"Ci!'lu nu nktó•..- w
Mek syk u - 1twi P.rdz ił .na z.ako ńcze
n i"' A . Pie~.hnij ez~l!: .

W)' razy

głę'bnkle11~

..,.,..p6łczucia

M.AtRll GOLEC
I TERESIE
RUTKOWSKIEJ
z powodu

łmtercł

MĘŻA

I OJCA

• ldadajĄ

PRACOWlil'ICY PP N1' 1T9

Deklarac~ poHtvczna nowego rzadu

Jutro odbedzle Ilię w Łodzi ,....
nuim Zar.i:ądu Główne-go
Zwią'Zlku
Ocho.1:nkzych St raży
PoiJ:ar ny ch,
Wez.mą w n im udział komendanci
swoje dotychczasowe obow!4zkl ml- wojew6dz.c:v z cal-ej Polski oraz ponistra. do &praw ochrony
środo- słow i e. Podczas obrad podsumow awiska Brlgitclt Dahl, która p<no· nv zostan i·e dwuletni okres dziiasta.n le nadal minist rem energe tyki łalnośc.i OSP od osWniego zjazuplaso,wainym
w
Minieterstwie du.
Przemysłu. W odr6żnienlu od dow kraju działa "Ponad. 22 tyL
tychc-zasowej praktyki, nie
r,~tał jednostek skup i a j ących nół m il iowyznactony tak że taden 1.tały za·
· j d
stępc1. premiera i w n11.ie .patrze- na • członkow, Do siwo.ieJ"SI>OZY·
by :r,ajmować się tym będ>Zie naj- cii maj11 oni ok. 16 tys. strażnic,
sta·r~rzy wiekiem m iinister. Jest n im Podc zas łódi.k ie~o "Plenum straża cyobecnie szet
resortu
rolnictwa ochotnicy mówić b~dą o
s.wych
SV'8.nte Lundkvist.
codz !ennych sprawach. Stupięcdzie·
Nowy pr61li•r :i.łożył df'klancję. sięcioiet~ ia dzi ałaln_ość OSP to , bow k tór ej pod•kre~lił że również w '~1e-m r:i 1e tyl ko , ~~·lka t; ogn ,em,
polityce jl!'·go rr.ądu nil!' nastąpią I al9 _fakze cen.ne m ici a ty w y &ooł ec:r..7;adne istotne z;mian:v. L i'llia okre- ne i J>r aca w yc howawcza.
$!ona prz;n Olofa Palmel(o będz ie
0 .b rad y i;>lennm ZG OSP b~dą
prowadoona nadal.
t~k z"' . okaz.J ą . do
za.pr ez.entowa ma
Carl.ss<>n za"POWi-ed.rla.ł
ft'lłe I lod zk1ej p Ulbl!C' znośd orki estr s'rako~l!'kwe.ntne
urzeczywistnianie ż ~ ckic h, Impreza. podczas
k t&rej
sz.wedą,kiei
!l<'lltvkl neut.ralino.ści. "-ys.tąpi Hl zeR-połó w , odbęd zi 0 si ę
ktÓira stanO<Wi ważny
wkład
w w niedzielę o godz. 10 w XXVI
atabllfucj ę sytuacji{
w
Eur0-pie LO 'Przy ul. M . For nalsk iej 22.
pó ł nocnej.
,,. M .

Premier Szw~ji Ingvair (la.rlsson
J)l'zedstawił w CG:wartek w
Riksdagu skład swego gabineiu.
Now y rząd szwedzki składa się wy·
łąc znie .z tych samych
m~ndstrów,

którzy praco.w ali z Olofem Palme.
Lngvar Car lsson przekazał jedynie

DEPESZA Z P<>LS'.lq
Prezo Jlady Mllli..'trrów Zbll'Dl•w
Meuner wyatocował depe1111• rratll•
lacyJnr, do Dhdallaha
Azuza al·
Talhi z okazji powołania ro n1. ata·
nowisko aekretana generalnego Ko·
mitetu Ludowego Libijskiej Arabskiej
Dtamahlrijl Ludowo-SocJa11styc7.nej.

•.. __ ;:::::am

Aresztowano podejrzanego
owspółuaział wzaoójstwie O. Palmego

Z POBYTU DELEGACJI S&JMV

W CSRS
Goszc2la,ca w CzechoslowacJi •a Cli·
proszeni•
przewodnic:r.ącego
Zgromadzenia Federalnego CSRS delegacja pol~klcb parlamentarzystów
1
maraw!klem Sejmu. prezesem
N
ZSL Romanem Malinowskim prze·
b y wała w ci!Jwartek w Gottwaldowie.
serdecznie witani, polscy goście zwl~
dzill zakłady obuwniczt „Svlt", pro·
dukuJące roe?.nle 1ł mln par obu·
wla . Wśr6d Z3-tys\ęc~nej ułogl Jest
d wu,tu pols1tlcb robotników I tech·
nik6w.

W
poszuk iw aniach
mor d1>rcy
pr emie<ra sz.wedi.k iego Olafa Palmego doszło 1i3 bm. do
ważnego
wy darzem ia . Po raz
p ierws zy od
d woch tygodni wydany ~tał prz~
prokurator1. na•k az &resztowania o·
sob:v. którą podejr7ewa ti'! o wgpół·
udział w pooełnien!u Jibr<>dni. A·
rpsz,towany jest 35-lełnlm męże1:y·
Z<ll!\, Szwedem poehiodzą<'ym
.l ak podał adwo.kat ntrzyme:nego
Gun.n11r Falk ch.rz elociiań~k.iej rodiiin:v" ł me.Jacy 1\ ała J!>r!l·
cę. Zatrzymany
zoetał w środe
a wjecr.orem teigo u.meiio
dni\
-prokurator K. G. Sven~son wydał
postainowienie o aresztm>.· anlu.
Jak oświadci:vH ad w okaci, kt6rv.y w !lZ'Wat'tP-lk kOIJltakiowali rlię !
areszitowanym, .potw i-erd·ził on. że
był w pobliżu m iej~c• t>rtZ:e~s·twa,
aczkolwiek - Jak podaj• w
zupelmie !innym e<elu w tJ!Jwan:y•t wie o•oby, która mocie !)OtwlPr-1
d zić je!!o 7.achow an\e. W n11kui"'

NOWE PJlt<>POZYCJE ZSJUl
w GENEWilll

„„

Trwa

ofen1yw1.
ros'lnoJenlowa
Radzleckie10. Na czwattko·
wym posledienlu plimarnym obradującej w
genewskim Pałl.cu
Naro·
<1.6w konferencJJ ro'ibrojenloweJ
40
państw, w dyskusji nad
punktem
porządku dziennego poś w ięconym n ·
pobieieniu wyścigowi zbtoJed
w
kosmosie , przewodn.tcza,cy
delegacJl
radzieckiej amb . Wlk~Dr
lsraellan
przedstawił nowt propozycj~ zawarcia międzynarodowego porozumienia
- o nletykalnollcl s:atuc:r.nych ntelltów
Ziem!.
Związku

9111 ZJAZD

ROZPOCZĄŁ

J[OMUNISTYCZNEJ

SŁOWACJI

Bratysławie

W

:?OZt>OCSłl

Ił•

Wywiad Z.

w

Szałajdy dla „Handelsblatt"

Przebywaj11c:r w 1U"'N

W Waruawte ukodC!Syła •I•
11
bm. n Kra.,owa ~arada P rzod1>ii<'11l·
ków z Kół Mlodzlety Rolnlczej, któ·
re dzlałaj!I ptty kół.kach rolnlczych .
Wzl~lo w n.lej udział ponad
280
ddewcząt 1 ehh>pców npret:entujr,.
c~ eh młode pokolenl• wsi ze wuy.
stl<icb województw. Dzlałalno•ć Kół
Mlodzleży Rolniczej pomaga ludziom
podeJmuj11cym . prac~ w go5podar· ,
stwach Jeplej przygotować aię
do
rolniczego zawodu l tycia w łrodo·
wisku wiejskim.

oku:jl dytów ni ezbędnych nie tylko
na
EUrowców ,
l!!<!z
przede
n"'l RFN-PRL do .rpnw 'l'>"f'i:>Ół· w~zy.stkim na modern iz.acj ę gospracy gospodarczej, mi"'m"l'słowej poduk!, wkepr emi<!'r s twi erdził . ż e
I t echinlcz·n f'j w keopr@"Tll ł f'!' Zb i~iew fa kt ten . ~PO\ yk a • i ę z rosnacy m
Szahjda udzielił wywiadu cr..al'!o- zrornmien iP.'!11" wśrbd
part nerów
pismu „H~ndelsblatt", w
kt6'1'ym gio.spodarczych Polski.
waknal na flclsł' _.,,ółule>ł.n~ć
m i41d7.y wys\łkamil. podeJmowa.nyPotwle.rdi:!ły t.o m . hl.
obrady
rnl przn PolFkę w sak~i• mo- VI lłe~j l rzadow ej komisji
m iedernincjl prr.t>mY!Jłu
i tmie'k.ua- nanej PRL - RFN do
11praw
ni~ ekl'!p.ort u a apłat11 je-j dł!lg6w. WS•p&pracy rospodarczej,
'!)TZemy•
Podkreślają.c, Iż r"'lllincja
t„go sł<>wej I t.-chnieznei w Bonn oru
programu wym&«• pebnej no-rma'l i· fa.kt uruch()mienia pr7.ez RFN nozacjl stosunków finainsow:rch,
do wego kredytu dla Polski w w y kt ór ych należ'." możHwo~b uiiy@ki- Ml'koścl 100 m l n marek. kt óry ow a1n ia prz.ez Pol~k!! now ych kre- trz:vm11ł l!·Warancje pań~ t wowe .
'I

Kruchy

KSIĘŻY

lód przyczyną traf!edii

SPolil<!zeństwo Włodawy
(woj.
sedzia Earl Jł. Carroll ustosował chełmskie)
wstra: ąśn.iete
rositało
areszt domowy wobec księży i pa- zag i n i ęciem dwóch
7-letnich
chłop
storow odmawiających składania zeznań w proceaie pr<1,eciwko Jedena- ców mieszkaj11cych w tym mieście.
stu działaczom religi)nym udzielają Jak us.talono 10 bm. obaj
nie
cym schronienia w Stanach
Zje- powr6c\ll ze ukoły
do domów.
dnoczonych ucbodżcont politycznym Podjęto nat ychmiast dz i ałania pez kraju Ameryki Srodkowej,
szukiwawcze z; udzi·a lem funkcjonariuszy MO , ORMO,
7,ołniMzy
K.OSZTY RATOWANIA
WOP
I ludności mill:! ta. Jed.n oczeMARCOSA
~ n i e psychologowie rozmawiali
1
Indagowany w podkomi•li budte- kolegami zagii nionych, próbując u10\\ ej
izby Reprezentantów co do ' talić prawdopodobny przebiel( wywy•okości amerykańskiej pomocy dla
Filipin I nowego rządu pani corazon
Aqulno - pomocnik ministra obrony USA do&, Azji i Pacyfiku James
Kelly oświadczył, Ił ratowanie
s
npre~Jl obalonego prezydenta Flllpin
Ferdinanda Marcosa kosztowało dotąd rząd
amen· kańsk! ok. ł37
tys.
.., G<><h. T.lł. - Na •ltrzytow•inł'll
dolarów . Na powytsz11 sumę złotyl y ulic
Prcmtlńfókie•o i
Armil Czf'rwosię koszty
pnewleiienla
Marcos„ nej weszła pr t y czerwonym
etle
wraz z 88 01obaml 1 Je.:o rodziny I SabinR D. 1 wpadła na orzódł"'i
&wity na Hawaje oraz zapewnienia 125. Kobieta doznała złamania 1'1at3
ręki
urhodtcorn be:r.pleczeń1twa I dachu i nog:!. pnebywa w Szi>italu
Lm.
nad głc>\vą.
Jonschera.
.,. Godz. lS.11. - U zbi.gu ulic
POWAŻNY KONJ'LIK.T
St rykOW"kiej I 1.ródłow~j i:>lesza o
PRACOWNICZY W FINLANDII
nie ustAlonym nazwi11ku wyszła na
jezdni'! 1za sto.1ącego
I
W c:iwartek rozpocz111 •I• w Fin- wp adła na przód autobu"uautobusu
Kolandii atrajk powszechny
pracow- blE'ta doznała bardzo c iężkMPK.
i c h obuników sektora prywatne110 zorgani· ż eń I po przewiezi Pnl u do Szp itala
znw any przez największą
centralę
im. Sterli n( a zmarła. Pi~sza miała
7.Wiązkow;i Centralną Orga11izację
l a t ok. 60. Ubrana
b y ła
w szary
Związków
Za w od owych
Finlandii. płaszcz
z
brązowym kołni erzem,
Blor~ w nim udział członkowie 15
czarne
krótk
ie
kozaki.
miała
J:>T'lY
związków. Ogółem do strajku przysobie cza r ną torebkfl. Wys i adła a eustąpiło

240

tysięcy

którzy domagają
runków vracy.

•I•

związkowców,

poprawy

~cior~j zgłoszen°ii;
·dziś · • • • •
...__.OGŁOSZENI

Wbrew wcnłnlejszym \ntupreta·
cjom donieslefJ. " przylądka
Canaveral, n ie zakończone zostały Je·
stcze poszukiwania
zwłok
załogi
promu
ko•n1icznego
„Challenger".
JCoro<pOn(l~nt
Agencji UPI
Willi"m Harwood, tofor mo \\'a l p6t- DWOCH

w śr od~ . i t nn r kown j ennPj.
k ontvt y tn dn i u
l)taCP P I 7.Y
"rrl<Jb )'Wo nlt1 rlai<Y.)'fh Hr 'l atkńll
fnJ! i i r • 5z l~~ rozbitej kabiny
za.
11Ynt "ir.c zorEt1n
,,.i e 111 ::1ryru1. r ki
w

padk6w.
Jedein z uczniów
'OO·
wi.e dzial, t.e wraz z dwójką
z.a·
ginionych poszedł tego dnia
w
rejon ujścia rzeki Włodaw'k i do
Bugu, &by nazbierać
bazi. P"'1
dwoma jego kolegami załamał się
lód i na Jego oczach utoneli .
Trw.ają posz.uki w ania c i ał chłop
ców, w których biorą ud ział ekipy płetwonuTków. ~ą one utr udnionE> przeiz liczne w t:vm miej~cu · zaw irowa111ia rze.kl ora·z zalegaia ~T
miej1Jcaml lód.
{PAP)

tobu9\1 rebe:H

:Rawa M.!tii:0'1'1ecka
prawdopt>dobnie
w
woj . J>lotrkoW&k\e. OEnby ·mogace
rozpozna~
1marłą pr06%one 1ą do WRD
WUSW
w LoMl . ul. w. Bytomskiej
60
te-1. S'i-16-112.
... Godz . JUG - Na ul, A Stru~a zza sto1ącel(o autobusu Wbiegi3 na
iP.?.dn l ę zona L. 1 wpadła na przód
Wart burga doznając &tłuczenia biodra.

ł..ódź,

wsiadła

Rękawcu

!PTI·

Żelechlinek ,

.., ~wladkowt e !)Ot ra c!!nia przez au·
tol>11s MPK ni etrzeźw e~ o p ie~zego w
dnru 12 ma rca br. o god•inie 23 10
w łJC>dzi na ul Gae: arlna ł or oszeni
są do WRD WUSW ul. w. Bytomsk lf!j 80.
(zg)

wa-

DALSZE POSZUKIWANIA ZWŁOK
ZAŁOGI
„CHALLENGERA"

nH'l \t .:lli

jednak,
swojpj obecności I podejrzanego zachowania i n ie ma pr zf' k onywa j ą
rego alibi na cały d vi eń poprzedzający morderst wo. Jego w y gl ąd
odpowiadać ma r:v~op il'owi jednego
z J>Odejr.za.nvch 06obni\t ów. spor zą
dronemu dzii:ki ?.eznan 'om n iel iczn ych świadków. Areszfowan y był
r~d yikałnym orzeci<Wnik iem oolityki zamordowane!!o premiera , W
zwją7;ku !il WJ"kon.-wany m
zaw o·
de.m mid pewM d oświ adczenie w
posłu.gi.waniu sie br oni ą .
Policja zachowuje pr awie
całkow ite milczeni e w t ej sprawi e.
Pośredinlo dano jednakże do zrornmleni11. ż"' u~ztowanie
może
w istc-bny spcsób prz y cz y nić się
d~ wykrycia rzeczywistego
mor·
dercy.
Zdanl!m ad'Wokate.,
padejrzany
meż.czy;ma zostanie zwolniony
z
11.rt>szt u w ciąg.u n11.jbl iższ ych dni.
WYtł umac zy ć

VI 1e$jl rz11dowej komisji rodl!"!l71l· zaku!l

MŁODZI
lłPllAWACH
ROLHICTWA

ARESZT DOMOWY

aresz\t>wania s.bw ie r dzono

i e n ie po tr afi

PARTU

Cl.Wartek :&Jaad Koonunl1tycmeJ Par·
tit SlowacJI. Referat o nallzacJI po·
1tanowlefJ. XVI Zjazdu
Kl'Cz
I
uchwal zjmzdu KPS oru o dAJ,szycb
zadaniach partit na Słowacji prnd·
st awu I aekretau KC JtPS/ czlonPk
prezydium KC KPCs Józe Lenart.
W obradach uczestniczy
deleucJa
KC KPC'Z s 1ekretarzem 1eneralnym
KC Gu1tavem Hus„k\em,

o

150 lat OSP

r.•-

logo\• •J .,Challengera" .

PROCE!! PRZECIW UI~CIU
SAUD YJSKIEMU
Przed "'dem w Lond}'ll.le rozposi• pr oce• przeciw slostr:r.e'ńM
SudyjskiP.1 Fahda ,
ksi ~clu
Maszurowl
Bln
Saudo1..i
Azizowi za nielegalne voaladani e
i
niel•galny wwóz do W. Brytanii nar·
kotyków.
czął

w; króla Anl!ll

RADIO NA llALI OBRAD SENATU
l\llmo ttanowczych protestów wielu
••natorów. argumentula.cyrh it przeprow>tdzenle bezpoAred„irh tron•ml •li z nbrad Senat11.
będzie
od·
•tęp•t" •m od
tradycji i przyczyni
< lę
do
nad s zaninlęrią " 'l1eninku
Kongre•u USA, w środę nA ,,~li poJ ~ w l ły się
'ksi>•rvmPntalne m ikr o
fon y radiow,. Inaue;uracJI tran•mlsj1
radl„w vch dokonał o•ol>JAc1e ~ ~nator
Charles Mathiu,
orędownik
tej
;nnowacJl.
Opr. C sb)

'r

E__,

FLAKI, w~Id - 11przed.am. Marchle w sk ie-go 42/21 b i. 271 po 16.
MUR ARSTWO
Adamcze ,.,-stii
11-13-29.
S P RZĄTANIE
drz wi, pod ł óg,

20882 gfE

m yc ie okien,
trzepanie d y wanów. Insty tucjom a:-achunki. Pa·
wla k 32-81-98.
20883 g/E
m is t rr.ów t ka c k ich na H YDRAULIK - Lesi ~k 48-25-47.
kro ~na z ma« z~· nka mi
fakHda .
8 39~ f!.(E
za.trudni oo
zaraz w z~k ła dzie LOKAL n~ bla cha r sh „·o sa m..,~iioŁa , !<-Kolu zp.na
Sp6l dz ieln ia
dow e od 50 do 100 m - ku p i ~
PHLiA „S t~-1 " - Cepali ~ . Zl?l e>lub w:--na im e Ofer t y 8391 Biur o
szenia : LMź, ul . Ulm.ż y li.ska 20/22,
Ogłoszen . P intrko'l'"sk-!1 96.
tel. 84-66-80 lu b M-98-11.
K UCHN IĘ elektryczn,
S"Or ze18511 k/E
dam. 86-38-i7 ,
8362. g/E
HYDRAULIKA - itlHura Milew. „POLONEZA" dwu1~ iego - kusk i 55-12-BB.
20904 g/E
p ie, te-1, 55-64-70 (17-20).
. RUBIN 707" : l od6"k~: ,.Tra ban83.5~ g/E
ta" ,
,.Sy renę "
epr z:edam SILNIK
.• Ford Orion" d.l esel 33-10-32.
20885 g!E
bbry~zn.ie
nowy
s;>rzrthm,
f'RYZ.TER m~skl (d.obry) n.a doPiołrk6w, tel. ?3--Dl.
8184 g/E'
bryc h warunkach p.ot rze-bny USŁUGI hydraulicz.ne, 43- 19·34 Boś wi e re zewskiell(o 111.
WS!ł6 g/F
cheńsk i .
8::\~ B !!IE
RLA CHARZY - s.pawa ~ zy zatru d- „J UNOST" - sprzed a m . 87 - 0'.ł-;:>.Z
ni ~ Łagiewn icka 83a/22.
R.>,q '!IE
2081111 g/F E- OTRZEBNY l)racown ik dn "'~ r PUDEL biał y „Abin." zai:dnął sztatu elek tromech anic1 nP.g•1 Tel
wysoka na:i:roda 87-07-97.
!l6-S6-38.
a :1Ri 1!/E
20900 1!/'F' nnRACZKI
niedrogo
s pr•„i•m.
ZA MIENIĘ no w es:o „,126p" n11 now a
Sn-!lll-61.
8~60 I! IE
„Dacie" lub rt>ezn, 32- 29-08 rod ZA '.VIR A ŻA RKO-lodć 'l<" k(l
(S Z'\'\ " d Z·
13).
2090~ ~/E
kil) - m:ir ze dam. 36-74-i6.
KUPIE; M-!, M„ I tel•fon„m \lrr>7
8"-'11 'l..(E
kładow ~) .
Of!!i-1 2()879
!'i""" , ·riwY s\"~ 111<?n t na Zdro;\· 1u
01tło z !!ń . Si(!'nk1ewicza 315
F
<;or -„,hm BA-S~ . ns
8253 g(E

.

.

'
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założeń

Konkretvzacia

programu paMD na lata 1988-1990
Tezy

wystąpienia

M.

Woźniaka

- Opracowując projekt tez na X Zje.zd, które w najbHż
szym czasie zostaną skier()IWane do całego społe<:zeństwa, zespół komisji zjazdowej kf&ował s.ię dążeniem, aby jak najpełniej wyrażały !)Oe wolę klasy rc>botniczej, Lnteresv socjalistycznej Polski, by sposoby I kderunki ich urzeczvwistn,ianla
odpowiadały naszym wa.rUl!l.kom I możliwościom r<n..woju.
Tytuł tft - „Umacndamy aocjałistyczn• podstawy Polski
bezpiecznej, fo&podar:nej ! prawor%4dinej" odzwl.eccledla
najistotniejs,;e zadania: uipe-wnienle bezpieczeństwa nairodowi
i państwu, dąże.n.!~ do JI05poda.rn<>ścd, nowocLesności \ praworządności w całokształcie życla społecznego.
- Z całą ot.wartością prze<lma.wiamy w -projekcie tM zło
~oną •Y·tuację społeczno-gospoda.rcz14 k•r a.ju, niełatwe wail'unk!
obecnego pięciolecia. Składa się na nie m.lon. mlon1malny przyrost zasobów pracy, nJeznacz.ny wzrost poda:!.y palf.w ora,z surowców i mat(!'l'lałów, brzemlę zadłużenia z lat siedemdzlesi!ł
tych . <>gra.niczające mGżliwoścl im pod u zasilającego gospodark~, skutki utrzymywanych w<>bec Polski restry kcji zachodnich. szybki przyrost naturałny. a także zi.v iększanie slę u<l1iah1 lud>11ości w wieku przed- I poprodukcyjnvm. Ale uwzględ
n iamy również posiadany pe>ten!'jał, zdolności twórcze soołe
cz eństwa , Jego kwalifikacje, majątek pro<lukcvjnv, możliwości
organ ial':cyjne, współpracę międzynarode>wą, głównie w ramach
RWPG.
W tezach przyjęto, tAt strategicznym celem w latach
1986-90 będzie r;wlększanle z.dol.n.ości gospod.airkl do efektywnego I r.równowatonego rozwoju, pny jednccze:mvm u.pew·
nie-niu stopnlowej poprawy poziomu tycia ludności.
- Wuunkiem równoJegłe-go zwlększenl11 -potencjału ~po
darczeito oraz możliwości 1,aspokojenla potrzeb społeczeństwa
jest 7.llsedn!czy postęp w efektywności g<>spodarowanla. Alter11a tnn1 wejścia na intensywną d rng~ bvłabv -rtagnaci„ !!O'IPOdarki. To w ogóle nie rnoie wchodzić ·w rachubę. Konieczne
je•t pn~tawdanie się na własne siły, a nie lLcze·n.f'e na pomoc i uli(! Mwnętr:zme.
- Do podstawowych d!wll!'tll Intensywnego rozwodu gOftpod.airkl należy za.Uczyć
postęp naukowo-techinlcLny,
zmlanT
~trukt'Ural'll• w goe<poduce t>rair
mo-dernlncję a.paratu wyt.wórcze!'o. 2decydo.wa.ne r.mniejHe.nle mate<rl•łe- I .n&rgochłonnośd produkcjd, poipraw• wykorzystania uirob6w pracy,
J.'.'ObUd7enlf' )'nerlelębiorc:ro<§ct I Inicjatywy J:>~M aiktyW11!ejue
"""korzystywanie mecha111ia:mbw reformy 1101pod11rcze1 ll?'U
pełn!ejt1211 cze.rpemłie korzyści 1 udl7Jl.ahl w m1ęd'Z!ynuodlowym
podda.le pracy.
- Ważn14 d:!W'1.gn!11 tM;woju i<>spodark! będzie nnede WS1!Ylltkim reforma gospo<la'!'Cl&. Tri.eba sta·wla6 pvtanle: dlarze-go
jedne pr~dslęblorstwa ef~ktywnle korzystaj11 ·z rozw!a1Pń reformy, a f.nne drliała.jące w pooobnych wa.rookach nie po-

trafi~.

nall6
J)rzy

Pr,;~l!lęblo.rstwa

:po.wininy b11.rdtle! rdecyd'Oowanle dosk„
systemy m<>t:rwacj! materla·l·n el 1 m0<ralnej.
Z a<T!alizy makro~kO!!lomicznych zależności wyntka,
t.
pr7ewfdywanej popraWlie efekt:vwnoścl f0&podarow111T1ia
i W7.rośc!e dochod'll n!l.II'<>dowego o 1'-10 proc. moc!:l!we jest
z"l\·i~ks.zeonle w okl!'esie J>ięc!olecla 1pożycda og6łem o lS-14
proc.
- Dyskusja przed X· Zjazdem powilruia k<>:ncem.trowa6 s!ę
na U6uwaniu słabości, pobudzen.lu nowa.ŁO'!'stwa, wlęks.zej a.ktywno~d a nade wszvstko s.kutecz.noścl dz!ałanl•··
- Tezy &ru; wnioski z dyskusji b~d11 stil.nowi~ pOO.sta w•
sformułowania uchwały X Zjndu.
Wvnlka stąd potrzeba
szczeg6lnet rzetelności ł wnl1kltwoścl w dyskusji 'Pt'~:z.jaroo
wej,
W nas2ym wspólnym narodowym tnteoreste lety, aby
kaM:'I" obywatel pn~11cy 1>omyślnero rozwoju Polski W1!'llósł
do tej· dy~ku11H swój wkład. twoje przem:dlenia; 1>ra.gnlemy,
by d:<"!'kU!1a nad tMamd wyszła ueroko J»za part!• i objęła
całe społecr.eństwc.

...

Informacja o reanzacji
uchwały XX Plenum
oraz ·o dotychczasowym przebiegu
kampanii zjazdowej
Tezy wystąpienia W. Mokrzyszczaka
- Realizacja uchwały XX Plenum przyczynlła się d'o JX>-prawy i doskonalenia polłtycz.no-organ;zatorskiej działalności
partii, do stabllizow.a.nia sytuacji gpołec:r,no-politycznej wśród
załóg i w poszczególnych środowiskach, do WZ!'O$tu s-połeczne
go zaufania do -partii. Syntetycznym tego miernikiem Jest
rosnąca liczba przyjęć do partii W ub. r. przyjęliśmy 63 ty1.
kandydatów, wśród których 51,5 proc. - to robotnicy 1 chłopi;
także połowę stanowią ludzie młodzi.
Przed dwoma mlesiacami rozpoca:ęliśmy kampanię z.ja-'
zd<>wa. Już 40 prl)C. POP l OOP wvbrało 1wolch dele-gatów
na konferencje zakładowe. iiminne, miejsko-gminne, miejskie
i dzielnkowe. Wśród delega.tów na konferencje układowe robotnic'v stanowią 49 i>roc Jednakże wśród dotychczas wybr11.nych delei?~tów na konferencje miejskie I dzielnicowe robotników jest tylko 28 proc. Jest to za lłaiba repre-zentacj• robotnicza.
- Podejmując na XXIII Plenum KC decyzję o przeprowadzeniu w partii pOW!12:e-chnych rozmów Indywidualnych. stwierdziliśmy, że powinny one służyć 'l)O'Lnanlu opinii o najwał
nieiszych problemach. które ma rozstrzygns.ć X ZJRzd. RMmow:v gprzyjaja wzrostowi zaangażowania, dyscypliny I poczucia odpowiedzialności członków naszej partii. Stanowla t>ne
najsrerm:e z możliwych forum dyskusji i:>rzedzj11.zdowej. Weź
mie w nich udział i:>Onad 2 mln członków I kandvdat6w PZPR.
- Potrzebne jest nam wvrażanie robotnlczer.o stosunku do
Jeoszcze nier7adkich wypad'ków nlegoopoda'rności, nie-u:i:asad,n!oneito podnn~zenla cen i>rodukowanych wyrobów, pok·n'wania
t"'mi cPnaml marnotrawstwa, bałaganu w przedsiębiorstwach.
W tdelu rozmowach robotnicy tak właśnie stawiają te sprawy.
- Rozmowom towarzyszy duże ralnteresowanie bezpartyjm •ch Nierzadko wvkazują oni che6 w-it~cla w nich udziału.
Jest to dowodem rnsnacego w świadomości społecznej znaczenia X Zjudu PZPR, programu partii, problemów rozwoju
krRJu.
- Nale:!:y !>Odkreślić chaor·akterystvozna dla rozmów lndywfdueln ,·ch autentyczną. głeboką .reflekslę c7.esty samokrytyci· zm i Ol' Yn ikaiace 7. niego zmiany w 'Oo.<i.tawach.
- Pod O!!ÓlnopaTtyina dvskusie skterowall~mT prnjekt .. Pror.ra'mu PZPR" Pl"oiekt pro,E(!"amu wywołał duże nlntere!<>W&nie w całym społeczeństwie. W dvskusjl nad nim wzleł<> dot ;vchczas udział ponad 250 tys. bezpartvJnych Do dvskusli wła
czvłv się stronnictw11 sojusznicze ZSL I SD. Z dutvm zado··
wolt>nlem odnotowujemy, te projekt 11tał si• tet 'Pl"Zedmlotem
dvskusli w oritan!zada.ch młod7.leżowych.
- Głównym nurtem dyskusji nad projektem l)r<>gram.u 8u.i.radnienla rozwoju si:>ołeczno-gos)'odarczeito. Debatuje' will nad
nakrt"ślonvm! celaml. si:>osobaml I warunkami !eh o!lal(anla.
Coraz cze~rlel mamy do czynienia ze §wtadomokilł konleca!noł
cl pokonania wielu barlt!T' I 01?ranlczefl tkwfacYch 'W or.:an!zacli pracy. w sfe.rze wd'l'a:!ania '!)Ostępu lll<ll!ll1k01W<>-~hnka>.e
go. i;tr"•nnku do 1'!'11CY.
- Dnn!osłvm Impulsem dla naszel dvs1mejl „nedz,a'!d-el
stała ~le nowa redakcja „Proiiramu KPZR", referat )'ollty~ny
wv11łoc;~nn:v na XXVU Zjeździ& !>R•rtii r~dzleck!ch komunlst6w
pne~ M. Gorhae7:owa oru i>rzebleir obrad tego zlu.du. 8!ł
one <11a naS?'el )'artn tr6dłem cennvch inrptracjt. itnncładem
~mi1tłPl!O, prvncvpialneii;o ł twórczego ,,odejmowal!lla ~!e
mów h111iowntrtw11. soclallstvczner.o.
- Najw1eks'7a trosk• t'ZPR JKt ło, &t;y~:r w łni• 'itmnantl przedz,azdowel wvpt'acowali l)roi?ram a'kcel)towany l)rzez
klasę robotnicza ! 'WSZ~kich rudzi 'Pracy, Il& m!U'4 aspi1'acjl
nasze1to a&.'l'odu.

.'

XXV Plenum KC PZPR rozpoczęto obrady
ft:)okończenle M

!)lenia W. Mokrzyazczaka ·itlllbUku..tr. 1ł
jemy oddzielnie).
Naat~pnie roz))OC!Zęła Iii• dyekuI aekretanr KC PZPR
- il>rzeipojone humani!st vc.mą tro- sja.
1tkl\ o przyazłość świata. &miałość
W dyskusji ja;ko pierwuy ukoncepcji
'Przyspieszenia ro7.wo.lu brał głos Kazimien Miniur, człos~ec:t:no-.iost><>darczeiio
na
tle nek KC, I aekretarz KF PZPR w
wnikliwej
marksistowsko-lenino- Hucie im. Lenina w Krakowie, k.tówsk iej analizy wewn~trznych i ze- ry przekazał kilka opini.! z dyswnętrznych
warunków rozwoju, kusji nad rprojektem l)rogramu
wymóg nowego stylu '!)racy par- PZPR. Członkowie partii i apołetyjnej I państwowej, prfncypial- czeństwo, 'l)Owiedział, oczekują od
ny krytycyzm oraz wysokie wy- nu porzs.dkowania życia społecznomal'(ania - oto szczególnie chara- -gospodarczego.
kterystyczne wa.rtości zjazdu. PoStanisła w Bejger - zastępca. członnieważ
dorobek XXVII Zjazdu ka B iura Politycznego, I seikre<tar:i:
KPZR ro.a wymiar uniwersalny KW PZPR w Gdańsku na przyzaakcentował Wojciech Ja.ruzelski kładzie woj. gdańskiego 1komenpowlnien być gl~boko .11\udlo- tował niektóre problemy skuteczwany i w naszej i;>artii. dostarcza- noś c i dzialania partii po XX Plejąc w ielu cennych doświadczeń o- num KC.
Genowefa Kuśmierek - czlonek
raz inspirncii.
KC, p1"L1tdka w l.lieJawskich ZaI sekretarz KC PZPR powi!'dl.ial kładach Pri:emvs!u Bawe!11 ianego
na stę pn i e:
nabiel'a]'I tempa pr.ty - „Hiell„x" w liit>lawie (wuj. walgotow a n ia d i> X Zjazdu PZPH. W br.tyskie) stwierd.dła ro.In., :i.e trLt:ich nu r·(•ie m ieszczą sit: również o- ba ucZJ n.i ć wszyst ko, aby przedbrad y <lLisiejszt:i:o plenlhn. Zgo<l- zJa.tdvwa dyikusja b)'la twórc:i;„,
nie ze :>t a tu tem part li teLY n.a zjaw bl iska konkretnych pr<>blem6w lupowinnv b1· ć skierowane p<>d o- dz! µra:cy.
.~ólil.opartyjn11 dysku.sję n„jpótniej
Zdzisław Daniluk ezłonełl: KC,
na trzy miesiaca prz.ed otwarciem I sekreotarJ Komitetu Miej!lkiego
?.1 azd u. Otrzy mal Iście towarzysz.• - PZPR w ·Swldnlku woJ. lubelskie,
stwierdził Wolcie.eh Jaruzelski skonc-entrował swoje w:vst<1pien:!e
ich projekt. r.atvtułowany „Umac- na ezynnik„ch warunkuh\cych daln iamy socjalistyczne podstawy Pol- azą odbudow~ Autorytetu 'l)artii w
ski bez.oiecznaJ. gospodarnej, no- wlelkoprzemyslowym
środowisku
woczesnej I praworzadne]", opra- klasv robotniczej.
cowany 0 nez ze~pól II komi.sji
Zbiitnlew Kruplńsltt zastępea
zjazdowej. Projekt ten dyskutowa- członka KC, lnsoektor oowiaty •i
ny był na wczorajs;i:ych epotka- wychowanla w Ozimku (woj. opoo1n iarh
intormacyjno-kon11ultacyj- skie) prz.ekau.ł 'PO)l(ll!ldY wyrażane
n y ch. W dyskusji dd!ieJszej po- w dvskusji n.ad µrojelotem pro.erawinniśmy ustosunkować 1lę 'Prze- mu PZPR.
de wazyatkim do kierunkowych.
Józef Niewiadomski członek
głównych 1trob1.móvr aa wartych w KC, rolnik lndywldu&f.ny ze wai
projekcie.
Józetów, _gmina Wola Uhruska (\roj.
I sekretan KO PZPlt welra&ał, chehnskie) 'P(>d.z!eltł lri• •wolm! odłe kon!ecz.ne je.t także dokonanie c'Juclaanl I C?P1nlami
nt. sytuacji
ooony dotychczasowego przeb!egu społec-zno-iospod11Jrczej kraju. Podkam-panli zjazdowej orH wytvcte- kreśLlł potrzebę umacnl.ania aunie, w nawi~zaniu zwłaszcza do u- cunku do pracy jak i przestrzegachwał XX I XXIII Plenum, kie- nia zasad aprawiedliwośc:l epołerunków po.Jityczno-organizatorskiej cznej.
działalności 'Pa rti! w okresie
do
Kazimten Skwara - członek KC,
X Z.iazdu.
sztygar zmianowy w Kopaln.i WęKolejnym Hdanlem
obecnego gla Kamienneiio „Ziemowit" w Typlenum - Powiedział Wojciech Ja- chach - Lędzinach {woj. kato;v:cruzelski Jest omówienie wy- kie) uznał, lź w dyskusji l>rzedzjazbranych 'Problemów i zadań 'J)O!i- dowej niezbędne Jest przede wszyt~'ki k11drowej, dokonanie oceny re- stkim skoncentrowanie uwagi
na
alizacji zalecefl IX Nadzwyczajne- treściach z11wa>rtych w kluczowych
J?o Zjazdu PZPR orn XIII Ple- dokumen.tach. Jakimi aą: -projekt
num KC w tym zakresie. I 1e- programu PZPR I tezy zjazdowe.
kN!t&i!'Z
KC PZPR przyJ:>omnlał
Krystian Łuczak - I 1eklretarz
równlet, te 111:-atut partii w para- KW PZPR we Włocławku, opieraitrafle 46
:zobowiązuje
Komitet lac sią na dośWl!adczeniach w praCentralny także do' podjęcia na o- cy partyjnej woj. wlocławskieli(O.
becnym plenum decvzll w sorawie zaakcentował wagę '!)Oszukiwań dotermlnu obrad X Zjazdu PZPR.
'konalszych
ocen
Mektywnoścl
Do X Zjazdu kontynuował działań ogniw partyjnych.
WoJcieeh Jaruzelski - zostało już
Stanisław Stolan - czlonek KC,
niewiele czasu. Kampani11. przed- I sekretarz KZ PZPR w Białozjazdowa Jest w -pełnym te>ku. Roz- stockich Fabrykach Mebli w BiaJ>Oezęła •i'! dyskusja nad projek- lymstoku wskazał w swym wystatem 'PfOgramu 'P3rti1 · oru wybo- pieniu na Pozytywna rolę „ZałorY deleot6w na konferencje par- ź<>n polityki 'kadrowej PZPR" 'l)rZytyjne. Obecne rplenum praktycznie Jętvch na XIII Plenum KC.
zakońc:z.v ten eta? l)nygotowań do
Romuald Szwencler członek
7.iazdu. ·którego iłówna treścia by- KC, emeryt, byly mistrz w Stoło opracowanie projektów p<>dsta- cznl im.
Komuny Par;rsklej w
wewych dokumentów programo- Gdyni skoncentrował ewa 'WY'POwych. PodejmowanA dziś 'Proble- wiedź na przebiei:u rO'l:mów indy'matyk.& ma bardzo istotne znacze- wldualnvch z czlonl.camd l kandy•
nie dla dalszego 'Przebiegu kam- datR ml PZPR.
pa.n.H :r:jaztloweJ, 'Jl(>Wlnna pnyczyWiktor Koziołek - nł<>ne'k X.C.
nl6 aię do Jej wzmocnienia i wzbo- I sekretarz Komitetu Gminnego
gacenia. Na. łl.astęi:>nym i:>lenum PZPR w Porąbce (woj blelskie)
p0wled:rrlał na zakończenie I se- stwierdził m.ln„ że dotyC'hczasowy
kreta.n KC PZPR - będziemy juł przebieg kampanii :zjazdowej nasumowa~ dorobek
'Przed.zjazdowej lety uznać w woj. bielskim r.a 'POdyskusji I rekomendować Jej :re- zytywn:r.
zulta~y w 'P()Stac! projektów doBolesław Barazlm- crlonek KC.
kumentów, które następnie rOZpa- sztyl(ar w K<>pallllł Węgla Kamientrzy X Zjazd ,
nego „Niwka Modrzej6w" w
Kcmtitet Centralny zaa.probowa.ł Sosnowcu (woj. ka.towickie) 'Przednastępni• 'Pfopozycje porządicu o- stawił Jeden. jel(o zdaniem szezebrad ora.z pt>wołał komlsl11 uchwal 1(6lnle ważny, a 1>0dnoszony w
I wniosków XXV Plenum.
·orzedzjazdowej dysk~ji problem
Zgodnie z porządkiem t>OSiedze- ja.m ego Si:>recyzowan.la kompetennia, t>rojekt tez Komitetu Central- c.li l odpowiedzialnoAci osób i Innego PZPR na X Zjazd przedsta.- stytucji pr:z:y r;akupie za i(ran'ca
wił członek Biura Polltycz.nel(o. ie- licencji I technoloi:il mających słukretarz KC PZPR Marian Woźniak " żyć naszel J?C>Spodaroe.
(tezy wystąpienia M. Wożniaka zaMieczysław Maksymowles - człomieszczamy oddzielnie).
nek KC. rolnik indywidualny we
z kolei, i11formacje • realizactl ws:! K-:dzierzyn, gm. Sianów (woj.
uchwały XX Plenum KC PZ-PR koszaJiń!k:!e) ' 'l)Odkreś1ił, :!:e we.i:• oru dotychczasowym
'P't':tebiegu n:vm zadaniem partii w d;rskusli
kampanii zjazdowej,
l'!"'Zedsta wił nad projektem programu PZPR. a
t11stępca członka Biura Politycizne- także nad te:zami na X Zjazd p-0~o. sekretan KC PZPR Wlodzi- winno by~ wyłonienie llłt>sów
l
m ierz Mokrzyszcza.k (tezy wysta- wvnowiedzl kryt:vcznycn
J)Odkrelltlł

Stanisław Wę~llńsld ezłonek
KC, górni1k w Kopalni Węgla Kam.ienńei:<> „Murcki" w Katowicach
- Murckach wskazał na uwarunkowania w jakich realizowane są
obecnie „Założenia 'Polityki kadrowej PZPR".
Zdzisław Grzelak człone'k KC,
nauczyciel akademicki - profesor.
dyrektor Instytutu Nauk Polit~'cz
nych na Uniwersytecie Łódzkim
uznał, il tezy zjazdowe są w ohecnym kszta.łcle propozyc,ją tra.fnie ekreś!a.jącą cele da.lsze,;o nzwoju kra.ju. Słusznie sprawy społcczno-gospodarcu
zajmują zasadnleze w niell miejsce. Na. tY.m tle
mówca. wskazał na niektóre sy.-nalizowane w tej części tl'z trudnoścl I bariery, ja.kie mogą wyło
nić się w przyszłości. Jedna z nich
- skłonaość do schemittyzmu, traklowanie stagnacji jako czegoś
nor111:tl1H"iO. jest szczegl1lnie niehezpif'cz11C". Dlalre;o lC"Ż lak ogromne
znacunit' miee hędzie konsekwcntue re3frtowa11ie nsad reformy
gospodarczt'j odnosZ'\Cej Mię przecie.i
nie tylko do sfery nuterlalnd. •l• równleł do postaw i świi'domo
ici ludzi.
W toku 1>0siedzenta głoe zabrał
członek
Prezvctium CKH. PZPR.
kierownik Wvdzialu Politvki Ka·
dwwej KC PZPR Władysław Honkisz. (Tt!'Zy wystąpienia W. !Ion·
kisza pnblikujemv oddzielnie).
z kolei min. Michał Janiszew.~kl
sze! UrzP,du Rad .V Ministrów
przed!łt.awił założenia I kier11pki p0litvki kadrowej
w adminfstl'acji
państwowe .l.
Zwrócił
uwagę
na
przeprowadzony w ub. r. pneglad
kadrowy w admlnistracJ\ państwowej t instytucjach iiospodarczych.
-kitóry poa:wolił na ujawnienle 'Peł
nego obrar.ru Jakości kadry - p<>d
wz,gledem jej wykntałcenla, .tażu
itp. Zaakcentował również znaczenle szkoleni& I ~rzvgotmvywenia
do przejmowan.\a
kierowniczych
stanowisk osób zakwalifikowanych
do tzw. rezerwy kadrowej . Wszystkle te formy doskonalenia p01ityki kadrowej w rządzie - irtwierdzl! mówca - będą doskonalone i
rozwi.iane.
Andruj Stycs::rńskl
członek
KC, I sekretarz KZ PZPR w Lubuskich Zakładach Termotechnicznych „Elterma" w
Świebodzinie
woj. z!elonogór!l'k:ie wymienił warunkl. jakie jego Zdaniem. 'POwinna. epełniać kadra kierownicza. Są
to: Ideowość i 'l)rzywiazanle do
programu partii, ~wiadomość ce16w i jej trudności w realizacji
zadań oraz 'P!'edyspozycje fizyezne I 'Psychiczne do ~pełn.lama k1erowniczych funkcji.
Zylt"munt Gałecki - człon!!-!< XC.
zastępca dyrektora Depa.rtamentu I
w MSZ, wskazał na rolę orl(anlzacji i
Instancji partyjnych w rzetelneJ o<lenie klima.tu i warunków pracy
w instytucjach i prżedsięblorstwach·
Analiza ta, powiedzi11.ł.
i:>owlnn2
stanowi6 podstawę 1>0dejmowanycb
decyzji kadrowych.
Gh:ela Pawłowska
ezł<>!lek
KC, dyrektor ZOZ w Racibm-zu
woj. ka1towickie zwróc.\ła uwa;?ę
ta w -polityce kadrowej nie uw:i:ględnia się w d09tatecznym 5topniu kobiet. Pra'ktyka ostatnich lat
wykazała. że znacznie zmniejszył
się udział kob!~ w organach wybieralnych.
Jeny Szymanik - c:z?onek l)rezydium CKKP PZPR, 'Prokurator
wojewódzki w Suwałkach z siedziba w Aul(ustowie podiał w swym
wyst11pieniu kompleks spraw zw1azanych :z 'l)Orządkiem i:>rawnym w
państwie.

Stanlsłnr K:nall cizłone;k KC.
maszynista Instruktor w l<>komot:vwowni PKP Kraków - Płaszów
przekazał swole osobiste odczucia.
wyniesione z zebrań t spotkań poświęconych dyskusji nad 'ProJektern prol(ramu PZPR. akcentuJac.
że uczestniczy w nich duża liczba

mtodzież:v .

Józef Brotak - ezłon1>k KC, dyr.
Stolarki
Budowlanej
. StoJbud" we Wrocławiu zajał się
niektórym! upecktAm! c:>ma.wisnych
na plt>num problemów l)ol!tykl karlrowej partii.
Na tym z~'końc1.<>11o dyskusl'! w
oierwszym dniu '1llPn11m . Obrady
wrnowione :r.o~an'I rl7.IA rano.
Zakładów

TfZY WYSTĄPl[NIA W. HONKISlA NA XXV PlfNUM KG PlPR
- Po IX Na.d%Wyezajnyim Zje:!dz!e PZPR -polityka kadrowa z.nalazła 11• w centrum uwe,d 1'BT•
tli. Stała 1ię wa.tn, 'PłUSCzyznl\ porozumienia narodowfogo i istotnym elemellitem koelicyjnego 1po1obu sprawowa'!lla władzy.
- Pr:zeglady kadrowe W'l)ływaj• korzystnie na
zawodowa i 11połeczno-polltyczn• aktywlt:aclfl wiE:kszości kadr.
Powinniśmy Jednak 2decydowanie •
odchodzi6 od oceny nie zaweze obiek.tywnej, ek&ponuj~ctl tylko po~ytvwn& wartości.
- W latach 1983-8~ terenowe Instancje 11>a·r'tY1ne wycofały rekomendację ponad 2 tys os6b. zalmuJacYch •ta.n o,viska klf!rownlcze. a !)rawie 1.1\00
ukllrały partyjnie. Z \)Onad 10 tys. osób ujmu1acych różnego sz<'.':Zebla stanowiska I fun'kcl<'. przet>rowadzono rozmowy ostrzegawcze. Liczby te
łwladcza o wciaf jeszcze nlewlaśc!wY'J1l doborze
kadr fta lltanowlska kierGwnicze.
- Ogrom.na większo~6 kad~ kierownlcu' wy·
konuje dobru swoje obowiaz'ld. Ni& motM natomill.st god.i!ć się s 'Wyl)adkami, fdy walory -polltyez'!le i 11.wod.owe, etyka ł moralno.§~ kadiry
kierownlczel lltaJa 11~ „ustyml d:hvl.ęikam!. Wyd:>.ial:r XC i •rzekutywy instancji 'l)artvjnyeb. ministrowie ł dyrektony, 'POWl<Tln.I noi(lebia~ wledzi:
o kadrse kierownles.1 w 'l)Odlel(łych eoble 1tremlach i ay.tematyfttli• -!lid jej dll:lałalno46 ł
po1t1t'Powanie.
- Doiłw!.adozttła O#tdn.lc1l ł!"Mell W w 'lte1:1l.I
potwlft'dzlły uadno46 lłform.ułowarua w „Głów
nych •łołenlac'll 'POlltY'ki kad.rowel PZP~" -priorytet6w w zakretd• doboru. oceny ł roswoju k•dr
w Ol'f&ne.e11 mill.e}I. bezoi,lecuństwa. wokuratury,
Mdowu!etwa., słutby u.1ran.lc'Z1'1el środków maflOweJto „nekazu. uukd, azkolnlctw~. truitury, adinlnistr•c.M l'S~OW.l eru w erg11.n.a.eh kont.rolnych.
- Nutttpuj, ~:rwn~ 'l)rzewarto!el<>w&nl&
w

p."llttyce kadrowej w organach wymiaru eprawiedl!wo.łci. sadownictwa I prokuraitury.
- Nadal instancje partyjne powinny zwracać
uwa.i;i: M. rozwój kadr vt obsz!l.II't• nauk apałecz
nych.
- Dobór, kszta.łcen!e ! wychowanie nauczycieli
l)Owi<nny poz<>1tawalt obszarem •koncentrowanego
oddziaływania partll I instytucji 'l)aflstwa '!)rzez okres najbliższej pięciolatki.
- LlcT.ba młodych na sta.n owlskach klerownlcT.ych wzrasta zbyt powoli w stosunku do moż
liwości t społecznych oczeklwafl. Potrzeby najbliż
n~f(o 1!5-lecla I nadch<>dzacel(o XXI wieku na.kazuJa dobór oraz pla"nowy rozwój młodej kadry
opracowanie klarownel(o systemu przygotowania
młodzieży do zajmowania Btanowlsk.
- Trzeba obecnie pol(łęblać śwladomO!lć. te kadry r.tają sltt kluczem w walce o ldeowf' treści
w nadbudowie I o nowoc2esn<l!!~ w gos'l)Odaree.
- Należy bardzdej zdecydowanie umacnia~ rolę !'OP ł OOP w realizacji 'Polityki kadrowej, 11
zwłancu
l)?'Zeclwdzlałać
11.ieres~ktowaniu
Ich
o-pinli 'Prz:r r9kome11dowanlu i cofaniu rekomendacjo!.
- W bffpcltłrednlej 1)racy • kad-r• kierowniczą
n.111et:r akcentowa~. te l)Odstawą optymalneito wykorzystania kadr le!lt dobra ir:na.Jomość ludzi. obiektywna I .,,rawledllwa - oi>arh na 1ednol!·
tych kryterlaeh Pol!tvcznvch etycznych l zawodowych - ecena Ich l)!"ZydatnO!lcl.
- '.Pryncypialna. ocena I ustawi~ kontrola kadr
•iizekwowanle wykonawstwa. wskaz:vwanle n.ledoi.'łatk6w, wyr6!n!anle wzorowych „ostaw I dorob.
ku ~7' lttn0Wd6 ~d:ne • ważn.iejszych za-

da:6.',

- Zfodnt. • 11~-ł. xm l'l.enum xc nalety
dokona6 ,,ri:ed X Zjazdem w lnstanclach part:vj'!vch oce'lly st01pnla wdrażania i ~ealizacji założefl
p;)lityki k&dł'f>W•f PZP:R.

/

'

Dziennik „Washini:ton
Post"
pisze, że w rządzie USA działa
ta.jna komisja nazywająca się
„komisją 208" (od numeru pokoju, w którym urzęduje). Za.da.niem komisji Jest kiernwanie
tajnymi operacjami wojskowym! :na całym 6wlecle 1 ta komisja decyduje 0 tajnej dyplomacji amerykańskiej.
Zarówno necznik Białego Do·
mu, ja.k I rzecznik CL<\ stanowczo zaprzeczyli jakoby taka. komisja istniałR, Powiedzieli, ie
nikt w oióle nie sly~zal o takie.i komisji,
a. dzit'nnik nie
może posiadać ładnych
dowodów na temat jej istnienia..

• •

Bu lu
sekretarz
r;enera7ny
ON7.. kondudat nn me2udenta
Au ~ l ,ii Kurt Waldheim
określil
l:lróbu vrzumsania mu
przeszlo§ci
narodowo-soejalist11cznej ;oko „zokrojonq
ttts
s z eroką

skalę

kampanię

znie-

sławiającą, nie ipotukaną jeszcze w Austrii w takich
rozmiarach no II wojnie 'lwlntowej".
Wustępując w ramach
,.gocl : iny prasowej" w te!eu;izji Walclheim oświ11dcz11l.
że
kampania tn planowana bvfo od
miesięcy I iterowant't jP~t .1 Austrii. a tak.ie z zogranicv. Podkre§lil, że niridu nit nn1eżol do
SA, nie przust'}<pił tet do inne;
organizac;i o.filtowanej z NSDAP.
Próbuje się zaniepo1•oić Austriaków ł wurządzi<! szkodę „rutiżowl międzunarodowemu ~raju.
Ponieważ
chodzi o aterowa.nq

t1.keit. nie zdziwi!obu r;o gdyhy·
„znaluiono"
dalsze dokumen-

ty.

Waldheim

oAwtadczul. H m11
imputowania mu r() •/< k6rmówi nleprou•riP, Gdyby tak mia.Io być nac1'11. :amierza wkroczuć nil drogę prawną dltl t.1króceni11 tych
prt1.ktyk.
dość

nie,

że

• , e
Zapytany o tajemnicę tłłnro
wieczności I dobruo
zdrowia,
Deng Xiaoping, przewodniczący
Centralnej Komisji
Doradczej
KC KPCh, odpowiada niezmiennie: optymizm.
Takim akcentem rozpooiyna
wydawany w
Kantonie dziennik „Yani:chen~
Wanbao"
niMmiernie rzadko
spotykaną w Chinach (nawet w
dzisiejszych warunkach) rPlacj~
o czołowym przywódcy, prezentująo go nie tylko od 1tro:ny
pracowitości I roll odgrywanej
w sprawach 1111ństwowyeh, ale
takie jako ezłowleka - a .tero
charakterem, nawykami. zamiłowaniami, tyciem rodzinnym.
Denr Xlaoplnr Jest w ll'runcłe
rzeczy Introwertykiem i 1wykle
Jest małom6wny. ale ma wielkie poemcle humoru. '(lwtethla
ruch, lubi rn6 w brydta, pali
i „pije teł :niemałe" - zdrtdn
jut na wstępie
„Yanrc1i„nr
Wanbao". Nie obawia ali: nigdy
problem6w1 1 HWH• przejawia
siln2' woli:.„

• •

Bfly „rezydent USA . .Rf.cht1.1'd
Nixon, w priemówienłu wyglo1zon11m w Los Angelu na forum Rady (h. Swfotowyeh wezwał rząd USA
do rez)Jgnt1.c1ł
ze a~a;,ei i:>o1itukl ,,powstrzymuwt1.ma ł do roz))oczeeitl nowej .
ery ))okojowego wsp6lzawodnictwll ! ZSRR.
Nixon określił
swą doktrynę mianem ,noweoo
realizmu".
Bulv prez1idPnt o§wiadczył:

„Nie możemy opie-

rać

naszej polit11kl na wuriodnej Iluzji wzajemnuch
uczuć,
natomiast muslmu Jci OJ)rte~ na
twardej riecz11wi1tokl wzt1.jemnego 1zt1.cunku. Rosjanie I ATl'erykllnie mogti być priyjaciólmi,
rhociai rzqdu USA I ZSRR nigdy nie mogił bv~ 1JTZ1Jjaeł6lmi.
Nie mobm11 Jedna,k
„ozwo7ic!
sobie M to. ab11 byd wroga-

mi".

Nixon wezwał do regularnych
l)?Otkn.~ „n11 8Z~?.l/de" ))rzyw6dc6w USA I ZSRR oraz d.o usta.lenia
za. ~11. cl
J)Ostępownnia,
które u.możllwi1ubu
współist
nienie obu su~tPm61».

•

• •

•

•

Występuj11-o

11 bm. na Inauspotka.nia
Arabskiegn
Zwią7.ku Parlamentarn1tów w
Ammanie, król Rus:t.in. powiedział, ft „Jordania nlti prarnie
przl'mawłaó w Imieniu narodu
pa lestyń~kle1t0. •ni nie pra,;nle
byó substvtutem OWP - JedyneJro I prawowitPe:o nnl'd~ta
wlclela nuodu palestyń~lde1rn".
Reuter nnypomlna, te po orło
~zenlu dl'CV7:,lt o 7!1"Twaniu N•im6w z kf Prownletwem
OWP.
monarrha .lordań~kl W1'7.Wlll Pall'~t:vór.zvków
na
Z•rho~nim
Bn:4'gn, hy wyłonili prn·wńd.
c6w. którry
nzn:illhv ~l'Jnwe
zaltońr?.l"nh. łr.ra4'1~kiP,I okupacji
za priorytetową .

guracji

•

W,~dlv. 11
tf7Jęnnlka
„H«noi
Moi . fkznł mle~zknflctJ <toli-

r11 W!etn1Tmu

~·n•vlttrnln.eh

n•innl

w

„„?„~inr1111'1.

w 1'0TZI'.
t'ltrtitfować ste

1c;ad•1 no-

w mid-

•'U rmicu. PoT!cf11. - f"lk por!a!P M tvm d1!1mnildPm. ""Pnrirr: Al"'P - 1'rn•1.rownr12iln o•fntnin konf„01<' w 7nlrn1nrh ka1!!łnrnlnnvch. •tw!Prr17rr Inc. ;.~ ro
"'~ lmn.1„; 1<'r1nri
łnPdrr ohPe"'Vrh tflm 0•611 TlOH'i""" h"' o

f P! Tlnn" 11•

hh1„

p

T11b

„„zy

wnr•ztrrde. Dowo'1zi to . "" r111"
•ruufln1T. r>„rrrv r>Mn•fn11•1,.. u•le111 do 7t1<''eni11 Hn. nnl.~ki 1hi1>nnlk ,
r>!n11e
na
te11 ł„mrit,
•tw!e„rłza. łi> opłn.!11 „„1,7;- •
z
71'1'11)U>O!P.nli>m „„zvim11i" terro
„„dmj11 akrje pol!d! J m~ nt1.·
dzll'ie . U będtt one często !JOW•

.,,„

ł1Tn1J'ltt.

DZIENNIK ŁODZKI nr 82 (11969) I

Em.eryt na et~cie
.I

Wydziału

'/
Zatrudnienia
Sylwestrem Pomorskim

Rozmawiamy z dyrektorem
Spraw Socjalńych UM lodzi

- Namawiacie emerytów i ren·
cistów by podejmowali dodatkową
p ' acę. 1'ymczascm z naszych syg·
nalow wynika, że przedsiębiorstwa
wca le uie witają ich chętnie ...
- Naniawiamy przede wszys~kim
ze względu na ni e korzystną sytuację demograiiczną. W woj . łódz
kim od wi€·lu lat mamy najn.iż
ny przyrost na.tura!ny w kraju i
nasilony Dr:Oees dezaktywizacji za·
wodowej, co sprawilo, że w gos.poda.rce uspołecznionej naszego wo1931-85
lafach
w
jewództwa
zatrudnienie zmniejszyio się o oosób.
koło 62 tys
- S kąd, w ob ~c tych b1·aków kadrowycll, n iecbt:ó do organizowania p rą.cy w niepełnym wymianie
c-zai;m?
- Trudno powiedzieć Praca nakl'adcza np . nie wymaga żadnych
inwestycj.i. tylko wysił ku or,ganizacyjnego. A daje µrzec i<eŻ" dodatkowo możiiwość zatrudniania prac:owni•ków o og•r anlczonei sprawności, lub też mivtek na urlo.p ie wychowawczym. Na bra·k ludzi narzeka handel. urzędy pocztowe i
t ymczasem ~
'<'!lękomun i kacyj ne,

irencistów. np. o.bniżenie podatku
,pierwszym wypadku na 30 tys.
pracowników zatrud·nion.vch jest od p0nadno·rmatywnycb wynagr-0tylko 1,4 tys. emerytów i renci- dzeń, czy też stworzenie możHwo
stów. w łączności zaś na 5,5 tys. ści anga%owania środków z Pai1stwowego Funduszu Ak.tywizacji
237,
- Czy w Łodzi jest gorzej niż Zawodowej na rozwój pracy naw innych miastach?
kładczej. Warto to zrobić tym bM- ·
- W ostatnich latach, dzięki pro- dz:iej że wśród emerytów. którzy
wadzonym prze.z nas akcjom i odeszli z przedsiębiorstw w ostatsytua- nich la.tach, jest duża g.rurpa (42,5
dziala.lności informacyjnej,
cja nieco s·ię 1J0Draw1ła Około 29 tys.) tzw. wcześniejszych, kltórz..Y
tys. emerytów i rencistów PQdję z powodzeniem mogą być jeszcze
ło t>dcę w naszym województwie, zawodowo czyn.nj i wszystko wskaz tego pra~ie połowa w ostatnich zuje na to. że teg<> chcą. Jak · na
latac)l. W NRD i na Węgrzech jest razie jednak to my namawia.my
to jednak zjaw·i sko dużo bardziej zakłady do rozwijania różnych form
pracy w niepełnym wymiarze czaoowszech:ne.
- Czy nięchęć przedsiębiorstw su: w godzinach' do uiz.;godµ,ien.ia,
w okresie szczytu, itd.
jest najważniejszym hamu~cem?
- A zakłady '?
Barierę stanowi
- Nie tylko.
- Jak mówiłem, trochę już się
tak:że ograniczenie wysokości uzyskiwanych przez emeryta czy ren· zmieniło, a.Ie wciąż ła.t \Viej jest docistę wynagrodzeń. n:ie powoduja- magać się zniesienia zasiłków wyniiszą
tłumaczyć
cyeh utraty emerytury lu,b rent)' chowawczych,
W n iektórych ~rajach, odczuwaJą produkcję brakiem ludzi niż pocych niedobory w zabrudnieuiu, ta- dejmować różne niekO'Ilwencjonalkie ograniczenia zniesiono. p r zy- ne działania, by jednak znaleźć lu-·
dałby się również system . zachę!:v dzi do pracy,
dla samych przedsiębiorstw. Ktore
- Albo czeka ć na lepsze czasy? .••
zwiększajq zatrudnienie emerytów
- Czekanie z i:iewnośoią nic nie
da, bo -prognozy dotyczące sytuacji demO!;(Fa:ficznej w wo1ewództwie
nie są optymistyczne. Lu<lzi do
p.racy więcej nie będ:ziie.

Rozmaitoaci kulturalne
SKAUCI PIWNI W

DZIS PREMIER.A
na Dużej Scenie Teatru im
Jaraeza premier.a ada.ptacji Po
w i eści' Fra·nza Kafiki •.Proces". Re.
ziseria - J erzy H utek, scenogra
.Joanna Braun, muzyka fia KrzysztÓf S zwajgier. W roli itlów
nego bohatera .Tózefa K zobaczyDzi.ś

S

my

Bronisława

Wroofawskiego.

Rozm a,wiała:

Ł ODZI

W dniach 20-23 marca wystąip!ą
telewizyjnel(o
z
znani
W
.Studia Lato" Skauci Piwni.
spektaklu, wvreżyserowanym prr.ez
Feriduna Erola, wvsłąJ>ią: ,Janus:i
Rewiński, Paweł Dłużewski, Marek Snieć i zespół „Texter".
Centrum
Bliższe informacje w
Kultury Młodych, tel. 84-24-02.
w Łodzi

KONCERTY W FII,HA~MONil
. ~JC)
„YAP A" P O RAZ JEDENAST~
Dziś i ju.t.ro w F ilha·rmonji Łódz
k iej wystąpi znakomil a o ' anistka
Od dziiś do niedzieli w · salt kiradziecka Dina .Tom~. W wykona- nowe.i Politechni·ki Łódzkiej Odbyniu artystki ust:vszymy II Konce1i wać się będzie XI . Przeglą<l Stufortepianowy c-moll S. Rachmani- denckiej
Turystycznej
PiOGenki
nowa .
. Yapa". Publ iczności zaprezentuje
SPOTK ANIE Z . ,WrE'llĄ"
s ię w su.mie 50 grup i solistów. Z
za.planowano
Oz'ś o god'Z. 19 w sali STK Cal sobot:v na niedzielę
KościusZJki 331 S'(}(}t kanie z reaa.kc-ią koncert nocny. zaś w
niedzielę
udział koncert finałowy .
.. i',-lęzi". Wezmą w nim
Wojcieclt Wieczorek, Bogumił Luft
i An drzej Friszke.
lllflll! IH HllUJIJlilPUD!~Yll?'\l"•~!~HBll

Poczta dla klie ntów
Druga pofowa marea jest szczytowym okresem· -praiey na po.cz cie.
15 i 29 dnia tego mi esi ą>e a 'µrzyparóżnych
dają terminy płatności
unę.dy
świadczeń, a w dodatku
wydawać będą też ka.rty

benzyno-

Dlatego kierownictwo Wojewód7'kiego Urzędu Poczty postan<>;
wiło t>l;'zedłużyć godz iny oracy niew
których plaieówek 15 marca
godz, 8-20 prat.'Owaó będą urzędy
nrzy ul. ul. Tuw ima 33, Piotrkowskiej 311 i Zgierskiej 2, zaś 29 marca
placówki te czynne będą w godz.
we.

9-18. Wsz:-stkie

Na ko.nde Banku Krw;i Cenbrum 2'..llrowia Ma.Ud przy Wo·
jewó<lz.kiei Stacji Krwioda ws.twa
w Łodzi svstematvczn!e wzrasta ilość tego -naicen01e1szego
leku , JaJ!: nas poinformował szef
banku - mg·r Zyitmunt Krawczyńsk i, łącznie zgromadw·no hl?
6635 l krwi. z czei:o 4(}\2 l oddał-i

członk.owie

klubow

hono-

rowych dawców krwi PCK

1

2598 I - żołnierz!'
i milicjanci, zaś 25 ·I - dawcy
nale2v
indywidualni. Do ~o
całe.go

kraju

dodać jeszcze zadetkla.rowanvc:b
11J49 l krwi, które oddane zosta··
ną w · najib.iiższym czasie.

członJ!:ow!e KluJ>r-zy Łódzkich
Przędzalni
Cewek

Osta<tn·i<> m..in.
PCK

bu H DK

Zakładach

czych oddali 6.1 l krwi

Klub

HDK PCK przy

Dru-

kai·ni

Dzie-łowej

Łód.t.kiej .
- Zakład

w Pabianicach HDK PC):{ przy

nr ?
12.3 l Klub
J.
ZPB im

Lodzi
Marchlewskie.go w
19.5 1. Klub HDK im Centrum
Zdrowia Matki orzy WKS-Mostostal w ~adotnsiku - 157 9 l•
Kl'\J.b HDK PCK orzy ZPP ..Sand,ra" w Aleiksandrowie - 51,51.
Klub HDK PCK orzv Centru.rt1
Doo.kona.lenia I{adr ·Ad.min·ist racji
Wojskowej w Łodzi - 20,8 l ·
K.htb EDK PCK Ochotnic·z~o
Odckiale
J>r'l.Y
Huka Pracy
•Obrony Cy-wiJ.ne.j w Łodzi
9,8 l. Żołnif)rze łódz,kich j-ednoste'k - 109,3 I. 2-3 da wców in-

dywidua.mych -

każdy

'PO 400

mt

Ł.

\D)

•

er

•

y

''

swego wy- w :rubaszna. cięta. nieraz złośliwa
zaprezento- formę. Jak to na l)Odwórku „.
Klubu
wał się bywalconi
Dziennikarza najlepszy, bo
Warszawski kabaret, któremu pajedYjnY - jak twierdza :7,a.rtobliwie tro nuje bydgoska Estrada, jeżdr;;i
całym kraju. Wkrotce zobaczypo
kabaie.Sio autorzy - warszawski
„W esoła feraj- my „Wesoła ferajnę"
ret J>odwór.kowy
z nowym
na". W ponad godzinnym progra- programem pt. „Z przymrużeniem
mie przypomniany :został folklor ucha". P.iszę: :zobaczymy - bo
dawnych warszawskich padwórek, warszawski kabaret podwórkowy
pełen cwaniackiego dowcipu, ga- zapowiada ponowne odwiedziny nagów i oczywiście piosenek.
śZego miasta.
WYkofiawcy, czyli twórca kabe.J. CYPERLING
retu i zalt"azem autor scenar,i usza
Z. Salamonowicz oraz .T. Chmielewpki , Z. Cichocki, M. Sr oczyński,
A. 'l'eodorc:zyk i Barbara Wódkiewie'll, zapro'.oonowałi ws,pólną za,bą
wę. do 'k.t6rej wciągani są także
widlZ<lwie.
,,Konwencja rpodw&-lka" pozwoliła
na operowanie mocmym, dwuz.nacznym żartem, wyra.zista aluzją, nie
jedna!k. przy tym
przekraczająca
gTanic dobrego smaku.

a zak<ińczenie
stępu w Ł<ldz.i

Nasz sobo>tni rajd po skłepach
zaopatrzenia ogrodnicrego wywoł ał
spore uij.nteresowanie czytelników
Pytają oni co będzi e dalej z tym;
skle.nami w wolne soboty - ezv
mu:tea
nadal przypo~inać bedą
czy te.ż bedzie tam można robti'
.
zakupy jak w innych.
Wsz.vstko wska.zuje na to. Ż<" 'ed·
nak tO drueie. Ott'zymaliśtny bowiem ooois pisma 'wice-dvrektora
Wvdz i ału Handlu UMŁ B Ku·de:n
sa, w którvm nrzvpomi.tia on za·
interesowanym o znrzadzeniiu ore·
któr~
zydenta z ub Le•tłeg<> roku.

czekać

na·ka11uje, by ·sklepy te wacowały
we wsz:vstk.ie roboty od I marca
l)OC'Lątku
od
końca ma ia i
września do końca itrudnia. w piś
mie dyrektor prosi o pod jęcie nat vch m !astowvch działań zaoewniazarządzeniem
i~cych .. zgodnie z
orezvde.nta. fu.nkci.cmowanie oma· Wia nvch sklepÓw w wolne soboty
. Wiapomo, że każdy może sie pona wet waż
myli ć cz:v też eoś ne·ito - nrzeoczyć C::bodzi teraz o
to, by już w naipliższa sobotę k1ienci znowu rue odchodzili a: kwiido

K K

kiem.

•
klient moze
a co ,,Polmo~hyt.'' musi?
Tego jeszcze w Łodzi nie było .
W' sobotę , czy li j utro, ka:idy :omo.
toryzowauy, k or zystając} stale łut,
· dor ywezo z usl nę łódzkiego ;,,P ol·
mozbytu" może p r zy j só - j (>!)Wm d zieć t o. co m u leży na wątro!> i e
, Poi moW sobotę k.ie ro wuictwo
zhytu" za.pr a.s za swych klientow n a

jak ' naprawiać. jak korzystać ze
stac.ii obsluiri wreszcie kiedy mamy prawo źadać . . a k,1edy t ylko
·pro~ić ·.,,. wszystko to z us.t fa·
chowców
tego typu
· Będzie to pierwsze
spa.tkani;; . .T eśli sie klient<Jro spodoba . to ··takie „gener:il!)e orania "

sali ko ufere.nc ~ jnej
spotkanie w
l\U'Ii pr zy ul. Wi e rzbo wej 51, Od
godziny 10 m ożn a bę dzie także posłu chać. co mają swym klientom
do po wiedzenia ' mechanicy, fachowcy od 11Słu g i prawnicy, zatmd-

cvk.liczn ie .

nieni w .,Polmozb ycie".

A

t,trzadzać

będzle

możn;i

Aby takle sP<>tkanie nie stało się
zaproszono
litanią 51ka.rg.
tylko
· również przedstawicieli Zwiaz.ku Obt<it?-Y Konsumentów. przv którym
działa Klub O brony Automobilisty
K . K.
·
' '
więc

A jednak będzie lepiejl
Dwa dni temu w n~ta.tce ,,Mia-

bę
interesanci przyjmowani
(ot>rócll'. sobót i niedziel) w godz. 8.15 -20.
Miejmy nadzieję, że teraz rzeczyłatwiających formalności paszportowe w biurze przy ul. Ciesiel- wiście b ędzie lepiej.
(ab)
Reakcja władz paszportoskiej
Jak
wych była natychmiastowa.
nas poinformmvał rzeczruk prasowy WUSW w Łodzi - mjr Jan
Jede , od poniedziałku czas pracv
ul.
punktu paszportowego przy
znacz,nie się wydłuCiesielskiej

ło być lepiej ... " i,nformowaliśmy o
kłopotach mieszkańców Ba_łu.t, za-

ZI

'
N

Rz,em.ieśln-ic2eJ

dą ·co<l~lennie

Wszystkie zwierzęta
duie ...
małe

WCZORAJ
... w Izbie

ży:

w

Ło

w
... mog4 przyjść w niedzielę
10-18 do łódzkiej siedziby
Towarzystwa Opieki nad Zwierzę
tami ·(ul. A. Struga ll) po bezołatną poradę weterynaryjną. Lekarze - specjaliści udz·ielać będą
również porad hodo wlanvch (np.
jak wychowywać ,;.zczenlęta. iak
(ab)
pielę-g.nować pąq.ury ttd.).

dzi odbyła ·się narad.a aktywu spót- godz
dzielczości inwalidów woj łódzkie
go, l)OŚwięcona omówieniu aktual~

nych problemów g.ospoda rczycb i
po!itycznvch tej grupy społec-rn<>
zawodowej. W spotkaniu uczestniAdam
czył sekretat:z KŁ PZPR (ab)
Walczak.

Folklor dawnych p0dwórek, kitóre odeszły już w przeszłość, ,,Wesoła ferajna" łączy z naszą s.za,r a
rzec:z;ywi&tościa, na. która spogląda
pewnego dysta!IUiu, śmiejąc się
ni.eraz z tego, co . w gruncie rze-

.z

czy wcale ta.kie śmieszne nie jest.
Pod ostrze satyry idą więc nasze
przywary, zachowania., . przyzwyczajenia. Wszystko to zaś ubrane

urzęc1y dy:irn'ując~
będą

ltron iki MO

NA GORĄCYM UCZYNKU.-

Kościusz!k:i.

Prosto
wacz t>rzew.ierziony

Widzeiwa zatrzy- tu_
mali włamywa,cza Ryszarda R. Wybił on sz:vbę w sklepie przy u'l
•• ,milicja.n.ci z

Ciołkowskiego
artykuły

CZM

WJ!sołe

zwykle w soboty; 11racowaó
w godz. 9-lfł.

z

E.

Nasiona nie powinny

Krwiodawcy

i

usiłował

ll>pożywc z e

stamtąd włamy
został

do

ares~

OBIADKI I GAZETY

wy.n i eść

wartości

kił

Iw tvs. zł. Zł.od.z.i ej został osa.d·w -

ny w areszcie:
Znaki osttze,,.;a wcze d la s o óźnio
nycb ma!i:. on-kó'łj·. w r n c a jących do
ŁódźF unkcjo·n atiusze DUSW
dornu „na cz.ter ec.ll"? ..
.>:;ródmieście za.trzym ali 35..J.e tnie.g·o
(ah) Ka.rola G .. który włamał się do
F'oto.: A. WACH „Fia·ta" zapar kowan eg o przy
al.
się
!iśmy . Rzeczywiście, glos
odzywa, ale tylko wtedy . gdy
abonent po wykręcen iu numeru
kierunkowego do ZSRR czeka
na sygnał; jeśli nume<r kraju,
miasta i abonenta wybiera się
jest
bez przerw - połączenie
realizowane.
(abJ

Motorniczym
się spieszy

Nie cze kać na sygna ł !
o
wczora j
Tnformowa1iśmy
au to·m.utucznych
u~· u,chom.i en.i~
no ł ąaze1i te Lef onicznycll z Hiszpanią, Grecją. i Zw iązkiem ~a- '
ctzieckim. Zadzwon ił do '1tas je·
den z czyteLników, skarżąc ~ię,

'\e połączenie z ZSRR nie dziap o wykręceniu . wlaściw e go
ła numeru odzywa! się g!os: .,N ie
ma takiego numeru". Sprawdzi__„____
, ,„_.„,.,.....

czy t e1.n iczka twierd zi .
Nasza
motorni czym
gdyby u f a.la

ze

j eżdżącym
ju ż dawno

ui. L im anows k iego ,

ż11cie, albo co najmni ej samochód. Nagm i nnie bowiem s krz yżo w anie z
u1. Woronicza t1·amwaje p rze jeżdżają, gdy pali się d ta 11.icli
św iatło „stop", a ce! ::ją w tym
(ab)
ponoć . pociągi linii „44.'.
straciła.bu

~~·~·

sobotę

Handel
~

Jutro
sobotę -

jak w

czynne

kaidą

będą

sklepy

wolną
mięs

punkty ''.fao·p atrzenia ogrodnictwa oraz dyżuru
kwiaciarjące sklepy spo żywcze.
n ie, sklepy z upominkami i domy toiwarowe.
W.M.
no-wędliniarskie,

Spacer po

mieście

Sekcja turyst yczna TPL zaprasza na kolejny · sobotni spacer po

Zbiórka is bm. o godz.
l O przy z.bie,g1U ul. P io tr ko-wskiej
ail.. Mioekiewkrza (róg pó'tnocno-

mieście.

~

zachodni). '

96.
Plotrkow•ka
ut'
ł.6dl
dziennik Robotniczej Spółdzielni WydaWnic2ej „Praśa· Ksiąika- Ruch". · Wyd11:wea Łód1kie Wydawnictwo Prasowe,
„DZIENN IK LODZKI"
Telf!fony
P 1otrl<owsk.a 96 Adres pocito ~v.y : „Dł.". ł.6dż, stir. poczt. 89
Druk · Prasowe Zakłady Graficzn e w t.odzi. R edaguje kolegi u m. Re da kcja: kod 90 103 Łódt, ul
centrala· 32 93 OO (łączy z wszystkimi dz~alami) Redaktor naczeln y: Henr yk Wa leoda 36 -45 85: za:o;tępcy rt>daktora naezt•lnego: 84 -06· 15 I 33 -07 ·26; sekretan . odą.ow!Pd1ialny
32-28-32; 3'.ł 10 '.l8, fotoreporter: 33 -78 97. kultura I oświata: 36· 21 60: sport: 32 08 95,
ł (I sekretarz: 32 -04-75 Sprawy miasta: 33-41- IO; 33-37-ł?, svołeczno ekonomiczne:
Redakcja noc~a: 74 72· 01 ł
d~ tącmości z czytelnikami, interwenc,je i Telrfo o Usługowy: 33··03 04. spraw y tere nowe: 32-23 O:Hrę k o p is ó w n ie zamówio n ych .reda~ cja nie zwraca).
74 11 30 Og l os~eoia i nekrologi -- Biuro Rek lam i Ogłoszeń, f,ódź. ul. P iot rkow sk a 96, tel 36-49-70 I uL SiePkiewicza 3/5, tel 32-59-11 (za &T'eś6 ogłosze6 redakcja nie -odpowiada).

______________________ ____ _______________________.

Warunki p renumeraty poda,ją od<lziały PlJPiK RS\'V „ Prasa - K si ążka- Ru ch".

·--------
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WAŻNE DLA POSIADACZY ·MOTOCYKLI

KIOSK bez lokaUucfl
Tel.
sprzedam.
ta n\o
86-69-73.
"132 g
POLKOLOiR Thompson sprzedam. 84-78-55.
'713\'J K
POWIĘKSZALNIK „Kro;__ sprzedam.
kus 3"
86-42-9'1.
T144 g
ŁA WO-sTóŁ dą'b (Swa &przedam.
rz~z)

SHL,

GAZELA, WFM
PP POLMOZBYT,
ul. Strykowska 1/5

~5-23-611.

użytkowników

motocykli marki SHL,
GAZELA, WFM, ie posiada j'eszcze
części zamienne do tych pojazdów
PO CENACH ZNACZNIE
OBNIŻONYCH!

Zainteresowanych prosimy o skontaktowanie się
z PP Polmozbyt, ul. P. Skargi 12 dział części motocyklowych, p. 101 lub telefonicznie, telefon
84-78-18.
555-k

~

ll!!lł.~;ąulll!l"!lllTllZRl'llł~~IA@b?E!!llll'll·1111!!1~1&&!1!!11•111111„„11191„1c111111111!mll111„„„„1,11iklliillll1111WJUi

PLAC 450 m kw z busprzedam.
dy nkiem 2.1 w
Łó dź, Narewsk a
dniu ogłoszenia od a.
72-03 g
dom
TANIO sprzedam
m u.rowany lub połowę
(mieszk ania wolne), Wilanowska 8, Widzew.
7137 g
poOBCOKRAJOWIEC
r
wmi
szu1k v.je na rok
itelefonem. Tel. grzeczn.
86-36-54 po 20. 'l'059 g
pl ac
PO~IESZCZENIA wydzi~l'ia wię,
działkę
Jrnpię, tel. 48-06-36.
7191 I
DOM, nbudowanla mua."Owane. dzd.aŁka 2100
SJ)!l'.Zl!ck /Ozorkowa dam. W ro~liezendu m-0że być M-2. Oferty 7170
B itLro Ogłoszeń Piotrkowska 96,
BUDYNEK woln<> lt<>Ją
e y 100 m, siła, świ atło,
woda - okolice Łodzi
Oferty
do wynajęcia.
Og ł Jszen
Bl ~1ro
7249
P iotrkowska 96.
DZI AŁKĘ rekreacy j~ -

sprzedam, 43-38-13

MASZYNP) ŁuCZ1111k, Noot „Bartek" - sprzedam. Tel. 83-811-78 w ieczorem.
7227 g
W ANNĘ l,T X e,9 cm S·P .nedam. Te1. 84-75-77

~,

MIEJSKIEJ

OGŁASZA

3.

t.
5.
8.
'1.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

na

sprzedaż

samochodów:

MMZ 555 nmoWYładow., nr fabr. 10łl03Zl, 11r reJ. LDE-!9! li, rok
prod . 1914, cena wywoławcza 184.895 zł.
Ził MMZ · 555, .amowyładow., nr fabr. 5513611, nr reJ. LDE-299 B, rok
prod. 1910, cena wywoławcza 146.814 zł. ·
Ził MMZ 555, aamowyładow„ nr fabr. 1336276, nr reJ. LDE-591! B, rok
prod. 1977, cena wywoławcza Z89.862 zł.
Ził MMZ 555, sa.mowyładow., nr fabr. 1084568, nr rej. LDE-!911 B, rok
prod. 1975, cena wywoławcza 253.508 zł.
Ził · MMZ 555, sa.mowyładow., nr fabr. 908914, nr rej. LDE-599 B, rok
pr11d. 1973, cena wywoławcza 183.359 zł.
Ził l\IMZ 555, samowyładow., nr fa.br. 915967, nr reJ. LDE-291 ft, rok
,prod. 1973, cena wywoławcza 183.358 zł.
Star 660, osinobus, nr fa.br. 942804, nr rej. LDN-773 B, rok prod. 1979,
·
cena wywoławcza 438.340 zł.
Ził 130, cięiarowy, nr fabr. 790321, nr reJ. LDL-645 B, rok prod. 1912,
cena wywoławcza 126.448 zł.
Ził 130, ciężarowy, nr fabr. 341816, nr reJ. LDI.-648 B, rok prod. 1969,
cena wywoławcza 126.942 zł.
Z'ł 130 W-1, ciągnik siodł., nr fabr. 552616, nr reJ. LDL-655 8, rok
prod. 1970, cena WYWoławcza 164.918 zł.
Star 660, skrzynioW"y, nr fabr. 26708, nr re,t; LDL-HS B, rok prod. 1969,
ceno. wywoławcza 281 200 zł.
Star 660, skrzyniowy, nr fa.br. 25214, nr rej. LDL-6łll B, rok prod. 1969,
cena wywoławcza 351.500 zł.
Muscel M-461, osob -teren., nr fa.br. 6Z473, nr reJ. LDL-61! B, rok prod.
1973, cena wywoławcza 62.500 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 28 marca 1988 r. et godz. t w PBIM „Inży
nieria-Łódź" w Zakładzie Sprzętu 1 Transportu, l..ódź, ul. Karola !.
Bliższy ch informacji dotyczących pojazdów można uzy skać w ww. za.
kładzie.
W przetargu mogą brać udział jednostki gospodarki uspołecznionej I nie
uspołecznionej oraz osoby prywatne.
PrzystępujiCY do przetargu winni wpłaci~ wadium w wysokogci 10 proc.
Łódź, ul. Sienkiewicza
ceny wywoławczej w kasie przedsiębiorstwa 85 / 87, piętro XI, pokój 1111, w przeddzień przetargu.
Drugi przetarg na nie sprzedane samochody odbędzie się w tym samym
dniu o godz. 13.
Przedsiębiorstwo zastrzega !Obie prawo unlewa±nienia przetargu w cało
ści lub części bez podania przyczyn y .
1504-k
Podstawa prawna: MP nr 82 z dn. 30 listopada 1982 r .

MARCA
PROGRAM 1
11.07 Komunikaty.
11 .00 Koncer t .
11 .59 Sygnał cz.asu. 12.05 Ma'kazyn Informacyjny 12.30 Muzyka, . 12.45 Rol·
n tczy kwadra.n s . 13 oo Ke>munlkaty.
13.10 · Re<lio k ierowców. 13 .30 Cudze
ehwaUcie swego nie znacie. 14 .00 Replenum KC PZPR.
lacj a z obr ad
14.09 Mag. mu:t . „Rytm". 14.55 P i ęć
15.55 Ra dio klek &lążee
minut o
r owców . 16 .00 Relacja z obrad ple16.14 Mun um . 16.00 P rezentacje.
zyk a 1 ak tua ln oś ci. 17 .30 P iosenki
naszych twórców. 18.05 Merk i uriu.'7
18.20 I<oncer l dnia. 19.0o
r ządowy.
Ma.ga1.yn l nfMmacyjny . ..)9 25 Ch wila
m uzyk\. 19.30 „Zielona pó lnut.lta "
aud, 20 .00 Dziennik 20 15 Konc ert
Ciebie
20.35 Wie rsze dla
t ~·cz eń
20.55 Kc mu11\kat:v Totalizato ra Sp<>r·
towego. 21.W Komunikaty. 21. 05 Krobatonika ~portO"lB 21.15 Muzyka
k u. 22 .05 Znani I meznan\ 22.2-0 Re·
petycj e z jazzu . 2~.00 W\ad . 23 .10 ' Panor ama śv..iata. 23.25 Dysk oteka przed
PROGRAM U

-

--'---·

T50M" s:przedam, zam!ern!e na wd ęk
szy. Zgierz, Dubois 85

m.

PROGl!AM III
11.00 Tn t ylko blues. 11.30 Kl.t0'kson .

Cr ystal
fl 40 Gwiazd!l tY!!:Odnl. a Ga yle. 11. 50 G. 'R amos: „l"a.zend a p!I!'.'
Bernard o" . 12 .00 Serwl • Tr6 jk.\. 12.05
W tonac ji Tr6.1ki. lUO E. Debskl:
ś--v\ ata".
„Lu dzi e z tamte1 strony
14.M
13.10 . P ow t61'k e z rozrywki
R ysza r da
ln.<it rumentelne '
Drleła
15.0~
StrausH. 1S,OO Serw\s Trójki
Rock P'O polsku . 1UO Bł~dne koto. 18.()0 Zapranarny do Tr ó.lkt 19.00
„Faraon" 19.30 TroBolesław Prus che swlni(u. 19.1111 G. Ramos' „'F'azen,\a sao Bernardo". 20.0<l Po VIT Pt'ze20 .45
P iosenki Aktorskfej.
i!lądz l e
Klub T rójki: „Mlod;:! posłowi e" 21 OO
Klub
Trzy kwad r an~e jazzu. 21 45
22 .15
Trójkt 22 .05 Inf. spor tow e .
Lubi ę mum Rł~re1 pły ty. 22 . 4~ Aud .
literacka - „My I •ntyk" 23.00 Z;John
23 .!lO
prasz:imy do '!'ró jki.
Bart h „ D unJ~ za di a d a" .

-- - · - - - - - -

---~-

----

ODSTĄPI NIEODPŁATNIE

około

FF
INŻYNIER

l)ramoelektryk, pra- ATRAKCYJNE
fon y . dzwonki, pozy t yktyka · zagraniczna, ]ę
„yik .ang ielski. n iemiecwki - Pracownia EleWi,gury 15.
ktroniki.
ki. samochód d iesel Trojak 36-59-24. 2U71 g
podejmie p.racę w firmie nolonijneJ. prywat- ANTYWŁAMANIOWE :z.a nej lub inne propo-zybe:ipie,czenle i tapicer ka
cje. Oferty 7213 Biuro
d r zwi. b1acha blokady
Piotrkowska
uszczeln ianie
Ogłoszeń,
alarmy .
'
96.
zapinki okienne, drz wi
tel.
harmonijkowe,
DO zakładu k·r awieeiklego
8-16.
godz.
43-27-74
pr acoprz y jmę dwó ch
d
Zakła
Turschmid.
wników do szy cia spodni. k u rtek, kroicze;)(o <>zrzeszony w spół d7 i e lni
re.z chałupn ic z.'kę. Wa6005 ~
runki b11rdzo dobre. a- DRZWI
harmonijkowe .
fer.ty 8161 Biuro Ogło
talu.zje, zamki, k a rnisreń Piotrkowska 98.
9Ze. Ciesielski 55-53-17 .
DO u.kładu og.rodn iczego
598.5 g
p.rzyJmę kobietę i męż CYKLINOWANIE
pa r k;ilcz y zlilę. Wa.runek
Rusinkie wi cz.
kietów,
ku1etnia p.r aktyka. Wa19844 g
43-77-6-5.
runki bar dzo .do-bre. O- UKŁADANIE
parkiet u
ferty 8162 Bi.u ro Ogło
mo.zaiik4, 32-28-44 Km ie ć
szeń Piott"kowska 96
' 14421 g
MYCIE okien - rachunki, Nowakowski, 84- 52- 41
7689 g
Ża.k ,
~en,
MYCIE
7'146 g
86-43-84.

36-09-56.

T2a8-g
TRZY pokojl!, kuchnia,
bloki - zamieni ę na
dwa rHy ~kój, kuchnię bloki lub stare budownictwo z w y godami.
Tel. 48-30-71, po 16.
7175-g
dwupokojowe
OPOLE
mieszkanie - 7.amienię
na Łódt - bloki. Tel.
7154-g
Łódź 33-00-46.
M-3 zamienię na równorzędne Dąbrowa, okolice. Łódź, Jarosławska
19/21 -.,. 81 (Gagarina) .
7112- g
AGENCJA wynajmu lok ali mieszkalnych i użytkowych mgr Sfuda.
tel.
10,
Kas?.tanowa
godz. 14-l 8,
57-58-06,
7098- g
oprócz sobót.
M-4 wła.snościowe; taksometr „Poltax - 2", mo1przedam.
torynkę „125p" zamieni ę na dost a w czy. Tel. 55-59-l 1.
20597-g

.łprze

dam, 88-00-60.
nMg
.!:a~tawy "
NADWOZIE
- Jruplit. M-19-714.
' 72'39 g
„W ARTBURGA 1000" w
całości lv.b na cześei •J:>l'Zedam. Tel. M-30-96.
723·5 g
!OO", flr'ZY„CIĄGNIK
czep11 do „2:.uka", maf ie! r~MY, płlaTkę eaprz edam.
lektryez,ną Strykowska 157 Woliń-

MATEMATYKA
51-74-10 - mg.r Plusko3610 g
mki. •
ta·rcz
AKWIZYTORA
szkolnych - :p-0szu.ku ję.
11}805 g
48-16-43.
RENCISTÓW u . ,p omocntrud·
n ików mur.arzy
19854 g
n ię 86-35-20,
mur1.·
POMOCNIKÓW
rrzy zatrudn.ię !fl-35-20.
19855 g
UCZNIA .,rzylm~ . Me·
1kt
chanik• 'D(ljazdowa. Ja'lll'T~ ł
724'7 g
di.owk za 9. .
„ VW Gol.C' (1m9) S?l'M- POSZUKUJĘ
. .,..ykonawdam. 43-18-82, J>O 15,
7122 g , cy nlew!ellkiego basenu
'
Oferty
kąp.ielowego.
s.prze„SKODJ!i 105" Ogłoszeń
7119 Biu.ro
dam. JaehoWi!ou. 9.

· ~·

KAROSERIJ!i „126p"
sprzedam, La'Lurowa 12

7286

I(

SYRENĘ

budzo
104 tuio sprzedam (zareJajestro"}"ana) Łódź
r a.eza 48130 82-15-70
19766 g
CZTERY felgi 126p
57-14-46.
sprzedam.
19'816 g

PORADNICTWO, pośred~
nictwo kuipna 1przedaty m i eszkań, nieruchomości. Mgr Matuzalski
32-18-08 (11-17).
8212-g
SPOKOJNY stud!<!l.t po1zukuj1 samodzielnego
mieszkania. 48-14-61.
7224-g
POMIESZCZENIA na cich1' pracownii: J)<lszukuję. Tel. 86-96-10.
T20!5-g
małżefl.<itwo

MŁODE

szukuje

po-

mieszkania

84- 86- 58, po 17.

'T126-g

.....-zn- ·~

L

==

=

0

DC>m:ator
Domowe '!)rzeds:r.kole
DT - wia.domośct
F ilm dla 2 zmiany naleźć siebie"

11.30 Ma gazyn dom11~ra bie;:i!em lat"
18 .2~ DT - wiadom~d
18.30 Dla młodych w idz6w:
łoga 3"
Hl.55 P iatek • Palllkraeym

1UO r:Jr

~ wdadomośoi

Pio~ke>wska

te.

?OSIADAM osobOwy diesel - Mer~edes. Podejprywatnde.
pracę
mę
Tel. 43-26-54 w ieczo rem
7200 g
PRZYJMP) 1:incę chału.p_
nic.zą. Może b yć proste
siy eie. Oferty 7167 Biuro Ogłoszeń Piotrkowska 96.
PODEJMĘ szycie w eektor2e prywa.t nym. (Kondziecię
fekcja leklka,
c&) .. Gd·afulka 81133 .
7'171 g
UCZNIA u.trudnię „Skoda - Sfi'wis" Fredry
7082 1!.
u.

rencistę(tk ę)
MŁODEGO
przyjmę do prasowalni

Kozuch damski na 160
- sprzed.am, tel. 4'3-17-84
7CYM g
wieczorem.

RENCISTĘ na n6l eta~ u
w zakładzi e
zatrudnię
Oferr:zemieślnkzym.
ty 7199 Biuro Ogłoszeń,

P iotrkow.ska 96.
PRACĘ chałupn,iezą (.proste szy cie) - 'l)r:zyjmę .

Oferty 7223 Biuro Ol!loSZ"!ń , P iotrkowska 913.
PR ZYJMĘ e:.zy de overlocgodz.
k iem 33-37-61,
7220 g
16- 21.

1lę

... z

Wszystkim
pogrzebie
ł.

19.05 „Przy11ody Guliwera•·
19.30 Dzlenntk
„Ermiitaż'
20.00 Galer:ie śwJ ata
.

Quin~y

Jonu

21.~

„Słoneczna

'f

rel).

al.l!(J Jean Gabin w

..J~

bewańskie

~go 1~eie

aa

13.40

t y lko"

t!łmie

'D5Y" film

!)r od. franc.
M.20 Ro?Jm.<>wy intymne

'

,,

'

"':'I:; '• ' ' -

N AWIĄŻĘ

soba.mi
liwo ś ci

.

~7

kontakt z

maiącv mi

a.

moż

w zaopatrzeniu
artvkułów
zb yoie
i
k r awie{'ki<'h . Oferty Ogłoszeń.
Bi ur o
8160
P iot r ko wsk a 96.
P OCZ ĄTK UJĄCEMU rzem i e śl nikowi z Łodzi odl)rost ąpi ę ślus a r sk a
tel.
li!Sługową .
dukcj ę
Wars za w a 15-41-85.
1408 k
KOMPUTEROWY system
„RA·
• matr ymonialny
ofert.
T vs iące
ZEM" .
obliczeniowy.
Ośrodek
80-958 Gdańsk 5-0 skrytka 195.
WYN AJME letnisko RcTeL
o·k olice.
ssn6w
55-14-32.
7339 g

naPa-

ł

P.

W~ra• w-i&dom.o4ał

:z: głębokim talem zawtadamiamy . że po długiej I ci ętkie.l chlt•
robie zmarła , w dniu 11 marca
1986 r •• w wieku lat ST

S.

ANATOLA
KOPCIA
Pn Y.laC!ołom: K.rewllsm I zalda·
dom puer. zwłaszcza Sp-ni .,Di·
na" oraz Zwl,\zkoWI . Inwalidów

Wojenny ch -

1erdecz~le dzl ę i< 11 je

Dnia 10 marea 19!8 r „ po
klej chorohle zmarł
ł.

Wiadomości (f,)

(2)

w

uczestniczącym

ł:ONA ZMARŁEGO

da.n Kramer
18.20 Przebol11 ,D w 6Jkd"

-

„Za~

świat"
„Odporność"

w

17.80 Zblitenla, t!!!Yll tę t owo o
filmie (Ł)
18.00 Sportowcy 40- lecla - Bog-

20.30

"·/~

w

. PROGRAM II

18.311

id«J.ninę
DZIANINĘ,
drukuję. Pluciński.

<n:..,;$;~ :.,,;c-'
F

bianice, Torowa 36.
1
6566 g JÓZEF Da.rnowski Z•ierz,
"
FCYI'IDLE, werM.Ik.i - t>ior•, 36-39-88 Ma<:kie- Karola 8 zgubił prawo
jazdy.
7090 g
wiC'I.
ginekologicz- PRZYBŁĄKAŁ si~ T~!
GABINET
Tel.
berman _ suka.
ny . Tuwima 20. Ponie48-65-50.
dzialXi, środy, pi ątki.
7'312 g
tel
Czerwoniec,
Dr
'l'rawo
3045 ~ SKRADZIONO
33-5!5-30,
An·
Cichy
Jazdy EKG u paejen.t a ~7 -55-55
drzej . M. Buczka 26/L
17568 g
Drozd.
7088 f
rot~pi
NON-INS:ę:KT
baetwo. Gwai!'aneja. ra- KUBUS Sławomłr. Emi·
Ua 47 k Zgierza skraehuniki. 87-14-46 Mtlewd,ziono prawo jazdy.
19817 g
· ski.
711)4 •
OKAPY nedkuehe.icne z
wyciagiem. Niepytalski. DARIUSZ Sołowdej zgu·
bił leg. studencką 56.50
tel. 78-419-99,
WAM.
68341!
7237 f
owoeodruw
CIJ!iCIE
Indeks
wyeh, 83-77-72. Zielm- SKRADZIONO
55718 PŁ - Leeh Soil~ki.
ta.
6955 I!
'TM>ł 1 •
wykiadziny ,
DYWANY,
- czy ścimy SKRADZIONO 1'r!WO jutapl<'erkę
- Jerzy KOWai!'&,
dy
i:>iorą<'o -ssącą .
metodit
Lućmierz 12.
1!16-5lt-67, :Sednuska. ·
'1611 I
g
19904
84-45-96, JędneJewskl.
zezwolenie
5772 I SCINANIE dil'Z!IAA", Du· ZAGINEŁO
wYdane
rzemieślnicze
da. 112-08-58, 74-2fi- 29.
HJ>NliW&.
LODÓWKI przez Łódź-Polesie Wła.
6539 g
Paiwłowskl, S!!-Ul-86.
dysław Witczak, Ł6dł,
8364 I PRANIE dyw!lttl6w
Grodzieńska 418 m. 2.
84-9'7-& Zaroślak.
auitoma.tyc:z:ne
PRALl!O
'1'1~.
49711 1!
- instalacj&, nai)rii wa.
w l:;łown.ie
ZAGINĄŁ
nan
Rubi·
JOWISZ
12-50-7'7 Maikaym!ljan.
<'Mrny ow.ezuek _ 11.!epraws !M!-24-56, Muszvń8905 ł
m.ie*I . Za. wiadomoś~
"
llki.
autom&ltycz.ne
PRAL'.K.I
lub odprowadzenie wy•
484'3 g
na;pra.wa., D()mag·ała DYWANY Cf.Y\lllZCZl!l szamsoka nagroda. Głowno
Mi. gu-zeczn. S7·51l-21.
Polna 13
110nierą. Zajdle-r, 84-18-02
18052 I
7180 1!
wodnokaINSTALACJl!l
nalLzaeyjne ! e.o. takie remon.ty, Witkowski
SĄD SKAZAŁ
19881 g
34-17-98
l'lelena Gne3da, ur. 2'! sierpnia 19a r. w Llchawie,
hvdrau1ic:r.noUSl'~UGI
pow. Luk, c. Józefa I Stefanii wyrokiem Sadu Re-ślusarslti e. domki, przesprajonowego w Łodzi z dnia 11 listopada 198~ r.
Wie IX. K. 944/85 na podst&'l'/le art 221 par. i t 3 k.lt
róbki, również Lnstytuw zw. 1 art. 10 par. 3 kk I art. n par 1 pkt 1 t a
86-24-15, 32-70-61,
cje
l art. 5 ust. z dnia 10 maja 1985 r . o szczególnel od·
5851 i
Keller.
powiedzlalno§cl karnej (Dz. U. nr 23, poz. 1Q1) ska•
z
og~dzenia
SIATKĘ,
cana została na karę l roku pozbawienia wolności
mo.rutażem, gai!'aie, kra' 100.000 d grzywny, orzet"zono przepadek dowodu
rzeczow„go w postaci 47 butelek wódki I na podstaty - wykonuje zakład.
Hutora 3'8, tel. 32-84-56 · Nie art. 49 kk oneezono karę dodatkową podanie
do publicznej wiadomości przez ogłoszeni!! w
wyroku
7186 g
Chochu!Ski.
1azecle „Dzlenn1k Łódzki" na kosrt wymienione:! l
ELEKTRYCZNE Instalalbeh1tono ją kosztami sądow ymi u to. te od 28 1'd·
cje 3~-57-70 Kronenberg
tzlernlka do 9 ltstopada 1985 r. w Łodzi nie posla•
10082 ~
•
dając wymag;mego zezwolenia nabyła w celu odprzedaży z zysktem w sklepReh handlu detalicznego 49
INSTALATO'.RsTWO 1111butelek wódki wartości 328.204 zł, a w dniu 9 llstopa•
Siwka.
nital!'ne i c.o.
da 1985 r. zbyła Jerzepiu S. pOl litra ·wódki wartości
7080 g 960 zł u kwoti: 800 zł.
tel. 51-55-33.
835-lc
zabez.piecLanie
SEJF
pomieszoezeń przed wła
maniem - blach.& bloSĄD SKAZAŁ
kady , nietypowe 1.amki
Wyrokiem. !!lądu Rejonowego w Zgierzu • 11 petdodatkowe drzwi stalodziernlka 198S r. II K. 667 /S5 J61ef Gnelak, 1. Wła·
dysława, zam. Zgierz, skazan.y został na karę 2 lat
we. skrytki sekretne. Opozbawienia wolności. 40.000 zł grzywny oraz cn:ezdobne wytłmnda.ni'?, "O·
nadzór ochronny na okres ł lat za to, !e w
ezono
chrona czujnika.mi uł
dniu 19 lub 20 czerwca 1965 r. w Zgierzu (w ci..gu
Intradźw i ękowyml.
ł lat po odbyciu kary pozhawiE'nla wolności w rez•
rachunki
stytucjom
iniarr.e nie mnle.1s'Zym nit 8 miesięcy, orzeczonej u
przestępstwo umy~lne podobne), w celu · o!l.ągnlee}a
52-91-82 Anc1.ewski.
wprowAdzll w błąd Irene Sz.
k:orzyścl majatl<owe1
19787 I
'sprzedając jej obrączkę w ykonaną z tombaku , war•
CZYSZCZENIE dywanów
toścl 100 zł za kwotę ~ooo li . tapewnla .Jąc ją , ł.e wy.
52-42-37 Mar ciniak.
tonena jest ze złota Jako lrnrę dodatkOWll orzecze19'233 g no podanie wyroku do publicznej wiad!!>mośc1. 835-ll

19.10 Studium
19 .30 D:r.iennik
20.00 Monitor rządowy
film
20.3Q „Odnaleźć siebie" pr od. ZSRR
21 M DT - komentane
22 15 N ie hlko dla o s zc:zędn ych
22 50 San Re mo '$6 (2 )
23. 30 DT - wi adomości

(2())

„Od-

PAL/SECAM .T~n, Neptun, Rub~n - montuje !:nż. Fidler 48-62-18.
7962 I
PAL - elekibroni!C2111.e dekodery iI111taJ.uJ11. magtełewmory
netowidy,
&1-54-93,
przestrajam.
17350 g
inż . Haft
TELEPOGOTOWIE WitkowS'k.i. 84-52-32. &3-o9-32
6702 g
TELENAPRAW A 48--01- 49
inż. Mutynka. 19790 g
TELENAPRAW A .32-48-69.
!5401 g
Hreczanik.
JoDEKODER PAL wisz, Neptun. Rubin tel.
inż. Bogus!.llwsld,
5888 g
"3-68-16.
rregeneKINESKOPY ncja 57-33-00 Luba~to
19950 g
wie2.
TELEPOGOTOWIE - Ro8060 g
siak. 43-28-67.
Elektron naRUBIN i>ra wa Gogulski 51-44-54
2948 I
TELENAPRAW A

17.30 PU.karska kad.ra czeka
17.45 Telewizy jny informator wydawniczy
„Gwiazdy
18.00 Bez próby Studia La;li6"
„Jak Cypi.sek
19.00 Dobranoc
wybler~d

10 tys. m3 ziemi na równanie terenów.

Transport i załadunek we wła s nym zakresie. Oferty, pisemne kierować pod adresem Koła PZNv w Zgierzu. Szc7.egó1 U9-k
towe informacje, tel. 16-38-97 w gopz. 8- 10.

'!'064 g

Rozmowy
CZ!lllU. J.l .OS Wiad. 11 .10
o wychowaniu. 12.20 Zespoły instrumentalne. 12.30 Radio Moskwa. 13.00
SWlat we>kół nas. 13.M , .Pośmiertny
wywiad Meyerbeera". 14.00 Popolu
tlnie młody ch. 16 OO "Rozmowy no""" - odc. 16.10 40 la t minęło - T.
17 .0Q
Wldnokr111t.
16.30
piosenka.
Wiec!. 1 7.0~ Mu ly k a oratoryjn•. l R.00
18.20 MuMoje hobl>Y - Turystyk a.
T.Yc7.n e hob by - sta nd~ r dy rozrywk o·
Stuc!lo P.:k~n ert ów . l~ .~o
18.4-0
we
WJ•d. 19 .~!; Chwil• muzyk\ 19.40 .Jt:•
zyk ~nglelski. l g .:;.<; O twórC 7-"'~Ci dl 9
c!z.\Mi - „Jub lleu<cz tea t r u w W:i.l 20.20
bl"Ty~hu ". 20 15 Ch•1<i1a m uzyki
W! eczór m uzyki I myśli. 22 OO 'f",v6rkamecy 1 tnt ernr etat„rey mu.z:rkt
- „Brarll.l.nej . 22.M S. Szenie
tanek ostatni ego kr óla". 23 .00 Muzykoterapia. 23.:!0 Człowiek \ nauka .
23 .5-0 Wlad 23.59 T<•lend arz radiO'\VY.
14 MARCA
PJł.OGR.AM I .

9.3<1
9 :t5
10.00
10.10

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI
w Zgierzu, ul. Narutowicza 10

Koło

23.

„MZ ETZ 250" -

=.,1~ -

I
noścl dnia . (Ł). 11.30 KwadraM
Jednym wykonawc11 (t.). 17.ł5 „Czas
rUa reportera" - aud. (Łl. 18.15 Kwa(Łl
duns z Jednym wykonawcą
18 30 No-wośc\ płytowe. 19.30 Wieczór
w !!!harmonii. 20.30 Wiad . 20 .35 Wiew
czor ne refleks.Je. ~ 20 4n Wieczór
[\]h armonii 21.45 ' Fiodor Do< toj ew skl
22 .25
„z powod u mok rego śt> i ee;u "
23 .00 A . K rawra r,em
Sł uchajmy
1:zuk : „Nero.n" . 2~ .20 ln•nirac.1e llte rn ckl e w muzyce. 24.0Q Nocne mu·
zyk owa ni e.

7'134. g

„ZASTAWĘ

tjJ'11'1f!ii

po 1ed e-n astel. ld.10
12 .00 Twórcy
stim
pl eśni pol.~kle 1. 12 2 ~ Chtc.-k Corea lat
s l edemdzleslat'v~h: „Romntlc warler".
13.00 Wlad . 13.05 Serwis \~ormacy)
ny IŁ), 13 .10 Nasz urogram
(Łódź).
Sztirgota.
B.
a ud y c j a
.'3.20 Z malowanej skrzv nl. 13.30 Al.
bum operowy: Sceny ·z oPery „Cygan eria". 14.00 Zblitnlew We't(ehaupt
- „Sh ake ''. a .oo Ru muńskie dolny .
is.oo Isadora Duncan: „Moje t vcle"
15 .10 Znane cey nieznane. 15.~0 Mu·
Dzieła.
:.:yka na nntezalory. t S.00
Mlec~yrt :
style, epoki 18 50 L. M.
PROGRAM IV
„ostatni a sprawa \nsp ekt1>ra tmal".
11.oe Horyzonty wiedz-y. 11.30 Pol.za17 .05 R oz wią z anie
17.00 Wl ad
cadkt muzycznej, (Ł), 17.10 Aktual- tkie orkiestey radiow~ 1a..sa Sy,gnał

1Ul0 t:aws:ie
Mazyc:my non

p<>
„ZASTA WĘ 1100p"
wypadku - g,przedam.
Traktorowa ~9 m. 21.
7221 g
campingoPRZYCZEPĘ
ku.piit. 57-27-06.
wą 7209 g
F'RZYCZEPJJJ N-250
sprzedam. M-73-55,

. . _ ..

PIĄTEK, tł

robotą.

we, 4:µj'8-63.

12 m. T (16--49).

7270 g
kup.ię.
BONY PKO
BRYLANT 0,9'1' k.ara.t a Tel. !12-79-05 do 18.
7189
Oterly
sprzedam.
ml r
Biuro Ogłoszeń. Piot rwima:rk~ udM'oDUŻE
kowska 96,
k.u.pi~. 1~-24-54.
we Tu7-142 g DYW AN 2,5 x S,5,
n« "TSB' 10/1", g>r11.moSIATKĘ na obuwie konfo.n „Technics" - spr ze1iJ)rudani.
f~kclę
dam. 834'3-30.
8$- 00-15
"18'3 g
2028'4 g
wóDYW AN webnda111y 2,5 x WANNJl.j br!lZOW!l,
samochodozek-fotel
3,5 - •'Pr~am. Pi<>tr1.p rzedam, 4.41-28- 65
wy
kowsk& 124 m. 9 Ro7184 g
20088 g
siń&ka.
MASZYNJl.j
d.zlewfa.rska
AGREGAT grzewczy
8'J)r:zedam:
HS"
Tel. 84-03-~
AGP-20.
Zgierz. Wi!ew!6rcza e.
po 18.
7008 g
n'T! I
SUKNIP; lliUbną, szczupłą STARE meble - sp.rze52-72-75 wieczodam,
z trenem - 1·p rzedam.
rem.
Tel. · 74-50_.S,

PRZETARG NIEOGRANICZONY

I.

PINCZERKI

luib 51-31-58 Po Hl.
znaczki poc.ztowe.
71817 g
7~ g
4'3-89-38
DWU'IGŁóWKP) łańeus?:
18038 g BŁAM brąwwy, łalP'ki kową MSl19. gtebnówkę
epr.zedam. TeiJ.. -«l-42-26.
NOWE girneJ·n~lld żeliwne
z odkrapriie-mysłową
7266 g
lub aluminiowe „60" „Singer"
waczem
FLAKI - 6?Med1.m. Re-jkupię. Tel. 57-62-S9.
Kryzysowa
surzedam.
tan& ~ Stańezyik,
716e g
8140 g
37.
728!5 g
fa.rmak oloPORADNIK
gioz;ny WYPożye z-. ku- „12'8p" 098G), dywan 4x~ ·
- s-przedam. Cy gank a
pi~. Tel. 16-57-21.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INZYNIEltII
„INZYNIERIA - ŁODż"
ŁODZ; ul. SIENKIEWICZA 85/ST

Ził

1~(

af,ga~.ie roCHARTY
wa.r szawa
dowodowe,
33-08-18.

KUPIĘ

7072 '

1.

'l'l.98 g
TUNEL foliowy 15 x 4,5
- :tp:rzedam. Budynek
wolno sto jący 5Q mkw.
do wynaj ęcia. Liści•
sta 207
2701 g
MASZYNY ddew~auki e:
„Moda", „Simak", lamsprz epę błys<ko·WI\ Kusociń$ide·go
dam.
124/:łZ, blok 348, S.2-03-69
7207 g
'
DYW AN używainy 3 x 4,
d.rz,wi z; b loków
si>rzroam. Tel. 51-86-60,
7208 I!
długow łoJAMNICZKA
se·go rodowodowe11:0 IJPMMam. ~2~6 -20,

M-2 własnościo we II pię 
t ;·o , ce.nt r u m Łod z i
sprzedam l ub zam ien ię
Oferty
więk s ze.
na
„7065" Biuro Ogłoszeń .
P iotr kow ska 96.
KOMFORTOWE mieszka nie dwupokojow e (60 m
kw), stare budo w nic>t•w o
wygody wszystkie
zamienię na M-2. Szcze„7271"
gółowe . oferty
Biuro Ogłoszeń, Piotrkowska 96.
M-4 zamienię na M-3 I
M-2. Oferty „7274" Biuro Ogłoszeń, Piotrkow'
ska 96.
OSTROWIEC Swiętokrzy
sk! - M-3, zami enię na
mniejsze w Łodzi. Tel.
78-25-93.
7252-g
na praco wn i ~
LOKAL
(Górna) cl.o wyn!ijęcia.
' 78-30-21.
7255- g
MIESZKANIE stare bu downictwo kwat en1nkowe 80 m z w y go dami,
telefon, śródmieście na mnieJ!ze
zamlenie.
Tel.
k w aterunkowe.
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P ogr.zeb cdb ed-zle się dnia tł
marca br. o godz. 14 n.a cme!!ta·
rzu ka tolickhn przy ul. Ogrodo·
wej.
flIOSTRZE N ICA

!oNA, l!YN . l!YNOWA
I WNUCZKA i M~ŻEM
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RODZINA

życ zliwych pamię ci zaw ladaml&·
my, te dnia 11 marca 1985 roku
o deszła od nas po długich cierpieniach

ł.

.Pogrzeb odbęd2le 1!41 U marca
br. o godz. 1".30. na ZUHl\·Je cm~ntarz komun3Jny, o c;zym za·
wladam!aj21 pogratenl w smut ku:

P.

MELANIA
BARON

IGNACV
JEZIO·RNV
emeryt, długeletnl uslułon r pra•
eownlk handlu uspołecznionego.

ł

ł

P.

ANTONINA
RAWlrQSKA
UroczystoAl:t pogrzebowe !'(IZJ:IOr.zna &it: 15 ma rca br. (sobota) o
god z. 14.30 na cment arzu komunall\YM Zarzew, Po:rostswlła w

gł ę bokim

talu:

&mtA,

C0RKI. ZIJICIOW
l WNU'Jtl
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Potoreportat KTO CHCE NIECH WIERZY

... bo .dziewczyna
piłk

ko iel

Andrzeja Wacha

r

I

Cudowne
dZieeko
ezy 11euclowne1
clzieci?

Zróżnvclt stron

11

To była prawdziwa „telewizyjna bomba". Po tym progra-

mie węgierskiej TV rozgorzały

Ili

SŁAWNY PIŁKA~Z
NAGRYWA PŁYTĘ

świata

Zróżnych stron

wa sceny „Josenkarsldej Neapolu,
BYŁY PREZYDENT
Gloriann:a. Ona od wieREDAKTOREM SŁOWNIKA
lu la·t ma słabość do olhlti noinel.
,/eden. s najsłynnleJ.sz~h · 'Piłl'.u a. on - jruk s;ę o·kazało - Jest dobyły
Senghor,
Leopold Sed.ar
rzy .świata. gwiazda Neaoolu i ar- brym piosenkarzem. To skłoniło u.rezydent Senega1u., został wybragen.tyńskiel drużyny narodowej ie~ d.o nalira.n.ia wspólnej płyty, w
redakcyjnego
komitetu
ny do
Diego Maradona. na•l (ral płytę w .• ktoreJ .za'prezenrowali oiose·nki o s!'ownika Akademii
Franc:uskie l.
duecie. Jel(o pa.r.tnex1k a 1est kr6lo- miłośd.
Komitet składa się z 12 znaikontitości i ma t>Odiąć skuteczne śrott
ki, aby Pl'ZYSPieszyć wydanie r:.:s.le
wei edycji słownika. który
złotowłosa

zdezaktualizował.

zacięte spory, dyskusje i naukowe polemiiki sprowadz~jące
się w zasa.cl®ie do odpowiedzi
na pytanle: czy na Węgru;ec.h
pojawiło się „cudowne" dziecko
czy też nie ...
A wszystko stało się za spraWll sześeioletnie<j dz.iewczynkl
tm1eniem Norika, kt6rą właśnie
zaprezentowała węgierska telewizja w specjalnym pro.gramie.
Na ekra.na.cb telewiwr6w pojawiła się śliczna buźka, z której
patrzyły

mądre

oczęta.

- - - - ·- --„-zyz.
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„Cen tral
''
/

Kierownik ariygł:vemy 'Pat\stwowei F'ilharmoi lekarz),
~ ,-i Vi tvtule ooerv Doniletllego !est z .Lammermooru. 9. Wpa~ da do_ Adriatvkll. 10 Rząd ~adów. 12. Narybek łO§Psl i troci,
13. Miasto - port · na ·wyspie Honsd.u w Jaiponi.i, ~- Jednostka
19.
pracy, 17: Jednostka svs~u ńletrvc:r..ngeo w wierszu,
Pr:zed wscho<łe:m . sło~1ca, ,.21 ; Fruw:r i kwiatk:~ na kwiatek, 24.
$t_dk~wel. 25.' '7.bi6r wszvstkich władz
System gąrskl w t--zji2.
. Auto-r p0wleścl 3'omeJC w krald!Jchowvch cz!,ow1e-ka,
me kangur6w , obcl:l: zący niedawno jubileuu 40.cia pracy
~ tw6rczej.

~

.:POZtOMO: · l.

~ ~1 ':;' Łodzi.
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~ewąl;.it,iołlisLa franeuski (redaktor
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PIONOWO: , 1. - M:nnidło, 2. Lecznicza, sllnht l'Mhnlłca krzewinka1 .<li. ża:. glowa.ł na nlel Leonid Tellga, -ł. Quża moc, 5.
W dawnej
RodzaJ zamszu . 6. Gada·nie, ~ S!:a.n Pogody,
Polsce nazwa wrbf'anego kr61a do czasu koronacji, 12. Przednia część ciała między szyja a brzuchem. 15. B811.drzewne zblo..
rowisko traw I ~i6ł na obszarze o klimac;ie kontynentalnym.
klaczy
16 Mtbel w każdvm dotntl, 18. Sferm1mtowane snleko
tych sideł na zwierzynę ,tanowi
lub oślicy, 20. Zakładanie
przestępstwo łowieckie. ;f. PrzeH«•ia z dnia do noey, 22. Preyrząd. wiertniczy ' służący do wydob:ywa.nla urwanych narzędzi
wiertniczych, ·}! Jedil<>tStk• 1ł6wu, natężen.la ośWletl~

..n.

epue. J. ltAŁ~
Do roz.lmow&ma: . Talon wartMcl 500 ·zkńyc!i utuadowa.111
.w· Łodzi - termin nadsyłania roa:-

przez SOH · „CENT.RAL"
wlązan

1

tygodniowy,

,
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TAJEMNICZY SLUB
SIMONA- LE BON
~rupv
I kierow·n ik
Założyciel
rockowej ~Du.raili Duran" ożen:i się
w Oxfordzie z panną Yasmin Pa:rvaneh. Ta piękna Iranka orzyiechala na studia do Oxfordu. al~
zamia.s t się uczyć nracowała iako
ją
modelka i w tej roli ooz„ał
Simon Le Bon. który się w n.i e!
zakochał. Rodzina panny Yasmin.
blisko · związana z dawnym dworem cesarskim w Teheranie. przeciwna była iel związkowi z 0 10 Dlateg<:l
senkanem i eitarzystą.
też ślub w Oxfordz,ie caby! sie w
uorz:v
tvlko
i
wielkiej tajemnicy
dziale zesooliu .. Duran Duran".

A po-

tem zaczęło się„.
Dziewczynka zaprezentowała
milionom telewidz.ów wiedzę,
której ogrom I . wszechstronność
przJWodzić moie ria myśl jedynie chyba 12-tomowa wielka
encyklopedia powszechna! Qz,iecko bezbłędnie recytowało cale
poematy Homera, wymieniało
„na wyrywki" cały poczet wę
glersldch kr616w, rozwiązywało
zada.n ia matematyczne z bierutynowanego księgo-
głością
Wego._
Było to pr11wd.7'iwe przeżycie
dla ogląda.jącycb Norikę ludzi.
I właśnie w6wcms zrodiziło się
to pytanie: czy jest to fenomen, cud nat1;ry, czy tei: nie?
Odpowiedź na to pyta•nie dali
naukowcy. Po progra.mie telew)zyjnym. krajowy Instytut 'PedagQitiki zorganizował na z.lecenie Ministerstwa Kultury i Oś
wiaty komisję. w skład kt6rej
wvbitnl s'pecjallści z
wesz.li
nairozma•itszych d:dedzin. Miała
ona właśnie zbadać szczeg-Ołowo
uzdolnienia dzlewczynkł l naw razie potrz.eby stępniie specjalny
opraóOwać d.ta niej
program nal\lczainia, dostosowany do jej rozwoju um~łowego.
Po wielu pr6bach I doświad
czeniach posta.nowfono wreszcie, że jed1na·k Norika uczęszczać
będzie na rniz;le do nOll'malnej
s:r.koły. z tym jędnak, że jeśli
pedagodzy uznają to za wskaza.n e, .będzie ona mogła z niekt6rych lub nawet ze wszystkkh przedmiotów bez egz.am!n6w przejść „przedterminoiwo"
do wyż&z.ej klasy.
Za·łecono r6wnl.ei, aby dzi.ewczy1!lka mająca ogromne uzdolnieni.a językowe l!;ZCzeg61rue i·n tensywn.ie uczyła się język6w
obcych. Chodzi bowiem o to
by · mo.gła ona w przyszłości, ~
raz.ie potrzeby, ' kontY'lluowac
na'Ulkę ui gra.nł1cą w iistniejący·ch
~am. szkołach .właśnie ·dla dzieci wvbitr;ile uzdolnfonych.
I iak dotąd na tym zakoń
czyła s.ię na ra,zie „snrawa Noriki". która bez żadnej przesadY zbulwersowała cały kraj.
Naukowcy są zdan!·a, że po.
nadto 10-15 orO<'. uczni6w można bv o.r zv zastosowaniu odpowi.e-dnieJ<'(> oroITT"aimu naiuczanl·a d-opro•w.c1.dz i ć do uzy!fkanla
op:e:z nl•ch W1Span~lych wyinil-

IJlllli'.m l'DllB -
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CBl~CZYK

ODKRYTY
PRZEZ CA ':':DINA ,

Sh! Kad.. młodzieniec z Pekinu.
odkryty przez Pierra Cardina (kiedy ten ostatni był w Ch~na,ch w
1982 r ,), stal się pierwszym preChizenterem mody męskiej w
na.eh i w krótkim czas!e osią~nąt
dużą oopuJaroość. Niedawno, znany włoski re'Lyser filmowy, Bernardo Bertolucci zapi:-oponował mu
główną rolę w filmie. którego treś
cesarz•
cią są dzieje ost11;tniego
Chin.
SERIAL Z LOLLOBRIGID.\.
Pod
,.Pożycz mi twoje życie".
takim tytu.lem amerykańska teleoWizja przyg.otowuje senal, w którym gra Gina Lollobrigida. Zainwestowano miliony dolarów, ażce
by pokazać dzieje wielkiej ntilo.ś
c! w natura1nvm pejza,żu Wenecjł
i Londynu. a także, żebv sła·wnej
Wł~ce

sze i

dostarczyć
najd.roższe

nałpiękniej

kreacJe

dam-

9kid mody.

Na rysunku przedstawiamy
komicznych _postaci.
Tylko pierwsza 1 ostatnia
stoją na właściwych miefscach. Ustaw je w logicznym ciągu i pokoloruj. Dla
sześć

wytrwałych przewidzieliśmy
nagrody książkowe.
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„Gwiazda jr..t fo osoba obda·
rzona pewnym m.i·nimum talentu
twarz
dramatycznego, której
wyraża, symbolizuj.a, uosabia ingdy oiwo
stynkt zbiorowy" .,mfnimum" zamienimy na wielki talent definicja Malraux stanie się niezwykle adekwatna do
dokooan i 'PO pula mości J ew
Gabina. Za.grał w pra,wie 100
filmacll. a role w „Pepe-le-Moko", ,,Ludziach we mgle". „Be„Towa.rzyszacb
stil lud?.Jtiej",
broni" czy też „KOcie" 11taLv
i.:i.~ - kreacjami aktorskim! mają
historU
cymi stałe mie-Jsce w
kina; Dla p.okoleń aktO<t"ów francuskich (i nie tylko) Ga.bin był
ideałem. który wcdelając si' w
przeciętne.go Francuza" sliwarzal na planie - jak 'Pisze kry.
tyk - pozory, fe nie robi nic,
siły.
„Tyle miał wewnętrznej
ta.ki ciężar gatunkowy I natumłodvm
ralny autorytet. ale
nim
aktorom, kt6rzy 4>ię na
wzorują, brak jest początkowo
tych głębokiCh wartości, a ponie waż nie robią nic i są z tego du·~}; :nic z ich gry nie
wychod.Zl.
Telewizja rozpoczyna · emisję
Gabin.em
t!lm6w z Jeanem
Pierwszy jesz~e dzi.ś późnym
wieczorem w orogramie U ..•Jak
to historia
bezpańskie psy" sędziego dla nieletnich, który w
nragnie
latach pięćdziesiątv<>h
pomóc dwóm młodocianym nrzestepcom
Inną wspaniałą -postać kina Jeana.-Pierra Cassela zobaczymv
„Ostatnie
w roli.„ gw!aidy.
bance czyli bogate tycie Gem··
pohistorią
je.st
~esa Nancy"
pularne.go we Franc.ii lat czterdzłestych ak,tora filmu I teatru
tu.biad_cego w~kżroi·uk pb;vtwa tnhym
one e wszy.,., 1m o ie y 1 ·a o
zud. Emisja w niedz:ielę
irooz. •21.30 w t>I". IL
Ku gwlazdOIIIl - le-cz l·nrt.e'
już m?-t~rit - skieruje nqsz ą 11-
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z dawwagę „SatUI"ll-3". Ten w
już nie pokazywanego
telewi~ji gatunku _r· film fantastycz.no-naukowy *yświetl!Jny
w prosobotę
w
zostanie
gramie I o godz. :iO. Fi1mową
ofertę na najbliższy telew.izy ija.k
ny weekend ciot>ełn:iają,
zwykle, seriale, a wśród nieb

no

weterynarza
ZOO, co po
1 ostatni b~:rae

odcinek przygód

pra.kfrikują,cego

w

raz dziesiąty
filmie
my mogli zobaczyć w
•.Następny proszę".
TeatromanOIIll Polecam „Hedde
Gabler" w sobotniej antologiJ
Ibsen
drama.tu Powszechnego.
może jlllż nieco dz,isiaJ w swej
ale
problematyce z:wietrzal:y.
za to »panu.je w jegó duszy jak t>isał zna wca tematu StaruPrzybyszewski - zimny
sła w
obraclmnek., aei&ła. kapitalna, •
pejednocześnie nies.kończenie
dantyczna konstrukcja. niesi:y- 1
chana znajomość najwyra!inowańszej algebry myśli. jaką za.
stosował w konstrukcji buqowy
P1-J:edstaswoich dramatów".
Jan
wyi!'eżyserował
wienie
ni.in.:
wystąpią
·a
Swicterslkl.
Aleksandra Sląska. Ignacy Gogolewski, Jerzy Kamas i Właay
sław Kowalski.
uTym, któr:ty chcą się
nie
pewnić, iż ' mamy akto;rki
tylko utale-ntowan.e. ale i i>ięk
ne proponuje obejrzenie programu literacko-muzycznego .. Chopin i George Sand". Ewę Szy„
Zawadzką.
ktl.Iską, Ma.gdalene
Laurę Łąc7. i Tatiane So&nę-Sar
o i!od-Z.
sobotę
w
zobaC"Tymy
ne
t3.!5 w or. t .
Na koniec przYtY.>minarn rodz.icom ab•1 dziś, zaraz oo przygodhch"R11mcajca I Cypiska przełączyli telewi:iory na orogram
II, ' będzie okaz.ia wraz z dzieć
mi obejrzeć krestkówkę o przy·
godach Gułi wera.
(jbl

