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Przed spotkaniem w Reykjaviku

ZŁ

adzieja na poprawe

złoży wizytę

DZIERłłllC

w Polsce
Na u,prosteil!ie KQl'n.tetu Ceu-

Łl"a!nego PZPR i nądu PRL w
połowie 1><1t.<h:ieoo.i11:e złoiy wizytę 1'.>l'"ZYJaźni w t>ol11ee
czło
nelł.
Biura .Politvcrtaego KC
KPZR, p~ewodnicząey Rady
Ministrów Z.SRR Nikołaj Ryż

llODZKI

<PAP)

kow.

PRZYJĄŁ

M. TOMANA
2 bm. premier Zbigniew
Mesener przyjął zastępcę przewodniczącego rządu federalnego
mini·
atra rolnictwa ł wviywieola CSRl'I
Mirosława Tomana. W rozmowie
poświęconej stosunkom dwusłeol!r
nym uczestniczył wicepremier 16zef Kozioł.
(PAPI

r
Uroczystość

w Akademii Nauk Społecznych

Kolejne inauguracje
roku akademickiega

owcy

W wielu uczelniach kraju trwają już normalne zajęcia dydaktyczne.; kolejne szkoły wyższe zainaugurowały 2 bm. nowy
rok akademicki. W uroczystościach tych uczestniczyli przed·
stawiclele najwyższych władz partyjnych i państwowych. LI·
ezna grupa pracowników akademickich uhono1owana została od·
znaczeniami państwowymi I nagrodami ministrów nadzoruJ11cych

RWPG
u Z. Mesmera

stkoły wyższe.

W trzeci łrok działalności wkro,\kadem ia Nauk Spolecznycb
PZPR
W u roczystości ina ug uracyjnej w
ANS uczestn iczył wraz z jej oracown ikaml i st udentam i, T
sekretarz KC PZPR, przewodn i c tąc v
Rady Państwa
- Wojciech Jarnzel.<ik i.
Za wybitne zasługi w dzialalno·
ści społeczno-politycznej I
pracy
zawodowej 25 pracowników akR·
Uczestnicy spotkania poinformo- demi! uhonorowanych zostało Olłwali premiera o przeblel(u I rezultatach sesji obu banków
za·
końC'zonvch
w Warszawie. Premier Me•sner wvsnko O<"en1ł
re
zulhtv obrad, oodkre51alac
role
I
znarzenle
mtędivnarodowyrb
banków P.WP'1 w uma•nl:in!u l!t·
tegradi ~nspod a rczej krai6w
.acjali.stycm vcb .
2 bm. premier Zbigniew
Mes
sner pr7.v1ał' przebvwa1acvch
'Y'1
Polsre w zw i ązku z obradam; 111
sesji Ra<lv Mjędzvnarodowego Bao·
ku Wsoólpracy Gospodarczei I 42
se.s! i
Rady
Miedzynarodowel!o
Banku Inwestycyjnego
J'.)rzedsta·
wlcleli krajów członkowskich.
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z udziałem W. Jaruzelskiego

czyła

Zapowledi 1potkaula Michaiła Gorbaczowa I Ron&lda Reagana 11
i 12 bm. w stolicy Islandii Reykjaviku, Jest nadal tematem wypowiedzi polityków zachodnioeuropejskich, ekspertów ds. stosunków
Wschód - Zachód i komentatorów prasowych. W wypowiedziach tych
przewija się ton zadowolenia z faktu zaplanowania takiego spotkania
przygotowującego właściwy szczyt jaki ma odbyć się w Stanaeh
Zjednoczonych do końca tego roku.
wy. truktywny rozwój wydarze! I krok
z w kierunku ,,szczytu", którego my
zapowiedzi spotkania w Reykjavi- i cały świat pragniemy". Ostroż
w
ku. Również W. Brytania
przy· niejsze reakcje na spotkanie
Jęła z zadowoleniem tę
wiado· IslaJ!ldii nadeszły z Holandii. M itego
mość. Rzec:imik rządu brytyjskie. nister spraw zagranicznych
go określił spotkanie jako „kons· kraju, Hans van Den Broek powiedział, że nie
oczekuje, aby
spotkanie w Reykjaviku przyniosło jakiekolwiek konkretne
owoce w aeosie J>O'l'Ozumienia o ograniczeni1,1 zbrojeń,
jednakże mo~e
stanowić istotny
bodziec dla porozumień tego typu w przyszłości .
Nie zanotowano bezpośredniej reakcji rząd u francuskiego.
Włoski premier Bettino
Craxi
przesłał ze swej strony depeszę z
wyrazami uznania dla M. Gorb aczowa i R. Reagana.
Również• w Waszyngt on ie wyra·
ża się ostrożne nadz ieje na poprawę w stosunkach ze
Związ
wnioski i opinie na temat
tego kiem Radzieckim, dzięki osiągnię.
projektu. Wszystko
to stworzyło temu porozumienilJ w sprawie
warunki do uwzgl ędn i enia społe spotkania przygotowawczego. Szef
cznych postulatów przy opracowv
personelu Białego Dom u, Donald
wa.niu zasadnkzego j u ż
proiek · Regan w wywiadzie telewizyj ny m
tu NPSG . który powstał w opar
mówi!, iż Waszyngton
ży w i naciu o decyzje X Zjazdu
PZPR dzieję, że pa ździ e rn i kowe
sp'.ltr właśnie ta wersja projekt11 roi kan ie mające przygotować gr unt
patr:vwana i przyjęta
niedawno dla następnego szczytu pomoże w
przez Radę Ministrów.
orzedsta · przełamaniu impasu w prowa dzowiona została obecnie
Sejmowi '1ych obPcnie negocjacjach w spraPrzew'd11je się. i:e
pierwsze ~zv· wie red tJkcjj broni nuklearnej.
tanie projektll NPSG odbędzie się
Zdaniem
Rega na
rez ultatem
w Sejmie w drugiej połowie paź
dziernika.
(Dals'zy ciąg na str. 3)
Rząd
zachodnioniemiecki
raził ogromne
zadowolenie

PREZES
RADY
MINISTRÓW

s

so
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skierowany do Sejmu PRl
reze.s Rady Ministrów skiedo marszałka
Sejmu projekt
Narodowego
Planu Społeczno-Gospodatczego na lata 1986 -90.
Tym samym praee nad tym planem wkrOC'zyły w decydują<'!\ Ea·
zę
Należy przvpomnie6. że
I 1i
wcześniej
Sejm dokonał wvbor •1
wariantu koncepcji NPSG na b1ei:ące 5-lecie I
na tel podstawie
przygotowany został wstępny iego
projekt. Był on następnie szeroka i wnikliwie dyskutowany
w
rói;nych środowiskach zawodowvcb
i społecznych . Także komisje sejmowe nrzedstawlły ieszc1e
w
pierwszej połowie br. swe oceny.
rował

znaczeniami państwowymi.
dekoracji dokonał Wojciech
ruzelski.

y

Na uroczystości obecni byli: sekret arz KC PZPR Henryk
dnarski, sekretarze: NK ZSL
Bogdan Królewski oraz CK SD Edward Zgłobleki, a także kierownik Wydziału Polityki Kadrowej
KC PZPR
Władysław
Bonk\1111
oraz minister nauki I szkolnictwa
Prezydent Francji Francois Mit·
wyższego Bencn Miśklewles.
terrand dokonał w czwartek
w
Paryżu
otwarcia 73 Miedzyna.rodowego Salonu Samochodowego, w
którym bierze u dział w tym roku
I 0!50 w ystawców z 26 krajów .
W 7 pawilonach o lacznej
po wie rzch ni 17!1 tyli. m kw ek'<ponnwane są najnowsze modele autobusów,
samochodów i mntocyk: '
oraz rozw i ą7.ania techn1czne z okres·1 ostatnich 2 lat.
Pracownicy ,.Tiempo Ar11entlno·• µostanowlli
sami " yd t w ;ić swo ją
Przew iduje się, że wystawę , któ- i:azetę
po odoszenlu bankructwa przez Jej właśc ici e la. N/z.:
llzien·
ra trwać będzie do 12 paźd?ierni . nikarze kontynnu.ta p.-ace mimo sll neJ obstawy pol!<-jl.
ka . odw iedz i około miliona os6b
CAF - AP

Zamach na Rajiva Gandhiego :!·12 n~
.

W czwartek rano podczas oft·
cjalnej ceremonii dla uczczenia 117
rocznicy urodzin Mahatmy Gandhiego 20-letni mężczyzna dokonał
próby zamachu na premiera In ·
dii Rajiva Gamdhiego.
Uzbrojony w prymitywny pistolet o małym zasięgu, zamachowiec
ukryty w odległokł około 100 In
od
pami11tkowego,
monumentu
przy 'którym modlił
się
Ra}iv
Gandhi oddał w jego kierunku 5
strzałów, raniąc 2
przypadkowe
osoby. Zadna z licznie przybyłych
na uroczystość osobi.stości (m. In.
preiz:ydeont Indii Gienl Zail Singh I
minister spraw wewnętrznych tego kraju Buta Singh) nie odnio-

POTRZĄSAJĄC

ZAŻĄDAł.

MIECZEM
GOTÓWKI

W barcho ory(inalny aposób
obrabo\UDO stację benzynow~
w miejscowości Raytowo w ilła·
nie Missouri. Jej obsług& 11<1luplała wręcz, gdy
o.ag lt1 "'itód
olej t:jawił się oeebnlk prze.
br•ny w strój japońsk·„t:.> wojownika Ninja. Ninjowi"f bvl· ""
dawnej Japonii eałooll:ami sekty .,sekretnych zab9ło/Jw'' Bandyta uzbrojony w tnulycyjny
Japoński mfecs I mówi~y • Ja
poilska
po angielska Hłl\i:ał
wydania mu całej roł6-.vkl. Nie·
steły pech jego polegał na tym,
te w kule byk łyla 131 «•·
larów.
llROWKI -

AKTOJUU

Amerykan!• lłen KarebM
Jest włdclclelem sapewne najbardziej niezwykłero w łwle·
cle ogrodu soologicznero. lego mlenka6eaml 1111 owady t:
całego łwlata. Oryginalne hobby
Kurchera przynosi m11
dość
anacsny doeh611 ł to nie tylko
dlatego, te do tero jedynego w
swoim rodzaju soo prsybywaJlł
ciekawi z całych Stao6w Zj•d
ooczonych. PodopleosnJ wł1ołcl·
clela ogrodu występuJlł let w
roll.„ aktorów
w Bollywooll.
Tak np. w filmie „Cutl - ke ·
bleta" „rralo" łl łys. mriwek,
zał w „Zaklinaozo węły" prnszło 20 ty1. koników polny"fb •
ty\veJ kolekcji Kurehera.
WYBRAr. ttCIE wsnon
PLEMION
Szw.jcar Bruno Mamer jest
Jednym z łych, którzy 11ol11bltl
życie w diunrll
I an.I myślą
wracać do cywilizacji. Na po·
ezatku 1984 T. ndał się wraz
z ek~p<"d:vcfa naukowa do Malf'·
zjl I osiadł wśród
plemienia
Pt'na nów, umieszkujący<'h Bor·
neo. Je11:0 wiza WYl:'Hła 31 grudnia 1984 r„ ale tlTzednicv nic
na to o!P mo11:a poraddó. Pena.nowie nie dopuszczają Ich do
Brunona. Ostatnio na Borneo
z.f awll się łn;o młodszy
brat
Petn. ale iel:'o starania.
by
<1'kłonlr Brunona
do powrol•1,
również nie przyniody
re'l:ul latu.

Wystawa
współczesnego
malar1twa pol1klego
ze zbiorów muzeum łódzkiego
otwarta sostala
Kultury I Informacji w Berlinie.
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W amerykamftt!ej
bule
powletrmej Dyeas (stan Teksu) • doprowadriooo do stanu
1otowołcł
bojowej pierw.szf 1 15 najnowoezełniejszych amerykaflsklch bom·
bowców 1trategicznych typu B-lb.
Poinformował o sYm przedstawiciel
sił powletrznycłl USA
ren. IA·
wrence Ska11tze.

sła obrażeń.

ponad l i '-- ,.. r
_ , t.a do
dokonywania atak&. pray pomocf
naprowachan1ch na cel rakieł 1
1łowleamł atomowym.L

AmerJkd*l•

alły

powiełrsn•

umłerzajlł doprowadzl6 do
etanu
gotowołcl bojoweJ r6wnleł
pozostałe bombowce ie imajduj,cej •I•

w but. Dy- pfnwweJ eskadry
tych mUQ"ll.
Bombowiec ten może traJl8'L)Ol'•
J'ak zauwała aceneJa UPI,
do
tować ładunek bojowy o cl~arze
1988 r. ze .tanu UlbroJenla
nie
zostanie wycofan1 aa! jedell
wykorzystywanych
obecnie 250
bombowe6w ltrate.-inyeh
.tarIZllO typu ~!.

•

Wypadek
na · przejeździe
kolejowym

tła

sy gnalizującego

zbliżanie

„Dni polskie"
wClermont-ferrand
W Miejak·łm Centrum Informacji w Clermont - Ferrand Nwarto wystaw• tkanln1 polskiej
ł
szkła artystycznego, przygotowan"
staraniem Biura Wy.staw Artystycznych -w Łodzi I Instytutu Polsk!ego w Pary.tu. Ek!Spozycja
ta
lnauguruJe bogaty program ,,Oni
polskich" w tym mieście.

PO RAZ PIERwszy w POLSCE

ze

2 bm. w &<>Minach rannych na
nie strzeżonym przejeździe kolejowym (wyposażonym w .amoczynną sygnalizację świetlni\) na trasie Żywiec - Węgierska
G6rka
lokomotywa najechała aa autoblla
PKS, wioza~y górnik~w
Kopalni
Węgla Kamiennego „Kaczyce". W
wyniku zderzenia- śmierć na miej·
scu poniósł kierowca
autobusu.
zaś 4 pasażerów autobusu
zostało
rannvch. Przewieziono Ich do szpi.
tala w Żywcu. Jak wynika
ze
wstepn ych informacji
przyczyną
wypadku by ł wjazd autobusu na
przejazd, mimo czerwoneito świ a 
pociągu,

Opr. M. C

„Swlat wyobratnt·•

w Polskim OArodku

~ie

10
(INFORMĄCJA

WŁASNA)

Burmlsłn Padwy otweny 11łerw1:111ł w Poi.eo wysławi ne·
mlosła wlosklero. Urocsy•ł• 11r1111łęole w1tę11ł nasł•11l w 1obo",
11 października, w Izbie RzemlełlnłezeJ w ł.odzl. Warto dodać,
:t.e .leszcze nl1td-:r doł•d nie eksponowano w nassym kraju wyrobów rze01iosla z kra.l ów zaehodnleh.
- Chcemy pokaza6 naszym handlowcom - mówi naezelnik
Wvdziałii Produkc.fl, Zbyta I Ekaporłu Izby llzemlełlolezeJ w
Łodzi Zdzisława Oltlaska wyroby rzemiosła włoskie11:0, traktu.lac ;fe na zasadzie konkurencJł s produktami
naszych rzemieślników.

Kontakty Łódzkiej Izby RsemlełlniczeJ s PadWllł trwaj, od
rok.u 198ł. Ponieważ teroroczna ekspozycja łódzkiego rzemiosła w
Padwie bardzo sle itodobala, 11odczas wystawy
dojdzie
nrawdopodobnle do podpisania umów handlowych I koooeracyjnycb.
Wvstawa „Rzemiosło włoakle w l.odzi" łrwa6 będzie od 11 do
17 października. a bedzle można na niej obejrze6 m.in. zabawki. orzeł medvczno-sanltarny, wyroby rzemiosła artystyczneiro
I artykuły metoryzaeyJne.
W.M.

Policja zatrzymała sprawcę za.
machu, kt6ry był ubrany w m110dur wojskowy.
Znaleziono przv
nim rewolwer, z którego były oddane strzały. Rozpoczęto śledztwo
W czwartek w Delhi ogłoszono
stan wyjątkowy po próbie zamachu na Rajiva Gandhiego.

Sensacyjny
proces
na Węgrzech
Jak podała węgierska
agencja
MTI, csongradzkl sąd wojewódzki
odroczył do 4 listopada
proc"Js
byłego zastępcy rektora
AkademH Medycznej w Szegedz·i e. prof.
Ferenca Laszlo, ponieważ św!ad·
kowie
zmienili
pod
wieloma
względami swoje zeznania.
Ferenc La.szlo został poci,gnięty
do odpowiedzialności karnej za popełnione
naduiycia I naruszenle
przepls6w dewizowych. Dla wła~
nej korzyści aprzedawał część tych
ludzkich przysadek
mózgowych ,
które otrzymywał jego zespół na:ikowy
do
celów
doświadczal
nych. Pnysadkł mózgowe zbywa1
wł06klej firmie „Serono".
Ferenc Laszlo zeznał, że w cią
cu 10 lat dla własnych korzyści
.sprzedał firmie „Serono" 3600 przy.
sadek mózgowych za ponad
3,3
mln forintów. Rodzipy
zmarłych
nic nie wiedziały o tych transakcjach. Z przysadki m6zgowej wy·
dz!elany jest
hormon
wzrostu
. jednakże w wielu krajach istnie~
Je zakaz pobieranła bez zezwolenia różnych organów
od
osóo
1,ma"tłych. Dlatego też oferta Fe·
renca Laszlo spotkała się z
tak
wielkim zainteresowaniem.

~~
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W 276 dniu roku
szło o godz . . 5.39,
o 17.10.

słońce

zajdzie

wzezaś

Teresa, Gerard, Heliodor, Jótefa

o
w dniu dzisiejszym przewidujl!
dla Lodzi następującą 1111godę:
zachmurzenie umiarkowane, o·
kresami duże. Opad pnelotny
deszczu. Temp. maks. w dzień
15 st. Wi~tr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty,
zachodni i północno-zachodni.
Ciśnienie o godz. 19 wynosiło
995,S hPa (746,5 mm) a tempe·
ratura 15,3 st. C.

1961
kanału

Zakończenie

budowy

Wieprz-Krzna.

Gdy kobieta nie wie czego
chce. muszą ' to wit'dzieó męż·
czyinl.

U miechnij

się

Trojaczki

w Warszawie
Warszawscy położnicy mają swoje
święto. Na znanym z bardzo
dobrej opieki oddziale położn iczym
w szpitalu praskim urodziły
się
trojaczki - dwie dziewczynki
1
chłopiec. Szczęśliwymi
rodzicam ;
.są Anna I ~edro Bobe. Dzieoi i
matka czują 1ię dobrze.
(P AP )

-~bsz . to rn retulla!y tno·
!eh OPO"-iadan o Zofii L<: ren:„.
ZM»li!M!#!QU'll~]!.I

• Maradona wyg'A'.izdany • Dziś losowanie.

• Z kim zagra. Widzew, Legia i GKS Katowice?

Po pucharowej środzie
W ezwartek z rol'CTywka.mi europejskich puohuów w piłce noż
nej pożegnała •Ili połowa zespołów uczestnicząca w tej imprezie.
Rewain:żowo mecze I •undy odbywały się rw 'brzec-h tel'l!Ili.nach: we
wito.rok, środę i cxwartek.
.84 11potkainia 'Il& euu-~pejskich stad·l<llllach obsex-wowało ponad 1,8 miirekll<>na. wid-iów. Największą
w Madrycie.
wenoję sanotowano
Na atadion Santiago Bernabeu, na
meez Realu z Young Boys Berno
pnybyło 85 tysięcy widzów. Spotkanie Panethinaikosu Ateny z Crveną Zvezdą Belgrad obserwowało
80 tys. widzów, a mecz Partizan
Bel&rad z Boruuią Moenchengla.dbach 55 tys. Na.jmniej widzów bo tylko 1%00 zanotowano w czasie
meezu US Luxemburl' - Olimpiako.s Pireus.
Wś·ród drutyn., lk:tóro ;pożegillały
•i• z pucha.rMni n•ie inia już IP!'Zedst.awiciel! futbolu Mailty, Luksemburga, Islaindii, LI"land•ti, Finlandii.
z tej grurpy
Lrl!aJndii Półnoonej.
z:a\11k.oozetniem jest nieobel)nOIŚć pił·
k.air,zy !inskkli.. A 'l)rzecież kibice
dobróll ~assę
%1Jl)e!W11l• pamilllta.ją
w rozdrwżyny Kuusys.i Lehtl
Nieżle
gryw!k.ach IP'Uchll!!"owych.
wiedzie si4' na międeynlllMdowej
W
a.renJie reiprezentacj•i Island ii.
puchuach jednaik Isla-ndczycy nie
mogą ttdobyć się n.a efektowne wyniki. Z zeiu>ołów, które zak•walifikowały •ię do drugiej rundy WM'to zwa:-Ó<:-ić uwa-gę ru. obecność w
rozgrywkach o Puchar Euroipy miNi:kozja,
strza Cyipru - Apoelu
który wyeliminowa.ł HJK Hel&iinftl:J
or.u; w Puchairze Zdobywców Puchairów a-lbańskiej d·rużyny 117 Nentori Tirana, k.tóra okazała się lf>pIZa od DinSJma Bu~rureszt.
agencY'jnych
W komenta•nach
:podkreśla się, że w rozgrywkach
o Puchar Europy od•pairly atak zeispoły faworytów. Anderlecht Bruksela wyeliminował Górnika Zab!"Ze. Juventus Tu-ryn za.a•pli<kował
w .umie 11 bramek Velurowi Reykjavik, nie tracą-c :tadnej, Dynamo Kijów okazało się lepsze od
ze9połu Beroe Sta•ra Zagoca, a Real
Madryt, który przeg•rał pierwS"Ły
me.cz 0:1, r07Jprawił się w rewanżu
i You111,1 BoYs Berno 5:0. Komentatorzy podktreślają trudną prze-i Shami'lra•wę Ce1tilku Glasgow
rocik Rovel"3, n-ie.spodil:iankę ze skonY pił'karzy TJ Vit'kovice, którzy
wyeliminowali z pucha•ru Pa.ris St
Germain. Zwrar.dją teti u-wage na
nriepowodzenie Honvedu Budal))e1-zt
w rywalizacji z Bt·oondby TF ora7
u sensacyjny 11ukces Apoel•1 Nikosja w 7;11111..ga:niach z HJK Helsinki
W Puchairrz;e Zdobywców Puchaipiłd:airze
rów sensację sprawili
, Nentori Tiraina, którzy dwuk.rofaie
B.ikareszt
wyl(raili z Dina.mem
Podkreśb się też dobra passę prowadzonego iprzez Johruna Crllyffa

!ja.~~~:d:c ~~e~s 7.br;:r

dem Wiedeń, gdzie o jedną bramkę lepsi by-li ipił'karize austriaccy.
Osobny rozdział w tych '!"'•Zgrywka•ch to mec-i Realu Saragoslll. z
AS Roma. Drużyna rzym!lka wyl(rała u siebie 2 :O. i 'Przegrała rewanż (po dogrywce), także 0:2, przy
czym Hisz,panie obie bramki - na
i na pOCQ:ątku
koniec pierwszej
drugiej porowy zdO'byli z rzutów
karnych, które wylk-0nywal Jus.n
A że Hiszpanie potra.!ią
Senor.
jedenastki świad
wy'konystywać
czy o tym wyig<raJla przez ruich 4:3
decydującą serią rzutów karnych.
Również nuty ka~ne zadeo!ydow Pucliarze
o awansie
wa!y
UEFA d•rużyny FC Tolo-.:se w ryW ~ym
w&lizacji z SC Na;poli.
meczu u wag11 -;:wracał 'l"ystąp w
blll"wa.ch włookiej i:lru"i:ynJ Argentyńczyka Ma.radony. Komentatorzy
a.ge.ncyjnl nie azczędza zło.śli waści
pod adresem gw'iazdy 1 me1.<-sykań11k.ich mistirzostw świah. W relacji
s meczu, stwierdzili, że Ma,..adona
w pierwszej połowie byR przy pił
ce ,fPÓł tuzina" :razy, a w drugiej
nie częściej. W agencjach podkr-e&la •ię, iż we włoskich gazetach o
pisze się w
Ma.r<lldon-ie b:ęściej
kontekście jego życia prywai1mego,
niż g•y na boisku. MaMtdona nie
może zaliczyć mecizu w Tuluzie do
udanych, chociali.by i dlatego, że w
1erii r;zutów karnych jego strzał
z jedenastki trafił w słuq>ek. CzarY goryczy argenityńskiego piłka
rza dopeł-nia faik:t, że nie wylkorzywyeliminowała
1ta,na jedenastka
NaipOlli z rozg.rywe'.k puchSJ!'Ywych.
miał w tym
Zezow-aite szczęście
meczu ilnny owłowy piłkarz ,,Mexico-86" - Yannick Stopyira. Jalkie
\l)ierwszy 'Pi:zystą,pił do w.,rh•nyStrzelił
wania rzutów karnych
jedn.s,k niecel.nie, p-0nad pop-rze<'Z·
ka. Ale !ort·rna w tym meczu misprzyjała Sto-pyne,
mo wszystko
był on ~utorem j~dnej bramki dla
nrużyny FC Toulo.ne dającej francuskiej druży 1i'! szansq gry w d:>iirywce.
Agencji' podkreślają, te sęd:z:io
wie d!wukrotnic sięgali po czerwone kairtki. Jedna zooarwl tre.ner
RC Lens - Joachim Marx, który
został U9u.nięty z ławki rezerwowych !Podczas meczu swej druży·
ny z Dundee Unilted. Druga czerWOl!1& lkBlt'tka w mec7Ju GalatasaOraiiovii.
Universirtatea.
ra:r
Bramka-n: drużyny l'Uimuńskiej i
jej lm.pitan Uu_ng 'Oięć minut pmed
końcem spotkania został usunięty
z boiska ?rzez włoskiego ·sędzie11:0
Lobelio za to, że protestował przy
uzna.niu drugiej bramki dla druży
ny tu reckiej.
Monachium z
Mecz Bayernu
PSV Einthoven za.powiadał się jako jeden ze szlagierów rew'łn~'lwej serii I rundy rozgrvwek po
Nic takiego się
za.puchaTowy.ch.
jednaik nie siało. Trener reo~ezentacji 'Piłkarskiej RFN Fr1'nz Beekenbaue-r tak skomentowat i:rze-

I

DZIENNIK

ŁODZKI

nr 231 (12137)

b!e.g apDl!.ka-nia: - O żadmym wielpiłkars.'c<1m nie
kim wydan:e11:iu
mogło tu być mowy. Piłkairze Bayernu (wygTa[i ipierrwszv mecz 2:J)
trzyma·li 1>ię lkurcv:owo ·defensywy,
przez !którą n.ie 'POŁ·raf-iła się przeGoście
bić drużyn.a. holender.ska_
mie1i "lf tym meocr.u tylko ja<!.ną
sza•n!Mt stirzel«ltą, ale •ytu 11.cję wy· iaśnił braimlkarz Bayer.nu Jean-Marie Pfatf. A.genc.ja DPA tak skomerutowala t-o 11potlk11J11ie: „- 8 tysięcy ma['eik lptremii na gło:wę (ipilkarrzy Bayem.u) i k0<ncert 1'W'izdów
od publlc=ości".
W l!>iątek, kilu minut ipo godl:.
12.00 nadejdj\ s Zurychu rezultaty
losow·ania drUlgUeij run.dy. Na kogo
Jest w
1:qpoły?
traf.ią 'l>Ol$kie
czym wyłbiera~.

GKS - Fram 1:0 (0:0)

Bez prohlem'ów
Konia'l'ełl
S~k -

(Il mln.).
Nulmek (od. 53
mln. Morc!n.111:), Piekareiyk, KaN1nvroeki. W!j10.11,
pias, Biegun Konlarek,
Rzeszutek - Furtek,
l:• -

GKS:

Ktłblntal.

Żółte kartki: Naalmek I lbt111u•
I TorhNon
Ormsl&'f
tek eraz

(Fram).

GKS lCa-łowlce seodaie
z iprzewidy>wainianni &";t>"a.uowali <Io
nast~pnej rum.dy Puclnru Zdobywców Pucl11.rów. Po w:n=tu w
Reyfkjavi-ku ze zdobywcą PuchaFrame-m 3:0 ipOlk~
ru Islandii nali również: rywaH na wlasnvm
boiSku 1:0. Pnez pr-lllWi• 90 minut coście dzielnie bronili doaf:ę-pu
do włun~j bramki, gospodanom
nJe wychodził 1.tak poozycyjny i
wreszcie „sz-czuipa.k" Koni·air'ka (w
strzelił .i wie
pierwiszyu:n meczu
a.w'lns
bramki) rprzypiecizętował
GKS.
.+. PLłlka.rze AS R<llrnl. inio rdolali zakwali!ikować aię do druitiej
ru!lldy r<l'Lgrywe!k o Puchat" Zdobywców Pucharów. DrużY'Jla Zbir·
niewa Bońk• pl'ltegirała po dogrywce ;rewanżowy mectt !Pierwszej rrundy w Sa.ra-gossie z Rea•lem 0:2 (0-2
S•rnor
0:1). Bramk~ zdo.był Juan
(o·bie 11: rzutów 'ka.i.nydr - •~ i 47
i>ie-rwszy mecz
min.). Poniewat
wygnla Roma 2:0. o awansie 2adecyd0<wJtly n:uty k i.:-:i•, które celniE'j wyl<e>nY'WBJi pil'Ii;:1r-ze R„alu 4:3.
.+. W re-wani.owym m!~zu ipt@!!'wsuj ;rundy Pu.chaM1 UF.FA Stxlll'WY'frał 11 l.'lif'ble z
ting Li.tbon~
Pieriwszy
IA Alm"anes 8:0 (3:0).
mec« wyg.ra Sport.in« O:t ! arwalllsował do drugiej rundy.
PiłikarH

J. Bako
Jak
ŁKS

-

powrócił

do

ŁKS

r.ię d0twi-ll.dujeimy brunikarz
JAROSŁAW BAKO po od-

byciu zasad•niczej słu.~by wojskowej powrócił do swego macieir:z:yste.go klul>u. Jalk \'y'iadomo trenował
on w-raz z piłikairzami wa-rs-iaws.kiej
Legii, a od kilku dni ucrzestni.:zy
w za.jęciach swego klubu. Trudno
oczywiście powiedzieć kiedy trener
Z. Gutowski zdecyduje się na wystaiwie.nie ro do podstaiwo-weg-o skła
~~

~.

Jesienny turniej

MKT

Pogoda jak na zamówienie, WHY·
stko przemawia więc n tym, te
doroczny turniej tenisowy dla nie'86''
stowarzyszonych „Je11ień
odbędzie 1ię bez zakłóceń.
Ta stała, cieszitca się dużym zainteresowaniem wśród amatorów
tej dyscypliny aportu Impreza rozpocznie się w sobotę (4 bm.) losowaniem o godz. 9, po którym
nastitpią :pierwsze pe>jedyn'k:i. Zwypucięzca zostanie uhonorowany
chare<m ufundowanym pr:z:M prezesa Miejskiego Klubu Tenisowego.
Zapisv w sekretariacie klubu w
parku Im. Ponlatowskie,;o codzlen·
nie w rodz. U-U (takt. w sobotę do godz. 9).
(w-w)

W

* Zale<fwie
cieszy!

nrzes kilka minut
slę duński kolarz Oersted z
reltordoweiio wyniku uzvskan~o na
torze w Ml"ksylrn.
wysokoi:órsklm
Pomiar czuu wakazywa!, że Oerw
sted ustanowił rekord hvlata
wyścigu na I km •Wynik UUI był
lepszy Od rekordu :Brauna (R!'N) o
15 setnych sekundy. Ponowne l)rzel·
rzenle Z&'P!JIU totoflnJszu wyka•do
te Oersted uz.vllka! czas
jednak,
5.U,88. • więc l)róba bicia re-kordu
okazała się nieudana.
runda Pucharu Europy w koszykówce meżczvm: z~
- Galatasaray
So•nowlec
eleble
Istambul 83 :95 (45 :5!\,
>Ir- Pierwsza

>I!-

1

Pełniący

obowll\"llk! ·dyrektora
I~utu Fizyki Ziemi Akademii
Michaił
pro!.
ZSRR,
N1l-.;~c
wy.
Gochbeirg poinformował, ie
do
jazd radzliecklch naukowców
Sta.n6w Zjed!noczonych w celu kontynuowania w 1rejon!e poligonu nuklearnego w Nevadziie wspólnego
ek-sperymentu sejsmologów ZSRR I
USA został odłożony na skutek
destrukcyjnego .stanowiska władz

w Wenecji trwa festiwal brY·
W >.al<ończon:v:n
sukcP~ nclnif''1ll Poh\

~oortowe~o.

turnJeju par
c:v. Zwvcl~l: 'la - para G•llcl't - NoA
"·ak (ob~j Budowlani Pnzn•ńl.
~1tieli zar„m!>•
mk_igee
ti·zr.cle
~ur„k (Cz• rnl
1
1war•?.awi~nk11l
Slull9k). Starto~·alo łHI DU.

nie się z najnowszymi urządzenia
mi amerykańskimi, w ogóle speł
ni każde żądanie strony radzieckiej. Pod jednym wszak warunporadzieccy eksperci
kiem wi.nnl przybyć do USA w charakameryterze goś-el aclminlstucj-1
kań.skiej 1. obowią7iltowo być obecją
próbie
kolejnej
przy
ni
drowej n-a poligonie w Nevadzie.
- powieda:·lał
Propozycje takle
profesor - są d1a .trony radzieckiej nie do przyjęcia, bowiem ich
istota sprowadza 11 ię do próby :rnmszenia Zwiitzku Itadz1eckiego- do
kontynuowania
zsaprobowania
przez USA programu dośwfadczal
nych wybuchów nuklearnych.

amerykańskich.
oznajmiła
stro.na amerykańska
mianowicie, że jeżeli naukowcy z
ZSRR zamierzają utrzymywać robopozarządową orcze kontakty z
ds.
ganltzacją, jaką jest Komitet

Naturalnych
Zasobów
OchrOIIly
USA, to Departament Stallu może
znac-iwydać wizy, jednakże na
nie krótszy okres, niż wnloskowa'.ła strona radziecka. W takim w_y.
padku na,ukowcom radzieckim pozwolono by na odwiedzenie kilku
Zjeuniwersytetów w Stanach
dnoczonych, zakazując im jednoWecześnie wjazdu do Nevady.
dług drugiego wariantu, Departawlwyda
ment Stanu natychm}ast
!Y na wnioskowany okr~. umożli
odwi naukO>Wcom radzieckim
zapozn!łwi~?:enie Nevady oraz

Zarządzenie

Postęp w rozwoju przemysłu chemicz.nego n.le odibywa .sJę niestety
bez kolizji. Doś~ wspomnieć o tragedii z utywaniem ui>pokajające
go leku - thalidomidu przez kobie-ty w RFN, czy katastrofę w
Bhopalu w Indiach. Z-arówno naukowcy, le'karzo jak' I rządy państw
SI\ zgodni co do tego, ż:& kontrola
powinna
chemlc:mych
związków
systan11Wić 'eden zintegrowany
s-tem obejmujący wszystkie etapy
„obiegu" środka chemicznego, tj.
handel,
11to1owt1Jnie,
produkcję,
transport l za~ospodarCJWywanie odpadów.
auspicjami ONZ
Od 7 lat pod
realizowany jest specjalny program
w zatkresie bezpieczeństwa chemicznego. Reprezentantem Polski w
reallneJi tero !111.da.nla Jest łódzki
Instytut Medycyny Pracy w PrzeChemlc1myśle Włókienniczym i
nym. W roku ubiegłym reallzowan• przykładewo badania takich

chemiczne

probltmów, Jak stężenie kadmu l
ołowiu w -powietrzu l wodzie, ocenę żywności jako łródła wchl&•
niania metali przn ludzi. Za.jmowano się takte opracowaniem tl•
jednoliconero i;ystemu postępow..
ł0ks7nia I metod dla

ooen„

ności.

W dniach

11-ł

pałdzlernlka

się

w
Genewie _zakoAczyta sł.
czwartek 82 sesja Komitetu Węrto.
wego EKG ONZ, która rozpatrywa•
la najpllniej•ze problemy dotycząet
wydobycia węgla 1 handlu tym p...,
llwem jak równie* zagadnienia ekonomiki górnictwa, bezpleczeil.stwa
pracy I technologii wydobycia.
Na RC•jl tej delegat polski, wt•
górnictw& I energetyki
cemlnister
w:vbran:v zo·~tai
Eugenlus7. Ciszak
na blet.aca kadencje 'przewodnlcZl\EKG
Komitetu Węl'lowego
cym
ONZ.

wydał

EKG

USA

POBIBDZBNI• PRBZTDIUM OKP

konfliktów między i'lra.codawcami
I pracobiorcami na tle warunków
pracy i płacy,
WaTunki nowego układu zbloro·t>;ego narzucone kolejarzom przez
urząd prezydenta USA przewidują
dwukrotnie nif..!lzy wzro-st, w ciaod
gu czterech lat, zarobk6w
wzrostu kosz.tów utrzymania.
Rzecznik Białego Domu ośwlad
c-iył, !t rząd te<ieralny jest
tecznym arbitrem w &porach mi~
I
zawodowymi
dzy związkami
pracodawcami. Rzecznik uprzecz:rł
])!'llCY
jakoby naikaz powrotu de
na warunkach wymuszonych przei
pracodawców był form!\ lnS(erenrji rząrlu fE'<i!'ralnel(o w sto~nnki

om-

W

ROK OWANIA GJl:NEWSJ[DI
Ile w Warszawie
I bm. odbylo
posledunle Presydlum Og61nopolW ramach prowad:&0n7ch w Ge."
~klego Komitetu Pokoju. Obradom,
newie radziecko-amerykańskich ro„
w których uezeatn.lczył <'złonek Blu. mów na temat zbroje-A jądrowych
za· I kosmicznych w czwartek odbyło
Politycznego KC PZPR,
ra
stępca 1>rzewodnle11:ące~o Rady Pań
g-rup:v dl. zbroje!\
się po!łledzenle
stwa Kazlmlers Barcikowski, prze- Jądrowych •rednlego zulę!fll.
wodniczył prof. Hieronim Kubiak.
li POTKANIE
M. ORZECHOWSKIEGO

Pr-zebywa.Jl\CY w No vym .Jorku na
Zgromadzenia Ogólnego
1e1jl
ł1
NZ, mlnl1ter 1praw zagranicznych
spotkał
PRL Marian Orzechowski
ngranlczsię s ministrem 1praw
nych Maroka Abd el-Latisem Zllaklm. Wymieniono pogladY na temat
pohko-marokański<'h,
sto<unków
Ich
podkrr•laJt11e • udowolenlem
stały rozwój,

INAUGURACJA
llZXOLENIA POLITYCZNEGO
WZSL
1!41
2 bm, ,., ltzeazowłe odbyła
.szkolenia polltyoznee:o
Inauguracja
w
w szeregach ZSL. Uczestniczył
niej prrze1 NK Roman Mallne>w1k1.

INAUGURACJA
W

'ROltU llZKOLBNIA
SD

Cen•
Z udziałem klerownl~a
tralnego Komitetu Stronnictwa De•
mokratycznego 2 bm. w Warszawie
inauguracja
odbyła się uroczvsh
W nocy • wtorku na •rode Mek. roku szkolenia w SD.
1yk zawarl porozumienie ze 1wo1ml bank~ml wlerzyeiel~kiml o re•
flnansow;i.nlu cz~~<'I swojPJr'> 011:rom·
STRAlK PRACOWNIKOW
nego zadlutenla zai:ranll'>.nego, któPARSTWOwYCH
98 mld dola.rów.
re dt:ll"• ohtcnle
pn:emy~lov.•e .
Zachodni• ll~nkl ktJntPTC\'fne, prz<!seh"'te>ra puStrajk praco"IVtl!ków
lle 11'.zystklm am~rvki11lskl•, zi:o<lzl· bllrznei:o - trzed. w cmą-u o~tat
r
mld
M~ksyko"11'1 6
ł)· 11ę udzleltt
nlPe:o półtora roku w Szwecji
dola.rów nowyrh kred"<lów 1 ro~fo przybul w czwartek nowe rozmla.t:vd spłaty 43, 7 tn Id dot:vchczasowe- 1"'" LtrzbA 1trajku.l~c;vch wzrosła do
I 111-cznie reprezentują
17 ty~lęry
goo długu na " lat.
ouf pona<1 llwlercl m1!10DJ1. l)raculą
ogni:t zapali! 11~ materiał znajdujt11c~·ch w wyniku podjęcia akcji prze-a
cy sil: w kotłowni Zespołu Szkól
OBRADUJĄ ZWIĄZKOWCY
dwa nowe związki brantowe.
Ogólnokształcących. Straty WYniosly
JNWALJDZl
2.500 z!.
TEATR NIE POJECHAŁ,
Ul. K1llńt1k1e~o
>il- GODZ. 10.20.
W WarH•Wle ro11Poezał 11łę_ I bm.
DO FRANC.n
150. Nletrzetwy Wladyslsw K. zaU - Z.fa'-d llorawozdawczo-Programotoczył si<: na jezdnie I WD&dl 'Pod
Ore:an\·
Zakładowych
Federacji
wy
„Fiata 126p". Pieszy doznał złama
Pracowników
Zwlllzkowych
2 bm. zespół Teatru. Polskiego we
a pasa· zac.11
nia kości przedramienia.
$tanowi Wrocławiu miał wyjechać do Fransamochodu Marianna P. !;ot Spółdzlelrzokl Inwalidów.
żerka
'Potrzeb
I
stanu
ocenv
próbę
on
aby w Lyonie zaprezentować
c.11.
63 wstrzaśnienla móz~u.
nl~PPlnosprawosób
środowisk"
Jgnac-.go
Stanisława
..s.zewców''
~ GODZ. 22.10. Ul. Gagarina pn:V
rehaWitkiewicza. W ostatniej rhwlll stroAlojzy S. lat 58 nvch, zwłuzcza w dziedzin!•
ul. KarpadkleJ.
pod autobus MPK linii 51. bilitacji społec:mo-u.wodowe.I oraz na francuska powiadomiła dyrekwpadł
lnt•resów pracowni. cj~ teatru. t~ z uwagi na bardzo
przestrze~anla
Pieszy poniósł śmierć na miejscu.
czvch inwalidów nlewldom:vch.
M. C.
trudną ~:vtuac.fe wewnetrznl\ I pod_lęte grodkl antyterrorystyczne, nrw·
fa7,d wrocławskiPgO teatru do FranPRZYJMĘ chłopców na mieszkac.il musi byd prZ sunlęty na pó&29335 g E nieJszy termin.
nie. 86-22-43 (Hl).
•
I
•
.
KUPIĘ panewki do „Stara 530",
WCZOTĘIJ
tłoki I tuleje. -86-69-73. 29328 g E
...mL
........__., •
_,.., •'.
POLSRO-P'RANCUSKIB
SPRZEDAM lub zamienię „Simkę
........---..--....
ciZ/S
KOLOKWIUM
Matra" do remontu. Silnik Golf
w L:vonle odbyło ilę tl'?lydnfowe
diesel, Peugeot, części do silniIL_:::::~~~~~~~~'.::'.::=-J!
1prze- lrnlokwiutn TIOlRko-fr:<ncuskle zore:a·
ka także benzynowca f'l'ZPT. Unlw"r~:vtet LvtJn
da,m. P<>mP.Y wtryskowe wszy- nlzow•ne
PIANINO sprzedam. 52-90-1~.
tem!łt
stkie typy wykonuję z monia- Ir I Unlwr,.,.:VtPt. t,ód:i:kl
POSZUKUJĘ mieszkania. Płatne z
w
Wzięli
IJtpr""kleiro''·
.„Portrpfu
E
iem. Walocha, 86-69-73. 29327 g
29388 g E
(#Jry. 36-63-97.
In.
z
n"nkowcy
tau„
nll7.fal
nłll1
rencistów.
dwóch
rrĘ
ZATRUD
POSZUKUJĘ troskliwej opiekunki
I francuskich o8rod•
nol•l<trh
Warsztat- łlusarskl • Nowotki 19 · n;v~h
dla rocznego dziecka. Radio•tak~w ak;o.dPmlcl<lch.
•
C'\pr. M. c.
8282 g E
29210 g E
c-ja. 78-60-71.
sprzed.am.
Jazowy e.o. kawalerki (bloki). PIEC
POSZUKUJĘ
8212 I E
78-92-'70.
Listy 29348 :Biuro Ofłoszeń, Pio„RUBIN" TH, roboł, purpur
trkowska 98.
Drogiej Kolehnce
aprzodant. Wi~kowskiego 8f1.
cl\ałupnlczkl 11& zyaPRZYJMĘ
DR
8211 g E
...zak. Rumufi.Ba 12 (15-17).
kupi•· Listy 8210
29~ 1 M-2 _ (SDM) :Biuro Ogłonei\, Sienkiewicza 3/5.
du!o b,udyinkl 1ospodar1 ha cze - 1przedam lub wydzierża- PRACA na wtryskarce - Tuszyn.
8209 g E
32-47-18.
29331 g E
wię. Tel. 88-32-82.
serdeczne wyrazy współczucia z
ZATRUDNIĘ specjallst11 od pomp ELEKTRYK, •l•ldro.nik, znajomość
powodu śmierci Matki
angielskiego, samochód - poszuwtryskowych, takźo na pół etaS. ł P.
kuje pracy. 78-38-00. · 8220 g E
29330 g E
tu. 86-69-73.
dr Eleonory Kruk
sprzedam.
DZIALKĘ z domkiem do remon- „ŁADA" 1500 (1977) Wigury 3,
Pabianic•, żwirki tu w Zgierzu koło Lodzi - zasklada3"\
8221 g E
po 16.
mienię na „Polonen". 86-69-73.
ORDYNATOR I PRACOWNICY
29329 g E NOWE futro dłufie (norki)
DERJl'IATOJ.OGIODDZIAŁU
8222 I E
PPZ „Roma.i" .zatrudni szwaczki, .,t1przed11.m. 15-83-43.
CZNEGO SZPITALA im. Wł.A·
8223_ g E
krojczego I wykwalifikowanych KUPIĘ dżeiy. 52-70-e'T.
DYSŁAWA BIEG41"SKIEGO w
ŁODZI
utrudnię.
wtryakarkę
pracowników. Andn:o,6w. ul. Spa- NA
POROZUMIBNIB
O IRBP'INANSOWANIU Dl.UGO-W

·~~!i1D:i •]!t·l\'I

>tf. GODZ. 8.10. Nowot!kJ - .Wleru•
na
bowa. Igor Cz. lat 9 wbieid
dla pieszych i wpadł pod
„Fiata 125p". Chłopiec doznał ogolnych potłuczeń.

przej~cie

# GODZ. 9.30. Pojezierska - ks.
Brzóski. Sylwester W. lat 11 Wbl~gl
na przejścle dla pieszych 1 Wpił dl
pod .. Fiata 123p". Chłopiec do2lnal
złamania uda oraz ogólnych ootluczeń.

# GODZ. 13.U. Rydzyny, !(m. Pabianice. Na skutek zaprószenia Ol(·
ze zbiorami
nia splone!a stodoła
oraz szopa z Jnwentarzem ż y wym
należace do Czesława J. Straty wyniosły

950.000

zł.

Ul. Konstantv# GODZ. 18.25.
nowska przy ul. Lontowej. Niezn-aprzech'l·
potrącił
ny motocykllsta
J.'
Mariana
jezdnię
dzącego
lat 72. Pieszy •doznał >.łamania pod·
Mo.tocyudzla oraz urazu ~!o-wy.
kllst11 ocljecl1a! >. miejsca wyp11dku. SwlAdl<owlc proszeni ·~ 0 z~ło·
szPnle sie do WRn wusw w Lod•i, ul. Wlady B)'tomskle.t 60, tel.
57·16-Si.

# GODZ. 18.~0. Knn•t.nh•nńw. ul.
Sado-w11 ~ /7. N• ~kutek z.oprńs~!!nlA
W plerwszl\. bolesna

najukochańszej

łmlercl

rocznice
żo11v,

Matki
ł

J.

HENRYKI
KACZMAREK
Najłwlętszeio

Serca
w dniu
w l.odzl
br. (sobota) o i:oodprawl<ma
dzlnle 7.00 b"dzle
msza •w1ęta za dusz11 Zmarłej.
w ko~clele
Jezll8owego

4

października

MĄZ

zg1oszen1e

„ OG/;.OSZEN/E j'

Z DZIECl\U

~============~~c:e:r~ow::a..!'f~.----~'~29:34~2~g~E
Klero-wnłkowl

w l.odzl

na

ANNIE
OGRACZV1K

P.

!5-82-27

Kl111lkl - Chorób Dzled lnetytutu- PedbtrH AM

BARBARZE

mgr inf.

najgłębszego

wspólczuct&

DĘBIEC
powochs f:ngieznej

1

łm!eret

lłlt

r.

S.

~ długteJ

ł

I

etętkleJ

cherobłe

ct-ea

pl11to1111 I kp, bat. Piorun w Powstaniu

S.

członek · ZBoWiD, Związku Inwalidów Wojennych, włezleń obozów
koncentracyjnych Buchenwald I Ravensbrilck.

Pogrzeb odbędzie się dnia 3 października br. (piątek) o 110111.
15 z kapllcy cmentarza ewa.nęelicldego przy ul. OgrodowPj (3,
O smutnym tym obrzędzie zawiadamiają pogr;\żeni w bólu:
RODZINA I GRONO
depeszow:v

w=:~ws":f:arzanht..

P.

STEFANIA FISZER

Redai(łor

M IS 2: A

DTRJ!lKC.JA, 1'ADA ZAŁOGI, POD!TAWOW
CJA PARTYJNA, ZWIĄZEK ZAWODOWY A ORGANIZA·
iANK.I I KOLEDZY z OSRODKA :BADAWC~~A:oz~OLEEGO PllEMYSŁU BABWNTKOW „ORGANIKA" WZGIE~g;

1kł11daj4

patdzlemlka

• e lę-

1kta4ają1

8Tl'fA

Dnia

GRAŻYNIE DĘBIEC

.
ora• Dmeciom I pozostałej ROdzinle w ra
bokiego w11pólczuci. 11 powodu tragicznej ~l!;Clf ubo!ewan"
I

zmarła

8225 g E

(1'7-19).

pant prof, dr hab. med.

wyrazy

w

posiedzenie K„
Programem.
mltetu SteruJl\cego
którero celem jest Mena dotych•
w reallzaeJl
czasowego postępu
prac prowadzonych prze:11 1t państw
W
uczestniozącyoh w programie.
udział
także
Weztn!\
obradach
przedstawiciele SwiatoweJ Organizacji Zdrowia, Organiza.cH Wyty•
wienla i Rolnictwa ONZ oru P~
gramu Ro.z.woju ONZ. Warto dodać, ie prezydentem komitetu je8ł
dyrektor Instytutu Medycyny ~
riy prof. J. lndulskl.
Łodzi odbędzie

w Polsee na zaproBiura Polltycmeęo
obrony narodo·
mtn11tra
KC PZPR,
wej PRL, gen. armil Floriana Si·
przyja.clelskt\
wickiego :z ollcjalną
wizyt!\ zastępca członka PolityczneKC
go Komitetu Wykonawczeito
Partll Komunl.styr,,,,ej,
Rumuńskiej
minister obrony narodowe.I Rumunii. ien. płk V&slJe Mile~ wraz z
Republiki Rumunii
8łt Ehro.lnrch SocjalistycmeJ
r7.łonkaml del•Jl'~<'-11
11dwledzll 2 bm. Sląski Okręg Woj1kowy.
Przebywający
szenie członka

kolejarze
muszą powrócić do pracy
towarzystw
nakaz pracownikom
kolejowych powrotu do pracy na
towarunakch ustalonych przez
warzystwa kolejowe. Nakaz dotypraczy 107 tysięcy kolejarzy i
cowników towair-i~tw kolejowych.
strajk
Trwajj\cy od maja br.
kolejopracowników towarzystw
Stawych we WllChodniej części
Zjedn0C2:onych - stWl!erdza.
nów
Departamentu Praoświadczenie
wyl'!Lą.dza p-owazne .szkody
cy Przy.
gospodarce a-merykanskiej.
czyna .strajlku były nowe warun·
kl układu T.biorowego zaproponotowarzystw
wane pracownikom
kolejowych. Warunki te przE"widypowodu
waly zakaz .strajk6w z

Bezpieczeństwo

82 SESJA KOMITETU QGLOWEOO

prezydenta

1 bm. prezydent Rea.gan

spotkanie naukowców

Międzynarodowe

WIZYTA RUMuięsKIEGO MINISTltA
OBRONY NARODOWEJ '-

Strajkujący

SKRÓCIE

# 21 pańla azaehoweco mecwu o
•wiata rozgrywanego
mistrzostwo
w Leningradzie z udzialem Kasll•·
rowa 1 Karpowa zakończyla się re•
misem. Zawodnicy do~rywaU partię odłożon;!\ po 41 ruchach. Po wykonaniu 45 posunięć z propozyci~
remisu wysta,pil Karpow. Stan me22 partia rozl)octn1e
czu I 0,5 :10,5.
a białymi rrać bed7.le
si.; dziś,
strz ~wiata Kasparow.

rlża

Departament Ston1i USA
storped~wał" przyjazd
rudzieckich sejsmologów

ł

P.

ppor. STANISŁAW KU1Ml~SKI
pseud. SKOBIG, lat 66
•

Odznac1:ony: Krzyżem Walecznyrb, 1 Warszawskim
Powstańczym.
Absolwent SGGW.
Pogrzeb odbędzie się w Bł 1
on u k. Warsz~w:v w sobote
dzlernlka godz. 15.

c paf.

PRZYJACIÓŁ

MAREK CISZEWSKI

P1!7.YJACIELE
Reda.klar tecbnJczny

•••

~U..VH"-'H//HU/U.U///AVHHnh'".HD'H...uh7_D'/b"LU'AW".U//A7.HD'~,O;V-'A7.UA7U//.UA7.UAW"AW"A'7.D"7.DH'A"T~bl&
~~.o;v~~~~..UAVH"AY/AV.UA'7DJ!r/ZiVA~IPAIVAVA
~
_Polska od~ież. Je~t tJ'.m • nielicznych as_o.rtyment6w, których ,ek.! port il;" trudne rynkl Z.llchodu, nie przy1pana lkhtpet6w. Za·
S

Przed spotkaniem
w Reykjaviku
(Dokończenie ~ ~

1)

spotkania w Reykjav-iku może być
w y dan ie przea:
obu przywódców
irnstrukcji swoim podwładnym co
do tego, w jaki sposób doprowadzić do osiągini~ia porozumienia w
rokowaniach w Genew·ie i gdzie
Indziej na temat redukcji
7Jbr<>jeń.
R6wnie6:
sekretan: stll!nu
George Shultz w jedl!lym x wywiadów wyraził p-mekonanie.
że
istnieją perspektywy
m;iągrnii:cia
poroz um ien ia redukujacego
radzieckie i amerykańsk i e
pociski
nuklearne średniego zasięgu w Europie.
Głó wnym motywem, którym kierował się Michaił Gorbaczow nroponując prezydentowi
Reagam.ow;
odby cie nadzwyczajnego 9 potkania
w Reykjaviku, było
dążenie do
utorowania dirogi prowadzącej do
os iągnięcia konkretnych i wa~kich
wyników
w radziecko-amerykań
sk im dia1ogu pisze komentator
p olityczny agencji APN, Spartak
B ie_glow. Ch~i pnede wszy&tkim
o uz_gndnienie precyzyjnych za.leceń dla tych, którzy
prowadz11
ne!(O<"jac je n11. temat birond jądro
wych i ko·Stnic2:nyeh.

\ Zmarł
Stanisław

Piotrowski
W nocy

1

1 na I pddzier-

nika 1986 r. 1marł nagle w
Warszawie, w wieku 81 lał,
bYly długoletni dyrektor 1'ea·
tru Wlelkiero w ł;.odzi STANISŁAW
PIOTROWSKI.
Z teatrami łód1kimi 1wi•zany byl od 1945 roku, pracując w Teałrze Wojska Polskie1to, następnie w Teatrze lm.
Stefana Jaracza oraz kierując
przez dwanaście lat Teatrem
Powszeeh}lym.
Od 1965 roku był dyrektorem Opery Ł6dzkieJ, a od 198'1
roku dyrektorem nowo powstałego Teatru Wielkiero.
W czasie 1wej wieloletniej
dyrekcji (do 19'14 r.) zrealizował w Teatrze Wielkim wiele
znakomitych przedstawień, a
dzięki ambitnej
polityce repertuarowej „zbudował" operową
scenę na najwyższym
poziomie artystycznym.
Za zasluri w rozwoju kultury muzycznej był Stanisław
Pfotrowski odznaczony wzeredem wysokich odznaczeń pań
stwowych i resortowych, w
tym Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polskt

§Ss

rowno o~rycu\ ,Jak i. uh1?rY sy gno,~ane -z1uk1em „Ma.de in Pola;_nd" cieszą sui u11taloną od wielu lat renom11, zu po11iom jakoiel
i to zarowno typu J1<k 1 w y kona.ma, pozwala lok.o"' aÓ je w 11ro<lko~ych segmentach wymagających rynków Europy sHho4niej,
{lSA. i Kanady. Spółk:1. „c:onfexim" jest od wielu lat l\• iodąc11 centralą ek .sportową w zakresie konfekcji. Gdy inni boryk11j'
się z wykonaniem planów, J».n jak mi will.domo nie po?.w•la się WYJirzedzić t':l:·W. upływowi czasu. Na dodatek pań·
scy handlowcy mówią o ograniczeniach surowcowo-pr«>dukeyjnych, które ·wi11ż11 im iręoe w rozmowach 1 klientami„.

S
S
S
S

.

'

,

/ODWROCIC
Przemysł
odzieżowy
ma wbiyt6'wk•
branży nowoczesnej. Więlkszość producentóiw
to mar'kowe zakłady , których znaki fabr y-

-

Polską odzie± moima spotka6 na najba:rdrziej renomowanych rynkach i w dobrych,
wysoko notowanych domach t>Owarowych, a
także butikach zsnanej sieci handlowej. Jest
to zasługą zarówno producentów jak i n11.szych handlowców. Nie bez znaczenia jest
również organizacja obcych rynków. Posiadamy obecnie trizy spółk i , które są reprezenta!lltem naszych irnte·r esów. P02:walaj11
wyeliminowa6 pośredników, a tym samym
ograniczy6 poziom wydatków zagranicznych.
Ta'k jest w RFN, Francji, a od końc11. roku
również w Wiellkiej Brytanii.
- Odzieżowa konkurencja jwł barłzo lift·
lta 1 11ręina. Do 'Znanych 1 u11nanych pr.._
duoent6w w Europie i na Daleldm Wsch11ilzie dołączają o~tatnio wytwórcy a Afryk\,
Ameryki Płd. OferuJ11 towar mnł.e i trochę iori;zy od n&Szeio, 7!& to
Ile taf!SW'.''.
Jednoeuśnie w Europie Hchodnlej ł w USA
obserwujemy 11roces odchodzenia od wła~
nej produkcji tekstylnej l pozostawiania
tylko bnnź najbardziej . ef.ektywnych i najmniej zanieczyszczających łrodowb1k11. Z.mówienia lokowane s1r, wła.łnle w nowo powstających centrach światowego pnemysłu
odzieżowego. Czy to nie apę4za pan'll. przysłowiowego snu z OC'LU'
- Posiadamy dwa ogromne atuty - do~
bek techniczno-technolog!cmy , odpowiedni
1>0tenciał przemysłowy i kadrowy, a talk±•
bliskość terytorialną w stosunku do obecnych i przyszłych kontrahentów. Paomięta6
trzeba, że nasi głóW'lli partnerzy io firmy
z RFN. Holandi,i, Francji, Anglii, &:wajcar!I.
Nowo kreowani producenci, nie posi&daj11cy
tradycji o<faietowych I sprawda:onej kadry,
nie Ili\ w 1ta,nie wyiworzy6 pewinej e!Zękl

odziety. Nu:zym p!'UHIDl
szybkośę i krótlro&eryjność.

Ta właśnie sytuacja
żowym" spowodowała

w „przemyśle me<t.n.opracowanie przez nas
koncepcji nowego systemu zaopatr2:enia :zakładów odzieżowych.

Obe<t!l~ prHmyeł edzi•wy współpracuj•
1 około 1etk„ zakładów wytwa.naj~eych tke.-

nliny. W ramach naszych odpisów dewizowych, kt6r7ch w roku mam7 na su.mę oko-

Dr
Tadeusz
Kamiński

dyr. nacz.

THZO
„Confexim"

„

ło

20 mln. dolaró.w, przekazujemy

SS
~

~

~m około

50 proc, wypracowa.nych dewiz. Reszta pooo-

staje do dyapazyc.ji naszych układów na
niezbędne zakJlPY modernizacyjne Oll'a.z dla
zasilania produkcji eksportowej. Ła<two obliczyć, że na jedn&fO producenta tkanLn
przypada niewiele ponad 100 tya. dolarów.
Jest to bardzo mało. Gdyby 1twoczyć w
miarę elitarny klub najlepszych producentów tkani!ll i do nich skierować pra:y'kład<>
wo po mili0<nie dolar6w, ~waliłoby to na
unowocześnieni•
technic:mo-technologicznl•
przestarzałego parku mas:r;ynowego, a tym
samym zdobycie przez nas bkanilll na nale:tytym iwia.towym poo:iomie.
Drun sf•r' byłoby wzomic~ .A!ktual·

e

11.i. je.t ono wy~ad'ltow' ~Cri :n.an7ch
handlowców i korzystających 1 nuzych delegacji przedstawicieli przemysłu w tym I
zakładowych plastyków 1>raz przywożonych
przez zachodnich partnerów pró·be<k tkani.n
do odwzorowa<l!_ia. Mi,nusem tatkiego rozwią
zania je1t n ienadążanie przez nu za iw iatowll, modi\, a także ponOii<Ze-nie k<>t1ztów na
próby wytworzenia ~kaniill. o ja1kie pr08Z11
nu partnerzy bez pewc-0.ści, t• będą OJl.!1
zaakceptowane I kupione ~ wyrobie. Dlatego prope>nuj„my i<>rcu1~e>wa,nie „bainilcu"
modny~łl 11& awiecl• tkainiil:l QlrRI od.powiedni41j bazy in!ocmacyjnej, k·t6.t·e będl\ ata.nowić iieć Wormacyjin„ dla kraj-0wego przemysłu - włókienniczeeo. „C<m!exiiln" slirna.n11owałby udział kon.st.ru!ktoców, technolo.&ów
i plasty;ków &łównych producentów w największych
ilmprezach wy11tawi.ainiic110-haindlowych.
Nasza propozycj.a j.t • t:rl• ait.rakcyjoa
również
i dla centrum &06podarcze10, ~
nie wyciuaroy r~i pe now• pieni„dze.
Wszy1tko odbywa ai~ w ramach włunyvh,
wypracowMiych dew~. Plf,.uujemy o.pracowanie systemu ewa.rantując•io wła.ic-iw•
;r;aopatrzeni• produkcji ek:1portowej. W umia.n eferuj•mY wzroat tJcapoctu pols'kieJ
odzieiy i modernizacje włun~ kout.m
układów przemy1lu metraioweeo. Nie jest
to pro.ii!Qiycj-a, jałc mi ti~ wydaje, do poła.r
dzenia.
- Pańska 111.cmoepeJa na pewne adobędlll•
awolMtników, jak l .PNHiwnillów w „prn·
myile metrażowym". Na „nie" będ11 111akła·
dy mnlejase, zbijające 11yek 1łiwnie na produkcji na r;imek wewnętnny, którym ewe
przysłowiowe 181 tys. dolarów a powodzeniem wy1taron na zakupy brakuj11ciych ozę
lci ozy nie11będnyeh komponentów. "Za" bę
d11 dyrektorzy • eksportowymi ambicjami.
Jakie kryterium prsynależnośoi d• eksklu1ywne10 klubu "CIHlfexim" pan aa.stosuje?
- Może być tylko Jedno - •fekty·wność.
InterKuje naa tylko wskaźnik. pr:i:eliczenia
uinwesto<wanych dolarów w konkretne umowy hand.il.owe„ Będz iemy zawierać roczne
i wielolebnie umowy x naszymi kooperantam i, lctbre będ" precyzować elobaln• wielk~
k i dostaw materiałów, onz tunożliwiać wykonywani• tkani<11 wedłuc wzorbw zleconych. Zag·warantuje nam te dopływ tkanin
jakich potrzel>ujecmy o wysokim poziom ie jakości, wzornict'W&. Ma te by6 cJobry
eur-0pejski 1ta.ndard. Stworzyliśmy projekt.
tll!kie~o 1y1temu, akbualni• prółiuJ emy opracow11.c praWllle zasady jego fonkcjonowania;
Do zaakceptowania 10 przez przedsiębior1twa I władze dJ.'oga jednak daleka. '
- Propnyc;la jest bM w11tpienla słnnna,
1111óJn·a jako koncepcja, nośna propagandowo.
Jest takie zr;odna a usadamt reformy C011·
podarozej. Stwaru narui• rozwoju eksportu
w sferze, w której mamy u1runtowan11 pozycję. Bez lmiałyoh pOłluąięć luka teł!hniez
no-technolor;lm:na, s któr11 jut mamy do czynienia, będzie ttłę pocłębiać. Pora, aby tę
łendenej~ tldwróeić.

ZYGMUNT CHABOW!!IKI
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•Klio bez szminki .Klio bez.szminki .Klio bez szminki
O
Hcie

mim.o

uwodności

ludzkiej l)&mieed wie-

aż nadlto wiele. Dowodami
tej zawod.nOIŚCi z&1Pełnione są t-0my akt śle<iczych. sądowych, w ·riepisze o niej wiei-u historY'lkąw. A
to często przywolluje •ię l)amięć

my

ja.ko telal7l!ly &rgumeDJt w rozanowach
i dyskusjach. Dzienniki, diariueze,
pamiętniki. wreszcie wspomnienia. 81\ itomocniczym źródłem pra1:Y hist0<ryk11.. co
9ię kaed·emu adeptowi
d-zieJapisamtwa
na samym p.oczątkiu studiów tłumaczy.
Pomocndiczym., a will'C nie lll<Xl:·Strzygail\·
Cyl!ll.

Wepomnieni•, to pomoc hódłowa ll.&jba.rcLziej zawod,na biorąc '!)Od uwagę, że
'J)Owst.a.ją 1'0 u-pływie ))ew.niego cz.a.su nawet wielu lait - ~ oipisyw111Jnych wydarz·eń . Z&wodnclć praejawia eię przede
wszystkim w opisie fak.tów i icll ocenie. Atuitor wepomnńeń nader często albo swoja rolę nadmiernie wyo.łbirzymia,
albo ':l:bytm.io polll!ILiejW!za. I je§li wwpomnienia initereeują hietory.k6w. to 'Pt'"Zede
wszystkim dllatego że etanowiią Z/U/Peł
!lle 11.ie zamierzoną oharak-berystvkę autora i cho6 uloryv,tają jedne to mog4 te~
od«1łonić ki~ka nieznanycl! faktów. Ale
i z tymi fak.bami bywa iróinde.
Niedawno pewie:n historyik azwajcairllki zdemaskował J.edm'! z najw i ększych
m.h!ityfikac:ii Iite.ratuiry wspomnieniowej.
Otóż w 1939 r. wyeLł!I. w Londynie keią
i k a Hermana Rauschnill.l(a pt. .~mo
wy z Hitlerem". Rausd1minl(. b. 'Orezy.
dent Senatu Wolne)lo Miasta G<:lańska w
lat ach 1933-34. w 1935 T'. zerwał z nazizmem i op.uścrił III RzE!l!lzę. N• emil(lncji opulblikował kitka ksią~ek. w
tym
wyŻ ej Wl!IPC>mnia.ną. Rauecbnin.t -plnł, te
epotykał 111i11 z mtiełI'em kiłkainaście raz,ł to w cztery oczy. A eo uełyszał z; ust
:fuehrera zanotował i lM'tem wyd,ruk<>wał. T,rzeb.a. -prz:v-ina~.
1111 te WY'PO"
'Wied~i niez'bY't odbi.egające od pót.niejMYCh relacji na temat oelqw jakie stawiał e1>bie H itler i potem do nich dą

u

żył.

I t.euz okaizallo ei-. 'te
Rau.schniin,;
wszystk-0 wymyślil. Był przyijl'tY ))'rzez
Hitlera na krótko tY'lko dwa razy
i
zawsze w obecności tnnvch
hirblerowców. W końcu sam Rauschnill.l( przyznał
aię do mistv·f ikacji . I Wprawi; moi'ina by
uznać u
zakończ.ona.. tdyiby :n.ie fald ,
U! wszy1Stkie '!>()Wlll.i.niejlsze momogirafie
hietor:v-=e 'P~więoone III ltzesz:'I' oz'!cytują właśn!At :Raiuschrn i n~a. Tak. ni)).

r.o

uiął;ce Malll Bullock& .,Jll..
&rud,iwn tyranii" (ipNekład l)Oll•ki, W-wa 1969) przytaczany jieet Raull()hning IM 1.6 .rarz:r.
.
Ni~z.ależnie od tego, ie Qia.żk,a Jt.aM•chlilinga traf.nie cha.rakteTyzu,je Hiitle.ra
tiei
(.zapowiied!t wytępienia Żyd6w ny
rzekome oświ,adczenie fueM-e.ra,: - ,.f;,elem ;n,uzej walki musi być etlwol'7.19n!•
jednolitej EUll'QPy; jedyinie Niemey mo'" naipr&w~ %Jt'eO<I'ganiiww>1.ć EUJT~").
to jedinak !akit "POOQl9t11.je !a.kitem, Żill :n.ie
imori:• }u± być 't raktow1.na }alko m i -

w :mainej

t.l&r -

d.a.jne

:!ródło.

nel'Skl\
linns,

purbl!icystyką.

l'lll

Co

:na}wyżeij

)ut

ka.U!gor~ ;poonocnii'Czydl
pa.miętmiki jpi&llill.e ·:na o«ół

wiz)o6r6deł
zbieżni•

wydairzeniarrnd, jednakże :n.le 'Pozbawione Qgólniejszych ro.rważałt.
Ale i 'wobec nic!h hi.tru-yk: muał ~:rł
nieufny. Ska.ndd }ald · trzy i..t.. tern.u
wybuchł wokół ll'.zekomych rpamiętari1t6w
Hitlera z&lwipionycli 'Pl'ILH zachodmlonlerruiecki tygod.n~k „ster.n" ~eet wo dowodem. W!Pl'a wdtzie nietYIPOWYlIIL. }edinaikn
nie m~na t~krywa~. że kłllru hietor}'k6w
dało się na.brać fałszerzowi. Ale nawet
pamiętniki zwycza,:}ne mogll by.il • W.ami 'l)()drebuszowa.ne, wytpraine
• · dawnych po~ądów u1itora. Czasem r6ttllica
mi~d~y wwpomnienlAIII!d a l)Un~illli.m
bywa włdclwle ~bd1na. tyle tylk.1().
t•
za wieira nJI'. d.ai. dzie.nn11. 811• wpi!eu;je
się ipod :ni" oeten,- I -po~ądy pótn.ielMft.
Takim d,i1iwolą.giem 94' W!Jl>()l!l1J!\ienia ezy
t~ rpa.omdetniki b. a.m ;ba1tdoca Srpaeowsk iegiG, k t óry 11>rzedstawia
slebie jako
.led vnego sprawiedliwego w Por- Ludowej i w rplll"ti!.
Po:r.ost11.je, 'W'N!'9ZC!• d'2Mm~ I 4km.eze. Te. zdawd by llitt :mogło, l)(>wii?m,budzić najwięk.ze YAll.l!an.ie. Pi8!1.tn•
M
bleż11co, •
więc niel!lkalane
uipł:rwem
cza&u, ~ t~ro tyipU tródel
uldes:rł
równie!: nl/.leiży rożnego l!'Oda:a)\! IC'lliPOl'iy, me!ldum.ki i rozkuy. A'l • I h llłłl
Jest sprawa 'P'!'()l!lt&
!Przykładem niech będz.i• dbezern• ._
'!)racowe.nie
Cezarego
CMebowekiego
„Wachla!I'z" (Wyd. Il, W-wa, 1985). Aufor zadał sobie trud od.tworzenia zakirojonej na szeroką ska,lę operac:ili AK na
za.p(leczu front u wschodni.ego w l•t11.ch
1941---1943. Mirówcza praca
hietoryka
trwała ok. 10 lat i nail(romadził on. d·ziiesią tki l!'elac}i (t et jed;n,o z poonoonic zyeh
moódeł) ONI.Z d<O'kJume'l\tów 'l'M'.ft:Y"eh.
Nitt S'J)OS61b l'M:ritiOOzYł ....,.~cis 'l'JnY:r;

ki.d6w

•l~

Mlnhter
1praw
za1ranicznych RFN
Hans Dietrich
Genseher oświadczyl, ze USA i
ZSRR 1111 bliskie porozumienia.
ograniczaj~cego liczbę
pocilknw nuklearnych średnle10 za.
aięgu w Europie (Io Ut głowie
bojowych pe każdej llł 1tr1tn.
Dodał , że poroiumienie w tej
'sprawie mote by6 zawart• jut
podc•u 1potkania Jlearan
Gorbaczow.

•

Jednocześnie main\ j.wiadomość, .te mdllJUsem polskiej odzieży są częstokroć dodabki
oraz relatyWIIlie nie najwyższa jakość tkanin. Zmu!rza to nu do wydatkowania części
zarob ionych dew iz na :i:akupy nieLbędinych
komponentó·w I dodatków krawieckich. W
1-tniejącej aytuaejl HOpakzeniowej aięcamy
taik:łe po przeró.b ullługowy 1 po<Wier.i:onych
aaim 11k:a.nisi. W oałoki .&:sportu na Zachód,
który w tym roiku powinieai wynieść ok. 75
ml.n dolair6'w, ta forma handlu wyniesie
około 40 proc.

czne są synonimem w ysokiej jakości, zgodnej ze światow y mi te ndencjami m<Jdy, k onstrukcji wyrobów i ' dobrego wzorn ictwa.
Sygnety „Próchn ika" , „Bytomi a " , „Wólczank i" ,
„Polanexu" czy „Vistuli" są leg i tymacją uprawJiiającą do
rozmó..w z najlepszymi i
największymi f irmami handlowymi św i ata.
Dopracowaliśmy aię prawie że doskonałych
form współpracy z naszymi partnerami. Mam
na myśli wieloletnie umowy kooperacyjne.
Ich zaletą jest zapewnienie polskim fabrykom gwairancji ciągło.ści wspóŁpracy oraz dopływu informacji tecbnic'2:no-teC'łmologicz.nych
i dotyczących, zm ieniającego ~ię ciągle, iwiata mody. Porozum ienia dotyczą r&winież na
ogół obow i ązków naszych odbiorców w ukresie kreowania I promocji wytwarzanyc h
przez nu wyrobów. Nic nas to n ie kosztuje , a przecież w n<l'I'ma!nych warunkach
musiał'by popłynąć na ten cel wcale n ie
wą~ki 1t.rum.ień dewiz. Łączn~ mamy 14 umów kooperacyjnych, zaś dwie li\ obecni•
nt:ocjowane. Przykła_dowo łódzka „Wólczanka" Wllpółpracuje w ten ~posób ze znanymi firmami zachodn ioniemieckimi - J. Rudnick i Rave Rhoda, zaś „Próchnik" rówru•
z _•re!enowslką ·f irmll Brin'lqnann:

S

D

Wk11t1110W9j
także

§
S

n.i416cis.łiokl.. • +.kie rO'l:mt~
~· wyłowi2 Oh!~

s tutami,

zreez<tą w nlczytm 11.ie umn!ej.a
w:y9iŁku zbrojnego i lJINe[an•l krwi Żoł·
ll'li~:r WaClhilM'·Zi!I.. Historyk mulli jedD.U
n:>Oitt~powae beznami~~·
t l!lfodini<e s
.ty~ badacu.. T&k teł pncow4' Chle-

ski, "

bo1Nki.
oto ~ s W'lem prz:r'khdów.
Dowódca odclink& V „Be:rania.n",
,..
9Woileh ipowojennycll MPiek~, odJl!IMo.
waJ: kw. eięcia, t.z11.. iprseirwani• k-o..
m1111ftilr.u)l Jtoltejowe.}, lllP· ~ wya4Mllii• torów. O ci~!• VII (w ~-
amw 104i!). tak -pifte:
,.1Na łirHie Dżw1~ ~k. ]ta..
w.ot Bron&
trzech. TratrulpOrd; eictłiDch
czol!gów około 210 lor ł amunicji. a.rty1.-:Y'Jitka„ Obsruga npla około 200. Cięcie
z całk.owiity.m wyw&!.eruiem. w okoliciacth
Dzien.y. Około !O Mibiitych npla • . Straty
wł&sn. jiede11 crl~ko t'Mllll,-, WHtr•:n.-.
eporif:ow&ny d1C> •zpltala w Wi!Lnie".
CJtaebo-ki :naitio.mla.t .twieir<ka:
• W reda.cjd. illiic aię ni• zg.adiza. :Broe.a
bowiem •m ;przHzedł n& etroiię łotew
~. dobrał 110bie 1 chwt>oriu w Ust6wee
4 ,p0iprved.nio prze<IU:olonych ludzi, a ie
fl"\l.pa dyn•bur11ka 1 nie uatafonych pnyczy11. ni• dQiłtarcz~ ma.teiriału wybuahowe,f!O, &al zd było --~•ć hes efektu dyweny}ne,go, n. roku :tor.u Dy,ne~ Połoo'lr., pr!Ze<i eta.ci,., Jómowo
I'Oek'ręciH I zewnętrzne azy.ny.
Pa·Ut'ol .
oohr<>n:r ik-0<lei lotewalcieJ dQstirizetit l•
dn.11.lc tut 'PI'Zed narl;iecłi•niem łira1119POrtu
I :ni• d'°!Puścił do ka,tasbrofy. Po
' trod1!:i111.acll· I"Ucll wznowiono".
Muny tu zatem -przyikła.d, t.. hl9bor:rk,
at.wet !P& lata.eh :po-tira.fi 12werytlkowe.ć
fflt..~ ucUllllibn.i.ków wyd•neń wolenn.:roh.
Ozy ówca.Nneio dowódcę odcinka.
V
ea.wiodłe.
ipaimi-4, n:r W
ipr~ewdył•
~ demorunrowamia zarpoew:ne
di()w6d'zitwa - lllliklces6w,
już l!'hyba nd.gdy Ili.ie dowi·emy.
Ohileb<>weki ma d~IA ta.ku
wyda,tne
wepa,r cie źródłowe w za.chow<Alllych nlemieclcich meldunkach 1y<tuacyjinych zaplecza kontu WiSCho<Lniego. Ot6!i: 91, tam
odnotowane także akty dywer.s:ii partyzanckiej na liniach kole }owych. I llJUlJazł
tun :potwiNd·z>enie ł!'Zerel(u akicji
WachJarza, i.nmych ·n atomiam w uichow•nych meldunkach brak. Ewen.hualny aa:turnent, że Niemey ~nńejua.lł swoje
fti~wodze<ni11. iii.ie wYJtrayim.u~ kryty'ld,
poni•"''H wzmouni• akcji o&l'ty~j

+

"*'Y'l"'"'

"'o •i•

• • •
Tak Wił• ni411aitw• ~ ł:rci• ~MY-

0,, 1włuzcu
chiej6w . 111.aijnowszych.
Jewz,cze tyJti luda.ie, kitó,rzy "wi&M.ll lepiej" i aw•d peimlę-ci ut.a~ bctqruicznle. ZlluebriwJ4 to 1ed,nym przyikładem.
:Pewna ipand • moje,:o kruiu ll'<>dzinMfo ·~~ła. prawi• cti- olm;pacJ• na
Lu1belezciyłnie.

M.

In.

oipowiadaiłc,

u

• •

Norwegia, bi01"ttc: p1".tykltid s
Nowej Zelandii, Tozpoczęla ści
słe
kontTo!owanie zakazu zawijania do poTtów noTweskich
OkTętów z bTOniq nuk!eaTną na
pok ladzie. Informacje na t • .
t11mat zamieści!
zachodnioniemiecki dziennik
„Die . Weit",
który cytujqc dobru poinformowan• źródła z NA'l'O w Bruku!i, utrzymuj•, t•
norwerkt
rzqd
premie..Gro Harlem
Brundt!and miał .ra.tqdać od kapitanów, okrętów pań•tw NATO
zawijających do Norwegii podpisania deklaracji, t• na dowodzonych przez nich jednostkach ni• ma broni nu.kleaTnej.
Dziennik zachodnioniemiecki pi-_
ial też, t• wla.dn norw111ki•
odmówiły ponadto prawa
do
lądowania. na swym terytorium
a.m1r11kańskich bombowc6ui
•
zmi11nnym ukladzi•
rkrzvdel
„1'-11:1", kt6r1 znajdują się •becnl• u btizach bTlftyjskieh.
Auto„ srłt1ku?u i. „Dit W elf"
phn dal•J, te posunięcia r14du norwtskiego
poirytowa.ly
Stany Zjednoczone I spowodowaly na.pfęcie w Sojuuu Atlantyckim.

• • •
llepresentant6w
l1!1A
!I wrzełnla
Mitery
u•tawy • lmirraeJł. Plerwna
ułatwia uayskanle obywateJtitwa
amerykat\skieJ"
ł ustanawia
stanowisko spMjalnero sędzłe
co, który będzie nłblerał 11ny1lęrę od nowyeh
obywateli,
druga zezw&la
na t1.dzielenłe
obywatelstwa
'"lfl'•nlcznemu
małżonkowi pe llwóeh
latach
malżet\stwa a obywatelem amerykańskim, łraecla nakłalla kary do %~ł ty1. dolarów rrzy.
wny i I lat wicizlenia za nialeralne
1atrudnianle
oudzo:deme6w, ezwarta ocranle•a llozbę legalnyoh im!«rantów
d•
%71 ły1. rooznle. Iiba odrzuciła
pi11tl\ ustawę, która miała uła
twić napływ do Ul!IA zakon·
nie, nkonników i innych osób
związanych • łzlałalnośel11 relłgijn11. Kongresman J. Sensenbrenner 11iwladezył, te mogły
by to by6 prostytutki w przebraniu oraz inne osoby podejrzanej konduity .
bba

ucihwallła.

• • •
Nti prolbt redakejł· driennłkti
„Ra.botniczesko Delo" niekt6rzt1
pierwsi aelcreta.ne organiMeji
podstawowych Bulgarakiej Pa1"tii Komunistycznej przez mit·
siąc dokonywtili bilansu awtgtJ
dnill pTa.cy. Wybrano do tego
ce!u zarówno sekreta.rz11 dziala;jqcych bezpośrednio w produkcji ma.teriti!nej, jak
w urztdach i innych instytucjach, a;
także w placówkach
naulcowyeh.

a ou.kl!'ow,n! w OM.dz1'e • eienkiewiczo-

Z ubranych
ł opub!ikowtinych przez dziennik
danych
wynika, że dzień pra.c11 pieTwszego sekretarza POP w Bul-

t•

ga.rii ·rozpoczyna; sit
o godz.
szóstt'j rano,
koi\czy zaś
o
23.30. STednlo trwa. on 17 godzin i 38 minut. Gtizeta, powołując się na. wypowiedzi ankietowanych, wskazuje m, in.
ntt obciążanie sekretarzv sprawami, którymi n i e zawsze pow inni się Zttjmować. W tytule
dziennik pi sze o „ dlugim dniu,
którego nie starczll".

'Wl!lkiiej llAZWi• Zagłoba, Polacy wylorad>&lł cuiki-er. Kiilk& lat temu byłem 1 ~
pe.111.i- w Za.•ł®le i ok.aza.ło •ię, ż• n.iady tam !!'l e było euikrowni, lecz tylko
m<ały o'beenie
~l!ltni~iąc:r zakład iprzetwairza.*y wa'l."zywa I owoce.
Je&i więc cu.lcler wykradano to •
tej
właśnie wy<twc>renki.
ll!Jlla sprawa :ma ogółnie,leze znaczenie.
Ni11.pisałem lrl~yś, k
w l.od'lli od 1943
r. il!lł:nitiy dwie ezkoły dl& 'Polskich dzieeił. I U.TH llU."?łynęły dwa. lifłty pełne
Olbuirzen.ia, bo loh adireucli ty1H w Łodzi
i .ni.e o t:rcb •zkołach !fti• witedza. To
j~nak '11.:k ei~ okuUije nie w ysterczy.
W rprtc,- M~lr'i-.n.a Wafo1Aka (o;l)racowaini.e „Dzi~eo! l m.!00.-zi-et w la,t&ch d~u
~ej 'W'O}ny hr!a~r'. W-w• 1982) czy.
taimy:
(W ~„ „Bł~. ll1tl•w11.tene ! m :vk&now~n() dzi~i. obrałA.no !'e h uczurui na-

!l'Odov."8. W det<>eie uczono tylko lezv-k<a
nl~ml ckiego i nehunków i łlo
bardzo OlfNJ.niczony.m ukr«l!l~ (.„ )
3zk6ł
~emi~ki-dh d~a d.a1:1~ ipo11!kieh Z:<l'!'l(arn.1towan() w Wl4!'llroi1><>leee 1~. 11('zę« z cr.a
ł<1 d<> nioh 18 t)'ll. d.~iecl (IJ)n.ed wo}nj\
3M .t:yl!I. uczni6w)".
Je-rz.y ~l~skd („Pol8k•
wtic~·ea •
t.
8, W-wa 1986) ześ ipift.e.
,,'W „Kra,]u W11Jrtyoc liczba t:roh llzk6!
:b yła .znlkom.11. (... ) W ŁOO.i:! do.piecl'o
w
końcowym okiresie okiu1Pacji utworzono

w

3 „~ol~nschulen" („.)".

A więe nawe-t nie dwie }ak 11> ! sałem.
le<;z tirz?'. Ja. znałem :liedna 'J)rzy obecne.i
uhc :'I' H1·bne<ra. druge był11. 'Pt'ZY u,J. Skier. niewickie.i. Gdzie u ,tem znajdowała si~
trzt>ci a? M-0że będzie to wledzi11.ł ;l<a.kiś
mój cz:v'lelnri k i zeehce 11\a.pisać!

•

•

Dziennik chiński
„ltenmln
Ribao" skrytykC1wał zbyt azerokl front budowy hoteli,
eo
doprow11.dzlło j11ż do nadwyżki
)!okol, hotelowych i obrotowveh
restauracji lokowanych na leh
dachach. Problem ten jest szczettólnie poważny w małych mlastacl1 w pobliżu tzw. speejal·
nych stref ekonomicznych. Gazeta przytacia przykład małego powiatu, poJladającego I
tys. mieszkańców l oczekujące
go eo najwyżej 1000 turystów
w skali rocznej, który zbudował IO luksusowych hoteli
i
ośrodków turystycznych. Dzien·nik widzi tę sprawę w świetle
ujawniających się tenden!lji do
kopiowania słynnego luksu~o
wego hotelu w Kantonie, „ Flower' Garden", który posiada obracając~ się restaurację na dachu.
0
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USTALENIA SZTABU

w

USŁUGOWEGO

•
pracu1ą

w soboty
Szklarze
Telefon 33-98-10 warto zapamiętać
Pisall.łmy wczoraj w „Dł..", ie jutro dy:turowa6 będą d~a

Spółdzielni Im. Krasickiego. Z przyjemnoze informacja ta jest już nieaktualna, bowiem jutro otwarte będą wszystkie - zarówno spółdzielcze,
Jak 1 prywatne zakłady tej branży.

punkty szklarskie

jcią zawiadamiamy,

Decyzje tak1e zapadły wczoraj
na posiedzeniu sztabu do spraw
usług. Nie po raz pierwszy doszło tam do kontrowersji i polemik między tymi, którzy te usłu
g! świadczą, a tymi, którzy mają
za zadanie dbać o to, by były one
dostępne. Ci pierwsi podawali 11w
cźby pokazujące, jak bardzo
ostatnich miesiącach roku rośnie
liczba prac do wykonania - np.
w maju złożono w Spółdzielni Im.
Krasickiego 300 zamówlef1 na uI
sługi, a we wrześniu tysiąc!
tak jest co roku - dopiero na początku jesieni wiatr I chłód przypominają nam, te 1Zyba zbita I
warto by ją wymienić Ale jeśli
tak jest co roku - argumentowali ci drudzy - to czu najwyższy
wyciągnąć z tego wnioski I dostosować styl pracy zakładóiw do potrzeb klientów, boć przecież to tabakiera jest dla nosa, a nie odwrotnie. Stąd tet decyzja o podwszystkie zakłady
przez
jęciu
szklarskie - bez względu na przynależność do sektora gospodarczer.o - pracy w soboty aż do koń
ca listopada kiedy to zwykle ruch
.
w Interesie spada.
Zdecydowano r6wnle:t o pewnej
zmianie w dni powszednie: punkty czynne będą nie osiem, a dziewięć godzin dziennie. Trzeba oddać sprawiedliwość I napisać. :te
z tym pomysłem wystąpili sami
szefowie wspomnianej tu spółdziel·
ni.
Ustalono równie:!: - I tu odpo-

wledzialność

za sprawdzenie bierze na siebie Wydział Przemysłu
Terenowegs>, Drobnej Wytwórczoli przy 1eleści I Usług UMŁ kcjl zamówief1 decydując, rolę ma
odgrywać logika I zdrowy rozsą
dek, a nie kolejność zgłoszeń. Ten,
kto 1>rosl o wymianę szyby w
drzwiach między pokojami, poczeka choćby 2-3 tygodnie, ten zaś,
wytłukły
komu dzieci sąsiadów
szybę w oknie, powinien mieć no·
wą w ciągu 2-3 dni. Tak przynajmniej obiecywano.

grodnła

.__

Gaz ·ziemny

UWAGA KlffBERCZYCY!

Egzamin

z

W niedzielę od godz. 12 w parku na Zdrowiu {przed muszlą koncertową) czekać będzie na chęt
nych koń I wóz Pisząc ·„chętni"
n ie mamy na myśli tych, którzy
a
chcieliby odbyć przejażdżkę,
tych. którzy na co dzień korzytej
do
I
zaprzęgu
stają z konnego
pory nie mają odpowiedniego „pra-

K.K.

ł

prao

płynie

Trwaj, intensywne prace ekip
monterskich Mazowieckich Zakła•
Zakładów
dów Gazownictwa
Gazowniczych w Łodzi w północ
rejonach naszego
no-wschodnich
mlast1, gdzie trzeba dostosować
piece kuchene, kąpielowe I termy
do poboru gazu ziemnego w ok.
250 budynkach. Wszystkie te prace majl\ być zakończone do 20
Poinformowano o .tym
grudni"~
przedstawiciel! administracji domów PGM Łódź-Bałuty I RSM
„Lokator" na wczorajSTym spotka·
nlu w dyrekcl! Zakładów Gazownictwa w Łodzi.
te
Administratorzy - 1Zkoda,
przyszło ich na to spotkanie tylko ośmiu (na zaproszonych piętna
stu) - dowiedzieli się o konkretnych terminach robót w poszcze~ólnych posesjach. Mają oni obow w!azek poinformowania lokatorów.
S paidzlemlka odbędzie 1ię
Kocku, w ramach uroczystości zorzwią
ganizowanych z okazji 47 rocznicy a także zajęcia się sprawami
bitwy pod Kockiem, w.re cz<'nłe •Ztan- zanymi z przyspieszeniem tych
w
sitt
daru kleeberczykom. N• t!roczystość, prac dla osób znajdujących
(ludzie starzy,
podczas które! złożone zosfana kwla. trudnej sytuacji
ty na groble generała I przy fego niedołężni ,
rodziny wielodzietne).
równlet lódzcy Wvstarczy, aby zawiadomili kiepomniku. Jadą
kf~eberczycy .
o rownictwo działu zamiany gazu,
WvJazd autokarem w soboto
gdzie należy przyspieszyć te pragodz. 9 z pl. Barllcldego.

PO RAZ p

Dyskutowano r6wnie:t. o lnn7cb
jesiennych usługach - dekarskich,
wodnokanalizacyjnych I centralnego ogrzewania. Gdy pytano o mo:i:liwości zamówienia takich właśnie
napraw przez 1zarego człowieka, z
odpowiedzi wynikało, iż jeśli chodzi o poważniejszą awarię, unt.możliwiającą np. korzystanie z ogrzewania czy wody, to klient zawsze znajdzie pomoc. Gdzie ma
mo:tna od pon!ejej szukać dzidku (6 bm.) dowiedzieć się,
przychodz11c do ośrodka Informacji
usługowej przy ul. Piotrkowskiej
104, lub te:t telefonuJ11c tam pod
numeT 33-98-10. Zapewniano nas,
iż do tego dnia wszyscy kierują
cy tego typu zakładami dostarczą
potrzebne dane.

do todzi

ce, a •. plrW!lośclą monterzy zJawi' •ht u tych lokator6w w pierwszej koleJnoicl.
· W ezaaie wczorajszego spotkania
wiele uwa_gl poświęcono ta.k:te Innej ważnej sprawie. otói niektómonterzy Żl\dają
rzy nieuczciwi
od mieszkańców opłat za wykonywane prace. Jeszcze raz poinformowano admlnistrator6w, ft nie
PObiera 1lę tadnych pieniędzy za
O kaMym wypadku
te usługi.
tego rodzaju machinacji finansowych należy zawiadomić - sporządzając pisemne oświadczenie Zakłady Gazownictwa w Łodzi.
Jeszcze raz przypomniano, te do
czasu przyjścia monter6'w nie wolno używać nie przystosowanych
do gazu ziemnego pleców kąpielo
wych I term, które grożą wybuchem. Niestety, jest jeszcze wiele
osób, które lekceważą te zalecenia. A skutki tego mon okazać
się tragiczne.
(J. kr.)

aboratoria Slł dwa - 40
kabin zaopatrzonych w
magnetofony i słuchawki, pulpity sterownicze
dla wykładowców. W salach audytoryjnych magnetowidy, rzutniki, projektory filmowe, czytniki. grafoskopy. W bibliotece
także
ok. 1:5 tys pozycji o tematyce
najnowszych
z nauczaniem ję
związanej
zyków obcych. Tak wygląda z
grubsza wyposażenie Wojskowego Studium Nauczani!( Języków
mieszcząc~go się na
Obcych,
terenie Centrum Szkolenia Oficerów Politycznych w Łodzi
i obchodzącego właśnie 15-lecie
istnienia. Z tej okazji odbyła

1lę wczoraj w studium okolicznościowa . uroczystość, w której
uczestniczyli m.in. zastępca szefa Zarządu Szkolnictwa Wojskowego - pl'.k dr Edward Szumer i komendant CSOP - pł!k
dr Zenon Roźko.

- Podstawową form!\ kntał·
eenla w studium - mówi jego
szef, ppłk M- Włodzlmlen Toczko - są 5-mleslęcnne intensywne kursy Języków rosyjskiego, angielskiego l niemieckiego.
Do tej pory ukończyła je liczna
grupa słuchaczy. Prowadzimy
dla
teł kursy przygotowawcze
zadażołnierzy wykonujących
nia służbowe za granicą, np. w
zbrojnych
siłach
doratnych
ONZ. Jesteśmy organizatorami
wielu
współorganizatorami
bądź
sympozjów naukowych, prowa•
dzlmy prace badawcze dotyczą
ce metodyki nauczania języków
obcych, opracowaliśmy np. konwykorzystania w tych
cepcję
celach mikrokomputerów, które - na wlasem mówh\c - sprowadzimy juł w przyszłym ty·
1tałe
Utrzymujemy
godni u.
warszawską filią
kontakty :i:
Instytutu Języka Rosyjskiego
Im. Puszkina, z Polskim Towa11
rzystwem Rusycystycznym,
o§rodkiem kuUury NRD w War11:awie.
(ab)

____.„.,
--==--···- d
•
Jeslenna wyprze az towarow
·--------~._

e

.

i-

Hl

„.trwa od we11oraJ w Raił llportol!lwoJe towary oferuJ!ł firmy. naJproc. rółnleJsze,
weJ. Ceny nltsze o 30--50
w 1ymbloz!e handlują
przeceniona,
zo1tala
C11ęł~ towarów
paAstwowe, rze.
przedslęblontwa
a wlęe będzie ta611za I po klerma• mleśłnlcy 1 kupcy.
sprzedawana
szu, ezęł~ natomiast
Wyprzeda:!: potrwa do a bm., zaktoł kupó\v mo:tna dokonvwa~ Od 10
Jest 1 bonttlkai., czyH Je•m
do
Je 18, z WYJl\tklem niedzieli, kiedy to
chce uoszezęclzl~, musi kupli!
widnie w halJ, bo pó:tnleJ zostanie handel zakoAczY lllQ o godz. 16.
K. IL
wa jazdy", czyli karty wotnicy. przywrócona Ich poprzednia cena.
W niedziel~ będzie okazja ją zdobyć. Egzamin praktyczny poprzedzony zostanie sprawdzeniem zna!sów i zasad ruchu.
jomości pr
Tego samego dnia i w tym samym miejscu odbywać się tef: bę
dą egzaminy na kart• rowerową.
(ab)

•

•

powozen1a

Są takie dziedziny r.ycia, gdzie
wysoka jakość atosowanego sprzę
tu decyduje często o wszystkun.
Gdy np. zapalą aię niedopałki w
wystarczy pół
popielniczce, to
szklanki wody, ale gdy ogiefl obejmie halę fabryczną, stację bensprawa na·
zynową lub atatek bier-a innego wymiaru.
korzystrał
nasza
Do tej pory
sta w wielu wypadkach ze sprzę
tu I środków gaśniczych wyspefirm zachodnich.
cjalizowanych
Austriacki .• Rosenbauer'" produku·
je nie tylko gaśnice i działka, ale
również specjalne wozy bojowe i
odzież ochronną. Wszystko to kosztuje jednak sporo. Rodzimy wytwórca - Zakłady Sprzętu Przema
ciwpożarowego w Łodzi
duże ambicje. „Progaz" przymierza się do produkcji gaśnic saKonstruktorzy w
mochodowych.
zakładzie czekają tylko, aż specjaoliści z Politechnik! Łó<JzkieJ
pracują plastykową butlę, aby zaodpomontować w jej wnętrzu
wiednie urządzenie. Pierwsze gdnice pół- I jednokilogramowe powinny pokazać się na rynku w
roku przyszłym. Kolejn' nowością
„Progazu" jest agregat biegowy
Podobne aparaty
dla górnictwa.
wielu
stanowią jut wyposażenie
fabryk, ale tym razem - Jak mózakładu,
wi głó'wny konstruktor
Jan SzarabaJko - chodziło o z.montowanie czegoś łatwego w obsłu
dze i przystosowanego do w'5kicb
chodników w kopalniach.

Na

także gotowy prototyp
pianowo-wodnego o uniwersalnym charakterze Jest. to urządzenie, które moi.na zamontona
wać np. na samochodzie lub
statku I - mimo że jest pozornie statyczne - to można nim oWydajność
bracać o 360 stopni.
działka wynosi 800 litrów na mi-

Jest

już

działk!l

nutę.

Konstruktorzy zakładowi zmoder·
nlzowali w ostatnim czasie wiele
innych urządzeń. Np. agregat wodno-planowy dla CPN produkowany będzie teraz w trzech wersjach.
- Najważniejsza sprawa w tej
chwili dla zakładu - mówi dyrektor „Progazu" Zdzisław Wal·
c:i:ak - to uruchomienie nowej odlewni. Dzięki temu po wielu la·
tach odnowimy więzi kooperacyjne z łódzkim przemysłem lekkim,
wykonujqc dla niego elementy z
metali kolorowych. Nam pozwoli
to na zwiększenie produkcji I unowych opracołatwi realizację
wań. Nowy zakład jest już gotowy, a pełną zdolność produkcyjną
początku przyszłego
osiągnie na
roku. Odlewnia przyczyn! się te:t
do zwiększenia produkcji poszuki·
wan..rch gaśnic samochodowych.
Trudno będzie przeskoczyć ,,Ro1enbauera". ale na pewno produk·
cja „Pragazu" pozwoli zaoszczę
I przysporzy
drlć cenne dewizy
str.takom nowego 1przet1L
W.M.

zakończenie Łódzkich

Dni Turystyki

ce z

•

paidz!ernika. c..Jz okazji zbliżają·
Wojska Polskiego
wnego, że zbliżający się weekend
Organizuje
będzie niezwykle atrakcyjny, zo- po okolicach Zgierza.
stanie zorganizowanych wiele raj- go koło PTTK nr 14 ZOZ YI Zgierzu.
dów i wycieczek.
W n!ed:z:!el41 odbędzie alę te:!: za4 pddzlernlka odbęchte Idę V kończenie aezonu motorowodnego ·
Jubileuszowy Rajd Brodaczy (tra- w ośrodku WOSiR im. 1 Maja o
sy plesze I rowerowe w okolicach godz. 11 (łodzie motorowe i skuW czasie spotkania
Tomaszowa).
tery wodne - pok~zy I za wody).
uczestników rajdu m. ln. konkurs
na najdłuższą brodę. Informacje I
R6wnie:l w niedzielę PTTK zazapisy w lokalu SKT „W alnll dal" prasza na wycieczki pieue na traul. Rewolucji 1905 r. 20, tel. 33-43-90 sach:
A Grotnik! - Wiktorów - Sło
Tego samego dnia koło PTTK
przy ZNP w Zgierzu zaprasza na wLk {12 km). Podczas wycieczki
IX Rajd Nauczycieli. Pies! startu- pleczeonie ziemniaków. Zbiórka :godz. 8.20
ją w godz. 9.3D-10 na Radogosz- PKP Łódź Kaliska.
czu (pomnik), w Helenówku (prz:r· (przed kasami).
stanek MPK), w Lućmierzu (MPK).
A Czarnocln - Tuszyn (15 km).
a meta w siedzibie ZNP w Zgie- Zbiórka ~ godz. 8„
PKP Łódź
rzu, ul. Komuny Paryskiej 29. Za- Fabryczna (pned kasami).
r~rs-~. biurze ZNP w Zgierzu, tel.
A Wycieczka z nrzewodnikiem:
„Ulica Piotrkowska". Spotkanie o
Równid 4 października ~rga.nl godz. 10 na pl. Wolności przed
rowerowa pomnikiem T. Kościu~i.
znwane są wycieczki:
w nieznane - zbiórka o godz. 9,
A Wycieczka rowerowa na trfRynek Starego Miasta oraz z przewodnikiem - Łagiewnik! - A:r- sle Łódź - Malinka - Ozorków
Łódź. Zbiórka o godz. 9 na
tuxówek, spotkanie o godz. 10 na krańcówce autobusu „51" w Ła rynku Starego Miasta.
(J. kr.)
giewnikach.
ŁódzklAI Dnl Turystyki zakof1~'
się 5 października. Nic więc dzl·

W niedzielę, 5
będzle aię rajd
cego się Dnia

Handel w sobotę
Na ponad 1tu metrach kwadrato·
sklepu
wych poWierzchni nowego
Domu Towarowego
Rzemleślnlc>tego
przy ul. Przędzalnianej 42 zgromadzony zostanie m. in. sprzęt ośwle
tlenlowy, zabawki, artvkuly gospodarstwa domowego I meble.
o
otwarcie s)depu nastąpi dzlł
W. M.
godz. 10.

Jutro otwarte 1ą wszystkie sldePY z artykułami przemysłowymi
oraz dyżurujące w wolne soboty
K. K.
placówki spożywcze.

Komunikat WUSW
Komisariat IV MO DUSW l..ódf; Widzew poszukuje ~wladków awantury w restauracji „Karl-Marx-Stadt"
między
w l..odzl przy ul. Elsnera
obsługą resłauradl a konsumentami.
Było to 12.08.1986 r. w godz. 13.3014.30. Swladkowie za.fścla proszeni
są o osobiste zgło<zenle się do Ko·
mlsarlatu IV MO prz:v ul. CzaJkowsklego %, pokój 11 lub teieronlczny
kontakt - tel. łS-00-21 lub SZ-92-22
wewn. 383.

-----··-·-~ ~-·
l.oclsl uprana na
kolejny 1obołnl spacer po mlełcle.
- 4 bm. Spotkanie o godz. 14
przy ul. Konstantynowskiej, przed
zajezdni" tramwajową w Brusie.
A W najbliższą nledzlel1t w kościele adwentystów przy ul. Kopcińskiego tr1 odbędzie się spotkanie pn. „Dokąd Idziesz". Początek
o godz. 17. W programie przeźr<Ji.
cza z różnych stron łwiata, filmy,
śpiew i muzyka.
A DK „Energetyk" (al. Politechniki 17) :i:aprasza dzieci 5 bm. o
godz. 13 na koncert 11 cyklu „Z
muzykll przez Awiał" I projekcję
bajek •
1łwa Pn7Jaał6ł

A Giełda hobbistów i kolekcjonerów - 4 bm. w godz. 10-14 w
Osiedlowym Domu Kultury w Pabianicach (ul. Żukowa 46)
.A Giełda ciuchów dla malueh6w
- 4 bm. w godz. 10-13 w klubie
„Żubardź" (ul. Klonowa 39).
.A Sekcja turystyczna Towarzy-

L
,.DZIENNIK t.ODZKJ" - dziennik Robotniczej 8p61dzlel ni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch". Wydawca: Udzkle Wydawnictwo Prasowe Udt,
96. Druk:
DŁ" t.6di ikr u Plo~rkowska
pocztowy:
Prasowe Zakład:y Graficzne w Lodzi. Redaguje koteriom. Redakcja: ftod 90-103 ł.6dź, ul Piotrkowska 96. Adres
89· Teterni:iy: _cenZG~oczt.
i"
M-06-15
naczelnego:
redaktora
zastępcy
36-45-85;
Waleoda
Henryk
naczelny:
Redaktor
działami).
wszystkimi
s
(łączy
trata: 32 93 oo
3 01
kultura I oAwl t • 3 •~~retarz odpowiedzialny
i n sekretarz: 32·04·75. Sprawy miasta: 33-Cl-10, 33-37-U; 1połecmo-ekooomlczne: 32-28·32, 33-10-38; fotoreporter: 33-78-97;
60; sport: 32 O!I 95;
~ a.
redakcja
zamówionych
nie
(rękopis6w
32-23-05
terenowe:
spraw,33-03-04;
rowy:
dz. łączności z czytelnikami, Interwencje I Telefon Uału
RedakrJa oncna:
~w[:ca).
Biuro Rek lam I Ortosze6, t.6di, nL Piotrkowska 98, tel 38-49-70 I nl Sienkiewicza 315 tel
74 72-01 I 74-71 ·30 Ogłoszenia I nekrologi (za treś6 orłosze6 re• •
dakcJa nie odpowiada). Warunki prenumeraty podaJI\ od działy PUPlK RSW "Prasa-Książka-Ruch" oraz odpowfed nie urzędy pocztowe. '
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OSRODEK KSZTAŁCENIA SPAWACZY W ŁODZI

--

I PRZYJMUJE ZAPISY NA KURSY:

·~

O RG A N I Z U JE

5

5
5
§

•
•

podstawowy - spawanie gazowe,
podstawowy - spawanie elektryczne,
spawanie w osłonie gazów ochronnych,
na uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego
&i•
dla personelu nadzorującego prace spawalnicze,
mistrzowskie spawalnicze,
dla osób posiadających jedno z uprawnień podstawowych organizuje kursy skrócone.
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ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

§

INFORMACJI UDZIELA I ZAPISY PRZYJMUJE

a=

OKZ nr 5 w

Łodzi,

ul Łąkowa nr 4, III p., pokój
313, telefon 32-60-48 w. 48.

§
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INSTYTUT ROZWOJU DROBNEG.O PRZEMYSŁU
HANDLU i USŁUG
/
„INICJATYWA"
Spółka z o.o. w Gdyni, ul. Inżynierska 121

~

~

§
~

~

~

świadczy usługi doradcze dla jednostek

~

e
e

Jednostki gospodarki uspołecznionej z regionu łódzkiego zainteresowane współpracą prosimy o składanie pisemnych
zgłoszeń pod adresem naszego oddziału w Lodzi ul. Lutomierska 113 m. 42, 91-037 Łódt.
'
2141-k

~

§
~
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Yfartościowania stanowisk pracy,
atestacji stanowisk pracy,
opracowywania zakładowych norm pracy,
gospodarki materiałowej.

•.

§

~

gospodarki uspołecznionej w zakresie:

~

~

~

~
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~
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SOKOLNIKI dzlatl;;ę
!przedam
notarialnie.
84-42-30, wieczorem.
27162 g
DZIAŁKĘ
budowlan~rzemieślnicza 1200
m
(gaz) Ksawerów Żdia

ry sprzedam.
32-18-08.
28973 g
POSREDNICTWO
han·
dlowe nieruchomościa
mi, lokalami, działka
mi - mgr Matuzalski,
mgr Kuźmiński 22
Lipca 12; 32-18-08 (1117).
7235 g
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KUPIĘ

maszynę do pisania. Oferty 28934 Biuro Ogłoszeń, Piotrkowaka 96.

TARCICĘ

such11 kupie. Tel. 13-11-73, Stoszek.
27154 g

KUPIE odtwarzacz video.
„Sanyo" !przedam.
Tel. 33-88-46.
27160 g
KUPIĘ atębn6wkę przemysłową, pralkę automatyc:mą nową.
Telefon 55-24-88.
27262 I
KUPIĘ magiel-prasownl. nię z lokalem.
Listy
27?78 Biuro
Ogłoszeń
Piotrkowska 96.
RUBIN" 714, prasowalnice „Veritas" - sprzodam. 57-17-34, po 20.
6694 g
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DYREKCJA CENTRUM BADA!'\l
MOLEKULARNYCH i MAK ROMOLEKULARNVCH
PAN w ŁODZI, ul. BOCZNA 5
1

OGŁASZA

5

-§
§
5

§
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5
5

chemii analitycznej (preferowani pracownicy
ze stopniem doktora lub kilkuletnią prak·
tykq);
chemii polimerów (zainteresowani uzyska·
niem stopnia naukowego doktora).

e

5
§

5e

KONKURS

na stanowisko pracowników naukowych
w zakresie:

e

§

Szczegółowych informacji udzielają:
tel. bezpo~redn·I :
84-40-14, wewn. 208 lub 224 w każdy dzień oprócz ~obót.
5561-k

-5
i5

5

§
5
:
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PIĄTEK,

S

PAZDZIERNIK:A

PllOGRAM I

u.eo

Koncert. 11.59 Sygnał czasu.
U.05
M1.gazyn In!ormacyjny, 12.30
Pleśni wierchowe z ~dhala.
12.45
Rolniczy kwadrans . u.oo Komunikaty. 13.10 Radio kierowców. 13.30
Cuclze chwalicie. swego nie znacie.
Ił.OO
Wlad. H.05 Magazyn muzyczny .16.00 Wiad. 16.05 Muzyka i aktualności. 17.30 z archiwum polskiego be•tu. 18.00 Wiad. 18.20
Koncert dnia. 19.00 Magazvn In!ormacyJny. rn.25 Chwila muzyki.
19.~0
Radio dr.leciom: „Spotlrnnle
przy
kornlnku" - aud. 20.00 D?.iennik.
20.15 Koncert tyczeń. 20.35 WiNSZc
dla cleble. 20.55 T<omunlkaty Tot~
llzatora.
21.00 Komunikaty.
21.0;
Kronika gportowa. 21.15 Muzvka baroku. :2.00 Wiad. 22.05 Znani l ole·
znani - and. 22.20 Re1'et:vc1e z Jaz·
zu. 23.00 Wiad.
23.25 Dyskoteka
prz~ tobot11.
PROGRAM
11.łMI

n

zawsze po jedenastej. 11.10
Muzyczny non stop. 12.00 z muzyka przez wieki.
12.25 z nag·ań
kwartetu Jana Ptaszyna \Vróblewsklego .13.00 Wlad. 13.05 Serwis In,
fonnacyj qy (Ll. 13.10 .• Baca ·z ni·
zin"
- aud. Eiżblety Dobrowolskiej (L). 13.20 zespoły ziemi rv•8?.owskiel.
13.30 AJbum onerot•:v.
14.0o Nowości fonol'(ratil. 14.30
rndy1skle
improwizacje 1n•trument.
1~.00 Charlle c11ao1in: .. Mnia •11!0biol(rafl"'"· 1~.to znan<'! c?v ni~m•n~?
l~.M Muzvk• n<1 ~yntewtnr".
1«.09
Dzieła. 1tyle, eo o kl.
18. ~o

. --•

m
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KRZEWY
ozdobne, tywoplotowe,
róż.e
w
atrakcyjnych
odmiana.eh sprzedaje
ukółkll, Smutna 9. 27059 i
„SATURN 203" oraz tapczan-półkę
sprzedam.
Tel. 86-26-łT, eodz. 16, 20.
27289 '
DZIEWIARNIĘ sprzedam. Wędkarska 19.
27183 i
PRZYCZEPĘ smażal
nię spr:r:e'dam.
84-61-77.
27281 g
CEGŁĘ gruz, okna, drzwi
i inne materiały z rozbiórki oferuje
do
sprzedaży „Skład Matorialów Budowlanych i
Opałowych".

Dąbrow-

ska,
L6dź,
Aleksi:.ndrowska
187, telefon
52-27-94.
27203 g
NOWE
kławlsze „Yamacha" sprzedam.
Pabianice,
Orzechowa
3.
27205 g

PRALKOWIRÓWKĘ

sprzedam. Tel. 51-33-73
27214 t
OVERLOCK sprz!!dam. Lublin
telefon
273-43.
26905 g
PRALKĘ
automatye7..iia
nowa - sprzedam. Tel.
57-31-63.
27243 g
SPRZEDAM: J)OWlększR.1nik, suszarkę,
namlc.t,
aamO'il\'ar, &tó~ okrągŁy
antyk. Tel. 32-83-68.
27244 g
SILOS na cement
oraz
atemple budowlane sprzedam. Tel. 86-18-41
27282 g
SPRZEDAM
„Rublna
714", motocykl CZ. Tel.
86-82-52.
27313 I
MEBLE kuchenne, klepka. kanaJ)y rogowe znm6wisz.
Telewizory,
pralki. lodówki sprzedasz - kupisz.
Jaracza 15, Pawlak 33-98-:l4
28842 g
BASSET aześclomieslec:>:111y 9J'M!edam. T&l.
86-31-56.
27240 g
RATLERKI bruowe rodowodowe
sprzedam.
Rawa Mazowiecka. 22
Lipca 29, tel. 27-111.

___ ,......... „.,-

-··-··,····-
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___ ••••••••
.,,. •.. „ •• __

SPRZEDAM ., 126 p" (1979) 32-3:i-51.

28931 I

ZESTAW naprawczy do
silnika, 2, 3 szlif
lub
silnik „Star 28" - k'1pię, tel. 52-27-9ł (8-16)
52-04-01
wieczorem.
27201 g

M-3 cudzoziemcowi wynajmę;
Retkini1., Babickiego 8 m 171 bl.
137, po 18.
28819 i
POSZUKUJĘ

małe~o

mieszkania.

13-07-96.
27264 I
LOKAL 3~ m 1 wygodami do wynajęcia. Zgierz
Chełmy ·przy
Rewolucji.
Wiadomoś6:
Myśliwska 10 A.
ms81
BLOKI
kwaterunkowe,
tele!on I atar•
budownictwo 1am!e_nl4 na 2-3 l)Okole blok!, okolice ronda Titowa. Listy 27138 :Biura
Olfłoszeń,
PlotrkaWflra
Ile.
M-3 zamłen~ n•
korzystnych
wanmkach
na M·!I lutJ
M-ł a
1wł4kszonym
metrał.u
najchętniej 111.: Retldni.

Listy 271811
głoneń,

:Biura ()..

Płotrkaw1ka

D6.

TARNOW M-S blold
zamienili na t>Odobne w
Łodzi. Tel. 32-25-64.
27211 I

WLASNOSCIOWE
tr7vpokojo'il\·e
bloki, telefon
- zamienię
11a
dwupokojowe, telefon.
Listy 27260 Biuro Og!:>szeń, Piotrkowska 96.
M-5 Warszawa - zamienię na segment w
Ło
dzi. Listy 27290 Bbro
Ogłoszeń,
Piotrkowska

WIDZEWSKA fABRVKA NICI im. H. SAWICKIEJ
„ARIADNA"
t0D%, ul. NICIARNl).NA 2/6

ZAT RU DN I

96.

M-2
Tatnańsk1.,
M-2
Retklnia z telefonem zamienię na M-4 z telefonem.
Wiadomość:
tel. 87-01-39 p<> 16.
~233 g
ODNAJME; dwa J)Omicszczenia wysokie n.1dające się na rzemiosło, magazyn
Ksawerów, Lódzka.
Telefon
86-63-17.
27301 g
MIĘDZYWOJENNE 4 p,Jkoje, wysoki standard,
155 m Sródmleście
spnedam. 32-18-08.
28'974 "
WLASNOSCIOWE
M-5
Zduńska Wola sprzedam. Tel. 20-60.
28323 g

-
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pracowńików w następujących zawodach:

••
••
•

elektromonter (automatyk),
monter urządzeń elektronicznych,
malarz,
murarz,
dozorca dzienno·nocny do pilnowania
przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwe
oferuje nowo przyjętym pracownikom
atrakcyjne warunki płacowe wynikające z podpisanego systemu płac, Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela dział
osobowy i szkolenia zawodowego - Łód:t, ul. Niciarniana
2/6, tel. 78-11-00 w. 230 w godz. 7.15-15.15.
5555-k

c

5

z

271

5

LODÓWKI - Pawłowaki
- naprawa. 811-111-88.
28048 I
UKLADANIE
parkia~u.
moza~ki. 84-07-69. Kmieć
28269 I
OKAPY
nadkuchenne 1
wyciągiem, 78-59-99 Niepytalskl.
11908 I
stawień
materiałowych
- organizuJe „Oświa VIDEOPOL - •luby, i.·
roczystośc! kamer11 vita". Pisemne informacje
deo. Tel. Lowicx 62-4Al,
i wpisy: Kraków,
.il.
Korwin.
6231 •
Spasowskiego 8.
autoalarm.
5175 k AUTOHIFI,
Kilińskieeo 116,
Ja.aRENCISTA
technik-mekawicziu1.
8250 I
chanik, prawo
jaz.dy
SEZAM
- elektronicz:ia
- podejmia praci:. Lisygnalizacja alarmowa
aty 27165 Biuro
Ogl.oczujnikami
uitradiwł4szeń, Piotrkowska 96.
kowymi.
ZabezpieczaPRZYJMĘ szycie
(bluznie drzwi (blacha, bl:>ki). Tel. 57-67-78.
kady, nietypowe zam27169 '
ki).
Superwycłnanl•.
TECHNIK ·elektromonter
Dodatkowe drzwi stastai:, uprawnienia
po·
lowe,
skrytki
sejfowe.
dejmle praci: niekonieinstytucjom
cznie w zawodzie,
po 1 Rachunki
52-91-82
Kallnow1ki
14. Listy. 27170 Biuro
Ogłoszeń,
Plotrkowska ZABEZPIECZENI A antywłamaniowe I tapicer96.
ka drzwi, uszczelnlanle
MŁODY
podejmie każokien, zapinki,
drzwi
dą
prac11 w sektorze
harmonijkowe uprywatnym. Listy 27109
kłaq
zrzeszony w apół
Biuro Ogłoszeń,
Piodzielni.
Turachmid.
trkowska 96.
Tel. 43-27-74 eodz. 8--Jłl
PRZYJMĘ proste
uydycie chałupniczo. 57-87-99 SZAMPONIERA wany, wykładziny, my(9-15).
27226 g
cie okien, spr:r:~tani• K6DWIE kobiety na urlowalska. 78-71-30. 2?810 I
pie wychowawczym
z
Aleksandrowa
podej- NABIJANIE nap. Wschodnia 49/28 Zauśclńskl.
mą
prace chałupniczą
4083 I
(oprócz 'szycia). 12-19-N.
NOWOCZESNY
krój
o27235 g
dzieży
lekkiej
opanuW kaletnictwie, czap::ikjest
szybko
wynalaztwie lub fotografii kiem Mechlińskich, Naprzyjmę prace 1/2 lub
wrot 32.
27518 I
pełny etat. Listy
27242
Biuro Ogłoszeń. Piotr- FIRANY, :i:wony retro,
karnisze
podświetlUJe.
kowska "96.
52-92-19 Bauer. 25430 I
BIEGLĘ robiącą na druANALIZY
lekarskie,
Piotach
zatrudnię. Listy
trkowska 204/210,
Je27269 Biuro Ogłoszeń,
ziorski.
28104
I
Piotrkowska 96.
TELENAPRAWA RoRENCISTKĘ na stębnów
siak. 43-26-67.
27~23 I
kę (w Gałkówku)
Rubin na.przyjmę . Lódź,
D11- JOWISZ prawa 55-24-56, Miazyńbrowskiego 101 m. 41
ski.
wieczorem.
27938 I
27207 g
RENCISTĘ
„Rudo składa- TELENAPRAWA
bLn", „Elektron:• 74-93-4.2
nia panto!li dziecięcych
Stelter.
zatrudnię. Listy 28785 I
27224 Biuro
CYKLINOWANIE ,
Ogłoszeń,
laPiotrkowska 96.
kierowanie
Starun.ca.,
MATEMATYKA, 51-74-10
32-20-37.
26'127 I
mgr Pluskowsk!. 26983 g RUBIN - Elektron naprawa !!1-44~, G<ltulski. .
23211 I
„
.....
_
,
la..._.,.,.,
_ . , ...... „ . „ , _ CYKLINOWANIE
kierowanie.
11-11!1-2.1
Ignaczak.
~754 I
MYCIE
okl4'1l, podł6if,
ANTENY TV UKF
pranie, trzepanie dyekspresowo. Janun
wanów instytucjom
Wolniak 84-58-18.
rachunki.
Piet.ki...
.
27113 I
w!cz.
86-15-72. M080 I
DEKODERY Pal-/Secam
ŚCINANIE
druw,
Dud.a.
- ini. G1tbarowsk!. 74-26-29, 12-08-.58.
'8-10·2,.
26731 I
TĘPIMY
1ryzoc.i•,
reANTENY - U-07-44, Stobactwo. Gwarancja.. ltalarwki.
4956 1
chumcl. 78-17-53 lt1nvaTELEPOGOTOW IE. Witlik.
kowski 3._21-091 84-52-32
287'4 I
MATEMATYKA,
fizyka
Fijałkowski. 84-60-12
24754 '
ZAOCZNE kursy (kort?spondencyjne)
kreśleń
technicznych, kosztorysowanie analizy i
-.:e-

_
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USŁUGI

c
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hydrauliczne
Keller 12-T0-61, 83-05-23
-·····,,·~
22653 I
MIKROKOMPUT ERY,
kallc:ulatorr, zegarki e- WYDZIERŻAWIJI; azklarlektroniczne - napren!ę
300 m z motlłwowa, int.
kią
zamieszkania. Przepiórskł,
Lódf,
Łagiewnicka 80/98,
Finansowa 89.
kl.
6, XI piętro.
9692 a Tel. 84-73-47.
27222 ł
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J. Conrad: „Jądro ciemnoll<:i". 17.00 1 powieść: M. Mitchell „Prcemlni:lo
Wlad. 17.05 Rozwl"zanle uge.dkl mn- z wiatrem" - odc. li.SO
Troeh<1
zyczneJ (L). 17.10 Aktu1.!ności dnia, swingu. 19.50 Marla. Corti „God~l
(L). 17.30 Magazyn „Piątek"
ft,), na próby" odc. 20,00 Mair. mu18.30 Nowości płytowe. 19.15 Mini«- zyczny .20.45 Klub Trójki.
n.oo
tura literacka. 19.30 Echa Warszaw- Trzy kwadranse Juro. 21.fl Klub
sklej Jeslcnl - reportat z
XIX Trójki. U.05 Int. sport. H.18 Folk
Mlędzynarodoweiio Festiwalu MU7.V- muzyka z przy1:r.tojcl aud.
kl Wspólcze~nej .,Warszawska
Je· 22.45 .,Klucz do wspólezesnoścl" sień" 1986. 20.15 Wieczór w m- cz. m - aud.
J3.00 Open tyg~
łlarmonll. 21.20 Wlad. 21.2' Wleczor- nia: Vincenza Bell!nł ,.Nomu"
ne reflek~je .21.30-1.00 Wieczór U- - aud.
·
teracko-muzyczny .
21.30
Nagrartle
wieczoru.
21.35 Teatr PR: Arne
PROC!!JłAM IT
Tornqv!st - „Msza dusz". 22.15 Stuchajmy razem. 23.00 J. Putrament:
u.oo „Dom t łwtat" - mai. n.eo
.. Odyniec". !3.20 Nocne divertimen- Wlad. 12.05 Wyzwan.l• w1p6tezffl'l0ścl
„!'antazj a I rzeceywlsto~6"
to.
aud. u.20 Zespoły Instrumentalne.
12'.30 Radio Moskwa. 13.00
PROGRAM ID
Sw!at
wokół nas.
13.25 Recital Edwarda
11.00 To tylko blues. 11.30 „Klak- Zlenkowsklego
w Szczawnie Zdr.
son" -. aud. 11.40 Gwiazda ty!(o<1· 14.00 Klub Nleblesklel Tarczy
nla: Peter Ske11ern. 11.~0
14.30 Rozglo~nla Harcerska.
Marla auct.
Corti „Godzina próby" - odc. 12 OO 15.05
Utwory Ernesta Blocha.
Serwis Trólki. 12.05 W tonacji Trój- cz. I. 15.15 Audycja rel!gljna
Zw.
ki 13.00 Bob Shaw .,M!llon
no- Religijnego Wyznania MoJte~m·.v„
wych dni" - odc. 13.10 Powtórl<a .~o z oko.J':jl Noweiio Roku. 15.~~ Uz rozrywki. 14.00 Muzyka z hl•7.- twoty Eme~ta Blocha
- ci. Il.
pań~kim rodowociPm.
J~.no Ser„:is 16.no "RAdiokomrn1t!'r. 18.~~ R~pd\tlo
Trńikl.
e~t
1~.n~
m;itPr ~tudlorum. 17.~o
nock po polsku
'Vl•1.
•urt. 1~.4n Siad - aud. 16.00 ZaJ)ra- 17.D~ Mu7yka
oratory.In&
aud.
szamy do Trófkl. 10.00 Codziennie 17.SS WldnokrU - Nauka e
krn-

·~W~W•--ZP' f CQR\S0 1 1• 11 W•~'""1!~1ił:M

~

'
~\ \„

jaeh ll()()jall41tycmyeh
aud.
18.25
Chwila muzyki. 18.30 .r~zyk aRcg!elskJ (1). 18.45 Chwila muzyki. 18.50
Studio ekspertów. 19.30 Wlad. 19.35
Lektury Czwórki
- l!l. Potk<>w~kl
„Książka. rękopl~mienna w kulturze
pclsk!Pj". 19.45 Swlniiowe l!!ranle 11ud. 20.15 Wleczór muzyki.
2\.35
w posz1,1klw1.nlu h11rmonl1 - 1.ud,
21.55 Wlad.

t.SS

Dom-•

10.00 DT -

pnedazkol•

wladomołc1

10.10 Film dla 2 zmian1
„Krab - d<>bosz"
12.05 Magazyn Domatora
16.20 DT -

wladom<>śc!

16.25 Studio sport - półfinał rozgrywek o Puchar Davisa w
tenJsie ziemnym: CSRS 8-i:wecja . W przerw!• ok.
lTJI TeleexprHe

•

~

Dzielnicowy Dom Kultury

~

ul. Limanowskiego 166

~

I

~
§

~

I

organiz uje

§

KURS K·R·OJU I SZYCIA
I,i li stopnia.

~

I

Jafermacje,

HPI•~'. teL H·16-'5.

~

~

~§

~
2092-k
~~~

R:OMPUTEltOWY bioho- S?.AWOMIR Grabo'llł'llki.
roskop partnenki; proAleksandrów,
Swterpozy tycia;
bioryfczewsldego 61
zcubU
my; horoskopy partprawo jazdy.
ner1kie, ·
indywidual27278 I
ne.
BIOTEST, 78-600 SKltADZIONO prawo wyWałcz. Prześlij
daty(tl)
konywania za,wod.u leurodzenia.
5909 J(
karza nr '207 Jan
Kończ:al.
272M I
ZGUBIONO
plecz,tkę:
====~:;::i:===
Okręgowy Urząd
Miar
w
Lodzi, Pracownia
Pomiarów Objętośd
i
ROMUALD
KołodziejPrzepływów at. leealtaki, Podcórna 59 :tlfU"
zator, Jerzy Raałńakł.
bił prawa jazdy.
27182 I
27328 ' ZGINĘl.A
pieCZlltka:
KltZYSZTOF
Zochniak
„Gospodarstwo 01rodzgubił legit. studencką
nlcze, Sętkowskl
Ry15517 /L AM.
2732 3g
szard,
Gadka
Stara,
KRZYSZTOF
Florczak
Zdrojowa 27",
1 M11ja 16 zgubił pra27178 I
wo jazdy.
27237 J( ff\ .7.ARD
Owczarek
SZOL Paweł, Glemzów 34
Lutomiersk,
Kościuszzgubił prawo jazdy nr
ki 8 zgubił prawo jaz317 /79.
27218 I(
dy.
27173 '
UNIEWAŻNIAM piecząt 25 września zaainllł
br~
kę: „ZajllC
Małgorzata
zowy iam.nik - okalt•J.'9d. atom. nchow. Goce Kozin. Nagroda. jawiczyńskiej 7, 53-37-P.7
111-62-46
Srebrzyńaka
m. Ł6d:t, 8l58".
47 m. 54 blok 31.
272411 I
28829 g

.......,-
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OBRONY PRAC DOKTORSKICH

ADńekaa l

Rada Wydzialt1 Lekarskiego Wojskowej
ka.demi! · Medycznej podają do wiadomości te we
wtorek dnia 14
pażdzlernika 1988 r. w saiach posiedzeń WAM, Lódt, pl. 9 Maja l, Odbędzie aię publicm.. obrona prac doktorskich:
c-Odz. 10 - lek med, Sławomira Goca pt.: „Wpływ
prep1.r1.tu decarla na wyniki leczenJa choryeh •
pr:r:ewlekłym pourazowym zapaleniem ko«ci"
Promotor: doc. dr h1.b. n. med. Krystian ż~aki.
Soda. 11.SO - lek. med. Sławomira Wterzbickte10 pt.1
„:l.dolno•c! t11ocytarna 1 be.kteriobójcza eratuk>cytów u chorych na pourazowe zapaleni• 1fo1c1
leczonych anatoksyną 1rol)kowcowa"
Promotor:. doc. dr hab. n. med. Krystian :tołyt'laL
1«1•. li -

lek. rned. Zbl1nlewa Dudldewtcu
pt.
„Prz;vdatnot!ć wybranych wsketnlków tmmunolo.cle:mych w ocenie ryzyka. powikłań b1.kteryjnych w
leczeniu chorych o protllu urazowo-orto"'ed"CZ..

nym".

Prom~r1

ll)da. U -

""

J

doc. dr hab. n. med. K171t1a.n t.otyńsld.

lek. med.

MarlaH

l!lllwidakieJ-1t11wa1tkłPJ

pt.: „ Wykorzystanie pomiaru bezpo~rednlego przewodTlictwa ko1tne110 do prognozowania J)OJlr1.wy
tluchu po ttlpedektomiach".
Promotor: prot. dr hab. n. med, Botydu r.atkowł'ki.

u.se - lek, med, Wiesława Konopki ~t. ~
„WY'korsywtan!e elektrostymulic:li do leczeni& szumów usr.nyeh w odblorcz;vch uszkodzeniach słu
chu".
Promcnor: prof, dr hab. n. med. Botydar L1.tkow1ki.
Z rozprawami doktorskimi i oplnl1.ml recenzent6w
motna zapoznać się w Głównej Bibliotec e WojskowoLekarsk!ej w Lodzi, ul. Zelig owskiego 7 /9, Wstęp na.
?0%prawy wotny.

&oda.

11.lMI .Tak upra~a6 ~rł
li.li Wiademełel (Ł)

ahow,

nyll

Dyrektorowi Instytutu Pediatrii

panJ profesor

DĘB·IEC

BARBARZE
wyrury

najbłęhsseg-o

1 powodu llmlercl

współczucia

SYNA
8kładadąl

KIEROWNICY KLINIK
ZA•
KLADU I PRACOWNI, WSPOL·
PRACOWNICY
INSTYTUTU
PEDIATllil AKADEJ\111
MEDYCZNEJ W LODZI

PROGRAM U

"Muppeł

""

- lódi-Bałuty,

18.00 Dobr!Jloe - „Siedem ~d.rych buddk6w"
19.10 Loay - ~życi• I polit)1ta"
19.30 Dziennik
20.00 Monitor n~owy
20.30 „Krab - debon"
frlll.e.
mm fab.
22.211 DT - kom•ntarH
22.50 Kontakty
23.20 DT - wiadomoki
23.25 „Korporacja zbrodni"
(1)
„Rodii:!n• to wszystko"
- ans. film dok.

11.l!O
PBOOBAJI I

?Z

~H.D7H.m'07.H~~

ff·

wia Cwiud"

1U5 Ft1tiwal t.atr6w ulicznych
(2)

19.l!G Dzien.n!tr
Z0.00 Galerie łwłata „Luwr"
franc. film dok.
20.30 „Zgodnie z moim sumieniem" · - spotkanie 1 Markiem Kotańskim
21.15 Antyczny świat prof. Krawczuka
21.55 Rozmowy intymne
22.25 Angielski• kine
młodych
1niewnych „Z soboty
na n!ed.zlele"
23.l!O Wieczorne wiadomMc:I

DrogieJ Koletance
dr n. med.

MARII
DĘBIEC-RYCHTER
serdeczne wyrazy współczucia z
powodu tragiczne.I gmlerci
BRATA

•kła daj":
KOLEŻANKI

I

KOLEDZY

ZAKLADU GENETYKI
DYCZNEJ Al'1

Z

ME·

'
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niedziel~ będziemy

W
to cross

Fotoreportaż

dzieć już

Andrzeja Wacha

Ciekawe może być nle tylko
to. co człowiek czyni, ale I to
co siedzi w nim w środku. Aby
się o tym przekonać warto bę
dzie obejrzeć · 12 odcinków •merykań!kiego serialu pt.: „Tajemnice ludzkiego ciała". Film
ukazuje najbardziej
skomplikowane tunkcje organizmu ludzkiego i czynniki wpływające
na tch przebieg. Walory filmu
podnoszą unikatowe zdjęcia
z
. , podróży w głąb ludzkiego ciała". a jego pierwszy odcinek

wie-

wszystko. Jak
na razie możemy mniemać, iż bardziej od dystrybutorów australijskich
którzy wcisnęli
„Powrót do
Edenu" naszym bossom telewizyjnym, uśmieją się tylko konie, które to w ostatnim
21
odcinku serialu mają zadecydować czyje będzie na wienchu.
Tak, czy owak żegnamy pię
kn ą i bogatą Stefanię , i jestem
pew ien, . źe nieprawdopodobieństw namnożonych przez autorów „Powrotu ... " starczyłoby na
obdzielenie k. il kud'Liesięciu filmów ju ż n ie
obyczajowych
lecz fantastycznych. A właśnie
spotkanie
z przedstawicielem
tego gatunku będziemy mieli
jutro w .,Kinie nocnym". „Problemat profesora. Czelawy" jest
filmową adaptacją noweli kłasyka polsk iej prozy fantastycznej Stefana Grabińskiego.
Grabiński (1887 1936)
ma
wśród dzisiejszych zwolenników
fantastyki, odchodzących nleeo
od ,,naukowości" w tego typie

literatury, wielu
zagorzałych
sympatyków. Podświadome pragnienia człowieka, okultyzm I
mistycyzm są też tematem filmu Zygmunta Lecha.
I choć
Stanisław Lem określił kiedyś
opowieści Grabińskiego niezbyt
pochlebnym mianem: „mag!cznych
produkcyjniaków",
to
wszystkim lubiącym erotyczno-psychologiczne zmyślenia film
gorąco polecam.
Sensacyjna ale już
mocno
osadzona w realiach życia, jest
natomiast wyświetlana dzisiaj
późnym wieczorem w programle I
,,Korporacja zbrodni".

.Test to angielski serial opo1nadający historię mafii w Stanach Zjednoczonych, od jej narodzin aż po lata współczesne.
Al Capone,
Lucky Luciano,
nielegalny handel
alkoholem,
narkotyk!, ogromne fortuny rodzące się z zysków w domach
gry - to wszystko obejrzymy
przez najbliższych siedem plątków. Dodajmy, że w filmie wykorzystano autentyczne zdjęcia,
fragmenty filmów dokumentalnych, wypowiedzi za.równo gangsterów, jak i pracowników FBI.
kt6rzy cale swe życie poświęcili tropieniu mafii.

poświęcony będzie życiu płodo

wemu
misja
mie r.
Nie

embriona ludzkiego. Ew niedzielę w prograo go\lzinie 10.35.
w clele
ludzkim, a w
p~ychice grzebał się natomiast
August Strindberg. Lubiącym
dobre aktorstwo polecam i!!go
„ Burzę" (sobota, pr. I,
godz.
15.30). Spektakl reżyseruje Andrzej Łapicki, w rolach gł6w
nycb wystąpią m. in.: Gustaw
Holoubek.
Andrzej
Łapicki,
Bronislaw Pawlik. ,J"oanna Pacuła i Ewa Błaszczyk.

„,_,, „„„,„„,,„,,.,„„,,.„,,.,,.„„.,,„,,,,,,../,,,,,,,,„,,,,_,.,,,,,„„,„„,„„„_,„./,,._,_,_,,,.„,,.,_,,_,,,.f.r//.r.r/.r////f//L///././//,,,.„„,,,.,,.,,.,,_,,,„_,_,„,_,,_,.;„

Astronomowie

a

odległych

czasów

Wszystko wskazuje ~a Io, te
wiedza ludzi pierwotnych o ota•
czającym ich iwiecle była zna·
oznle większa niż sądzimy. Do
wniosku takiego prowadzą wyniki prac archeologów radzieckich, którzy badali liczne rysunki naskalne Judzi pierwotnych w górnym biegu Jenisieju
(Syberia).
Na rysunkach tych dobrze widoczne są nie tylko sceny polowań I obrzędów religijnych,
leoz takie realistyczne obrazki
gór, rzek I zwierząt. Najbardziej
niezwykłe były jf'dnak rysunki
słońca I gwiezdn ego nieba, na
którym . wyraźnie widaó gwiazdozbiór Wielkiej Niedźwiedzicy.
Nie wiadomo, kto pierwszy odkrył ją na niebie, jl'dnakźe spec.ja\iści twierd zą . że zarejestrowane
na
s kalach
położenie
gwiazd wzii;l ędem siebie było
wł aśnie takie pned kilku tysią
cami la t.

•

Tajemniczy Dylan.
Michael Jackson wciąz zadziwta
nas 1w01m1 pomysłami. Ostatnio
28-letnl piosenkarz bardzo przejął
się taktem, ŻF czas płynie, a jemu, podobnie jak innym śmiertel
nikom, przybywa lat. Dlatego też.
gdy zwiedzał oddział oparzeń w
Ośrodku Medycznym Brotmana w
Culver
City
(stan
Kalifo r n ia ).
szczególnie zainteresowała go, znajdująca się tam
komora tleno w a.
Jackson planuje w niej sypiać, aby
powstrzvmać t>roces starzen ia.

rz z
POZIOM01 1. Przy n:m umocowany żyrandol 5. Odprowadza etym
Il Jedna z wielu w Teatrze Wielkim 9. Leży nad Wartą 10. Skła
dowa część paleniska ll. Lutowa
solenizantka 12. Substaacja wydzielona na skutek atrl{cania 15.
Kolejowa gastronomia 17. Przeloż ony klasztoru 18. Część wnętrza
kościoła 19. Koleżanka mewy 21.
Korab Noego 24. Bylina o białych
lub pomarańczowych kwiatach 27.
Szeroki futrzany szal 28. Bankowe
lub PKO 29. Wytwór pracy ludzkiej 30. Postępowy p isarz brazylijski, a utor powieści „Kakao" 31.
Zatoka Morza Czerwonego.
PIONOWO: 1. Tkanina 2. Dźwięk
w telewizji 3. Jednostka cięża.ru 4.
Rodzaj suchego ciastka 5. Represja
wobec winnego 6. Sy mbol sztuki aktorsk iej 7. Do zapisków 13. Zimą przy
naszy ch dachach 14. Jest w. każdej
opon ie 15 Używasz w niej domowych kapieli 16. Polska piosenkarka 19. Grecka bogini mądrości 20.
Pewna ilość pieniędzy 22. Cześć
walki bokserskiej 23. Jedna z elektrod 24. Pe>ra roku 25. Wypły
wa z wulkanu 26. Stolica Ghany.

a

w Lodzi

OPOWIEŚCI

-

nit mini\ uczitł sledant. Alo nie 4ane
mu skończy6.

było

-

Wiesz, gdzle Ja hiam twoje planyT
cl, weź się za swoją robotę, a przestąń zawraca6 sobie głowę głupotami kapitan zaczął coś plsa6, dająo w ten
sposób do .rozumienia, te audiencja
Radzę

skończona.

Kiedy nlo mia.I służby . i

Wszyscy w mieście wiedzieli, czym zajmuje się Robert O'Hara- Należały do niego największe kasyna gry . miał swoją
stajnię, z której konie wJ'gryw,ały prawie co tydzień, mówiło się, że ma jakieś
kontakty z mafią. I z wysokimi przedstawicielami lokalnego establishmentu.
Poza tym narkotyki, bo to prz cież interes dający najwyższe zyskL ajemnicl\
poliszynela było, że wiele os6b siedziało
u niego w kieszeni; wśród nich plotka
wymieniała kilku oficer6w policji ora:s
urzl:dników z biura koronera. Słowem
największa święta krowa w mieście. Wiele razy próbowano go przyskrzynić, ale
bez rezultatu, a gdy Już kiedył trafił Z&
kratki. kapitanowi złożyło wizytę dwóch
smutnych panów, po czym ptaszek wyfrunął. Od tej właśnie pory sierżant Benson zamęczał swojego szefa, którego, przyznajmy szczerze, niezbyt cenił I lubił, pytaniami o da,Isze losy O'Hary.
- Do diabła, Jim, mam jut doŚó tyc~
twoich codziennych I idiotycznych pytan.
Dobrze wiesz. ze na razie nic .n ie mo·
zemy temu sitkinsynowl zrobić. Więc pB
jaką cholerę zawsze mnie od rana denerwujPsz?
- Szefie. może jednak coś dałoby się
4Jrobić. Mam pewil'n plan .. . z niewin·
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Ukazał sie no'ń''." longplay Paula McCartneya Płyta „Press to
Play" różni się n ieco od dotychczasowych solowych dokonań sław
nego ex-Beatlesa JP.st na niej znacznie w i ęcei rocka niż ckliwych
ballad . do ja k ich J\1cCartJiey nas
przyzwyczaił ..(Ludne) nie wiedzą .
l:e l u b i ę też ostrze jsze n .ec-zy „." powiedz i ał
nleda wno wspólaut 0r
„Yesterdav"

._JM

31

Z DRESZCZY"KIEM

- I to byłoby wszystko na dzlA ~ łJ;·
ml słowami kapitan McKluskey zakon01ył codziennlł odprawę. Są pytanie.?
- Szefie, a co będzie z tym draniem
O'Harą? - odezwał się sierżant Jim Ben·
son.
- Swietne 'pyta.nie. Poproszę o nastę!>·
ny zestaw. A ty, Jim, zgłosisz się do mme
po o~rawle - mówiąc to, kapitan zam·
knął notatki i wstał od stołu.

I

.--- 8

I

KAŁUŻKA

De> rozlosowania: . Talon wartości
500 złotvch do SDH „CENTRAL"

"

./

Na prz~szły rok przewidziana
jest prenuera film u „Hearts of
Fire" z udziałem Boba Dylana. Legendarny kompozytor i piosenkarz
ma się wcielić w postać emerytowanego gwiazdora muzyki rockowej. Dvlan niew iele ma do powiedzenia na temat swojej pierwszej, od 13 lat, roli filmowej. Przyznał się jedynie do tego,
iż ma
Madonna wciąż na szczycie.
napisać
dla potrzeb „Hearts o!
Fire" cztery utwory, chociaż nie Młoda gwia~da nie tylko nagrywa
wie jeszczP. jaka będzie ich treść. przebojowe piosenki (ostatnio duZapytany , czy naumyślnie stara się żym powodzen iem cieszy się kombyć tajemniczy, cz:v
też
jest po pozycja „Papa Don·1 Preach"), " e
prostu nieśmiały , Dylan odpowie- Leż odnosi sukcesy jako aktorka.
d zi ał : ..Nie wiem"
W filmie Jima Goddarda „Shani:hai Surpr:Se" . jako misjonarka, poszukuje. raz.em z amerykańskim
łowcą
skarbów. ukrytego opium.
, • e sł3bnie pop :il arno~ć M a donny. Warto dodać, ze k ierownik iem produkcii filmu jest sam ~rge
Harrison, który napisał równiei do
niei:o muzyke.

u''

''
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Oorac. J.

(jbJ

nie musiał

nosłó munduru, Jim uważał się za zupełnie prywstnit osobę. Konsekwentnie
więc uważa.I także, że może działaó jako
osoba prywatna. Wiele czasu na przykład
poświęcił śledzeniu Roberta O'Hary i znał
dokładnie cały rozkład jego dnia, wbrew
pozorom bardzo uporządkowany I syste-

1

matyczny. Co pewien ezas telefonował
do niego (numer znał już na pamięć) i
gdy tamten podnosił słuchawkę, Jim albo
milczał sapiąc . ciężko do mikrofonu, albo
przez chusteczkę mówił: „Uważaj na siebie, człowieku". Ale to wszystko były
tylko półśrodki. Tym razem do głowy
przyszedł mu jednak naprawdę dobry
plan, naturalnie nie ten, o którym chciał
powiedzieó ke.pltanowi. Po przeanalizowaniu plan miał dwa poważne plusy wydawał się byó skuteczny, a jego realizacja nie miała prawa pozostawió żad
nych śladów. Pnygotowanla zajęł y Jimowi sporo czasu - wiele godzin spę 
dził w swoim garażu, którego cz c;ść prze·

i;pbll na mały warsztat. l'eras 02Jekał tylko na okazj•·
Wrócił włałnle • pracy, gdy aadswonil
telefon.
- Jim, mam amutnll wla4omo'6 - to
matka. - DzY rano umarł Jack .••
A więo jednak. I oho6 wied:slał, łe tak
musi byó, bo lekarze nie ukrywali, li
prz}r łaklm nafaszerowaniu narkotykami
szanse na przeiycle •Ił minimalne, to jednak oo.ł ścisnęło go sa krta6. Nie miał
jut młodszego brata. Po dłuższej chwili
pomyślał, łe oto widnie nadeszła okazja.
Pewnego dnia, gdy słułba przypadała
mu po południu, zaczaił się rano w okoJlcach domu· O'Hary. Gdy ten kilka minut po dziesh,teJ wyjechał Jak awykle

do 1wojej stajni, slerłanł w przebraniu
pracownika firmy Bell SysteJU aadzwo·
nil do drzwi. Naturalnie był uoharr.kteryzowany - 1umll\ste W1l5y, przedłużone
baczki i peruka s clemnobr!łzowyml gę
stymi włosami. Zdziwionej gospodyni wyjaśnił, te wczoraj firma otrzymała zgło
szenie o us1kodzenlu aparatu telefonicz·
nego w gabinecie pana O'Hary, ale poniewat mieli bardzo dużo pracy, dopiero
dziś mógł 1lę zgłosić, aby dokona6 naprawy. Prowadzony 4o gabinetu starał
się nie rozgląda.6 po 4omn, by nie wzbudzaó podejrzeń . l.\oliał tylko nadzieję, te
choó przeli plę6 minut będzie mógł zostać sam w 11abinecle. Dopisywało mu
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szcz~cle ktoł zadzwonił do drzwi I
gospodyni, chcito nie chcąc, musiała go
opuścić. Ponieważ aparat był już wtedy
rozkręcony, umieszczenie w nim niewiel·
klej paczuszki i odpowiednie podłączenie
wystających 1 niej przewodów nie zajęło
mu dużo ezasu.
Wracając do domu był tak zadowolony, że d gwizdał sobie pod oosem i \V
takt melodiJ chcia.ło mu się tańczyć. Po
dwóch godzinach jechał do pracy. Wysiadł z autobusu dwa przy,slanki wcześ
niej niż powinien I na chwilę przysiad!
na ławce w niewielkim p:uku. Z teczki wyjął płaskle pudełko. z którego wyciąguął krótklł antenę I coś przy nim
pomajstrował. Pudełeczko Wr"Zucil nastę.
pnie do niewielkiej sadzawki, a wychodząc • parku zatrzymał się przy auto·
macie telefonicznym. Wrzucił monetę I
wykręcił dobrze :11nany mu numer. W
trakcie trzeciego sygnału połączenie zo·
atało nagle przerwane..•
Wszedł na posterunek ł zauważył dziwne podniecenie tu panujące. Wszyscy bie·
11rali zaaferowani. Chwytem za rękaw zatrzymał przebiegającego obok sierżanta
\ Daugherty.
- O co tu chodzi, stary? Zastrzelono
prezydenta, czy co?
.
- To ty nic nie wiesi:T - Daugherly
nie wydawał się zbyt przytomny.
- Przecież dopiero co przyszedłem. Gadaj wreszcie!
- Telefonował przed chwilą O'Hara wyjaśnił Daugherty, nie zauważając nagłega zblednlę„la kolegi. - Powiedział, ie
w Jego telefonie zainstalowano bombę,
która wybuchła, gdy slucht\wkę podniósł
przebywający akurat u niego z prywatną
~lzytą McKluskey. Lekan ~twierdził, te
kapitan nie żyje ..•
GEORGE B. STANLEY

l~ozwiązanie

zadania

. Oczy\". i ście . - jak to z pewnoś
i!i ą st w1erdz1ll doc- iekliw i c zyteln i
cy
rysunek
który p o w stał z
połączenia .
wszysL k ich
p u nktów
P.rzedsta w iał samolot. W :i ród dzieci, k ~óre nadesła ł y
P r awidło wo
~·ykresloną m~ l owa1\kę roz loso wa·
liśmy 5 _n agrod ks i ążkow ych. „\
oto nazw iska zwyc i ę zc ów:
Daniel Prz y b ~ la k . Ozork ów
Za t•,adzkiego 2 m 39.
·
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Błaszczy k ,
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Sk iernie11.• ice

ul. slszczo no wsk a 34/38.

Kasia Grajosz e k . Łó d z
kiego 67 m. 49.
Mariusz \Vleczork ie\'\ ie
ul. Ko mfo rtowa 9 m 63. z.

Łó dź

Anna Obrębs ka. Ła d,· ..
na li /34.
•
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