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ZJ. DOBRACZYŃSKIM
8 bm PrLewod.niczący Rady
Państwa
Woiciecb
Jaruzelsk i
spotkał się i przewodnic::!aCYm
Radv Kralowei PRON
Janem
Dohraezy ilsk im Podczas spot kan ia omó111iono ~ktualna svtuację społeczno-polityczną kraju.
(PAP)

A. Wójcik
zakończył wizyt~

w Pradze
Na zaiprosze nie m.ini&tn handlu
zagranicz nego. CSRS Bohumila Ur-·
bana w CSRS oriebvwał i oficialna robocza wizvta minister ha~d
lu zagra,nlczneJ?O
PRL And'l'zej
Wó!cik Obaf ministrow ie omówili
aktualne- oroblf'mv oraz oel'Sl>E'k' tywv dal~zego rozwoju wspótprac:v
~ospodarczej
ł
wymiany
h1mdlo
we! lTli'ldzv PRL a CSRS. pod
kreś!ając z zadoirole nlem faokt ich
postępu la cel lnten.svfi1kacji.
A Wójcika przyjął wiceprem ier
przewodniczący Państwowej Korni-

sjl

Planowan ia Svatoplu k Potacz

15 BM.

ZSRR przystąpi

do czę·ściowego wycofani a

wojsk z Afganistanu
Zgodnie z decyz ia k 1<±rownwtwa
~adzleckiego. która ogłoszona zosta'a or-zez M1chaila Gorba<"zÓWa w
'tpcu 19Rli r we Wladyw'l Stnku, 15
".l3ŹdziP.rnika
roZl)OC'Znie sie i zostanie z4knńczone do knńca m.iesiara wvcorvw~nie z Afganista nu do
Zwiazku Radzieck iego 6 ouł'ków ze
<;kladu o~rani~zonego radzlecki eiio
'rnotynge ntu wo1skow ego. znajduią·
~e~o s'e tam eza.sowo na p•o~be
•ząd•1 A rgq ,\rkf1>i Republik i Demof ... ::,tv,....,.r-e:-;

A ff

Wypo wiedz i i kome ntarz e

Zapowied ziane na najblii.sz!ł sobotę i niedzielę spotkanie przywódców, ZSRR l USA, l\fichaiła Gorbaczo wa i Ronalda Rea. gana w stolicy Island i; Reykjavi ku, oczekiwa ne jest z rosną
ca uwagą qa całym świecie Spotkani e przywódc ów obu supermocar stw jest· też tematem licznych wypowie dz! I komentarzy.

Na zaproszenie
We Stopha
Ze Messner·
odwiedzi NRD

Na za.proszen ie przewodniczące"O
Rad~ . Ministrów Niemieck iej R~
publiki Demokra tycznej Willi Stopha.. orezes Radv Ministrów Polskiej
Rzeczypos,pol1itej Ludowej
Zbig.niew Messner
złoży 9 i 10
październ
lka
br oficjalna wizytę
Prezyden t Ronald Reagan który kampanii przed listopado
wymi
wyorzviaźni
w NRD
uda! sie ostatnio " "JOdróż
po borami do Kongresu oświadczył w
<>tanach 7.iednocz r.r,, 'h w : amar·h Realeigh
w Północnej Karolinie ,
że jeśl! jego spotkanie z Michaiłem
Gorbacz.o wem
przebiegn ie pomyślnie. to Reykjavi k stanie się fundamentem dla „pełnego szczytu"
który odbędzie się w Stanach Zjednoczonyc h Prezyden t USA dodał,
te „zawsze, kiedy dwaj przywódcy największych potęg spotykają
się. ~tanowi to pewne wyzwani e".
W Moskwie rozpocLęly :;ię w śro
Reagan zaapelował do Ameryka - dę obrady 120 posiedzen ia Komitenów, aby niezależnie od dzielących tu Wykonaw czego RWPG Głów
Ich różnic · polityczn ych udzielili nym tema,tem sa przygoto wania do
mu poparcia podczas spotkania .
n·a jblii:szei 42 sesji rady w BukaAmerykański
sekretarz stanu reszcie Polsk.iei delegacji p::zewodGeorge Shultz podkreślił wagę or niczy stały przedstaw iciel PRL w
siagnięcla postępu w Reykjavi ku, RWPG, wiceprez es Rady Ministró\ \'
jeśli ma nastąpić poprawa w sto- Władysław Gwiazda.
sunkach amerykańsko-radzieckich.
Shultr nie spodziew a się natomias t.
aby podczas najbliższego spotkania
Michaił Gorbaczo w l Ronald Reagl!'n podpisali formalne porozumi enia np. w sprawie kontroli zbrojeń

Widok

~potkania

~eykJav1ku

Gorbaczow
p·„n1·1z,·m planie.

z

miejscem
ReB!?BD na
CAF -AP

Według donlesiefl z Brukseli, w
czwartek rano oczekiwa ny jest tam
soecja!ny doradca prezyden ta Rea~ana · ds .. rozbrojen ia Paui 'Nit.ze.
'.fa on po'nformować ambasado rów krajów NATO o szczegółach
''11owisk a amerykańskiego bl'zpofrednlo pned spotkani em w Reykjaviku.
Premier Islandii. kraju - gospodarza spotkani a - S. Hermann sson podkreślił w wywiadz ie dla
brvtyjski el telewizl! BBC. że rząd
ie!?o kraju fE>st zdecydow any u(Dalszy ciąg na str. 2)

nych w agre~Ji pt·leci wko Nika.ragui było naruszen ie orzestrze ni powi.etrznei Nik>J.-ragul przez samolot
lotnictwa wojskowe go USA piloto.wa'!l.V orzez i.olnit»rzv amerykań
skich.
Samolot został zestrzelO<llY w niedzielę
przez żotnierzv sandinow sk'ei armii hi<lowel w de.pada.m enele Rio San Juam. koło granicy z
Kostaryk a Tnel piloci a.merY'kań
seii Z!!inell. a jeden został schwy„I;'owrót do Edenu'", jeden z najtanv
Na konferen cii prasowej w Ma- dłuiszych seriali jakie pojawiły się
nagui obywatel USA Eugene Ha- na antenie Telewizj i Polskiej (obie
~enfus orzvznał we wtorek. że był częścl ogółem 27 odcinków ), nie
doradń~ wojskow vm w bazie USA okazał się jednak rekordow y pod
w Selw.adorzE' f czł<mkiem zało~i względem wielkości widowni. Tu
zesfrzelon ego samolotu . który do- bowiem zdecydow anie prowadzi
st&;rczał broń l amunicję dla kontr- „Niewoln ica Isaura". która zgromarewolucjo nist6w dzlałalacvch na te- .dziła przed odbiornik ami 81 proc.
ogółu widzów, :z czego 71 proc. dar-vtn„iam N'lkara~•I
ło jej notlł bardz.o dobrą. Na drugim miejscu uplasowała się „Pogoda dla bogaczy" cz„ I (80 proc.
widowni) , a na następnym , ,,PoW londynsk im centrum handl9- wrót do Edenu" e:z. I,· kt6ry oglą
wo-finan sowym,
dało
'f'1 proc. abonentó w, zaś ocenę
słynnym
City,
wybuchła we wtorek prawdziw a bardzo dobrll wystawiło 17 proc.
panika. Rzecz w tym, że jedna z Druga część australijs kiego serialu,
!lrm
budowlan ych.
wykonująca choć zajmuje r6wnieł wysokll · poprace w centrum Londynu . spo- zycję, osiągnę?& 1ednak nitszll •.rr~
wodowała zerwanie głównego ka- kweocję" I gorzej została oceniona
bla telefonic znego łączącego siedzi- (proporcj e procento we 7!1 l 56). Na
by największych firm angielski ch tym samym poziomie utrzymało się
zainteres owanie takimi serialam i
i całym światem.
Jak podkreślaią agencje zachod- Jak . „Sho,:11?1",
„Ośmiornica"
nie dla wielu firm I 1>rzedslę „Szpital na peryferia ch" (cz. Il).
biorstw
zalatwlających
Z polskiej prodflkcj i 11 ostatnich
sprawy
głównie drogą telefoniczną, awa- lat w czołówce zna.jduje
się „Daria ta może przynie§ć katastrof al- leko od 1zosy" (72 proc. widzów
ne na~tępst.wa
58 proc. ocen bardzo dobrych)

Straik muzułmanów

W środę wiele
muzułmańskich
rejon6w Libanu objętych było strajkiem oowszech nym.
Uczestnic y
strttjk u prd estnją przeci wito zamordowa niu
znanego libańskiego
dz:iałacza religijneg o. duchown ego
sunnickie go, szejka Subbi Saleha.
Zbrodni tej dokonano we wtorek w i;achodni ej części Bejrutu
W stollcy Libanu podkreśla się, że
zamach na Subhl Saleha był dziełem $ił przeciwny C'h normaliz acji
sytuacji w kraju. Ten akt terrorystyczny potępiła zarówno społe
cznoś~ muzułmańska jak' I chrześ0ij2ńska w Libanie.

Isaura -pokonGło

KOBRA

26-letnia mieszkan ka
indyjskil.•j w5I Serampu r (stan Ben
r:a I Zarh od nil utująe sh: przfd
no"·n<łri:> w~picla sie na drze·
wo p„ <'hWili z przeraten lf'm
umvahl a
ż„ Jui: wcześniej
rnalazl tam ~chronieni!' jadowity wat.
.ll'dnakłe kobra, jak
"rlvl1v w~nółrzuja" kohierle. zachn,rvwa !a sle ~nokolnie i przez
c:ił'l """ 1110 niPt1oltoł111 .tej.
Ranklt>m
pl'lnaknj:!!CY wieśniaczki mit>nkańcv wioski podpłynęli łódką do drzewa I uratowali kohft>tę.
Z\VlERC IADLO Z TWORZY WA
SZTtTCZ~F.GO

Specjaliści 11 zachodni oniemieckiego laborator ium badań ko·
smicznyc h we Fralburg u wyko
nali zwierciadło z tworzyw sztu·
cznycb o· ir"dnlcy l,3 metra.
Oryginal ny syntetycz ny materiał, z którego zostało ono „odtam"' Jest znacznir bar'dzlej wyłrzymałl' nit uklo. a jego powi1• 1·zrhnla .te~t prawie idealnie

Panika w City

gładka.

Zwierciadło waży nledwie 15
kilogram ów podczas gdy jego
szkh1ny .• bliźniak"' jest dziesiąt
ki raiy cięiszy Wy nlllazek ten
znacznie uprości montaż teleskopów.

„KOSCIE LNl'. SEN"
W charall.te rie ~rodll.a lec~ni:
czego dlo& trap1on$>cb stresami
mic.nkan t'oW mlasl pastor łłar
tenstelti ~ Hamburg a zaleca„.
„kościelny sen". Jak 7.apewn1a
uucłluwny. Jes\ on pomocny lu·
dziom cierpiącym
na wrr.ody
żolądka 1 :iak.tocerua
układu
krąiienia.

l'r:r.y d7.Wio:kacll
mui:y k.i. · i;1<.1w nie

•·•l'L)l llCUU ycd

odrywając

się

pnyctszo neJ
k.oucer\ow

Bacnd, pdt«llllDll !
od codŁiconych

k!opotow , pogrążaJl\ się we .Sn!e
w kościelnych ławkach, oczy·
wiście po stożeniu dod~tkowej
ofiarv.
opr. (11)

Kadencja ta byla ważnym okresem w tyciu teeo wojewód ztwa i całego kraju. Po trudnych pierwszy ch lateC'b obecnej
dekady w okresie 19R4 86 · nastąpiło uspokoje nie na!troj6w .
Widoczne są przejawy stabil!zac jt w gospodar<'P • · ·~.ip~tneoiu.
W „Fumosie " ,Syntexie " „Potd.resi e" „Darninie ' • wielu Innych zakładach Skierniew ickiego byl to okres krzepnięcia zasad refoTmy gospodar czej
Ustalenia dzisiejszy~h obrad stanowic będą podstawe do partyjnej pracy w najbliższym czasie Nie zabrakni e w nkb zadań dla podstat'.>owvcb ogniw partii.
Uczestnik om konferenc j'. w Skierniew icach
obrad.

Przez

Studenci uniwersyt etu w Kapsztad zie ogloslll bojkot
wykładowców
przeciwko apartheid owi. Na zdjęciu: studenci próbują
wedrzeć
wykładOWll w celu pn<!rwan la zajęć tym, którzy
nie prayłl\C'ZYH •lę. do bojkotu.
CAF -AP

protestując

si• na 1ale

Stefanię

owocnych

satelitę

\

(INFO Rl\1A CJA
Jak się dowledzle!iśmy w De
parlamen cie Słuiby Telekom unl
kacyjnej Mimsters twa
Łączności
Łódź otrzyma j!'.szcze w tym roku
upominek irwiazdko wy w posta11i
autom11tyczne1ro połączenla telpl;;-o
munikacy jnell:'o 'ł! Norwl'glą. W leJ
chwili nie ustalono jloszcze nume·
ru kier~nkowf'ftO.
Systematyc'ł!nie
nośó satelitarn a.
kral otrzvmał 48

rozwija się lącz
Niedawn o nasz
nowych tączv u
Stariaml Z]ednocz onvml oraz ko
lelne ·połączenia z RFN. Austria
Szwecją Łączność satPlitarn a ułat
wl kontakt s abonenta mi z Australii, Azji I s krajów Bllskie1tn
Wschodu . Poląćzenie przez spntniJ.·
jest Jednak motHwe w wypad:itacli!
Istnienia łącz.n.ości automaty cznei
·o któ~ nasi: okręg ta~ ba.rdzo zabiega.

którym ustępują „Polskie drogi".
gdzie dla Qdmiany odsetek najwyż
Warto dodać, te w roku przysz·
szyeh not wyniósł 70, zaś stopień lym rozpoczną się prace przy
za·
zainteres owania - 67.
kładaniu nowych kabli światłowo
(PAP) dowycb umożliwiających łlleznoś{>

ŁÓDŹ

życzymv

do Australii USA
Światłowody do Pabianic i Ozorkowa

LIBAN

Zestrzelenie samolotu USA

SY!\łPAT~CZNA

Dzisiejsz a konferen cja w Skierniew icach tnauguru jo kampanię sprawozdawczo-wyborczą we wszystkic h oga1wacb
wojewódzkiej orgamzac ji oartyjnej Repre.ten tanci ounad 22-tysięcz
neJ rzeszy członków PZPR w wojewód? .twie ·skterolew iC'kim
ocenią dokonani a całej końc~ąreJ się kaden<'i• w tym stopnia
realizacji uchwały konferen cji ze stycznia 1984 roku.

Posiedzenie Komitetu
Wykonawczego RWPG v Nowe połączenia międzynarodową

NIKA RAG UA
Nowym świadectwem bezpośred1iego udzia~u Stanów Zjed'nocz1>-

a

WŁASNA.)

wieloma abonenta mi na jednym
przewodz ie. Poprawia
to la.kość
lączoośe1 I obniża koszty
nstalari nowvch telefr>nów Taltir połą
r.zenia ish1le.ia w t.od1l
miedzy
l'Pntralar dl .,32". „33", a „81"
l
..84" 1'11Jącunla "wiatlo' nilowe zoh na >:ain~talowane między Lodz!ą
i Pahianiel \ml ora'I między Lad.,;ią
a Ozorkow em.
1

W. ll-L

W 282 dniu roku słonce
o godz. 5.50, zajdzie

szłn

\6.56.

wił'·
uś o

1ą:

CENTRUM POMOCY

Arnold,

\V KLĘSKACH . iYwIOŁO\VYCH

'
(INF ORM ACJA

WŁASNA)

Bryrada, llk.ła4aJąea 11~ s 12 osllb o naJwyba ych kwalifika
cjach zawoaow ych, pny4ałuych podczas akcji rałµokowych ty-pu reoloflcz ner•' l>•wwłanle w ł.odsL Mus111 sna6 łwa ję1ykl
obce (anrlelllk l, hlupań~kt), nurkowa 6 na 4u!yeh rłębokośclacb
l amle6 spawa6 poł wod11- Gdy wybuchn ie wulkan. woaa zaleje osle4la, b11ał tnęslenle zlemt srnjnuje miasto, oni sJawlll
· się tam natychm iast ł będa nteł6 pomoe. Muszit by6 gotowi
n.a ka:łde wez~anle, na li:ażdv telpfon. alarmujący o katastrofie. która mote 11darzy6 ślę barllzo daleko od naS7.Cgo kraju.
Do tej pnry tylko w państwał'b zachodni ch t~tnlahr podobne
bryraily. Teraz - łódzcy stratacy. t1od e1rld11 Pobk.lef!:O Czerwoneio Kr:zyta nte§ó będa pomoc tym. którycb spotkała trar;edia.
PCK naleły do Ligi Stowar:zy szel\ Czerwone r;o. Krzyh I Czerwonego Pólkslęzyca, kt6rej zadaniem jest pomaga(! łnnvm m.
In. · w przvpadk acb.. klesk f.ywlołowvcb. Do te.i porv pomoc PCK
ograniczała się do wysyłania koców, namlot6w ł Śpiworów, np.
do Peru •• Etiopii I Meksyku . Teraz łńdzka brygada we.idzie w
skład .m1eilzyn arodoweJ organizac ji, a .le.i zadaillf'm
będzfo natycbm!as towa akcja na syrnli'ł S.O.S.• r1blekntw lek zdarzy się
tragedia. Pnnlewd uratowan ie tyela ludzkiego ulezy w takich wypadka ch od szybkości akcji ratunkow ej, dlatego będą
oni mieli do dyspozyc ji wszystkie łrodkl tra1U11ortu - od
samochod u po samolot. .
- Po ra'I pierwszy w hlstorll - mówi STANISŁAW MACIEJEWSKI, sekretarz Zarządu Łódzkiego PCK - przechod zimy na
ta~i poziom niesienia pomocy. Milo nam, ie
wlaśnle nasze
miasto zostało wybrane przn Kom11ndę Główną Straży Pożar
nyc~. 2!arząd Główny PCK i Zarząd ..Główny OSP
do organizacji pierwsze j tego typu brygady w Polsce. Będziemy mieć
w tej brygadzie m. In„ sterników pełnomorskich, specjatlst ów
od odgruzow ywania I wykonyw ania skomplik owanych prac
techniczn ych. Będzie równ}d speejalnl e przeukol ony pies.
Dodajmy , Io Łlldi stanie lrlfl takie eentrum polskieco ratowuictw2' ekolorłnnego.
W,.M.

Dionizy, . Ludwik,
Wincenty

w dniu chilllejs1y m pn:ewidu jr
dla t,odzl następuj:\ca pogode:
zachmurz enie małe I amlarko·
wane.
Na orół bez opadów.
Temp. maks. w dzień około 14
~t. Wiatr 1łaby I umiarkow any
północno-zachodni I t1ółnocny.
O rodz. 19 ei§nlenle wynosiło 995,9 hPa (747,8 mm).

z
1921 r. - Ur. T. Różewicz, poeta. prozaik, dramatur g.

Zdrowy rozs•dek mote za.
prawie
katdy stopień
wykształcenia, lecz żadne wykształcenie zdroweco ror.s~dku.

stąpić

- Ktoi mu powiedział, ie
Jero praprapra prad:lllac l był powocJem grzechu plerworo dnero! .

Komunikat z posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR
'.ech - ŁKS pod poznańskimi koszami
W Pabianicach Włókniarz -AZS
eikofu:?z0J1y w ubiegłl!. niedzielę w hali ŁKS tumie•j
„Zaw&ze z mistrzem" był
osta.tn.!m B1praiwWtia111em for-·
iny prz.etd teg0<ro-cznym
se~onem
"Jiarwszoilit<0wym. W sobotę panie
rozpocmi•
wa.lk4t o mistrzowskie
Plllfl1kty. Obrończynie tytułu, ko·
szykarkl ŁKS wyjddżają do· Pozn11nla, rdzie będą miały za przeciwnika zeap6ł tamtejszego Lech&.
P&bianiennkl podejmą pod włas
nymi koenml drużynę p!erw1zoliro1''l\ 1 P0:11nanla, AZS.
Ta.k jalt w u.biegłym roku, uspo:ty będa grać systemem każdy z
k.aMym w dwóch ru1nd<&ch (me<:z
i rewall'!i:), ale raz w tygodniu Po
z:a końezeniu drup;iej rundy pierwsza ósemka · 1>rzystąpi systemem
„play o.ft" do <;lecydującej
fazy
roi:nywek. Pozostała. czwórka ryv.• alii:owat będzie o ufrzym!lfili.e s i ę
w ekstraklasie.
O 1z11n.saoeh pO$Z~ególm.ych :r:espołów WY'POWied'lieli się na namych
ła.ma.oh
trenerzy ~teire-ch i:es.poł6w, uczestniczących we ~po.mnia
nym tul'lnielu Wyda.Je się kto ja:\1:
kto, a;le !l'lkoleniO'Wcy ma•i ą chyba
doskonałe roze.z.na.nie . ,u'k.ładu sil" i
sza•ns poszczegilLnych drużyn. Nawet tych, które były nieobecne pod
kosz11mi Łodizi.
Kto mi.'ltrzem? Jednym z faworytów jest zesipół
wrocławskiej
Ślęzy. A obCl'k wrocławianek aspira.cje me<lalD'we mają takie koszykarki pabia1nickiego
Włóknia 0rz a.
krakowskiej Wi>Sły, a nawet sob()l;'lli rywal ŁKS, Lech i gdańska
Spó,lni.a. Niżej, a1I1iżeli prze<l rokiem fachowcy typuh kosz:ylkarki
LKS. Powód - odejście z zespołu
L. ,Ja111owskkj. B SędziC'ldej co po"·a.żnie osłabiło at:uty drużyny łódz
kiej
W .1'>odnibni>i. cho~ nie tatk Ja.k

Z

Łazarek sięga po posiłki
Ka.dra polskich piłka,rzy przygotowuje się w ośrodka Zawiszy w
Bydgoszczy do eliminacyjnego me("ZU mi.strzostw Europy z Grecją w
Pozn'aniu (15 bm). Chociaż z.a wodnicy czuli jeszcze w koi\ciach wtorkowe spotkanie z KRLD. trener
W. Lazarek zarządził w środę dwa
trenit~gi. Je-den miał charaikti'r techniczno-taktyc::zny, drugi - sprawnościowy.

Wznowił

treningi po komtuzji D
Dziek·a.nowski i· do meczu z Gre~ją powinien odzyskać pełna dy:;poz .vc'ję. Trener f,azarek stwierdził,
i'.t> być może zajd11 v1 kadt'Ze P.P.wne r,miany· i do By(:}go.szczy ?.Jada
pn~llki

Koi:o m11 za.miar powoł1'.~ doda.tl<nwo l1'l nlf<CZ z Grecją? śelekcjo
ner naZ"IVis.k v:czorai jesicze nie

pt"dał

WŁOCHY -. GRECJĄ

2:0

W rozegranym w Bolonii mię·
dzynarodowym t1>warzyskim meczu
piłkarze Wioch pokonali drużynę
Grecji 2:0 (l:O).
Obic bramki zdobył 23-letni Giu~l'IJPC Hl.'rgomi (w 8 i 68 min) .
Widzów 45 t~s. Sędi.iował Szwajcar lll. Pcd uzzi.
WŁOCHY:
Zenga Bergomi,
Bonetti, Darcsi, Nela de Nairnli, Bagni (Ancelotti od 57 min.),
Dossena,
Donadoni
Altobelli
(Mancini od 74 min.), Vialli.
GRECJA:
Papadopulos, Xanto:Pulos, Manolass, Michos, Kolami
trussi~ (Apostolakis od 46 min.)' 1\bvridis, Sarnvakov,
Skarta.dos
(Alavautas od 74 min.), Antoniu 1'ofidis, Anastopulo~ ' (Batsinilas od
6l min.).

Innym okiem
Po prawie dwu i

pół

lalach zado spr a w
Sportu, Turystyki i Rekreacji ·Komisji KŁ PZPR.
W jego skład
wchodzili zarówno etatowi i społeczni działacze klubowi. jak rów.
nież ludzie
reprezentujący różne
za wody, których w.spólną pasją jest.
sport i kultura fizyczna. Dlatego
tP.ż na sprawy .sportu patrzą nieco
innym okiem. Ich ocena zjawisk
występujących w 8porcie i pokrew
nych dzie<lzinach codiiennego życ i a
społecznego
pozbawiona jest najC'7.ęŚciej partykularnych interesów
kl ub6w i organizacji spo-rtowych
W minionej kadencji członkowie
zespołu
aktywnie zajmowali. sie
wieloma spra ·Nami Z ich in icjaty
wy :ilor1ranizr.wa110 po raz pierwszy
111lebiscyt na Hl najlepszych nauczycieli wychowania fizycznego "'
woj. łódzkim ora:z: pow~zechny tur·
niej szkolnych I podwórkowych
drużyn piłkarskich o puchar pre·
zydenla ł,odzi . Dokonano t11kże w;elu przeglądów działalności 11iekt,~
r1rh klubów sportowych.
Czy wszystkie prohlemy w lód.z.
kim io;poreie u<lało ~ię ro:z:wiazae?
Co <lo tego panowało w czal'lir wczo
r•.isze..:o po,•iedzpnia zespołu Jedno
li!e stanowisko: wiele spra.w załat·
winno. ale ni€' w"zvl>tkie. Sporo le<>t
lP.srcze clo zrobienia w oc 7 k;wAnvm
Tl'>ZIVOjU
WY("hOWania
[iZY<'z·neg•)
'!\'śród młodi;<i!o pokolenia. nie roz·
wiązano także pilnych C"zęs!.o prob
lemów ha.muiaGvC'h oczekiwanv ro?-·
m6j tur:vstyki i rekrea('ji. CzE'ka
to zespół w koleinei kadencji
WcwraJ111ze 1ipritkanie było fakt.a
okazja
de
uhrmorr>wania
wi~lu
rzłnnków zesoołn onznak:i „7.::il'lht·
ż.ony dla •noTtll ł6dzkie~n" Ot.rzy.
mali je· F.ilwHrl .Tahłońsld, noi:da11o
CTlapiński, Ro:i:t1a11 \'11'>.i•il<. F:dwaril
Kr:nlń~ki. no"'i\"'' Pt!li•iak. Ll'•:r.l"k
l'1111r11wiel'ld. <\ lrk.;ander Mleh~bk
kończył działalność Zespół

"

.Józ~r Sinknwsłd.

(ww)
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to

ma
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LKS

•Y'tu.a~ji

zna.lazły
się
i.nne pierwszo.ligowe
drużyny. Z informacji jak!e uozy.ska1iśmy wyni•ka , że ipodobnie ja1k.
B. Sędzi-eka na Węgry wybiera się
E. Grześczyik z AZS Poz.nań, z krakowskiej Wisły L. Ja.nusz;kiewicz

(do Belgii). z gdaMkiej Spójni J.
GorzeJ.ana-Bilska (wyjazd do Luksemburga). Wszystko przemawia za
tym, :!.e w zespole poznańsikiego
AZS nie wy·st~1pi w meczu z WWkniarzem Pa.biBJilice M. Kubia1k , na
k!tórą klub nałożył rocmią dyskwalifikację .

W 'inauguracy:jl!lej kolejce e°k'straklasy koszyik<&1rek . obolk ~pot'k.ań
- AZS PomaA 1 Lech
- LKS z.mier?.4 11ię w Jobotę: w
Rybniku ROW z Czarnymi Szczecin, w Krakowie Wi8ła z Glinikiem
Gorlice, w Gdańsku
Spójni& z
Włókniarzem Bialyst.ok, a we ·wrocła.wiu Slęza z AZS Katowice,
(.wi-bl
Włókniarz

W

SKRÓL7E

bm. Biuro Polityczne KC
PZPR
ocen.iła
rozwój
wspóhp'r.a.cy polsl«>-radzieckiej we wszystkioh plaszOT.yZJnM'h. ze sz.,cr;egó1nym u wz.ględ
nieniem goo;podarki, na'llki i techn~!k~•. ~ultun·y, wsipóldziabn.ia oq:amza.cJ1
~ołecmych i młodzież.o
wych, turystyki i spoclu. Podstawą . do „oeem.y była _i·nformacja o
reall1.zaci1 uchwały B1m·a Polityczn.e.lfG, lk:•t óra w 1002 roku nakreśloi
ła iPod~w-0we zadania w umacnianiu przyjaźni pol,sko-i!'ad'Zlieeokiej.
Biuiro Pohi:tycz.ne oceniło że w
ostatnhm czasie
dokonał 'się we
wszystkich sferach polsko-radzieckiej przyij11źni I W!!!półjp<racy d1Uży
postęp. w procesie budown.!ctwa
socjaUstyc·mego
o.ra11
ważnych
przemialll za·chodzacych w dziaJaJności PZPR i KPZR, w i:yeiu 'obu
sipoleczeństw wy.miam11. doświadczeń
oraz praktyka intl!'l'IIla~jona1li9tycz
neg-o wspóldoziałaonia obu bratinich
partii I państw uzy6kala n.owa jakość i nowy wymia.r. Szczególne
znaczenie dla roz.szeTzenia
tego
W.'!1PóMiz.iała 0nia miał udział delegacji KPZR na czele z M. Gorbacze>we-m w X ZjeźcLziie PZPR.
Lata 1982-85 to okres reorientacji Wyl['aża.jącej się w dynamicznym rozw()ju
pol~rn-radzieckiej
ws.pólipracy eikooomicznej. Proces
te.n kwa I ulega nasileniu.
W ositafoich lafach dotychcz.a.sowe konfalk.ty gos;podarcze zootały
poszerzone o bezpośrednia ·wsip6ł

7

A W SCl'Chaczewie odbyły się d.ru:i;ynowe mistrzostw« Polski w mopracę
pomiędzy
ptzedsiębio'l'stwa
tokrossie Mistrzowski tytuł wymi i jednostkami naukowo-badawwalczvł Górnik Czerwionka. Sochaczymi. Wspóldzi.a.ła jui; bez,po~•red
czewski
Szarak zajął 10 miejsnio 104 polskich i 97 radzieckich
ce.
A z udzia.łem 98 motocyklistów · przedsiebiorstw i zjed•noc:z:<"ń o:raz
47
polskich i 45 radzieck:ch jedz NRD, CSRS, Węgier i PolSki odno5tek nauikowo-'bad·a wczvch.
by·lY slę w miejscowości SenftenGospoda!"ki Pols'ki i ZSRR d'alta
berg (NRD) międ,zyna.rodowe zawodo umocnienia więztl nauki z prody w Rajdach Enduro. Ciężlka tradfllkcfo, stworzenia.
takich f0<rm,
sa, a zwłaszcza duła. liczba kiloktt6re umożliwiłyby
peim.iejS1Ze i
metrów - a:ż 281) - spowodowaJy
szybsze wykD'rzystywa.nie w prak:!;e imiprezy nie u'kończyła połowa
tyce l)t'Zodujących oipracowań nauza.wod·ników. DO!brze wy.pa.dl\ Pokowo-technicznych. Dlateg'o wspóllacy, zwydę.żają~ "''e wszystkich
ne -przrosięwzi~cia w tej dzied1ziklasach.
A W półtim.alach
'Polk:azawe.go
•turi:i.ieju tenisowego kobiet w Baircelonie H . Maindliilkova
p.okxmała
Reggi 4:6, 6:3, 6:1, a M. NavraitiloYa zwyciężyła
T. Schue>r-Lars.en
6:1, 4:6„ 6:0.
A GKS Katowice podejmowa.ł !ligowy zespół Czech~lowacji, Duklę z Bańs.kiej Bystrzycy
PaAl
remis 2:2 (1:0). Bl'amki st.nelili: dla
Katowic - M. Koniarek i K. HetPo blisko roku obowią.zyv:.•ania
mański, a dla Du!kLi
Doleżal i
rozporządzeni11. Rady Ministrów uLa.nz.
możliwiającego
przedsiębiorstwom
A Z okazji jubileuszu
BO-lecia
emisję obligacji, pierwsze złożyły
Wisły rozegrano w Krakowie militaką propozycję Zakłady Graficzdzynarodowe spotkanie piłkarskie
ne w Katowicach. Miały one do
Wisła Dynamo Moskwa.
wyboru bądź podnieść ceny świad
Mecz za.kończył się zwyciestwem
czonych usług i w ten &pos6b zysgości 3:1 (2:0). Bramki :r:dobyli: dla
kać środki na przeprowadzenie moWislv Moskal, a dla Dynama Wadern.izacji maszyn· :i:użytych w 81
sili<";,, oraz dwie Borodiuk.
proc„ bądź zdecydować sill na emisję obligacji.
Wniosek trafił do Mlnls.terstwa
Finansów', gdzie jest r.ozpat ywaW Holandii
utworzona zostahl
ny. Są już również pierwsi chętni
grupa gpecjalistów
an11.1izując:vch
dn zakupu obligacji: Krajowa Apl"ZYCZJ"llY kontuzji w soorcie. Podgencja Wydawnicza, Polskie Wystawa prac jest sta..ty!ltyka, okreś- · dawnictwo Rolnicze ! Leśne oraz
le-nie często.uiwości i i;>rzyczyn pow„Alma-Press". Dyrektor układów
stania urazów.
Jan Zimno! chce uzyskać 400 mU,
Pierwsze wyniki praoy tej r;ruzłotych obiecując tym, którzy kuPY wykazały, te na kontuzje n~j
pią papiery wartościowe oprócz
bardziej nara.zen! są futboliści 1„.
pierwszeństwa w korzystaniu z uuczestpicy
zajęć
rekreacyjnych:
sług
zakładów graficznych,
rówk tótzv czę~t o nic- są nrzy~ol owa 111
nież ol)rGcentowanie
Dzięki oblifizycŻńie do realizacji
programu
gacjom zakład zostanie zmodernitreniltl\'OWe11;0.
Da.lei na liAcie poda.tawch na kontuzie z.na iduj::i się kosz!karze, ~o
keiści, piłkarze ręczni, a w ndnil'sie-niu do kobiet - ta;\;:Żt'! 111imna~tY:
czki. Nat0!1'l1iast do poważnych wypadków najczęściej dochodo:l na za(Dokot1c:wn.iie :r..e .str. 1)
woda<"h sa.m~~od_ow,~ch, motccyk10,nu,..i, l"\"'!;1"1'. ir.:-·,~.,.,~r"<1rh.
czynić wsi:ystko co leży w jego
mocy, aby spotkanie pr:z:yw6dc6w
obu supermocarstw zakończyło si11
sukcesem. „Mamy nadzieję, te w
ten sposób będziemy mogli wnieść
D,,;,.a j lekkoatleci
amerykańscy
swój skromny
wkład w
ważne
Darret; Crafford (pchnięcie kulą)
dzieło rozbrojenia
i pokojowego
i Tom Jadwin (q,ut oszczepem) zowspółistnienia" powiedział.
stali zdyskwalifikowani dożywotnio
Również pre::nier
Indii Rajiv
za stosowanie niedozwolonych środ
Gandhi wyraził nadzieję, że spotków dopingujących.
kanie Michaiła Gorbaczowa 1 RoWiadomość ta
poda.na zostaŁa
nalda Reagana przyniesie konkretpodczas obrad Kongresu Ameryne rezultaty I przybliży perspekka11skiej Federacji Lekkoatletycznej
tywę rozbrojenia nuklearnego. „Jest
(TAC) w Indianapolis.
szczególnie w-ażne
powiedział
28-letn! Jadwin poddany i;.ostał
Gandhi - aby podczas tego spotkontroli
antydopingowej podczas
kania Reagan i Gorbaczow oparli
.mistrzostw USA w Eugene. Kon~it'l i;a wspólnej koncepcji, wyratrola wykazała, i.Z zażywał on środzonei przez nich w ubiegłym roki testoste·ronowe.
.
ku w Genewie i głoszącej, ź<? woj18-letni Cratford poddany
:i:ona nuklearna ni'e może być roz~tał kontroli
podczas mistrzostw
USA juniorów i okazało ~ie,
iż
stosował on sterydy. CraJf.ord był
bra1,0wym
medal i~tP,
mistrzostw
USA.
~tarto wał równie± na mistrzostwach świau ju"liMÓW w A:fi. Gotlz. T.:ro Al. Wló'lrnlarzy
' ~n~rh. "1hiP 7~\~ł J 0 mil!';~~!'.
Pojezierska. „Fiat 126 p" kierowany przez Jacka B. n1e tistapll pierwszeństwa przejazdu I zderzył slt'l z
„~·iatem 125 p". Kierowca „1nalucha"
i pas·a.ż erka Anna B. doznali
nle<rroiny.ch obrażeń. Straty - ~ tys.
z.
Już po raz piąty f,owlcz będzie
:q. Godz. 8.%, Gdań•ka - Curiego.§cił biegaczy z całego kraju, a
Sklodov/sklej. „Nysa" kierowana przez
także
z zagrąnicy (zapowiedzieli
przyjazd zawodnicy z Gery w NRD
i Mikulosa w CSRS - uczestnicy
dorocznego biegu jesiennegD) . Te·goroczny bieg ma wyjątkowo urocz.I'
sty , charakter, bowiem
właczonv
r.ostał do programu jub\·leuszowych
imprez RfiO-le-cia f..,omicza.
V Łowicki Bil'g' Jesienny odbę
dzie sir, w niedzielę. 19 bm. Start
W Bast~ na Korsy.ce w;"buchla
na stadionie OSiR o 111odz. 11. Bienoca z wte>l"ku na śrooę bom•ba
!(acze będą mieli do pokt>n?.ni11. dypodłe>Żf'.llna w budyillku adrrninistrastan1S 25 km. Każdy ze startują~ych
cyjnyro w obrP,bie koszar s~acjoou
musi przedsta.wić knmil!'Ji ~~dzlow·
jącego tu 1>0doddziału
piechoty
lłlłiej aktualnP zaśw-iaclczenie o bafra·n.c-u!lkiej. Ofiar w ludzia~h nie
dan.iu lekareklm lub kl!>i8,żeczkę
było.
Poprzedniego dnia w tym
•dre>wia.
·
mieście
wysadzo.no w powietrze
Szczegóły I 'zapl~y w OSiB. w
budynek, w któqrm z.najdował się
Łowici:u, ul. Łódzka 3 (tel. 5\-06).
inspektorat szkół śred1nich P!1zed
(ww)
dwoma dniami nie zidentyfikowani
sprawcy podłożyli ładunek wybuEXPRESS LOTEK
chowy ' w jednym z domów mieszkalnych w Ajaccio.
16, 20, 23, 29. 31
Zdaµi.ęm pr;i.sy francus>klej, organizatorami tych zamachó.w sa seSUPER LOTEK
paratyści korsykańscy tądaiący oderwania wysp'\'. orl P'rancji.

ni• jui owocują dobrymi irez,uatar
tarni. Licz.n. zadania uję-te w dll!lgofalowym programie wJ;1\'.)Ólopracy
obej;muJa bada1tllia, rozwój, wdroże
nie I dostawy wzajemne. Dotyczą
one m.in. telewizorów kol()rowych
:i; zutosowa1niem teah.niki cyfrowej,
iamochod:u dostawczego i: sil•nikiem
wySOlkCJi?rę.Ż.nym i wielu innych.

byt od.działyw<&•n!• !deowo-wyoeh-0wa•wcze for!llJUJąoee lntelektua.!ne i
emocjona.lJne źródła pr.zyjaź,n.i ,p ol9ko-radzieckiej
zwlas-zcza wśród
młodych obyw.a•teli naS1Zego kraju.
if est t-o
zadanie o 1JO<lsta wowy.m
zn·aczen.iu. Srodkl masowego przekazu
powinny
wszechstronniej,
ba1rdzlej
wnikliwie
przedstawić
zmiany zachodzące w Związku Radzieckim.
Biuro Polityc.z.ne za.leoił-0 komsekwentną reali'za.cię za.d•a 11 na wszystkich dotychczasowych kierunkach
i plaszczyz.nM:h
wspólipracy obu
bratnich pa.rtii i kra.jów, a takż·e
uznało za celO'\Ve przede wszySl'cIT{•i m
rozwijanie bezpośredniej współpra
cy !aibryk, ~nsitytuc}i,. zaprzyjaźnio
nych miast i województw
oraz
kontakt&w międżyludzkkh, szczególną uwagę poświęcając wa:ajemnemu poznawa.n iu si<"J i rozwija.n in
przyjaźni wśród dzieci ·i młodzieży.
'

y±szym etaljlem wsipólpracy
go.apoda.r-czej
jest h\·o.rzeniie wspólnych i;>rzedsiębior
stw, órga.nizacji koordynacyj~
nych i zesipolów nau'kowo~badaw
czych. Daje to możliwość w~pólmej
pracy i wz11.jemnej
pomocy w
prizebudowie systemów funkcjonowania goopodaireik obu· 'krajów.
God•ny uwagi postę;p uzyskano na
po.lu w~ólpracy kulturalnej, n.aukowej, w środkach masowej infe>rmacjl. Powstająca nowa jakość
współpracy kulturalnej wiąże
się
ze 7'biC.Znością posztl.ki wań s.pol-ecznego uczestnict.wa w il'Uchu ku<ltuI \.lll"O Polityczne :r()Zlp~.trv.y>ło
ralnym. 7. demollcra.tyzaćją k:uMury.
Nastę,puje
odformalizowa.nic
informację o zamierzeni·a~h
Klubu Poselskiego PZPR w
wymlamy, nawuąz:rwanie
k·onlaktów mdędzy instytucja.mi, placówwypełnianiu
uchwał
X
kami i twórcami. ze sz.cze:<ólnym Z)aulu i za 1poąmafo !Oię z u-z-u~eł~
uw.z.glę'dnien<iem twórców młodego n1eniami
oprzyjęty.ch
wcześniej
polko lenia.
„Głównych kieru.n'KÓW d?:iałallH>Ści
Klu.bu Poselsk:!e!(o PZPR w SejSt09U.rulrt l'oJsld 1 ]:!::irajem Rad mie IX kadencji".
.
pozootaja
polem 1.ta1rci11
z; zePooiklreślono sa:czeg6lne z,naczen•;e
wnętrznymi
i
wew.nęłrzny- zadań go.o;;podarczych, wairunku.ją cych
mt silami wirogiml so-cj.a1n=-0wtl. osiągan;e celów s:polec:rnych. K?
które tra•k~uja anityTadizi~kość Ja- forum Sejmu Klub Posl6w PZPR
ko jeden r. najwai.niejszych kie- inicjować będzie i wsipierać rozl"Uo!llków swego dz,iała.nia.
Wtaza:nńa przyspiesza·iace
rozwój
Podejmowane obecnie i;>ols>kCH!'a- gospodar'ki: przechodzenie do drudzieckie inicja~ywy stwaNać będą giego etapu tefarmy; postę;p naucornz skutecziniej-s.zą za1po.rę prze- kowy, techniczny i o.rg•a:nizacyjlny:
civ:."ko tym rachu·b om. Umacnianiu pełniejsze wyik<>t"lymamie zasobów
name.l przyjaźni słuŻ<1, coraz Skute- pracy, energii, środlków I surowczniej nowe twórcze zjawisika w ców; wzmocnienie proek;iportowcj
rozwoju Kraju Rad. w stosunkac·h orientacji i zwię-kszenie budownimiędozy
naszymi krajami, wspól- ctwa rniesz,k:lll!liOWN(-O.
bi<?żno.ś6 stratMii rozwoju X ZjazZ inicjatywy poołów ,partriITTvch
diu PZI'R, XXVII Zjazdu KPZR. svstemat~'c?.Jnie a.nalizowana będzie
'
siku<tecznooć
fun:kcjonowa:nia rozCelne. bogate w a1rgąime-notacle. wiązań pra wno-ekomomi·c.zon.ych sluprzerna wia•J<ice do wyol>ra:i.n; mu<ri żac,"ch vJdrażamiu refo-rmy I dos-
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Pierwsze przedsiębiorstwo
gotowe do wypuszczenia oblłgacji

Eksplozje
na Korsyce·

5, 9, 20, 21, 35,48. 49

iuiro Polityczne

B

się

z

·zarpo'Zl!lało

iruorma<:Ją

o przebiegu I wylllikach oficjiaolll'lych
wizy·t przyjaźni I sekretarza
KC PZPR. przewodniczącego Rady
Państwa PRL Wojciecha JaruZPlskiego
w Mongolskiej R,epublice
Ludowej i KioreańskJiej Reopublic.e
Lud-owo-De.molkratyciznej ora-z wizyty roboczej w Chińskiej Republice Ludowej.
Roimowy, prz~wadzona w atmosferze przyjaźni i W7.a•jem.neg0
z.rozumienia., potw1erdrz.Jly że S<>Cja.ll!styczITTe państwa Azjo! ·głęboko
.za•interesowane. sa złagod.zeiniem n.ap·ięć na aTenie m~ędzynairodowe-j:
za1pobieźeniem wo}nie jąditVWel l
za·chowaniem pokoju n.a świiecie.
W tra1kcie
rozmów I .-p<>tkań
wyra±on,o pr11J!!1t1ienie dalsze.go umacniaon.ia tradyeyj.nej pnyjaźinł o..
raz w51pólipracy
dW'U,;tro<nneoj, W:
tym w sfe<I"Z'e #Ol!WOdar'ki, nau4d \
tech ni'ki ora'Z pos:rulk:i<waniia. Jej ltOwych foll"In.
Bihwo Po1'11tyC2'ltle ~ oeemlo
wyniki wizyt I .stwle-rdziło, że ~
one watny;m lm:intl.sem dla J:'O'LWOIu stoou:n'ków przyjaźmi I wsp6ł
pra.cy
Polski z soeja.li~ycmym!
państwami
A~ll.
Zal~iło
podkcie
działań
w
cell.u
reeli·za<eji
wniosków
I
i.tlrtaJeń
dotyczących dalszego roa:woju stosunków z Mongolska
RepubJ.ika
Ludową, Koreańską Republiką lAldowo-DemD'kratycz.ną i Chiińskl\ Republiką

Ludową .

Biuro Poloityczme podlcreś'llło znaczenie przyjadelskiE>!(O
$p()'tikan~
·Wojciecha JalI"Uz:e-1sikiego z .sek.reta.rze<m generalnym KC KPZR M kh<adłe<m Gm"ba.cz<>wem
f?AP)

przewodniczącego

śni a.

Hoższerzenie społecznego

trontu

POSLANil!J DO PRZYW0DC0W

ZSRR 1 USA
W swiązku
z
zapowle4llhnym
spotkaniem na szczycie w Reykjavl·
Im. Swiatowa Rada Pokoju 1kierowala posła.ule do sekretarza generał·
ne,l:'O ICC KPZR Michaiła Gorbaczow11 i prezydenta USA Ronalda RPll,•
i;ana, w lrtórym poclkrdla r..nac:!le•
nie t~go wydarzenia. 1V Imieniu JUi•
lionów zwolenników pokoju '"' wsz:v•
stl<lch . lrnntynentów
Swiatowa Ra•
tystyczny Polak wy;pił 6,S litra na- da Pokoju wyraziła nadziej~.
t.11
pojów wyskok:Cl'wych w przelicze- rezult:.ty spotkania będą spełn!'l.ły
oczclriwanla
cale.I
ludzkości.
niu na ozysty si;>irytus, a więc o
DIALOG MIĘDZY
pół litra więcej niż rok wcześniej.
MARKSISTAMI I KATf>J,JltAMI
Szacuje . się, że ok. 3 mln ludzi
„Społeczeństwo I
wartości morat•
wypija 80 proc. calo.§.ci trafiające ne" - taki jest temat międzynarll•
go na. ry>ne;k al'koholu;
około 1 dowego sympozjum, które w
«rocl•
mln - to osoby uzależnione. Cią rozpoczęto si~ w Budapeszcie z tt•
gle
problemem
pozostaje picie działem naukowców marskistowskich
wódki w zakładach pracy.' W br. i katolickich z 15 ltrajów świata, \V
" Polskl.
ujawniono 38 tys. takich przypad- lym
Dialoir odbywa •le pod p„tronaków. Jednym z podsta.w()wych wa- tem Węgiersldc.I Akademii Nau)( I
run:~6w skuteczniejszej
wa.Jki z Watykań,klego Sel<retarlatll ds, J'JlP·
pijoaństwem wsikazano w to.ku wlerz11,cych.
Organizatorami
tP<rO
na.rady jest rozszerzenie,
na ważnego 8ympozlum 81\ ln~tytut. l"l•auk
bazie wo,le'WÓdzkich i terenowych lozofll Węirlerskle .1 ·Akademii
komisji ds. ?n:eciwd.ziala.nia alko- i rzvmskl Papieski Unlwf'r<ytet Gre·
holizmowi, spokcznP.go frontu wy- gorlań•k.1.
ZAPOWIEDZ lVYBOROW
chowania w trzeźwooci.
(PAP)
NA FlLIJ>I:SACR
W Manili zakomunlkow•nll,
t.•
w dniach 11-1! maja 1987 r &dbe·
dą •le wybory do
Kongresu tp11r·
Jamrntu) Filipin or&>: do lokalnyrb
organów wladzv.
GRECKI PROTEST
WOBEC WASZYNG'rO!'.'U
°Rł<łld
grecki skierował ostr"<' lJNI•
'"st pod adre•em r:r.adu
Stan·~w
7.!e'1rioczonvch w złv!ąZku z nar1t·
szeniem pr>.:<'Z 11amolnty
amet'yk„ń·
•kle I Innych pa1\st\V <:rJonkow~klch
r,ktt1 Pómo„noatfa.ntY<'klego ri;reekl._J
Przestr7Pnj ))OWJetr""1f'.f
'l'I' re.fol".\!~
'lor:r;l\ Egej~klego, podC7:•• odhvwajocy<"h •lę t>\m mnnewrów
NATO
poinformows.tły w hod~ wład~ ~ 00'1 k.r~•ptonimem .,Disoley t'letermlnatton".
gionu AndaJ.mzji.
CHADEC.J o\. l>OTl';T'TA
Jaok wykazały badania, pta1ki i:aREŻIM CHILIJSKI
truly się wysoce to'ksycz.nymi pesN:> Odbywol"cvm ale "' JlfoJ?tlnf!j\
tycydami które rozsiane zostały na f<>dHaln1' m or,lef1i>:;p · Zs<'l1odnlo11lepobliskich polach ryżowych mimo mlrr.l<ie.l Unii <"hrze~rl.fań~1<o-Uemo
norttt
zaokazu hiSZ1pań'!lkiego mi•ni stcrsl w a l<ratyc7.n r ,I (CDUI. giń w n Pl
!'1.Hlnr~.1 w TIFN. no1eptonn krw,.
rolnictwa.
wv
rrt'm
d;vktator"
rh!lil~kl"l\'ll,
Aby zarpobiec wybuch.owi ep:de'"" JPl!O pollt;oke !?Wake·
mii władze v"ydaly nakae p'llenia Pinoehl'h
n;l\ flOd~t""""":V<'h Prllw ObYW•tel- .
mtH'łwych ptaków. WOlkół pól ry- sk!ch I rlf'nv1kratycznycl1.
żowych kooane sa rowy melioiraOpr. (ZO?l
cyjne. prowadzi się też a0kcję dO- -~:---....,.
karmia.nla ptaików nie ska.żona iyw.
nością teren rezerwa.tu leży howiem na szlalku jesiennej wędrÓ"1.'ki pta.ctwa wod.neg-o z Europy północnej do AfrV'ki .
.

wvchowania w trzeźwości
Mamv
dobre
irooki prawne
11wakzanla
ipij11.ństwi, 511 realne
możliwoocl

fin!łlnsD'wania

przedsię

wzięć

o charaktene an.tyalkoholoje<l,nak ete'k~y 'Pozostawiają
ciągle wiele do życzenia stwierdzono podczas narady przewodniczących i sekretarzy
wojewódzki.eh komisji ds. przeciwdziałania
al.ko-holizmowi, która. odbyła się w
Warsza.wie. W ubiegłym re>ku stawyrm,

Przed spotkaniem

Jesienny bieg wŁowiczu

Przyjęto

l<iego jako •pecjalny przed$tawlctel
ruchu niezaangatllwanych, premiera Republiki Zimba·
zowany: przejdzie z techn:·ki typollwe Robe.rt& Mugabe w celu wr~
M. Gorbaczow przyjal w •rod<: ml· czenia apelu VIII konferencji •sełó,„
graficznej na offsetową i fotoskład, nlatr;<
apraw zagranicznych Republl·
choć tą drogą uzyska tylko polow~ kl Zimbab\Ve Wltn~s"' Mangwen<le, państv1 I rządów krajów nle:zaanga•
która odbyła liQ w Hapotrzebnych środków.
,
który przybył do Związku RadZi~c- towanych,
rare w dnla)'h 26 sierpni.i. - t wrae•

PILKĄRZE I,,AMATORZY"

Brali „koks"

pr•w& gOl\lp()da.rc:i~o.
z.godnie z W'Sk.azanja.mi X Zjazdu oru ustaw• o obo~·ią7Jkach i pra.wach· posłów n·a
Sejm PRL - wytycZJl• w $prawie
pracy a; ipa.rtyjnymt pasłam.i,

kona.leniu

pętana i nie
zwycięzcy".

może

być

w niej

HISZPANIA

Pestycydy·przycżyną śmierci
tysięcy ptaków
Około 'Il ty•. dzikich kaczek J
innych wędrownych pta1ków i:.gLnę
lo w clą.gu ostaitnich 2 miesięcy w
okol'icach położ.onego na południe
od Sew illi jedne.go z ~ajwiększych
w E'llropie naturalnego reze'!"wa~u
pn:y'l'ody śI'ódzien.11nomorskiej

Marka K. wjechał• na skrzyt.owanle
przy czerwonym gwletle i :z:derz:vla
~I~ „!"latem 126 p", którego kieru.Ją·
ca Hallna M. doznala urew g!ow~·
l ogólnych pottuczefl. Straty - 50
tys z?.
Godz. 9.05. Al. Koścluszki - al.
Mickiewicza. Piesza Irena K. (lat
29) wbles;!a na skrzytowan!e
przy
Clerwonym śwl"'1:le i wpad!a
pod
„Skodę", doznając rany t'.\·arzy.
>t1- Godz. -10.40. Al. Kościuszki Zamenhofa. „Wartburg" klerowirny
przez Stefana F. nie ustapll pierw·szeństwa przejazdu podczas skręca
nia w lewo I zderzył si~ z ,.Lada".
Pasażerka „\Vartbtttga" Aniela
\v.
•lat 55) doznała sttucz„nla kr<:i;!oslupa I ogółnych potlubet\ Straty
120 tys. zl. WRD wusw. ul. w. Bytomskiej 60, tel. 57-16-fl2,
poszukuje ~w\adków wypadkn.
:tt. Godz. 11.4~. Klliń,kiel!:e> 7~. 'Pl„~Z<! Karolin& M. (lat 34) wblP.s;!a na
jozclni!l I wp~dla pod „1-uk11". do1naJ•.c :1:!amanla nosa 1 Ot!ólnych po-

*

t!ucr~ń .

Gor!z. 18.10. Tatrr.ańska - Zbar!I•
ska. J0-1„tnla ,Jolanta G wbiegła n&
jezdni~ l wpadła
na bok
„Fiata
128 p". Ze wstr:z:asem mózgu \ p!>def runiem pęknięcia czas:r.ki dz\ewczynk" przebywa w szpitalu.
>if Godz. 18.00. T<:opc!1\sk\e;(o
linii „1018"
NarutowiczA. Tramwa .l
ki,..rowany przez ZbiE(niewa K. pod·
czas ~kręcanla w prawo
nie u~t11pil pierwszeństw" pr·ze1azd11 I sp:>wodowal zderzenie 1 „Mercede•em".
!'ltratl' - !~~ IY".> ;t. wnn wusw
posz•1ku.1e świadków wypadku.
'(f.

(jsh)

............................ ....................

Zmarł

Jerzy l o1e
•k

Rokowania
genewskie
W n.mach prowa.dzooych w Genewie
radziecko-a.mery ka1'iskicb
rozmów na . temat 21brojeń jądro
wych i kosmiC?Jnych w .~rodę odbyło
się rposiedzenie
gr'l.11py ds.
zbro.ii>ń !!>t.rate.gicznych.

We wtorek . 7 bm. zmarł w Warw wieku 54 lat Jerzy LoJek - wybitny współczesny historyk, pisarz i scenarzysta tilmowy,
wytrawny badacz i popularyzator
problematyki stosunków polsko-rosyjskich w XVIII i XIX wiekt1
dziPjów prasy i opinii p(1blirznd
w Pols<:"e i w Europ ie tego okresu
oraz historii ąb~'czaio•no~Ći europejskiej w w'eku XVITI..

~zawie

(PAP)

Z lh:boklm talem nwl:tdamlamy, te w dnlu 8 pał.dzlernlka 13U
roku, 1>0 clętklej ~hoToble zmarła, w wieku lat 87 nasza kochan;l
Mam" l

na,idroźsza

Babcl11

'

$. t

P.

BOLESŁAWA WOlNIAKO\llJA
Uroczystośr.I pogn•bowe odhęd.a •fę w dniu to P•żd:r:lern1kll
o godz. 11.~0 n11 cmentarzu komunalnym PFZY ul. snmtnt>,j,

nr.

SYN. SYNO\VA i \VNUCZKA

Przed Il Krajowym

Zjazdem Federacji NSZZ

'IEgzekutywa

PL

Kl .PZPR

Rozpoczyna sje faza programowa
Dziś r<>z-poczynia a.lę trwający olwa
dni II Krajowy Zjazd Delegatów
Federacji Nieza1einych Samorząd
nych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego.
W tym c:i:as1e
dokonane zostanie podsmnowanie
mijającej kadencji i spraw w jej
czas ie zał.atwio.nych. ·Delegaci wyb i orą nowe władze t~eracji,
a
drugiego dni-a dyskutować będ11, w
zespołach problemowych, nad najbardziej
.nurfojącyJ11i zalQii
zakładów przemysłu lekkiego spra·
wami. Federację liezącą 285 tys.
członków
reprezentuje
w Łodzi
710 delegatów. Debatować oni bę
dą nad ·problemami d0>tyczącymi
wszystkich 490 tys. pracowników
tego leokkiego :r; nazwy przemysłu.
O czym zatem będą dyskutować?
Podczas konferencji pras-owej z-m-ganizowanej w przeddzień zjazdu
przewodniczący federacji Paweł
Szymański
mają

stwierdził, ie związko
sobą fazę l)Tga-

tegrować.

Wśród najważniejsz ych
spraw, które na pewno będą dyskutowai1e, są ro.in. kwestie pła

cowe.

w

dwóch trz-ecich przedrosły od 1982 roku o 2--3 proc. rocznie, ale wynagrodzen ~ll przynajnm!ej 100 tys.
pracowni!itów
ni& relkompell6ują
wii;r0&tu kosztów utrzymania. Ną
pew.n o po:ruszanct będą kwelltie surowcowe, bo .ludzie proozą o· pracę, a mate;riałów brak. Na pew..:
no też dyskutow1.n!!. będ.'Z,le ·sprawa
programu
restrukturyzacji
przemysłu lekkiego. Pakiet spraw
socjalnych jest nie mn iejszy. Toteż tematli
do dyskusji nie zabraknie.
siębiorstw

płace

jut u

WCJI

wcżor~j zgloszen~

••*•

·dziś·

'-~OGŁOSZENIE_,
POSZUKUJĘ

samod!Z;iel111ego mieszkania. 57-70-79. .
29952 g/E
P [ F:C c.o. gaiz{)'Wy - ikwpię Sip<rzeda m meble e,giip~lde. 86-M-89.
29828 g/E
SZ!<:WCA-pii.nt(){f\[a.r•za
za.t..rudnJę
57-R3-50 (17-18).
2'9923 g/E
ZA TRUDNTĘ tylko .t0Udneg-0 męż
c7.v<Z•nę do szycia toreob. k ·r ojenia.
mailowani.a, zgll'!Zewa111i1.. 33-51-41.

KALE'I'NilKA zaibr;:idl!l.l„.

29937 g/E

Stetama

o/7.
2ll98l7 g/E
TECHN][\:, prawo judy kalt. ABC
DE, !>Odejmie 1:Yra.C„ na k0>rzy$l:nych wa.rnnlkach.
I.Asty
29922

Biuro Ogło<S1Zeń, PioltrlkowSlka 96.
FlF:C /!azowy c.o„ ra.dz.iecik.i
sprzedam. Pi,otr'k:ów 40--082.
.

niizacyjną.
'I'era:z ro~poczyna si\~
faza pro,g ramowa.
Trzeba będzie
stworzyć atrakcyjny program. Program załatwienia najważniejszych
d'1a · załóg spraw, program, wokół
którego będą skłonne się one zin-

.

' 29936 g/E

l\1URARZY-ty1111ka1rzy, zbrojaJr11:a zatrudnię. 96--36-56.
2·9921 g/E
MURARZY. pomocników zatrudnię
51-42-37 po 16.
29986 g/E
WYKWALIFIKOWANĄ
szwacrkę
- zatrudnię w pra~owni,.
uł.

Wa.rszawska.

Teol. 34-14-02. LZ-3
kupię.
2900\5 g/E
Bnó.JCE gmina - lolkaJu
o/koło
100 m do WY'Jla•jęda - ipoovukuję 86-83-'IB.
29733 g(F.
PflZEDĘlIĘBIORSTWO
zagra1nicz'lle
:z:atrud'lli
mechanika.
maszy'l1
szwa l.niczych
Listy 0090 Biuro
O\!łnszeń. Sie'Illkiewica:a 3/5.
cn·v!MODOR'E :plus 4 - sprzedam
0

RG-87-28.
8678 g/E
PIEC gazowy e.o. i ogrzewacz ol.e.iowir - sprzedam. 46-60-m po 16

SPnZEDAM. kcnn1rn.tery - -Comod0<re 64, Schneider CPC 6128 z
monitorem. 87-111-67.
8595 g/F'
CEMENT - sp!l"Zedam. :!Q-09-00.
8881

g/E

TANIO S1Przedam .,Ładę 1500". Miec;.vs.:ta w Krra'W·czylk,
E. Plater
4/8 m 13 (16-20).
8682 g/E
DZETY, taśrmę. Pe't"ły „.Jaiblo11ex" - kuipię. Miedziana 11/34
48 Jait, metelny. samochód ..125-p"
c7.as wolny. telefon,
p-0deimie
pra~ę proipozy.cje. Listy 871 r
Biuro
Ogłoszeń,
Sien'k:iewicza
3/5.
E
SZWACZKĘ l."encist'kę za.trud~ię .
74-21-11.
8717 g/E
STF.WKĘ fr~.ji
„Royrul": tunele
· fpli·owe - tanio sprzedam„ Tel.
43-88-2\5.
8005 g/E
Pogrątenl w głębokim
smutku
i rozpaczy :i:awiad~iamy, że w
dniu 7 października 1986 r. Qdszedl od ·nas na zawsze, przeżywszy
lat 76, najdroższy Mąż.
Tatuś, :reść i Dziadziuś

ł

j,

P.•

WINCENTY
GORECKI
Człowiek o wielkim sercu ·1 szlachetnym charakterze, baz reszty
oddany rodsinle_,

Uroczystości

pogrzebowe odbędą
dniu 10 va:tdzlernika br.
o godz
12.30 w kaplicy
cmentarza przy ul. Szczecińskiej.
Nieutuleni w :llatu:

się w
(piątek)

ZONA, DZIECI l. WNUKI

Po południu w
foyer Teatru
Wielkiego Z€'bmli się delegaci na
zjazd, weteran.i ruchu robotniczego
i zawodowego. Za trud włożony
w od'!'odzenie ruchu związkowego
orai: pracę na rzecz załóg najlepsi d·ziałacze, a wśrod nich człon
kowie ustępującej Rady Federacji
oraz delegaci uhonorow•a ni zostali
odznacz.enia.m i państwowymi. Rada Pa.ństwa przyznała · 83 odznaczenia państwowe, w tym 14 Krzyży Kawalerskich Orderu Odrod:>enia Pol~ki. 14 Złotych Krzyży Zasługi, 30 Srebrnych
i 25 Brązo-

·-.
-·
·- - I

.m
-

II

wych. Otrzyma.li je m.in.i Krzy±
Kawalerski
Orderu
O<b:odze.n ia
Polski - A. Jędirzejczak - Federacj.a NSZ.2l PL-Łódź, J. Niedziela ZPB „Po>linoo"; Zł(}ty Krzyż
Zasłu·gi Z. Ka!lliew.s:ki - · Federacja NSZZ PL-Łódź, J. Kaa:imierczak - ZPF, W. Smoleń - ZPG
,.Zeta"; Srebrny Krzyż . Zasługi .T. B ierJlacka - ZPW „Fresco", z.
Durski - ZPJ Ortal" B. Leman
ZPDz. „Iwo;;a", A.' Meksa COBR PB, z. Mieczyński - z:;:pJ
„PieTwsi.a", J. Nawroe-ki - ZPB
iim. Waltera,
s. Olczak · _ ZPB
„Morfe-o",
K. Rz€'te1Slk:a _ ZPO
„Dandy·s", A.. Wlazfowskl _ ZPS
„Skog,a:r".
Ponadto zwią:zJ!rowcom przyznano 72 odznaczenia resortowe.
'
Honornwe Odil!nak·i SWP i 3 Honorowe Odznaki PTE.
W tej zwiąZJk0>wej
uroczystości
udzi:!ł wzięli m.in:: członek Biura
Poli.tycznego KC PZPR„ włókniar
ka z ZPL „Stradom" w Częstocho
wie - Zofia Stępień, I sekretarz
KL PZPR - Józef Niiewia·d-Omski;
wiceminist.er przemysłu chemicz11ego i lekikiego - Mirosław Ję
drzejcz8Jk, przewodniczący RN m.
Łodzi prof. Mieczysław Serwiń
ski, · prezydent m. Łudzi Ja,r osław Pietrzyk, przewodniczący Rady Łódzkiej PRON - Jerzy Jabł
kiewicz oraz przedstawiciele federacji górników. Na zakończenie delegaci obejrzeli ,.Dyrektora teatru" i „Męża zawiedzionego" W.
A. Mozarta.
A. O.

;

omówiła

system pracy
Pod.cz.as ipierwsrzerg-0 w "1-0wej ka• dencji rpasi€id.zemia :Elgzelk.utywy Komiitetu LćdzJkiego ipaTltii, l otó,ream1
iprzew'Od~hczył ~ ~k·reitair~
K)'.PZPR Jozef N1ew1adomsk1, omowiano system i metody ;pracy Ęg
ze:kutyv.ry KJ:.. Postanowlii:mo, i.e
co d.rugie 'P?sied·~enie odby;vać się
bę·dz1e .w ~1toryros z z~1~t,adow ipracy wo.Je"".o~z~wa .ł6dzll\:u e.go.
W dJru1gle<J czę/;1c1 ·? ibrnd seki;eita.rz
KL PZPR Ada:n V\ alczak ,p01_n.formował ? stame iprzygo,t~wan d·o
p~a·c z.""'1ązan~ch ~ ei test~~Ją s:ta1now~k .~ s_truik:t.ur orgamzacyiinyclh
w woiewoo0t,w1e łódz:knn.

Jl
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PAźDZIERNIKA

sień.

-PROGRAM

16.50
17.15
1!7 .30
17.40
18.05
18.3{)

19.00

19.10
111'.30
20.00

20.15

.21.15
21.35

dniu 8 -pddzlcrnlka 1'86 r„

W

ł.

zmarł

ł

P.

aud. 11.40 zespól smoki•.
Or!ow: „Demon z altów·ką". 12.00 Serwis Trójki. 12.05
W
tonacji Trójki. 13.00 Bob Shaw: „Ml·
lion nowych dni". 13.10 Powtórka .z
rozrywki. 14 oo Mistrzowie
kwartetu. 15.00 Serwls Trójki. 15.05 Rocirn·
we dygresje. 15.40 Warszawska Je·

22.15 Na

18.0ll

Z
g!Qbok!m talftm zawiadamiam, że w dniu 7 patd:ziernika
19~6 r„ po ciężkie.I chorobie zmarła, moja ukochana Zona

•. ł '·

. JOZEF

18.30
19.15

19.30
20.00

Z0.15

110.38

CORKJ i $1'N

z

ŻONĄ

Za'!Vh<lamia.my, te llO cU:i.kie,J
chorobie, zmarł w dniu 8 p:iź
ctzlernika 1986 r„ w wlekll 69 lat

••
były

ł

W dniu 1 pa:lldslenilka 19H r.,.
w wieku 8! lat, opatrzon" św.
sakramentami, odeszła do Boga

S.

wlęileń obozu Buchenwald,
członek :Z:BoWID,

Pogrzeb odbędzie się dni11 10
pażdzleruika br. (piątek) o god],.
13 na Starym
cmentarzu przy
ul. Ogroł!oweJ.
DZlECI I NAJDLIZSZA RODZINA

t

P.

JADWIGA
OSTOJSKA

JAN

KENIG

ŻONA,

J>nla 1 paźdzler111lka 198ę t„ -po
kr6tklcb I ciężkich clerpieniarh
zmarła, przeżywszy lat 85, najle.
pszy Prr.yjaclel

emerytowana plelegnlarka.
Wyprowadzenie
drogich nam
nastąpi dnia 10 paździer
nika br. o godz. 15.30 z kaplicy
cinentarne.1 w Pabianicach, przy
ul. Kilińskiego na miejscowym
cment:irzu katolickim.

zwłok

HALINA z

MĘŻEM

oraz RO-

. DZINA z PABIANIC

ł

wobec Libii

60-lecie
Archiwum

w 1J111U·

s.a,

Zasłuienl
praciewnlciy ArchiPaństwowego w Łodzi od-

:Radiowa w Łodzi
informuje, te w dniu 10 paź
dziernika 1988 r .. (Pil\-tek)
od
god11.
9.00 do 14.00
nMtąpi
przerwa w emisji :prflł'ramu radiowego na faluh średnich w
paśmie 202,02 m, 11powodowana
konserwacij'ł nadajnika.

1ł41boklm

z

unarla,

talem

przeływs:rr

wum

z:nacnni zostali Złotym . i Brą
Hwym Knyżem Zasługi, H11n11rowl\ Odznaką Miasta Łodzi o..
rai odznakami resnrtowymi.
(j4!)

uwiadamiamy, :le 'f paidzlernlka 1Hł roku
H, naHa ukochana żona., Matka I Babcl11

lał

•. ł '·

•dltębłe

aTANI8ŁAW

t· )l0DZINA

ALINA KROLEWSKA
M - h, ed'b41d7!łe

w

11,

11 pdd1<lernlk• br. (pl11tek) w ko•ctele
10. Uroczystogci pogrzebl)we
piątek 1 18 paMziernlka br. w l<apl1c'.I' cmentarn~.!
Pah1anleach o 1onz. 15, o czym źyczlłwycb pamięci Zmarłej

łw. Mateusza
11dbędl\. si• w

w Pabianicach o godz.

zawladamlaJłłl

dniu 7 pddziernlka 1918 r.
zmarł,
po dlugll•l chorobie, w
wieku lat N

„ .... '·
·ł

P.

Wyprowadzenie zwłołr 1lattt111! w.
dniu 10 pat.dzlernlka b•. (platekl
o god•. 14.38 z kapucy ementana
na Kurczakach. J/'ogr11tent w Jl•·
iloklm żalu:
IYl'f,

SYNOWA,

· Z głębokim
rok11 1ma:rł

łaliłm

Tatuł

tek) o godz. lf.30 w
kap!lcy
cmentarza ewangelickiego przy
ul. Ogrodowaj.
)l0J>ZINA

uwiadamiamy, h
ł.

STANISŁAW

ł

w dni• T pd•h:Jernlka 1981

P.

LUDWll( POtAASjKI

MAGISTER CHEMll

· były w1ęziet ·obozów koncentracyjnych, odznaezony lłcznyml odznaczeniami państwowymi i społecznymi, między innymi Krzytem
Kawalerskim Orneru Odrodzenia Polski.
Pogrzeh otlb~dzle się dula 10 październik>. br. (piątek) o iodz.
U,30 z kapllr.y cmentarza Iw. Franciszka przy ni. Rzgowskle'j, o
czym powlad;unia.111:
ZONA, CORJtA,

zn;c,

CORJU I MĘŻAMI, WNUCZJ9TA

Z wtelklm ll6le11l I hlem zawiadamiamy,

111ka

tlroczystoło'I -pogrze'bowt 1 odbęd11
~1• dnia U paMzlernlka hr. Ctilll-

WNUCztnt

'

MĄ!t,

198~ r. zmarł,
I Dztadll!uł

CZESŁAW
KOŁACZ

JARUGA

Z okaiji jubileuszu &O-lecia
Archiwum Państwowego w Ło
dzi odbyła się wc:i:onj okolim;nośoiow11 sesja naukowa. Referaty przed•ta.wiające
historię,
zasoby i pełnione przez · łódzką
plaeówkę
funkcje, wygłosili:
dr Julianna Wasiak, dr Bolesław Pełka i doci.
llr Mieet1ysław Bandurka.

Rozgł·ośn.la

W

Muna

w Łodzi

KOMUNIKAT

"4 ł.al~ I
· br. (c1wartek) o
gods. 15 z kaplicy cmentarne.I
przy u.I. Szczeclńskl•l, o e1ym
zawiadamia :tycallwych 11amięcl
Pol'l"fflil

pażdzlernlka

W 411111 T pdd:riernlka lHI r.,
110 elętklej ehoroble amarła, naj·

ł

Państwow.ego

P.

ANNA
GROCHOLSKA

f1RANCiSZKA

MĄŻ

P.

Słupsku

w

aODZIMA

ł.

POśLAD

·Lor:idynu

Mim;, <lŚwiadczeń
Miniillterstwa
USA, i.t w Star;ach Zjednoczonych nie ma osób
„Pamięć" przed kamerą skaza.nych na karę więzienia. za
Bohdan Czeszko (2)
postępowanie
wynikające z określonych poglądów politycznych, rePiosenkarz tygodnia
ligii!Jych lub innych. coraz więcej
Dziennik
organizacji społecznych
pr1>wadzi
kaimpa.nię i·nformacyjną o rozmiaEksprea reporterów
rach aresztowań <is&b :i: powodu
„Variete, var!ete" pro- przekonań politycznych i religijgr&m" rozrywkowy
nych . .
„SalGll muzyczny" XX
Festiwal Pianistyk! Polskiej

ZmarłeJ:

ukochańsza

Wyprowad1enle 1włok naetąpl,
w dniu 9 października br. (czwarkapltcy
tek) o godz.
15.30
:ii
r.mentarzl'L łw. Wojciecha - Kurczak!,

0

Sp;rawiedliw·ości

2l.21l Kino atudylne „Dw6j1t"i" „Bitwa pod Austerlitz" film prod. włosko-franc,
23.30 Wieczorne w!adomokl

Pognetl od'bętlste stę w ehl
patdzlernlka br. (ezwart.-k) o
godz. 15 na cmentanu przy ul.

JAN1INA

Pogneb l)dbędzle ~iii w dnJu 9
patdzlernika br, (cr.wartekl o godiinle 12.30 na ctnentarz11 :Iw.
Wojciecha przy ul. Kurczaki.

n-

Wiadomośel (t.)

ł.

Po1r;iżona

iłowa

wiadomości

PROGRAM

9

Szczecińskiej,

krawędzi

akcja

17.30 Pół godziny dla rodztn1

CHOJWA

w.

DUTKl·EWICZ

widzów: „Reporter TDC"
„Ęył sobie kosmos" (17) franc. serial anim.
Teleexpress
Prosty rachunek
Piłkarska kadra ezeka
„Patrol" wojskowy magazyn publ.
Sonda
Dobranoc - „Fred, postrach
kotów"
Encyklopedia kultury polskiej
Dziennik
Publicystyka
,Kryptonim: Turyści" (2) film Tl'
DT - komentarze
Klub _międzynarodowy

ł '·

i pióro -

wiadomości
młodych

22.35 DT -

tkut

w wieku 83 lat

s

-

\

„J.ERZV

m

11.00 Klasycy jazzu. U.30 Mikrofon

n.50

Amerykańska „Organizacja Więź
niów Sumieniia"
ośw·iadczyła
w
Waszyngtonie, że od maja 1985 r.
do czerwca b;r. władze federalne
stanowił, powiatowe i miejskie w
USA aresztowały l &"kazały na kary więzienia od kilku dni do ki!lku lat ponad 11 tysięcy osób, któ-

16.25 Dla

cJ1ę

Podczas kzydcrJi.owe-go 'P9'by1hi w
młodzi bojo•wnicy <> p<>tkój
spotkają
się z władzami
kmrn
miast, uoz~zą parrni!lć oliair W<)jJly,
będą uczesitini.czyć
vi $pO•t;ka.n:i.ach
przyj•a.źni
z członika.mi' mieijscore !Ila.ruszyły prawCJ z , pobud.eik wych ()r-ganill•acji
mfodzieżowych.
niekryminalnych.
Osoby te skaz.ano za „naruszenie porządku publiczne-go". po<lczas
demonstracji, wieców i marszów
protestacyjnych 11-rzeci-wko polityce
zbrojeń,
interwe'Ilcji USA w Ni-'
karagui i współpracy z r asist(}Wskim reżimem RPA.
„Organizacja Więź,niów Swrnienia" złożyła pr-0test w K-0,ngrNie
USA przeciW'lko brutalnerm1 po1t11powan!u słuib wię~iennych wobec
ludz.i aresztowa.nych i skiaza.nych
na kar.Y więzienia. za po&lądy polityczne, wyraż,ane w sposób nie
stanowiący j.ej zdanie.ro za.grożenia
Konserwatywny rząd brytyj,;;ki
dla porządku publicznego i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. dokonał ruieprzy.jaznt:go aktu woQrga.niz·acja zaapelowała do mi- bec Libii.• Minister transportu John
nistra sprawiedliwości USA o po- Moore poinformował, że rzą9 Ma.r nowne rozpatrzenia sprawy dwoj- garet Thatcher zerwał jednostronga wi~źiniów sumienia, działaczy nie porozumienie brytyjsko-libijrl:lchu antyat·omowego, Helen Wood- skie o komuniikacji lotniczej z 1972
son i pastora Pa•ula Kobat.a, od- r<rku i zabronił od 31 październi
bywających karę więzienia za u- ka
br. Hbijs>kiemu państwowemu
dział
w manifestacji w
pob'1iżu towarzystwu · „Lybian · Arab
Airbazy rakiet atomowych )YUnute- lines" odbywania lotów do Wdeln1an"'.
kiej Brytruili.
Helen Wt>odson zosłał11. akaz1ma
na 12 lat więzienia, a pa.sto<r Paul
Usibująe usprawiedliwić sfanowisKoba,t na 10 la.t więzle.nia.
ko gabinetu t0>rysów, które prak„Organizacja Więźniów Sumie- tycznie ruiciym nie różni się od
nia" zwrócił.a się również 1 ape- wrogrej linii administracji amerylem do władz więziennictwa w po- kańskiej, J. Moore utrzyn)ywał. że
szczególnych stanach
o ponowne akcja ta podY'ktowana jest popi<"rozpatrzenie wyrokó·w
w proce- raniem terroryzmu przez Trypolis.
sach przeciwko ludziom skazanym
za wyrażanie poglądów w miejscu publicznym .
Władze sądowe ata.nu MMSachusęłts odrzuciły ·p rotest or&ani:r.acji
oświadczając, iż aresztowa.ni i odbywający kary więzienia działacz.e
ruchu
antyatomowe·g o
naruszyI.i
przepisy 1>0rząd!ku publicznego.
Belgii

z poVJodu przekQnań

16.20 DT -

19.00

PROGRAM I

pokoiu"

Je~enaście tysięcy · Amerykanów

:li()

16.00 Zapraszamy
do Trójki,
W Iluzjonie Trójki. 19.30 Tr0swi.n.gu. 19.50 w. Orlow: „De\
mon z altówką" 20.00
Mini-max.
11.00 Koncert
11.57 Komunika ty. 20.45 Warsztaty
literackie.
21.00
11.59 Sygnał czasu. 12.05 Magazyn Fermata magazyn
publicystyki
informacyjny. 12.30 Muzyka.
12.45 muzycznej. ai.45 „Chociaż metr pod
Rolniczy kwadrans. 13.00 Komunika- ziemią" - aud. 22.1}5 Inf. sportowe.
ty. ·13.10 Radio kierowców.
13.30 22.-15 Blues wczoraj. 22.45 Posłuchać
Piosenki przyjaciół. 13.40 z bliska, warto. 23.00 Opera tygodnia: Giac·oi z daleka 14. OO Wiad. 14.05 Maga_ mo Puccini - „Turandot". 23.15 Czas
zyn muzyczny. 16.00 Wiad. 16.05 Mu- relaksu 23.5-0 M. A. As,t urias: „Nlezyka i aktualności. 17.30 Pogwarlcl jal<a .Mulatka".
nie tylko o piosence.
18.00 Wind.
PROGRA..'W IV
18.05 · Problem dnia. lR.2-0 Konc~rt
dnia.
19.00 Magazyn informacyjny.
11.00 Dom 1 świat magazyn.
19,25 Odpowiedz~ na listy 19.30 Ra12.QS Wyzwanls. wspuldio dzieciom: „Taj em ni czy ogród" t2.oo Wiad.
- cz. m słuch. 20.00 Dziennik. 20.15 czesności - prawne aspekty restrykgospodarczych
12.20
Ze~Koncert tyczeń. 20.35 Rzemi eślni coce cji
instrumentalne.
12.30
sprawy. 20A5
Ch. Heln:
„Obcy poly
wokół
przyjaciel". 20.55 Z Artelem na Slu- Radio Praha. 13.00 Swiat
muzyce.
tewiec. 21.00 Komunikaty. 21 05 Kro- nas. 13.25 Zabawy przy
nika sportowa 21.15 Co · u
pana 13.50 Male piosenki H.00 PopolUdnie Młodych. 17.00 Wiad.
s!ycl1ać? - · J. Kańskiego. 22.00 Wi•d.
17.05
22.05
Na ró,i;nych 1nstri1mentach. Sztuka transkrypcji. 11.ss- Widr,o18.45
?2.20 Turniej orkiestr. 22.45 Radiowy krąg. 18.30 Język rosyjski.
Odeon. 2~.00 Wiad 23.10 Panorama Chwila muzyki. 18.50 Dziś pytanie,
dziś
odpbwledź
- „Czy
dobrze
świata.
23.25 Jazzowe granie.
wychowuję swoje dgleoko'' auct 1
telefon.
udziałem
słuchaczy tel.
PROGRA~ U
44-72-71. 19 30 Wiad, 19.35 Lektury
czwórki:
K
M.
Górski,
J.
Weyssen11,00 Zawsze po jedenastej.
11.10
hoff - „z młodych lat - listy i
M11zyczny n-on stop. u.oo FUharmo- w,;;pomnienla".
!9 ..45 Nie tylko bnlnia radiowa. 13.00 Wiad. 13.05 Ser· lad~. 20.15 Wieczór
muzyki l , myśli:
wis informacyjny CL). 13.10
„Co . ,Słowo - język - porozumienie"
dzień niesie" aud Jana Bąbi1't aud. 21.35 NUR'r. 21.55 Wiad.
skiego .(L). l3.20 Pieśm weselne. 13.30
Album operowy. 14.0Q Piosenki
z
TEl,EWIZJA
Francji I Włoch. 15.00 Charlie Clrnplin: „Moja autobiografia".
15.10
Jazz
nie tyllco dla fanów.
16.00
PROGRAM I
Dzieła, style ,epol!:I. 16.50 Agata Chri·
stie: „Dziesięciu Murzynków" - fr.
17.0-0 Wiad. 17.05 Rozwiązanie zagad10.00 DT - wia~omoścl
ki muzycznej (L). 17.10 Aktualności
10.10 Film dla 2 zmiany „Krypdnia (L). 17.30 ,,Przed koncertem w
tonim: Tu~yści" (2)
filhannonii" (LJ, 17.40 „Czas dla re11.19 Szkoła
dla rodzic6w
portera" - aud. (L), 18.10 „Wit<lłda
Trzeci
kwartał
w :l:ye1u
Afelta wspominki z jazzem i nie
dziec;Jta
•
tyllto •.. " (L) 18.30 Klub Stereo iespól Pink Floyd ń-a płytach kom11.25 Apteczka ~omowa
oaktowych - ,,Animals" (1977). 1.9.30
11.35 „Uzlhlc i Mazlhlc" (2) - Ulm
Wieczór w filharmonii. 21.0-0 W1ad.
anim. prod'. CSRS
2!.05 Wieczorne refleks.ie. ai.10
Od
14.50 Powtórka prze<! maturą · ragtime'u do swingu, 21.30-1.QO Wiejęzyk. angielski, leokc'a .I
czór 11.teracko-muzyczny. 21.30 Na~
granie wieczoru 21.35 Ppwiastki fi·
lozoficzne. 22.10 Słuchajmy razem W kręgu Teatru Muzycznego. 2~.00
W dniu I po.tdzlernlka lł8ł r.
J. Putrament: „Odyniec". 23.20 No:nnarl·
we nagrania radiowe. 24.00 Glosy,
Instrumenty, nastroje.

CZWARTEK,

1 Karąwana

Wairitallć ~e.g01T<>c2'lnel oo!er<ty ta.rgowej rzemi-Ol~l·a wynosi B nnLtl zł.
o t;nzy m'ilia,,rdy więcej niż przed
Do Be.1gii /P!'1.Yił'chali B bm. aurokie.uu. Je.st fo ef~t iroona·ce.g.o za- tokairauni uczeS;ni.cy
„ikairaiwany.
i.niteoresowa.ni1. !!'A' ~orpny poteincjal- palk·oj11'', O'b~jmu1ją.Cej 250 .młodych
ny1ch lkHenrt6·w m<l'ł!liwośdaimi usłu Q.ział11Jczy iru1chu po!k.o;ju i Buł:gairii,
g,ow0-<p.roduikey'jl!lymi
IPQ§ZCzegól- Ozechos:łe>wa.c,ji, NRD, Polski, Wę
nych sipókl.Z.iclni i [ndywidualnych gier i ZSRR
Trau
kaira•wMJ.y.
rzemieś1,niJków.
·
k-tóra wyrusżyła
29 wirześnia z
Bu.da1pes~tu, wiedzie ;i>rz~ sz.e.re,g
Cenitorai11ny Związek Rzem!oola, n- krajów Euiro.py zachodniej. W imprezie zorga'!liZ·<YWRil1ej p·nzez Mi~
------~~----~........~........._......,............~......,.._........"""................_,,P
dzyinaroidowe Biuiro Tu1ryi>tyiki S+11den:tów i Młodzieży bioira udział
42 OSO>by z Polski.

1

_:w

!•

I~teresuiąco ;przedistawia się o- ,prosił do Poznania 150 :z:agr&llliczn:{cih wystawców, rprn:edistawiicieli
dowe Tamgi Dro'btnej WY"twó•rcz.oś- iz:b handlowych i 17.jecLnoczeń gosci l Rzemi0is1'a: „KoOlperacja 86" , pe>daa:czych z całej niemaJ Europy,
kitóre trwa.ć 'będą od 20 do 2.4 bm. ia'k również
ki1lika.set k1ra.j·owych
w Fozna1niu.
Obolk titadycy}nych 1p rurbnerów halO.dlowych.
Ze swej
·wy,robów oęikodzieła, m.iin. na.rzę- st-rony ~glo.sii,o udz:iał 86 spóldzieldzi, ce1rami1ki, mebli i bi.żnterii, ;n<ie rłi i 'killkuna,s lu
indy•wlitludnych
zaibralkinie propoizycji iróżn01rodinyich rzemieśliniików,
usług 'kooiperacy}nych dila !Przemy(PAP)
słu oraz 1P<rac · budowlail1o-«no"1ta;żo
wych i 'ko.nseirwaitorsikkh za;równo
d1la ikrajo.wy.ch dalk i z·a.gr.a,nicznycb
l<'oo1itra•helDJtów.

!e-.!'ta irzeirni·ooła na III Międzyna~·-0-

- -- . '=- J-:~r:·~~;
5 = 1 a:
1
1 1 =
i
~
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l'~'
J
CJ
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1
;1
11
=- · • e=t-- • - m\.m:1~
Wł

ww

rzemiosła

Targowa. oferta

llYNOWI",; I :t.ONAMI I WNUCZJ'lTA

przeżyw~zf

•.

lat

ł

łł,

te w dniu

nasz

I pa~dzier·
najukochańny . Mąt,

P.

ST ANI SŁAW SIEROA
Człowiek •

nlaebetnym. 'huaktern, bez ruzt!!' oddll!l.y rodz:ln!e
I przyjaciołom, dlugoletnl pracownik ŁDA.

Uroczylfto,cl Po1ZT7.ebowe odbęd~ ,;ę w 11.nłtl 18 paidziernika br.
o 1odz. 12 na cmentarzu komunalnym na Zuzewle. Pogrą
gł~boklm smutku:
NAJBLIŻSZA RODZINA

(piątek)

fona w

Z głębokim talem zawladAm.lamy, te w dniu ł paźd1. iernika 1986
roku' od!zedł od nu, nus najle-p szy M11t, Ojciec I Dzia:dek
.ł:

ł

P.

WACtAW BIENIAS
były mlstr~ w ZPDz. „Mąrk!)" i „Ulstonie".
llfha łw. · zostan!P. odprawiona o gotl~. 13.~~ w kaplicy p..,-. św.
llocha na. cment.n:tu nym.·kat. - R:i.dogo~zc:r.. w dniu 9 patdziernlka br. (07,w:utek), po czym nastąpi wyprowadzenie drogich nam
~włok na cmentau.

f:ON'A z DZIECMI I ' WNUK.I
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Premiera w Teatrze Muzycznym

'MEANDRY EDUKACJI

wychowawczym?. ' ~adz~el8: w
tym. że nauczyciele Jaikos się z
owa pedagogiczna .,ża.bą" uporają .
.
Gdyby udało się wyjsć powazechiniej Z1l szkolnych pracowni do rótnych zaikładów pracy,
byłaby szansa na zainteresowanie uczniów i bliższe za.poznanie ich z różnymi
rodzajami
działalności gospodarczej, rozwinięcie
na szerS?.ą skalę
tz".I'.
preorientacji zawodowej. Moze
przybyłoby
nam chętnych do
:eawodu tka.cza. .dziewiarza,~
lairza itd? Pomarzyć można„.
Ja.k z tego wynika, nie ma co
robić rabanu
wokół
praktyk.
Ot. będzie nieco więcej zwyczajnych pra.c rę~nych, rozwijających zdolności
ma.nualne
milusińskich, za.prawiającyC'h w
zespołowym d:z.ialniu
wytwórczym.
kształcących
poczucie
dyscy1pliny . I odpowiedzialności.
Może naiwet uda się młodzieży
zarobić nieco grosza na wakacje, czy choćby at.raikcyjną wycieczkę
szkolną 1 .
Albo I na
komputer? Byłby to ogrOdlllly
aukces pedagogicmy.
I tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć, wnosząc swój skromny
wkład w
tworzenie oozytywneJ atmosfery wokół uczniowskich praktyk, zgodlnie z życze-niem władz
oświatcwych.
Jeszcze
tylka
drobna u·waga,
tym razem o
praktyikach
ministerialnych.
Uwaga
o wychowaniu przez
pra.cę I osobisty przy:kład.
otóż. eh~ rok szkolny dawno się już zaczał, resortowi urzędnicy do tej pory nie przygotowali nieebędnycb dokumentów z przepisami no.nnującyn1I
ogół
kwestii formalno-prawnych I organiz.acyjnych, towarzys.z:ących wprowadzaniu praktyk uczniowskich do ~.zkół. Panowie, na.jwyższa pora :przyło
żyć się do tej pracy. Przykład
idzie z góry!

Na wstępie - kilka pytafl: Czy 13-letniego mlodziaina, za.fascynowa.nego piliła no.żną t komputerami. m~a uszczęśliwić lub przynajmniej usatysfakcjonować bezwzględnym na.ka.z.em dziergania
koronek - I to na okrągło pnzez cały sz:kolny rok? A może bard.ziej przypadł<>by mu do gustu
haftówanie „kurzych ła.pek"? z kO!lei czy wyobrażają sobie państwo 13-letnią pannicę przy tokarce, strugającą radośnie stołową nogę z dębowego klocka? Nieprawdopodobne, a jednaik prawdziwe.
Już od I września br. - we wszyst'kich polSkicl). podstaiwówikach ..;. talk ma być i ba.stal
wypadł
mi ten wstęp
nieszczególnie, choć obiewizyta.torowi Rozalskiemu z łódzkiego kura,torium, :z
którym onegdaj rozmawialiś
my o tzw -praktykach uczniowskich, że 1u.ż nigdy więcej na
ten temat nie pisnę ani jednego złego słowa: przeciwnie wygłasza(- bede tvlko same superlatvwv ?:Wla.;zcza ood adresem oomvslodawców owego
nowego stlatrien.i oświatowego.
Ale iuż sie · wmituję i przyrzekam. że w dalszym
ciągu
niniejszego będę się starał usilnie „wyczarować" iak najl~p
szą aurę wokół tel l.rnntrowersyinej sprawy, która 141.ik mocno bulwersuje rodzicieli n'eletnlch oodstawówkowiczów. z.godnie
z życzeniem
wvsD'kich ·

Hm.

jakoś
całem

Na pr6ble Jeszcze be:&rkostium6w.

'

.J

~o był azok. Prxy ceremonii picia herbaty, w wytwornym
towanystw1e. ona - mówiąc o tatusiu - bez; ogródek objasnia. 1.e •• tatus chleje Jak smok " . A że .E liza DooUtt!e a1e kła
mie, wiemy doskonale, bo kto nie zna ,,My Fai.r Lady" {muzyka fredericka l.oewego, libretto Alana J . l.ernera), a jesZ<:ze
dokładniej sztuki. Bernarda Shawa „Pigmalion",

Już

w

sobotę

•

i niedzielę (ll i 12 bm. o godz. Hl.30) łódzki

Teatr Muzyczny da premierowe spektakle tego musicalu -.
który święci swe sceniczne tryumfy od 30 lat.
Właśrue trwa próba. OrkieS:.ra pod batutą Rajmunda Ambroziaka (kierownictwo muzyczne) gra lirycznie piękną melodię
„Tę uliczkę znam. ty'le, tyle lat" Andrzej Żarnecki - reżyser
oraz inscenizator, a także jeden ~ odtwórców roli Higgińsa obserwując scenę notuje na taśmie magnetofonowej
uwagi.
Kiedy Eliza schodzi ze schodów, by za chwilę ze swoim mistrzem udać się na bal, zapisuje; .,dziewczyna ma 1.obie nie
zdawać sprawy ze swojej olśniewającej urody' .

To z pewnością będzie scena jak z baj!f,i o Kopciuszku. Elizie - Annie Kurylak - urody odmówić się nie da a jeśli
jeszcze kostium okaże się piękną oprawą.~ Z pewnoscią na
scenie będzie tak. jak lubią widzowie Na próbie jeszcze · kostiumów nie było dekoracji też jeszcze nie widzieliśmy, ale
Andrzej Sadow~ki 1 współpracująca z nim Maria Brykalska-Karłowska. z pewnością wiedzą najlepiej, czego trzeba tej
opowieści o . biednej kwiaciarce, która całkiem przypadkiem
- dzięki warunkom 7.akładu między Hil:ginsem - profesorem
fonetyki i jego przyjacielem - pułkownikiem - ma stać się
damą Kiedy obserwowal i śmy Jak radzi sobie 'l Elizą sceniczny Higgins (Adam Ko1iolekl •· nie zważając na znajome llbrettó - z całym zaufaniem ocenialiśmy jego pedagogiczne
walorv I ujawniony wreszcie szarm.„
A ileż to iuż Higginsów I Eliz widzieliśmy?' W Lodzi będzie
to druga inscenizacja; w Polsce musical miał prapremierę w
l964 r. Nie sposób nie wspomnieć- filmowej wersji •. My Fair
Lady" z Audrey Hepburn I Rexem Harrisonem w rolach
głów11ych Reżyserował - George Cukor .
Melodie 7 tego musicalu nie straciły me ze swego blasku:
.,Mały V('ręś<'ia tut„
Przetańczyć całą noc" ... Tego wciiiż słucha się 1 orzvjemnoś<'ią, a co do jakości interpretacji - to się
już za dwa dni okaże!
{rs)

Foto: J. CYPERLING

i

I.

Chwila przerwy . Anna Kuryluk do scenopisu.

Eliza -

jeszcze raz sa-

gląda

terze produntcyjnym. w wymiarze jednej godziny tygodniowo.
Rodzaje prac pogru.powa.no w
trzech TJTOfilSJCh: technologicznym (m. in obróbka paipieru,
drewna I tworzyw sztucznych,
krój i szycie odzieży. tirace gastronomiczne).
re:kodzielniczym
(wykonvwanie
wyrobów
ze
skóry, l?aJanterii drzewnej, a
takż~
tkactwo.
dzlewia.rstwo.
haft i koronkarstwol oraz rolniczvm (uprawa wa.rzyw).
Takie właśnie rodzaje prac ·
prze~idziano
dla uczniów 495

techniiki jest :tró:imicowarny tematycz.nie i nasycony
teoria.
Natomia;;t w rama.eh prektyk
uczniowie wykonywać bęiią jeden tylko określony rodzaj pracy fizyczno-produkcyjnej przez
cały rok, bez za wracatnia !!ło
wv żadnymi za.Jęciami teoretycznymi
Rodzaj zajęć zależeć będzie od
możliwości lokalowych. teclitnicznych. kadrowvch i or~a·niza
cvjnych ooszczei?ólnvch
sz,kół.
Ideałem bylobv
wvnale'l:ienie
ta~ich, które od-powiadałyby za-

klas szóstych
w 189 ł6dz.kich
sz:kołach
podstawowych.
70,9
proc. zaijęć prowadzonych bę
dzie w szkolny<'h pracowniach,
12,l proc. w wairsztatach szlkól
zawodowych. 2,6 proc. w za.kła
dach pracy, reszta zaś w ośrod
kach „PraktyczmeJ Paru", filiach Wojewódzkiej
Pracowni
Dydaktyczno-Technicznej i i·nnych Jednostkach.
.
. Czym różnią się praktyki uczniowskie od pOlp'lllarnych prac
ręcznych, czyli tzw.
pracy-technilki1 Ot6ż program pracy-

r6wno możliw<iśclcm placówek,
jak i predyspoa:ycjom ocall: zainteresowa.niom młodzieży szlkolnej obojga płci, bo sz;koły mamv koedukaĆyjne.
Z tym są
jeilnak problemy.
za.pew,ne w
wielu przypadka.eh nie uda się uniknąć takich sytuacji,
o jaikich była
mowa na wstępie. Czy jednak
pra.ca niezbyt
od,powiadająca
dziecia;kom, nie śaltystakcjoou
jąca Ich w żadnym stopniu, a
wyikonywana pod przymusem,
może być
dobcym
środkiem

władz o.światowV'Ch.

Jaik: już
doniesień

wszyscy
wiedzą s
'Prll60wych,
radiowych i telewizvjnych, w tym
roku oświalowvm do szkól powszechnie
wprowadzono nw.
pra.ktyki uczniowskie, . jako obowiazkowy pl"Zedmiot prog.ramowy. ma·Jac:v służyć wychowaniu młodzieży przez oracę,
skoro 1-nne środki i metodv okazały się jalk widać - · nie.
wvstarczające I nie dość skuteczne.
W sz'kołach
bowiązkiem

podstawowych otym objęto trzy
najstarsze klasy. z zastrzeże
niem. iż w ty-m roku dotvczy ,
to tylko · klas VI Zgodnie z ministerialnymi ustaleniami, praktvkl polegać ma.ja na wy'kOIIlywa niu orzez ucz.ni6w prostych.
acz ponieikad wyspec.ializowanv<'h orac fiz:vcznvch o cha.rak-
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Rozmaitości
Można powiedzieć, że tak bardzo
dziś
rozbudowany dział sztuki
współczesnej w łódzkim Muzeum
Sztuki powstał przed laty.„ na zrę
bach konstruktyw12mu Odważnie
propagował on ten kierunek sztuki
w malarstwie, a ~ kolei malarze-konstruktywiści
darami swoimi

Narodowego w Belgradzie - Irina
Subotlc.
Obok dzieł ciekawie wypowi~da
jących 1ię artystów jugosłowiań·
skich, w sposób bardzo Indywidualny manifestujących swoją a-

Vass!ly Kandinsky, Alexander Archipenko: widomy znak powiąza
nia awangardy jugosłowiańskiej z

Obok 100 obrazów - liczne fotografie I ciekawy materiał dowangardowość, oglądamy również kumentalny przybliżający do nas
prace zWil\Zanych kiedyś z „Ze- ludzi, a 1 czasy, w których oni
wzbogacili jego zbiory I dlatego nitem" artystów zagranicznych. I działali;
znakomicie się składa, te właśnie to tej miary co Mare Chagall,
M.J.
w gmachu łódzkiego Muzeum
Sztuki ostatnio zorganizowa,na została wystawa pt . ..Konstr·uktywizm
w Jugosławii. ..Zenit" I jego krąg

W FILHARMONII

1921 -1926".
wyjaśniamy
powstałego w 1921

•.Zenit„ -

- to tyr . w Zagrzebiu, a przeniesiony potem do
Belgradu. czasopisma głoszącego
własny
progra!I' artystyczny. Do
formuł konstruktywistycznych dochodziły w nim akcenty futuryzm u 1/ dadaizmu.
„Zenit" - pełen witalności I nowatorskiej odwagi - wydając walkę dostojnemu tradycjonalizmowi,
nie był wtedy w swoich tendencjach odosobniony Głoi;zone przez
' niego hasła aktualne były r~wniei
i w innych krajach. m!ljdując swoje odpowiedniki: a i Polska nie
stoi tu na uboczu. Widoczne też
są kontakty konstruktywistów jugosłowiańskich z awangardą polską z takimi ugrupowaniami i
czasopismami
Jak
redagowana
przez Tadeusza Peipera „Zwrotnica", .,Blok". ..a.r" itd .
tuł

Na wystawie w Muzeum Sztuki
eksponowano 100 prac z tego okresu. Są one własnością Muzeum
Narodowego · w Belgradzie. a pochodzą ze zbiorów niestrudzonego
propagatora awangardowych haseł
poety I krytyka - LJubomira Mielca. Całość zestawiła bardzo celowo znakomita znawczyni realiów
tamtych czas6w kustosz Muzeum

Koneerty na
piątek

życzenie

godz. 19 i sobotę - godz. 18, odbędą się
pierwsze koncerty 1 cyklu
„Na
życzenie". Repertuar ich składać si11 będzie z utworów wybranych w' drodze plebiscytu.

W

-

w Fllharmonll

Łódzkiej

WyniKI ąnkiety wykazały, że zdecydowana większo~ć słu
chaczy chciałaby mieć wpływ na wybór .repertuaru opowiadając się jednocześnie za formułą koncertów z łatwiej
szym repertuarem I prowadzącym całość muzykologiem.

W programie

najbliższych

koncertów znalazły się: Obraz-

ki 1 wystawy - M Musorgskiego,
koncert skrzypcowy
d-moll H. Wieniawskiego w wykonaniu Izabell Ceglińskfej

(studentki IV roku Akademii Muzycznej w Łodzi, kandydatki do IX Międzynarodowego
Konkursu Skrzypcowego
im. H. Wieniawskiego w Poznaniu) oraz I koncert fortepianowy Es-dur F. Liszta w prezentacji laureata między
narodowych konkursów w Monai:hlum l w Warszawie •Piotra Palecznego.

Orkiestr" Filharmonii Łódzkiej dyrygować będzie Zdzisław Szostak.

a

Pinokia,
którego
wvmarzyła
fantazja Carlo Collodie.go, wę
druje po scenach teatrów wielu krajów. bawiąc I wzruszając
'!lałycb
widzów nlezwvk!ymi
i>r"ZV!?odami. którvch był bohaObecnie przvbył on do Łodz'
lio teatru lalek noszacel!O jego ,
'mię. E!dzie wvstę.puie w tytułowej roli ..Historii drewniane•o palacvka"
Scena.riusz tei
iZ~uikl na.olsał Wf'dhte: Collo1lego -Wojr.iecb
Kobrzv"iskl,
lctóry 1est również · reżyserem
·~"Il so~ktaklu.

nie Jest streszczetniem
•1tworn Collodiel?o - przypomnieniem przygód
Pinokia w
<'hronoloei<'znvm •1kladiie Znaltiziemv tu wiele cięć I skrótów, tak, aż:E!'by całość wtł<>
~zyć w ramv e:odzinne!!o spektaklu. W tym układzie • na·l młOdszy widz l':!!ubić sle może
Całość

ł
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w mnogości 'l!asygnalizowa.nych
wątków treściowych
Ale nie
czuje się on pokrzywdzony. bo

fascynuje go barwna atrakcyjność poszczególnych wątków, a
I rozmaitość scenicznych konwencji.
Prolog
wystę-p
Kfown!.
(Tadeusz Wojan) przebiega w
klimacie sztuki cyrkowe; . a te
efekty powtait'zają się I w dalszvch sekwe.ncjach s-itukl.. Natomiast na ibardziel rożbudowa
na· scena. opowiadajaca o tym
Ja.k to dw"ch sprytnych zło
dziejaszków Lis (Anna Matuszak) oraz Kot (Maria Sowlń
~kal ukradło d·rewnianł'>mu paiac)•kowi złote monety, roz.grywa się (koncertowo!)
według
reguł pantom!mv Scena ta stanowi w soektaklu Jak e:dyby
odrębna całość Znaleźć też w
niej można własny jej
6e(lS,
z11adresowany nie
tylko do
dzieci. li;-cz l do do-rosłych: nie
dowierzajmy ni~anym nam
•. Czarusiom"!

Ba.rdzle1 pogłębiony 3est og61nY sens sztuki - a znajdziemy
go w serdecznym trudzie drewnianego pa.ja,cyka, który mimo fizycznych niedoskonałości,
pragnie usilna tiracą nad sobą
i życzliwością dla Innych uczło
wieczyć sie I wejść w kirąg Ludzi normalnych.
Interesujący

spekita.kil ten~
na tle fuinkcjonalnej. a dobrze wyważonej w
efektach oprawy scenogra!icznel Kazimierza Samołyki. \fozyke przyjemnie harmonizującą
z charakterem sz.tuiki zal)roponował Marek Jaszczak.
grywał

się

Na zak<>ńczenie doda.,my. te
na za.proszenie Teatru Lalek w
Pecs .,Pinokio" pojechało z tym
spektaklem na gościnne wystę
py na Węgrzech .
Życzymy mu tam wielu 1Uikces6wl

M . .JAG08ZEWS'lll

kulturalne
TBATR Z

cało•ć poprowadzi muzykolog, red. Jadwt-

1& Matuazak.

Nowe wystawy plastyczne
W pałdzierniku zobaczymy Jeszcze kilka dalszych lnłe
resnJitcych wY11taw plastycznych.
10 P AZDZIERNIKA o godz. 18 w O§rodku Propagandy
Sztuki w parku Sienkiewicza, MONIKA MAŁKOWSKA zaprezentuje swoje „Dedykacje I Rededykaeje" i „Grafitaże
- Prezentacja". Z kolei w GalerU Lódzklej Muzeum Bl.storli Miasta Łodzi
14
PAŻDZIERNIKA o
godz. 13
otwarta zostanie wystawa prac 1 lał 1976-1988 KRYSTYNA ZIELIŃSKIEGC.

111 P AŻDZIERNIKA o godz. U w Galerii Sztuki BWA
rysunki JULIBSZA NARZYŃSKIEGO.

(ul. W6lezańska 31) zobaczymy malarstwo

KARL-M.ARX-STADT

NA Z.0DZKIEJ SCENIE

awangardą światową.

(je)

Od wielu. wielu już lat maty drewn'any „człowieczek" ....:.

ZBIGNIEW 8. NOWAK

W ramach Dnl Kultury NRD wy.
w l.odzl.
na scenie Teatt'U
Nowego, Stadttsche Theater 7 l<arl·Marx-Stadt 19 pa:f;dzternlka
u.prezentuje .•Tt"l!y 9lostry" A. Czechowa. ui:I !O nafdzlemlka
awan-

"Stą pl

itardow" sztukę wspó!czesnego dramaturga H. Mullera ~t. ..BudOW'l"••
"PINOKIO'' DU DOROSf.YCR

Scena dla do·roslych PTL •• Pinokio" wznawia po d!utszej przerwie
swą d:dałalnoM.
Spel<tsklem lmmio?urującym będzie
.Czarująca szewcowa•· l"ed@dco Garcii Lorld w ret.yserll
WłOdzlmlerza
Felenczaka.
S<'enoe:ratll Andrze1a Szulca l z muzyka Mieczysława Mazurka.
PnedstawJenla prezentowane bę
d1t w katdą sobotę 1· nledzlele
o
e:odz. 19 w t!B!l przv ul. TargoweJ

!5.

KINO l'AMILIJNB
W sobotę. 11
patdzierntka,
ittir'uJe swoją dztałalno~ć Kino

tnau.

Familijne Projekcje odbywać się bę
da w klnie „Tatry" l „Tatry
·Małe Studyjne"' orzv ul. Slenklewl- ·
cza 40, zawsze w wolne qobotv ornz
w niedziele o e;ocl?:. 15, Dla dort>s!ych Przewtdzlane
są atrakcvjne,
cz~sto Przedpremierowe tytuły. na•
tomlast dla !'!Zleci nlf'!dy nie star7.e!ace sle bajki (np \Vatta Disneya)
oraz zabawv tl'tnatyczne przed I po
oro1ekcH.
C'!!as trwania obu nrezentacjl bę
dzie tak skoordynowany.
aby rorlzlce nie musieli sle martwić o swo!e pociechy,
nad którvml opr~cz
prowadzacel?o. czuwać bedzlp obstusta kln11. Przed "rolekclaml odbę
dzie sli, losowanie
s bezpłatnych
clwuo~obowvch zaproszeń na seanse
w przyszłym tve:odnlu.
c ...na dwóch biletów 100 zł.
„ILUZ.JON'' PROPONU.JB

W t:vm miesiącu „nuz:ion" - l)rnfekcJe w klnie DKM przy ul. Nawro. n - Proponuje:
- - w cyklu „Czamy film amerykatiski" ł obrazy: ,;Mafia" w ret.
A Po!::onsky'ego (10. X.), ••Noc
t
miasto w reż. .J • Dassina (11. X.',
„Wahadło" w ret.
G. Schaefera
(12. X). ..Zbieg z Alcatraz" w ret.
J. Boormana (9 t 13. X.):
..,... w cyklu „Mistrzowie kina" 2
filmy ane;lelsk!ego retysera carola
Reeda - „Maskotka" (18 1 20. X.)
oraz „Człowiek ucieka" (19 I 21. X.).
Mały nuz.lon zaprasza dziec!
w
dniach 25-28 . X. na filmy: „Ks!atę I Zł'>brak"
nrod.
ani!1elskte!.
„Wspanlałv Reed" r>rOd. USA.
l!ITUDENCKJE ETIUDY
ZNANYCH TWORCOW
14 ł 15 natdzlemlka o e:odz. ts
bę~~le motna obejrzeć w kinie .,Tatry
etiudy
byłych
studentńw
PWSP'TviT - dzl~ znanych
tw~r
ców: „u~mlech zęb!czny", „Lampa",
„~orderstwo". „Dwaj ludzie z gza-

·Romana Polańskiego, Ham„Erotyk". „P!enladze albo tvcte , „Oko wYkol" - Jerzego Skollmows~lego,
„Kirk Duglas". „M11chotłuk". „Uwertura" Marka Piwowskiego, .•Rondo" - Janusza Malewskiego l .,Ocalenie" - Henryka
ta

id:/

-

K~by

O~

WSPOZ.CZESNA
POEZJA FRANCUSKA

Il P AZDZIERNIKA o godz. 14 w Salonie Sztuki Wsp6ł
W siedzibie
.,Alllance Francahe·•
rat. Kościuszki 211 codziennie
od
ezesnej (Piotrkowska 88) . otwarcie wystawY malarstwa
godz. 9 30 do 19
obejrzeć motna
wystawę
francuskiej poezji wsp~lI fł'afikl WITOLDA KA~SKIEGO.
Plansze,
Ilustracje
__________________________ ________________________,,,,____ . ozęsnej.
(J))
M.
zdjęcia, urywki wierszy.
Wystawa

I

' czynna będzie do· 15 pddzlernlk•.

PRZYCZEPĘ

70 SAMOCHODÓW OSOBOWYCH!!!
10 WYGRANYCH PO 1.000.000 zł.
~/H/Hh9".U/H./U"//H/.U//H.U/H/.U/////ff////.U;•~V./U"~

PRZĘDZALNIE BAWEŁNY

POSZUKUJĘ

informują

pokoju

zakładu

na

rok
(wygądy).
Lódź,
Zduńfka
Wola. Listy
28134 Biuro · Ogłoszeń.

l!SQ al.

o zmianie telefonów cent.r'P.li telefonicznej
„D" przy ul. Milionowę>:i 55 od dnia 13 paz..:
dziernika 1986 r.:

,**
:ił

z numeru 84-01-00 na numer 81-07-82,
z numeru 84-01-01 na numer 81-07-81,
z numeru 84-01-02 na numer 81-07-80,
:ił4t z numeru 84-01-03 na numer 81-07-79,
oraz zakładu „E'.' przy ul. Strzelczyka 6 od dnia
6 października 1986 roku
•
z numerów 84-00-50, 84-00-53 na numery
81-00-50, 81-00-53.
5668-k

Piotrkowska 06.

MASZYNĘ

cU> prania dywanów „Progrt'll 2" no- MŁODA pracująca poszukuje pokoju najchętniej
wą sprze<iam 87-26-56.
ZMIANA NUMEROW CENTRALI TELEFONICZNE'J
w. blokach. Listy 28023
28037 i
Biuro Ogłoszeń PiotrFE&\1Ę lisów i;prze'kowsl'ica 96.
ZPJ „PIERWSZA"
da.m. Nauczę zawodu
lub przyjmę wspólnika. M-1 z<lecydowan14 kuplę.
.
od dnia 8
1986 r.
Listy 7l:H Biuro Ogło
Li.sty 28095 Biuro Ogło
szeń
Sienkiewicza. 3/5.
zmienione numery centrali telefonicznej
szeń Piotrkowska. 96.
„JADWIGĘ".
dywan POKOJU na gabinet denprzy ul. Pabianickiej 152/154: ~
~ chiński, nowy - sprze- tystyczny - poszukuję.
Listy 7104 Biuro Ogło
dam. 32-e6-30.
I
84-00-80
81-06-40,
UCZEfl' ~e'bny - .toszeń Sienkiewicza 3/5.
~8W3 I
~all'nia. P.iotrkowska. 238.
I
84-00-81
87
81-00-33
SPRZEDAM futro kara.- POSZUKUJĘ lokalu na
7144 g
pracownię
krawiecką.
czarne.
Tel.
~
5721-k
~ kulowe
Listy 7242 Biuro Ogło
33-45-74 (1~18).
U/h'HH'HH//.U//H///HH//////////////H////H////////////~
szeń Sienkiewicza 3/5.
. . . _ . _ • • • • • • 1 •• -.......
28070 g
SPRZEDAM
plac
na POKÓ.T z kuchnią - za. _ . _ . . . . , . • • ..,, • • • • _ . . _ .
mienię
na
więk~7.~
cmentarzu
katolickim
57-82-52.
28145 g
na Dołach. Piotrkowska
POKÓJ
z
kuchnią
(woda)
ANTYKOROZYJNE
u267 m. 20.
213073 g
różne
w Żyrard!Jwie - zamiebei.piecza;nie na gQrą~o
SPRZEDA.\1
maszynę
nię
na
po<io1'-ne
w
Lona.cLkola. SZ<>Slt. ł'owieloczynnośdową „Łu
płyta
dzi.
86-98-9R,
godz.
ikladowa
4.S.
· Tel.
cznik", Piotrkowska 267
18-20.
26147
g
84-38-08. '
29716 '
. m. 20.
28074 g
pilśniowa
3,2
KON SERW At::.J A
.saim<>SPRZEDAM:
„Hohnera" P.\BIANICE M-3 (bez c.o.)
chodów, nadkoJ.a. Wóiz telefonem zamil'n~ę
120, dywan "\\'ełnia•nY
citlt., Nowo~'ki 144
na Łódź. Tel. 15·65-19
·
3 X 3. 15-28-35.
\251 g
27824 g
po rn.
·7218 g
izolacją
„SCHNEIDER Yoyce"
UKŁADY
wydechowe.
własnościowe
PCW8258,
drukarkę ZA":IUENIE
Nadkola. Judyma
20
M-~ Widzew-Wschód,
„Seikosha"
GP500AS,
(od
Tnkltorowej).
lni.
telefon n! podobne kabel „Centrmiiks" Myszkowski.
28001
g
K.arolew. Tel. 74-70-62
sprzedam. 84-45-26.
wykonuje z własnych materiałów
ANTENY insta.lacje
po 20.
27356 g/29802
TV.
Iinrż.
Marszałek
72"...6 g
z,\MRAŻARKĘ TZ-120 3<3-10-54.
7760 g
STOLARNIA tv1ECHANICZNA SKR
sprzedam
Przyczepę
KINESKOPY
regenebagażową N-400,
nową
·rac ja. 57-.33--00 Lubu- kupię. 78-65-60, po 16. .... t•1••··-1...-•t••l•llrlllfl,,
towicz.
7854 g
...
w Dobroniu, ul. Słowackiego 7, p-ta 98-150
7248 g ::.·I• ł, I Ił • N - Ili I• \•I•ANTENY TV insta.laC0~1MODORE
16. SpecDobroń, te!. Łódź 10-435-1622 i 10-435-5343
cje.
33-22-95,
Palputrum 128. Amstrad 6128
chow.sk1.
8073 i
MATEMATYXA,
fr:yka
oraz Łask 16-22 i 53-43, telex 886825 ugpl
- sprzedam. 86-73-1>2.
MONTAŻ
boa.zeril
tanio
84-10-70
Kac7234 i
L8n,ge - 32--35--05.
Urząd Gminy w Dobroniu dla SKR Dobroń.
rprayk.
281157 I
KOŻUCH damski, nowy,
7279 g
MATEMATYKA,
!;zvka;
2117-k
zachodni, szczupły
WYSTRÓJ Wlllętn - bochemia - M-73-d Ma~
l'Przedacm. Tel. 78-72-05.
uerie. 46-91-94, C:zeipil.
:zu.rki&wicz.
~215 g
7133 g
7300 g
- tamo,
ZAMRAŻARKĘ
je<lnoko- MATEMA'IYIKA
CYKLINOWANIE,
lakiea·bsolweollltka
matemaKUPIĘ niedirogo
domek SPRZEDAM organy .,Stumorową. 120 1, dwuletrowamie.
81-3.'5-21
Ignatylkj _
Urbanowska.,
,,,,..1„111.111.1 • r.1 ••• 11
lub
część domku.
Tel.
dent
106",
gramo!on
czak.
nią
S'przedam.
25
754 g
Tel.
I , • • • • • • • „ ..• l.l!Jf\'W W I
3'2-20-8J.
7189
g
,„„
...............
,
..
,
...........
.
w
dniu
ogłoszenia
CYKLINOWANIE
48-19-78.
„Fonomaster",
la1kie7220 g MASZYNOPISANIE
maszy,• .. „ •.••. „.,„,, ••• , •.• ,.
52-39-08 po 19 lub listy
rowa10ie. 51-66 07. !\Iarnę do szycia wieloczyn- MASZYNĘ
do pisania,
Boja.nowski. 55-17-41.
28030 BiU'ro
Ogłoszeń.
cm1a.r.
29477 g
przyczepę
bagażową
nościową. Tel. 86-35-40.
2'8765 g
iUPERK0:'>1FORTOWE pól
Piotrkowska 96.
OKAPY nadkucbennP z.
N2500 sprzedam - SZWACZKA 28153 g
pro:yjmie
domu (110 m kw) z gawyciaJ<iem, 78-59-99. N'e57-09-77.
7163 g
szycie .s;podni - chału
TANIO sprzroam mało ATRAKCYJNĄ
raiem,
ogród•lciem
pytalski.
6933 f(
suknię
pniczo, Łódź, Mazurska
używany
mło<l?.ieżowy
sprzedam lub zamienię
Z
.
.\KŁADANIE
wykladz;:i
ślubną
złoty· pierścio
36
m
51.
28013
g.
k'liuszek turecki (łat
na samodzic>lny t'Wen1Podlogowych.
Rachunki
ni:!k sp.rzedam. 86-29-94, SLUSARZ ipodejimie pratualnie bliiniacz~· wię
ki). 86-17-51.
280{)9 g
dla instytlldi bi:. Wailpo 18.
7191 g
cę chętnie
pro:y 'PrOksi!:y, Tel. 78-59-04.
„COMMODORE 123" (;Zak, 78-68-27, po 15
PALMĘ dużą sprzed
uk.cji
precyzyjr,,·ch
NÓŻ
tarczowy
do
kroje7092 g
sprzedam. Tel. 3~-19-51.
20008 g
dam. 51-00-28.
7195 g
maszyn
lub na•:?:~zi.
nia tkanin - kupię DZIAŁKĘ
re.kreacyjna
ŻALUZJ•E pr:z:edw3łone~228014 g MAGIEL - prasowalnię,
Listy 28091 Biu.ro Ogło
36-28-57.
7222 g
rejentaln'.e
kwpię
!ll.e, Kleweta,
57-l\2-32.
z lokalizacją (Sródmieś
szeń, Piortnkowska 96.
43-59-:!3 po 16.
iOBO g WCIĄGARKĘ budowlaną DESKI topolowe - sprze7568 g
cie) - odstąpię. 74-46-93 TECHNIK
!pOSiadaJ!lC'
dam. 86-18-11.
- kupię. Tel 52-07-27.
23017 g
PLAC budowlany 1090 m
SFJF
tnst.a.l.aieje ainity„126p" -podejmie l!h"Rc~.
(17-21).
7137 g
7223 g PIEC c.o. w Ło4zi,
ul. Wiślicka
sprzedam.
wła.mallliowe blacha,
52-47-39. ·
nt5 i:
(St-okil.
z
projektem l\l \SZYNĘ pró;i;niową kublokady, :zam.k;i sipecjaGorkiego 79 m. 22, bl. DYW AN wełnianv 2,5x2,5 POSIADAM
„:2iu1ka" - sprzedam. 4S-20-74.
budowy sprzed~m
• listyczne,
superalainmy
372.
28099 g
pię lub zlecę wykona,podejmę
pracę. •.)!'!'!"ty
7082 g
74-77-5l~
7; )6 g
ultrad:t.więik()We,
drzwi
nie. 51-56-0:i
wieczo- SKLEP
wielobranżowy BUTLĘ
7224 B;ull'O
Ogłoszeń„
gazową
11 kg;
S~:G:\1F:NT w budow e stalowe.
An.czewski.
rem.
7192 g
blisko Łodzi tanio odSienkiewicz.a 3/5.
tunel foliowy 3x8 --.
kuoię
LiS(\' 7212 l'l•U ·SPRZEOA.:\1
51-16-89.
756..~ I!
automat
stąpię.
Poważne
listy
aprzedam. Tel. 81-65-97. PRZYJ:'>'l:Ę szyde na <>t'O
Oeloszeń,
S:e~kitJ-,
KOŻUCHY
barwimy,
· D3Va „lll" maszynę sa28107
Binro Ogłoszeń
vetlock.
Teotil6w· 7128 g
wicza 315
czysc1my
w
trocinach.
neczkową ,,10" i
napę
tel. grzec:m. 4S-0,-22.
Piotrkowska 96.
FUTRO bfało-c·zarne, łap
DZIAŁC<Ę 300 m - sprzeAl.
Mickieiwic:z:a
41.
dem. Tel 51-45-10.
27602 g
dam B6-5J-2.5.
7150 g
ki
karakuł.owe
sprzeTELEWIZOR
„Beryl"
Lerc:z:yński.
26510 I
6833 g
POTRZEiSNY
palacz
z
uDZIAt_,KI budowlane
w
dam. Tel. 15-91-53.
sprzedam. Tel. grzeczPRYWATNA PomO>C Piel>r&wnleniami na kotły
atrakcyjnym
miejscu SPRZEDAM buraki pa27471 «
nościowy
66-55-23, po
lęg1niarska
- EKG u
stewne. Wiąc:z:yń Dolny
wysoko'Prę?Jne.
Giew<mt
sprzedam. Kanstai!lpacjenta. 86-J75~89. Ka18.
28131 g BIAŁE pudel3{1 - sprzeOO.
.
29229 g
3 - Nowosolna.
tynów.
Lutom' er si;: a
szuba.
2.8839 g/E
dam. Chóraln& 14/44.
29479 g PIANINO „Rhodes-Mark
113
7249 g
7282 ,. WYKWALIFIKOWANĄ
• GINElKOUXl
codzie)lnie
II". wzmacniacz Musicszwaczkę iprzyjmie ZaSPRZEDA:'\~ pla<:
budo- FUTRO - łapki karakulS-19,
M1clcie-.11icza.
13,
BOKSERY
r!Jdowodowe
Man 65 W - sprzedam.
kład Bielivniarski. Tel.
łowe,
brązowe
sprzewlany 1000 m w Wiś36-65-65,
Ku•ba$iewicz.
sprzedam. Tel. 57-71-96.
Sowa,
Elsnera
9-51.
74-39-36
wieczorem.
dam.
Tel.
55-28-31.
·
niowej
Gón:e
Te'
5932 g
28043 g
.28148 g
m123 g
28119 g
51-45-10.
6ll3i !!
TECHNIK
dentystycmy
TOKARZA, blacharza rn- napraw.a, wy,·;,b ,,-romochodov.·e!'!o. uczn ów
. _ „ , ..... ,„ ..........._
tez. Henczke, Aleksan._.,
p
f'Ri
-i>rzyjmę.
Woronic~a 7
.._..
,,. ,
drów Łódziki, Wojska
28-05;) ~
Polskiego 44 m is.
ZATRUDNIĘ
CENTRALNA SKŁADNICA HARCERSKA
pal!lie .:-o28162 i
SPRZEDAM „121lp" (1978).
bi11ce
na
drutach.
CYKLLNOW ANliE, la•kieODDZIAŁ w ŁODZI
Traktorowa 53/43, bl. 38.
U-85-92.
7239 g
Towanie. ~18 Tre7109 I. PO?vllOC do iprowad~'!:iia
Łódź,
la. I'llSt)"tucjom racllu117
;,12.&p" (1.972) do remontu
d•o mu - ipo1t1rzebna. Relk!.
7261 st
tanlo spn:edam. 51-79-35.
fereind• 1WSkaizane. Tel.
CZYSZCZIDNIIE dywam6w,
zatrudni natychmiast nw. pracowników:
'f:?.18 g
11'7~4-74.
'T2.<l7 ig
wyikłaldtLin,
łcrp!cerki
meitodą
piorąc~s:sąic•.
86-53-6'7 BedinairSka..
U\I . _ .

~
~

~
~

§
§
~

ZAWIADAMIAJĄ,

że

·e

e

października

nr
nr

zostały

~
~

~

~

do 39.

.. ··-- --·- .

~,.,,....,

§

na nr
do
na nr

~

---··-····--·"T••11··ł

••
•·

•

Opakowania drewniane
Opakowania kombinowane: ramka twarda
mm
Opakowania drewniane· do transportu
morskiego z
bitumicznq
Palety nietypowe

..................
.. ...... _
-·······- _······-

SKRADZIONO
pnwo
jawy - And,rze1 Jas.ik61Sld, Zachod11.a 23a.
7077 g
ZGUBIONO \Pl'"<llWO jazdy.
Jerzy Sobiech, Batalio1116w ChłQt>Skich 6.
·
71-!G g
ZAGINĘŁA
leg;tvnH•;Ja
.studenidka
5.-"{f}.fWAM,
Madej Chlebiej.
7167 g
ZGUBIONO iprawo jazdy,
Jen:y Szewc:z:yik, SpOTtowa 10/1.
7·153 e
}!)WA Paibisiadc
u,gubiJ.a
legltyrmacli:
st1.1dencką
rnr 1G7~/L AM.
'T2il'f «
ROBERT D!ttirkh, Narufowic:z:a OO 11:agubił prawo ja.zdy.
7216 g
SKRADZIONO t>ra.W'O jazdy Bożena
Iwań
ska, Cha!l"'bice Dol!!e 10,
woj. sie.radzkie. 7134 g
SKRADZIONO prawo jazdy - Ma.r;an
ł.fa.tu
aia·k, Więekowlllde<!'.l 21.
7131 g
ZGUBIONO i:>rsiwo jazdy,
Tadeusz Oźmma, Więc
lkowskleg.o 44/13
7244 g
SKRADZIONO
>prai~o
Judy - Zlbl·g'll.iew Kub!ea., Baczy1isfkiego
8.
7273 st

ZAKŁAD

•
••

••

e
e
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ZAKŁADY PRZEMYSŁU. FILCOWEGO

§
§

-§
5
§

5
S
5

--

§=
5

5
5

-§

ŁOD:t,

ZATRUDNIĄ NATYCHMIAST

w oddziałach produkcyjnych: ul. Skrzywano ~/7.

Zana 1/11, Strzelczyka 35137, Dąbrowskiego 215
pracowników w zawodach:

9

5

§

5

mistrza zmianowego,
kier. oddziału produkcyjnego,

oraz pracowników do przyuczenia w zawodach:
•
operator maszyn rozwłókniających,
operator maszyn zgrzeblących,

•

5

-5

ul. STRZELCZYKA 35/37

pti:ygotowywacz oprzyrządowania . technlcz·

nego,

•

wytwarzacz włóknin.

Szczegółowych informacji udziela I zgłoszenia
przyjmuje dział spraw osobowych Łódź, ul.

Strzelczyka
84-84-74.

35137,

tel.

84-60-43,

84-77-1.5,
6016-k

I

I

Warunki płacowe do uzgodnienia w dziole spraw
pracowniczych i organizacji, Łódź, ul. Roosevelta 7, tel. 36-13-67.
5625-k

M

„S A ND RA"
w Aleksandrowie l6dzkim

I

l

•

PRZEMYSŁU
POŃCZOSZN·ICZEGO

ZAKtADV

=
5

-5
§

§
§

--

·5
5
51

='
5
eI

a5

-55

5
=
5
5
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•
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PILNIE ZATRUDNIĄi
dziewiony pończosznłk6w,·
mistr16w maszyn dziewiar·
skich,
teksturowoakl,
tokariy,
fre:zer6w;
masrynist6w kotła - pala·
c1y,
technika automatyłc1
pneumatyc1nej,
inłynlera elektronłlca;
iniynlerów włókienników,
ekonomistów z wyżuym
wykształceniem,

• plastyka.
Zakład nie. prtyjmuJe· osób po
samowolnym porzuceniu pracy.

Zapewniamy dobre zarobki
orai możliwość korzystanio z
uerokich świadczeń socjalnych.
Bliższych
dział kadr

informacji udriela
i szkolenia, telefon

centrali 12-17-24, wew.

112,

149.
5302-k

~- «.
MYCLI!: okien., lr!)l"ZJltlillie
IMtyWe}om
raiehulllkl.
Sciube?, 9<47-M.
IM) C
PR2iEPRO'W\AD2'1KI. Xomnek.

judy.

'

28000.

SKRADZIONO prawo j.udy, J.n.ne
ddk1.1menty.
Wa.cła.w FiliipowiCQ:, Nairutowicza 100. 28039 I
l\UROSŁA W
Ig!llasia!k,
Rojna 16, zrubił p-rawo
Jazdy.
28139 c
JAN Łuczailt. Za.chQd,1!a.
69 zguibił prawo jazdy.

281M

WŁADYSŁAW

c

Ka..rp·ńgk1

Al~r"ów, Braitonewskit>go 13 zgubił 'P!'I.;.

wo J&Uly.

ZDZISŁAWOWI

BUDOWNICTWA

BEŁCHATOWIE

.

zatrudni pracowników do pracy

na budowie w Tuszynie k. lodzi
w zawodach:

8 · monter wod.·kan.,

e

I

•

murarz-tynkarz,
betonicn:r·zbrojarz,

e

robotnik budowlany.

O

cieśla,

Płaca

w1 zakładowego 1ystemu wyna-

gradi.ania,

roku pracy

po.

energię elektryczną.

zn!tka za

I1tmeje mo:tl!wość

wyjazdów na budowy eksportowe. Dla

pracowników zamiejscowych bez.płatne
zakwaterowanie I bezpłatny dowóz do
pracY.. Bliższych informacji udziela
:!ział zatrudnienia w Bełchatowie. ul.
Harcerska 22, tel. 236-18 I 241-40
~~

~

~~~

'

I I

.mgU'bił 'l)T'&!WO

„ENERGOlNŻ"
w

~

•c •••

zguhił :pra:w? J~

16 -

dy.
28064.
KAZIMIEmZ Cu!kow&lti.
11
Ll.sropa.da
18

INŻYNIERV.INFGO I fNSfALACJI

......... .__

ul. Roosevelta

'

TOMASZ Sakow~ Gftbieniee llc ugubH prawo jaz.dy.
7'276 e
ANDRZE.TOWI J6.źwiaiko
wi,
Tll"a.k:torowa.
78
skrad(l;iono prawo ludy.
20071 I
LILIANA Dziko-wska. --~.i
biła legirtymaicję
siui·
bO<Wą 106 wyda•I14 p;:-.:ez
ZUS Oddział w Lodi:i.
2ił06j '
RYSZĄRD
KluC'iyn..,..i,
Gad!k.a Stara., U;irug<)WI.

2sHn 1
SlodkoW'likiemu,
Kasowa
&,
likradzlono ~&wo ~a:z
dy.
2801~ g
ROMAN Domi·n.lk. AlekTO~ASZ
Pod.sędkows'!d,
sa.ndr6w, Si·korskle.go 112
Wolczańska 1~6 zal(ubił
eguibił IJ)rawo j!l!Zd.Y.
p.rawo Ja-zdy.
7278 g
280M ł

......,
--·„······-

technika budowlanego,
zaopatrzeniowca,
specjalistę ze Żnajomościq badania i obsługi
komputerów (m. in. typu ZX Spektrum itp.),
specjalistę ds. odbioru jakościowego,
sprzedawców,
magazyniera (mętczyznę).

~ALl'ERA

im. GEN.

w LODZI

_ . •.•• , .• „.....-

1.000.000zł.

CENA L08U

r:.-::--~:..:~~-~·~-":..;
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.... ..-.-····•1••--·······-_._...

•

2()WYGRANYCH PO

bagażową

typ N-250C - sprzedam.
Tel. 84-40-26.
28034 g

SĄD SKAZAŁ

Jłejonowy

w Lodz.I prawomocnym wyrokiem
i dnia 3 czerwca 1988 r, w spr&wle VIK. t95/a~. wydanym w trybie przyspieszonym, skazał Ryszarda
Pacholczyka, ur. 7 lutego 1962 r., syna Waldemara,
iam. Lódt, ul. 11 LJJ!topada 29, na karę 2 lat pozbawienia wolnołcl i 80.000 zł grzywny, z podaniem wyroku do publicznej wiadomości i konfiskatę mienia
w całotcl, za przestępstwo z art. 208 kk, polegaja,ce
na tym, :l:e po uprzednim wybiciu BZyby w oknl•
wystawowym kwiaciarni dokonał zaboru kosza wlkll.
ttowego z kosmetykami ,o łącznej wartości $.235 zł na
1zkodę Przedsiębiorstwa ogrodniczego w Łod:i.I.. 5270-k
lh'd

ł+-'7'3.J1il.

284.81 I
TELENiAF\RA:W.A l\~
sla'k:. 434~.
~ I(
TE/P.1'M'.Y ~le , l'Obae.t~. Gwairaneja. Jl.a.oh'U!?!ftd. °M-'1/T-53. lt~

Uk.

2876(

t
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Z 1łOoklm talem
teina.my
esłonka. Zrze~zenl& Transportu
Łodst, Kolen
·

długoletale10

Prywatnego w

.

ZYGMUNTA

JAKUBCZYKA

łak16wka.

Wyrazy

hl•1

osobowa nr bocey 131.
Rodzinie Zmarłe10

.,,·spółczucta

1kł!l·

ZARZĄD,

DYREKCJA, POP PZPR, K.OŁO
SD orn CZŁONKOWIE l PRACOWNlCY
ZRZESZENIA
TltANSPORTU PRYWAT•
NEGO w ŁODZI

POSIAD.A!M pr& wo jud~

ABCE,
„ W«il"llZ&~' ,
w<llluy eau - ~X
'l>~YIC}i.
Li.ty '12Gł
Biuro Ogłone:!, aieaklewicza. 3/5.
POSIADAM waratu .....
lair.sk.i z muiz;rnu:nl. oczekuję p~ycJI. LI.ty 7'284 Biuro
Ogło
szeń, Slenkie-wi.eu
3/!.
NOWO otwarty .fllkl~p I
artykuł&>mi

OICA
'KOLB2:ANK.I s ZPW „NORBELANA"

elekt~otech

nlcznymi, motoryz.aeylnymi,
meta;J.owymi poszulk.uje
dostaw~6w,
Tomaszów Muowiedtł
Tę-1. dom. 37-66~. Dębo
W9k:I wieczorem.
POśREDNICTWO

.......,_
-·-···--

.-...

-······".... „ .......

Koldance

.

WIEStĄWIE

28164 I

ma<trymoo.laftne, tyslaee ofert
krajowych.
:r.a.graniczn.vch. „Mazury", Otsztym, 6'krrytka 3~.
Mm k

_
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IRF.NEUSZ Matysia•k, Turek, Kolska 14 zagub.I
l)rawo jaizdy.
~ F.
ZBIGNIEW
Fisze:owicz
Bedna'!'ska
lZ zuubil
ipra.o;s.·o ja?:d.Y.
7083 J!
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Pabianice -

Nawet ci, którzy twierdzą, że kontrole niewiele daj:\~ musz:\ przyże niektórym kontrolerom uporu nie brakuje. Po raz czwarty
bowiem wyruszyli wczoraJ nil miasto przedstawiciele Wydziału Handfo
l'MŁ, „Sanepidu" i PIH, by przyjrzeó się stanowi łódzkich sklepó"'
Nie ustalono listy sklepów do obejrzenia, inspektorzy mogli. pojechać
tam, g~zie np. juź z san1ochodu widać, ie sklep zamknięty, czy tet
rzuea się w ociy, By! tylko jeden warunek - trzeba odwiedzić te
s!'lepy i lokale gastrouomicznc, gdzie poprzednia wizyta zakończyła
się. m_andat~t~. _Towar~yszrli.~my kontrolerom, którzy sprawdzali trzy
takie sródm1eJsk1e pl;lcowk1.
znać,

wołano
własne
przedsiębiorstwo

budowla np,
które
w niagu ilwilch lat
wvhudl}Wlllo inż 80,
mi„~rkań
W tym
roku - :!20
To
eiesz .v
Pozostałe
~11ól-

40

d~i11lczv<'h

AUTOSTOP

OS A I

ALE

Kontrola z t:ha rakterem

zaspokojonych potrzeb. Problem najwainiE"jszy tego typowo rohotni<'~ego
miasta to mieszkaula Na mies•tkan:c
czeka •ię tu nrzeeiętniP li lat
Po-

455 · 1nie~zkań

cz .AIJ.TY,

PO .RAZ

78-

łysięezne miasto za
Dużym
1 Małym
Skrętem
mają
wciąż
wiele nie

domków
,il'dnorodzinnyeh w~budu
jt> LP Pólrrnc'' Takie tempo hędz'e
utrzymywane
ilo
1990 r. (bo tylko do
te1p roku miasto dysponnje re&erwami ciepła i wody). Druga.
pilna potrzeba: rozbudowa cie,płownl miejskiej wraz z ma·
glstralami i bocznica kolejową
ara.ii budowa nowego
ujęcia
wodnego na ul. Zagajnikowej.
Jak dotad w tych ąwóeb· żywoLnych dla miasta sprawacl1
niewiele zrobiono. l\liastu brak
funduszów.

Foto: A. WACH
roku tempo budowy ze wzglę

du na brak.
się

materiałów

trochę

opóźniło.

Pabianiczanie są
jednak przekonani, ie w 1990 ·
roku dzieci
rozpoczną naukę
JUZ w nowej szkole.
Kolejny
powód do zadowolenia. to dwa
uowe przedszkola
- td na
osiedllf im. Kopernika. r przeuiesjenie- biblioteki miejskiej do
wyremontowanego
budynku

Powodem do radości jest roz· przy ul. Nowotki. Wreszcie Papoezęeie budowy szkoły na 0 _ bianice doczekały się pięknego
siccllu im . Kopernika , Tam nau- obiektu kulturalnego,
w któka dzieci w jedynej
szkole . rym jest i gdzie i co czytać.
trwa '1• trzy zmiany. W tym

kubków. Zaopatrzenie, owszem do·
bre. są riawet dwa rodzaje szampana. ale jedno nie równoważy
d·rugiego. Kontrola kończy się man·
datem 1000-zlotowym dla kie'rowniczki.
„EUROPA", lokal I ka_tegorii przy

nie odmrażane lodówki zarosły lodem l prawiE! nie chłodzą, masło
roślinne wyłazi
z pogniec io.nych

ł

półkom też przydałaby się ścierka

(g-)

z ie kobiety
przed I-XKrajowym'Zjazdem LKP
Liga Kobiet Polskiah zrze.sza ponad pół miliooa kobiet. Wojewó:h
two Łódzkie jest drugim ośrodkiem
(po· woj. katowi<'klm> pod wzglę
dem liczebnośl:'i szeregów 7.ar1a-l
L6dzkl LKP ma także wiele osiąg
nięć
W ostatn:ch czterech latal'h
p.)wolano nowe sekr.le m.in kobiet
-lekarek I r;pecjaHstek z dziedztov
pedag<>gikl rodzinnej. Prze>.t 09rodek .GospO<lal'Stwa nomowego orze.wija siP, roc:rn ie ok. 40 t:w;. osób
korzystających z kul'Sów, pokazów

RZEMIESLNlCZY SKLEP \VĘD
LINIARSKJ PRZY UL. WSCHODNIEJ 36. Zaopatrzenie dobre: kiszka
krwi.sta. kaszanka. kiełbasa bara
nia, pasztetowa, mie'1onka, dwa ro'
dzaje salcesonu W sklepie czysto.
przedstawicielka „Sanepidu" ma
pretensje tylko za niezbyt estetyczny wygląd w:vwieszek z cenam·
Na zapleczu porządek. Słowem od
czasu poprzednie) kontroli zmi~niło
się tu na lepsze.
Tyle tylko, że pół sklepu puste
Kiedyś sprzedawano tu koninę i
przettwory z tego mięsa, ale podob·
no ludzie podejrzewali, że tego sa·
mego surowca używa się do wszV>St.
kich oferowanych tu wyrobów i
zrezygnowano. Skutek taki, że koniny dla psów nie uświadczysz. a
po sklepi& można jeździć rowerem
Czy przypadkiem nie wylano prz\'słowiowego dziecka z kirpi elą ?„
SKLEP SPOŻYWCZY PRZY Ul.
NOWOMIEJSKIEJ 3. Wyniki poprzedniej lustracji były takie, że
zmieniono kierowniczkę. Ale i len z·
lista przewinień jest długa: pojem.
nik.i z wyrobami garmażeryioym'
stoJa wpr<J5t na podłodze, troch.e
brudu w urzadzeniach chłodniczvC'h

porad. M.Ln. z dz'edziny żywienia ,
kroju i szycia. dbałości o urodę i
•drowie. itp.
W dniach 12-13 października w
Warszawie odbędzie sit: IX Krajowy Z.iazd LKP pod hasłem .Pokń1
~wiata, rozwój ujczyzny, szczęście
w rodzinie". Na obrady udaje s!e
i
Łodzi 20-o.o;obowa grupa kobiet .
w tym 15 delegatek reprezentują·
cycb wszystkie środowii<>ka kobiece
Łodzianki chcą na zjeździe pO„U·
szyć wiele ważnych oroblem6w, np

&Wl!iMU społeczno-zawodowego
warunk6w pracy kobiet na przykładzie przemy1Słu lekkiego. Pragną
wystąpić w sprawie zaliczenia niekt6rych schorzeń (np. zwyro<inienia
kreg.osłupa, czy
stawów kończyn
dolnych) do chorób zawodow:vch.
Swój zjazd członkinie ligi pragną uczcić pracą społeczną. Np. kobiety ze Sródmieścia pragną wspólnie z PKPS objąć stałą opieką
więkE:zą liczbę ludzi chorych i niepełnosprawnych. Dziewczęta z koła
LKP pr_zy Liceum Medycznym nr 3
postanowiły \Wzystkie wolne soboty października pn:epr11cować · w
szpitalach. Naplyy.rają zgłoszenia dn
prac porządkowych na budowie
Szpitala-Pomn ik<! CZMP. Do tej
pory zebrano 200 ty~. zł na księ
gozbiór dla tego szpitala.

f

„Zielone

al. Kościll8Zki.
Po raz pierwszy
spotykamy chloraminę - środek do
dezyniekcji rąk i naczyń, który po.
winien być wszędzie. Kuchnia I zapiecze czyste, lodówki chłodzą ;a.k
trzeba, nawet przedstawic!e'lka .,Sanepidu" jest zadowolona .. Nie ma
żadnych uwag krytyicznych. Wybór
dań też spory, kawiarnia dobrze
zaopatrzona, zimllle napoje naprawdę zimne.
Jakie wniooki?
We· wszystkich
trzech ukaranych poprzednio phcówkach jest poprawa . Tyle tvlko
że nie wszędzie dostatecznie duża.
O wynikach pracy pozostałych zespołów kontrolnych jutro.

świadectwo

K:K.

urodzenia"

omn

,

'\'a~za Lradycyjna akcja pod hasłem „Zielone świadectwo urodzenia" zyskuje· sobie coraz więcfj sojuszników. Już jutro, w
piątek, o godz. 9 rano dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 29 i.m.
J. Kochanows~·ego przy ul Przędzalnianej 70 1 młodzież z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Rzemiosl im. J. Kilińskiego przy
· ul. Przędzalnianej 66 posadzą 30 wierzb i śliw ozdobnych na
terenie osiedla Wilcza-Gołębia.
Tym razem na nasz apel odpowiedzieli: Komitet Osiedlowy
nr I i PGM Lódź-Widze_w. Przewodniczący komitetu ·Wła
dysław Urbaniak osobiście zatroszczył ' się o zorganizowanie akcji i zgromadzenie odpowiedniego ąprzętu. Mamy nadzieję, że milusińskim w icb pierwszych pracacll na rzecz osiedla
pomogą rodzice. „Zielone świa.dectwa urodzenia" nie mogą przecież się zmarnować I muszą być posadzone tam, gdzie trzeba.
Będą oczywiście znaczki i dyplomy przygotowane przez patronujący wraz z nami tej akcji PRON.
W.M.

,._„

m r m ~ rn ne:itł:a& w . . . .
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ZAKOŃCZONY

:Żo,c;tal zakończony „Auto.stop-86".
Obecnie Społeczny Komitet Autostopu w Warszawie przystąpił do
zbierania kuponów, jakie kierowcy
samochodów otrzymali od auto.stopowiczów. Pierwsze listy z kuponami nadeszły już od prawie 500
kierowców. Nadesłali je nawet cudroziemcy z 9 krajów, którzy spę
dzali urlop w Polsce I przewozili
w tym czasie autostopowiczów.
Orga,niza.torzy „Autostopu" przygotowali nagrody w postaci bO'Dów
oszczędnościowych PKO (najmniejsza I .OOO zł, największa 20
tys. zł). Termin nadsyłania kupor.ów od kier<>wców upływa 20 paź
dzieornLka br. Kupony oa:lety przesłać pod adresem: Biuro Autostop,
02-536 Warszawa. ul. ~a.rbutta 27a,
podając na kopercie jakim wozem
przewożono aut01Stopowiczów: ctrobowym, ciężarowym, fuTgonem czy
autobusem.
KierO'Wcy, ·kt6rzy
nadeślą najwlęk~zą liczbę kuponów, otrzymują
na.grody be.z losowania. Grupa kie- .
rov.•ców
otrzy~a także
nagrody
, Za wytrwałośc" . tzn. za przewożenie amstosopowiczów (i nadeehnie kuponów) przez kolejne 4 lata
(jeśli nie mieli szczęścia wy'lo-sować
żadaej nagrocl_v)
.{Jkr.)

z • wwwusra

Wprzyszłym roku otwarcie „ Sim u"
Cocktail-bar przy ul. Zamenhof a

Starzy ludzie
czekają
Zadzwonił do nas pacjent poradni geriatryczne; przy
.il.
Armii Ludowej 26. Dopóki pracowała w niej dwóch specja<istów, pan ów przychodził na badania mniej więcej co
tnil
miesiące. Potem jeden z leka"Z?J przeszed! na emerytu1'ę
i
czas
oczekiwania na
wizytę

pl. W..,lnooci. Trzeba więc poprawić
dokumentację
remontu
zaplecza
„Simu". To wszystko. rzecz jasna,
musi potrwać. Mimo że roboty remontowe są tu zaawanso•wane w
70 proc„ kh ukończenie' znów opóttvi1d!nży!
się do 5 miesięc;J.
01 eię o kilka m.i~<;ięcy.
Gdy po takim właśnie czasie
W przyszlym rok u zost~nie przenasz rozmówca zjawił się
w
l·azany do użytku reprezentacyJn.Y
wyznaczonym
terminie w 1'0<I kategoria) cockta'l-bar na pl\rradni, .dowiedzia! się. że lekaterze nowego bloku przy ul. Za1'za nie ma i nie wiadomo kiemenh,cifa, naprzeciwko hotelu „Swia.
dy będzie. Zapiszę pana ?la
towit". Teraz trwają tu roboty wystyczeń, ale nie jestem pewr.o,
kończeniowe. W Słupsku przygotoczy będzie pan przvjęty - powuje s ię meble dla nowego łódz
wiedziała pani w re3estracji.
kiego
lr:ikalu
gastronomicznego
Jeśli styczniawu termin „wyJe.'l/Zcze nie ustalono nazwy nowego
pali". to nasz czutelnik dostacocktail-baru, którv ma konkuronie się do lekc.rza po 11 mi.e~trowym.
wać z re.stauracją hotelowa „<::wiasiącach
oczekiwania. Czy
to
nie za długo ;_ pyta - jak na
towit". Od godz. IO do 22
nowe'j
Okazało się, że W1Strzymano re'- placówce ł6dzkiej gastronomi! pomiasto z dwiema akademia"1ti
Już po raz eiódmy Automobilklub wigacji mają usta.lit pewne punkty chodowa orga:i..ww&na w Łodzi w
mont zaplecza przyszłej restauracji dawać się bedz ie zimne I gorą~e
medycznymi?
tym roku.
Łódzki organizuje w dntach 10-12 i ulice.
(ab)
rylmej, gdyż koliduje on z ·proje..1<- dania, za~~ąski i alkoh~le.
października Międzynarodowv Rajd
peR towaną bude>WI\ plombowca przy
Następnie
w
sobot~
o
9.15
odbeTurystyczno-NawigacyjnY. „Arvrnut
(j.)tr) ·- - - - - - - - - - - ' 86". Do tej pory zgłosiło swój dzie się parada aut ulicami Koś .,1111nnnnnn111nnm111111nnn111nmmn111111nn1n11111111n1111111111rrr1111nn1n11ru1n111n11Hu11•w111111n11nnn1111111111uu11 11111 nrn1n11n11:
udział 88 załóg z różnych rnkątków ciu1SZki l Obrońców Stalingradu do
POWSZECHNY - llOdz. 19.15 rowego: „F/X" USA od
lat.
PO.KOJ - „B\ltch Cassidy I Sun~
:
placu WolnoścL Ostry start do Il
kraju.
„Dom Bernardy Alba"
18 godz. 20.30
dance Kld" USA od tat
13
Start do próby zręcz.nościowej i etapu (jazda dzienna) poprzedzi koJARACZA
godz.
19
„Gałązka
PRZE~WIOSNIE
„Honor
Pr!godz.
15,
17.15;
„List
gońc:i:y"
pierwszeg9 eta.pu
(jazdy nOl'.'nejl lejna próba sprawności aa placu C
rozmarynu"
2z!ch" USA od lat l8 godz. 15;
pol.-czes.
od lat
15 gOdz.
nastąpi w piątek I) godz. 19. ro Zwycięstwa. Po jej wykonMiiu za.
l\IALA SCENA - godz. 19
l7.30. 20
19.30
tt•ykonani11 nróbv rrn parkingu Pr<.v logi wyjadą na trrusę. Ząkończenie
„GorZkle
Izy
Petry
vcn
POLESIE
„Amadeusz" USA
ROMA _ „Ucieczka
w noc" _
Kant"
od lat 18 godz, 16; .• c. K. DeUSA od lat 18 godz. 10, 17 30,
:
kąttielli11ku „F':il11". samochody wy· imprezy przewidziane jest w sobo- :
STUDYJNY ·- godz. 19 „Idiota''
zerterzy" no!. od lat 18 godr.
20: ,.Powrót Jedl" USA od lat
':
j adą na tra.se.· kt6ra wiedzie uli- tę po południu. Ogłoozenie wyrd:;
TEATR
17
...,.
godz
19
„Lab\19
12
godz.
15;
seans
zamknięty
cami centrum ' Łodzi.
Zawodnie'' ków w nie<IZ>ielę rano.
: ·
rynt świata I raj serca"
WLOKNJARZ - „Na całość" ~odz. 12.30
:;
przy pomocy map, kompa.-;ów i inimprezach tego typu biorą
A~~~~. kra:~gl~dk'-;~~
„~
~~.l. 17~:0. 1:0t 18 godz. 10. 12.30. s~ę!~-RF; i/~.ró~oJ'zro;~~b~.~~";:
nych przyb-nrów
D'1„. _nie7bednvch
_ _ _ _w
_
_
udzfał kierowcy amaitorzy chcący :
sierotce Marysi"
WOLNOSC - .,C.K„ Dezerterzy"
rnmpowanł„ fr. dd lat 15 godz.
PINOKIO godz. 17.SO „żołpoi. Od lat 18 godz. 10, 13: is.
18
.
„pobawić się" w samochodową na- nlerz 1 bieda"
19
SWtT „Ulub!enlec publiczn'>:;
wigację. O popularności tej dys- :
MUZEA,
WISLA - „Ga-ga - chwata boŚC'I"
radz. bo. godz.. 16.30;
cypliny świadczy liczba zgłoszeń. :
:
BlSTORll ltUCRO REWOLUCYJ·
haterom" pal. od lat 18 ~odr.
,.Pułkownik
Redl" weg. od lat
:
Jest to największa impre"lii. samo- :
NEGO
(Gda'dska \31
godz.
10. 15 17.30, 20
11r godz. 19
·
S
ll-l7
ZACHĘTA „Powrót do przv·
TATRY - „Gry wojenne" USA
szlośel" - USA od lat 12 E!od~.
od lat 12 godz. 15, 17.15, 19.ZO „
:
ODDZIAL RADOGOSZCZ (Zgier•
:;
WAŻNE TELEFOJIOY
ska 147) godz. !1--18
9.30. 15 17.15 19.30 '
I
::;
:
APTEKI
S
pogotowie Ratunkowe
I0-17
godz. 18
Mickiewicza 20. Nlciarntana 1~ .
99s
E: Informacja s.1uthy
coi ro15
:
informacja telefoniczna
tU
SPORTU I TURYSTYKI (Worccl·
„carmen"
fr.-wl. od lat 12
Pablanlre _
l
W najblii:&ą ~b&tę, 1l paździer
:
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go, w Wojskowei Akademi~ M~ dz.iś sprawdzić l u.stawić reflektodycznej w Łodzi (plac 9 Maja ll
Dw P6łnocov
55-łl-96 SZTUKI <Więckowskiego 36)
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·
„ - Lowl.cka 33.
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„Dzie'li otwartyc1' ko.szar". W god2.
Obsługi Samochodów PZMot. przy
Pogotowie
ciepłownicze
3?-53-11
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WOJSKOWEJ
SLUŻDKF
l{OdZ.
17
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Zgler?
SikOr'iklf'l'(O
16,
Da·
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2/3
w
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„
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energetyczne
BY
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1żell1towslde>i!o
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'ci'~~~~IÓgo
lO.
A
J
rej1>n zakwaterowafl podchorążych
Lódź·Pólnoc
74-34-U
7l godz. 10-13
DK;\-1 - Iluzjon - Gangster~kl
·
w rm 11 Czerwone ' 7
...
Usługa wykonywa'lla jest bezpłat :
salę tradycji I pracownie na·ukowe.
Lódź-Połudnłe
7ł·!S-t9
!\HASTA ZGIERZA
(Uąbrowfilm amerykański l!Odz. 1~. 18.
DYŻURY S'ZPf·rALJ
=„„„
nie.
Organizatorem
akcji
Je6t
KoW sali kinowej dla zwiedza,jących
Pogotowie ga:r:owe
sklego :tl) godz.. 10-15
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Chlru ~>!t"
1
S 1' J
misja Bezpieczeństwa Ruchu Dro- :
74-55·23: H-66-95 99Z
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(pl. Obr.
OKA - „Cud n!ebyVl•a!y" (lug.)
i
Ft dllń ki irazow" tP '"
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~3-50-66 czynny
PALMIARNIA czynna
IV i:::idz.
USA od lat 15 ·
rzęczewska a5) · · ·
UFANIA
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10-16 cprócz pouledzla!kćwl
R~LKA - „Milo~ć. szmara12d 1
Okull~'vk~
c:;~pHal
•·n,
:
godz. 12-18
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MLODA GWARDIA „Cotton
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:
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ZGIERSKIE PRZEDSlĘBlORSTłVO ROBOT INŻYNlERYJSYCłf
w uzgodnieniu z MPK informuje, że w EWlązku z budow;\ ciepło~
:
w eod7. 12--22
n-20; w aobote. nledzlele
1
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~
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~ :
1
33 2• 9~
or d
chowaw
KIN.•
za""nionej arki" TJSA od lat
a5 5 m
nnopnlel<iej
es, porna
~
cz~•::_· eeyU::y aoJ „:~iedZiałi~;
RALTYK _ „Protektor"
U"1 \
12 „. godz. 12; Film premiero·
:i i oi
~
autobusy linii 84
:
. do piątku w .:odz. t3-1S
f:, ~at i~ JodzP. rl~dp:!~ieTO\~~
_ c~i;~;~;ia tni~ze~~~~~o;,:~~;;~:C;t;:
_
13 e:~~~.ot;i~:~t' TTSA oa
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dialogową:
l\IUZA - „ Drul'(i orldech" radz.
rl• IZgien
Parze">.•wsk' 3;1
::
:
1
01
:S sować będą czę~cłowo zmienioną tras' l tak: z południa do ·~biegu S
19
12
'"ni"
Bar"'
~
ulic Brukowa - Pojezierska bez iim1an, następnie ul. P0Jez1ersk;i S S_
1
~
I al. Wlókn!arzy do ul. Teresy I dalej właściwą tras;\.
~ •
nie Sabinek"
l~. 15 „PorwaIWANO\VO - „Protelttor" U'>C.
NRD b.o. l?Od,, 1r.: I\:och'.ln•
Tok~vknlo'S!la
- rn~ "'"t M•~"
1
SALA - -l?Od··
19.30 od lat 18 ~odz
1•" 1s.1•:
'5ekawie
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r.Jv~vnv
Pr?.rv <TPrr-~vrr7V"l°'Ninla
~
~·
~
J
d
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Na trasie objazdu autobusy zatrzymywać się będą na !stn!ejacych
S "' MALA
0 cl I t 15
„Szklana menateda"
ans nocny tllmu przedpremi~a
l?O z.
Dermatolol(fC'zna -(Z~katna il)
::
S przystankach,
6216-k
~
W grudniu tego roku
uptyną
dwa lata od rozpoczę,cia remontu
i modernizacji restauracji „Sim".
która będzie się specjalizować w
przyrządzaniu potraw rybn:;ch. W
„Halce" remont trwą.ł aż pięć lat,
więc dwuletni okres robót w . 'l11:uie" nie wydaje się zbyt długi.
gdyby rzeczywiście po dwóch latach lokal ten otworzył swoje poiwoje. Tymcz~em - jak się dowiadujemy w dyrekcji 1 ,społemow&k.iej"
(kas) gastronomii będzie dobrze jeśli
„Sim" zostanie przekazany• do użyt
ku w· pierwszym kwartale przyszłego roku. A przedtem mówiło
się, iż w restauracji tej spotkamv
s:ą na tegococznym balu s::lw~
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