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Wczoraj zalnau&W'<>wała u.rocsykolejny nowy rok akademicki Szkoła Główna Planowania i
Statystyki w Warnawie. Sw6j rodow6d wywodrl ona od wytnych
kursów handlowych pned BO laty .
Obecnie w tef największej uczelni
ekonomicznej kraju kształci się
blisko 5 tys. stud1t11t6w na .tudiach
dziennych I zaocznych
W lnauguracj\ wz!lłl udział WeJefeell Jarusełd:L

łcie

(PAP)
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do Polski

Gruntownej ocenie końo:illC)eJ 1l• kałenoJI połwłęoone lt'41'
obrady dzisiejszej Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej w Sieradzu. Nie zabra&ll:nle takte anali11 naJwał
nieJszych problem6w natury gospodarczej &ego_ województwa.
Każdego roku, a taśm produkcyjnych „Slry", ZUGIL·u, .,Izolacji", „W61czankl" I wielu lnnyeh zakładów przemysłowych
schodz~ tyslj\ce gotowych wyrob6w. Gospodarka, mimo Jeszcze wielu przeszkód, diwiga llilę. swlększaJlłfl produkcję.
Ostatnie sprzyjające lata dały pozytywne rezultaty w rolnictwie. Ta częś6 gospodarczego działania ma w tym woj..,
wództwie osobne znaczenie. Ale I w rolnictwie nie brakowa-.
Io barier stajl\CYeh na drodze do osl!llallla jeszcze lepszych
wyników na polach, w sadach I wiejskich zagrodach_
Wycil\(nięcle wniosków z dośwladczen minionych dwóch lal
stanie alę Jednym a elementów przy opraeowywanlu planu pracy na najbliższe lata.
Delegatom, uczestniczącym w 4zbleJneJ konferencji, ł)'eQ'•
nty owocnych obrał.

Ma upronenie Komitetu Centralnese PZPR I tzllłu PRL
lS bm. pnybył do Pobkl a oflcjałnll wisytll pnyjainl c:r:łonek
Biura Politycznego KC KPZR, pnewodnlcZllCY Rady Mlnbtr6w
ZSRR NIKOŁAJ RYZKOW. Wizyta jest kolejnym, denlo11łym
wyclarzenlem w rozwoju 1tosunk6w pnyJainl I braterskiej
wnechstronneJ wsp6łpraey mięclzy Poli;kll l ZSRR..

Dziś Dzień Edukacji Narodowej
doroczne święto
't"szystkich pracowników oświaty. Nauczycielom i tym
wszystkim, którzy towarzyszq im w codzfennym trudzie
kształtowania młodych umysłów, serc i charakterów
- składamy tradycyjne iyczenia nieustajqceJ pogody
ducha, sukcesów w pracy I powodzenia w życiu osobistym.
Foto: A. Woch

W 1od%tnach porann7ch na lot- plac

nisku

Okęcie

w

Waruawi~

ude-korowanym flagami Pol5ki I ZSRR
Nikołaja Rytkowa powitall człon
kowie władz partyjnych I pańatwo
wyeh i prezesem Rady M:ni.trów
Zbl~nlewem Meunerem.
O todz. 10.20 przewod.nicz~y :Rady Ministrów ZSRR przybył na

Zwyel.nwa w Waruawie.
Pod kolumnad' Grobu Nieznanego
żołnierza Nikołaj Rytkow wraz :z:
członkami dele1acjl złożył wie.niec
opasan]l. 12arf' 1 naplaem: „Polskim bohateram poleiłym za wolno.i6 1 nlepodletl<M awojej ojay(Dalny elu na atr. 2)

W 1iedzibia Cenlralneio Komitetu HS Zarząd u PZK.S - AnclneJ Doi·
Stronnictwa Demok.ratycznełO od- Ir.ur.
byłD s ię 13 bm. posledzende CenW czui. po.liechcnla omówione
tralnej
Komil;ji
Współdziałania ~an realizacji ustawy o systemie
PZPR, ZSL i SD.
rad narodowych i aamorziidu teZe strDny PZPR - Wojoiech Ja- rytorialnefo. Wskazano na W%1'()1t
ruzehkl, Kazlmlers Barclkowsll:l,
Józef Baryła, J6zef Czyrek, Ta·
(Dalay cl" u str. I)
c1euu Porębski.
Ze strony ZSL - Roman Malinowski, Józef Kozioł, Józef Kukuł
ka, Bogdan Królewski, Tadeus1
Szelachow1kl.
Ze strony SD Tadeus1 W.
llllyńczak, Kazimiera l\lodzelewskl,
dward Zgłoblckl, Jeny Gruchalski,
Andrzej Rajewski.
Ponadto w posiedzen.lu wzl•ll udział: przewodnlcz,cy Rady Krajowej PRON - Jan Dobraosyń1kl,
przewodniCZllCY
Stowarzynenla
PAX - Zenon ltomender, prezes
w zn dafa rolla llodoe - Ch~ Kazimiera łlorawskl, pr...
nie • I04s. 1.511, uJł•I• ...

Spotkanie w Belwederze
z okazji Dnia Edukacji
Narodowej

W pr%edednlu łwlętA wnyałk!eh
nauczycieli kilkudziesięcioosobowa
i ·rupa pedag-0gów odznaczona zo.
ltala wczoraj w Belwederze ~ytu
łami honorowym; „ Zash1żony 11auczyc iel PRL". DY'plomv o nada·nlu
tych tytułów - orzyuiawa.nyel! u
osia,2.nięe!a
w wieloletniej vracv

dydaktyc::z;n&j
I W1'(!h01JIWOZł!j,
wręczył na.uczyeielom
1>r:iewodniczący Rady Paru.twa \\'ojcieeh
Jaruzelakl.
Ho.norowe
tytuły
„Za.słui.ony
nauczyciel PRL" otriyma.li m. in_
Marla Cfesiellka - dyr Pai\stwowe,o Przedakola IM' 10 łl PiotrkDwle Try'b; Ja.a PłJałell: - prot.
w AM " Łockń; Zdsiaław Onelak
- prof. w Unł·wersytecle M-W.kim:
MleOll)'lław Klimek - dyr. Pedagogicznej Bibliotek! W!ljew6dzk iej
w Lodzi: RaJm1Ul~
8olonlewlcz

-
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W komisariacie pollojl w aa•
atralijskim mieiole
J\lelbourne
zjawił się 80·1etni
starzec o
nazwisku Malholland, ołwlad
czaJl\C, ie Jest przestępell l oddaje ~ię w ręce wład1.
W 1928 roku brał on adztał
w starciu strajkuJĄcycb 1 11oli·
eJI\. W potyezoe tej ode.brał policjaritowl pałkę. Został aatrzymany I uwięziony, Zdołał Jednak zbiec I od tej pory ukrywał się. l)ułe
było rozczarowanie Malhollanda, 1dy a„
wiedział 11lę, te wnystkie ianuty przeciwko niemu zodały
um11rzone Jut pned
wieloma

lat„.

BtC CZY' 1lfU

met

W Ma.le&Ji, 1cblie Jeszou I
'kolonizacji bryty.l&klei
11trzymal się w 111kołacb system
kary chłosty, trwa dyslrusJ•;
bl6 czy nie bl6 uczniów.
Debatę zapoczj\tkowaU ol. kt6ny domacaj~ się, by kałdy
na1101yclel uzyskał prawo ka•
ranła rózgami uo:ani6w,
aaru1:1aJ11cych dyscyplinę oraa aby
anulowano przepis, w myłl któn10 w rell e1nkuton mote
wyir.tępowa6
łylke
4yrektor
eia,ęów

nkoły.

O eo hi ehodslt .,...ua malo-

a„Jska wyJainla. te 'ff' akolaeh
kraju
notuJe się swaJtowuy
wzrost chullgatuctwa, wandaJlsmu, stosowania przemoey fizye1neJ wohee nanozyeleli Stl\d
teł postulat,,
aby umoillwlli
Im karanie 5wych nlr.sfornycb
wychowanków rózgaml Czy to
pomoże? Socjolodzy malezyjscy
mają wątpll"·oścl . Uwataj11, te
pnyczyną odchyle'D w psychice dziecka rz:'f nastolatka ni•
Jest nk oła. l('!CB rodzinne tra~
r"dle.
powodowane a kolei
r:r.yn nikami sJtołecznyml.
•Jł7, f.!.sb)

Posiedzenie Centralnej Komisji
Współdziałania PZPR, ZSL i SO

Jadwiga Biedrzycka.

lmł

przewodniczącą

Sallll:ał, Poriunata. Llwfł.

Ala„ ..........

łnl• łs191ejaym przewlłuJe
łla Łohl nułępuJ,e11 pogołę:
lłonecsnle. Rane mołllwa msła.

'l'emp. maka. w dzie6 li 1t.
Wiatr na og6ł umiarkowany ekresaml porywisty, połułnlo'lt'J'
l połu4nlowo-wschodnL

a•

Ciśnienie
1009,lł hPa

UczHt.niey
Mmowych
obrad
wymienia.Je t.D.formacje t1a temat
lotów komnicaiych I o'"'cni~ w
dzledizlnle badani& ll~
RO!ZJ)aotnlje równleł ~&wy orc-lzaS

U{llłalnołcl,

lNł r. -

lltowanymenja.
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Swlatowe echa spotkania w
W1raiaJ1l"
l'4 Ńwiadounlaoh
W' ~-- - · - to.Ml
ofiejalny~,
padli po11t:re1inyeb oru ersanlzao,JI 1poleeanyeh l
r11chów pok0Jow1ell, a pnełe ws11eiklm w
Istnej powodzi komentarzy w łrodkaoh przekasu, reakcje łwla&oweJ oplnil pllbllosneJ na
1&przepaszosenle prse1 et1on• amerykańsklll
uau1 sawarola poclotU apotkaala Gorba•
C!llOW Reasan w Reykjavik• utotn1cla .,...
ro1umle6 ro1br0Jenlowych 1prowahaJ1l •ł•
cle 1ranlo•lllC'e10 a ssoldem słębekle10 ros•
eaarowanla. W apoa6b Jec1no111Daosn7 11r&J'pl•uJe
wln• aa lłraeenle tej Hauy am••
ryu6.aklema nesaływnemu pecleJfflu łe u•
poblelenla mUUarysaoJl pneatnenl k•ml•
ozneJ. Jean-dnie podll:rdla al• nleswykl"'
dla wielu naweł nleąołsłewanlll elast1e11JJe'6
słtony raclsleoklej w łaremnym, aleałet1
eferowanlu ll:ompromlsowyeh ro1wlllu6
kw„łU esran.losen.t. •broJe6 J...ireW)'eh.

•
RDboc.IO r&Ahledto-amerykailsk t. 1pOtkan!e
wyraźnie ujawniło iywotność imperialnych ambicji amerykańskich
k6ł rządzących pisze w swym komenta•
rzu agencja TASS. Została zmarnowana historyczna możliwość osiągnięcia przełomu na
wszystkich płaszczyzna.eh walki o redukc j ę
broni jądrowej I realnego odsunięcia groźby
wojny nuklearnej, możliwość, która stała się
namacalna dzięki aktywnemu I konstruktywnemu 1tanowisku strony radzieckiej I
przedstawfonemu pn~ n~ ealemu pakieto-

1851 r. - 'ff Lond1nl• ,..,.
Areuja Pruewa Be11*--

słała

Reykjavik~

... MW7d

pwpiącJL ~ ....
1uJ4 w Ialandlt w7rdini. pn71nlałał .,elei•

„

prezydenta USA, kt6r7 jeucze u nranla
er1 ka.ml.cznej Głwladczył,
domiucJ4 w
łwlecie osląenle ten. kto ~le puował w
kosmosie. Nad 1potkanlem w ReykjaTl.ku anN!ło 1i.. widmo poconl za prsewat' woJ•

atow, pnn taw•

..prww.,.
• •• •

Mclmolec~·.

•I•

w Reykjaviku bardzo

y synoptyk
w

W Buda.peccie ~ł
w
poniedziałek II Kon.&rfl M · ędzyna
rodowego Stow.a.n:y1>~ąi11 Bad.ezy
K0&m<>t1U, w kt6rym bittrze u$:iał
28 koemoaautów 'I lO kt'J.j6w

Hń~e

Oa11łonb.

Rałzlm

ZG Ligi Kobiet Polskich

Kongres
kosmonautów

cnn•

łny

... 'llirODł
łach

aomo,...J

W)"W'Ołala nok w - -

woj5kowyt!h USA.
K.or•ponde11.t 11eci tel-1.zy jnej NBC wy·
ruił poil'd, li w oczach lw·iatowej opl.nil
publdcmej, Michaił Gorbaczow wraca do
ZSRR a lleykjav!ku jako bohater, który
podj~ druą.tycz.n' próbę położenia kr•u
obł.iowt abrojeń. atomowych- Presydent Real • j..t tym prąw6dc" kt6r7 aaprzepdcił
..... pokoju.
Prua uner;,k&6Da nrnca. llWRI" Ił ml•
ld~dowani• ne1at1WJ1.•1 postawy preQdenła Reatana wob_oc propozycji rcnbroje,óloWJeh Michaiła Gorbacz<>Wa, przyw6dca
~ a&e 1'G7Puje I daJayeA prólł po-

Głyb)' hl•zt. nawsaJem nłe
JnieU , clo siebie saufanfa, w'IY•cy moslelib1 ly6 • pensji.

~

wytci,u abrojeń..
•~ preiydenta Rea1uia wobec
pr~Jt
eałllowtteJ
llkwldacjl w c1--

„... .,.„

Il llD~~n. y
~
Il prez;rdellł Reacu.. octnueaJ.- r~
propozycje w Reykjav9ru w aproa.wl• całlto
wltel llkwldacjl w e!ĄJu Ul lat atrate~
nych arsenał6?T atomowych oras. red~eJl
zbrojeń atomowych •rednleio zul~u. 9P0tk& .i-i i najostrzejsz' dotychezu krytfkll
swej polityki S'broje6 l kontroli &brojet\.

Dziennlt „'nle WuhlnctOJL Poet" pi-, Ił
propozycja Oorbauowa w aprcwle oałkowt
tcg'.> J111.lnezenła w elu11 11 W ara~

111
10
lat
stratecicznyeh
1"'oni a~ spotkało al•

.nr, "7t1k'

anenałów

r6wnleł

11

n strlmy w!A:kszośel ezł011k6w ltoncresu US.A. Senator Cla.lborne
Poll a.hriadczył, li fiasko rozmów w Rey~
kjavlku jest J>Otllurym dniem w dziejach
ludzkokl. Będąc ta~ blisko porozumienia w
sprawie całkowitej likwidacji strategicznej
broni atomowej prezydent powiedział „nie"
z powodu broru, kt6ra pochłon ie setki mlliard6w dolarów I nie ochroni ludzkości od
katastrofy nuklearnej .
Prezydent Rea1M1 odrzucił naJlepszii propozycję
rozbrojeniową.
jak11 kiedykofwiek:
otrzymały Stany Zjednoczone od ZSRR
stwierdził ll:~ream_.,n Edward Markey.
(Dalszy cłu na

str. S>

- - - - - - - - - - - - ! ._ . .

Agencja UPI informuje
•
•
·zn1es1en1a
o zamiarze
restrykcji USA wobec Po'lski
•

MEIDUNEK Z POZNANIA

Bez Dziekanowskiego, Swiątka
i Wragi przeciwko Grecji
· .akanlla
praenlwla

npruenłaaJ•

PoJslr.1
ponlemlalek •
1ł7qoekle10 ołrod.ka Zawlaa7 clo
,.JIHołelll" w Poananila. W łrodę
• 1ocb. 17 na atadionie tui.Jszeco
Lecha roizegra iillauguracyj1ny mecz
oLlmln~J'i
mistirzostw Eu.ropy z
GncJ•· Niefiety nie wy.tą.pi w
druż70ie
Darluas DsiokanowskL
OdaUJWa Oil nadal skutki kontuzji
1 •
ualął 111: w ironie 16 piłkan7, których tirem.er WoJoieeh
r.a„rek . powołał na to spotkanie.
N... aełekcjoner wJbierz.e jedeautlkę .poiłr6d nutępuJllCJCh zawodalll6w: bramllarae - Bolesta
1. Kuimiienrki, obro607 - Pawlak,
Pn7b76, Wdowcz)"k, Król, Ostrow.i, roqrpaJ'8f I napa1tnloy Tuaelewlea, Urba11, Karu,· Matysik. Prll9Sk, Leśn.ialk, Smolat'ek,
~urtok I Bara:n.
' ?4ect: wd>ud1:U ocromne :raiintereIOW&nie. Orl•izaton:y sp.rzedałi
jut 211 ty1, blleit6w, chociaż. ceny
Ich 11\ niemałe (900 i 700 zł). W

biurze

•i•

w

prasowym

akredytowało

ponad UIO dzie!lll!ikarzy, w tym
1ł Ck~6w, a takie a.praiwozdawe7 z NRD, Wt:«lw, Plrmcj[, An-

lł41

Włoeh

flld,

l

powdedzdał.

N• „peŁny,ch ob.rotach" trenował
natomiast Wloclzlmlorz Smolarek,
k·t óry tryskał energią. Widać było,
ie Jest w dobrej dy~po.zycji fi2ycmej i psychicznej. Po ćwdc:teo.iach
w gru(pach trener Łazareli: zaną
dził grę szkolną. Lepsze wrażelllie
pozostawił po sobie zespół w aldadzie: Bolesta - -Pawlak, Przybyś,
Król, Wdowczyk Tarasiowloz,
Ostrowski, Urban, Kani - Ldniak, Smolar•k. Zwłuzo1:a uybkie
ra.jdy Leśniaka budzliły aplauz li
tya. k ib!e6w, kt6r.17 ~awi!-1 ,.,. na

Holandii.I. stad[on
llOIJtał
niedawno w treningu.

"1POIUov

1

złotych

300 tys.

kary dla Lecha

Poznań

E. Brzostowski zrezygnował
z funkcji prezesa PZPN
ałwowej

1 g4'8p0dareo

iywnościo

wc!J.
Wyrażono

podziękOW&Jll4e
EdBrzostowskiemu za peł
n• poświęcenia i aktywna pra.eę
w zwlęku.
Podk.reśl.91110 z.as.ługi
dla budoowa.nia a.utoryte~u zwi ązku
I rozwiąizywa111.la klucz<J.W\'c:h problemów tej d:VWCY'Pliiny ~..i Do
erzasu najbliżisze.110 zebra.nia ?a.rzą
du J)eł:nimie obowJązków prezesa
l)rezydlum powierizyło w.iceipreze·

wairdowł

sowi i:>llk Zbjg·niewowi

Jabłonski<?

mu.

wychowawczej.
Na poniedll.ialkowym prezyclium
zmieniono takie karę nałołolllł na
poiinańskieg-o Leeha. Zami..a~ zamknięcia boiska na jeden meez, wyznaczono klubowi karę 3011 tys. zł.
Decyzja taka zapadła po "łożeniu
odwołania i>rzez Lecha. Zmienia.jąc
decyii:ję u 1 wzg1lędinJono fa.ir.t, że dotychezas na po:im.ańllkim stadionie
nie zdarzały się poważniejsze ekscesy
pseudolk.ibiców
co miało
wpłyiw m. in. na wysoką poizycję
klubu w „Lidze Stada()lnhw".
Wice,premiea- Zbigniew Gertyeh
Edwarda Brzestowskiego
dotychczasowego prezesa Pol.skiego

uch1wały

realizacji

Walnego Zgiro-

ma.drzenia
Delega.tów związ.ku z
kwietnia HlS.5 r. OceniO!llo realizację jaiko 1>ra.widłową. Uzna·no postępy w straitegicznych
kiero1nkach ~iał-a;nia, zwłaszcza na necz

Zwią~ku

Pibki NOOinej.

Wicepremier przeka~ał E. Brzostowskiemu · serd·eczne podzięlkowa
nia za wniesiony przez niego O&·J·
histy wkład w działalność PZPN

życząc

osią1gnięć

mu daiszyich

w

l)racy spO):ecznej,

Zbigniew Boniek: - Reprezentac
ji
.
.. .
JUZ tylko . kibicuję

. •

liczba ofiar
e.
z1em1 w Salwadorz
r

' •

•

trzęs1en1a

e

C6ł& Amet)'ka Łułii*a r:najduje a!4 pod oaronmym wraieinltm.
poti•biającej •I• łiraJedli SaliWadorll, 1dtr.i• po pierwuym piąitiko~ potębym wstrząsie podz1emnym o· na.tę.tenłu 7,ll atopn.fa w skali Richtera zanotowano w nasti::pnych dniach 270 dalszych ruchów
proeeduTę uichylam.J,a.
poiz·ostałyeh tekbonlcmych o różnej intensywr~ryd!:.cjd. Decyzję w tej ~BJW'i<! ności. Aktualne dane dotyczące o- jaik pisze UPI - podtjęłto po o- flar przekroczyły szyblko pierwsze,
gfoszen!u przez ;polski rząd amines- 'rnl; ponure przewidywania. , Obect1Ji dtla więmiów pol1rtyczmych.
n•! e podaje się, że śmierć poniosło.
_.....,_,.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__,_...._~...--~-------

W.Czernobylu

zakończono

kolejny etap prac

Wizvta N.
od przewodn.lcz'°ego Rady
Mlnl.strów ZSRR". Radsiecld gośó
doiył następnie podp!9 w księdze
pamiątkowej
tego zymbollcznego
miejsca.
Podobna uroczy.atoś6 odbyła 1lę
na placu Teatralny~ gdzie Nikołaj

m)' -

Nl!kołaj

Ryiżkow

zio'iył

wleai.lec na Cm.uta.nu Mauzoleum żołniierzy Raddeclclch.
Roboc.,za c:r:ęśó, wizyty ro~41ła. się w URM od blisko półgodWl.

nego spotkania. Zibig:nlewa Menu.era z Nikołajem RyiJkowem. Uczestniczyli w nim ambasadorzy Wlodzlmlors Natorf l Władimir Browlkow.
Nast~nlo odbyły 11• po1sko-u·dziecikie rozmowy plenarne, którym
prze~rodn!czyll obaj premierzy.
Z. Messner i N. Ry~ow wymienili !nform;i.cje o wykonaniu uchwa.ł X Z'azdu PZPR i XXVII Zjazdu KPZR oraz; o dokonaniach w
procesie rozwoju społeclllne>;10$po
darczego obu krajów. Na ty1m tle
omówili na,wam!ejszo problemy
dwustronnych stosun;Jtów we wszystkich dziedzinach :!:ycia. Z zadowoleniem odnotowano postęp
wza,iemnej wsp6łpracy gospodarczej I
naukowo-technicznej. Podczas rozmów plenarnych omówiono także
węzłov:e zagadnienia mlędizynaro
dowe.
Tuż po godziruie 16.00 na placu
przed stołecz.nym ratuszem Nlkołaj Ryż!kow złożył wląza1n'.kę kwl:atów pod pomnilk!em Fe~l!ksa. Dzier-

HvżkDwa

tam o'.k. 900 osób, dzie8ięd tysięcy
ludzi zostało rannych1 a set.ki P.ginęło. NaldJ niestet7 •podzie<Wa6
•lit, te d-ałx• dan• mon by~ jeucze dirama.tyezn.iejsze,
Stolica tego najmnl.jnego kt"$
środ'kowoameory\k:ańskiego S&tl Salvador, jes·t poważn'io znis~ona.
Jak podał prezydent Jose Napoleon
Duarto, nie ma nawet jednego domu w mie.łcie, który nie zostałby
usrkodzOl!ly w większyJll lub mnieh
azym
atopniu. ' Brakuje niemal
wszystkiego m. l·h. wody, śwlaitła,
środków opa.trunkowych Rannyc'h
opatruje się na ulicach. K?'IZyżujl\
się onz~l fałobne w po.nukl!waniu miejsc, aby grzebać zmarłych.
Spodziewan• są dalsze wstrzęs.y
pocbiemne.

dach ten spad~ duio *Moaeco
radioaiktywnie pyłu, a 1iła wybuchu wyrzuciła tam kaw&Jlki rur
i inne przedmioty. Oczynozen1e
dachu było utrudnion• równiet
dlatego, ź.e projektanci budynk6w
ele'ktrowni nie przeiwldywali prze.
pre>wa<llenia na nim taiklej ope·
racji i umieścili tllm wyloty nybów wenty'laeyjn~h. róŻ'!le rury
itp.

Bełchatów

Tragiczny Wypadek
na budowie elektrowni

Do dezakt;rwacji daclm zbu4o-

wano &pecjalnego robota przypo-

minającego nieco 1łynnego ,,Łuno
chod11''.... który pobierał pr6btki grunmadXUi 1i11 teł prsedata.wii.ciele tu na Kstętyc:u. Jedna'k ff wzclł"
dtt na przeszkody ko-nleoma była
wł~ mlejSkich, radDii rit. RN, aeobecn~6 ludń na daebw.
kretarze KW l KtD PZPIR.
J. Bolesł&Wllki p:Hkasa2 N. R1*W trakellt przygotowJ'wanła
kowowi pamiętkowy medal z herbeiln Waxs:u.W)' oraz ob.ru pr2ed- PY do prae:r na dachu &budowano
makietę ob'łektu I ~łe ayinstaW'lający pejzd miasta.
N. Ryllkow przekuał na ręce noścl zostały d~ładnle przygotowane
pned podjęciem działań. Poprezydenta Wanu.wy pGpiersie Lenina oraz pamiąlflkowy medal.
nadto ek~pa miała mot11'WO!ł4 obejW
godz'l.naoh
pop<>Łudin.łowych rzenia. d&c<hou za pMr~wem teprzewodnlcrzący
Rady Ministrów 1-t'lJjt k>atblow~.
ZSRR Ni'kołaj Ry7Jkow w towarzystwie wiceipremiera. . Zbigniewa
Operac}! oczyszczenie. dacliu ._..
Szałajdy odwiedził Cenµoum Naukowo-Prod ubyjne Ma.tertał6w El.ek- deso reaktora przeprowad~lll.t ~
tron!cz!llych
„Un'ląa~„
w ejal!Ml wojekowl. Pod341b> wuelllł•
Warnawle.
nlnblldrut łrod!tl bezpl.~
radiacJinego. Dobr& przytotowanle
•
oP-1111Jł l'Pr&Wlło, k
fachowcy
W :ponledzłalek maJ!tionka JlrtH- wchodzlti na deeh (d~l\d dmawodniczącego
Rady
Ml.n1istr6w
ZSRR Ludmiła Ryikowa w towa- wa'.I\ się przM: nyb !'Uf'Y we.n.t1Iarzystwie Ireny Meuner odwied:d- c13nedl dosłownie na aedcundy.

•t:-

0

• •

ła

Pa:6.stwową

S:llkołę

BaletcrNą

Tea.tru Wiel'k!ego, gdil& obejrzała
lekcję tańca klasycznego l charakterystycznego.
Następni& L. Rytlcowa :r;wledzłła
Zamek Królewski. O hlstarlł tego
obiełttu
polnfo:rm~ł
pro!.
tlleksatt
Głeyntor. ··
DEPESZA 0RATULACY.l1ęA
Po połudn1u L. Ryżkowa odwierad ~kładowycb łeb właśnie decy-·
zJą został pn:eksztalcony w ~am.
dziła małycll :pacjentów Centrum
z okazji hrięta narodowego Je- Nawiązano w ton sposób 4o tradycji
Z<lrow!a Dz1e-cka w Międzylesiu. mellskiej
Republiki Ludowo-Demo- tego najstarszego, polskiego klaso.
kratycznej
przypadającego 1ł bm .•
wego ZWll\zku zawodowego,
• • •
I sekretarz
KC PZPR, przewodnt•
czący Rady Państwa WoJctoch JaI'. MlTI'ER!RĄND NU wYSUNIB
Rady M!ntstr6w
SWOJEJ KANDYDATURY
Wie<:zorem prezes Rady ~!- ruzelski l prezes
s.trów Zbigniew Messner z małż.cm Zbigniew Messner wystosowall depeszę gratulacyjną do lekrełar&a ge·
Prezydent
Francji Francoll Mitteką wydał obiad w Pałacu Rady
neraln:ego KC JomeAskłeJ
So- rrand oświadczył, :le nie zamierza
M1n'i strów na cześć pn:ewOOin.iczą cjalls~yczne,I AU Salema alParłll
wysuną~
swojej kandydałUry w uBe.Ida I
żyńskiego.
cego Rady Mln!stTów ZSRR N.ilko- przewOdnic~cego
Prezydium N&J• planowanych na 1981 r.
wybOr&oh
W drzwiach ra.tuaa ra~ieckich Jaja Ryikowa 1 jego małżonki. wyłneJ Rady Lucio.woj .J'RLD Hat- prezydencklell. Były prąw6dca socJa.Ustycimej
Partit
dara
PnmCJl
Abu Bakera a.1 Ałtasa ora•
pełni
g0\4cl powdta11 g09P0dane miasta: Podeiz.aa epotkania obaj nef~•
pnewodnłe•eego
Bady Mtnlstrchf fnnkcjt szefa paflstwa od 1991 r.
.Tanun Kubasłewłes, Ml~aw nądów WNłosłH ~en!&.
.J'RLD .Jssłna Satda Noman&.
Szostek i .Torsy Boluławskl. Zig1'0(!PAP)
llAUL ALFONSJN Z WJZTTĄ

w•

W MOSKWDI

Posiedzenie Centralnej Komisji

za.tjitiu~ał

Talk

Rośnie

e

Nagroda Nobla 19Ull w .d:zled2iiinle medycyny pn7ma,na została
w.spqlinie
~
nalllkowcom:
otrzyma.li ją AmerykanJin prof.
Stanley
Cohen i
kmeryka.nka
włoskiego pochodzenia prof. Rita
Levl-Montalolnl - podał w ponieJut azósty miesiąe tJ:1waj\ prace
d%iałek Kr6lewsld KaroM.fudkl Insty- nad usuwaniem następstw awarii
tut
Medyczno-Ch!irurglcz11y
w w Czernobylskiej ElektroWllli AtoSz·tokłlo1mie.
mowej. Jednym z bardzo trudnych
Zostali -oni uhonorowani u. od.- zadań była dezaktywacja dachu
krycia „mające fundamentalne ·zna- trzeciego
bloku
energetycznego,
czenie dla zrozumienia mechm'!rz- który znajduje. się w bezpośrednim
mów regulujących wzrost komoce-k sąsiedztwie
miszczouego
bloOrn
i organów.".
czwartego. W czasie awarii na

Premier

przyjął

Praedimiotem
p.oniedziahkowych
obrad Prezydium PZPN był stan

medycyny .

również

Ka poa.iodziałkowym posiedzeniu UtPowsz;eehiniain.i.a pił1ka.t'li!twa i roal're'lydillm Polskiego Zwbp;ku Pił woju pi&amtw.a. ~ieżowego za
ki Noinoj, prezea związku - ED- dobrą podstaiwę wyijściowll do podW AB.D BRZOSTOWSKI złoiył re- niesienia ogólinego poełomu µUki
•1rnaeJę z pełnionej funkcji mo- no.żn,ej i wzmożenie
działalności
tywnJąo d~yzję nawałem 'llajęć na
1łanewl8.kaeh w administracji pań 

Nagroda Nobla
w dziedzinie

Ryżkow złooył kwjaity pod pomm.iklem Boha.terów Warszawy ,,Nilke".

1

900 osób

UR po4&Je, ie admilll· deip1:.ay a IG bm. acenc.l.a. pJGe. te
ltraOja USA roiswUa .uahl'leoł• re- ~łedy .e1m'etan ltUlAl &bull.łi polfryb,j! . ~ u Pó1*ę. W wróci do USA w ~ rano po
i><>lnformowa.niu
110julll41Mt6w
z
NATO o prHbiet'll 11ayitiu w Reykjavdhl, :rmllljkhie na. swym bhir'ltu
dO:!wmemit
za~ec1113ący
etqpnl<PWą
~

utuc111:ne ~tdenie, a aa.Jinstalowane J.llp!Jter7 m&J• moc 1890 1u·
xów. Tak ju:o.o nie jest na żad·
nym irulym kra.jowym obieik:c-ie.
Reprezentanci Pglsk1 dotarli do
Poznainia z kllilrugodzi.nnym opóź.
niefilem. Poniedzial!k:owy trening na
głównej płyc·ie stadionu Lecha rozpoczął się po godziln.ie 18 i trwał
80 minut. Cwic:zyło 22 kadrow~c:zhw. Tyllko Kuimiorski puyglą
dał się z bOiku zajęciom. - „Jestem
leklko przez:iębiony I nie chcę ryzykować. Rwo trenowałem, ale teru: wii0C%0rem W'dlll odpocząć" -

Zginęło

klraiko.wski był
Polaikii" ro7:mow11
ze nlm

pr~w~
llMltlm Clłltff..
wyst~ w bta~onycb
batwaeh. CZR.J.ję al.ę "Wiat znakomicie. Wlidrmałem aut w ~w
A Cly nowy soleu,io!ll.er kontak- taej1 je.11ZC1Ze przez: kUd!:a lat, choć
tował aię • peem w spin.wie dal- nie Jailto na,pastinłik:, ale jak.o libenej pana «TY w d·ruiynło narodo- ro. Cói, atm> się iln.M>.&ej.
MóM
wejf
drużyinie narado_, WJ'Jc!zło to na

„D&le!lltlllik
Zbbginlewem Boń'kiem.

- Tak,

odbyiliśmy

towarzys!t14

?'Olt1DICIW41. T1rened" Laza,rek

uznał

do~?.„

u

Kiedyś· byłem l.d.o.lem. ieiru ltailrmtlecae, aiby „cudz<>zlemcy" by- wla się u
imi,-eh. Jfftem czł,,_
Li
obecni
na
siedmiodniowych wiekiem -pinygotorwmym na talli
agrnpowlJll.iacl!
prrzed
mecza.mi. obr&t rzeczy. Na 1Wwno dda po:t.Przyznaję, że pozytywnie wpłynę kieigo fou.t bolu pod względem l!ikołoby to na llT?rawę
rywaJizacji i nrn:nicmiym i prOfPagal!ld()rWYfn zroatmosfery w ka.drze. a1le dla mnie, biłem więcej n!ł wmysey llllnd uzawodowca, nie jest to mOO;liwe wodm.icy, aae nie czuję si11 7.degu!toma nie udzieli mi tak długie.g\; stowany czy rozź.ałony. Jest ml
zwolnienia.
którego zresztą nie dyinie sanuitino. bo re.prezenitowalll.le
przewiduje kontrailct z PZPN,
baii·v: · Po.Jski . było d'1a mnie .ui.wsze s;prawą nadll'IZjtd1ną. W 6rodę
.A W praktY'ce ozna.c za to pożeg będę tirzymał kci!lltk i u
nana rena nie się z reprezentacją ...
prezeI1Jtaoj11. Jestem j<uił tyako
- Mecz z BrazY"lia w "1e'ksyku k;i'bicem. ·

'e-

'aj

1

e

•

W SKRÓCIE

W SKRÓCIE

e

e W sol>Otę I niedzlelę rozegra- wygrał w Scottsdale (USA) John
ne zostały w Nylregyhaza l MISkol- McEnroe pokonuj11e w Unai. Curte. cu dwa żużlowe testy
mecze pomiędzy
reprezentacjami Polski i na 8:3, 3:G, s:a.
Węgier. W pterwszy'11 Polacy doznaporażki

li

52:56 . W zespole polskim
n;.Jleptej jeździli Hu$zcza i Załuski.

którzy uzyskali po 13 pkt. W dru-

ll!im .spotJ;:anlv
Polacy zrewanżowa
li się rywalom, odnosząc wysokie
zwycięstwo

tów zdobyll:

64:44.

ski 15.

Najwięcej
załuski
16 i

punlr-

Jankow-

O W Stupsku zako ńczyły sill rozgr„wkl o ldubowy Puchar Polski w
brydżu
sportow::m
Trofeum to

prz ypadło dość nieo..:z.ektwanle
dżys1om Budowlanych Poznań,

rey pokonali

na.,J~llnl ejszym

nvch

Słupsk

tr"zecle
clężyta

w finale

bry.
kt6-

11rający

19:11. W spotkaniu

miejsce

w

'kladz!e zespól Czaro

Warszawianka rwy-

AZS Lublln 18:12.

•

Siatkarze
warszawskiej Legii
zajęll drugie
miejsce w mlędzynar.odowym turnieju
w Budapeszclę
W ostatnim
meczu pokonali
onl
Csepel Budapeszt 3 :O, TUmiej 'Wf•
srała drutyna ZSHC Berlin (NRO}
-

I

9 pkt. przed Legią -

e

I pkt.

G Z WyprawY do Egipi>u. powi;-ó•
~ il

znany

wicemistrz
nie
yła

pływak

długodystansowy,

świata

w

tej dyscypliLizak.
Nie

sportu Bogusław
to jednak
udana

?.męczony

dluga

wyprawa.

podrótą

niemal za'"a Z po przyjetdzie wystartował
w
r~maill do maratonu
na dystansie
~5

Niestety, zaraz po starcie
kontuzji barku i musiał WYco!ać
się
z zawodów. Nle wziął
t-eż udziału
w dwóch następnych
maratonach.
W lsmalll startował
tet Polak Tarasek
z po:r.naflsklej
Olimpll, który zajął V miejsce przypływając 22 mln. za zwycięzcą Czechosłowaklem Bandą, a w następ
nym ma:-atonle w Port Sa_!dzle iv
miejsce wywalczył inny z Polaków
Abramowlcs równleł s Ollmpll PoznlU\, dopływająo do meQ' 11 minuty
km.

·toznał

TUrn1ej Grand Prix w tenl.s!e u
DZIBNNDl !.ODZKI nr MO (1Z1łl)

ll'IVJ'Cl~ Bandą.

Zarn1~0

•14 z rea1!macjla •·

chwa1GD.e1 w lipcu 19811 r. ~WT

Nowy dziennik

o nczegomJllJl poatępowanlu wobec 1JPrawc6w niektórych pne1tępstw.
Stwierdzono, li wtawa
była wynMm poiUtyc.znej l't.alb'ltli·
zacjd kredu, potw:lft'dujllcym k0illZałoiycłele _
dd.en.nl:k:ane
•H"' T 61_ _ _..„1 z-•n.-~--•. wz
sekwenitn4 reailliucję li.nil poraeu„
.
,
~ -.•„1""•
""
--~"""' 1
',D
mlenla 1 twonłlOYnt kolejni\ nan!lOWY d:tieimlk 211 mllllon6w funtbw.
sę powrot• do t1cl.a qodneco 1
pra-wem mobom llkuanym· u pnie- -----------------~------.....~:_.:..;:,::.;,:~

,

Nessie.„

Brytyjscy naukowcy wamowlli
poszukiwania słynnego
potwora,
który ich zdaniem rzeczywiści• za1,.mieszkuje w Wodach szikocik.iego
jeziora Loch Ness. Jak poinfor-mował przedstawicieli prasy członek
Królewskiego Towarzystwa Geograficznego Adrian Shine, który
objął kierownictwo ekspedycji, badacze zamierzaj!\ - p'l'zy pomocy

najno~!ejszego
sprzętu
bardzo dokładnie przeczesać jezioro.

Przypo"mniał on, te w czasie po-

szukiwań

pn:eprowadtzonych
w
1982 .r . aparatura zarejeiltrow. ała obeeność
jakiefś
żywej
Istoty w
wodach j~iora. Istoty tej nie udało się jednak zldentyftkorwa6.
Glęboko.44 jerl~a. dochodń \to tl.8

me'trów.

Królowa

brytyjska

Elłbieła

ra przebywa • wizyt!\

Republice Ludowej,
poniedziałek
ChRL
Li

n.

kłÓ

w Chh\skleJ
sit w

&potkała

z
pnewodnłczl\Clf'Dl
Xiannianem.
Spotka·

nie to poprzemrone

zostało powttaprzez mieszka4ców
na Wielkim płaca Tlenu.

nlem k.rólo\ve.I

Pektuu
men.

ZAPOWD!lD2 Z~ D\J'OCH
EOu:.Y'NYCH KOPAUI' WJtGLA
W WALU

I znOW·
szukają

WIZYTA llL:&llUITT D W OlllNACR

• OO'DZ. I.IL Na ul. A lltrusa
83 wblegta na Jemntci Magda ~. fat
wpadła

cię:łarow 11 Nysę.
Dz1ewozynka doznała złamania obOjczrka ·i uraZ1,1. głowy.

12 • I

t>od

CłoWJ' t ~
nleniem. mózffll przebywa w 1zptta•

Daecko • uruimi
lu,

•
GODZ. 14.30 N~ lllkrzyiowan!u
ul. Wl11ckowlkłego z ul. Zer.omskie..
go prowadzący .Jaw~ 'I'<>Ililałlz J. !At
Ro.k.lclńeka
kieruJ11ey Fiatem 126µ 18, ni& ustąpił plerwszeńatwa i ~po
Stanisław a. na skutek zajechania wodował zderzenie z f'latem 125. dodrogi zderzy! się z motocyklem MZ. zna1ąc zła.mania obojczyka.
Motocyklista. Piotr · R doznał lek>kich
• GODZ. 15.20. Na al. KościUS2:·
obrażeń.
ki motorniczy tramwaju lini1
19/5
• GODZ. 13.10. Na ul. Aleksan- potrącił przechodzącą torowisko Lu•
dMWSkle;! kierowca Fiata la6p Eu- cynę K., która doznała rany t2uczo.
zebiusz S. jadąc nleostrotnle S!X>- nej głow y ,
wodował zderzenie z Fiatem
123.
fi GODZ. 16. ł5. Na ul. KaczeńCO•
Sprawcą Wypadku doznał rany ko- wej przy ul. Wici kierowca
autobl1lana, a kierowca drugiego Fiata Ml- su MPK Henryk P.
przytrzasnął
ros!aw D. urazu nogi,
pasażerka drzwiami wsiadającego. Jana D., któ·
Wleslawa M.
struczenia głowy l N doznał . złamania nogi'. Swiadkowstrzą§nlenla mózgu. Straty ,!!30 tys. wle tego zda.rzeroa proszeni są 10
zł.
WRD wusw ul. w. Bytom.sklej ~o.
9 GODZ. Ił.to. W Pa.b!anlcach, na tel. 57-16-82.
skrzy~owanle ulic
Ostatnia i Dąb·
GODZ. 18.H. Na ul. Tomaszowrowsklego .Wb1egta nieostrożnie Re- s!tiej na skutek zaprószenia ognia
nata w. lat 13, 1 wpadła na bok spłonął stó~ słomy Straty SG tys. zł.
motocykla.
Dziewczynka
domała
og§Jn:yeh potłuczeń.
e GODZ. lll.15. ?fa ul. Górnej spa.
• GODZ. 13.10. Na ul. TelefonioL llł llci stojący w wtade Jl'lat 1'8p.
neJ W!blegla na jezdnię zza stojlłCP Oj!leń uszkodi.ll
równiet drogiego
U autobusu sledmloletnla Mal~Ol'Ztl• Ffata 125. straty !JOG
d.
ta tr. l Wpadła na przód
.
Zulfa.
(q)
W GODZ. 10.00,

w

AJldrupolll. ul.

e

t3:'•.

DrytyJSkl pnemyeł WUlOWJ"
komunłkoW&ł w poniedziałek, te

stanowił

s;t-

po-

unleruchomtt! kole,lne dwi „
nierentowne kopalnie W<:gla w W a lii, zatrudniające łącznie 1.130 osó!J. '
BURZENIE DOMO'\V
PALESTYRSKICH
Władze Izraelskie
pod.lęly decyzję
o zburzeniu 2500 domów Palestyfi czyków '" północnych i połudl1lo
wycb rejonach Izraela. Celem
fPj
zbrodniczej
a.kc,ll
jest zmuszenie
Arab6w do opuszczenia nalcucej tlo
nich Ziemi.
·
Specjalne
jednostki
Izraelsk ich
sił bellJPleczeiJ.stwa. pl"ZJ'słąpiły
Ju ~

l'la realizacji tego planu.

not,Jl'R NA.TTA1:S.Z Y
OD

PIĘCIU

Dolar USA, byl

w

L. T
poniedrolałek

'!'I'

transakcjach międzybankowych
na
zaehodnlo'eul'opeJskich giełdach walutowych 'naJtadsJy od pięciu
Ja•.
W pewnej chwili w Londynie pł.t
COD(I •ad tylko 1,!ł'il!S marki RF"< najmniej, od styoeznta 19111 roku .
opr. (Jsb'

rr~~~R~e~d~ak~t~o-r~d~e-pe-s-zo_w_y.,._---------::1:E:R~z=y=-=e~A~R~S~K~l:--------:Red:-~a~~~to-·r-:-te-c~b~ni~~-ł1J'~~~~~Z-O~Fl-A~G-UT~M~A-N-,O-W~A~~

(Dokończenie

WTOREK, H

Nie bralk t~ O<:flyrwiście WY':)Owied·zi, wyraża.j.ących szczerą rad<>ść z powo<liu niepo·wodzetnia roz·
mów w Reylkijaviku , zwłasz-t:-za
ze st·rony praedstawicieJi airneryPROGJl.AMIV
koma>leiksu wojskowokań.sk.iego
mag. U.OO -;pn:emysłowe('O. Jego główny eks11.00 Dom 1 świat Wiad. l2.05 Wyzwania współczesno ponent w admlin.istiraQjd Rea.gana,
w Delhi
właś-nie
przebyrwarj~y
~ct -- aud . 12.20 zespoły lnstrume:tWein'berodc szef Peinltagoinu Caspa·r
lulne. 12.30 W .Jezioranach Instru13.25
nas.
13.00 Swiat wokół
ger, p<l;(:'hwdił prezyd.elllta za omenty klawiszowe. a.oo Popołudnie hronie111ie w Iteykjaviku pro-gira.mu
Młodych. 17.00 Wiad, 17.05 Akademia
cytujegwiezdnych" i muzyki dawnej - aud. 17.55 Wldno- „ wojen
&t.1$lą pod
,,.nieugtlęcie
18.30 my krag. 18.25 Chwila muzyki.
nlemleckl (2). 18.45 Chwila nymi naoiSkami z całego światll
Język
ekspertów. na uzy6kanie jalkichś pOToiwm!eń"
18.50 Studio
muzy;c1.
19.30 Wlad. 19.35 Lektury Czwórki.
rozbrojen-iowyeh.
aud.
scenek
I
scen
l~.45 Kulisy
stanu
selkMtan:
A.meryikański
21.35 NURT. Geonge Shult.a: wri:iął w poiniedzia20.15 Wieczór muzyki.
21.55 Wlad.
p.~s:e
łek udział w specjalnym
d'Ze!lliu Rady NATO nl szcz::iblu
TELEWIZ.JA
ministrów spraw zag:ran:cz.nych. by
o ~ozmo
informację
µn:edrstarwić
PROGRAM I
wach w Rey1kjaV1iiku i wysłuchać
piel'Ws:zych uwag sojusz.nik6w.
9.35 Domowe przedsz.li:ole
10.00 OT - wiadomości
10 10 Film dla 2 zrnia'lly "I~e
rium" (2)
1:1.00 Magazyn Doma.tora
11.25 „Na bezdrożach Amazooli"
(9) - seria.I filmów d-ok..
19.20 DT - wiadomości
18.25 Dla młodych widzów: „S7riusz" - film prod. czeeh,
lT.15 Teleexpress

PA:Z:DZIERNlKA

PROGRAM I
11.57 Komunikaty.
U.OO Konc.er1.
11,59 Sygnał czasu. 12.05 Magazyn
Muzyka. 12.45
Informacyjny. 12 30
Rolniczy kwadrans. 13.00 Komunikaty. \3.10 Radio kierowców . 13.30 Przeboje mistrzów. Ił.OO Wlad. 14 03 Ma16 05
l'azyn muzyczny. 16.00 Wlad.
Ten
Muzyka I aktualnoSci. ·17.30
atary, dobry Jazz. 18 OO Wiadomoś~I.
19.00 Magazyn
18.20 Koncert dnia

Informacyjny. 19.U Chwila muzyki.
19.30 Radio dzieciom: „Amlnata bie20.00 Dzlennllc.
gnie za piosenką".
20.15 Koncert tyczeń. 20.40 W kilku
taktach. 20.45 Opowiadania Edga ta
Allana Poe 20.55 Komunikaty. 21.33
Wielka
21.15
Kronika sportowa.
antologia .Józefo Hofmanna - aud.
lnsrożnyc11
Na
22.00 Wiar!. 22.05
~rumentach . . 22.20 Scena I film
aud. 23.00 Wlad 23.25 Chwila muzyki. 23.30 Poetyckie prezentacje.
23.50 Melodie n" dobranoc.
11.10

Muzyczny non stop. 12,00 Tematy z
rezonansem - fel. 12.25 Przed fes13.00
tiwalem Jazz Jamboree ·es.
Wiad. 13.0S !ltudlo Konferencji Sprawolldawczo-WyborczeJ PZPR w Sle•
z malowanej
tl SO
(I.).
radzu
opero.,
Album
lUO
akrsyftt.
filmowy
seans
Muzyczny
wy. Ił.eo
- aud. li.OO Pamlętnłkt I wspomnie•
1lla - Ch. Chaplin ,,Mo:la autob\o1rafta" - ff:, 11.10 Edyta Geppert
na fe1t1wału '!11oSenkl Sopot '88, 11.00
Agata
style, ep<>kl, 18.10
Psiała,
Christie „Dzlestęctu Murzynów" 17.05 Rozwtąllanl•
fr. IT.OO Wlad.
zaradkl muzycznej (L), tT.tłl Studio
Konferencji Sprawozdawcllo-WybortT.!lł
ClleJ PZPR w llteradsu (L),
opr.
ł.ódzkte Trio Akordeonowe 17.SO Wiejski• pejaaie - aud.
(L)
(ł.J. 11.10 „żołnterskl ;IMfemsy llłć!"
- koncert (L). 18.30 Klub Stereo.
10.30 Wieczór w filharmonii. 21.00
Wlad. 21.05 Wieczorne refleksje. 21.111
Od ragtlme•u do .swtn1u. 21 30 Wieczór lltersc\<o-muzyczny.
PROGRAM

cd~

19.10 Klinl'ka
ka
llUO

17.00
17 30

J~yk a.n.gie.i.ki (32)
P6ł ~~I.ny dla rodziny

Blltej prawa
lS.00 Wladom9'el (Ł)

18.30 „Ni~na hlłlt<ll'ła rapy na..·

m-

ira1!.CUll!4ti settowej"
rial dok.
Di.lennik
19.30
2<l OO Rodzi się Polak - program
1>ubl.
20.30 •• Bawiny góral$kieio zwyku'' - rep. z 25 Jesieni Tatn:ańskiej

!1.00 Nieznany trent - prorram
dok. (Ł)
koloa.Ln•
ma
l'll.30 Myślenie
Kazimierz i>rucłoU Kelles - Knwz
!1.!10 Pauorama kina radzleelrlego „Tneela c6M.a"
23.35 Wleczome wlad-omoi§cl

+

P.

JOZEF DOBROSIELSKI
wieloletni pracownik ZPDz. .,Paflno". mistrz-mechanik masz7n
szwalniczych, członek ZBoWiD.
Pogrzeb odbędzie się w dniu U października br. (śrnda) o codz.
t3.30 z kaplicy cmentarza św. Antoniego - Mania. Pozostają pogrążeni w smutku:
ZONA, l\IATKA, SIOSTRA, CORKA I S'YN z RODZINAMI

S.

r.

zmarł

ł

nag-le, w wieku H lat

P.

mgr JOZEF KAPŁON
RADCA PRAWNY,
, o\11ierz Armil Krajowej, członek ZBoWIJ>, odznaczony Medalem
,.Za udział w wojnie obronne) 1939 r.„, Brązowym Medalem „Za
7,asługl dlf1 Obronuoścl Kraju". Krzyżem Kawalerskim Ordrru Odn>dzenia Polski i wieloma innymi odznaczeniami paftstwowyml.
radca prawny
Długoletni pracownik administracji państwowej.
Okręgowego zw. Sp6łdz, Mlecz. - Zakładu Remontowo-MontatoŁodzi.
w
wego
Uroczystości pogrzebowe odbędą sle w dniu 15 pałdzlernlll:a lir.
(środa) o godz. H.30 na Starym Cmentarzu katolickim prsy uL
Ogro,dowej. Pozostala w nieutulonym talu:
ZONA, SIOSTRA I

POZOSTAŁA

„

P1~98.
M-4SDM-~....._

BOUaAE -

PRZYJ'Mlł

Choroby pnellGl:&One d-r04ą płci-ową, ncugólnie
zarówno
zd kila i n:~cz:ka stanocwią wcią:i powaine zagrożenie
u na.s jak i na świecie e!lidemiol~ic:.r.ne. Wbrew pozorom, ml.mo stosunkowo znacznych sukcesów w leczeniu, przy stoza
sowaniu antybiotyków, choroby te nie dają
wygraną. Oczywiście, w po.równaniu :i: pierws;cymi latami po wojnie, kiedy to notowan po blisko 50 tya. przypadków zachorowań na kiłę i na
rzeżączkę, czu obecny wydaje się być prawie że
idealnym. W roku ubiegłym np. w woj. łódikim
zanotowano tylko 58 przypadków kiły i 450 rzeż:ąc:Gki. W pierwszym półroczu br. obserwujemy
dalszy spadek zachorowaLności o około 30 proc.
Woj. ł6d:i:!tle ma jeden z najniższych w kraju
chorób wenerycznych.
wypadków
wskaźnik6w
Gdy u nas na 100 ty•. mieszkańców notujem7
tylko 4,3 zachorowań na kiłę (przy średniej krajawe.j 8,5), to w Warszawie wśkaź.n.rk ten wynosi aż 24,ll, w Krakowie - 1S,4. Jest to bez wąt
pienia zasłun ł&dzkiej służby zdrowia, =:zególnle zaś ZOZ Dermatologicznego. Co roku około
300 ty1. mlenkańców województwa poddawanych

Ogólnopolski pokaz

Fryzury wpro t z
Do Lodr.ti wrócił obiguuew Radke, który stał na czele 6-os<l<h'lwe j
ekipy walczącej o laury na 11.onkursie fryzjerskrlm o puch81!' ś..vi~
ta w Cannes Nas.i m!strzowie e:rzebienia by-li iedynymi repre2entantami krajów demdkracii ludowej.
Wzięli udrział w tr.zech kOl!liku·re-n~
cjaeh: cz~a.nia fryzrurr d.zie!llllyoh,
al"tystycznych .
I
wieczorowych
Wśród 23 ekiil) z rÓŻ!llych państw
udało Im alę wywakzyć jed'llą l!
ipuchar I z!o~łównych 11.!gl!°Ód tv medal.
Jakie łrysury lansuje obecnie
<;tolica modyT
Modne są przede wszystkim frychoć nie dług<ll!ć
zury krót'kie.
wł.osów jest tu najistotniejsza. a
linia. kt~ą UIZY!llruje się J>l'Zede
wnyst.ldm dzięki nowel technice
strzyżenia. Chttalkterystycme szczegóły: p~iona gnyWka, odsło-

dell

lift„, „..,

P.

'ak

Paryża

u sizy (zawsze oz<l•obiooe d uFryzura
kli~sam1), bacL-lti,
musi być puszysta, z tyłu lekko
podniesiooa. Do ta.kiego uczesa.nia
porzydaje się lekka „trwała". Kolorowe pasemka n.p. niebiesk·ie, <'T.erwone lub. granatowe, pod•krei-1a.Ją
rozwichnenie włosów.
Czy fryzury wpr<>st 1 Paryb 110słaną, poke.Z&ne łódzkim fryzjerom,
aby mogli modnie ozesa6 łodzł&n
ki?
Tak Nie tylko ł<rdrzlkim, a1e 2
całej Polski, gd)'\i Klub Fryirury
ArtystyC11JI1ej, istniejący przy Cechu
Rzetxri()sł RMmych, w dniu 26 paź
w lokalu
ckzl em.~ka o giod-z. 11.
„Very'.' (ul SleW>na 115) roz;poc=ie
po'k.aiz mOOm.ego ca:esainia w wyikonanlu cdel zwycięskiej dsru.i:}my z
Cam,nes w 090bach: Anny Jbczma-

~IESZKANIA

n ięce
żYffi!

.........

ttroła)

• 1odz.

tUI •

„ „.

JULIANOWI
LUDWICZAKOWI·
serdeczne wyrasy
powodu śmierci
Na. rysunku modna fryzur.i. .

SĘDZIWY

Pogrzeb odbędile się w dniu 11 11aidalernlka lir. (łreda, • sM•·
12.M na Cmentarzu Komunalnym Ila Dołach. Po11rąh11I w nle11talonym talu:
ŻONA, CORKI, SYN, SYNOWA, znsc1ow111: I WMU'IU
kondolenejt.

z wielkim bólem I itłęboklm talem powiadamiamy, le w dniu
11 października 1986 roku :r:marł narte, w 'l"leku ST lat, 11ass 11aJukccha1\szy Syn, Mąt, Tatuś, Brat I Wujek

~

llapllą

814

C9antana nym.-Jfat. tlllł' Ili.

P.

Nabożeóstwo tałobne I uroczystości pogrzebowe odbędą si• w
dniu H października br, (wtorek) o godz. 15.30 w kaplicy cmentana św. Antoniego - Mania. o smutnym tym obra,dzle Informują wssystklch Przyjaciół l Znajomych pog-rątenł w rospaesy:

MA.MA, ZONA, SYNOWIE I NA.JBLdl!IZA ftODSIMA
o pleakladanl• JsondoteneJL

„dz.

M.4.TKI
składaj~:

KOLEŻANKI I KOLEDzT
z SPS „POLSPED" ODDZIAŁ
w ŁODZI

Dll

ANNI!

IP•·

ae
C.JALISTYCZNEGO DERMA·
TOLOGICZNBGO ZOZ oru
ltLtNIRl DERMATOLOGICZ·

J>nla te
ukoell11111

w

WFraą 1udeom...
• p0W0411 •mlerel

pał4sternlll1
Mąt, OJctee I

Skokow1kłero.

z głę o m talem zawiadamiamy, te w dniu ta paidzlernlka

1918 r. 1marla, w wieku lat 64,

ORGANIZACJE
DYREKCJA
SPOŁECZNO • POLITYCZNE
I PRACOWNICY SZPITALA
KLINICZNEGO nr 3 AM Im.
DR 8. STERLINGA

ltH r. smart na1le, w wtell'ta ·li lat, 11a11
!>stadek
~.

ł.

TAK80WJtAllZ

CORKA, llTHOWIS, SYNOWE, ZlllC

P.

STANISlAW

GRZELAK

GIEDROYĆ
Wyprowadzenie 1włok li llapJley
cmentarne.I pod wnw. •w• .J6zefa
pny ul, OrrodoweJ Jt, odb•d•ie
11• dnia 15 patdzlernlk& br, (łro
da) o 1ods. u.
2:0NA •

llODJllMA

Dnia tt pddzlernlka 19H roku

o czym

~ 1"łVlli

S. t

~AZIMIERA

inf.

„uw•.

Ze smutkiem zawlad&mlamy, te
w dniu 9 paf:d1lernlka 1111 rolna
zmarł, llO clętkleJ t dtu1leJ ehoroble

P.

Ceremonia pogrzebowa odb•dale
•I• dnła 1ł patdilernlka br, (wto•
rek) o cods. 1ł 1 kaplicy cmenMania, o
łana łw. Antoniego esym zawiadamia po1ratona w
smut'llaa

JERZY KRYSTOSIAK

~ONA,

ł

i' P.

.„rnb o4b'411i• Ił• dnia 11 pałdalernlka br. (hoda) • r!ldz.
9.39 na emenłal'111 llollianahlym aa Zanewte, e czym sawtadallllaJlł 1141~łt11I W 11111utlnll:

Teściowa,

ukochana żona, Matka,
Babcia ł •to.tu

wę61csacla

ełlllalla"''

ŁODZI

na1t,puj~07:

łła nie amtentonej trasie llnU nr 2 zostaje powtekszona dwul:IOl·ll
·krotnle obecna częstotliwość kursowania autobu16w.

MA'r&I

!ildada'-•

Głownia

aC>DSDłA

Lł!SZKOWI

OICA

PR:.J

w llp0e6b

W02NIAKOWI

1ud•c1ne WFJ'a!IF W1łJl6łftwel& •
poweft łmfnel

19911 r. ZCl9taje zmieniony w

C)cwOd~ • dlpm

PROJ', Da KAii.

BUCZKOWSKIEJ

MPK. ZAWIADAMIA,

pałdatarnlka

S.oparntka (Dom Kultury), Saymatiskłe10, Łowicka, Zrteraka,
Swoboda, ŁóJlzta, Zabrzeintat\ska, Nowotki, Karaslcka,

.Jego Ma1nlflcencjl Rektorowi
Alu.demu MedyesneJ, Pan•

oletaaea

HENRYK KACZOROWSKI

Prolłllly

z

przebieg obecnej Unii autobusowej nr 1

dnla 11 Nłdlllenailsa 1le. ~ ~

Wl!IPGŁPRACO':WNICT

ł

wsp6łczucla

ZMIANA T·RASY UNII AUTOBUSOWEJ
ta od dnia Jl

powladamtai.:

z głębokim bólem 11awladamlamy, te w dah11 11 11aidaiern!lca 1UG
roku odszedł od nas na 1awsze, w wieku TC lał, 11a11 naJ11lleeba6·
szy Mąt, Ojciec I Dziadek

S.

52-47-88.

8967 g-E
dMy - ku9002 g-E

Koledze

6

adwokat l etlroitcia wo)lllllowp.

Dresl•

nieskładanie

poszu~u·ję .

MODURIT, s u r ali nę,
p ię. 43-00-37.

Swój
Ła.nieW11kieJ.
I Leonardy
prrzyjazd n.a t(l lmprea:ę za.powiedzieli fryzjerzy niemal z cale-j
Po!Ski, m.irn. li WaT:JZarwy, Lu!>li<na,
rek, Modesta Włnkowsklege, Jene- KaitoWic, P<>2111mla i Częstochowy.
ro 8t&chery, Leonairdy Gawro6.skiej
(\ltaa)

SOJfA, CORSA, WHUC:S&A I l'OSOftALA

Prosimy o

r4-f/1T. ...

--mal,

nekolog6w. To samo dotyczy w~ywanla tokso- SPEKTRUM - llrupi,. ~-211.
plazmozy, choroby coraz bardziej pe>pularnej, nie
30352 g-Z
poaostającej bft wpływu na zdrowie płodu.
ZATRUDNI!!; ~racowników na aitoW całym kraju w roku ubiegłym u 14 osób
druk (folia, maiteriał). Kobiety
wykryto w krwi przeciwciała u.kierunk:O'Wane na
do aycla toreb cOllll>Odareiycrh•
30379 f-E
AIDS. U wezysłlk'lch ni• zanotowano pełnego rozTel. 82-00-.11.
eodldnle. woju choroby. .Jedna z drwu kol>let, u kt6'l'ych CYKL]NUJĘ myibllto,
61..()7-'7'3, ZwienchoWlflri.
wy.kryto prze:cii~lała, urodzlla dziecko, kt6re
19511-11:
jest zupełnie zdrowe. We krwi niemow'laka nie
<>a·
W!;kryto przeciwciał na AIDS. Zerów.no kobieta, PRAOOWINIKA fiey~ Beftidezalt'I'ud.nlę.
Todind<itwo
i dziecko są pod .ścisłym nadzorem I opieką
g-E
8003
~1.
lk4
ł6d7Jklch le'karzy.
SPlOOO
DRU:KrA.R!KĘ ,,SetGtOllb.a"
llU)Ued.am.
CPC, b'IP A Od 1:!1 do 22 bm. organl.zowane są Dni Nasilonej
8965 1-E
I
55-2~.
Walik\ z Chorobami Przenoszonymi Drogą Płclo·
M-4, telefon za.mieni• na. d·wie kawą. Nie lekceważmy ad.resowanej do nes propa8966 g-E
w&amd. ~.
gandy profilakt~l tjch chorób.
etola,r.zy i e(Z. Ch.) ZATRUDNIĘ dw6ch
meryta. .,Mt!'l"CedHa" 608, 3,! t
- sprzed.am. Hufcowa 3 <Retki·
8009 g-4:
~la).
KALETNIK ~ebny. 32-57-46, po
łodzi
IJ97ił c-E
18.
ZGR:lJEWARKII do foJ.li polietylenowe1 - kuipię. 88-8'7-o2, !>O 18.
8071 g-E
MAGIEL - ~rawwslraię - $TZemm g-E
dam. 43-73-89.

KA!fMIERZ ORUSZCZVASll

ARTYSTA PLASTYK

WAClAW

„ ...

~. •4114ł..

30385 1-.1
„T.AIRP.ANA" apned.usa lub . . . . .
11ł, Jl& oeobOWT. 11MlM11.
3oom C-.11:
Pó.t. domu llO m, llklep WU'&J"IN•
owoce ~ apnldam Lub im.a.e ~y~. 814«ł oo 17.
300DG g-J:
jeat obow1'Sowym b•danjopi serologicznym, dzi~ SZAFĘ, k.rede.Illl stylowy - •Pl'2e·
ki którym m<lltna wyikryć zakażenia choroba.ml
3031!3 c•E
dam. BratenJka 36.
weneryczn1!1Ili. Wiele chorób mniej groźnych, ta- ZG.Riz.EW.ĄRKI ~li ltV lru,pl,.
klc.h jak nęslst•kow\ca c11y d.rotdżyce wy<krywa
Listy 30331 Blurro Ogłosuń, Piot.rsię pr.zy okazji Innych badaft zalecanych pr:r:ez gi!kowti& 96.

ł

EUGENIUSZ PISAREK

inł.

.....

daele2• -

RODZIMA

z głębokim talem zawiadamiam, ł• · w dniu ł pałdsiunłll:a ltlł
Toku, po długiej chorobie, smart

Pogrzeb odb,dlle Sllł dnia 15 pałdalernlka lir.
U.30 na cmentariu komunalnym - Zarzew.

OGl;.OSZENIE

MUlRA.Brn', ~ - ......
dm,. LtlltY. !0988 nt..ae.. Ollame6.

li 11,1101dm ł&lem sawladamlam1'l_ f:e dnia 11 J!.afdst e~ 1911 r.
J$ł t Dslaft lat, nns naJUlloe!H-,, Mł!I.

ł

W luytycz.nym wobe~ a::uery.kań
kome.n·larz•1
stanowiska
skiego
stwierdza się dalej: Jeśli Reagan
w J)Ot1:1walnego
coś
ma ilSiągnąć
lltyce zag-raniczej, nil tylko wo.in~
i brudne afery w Ameryce Sredkowej, musi się pospieszyć. .leg-o
czas wkrótce przeminie. Wiele
wskazuje jednak na to, że nic pozytywnego nie może zajść, dopóki
USA .n ie będą miały nowego prezydent&.

dam.~.

ll1lllUł.

S.

dett".

wciorfij zgłoszenie
-clziś· • • • •

~

PROGllAM D

F :ss'.,o, ktO.re za g raż.l ?C•kcj0<~: i .
wo.jny b ·,•;!e~dne prz;-rczy11~ za· ma.n !a w R e)"'.{.j-a viku ty'\ u łuje n ;cje d{)oniesien ia z Re :;-1kjav:'ku ~b ·.
ż o.n y do r-z ąd-u szwed:tk iego dz:e!1n.ik „Alton,bladei". W komen~ a,rzu
.red.aUtcyj.n ym gazeta pi~e. że por-Oll)Umienie rmbrojeniowe bylo ju ż
Tym. który t..,
bardw bliskie.
był Ron'l1d
wszystko wywrócił
Rea!(an ze swoją zatwardzia,ła •:.strateg·cz.nej
sa>rawle
w
ciekłością
, wo!e:i
obrony k<>smicznej
mw 'c-zd.nych" stwierd-za „AC011bia -

BO.AZllllUl!J

Dzi~lr

20.00 Trybll.D.& ..fm.owa
!Uil „Imperium" (2) - łcu1ad7j!lkl! Mrlal ob:reizedo....,.
komentarze
21.20 DT 21.50 Wieczór 1 X Muq
!2.!IO DT - 'W'ladolnoicł
U.SS J~ ałlglelll'ki ~

m

października 1988

•

d&W'llilelly

z głębokim talem zawiadamiamy, te w dniu lłl patc'lsiernlka 1911
roku zmarł, opatrzony najświętszymi sakramentami, nasz ukochany Mąt, Syn, Ojciec i Brat

dniu 12

chcą

JK'Clfil'MD
'li lUO Pol&lft
'PUb1.
lł . 00 Dobranot: •.Dwa k091 I ftrek I tcłtmmirej widy"

u.lemdztuiątych.
Jazz lat
aud,
U.30 „Szlachetne zdrowie" 1: .40 Gwiazda tygodnia. 11.50 Władl·
mir ortow - „Demon z altówką".
12. 00 Serwis Trójki. 12.05 W tonacji
Tl'ójki. 13.00 Bob Shaw „Mlltoo nowych dni" 13.10 Powtórka z rozrywki. H.00 Wirtuozi skrzypiec. 15.00
Serwis Trójki. 15.05 Rockowe archi•
. wum - aud. 15.40 „Frederlco Garcla Lorca - pól wlektt później" Trójki.
aud. lft.00 Zapra•zamy do
19.00 „Winien" I .Ma" - aud 19.30
Trochę swingu. 19.50 Władimir Orłow
Cały
- „Demon z altówką". 20.00
ten rOCk - Dead Kennedys - a•Jd
Pil·
21.00
muzyczne.
Warsztaty
20.45
aud.
mięci Waltera. Glesel<lnga !1.45 K~fątka tygodnia: Artur Lundkwlst .• Wola nieba" - aud. 22.os tnf.
sportowe. 22.15 Kronika nowego jaz:•
warto.
zu - aud. 22.45 Posłuchać
Mo23.00 Opera tygodnia: w. A.
aud.
zart „Czarodziejski flet" A.
M.
50
23
relaksu.
23.15 CZall
Asturias .,Niejaka Mulatka".

w

.st.allll.1 Z:2l:>8Wrn1'ł, te ż:a.<:Lnycb kCl'Illlcre·t.ny~.!l po:-.:>LLJn11en,
dalszych neJocjaejJ na ale n.astą1piło
zbl'ż.m;e w wiei u
zblrlżomi• róimych dr;:jedzlnac11,
co jesz.cze
podsta.wi11 osil\linlętego
wle!okirotn:r
.ię
starał
i
u w dbne by~o n.
stanawl'9k
tak n.!eda1W.no
wgerowa~. U; •wen.tualnf bra'k l1)0- nlemo2Jliwe oowiadcz ~; t &ekretan
posta.wy stam.u w bońS!tim
skut.kiem
5tę,pru będzie
M:n '. s.~erst·.vie
Lu tz StaZSRR, S.builita bagate'.142Jował ' Pt'ZY Spra.w Zag1rlllllic21nych,
tym fa4cit, te J>~~W)'tn powo- venh.argen (CrDU).
dem n\eipowodzema w Re~avik'll
Naitomlast przewodm1czn~v frakbył ameryikański J>l"OgTam „woje.n cJi SPD w Bundesta·gu 1achodlli10gwiezdnych" (SDI). Zara:r:em po- niemieok!m Horst Ellimk.e wyraził
noW111ie podlkreślił, te ogirai!l.ie>Z~nie e>ba.wę, ii d:zaeń, w kitórym apo:;badań w ramach SDI do steiry la· k.a.nle na szczycie zakończyło si ę
nie do nle!PO'Wodzeniem, po-zosta.nle czarboira~oryoj.nej jest dla USA
pNJ1jęcia.
ina nieclizl~la d'1a ludzkości, a w
dzledrz·lni-e J)OOtęt?u w procesie r0roz.brojem.iowych strac0ono
korwań
W op~n.ii Nądu RE,piub1ikl Fede- kfilb lat.
ralnej Niemiec wyn.fild radz'e,
na
sJ>Otka•nla
-a.merYk:ańskiego
•
~zyele nie dają powodu do Z."li echęce-nia. Nie o5iągn!ęto V."Praw-łzie
Se-kxetara;

USA

1UO Reportał filmowy
11.45 Dla mlodydl wtdz6w: „tMJ
myłl• aa uez'1e1•1.„"
118.08 Telewls)1ny 1'nłorm.a.+Jor ....,...

11.00

$.

Światowe echa RCy jiłviku

Wybuch w Bydgoszczy

PROGRAM D
11.00 Zwsze po jedenastej_

ze st7:. 1)

RODZINĄ

smarł

$. ł P.
ZDZISŁAW

MUCHA

LAT SS,

zawiadamiają pOgrĄłenl

"" smntkul

2:0NA ,: CORK)\, RODZICE ora1 POZOST.\ !

,\

RODZINA

P0&"41b odbędate 11, dnła 11 patdalernllla Itr. <•roda) e 1odL
U,30 iaa ementar1111 nym.-kał. Ł6dł-Doly.
Prolłmy o nieskładania kondolencJI.

Do pisania okollcznośclowych laurek mamy szczególne upodobanie: jest to ponlekqd Jedna z
naszych nieodłącznych cech narodowych. Nie braknie Ich zatem zapewne I dziś - w Dniu Edukacji
Narodowej na cześć mniej czy bardziej zasłużonych, których kandydatury usłułnle podpowiedziano
laurkoplsom. Jak mi jednak wiadomo, sami nauczy dele - ludzie nietuzinkowi - nie wydajq się ~pe
cjalnle uszczęśliwieni takq tradycyjnq formq tzw. honorów. Cót Im więc zaproponowa6 w zamian, w
·
dniu Ich święta?

~
S

oro

·IEDB •

U&)NY~<llllych

POłlYSWW,

&>edac-0&<>w.

Mianowicie ba.rdio chcieliby oa.t
wiedzieć DiP„ jak \N uC21lliowie wY<>braU.>- »bie tzw. ideni• od
a.Lneio nwczyciela. święta., Me ta.Il na co <i.zień.
Myśl pNedinia., a.liści nieco ryJykowna, zaś liltOSOWJUl a.n.k.ietę
n& ten tema.t nie jest wca.le tak
łatwo przeprowad~ić. Obok przy~ bliżoneio mzerwi.ku ideału peda.iogicz.nego może on.a. bowiiem
takźe ujawnić pośrednio rO!Zmalte n.a.uczycie1skie ma·n.kamenty 1
nledostait'ki ~racy pkoly.
IS Tr:seba wiele odwari ze s'-ro8 117 nauezycieli, by poddać 1ię
takiej publicznej „wiwisekeJi".
~ N.ie jest tei łltwo naikłOlnić mło
tU!et do ja·w.nycb zwierzeń na
tn temait. Z.naletld -1.ę jednak
odwa~ - nw.czycie'1e ł uczw Liceum Ozólno~ nlowie kaztałc11c11!l im. S. Stuzica w
Jakie 1ą efe<kty teZgi~u.
~ go nauczyclelsk<>-<!:z:ien.nika.n:kie ·
~ !(o ek.llperymentu?

S

S
§S

S
S
S
S
S
IS
S

S

§:S
§
§S,
§
§
§
§

- 1AK WYOBRAZA:&t SOBIE
lDEALNEGO NAUCZYCIELA?
- na to pytanie odpow i adało w
anonimowej ankiecie 215 uc.i:ilów z klas I-IV, w tym 99
Odipowied:z:'
pierwszoklasistów,
tych ostatnich zostały odręl>n· e
od.notowane, jako że najmłodsi
opierali ie głównie na doświad
C%en.lach wyniesionych z róż
nych szkół podstawowych, któ re
do1>iero co pok'lńczyli , bo w liceum ledwie zaczęli „racz.k owl/:". Z drugiej st'!'ony wyobrażenia nierwszaków o pedagogu
ideailnym pokrywają S:ę w znacmym stoopniu z ich oczek.iwaruaml poo adresem „nowvch''
1uwczycieli. pomagających im
w trudnym okresie ada'J)tacjl
do nowych warwnk6w.

§

~

§

~

§
§

~

~

~

Po łym. niezbędnym wstępie
- pora na szougóły. Otóż. jak
moZ.na było się spodz iewać, na
1>ierwszym miejscu mtodzie:i: po-

~

§

~

7d<>lnoścł I 11mieję<tnoś
cl dydaktvczne nauczvc'ela Zd:inlem aż 82,3 proc. ogółu
lDEALN'Y 'PP.DA.GOG 1'0wlnlrn

"~a wiła

być

tym
~ dYm

przede ws:o;y5tltim znakomiprzt'ku:nh ·
w·ykła dowca.
~ied2~ w . ~ óh nn..-„t~1'-

nr&~~Jll·

cym na lekcjach • wielu rótn7ch pomocy naukowych, 1t.
a.awcł nlesuJlłGYM ciek,we,
konwenojonallle metodv prowaclzenla 1ajęć, ozdabiającym wyolekawostklmi
kłady 'różnymi

łatwiej upamlę
materiał. C>p;80,8 proc.
potwierdziło

poma~aJ~mi

taó pnerabi1ny
nię

tę

pierwszoklasistów.

Jak 14d1I 33,0
0ez)"Wiśei• proc. ucmiów ~15,1 proc. piea-wków) - tałtli n.1111czyciel musi
mieć od.pc7Wiednie wyksl;tałce
d\ltf. wied:it1.
nle, poeiadać
wszech.stronma, nie tyllk.o z tej
jedineJ d%ieihl·n y, której a>kttrat
~aucza.. Wa.tne jest takie, by
na.uezyciel posługłwał sl:ę pięk
nym ję-iyilrlem. komundlk.atyw-

nym, prec;1%yj;nym, obrazowym,
nie naduiywal nielirozum i ałyc
wyrazów obcych, ani też obraj& 't
tli wych wulgar~mów ood1treśliło 17,7 proc. u..:zniów
{22.2 proc pierwszoklu'st6wl.
nauczyciel 'POWI·
IDEALNY
J1len byli zawne ~pokoJny, ir4wnowatony, opanowanv w kat.dej sytuacji I bardzo clerpliw :
32,l
- zgodnie z życzeniem
proc. uczniów (3.~,3 oroc. o.e'l"wBardzo ;11,·a±M je~t
siaków).
-przyjemna atmosfera n11 lekcjach, nle powodująca u t1r.:·
niów n apieć i stresów. a mobipracy Nauc~v~ el
lizująca do
więc nie po.wi.nfen kr:z:ycze~. \\'Ym ałolatów od i:!ąbóiA ,
zywać

Nnllłdl

_.,,, ko111t6w, -.to-

l c,mbał6w, am.I teł .tcaay~ „dwójami" I trmymł kOQaek.wencjami - tak orzekło 40,0
proc. u=lów rt u 51,5 1'1'00.
plerw.szalk6w).
naacmyclel llOWlIDEALNY
nlen 11osia4a6 11dolnoścl łatwes<>
łó-w

nawiązywa·nła.

kon~it.u

z

mło

dzieta - 40,0 proc. OdilXJWiedJ:!
(32 ,3 'J)roc.) . Powinien być w~~
l)eda.gogiem z powołania, a nile
z „ła.'J)Ml.ki", lubić młodzie:i i
pracę w nkole - 14,9 pl"OC. &«1kletowanych (8.1 proc. piel"WS2aków). Powl.n·!en być kultura.!ny,
15,3
dyskretny taktowny,
proc. fłoeów (!1,1 proc.), a takie
obd>&I'20!ly poczuciem humoru,
synljJ)atye?.nle
zaw~e l)Olg'Od.•ny,
31.1 proc. 1:?9,3
uśmlechin.ięty proc.).

Wyro~umiałośc! dla
oraz
ni~powodnń

liłllbosfek

tolrran<'Ji
qla niekonwencjonalnych 'P~l;r
dów, tudiid fry:iar I stro.ió'"'
młodzieżowych oczekuje at 55.8
pro.c. uczniów (-112,4 proc. pie::-wszoklsslstów). Jednocześnie 43,3
proc. j~t zdai!l'. a, źe nauczvcie:
powi<llien być wymaga.jacy, a
nawet swrowy, ch-OĆ oczywikie
Podobnie sądz i
bez przesady.
30.3 proc. p!eI"Wsrzoklasistbw. At.
53 .5 proe a·n.k.ietO'Wan~h (47,4

I

najmłodszych) podkreśliło.
że idealny nauczyciel powin!en
bvć prawdmn6wny, dotrzym11J:11-

pre>e

..,. słowa. uczciwy, t;!)"a w:c..:JEwy ' be;>;Wzl.(lędnie obiektyw1ny:
w ocenach k! rować ~'Il wvłacz-

p

-..m.-.m ., w ••

beiz
~...
,;na;rwia-0, Zll>"'
ci:y ~ycj'ł rodzi-

doduaiięclami
wqlędu m.a Jeło

chodzenie.
ców".
Proeram7 nk•ln• q pruła
dowane. łołd nauo1ycud nie powinlea uważać wyłąesnie sweco pnedmiotu za najważnitjssy,
ale jednocześnie winien umieć
lub pl"lynajmnlej ataraó się nim
zainteresować ucmlów, zaciekawić, saehęeló do aamodzlelue110
posurzenia wiedzy z je110 dziedziny - 34,4 proc. WY'\'.>O'W"ied:z:i
(30,S proc.).

P-nania wieda7 I roawłJa
nh1 ;:nnlowa;klch zainteresowań
doSkcmaJ.e służą rozmaite za,jęda
-pozalekcyjne, ltoła pr:zedmiotowe. wycieel:lki do kina, teatru,
czy ltraifozna wcze, a takie i nalll·
czycl~LskCH.Icz;nl<>w!lkie lume p1>g31wędk\ na. różne tema,ty, ?'ÓW·
uleż p!J'ł&szkolne, nawet <lSobis(11'.2
te. 25,f! proc. uczn:ó\\•
uwda, fe
P!'OC pferwszalków)
a
ko.nta!kty z n!.uc:z:ycielem,
k.taso
wychowa•wcą
twłasi.cza
";ym, nie powin.ny o:;ra :i.ici:t..ć
sie wyłąc;>;n:e do samych 1e:.o:cj: ,
j~k to na.jczęście1 b,w1.
IDEALNY NAUCZYCU:L 110"'ln!en ue:tyó nie tyH:a teckicgo
nr innego przedmiot,u, lłle I t~·
cia - wszystkiego, co może być
pntnebne młodemu człowiekowi
46 ,4
po ukońc~niu okoły
n-ro~. odipowiedzi (3-0,3 proc ). · Winien bvć :i:ycz.l!wym doradcą, zadanym przyjacielem, o:>maga.ją
cym ucz.n io•'l•:i w trudnych >Y·
~3,3 pr<>c. g!osów
tuaej.a.ch {aż 59.5 i>roc. pierwszaków).
Ponad 30 proc. a.nkie!01W;i,nych
1 obu grul> pragnęłoby, aby na.uczyciel mógł być dlań atra~<
cyjcriym wzorem do nuladowan!a. Powi-nien to b;vć dżentel
men w każdym calu, o nieskaz!telny:m morałe; nlepijl!ICY,
jesu:z• na
nl<?Qalacy ! wiele
nle. Tak<! mnlel więcej był'bv
wy:m~'l'Zony 'P!'Ze<'I uczniów Jdea.ł
'J)ią1kfł i:
ioedagogkxn;v - na
plusem, wedle ar;~olinej skali ocen - ideał a'!:lsolutn,·!
T TO B"° BYł,& NA TYLE.
n:r. nie j;,st lah·o u-czyć cud<te
dz fee!„.

.l'-'/''-'-''-"''-'-''-''''///J'-'ffJ/f/f/;/..rf.FJ,Fiffff//ff/..r,r/f-'/..rI..rT,. .r./'./fJJ'F///.r.r,,r//f,,r/,Uf.TI./f.hr,FfH'.BZT,J'Y.LT/,,,,,,..H". H///LY,.H'h

CO ROBI I CO PRAGNIE
Towarzyai wo \\ ,i;dzy Obronnej jest 1towarzyszeniem W;)'isz~j u.żyte<:znoi;ci, ~ia.tót
jącyr.a na rzecz ubrormo.>ci JX>priez krzewienie wiedzy wojskowo-obronnej wśród 1>pol<!czenstwa. ~owi ono jedno z ogniw edu1.acj1 obronnej i realu:u, ąc swoj.: &tatuwwe ;;ada:.iia, se iśle wspołdział11. z in.uymi
instyt ·. icjami 1 organiza~:owa1';q~zeniami,
cjami. TWO je.st wytworem Pvlski Ludowe), w swych tradycjacb nawiązuje jednali:
ao l'o•varzysiwa Polskie! Wiedzy Wojskowej , działającego w okresie I wojny ~wia
towcj, a w póżniejszym okresie - po odTowarzystwa
:.:yskaulu niepodległo.śc i
Wiedzy Wojskowej, które&o głównym zadani.em było organizacyjne ~ku.pienie wybitnych specjalistów z różnych dziedzin wiedi;y wojskowej w celu jej rozwijania, Ji::rzewienia I stymulowa.n ia.
Druga wojna światowa przerwała wprawdz;ie więzy Lorianl'zowanej d:r:iałaln.ości, nil
przerwała jednak samej działalności „kierowanej na pogłębienie, doskonalenie i krzewienie edukacji wojskowo-obronnej, prowadzonej głównie przez kadrę armii przedwrześniowej Po wyzwoleniu kraju spod okupacji hitlerowskiej w 1945 r., od począt
indywidualnll
ku zauważono wzmoton11 potriebę pogłębiania wiei zespołową Powsta~y polityczno-wojskowo-obronnej.
ły wówczaa wojskowe koła naukowe. któ?'yeh głównym celem było podnoszenie kwali!Ucacji oficerów, a następnie koła wiedzy
wojskowej, które na u.sadach pełnej dokonbrowolno6ci I swobody w wyborze
kretnych kierunków I torm działania zajmowały się krzewieniem wiedzy wojskowo-obron."lej.
W 1963 r. na zjeżdz ie pnew<>dinlcząeych
KWW wybrano Radę Naczeln11 z przewodniczącym gen. bryg. dr Franc1&zkiem Skibińskim. W 1970 r odbył się kolejny zjazd,
który ocenił dotych<'zasową działalność i wytyc1ył zadania na przyszłość Nowyn1 przewodn łczącym rady został gen bryg. dr Wła
beżpo
dysław Mróz. Działalność KWW iredniego poprzednika TWO - należy ocenić wysoko. Prelcltqjl wygłoszonych przez
lektorów KWW wysluchało około ćwierć
miliona słuchaczy. opracowano w formie
broszur I skryotów 240 tematów.
Wspćłczesny kształt TWO został przyję
ty na T Zjeździe l'WO w 1Jl77 r. Prezesem

ZG l'WO został wybrany płk dypl . MikoPl!kus. TI Zjazd odbył się w 1983 r .
Prezese-m ZG iostał płk dypl. Inż. Adam
Zarządowi Głównem u :rwo
Szeg!dewkz.
podlegli.li\ ~zpciśrednio oddziały towarzy-

łaj

L•

• '

OSIĄGNĄCi

aktualnie 103 - które " u.7tu~
wa.ne iir:zy instytucjach, ukołacłl i jednoatkach, w których m<>ina zapewnić dobór
odpowiedniej kadry apołeeznych działaczr
i prelegentów ora.z umożliwić korzystanie
ze specjalistycznej bazy dydaktycznej. Ponieważ w zasadzie niemożliwe jest bet.posterowanie działalno
średnie (na bie:i:ąco)
ścią ponad 100 oddziałów w terenie, powoZałano instytucję tzw. pełnomocników
Głów~o. których głównym zadarządu
niem jest koordynowanie działań poszczególnych oddziałów na terenie 2-3 wojewódl!tw.
TWO swe statutowe zadan ia rea~izuje po·
przez :
- działalność wydawniczą - dwumies!~
cznik „ Wiedza Obronna", edycje wydawi;twa -

„

WIEDZJ
:rlcht· ,J3ftlliot.eka TWO", ~u. dale pami,tkowe;
- działalność prelekcyjn, - u.pokajan~
potrzeb określonych środ9wisk na- wiedz•
z rótnych dziedzin obronnoki - 1łównle
dla. kadry kierowniczej organł.zacjf politycznych, ~ędów a.diministncj! państwowe3
i zakładów pracy, kadry wyższych uczelni
instruktorów
cywilnych. nauczyciel! PO,
organizacji · młodzie:!:owych . oficerów rezerwy zrzeszonych w ZBŻZ, KOR · i LOK I Innych instytucjach. Tematyka prelecrtcjl obejmuje problematykę og6ln' obronnok!,
obronę cywilni\, technikę wojskowi\ . armie
obce, ~ztukę wojenni\, historię wojskowości.
- dzlałalnl'llłć publicystyczną - artykuły
okolicznościowe ora'I stałe kolumny w ,,żoł-

•I•

24-01.

A. :J.
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ZfÓŻDYCh
&

SffOil Śl\iata

Wydawnictwo prasowe w Cleveland opublikowało nowy ma1a:i:yn przeznaczony dla osób lubiących czytać w czasie kąpieli.
Pismo zawiera opowladan\a kącik humoru, horoskopy I krzyt6wki. ma więc charakter typowo rozrywkowy, a jednoczeAnte zachęcający do myślenia Thomas Edison mawiał, te najleplef myśli się w •amotnośel Gdzie znaleźć lepsze do tego warunki ieżelł nie w ła:dence?
ł

nienu Wotn•I'", ,.Prnc~le Obl'ony Cf•
wilnej", „Przyi>posobieni<i Obronnym 1JI
Szkole".
Pełnomvcnl.k Zarządu Główneeo TWO w
woj. łódzkim ppl!k rez. Zenoll Kmieci:i.k powiedział „Dziennikowi":
- W re1ionie łódzkim dz!.ałalność TWO
oparta jest w szczególnośd na dz!ałaln~i
takich jak CSOP,
uczelni wojskowych,
WAN!, CDKAW ort.z aiu.dia wojskowe uczelni cywilnych. Oddziały terenowe TWO
przy tych uczelniach, jak np. przy Centrum &kolenia Oficerów Politycznych, &do-'
były sobie miano );)l'Zoduj11cych w kraju, a
lektorzy q znani nie tylko w tym recioRówni~ prasa te{'ytorialna. realizuje
nle.
w dziedzmi•
pubtłcyatyczn11
działalnoś6
Juztalcenia obronnego na1Ze,go •połe<>zeństwa,
m.ln. ••Dziennik Łódzki", którego redakcja
została w tym mial11cu wyroźniona Medalem „Za Zasług! dla TWO".
Działalność TWO jat złotona. 1 niełatwa
w praktyce. Jesteśmy jednak Jldecydowanl
reallzowa6 nasze zamierzenia a pełnym połwięceniem i zaanga!owa.nlem; wymaca Wce trudna sytuacja polltyczno-mllitarna l
konomlczna łwlata. Musimy by6 łwiadoml
naszego miejsca l roll we wwpółczesnym
&wiecie I ideeydowanle broni~ :nuiyeh ~
cjalLstycznych 01!Unię~. U.Jemy tob!• Jednak 1praw,, te nie wsz:rstko zalety od nu.
Istotn11 rolę odaryw&Jll tu nul partneny.
Powinni oni bardziej precyzyjnie konkretyzowa6 - • potneby tematyeae l trdctowe z 'IUM9U wledl:J' obronMj. TWO wyehod.z! naprzeciw wychowaniu I brldceDW'umlesl~lk „Wiedza
21!11 obronnemu.
Obron.na" ujmuje tematy Pt'ZYdatne za.T6wdla młoch!ety, jak 1 dorosłych. Ukl~
'!l(I
to clesię w najbllisz1ft\ cza~le · rhwnłeł medale,
ll'awostka dla numizmatyków doiw6dpnedstawla)llc• najwybitniejszych
eów, 1 także bitwy Polllkhw - od Mlenka I po wapółczesne.
pełnomcenllr ZaKorzystajl!jc 1 okuj!.,
do wwzyrz\du Głównego TWO :rwr6c1ł
stklch dowódców ! k~awnik6w jedn01tek
' I Instytucji wojskowych I puamll!tarnych,
ltanowlllcych głÓWlllll bu11 kadrowit prelemając na uwadze
1ent6w TWO, aby ra~ę edukacji obronnej 1połeczełlstwa
Jeucze ż:vczliw!ej traktowali drlałac:r:::r I l•tor6w TWO I wspienll !eh w n1LS1:ym
wspólnym lnte?'esle.
tnformacje w sprawacll dzlllłalnałc! TWO
mntna uzy9lta6 pod te!. 33-9f!~, wewn.

DZIENNIK:

ŁODZRl

nr 24'

(12Uł}

V

Z r6źnych stron

świata

• •
Podczu nccne10 rajdu policja w ISzan.chaju aatr111ymała na
terenie miejskich park6w ponad 380 czułych par, których zachowanie uznane z01tało :z:a niemoralne Osoby, kt6re ponownie
dopuściły alę obrazy moralności publicznej, skierowane zostały
do reedukacjl w swych maclerzystycll zakładach pracy.

T

'.

r.w& w PZPR k~m.panl.a apra.wo:i:dawczo-wy'bo:rcu. DJ•

skus.ja na zebranlac;._h obfituje w ostre, krytyczne wypowlechJ, „ZYCIE PARTll" odnotowuje &łos Franciszka SkUdnika - rolnika z 1mlny Dyeowo, w woj. konall.M1rlm - kt6ry po zadaniu pytania, czy władrze centralne w!edz!l, jak po.st~u)e 1h1 w t&renie, powiedział m.l.n.:
,.M6wł lłę: alem.la najwyłnym dobrem. Ale w praktyce my
t• slemł• lekcewatymy. Serce 1lę 6claka, gdy się wlclzl smę
nonyeh, nlębnlętyeh 1olnlk6w wy1taJr,oych w kolejkach przn
całe noce pe węrlel l nawozy. Ludzie w łych kolejkach m61'fi4, Wiecie • czymT Ze cdyby w siemię salnweałowa6 wlę
eoJ (a slemla odnawia przeeid 1woje plony oo rok), to moWęgolel
rlibyłmy eksportowa6 mnóstwo produkt6w rolnych.
sd przunaO'ly6 na potrzeby krajowe, właśnie dla rolników.
Powieole - to nie taklo Proste? No pewnie - Jdli 1lę nie
myśli s perspektywr,, to katdr, sprawę moma sa1matwa6. Bol•
•
nicy Juł się myile6 nauczyli".
W miutach tymczasem spqt~a się niekiedy pogll\dY, h
nie ma to jak być w Polsce rolnikiem, bo sobie śpi, a iytko
mu roonle. W dodatku nie ma ponoć rolnik ani krzty po- ~
czucia odpowiedzialnclc! za sprawy '.kraju.
obre też maj11 mieć tycie funkcjonadusze m.Mlcjt Ta.Iwona Jurczenko z „PRAWA
kie pytanie postawiła
I zYCIA" pułkownikowi Stanisławowi Żuchowskiemu
z MSW. Oto fragment odpowiedzi:
„( ••.) sa narus:ienle 11aaad obowh\zUjl\CYCh podc:za1 wykonywania sadad ałułbowych, a takie za niewłaściwe uchowanie
poza słułb11 wydalono 722 osoby. Zwolniono u słułby 189 •sób nie dajl\cyoh rękojmi właściwego wykonywani" obowlr,11k6w. Nadał wszelkie tego rodzaju zjawiska wychwytujemy
sami, a takte wnikliwie roą>atrujemy wszelkie 1ygnały e·
tnymywnne od ol>ywatell.
Po"'·tórzę teł, łe wel~t irwłęksn.my wynucanla pe to, 'by 1
wśr64 funkcJonarluny 11-najdowall 11!41 lad:r.le o najwyłnyeh
vvalorach Ideowo-moralnych, Intelektualnych l kulturalnych. li
Te wysokie wyma~ania, dub i •t:i.rannle egzekwowana odpowbrew obiegowym opiniom o
wied:lialnośc, a jednoczełnle -

D

krocsiowych urobkach funkcjomuluszy - zarobki na poziomie
ie
średniej płacy wykwalifikowan1:10 robotnika, powoduj,,
mamy wiele wakatów, awłaszcza w du:iyoh a;rlomeraejaeh miejskich. Willie aię to te:i 11 trudnll 1ytuacj, mieukanloWll
ok. ZZ tya. funkcjonarlua:z:r nie ma miesi.kań, a l 11 na• na
mie.ukanie oaeka •iii ok. 10 lat oraz • duiymi trudnościami
w lecznictwie resortowym. Tak, w tym nas:iym „osławionym"
lec1nletwie w neo1ywl.ltoścl na 10 ty1. uprawnionych osób
pnypada o Sł proc. mniej ló:i:ek szpitalnych nl:t w lecznichvio otw1rtym. Warunki prao:r nlektór7ch po.sterunków MO
nie spełniają podstawowych warunków do pełnienia liłutby.
Podkreślam to, bo takie sprawy socjalno-bytowe mają wpływ
na przebiec pracy polltyezno-wychowawc:zej. Niekiedy trudno
jelit roima\\;aii o ideałach, wiernej słuibie i powinnośeiaęh moralnych, gdy ciasnota, crzyb na lioianle l kapie na słowę''.

O

§
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wychowa.niu w trzeźwo.kl 1 rulincji znanej powszechni• usta.wy plaze się dużo. Na \le raczej mało odkrywczych wywodów, interesujący jest felieton Skorpiona
w t71odnlku „ VETO". Przyz.n&jllc, ie lubi plwo, pi-

u. on m.ln.:
„KonoentraeJ sainier•owaA lllU'IJ'ob. a:n.tralkobolow,.ch cbłaNie
łao:ay na phvle aprawia wra:tenłe kompletnej aberacJL
Jutem rolosłewny. Le:ty oto przede mn11 wydany w nakła
dzie ZH ł71. eg:semplarzy folder Społeozne10 Komlłetu Przeoiwalkoholoweco, w którym ochr,ba 1111 piwo od ozel l wiary, 1tawlaJ11:c prosty snak równania między kuflem plwa l A
rramaml wódki. Jednakie nigdy l nlgchle nie wichiałem .folderu swalouJ11:cego picie wódki. Parę mleslęo7 temu orło
wielkiej anty1lkoholoweJ
szono w prule wynikł ro:r:wl11:zal'\
knyłówki, zorganizowanej przez tenże komitet. Na ueśó haset antyalkoholowych Jedno dotyczyło plwa, jedno - wina,
ale żadne nie mówilo konkretnie o wódce, bimbrze, 1plrytusie, czy Jakimkolwiek innym mocnym alkoholu. Dla katdege
obiektywne(o abstynenta w tej plwofobii kryje aię coś dsiwne10 i trudno mu zrozumieli, co Jest rrane. (.„)
Trudno odpowledzfeó, dlaczero wszystko ułotyło sl11 w taki
sposób, :te piwo stało 1lę głównym symbolem alkoholizmu, ml·
mo te supełnle na to nie zasłu1uje. Jest to ehyba typowy
u nas objaw Hukania kozłów ofiarnych. Gdy Jut ustalono,
ie rłówn" winę za kiepski 1tan naszej fospodarkl ponon:"
apekula.ncl l puołyty spod budkl • piwem, w taden 1pos6b
nie mo:tna było amnestlonowa6 i nobillto,vaó plwa (••. ). Pon tym ten 111os6b my,lenla zwalnia przecld eałkowlcłe od
possukiwanła innych, trudnlejssych 1posobów działania, poza
01ranlozaniem 1przedaiy produktów browarów l naallenlem
akeJI kontrolno-represyjnych („.)".
Skorpion wchodzi na dość 1•to zamlnowany teren l jak
ml 1ię zdaje, działacze Społecznego Komitetu Przeciwalkohol~
wego ni. przyjm' jego argumentów do wiadomości.

§
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alka 1 „białymi plamami" w historU pr:z:a tworz111.le
nowycll „białych plam". Autor podp!.suJący aię K. K. tu
w .POLITYCE" w nocie pt. ,,Prawda hlstor-1'C'I•
pisze
na 0 :
„W pnedalonkv. kołeloła Aw, AnllJ' w Wannwle kupllem
la Z51 sł powlel&Jlll 10-stronh>Owll bros:nll'ę. •Zes1yt 11peoJaln7
Arehlk•nfraternl literackiej•, wydany przes •Kurię Metropolitaln" Waraawsk11:c. •Ze111yt Studium Nauki Społeozne.f KoAoloła•, po6więoony osobie Józefa Pllsudsklego. W trsech artykułach prof. dr Mlecnysława Nleduazyńsklero, prof. dr Zbqnlewa Wójcika, 11rof. dr Jerzego Łojka oraz \Ve fra1mentach
plam 1~efa PUsudskiego wybranych Przes prof. dr Mariana
Marka Drozdowakieg-o przedstawione zostało :l:ycie l d:r.ieło Józefa PIJsadskle10 w sposób doskonale hagiograficzny. Ciekawe, łe w eałej tej ksl"żeczce nie ma ani jednego słowa o
tym, Jak układał:( się 1tosunkl Józefa Piłsudskiego 11 polskłna
klerem, 1 11olskiml biskupami. Nie ma słowa jednego e tym,
Jaki był 1tosunek polskiego kleru do Plłsudskie1e i Jeg-o polityki za tycia Piłsudskiego („.). O tym, Jakle te stranliwe
i obelływe kazania wygłaszano przeciw Piłsudskiemu na ambonaeh pollkleh kościołów. Jak się iąda prawdy ed Innych to 1amemu naldy jll tet honorowa6. Należy pba6 uozciwłet
myllllimy się w ocenie tej postaci. Nostra culpa! Ale łefe
łe:ł się nle ehee naplsa6. Więc jak to Jest ostatecznie?.„".
Podejrzewam, źe odpow,iedzł auto?' się nie doczeka.. Prz~leł
nie chodzi w tym wypadku o prawdę historyczni\.
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"'\o wiemy o marmurze? Ano niewiele. oto ciekawa WJ'powiedź !niynlera Witkowskiego z kamleniofomów pod
na famach ~
Krzeszowicami w relacji Elżbiety Borek
(
,1 krakowskiego „DZIBNNIKA POLSKIEGO":
"Niektórzy mówil\ tak: kupuJI\ marmur, a potem &l'I łal11,- S
le wysokie koszty budowy. Ludzie często myśli\, ie marmur,
np. w lllpltalach ezy na dworcach, daje się dla 1>zpanu te- S
by było bardziej europejsko. Tak nie jest, wszędzie na iwlocie utywa się marmuru, a nigdzie lastriko, bo marmur ma ~
włałelwoścl e.lektrostatyczne I odpycha kurz, zupełnie odwrot- iiS
nie nit lastriko. O wiele łatwiej ł taniej utrzymać ezystoś6 ~
"l(,e wnętrzach • marmuru. Ktoś nawet obliczył, ile zaoszezę~S
dzono na sprzątania Dworca Centralnego w 'Varszawie.„".
A więc stosowanie marmuru nie zawsze oznacza rozrzut- :S

S

S

S

n ość.

'.li

"'
„SZPILKI" donoszą:
„Obrodziły pomidory, za to 1upełna pnsueha • opakowania- ~
ml. ~enetycy przemyśliwają nad wyhoilowaniem nowych ga- ,
tunkcw w postaci przecieru Cd ra1u w metalowych puszkach
jut na krzaku".
To
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ZAR·ZĄD SPOŁDZl,ELNI l'NWALIDOW
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„POLIMER"
lODt, ul. KILIASKIEGO 206

§

zatrudni ·od zaraz.

§

e
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pracowników na stanowiskach:

aj e
e •

wtryskarkowych - inwalidów 1 Hl grupq KIZ
elektromechaników,
palac1y c.o~ z uprawnieniami do obsługi
kotłów niskociśnieniowych, emerytów lub
rencistów (na c1as okresu griewaego).

a5 •
5

-5
:
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Blizszych informacji udziela dział kadr, ul. Kili.nskiego 206,
tel. 84-38-95, 84-97-20, 84-35-87 wewn. 68. Nie przyjmujemy
5782-k
osób po porzuceniu pracy.
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„ALBA"
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8 · -centralka 84·89-40 -
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DOMY - 'mieszkania lokale: kupisz - sprzedasz - zamienisz. Tuwima 67, (przy Tramwajowej), 16-19, „Fak8161 g
tor".
SPRZEDAL"\ł 1100 m kw
zabudowania},
(ogród,
Sieradzkie, ' ul.
Łask,
KHinskiego 107, Wojtczak, lub Gdynia te6124 k
lefon 23-16-67.
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STĘBNÓWKĘ
wą,
pię.
lkę

jednoigło

- kuSt:irzedam d:tiurkar285&1 g
48-18-85.
dwuigłową

-

dziewiars.ką

MASZY~Ę

„5" z napędem sprzedam. Obr. Stal\ngradu
28452 g
7lfi3 m 43..
PIERSCION:E:K . ze szmaragdęm i dw 0 ma brysprze<iam.
lantami
Tel 15-77-45 . po 16.
'28504 g
BARDZO tan.i.o sprzedam
komputer „Sharp" także instytucjom. PrograListy 28521
my, gry.
Biuro Ogłoszeń, Piotrkowska 96.
NOWY nóż pionowy do
tkanin węgierski ·z automatycznym naostrzaniem · 13 cm i bez naostrzan-ia 16 cm - sprzedam. Listy 28412 Biuro Ogłoszeń, Piotl'kowska 96.
ioprzedam .
PIANINO Tel. 43-85-62 po 18.
28429 g
SKÓRY nutr~i, maszynę
do szycia „Czajika" sprzedam. Tel. 34-49-30
28439 g
CommodoDRUKARKĘ
re MPS-8<!1 - sprzedllllll. Tel. 15-90-414.
28443 g
sułmię
EFEKTOWNĄ
ślubną ;z: trenem (materiały zachodnie}, welon 3 m, kuchnię gazową, meble eklektyczne

w bardzo dobrym staTel.
nie · - sprzedam.
57-00-36 po 19. 28510 g
SUKNIĘ ślubną (od pla91>rzedam.
styków) 28518 g
86-20-68.
wężówlkę
SPRZEDAM:
sześciowrzecionową; ceezterowrzeciowiarkę
ba'\"lelny.
do
nową
7408 g
57-68-15.
RURKI zwijane i włos
kie oferuie do sprzedaży bur'f<>wej Łuczyń
25,
Nardarska
ska,
2990 I g
86-31-67

•• „ .... -··········---·-······--·-··'„ .. ._.....
~.,„

Fuego

.RENAULT .. wy11aJfku. „
87-01-59.

po

sp,r~ęd:am.

28470 g

„RENAULT '- DAUPHIniemieckie, PIANINO „Calisia"
NE" - spraw.ny sprzesprzedam. Jakub Szydam w całóści tub na
dlowski. źg.ierz, os, Kusprzedam.
wersal!kę części. 15-32-59' grzeczKosmonautów 4 m 66 . rak - Wieżowce,
nościowy. Pabianice.
tel.
Maja ·79 m 19,
26418 g
·
(16-20).
28453 g
'
28313 g
ZGRZEW ARKĘ PCV 2,5 · 16-48-97.
· Chrysler 1501
S!J.\1:KA
KW - sprzedam. Za- KOKS - sprzedam. Tel.
(blacha do remontu} 52-93-18, po l'i'. 28355 g
menhofa 15 m 1.
sprzedam. 8.7-00-29.
28562 i WŁÓCZKĘ poliestrową 28372 g
sprzedam. Tel. 51-18-43
KOZUCH damski i dzieSII.iNIK ,$kody" - sprze28487 g
wczęcy, „Beryl 102" ·dam. Tel. 57-74-16.
OBRABIARKĘ do drewsprzedam. 86-82-13.
2850ll g
na .- apnedam.18-47-94 , SPRZĘGŁO do „A'lidi
28483 g
100"
~494 g
_
SPRZEDAM kurtkę z Ii2 ~ny „Continental"
ll:tw, koiusulk chłopię- . 'l'ANIO '&Pl'2edam . suk·nię
15l!X18 nowe - spmlilubll.l\. ·Tel. 88-09-06.
cy. Tel, 84-43·28.
<tam. Te!l. 52-05-00.
28384; g
28477 ,.
28356/28898 g
.
w~ajęcla.
GARAŻE do
ROBOT wiefoczynnościo- MASZYN:I!; „Sin.ge.r"
' 7.415 g
Roj.na: so; ·
gabinetowi\ ·sprzedam,
wy do kuchni spr:z:etel. 51-li'T-23 po 18.
· dam. 55-52-79, po 18.
28392 g
.
28471 g
SPRZEDAM futro ła.plki SPRZEDAM regał prodt!~-·······„-!keji NRD oraz zestaw
n•
karakułowe czarne
wypoczy.nltowy, dzwoosobę.
i tęgi\
niską
nienMIESZKANIA
30158 C
nić 36-55-11.
284M g
57-18-14 po 16.
ohornośe'ł: hlWldlowe młodzieżowy,

1·&•1

dla odbiorców indywidualnych i pozarynkowych.

u...,

ZAPRASZAMY

M-5 wła ·
zasnościowe, 69 m mienię na podobne lub
dom 1 ogrodem, segment w Łodzi. Listy
28368 Biuro Ogłoszeń,
Piotrkowska 96.
Police
SZCZECIN
komfortowe M-5 z telefon.em zamienię na
Tel.
Łodzi.
M-4 w
Szczecin 17-76-16.
28524 g

CZĘSTOCHOWA

2334-k
1 -

SKŁADNLCA HARCERSKA
ODDZIAŁ w ŁODZI

CENTRALNA

tódi, ul. Roosevelta 7

• • • • • "• _ • , • • •. • _

C;mu::=~=::i::::~:=

I

francuski
NIEMIECKI
łaciński, Óauka, wszelMgr
kie tłumaczenia.
tel.
CierznialkoWSlki,
28517 g
32-54-52.
PRZYJMĘ szycie. Posia-1
dam oveTloclc stębnów
kę. Zachodnia 38/5.
28363 g
TELERADIOMJilCHANIK
z aamocllodem podejmie
pracę. Te1. 33-16-76.
28450 g
ch~upruictwo.

OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

lłłopien zużycia TO
proc., cena wywoławcza 101.64T zł.
Z. Samochodu ,,Multikar 22 D", nr rej. LDA-456 Y, 1\opień zużycia 75
.
proc„ cena wy~oławcza 84.706 zł.
3, Samochodu „Multikar 2401", nr reJ. LDS-965 B, stopleń suiycia 80 proc.,
.
cena wywoławcza 122.000 zł.

Ww. pojazdy oglądać można: poz. 1 - zajezdnia tramwajowa, ul. Konstantynowska 115, poz. 2 - zajezdnia autobusowa, ul. Kraszewskiego 7 /9,
poz. 3 - Wydz. Budowlany, ul. Tramwajowa 11.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 października br. o godz. 10 w świetlicy
Zakładu Mech.-Energ„ ul. Tramwajowa 11.
Wadium w wysokości 10 r:>roc. ceny wywoławczej należy wpłacić w
,kasie przedsiębiorstwa najpóźniej w przeddzień przetargu.
W wypadku niedojścia do skutku I przetargu, II przetarg odbę.dzie się
.
w tym samym dniu o godz. 13.
MPK zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn, jak również nie bierze odpowiedzialności za braki i usterki w po2223-k
'
jeżdzie.

---·---

ZJED~OCZONE ZAKŁADY PRZEMYSŁV ODZIEŻOWEGO
„WÓLCZANKA"
OGŁASZAJĄ

PRZETARG NIEOGRANICZONY
zarządu przedsiębiorstwa

'

·

• .••• „ _
-·ł·•·····
-·f""\.ł"•••··---

~.„

...

~····~~ ··~

Tel. 84-09-09.
ANTENY.
29'2'87 g
Wolniak,
ANTENY TV - i.nstala33-22-95, Pa.Jipucje.
8Q73 g
chowsiki.
rege.neKINESKOPY rracJ,a. 57-33-00 Luba.rto7lł'H 11:
wicz.
TELEPOGOTOWIE - regeneracja ltinł!Slko;pó 11r.
43-95-04; 84-81-71. N:>wa28CHS g
kowski.
TlllLEPOGOTOWlE
Pente!&. 6'7~1-'16.

wnętrza willi secesyjnej, b~dącej siedzilJą
w Łodzi, przy ul. Wólczańskiej 2"13.

Prace należy wykol}ać z materiałów 'zleceniobiorcy. Termin zakonczenia
prac: 14 listopada 1986 r.
Kolorystyka poyvłok malarskich zostarue uzgodniona przed spisaniem
./
umowy.
Do składania ofert zapraszamy przedsiębie>rstwa państwowe, spółdziel
nie pracy, spółdzielnie rzemieślnicze.
Termin składania ofert - 3 dm po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia
(oferty winny być w zalakowanych kopertach).
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 2 dnia po upływie terminu prz&znaczonego 111a składanie ofert.
ZZPO „Wólczanka" zastrzegają sobie prawo wyboru oferent.a oraz unię.2~9-k
ważnienia przetargu bez podania przyczyn.
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wysoko kwalifikowanych pracowników
w zawodach:

ee•
8
e

~
~
§

.

§

~

dekarz-blacbar1,
.murarz-tynkari,
cieśla,
1dun,
robotnik

S
§

.§

~·

budpwłany.

§

~
Oferta bardzo atrakcyjna~ Przyjdź I spytaj w godz.
7-12. Telefon 74-12-36. Przedslębio~stwo nie
~
r:atrud·nja RO 1amowolnym por~ucentu pracy.
~
I
5827-k
~HDAVU/H.AVLU'HAVAYAY.U.LU/AV./U"/.m"".AUA"A

i

I

ZA'UtJlZJB

(a!WU'~,

29320 I

ucz~ą

M-95-71
30012 g

la- PMYSTĄIPIJ!l do c~:13ll16S
ctutlkarni - cukierni.
lderowanie„ 43-2ł-ł8 wlldad6tn
Pysponul'ł
Trela. Inst)1uojom rapleni~nym. U.ty !M'lł
7l81 g
chunkl.
Biuro Ogq<os;iel\, P.l<rhoEKG u paotea~a. 5'f-ll5-iS5
:kow*a. 96. ·
6120 C
Drozd.
róTĘPIMY gryzonie,
baetwo. Gwara.n cja .• Ra- -uU•t••.!!!!!!!!!!!!
~!ii!!!!i!!i!
chunki, 78-17-53 Kow·t28764 g
lik.

adAl~OIW• CYKLINOWANilt,
43-«>-9T,
&HIT 1

Zamy~.
e~i~
SEZAM •Yłlll•Uncja .a.um.owa
11u111ljiniillta;mi ~illt,raidźWl'łlkowymi. Zalbł-:zpieciaarnie
d•rwwi ~teha, bl'Oikady,
·nietYPowe zamki). SuDodaitiperwyoiszainle.
drr11Wi stado-we,
kowe
Raakłryrtld sejfowe.
chwnkii iinstyttucjom. !IZ-01-4112, KalllnO'Wllki.

lt.niulewi-
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prawo judy
Jeny Rzepecki Lnia-

ZAG~NĘŁO

l!la

28515 I

11.

WIESLAw Mwewfo1 TU·
6964. i
szyn, 1 Maja H zcu•
WYOISZANIE, ubea:ipie- NOWO otwarty skl•p :s:
elelk,tro'tea.rt~ułaml
bil pra.wo jud7. 23łl0 c
MonLai
ceanle di:wwl.
chinicmym.i, mo-to11;rtta- ZAGUBIONO praiwo 3u•
dnwi hHmoci~kO<Wy~h.
M-81-13.
metaloiwymi
cY1.1nymi,
dy - Ma.rek Zi.tiiuikl,
poszukuje dosta-w Ż~tn$kiego łl. SB403 g
2~8 I
ców. Tom.aszów Mazo- AJ:3.TUR W'oźm.ic-a. zgl.l!bił
P~ADZK.1. Kosta'M((. M-71-71.
wiecki. Tel. dom. 37-665
studencką
legityim.acJę
21143e Il
wieeltOTem.
DębowSlkl 28463 g
15504.fL A;\!.
.szy-cie
l!lKSPRESOWE
23164 g RADOSŁAW . Kuchar;ski
P'r11<nei:ez4cańska MŁODY, p08iadający „żu
~ni.
:zgubil legii;tYł'.)'.lację llłlu
26398 'i
318. Różycki.
ka", „F126p". podejmie
dencką 60838/S Ul,.
GJJN'i!lKO.LOG: eodzien.nle
akwizycję. Listy 28514
284$ g
18-19, Mie.!dewieu 13,
Biuro Ogłoszeń, Piotr- ROMAN Szy-rnański, Ry36-65-elJ, Ku1)>ac1-lez.
kowska 96.
dzowa 5 zgubił prawo
8'249 g DUŻĄ działik:ę w Zg!ersu,
.
28456 g
jaz~y.
eiksUKF
TV
ANTENY
podejmę MARIA Szczech-Obranial<
gotówka
presówo. Janusz Wolwspólną działa.mość rzeWojska Polskiego' 66 a
27113 g
niak 84-58-18.
Propozycje
prawo jazdy.
mieś1niczą.
zgubiła
„RnTELENAPRAW A
28492 g
16-47-94.
30273 g
bln", „Elektron".
74-93-42, Stelter.
28785 g
OB1RONA PRACY DOKTORSKIEJ
LODÓWKI - Pawłow~ld
i Rada Wyclziału Prawa i Administracji
Dziekan
- naprawa. 36-16-811.
Uniwersytetu Ł6dzklego informują, że dnia 24 paź
28046 g
dziernika 198!r r. w sali konferencyjnej (112) w i;ma~
ZABEZPIECZENIA antvchu Wydziału Prawa l Adrnlnistracjt ur,, ul. Nat\1włamanlowe i tapic~r
towicza 59a odbędzie się o godz. 11 pubikzna o!Jron;i.
pracy doktorskiej mgr Baslma Mohammeda Ahmed a
ka drzwi, uszczelnianie
(z Iraku) nt.: .,Narcotics rni~use and crime in !ra•1
drzwi
okien, zapinki,
in International perspective".
harmonijkowe '- :r.akł 1d
Promotor: pi-of. dr hab. Brunon Hol~ st (IJŁ/
7.rzeszon:v w spółdzielni.
Praca doktorska wyłożona jest no wglądu y· BlTilrschmid. Tel. 43-27-74
bliotece Uniwersyteckiej, ul. ~lale.fki 34/35. -,vst<;p

..psk!,

.

or aż

SLUSARZY NARZĘDZIOWYCH

do Zakładu nr 4 w Nowosolnej,
ul. Byszewska 3
przyjmą

· ZAKŁADY CHEMICZNE
„URANIUM"
MSP w ŁODZI.

tymczasową siedzibą

ZATRUDNI OD Z,ARAZ

~
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w ŁODZI, ul. WVDAWNl·CZA 1/3, POKOJ 22

§
~

Tu,wima

ELEKTRONIKA
TOKARZA N ARZĘDZJOWEGO

z

~

SPRZEDAM M-3' własno
Tel.
ściowe Pal>iimlce.
2.8468 ł
15-36-24.
KRAKÓW ~ atr~cyjne,
dwuipokojowe; 60 m zamienię na równorzęd
ne lub mniejsze z telefonem - Lódf. Tel.
i{raków S4..C3-15.
2.8480 g

•

a •

1

§

(.J>UUaaów),
36
cza
Rutk()IWsiki
51-26-91,
7500 g
(12--17).
mieszikaPOSZUKU'11;
nla w Str;yGtowlie lub
Listy 30170
Głowin.lol.
Bill!'o Og.łoezeń, Pl<>trk:O'W'Slka 96.

I

dziale spraw

NOWO ·POWSTAŁE
DZIELNICOWE PRZEDSIĘBl·ORSTWO
REMONTOW-E BUDVNKOW MIESZ KALNVCH

~
~

spnemiemkafi, · nieru-

I •

'
I

z

biur.a mer

ZAKWATERUJĘ
lilł dzle~~.

spr1edawców,
magazyniera (mężczyznę).

rr

PO$B:Jm>Nl.C"ltWO
CJbomośot.

na sprzędaż: ·
1. Samochodu „Mulhkar 22 D", nr rej. LDA-9ł3 S,

1u wykonanie prac ma.Jarskich

-:W.

dadly

.

- -·------- -·---·-------

Baryckłero

technika budowlanego,
zaopatrzeniowca,
specjalistę ze znajomością badania i obsługi
komputerów (m. in. typu ZX Spektrum itp.), .
specjallstę ds. odbioru jakościowego,

Warunki płacowe do uzgodnienia w
Proste szycie n·iewykluczone. Tel. 33-79-90.
pracowniczych I organizacji, Łódź, ul. Roosevel28461 g
do szycia
ZATRUDNIĘ
5625-k
ta 7, tel. 36-13-67.
kurtek. Pracownia w
GałkóWku. Tel. 32-99-11
• l
Cli'ai'P.rlliqfrs:l";;;;&sm 1a r \il'
- 28449 g
ślu
PRZYJMĘ ucznia dd N I
R
d
~i1412WlBI
sarstwo: Tel. 57-74-16.
28509 g
ZMIANA NR CENTRALI TELEFONICZNEJ .
An;?RZY JMĘ szewca.
dr:i:ej6w, Słonecma 'JJ1 A
ZPJ „PIERWSZA" ZAWIADAMIAJĄ,
28406 g
tel. 13-10-69.
POTRZEBNA opieka do
te od dnia 8 października ,1986 I\ zo5tały zmienione . numery
męfczyzny,
chorego
centrali telefonicznej przy ul. Pabianickiej 152/154:
7464 g .
51-32-99 (8-16).
do · prnwa<l:zenia
PANIĄ
nr 84-00-80 na nr 81-06-40,
. domu (sprzątania)
przyjmę. 32-00-53.
1 nr 84-00-81 do 87 na nr 81-06-33 do 39.
30005 g
W ogłoszeniu z dnia 9 bm. był błąd w nr telefonu. Wyżej
szwaczkę.
ZATRUDNIĘ
30084 g
Tel. 84-88-'78.
5'121-k
podane numery są prawidłowe.
POTRZEBNY palacz z uprawnieniami na kotły
Giewysokopręine.
29229 g 9"//H/HH////H/.H.////.//././/././/h9./././/.H///./.H./////././././/U"/'/H/~
wont 66.
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PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNJI!
w ŁODZI, uL TRAMWAJOWA Cl

zatrudni natychmiast nw. pracowników:
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PRZYJMĘ

I Hl R I -
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LRIMW1 I
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MIEJSKIE

e

.

ora1

~ · maudlUUa
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Przedsiębiorstwo nie przyjmuje osób po samowolnym porzuceniu pracy. Szczegółowych informacji udziel-a dział zatrudnienia j płac MPRinż. w Lodzi, ul. Sienkiewicza 85/87,
5845-k
ex piętro, pokój 917, tel. 36-21-79.

„ ..•.
„••
„ .•• „ ........

PROWADZI SKUP i SPRZEDAŻ:
MAGNETOWIDOW
KALKULATOROW,
•

„B" w Łodzi, ul. 3 Maja 64/66
centralka 84-28-40 - 42 na numer
580i-k
81-26-40 - 38.

e

§

atra-kcyJne wynagi;odzenie wg nowych zasad - wynagrodzenie w systemie akordowym oraz dniówki zadaniowej z Premią do 140 proc. plus rekompensaia,
świadczenia wynikające z karty budowlanych,
dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe,
premię za aktywność zawodową,
wysokie nagrody z zysku do podziału,
zakwaterowanie w hotelach robotniczych dla pra;cownik6w zamiejscowych,
zdobycie kwalifikacji zawodowych na kursach wewnątrzzakład OWYch.

OWCZARKI
segment

(Retkinia)

ł9 na numer

Oddział

W związku z wykonywaniem robót dla potrzeb Szpitala
Pomnika Centrum Zdrowia Matki Polki w Lodzi - przedsiębiorstwo stosuje specjalne preferencje płacowe.

ł

31,

_

mistrzów budowlanych,
robotników magazynowych,
rozściełacza mas asfaltowych,
stolarzy,
spawaczy elektryczno-gazowych,
monterów wod.-kan ••
moqterów izolacji termicznej,
murarzy,
brukarzy.
operatora koparki,
oper~tora koparki-spycharki „Białoruś",
efoktromonterów,
kopaczy,
mechanika maszyn budowlanych.

1•ll...t."18r.11r.,. F•T•••tl

że sklep w lodzi, przy ul. Dzierżyf.tskiego 32a

zmianie numery
telefonów:

praci~ na budowach na terenie m. Łodzi,
możliwość pracy na budowach eksportowych,

e
•
e
•
e
e

dnia

uległy

5

Pracownikom zapewniamy:

e

INFORMUJE,

Pj\.:ą&ANICKA 184/lBł

=
a

zatrudni natychmiast

e
e

ul.

pod~jlł do w.iadomości, że od
·. 6 październi!ka 1986 roku

. ŁODZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBOT
INŻYNIERYJNYCH w ŁO·DZ1

#

ŁODZI,

· _HANDLU ARTYKUŁAMI

lP•~Rli]. WVPOSA!E~~D~IESZ·KAŃ

Im. ARMD LUDOWEJ

w

~

-· ·

>

ZAKŁADY
PRZEMYSŁU BAWEŁNIANEGO
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PRZEDSIĘBIORSTWO

NOW! NIJMERV TELEFONÓW

5

§

Zgłoszenia przyjmuje dział służby pracovJniczej, ul. .Narutowicza 26, tel.
5825-k
32-48-58. .
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rozprawę

6304-1•

wolny.

DZIENNIK

ł,ODZKI

11r ~40 (12141i)
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Obradowała

konferencja partyjna

Rozmowa lud
c:i:orajsza lJ:dclnicowa Kon·
fcreucja
Sprawozdawczo.
Wyborcza KD PZPR Łódź·
Bałuły,
to wielogodzinna
rozrn0<wa ludzi, któuy dobrze się
:tnaj~. z.na.ją trosk·i swojei d!zie1n1·
cy Spraw do rozwiązania jest wiele Zootały one pn:edsta wio.ne w
referacie K<>mitetu Dzielnicowego,
ldOO-y wygłosiła I sekretairz
l:Cr>
PZPR - Elżbieta Wójcikowsb·Ooiepa.
W tej dzielnicy, podobnr.e jak w
ealei t.odzi, brakuje m. ~M.k„ń. Zły
jest sta.n techniczny 1t.i.r1eb domów. Praepetni0<ne są S7ikoły, brakuje miejsc w przedsz.kolach, ponad miarę ciągtną
się
remonty
szkół i in.nych pMcówek %w;'lt'1wych, wystęipują
trudności
w
skompletowaniu kadr d:la szkół i
i>lacówek służ.by zdrowia,
Dotkliwą bolączką są nie rozwią
:u.ne codzien.ne sprawy zwy>kłych
ludzi: sła•be zaopa•trzenie sklepów,
zła komunikacja, kłCllp(ńy wynikają.ce ze słabości
sl.'Użb kom11i.nalnycll. ?rzykłady tych t•ru<imlośei na gOOZiille pr.zed konferencją
zgłaszali
delegaci
naczelnik<YWi
dzielnicy Celestynowi Podg6r·
1klemu, k.t6ry wraz ze swymi zast~pcami,
w e>becności członków
Dzielnicowej Ke>misjl Kontrolno-RewizY'Jnej przyjmoował skargi I !nterweneje.
Spraw do r<XLwiązaJ!lia lest wię
cej „Nie będzie sil•n el partii bez
silnej f!O!lpodatki. bez POP odl>.,_
wiedzialnei za tw?je uch wat:r" powiedział
m.ln. Ja.n .Janczar 7
„P'a.me<!u" Do nurt'U g·ospodat"<!zego
na·w·lazał Janusz Rzepecki ze „Sko~

!

~łt.

""

łM'U"

Pooikreśllł

o.n

ke>niceznoś~

raejCl'!IAJ,ne,!!o goopoda•rowan's . l"M·

Łódź będzie mieć fla.gę
WcroraJ od.było się ltolejine posiedizenie Prezydium RN m. Lodzi,
podczas którego omawiano m in.
;>re>je-kt załe>ień wojeow&Wkiego planu re>cznego na 1987 rok O'l°aa: projekt uch wały w gprawie
barw
miasta Łodzi
Pomysł powstanie
flagi naszego mi·asta zrodził się w
roku bieżącym , Podobne embl<!'maty - symbole więzi tett"ytoriaJ.nej
- ma j.ui kilka miast w Po-1sce
Jeśli

paźd1Ziernikowa

sesja

Rad .Y

Narodowej
m Łodzi ia'.wierdzi
t>rojelkt, to róWtniet
Łódż będziF
miała swola na .gę, Jui dziś wiadomo. te !e.1 ba,J"Wy będl'.I tbli:bne do barw he.rbu, tzn l!e beda
iłoto-aerwe>ne. By~ m'lt 0
na nadui blcldzie talkie umieszczoov herb
miasta.
IW. ll.l

•

r

ł.ódź-Bałuty

, Dyź~ry radnych

n

wj.nięcif. produ'kcji ekaportowej. jako wa?"unku rozwe>ju.
Nie OO·będzie się to bez młodi:ie
źy. Stawka na in.icja.tywę, twórczy
za.pał ł entuzjazm młodych to
Jed.na z gwaTancj.i llUlkieesu. Mówił
o tym m.1111.
Krzyn:t-Of Gołot z

„Harnam.a".

Pn:ez wJele &odzl:n toczyła Ili•
dyskusja.
W ke<n!erencj·I u!lział
wzięło lDI delega.tów, którzy reprez;ein.towaH ponad czternastotysięczna
orgain.ia:ację pa.rty}na Ba.rut. Wzięli
w nieJ udział przedstawiciele władz
polityczinych I adimi.nistracyjnych
Łodei z I sekreta.rzem Kt.
Józefem Nlewi&łlomsklm i prezy·
dente-m - Jarosławem
Pietrzy·
kiem.
Konferencja wY'brała 81-<Jłlooowy
Komitet llilelnieowy,
17-<>sobonll"ą
Egzekutywę e>raz 37-osoboowa Komisję .Kontrolno·R~wizyjn11.
Podczas pierwszego plenarnego posi~
dze1lia KD ukO\llStyi'U(Jrwał się Se-

Dzjj w godz. 15-16 w po
koju 014& Urzędu m. Łodzi dy żur . pełnie będzie członek Pr
ir;ydium Rady
Na.rodowej
m,
ŁC>dzi Stanisław Fontański.
W tym samym c:zasie dyżu
ry pełnić
będ4
oas tępujący
czl:onke>wie prezydiów d zielnicowy ch rad nare>dowych:
. .ł. Bałuty (ul Zach oonia 47,
p, 169) - Ryszard Maciejczyk,
A Górna
(ul Chocianowicka
1&9) - Zofia Hejdler,
A Polesie (ul Zielona 10) Krzysztof Chomiczewski,
A Sródmieście (al. Kościunk
1, p 117) - Paweł Ostrowski.,
A Widzew (ul. Armii Czerwonej 30, p . 30) - AlicJoi Wdo·
Wiak,
.ł. Pabianice (ul. Armii Czerwonej 16, p. 12) - Daniela Papiernik.
A Zgierz (ul. Armii Czerwonej 1, p. 37) - Jan Kurzawa.

k.retarlat: I lelk.reitua K.D PZPR

Lódż-Baluty Ehi.bieta WóJcikowska-Ociepa, sekretarrz:e:Wiktor Dranicki, Marian Kosiński I AnOOni
Ruszkiewicz. Fuill.kcję przewod·niezącego DKKR powierzono Stefanowi Dębows;k.iemu.
(asza.)

Fil my francuskie
w wersji oryginalnej
Począwszy Od dzll, co trzy tyi;odnle w dawnym „Spatlfie" (al. Koł
eluszkl 33) wyświetlane będą 0 godz.
18 filmy francuskie w wersji oryginalnej. Na pierwszy ogień
dZił
Idzie ostatni film Romy Schneider
pt. „La mort en direct" - z I97' r
Inicjatywę tę zawdzięczamy
Ko:
mltetowl Współpracy
e
Alllance
Francalse przy Ul..
(p)

(I)

Gdyby nie prywatni

~
ność

Gdz·e

lat temu roz,pe>ca:ęło dzid.la.1X.XVIII Liceum Ogólne>ksz:talcitce im. W. Bronie.wskiego - nai·
!>O\pulaiI'!lliejsza
~koła na oałuc
kich Oplach. Plaea,w ka ta szvbtito
zdobyła sobie z.na;ke>mitą ren:orn~.
o czym świadczyć może fakt, i:•'
e> miejsce w n iej ubiega.ją si ę kan-

odzaj?

N4wet naijwi~e
mleac%uchy
że
w pafA~iern.filw jest
po zruwaeh - za.równo na p<>lach
jak I w sadacll. Wtedy to właśni~
e>~oc~i za.pełniają
się domowe
sp1żan11e. Owoce lfł św~eże, dorodne. prosto z dnewa. W tym rOlku
moilna ze>baczyć w telewizji, ezy
też przeczytać w prasie,
o U•r<>cLza.ju ja1błek. Na.rzikajll aadowip.i·
trud.no
cy, że jest tegio tyle, i·ż
sprzedać, pu~ty skupu doerow.nle aą
zawa.l001e. C ć łodzian ma włu
ne żród~a o oców, wi~ć z nas
jed;iak skazana jest na zakupy w
sklepach. I chyba słowo • ska:una" dobrze oddale atrakcje ku:powania Bo 'PO!'P!l!tńmy .
... Sklei>
OWOCOWU-Wa!"Zywny
pr:l!y ul. . Ta.trzańśikie<j
124 Dwa
roda:a.je jaibłek: „Mclntoshe" po 4()
! ,.malinówiki"
oo 35 zł za k;:
Ładne, .duie, wyg'k\dają aą:>etyiemie
Ale gaitunki tylko dwa.
.ł. Podobnie w ilcle.pie PHS przy
zbiegu ulic Taitrzańskiej i Przybyszewskiego. Za kilogram
„Lobo"
tni:eba płacić 60 zł, .,La.ndsb~ie"
kosztują
o połowę tamiej.
.t. w parówinwu
z pe>bll11kim
sklepem ..Społem" w plae6'wce PHS l>f!l!W<bl.iwa Katnada Tutaj bowiem leŻll na ladzie małe,
zielO!lle I sm~e wyg1ą<iada-::~ ~abł
ka po ~ d. Ta.nie, ale c.y kt
je
ku"Pi?.„
wie~,.

.A Podobnie p.rzy ul. Doatojewskiego 2. Jabł<ka wyglądają jakby
je zerwa.no
o pa.rę tygi<>dni
za
wcześnie. Ty'1e, że ta.nio, bo zn."iw
p0 25 zł W skde,pie przy Pu.sz.kin:i.
10 tetJ; jeden ga.tunek .,.J;źu·rny"
Napiaaino na wywieazc:e z cena po
prostu „ja•bl!ka", bo I ta•k innego
g.aitunk:u nie ma. Za kilogiram 40 zł. UL G<>l'lltiego 17 - podobnie:
na,pis: „Ja·bhka", ce.na 211 7.ł - i to
ffilll11i klientowi wysta·.·~;y~.
.ł. Po drugiej stronie ul. Puszkina 'PlllWilO!ll z:e sklepem PHS. na
drzwiach .znacze-k, że jest to placówka wzorcowa. „Dyf.urne" .,Me
In.toshe" po 40 zł - frred.nio duże
i śred·nio z.ielone.
Taili: byfo wczoraj pn:ed połud
nie.ro. · Na szczęście, kJllenel nie są
ska:zami na !!klepy, kt&re wymieniliśmy

Można

przecież

z

Tydzień

ku'l)ować

Jutro (środa, Hl paidziernłka) o
g<>dz. li w Teatrze Muzycznym w
Lodzi odbędzie się dwusetne przedstawienie ,SJ?iącei królewny" baśni
muzycznej
według
braci
Grimm. z muzyką Stanisława Gerstenkorna.

na drogach

„Cosf fan tu e"
innym terminie

.t. ZP

"Grunwald"
zaprasza
sympatykow na wie·
okazji Dnia Wojska
Polskiego - dziś o godz. 16 pn:y
ul. Piotrkowskiej 113. W prograCiU rodaków do motorysaeJ1
mie: prelekcja płk S. S:>:ymańskie
go pt. „Generał Zygmunt Berltng Jest oiromn1. Swladc%4 o tym naJ·
- twórca I Dywizji im. T. Koś lepiej tłumy ludzi katd4o tY&od·
nia odwiedz•JllCYCh łódzki 1.11.mocluszkl".
chodowy buu. Dl& Jedn7ch ea•
nlftbędn7 do prae7,
.ł. DK „Karolew" (ul. BratyałaiW· moch6d
ska 6a) zaprasza na recital piani· a dla mnrch po prOlltu loli::&tll kastyczny Tadewiza Chmielewskiego pitału.
- dziś o godz. 18. W programie
Pnyjmu''° ' u ,...,.... łJdl.
muzyka F. Liszta.
co chcll korzystał 1 samochodu
.t. Dziś o godz. 18 w 1machu dla · wygody wydaje .el" ie wyprzy
Kościuszki 85 odbęd:tie się chodzili (lub wyjriclialł) s 11eld1
zadowoleni.
zebranie t.ódzkiego Oddziału To·
warzystwa Miłośników Język.a PolNajwiększa obfitoł6 panowała ..,
sklef:'O, na którym doc. dr hab. Iwo crupie ,,F!.at6w" 12Ałp. Choeld ...
Szlesińskl
wygłesl
odozyt
pt. n:r doś~ wysoki., to 'ednak naw.t
najmnie'
okµsłe
eczemplarze
„ Współczesne słownictwo przestęp· wzbudzały ulnteresowanle. Rozrzut
cen w ramaeh tego sameco roese".
cznl!ka· bardzo duły. Wlelokł'otnie
.t. ł.6dzki Oddział Towanyatwa Ju! pilallłm7 o pnyczinach poPniyJaźnł
Polsko-Francuskiej za· wodujl\CJCh to. t. dwa ,,.rpa1uchy",
powiedzmy 1 11178 ręrku, r6ml' 1111
prasza 5wolch czlonk6w l sympa• cenił wywoła~ o 100 łT1. zło
tyków na spotkanie 1 prof. Marłe t1c;h. Przy samochodach drołoń:rch
·Claude Sebaplra s Uniwersytetu rozrrut jest Jeszcze wi4'lt1ZY·
Lyen Jl, która wyi;łosl od02ył w
W.łr6d odw1edując7ell. przedwac>Jęizyku
francuskim
w
Muzeum raj łódzki buar dute ia.JnteresowaSztuki (1,11. Więckowskiego M) nle wzbudzały „Skody". Nawet te
zjeidfone do granie motl!wokl otot5 bm. o godz. 17.

GIEtDA SAMOCHODOWA
ezone bYb'

włłmUlaikl-

........,

IOW&nJch.

al.

Porotowte 110
Strat Pobrna
Porotowle Ratlmllo""
lnformaeja lłutby i'd:rowta
Informacja telefontnna
Informacja kolejowa
lnformaeja PKS
Dw. Centralny
Dw. P6łnoeny
Informacja k.ulhlralna
Porotowte elepłownlne
Pogotowie energetyczne
l.6dł-Pólnoc
l.6dł·Połudnte

..."'...

:n-11-11
llS
31-IS·SS

....„
IS-łl-11

H-:Sl-03

U-53-11

„....... „

Pogotowie ra110we
Tł-li-Dl

dlwtrowe

H-&0-łl, Tł-IT·łt

TELEFON ZAVPANIA
JS·S'l·ST
Mf.ODZIE:tOWY
TELEFON :llA·
UW'ANIA n-łl0-111 amynny od
ponledlllłllm 4o pll\łku w rods.
lł-U.

TELEFON Z:AVPAJlllA 4la llOlłl~
S ełl\ilł problGDO,,. - 17-łO·SI
w soda. U-li
TSLBl"OM DLA KODZic0W
SJ•ll-91 - porady W)'Obo-"""
eze - eąnny o4 · pontedst&llnl

"°'

,,.l'lał Ub"
1"18: m, ISO.
19": UO, tso, lfO, aGG,
19'18:
270, :lllO, 110, 310, UO, 370. 1979:
345, MO, 880, 300. 1980: 390, łOO,
łl5, 440. 1981: 400, 4.50, 480. 1982:

41l5, 490, 1110, 530. 1983: ~o. 545,
580. 1984: 5'70, 590, 620, 850. 1965:
820, Ml, 880, TOO. UllMh '1'20, '1'111,
800, HO, 870.

„Piat 1l5'p" - lł'Ht itm:
22(1, 2tl0. 11118: !90, 360. lł'rr: 320,
34!1, MO. 1978: «O. 19'1Ó: 1100, 520.
1980: 511, H.5, 580, 1180. 1981: 11911,
11115, 830. 1982: G80, 730. 1983: 6GO,
725, 780. 1984: 8115, B'iO. 1D85: 930,
9315, 990, 1.100. 1986: 1.350.
„Polone11" - 1978: 850. 1979: ~.
890, 9150. 11180: l.03ll, 1981: 1.150.
1982: 1.180, 1.250. 1983: 1.400. peB

4• ~tkll w rod• 1s-11
TllATR'I'
godz. 1ł .,JtrdlC'W'Qll
$nl.etka"
NOWY - ao4a. li.li ...1a11t
ltll

WIELlt1 -

lll0ch•11\"
MAI.A S.ł.JA -

na

men.aterta"

MUZYCZNY clU!!~k"

A.Rł.EKIM'

-

J'ajnacld".

lodlL

n ..9*1„

..,cb1. U

fOds.

IT„

„ltop..

.....

llUZIL\.,
B!STORD RUCHU RBWOLU'C1r.Jo
MBOO (Odaflska li) «Od„ ltlT,
ODIJIZU,L BADOOOSZCl'JI

~

lka lł'I') Sodl t-18
ARCRJ!lOLOGICZNB I J:TKOClllA.•
nczNE (l>I. Wolno«ct tł) &Odi.
11-18

'

BISTORU MIASTA U>D'ZI
dowa lit! godz. 11-15

(OgroJ

zoo czynne
w
goda.
1-11
(kasa do godz. Ul)
PALMIARNIA czyn.na w
CodL
10-18 Cpróc:z poniedziałków),
OGROD BOTANICZNY - ceyn.
n~ Od icodz. 8 do zmroku.
LUNAPARK - czynny w llodz.
16-20; W SObo~.
nledllleht
l
łw1ęta godz. 10-H
KINA
BAl<TTll - „Dotknięcie Medu·
ey" - ang. od lat 18 godz, JO,
11.11, IS, 17.15. Fllm przedpre•
mlerowy I uytaną llstĄ
dla·
logową „Dawno temu w Ameryce" - USA od lat Il godz.
19.30

IWANOWO - „Protektor" - USA
Od lat 18 rodz. 18, 18.lS. Seans
nocny tllmu przedpremlerowe10: .,,F /X" - USA od lat 18
godz. 20.30
PRZBDWIOSNIB - ,,C. JC. Dei:erterzy" - poi. Od lat 11 IJodZ. li, li

POLESm - ,,Amadeual"
USA
Od lat 19 JC)ds. 18, 11 .
Wl.OKNIARZ - „Na eałoH" ·poL od lat 19 rodz. 10, lU9,
IS.

lUG.

to.

WOLNOSC - "Q. K. Dezertern"
poL od lat ł8 &i)d&. tó,
li,
18, 11.

Ck-Ga elnvata
bohaterom.r - nol. od lat Ił,
godz. Ili, 11, 1'.IO. SO
ZACHĘTA „Piramida Itrach.u„
I.SI\,
- USA Od lat l i godz
WISLA -

tl,

lT.111,

STUDIO Hills" 17. !UO.

19.30

.,GUntara s Beverly
USA od lał I8 e<idz.

STYLOWY - ,;Czułe słówka„ USA od lat 11 - god:s. 18.30,
Przed
premie~:
„Spowtedt
dziecięcia Wlelru" pot,,.- od
lat IS godz. 18
\l'ATRY - HAŁJMITUDY.JNB „Nadzór" - poi. od lat
111,
godz. 19. Xlno wersji oryginalnej - godz. 1a (seans zamlmtety),
DKM - „Ucieczka s Alcatraz"
USA od lat li godz. 1T, 19.30
OKA „Ballada o Narajam1e"
(,lan.) Od lat Il rodz. u 30. te,
18.30

.„

wodu choroby moUsty Odwołuy
•taje spektakl ,,Coe! fan tutte" W.
A. Mozarta w dniu tł bm. Bllei,.
zakupione w ka•ach zaeh.Qwuja wat.
nołl'! na 29 patdzternlka o IJotlL 1ł
- na ten sam spektakl w Mu„um
Hlstorll Miasta Loda!.

...„

•••

• • •

Pol'Ołnl'l•

'eat

A

BPOBTU I TURYSTYKI (Worcella
211 godz. 11-11
WLOKIENNICTWA (P1otrkOWlllta
282) gOdz. 10-18
BZTUKI (Wlęckowskiqo U)
godz. 11-17
POLSKIEJ WOJ'SKOW&J SŁUŻ·
BY ZDROWIA
(Żellgowskiego
T) godz. 15-11
MIASTA PABIANIC (pl. Obrofl·
ców Stalingradu 1) &odz. I0-1S
MIASTA. ZGIERZA aJąbrowskle..
go 21) l[odZ .10-IS

1

JLJL

członków I
C'&Ornlcę
1

a w:u1 r

na

„zachomikować"

Po raa pierwaJ: spektakl
wiono w Ło<hl lł' &rudnia 1971
a wiiic prlllW'ie 9 lat temu. Od t•l
...na zimę - zuta.nawlaj' .tę
pory cieszył się on nles!abnący·m władze handlowe Łodzi. Aby imapowodzeniem u młodych wld~6w, le:l:6 odpe>wl.ed:I:, potrzebna jest wieczego najlepszym dowódem jest ju- dza o tym, ile kartof11 kupiły dla
zał6g zakłady l»'acy bez korzystatrzejszy jubileUs"ll.
nia z pośredników. Stl\d tei proś
Dwuaetne ~edstaw!Mł• wyre- ba Wyd7!lału Ha.ndlu UMŁ o pożyserował Aleksander Dłucon. Kie- danie tych 14czb: Wystarczy zaterownictwo muzyczne - Beata Ana- lefonowa~ pod numer 88-10-25 lub
bros, scenografia - Barbara Ml- 32-78-04. Im szybciej, t:vm dokład
niejsza będ:z:!e prognoza. co do wielchiewlcż-SzraJber, ehON!Ołraf!a Edward Figurski, dnyge>wa~ zał kości kO!ll!ecmych prz.ecieł zapabędzie Tadenn manezyk..
sbw.

W.M.
Poto1 A. WACH

·vpadków- wydarzyło s • ę
w
ubiegłym tygodniu na dl'o;;acb wo.
jewództwa łódzkiego. Najtragiczniejszy w skutkach - 9 października '"
Lodzi przy zbiegu ul. Pabianickiej
I Rudzkiej Józef G., lat 88, wyszedl
na jezdnię przy czerwonym śWietle
I poniósł śmier~ pod ltolaml „l,ady •.
Wydarzyło się tc:t 31 kolizji,
I
których d'lfie spowodowali nieletni
rowcrzyłcl. Mniej bl:t zwykle było
tym razem wypadków
spowodowa·
nych przez nietrzeźwych
klerowrów - zanotowano tylko I takich
prz~· padków. W sumie na
drogach
w wynll!'ll kolizji I wypadków ranD;rrekeJa Teatru Wl•lklero --. ł.&
dzl uprzejmie sawladamla, te a ponych zostało 51 osób.
W. 1\1,

Słyszy mię ostait.nlo o je.lkkhś nowyeh ?O?ll~ła.cb eo do aje nt ów
m. !n. sklep6w ł kiosków wa -:T. YW•nyeh. W Imieniu klientów należy błagać o litość, bo je.<li nowe
prze,plsy rnlałyby ,r>rywatii'Dkł-w„
!llkrzywdrz;lć,
o nrod11:ai:.t
jabłek
mo.:!ma by aię dow!ed'Zleć }uit t ylko
'& telew!zjL.
<K K.)

8 ',.,,.ta- ziemniaków ...
r.,

W ubiegł!\ sobotę dzieci sadziły drzewka na osiedlu łm. Mleeslla J
(Widzew-Wschód). NA ZDJĘCIACH: chłopcy ze Szkoły Podstawowej
nr 12, przy ul. Jurczyńskiego oraz przedszkolak Igor Iwanek, kł6·
remu pomaga mama.

dydaei nie tylko z ok o!icznyc'.l csied1i; wielu· uczniów de>jerż-:lia tu
nawet z odległego Teo!ilown„
a
tak.ie S11>0CZa Uidzi.
Niebawem odbędzie się uroc:o: ys.te, juibileiuszowe $Jl01Jkanie „Broniewszczalków". ·
Zain~ e.resowa<lli
proszeni sa o ka.n.takt telefoni czmv
- 55-16-35 lub s1--01--00.
en.i

Dwusetny spektakl w operetce-

ó

Od kilkunastu lat łódzkie dzieci 1adz1l w naszym mle.łcie clrzewlla,
I przyezyulaJąc się do poprawy stanu łrodowla·
ka naturalnego. Akcja ,,Dł/'
ma coraz więcej zwolennlk6w. Jul
'"' najblliszl\ sobotę kolejny JeJ etap na osiedlu .,ZagaJnlkowa".
upiększając okolicę

Jubileusz
u„Broniewszczaków"

na m!mitairg-owiskach i w !'r:rwatny>ch kiOOkacb z owocami i wa.rzyw.uni. I caJe szczęście, bo Inaczej
n.Ilf.ci by n.le u.wierzył, że mamy
t>Ocrzaite<k lesieinl I ł>rodek „jabł.ko
wego" uT'Oduju.

Ile

Gdy zginie nam Jaklł dokument, np. łwladeołwo urodzenia, te
zawsze możemy uzyska6 jego odpis. Ale o „Zielone lwladectwo urodzenia" - czyli własnoręcznie zasadzone drzewko - powinniśmy
dba6 jak o własne zdrowie. Duplikat rośnie bowiem bardzo wolno.

GDYNIA - Kino non stop
Od godz t do godz. 22 „Ory
wojenne" U!!A od lat 12

.

HALKA -

mamy" 18, 18

„Kochankowie mojej
pd!. od lat Il ll0411.

&Jl.ODA. GWARDIA „CołtOft
Club" - USA od lat li !odz•
10, !UO, 17, „Mlłołć Olgi' radz. od lat 15 godz.
11.ae.
Film · premierowy - .,De>tknUt·
cła Meduzy" ani. od lat I8 godz. 19 30.
MUZA - „Ulublenlee puhllczno•ct" - radz. b.o. lodL
li,
„Nieoczekiwana zmiana miejsc·•
- USA od lat 15 .gods. IU•
I MAJA ,,Tato nie
b6j 111~
dentysty•• - pol. b.o, 1odL tł,
„Sprawa Kramer6w" - USA
od lat lS icodz, 18
POKOJ - .,J!:.T." - USA
b.o.
1odz. lS, 1'1, DKF - lodL 11
-

se&n.11

zamknięty

ROMA - .,Ucieczka W noa" USA Od lat 18 J!OdZ. 10, IT, Ił.SO
„Cz:v leci 1 n11ml pUot"
USA bd lat 12 godz. 12JIO, 15,
STOKI - •• zamieniona 1tr6!ewn11"
NRD b.o. godz. 18, „Skorumpowani" - fr 1 od l•ł 15 1odz.
18.

IWJT - „ltłt•• - USA od lat 1!1
godz. 18.30, 11
TATRY - „Gandhi" - anr. od
lat 18 godz. lł,30. Przegl11d etiud filmowych - godz 18
80.JUSZ „Imperlum kontra·
takuje" - USA Od la~ t2 godz.
18, „Werdykt" USA
lld
lat li godz. 18.11
APTBKI

M1dclawlC%a , 20. Ntelanllaaa li,
Dąbrowd.tego
a, Lutomierska
!ł6, Ollmpljllka T a,
Piotrlrow.ita

n.
T,

Pablantce -

Ann1ł

enrwoeeJ

Kon.stantynow - Sadowa li,
Głowno Lowieke IS,
Aleksandrow - Koścluldd ł,
Zgten - Slkoraldeeo tl,
~bre>wskiego 10.
Ozorkllw - Armil Czerwooej I1
DYŻURY SZPITALI
Chirurgia ura~wa Szpt'81
Im. Sonenberga (Pieniny 30)
Neurochirurgia - Szpital
tm.
Kopernika (Pa'blan1cka 82)
Okullstyka
Szpital
Im.
.Jonschera (ul. Mlllonowa tł)
Ch!~trg!a dziecięca Szp1tA1
Im. Korczaka (Armil Czerwonej
15)

Laryngologia

d%1ec:lęca

-

a.p~

tal Im. Korczaka (Armil Czerwo..
ne' IS)
Chirurgia
~owo-twarzowa
- Szpital Im. Barllcltlego (Kopcll\sk1ego 22).
Laryn~ologia
Szp!bl lm.,
Pirogowa (Wólcz1u\ekll 195)
Toksy!tologla Instytut :u:.dycyny Pracy (Teresy 8).
Wenerologia Przvchodftla
Dermatologtcma (Zak11tna łł)
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