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W łrod4ł w godzii11ach ~nych
przybył z wizytą oficjalną do C11111beri;:y minister spraw zagranicznych
PRL, Marian on:echowskl.

Na lotnisku w Can.berne miinlstra
Orzechowskiego oowitał sZef dyplo_
maeii austral!lskiej, Wiliam Ray·
den. W tvm samym dniu odbyły
, się roz:mowy oficialne <>bvdwu szef6w resórtów spraw zagranicznych
Wieczorem min, W. Hayden pode]mow.ał min. M. Orzechowskiego
obiad-em,

• „Centrai II" „pożera" pieniądze • Nowych
sklep.ów jak na lekarstwo • Prezes marzy

o magazynach .
Zza płotu okala.jacego bud<J<Wę
mł<>dszego brata „Ce-ntralu" przy

Dziś

zbiel!u P!otrkowsk.iej I Mickiewiniewiele widać , t dobrze. bo
nie ma się specialnle czerhu pr-z:y.
gladać.
Kierownictwo łód,z.k ! P\!O
„Społem"
czeka bowiem z pie-niędzm.i które nie ba.rdZi' !est na
co wydal:.
- Przy>gotowaliśmy na ten r01k

poczatek

przywódców ZSRR ł USA w Reykjaviku
„być może po raz plerwm:y w ciągu wielu dziesięcioleci tak daleko
posunęło nas w poszukiwaniu · ~tóg prowadzących do rozbrojenia nuldearnego" - ośwladmył Michaił Gorbaczow występując w środę w
telewizji radmieckiej i przedstawiając ocenę wydarzeń po Reykjaviku.
dzić rząd<>m

w zajęciu iasnego stanowiska, w tym decydującym
historycznym momencie.
Nie należy przeceniać ic·h siły,
nie można jednak także jej nie

doceniać.

Dobiega końca
•
usuwanie
szkód po

I. Uzdowskiego

\Vidzew

_____,,.,,.,_. .•..-

Baver Uerdingen O:O

z0«talo 'dopływu energii. Ogranicze.
nia w dostawie mocy dla ()dbi<>r·
t•ów os ia ~nęly wartość 632 megaIVató w Natychmiast orzvstapi!y do
oracv ekipy remontowe Przez noc
i nastepnv dzit-ń usunięto więk
szość awa.ril 22 bm. w południe.
nlespra wne były .iuż tyt.ko cztery
linie wvsokie-go napięcia i 274 heclni e <Jo a O\?raniczenia w dostawac!J mocy n ie -orzekraczały stu
m„„ 3 •»H t ów
Wi atr byJ niestety także przy.
CZ: " n>i Ś m f ertelnPl10 WYl>adku, jaki
zdarzvl się we Wrocławi u , na Jedn..- m -z; o' a<'ÓW budo wy Pr:i.r.uJac:-.na wv sokoścl robotnik z:05tał uder " Oo:lV elemP-nte-m konstrukcji, wznit>&'onv m oo<lmuchem wichury, i po.
•
·::n· rr.
m'ieJ9c'q.
•
• środe ::l2 bm wiatr zmalał na
sile. na uołudnln krah> d<>chodzi!
iedn ~·k n ad~J do 24 m/se-k. Jak łn
fo-nrn j ą sv n0ptycy wietrzna pO!!óda utrzyma się jeszcze przez kl1ka
<PAP)

•

·l. ima
nie
,

akie
l. apewnien il!'
złoży l!
przedstawiciele 1·e~ort u budownirt wa gospodarki przestrzennej 1 komunalnej, na
konferencji prasowej w Biurze Pra·
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Niezwvkła aukcja odbyła się

w j.>duym z miast w Zimbah·
Wt', Bulawovo, itdtil" .,pod mlo·
tek" poszły 73 osły, 13 krów.
11 kóz, 2 owce,
Zwierzęta te
włóczyłv 'ię po ulicach miasta
I jako bezpańskie zostały „zaaresztowane". a na<1łepnie wy·
stawlonf! na licytację.
Największą
ciekawoi;tklł jest
jednak to, że władzl' mit'jskil'
nie zrobiły tadne11:0 intMesu na
lt-j aukcji . Uzyskane ze sprze
da:h pit>niądze nie pokryły na·
wd
kontów, jakle ojcowie
miasta musieli ponieść na przetrzymv wanle I karmienie tych
:zwierząt.

RYZYKO ZAWODOWE
Jak poinformował ucbodnio·
nil'mirck1 dziennik „1''rankfurłer Rundscbao" w RFN w ml•
nionvm
roku 3 tys. 50 r&ZY
psy zaatakowały listonoszy podoza" pełnienia obowiązków słoi·
bowvch.
Bardzo poważnie podeszło do
tego rvzyka iawodowl'll:O (ede·
ralne MlniMl'rstwo Poczty. które poll'l'lło zaopatrzyó listonoszy w ~pecjalnl' kolorowe tablice a naolsem wzvwa .fąrvm ~·
bywatl'll do
pnyzwyrzaje~1a
awoicb czworonn7.nvch pupilkow
do wi:&yły listonoszy.
01>r. (jsb)

na str

3)

- „Central li''.
Foto: A. WACU

dn.i,

NIEZWYKt.A AUKCJA

ciąg

·.

Prvmas J. Glemp

łysiny.

(Dalszy

23 i 24 bm. obradować będzie Sejm. Nastąpi pierws1e czytanie projektu uchwały o NPSG na lata 1986-90 (wraz z odpowiednimi dokumentami finansowymi). Złożona zostanie również illlformacja rządu o stanie wdrażania nowego systemu sterowania
post.ępem naukowo-technicznym w gospodarce narodowej.
·
Dalsze punkty porządku dziennego obejmują ._prawozdanie
komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy o zakłado
wych funduszach socjalnym i mieszkaniowym w ied.n ostkach
gospodarki , uspo!ecz.nionej. Przewidziane są interpelacje i zapy.
tania poselskie,
<PAP)

Sekretarz generalny KC KPZR
twrócil uwagę na to że po Reykjaviku w USA od początkowych
inwektyw pod adresem spotkania.
szybko przeszli do zachwytów, Rozdziałania próbują stłumić dążenie pocz~ła się gorąc7kowa kampania
szerokich kręgów społeczności śwla· mająca na celu przywłaszczenie
towej do pokojll, pragną przeszko- sobie nie swoich propozycji. Głów·
ne siły rzucone zostały na obronę
napiętnowanej w ReykjRviku SOI
Pragnie się wybiel i ć destrukcyjne Prędlkość silnej wichury, która prze-I
stanowisko
admin istracj i
USA . szla 21 bm nad Polska, przekraczala
która przybyła na spotkanie nie w porywach 30 m na _se-k. Żvw1~
przygotowana, ze stary m bagażem stał się prz:ycz~a wielu awd;'r11
orz :v soorzył naszei. gospoda::-c~ liczMichaił Gorbaczow przypomniał n.Ych strat. Na}w1ększe st rat:v doradzieckie propozycje z Reykjavi· tyczy ły sieci ene-rget yc:i:nel, 21 bm
ku, stanowiące jednolity pakiet.
w południe. zerw~n':'ch bad?; uszko.
I
dzonvcb by ło, ja«, mformuie P~ń~
Stwierdził, :t.e SOI stała się gł6- stwow~ Dysl>'>z.vc1a Mocv. 19 lin: 1
wną przeszkodą na drodze do be2.· "':'YS<>k1ego, nao:ęct a I~ pra.~1 e ty.~
s1 ąc średn1ej!o Pon ad ~7 t ) s st ac,1
(Dalszy ciąg na str Sl
transformRtorGwych p<>zbawionych
22 bm. prvmas Polski
---------~"'"'"'-~·--·-www-w
ks.
ltardvnał Józef Gll'mp
przvia•
w icl!'maniz<1łka
SPlmu,
prot
J
.Jerzł'ito O&dowskieir:n. Tema tem
„„z:mowv były istotne sorawv
tvcia narodu, 'Z8 szczei.:ótnvm
uwzelędn i E>niem problE>mów rodziny ool!lk'e}.
(PAP)

Zakłady
farmaceutyczne
w
chinskiPj nrowlneji Szansi ro'&·
pocz11łv masową produkcje ta·
btl'tl'k nnl'fliwko ly"il'niu. No·
WP
lt'karstwo, prńbujące
ko·
lejny raz rozwlazaó bardzo <lktualnv i w • 7nv dla wll'lu mc:ż ·
ezvzn nroblt>m . "klada sie z 9
'lkładników
starej medycyny
cbiń!klf'J,
Twórca
lekarstwa
Fun Ch11n-li
jest przekonany
co do jea-o skutl'cznoścl. .Jako
dowórf nrl'7PntuJI" on dwa zdJ11·
cia: prud dwoma lat:v doktor
miał łysą !{Iowę, a dziś
nosi
bujną frvzurę. Prasa podaje, że
94 proc, meźczyzn, którzy wy pi'óbnwall ureparat, pozbyło się

340 mln zł na potrzeby "Cen.tra.lu
II", lecz do tel oory nie wydaliś·
my nawet lednei t rzeciej tej kw~
ty - int<>rmuję wiceprezes łódz
kiego . ,Społem". W P<>dgórs:ki Płacimy za to, co zrobiono, a zrobiono wfaśnle tyle.
Na sxczęśc ie w:i-1konaino n.a tej

dwudniowvch obrad Seimu PRL

najwyższyeh

Pr:r:yw6dca radziecki stwierdził,
ie znajdując sit: o kilka kroków
od · praktycznego porozumienia w
sprawie rozbrojenia nuklearnego
wszyscy uświadomili sobie, że usu·
nięcie groźby nuklearneJ jest real·
ne i możliwe. Jednakże Reykjavik
zrodził nie tylko nadzieję, ale tak·
że ujawnił trudności na drodze do
bezatomowego świata . Koła zwią
zane z militaryzmem są wyraźnie
przestraszone. Koordynując swoje

•

l

cza,

Spotkanie

11

(INFORMACJA

„ właśnie. Gdyby Putek pokonal
bramkarza Bayeru, ja.leże z inną ,
korzystniejsza zalicz.ka uda wa!lby
się za dwa tyg·od·n ie do Krefeld
piłkarze Widzewa. 69 minuta spot·
kania na widzewskim
stadiooie
mogla zmienić radi'kalnie szanse.
l'ego zresztą spodziewali się przemoknięci kibice l6dzklej drużyny,
a nieliczna grupa svmPatyków Baveru ucichła jak za dotknięciem
cza.r<>dz lelskiej różdżk i. Już widziano w siatce piłkę w momencie ll(dv
sfaulowany w polu karnym Wraga
jeszcze le!ał na murawie, a sędzia
wskazywał ręką na „wapno",
Niestety Putek tym razem sirze-

l'

Foto: A W l\t
1il fatalnie, Za leklto, bez zwodu,
umcii:liwiając bramka.rzowi Bayeru
wybicie piłfttl. Nie padła w tym
lllomencle bramka, nie doczekal iś
my się Jej ani wcześniej, ani tei
potem. Choć było kilka zna.komi·
tych okazji. Wymieńmy najlepsze:
sytuacja Leszczyka w Z mlnucle,
„wolny" Walczaka w 20 mln„ jeszcze wyborniejsza okazja Leszczyka
sam na sam z bramka;rzem w 30
m in„ czy kolejny .,wolny" Walczaka ! potem strzał Dziuby w 87
mln„
Ale mtell podobne okuje pl~
(Datszy ciął na atr. 2)

Rodzimi sojusz;nicy reaganowsklch restrykktóre już dotychczas kosztowały Polskfł
- a więc nas, wszystkich - ponad 15 mld
folarów przeszli znamienną metamorfozę.
Po okr~sie wytrwałego judzenia przeciwko
własnemu kraiowl zmienili obecnie front I
prezentują się w całkiem odmiennej roll:
rzeczników zniesienia san.kej!.
~ji,

Przypomnijmy więc ich wypowiedzi 110na ten temat w przeszłości:
Adam Michnik: „.„zachodnie sankcje prze~lwko rządowi Jaruzelskiego zostały ogólnie
przyjęte jako akt solidarności z polskim
;połeczeństwem I jego dążeniami. Jestem
orzekonany, że . sankcje - Je~ll takle były
~amierzenia zachodnich polityków speł
niły przez cały ten czas swoJ11 rolę„." (w
wywiadzie dla Tlomothy Garton Asch. ,.Der
~pie!!el" 12.11.1984 r.)
Lech Wałęsu .„„byłem przedwny uchyleniu sankcji USA, bo byłby to politycznie
dy sygnał przekazany do Polski..." (Reuter
na temat telewiz;yjnego wystąpienia senamra Oodda po s1><>tkanlu z Wałęsą. '21.8.

WŁASNA)

Jedyny złoty medal na ll KraJo·
wycb Tarr:ach Zdrowej Zywnoścl
- Tarnów '86 przyznano Przedsłę·
blorstwu Zacranlcnnemu „Rl'lmar"
z Elibletowa !woj. sklernlewlcklel
za
wypr<Pdukowanie
sarodków
pszennyeh, 'tabillt:owanych, popu·
larnle nazywanych, ehOó nieprawidłowo, klełkamL

Na wręczonTID z teS okazji dyplomll!' można
przeczytać, że to
najwyższe trofeum zostało przyznane za produkt o wvsokich waJ.orach tvwlenlowycb I wyrażono
jednocześnie 'l)l"Zekona.nle „łe wyróinlenłe będzie zachętą do it0tleJ•
(Dalszy

pa1andowy, mniej łOspodarczy.
1wóJ cel" (ABC Newa 9.12.1983 r.)

ciął

na atr. I)

Spełniły

Lech Wałęsa: _,„myślę, że restrykcje wprowadzone przez rząd amerykański ~pełniły
twoje zadania„," (z wywiadu dla czasopisma .,Profi~" 2.1.1984 r .)

łZone

1983 r.)

Ll'ch Walęsa: .„„moje zdanie na temat
;ankcji było zawsze takie, jak dziś. Restryk:je miały przede wszystkim charakter pro-

Zbigniew Bujaki .„„pozostalll ooe (sankcje
- przyp, PAP) jednym z niewielu środków
nacisku, którymi dysponują państwa demo.
ll:ratyczne. Niech więc Ich używają . Nie wab.am się powiedzieć, że jest to ich obowiąz
il:iem moralnym." (Liberat!on 6.101983 r.)
Allam illehnlk: .....po dwóch latach poll-

Na wn!08ek pre~sa Rady Mi·
nist rów Rada Państwa o rzv r.nała
tyt uł y o rofesora. zwy cza ' n ego ' nro
fl!'sora nadzwvc?..a.lnego 60 os<>bom
Wczoraf na uroezvstości w Be,lwederze odebrali a.kty nominacv.fne
Tytuł profPSOra :z:wy c<::afneiio otrzvmall m In :
NAUK CHEMICZNYCH: Edward
Galas z PL:
NAUK
HUMANTS'I'YCZNYCK·
Tadeusz Pawłowski z UŁ:
Tytuł orofesor11o nadzwyczajnego
otrzymał m.!n.:
NA UK MEDYCZNYCH: płk Maria.n S11pakowskl z WA~ w Lodzi
Następnie w czasie spotkainia naukt>wcv
dziel il i sie oroblE>mam!

dyseyplin. które reprezentują; m&wiono o osiagn;P,c-iiich lak i kłopo
tach P<>rus1ano m i,n kwestie elektron izacj i ~ospodarki , ochrony śro
dowiska przyrodniczego.
(PAP)

zaskoczył

\V 296 dniu roku slotlee w:r.e·
o rodz. 6.14, zajdzie zaś
o 16.26.

Howyr:J Rządu, 22 października. Po
dwóch trudnych sezonach zimowych, Prezydium Rządu zobowią·
zało wojewodów. do lepszeg<>. przygotowania gosp<>darki k<>munalnej
i mieszkaniowej do tegorocznej zimy,
Tegoroczny bilans cieplny 1apewnia, w zasadzie stałe dostawy
ciepła do mieszkań. Tylko w kilku miastach, m in. w Bydgoszczy
i Szczecinie, mogą wystąpić niedo~atki ciepła, Te dość optymi·
styczne prognozy oparte są na bilansach zapasów wegla, wyższych o
6 proc„ niź w. roku nbiegłym. Nie
zwalnia to oczywiście od troski o
racjonalne, zużycie paliw ! energii.
To właśnie dzięki temu udało się
między
in.nymL zlikwidować 200
kotłowni lokalnych, a ogrzewane
przez nie budynki podłaczono do
sieci komunalnej , Pozwoliło to na
zaoszczędzenie 10 tys, ton węgla.
Zastosowano również chemiczną
metodę czyszczenia kotł\'iw, co dało
z koli!'! oszczędności 4() tya. ton
węgla.

ało

Marlena, Seweryn. Teodor,
Ignacja. Jan, Odilla

w dnia dzfsle.ł••;ym przr.wtd•1jc
dla Lodzi następującą poęildę
zachmurzenie duże z wiekszymi
przejaśnieniami Możliwe opady
przelotnt'. Temp. maks. w dzień
11 st, Wiatr umiarkowany. o·
kresami dość o;llny południowo- '
zachodni i zachodni.
Cisnienll' o godz. , 19 wynosiło
969,9 hPa (727,5 mm)

ne
1906 - Ur. A. Kenar, rzeź·
biarz. nedar:o~.
19116 - Zm. P. Ceza.une, ma·
lario: ·francuski
11144 - Wvzwolenle Suwałk,
t 97G - Zm, H. Teisst' y re, · i:eoloir;
pro(ecor
Uniwersytetu
W~oclaw.;ldl'jtO.

W tym roku udało się też znacznie rozszerzy(: zakres remontów
sieci cieplnej: wymieniono w kraju 150 km sieci. Nie zaspokaja to
jednak istniejących potrze·b, które
(Dalszy

ciał

na str. 2)

tyk! sankcji wobec rz,du PRL Ronald Rea.
ran może mieć pełny tytuł do satysfakcji.
Jego polityka okazała się skuteczna„." (paryska Kultura nr 1/2 1984 tytuł „Grudniowe
rekolekcje") .
Jerzy lfilewskl przedstawiciel biura
„Solidarności"
w Brukseli: „.,,znak<>mita
większoś(: ludzi w Polsce uznałaby zniesienie
1ankcjl czy te! inne formy popierania obecnej ekipy rządzącej w Polsce za akt wrogi,
1ltierowany przeciwko polskiemu społeczeń1twu" (z wystąpienia przed amerykańską
:!elegacią na konferencji KBWE w Madry~ie mai 1983 r.)
Lech Wałęsa: ""'?Owledzlałem już, że dla
~16w pr<>pagandowych sankcje spełniły swofq rolę I z propagandoweg<> punktu wldze·
Ilia powinny być zarzucone. Oczywiście nie
ttależę do tych, którzy ~dą dyktować tak
wielkiemu człowiekowi. jakim jest prezydent
Reag81!1, jakie powinien on podjąl: kroki...''
(z wywiadu dla amerykańskiej sieci CBS
News 13.8,f984 r.)
Lech Wa.łęsa: „.„tego typu sankcje, o których ja mówiłem spełniły swoje zadanie i
nie należało. aby o~e traciły swoją wiei·
kość I ważnośl:" (z wywiadu dla Bayerlscher
Rundfunk 10.4. 1984 r.).
(PAP)

1982 - Sllv zbrojne USA rM·
poc11e>v blokadę Kuby (do 20 li·
stopada).

człowiek

ma swn.ła
nawet Jeśli
ona weale nie istnieje.
Kaidy

ukot1haną Isto~ -

- A teraz szozęśllweJ t1ro11:i
I - niech Bóg ma pana w swojej opiece!.„

·SPGRT·SPI RT·SPI RT·
lVIDZEW: .Bolesta - Pot1ala4ło, Pl11yb7„ Walcsak. K.r.ml6sld .__ P11tek, Iwanicki (oll 115 mln. Cl„k), Dllłuba. Kajrya - L._ylr. (oll 7T
min. Chałaśklewles), Wraga.
BAYER: Vollack - Daemgen (od H mln. K'irehołł), Ftmkel, Htrget, Thommessen - Edwaldsson, Klinger (od 89 mln. Vartdeleo), But.
gereit--.:.0. Bommer, Funrel, Kuntz.
!6łte kartki: ChalaśkiewiiC11 (Wid:aew) I Klhtcer (Bayer).
Sędzia: Einar Halle (Norwegia). Widzów - 10 tys.

Gdyby Putek
(Dokończenie

u str.

l)

rze Bayeru: (wy'bicie pitki z lim.ii
braunkowej prze:r; Dziu'bę po strzale Bommera w 32 min., wyła,pa
nie 1>i:łki prze:i; Bolestę po uderzeni u piłki przez Butgereita w 36
min., wreszcie uda.na interwencja
łódz.kiego brain.tkana po strza[e z
wolnego Hergeta).
Nie było goli na łódzlkJm stad iomie, tak jak to miało miejsce
w Warsza.wie i Chorzowie, stąd
Bayer
Widzew też spotika'llie
trud'llo zaliczyć -Oo cieksiwych spotkań pfbka.rski>eh. Ale nie tyiiko z
powodu brak<U ce~nych strzałów.
Drużyna z Krefeld za,prezentowała
dobry, sumien.ny futbol tYJP(lfWy dla
roz.grywek Bui!ldeslig~. a•l e terż bez
widow!SkóWych faje!"'We<rikÓ'W. Gospodarze nie Mch wyciai, choć nie
dali sobie · ttrze!lić bral!Iliki, co był-0
jednym 'Z podstarw0twych za.łOOeń
:przed tym meczem. Wylda.je się jecLnaik, że· widzewiacy „zaprogrannow a ł się" zb t zachowawczo. Niepotrzebnie wmówili sobie, że trzeba ba.cz.nie uważać na wszystko,

TRENERZY

O MECZU

KARLHElNZ FELDKAMP (_Ęłay~r/
- W pierwszej votowie jak rowmez
ł po przerwi e gra byla wyrównana.
Szkoda byloby, aby karny wypaczy!
obraz tego meczu. Spn1wa wyniku
pierwszych
w
mogla zapa~<' już
bramkt
mhiutach. Ale
d2iesięc!u
nie padty, a prawidlowo zachowydrutyny,
wal ~tę w bramce mojej
poctobnie .zresztq jak i przy obronie
,.jedenastki" bramkarz Vo!lack. Mtat
moja d1'UWidzew sytuacje, ate !
tyna także Przy bezbramkowym wy•dlm w korzystniejszej sytuacji ;est
moja drużyna. TrZ'eba tytko uzyskać
przewagę ! awansowac.
Co bym zmieni! w Widzewie? Na
to pytanie ni" wtc!:ę potrzeby odpowiadać .,.,- doda! opiekun pHkarzy
Bayeru
BRON lSŁA W W ALlGORA (Widzew)
Zgaµza171 się z oceną meczu doNle
konaną prze~ trenera. Bayeru..
wl!unego
atutu
toykorzystalHmy
boiska.. No ! ten rzut karny Putka.
On I Iwanicki s!abte; wypadu aniZa
żeli tego nale:ta.lo oczekiwać.
ataku
PTia!o stworzyli kolegom w
przy
sytua<'ji strzeleckich. A ;eśti
tym Leszczyk nie potrafi strzelić .. .
to prz11szto nam jechać na rewanż
bez żadnej zaliczki bramkowej.
(wrb .}

zwycięstwa

Zamiast' wy:sok iego
doczekaliśmy

sle rezulrc111 i!'.1:>wego. który staw ia w
uprzywiięjowanej sytuacji druży
nę srntaka1rska. Skoro jednak popełnia $i'ę· tak kardvnalne błędy w
ta.t:i

Pozostałe

wyni~i

•PUCHAR EUROPY

O Besih'ias; Stambuł - Omonia Ni-

ko7.j11. Me::z slę nie odbył. ponieważ
nie przyfechala drużyna cypryjska.
Decyżję w tej sprawie podejmie Ko.
misja Dyscyplinarna UEFA najpóL
nlei do, 26 bm.
9 T.T Vitkovlee - FC Porto l :O
(1 :O).

.

9 Broendby

2:1

-

Dynamo

Berlin

(2 :O)

• Rosenborg Trondheim - Crve.
na zve.zda Bet grad O:3 (0 :1).
• Celt~c Glasgow - Dynamo Ki.
jów 1 :1 (O :1).
G Bayern Monachium - Austria
Wiedeń

2 :O

(l

lę

w des?-czu
i chłOldz,ie. Mamy nadzieję, że klubowy le'kairz Wid2ewa zaipobiegin.ie
pił!karzy. Talki-eh o.
przeziębieniu
baw zrupeW1!le nie maja za•wodnky
Bayel'u. Chroni ich bowiem fir:mowY znak: ta.bletka „Bayer".
WIESLAW WROBEL
Spoitkanie

odlbyło

się

Inter

Legia

W riwi11.7.ik.u :11 auge:iliiami, te utrucie pokaa:mowe I-ligO<Wego zesKorony
połu J)ił!kBJrzy ręcm.ych
Kieilice było i<:h „itakltyicamym" wybieg,i em %WI'ÓC01110 się o wy1aśnie
nie tej .l>PNJWY do dY'r. Wojewódzkiej Stacji Sami:tllJl."lll.o-<Epidemlologiemiej - dir Ireneusu l\latussCl'&yka.
Stwierchił on, że u 13 oisób (11& 14)
z ekipy piłkarzy ręcznych Korony
powracających ze spotkań w Poznaniu wykryto ,,salmonellę typhi
murdum". Trwa leczenie, zawodnicy nie trenują, są wyczerpani na
skutek odwodnie·nia organizmu. Nie
będą w sbnie rozegrać najbliż,zyeh
spotkań w Gdańsku.
Piet'wsze wymilki badań zootały
już przekazane do CenoraJ.'llej Poradini SpoI"to.wo-Lekarsk.iej oraz do
'kier-01wni>ctwa Zwią~ku Piliki Ręcz·
nej.

:O) •

0:1 - Altobelli (17 min.), 1:1 W. Sikorski (42 min.), 2:1 - DzieKaraś
kanowski (58 min.), 3:1 (61 min.), 3:2 - l''erri (77 min.).
LEGIA: Knimierski - Kubicki,
Wdowezyk
A. Sikorski, Gawara,
(od 84 min. K. Iwanicki) - Kaczmarek, Karaj, Araszkiewicz, \V.
Sikorski - Areeusz, Dziekanowski.
Kibice na stadionie przy ul. Ła
zienkowskiej obejrzeli bardzo dobre spotkanie, a każda ze strzebyła wynikiem
lonych braanelk
sikładnych akrcjj obu zespołów oraz
strzeleckich
dużych wm!ieję!mości
posz.czegó1nych za•wodin.iików, może
tylko ))(l'Za. pierwszym golem Altobellego. Sta·wfa„ny przed meczem
,,ina poonrcie" zespół Legii odmiósl
zasłużone zwy'Cięstwo, które mogło
być w~sze, lecz chwila nieuwagi
(po drodze
p.rzy rzucie wo1nym
pil'ka odlbila się jeszcze o nogi jedl!lego z obNńców) kosztowała ·utratę drugiej bramki. Trener linteru
- , Giovanni Trapattoni (trenował
Juventus w czasie kiedy występo
wał w nim jeszcze Boniek) stwierdził po meczu, że ocenia szainse obu
zespołów na awa.ns w 50 procentach. Można zgod~ić się z taką opi-

EXPRESS LOTEK
8, 14, 19,32, 36
SUPER LOTEK
1, 9,22, 25,27, 32,48

O Tor.pe~o Moskwa - VfB
11;art 2 :O fl :O)

Górnik Zabrze

Przełożone

St1.1tt-

•

Witosza

tar 2:0 (0:0).

Velez Mos-

Sofia

Lokomotlv
G Rapid Wiedeń
Lipsk 1 :1 (0 :t).
• Ajax Amsterdam - O!ypiak~s
Pideus 4 :O (2 :O).
8 Real Saragossa - Wrexham O:O
PUCHAR UEFA
• Sportu! Studen.tes Bukareszt La Gantoise O:3 (O :1).
O Vitoria Quimaraes - Atletico
Madryt 2:0 (0:0).
9 Dukla Praga - Bayer Lever'ku.
sen O:O.
• AC Torino - Raba Eto ł:O (3:0)
• IFK Goeteborg - !!ltahl Bran..:
denbur)( 2:0 (2:0).
• Dundee United - Unlversltatea
Craiova 3 :O (0 :O).
O FC Tirol - Standard Llege 1:1

ft FC Toulouse -

Spartak Moskwa

3: t O :O).

awansował

w

pp

mecze I pucharowej trójki

naile.pszego przyigotow.ania. się do
Wydział
spotkań rewal!l0owych,
Gier PZPN ustalił (za zgodą z:ii·nteresawanych klubów) iin.ne terminy
spotkań ligowych i puchaT>awych
z ich udziaJem.
I ta1k mecze: Ruch Chorzów Legia W-wa, Lech Poz·nań - GKS
KatoWlce i Widzew - Olimpia Poznań w xm kolejce ekstraklasy odbędą się 31 października, a nie %
listopada jak urzewiduje terminarz.
o Puchę.r
Natomiast spotkamia
Leg2a,
Wisła Kraków Polski:
..Odra Wodzisław - GKS KatowiWidzew,
ee i Pog&ń Szczecin
zostały przesunięte z 29 paidziernil<:t na 30 list&pada,
· & Brazylia. USA i Maroiko pot.wierdziły władzom :\'Uedzymarodowej Federacji Piłka.rskiej swoje zaorganizowain.iem w
inte~esowa.ńie
1994 roku mistrzostw świata Decyzja o m iejscu rozgrywek .. Muhdialu-94" za.pad1nie w lutym przyszlego roku .Ja'k w iad011110 organizalil 'l.
turnie.in misW. c;:Mu umożliw i enia zespołom torem finałowego
19!l0 r. będą
świata w
11(' .'.(\Stnin.ąc,-m w eurooejskich roz- trzost·w
r;ryw'J.: al-11 pn~harC>wych ma.i.li wie Wio ch».

W rozegranym awa1nsem meczu
1/8 finału Pucharu Polski. Zagłęb io Sosn:iwiec przeg,r alo z GórJedyna
nik ie-m· Zabrze IT:! <O·O)
bram:ke:· zdobył w 59 min. Cyroń
ZabrZ3nie w pojedynku z druogoligowym Zagłębiem za.prezentooWali się bardzo przeciętnie i odnieśli
szczęśliwe zwydęstwo. Niczym bowiem nie zachwycili. przy czym okrel.'..a.mi, a w drugiej połowie przez
znaczna "jej' część. poz,wolili sobie
narzucić 'styl gry sosnowic-zam bęcląc zespołem zeochniętyro do demimo
Sosnowiczanie.
fensywy
nrze<Wa~i. n'e potrafili jednak zdona skuteczny strzał W
bvĆ' się
p'erwszei CZP~ 0 i (w 1·1 n1i") K. Knłaczyk strzelił w snoienie slu.pka
z ooprzeczka ! w 43 m:n. strzał
gło'Va . ·Cvron;B przeszedł t t1ż mid
W tvm samvm czapoo~z 0rzką
s'P soonow1rzanie zmarnowal i dW'f'
o1<a~iP (·N 32 min Grabek i w 37
m ;n . Ja:n iec minima.lnie przestrze-

2

n ia, choć przyipomntjmy sobie, że
rok temu wairsza·wSka jedenastka
oot-rafil·a zremisować na Sa.n Siro
0:0. Nic nie mieliiby&my przechv<ko
temu żeby taki W)~nik powtórzył
s i ę :za dwa tygodnie.
s l*W 1#&.MI •ĄCI. i:W::W4ftzZ&WWSQZC

Ukończono

raportu komisji
dowiaduje się dziennikarz
J w'k
PAP - uikończony został dru'k raportu kooni~i rządowej ds oceny
promieniowania jądrowego i działań prornaktycl'l!lych. Nakład tego
wydawni<:twa, o czym już Łnfor
mowa.Iiśmy, wynosi 150-0 egzemplarzy. Obecnie wysyła'lle jest ono do
zainteresowa!Ilych instytucji Ot~y
mują ie 'bibliote'ki naukowe przy
przy instytuwyższych,
szkoląch
tach naukowych i placówkach badawczych oraz wojewódzkie biblioteki pubHc:z;ne. Posiadać go będą
również niektóre stowaTZyszenia inżynieryjilliO-technic.zme i towanystwa na1ulkowe.
-W rB.lporl zaopBJbrzone będą talkże wyf'braine pla.ców'krl służby zdro.
wia. ja!k też bada·nia i kontroli
przyrodllliczego. Dokuśrod{)IWiska

chodziło

o'bro.nie, to trudno marzyć o zwyPrzy 'Pierwszym golu
cięstwie.
strzelonym t:>rzez gości „zaspaai stoperzy'', przy diI"ugiej bramce z kolei nie popisał się młody bram'karz
Sęk. Bojąc się faulO<Wać napasbnika FC Sion przeg>rał pojedynek jeden na jeden, przy okazji doznał
kontuzji i nie mógł przez to widzieć. jak pił'ka przeleciała nad nim
Przed
i zatrzepotała w siatce.
pie.rwszymi meczami pucharowymi
polskich druży'll największe szam.se na a wa'ns da·wamo GKS KatO"Wice. Tymczasem Ślązacy wystartują
do rewain.żów w najgorsz~j sytuacji.

(2 :!).

(0 :O).

Wojciech Jaruzelski poinformował Biuro Polityczne o toku przygotowań do utworzenia rady konsultacyjnej. Prowadzone są rozmowy z przedstawicielami różnych kręg6w społecznych na temat
koncepcji pracy rady oraz jej ewentualnego skła
du.
Biuro Polityczne omówiło informację o założe
niach powołania rad społeczno-gospodarczych przy
wojewódzkich radach narodowych. Spełniałyby one
.,- jak wynik.a z projektów - rolę organów konsultacyjno-opiniodawczych I doradczych WRN w podejmowaniu decyzji w węzłowych kwestiach społecznych i gospodarc:r;ych wojew6d:i;tw.
Biuro Polityczne zwróciło się do Rady Państwa
z sugestią przeprowadzenia konsultacji koncepcji
rad społeczno-gospodarczych z wojewódzkimi radami narodowymi oraz opracowania projektów koniecznych aktów prawnych w takim terminie, by w
I kwartale 1987 r„ WRN mogły przystąpić do ich
tworzenia.
Biuro Polityczne w pełni popiera zamiar PRON

..... (1:1)
Mediolan 3·?

O Anderlecht Bruksela - S\eatJa
(1 :O).
Bukareszt 3 :o (O :O).
• Hajduk Split - Traklja Płow
e Real Madryt - Juventus Tll- diw
3 :1 (3 :!).
ryn a :o· (1 :O).
M-gladbach
O Borussia
Feyenoord Rotterdam S :1 (2 :1).
PUCIIAlt ZDOBYWCOW
Neuchatel
9 ~'C Groningen
PUCHA ROW
xamax O:O.
G Beveren - Athletic Bilbao 3:1
O NPntori Tirana - M11lmoc FF
O·~

2.1 bm. Biuro Polityczne KC PZPR oceniło stan
oraz omówiło kierunkowe zamierzenia i podjęte już
działania w pogłębianiu procesu porozumienia narodowego 1 wzbogacaniu form socjalistycznej demokracjl Podkreśliło wielki dorobek oraz potrzeby
dalszego rozwoju działalności PRON zwłnazcza jej
masowych pobudzających aktywnoś~ społeczną form.
prac
się ze stanem konsultacji i
Zapoznano
dotyczących społecznej rady konsultacyjnej prir:y Radzie Państwa (przewodniczącym Rady Państwa), obywatelskich konwentów konsultacyjnych przy wojewódzkich radach narodowych, wojewódzkich rad
rzecznika
społeczno-gospodarcz:ych oraz instytucji
praw obywatelskich.

zaliczka na rewanz•

Niezła

-toki wyn.ik

1:0 - Koniarek (9 min.), 2:0 Koniarek -(U min.), 2:1 - Brigger
(74 min;), 2:2 - Cina (78 min.)_
GKS: .- Sęk - Nazimek, Zając,
Bi<'!P<n, NaPiek~rcz:vk. Ra1>ias Kubisztal, Furwrocki. Wijas tok .. Koniarek.
Żolt.c karik i o!r?-yma-l i: Nawrocki i ~a!Pt .. (FC Sionl.
gospodą.rzy

na kaQJdego z osobna rosłego ryw&la. Nie · tY'llkO bowiem wz.rost odgrywa w tuił:lb<Jilu decyduijącą '!"O-

BLUFF

; ....

I
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przeprowadzenia ogólnospołecznej konsultacji, w rezultacie której należy uzyskać pełną opinię o przygotowywanych projektach prawno-organizacyjnych.
Biuro Polityczne rozpatrzyło propozycje przedslę·
narodowzięć z:więks:i;ających zainteresowanie rad
wych problematyką ochrony środowiska naturalnego. Za punkt wyjścia przyjęto zadania, jakie w tej
ważnej dla społeczeństwa 1prawle formułuje uchwała X Zjazdu, a także wnioski naczelnych władz Zjei Stronnictwa
dnoczonego Stronnictwa Ludowego
Demokratycznego oraz Inicjatywę Rady Krajowej
tym polu
na
PRON pobud:i;enia i wykorzystania
aktywności społecznej.

długofalowego
ramowego,
Rozpatrzono projekt
planu pracy Biura Politycznego i Sekretariatu KC
oraz zapoznano się z propozycjami tematyki posiedzeń plenarnych Komitetu Centralnego PZPR. Zooraz
stały w nich ujęte węzłowe kierunki pracy
konkretne zadania, do których wykonania uchwabl
X Zjazdu :wbowiąz:ane zostały kierownicze organa
PZPR. W projektach planów przewidziano kontynuowanie prac wynikających z harmonogramów uchwał podjętych w poprzedniej kadencji.
Biuro Polityczne określiło kierunki i tryb dalszych
prac nad projektami planów.
o
Biuro Polityczne zapoznało się z informacj14
przebiegu i wynikach oficjalnej wizyty przyjatnl.
w Polsce członka Biura Politycznego KC KPZR,
Nikoprzewodniczącego :Rady Ministrów ZSRR łaja Ryżkowa.

Biuro Polityczne wysłuchało relacji o przebiegu
i wynik.ach .oficjalnej, przyjacielskiej wizyty w NRD
prezesa Rady Ministr6w PRL, Zbigniewa Messnera.
Biuro Polityczne zaleciło podjęcie prz:edslęwz1ę6
1łu:i:1tcyeh pełnej realizacji przyjętych ustaleil.
(PAP)

w.w;;•

druk
rządowej

MATKA W
URODZIŁA

STANIE LETARGU
DZIECKO

Sukces medycyny

W S'l<Pitału Midd[eslbrough w Clement ten ipll'Ze<kaZ8l!lY zostanie placów•ko.m dyplomaitycznym i z.ag.ra- veland (ok. 300 km llla póhnoc od
nicz.nym przedsta,wicielstwom han- LondyillJU) le.1!:BII"Zoan udało się doprowadzić do uczęś1iwego rozwią
dlowy.m .
(PAP) zania u 24-letniej Deborah Kerr, któ-

lima nie• · zaskoczy?
(Dokończenie

ze str. 1)

szacuje się na 25-0 km. Do zimy
odpowied'llią
też
przygotowano
liczbę brygad awaryjnych, ja.k też
pomoc przedsiębiorstw.
Pełną gotow~ć służb oczyszcr:•nia miast wyznaczono na 1 lis'.topada. Dzięki do.stawo:m doda.bkowych 15-5 pia karek, gł6wne arte-

FC Sion 2:2 (2:0)

GKS Katowice

Nie~ ~

celnie„.

strzelił

BYŁ

TO NIE

Komunikat z posiedzenia
Biura Politycznego KC PZPR

rie miast powinny być podczas opadów przejezdne. Odpowiedzialność u oczyszczenie bocmych ulic
i chod•nikÓ'W spoezyw·a na terenowych organach administracyjnych I dozorcach. W tym roku
znacznie zostanie za-OStuone egzekwowanie obowi11zk6w nałożonych
na dorzoreów. Podjęto rówii.ież deeylzję o 111le11:l:ywaniu 1011 Cło posypywania chodników.
Rząd przeznaczył w tym roku
większe środki finansowe ;na przygotowanie gospodarki komunalnej
do zimy. Zapewnione zostały rownież niezbędne środki materiałowo

WYSOKIE ODZNACZENIE NRD
DLA K. BABCIKOWSKIEGO
W uznaniu zasług w dZiele umae _

niania pokoju, przyJatnt i współ
pracy między narodami, przewodniNiemieckiej
Państwa
czący Rady
Erich
Demokratycznej
Republiki
Honecker przyzna! Order Zł<>tej
Gwiazdy Przyja;i:ni mlędzv l'iaroda.
mi zastępcy przewodniczącego Raczłonkowi Bi>tdy Państw:> PRL.
ra Politycznego KC PZP!t Kazim\e·
rzowl Barcikowskiemu.
OBRADY

KOMITETU

techniczne. Teraz wszystko będzie
już zależało ty'lko od ludzi.
Czy te dość optymistycz,ne zaPo
rów Ropy Naftowej (OPEC}.
pewnienia sprawdzit się w praktytrwającej 17 dn1 za.tartej dyslr.11sji
naftowych ce, pokaże życie. Oce-nę natomiast
m!nisttowle do tpraw
krajów OPEC zawarli porozumienia wystawimy my 'IVSZyscy. Aby do
o przedłużeniu o Z mletl.l11ce ogra- wiosny ...
niczetl. wydobycia ropy.
JANUSZ KOCHANOWSKI
ZMIANY W RZĄDZIE INDII
(INTERPltFSS)
Premier Indii ltajiv Gandbl dokonał w środę zmian w rządzie tego
l<ra.fu. Ja\!: pisze agencja PTI. nowym ministrem spraw zagranicznych
został Narajan Dutt Tiwarl, dotychczasowy minister przemysłu

KRAKÓW

RWPG

WYDATKI
NA .,WOLNĄ EUROPĘ"
V
W Berlinie trwa od !l bm
do
posiedzenie Komitetu RWPG
Zjedn0t:zonych
Kongres Stanów
DZi.edzlnle
w
Spraw Wsp61praey
notwlerd:z:il je~zcze raz, ie „Radio
Przemysłu Maszynowego.
W obradach uczestniczy delegacja Wolna Europa" jest rozgłołnlll propolska pod przewodnictwem przed_ ·a~andową utrzymywan11 przez rz~d
stawlciela PRL w komitecie, wice- USA. Uchwalając ustawę budtetowa
na rok finansowy, który rozpoczął
premiera Zbigniewa Szalajdy.
wyw
.się 1 bm., przeznaczono
22 bm. rw Kralkowie ro~oczęła. się
datkach rządu federalnego HO mi- aikJc,ja ściągania na parking niepraROKOWANIA GENEWSKIE
Ge. lionów dolarów na dztałalność RWE widłowo zaiparkowanych pojalZdó-w
W ramach prowadzonych w
ewie radZiecko.amerykańskich ro- I Radia Swoboda. 1\1, In. na reali. w 01brębie tzw. pierwszej o'bwodnuklear. zację progrmn6w tych rozgłognt wykowań na temat zbroje!\
części
ni~y, czyli w :i;abytkowej
łrodę od- asygnowano 120,ł mln dolar6w, a na
nych I kosmicznych w
RFN rmas>ta. Prowadzona. przez Wydz'iał
ds. bro. modernizację nadajników w
było się posiedzenie i:rupy
i w Portugalll - 18,3 mln dolar6w, Ruchu Ilrogowe.go
ni strategicznych.
WUSW a.kieja
Opr. (jsb)
porządlkowarrua ruchu w centrum
WDTT,& KIM lB llBNA
KTalkowa. po.przedzona została kilW ZSRR
kumiesięc:rmą kaim'Palllią ostirzegarwgeaproszenle sekretarza
Na
ezą Sk.ierowain.ą do kierowców pa:rneralnego KC KPZR Michaiła Gor.
kuijących sw~e pojazdy niezgodbaczowa w łllOde przybył do Moskwy 1 przyjacielską WllYtl' sekre·
nie z obowiązującymi przepisami
Pracy
tarz generalny KC Partitruchu drogowego.
Korei, prezydent Koreal'lskief Repu.
bliki Ludowo-Demokratycznej Kim
Ki-erowc:r źle zaiparlkowamych polr s„n,
j~dów, nie1Ułile:im.ie od uiszcze.nia
opla.ty mmdatorwej za niestoSOtWaFltę&JCA PROl,"OZYC.JA
Nie0Wyik.łlł pr:zyigod.ę :przeżyli dwaj
i:>rzepisów. będą musieszczecińscy wędikairze, którzy za- nie się do
Prezydent Finlandii, Maunn Koi·
li pokryć koszt holowania pojazdu
vlsto opowiedlllal się za utworze. rzuciJ.i wędlkę w nurt Regalicy. Spo- na strzeżony pa.r.king oraz \'\•nieść
węgorza, tymczasem
się
dziewa~.i
pół
niem 11trefy bezatomowej na
ogromny sum. 0ipłatę za czas postoju.
Finlandii przymętę połikmął
nocy Europy. Prezydent
(PAP)
w Zaczęły się zmagainia. Dw.a.j węd
przebywa obecnie w Sswec.fi
llZ'IHdllko·flJ\.- ka•rze wakzyli z rybą przez diwie
zwtĄ-zku z 50.ledem
skleJ Izby handlowej.
godz.iny, by wreszcie wydoibyć z
wcrdy !IWą zddbycz. Sum wa.żył 60
KONFERENCJA OPEC
k.g, a jego <iługość wyn-osiła 2 meW Genewie Eakol'lezyh. ~ie konf"- try!
• Godz. 1.30. - Na ul. BrzeZiń
(PAP)
~'"ncja Organizacji Kuj6w-EksporteskieJ kierujący ciężarowym Merce.
desem Waldemar P. nie zachował
ostrożności w czasie wyprzedzania I
spowooował zderzenie z żukiem. PaOdniósł
!lażer żuka Aleksander S
150
ogólne potluczenla. Straty ok.
zł.
tys.
•
r

Ostrożnie

z parkowaniem

Dwugodzinna walka
zsumem-nlbrZV1em

ra ~ w ci,ży, 13 ~ła ~
wWkultek
~i4'eaiki
padła. w stam.
wyQewu k~ do móqu. Od te-10
CtZasu Deborah była. muC1Z111i• ułtzymy·wana :przy ŻY'Ciu prZeS a-.
Dz.ieciko,
wspo.ma.g&1jącą.
d<wa. miesillce
świa.t
teranineom i watyło za[ed-

paxat<U"
przysiło

na.

przed
W!ie 840 tramów. Po.ród odibył si"
metodó\ cesairskiego cięda i trwał
40 mimut. Ledta.TZe nie tr&JCą na.Miei, że ZS-<t:Yltodniowa. Nieooe Deborah, ~nie um~ pniy
żyiciu, choć jej rtain jest kry:tyes..
ny.
Po uirodizen.iu ?-Ticoilę odiwietii«to
od..
do odil.ecleco o l!OO metrów
działu

położniczego,

nalt<l!miast

matka zostanie

podd31!1.a specjalnym badainiom w celu ustaileni•
liltOl!)nia U!mkodzenia mózgu i ewe-:ntuaJITTJe szans przywr6cen.i.a. jej do
doitychżycia. Z uwagi na ciążę
czas podobne badainia były niemo:hliwe do przeprowadzenia. Jej &tan
określony jest ja:ko śmierć kliniczna i 1>0 'P()rodzie nie uległ żadl!lej .
zmiantie.

Pięcioraczki

w Monachium
W monachijSkiej · kli•nice uniwersyte.ckiej ):>rzyszły na świat (po 28
tygodniach riąży. przez carskie cię
cie) p!ęcioracz,ki, dwaj chłopcy i
trzy dziewczynlki. Poinformowało o
tym biuro prasowe kHniki. Stan
matk.i jest zadowalający. Nieme>wlęta mają kłopoty z oddycha·niem
i dlaitego umieszczono je pod namiotem tlenowym. Ich wzrost się
ga od 35 do 40 centymetrów, a waga od 900 do 1260 gramów.

Płyną

cytryny

W!prawdzie do świąt mamy jeszcze dJwa mi~iące, ale do kiraj<u
płyną już polskie sta.tki :i; ładun
kiem im.po.i;J:orwa.ny>eh cytryn. Jeszcze w tym miesiącu w· Po.rcie
Gdańskim SPodtiewain.y jest chło
dniowiec PLO „Qst.rołęika", który
w swoich ładowniach wiezie tysiąc
ton cytryn.
W począił;lka.ch list-O!pada br. iipod.ziewain.e jest „Jasł-o", które przywiezie 200 ton cytryn. a następnie
„Skoczów" i „Zygmunt Waza", 'które dostairczą ok. 2.5 tys. ton tych
owocÓtw. Lnne riolskie sta:t ki pir.z ystosawane do przewozó-w owocÓ'W
cytrusowych znajdują s'.ę obecnie
w drod<Ze do krajów J)Oludniowych.
Ich powrót do kraju nastą?i . pod
(PAP)
ko.niec br.

·~'Ziia!' •Jt(·1'ZI

ZSRR

•

Wykonanie wyroku sm1erc1
na agencie amerykańskiego wywiadu
Aigen.cja TASS zailtom.uniikowała
w Środę, że Komiitet BezpieczeństZSRR
wa Państwowego (KGB)
zdemasl\cował i :pociągillął do odpow.ie<izialności karnej agegta wywiadu amerykaftskie-go - pracowni•k a jednego z moskiewskich insA.
tytu·t ów naukowo-badawczych
Tol!kaczowa.

I

Swiadkowte
przebywa w szpitalu.
tego wypadku proszeni są do WRD
teL
WUSW u\. w. Bytomskiej ,o,

5i-12-G2.

e

Godz. 18.u. - Na skrzyżowaniu
al. Włókniarzy z ul. Lu1om•ersk11
kierowca l\loskwi~za Henn•k t.. nie
ust~Pił

e

uwz:ględniwszy wa.gę
orzezeń przestępstwa.

i

7derzył

się

(Zi:)

Na skrzyżowaniu
ul. W61czańskieJ i ul, PllbianickleJ
T
kierowca Fiata 126 p Wiesław
Godz. 16.35. -

Totka

potrącił przechodzącą jezdnię Urszu~
fu~kcjonall'iuiszami wywiadu am.e- lę K"J która doznała ~tłuczenia gło.
przebyiwa.jącymi w wy. SWiadkowle proszeni są o skonrykańskieg-o,

Moskiwie w ch.a1ralkteir.ze pracowników ambasady USA.
Izbl!l Wojskowa Sądu Najwyż
szego ZSRR po rozpatrzeniu sprawy To.łkaczowa uznała go winnym
sz.piegostwa i,
zdrady ojczyzny.

pil'rWSZE'ństwa

Fiata
Rojnej z Fiatem 12;'1 p. Pasażerka
• Godz. 9.00 - Na ul.
Edward K. nieostrożnie wysiadając Elżbieta A <lozn•la rany podudzia.
z samochodu wpadł pod Nysę. Do- Straty 90 tys. rl.
znał og61nych potłuczeń.

faktowanle

e

się

LOSOWA1'"IE I:

z WRD WUSW.

Godz. 12.35. - Na ul Kilitiskielinii 16/5
go motorniczy tramwaju
Krzysztof A. spowodował karaml:Jol.
w kt6ryttt nszkodzenlu uległo s-ześć
samochodów. Specjalna komisja bapopełniOillego da sprawność hamulców. Pas"ier ,iP_
~kazała go na dneęo z samochodów odniósł lekkie
obrażenia. Straty 600 tys. 7..1.

rozw. plus. 3 traf. prem.
wygrane po 52ł.207 zł, llB rozw. z
3 traf. zwykł. - wygranP. po ok .ilo
29.500 zl. 7 689 ror.w. z 4 traf.
IH.4~0
wygrane po o.kolo 650 zl.
43
rozw. '· 3 traf. - wy5rane po
5

<.ł.

LOSOWANIE Il:
TASS pisze. że śledztwo wyka- śmierć.
dla korzyści
zało iż Tolkaczow
Najwyższej
Rady
Prezydium
f) Godz. 17.20. - Na ul. Kolumnv
9J rozw. z 5 1raf. - wygrane po
materialn}"Ch. kiernjac się wrogoś ZSRR odrzuciło prośbę Totkaczowa 261 kierujacy
Fiatem 12~ p Kazi~ około 54.000 zł, 6. \ii5 rozw. z 4 traf.
c i ą do paftstwa radzieckie.go, utrzy- o ułaska·wienie. Wyrdk został wy- mierz c. potrącił nietrzeźwego Sta_
- Wy<(ran<> po około 1.400 zl. 123.iBB
szpiegowskie z konany.
mywał ikontakly
ni!'ła\, a P •• który :r.: ttr~'lPm gło''f~" rozw. z 3 traf. "T;(rane po 120 zt.
..__.....;R.;;;~;;.;d:;.;a::.:k:..::ł~or:...;;lł:.:;e;::P;;:e;;;!l'l:;.;.O;.;W;.;Y;,__ _ _ _ _,::·f.::F.::,::R:.:7..:.;,Y:.....:B:=;A:;!!:R;:;S:!K:.:1:......_ _ __:R:!;~:::·rl::,:1t!.:k~l:.:o!..1..!t!:e<'~h~n~i~c!.tn~y~----!:.ZO~F1A Gf!TMANOWA

..........
........................................
•
•

u ~----

Racjonal.ne zyw1en1e
czyli jakie?
•

N' to pytanie, 1taraj11 się odpowiedzieć zgromadz eni w sall
kongreso wej NOT przedstaw iciele nauk!, przemysłu spotyw.
eugo, rolnictwa i techniki, przybyli na dwudniow & obrady
ogólnopo lskiej konferen cji naukowo -technicz nej, zorganlzo w9nej przez Radę Wojewódzką NOT w Łodzi, Wojewód zki Koowej przy·
m!teit Naukowo -Technic zny ds: Gospoda rki .Żywnościie.
udziale Instytutu .Żywności i .żywienia w Warszaw
środowisk
Udział w konferen cji biorą przedstaw iciele wielu
u spożywcze
:ey:i. in.: Politechn iki Łódrzkiej, •zakładów przemysł
go, a nawet lekarze szkolni. Na konferencję przybyli przedLechem Krowirandą,
stawiciel e władz z: wiceprez yden,tem
Jerzym Jabłkiewiczem,
PRON prezesem Rady Łódzkiej
- prot. Ja•
przewodniczącym Rady Głównej Federacj i NOT
·
nuszem &oslande m.
Wprowad zenia do tematyki obrad dokonał prof. Bolesiaw Ba·
ehman, podkreślając, że odbywająca się piąta jUil konferen cja nt.
żyw·ienia i gospodar ki żywnościowej pow1nna wypracować wniojakim stopiliu
ski, które przyczynią się do unaoczni enia
- chcąc zapewnić racjonaln e wyżywienie ludności - mamy
przygotowaną do tego celu bazę przetwórczą.
in.
W pierwszy m dniu obrad zebrani mogli wysłuchać m.
referatów : „Przemysł spożywczy, a racjonaln e żywienie ludności" - który wygłosił prof, dr hab. Włodzimierz Kaminski, doc. dr hąb. Barbary Cybulski ej - z referatem - „Potrzeby i uwarunk owania racjonaln ego żywienia w Polsc.e",
mgr inż. Danuty Janik - ,.żywienie zorganicz owane w Polsce
- kierunki rozwojuu . Nad referatam i toczy się ożywiona dy-

w

~Haj

*~L

(D<>kończenie

ze str.

1)

M. Gorbaczow o SPotkanIU

(Dokoi'1czenie ze str. 1)

4

CZWAal' EK, 2a PAŻDZIERNJKA
PROGRAM I

obrad"

•

iJ
==

„budow.ie z przeszl, oocią" l'O'b0>ty w
tym roku najważniejsze. Przy-goI
towa1no konstrukcję, która po'zwo<_
-.
li do końca roku zbudować pierwszą kondyg,na"iję węzła komurni1ka\
c:yjnego. dda kHentów . Będizie mi.al
i;i1ecod1Z11:11Jiny ks~~ałt, 1p·rzy!pom1ina18.30 Sonda
Jący czwairtą częsc waJ.ca.
19.00 Dobranoc : „Fred, postr:>.ch
przyszłym
w roku
R&winie:ż
kotów"
q:H~żre
młodszy brat „Centr.a\l,u"
na mwe.stylwią część ;pieniędzy
pm~e1?udoiwa
;poitę;?ina
Ta
cje.
Religie
19.10 Religie świata sie ;wipria wdzie du:ze ecfe/klty f!JllaaJ.i kulty starożytności
haindlow y
19.30 Dziennik telewizyj ny
gdy już dom
sowe,
przyjmie pierwszy cli kH&rutów, lllle
20.00 Publkyst .vka
na rarzie jest to prawdz1iwy WO!relk
- film bez d1na . Przypo.mnij·~Y. Że bu~y20.15 „Kim ty jesteś?"
kryminal ny prod. NRD
neik ten został wznies1(}ny z myslą
o zupet.nie innym· gospodar zu, dlakomentar ze
21.20 Dt tego też część pie~iędzy _idzie .n~
stoJąc,v Juz
21.40 Klub międzynarodowy
d<>stosowac
to. by
gm'.l'c h do pe>trzeb nowego uzy'fjko.
22.20 Spotkmi e 'z amkowe Kurta
wn1ka .
Hagera
. Jeśli pl"~yg;0itowalllJ: właoo. i~ pla•n
1,nwestyc nny zostwrue za•tw1~dz~
22.40 DT - wiad·omości
roku łodzk1e
ny. w p't'.zyszłym
22.45 Język fran.cuski (3)
„Społem" nie Zrbuduje z własinyc'h
pie·nięd.zy ani jednego nowego
sklepu z pra·wdziw ego zda;rzenia „
PROGRA M II

-=-- -·
i
:c

'

I

,•'-< ·

SeJm11

cott...1

Rel&eje
u.os, lł, 16. u. 11. ae. zz.1>s.
aty,
u.oo Konoert. 11.S7 Komunik
Magazyn

12.05
11.59 Sygnał czasu
12.45
informacy jny_ 12.30 Muzyka.
Rolniczy kwadrans . 13.00 Komunik a·
13.30
.
ty; 13.10 • Radio kj.erowców
13_40
Piosenki naszych Przyjaciół,
14.00 Wlad.
Z bliska i z daleka.
Wiad.
16.00
,
14.05 Magazyn muzyczny
17.30
16.05 Muzyka i aktualności.
18.05
18.00 Wlad.
Ludzie .Radia.
kich
obywatels
Rzec:anik praw
status i zadania. 18.20 Koncert dnia.
18.55 Relacja z Mistrzost w Swiata w
Zapasach z Budapesz tu. 19.00 Maga.
z
ZYn in!ormac yjny 19.30 Relacja
Mistrzostw Swiata w Zapasach . 19.35
Złota''
Prządki
Radio dzieciom·
słuch. 20.00· Dzi eru;ik. 20.15 Koncert
20.35 Rzemieślnicze sprawy.
życzeń
20.45 J , Korczak: .,Pogadan ki starego doktora". 20 55 z Artelem na
Służewiec. 21.00 Komunik aty. 21.05
21.15 Profesol'l l•
Kronika Sportowa.
Wiad.
Wie I Ich ucznlbwie , 22.00
Na różnych tnstrumen taen.
22.05
Radiowy.
22.45
orktestt'.
Turniej
2.20
Odeon. 23.00 Wiad 23.10 Panorama
świata. 23„25 Jazzowe granie.

ton 1 pióro - aud. H.40 Gwiazda
tygod·nia. 11.50 W. Orlow: „Demon
12.00 Serwia Trójki,
z altówkĄ".
Bob
12_05 W tonacji Trójki. 13.00
13.10
s11aw „Milion nowych dni".
Wielcy
14.00rozrywki.
Powtórlta z
15.00 Serwis Trójki.
klawesy.n!ści.
15.05 ROCkowe dygresje. 13.40 „Bę
będzie śpiew" gdzie
wszt:<tzie,
dę
16.00 Zapraszam y do Trójki.
aud.
aud.
Radiowsp omn!enia 19 OO
19.30 Trochę swingu. 19.50 W. Ortow: „Demon z altówką". 20.00 MJ-.
ni-max. 20.45 Warsztatv literackie .
21 OO Fermata - mag 21.45 „Rama
bez obrazu" - aud. 22 05 In:f. sport.
22.45 Posłu
22.15 Blues wczoraj.
23.00 Opera tyg-odnJa:
chać warto.
„Sprzedan a narze.
B. Smetana czona". 23.15 Radiowsp omnienia
aud. 23.50 A. Gide: .,Immoral ista"

0

PROGRA M IV
11.0o Dom i świat - mag. 12.00
12.05 Pytania o przyszłość.
Wiad.
12.30
12.20 Zespoły instrumen talne.
13.00
„co nowego na Wiejskie.i "?
Zabawy
13.25
Sw!at wokół nas.
13.50 Male piosenki.
przy muzyce.
17.00
Popołudnie Młodych.
14 OO
..
transkryp cji
Sztuka
Wiad, 17.05
aud. 17.55 Widnokt'a g 18.25 Chwila
18.15
muzyki. 18.ao Język r-osyjskl.
Chw!la muzyki. 18.50 Dziś pytanie,
„Przeciw starodziś odpowiedź aud. z telefon, udziałem
ści"
19.30
- tel. 44-72·71.
słuchaczy
Wiad. 19.3~ Lektury Czwórki: Woji
żony
do
ciech Koss11k - ..Listy
przyjaciół 1883-1942". 19.45 Nie tvlko
ballada. 20.15 Wieczór muzyki. 21.~5

PROGRA M li
11.10
ll.00 Zawsze po jedenaste j.
Muzyczny non stop. 12.00 Filharmonia Rarilowa 13.00 Wiad u.os Serl\'is Informac yjny (l.), 13.10 „Prob!e•
my szkoły J domu" (l.). 13.M Kapel<' wielkopol skie. 13.30 Album opeI tll'URq'~t Stud>um ~-Ochron-a. i lrs11t<>lrowy.· 14.09 Piosenki z Franeji
: „Je- towanje środowiska . 2! 55 Wi"ad.'
15.~0 Artur HoneE!ger
Wioch.
.ł.V•"""V '1'"0.~..... ·~· ---'
Kuniµvt:;y l.\.>rc-u.r.
s~en1
t· 'ko ctla hnów 16.00 Dzieła. S!YPROGRA M . I
le epoki. t6.50 A. Christie: „Dzw·
Wlad.
Murzynkó w"'. 17.0~
sięciu
muzyczzagadki
17.05 Rozwiązanie
9.35. Domowe przedszko le
nej (Ll. \7.10 Aktualności dnia (L).
10.00 DT - wiadomości
17.JO „Przed koncertem w filharmo10.10 Film dla 2 zmiany - „Ki111
nii" (l..~. 17 40 .,Pogoda dla mózgow·
.
ty jesteś?"
18.10 ,,Witolda
ców" - aud. (l..).
nie
11.15 Szkoła dla rodziców
Afelfa wspomink i z jazzem ł
ych
oddechow
płytowe.
dróg
Choroby
tvtko.„" (l..). 18.30 Nowości
21 20
19 30 Wieczór w filhar.mon ll .
H.30 Apteczka domowa
w'tari. 21.2~ Wieczorn e refleks.fe. 21.30
16 25 Dla młodych widzów: „Re.
mmwcznv
Wieczór Uteracko-1.no
porter TDC" - .,Lekcja"
.
21.30 Na.!(Bnię Wieczoru. 21.40 . J.
16.50 Bvł ~ohie kosmos" (19) Teatr
„Uniwers alny
Przvbora f~ancuski serial ani1119waFterPk'' 22 1n xxvnr Międzynaro„
ny
dowy Festiwal Mm;vki Jazzoy.rei „Jazz Jamboree '86".
17.15 Teleexpre ss
17.30 PZU informuj e
PROGRAM III
17.40 Piłkarslta kadra cz"eka
18.05 Magazyn lotniczy
11.00 Klasycy jazzu. 11.30 Mikro·

-=·

nia. a zwanych prze11: fa·chowcó w
paw iJ.'.Jl!lo-kioskami, <Ybiektów typu
„Uno" Sa to jaik gdyby rpo-wi~k~
Wiadomości (Ł)
szo"1e kioski „Ruchu", w których
ale
W v~cig na granicy śmier- co prawda ha1ndlować mrnrma,
n ie sa to przecież n=ałne Skleci
py Ppzostaije lic!Z'yt'.! na budOIW!liicPiosenka rz tygodnia
two mieszkan iowe, które może CoŚ
Dziennik telewizyj ny
handl<>wl odda. Jednak p,r.zy obecprac dobrze będzie
n nn tempie
je.gJ,i w roku W87 budowLą<ni u,poEks,pres reporteró w
raja się z tym, co imie!J z1ro.bić w
V . t
pro
v . tP''
- l006 r'*u.
arie ·
„ arie e,
"'- 4'.
_
gram~ 1'l>Z'PYwk-0wy . .tv~ ~~; · · · ~
~er~ ·;~zy-trndowie s])orer - "azy
Wysokie progi"
maigazyin owej przy ul
. " 1.„
.
"
Na. pytainie co z teg,o będą m1~l1
Kino studyJne „Dwo1k
klienci. odip01Wiada zdecydow aJme,
portugallata"'
..Zielone
sporo.
ski film fab.
się,
- Teraiz często zdiana
Wieczorn e wiadomości

13.30

19.20
19.30
20.00

20.15

" „ ~;o•

Ustro~eJ:

·2L:ió
21.55

w

dniu 20 października .1986 r.
po krótkie.i chor?b'~· na-

zmarła,

sza kochana Mama, Babcia

babcia

s.

i

z

$.

+

dniu 21 pazclzierm ka
1986 r. zmarł, w wieku 79 lat

t .p

WIATR

d ~
wielolPtni pracowni k budownic twa, odznaczon y Srebrntn
m. o z1.
Krzyżem Zasługi oyaz Honorową Odznaką

Złotym

niv

odbędzie _się w dniu Zł
br. (piątek) o. godz.
u - J.\rlan~a,
cmentarz
13.30 na
z MĘŻEM,
CÓRKA
ZONA,
SYN, WNUCZĘ'.l'A I POZOSTAŁA RODZINA '
,

Pogrzeb

głębokim żalem
dniu 20
że

w

1sś6 roku zmarł

S.

Pogrzeb

Dnia 19

roku

zmarł

docent ROMAN BARAJ\ISKI
prodzieka n Wydziału Elektrycz nego Politechn ik! Łódzkiej,
Odszedł od ~a~ ~a
były kierownik Katedry Techniki Sterowan ia,
pokolen mz}'słu:f;ony nauezycie l akademlc kl, wychowa wca wielu
nierów elektryk6 w. Cześć Jego.pamięci!
.
były

SENAT POLITEC HNIKI Ł0DZKIEJ, DZIEKAN
ELEKTRY CZNlWO POLITEC HNIKI
LODZKIE.J
Pogrzeb odbędzie się .w piątł'k, 24 października br. o godz, 13
z kościoła św. Wawrzyńca w Warszawl e, ul. Wolska 140a.
REKTOR
RADA

1·

j

jc~!~6
talem zawiadam iamy, że w dniujd19żpażdM::!ni~
z
· '
„z,
roku zmarł nagle. w wieku 79 lat, nasz na ro szy
Dziadek i Pradziade k

$.

+

P.

ROMAN BARTNICKI

Zięć

S. t

P.

Pozostają

P.

JERZY
PONCZVŃSKI

się w dniu 23
br. o gQdz. 11.30 na
rzym.-kat , prz:ir . ul.

Pogrzeb odbędzie się dnia
października br. (czwartek ) o

w

pogrązeo1

Pogrążona

w

-*•*•

jącą

zna.l~zcę

r,

Koledze

$.

t

uasz

najukochańszy

Ojciec

P.

RAżNIEWSKI

\

7

współczucia

dniu

Szkud~

talem zawiadam iamy, ł.e 'Ili
11 października 1986 roku

zmarł,

były

STANISŁAW

Krzysztofa
INSTYTU TU
STOSOW ANEJ

PŁ.

dnia 23
października br. (czwartek ) " gocmentarza
kaplicy
z
dzinie 14.30
rzym,-kat . na Dołach.
odbędzie

się

!talem za~ia~a~la•
:te w dniu 17 pazdziern ika
198G r. zmarł, nasz ukochany Mąż,
Ojciec I Dziadek
głębokim

$.' ł

KABAT
w~półczucla

Wyrazy

FELIKS
WALCZAK
Pogrzeb odbędzie się dnia 23
pa:i:dziernika hr. (czwartek ) · o godzinie 13.30 na Starym Cmentarz u
· przy ul. Ogrodowe j, o czym zawiadamia pogrążona w smutku
z DZIECMI

Red:alnie '

Zmarłego składają,:

DYREKC JA, POP PZPR. NSZZ
oraz PRACOW NICY WPDiM
w ŁODZI

Dnia 22 października 1981 r., w .
wieku 90 lat zmarła, nasza naJ•
ukocha11sza Mama, Babcia I Pra• .
babcia

S.

P.

ŻONA

dyiektąr

MGR

z

·

Pogrzeb

dłUeoletni

ds, ekonomic znych

LAT 73,

im
pracownik Textillmp exu", odznaczo ny Krzyżem ra,ralersk
Orderu "odrodzen ia Polski I innymi odznaczen am •
Uroczystości pogrzebow e odbtędą si:oi:"un~~~i!ł n~a~~~=!~~~ ł::
(piątek) o godz. 10.30 na cmen arzu
gnamy Go w głębokim bólu I żalu:
SYN, SIOSTRY , BRACJA I POZOSTAŁA RODZINA

były

ł

0

1

JERZEMU
HOLA4DZIE

Syna składaj~

my

zmarł,

·I~.

Jaskp)(!~a

z

kondolenc ji,
1986

31518

SPRZED AM video Grundił ru:J"l'(e
i telewizor kolor()WY, poszWct.1,j'
~OGł.OSZ~N/E
M-3 lub domku z telefooem 31540 . . ,E
86-69-73.
ZAMRAŻARKĘ większ, o<kaxyjrnie
LOKALU na rzemiosło (Bałuty) posprzedam . Stocka 13/6.
315-lT f, ~
szukuję -51-36-98 .
MASZYN Y przemysłowe ,,Pfii.U"
87-38....4,3.'.
lub „Adler" - kupię. 31237 .J:
biegle szy.
ZATRUDNIĘ szwaczkę
.
(kurtki, bluzki). 55-24-'11.
~~~~~-:. =-...:.L5.'{-~-4.l
Jł,i"
E~
f
<Sl.47.6
..
.t
_
.
_
Budowla! lly :ąof,brąZO'wą torbę z waz.nym1 qoltu- czątikę: Zakład
dan Lewartow &k.i, Marek
mentami . Na uczciweg o
lareik, 97-315 Tuszyn. ul. Stodaj.cze<ka wysoka nagroda. 57-3a-53
31563 • l:
niaina 38.
3\565 g E
. lub 36-23-31.
Lewa!."to wski,
SPRZED AM silnrki „Golf" die;e! BOGDAN
· _
28 _ zgubił prawo ja.zdy.
i „Peugeot a 504'~ diesel, Częsci
~
.C
315iM
h
wszystkic
diesel
do silników
- 1·przf:
typów. Samochó d „Fiat 131" •:>k „WARTB URGA 3153:• (19'79)
dam. Wandur:Slk1ego 8/415 (Z1
1977 po kapita1n ym remoncie .
9740 C E
rzew) godz. 14--18.
Simcę Matra" (1976) do rermon·po 15.
33-M-48,
.
sprzedam
..'...
D3Va
„Golfa"
do
panewki
Tł~ki
tu.
9'750;,1.E
diesel i ,;Mercede sa" d~esel o-ry
ginalne. Rozruszn 1k· i pompv DZIAŁKĘ budowlan 11 w Pola~;iy
ku (B.ieszcza dy) - j>przedam . /:i::'sl.
31541 g E
wtryskow e. 86-69-73.
975-1 I E
• Łódź 51-93-70.
ZATRUDNIĘ szwa:czll d, rówlldeź ~
merytki do szycia kurte1t • - łaDnia 22 października 1986 roku
, ·
tek Slkórza!llych. 48-62-1'7 •
zmarł w wieku 6J lat, nasz uk'l9753 . ,:;
Ojciec
i
Mąt
chany
am~i
OVERLO CK przemysłowy
$. t P.
9754 ł E
nę - ku~ię. 48-16-91.
DWÓCH m~odych poszukuj e prai:y.
9731 •. ,J:
48-07-85.
pel:nole~1cb
ucznió'w
DWÓCH
przyjmie. wytwórn ia term0>me 52-22.~1.
tró·w Oło•wiaina 12, tel. ~7'l6
Uroczystości p.ogrzebow e odbędą
g E
.
•
się dnia 24 bm. (piątek) o god~.
H.30 na cmentarzu przy ni. Ki.
sprzedam
LZ-3" ŁUCZNIK
lińskiego w Pabianica ch, o czym
9728 I E
" Zgierz, Dubois 36/65.
życzliwych pamięci Zmarłego zaTu$Zyn,
wiadamiają:
szwacz.kę.
ZATRUDNIĘ
97-30 C -E
tel. 14-30-76 (13-18).
ZONA, SYN i POZOSTAŁA
Po1o.nij.ine
RODZINA
PRZEDSIĘBIORSTWO
działkę ca 1000 m na dz1•zakupi
na
odprawio
l\.l$za łw, tałobna
wsikaza,ą,
ła.1ność pro<lukcyj.ną zostanie w sobotę o godz. ~.JO w
57-58-~
gospodar cze.
budynki
kościele NMP w Pabianica ch.
9733- I E
(14-18).

PRACOW NICY
MECHAN IKI

Pogrzeb odbędzie się dnia 24 'paźc'J,ziernika br. (płąt.ek) o godz •. 15
na cmentarzu rzym.-kat . przy ul. Ogrodowe j, o czym powiadam iają pogrą:!:eni w wielkim smutlm:
C0RKI, ZIĘCIOWIE, WNUKI j PRAWNU CZKA

JAN

mowania dalszych poozy.nań 1łuł1t„
cych rozwi,ja•n iu produkcj i ~d.rowej
Ol>
żywności w na.szynt kraju"
aza.sli ur·uchO!Il1.i€'nia ipzizez PZ „Heilmar", jak(> jedynego w kraju, lj;tr~
uzyskiwa nych :,_li
du1k1cj1i zairodików
odpadów 1P01Wstałych przy miel~- .
niu ps.zelll!icy, hyiły one beni;>ow?'dtni·e tracone, lulb iwylkonyw tY"IVme
•.
na ipasizę.
Niestety, jalk do t~ pory, w ł~
kich Slkilepaich nie moiJni otn';~
wyrobu ·z · El'1lbi~~&,
,,zroteigo"
ponoć nasze młyny nie eą, zaiut'teresCJowaine w odStąipien.iu ipszenia„
nycli odt!>adów „HeiLmwc..wi", M:a•
my jednaik dLa mieszikańców miasta mHą ~nfo·rmację, Otbż od 'P'~Y
PHS zairn6Jwił
szłego 'roku łód,zki
)'i·erwiszą ;pa1ctię zarodlków , i. po
uregulow ani,u S(pra,wy !ku.pin.a od.p.azinarjdą 'się o.ne w
dów ;p:szeinicy,
cią,głed SIP' l'iledarży. Co IJ)raiwda za.
rodlki 1I1a.jtbairrdz,ied są przyd~tne · dil• ·
ludzi ze scho.rzen i.ami układ~ knizę
nia, u1kładu nerwQwe go, przewoou
pork 11rmoweg o, cierpiących na chora-·
by Sikór3r, a blk!że praM!'UdlłCY'Ch .-,r
ch !Ila. s:zei:egó\zruwodad1 nall"a,żonyi
ne JPI'iZeciąże!}ia, to 'WIS~ · uiydo p~imkn
wame ja/ko dod·a.tlki
orzez ludzi rz<lrowych, dzia.łaij, ,.,_
l!'eg.qe,.
cmiający,
wzima
ko ś1rodelk
ga,jarcy '\vezNrujący Oll'az zapolbienym 'P'roce1>om sbairrzenla aię.
<m•'.,f)
_,,,_,,,, __,_,_. ...,_ _ _ _ __

POKÓJ dziewczy nom - wynajimi
Obrońców Stahngu du 26/21.

rwc:io raj zgłoszenff;'
I ·dziś·

wyrazy szczerego
powodu łmlercl

MGR FARMAC JI

października

1)

Doktorat h.c.
UMCS dla
R. Kirchschlaegerq'

S. t P.
MARIA WOŁOWSKA

w dniu 19
i Brat

.str.

1

•. RODZINA

513

nieskładanie

(D<>kończenie ze

nie m0>żemy czegoś lkwpić, 'bo iprotoducent J:H'Oiponuje dużą ,partiętytko
warów, a my' możemy wziąć
do sklepów.
tyle, ile „wejdlzie "
Gdyby z, budQlwać trzy potężme maa.rty!ku-łów
gazyny dla hurl()WIIJ.i
przeunysł0>wych, zwolniły1by się pona bierlą,ce
kaźne ;pomiesz~einia
nam
i rnie ud~ałyiby
· zaikU!PY
trainsaikąice
sprzed ino.sa Jauteresuj
cje - IPrizeikonude prerus.
Tym, lkitóTZy rzaipozn,a,jąc •i• z
sipored
ilnwestyicY'jlJlymi
planami
przecież filnmy u:watża,ją, t. llikllJPi
O/na 111& anwestY1C1je, szeifoiw,ie „s_p,oł·em" odtpowiada,ją iż dają tyle . ile
-maiją. Z teg•o, co 'WJPłac.aiją do' kasy 'k:J.iend w SiPÓłdiziel!ni, nie pozo.
staije wiele. Jest srpOro chętnyich
,,
do bra.nia tyich pieniędiy, i to taMU"i'i
22 bim. w Uniw-ersy te:c1ie
kkh, którym płacić trrzeba. Mowa
..by,1
tu o podatkac h i najróżniejszych cu,ri e-Skłodowskiej w Lubliinie dr
z fun- / l.Y prezyd·eni t Repurbl.itki Austrii
zobowiąrz.ainiach zwiąrzany.cbteraz
Rudolf Kirchsch laeger Olt:rzy1ru1ł .t ydurszem płac. Ponieważ
·kio·sk tuł dolk:tora honoris causa pmy~a
j.alk wyini'ka z rra_chu'llkó-w - milio_
ny mu w UZilllJ!liu zasług poł~
tyip'U „Uno" kosztuje sześć
i ~._
nów (to nie pomy~ka!), ni-ebrudino nYICh na II'Ze<:z ~pół.pracy
patrMto.-sobie wydb~azić. ile txzeiba na z-bu- żenia w E\,IJN>IPie! orarz z.a
walllie i utrwaaan ie zwil12k6w .}1()11dowwnie „Cemtrału II".
(K. K.l sko-ausbr dackich_

żałobie

_ a l~Bł
Z głębokim -talem zawiadam iamy, że w dkniuh 2~ ·pażl\.dlzamlerun ik
, TerokU zmarła, w wieku 79 lat, nasza naju oc ansza
ściowa, Babcia ł Prababcia

Prosimy o

'

'

.....

%3

godzinie lG na cmentarz u rzym.-kat .
przy ul. Solec.

ZONA i SYNOWIE z RODZI·
NAMI

WYDZIAŁU

głębokim

października

odbędzie

cmentut.u
Ogrodowe j,
smutku:
1986

ł

stwa. Na Zachod.zi e chce ·1;dę ten
wairJant sumarycz nego porozum ienia
rozłpżyć na części, nie czy,niąc ni~
czego dla przY1Wrócenia równowa g1i
komprom isów. Wszystlki e :radzieckie propozycj _e, wysunięte w Reykjaviku - obiektyw nie wiążą się
z centralny mi strategic znym\ systemami broni. Nasze ustępstwa to również część pakietu. Jeśli nie
b<)dzie pakietu, nie ·będzie też u,
stępstw.
Na zak9ńczenie Michaił Gorba-

),,!

EUGENIUSZ
GARN UCH

zawiadam iamy, ie dnia 2u paź
dziernika 1986 r. zmad, nasz uko:
chany Syn, Mąt, Ojciec, Brat i

zawiadam ia-

MARIAN
PAPIS
października

października

października

RODZINA

J!~!cl51 ~
Pozostawił w ·wielkiej rozpaczy żon~, 1 Mat~':>gr'!':~ci!~"i;ę
12 30 na cmentarz u
Bratowe z Dziećmi oraz pozost.ałą Ro z ni:d.
·
w dniu 24 października br. (piątek) o go z.
komunaln ym - Zarzew.
:tONl\

P.

JOZ EF
KOSMA

pracowni k Operetki
L6dzkieJ.
Pogrzeb odbędzie się w dniu U
października br. (piątek) 0 godz.
15 na cmentarzu katolickim Doły,
o czym powiadam ia pogrążona w

z

t

$.

z domu RODAK

P.

STANISŁAW

w

EUGENIA
FAGAS

tałobie

za~via.da~ia

żalem

głębokim

my, :i.e

Pra-

były

z ł bokim bólem I smutkiem zawiadam iamy, że. w dni'.1 1~ paź·
sJ.zier~&a 1986 r. zmarł śmiercią tragiczną, m6j na.1ukucha11SZ} Mąż

łe

że

23 .15

ustępstw, usunięc.ia za>niep~kojenia,
\najemność interesów bezpieczeń

„Jlelmar" tra:dll.

11
1
„mA111••••1l!::l•••::1•ll!ll111111111:111•11111r••1a1•••
Bo or.ze.cież nie można za taki u_ i:!11:Sll!!llllFll!lillllll::l::as::ze=i••••sa:..11-111z.i:s11111111111:11111t1->ll""~:mt:r~k.;:;iL:::::::oi:~il:i
z,nać· planowan vch do zmontow a.

17.00 Język francuski (3)
17 .30 Pól godziny dla rodziny
18.l>O

tekstami kOillferen cji prasowej sekretalI'za .g eneralneg o KC ·K\P\Z.R w
Reykjavi ku oraz je.go wystą·pie1ńia
w ie'lewizjl rad.zieck.i ej zostały zatrzymane przez «merylkańskich celników.
Odnosząc się do twindzeń, ja1k oby trudności w ReykJavi iku pojawiły się wskutek tego, że strona
radziecka wysunęła swe p.ropozy•.
eje w f-ormie pakietu, .selkretar z
generaln y KC KPZR podkreślił, że
pakiet - to róWJnowa.ga interesów ,

11
em
oł
łódzkle 1 Sp

Na.zwał tę · akeję „dziką" w związ
ku ri tym, że podjęta zostafa po

cz~ ·~iedzlat: Związek Jta~i"•

k:i wlożył . w .swe p_rQpo~ycje ~a1c'l'
s1mum dobrej woih. Nie wycoflł"'.'
·
J jemy tych propozyc ji.

0

atom.owe. go świata. Główne niebezpieczef1s two stworzon e przez Sbl
- powiedział sekretarz getllera1n y 1
ego
KC KPZR - widzimy w przen.ie- · tak ważnym spotkani u najwyższ
ZSRR sieni u wyśc,igu ti:brojeń w ruową kierowni ctwa obu krajów.
surowe
sferę, w dążeniu USA do wyjścia oświadczył on - podejmie
zamieriza my
z brooiit ofensywną w kosmos i kroki odwetow e. Nie
skandatym samym osiąigni~cia przewa1gi puszczać płazem takiego
. licznego wybryku . Ale krok podmilitarne j.
jaStanowis ko USA w spraw,ie SDI, -jęty przez rząd USA wskazał,
alność
uj-a'Wll1ione w Reykjavi 'ku, jest z kich granic sięga nieoblie<i ńie
że
grootu sprzeczne z układem w jego działań. Okazuje się,
tylko nie ma on konstruk tywnych
spirawie 0>brony antyraJki etowej h
podkreślił przywód ca radziecki . · Na propozycj _i w kluczowy ch kwestiac a
przejawi
potwierd zenie prayioczył on arty- rofibrojen iowyoh, ale nie
.atkuły układ1u, które Waszying ton nawet pragnien ia utrzyman ia
mosfery niezbędnej do nlJrmalne j
chce obejść.
dialogu. Za każdym
&twieroz iwszy, że w Waszyng to- kontynua cH
się błysk nanie dąży Siię obe.cnie do przeds.ta- razem, gdy ujawnia
do ważkich prowienia sprawy w taki sposób, jaik dziei w podejściuw radziooko -amestosunkó
gdyby posuwan o .się w kieruniku blemów
h, natychm iast następuje
poroz·urn ienia, sekretarz generaln y rykańskiccja, obliczona na niedopuKC KPZR -oś1wiadczył: z•godzić się prowoka
urzeczyw istnienia moż
na z1i'kwido wanie broni jądrowej szczenie do
pozytywn ego roizwiązania.
jako na sposób powstrzy mywania liwości
agresji amerykańskiej tylko po to,
Górbacz~w powiedział
Michaił
by znaleźć się w obliczu groźby
, że przed narodem amez kosmosu - mogą jedynie po.li- następnie m zatajono prawdę o Reytyczni prostacy. W k ierownict wie rykański Np. wydana przez Agenkjav1ku.
radziecki m takich nie ma.
P,rasową Nowosti broszura z
Następnie sekretarz generaln y KC cję
kwestii
na
się
ł
KPZR zatrzyma
wydaleni a :z USA 55 pracowni ków
radziecki ej ambasad y i kitnsubtu .

+

P.

ELEONORA

CHWIAŁKOWS1KA
z domu

S~WA.

dnia Ił .
o 111d1.
13.30 z kaplicy cmentarz a rzym,· .
kat. św. ' Rocha na Radocoszezą,
o czym zawiadam ia pogrążona w
odbędzie sit:
października br. (piątek)

Pogrzeb

głębokim żalu

RODZIMA ·
DZmNN IK ŁOD,ZKI nr 243 (lZlM) I

-·"

,,T ea tr 86 ''·
ac1
Ponad 100 1potkaA r. ludżml teatru, 2 sesje popularn o.naukowe, cykl „poniedziałków teatraln ych" w Klubie MPiK,
konkursy dla szkół, konkurs na pracę naukow i\ - to tylko
niektóre z dzlałaA Towarzy stwa Kultury Teatraln ej, przepro
wadzonych w okresie od pażdziernlka zeszłego roku. Podsu~o

wani• ich oraz pracy placówe k, które przystąpiły do najwię
k1zej akcji TKT - „Teatr 86" nastąpiło niedawn o na
uroczystym &potkan iu w Teatrze Muzycz nym. Laureac i wylottleni spośród reprezen tantów 51 szkół, domów kultury I
klubów, zgłoszonych do akcji wyróżnieni zostali nagroda mi
cen-_
tralnym i i wojewód zkimi. Tymi pierwsz ymi uhonoro wani
z:>stali: IV LQ, -Szkoły Podstaw owe nr 51 oraz 122 i Z.espół
Szkól Budowl anych ze Zgierza. Nagrody indywid ualne
wrę
czono nauczyc ielom z tych szkół: Joannie Wadows kiej, Barbarze Jaworow icz, Halinie Gołębiowskiej, Janinie Kubiak I
Wło
clzhnler zowl Kosmow skiemu.

ną pozwaną

•••

•

•

L

„

•

W

ukończyli studia w łódzkiej Panstwo wei Wy~z7J
Szkole Sztuk Plastycz nych, w większym czy mmeJ~zym stopniu (a zasadniczą rolę odegrał w tym Wła
dysław Strzemiński!) zaraził.tl się „bakcyl em konstru
ktywizmu ". A jeśli nawet zboczyli potem z tej dro.gi
szli dalej krokiem odważnego awangar dzisty. TS:k . więc
w regule tej nie jest wyjątkiem Krysty~ Z1el1ński
ongiś uczeń tej szkoły, dziś zaś, po lata~h •. Jej profesor
1 rektor, dwukro tny laureat nagrody ministra kultury
i sztuki. Jego twórcz9ŚĆ artystyc zna wyrosła na glebie
konstcu ktywizm u, czer\>iąc li niej odżywcze soki.
I
' Obecnle w Galerii Ł6dZ'1dej Muzeum Historii Miasta
Łodzi oglądamy wystawę tego utalento :"'anego tw6rc;Y
i Interesującego teoretyk a sztuki. Nie iest t.o jednaK
wystaw a retrospe ktywna. Nie obrazuj e w pełni poszczególnych etapów jego tw6rczości. W skład jej wchodzą
wyłącznie kompoz ycje z lat 1976--:86· Warto jedna~ bodaj w wielkim skrócie przypommeć ewolucj e, zmienia ją<*: kontury l formuły jego sztuki.

Początkowo były powiązania r. łódzką grupą „Piąte
kolo'', a I zafascyn owanie malarstwe~ ab~trakcyjno
aluzyjny m. Ale zafascyn owanie to rozwiało się w prze
lotności. z kolei artystę zainteresował ?1etal. Z odpowiednio ugniatan ych I formow anych
zelaznyc h rur
gwoździ starych naczyń zaczyna artyst;i budować obrazy, w których często błądziły reminisc encje konstru k·
tywizmu .

Ten trud utrwala nia w twardym l ciężkim metalu
swoich lekkich wizji artystyc znych trw~ł l~ l~, jf'
czym rezultat em dalszych poszukiwań i n epo o w
twórczy ch Zielińskiego stały się „Audyc je" - bardzo
interesujące efekty kojarzen ia konwenc JI malarsk
ich
z muzyczn ym!.
$°"L.+,,iilll\J.Yt

WUUbLł;\l:"

Zł:;\JUl

uuu11e11U 'C'

p1vpv&J' -'Jt. -

„_._'L...1_.

Wiele z nich przypom ina mozaiki złożone z geometrycznyc h płaszczyzn r6tnej wielkości. a zestawio
nych
w interesująco barwnyc h· układach. Jednakże· rozgryw ki koloryst yczne stanowi! \ tu tylko margine s, natomia st
zasadnic ze dla gry, jaką pmwadz i artysta, jest zakodowane tu słowo Sztuk.a (Kunst. Art, Ars).
Propozy cje te są mocno Eawlle, wymagają też szerszego objaśnienia. Sam ich twórca w rozmow ie ze mną.
streszcz a to tak:
„Prace swoje realizuję w oparciu o pro!fram , któn·
wynika. z transfor macji literowe go zapisu słowa Sztuk"
Jest to program bardzo rygoryst yczny, ale mimo to
pozwalający na uzyskan ie rozmaitości rozwlązll
ń.
Moim dą:ieniem jest, aby nie . rozbijając program u,
osiągnąć największą r11zmait'ość ty11b właśnie
rMwłązań
w posta.cl rfsunk6 w I obrazów . W związku z tym, łe
działam według 11rogram u, przypisu je ml
się odniesie nie do działań matema tycznyc h. ,Je:iell rzeczywiście posługuję się matematyką, jest to tyJkn bardzo
W1l5li:i zakres prostych działań arytmet ycznych ".
Sztuka Krystyn a Zielińskiego nie jest łatwa. Warto
więc, zwiedzając wystawę. zajrzeć do katalogu
, w kt6rym znajdzie my wprowa dzajacy nas w sedno spr,a wy
interesujący artykuł Janiny Ładnowskiej.
M. J AGOSZEWSKT
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Ł6dzkie przedsta wienie
dramatu Lorki odbyło się już drugiego
dnia
po przyjeździe .

absurdem byłoby Sl\to właśnie obawa przed
takim finałem przesłania - czasami _ dziennikarzowi
ostrość
oblekt-ywnego spojrzen ia.
Fakt
jednak pozostanie faktem: negatywne opinie należą do rzadkoś·
ci. a konfront acja oficjalnych o·
ct-'n z wypowiadanymi prywatn ie
mija się niekiedy I to nie tylko
w szczegółach.
Przyczyn tego
jest kilka, ale nie o nieb chcę

„Alba" jeszcze raz pot":Vi_erswoje walory. Drapiezn y
w swej wymow ie spektakl od
pierwszy ch minut wy!116g! skupiona uwagę widowm Ko1Pjny
oopis !(rv aktorski ej dalv Ba!bara Szcześniak. Maitda Cwenowna, Ewa. Mirowsk a... Zresztą
wymien ianie
bohatere k tego
przedsta wienia mija się z celem. Każda z jedenast u aktor~k
zagrała naprawdę
z:nakomlcie.
Skoro zaś już padła ta liczba,
wspomnę o żartobliwej
uwadze Czechów . - Był to - m6wili - rewanż za nasz spektakl

dziła

(KORESPONDENCJA WŁASNA)
Wcześniej było

jednak zaskaku jąco serdeczn e przyję~ie prze_z
gospoda rzy , którego me osłabi·
ło nawet kilkugod zinne
oczekiwanie na nasz autokar .
Teatr s. K. Neuman na, jed?-a
z trzynast u scen w tym mieście, · położony jest . :z: ~ala . od
centrum w robotmc zeJ dz1~l
nicy znanej nie tylko z takich
zakładów jak
„Dukla"
c-q
Tesla". ale także ze„. stoczni.
Nawiase m mówiąc i ona ws~ół
pracuje z polską str~ną'. b~wiem
produko wane tu barki 1 pogłębiarki
montow ane są w
Szczecin ie.

pisać.

oo powyższych owag skłoniło
r.aś mnie to, ie samemu dane ml
było znalet~ się w sytuacji dzle_n·
nikarza, towarzyszl\cego łódzkie

mu teatrowi w jego artystycz nym
wo.latu, A ponieważ był to wyjazd naprawdę udany t 1.akotlczony niekłamanym powodzent~m
- aczkalwl ek dodajmy od razu,
:te mogło być ono jęszcze peł
niejsze - nie chciałbym,
aby
moje refleksje odczytane zostały
jedvnle iza grzecznościowy rewanż
wobec teatru. na którego zapro·
szenie I razem z nim pojecba·

Wróćmy jednak na teatralną
scenę. -· Był to najlepsz y spe-

Iem.

ktakl w wykona niu gościnnego
teatru, jaki Praga widziała od
lat - powiedział po nrzedsta ;;
wieniu „Domu Bernard y Alba
att.ache knlt.ura1 ny naszej am~a
sad:v - Pan Czerpak , doda1ąc
od razu. że to nie tylko jego
opinia. ale i zaprzyjaźnionych
prażan
ludzi kultury I sztuki. A było ich na tym przed-

Mowa o Teatrze Powszec b·
nvm który przl'd 25 l:tt:v na'l.Viąz'at
W<;półprace z Teatrem
S.K. Neuman na w Pradze i za
obopólną aprobata prowadz i ja
do dziś. Ostatnia wizyta ł6dz
klej sceny - od 13 do 18 pa.idziernl ka - była jui szóstą w
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Policzyliśmy głosy.

Było !eh praPrzypom nijmy, że plebis-

wie 800
cyt tilmowv na naJl.epszy film pot.
ski za.preze ntowany międt1:V wrześ·
niami 1985--86 przedłużyliśmy nieco na życzenie czvtelni k6w. którzv
uznali, że trzeba da~ szanse fl.
morn wchodza cym na ekranv wła·
śnie we wrześniu. Ale ot<> pleb's·
cytowv zwveięzca: „Kochankowlt>
mojej mamy" rf'i. Radosława Pl
wowarskleir:o.
Przvnom ni1my. !:e
titm ten otrzvmał lednl'I z czterech
nai:ród gl6wnv<'h - .Srebrne Lwv
Gdańskie" D!I XI Festiwa lu Pols·
k!ch Filmów Fah•ilar nych w Gdań·
sku. Jak widać ooowieśt z nutka
smutku dotvkah ica naszej wrażliwośc! może zawsze liezvt na za.
intereso wanie widzów,
zwłasu-za
za..~ l?dV .• chwytliw emu'' tematow '
towa,rzv szv dobra robota reallzatorsika. Na dn.1elel omvcii •mlas"wało sie „Jt>zloro Bodeńskie" rd
Janusza ZaorskiPe:o. Film eo nrawda dopiero wszedł na ekra.ny - za

ldzowie l artyści wielekroć sugerow ali by
co jakiś czas recenzować pie pierwszy ,
lecz któryś z kolejnyc h spektakl i. C6ż jednak, edy chcemy Eawsze jak najszybc iej
przekazać czytelni kom porcję wrażeń i premier
owego widowis ka. Tym razem jednak tak się zło
żyło, te mogłam zobaczyć dopiero czwarte
z rzę
du (w piątek) przedsta wienie ,,My Fair Lady" w
Teatrze Muzyczn ym. Ten tytuł jest już re.komen dacją. Ma swój urok opowieść o kwiacia rce wkraczającej w wielki świat, z Kopcius zka stającej
się
światoy.'ą damą wzbudzającą zachwyt · możnych
,
choć to zdarza się niemal wyłącznie w bajce
I w
operetce , a najpierw miało miejsce w dramaci e
B. Shawa, potem zaś w filmie Cukora. Mus<ical
Frederic ka Loewego (muzyka ). Alana Jay Lernera (libretto I teksty piosenek ) .zebrał same zachwyty. Pisano o nim:
„Intelig entny, świetnie
zrobiony , czarujący". Teraz, gdy udało się pozy.
skać dla polskich scen prawo prezenta
cji tego
utworu czym prędzej teatry podjęły realizację.
Mamy więc łódzką ,,My Fair Lady"
drugą po
zaprezen towanej prawie 20 lat tem11 przez Teatr
Powszec hny.
Teatrow i Muzycz nemu nigdy nie brakowało publiczności. Ale teraz ma kolejny tytuł z:
gwarancją, Po musical u „Skrzyp ek na dachu"
jest
to znów udany repertua rowy wybór. Jest więc
komplet na widown i l pytania o szansę na kupno
biletów.
Opowie§ć z akcji\ w Londyni e 1912, ma w
sobie
tyle ciepła, humoru I przekory , te trudno
nie
poddać się koleJnym obrazom prezentującym
narodziny damy I kapitulację suroweg o profesor a
fonetyki . Trudno nie poddać się urokowi znanych
pięknych melodii.
Szef muzyczn y przedsta wienia - RaJmun a Ambrozl.ak, miał nie lada zadanie, albowie m stara .ląc
1!ę nie· ustępować ani trochę swej żelaznej
zasadzie prezento wania muzyki taki\ jaką ją autor
n
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Na zdjęciu: HJggłns
AndrŹeJ
DoollUle - Zblcniew Bobowsk L

pr7.e7 obie strony
Pochlebn e
recenzje
z tej sztuki dotarły
bowiem do Pragi, zaś dodatko wa atrakcje stanowiło nazwisk o
znanego tu reżysera. Wiele osób
pytało o to. ~zy p_rzyjechał
z
zęspo!em i me ta_1ło rozczaro wania z powodu Jego nieobec-

stawieni u naprawdę wielu. Dyrektor Teatru S. K. Neuman l!a
_ Vaclav Mares, z satysfakcią
powiedział nam
później,
że
można było spotkać całą praską krytykę, dodając od razu z
lekką zazdrością. że nie zawsze
się zdarza, aby jeg? przedst~
wienia wzbudzały az tak duze
zaintere sowanie .

oczywiście

ra
lid TIJ911 A
lldl
ielu młodych adeptów sztuki, ~tórz;y ~rzed .lat".
n

był

Szczegó lne nadzieje wiązano
zwłaszcza z pierwsz ym spektaklem i to nadzieje
wvrażane

krytyk-d ziennika rz Przewód toczył się długo, a istota sprawy
koncentrowała się wokół filologiczne go sporu: co to znaczy
pustawa sala I chimery czne oklaskL..

Uroczystość połl\czona była . r. otwarcie m wystaw
y prac uczniów nagrodz onych w konkurs ie „Mój list z widown i" oraz
li obejrzen iem widowis ka muzyczn ego
,,My fair lady".

(je)

historii tego teatru prezeątacją
jego sztuki w stolicy. Czechosłowacji.
Publlcznośc
praska
miała
okazję
zobaczyć
dwa
przedsta wienia: „Dom Bernard y
Alba" Federico Garcii Lorki w
reżyserii A. Hanuszk iewicza I
„Sluby panieńskie" Aleks~ndra
Fredry, w reżyserii W. Wilhelma.

Rzadko się zdarza, żeby zagraniczn e prezenta cje naszej
sztuki nie zostaly uznane w rodzimych środkach masoweg o
przekaz u, jeśli już nie za sukces, to przynajm niej za wydarzenie. O ile dobrze pamiętam
'czytałem tylko jedną krytyczną
relację z gościnnych występów
naszego teatz;u... m.niejsza już
zresztą jakiego . i gdzie.
Rzecz
w tym, że wywołała ona du.że
reperku sje a efektem ich był
proces sądowy, w którym stro-

I

to owiany sławą sukces'U na festiwa.lu w Locarno .
Trzecia pozycja na 13lebtscytowej
liście to „Porwan ie w Tiutiurl lsta·
nie" reż. Zdzisława Kudły I Fran·
clszka Pytery. Jak można się było
spodziewać na !więcej zgłoszeń na
ten tvtuł nadesłałv dzieci tuż t>O
uroezvs tvm pokazfe. fa.kl OPRF i
„DŁ" prtvgoto wall w „Przedwi<>ś
niu" za.praszająr na spotkan ie reżyserów l autora książki Wojeierha Żukrowskiego.
Te trzy filmy sumowią zdecydo wa.na czolówk e. Ale wśród tvtułów . które
zebrały także
sporo
!(łosów. bvłv „Podrót e Pana Klek
sa"
Krzyszt ofa
Gradowskieir:o
„Och, Karol" Romana 7.a1„~1dei:ro
„Ga. ita chwała bohatero m" Pio·
tra Szulkina .
.
Już oo za.kończeniu
plebiscy tu
ale atkurat DO premier ze - zaczęłv
nadchod zir kartki tvnuiaC'f' do mta.
na nallepsze110 „SIPkierezadę" Wj.
tolda Leszczyńskiego.

w Łodzi. Na grę naszych ,,Dwunastu gniewny ch ludzi" odpowiedzieliście
głosem was~ych
wspaniałych jedenast u kobiet„.

Pisząc ~ . skupion ej uwadze
widown i nie popadłem w prz:esadę. w odbiorze sztuk~ bariera językowa nie stanowiła problemu.
W szatni wypożyc.zać
było można miniatur owe odb1orniki z:e słucbaweczkaml, przez
które docierało do widza z:synchronizo wane
ze sceniczn ym
dialogie m tłumaczenie lektora.
- To nie BI\ nasze urz:l\dzenia - powiedział ml k!erownik literacki czeskiej sceny
Ivan
Zmatlik . - Wypożyczamy j e w przypad ku takich wizyt jak np. wasza.
Myślę, że warto by z: tego pomy słu skorzystać i w Łodzi.

czasy nieczęsto goAcl
czechosłowackich scenach. W

na
tym
roku np. teatralna publiczność
tego kraju będzie mog,la obejrzeć
tylko a polskich sztuk, z czego
at cztery ma w awolch planacb
teatr cleszyńskL
przedsta wiciele polskleJ ambasady I tak jednak nie kryli swej
satysfakcJL Słabszy drugi spektakl Teatru PowszecllDeJ1;0
nie
zmniejszył bo\viem ogólnego wra·
tenla. Swladc;ioy o nim kilku•
minutow a wstawka w ~łównyin
,..ydanlu dziennik a telew1zyJnegoi
dute zainteres owanie
prasy
tzw czynnikó w oficjalny ch. Klero\\;nlct wo łódzkiego teatru przyjęte zo~tało prze1. partyjne wt~
dze dzlPlnlcy, cały zaś zesp
goszczony był w praskim ' ratu·
szu przez prezyden ta.
oczywiście nie tylko oficjalne
•potkani a wypełniały czas, GO!lpodarze udball teł o to, · tebY
znaleźć wolną ..cbwllę na "&or;;anl.
zowanle wycleczitl po naJplęk
rileJszycb zakl\tkac h Zletej Pragi
I pochwalić
slę &Wił duml\
wspaniałym Teatrem Narodow Ym
I wznleslODlł • wYSZUkRDlł
ele•
gancjlł Jego Nowi\ scen-.

Znalazł się też i czas na n~e
oflcjaln e spotkan ia, wspomn 1enia
rozmow y.
Długotrwała
wsPółpraca zaowocowała
bowiem
wielom a
wspólny mi
przedsię';VZięclaml - W hist~
ril naszy:ch tęati;6w -; m6Wlł
śmiejąc się dyrekto r Socd':n
Pawłowski _ było już prawie
wszystk o:
wzajem ne w!Zyty,
wspólny
spektak l z \.!działem
polskich i cz:eskfch aktor6w ,
wymian a reżyserów, nawląz~e
przyjaźnie, . kt&re
oparły
sut
próbie czasu. Na dob~ sprawę nie mamy jeszcze tylko jednego _
aktorski ego 11<>lsko:.czesklego małżeństwa, ale jak
tak dalej p6jdzle, to kto wie
czy I do tego nie dojdzie.M

pod j
żarty żartami, ale
rze..
wam. że i taka „współperaca"
też jest prawdop odobna.
Za·
przyjażnlone teatry jeszcze bardz:iei zacieśniają i tak już bliskie kontakt y. Na razie trzeba
Drugi łódzki spektakl nie wyJednak wstrzymać się z nłml
wolał juł równie :tyweJ reak~jl.
do września przyszłego roku,
Przyjęty został - powiedzmy bez
kiedy to praski teatr go§clć hę.
ukrywan ia
z ob0Jętno~el11 skrydziemy w t.odzł.
wam~
za :tyczllwlł
kurtuazl~
LIN
Szkoda, bo polski dramał ostał·
JULIUS Z Cl'PEB
G
~
-~~~7.0~/7/"'9'...Q'~
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naJleoszy

Wszystk ie ulebiscy towe zgłosze
nia uczestniczyły w losowan iu nagród, uczestni kom plebiscy tu d:z.ię
kujemy za udiział w nl•m. Przyjęto
się, nie bez: racji u'kute stwierdz e·
n.le, że film polski miał ostatnio
nie najlepszą passę. Jak widać
jedina·k ma nieustan nie wielu zwolenników - ki.noma nów gotowyc h
śledzić
każde
kolejne filmowe
PI'IZOOslęwzlęcie, a prrzy
tym niezwykle przvwlązanych do swoich
ulubiony ch realizato rów. Swiadc n
o tym m. łn. ilość kartek nadsyłanych na ten sam tytuł, n.p at
siedem przysłał
ktoś. kto
nade
ws-zystka cenr mm Wn.fołpcha WóJ·
cika „Sam pośr6d swoich" ,
A teraz od.notuj my jeszcze uaz.
wiska tych. kt6rzy wylosow aU \lla·
grody ufurulow a.n e
prz:ez: OPRF·
karnet do wszvstk ich · kin na całv
1987 r. wylosował Jeny Nowack i.
Łódż, ul Przemysłowa 6/4. 15 os6b
otrzyma dwuosob owe zaprosze nia

stworzył, miał za przeciw nika naszą pamięć,
chowującą
melodie powtarz ane w licznych

zanagraniach a pochodzące adjczęściej z filmu - nieco przetwo rzone w stosunku do oryginału. Ale
też ten, kto by np. rozważał, czy aby
nie za
wolno wykona na została sławna aria „Czekaj no
Higinsz czaku" niech wie, że właśnie stało się zadość kompoz ytorowi musicalu . Orkiestr a
nie zawiodła, oddając całą śpiewność tego dzieła.
A np.
smyczki jut w uwertur ze dowodziły jak powinny brzmieć aby szemrząca jeszcz.e, nie dość f\\lpiona, publiczność. poddała się naątrojowi muzyki. Kiedy opuszcz amy teatr towarzy szy nam muzyka z taśmy. Nastrój trwa ...
Jednak nie wystarc zy melodia. .,My Faiir Lady"
to także misterny układ zadań aktorsko -wokalnych. Teatr Muzyczn y ma dwie Elizy - Hannę
Matyskl ewlcz (dużo . bardzo dobrego nasłuchałam
·się o jej kreacji) I Annę Kurylak (o niej
za chwilę). W roli Higginsa prezentu je się znów poFtórzę co slyszałam z dużym powodze niem
Adam Koziołek oraz Andrzej Zarneck.I, jednocześ
nie reżyser I insceniz ator przedsta wienia. Cl, którzy znają Żarneckiego
ze seen dramaty cznych,
znają jego aktorstw o wysokie j próby i
wiedzą
czego można się po nim spodziewać. Zimny pro.
fesor topniejący pod wpływem uroku Elizy, to
w jego Interpre tacji rola zostająca w pamięci tak
dalece, że ;,przykr ywa" wręcz niedosta tki wokalne.

-

otm1

Gdyby tak jeszcze insceniz atorowi A. żarnecklemu udało się konstrukcję widowis ka podporząd
kować
surowsz ym
rygorom dramatu rg!cznv m ,
ująć ją tak, by całość trwała prz:ynaj mnleJ
pół
godziny krócej, wówcza s szczęście byłoby pełniej.
sze. Trudno też nie zadać choć jedne~o pytania:
dlaczego np. gdy Higgins znika na g6rze swego
domu, a rozżalona Eliza śpiewa swoją popisową
arię z pogróżkami pod jego adresem , wszystk
o

na 1>0lska

uremierę.

Wylosow ali Je
Iza Matysia k, ul. T-atrzanska 65.,_!Waclej Miciński, ul.
Rydzow a 8f:)t). Dorota Grabow ska,
ul; Balonow a 20, Iwona Góreezn a,
ul 10 Lut~o Ta, Robert Kna11pik,
ul. Piotrkow ska 199~1,
Andrzej
Wolski, ul. Stawow a 21. Krzys?.toł
Urbat\sk l, ul StY1onowa 7/33, To.
muz Papnun . ul. Strvcha rska 14
fis, Leszek .Jerzewskł, ul. DąbN)wskle!!o 71773, Ptotr Sitarski,
ul.
Przvbor owskleg o 15/36,
Czesław
Sz:częsn,v ul. Przvbvszews'kje-!!o ~
'92, Piotr Kowals'k l, ul. Inowrocławska 16/30, orH Jerzy Parnow ski„ Oooezno . ul. Biernackliego 2211.
Józef StołaN>lt, Rawa Maz, ul. Lu-·
dowa la, Stanisław Dublet, Szadek,
Kotlinki 14.
Wszystk ie
na.J!rodY
Okręgowe
Przedsie blorstwl ) R~powszechnia
nia Filmów roześle pocztą.
(rs)
łodzianie:

to kierowa ne jest wyłącznie do widown i, nie · zaś
do fonetyk a-opraw cy?
A właśnie, Eliza. T.o ona przykuw a uwagę widowni. Musi być płęnka, pięknie śpiewać i swoją grą przekonać lak bogata wewnętrznie dziewczyna, a na dodatek zakocha na, potrafi przeistoczyć się w wielką damę.
Prawie wszystk o udało się Annie Kurylak . Może tylko zanadto przerysowała postać Elizy-kw
iaciarki. Jako dama spi$uje się interesująco.
Rolą dla Zbignie wa Bobowsk iego jest
postać
ojca Elizy - Alfreda Doouttle 'a. A już w scenie
zawierającej wyznan ie o bezwzględnej
koniecz ności ożlmku zasługuje na wsp6łczucie z powodu
despera ckiej konieczności I brawa za interpre tację. Poważna pani Pearce, gospody ni profesor
a,
to zn6w udana rola Ireny Harasim . Trudno nie
odnotować jeszcze postaci taktown ego I dyskretnego pułkownika l>ickerin ga w Interpre tacji Je•
rzero Nejman a I mamusi Higginsa - dystyng owanej damy (Krysty na Przybyl ska-Pote mska).
Ozdobi\ tego - w gruncie rzeczy kameral nego
- widowis ka jest balet, przygoto wany przez: Wło
dzimierz a Traczew skiego (szczeg61nie lnteresu lacv
w trzeciej części) I chór przygoto wany przez: RÓman!l Paniutę (zwłaszcza w seenle w Ascot). Gdyby Jeszcze scenogr af Andrzej Sadawsk l pottaflł
bardziej pomysłowo sprostać warunko m (marnvm
I trudnym ) łódzkiej sceny, dodając do tego widowiska ciekaws ze kostium y Ca jut szczegól nie koszmarni\ suknię miała Eliza w Ascot) byłoby to
także przedsta wienie cieszące oko.
Dla Teatru Muzycz nego .,My Fair Lady" będzde
to kolejny „mały szczęścia łut" w zjeclnvw aniu
scenie dalszej rzeszy widzów. Nie na darmo ten
musical ma sławę „jednego z najlepsz ych musicali stulecia ".
I
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RENAT A SAS

Foto: CBWALISł.AW ZIELl~SRJ
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FABRYKA APARATURY ELEKTROMEDYCZNEJ
~
„FAMED-1"
~
w ŁODZI, ul. SZPARAGOWA 2

ZATRUDNI
pracowników wykwalifikowąnych:

e
8

•
•

e
e

e

tokarzy pociągowych,
tokarzy narzędziowych,
frezerów produkcyjnych i w narzędziowni,
ślusarzy w produkcji i remontowych,
konserwatora maszyn sterowanych numer/·
cznie - technika elektronika,
ustawiaczy automatów tokarskich - techni·
ków mechaników,
z

możliwością

tokarzy rewolwerowych,

••11..1„,•r.11ra'I • r.T.;.11
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. SEGMENT w budowie ku'P'.\ę. Listy 7212 Biuro
Ogłoszeń, Sienkiewicza

3/5.

PBRFFM

M

„MIREUSZKI'' - kurtkę
170 cm nową kup i ę. Tel. 43-01-21.
.
29291 g
SPiiZEDAM ised.es biały,
.szybę tylną „1251)". Tel.
55-22-67.
8061 g
„FINEZJĘ",
„Arię"
sprzed.arii. 57-58-64 (1118).
8118 g
SPRZEDAM: gitarę elektryczną
„Jolana-lriiS"
„Syrenę" 105I. blacha <lo remootu. Tel.
57-54-96.
.
29213 g
SPRZEDAM krajarkę taśmową „LU-41". Walcz,
Wronia 12 B, tel. 24-29.
29215 g
SPRZEDAM g.alrnlitur, je-

_., ..

ści

PRm
KURTKĘ (kożuszek) da.m.eld.
zlotą
brainsoletę
damską do zega.r ka -

!IPf'Zedam.

86-71-68.
29303 g

SUKNI]!) ślubni!. (170) sprzedam. Tel. 52-65-22.
292<13 g

SPRZEDAM 2,81 ha zie. mi (woda, siła) gm.
ORGANY 131, Weltmeister
Brójce. Wiadomość 120 - .s:przedam. Tel.
Lódź, Feli ń.skiego 3 rri.
48-92-19.
57.
29266 g
29245 g
SP R.ZEDAM plac budowlany . u.zbroiony l880 mJ
SPRZEDAM saksofon tez domem gOoSp<J<la rceym
nor „Weltklang" nowy.
w Zgierzu. Zgierz, Dzi·
86-46-02.
ka 12.
29218 g
29246 g
DOM - okolice Lodzi SPRZEDAM wciąg bu<l<!sprzedam. 86-97-12.
wlany Zl3-18, betoniar7943 g
kę 250. J&rzy WawrzySPRZEDAM pol-0wę <loflionkę, pcli.sę ml>S'ką i
cki, Pabiainice, Smugomu 80 m, .w Przyko<lamską. Ga:zowa 16/3.
wa 2 B.
29283 g
nie k. Tul'lku. 55-28-94.
29226 g
.
8060 g SUKNIĘ ślubną (haft an- BLAM karakuł<>~~ <28..rfli~~~.
spr2!edam.
ny (grzbiety) - SJ)rze~.1::
~
::;~
29296 g
dam. 84-95-40.
,„„.,.,. LUCZNIK Kl 86 wielo29284 g
czynnościowy sprzeAL TANĘ sprzedam. Tel.
dam. Kołodziejska 6 MINIWIEŻĘ, tera.kotę -:. m. 59.
sprzedam. 14-33-02 po
57-68-18 ~po 17).
8034 g
31058 g
17.
29206 g
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~ SPOŁDZIELNIA INWALIDOW „ELEKTROMONT" ~
'§
w ŁODZI, ul. SWIERCZEWSKIEGO 10
§

+ ZATRUDNI +

~
~

~
~

§
S
§
§
~

~
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~.

~j

~
~;

pracowników na stanowiskach:

•

*

KSIĘGOWY

ds. kosztów - inwalida z III grupą KIZ I.ub. emeryt - w pełnym lub niepełnym
wymiarze czasu pracy.
3 PALACZY z uprawnieniami do obsługi kotłów
niskociśnieniowych· KZ-5 - rencistów lub emerytów w układzie 3-.zmianowym (na czas okresu
grzewczego lub na stałe)· w pełnym wymiarze
czasu pracy. Praca w zakładzie, ul. Przewodnia 11.

In formacji udziela dział kadr, ul. Swierczewskiego 70, tel. 36-19-94.
6428-k

)OT~LłZĄ~~ SPORTOWI_
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BIURO PROJEKTÓW WODNYCH MELIORACJI
w l.ODZI, ul. ZGIERSKA 231 d
OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
u.i s przedał samochodu „Nysa" towos, rok prod. 1917, nr 1ilnlka f3T18T,
ur pod)vozia 197260, nr rej. LDl-603 B, stopień zu:iycla 85 proc. Cena wywoławcza 127.000 zł.
,
Prawo wzięcia udzialu w przetargu posiadają jednostki gospodarki uspołeczni.onej oraz osoby fizyczne.
Wymieniony p6jazd można oglądać w 1odz. 10-13 M terenie biura w
d n iach 3-4 listopada br.
• Przetarg·bdbędzie się w biurze w dniu 6 Listopada br. o lodl. 10.
Jeżeli pierwszy przetarg nie dojdzie do skutku, drugi. odbędzie aitt w
tym samym dniu o godz. 12, z ceną wywoławczą o 20 proc. · nitsz!l.
. Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysok-ości 10 pr~. ceny wywoławczej, najpóźniej na dzień przed przetargiem., w kuie btun w 1odzi11ach · 10-13.
Biuro zastrzega sobie prawo wyboru oferenta lub odstl\pienia od prze, targ u b ez podania przyczyn, jak również nie bierze odpowied~ialnoścl za
stan techniczny braki w osprzęcie i wady sprzedawanego J>OJazdu.
'
!426-k

PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU TOWAROWEGO 'PRZEMYSŁU
SKÓRZANEGO ,,POLBUT''
w ŁODZI, ul. PIOTRKOWSKA H8/150
OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
d o l ~ n ą cy przyjęcia do wykonania prac ogólnobudowlanych. Do zakresu
robót wthodzą roboty murarsko-tynkarskie oras malarskie budynk6w ma. gazyoowych, łącznie z przebudową dźwigu łowarowo-osobowero w Łodzi,
przy uL W6lęzańskłej IZ.
Zakres remontu d źwigu będzie obejmował roboty wy1ac-c6lnione w
projekcie techniczn y m .
.
W przetargu mogą brać udział jednostki gospodarki u1połeczn1cmej ł nie
uspołecznionej.

·z

pełnym zakresem prac do wykonania zapoznać 1ię można w d:z:iale
. technicznym - Łódź ul. Piotrkowska 148/150, XV p„ pok6j 1515. codz~en

. nie w godz. 8-H z w y jątkiem sobót.
Oferty w zalakowanych kopertach z podaniem wyceny 1 ter.minu wykonania prosimy składać pod ,;ryżej wymienionym adresem w ciągu 7 dni
od chwili ukazania się ogłoszenia.
.
Otwarcie ofert nastąpi k·omisyjnie w 10 dniu od daty ogłoszenia w J)Ok.
1515 w Lodzi, ul. Piotrkowska 148/1.jO.
Przedsięb iorstwo zastrzega sobie prawo w y boru oferenta lub odstąpienia
od pr zetarg u b ez podan ia przyczyn .
2299-k

-

W Ili kwartale br. wypłacono w Łodzi 37 nowych
· milionowych wygranych, w· tym między innymi:

e

e
•
e
e
e
e
e
e
e
e
e

sprzedam. Alek-
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ZWIĄZEK

S

KVINOLOGICZNY
w PO~~
ODDZIAŁ w ŁODZI
•
•

§

-55

§

~
organizu3e §
-5= szkolenie psów w zakresie -5=
-

posłuszeństwa

5

5
:

i obrony:

=
=

Zapisy przyjmuje sekretariat oddziału
przy ul. Narutowicza 41. tel. 33-68-97.
2306-k
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~ ZESPÓŁ OPIEKI

§
~

~
~

S
S

ZDROWOTNEJ
w PODDĘBICACH,
ul. MICKIEWICZA 16
ZATRUDNI

techników rtg.
Osobom zamieszkałym w Łodzi lub
przy trasie ,Łódi - Poddębice zapewniamy dojazd autobusem zakładowym,

§
~S Szczegółowych informacji o warunkach
§ pracy ,i płacy udziela sekcja służby
S pacowniczej, tel. Poddębice nr 22 lub
§ 192.
64G6-k
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ŁODZKIM!!I

ODNALEZIONA
W ODDZIALE
.

_

&a.ndTów
Wy:?W<>lenia KONSERWACJA samochodów, naclikola.. Wój.
11 a-119, Strugalsld.
cik, Nowotki 144.
:19313 g
27824 g
VW 1200, na ~ści wydechowe.
isprzie<l.am. Zgi er.z, Dzi e- UKZ.ADY
Nadkola. Judyma 2<l (odwi.al'l'3ka 14.
Traktorowej). Int. My8074 g
ukowgki,
SPRZEDAM
kairo.ser:ię
28001 g
.• \tlartburga" 353 do reri:amontu. Tel. 48-61-46 po ANTYKOROZYJNE
bezpiec:z:an.ie
na
go.rą
16.
oo -:- nadkola. S.zoot,
29238 g
Pokl.a.dowa 48. Telefon
GARAŻ
d-0 wynajęcia.
84-38-08.
Tel. 14-11-48.
292Q4 g
28715 g
KINESKOPY - ;regene:racja. 57-33-llO Luba.rtoWicz.
-··•'•I••...-7854 g
ANTENY - instalacje tv,
inż.
Mam.zalek.
33-10-54.
MIESZKANIA
własnoś7760 g .
ciowe - nieruchoonoś EKSPRESOWA naprawa
ci: pośrednictwo hanmat1zyn do szycia. Tel.
dlowe zamiany, pora61-02-02 G-O&S.
.
dy biu.ra mgr Ba.rycI
f
31059 g
kiego: 32-08-79 oprócz
sobót 12-17, Tuwima 20. CYKLINOWANIE, lakierowanie. 51-66-07. Mar29821 g
ciniak.
MIESZKANIE
wlasnoś29477 g_
ci<>we - bud-0wn ictwo CYKLINOWANIE,
la.kiemiędzywojenne kurowanie. 81-35-21. Igpię. 78-10-50, P<> 17.
naczak.
8031 g
28238 g
PRZYJMĘ dwie panienBOAZERIA tania - wyki do Jednego pokoju.
rób. 86-12-62, Brusik, po
Lęczyoka. 40.
17.
29212 g
7964 g
WLASNOSCIOWE
M-3, MYCIE okien,
sprzątasprzedam M-4 nie
wnętrz. Iootytucjom
86-22-~3 wieczorem.
rachuruki. 86-2-0-82, Wie.
29662 g
cka
DO WYNAJĘCIA lokal
8235 g
na
cichą
praoownję
CZYSZCZENIE dywanów,
(Górna Kurczaki) .
wykładzin,
tapicerki,
Tel. 84-08-09.
metodą
piórąco-&Są.cą.
29294 g
86-53-67, Bednar.ska.
LOKAI. w TU&Zynie na
.
lX!4§ g
cfohą. prace>wnię oo w:y..
SE"j'F·- instalacje antynajęcia. Tel. 33-88-98 po
wł.a.maniowe b1a.cha,
'
16.
blokady. zamki f1Pecja29248 g
listyczne, SUIJ>Ea:alaTlllly
LOKAI. na rzemioolo do
uU1radźwiękowe,
drzwi
wynajęc:ia w Riigowie.
stalowe. An~wSkl, tel.
Tel. 14-12-34.
51-Hi-89.
W265 g
7565 g
ŻORY k. Rybnika - M-4
ŻALUZJE Kleweta.
rz telefonem - zamie57-82-32.
n i ę na równ<Yrzędne l ub
g
M-3 w Lodzi , Tel. WYSTRÓJ wnętr.z -8503
boa42-865 po J 6 lub Łódź
~ez:ie. 48-91-94, CzepiL
tel 87-33-68.
7320 g
29249 g EKG u pacjenta. Telefon
86-75-89. K.a.IS.z;uba.
28860 g
--·••••r•-·•·••••-.
••l••··-1 .... , •• ,,„,_
WA - Ro••··· .•. ,.••.„ ..... - 'l"ELENAPRA
.siak 43-2e-67.
27523 g
CYKLINOWANIE, laikieMATEMATYKA - cher<>w&nie. 43-24-1'8 Trela.
mia. 57-84-02 mgr Ja-· lnstytuejom
rachu.Illki.
.szczyk.
.
7291 g
29315 g PRZEPROWADZKI. KoPRZYJMĘ
chaJupnictwo.
sta111ek 84-73-71,
Grabowa 17/48.
26433 g
8037 g MYCIE okien, sprzątanie.
PILNIE zatmdnię pacie
Instytucjom,
rachu'1lkl.
do
szycia konfekcji
Sciubeł, 83-87-33.
mlodzleż<>wej
- mile
.
6660 g
widziana
rz:najomość MYCIE okien, sp!"Zątan1e
k:roj u. Listy ll036 Bd uwnęt:N. Instytucjom raro Ogł062lElń, Sienlde~hun.ld. 86-26-82, Simiń
wic:i.a 3/5.
lka.
8236'

WYGRANA 30-lECIA
TOTALIZATORA
SPORTOWEGO

z 16 lipca 1986 r.

....•....
..., _

ZAPEWNIAMY:
bardzo dobre warunki płacowe,
możliwość
korzystania z szerokiego zakresu
świauczeń socjalnych,
,-r- atrakcyjne warunki pracy w nowej hali produkcyjnej.
Bliższych informacji udziela dział spraw pracowniczych w g()dz. 7-15, tel. 52-72-41 w. 51. Ogłoszenie
nie jest adresowane do osób, które porzuciły pracę.
5839-k

zł.

17.113.645

-··•••l••··--.„
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przyuczenia:

e tłoczarzy w metalu,
niewykwalifikowanych:
e , robotników gospodarczych.

HRiuld ~ PHTD

WYKWALIFIKOWANA
szwaczka podejmie pracę. Tel. 74-97 -50.
29247 g
POTRZEBNI - cukier·
nik stażysta., uozeń, ekis·
ped1entk.a - <l<! cU!kiterni. 33-11-67.
8044 Il
6/90 tpo 18).
8098 g ZATRUDNIĘ szwaCZlkę na
1/2 . eta tu. 33-26-38 \'.Xl
UŻYWANE: sypiallrię 16.
złota
bl"llOZa,
szafę
29205 g
dwudrzwiową - sprzePRZYJMĘ pracownika do
dam. 34-40-39, po 18.
pracowni pantofli (mo8089 g
że być rencista). Tel.
PIEC c.o. - is,przedam.
48-81-46 po 16.
55-16-37.
29235 g
8079 g
LIGUSTR - nadaitrakcyj- PRZYJMĘ k<rawca. Za·
cbodniia '15, Galancioak.
njej.szy krzew żywoplo·
29258 Il
towy w k.ażdej ilości
POMOC
domowa (sprzą
sprzedaje s21kólika, Smutanie.
gotowan!ie
obiatna 9.
dów) - potr.zebna.. Tel.
27062 g
57-27-84.
29200 g
~-,~··--·-··
WYKWAL.IFIKOWANE„ .• _
GO ma&ynistę off.setowego - zatrudnię natychmiast. Warunki ba.r„126p" (1984) - stan ided7.c dobre. Mała polialny - sprzedam. Bulgrafia,
Kreci a 4/6 (14garska 28 oo 17.
15).
29?...,98 g
'
30862 g
„SIMCE Aron<le" sprzedam. Tel. 36-11-21 wie,_
czocrem.
29241 g -•a.w·••••-·,..,„•••••_.
,
vor.vo 144, silniik. czę
PIEC gazowy c.o. radzieokl 150 m sprzedam. Tel. 15-97-77.
29289 g
SPRZEDAM: Luczni.k 413
ze stolikiem, „Sonnar"
300/2,8, kolumny 40W
8 ohm.
Napierskiego

1.125.531 zł w Częstochowie
3. 960.253 zł w Łasku
1.059.399 zł w Łodzi
1.926.666 zł w Łodzi
2~ 187.034 zł w lodzi
2. 723.304 zł w lodzi
2.017.034 zł w Łodzi
3.529.001 zł w lodzi
1.366.914 zł w Pabianicach
1.068.765 zł w Pabianicach
1.420.369 zł w Uniejowie
1.703.161 zł w Tomaszowie Mazowieckim.
WSTĄP DO KOLEKTURY!
CZEKAJĄ MILIONOWE WYGRANE!

2344-k
GINEKOLOG: codziennie WIESLA W Lamiuk r;gubil UNIEW AżNIA ałę -CU118-19. Mickiewicza 13,
traktorowe praw<> jublonlł pi~tkę „Zak•
36-65-65, Kubasiewicz.
_._ Jl!'
•
lad
krawiecki l..6d1,
117181
8259 '
'UJ
Nowotki 32 tel. 33-93-89
29207 g
Pl! chta Pilotr''.

-.„.. „ ..· -·······
==::::: 1~==

~

POSIADAM
rzezw<>lenie
„wyrób gala.nterti" oczekuję propozycji. Llsty 29276 Biuro OgloS?Jeń, Piotrkowska 96.
PoSREDNICTWO matrymonialne, tysi~ce ofert
krajowych, zagra.nikznych. „Mazury", Ols.ztyn, slcrytb 336.
5943 k
NIE rób eam tego, co
mcxtesz robić we dwoje.
Pnyjaciól, życio
wych partnerów szukaj
w Klubie
„Poznajmy
si~". Kielce 1, s.k.r. 338.
6093 k

-=:.:===~'aa
---·····---·····--MAROSZYNSKI Mariusz
zagubił l~gJ.tymaicję studencką

nr

1~3/AM.

8084 g
PYC JanUB.Z, Szara 7 /6
rzaguibd1 prawo jUJdy.
8103 g
TADEUSZ Karumy, Narutowicza 47 - 1Zgubi1
prawo ja2ldy.
29321 g
SZYMON Kluz - ~bil
legitymację

ZGUBIONO prawo jaz- Pt.ICHTA P.iotr, ul~~
dy. Jacek •Fra.nkow.ski,
biokiego 4/206 zagubił
Fam.a. 19/3.
rprewo j.arzdy.
/
B028 g
8088 I
g11111mm111mnn1111111mmmnmmmmn~

SPECJALISTYCZNY
5
DERMATOLOGICZNY
5
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 5
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służbie zdrowia

;i
§

-

wiązujących

a=

Szczegółowych informacji o wa-

§.
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(Dz. U. nr 15 z ·1986 r;

poz~ 84).
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runkach pracy I płacy udziela
dział spraw pracowniczych SD.
ZOZ w Łodzi, ul. Zakątna 44,
pok. 36
godz. 9-13. 6463-k :
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srud-encką

SKRADZIONO ,pr~wo ja.my - Aleksander Mielnlozeik, G<llr.ld.eg-o 13.
29207 g
l30GUSl.AW Biozyik, ObA'.Zerna. 1111 qubli prawo

Koletance

wyrazy

serdecznego

11gonu

MALOORZATA Szymań
aka. - Tcme&ów Maizowieclti, La.ngego 30

dy.

2929:1 g
MAGDALENA Kajetanow.icz, 22 Lipca. 53 rzgu-

PODZIĘKOWANIE

Proboszczowi kanonikowi Janowi
Wiktorowskiemu oraz Kslętom z parafii
Franciszka w Łodzi, Profesorowi Bykowskiemu
I Chórowi -z parafii •w. Anny w Łodzi, S11su•
dom, Znajomym, wszystkim, którzy oddali " eatnlą posJun :smarlej
•

•w.

$.

t

P•

JOZEFIE GLAPA
1erdeczne podziękowanie skladat
RODZlNA
Wytazy

wsp6łczucla

ELŻBIECIE
1

powodu

Koletance

CZABA('i:JSKIEJ-

łmlercl

MĘtA
1kładaJ11:
WSPOŁPRACOWNICY

z PRZYCHODNI
GERIATRYCZNEJ

bił.a legi.tymację .służbo
wą wydaną p:rze1; Gminny Ze.spół Eko.no.micznoAdmi.nistracyjny SzJkół

w Now<ll901nej.
29228 f!,
PP Tota.Lilu.tor Sportowy
Od<lziial
Międzywoje
wód:ilki w Lodzi undeważma pieczą·t.kę kolektury „Totalizatoor
Sl)O!I'towy 11/131".
29200 g

powodu

Księdzu

prawo j=dy.

29302 g
JOLANCIE
Wyn:ylkowsklej, U:r.7.ędnk:za 39 skr.ad:lll<>no. p.r.a.wo jaz-

•

.
KIEROWNICTWO, XOLEZANKJ I XOLl:Dzy I DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO ł..0DZ·SR0DM1ESCIB

. Wl.OD'LIMIERZ Gniewoszewaki, R'Zlgów, Grodizieńl'lka. 34 mgułlllł pra29189 g

wsp6Iczucla

,.

MJ112A

1kJadają:

29288 g

29242 I

·,

KRYSTYNIE LISIECKIEJ

.

·IS L6cli uniewaJJnia zagubione legitymacje 0001336 OraJ: służbową
255/84 - Guego.rs Mysz-ka at. Jupektor.
29280 I
JÓZEF Wiesla:w o.set L6d1. Polna 42 mgubil
prawo jeidy.

llgUill!ła.

-~

§ · Wyri'bgfc;>dzehie wg · ~wek

29318 g

wo jamdy.

·

portierów,
robotników gospodarczych.

5 e

· 13687 LAM• .

jazdy.

·-§

Z A T R U D N I:

mgr HALINIE KOWALCZUK
1zczeH wyrazy

współczucia

z powodu

~młercl

MATKI
KOLEżANKJ
DZIEŻ

I KOLEDZY oraz MŁO·
z Vlll LO Im. A. ASNYKA

Dyrektorowi

mgr EWIE MILLER
wyrazy

śmierci

składa,a,1

serdecznego

współczucia

z

powodu

MATKI

EOJ,EZANKI i KOLEDZY z CENTRUM
KULTURY MŁODYCH

.,..,-9r//,,,...r/////"r///-'F.iW'./U-'FU/U./././///.M
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„Zł.OTA JESIE:iq"" NA POKAZIE W „KASKADZIE". Jak jui Informowaliśmy, stół ,.Złota Jesień" zapreuntowany przez łódzkiego kelnera z „Kaskady" - Sławomira Boruszczaka (aa zdjęciu) na między
narodowym przeglądzie gastronomicznym w Pradze zdobył zloty medal. Ostatnio mieliśmy okazję obeJrzeó ten stół w „Kaskadzie". Rzeczywiście, robi wrażenie nie tylko pomysłową dekoracją, ale i sma·
kowltyml daniami. Ciekawe kiedy będziemy w łód.zklclt lokalach ga1tronomleznyclt kosztować przynajmniej od czasu do czasu sandacza
na białym winie, czy też ,puchar owocowy „Babie Lato" polany li-

kierem?

(J. kr.)

Foto: ANDRZEJ WACH

w

odbytym ostatnio na Wybrzew hotelu „Gdynia" ogólnopolskim konkursie gastronomicznym
dla zakładów hotelarskich wzięli
przedstawicie le
udział
również
Grand Hotelu .,Orbis" Łódź. Do

żu

Goście

z Ludowej
Republiki Afganistanu

walki o laury za najlepsze danie
z drobiu I z ryb stanęła młoda
Majkowska,
Danuta
kucharka
przygotowana przez mistrza Miro·
sława Morawskiego. Dużym sukcesem jest zdobycie przez nią I
miejsca i złotego medalu za a.n Indyka .
„Moniuszko" z
h>ykot
Przyrządzony . przez nią karp „Jubileuszowy" (faszerowany) zasłużył
na III lokatę.
Cukiernik Krzysztof Frankiewicz
przygotowany przez mistr za Henry·
ka Jankowskiego zdobył II miejsce za ciasteczka drobne „tacowe".
Pp podliczeniu punktów łódzki
Grand Hotel otrzymał tyle samo
punktów co warszawski hotel „Forum" I krakowska „Cracovia".
Gratulujemy!
kas

20 bm. przebywała w Łodzi delegacja (,udowej RP'!Jubliki Afganistainu z ministrem ds religii Abwysokim rangą
dul-guar-Pahe-r.
duchownvm muzułmańskim Mułła
Habib1illahem z rodu Gabarytów
oraz tow Sahba - pracownikiem
Komitetu, Centralnego LRD AfgaGości przyjął prezyde·nf
nista.n u .
Łodzi .Jarosław Pietrzyk, który zapoznał Ich z historią I rozwojem
miasta a także pr7.edstawi! współ
czesne p roblemy Łodzi I wojewódzMinister Abdul-guar-Paher
twa.
przekazał soo ! E>Czeństwu Lodzi pozdrowienia od narodu afeańskieRo
ora,z prtedsfaw1ł aktualna svtuację
WczOTaj, o godz. 6.30 na pustym
wyznaniowa I spoleczr.o-pol!tvczną
terenie pomiędzy ulicami LutoLudowe! Re-publiki Afganlstainu.
mierską a Drewnowską, w pobliżu ogródków działkowych, przy.
pad.kowi przechodnie znaleźli zwłoki kobiety w śrędnim wieku. Zawiadomiono pogotowie I milicję . Na
miejsce przybyła gru.pa 0<peracyjnoŁódź-Bałuty I
śledcza z DUSW
WUSW oraz przedstawiciel prokuzawiadamia,
Ul"Żąd ~Ilasta ŁodZI
te przyJmo>wanlc obywateli w spra- ratury. Oględziny wykazały, że ko.
I listów bieta padła ofiarą zabójstwa. Jego
wniosków
wach skarll',
przez terrnowr organa admlnlstr~
pozostaje na razie tajemnicJl nat\stwoweJ stopnia wojewódz- motyw
kiego I po<tstawowegn odbywa !lt: cą - przy zamordowonej zna.leziow katdy wtorek tygodnia w ll'Odzl. no pieniądze, a więc nie chodzi o
nach od 9 do 12 I od 14 do 17 w
siedzibach urledów terenowych Jalt rabunek, nie ma też podstaw, by
i siedzibie' Urzędu Miasta t.odzl
sądzić, że zbrodni dokona·no na tle
Natomiast pracownicy wszystkich
urzedów przyjmują skargi I :wnlo. seltsuatLnym.
tyski wo wszystkie robocze dni
godnia, w ciągu pełnego czasu pra•
Ofiara miała 416 lat, była nauczycy,
cielka w pobliskiej szkole. We wtciRadni rad narodowych, przedsta- rek wyszła z pracy ok. godz. 18,30
wiciele rad pracowniczych I związMiała wrócić do domu. Co działo
są
ków zawodowych przyjmowani
peł•
w sprawach wynikających z
na razie nie wiadosię dalej poza
nlonycb funJtcJI społecznych
mo. Wieczorem, zaniepokojona roobowiązującą kolejnością.
dzina rozpoczęła poszukiwa'lllia, ·a.le
nie na.trafiono na żad('.Q ślad. Również zeznainla kHlku osób, przesłu
cha.n ych wczora.j przed południem
nie wniosły do gpra.wy nic nowego Dlatego milicja prosi za nawszystkich,
szym pośred·nlctwem
pomiędzy
przed wczoraj
którzy
I jak tu pracować?.„
godz. 19 a 22 zna.jdowaJ.i się w rejonie, gdzie poperniono morderst„ .pyta nas kierowniczka biuwo, że.by zglaszatli się w DUSW
oddziału Towara łódzkiego
rzystwa Opieki nad Zwierzęta
Łódź-Bałuty, przy ul. Ciesielskiej
m i - Hanna Fi~>akiewicz. Je27, pok, 108 w godz. 8-16, ewendyny telefon, jaki znajduje s ię
tualnie u oficera dyżurnego przez
w biurze, już od tygodnia jest
całą dobę. Może kitoś, kto wypt'Oa spraw do zalaniet:"zyn11y,
twieniCP mnóstwo! Do redakcji
albo po
wadzał wieczorem psa,
telefonują z kolei czytelnicy i
prostu przechodził w pobliru wlskarżą się, że w TOZ nikt nie
S8Jlll o tym nie wiedząc
dz;iał podnosi od kilku. dni sluchawlci.
- zabójcę? Wszelikie zresztą spo„Psi" telefon psuje się zreszmotą nie po raz pierwszy strzeżenia, nawet jeśli · wydają się
że wreRzcif' pracownicy WUT
mogą okazupeŁnie nieistotne ~ zrobiliby z nim porządek.?
za~ się cenne I przyczynić się do
(ab)
~
szybkiego ujęci.a sprll!Wey.
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Wczoraj„.

Aukcja
w Klubie
Dziennikarza
Dziś o godz, ·1s rozpoezmle się
Dzlennilta,~a przy
w Klubie
aukcja
96
ul. Piotrkowskiej
dzieł sztuki. Zespół dzieniniika:-skl sieradzkiego tygocl>nlka •. Nad
Warta" zgromadził kilkadzierzeźb l
siąt obrazów, gorafik,
dadzieł sztuki użytkowej rów artystów profesjonalnych !

twórc6w ludowych. Celem aukcji jest zasilenie k()Ilta NarodoCzynu Pomocy Szkole.
wego
Wa.r to przyjść, popdrzeć I być
(Jer)
może kupić. Za.praszamy,

• • •
DUSW

śledztwo

Łódź-Górną.

w sprawie

wiceprezydent Ło
Jan Nosko podejmował
instruktorów
grupę nauczycieli ZHP, składając pedagogom w zielonych mundurach okolicznościowe
życzenia z okazji mLnionego Dnia
Edukacji Narodowej.

.„w

UMŁ

dzi

Może ktoś widział mordercę„.

Urzędu

:

S

Mieszkanie drugie zajmowane przez robotnika lepiej zaraskłada się, prócz izby mieszkalnej. z sionki oraz
kuchni z typowym wyposażeniem - a wszystko to jest autentyczne i ·pochodzi z okresu międzywojennego.

3

i:>roWadZi
śmiertelnego

pobiela 39-letniej mieszkanikl ul.
Rzgo.w skiej. Ciało znaleziono w jej
mieszkaniu 17 bm. Pod zarzute-m
ze skutkiem
dokona.n ia 'Pobicia
został
aresztowany
śmiertelnym
przyjaciel ofiuy - 45-letnl Kaeimierz K.
Ca.b)

Za szczególne osiągnięcia w pracy organizacyjnej I wychowawczej
instruktor Maria Błasiak z Głowna
Srebrnym
została
uhonorowana
Krzyżem Zasługi. Ponadto osiem
osób wyróżnionych zostało nagrodami komendanta Chorągwi- Łódz
kiej.
(n)

20 bm. odbyła się
koracji wysokimi

uroczystość

deodznaczeniami
mieszzasłużonych
państwowymi
dzielnicy Sródmieście i
kańców
pracowników śródmiejskich zakła
dów pracy.
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - J, Armanowski ,
A. Bielewicz, S Dt>browoski, J .
Dz iedzicki, J . Frydrysiak, A. Kaczmarski, B. Kosińska, R. Kosiara ,
L. Kosiński , J. Kotkowski, Z. Kowalski, A. Łukowicz. E. Oberbek,
B. Swiderski, K Siemiątkowski.
N. B. Stasiak, R. Wy1zatycki.
K. BruZłoty Krzyż Zasługi dzy, E. Dużyńska, M. Grudzińska ,
S Górniak, S. Jaroni, J. Krześ, J .
Michalak, K . Malczewski, A. Malinowski, Halina Musiał, W . Sorbjan, J. Włodarski.
Srebrny Krzyż Zasługi - W. Augustowiak, Izabela Bałaban, A.
POWSZECHNY -

1todz. 19 15 -

łajdak"

„Czarujący

J'ARACZA - godz. 19 „Prawdziwe dzieje A Ku"
MALA. SCENA - l(Odz. 19 „Tulacze0

'f,15 - godz. 10 „Tytus, Romek
I A'ToRlek"
MUZYCZNY - l!odZ. 18.30
miłość"

„Cygańska

TEATR 77 - godz, 19 „Na peł.
nym morzu"
.,O
ARLEKIN - 11:odz 1'7,30
Skrobku, krasnoludkach I sle·
rotce Marysi".
PINOKIO - l(Odz. 17.30 „Zoln11!rZ
1 Bieda" (Ogrodowa 18)
MUZEA

I

mSTORU RUCHU REWOLUCY.Jgodz.
NEGO (Gdańska 13)
WA2:NE TELEFONY

Pogotowte MO
Strat Potarna
Pogotowie Ratunkowe
lnfonnacJa •lutby lldrowla

P!mEJaD~

lhmr•wwr=~D

Informacja telefoniczna
Informacja koleJowa
lnfonnacJa PKS
Dw.Centralny
Dw. Północny
Informacja kulturalna
Pogolowłe

ciepłownicze

Pogotowie ener::etyczne
r..ódt•Półnoe
r..ódt-Połudnle

11-17

997
198
$99

IS•tS-19

913

H·SS-SS

sz-ss-96
55-łl-98

32.84-03

32-53·12
'fł·3ł-3S
'fł-28-1'

Pogotowie r:azowe
Po:otowte

'fł-55-23 i 'fł·"-95: 9gz
Uwlęowe
'fł•łO-łt, 'fł-81-6$

33·3'f-a7
TELEFON ZAUFANIA
ZAMl.ODZIEżOWY TELEFON
UFANIA - 33-llo-58 Cl}'nny od
poniedziałku do ulątku w godz.
12-111.
TELEFON ZAUFANIA dla kobiet
17·ł0·'3
11 clątą problemową w l(OdZ. U-22
TELEFON DLA RODZICOW
porady wycbowaw·
33-!ł-99 ue - ezynny od poniedziałku
do piątku w godz. 13-!8

J ! 1111111111111111111111111111111 li I I I I I I I li Ili I llll I I I I li I li I U 111111111111 UllllllU

OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

TEATR'!'
WIELKI -

Dziekan I Rada Wydziału Biologii t Nauk o Ziemi Uniwersytetu ł.6dz·
kiego podają do wiadomości, że w dniu 4 listopada 1986 r. o godz. 12 w
Gmachu Biologii, sala 126, Łódt, ul. S. Banacha 12/16. odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Marli Hilewlcz-GrabskieJ na teinat:
„Biochemiczna charakterystyka ceruloplazminy gęsi".
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Krajewski z Uniwersytetu Łódzkiego.
Praca doktorska znajduje się dtl" wglądu w Bibliotece Uniwersytetu
6537-k
Łódzkiego, Łódt, ul. Matejki 34. Wstęp na rozprawę wo1ny.

letniej"
NOWY .

wesołego

JCodZ

10 „sen nOCl'

godz. 11 „Przyjaciel
19.15 „J'ak
diabla":

slę kochają"

MALA. SALA - godz. 1T „Moralnotć pant Du1.Sklej"

ODDZIAL RADOGOSZCZ !Zll:lerSka 147) gooz.- 9-18
ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRA·
FICZNE lol, Wolności H)
,;odz. 10-17
(ul,
HISTORII MIASTA LODZI
ógrodowa 15) godz. 11-lll
SPORTU t TU'RYSTYKI cworcel•
·la 21l e:odz. 11-15
WLOKIENNICTWA (Plotrkowslca
282) godz. 10-1'f ·
SZTUKI CWlęckowsk!e11:0 36) godz. 12-19
Pot.SKIEJ WOJ'SKOWE.J St.UżCżelhtOWsklel(O
BY ZDROWIA
7) J?;OdZ. 10-13
MIASTA ZGIERZA (Dabrowskiego 21) godz. 10-15
(ni. Obr.
MIASTA PABIANIC
Stalingradu 1) godz 10-15

• • •
zoo cz:vnne

~odz. fl-:17
w
(kasa do p:odz. 16)
w itodz
PALMIARNIA czvnna
10-11 (prócz poniedziałków\.
OGROD BOTANICZNY - czynny od godz. 9 do zmroku.
KINA
.,Dotknli:cle Med•l·
BAl.TYJt zy" .ang. od lat 18 - i:todz 10,
Film przedpre1'7.15:
12.15, 15,
mierowy 11 czytaną lis~ dialogowa - .•D11wno temu . w Ame.
godz.
ryce" USA od l11t 11

19.30

w zakładach pracy

•

·=:3

blającego,

ZABÓJSTWO BEZ MOTYWU?

Komunikat

;

i wszerz, a 1 - swoimi jedenastopiętrowymi blokami - w górę! Nie wszyscy jednak zdają sobie
sprawę z tempa tycll przemian, które nasze drewniane przedmieścia zmieniły w betonowe. Nie wie o tym puedo wszystkim nasza młodzież, dla kl(>rej pejzaż starej Łodzi stał się już
nieledwie legendą: a warto od czasu do czasu przypomnieć
I warunki w
~ sam krajobraz naszego miasta sprzed lat
jakich żyli jego mieszkańcy,
Pochwalić więc należy inicjatywę Muzeum HistOt"il Ruchu
Rewolucyjnego, które wczoraj zap r ezentowało wystawę „Warunki bytowe łódzkiej klasy robotniczej w okresie m1ędzywojennym - Izba Robotnicza". .
Na tle scenerii dawnej, drewnianej ulicy Nawrot przedstawiono rekonstrukoję dwóch mieszkań robotniczych.
hba pierwsza to mieszkanie biedniejszego robotnika - stąd
1 bardzo skromne jej wyposażenie, a więc najnie1będniejsze
sprzęty, naczynia kuchenne i stołowe oraz skromniutk ie, prymitywne ożdoby.
Lódż rośnie wzdłuż

IW ANOWO -

„Protektor" USA

. nocnv fllmu

przedpremierowe•

od lat- 18 11:odz. 16. 18.15: seans

Właśnie trzeźwość w zakładzie
tematem ·
głównym
była
pracy
obr ad
plenarnych
wczorajszych
Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego - Oddiial w Łodzi. Przykłady jej łamania i skut ków pijań·
przedstawiciele
referowali
stwa
Rrokuratury Wojewódzkiej, Pań·
stwop.oej Inspekcji Pracy, związków
zawodowych I in. Sytuacja jest
zła . SKP wystosował apel do pracowników zakładów pracy woje•
którym
wództwa łódzkif!go, w
zwraca się do kierownictwa, orga•
nlzacjl społeczno politycznych, a
do związków ·zawodozwłaszcza
wych o stworzenie jednolitego
rrontu działania na rzecz trzeźwo

chyba_, wszyscy wiedzą: w
statystyczny Polak
alkoholu w przeliczeniu na czysty spirytus (staty·
styka nie obejmuje spożycia z nielegalnej produkcji tz.w. bimbru)
Stan wysoce alarmujący! Jak się
to ma do przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości I przeciw·
działaniu alkoholiimowi? Nałożone
przez nią obow.ląz. ki powszechnego
działania zmierzającego do ograniczenia spożycia alkoholu podejmowane są raczej bezskuteczn·ie, podobnie jak oieskuteczne są - w
sensie ostrzegawczym - sankcje
karne, zwłaszcza w stosunku do
pijących (wbrew ostremu zakazowi) - w miejscach pracy.
To

roku
zeszłym
wypił 6,8 litra

„Krakusy„ ł ,,Popu,,Łódzkie",
larne", Ulica Narutowicza, kiosk
,.Łódzk i e"
przy rozgłośni PR „Klubowe", „AB" I „Popularne",
przy ul.
Nowotki,
ul.
Kiosk na
Tamka - „Carmeny" „Łódzkie",
„Klubowe" l „Popularne". To samo w kioskach na rondzie Waryń
skiego (skrzyżowanie S~rykowskiej
i Nowotki). Jednak Lm bliżej centrum - tym już gorzej. W kiosku „Ruchu" na Nowotki, przy Buczka były już tylko „Klubowe",
,,Łódzkie" I „Popularne". Kiosk na
zamPółnocnej, przy Zgierskiej knięty , Kolejny kiosk na nasze j
trasie, stojący na Zachodniej, przy
Teatrze Nowym - też zamknięty.
W dwóch kioskach na Zielonej
(między Zachodnią a Wólczańską)
l „Popularne"
były tylko .. A 1'
Na al. Kościu, Id, · przy pasażu
ZMP dołączyły r. o Łych dwóch gatunków „Ł6d1 k e".
Mniej więcej ten sam wybór był
w kioskach na ul. Tuwima, przed
restauracją „Tivoli" i przy zbiegu
Tuwima z Piotrkowską (obok sklepu „Keks". To już samo centrum
miasta . Poszliśmy jeszcze parę kroków dalej. W kiosku na al. Koś
ciuszki pod nr 39, były już tylko
..Popularne" ...
Poszukiwaliśmy tylko p'lpierosów
polskich, gdyż akurat te najba rdziej nam odpowiadają. Z zagranicznych nigdzie nie spotkaliśmy
, Yugo". Były natomiast albańsk ie

Chyba nie każdy palacz wie, ze
w Polsce produkuje się 19 · gatooków papierosów W każdym razie
tę informację trzeba przyjąć na
wiai:ę. gdyż zaopatrzenie kiosków
.,Ruchu" z całą pewnością o tym
nie przekonuje. Handlowcy chcą
nam udowodnić. że najpopularniejsze są „Popularne'", a jak już ktoś
nie lubi żuć tytoniu w zębach, powinien palić papierosy albańskie
lub bułgarskit>
wczoraj zapowiadała
Ponieważ
a więc pełna esię piłkarska mocji - środa, dlatego wybraliś
my się w poszukiwaniu „fajek"
Powiedzmy od razu. że największ_y
wybór produktów polskiego przemysłu tytoniowego jest z dala od
centrum. W kiosku przy ul. Nowotki (przed osiedlem studenckim)
„Klubowe".
„Carmeny",
były

Bender, S. Błaszczyk, Alicja Blniewicz, W. Cieślak, Z. Cegielski,
L. Czernicka, Z. Dojlidko-Dejlitka,
M. Dogielski, W. Gawryś, Helena
Górniewicz, Marianna Kardas, Bożenna Kasperczak. Zofia Kaźmier
czak, M. Kamińsk!, H. Kębllńska,
A. Koc ik T . Kowalski, S. Matusiak, B. Marciniak, E. Mazurek, J.
Misiak, L. Oborowska, H. Olszewska, C. Rudnicki, Z. Ruszczyńska,
A. Rydwanowska Teresa Skorek ,
Zofia Szczepan, R. &lukier, I. Witkowska. B. Zalepińska.
P
Br11zowy Krzyt Zasługi Diehl, D. Gaworowska, W. G<iż
dziklewicz, C. Kościuch, M. Olas,
S. PasikowElżbieta Krzywanla
ski. Wiesława Paszkiewicz. Barbara Po~oda, A. Resterny, P. Rozbicki, T . Uciński, Zofia Wróbel, M.

go: „P' /X" USA Od lat 18 godz 20.30
„P'alseywy
PRZEDWIOSNIE
b.o. godz. u:
czes.
kslatę••
•• C.K. Dezerterzy" pot. od lat
18 11.odz. Ul, 19
POLESIE - „Powrót do preyszloścl"' USA od lat 1Z godz.
USA
14.30, 16.łS; „A'lladeusz"
od lat 1S godz. 19
-całość"
„Na
Wt.OKNIARZ
poi. od lat 18 r;odz. LO. 12.30,
15. IT.30. 20
WOLNOSC - „C K." Dezerterzy"
poi od lat 18 godz. 10, tł, 19:
dorasta1acej mloProblemy
dzlety w filmach NRD
od
„M!lość 18-latków" NRD
lat 15 godz. 13
poi,
WISI.A - „Sleklerezada'"
od lat 15 godz. 15. 11.30, 20
,,Piramida strachu"
ZACHĘTA USA od lat 12 - godz. 9.30,
„Ga-ga - chwała
15, 17.15;
bohaterom" pot. od lat 111 godż.
19 30
SWIATOWIT.HOTELOWE - .•Protektor" USA Od lat 18 godz.
18
STUDIO - „Kochankowie mojej mamy" pot. od lat 15 godz. 17, 19.30
- Przegląd fllm6w
STYLOWY
„Co się zdarzyło
syryjskich:
na połowie metra" - od lat
18 - godz. 17 .,Podrót. do Indii" ang, od lat 12 godz. 19
Ti\TRY. - MAł.E·STUDY.JNE DKF - godz. 18 (seans zamknl«i:•
ty).
- .,Kochankowie mojej
DKM
mamy" pol. od lat 13 godz. 16,
18, 20
OKA - „Widziadło" pot. od lat
16,
18 godz. 8.30, u. 13.30,
18.30
GDYNIA - Kino non 1top od
godz. 9-15 „Błąd szeryfa" NRD
b.o.; Kino non-stop od godz.
USA
15-22: „Czule stówka"
od lat llł
HALEA - „Mokry szmal" pol.
od lat 18 godz. 18
„Piramil\IŁODA GWARDIA da strachu" USA od lat 12 godz. 10, 15. 17.15: „zamieniona
.królowa" NRD b.o. godz. 12.15;
Film premierowy: „Dotknięcie
Meduzy" ang. od lat 18 godz.
19.30

i

bułgarskie.

No. ale gdzie te 19 gatunków?
Gdzie podziały się takie papierosy
jak np. „Radomskie", ..8 5". ,Ek~f.r a
Mocne", „Caro", .Orienty". „Piasty", „Klubowe King Size", czy
polsko-bułgarskie „Wiarusy"?

Nie mamy zam!a.ru namawiać n ikogo do tego szkodliwego nałog u ,
ale skoro palacze są wśród nas. a
przemysł tytoniowy przynosi spor e
zyski - to dlaczego wybór jest
W. 1.'11.
(l) taki skromny?

Zajączkowska.

MUZA - ..Yesterdav" pol
lat 15 godz. 18, 18.30

~Q

~L

od

MA.JA - ,.Cola~ol l eudowpa
walizka" poi. b.o. "odz. 19;
„Klasztor Shaolin" Hongkong,
od lat 15 itodz. 18
POKO.J - „Indiana J'ones" USA
od lat 15 11:odz. 15, 17.15, 19 so
ROMA - „Gremllnsy rozrabiają" USA Od lat 12 godz. 10. 15.
17.15; ..Uwierzcie ml" - węg.
od lat 15 godz 19.30 cseans zamgodz. 12.30
knięty)
STOKI - .• Old Surehand"
RFN-Jng. b.o godz 16; „Sek11mlsja" pol, od lat 15 godz.
18
SWIT - .,Glupcv z kosmosu" - .
16.30:
od lat 12 11.odz.
ani!!.
„Cotton Club" USA Od lat 18
l!Odz. 19
stany
- „Odmienne
TATRY
USA od lat 15
~wiadomości"
godz. 15, 17.18. 19.30
l

APTEKI

Mickiewicza 20. Nklamlana 15
Lutomierska
Dabrowskle11:0 89
148. Olimpijska 'fa. Piotrkowska
67.

1

Pabianice -

Armil Czerwonej

Konstantynów - Sadowa to,
Z.Owleka 33.
Głowno Ko~cluszkt ł,
Alek~andrów Zgierz - Slkonklego 16. DąbrOW!jklt'l?.O 10.
Ozorków - Ar:nll Czerwonej l7
DYŻURY

SZPITALI

- Szpital
Chirurgia urazowa
Im. Kopernika (Pabianicka 62)
Neurochirurgia - Szpital Im.
Baritck!ego (Kopcińskiego 22)
Szpital tm. BarOkul!styk11 lickiego · (Kopcińskiego 22)
Szpital
Chirurgia dzlecleca Im. Konopnlcltlej (Sporna 36150)
Laryngolotila dziecięca - Szp!_
(Sporna
tal Im. Konopnickiej
36/50)

-

szczekowo-twar~owa
Chirurgia
Szpital Im. Barlickiego cKon-

clńsklego

22).

Szpital Im •
Larynr;ologla
Barllcklel(O (Kopch~sklego 22)
- Przychodnia
Wenerologia
Dermatoloittczna (Zakatna 44)
Toksykologia - Instytut Medycyny Pracy (Teresy 8).
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