A. Krawczuk

'Wydanie
I

zakończył
wizytę

W Pilltek przed udaniem •1• łl
drogę
powrotną do kraju
mln.
Krawczuk zwte<lzU lłtolicę Utewekiej BRR Wilno. Interesował
llę zarówno obiektami zabytkowymi, jak 1 nowoczesnymi dzielnicami miasta, jego Infrastruktur!\
kulturalni\. Odwiedził on również
groby wybitnych Polaków, uslużo
nych dla rozwo1u kultury I nauki. pochowanych na wileńskim
cmentarzu na Rossie oraz zwie- I
dził kaplicę w Ostrej Bramie.
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Narenole
eleplqo w łyoh mro:blyoh dniach! l..odzłanle
•or"co przyjęli opublikowany w numerze z H irrudnla ub. r. 110mysl „Dziennika Lódzkłego", aby urz"dzlć Imieniny naszej ukochanej ulicy Piotrkowskiej. Za łwlętem Piotrkowskiej opowiadają się wszyscy, Obficie nadchodzi korespondencja nł ten
temat. W redakc,ft wciął dzwonią telefony. I.odzianie mówill
zgodnie: to nam się podoba! Pletryna IMługuje na to, łeby
co roku urządzaó jej wielką fetę.
Na razie gromadzimy te wszystkie 1yrn.ały, wkrótce Je btdziemy publikowa~ Jest juł wiele następnych pomysłów Imprez, które uatrakcyjni!\ program powszechnej zabawy łodzian
na Pletrynle.
Dziś na stronie 3 czytajcie nasz kolejny felieton o ulicy
sławnej nie tylko w Lodzi I nie tylko w Polsce.
Szd.
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Wręczenie

za. 40 000$
nominacji Mechaniczny
profesorskich wBelwederze I ski za „zielone"
pędzel

Ra.da Państwa na wniosek pre.1e-1 Pl'%YE1.ano: nauk <:!heroicznych Zysa Rady Ministrów nadała tytuły gmuntowi Kozłowskiemu z Uniwernattkowe profesora zwyczajnego !5 sytetu Lódzkiego, nauk prawnych
uczonym, a profesora nadzwyczaj- Zygfrydowi Rymaszewskiemu z Unego 44 naukowcom. 9 bm. na uro- niwersytetu Lódzkiego, nauk techczystośc! w Belwederze odebrali oni nicznych Stanisławowi
Michalow_
z rąk zastępcy przewodnicząceli(o sklemu z Politechniki Lódzkiej I
Rady Państwa Kazimierza Barci- Jadwidze Wiiskiej-Jeszce róWIIlież z
W pałacu Rady Mln1strów w Warszawie odbyło alę wczoraj
kowsldego akty nominacyjne.
Politechniki LódzkieJ.
tradycyjne noworoczne spo~nie przewodniczącego Rady Pań
Tytliły profesora zwyczajnego oPodczas spotkania
m6w!<mo o
stwa Wo~clecha Jaruzelskiego z dyplomatami, akredytowanymi w
trzymali: nauk chemicznych Tade- niektórych problemach n\llI"tującyeh
Polsce.
usz ParyJczak J: Politechniki Lódz- szkolnictwo wyższe, m.in. o kwesW spotkaniu WLlęlt udział członkowie najwytnych .włada nakiej. a nauk przyrodniczych Joan- tiach rozwoju k'adr naukowych, a
nego kraju.
·
na Zofia Kadłubowska z Un!wersy- takte o przeszkod'9.ch w przepłv
tetu 7Jódzltiego.
wie wyników prac badawczych do
Tytuły profesora nadzwyczajn~go przemysłu.
Do zebranych zwrócił łllę dziekan wolct 1połkanła a dyplomatami, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - korpusu dyplomatycznego, am basa- podkre§Uł, łe w1p6lnym elemendor NRD Horst Neubauer, który
r-b
- przekazując w imleruu szefów
(Dalszy cłU na atr. J)
~
przedsta'tłłclelstw dyplomatycznych - - - - - - - - - - - - - ·~
Iżyczenia
ca1ego noworoczne
korpusu dyplomatycznego
przedstawicieI""
lom władz naszego kraju I wszystkim obywatelom polskim - zwrócił
I
uwagę na potrzebę poszukiwania I
I
wykorzystania wszystkich szans w
celu zahamowania wzrostu naplt:ć
I tendencji konfrontacyjnych, dla
W czwartek ok. g00%. 211 ofl~
zachowania pokoju.
dyżurny szpitala
WAM przy ul.
Następnie przemówienie wygłosił
Samoloty tzreelskle dokonały w Żeromskiego uwiadomił garownię,
Wojciecb Jaruzelski.
piątek drugiego w tym roku naloże z pakamery znajdującej się pod
Wyrażając zadowolenie • możll- tu na Liban. Co najmniej 4 samo- wiaduktem u zbiegu al. Mickiewiloty izraelskie, eskortQwane przez 4 cza ! ul. żeriomskiego ulatnia się
Inne, zbombardowały okolice miej- gaz. Natychmias>t na miejsce wyscowości Magdusze położonej koło
słano pogotowie ga.wwe. Stężenie
Sajdy, w południowej części Liba- gazu
wynosiło 15 pl'oc„ podczas gdy
nu.
jut trzykrotnie niż..sze uznaje się
Dokładna liczba ofiar nie jest za niebezpiecme. W tej sytua·cji
jak dotąd - mana.
podjęto decy7;ję o wstrzymaniu ruWedług wstępnych informacji, po- chu kołowego i tramwajowego· na
danych przez policję !!bańską, po- wiadukele oraz odłączono gazociąg
nad 10 osób zostało zabitych, bąd~
rannych.
(Dalszy ełąg n.a str. 2)

zkorpusem dyplomatycznym

Wstrzymana komun1"kacj·a

Nalot ·1zraelsk1·
na Li.ban

coś ciepłego!
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·a~ródmieście na suchym "'rowiancie?

az pod WI&d11ktem

(INFORMACJA

Jut wkrófoe Wojewódzkie ?rzedDróg l Mostów w Lodzi - dzięki staraniom władz miasta I pomocy „PeweX'll" - otrzyma
40 tys. dolarów na zakup zachodnioniemieckiej malowarki do jezdni. Zostanie ona Z&kup!ona w firmie „Hofmann", która zobowillzata się dostarezyć maszynę w clllIU trzech
tyg-.od.n! od dokO!lMlia
siębiorstwo

wpłaty.

'k-

tódzkie zabytki

SYPIALNIA N AJWAZNIBJSZA
GranlH niektórych 1łan6w
USA prowadzi\ nie tylko przea
miasta I wsie,
lecz równie&
przez... pojedyncze domy. A ponlewat w różnych stanach przepisy podatkowe
SI\ odmienne,
często wyłanłaJI\ 1lę pewne trudno~cl. Np.~ Jak powinien płacl6
podatek właściciel mieszkania,
poclzlełonego
granicą
stanowll
na dwie części!
Aby położy6 kre1 tym problemom władze federalne postanowl17, łe odtl\d podatek pła
cłó się będzie temu 1łanowl, na
którego terytorium znajduje 1lę .••
1yplalnla.

Nadzieje
(INFORMACJA. WLABNA)

Kilka dni temu _,pól, w skład
lctórego wchodzą
pl."Zedstaiwioiele
Wydziału Goopodal"kl Mieszkaniowej I Remontów i Wydziału Kultury 1 Sztuki UML, postanowił po..
watnie zająć się na.s'Zymi palacy'k.aml I k.amieniczkami. Do tej pory były tylko dobre chęci I trochę
materiałów teraz pGWilll11y znależć 11• pieni11dze ! dobra or&anlzacja.
I-nwestorem prac będ'Zle ll,l>Ołecs..
ny komitet ochrony zabytków Lodzi, a organizacją prac remontowych zajmie się Pmeds!ęblorstwo
NAJLEPSZR WYZNANIJI
U.tlug Inwesto!'skich
Gospodarki
Mil..OSCI
Mieszkaniowej w Lodzi.
A skąd
wezm11 się plenlll<heT
Jedno a blar matrymonlal- '
_nych w Brukseli ogło1Uo kon- Propo~jł jest wiele, m.in. Narodowy
FundUM:
Kultury,
funduu
kurs na najbardziej romantycsny I najpiękniejszy list młło1- !J)Ołeczny (dodatki do biletów na
ny. Kompetentne jury, po prze- lmPI'l?ZY kulturalne, sP<>rtowe l tuczytaniu licznych listów • wyz- rystyczne), datki od obywateli. Może włą~ się lnnl sponsorzy?
naniami
miłosnymi,
ogłosiło
K.omitet ochrony zabytków, któzwyciężczynią Chrlstiane !\bure.
Kiedy laureatka zgłosiła się po ry powstal z inicjatywy łódzkiej
instancji partyjnej, ujmie się taknagrodę, okazała się, że ma ote dopisywaniem
do listy wojena... 78 lat I nigdy nie była
wódzkiego konserwatoM zabytków
samężna.
tych obiektów, które maj1' IPW'Ojl\
(opr. ir:I)
klasę ł od.P<>wiedni wiek.
M.W,

2'aw1'21'12_.

„ .... . . _ JlllPld

oświadczył,
że bi.Jw.pl
clali wyra.z
„dunpactersk!emu
srowmleJliu
pomnł•J
łeczeństwa

dosta.ł;nich want.w spoaweio kraju., a także
znacznej liczby najbaroziej dotknlętych nędz"
ezłonków rod1llny

w li.kle

pasterskim .z listopada ub. r po8wi._
conym problemom fQSPodArczflD !
społecmym 1twieroz!ll, te ubóstwo
jest pla.gą w USA, poniewat idzie
w pa:r:ze z ogromnym dobrobytem.
Paplet Jan Paweł II w awej wypowiedzi pocHm-eśllł, nawiązuj-a do
tych stwierd-zeń Ii.stu bi«lrupów, te
„tak watine I paląei! problemy nie
mogą nie lklaniać
do rachunku
sumienia opartego na obie.llitywnym
kooekiSie moralnym".
Mówiąc o Istocie
I a.lu t\Vs7mywanla stosunków dyplomałyez
nych, Jain Paweł Il oświadczył, te
zasadnicze znaczenie dla prawdziwej sprawiedliwości i po<koju w
świecie ma po.szanowanie ducha .zro...
.3Umienla.

Odwolanie
pociągow
•

#

pasażerskich
Minls>terstwo Komunikacji Informuje, te na okr~ od 11 I 12 bm.
do 28-29 bm. uiwlesza się kursowanie 86 pociągó·w dalekobieżnych.
Dotyczy to m. In. pociągów: Białystok Lubań Sląski Bogatynia, „Kurpie" z Warszawy
d-0
Ostrołęki, „Telimen.a" .z Lodr.d do
Lublina na odcinku s Wal"SZawy
Wsch. do Lublina.
(PAP)

.ma znaczenie nie tylko dla estety.
ałe

kl ul!c,

ruchu.
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bezpieczeństw&
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W Ił dnia roJta lło4ee
o codz. T.41 ir;ajdzl•
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DZIS1
Ian, Gneron, Dobrodaw,
Kolombina, Wilhelm
1UTR01
Honorata, Aleksander, Pelt.a.
Małylda, Tezeaa

Dyłurny

.,...,.,.

w łnłw dlliealejnym pnewthle
dla l..odzi naatępającą l>Oł'Od•1
11acbmunenle amlarkowane I
małe, Mrome. 'l'~mp, maki. w
dziel\ około ...11 1ł. C a łenden
•Jll de oobłudzenfa. Wiatr P61·
nocmo-wsobodnl I póła~ amlarkowa117 I llabr.
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,,Most na rzece Kwai''
i · „Satyricon'' wreszcie
na naszych ekranach
•

(INFORMACJA
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o 15.45.

trzeb

człowieczej".
Biskupi amerylkańscy

Możemy więc mleć nadzieję, ł.e
poczynając od najbliższej wiosn7
t~w. 01l?lalrowan1e poziome w aglomeracji łódzkiej powstawać będzie
uybciej, a lc!erać się wolniej, co

nło

popiera treść listu
pas erskiego biskupów USA , ..........................„ ......

Naukową
a
Manchułera
przeprowadzUI szeroko sakrojone badania, które wyka:z&IJ', łe
największych 1tresowyeh naplę4 ,
doznaj„ podczat pracy r6rnłoy.
N a drugim miejsca majdaJll 11•
policjanci.
·1
W skali łllleslęcłotłopnloweJ
wlelkośó 1ńre16W 11 r6rnlk6W
Papłeł laa Paweł II, Jn1jmuj40
wynosi 11,lh a pollcjant6w
8now•go
bm. liBty
uwierzytelniające
od
ambuadora
USA w Wa'1,7. Za nimi znajdu.tll •l• k•
dowlanl I dziennikarze - '1,1 tykanie Franka Shakespeare'a, wystopnia, 11tomatolodQ - '1,S,
ru.Ił w .swym przem6wlenłu
potorzy - 7,2, politycy - '1,0, le- parcie dla listu puterskiego nuokarze - 6,8 stopnia. Stresowoti6
dowej konferencji biskupów katollcpracy kierowców autobusów okich USA, w którym zjawisko ubósceniono na !S,4 stopnia. Dyplomaci twa w Stanach Zjednoczonych 1>znajdują się w tej samej grukreślono jako akaindal
pie co rolnicy. W najmniejszym
stopniu narażeni BI\ na stresy
pracownicy sfery kultury. Pracownikom bibliotek I muzeów
przyznano tylko 2,8 •topola.

mechanicmego pęd%la jest równleł
to. te zamiast zwykłej farby motna do niego stosować tzw. termoplast, co przedłuta ~rwałość białych
pasków na jezdni o k!Ika lat.

WPDIM dyeponuje tylko jednym
podobnym urządzeniem, utytkowanym jut od a!edmlu lat I wymagającym teraz ka.p!talnego remontu.
Stara malowarka „umie" malować
tylko linie ciut• I przerywane, natomla~ nowa będzie malowa~ rów11 !et przę }§cl' .dl& pi "9:E)"Oh, ei> d.o
tej pory robiono ręczn.te. Zaletll

Papież

STRESY I ZAWODY

WŁASNA)

WŁASNA)

........

l kalendarza .,..._.

...........
......__ ._„
ma..a. .........

19łł prorramowa PPR.
195'1 - Zm.. G. Hłltnl, tlrll11akl poeta.
1881 - Ur. I. a. leffen, .,.._
amerykamld.
1802 - Ur. K. IUtłer
TOll
Ghera, pionier kolejnlołwa.

„

Toka sobie
Nie

myłł

anootn ~rołal

lecz ujmują°' postaw-.
Cllrąlłowłe

połn'"'9

lallowo)

UłmłechnłJ ...

Jak nam powiedziano w Pn:edaięblorstwie Dy1teybucji l'll·
mów w Warszawie, w tym roku liczba premier nieznacznie
wzrośn1e. Zanim przedstawimy nowości, najpierw Intormaeja
o oc:Zekiwanych starociach. Pojawi" się tilmy znaczące jut
w hlatorti kina. Pierwsza dziesiątka tego kanonu to: "Most
na rzece Kwa!" D. Leana, „Komedllnct" - M. Come, „W
1amo połudn1e" F. Zlnemanna, „Obywatel Kane" O. Wąllesa,
,Pól tartem, pól aerto" B. Wildera, „Królewna Snletka" W.
Dłllneya, „Lampart" .b. Vl1oontle10, . „Satyricon" Felllnle10,
,,Siedmiu aamurajów„ A. Kurosawy, „Harakiri" M. Kobayuhl.

Z no~ct do repertuaru wejd- m.ln. "Piracr•• Polańsk:le10.
Młodych widzów ucieszy teł „Labirynt" kolejny film twórey „Muppetów" J. Hensona (z: udziałem Davida Bowte). Obejrzymy także głośny film S. Pollacka „Po:!:egnanle s Afryką", w którym grają Meryl Streep, Robert Redford,
Klau1
Mari& Brandauer. Zobaczymy równie:!: „Rycerzy Ran" A. Kurosawy. Miłośnicy filmów Fell!nleg-0 będą mieli dwa tytuły:
„A statek płynie" (znany ju:!: z „Konfrontacji"), orai satyryczne spojrzenie na świat rządzony przez telewizję „G!nger
I Fred". Zobaczymy również „Misj ę" R. Jofta (W. Brytania),
wyróżnioną Grand Prix w Cannes. Jest to podniosła opowieść
o XVIII-wlPcznych zakonnikach, wspierających Indian.
„Po
godzinach" to znów św!at wyprany 1 emocji, ukazany w czar(Dalszy clili na str. 3)

- Nienawidzę tego komputera I Zamiast niego mogłoby tu
pracować C!l:terdziestu mę:!:czyzn I

K munikot entrolnej Komisji.
Kontrolno-lewizyjnej PZPR

Wywiad
e laurek wybiera sit do Aten e Wmarcu z Norwegi~ WJaruzelskiego
9 łodzian w piłkarskiej kadrze Polski
Nowy rok u.os..Z •I• optymi1tyezn1m akoent.m dla lódzkiero pił 
tantwa. Mowa • deeyliJi trenerów k&dry narodowej Polaki. Selekcjoner plerwazej reprezenł&eJI nuzero kra.Ju - W. LAZAREK I opiekun
„olimpiJozyków" - z. PODEDWORNY pnysłall do łódzkich klubów
plerw1101lrowyeb d1rpesu, 1apra11•Jae. na rozpociynaj11ee 1i• 12 bm.
w Posa.a.nłu qrapowante ltadrowłMów at I zawodników.

Sp°*64 •..oónlków LX8 u 111t:l.e undydatów n& wyjazd d<> P<>zna.nia maletll •i•: J. Bako, 1.
Km11r.nkln, M. Chojnaokł, 1. Zio·
bff, G. Wlęlłik, K, Ba.ran. Do 1»l!<e1' Wi«kopoll'kl uda 1i11 takt..e
tneeh zawodników RTS Wid.zew:
X. Pnybyf. L. hnnlckł i W. Wra•
ra. 1Ct6rzy z nieh majd11 uman ie
trmer(>wt Odpowiedt na M> pytaale PrsyT1iesla „pozna6-U próba".
Obaj n:kole'!liowcy wymaayli w
Poma.nlu 12 bm. 1biórk11 u llO uwodni1tów, którycll nazwiska ))Oda_
BO ~- apewna n.a pOll\ledziaU::o.wef k0ft!ar11nejl pruo~j w pzpN,
W ltnl&eh 1S-18 bm. kad1"0Wleze
~&!\I ~.Mii\ ezeze«ółowym ba..
daniom ll'lkanklm ! tutom lll>f'll.W-

aMciowym.
w drurle:! ~owi. Jiut~ pł.ul&
wany jeet wyja.zd za ft'Mllcę, w
ezuMI którego od~e 1i41 obóz
HJkoleniowy urmmalc<>ny meczami
koontt"()lnymf. N ie upad?• Jł!l!l!!C'Ze

•
zima

Zawiniła

Zlm& u.e1J11& '°"Pedowa4 ~
l17wki p!lk&rKI• 1ł' Anrlii. N& Do.t• p~iano Hl'ię meczów
Wzeeiej rundy piłltarwltieeo PuehaN A.nfl.il, Nie wiadomo jedna.Jr t:ZY
wuywtki• O'ne •i• odbęd-. W pl"talr. bowiem eędzlowia mecmJ mię
dzY Sheffield Wedneeday i 09ł'by
1twierd%11!, ie boisko g~Y
ni• nadaje aię do przeprowadzeni.a
1p1>tb.n 'R. W st ę p nie
mecz
t"11
pn:alo:l:on<> na poniedz.!ale k . ale jest
w11,tpliwa ezy t~o d!\I& do~• do
1kutlru.
Na. ponł.c!1iatek pnel~y t.t
fOOt.l mee.1 ml~ Sh~l7 I
Hull. Praewid'l.lja •I•, ~ .1 po-wodu
lrll"OZtł mot• ni• odbyć •l• teł Ina• IJ!Otkan!a pueharc>1H, a dołt
UJ' to prseda wuystklm loU.l'ftych
derbów w Ma.-nchestene.

Juniorzy na tartanie
rudzkiej hali
Wiele juł razy hala lłulhkteio
JOubu Sportowego go~dła lekkoatletów. Ale prawdiiwł prób11 1eneraln" rudzkiego tartanu l r>0101tałyeh urz11dzeń hali RKS będ11,
wielkie nwed,- lekll:oałletyl!llne Junlor6w. er•anl1owane lS atyesnla
Itr. 1 okasJI roeznl~ WfS'lll'•lenla
Łodzi.

acromadd n
1tarołe
naJtepesych nwodnlków, Juniorki I Juniorów łódzkich
klnbów lekkoaUetycznych, a takłe
nwodnlków 1 Iwanowa, Karl-Marx-!!ltadt, Szeredu l Ltperca. Zawody te 1tanowl11, 3edn• 1 najbardziej
macz11,cych lmprez, wchodzl\cych w
1kład bogatego pr·ogramu zawodów.
przygotowanych w tym roku li okazji jubtleunu !5-lecia lekkiej atletyki w RKS.
Program zawodów, organizowanych przez RKS I OZLA w Lodzi,
prr.ewlduje biesi na 60 m, 60 m
ppł, Oł, lt8 I 1500 m, 1kolt wllWJ'ł,
w lłal I pehnlęcle kul".
W Ha1ie zawodów edbędlile lł'I
otwarty konkura 1koków w dal o
puehar bylero reprezentanta krain, trenera I dt:lałaeu lekkoatlatvld - Mariana Heffmana•.
Natomiast 3ut w 1obot41 I Jlieddel11 (10 · ł 11 bm.) w hal! RK:S
1.!lprezentuj11, 1111 juniorzy I junlony mlodl!i , ublegaj11,o Ili• o ml1tr1oatwo Lodzi.
lQlprua

wsądldeh

(wrdb.)

Nie tylko

WJCZJD

Obok cotyeodiliowej rywaliz~21 o
ligowe punkty, sympatycy sportu
w nu:i;yro województwie będ11, miell okazją emocjonowania •i• !mpreaa.ml 1portowyml o azc;i:ególnym
anaCHntu. Z najbardziej znacz11cych lmJ)raz, które odbęd11, •i• w
br. w naazym mieści!' ra uwaaę
1ułuruj11 m, ln. Wyścia Pokoju,
oraz Zawody Pnyjaźnł w Ly:tW1ar1twł1 Fi1urowym. Rewią najlep11ych ły:twlarzy krajów t0ejalistyeznych lodzlante będ11, mogli obejrHć w końcu marca Natomiast 22
maja uwltllją do Lodzi kolarze, uezeetnlcy 40 Wytcigu Pokoju. W
tym dniu finiszować oni b~dl\ na
trasie przedostatniego etapu prowadzl\cego 1 Wroclawta do Lodzi.
Tradycyjnie ju:!: zakończenia etapu
odbę!łzie 1lę na al. Mickiewicza,
1 met11 wyznaezon11 pr-zed DH „Juventus".
O pn:yiotowywanh.t •i~ do tych
dw6eh znaez11,cych lmprez mówiono wiele na wczorajszym, inauguracyjnym posiedzeniu Zupolu d1.
Kultury Flz,-cznej I Turystyki KL
PZPR, które odbyło •I" pod przewodnictwem 8. Płusy. Ale nle tylko
1port
wyt:zynowy
1tanowlł
przedmiot
obrad
wspomnianego
:te11t>ołu. Wiele uwagi poświęcono
pilnym do załatwienia sprawom.
zwiq,zanym. 1 dalnym. skutee:z:nym
rozwojem kultury tlzycmej rekreacji I turystyki w woj. łódzkim. Zaakcentowano azezególnle potnebi:
))odnoszenia sprawności flz:yeznej
w~ród d:z:lee1, rozwlj,nia wszelkich
form rekreacH w zakładach pracy
t osłedlaeh mleg:z:kanlowych Lodzi I
województwa. , C:z:Jonkowle zespołu
zobowl11:z:anl r.ostal! do przeprowad:i:anla aystemalyczny ch lustracji
klubów I orl[anlncj 1 sportowych.
1aldadowvch I środowiskowych ornlw TKKF, ln~tytucjl zajmuj11cy ch
1111 !!'Portem ma~owym i turystyka .

de~a dok"d
p iłkarze. PZPN ma

ostateczna

U1iadza,
do roztr:r:y pr-.()J>ozycje.
W raehubę wchodZI! wyjazdy oo
Tajlandii, ZSRB (Som) I ewentualnie

•i•
nul
patn;enia

RFN.
W łrod•, 14 bm. W. Lazarek wybiera 1!ę do Aten, gdzie obej!"Zy

elimlnacy'ny mecs do ME pomh:d-zy • GreeJ" I CJ'prem. Obok notatek, lrtónł ~dz! w trenerl!'kim
JlOtNf.e W. Z..u.relt, 1Potkanla to
~t&nle 1ł' eał~ci u.rejesta-owane
rul m•retowldowel taśmie.
Nad-a trwaj" pertraktaej• d:otyet:4ee .zaJ)eW!lieft!a naseym kadrowi~ wymalf&Jl\eyeh
pa.rtnerów.
Jedn11 łJ)raw11 .l ut z.atatwl~o po..
zytywnle. W koi\eu marca (dała n :e
zollłała re~-· u!lłalona) reprezenłaeja połskleh piłkarzy zmierz:ir 1ill
w te1tmem:11 1 naredow" drubnl\
Nttrwectt. Zespoły teg-o kraju b~I\
łeł rywalami ollm1tl,ł9kie.1 I mlodzłełowej rettresenłaeJt Polski.
(~

RFN i Brazylia•••
PIJk.ane RR wysrali I W>ocbaml 1:1 (1 :()) w kolejnym m~zu
tumi~u „MUlldl&llto"
weteranów.
W meesu
rozeiranym w Bant.ot
bram!Q zdobyli - dla RFN: Breitn«', Geya, dla Wł<>ch: Savoldi.
P<> tym meew w tabeli prowalh.11 i.espoły RFN i Bru.yli! - po
3 pkt. przed Argentyn11 l Urugwajem - po 1 pkt. C>l'U Włocha
mi - O pk>t.

w

SKRÓ~'IE

• x;ole}n• dW& 1:&ybow001We r.lrioc-dy 'wiat.. uat&nowl<llll.e -lały
w Au.U-alii oba w pntelotach
~lr.oeoiow-,.dl po tra&ach tr6Jlu\·
ta 500 km..
H. W. G"*9 I R. H. Jt.oh1meiw
(RFN) ne. 2-miejscowym szyb<l'Wcu
„A.SR-U",
uiy1Wi
~kordową
prędkość 115,11 km/god.%.
Dotychoz&1owy rekord w tej konkurencji
należał od 1981 r. do innych pHot6w RFN, E. Muellera I O. Schaeffnltn i wyno.lł 146,696
km/godz.
Jnt to 11 rekord •wiata GrOS5e10 ustanowiony w okresie 12 lat.
• W dniach 12-25 stycznia na
:lrortach w
M•lbourne roo:egra·n e
międzynarodowe
ml11tniostwa Au.tralii w tenisie, jedna z
najbard.zl.ej ]M'fftlt.owy~h wt-ej dyscyplinie Imprez. Z numerem 1 Niataw!ony aostal I. Lendl, 1 nr 2 - B.
Becker, 1 nr ł - Y. Noah, 1 '111' 4
- s. Edbel'g, 1 u I - H. Leconte, a s nr ·e - M. Mecie· Tytułu
mit:dzynarodow•fo mistM.a Australii broni S. Ed~rf, a wśród pafl. M. Navratilova.
• M. Druar, który doznał cl~
kiej kontuzj-1 podczas meczu pucharowego GKS Katowice - FC
Sion wraca do zdrowi... Trenuje już
razem :z: kol•gami 1 druiynr. a
udział ..,, ujęciach li piłki\ un1em<>i.liwla mu j•dynla dawna k0111tuzja ... palca.
• Ml.tra l"raocjt
J:lall Bel'llals
Orthes 1oetał JllffPOC!ziewa.n.ie 11.m odz ielnym liderem rozgrywek o
PE kosxykany. W trHCiej kolejce
pul I f inałowej Fra11euzl pokO'D.ali u
si.le po dram.tycznej końc6wce
Maccabl T•l Awiw 78:77, przegrywajac do pr?:erwy różnie11 T pkt.
(40:47). Najwlęmy udział w tym
sukcesie ma am•rykaftslrl
kDl'ZYka·rz 1raj11c:r ..,, Orthes - Carter.
kt6ry zdobył 30 pkt.
• W turnieju 111.atk•r.ll w Lotldyn ie, Kuba wygrała 1 Norwe g ią
3:0, a RFN pok1>nała Japonię 8:0.
• PWcarze Bayernu wyera.li w
Monachium 11 Dynam•m Kij6w 1:2
(2:1). Mecz r01:egrano podczu 15stopnloweg.o mrozu, a bramki r.d obyll
dla Bayernu: Ho.ces11, ·
Pflueeler I Brehme, dla Dynama:
J1 wtu"zenko I J&kowlenko.

-t.an-

mętczyzn:

ll l1ca

LKS SPOLEM, al.
Unii 2, 1!>dz. 12. II liga kobiet :
WIDZEW - MDK W-wa ul. N iciarnia.n• 1 ,OO:z:. 18.
LEKKOATLETYKA. Halowa m istrzostwa Lodzi juniorów I junlo-.
rów młodszy()h, w hall RKS pn:y
ul. Rudzkiej, fOds, 16.30 rvr n iedzi el~ od godz. li) .
TENIS STOLOWY. n lif& m~t
czy;m:
WLóKNIARZ MCKS
CZELADZ, ul. 8 Maroa 115 godz. 17.
II liga kobiet:
TĘCZA SKS
WSOLA. ul. Rótyekiego S, godz.
Hf, ELTA - SPÓ.TNIA W-wa, ul.
Warecka 41, rodz. 17, WLOKNIARZ
ALEKSANDRÓW - LEWART LUBARTÓW. !{odz-. 1'1' (w niedrlelę
w~z:v~tk!e mecze o iooz. 10).
PLYWANIE. Milrlr:tostwa Lodz i
!zkól średnich. pływalnia SP-173
prz:v ul. Sienklewl<::TA. fOOT.. O.
HOKEJ NA LODZIE.
II li.la:
BORUTA STOCZNIOWIEC II
GDAr:l'SK w
Zgle~
pn:y ul.
Wschoon !e1 2. !N>dz. 17.30 tw niedzi "'1ti l!od7.. 11.~) .
PTLKA RĘCZNA. D.e. ogólnooolskiel!<> turnieju jun i<>rc-k. w hRJ!
An il~nT nrzv ttl. Sobolowej, godz.
9 Iw n!Pdzlelfl. (odz-. 8) .
~n'R7.ELANT E. I n1n<l1t drutYTiowyrh ml~trzo<;tw
Lodzi w bron i
nnt"l1rn1t!Yc-r.nej . 1i~1a Srole-m 017 \'
111. Pi'iln<>rn eJ. )l: cxh. 18 (w n ie<ll. IP_
(w-w) I~ goo'f.. 10).

I DZIENNIK

LODZKI nr I (1!218)

ł bm. I 11ekretarz KC PZPR,
p rzewodniczą cy
Rady Państwa

I

PRL Wojciech Jaruzelski przyje,l zna nego komentat ora politycznego w!osklego dziennika
,.La Republlca" Sandro Violę,
któremu udz!ellf wywiadu.
(PAP)

Spotkanie przewodniczącego
Rady Państwa
(Dokoóezenl• z. str. 1)

łem

IĄcza,eym

rzukłwanln

ubranych Je.t

rtę

bokle przdwladczenłe o konlecznośol obrony ł utrwalenia pokoju.
Przewodniczący
Rady
Państwa
zwrócił uwagę na złofone realia
współczesnego świata. Mimo wielu
ró:l:nfo I głębokich podziałów chcemy go ocall6, uc:z:ynió lepszym, bezpieczniejszym dla pokoleń, które
przyjdl\ po nu. Z tą Intencją ud:delamy pełnego poparcia łmła
łym,
dalekosldnym lnic,l atywom
Związku
Radzlecklt'go. Bęaztemy
nadal ezynnfe uczestniczyć w po-

wnelldeh testępn7eh
'rodków ł dróg, które, nie n&ruszając :r.asady równego bezpieczeń
stwa, sprzyjałyby powstrzyma.nlu
wyścigu :i;brojeń, przejściu do rozbrojenia., budowle Infrastruktury
dialogu I wzajemne&'O zaufania. W.
Jaruzelski wyraził uznanie dyplomatom, którzy przyczynili się do
tego, te miniony rok przyniósł odbudowę czy poprawę stosunków Innych k rajów z Polski\.
N ast ę pnie
ze brani
wysłuchali
kon cert u muzyki kameralne j w wykona niu „Kw arte tu Wilanowskiego".
(PAP)

W jeeo wyniku 1tw1crdzono, ie
naruszone zostały
zasady
społeczno-organlzacy Jne przygotowan ia
zmian cen, pn~~ biurokratyczne.
zaskakujące Ich wprowadzenie, bez
przypomnienia podległym jed nostkom o obowiązującym try bie w
takich wypadkach. Naruszo n e zostały tet postanowienia ustawy o
cenach. Nie dopełniono m. in. obowiązku przeprowadzenia uzgodnień cenowych mit;dzy producentami a odbiorcą ora;,. wymogu sporządzenia 1 przedłożenia kalkulacji
cen.
c~ntralna
Komi.aja Kontrolno-Rewizyjna PZPR biorąc pod uwagę samokrytyczne postawy, zakończyła
postępowanie
partyjne
ro:unowamJ ostrzegawczymi I na1tępującyml towarzyszami:
- Bazylim Samojlikiem - mlniatrem finansów;
- Wojciechem Pru.uem - wiceministrem finansów;
- Wi esławem Majewskim - wiceprezesem Zarządu Cent ralnego
Związku Spółdzielni Mleczarskich;
- Eugeniuszem Górskim - dy~
rektorem Biura Gospodarki Finansowe j i Rachunkowości CZSM.
W czasie rozmowy w CK KR towarzysze W. Majewski I E. Górski
:z: CZSM polnformowal!, i e w poczuciu własnej odpowiedzialn o ś c i za

(Dokończenie
'r~iego ciśnienia.

ze str.

1)

Ekipa

1

g.a-

:mwini przy.stą,piła do poszukiwania
m iejsca uszlrod.zen ia. P>ooług l wano
się główni e
łopatami I mrotami
pneumaty=ymi koparka 1>kaz.ała. się bezuiytecma ze względu
na niexwykle
„gęsrte" uzbrojenie
terenu.
Wc:wr&j o godz. 14 obecny na
miej&CU awarii dyrektor !6dlikiej
gaz-ownl Mikołaj Grzelozak poln·
fonnowal nasze~o reportera, te dokopano 1i11 Ju± do uszkodzonego
miejsca. Całkowite u1rt.m i ~c i e skutków awuii mote jednak Potrwać
do pnniedzia!ku.

A jakie to były •kutkl T Po odcl~ci u gazociągu ciśnienie gam w
śródmieśc i u
bardzo się e>hnityło.
Mieszkańcy m ieli powame kl~
ty z uge>t<>WMiiem czegokolwielt ł
n iewyk luczone, że c:zęść s niell
zam ia st gorącego obiadu musiał.a
się e>bejść suchym prow!Mltem.
Dyrektor Grzelczak przypuszcu,
te ru ra pękla na skutek 1porych
wahań t emperltlury,
jakie wyst11powaly w 1>Statn im ez.asie. Oświad
czył tet, :l:e od wczorajszeg.o rana
stężenie
gazu w rejonie miejsea
awarii było znikome I w niczym
nie za1;Ta:!:a.ło be:i:pieezeństwu oko·
licZT1ych mtenka'ńeów.
(ab)

Samochód wje_chal. do hiara
Do pr,awdziwel masak:r)' doszło w
miasteczku Chula Vista, w stanie
Kalifornia. gdy do biura miejscowe go wydziału komunikacji wjechał 1 szybkością 40 km na godzinę samochód osobowy prowadzony przez 64-letnlego klel'owcę
który moment 'lfCZeśnlej wskutek
ataku serca stracił panowanie nad
pojazdem. Wypadek spowodował

·nieni... 2ł osób, w tym ~aej
bardzo powatnle.
Jak wynika z opowiada.ft •wtadków, samochód przebił ścianę un:11du. wj e chał w tłum czekających w
k:olejce osób, 1 nast~pn i e zatrzymał
si ę na wewnętrznej ścianie · przyplerająe do niej jedną z kobiet.
Zestala ona w ~tanie krytycznym
przewieziona do szpitala z powatn ymi obrażen i ami wewm:tr:z:nyml.

dem Peret11 - dyrektorem Zrzene..
nia
Przedsiębiorstw
Przeanyslu
M i ęsne go.

~ ··- ~'---------

N. Ryżkow
zakończył wizytę

w finlandii

Z wiązek
Radzlecld
potwidd
do podjęcia się roll awaranta strefy bezatomowej n• pół•
nocy Europy, a tak:te do przedya•
kutowanla
z
zainteresowanymi
stronami problemu nadania Bałty•
kowi statusu bezatomowego. Połn•
formowano o tym we wspólnym,
rRdz! ec ko-flńsklm komunikacie opublikowanym w piątek na Eakot\•
C?.en le wizyty premiera ZSRR Ni•
kola ja Ry żkowa "" Finlandii.
Podczas 4-dnlowego p<>bytu W
Helsinkach N. Ryżkow konferował
z pre zyd e ntem Mauno Koiv!sto l
premie rem Kalevlm Sorsą. Rozmo.
wy dotyczyly g!ównle zagadnie'ń
zaistniałe nieprawidłowości pod ję li 7.W!a zanych z rozwojem wymiany
decyzje o iłożenlu r ezygnacji z zaj- handlow ej I współpracy gospodat"C7.Rj między obydwoma krajamt.
mowanych przez nich stanowisk.
Przeprowadzono takie rozmowę Omów iono tet kluczowe upek.wyjdnlając11 z ~owarzyszem Wito!- ty sy tuacji międzynarodowej,

Gaz pod wiaduktem -

go t o wo ś ć

będzie

ZAPOWIEDZ WIZYTY

Międzynarodowa
Agencja Energii
Atomowej - MAEA polnformowa1<1,
te jej dyrektor 1eneralny Hans Bllx
na zaproszenie
rządu radzieckiego
zloty w dniach o-4 12 do 16 stycznia br. wizytę w ZSRR.
Bllx odwiedzi Kijów I czamobyl,
spotlca 1111 m. In. z kierownictwem
Państwowego ltomłtetu ZSRR
d•.
Energii Atomowej,
ZAMKNil')Cl!!l LOTNISKA
W BEJRUCIE
Pori lołnl<%Y w Bejrucie llOstal w
pll\tek ponownie umknlęty po tym,
Jak na plyt11 lotniska spadło kilka·
ndcle pocisków. Atak nastapll
w
chwil~ po wyładowaniu Boeinga 707, naletaeego do libailsklch Jlnll
lotniczych MEA. Samolot, na które·
1:0 pokładzie znajdowało 1111
126
osób, nie został trafiony.
POMOC DLA UCHODZCOW
Z RPA
Bolandła postanowiła awlękPYó e
lł proc. poraoc dla uchodtców połudnlowoatrykal\sklch.
Roczna wartość
dotychczasowej pomocy, pn<,,_
kazyWanej uchodtcom za pośredntc·
twem Afrykailsklego ltongresu Na·
rodowego Afryki Południowej (ANC),
wynolllła 150 tys. 1uldtmów
(około
!50 tys. dolaróW),

ZA

prowadzić

działania

zmie-

do kontynuowania
procesu
normalizacji
w 1tosunka.ch mlędz„
Europej s ką
Wspólnota Gospodar~
a p ań s t w ami - członkami RWPG -.
ośwlad<'ZYI w piątek na. konfereneJI
prasowej w Brukseli belg'f.Jskl mlJlłll
ster spraw zagranicznych Leo n..
demans.
WYDALENDI DZIJ!lNNlltAllZA
Z BPA
J'ak poinformował dzłennill ,.M"
York Time•", · władze llPA naku&lf
opus:zczenle terytorium •wego kraju korespondentowi 1azety, Alanowi Cowellowl.
Cowell ma opu4cld RPA do n1eo·
dzlell, a. władz e połudnlowoafryka1l•
skle
odmówiły
udzielenia
w!.~
\'9'jazdoweJ dla jego nast11pcy.
Decyzja ta została. urootY"f'l'OW&aa
przez f7.l\d RPA, Ja!{oby wrogim na•
stawieniem „New York 'I1mesa" do
rzadu RPA.
FRANCJA I USf- ZWIJłK.8Z.U4
POMOC DLA N'DJAMlilNY
Cora:1 więcej aamolotów bojo.....,,,_
I transportowych, naletl\CYCb do all
powietrznych Francji I USA, pl'SJ"'
bywa do N'DJameny - siedziby tlmu Hlssene Habre'8IO. Jak 'donosi radio Trypolis,
l•~rwencyjllt
sity FrancJt I USA utworzyty m.olłtJ'
powietrzne
łączące N'Djamen41
N
~tollcą Republiki Srodkowoattyllan•
sklej _ Bangi I bazami wojsko....,...
ml w Zairze.
(opr. 11gt
rzaj ą ce

HANSA BLIXA W ZSRR

NORMALIZACJĄ

MIĘDZY EWG - RWPCI
Belcta, która od 1 stycznia pn&jęla kierownictwo we władzach EWG

•

•

Czad

Zimo nie us I ę p uJe DEMONSTRACJA
bm. mWal
ml'ÓS, oboll Bi•
Wa Włodawie wcześn i e
rano noWW'ano m inua 31 st. Ok. 9
rano w wojew6d:i:tWach wschodnich termometry wskazywały minus 19 .t., a np. w J)<>hldniowozachodn.ich m inus 2 1t. Mlejsoaml
•

wnęchle.

Duszmani

Jak lnf-0nnuje afgańlllk.a q.en<-ja
Bachtar, w tych dniach w okręgu
Guzra na terenie prowlnejl Herat,
do m iej&oowyoh or ganów władzy
zgłos i ła s i ę
l i cząca pooad tys i11,c
osób grupa rebeliantów, deklarując
gooowość
przerwania
wszelkich
działań
zbrojnych, prowadzonych
do tej pory pn:es
bandę, którą
kl«owal zrumy prozywódea dmzmanów Sajed Ahmad. Ahmad polntormowal, Ił decyzję o wstrzymanlu akc.tt bandy Ol'9.Z zl-O:teniu
bronl
tym takie
broni elęt
kiej, . któn\ przekaUTX> odJJ<>Wiednlm organom władzy) podjęto w
odpcnviedzi na pol!tykfl p<>jedna'llia
narodowego,
prowadumą
przez
rząd.
Rm;poczeły
si~ rok:<YWania
przywódców rebell anok.lch 1 wła
dzam i prc>wlnej l He<rat.

Z. Cynkutis
zginął w wypadku
ł bm. w okolicach Gn iechowic
pod Wrorławlem zglnąr w wypadku samochodowym w wieku 49 lat
Zb!imlew Cynkuti" - twórca I dyrektor artystyczny teatru Drugie
Studium Wroclawskle. wieloletni
aktor Teatru Laboratorium I bliski
współpracownik
Jerzego Groto\v~kiego.

V\"yjatkowo 1pokojny dy:tur mieli
wczoraj funkcjonarlu•ze '\VRD WUSW.
Trudne warunki
drogowe zmusiły
widocznie łódzlt lc h kierowców albo
do <> Strotne' jazdy alho do odsta·
wlenl" • wolclt po.fazdów. W Lodzi
zMrn! owano tyl k o jeden wypn cl ~l< o G'Otl z . 20 .%0 na skrzytowanlu ZaRedak tor

wyst~ in~ opady mii.- mln pómlej dluf<*! Id>. wydrutyt>Owarzy.uył 1llny wt.a.tir
pow<>dujący
:r.awleje ! zam!ec:ia.
Stały si11 orHt przyczyną zasypania

gu, którym

niektórych
tras. Ra.no drogC>Wcy
sygnal izowali
nlepneje2xlmość 72
km loka ln ych dróg, a w kilka g<>-

składają broń

ew

IOBOTA
' PILltA JCOS:iYKOWA.

dla włoskiej gazety

W nawiązan iu do omówionych na
posiedzeniu Biura Politycznego KC
PZPR w dniu 6 stycznia br. niep rawid łowości jakit! wystąpiły na
tle zmiany cen umownych śmieta
ny I wyrobów w ~dllnlarsklch z podr obów , w
Centralnej
Komisji
Kontrolno-Rewizyjnej PZPR pPzeprowadzono postępowanie wyjaśniające wobec członków partii odpowiedzialnych F.a tł! decyzja na
s-zczeblu centralnym.

der> P ~ / 0'.'' Y

la •iii do ok. &OO Irm. W n i•których
rejooacll woj. rzeiszow&kiego kilometrami ciągnęł y się śnletn• z.atc>ry o grubo.ścl powyżej 1 m.
Na
Pod!Gair:paclu r.a.spy a!ęgaly 3 m.
Wszystkie watne atlaJci dr1>gowe
łtra.ju były
przej«lldale,
choda:t
wuunkl ruchu na nl<!h bywa.ty nadlll' uclątliwe - mimo pracy ok.
6 ty&. pługów I piaskarek. Można
9i ę obawiać p<>go!'!PZenia
sytuacji,
jako t~ ma nadejść kruejna W.a
mrozu, a tyme:z:uem drogowcy sygnalizuj1' kłopoty ie zdobyciem paliwa ~ego na ni.ski• tem~
ratury.

hasa kabuaka mformuja o p&dobnym wydarzeniu , jakle nastą
piło w okręgu Khulm w prowlncjl
Samaaigan, gdzie .złotyło broń Inne
w Płłrtek. mimo te mi6s Ml.tal,
ugrupowanie rebel iantów.
1 po'Ńodu u.m.a.runia p.a.llwa ezęść
aut.obu.sów ni• wyjechaata na trasy. Wnry stawały talt±e n.a 5,k uteJc
u.marumla uldadów hamulcowych
I ur-utdt.zeń. pneuma.tyczmych. Jednak
największe
perturbacja w
!unkcj()nowaniu PKS spowodowal
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walut?
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•<>bot•

sell

apotkaj~ ... ... Bru§t_
przed.łtawieiel•
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wyt.n
czlonikoW!'1dch
EWG, w
tym 8 wchodzących do tzw. Europejskiego
Sys.t emu
Wa.Jutoweg.o
(ESW) . odpowiedz iaJni u. sprawy
flna~o-walutowe poinformo-.
wały w pi ątek
w iec.zocem, ageucje
Reutera I AFP. Wedlug źródeł, w
bruksel.&kiej siedzib ie EWG, celem
spe>tkan ia mote być 1koryg<)Wanie
partytetów wymiany walu t krajów
ESW, koole-cme w oblicru słabo<ł·
el franka francuskiego w wymian ie na zachodn i on i em iecką markę.
Nie W}iklucza ! i ~ ie w n iedziele
doj dzie do spotkania ml<n istrów flnansów F rancji , RFN, Belgii. Danii, Hol and ii, Luksemburga, lrlanclil I Wioch , które uczes tn i o:z:ą w
ESW, dla zatwierdzenia
k01reloty
parytet6w.
państw

śnieg.

W

m~

nwankowała

lcomu-

PRZECIWKO
INTERWENCJI
'

Potę:!:nl\

demonstnej4 prwdwb ·
inter-wa•
eji w Czadzie zorganizowano 'W
czwartek w mieście Falja-Larabł
połotonym na północy Czadu.
Jak poinformowała libljsn
gencja informacyjna JANA, ucze„
stnicy d emonstracji potępili bff.o
precedensow11, Interwencję Paryta
i Waszyngtonu w wewnętrm. IPMl•
wy Czadu . Wskazali l'Ównleł !l.ł'
wyjątkowo
niebezpieczne 1kutk:ł
tyeh działań Imperialistycznych sił
USA I Francji.
amerykańsko-francuskiej

„

Chł.odniejsze

n!lr.acja.. Lepsze sam-O>PC>C%l!Cie mieli kru~ane, gdyt pociągi lrursowaly du:bo punktut!J-niej, ehoć teii
n!e obyło sill tu becl: zakłóceń.
Zamarzają
wody
przyb!'l:eme
lallt naa połlltormowano w iJIFqteo
Baltyku. Zatoka Pucka pO'klryta j es t
1!1-<:e!!ltymetrową
warstw11,
lodu; zycjl lntynlera wojewó~wa. w no.
cy
s soboty na nledzlel11 9pec:jalll4I
oor.iu: więcej jest go na Z:alew!e ekipy
pny1t,plą do usuw1nla ,.,,..._
Szc.zeclń:ski m. Na morzu utrzymuj e ril, która wydarzyła 1!11 wcsoraJ
się llrlorm.
EC- Ili . W 1:wlązku 11 tym w ni„
d l!le!ę w budynkach r:asllanych pnrq
t~ elektroclepłownlll o ok. SD stoJmł
obn!tona będzie temper•tura depłel
wody oras centralnego ogn:ewanla,

koloryIery

„

Obradował rzą~owy

sztab „Zima"

Na wczorajszym posiedzenłu !'Ul·
dowego sztabu „Zima'' oceniono,
ie mimo bardzo niskich temperatur praca
wlększośc,
przedsię
biorstw, jednostek organlzacyjnycl;l ,
instytucji I slu:tb rót.nego rodzaju
przebiega aprawniE: I ni eprzerwanie. Z~pewnia się !yst ematy czne
przewozy opału oraz rytmiczne dostawy energii elektrycznej, gazu I
energii cieplnej. W wyp ad k u uchodnla - Próchnika nletrzdwy ple- trzymania się d u t vch mrozów moIZY Bogdan P.
wRzedł na jezdnię
przy czerwonym Awletle I wpadł na t e jednnk zai stnie ć ko n i eczn ość
„Fiata 125p" .
Plen:y nie odnlóql wprowadzPnfa ogra nic ze ń w poborze
obra:teA,
natomiast poszlco tlowany mocy przez od blorcl" w prz emysło
r.ost a ł
samochód
uszkodzenia wy ch. Natom iast ni e za mi erza si ę
fm. In. p ę knięta szyba) o•zacowano oiiraflJ czać odbiorców l n dywldualna 10 tys. l!ł.
(jsb)
ny ('h.

(Jsb)

Śmiertelna

·ofiara mrozu
Smiertel.n11 ofiarę
fa.Jl astryoh
mrozów zanotowały kroini·lti miHcyjne w woj. włoclaw'Skim. Pom i11dzy miejscowoś ciami - Anielin l
Ląki Wielk ie n.a Kujawacll znalezie>no na polu zwłoki 51-letn le g o
r-oln lka Jana G. Przybyły lekan;
s t w i erdz i ł . te ~mierć nas t11piła n a
skutek zamarzn i ęcia. Czynności dochod zen iowe. mają ce na cel u ~-Y
j a~n i en le okoli cznoś ci tego tra.glczneg'o w yp adku, pt'owadzl po~ • e ru 
nf.'k MO w Lu b ra ńcu .
(PAP)
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Prawnicy o rzeczniku praw obywatel skich

„Most na rrece Kwai''
współpracy I „Satyricon" wreszcie
na naszych ekranach

o w
I

I

„Dl" ROZMAWIA Z MEC. BOGDANE~ SZMIDTEM - DZIEKANEM OKRĘGOWEJ RADY r\DWOKACKIEJ W ŁODZI

Panta meeenufa, Jeft W7
soee prawdopodobne, te b76 mote Jut w tym roku wśród Instytucji clziałaJących na Diwie
prawa poJawl tllll rzeczni• praw
obywatelskich - twór t:apelnle
w aaszej tradycji nle snan7,

tyftio jedna Instancja odwoław
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mieszkanie. Be:zxlzietni, prowadzili oty.
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lak
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Nasza

dopr'Olłłd

tu

.ooą. Na lrodcu korytana jest Jechla 1...
1len.ka - na killtadzieriąt chorych. Przed
ni- na krze61ach tłum starych kobiet o
oc:zM:h 11nutnych albo wpelnla pu&t:rcb,
obojętnych. W kocytarzu c:ha.rakterywłJ•
czny .capach amonlakiu - aleodlączny atrybut dunów p<l!llocy dla starych ludzi,
• llltórych (kobiet zwlaszc7.a) ła atarall
4olegtlwoiłd Jest nader cqsta.
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enc1 barmlałnowl w Jere llt!SDJ'oh tlopotaeb I problemaoh.
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łcrwep. . . . . . . . . . .
Dlen1e wl~ów bw.
powolaale
młnaln7cb,

nl•kr7-

ClllCJ'm Ract7 Paddwa,,

rospo-

PlołrkcnnkleJ uaclowU tlę bowiem .,narodek" nle1foruy, ntoebęłnle podporządkowuJ""1 tlfl Jero •rt111dzenlom. Nlo wlęa
dslwaere, te ~błnowl przydano wkrółea ałato-so pomoonłta • tytułem ławnika llZJ'llneso. ,_leszkal on a dwie wlor-

Ma

Ract7

Konaulłacyjaej Prą p.-wodnł

łb" ocl nłana. w mmowtU17m domu łkacldm Pl'Z1 uL Pio.
*rkowlldeJ 18ł I miał • obowll\sek „clopomagac! burmlatrzo.
wl", • aoseplah ,.pllncrtrał pnesłrzepnla porządku pollcyJ"8P I ~c1 bałrol• fabl'J'OZDI\", KonfUkł1 howłem W7•

llSlllci• dJ'aklp• aa4 łmątuł!A
r.cemmlka praw ol>J'watolakleb,
a łakłe wfel• llm7Clb lal$-

tJw,

RcSłułe

molM _ . . tlra-

-..to l ta 1 npelnłe błab.J'ob powodów. PrawcłldWll
LwoJn... YJ'wolala wna~ 1prawa rowów, kł6rymJ okopano
nołrko"*- po obtl lłroaaeb jezdni. Zbierała •I• w nieb do·
llaCSwb I woda I barnłlłJ'cb łerencSw. Wytorą1ływaU Io
......_ ...._.. poclno.._. Jel postom, Płukali w rowilcb rv~ .......... tbnłnJ'. OcąwUcla Die bacqe, te 1Pltwoda łoslewa li• turoko podtapl&Ao alłoę.
Od wloall1' do p6taeJ Jule;J trwał 1 kolei •Plłr a to. tte
lblerac1 llaDe 1 OWJ'eb row6w, Funte,fonarluna padsłwo
lob p~
~ llutbJ dropweJ twlerclzlll, te w samlaa u
P.I ilvl• •łaratl • fllrblanaml, włalnl• Im ll&lełlil
drólracjami
•
li•
llczll&
n1o
łkacme,
bą łraWJ', TrmODRID
ałkcSw, pod ..ro.._ DOeJ' WJ'puaU w rowach kro'WJ' I łl'llOdfl.
BeullDJ burmłlłn lldl!dal więc pomoą po[lą Jne,f. Władze
eankła P1'!171ł&IJ' 1 ~CIJ' dwóch kout6w. To wymunont
,.sawtenenle broni" Die łrwalo .1b7t dłu10. Kozaą, naroblw·
tą cllupw w karGllDaeb I uJaadaeh. ezmyobnęU kłcSrc10• dnia
• ŁoclzL
Ulica PlołrkOWlka wel"6 Jedna• sapraiłała •wan IWJ'ch
łwcSrców, Jut w 1815 r. l&lll pan preze1 Remblellilakł kazał J11
np. sadrzewłc1, &bJ' „poclnled6 urodę I higienę traktu'". W łym
cselu aałotono dwie Hkółkł, a nasłt1Pnlo w 1835 r„ ..alł11 1zarwarku", obsadzono ulicę włoskimi topolami.
I mów powstał 1pór - tkacze 11przecfwlall 1lę temu pomy1łowl moływuJą.e, le drsewa zasłoni!\ śwlaUo potrzebne łm
podczas pracy. „Salomonowo" 1:achował sl111 wtedy tzw. adiunkt-dozorca, strzegący porządku w osadach fabrycznych - kazał bowiem wysadza6 topole na przecznicach I pustych placach, na PiotrkowskłeJ zd nie sadzl6 drzew pod oknami domów.
Tak oto toczyło Silli tycie przy ul. Piotrkowskiej: prz:vbrwało domów, mieszkańców, no-vycb profesji."
Ale o łym w następnym odcinku, za dwa tygodnieIHIClbal7
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de ciał, Ci pierwsi,
o orlenłac,fł W91lhodnleJ, 1 zaskoczeniem muną obserwowa6
eo dzieje lłfl w ZSRR. A dzieje się łam tak wiele, :te at
trudno Im to 11ohłe wyobrazle.
Nowe kierownictwo KPZR bez
ceremonii, za to z otwa.rtości11
oznajmiło, Ił 1tare metody rzą
dzenia I zarządzania przeżyły
się. Nakazem chwili Je!!t przygospodarki
śpieszenie rozwoju
radzieckiej, a nie mielenie starych formułek, do których nie
wolno naginać rzcczywl1ł0!1ci.
Na drugim biegunie, o orleDtacJi zachodniej, te:!; nJ.e dzieje
Oto w Stanach
si111 najlepiej.
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moich ezytelnlków
Wśród
mam takich. ldó~ 1woJI\ edulałacb
kacJfl skoóczyll - w
na "Krółklm
pięćdz iesiątych _
k:ursle historii WKP(b)", I takich, którzy teł. •2' ekstremistami, tyle te • przeciwnego biegun&. Zarówno jedni Jak l drudzy sgadzaJ11 1lę, te •a to. eo
n.ało
piszę, blorf) plenl11dze,
•llll w okrMlenlu
mlasł ró:l:ni11
miejsca, rdzle 1ma,tduJ11 1if) mol
Rsellll
właściwi chlebodawcy.
Jasna, chodzi a kłerunelr. spłeuł.._
te
rraflczny, 1 którego
dze ptynr..
Nie odkrywam RI al~ nowego, ale od oun do esan
wa.rto przypomnle6, te ni• dzle.
obu 1lcrsJ'del
li ekstremistów
laka przepaś6 ~ bJ li• EClawalo.
-111Pęll ..i.
Paraclobalne,
o
porozumienie
niepisane
wspólnym atakowaniu wllllknO- bo prse~cl społeczeństwa
clet nie tylko mnie - smierzają.cej cło uporz11dkowanła 1Praw
kraju wedłu!f zasad 1:drowego
czyli r!lcjonalnle. A
rozsądku
poniewat ta większość nie ,femt
mozolnie toczy
jednorodna i
się wewnątl"Z niej wymiana poglądów ró:l:nych orlenta.eJI, więc
ostrzał ld7le ostry.
I jeszcze Jeden paradoks. Dowyłącznie
którym
gmaty7'll,
:l:ywią ~tę ekstrem ' ~cł. znakomiz
przechodzenie
Im
cie ułatwia
Jednego bieguna na drugi. Ostatecznie Jes~ to 1>sycbologłczn't1
się jedną
zrozumiałe: zmienia
wiarę na Inni\ ł mów ma silli

moma.

nlllCSllD.lk.
"' 'W'J1)ełnl
jj ~
lllld8 Ma)cbnqaj~ Ili• od
praw 1ł'
~~
~
walnych dal~

!>Men. Do to&lety wa%19łllde pen.
1jonal."luszkl „chodzą" .1 krze&łem prad

optellxrtrd pnyja-

„.

„

rew!zj• nadzwyczaj~ OCZTW!ł
d19P0ct. pod ~1rlem,
nowalby $alclmf uprawnlezuamł.
Ka.My 'Wln.ioeet o ~ ud-·
~jn- je9t lltńtiamY I kowteh
ni~-~
~· prawafcądl. matem do
powinno
d~ f!MCP'!lha
~ MtJd pn11w'llit6w

llDie Jał ~ -

obracaj11•

Basi - ajentka •klepu IPMYW•
czego - wi:as se ew11 pracowni Cl\. Za<>pi•
lrowały 1i411 11lrutec:m.la - gdy C'lotu trama do azpitala., zaczt'lly likwid-ować ml„
szk.anie. Wkrótce okazalo slfl, t.e ltaru.nka wymaga .Wej opieki. Skończyło 1!41
domem pom<Jcy. Dzi~ MA nlltt n.le jest
w stanie dociec, co się .tal·o • mebla• m1, obrauuni, bibelotami - sporej PoInnoć wartości - """""'adronymi .......
r·..,. ~···
tynierostwo pne-z całe tyclo.
Mala, drobna, 1lwluteńka c!otka Kula
nie zdaje 1141 tarować utraconych dóbr.
Jeżeli mówi - „ach Ja.kle ja meble ml•tam, a jakie obrazy''. to aby s\41 pochwałltl po ru 11~tny pl."Zed twymi wapółlokatorkam1 I mzys-tkim1. któl.'ZJ chc11 iłu.chać. Siedzi &kulona n& twardym krześle w clasnym kącie, przy pokrytym cerat11 ctioliku I ai.Jada przynleelone Pl.'TAS
kl."ewnych p11czki, jabłka, cukier1'1. A.pe.
tyt dopisuje pam1~ - mniej. Więc od
CZASU d<> CU8U dol."2lll~ ~ o ..rej 1a11iochanej pa.nl &.91, oo to w Ab'yce, dbo
przypomina tobie cioteczną babkc l tłu·
maczy zawiłe koligacje rodz!l!mo, którydl

lbt•.W.

oąwfenle
sdraemnęła

jaciól. Najserdecmiej rwiązama był.a I
pani11 Basią pracując!\ w centrali handlu zagranicznego, Paa:tl Ba.si& to był
„człowiek". Pani Ba.sita miała li\ pochować itd. Ale pani Basia pojechała za
mężem na kontrakt do Mry1d I jait dotąd anl widu ani d,ych'll.
zac:zęla

ła

.,.,, .......

„lepszych
}ej ~Iem cy 1lę w kręgaeh''. I takich dobierala IOb!e Pl."'ZY•

Ciotką

neClllDika

- ..,..na ,....,

lllldlb -

nalegał.

-

pn-

Ut.

wybierze 1 IWD1 do nauej cl&.
lekiej ciotki. Zna.letllAmy li\ Dl„
dawno w Domu Pomocy Bpołecmej lłla
Dorosłych przy Narutowicza. Co tam al•
dzieje, nie da ri41 opisać! To ~ ...
memu

~,..

... Jmt Jllll mwolennl'klem

ł17wldalll1'*

lepszej Wiera. W po'leklm .,._
tern!• prawnym !mleje k'Oll.U.
la linstancyjn.a, a w jej 1-.mdl

~edlrwonłł
ej!. ,Konlecmłe ni«!a

mi.la

salałwłaala ~

cłz!ał.ał W' naj-

Sejmie.

mógłby Gil hlterw«liow'ac! ._
piero w elnriH u.prawunocni._
ma się wyroku, W111osqe o Jeco

....,..

chodJT

drualeJ.

te neeml•

paa,

1174

rozumieniu,
~wym
obo4, CICSTW'lkia, ło necmika
praw ob)'lMWOlch będ11 na-

-bo ałowi4* , _ ~

lroMekwecicje, naldałobf •• Jldoda~ • ocroamJlll
~6
bluroll:ra<tycmym toa'Cllltam ..,._
niąaneto • lmtJ'tucj11
rUu
aec:zmłka. IMtytucja ta POW'lmDa
byc! JednooeobolWa I cblaW Pn7

Hozepluła po~ lnsłancfl\ odwoławeq I ,feeseH lednym kontrolerem prawon"41nośclt

-

-

ni• IPNJW7 ~ pnez
11\dy Njooowo ... plerwnej mltaaojl · I prsas wojowódR!e w

Jedną

ausenJa

-

omylnĄ,

.i, jednostlłtowymt pmypadbmi. Gdyby ta było, to pomi~łne
jając róin«Odn•

rzecmHc sajmowal'by 11• 11)1'&Ja611
waml lndywldualnymt.
~
chodd • praktyk•

powlalea.

- Błędy ~a.fi\ nawet lwthte w togach, ale ełerpl u łJ'm

•

..... „.,...,....

aferlll 1prncłaW&Dla lwon1 Iranowi ł tup0waała • łra6skla
eeąwl•cI•
pieniądze broni Jut lnneJ - clJa tonłmrwola
cjon1st6w w NlkaraguL ·
A więc nadenły aleloklde
czasy dla naszeJ „WIPÓlnołT'
dogmatyków-ekstremis tów.
Ale cóż, zostawmy Ich 1 łF·
ml zmartwieniami, ho przede
wszystkim sami musimy upora6 silli z własnymi kłopołam.l.
Sami t-zn. eała ogromna reszta
Jak kto
społeeze6.stwa, erq woll - narodu.
Ubiegły rok zatodozył .tę postępem w nstalJl,nlu płaszczymy
wspólnego pol'O'Zllmleuła naro-

ndJ l1lłhl unan1ob
sa llcorJ'tealQ' mJ'fll htdDłeJ.
Młehel

'W

Montałrn.

łllll

irwvlall .,Prdbaeb„,

•Pini

„

W (...) nkole obooWllllla •
ludtml ezęsło Dll'W&łalem łf)
wadę, te samłMt tłara6 1lf) po.
mac! dragłeSo. tllllllJ' Ilf) tylko,
aby clad poznad alebłe, bardziej
troskamy alę o to, aby wyułd6
na 1przedal nasa łcrwar Dłt ab7
nabyó nowy",
Wysłuehtwanłe tese. oo m6WI" Inni, nie Jest naJmocnlejnaszych
ną 1tron11 wszelkich
dyskusji. Uczmy silli matem od
Montałgne'a, który swoje ,,Próby„ pisał w ogniu zaelekJych
bratobójczyclt walk religijnych
w

szesnastowłeczneJ FrancJł.
Wiedział zatem eo pisze 1 cll•-

coze~o.

Bl>MUND TULKO
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Polska ·-

Włochy

n·a log
ltollunld

mi~zy

Włochami

I Polski\ ma-

j-, dtug~ i bogatą tradycję. Wpisana w nł~
na trwałe jfft walka Poląków o woln~ć
Włoch pod wodza Garibaldiego, jak rów-

niet włoskich ochotników na !lem!ach pol1kich w szeregach powstanie stycmiowego,
wreszcie walka Polaków o wyzwolenie Włoch
w czasie II wojny światowej.
W latach międzywojennych, jak równie:!:
po 194~ roku, stosunki między obu naszymi krajami utrzymywane były n. ezczeblu
ambuad. Rozwijały się tet llczrui obustronne kMtakty na ró!nych szczeblach.
Do
otywlenla W!tpółpracy przyczyniły ll'lę m.ift..
olsko-włoska umowa kulturalna 1 ·11165 r.
konwencja konsulam11 1 1973' r. W latach llH!demd~esiątych dynamlcmle rozwijały się te:I: dwustron.n•
kontakty gospodarcze.

f

Wskutek sankcji ogłoszonych pn.es Zaohód wobec Polski na przelomle 1981-1982
roku nastąpllo przejściowe zahamowanie dialogu politycznego między Włochami I Polską. Zmniejszeniu uległy teł obroty handlowe l W!fPółpraca przemyalowa. Wszłl"la
loo Włochy były jednym 1 pierwszych Jm-ajów spośród państw NATO, które u.cięły
powracać do normalnej współpracy z Polik". W 1984 roku oflcjalną wizytę we Wto~ch :i:lotył ówczesny wioominlster spraw
zagranicznych, a dziś ambasador PRL w
Rzymie, Józef Wiejacz. W jej wyniku przyjęto realizowany obecnie
szeroki program
współpracy kulturalnej. W tym samym roku przebywa! oficjalnie wi: Wł()Szech ówczesny przewodniczący Rady Państwa PRL,
prof. Henryk Jabłoński, biorąc udział w uroczysto~ciach
czterdziestolecia bitwy pod
Mont. Cassmo. Z tej oka:r.jl odbył on rosmowy 1 prezydentem Republiki Wł08klej,
ministrem spraw zagranicznych l polltykamt włcektmł. JNleni• 1984 roku w RzymS.
pnebywał pn:ewodnicz"cy NK zsr. Roman
Malinowski. W grudniu 1984 roku odwled&il
oftejalnle WaI'l!'Zawę minllJl:er spraw ugrafttcznyeh w;roeh Giulio Andreotti. W jej
1'71lilN podpillllno dwa watne porcn:umł.,_

..,...................„....

•l
r\ła ekonomiczne i m:godniono dal.sn lro:!.takty poli tyczn.•.
w maju 19811 roku w Wunawit mlałc
miejsce spotkanie premiera rządu wlosk.iego
Bettino Craxiego z Wojcloechem Jaruzelskim.
Było to wydarzenie świadczące że stosunld Polski 1 partnerami :i:achodnimi ulegają stopniowej normalizacji.
Podczu tego
spotkania obaj politycy potwler<hil! wol41
obu rZĄdów dalszego rozwoju stoaunków wt
ws:z:ystk.ich dzled:z:inach na zasadach równo.
ki. I wspólnych kor:i:yścl. Stwierdzili równlet, te Istniej' znaczne możliwości 1więk
uenla wymiany handlowej oraz rozszerzenia W8Półpracy gospodarczej, w tym koope~fl przemyslowej między obu krajami. Obaj premierzy postanowili wzmóc wysllld
obu rządów w celu rozszerzania 1 pogłi,
bienla stosunków polsko-włoskich w duchu tradycyjnej przyjatni łączącej oba kraje i narody.
W czerwcu 19811 roku na zaproszenie ministra spraw zagranic:imych Republiki Wlot·
kiej Giulio Andreottiego zło:l:ył oficja~
wizyt~ we Włoszech ówczemy minister spraw
zagranicznych PRL., Stefan Olszowski.
W maju 1988 roku na zaproszenie Włoe
kkj Partii Republlkańsk1ej przebywa! w
Rzymie Tadeun W. Młyńczak, przewodniczący CK SD. W ~rwcu 19811 odby-ły lrl41
w Rzymie konsultacje polltyc:z:ne między minłsterstwami spraw zagranicznych Polski l
Włoch, w trakcie których wskazano m.ln.
na potrzeb11 podjęcia aktywnych działań na
rzecz powrotu do polityki odprętenia w
stosunkach Wschód Zachód, zahamowania wyścigu zbrojeń I na r:z:ecz konstruktywnej współpracy m!11dzynarodowej.
W
patdziemilru 1988 roku na saproszenie mar1P.łka Sejmu PRL, Roma.na Malinowel'llłe10, pne.bywala w Polsce
przewodni~
laby Deput>owan;rcll parlamentu włosldep
pant N11de Jottt. Wizyta ta przyczyniła li•
d4 wxbogaoenia I oł.ywlenia dialogu polityw
CZMgo międ:sy obu krajami • nowe kcmakty pomlt:dzyparlame nterM.
W rwl.ązku a 1111dM!em tytułu b<lnOlU
teUA prze11 Un!weiraytet War1nw*1 w H•

ltol>aclste 1"8 r. pnebywał w Polsce nator Sandro Pertinl. były prezy~nt Republlld.

Włoskiej,

Został on przyjęty prze&
Rady Państwa PRI. Wojelecha Jarur.elsk!ego - rozmowa przebiegająca w Mrdecznej atmosferze dotyczyła
tradycji oraz perspektyw stosunków polsko-włoskich,
a takt. niektórych problEłllÓW
ml41dzynarodowyc h.
Włochy '- obecnt. Pil\tJ'm pod 1nl1ędeim

przewodniczącego

wtell«>k!.

obrotów partnerem

handlowym

Polski. Rok miniony samlmął stę obrotami
1100 mln dolarów, prsy zrównowdonym ekaporcl.e i lmporcle, Istniej' jedna.X
anaane motllwoścł.
daazej
aktywizacji
nędu

w1półpraCT
WłochAmi.

fOSp-Od-J

międ.ą

Pols~

ł

W całokntalcia stosunków polsko-włoaldch
znacsącą rolę odgrywa współpraca lrultural-

na i naukowa. Obecni• funkcjonuje ponad
20 umów o współpracy między włoskdmł
I polskimi uniwersytetami. Du:l:ą wagę oba
kraje przywią:z:uj11 do porozumienia pomię.
dzy PAN a Włoską 1\ada do Badań Naukowych. Dynamiczni• rozwija alę teł l.ae
dywtdualna współpraca ~zczególnych pol•
11dch I włoskich in.tytułów badawcsycb,
Poleka blerA udział we wnywtkleh OC'I&•
nizowanych Wło.nech ml41dzyna~owyeb
f.eatiwalaeh, odno.n:ąe mkcesy w konkur1&ch filmowych, biennale iraflki, malat11twa.
Polska sztuka współczesna była prezent-Oe
wana niedawno na wy1tawie w NeapolU.
W Padwie I Turynie pokazano 09lą.gnit:ol•
polskiej archeol<l!g!i. Na:z:wlska Pendereckie•
~ i Kantora li\ W• Włoszech powszechnie
znane. Współpracują ze 80bl\ ml.uta bllł
nlaaie Kraków I Florencja, Castino t
Zamo~. Sztuka wlo1ka prezentowana j_.
w wudu miutach poi.kich podcsu typ>d.
llt kultury włoelriej. Tętni łyclec!J) Wł~
tn.t,-M Kultury w Wanu.wie. 1tur.:r
syka wio.lriaro cd~ .tę w Po:lact wc!U
fOellllC1Ul powod.M:nlem. Zwtękna st41 r6we
n.lat wymiana turyat7ana I 010bow1 mi„
dzy obu Majamt, pnye:z:rnie.Jl\e 1141 4o Po1ł~b1enia W'ZlljemMIO poznan1a l porozu,.
mienia obu narodów.

,„

Mali niewolnicy
XX wieku
(l(OBBSPOl'Q)BfłOIA li GBMBW SJ

i

I
~

IHMM I lata ....... doku.mellłJ KOP mówł17 e li-Hl mł- ~
lionach pra.cuj~yoh d•lect. Dzi. mówi elę • 200 mlllom.oła kilkuletnich robotników w r01wiJaJ•o1eh 1141 kraJaeh AfQ'kl, A.me- ~
cykl Południowej I A•JI. Robotników, których praca niezbędna ~
Jest dla utrzymania prą iyoiu loh 1amych, a nierzadko równłd łeb rodzin.

S

l•~e;,~~ap~:~:r te:!:~e:::r:e:a;~ó!U:o;:i-do~~~~;:~••::.~

euJl\oyoh d:1fecf Trseołero Swiata

l"Praea dzłeef, CIQ'll lakł, kt6r7 1.awst:rdsa wiek XX Jeri pro.
1
Dlemem łak powailnym I l1iot117m dla pr17nłolcł 1wiata,
tu §~
w 1weJ lstoołe odraiajllCIYlll, h roawil\Anla "
m. mołDll 11111
Juł

Wypra wa za

koło

wnieszczonych ,wzdhlż

......

....,.~

ftWf/17 • ltldl\:Jdl lliolbjub,·
bowiem 1lu1 doelton&l• Otl:Il&iH-

WUle,

•uto

biegną, równol~flie

I ~· 114 jedinokierun1towe.

wytyczon.art łr&

a, '1t6rs.1

wy.

Mjwyiłnt

w

tldd~, d«~

prooenł.

8" ta ..._... ltdTnl• ł•IHI Pnlł'bllłoM. Wl.U-łd bowiem
tflejaln:rob ridr•ł:rlr reJe1truJe Jedynie prz7padld sałru.dnla.
nla d•lecl .,nlezrodne • natuni. okollcsnolołaml l warunkami
teJ pracy". r>ot:ro._ oni 1atena W7J1aturze6 faktu. li::ł617 nm
w 1obl1 Je9i 1pneez117 1 natu"lt.&poń MOP •
rok 1981 na
PfM1F łllłecil ec!notewuje, h w minionych IO lałaob dokonał el41 Jednak 'IM'włn

..,

rejonie Vuoutti
1n11ieaieni., wyna.grod.zeni sojellt dzień jest po. 1odn:r - nieJ)OWtanalnym wt..
clo«iem clmoweio pe.Jut.W. ~

"*'' -

teby tam 11, iedna4t miaaeM.
'1"zeba nie tylko pojechać d.o
Fdnlandii, a.le jeszcze dotrzeć d.o
L.a.ponii, w okolicę !«Ila podbi„
runowego do miejscowości Vuolli&tti. Ci, którly tu d<?ta.rli nit
t.aroją, tego jednak. Dosw1adcz.ają, bowiem nie tylko
emocj4
czysto sportowych, ale ociera.ją,
1i41 o coś, co niektóny bywal.CJ
określają, miianem tw"Cl.&nlkie:I
t-llozofil.

Ws:zystko oo lłie:1le •

I

podbie gunowe

,,iRito ~ ... pall!IR,
tM,j&ie się na najlepszych w
iwleoie teren.ach oarc!anklcll"
- tlosl napis na. jednej c c!Aw~anych tablic intonnacyjinycll,

Fiński

.._„

krajów roswlJaJ1ło1oh 9"k11yłJI Ił• Uosba dldeal w

sposób bycia

~

N& Sekwanie "!VYSPa - D1 Ile la a.. jak aakot wlczony na •rodlr.u neki Wielki
1rnrab. Stąd w herbie Paryta okręt ta·
głowy na falacll I napis łaciński: „Fluo·
tuai nec mergltur" - „Miota nim fala, alt
on nie tonie'•, Odnieśmy te słowa hel'bO•
weJ dewizy do Sztuki, która rodziła 1111 na
obu bl:'zogarh rzeki i do ludzi, któn:r Jlł
tworzyli. A na tych brzegach dwie naJalyanlejsze dzielnice 6wlata: na
p61nocy
Montmartre 1 na południu Montparnasse,
Dzielnice _ symbole, dzielnice - legendy.
Pochodzenie nazwy północnego wzgórza
uwlenczonei;o Głową Cukru - białym ko8clołem sacrc Coeur ale jest do koli.ca
wyjaśnione. Wielu uczonych skłania alę do
przypuszczenia, że ma ona tródło w ła
cińskim

Mons martycum"

co

oznacza

,,Góra m.i'czcnnlków". Rzeczywiście, w 180
roku został tu ścięty wraz z dwoma towa·
ny•zami biskup Dionizy, wysłany
przet:
cesarzR Dec.fusza z misją nawracania Parlzll)w znmle•T.ku ,tącycb wyspę na Sekwanie· Parizjńw od których wzięła
sw„je
ml;no póinldsza stolica Sztuki, a od Xll
wieku - stolica Francji.
Ucięcie

głowy

biskupowi miale rótnorakle rep<>rk11•.ie w dziedzinie polityki I lrnlt11ry. Otóż bl•lrnp Dionizy, kiedy go J"*

!krńrono o glowę. wziął tęże pod pachę
powędrował przed •leble 6 mil be~ mllt11,
zanim znalu:! podobające mu slfl ml11jsce

l
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Podli::re•I• oa. •• dwukrotnie ~
wten ł-11 lał, obJęi:rob nauca-

alem'
Mhnl ....... Utchr I apell, ...... w włetw Nti•ll&ob ........
ta at.dał prllOllJll w W&l'Ullkaob ll&fl'ałajlP,ąoh ldnwa. I ą..
tła. Obęłnl• airudal•J" dllleoł kopałnte, apotku ~ mołna w
tabn'kaob małeńałtSw w1buołaow1eb. • łakłt na pla.nłac,łaeh
ebrolllo117eh pned nkodnlkaml prą pomoą ~eh pub-.
ąd6w. Nlelłeł1, brak dokład11łe,J1117ch 1łaiylł7k aa łamał utrudniania ddell w W&Mlnkaoh Dfrllł&jllc1oh Ich zdrowiu.
Smutna lekiur• raportu MOP na temat prac7 dzleoł 1kl„
nla de nlewetołeJ reflokl,fh Jatł• nieefektywna ,Je1ł włlłĄA ~
walka 1 pod1ławo-w11 prącs7n111 praą d:1leel ponad loh wiek
I •lb' te jest 1 nodz111 bytowania mleszkai\eów w Trseolm ~
8w1e;łe, NUM 1uropej1klt norm7 1połec:ine I moralne nit
ma3' w łyob -rankaoh włelldere 11dnlestenl11. Po1osła,1e błot. na alarm I - ooroome - •P•nl\dzanlt w dobrej wt„
... raport4w
WJIFIR łldeeL

na_rolarstwo klasycme zachowa11-0 tu w formie niemal pierwotnej. To prawda, te na pr~t~e
ni lat zmienił się sprzęt 1 ubiór
na.rciarza. Ale tak jak dawniej
arupa wyruszająca na trMfj dłu•
g.o medytuje nad dobormn od- "
powiednich smarów, klad:z:iony-ch
na spód nuty. Czyni się M bM

"
Andrze j Grun

I

„„

odkladad na póiłniej".
S
Niestety, radykalne rHwlll•nłt
problem-a fl'MnWlł ~ ~
ooru bardziej w 011&11io. SkutecznoH róinyeh praw117eh osra- ~
nlczeń, któr• miłuje el• wprowadzlcS w iyelt, Jtri niewielka,
Międzynarodowe p.rawo ukazało sałrudnlanla chieGt JllA ponad 80 lat Mm11. W 1859 roku MOP pnyjęła 4okłara.o,k praw
dllłeoka, kłóra m.ln. ubrania pracy 4zieol. Al• w 17łuac:Ji ,....
1DOdarozej wielu krajów •wlała, któryoh Jedynym bo(aciwem
Je1t mnoro•6 rt1k do pracy, deklaracja pozo1taJ• aa paplene.
W nlekłó1'1'ch krajach Azji tblecl ponltej U lat reprewe.ntuA ·
ał 11 prooent ludnośot eąnneJ nwodowe. W wleha rtrlonaeb
Afryki Uesba praeuJ~ych młodoelan7eh ll41p 1'f prooent. ...
w nłektórFoh ltraJaeh -'mer'J'kl LaelmkleJ waha llę o4 lt-ał ~

Plan Wenecki w ft11m1„

nej liCZJnyrni jladaml

końmiył alę 1twłerdseniem1
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BALDłA
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lac1Da
okollc•, a IU61 :Dapben t101117
U61
Da1obert" jałs mówi • 1!Jllł 1•snda - •
Mer-0"1n16w, w Ml lał p6tnleJ, •"llł' ~
peW'll1„ tobła pn71woł" llłll•• ł prsyoh;rlao•~ Dl•b1H, ka„ł
cpaotw•
Sainł·Denl1, 1IJ a~plłwie *8J deeyajl lbll•
dowaao J„•11 • •l•lmłeJ1syell
oblekł4w
arela1*9ktonicm:rela 10Q"cklej l'raa9'\, aea•
kolwlek dal• llllewtete Jut eońało w nim
1 e.rycta&lu. aewotucja l'renou1ka, .iu111u1e
lll• danlłC 1ympad!ł Ko•cloła, 1upeln1e Dl••
potn:ebn1e bursyl& t dewu•wala obiekty
a•lnalne, b4d!lOe Dler11&dko OllY•*Yml dziełami aatuld t wnelld•I• k11n1stu a satem
CIJ'DlŚ ponadCHIOWYJlł I ro11teJDatyc1nym.
Taki 101 wta•n1e 1potkal
Jlofclół opactwa
Salat-Denl1. Ale Hchowały 11111 „w oeyst·
nale" 1robowoe królów FrancJl, tu bowtem
wielu 1 nłola - takte Ludwika XVI
i

wim1••

Martę

Antoa1n• -

............
...
.
.
.
„ ...,,.. _. . -

~

J• -yl", Pe

.am

tąU .,,ą, JnMą

._

•&11,
al• *rllr• • ..,. alt
l YłalD8J •Ji!ll3'ft1t 1łt4ą, rrdll417, ąftll
... maoonFU llllł..d•e6, wzrartl7 ftllttri•111.w• łmiNC. wcwY-tsJmy Ił• •"'•*nł• w
t:rcłoeyał' IH>Jownlk6w 1Eom11ay l &ftFsłów
I

MonimArin..

Wzgórza

słotono.

Naturalnie lltoł, kte I lllłl 11ecn ato~
rlow• w rękaela a 1tracll iii
na
dodatek w dobrej wter1e,
musiał zo1taó
wla•nlł

•wlętym,
l!n, Denł 1 101tał tet patronem
Francji I e1ęstym tematem •redniowlec11nyeb dn:eworytów I .atychów. Opactwo po·
·•ntale w mlej1cu jego 1poczynku,
na
riallo· rzymskim Catulllacum, Jeb, ce niemal
w obrębie Paryta, było, n:ec motna, zRWM<e
w c1>ntrum uwart I najrótulejszych dzla·
lai\. To w 1111lnt-Denl1 Henryk IV nwolal

N1e fdd• ln4111ej Jałl ...tdnle w epsehrie
Saint-Denis, wykastrowany pn• nuła:il.ców
wujaazka Relol1y, Abelard wdalewa -ty
mnicha, teb;r przemy•111<1
oałlł
1prawę.
Efektem 111 Usty do ton:r I m.atkl aw•ro
~yna Astrolaba, której ni• prHst&I
lreohać do końca tyala. A mllołd to była tak
ldf'alna I tak zlem~ka sar11em, te połra·
tlła da6 odpór aajgl11b1HJ tlemnoclle
l

.......,......., rwotnrJu w.pant._

llterał111'ą,

aa •luft pne4 wtełrlem XX. ~plen ""
wolueJa pol!łcs:rl& vartCllJUI p~ malllon•
JE6Y, Zallranc lcll 1 k.l&ntoru Parakleta,
rtlde Jetell •llok
ll•bl• w
eddJdel.ny>Q

łr\łmnaclt

l

pocłł.owano

we W1p6lanP 1ro·

bł• 11& -•ntanw PHI Laclaai11 w Parńlł.
I tall dop•lnlalll Il• ludslde los7. 1'z&dkO
PrHll nltbo, 11a,Jcst1ło1ej prses piekło,
W XIX włtk• Montmartr. &aludłlUJ lń:r·
Ml t llt.raot. Taniej hl
•YłO t nro•
bodDleJ. N• poe•!łtku wieku yla to jencze
wlo•ka podparyska, potem dalekie prsedmiełole pełne ładnyeb.ł niedrogich I
I>„

Ili\

PRlll!łdów

dsl.ewca"'
1upełnle
łtlnleco
lokawrów
tej dsl.e!nloy
w najwięksmyclt muzeach I
kolekcjach •wiata, w blbllotekacll I podręcznlkacla sskolnych. Nie wazystlde. Nie·
którycll meba Huka~ tylko na cmentarzu
albo w osyimj laakawym wspomnieniu.
Wł.lla, Na•wlaka
sn~d•IH1 dzl•

Dslelnlca aa południowym
brseru
to
wscórze Parnuu- Butte du Mont Paniu1e,
Kiedy a Montmartre•u odeszli artyści I Jl·
teracl pozostawiając bistra, kabarety I o

wiele dro:!.szt jut dziewczyny

odeszli

właśnie

turystom,

do tej dzielnicy. Na Mont~tę teru nowości/
n&•
mlętno~cl, m11ogc1 I nleni.wl~cl. Artys sczne
I ludzkie. JMnl twńrc;'P' rozwijali to, co
zacz41JI pt7.ed woJnl\. Inni zaczęli robić 1upełnle co• Innego Hukając,
1.:okUJl\C
I
pai:n&sse

klP,blly

VSTCZ.&

llr&ndaftzuJ"6. Byli taą 1 ~

lde Pił•

WIQ'aoy ont pneull w ta.kl cą

inDJ' 1po-

wróclll • woJnJ' wcale I pozo~• po nldl
t.ylko dzieło, Ulllem kil.Ila t;ylko obraMw
kilka Wi•rlllJ'-· I albo powróclll okalec;r;ł'!;a
tl.zyc1nle lub Jlb.lff w łrodku, w sobie i
lola 1pojnenłe było jut 11\lpelnte
tnn•
11Ółt

Pl"Hll

Moatparnaase.

WU6rw Punan lełale lded7" pon mu•
rami Pllieyła. w XVII wieku PrtlJ'chOdzW
tam 1tudencl lorlloay, •ptewau, recyt.owa•
ll swoje Wierne, dy1kutowal1, plll młode
wina t pewnie kochali 1lę po krzakacll

I dstewkamt 1łu:lebnymt. Skł&daj"c
hold
Apolllllowt. DłoDlzoaowt t muzom 11azwall
Parnasem 1w6j Pt.Córek.

Al• elayba nte do parysll:leJ wenJl 1'61'3'
nawi11sywau T. Gautier, Ch. Baudelaire, T.
de Benevllle, B.
Prudhomme, .J-M
de
Heredla, L. de Liile głosząc. Idee klasycy1mu, Htukł dla sztuki I tormy doskonałej.
Cl poeci mlenUI siebie Paniaslstaml rac11ej
• Innych względów nit onegdajsi studenci.
Dzisiaj Montparnasse ze swoimi stawnymi
kawll\rnlamf Dome, Rotonde, Coupole,
a
nocnymi kabaretami w phmlcach tet 'est
nastawiona przede wsz:vstklm nR tur:vstow,
.lak jej Blo~tra z północnego brzegu. Poo;ostały legendy I mity. I to jer.t plekn•'. Poiostacy obra,,,;y I wlers7Je - l to tet je~t
piękne.

J

•

Szwedzki sposób

:me tod y !ff!3SKARPE
TA
lan ia węgla

na czyste

powietrze

~

N·ie wi«n dlacieio ta.k włałnł• ~o Mną ,,a1TM\.,-.
Ohoclat samochód ten nu wielu pn:ec!wnllt6vr, to jednak nie
aposób odmówic! mu ra.nłll i miejsca w rozwoju polSlkiej mo~ toryzacji.
Ojcem ~ lron~rukcj( w latach plęócfaleslątyeb był mgr Id
Karol Plormier, który wcz-eśniej adaptował dla nu;i;ych POtrzeb radziftOką ,Pobiedę". Gdy i tygodnia na tydzień taśmy
FSO opu.szczały kolej•ne partie „ Warszaiw" inż. Pionnier myślal
""°' jut n.ad poja.zd1m1 mniejszym, calkowicie polskiej k-0natrukcji.
Udal·o mu 1ię znaletć a.ojusznlków. 6 czerwca 1953 roku powo.
~ łAno zespól (Fryderyk Blilmke, Jerzy Werner, Stanisław Pan~ czaklewicz. K..a.rol Dębski I Karol Pionnier), który w kilkanaście
~ dni opl."aoował wstępne :r:a!o:tenia projektowe.
Za oel postawiono &<>bie przygotowanie samochodu n~e
~ proi;tego w konstrukcji. Chodziło o to ieby do l."<>ZP-OC~eia
produkcji nie trzeba było dewiz:. Stąd m. In. w pierwszej we-r•li rama był.a drewniana I dach z t1wnlny. Zastosc>wano niew ielki dwucyiimdrowy, dwusuwowy 1iln.ik od m-0top<>Il1py et~
iackieJ.
'-".'
P-0 l"U plecrw&zr ,,Byv:enę" pokazano w 19~ roku na ta.rgadl
~ w Poznaniu. Chodi;iło o to żeby położyć k!'es wszystkim krą.S~lt.'I żącym po kraju o tym wmie ple>tkom. Mówiło si~, te auto
lt."I jest cale 1 dTewna, ta ,wyciąga" okoro 40 km/g.odz, te jet
~ bardrz.o głośne itp. Tytnczasem okazało się, że najnowsza propozycja polskiej motOl."yz.acj! to :impelnie przyzwoity wór.,
Dalsze losy „Syreny" wszyscy chyba znają. Uru-pełni• M
'Wiadomości tylko in:formacją, ie: z taśm FSO zeszły łącznie
177.264 egzemplal"Ze I z FSM w Bielsku-Białej 314.099. Model
~
102" pojawił s·lę w 1962 roku, rok później „103". Od 1966 produkowano „Syrenę" „104", a „105'' od 1971 roku. Dwa C>e<tatni•
modele miały jut silnik trzycyUndr-0wy.
Wielok;rottnie przygotowywano nowe modele, któna nigdy nie
weszły do 1eryjnej produkcji. Np. „Syl."lma" HO (podobno ltt<>ś
~ je.~zcze ma jeden z 20 egzemplarzy prototypowych), „Syren.a
~ Sport" z .n adwoziem z tworzywa sztucznego, 6-osc>bowy mikro~ • bus i parę odmian towarowych, z których tylko „Bost-0" i R 20
lt.'I weszły do produkcjl.
·
~
Nie ma sen6'\l wylewać łez, te dził jut nie ma w produkc~
~ „Syren''. Nawet na naBze warunki był to samochód prze6tarzaly ! be.z zupełnie nowego opraoowania (przede wszystkim J
~ silnikiem czterosuwowym) nie było m'Oillwośct rozwijania pro~ dulccji.
.
~
Syrenkowlcze to }ednM oeobny k:1a.n w fruPI• po.sia.daozy ..,
~ mochodów. Ni&dy nie mpor\<1wano tego wozu, więc WMystko
eo moina doń dOl!tać mamy w kraju. Jest to jakaś u.leta. Tak
~ naprawdę jednak to „Syrena", mimo awych wielu mankamentów, w dużym stopniu zmotol!"yl!lOwala kraj w latach u~~
~ dziwi"tych I 1iede.'ndzie.s!"tyah .

~

Sj

Grupa naukowców 1 l.uleaa
nwedtkiego portu nad Zatoką Botnicka poniżej Kola Polarnego opracowała metod11 przekształcania
węgla w syntetyczny ~az w spo1ób. który nie powoduje szkodliwych następstw dla środowiska, zaróvvno podcza1 samego wytwarzRnla. Jak i zastosowania gazu do
opalania kotłów elektrowni cieplnych. Metoda t. polep w
dutym uproszczeniu na wtry1-

k!Wllnlu pyłu węgloweio i wapieClnego w roztopione telazo. W temperaturze 140(}-11500 stopni przekształca li~ w11g1.t w gu 1yntetyczny,
Stosunkowo duta tnatalacja pilotowa w Luleaa zużywa lD ton
węgla na 1odzlne, eo pozwala na
wyprodukowanie w tym czule 22
ty1. metrów sześciennych gazu. Gaz
ten ma •lado~ jedynie obecność

slarld. K1ezaletnle od sawartoścl
tego szkodliwego dla środowiska
pierwiastka w samym węglu, siarka pozostaje związana trwalf' w
poprodukcyjnym
szlamie,
który ną.
mo~e by~ 11 kolei utywany jako
wypełniacz np. w budowle dróg.
Szwedzcy naukowc:y t ener~ty
Dlatego tet nie •Ił konieczne tad- C'f' przodują obec'nl1 na 4w!ec!e, jene inwestycje w celu utylizacji od- śli chodzi o badania nad wykopadów. Szwedzo metoda nie jest rzystaniem węgla w . sposób, który
jeszcze konkurencyjna w porówna- nie powoduj-e zanieczyszczenia śro
niu 1 olejem opalowym, jako pa- dowiska.
W tych dniach rząd
szwedzki wyraził zgode na budowę wielkiej elektrociepłowni weglowej w samym llNCU Sztokholmu - zaledwie 4 km od jego centrum I sto metrów od najbllższych
domów
mieszkalnych.
Budowa
dwóch bloków energctyc71!lych o
mocy 120 MW każdy I kotłów
cieplnych o łącznej wydajności 210
MW ma lłlll prsyczynlć ponadto do
:mmloejszenla emisji szkodliwych
gazów w Sztokholmie w por?iwnaniu 1 ob!tcnym poziomem. Równlet tu będzie wypróbowana po
raz pierwszy na świecla nowa technologia PFB~ (Pressurlaed !'luldlsed Bed Combustlon), która polega na spalaniu węgla w łożu
wapiennym pod
wielkim ciśnie
niem. Zastosowane bedli bardzo 1urowe wymagania ochrony środowi
ska, m.ln. przewiduje 111.11 nlkowlcle zamlrn!ety obieg magazynowania paliwa, które ~dzie docierać do Sztokholmu dro1" morak!ł.
Nowa elektrownia węglowa wejdzie do eksploatacji w 1990 r.

rzeźbie
Mala-retwo
od dawna;

Matejłd

!ueyml1e

je.kkolwlek znawmistrzowi to I owo,
nie da się ukryć, te jest niepowtarzalne ! jedyne w 1woim
rodzaju. Nic dziwnego, te niewielu mia! teł naśladowców.
Ostatnio
ma.Jarstwo
Matejki
wzbudziło zainteresowanie mło
dej
dziew<:Zynf
ze Słups
ka - Beaty Wojtasik, która od niedawna zajmuje !ię amatorsko rzetbienlem I wlaśnie
kopiuje obrazy Jana Mat:?iki.
Jako twonywa utywa ~,tu. Na
jPden obraz potrzeba około 30
k ilogramów tego mate:rlalu. @cod
e.1 palców wyszło Nt dz!dW•t:ć
dMlnych k-opil obrazów mlst:-za
la.na., m.m. „K.&zanie Skargi",
„Hold
Pruski",
„l!tt&ń~yk",
„Rl'.ltan" ary „Bitwa !)Od Grunwaldem".
Beata Wojta.sik ma
nlezwykldą
łatwo4ć netblenla
postaci z obi:-azów I Idealne wyczucie proporejl oraz: t:nv. foto1tl."!l ficzn11, pamięć - rzetbi bez
azktc-ów I rysunków I bez„. p()..
1>rawek. Powiada. tie mote 1
ła 1••oścl11, skopiowad kat.dy ree.llstyczny obra.z.
cy· wytyk.ają

l

•aa w rra
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twarzających

energię

elektryczną, bąd:ł

Pod koniec 1978 r. rozpoczęła drlałalnold I .,,.,.
prawa antarktyczna PAN, która zapoczątkowała
podjecie przez Polsk11 1ystematycznych badań południowych obszarów polarnych. Nasze
tradycje
antarktyczne są znacznie 1tarsze - plerwi;i Polacy pojawili 1!ę w tym rejon!• w końcu XIX
wieku. Pol~ka wyprawa działała w 1959 r. ' w
przekazanej nam pne1 Związek Radziecki stacji
_polarnej Oazis, noszącej dziś !mię Antenlego Dobrowolskiego. W latach neśćdzies1ątych I na początku lat siedemdziesiątych polscy uczeni brali
udział w wyprawach radzieckich I amerykańskich,
co pozwoliło na uzyskanie doświadczeń organizacyjnych 1 naukowych w be.daniach antark;tycznych oraz przeszkolenie kadry polarników. Polska jest członkiem traktatu antarktycznego - zd
otwarcie w 197'1 r. 1talej 1tacjl polarnej na Wy•
spte Króla Jerzego umoiliwllo podjecie systematycznych badu\ naukowych. co było jednym I
warunków uczestnictwa w traktacie.
Prowadzimy jednocześnie t.nteNywne badania • ·
równo w Arktyce jak ! w Antarktyce - powiedział główny koordynator polskiego programu p~
larnego prof. Aleksander Guterch 1 Instytutu Geofizyki PAN. Stacja polarna im. Arctowsldego jut
wyspecjalizowana w badaniach biologicznych 1 e•
kologicznych 1 uwzględnieniem takie prac z dziedziny geofizyki I gęolog!I. Jut to nowoczesna
placówka naukowa wyposażona w aparaturę
badawczą, 1twarzaj11ca doskonałe warunki dla bada6 polarnych. Stacja pracuje w cyklu całorocs
n:rm - słuty równtet jako baza dla dużych wypraw 111dowych I morskich prowadz11cych m.ln.
badania błologicme I 1eoflzyczne.
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IL PERCZAK łii'l

słoneczn111

w

elepln1'-

Do niedawna baterie knemow1
przetwarzały na nuze potrzeby ok,
o.--6 proc. przechwytywanej e11erl'fl 1łoneozneJ. Obecnie w niektórych fłrmHh w Japonii i USA
produkuje 1i11 baterie przechWJtuJ11ee Jut 10-lll proc, enerlłl lło
neczneJ.

IEd-iem apecJaU1ł6w ame17b6lkieh, w111ylłko wakazuJe na ło, łe
w niedalekiej prs:n1ło•et będziemy
morii prseohwytywu prs:r pomoą bałerłl t:rcb nmyob rozmiarów,
a nawet mnlej1zych, jut IO,
a
nawe• Z'7,ll proo. enerrtl lllon-1..teśmy obecnł w AlńarktToe jut 1t lat 90
nej.
ma duże :maczenie polityczne, JOSPOdarCH l naukowe. Możemy odnotować wiele ważnych oeluNaukową amłll')'bi\np, pedobn'te
nlęć naukowych. W dzledz:!nie 1eofuyld dotyczy
to naszych badań budowy pokrywy osadowej o- jak I japoJ\są, 1e,dz11, te jesscze
uda
saprz:ąc
raz głębokich 1truktur 1korupy ziemsltiej. Prace 1 w t„m wJeka
dziedziny geofizyki I 1eologii atanowią podstaw11 Słot\ce do 1nM1Znle wydajniejszej
do rozpoznania zasobów 1urowcowych Antarkty- pracy na Ziemi, nł:I t.o pr:iewldyki. Jest to 1zcrególnle ważna
względu na zbli- wano w prornozaeh fantast7Cl!lnotający •lit final · wieloletnich mlędzyaarodowych -naukowycb.
negocjacji, dotyczących tzw. konwencji 1Urowców
naturalnych Antarktyki, która okrull z:uady l moiltwośct korzystania 1 tyeh zuobów. Naleiy alę
1podzlewać, ie aakończenie tych neiocjacji nastąpi być mote jut w etuu najbltż111ych I lat.
Tylko kraje, które mają lic111cy •i• dorobek naukowy w badaniach Antarktyki 11ąakaj11 odpowiedni11 pozycję w takiej konwencji.

•I•

„

Północna

Niezmiernie wałn)'Dl apdntemem 1111 ,,.oe biologiczne I ekologiczne - równlet w 1pa.6b oesywisty - związane 1 suobami naturalnymi Antuktyki. l31olog!cz:ne auoby mórz: antarktyemy1h 1ą
ostatni!\ na naszym globie doatęp~ rez&rw~bWka. Jui obecnie irpora CZ4łć ryb monk!l.
jakle pojawiają si• na nassych liołach,
odJ:l
1 retonu Antarktylti. Dostęp do suobów biologicznych Antarktyki nabiera ar.cze16lne10 znaczenia w sytuacji, kiedy morza I oceany tą eoraz
bardmj parcelowane na 1trefy 1oepodarcae ponczególnych państw. Polska dltięk!l. dułemu zaan1atowanlu nauko.wemu w Antarktyce - pny atoeunkowo n1ew!elldch kosztach - ma pełne pralni współdecydowania o w;rko~ywanlu
zasobów naturalnych południowych ll'ejonów polarnych.
·--
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kole)
W ESU
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ros~
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nU kolejowej, polołonej "' llkalt
gwfatowej najdalej na półnoo.. i.Inia ta połączy arktycmy półwy
sep Jamał, 1dz1e · powite.je wielki
rejon wydobycia 1asu ziemnego 1
.siecią komunikacyjną a.łero kraju. 500-kllom~rows trasa poblet·
nie od i.tnlejąoej stacji I.ubytnangi w
ujściu Obu do
przylądka
Chara11e.wej na W1brzatu Morza
Karskiego za 73 równoletnlklem.
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pomoże zwalczyć

Dłelft!.-.,

,.,...
w-Z.. 6o U.Cj! na MO>MN 8r6d1?1emnym.
ltin\towl!l1t „Koenlg~bet'I"· internował state>k rządu hiszpań&ltieIO ,,&obon" oru zatopił pa1:1owlec „0otO'l1", 1d paneer-nlk „Gl"a, ·
v-on Spee" z.a.garns,! okiret „Aragon''. Lodzie powstańcze, wspól~j~tllOfl z flot11 nlemleok~ :t~laly •tatki angiels;kie l ro-

Prrt ~end• Czerwon8tł0 &ztandtrn" I „R:rmnu
)t()odyeh" łó&rka rada mlefSka wybrał.a magistrat, Prez:rden·tem
Lodzi :rioetał Norbert Ba.rlioki, a wiceprezydentam i - A. Sr.ewasy<lt, A. Wailcuik l B. Dratwa (wszyscy PPS).

•

Autorami odk:ryda "' 'l'uub
Honjo i Chuzo Klshlmoto. Zdołali oni odkryć I ro:i;poonać ttnikturę chemiczną dwóch różnych
form proteinowych odgrywaj11cych decydującą rol~ w czynnościach tzw. komórek b Bii
to komórki znajdujące si~ w surowicy krwi . którn bezpośl."ednio
mjmują się niszczeniem chorób.
Punktem
wyjścia do poznania
budowy chemicznej tych proti?in byto znalezienie najpierw
w!a~ciwyrh !(f!'llÓw słut11rych jako kod według którego pow~ta
ją proteiny ~pełniające określo
ne funkcje.

Ron,_. ..,ofeeor

.„
1C70-

~

...,,„

odkrył

,... "'

• •

Włrd<d mko &tlał, bida d'?JWonów I ua.lonego eintuzJ-tmu odbył 11• •lub holende.r&klej nut~czyn! tronu, k8l11inl~kl .Tul!any a ltsięoiem Bernaroem L.lppe-Biesterfek\ , który ~al tr·
tul kirólewak!ej wysokości it:ięc~a ł~olandil.

tp0rł\11 p~ e.lbrzym!m za.lnteresl)Wan!u

Ii ~... '"'"""l";;"'tAT w~~Mu
Ze

12 :4. Pol&cy

raka?
ubi~

dycz:n910 unlwet".,t.tu w
to, •twierd'ZU
na kc>n!erencjl
medycznej,
te odkryty przez
niego czynnLk to tak iwana lnterleuklna-15(11-11),
ułatwiające
produkcję komórki b. Il-5 skła
da ai41 z około 133 aminokwasów.

roku inną 1 Ntti lnt.rleukln~ ii-ł.
Uwata jednak, te do pełńego
uozumienLa 1ygtemu immuno_
logicznego organizmu człowieka
kooleczne jest rozpozna.nie Innych czynników biorących udział w produkcji komórek b.

n-11 prawdopdobnle jest f\l:ndamentalnym e1ementem systr:mu immunologicznego ol."ęaniz
mu, gdyt betpo~rednio klt•ru je
rozwojem wszystkich rodvliów
komórek b, 1. nie tylko jedneg.

Klshimoto 1 uniweNJytetu w
Osace odkrył
natomiast tzw.
czynn ik bcdt,
dzięki któremu
komórki b mogą pe>wsta wać w
n~żnyrh odmianach w 7.ależnoś
ci od choroby,
któl"ą mu-~zą
zwakzyć. Bcdf sklada sl11 1 o1·n!o Ie4 aminc>kwasów.

~
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114l!IU mecs

JtA.pońat:y UC7;M{ twlf!>!"dq, h
!!dolali zidentyfikować dwa nowe czynniki odgrywające głów
lllł rol~ w systemte immunoloricznym organizmu człowieka.
Jeden z czołowych japońskich
badaczy stwierdzi! w wywiadz.ie
dla Al!enrji Reutel."a, te dzięki
rozpoznaniu tych cz;ynników bi:dzie można rozwiązać problem
niektórych chorób. takir.h np. jak
artretyzm opracowując !kutecme
metody Jccienla. Dodał. że dzii:k i temu odkryciu będzie moi.na

~

S

Zdaniem fachowll6w amerykaJ\1klch,
koszt przehvaraania f'nergll słonecznej w ener1ł11 elektryczni\ I clepln11 amnleJszył się w
8kali •wlatowej w cl11gu ostatnloh
10 lat prawie 10-krotnle. Stalo sli:
to głównie dzięki uzyskiwaniu coraz tańszych l coraz lepszych kryształów krzemowych, które głów
nie stosuje się w bateriach prze-

10 lat w Ant arkt yce

Czy il-5

~

w zaprzęgu

l'h.: rteżbicmy oobru
kopia dzieła
Jana
MatPlkl
,.Stańczyk" wykonana przer
pla~tvczkę-amat<>t'kę Beat, Wojtasik ze Słupska.
CAP' - Stefan Xra11zewsld

.
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Słońce

f.A-:Z)

Krok ku

~

SS
ltwem elektrowni deplnych. meS
Wlf'lka jednak podwyżka cen ropy
S
naftowej i dal!!Ze .doskonslenle meS
tody uczyni Jlł 'li' pełni opłacal

ed'byt .i, .,, Poz:-

bolaserski, w którym PolS1ka P'f)konała N{)rv:ep! €'
iadnej porażki, wygrywajB;C

p!1tścill!7..t 11~ ponieśli
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11J'J'1a'reł• w Dueeseldrołle trzech 1>rz:vpadk6w łlel'lf, lwta- ~
towa Orp.nlzaeJa Zdrowia uznała mia.~to za ter"n iarrolony ~
Pr11ypus11:m:a 1ię, te ospa trafiła do Europy z P:1- ~
~ klstanu, rdzie od pewnero czasu trwa epidemia łeJ ~otneJ ~
~ eborob:r.
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~

S

S

eptdeml~.
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S

~

l!lukoet1 łódzklcb aaukowc6w1 prMownlcy 1tatedr7 Budowy ~
!!larnochodów Politechniki Lódzklej, pe trzech latach wytętonPj ~

~ ~~fe°;o,P~~r~~~~~~~ie;:e1~~~!~ Jpofs~n';°r~t~t;t s~~~eg~~ a;y~r0a~: ~
§ licznego.
• •
§

S
S

Od 1 riym:nla 1118% r. wprowadzone zo~tały obowlą.'!lkowe u- lt."I
bezpleczenla od odpowiec1zialnośc! cywllnej i następstw nie- ~
~ szczi:śliwych wypaclk6w w k~mu~lk~cji drogowej.

~

Minister kultury i sztuki powołał Kazimierza Dejmka. dotychczasowego kierownika art:vstycznt>go. i dyrektora Teatru
~ Nowego w Lodzi, na stanowisko kierownika ~rtystycznego Te&~ tru Na.rodowl'go w Wa.rsze.wle.
Opr. (~b)
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KREDENe

PREZYDENT MIAST A lODZI

OGŁASZA

KONKURS

na stanowisko
DYREKTORA

w Miejskim Pnedsiębiorstwie Komunikacyj nym

· w lodzi.
Warunki konkursut

e
e

wył.sze wykształcenie:

COMPUTER „Sharp" s
ploterem,
programami
oru „Panasonic" MSX
· sprzedam.
Tel.
14-19-89.
111867 g
,.BONANZ]f' ciemni\, orcany „B-11" - 1przedam. Przewodnia 87.

techniczne, ekonomiczne,

minimum 10-letnl 1tał pracy, w tym 5 lat ::-.a
1tanowłsku kierowniczym,
przekraczający

50 lat.

1!1809 I

'fEL.EWIZORY

Kandydaci zobowiązani są do przedłożenia
następujących dokumentów1
ił'

#
•

#

qłoszenle pisemne !la konkurs,
kwutlonariuas osoboW)',

pań.!twową jednostkę 1łuiby sdrowła.

wraz z pełną dokumentacji\ należy 1kładać
w terminie dwóch tygodni od daty ukazania si•
ogłoszenia w prasie, w kopercie 1 dopiskiem „Konkurs na .stanowisko dyrektora" - w aekretariacle
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury
Technicznej Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska
175, I piętro, pokój 112. Kandydaci przystępujący
do konkursu mogą uzyskać informacje ~ stanłt
przedsiębiorstwa w 1ekretarłacle dyrektora Miej•
skłego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi,
ul. Tramwajowa nr 6. O dacie i miejscu pneprowac:b:enia konkursu kandydaci zostan- powiadomienł
przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej.
166-k

KUPIJ!l dz1ałk41 budowlaną lub dom do rozbiórki na Julianowie.
Listy lllll02 Biuro 0gloszeli,
Sienkiewicza
' 3/5.
WEJHEROWO - pól domu. 1ara:t działka 400
m - sprzedam.
Tel.
Wejherowo 45-14 po 19.
Bełchatów 245-66 w. 716.
86677 g
BRZEZINY - sprzed~
dom mieszkalny z motllwośctą
prowadzenia
dzlałalnołci
handlowej
lub rzemle4lntc:zej. Ul.
Karola Mark.la 33.
366'1T I

DOM - 1Przedam. Brontewsldego 8 (oglądać
w niedzielę),
14346 g
ATRAKCYJNY dorn Z
urządzentaml (gaz)
w
Lodzi kuplę w rozliczenlu M-4 własnościowe. Tel. 86-93-57 po 16.
,
16012 g
DOM piętrowy - sprzedam.
Kllmkowizna
kl Pabianic, uL Chmielow• 15.
16005 g
DOMEK 80 m, działka
850 m, nadający się na
pracowntę. blisko t.odzl
- sprzedam. 87-52-14.
13932 g
~/~~

=

1w•••·••r•••••••'-•~·•-~:::::.:au::..~~::::::~:~

„, ..••..•. ,••. „„ ..•..
KUPIĘ konspekty do ję-

zyka polskiego dla klaIV VIII •1st 15543
sy
"' Y
Biuro Ogłoszeń, Bienklewlcza 3/5.
„PENTACON SIX'' nowy
kupię.
Listy 115460
Biuro Ogłoszeń, Slenkiewicza 3/IJ.
ARTYKUl..Y
llP()ływcze
pochodzenia sagranlcsnego skupuję. Brzeziń1ka, Obr. Stalingradu 39".

pi" Tel 12-lT.:..To.
1Gl1'1J •
MAT!J IZkl~ llCUpi41 zamieni• na
ły'wl~.
86-87-59.
U572 I
łlholewkarMASZYNY
1kle kupię. I.isty 14811
Biuro Ogłoszeli, Sienkiewicza 3/5.
FOLIĘ
polietylenOWll,
gruboff 0,04-0,0tl - rę
kaw kupt11- Tel. 'l8-42-38
po 18.
14M4 g
CAMPING
1111atalnię
kuplę. Listy 36733 Biuro Ogłoszd. Piotrkowska 96.
PRZYCZEPJJ campln&oWł\, 1pawark41.
1rzejnikl rurow• kupi41.
Sprzedam kotuch dam11cl, komple>t rapidografów, tel 43-'18-20.
15814 I
ZAMRAżARK1!j
' nową,
dutą kupi11. ft-19-31
287 g
KUPI:ll; overlock przemysłowy. Sprzedam silnik
„Mercedesa".
Tel.
155-54-25.
2711 g
PRALKĘ „Diana" - kuplę. 57-53-67.
115816 g
PRZEDWOJENNE obrazy, zegary, porcelanę l
lnn• starocie - kuplę.
Tel. 86-84-24.
Ul757 g
MEBLE
utywane
sprzedam. Pralkę automatyczni\ „Diana"
kuplę. 87-25-72.

smt.

v..u~,l.Jb~IA_.,,,

~

1eatr im. Stefana Jaracza w ł.odzl
A7 5

Rozpusta I upadek moralny arystokracji I
Zmysłowa Ada i jej biedny wielbiciel I
Uroki nocnego życia w niezwykle pikantnym
spektaklu

'
,

w reiySftrii Bogdana Hussakowsklego.

BILETY: Biuro Organizacji Widowni, ul. Kiłiń·
skiego :s, tel. 33-15-33 lub kasa Teat~u 7.15,
ul. Piotrkowska 243.
68-k
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.• VW" aarbuaa w dobrfm
stanie - kupi41- ł3-92-85
po 18.
11H3ł I
.,POLONEZA" nowego kupię. 34-32-93. 15929 g
SYRENĘ Boato
- etan
malarskie I antykorozyjn„
bardzo dobry - kµpi41.
'4-16-88.
281 I
ślu1ar1ko-remontowe,
RENAUL.T IGTI. (1980)
1przedam.
Rafalska,
instalatorskie I
Lutomierska 1D8. m ł6
konserwacyjno-czyszaqce,
po 18.
2llł g
„SYRENI; 1051.''
(11179),
etan banbo dobl')'
WYKONA W 1057 ROKU
sprzedam. TeL '8-lt-18
PRACY
'
„RENAUla'l' 10" do17'remontu - ~ Tel.
84-42-lT po 20.
1411 g
,,126p" - L.lftinc 1987 ~
w Poznaniu, ul. Matejki 66, tel. 621-27
~
1przedam; Tel 117-90-82
(14-20). .
226 i
lub
333-134.
SPRZEDAM 12ftp (19711).
Przędzalniana 28 m Tl.
.
156111 g
S
apewnlamy 10Id
I ne I terminowe ~ 1 1\.onanłe
S
„WARTBURGA Jll3" (1977)
- tprzedam. Pabianice,
Zam6wienla prosimy
pod ww.
Smugowa 7a, po 16.
adresem.
10-k
36668 I
~
~
SIL.NIK „Golfa" D, mote być do remontu - ~~~.D:07'A7IAY.H..m7bTh'D'HH.HD"AWh'D'H'.U~,ai
kupię. 85-22-28. 157711 I
KUPIĘ opony do „Meroedesa" 14/1715, maszyny LOKALU aa prac!OWDi•
luawie~ - Bałuty lcrawieck:i„ nici. Sprzeponukuj41.
IT-111-18,
dam do remontu VWAOĄ
KLIENO
lodz. 1-11.
115938 I
•llOO. TeL 115-19-90.
MALY 11dep kupi,.
~n.~D
FłCZNY
87-99-ł!J.
159~ '
ll'ADWOZIB
M-8
włamoklowo
- lmpi„ '8-113-21.
pi:zy ul. DĄBROWSKIEGO 91
tpr'Mdam, Tel. 84-118-20
l!ISOT I
BPRZil:DAK
pompę
~
11551' '
wtry1koW1l
1llnika M-ł ~dvw. (Bałuty) 1Przedam. Li„Peugeot" llOł • pojemzaprasza po remoncie
sty MTM Biuro Og'toao•ct 2300. TeL 82-86-49
sze6, P1otrltow1kla 118.
880 &
do
korzystania z usług
Sil'.aNIK „Paaeata„ die.se! M-4 (Teofilów), 1 tele• ~brycznym 01przę
fonem - sprzedam. Llmn.-1„ łotografl
tem montatowym „Fiat"
1ty 158911 Biuro OgtoPolonez",
1przedam.
•M6. Sienkiewicza 8/15.
fe)
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DOMEK lelJ!lenł w
· 1tanie 11\lrOWym lub wykończony kupi41. I.lity 108 Biuro Ogłoszeń,
Piotrkowska 98.
SPRZEDAM segm-.. na
Widzewie - stan 1Urowy, zamknięty. częścio
wo wykończony w _rozliczeniu trzy-cztery pokoje. Ltgty 16043 Biuro
Ogłoszeń.
Sienkiewicza 3/ll.
WARSZTAT
łlusarsko-tokarskl
(produkcja),
dom, dzLalka 2000 m 1przedam. 84-23-90 po
19.
15831 g
POSIADAM budfnek goepodarczy Widzew
propozycje, tel. 11-18-93
1112

~-..„
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Ofertę
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qdorya,
odpll dyplom• ucn\ezenła ttudl6w wyłszych
oraz inne dokumenty potwierdzając~ posiadanie
dodatkowych kwalifikacji 1awodowych,
opinie • ostatnich S lat praą,
nhviadczenłe o 1tanie sdrowła wydane pn:u

.,,,_,_,
••• ,.,.11.„ ••
,.„.,.,.
,,,
,, ...•.•..
„ ..•. „„ .•••.
.••. „..........„.
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(kolor,
sprzedam. 48-12-71.
15914 I!
MAGNETOFON M 2404 S
1 wbudowanym
Dolby
B, taśmy,
„Elizabeth"
Hi-Fi, gramofon „Emanuel"
sprzedam.
81-92-40.
15923 g
,.AMSTRAD" CPC 464 kupi.. 74-12-SL
18980 I
„VIDEOTON 18"' (gwarancja, pilot) - ll)rZedam.
Listy 16009 Biuro Ogło
IHń, Sienkiewicza 3/D.
.,MIJ.<:l'SK 16'' - 111>rsedam
Tel. 88-49-12.
18039 I
„BZURA", IY'Pial:nia „zło
ta brzOza", inne wypoNłenie mieszkania
1pnedam. Tel. grzeczn.
36-19-42.
291 g
SPRZEDAM 81ln!k jednofazowy od overlocka I
atębnów'k:l.
Kaczmarek,
Kostrzyń
Odrzań!l'ki,
Przybyszewskiego 61 m
tel. 238.
16434/16042 g
19 po 19.
11136'1 g POSZUKUJJll caratu lub
,.
WTRYSKARKI; hydraumiejsca do parkowania • 1••1•••••1... •'l••··„·-·
,_,„,
Ucznl\ ptonowĄ - sprzena terenie prywatnej
dam. Tel. 43-92-45.
pOfflljl, rejon osiedla
15439 ł
Zubardt. 65-62-"lł.
KA wtABNI.A "TeMralna"
'l'ELEJ!'OK bezpn:ewodo15748 I
(Teatr Wiei.ki) ponuku. W7l 1ztu~ pozłacane POSZUKUJJll garatu ~ bufetowych, kelner.k,
- 911f'Hdam. 83-75-28..
okolłce osiedla Wielkopomocy kuch'lli.
U5335 I
polska „B". łł-llll-83.
MATEMA TYKA,
ftab
OBllAZ let"le90 Kossakla
111582 •
- mgr Pletran:ko. Górmpnedam. 15-34-78.
POSZUKUJJll prdu M 113/81 m 38 (DrewokoUce Ląkowej, Koperaowska - Xaaprzaka).
llPRZ"EDAM flaki.
n1ka. Tel Tł-75-28 (10288 '
1'7-09-41 . pe 18.
18).
łe600 ' MATEMATYKA, 43-40-09.
Brzęczek.
1D979 g
111881
'
PIEC PZOW7 1.0.
BIOLOGIA tuty na
, sprzedam. Tel. 115-15-09
AM. ł8-11ł-4ł Pietrucha
--···•ł•--85 I
--··~···-155()11 g
PILNIB ~ pierNA WIĄZJ!I WIJ)ółprac• :z:
•clonek z
beylantem 8-POKOJOWJI, blOild
lektorem Języka pol(0,90
karata).
blaty
mpr:riedam. łl-77-GO.
11tiego. Listy 115801 Biu15782 Biuro Ogl011:1eń,
ro Ogłoa:el\, SienkiewiM-8 spółdzielcze Ol. ZaSienkiewicza 3/11.
cza I/Ił.
new samleni• na M-ł
ETERNIT sprzedam, tel.
najchętniej Retld.nla. IJ- PRZYJMJll p~ na ma11-18-93.
181 I
nynę aanecskow1'
,8"
1ty 15991 Biuro Ogło
t)ZIURKARKll błelltnla
lub overlock, l'tębnÓw
nel\, Bienkiewica 8/5.
n,_ „Minerwa", zyk-zak
k41. Listy 290 Biuro 0w llłarym
,.Minerwa" - sprzedam. MIFSZKANIE
głoned, Piotrkowska 96
budownictwie 115 m zaAl. Mickiewicza 63.
KRAWCOWA
- nwaCJlmieni• na wtękne. Wa1117~2 I
ka - podejmt. praet1.
runki do uzgodnienia.
KOSCIARQ klatki nor86-40-44.
3,98 g
83-26-2'1.
238 ł
eze
sprzedam. DWUPOKOJOWB
· kwa- MLODA, niaalełna, atu81-Z4-M.
97 g
dta, praktyka w handlu
terunkowe - ltare buATRAKCYJNĄ
kurtkę
mgranicznym
ponudownictwo, s telefonem
(lisy) sprzedam. 84-63-17
kuje pracy w 1ekton:e
zamienię
na Jednopo80281 g
prywatnym
(inne
prokojowe w blokach
z
FUTRO s 1ts6w - sprzepozycje) - 12-05-0'7.
telefonem, ~ 33-Sa-42
dam. '52-79-65, 15926 g
15308 I
(po 16).
249 I
BIALY komplet 1kórzaANESTEZJOt.OO n 1topny (9pódntca, bluza), M-3 właanokiowe (Górma podejmie współpra
na), samlenle na wlęknowy, bardzo modny
Clll w pbinecle zable1ze • wyaodamł (Sródfason, fortepian „MatefOWYm. Listy 15838 Biumielłcie).
Listy 15781
ckiego'' tprzede.m.
ro Ogłoneń, BienkieWlBiuro Ogłosze6., Sien151-02-85.
15718 '
cza 3/,,
kiewicza 3/!I.
OKAZJA! Sclnkt piękne
ZATRUD~
blaebarn
go
ntucznego futra M-2 dwupokojowe • m
samochodowego.
AinPiotrków
Trybunalski
francuskiego na czapdrzejów, RoklclMka 231
1amientę na podobne w
ki damskie, kamizelki,
tel. 13-H-81.
18040 g
Lodzi.. Listy 1:5461 ffiu•
obszycia.
Warszawa
ro Ogłoszel\, Sienkiewi- PRZYJME; lcnnreoWĄ l
83-71-61 wtorki, czwartKsawerów,
ucrenn!C41cza 3/!I.
.
ki, 1<>boty, Kleniewski.
Zytnta n.
1570' g
7082 k M-ł Retktnia, 114 m, IV PRZYJMPJ
aeladników
„WAR:lYWNIAK"
iętro zamleni41 na M-3
- betoniarzy do prosprzedam.
Tatrzańska
M-2 lub poszukuję
dukcji pU1taków. Gor28/7.
15688 g
M-2. 84-34-38 po 18.
kiego S!9 m I blok 308.
KIOSK
oeólnospotywll!illll I
198 '
czy (art. zagranicme) • POKOJ, kuchn1a 89 m, POSZUJCUJIS
robiących
IV piętro, Koziny
lokalizaCj1' łPfH':'
na
drutach. n-112-8'7 po
dam. Sporna ft/1!.
.
umłenl•
na więkne.
111.
804 I
15381 I
Tel.
~Iowy ZATRUD~
1141111fów
NAJNOWSZT
model
511-81-18.
11 '
blacharstwo - laklerele- M-4 11amleal\"' dwa odClłctwo
nmochodowe.
1~1maona" łslmter
iarontczny,
czterobledzielne w loJracb. '!'el.
Gadka 9taN1 ul. U 1łu
IOWY), mqlel elektry511-50-M.
88484 •
IOWa IO - 11A (u ~
czny, dom0W7 (NRD), M-3 i M-1 Amłeoi• na
tlĄ tramwaju H, Ruda).
manyn• do szycia, wieM-5. 87-05-1'1. 18023 g
"
201 '
loczynnościową,
jugo- POSZUKUJĘ samodziel- ZATRUDNDI
awaczkę.
1lowtańską
„V~na'',
nego mieszkania 86-21-06.
151-88-81.
15998 g
kurtkę z białych lisów,
218 g POTRZEBNA pant do
rozmiar lłredni - sprze- MIESZKANIA
1amonauki gry na pianinie
clam. Poprzeczna 6/3.
dzielnego
111011ZUkuję.
dzleslęctoletniego
do
16032 •
83-75-26.
111162 g
dziecka. Listy 15544 Biu· WARfiWNIAK 1 lokaliro Ogłos7.ei\. Sienkiewizacji\, „Nya•'', wa;g1S u- MLODJI: małt.eiistwo pocza 8/5.
ehylnĄ
sprzedam.
nukuje
mieszkania. p ANI
do epteJd nad
Limanowskiego 96/31.
48-01-74 po 16. 111653 g
dzieckiem 1 prowadze15995 I SAMOTNY
rzeml~lnlk
nia domu potrzebna,
Bil
kawowo-cuklernlpoB"ZUkuje mieszkania z
tel. 18-00-92.
90 11
C!l:Y w dobrym punkcie
telefonem. Atla. anato- ZAKl.AD
nemłelłlnlczy
191>rzedam. 81-81-98.
miczny Klllsa - IPrDzatrudni specjalistę ds.
dam. Opony 111!1/14, naj•
115971 I
1aopatrzenla I zbytu chętnłej
bezdętkowe,
OKAZJA! Bar obwotn7
branta odzietowa. Kofelgi „Fiata 132", 14 ca„Zachód" I pełnym wynieczne referencje. Ltposa.teiniem
gastronoll - kupi..
Gll-79-03,
lty HlG09 Biuro Ogło
micznym
aprzedam.
86-111-80.
111720 I
nel'\ S!emctewlcza 3/5.
Dziertonlów, tel. 81-20-97 l!ITUDENTKA
poszuku- POMOC
do
rocznego.
je
mieszkania
s
wygopo 20.
111499 '
dziecka na dogodnych
DALMATY:A'CZTitI
J'Odami. 1111-28-83 po 17.
warunkach pilnie
dowodow• - t1przedam
111095 I
potrzebna. AlekMndrów
11-22-10.
111622 g POSZUKUJJJ M-1; M-2.
Łódzki,
:Reymonta 13.
SZCZENIIGTA
Basset
Tel. 84-47-08.
14348 c
Wladomolć - Łódi, ul.
Hund - tpnledam. Or- IAMOTNY lekarl poazuWilsona 84 (Zdrowte),
·kana li m 2.
36518 I
kuJe pokoju Bałuty 84 g
godz. 10-18.
Bródmte~cte.
Ltaty
180
l'OKSTERIERY - spn:e.PRZYJM:ą ezycle na oBiuro Ogłoneli, Piotrdam.
SłowlMkł,
tel.
verlock.
Listy
1&'790
kowska 96.
IE'MCL 86-69-49 po 17.
Biuro· Ogtoszei\, StenH'511 I M-l lub M-1 eałkowtcte
klew!cza S/IS.
lub częściowo umeblo- PRZYJMĘ
llZNAUCEBY hdnle elektronika.
wane zdecydowanie wy91>rzedam. 8'f-G7-38.
Listy 36738 Biuro Ogło
najmę; 43-110-23,
wie15157T I
szeń, Piotrkowska 96.
czorem.
111958 g SZWACZKĘ
DOBERMANY 1ZC%eni•bluzki
ia sprzedam. For- POSZUKUJ:ll; lokalu o po(dzianina, tkanina) zanalsldej 19,
98 I
wierzchni 200 rn Lód:ftrudnl41
(Sródmieścle).
JAMNIKI azczent~ta
·Baluty. Listy 179 Biu32-98-19.
1:5438 g
1przedam. Tel. 78-23-43
ro Ogłoszeń, Piotrkowska 96;
15815 g
LOKALU na biuro poSZNAUCERY •rednie ezukuję. ł3-03-2R.
sprzedam. 81-24-56.
-·a•a-..••··---36981 ł
11154T I
PUDt.A
miniaturowego POSZUKUJPJ lokalu na
cichl\ pr..cownlę. (Bału TELENAPRAWA
- euczkę roczną sprzety), tel 86-70-5,,
112-38-20 Wotnlak.
dam. Tel. 117-64-11.
1!5325 g
Mt ł
HTIT I
czarno-biały)

dobry stan zdrowia.
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&

340ł'

prawnicze,

wiek nie

polt0Jow7

przystawki!!
- czarny
dl\b. okre1 międzywo
jenny - sprzedam. Tel.
'3-72-M (17-19).
115:548'
Tełefunken
VIDEO
1przedam.
Kraszew1kle110 US/I.
ll!ll g
PIEC cazowy LO., tellWl11 lllO m sprzedam.
Wiśniowa Góra Lecznicza I.
354g
WSAD do pieca razoweco c.o. (radziecki). tap
I04 - sprzedam. 152-54-34
(po 18).
325 g
ORGANY 8-11 - tprzedam. Natalli 1/4.5.
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SUPERWYeISZANIB, _,
bezpiecunł•

T&ENAPllAWA

lncnowiCll

11-18-TI.
l829T I

d~

(blacha, blctll:aą ~
ki 1terow~ a7-o5-3'
Rejman.
14273 •
PRYWATN'f pblnet łeit

licar1rkt - pqchotwap~
PAJUOft'f - wlrJMan.te,
nerwic. Grzegors Pa""
cyk'ltnowaal&. Kiełbik,
llczak, litowi• 19/10 .,.
11-14-łl.
l6053 & wtorld,
cswartkt (18--2Clł;
CYKJ.INOWAXIB,
la149 •
kierowame,
łl-M-18,
rebabilttarja lfi
wtytucJom
nchunld. MASA~
anlcza
w
domu
pacjen,
Trela.
15148 I
ta. Sokołowski. '18-94-'I
CYKLINOWANIB
bez881.
pyłowe,
lakierowanie.
VIDEO-XAM - ftlmowa.t
Janiczek, 18-12-44.
nie uroczy~d. Jan\151
1!1'121 I
78-47-84.
14701 •
CYia.IMOWAlfill
be&· PAI./SECAM
4ekodarf.
pyloweił
lakiłll'OWanie.
Magnetowidy - pl'Z41*
łS-48(kąw&CL
strajam. Int. ftobakio.
aMllfl I
wiCZ.
'ł8-94-Gł. !6678 •
CYKLIKOWANIS
bezPrac Geologii
p7łowe,
lalderow.nte. ZAKLAD
cmych mp Jae9k Pił!
Kolr.ocewsld IG-49-tK.
IH17 I
tnaJJ>ANIB
SlaZU17, Pacha 'w Ale'k!andro
Moqa. 12-T2-11.
L6dzldm, uL 'W1't'lka

Ot.AZ'U'ą Mnkot•

„, •

=::lim. mf;:~1

-

wykonu~•

batlanłł

układam. 111-15-0lt-_"'-·
prsydatnoścl
gruntó1'
ezkowskt.
laual 1
dla potrz~ budownt.
tJKLADANill -M-łazur:r,
twa, budow• ł remoa.
._ 111
• K
~ mulni wleroonycb t
remon.,,
"• osł•bokołcl do ao m l
leo.
,
llS'Jll g
-dajno4at do I
tli
UKLADANI•
11UUf7.
"J
ł3-92-2d, Kmlemald.
ndc. na IOds.
11l81T I STUDNilll 1loow.
~K.09b-=:~ ba. Sni~. - ~-H.
155M I
2Sł I
'OKLADANDI ,arlcletów ~czq
l bouerli. Pru.-kOW111d
powiększanie - nie'WJI'
tel. 11-91-0S.
15441 1
fodnego obuwia.
tJSLUGI
b,.drauliczn•
chowe zw~tanl.t - ~
prywatnie I paóstwowo
azermnłe cholew. Wt1%1t
- w,-konuj41. 74-98-91
wanie ebpresów wł;
ep. 16). Gaazdwwlalc.
nych powlen:ony
219 I
Klinika
Obuwia
MAI.OWANlll.
tapetoGdańska !5. Wrób!~
wanie. Pllarell, 12-38-71
1k1.
36042 •
111788 ,, PREZENTEB
dyskot..,
WYTLUMIANIB
~rzwl
wkowy ze 91>nętem •
' olldobne, 11N~e zaprzyjmie slecenta {w.,.
bezpieczanłe,
112-łJ-5'1,
1ela studnl6wk!Ą
112-28-&'f, W~
83-M-IO Kwapiński.
11J711
DRZWI, ...... liną o- Tl!lL'llNAPIU.WIA. l\<JIS!a.
ldenne l ballron01N
43-28.«.
86664
~ W71r0DuJe rów! UKr:.ADY
wydecho".'ei
Ald m.tJtuejom l&kład N~ llld~ 20 llOG
ftUAl'llld
Konstanty- ~ Ini. M:rn+
nów - Srebrna, 22 Lip..
łcow.a'1d.
ae6tS ł
ca TV, ltulena. 15504 1
!ALUZJJI przecłwsłoneil.• , •
czne 111-19-88 Zubrzyc=;;:::;i:
::
ki.
86156 g

:!J

„.,.

I

38018; .

_.„ ....... ---==:
_

!...-.. . , •

!AL.~

pneclwsłone

cme. 11-89-ll& SkrzypińsltL
·
16031 g
PRALKI
automatyczne
- instalacja, naprawa.
D-110-77 Makąm111an.
85829 I
LODOWKI naprawa,
łŚ-lT-32, , Wojdechow111:1.. Zgłonen1&1 T-9,
141543 I
IPRZĄTANill Swląt
nlcki 84-10-TT. 13345 g
INSTALACJA nowoczesnych
elektronicznych
1Y•temów
antywłama
niowych, lnł. Hryntewla, 86-IS'f-48. 15922 I

SWIADKOW u.jdda w
dniu 19 czerwca 1988 t.
na ulicy Astronautów
i-11 prosztt o kontakt
- Mare1s Helman, tel.
84-33-03.
16049 •
POSIADAM aotówkę ...,
podejmę

współprq

Lf&ty 218 B.1uro Ogl04
Piotrkowska 96.
POSZUKUJĘ
odbiorców
pieczywL Tel 74-67-891
•3-2!5-111.
1568'1
FRYZJERKA ,,.TOLA"
Tuwima 14 - zapruza
klientki na Plotrkowsk2'
128.
810 I
neń

I
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Biuro

Pośrednictwa Zamiany
Mieszkań

~

~

~

z a w 1 a d a m I a,

~

~

łe od 12 stycznia 1987 r.
siedziba biura zostaje przeniesiona z al. Schillera 2
na ul. WćLCZAŃSKĄ 220,
front, I piętro.
Telefony: 84-55-11, 84-72-18,
84-85-41.
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ł.ódt-Pólnoe
ł.ódlł· Południe

ao--

tl'I
'91
fit

Sl-11-11

łlJ

lt·łS-15
łl·ft·„

Ił Ol
11• •
ta-n-u
Tł·M...Jł
Tł·ll·ll

Posotowte IHOll'e
n-H·łSJ Tł·H-ts, ttl
Posotowte dtwl1owe
U·40-ł1, "·1'1-H
11-n-3'
TELEFON ZAUFANIA
TELEFON ZA·
Mt.ODZIEŻOWY
UFANIA _ 35 • 10• 66 czynny od
w
pll\tku
P!>Dledzlalku do
sodz. U-11. 1
TELEFON ZA'-ANIA dla kobiet

..,„

• cłąt11 problemową - 17·60-H
W rodz. U-ZI.
'l"UEFON Ot.A KODZJCOW
porady wycbowall'·
JS- !ł·lł eie - ciynny od ponledZ1alku do pll!,tku li' rodz. 13-18.

(Ul.

Odań1ka

1odz.

11)

nieo1yn111
ODDZIAL RADOGOSZCZ (Zl!er1ka U7) IOdZ. 10-11
jak wytej
11.01. ETNOI
ARCHEOLOGICZNE
GRAFICZNE {Pl. Wolno•ct lł)
iiodz. 9-lS
1odz. lł-11
11.0l, (ul.
HISTORII MIASTA LODZI
Ogrodowa 15) 1odz. 10-lł
jak wyteJ
11.01. 11.01 -

dunow"
Lódzlde
11
IOds.
11.01. Waniitaty Operowe „Gdzie alę
KozakówT",
ohór
podz.ial
aods. 11.&e „Boryw Godunow",
NOWY - 1odz. li. lł „Przyjac:lel WetlOlego diabła"
jak wytej
11.01. MAI.A !IALA - god2. U.IO
„Wysocki"
j&lc WTtej
11.01. -

,:u l~lr .~~'n, a
n:ii:t.
tus, Romek ! Atomek"

WUN• Ta.DONY
Porotewl• HO
"trał Potarna
Porotowte Ratunkowe
Informacja 1łułbJ' 11drowl11

lod'I. 11 „l!k>!'yll

NSGO
11-ll

282) godz. 10-18
IOdz. U-11
ll.Ol. SZTUKI (W!ęckowsk!e&o Mt
godz. 9-17
11.0l. - godz. 1G-1ł
MIASTA ZGIERZA (Dąbrowaltlego 21) iOdZ. 10-13

JARACZA - godz. 11 „Prawdzi·
we dzieje A Ku"
Jak wytej
11.01. MAI.A !ICENA - 110<1z. lt „TUlacze"

1

Informacja kldont~na
Informacja kolejowa
Informacja PK!I
Dw. centralny
lt lturaln
1 form j
a
u
ac•
n
Po1otowl1 ełepłowntcn
Posotowle enersetyes11e

-

WIBLJU

~Sj II I
. łj , I
~

'l'BAT1ł'f

·

i

M1l~~1Ą PA~1~i~l. Obroń·

„Ty-

ców Stallngraclu 1) godz. 10-lł
godz. 10-U
11.01. •
.
zoo - czynne w goos. t-U.10,
(kaaa do godz. lł.30),
g~.
PALMIARNIA czynna w
10-18 (próoz ponledzlalków).
KINA
IWANOWO - „Bolek I Lolek na
Dzikim zachodzie" poi. b.o. godz. 15.30, „Boskie clala" 17.15,
USA od lat U - godz.

* •

jak wytej
POWSZECHNY - godz. 15 „NieGnlewobora"
króla
dtwiedt
(zamkn .)
11.01. _ JOds. li, 15 jak wytej
MUZYCZNY - eodz. 11, 1ł „Spl11·
ca królewna"
11.01. - gom. 11, H „Kopciunek", godz. 1' „Jd I Mal gosla" (zamkll.).
!ITUDYJNY - godz. li „WeHle"
11.0t. - jak wy:tej
ARLEKIN - godz. 11, 17.30 „Nieble11kl piesek" (zamkn.)
11.01. - godz. 11 Jak wytej
FILHARMONIA (Narutowicza 20)
godz. 18. Ke>ncert symfoniczny
z okazji !OO rocmicy uro<1:r.1n
Orkiestra
Artura Rublnst1>ina.
Symfoniczna PFL. Dyrygent John Rubinstein (USA). Solista
- Janusz Olejniczak (fortep1an).
W programie: J. Rublnstel„ mmu
z
Suita orkiestrowa
Amber Waves, F. Chopin
Koncert fortepianowy f-moll, M.
I
Ravel - Walce szlachetne
1entymentalne, G. Gershwin
Amerykanin w Parytu.
11-.01. -

lg,30
U.Ol. - Bajki godz. 14.30, dalej

„Srop pracs"
jak wytej
PRZEDWIOSNIE - Seanse 11.m·
godz. 10, 12.30, „Bokn!ęte Za·
lek I Lolek na Dz1kJm
chodzie" poi. b.o. godz. 15, 17,
, ,F /X" USA od lat 18 ioctz.
19

Jak wy-tej

11.01. -

POLESIE - „Powrót Jedi"
godz. U.30,
USA od lat U „Indiana Jones" - USA od lat
godz. 17, 19.15
15 11.01. - Bajki „Imieniny etoel" (3 bajki z Bolkiem I Lol- godz. 13.30, dalej jak
k. Iem)
wyżej.

WL.OKNIARZ - „Dawno temu w
Ameryce" - USA od lat 18 eodz. 10, U, 18
jak wytej
11.01. -

MUZEA
RISTORn RUCHU REWOLUCY.J-

WOL~OSC
czy•

-

10, 12.15,
11.01. -

- „Syinal ostrzegawUSA <><i lat 15 - iOClz.
19.30
Bajki „o słoniku tri\·
goqz. 11, U, 13, „Sy•
U.30,

17,

l>iku" gnal ostrzegawciy"
14.30,

gocu.

19.30

17,

róta z
WISLA - „Purpurowa
Kairu" U13A od Jat 15 - gooz.

10, 12.10, 15, 17.30, ao.
11.01. - Jak wyżej
ZACHĘTA - „Protektor" - USA
od lat 18 - iOdz. 10, 17, 19.30,

eodz.

poi. b.o. -

-

chodzie

U.15, 14.30.
„Protektor" - go<lz.
11.0l. 10, 17, 19.30, „Bolek I Lolek na
Dziklm zachodzie" godz. 12.15.
Seans zamknięty - godz. 14.30
Ldn! oBajki STUDIO -

i~~~~„-_go~ ~'d ":ii ~ii
1

_

godz. 18, u
11.01. - Jak wytej

Bambl
,.Jelonek
STYLOWY poznaje lw!at" - rad.z. b.o. godz. IS, „Wetherby" ang . od
lat 18 godz. 17, 19
jak wyt~
li.Ol. _
DKM - Najglotn!ejsze wastemy
6wlata iodz. 18, 18, 20
11.01. - jak wytej
„Porwanie w Tlut!urll·
O!tA stanie" poi. godz. 14, „Honor
Prlzzlch" USA od lat 18 go<1z.
18, 18.30
11.01. -

Jak wytej

0<1
GDYNIA - Ktno no.n 1top
godz. 10 do godz. 22 „Na ca·
lość" - pol. od lat U
11.01. - Jak wytej
HALKA - „Wielka podrot Boi·
ka I Lolka" poi. b.o. g<><iz. 18,
„Komandos! z Navarony" ang.
godz. 18
od lat 15 Bajki - „Swiąteci:ne
11.0l. przygody skrzatów" - godz. 15,
dalej jak wyżej
JULODA GWARDIA - „Kronika
pol.
wypadków mllosnych" lł.30. 17,
od lat 15 godz. 10,
19.30, „Tato, nie bój 1!11 den tysty" poi. h.o. goóz. 12.30.
„Rekslo
Bajki li.Cl. -

15

!8 30

ii.ot.' _

jale wytej
_ „Postrach
1 MAJA _ BaJkl
Teksuu" c1 bajki z Bolkiem J
Lolkiem) _ godz. 15, „Impe·
rlum kontratakuje" _ USA od
18 15

ii.o!. _

J&k wytej

~
S
S~

DYŻURY SZPITALI
ur11Zowa - szpital
Chirurtrla
(Zgierz,
Im. Sklodow1kiE'J·Curle

S
§S~

Parzęczewaka

~
~

~

35)

Neurochirurgia - SzpUal
Sklodowsklej-Curle (Zgierz,

rzęczewska łS)

gooz.

USA od lat 15 -

ka" -

~

- Armii Częrwon'!j 7,
Konstantynów - Sadowa 10,
Lowicka 33,
Głowno Kościuszki ł,
Aleksandrów Dą•
Zgierz - Sikor1k!ego 16,
browsklego 10.
ozorków - Armii Czerwone-i 17.

PablJnl~

11,
•wterucz•• _ 1 ods. 10,
,;rato, n!a bój &!ę dentysty"
godz. 12.10, „Kronika wypaefl<ćw
milosnych" godz. a .30, 17, 1g.so
Burza"
l\JUZA - Bajki _
czy leci" z nam\ pigodz u
lotT:; -'usA od lat 12 -godz.

Im.
Pa·

is§

Szpital Im.
Okulistyka
Sklodowsldej-Curle (Zgierz, Pa!"zę-

„

czew~ '.;:a 35)

·

llzp\al
dziecięca Chirurgia
im. Biernacldego (Pabianice, Ka·
rolewaka 18)

„Skorumpowani
POK 0 J franc. <><i lat 15 godz. 15, 1T.l 5,
19.30

s~

ta7af~~g~~~~a:! e;1~~u - g:~:.=
1

jp~~-!,1~„ Ci ~:J~~ •-Boi~:!si~

„
Lolkiem) - godz. 1ł
USA
„!lupennan m
ROMA od lat 12 „- godz. 10, U, 18,
„Ama.deuaz - USA od lat 15
godz. Ili
!Saj.Id „Prze1 dziurę
11.01. w •elanie" (l bajka z BOikiem
1o<b:. 10, 11, 12,
I Lolkiem) „Superman m" - Jodz. 13, 18,
„Amadeusz" - g04z. U

S
~

wonej 15)
nczękowo-twarzowa.
Chlrur1la
Im. Sklodowsldej·Curl•
Szpital
(Zgleri, Parzęczewska 3~)
tm.
- szpital
Laryngologia
Barlickiego 1Kopclńsk!ego ł2)
Toksykolo1!a - Instytut Medy·
cyny Pracy (Teresy 8)
Przychodnie
· Wenerololia
Dermatologiczna lZak11tna ł4)
11 1tyomla br.
Chlrur111a urazowa - !12:p1ta1 im.
Sonenberga (Pieniny JO).
szpital tm.
Neurocn!rurgla Kopernika (Pabianicka 82)
llL
Szpital
Okulistyka
Jonschera (Milionowa lł)
Szpital
Chirurgia dziecięca Im. Konopnickiej (Spol'1')a H/S'.l)
Laryngologia dziecięca - Szpi·
(Sporna
tal Im. Konopnickiej

„Jl. T." - USA, b.o.
STOKI godz. 19 „Poll'rót do przyszlo•ci" - USA od lat 15 godz. 18
„Muzykanci"
Ba.lid
11.01. (1 bajka 1 Bolkiem I Lolkiem)
godz. U •
SWIT - "Awtllltura o J5aslę" poi. b.o. - godz. 15, „DotknlęCie Meduzy" - Ml. od lat 11
godz. 17, U.U
jak wytej
11.01. Illlecn:yn.ny
SOJUSZ Bajki „Kulruryku"
11.01. godz. 15, „W n!ewo!I u Wllctn•
gów" - radz. od lat 12 go<I~.
pot. od
18, „Mokry szmal" (odz. 18.łS
lat 18 APTEKI
M!cldewleza 2~. Nlciat'n11ma 1!,
Lutomle!'l!ka
ff,
Dabre>w!Jklego
148, Olimpijska T &, Piotrkowska

!1.11

~

S
~

~
~
~

~

~

~

R!

~
~

~

S
Sj
S

36/SO).

-

azczękowo-twarzowa
Chirurgia
Szpital Im. Barlickiego (KOP•

ciń.sk!ego 21)

~

~
~

lm.

!lzpltal
Laryngologia
Pirogowa (Wólczańska lP')
Toksykologia - Instytut Medy·
cyny Pracy <Teresy 8)
Doratna pomoc okul!st:r~• 111.
Zapolskiej 1 - Gabinet czynny od
17. -7.00 rano w dni powszednie,
w dni wolne od pracv całą dob4= tel. 43-30-72 wew. 88.

S'I.

~

~

S
~
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Dziś

IOBOTA. te ITYCZNlA.

ałuch. 11.H Wlo1k!e bel·
lladu" aud. 11.31 Piosenki
oanto literacFelieton
21.50
przeboje,
PROGRAM I
u.oo Muzyka ipod znaku Amoki.
Komunikaty. ra. 13.15 Kalejdoskop lrnlturalny 11.ot Koncert. 11.IT
11.59 Sygnal czasu. 12.05 Magazyn in- aud. 23.ł5 Chwlla muzyk!. 23.50 Wiad.
formacyjny, 12.30 kapela z Markow<oj. 23.55 Kalendarz radiowy.
12.45 Rolniczy kwadrans. 13.00 KomuNIEDZIELA, 11 STYCZNIA
nikaty. 13.10 Radio kierowców. 13.30
Koncert reklamowy, H.00 Wlad. H .05
PROGRAM D
Magazyn muzyczny. 18.00 W!ad. 18.05
Muzyka I aktualności. 17.2~ Alkohotyczeń.
11.09 Gra Ork. PRiTV 'łl' KrakO•
lizm, alkohol. 17.30 Koncert
Za·
17.55 Przezorny zawiize ubezpieczony. wle.. 12.00 Poczta Dwójki. 12.10
18.00 „Matysiakowie" 1571 odc. 18.30 nim tratlr. na listy przebojów. 13.00
Muzyczne wizytówki. 19.00 Magazyn J.Vlad. 13.05 Audycja literacka Tere19.25 Chwila muzyki. sy Kal!ńsklej. 14.00 Piosenki z doinformacyjny.
Stanisława Cel!ńska.
dykcj11 brą
dzieciom: „Supełek" l~.30 Rad.Jo
20.15 Przy mu- lł.lft Redakcja nagrań. przedstawia.
aud. 20.00 Dzlennik.
15.30
Koncert chopinowski.
20.55 Komunikaty u.oo
zyce o sporcie.
Totalizatora Sportowego. 21.00 Komu- Katalog wydawniczy. 15.35 P!osimkl
nikaty. 21.05 Radiowy Tygodnik Kul- na tyczenie. 17.00 Wiad. lT.05 Rozmowy o muzyce - aud. 18.00 capleśni
ti: · alny. 21.25 Interpretacje
I
Baen1 „Samson
fr•ncuskleJ - aud. 22.00 Relacja z nllle l!aint
opera. Jl.OO Wlad. 21.05
ogloszenla wyników plebiscytu na Dal!la" 21.20 Wieczór
10 naj lepszych sportowców Polski w Wlad. sportowe (L).
Plyta roku 1986. 0.10 W
1988 r. 22.10 Wlad. I inf. dla kie- płytowy rowców. 22.20 Zaproszenie do tańca świecie kameralistyk!. 0.55 Wlad.
- cz. I. 23.00 Informacje sportowe.
PROGRAM m
23.25 Znproszen!e do tańca.

aud. U .50 John Brllln• ,,Jedyna
ostatnia mllośc!" - ode.
PBOG1lAJI IY

11.10
11.0G Zawsze po jedenastej.
Recital Lory szafran. 11.30 Tydzień
12.00 'Sztafeta orkiestr
w stereo.
radiowych. 12.25 Salsa ,soca, calyp~o
Serwis
13.05
!„. jazz. 12.00 W!ad.
Informacyjny. (L). 13.10 Z cykla:
„Okolice kultury" - fel. Tadeusza
malowanrj
13.20 Z
Paplera (L).
13.30 Album operowy. U.OO
skrzyni.
15.00
pytania.
„Co jest grane" „Co jest grane" - odpowiedzi, lS.30
16.00
nagrody.
„Co jest grane" Dzieła, atyle, epoki. 18.50 Erie Stanley Gardner „Adorator panny West"
17.05 Rozwiąza
- odc. 17.00 W!ad.
11 .10
(Ll.
nie zagadki nmzycznej
Aktl!Jllnoścl dnla (L). 11.~0 Piosenki
1 dedykac.l~ (l.). lR.15 Kwadrans z
18.30 Gwlaz·
Ewr. Rutkow~kl\ (Z.).
19.U Audycja J!aud.
dozblór teracka. 19.~0 Wleczńr w fllh!trmonl!. 21.20 Wlad. 21.25 Wieczorne ref·
21.30 Wieczór literacko-muleksj~.
zyczny.

„

••

BOGDANA
USIELSKIEGO

1 opalem I ogrzewaniem sprawiawiele osób dogrzewa poją,
mieszczenia pn:y pomocy urządzeń
elektrycZil'lych. Bywa to ci:ęsto poJak informuje
po~arów.
wodem
Stra:l:y Pożar
Komenda Główna
nych w Warszawie, w sty-czniu br.
wydan:ylo slą 588 pożarów, w tym
221 w mieszkaniach. Tylko 8 bm.
zanotowano a:I: 134 po:l:ary, 1 tego
39 w mieszkaniach. 8 osób straci~
Io tycie, w tym 2 dzieci pozostawionych bez opieki.

PROGRAM l"V
P!areerMagazyn Rozgłołnl
I
W!ad. 12.05 Aria
u.oo
sklej.
wlers:i; - aud. 12.20 Biuro listów Ml~dzy
odpowiedzi n11 listy. 12.30
fantazji'\ a nauką - „Antylcwarlusz"
. - 11luch. 13.00 Koncerty :r.atrzymane
aud. 13 .55 Felieton llw czasie _
tt>rackl. 14.00 Krajobrazy historyczne
14.25
aud.
„Debno Lubuskie" Popołudnie
H.30
c11wlla muzyki.
16.00 Redakc1a
mlod:VC'h sluchaczy.
rfc'portaty proponuje. 16.10 Z mikrotonem po kraju - program kulturegionalnych
tralnv roz glośnl
11.00 Wlad. 17.0~ socjotosiczecln.
Pejzat
llls I t:vc!e potoczne. lT.10
„Cyw!llzae1a
polski :... a4d. 1uo
aud. 18.10 Jazz trady·
Awl11.ta" _
cyJny - 11ud. 18.30 Język francuski
(14) . 18.45 Suplement muzyczny
nlosenkl francu„klf'. 19.00 Portrety
19.35
Prilaków - aud. 19.~0 Wlad.
Lektury Czwórki - W. Oombrowlcz
„Dilennlkl". t~.45 Nagrania z tumów - 11ud. 20 . 1~ Wieczór ze sluchowlsklem „Powrót do W!łnlowego

ll~bok!m bólem po'Wiada1Dllll\l', h ,.. dlll• I ńl'.CJnla lll'J
odeszła od naa na iawsz•, pndyv.·ny lat 111

z

ł.

ł

·•·o;

ł.o„

ll"OIAltOWIKA.

aa- •1'&11lffba6na ltoaa, Mamu11a, C6r1ra I

.•

lubią

Wilki

W Ble~:zczadach rozmnożyły się
wilki. Wilcze watahy zaczęły atąd
ro:zs:zerzać swoje łowiska już nie
tylko na coraz dalsze rejony Beskidu Niskiego I Pogórza Przemyskiego, ale docierać d pod Kraków i Warszawę.
Na.dmla.r wilków tprawla, lł 1
lasu"
„sanitariusza
naturalnego
przeknta1cUy slą w bardzo poczyniących
wa:l:nych szkodników,
spustoszenie w leśnym 11:wien:ostanle (tylko w grudniu Ich o!iara,
w Bieszczadach padło kilkadziesiąt
jeleni).
Zdaniem fachowców represento-

••*•

'---_oG~oszęN1~

Bieszczady

„...,.,

aa.te ed

Uległv, S:\dOWY w zakresie futrzarstwa, były pracownik ł:.P Ohrotu
!luro,;•caml Wlóklennlczyml I Skórzanym!. Wleloletn1 prnea llpół·
dzielni Mieszkaniowej „Pokój". Odznaczony Krzytem Kaw&lersklm
OrdeTu Odrodzenia Polski, Krzytem Walecznych, Medalem za WoJn• Obronn, 1939 roku, Medalem Wolności I Zwycięstwa, Zło~ Od.1makr. czs Budownictwa Mleszklln1<1wero.

Wielki patriota••,..111uny HtCell\ a oJc'&ysnl\ l rod.•l•nTBl mta<1 em ł,odzll\.
U10c1ystogc1 posnebowe odbtd" •I• "' dniu 1t stycznia 191'1 rok11 (ponle<h:lllłekl o godz. lł.lS 1 kaplicy Cmentana Stan10 przy
ul. OsrodowtoJ, o czym zaw!adamlaJr.
JfA.JBUtsl

fł•'boklm

talena sawladamlae w dniu I atycznla 1881 roku zmuł, pn:dywszy lat H, mój

Z

111y,

M'ł

ł.

ł

,.SKODĘ"

Im•••••••••••••••••••••••••„••• •••

w

WRf. 111.Ml w

piątek,

105$

~

„Ta-

podejmie
BUKIECIARKA
84-71-46, po południu.

.r.amlen.ie m.

S7iWAemtJI

~„

"u ""'

~

l~

"żuka". c.ołfi,9tów 18.

1-11

111S19 1-E OV'!lRt.OC!K
przem~ pllnJe
T.t. 62-10·99,
1rupl11. Zglone1\l.a tel«foni~ 18288 ....
16294 l·E
115-49-76.

llMl'r-40.

„ -

18293 ...li

PRZYCZEPJ!l „N-1a'r apm.edam, . -:

18308 .....

57-:56-0il.

.k1u:p!11. -

•-li:

11..,,.,

MGJll. lrAKMAC.JI.,
pracownik
sdrowla.

~.,,letll.I

Poirno odbędzie ńę "' dniu 11
stycznia br. (poniedziałek) o ro·
dzlnle H.30 na cm~ntuzu katolickim przy ul. OrrodoweJ.
a

RODZIHĄ

16:MO g-E

"3·1T-2l0.

W dniu I ·styesata
smarta, ,.. wl•lnl lał •

&.

P.

KAZIMIERZ MIKOLCZ

ł.ONA

Prosimy, • nieskładani• lrondoleneJI.

Mgmenta

deusz" {mahoń) '4·157-'7.

tn:~

•Il·

Ministerstwo Zdrowi•

roklu po ru
grudniu ubiegłego
pie'l'wszy na Węgr:zech .zareje&tr<>wano choro~ AIDS w najciębzej
.P<AStacl. Zapad! na nlłl pewien Wę
gier, który odbywa obeanle kura.
cjq w jednym ze szpitaill buda.atar&jł\ tle
pe.szteń~kich. Ledttne
dociec, w jaikl ap.osób zatasll lłfl

oir•

„ + '·

abtol'lff'l!ł !lllkoly Podchorąłych Piechoty Ostrów - Komottwe,
cet WP Jl Pułku Strzelców Kaniowskich, ucnstn1k kaml)snll
wrześn!o'wej, dwukrotnie ranny, jeniec Oflagu II C Woldenberr.

AIDS na Weorzech

M-2 bl-olld do W1'1l•lęcla. lll'-39-86.
10314
&1-67-a.
16285 c-B
M-3, M-ł • Wetouna - lruJ>ill.
POKOJ, llruclmla (!8CI m) Polesie 16292 t-E
36-«-89 wlMIONM,
~plą. Snycerek.a 1/40.
-.mo-blaly
„RUBIN" ~lor
18211!1 .....
16313 g-E
11Pned.am. M-44-łt„
&prze.- PRZEDSI]!JBIORSTWO ~kme
KOŻUCH d.anuli1' llOl1ł'7 1~99 g-E
dam. 152~53.
„Karimex", Lódt, ul. P!otrkowclta
PRZEWIJA1\Kl1 ~w11 I 421'7 till. 36-42-91., 36-83-16 u.trudpUll!kt~ onm ~'%11 bawełnla
ni natych.ml.arl S21Waczkl. Nie do.
n11 łO t.ex - l'PZ"Udam. 43-37-20.
ty.ozy osób, które .zwolniły alii s
16311 g-E
po 16.
przedslęb!l>T'stw pańs~W)"Ch.
po.
OPIEKumtA c1o ~ 161M' c-B

Z 1ł•boklm talem sawladantll\my, te w d.nlll I 1tyemla lłłf ~
Im 1marł, w wieku n lat, nu1 aajukochaiiDJ' r.u.t. Ojciec, 111'.

STANISŁAW RżEWSłCI

ten uchodził bezkarnie pr-zes p(~
lat? Księgową uchęcaly
długich
do kolejnych i coraz wti:kszych
kradzieży niczego nie ujawniające
kontrole buchalterii owego domu
wczasowego, A przecie! Zakopa.n.e
poza ruchem turystycznym jest takte ulubionym mlejsoe'ID
najprzeról:nlejnych kon·
spotkań
trolerów. Kto wie, czy nie powinno się od czasu do czasu kontrolować kontrolerów , odwiedzających
służbowo (?) atollcę pol&k:lch Tatr.
Na zdrowy rozum „atomowa" pani
księgowa powinna wpaść po pierwszej malwersacji. Teru odpowie ra
całe il-lecie.
(PAP)

karpaclu niezbędne jest ogranlczenie Uczebności wilków co najmniej
o 1/3, to jest o ponad 100 sztuk.
W zwl11zku 1 tym planowana jest
w okresie 1lmowym wielka. „ak- tĄ 1tr.an!iw11 choro~
cja wilcza" w formie polowań zbiorowych 1 fladrami I IndywidualW 198!! r. na WVr:r.fld! ~
nych na tzw. czatach 1 wylo:l:on11 to· badan·! e h-omosek:6u-a:llstów, ]lu.
Polowania na te pn:e- dz:t cierpiących n.a wrodizon11 hemoprzynętĄ.
blegle draple:!-.nlkl se, jednak:l:e bar- fill11 w celu uja'Wlnlenla chOl!C!by
dzo trudne I niewielu my1Hlwych AIDS. Znajdują 11'! on.I pod ~
mot. poszczydd lill 1ukcesem.
lrontrol!\ medycmą. Ogółem od ttp..
ea 1986 r. ujawnl()'!)O 102 os.oby .(PAP) n>Ol!l>Cłelf iwlr-usa AIDS.

SUSZA.ft.ltlt ..........

heslmy • a!H1dacl.alll• lreactoteaajl.

ALEKSY

atomu

komuni.k:01Wało

Okręgowy Zarząd Lasów
jących
Państwowych w Krośnie na Pod-

I>OM

JfAIBt.nal

Dlladek, Brat

'1

'Vvciorljlj zgłoszeniii'

POl'Thll odb•d'l!e tł• w dal• u 1tyunla 'br. (ponleddałell) • ,...
cl.ztnJ• U.Sł aa innentarn lratolleklm prą 111. l1czeeiJl.1llltJ.

11.00

Się •••

Swoistego rodi:aju „bomba atomowa" wybuchła w mieście pod
Giewontem. W areszcie znalazła
się główna księgowa ośrodka wc:zasowego naletącego do Instytutu
Otwockuw
Jądrowej
Energii
-Swierku. Pani k&lęgowa ukradła
naszym atomistom 1.672 tysiące zło
tych. I wcale ni• „za jednym zamachem", ale kradła systematycznie przez B !At, począwszy od llJBl
roku. Zaczęta od niewielkiej wobec późniejszych - sumy 31 tysięcy złotych. W kolejnych latach
prywatne konto k&lęgowej rosło o
100 tys. w 1982 r„ o 311 tys. w
Pożary powrrtajl\ głównie wwlrutek
niesprawnych, przeclą:l:onych, nie- 1983 r„ w 1985 r. - bo apetyt rósł
konto
w miarę przywłaszczania prawidłowo ekgploatowanych un:ą
księgowej powiększyło slq ał o pól
dzeń elektrycznych. Wie-le z nich
miliona I 70 tya. sł.
użytkowano w irposób bezmyślny.
Zima dopiero sle zaczęła, 1trataJak było motliwe. t.e proceder
cy apelują o rozwagę.

„dziś·
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MtROSlAWA GRYS
•

ron

•

u

XUPU~

m

tygodników. 11.lB
11.~ J>rzegl11d
11.SO W tyPiosenki na weekt'!nd.
c!orysach nie znajdziecie. 11.łO Piosenki na weekend. 11.50 John Gardner „Grande!" - odc. 12.00 Serwis
Trójki. 12 .05 W tonacji Trójki. is.oo
Alistair MacLean „Przełęcz Złamane·
odc. 13.10 Powtórka z
l(O Set.ca" "1.r
rozrywki. u .oo Nowe kreacje
IS.OO Serwis Tró!·
Georlla Soltiego.
k!. 15.0S Wszystkie drogi prowadzą
do Nashville - aud. 15.40 „Siad" !ft.OO Zapraszamy do Trójki. '
aud.
łcian:r. 19.30
na
Opowtełc!
t Q.00
19.SO
Przebojów.
Liście
w
DzU
,.Grande!"
John Gardner
n.05
odc. 20.00 Lista Przebojów.
Inform acje sportowe. 22.IS Teatrzyk
„7.lelone OkQ". 23.00 Zapraszarny do
Trójki.

z Zakopanego

nie bała

' Pw~~b!~~~.„.•..-.,

I.ot Transmlsj a ma&)' rzynu1koka·
li.OO Magazyn Rozgłośni
tolloldej.
MuHarcerskiej. 12.00 Wlad. 11.05
12.30 wyprawy
zyczne fascynacje.
Czwórki - aud. 13.30 „Kantyczki" IS.U
aud.
r.e Starego Ry1trego o kulturze slowa - aud. lł.05 Uchem
Ibisa _ aud. 14.łS Popotud..'1!e Mlodych. 18.00 Quiz popularnonau1cowy
aud. 17.00 Wl11d. 17.05
WIST Echa festiwali. !T.45 Refleksje ucz:>·
aud. 17.50 Muzyka e>rganony~h wa. 18.00 Nabożeństwo Ko~clola Ad18.40
Siódmego.
Dnia
wentystów
I
Koncerty na trąbk,. 19.00 Alfa
omega _ ma~azyn popularnona.ukowy - aud. 19.30 W1ad. 19.35 Lektury Czwórki _ Witold Gombrowicz li.U Piosenki Sta~
„Dzlennild".
Warszawy - aud. IO.li Wieczór muzyki 1 mytu - „żyć ciekawiej" „!ltep·
aud. 11.35 z jednej pl;rty hanie". 11.50 Magazyn Publicystyki
Kulturalnej - „ze łwiata tllmu" u.eo Pod dachami Paryta - aud. aud. 22.35 Refleksje i rKOnan1e mu11.30 „Paryż wart jest mszy"
!n·
zyczne - aud. 23.21 ROzmowy
12.00 Recital Adolfa Scher·
słuch.
tymne - aud. 23.45 Chwila muzybauna. 12.SO Bliskie spotkania
,.Paradoksy reklamy" - ci. II aud. k\. 23.50 Wiad. 13.55 Kalendarz ra13.00 Serwis Trójki. 13.0S Niech gra
u dlowy.
muzyka - aud. U.OO Prywatnie
14.15
aud.
Ewy Wyclchowsk1ej Musicale, musicale - aud, 15.00 Zycie na gorąco - przeglącl wydarzeń.
Dziękuj~ ucsutnikom posnebu
aud.
15.30 Odkurzone przeboje
moJeco wlerne11 przyjaciela *Y·
15.00 Bliskie spotkania - „Paradokcla
sy, reklamy" - ćz. III - aud. 16.00
Dziela, Interpretacje, nagrania
aud. 17.00 Ze łrodka Afryk! - aud.
ł
17.30 Stare I nowe nagranla Tró1kowe - aud. 18.00 Le~h Kurpiewski
Głos i nlo poza tym". 19.00 serwis" Trójki. 10.05 Baw Ili• razem z
nami. 21.00 „Maro Chagall est la ... "
- aud. 21.20 Grzechy Rossiniego aud. 22.00 „Sto książek - sto roamów" _ aud. 22.15 Lubi~ 1zum atarej płyty - czterdzieśc:I lat mln~lo
IADWIOA I 11.0DZDłĄ
_ aud. 22.50 Rozmyślania przed pól·
nocą. 23.00 Jam session w Trójce -

PROGRAM ll

PROGRAM

ilości Księgowa

~

ł

WACŁAWA

ltft

roku

W dniu B stycznia Ul'I roku
w wieku lat· 83, łlllS'I ukochany Ojciec. Brat I D:iladek

zmarł,

.C.

P.

POŁOłWA.

OROH'O PltZT.JACIOI.

I

llĄllJEDZJ.

P.

BOLEStAW
KOWALSKI

GALAS

&ll'łolt do .-robu
r:kapertae'a
Warszawy na
cl.11
rodalnnero
cmentau lłr6daow1kt n:istapl w
dniu 12 ltyc:rnia br. (ponledzla·
lek) o l'Od•. I (rano) u upita!!\
WAM.

ł

12
Pogrzeb odbed1le sle dnia
•tycznia ht. (ponlPdzlalek) 0 gortzlnle 12 . ~0 na rmentarzu n~'m.•
kat. na Zarrfwle. ą. czym zawlapogrątenl w głębokim
d amia I:\

żalu:

!IYNOWIE. l'IYNOW!!, WNUCZKI I POZOST;\f,A RODZI·
NA.

------~·----------------------------------

96
Plnłrkowlika
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„

:dztenntczek]
•
PoREMANENT
"'"'L\TECZN". Jak ustan
.L
łil „Przegląd
Tygodniowy", w Wigilię Bożego
Narodzenia w wielu miasłach taksówek
jeździło
tak niewiele, te powstało
coj w rodzaju rynku tak16wka.rza. Np. w Warsza·
wie to, oo wystukał licznłk, mnolon-0 przez trzy.
a w Koninie d przez
plęć.
We Wrocławiu co
trzeci kierowca wyznaczai trasę, którlł opłacało
mu się
Jechać i kto
chciał, mógł z tego skon:ystać,
bo na szczęście
przymusu jazdy na przymusowej tra.sie na razie
Jeszcze nie wprowadzono.

„

mt4Cll

H ITYCZNIA

IUO
!O.OO
l1.00

PROGRAM I

11.łl

UO Tydzle6 na działe1
I.OO „Drops" magazya dla
dzieci I młodzlety ora1 „JJ•
zon 1 gwiezdnego patrolu'•
10.30 DT - wladomeścl
10.40 Stare nowe. na1nowsu
12.10 Wędrówki dalekie I bltsł:łl
„Echa świetności" (2)
Stambuł''
film dok.
prod. RFN '
IS.Oli Bartery
13.311 „Reportat 1 pneszlokl" „Polska I morze"
14.00 Obrachunki '86 - proaram
publ.
lł.30 „Droga wtodJa aa W•lf7"
- wojskowy program dok.
Ul.OO DT - wiadomości
111.011 Antologia dramat11 powszechnego l.utgl Pirandello - „Zeby wszystko było jak nalety"
19.30 Proeram pubL - „Plusy I
minusy czyli gospodarcze
znaki zapytania''
lT.15 Teleexpress
17.30 Losowanie Dutego J;.otka
1'7.40 Studio tm, Andrzeja Munka
przedstawia - „O'Henry opowiada" „Mamona I

1%.48

18.00

11.111
li.OO
11.10
19.30
20.00
21.4S
22.15
22.25
22.35
23.05
23.50

11.00

1US
IUS
IS.OO
18.30
19.30
20.00
21.00
21.30
:11.411

n.110
23.40

T.30
9.00
10.30
10.35

.
11.0!i
11.25
llUB

13.1111
13.30
14.3S

us.oo

1!.05

13.411

1CU0
17.111
17.30

18.20
19.00
19.30
20.00

ZO.S!I
Z1.45
22.15
n.110

23.40

Jlarhu7

Jr:en-w-

20.111 Z eytdu1 lMł - ,,Je.n" film TP
akie!
Dziennik (d!a a~eh) 2UO DT - komentarze
Studio 1port
22.oe Pagart pra:edstaiwla - Toto
Cutuguo po raz pierwszy
Wielkie tllm7 ..,... trłn·
nu i ,,Sap rodu rorsyte'ów" 23.~ DT - wladOlllOŚcl
23.10 Języ1c ro.syjsltl (11)
(l'f) - „Biała małpa"
„Zbyn:ek" - ~am mPROGRAM Il
mowy
Wleczome wtadomo6d. .
IT.OO Język rosyjski (18)
1'1'.30 Pół gooziny dla rodziny
Konsylium kliniki zdrowego
czł<>wieka

IS.OO Wiadomośoł (L)
18.30 Wiem wszystko - tel«urnlej
19.00 Przeboje ,,DwóJlril"
19.30 Dziennik
20.00 Pol&ka zima
20.111 Dookoła śwla:ta - „ W Lahore I u Indian"
m..oo Kto jest kim _ prof. W1:a,.
d:rsław Baka
~
IUS Studi<>
aport - iruperllga
Polska - Holandia (tenis
1tolowy)
'4.4ll Ekonomia na oo dzień
13.1:5 Relacja z rajdu Paryi
Dakar
tll.20 Wiecwme wiadomości

U ft'YCZNIA
PBOGBA.'1\11

18.20 D"r - wtadomośol
16.25 Dla
młod.7dl
„Kwant"
lT.16 TelePpr„
17.30 Echa 1tadlon6w
18.00 „Kobieta a . lad,• - „l.adlenk& 1 O.Ir.u" - serial
obyoza.jowy prod. CSRS
11.00 Dobranoe1 ,.Drzewo l mtk&"
11.11 I..a.borat«Na - ,.Ol1m Je.
czyć?"
19.30 Dztennlll:
20.00 Rozm<>wa •
tell'łcla tl) ·
20.15 Teatir Telewizji: Andrzej ł
Januu Kondratiuk - „a..
moot"
!UO DT - kun.m.t.rn
2u10 R<>zmowa na telefoa (2)
22.03 „Powrot7 do 16r'• - •
lewizyjny film dok.
łucznik"
12.411 DT - wiadom<*t
„ Wiktor Hugo na W71ft&• IUO
. UO
J~ alemleclr1 (lit
nlu" - film dot.
U5
·„Kram" - ma1nya kon10.00
l'BOGllAll D
aumenta
10.10
Dobranoc - „Opowiadania 1'7.00 l~lr nlemteeld. _.
Mumlnkó;w"
1uo Beekłd :t:rin-. - Pl'OlfUll
Z kamerą włr6d inri~ł
1!1.80
folki<>ryst1cm1
Dziennik
li.OO Wladomo•al. (d„ nlestr~·
„Konformista"
włoald
U.05
cych) (L)
film fab,
16.20
18.30 Podaj la.i>'
„Czas" - magasyll publ.
19.00 „Bicie serca• - poldlł film 16.25
'1 dni na świecie
telewizy}n7
DT - wtadomośd
lł.30 Dziennik
Sportowe rytmy tygodnia
lT.15
20.00 Nasza Wa~
„To lubi~" - Irena Santor 21.00 Polska zima
17.40
Kino nocne „Wdowy"
21.lll Gwiazdy wlelkleitO lporta Hl.OO
odc. li - ostatni - 1erlal 21.45 Biografie:
„Marconi"
prod. ana.
18.211
tHm prod. b.nadyjskle!
D.41
Doplać
by
- program 19.00
PROGRAM D
dok.
11.10
23.11 Wieczorne 'llńadomoW
111 - 111" - ~
,,Dom" przedstawia
11.30
Chiny: krajobrazy l la20.00
dzie" (3) - w~gtersld ttlm
IG.15
dok.
·
„Muzyczne podrót. ł'larlla
IUS
St~anklewl<'Za'' (1)
IUS
Wiadomości (L)
„Wielka gra"
12.3!1
l'B(JQUll I
Dziennik (dla nteslyn11ądl)
12.40
„Koncert karnawałoW7"
10.00 M' - wWtomaH
Splewa Klan Katona
10.ie r1:1.m 4la a llllłmt7• „0tTydzień w polityce
tatn1 cywil" GI> - ~
„Lace" (1) - serłal prod.
lT.00
kl film fab.
USA
17.30
11.łt
Poradnl·k Domałiaft
„Przyjęcie 1!1a 1łaryeh, l!O•
12.00 Przygotowanie do ~ w
brych, nieznajomych" (L)
rodzin!• - Prsed pod.Jęciem 18.01
Wieczorne wladomołd
16.30
decyzti
JUO „Kim bJl!T"' - procram c!I& 19.20
19.30
matul"Zy1tchr
20.00
18.20 DT - wlad<1mołct
14.211 Dla dzieol: „ Wnirawa Pl'Of. 20.l li
Clekaw1l.de,o"
1T.OO Studio 1port .._ paohar ,.,,._ IQ.Jl!
11 IT!'CZN~A
ta w narcl&l'ltwi• alpejskim
vr.so Gu.eta rolnica
PROGRAM I
18.00 TelewłzyJn1 lnformat. W1- IUS
11.&5
dawn.to:r;y
Bl<>k programów roln1*
18.20 Sp6r o '°'9Poda*
„Teleranek" oras film I 19.QO Dobra.noc: „Wodntk lll'UWaoaer>li: „Koralowa Wyll!P&'' (8)
rek I je,o _,..,.
DT - wiadomośc:l
Il.Ol
19.10 Diagnoza
„Biologia mor'ZS" (t) - M- 19.30 Dmen.nlk
rial p!"'Lyrodnlc:r;y prod. !µ'N 20.00 Konferene)a ,,....... ,...
Linie I d:fwlękl - rep,
czntka rz11d11
„Przyłbice I kapt~" (ł) to.111 ,.Ostatni ąw11'" (I) - traft„A wężowi bla.da.„ - ...
C'll.Ski film fablllAre:r
rial TP
tl.48 DT - lrlomentaru
Telewlzyjlll1 film dok. 22.05 Wien6r I p . , . _
„ Warsz.awa - Jata wo}n1 !3.011
DT-~
193~1945"
23.10 Język &'BCi•Jdl tut
„Siedem anten"
UO
TelewizyJny koncer1 ąo.•
U!I
PaOGBAll
•
Kraj za miastem
IO.OO
DT - wtadomośtl
10.10
lT.00 1~ eMlelifllll Teatr dla dzlecll - ....Pd 1UO
Pół Jod'&fill7 łSa IOlłlllnr
p~ telefon"
Bllt.ej 1teble
UM
„Klub Sr.eśclrt1 lton.~ li.ot Wia4om~oł (U
.
tów" „Nusantara Jdt 18.30 Gl-n11cy łw!&tt . . . . . . I tUO
moją miłO<iiclą"
półnooneJ R'.enW- Mrial 18.!I
SprawozdaWC'l.1'
IDe:IUJll
dok. prod. a.nr.
18.50
sportowy
19.2!1 Piosenkarz tygoama
1T.111
Teleexpres1
19.30 Dziennik
·
17.30
Kabaret Olei
J.łl>lt\s.klej 20.00 Ambicje I UPI~ - Błll
(powt.)
nesmen - rep.
19.3111
„Antena"
20.30 Klucz do nowet mus,1tl
Wieczorynku „C!zarnolmięl. 21.10 Myślenie
ma
kolosam11 19.00
nik i krainy OZ"
przes.zł~ć - Ignacy Fik
Dziennik
t1.łS Nowe kino Am«Tki lA• 19.111
„Alternatywy ł" (I)
c!ńskłeJ: ,,Dzieci wojny" ń 19.30
„Wesele" - serial t'ł
fllm fab.
prod. wgen.ty - 20.00
Pegaz"
•klei
Klub Mi~OW'J
Jl3.!5 WleoJJOma wt&diomoiMI
I0.311
Sportowa niedziela
11.115
L.ek.'!Ykon pobkłeJ mUZ7'111
22.20
rozrywkowej
12.311
DT - wtadomoW
13.00

.„ -

PROGRAM D

M ftlWWWIA

11 ST!'OZNIA

PROGBAll I
I>omQclr
Domowe prmedatole

DT - wiadomości
J'llm dla 2 untany1 ,,Zabić
drapieżnego ptaka" film
prod. rumuńskiej
Sl'llroła dla rodziców (łe}
Mamy drugie dziecloo
Apteczka domowa
DT - wiadomości
Dla młodych widzów: Opowi~cl lcrakowslde w Sapporo

Teleexpres.
Piłkarska kadra czeka
Wielka, zimowa„. - wojskowy program hl&t.
Sonda - Ruchome obrazki
Dobl."'8lloc:: „PS<>1me miale"

(1)
Eneydg].<>pedla lcultur7

pot..

klej
Dziennik
Publicy9tyb
„zabić drapiefl!leeo pł;lb„
- rumuńsld film f&b..
DT - lromentane
Japonia - tradycja a DOwoozesność

DT -

wladomOllel

J~~ franC1ald

flit

PB.OGRAM D
Język francllD:( f18'
Pół godziny d!la roch:!711

Kolacja po

Wiadomości

japońaku (2)

(L)

Saga zamojska - film dok.
Piosenkarz tygodni•
Dziennik
Ek.!pra. reporterów
Piosenki dl& ciebie - pni..
gram rozrywkowy
Salon
muzyC7Jlly - K:rałroW19lde wyd.ar.zenie muą
c:me
Profesor - pl"Ogram publ.
Kino studyjne
„Dwój1d":
„Piętno

śmierci"

('2)

tllm fab. prod. japoń!lldej
r~. A. Kurosawa
·Wieczorne wiad~

„

l'BOOILUI I
Domator
Domowe Pty;e&ert 111
DT - wl&domoW
l'llm dla 2
- Pol•ld film fab..

8 DZIENNIK LODZKI nr 8 (12218)

8otoklll WenlzelOI C1894--1Mł),
1recki polity.k, jeden s przywódców Partld Liberalnej, w 1944 roku pr-emier rządu emigracyjnel{o w
Kaine, . syn premiera Grecji z lat
1910-1915, był wybitnym brydży
stą.
,Jak pisze Alan
Trascott
w wwoim stałym kąciku bryjżo
wym w „International Herald Tribune'' _ specjalistą od gier nie
do wygrania. Oto niezła ilustracja
Pomyśle!• jak 8 JllÓgl to wygrać.
jego klasy - rozdani·e z lat trzyGra poboczyla.
li-S następująco:
dziestych, w którym Wenizelos jako rozgrywający
S wykazał nie E zabił asem pik l odwrócił dwójką
kler.
Wenizeloe
wziął lewę
tylko świebną techniką, lecz także
asem I zagrał waletem karo, któzimn• kirew.
rego hes namysłu pl"Zeblł asem w
dzladlku, a następnie zagrał H 11«>łu C71Wórkll karo. Postawiło to gracza na pozycji B
w ldopoUiwej
sytuacji: jeśli przebij• królem, a
u rozgrywającego walet był jedyną kartą w tym kolorze na stole wyrobi się dama, zaś jeśli przepuści S może mieć jeszcze dziesiątkę I zabierze lewę.
Pewność
siebie, którą zademonstrował tu
Wenizelos, podziałała na E w taki
sposób, iż nie zdecydował się położyć króla karo i lewę rzeczywiś
cie wzięła dziesiątka z ręki. Mimo
takiego obrotu sprawy E wciąż był
jeszcze dobrej myśli, bo\viem nadal kontrolował kara, a do tego
miał
za ręką króla
:c waletem
Otw0L'Z7ł l!cytacj-s N, sgluzaj"c trefl. Jednakie
S,
niewątpliwie
1 karo. E wnedł pikami, po czym podbudowany 1kutec7Jllośclą swego
strona N-8 doszla do s:z:lemika kie- fortelu, zdobył jut prawie pewrowego, którego E .z przyjemnością •ność osiągni~cla ostatecznego sukakontrowal. Wi.t W - ósemką pik. cesu. Zgrał c:zterr kiery 1 dwa pi-

nalii

rodziny, Pod konłee tygodnia
liczne obowiązki towa,rzyskie na pewno pl'ZJ'Jemne, lecs

m.-

eq-

Duto spraw 1 zable1ów, a efek·
ty poniteJ oczekiwał\. Ktoj •
kim 1potykass
codzienni•
Jelł TobĄ bardzo zainteresowany. Pod konfee łn·odnla duiJ'
wydatek.

•I•

BAllAf'f
(11.03.-IO.M.>.
Olowa do s61'J',
Man l!ułe
nan1e. MusiH tylko wytrwslo
d!lłyd do okre§lonego eelu. Pod
łJ'l'Odnła

mdła

llA.K ~.88.-!UT.).
!'fle
denerwuj sl-s na 111apas. Wszystko wskazuje na to, te podjęte
1prawy
załatwi.si po 1wojej
myśl!, Będzie okaz.fa do duiel'O towarzysklero społka-nła.

nłespo

chl&Dka.

llYm! (11.0ł.-11.115.), - Pau.
wie urodzeni w plerwneJ demaja ~ mlell .,.wo-

LEW ('IU'l'.-Z:l.08.). - To b„
cbie łydzled spraw osoblsłych1

b4•

!"!!!ł.~łaJ. łe ,.nłe

.„

łałowao

.Y.98

-

·-~

.

+K
+KW

•9

+9
+7

Tera~ B wpada w obezwładm..
jący go przymus, bowiem "S
wa z rękl ostatniego kiera! .Teś11
E p<>zbędzie się króla karo - lew~ we:fmie dzie\Viątk:a karo z rę
ki, jeśli odrzuci w.aleta trefl od
króla - wystarczy siódemkę trefi
przebić na stole asem.
Pięklne l

zagry-

skuteczne zagranie I

Przy oka:zjl .zutanówcle li-S eq
wzi~lu lewy na dlliesląt'kę karo S mógł wygrać 1r• w
lnD7
sposób.

po

KROL KIEB

WAGA (13.09.-23.10). - Sporo zmian w praą l w Iloma.
Na ogół korzystne. Dobry oz&1
na pla,nowanle zimowego wyp0.
czynku.

BLttNI~A (IZ.0!!.-11.0ł.). -

llYBY (tUl.-I0.03.). - Dute
I emoo,fe, Nie ma Jednak powodów do zmartwled,
WIZYSłko zakodO'I)' si• pomy•lnle. Kto• dawno Ilf• włdzian„
4a llDa4 • 1obla.

·- EJ ·-··••

+ADfO

ellłanlJ
podjąó

dzenie a dam. Poza tym 'ty.
dzieli upłynie pod- znakiem pracy l oodzlennycb kłopotów.

pl'lie:łyola

·-·-

PANNA (!3.08.-tt.09). - 'frrwnioski. Pomon Cl ono
wla§olwe decyzje. Nl1
upieraj łię przy swoim zda-niu.
Nieraz dla dobra sprawy lepiej
ustul4.

odiałlo

WODNIK (Zt.et.-!0.02). - D~
bardzo pracowite. Muals:1 włęo
uwatnie
1ospodarowad swym
czasem. Nic unikniesz powatnycb wydatków. Ale plenł'ądze
swról!ll si• niebawem w dw6Jnu6b.

dirugim diagl."am!e.

r6ł, l'fT plon" INT', Wkr4t.
przykre ohwile będ!l r.a Tobllo
Poradt 11• kol"04. kto Cl• nanuje I eenL
I

KOZIOROZEC (11.11.-:10.01,), -

Blłdś dobrej my•IJ. Sz7kuJĄ sł•
smłany korzystne dla Ciebie ł

Id I doprowad'Zl1 do tnykartow„
końcó\Vki, którą przedstawiamJ na

IKOKPION (14.11.-IS.U.>. W za,fstnlałeJ sytuaejł m111łn
IJozyd łylko na siebie. Nlczep
nie odkładaj na potem. Mimo
widooznyob dobrych perspektyw
lfca 11• a reallamł bela.
ITltZELEC (13.11.-!1.11.).

i·

o-

Czekaj" Clę nowe zadanla I
bowiązki.
Nie lekcewat zdrowia - naweł jeślł uwatasz, łe

nic ma powodów do alarmu.
Dodatkowo zdobyte plenłĄC)se
pneznaos na rea-UzaeJ• IJWJ'eh
prapl.e6.
.

sm*'" ......,

lłq&Z)'D. Dome.~

wstałem,

Jawiatld
DT - wiadomości
Ramblt - łelełu~ (U
Piąte·k o1 Pankra.C)'Dl
TeleeX'])resa
Bez próby - Dlino.arą n..
szają w Polslt-s (1)
Mieszkać ws.zeclmtca budowlana
Dobra.noc1 „PAyfl>d7 . - - -

ta O.zima"

Losy

Dzlennłk

Jll!'OCIWlll pU!Jlteyirtycl'llnJ
„Cleń" ~ mm fab.
DT - mnentane
Oset 911
DT - wt~
„Hipnoza" • - J'UJawmeinM
jdni" - llllNWlY~!d film
dok.
Japonia -

10.0I! Flil.m dl& ntesły~ l'BOOUll I
PROGllAM D
„Altematywy ł" (8) - „Wesele"
ruo Języtk ang1ei.1m ClS>
UO Domator
1'7.30 Magazyn narclanitd
11.00 „Peryskop" - wojsk. pro9.33 Domowe pn&edt*ele
gram pub!.
18.00 Władomo§cł (L)
10.00 DT - wtadomo6cl.
czytl rew1a
11.30 Koncert tyczed (L)
10.10 Film dla 2 an!Ml7 • .,.. 18.30 Muppet sh&W
l~.00 Kwadrans 1 hejnałem
klu: 1944 ,,Jam.•
awta.zd - lwlamda 1 Dudley
12.15 Jutro ptm.ledzlałek
Moore
11.~ Przyjemne 1 potytecmym
M.arb
12.45 „zwierzęta •wtata" - „.Raj 12.00 Rellgioznawwt'IN - Chn„- tUll MuzyC'llll.e podrofJe
lemurów" - frainC'!Wki film
Stefanklewicu
cijaństwo (1)
przyrodniczy
111.30 Dziennik
15.20 DT - w!~
13.15 ,, Tancerka" - Pl'OfMJD mu- 111.211 „Knt.ł" - llt&IUJ'll ....... !O.OO „Ogrody hm.ta.'" ~ - „W
zy::zny
rzy
cleniu mecztetów I kluzt~
rów" - francmrkl film dok.
111.SO Dla lhłeołt 'nk·Td
13.4:1 Kino famill1ne: „O chłopcu,
1
który ukradł słonia" '2 %0.30 Listy muzyC'lllle ~e Skandy17.1!5 Teleexpre.1
ostatni) - film prod. USA 1'7.30 Losowanie ~ Lotta l
nawii - „Katz''
n.oo otwieramy teatr
Super L.otka
lł.4e „ Wideoteka"
17.40 Film fabulam)'
11.20 Antyczny świat prof. ItrMir15.30 ZE:! situką na ty
i
okolice"
18.30 Gra o mflloa
czuka
16.30 .. Muzvka
Dobranoc::
„Zaoa't'O'Wany
Wayne Bartlet
19.00
22.00 Zbyszek CybulS'ltl w filmie:
kalejdOI„Kino
Oko"
ł6wek"
„Krzyt Walecznych" - ret.
17.30
19.10 Studium - problemy atomu
k'>P filmowy
Kazimerz Kutz
Bogusława
Ka- 19.30 Dziennik
%3.211 RozmQWY Intymne
18.25 Przeboje
czyńskiego poświęcone
pa- 20.00 Publicy~tya
23.55 Wiecrome wiadomokt

„

roczystość w urzędzie 11tanu cywilnego nabrala pos7!1'a~u aenaacjl ad?J obLubiemec przedstawił swojq
'!letrykf.
Widm~ła
na mej dat4 "rodzenia:
rok 1867.

• . 28-LETNL\ mieszkanka Choszczna.
szykując
się do zabawy sylwestroweJ w Koszalinie, wypiła
kilka głębszych I używa_
jąc kosza na śmieci wybila
osiemnaście
szyb
sklepowych. Milicja powstrzymała dalsze jej agresywne zamiary. Straty oszacowano na 140 tys. zł
{dosyć
tanie te szyby).
... PO
DOJRZAŁYM Nowy Rok powitała oNAMYSLE ł 48
latach bywatelka w areszcie. ale
potycła „nti kociq
lapę", przynajmnłe.f
przedtem
BrazvlłJczyk
· Valdemtro było z fasonem.

tonłeo

ftTCDrl..ł.

da Silve poślubił 15-let·
t L
d
U
mą 1nocen ę
ocar o.
•

Jt.. W tnłdcl• lłeadłng
ehwyta st-i lob ostał
w An17lii co roku w o- nio, Oto 1markatemu srakresie świąt wystawiana czowl w ping-ponga, klójest bajka dla dzieci
o ry zaczął się wyróżniać w
królewnie Snie:!:c1 ł ałe- klubie Spójnia Swldwin,
dmiu krasnoludkach.
W pragnący
go
pozyskad
tym roku ze. względów klub AZS Gliwice obieoszczęclnoścłowych.
„osta· cal, że w przyszłości zaI
k
1t
d"
1·
nowiono iczbę
rasnolu- a wi mu stu 1a na po 1ików
zredukowac!
do technice. Okazuje się, te
czterech.
jest to przyszłość dosyć
•
KAPERO W ANIE odległa, bowiem robiący
SPORTOWCÓW, to w za- kariere soortowiec .iest na
sa~ie nic nowego, ale razie uczniem szkoły podciekawe na jaklł przym~- stawowej.

KRZYŻÓWKA
I

POZIOM01
1. Drobna kasza ki drukarftłe I. Grupa IPOrlow- 11. W archłwalnycb nafach 12. 0pnenna lub kulrurydllana ł. Skrzy- ców bront11ca barw swojego kr•- soba utrzymuJąca st-i z oprocento•
neez:ka • prse1r6dkami na czoion- ju 10. Uczepił li• psiego ogona wania wypotyczonego kapitału 13.
.Stawiasz ją na końcu zdania 111.
Rodzaj pośredniego podatku nakładanego przez państwo na nie' które art. 11poiywcze 17. Rzymska
bogini lasów ł zwtenąt 19. Zwrotka 20. Utwór muzyczn1 o uroc:r;y„
11tym nastroju 22. Gołclnieo 23.
Fryzjerski lub toto,giraflczny
211.
Wyściełany
mebel
27. Oprawa
kslątkt 28. L6tko na 1tatku 30. opera G. Verdiego 31. Jednostka la.
dunku elektrycznego 32. Rodzaj stogu 33. Kupalnik górski.
PIONOWO: 1. Członek gwarectwa 2. Obszar równinny pokryty
roślinnością bezdrzewną 3. Używa
na była przez Indian do zatruwania strzał 4. Zapięcie ozdobne przy
butach lub pasku !I. Rośllna oleista 6. Ogródkowa budcwla 7. Największy łódzki
1półdzielczy dom
handlowy
8. Odtworzenie czegoj
zniszczonego 9. Leczen!P za pomocą sztucznych :fródeł światla 14. Od
koronkarek z 1 Koniakowa 18. Gospoda dla wojskowych 17. Moneta
bita w Polsce po raz pierwszy z.a
W. Lokietka 18. Zalotnik: 21. Zastęp 23. Sfera 24. Dziedzina
25.
Pływająca krzyżówka 26. Stan zoboi7tnienla 29. Wpada do Cieśni
ny Tatarskiej 30. Dzielnica Warszawy.
·
oprac. J. KALUZKA
Do rozlosowania: nagrody ksl:\tkowe - termin nadsyłania rozwlą•
zań tygodnlowy.

