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centralnym.

CENA
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a

bratnich partii
12 I 23 "1n. odbywała al' w Waruawle narada sekcetarzy komitetów centralnych ds. m i ędzynarodo
wych I ldeologlcznycl! oartli komunistycznych I robotniczych krajów
tocial!stycznych.
W naradzie wzięły udział delegaeje: Bul~at'Sklej Partit Komunistycznej, KomunlstycznPj Partii Czeehoslowacjl, Komuntstvcznej Part!!
Kuby, LaotańsklPi Partii Ludowo-Rewolucyjnej, Mongolskiej Partii
Ludowo-Rewolucv:lne1. Niemieckiej
Soc.J allstycznej
Partii
Jedności
Polskiej Zjednoczonej Parłll Robotniczej, Rumuńskiej Partu Komuntstycznef, W'<gler~klej Socjaltłtycznej Partii RobctnlM'ej, Komunistycznej Partit Wietnamu. Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego.
Przyjęty w trakcie narady komunikat prasowy zostanie' opublikowany w najblft~zvm czasie.

ty wyborców, efektem kontrolowani.a przebiegu realizacj i ustawy o
ochroqie środow!Ska , a także uatalą

~

Polityka zagraniczna ~ Międzynarodowa „Fotooptyka" w centrum
clzialalnośc Polski ~ Handel zagraniczny
Na

~tku

atyc:znła

pisaliśmy

w „DL" o azewcu, który chodzi
bez okularów. Chodziło o łódzką
„Fotooptykę", która z pąwodzeniem
starała się o swoje firmowe sklepy m.in. w Krakowie Zakopanem
i Radomiu, nie mogąc - zdobyć lokalu na takt sklep w Lod21 gdzie
mieści si~ jej ogólnopolska dyrekn bm. obradowała lta.4a Mht1słr6w. Omawiano zagadnienia cja.
polityki zairraniczneJ I międzynarodowej działalności Polski,
- Poniewd handlowiec to też
Dokona.no przeglądu I pOdsumo- we wspólnoole państw socja.tj5ty- człowiek, poratował nas kolega z
podobnej or2anu:acjt - Informuje
wującej oceny srosu.nków .z zagraCDal&zy cl.a na atr. 7)
szef „Fotooptykt", K. Zebrowski. nicą w ubiegłYlJl roku oraz r<>7.1Mltrz<llllo Ich 1tłówne zało:!enia I .za~-.-: ··'T!"•::a··~~--------da.nil& w roku 1987. Oceniono dziaŁodzi ·

Potwi ecd.7.ooo,

charakteryzował

Wczorajszej nocy w

JAZDA

łł ml'lllon:r rok

•IC

wysoką

akty-·

{>roJektancl mo- wnooc!ą naszej poliitY'kl zagra.ni t:?r
dy 'myślą Jut o włośnie. My na nej, wychodzącej na.pr:z.eciw oodIch miejsca raczeJ myślelłbyśm7 stawowym interesom na.t'O'iowym
• teJ ładneJ modelce.oraz ~jowym p<>trzebom kraCAP - Cl'K ju. Wzrosła maC1Jllie rola Pol~ll:l

Oci li lat Minem t.te ugrała w
filmie. Poświęciła 111, teatrowi l estradzie. Przetywala tet
trudne chwile w lycłu prywatnym.
W 1984 r. musiała się poddać kuracji odwykowej w kalifornijskim
ośrodku Betty Ford. Problemy z
alkoholem I zażywaniem narkotyków są chyba w wypadku Minelli
rodzinne. Podobn~ kłopoty tyciowe
miała jej matka, Judy Garland.
Liza Mlnertl wyszła zwycięsko z
tych prób. Dzl§ 40-letnla, Jest w
doskonalej formie I tryska optymizmem I energią.
ładnym

e ty o banki
I

W ubiegłym l'Olku
Szwajcaria
wyebportowała broi\ ł aprzęt woj..
skowy
wart.ości
'88,5 miliona

franków ezwa}car&k!leh ,j. 320 mlrl
17-letni atudent
medyeyn7
dola.rów. Głównymi odbiOrcaml bYGlenn Trammt ustanowił rekord
ly
Turcja., Nigeria 1 RFN. Dane
długości lotu
wehikułem pote podał w piątek rzeozni.11:: nwajwJełrznym
poruszanym
1lłl\ I
carskiego Ministerstwa Obron7.
ludzkich mlt:śnl.
Rekordowy lot odb;yl 1112 w bazie lotniczej w Edwards w Kalifornii, Tremml wystartował o
ł.30 na samolocie „Orzeł", zbu.
dowa.nyru w Instytucie Techno- ,
logil w Massachusetts. Wehikuł
ważył 40 kg.
Tremml przeleciał
odległoł6
60 km I wylądował o
10.38.
Stwierdził, te miał zamiar leciec\
dalej, ale musiał lądowMS, gdyi
w czasie lotu stopa WYPadła mu
W czw&l'tek nad wachodnim wyz pedału i samolot wylądował,
brzetem USA pmeezł.a pałtowna
zanim zdołał on ponownie pobur.za
jnteżna, która tpa.rall~ała
derwa6 &'O do lotu.
fycLe w wielu
Od Mi•isipi
do
MaryLa.ndu .zamknięto akoWYSTARCZY PODNIESC
ły, w
W-a.nyngtoni•
woze6niej
SLUCBAWK~
zwolniono z pracy 300 tya. praoowni ków państwowych. Zablolrol.vaBy6 mote -Jut w elq-u naJne w.stały tam m. fin. lilnie telef0bli:i;szycb 10 lat najdogiidniejnlcme. Lot.nisko
w AtLa.ncie
szym I najszybszym
„tłuma
jedno z najruchliwszych w Ameczem" stanie się ••• telefon. Zaryce - było sparaliżowane przez
kłada się, że specjalny kompu4 godziny. „ Washington Natiooal
ter, podłą,czony do aparatu teleAiport"
otwart.o o godzilllde 7 rafoniczoego, będzie mógł synchrono. alt jut o 8 trr..eba było na penicznie tlumaczy6 rozmowt: w
wien okc-es c:zasu zamlroąć ponieJęzyku obcym. Na razie zakraważ zaspy śnieżne
uniemożl i wia
wa to n11 fant:ntykfl, jednakże
ły startowanie i lądowanie samorzą,d Japonii
PrzyłDal jut na
lotów. Na waszyngtońskim lotnisprace w tej dzieddnie 107 milru „Dulles" m imo wysiłków dał<>
lionów dolarów.
się utrzymać w stanie rutdającym
s
i ę do użytlru tylko jeden PL! st:a.rSLOtę W APTECE
towy, zamarła działalność na nowojorskich lotniskach „La GuarO prawdzlwo§el powiedzenia
dia" i „Kennedy".
„Jak słoń w składzie porcel~
Stanęły pociągi pódmiejskle I auny " omal. nie przekonali s•e
t-0busy. Kierowcy prywatnych sami <'sz kańcy ekw».d nrsk'ego miasmochodów, un ieruchomlend ·zostali
ta <łu<'nca, k iedy zb ' egły z miejw swych pojazdach, lub gdzie to
scowego cyrku słoń próbował
było możl i we opuś ci li
je, gdyż
wejść do„. aptelif. Po wylama·
wysokie
zaspy śnieżne pokryły w
nlu drzwi olbr7J' m wywołał pakrótkim
czas
ie
u
lice
I
autostrady
n ik ę wśród kl •eatów. Na szcześ
un ' ewożhwiając poruszan ie !ię.
r,ie, przycb,vły w porę tri::;er zdo 90 tys.
m ; eszkańców
stanów
łał
odwrócić
uwagę
słonia
i
Alabama, Georgia i Karoliona Pown1ro wadzić ~o.
ludniowa oozbiiw:onych ro~tało doOpr, fjsb\
ply wu p rn du
elektrycZ'lleg<> na
5kutek uszkod z ma pI'llewlOdów.

I

Burza śnieżna
nad wschodnim
Iwybrzeżem
USA
l

•tanach.

było

Lódzkl „Domar" zgodził alt: odstą
pić nam swól sp:i1 y lokal na ro(Dalszy ciąg na itr. 2)

(Da!szv cia2 na str. 7)

20 lat
Przed 20 ' laty powołana zo..tala
do życia Polska Agencja „Im.i:-press", stając s : ę w ci ągu tego
=su wai.ną i nstytucją skutec.'7.nego i nowoczesnego kszta!towan .a
obrazu Polski za gra.nicą . 23 bm.
z okazji jubileuS'ZU odbyło się w
Warszawie uroczyste spotkanie. na
które przybyli: Jan Dobraczyński,
Janus:r. Kubasiewicz, Andrzej Wa·
silewski, Zbigniew Gerłych, Bogdan Suchodolski.
przedstawiciele
kiero\vn ictwa stronnidw, ręsortów

"
GZ~

władz

Wan.-zawy; redakt<m:y
nacze\n; , wydawcy.
Przyby li też
dyrek torzy generaln i bratnich agencj i L Węgier, Bułgar i i, CSRS, NRD
i ZSRR.
Życzenia
owocnej
dzialaJ.ności
orze kaz.a! praC'own i kom agench A.
Wasilewsk:i. Odcrytany zostal takie list od Jana Gtówcz.yk.a.
Naib!lrd7.iej zasłużEmi praooW'lllr:y PA „Interpress" uhonorowan~
zostali od:zmaczę,niam.J państwowy
mi.
.
IPAP)

Likwidacja zimowych strat w NRD

•

niedziele

I

Szybka llkwtdacja skutków zł.my sza sobota I nledzle l1 będą dla ktl- to główny cel. Jaki stawiają so- ku miltonów obywatel! NRD norbie załogi wielu zakła :l ów pracy malnymi dniam i pracy. Pra cować
NRD. Tegor-0czna rima jest u na- będ11 przede wszystkim 7.alogl tych
szych sąsiadów u.a Odry znacznie zaklacłów. którY<'h produkc:ja wałagetlnlejsa,a., nit v~ naszym. kraju. ł'Ullk:uje pracę innycn.
ale straty ~akie pon :isła dotą(l gospodarka NRD są dotkl we. Liczne
awańe
sieci energetycznej oraz
przerwy w dostawach orądu I ciepła spowodowały dużll zale~!ości w

realizacji styczniowych planów produkcrjnych. W niektórych zakladacti pracy sięgają on" kilku dni.
Obecnie, wraz z poprawą pogody, nastał czas Ich odrabiania. Nie
tylko poszczególni- pra.:ownicy, ale
całe ,kolek:tywy I zakłady produkcyjne pracują na wydłufonych
zmianęch. Powszechnym zjawiskiem
Jest praca w wolne soboty I niedziele. Jak wynika z licznych meldunków nadchodzących z poszczególnych okrf:gów, również najbllż-

W'20!'aj ok. lrQd:I.. pól do drugiej
w nocy ul. Alekisandrowsk- w Lo..

DWUDZIESTOWIECZNY
IKAR

najwa żn i ej szych

manla degradacji warunków środ0wisk<>wvch.
Problemy ochrony środowi ska stanowią w wielol,;tnlch planach xwwoju społ e czno-gospodarczego kraju bard7o istotny cd s poleczno-ekonomlczny. Zgodnie z uchwalą Sejmu z 1986 r. o NPSG do roku 1990
- zm i erzać sifl będz i e do zahamowan ia degradacj i środowiska. Cele
te ujęto
również w uchwale X
Ziazdu PZPR oraz w założen iach
Planu PnestrzennPgo Zagospoclarowan ia Kraju do 2000 r. Polityka
ekolog;czna majduje OOlra.z siln iejsze odbicie we wzrości e nakładów
inwe.s tycyinyC'h na urządzenia ochronne. W lat.ach 1976-łlO na.kłady
te
wY'!l<>siły w l!nwestycjach 1.2

Praca w soboty

Come baek Lizy Minelli
•I•

Łod.żi

Sklep jakiego jeszcze nie

ow

l!llilła. n& rzecz tworzenia.
zewnę
trz.:nych warunków
sprzyjających
~jowl kraju, umacnianiu lfllłO
b&pieczeństwa, preet!tu I miejsca
w epołeemo6cl mledzyn«rodowe1.

Po .11-letnleJ przerw te. Lha MIileiii znów kręci film.
Akcja fllmu toczy
w Chicago
I we włoskiej wiosce. gdzie właś
nie kręcone są zdJecla. Minem gra
prostytutkę, która szuka ochrony u
byłego policjanta, kiedy uświada
mła sobie, te ktoś chce ją zabić.
Byłego policjanta gra Burt Reynolds.

kolejność

działań,
które lt'Oniec:zne będą w
najbliższych latach dl.a powstt"ZJ-

ada

Czeehoslowaeą

na

dzl
pfldzłła
wielka
wywrotka
„Kraz". Kierowca twierdzi, te przy
I.Il. Kaczeńcowej
P<>dll!esla •it:
tltrzy.nia. Ozy nut.wito to dopie-·
ro wtedy _ WTkaie 61.ediztwo. Wiadomo 11atom1ut, łAt na wyaokoścl
zakładów "Elta" sklrzyln.la. zawad7Jlł& o trakcyj.n- ail!(! tramwajowi .zerwa!& J-. Jaill: wynillia .z i111f«macjl uzyskanych w MPK, wywrotka uderzył& pó~lej w ayena.Iizator
świetlny Pl"Z1' ut. Bielicowej, po
(Dal1zy elU na

atr.

Zmarnowali 13 ton
oleju rzepakowego

Kolejny

2)

rloto1 A. Waeb

Znamienny

AM YKA

f

sondaż

z pia1w.....,. w 1MT l'Ollu, llOll·
daru pr.zeiprowadlmne,o -i>6lin!e
przez

sieć telewleyj.ną

E ANOWI

IE

Jł• ntutle, -.., orcydent

wYStarozająco
pomanie całej

ABC 1 dzienPost" wynika, :te
wlękswść Ameeyk:.an6w nie Wlierzy jut wlasnemu
prezydentowi.
56 proc. a.nkietowM1ycli Amerykanów wyraziło poglą,d, te prezydent
mówi ł nieprawdę, kiedy zapewniał
spolec.zeńs1iwo, iż nic mu nie było0
wiadomo o przek.a.zywanlu środ
ków, uzyskanych
!Z tajnych dostaw bron.i do Iranu, na wsparole
rebeMantów w Ni•karagut. Tylko
W ealeJ Czeeho32 proc. NSpondentów uwierzyło 1łowacji
Jest kilka
w zapewnienia p~denta.
tysięcy
„lodowych
53 proc. zapytywanych uznało, te szkółek". w których
prezydoo t powilllien J>(ldać 'łię do kształcenie
przydymi sj i, jeśli z.os-ta.n.i e dowiedz.o- szłyc& mistrzów zane, Iż wiedział wcześniej o niele- czyna się Już w
i;talmym finansowaniu
contras z wieko 5-'1 lat. I
funduszy uzyska,nych .z dostaw bro- jak tu sit: dziwi6,
n i do Ita.nu.
że
CzeC'hoslowacja
od lat Jesł w ści
67 proc. respondentów zgodziło słej czołówce świa
s i ę z Reaganem, iż Stany Zjednotowego hokeja?
czone powi nny dążyć do poprawy
CAF - CTK
stosunków z Iranem, ale 81 proc.
ank ietowa,nych uznał<>. że sprzedaż
amerykańsk: ej
broni Irańczykom ,
nie ,jest najlepszą prowadzą-cą do
te~ celu drogą.

n.1k

„ Wuhl111gt.on

a:ym

dutlo by umo1Jllwlć
prawdy o aferze z
d<ll!tawarnt broni do Iranu I n ielegalmą pomocą
dla oontru,
67
proc. respondentów udzieliło odpo\\ri edzi negatywnej.
·

•

Kolejnym przykładem lekkomy•lnoścl mogą 1lę „pochwalić" dwaj
pracownicy Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska" w Pszczół
kach koło Gdańska. Ich zadaniem
było rozładować podstawiony na
1tacj, PKP wagon-cysternt: pełną
oleju . rzepakowego, Ponlewa:t olej
był zamarznięty, postanowili go pod1rzać. '.t Tak teł uczynili 1 tym, te
wldoczr)te nudząc: slę, na pewien
czu opuśctll 1tanowtsko pracy.
Ody wrócili, okazało 11,, te przez
przez nich kurki wyciekło na ziemlę 13 te.n oleju, Straty
szacuje ! l ę na ponad 1 mln zł.
Lekkomyślni pracownicy zostali zatrzymani do dyspozycji prokuratora.
odkręcone

DZI9: Miiena, Feliks,
Franciszek. Rafał, FelieJa,
Tymotens:s
JlJTRO: Milosz, Paweł, Sabina,
Tatiana, Witallan

przykład

lekkomyślności

Na ll4Jeelaeh1 „Krall"'-DllZCIZ7etel po uclemce kierową; brypdy MPK naprawl&3' zerwan' sld
trake;vjnll przy zbiep al. Włoknia
rz:r I aL SrebrzymkłeJ.

W 2ł dnia roku 1lo6ce wseo l'Odz. 7.29, zajdzie zaJ
o 16.08.

1zło

w dnia clzlaleJsz:rm pnewhlaje
dla Lodzi na.stt:PuJąc- porodt: :
zachmurzenie dułe a większymi
przejaśnieniami.
l\lotllwy nlewlelkl opad śniegu, Mgła lub
zamglenia. Temp. maks. w dzień
około -3 1t. Wiatr alab;y, pół
nocny.

1337 - ur. W, JJo&'danow poeta rosy Jskl
1852 zm, J. Kollar - pl1ar:1 i myśliciel czeski
1945 _ Wyzwolenie Opola

o
Strzet 1!• cnoty, którą ehełpl
s : ę Jej rzekomy posiadam:.

- Po patrz, jaki
darz d o.~tałem .

ładny

kalen-

Białymstoku

pojedynek

w Pabia.nicach

Gdańsk

Spójnia

Za małą sensację uzn&no wynik.
po.p rzedńie go spotkania w ekstr~
klasie koszyk arek, pomiędzy krakowski\ W isłą 1 Włókniarzem Pablanioe. Wysokie zwycięstwo odni ósł zespól ,.białej gwiazdy", i to
b e:ii większego wysiłku. A zanosiło 1ię na to, że kibice obejrzą
koszykówkę na najwyższym
poziomie. Obejrzeli, ale tylko w wykonaniu drużyny gospodarzy. Na
s łabszą postawę podopiecznych tre·nera Henryka Langlerowlcza wpły
nął fakt, że dwie zawodniczki podstawowego składu - Gliszczyńska
t Błoch (obie kadrowiczki) prży11 tąp iły do tego meczu przeziębio
ne. Warto dodać, że Gliszczyńska
dopiero w 34 m inucie zdobyła pierw sze punkty. To wystarczy za cały komentarz.

W przededniu kolejnego ligowego 1potkania (sobota, godz. 17, we
własnej hall ze Spójnią Gdańsk)
sytuacja w drużYnie pod wzglę
dem kadrowym jest dużo lepsza.
Do normalnej dyspozycji doszły
jut Glłszczyóska I Błoch (po chorobie) oraz M. Szymańska, k t óra
podczu jednego z treningów skrę
ciła

Be.niamlne k ekstraklasy siatkarzy - łódzka Wifama - ror.poczyna rew an żow ą
rundę mistrzowskiej rywaliza cji. Kapitał drużyny,
wynoszący 8 punktów. nie jest zły
(pią te m ie jsce w tabeli), ale trzeba przyznać, że planowano zdobyć
o dwa punkty więcej. Na przeszkodzie stanęły dwie niespodziewan e porażki we własnej hali z wrocł awską Gwardią. Teraz więc w
pocie czoła, mimo tak wysokiej
pozycji, trzeba walczyć o utrzyman ie il ę w lidze.

ma bowiem
du 1potkań:

sprzyjającego

występować

będzie

rozkła

tylko czterokrotnie
w roll gospodarza, podczas gdy pięciokrotn' e
gościć będzie w salach przech\ I ków. W tę sobotę i n iedzielę spotka s ię w Szczecinie ze Stalą Stocznia zespołem, który kandyduje, obok Resovii (finalista Pucharu Zdobywców Pucharów) i
Hutnika Kraków, do miana najlepszej drużyny w kraju. W pierwszej rundzie Stal w sposób nie
podlegający
dyskusji
pokonała
!ód%kfego beniaminka.
nie
(szym.)

Remis hokeistów tKS w Bydgoszczy

·Naprzód

W Krakowie wygrać jest trudno.
Zostawiali na lodowisku Cracovii
punkty hokeiści bytomskiej Polon ii, sosnowieckiego Zagłębia - na-

w

• W t'llrnieju o Puchar Ba-Mylru
w pU-ce ręc2mej mężc.zy.zm reprezentacja P<l!l.ski pr.zeg:rala w Wismane z Is'1iw1dią 28:2.9 (14:13).
Reprel.€ITT.taic ja ZSRR wy~ała w
R<>s·fJoolru z RFN
24:16 (14:9). W
trzecim p iąt1rowym meczu Szwecja 7Jremlisocwała
z NRD 24 :24
(IG :l4) .

• Jerzy Piet=Bt i. J'llłił.'l Macur
w sl!rze1aniacll z pistoletu pn euma.tyczn ego podczas mię
dz.y>narodowych zawodów odbywaj ących s i ę w Ger.ze r óWlllolegle z
mi.str.zostw am i NRD. Piet=.k w
konkure ncj i mężczy:zm u.zyskał wyni·k 684 .8 p:kt., a wśród kobiet Maror 7JWY'0iężyła :z wyn iilciem 484.0
z•vy>ci ężyh!

likt.

• M.areenie gospodarzy s.pellniło
Pl"ZY'najmindej w części. W fina1e ten i~owycll mls1lrzostiw AU5traJ.i:i n ie wyst ąp i wprawdzie dwóch
repr~entarnt ów tego kraju,
gidyż
rewelacja tUl!1!liejru WalQy Ma.sur
ullegl obrońcy
.tytułu Stefanowi
Ed~owi
21~. 4 :6, 6:7,
ale w
drugim półfirutae fl!liny Australljczy1k P.ait Cash wyeldminował roz9talwionego z lll!' 1 Ivana Lendla
wy:!l11'Y'Wając 7:6, 11 :7, 7:6, 8;4.
• Loruinina zgłasza swą kaindyda.
Wrę
do Olli&Jlilllle}i
Zimowych
I~ 01iinl]J'ljlskloh w 1994 r. Tak
pastanowdł S7Jwa.jearski
Koml.tet
OlimptjlSl!ti pod()UIS swego posiedzen.fa w Bemie (wynik glosowan ia 54 za, 1'4 przeciwfiro).
Decya;ję o przY'JJ!laniu oiigain!Jzacjl
ZI0-94 podejm.le MKOl. 1' wneśn·ia 1988 ir.
• Karui.dyjSlkli nairc!M"Z Tedd Brooker poidcza.s ostatniego tremil!lgtl
~<I biegiem zjaaidowym w Kitrbuehel
rodał
gro:bny
upa.dek.
P.my s:z.yibkości prz emraozającej 100
km/h od/pięła mu się narta p<>
jednym ze ~·koków.
Przez kil.ka
m !!llut po upa dku narciarz był n'eprz"tommy. G dy· pn yW'ieziooo I!,()
do m.pit:il.a he!"kopterem okaza)o
się, że oprócz kontu zii kol ana . .l/a-•
m an eg.o no<a i licziny ch ram twa rzy narciar>z doz;n.ał też ~ro żnego
uraz.11 m ór.gu.
·
• N i Pspodz"anką -picrws•zych spotk-911 VI mi~dzynarodowego tu.rn 'eju pi!karsk·er;io
o Pucha r Neh t1J
by~a pora4C{a Da n 'i w m'e,J.~c<JIW.-0ścl Ko-zh 'k<Yle z B u tgaT'ią 0 :1 ro :l \
W meCZ'U otwa rcia tu rn ie ju ZSRR
zremisowa ł z N RD 1 :1.
• PibkaT'skoa reprezen tacja Bra..
zyli l wyibiern s1-e w maju na europejs!Ce tournPe. Brazyliiczycy m ają ~ ć w Angli i, Irl.an d id. Szkocjn
I F inlandii.
• Pitka,..7° FC K.oelin wy JtraH w
Mar del Pla ta
z Incl ep end.i P.nte
BuenM AirP.• 2:1 (1:0) w turn ' eju
„Cop a de OrC>··.
Opr.: (.f~b)
s ię

wet WÓfW<:IUlS, gdy majldowalii się
w dobrej formie. W pierwszej rundzie przegrał tam także i Naprzód
Janów, a krakowianie w poprzednim meczu tych drużyn wywieźli
z Janowa wynik remisowy. Piąt
kowy występ hokeistów Naprzodu
w Krakowie był dla nich „meczem
prawdy". Czy potrafią udowodnić.
że nie są „jednodniowym" liderem?
Drużyna z Janowa sprostała zadaniu. Wygrała 1 utrzymała pozycję przodownika tabeli.
Wygrał Naprzód, wygrało także
Podhale, które ma tyle samo punk~
tów, co lider. Podhalanie odnieśli
stosunkowo wysokie zwycięstwo
nad Zagłębiem. Przegrana sosnowiczan sprawiła, że już ,.---nie maią
szans zajęcia nawet drugiego miejsca w tabeli po dwóch rundach
mistr:rostw. Zaskoczeniem jest wynik meczu bytomskiej Polonii z
GKS Tychy. Ze zwycięstwem bytomian, broniących tytułu mistrzowskiego . można się było liczyć, Ale
mał-0 kto przewidywał pogrom zespołu gości. 11 :1 to siódmy dwucyfrowy wynik w bieżących rozgrywkach.
W grupie II cenny sukces odniósł
GKS Katowice, wygrywając w
Gdańsku ze Stoczniowcem. Katowiczanie jednak mają jeszcze 5 pkt
·straty do drużyny gdańskiej 1 8
pozycji w tabeli, gwarantującej w
przyszłym roku miejsce w I lidze.
Natomiast LKS, występując bez
swego asa, Jana Stopczyka, zremisował w Bydgoszczy 1 Polonl"'
. WYNIKI:

IOIKA
PP . Totait1.atr>~ Soortowy z~wl ad a
mla, te w zak!11.dach z dn'a
2t
styr1.n1a 1~87 r wg wstępn ych danych stwierelzono:
li:'( "' " "!':"" LOT!'ll!: 45 WV"r.
?
5 t r~f'. -- ''"·~·c-„ •u-,"" p"l oir ..,„~ fl fl„ '
fP't ".„-„. „ ' ·r~b wva · 'l'1""' r. o
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Podhale Nowy Tar1 bie Sosnowiec 5 :1

+ Po'lo.nla

tr~~.

„

ZagłtS

GRUPA II

Bydgoszc1 - LKS li :li
GdatlSlk - GKS

+ Stoczniowiec

Katowice 1 :4

KALENDARZYK

eJI ,m~ OO D ~IL~A
KOSZYKÓWKA. I liga kobiet:
Pabianice
Spójnia
w Pabianicach o godz.
17. II liga kobiet: Widzew - Znicz
Pruszków,
ul. Niciarnia.na 1/3,
godz. 15. II liga mężczyzn: LKS
- AZS Toruń, al. Unii 2, godz. 12.
SIATK ÓWKA.
Il liga kobiet:
S tart - Zaw!s1,a Sulechów, u l, Teresy M /58, godz. 17 (w niedzielę
godz. 11).
TENIS STOLOWY. II liga kobiet:
Włóknia rz Aleksandrów Spójnia
Warsza w a - w Aleksandrowie o
~odz. 17 (w niedzielę godz. 10).
Elta Tęcza ,
ul. Warecka 41,
godz. 17 (\V ni edzielę godz. 10).
Włókniarz
Gdańsk -

Pil..KA RĘCZNĄ.
Turniej seniore k o Puch ar Wyzwolenia łto
dzi z udziałem ChKS. Piot rcovii,
Z ~ odv · Biel~zowice I Anilany
ul. Sobolowa l. godz. 16 tw nfed z i elę ~odz. lll.
PTLKA NOŻNA. Półfin a ły turnic.fu o Puchar Wyzwolenia Lodzi
stadion WKS Orzeł W AM
orzy ul. 22 Lipca 71. godz. 10.
NU:DZU'!I ,A

HOKEJ N A LODZ TF.
t lig a :
' KS - S fo<'zn ' "wi<>c G claf1 sl~ . ul .
Worciolla 21 go1z. 17.
•1.
Plł.,K A NOŻNA
Fi n~ lv tu1·n ' ej u
nn
- "' Pu!'h a r Wvzwol eni a f"odzi
•tn•l•nn WF' S O rt~ I .• W AM przy
ul. 22 Lipca 71, godz. 10.

Dziś

się

pokojowa

manifestacja
CAF -

AP

na antenie TV

Prawo·porządek·beżpieczeństwo
Dziś w I programie
TV emitowany · będtLie o godz. 18.30 dwuczęściowy
blok progiram<><Wy
pt.
,,Praiwo - porządek
- bezpi eczeń.s.two". O stain ie ładu
i porzą.cllku pulb!J=ego,
o d eikitach
zwak.zania pr:zzg.tępczości w ub. r.
i t'0Zlll'1tatach pnec i1wd z.'al.a.niia pirzejaiwom p·a t<JJ.o gii spobcime j mó w ić
będą gośc; e
Studia Ce n tral'llego
TV w Warn:zatWie : zastępca prokura tora gein.eraJ n ego P RL H po.Ji.t
J
7.ia.Stępca
miniS tar SIZalk,
Tadeusz
s tra s prawiedliwości _
Skóra, l\Vicern.in•ister spra w w ewnętmnych gen. bryg. Zblgniew
Pudysz oraiz zas tępca komendanta
główn~ MO goo. bryg. Zenon
Trzciński. Po zaJkońcreniu
pferwszego apiotkan ia na antenie TV, tj.
od godz. 19 do 21.40 pod numerem
telefonu 20- 02-2.1 przyjm<YWane bę~ ... :11~~

'

Niedzielne
•I't.11tiro, tj. w n i ed:z;ielę 25 sty-cznJia, o goclJz.. 11.00 w Muwum Rist(Jf!1iJ Miasta Lod"Zi (uil. Ogrodowa
Hi) od'będ:zie s i ę pierwm:e rz: cykl'U
spotkań .z zasłużonym4 ]ludźmi nauki, JrulJt'lllry 1 ~ki.
Bohaterem
n ied,z,ie lnego s:p otka1nlia będ·zie Ludwik Benoit, ma.komity a1krtor, tegoir<>c.2my 1aureat Nagrody Miasta
Lo.dizi.
Rówinlet jutro, o godz. 1'7.00 w
sal•aich m'!Weum oobęd!z.ie się II Biesiada M=yiozina - w kiręgu 9zymamows'kiego. Wy5tąpi
Kwartet
Smyczkowy „Varsovfa".
(rs)

dą

pytania od telewidzów. Bez!JVśredn io po tym, w
emitowanym
tego dmi.a na tywo
magazynie
„Czas" od1powliedzą na .nie zaproszeni do stud ia
pirzeds taw' ciele
organ ów ochrony prawn.ej. (PAP)

..

Przedstawlcłet

sterstwa

(Dokończenie ze str. 1)
zerw ała w iS1zącą l!Uld j eroindą
s y.gin alimcję
pnzy ul. Woronicza.
Skiręcaj ąc z ad. Wlókinla.r zy w u'!.
Srebrrzyńską, wóz ,ze.:rwał pcmownie s.i eć tirlllkcyijJtlą, kitóra opadła na
pr.zeje ildżającą karetkę pogotowda.

czym

Z>alo.ga karetkli ri.atr.zyma!la 37-letniego kierowcę, który jednak w
chwilę potem .2lbiegł. Z.ostał za.trzymany prrz:ez patrol MO przy ul.
Kasprmka i osadzony w areszcie.
Po tej s.z.aileńazej jeździ e powstały powaiJlle pet:'burbacje w k<>mtmitramwajowej.
Zaw ieszono
k.acji
kiur sow.anie llmil „44", a Lnne tramwaje. jeildżąoe na Teofil·l ów k:ierowaino okręilnymi tirasa.mi. Jednocześn i e um-chomiono .z;a.stępczą k<>m un :.t<.aeję

autobUIS()Wą.

Jak się dowiadujemy, „Kraz''n is:zczyc;e1 należy do Priz.eds i ębior
stwa . Spr.zętOW'O-'llrans.portowego
Budownic twa RoLnkzego w Kon.stam ty:nowie. Kiero~ pracował tu
zaledwli e kd1l·ka dni. Pmedlw~raj
został
oddelegowany do Lochi ,
gidzie miał woo:i ć lmiszywo i po
slrońCTA)!lej pracy wrócić. N.ie l\WÓcil. JegQ kolega m i ał kłopoty ar.
wozem, w ięc odholował go do bazy. Tamten :z: wd'l'Jięc:zmio&ci izaPrOs i ł
kierowcę
„Kraza"
na
wódkę.
Musiel!i 'WYJPić sporo,
l:>Qwiem
sprawca calego umie.s=ia miał
we krwi 21,18 ~ille
alkoholu.

Sklep jaKiBgo jeszcze nie

było

Bez folii

_.,„

Gość

z Iwanowa

I

Sytuacja na Filipinach
•
nadal napięta
•

ściach,

ani rusz

.Wstrzvmano produkde
"carme•". llcaro i 11 ZePriiw
11

Z!lkłady

11

Krlvawy bilans
ostatnich walk

Zach<>dnlon i.em ieciki magia,zy>n mody .,Bua:<da" będzie wydawany w
rosyjsk iej
wers ji j ęzykowej. W
tym rolru ukażą się ci.tery nume-ry tego pisma.
Początkowo „Burda" p rzeizrnaczona na ryinek radz ieck i będ zij e d.rukowana w RFN i n ie co op;ran.iczona pod WZlgl ęd-e- m obj ęto.; c · ; n ak ładu. Pó źn ' ej , k·i ecly w zw·ą7Jk u
Rad7.ieclł l m zo~ ta n i e przy11o•owan a
ba~ia
pol'<rra~'rzin a
".J •x•wi.od;n fa

1-,Próchnik''
nie usl9puje
• •
m1e1sca

W-łl'l>a\DlflOW

~~~;an~~~wsk:ra 18 kf~~~~~:o~~

pracujący
na jezdni
wpadł pod „Fiata 125",
ogólnych po tł u czeń,

Antoni

K.

doznając

A GODZ. ' 13.00. Na Ul. Zielonej
przy 1 Maja F ran ciszek L. lat 76
potracony przez „Fia t" 126p",
który o d .jechał z miejsca wypadk u.
Sw!adkowle t e ~o zdarzenia proszenl
;11 a ~a7yn
uk·zvwać ~· „ t-ęrt1ie w są clo WRD WUSW ul. w. Bytom„, h'l?j v.„er.::i~. p,...z4c,:v:rlt1ie s·e r ó w- 'l<1ej 60 lP\. 57- 16-62.
prosz 0 nl
A · Pod nowyższy adres
., !'Ż wu'<lst nak l<tdu. Po„r.atkrnvo
również
świad kowie ootrącenrn
„.„•n'es'e on ·oo ty 0 •• w przysz ły11 •!!
lrnb!et:v p--ze? „Fiata 126p" na
•Il.
"<'.'hl wzro-?;n·e do ?OO tys., by n a- r<on,tantvnowsklej przy >00 w dnlu
• ·-t·~·m'(' wi.rornąć clo m i!dona eg- 4. 12. 1986 r. o ko ło godzin y 12.
wmpl arzy.
( zg)
~os tal

,---fł,;";, ~ f,( or lłł'P1'<111W)'

łfR 1' \ !l>\ft~f<I

• k
spacerowicz
a
W Białymstoku - niezwykły obrazek. Po ulicach od trzech dni
spaceruje sarna. Do miasta dotarła prawdopodobni.- z któregoś z
ok oliczn ych lasów w poszukiwaniu
p ożywi en i a. Dwukrotne akcjP leśni
ków maiące na celu jej zł a pan i<'
I o d transporło w 'łme do lasu nie
powi odły
s i ę.
Zwierze p rz<>n!osto
s ię ie dy n le z ~ęsto zabudow an e " o
ś ródmieścia do dzieln icy Piasłti.
gdzie wzbudza ogromne zainte r esowanie.
Rt.ilaktor lt.c-hoh•tn'

W.tadze ka~ry=ie demen.tujll
czwairbkowe su.gestie pria.sy manHs.kliej, j.akoby bo właśnie pani pre..
zy-Oent Aqu iJ:).o wydala roz.~ ostrzelania tłumu. Fi!.iG>ińsika imzy„
wódc.zynd w czwartek wieczorem
wyistąplla prwd kamerami telewiiwizj•i, by wy.razi ć swe głęboki e ubolewa.nie rr. ;ix>WIOdu incydentu, z.aapefować o spokój, lecz tak.że o&tl'z.e:c mainlilczyików pr.zed .,próbami destabilli.zacji kiraju".
sił bezlpieczeństwa w Mani.bi
stały jednak postawi<me
gotowości bojowej.

w

211).

N.Jl

Manili ~ c' gto.y ~
•iii takiże ustąplen..a samej paru prezydent, k!tóna ni-em opo.zy-cjd - pono.!i eaŁkow.
odpowi edzialność
u CZWU'bkow'
masakirę, a ta.kże zawieszenie rolrowań prowadronych ~ez rząd s
lewicowym Narodowym
Fron~em
Demok!mtycznym. D.2liałacze filip!t\&kiej lewicy poi.nformowa.M w pi-tek, diŻ w obecnej sytuacji ponownie Wl!"acają do podziemnej d:z!a?.a1'nośc! w obawie pr.zed akcj.amł
armii, która wielokrotn ie w ostatnich dniach wysu\VlaM
pod Ich
adrese m groźby.

w

ma.gające

ma.-

1,

Japonia

Ponad 12 mln
samochodów
w ubiegłym róku
12.3 m ln sa mo:hodów wyip·rocl·ukowano w J a pon ii
w 1986 roku.
Wy nJ.ka to z opublikowanego
w
o :ątek w Tokio raportu Stowarzyszen ia Produ centów Srodków Transportu Sa.mo~hodowego.

KROllKI\ Sarna
u1fc

monstra.n tów. Orga:nl:zator.ży p<)koj.owego marszu przedstawlic'eH oklręgó w wi ejskich Ruchu Chło
pów F i 1ip i ńskich kategory= ie zażądalii V.')'jaśnienla, kito wydał ro.zkaa; o.swzelania demonstrantów,

7AlróW1110 armia., ~ak 4 odd!Z!ał7

Przemysłu

Tytoniowego zamian układy krakowskie zwięk
w Krakowie zmuszone zostały do szyły produkcjt: papierosów „Kluwstrzymania produkcji papierosów bowych" I „Klubowych Kini Slze".
,,.cannen", ,,.Caro" I „Zefir" :i po..
wodu braku celofanu na zewnętrz
ne opakowania. Polska norma nie
zezwala bowiem, aby lepsze, ar<»matyzowane gatunki plqllerosów
trafiały na rynek bez takiej osło
ny. Jedynym producentem tego typu celofanu Ili\ zakłady „Wistom"
Bombardowania miast irańskich w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie
z
powodu braków surowcowych
przeprowadzone w ostatnich li!
dniach "przez lotnictwo Irackie spo- wstrzymano Unię technologiczną. W
wodowały 1786 ofiar śmi·ertelnych
i 8163 rannych wśród ludności cywilnej - oświadczył w piątek prezydent Iranu All Chamencl. Dodał
Wśród najlepszych
eksporterów,
on, że w okresie tym przeprowaktórzy w czwartek odebrali wydzono 98 ataków na 29 miast irań
Ostaitin·le
dni
11tyic:zmia
będą
nieco
różnienia
za
ubiegłoroczny
eksport,
skich. Strona Iracka nie potwierchociai mroźna :zi- zna lazły się z łódzkich firm prócz
dziła tych doniesień. Jednak z in- ciejplej•sz.e formacji napływaj ących zarówno z mowa pogoda będme się utrzymy- ZPDz. „Dresso" i „Wlfamy" takBagdadu, jak 1 Teheranu wynika, ·te wać. Wg da•nych linstyitutu Metec>- że ZPO im. dr Próchnika. Ten reWodnej, w n omowany zakład od lat zdobytrwają ataki na miasta oraz zacię r-0logi! l Goispod&Jr\ki
okire9!e od 26 do 29 bm. spod1z.i~ wa nagrody od ministra handlu
te walki w rejonie Basry.
wan e jest za:chmuirzenie na ogół zagranicznego i jak widać w dalduże okresami
opady śniegu. .szym ciągu nie zamierza ustąpić
Temiperatura maiksymallna będzi e od miejsca innym, szyj!\c coraz atrakO do minus Ił st., a minimalllla od cyjnlejs:z!\ odzież.
m inu.s 3 do miinu.s IO st. :z możli
W.OOCią ll!Lil!izej.
Wiatr umi.M:'k>owaaiy, okire61am4 dość sll!iny połud
niowy. Pod kondec ok!resu - obn i żen.i e te~riabucy.
(PAP) Białystok

„Burda''
w rosyjskiej
wersji językowej

młnf•

W Wanzawte rozpoczĄI prace IV
Krajowy Zjazd Delegatów Federacji pakistańskich wzdłuż granicy IndH.
Zwh,zków
Zawodowych Pracowników „Społem". W obradach bierze
DEMONSTRACJA W LONDYNU!
udział ponad łOO 4elegatów reprezentujących 25& tys. rzesz11 członków
Policja brytyjska aresztowała potej organizacji.
nad 100 uczestników zorganizowanej
w piątek rano w Londynie demonWYWIAD M. I'. BAKOWSKIEGO
1tracjl
przeciwko milltarystyczneJ
DI.A „GBANMV"
polityce · konserwatywnego
rządu.
Demonstrancł,
którzy zorgan zowall
wteemanulek l!lejmu PBLł Mie- symboliczną blokadę
młnlsteratwa
czysław F. Rakowski w czas e nie· obrony, domagali się od rządu na.dawnego pobytu delegacji sejmowej tychmlastowego zamro:l:enla arsenll·
na
Kuble,
udzielił
dzłennlkowł lów nuklearnych, zrezygnowania
I
„Granma" organowi KC KP Kuby llakuplenła . w USA systemu rakietowywiadu, który ukazał się w czwar- wego „Trldcnt",
wyratall poparcie
tek pod ~·tulem „Polska walczy Il dla Idei rozbrojenia nuklearnego.
trudnościami ,
o swoją przyszłośl!".
Przewodniczący delegacji Sejmu PRL
omówił
problemy społeczno-gospo MANEWRY „TEAM l!IPIRIT darcze l polityczne Polski po X
Zjeździe PZPR.
Przedstawiciel dowództwa sU zbroJ·
nych USA · w Seulu podał, te
w
ROZMOWA CASTRO - SARNBY
okresie od 19 lutego do maja
br,
w Hawan!• w atolecznym Pałacu odbędą 111~ na terytorium Korei Po·
łudnłowej
zakrojone na szeroki\
skalę manewry amerykańsko- połud
niow.okoreańskłe
pod kryptonimem
„Team SJ.'.lidt-87". Tego typu manewry organizowane będą po
'!'alii
dwunasty. Oczekuje slę, źe uczest•
nlczye w nich będzie ok. 200 tyslę•
ey tolnlerzy oraz okręty VII Flot7
USA.
'llrwa śl«l2Jtwo w tej aprawi!e.
Jak poinformowano nas przed
ARESZTOWANIE
oddaniem gazety do druku w cenPRZEMYTNIKOW NARKOTYKOW
trali ruchu MPK, uszkodzenia spowodowane szaleńczą jazdą pijaneMUlcja Jugosłowiańska aresztowała
go kierowcy zostaną usunięte praw- dwóch przemytników otaz skonfiskodopodobnie dziś wieczorem.
(>ab) wała 1,: kg heroiny,
znalezłoneJ
przy zatrzymanych. Byla to próba
przemycenia najw!ększ~j Ilości narkotyków Jaka miała miejsce w Jugosławii. Cena skonflskowanei 1teroln:v wynosi około 1,1 mln do~amw.
Obaj aresztowani są obywat.elaml
Na zaproszenie ZL TPPR przy- jugoslowlańsklml.
jechała
do Lodzi przewodnicząca
Zarządu Obwodowego Towarzystwa
Przyjafal Radziecko-Polskiej
w
STARCIA PODCZAS STRAJltU
SZKOLNEGO
Iwanowie - Ludmiła Antonowa .
Wczoraj L. Antonowa zwiedziła
Do powatnych stare doszło
w
l..ódzką Fabrykę Koronek „Fako",
uczestniczyła równie! w spotkaniu p!Ątek w Madrycie podczas· delllonz władzami partY.jnymi KD PZPR stracJI młodziety szlrnlnej domagaJl\Cej się od władz ułatwień w doLódź-Bałuty •
stępie
do · wyzszych uczelni, PoliPo południu przewodnicząca Za- cja
hiszpańska użyła armatek wod•·
rządu Obwodowego TPPR spotka- nych, gazów łzawiących i kul plała się w Bratoszewicach z akty- stykowych do rozpędzenia klllmsetwem TPPR Lódź-Górna. Dziś L. O!Obowej grupy uczniów szkól śred
Antonowa zwiedzi Lódź.
nich.
opr. (Jsb)
(J. kr.)

Po czwartkowych krwawych ujdo jakich doozbo prized pala-cem pi!'ezydenakim w Ma.nili, w
ranie szkieł sprawia szczególne stolicy F il ipin nadial utrzymuje s i ę
(Dokończenie ze str. 1)
gu ulic Piotrkowskiej i Próch'nl- kłopoty,
napięcie. N ipoficjallllie
podano, iż
ka. Nie muszę dodawać, jak barZa · kilka miesięcy, po remoncie, lk21ba zabity.eh przez
żołnierzy
dzo jesteśmy za ten gest wdzięcz wszystko powinno być eotowe.
chłopów wymool 19, Powame obni i zobowiązani.
K. K. rażenia miało odnieść lld1Jlru!!et deSklep jest rzeczywiście Imponu- ----~C~h=t-z ~~,--.·~·"'"°--~~~r~"""'""""_...,...
jący. Na prawie 400 metrach kwa•
dratowych zamierza „Fotoopttka"
urządzić salon oftalmiczny, jakiego Lód:! jeszcze nie widziała. Zapewniono jut sobie pomoc firmy
„Zeiss" w zdobyciu sprzętu, rozpoczynają się rozmowy
ze Spół
dzielnią
Lekat"Zy Specjalistów w
sprawie
zatrudnienia
okulisty,
zadba si• o kobiety w cląty, dzieci i osoby starsze, którym dobie-

Iran - Irak

indyjskiego

obrony poinformował
..,,
piątek, te Indie zamknęły
swo.)ą
granicę
z Pakistanem w
stanie
Pendżab. Posunięcia tego dokonano
w odpowiedzi na koncentrację woJ:dl
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Pt'Zed sledzibĄ kanclerza w jJonn odbyła
pod hasłem „Pokój potrzebuje działania' '.·

Troch, cieplej

SOBOTA

t~f .

"'· q rnrw .
w.·-r-"'lr1'"' nn ok.
141 'i"l"
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GRUPA .I
+Cracovia - Naprzód Janów 1:5
+ Polonia Bytom - GKS Tychy
11:1

GRANICY INDII
Z PAKISTANEM

ZB „SPOLEM"

spotkania
wMuzeum Miasta

• ustępuje
Die

ZAMKNIĘCIE

OBRADUJĄ ZWIĄZKOWCY

nogę.

Koszykarki l.KS, które udanie
do llsowych meczów,
po •wląteczneJ przerwie wyjddża
Ją • do Białegostoku,
gdzie będą
miały za przeełwnłka tamtejszego
Włókniarza.
Włókniarskie
derby
mają jedneao faworyta jest nim
aktualny mistrz Polski. LKS. Porażka łodzianek, do której chyba
nie dojdzie, byłaby dużą sensacją.
(sz.)
wystartowały

Przed siatkarzami Wilamy
pojedynki ze Stalą Stocznia

W druA'lej rundzie Wlfama

Z3 bm. pod przewodnictwem człon
ka Prezydium, sekretarza NK ZSL
się
Bogdana Królewskiego odbyła
narada kierowników wydziałów organizacyjnych WK poświęcona bieżą
cym zadaniom polityczno-organizacyjnym
kól
l instancji stronnictwa.

W dalszym c i ągu 54 proc. produkowanych w Japon ii aut przeznacza
się na ekspo rt.
?rzede
wszy sfk" m do S ta nów -Zjednoczonych. Waszyn gton j u ż od k ' l-ku lat
11 s"łu i e s kł{)n • ć To k '<> do wp rnwa-i:ze n i.a !zw. d<>hro woJ nvch .011ra n iczet'1 d-0,~ ta w •amf'rhncl ń w n ~ rynęk a m c ry kańsl1:. Jednak jak wyn ika l,e ·st.at vs tyk n a wf'\ te~o r<>c1zaju l)(ls1mi<'c' a n i·e s ą w ~tan e
nahani-mva t" ('ksip.a n sii wyr()bń w i:inoń~ki eg o pr:e m ysłu motoryzaryin-e~i0 .

7.0FIA <HTTl\1 \"'IPW.\
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Wywiad z Edwardem Kochem - burmistrzem Nowego Jorku

aza
Piotr

Przed odlotem do Polski na sześciodnio
wą wizytę burmistrz Nowego Jorku, EDWARD KOCH rozmawiał r korespondentem PA Interpress.
Edward Koch ma 63 lata, zasiadał w
Izbie Ileprez('ntantów Kongresu Federalnego. Wybrany na burmistrza najwięk
szego miasta USA po raz pierwszy w
1978 roku z listy Partii Demokratyc.i:nej,
w ubiegłym roku rozpoczął trzecill ka- '
dencję.

Rodzice burmistrza Kocha hyll emigrantami z polskich kresów. Osiedlili siQ w
Ameryce przed I wojną światową.
- Panie burmistrzu, czy bc;dzle to podró!
do rodzinnej pamięci?
• W części na pewno tak, co wiąże się
z !aktem, że moi rodzice urodzili się w dawnej Galicji, w małej miejscowości Skała.
Nie odwiedzę co prawda rodzinnych miejsc,
ale powrót do kraju, gdzie wyrośli mol

kows·ka
włęe daleJ opisujemy- uL Piotrkowską.~
Ulica tkaczy I 1ukienników stała się z czasem miejscem zamieszkania przedstawicieli Innych profesji. Jak podaje Anna Rynkowska, wśród wlaścicieli działek był m. in.
chirurg Karol Keller. Przejął on opiekę lekarską nad tkac1aml po pierwszym lekarzu miejskim Antonim Dąbrow
ikim. Aby bardziej związać z miastem nowego konsyliarza przyznano mu plao przy Piotrkowskiej 10, zobowiązując
do WYStawlenla murowanego domu. Ale ezy to niezbyt fortunnie położona działka, ciągle zalewana deszczową wodą,
ezy teł brak dostatecmych fundusz6w odstręczały Kellera
od podjęcia tej Inwestycji. Przez pięć lat działka świeciła
pustkami. Dopiero po 1841 r.,
JdY nadsypawszy ziemię
1r6wnano- plac z poziomem ulicy, 1tanął tu parterowy budynek, w kt6rym chirurg mieszkał I przyjmował chorych.
W tym samym czasie powstała w Łodzi druga apteka,
sałoiona przez przybyłego z Kłodawy Wincentego Orłow
skiego. Umieścił on Ją w murowanym domu Alojzego Kobera przy Piotrkowskiej 168.
Kolejna apteka powstała na Piotrkowskiej przy zbiegu
1 uL Przejazd. JeJ właścicielem był niejaki Juliusz Knoll postać nie wyróżniająca 1ię niczym nadzwyczajnym. J~go
nazwisko poszłoby też w zapomnienie, gdyby nie „komiczny" proces, jaki wYtoczyl terminatorowi felczerskiemu Jakubowiczowi. W oskar:ienlu swym Knoll zarzucał terminatorowi, ie 6w stojąc codziennie przed jego aptelą namawiał publlcznoś6 na realizowanie recept w aptece na Starym Mieście, w której to ,,Każda recepta jest tańsza o zło
tych Jeden I lekarstwa lepsze".
Władze miejskie energicznie zabrały się do rzeczy1 sprawę zbadano dokładnie, a po 1twierdzenlu winy, terminatora ukarano chłost'° „Egzekucja" odbyła się podobno na
pobliskim pustym placu, nalełącym do aptekarza znajomego - J. Millera. Nie pomogło to zbytnio Knollowl, który
Jui w 1861 r. zrezygnował z prowadzenia apteki l wyniósł

temu, to był pan wtedy najodleglejszy od
o jakichkolwiek kontaktach z PoM•ą
Ludowi\. ·co sprawiło, że zmienił pan zdanie'!
P Cóż takiego mówiłem?
- Wiele cier pkich słów pod adresem mojC)!o kraju.
• Czy by ły to czasy „Solidarności"?
- Powiedzmy.
O rro mówi samo za siebie I Wielu Amerykanów tak myślało. Był płomień w stosunkach amerykańsko-polskich jak i w polskich stosunkach wewnętr7.nych,
- Panie burmistrzu, wielkie miasta mają
wiele z sobą wspólnego, stoją wobec konieczności rozwiązywania podobnych pro!Jlemów.
Nawiązując do pańskiej wizyty w Warszawie, jakle doświadczenia chciałby pan tam
wymienl6?
myśli

• To prawda, że wielkie miasta I Ich
problemy są podobne, na przykład sprawy,
które trapią szkolnictwo, transport miejski

- Panie burmistrzu, \V przemówieniu, do
którego ju" się oJwoJlJ' walem, il<J wicdzial
pan, że na 'IJo\\o jorską spoi<' cznoiić sktad;i
się 175 grnp casowych, religijnych i narodowych. Polska grupa kst w tym mieście
spora i była wśród Pii>rws;c.vcb - o czym
może pan pamięta l• tóre ud.i:lelily panu
poparcia , gdy starał si ę pan o ten wysoki
urząd, Jak by pan okre~lil pozycję Polonii
w Nowym Jorku'!
• Oc..:y w i~c;.ic , że pam iętam o polonijnym
poparciu. A tak się sldada, że w ubiegłą
środę odbyliśmy na Green Pomcie, w najwię ksze j polonijnej dzielnicy Nowego Jodm
okresowe spotkanie Rady Mie jskiej. Nie wią
załem tego z moim wyjazdem do Polski.
Tak się po prostu zlożylo. A Polonia - to
bardzo dobra społe czność, ludzie pracowici,
przedsi~iorczy, generalnie należący do klasy średniej. Są wśród 'tych, którzy udzielają
mi na i większego poparcia.
- Popularnie powiada się o Nowym Jorku

A

1ię

z

Łodzi.

przodkowie, jest dla mnie wat.ny. To .oboktóry powinien spełnić każdy należący do emigranckiej rodziny. Chciałbym
też stanąć przed bramami byłych obozów
koncentracyjnych
Auschwitz-Birkenau
I
skłonić głowę w hołdzie dla tych członków
mojej rodziny, którzy zginęli w czasie wojny. Chciałbym również, aby ta podróż stworzyła mi możliwość do rozmów z wysokimi
przedstawicielami polskich kół rządowych i
szeregowym! obywatelami. Choć jeśli chodzi
o to ostatnie spotkanie, nie wiem czy bariera językowa nie okaże się zbyt duża„.
- Przekona się pan, że angielski jest w
Pofsce popularny.
• To dobrze. Jestem ciekaw tych spotkań.
Liczę też na audiencję u kardynała Glempa,
jeśll mógłby mnie przyjąć. Oczywiście gdYbYm
mógł się spotkać z najwyższymi przedstawicielami państwa. to stanowiłoby to najważniejszy moment mojej wizyty.
- Panie burmistrzu, jeśli odwołaó 1lę do
tego, co pan publicznie deklarował kilka lał
wiązek,

lldcle 1:agrotel'1, przed
stoi
J Jakimi
nowe: wirus AIDS
a

p; było

świat,

1>nv-

W< na którego nie ma sposobu, choó laboratoria uczonych
- biochemików I mikrobiologów - pracują bez wytchnienia. Wróg ujawniony został
nagle plęó lat temu I Już pochłonął tysiące ofiar śmiertel
nych. Nie będę tu przytaczał
liczb, bo te, od czasu do czasu, zamieszcza codzienna prasa. Może tylko dwie: szacuje
się, że w 1991 r. nosicielami
wirusa będzie na 6wlecle 100
milionów ludzi; w Stanach
Zjednoczonych, według oceny
głównego lekarza, wydatki na
leczenie dziś beznadziejne
- wyniosą w końcu stulecia
więcej nit koszty pierwszej I
drugleJ wojny 1hvlatowcJ. Oto
skala zagrożenia. Rachunek nie
jest wcale przesadzony, · ponieważ ju:i . dziś leczenie szpitalne
Jednego pacjenta chorego na
AIDS kosztuje w USA średnio
50 tys. dolarów.
Najnowszy numer amerykaliskiego tygodnika „Newsweek"
(19 stycznia br.) przynosi serię materiałów o Inwazji AIDS,
bo tak to można w tej sytuacji nazwac!, pisząc na okładce
o rosnącym Jęku, a w środku
numeru o zagrożeniu mllłonów
ludzi na całym świecie przez

Celowo przytoczyłem opis tego wydarzenia, gdy:ł to pozwoli nam zająć się owym pustym „egzekucyjnym" placem
przy ut Piotrkowskiej 86. Była to I-morgowa parcela ciąg
nąca się aż do obecnej ul. Sienkiewicza. Od Millera nabył
Ją Llssner, a od niego z kolei plac kupił Jan Petersilge.
Ten syn warszawskiego złotnika (Jana Mikołaja) okazał
1ię niezwykle rzutkim przedsiębiorcą. Osiadłszy w Łodzi
założyi pracownię litograficzną oraz skład materiałów piś
miennych przy ul. PiotrkowskleJ 58. Ale dopiero tu, na parceli pod 86, miało powstać największe dzieło Pctersilgego.
W 1861 r. pan Jan uzyskuje od 6wczesnego komendanta
wojskowego Broemsena zezwolenie na druk l · rozpowszechnianie pisma, w którym znajdowały się rozporządzenia
władz. Wydawany w
języka.eh:
polskim I niemieckim
„Lodzer Anzelger" ukazuje się dwa razy w tygodniu.
Po dw6ch latach zmodyfikowana gazeta przyjmuje tytuł
„Lodzer Zeitung''.
Petersilge jedzie wtedy do gubernatora I za opłatą 600
rubll rocznie wyjednuje urząd cenzora. Cenzor - emerytowany woJskowy - urzi;dował w lokalu redakcji. Od teJ
pory gazeta mogła wyprzedza6 wiadomościami Inne pisma
cenzurowane w Warszawie.
Pomyślny bieg Interesów skłania Petersilgego do budowy
(-kondygnacyjnego gmachu. Kosztem aż pół miliona rubli
firma Nestler, Ferenbach wznosi okazały budynek, w ktllrym właściciel zamierzał utworzyć prawdzlwY „Dom Prasy".
Ale to Już osobria historia. I tak odbiegliśmy zbytnio od
początków Piotrkowskiej. Pora powrócić do lat trzydziestych, czterdziestych, gdy na , Piotrkowskiej obok domków śmiertelną
chorobę.
tkaczy zaczęły się pojawiać piętrowe budynki fabryczne
Początkowo AIDS traktowai mieszkalne.
no jako chorobę marginesu spoO tym Jednak w następnym odcinku, za dwa tygodnie. łecznego, rozwijającą się głów-
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Raua, -absolutnej wlększo~cl przez SPD,
co pozwoliłoby socjaldemokratom rządzić
bez potrzeby wchodzenia w układy koalicyjne z Zielonym! czy wolnymi demokratami (FDP).
Tymczasem rzeczywistość okazała .te
zupełnie Inna Kohl wywinął eię z
różnych tarapatów, me udało się udowodnić mu bezpośredniego udziału
w
żadnej z afer, a ponieważ polityka gospodarcza jego rządu odniosła kilka niewątpliwych sukcesów, co znalazło wyraz w minimalnej Inflacji i niewielkim
tylko wzroście bezrobocia, więc nikogo
nie dziwi, że jego partia - CDU - jak
również jej bawarski sojusznik CSU
- wzmocniły swe wpływy I w jutrzelszych wyborach należy prawie na pewno liczyć się z ich zdecydowanym zwycięstwem.

Jednocześnie

.,.

co•

krasnoludki maJ3'
w1p61~
ne1ro 1 politYk1'? Pytanie takle
mo:te 1lc: wyda6 absurdalne nawet dla ludzi wlel'Zl\CYCh w Ich
lsłnlenle, a oo . dopiero dla nledowiark6w, 1okuJ1'cych ró:tne skrzaty, rnomy
r:zy .Sak kto woU - krasnoludki w
krainie ba,nl I tylko łam. A przecld
pytanie nie Jest wcale pozbawione 1en1u, cdyt według Ilości sprzedanych krasnoludków obllcza się w RFN 1zanse ponczególnych partii w Jutrzejszych wyborach do Bundestaau, CzYli parlamentu

C

RFN.

zupełnie
nieoczekiwanie
gwiazda Raua - polityka uwaza godnego następcę Brandta I
Schmidta, okrzyczanego przed rokiem
mianem lokomotywy, która dociągnie pociąg z szyldem SPD do władzy. Co się
stało? Skąd taka zmiana? Zdawać by
się mogło, że Rau ma wiele atutów w
gaśnie

żanego

.

Pora wyjaśnić, na ezym to polega. 0nad Renem Istnieje 1tary zwyczaj
przyozdabiania ogrodów i ogróqków przydomowych figurkami krasnoh1dk6w. Na
kilka tygodni przed wyborami wypuszczono na rynek figurki, którym dano
twarze polityków I zaczęto obserwować
czyja podobizna, a dokładniej krasnoludek z podobizną, sprzedaje się najlepiej.
Na rezultaty tego swoistego testu popularno§ct nie trzeba było długo czekać urzędujący kanclerz, Helmul Kohl, zdecydowńnle wysunal się na czoło stawki,
:r:a nim uplasował się Bawarczyk Strauss,
dalej Brandt, Genscher. a listę zamyka
Johannes Rau, któremu jeszcre niespeł
na rok temu wróżono zwycięstwo wyborcze. Ba, nie brakło optymistów zapowiadająnych
uzyskanie. pod wodzą
tół

N/zs krasnoludek
Kob Iem.

Rau

nad

Je~ącym

- autobu~y, tramwaje, metro, 1łutbq zdrowia ltd. Chciałbym więc porozmawiać z burmislrzem Warszawy o służbach miejskich,
o 'tym. kto to finansuje. Ja sam ciągle walczę
z naszym rządem federalnym, że nie daje
wystarczająco
dużo
funduszy. Chciałbym
więc o to samo zapytać mego partnera w
Polsce. Pewnie też ma kłopoty, jak każdy
b~rmistrz I każde miasto.
' - Właśnie. W dorocznym przemówieniu „o
stanie miasta" skarżył się pan na male,fący
udział władz federalnych w wydatkach miejskich • .Jest wiele osób wyrażających niezadowolenie z polityki socjalnej administracji.
• Administracja Reagana postępuje zgodnie z filozofią, z którą ja sit: nie zgadzam,
a zakładającą, że rząd federalny powinien
łożyć mniej na miasta I · osiedla. I rzeczywiście w ciągu trzech ostatnich lat rząd federalny zmniejszył nakłady na miasta o 2
miliardy dolarów. Szczęśliwie Nowy .Jork
fest silnym organizmem i nasz budżet może
polegać na lokalnych wpływach.

nie wlr6d tzw. &TUP zagrotenla, Jak homoseksuallścl, narkomani, prostytutki, chorzy na
hemofilię.
Dziś
wiadomo Ju:t,
te nosicielem wirusa może byó
każdy. W Afryce nawet niemowlęta rodzą się zakażone, w
stanie embrionalnym, przez organizm matki.
A więc jeszcze .1edna epidemia Jako temat w roo:mowacb

Jabłko". l!lądzę, te pan, pełnll\C7
najwyższy urząd w mieście, może autorytatywnie wyjaśnić pochodzenie I znaczenie ieJ

na,wy.
• Sprawa ma odniesienia od -lat dwudziestych, kiedy nowojorski Harlem był ogd'lnoamerykańską, a może światowa stolicą jazzu.
„Big Apple" - „Wielkie Jabłko" w żargo
nie muzyków jazzowych oznaczało właśnie
Harlem. Do Harlemu - „Wielkiego Jabłka"
aspirował każdy z jazzmenów, jeśli miał ambicje. Później nazwa przyjęła się dla całego
miasta. Weszła w obieg nie tylko dlatego, że
pojawiła się w słynnej piosence Franka Sinatry . .Jak ktoś da sobie radę z „Wielkim
Jabłkiem". da sobie radę z wszystkim.
- Właśnie, pozwoli pan zlo:bó sobie tyczenia udanej podróży.
·
• Dziękuję. Chętnie opowiem o jej przebiegu po powrocie.
Rozmawiał:

nego przea Inne formaeJe.
Uźywam tu często terminologii wojskowej, ale taką właś
nie stosują specjaliści, wyjaś
niając

Istotę

działania

groźne

go wirusa. I co więcej - wobec braku Jakiegokolwiek skutecznego leku za Jedyny
sknteczny sposób Og'l'aniczenia
epidemii, jak na ra:r.ie, traktuje się jak najszersze upowsze-

GRZEGORZ WOZNIAK
(INTERPRESS)

raz okazało się dz!§, te mamy
a! sześć obszarów katastrofJ' .
ekologicznej.
Przy naszych kontaktach ze
łwlatem
zewnętrznym
wirus
AIDS zadomowi się u nas z
całą pewnością I nie trzeba mą
drego w mcdy('ynie, aby o tym
wledzlec!. Nale'iałoby Jut teraz
upowszechnić całą o tym wiedzę. Oczywiście;- tę lstnleJącl\,
więc o higienie stosunk6lv
międzyludzkich, ,: seksualnymi
włącznie. Wiadomo też, że wi-

a

towarzyskich. 'tak
epidemia! Tyle :ie absolutnie niepodobna do innych. Otóż wirus
AIDS, znany dziś w różnych
odmianach (mutacjach), ma taką właściwość, jakiej nie posiadają Inne wirusy ani bakterie, a mianowicie atakuje komórki limfocytów, wyspecjalizowane w obronie organizmu
przed drobnoustrojami I je niszczy. A zatem całkowicie pozbawia organizm odporności na
jakiekolwiek choroby zakaźne,
jak np. zapalenie płuc czy nawet grypę. W!rus AIDS Jest
Jakby forpocztą rozbraja.jącą
przeciwnika, następnie dobija-
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ręku •wietny mówca. dowcipny, umiejący ośmieszyć przeciwnika jak ma~
ło kto, opromieniony zwycięstwami
w
wyborach lokalnych. Okazało się, że to
za mało przyszły porażki w kliku

landach I wreszcie istna katastrofa w
Hamburgu, dotychczasowej twierdzy SPD,
gdzie po raz pierwszy utracono więk
szość w lokalnym parlamencie.
Za te wszystkie
niepowodzenia nie
można winić wyłącznie Raua. Wynikają
one przede wszystkim z utraty głosów
na rzecz Zielonych, którzy przyciągają
młodych wyborców, dotychczas głosują
cych na 1ocjaldemokratów, radykalnym
programem ekologicznym i rozbrojeniowym. Część robotników opuściła SPD
ponlewa:t okazało się, Ul chadecy potrafią, jak dotychczas, ochronić Ich Interesy, co znalazło wyraz we wspomnianym jut nlewlelk!In wzroście · bezrobocia I Inflacji. Po prostu rządowi poszło lepiej nl:t oczekiwano.

Okazało 1i41 przy tym, te 1połeczeństwo
RFN stawia zagadnienia wewnętrzne na
pierwszym miejscu. natomiast polltykfl
zai:iranlczną Interesuje się znacznie mniej.
SPD sprzeciwia się obecności eurorakiet
na terytorium RFN, opowiada się r.a polityką rozbrojenia, potępia program wojen gwiezdnych.
Polityka ta znajduje
poparcie dutych odłamów 1poleC71eństwa,
ale to nie decyduje - jak wynika z
sondaży przedwyborczych o ostatecznej decyzji, gdy przychodzi do oddawania głosów.
. ,
Czy te wszystkie prognozy sprawdzą
się?
Czy rzeczywl§cle &0cjaldemokracl
poniosą jutro jedną z największych poratek I dojdzie w RFN do um.o cnlenla
tendencji prawicowych? Czy do Bonn
wróci Strauss, by wej§ć do nowego gahlnetu jako minister? Czy wolni demokraci i 1ch lider Genscher przestaną być
chadecji potrzebni? Mote się, niestety,
okazać, że na większość z tych pytań
trzeba będzie odpowiedzieć twierdząćO, c.o
na pewno nie będzie czynnlkler:ri sflrzyj ającym odprężeniowym
tendencjom na
naszym kontynencie.

ojawlenlu się Instytucji zi'stePczeJ matki towarz.vszyła a•diosfera sensacji, gdyż było fo ziawisko nowe, nie nikt nie przfpuszczal, te może ono - owo zjawisko
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„Wielkie
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ebnlanle eałeJ wiedzy • wlru1le I sposobie Jego przenoszenia się z organizmu do organizmu. Niby to mało,. ale co
w tej 1ytuacJI pozostaje łnne
ro.
A piszę to wszystko, Jak łat
wo się domyślló, dlatego :ie
dziwi mnie spokój, jaki panuje
u nas wokół ·AIDS. Widocznie
znów zwyciężyło przekonanie,
te nie trzeba nlepokoló społe
czeóstwa, 1koro u nas AIDS
jest to margines marginesów.
Ał
przykro wspomlnaó jak
zemściło 1łę na nas bagatelizowanie przez łata zagro:ie6
•rodowlska naturalnego, ał na-

rus AIDS chętnie wnika do organizmu poprzez strzykawki, a
tymczasem u nas wcląt nie posiadamy wystareza,fąceJ liczby
Jednorazówek. Czyż nie Jest
grandą sprowadzanie za dewł•
zy fatałaszków, zamia.sł strzykawek Jednorazowego użytku?
A
wracając
do problemu
AIDS. w 1kall globalnej, mam
taką oto wizję, opartą na prognozach zachorowali w ostatnich latach XX w.
W Reykjaviku (albo gdzie Indziej) spotyka się „na szczycie"
„Kto§ z Kim§ I pierwszy mówi do drugiego:
- Właściwie nie musimy się
rozbrajac!, bo Ju:ł zostall§my
rozbrojeni.
- Tak, to prawda. Wracajmy szybko do domu, bo z załogi
mojego samolotu Jeszcze
tylko Jeden pilot oddycha.
I to byłby ten optymistyczny
akcent na zakończenie tych ponurych zapisków.
EDMUND TULKO

w

1tac! 1fQ powodern Jlcznyeb komplikacji,
a nawet skandali. Dla nie wtajemniczonych kilka zdań wyjaśnienia. có:l to takiego „zastępcza matka".
Polega to na tym, w 1kr6cie, Ut je:te11 w małżeństwie żona jest bezpłodna,
wówczas pobiera sic nasienie męża, wprowadza do macicy wynajętej kobiety I
potem zabiera dziecko jako własne. Opłaty za ti: usługę są dość wysokie. Ostatnio w USA zaczęły się mnożyć przypadki zrywania wcześniej zawartej umowy i odmowy oddania dziecka. Dziennik „International Herald Tribune" opisuje historię 9-mieslęcznej dziewczynki i perypetii z nt11 związanych.
Zaczęło

1i41 od ustalenia, te u. 10 tys.
niejaka pani Whitehead (niepracująca, mężatka) urodzi państwu Stern
dziecko, którego ojcem będzie pan Stern.
Wszystko toczyło się normalnie, a:t do
momentu urodzenia slq dziewczynki, nazwanej przez „zastępczą matkę"
Sarą.
Wtedy pani Whitehead, za zgodą włas
nego męża, postanowiła oddać pieniądze
I zatrzymać dziecko. Sternowie skierowali sprawq do 1ądu l wygrali, ale Whiteheadowie uciekli z dzieckiem na Florydfł. Tam zostall, przy pomocy p01!cjl,
odnalezlent l dziecko odebrano !m siłą.
nadając mu lml41 Mell11a. Sprawa trama do wytszeJ instancji! która ma zdecydować, komu oddać azlecko. Dotychczas w USA około tysiąca zastępczych
matek urodziło przy pomocy tej metody, z czego kilkadziesiąt przypadków
doprowadziło „1trony" na dror• •fldową.
dolarów

nrlclska prasa, od powa!ne.S do
brukowej, uwielbia zajmowaó się
rodziną królewski\. Od paru dni
ma ona nowy kąsek - najmłod
szego 1yna Elżbiety Il, księcia Edwarda,
22-latka, piątego w kolejności do tronu. A wszystko dlatego, te postanowił
on odstąpl6 od rodzinnej tradycJ.1.

A

Księcia Edwarda od dawna uznawano
za nietypowego. Nadano mu nawet przezwisko „jego kslptęca nieśmiałość", co
wszystko wyjaśnia . Wedle tradycji, synowie Elżbiety po skończeniu studiów
szli „do woja". Następca tronu, książę
Karol, ó'dbył służbę we wszystkich rodzajach broni, książę Andrzej służył ja-

N/z1 ksi!\!' Edward jako aktor-amator.
ko pilot hel koptera I brał l.ldzial ..,,
wojnie o Falklandy- Malwiny w 1982 r.
Tymczasem Edward po czterech mles.111cach ćwiczeń w piechocie morskiej oświadczył, :te ma dość i nie wra~ do
koszar.,
Ojciec, kslążlJ Filip, zrobił mu piekielną awanturę, poparł go książę AndnP.J.
ale „książęca nieśmiałość" znnlaz!a sojuszników w królowej i następcy tronu,
Zadecydowało oczywikie zdanie matkl I
książę Edward będzie się mógł poświęcić
swym ulubionym zajęciom
czytaniu książek I występom w amatorskich teatrzykach, co czyni z upodobaniem od pierwszego roku pobytu na uniwersytecie w Cambridge. żeby nie było wątpliwości, pałac Buc ingham wydal w tej sprawie stosowne o ś wiad c zl'
nle, przedrukowane w całości, a teraz
komentowane. W większości z sympatią
dla zainteresowanego
HENRYK WALENDA
DZIENNIK LQDZIU nr 20 (12230) 3
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Korespondencja

z

Wilna

W Sztokholmie jest około 30
restauracji i kawiarni, których
właścicielami lub współgospoda
rzami są Pola cy.
Nasi rodacy
prowadzą
15 znanych sklepów
różnych branż od elektroniki
po zielarstwo.
Spotyka. się tei
polskie nazwiska w zarządach tutejszych
korporacji i przedsiębiorstw. Ilu lekarzy i p lastyków
polskiego pochodwnia żyje i pracuje w stolicy Szwecji, ujawniły
zorgan izowan e
niedawno przez
konsulat generalny PRL w Sztokholmie oraz Instytut Polski

„
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NOTATKI
Z KAMPUCZY

Stare Miasto w nowej szacie
na. P<l'Wi4".1"Zooo im odlbudow•
Gotycltie 1 reneaaMowe kai rekonstrukcję byłego klasztomieniczki, ba.<rokowe pałace
I
ru baa:ylianek, który odgrodzokościoły skupfone tu są na obny był murem od klasztoru ba•
szarze około 255 b.a. Wilel1skie
zylianów i ronisz.ki
p·r zechosu,re Miasto jest jednym z
dz.iły specjalnll galerl.ą do c:e1·największych tego rodzajµ ze-kwi św. Trójcy.
społów urbanl.styczno-architekDyrekt.oT Józef Basiński z odton.ieznych w Eu.rop:e i można
działu gdańskiego pgz aikce«iw nim napotkać róime style.
tuje :W>owa ,..pel:na odbudowa",
Chodząc
p o tych starych
ponieważ z obiektu pochodzą
uliczkach n i " muszę nawet.
ce_go z XVI wieku, ale później
szczególnie tropić polskich śla
wielokrotn:e aż po wiek XIX
dów. Przypomina.ją o nich taprzebudowywanego, p0>zo.stan.ą
blioe choć:J y na św ietni e odw łaściwie tylko ścia.ny. Stanot-e&t.aurowanyr.b
ark adowych
w ią one najcen·niejsz;ą, jeszcze
dziedzi ńcacl1 Uniwersytdu Wigotycką. struktur~ zabytkową.
leński ego : Piotra Skargi, p ierwRobot.nicy, a ~ wśród nici1
nego rektora a k ademi i w ileń
specjaliści
wysokiej klasy skiej, Jakuba Wujka, jej drnmur.arze i cieśle - zbili j.uż
gi.ego rektora, Maci~j a Sarbiewstare,
przegniłe,
drewniane
skiego, wybitnego poety p'O l·
st ropy i kładą stropy p..""efabrys:ko-łac ińsk iego i w ielu innych
kowane. Oprowadz<i.ny po bu aż po w iek XIX...
do'lfif; przez jej kierownik.a.,
Nie mniej cieka we są p odwórka i zaułki, gdzie natrafiam
pańa. Ryszarda Krosińskiego i
na domy, w których zamieszkiwali nasl wielcy poeci: Adam
l'vfickiewicz i .JuUuse Słowacki.
Oto okno na piętn:e oficyilly,
w którym p i<l<nm zabił ojczyma
Stowackiego,
profesora
B4:eu, zausznika NowosiJ.cowa;
MlcklewlC% uwiec%nił to :r:da•
nenie w .swoim arcydramacie
- ,,Dziadach części III". G®:iej
maJma. pa.na ad.ana R)'D·
tu powinien by~ r6wnieł daw- · ca:ew.itl•io. obMrwą.k, Jak ell'l2ny klasztor bazyUU16w, w
w.i• S\ tynki u kJ.au I jU .
którym Wl~y był H współ
w7Łllm•j' .i, Ipod a;ich pięk
towa.rzysruml
młody
autor
ne, buokiowe arltadowe okna.
„Bsllad I romansów".
Ale to jesuze nie wszystko.
Poprzez
barokową
bN.mę
Moi przewodnicy maj' jeszcze
Jl'l'!Zechodzę na duży dziedziaiiec,
jedną n !espodz.i.a.nkę. Pokazują
gdzie znajduje się, pochodząca
mi w p~wnicach p6źinogotyckie
z XVI wieku, ceTklew św.
skl~ie-n.ia beczkow~, które zoTrójcy, prz:ebudowana w dwa
stały odkxyte przez Po-laków i
stulecia później, po po:iarz.,.,
na nowo i>rz~ nich pomuiroprzez wileńskiego architekta
w.ane. W ten sposób krok po
XVIII wieku. Jana Krzysztofa
kroku zdobywają ścisłe da.ne
Glaub!.tza, który wybudow a ł
architektoniczne o wnęt;rzu butakże istniejijce
dO dzl ś dw a
d:;"ll.ku, poni eważ n ie zachowaskrzydła klasztoru baz;y'lian6w.
ły się iródła historyczne.
W jednym ze skrzyde ł mieśc i
si ę bibliotek a wileńsk ie go InNa dokumentacji, s.porządlzo
sty tutu Budowlano - In żyn ieryj 
nej przez litewskiego proje knego. Na frontonie gmachu tatamt.a, Adama Katiliusa oglą
blica w jęz y kach litewskim i
d.am fronton budynku z gotycrosyi>kim: „Tutaj był więzio
kimi oknami. Będą one WYJ>Ony Adam Micki~icz. 1823-X-23,
sażone w szkło witraŻO"iVe w
1824-IV-21". W przestronnej sali
oł.owi·anvch ramkach. Szkło to
na pierwszym piętrze jeszcze
zostanie· sprowadzone z Polski,
jedna tablica z płas.lrorzeźbą
podol:mle jak boa:r.erie z drzew
gł<'WY Miek1ewłcza i cytatem
dębowy1 n.. Litwini
dostarczają
łac i ńskim z ,,Dziadów
częśc i
bowiem tylilro maite.riały podIII" ...
stawowe: ceglę, cement, wapno,
~tal.
W
zrek<mStTUowanych
Na rusrlowa.niach, okalających
Wnętrzach budynkru będz.ie m.!111.
przyległy do ba.rokowej bramy
w1e1ki s;a.Lon wystawowy i
budynek, .napis w języku polsklep z clzlelam.I stt.uki.
skim: „'Araćownie Konserwacji
Pan Józef Bas!fl&kl I pa.n
Zabytków". To nie pomyłka,
Ryszaro KłoslMiki mówią ą
polscv r:r:.emłeśln!cy i konsertym
wsiystklrn z przejęciem I
watorzy z oddzia~u gdańskiego
nie d,z.UW-·ię się, b() 'Il wdl!n.lanaPKZ :r:aproszeni zostali do W'ił-

.

~

ml z u.rodzeni•, chodzili t:u ra:wm przed. wo)ną do jednej
uk.oły. Zn.ają to miuto doskonale, cz.uj-ą je sercem, praglllę.
li by, żeby wyglądało jak .najpiękniej,
ch-Ociai opuścili je
praed - przeszło
czterdziestu
laty. Maj!\ wieloletnią praktykę, odbudowywali gdańską Starówkę.
Prowadzili . .również
przed siedmiu laty prace kon•
.:erwat-0rskie w stolicach innych 11adbałtyckich republik
radzi~cklch, Tallinie i Hydze.
l właśn i e to że Pola.::y
tak
doborze
wywiązali sili i: tych
prac, zadecydowało, ii za.proszeni zostali do Wilna.

Po wyzwoleniu kraju nowa wła
dza przystąpila do działania, 1tartując właściwie od zera. Jut po
roku uczyło się ponad milion dlli„
ei i młodziety, W 1983 r. liczba
1zk:6I 1 uctn16w przekroCZ71a at.an
1 okrffu rządów kaięcla Sihanouka. Nie wdając 1h9 w atatyst)rk•
d~ć powtedmeć. te d:&lł ni• ma
w 1uadzle dziect kampucu.Młdcb
pou ław~ 1zko~ Gorzej WT·
~· 1JtuaeJa
ze 1zkolnlctwem
•rednJJa I W)'DQ'm. Nauczanltm
tmw. druliego stopnia obJ•to oko..
la TO proc. kandydatów.
Trzeba
przy tym wałąć pod uwq„
te
Kampucn przeżywa boom democraflczny, Hc:z;r obecnie 'l,11 mlllona obywateli. Tak więc uczących
się będzie przybywać coraz wię
cej. Powstał problem zdobycia nauczycieli I wykładowców. Do stolicy, pólmU!onowej Phnom Penh
łatwiej Ich ściągnąć, ale wyjechać
w tzw'. teren - z tym już: dużo
gorzej. Z pomocą przychodzą wykładawcy przede wszystkim z krajów socjallstycznych Związku
Radzieckiego, ale nie tylko. Pytałem o kłopoty, w tym wypadku,
językowe. Ku memu zaskoczeniu
- nie są on~ nie do przeskoczenia.
Khmerski język używany w
Kampuczy - ma łatwą składnię
i prostą gramatykę. Jak się przytożyć, można się go podobno nauczyć w sześć miesięcy.
Nato•
miast alfabet tutejszy jest nie do
opanowania. Krzywizny, zawijasy,
11pirale zamiast „n&rmalnych" .liter,
to dla Euiropejczyka prawdziwa abrakadabra. Ale nie przesadzajmy.
nasza „Ala ma kota" mogłaby się
wydać Kampuczanom równie:!: zbiorem przedziwnych znaczków ni•
· do odszyfrowania.

Zabytków prupro-

równiei prace

M

Oświata )est przysłowiowym o..
ezkiem w głowie rządu Kampuczań
skiej Republiki Ludowej. Bea: kadr
nie ma odbudowy, nie ma gospodarki. Re:i:lm Pol Pota w latach
1975-79 zamęczył na śmierc 3 s
8 n1llionów ludności. Jedną s najdotkliwszych zbrodni było - sły
szałem tu niejednokrotnie „zamordowanie oświaty".
Czerwoni
Khmerzy niszczyli wszystko, co
wiązało się z cywilizacją. Zabraniali czytać, palili książki, zamykall
nkoly, nauczycieli zsyłali do obozów.

W siedzibie wileńsltiego restauracyjnego za.rządu Sta.rega
Miasta dowiaduję &ię od naczelnik«, Petxasa Lepeski o n.owych podpisanych i przyeotowywanych k<mtraktach z polskimi fi.rmami: Bi<urem H.a!n.dilu
Za.grimicz.nego PKZ i „BudimexE:<m". Opracowane bowiem
zostały przez
wUeńsk~
Radę
Mieoj"ą
plany ,pd.mł~enia"
Sta.rea·o Mi.a.st.a do roku .2000, a
u.. tak .szeroki !ront :rob6t potrzeba w.ie-lu apecjalLstów, których tu brak.uje.
Piracow111ie
KO!llł\łltt'Wacji
wadz4 więc

w

Pałacu Kultury
P.raCOWllliiltów
l..ącmości (da!wny pałac Pac.),

Na

w amachu Biblioteki Im. Adama Mlckiew.!c§';ll oras w dziewiętnastowiecznym budyuku o
bogaitym wystroju W•nętrz. Zaś
„Budimex" przystąpi do prac
budowlano-ko.nstrokcyJnych w
budynku Pańs:twmv ej Pilhumo:n.!i w Wiln ił:' (f ir m.a ta zac:z:ęt!a
]ui r-0boty ·w zabytkowym
gmachu z XVlI-XIX
w ieku , w którym mi eści się zespól szkół).
- Ma my na Starym M ieście
ponad 12()0 budynków o walorach za.bytkowych, o dużej
wadoś ci h istoryczne j
i a.r t ystyczne j - mówi Petras Lepeska. - Rocznle
odwiedza
ponad m ilion turyWilno
stów zai:(ra'lliczm.yeh i !!'adzieck ich, k tórzy p i&.rm>ze swoje
kroki kie ru ją n a Starówkę.
Prag'!l.iemy im zrupeiwnić
jak
najlł!psze- wa.runki, przeuts.czajac parterowe części zabytkowych budowli na restauracje,
kaw!.a=ie., sklepy; z dziełami
sztuki l pamięttkami, salonv
wystaJWowe„.
Pobcy rzemieślnicy i loon-.rw'-torzy pozostawl!l w t;rm
plęiknyrn mieście ł'Woją wl2y-

zdjęciu: Mała

Jen jest

miła

i rozmowna.

.tówkę.

Na

RYSZARD PmTRZAK

zdjęciu:

Dzieci na szkolnym

Tebt I

dziedzińcu.

kle state w
lach.

tutejszych upita-

Kiedy ponad 50 plas~ykom polgklego pochodzenia, mieszkającym
w Sztokholmie 1 regionie stolicy

Korespondencja
leźć. P o d warunkiem

ze Szwecji

rzeteln~o no współorganizator zy jak i symtraktowan ia wykonywany-eh przez pa~ycy r6źmego rodzaju imprez,
s i~bi e zajęć i obowiązków. Zna- a także akcji, mają'cych na celu
cznej llczbie naszych rodatków u- przypomnienie, bądź podkreśl e
dało się zdobyć wśród szwedzkiej nie i.eh :i.wiązków z ikl'ajem ojspołecmoścl zarłfwno mocną po-- czy~tym.
zycję, jak 1 dobrą opinię.
Gdy parę m iesięcy temu z iniimprezy towarzysko-wystawienWłaśnie spośród tych gmp Po- cjatywy !konsulatu polJkieJO ornicze.
lon!i, która doświadczyła już pew- ganizowano •potkanie 1ztokholmNa około 65 tysięey osób pols- nej •tablliza<:jl., pochodzą :zar6w- sklch lekarz7 pol&klegQ pochodu-

l.

ala, kolÓrowe ubrana. 1led•
mioletnla uczennica
Jen .
stara ml 1ię przez Uwna•
cza opowiedzteć, co dzisiaj
robiła: Po czterech coda:inach nauk.i w szkole pomagała w uprawie
manioku, po czym robiła na drutach skarpetki. Teraz godzina zabawy, a następnie odrablanie lekcji. Połącz.anie nauki 1 pracą jut
od najmłodszych lat, nie zaskoczyło mnie. Z podobnym 1ystemem
zetknąłem aię przed laty na l{ubie. Dał, nawiasem mówiąc:, makomite rezultaty.

nla
nie

zakła-dano, :źe przybędzie

na
01S6b. Tymczasem
zjawiła 1ię prawie setka. Do~zło
do
wielu niespodziewanych i
wuuszających spotkań po latach.
Uczestnłcy imprezy podj~U ~eż
pewne J.nicjatywy li zobowiązania,
w tym takte polegające na ukilkauaś.cie

praszaniu na kont Polonll kolegów - lekarzy s lkraju na krM-

zdJęcta

CAP' -

R. Balh\skl

W Sztokholmie powstał os·tatnło
polonijn7 klub tenisowy" Każdy
z pier_wszyclt czterech turniejów
zgromadził więcej niż pól se;k!
amatorów tego sportu. Turnieje
przekształciły się szybko w rodz.aj sportowo-towarzyskich fest 6
ol ij
h i t ł
.
8
yn w P 00 nyc.
• a Y lllę okazją do 1pędzema kilku godzin,
ch oćby nocą we własnym pols.
'
'
·
kim . gronie. I tam równie!, tak
jak podczas ~potkań lekarzy, czy
plastyków, ~łyszeć mo!na było
zdanie: ,,nie jestem polom.~sem,
lecz Polakiem, tyle że mieszkam

i:aproponowll!ll.o
zorgaz:izowanle
wspólnej wystawy, wern1sat zgro'ł
na-' ołow rema d zi prace po u ~ od _:_, k
prezentantów
tedó „r ow"s· a.
"' Prezentowana obeanie w kraju
wystawa 11 plastyków (m.in. Danuty Janiszek-Jaworskiej,
Andr ze.la Forn:kiewlcza, Zbigniewa
l'urewicza,
Kavi Rechb!ndera)
stal~ mieszkających w Szwecji,
Je.s.! dobrym •wiadectwem l po·
twierdzeniem
1tałego koMaktu w Sztokholmie".
młodej

Polonlł

:z krajem.

kjego pochodzenia mieszkających
na stałe w Szwecji,
w stolicy
kraju osiedllło się około 15 tysię
cy naszych rodaków. Większ~ć
stan-0wią stosunkowo młodzi rudzie, Polki i Polacy, którzy 'Veszli w mieszane
~kie.

związki małżeń„

Nie brakuje wszakże rów-

nież czysto polskich mał~eństw
wię!cszych
wśród
ni ałem

nich -

już

jak

inżynier o wie,
,

wspom-

plas~y cy,

lek arze i

-

noczątkujący

I

•

i

Są

polskich rodzin.

'

są ,

han-

dlO'wcy, ludzie róinych wolnych
zawodów

swKaj ą cy

t u swojej

ży

ciowej szansy . .
powie dzi e ć, że

Trzeba
należy

nie

Szwecja

do krajów, w k tórych

łatwo dorobić s ię dużych pien i ę
stawi a j ą cy

dzy. Sami Szwedzi
bie

takie cele

s ! czę ś cia

za

c zęsto

grani cą ,

bard zie j libera lne

przepisy
nad

podatkowe.

błyskotliwe

s z u k ają

prze de w szy-

stkim w kraj:i.ch , gdzie
zują

so-

o 'Jowi ą

niż

u nk h

C i, którzy

kariery i

for~u

ny przedkładają poczucie stabilności, mogą
ł

to w Szwecji odna-
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Nowe zadanie

Japończyków ·

&danie alormulowano tny lata te•
mu, 1dy na •wiecie wzbierała fala krytyk.I wobeo Japonil - nie
tylko za bei:kompromlsowoH 1 jaki\ pro.wadzi ona ofenayw, eksporłOWll,
przysparzając" klopot6w mniej
wYlłr.J
nym przemysłom Innych krajc\w,
ale
r6wnld, za lekcewaienle międzynarodo
wych przepisów
oiraniezająeych
ezu
pracy, Tokijskie ministerstwo pracy wy•lało
wtedy
jednoznaczne
zalecenia.
Przedsiębiorstwa duże I małe ma.ją dążyć do stopniowej likwidaejł 11ucy
w godzinach nadllczbowych. co zawsze
było tu powszechnie akce11towanym zwyczajem. Dyrekcje zakładew maja też opEacowaó harmonogram przechodzenia na
5-dnlowy tydzień pracy, a wiec udostę
pniania zatrudnionym nie znanego tutaj
nigdy przywileju wolnych sobót.

Z

Wystarczy jednak kilka
s11otkań
z
przypadkowymi rozmówcami, by. przekonać sic. jak daleko jest jeszcze do
wcielenia w życie tych ministerialnych
zaleee1l. Niema.I wszystkie
drobnicjsie
przedsiębiorstwa t1rodnkcyjne nadal pracuja ' w soboty. A właśnie te zakłady, nie
zaś w h~ lkie znane w świecie koncernv.
zapewniaja 7:\t.rudnienie
wiekszośet Janońozyk ó w. foh dyrektorzy twier'l'l:a. że
praca w soboty jest niezbędna, by zakład ." moglv sprostać konkurencji
na
zag-ranicznych rynka.eh, zwbszeza teraz.
gdy wysoki kurs jena w stosunku do innych walut zachodnich ez<yni towary z
Japonll stosunkowo drotszymi niż były
noprzednio. Czynne sa w soboty szkoły
l wszystkie placówki usłuitowe. Liczne sa

sklepy (opróe. 4om6w towarowych), Jtt6re pozostaJll otwarte pnes s;i.ly tydzlefl,
nie tylko w 1oboty, ale i w nłedi:iele, bo
w łych dniach ich właściciele mo11l li·
e:r1:r6 na naJwybze obroty. Jelll Jui 41DcyduJll .1h1 na eałodiienne
1amk.nlęcie
drzwi. Hynhł· ło a rel'uły w ilrodku ły
rodnla, w łro4• lub oswartek.
Wiele urz11dów 11ańltwowyell - teoretycznie .zobowil\Zanych do re111ektowallia
zarządzed ministra pracy także CIZYll•
1Jych jest podczas weekendu. AngieJ;kojezyozn:v dziennik tokijski .,The Ja11an Ti-

1obot„ Ankieta
1>raeprował1ona "'""
wielki dziennik, „Yomlurl Shimbun", wykazała, ie wń·ód tokijczyków przewai&J•
krytyczne, ne1aływne oceny teiro nowe•
iro obyesaJu.

mes" zamieścił niedawno wywiad na len
temat z szefem biura kierującego w stolicy prac~ administracji dzielnicowych ośrodków zdrowia. „Skoro inne biura czynne są w soboty - powiedział dziennikarzowi dyrektor - to i my musimy wte·
dy pr :,cować. Ktoś móg-tby przecież do
'las zadzwonić, 7aprair,11ąc informac.il, al·
bo wyjaśnienia jakiejś służbowej spra-

je
a

nry''.

Dwa lata temu Wprowad:tono zasadę,
urzędy pocztowe ł tokijska itieł
da będą zamkulete w kaida druir;!ł sobotę miesiąca, a. wkrótce nawet ł trzeeh~

te banki,

lapo40Q'CIJ' bowlent wclllł pneJawiaJll
eharaktery11tyczno clla nich od clzlesięelo
łecl tJraywi4HDlo ło praey, 1askakuj11e•
mleszkaJlłcych tu obcokrajowców (i określone przez niob „chorobliwym"). l'raca l miejsce i1raey to dla .Japońozyka Jelit& 6rodowisko naturalne, w którym czu·

się

on lepiej nit gdziekolwiek Indziej,

często nawet nit w domu. Niedawno
duże zakłady metalurir;icznf!
w Jokohamie przeszły - zgodnie
z urzędowym
programem - na 5-dlliowy tydzień pra-

cy. Jego dytekcja ze zdziwieniem 11rzt'!•
kouala sie. że znaczny odset<'k robotników (ponad 30 proc.) mimo to meldowało się w sobotnie pora11ki przv swoich
maszynach. „Nie mam co z soba zrobić
dziś w domu" oto najczęstsza. od110·
wiedz, jakiej udzielali robotnicy na pytanie dlaczeito nie uszanowano przyznanci:o im dnia odpoczynku?
Władze uznały wh:o, ie trzeba uczyć

lnłll trułneJ ntukl. wypoaaywanła kł6·
rej lapońCllYC!J' - mimo •WJ'ch powszechnie usaawanyeh sdoluołci - nło byll
dotychczu w 1tanłe OPUlowa6.
Otwierane •Il eora1 to nowe
wesołe
miasteczka I ołro4kl ludowych zabaw.
Tokijski 41sneyłana otrzymał od rafmza
ulirl podatkowe, by mód zaoferowaó iroiciom nowe atrakcje. llówniei aa pomoc11 uls podatkowych Inspirowana
Jest
łuystycznych,
tych
d:dalal11oi6 biur
przede wamystkim, które 1totowe '" proponowa6 klientom weekendowe wycieczki lotnicze do Hongkon1ru, albo Seulu,
rdzie przynęt1t jest możliwość dokonywania tańszych, niż w Tokio, zakupów.

Przyb:ywa - cboó wolno - gctl1.ln w
rozrywkowych sobotnich centrach. or:i.z
pasażerów w samolotach wiozących
u11zestników dwudniowych w:vcieczek. Ro
śnie tez liczebność tych !l'rup
zawodowych, które dekhrufa nrzvwiazanic d11
11rae;y w soboty, Teraz dolacza ,i a •lo nich
pracownicy biur tu.rvstvcznvch . z~. trud
nfanyeb r6wuieź w goiłtfn'<ch 11'.liltiC'... bowyCh, tak.te w nocy, „To zrozumiale" wyjaśnia jeden z nich reportcrnwi teleklientów.
wizji, „Skoro mamy więcej
musimy dłużej pracować".
RYSZARD BANKOWICZ

Polska Polacy na pt'zelomie wieków
(ROZMOWA Z PROF. ZDZISLAWEM KACZMARKIEM,
PRZEWODNICZĄCYi.\I
l{OMITETU
PROGNOZOWANIA ROZWOJU KRAJU „POLSKA 2000"),

-

Panie profesorze, kieruje pan pracami Komt„Polska 2000", specjalnego gremium naukowców, które Istnieje już od ponad piętnastu lat.
Jak z perspektywy tego czasu mógłby pan ocenić
działalność komitetu l określić jego dzisiejsze zadania?
- W okresie owych piętnastu lat komitet opracował i przekazał zainteresowanym instytucjom
wiele prognoz, ekspertyz I opinii. Prace te. dotyczyły w zasadzie wszystkich dziedzin życia w
naszym kraju, poczynając od zagadnień spolecz. nych i gospodarczych' poprzez ściśle naukowe, do
kulturalnych włącznie. Ponieważ jednak sprawuję
:funkcję przewodniczącego dopiero 'Od półtora roku - moimi poprzednikami byli: nieżyjący ju:t
prot. Witold Nowacki oraz prof. Władysław Markiewicz - nie bardzo mogę oceniać i podsumowywać miniony okres działalności komitetu, nie
czuję się do tego powołany. Mogę natomiast powiedzieć nad czym obecnie pracujemy, jak traktujemy ów 2000 rok.
Otóż u początku lat osiemdziesiątych
komltE.t
podjął próbę opracowania syntetycznej prognozy
łetu
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na lwiecte. Budowa telesk'Olpu mlal.aby potrwać
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procent. Ozonowa „dziura" tworzy się prawdopodobn:e równ.ieł na-d Arktyką. W rejonie
norweskiej wyspy Spitsbergen jest ona o
dwie b'zecle mniejsza nii jej antarktyczny
odpowiednik, niemniej i w tym prZTPadku
ikt.la zjawiska Jest groma.
Ameryka6ska wyprawa na Antu-.ldJdę nie
okreiłllla jednak dokładnie pnye&yn powstawania ozonowej „dziur1". Mo:le to bJ6
okruowo zwiększona akływnoj6 1loneczna
lub 1kutek działania swlązków cbemlczllJ'ell
emitowanych do atmGSferJ prsy wybuchaeh.
wulkanów. l\loźe to bJ6 równlei - co wydasii:i najbardziej prawdopodobne - wynik
działalności
przemysłowej człowieka, np.
sztuczne zanieczyszczenie środowiska nałural.
nego wyziewami fa.brycznych kominów. Naukowcy są zdania, fo tajemn'cę powstawa.nia
„dziur" należy wyJa~n'6 do końca I to w
możliwie najkrótszym czasie. Niezależnie bowiem od pr-zyczyn ich powstawania - na-

'e

•.:

:zamierzają !!~~!§

~fi,~

nie IPO::u.szał<>by a-ii: 1amodzielnie, a byłoby pJ:%Y'twierdrrone do
ruchomet 1talowej lkonstrukeji.

=•
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Oo nł.neq ozonT Odpowledł na ~ pytanie miała da6 15-osobowa ameryka6ska ekspedycja an~rktxozna 11 Uniwersytetu Stanowe10 w Colorado.
Nleoodzienne zjawisko
"sanikanła" ozonu saobserwowano po raz
plerwuy w pał.dziemiku 1983 roku. Re:rularDle oo 12 młeslęą nad lodowym lr.ontyn~n
hm łwol'SJ' 1lę Qecyflcsna OZODO\Va „dziura", Ubytek łeJ odmła.DJ tlenu ocenia &tę
wted1 na 40 proo. ' W tym czasie Antarli:t.y- ·
da jest włailclwle bezbronna prsed nlnt'SJ'·
ełelsklm działaniem promieniowania ulłra
fJoletowego, zatrzymJW&nego w górnych war1łwaeh atmosfery slemskiei właśnie przez oson. Po 23-30 dniach wszystko powraca do
normy, Jednak aa.m fakt powstawania O'ZOnoweJ ,,dziury" Jet1t nlepokoJl\CY.
Ubytkiem ozonu w ałmosferze zajmują l!ę
naukowcy od lał. Obliczono, i:l począwszy od
lat dwudziestych naszego stulecia, ilość ozonu nad Szwajcarią zmniejszyła się 0 ok. 3
m
ww
w;aw_..
,

~S§ :::~:ć :;:e~ =sz:
am
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ne. Zakłada się, t.e do roku 2000 dochód narodowy ma u nas wzrosnąć o 75 procent. Wiadomo
jednak, że bilans surowców energetycznych będzie
można zwię)u;zyć zaledwie o 115 procent. By i;prostać zamierzeniom, musimy zaczątl wykorzystywać
nowe źródła energii, zastosować nowe metody produkcyjne, bardziej onczędne l wydajniejsze.
W
naszej prognozie będą formułowane tego typu
wnioski I postulaty i sądzę, :!:e ich znaczenie bę
dzie duże. Oczywiście, pojawią ·się w niej także
problemy szczegółowe, które dalej będziemy rozwijać i przekazywać zainteresowanym Instytucjom.
Na przykład - problem demograficzny. Na początku tego roku będzie gotowa nowa prognoza
demograficzna, przygotowana właśnie dla potrzeb
naszej ogólnej ekspertyzy. W prognożie tej ...udowadniana jest teza, mówiąca o tym Iż dynamika przyrostu ludności w Polsce będzie mniejsza,
niż zakładano to jeszcze do niedawna. Znajomość
tego !aktu jest bardzo ważna dla wielu resortów
- zdrowia. ośwlaty, zatrudnienia ltd. Ta ocena
demograficzna stanie się częścią „Obrazu społe
czeństwa polskiego", od razu jednak przekażemy
ją lnstvtucjom zajmujacym się planowaniem roz- .
woj u kraju: Komisji Planowania I Radzie Konsultacyjnel, działaiącej przy przewodniczącym Rady Państwa i irł.'!ym.
Rozm.: P. B.

Ozo now a dziu ra

.

.

naukowej, dotyczącej litanu l perspektyw polskiego społeczeństwa na przełomie XX l XXI wieku. Powołano w tym celu' wiele zespołów ekspertów, których opracowania miały złożyć się na
tę prognozę.
Projekt odpowiedniego dokumentu
nie został jednak przyjęty przez Prezydium PAN.
Przygotowana ekspertyza zawierała wiele niedopowiedzeń, brakowało w niej zwłaszcza pogłębio
nych analiz sytuacji gospod~rczej, przeważała problematyka społeczna I socjalna.
Kontynuujemy te prace I jeśli n!e zaistnieją
nieprzewidziane okoliczności. w końcu bieźącego
roku przedstawimy nową 'versję tej ekspertyzy.
Będzie to „Obraz polskiego społeczeństwa na przełomie XX i XXI wieku".
- „Obraz polskiego społeczedstwa na przełomie
wieków" będzie s pewnością ekspertyzą składa
jącą się s wielu prognqz cząstkowych. Jakie problemy zost:m- w niej siczegółowo omówione'.'
- Dokument ten ma stworzyć pewna tlo, bE;dzie syntezą, a więc nie odpowie na szczegóło
we pytania. Raczej ukaże kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Dam przykład dotyczący potrzeby przeprowadzenia zmian strukturalnych w gospodarce polskiej: już obecnie wi~lo
mo, :ie gospodarce naszej po to, aby rozwijala
się tak. jak to jest obecnie planowane potrzebne są radykalne przeobrażenia
struktura!-
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Wielka Brytania

I
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tura.łnych f1Z'T

Doradca rządu brytyjskiego do
spraw nauki John Fairclough oświadczył, Iż W. Brytanii. nie stać
na to, aby jej naukowcy podejmowall badania interesujące tyłki?
Ich samych. Priorytety badań naukowych - powiedział - musi określać przemysł. Wczesną wiosną

ma zostać powołana grupa, w sklad
której wejdą naukowcy, przedstawiciele przemysłu oraz administraeji państwowej. Zadaniem jej
będzie wskazanie tych dziedzin badań, które mogą przynieść korzy!Acl gospodarcze; chodzi nie tylko

I

•

I

racze! współczucie dla wldclciela.
Przydzial kartkowej etyliny wystarcza najwyżej na jednorazowy szpan.

I

Sztuka, która nie jest zwierciadłem
swego Czasu, nie jest sztuką a bełkotem
pijanego dziecka we mgle. Powie ~toś
- to truizm. Owszem, lecz dobry truizm
tynfa wart!
Nasz Czas ma wiele twarzy I każdą
li nich sztuka zajmuje się pieczołowicie
l z przynależną jej uwagą mimo Iż czasami wydawać się może, że niektóre preferuje specjalnie, inne jakby pomija, zostawia w zapomnieniu. Nie ulegajmy złu
dzeniom - sztuka w wielości swych form
tworzy mozaikowy I dość wierny wbrew pozorom - zapł& Wielości świa
ta. My po prostu nte jesteśmy w stanie
owej \Vielości ogarnąć l st4d się biorą

pasażerskie

ponaddfwiękowce,

jciągające

ZA PIS

wątpliwości.
A również

formy zapisu nie zawsze są
dla nas - dzisiaj jeszczi.: - czytelne do
ko1'tca. Czasami są nieczytt:llne zupełnie,
ale to nie przesądza o ich wadze. Wartość w sztuce zasadza się na trwalosci
jej zapisu w czasie. Może się kiedyś okazać, że „Parasolki" Kantora przetrwają
„Rozstrzelanych" Wróblewskiego. Może to
one właśnie przyszłym 1mneracjom świad
czyć będą najpełniej o Naszym Czasie.
Może się tak zdarzyć, bowwm historia
sztu~ dostarcza najdziwniejszych przykładów zapominania l wskrzeszania artystów.
Mówi się o kryzys!<= sztuki. O kryzysie wartości humanistycmych. O tym, że
na przykład konceptualizm pożera kameralne obrazki olejne; że płonące rzeź
by Hasiora są negacią rzeźby w ogóle ,
a rzeźby, powiedzmy sobie klasycznej w
szczególności: o tym, Źt! płachty pozlepianych plakatów I p1awdziwe puszki po
piwie albo zupie zastąpiły prostokąty zamalowanego „porządnie" płótna I martwe natury ułożone z zastawy z mieszc:zańskiego kredensu."

Zapominasz. Ił Minotaurem jest cały 6w
labirynt I ie dawno już zostałeś wclll<iw jego trzewia, pożarty. I że wid·
nie odbywa się proces trawienia. Gdyby
tak nie było, mógłbyś zawsze wyjść na
przastrzenie otwarte, na łąk.I zielone 1
zł-OC!ste plaże ale l one tkwią w bebechach MinotaurL
Na złociste plaże wyobratnl tale prsyboju wyrzucają realne plwociny cywlll:i:acjl, oblepione ropą naftową ptaki I ry.
by, a w otwartych przestworzach rycl/'
nlęty

CZLOWIEKU - w totalnym pojęciu,
- zrobiłeś na swojej planetce bardzo wiele, robiłeś to wszystko z ,
myślą o tym, aby wypaść poza swoją,
dość nędzną, kondycję. To, że zmajstrowałeś z tej planetki I ze swego życia na
niej instrument arcyprzedziwny, na którym by sam Faust nle wygrał najgłup
szej nawet melodyjki, t:> nie jest tylko
i wyłącznie ani twoja wina, an·i też ' twoja zasługa. Skąd mogłeś bowiem wiedzieć, że dzieło przerośnie i wchłonie
ciebie, że twoje możliwości dyspązycy3ne zostaną sprowadzone do roli chłopca
podającego pilkl na boisku.
oczywiście

Jeśli buntujesJ: &!ę gdzieś naprawdę,
jeśli gdzieś gQnisz z kłębkiem Ariadny
w ręku, to właśnie w przeogromnym Labiryncie Sztuki - tam to właśnie szukasz Minotaura, którego zresztą też sam
stworzyłeś. Zapominasz jednakże, że sy-

tuacja jest daleko bardziej paradoksalna.

ścięgnami niepokoju nasz świat do rozmiarów szmacianej p1łki. I ole jest cl,
spadkobiercp Prometeusza, Apolla I D.ionlwsa ,najlepiej ant najdumniej na Ziemi. którą zowiesz s w o j ą p I a n e t ą.
Sztuka jednak, jak barometr czuła, notuje, zapisuje, utrwaia skrzętnie i zapamiętale wszystko. I oto stajesz, często
przerażony 'człowieku, własnymi konterfektami I wizerunkiem pejzaży, któreś
stworzył i odwracając wzrok za siebie
- wspomnieniem tych, któreś zniszczył.
Często słyszy się głosy, że sztuka współ
czesna to twory chorej wyobraźni, degradujące cztow!eka jako jednostkę, poniża
jące jego godność. Ejże. moi mm, czy
czasem w łazienkach waszych zamiast
luster nie wiszą zdjęcia Apollinów Belwederskich I milońskich Venus?

Sztuka nie jest po to, aby ubierać was
w twarzowe kostiumy t upiększać was
<r<mych. Ona widzi was w prawd:tl\VYCh

TEMU

• • „

Posiadacze (a jest Ich w Polsce
wcale niemało) tych du:tych wocym na skraju chodnika. Oddala- zów rzadko wyciągają .1woje cacjące się kroki. Po dłuższej chwili ka. Ot tak, od wielkiego dzwonu
odgłoe 1yren WO%ÓW policyjnych ... można zrobić rundk• po mi-eścle.

Tak jest Istotnie, tylko te to Wł!zy.tko
nie jest cudem na pustym. To nie spadło z nieba manną, aby jednych nakarmić
a drugich przyprawić o niestrawność. To
wizerunki, zapisy Naszeg<1 Czasu wyttwory konkretnych sytuacji, konkretnych
układów społeczno-politycznych, mora.Ino-obyczająwo-estetycznych, geograficznych,
psychicznych I jakich tam jeszcze chce- ·
my. A to, że Nasz Czas jest ustokrotnioną wleżą Babel? Cóż. chciałoby się tu
rzec fredrowskie - „Sam chciałeś, Grzegorzu Dyndało".

i

50 LAT

Tak móglby wyglądać fragment
Być mote takim „wielkim dzwoprzynajmnie1 połowy filmów opo- nem" będzie tegoroczne łwlęto uwiadających o bezpardonowej walce amerykańskich gangów. Bez licy Piotrkowskiej. Planujemy wtewzględu na rangę obrazu, czołową dy paradę weteranów szos.
Być
rolę grały tam zawsze samochody.
Obowiązkowo czarne, lśniące chromem i niklem „Chevrolety", „Cadillaki", „Buicki" I Inne nadawały szyk ulicom lat czterdziestych
o to, aby rt.li:ać efektów ekonol pięćdziesiątych w całej Ameryce.
mlcznych już prowadzonych badań,
lecz także o to, aby znajomość poAle te osromne krąt..ownlkl szos
trzeb gosoodarczych wpływała na nie miały powodzenia w Europie.
Były zbyt duże, wyzywające I groź
ukierunkowanie prac naukowców. ne,
by zdobyć uznanie na starym
J. Fairclough zapowiedział też kontynencie. Tymczasem za oceapodjęcie
„pewnych twardych de- nem bezustannie wydłu:!:ano linie,
cyzjl" wobec uczelni brytyjskich. dodawano niklu I podnoszono moe
sflnika. Ociężale monstra zdominoZamierza się przyspieszyć proces wały szerokie ulice Nowego Jorku
koncentracji środków w kilku wy- i Chicago.
branych uczelniach, które w swoich
W Polsce taki wóz kojarzył się
przede wszystkim z podejrzanym
specjalnpśclach poziomem prowabogactwem, ale także fantazją i
dzonych w nich badań powinny gestem. Kolor l wielkość rnuslaly
robić wrażenie. Robią zresztą nadorównywać czołowym
os!ągnlę dal. Z tym, :l:e dziś pojawienie s!ę
N /u Bułek Elekt.
tak dużego 1amochodu wywołuje
cłom światowym.

Andrzej Grun

trzeba nad BY·

Ubytek ozonu w atmosferze D&Wet w ml·
komych ilościach, powoduje bowiem gro:fne
1kutkl. Dra.k osłony przed promleniowamem
ultrafioletowym mote n.p, w niekorzystny
1po16b odbl6 1i4 na poziomie zdrowia w1z;rst- I
kich mleazkat\ców Ziemi, a przede wszyst-1
kim wrwoła6 rwaltowlll\ eksplozJ11 chorób
nowotworowych. Teoretycznie obliczono, Iż
smnlejnenle lłę Ilości ozonu o 1 procent w
1kali ealel'O ńvlata 1powoduje w samych
tylko Stanach Zjednoczonych 20 tysfęcy nowych zachorowali na raka skóry, Nic wlęe
lhlwnel'o, łt wyjaśnlen!e przyczyn powstawania ozonowych ,.dziur" znajduje się w kręgu zainteresowania n:e tylko nauk o Ziemi J
Jeca równlet, a mote przede wszystkim, me- I Ki .
Lit
dycyny,
om1~
winow odpowiedzisl
JAN DZIKOWSIU n~atywn1e n.a ootę rządu an~ clskiego w sprawie zakazu wyjaz.
qez
&& 111 w
ił
•M!4!!1d'U ochotników do Hiszpanloi. , Riąd
ZSRR me wysyła obecnie ochot:i1ków, ale nie uważa
za celowe
w~oczyć na drogę stoso•wania jedwostronnych środ>ków".

skręconym ciałem mężczyzny, le:tą

Nauka tylko
dla gospodarki?

sztucznych -

tu&cJ:\ sapa.nowa~

Buick Elekt
Na początku 1tYchać tylko. pisk
opon. Na ulicy trzy potężne limuzyny. Zakręt. Cała ·seria wystrzałów, brzęk troczonego szkła I wreszcie przeraźliwy krzyk kobiety
pochylającej się nad# nienaturalnie

ZAGADKI

Podczas posiedzenia Rady Ministrów uchwalono projekt ustawy o
dotacji na rzecz F1111duszu Obrooy
Narodowej.
W latach 1937-1940
może odnajdzie się wśród zblera- skarb państwa przeznaczy mil:aro
c:zy samochodowych antyków ktoś zł na doz.brojenie.
• • •
z takim właśnie krążownikiem?
Po spektaklu „E'cyderylka W~el
O nczegółach tej Imprezy jesz- ki~" w_ łód7ikim Teatrze MiejS>kim
odbyła się uroczystość nadania Lucze będziemy informowali.
Dziś
dwikowi Solskiemu tytułu honorndQdam tylko takt zgłoszenia się wego dyrektora teatru.
do nas grupy kolekcjonerów moto• • •
W.zirosła w Polsce prze>9t~ć.
ryzacyjnych 1tarocl z wojewódzza kxatami pr.zebywa oboonie ooik.
twa piotrkowskiego:
60 ty.s. osób, a roc-zm!e przybywa
5 tys. nowych więźniów - po..
Proszę o dalszy
kontakt
(tel. ok.
mrormował o tym minister spra32-23-05).
wiedliwości Witold Grabows.kli. Je..
R. PERCZAK dnocześnie premier i minister ~a·w
wewnętl":Zlllych Sla woj-Skład>lrowisa..i
stwierdiził, te będzie wysyłał do
Berezy nie sprawców, lecz i•nicjatorów ekscesów antyżydow<Slk:ch.

25 LAT TEMU
Uroczystą akademią w San Kon
gresowej PKiN w Warszawie w
której udział wzięli członkowie ~aj
wytszych władz PZPR, ZSL i SD
zainaugurowano obchody 20-leci~
Polskiej Partii Robotniczej.

• • „

Po odej§clu Ka.z:mierza DeJmka
do Teatrn Narodowego, nowym dy.
rektorem i kierownikiem artystycznym Teatru Nowego m;a.nowany
został Wojciech Pila.rski. K. Dejmek zobowiązał się współpracowa6
z teatrem do końca sezonu.
Ta§mę

• • *

montatową

Fabryki Samochodów Olężarowych w Starachowicach opu§clł 100-tysięczny 11&D?ochód, którego prototyp, zupelrue niepodobny do jubilata, l>OW•
stał w Starachowicach przed 13 IA·
t".
jako dzieło polskiej my•U teohubnntach, albo przydziela wam kostiumy 1tosowne do waszych ról w teatrze mczneJ,
•••
tycia. Nie jest winą artystów, te n1e roZe eportu: podozaa rozgrywan1cb
- 1umiecie albo nle chcecie Się przyznać
do tych ról. Ze częsfo nle wiecie w ja- w Auckland (Nowa Zelandia) mię
kiej gracie sztuce, że pozory scenograficz- dzynarodowych zawodów lekkoatlenego blichtru bierzecie za rzeczywistość tycznych amerykański skoczek w
i odwrotnie. W Atryce, Ameryce, w Azji dal Ralph Boston ustanowił oow1
tysiące ludzi ginie I głodu, człowiek u- rekord iłwiata wynik:łem 8,28 m.
opr. (Jsb)
porczywie dewastuje nahm1, masskultura
•:QO
robi li mózgu wodę.„ Dlaczego więc sztuka ma 1ładać w miękkim fotelu, pykać
1oble fajeczkę I gapić się pospołu 1 wami. w b?ol!m otępieniu, w telaw!zor?
,,

lnter4!1Ują

I

słód,

t

mtterć,

l

nędza,

l wtelk~ć, nienawiść I miłość, to wszystko, eo pozwala człowlekoWi mleć nadzieję, te mimo 1wego egoizmu I głupoty przetrwa. Przetrwa dumnie, mądrze i
twórczo. A jakte ma o tych sprawach
mówić, jak nie poprzez metaforę, przenośnię, personifikację, symbol? A że metafora często bywa niegrzeczna, że symbol nie dość ładny„.? Czyż nie wystarcza ci, odbiorco sztuki, ładna lodówka,
ładny tapczanik. ładny, kolorowy mikserek do cocktaili? Sztuka nie chce być
ładna. Taka właśnie jest metaforyka Naszego Czasu. Chce od czasu do czasu dać
cl w mordę, wstrząsnąć tobą, poruszyć
twoją wyobraźnię. twoje sumienie. Chce
cię widzieć I pokazywać takim, jakim
jesteś naprawdę.„

Trochę 11ię rozpędziłem.

O jakiej sztu-

właściwie piszę? Chyba mi się coś
przyśniło, albo znowu oglądałem za duto 1ta17cb mistrzów pędzla.

ce ja

Amervkańskie

nastolatki i seks
Ponad połowa młodych Amerykanów uprawia st<>sunkli seksualne
przed ukończeniem 17 roku życia
Badania przeprowadzone na zie-'.
cenie amerykańskiej federacji planowania rodzbny przez
Instytut
Humphreya Taylora wśród „próbki" liczącej tysiąc osób w więklu
od 12 do 17 lat ujawniły, że 57
proc. nastolatków ma już za sobą
pierwsze doświadczenia seksualne
a jedna trzecia regularnie stosuje
środki antykoncepcyjnę.

43 proc. ankietowanych oświad
ten temat
56 proc.
przyznało, te w C'tasle pierwszego
kontaktu seksualnego
stosowało
środki antykoncepcyjne.
czyło, że lnfonnacje na
uzyskało od rodziców.

Badania dowiodły. :l:e zalntet'esowanle sprawami seksu I antykoncepcji budzi się głównie pod wpły
wem filmu I telewizji.
DZIENNIK ł.ODZKI nr 20 (12230) li

rcHORZOFRETKI - .dtóry tanio 1przedam. Pabianice,
Zymlenkie.go
113.
989- g
ATRAKCYJNĄ kurtkę listy riprzedam. 84- 63 i7
776- g

~)

Z A T R U O N I:

9

specjalistę ds. inwestycji i remontu,

e

kierównika warsztatów,
technologa ds. pralnictwa na pól lub
trzy czwarte etatu,
referenta ds. zaopatrzenia,
referenta do sekcji plac.

(\
.ł'

oraz pracowników w zawodzie:
hydraulika, stola-rza, maglarld, praczy, kucharza, pomocy kuchennej. palacza c.o., J>racownika obsługi wymiennikowni, kierowcy, robotnika do centralnej tlenowni, konserwatora sprzę
tu mechanicznego, portiera, dozorcy nocnego,
salowej. sprzątaczki.
Szczegółowe warunki pracy i płacy do omówienia w dziale spraw osobowych szpitala ul.
Pabianicka 62, tel. 81-88-40 wew. 100.
343-k

ZAGRANICZNĄ
sukn:ę
ślubną - .apriedam. :'el.

!17-00-17, godz. 17-- 22. .
881-g

FUTRO, kurtkę - nutrie
sprzedam. 51-59-63.
1995· g
FREZARKĘ
dolnowrzecionow14 do drewna •przedam.
Bełchatów,
Orzechowa 3a.
39-g
DREWNO
olchowe
. sprzedam, 87-31-99, po
20.
16502-g
VIDEOFILMY (duży wybór, Idealna jakość) „przedam. 32-33-91.
961 g

„ELASTIX-Textima", okrągła, 18 cali NU 18 1przedam. 52-51-22.
16849-&
DŻETY
sprzedam.
57-99-3!1.
16858-g
KIOSK
wi;rzywa-owcce
sprzedam.
Listy
„1002" Biuro Ogłosze:ri
Piotrkowska 96.

WYTWÓRNIĘ chemkzną,

„„ ....,„.,„., • '"'•'•" · DOMEK
: ·.~:::::::~:::::m:~-:~: · bianic,
"11•••••••••••11••••••11

KUPIĘ dzi~łkę budowlan1t lub dom do rozbiórki na Julian,.owie. Llstv
„15502"' Biuro Ogłoszeń
Slenkiewlcza 3/5.
WILLĘ
Julianów kuplę.
Listy
„1701!J"
,.Biuro Ogłoszeń, Sienkiewicza 3/5.
DOM ciynszowy, niedu7.y świetna tok al izacja
handlowa, wysokie piwnice, trzv lokale miesz·
kalne wolne - 200 m
kw .. ogród - sprze:lam
Listy
„17020"
Biuro
Ogłoszeń,
Sienkiewicza
3/5.
DZIAŁKĘ 900 m - spr7.edam. 152-05-87.
813-11

- centrum ?a- PLAC budowlany' tooa m
wszystkie wygoz planami - sprzedam.
dy - sprzedam. Cicha
74-77-59.
17, wieczorem.
16962-g
1139- g GOSPODARSTWO rolne
DOM - eprzedam. Zduń
2 ha. etaw zarybiony .
ska Wola. Hetmańska
duży dom, budynki go46.
spodarcze blisko Łodzi
17046- g
sprzedam.
Listy
DOM - 1przedam. Bro„1145" Biuro Oglosz~i1
niewskiego 6 (ogląda/'
Piotrkowska 96.
w niedzielę).
14346-!.'
OZ!Af,KĘ le~ną, budowla·
...•.. , •..•... ,.... . „„ .....
ną łącznie z planf'm i
•. 1 • •
zezwoleniem na warsz- ,,,
.........
IJl'-".1Mf•••••••••
•••••••
„,
••
,„
...
„, •.•
tat
samochodowy
Łódź sprzedam
za·
mienię
na mieszkaa'e Nóż pionowy, piec akuM-4 z telefonem. Listy
mulacyjny
kuplę.
•• 17007" Biuro Ogłoszeń .
32-98-19.
Sienkiewicza 3/5.
16796 g
TUSTYNÓW zagosooCEMENT, rury c.o. - kudarowaną
działkę
pię. 74-16-88.
sprzedam. .
Tel.
16727-f
48-31-02.
1199-g PRZEDWOJENNE obrazy,
zegary, porcelanę I inne starocie
kupię.
Tel. 86-84-24.
1!1757-g
STóL do tenisa - kup l ę .
31-)8-68
169\2- g
SŁOJE
„Twist" 0,34 !.
bez zakr~tek kupię
57-l2-50.
1634:i-g
FUTRO tchórze modny
fason, kożuch męski t7°5
- sprzedam. 36-158 Tomaszów Maz.
1080 g

.,•..•.. „.„ ••..•.

KOŻUCH męski. szczupły

.-

sprzedam. 157-99-35.
16859-g
PŁASZCZ S"kórzany, kurtkę kożuchową dam1kle, kurtkę skórzan11
męską tanio sp"ŁE'
dam. 55-24-61, 34-44- 515.
;7063-g
NOWE, atrakcyjne fut!'o
z tchórzofretek sprzedam. 16-51-15 (po 18).
984-g

OLU

ARTYKUŁAMI

TF

ODZI

ZATRUDNI NATYCHMIAST.

MASZYNĘ

dziewiarską

„PAFF" z: żakardem sprzedam. Tel. lfl-55· 76.
920-g
MASZYNĘ
„Łuc znik"

przemysłową

sprzedam.
Tel. grzeczn. 32-03-33 .
955-g

PIANINO
sprzedam
Tel. 87-35-33.
1089-g
LODÓWKĘ , dywan weł
niany - używane sprz.edam .. Tel. 86-37-67.
1037-g
TELEWIZOR „Schneide-r"
kolor
sprzedam.
43-67-81.
1011-g
ltOMPUTER
MSX
sprzedam. 84-06-24, wieczorem.
1046 -g
NOWY telewi2or czarno biały,
kożuch
damski
nowy długi
sprze dam 55-79-74 (18-20\.
1186-g
DRUKARKĘ Commodore
MPS803
sprzedam.
43-86-17.
11s1-e
PRASOWALNICĘ
„Kalinka"
aprzeda:n
43-80-43.
1166-g
NARTY sprzedam. Maratońska 81 m. 76.
LODÓWKĘ

1110-«

r200 litrów)
tanio
• prwda.m.
52-08-95.
1701~-ll

PIEC gazowy c.o. (200 m
kwadratowych)
.sprzedam. Zgierz - Chełmy,
Lipowa 42 (sobota, n!•dziela).
.
1212-g
KOMPLET mebli 1toło
wych (rzemiosło) sprzadam.. 36-05-83.
16996-C
SKRZYPCE
„S:itajnert"
- sprzedam. 74-23-82.
17078-g
ZLOTY sygnet - sprzedam. 52-97-36.
17013-g
SYPIALNIĘ
liltylową,

KRA WCA-MODELA~ZA
wymn,rane
wykształcenie średnie zawodowe- lub ~asn
dnicze odzieżowe oraz 5 lat praktyki w za-

rumuńską .
ciemną

1przedam.

78-12-48.
17006-&
SZNAUCERY olbrzymy sprzedam. 86-48-25.
· 011.,
FOKSTERIERY - .przedam. 11-11-82.
1068-g
COCKER •panlele czarne
sprzedam~
Tel.
81-33-35.
1084-«
SPRZEDAM l>Udelk! miniaturki czarne suczki .
Sieradz, Broniewskiego
40 „b"/38.
7-p
DOBERMANY -· sp~ze
dam. Fornalskiej 19.

wodzie,
SPECJALISTĘ ds. WZORNTCTWA - wymagane wykształcenie wyższe w zakresie
wzornictwa odzieżowego oraz 4 lnta uraktyki.
ELEKTROMECHANIKA
wymagane
lNYkształcenie min. zasadnicze 7.11wollowe,
elektryczne, uprawnienia z gruJ>ą SEP bez ogranicze11 napięcia oraz 2 lata nraktyki.

161 6u-g

ZJtłoszenia

przyjmuje dział spraw pracownicz„ych,
Łóoż, ul. SiPnkiewicza 3/5. III piętro, pok 325, tel.
32-31-52 lub 32-52-80 w. 319 lub 325. Kandydaci
spoza województwa miejskiego łódzkiego muszą posiadać skierowanie z terenowych wvdział0w zatrudnienia. Zakład nie przyjmuje kandydatów po porzu~~ ~~

surowce. tt>chnolog1ę sprzedam. 36-158 Tomaszów Maz.
1081-g
ZAKŁAD produkcji 7.amków błyskawicznych sprzedam. Listy „806"
Biuro Ogłoszeń, Piotrkowska 96.

JAMNIKI ł7.~7.en i ęta sprzedam. rei. 33-34 ·- ~1.
12M-g
BOKSERY
pręgowane,
psy - 'przeda m Wróblewskiego 17/3. Pnybył, po 17.
16565-g

___ ,.........„--

fl6~

----········-

•• ,„.n---·····'····~
::.:..__::
__4-_,..._,.:;__
~_,.„

ZAKŁADY

WVTWORCZE SPRZĘTU ROLNICZEGO WZGS „SCb"
w LODZI, ul. ŻEi lGOWSKIEGO 32/34.,
OGŁASZAJĄ

PRZETARG

na sprzeda±

pojazdów:

I. PRZETARG
Samochód osobowy „Fiat 125p" combi,

rok 11rod. 1973, u„ podwozia
982rl38, nr silttlka 857299, sto1.1ień zużycia T5 proc.. cena. wywnlawcia.

197.500

~---

www

Przetarg odbędzie się w 14 dniu od dnia u kawn! a się nln!cj~zego o?,ł J
stenia na terE'nie Ba·l~' Spndu i TrnnsJ:>Orl u ZWSR w AlPksandr0w!c
f,ódzklm. ul. 22 lipr<J 9'1/101 o ~odz. 10.
Samod1odv n!!.lf\dat rno):na również na ten•nie "'-'W h<l?.J w !!Odz. in l:'..
Osoby hlm-ące udiia! w przetargu zohowią1an e są do wplacenia wadm:n
w wvsokn~c-i !li nr•><' t'cn~· w1·wohlwC"zej.
Wadium należy wpłacać w kasie Bazy Sprzc;tu i Transportu w i\!ek~an
drowie najnnżniel w dniu przetargu do godz. 10.
Zaklad nie U7Upełnia braków oraz nie bierze odpowiedzialności za c,1·entua!ne wady ukr:vte.
Zastrzegamy sobie prnwo unieważnienia przetargu bez: oodania pr1ycz,·n.
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1303 -ł

M-ł

aprzeda.m.
•B-92-43 (16-20).

ul. Wieniawskiego 5

OFERUJE
do natychmiastowej sprzedaży

E
Szczegółowych informacji udziela
oraz sprzedaż prowadzi dział zbytu przedsiębiorstwa, tel 48-64-59,

48-60-32 wewn. 35 i 14.

„,e.g

terakoty,
1·tr:z:ewskl.

lokalu na
pracowni~ krawiecki\ Bałuty. Tel. 52-87-82.
1154-g
M-3 kuph1. 86-13-44 lub
32-17-90. '
1108-g

GLAZURA.,
układanle,

JĘZYK Polski tycje.
Tel.
Orzechowska .

-~-

koreptt·
36-79-i.1

E
::

MATEM ~T YK A,
tlr.y 1u .
chem ia eg?ntnin,._
matu r y pedagog , mgr
Sytiń.ska. 33-03-H .

7~

·

~

E
5

E=
-==-

§
-

-

II
j

Ul<l .AD!1 "IIF
1\fakc!d. Tel.
po 15.

f!

glawry

55 42-8'l

;

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z
dnia 12 lipca 1984 r. o plan..>waniu
przestrzennym (Dz. U. nr 31S z 1984 r.)
podaje do publicznej wiadomości, te
zostały opracowane założenia te:·hniczdo szczegółowego planu zagospodarowania
przestrien:ncgo
no-ekonomlczn~

terenu

OSIEDLA „PODGÓRZE" w ł„odzi.

_
:

Zainteresowane organa administracji
jednostki organizacyjne,
organizacje I osoby fi1yczne mogą zapoznać się z tym planem oraz z~łaszać
wnioski i uwagi dotyczące sposobu zagospodarowania
przestrzennego ww.
osiedla w terminie do 21 lutego 1987 r .
w siedzibie Urzędu
Dzielnicowego

=
5

=~ =

E
-

$

=

państwowej,

Łódt-Widzew,

Wydz i ał

Urbanistyki,

Architektury 1 Nadzor u Budowlane~o.
ul. Armii Czerwonej 30, pokój 45, III
piętro, w godzinach urzędowania.

.

486-k

a
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:
~

=:
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=

lllllJllJllUIUlll!llllllUllUllllllUllUllllllUllHlllU

CYKLINOWANIE bezpy. PRYWATNY gabinet l,._
łowe, lakierowanie. Kokarski. Problemy psy.
koszewsk't. 36-49-64.
chologi~oe, rodzinne 1
, 35817-g
seksualne,
psychO'te:-a.•
pia.
Grzegorz Pawll•
CYKLINOWANIE, lakieczak, Sitowie 19/10 rowanie, 43-24-18, Instywtorki - czwartki (18tucjom rachunki. Trel!i .
20)
1271-1
15141.l -g
TELENAPRAWA.
RoCYKLINOWANIE bezpy.
siak. 43-28-67.
36664 ł
lowe, lakierowanie. Ja- UKLADY
wydechowe.
niczek, 36-12-44.
Nadkoln.
Judyma 20
15726· g
(od Traktorowej). In:!:.
CYKLINOWANIE bezp yMyszkowski.
36626 g
łowe,
laklerowarue .
43-48-27, Grzywacz.
.•. „., •...._
--·••••1.ta-._...
36456-g
...... ...._,.
ROBOTY murarskie, re- ~········
monty, 34-17-91 Ollbrow wspólnika
17025-g POSZUKUJĘ
1kL
- naprawa pomp wtryMURARSTWO,
dekarskowych I silników die.two, malarstwo , tapesel. mo ż li wość eksporciarstwo, 55-34-92. Kartu.
Wymagany du zy
wowski.
wkład.
, Listy „17070"
1661-g
Biuro
Ogłoszeń, Si~n
CHOLEWY:
fachow e
kiewlcza 3/5.
zwężanie poszerzanie ZAPRASZAMY od 1 luna prawidłach! · Wszytego · 1987 - całodobo
wanie ekspresów włas
wy parking str ze!ony.
nych pow_ierzonychl
Łódź ,
Kilińskiego 165.
Latanie - sklejanie Gajewska.
z:szywanle - reperacia!
1151-;c
KLINIKA OBUWIA - PRZEDSIEBJORCZY męt.
Gdańska 25. Wróblewczyzna (30) z samocho1k1.
624 -g
dem p rzy stąpi do spół
ki,
Inne
propozycje.
„ZAJAZD na Rogach" 57-99-35.
wesela. zabawy karna168~7 „ g
wałowe. Potrzebny ku
charz, palacz. 57-46-16 PREZENTER dysko;;eko·
wy ze sprz ętem
Podemski.
'
przyjmie zlecenia (w:?•
/
16604 .g
sela
studniówk i),
GABINET psycholog\czny ,
33-64-20, Kwapiński.
Badania,
poradnlctwo
36516-!.f
psychologiczne. SoecJ a- fiF.WELACYJNE
of ·~- v
lista psycholog kliniczmatrymonia lne caiy
ny
mgr
Michalcz.vk.
świat .,Mira". Ł6t!i
86-09-56.
4, skrytka 138.
l66s1-g
i6152 .,
~

~.„.,

fh9...m'".U.-/U~~LU.9Zł"'...9.'T
h*7...rl!'"Ufi~

~

Dzielnicowy Dom Kultury

~

organizuje

~

§

Łódź-Bałuty

~

kurs kroju i szycia I i I! stopnia.

~

Zapisy: dział Imprez, tel.
34-36-45, ul. Limanowskiego
166.
169-k

~

~

~

~
~

~
§

s

~////U////.U././//./HH/U./.m/./././/.//.//H/~
Urząd Gminy w Czarnocinie,

woj. piotrkowskie

I

ZATRUDNI
geodetę

I

71-23-'..}fi.
1023·

~

KOMUNIKAT

§_

:i

pa\vlacze
Z'ólkowski.

1 65;)4 - ~

17008-p,
f<:'l. A \TOW \ _ p!'zv.;tn'c
..SKODĘ 103 Lux" - ~achałupnictwo
Zgie~z,
Plac l'a rgowy 8/21!.
mien'<: na M-2, inne
propozv<~je, lub srrz'>
l220-g
dam. Listy „l2fi8" Biu- Z/.TRUDNIF; hydrat.11i.1rn
ro Ogłoszeń, Pfotrkow- I - emeryla. 16-47-•li.
ska 96.
b
114.:J-g

I

BfłAZł~R!E,
1 a t' la rl~

-=

~mu111111111111m111111111m11mm11111111111111mn

Toruński

161170-g

Warunki przekazania bufetu do
omówienia w zarządzie sp-ni w
Łasku,
ul.
Narutowicza
1.
423-k

§

I

sWllllll.!lllll!UBlllUllWllUllUWlllUIUIUlllUlll
.

1'1134-1
terakota -

78-47-75,

12~3- g

::

od 1 lutego 1987 r.
ajenta w bufecie kolejowym
w Łasku, ul. Kolejowa.

§

ll!!l-ll

=

zatrudni

§

36-30-02.

„ . •• „ ••• -=~~::~: =~~:= =~!~ :1!5

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

-

~

S

PSS „UDZIAt"

w ŁASKU .

--

glazury,
74-86-35, Ko-

PARKIETY - układan' e
cyklinowanie.
Kle!biir :
61-34-41 .
360113-g
UKŁADANIE rlazury, remonty - Kolec. 51-54--ł!'I .
16483.g
GLAZURĘ ukhdam. T!'l l' ,

SPOŁEM

::
§

1201-g

UKŁADANIE

160-k
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Garczyńaki.

Tel.

POSZUKUJĘ

124 Sportu na.
czę{;('! sprzed am. Tel
70l-g
33-69·lO.
Sff,NIK diesel •.G-01!" do
„Polone7.a".
..Merc-e1eu:•. .,Peugeota", częsc i
- tłoki, nanewld. p iel'ścienie
wał.
glowi<·e,
pompi:
wlry.i'kOWd.
sk~z.vni•: biE'gów !die~el)
sp!·;.ed3 m . 86-'J'l

PRZEDSIĘBIORSTWO
PRZEMYSŁU 8ETONOW

T~l.

_

„FIATA" 126p (1975-19785,
stan dobry
kupi ę .
34-43-75.
16862-1
KAROSERIĘ
„126p"
sprz.edam. Tel. 52-86-42.

-

poszuk..i.j~ .

pracę.

..........
----·········---····-ri·•··-

uFlATA

Sa.mnchbd „Żuk" A-13. rok prod. 197.f, nr podwl!7:b. lF.0~9~. nr silnll!a
583841, stopień :tuż~•t:la 70 proc„ cena wywola.wcza 79.200 zł.

płatni\

1103-1:'
16920 .g/E TECHNIK mechanik
mochodowy lat 26 znaMALZENSTWO z dziecjomość
ntemiecklego,
kiem studenci. 'µO angielskiego poszu szukuje samodzielnego
kuje pracy. Tei. 43-53-99
mieszkania z t elefon~m
929-g
na rok. 86-70-31.
ZATRUDNIĘ
dziewiarza
129-ł-l(
(rencistę, emeryta) z: oWYNAJMĘ
mieszkanie,
kolic Zgierza, HeJenówchętnie
z wygodami . .
ka, tel. 52-06-92.
Tel. 34-42-1'7.
.
16992-g
1279-ł
STUDENT J>087.ukuje po- ZATRUDNIĘ łlusarza spawacza.
Bystrzvcka
koju 1 niekrępującym
łO (8-16)._
wejściem. 36-06-46.
1078-g
812-g
KA WALERKI, niezależne- PRZYJMĘ szycie chałup
niczo.
Listy
„170U"
go pokoju
poszukuje
Bluro Ogłoszeń, Sien-młody
humani~ta.
kiewicza 3/5.
55-17-40.
hydrauliczny
1216-g ZAKŁAD
zatrudni priicownDtów
POSZUKUJĘ mlenkanin.
Zielona 73/3 (od 18 do
86-12-13.
1207-g
19).
MAŁŻENSTWO poszukuje
. 1187-g
dwupokojowego mieszdekarski zakania w blokach. Listy ZAKf,AD
trudni wykwalifikowa„1029" Biuro Ogłoszeń,
nych dekarzy. Kopciń
Piotrkowska 96.
ska. 57-12-75.
LEKARZ
poszukuje aa.1197. g
modzlelnego mieszkani.a
MASZYNOPISANIE
Tel. 74-28-80.
przyjmę. 43-20-57.
88d-1
1178-1?
MAŁŻEŃSTWO lekarskie
tryzjerl<ę
wynajmie
mieszkanie. ZATRUDNIĘ
lub stażystkę. 84-97-40
52-36-90.
po 18.
847 -g
16317-g
ALEKSANDROW
lub
POTRZEBNA
pomoc na
Teofilów - samodziel·
cztery godziny. 34-43-75.
nego mieszkania poszu161ltil-g
kuję. 12-12-01.
za16635-g ELEKTRONIKÓW trudnię.
Listy
„95:!"
MIF..SZKANIE
(38 m),
Biuro Ogłoszeń. P iotrwygod 7, telefon i ewenkowska 96.
tu3.lnie pracownię plaemerytki,
styczną
zamien ię
na ZATRUDNIĘ
rencistki - prasowalnia
mieszkanie w Wnrszabielizny,
Długosza
22,
wi• luli ŁodzL Zb:or(10-18).
cza 'U/32.
16648-g
19635-g
POTRZEBNA
uczennica
ZAMIENIĘ M-4 na dwa
do cukierni. 36· 34-02.
oddzielne, tel. 81-16-74.
1669!-g
16991 -g
1Zwaczkę
M-4
&tare budown ict wo ZArRUDNlĘ
do szycia koszul. Listy
zamienię
na M-3.
„tfi600" Biuro Qgłoozc>i
82-72-36.
1129-1(
Sienkiewicza 3/5.
SZWACZKI
zatrudnię.
WARSZAW A - kawalerWiązowa
11,
Tel.
kę włas-nościową zamie157-23-10.
nię
na Łódź.
Lbt v
704.,
„1242" Biuro Oeło;zeń ,
ZATRUDN!Jlł tokarzL LiPiotrkowska 911.
sty „1301" Biuro Ogło
MIESZKANIE 24 m , pu- ·
ueń . Piotrkowska 96.
ter, ul. Zakątna, nadaprzyjmę do
jące si~ na handel lub STOLARZY
dużego nowo otwartego
usługi zamienię
na
warsztatu.
Cichoft.~kL
inne. Listy „1020·• BiuHaśka 2 m. 25.
ro Ogłoszeń, Piotrkow·
1285-g
ska 96.
korepetyM-2 (38 m)
telefon za- ROSYJSKI cje. 55-24-04, mgr Jamienię
na
większe.
worska.
55-51-42.
16885-g
16618-c
M-2 własnościowe zamlf'nię na M-4 spóldziekm
lub
kwaterunkowe.
_..
84-21-93.
•
--··- ~···-16879-- g
M-3 kwaterunkowe Beł
chatów - zamienię na TELENAPRAWA - BrZIJpodobne w Łodzi lub
zowic:r:. 33-16-78.
noszukuję M-2 na 4 laS6297-C
ta.
Tel.
Bełchatów TELENAPRAWA
26-302, po 18.
52-38-20, Woźniak.
950-"
1532S-11
POKÓJ z kuchnl14 - 31 TELEPOGOTOWIE, Witm zamienię na dwa lub
kowski, 34-21-09.
trzy pokoje parter.
36578-f
Laty „!192" Biuro Ogło TELEPOGOTOWIE,
szeń, Piotrkowska 96.
78-64-19, K:aczmarek.
M-3 (38 m) oraz M-3 (31
161011-g
m) zamienię na miesz- LODÓWKI,
umrażarki
kanie z wszystkimi wyWójcik
na.prawa..
godami,
powierzchni
84-42-80.
mieszlralnej
około 100
11111 -g
m ListJ „948'
Biuro LODÓWKI
na.prawa .
Ogłoszeń,
Piotrkowska
48-17-32, Wojciechowski.
96.
Zgłoazen!a: 7-9.
TRZYPOKOJOWE 411 m ,
14543..g
bloki, I piętro (pokój PAL/SECAM
dekodery.
przechodni) - zamien!ę
Magnetowidy przena 2 oddzielne. Tel.
strajam
Int.. Robakie86-10-11 wieczorem.
wicz, 78-94-08.
891-1
36678-g
ŁóDZ Górna um!en'ę
AUDIO-Video, naprawa, .
m!eszkanle 18 m na
przestrajanie PAL, UKF.
większe.
Tel. 74-55-RS
W05zczyk, Próchnika 21.
godz. 10-18 (dni robo16366-g
cze).
BRAMOFONY,
dzwonki
8!!1...g/832/85!1
pozytywki. Wigury
POKÓJ 1 kuchnią 50 m,
15; 86-59-24, Trojak.
I piętro, łródmleścle za15179-e
mienię
na
pokój z SUPERWYCISZANIE, .ukuchni" bloki. 43-75-115.
bezpieczanie drzwi 809-g
Gwarancja. 87-42-20, DoTRZYPOKOJOWE - Retmański.
kinia zamienię na wlęk·
470-g
12e, 86-60-22.
WYTŁUMIANIE
drzwi
'179· g
ozdobne, skuteczne zaPILNIE 1prze.dam mlesz·
bezpieczanie,
52-42-57,
kanie 76 m
bez c.o.
52-28-57, Wasz.czyk.
Tel. 33-45-65, w godz.
1571!!-I
15-19, z wyjątkiem nie- SUPERWYCISZANIE, ta·
dziel.
bezpleczanie drzwi (bla16801-g
cha, blokady,
zamki
M-3, 39 m własnościowe,
sterowane)
57-05-89,
dwupokojowe, III pię
Hejman.
tro, telefon - sprzedam
14273-g
lub zamieni• na w!i;k- BOAZERIA, 1ufy wnęko
ue 84-4!!-44.
we, pawlacze. 43-1!5-ll

021„2

Il. PRZETARG

.....„'e!"JSMU:W:

M-1
pilnie
43-48-88.

SPRZEDAM Fiata IM FL
nowego. Okirzel 4/12 m.

zł.

....

,___
~-······--

:n.

NIEOGRANICZONY

następujących

SZWACZKA (overloclł:) przyjmie chalupn ictwo .
55-37-79.
1177-•
MŁODY podejmie :iobne

---····----····-1••......,__
...., ..
..... &JL#

I

I
1

1049-;.< ,
ŻALUZ.TE przedw~loncrz- 1
ne. 51-99-88. Z ubrz.y~i-:i.
56~ -lf

gn innego.

Wymognne wykształcenie wyż
lub śreunie geodezyjne.

sze

Warunki braey i placy cl 0 vz;odn:enia
na m:cJscu .w UrM,dz1e Gminv < 7·wnocin, 97-31ll Czarnocin. tel. J:J.! · • 1'10trków Tryb.
1·i 12-k

.J.'
'

-~:r;,.";:;~;;"';""' ';i:"""'Wi::.,:'!;~"2.~'ll

NOWY -

z

2~~z~·

tł

godz. 11,

Chłopieo

~7.30

0

1to<b. 11, U,

jak

wyteJ
l\lALA BALA - godz. 19.JO „ Przyszedł mężczyzna do ko-bi ety"
25.01. - Jak wytej
JARACZA - godz. 10 „Krasnoludki, krunolu.dki"
25.0l. - 1odz. lt ,.Pan Jowl.al•

I

ald"

MALA SCENA -

IQdz. 11 ,,'l'Ul•-

ezett

25.01. -

W AżNS TELEFONY

Po(OłOwł•

lwu

MO

t9T

Połarna

991

Poaotowte BałUllko
lllformacja .mtby lldrowła
l'Dformacja telefenlesna
Informacja kol.e jowa
Informacja PKS
Dw, Centralny
Informacja kulturalna
Posotowte cłeplownlcze
Pogotowie enerseączne
l.ódt·Północ
ł.ódt· Południe

999

SC·lS-11
113
.....5.15
11-t'J-Oł

12-8'-0I
12-53-12
Tł-34-H
Tł-28-19

Pogotowie 1azowe
n-ss-n1 H-H-ts, ttl
Po&otowte ćltwłgowe
7&-łO-łl,

Tł-17-IC

13.37.:n
TBLDON l!:AUFANIA
TELEFON ZAJdl..ODZIEŻOWY
13-IO-&S czynny od
Ul' ANIA w
piątku
do
ponledzłalku
godz. 12-11.
TELEFON ZAUFANIA dla kobiet
• cłllill problemowlł - 17-ł0-33
'
w godz. 12-22.
TELEFON DL.A RODZICOW
wYChowawporady
13-Zł-99 od ponledzial•
eze, czynny
ku do pl11tku w godz. 13-18.
ANONIMOW I ALKOHOLIC Y
tel. dla ludzi • problemem al51-Sl-łZ (ponte·
koholowym piątek, 17-20).
działek TEATRY
ilieczynny
WIELKI
U.Ol. - godz, 11 „Królewna
Snietka''• 1odz. lt ,,Sonata Bel-

I

Mbub&''

nleozynny

TEATR T.11 - &odll. lt.11 "Byebye, Jonassl"
25.01. - godz. 11, lł "Tyłu•,
Romek i A 'Tomek"
POWSZECHN Y - gods. lT „N1eOniewol>Ora"
króla
dtwied:f
(Umkn.)

15..01. -

fods.

u

jak W7łe1

UUZTCZNT - godll. 11, ,,Jd 1
Malgos:la" (llmk.n.), Cod!a. lUO
„PtasmUr 1 Tyrolu"
25.01. - godz. 11, lł. n
„Spląca królewna"
STUDYJNY - gods, 10 .„Poza
rzeczywi&tojc111"
25.01. - godz. u jak wytej
ARLEKIN - e<><tz, 17.30 „Krawiec
Niteczka".
15.0l. - gad.z. 11 j&k Wytej
PINOKIO - godz. 12, 17.SO „POczelkaj wttku, jut ja c:1 pokat4"
2Ul, - godz. 12 jak WyZej
FILHARMON IA (Narutowicza 20)
oratoryjny.
1odz. 18. Koncert
Orkiestra Symfoniczna 1 Chór
KatleJerzy
PFL. Dyrygent:
wicz. Soliści: Dorota Siuda akrzypce, Elżbieta Towamycka
- sopran, Katarzyna Suska mezzosopran , Henryk Grychnlk
- tenor, Czesław Galka - bas.
W programie. W. A. Mozart O-dur
skrtypcowy
Koncert
KV 218, J'. Haydn - Harmon1emesse.
25.01. - nlecz~na
MUZEA

HISTORll RUCHU REWOLUCY J•
NEGO (Ul. Gdańska 13) 1odz.
t-lJ
SS.Ol. - n.teceynne

BADOGOSZC Z (Zgiergodz. 11-18
25.0l, - godz. 10-11
ETNOI
A.BCHEOLOGICZN.B
GRAFICZNB (pl. Wolności U)
sodz. 11-15
25.01. - godz. 10-11
(ul.
WSTOBU MIASTA LODZI
Ogrodowa 15) aodz. 16--lł
j·a k wytej
25.0l. (Piotrkowsk a
WWKIENNI CTW A
182> aoc1:1. lG-11
25.01. - lodz. 16--11
SZTUKI (Wtęekowskiego 18)
f<>dz. t-17
godz. lG-11
25.00.. MIASTA ZGIERZA (Dąbrowslde10 21) eo<lz. llhl3
25.01. - llOdz. 10-lł
MIASTA PABIANIC (pl. Obroó•
oćw Stalingradu l) godz. 10-lł
&od%. 10-11
25.00.. -

ODDZIAŁ
aka lł7)

ZOO - cz7nne w &oda. t-15.30,
(kasa do godz. lł.SOJ.
PALMIARNI A . czynna w godz.
10-18 {Pr6es poniedziałków).

WISLA - „Sceny dziecięce z tycia \ l\fUZA - BaJk1 „w królestwie
18
Posejdona" god'l:. 15, „Pechoprowincji" - poi. od lat
wiec" kanc. Od lat 12 aodz. 18,
godz. 10, 13. 16, 19
18
j B!k wyżej
20.01 2s.01. - jak wYtel
„Boskie ciała" ZACHĘTA USA od lat 12 godz. 10, U.15,
l MAJA - BaJk1 „Burza" goaz.
14.30, „Walka o ogieli" kanad.•
15, „Greml!nsy rozrabiają"
tr. od lat 18 godz. 17. Seans
USA od lat 12 godz. 18, „Dotnocny: „żyć 1 umrzeć w Los
ang. od lat
knięcie Meduzy" Angeles" USA od lat 18 aoaz.
18 godz. 18
JO
2s.01. - l aJc wytej
1$.1)1, - jale wytej
DKM - nuzjon - NajplęlmieJ·
POKOJ - DKr - ICllnM samaze tllm-y przygodowe godz. l i
knięte,
2Ml. - Iluzjon - Najpięikniej
:n.01. - j a W>'łed
eze 'Dajki twiata · &odz. Ił, 18,
18

królewna"
„Zamienna
OKA NRD &och. 14, „Seksm1sja" pot. od lat 15 godz, 16, 18.30
25.01. - jak wytej
STUDIO -

oPRZEDWIOS NIB - „Sygnał
atrzegawczy " USA od lat 15,
1odz, 10, 12.15, 14.30, 17, 19
jak wyżej
25.01. „Wodne dzieci" POLESIE ang. b.o. godz. 15, ,,F/X" USA
od lat 18 godz. 17, 19.15
25.0l. - Bajki „Bostrach Tek·
!
aa.su" (2 bajki z Bolkiem
Lolkiem) - godz. 14
WLOKNIAR Z - „Nad Niemnem"
cz. I I II pol. od lat 12 - godz.
•• 12.15, 15.30, 18.45
jak wyżej
25.01. WOLNOSC - „Protector" USA od
lat 18 godz. 10, 14.30, 17, 19.30
„Bolek 1 Lolek na Dzikim zachodzie" poi b.o. godz 12.SO
Seanse zamknięte
15.01.
s<><1z. 10, 12.15, „Protektor"
18 cod.z. 14.30, ll,
lat
od
USA
10.30

„Ptrz~

dziu~

do przyszłości" USA od lat 12
1odz. 17, 19.30
25.01. - Jak wytej

KINA

w
IWANOWO - „Dawno temu
Ameryce" USA od lat 18 godz.
„Niesamowinocny:
Seans
18.
15,
ty jetdziec•• USA od lat
1o<1z. 20
25.01. - Bajki ,.Zaginął pleaek" (1 bajka :i: Bolkiem i Lolkiem) - godz. 15

Bajld

w ścianie" (1 bajka z Bolkiem
! Lolkiem) godz. 111 „Powrót

STYLOWY - „c. K, dea:erterzy"
!~.
godz.
poi. od lat 18 19

25.01. TATRY „Fnnny i
od lat 18
25.01. -

ja.k

wyżej

MALE-STUD YJNE
Aleksander" szwedz.
godz. 17
jak wyżej

„Kino non 11top GDYNIA od godz. 10 do godz. 2% „Indla·
na Jones" USA od lat 15
25.0l. - Jak wyżej
„Srel>ma maska"
HALKA rum. od lat 12 godz. 16, „zaang.
gadka nieśmiertelności"
od lat 18 godz. l R
z
25.01. - Bajki „Spotkani&
lisem" godz. 15
„Honor
GWARDIA MŁODA
Prizzich" USA, od lat l 8 godz.
10. 14.30. 17, 19.30, „Mężny rycerz i ,:Jego dwie miłości" kood lat 12 godz. 12.30
reański,
slonlku
„o
25.01. - Bajki
Trąbiku" god2. 10, 11, „Mężny
rycerz 1 jego dwie miłości "
koreań. od lat 12 , god2. 12.30,
Honor Pr1'l:Z1Ch" USA od lat 18
godz. 14.SO, 17, 19.30

I

od
„Seksmiaja" pol
BOMA lat 15 godz. 10, n, 19.SO{ „Być
15
at
od
USA
albo nie być"
ltOdz. 12.15, 14.SO.
25.01. - Bajki J „Zając" go<lz.
10, 11, „Być albo nle być" 12.15,
godz.
USA od Lat 15
„Seksmisja" poi. od lat 15 godz. 14.30, 11, 19.30
„Imperium lcontrataSTOKI kuJe" USA od lat U godz. t6,
„Uclecz~ w noc" USA od lat
18 godz. 18
25.01. - Bajki „Sniadanie na
biwaku" (1 l>ajka z Bolkiem i
Lolkiem) godz. 15
SWIT -

Bajki -

„Indiański

bo•

(2 bajki z Bolkiem 1 Lolkiem) godz. 15, ,.Amadeusz"
USA od lat 15 !:?Odz. 16, 19
żek"

Jak

25.0J. -

wyżej

mo„Kochankow ie
TATRY jej mamy" poi. Od lat 15 godz. 18, 18
SOJUSZ - Bajki ,.Leśni ogrodnicy" godz. 15, „Old surehand"
„KoRFN-jug. b.o. godz. 16,
godz.
cham" radz. od lat 15
17.45

25. 01. -

jak wyżej
APTEKJ

Mlcklewtcza 20. Nlc!arnlnna 15,
Lutomierska
89.
146. Ol!mplJska 7 a, Piotrkowska
67.
Armil Czerwonej 1,
Pabianice
Konstactynó w - Sadowa IO,
C'lowno - t.owlcka 33,
Aleksandmw - Kośc'uszkl ł,
O a brow~klego

•
I

Dżiś

IOBOTA., 14 STYCZNIA
PSOGBAM I

U.OO Koncert. 11.117 Komunikaty .
12.05 Magazyn
11.59 Sygnał czaau.
12.ł5
informacyjn y. 12.30 Muzyka.
RoLn1czy kwadrans. 13.00 Komun113.30
kierowców.
Radio
katy. 13.10
Koncert reklamowy. lł.05 Transmi1ja Mistrzostw -Swiata w Kolarstwie
PrzelaJowym . 14.15-16.00 Magazyn muzyczny. 14.50 Transmisja finiszu Miatrzostw Swlata w Kolarstwie PrzeMój program w
15.00
łajowym.
,,ltytmle". 16.00 Wiad. 16.05 Muzyka i
aktualności. 17.25 Alkoholizm, alko•
hol. 17.30 Koncert tyczeń. 17.55 Przezorny zawsze ubezpieczony , 18.00 „Matyslakowle" odc. 18.3(} Koncert dnia
19.25
19.00 Magazyn tnfonnacyjn y.
Chwila muzyki. 19.30 Radio dzieciom:
20.15
Dziennik.
20.00
„supełek".
P:'zy muzyce o sporc!e. 20.55 Komunikaty Totalizatora. 21.00 Komu21.05 Tygodnik kulturalny
nikaty.
21.25 Jnterpretacj~ pieśni francuskiej
22.05 z kolobrzeskfc h festiwali. 22.20
Zaproszenie do tańca - cz .I. 23.00
Wlad. 23.10 Panorama 6w1ata. 23.25
cz. I. 23.00
Zaproszenie do tańca PROGRAM U
po jedenastej. u.to
11.30
Sośnickiej.
Zdzisławy
w Stereo. 12.00 Sztafeta orklestr radiowych. 12.55 Michał U::-banial!: _ multiinstrum entalista. 13.00
Wlad. 13.0S serwis Informacyjn y (L)
13.10 z eyklu1 „Okolice kultury" felieton .Jerzego Wllmat\skleg o (l..)
Polskle tańce ludowe. 13.30 Album
operowy. u.oo eo jest grane?
pytania. 15.00 co jest grane?
Odpowiedzi.. 15.30 co jest grane?
nagrody. 18.00 D'l:lela, stY.le, epoki
tUO E. s. Gardner: „Adorator pan•
ny West" .17.00 Wiad. 17,05 Rozwll\z•nłe ucadkl muzycznej (l..). 11.10
Aktualnośct dnia (l..). 17.30 „Plosen·ld 1 dedyttacJll" (l..). 18.15 Kwadrans
• Hanną Banaszak (ł.J. 18.30 Gwiardozl>lór. 19.15 Katalog wydawniczy .
19.ZO Miniatura literacka. 19.30 Wieezór w tllharmonll. 21.00 Wlad. 21.05
W!eczome re:fleksje. 21.10 Od ragttme•u do swingu. 21.30 Wieczór llNagranie
21.30
teraoko-mu2 yczny.
Janusz
Teatr PR:
wieczoru. 21.40
„Tnasnęlo nas po
Wasylkowsk i zaStereo
22.otl Studio
fajrancie".
prasu cz. I. 23.00 H. Billi: „Ople·
kuńcze oblę:!:en1e". 23.20 Studio Stereo zaprasza - ez. Il.
Zawsze

Recital

Tydzień

PROGRAM

DTZUB'I IZPl'l'ALI
Szpital
Chirurgia urazowa
Im. Kopernika (Pabianicka bł
Szpital ba.
~
Neurochirurg ia
Barpcklego (Kopcińskiego IS)
Oltuttstyka - Szpital !Ja. Barw
llcklego (Kopclflskleg o IS)
- kpłtel
Chirurgi. dziecl11e&
Im Korczaka (Ann.Ił C s _ . j
lSl
Laryngok>tela dlll~41ft - hpło
tal Im. Korczaka (Armtł Cnrwonej IS)
azczękowo-twanowa
Chirurgia
Szpital Im BarllCki„o (Kopcl61klego 22)
Sm.
8zp1.ta!
Laryngologi. a
Barlickiego (KopcłAsklego
MeInatytut
Toksykologi a dycvny Pracy (Teresy 8)
Prz7Cllodn1a
Wenerologia
Dermatologi czna (Zakątna łł)

m

· n

llłY~•

Itr.

Chirurgi.a urirzowa - Szpital tm..
Jonschera (M1l!ooowa tł)
!m.
Neurochirurg ia -; Szpital
(Zgters, Pa•
!lkłodowskleJ-Curł•
rzeczewska 35)
Stn.
Szpital
Okulistyka
(Z&len, PaSkłodowskiej-Curie
rzęczewska

35)

Szpital
Chirurgia dz!eolęca Im. Biernackiego (Pabianice, Ka·
rolewska 68)
Laryngologi a dzlecl~ca - Szpł
Konopnickie j (8'p0ma
ta 1 im.
36/50)
szczękowo-twarzowa
Ch lrurgla
- Szpital 'm Barlickiego (Kopciński e~o 2%)
Szpital Im.
r,aryngologia
Pirogowa (Wólczańsk.a 195)
Medy•
Instytut
Toksy kologia
cyny Pracy (Teresy 8)
Przychodnia
Wenerologia
Dermatologi czna (Zakątna -łł)
Ooratna pomoo okulistyczna ul.
Zapolskiej I - Gabinet czynny od
17-'1 rano w dni powsztdnle,
w dni wolne od pracy ca111 dobę. Tel. ł3-S9-12 w. H.

;9/'/'-'//////'/,.r//Q.///HAZ

/HH./././H.HH./AY./././././/'-'///HU./////..r//////./'-•7//,q/////~.V////'////////'..r/.UH/.rł

7//.//////////..r...łT//'///'///././././.H./..r.H././..r./..r./..r..r./H//H././.H./././AY./H.//././.U./.

n.oo

DlaZgierz - "llkonkle&o li.
orol.l!,skltgo 10
Ozorków - ArmU CzerwoQeJ lł.

m

11.tB
11.00 Przegląd tygodników.
Piosenki na weekend. 11.30 W ży
ciorysach nie znajdziecie. 11.40 Plo1eńkl na weekend. 11.50 John Gardner: ,.Grendel". 12.00 Serwis Trójki. 13.00 Juan Marse: „ Wrócę pewnego dnla". 13.10 Powtórka z rozrywki. 14.00 Ozlela pierwsze I ostatnie - Brahms. 15.00 Serwis TróJkJ.
Wszvstkle drogi prowadza, do
t5.0~
Nllllhville. 15.40 „Siad" - aud. 16.00
Zapraszamy do Trójki. 19.00 ZapisaDziś
ne w pamięci - aud. 19.30
John
19.50
w Liście Przebojów.
20.00 Lista
,.Grendel".
Gardner:
Przebolów , 22.05 Inf. sportowe. 22.15
- Jerzv
Teatrzyk „Zieto'ne Oko"
Edlgey: „Sprawa dla jednego". 23.00
Trójld.
do
Zapraszamy

na
oce
a
sk
e
Pos
jut ro w rad iu·

utyli.za.ej! ~
atmooferyam ego,
dów. Bez śoisłego wspótdl1ltllanla
na tym terenie, llO'k.alM in1Jcja.tywy
wai11Jle naj~zej zawiesiny r: kó- nie mają ~ os.lągn.ięcia rezul(Dokończenie ze str. 1)
lekrorów pólinocnej Lodzi. Gl'U(}a taitów, które waT'tl!!l,~ją J:'O'lJWÓj w
~iedzina.ch tycia spollJI'OC„ w NPISG do 1000 r. na och- poselska llJWi~i'Ła tereny budowy. pozostałyich
Pooslowie makiroregi'()l llu s!ormuł0- łeoz.no-~.
proponuje. le.tł z mikrotonem po le, musicale - aud. 15.00 Zycie 11a ronę środowiska rz.amierza i; i ę wy17.05 gorąco - przegląd wydarzeń tygod- dać 330 mld .z.l, tj. 3,3 proc. ogółu wall wmlook:I, krt.óre ~e .wkraju - K!elce, 17.00 W1ad.
M. Kr.
17.10 nia. 15.30 Odkurzone przeboje
staną Sejmowi, m:ąidowi i wojewoSocjologia i tycie potoczne.
rui!ldaidów.
Pejzat pols.k:I - aud. 17.30 Kulisy aud. 15.50 Bliskie apotkania
najwięk
lódZlk!!ej
W ag1omeracj1
alld. 18.10 Jazz trady- „Czym się bawić". 18.00 Dzieła, inhistorU 17.00 mą ial.westycją najbliższych 1a.t bę
terpretacje, nagrania - aud.
cyjny. 18.fD Muzyczny suplement 17.30
aud.
jeszcze
raz
Grupowa Oczys:zozalm ia $cied:z.ie
piosenki francuskie - aud. 19.00 por- Pomyślmy
19.SS Stare I nowe nagrania Trójkowe 19.SO Wiad.
ków. Począwszy od 1007 r. co rotrety Polaków.
„OdwieLekµuoy Czwórki - Ludwik Bazy- aud. 18.00 Alfred Jarry iku na przyspie>SU« lie prac przy <>kultury dziny Amora" - stuch. 19.00 Serwis czy.s7.iCZS.lni, ktqrej pierwszy eta,p
low: „Hlstor1a nowo:!:ytnej
19.45 Nagrania z tu- Trójki. 19.05 Baw się razem z na- bi>OllogLcmego oczy=nia ma być
rosyjskiej''.
ro:z.szermnia konta.kitów I w.pół
(Dokończenie ze str. 1)
mów. 20.15 Wieczór ze słuchowiskiem: mi. 21.00 „Jan Nieuatraszon y"
pracy rll klraj.ami rornwijająeytnl 1!ę.
być wydabk<>ma
r.
1993
w
gotowy
.20
21
słuch.
Ferr1era
Gomez
Jose
Ignacy Witkiewicz
Stanisław
Następn ie Rada Ministirów omórocznie. Ta.. cznych. Pozytyiwne oddziaływanie
„Wariat 1 zakonnica". 21.11 Piosen- Sztuka fugi - Sztuka interpretacji , wany-ch po 3 mld ził
w powdąz!llll.iu z wHa probłematykfl handlu za,rra.ki - przeboje. 21.50 Felieton literacki. dżwiękowe aneksy, 22,00 Sto książek kimi mocami wykonawcz ym! sama tych czynników
U.1lllal!lo, te jednym 111
„o naprawie Lódt nie dysponuje. W 1987 r. ~ wewnętr=.ą stabilWzacją polityczną nic7Jnego.
sto rozmów
22.00 Muzyczny serwis prasowy. 22.30 dalsze pod.stawowy ch zadań dla całej JOPortret slowem malowany. 23.00 M"..1- Rzeczypospo litej", H.15 Lubię szum poc7Jnle sill mechani= e .z.atir.zymy- i go6pocia['C.Zą przyn iosło
Rozmyś
22.50
aud.
zyka ipod znaku Amora. 23.15 KaleJ- starej płyty
mięclzyna,ro... spodarld narodowej J~
wyiraźne 'l.UlloonLenie
Jam
doskop kulturalny. 23.45 Chwila mu- lania przed północą. 23.00
rowainle e!m.portu, w tym przede
dlO'Wej pozycji! PolS1kl.
13.50 Yasuhar1
session w Trójce.
zyki. 23.55 Kalendllr.I radlOW7.
wszystkim wolnodewlaJowego.
„Pleśli liryczna"
Kawabata P1arM!lll
Zgodinde z C-entralnym
Stwierdwno , te międzYl!lairodowa
odo.
dzi alalmość Po.Iski I realizacja za- Rocznym na 1987 rok. ołJrot1 poiNIEDZIELA, IS STYCZNIA
PBOGBAMI V
dań &tojącycll P't"Zed naszą po1i.tyką sk.iego handlu ~aNC211\~ wrz:ro.
o 5,2 proc„ w
PROGRAM I .
zagranic:z.ną w 1987 ro1ru odbywać sną w elk!sporcie o 4,8 proc. Realiucja
się będzie nadal w tirudillej sytua- imporcie HarcerRozgłośni
Magazyn
cza11.00
Sygnał
11.59
u.oo Koncert.
cj i na świecie, powodowlllll ej prze- tych .zamienze.J\ - uza.Iemion.a Je$t
12.45 skiej, 12.00 Wiad. 12.05 MuzyC'l:ne pesu. 12.05 W aamo południe.
polrtykl od spravmegO runkcjonow ania cakursem
de w=ystkim
Wyprawy
aud, 12.30
13.00 Przegląd netracje Muzyczne nowości.
na.rodorep. 13.30 Podhalańskie
amery,k.ańsk!iej I pl)'lllącymi a; n iej łego a.pariatu g09podarki
tygodników. 13.15 Piosenki naszych Czwórki my. poetyckie strofy... aud. 13.45 „o kulI
Dom
U.U
za~żeniaml dla pok<,>jru i beaipd+. wej, poprawy efeoktywnooścl gospotwórców.
Uchem
14.05
aud.
kina
turę słowa"
' darowania, obnirenia ma.teriaJo.. 1
atarego
Gwiazdy
14.00
czeńsitwa mi ędzyna4'0dowegio.
Rzecznik policji libańskiej po„W Jezioranach " Ibisa - aud. 14.45 Przed spektaklem
14.30
audycja.
MM'goohłonnośal produk>cji.
roa:ana
zailntererow
Jest
~ka
16.00 „Kochanie ziemi" - aud. 15.00 Teatr twierdził Informację o uprowadze- odc. 15.00 Koncert tyczeń.
W lrolejmym puallkcie obrad Rastokorzystnych
Growz.aj.em111ie
s.
wojem
11.00
Mlodzlety
Klasyki ' dla
Podwieczore k przy mikrofonie.
niu w piątek rano w Bejrucie
przyjęta projekty
Ministrów
d.a
z..
instrument
na
kaipi!Jallstyo
„Partita
państwami
17.15
z
chowiak
aud.
sunków
emiechistoryczne
Dialogi
dwóch obywateli zachodnioni
zasad usta.w o nasi enn.i(ltwi• l o do»drewniany". 16.00 Quiz popularno- kich. W ten sposób liczba dokona- nym.I pmy po.szrunowaniu
Swlat muzyk!: Koleje telazne
Echa
17.05
Wlad.
dowy
naukowy. IT.OO
aud. 18.00 Magazyn Międzynaro
nych w ostatnich 7 dniach aktów partnerstwa , suwerenm<>śc! i nie- rm& techniClJilym .
- Wektory. 18.20 Niedzielne wyda- festiwali. 17 .45 Refleksje uczonych. kidnapplngu wobec obywateli RFN bnigerencji w sprawy wewmętrz.ne.
nie Magazynu Muzycznego „Rytm"'. 17.50 w. A. Mozart - Adagio i FuGPAP)
Zwiróoono uwagę na możldwość
19.00 Dz.lennik. 19.10 Koncert na je- ga c-moll. 18.00 Naboteństwo z oka- wzrosła do 4.
Modlitwy o Jedność
den głos - Bruce Springsteen. 19.30 zji Tygodnia
Radio dzieciom: „Gwie'l:dna wyi:ira- Chr'l:eścljan. 18.40 Polska muzyka rewa" - słuch. 20.00 Wlad. 20.05 Sla- ligijna. 19.00 Alfa t Omega - mag.
SREBRNE pudelki miniaturki z ro.-· KIOSK - sprzedam. Bardzo dob19.30
au.d.
dem naszych interwencji. 20.10 Przy popularnona ukowy
Tel. '3-'14-11'1 1odz.
ry punkt.
dowodem - sprzedam. 86-78-68.
muzyce o sporcie. 20.55 Komunikaty W!ad. 19.35 Lektury Czwórld - L.
16111 ł B
15-18.
17538 g l!l
Totalizatora. 21.00 Komunikaty . 21.05 Bazylow „Historia nowotytnej kul·
STELAŻE do abażurów, Lódź, CzaPierwsze stronice dyskograftl Artu- tury rosyjskiej". 19.45 Piosenki stareL
zatrudni•·
17570 g E KRAWCOWĄ
hary 78, Olczak.
ra Rodzińskiego (II). 21.55 W kliku rej Warszawy - aud. S0.15 Wieczór·
Uł1' I S
·
33-02-21 po Uł.
taktach. 22.00 Teatr Pol.s.lrlego Ra- ml12!y'k! 1 myśli - „Ja, kamień" „SYRENĘ" Bosto w dobrym etadla - „Las Kisieliński". 22.40 Od- aud. 21.S5 z jed.neJ płyty: Chris de
EMERYTKĘ lub renelstkc w prakupię. 86-25-06 po 16.
nie Emila zegadlo- Burgh. 31.!IO Magazyn Publicystyki
na1'ez1ony rękopia
utrudni„ Bb-a&-38.
1owaln1 17537 ł E
_,;
dla
Jazs
n.20
Wlad.
w1cza. 23.00
B
162ł
Kulturalne:! - au~. n.u Refleksje l
POLIPROPY LEN - kuplę. 36-74-66.
- aud.
wszystkich
13.15 M-5 ('12 m) własnościowe, wyeoki
17534 g E
rezonanse muzyezne - aud.
pierwotstandard, telefon, centrum Lo- ZAMRAŻARKI!;
•Przedam. POLIETYLE N, polistyren
aud. t3.ł5
Rozmowy Intymne
PROGRAM l l
1822 I S
ny kuplę. 157-38-5!1.
dzi zamienię na duto mieszka17566 g E
51-38-154.
IS.SS
IUO Wlad.
Chwila muzyk!!.
międzywo
ie
nie w budownictw
OPONY do „126p" - kuplę. 36-74-66 STĘBNOWKĘ przemyełowll, over11.00 Niedzielny Koncert wtelldel Kalendars radiowy,
ltupt•·
przem,ylłoW7
lock
jennym. Tel. 32-71-38. 17516 g E
17532 g E
Orkiestry Symfoniczne j PRiTV. 12.00
1829 I B
48-04-62.
Te'l.
Poczta Dwójki .12.10 zanim trafią na
lm:goslupa, mi- SPRZEDAM "126p" (111'18).
bóle
NADWAGĘ,
listy przebojów. u.oo Wlad. 13.05 „o
17564 g E
84-60-51.
greny, 1chorzen!a mięśni - staH.00
aud.
sztuce ucztowania" z cłębokl~ talem uwiadamiaZapisy HANNOVER , Rotterdam - 6 miejsc,
wów - leczy Pęczak.
lł.15 Z radioSpiewn1k rodzinny.
my, te w dniu 1T stycznia 1987 r.
17468 g E
6 lutego. Telefon 84-US-32.
Pani
117-29-23 lub 57-06-62.
po długiej chorobie, w
wych studiów. 15.00 Koncert chozmarła,
17563 g E
pinowski. 15.30 Katalog wydawniczy.
wieku lat IT
KUPIĘ pralkę automatyczn i\ „Dia17 .oo
gazowy c.o., prasowalnicę
15.35 Piosenki na tyczenie.
1422 g E PIEC
na" Super. 78-57-00.
sprzedam. 86-17-59.
domową · W1ad. 17.05 Zaklócenia odbioru
P.
$,
17527 g E
aud. 18.00 WieC'l:ór z płytą kompakNIEŚMIAŁEK
aprzedam.
„POLONEZ A" (1983) towa. 21.00 Wlad. 21.05 Wlad. spordo wynajęcia. Pstrą
IE
MIESZKAN
E
g
17555
57-05-35.
kompłytą
z
towe (I.), 21.20 Wieczór
-Wschód.
Radogoszcz
35/24,
gowa
wyrazy głębok1e10 wtP6łczucla •
szczenięta
FOKSTERIE RY paktową.
·
powodu zgonu
17562 g E
17588 g E
sprzedam. 74-34-19.
łapki,
błamy,
PROGRAM Ili
pracownik lnsty,tutu
długoletni
KOMPLETN E koła 175/14 - „Gra- KARAKUL Y grzbiety - sprzedam. Tel. 52-06-12
Geografii Unl wersytetu Łódzkiego.
nada" sprzedam. Marchlewsk ie17561 g E
11.00 Pod dachami Paryża - aud.
16584 g E
składajlll
go 36/78, po 18.
!6
Swinardnia
alę
Konradzie
o
odbędzie
„Rzecz
Pogrzeb
kuchnia.
11.30
3 pokoje,
SKLEP - płyty, kasety. Scibiorek, SPRZEDAM
Izoldy
stycznia br. (poniedziałek) :i godz.
skim" - aud. 12.00 Recital
1 WSPO~PBA
E
g
17481
DYREKCJA
Pabianice 15-66-80.
Kilińskiego 136. (10-17). ZapraJ5 z kaplicy cmentarza ev.ange· Ahlgrlm. 12.50 Bliskie spotkania COWNICY 11 RW 1'8NT NO'I'.
„HANOMAG F55" wywrotka, stan
E
g
17546
szam.
Ser13.00
Ogrodowej.
II).
ul.
(cz.
przy
bawić
llcktego
slę
czym
dobry - sprzedam. Tel. 12-13-53.
ZATRUDNIĘ BZewca. 32-26-81.
wis Trójki. 13.0S Niech gra muzy1600 g El
17575 g E
KUZYNI I SYN z RODZINĄ
•
ka - aud. 14.00 Prywatnie u Wies ANGLII
Z głębokim talem sawtadamlaaud. 14.15 Muslcasława Golasa my, te w dnia lt 1tycint• lti7 1.
'
:r.marl, przeł:YWIZJ' lał Il
r.
Z &łęboklm talem r.awladamlam y, te w dniu 11 stycznia 198T
z głębokim talem zawiadamiam y, te dnia 11 stycznia 1957 roku
ł. ł P.
po długich cierpieniach, nasza najukochańsza Matka, Teś
Enarła
odsz4'dł olł nas na zawne, przetywszy lat &I, nasz ukochan)" Mąt,
1t Babcia
ciowa
Tatuś I Dziadek

z prac

Rady Ministrów

m:rnami·

Liba n

Uprowadzenie
2 obywateli RFN

Wcior~j zgłoszeni8'

••* •

··dziś·
'-~ OGl;.OSZ~NIE...

a

IRENIE

+
TEKLA
WICHMAN

S.

PROGRAM IV
Rozgłośni Harceł'li.OO Magazyn
skleJ. 12.00 Wlad. 12.05 Wiersz I aria.
- aud. 12.20 Biuro Listów - odP'Owtedzi na Usty s!uchaczy. 12.30 Mię
dzy fantazją a nauką - Sluch. 13.00
Koncerty zatrzymane w czasie
aud. 13.53 Lektury I refleksje. 14.00
Tyszowce.
nt~toryczne:
Krajobrazy
14.30 Popołudnie
Chwila muzyki.
mlodych. 16.00 Redakcja Reportaty

dom, ~one d.%iala.!\ ~

rui.cyjnych, ochrony wód, powtetrq

ł

CZESŁAW
emerytowan y nauczyciel,

Człowiek

·

P.

$.

HENRYK
SIENKIEWICZ

+ '·

ALEKSANDRA POWALSKA

PUCH
szlachetny, I o wielkim serca.

Pogrzeb odbędzie się w dniu !T stycznia br. o 1ods. l! na cmentarzu katolickim przy ul. Lipowej w Lubl!nle.
Pogrątenl w rozpaczy:
ŻONA, SYN, SYNOWA, WNUK, RODZINA I PRZYJACIE LE

Pogrzeb odbędzie się dn i ~ 24
s kapllcy kościoła para fialneg o
stantynowle Łódzkim.

nieskładanie

Brygady Aa

okręgu • wlleńskle10.

~tycznia br. (sobot.a) o
N a jświętszej Marll Panny

gndz. 13
w Kon·

Pogrzeb odbędlłe 111.J w dnhl •
stycznia br. (ponledzlilłek) e IJOcl1.
na cmentarzu ewancellcldm
przy ut. OgrocloweJ. Poe„toaa
w 1mutku1
lł

DZIECI I
Prosimy o

były iołnlen VJ

NAJBLIŻSZA

RODZINA

kondolencji,

COrutA • RODZIMĄ
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Zdrowia I Kultury '(l'lzycz- mlenka nil „6ln.oe11 'lcrtl
nej. Otóż minister poln· ;u. Następne miejsca

Idztenntczek \

formował

posłów,

„przyczyni\
leków Jest

zdrowotną.

A

•

czeństwa

te k!asuflkac;i popularnvc
nazwi~k zajmu;a Suzuki

nie\iostatku

ob,fęcic opieką Tto, Saito. Tanaka. Ko
calego społe · b111iashi
i
Yamamoto
oraz fakt, że Spośród szesnastu 'DOWO

ono coraz bardziej sie lenn11ch 1)remier6:o Japo
„Wprost"
w nii. trzech nosilo na;baf'
cinkciarzy I za związku z tym napisało dzie1 1'0putarne nazwisk
sześć
falszywYch setek wprost, te przyjmując - Sa.to . Tanaka i Suzuki.
miał dostać 360 tys. zło rozumowanie szefa resor+ STUDENCI warszaw„
tych cl zamiast 35 tu, należałoby na Jakiś
nazywaj~
banknotów po 5 tys. zł czas zamknl\Ć wszystkie sklej SGPiS
swój
uczelntany
bule
dali mu banknoty 50-zlo- apteki.
Byłaby
wtedy „Chle\llliklem". Zapewn
towe, na któryc.b dopisano szansa na radykalne odnie
bez
racji,
bo
porzą.d•
po dwa zera. Mogliby do- młodzenie 1połeczeństwa.
Id łam panuJlłCe są dó~
dać mu Jeszcze gratis Kosy6 oryginalne. Ostatnio,
W!J
1qd, uwzględniając lumn~ Zygmunta I
SZESCDZIESI.ł\ np, w „Chlewiku" maJ11i
wysokie kw11llf!kac;e z!o+ ZDU1111EW AJJ\CY TY+ CO
Japończyk noił naz„ do dys1>011ycjl tylko jede
dzte;a, akazal go n.a or11- WYNIK pnyniosłm kon.kt6rego
Sato
nty,va.f
łącznie nół,
gil'l.Clln.q karę: prHz calu tf·oI11 radmrowa przepro- wisko
dwa
Na;więce; wszyscy. Nóż Jest na lal\rok, w każdq sobotę, bę wadzOM
pTzez
po lic ;ę osób miliony.
o
tBkim
cuchu.
nazwil!'ku
dzie on musiał bezpłatnie francmikq w mie;scowoki
naprawłac! u!iczn. telefo- Cosgne sur Lire: „Mernu. Nci wszelki wypadek , cedea 560", nie zważa;ąci
gdybu
znowu przuszla M ograniczenie prędkości
mu ochota coś ukraść, do- do 60 km/godz., pędził z
zór n11d tymi pracami be- prędkoicią aż 242 km/
dzie spl"awowac! pracow- /godz.! Sprawdzono pl?"Tnik lącznoicl.
sona!ia sizale7\c11 za kie+ W SZCZECINIE a- rownicą ł wszystko się
resztowano
szwedzkiego wyja§nilo - był nim znakombinatora, który sprze- ny kierowcm Formuły I,
dawał naiwnym fałszywe Rene Arnou:i:. Choc! wiabanknoty
1tudolarowe. domo, że Iubł on szybkq
Przedtem udało mu się jazdę - policja uzna!a,
naciągnąć wielu klientów że wcale nie jest to oko- ·
w swoim kraju, a także Jiczzwfit! łagodząca.
w Danii. Najciekawsza w
+PISMO
„WPROST"
tym wszystkim wydaje skomentowało wYPOwled:i
nam się wiadomość, te ministra przemysłu chewłaśnie u nas trafiła ko- micznego I lekkiego
na
sa na kamień. Gdy szwe- posiedzeniu sejmowej Ko- Moja łono! MóJ naJlepszy przyJaclelu! M6
dzki cwaniak chciał pew- misji Polityki Społecznej, drugi naJlepszy przyjacielu!

• W PORTO ALEGRE nego razu oszukaó pol- starzeje".

au s ,,sa„ ł'Odl1 l'oreytdw" , 1UO DT - wtadomośc:l
(111) „Nie ma odwrotu'' 16.25 „Krąc" - magazyn harce~
11.lle Kraków n.a antenie „Dwój- 16.50 Dla dzieci: Tik - Tall
k.i" - „B<>yowa ulica"
17.15 Teleexprea
12.40 Soliacl Metropolitan OP«a 17.30 Losowanie Exprea I Supet

H STYCZNIA

w „Dwójce"

13.10 Wiecrome wi&domołcl

PROGRAM I
UO

Tydzień

ooieci

mu PRL.
H.00 Dobranoc -

na dzlal<:e

9.00 „Droga"

-

magazyn

mlodzieŻJ'
wiadomości

Lotka

17.40 Sprawozdanie 1 obrad Sej-

111.a

ołówek"

i

"Zaczarow1n7

11.10 Studium

10.20 DT 10.30 Spotkanie
tu·m!ejowydl
miast '88 (1) - spoń t za-

(Brazylici) policja pTZylapała pewnego mężczyznę.
jak demontował u!icznu
automat telefoniczn.11. Okazało alt. że bul w te;
dziedzmie całkiem niezłym fachowcem ł mia!
Jut n.a koncie 1poro takich kradzieży. lUieJsco-

skich

19.30 . Dziennik
IO.OO Publicystyka
U STYCZNIA
20.15 Z cyklu: 1944
„Marta"
PROGRAM I
bawa
- film TP
- DT - wiadomo.4cl
1.1.M „Wędr-OW'k:I dalekie 1 bb!s-. 111.20
16.25 - Dl.a
młodych
widzów: 21.311 DT ·- komenta.rze
kie" ,Sztuka
Czarnej
22.00 Telewizyjny film dok.
,.Kwant"
Afryki" (1) - film
dok. 17.15 - Teleexpreu
„Książę astronomów"
pN>d. f.ramc.
23.00 DT - wiadomości
17.30 - F.cha stadionów
13.00 Bariery
rosyjs!o (15)
1a.oo - „Kobieta za lad'" (li) _ 23.05 JęzykPROGRAM
13.30 „Militaria, obronru:>cł~
J10..
li
18.45 - Program pub!.
WOC7.e6noś~"
Wania l kro- 17.00 Język rosyjski (15)
14.00 Studio sp<>-rt
MistnJ().. 19.00 - Dobranoc
17.30 „Pół godziny dla rod:i:iny"
kodyl"
stwa świata w lrolamwie
18.00 Wladomoticl (Ll
19.10 - L&boratodum
przełajowym
18.30 „Wiem wszystko" tele15.05 Antologia dramatu powsze- 19.30 - Dziennik
turniej
20.00
Rozmawia
na
telefon
U)
chnego EugPne O'Nelll 20.15
- Teatr Telewizji na $wiecie 19.00 Przeboje „Dwójki"
,,Anna Christie" tL)
Dziennik
- William Szekspir "Tymon 19.30
Hl.35 „Kram'' magazyn
20.00 Koncert w 100 rocznicę uroAteńczyk"
17.15 Teleexpress
dzin Artura Rubinsteina 22.25 - DT ~ komentarze
17.30 L<>s?Wania Dużego Lotka
dyryguje John Rubinstein (Ll
17.40 Spotkanie
turniejowych 22.45 - Rozmowa na telefon (2) 21.00 Polska zimą - Olsztyn
23.00
Studio
sport
kronika :U.15 „997" - program publ. (L)
miast
'86 koncert dla
mistrzostw świat& w nar- 22.00 „Przy stole' wg „Wesela''
najlepszych
c·l.arstwie
alpejskim
18.30 „Czas" (!) - magaa;yin puAntoniego Czechowa
23.20 - DT - wiadomośel
blicysty07Jlly
23.20 Wieczorne wladomoścł
19.00 D<>br811l<>c:
„Opowiadania 23..25 - Język niemiecki (15)
PROGRAM ll
Muminków"
To rozdanie srano 1wego czasu
H!.10 „Z kamerii wśród zwi~" 17.00 - Język niemiecki (15)
na olimpiadzie brydżowej, a ko17.30 - „Zwyczaje l obrzędy"
19.30· Dzi01'11nik
mentatorzy byli potem pełni u20.00 „Port lotniczy '1'1'' - flilm 18.H - Wladomoiol dla nlałyn... znania zarówno dla koncepcji rozeyoh (t...)
fab. prod. USA
IS STYCZNIA
grywającego.
jak I przytomności
18.30
„Pod&l łapę" - ,.Po ko21.110 ,,Czas''
(2)
PROGRAM I
umysłu jednego z obrońców.
22.40 „7 dni na świeci.,.
J>ie"
9.3:1 Domowe pr,t>dszkol•
19.00 - .•Dama 'Pikowa"
l)Olskl 10.00 DT - wiadomości
22.50 DT - wtad.
film telewizyjny
23.00 Sportowe rytmy tygodnia
10.10 Film dla 2 zmiany: „Zdaniem rozgrywającego 8. Otóż bez
19.30 - „Polska zima" niem obrony.„" Zawo23.30 Kill'lo nocne: .,Snajper" „Sprawątpienia odzywka W 3 karo byja
wa osobista" - film prod.
tilm fab. prod. duńskie)
ła zaporowa.
Zapewne ma on
20.15 - Dookoła świata „Nad Japol.
PROGRAM Il
sześć
kar, a może nawet siedem.
11.40 „Szkoła dla rodziców" t47)
muna i Gangesem"
H'i.00 „Halo. komputer"
Jeśll
jednak
skontrował
5 trem,
- „W domu I na spacerze"
15.30 Kraków na antenie „Dwój- 21.00 - „Małe kino" - film dok
to chyba ma czwartego waleta a16.20 DT - wiadomości
„Taśmy marzeń" l ,,Najwaki"· - „Boya wina, Boya
tutowego. Jeśli tak jest istotnie,
16.25 Dla młodych widzów: „Reinieiszy jest człowiek"
wi.n a" cz. 1
to jut wiadomo, te na kara l
porter TDC" (L)
16.00 „Spektrum"
21.45 - Sladv na śniegu - film
trefle przypada u niego dziesięć
16.53 Dla dzieci: „Kłopoty małe
16.30 „Chiny: krajobrazy
onyrodniczy
! hllub jedenaście kart. Reszta to piI duże" „Zupełnie mad-z:ie"
(5) serial
dok. 22.00 - „Indie współczesne"
ki l klery.
leńki ple1" film prod.
prod. węgierskiej
oroitram dok.
CSRS
A teraz pomylllcle 1aml, Jaki plan
17.10 Kraków na antenie „Dwój- 22.45 - Biografie:
,,Kurt Vongry ułożył 1oble 8 po wlJcla W
negut"
ki" - ,.O jakim• baloniangielski film 17.15 Teleexpre•
17.30
Samo
zdrowte
królem karo.
ku"
.
dok.
17.40 Piłkarska kadra czeka
18.CO Magazyn kulturalny (l.)
23.45 - Wieczorne wkdomołcl
Poniewat:
chyba nie katdemu
18.00 „Poligon" - woiskowy pró18.30 • Wielka gra"
uda~o się odgadnl\ć jego Intencje,
cram publ.
19.30 Dzienni·k (dla n.!esljslll\cych)
prześledźmy
tę rozgrywkę, zapo18.25 „Sónda" ...:.. 1,A"
20.00 25-lecie k.onoertów porznańwiadając sporą niespodziankę pod
19.00 Dobranoc - „Psotne misie"
sklch
·
Licytację otworzył W, gglaszaJl\C koniec gry, choć jut w pierwszej
'
151.10 „Encyklopedia kultury pol3 karo
(strona W-E była przed lewie spotyka nas zaskoczenie. Mia21.00 Studio sport - pi?ka ~
skiej" - „Pokłosie sannapartią), N spasował. E poparł par- nowicie S nle bije króla karo an STYCZNIA ·
na mężezyzn o Pucha.r Baltyunu
tnera, !!cytując 4 karo, a na to sem na stole I oddaje lewę! O co
PROGRAM I
tylru
19.30 Dziennik
wszystko S zalicytował li trefli tu Idzie? Otóż dla 8 as karo na
21.4.0 Tyd:z.ień w polityce
9.30 ,,Dom.at.Or"
20.00
Publicystyka
(N-S po partii),
21.50 „Lace" (3) _ serial prod.
co natychmiast stole jest kartą WJ)l'Ost bezcenni\,
9.35' „Domowe przedszkole"
20.15 „Zdaniem
obrony„."
spotkało się z kontrą W.
10.00 DT USA
wiadomości
więc jeśli W raatakuje w
karo
„Sprawa osobista" - film
W celach szkoleniowych zapoz- po raz drug! ~ S zostawi sobie
22.35 K.raków na antenJe „Dwój- 10.10 Film d1a 2 z.mia.ny: ,.Ptaprod. poi.
najmy się najpierw • rozumowa- asa na pótniej, a to karo przeblk; cit:Tn.istych krzewów" (2)
ki" „Boya wina, B<>ya
21.45 DT - komentarie
11.00 ,,Poradnik Domatora"
wl.na" oz. 2
11.25 „U [lldian Otomi w Me- 22.05 Studio sport - kronika mi23.20 Wieczorne wiadomośd
strzostw świata w narclarksyku" - ~Pulque 1 czar•twle alpęjsldm
WODNIK (21.81.-Z0.0%.). - Jene lllio4Y" (2)
22.30 „l'olltyka, politycy,_•• - Ma1111 Jeszcze n:e w1czerpaleł ca11 SO „Prawo na co dzieti"
rlo
łej Twej energii, to wet 1i~ ko12.00 Przygotowanie d'O życia w ~.oo DT Soares
- wladomołcl
niecznie za tę ostatnią,, nie zarodzinie - pierw&:ie dni 23.03 Język francuski (15)
latwlonl\ sprawę. Możesz dużo
t5 STYCZNIA
tycia małżeńskiego
PROGRAM II
skorzystać.
Nie przegap więc
PROGRAM I
111.20 DT wiadomości
17.00 Ji:zyk francusk.! (111)
okazji. W tyciu osobistym po16.25 Dla młodych widzów: ,.A- 17.30 „Pół godziny
T.30 Blok programów l'°lnycil
dla rodziny zostaw sobie pewien ma.rglnH
kademia muzyczn&"
li.OO „Teleranek" oraz fiJm p-rod.
„Bądź moją mamą"
1wobody.
16.50 Dla dzieci: „Wyprawy prot. 18.00 Wladomotićł
NRD „Przybysz"
Cieka wskiego"
1-0.30 DT - wiadomości
RYBY (21.0Z.-Z0.03.). - Zwrd6
18.30 „ Tele-as" - magazyn spor10.35 „Biologia morza" (8) - •&- 17.15 Teleexpress
uwagę· na sprawy
zawodowe.
towy
Jest dobrze,
ale... Lepiej na
rial
przyrodniczy
prod· 17 30 „Z bliska" - proiram publ 19.20 Piosenkarz tygodn.ta
18.00
Telewizyj111y
i1nformator 111.30 Dziennik
RFN
zimne dmuch.ad. \V domu przy·
wydawniczy
11.~ „Zajechał wó.s do Kol"ble.
jazna atmosferia, Sporo nie20.00 „Zdarzyło lię na Stąs'ku
BLIZNinA (2%.05.-21.oS.),
18.20
„Eksporl
t.ak."
al4f"
spodzianek pod koniec ty;odIowa" Cl)
przed 42 laty".
Nie graj
na dwie strony, bo
możliwości ek.portowe
o- 20.00 Gra · wojenna - wYJ)rawa
ltl.35 „7 anten"
nia.
moż•sz 1amotnie przegrać, mi•
wiec
12.20 Telewi~yjlny
po złote runo
Ji..once-rt łyBARAN
(U.M.-!0.04.).
- Zbył
mo łe potrafisz 10ble doskona111.00 Dobranoc „ Wodnik &uwa- 20.30 Muzyka uratowała ml tycie
C"Leń
ezęsto daJess
1lQ wołĄga6 w
le dawaó radę w katdej sytuarelt i jego staw"
13.05 Kraj za miastem
21.00 Mój pierwszy dzień wolkłopotliwe
sytuuje.
cji,
Na
Zbyt wiele chcesz od razu
ostat111.10 ,,Diagnoza"
13.30 „Warszawa, La.ta odbudowy
ności
nie wydarzenie popatrz z dy•osiĄgnąó.
·
21.30 Stare fotografie
1949-1953"
tele•wi-z:yjny 19 30 Dziennik telewlzy)n.7
tamu. A może trzeba z uśmie
RAK (Z:Z.06.-Z!.07.), 8z120.00 Konferencja praaowa rz.e- 21.411 Kino studyjne „Dwójkd"
film dok.
ehem przyjąć porażkę? W katknJii się zmiany, będzie wiele
cz.n.ika rządu
„Zwierciadło"
.
14.20 Zajechał w&z do Korbielodym ra.zie nie wolno oi się zanowości. Twoja nieśmiałość nie
20.15 „Ptaki
ciern.istych kne- ~.311 Wieczorne wladomośd
wa (2)
łamywać.
pomara Ol w tyciu. Musls.z si~
wów" (2) serf.&l prod.
14.50 „Klub S:teśolu Kon.tynen' zdobyć na energiczne działanie.
amerykańskiej
tów" - „Dzwoa .z DehuBYK
(11.0ł.-11.05.).
LEW (23.07.-22.08.).
Nłe
Twoja
21.05 DT nu'>
komentaru
adawaJ, łe Clę nie nie obllhoenerria poswoll Ci przebrnl\ć
lll.35 Sprawozdawczy
kromka
mapzyn 21.25 Studio spori dzą
spr&'WJ',
których
jesteł
przez
.
trudne
życiowe
sytuacje.
mi6trzo5tw iwl,&t.. w nar&portowy
jwfadkiem. Nie eofaJ się pn:ed
Cały ozu zaprzj\tnięty
Jesteś
ciarstwie alpej&k.im
Hl.45 Zajechal wóz do Korbielo.IO STYCZNIA
odpowledzialnotic l-.
W tycio
swoimi rozterkami. Nie potraZl.45
Program publ.
wa (3)
PROGRAM I
prywatnym pamiętaj, łe „Jak
fiu okrdli6 czego byil chciał
21.55 „Wieczór z Pąazem"
9.3!1 Domowe przeds.zk.iote
17.15 Teleexpress
IJ)Uó to • dobrero Unia",
od bli•kleJ Cl 080by.
22.55 DT - wiadomości
IO.OO DT - wiad'°1nośoi
1'7.30 Kabaret
Olgi
Lipińskiej
23.00 Język angielski (45}
(powtól"Zenie)
10.10 Film d!la 2 uniany - „LePROGRAM Il
18.30 „Antena"
karki" film prod. NRD
19-0() Wieczorynka: „Czamoksil\Ż 17.00 Język angielski (45)
16.20 DT - wiadomoki
17 30 „Pół godziny dla rodziny" 16.ZS Dla młG~eh widzów: „Ramnik z Krainy OZ"
- „Bliżej siebie"
blt" ~lełurniej (L)
19.30 Dz.ienn ;k
18.00
Wiadomości (L)
16.50 ,.Piątek ir Pa.nkiracym"
20.00 „Dz1edz1ctwo mlłośei" (1) 18.30
„Bogowie
17.15
Orientu"
Teleexpress
se.rial prod. tra.De.
- panteo.n lli111duskl" - film dok. 17.30 Magazyn muzyamy - Me20.55 ..Pegaz''
prod. belgijskiej
tronom
21.45 „Klub Mi~'ZYDarodoCYWY''
19 20 „Piosenkarz tygodnfa."
111.30 R-z:emieślm.lcy
· '
22.15 Sportowa n iedzi eta
!UO Mieszkać - WS!Zeołmiea bu22.50 „Buncio
Koroszkow"
wg 19.30 Dziennik telewizyjny
2
4
~
20.00 ,,Ambicje l aspiracje"
Zdz i sława
dowla.na
~
Leśniaka
7
Ul.OO Dobr'&DQc
„W jednym stali domu" 23.30 DT - wiadomości
,.Prmy,ody
l ·knTzata Ilzyna"
rep
PROGRAM Il
20.20
dymkiem cyga.ra" 19.10 Dom !rod'zrlrn.ny - WllPO!Jl'llli•
10.05 F~lm dla niesłyszących
ł1
9 40
gawęda Wilhelma Swwczy„Dz'edz.lctwo miłości" (1) nia W. Wetiellka
ka ·
·
19.30 Dziennik
S<"rial prod. franc.
11.00 ,.Krótkofalowcy" wojsk. 20.35 Filharmont.a ,,Dwójki" Lud· 20.00 MOll'litor ~
I
wig Ta.n Beethoven - IV 20.30 „Leka.nkl" _ film
prod,
Pl'O!!ram pub!.
11.30 J{oncert tyczeń (L)
Symfonia b-dur, op. llONRD
wyk : Ork1ei.1:ra Symfonicz- 22.10 DT - lromenta.n.e
12.on Kwadrans z hejnałem
1?1
na F'ilharmonil Narod01Wej 22.35 Sprawa dla reportera
12.15 Jutro poniedziałek
pod
dyi;. Tadeusz.a Struga- 23.15 DT - wia'?:lomości
12.4" „Zw 1 erz~ta ~wiata" - „Slo.
23.20 „Kokainowy s:cl~·k" (1)
ły
n1e - królowie Sri Lanki"
~~
6
„Bóg zesłał nam ten l'ść"
- francuski film prz.yrod- 21.10 „Myślenie
ma
k<>losalnl\
.___
L_ !
przeszlooć" - angielski film dok.
Herma.n Lien' czy
13 . 1~ Augustyn Bloch
berman
PROGRAM li
- dziefi
21 .30 Nowe kino Amt!'rykl Połu 17.00 Język angielski (15)
ci om
dniowej „Zdać sobie spra- 17.30 Magazyn nairciar&k:ń ('Tl
ll'l.4:\ w ;deoteka
we ·• :.... tilm prod. aTgen- l~.00 Wladomo§cl (L)
14.30 Kino tam lijne:
~Duch 1:
49
1';
cyprysowych moczarów" (2)
18.30 Muppet show, c-z:yl! rewia
2.0
t:vńskiel
21 22
24
15.20 Kraków na antenie „Dwój2310 Wiecromn wiadomości
gwia-z:d gwiarzda:
El!ike
Som,
m
er
ki''
„Balon ik:
czasem
dmuchany" _ „Boy recen18.55 Jarmairlc
26 'J.1
15'
Hl.30 Dz'ennl'k
zentem"
I
'
'
-16.:lO Go lż : na z Romanem Kl~
20.00 „0_!1TodY śwtata" r?i) - „Renesans w k'<.viatach" - fransow.;·k1m
129
2g
~
17 .30 „ Kn() - Ok()" - kalejd<>cusk;i t:lm dok.
1
28 STYCZNIA
'2.<l.30 Soort. muzyka <>raz kry
~kop Mmowy
rttoGRAM I
tR.JO Przeboje
21.15. Wywiad z nieobec-nym
9.3:\ Domowe przt!ds1kole
Boguslaiwa Kn~2
~?>
IO.OO DT - ' w!adomn~ci
Dr Henrick Ja~ '.'-1"t11an
cr.vń~k i eiro
!9. ' 0 Kr<>ków na antenie .. Dwój- 10.10 F'ilm dl11 2 Lmiany - Z cy- 2~.10 Zbysu·k
Cybulski w fil"
ki" - , Boy tłumacz·•
. m ie: „D<> w :ozenia . do jutklu 1944 - . Marta"
~
!~ . :in Dlienn k 1dla n 'e-slyszący<-h )
11.30 Przyiemr.• z potytecznym
ra"
11.55 ,.M<H!Olyn wspomnień'' (1) 2:1.~ !ł.ozmowy intymne
20,00 Sturlio ~port
„7.b1ory"
2~ .oo WIC'l!tie tilmv ma! . g-o ekra0.05 w :ecz.orn{! w : adomokł
M

je atutem • ręki. Następnie trzrkrotnle pociągnie trefle, zgra .asa
I króla pik oraz asa kler I jeśll
nawet W powstrzyma sle od przebitki, 8 dopuści go do ręki grając blotką trefl. W zabije waletem, ale teraz będzie musiał wyJ•d
już tylko w karo lub pika, Rozgrywającemu
daje to trzy leWY
(dama I walet płk oraz as karo,
na które spadają dama 1 dwie
blotki kler) I w rezultacie swoją
grę.

A zatem pomysł był doskonały.
Mimo to nie udało si!P,I doprowadzić do wygranej, a to za sprawił
gracza na pozycji W, który przejrzał podstęp rozgrywaJą~go I w
porfJ zapobiegł nlebezpłeczeńst'Ml.
Czy jut wiecie, jaklł obron4 aastosował W?
·
Zabrawszy pierwszą lew, na kr6- ,
la karo, W postanowił nie dać sl4
później dopuścić do ręki,
kiedy
więc S zaczął zgrywać trefle
s
góry, od razu zrzucił . waleta, 'POtem dziesiątkę, · szó~tkę I został
tylko z dwójką! Teraz już W mógł
być spokojny, Co prawda stradł
lewę atutową,
ale nie . pozwolił
wygrać kontrak'tu, bowiem S mtJsiał oddać w końcówce dwie lewy kierowe, a więc łącznie 1 królem karo - trzY,
Kl'tOL JUD

PANNA fU.08.-!Z.09.). - Nie
wielkich W)'dane6. b-.
raczej spokojny I mono- .
tonny, Uważaj na swoje zdrowie. Najbliższe dni pod tym
względem mO&"I\ 1ię okaza:6 nlesbyt sprzyjające.
WAGA (23.09.-~3.IO.): _ Nie
rezygnuj ze 11wo!ch
plan6w.
Dobry okres przed Tobą,. Nawe1
nie wiesz na Ile Cię sta6.
SKORPION (%4.10.-22.11.). Potrzebna Ci przede., -wszystkim
oierpliwollć. Rozwu ezy warto·.
się angażować w pewne sprir
wy. Nie wracaj do przeszlollcl„
Przed TobĄ jaśnleJsze dol.
STRZELEC (23.11.-!U!).
Wszystko uloty się zgodnie •
Twoimi przewidywaniam i. Rób ·
to, co uważasz
za ,słuszne,
Wkrótce miłe ąołunle w rodzlnnym gronie.
będzie
dzień
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KOZIOROZEC (23.U.-!0.111.),
- Man
przed aob"
wiei•
spraw nie clerpi1'CJ'ch nvlokl.
Bliskiej osobie potrzeba Twoich nczn6. Muslss na to zna- ·
leU trochę CZMU. Dn.to ZY•- '
kasa I osią,Coiess spokój w'domu.

POZIOMO I
l.
Wilhelnit
11.
Jedno z najpiękniejszych miast
Europy
(Austria),
8.
Puszcza
między
Piszem,
Szczytnem
I
Mrągowem,
9.
Odmiana
języ.
ka ogQlnonarodoweg o, 12. Port
•1 ujścia rzeki Perłowej, 13. RepublH~ w ai:-chipelagiu Wielkich Antyli, 15. Starotytna Niniwa
16
Pierwiastek chemiczny, J'1_ Regio.'.
nalina odm iana języka og6lnon~
dowego, 19. Ireneu.sz dl.a naj•b1iż
s~ych, 23. Konieczny ·do makowca,
2;,. Rodzaj
skaLnego rumow:sk.a ,
26. Monarcha z tahi kart. 30. Melpomena lub P<>Uhymnja, 32. Jego
stolicą jest Vientiane.
3:t Sp na
dwle części szaty,
34. Wy.'>py w
środkowej części Oceanu SpoklOj.
n ego.
l'~ONO\-\'O: 1. Zar!ocrna ryb..'\. z.
Moze być atmo~feryci:.ny, :i. Legenda.rny król Krety i jej )lrawotlawcą. 4, Dychawica. 5. Sto: w ta.
z.ence. 6. KierunP.-k w 1 leratu1-ze
i sztuce. 7. Trronek..
9. Wycięt y
rowek wudhiż lini~ śrubowej, lO.
Codzl::'Ilna 5trawa. 11. Odprowadz11
wodl!l z dachu. 14. JaP<Jńska ntu.
ka układania kw 'atów
w róż n e
kompozycje t5. M ierlz,•narodo\va
Organ izacja Rad ;a ; Tele,11' zJi . 17.
t\ntena or"'m en·11ia:a. '8, W elo..
o wo"Owy. 20. Dawny r<>•fr_;;J gry
IV karty 2:. W fot•\'Oie nr<Wj(').
wej. 22. Ktarnra ~la.I', er ~l. Swir7hpa . ?7. Tylnn 1'7~ ~ ć 5tatku . '.!IJ ,
T:.e-Tun.~ . "9. P ·flca w bnmeP. 30
,Te.d r :n ' mi:>• ęry,
31. Prlyjar;eJ
/\.. ~T i cki e w i cx:10pra~ . :

.I l\.'\ l . ':.':1:R \
"'() ·) y

DZlENNlli LOUZ!CI nr 2() (12230)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

/1

