• Uchwała o ochronie i kształtowaniu środowisko • Przyję
cie ustawy o podwyższeniu emerytur i rent w 1987 i 1988 r.
Zamknięcie jesiennej sesji
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w lel1t;!oh tem atów wspól- Sejm IX ka dencji dal
trakcja „Z:elooych" ma tu ko lejny dowód, jaką wia.gę -irzyklada do zdania wyborców. Jak
coraz większe wpływy tariowa.no w kulluarach .sal! sej- pamiętamy, koniec:imość powatnep roblcma tyką
mowej w Cllwartek
29 bm.,
w g'O za jęcia si ę tą
dru~m dniu
posiedzenia pa·r la - nal eż.ala do postula tów powszechn ie podno&z-0>nych przez ludność w
m«itu.
cz.asie kam pan ij przed wyboram .
do obecnego parlam~ntu.
Po prz.edyskutowaniu w ielokrotnym różnych
aspektów ochrony środow i ska
w kom isj a ch
sejmowych Izba pr-zeprowad<z'. la w
cz1wa rtek calośc!ow ą d ebat ę.
Jej

P

na Wiejskiej ; n ief<>nna1na

czes.noścl

Podpisano porozumienie o wspólnej

obrady
stanowi.siko, k tóremu dała wyru
w specjalnej u ch wale, jest jasne:
dzialaLność na rz.ecz
ochrony i
lr.sztaltowan 1a środowiska t<> konsty tucyj ny obowi ązek
wszystkich
orgain ów pańs twowych i w.szy11tkich oby wateli.
Sejm dO!t'l'v.ogł
dotychczasowe dz! alan ia
~'J i
:eh pozytywne efekty. Stwi e t"i'Z ił
z.a nazem że w; eJe waż,nych oos tanow• eń wyni· kających /.. pr.repis ów prawny ch
n ie jest w pełn !
rea ltwwany ;!h . . Dotyczy to równ : eż
(DaJ.szy

ciąg

oo str. 3)

gazociągu

Polski
W l\foskwle podpisano w czwartek porozumll'nie między rządami
PRL i ZSRR o udziale l'olski w b11dowie gazoc'ągu Jamburg zachodnia granica ZSRR i związa uycb z tym dostawach gazu zie m nego z ZSRR do PRL.

Budowa gazociągu Jamburg, dlu- czl<ll!l,kowskich RWPG Pols ki,
Nz. Podczas obrad
CAF - W. Rozmysłowioz
Wę gi e r.
NRD ,
gości ok. 4650 k ilometrów• bieg- Cze-chosłowacj i.
nącego od nowo odkrytych złóż Bułgari·i i Rumun:!.
gazu z .emnego n.a półwyspie Ja(Dalszy ciąg na str. 2)
meJ (pólnocno-z.achodn ia Syberia)
do zachodn iej granicy ZSRR, jest
jednym z najwi ększych przedsię
wzi ę ć inwestycy}nych Zw i ązku Radz iecki e go w bieżącym o i ęc iolec:u .
W jego budowie , zgodnie z decyzjami k rajów człon kows·ki\ch, będą
P o raz czwar ty redalćcj a „Sztan- krajowych t:!ledysków wyproduucz esln iczyć wszystkie europej >k ie
daru , Mł ody h" tym
razem k owanych w 1986 rok u. Laureatapań s twa RWPG . Ok. 80 proc. r.dolwspólnie z tel ewizj ą - przyznanoś ol przesyłowej tej g igantyune j
łll doroczn e nagr ody „Met ronom" mi zostali ro. in.:
I"Ury, tj . ok: 2'0 m iliardów m szek.
za dokonan ia w d zi edzin ie mukali się z kierown ictwem
KL I gazu z;emn ego
roczn ie, będz ' e
za reżyse ri ę : Juliusz Machulski
zyki r ozryw k owej. Ot rzymali
je
PZPR.
(ab)
orzeznacwne na potrzeby krajów
tw órcy i realizator zy najl epszych - reżyser t eledysku „Black and
Whit e " Kombi;
29 bm. w M!n!star.stwie Spraw
za najlepszy teledy sk:
Zagra.nic2l!1ych odbyły s i ę rozJanusz
Gauer, Juliusz Machulski
Anmov.'Y między m inistrem sp raw
drzej Sołtysi k - twórcy i realizaT.agranicznych Marianem Orze·
t orzy t eledysku ,,Black and White"
ehowskłm a
zastępcą sekre t:i- Kombi;
nia stanu USA
Johnem
C.
Whiteheadem. Dok-0>nano przeza osobow ość i kre acj ę aktorską:
Na pos iedzeniu prezydium Rady szacunkowych obli czeń , w
tJm
glądu caloks~taltu
stosunków
Ministl'ów
Łotwy
podsumowano dni u na p o łowy ryb udało się ok.
Rud i Schubel't - bohater teledy1m i ędzy PQ!ską a S tanami Zjedwyniki oper acj i ratowniczej
w
I sekret a r z KC P ZPR .
prze- ków „Hymn ł ysy ch" i „T rynidad
Zatoce Hv~klej. gdzie w minioną
wndnlCzący Rndy
Pa ń stwa
W oj- T obago".
(PAP)
n i ed7.ielę
ocłerwi.ne
kry uniosły
ciech J aru zelski przyjął 29
bm.
na morze ok. p ółtora t ysiąca am aredaktora naczelnego portugalskiej
tor ów łowienia ryb pod lodem.
gazety .,O D iario" i\llguela Urb ano Rodrigu esa i u d zielił mu wyWicepremier Lotwy Nina Deniw iadu. W odpowiedzi n a I)ytania,
s1mko poinformowała , że
według
I sekretarz KC P ZPR scharakteryzował aktualną sytuacj ę w Pol29 bm. odbyła S: ę w URM telt- Je ału1:bę JXtrowiia 1OO tys. tlotych. sce ! działan
i a PZPR wynikają ce
konfei·encja głó wnego ins.pektora Ta k'.ch przypad kó w było w 1988 r. :r: uchwał
X Zjazdu.
san itarn ego kraju.
~
Wi cem inistra - 56 tys i ęcy .
(PAP)
zdrowi a i op!ek t społe=ej - Je•
rzego Bończaka
:z woje wodam i.
Tema t _ stan sanitarny kraju i
zakończyła śledztwa
tegio:ro=e
zam ierzen ia roecydoW 30 dniu roku słonce W'Ze·
wane j poprawy pod tym wz.glę
nło o godz. 7.20, zajdzie zaś o
dem.
16.19.
Jak stwi erdził
J . Bończak: w
wypowi edzi dla PAP, ubiegły roik
Im en iny obcl'!odzq:
przynlósl - szkoda, że tyłko n i lrlą
Bezp recedensowa sytuacja
pa- popraw ę
s tanu sanltarn<>-p<J>I1Ząd
Hiacynta, Martyna, MaclcJ,
nuje
w
bieszczadzk iej
grup ie lrowego k!raj.u.
Dobiegniew
Górsk iego Ochotniczego
PogotoI
wia Ratunkowego. Od 4 ty godni
Straty j&ki e poni eśl<Lśm„ w m1nie wzywano ani razu
Dyłumy synoptyk
ratowni- n ionym roku z p<>wodu brudu się
Prokuratu!l'a w Malmoo zailroń
W prasie s:zJwedzkiej, kiedy jesi:ków na pomoc. Całodob owe dyżu e:a ją k ilka m iliardów zł .
Same czyla śledztiwo w sprawie próby cze za jmowa,no si ę przes yłką, su ge.
ry pełnią ratow n icy zarówno
w środki spożywcze zmamowane z przemytu do l'Qiski sprzętu dru- rowa no ju ż wc:i;eśn i ej ta ki właś
w dniu dzisiejszym przewiduje
~ Cent rali" w Sanoku,
jak I w powodu zaka te n:a
bakteryjnego. karskiego i in.nych urzą<lmeń <>rai: n ;e wyn ik dochodzen ia w spradla Lodzi następującą pogodę:
st ałych „dyżurkach " w Ust rzyka ch kosztowały
p!7le!'tło 1!5D mlin :zł. publikacji przMnaownych do pro- wie , która jak podkreślano zachmurzenie małe i umiar.koGórnych I na Połoninie Wetliń a leC'Zenie jednego tylko przypad- wa~ia
nl~god.nej :i:. prawem mogłaby m ieć negaityW!!ly
wpływ
wane, po południu wzrastające
sk iej.
PAP• ku utirucla pokannoweg<> lrosztu- d~ialalinośoi.,
zatf7;ymanych przez na stosunk i z Polską.
do dużego i możliwe
opady
Urząd
Celny w Sw!tn<>ujściu w
śniegu. Temp. maksymalna .w
końcu ll&t<>pada ub. roku. Nadpro-dzień ok.
-13 st. C.
Wiatr
larów. McCartney wkła4al go
kurator Ola Nilsson oświadczył 29
sb.by wzmagający się w ciągu
na występy estradowe.
bm. korespondentowi PAP, te n ie
dnia do umiarkowanego
pół
dopatr7A>no
lię udzLał'U
władz
uocno-zachodni l zachodni.
KTO OGNIEM \VOJUJL.
uw~ch w tej •prawie.
Oddalono podejI'Z!ertla, wysuwaCiśnienie o godz. 19 wynosiW tym roku rz~ rrancuskl
ne poprzednio ' w pra.sle UJWedzło 989,5 hPa (742,2 mm) a tempostanowił zakupić nowoezesny
klej , o udzielenie pomocy organ izaperatura -17 ,9 st. C.
sprzęt do gaszenia potar6w l•torom przesyłik! pmer pol i cj ę bezsów i ł ą,k, które w ostatnich lapieczeństwa, policję granicmą lub
Z alendarza wydarzeń
tach były coraz ATDiniejsze ł
władze celne w Ystad. Był to wyrządzały
ogromne szkody.
powiedział Ola Nilsson pcywat- . Prasa zachodnfoniemlecka poPos ta nowiono
wydatkowaó w
1652 - Zm. G. de La Tour
ny przemyt, za który odpowiedzi al- mformo wała w czwartek że frakzwiązku z tym 700 mln fran- malarz francuski
ność mógłby ewentualnie pon ieś ć cja parla mentarna CDU /CSU
zwró·
DROGI GARNITUR
ków, tj. o 50 11roc. więcej, nit
1687
- Ur. J. B. Neumaun zatrzy:rnainy w PollS<:e
k ierowca ciła si ę 28 bm. z oficjalny m pisrok wcześniej.
architekt niemiecki
Lenn.art Jaem. Nie mamy j ednak mem do Komitetu Nagrod y Nobla
Szary, aamodzlałowy garnitur,
Otót sumę tę postanowiono
1852 - Ur. J. L. Caragiale możliwości pra.esłuchanla go.
o wpisan ie „Zwi ązku
Wy pędzo
z czarnym welwetowym kołnie uzyskaó z nałożenia wytszych
pisarz rumuński
nych"
cen
t
r
ali
rewiz
jonistycznej
rzem, który należał kiedyś do poda t.ków obrotowych na za1882 - Ur. F . D. Roose\•Clt w RF N - na li stę k andydatów
Paula l\lcCartney'a, członka ze- pałki i papierosy. Zdan:em rzl\prezydent USA
Zmarł
do
Pokojowej
Nagrody
Nobla.
1937 - Zm. I-I. Duve rnois
spolu
„The Beatles",
został du, „ kto ogniem wojuje, ten od
i9 bm. zmarł .w Warszawie
w
Nie bardzo wiadomo na jakiej
pisarz fra ncu8ki
sprzedany na licytae,fł.
ogn ia ginie„.". Faktem j est, te
wieku 67 lat Longin Ceglelskl, wy- podstawie
p
rawne
j
z
wnioskiem
Jego nabywcą jest prywatny według opinii strażaków
bitny działacz państwowy t gospoTaka sobie myśl
darczy. Były
kolekcjone r, który zaplaeił za w iele pożarów Ja.sów wybucha
wteloletnl
czlon"k takim w yst ąp i ła frakc ja parlamenprezydium I • sekretarz
Naczelnego t ąrna , skor o pismo to podpi sało
garnitur 3000 dolarów.
na skutek rzucania
niedopał
Komitetu
ostateczni
ZSL,
e
były
(po
poseł
k ilk utygodni owe j
na Sefm
G:irnitur zos tał uszyty w 1965 ków p a pierosów.
J\'.ie można wszystkim pomóc,
oraz przewodnlczl\CY
Klubu Posel- „pracy uświadami aj ącej ") jedynie
r. I kosztował wtedy 135 doOpr. (jsb)
skiego ZSL, wiceprezes Rady
powiada m ało dus z ny , i nie poMi- 65 deputowanych , p odczas gdy canistrów w latach 1976-80.
ma ga nikomu.
ła fra kcja liczy 255 posłów.
-

Na . Kasprowym Wierchu panuJI\ znakomite warunki narciarskie.
i
CAF _ s. Momot

E Z Al-M X-ST
I
Wcroraj, na 1:aproszenle
KL
PZPR pr.qbyl do Lodzi człon ek
Biura Politycznego KC NSPJ , I 5~ ·
kretaa
Kom itetu
Okręgowego
NSPJ w Kad-Marx-Stadt - S iegfried Lorenz. Towarzyszy mu kierownik wydzi!ału
ds. w spólpracy
m i ędzypartvj nej
Komite tu
O~
gowe ~ Klaus Ha t"tmann.
Po połu dn iu g<>ś c'e z NRD spot-

Nagrody za najlepsze teledyski

etronomy '86''
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Rozmowy
polskG·
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Wyniki akcji rotown1cze1
w Zot.oce Ryskiej

Wywiad

W. Jaruzelskiego
dla „O Diario"

• .....,........„
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Bieszczady

Bezrobotny

GOPR.

Przed rzymskim pałacem MonteciUorio doi antyczny obelisk e
gipski, który został przywieziony
z Heliopolis i służył pierwotnie
jako wskazpwka gigantycznego ze·
::ara słonecznego na Polu l\larso•
wym.
CAF Foto: Adam Urbanek
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Jak wynika z ostatnich doniez Manili wszyscy rebeli anci ,
w l iczbie około 200, którzy
od
wtorku · okupowali budynek prywatnej stacji telewizyjnej opuścili
go. Pod nadzorem sił zbrojnych,
prezy den t Cor azor1 Aquino ewakuuje się Ich do jednej z baz wojskowych . .

si eń

Prezydent Aquino pole ciła: minlst , om obr ony Rafaelowi Ileto
i

s prawiedliwości Neptali Gonzalesowi podjęcie odpowiednich kroków

w celu postawienia rebeliantów w
sta n oskarżenia za zorganizowanie
próby przewrotu w kraju.
eśll ktoś marzy o
szal e ńs twie, niech

L. Cegielski

!'------------.-----------------.!"--

zimowych wczasach l białym
wyjazd zap lanuje w drugiej
p ołow ie lutego, lub w marcu. Pie rwsza polowa
lutego nle wchodzi w rachubę z powod u zimowych fer ii s z!m lnych I wcześniej szego już wykupieni a
w tym terml m e wszystkich miejsc w co a tra k cyj niej szych m i ej s cowościach .
Po tall tu rystów s pędzających w górach święta B ożego
Narod zenia I Nowy Rok. w styczniu zrobi ło się znaczn ie
lu źniej. J ak podano (29 bm.) podczas
konferencji w
G łó wnym Komitecie Kult u rv Fizyc.-mei ' Turystyki. baza
wczaso wa w styczniu wykoriystana była zaledwie w
30-33 p rocentach. Zapewnt' j edną z p rzyczyn tego stanu
rzeczy były silne mrozy, kłopoty kom unikacyjne - odwołanie wielu kursów pocu1.i;ów. au tobusów, duże opóź
nie nia, p roblemy. z .u1opatrzeo iem niektórych miejscowoś
ci górskich w wodę, no i oczywiście do5c:' wysokie ceny.
Ceny 14-dntowych i;kierownil wvnoszą od 7 ty•iecy (w
domu wypoczynkO\\ym .. Tę <'za" w Bukowinie). do !Il i
więcej
tysięcy.
Najwięcej
ofert oscyluje w granicach
14-17 tysięcy złotych . Rzeczywisty koszt wypoczynku jest

J

Prokuratura w Malmoe
w sprawie przemytu do Polski

jednak znacznie większy. Do ceny skierowania dodać
należy bow iem koszt e k wipunku narciarskiego, a tu w
grę w ch odzą już wydat ki rzędu co najml').iej kilkudziesi ęciu tys ięcy. Np. ceny nart wynoszą 60-150 tys„ wiązań

20-30 tys., kombinezonów - 20-30 ty s„ nie llC'Ząc takich
„drobiazgów" jak czapeczka, rękawice, gogl e za „marne" kilkanaście tysięcy. Za wyciąg trzeba płacić 20-50
złotych. Za to gips dla pechowców za darmo.
Jak co roku przy okazji zimowych ferii szkolnych odżyła sprawa zróżnicowania termim1 wypoczynku
m ł o
dzieży szkolnej. Pozwoliłoby to na roztadowanie dużego
!loku w miejscowościach wypoczynkowych, a także na
zwiększenie liczby wypoczywających.
Zdaniem niektórych dyrektorów wojewódzkich przedsiębiorstw tu ry-

Uśmiechnij się

styczn;;ch (z J e len iej Góry, Wałbrzy cha, B i elska-Białej)
umożhwlłoby to także zmniejsze n ie kosztów s ki erowań
~dyż ceny rozło żyłyby się na wi ę kszą li czbę wyp oczywa ~
Jących.

Aby zachęcrć do korzystania z o!erty wczasowej w
terminie przed I p~ feria ch szkol n ych, przedsiębiorstwa
turystyczne deklarUJ8! stosowan ie rabatów doch odzący ch
do 30 proc. . ceny skierowania. W większości wypadków
dotyczy to Jednak tylko większych zam ówie1'1, indywidualn y turysta targowa ć się nie może. A szkocla, gdyż
na cały.in świecie firmy zajmujące się turystyką stosują
dość w ysokie rabaty na usługi przed- I posezonowe także dla turystów indywidualnych.
'
J ak zapewniają przedstawiciele WPT z województw
o największym zimowym ruchu turystyeznym. oferta na
drugą połowę lutegó i cały marzec pozostaje otwarta.
.Jeśli tylko nie wystąpią kataklizmy , np. silne mrozy, to
można przypuszczać, że ci, którzy skorzystają ~ tej oferty żałować nie powinni. CIJ.oć ich portfele s taną się
znacznie cie1'!sze.
ROMAN D ĘEI:CK I

Są
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j t>szcze
in ne 1<pviohY
zatrzymywania sic;, ule ja naj-.·.
:a:.d::ej lubię te:!ill~~

I
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Wifama

Zprac Egzekutywy KŁ PZPR
Hutnik 3:2

Tvm razem

Wcrrorajm:e

lepsi

mkS'tr.a!k!lasa ti.artllca:r.ry ma od p•row.arlzą,cyich od dawna !iatkarzy
C21W.a'l'.'1lku nowego lldeira.
Hu :n' k z K~ailrowa. Stal zajmuje pierwsze
Krraków przeg;ral w L<Xlizi z Wi- miej:s{)E! z praewagą 1 pk;t„ tuż za
tam<\ 2 :3, i Stal S~=ia Szcze- tym due1Jem jest Resovla ze stracin &.z.ielrl xwycięMJwu w War- tą 2 pkt. dio St.~tli St<>C:zm'.a.
na.wioe nad Legii\ 3 :2 wy.p rzed.z;fa
Wifama po środ<>'We-j porażce tym
Nl!LMl o~azat.a

&iii 1-epsu od Hutnillra. W 7'esip<>le gospo<l-an:y walczą<:ym ' ba!rdzo ambitnie wyoró:!mil
się Roman Lu&ek.
Wy111•filt C'ZJWM!tkowydl IJI)Otlkafl:
• A'U3 Olm:tyn. Oz.ami R&-

wPałacu Sportowym
Dzil! lrolejne mecze w ekstrakllasie hokejowej. Najatraik.cyj111:ej
u.powiada
się
s.potkruile
,na
nc:zyeie", kt6re
odlbędrz:ie s:ę w
Byt.mn,iu między
obrońcą tytułl\l
Pol<l<nią i wielomr-O<tnym mistnem
Pol!S>ki _ Podhalem.
W grupie „niespokojnych" dwa
łJIOtkania. W Lodzi hok„iści LKS
podejmą Polnntę z Bydg'oszc:r.y. W
poprzednim
meczu.
rozegranym
na łódzkim lodzie, lodda.nie
mimo prowadzenia gości - w:vsoko zwyciężyli Polonię, Nie wątpimy, te zwycięstwem zakończy się
t.ei dzisiejszy meoz, który roii:io~nle lłlfl w Pałuu Sportowym o
rod:i.
1'7. W drugim
spotkaniu
grupy spadkowe.J katowiccy gómlc;v J)Gde.Jml\ gdańskich sto~ioweów.
W frupie ubi-eg.ającej 11ię o medalzywe miejsca, opr6cz epo~kania
P<l<lrola (B,) Podbałe,
odbędą.
•i"I m~aze: GKS Tychy - Ora«ivia I Na.~ód Jatnów - Zagil~b!e
~.OWii'"C'.
''"'"' )

Najlepsi na biegówkach
Wylrorzystując

spn;yjające

wa-

Nnki (nareszcie nie izabraildo śnie

dioin 3:0

• Leg.ia w~ - Maa !tocrm1fa Sro:z:ecin 2 :3
• Stal NY$.a Resovla 1 :3
• Wi!ama Z..6di - Hutm1c Kraków 3:2
• Gwaird•l4 W.roclM'V :::;:: Pł>omiet\

~owiec

W

3 :1

S'..I~
T.?R Ó(-''JE

:# W filnal<mym turnieju ll"IJPY
„A" aia!lkairek Gwaroi.B. W!!.'OClaJW
pdkanaita Płomień SMn<>irvi-ec 3:1, a
SW B!<e1sko pmegirala z ~rny
m1 Slll!Ps1k 1 :3.
W tumdeju ~py „B" wa.r~w
ski A:m3 A WF pok.ooał Si.arke Ta,mobrzeg 3:0,
a Pok.-n-.z Warszawa
wy~ał .z gdańs'kl\ Spójnie, również 3 :O.
-# Ameryikan1ka Tamara M.cK:nney wygrała w C7JW~k s-1'alom
do k<lmbinacji .podC7JU nATCia>r,;;kich
misbrz.ostw śW!i.a.ta w Oran1-M<lll1!tana.
Dwa dalsiu miiejsa .zajt;y
&liwaj-0arltii Vireni l!khinei<ler I Eń
k.a He.u.
,
-'· p·1k~r~ka drużyna Li·verp<><>l,
00~01'lca Pc1cl1aru A·n glii,
została
wyeliminowana z tych roz.gry·wek
w środe wieczorem,
w dru:iim
pzywitótikowym mec\2l\l
III rundy,
Llve.rpool przegral wyjamdowy mecz
z Luito.n O:3. Flie<r1Ws,ze d'l,·a za,lroń
czyły s-ię wyn1kiem O:<J.
=# W ZabI"ZU r<l!ZlP<X:Ząl Ilię mię
dzynarodowy halowy turniej p!lkamkii, w którym obok Górnika
Zabrze sta.rtuje. drużyny Auxere
Chemie Hal!le oraz Ba!Ilyam: Tatabanya.
W obu mecru1ch o ,z;wyoięstwie
=nr.zy,ginę-ty
rzuty
karne.
W
pierwszym spotkaniu pilkar.ze Tatabanyi po bezbram1kowym
pr:zehiegu spobk,ainia w rzutach karnych Qkazali się lepsi (4 :3) od Chemie Halle. W d·rugim meczu Gocn ik Zabrze zremisował w normalnvm
czasie :z: Auxere 2:2 (2:0). W egzekw<J1Wain!u karnych oka:zali się
jedna.k le.psi z.aibrzarue wygryw.aja

Józefa
się w

Niewiadomsldego,

odby?,o

Komi~cie Obw.odoowym Jl>r 1
S~u Mie.s:likańc6w przy
Wólc:zań..s!klej 216 i poowięoone było pracy s-poleczm0-p0lLtyeznej
w
m iej.sou -z,amie<S'Zlkania.
Udział w

nini

w.

wzi$i

tak:te

pr:zedi.s>taw.ic'.ele
terenowy.eh organ·lzacji partyjnych i !on.
Glów.ne
problemy działa'1Jnośoi
społewmo-'WYQhowa.wcrej w os·iedlacl1 milt!l!!i!lkaniowyich i dzjalailłllośoi
TOP w woj. l6od7'kim PRed&tlliWlil
kierown.flk Wy<lzialu
Polityczno..

Ha:m~ów

miesizlk:ańlców,

LUDWIK
ADLE R

Dnl;J Z~ o.tycznia UST roku zmul, pr1.e*ywAey lat U, w kapłań
stwie 51, nasz najdrohzy Stryj

f. t

P.

ks. WITOLD DRZEWIECKI
8wlętej

se Zgromadzenia Misjonarzy

Rodzin„ MS!'.

11ogrzel!owe odb,dą się dnia 31 stycznia 191T r. e !l'Orlzinl~ 13 z domu :r.gromadzenla w Poznaniu, ut. Meło~zyl'iwll:a 3ł,
po c.r.ym nutąpi wyprowadzenie zwłok na mle,iscowy, c1nentotu
Junlkowo. Pozostają w tałobie
U\'oc:r.ystości

BRATA.NICE I BRATANKOWIE

1 JłODZINAMI

+

(Dokońezenle

:ra str. 1)

10 tys.' osób. Wielu wędkarzy było z dziećmi. Na szczęście, obecnie
można już mówi~ o tym, że podjęta w porę akcja ratownicza uratowała życie wielu ludziom,
Odłamywanie się lodu nastąpiło
prawie wzdłuż całego 30-kilometrowego wybrzeża Jurmały. Kry
odpływały

od brzegu,
pędzone
przez wiatr,
którego
prędkość
osiągała 20 metrów na sekund".
W operacjach ratowniczych wzię
ły udział h!!l!koptery i
statki rybackie. Wezwano na
pomoc holowniki ryskiego portu.
Prace ratunkowe
prowadzono
przez ok. 5 godzin. Tylko załogi
helikopterów przewiozły na brzeg
346 ludzi. Pozostali zostali
zdjęci
z płynącego lodu przez statki, służ-

Finalny zakład w Łodzi

-

bratni w Moskwie

(INFORMACJA

WLASNA)

Zaklady Hydrauli'ki Sil-01Wej
głów;r..y kirajowy produeent przakladn i hyd.roki.tnetycznyoCh oraz el~
mentów hydrauliikłi wysok<>ciśnieni.mvej do uklad,&w hydrostatyr..znych po olll"zyma.r tiu
<>biektu
prz.y ul. Pa:zybyszew.sk1ego 176 rozpoazęły nowy etap rozw1yj11 prz.edsiębiocstwa . ZHS wyspecjalizowały
się w dostaw.ach
tych
ważn'Ych
pod2.es.1>0lów - d'i·a maszyn gómlczych, rolniczych,
budowlarnycll
trans.p-Oi!'t.owych,
dla ata,tJków
i
wiertni
geo10gtiC7Jllych w i:ałym
k.raju.
Dzięki powaimyII\ d~ta.wom d<>
~wią21klll

Rada.ieckie~.

zakłady

w-

staly . w rozmowach międzynądo
wych wytypowane
(ja.ko piell"Wsz.y z dwunastu zakładów)
di!a
st\\o"<>'rzenia
n<?We~ , wspóln~gią

pirzedsiębi<l'I"Stwa

~ko-r.adziec!

kiego, nastlł>WiOIIlego na wydluOOrre serie produkcyjl!le tych
nowoczes111ych umądzeń.
Pa:rtnerrem
lód7Jkiego pnedsi~bi.Orstwa są Zakłady Budowy Maszyn
lm. Kallinina w Mosikwie. Obaj parbnerzy
wykor:zystają
wla-sne dośw:ia<lczen ia p<>s'1Jlic-emcyjne lódzkl zakład z Ucencji
„Su.ndstranda", a
radziecik:i
„Rexroth.a"
('v tej
d7Jied:zinle
n.ajwyższy
pO!Z.i!om

światowy).

Org<l!Ilizac}a. tWWego
przedlliębi01rStwa wedilrug z.aloiień techinicz,..
no-elronomloonycll
powstałych
w
ZHS potrwa d'O 1990 r. W lMzkim 'Ullkfad:zie, gdzie dotąd mogły
powstaiwać przeld.adnie hycliro~ ine
tyczne o rr,iocy od 120 do 180 K.M
w nowej orgaruizacji będą produkowal!le przekladillie
o ogromnej
ro-z;pięt.ości asoctymen.towej
(leikkie dla wózków s.paliinowy•ch transportu wewnętr:zmego ONl:Z o miocy 630 KM dla, n.ajoięimiego ei:>rzę
tu budiowlanego i geologi,cznegio)
W2lr0St ilościowy róW111ież będzie
ogrominy; ptl"Z.ewiduje
si~ :rJWięk
szen!e produkcji
z & ty'!!, rzituk
d2isiaij - do 35 tys.
D<> 1S90 roku duży wzrost wyd.aj1ności produkcji wstanie osiąg
nięty przy
niewiel1kim
W7l00Śole
zatrud111ienia d12lii:iki montażow:
zautoma~wainych 11i111ii
sterowanych komputerowo,
W
drugim
etapie
rozwoju
pr:z,edsi~biors1wa
(do 1995 roku) p<rzed ZHS !toi konieczność zapewnieni.a
pro~ukcjl
ódlewów żeliwnych w Hośoi 12 tys
ton i olroło 3 tys. ton
odl-ewów

P.

WANDA SIEMASZKIEWICZ
STANISŁAWSKA,

<'llui:oleh1I pracownik Zakładu Ubezpieczeń Spoleczny<'h, Człowiek
n wspaniałym sercu.
Pozostanie w llasze.1 pamięci jako O•oh"
wlelkle.l prawo~CI i dobroci. Od7.narzon~ Złotym Krz)·,t.em Z;uługi
oraz Złotą Odznaka „Zas!Użony dla Ubezpieczeń Svołer.zn~·c n".
UrocT.ysto&cl pogrzebowe odhędą się rlni~ 3t stycznl;i br. (<o11ota}
o ii:nd~. l3 w kaplicy cm~ntana ~w. Francis~kit pny uJ. nzę:ow·
skie,l 158. Pozo,tają w nieutulonym ~motku i talu:
MĄŻ,

Prosimy o

OJCJEC, BRATOWA z SYNF:M. SIOS:t:RZENffi\. z
SYNEM oraz POZOSl'ALA nonztNA I ZNAJOll.fi
nieskładanie

kondolencji.

z «łębokim talem uwtadamlamy. te
odeszła od nas na zotwsze, przeżywsiy
Teśelow& l 'Babun!A

w c!nlu 2ł stycznia tH7 r.
lat 7S, nasza kochana M:i-

n1usta,

$.

ł

P.

HELENA JADW.IGA MARCINKOWSKA
Od1H0\\>1 z;1ny ,fa rl'I ntiPjsr:t ~poriynlrn w $Ob<>tę, lJ •tyrr.nla. !tr.
,.. go.:li. I t .SO z k'lplicy C'mentHZ? l<"1m111~ ln•l';<> - D·•ly. Po<:rn łn
na w \Jóln
NAJfłJ, tżS7.A

ROn71NA

A Godz. 7.00 - Na ul. w. Kostrzewy na skutek awarii wodociągu
pozbawionych wody jest 12 bloków
4-plr,trowych, 16 parterowych dom6w
I przedszlrnle. Dziś ekipy PWJlCOL
przystąpią do usuwania uszkodzenia
A Godz. 12.50 - Na ul. Kotrolewskiej mot.o rniczy tramwaju
Jlnll
12/1 Wojciech l\l. gwałtownle hamując •powodowa! pn:ewrócenle
pasażerki
Barbary B.
J{obieta złamała
ri:kę.
Swladkowle proszeni
są do WRD WUSW ul. Bytomskiej
60 tel. 57-16-6~.
A God11. 13.00. - Na ut, Slenldewlcza przy al. Mickiewicza przechodząca jezdnię Elżbieta P. przewródla słf,I wpadaJ11c na hol samoehodów Zuk I Nysa, Doznała 8tł11cze11la podudzlA. Kierowcy i świadko
wie pros7:enl są o skontaktowanie
się z WRD WUSW.
A Godz, 18.10 - Na ul. Próchnika wes7.la nieostrożnie na
,Jezdnię
i wpadła na bok „Lady" ~'Carin w.
Doznała n~ólnvch
potluczc1\
dala .
4 Swiadkowle I kfet'Qwca „rln•a"
1:'6 p. l<tóry UCZf' Sfnir7Vl w 1«1i•r.11
rlrw~·o'"i'P.J
2Jł . 01.
hr.

DZIENNIK LODZIU nr 25 (12235)

na ut.

C'7Prnł1'a · w
dni n
1i
pro ~z Pni
~ą

.:rn
no wnn wusw ul. w

r.o.

n

!{Ot:lZ,

nytomskl».l

A. Godz. 17.41 - Na 111. Bt'cfoar•l<leJ lZ z ni~ us1alo nych
je•r.rze
tir7.yczyn zap"lll się stroi> w
hu·
dvnlrn mle•'1.kaln;vm. Snall'nh1 nleęl<>
r•r~clowo poclda•zc i 1 m l<w. l'l:tchn.

t

•

•

Wyniki akcji rolown1cze1

bólem zawiadamiamy, te dni& 27 sfreznia 1987 roku
odt$Zla od na.' na zawue, po d!u'ltlch I clętklch clerplen1ach, opatrzona św. sakramentami. w wieku lat 61, najdroższa I nll,lwlernlej$za Zonit, Bratowa i Ciocia

z domu

Zb1KOLEJNA RUNDA ROKOW.uł
piew Błaszozak.
WIEDEJ.'il"SKICH
Dys1ku<tan<ll 7JWU()lli}i U'WA:n na
W czwartek, w wiedeńskim
peo
Propozycję
powołania
1poleem~go
po~
um.a.cnianla TOP, któ- międzynarodowego
forum ochrony łacu Hofburg odbyło sif,I plenami
rym pom.ap.d powilllny organl.r.aeje arodowlska zgłoszono 2g bm. na po- posiedzenie delegac.Jł rozpoczynaj11ae
p.artyj<ne rz: u.Jdadów patronackich .siedzeniu w Warszawie
Komisji kolejną rundę rozmów w sprawi•
i czl:>0niloolw!e pairtid zam ieszk!. .i w Polrnju, Bęzpłeczeństwa
wzajemnej redukcji .ir
sbrojn:roll
Międzynarodowego I Współpracy Zagranicz- I zbrojeń w Europie !!rodkowej,
posa:c:zególmych osredila.ch,
W Imieniu państw-1:2:łonków Ukła
Elgzekutyiwa za,twierozlła r6wnle1 nej RK PRON. Inlcjatywa ta; pod
przewyty=e Kom'1ltetu Z..ód21k:>iego paa:- hasłem „Europa _ strefą czystą e- du Warszawskiego wyst11pll
delegacji
radzieckiej
kologicznie", została zaaprobowana wodniczący
ti.l w g-prawiie pr~enl.:i. d<> przez
W. w. 111ichajlo,v, a ze strony NATO
członków
komisji i
będzie
10 maa-ca dys'lruisji w POP na te- przec!loźona uczestnlkom n
Kon- szef delegacji bryt)'jskieJ
P.
mat tez Bil\lra P'(')lityazmego KC gresu PRON w maju br.
O'Nell!,
PZPR
doty~ch
umocnl~!1ia
ROZMOWY W OENJl:WIB
ROZMOWA W CKKB
pracy <l!r'g&nizacjl podstawowych.
W Genewie odbyło st-i w czwarłe11
!9 bm. w
Centralnej
Komisji kolejne posiedzenie w ramach ra.•
Kontrolno-RewtzyJnej PZPR
prze- dzlecko-amerykań.flklch
rozmów aa
prowaclzono
rozmowę
z prezesem temat zapnestanla
dołwładc:ztt I
Centralnego Związku
Spóldzlelczo- bronl11 jądrową.
ścl „samopomoc
Chłopska" Jn- . Na czele delegacjl raddecldeJ riOt
rtem Kamlńsklm' oraz I sekretarzem przewodniczący Państwowego
Ko.
Komitetu Zakładowego PZPR
w mltetu
ZSRR
ds. Wykonylltanla
Zarządzie
Głównym
Związku
Energii Atomowej, A. Petrosjanc, a
na czele delegacji amerykańskiej by
przybrzeżne, a także miej- Lechem Szumowlczem,
Rozmqwa dotyczyła
dz1alalno~cl
zastępca
minlstr& obrony USA dS.
scowych
mieszkańców,
którzy prezesa
w zakresie realizacji
przez energii atomowej, R. Barker.
spuścili na wodę swoje łódki
i spóldzlelczość „Samopomoc Chłopska"
kutry. Wszystkim poszkodowanym najważniejszych zadań
gospodarUWOLNIENIE DYREKTOBOW
udzielono niezbędnej pomocy. Za- czych, ze szczególnym zwróceniem
Trzech dyrektorów zakładów, b.uwagi
na
wdrożenie
uchwal
dącycb czolowym producentem br(I•
den z nich nie został
umieszczony w szpitalu. Loty helikopterów X Zjazdu PZPR l III Plenum KC z ni w Belgll, zostało zwolnlonych po
2ł godzinach przetrzymywania
Ich
kontynuowane były w nocy i ra- grudnia 1986 r.
przez robotników fabryki protestuj!\•
no· następnego dnia, jednak nie
ROZMOWY JOZEl"A CZYRKA
cych pt"Zeclwko zwalnianiu z pra""'
przyniosły one wynll:c6w.
Z POLITYKAMI FRANC_(JSKil\'11
Dyrektorzy 1:akładów
zbroJenlo·
Omawiaj11c
sprzeczne
relacje
wych Fabrlqun Nationale przetl'ZY"
łwiadków, według których kilka
W czwartek, w drugim dniu wt· mywanl jako
zaltladnlcy
zostaJ1
członek
Biura zwolnieni po tym, jak złotyll oblet•
osób utoin~o - Denhsein!k<> powie- zyty we Francji,
Politycznego
sekretarz
KC
PZPR
nicę
ponownego
przystąpienia
dO
działa: „Do dnia dzisiejszego maCzyrek odbył serię rozmów z rozmów na temat odszkodowania dla
my tylko jedną in!ormacj~
o Józef
wybitnymi polltykaml francuskimi. zwolnionych robotników.
dwóch osobach, które nie powró- Spotkał się
z
przewodniczącym
ciły z łowienia ryb ojcu i sy- Zgromadzenia
Narodowego, byłym
KONTROFENSYW A
nu. Nie ustalono przy tym, czy premierem Jacquesem Caaben-DalWO.JSK POLNOCNYCH
byli oni w Jurmale, czy też w masem. Odbył także rozmowy z r,e.Jak wynika z doniesień.
ag-enc)I
generalnym
rządz ącej
prasowych, w pótnocnej c-zęCcl Cza•
jakimś innym miejscu.
Obecnie kretarzem
partii
RPR,
Jacquesem
·
Toubonem.
du
1rwa
kontrofensywa
~Il
zbroj•
prowadzone są poszukiwania
za.Józef Czyrelt spotkał się tnkże z nyclt Tymczasowego Rząd11 .Jednotlcl
ginionych".
przewodniczącym
trancuslrn-potslclej Narodowej (TRJN)
przeciwko od•
grupy przyjaźni
w senacie, byłvm działom \VO,l skowym
prawicowego
ministrem spraw zagranicznych Miu- reżimu z N'D.lameny, wyposażon:rm
rlce Schumanem.
w broń francuską I amerykańsk-.
•

głębokim

~.

~i!zacy~ KlL pa..-tti -

I

gu w
Lagiewnikach) , działacze
ZW TKKF przeprowadizill .mistrro1twa Lodzi 1zakladów !}racy w biegach narciarskich. Impreza cie.s:zyla się dużym
·zainteresowaniem
praoowntków
łódzkich zakładów
produkcyjnych i instytucji.
W bie~ k<>bi·et na 4 km , zwycii:żyla Maria Olejnicza.k, wyprzedzajac Sylwię Suwarę
i Doroti:
Trzepałkowską. Bieg m~żciy:zn na
6 km wy~ral
Marek
Gutowski,
-pt'Ze<ł Leszkiem
Wo:imiewskim •i
Tadeuszem Habier-ą,
bieg na 12
km (do 35 lat) - Władysław PaC'.anow;ki. prz-ed Andrzejem Kaluż
ką i Pawiem Mrozkiem, a powyżej 35 lat Stanisław
Suwara, 5 :4,
przed Markiem
GalinO>Wskim i
:# Podczas hafowydl zawodów
Waldemarem Józetlkiem.
(ww) lekkoatllestycz.nych
ro.zegramych w
stolicy CSRS Jan zvara uzyskał w
skoku W7JWYŻ rezultat 2.32 m. Jest
to a.rugi w bieżącym roku wy>nik
w dniu U str,einia Ul1 r. od- w tej k<JITTkurencj i.
~ze<lł od nas na zaw~ze, w wleku
{:[. Je,an Claude Killy złożył re86 lat
zyg;nacjr, z funiklcji p:rz;ewodniczą
cego Komitetu
Orga,niz.acyjnego
ł. ł P.
Zimowych IgrzyS1k
Olimpijskich
1002 w Albertwille.
:>ff Ja·k infonnuje Polski Zwią
1
zek Tenisowy, czołowa polsika tenisistka Monika Waniek (BuPogrzeb odbędzie &lę w dl!llU 31
dowlani Katowice). wstała zawiestycznia. br. (sobota) o godz. 15
szona w prawach zawo<iniC"llki na
na cn1entanu św. Anny na Zaje<len rok przez macierzysty klub
rzewie.
za samowolny wyjay,d za grani.cę.
ŻONA, !IYN. SYNOWA
Zar:7..ąd
PZT podtmymal dec;p.j~
I WNUCZEK
klu "··1. Kara :zawieszenia trwa od
17. ~ • . 1986,
Op.r. (js.b)

z

Egzeku-

twem I 1aklretar.za KL nPR -

łodzianie

ŁKS. Polonia Bydgosz.cz

~edl.ieiniie

tywy KL PZPR., pod pNewodnk-

a.lu.mini~. a t-arme
wrząd'.ll-Zń i mia.szyn.
To
danle, dz!~kl wspólmym

da<lszych
duż.e

.za-

naklad-cln
Pol:sikli i ZSRR, bę<Wie moglo być
etapami Meali'z>CYW&'le. W ten sposób w Lodzi !XJ'WSta•nie
jejen :z
większych

zakła.dów

przemysłu

hut!Ilicz.ego i maszynowego o bardzo !Il<Yw.oczesnym profilu iprodukcji i org-aci<iza.cji.
MARYNA KRAJ

JAN

DOBRACZY~SKI

ZBRODNIARZ POSZUKIW ANT
PRZEZ POLSKĘ - ODZNACZONT
~
ORDEREM BRYTYJSKIM
De Derllna przybył w czwartek
Poszukiwany przez PolSkfJ hłtl•
przewodniczący
Rady
Krajow"j rowskl zbrodnla'rz wojenny - V, De-.
PRON - .Jan
Dobraczyńsld.
W ring, który dokonywał pseudoniepierwszym dniu wizyty spotkał się dyczny<;h eksperymentów na żydo,....
z przewr>dniczącym Unll Chrześcl sklch wtęinlarkach w O$włęc!mlu,
jal\sko-nemokratycznej NRD, wke- został odniaczony Orderem Imperium
przewodnlczącym n.ady Państwa NRD
Brytyjsl•lego. WnfORek o ekstnd.y•
- Geraldem Goettlnglem.
cję neringa, zl<>żony przez
Polsk•
w 19ł8 r. został przez Londyn od•
DELEGACJA
rzucony.
NARODOWEJ RADY KULTURY
NA- WĘGRZECH
ZAKAZ PODROŻY DO LIBANU
W środę wieczorem
Departa.me1:1ł
W Bu!!apeszcle przebywała na za- Stanu w~·dal zakaz podróży obywa•
proszenie Krajowr,,l Rady Patrioty- tell amer~·kańsklch do Libanu
nd
cznego Frontu Ludowei::o WRL de- dnia 28 stycznia. Od tego właśnie
legacja Narodowej Rady Kulturv z dnia 11as7.porty wydane obywatelom
przewodniczącym
rady
prof. Bog- amcryl<altsklm
przez Departament
danem Suchodolskim.
Stanu -przesta.lą uprawniać do w.Jaz.
du · lub przebywania w Libanie.
Jak oświadczy! r7.eczn1k Departa-·
me11tu Stanu, obvwatele USA któ•
rz:v pode.lml\ prńbę wjechania
de
Libanu lub nie opuszczą te2'r> kra.lu. 11102''\ hvć skiłzilnl na karę de
W BERLINIE

Dodatkowe dostawy gazu
(Dokończenie

w oi ąg:u 20 Ja,t, poczynając od
1989 roku, ok. 45 mld m s2eśc.
W.wun'ki J)Olro:i.:umie.nla Ulkladaj11, gazu ziemneg'O, tj. ok. 2,5 mdd m
że Polska
'\\"Ybuduje IW latach sześ<;-. roc:2lnj e.
1007~1990 na terenie ZSRR szereg
Udz;!al Polski w budowie gazoobiektów prremysłu gaz;owego, W
tym 260-%.ilomebrowy oodl!le\t ga- ciągu Jiamburg będzie realiz.owany
:na warunkach kredybu udzie:wciągu Jamil - ~. a t.a.'kże iirme ob:elcty o ogólmej wartości 650 mlill lonego Zwią7Jkowi RadZJ1ecki€mu ,
rub1i.
Ponadto pr:nemysł polllki który następni-e wraz z odsetkami
doot.a:rezy dla potrzeb budo·wy wal- będzie spłacany dost.a.wami ga:z:u
oownl „2000" w
Maginitogors,Jm ziemnego ,iz ZSRR do PRL.
maszyny i urząd:reni.a wa<rtości ok.
300 mlm rubH.
Istotnym warrnlllklem porozumieW wyni1ku
u=es·bniclwa
we nia je.s.t to, że budowa ob'ektów
WSIPÓlinej li!')IWestycji Pt01ska UZYB- na terenie ZSRR, głównie budowkala gwariancjl!I nab}"Cia w ZSRR nictwa o charakterze pr:zemyslowym, ma być wykona111a w calości
z mal>eiiialów budowlanych partn&a, a do jego reali1Zacji będzie
zaa!Ilgailowany -pollSlk! potencjał budO'Wll1ic'twa prz,emysliowego.

'wciorĘ1j zgłoszenie

!•dziś·

••••
'-8": OGl;.OSZEN/Ę,

1łębokln:t talem zawiadamiaże 1Jnia 28 styc~nla 1981 rok11
zmarł, w wieku 8& lat

Z

my,
POPIECZARKOWĄ

:z:ioernics ~
dam. 15-22--63 po 20.
„FIATA" l26p (1986) sprzedam lub
zamienię na „Wartburga", Koluszki, 14-12-19, wieczorem.
1824 g-E
DAM pokój samodzielny, wygody,
centrum, solidnej
studentce za
pomoc w przedmiotach śslsłych
a'ldo]l\lej uazen1nicy k:l. I liceum.
Listy „18239"
Biuro
Ogłoszeń,
Sienkiewicza 3/5.
E
NARTY, buty chłopięce kupi~.
43-78-20.
18227 g-E
SILNIK 240 300 D kupię.
55-33-77.
18203 g-E
POSIADAM
overlock - przyjmę
pracę. Grabowa 1/32.
18197 g-E
DŻETY kuplę. 81-90-15.
18181 g-E
MISTRZ dyplomowany - szydeł
ikal['k:i. cyili:nidryC7Jnle
„ Text!m.a",
„Ori:do" oraz podobne - podejmie pracę. Listy „18176" Biuro
Ogłoszeń, Sienkiewicza 3/5.
18176 g-E
KLEJ „Lateks" kuplę. 51-54-45.
18155 g-E
,.VOLVO" 144 - sprzedam. 74-59-96.
18172 g-E
SZEWCA - utrudnię. Inowrocławska l.
18171 g-E
TELEWIZOR .. Grundig" sprzedam. 48-05-46, po Hl.
18169 g-E
„TRABANTA" kupię. 51-00-80.
1814A g-E
TYNKARZA - .załntdin i ę. Piotdrowska 37 m. 27. ·
18142 g-E
PRZYJMĘ WSIJ'ókt1<k.a., kiosk .,Warzywa - Owoce" chętnie rencigti:. Listy ,,2077" l3luro Ogłoszeń,
Piotrkowska 96.
2077 g-E
LOKAL
wydz!erlaw!ę.
74-63-90
(7-15).
2071 g-E
CEMENT kuplę. 87-oa-oi. 2047 g-E
PRALKI automaiyczne Instalowanie. napra wa. 86-97-31!
Wi§niews ki.
2048 g-E
\'rYKW A LTFIKOW A "lF:GO
tkacza
na krMno ..Ron:>s" - zatruclnie.
Tel. 57-57-'.l5.
2057i r;-E
M-4 z telefonem, servrnntkę, krecle-ns poclobn'? cl-0 s+ylu chippenda-

le -

5

lat

wlę:ilrnla

I

grzywnę.

opr.

ze atr. l)

sprzedam. 51-48-18.
2068 g-E

. WIATKĘ". lodówke
nóż tarczowy
do
~przediim. R7·20-23.

,.Miń!"k

12f:",
tkanin
-

ł.

ł

ropa
Dwie jednostki ratownicze „Pa·
sat" I „Neptunia" uczestnkzyly w
akcji likwidacji plamy oleju
w
basenie Stocz~i Remontowej „Na.uta" w Gdym. Zastosowana pneu•
maty=a zapora o dlugośei 220 me-trów z powodu kry okazała
lfilł
malo skuteczna.
Do zbierania ropy użyto specjal is.tyicznej
jedinostiki
płyiwają.ce'
„Port-Service". Stwierdzono,
że
wyciek nie był duży, mimo t()
Urząd
Morski w Gdyni
słu:iby
ochrony śro.dowiska wszczęły dochodzeinie w celu ustalenia &pra'WC7'
i wymierzenia mu kary.

Z gl~boklm smutkleln zawiada·
mlamy, te w dnlu 27 stycznia
19~7 r. zmarła, nasza żona., Matka
I Babcia

FELIKS

Pogrzeb fłdbęd:tle si• w dnlv. 31
styc:inla br. (sobota) o gods, 13,
na cmentarzu. katolick1m Zarzew.
MĄ2:,

Z głębokim żalem zawiadamia. my, te w dniu 27 stycznia 1987 r.
zmarł nagle, w wieku 62 lat

+

KAZIMIERZE
PAWLIK
wyrazy
powodu

ZONA wraz z RODZTN,\

Z głl)boklm talem zawl•dam\~
my, te w dniu 23 stycznia 1~~7 r.
odszPdł od nu nagle, pndyws1,y
lat 39, nMz na.Jukocha1\~zy Mąt,
Tatua, Syn, Zięć l Brat

t

»!~;cznia

hr.

MJS2:A
ZARZĄD,

PRACOW-

SPÓŁDZIELNI
„DREŁODZI
odl1ędz\e się w dniu 30

WNO" w

Pogrzeb

br. (piątek) o gtJdz. 14
na cmentarzu pod wer.w11nlem łw,
Franclszk:< przy ul. R7.gowskleJ.
~tycznia

W

plerw!ł7.1$ ro~znlrę śmlerl.'I

!.

ł

P.

'°ię

(sob~h)

z

w r\nJu 31
o ~oc17.. Il

w i!'llnbiro:

____

(1. Ml':SZKA,

l"IĘLEGNIARKI,

odpr/\wi11n'> w intPn~.li
Zlncarle1 mw;1 5w . w rłułu :l Jutr.·
~" hr. lwlnrek) n gor?z, 7. w k•-

7-o<;taniP'

oiirv

ZONA z DZIEC"T, 1\t,\1'Tl:i\.
TEf;CIOW/\. SJO<;Tn '\ I POZOSTALA ltOOZIN'\

JULII
PLACEK

~w .
l\Tak~,~mi.liana
D~hrowl~. życr.Jiwy b

rarafil

ll:olh"i;" n'l

1JPJ µ:unir,ri po'' inda1n1a

:--~-::-::-:--~-:-~~~~~~~~~-,,,,,,,.,....----~·~1-1l_2_72_._~_-E_·~~---~
-"-"~'~~~~""'"~·~...,...,,,....,"""".,_~;;.;..~~~~~~----(ZA')

1

P.

na r1nPnl~1.r1.u katrdiC'kim n·1 HnJ,ich, o 1•zym zflwlnd·trnL•}a potrr~„
>.on~

wrpómucta

nagł~j łmlercl

RADA,
NICY

PIOTR
KOWALSKI
nrlht:<1zj,:.

głęl!oldego

skladaj111

Pogrzeb odbędzie się w dniu 31
stycznia br. (sobota) o godz. 12,
na cmPntariu przy ul. Szczechisklej. Pogrążona w żafó\Jle

~.

Prezesowi Za.nl\dll Bp6łdzlelnl
Rzemle§lnlezej „Drewno" w Ło
dzi, Koletance

P.

ZENOBIUSZ
ALBRECHT

Pn~r7.el)

CORKA s M'ĘŻEM
1 SYNAMI

l'IYNOWU:, SYNOWE,
WNUKI I PRAWNUKI

ł.

P.

ALEKSANDRA
GLINKOWSKA

Pogrzeb odbędzie 11• w dniu 30
stycznia br. (piątek) o g()dz. lZ,
na cmentarzu rzym.-kat. przy ul.
Ogrodowej. Pogrążeni w smutku:
CORKI,

ł

I.

P.

MI01DEK

ZIĘC,

(J""'

.
'---~.:..lł..;.~..;;d.:.;it.;.:k..;.to;;,;r~d;,;:e;.:;11.:..r..;.~Z;:.;,O;..W;.;,::.Y_ _ _ _ _ _.::..T=ER'l.Y R,\_Jt_S_K_J_ _~_c:.:Rrdakt;),:f l"rl11lir? „-;-

.....;:,;
7,0f'J I\ G UTM i\ NOW A

~

Prototyp
już w lutym

Sejm

SZllfłERKA

(Dok:ońORnie

zakończył

ze str. U

cych, od:pI'O'w~ łaielk&w • ... wiąaianiie
minięciem

JAK SZWAJCARSKI
lfGARfK
(INFORMAOJ A WLASN A)
- Projekt
urząd;zenLa,
jeg<>
części me.chan•icme i mon taż ~ą
dziełem t).as.ziej rz.a.łogti m&Wi
główny

Jron.stru.~toir

!"a.b~i

. S-zlHlerek „PoalA~-Jot~" w Lo.cb.i, dlr inż. Waeław Kot:rnla nat.omiast komputer,
cizyld •rządizeniie sterujące i korutroluiące pracę obrabiarroi, poohoo·z.i
z zachodnioniemi~ckiej
fiirmy
.. Ellb".
P1iototyp pieirwsrr.ej w kl1ajad1
socjalistyomych S'Zlifierkli &terowanej numery·ezinie
~d7lie
gotowy w końcu
lu.tego tego
rolru. Będzi e to obraibiarlka do
•zli [owan i.a płaszczy.w. W Il i
Ul kwartale tego roiku prowadwne ~a. ro2lm<l1Wy z .zakła
dami „Schaudt", ta.kte z RFN,.
na tamat pr.zystą,pi~nia oo pc."<>du·kcji podobnej
szhf·ierkli d>0
obróbk: wabków. W~pólpra;:ia ie
5pccja1'is·ty=yrni
frrmam " zachodni()!l iam1eckim< trwa
od
dawna, a doty·czy przede wsozy~t kim
automa.tyki obt"abiarek.
:r<lyż same u.11Ząidzenia
Pol>Ska
robi samodzielnie, i t,.o · na św:a
towym P<>Zi<>mi•e,
Warto dooać, te system ete1·<rn·ania
i prec~ja
nowych
sz.!ifierek z !ód'2lk.iej :fiabryki bi:dą tej lda.sy, że J)MlduikJC'ja tych
urz.ądz„ń

odbywać

się

~dzi e

na indywidu.alne
mmówiein·ia.
Przysizfli ~iencl ,,P-onar-.J(lltes",
to np. przemJ'llł m10t>oa:yza.cyjny , fahcyiki poodiuk:ujl\(!8 roż
nego tYP'U
slł:niiki
i zaikl:ady
pr.acują<:s.

gety~negio.

d1;a

P!'llemysru eneiri
(W. M.)

władzy

t>erenowej: t)"l!1oo w 11 wojewódiz1Jwaoh wytkoqamo
p<l6tanowi<enia uchwały Sejmu " 1985 r„
zobowiąrz:ująoo WRN
do partycyp.ow.ainia w oo najmmiej 7 p.roc. w
ogó1nyoh
naiklada.ch iin·westycyjnyoh na ochronę środ01WiBka.
Sejm domaga sii: Więc dalszych
zdecydmv.anych d"Ziiał.ań
zapoblegajBJCych
ni=azemiu
ś.rOtdowi.s·ka
natura!lm~go,
wymierrlda
ob.s!21ary

obrady

umąid!Ziłń
(lmtóeycli .zl"~~
•kłaoowani•

~czają-

je..t talk maodip.a.dó'w w
miej;scach nie pmy.rlosowa.nych, fl!ieuzasiadl!l'.Otlle
korzystanie z wód
pod:z:enmych oo cel&w
prodl\llkcyjnych.
Sejmowa K>O!misja OchTIO!ny &X>dowi.sk.a I Zasobów Na.\A.m"aLnych, w
imieniu kitórej pr.zemawiiala pos.
cyoh

I<>),

Bożena

Ha.ger-1\ł&łecka,

stwieą:dz.i-

la jasno: nlezbl}dna jest wł.aśoi~va
ek.ologicz,na ·
państiwa.
~zególmia za.~rone.
Obsz,ema poliitty;k.a
jest lieta P'!eceń dllia Rady Mi111i- Sejm w~ainy tąp.ole=ym nastrów. M. i.Il. choclzt o op!t"~a elektem t klwuje,cy się odpowdeni• pm~ rff<llt'ty
g'(>.Spodarcze i d0ial.n<J$ci-. 'W'Obee JJW.oieh wyboll-11.dlmilruietracje
wojewód'zl~e pro.. ców, J)l()liliada loompete1r1cje I moS'WIQloh
g:r.aimów I ustalenia.
zadań oraz :iJH'WlOŚci wyllror.zy>iityiw'1lllliia
konsekwentne
ioh re<aJi!wwa;nle. upirawmleń d1a stymul01Wa.nia proWzywa si4= milnisir.a ocbr<ltlly śro elrologi.ozmych przeds i i:w.zięć ru,du.
dowlska i za.sobów nabuiralnych do Potr.zebn.a jest w tych sprawach
zapewn!enia
warunków kontroli kom.potent·n a i d.oh-rze ZAJTganiz.otej rea I i'z.a·cj !.
wana admini•sbracja - od szczebla
CzwartkO'Wia debata poprze<lwna centr<ilncgo do sołectiwa, wykorzybyła
J)<rlZed·s ta.wioru.i przm min. stująca maksymaJm le .J optymailinie
Stefana Jarzi:bskiego
informaCją istniejące środki.
N'ezJbęd!ny jest
r.ządu o stanie ochrony środow . s też skooixlyinowany
wysiłek sp<>·~a or.aa; o pracach r.ządu w tym lecz.ny w'51J>Olnagający j
k>ointro1'umaikresi.e. Stai!l środowiislka - <><:ejący
a.drni1nistrację.
n.U on jiako
niE!1lll.d01Walajl\~Y. W
Duż>C> było 'WYStllll>i.eń. po&*'*'· Ma
k!!!Jlru rejooaC'h
ki!"aju, zwłau:cza. sprawy !Jrud:ne
'W'slkazyiwuio bet
ei1nie uprzemY\S>łOIWionych I 21Urba- osłonek. TI.'\Ldm.o mówić o ochronie
n lz,owanych, ""J"Stępuje
prrzek:ro- środowliślka bez emocji p<J1W.ieoze.n.ie diopul!'Zczalinych przez pra- dział ·pos. Stanisław Sł<>wlk
wo wi>eliloości stężenia ~anieczysrz s<koro jes?lCZtt śwloem !Jkwia, w paczeń. Jednocześnie powiedział, te mięci bul!'ZJli•we spotikainia
przedod ki!•ku lait ilość pyłów em:towa- wyboo-cze i obecne, już poselskie,
111ych do atmosfery ustabJ•izowa!a ze spolec:zeń'9tweni., na
których
sii: i ie nastti,pila poprawa
w: niszc;z-en'e śro<lmvistka Jasi stałym
stanie czystości niektórych rzek. tematem lm-ytyki. Sląsk _ przeDo s'J)IN!Jw najwailn'ejs:zych, na któ- mysł.owe se'1'oe Pol®ki - może dorych rząd koncentruje uwagę, na- sfać eko1ogiczmeg<> zawalu ;
tii•ka
leży emisja zwią7lków
siaTki d>o g;roźba doty<'Z.y tet k!l:llku iiooych
atmoisfery V\. wynillru spalania wi:- obszairów. Na d1rwgim klrańiC'u Pol~e., .za~olenie górnego biegiu Wis'ly ski ziag:roŻOlne s.ą 11\ilpo'Wta.rza[i Odcy, gJroma<lzentie i uty1i:zacja IM wa1ory pim:~iieze Suwałl!z
od.padów t>Oksy=yClh I niebezpie- e:zy:my i Ma=, w ll!)l!'aiwiie eei;ro
C?l!lych.
ailiarmowal 11 t.a:-y;btmy
1>ejm<O'wej
Li-ozn.a bY'l'y w d'eba.cle preykła ~. Zenon Nawrcri.
dy ta.kich
oodzierunych
n~es.tety
Wie-11\l ~ów d~!<l ~ sbie· prakrt.yk, je1t
nleil.lltywllftie .?:aJirn- 1'11~ 'Wl!lioslru:
ni~•
tefrt
SltalO'W'aJnych urz~eń
o<l'!)ylaja,- dru,g'Oi'.anow. t ]tlomplekoowe P'()-

~

•lniteeit

I

eilroloe'icmej w ilkaad cal~ laraju
(JP'O'S.
Jan.Ina
Korpała.).
Sejm
m'lllSll
!2ld;ecydQWa,n ie
111a1kazać
pilaini:s<tom i w·yik.on.aiwoom szybkle
8,I).l"OIW.aid"W!lie
do }edllloeoi
strategii go.spodiarcz:ej :r.e strategią
ekologi<:z.111a., irachunJlru elooinOin !C:Lnego z tiacllunikiem eikologiczmym,
1który rz.awieTa również kos'.7Jt :z.drowia ]1J1dz,kiieg-o (GJ(!S. Kazimierz Paszelt).
Miinęly na ~cie '1r;ałł,y, klledy illlfurmacja eJrol~iCZlillll •ta.&:lowiła ta.bu. P>Od iwłyiwlem .za,girortefl
oodU s-lę n<>wy typ myślenia, rw
któeym dioml11rujle pnzei~ie, że
rwrn;ylłcy maj-. obow•iąrz:ek

lllegl!> gioopodairowaniia,

:racjoOOltioe!h~y I

~toowaini.a.
środowi~ka
siwi-erd:z:'ł Jl'OIS. Ja.n Waleczek.
'l'rzeba zacząć od prizedsiębi<l'l'&1iw

PO'brzebny }est taki system tiinainwwych obciążeń i umorzeń - by pobudz,ały
do
rzeczyw.tstych dziiałań zapobiegają
cycli skażeniQ.m środowi.Sika. Jak
poW'ied-z;iala ?<Je!. Lilla.na Barańska,
edUika.cjt: iroz.-poc-zy.n,ać tir::zleiba od pa,przemysłowych.

liracll.
am.a -

Handlowcom -

wszystki_ego najlepszego

Tajemnicze
1111

-

I

święto

llllF

Nle wiemy c:&y tytułowe tyczenia dl,a handlowców składamy
za pó:l:no ezy za wcześnie - pewni Jesteśmy jedynie, te nie
składamy ich w odpowiednim czasie...
.
To nasza wina, te nie potrafiliśmy rozwikłać zagadki terminu Dnia Pracownika Handlu. Od lat 'obchodzono to święto 29
stycznia, c;r,yli życzenia winniśmy z:amleśc!e we:ioraj. Aliści w
piśmie z 12. stycznia sze! resortu handlu wewnfltrznego i usług
zawiadomił łódzkie (I nie tylko łódzkie) władzE!, iż śwheto fo
przypada 1 lutego. Powoła! się on na uchwalę Rady Ministrów
z 24 kwietnia 1973 r„ która stw!erdH jasno, Iż termin obchodów Dnia Pracownik• Handlu przypada w pierwszą niedzielę
po ~ stycmia. Kalendan pokazuje, ie w tym roku jest ~
właśnie 1 lutego.
Zwol~ ~ twł~ tt eo Innego dzłełl, a eo hmep
8więto mamy więc 29, zd fety 1 tej okazji
można ~dwac! np. w nted7lielę.
oni zdania, te wspomniana uchwała wymusza obchodzenie uroczystości w l!Zflsie W'()l:nym
od pracy i stąd ów przepili o pierwezej niedzieli..

termin obchodów.

s-.

Ińni z kole! 91' zdania, fe ważniejsze od tradyej! jest hvłe
f.utkle zupelnie zarządzenie ministra.
Mile panie zza lady, pracownicy magazynów I transportu l
Wiemy tylko' tyle, iż w tych dniach macie swój uroczysty
Dzień. życzymy wam wszystkieg<l najlepszego, będąc przekonani te mimo wszystkich kłopotów zaopatrzeniowych latw!E>J
nam' z:roblć zakupy nia Wam dowiedzieć Si'! kiedy macie święto.
K. Jt.

d;yrekto- l l i l.RR•••i1r•t:11•llllll•S1•••••••••••••••llllll••i1r11i1•••••••n••••••••!1!
il
-•••a•ll ! l P

a!roń<ll.ywe.q na
Z uznraindem ~łtaly Ili~ "9wa
poe. Włeeł•wa Gw:itd:tiw aibeol.lwenci WISl'Zr-tikich S'.2lk6! 4 ucze1nl
tecbinicmy>eh powlmli, te.1t laik lek.a:r:ze, l!kla<lać ślubmwlin.i-e
,,.primum non nooore".
O:znaCY.a to:
pr:ze-d•a wszystlkim ll!iie szikooz1:l

•

•

•

w

- . podczas ferii

gratis

Szklanka mleka

Ro!Z!PO-..""L)'II1ają aię f~ie zimowe.
Duro d:ziieoi p.rzebyw.ać będoz.ie w
t kocz.yg,tad
:z ró:!mych
I rent ro ieścle
w 1987 i 1900 r. w zaktresie form 'l'l")'~ynku l!la świeżym pozaprop-Otnowanym . IP~
komisje \v,jetr>zu. Dla =armiętych eklJia,np.M'lem.eintu. O &'W!l6gółach INllZWią ka gorące.go m~eka 1eg~ wów~
zafl qpiln!a puib11<mna by'ta 1U4 la z pewm>OŚeie, W1Ska7JMlll. W ba.rse
mleoaiym „B&łuoktm"
Pl"IY ul.
OOl"ffi<JrNa>n.a,
Ptt".Zled u.koń:CMniem posied:zenla, ZachooDleJ l'l' od 2 lutego br. clio
a Zll!'lliet!Il ·jffiemtej gesji Sejmu, końca ferii. bf)dzle •peojalny ńo
~taw'iciel.ie rządu o>dpowlad.aH ljk, przy którym dzleQf otmyma.f"
IT~
na !11rt<l!CJ)el.acj>e ~ lie"2me zaipyta:n1ia 11'1lkla-nltQ ror"6t'llllO mleka JX)lrel;Sikie.
(lPAiP) tie.
T~ dnie. Sejm \IOh'Wal lł
wę o pod.wyiwLeniu emerytur

LlC!.A-

li

EIMALWWWWWWAP
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Chorobo wrożliwych i nmbitnyth?
Choroba ła dotyka eo dziesiąte, oso- Nie bez podstaw mówi 1ię, te ehow krajach cywilizowanych. Oblicza się,
roba wrzodowa żoł11,dka l dwunastnicy
w Polsce cierpi na nią ok<lło 3,5-4
jest schorzeniem całego życia. Ludzie już
mln osób. Przy tak ogromnym zasięgu
wyleczeni, częstokroć pel zabiegach chiwr;i:ody żołądka l dwnnastnicy zalicza się
rurgicznych, po kilku latach „wracają"
do schorzeń cywilizacyjnych, zaś ich ledo ow1·zodzenia. Czyżby był to swoisty
czenie pochłania co roku ogromne k<lszbicz boży, cena jaką płaci ludzkość za
i~·. W potocznych opiniach przeważa po„udogodnienia'' cywilizacyjne - pośpiech,
gl;irl. że jest to schorzenie wynikające
stresy, nieregularny tryb życia, palenie
bardzie.i z ogólnego rozstrojenia organh:papierosów, gpożywanie alkoholu.
mu, niż z jakiejś 1kazy wewnętrznych
organów trawienia .••
- Mechanizm powstawania owniodzefl
trawiennych polega n.a zaburzeniu równowagi między „siłą trawienną" l!!Oku żo
lądkowege> a „mechanizmami obronnymi"
blony śluwwej żołądka czy dwunastnicy.
Mechanizmy takie muszą Istnieć, aby żo1'1dek sam się nie strawił. W skład wydzi„Jane~o bowiem przez specjalne gruczoły soku żołądkowego
wchodzi obok
enzymów także kwas solny - substancja
niezwykle żrąca. Gdyby nie wyściełająca
żohdek blooa śluzowa ! produkowany
pez oz nią śluz, żołądek nie wytrzymałby
codziennych porcji kwasu solnego. Błona
- Che>roba wrzodowa .,..,..tępuje prse<!At
śluzow a cechuje się zdolnością do utrzywszystkim u ludzi o wyższym llta.ndarmywania swej integralności. Stężenie jodzie życiowym, prowadzących nieregularnów niektórych pierwiastków w soku jest
ny tryb życia, obciążonych nadmierną odo trzy miliony większe niż we klrwi. To . powiedzialnością, ocierających sii: lub ujest właśnie owa bariera śluzówkowa,
wikłanych w k:ontllkty p~ychiczne. Inny·która chroni żołądek przed samostrawlemi słowy, schorzenie to dotyka przede
niem.
wszystkim ludzi na stanowisku, a więc
Od dawna wiemy, że stany emocjonalkierowników zakładów, dyrektorów, lekane mogą skutecznie zaburzyć wydzielarzy, adwokatów. dziennikarzy. ale także
np. kierowców. Mę:!:czyźni chorują na onie, czynn<>5ć ruchową i ukrwienie żo1;\,dka. Niepokój, uczucie agresywnosci,
wrzodzenie trzy-cztery razy częściej n ż
poczucie winy, frustracja wzmagają z
kobiety. A propos kobiet. Szczególną podatność wykazują w tym względzie ło
kolei wydzielanie żołądkowe I upośle-:
dziankJ, które chorują częściej niż inne
d:i:ają ukrwienie błony śluzowej żołąd
kobiety polskie. Być może. ma na kl
ka. Dlate.!!o też chorobę wrzodową zaliwpływ praca zawodowa kobiet I zwią
cza sii: d<> bz'w. schorneń psy•chosomazane
z: tym k:ontllkty środowiskowe, a taktycznyeh. .
-

bę
źe

że pośpiech I 1treay, Móre ląCLą fllię 1
wykonywaniem obowiązków pracownicy i
goopodynl.
Prawdopodobnie ludz.le ci rodzą się z
prawidłowym rol:ądkiem I nie zaburzonymi mechanizmami wydzielniczymi. W warunkach współczesnego życia i stałego pobudzania oModkowego układu nerv.•owego
przez różine czynnik! stresowe, gruczoły
tołądkow.e ulegają „roboczemu przerooto-

maczenie. Nie można jednak nie doceniad
wagi prawidłowego odżywiania, dostate=ej ilooct snu, nieużywania mocnej herbaty, kawy, ostrych przyprawi niepalenia
tytoniu ! nienadużywania 11lkoholu. Innymi słowy, szkodzi nam - a przynajmniej nie sprzyja w11zystko, co jest
dobre i bardzo dobrz.a smakuje, tm. jest
poddane kulinarnej obróbce. Wrzodowcy
JXJWlr:nl się więc wystrzegać potraw sma-

Rozmawiamy z prof. dr hab~ med.

K. Markiewiczem

-

kierownikiem

I Kliniki Chorób Wewnętrznych

WAM

wi", wykazuj~ sw,iąkszon-. aktywność
ronyoh, a!eż,1co 81flraJWll1yoh, o&>tro PlTT.YIPrawydzielnicza,. Dlate~ też za najbard2liej • wionych, a więc takich, które dlugo zaIstotne czynniki chorobowe uważamy lltre- legają w żołądku 1 dwunastn~cy, a w
sy, zawiść, brak życzliwego podejścia w
związku 1
tym powodują :ima=ne wyżyciu codziennym, uczucie nienadążMla
dzielanie soków trawiennych. To 1amo
za wykonywaniem obowiązków, wewnę dotyczy potraw kwaśnych, konserwowatrzne napięcia emocjonalne Z:\viązane z nych, sosów, bUlionów, ale także np. wód
pośpiechem I uganianiem się za wieloma
gazowanych.
drobiazgami, koniecznymi jednak do 1'1()(!"malnego funkcjonowania.
Wrzód trawienny j~&t ty~ko kllikutygod.- Z paóskiej wypowiedzi wynika, !e niowym epizodem w wieloletnim przeowrzodzenie żołądka i dwuna.stnley jest i,iegu choroby. Trudność nie polega na
przede wazystklm efektem napięcia. psytym, teby wrzód wygoić (mają dużą
cbieznero i nlemo:!:nośel jego rozładowa
skłonność do samogojenia), ale na zaponia, w mniejszym zaś stopniu 1kutklem bieganiu nawrotom. Istota choroby wrZ'Onieprawidłowego I nieregul•nego odży
dowej to peW'Ila skaza konstytucjonalna,
wiania.
sikrol1Jność do ~ia eię owrrwdizeń
- Hllfiena PIJ'(!hiczna ma olbnymlle trawiennych. Cz.~ mote by~ ooa dzie-

dziozn.a..

Wiadomo

teł.,

te

owrzod~i•

powstają znacznie częściej w
cy niż w żołądku, z reguły

dwunastnijesienią l
wio.mą. Pierwszym objawem są bóle nadbrzusza na czczo, kilka godzin po jedzeniu lub w nocy. Z drugieJ strony jednak u sporej liczby pacjentów nie obserwujemy żadnych de>legliwoścl, a pier·
wszym obj~wem jest krwotok. Owrzodzenie kończy 1ię czę&to zabiegiem chirurgicznym, który niestety, również nie daje
gwarancj<l całkowitego wylecz.e-nia do koń
ca tycia. N11.tomiaat w zakresie diagnozowania meto<l.a wdemikowania :!:olądka I
dwunastnicy (.gastroskopia) jest dokładna
! pewna, zape.W'Ilia ror.pomanie ehOt"oby.
- Od czasu do czuu zarówno w Pl:'&1le fachowej Jak l codziennej pojawlajr,
sill rewelacje na temat leków naturalnych 1oku 1 kapusty lub surowych
ziemniaków, ponM 1kutecinle likwldnJr,()YCh objawy choroby wrzodowej;
- Wszelkie działania lekarskie :unie·
rzaJ-. do stworzenia warunków, w których organizm sam mógłby poradziić 10bie 1 owr:w<lz-eniem. Leki. które ap1ikuje
się wrzodowcom, mają za zadanie stworzyć
oełonę
dla mało wydolnej bl:ony
śluzowej,

a

także

hamować

dział&ność

wydzie1niezl\
grucrolów
żołądkowych .
Wszyst~ '\e jednak leki nie dają gwarancji, że „horoba nie powróci.
Co zaś się tyczy środków saMczanych
do tzw. medycyny ludowej, to sa, one
częstokroć skutecznymi lekami. U wrzodowców - jak powiedziałem - 3gromn!e ważne jest i;>s!abianle napięcia psychicznego,
Wszystko to powoduje, te
chory jest bardziej uspokojony, ufny, pełen wiary w skutecmość lekarstwa sprzyja wyieczeniu.
Ro„.mawtał1
ZYGMUNT CHABOWSKI
Foto: tA. Wa.eh

--.Klio bez szminki .Klio bez szminki .Klio bez szminki
1\~

ocarstwa zachodnie - W. Brytania I Francja - po zawarciu układu monachijskiego
z Niemcami 30 września 1938 r. pozostawały
, w złudnym przeświadczeniu, że uratowały
pokój. Hitler otrzymał to co chciał, a więc 1/5 terytorium Czechosłowacji I problem Niemców sudeckich zdawał się być rozstrzygnięty. Tymczasem w
Berlinie już przystąpiono do opracowywania planów
rozbicia Czecho-Słowacji (taką nazwę przyjęła w
1938 r. upokorzona
Republika Czechosłowacka)
i wchłonięcia jej na raty. Dużą roli: odegrał w tych
planach czeski przemysł zbrojeniowy, którego pot<..„ jal chciała III Rzesza wykorzystać. Planom
niemieckim sprzyjało obojętne w dalszym ciągu
stanowisko mocarstw zachodnich, nie zamierzają
cych g1, arantować pomonachijskich granic okrojonej Czechosłowacji (będziemy trzymać się tej nazwy\ a Berlin tym bardziej. Wewnętrzną zwarto~ć
republiki osłabiały działania separatystyczne w Sło
wacji i n~ Rusi Zakarpackiej.
A tymczasem po zrzeczeniu się przez Edwarda
Benesza urzedu prezydenta I wyjeździe z kraju,
co było aktem protestu przeciwko układowi monachijskiemu, prezydentem został (30 listopada 1938
r.) Emil Hacha, zaś premierem Rudolf Beran. Byli
oni przedstawicielami ugodowych wobec Niemiec
kół politycznych, głównie mieszczańgkich I burżu
azyjnych.
Już w październiku 1938 r.- przeprowadzono dl'mobilizację armii uzbrojonej bardzo dobrze, jak
na ówczesne warunki. W tymże mlesiacu zakazano
działalności Komunistycznej Partii Czechosłowacji ,
co formalnie zadekretowano 28 grudnia.
,.Najważniejszym jednak problemem byla działal
ność separatystów ~lowackich, którym przewodzila
faszyzująca Partia Ludowa (t7.w. ludacy), z księ
dzem Josefem Tiso na •Czele. Ludacy korzysta!! zr
wsparcia III RZ€szy, która udostęp.nila im rad·'.ostacj<;

wiedeńską do głoszenia

antyczeskiej propagandy.
po M<>rJachium autonomię,
ks. Tiso jako premier .!.lowackl roblł wszystko, aby
odseparować się od Czech. Mo:!lna powiedzieć, te
to on i jego partia de>lńarczyli Hitlerowi be2lPOśredl!l!ieg>0 pretekstu do zaji:da Czech w marcu
1939 r„ choć każdy Inny powód też byłby dla Berlina dobry.
'
Dramat kilku dni marca 1939 r. rozegrał się następująco: ksiądz Tlso odmówił przybycia do Pragi
dla wyjaśnienia swoich kontaktów z Niemcami,
Wykorzystując uzyskaną

wobec tego 10 marca Beran usunął go. Nowym
premierem słowackim został Karel Sidor, a w Sło
wacji wprowadzono stan wyjątkowy.
Na taką okazję czekali Niemcy. Rolę reżysera
oderwania Słowacji od Czech powierzono w BerllnJe podsekretarzowi stanu Wilhelmowi Kepplerowi.
Początkowo próbowano metod wojskowych, opanowując silami ludackiej gwardii h1inkowej i Niemców słowackich Bratysławę, ale na tym wszystko
utknęło. Tiso miał jeszcze jakieś skrupuły. Wreszcie uległ Kepplerowi i zabierając swojego najbliż
szego współpracownika Ferdimmda Durcanskiego,
pojechał 13 marca do Berlina na rozmowę z Hit.Jorem. Tein. P~'l.ntażu:j~c Tiso gir<>źbą aneksji Sło
wacji przez Węgry, uzyskał co chciał. Na.~tępnego
dnia, tj. 14 marca, sejmik słowacki przywrócił Tiso
urząd premiera, co było aktem zerwania z Czechami.

Gdy do Pragi dotarły wieści o rozmowach 'l'l.so
Hitlerem, postanowiono poslu:!:yć Sill tj\ sam"
metoda, I prezydent Hacha równiei zwrócił s!e
i prośb-. o rozmowi: z Hitlerem. Wszystko wskazuj_e, :!:e Hacha llc-zyl na otrzymanie, podobnie jak
Słowacja, statusu „niezależnego" państwa, Czech
~ Moraw. -Rozmowa Hitlera z Hachą· była brutalna.
Fuehrer bei ceregieli zawiadomił Hachę (w nocy
li 14 na U! marca 1939 r.), :!:e wojska niemieckie
zajmują Czechy. W tym cz:asie Wehrmacht by1
jui w Morawskiej Ostrawie i okręgu witkowickim.

li

Tu argumentem miała być rzekoma grotba ataku
ze &trony„. Polski. Ą wystraszony Ha:cha podpisal
wszystko co mu podsunięto. W ręce Hitlera skła
dał los resztek Czechosłowacji. Rząd w Pradze
wydał wojskom rozkaz niestawiania, oporu Wehrmachtowi. 15 marca do Pragi przybył gen. Johannes
Blaskowitz (ten sam, który dowodzi! we wrześniu
1939 r. 8 armią, a, potem był dowódcą niemieckich
wojsk okupacyjnych w Polsce), a w ślad za nim
gestapo, które od razu zaczęło od aresztowai1 studentów i żydowskich uchodźców, komunistów
i zwolenników b. prezydenta Benesza.
Interesującym s zcz egółem tamtych wydarzeń jest
to, że Hitler przybył do Pragi wcześniej niż zdą
żył to zrobić Hacha. 16 marca kanclerz III Rzeszy
wydal dekret proklamujący Protektorat C;zech
l Moraw. Nie pozostawiając clenia wątpliwości cri
do statusu Protektoratu, de1':ret głosi!, że ob~zary

byłej

republiki Ciecho-Słowacklej, :zajęte prze1
Wehrmacht (a więc bez Słowacji) należą do Wiel·
kiej Rzeszy Niemieckiej. Zachowano jednak pewni$
autonomii: Protektoratu z samodzielną adminlstracj;\, ale w swym działaniu podporządkowaną cał
kowicie politycznym, wojskowym i gospodarczym
celom Niemiec ..
Zlnamienne, ~nie za.~owanej a<n•ji Or.ecl1
i Moraw było stanowisko mocarstw zachodnich.
W. Brytania l Francja uznaly Protektorat de tacto
w ciągu dwóch miesięcy. ZSRR odrzuci! argumenty
Berlina wyjaśniające konieczność aneksji rzekomymi niepokojami wewnątrz Czechosłowacji. Anglicy znaleźli charakterystyczne uzasadnienie swojego
stanowiska. Uznając, Iż w Monachium określono
iiranice państwa, które na skutek oddzieleni.a slę
Słowacji już nie istnieje, rząd brytyjski doszedł
do wniosku, że „nie może" dłużej pozostawać
związany tymi zobowiązaniami".
Argumentów formalno-prawnych dostarczył Berlinowi podpis Hachy' Chualkowsky'ego (ówczesnego
min. spraw zagranicznych) pod dokumentem o
zdain iu sifl na laskę Hitlera. Propoganda Goebbelsa
w~korzysty:wala. to dla dezorientacji świato\11ej
opm~i publrcznei. I trzeba powiedzieć, że z powod7.emem. c_Jkolicznoścl w jakich aneksja się dokonala, a więc brutalny dyktat I szantaż militarny,
były skrzętme przez III Rzeszę osloniete.
Dodać jeszct.e trzeba. że w tym samym czai;le,
tj, w marcu 1939 r„ Węgry zaanektowały Ukrainfl
Zak~rpacka (12 tys. kn; kw.), uzy~kujac wspólną
e:rnmcę z Polską, co wowczas w War~zawie przyjęto entuzjastycznie. Dziś \~ świetle tego. co w'-vclarzy!o się we wrześniu 1939 r., wydać to sią
mo7.e dziwne. ale tak było.
A dla Czechów zaczał s;,,. okres okupacji, której
należy po świe;cić odrębny tekst.
-OMIKRO~f
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Komisji Młodzieżowej KŁ PZPR odby
ło się spotkanie
kierow
nictwa organizac1i młodziełowych działających na
terenie
województwa. W spotkaniu
uczestniczyli m. in. kierownik Wy działu ds. Młodzieży, Kultury Fizycznej i Turystyki KC PZPR Jerzy Swiderski, sekretarz
KŁ
PZPR Tadeusz Janusz,
przewodniczący Komisji Młodzieżowej KŁ
PZPR Stanisław Zaręba.
Podczas
spotkania
omówiono
działalność komisji. a także ~rzed·
stawiono rezultaty
badań
prze·
prowadzonych wśród
młodzieży.
Wynika z nich, iż w dziedzinie
lnicjatywy

•

świadomości
zmieniło.

wiele jeszcze 11, nie
W dalszym ciągu bo-

wiem aktywność społeczno-pollty
czna znajduje się w opinii bada
nych na ostatnim miejscu w hierarchli wartości. Młodzi ludzie także odpowiadając na pytania
nie
bardzo wierz1t że reforma su:
uda, praktyka bowiem zbyt często
odbiega od założeń.
W trakcie dyskusji stwierdzono między innymi, że
konieczne
jest
wypracowanie atrak''Y jnych form pracy z młodym
pokoleniem,
podejmowanie
inl~jatyw, które by rzeczywiście przyt'iągały młodzież.
(gr)

Prawo bez tajemnic
·Trzydziestu ośmiu uczniów szkół
ponadpodstawowych wzięło wczoraj udział w wojewódzkich
finałach ósmej edycji Olimpiady Wie·
dzy Społeczno-Prawnej organizowanej przez ZSMP.
W związku z
wprowadzeniem
do szkół nauk! o prawie
dziedzina ta zyskuje coraz
więcej
miłośników.

umiejących

kursu na plakat
popularyzujący
tę tematykę.
Pierwsza
nagrodę
otrzymała Joanna Arkusińska
z
XXVJ LO w Łodzi, drugą Barbara Mirewicz z I LO. trzecią
Iwona Gajda z I LO w Pabiani ·
cach.
(gr)

właści·

Jury konkursu wyłoniło
spośród uczestników trójke
zwycięz
ców. Pierwsze miejsce
zajął Arkadiusz Bartwickl z: XXVI
LO
w Łodzi, drugie Lena Jankowska
z U LO w Pabianicach, trzecie
Konrad Kercher z
Police2lnego
Studium Zawodowego w
Łodzi.
Cala trójka przechodzi do
fina ·
łów
· ogólnopolskich , w których
można wywalczyć indeks.
Ogłoszono również wyniki kon-

I

.,N•tot'' zaprzedstawicielom
handlu swoje propozycje na rok
1987. Przede wszystkim damskie
płaszcze wełniane, ocieplane z
poszerzonyml ramionami l ręka
wami, ale dołem racze! proste, jut
nie tak wielkie I długie, jak noszone teraz. KołnierLe szalowe, wydłużane, lub „stójki" - 1 tyłu czę
ato szeroki „dragon•-. Pokazano też
praktyczne kurtki l bleiery o dłu
gości najczęściej siedem-ósmych głównie z wełny ale również z elanobawełny , o rozbudowanei górze.
Dla zwolenniczek .. białego szaleń
stwa'' kombinezony dwukolorowe z
ocieplanego ortalionu, a do nfcb
kurtki. Na duŻP mrozy dla pań
płaszcze z nutrii często w dwu kolorach, np. brązowe z białymi elementami
dekoracyjnym! wokół
szyi. Sporo kurtek futrzanych tak:!:e z nutrii, futerek króliczych, lub
z syntetycznego misia.
Prndsl•blorstwo

prezentowało

Podwyżka została,
spowodowana m. In. wzrostem cen
węgla,

li

'

c

energll elektrycznej, 1azu, transµortu,
9urowców
pomocniczych
(drożdż.e , jaja, mak, ekstrakt -;ło
dowy) , podwyższeniem
kosztów
robocizny w roku 1986 i w styczniu 1987 r.
Ceny wzrosły od 7 do 9.6 proc.
Np bułka zwykła o wadze 100 g
zdrożała .z 6.50 rzl do 7 zł, bułka
kielecka o wadze 500 g - z 30 do
32 zł, bułka wrocławska o wadze
100 g - z 8.20 zł do 9 zł.

• Mtadem1cll.'l ltll\łb żeglanlt! informuje, że z powodu awarii wo-

- Piotrkowska 262.
zakaz zajmowania
1tanowl111k 1
Początek balu sobota I· 111.
materialm1r odpowiedziainoścjl\ na
okres 5 lat. 45-letnl Henryk K. • Lódzkle Muzeum Kinematograbrygadzista skazany został na fii zaprasza na otwarcie wystawy
7 la' i 790 tys. zł ll'rzywny, a 28- „Kontrasty łódzkif'", połączone z
letni Olgierd R. - na 7 lat I 600 pokazem filmu Edwarda Pałczyń
tys. .zł grzywny, Także każdy z skiego pt•. „Plyti moja Lodzi", zrenich na 5 lat pozbawienia praw alizowanego w Wytwórni Filmów
l konfiskatę mienia w całości. 35Oświatowych
w l.odd. Odbędzie
letni K.azirnie.rz S. - kierowca w sle to 31 bm. o gódz. 18 w MuzePrzedsiębiors•t wie
Transportowym um Kinematografii przy placu ZwyGos.podarkii Miejskiej w Lodzi cięstwa.
na 5 lat, 200 tys. zł grzywny, 5 lat
pozbawienia
praw I konfiskatę
• l!lekcJa turystyczna TPZ.. zapramienia w całości. (owszystk\e kary sza na kolejny sobotni spacer po
Najwl~kszą ilością zarzutów oNa raecz „InstaJchemu" mieście w dniu 31 stycznia. Zbiórtłarewny był 49-letn i Janusz W. z łączme).
od.powiadającą ka o godz. 10.30 u zbiegu ulic Kikierownictwa grupy robót w Lo- zasądzono kwotę
dzi . Został on skazany na ka r~ wai-tości zagarn i ętych farb: 465.500 lińskiego I Tylnej.
8 lat pozbawienia wolnoś ci. 1.500 zł. WYTok jest niepra.womocnv.
• DDK Górna (ul. Siedlecka 1)
tys. zł !l"l'Zywny, 5 lat pozbawieorganizuje 31 bm bal dla samotoia praw publicznych. konfiskanych. Informacje - tel. 84-51-02.
tę mienia w całości. Orzeczono tet
O tej sprawie pisaliśmy szcze..
gółowo · w końcu zesz.łego roku w
artykule pt.
„Farbowane lisy".
Chodzi o kradzież więksZiei ilości
farb różnego rodzaju na szilrod~
Pt"Leds1ęb: o!"Stwa Robót Instalacyj.
nyoh .,Instalchem"' we Włocławku.
Kradzieży dokonali
i;tlównie pracownicy k .erownictwa grupy robót
w Lodzi , wykonujący prace na terenie EC- IV. Przed Sądem Woj ewódzikirn w L<Xl.zoi toczyła s~ ę rozprav:a praeciwko 13 osobom.

;

' płaszcze

z „Próchnika"
ny lub ortalionu. Wzory sportowe,
pełne kieszeni, wygodne zapinane
na napy lub zamk błyskawiczne.
Zupełna
nowość:
kurtka męska
wykonana ze skór)'
licowej o
pt"Zyjemnym, jedwabistym połysku.
Surowcem są skórk• króhcze wyprawione według oryginalnej me·
tody opracowanej przez naukowców z Politechniki ",ódzk!ej. „Nestor" będzie producentem tej skóry
oraz odzieży ' niej konfekcjonowanej. Kurtki będa ocieplone, e
więc można je traktować jako okrycia wierzchme na chłodniejsze
dni.
Handlowcom na ogół podobały się
przedstawione wzory od1ieźY, można
się

więc mieć nadzieję ,

że z:najdą

w sprzedaży - pr?R.de wszystkim w firmowych sklepach „Nestora".
(kas)

w · porządku
L6dmk.a 1p6ld~e1C'2JO§ć mieszkaniowa
planuje przezna.::zvt
w tym roku na remontv ~wo
ich budynków 1.380 mln u. z
czego na remonty bi eżące 1.350
mkt zl oraz 30 mln 11 na remon ty kapitalne I mo:lernl:7.acje. Umo:!:llwl to poprawe wa
runk6w mieszkaniowych w 45
blokach o 2.600 mieszk.inh1ch.
Jednocześn~e
przewldaie si~
prowadzenie
dals-z;ych
orac
i;wiąza.nych z usuwaniem wad
technologicznych. Niestety , r>a
ok. 1600 budynków, w których
one występują
spółdzielcwść
mieszkaniowa ocenia.
że uda
się usunąć wady technologiczne w tym roku zaledwie w ok.
250-300 blokach. Brakuje bowiem wykona.wców oraz materiałów
budowlanych.
(1. kr)

Frycowe płacą
n2wet potentaci

Nie tylko na Piotrkowskiej
zapewne uczuciem należy
wygląd znacaiej
'!UŚ
ci chodni·k ów
ul. Piotr'{{)wskiej
Chcąc zrobić
dzieciakom frajdę
n ielmórzy dozorcy
p<Ybwa!ają
by
chodniki zami eniały się w lodowis•k.a - po oo milusińscy mają
jeździć gdzieś za.tłoczonymi tramwajamd
o:r.y autobusami,
jeśl :
wspaniale można się poślizgać na
głównej
I reprezentacyjnej ulicy
miasta! A że motna - przekonał
sie wczoraj nasz reporter. który
przeszedł sie P 1 otrkoW1Ską od ul.
Tuwima do pl. Wo1ności I z o<>wrotem.
Tym

Suro e karv . - ..~
dla far wanvch I1so1 ';::=,~.~f:l"l."'.:'P~~~~
li

'

Kurtki

tłumaczyć

z zyc

.Jutro wszystkie sklepy otwarte
jak w każdym dniu powszednim.
K. K.

~

'

Dla mężczyzn różne kurtki: z
dwukolorowego sztruk•u elanobawełny łączonej ' welwetem, z weł-

I

Cech Rzemiosł Spożywczych zawiadamia, iż poczynając od
26
stycznia
wprowadzone
zostały
przez piekarnie rzemieślnicze nowe ceny umowne
na pieczywo
pszenne.
Dotyczy
to wyłącznie
sieci sklepów
własnych
producentów pieczywa, natomiast
w
odniesieniu do pieczywa pszenne·
go sprzedawanego za
pośrednic
twem
handlu
u~połecznionego
trwają negocjacje cenowe.

L

:Nowości

o

wie Interpretować
zarówno podstawowe przepisy prawne jak
I
ortentufących slt:1
w działalności
organów władzy.

, ...

glądają Jak tor dla pa.nczf'nlstów.
Gładką,
taflę
lodu mazna loba
ezyć przed
posesją
nr ł.
gdzie
mieści
1lę
przedszkole.
Dziecia·

We wtorek, 27 stycznia, p!eall'my w „DL" o firmach przemyału
lekkllego, które znal.a.zły sio w 11b ' egłym roku na „czarnej liści •"
!ódzkieg<> oddziału PIH. Był wśr6d
niob równlet „Próchnik". Po naszym artykule otrzymaliśmy p i1mo z tej właśnie firmy, w którym
:3yrekcja wYJaśnla, it „PIH kontrolował nasze W)'roby. Kontroli
poddano 4 nartle okry6 męsklcll
ogólnej liczby 1075 sztuk I nie zakwestionowano ani Jednej sztuki.
Ponadto
kontrolowano 3 par t.I•
bielizny pościelowej oraz I partię
piżam męskich, tJ. całkowicie nowego asortymentu produkcji „Próchnika", wykonywanego przez ma•
ły zakład
filialny w UnleJowł•
(„.). W tych właśnie partiach ln1pektorzy PIH na podstawie ocenJ
or~anolt'plycznej wYbranych meło•
dl\ losowi\ reprezentantów I gat.
stwierdzili wady Jakościowi' wska·
zują,ce, I:!: przedmlołowe wyroby po·
winny być
zakwalifikowane do
niższych gatunków",

kom mo:!:e to nie przeszkadza ale
odprowadzający
Ich
rodzice.
a
zwłaszcza dziadkowie, mają pewnie zupełnie Inne zdanie. Z kolei
przed sklepem spożywczym przy
Piotrkowskiej Cił. apteki\ I sklepem
..Arpisu" pod H I ł6 loifowe
góry I doły. Na §ciao.ie wis,zą tu
Podobnego zdania jest PIH, kl.6olbrzymie lodowe sople, podobnie
jak przy
ul. Piotrkowskiej 77, ra pisze do redakcji m.in.: „liczba
irdzle Jeden sopel ma chyba z:e partii zbadanych - 9 - wartoiłd
dwa metry długości, To przecie:ł 8.098 tys. złotych, zakwestionowano (tylko artykuły pościelowe i pl·
może zabićl
Do:roroom, którzy powinni utrzy- famy) - 3 partie wartości t.775
Tylko gdzieniegdzie rospodarzom
domów chciało się odkuć lód - mywać w czystości dwie pierwsze po- tys. z?otych (34,2 proc. w ~to'łun
partii badanych)
np, przed posesją or 9 nie było sesje za rogiem Zielonej po nie- ku do wartości
i:-o ani kawałka, a przed posesja- parzystej stronie ulicy lidąc w („.). Okręgowy inspektorat dokonJmi o numerach od 31 do 39 r.hod- kierunku Tuwima) nie chciało się wał równie:!: oceny Jakości odzienik wyglądał niemal Jak latem. nawet p0rządnie posypać chodni- ty produkowanej przez ZPO „Próchnik" I nie stwierdził w tym za·
Ale to tylko wyjątki w za- ków plaskiem.
kresie ncbybieli".
sadzie chodniki Piotrkowskiej wyPodobno pracę ~podaTZY 1oWidać więc z
tego, !e nawet
mów powinni kontrolować adm·firm nowa
nistratorzy. To jak kontrolują dla załóg uznanych
• Muzeum Archeologiczne I Et- czy nie?„. Starsi ludizle powiadają produkcja nie jest rzeczą łatwą .
nograficzne zaprasza na imprezę pt, też, ile ttiedyś na wygląd ~esji Nie wątpimy , te wkrót!'e rarówno
„Lódzka niedziela". zorganizowaną, zwracali uwagę dz'elnioowi , Jed- tłiellzna pościelowa . jak I p:żamy
z okazji 42 rocznicy wyzwolenia nak teraz jakoś ich nie wlia~.
z .,Próchnika" .,dogonia" jakością
Łodzi. W programie projekcja filAle dość narzekań na\wnt- Zl!lakomite kurtki i płaszcze.
mu pt. „Płyń moja Łodzi" i spotdz 'ckanie z realizatorem filmu, reż. niejsze, że dozorcy kochają (ab)
K. K.
E. Pałczyńskim. Impreza odbędzie ci.
się 1 lutego o godt. 12 w imacbu
muzeum (pl. Wolności 14).
• Łódzki Ośrodek Sportu organizuje 1 lutego w aodz. 14.30-18 w
Hall Sportowej 1Ułzgawkę dla amatorów jazdy na
ly:iwach. Kasa
czynna na godzinę przed rozpoczę
Lód2ki Ośrodek Kultury 8wiec- „Zuch" (ul. Ma.ra.~~ka 93) oi-a1
ciem Imprezy. Wejście od ul. Steprzy
Zarządzie
Lódz.k:m „Promyk" (ul. Fornalskiej 48).
fanowskiego. Liczba miejsc ograni- kiej
TKKS oraz jego kluby Dialog" 1
czona.
Zespół
obiektów
1
Maja
• Teatr fm. S. Jaracza zawiada- .,Dziewiątki " (ul. Piott'\<owska 99)
mia, :te z powodu nieczynnych te- orga.nizują w dniach ~13 !u.•ego WOSiR zaprasza wszystkie dzieci
na lodolefonów w budynku głównym przy w godz. 9-15 zajęcia dla dz'eci 1 w dniach 2-14 lutego
ul. Kilińskiego 45, od 2 lutego młodziefy. W programie m. :.n. wisko przy ul. Balonowej 103. W
wszelkie informacje I zgłoszenia na projekcje bajek i filmów wideo programie za j ęcia spOT.'towo-rekt"PW
bilety przyjmuje kasa Teatru 7.15 gry komputerowe, dyskoteka. wy- acyjne. zabawy i konkursy.
(ul. Piotrkowska 243). tel. 36-18-03. ciecz.ki 1 spotkania ri i;iekawymi godz. 10-13 wstęp na lodowit ko
l>ezlp!atny.
(i)
ludźmi.
Zgłoszenia
tel.
32-45-19.
• Dziś I jutro w Lódzkim Domu
Kultury (ul. 'Fraugutta 18) wystąpi
W dniach od 2 do 14 l'UJtego w
Już od futra,
od godz. 10 do
aktor krakowskiego Teatru Im. J.
„Oaza" (ul. z.mroku, w Parku Kultury i 'yVySłowackiego Andrzej Grabow- osiedlowym klubie
32) odbywać si~ poczynku na Z<kowiu (obok lunaski w spektaklu „Audiencja V", Dzierżyńskiiego
Bogusława Scbaeftera za który w będą pótloolonie dla dzieci w wie- parku) odbywać si') będ·zie kuli g
przez Zjednoczon~
zeszłym roku
otrzymał I nagrodę ku s:2ljrol nym . Organizatorzy za- organizowany
Rozrywkowe VJ
na toruńskim festiwalu teatrów je- pewniają atrakcy}ny program o- Prredsięblorstwa
raz
dwa
posiłki
dziennie.
Zajęcia
Lodzi.
Organizatorzy
:c.apewn;aj ą
dnego aktora.
Początek obu spektakli o godz 17. odbywać si~ będą ta.kże w klubach sa.n.lti.
(W. 111.)
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rELEFON ZAUFANIA dla tr:oblet
~ clątą problemową &7-łO·Sl
. w godz. 12-22.
fELEFON OLA RODZICOW
33-21-99 porady wycbowaw·
cze, czynny
od ponledzlał•
ku do płatku w godz. 13-ts.
ANONll\olOWI ALKOHOLICY
tel. dla ludzi I problemem alkoholowym _ 57-31·42 (pontedziałek pll\tek, 11-20),
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WIELKI _

wAŻNE

TELEFONY

Pogotowie 1110
997
Strat Pożarna
998
Pogotowie Ratul)kowe
999
Informacja slu~by ~drowla
~
~
36• 15.u
91"
Informacja telefoniczna
•
enrormacja kolejowa
ss-ss~ss
ln·formacja PKS
_ _
31 97 06
Dw. Centralny
lnłormacJa kulturalna
32·84·03
Pogotowie ciepłownicze
S2·53· 12
Pogotowie energetyczne
d4
Pór
~t-s•-•3
.,., ~
noc
• ~ •
Lód! Południe
74-28-19
pogotowie i::azowe
14-53-23; 14· 66·95, 392
Pogotowie dźwigowe
74-40-41, 74-87-66
TELEFON ZAUFANIA
33-37-37
MLODZIEZOW'll
TELEFON ZA UFANIA - 33-50-66 czynny od
ponle4'zlalku 4'o
pląt.ku
w
godz. 12-1s.

....

godz, 11 „Baron eygańskt";
19.00 „cosi fan tutte"
(scena kameralna")
NOWY - godz. 19.1~ „Burza"
l\IALA SALA - godz. 1"30
„Przyszedl
mę~czyzna do kobiety"
.JARACZA - godz. 11 „Kraimoludki", krasnoludki"
MALA SCENA _ godz. 19 „Gorskle łzy Petry von, Kant"
7,15 _ godz. 17 „Pchla w uchu"
POWSZECHNY - godL li.IS
„Garat"
MUZYCZNY - godL 18.:IO
„Blask szklanej kuli"
ARLEKlkN - godz. 17.30 „KraWieo
Nltecz a"
POWSZECHNY - godz. lT.30 „Alicja w kra1nle czarów"
TEATR '77 cja III"

godz.

opery Tristan t Izdolda"i 1.
Haydn - Koncert wiolonczelowy C-dur L. -. Beethoven
IV Symfonia B-dur.
llUZBA
ODDZIAL RADOGOSZCZ CZ!lłerska lł7) godz. 11-11
ARCHEOLOGICZNB
I
llTNOGRAFICZNE (pl. Wolnołet tł)
godz. 11-18
BISTORU MIASTA ŁODZI
(Ul.
Ogrod<>wa 15) godZ. 11-11
SPORTU I TURYSTYKI (Worcella
21) godz. 11-15
WLOKIENNICTWA
(Piotrkowska
282) godz. 9-11
SZTUKI <Więckowskiego 39)
godz. 11-17
POLSKIEJ WOlSKOWB.J SLUZBY
ZDROWIA (Żeligowskiego T) godz. 13-18
l\llASTA ZGIERZA (Dąbrowsldego 21 ) godz. tł-li
MIASTA PABIANIC (pl. Obrońców Stalingradu 1) gods. 11-11

WLOJL.""'1IABZ
ty godz. 9,
nem" cz. I
aodz. Ul.30
'

o-

-

na
13

-

seana zamknto12.15; ,,Nad Niem1 II pol. od lat 12

11 łll
•

WOLNOSC - 11eana zamknięty
godz. I - „Bolek 1 Lolek na
Dzikim Zachodzie" - pol. b.o.
godz. 12.30; „Protektor"
USA
od lat 18 godz. 14.30, n, 19.30
WISI.A - „Sceny dziecięce Z tycla
proWincJI" - pol. od lat
18
godz. 10, 13, 11, 11
ZACBP;rA „Boski• elala"
USA od lat 12 godz. 10, U.15,
14.30, „Walka o ogleti" kanad.fr. od lat 18 godz. 1T; „żyć
t umrze"' w LA• Angeles" USA
od lat
„~ 19 SO

\a

n

'

•

ezynna w gods. t-tl.IO,

SWIATOWIT-ROTELOWB - „zagadka nleśmierteino•cl" - ang.
od lat 18 - godz. 18

PAL(ka~~A'it~lgAodz. U.SO)
A•
czynna
W go-.~.
10-16 (prócz poniedziałków)

l!ITUDIO
- „Dotknięcie Meduzy" ang. od lat 18 godz.
lT,
1•~.•v
••

KINA

STYLOWY - „Rejs" - poL od
lat 12 godz. 16.30; ,,Amadeu!z"
USA Od lat 13 g<>dz. 18

•

ZOO _

•

•

11 „Audien-

FILHARMONIA (Narutowicza IO)
godz. 19 - Koncert symfonlczny
- Orkiestra Symfoniczna
PFL. Dyrygent - Paweł Przytacki. Solista - Roman Jabłoński - wiolonczela. W programle: R. Wagner - Wstęp do

„Sygnał

knlllt:r - 1odz. io;
strzegawczy" USA od lat lS
godz. 12.15, H.30, 17, 19
POLESIE - „Bolek I Lolek
Dzikim Zachodzie" pot. b.o.
godz. 15; „F /X" USA od la.t
godz. 11, 19.15

IWANOWO - „żyć I umrzed w
Los Angeles" USA od lat 18 godz. 15.30, 17.45; Seans nocny
- ,,Niesamowity jeździec" USA
od lat 15 godz. 20
PRZEDWIOSNIE -

1ean1

zam-

TATRY -

MALE-STUDY.JNB
„Dziękuję Jakoś lee:!" węg. od
lat 15 - godz. n
DKM - „Cotton Club" USA Od
lat 18 godz. 17, 19.30

przyszłojcl"

OKA - „Powrót do
USA od lat 12 godz. 8.30,
li,
13.30, 16, 18.30
GDYNIA - „Kino non stop od godz. 9-%2 „MUośc!, szmaragd 1 kroko<1yl" USA od lat
15
'
HAI.l.tA - „Imperium lr:ontratakuje'' USA od lat 12 - godz.
18, 11

MLODA GWARDIA - „c.K. dezerterzy" pot. od lat 18 - g~dz.
10, 18, 19; „Trzeci ksląt.ę"
czes. b.o. go<1z. 13
MUZA - „Król Drozdobrody" czes.-RFN b.o. go<1z. 18; „Dotlrnięcle Meduzy" ang. od lat
18 - godz. 13
1 MA.JA - „Czarodziejskt kogti,clk" rum. b.o. godz. 16; „Honor Prizz!Ch" USA od lat
18
godz. 18

budda" • godz. 18

chiński

od lat 15 -

APTEKI
Mlcklewleza to.

Nlclarnlan1 tl,
Dąbrowskiego
89,
Lutomierska
146, Olimpijska 'I Il, Piotrkowska
67.
.
Pabianice - Armil Czerwone1 7,
Konstact.ynów· -- Sadowa IO,
Cllowno - LOwlcka 33,
Aleksandrów - Ko!clu!Zld ł,
Zgierz - !llkorsklego Ul,
Dółbrowsklego 10.
ozorków - AnnU CzerwoneJ 1T.
DTZURY SZPITAL!

Chirurgia urazowa
Szpital
Im. Kopernika (Pabianicka 82)
Neurochirurgia
_ szpital Im.
Bar!Jcklego (Kopclńsldego !Z)
POKO.J - „Porwanie w TlutlurOkulistyka - Szpital Im. B.:irUstanie" pot. b.o. godz. 15.15; . llcklego (Kopclńsklego 22)
Honor Prizzlch" USA od lat
Chirurgi
d I 1
„ lt I
" .
I
a
z ee ęca - oZP a
18 godz. 17. 19.30
1~)· Korczaka (Anni! czerwonej
ROMA _ „Klasztor l!lhaolln" •
Hongkong-Chlny od lat 15 - La ry ngologia rlzlectęca - Szol·
godz. lO, lł.30, n; „Tanie pietal Im. Korczaka ·(Armil Czernlądze" pol. od lat 18 - godz.
woneJ 13)
19.30; l!!eans zamknięty - godz.
Chirurgia
szczękowo-twarzowa
12 30
Szpital Im Barlickiego (Kopc!ń·
sklego 22)
STOKI - ,,Wodne dzieci"u - ang.
d
Larvn~ologla
Szpital Im.
b.o. godz. lB; „Duch" SA 0
Barlickiego (Kopclńsklego 22)
lat lll godz. 18
Toksvkolo~i a
_ Jnstvtut MeSWIT
„Dzieli władców" dvcvnv Praev (Teresv Bl
bułg. od lat 15
- godz. 16;
Wenerologia
przychodnia
„Protector" - USA od lat 18
Dermatologiczna (Zakątna 44)
godz. 18.30
Dorażna pomoc okulistyczna ul.
TATRY - „Indiana .Jones" USA
Zapolskiej t ~ Gabinet czynnv od
od lat 15 godz. 18, 18.15
17-7
rano w dni pnwqzrdn""·
w dnt wolne o1' pracv całą do·
Zł.OTA n:slEllr
- „Tajemniczy
bę. Tel. 43-39·72 w. 68
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,

1
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PIĄTEK,

llO STYCZNIA

u.oo

Koncert. 11.57 Komunikaty.
11.59 Sygnał czasu. 12.05 Magazyn in·
formacyjny. 12.30 Muzyka folklorem
malowana - zespól „Opocznianka··.
12.15 Rolniczy kwadrans, 13.00 Ko·
munikaty. 13.10 Radio kierowców.
11.30 Cudze chwalieie swego
nie
znacie - aud. 14.00 Wlad. u.os Ma·
~azYn muzyczny. 15.00 Mój program
w „Rytmie". 16.00 Wiad. 16.05 Muzyka l aktualności. 17.30 z archiwum
polskiego beatu - aud. 18.00 Wiad.
18.2~
Konaert dnia. 19.00 Magazyn
Inflll'Tl'.lac iny.
19.25 Chwila muzy·
kl. 19.30 jiRadJo dzleCiom: „Spot.k~
n!e przy kominku" aud.
20.00
l)ilennik. 20.15 Koncert życzeń. 20.35
Wiersze dla Ciebie. 20.55 Komunika·
ty Totalizatora Sportowego.
21.00
Komunikaty. 21.05 Kronika aport'>·
\fi. 2t.15
Muzyka baroku aud.
u.on Wlad. 22.05 Na rótnye!h lnstru1\ll'!ltach. 22.20 Repetycje z jazzu
polskiel{o - aud. 23.00 Inf, 1porto·
we. 23.!5 Na roclcową nutfl - aud.
PROGRAM

-----

:--··
__..I

PROGRAM I

,_,

I

.•

I

:::

!!I

-:...
0

no grafli. 14.30 Rytmy karnawalowe.
1s:oo Peter Ustinov: „Mój drogi Ja".
15.10 Znane czy nie znane. 15.30
Niezapomniane melodie. 16.00 Dzle·
ła, style, epoki. 16.50 E. s. Gardner:
•. Adorator panny West". 17.00 Wiad.
17.05 Rozwiązanie zagadki muzycznej (L). 17.10 Aktualności dnia (L).
17.30 Magazyn „Piątek" (L).
18.30
Klub Stereo; Muzyka dla kolekcjonerów. 19.30 Wieczór w !ilharmonti.
21.20 Wlad. 21.25 Wieczorne reflek·
sje. 21.30-1.00 Wieczór literacko-muzyczny. 21.30 Teatr PR: WladysJaw
Terlecki „Koncert .nocny". 22.15
Stuchajmy razem. 23.00
H. Bon:
„Opiekuńcze oblężenie". 23.20 Nocne
divertimento. 24.00 Nocne muzykowanie.
PROGRAM

n

11.l!G Z&wsze po jed~nastej.
u.in
)!uzyc.zny non stop. U.OO Z muzy•
k• polską przez wieki. 12.25 Kia·
1yczne orkiestry swingowe.
13.00
W!Bd. 13.05 Serwis lnformacyjny (L).
J!.18 „Lódzkle targowiska" aud.
Elżbiety Dobrowolskiej (L).
13.20 z
malowanej skrzyni. 13.30 Album
perowy. 14.00 Nowośei krajowej to-

„.

m

tt.00 To b1lto bluec -

·aud. 11.30
Klakson - aud. 11.łO Gwiazda ty·
godnia - Supertramp. U.SO
John
Garcl.ner „Grendel" odc. 12.00
Serwis Trójki. 12.05 W tonacji Trój·
kl. 13.00 J. Marse „Wrócę pewne-.
go dnia" - odc. 13.10 Powtórka z
rozrywki. H.00 Niedokończona symtonlll. 15.00 serwis Trójki. 15.0S Rock
po polsku ll'Ud. 15.łO
Czekając

---"
„

r....J

~

a

:

§
„

PRZEDSIĘBIORSTWO

HANDLOWO-TECHNICZNE
SPRZĘTU POŻARNICZEGO i OCHRONNEGO
„SU PON"
l6di, ul. Kilińskiego 87

~
§

FWlt6i'RM•1 BHFP

5
5

i-

INFORMACJE: ·

Oddział Naprawy Sprzętu Gaśniczego -

lińskiego 15/17, tel. 36-87-05 lub 86-74-61,

Lódt, ul. Remble177-k

5
-:-

5

SPOŁDZIELNIA

INWALIDOW „POLIMER"
ul. Kilińskiego 206

zatrudni od zarai
wtryskarkowych -

e
9

rewidenta-portiera -· inwalidę
sprzątqczkę

-

9

Inwalidów z Ili gr. Kl'Z,

inwałidk_ę

1

Ili gr. KIZ,

w niepełnym wymiarze godzin
z 111 gr. KIZ,

mistrza I brygadzistę ze znajomością przetwórstwa tworzyw sztucznych na wtryskarkach
automatycznych (ustawianie parametrów).

Blltsz;rch informacji udziela dział kadtI', ul. Kllińsklego 20~,
tel. 84-07-56, 84-97-20, 84-38-95 wewn. 68.
493-k

Id~--~~~~

DOMEK z warsztatem 1przedam. Tel. 43-34-10.
35 g

„SINGER" gabinetowy - POMIDORY nasiona · najsprzedam. 52-47-19.
wcześniejsze,
karłowe,
rruntowe:
17841 g
„Nestor",
„Person„,
"Talliński",
AKORDEON 60
basów
„Manitoba" - wysyłam
(gwarancja)
rprze·
za zaliczeniem pocztodam. Tel. 87-37-58.
wym. Edward Masiera,
1568 g
Lód!,
Chocianowicka 12
TUNER Continental Edi35418 g
son, wzmacniacz WS503
JAMNIKI
tpr:zedam.
- sprzedam. 86-22-37
81-90-80.
1296 g
17511 I
OKAZYJNIE
sprzedam
nową
maszynę do pisania z czcionkami nie- . , „ ........, mieckim!. Tel. 815-61-63. .__
•• „ .•• „ •• _

DZ!ALKI budowlane Uzbrojone gprzedam.
86-22-53 wieczorem.
36596 g
POSREDNICTWO kupna
sprzedazy
lokali,
działek
budowlanych
rekreacyjnych, domów.
_ . . •• „ ••
22 Lipca 12. Mgr Kuź ŁÓŻECZKO (1,15 m)143s g
miński, mgr Matuzalski
sprzedam. 52-71-25
po
32-18-08 (11-17).
16.
1614 I SPRZEDAM „Opl!'-„
I
35924 g
silnikiem 1 .~~rcedesa"
SYPIALNIĘ (brzoza), in(1973)
w
oa~
lub
na
ne meble używane, willłlt.J 1r„•J1tł•l•L..i .... a ._
części. 48-38-53.
rówkę do bielizny
11•••
1t. t1•••• 1••• "I• 11•1ł
ł111ł _.Pl I Iw', .-4 • • •
ms !
sprzedam. 86-69-ml
po
ll\•1•11•a•J • ~·,.. ~~ •• 1 •
19.
17524 g KAROSERIĘ „Poloneza'
lruipię. 78-92-41. '
KURTKĘ tchórze, kara·
ELEWIZOR
kolorowy
17261 •
kuły sprzedam. Tel. KAROSERIĘ
PAL/SECAM n.a gwa„FSO" li-let57-51-54.
145
g
nią
po
wypadku,
w:broMincjl kupię.
(!1-8
lat),
joną sprzedam. Tel.
32-2'7-es.
11.i&1 g KOŻUSZEK
kurtkę damską (króli·
43-6<H!O po 17.
TELEWIZOR czarno-biaki) - sprzedam. 55-70-31
ły M cale, opony bież
1490 I
1594 g SPRZEDAM „Multicara
nikowane IG/165l sprzeM-22. Pabianice, BraoKOZUCH damski, dług!
dam,
Dzierżyfuikiego
ka 'l m. 23. Rydz.
sprzedam. Tel. BB-90-53.
22/56 bl. 208.
15M I
1595 g
17413 '

SILNIK diesel „Golf" do MIESZKANIE

tn:ypoko„Poloneza" „Mercedejowe, własnościowe blo1a", „Peugeota", części
ki zamienię na pokój z
- tłoki, panewki, pierkuchnią
(może
być
kienie, głowice, pomkwaterunkowe).
Listy
pę
wtryskową,
skrzy„17503" Biuro Ogłoszeń,
nii:: biegów (diesel)
Sienkiewicza 3/5.
1przedam. 86-69-73.
POKÓJ z ku~hnlą
Z!l·
1748ł '
mienię na większe
z
telefonem. 32-12-46.
17432 ~
trzy pokoje
· -··••1„
--·~'···-
. .., ___ ZAMIENIĘ
z kuchnia na dwa oddzielne. 86-18-16, wieczorem.
PILNIE poszukuję mlenkan!a, '8-69-S4.
17479 '
17499 • M..a r.amien.lę n.a wl~.
Ml.ODE małż.eń1two po·
St-.l!mect kupię. 34-43-73.
1Zukuje mieszkania. 155ll g
51-98-88.
RETKINIA
M.ł
bloki
17508 I
zamienię
na trzypokoPOSZUKUJJ!l mlet;zkania.
jowe, blok! - Karolew.
111-67-33.
Listy „1537" Bi ·ro O·
1571 g
głoszeń, Piotrkowska 96
M-3 Żubardt
sprze1537 g
dam. Listy 1558
Biuro Ogłoszeń, Piotrkow- ZAMIENIĘ dwupokojowe,
ska 96.
kuchnia, parter, wygo·
ZAMIENIĘ trzypokojowe, I
dy na jeden pokój kuchnia 116 m, telefon,
wygody. ?52-19-93.
bez centralnego ogrze1530 g
wania
na pokój
z
kuchnia,
telefon.
36-37-86.
-•·,·. , ........
-.
•
• • • • • 1 . . . „.„
. . . .••••
, . „,_
-Hiii•••••._,_. ••. ,,„,_
1?593 I
46 M, parter, bloki za- -· ,_,., ,,„ ••• ,•• ···mienię
na
większe.
36-33-54 (8-15).
KOSMETYCZKA podejmie
pracfj.
Tel.
17492 '
ZAMIENIĘ pokój, kuch111-38-01.
nia (bloki kwaterunko1554 I
we) 38 m, telefon
Stocką, na podobne lub INŻYNIER
od:deżownik,
większe rejon Dworzec·
wieloletnia praktyka w
...Chojny, 43-52-94 po 16
. branży,
prawo jazdy,
17762 g
samochód, podejmie pra•
KOMFORTOWE mieszkacfl
w przedsiębiorstwie
nie, powyżej l50 m, ozagranicznym lub
w
kollee Radiostacji
sektorH nie uspołeczkupifl, inne propozycje.
nionym (w Łodzi
lub
Listy „16972" Biuro O·
woj.
ościenne).
Listy
cłoszefi.,
Slenkiewleia
~;588" Biuro Ogłoszeń,
3/5.
l"lotrkowska 08..

-····•1•·--····•••111-

,„ .• _
-······-···-

u1mmmmmmmmmmmmn111mmnn11.u
S
FABRYKA
§

i:

~

~
I

••
••

ul. TRAKTOROWA 170
Z A T R U D N I:
4 mistnów - magazynierów produkcji skła·
doweJ,'
4 mistrzów produkcji,
xastępcę kierownika produkcP lod6w,
zastępcę kierownika produkcji kulinameJ,
mistrza ds. technicznych w O/Widzew.
hydraulika z uprawnieniami spawania gazo·
wego w O/Widz~w.

Informacji udziela dział kadr przedsiębiorstwa.
tel. 52-80-61 w. 119. Przcdsi~biorstwo nie przyjmuje pracowników po sarno'Nolnym porzuceniu
pracy.
503-k
rc-'.l'.1'!~~~~~_......~...
~~--~„c::.......
~~~~t-::,..t::,..,..::::~„r.:::ca~~........
~::-:...~·~~,,..,~~~,..,.,,.~~~~---:~~x::::; :-"",,.."",.,..,~J

liściasta

17

ZATRUDNI ZARAZ:

;:

§
!

i

specjalistę ds. Inwestycji z i

E •

i

i
e•
i

wykształceniem
wyiszym §
lub średnim, wymagana 5

wieloletnia praktyka,
5
elektroników - automaty-· §
ków, wymagana wielolet- 5
i
nia praktyka.
i
E Informacji w 1praw1• utrudnienia 5
$ ud?:!e.la dz:fał kadr, nr tel. centrali 5

5

PRZEDSIĘBIORSTWO

I

w lodzi, ul.

i

„,,.'

PRZEMVŚł.U CHŁODNICZEGO w lODZI.

PlfR~OSNI TtOKOWVCH

55-40-ł! wew. 155, 15%.

478-k

5

11ii1111111111111111111111111111111111m1n1111111111111ii1J
~LQ"U/O'Zr"/70"~.H~U.H.H.H~

~

PRZEDSIĘBIORSTWO

~

I USŁUG w KONSTANTYNOWIE
(SREBRNA), ul. KOSCIELNA 10

§
~

zatrudni na

~

~

~
~

~
~

HANDLU

-

pół etatu

~

~

§

WYMAGANE KWALIFIKACJE:

~s

wyższe

lub irednle
zakresie lnwestycjl

techniczne w
I budownictwa,
wskuane uprawnienia budowlane.
Uwaga! Wśród kandydatów mogą ~yć
EMERYCI I RENCISCI.
Zi;losz:enia przyjmuje dział s-praw praoownic7.ych, tel. 33-94-12 w ~odz. 7-15.

§ §
8
§
§
§

§

specjalistę ds. inwestycji.
wykształcenie

~~k

l'T.00 J~k angiel.6ki (Hi)
17.30 Mag.azyn na.rci.arskii (7)
IS.OO Wladomo§ei (L)
18.30 Muppet ghow. ezy!! rewia
gwiud E1ke
gwiaizda:
Sommer
111.56 JamtUlk
19.30 Dzien~lik
20.M „Ofr'Ody łwi&ta" (ł!) - „R~
neuns w kwiat4eh" - fra:ncusld. tilm diO'k.
!().20 Sp<>rt, m~ Ol"U ltI7
tl.111 Wywiad s nieobecnym
Dr Hen.riel!: Jag«roan

11„«1

~

§
~
~

S:
~

~

§

~
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~ita.t lcl11cwesy:nowy
Q. T<liP'Of'OW.lcl~

1 domu Tt.UCZEK,
Pogrzeb odb~d1.le się w dnt• 3G

•t~·.cznia
U!\

br. (piątek) c godz. 14
cmentarzu 11a Retkinl. Pogrą
w smutku

żeni

MĄŻ,

C0RK1

RODZINAMI

li

PODZIĘKOWANIE

Wyruy szczerej wddęcznoAcl
najbli·h2ej Rodzinie, Przyjaclolom,
S;isladom. Koletankom I Kolegom
oraz 110io~tały.m osobom, kt6re
uczestniczyły

uroczystołcl

w

s.

Mar-.

t

p

HENRYKA
SIENKIEWICZA

ra0

dobr~

u:yJ~

wymagane

wyższe

wyekonomiczne. Listy „1552" Biurn
Ogłoszeń,
Piotrkowska
kształcenie

96.

.

OGRODNICTWO - prtyJ.
mę korzystnie dzierżaw
cę. Rzgów, Łódzka 118.
HJ534 ł
PRZYJMĘ proste nye1.e
43-98-96.
MATEMATYKA IH-'14-10
mgr Pluskow81d.
384411 '

---·········................ -·······

.._
-····~····-

COmtA

H-21-00 .

~811

leeclS I
napra-

I aodztnłe, wyrllzy
powodu '1nlercl

TĘPIMY

sJrutecznie 1?'1·
z;onie, robactwo, rachunki. 78-17-53, Kowalik.
1519 I
SAMOTNI - oferty matrymonialne „Swatka",
Piotrkowska 133.
35538 I
NOWO otwarty sklep konfekcje młodzieżowa.,
galanteria różna - poszukuje
dostawców.
Sosnowiec, ul. TargMPl'a
15.
597 '

-···„···-········-

„_.„.„„ .• .._
-·••11t•1••~

ZAK.l.AD ślusarski wykonuje: kraty wiaty, bramy, ogrodzenia, garate,
wrota, konstrukej4!1 i in-

ne:

Przyjmę

pracę

n&

zgrzewarkę.
Sprzedam:
agregat
prądotwórc,;y
przewoźny 38 kW, sil·

nik elektryczny 20 kW,
500 A ,
Góral, Aleksandra 17.
1743$ I
spawarkę wirową

--········__..,.,." „. =:r::
-•1t••···----···-~
Ili - •

PRZYBLĄKAL

ny

Pla-

E.

UNIEJW AżNIAM
bioną

czar-

s.ię

dobennan.

ter 31/33 m 29.
pieczą.t~

17498 I
z.agu.
„Elż-

bieta pklepińska
1681
lekaTZ psychiatra''.
1607 g
IR:EJNA P-ołeiek :z;gublla
Jeg. s.iudenoką 4595 UL.
1602 g
TOMASZOWI
Hahn,
57lumna 15/1, ' 1oklr&tllio110

prawo dazdy.
174911

..JoXl•-

111-44-54 Go-

ZAGINĘLO

pN.'WO

judy

Jai111\ls:z
Konopski,
Lódt, Rojna Z7.
15

ZGUBIONO
1~z!
prawo ,,
dy Grize.!O()n
Kowal.ski,
A!eksaindt"ów,
Brat<>s.zew"Sk.iego l.

1567 I

JERZY Kubi.aik, Konsta.nty1!lów, Sochia.rs1kl!ego 13
- zgubił P'!'arwo jazdy.
1556 g
LUCJAN świ~k, U:t'!Z~dnia.a 4, zgubił prawo dudy.
1547 I
JANUSZ Gw61Jdt, Stalin.gradu
90
121!!U'bil
prawo dudy.
1535 ł

Be&Ol

BARBARZE KRAWCZVK
stęboldose

'lnp6łcne1a

1

o' c ...

*hdaa

1'0LEŻANIU

I K.OLEDZT H
PODSTA WOWEl nr lłł w

llZKOŁY
ŁODZI

ł

DE!OODEBY .Pal-Secam
instaluj fi;
komputery,
magnetowidy przestrajam,
inl. Xamińskl,
tachodn1a ft, t•le!on
'8-13-3'1.
1W1 ł
VHS Vldeo-Art reje1trat?ja uroczystości, fil·
my
reklamowe,
tel.
86-10-28, Igor Kropat.
15742 •
LODÓWKI naprawa.
Pawłow&ld 88-18-88.

ANI
WJ'VllllY

CIEśUOKIEJ

Slęboldego

łmte:rct

wap6łcnela

1

:rowolłu

MATKI

akła4aj-

DYREKCJA era1 KOLEŻAN'IU I KOLI!·
DZY
s WOJEWODZKIEGO
URZĘDU
STATYSTYCZNEGO w t.ODZI

11:.<>letanee

36491! I

INSTALACJE elektryezne.
85-95-M po Ul.
DrMdowskl.

SMOG I

SEZAM elektroniC'Znł.
ochrona
pomiuzc:zeil
czujnikami ultradźwię
kowym!. Zabezplecuni•
drzwi (blacha, blokady, zamki patentowe),
Ozdobne
wyciszanie.
Montat
drzwi 11talowych,
skrytek sejfowych. Rachunki Instytucjom. 52-91-82 Kalinowski.
15523 g
WYCISZANIE, zabezpieczanie drzv:I.
zamki,
blokady. 33-31-27 Ar·
baj ter.
1~154 '

MARII! ROSIA:K
wyrasy

Słęb~k1ego

łmiercl

wsp6łczucla

1

powodu

MATKI

llkładaj-

DYREKCJA ou.1 KOLEZA!'{Kl l KOL!:•
DZY 1 INSTYTUTU
PAPJEttNICTWA
I MASZYN PAPffiRNJCZYCH PŁ

Jl:oleła11ee

JOANNIE
BŁASZCZYKIEWICZ

"''YUZY
Amier~I

~~rdeczneg?

OJca

ł

ZAGUBIONO pr&WO jazdy BronisŁaiw
Rudnicki, Rojna 50a.
16M I

W'tt-.

,..JOWISZ-:RubłD"
wa. 115-U-58 M11nyń11d.
384~ I
l'ł.UBIN Elektron

naprawa.
culskt.

ANTENY. Tel. !!4-09-09 Wolniak.
1546 g
MONTAZ boa.zerll. Micha.lek. 112-2!1-04 (po 16).
1341 g
SCINANIE drzew. Duda.
'r4-M-29, 82-08-58.

DrosteJ Jtoldance

TELJCMAPJtAWA wisz". 48-111-81,
tyńsld.

CYKL.INO W ANIE, lakle·
rowan!e. 81-35-21 Ignaczak.
53 g
USZ..UGI hydrauliczne Instytucje. Keller, tel.
74-60-14.
16537 g
UKLADANIE glazury, terakoty - mistr:a Cwlk·
liński 86-33-17.
rn2s g/1527 g
CYKLINO W ANIE bezpyłowe, lakierowanie. Starenga. 32-20-37,
323 g
UXZ.ADANIE parkietów,
mozaik!. 84-07-69 Kmieć.
14813 g
MYCIE okien, sprzątanie
wnętrz. Instytucjom rachunki. 86-25-82. Wiecka.
15408 g
MYCIE okien. Rachunki.
86-87-33 Sc!ubel.
14847 g
SZAMPONIERA - dywany, wykładziny. Sprzą
tanie. 78-71-30 Kowalaka.
85699 g
MURARSTWO, układanie
glaz:ury, terakoty, Tel.
86-53-13, od 17, Skibniewski.
1158 g
EKG u pacjenta. 117-55-55
Dro:r:d.
15085 g
GINEKOLOG - cod~ien
nl.e 18-19 Mickiewicza
13, 36-~·65 Kubasiewicz.
14349 g
ANALIZY lekarskie
Piotrkowaka 204/210, Jeziorski.
14933 g
POMOC drog<>wa, holowanie cały kraj !il-77-48 M<>chalski.
1563?5 g
SCINANIE dn:ew 55-55·42
Włodarczyk
14401 g
NON-INSEKT" de" zynsekcja, deraty:r:acja.
Gwarancja, rachunki 87-10~43
„Automat" Milewski.
36632 g
LODÓWKI,
u.mrażarki
naprawa.
Wójcik,... 84-42-80.
1~18 g
·
I.EWI-VIDEO - . 111m<>wanie uroczystóśct Ryszewski!. - 67-46-31;
115-81-73.
567 g

.„,.

TE'bEPOGOTOWim.

po•

grzebowej mojego Tatusia

23.3?5 Rmlmowy intymne
0.05 Wi~• wiad<>moMcl

PRZEDSIĘBIORSTWO ul(r~niczne
zatrudni
głównego
ltsięgoweco

kowskł

WIERZCH

Cybu.ll!lki w ffil.
mie: „Do widzenia, do jut-

ZATRUDNIJ!;
-pońc,;onntka. Listy „ 1!142" Biuro OJ?łoszeń, Plotrkow·
ska 96.
FIEMA prywatna iratrudni osoby
w łredn.lm
wieku do prowadzenia
otistugi handlowej branży
elektronicznej. Wymagane
wykształcenie
ekonomiczne minimum
średnie.
Listy
15153
Biuro Ogłoszeń, Piotr·
kowska 96.

I

t I'.
JULIANNA
!.

12.HI Zbys'Zeok

przyjmę

263-k

Z ctalem zawiadamiamy, ie w
dniu ·zs stycznia 1981 t. zmar~a .

PltOGl'tAM II

cych spodnie. Warunki
dobre. Listy „ll!M" Biuro Ogłosr.eń, Piotrkowska 96.
DO ogrodnletwa przyjmę
pracownika oraz palacza. Listy „1354" Biuro
Ogłoszeń,
Piotrkowska
96.
ZATRUDNIĘ
?>racownl·
ków układa.lacych glazurę. 84-62-82.
1740'!' '
UCZNIA, rencist41 do
przyuczenia przyjmę tokarstwo
w drewnie.
Przestrzenna 85.
17,311 '
DMUCHACZY szkła laborntoryjnego zatrudnię.
Aleksandrów
Swlerezewsklego 22, 112-33-SS.
17480 •

-

§
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Łódź,

Zgłoszenia przyjmuje dział kadr,
Zgierz, Hoża 6, tel. 16-43-23,

16-54-18.

n-La W. Węgielka
19.30 Dziennik
20.00 Pro~am publ icystyczny
20.30 „Lekarki" film · prod .
NRD
%2.10 DT - lromentane
22.35 Spr.aw.a dla re<!)OI'tera
23.15 DT - wiadomości
23.2-0 „Kokaiiru>wy sZiliS!k'' (1).
„Bóg zesłał nam ten li§ć"
- aingie'l$k.i film d<>k.

DZIEWIARKA ze 1ta:l:e:m;
bukieciarka po kursie
podejmie praci::.
Listy
1557 Biuro
Ogłoszeń,
Piotrkowska 116.
OD MARCA
potrzebna
pomoc do dziecka. Tel.
74-27-71 (16-19).
1608 '
BJELIŻNIARSTWO szwaczkę
przyjmę.
Tel.
16-54-21,
Oś. 650-leeia
Zgierz, Tuwima 1115.
160• •
DO pracowni w Zgier:ru

ZATRUDNI OD ZARAZ
mistrza robót budowlanych.

§

Pnwyhzl\ dżłałalnoś6 usługow" promi.du dl& jednostek ro·
spoda.rki uspołecmlonej ora1 dla użytkowników prywatnych.

"*•Sillie-

Budowlano-Remo11towy
Zgierskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej

E

ie wykonuje naprawy i legalizację butli
na propan-butan 2,5 kg i 11 kg.
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au<!. 21.35 Chwila muzyki. 21.łO
na inż. Dryżka - aud. 16.00 Zapraszamy do Trój!k.I. 19.00 Codziennie Idee i rzeczywistość. 22.00 Muzyczny
serwis prasowy Jana. Grzybowskie·
powieść T. Parnicki „Srebrne orły"
- oda. 19.30 Trochę swingu, 19.50 go. 22.50 Gra o przY11z!Ość - aud.
John Gardner „Grendel"
23.30
- od-0. 23.05 r.riizykoterapla - aud.
20.00 Magazyn muzyczny. 20.ł5 Klub Wieczorne peregrynacje - aud. 23.45
Trójki. „Alkonolizm i jego proble- Chwila muzyki. 23.50 Wiad, 23.55 Ka·
my" cz. I - aud. 21.00 Trzy kwil· lendarz racl.lowy.
dranse jazzu - dyskografie - aud.
21.45 Klub Trójki. 22.05 Inf. sportoTELEWIZJA
we. 22.15 Folk - muzyka z przyszłości
aud. 22.ł5 „Klucz
do
PROGRAM I
wspólczesności" e.z. III. 23.00 O·
pera tygodnia: G. Donizetti „Ma9.3~ Domowe p~edszkol•
ria Stuart" aud. 23.15 Zapras:z;.i·
10.00 DT - wiadomości
my do Trójki.
10.10 Film dna 2 2l!1liany - „r.e.
karki" film prod. NRD
PROGRAM IV 1
16.20 OT - wiadomości
18.!5 Dla młodych wldzówt „Ram11.DO Dom i ł'Nia.1 - aud.
1UIJ
bU" teleturniej (L)
Wlad. 12.05 ABC muzyki rozrywko•
16..50 „Piątek z- Pankracym"
wej - aud. 12.30 Radio Moskwa. 13.00
17 .15 TeleeXP!'es.1
Swlat wokół nas. 13.25 Rezonans
17 .30 Mag.azyn mu:zyomy - M._
Contutti aud. U.OO Popołudnie
tronom
mlodych. 17.00 Wiad. 17.05 Muzyka
18.30 R~emieśln.!cy
oratoryjna - aud. 17.55 WldnGkrąg
- „Magazyn nowości medycznych"
18.40 Mieszkać - WSl'L~'Ill<lll bu- aud. 18.25 Chwila
muzyki. 18.30
dowla.na
J~zyk
angielski (10). 18.50 Studio
19.00 Dobra.ru>c
„PtTZYgodY
ekspertów. 19.30 W!ad. 19.35 Lektury
skirzata D.zyna"
Czwórki. 19.łS Swingowe granie aud. 20.lS Wieczór muzyki 1 myśl1
19.10 Dom rod:ll!nny - wspomnde-
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powodu

RUDOLFA LACHMANA
skl~~n.111

KOLEZ .<\NKJ I KOI.ED7.Y ze SZKOŁY
PODSTA,VOWEJ nr 37 w ŁODZ[

DZIENNIK LODZKI nr 25. (12235)
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Fotoreportaż

Andrzeja Wacha

„Blm Bom", jak pamiętasz
Zbigniew Cybulski Jerze·
mu Afanasjewowi - nauczył nas
wszystkich polegania na sobie sa
mych. „Blm Bom"
był twtlrem
praktyki. „Bim Bom'' powstał z
głodu. Sycił nas możliwością w:v
powiedz!. Teatr ten nauczył nas
podglądania
otaczającego
tycia
przez Jego prawdziwą „dziurkę o,d
klucza". „Bim Bom", Jerzy, to był
nasz chleb razowy ze swoim zapachem, fakturą, dobrze wypieczony, pachnący.
Nie powstawał z
kalkulacji.
Zagraliśmy
w taką,
grę, która
nazywa
się grą w
prawdę.
Wiesz, jest taka gra,
przychodzi człowiek I opo\viada
swoje :bele, to co tl'%11Je, c-0 robi,
co myśli".
mówił

W

atmosferę

pa.nnJącą

programie I będziemy mogli zo- rię więźnia, który ucieka, aby to-1 i\lortimer 'Vbecler, znawca afry.
baczyć kolejne przygody
iaa'.lar warzyszyć w ostatnich
chwilach kańskiej sztuld. pisze! „Ludzie,
ma - Louisa de Funesa. Tym ra życia swemu przyjacielowi.
którzy wysol<:o oći:uia,ią tę s.i;luk~.
zem los rzuci go ai do Nowego
i\Iilośnikom
seriali
przyporni zada.ją sobie pytanie,
ja~ :llui;q
Jorku, a krytycy filmowi hvier nam, iż jutro kończą się perype tradycja afryka1iska, czy
te w
dzą, że udział tego przezabawaego tie córki poszukującej
matki w rzeźb'e, czy malarstwie, C?:Y tel
w po czę~ci
udramatyzowanym
ta1icu ludowym,
zachowa swoją
„intcg1·alność'" pod naporem wspóJ.
czesności? I
jak dalece mo7.na O·
<'zekiwać zachowf\.nia tej iritegral.
ndc;·~ Przys:i?ość będzie mogła daó
odpowiedź aa to p~·t?..uic. A tym.
cm.sem rndz'.ma sztuka Afryki narażona. jest na niebezpieczeństwo
meci>anizacji,
która zbyt często,
niest"'ty, towarzyszy procesowi PO·
wszechnic i optymistycznie zwa.
nemu rozwojem".

w koJ\-

cu lat
pięćdziesiątych
w gdań~
skim tłrodowisku akademickim bę
dziemy mogli zanurzyć się. oglą
dając kolejny
film ze Zbigniewem Cybulskim - „Do widzenia,
do jutra". Reżyserem f'lmu jest
Janusz Morgenstern, a scenariusz
napisali: Zbigniew Cybulski. Bogumił Kobiela
i Wilhelm !\fach.
Projekcja dzi§ w programie II o
godzinie 22.lO.
Jutro natomiast o godzinie 20 w

narwaika w meczu baseballow.vm „Lace·• (pr. TI, g. 22.05), a w nienależy do komediowych
majster- dzielę (pr. I, g. 20) _ drugi odcinek
amerykańsko-francuskiego
sztyków.
„Dziedzictwa miłości''. Dodam fylZ policją, ale jut nie na weso· k.o. że_ s~rial skł~da się z 8 czę~lo, będziemy mieli ła.kże do czy· ci, zas Jego akcJa rozpoczyna S'.ę
by
nienia w sobotnim kinie nocnym. w Par:v:tu lat dwudziestych,
„Bezkslętycowe noce
bez świtu" przenie'ść się później \lata V;f!t'·
- to argentyński „czarny dramat dziesi3te, siedemdzies:ątil) do l\okryminalny", opowiadający histo- wego .J 01·ku.

Przewodnikiem po pa.sjonująceJ,
i jakże dla nas egzotycznej, kul·
turze Czarnego Lądu będzie francuski film dokumentalny wyświc.
tlony w sobotę o godz;nie 11 5~ w
pro:;ramic I. Lubiącym dokumeul
polecam lakża dz:sicjs~ą projclt.
.
.
„ ..
CJ~ picnvszeg!l odcinka „--.o"a•no·
wego szlaku" {pr. I, g. Z3.20l.

I
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Debbie Harry
Wśród kandydatów do mw:yczneJ nagrody Grammy 7:a 1986 rok
znalazlo się m. in. killrn weteranów sceny rockowej. Dość nieoczekiwanie największe szanse ma Steve Winwood, niegdyś lider zespołu
Traffic, którego nazwisko po,fawła się aź w pięciu kategoriach. Winwood osiągnął w ubiegłym roku największy sukces w swojł'.J '20-letniej
karierze, gdy jego album „Back in the Highlife" znalazł się wśród
pięciu najlepiej sprzedawanych płyt w USA, a nagranie „Higber
Love" trafiło na sam szczyt tamtejszej listy przebojów. Tuż za Winwoodem są Paul Simon l Peter Gabriel, z których każdy liczy na
Grammy w czterech kategoriach. Laureatów poznamy 24 lutego.

• • •
Alłce

Cooper, którego makabryczne widowiska estradowr szokowały
fanów w latach siedemdziesiątych, niedawno wyda.I nową płytę i rozpoczął tournee. „Niektóre fragmenty przedstawie11 są bardzo krwawe"
- twierdzi utalentowany piosenkarz, wykonawca wielu przebojów,
jak chocia:iby „Schol's Out" i „Elected", Cooper zapewnia, że uży
wane obecnie rekwizyty (m. in. gilotyna) zapewniają znacznie bardziej
realis~yczne efekty niż dawniej. „Radzę , aby osoby siedzące w pierwszych rzędach miały na sobie fartuchy .lub nieprzemakalne płaszcze".

• • •
Od kilku mlesh:cy Elton .John ml&ł kłopoty z gardłem. Gdy -l>odczas
koncertu w Sydney artysta zemdlał, nikt nie miał wa,tpliwośt'f, że
sprawa Jest poważna. Teraz popularny piosenkarz będzie musiśł na
dłuższy czas pożegnać się z nagraniami I występami. Wprawdzie oPeracJa - jak zapewniaj!\ lekarze - udała się, jednak Elton .John nie
będzie mógł przez kilka miesięcy śpiewać. Wszystkie Jego koncerty w
1987 roku zostały odwołane.

• • •
'Kto pamięta. zespół Blondie? Utwór „Heart!t of Glass." był swer;o
ezasu u nas wielkim przebojem. Jednak w muzyce pop cztery Iata
milczenia to cała wieczność. Mimo to 41-letnia Debbie Harry liczy na
to, że nie wszyscy o niej :zapomnieli. Nowa gotowa płyta byłej wokalistki grupy Blondie nosi tytuł „Rockbird".
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POZIO!U01 I. Gagatek
potocznie, :i. Roślina warzywna o twardym, jadaLnym koraeni-u, 8. Angielskie do przypraw, !!. Pomost
do rozladowywa nia wagonów kolejowych, 10. Specjalna dla żołąd
kowca, 11. Zadymka, 12. Najkrótszy samochód, 15. Stałe stanowisko z pracą przewidzllaną w budże
cie danej instytucji, 17. W ścia
nie każdego domu, 18. Bożek mi0
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NA RYSUNKU PRZEDSTAWILISMY KILKA MĘSKICH
SYLWETEK i ICH CIENIE.
TYLICO JEDNA POSTAC I
.JEDEN CIEŃ NIE TWORZĄ
PARY. CZY UDA CI SIĘ JE
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~
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ło~c:, 19. Jaja ryb, 21. Komar, M.
Małpa z rodziny koczkodanów, 21.
Zamiłowanie do czegoś,
28. Po.

klon, 2.J. Pn:yp;sywano mu pod.
pale.nie Rzymu, 30. L:cz.ma.n, 31.
Kl.:m1•ra u pasa.
PIONOWO: 1. Ope!'a Bel!ilnile~,
2. Wymarłe .zwierzę; 3. Szczelina
pozostawiona w drewnie po przejś
ciu piły, 4. Drobna moneta bry·
tyjska, 5. Kotwicowisk'<>, 6. Rezulta·t,
7. Zalotnik, 13. Rozerwanie i pr:resunięcie .się mas skalnych \ncHuż pewnej płaszc:zyz.ny,
U. Na rowerowym kole, 1:5. Muza
poezji miłosnej 16. Ryba ze śle
dziowatych, 19. Sytuacja bez ""-Yl·
ścia, 20. Część paleniska,
22. Do
wal.kowania ciasta, 23. Kraj w Eu.
ropie, 24. Autor powieści •. Czaro.
dziejska góra", 23. Płaszcz drzewa.
26. Z łasicowatych.
Oprac.: J. KALUZK.\

ODNALEżC?

. Do rozlosowania: talon warto'4c1 500 zt, ufundowany pn:ez SDH
„CENTRAL" w Lodzi.
T

Kiedy cesarz objawiał ochote zjedzenia czegoś - t ogrodu ruszała
sztafeta do budynków gospodarczych, a stamtąd natychmiast wyruszała karawana. która rozkładała
przystawki oraz 30 irłównych dań,
z którvch każde musiało być spróbowane przez odpowtedntego kipera. Zgodnie" z raportami. jego majestat otrzymywał comie11ięcznle .ROO
tuntów miesa l 240 isztuk drobiu.
Nie znaczyło to, źe bylo to przeznaczone do konsumpcji. Mały cesarz z tych wszystkich wspaniałoś
ci ni1tdv nie skosztował niczego. Za
1ego właściwe wvżywtenle. odpowiadała Inna i;rrupa ldóra zbyt sie
• o swoje ob'Jwliizkt nie troszczyła
Reszta nalefala do ~zrvwnej cere-
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Dla najmłodszych

Gdy cesarz wybięr.ał się do ogrodu biegi przed nim herold, za nim
drobnym! kro::z.kal\)i dwóch lokajów,
aby podtrzymać go, gdyby się pot·
knąl. W kolejno$ci, z eałym respektem Podaźała milczaca itromada paru tuzinów dworzan, którzy
mieli prz1 sobie wszystko co jego wysokości mo1?ło Sle przydać
- fotele, !P.żank1, parasole słonecz
ne, kociołki na wodę· nakrycia do
herbaty, nus1kt i herb'1tnikaml, odzie~. apteczke zawterąfacą .,piguł
ki sześciu harmonii'' a nawet nocnik. Ce.qarz liczył sobie wtedy trzy
lata. I miał' naJwieks:za ochote pobawić ste w ogmd~1e, ponieważ w
pałacu nigdy ni" mtał okazji spotkać drugiego dziecka.

'
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monll. Kt~regoł razu malec po- ruwt eesarskłch. Na komendę poGl6wn~ rolę młodocianego cesatajemnie zjadł całą porcję suche- dawaną przez głośnik, padają na rza gra 4-letnl Chińczyk z Los Antwarz przed „synem niebios".
go chleba, która słu~bny zabrał
geles - Richard Wu. Również Inna wypadek. gdyby cesarz mlal
Palac cesarski został Bertoluccie- ne ważniejsze rolę grają Chińczycy,
mu wypożyczony na 3 dni. Poło którzy nie mów!~ ani alowa po
ochotę karmie! złote rybki.
żony w sercu miasta wspaniały za- chińsku. Jeremy Thomu wie jut,
Maly cesarz nazwiskiem Pu Yi bytek:, łącznie z salą tronową, na :l:e premiera tilmli odbędzie się w
co dzień odwiedzany przez 25 tys. Wielkim .Pałacu Naro::lów, mieszwładał, albo „baWił się w cesarza"
turystów, po 80 latach przeżywa czącym 8 tys. widzów, najbliższej
w latach 1908-1911 podcuu gdy Inscenizację tego, co działo się 80 jesieni. Wtedy
sensacyjne dzieje okrajem rządzili właściwie lnnl, do- lat temu, gdy palac zamieszkiwał statniego władcy Chin którego w
Pu
Yl.
lutym 1912 roku zmuszono do abprowadzając go do ruiny. Wszyscy
dykacji, bi:dzie można obejrzeć na
jego służący - w liczbie 1500 Wszyscy twierdzą, że tn:eoa być szerokim ekranie. '
byli eunuchami, gdyt tradycja nie tak szalonym, jak Bertoluca'i oraz
Począwszy od dzieciństwa, także
dozwalała, aby w pałacu oprócz mleć jego nledźwiedzlą siłę, by
przebrnąć przez wszystkie trudnoś późniejsze jego lata życia nie miacesarza był jeszcze Inny mę:!:czyz ci,
jakle piętl'Zyły się przed takim ły w sobie nic realnego. Były wiei
na. Tak 1:ył w największym pała zadaniem. Udało sie. I nikt nie ro- ką iluzją. Gdy odebrano mu wła
cu ~wiata, w otoczonvm murami zumie dlaczegb. Brat cesarza Pu dz" w pa6.stwie, pozwolono dalej
„zakazanym mleśc!P" Pekinie, któ· Jie jest konsultantem przy kręceniu „r,ządz!ć" dworzanami w samym
tilmu, aktor Ying Ruo Cheng gra
rego nigdy nie opuścił t nigdy nie jedną z głównych ról. W Pekinie pałacu. Później Japończycy uczynlli z niego marionetkowego wład
ujrzał swego narodu.
wyświetla się także filmy Berto- cę satelitarnego kraju l\Iandżuko.
lucciego. Nie tylko „1900", ale także Nawet małżeństwo cesarza I ojcostwo było tylko fikcją. Cesarz był
Dzieje tego dziwnego. ostatniego „Ostatnie tango w Parytu".
postacią jakby nie z tego świata.
Imperatora Chin wybrał sławny reKręcenie każdej sceny odbywa sit: Nie umiał sobie nawet zawiązać
żyser Bernardo Boctolucct za kan- w ogromnym napit;ciu. Nie można własnych sznurowadeł.
wę scenariusza swojego gigantycz- sobie pozwolić na „pudło". Scena
!"O zw_yclęstwie chińskiej rewolunego filmu. Udało mu się marze- raz nakręcona stale się ostateczna,
!(dyż naświetlone filmy wysyła się cji, marionetkowy cesarz tram wrai.
nie, na które nikt nie miał odwa- do wywoływania i kopiowania aż ze
swoim dworem jako przestęp
gi się porwać. Gdy kręci sceny do Rzymu, by o rezultacie przeko- ca wojenny do obozu resocjalizacyjti!mu, na gigantycznych tarasach nać się za 10 dni. Drugim „szalo- neg!"· Poprzez grupową psychotez marmuru, ma przed sobą 500 nym" jest producent filmu ,Ostat- rapię, z nadętego .. syna niebios",
ni imperator" - Jeremy Thomas, zmien!l siE: w łagodnego przecięt
dostoJnik6w w strojach błyszczą który zgromadzi! na tego potrzeby nego człowieka.
który w tej fazie
cych kolorami teczv. W'zyscy mają 24 mln dol<J.rów. Sam czynsz za życia prawdopodobnie sam nie by!
wynajęcie
„hali
najwyższej
harmo- pewien, czy miniona potę~a byla
wygolone czaszki. a z: tylu trady·
nii" wynosi 40 tys. dolarów. Według kiedykolwiek realna rzeczywlstOŚcyjne warkoczvkl. Przed reżyserem Thom11sa - koszt
.
symboliczny. gdyż clą.
na niżej polo:Zonym podworcu we- za tak niepojęte wspaniałości wnętrznym
zgromadziło sie 2 ty- Chińska Republika Ludowa nie zaObraz Bertolucciego oczekiwany
sobie za wiele Według jest jako duże wydarzenie w świe
siące żolnłerzy z chlńqkie1 armii życzyła
producenta - za tę sumę sfilmowyzwoleńczej.
Wszyscy ubrani są wanie bazyliki św. Piotra w Rzy- cie tilmu.
w strojE' ośmiu mandżurskich cho- mie bytoby nieosiągalne.
Tłum. ł oprac. l\IARYNA KRAJ
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Gigantyczny film
Bernarda Berłoluc:c:iego
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