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o .. się boi 9
lntormowalHmy, 1lokbRlnlt PrEecl półwiekiem '!w Sanoku broszura pod tytułem „Plamy na Słon
ou, a klimat Ziemi", w które.I tamtejszy nauczyciel Walerian
Szczepan Czyki••I prupowil'd71al, że zima 1987 roku bc:dzłe jedDlł z uajsurows:ioych w tym stuleciu. Na.Jgorsze ,Jak wynika z te,1 „prognozy" - dopiero przed nami, bowiem najtęł·
szy mróz ma nadejść 9 lutego.
Jak ,fuł
kazała się

"

KRYSTYNA
SKALSKA,
praPAWEL WALCZAK,
dyrektor
Sieci Cieplnej w Lodzi: cownica Wojewódzkiego Urzędu Tetego tyou przepowiednie lekomunikacji w Lodzi: Nigdy o.i•
nie wierzę. Czv dziewiątego, C'l.Y choruję, tym bardziej alę nie boktóregoś
Innego dnia nadejdzie 1ę.
PANIE: DANUTA, TERESA I BOnowa fala mrozów t tak musimy
być w stanie gotowości. Mamy te- ŻENA, prac:ująoe w lz;b1e Rremieraz dwie poważne awarie w Lo- ślniczej nie były całkiem przedzi. t te prace ~pęd7ają mi ~en konane, uwierzyły. gdy uslysU1ły
:r oczu, a nie plamy na Słońcu.„ w telewizji te mróz nadchodzi. Do
rozmowy włączyła się lch szefowa. która przygotowała ciepią odzie:!: na poniedziałek.
Ostatnio
stała się przesądna. Przyśniło jej
Zakładu
W żadne

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych
V Przygotowania do walki z

powodzią

Obradowało Prezydium Rządu
M ,12.1

moment

stań•.

CAJ -TASI

J&k jut mtormowaltśmy, " pl-tek o godzinie 0.38 czuu moskiewskiego z kosmodromu Bajkonur w
Kazachstanie wy9tartował statek
kosmiczny .,Soj11z TM-2" pilot1>wany ·pt'%ez załog~ w składzie: dowódca - płk Jurił Roman.tenko o·
raz intynler pokł11dowv - Alekundr Lawiejkln. Progr.am lotu
przewiduje połączenie i r.espołem
orbitalnym ..Mir" - „Progreas-27"
l przeprowadzenie zaplanowanych
badań ora:r eksperymentów naukowo-technicznych.
·
Połączenie
statku kosmlemeAO
•. So1uz TM-2" i zespołem orbitalnym .Mir" .,Progress-2'1" powinno nastąpić w najblitszy poniedziałek.
Z doniesień agencji
TASS wvnlka, te ko3monaucl czują się dobrze, a urządzen;a pokładowe statku kosmicznego funkcjonula normalnie.

Luro

Pruow•

Rządu lin.fru--

muj e: 6 bm. Prerzydiiillm
Rza,dJu rozpa.trzy!o :>ropazyc}e ro11WilliZi8.ń w zakiresie
waloryizac}l emerytur I rent rolniczych
od l mM"Ca
tG87 r.

A Gromyko przy jął
C. Vance'a

oraz 6rodkhw na jej sf!nanl!OwanLe. Przyjęto, t.e podsta.wowa wysokość emeirytu,r I rent (wynoszą
ca dotycnCfllll8 7000 Z'ł} będzie !)Wal<Jry'U)tWana o ~O proc., a p-0z.os·i.a·
le sldad·nii·kri np. doda.lik;\ z.a warto§ć spn.ed&nych
prO<lit.Iktów roinych zwal<OrV"Wwane b~ą o 12,2
proc„ tj. o WU'()St cen 9k'.1pu w
1986 r. Zgodnie z ustawą z dn)a
14 ~.rudnia 1982 r. o ubezp ec2eniu !~ee.mym rol1nDków I lclt rod.iilm, W'?.iroSt
wydatków ziwiąm
nych z waloryzacją będzie stina111:
sowany w odP'>W'ednlej propo~Ja

Po siedzenie
i ego
Pok ju

okrę~m
,,Nipływający skład

piątek

(Dalszy

I

sprawdziło

bię.

CZESLA'\V

RYDECKl,

dyrektor

łódzkiego MPK: Mrozy muszą byl!
bo Jesteśmy dopiero na półmetku
zimy. Dostałem taki preparat, ,że
paliwo w autobu~ach nie zamarznie.

E. SZEWARDNADZE

Z Y. All KHANfM

na str. !)

o bm. oddmial opa.rrzeniowy ~l
tala MieJskdego nr 2 w Siemianowicach Slą.sk:'ch OJ>U.Śoiło li górn.ików rannych w wyp.a.dkru w lropaJirii „MY\!ł<>wi~" . Pow!Jta.je tam
Jesutr.e 23 pacjentów. Sta.n 7ld-rowia 8 osób je.."1 nadal oieW.
Przewiduje s1~. te w najbH~
szych -dnia.eh szpital opusŁCZą koleJnn górnicy. U chorych z opa.
r-z.eniami prz,eorowad'ZO!le :rostaną
z.a,b eg; usuwania martwy'Ch tkanek oraz prza<;?;czepy skó'!'y. Stan
zdrowi.a osób. które zgłosiły się z
objawami zatrucia tlenkiem węg'la
do szpitala 116rniczego w Katowlcach-Orhojeu le-st dobry.
fPAP)

1

RDZ.MOWY

ciąg

Pięciu górników
opuściło szpital

H&jfłe • .lak -pine chalen-

n.iik „Al-Ah.ra.m". mlefsoowl obllecwatorz.y podMMlają, te na mocy
amU11Jicj<i. wpł)"!ląl
w piątek do amerykat\sko-iziraels~iegio poro.zu·
mtenia o !K>ju...."Ztl
strategictmym ,
porty Izraela de facto
zostały
11:rzek!'Ztałoone w bazy dla VI Fl>Oty USA. operującej obecn.fe we
wschodni ej
części
M<l'1'7.a Sródzlemnego ' ~ot.owej do podj~cf1
ag>resywnyeh kroków wobec krajów aral>~k,ich.
Rzeczn.k Pentagonu Roberl SiIM,
przekuując w czwart~ informację o obraniu przez Jotniskowiec
k.ursu na Hajfę
sta.ral się zaakcentować, te krok ten
ma na
c-elu z!a.god:r.en'.e wYratnego napię
MIKROB\' \V KOSMOSIE
cia w tym regionie
świata
w
z:wiązkru ze zgromadreniem
przeiz
Jak wykazały badania 1órnyeb
armady
u
wybrr,eży
USA
siJ.nej
warstw atmosfer
prowadzone
Ll.ba,nu.
od kilku lał pod kierownictwem
członka Akademii Nauk ZSRR.I
Aleksandra Im~zenieckleco, ml~
kroby mogą tyll nawet aa wY1oko~olacb do Bł km nad Zie•
Mill.
Wykryte prses
naukowc6
drobnouJ~troje wytrzymuJ11 11t1k
temperaturę do -200 tłOlłni C
oraz całkowit11 debydratnaeJę
(odwodnienie).
Jeszcze nie tak dawno uwalano, że wysokoś6 10-11 km
stanowi granicę, powy:teJ której
nie mogą istnte6 ładne tywe
organizmy.
Mlniater
1praw
sagranlcznych
STATEK NA KOLACH
ZSRR Eduard Szewardnadze rozpoczął w piątek rozmowy z szeW rejonie polo:toneco na wyfem dyplomacji
Pakistanu Yabrzdu atlantyckim francu9kJeco; coobem All Khanem. który przybył
miasta Saint Malo odbywa reJdo Moskwy z wizytą,. Tęgo samego
sy niezwykły środek transport~ dnia Eduard Szewardnadze wydal
statek na czterPcb parach
na cz~ć gościa śniadanie, w cza1zerokfcb kół. Jego długośó wY• 1tie którego wygłD!zono przemówienosi 27 metrów, szerokość 6, zd
nia.
zanurzenie- zaledwie 'lO cm.
Statek na kołach mote zabierać 1!!0 pasderów pragnących
udać się na \'l'ycieczkę po morzu i lądzie. Szybkość .feduostki
,fest,,... nlewfrlka - 15 km/godz.
W pełni zaćlowala to Jednak
tych, którzy pragną rozkoszować
się morskimi pejzaZllml. Ponadto odpada konlPeznośó lawlrow
nia mfc:dzy licznymi - wyspami
piaszczystymi mfollzna.ml.

Grupa naukowców a.merykaii1kich przez kilka lat, przy pomocy najoowocześnie-jszej a1)aratury sygnallzacyJnej, badała
różne zwten:-:ta Jadowe pod k1'·
tem icb zdolno§cl pływackich.
Obecnie podano, źe prawdziwym rf'kordzista w tej dziedzinie jest biały nledźwfcdź, zwany td polarnym. Otóż ustalono. że· potrafi on zna.jdowa.ć sic:
odległo§ci d
ponad 603 km o
l11du, czy te?. plyl lodowych ni.
wykazu.fac zmęczenia, ani tei:
7ani,,.pokojcnła, iż „nie ma gruntu pod nogami".

awansowała.

Podkreślono, t.e w centrum ubudżetu
państwa
na Kremlu pn:eW<ld- ze śr-Od>ków
wagi ruchu zawsze były I muszą
Rady Na1wytszej ZSRR .i składek rol;ników.
wszvstkie istotne
Nastę'p'tl1ie Prezydium Rządu za- pozostać nadal
Andriej Gromykr. przyjął manego
kwestie związane z obroną I uamerykąńskiego prawnika: byłego
gruntowaniem pokoju, pr-reciwdzla<Datszv ciu na str. 7)
sekretarza stanu Cyruu Vance'a
na jego prośbę. Po!łtycy wymienili
poglądy na temat stanu stownków
radzjecko-amerykańslclcb I pl'()blem6w zwlannych z rozmowami na
toooglądowych.
temat z:broJeń Jądrowych I kosmiInnym teigorocznym nmierzeniern
cznych.
jest biblioteka poko1u. Zalnaugur0wane w styc=Ju br. prace rady
programowej bibhoteld przyniosły

W

nlczący

Ameryka!Uld lotniskiowłee .Jolm ~ "

NAJLEPSZY PLYWAK

te

co do joty!
STEFAN SPRYSZl'NSKI, dyrektor MPO w Lodzi: Plamy na S!ot\c:u,
przepowiednie
siarczystych
mrozów? Dla mnie liczy się tylko
komunikat meteorologów,
któn:y
przewidują nawet minu! 25 stopni. Dlatego pełnimy całodobowe
dyżury, nawet w soboty I niedzie:
Ie.
.
RENATA JASI!Q'SKA z łódzkiego
..Społem": O taduej przepowiedni nie słyszałam. Choć urodziłam
się zimą, mrozów bardzo nie lu-

Jestem więc spokojny.
ELŻBIETA
GRZELAK-AGACIAK, kierowniczka stacji meteo
na Lublinku: Po pierwsze - ni•
wierze .we wrótby, po drugie ~de znała prawdę, jak tylko dolaniem zagrożeniom wojennym
stani': tel!'ks z IMiGW.
popieraniem rozbrojenia.
WOJCIECH HESZCZY!Q'SKI. pre1987 r. będzie początkowym o- zenter „Teleexpressu": W poniekresem oracy polskiej rady badań działek powiem, jak było.
nad pokojem, utwor-ionej na po(j.kr .. K. K., W. M.)
czątku br. Jest ona torom reprezentatywnym zarówno pod wzglę
dem zakresu dyscypiln naukowych. jak I wielości nurtów hv1a-

Omówieniu programu dz.'1al°ilności Polskiego Ruchu Pokoj:U
poświęcone było 6 bm. w Warszawie
posiedzenie
Otóinopolsltiego Komitetu Pokoju
w 1987 r.

lotniskowiec ;,Kennedy" wHajfie
Kennedy" wr.a.z z
tro" ~uźącym u

się,
się

Mfa.:

w

_ ...

ołOcsenlu

„

płoailClłl&nl

Jld8

lld_tt_

1f

-artek pmed wjudtaa 11&
am«Tk.aMlaie80
J>Ol·lroou.
atomowe&"O w Nevad:zle odbył.a
potęma demonstracja .s udzi«l«n
ok. 2000 pacyfistów,
wyrUl.l"cych or<>t.Ht P~·w'klo lrioo.tytll<UC>wa.n.lu prziez
Stainy Zjeónocmon•
p.rolfaiIT!u podrz;iemnych tllmpl-oqt
nuiklearnych.
Demonstiraej•
była pl&nOWod wleliu tygodinl. .,, zwilPPJ}w .s apDW!ed!llią Miill'let•mwa Enerret:Ykll, l:ł pierwsrr.a w tym r<>kru próba
aUimowa odbędzie al• wt.a.śnie li
lutego. Ostatecznile test nukileamy
PI'Zll!!Prowad.zono dwa dni wQZ4tl!nłeJ, a M!n!Atentwo
l!ln«-g~kń,
odpowjed7Ji"1e za t«l nlebempieCZJTIY
p'l'<>gram,
potwlerd'zlto w
tttr9n

I

Jdarttn lłll. . .
C:AI' - Boułtr

U...

policji.

•I•

-~ . ~ oba.wa pr2lld de~
obrońców
poko,łu.
była
ledn" s Pl'%)'·~ prqaploeszenia

sin.oj"

W)"blMhu.
~

o..vvt!Dowa
N~•

.,,

byla najpotęłlnlej.!!U od

tam przez
USA w 1951 rolru do prób a tomowych, N& poMgon atomowy łci•g

czuu
nęM

przy!Jtł\pieni'&

paeytlśol

ze

W11Z1s!Jkiich

za-

ką,tków kiraju.
Wię~ć :11 n.Ich
u.djechala kilr&Wtaną to autobusów 11 r..a. V egu, - a.le lclllru n.a.jodwaflnlej'ezych nadleciało balOl!lem
wjopełnlonym

(Dal11:y

ciepłym

cłĄI

POiic ja

pow!!etnv.em,

na str. l)

Propozycja NATO
.lak donoel z Brubeli Agencja
Reutera., NATO gootowe 1•t zaproalA! w przyszłym tygodniu Układ
W«.n11Z&wirl!ii
do wstępnych ~
mów w s-pra.wie powołania n.owego forum ro=ów na temat bNmoł
kon weonc}onalnej.
Jak uąodn.iono n.a po.led2len.iu
ekspertów bloku półnoon.oatlantyc
kliell'O, w lmolen.'.u NATO propozycję tę prnedstaW'! Francja. Przedmlot«n forum miałaby być itpnwa redukcj~ t!ł zbrojonych ł sprzę
tu ~j.slrowego.
l"Oalmieszc:zonvch
n.a obszarze rozol~ającym 9'.ę od
Atlantyku
po Ural
_ dlOln~i
A~encj.a Reuter.a.

przeprowadziła akcję

W 18 dn:fu roku ałoń.oe tne•
szło o godz. 7.07, za.Idzie .ad
o 16.3i.

DZIS 1 Keleł.a, Romuald,
Ryszard, &omeo

JUTRO: G11lewomlr
Elfryda, Hieronim.
Piotr

Gorzysław,

" dniu dzlsleJszym przewldw,fe
dla Lodzi oastc:pującą pogodę:
zacbrnurienJe dute I okresami
opady deszczu. Temp. maks. w
dzień 4 st. Wieczorem stopniowy spadek temperatury. Wiatr
dośó silny f 1llny, w porywach
do 22 m/sek., południowo-sa
cbodnl I zachodni.
CHnlenle o god:s. 19 mno1Uo
887,2 hPa ('740,4 mm), a temperatura 2,'1 1ł. C.

187' - Ur. I'. Nowow!eJdd,
kompozytor
1897 - Ur.
R. Ceberłowles,
iwórca metody elektrolnek~
ITUDtów, hydrotechnik
1812 - Ur. K. Dickens. p;11an
ancielskl

Ta a sob
Jeden prawdzi1ł'J pny,feoleł
priyczylllła sio bardziej do li&·
szego szczęścia niż tysil\ce wro·
1ów do naszego

nieszczęścia.

ma

•

tury ~ci nie przyjechali
Pollcja w Malmoe przeprowad'Zi-

ła w piątek po raz pierwszy zapowiedzianą wcześniej równi
w polskiej prasie - akcję prze-

ciwko ulicznemu handlowt uprawianemu pn:ez polskich turystów
przyjetdtających z jednodniowymi
wycieczkami aut;ikarowyml na p0ludnle
Szwecji.
Zmobilizowano
wszystkie siły - w sumie ok. 140
osób które obstawiły miejsca
wykorzystywane
tradycyjnie
do
' !lzwaJca'.ria, Działacze ruchu ochro ny środowiska n.atura~nego ~REN sprzedaży przemycanych z Polski
towarów.
Akcja
nie
przyniosła
żad
SPEACE zapr11 testowali \v Lozannie przeciwko wycięcrn khlrn _hektarów
lasów w Crans· lHontnnle
w cel1,1 przygotowania tras na m1stl"Zostwa nych rezultatów. ponieważ w Pią
świata
w narciarstwie alpejskim. N /Z. I uczestnicy protestu 1n·zebra111 tek do Ystad przyjechał tylko jew togi w CZ.'ls1e przeclstawienla prze cl budynkiem sądu. CAF - Reuter . den polski autolrnr (normalnie przybywa ich do 10), który w dodatku

obrał so)>le r.a cel Inn• nit Malmoe
miasto na terenie południowej
Szwecji. Niewykluczone, te w wyniku ostrzeżenia pn:ez szwedzkich
paserów pośredniczących w handlu.
potraktowała
jednakże
Policja
piątkową
akcję
jako sprawdzian
I zapowiedziała podobne k.ro\tl
przez cały luty . rurvstom będzie
się odbierało towary i od~yłalo ich do
Ystad z zakazern ponownego wjazdu na terytorium Szwecji. Według
szwedzkiegc> prawa, nawet
wwożony lęgalnit do Szwecji alkohol i papierosy staJą s i ę towarami przemycanym!, j e śli zbywane są
innym osobom.

- Chciałam panu dyrektoro1"1 pierwsza złożyć życzenia
fmfoninowel

Po
w
Arcyważne mecze w hali Wifamy

Słups

Czurn·

powoli
swego. celu

•

•

zm1erz111ą
Kled;r sakol\oayl 114 plerwn;r
men flnalo\vero turnieju 1iatkarek
walmil!lcych o mistrzostwo l'olskl w
hall przy al. Unii pomiędzy Czarn;rml Słupsk ł LKS, zawodniczki
Stali Bielsko-Biała, przyglądające
1IQ temu pojedynkowi, na korytarzu, wybuchnęły radości!!,. Wzaje:i1nle 114 obcałowywały, padały sobie w ramiona, bo pr-.iecież bardzo korzystnym obrotem dla nich
swycięstwo

było

ubłegtorocznych

wicemistrzyń Polski.
myileć poważnie o

Żeby

jednak
wywalczeniu
mia.na najlepszej drufyny w kraju
tr:zeba jeszczo w be21P0średnich p<>jedynkach okazać s1ę lepszym od
rywalek. Inne z~ mogą pomóe, ale samemu tet trzeba p<>dkr"11d .wój prymat. Tymczasem
wozora.fu;r mecz pomiędzy Czarnyml Słupsk I Stalą Bielsko-Biała udowodnłl w wyrdny sposób, :te Hanyiewska I s-ka nie 11:amierzaJI\
ab1olutnle rezygnować 1 ambitn:vch
oel6w. Zrównały sill znów punktam! ze Stalą i ·wydaje 11!~. :te na
przedostatntm turnieju w Słupsku
zs~warantują jut sobie tytuł mlrtrz:a Polski. Nie jeneśmy chyba
·
zbyt dalecy od prawdy.
W l;0dzi Czarni pokonAJi Stal
z
Każ.dy
3 :O (15 :9, 15 :10, 17 :15).
s-ei Ó'W m<l'1.e p<JtLa o~atll1 im Dl"Z€bit"4!'.a? rn:n.ieij wiięoej wedrug tego
eame.go s-oenall"i'U.Sza. Stal Bi.łhko
nawJ~ała wyrówmaną walik.ę w
~gólnych
fl!llle
pier:'W1112Jej
PM't'ił. W !ro~ Jedna.li: bar&iiej rutyn!OW'ainy ~ól r..ei Słupskia P'Qtra:fiil w l~y 1J>C>8ób zor~ I zachow.ać
p~ć eobie
z"n11ną krew w aikcjach pod s,\atbielS'llOZalnk!
seoie
llr.n8cJm
W
kĄ.
obronlly dwa mem;oole. a.Je przeniedoklad<!lyoh
po dwóch
tmtły
która
atakach Bo:teny Waloch,
t)·m razem spisywała s.ię słabiej.
W :nwyd~~kiej drueynie na slow a
najrwif!'Kis-rej pochwaty zas1ufyły Sliwfń•ka i ro~rywająca Worek.

W

drugim

meazu

llellp61 Gwar·

di! Wro~w nte n1łał problemów 1
pokonaniem Promienila Sosnowł'!c.
Spotkanie za.loońpzyło &ill zwyoi~
3 :O (18 :Ił,
r;twem wrtoctawłanelr.
15 :2, l!I :U). W tej syrtu.acj<I wa1ka
o tm7.eoie miej.soc r~a się n.ajpirawdloipoo<l·obnilej pomi~ Gward'ą

i LKS.

Sta!ą
W llOlbo~~ Gtwerdł:.a fl!'1l •
Brlel31ko, a LKS z Płom.!cn~·ml, a
w nied:ziielę O:urn.I spotka!!\ 1ię 1t
G\Vair<Jjl\, za.ś LKS TA! St~"
dojdzie · mr.klW ha.tł Wita.my
mill3ł d.o 8'P(>tkaii '.l)Omledz;r łódz·
k\m benl.a.mfnklem t C21&rnymi Ra·
dom. Kito ~wde azy tie mec:z.& nJe

będą miały decyduj<1;~0 mac:iendla di1a ubr.eym'anLa 1114 w ~
k.la:s1e. Za:poiwiiad·a aię :ra1«o nd&u.stęp!ldrMa. Vl'a•Dka. Dobme, te p.oOO..

p,:oec?Jnl trenera Markla l\fakarskie·
go wylkMru;_l.e, 7JWY'Żkę roraty, ~
~~nli>em

było

wyg!l"Ml!.e

jedlnegio s.potkaiMa na wyje1xblie
w SoSITTowou. Cieszy rów.nliet poGruchalskleg.o.
WT6t na bo.isko
Zapom.niial oo j'Ut o lrontuizjłi palC'.R J J>O'Win:liien &tanowić S'ilny punkt
dru7.y111y w a.kej.ach pio.d rlatkoą.
W p!~j rull1d7.ie ~ł W~famy P'O'lron.9.ł na - wyjetdizi~ Oza.rnycll Radom, oo mogroby łw€sd
c:zyć, :!!& jest 2)diecydowanym taiworytem ~ń w Lodzi. T.ak jedna!k 111ie · je.9t, bo go.ścle dos.koo..ale
zdają 8Mlll:ie ~ • teto o l~
\!ooaz:ą

staiwlk:ę

rl~ mecze w he.U

&14 '!li!.·
Wyrofmilaj~cym
wodndiloiem zespołu Qumycil R.1dom j.etrt ro~~ Skm-upa.
'Thv.eba uczynić zatem ww:ywD!to by
Umi!<eoJ~e p.om/U unlemiOŻlilwt\6
&wych k.oleprowad:zenle alt'Ctl
gów. Celem Pl'OiWadzącym do ?TNzałożeń ta:lctyczJ':rowand.a tych
nych j.est trud<n a d<0 odbioru, rot.acyjłn.a zagryiwka. Jak sobie z cym
łódzcy
gry porad!Zl8,
elementem
(nym.)
s:iafk1111:TZ.e?

Wdl!amy.

Akademiczki z Bielan
o

•

•

IO Ją

straty

sporej n1eapod'Ziamkl, l<fył faworyt Polone:i: Warszawa przegrał ze
Spó,Jnią Gdańsk 0:3 {12:15, 9:1~.
10:15). GdańszCZ8J!lki, zdecyclowany
outsider tabeli rozegraly chyba najlepszy mecz sezonu 1 oQ.n!osly zaW barwach
zwycięstwo.
słufone
Spójni nie było 1łabego punktu,
walczyły
zawodniczki
wszystkie
jak w tranaie. Polonez uwiódł na
całej linll, a g'lówne grzechy to
złe przyjęcie zagrywki I nieszczelor~z Olesińska
do
doszlo
ny blok.
W drugim spotkaniu

W trz.eoim dniu łul"T!ieju siatkarek, drużyn walczących o utrzy.
manie się w ekstraklasie, rozegrano kolejne dwa mecze. W plenł'
szym z nich AZS Warszawa pokonał Siarkę Tarnobrzeg 3:0 (15:13,
15 :O, l!I :10). Akademiczki były w
tym meczu zespołem zdecydowanie
lepszym, a w drugim secie w~cz
zdeklasowały swoje rywalki. Wśród
Z"'Yt' ężczyń najlepsze były Witek

ŁKS

GKS Katowice -

Ta

porażka

nie

miała

9:2

Pol.oni&
Sto=Jowiec Gdańalc Dwa piątkowe mecze zakończyły
rywaJ:zacje w grupie II ekstrakla- Bydgo.ncs 8:4 (2:1. 2:2, 2:1).
TABELA
sy hokeja na lodzie. Spotkania te
26:34 120-1521
nie miały już żadnego znaczenia 7. LKS
92-133
23:37
Stoczniowiec
8.
Rozstrzygnięcia
dla ks:i:taltu tabeli.
18:42 112-154
9. GKS Kat.
zapadły wcześniej.
81-152
14:46
W ostatnich meczach zwyciężyli 10. Polonia
gospodarze: Stoczniowiec pokonał
CSKA Moskwa jako
Hokeiści
byd~oską Polonię, a GKS Katowice wysoko zwyciężył LKS. Z grupy pierwsi zapewnili 11-0qle awans do
II do walki o mistrzostwo Polski półfinału klubowego Pucharu Euro(pierwsze mecze jut w niedzie lę) py w hokeju na lodzie. Zawodnimlstru ZSRR odnieśli dwa
włączą się LKS i gdański Stocz- cy
niowiec, natomiast GKS Katowice zwycięstwa (na wyjetdzle nad mii Polonia Bydgoszcz walczyć bę strzem Finlandii Tappere Tampere
8 :2 I 7 :li. Praktycznie w półfinale
dą o utrzymanie się w I lkl:r:e.
WYNIKI: GKS Katowice - LKS eą Ju~ także hokeiści VSZ Koe:r.y9:2 (2:1, 5:1, 2:0). Bramki. dla GKS ce po sukcesie nad Polonią Bytom
zdobyli: Wielgus, Hachuła po 2, na jej lodowisku 4:1. W pozostaGołąbek, Płachta, Olszewski, Jen- łych meczach ćwierćfinałowych padrzejcz)rk, Kubina po 1, dla LKS: dły następujące rezultaty: AC Lugano - AC Koel n 4 :2, KAC KlaPia~eclct 2.
W drugiej tercji katowiczanie genfurt - Faerjestad BK 6:~ .
wykorzystali prawie wszystkie wypracowane przez siebie sytuacje
strzeleckie. Wygrana 5 :1 w tej czę
ści spotkania ptzesądziła o ich wysokim zwycięstwie Goście zagrali
Katarina Witt w błyskotliwym
poniżej możliwości.
stylu wygrlila piątkowy prog,ram
skrócony solistek. Czwarta po j~
dzie obowiązkowej awansowała o
optym!J:jedno m!ejśce i mot.
mem myśleć o obronie mistrzowskiego tytułu. Przewaga prowadzą
ISOBOTA
cych zawodniczek ZSRR Iwanowej
i Kondrasrowej (ta ostatnia wyKOSZYKÓWKA. I liira kobiet: przedziła Lcister z RFN) je&t boWłókniarz Pabianice - Ślęza Wro- wiem minimalna. Program skrócoclaw, w Pabianicach godz. ·17.
ny" łyżwiarki NRD był jak zawsze
SIATKÓWKA. Finałowy turniej bardzo elegancki, 7 elementów osiatkarek z udziałem: Czarnych bowiązkowych wykopała ona lekko
Stupsk, Stali Bielsko-Biała, Gwardii i swobodnie. zwyciężając w sposób
Wrodaw. Płomienia Soonowiec i bezapelacyjny. Podkładem muzyczLKS, hala przy al. Unii, godz. nym 'był słynny utwór Glenna
16.30.
Millera ,.In the Moon". By zdobyć
I liga mężczyzn: W!fama - Czar- mistrzostwo Europy Po raz piąty
ni Radom, ul. Niciarmana 1, godz. Witt musi jednak zwyciężyć także
17. li liga mężczyzn: Resursa - w jeździe dowolnej. Straty ponieAvia Swtdnik, al. Włókniarzy 183, sione podczas figur obowiązokwych
Wierzę w
godz. 17 i w n iedzielę godz. 11.
SI\ bowiem . znaczne. TENIS STOLOWY. Mistrzostwn to, te wygram - powiedziała ·w
Lodzi seniorek ! seniorów uJ. 8 piątek piękna Katarlna. Ale nie
Marca 15, godz. 17 ! w niedzielę czeka jej łatwe Ladanie. Oble łyt
'
god~ 11.
wlarkl! radzieckie udowodniły bowiem w Sarajewie, że wolą:!: roblą
NIEDZIELA
postępy, szczególnie jeśli chod7Jf o
wrażenie ogólne, co przecież liczy
turclą"
Dalszy
SIA TKóWKA.
się bardzo właśnie w 1etdzie donieju finałowego siatkarek; hala wolnej. Niestety jedyna nasza re- prezentantka wśród solistek Miprzy al. Unii 2, godz. 11.
I liga mQzczyzn:' Wifruna - Czar- rella Gawłowska nie utrzymała wyni Radom, ul. Niclarniana 1, godz. sokiej 13 lokaty. Po· programie
11.30.
skróconym spadła na 15 miejsce.

Awans Katariny Witt
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KONOOlfNCJf
ZBRATNICH KRAJÓW
w JIW~ • 1r'-fi<lZllym wybuohA!m w k:qpal1rid ,.MY«ł<mioe", który pooi~ą~ ~arry śmli~~ naIJNJtnlch
kiooidol~ •
d~
kirajów.
Na ręoe I tetkceotan.a ltC PZ.IPR,
.Jltdy Pańs11wa
J)l!"l>e<\V'Odinii~

Wojciech• Jaruzewkiero :na~!!ft
depesr.a ltorMoLency]lna od Mklretiam.a ~e.ra.llneg-0 KC Niemiłecld'.ej Sc>cj.a.'!i·styC1J11ej Partii J«in<l<tc'i, prz.e..
v.'\Odni"'7,a~ Rady P~wa NRD
Ericha HoD'eekeN.
Do prell"da Ra<fy Mi!~ Zb!!l'lllewa Meesnera n.e.deszly lkooindoPl!.'l1lt!!1: Ra<lę
lencje WJ"$t<O.,WWan.e
Miil!l.i$tzrów ZSRR. Iqł radmleckl .
~fJbo~ i
pn.eiku..al W°yl('&rri'f
WWIJ)Ól~

s~

leg1yob

11'& ~ku

bL!llkUm p0-

pre.cy.

~~uręoe
Meemen. ~K
preml.en
r6wnlet: ~d<ml\c:r Rady M'!nolatrów Ludowej Republ.'l.'l!fi Bułga

z.

W Wiu·11zawle ro1poczqt 1141 c bm,
r.Jszd sprawor.daw~zo
n krajowy
-wyborczy Pedera~jl związków zawodowych Pracowników Ldnlctwa
PRL.
I Praemy&łu .Drzewnego w
Uczestniczy w nlm ok. 240 delegareprezentUjl\Cych BO-tysięczną
tów
500
rzesz41 zwl11zkowców z ponad
zakładowych organizacji branży lc4suno-drzewnej ora1 przemysłu
rowców Wtórnych.
JAJl'RlEM l!JOltOLOW I SEKRETARZEM KO

ltOMUNISTYCZNE.T PARnt
BIALORUSI
W nollcy Blaloruat - 1tllń1ku odbyło al~ w piątek Plenum Komitetu Centr,11Jnego KomunhtyczneJ Parna którym na I Htii Białorusi,
kret.ar>:a republlkadsklej organlz•rjt
partyjnej wybrano 61-letnlego .Jafrlema Sokołowa, dotychczasowe„o (od
Komłletu
1977 roku) I sekretarza
Obwodowero Partii w Br>:eśclu. ZaNistąpi! on na tym stanowisku
kołaja SJJunkowa, któremu n11 styczniowym Plenum KC KPZR powte·
nono obowh1%kl 1ekretarza ltomlteCentralnego ltPZR.
łU
BTA.NT ZJBDNOCZONl!I ODRZUCA.JĄ
UKLAD Z RA.ltOTONOA.

hk Wiadomo, Departament ·suina
Ił
r.l.i Georgi Atanuow i pmewod- USA.
oficjalnie polntormowal,
nie ratytikuje
amerykański
nd<C!lJl.\eY Rady Min~911r6w W~gl.en r&l\d
pol"O'JU.
Rarotonga
z
uldadu
tzw.
ldej ~<b/lf:łl!t\ Lu~J Gyoergy
· (PAP)", mlenla 13 państw rejonu południo·
Lazar.
nt. przekształcenia
weco Pacyfiku
w
te.I częgd Oceanu !lpoko,lncgo
strefę bezatomową. Rzecznik ameryukań•klego Departamentu Stanu
trzymywał, ft parafowani<! dokumen·
stanowiłoby
tu pr>:ez Biały Dom
.,precedens'• dla Innych tego rodza,fu
· porozumień, rzekomo zagrntaj~cych
stratr.glcznym Interesom Zachodu.
Fakt, 1t St. ZjednoczonP odrzu<'llY
falę
wywołał
11klad z R..rotonga
obur>:enla w re~onle.

Wizyta delegacji
KC Jemeńskiej

DOBRJ!! WYNUU
CEPELIOWSKIM JCKSPORCID

W

l.'t"ra.n!dlnycll
sp1·aw
Minister
RFN Hans-Dletrlcll Genscher przypoli·
konsultacje
na
był w p1ątek
tyczne do Paryta. K!Urugodzinn•
dyplomacji
1zefem
rozmowy 1
francuskiej Jeanem-Bernarde m Ra.1.mondem, koncen trowały 1lę przede
ws:cystklm na kompieR<sie zagadnień dotyczących EWG. Opróc-i problemów dwustr<l'11nych wiele miejsca zajęły: polityk.a wschodni&
oraz kontrola zbrojeń. Pozostałe ~
maty to stanowisko USA wobec po.
lityllll b 0 zpie-czeń.stwa ornz 1ytuaeja
na Bilskim Wschodzie.

Towary •a ponad 1,1 mld 11 1przena eksport w mlnJonym roku
sp41ka „Cl!pelll" r.ajmtthca 11~ han·
•
diem 2agranlc1:nym. Odbiorcom
świata dostarczono
o'k. 3~ krajów
artykuły za sumll o ponad 500 mln
zl wl,kszą nit przed rokle1n I o ok.
1 mld zl wl'!k•7.I\ nli w 19R4 r. NaJwi~kszy Wl:rost obrotów odnntowano
W tym Hmym dniu mia. G«lw handht z kra,!aml kapltllllstyrz- ~rhe:r 11potk11ł sle 1 prt>mierem
nymi, 1pt7.edaJąc t„m w ub. roku Franc.li Jacąue-•em Chirakiem oru
towary za pr>:eszło 1,1 mld "'·
prezydentem Fr11>11col1 MltteM"11ndała

(Opl'. SS)

rlem.

Posiedzenie Ogólnopolskiego
Komitetu · Pokoju
(Dolcońcr:enle H

str. 1)

zam mta.ltu teJ inicjatywy wy-

Raz

Je:s=e

OJ)dnię

z:lekcew11tono
pub1iczn4.

łwia~

da wntczej. Celem biblioteki pokoPOlll~le, W którym UczeełlŃ•
ju jest upowszechnianie publikacji czyl Józef Czyrek, cz!onk<>wie Pr...
rótnorocl:ne wątkń zydium Se1mu orai przedstawlole-podejmufących
problematyki pokoJOWej, rozbroje- Ie różnych organb:acji'. I lnstytucjl
nia ! wizji świata bez wojen. ·
pokoju,
tematykę
podejmujących
Kalendarium ważnie}szych przed- prowadził Hieronim Kubiak.
slęw2llęć OKP to również seminaO'M)
ria naukowe, spotkani.a z d:z.ialaróżnych
czaml ruchów pokojowych
państw, Imprezy młodzieżowe, słu
żące popularyzacji !del. pokoju.
posiedzenia powołano
Podczas
KOKOW..L""'1A. OBNSWllKI:B
do tyola polską fundacji! pokoju,
której zasadniczym celem jest gro- jądrowej
W a.Dewie k-tynuowane •I\ ,._ mad'Zenle środków n.a rzecz ruchu
rozmowy nt. pokoju poprzez prowadzeni• dziadzteeko..amerykańslde
broni Jl\drowych I ko1mlcsnycb.
Ili• łalności produkcyjnej, handlowej,
W blril\CYm ty„odnlu odbyty
naukowo-badawczo ej,
rozmowy między nerami deteracjl. usługowej,
równlet spotkanie wyc\awnlczeJ, si:koleniowej Itp. ,
Pneprowadzono
W :nvlązku z niedawną próbnt1
roboC!le w ramach grup 41. broni
or&z eksplozją jądrowi\ na pustyni Nestrate!Jlcznych
ko•miczny~h.
1:aslęgu.
•rednlego
broni j l\drowych
vada w USA przyjęto oświ.adcze
nle stwierdzające, te wybuch ten
ODEJSCIE NA,JWYZSZEGO
by! nie tylko \vstrx~m !<'jsmlczRANGĄ PRACOWNIKA NAllA
nym. Dotknął cm wszystkich ludzi
Dyrektor Krajowej A.renejl ·A.....,n•- pragnących rozbrojenia ! p-0koju.
.R:ze<mniik rządu lndyjs.k.I~ O.
Patha.sa.:rathl, oświiiadcrz:;yl, te ol't&tniia próba Ja,<dirowa w USA prv.6~tal.a n.a przekór
prowad.zona
R.7.ą.d
świ.atow~j oJ)'iill!i publiCTlll-eJ.
i wyiramil
z.a.wod~1
l'l'ldiń doonał
tym hkgłebokle .ro?..cu.rowarv!e
Sytuacja m teorologlcma ulega stąplł.t odwilt. Takie wahania po- tem. Tnd~e żywioł\ j~nak n.!ld7Ji"j"
najw
takte
wyste,plć
mogą
~Y
czę
I
t.e USA O<l:p.oowoied i;ą pozytywn ••
w o•tatnlch dniach !f.tybklm
dlatego wbr<'W blltszvch dniach. Instytut Meteo- n.a pirop.n!Zyc·ję mOM truiium w Jcw~
stym :z:mlanom I:ndit
n1Ukil~arnyoh.
wcY-eśnlejszym p!"ZP1\·ldywanloin wy. roltl~!i I Gospodarki Wodnej prze- sMi t... stów
widuje w okresie od 8 do 12 bm. Iron tyn wuj ą wyt>l tkti !'0'2\bro}enj'> we
najp!env mrotną poizodę. potem o- w ramnch inkjatywy „~t!krl rlelcieplenie. W dniach 8-10 bm„ spo- h<ij.sktiej'' I iposlZllll~nją
s.posobów
dziewane je.st zachmurzenie dute z doprowad.zen:a do ca~kowitego :r.aookresowym!
I
rozpogodzeniami
ka.ru prób .z bron i ą j ą.<lrową.
padami śniegu. Temperatura maksymaliia: od minus 5 st. do mi·
nus 10 st„ a minimalna od mlnU3 10 1t. do minus 20 st. z moł
llwośolą nltszej. Wiatr umiarkowany, okresami d~I! silny, pół
nocny. Zawieje I zamiecie łnież
ne W dniach 11-12 bm. spodziewane jest :r:ac'1murzenle na
opaokresami
duże
ogół
Wypadek ten jest drugim, do Ja- dy śniegu przec.-hodzące w deszcz.
kiego doszło na Renie w ciągu Od wchodu kraju wzrost tempeo
ostatnich 5 dni _ w nocy z sobo- ratury maksymalnej do· O st. ftf
ty na niedzielę w Dormagen zde- plus. l5 st„ a minimalnej od mi'V
ł
O st. Wiatr umia.rrzyła s'1ę barka ze statkiem han- nus l5 st. .
dlowym. Zginął jeden marynarz, a kowany, okresami dość silny, przeni.
do rzeki dostały się du.te !lośct na- wdnle południowo-zachod
ch_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _CP_A_P)
__
-w-oz_ó_w_a_z_O't_owy

Po _próbie

w ,USA

Partii
Socjalistycznej
N.a zaproszenie Komitetu Centralnego PZPR prr.ebywa w Polsce delegacja Komitetu Centralnego Jemeńskiej Partii Socjall.stycznef, której pl"Uwodnicey członek
Biura Politycznego, sekretan KC
JPS Mohammed Saeed Abdallah.
Delegacja przeprowad?J!la rozmowy z czlonkaml Biura PolitvczneJÓ~!em
go, HJkretaruml KC Czyridl'm I J67.et~~BM":Ylą W ich
toku poinformowano 81i: w:r:a.lemnle o lllctualnych problem11.ch dz.lałaln-0fol obu partii.

Stan wis ko
indyjskie

Nadal wahania pogody

Kolizja dwu statków

10 tysiecy litrów benzyny
wplynelo do Renn

piątek w
(zachodnia
zderzenia
zachodnioniedwóch statków
holendersz
mieckiego tankowca
kim statkiem handlowym. Nikt n.le
r.anny, Jednak następstwa
ro&tał
kolizji ' ' powatne, gd;rł do Renu doełało tl4 10 tys. litrów benzyn;r.
:bok:alne wla<be ogłoełły mlędz;r
narodowy alarm, zawiadaml.aje,c o
nlebe2;1'le<:zeństwle W!zystkie stacje
uzdatniania wody pitnej połotone
w dole rteld na terytoriach RFN !
W Kark>oooirzach ra.tiownio:r kar- ro Jaru". Utn;ymuj"ca rl41 wyż
Holandii.
konoskiej grupy GOPR ogłosll! za- sza temperattll'a w góra<:h spoJak do tej pory nie ustalono grożenie lawinowe II stopnia. Naj- wodowała, te stan nartostrad w
przyczyn zderzenia. które gpow<>- wl~ks'Ze prawdopodobieństwo zej- okolicach Szklankiej Poręby ~est
niezły, a w Karpaczu jeszcze lepdowało pięciogodzinną przerw41 w ścia lawin występuję jak zwykle
w okolicach kmłów oru „Białe- 12:y.
ruchu I"Z.cznym.
Oblodzeni• ńało •iii! P!'SYCzYll'
umknięcia ezlaku turystycmego na
Snietkę. NaJwYt.szr szczyt Karkono.szy w god:tlnach popołudniowych
8 bm. spowity byl mgl11,, a temperatura wynos!l.a tylko minm 2,4
Kn,p!el,
Pos.7lukliwai!M.a J11i• ilrtw.ał;r dlruigo. stopni.a Cel•Ju.n:a.
Od lat atra!kcJ• .,,....t
te koparlt.a ! trrey
nie&a.lotJko Stargarou Sizx:zeclń&ki:e Okia~Jio się,
W.teJl!lllieCo
cie.~ilkJ!
go, był ogrom111y ~z na,r:z,utowy, g111sieon,icowe
alrutecmą
ponad 8 m w obwod:z..le i d'l'.'Ume- PGR Pęzion.o podj~
tmwej W)'l!l'Otkośoi. Docrzekia.ł się an operację zalrop.amia kallllio@lnńa - olp<mlll1Jffi!:ÓW brzyma. fuw<0dem tej d.ecyzj<i byreje.tir
W
wpiNtnii.a
Zachoonliego, ły - zdAJniem kiloeamW1Ji.otwa PGR
przyrody Pom<O!l"Za
ligu.ruje w katalogu re"ZJetrWaMw i - 111iestos01wi.e na,pi!y umi~
(Dokończenie, ze atr. 1)
nieoożywiionej n.e na glam; e, a wyi!OO<nane pi!"llelZ
pomni~:ów pr:zy<rody
k!tóry opa,d! 50 metrrów porm. inJaikJież wydeazlkOWliCZÓW.
Po~klej Alk.ademii~ Na'Uik.
Kwarka i ola.igin.llki nw.aLaly ,._ ndc., poJJi,g'<lal'll.
byle lldmilW'ien.ie okloliCZJnych mleZarowno oint, ja.le I a demondnia sroze raz przysta;plć do pracy. D~
pewmego
Jl'dy
S!Zlk:ań.ców,
którzy !)(!~ •li!
środow-·i&k.a s>tr.111101,
stlwł~ t.e ogromny głaz :zml- cyz;jĄ s!rutby ochrony
_ PGR mUS'ial o-011rop11ć kami~ń p!'7.e!klrooz;yć ;rainlce poliJg.onu, :i.<>km~ bm lliaóu.
a dodatkowo st.a1i areetow.an~ , pod ZM"zrutem
pom!Iliilk p!'Zy!I'Od'y,
publicznego,
porządku
ogrod:7Jić 1!JO p!«J<tlk:iem I oomakować zaldóoenta
specjalmą tab]icl\, Kamień kol~ w
I<:r~ple111 hm znOtWU do og:le,dania.
Pytaniie ty<1Jko j<ilk I z czyjej kie""e<ni 2'0.5'tanle · !°-O'ZiliCZ'Ona praoa
lud2", sp~ tu I ~()111• pa!JilWOT

W nocy z czwartku na

znaczenia

enscher

wypadku

pobliżu miasta Krefeld
do
doszło
czę~ć ·RFN)

K.onlerencjo
prosow
b hyw leII
ZSRR

Groźba lawin w· Karkonoszach ko~te;!~~!upr~~! ~~i;hpt~~

Zakopali pomnik przyrody

watell ZSRR: którzy opuścili Zw!•·
zek Radziecki z zamiarem osiedle•
nla. się za granicą, głównie w Izraelu. Obecnie pozytywnie rozpatrrioono prośbę tych osób o zezwol„
nie na po~Tót do kraju. W konferencji wz!elii udział dz!ennlkaoo
r:z:e • Aust:t! I innych krajów.
OpowladAjĄe o latach IP41d7.M:rell
za gra.nicą ludzie cl podkre•la.H.
te pozn.alil gorzki lOI emigrantów,
kfórzy nara'teni ' ' na dyskrymlnacJ~.

·Pokoiowa m

Chiny

Aresztowania
hazardzistów

Milicja. pekińska aresztowała 1200
którzy zignorowali
haza,rdzlgtów,
propoz.ycJ111 Julci dla tych, którzy
przyznają ri111 do upra,wlania hazardu I obi~aj, nigdy wl11cej nie
wracać do tego procederu.
n.a 1or11M!Ucjaneł przyłapali
hazardzistów 1 490
cym UC'Lynku
i pneję
organizacji
nielegalnych
li 39 tys. :ruanów (10.~40 dolarów).
Na początku rtycznia br. pekiń
skie władze bezpieczeństwa ogłosi
ły, ts hazardziści, którzy zgłoszą
się do komisariatów milicji i zobowiążą nigdy nie wracać do hazardu, nie będą karani, a ich dłu
gi zostaną umorzone. Tych natomiast, którzy zll(norowaliby propozycję władz wpotkać miała surowa kara.
Redaktor depeszowy

Akcja ratownicza
w „ Komunie"
Dwio }edinos.tkli z nurk.aml. łl!11J

ctlJWigl\ pływ.a.jl!,(le .,~", „Krab"
i „Maja" ue.2'leetniczą w alooj1 wy-

doibywania z wody hramy S'Uchego
SIO<l2lnl Im. Komn.my Pary~
k!;ej w Gdyni. Element ten m.a 72
m d:J!ugoścl, po !Q wys<>k<>ści i srr.erokoścl; waty ponad 2 tys. ton.
Brama osunęła s!ę do wody i
ooiadła na a.n;e po zwodow~niu
wejście
statflru. uni·errioż'Hwiając
innych jednostek do suche"'o · do-

d~

kru.

M

ZOFIA GU~MANO\VA

W!7lgl~!•

.tia.w11e.nlia OIP'O'l'll pnie4..

sta wic!ell<O!In wla.diz.

W ll'Umie policja ~a •
Ot!ób, w tym l'lil.a.tlego e.sbronoma
Carl.a Sagana z :boni\, pio()SMikarą
Roberta Blake 1 Kr!ssa KrtstofferSheena,
Martina
aktora
sona,
rmanego dlzlałacr.a społ~eigo I>a.
1
·111'
I
n1iela Ellsberga
W a'1JCll'egach d~0«1stra.ntów INlKiongirMlll
laało ii4 8 czlonków
USA I były m;illłllłffl' epr-..iedllfwq~di Ramsey Cl!llrik.

Japonia

Trzęsie nie z1em1

# GODZ. 8.10. A1. Wlókinri.alt"Zy
Stallilnga.du. 'DramObrońców
waj li'fllii ,,'JIJ/3" )tierowany p~
Am.dnieja D. uderizył w tył sboj~
Dwa silne wstrzasy 1e-jsmlczne o
cel<J tralillW'A.ju lllinii „14/11". P<>n.iewat mot>oa.irulczy stwierd'2lił, tie sile 6,6 oraz 6,9 stopnia w 9-st<>P•
była tiwaria nioweJ skal! Richtera zanotowano
pnyc:eyną wypadoklu
hamulców, tramwaj pr?Jekazan.o do w piątek w północnej I środko
komisyij111ego bactan1a, Na n:~ wej Japonii.
Jak podaly oficjalne tródla., trzę
:lu<laJ'aoh,
cie nie byro Cltiar w
straty osmaoow.a!llo na IO t;rl. u. sienia nie spowodowały ofiar w~ród
ludno§ci, nie stwierdzono równiet
# GODZ. lMO. Zachodada 12. większych strat materirlnych, jed„F1lat 12ap" klierowa•ny pt"Zea; Mtle- nakże Istniały poważne obawy, że
wzbµrzone fale zaleją
ogromne,
c:z.ysława W. potrącił na przejści!U
(lat 64), wybrzeża Pacyfiku.
Irenę D.
dla pie.sey·ch
któr;i z wraz,em nogi praewieziono . Japońskie kole-je polnfonnow11.?y1
ze na skutek trzęsienia ziemi wstrzydo SZ1Pbtala Lm. Koiperonlkia.
mano kursowanie pociągów pl"spie(Jsb\ sznych w pólnornej części kraju,
R~daktor

techniczny

JERZY Rl\RRKI

llołna tą ~ o4 l>OC111\ł'k11, l't'IY1>1
poozl\tek nie był taki nlepokojl\CY. Lepiej nie przechodzl6 od razu do acdna,
bo 1odno przyprawia o dre1Zca. Nie Jest
teł WJ'J•ctem 1aezl\6 od przyulołcl, przyalof6 rysuje llfl blołnle.
nalennlkan ma 1ame 'lrl\łpllwojcl, C'Q'
w osól• powinien opl1ywad rzeczywistość
Jaki\ usłał? Rozmówcy Ich nie maj;\. A
mote chociat na koniec materiału bę41le Jaku dlarnoza. opłymisłyczne wnio1kiT Nie a tero. Nawd puenty nie bfl-

łale-

Jfft takt mit, te ltudi&
pnyfOda Intelektualna. Zycie

~

wielka

pełne wra..-

teA. A tu nic z tych rzeczy Nudno I nijako. W akademiku nJ.kt nie fruWL Wsr:y"'1:/ ap~ują wieczory w łótkach. Ola
Zamewaka, któna do Lodzi. pr;i:yjechała
n Sklemiewlo to jui przesadza: mote
w.łnąc! alę na WY!'ko I cały tydzień Pl'Ullełec!. Pnyjchle do niej chłopak, pos7Aoo
p~ pomilczą. Żeby chociai gdzieś wy.
1&11. To nie. cały CZM n& łótlru. Nawet
n.le w łótku.
Trzy lata temu, jak prsyjechała stu.
lłtowad, to był nal i euforia. NaresTde
tycie niezaletne, pełne wratet\. Kina, teatry, dyslrote.ltl. A teraz nie pamięta, kiedy łdzleś 11it: stąd_ ruszyła. Teatr?
O,
ehJba dwa lata temu była na ,,Sk.rzypku na dachu". Ale zdarzyło się raz. „No
wiem; ttama rozumiesz.. była wówczas
moda'. na Singera. Więc przy okazji wybrałam 1111 na „Skrzypka". Teł w tym
stylu".
Agnieszka Barska z „teatrów" poozla
tvlko na Smolenia, teby się rozerwać.
Pozostałe Ją nie interesują. Teatr to ona
ma w aobotę, w powtórkach telewizyjnych.„ Owszem, jest jedna fanatycz\Q,
kt6ra od trzecdeJ nad ranem stała, teby
do.!ltać bilety na Bejarta. No, ale można
podejrzewać, *e to czysty snobizm.
Tak więc teatT nie. Prędzej k!ino. Mał
tosi.a IPod siedemnastki w zas.ad'Zl!e ehoda, .i. tylko na nlaalery zachodniej

produkcji. .rnmy polslt1e lłl nu~ dramaturgia się wlecze a aktorzy zgrywali\ się na filozofów Ciężko &Ili ogląda;
at czlowiekowt bebechy wywraca.
Jaklmł wyjściem jest wideo.
Moma
nie ruszając a!ę 1 akademik.a, obejrzeć
owoc zakazany r:z:.y też raczej niedostęp
'/ szeroko dla ogółu. Aparaty wideo są
przynajmniej dwa na osiedlu. Kaset sporo. Nudzić się nie ma powodu.
Najczęściej jednak pozostaje telewizje.,,
którą ogląda silt namiętnie 1 bez 11pecjalnych trudności. Telewizorów przenoś
nych cata masa. „Musi mleć człowiek
jakąś
rozrywkę,
czyż nie?"
Telewizoc
włącza się zaraz po przyjściu i ogląda
wszystko, jak leci.
Tak było w domu
l tak jest tutaj .••"

Ztt blernośd ł len!rlwo. Ownem, d~
czyny s:ci zgadzaj!\. ale oo zrobić? Majka Filipowska (s-pod Kutna) na przykład uwielbia ludzi :i; pasjami. Mogła
by o nich rozmawiać godzinami. Sama
pasji nie ma żadnej, bo niby jaką? Chyba tylko latanie po sklepach. Od kiedy
na rynku pojawiać się zaczeły różne,
dawno, nie widziane rzeczy ~ kupuje.
„Wiesz, u nas na prowincji ciągle je~zcze trudno o wszystko. Wrócę, to muszę jut to ! owo miec!.
Jeszcze parę
miesięcy wkuwania i koniec beztroskiego tycia w milionowym mieście„.".
Dziewczyny dokonują obrachunku. Malka wprawdzie przez cztery lata nle była
właAclwie nigd-zie (raz sylwester w Budapencle, to było zaraz po ślubie, rodzice fundowali). Teatrów nie „zaliczała", kin t~

odszedł
.

na

w10ciną

wachtę
łódd!fe te-fliatwtWO
poniosło ~Włl etraitę. W tyob

Poh!M t

dnia.eh odszedł oo n.u na ~
czną wachtę Jaichtowy Ka?ih1n
ZeJl'l.LZi Wlelik:lej, d!' Id. Wi·
łohl _ SfldsiWJ'. Wlieloki czbw c.«.
wapamiliały kolega,
ołoskonaly
~ Mobywc& na}·NYt.eł c•
nlonei w "POlskdm światkiu te~
n.a!Dl'ody
"Srebmy
lelairtlt.n9" w 19ee r. 1111. pół.noc
ą rejs. Był oz?onk!iem Akadem!dlll~
KJ'l.bbu żeg1ankies<>
w Loiłzt.
Ol•

WillllkA.l n!..We-

ma.lmia choroba, s ~ walczyłaś PrzAIS mele lat, ni• dając
Innym poznać o ewo.fm olerpi&-

mu.

Za.wsze

t.mipo«lowel~

nroJ._ Ili- d'lleha.
w!~

nam

ctosloooał•

!lichow~

zdobyw.aoniem
stopni! naUilrowycll i teglarslmch.
Za.wae trysiWff
pomysłam1,
humorem l odwagę. Marzył O!
si• Hom.„
Ta!k powlM21\ałeś
ponad rok temu w ud'Zll"'10lllym
„Dzbenni Joo.wi t-.6dmk!i enu" wy·
wiadizi e. I z pewnośclę w· e11krl
przylądek bum by Ci '!!: r..e

oparł.

Zabrak!to

cnw„.

Cześć Ttvojej -Pa.ml_.,! I

Wykładowcy wymagają pamię
Choć musi przyznać,
że
wykładowcy jak wykładowcy,
rażącej
n!espraw!edllwośoi nie ma„. Zal jej tylko

jednej rzeczy: wprawdzie lektorat z angielskiego zaliczyła, t<>, niestety, nic wła
ściwie nię rozumie, tak jakby jej
sic,
m!\drość w głowie skoó.czyła. Przyjeż
dta do domu, przychodzą koletanki pollłuchac! kaset z nagraniami Rogera Ml!IHU

siągnięcie.

Gazet nie czytają tak:t.e.
„Polityka'',
„Literatura" czasem, ale raczej rzadko.
Z codziennych tylko „Ekspress" w sobotę. Naibardziej poszukiwana jest „Kobieta I tycie", ze względu na przepisy
kulinarne, rady i porady. _No I „Burda".
Tyle, te ta ostatnia tylko do dostania
w Peweksie. A Jn i~k iuż zdobi:dą, to
• l~dzą wieczorami. Robią wykroje na.inowszych fasonów. żeby wyg'lądad jak
człowiek.

BEATA GRATKOWSKA

WYDANIE
KO.
L&NE, TYM RAZEM
POMNIKOWO-K AWALERYJSKIE.

oczami, llWłUUIJ!a Pnie• .ilslnl

• • •

Z upoclob&n!elll słucham Jak
współczesny kawalerzysta opowiada o 11wołeh kłopotach 11 paliwem, z czę§ołami aamle111111mi, z lusterkiem,
które mu
1kradziono I ze
aprzęglem
wp11awdzle nłe skradzionym, a.le
jakby zepsutym. Ja takich kło
po.tów nie mam. Sp!ę l!l'POkojnle I rano nie biegnę do okna
sprawdza6 f!ZJ' mój samoob6d
słoi 111& swoim mlej9ou.

dłUll'O ja.k MOl'li•

• •
Powstanie w Warszawie pomnik łysll',()lecla Jazciy polsk.ieJ.
Komitetowi budowy pomoika
pnewodzi ren. brygady " 1taQle 1poozynku Fra.noi~z~k !ild·
blr\sk:I, w cruaie drug\"lj wojny
•wlałowej oficer I Dywl.i:Ji Pancernej Polskich Sił ZbM.tnveh
IR Zacboclzle.
Otói - C10 Jflllł snane U-łke
mfło§olkom historłl I Dywizja Panoerna pod ctow6d1twem
ren. bry1. Stanisława
Maczka, cbo6 wyposatonoa W7łl\m:nle w rumaki 11t11.lowe, miała w 11Wym l!lkładzle m.łn. 10

z

jezdnłfl.

lłrzelc6w Jtonnyea..
Je
Kawalerii Pancernej,
24 Pułk Ułanów I 10 Pułk Draronów. W ten 1po1ób kontynuowano w nasewnlotiv:le tradycje
polskiej uwalerli, dy9J)OnuJiw
381 O'lJOłgaml I łOOO pola.zdów
meohaniam)'eh.

l"ulk

• • •
m.toeyą wroJllDwołol qodale
jednak twierdzi\, te przez oełe
atuleoia clę:llar wojen spoczywał na pieohooie, Jazdą moł:n
było
dokona6 wyłomu,
ale
opa.nowa.ałe terytorium naleblo Juł: do piechoty. Prnmierr.ała ona na
wlamych 1to,ach
d:aiesla,tkl ł setki kilometrów.
Czy polski Piechur me 1a1tGruJe na .wój pomnlk'l A mote
najlepszym dla Diero ~omni·
klem Ili\ iłowa piosenki o „szarej piechocie" CIO to lllle nosi
„ni l!lreblla ni sioła"?

• • •
a

patdzitrmib

rot... po4

we Prane31, POdczaa
wojny stuletniej zma.sowa.ne odpieszych tuczników anwlelskich pokonały -olężko uzbro·
jone konne oddziały rycersł
fr&!l'OUSklell'O- Był to kre11 dołychm:aeowych metod walki. Nde
błdy na kionlu
miał odtl\d
przew&gfl nad pieszym.

• • •
KTew ~. 1

kolei ........,

rdY 1łysri;ę, łe samochód lnn.e119
„ułana" po 1ze§oiu lata.ob eksptoaboji moł:e by6 sprzedany

• • •
Pleohob
nfl't'ly ale IDlłała
swoich wielkich piewców I malarzy takich jak Kon&k. To oo
piuę jesł
dla pokneplenła
aero wapółozeanyeh piechurów
o:rwłlnych
I umundurowanych
•wan:vch w Jęiiyku kronik wy·
padków płen:rml. Jako 'P.c1ekta11owany piechur, ll!onyata;ląl!Y
tylklo okre.owo ł • pieniądze
(lub a Bó1 r.apła6) • czterech
kółek jaktet,y IDaOJ1ej skoro
koil m:ter:v aort - proponuję wn:vstklm
~Jl\cym
li• pleno cbocltil6 1 Vodnleslo~ rło1n1 l neroko otwariymł

o

żu

Ja.le wynika 11 tonda.tu przeprowadzonego ostatnio przez Centrum
Badania Opinii Spo?ecznej - wśród
negatywnych zjawisk mogących zagrozić Polsce I Polakom najczęściej wymieniane pijaństwo. Na
grofoe konsekwencje tej patologu
społe=ej wskazało boWl.em blisko
2/3 dorosłych obywateli na.qzego
kraju.
Zagroien!e dostrzegano w sytuacjach ekonomicznych. · Niemal ~2
proc. respondentów wtdztalo )e w

cisi.dy, narkomani" aaoofame te-

chnicm. rospodarłr.t. ·wskazywało
na nie więcej nlł 1/4 „ółu reeponde-ntów.
Co p14ty 1 uCH9łników 90lldatu
powoływał si• na arom•
skutki
ntazczenła łrod,owlska naturalnego
oraz wyścigu zbrojeń. Co nó1ty marnotrawirtwle I nlegospodamolcl1 dostrzegał sagrotenle, jakle nleśc!
ok. 41 proc. - w &adłu:teniu 1 mog- złe ltosun.kl m~dzyludzkle.
braku perspektyw na je10 spłat•,
St.osunkowo rzadko
natomiast
niemal równie często wymieniano wymieniano wlród takich zagroteń
spadek wartofel złotówki orn cią niekorzyatne 1kutkl błędnym, pogły wzrost zarówno cea jak I płac. chopnych decyzji włads (H,3 proc.
Ale tylko nieznacznie rzadziej (38,IS takich opinii), niellQZen!e lię wła
proc.) ankietowani dostrzegali grot- dzy ze społeczeństwem (10,5 proc.)
bę, któr- niesie nl1ka wydajnołc! oru brak wuunków
do krytyki
pracy.
błędnych
decyzji podejmowanym
Na Hicie motłlwyeh sall'Ołe6. •
prza wła41ze (8,5 proc.).
mleszczano w dalszej kolejnokh
przelltf1Pcz°'6, l'le wychowanie mło-

le wiem, cą Jea• w EuroPłe I
poza Jej granicami kto§, kto mógł
by z czystym 1ercem powledzle6,
jaki Jest faktyeznlo stan rzeczy
w wojnie, o której 1141 mówi I _pisze od
prawie siedmiu l&t. Chodzi oczywłtfole o
wojnę między Irakiem a Iranem. Doniesienia eą tak sprzeczne, tak •i• rótnlą między sob!\, te 1 największym trudem daje 11lc,, choćby " ogólnych zary„ch, doj~6 do czegoł, co w najlepszym
razie można wnA6 jako ro1eznanl1 w
sytuaoJL

N

Od kilku tygodni - w pewnik - trwa
ofensywa irańska, walki ~ li• na
terytorium Iraku. niedaleko Basry l wo
ltól jeziora Ryb (jest to jezioro mucsne). Dalej zaczynaj" 111• zagadki. Z doniesień Bagdadu wynik.a,
te ofe~a
się wamała, nieprzyjaciel pondó.tł ciięł
kie straty w ludziach i sprzęcie. W wersji podawanej pn:ez Teheran wygll\d&
tak, jakby ujęcie Basry by!o tylko kw...
stlą kilku dnL
Jednocześnie toczy ai• eC>ił, co w cło
niesieniach agencyjny.eh określa si' jako „wojna miast" co jest o tyle mylące, że tadne miasta 'te tobą nie walczą. Po prostu obie strony, obok walk
na froncie, rozpoczi;!y boml:>ardowanie
lctlku miast. Irań!':kle rak1ety ziemia-ziemia wybuchają w Bagdadzie, zaś samoloty irackie dokonują nalotów na Tebryz,
ST.lraz oraz Ishtahan. Tu także dochodzi
do przedziwnych meldunków - według
Teheranu strącono 85 samolotów Iraku,
natomiast ten przyznaj9 się tylko do
dwuna!'tu.

Wszystlt-o razem wzięte mogłoby byd
"mieszne. ~dyby nie było tragiczne
'-i~ :tołnierze, ludzie młod'Zl (podobno

zagraża

aa fronale " f\d 1C-latkij1 1tme lud·
nofc! eywUna, kobiet,-, dmecn.
l.udllie dobrej woli, w tym aekretan 1eneralny
ONZ, próbują mediacji, zgłaszają rótne
rozwląranla komproml5owe, ale bea tadnego rezultatu.
Takte 011tatn.l IZCZ)'ł
państw J.slam11k!ch usiłował nakłon!c! zwaśnione strony do zgody. Czym llłct to
skońezylo, wtemy a donime6. pruowych.

w cenie trzykrotnie wytsze;I nlł
p.ocz1'tkowa, co z klolel nmo:Hiwl zakup nowego wozu. Om:ywl§oie Je§If łytko ma.tdzle słę
asygnata da.wnfoj zwana tal-0nem.

• • •
W b16Gla jld nm .ie wtem
eo lepsze - mh16 flE! nłe młed'I
Na ra.zie proponuję l'Ot:ejm ka.._
wa!eri:ysłów 11 pieszymi na Jeir4n1aeh I szoaaoh. DeklaruJfl ponadt.o skł-adkfl Da pomnik
111\C!lecła w1półchłałanla poJftteJ
Ja:r;dy 11 polak\ Plecho~

P.8. W odpo'Wfedm! m mdJ
felieton • 1ł rrudnla 1988 r. ,,Sports-Tourlsł"
nadesłał obnerne wyja§nienłe które .,DL"
umidoił ł bm. Z-cia dyr. msr
Krzyntoł
1zm:e1rół)',

G6raloąk

Podaje

które powllmy 9111
mald6 w
Informacji PAP,
a na nleJ trię oparłem. Pakt poZOl!!łaje
fa.kłem: turystom
polskim nie pozwolono zeJ•tS na
11\d w DakaHe.
Wyja~nłen.te
pomija lstotn!l sprawę, a mianowicie czy władzom aene~l
sklm złotono protest, a Jeśli
ła!t to 11 Jakimi skutkami.
Z
aapl"09Zenia do komakt6w ze
„Sports-Tourl stem" 1konyńa.nl
w stosownej ohw.m.
'I'.

„

11dmi dostawami brom dla Iranu. Okan?o
te głównym po.łrednik!iem, a
ez11śclowo nawet bezpośrednim dostaror;yclelem było właśnie to państwo. Rola
USA te:t ju! nie budzi wątpliwości, jak
równie:! rola Francji, która zainwestowała ogromne plenlądui w Iraku i teru
must pilnować 1wolch Interesów, dbad o
to, aby nie doszło do klęski podopiecz-

si•.

nych.

Mron11 deklaruj'4!4 IO~ S&P1"S„
atan.la walk jest Irak, natomiut pr1.1w6dca IrMu, Chomeini, tąda wręcz u118,plenla prezydenta Iraku. Nic poz.a tym
go nie lntf!fteUje. Nie trzeba dodawał!,
te jest to wimmek nlemotllwy do speł
nienia. Wojna ta wciąga w swą orbit•
prawie wszyat:lde państwa tego rejonu
iwlata I ni• tylko - jedn- ze „etron"
jest Izrael, o eaym mogliśmy si• pn.konać pa ujawnieniu afery 11 amerykań-

'°

wnoJ.es>iQ!ly w upows:zoohn ianie
kultury. JednoOC!7JeŚn.i~ or~dent
powal.al na stanowisko dyrekto·r a artystyozmegoo w- F11lha.:omonld Lód!7Jkiej - Tomasza Bugałę.
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Mammogira.1ll:a.

Czym
111• WS'Zj'st1to skońCZ1' l kiedy
to nutl\PIT Odpowted:t nl-ezwykle trudna. Niewątpliwie u Iranem przemawiają większe zasoby aurowcowe, a talde
ludzie, ale cz:y to wystarczy, by Ol!llągnąć
zdecydowane zwycięstwo? Słusznoać jest
po stronie tych, którz1 mówią, te jt!st
to „wojna na wyniszczenie", co dotyczy
obydwu walczących stron. W lmi• czegoT Tego nikt nie wte„.

rentgenowm

)est obec:n.le jedyną obi~
mcrtodą d!agnostyld onkologl<lZile}

autka. Pozwala ona wykiryć nawet
dTObne CWIY o ab.ar~ nowo~1m w k!obleoej pler111.. N.ie 1ll'llleba dodaiwac! joeik GI-

wac•

iar,a.

ma wezeene nMlet,.w ldiaenomo-

1

-me ~eh objawów
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JIJDMUND TULKO

Co najbar ziej

la nlkoro nie ulega Wl\łpliwo§ol,
jakle powa:tne konsekwencje. polibczne I wojskowa poclą.gme za
sob1' ostatnia, 25 1 kolei, Próbna
eksplozja atomowa w Nevadzie.
Rząd
USA doskonale wiedział, że ZSRR nie
mote w nleskoflczonoś6 przedłuża6 11wc10
jednostronnego moratorium - Juł: ponad 550 dni trwa cisza na radzieckich
poligonach do§wtadezalnych.
Nikogo tet nie iaskoczyła ani nie
zdzlw!ła reakcja rządu radzieclctego na
to, co nastąpiło - ośwtadczenie Władi
mira Pietrowskiego. wiceministra spraw
z:agranicznych, zawiera obok slów rozczarowania l oburzenia chłodną analizę znlstn!ałvch faktów ł zapowiedź odpowiedniej reakcji rządu ZSRR w trosce o
bezpieczeństwo całei wspólnoty socjalist~rczneJ. Dodał en 1ednak, co podkreślają
komentatorzy,
charakterystyczne
stwierdzenie:
wszystkie dotychczasowe
propozycje w sprawie zaprzestania pr6bn:vch w:vbuchów jądrowych pozostają w
moey. Czy dojdzie do opamiętania w
Białym Domu, czy zrealizują się marze-

lłll

ABłnoonrt

dzlały

etne'l'Y'tul'll złotyl podzi~k-owande
u długoletnią pr111.cę I wkład

robowydl

• • •

Bryiadę

~enił Lodmi Jaor0tłew
Poletirzyk priz;yjąl ~k!bolra namielme.go P\il'htamionH LódrDKl' ej
Ka7ilmierza
Mik.'Ola }czykai,
któremu Z powodlu ~jŚoiR na

~

W 31i -

TĄ.

nla ludzkości • łwiecl• bea bt'01\l atomowej T Nic na to nie wskazuje - d-.
żenie do l'Upremacjl jest tam silniej~
nit troska o bezpieczeństwo naszego 11«>bu.
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świeczki.

ciówy I tyle.

!era ezy Jerrego Reeda l mówtą G<l§lta
tłumacz, a ona ani w ząb.
Majka po studiach będzie uczyd historii, prawdopodobni~ historia współcze
snej także. I w tym upatruje ogromnego pecha. Uwielbia bowiem epokę napoleońską („motna się w niej !kryć l nie
myśleć o współczesności, a
poza tym
beleteystyka jest na ten temat IJ)Ora. O,
Lyslak chociażby - to jej ulubione lektury. To się zwyczajnie daje czytać.").
A propos czjtania. takte niewiele tego było. Wprawdzie są takie dziewczyny, które połykają wszystkie nowości. SI\
tzż takle, k!óre czytają, by utrzymać się
na jakim takim poziomie intelektualnym.
Ale to są wyjątki. Ola kilka razy podchodziła do Konwickiego, ale nie przebrnęła. Witkacy. Gombrowicz, to ewentualnie można obejrzeć na scenie. „Nie
wygłupiajmy się, te· to mote byc! nasza
:ulubiona lel,rtura. Po co zgrywa!! •i• na
kogoś, k1m się nie jest".
W liceum ezytalo 9ię w!ęoej, ale czło
wiek był wtedy jakiś Inny.
Chłonny
bardziej, otwarty na wszystko. Tyle, te
to właściwie niczego nie zmienia. Zycie
dczy samo, jak przez nie przejśc!, ni
'vysilając się za bardzo. W końcu, gdy
można przejść przez humani11tyczne studia nie robiąc sobie wody z mózgu od
n'ldm'aru wiedzy, to tet jest jakieś o-

ZIA GKOOB Z KAPUS-

Osy moma mfe6 ~ ,,..
ko polskiej 'jefdzieT l'nt1clwko
husariil, uła.oom, azwoleter1)1n,
dragoDoOm, atrzelcom koonymT
Absolutnie Illo. ZaP!l!lali się dobrze w historii. Cho6 Il}>. rdyby we wr&eśniu 1939 r. było
mnleJ kawalerii, • więcej azolrów ł WHÓW p&nllernyah, ło
oddział)' WehrmacJhtu nie Pii·
szłyb:r ta'lt pybko do fll"Z!ldu.
Ale to pl9e0lei nie wio.a tych,
kłóryoh posa.dzeno na K·.>nln.ch.
Sprawowali
sl11 dzielnie tak

.

Poll>onala

D

Małgosia tadl!ICI do Lodzi to mymahl 1
wielki świat, ale okazalo się, te nic z
tego. Zwyczajność po prostu, jak wszę
dzie. Uczelnia nawet ją rozczarowała.
Zadne studiowanie, tylko wkuwanie od
strony do strony. Z początku, kiedy gło
wa była pełna młodzieńczych ideałów,
próbowała myśleć samodzielnie.
Szybko
jednak okazało się, te to gra nie warta

Z'

Jl# IQSi*-

Kpt. W Sędziwy

nie: „M l przynajmniej nie będ11 n1eze.go tałować, gdy pojaćle tło siebie".
A~leszka owszem, na początku chodziła do klubu studenckiego, ale po to,
by kogo.ł poznać. Na pytanie co cl dały atudia powie ze §miechem: właśnie
męta (ślub w czerwcu, koniecznie musli
byc! miesiąc z literą „r", taki tyl!fo uchodzi za n:ozęśl!wy). No l oczywiście
jako takle przygotowanie do zawodu. Poza tym absolutnie nic.
Ola Idzie nawet „na całośc!": - Co tu
duto mów'lc!, w rozwoju Intelektualnym
cofnęłam IJlę o parę lat. W fizycznym
nabrałam niespotykanej wprawy w robieniu na drutach. I to jest największy
sukces. „Przy dz.ls1ejszej droty:foie będę
zaradną :toną I matką.
Wszystko, CQ
mam na 9:0ble, wydzierg.ałam aama„.".

tej

W'

azę.4al

~Im. ~

JlQllOW'&la jledyme

mo.a;rablmil

Oho..

ltobiece-

MM d.,._

"'W'()l!M. mam-

I to ndfftety

nle

.11ajnowa;ymll.

WO'.IOl'aJ w UMI. odbyh llłłl
u\.Oazyatod6 przekazania pnes
przedstawlcleU :r:aanego konoer1111 Siemens A.G.
„ostatniero
krąku" teohmkl medycznej t•J
flrmy - Mamomatu B., slut"eeeo de dlapottykł onkolorlosneJ 111łb. Na.jnowllll.ej generao)I &pant obolk diokkdmej pen•
łlraojll prunieinłtami rti !robi•
ce.I pleni! I u11l"wa.1aallla obrazv
na 1111dm.cb fotogirdlcmych mote r6wind.et dokonywa!! bi~

pode}l'!llaJMj t~.

Aktu przekazania anil\llzenla
1!0 ty1. dolarów -dla
lbpltala-Pomo!ka
Centrum
Zdrowila Ma.tkl-Polkl
dokonał
- na ręee prezydenta m. r..odll JIU'011ława Pietrzyka - dyrektor
reneralny
Zakładów
ProdubJI Aparatury MedyomeJ
Ilem- A.G. w ErlaDl'en w
1lFN - Werner Mal:v.
Pm,. obmji! warto diodad, k
Ili~ W'Yl>OllAM OZMP w a• pa.ra~ rentgenOWSIC!e zarowno
d!agnostyome 1aik I ter.a.pwitymme, w UT2Jądzenta aud~olor!c:z..
ne, apua.bu~ ultrason.olt"dia11\1\ EKG i EM.
-ńo~DI

• • •

(1 Cll.)

Ila a1at1 w1tdd ~hm\
I ~ •I• Oll!l\llldęe!a w '1mlecfrzlmdie ~Ulilt dorob-

m

llllkoienil~wcze.

IO

Pol9kllch l!lil Zbrojrlyoh w
roku 1$115 dO'l'IOC!mlna.icrad-

. . . <H6wneco

~ PollWo)lka PQ!isk!l"'o nróm:lony r.oftal l'ed. Wftflła111r
Maohiejlko - ł6d'Zllal kore1ponłj'Cl'mel(>
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IU'4 adalł • tllmle, ale nie łJ'l
ko. Otó:t a nat do rodzimej produkcji dokładamy woale pokafne
sumy. Inaczej w USA, gdzie orło1Zono wła§nle dziesiątkę
najbardziej
kasowych produktów X Muzy. Szczególnie zadowoleni li\ prodncenol dzieła pod
łyłulem „Top Gun" (motna to tłumaczyć
jako „Najlepszy rewolwerowiec"), bo zgarnęli, jak dotl\d, 8% mllloll)' dolarów, a
przeoleł na łym nie konleo.
lednOC!Pleśnie 11 dziesiątką beltlellerów
ogłoszono llrt11 największych „klap" finansowych. I kto zajął niechlubne pierwsze miejsce? Niestety, nasz sławny rodak Roman Polańsk!I. Na wyprodukowanie filmu „Piraci" poszło 30 milionów
dolarów, a do kaa kinowych wpłynęły

nt-espelna dwa mlliony. W tym wypadku moł:na mówlc! o katastrofie finim-

IOWej.

IRAK.

KlePQWOdzenle mniejszego kalibru spotkało dw6eh zawodowych tenisistów
Connorsa I KlniIDana. Wielkonakładowy
TV Guide" (tygodnik z programem tefewlzyjnym) postawił Ich na czele listy
„przyjemniaczków roku", czyli sportowych
Jburów. Connorsa za od~owę dokończe
nia meczu 11 l.endlem kiedy uznał, te
sędzi<>wle liniowi go ekrzywdzill, King.
mana za przysłanie reporterce Sue Fornofl tywego szczura w gustownym opakowa.nlu, z kartką przywiązaną do ogona, a na niej napis „Na lmill - ml
Sue".
Natomiast do wygranych mote zaliczyć
się niejaki Peter lłolm, cz.warty mąż aktorld Joan Collins występującej w popularnym serialu „Dynastia", której zarobki roczne wycenia się na 1.5 miliona. Collins zażądała rozwodu, mąż natomiast alimentów oćl niej Gwiazda zgodz ił a sle płacić IO tys. dolarów miesięcznie. Dziek; 1°-..,u eks-ma!żonek z głol u raczej nie umrze.
HENRYK WALENDA
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W o.ntrum dawnero ł,J A.sum, miasta poło:ioneiro o aoo
km na :r:acbód od Algieru I m.t:Jzozonego prawie w 80 proc. w
wyniku straszliwego tnęrlenla
ziemi w pddzlern lku 1980 roku - P<!Jawiły ~ię ekipy. które
m.ają odbudować pona.d ł tys.
budynków uszkodzonyeb w czasie kataklizmu.

BI MDAID pn:emla.now1W11 po
ziem.I na Chlef, mostalo Jut w elą,ru ubległyob e
111.ł ~dciow.o odbudowa.ne, ale
o 10 km od dawnego centrum.
W~tępne a.na.lizy Wykazały bowiem, Iż dawne miasto '!najduJo Sill w ba.rdzo
niestabilnej,
pod względem
geologicznym,
strefie, gd1,ie wszelkie budynki
powinny
by6 wznonone puy
zastosowa.n!u !!PecJa.lnej tccbnolOlt'li, a niektóre oartie miasta
trzęsieniu

ZI I

PO TRZ
u

w og61e nie aadlJlł Ił• "4 ,._
klekolv.iek budownicłwo.
lbięk.l orromnym
wyalłkom
pa1btw8, a t&kł.e pomocy ' 1arra.nley,
ldoł&no
wybudoww
nowe miuto, 1kł&daJs.~ 11lę 1
budowli lekkich prefa.brykowa·
nych. poprawJająo
przy tym
standard bytowy mieszkańców
Cblefu. Wszyscy otl'!!ymłll b"płałnle od padstwa
~-4-poko
jowe domki,
przypomlnaJ!lee
nie.oo
popularne
nlegdy• w
Polsoe „domki fiń.tkle". Był ł!!
plerwsay et&p ocJbudoW7 znlsaozonero mJa1ta.
Pótniej nu~plly tlłU,otrwa
łe próby I ba.da.nia reoloricine,
tj. wytycza.nie obszarów, na ltMrych w da.wnyJD centrum miejskim mMna by wznos\6 odp·owiednlo pNysto11owane budowle
oraz odbudowatl riue. Technika
ła ma za.r!Swno
irwoloh zwolenuf ków, Jak i ueh:tyoh PrlE•·
ohvn.ików. Cl osta~i twierdz'-

~
mdJWodaJn7m .._
Iem dla nOWTcb k~trukoJI I
wytyOllOllycb „1trof bezP •&c'I•
n:rch" dla zabudoWT będr.le ko·
lejne tnęslenle zlf'..ml, ltt6re zdaniem 1ejsmolor6w mołe
nMtftpl6 jeszme przed rokiem
2000. Przeciwnicy nowych technik twierdzą tet, nłe bez r&c.łl ,
te lljljwi~kue zniszczeni& I najwl~d ofiar w El Asn!lm zanotowaino właśnie w tzw. anty.
1ejsmlcnych bud'Ynkacb W'lnlealonyoh po 1954 roku, tj. P'J popn:ednlm katastcofaln:vm trzę
sieniu ziemi w El Asna.m, Z kG-lei ekspem budowlani twierdł:IPt,
·l:l powodem zawale.n.la alę iych
ima.chów były ra~t\Ce unicdba.nła w dob&rze materlałow, a
ta.kte w niedbałym wykoMnlu
robót budowlanych.
Obeonle zakoAcnono PNOM łJ'·
powan:ła budynków nadających
tlo odbudowy w atvym centrum. - Ma l<lh b)-6 okole 40011.

•I•

Chińczyk

„........

CMr pe ..ato4\aaaił11
..nwołucJ& ~ ~
1111 rolw Cb.111.7 wkroa&ycy u now' dr0a4, pretaruj!lc: rozw1·
ja.ni• kontald~ :se piatem umiUi umyk:ainla. 11111 wo wtaanej

Po odpowlechJJa wmnocntentw I
przMóboe mają 1proata6 1t11':al·
nym normom 1ejamlaz.nym im.
wytrzyma6 trzllsien.I• Ilem.i
du 7-7,!! stopni w łkali Rich·
tera - tzo. tak.le ja.kle notowano w tym regionie w ole.gu e1ta.tnlch 80 lat.
l\fimo lł ekape!IOl algdersey i
zagranilYLnl sapewniaj111, li od·
budowane centrum mla.sła b„.
dż!e „zupełnie
be:npleolne" dla
Jego mieszka6c6w,
to jednak
obywatele Chlefu odnon111 1ię I
dutlł nieufnośollł do pr6b od·
budowy dawnero eemrum I WO•
lą 1woje prefabrykowane domki
wzniesione 1 dala od miasta.
Z podobni\ rezerwt\ odoosz11i •llJ
do projektów urbanlst6w arenoje ubezpiemenlowe, uchyl&jl\11
1 i ę od wysta.wl111nia
polis na
domy znajdujące się w strefie

11korupie, ooras więoej obywa~li „J?aństwa $.rodka'', ełównie
młodych 1 w •rednlm wit>ku, poczęło udawać 1it w obce ~tro
ny. Więktw4ć 1 nich stanowią studenci, pra.k.Łykancl, stazyścl
I 11typendy6ol ws:z.e.lkiego rodzaju, jadący na n.aukQ praktykę,

rs•·

bezpo~redniero

po azlit fachowy, dyplom. Do tej pory znalazł.o si• na stU°:iach
zagranicznych ok. 40 tys. młodych Chińctlyków, w k~órei ~
llczbl• mieszczą Ili• takte doktoranci, .iuchaaze studiów podyplomowych itp.
Dla toejologów na uczelnLach zachodnkh napływ Chińcz~kćw
1 - ChRL, nie mających przedtem większego kontaktu ze swiatem, 1ta.Z 11111 wymarzoną okazją do przeprowadzania po -cichu
otiserwacjl ł atudiów porównawczych w takiej np •.materii, jak
przyswajalność obcej kultury, motl\\vość adaptacj1 w nowym
środowisku podatność na innowacje. Badań regularnych l IY•·
ternatyczny~h nie prowadzono 1 uwagt na br~k odpowiednich
ustaleń organizacyjnych, 002; czego żaden Ch1ńczyl{. n.le 7«0dzllby slQ nawet palcem kiwnąć, a. co dopiero poddać testom.
P<>bleżna jednak nawet obserwacje pozwoliły na potwierdzenie wnioeku, który można było wysnuć teoretyc:r.nle na podstawie znajomości kultury chińskiej i jej historycznego rozwoju: Chińczycy w obcym środowiskfu czują się wyalienowani, ~
izolowani, cierpią na stresy i frustracje, doznają nleuet~nnte
nokujących ich psychikę wrażeń. N aj ostrz.ej uw1daczma. ll'I to
u tych osób, które przybywają np. na zagraniczną uczelmę, aby
spędzić na. niej kilka lat, ch<>ciai I u tych, którzy przebywaj11,
za gran!<:11, nie więcej niż kilka miesięcy, obserwuje 11i41 po
krótkim 11tosunkowo czasie objawy niepewności, podświadome10 nap'lęela I 9trffÓW.
_
Ola dyplomatów ehiń.tldoh, prM!bywaj11crch • P'91f1.lcą, IPA·
wa jest dużo łatwlejna, choć m<>&ł\ on:! sabru wapóhnaltonka
dopi«"O po dwóch latach pobytu, a wi~ na dru~ połow• kadencji. Dzieci ni.a sawala
u.bierać a &ł"a&1.ic111. Ambasady
chiński• stanowią jednak amlml!łłll oato•d - • wlunym warutatem samochodowym, k:uobnl11 I ltucha.rzaml., oirodnlkaml,
tp~ątacó:aim etc., etc. Nie satrudnia. 11• tadn.-o perBOColu
lokalnego 1 1".cu ~ędów, prsy ceym IPr:awa homo~iCll·
n~ p.Lac6w1tl wca.I• nle }dl tu n.ajbardsiej !)lab&. W taldtj
1ytuacji p~a atanow.t niejaiko prtiedłut«ń• ter'Ytor<ium Chl:l
pod wz1lllldem pąoh!mnym, poni«"WU kUdy praoown!k .u.no.
wt &utomatyem.t. • 4 malej apołeosnołcl. Dla Chli\ceyka jut
to orromnle wam., jako :te au-6d tea od tysi~ lat
w
w&runkach ,,,.U IO&Winl~es,o poezuela ~·łnokt fl'll·
powej.
NatomJMł
~ którą ~ np. W711a1~ ~ w
mieśclle ar młenll:a4 w akademiku mt~ ebcokrajowOllDld, l ło
C111'9to rótnych nacJi - sprawa Olr<JINll•
komplikujtt. Do
pocsu.c1& lwl.aoJI od łrodowi•ka I braku oparcia p11ychicmeso,
które wielu paralliuje, dooho<isll liczne kłopoty dni• eod'llt•ll·
nago, )>OCZ1Iiaj~ od wytywl.enła, a końm:ąe na u.jeoiaeb. Pod
katdym względem daj" o .oble mad Ntre r6żnlee między t;rm,
do czego Chińczylt przywyk:l u siebie, a tym, oo zastaje za
nlel\. Tru<lno jt9t pne.stawld Ili• M ~ kucltni11, a ~ 1 uwaf{

ngro~enł&.

llAltlUSZ BORKOWSIO
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Obtitujl\Ca w p!ę.t.u 4bl4ł& lnbl~
Barcelona, w~elkl o&rodclt pnem71łowy !
portowy, pręiJ.o.e cent.rum życ!& air1Ylt7ft·
n•10 I naukowego nie każdAmu wid.a.A :prsr·
pada do (Ustu. Ws.panlaŁa katedra S&.f t'ada
Familia (Swięta Rodzina) I kilka budynków mieszkalnych, niez.wykły.mi kształtami,
ja.kle . nadał im genia1ny arehitekt Antoni
Gal\ldl zachwycają na ogół tuq.tów. Mt.j~
llOOwi ludzie tra.ktuj' jednak te bud~
zwyczajnie, ni~ robi• :foui one wnienli& na
kimś, kto obcuje z tyml. dEiwamt uchłt„
ton.!cznymi. na co d'1:ieJ\.
Za<'ltnawia fakt: u wedhiw ..,,.,. hetm..-

za

Połotony w •Młed~•
Belrff,
rdzie state wybuoh&jft kryzysy lin·
gwlstyczne,
Luksembur1 11>a.11owl
r2l&dko spotyka.ne mlej9oe pokojowego wspóllstnlenła · trzech języ
k6w. O Ile Ko§clót faworyzuje nl1·
mteeld, to orga.na •~owe polłuru·
ją llę rłównio lrtincuakłm. W .I•·
"

,

• '

..., ' • '

". •

•

granicą.

jawi •1• praciętnemu Chińczykowi jako MMa. pozbawiona
Wlzelkich walorów, ponlewai w 1am7ch Chinach chleb l•ko poiywienle weale ni• jeet zutalo6clia bl.atoryczn" w kuchni i dop!uo od niedawna można 10 nab7ć w wlęknycb miastach w
1klepach ~. Oczywi4ci• pom1jam prsypadkl mlut,
które miały do czynieni• 11. nudzodemeami w mlnio.n:rcb latach,
1 idzie Uchowała &i• 1ra<l1cja wypieku, tak jak iq,. w Harbinie.
&tudent ah!ńeld jMł pl'l)'ZW1czajony do tego, te odgórole
or1ani11U„ mu 11• au I nie bardzo potrafi uzmysłowi!! llObi•,
te na uezeln1acb w lnn7ch krajach wi'IC•l uwagi P<>'wi~ •l•
u nauk• wl~ nii lledulnle wylt1ad6w. Ten brak aamodsfelnolcl uje e .obie JDl<lc! równin 11 pni.oownlków aal.l'J.!»wych, którzy w Ohlnach przywykaj!\ np. do teio,
nie .ami
nukaJI\ potrzebnej !m pozycji w blblioteoo, leł!2 eąnl to I&
nich pereonel. SZkioly ahlńsklle nadal prsy1DtowuJI\ ucmlów
tradycyjnym 1ystemem, wyw~cym lię jeu.cze 1 lduycznero
modelu konfucjańskl•ao - nauka opiflt'& 1!• n• wkuwaniu,
a ba.nhe malo muu I llliei&Oa posolt-.le na prsemyłlMll•

u

wie.me.

.,.. I I 1111llwilltll m6wt ~ w
Kałd~ro roku ,w ~ odpl·
bbl• DQutoweJ'eb.
1t'N .ARBBD
. . rlłwne
···otao«u Jel IJ'WllJ1ia dywide;J" Włlll07 121anu- lllowte.
rą1łw• "1t&lo"fre
npewntało
Pnow04łni•W'

•i•

pe J111CY
Belgowie przyjeż.dtają do
Wielkiere Księstw&, by otrz:rmMl
prooenty od kapitałów, kt6re 1110.
I ... •łMn kowali w b&nklaoh
łłl&IO kraJu 1
„franoue~", ..-ełf ,.nłentłee pomlm•olem unęda pod&~owep
kie", _. ffhą aade11Mllde lłubbin Bell'fl. Wedłur ooeny belriJskfob
row&ne " na niemieakl.
Więk- :rwl~ków sawodowych, kwota tyeb
1~'1 mleukaliców
Lululemburra wkładów wynosi ł~I• 160 mizna irą .f'2SJ'ld. Uemlowt.o ro&Dla· liardów fni.nk6w bell'IJalkileb.
w1&.I• po luktembmwlaa w domu I
podozaii przerw w 1Zkole, po n.leNajwUlłleJsey ~bleta blęstwa
mlecku w plerwnyeh łatach nauki, - ło demol'?'a.tła. Juł teru PrM·
po fnncuok• w lńvftyeh klauoo. IZlO l/a ..,@4r6d 170 łya!ISOY link·
1emburozyk6w ,łe8ł lnneJ naro4ohali: . . . . - OONll mniej lt.- wo•ol. W 1981 roku, kiedy pne·
deni6w 1 Lulmemburra uda.je al• prowadzono ostałnl 1111t ludno•t!I,
na 1tudla do Puyła, n&tomiut oo- 48 proe. dzieet w wieku 4o 10 lat
r&:s więoeJ - do RFN. Zresztt\ 1am b:vlo oudzozletru11kiel'O poohodsenia..
język luksembul'9kl
je.ł
bardH lmłrrainc>l przybyW&H
rlówole I
zbliłOAJ do llłemł.eokiep I ooras Włoch (et. l&ł azdódziesiąt)•ob), a
bM'd.słeJ lłewtl ... I Mm.
nułępute s PortqrJH,
lnDllUHL

•

na .._ roz;bieżno4ć w smakach, apOIOb~ przygotowywarlia pe.
traw, wrencl• alej obyczajowości kulinamej. Chleb czy ciuto

WmtBtl STAL, BANKI I TRiY JĘZYK
Kledawno jeclen 1 6w6ch de.pałowanych do parlamentu lu.kffm·
buraklero • ramienia · ITUPY obro6e6w llirodowiska n&tura.lnel'o Jup
Weber, zjawił sill w P&l!WU Ellze,j1kim w Pa.ry:tu, aby wr410Zyó pre1Fdentow1 Franoołs Mitterrandowi
. petycję protestiaoyJnll
przeelwko
odda.ra!lu . do eksploat&ejl _ francu•kiej elektrowni atomA)wej, poloło
nej w odleglo~ol 15 kilometrów od
Wielklrgo Księstwa.
Pod peiyeJt\ włdniab' podpfą li
tysięcy mieszka.Aców t.uklemburra.
Jest t.o rekord dla kraju, l!cu,cego zaledwie 370 tylllfęey mleszka11o6w. Ja.k powiedział jeden 1 •Yr·
natarluszy petycji: „Stalo się ta
jednym ze 1tpotmb6w pnypomnlenła wielkiemu francuskiemu tl\9ladowl, te lslinlejcmy",

•I•

pnemawt.

..._,I ....,,..

Powłedzenlo

b~ł llelrfem"
OllDMll& - .,nie br,dt
obłudnikiem", Rsecmywlfe.łe, w 1981

,.ale

w LukHmbur"

W -.-.ell
Mapoleou Wkll\:I•
K1i'lltw• było ,,departamentem la-

.atrudnienie 21 tn. ludzi, Ol:Vli
1/5 młeszka6o6w w wiU.. produk-

llJ'JnJ'Dlo

i.--

~

„

wp1Jw6w

banków Lu.lmemburwa

lU

WJUfAJ9ła

w

197& roku 1.500 m!Uard6w fnaków

lubemburwldeh, ul w 198!1 •· Jut
uoo m!lla.rd6w. Wson 1QMJwodowany był łym, łe popł:v,nął łu rirum!e6 pek-oclola.r6w 1 bogatych kra·
jów naftowych łwlata arabskleeo.
Banki daj"
I proo. ludno•ct
umodzłelnej
1awodowo w kllo1twle i HPewm.Jit li Pl"OO. 4oohodu pa11s~a.
·
Umocnienie poęojl paMłwa j&M
OUJ' fłna11110w•J
•a.JduJ• lło w
prolft.mie ws.111sWoh pa.rut aa.r4woo
OhndcłJa6ake..f!poł~.f
I
Luksembunk!ej SoojalłsłyCEle,j P&l'Ml Robotniczej, 1prawuJt\Clyoh wła
dsę od 1984 rolal, j11k i OPMJ'CT.f·
neJ Partlj Demolr.ra•yer:nej.
Stal l banki to podat&wa dobrobytu mlonka64l6w Wiełklego Ksi~

pr&tl•

16w" i uwa:M.no je n ne.Jbiednlef·
roku LukMm~er byli wpro.t IH w l1D11erlum fr~ldm. Dz •
obunenl fałdem, k Bei.owt• lllle- Lubemburs opad irwcS,f roskwlł 1~a. połO'łoneł'O młlldą Pł'an~

waluowalt l'9J1' -luł• (lotfle llWł•· u eł&tl. "Luhembut'I - te dar a
HIUI • fr&Dkłem luktembuntfm) 1talł, podebnło JU: Ea'lpt jut daNll•" - słoel młejsoewe prąn&WM . . . ~-- Mia e łpl.

Nlemoa.mł
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•

•

• '
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1MlhodnlmL

·

Oe ~ lndywtdualima ... ~ ab!ft&:1d.ej llltdJ' ...
łn1 dobru Widsian7 i notowan7, a 2ui wepółcze.łnl•, uczesól- ·
nle podczu „rewoluejl lrulturalnej", doprowad.riono do zenJ.tu
un!!ormizacj• wszystkiego, lącmie 1 poglądami, a ind7widuallzm w wielu umysłacll prawemJ~llzgu O!JtaJ •l• do d~• jako
Jedns 1 brzydszych przywar. St
teł wlęknośd młodych 1Udzl
nie potra!I :mależć •i• w obcym otoczeniu, ma trudności 1 do- .
1tosowaniEm al• do Hmod?:telnego modelu rtudlowan!a.
Ow brak indywidualizmu i u.kodowano w podśwladomokl
c!d•ni• do :tycia w grupie odbija •I• fta oodzlennym Q"cłu
Ch!ńczyt:ów a
aranti?4 znaoznie bardziej, nl.i w przypadku
Innych na~ Nie jest to ty'łko kw~ia bariery ję:rykowej, któ"' prędzej l1&'f pótn!ej można pokonad, ale pnede wszy.tldm
kwestia odmienności kulturowych.
Co wlęce1, llOCjolodey zaob~rwowa:lt, ł!I M· w:wlntadl ._
rranl-cznynh ltudencl _c hfftscy · wol• przebyw-.4 we włun1Dl
tronie i rzadko lftarają Ili• nawią1ywać bliższe t<iatakty 1 tlll·
dzoziemoa;nl. Wynika to i z owyeh wrodzonycl) hamulców, l 1
braku dokładnej majomośol świata obcego ~ latach puatlti
kulturalnej W Ohinach I Izolacji oraz I rozmaitych zakazów
1 nakazów. Zt"ffztl\ studenci za.graniczni w Chinach teł m!enkają razem, a nie I kolegami chh'isklmi, jak to je<rl przyjęte
w Innych krajach. NagtępuJe 1'u więc aprzęteT!la czynników
obiektywnych I aub!ektywnych.
Na pny'1dad~e Chl.n wyrdnl• wldd, Ja:ll: trudnym l nompllkowanym zad1U1!em jest proce1 otwierania •lll kraju, który
przes lata dz!eri~cioleci11. I setki lat stanowił świat sam dl11
tleb!e I b;1 z tego zupełnie zadowolony. Socjolodzy ch ifu,cy mawiaj~, te tak jak łwlttt poznaje Chiny I uczy etę ich obecni•
- tak tamo ! Chiny muMą uceyd li• świata, aby uniknl'l,d eo
lrroll prJYkryc:h niespod%ianek.
IBllZT BA.JR
PeldD
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Andrzej Grun
••endy, mity, nleawykłe opowlełol, anel'łotr
l dowcipy - Ja.kie one wszy1łkle wsbop.
cają n&szr, wyobra:!nlę, jak bardzo probllża.ją nam ludzi I zdarzenia odeszle bezpowrotnie w przeszłość. Dla mnie. '" one takim ..,,,,.
rodnym w utyciu wehikulem czasu, pozw&la.tąorm
ml przenieść się w czas, który minl\ł, ale któl'f
gdziri przecież trwa, Mo:te po d~u1iej •tronie zwierciadła? !\loże w pustce kosmosu, w
•o
1JWiazd?

L

•roctM

Jednr. 1 takich lerend, obroel" anerdotll I łow·
elpa,mi ,jest legenda La Ruche; na.jslaw.11iejszero ltodaj sil'dllska międzynarodowej bohemy plerw1117ob
dziesiątków naszego wieku. La Ruohe znaczy ul.
Bo był to tef ul z niepospolitymi mteszkańe&mS.
Ano zajrzyjmy do spisu niegdysiejszych lokatorów.
Chagall, Soutine, l\'lodlgliani, Leger., Delauna:v, Archipcnko, Zadkin, Lipchitz, Robed de la Fre1na:vePrzychodzill często Picasso, AJ,flJll!nalre, Cendrars,
Max Jacob .•• Zgoła niepoślednie pszczółki współmee
nej sztuki! A można by jeszcze wiele, wiele, waal•
rodnych nazwisk dodaó.
Mieszkalf łu teł l'ołaey. .Krakowłanl11 IUtlfllf,
Pankiewicza., !.'erdeezny pr:z;yjaciel Modil'li&nlego, współtowa,rzysz Cendrarsa w Legli Cudzoziemskiej na froncie I wojny, zaliczonym do Ecolo
de Paris. Jego płótno z lat awudziesiych, „Kobie·
tę w polskim szalu", oglądaliśmy na wystawie „4
X Pa.ryż". Także mieszkali niedawno zmarły wił- .
niuk Kremcgne i Stanisław Grabowski, ciekawy
malarz, Móry wciąż czeka na „odkrycie" u nas.
Grabowski ·zmarł w przytułku w Cłlartres, w 1957
roku, a pracownię po nim w La Ruche odziedziozył
l'll'leczysław Janikowski, artysta zajmująay sie geometrią, l ruchem, rozwi.fając;v Interesują.co POlllf•
lb Mondriana I Pa11la IC!Pe. W Iniach sierlemdzte.
1Jątyoh pokazywał on swoj!' obrazy w krakowski•
uczeń

ł
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Majrianąm 1 ltf'&O'QJ•ąob w La Rucbo malUlf
jelł a mote był, bo nie wiem ozy ,jetzoze U.Jo

łocllłallł11 Paweł,

a r&OHJ Paulk Maik, Przy.ft.
do Pa'l'J'ta w 1911 r. Rok pó:!nlttj, kiedy :awolnlla
•I• pracownia Charalla, który wyjechał do rodzin" " Witebska w odwledztny, Malk zajP,I jero · ał9ller. Wybuchła wojna, rewotuc,Ja - Charan wróołł
po dzłewlęełu laiaeh. Wspom1nał p6źnlej1 „Wyna-

-

ebał

..,_. .,.,_.,_

łem

1 ,,.._wntamł.

przeniósł

w

ttee

ron

na 1w6J teren pawilon win 1 WystaWJ
Powszechnej. Powitała dzlwaouia budowla P!:'llJ"•
pominająoa wteh oHnleó ożenlon1t 1 chlńsk111 al·
tanr., a pracowni• w niej miały naJczdcleJ ksztaU
•ctęt4!ro 1tołk1. Nie byłJ naJw:vrodniejsze, ale brł1
w Parytu t byłJ' tanie. W 1umle zbudowano bll1ko
Ut atellen. Przewinęło 1łę pr:se1 nie Hłkl artyt.
t6'1"' rótnero kalibru, uchodioów polit:voznych i swr·
kłreh lumpów I obtety•wtatów.
Ojofee Dubołl próbawa.ł otrąma4 1111bwtneJe !'BI\·

LAR UG HE
1-lem w La auoll.e

ni•

ałeller

•

„„

li frank6w ..,......_

(„.) ozyon nlewłelkl, mo:tna 80 było do

zapomnleó zapłao16. Wielki Iuk1u1, wielkie wnody,
ale szyby bYł.Y potłuczone, Wygody ~ to brak elektryczności, ra1ru, bte:tącej wody. Ale własne atelier
w Parytu".

Paul Maik ponad pól wieku 1pędzR w La Ruohe
I 1nał niemal wszystkich wielkich, mniej wielkich
i zupełnie kiepskich arty1tów, gnle~dtl\cycb się w tym
wielkim ulu. Zna te:t jego historię. Pod konieo ubleg-łe
ro wieku ddó wzięty l za.mo:tny rzeźbiarz Alfred Boueher, nazywany Ojcem Dubois, postanowił na swoim
pla.cu przy paasage de Dantzlg (P&!lat Gdański), w
lł dlllelllią Pr.ąła (Vourtrard), .11budowaó dla bted-

ari11ł761DJ kolebom I kłodył prą
Jak~ 11710kl\ toml1,Ję 1 Prezydentem
Senatu na osele, aby na własne oczy zobaczyli, w
Jak nędznych warunka.ch tworzą sziukll a~tylioi.

dow. M
prowadlłł

tea

Traf chciał, że kilku pijanych mistrzów pędzla w:vlazlo nago na pobliski\ trawę I kont~• nuowało bie·
siadkę l dyskurs o sztuce. „Cóż to takiego? zainteresował się Prezydent. To są szczęśliwi
ludzie - odparł Pere Dubois, chCl\O ratować sytuację, Pozostawmy więc ich w tej szczęśliwości"
- olwla.dezyła Władza l wsiadła do powozów,

Zrromadsenle na ialr nłewlelk•"j pr1."strzenl naJ.
rótniejszych lndywiduatno•c1 musiało powodowa.d
1danenia t:abawne, łragtkomlr:me, otlblegr.jące o4

prąjęłJ'Clh pow1:1eoh11to aonn. T7m bardzlel h ·
przeciei łu rodziła 'li• ntuka „nie:uozuroiała''•
awangardowa. Opowiada l\laik jak kiedyś Oslp Za.clkin niósł na noszach, wra.11 :a kolegami, zrobione
prze1 siebie rzdby na drugi kopieo Pa.ryza, aa
Wystawę Niezaletnych nie miał pieniędzy na
łra.J1Sport l po drodze uezk.Odzill automobil jakiemuś lekarzowi. Ten domara.ł 1ill odszkodowanJa,
Zadkln był ,.goły" I bał 1ię policji, bo nie miał
zeawolenla na pobyt. Zaprosił lekarza do 1woje19
atelier, do La Ruohe, teby 1obie eoś wybrał 1 rze:f.b
jako rekompensatę. Ale r:z:db:r Zadkina nie by17
w 1ugcłe mieszczanina, a scenel'ia t ferajna wkoło
były td dośó dziwne, Jednakoż dług d&rowa.ł.
Pewnie po la.iach, rd:v „za Zadkina" płacono iY·
tlĄee, konował musiał nleile klą6 swoJe „uiewy•
robienie artystyczne".
Priesła.wne były I weszły aa trwałe do legendy
e nim smrody rozkładającego się mięsa z pracowni Soutina, które ten malował całymi tygodniami.
To nie była prawda. Bleduy LUwin nie miał wtedy pieniędzy, teby kupowa6 połcie mięsa. Chod.ill
1 l\f&lklem do pobllsklej rzefoi Vouglrard I ł.a.nJ
na miłJsou malowali ubite, obdarte ze skóry zwierzęta. Bieda była codzienności!\ w La Ruche. Bieda i i'enlalnośó.

Wspomina Maik jak kledyd ratował Zborowskich
przed głodową śmiercią. Pożyczył mianowicie Le ()• poldowi swój obraz, aby ten mógł uchodzic za malarza i jadać z żoną obiady w darmowej stołówce
amerykańskiej. Zborowski zrewanżował slę później
przyprowadzając do La Ruche jakit>goś prz!'rłs i ębior.
·· cę, który poln;ebowaI rohotnłllów budowlanych.
Po~zli Stlutine, Kfslfng, l\faik i Zborowski. Tak to
wspierano Sill nawzajem, aby przeżyć i żeby móc
iworzyó.
Odwłeozltl! d:vlem&ły art11t6w-

1> -·-

mJID!Illlł 111181I™™1Ui l lWl li llll li ~wrnm I~il Illiffi~1I ~I I.Illill l il lm I~
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·przys
Sk~

pl~ ~ - li.łci. Jll'Vl:Yc:eyin &mi Elr'Ci.
W cle.gu pięol-oi!e1ni•l pn.cy
badawczej, na'llllrowcy s u.n.1-

a;pw&Wr&

dJzi ew!ęciolebn.i 1>J
robi o®tlrasz.a.J11c•
wr.a.żenii•. Na moni1>00.r.e blys,kJe.wioznl• and'8nlaj11 •ię lrolumm(Y
ltlcrllb. Dłuzi•, elastyO'Zlll.• węże

lóiikiu

Pf7<Y

~

Wru'.'sy·t.etiu w GetyM!Z4 (RFN)
i1:poraJd !Ili• & probl-em~ który
byl d10tl.l,d tyl1klo pl~ym snem
skonatiruowali
aparatu~.
któlr.a poozw.al-. n.a lll:lminowan.i•
a ktr-wli s.k!ta.dl!ll!ików powoduj11-

lą<::!Zll

.&par.a~
u:zu.petni<>n~
k!om:PUite.rem, 1 Uiloliadem krąiż&

·

nia

J~

d21ieck.a.

niec!L111wno
~ew<?Z:y1D1a ni• m!aŁaby naj-

m.~~
IZllMY
J)Ct'7Jetycla.
Sbwlf~ u oi.,j n•dttntlern•
~®Zomnt.. krwi ()lr'8S miidd~ lm;óira byia tak!te pneyoeyn~ łmier-cl
m.a,ttały lekli i

.

cycil zwęien.ie r.aoeyń.

Pomy.,iOOaiwcy - ~
W!! Dl-etaiiohowo! lkLd.e'!OIWi, w o-

praooowaniu ~Ylłtlkioh u;N.l\<b;eń
łl\<mni e z komputed'em .st«i1.1 j11.-

jej o}oa.. Nie podl~.

eym

de kitór-e<go IJ)'Oldh\Crr.ono dzńewczy.nlkę,
owym.i Old
wynm.la:mów ni.mi1!dkl!.ch ba,..
daczy cil<Xrób serca
„HeiJa>", Za trowem ~ klryj-e
s i ę JIOW'OoŚĆ medjcml.a o wiellkim zn.&C7Jeniu, k!toca !PJllJP'O'W'ia-.
d.a •k.utecz:ną pomoc d1e. md!l:lon6w cil()("yeh. Woi11ł jeill7JC!z• w
klra.j.ach u.1x1zerrry-s.łQwionycll., li

na2lW'

powodiu

llirlll!"lootk!lerozy'

n~ń.

!IW'q>llll"wl<l!11!0Śnych u-

m1en 30 do 40 procent Gho-

rydh. I..iazba ofiar JM>t w!\~1-.
n·łli ~ nowotJw.oira<ih. Zawały
1 wy1-ewr spowood'O'wule ł)'m!
zmJ\oUl.HTI(,

•tain.<:J<W~

P«'8.C1\

p-OirlllJ)

i

- mmiłmia.j„ 8'141 w pla.11kli, j>llok
m1ellto do kltóregio
dol.-ej• •;•
cyt.rylny. Pł.aitlkli irororu ms.Wa.

beri problemów
11<ą n.a.ootępn'e
2l):;!e't'aaie
z pla.zm:y, kitóra po

oc:z;ysiz.czeniu wraca do obi~
klriwi. Wyn!ik? Pacjent OIJIU.&2'lC!U.
po mh:tllfU kiH1111Dk41 r. nQil'l!IW.nym p6zian«n cho<Lu!Molu iw
.klrw.i. Dla poditirzymaru. ~. 11<tnych wynilków, pa.ejent pod..
daiwainy joest ta.k!lemu z.abi.oegiowl kHłkaiklrotIIJ.i e. N a.tl'lJ11ll celem

~iJJtrow, po-

ma.gaili
k~y
s wyd?Jiału
chemii k.l:nimmaj i bioche.mlia
li Getyngi i Frelburp., neiroliodzy Oil:&/: !Jnfynie!'OW!ie z tir.my ,.BTaun".
O swej a.pairatune móM. pro~ Seolidel 1 , Lea%}'1IllY
larew
poza c:iabem 1~. . PM:j«i.t
- podo!Jnle jailt PI"J:\Y r:zJłluicml,ej
M!1"0t1, J!Olttaje
J)O!N8,Cl>Olly do
maszyny,
krtóra odd'Ziela na
wat~• p1um41
od loom6rek
klMvli. Do tl'.liarml7' &JJĄ-cza. •14
d wile 1'11 bstłincje - a<l6tat, OT'8Z
helf).a'f'.Yłll41· w ezdie t~ ~
111.1 li~. klt&. lą;<mn.le 11
tllbrynogenem w tym wypa.dlcu
zatybj.ii n.a.c-:łY'Jll& krwionośni

~t,

n' enla

b z zawałów serca?

ość

wici!"*

jftllt

t~ dobropl'<lOCtiU ~ n.a Clllt21W&pnla~
~iA.

Nll.t!l1Ze11"2lend•

Cley'!lll1-efJO

Irowie:e

P.iel"WS7;e ak!&perym.e.nty w cym

kie"l.lrulru

-

,Ten~
__ „.

""'".
Do

tej T1'JIC"1 pomiOQ

ejentów

li

r--

bYl.a

11koma>11ilk'<liw-.
moc!ma
„oczy•n'l8Wliele pUIIllkltów
I

Chlrltrelcmie
tyWloo

da.a

&!l"tel"io!S<k.1~

o,gr~icZJOl!l.&

ci ć"

obiecu.Jć\
W'lele.
to ~mn7 ~

kr!W'loblieeu, T.ik a.amo O@I'an'lC2!00e · j-1

~'lłie ~en.la
Taik>żie leloamil i

~.
et'„
ogla,~ri:lltbo
doU\,d Jlldow.aihaj~ch N!flllllltMów. Na ~

U\ n i•

zie pac}einel Jl!l"Of~80!ra S.ldea..
pmyeh~
n.a d'W'llf)<>dl:li!nrt')'
iableg do k!1.lm·i'k1 rAQ; w tyg!Od-

nlu.

~\fu.~ ~

te 'ill'lk1r6t-

.;

o. •b!E!\91 te, clrni'1k11 odpo'wied..

n.Im

będ~

leklom,

prr&l."\prowa-

dz.aine oo antei·y tygiodn·ie.

ilrość

cholesl<ero~

była

za,ld;y-

W!e.11olietnie obl!!a..wareje taildi eh
lruiracf, r~ynaj~ &141 obecnie w sl.edrn:!'U niemo:~okioo klliru'ka.ch 11Ilriiweniiyteok;ich, a pon.adro 'W k!]i:n11k!aoh ramerykańs~iej
i W'llol.9k:iej. Ap.arat „H>el[.J" k_.o...
SZ1tuj~ w tej ch'Wiiil! OO tys. miarek. J~1t 7lW)'llcle w taik:icll wypadlkacli, przy

wlęklsa:ym

Wtedy pójn:y, . , , . _ . , INnMiu tld lMr m11r Mleczyllaprzedwlecur&. PachniaJro up.Morn, wowi GMN, który pocsi\tWwo ba·
sianem i kwiatem 'lipowym. Przez dal dlekiawe ~k.a połoź.Q?le
cały w.n dzień Jeęhalem otwartym na pnea!.IW'ległym, wysok:lm brzeautem, podek!K:ytowany ni• lll!l&nym fil Pilicy, w Barrkowrlcach Mokmi krajobrazem, któr8,io malo.wni· rych, a od kllk-u lat przeniósl 1tę
crość z wolna uczęŁa mni• u.ą w okolica Sulejowa, koncentrując
plać. W loońeu zdnemną!em .•iii. uwagę na Podlclaszt0!'%U, ohoć !
Gdy znów otwo1-zylem OCllY, pa- Inne stanowiska oaadnlcw li wcz...
nował
jut zmierzch, a w )eto snego ~l:oOwiecza (jak np. w
przymgleniu zarysowała al• jakaś Zarzęoini•) Z()Staly objęte pr<>g'l"e.wielka budowla. Zamek? Klasztor mem badawczym.
warowny? Wydało mi Id.• nagle, te
Po kilku latach pra.c wylropallaznalazłem •ifl w południowej Fra.n- kowycll mo:!:na
tera% powiedzie~,
cji. gdzie takie &machy 9P0tyka &111 nieco pewnil'j o charakterze cosci:eśclej.
,
podarczego zaplecza sulejowskiego
apytalem lrlaazt<l'I"U. Była nlm odkryta wleś,
·- Gdzie jeatem? klerowc'!, który mllet:-.C 'Prowadzll której mieazkańcy zajmowali &lę
wói.
przede wszystkim rolnictwem. Po
- W Sulejowi•, a ra~ej jut we prutaryeh chatach pozosWy tera.i
will Podkluztorze. To, oo paJl tu dute, czarne plamy prz.epalone)
widzi, jest dawnym kluzton!m ziemi, - a w niiej resztki dobytcystersów.
ku kh ml!eszkań.ców. Znalmono
W ten aposób poznalem ł4 perł4 w!ęo,telune no:l:e. szydło, 3 osełstaropolskiej a.rchJ.tektury - u.ło Id, 7 glLnillJllYch przę~llków .(świadżone w XII Wieku opactwo r:y'- czących o rob!en;u nlei li przi::dzy),
stersów. Od tego te:I: CZUI.I datu- c:ięb:reit tkacki, fragment kamienj~ s'le moje zainterNOwanie nim. nego tama rotn.cyl'nec<> do domoZa!all!CYnowalo ono n\• tylloo wego ml~enia marna. Wydobyto
mnie. J11.k i11formul• dyrektor Mu- liczne ulillllkl glinianych nac:i:yń I
zeum Archeologicznego i Etnog:r&- nawet dwa... cale naczynia ceramit!c:mego w Lod:i:i doc. hab. An- czne. Jedno i nich 7.doblone szedrzej Mikołajczyk. rejon nadplll- rokimi tló'bkaml. poziomymi i rz41czny Sule:l<>wa stanowi od dawna dem dookolnych karbów używane
teren ' intensywnych badań archeo- było przez XII-wieczneg.o sulejologicznych - zarówno powierzch- wianina być może do plcia.
niowych jak I stacjonarnych, zrnieMieszkańcy wsi
zajmowali 1!11
rzaj;icych do odtworzenia niezna- równie:!: wytopem żelaza, o czym
świadczy
odkryta
jama,
uwierają
nych zupełnie rnzdzialów wczesnośredniowiecznej historii tego inte- ca tutel :l:eolazny.
Dalsze badania popl"C1Wlldl!l0ne JIOresującego z.abytku Polgld.
Badania te powierzono przed kil- staną przede wszystkim na dz;leB7ł

•
•
•
ze
•.•
w1ec1e,
Czy
„.w moskiewskim wyda'W'lliotwl• „Sowletn:ii1 Chudotn.lik" 'Ilkat. tlę wkrótoo „Atlu medycyny tybetań.sklej". -Bę<hie Oil
iawlerać okloło 10 tys. ryłUilkó.w, dotyczącycll podstawowych
:iasad medycyny tybetańskiej „ozud-szi". · Na obrazkach uk11.z:tno treść 156 rozd:z:ialów crterech części „czud-szi", cele I zada"'ia medycyny, styl życia i żywienia, przyczyny sprzyjająoe
powstawaniu chorób. Opisano także ponad 1300 lek11.rstw ro~linnych, 150 substancji leczniczych · pochodz...cnla 7lWlerzęcego,
100

b1inerałów.

ma

,„

~~.

~fe90lr

&ldlł l

,.,Pon~-.i

e:e;rominy poet~p n~}e takt.. w Jm.nycli dYl'C'YPllinacll medye:zmycll, JESt nam!eja, te .na-

.i wm.iilrow'ie nie będ11 jiuż musl"'lil .i• !f]klal! Zll!Wl&.l!u. l W'Y-

lietvm.

Tłum.

i iDlJ'I'.. M.!lltYNA KBAJ

~. m~
archeologoWl!e 1pod-zi-•j~ 1!41 zna-

lt1:tt rozwiązanie zagadki powiąza
nia wsi 1 klantorem. Obecnie badani& wkraczaj~ w decydując~,
końoow11, b.z4 J)Ta.e -tere.nowych. Uczestn1ezą w nich bll.k:l:e przedstawiciel.At Innych dyscyplin naukowych, m.in. historyk mediewista
dir Jan Szymczak 1 Uniwersytetu
Lód:z;k.iego.
,
Nle~tóre
nbytkl 1 wykopalla:k
1'\llejowskileh mgr M. Góra pnygotawuje ju:t teraz do wystawy
czasowej, obrazującej n.ajnowS"Z:e
odkrycia archeologów Polski łrod
lrowej.
Wystawa otwart.a J10atanle i-c~ w ty:m kwa.rtale w lód:rJdm
Muwum Archeologicznym i Etmogratlcznym. Będzie to ekspozycj.a
bardzo tnt~jąca.
M. J.

it---------------t
Pekin

przysypany
piaskiem
Jelll ni• pod•Jml• ldf)
C>łltffj
walki s pu1tynJ11, to aa ok. ZO lat
Pekin zoatanle suypany
pia·
1klem, Tak twierdzi rrupa naukowców chlńaldcll.
Obserwuje
się bowiem coras większ11 hrwa•
sję pusty!\ aa tereny ziem
u·
prawn;:rch.
Chiny, HJmuJąc•
obnar 1.st1
tys, km kw., zamieszkane pn1es
ponad miliard Iud!i!.1, od wieków
maJ11 kłopoty • licznymi pustyniami. Te ostatnie zajmują obecnie ponad 11 proo.
powierzchni
kraju.
Jedna, będ11C111 niejako odnog11
pustyni Gobi, letącej na północ
od Pekinu, stanowi
- zdaniem
naukowców
- bezpo~rednle zagrożenie dla stolicy.
Walkę o zatrzymanie
Inwazji
t•J pustyni
podjęto w Chinach
ponownie w 1R78 r.
Rezultaty
nie 111 jak na raEle dobre I nlebe.:pleczet'l.stwo zasypania Pel<Inu
plasl<lem nie zmn!ejsu się
twie~dz11 naukowcy chh'tscy.

CORAZ NAS
Po· kilku miesiącach \11tnieini.a nasza rubryka zaczyna urastać do
rangi instytucji. Na początku kddeg-0 tygodnia, po kolejnym odcinku, w redakcji często dzwoni telefon. Zgłaszają się sympatycy motory:i:acjl.
· Telefonuj!\ t przychodzą n~e tylko
posiadacze starych pojazdów. Od
pPwnego czasu mam kontakt z
ludźmi w ogól<' zainteresowanymi
hi st. orią motoryza~J1. Spore zaintere~owanie
wzbud?..ila wrześniowa
lniprP7..a związana ze świr.tern ulicy
P ioh'kowskiej. Są już chętni do
wzięcia udziału. w wielkiej paradzie weteranów ~zos.
.
Z tygodnia ria tydzień rośnie
grono stały ch wspólpracownil~ów,
pomagających
w redagowaniu tej
rubryki. Otrzymuje sporo informacji od ludzi pamiętających czasy
przedwojenne. Ra.z po raz ktoś
przynosi pożółkłą fotografię. katalog bądź gazetę. Wszystko to wzbogaca swoisty „bank" informacji o
motoryzacji sprzed kilkudziesięciu
lat. Okazuje się „ że w ró7.nych zak atk ach misiego reirionu żyia ludzie znakomicie rnaiacv konslr:i!tcje rzadkich pojazdów.
Kto

choć

raz spróbowa! uruchomić. czesto złomowany wrak, na
zaw~ze
pozostanie wierny takim
antykom. Tylk<> wtedy tak naprawdę , poznaje 11ię urok ukryty we
fragmentach dawnych konstrukcji.

O Md~clach 1 prze)atdt.tr 11.te
trzeba wspommać.
Bardzo cieszy fakt ąro:nnego
zairnteresO'Wania
ludzi
młodych.
Przynajmniej pol<>Włl osób, z którymi kontaktowałan s!ę, przy zbierarntu materiałów do k>olejnych odcinków, nie m!.ała jesZCT.e trzydziestu lat. Częst.o 14' to kllkunutoletn! chłopcy, Na pocz!\tek: m&l"Q' 11141

di~

.Oe~al

dz;ińou ldaatoN,

1aa111RafJ&1Nllllli4R!l4m•1w1a• r

~

klo6zit 41P'att1'uq ()'['81Z
.zian,!egów ~· .zinacmn,le ab-

$0Wllll'l!Ju,

,,,

ZAGADKI PODKLASZTORZA

Po

kw-acti trwajł!«J od roku do
dwu J.at, ;xiziom chol.esiteroliu
l'IllO'żn.a. UBta.bUiirowa ć na d'IJu ż
fl:liY Ol1<!N!is i uozym~
&I<> n~~
zro:flnym di.a 0111g11un112l1Il'U. w CflJa- ·
I.ie jttl111egio u.ble~ ściąg.a &i ę
1 k1rwi 12 do 111 .II'amów tłuszczu,
pcmes1brlz.eig)a.jąic
by n'i-e7.'będlna
d!La · f!u«llklojonowMl.i a O!'illiaJ!l.rirrrnru.
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płóclenników. Ten ostatni oech, pu objęciu w 1827 r. przes
G. Hausmanna funkcji starszego, liczył ju:i 110 majstrów,
~ 30 czeladników i 10 uczniów. Zachowała się informacja (co
prawda nie udokumentowana), :ie niezależnie od wymienia- ~
nych cechów powstało teł wtedy dodatkowo „zgromadzeni•
czeladników tkackich". Ilu miało członków 1 Jaki sakres
działania - niutety nie wiadomó.
·:S: W każdym razie cechy istniały i prowadziły doić oływtoną działalność opiekuńczą, łworząo 1ystem ka.1 Hpomo10- ~
wyeh, pożyczkowych, "komisji · opiekuńczych" itp. W protokole adiunkta. dozoroy miast s 1837 r. czytamy m.ln., ie
~ „Z~omadzenie tkacz7 w 1wej 1krzync. rzemldlniozej ma
uzbierany maczny w gotowiźnie remanent, li tego zgodnie
~ li tyczeniem projektuje się wystawienie domu murowane- ~
ro w którym by posiedzenia 1w0Je odbywało„.„
~
Dom Tkaczy został wybudowa,1 y w dw!ł lata później
U. w 1839 r. Stanął on w centrum miasta, nic opodal
zbiegu ullo. Piotrkowskiej i Przejazd. Zaprojektowany przez
gubernialnego budowniczego B. Witkowskiego „Meisterhaus"
uświetniał fen ruchliwy punkt Łodzi. Był on td chlubą tu~ tcJszych tkaczy. Ze llwym frontonem zdobnym w gzymsy
I klasyczna kolumienki. „Bracia cechowi" doczekali 1ię
wreszcie obszernej 1ali posiedzeń, zajmującej część tronłową domu. Oprócz mieszkania nadzorcy znajdowała 1ię tam
Jeszcze 1pecjalna izba dla chorych czeladników oraz 1zynk, ~
do którego wchodziło się od stron:i: ulicy Piotrkowskiej. ~
~ Szynk J Izba czeladna „Melsterhausu" prosperował7 zna• ~
~ komicie &i do roku 1853, gdy Zgromadzenie Sukienników ~
~ otworzyło wfasną cospodę „dla przyjęcia podróżującej cze- ~
ładzi, roboty szukających i tak 1amo zubołałych maj8~~w~
Dom Tka.cz7 miał powodzenie r6wnleł I dlat~, łe ale
~ opodal znajdował 1141 postój dorożek ' konnych. W 1839 r.
~ zdosił 1lę do Urzędu Miejskiego niejaki Czajkowski pro~ IZl\O o zezwolenie na utrzymanie w Łodzi doro:l:ek. W 18411
roku otrz,-ma.ł on zezwolenie, ale obwarowane wieloma ••1trze:l:enlaml. I tak m.ln, do dorożek nie wolno było zaprzę- ~
ra' „koni chorowitych, kaleków, a bm 'b ardziej parn7- ~
wYOh lub lnnyoh obrzydłiwe choroby cierpląoe, a takłe lę~ kllwych, znarowionych, nie uje:l:d:l:onych i niesfornych„." ~
~ Poza tym „powożący dorożki powinni by6 ubrani w liberię · ~
łj. płaszcii lub surdut koloru piaskowego, kapelusz formy
zwyczajnej ozarno lakierowany„." I dalej: „zostawienie do~ roiki bez dozoru ·na miejscu publicznym pocllłga iia 1obą
~ karę plenięiną at do 40 złp. lub też karę cielesną„.'' Itp.
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osiem~ziesiątych
MUologl.a.n7

ane-0hanl:lt 1 nAj..

bia:rz at-eńallll., budowniczy J.abirynMin~

na Krecie, który wraz
z synem lkBrNm ulecial na slronstruowainych przez siebie skrzydłach, już wkrótce znajdzie naśla
dowców. Współcześni badacze I
ITIBtytutu Technolo~ w Massachusetts (MIT) zamierzaj~ zrekonstruować mityczny lot przy użyciu mechanizmu
nap11dzanego
energ!~
czlowieka. Opracowany model lekkiegQ pojazdu 2l08tal w styczniu 1987 r. podda.n7 testom w K.al!fomil.
Protx.>typ pojudu -tal WJl>ł"Ó
bowan)' przed killlllll tJ'godni.mi w
bllZlie powietr:mne) w poblitu Bostonu i, Mlllll.iem jego budo·wnlczych, dziala bardzo dobrze. Rozpiętość skrzydeł pojazdu przorPOminającego śl17igacz i wa:l:ącego u.ledwie 40 kg wynosi 31 m, zaś pilot zamkni11ty w kabinie pedału
je przy pOlmOcy nóg napędzając
pojedynC'Z)' •ilnlk. Do budowy pojazdu użyto m.!n. !!pecjalneg<> włók
na węglowego, dzlękl czemu uzy&kano min!maln11 wag• ctiej kcm-
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Kolejne miejsca postojowe dorotek wyznaosono u Piotr·
~ kowsklej przy domu zajezdnym „Parady:i". i na Piotrkow- ~
~ •klej 282 przed fabryką Geyera. Ale to dopiero pófolej. W
roku, w którym Czajkowski ~-prowadził na ulicę Łodzi
swe pierwsze dorożki na parcelach przy
Piotrkowskiej
287-307 Geyer uprawiał. naprzód tyto, a następnie załołył
plantację farbiarskiej marzanny, z której korzeni uzyskiwa.Io 1lę barwnik zwany czerwienią, turecką.
Były to bowiem czasy, gdy na tyłach ulicy obracały jenoze 1we skrzydła liczne wiatraki. Stały one m.ln. w podwórzach przy ul. Piotrkowskiej ZT, S3, 95, 92, 93.
To juł wszak:l:e zupełnie Inna historia. Za dwa tygodnie
~ zamieścimy kolejny odcinek opowieści o naszej pryncypał· S
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łtrukcji.

Tego roduju lot ......-ymaga jednak
optymalnych warunków tliyCZl!lyeh
pilota, pedałuj11eego w stałym tempie na zasad~e jazdy rowerem na
wysokości 8 m nad ppziornem wody.
Dotychczuowy. rekord dystansu I
trwania lotu pojU>du na.pędzanego
energią ludzką mt.anowi<J1I1y roetal
w 1979 r. przez Bryma Allena na
„ Goss am er Alba:trou", który przeleciał
nad kanałem La Manche,
pokonując odległość 33 km.
Lot
trwał dwie godt!ny oru 49 minut.
Powtórzony wyczyn Dedala
natomiast wymagać będzie około
4 godzin I 1~ m\.nut dla dok-Onania przelotu na trulie llc1.ącej 120
km, d"Zle1ą<!ej Kr~ 1 l!\dem.

BL»lllFL

lDAJ

L

WI~CEJ...

!'ni lruipne l rw:nonł ~.
Wn.yaey, bn ~"1u na wl~k I
zawód maj!\ naprawdę lmponuje,cy
zasób wie<l:i:y m<>toryzacyjnej.
Posiadając w u.pasie kilka opraoowanych odcinków, 1 !eh publikacji\ mu.sT:ę się jednak nieco: wstrzymać. Chodzi po pro.tu o to, ie
nie wuyecy d}'9Ponuj11 totogrrafiami l'woicll pojazdów. Tymcza&em

Wt.ród zabudowa.U dawnej ullo7 Plotr"owakle,f swraoał u· ~

§

lat
tu

~

~ pewno uwagę „Mei•terhaus" -;; Pom Tkaozy, ·w któr)·m ~
§ koncentrowało się cechowe bele łód·1.kich auklennikillv l S

•jest wykonywani•
.--, -- 11m,w

m<lłli•
lldj~
c!unych
garda.eh. Starwfrikowie ~ ru.dko o ~j porH opunczaj!\ wro,je
siedziby.
Zgodnie li obietni~ w tym roku
zamieścimy tak:l:e „podobizny" Jednośladów. Motocy'k:le, podobnie. Jak
samochody, majl\ twoje mlejece w
hiatoMi motoryzacji i słusznie czytelnicy zwracali m1 uwa11:41, te
wśród weoteranów azoe n~ powinn>0
!eh

zabraknąć.

Nana rubryk.a IJP.Otlkała 11141 li *Yczliw11 oceną Muzeum T.ahnik:i w
Wa:rszawle. Przy okazji polnf<>nuowano nu, :l:e cy:ynna jest tam wY•tawa 1taryeh motocyltLL Wart<>
W
Crzl!:!de pobybu W
.toli!cy 09.jrzeĆ do PaŁ&cu Kultury i Nauki,
gd'Zile wspomniane muzeum ma
swoją sledsibę.

•

•

. łfDZIUEJl
r11ste/Jf9111

50 LAT TEMU
Cała Polata w •kowaeh zimy,
1powodowały zam1uzanle basenów

Mro:ay do mlnt11 11 1topnł
portow.ych na wybrzetu, a
obfite lnldyce - kłopoty z komunlkacj~ Poclu ze Lwowa
do WarszaWT 1pó:inll •I• 13 rod~n.

•

na listy i telefony l!Wią
zane z tymi sprawami. Zapras-zam
do prezentacji swoich starych pojazdów.
'
Nasz adres: Redakcja „Dtiiennika
Lódzklego", ul. Piotrkowska 96,
91 - 103 Lódt, z dop1skiem „Weterani szos". Tel. 32-23-05.
R. PERCZAK
N/z: Z tego st.aruszka dzli:ki praay i umiejętno4cl<>m właścloiela
-h®bls-ty, powstanie 1śni!\C7 !.akierem l niklem Nmoehód.

„

•

AmenbMkłe wlMIM •k&rł>ewe •rlosłłJ' . . . naj}U'iej 11&tabl&jl\07oh " ubiegłym roku obywateli. Na plerwuycb mlej1eaeh znajdują 11•: magnat prasowy Het.ret (500 ty1. dolarów) I aktorka Mae West (483 tys.). Marlena Dietrich zarebtła łOO tys., Błnr Crosby 350 tys., ·GIU'y Cooper - 300
ty1. dolarów,

•

•

•

IAS41kl małfrirał polfjął dff71Ję 11 Pnił'młanowanl11 ul. Prff..
Jr.zd na ul. Daszyńskiego (wniosek ten podję~ mimo ostrych
1pn.-clwów endeków) oraz al. Zagajn ikoweJ na ul. Kopcl:dsldero.
·

25 LAT TEMU
We wspólnym ~ie<heniu !'ZlldY USA i Wielkie' a~
wznowienie dośwl11<icz1>ń z bronią m1k1earne. na
poligonach w Nevadzl~ oraz na Wy pie Bożego Narodzenia.
lapow!e<i7llały

•

•

•

Praydent Kennedy wyd.i zarządzeni• przerwania · wsHlki._

iO importu i Kuby do USA. Import ten byl zreszt.ą, po ~

wadzeniu cz'ściowego embarga, niEmrielki I obejmował tytoń.,
owoce 1 warzywa. Embargo na eksport towarów arnerykań
skicll na Kubll obo.wiązuje nadal•.

Przypomnę j - ru wnywtilcim
P.iinteresowanym motoryacj~. :te

oczekuję

1

•

•

•

1UT'1 ~ 1 zacllodnlon!ern leoklch ~6w ftlmOW7ch
pr7.ymało OOTOC7Jl'le nagrody. Za najlepszy f!L-n roku UZiilano
film włoski „N('Jc", a drugi nagrodi: otrzymał A. Wajda za
„Popiół i d iamen t".

•

•

W kopalni węgla „Lu;sentharl" w V-0elklingen (Zagłębie Saa- ,
na.stą pll · wybuch g11zu. Spod ziemi wydobyto zwl<Jki p.rawie 300 górników. Rząd 'boński ogłosi! żałobę w całym kraju.
Opr. (jsb)

ry)
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nokształcącego,

5
5
5
E

do trzyletniego liceum ogólnokształcącego po
zasadniczej szkole zawodowej,
do zespołów przedmiotowych liceum ogólno-

-a
-55
-§j

oraz do

-

S
5
5
5

-

średniego

s-

studium zawodowego,

-

5

(NAUKA WE WSZYSTKICH TYPACH SZKÓŁ

--

W SYSTEMIE ZAOCZNYM)
PRZYJMUJE ZAPISY
TRUM K
DZI u. OP

C

=

:1
=
:!

kształcącego,

5

5=
5
=
§

---

Do wszystkich klas czteroletniego liceum ogól-

-

I

5

§

§
5

=
=
§
5
S

Szczegółowych informacji udzle1a i npi.!y przyjmuje sekretariat centrum: wtorki, środy, soboty - w
godz. 14-18, CZ\.Vartki> piątki - v.r godz. 10-14.
TEL. 74-04-96 lub 74-70-50.

a

864-k
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PREZYDENT MIASTA PABIANIC

PIANINO sprzedam. Pl)SZUKUJ.1!; mie~&.
51-67-33.
Tel. 55-8:ł-71.
HW9 g
„AMSTRAD" 464, moni- M-2 lub M-3
Zubardź,
Teofilów - krupie. Listor, !!!Y ponton, pralkę
ty 17746
Biuro Ogl<>automatyczną, obrab'arkę
„Prexer'', kosiarszeń. Sienk:lewicu 3/5.
kę ogrodową Tel.
sp!"lle- M-2 sprzedam. 34-36-96.
dam. 3-ł-42-00.
180!5 g
ZAMIENIĘ
dwa
odd7Jiel17722 g
„POLTAX'',
8tębnówkę
ne mi esz.k.an1a
(23 m
przemysłowi\ 9przei 28 m) - IM.re budo-

wnictwo (woda, r ple:-

dam. 87-32-91.

spełniać następujące
wykształcenie
technł~zne,

Oferty winny

konkuI'!'U powłnnl
warunki:
ekonomiczne lub

„Mińsk-Hl".

•

r.~.J.11

zaw1era~:

w konkursie,

177!54

«

PILNIE sprzedam dwulet- SEGMENT (stan aurowy)
ni aad U ha w okoli- · zamienię :na dom z
cy Bełchatowa, ogrodzowarsztatem: l.łsty 17'10'7
ny (w!Ania idared). Beł
Biuro Ogł<>!!Zeń, 8łenchatów. osiedle Okrzei
klew!cza 3/11.
bl. 8 m 305.
17968 g
DZIALKĘ
**E##v
rekreacyjną,
i
lł,•••1 •r•••••l„L.,_. •• ._
1'••18 f ,t Ie ID „ •I• a e „ • 11 • f
u.lesioną. z prawem za•••••
budowy za Rzgowem notartalnJe
sprzedam.
Tel 14-30-68.
17628 g
BPRZEDAM dom lub za- PRZEI;>WOJEN'NJI: obr~.
mienię na M-3.
Tel.
zega;ry, poircelamę I ln84-84-64.
17914 g
ne 1tarocie lmp1ę.
DOM z w'ygodami, działTed. 86-84-2".
kA '100 m w Aleksll!Il15757 li
drowie CJprzedam lub za- FOTOAPARAT rad:decld
mienię na M-!1.
Tel.
„Narcyiz" - !rupię. l.l._
38-47-23 wieczorem.
ty 17751
Biuro Ogło.
17'174 I · 117Jeń, Sienlaiewkaa 3/'5.
DOM
piętrowy
nowy, ALTUSY lrupi •. Tel.
wolno stojący wygody 34-98-62.
1437 g
działka 713 m - sprze- COMMODORJll 64C, atadam.
Finansow11 34.
Qję 11570 1pmedam.
(Góma - Ruda).
Ted. 48-90-~ po 18.
11189 •
lłO'f •

szczenięta.

-

„ ••• ,.....,„.,„ .... ,.,.
„ •.
.„,.,.,..
„.,lllllĄ1„

AUTOMNl'

l!OKSEBK'I ~owe,
po champ!<mi• - sprz.e..
dam.
Norwida 7/40.

-

„.-····•1••··--·······-_ _ ,„ •• „ ..
_ „ . „ .. ,_. .• _._

-

Ml.
PT-łl'f

<łdfllWiarMil

,,slrnger'' _., 183 plł\111
programy
ł~

nitryk0J11, pr7A!IWi jial!"kA
RZ-3 - eprzedam. Tel.
M-67-'98.
l '792lt I
„JOWISZA" 218 cali
•pnJediam. 43-82-00.
17lm I

SPRZEDAM
olr.uy)11ł•
futro nocltowe - esu~ la,pkli, pi'l!tCI do 1ao111y, &egment
„Ni!na".
t.!.sty 1826 Biuro Ogloeeń, Piotrkowska 116.
„RUBIN 714.p" - . - dam. 31--98-68.

§

~

~

~
§
§
S

~
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§
~
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WOJEWODZKI UNIWERSYTET ROBOTNICZV
>·1

ŁODZI,

ZSMP
ul. PIOTRKOWSKA 232, tel. 36-14-54

PRZYJMUJE ZAPISY .NA KORSY1

1. Spawania gazMVego, elektrycznego, w osłonie
dwutlenku węgla i argonu;
2. Dozór i eksploatacja urządzeń elektroent~rgetycznych do 1 kV (na uprawnienia SEP);
3. BHP - podstawowe, okresowe oru dla ałutb

~~

4. Garażowych statji paliw;
5. Diagnostów uprawnionych
6. Bukieciarstwa.

weryfikacyjne;

Zapisy i informacje w sekretariacie WUR ZSMP adres jw.
268-k

1lr78IJ •
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DZIENNIK LODZKI nr 32 (12~42)

wiecso~.

le837 I

Włł~/////////////H/H./UH/UH///UH/./H/.//H.////////.///.///~

~

sznau-

103.
17989 g
JAMNICZltI
- 1~
dam. !8-!l-łll.
1m 1

J.odów oru wa!H ptuPllotr~,

sukłl

-··
-· .........,.,..--·-·-., _,.,.... -••1• „._.
-•1•••••···----„
........ ,

... .. . . . . . . . , ... •1

cer olbr:zym - l!>l"Zl&dam. Zliers.
TllW'!ma MATEMATYKA -

19 p
SPRZEDAM
~a
do wypltlk!u rof.!ków do
'5-714 J>O 18.

18213 I
'!ll!em!eckl!e,

OWCZARKI

cerowa 118, Piecll1t.

ial'Oh.

TRZY'POKOJOWE Dąbro
wa zamdenię na dwa
o<ld?.iel:ne. 4'l-47-3l5 po
17.
17408 g
ZAMIENIĘ

M-'10-5Z.

DOM
ndclopokiojowy, SP!RmIDAM profeajonalwszy!tkie wygody, eny emerykAńskfi uia.1'wentualnl• w rozlicair:a.botr negatywów bar>wnlu M-4 - sprzedam.
n,..eh. Ra.do0m'S'ko, Spa43-415-00

~

~-

Dofychczasowy numer

Nowy numer

=
=

komfortowe
DRZWI
haa:m()(!ljjkowe
M-4 Sródmi~C'ie TI p.
wy!<Jlkl!.,, ja.loośol - . ir&telefon na mleszkande
wniane, plutlkowe, n-0powytef 70 m, budowwe mOl\ele wózków głę
n:fotwo międzywojenne
boklich.
welurowych.
!Z
tel-efom.em.
Ofertv
składaków oraz wyrobów
18233 Bi'lllro Oglo.szeń.
:1
drewna - kamlne,
Sienkleiwieza 3/5.
ZL!lbly, łuetra, 1tolik5, POSZUKUJĘ
loik.M11 n.a
ty.rand-ol•,
klnk!lety,
war.n:tat mochanrikll p<>IZRftif na obuwie. palj.saidowi!j w Lod7l!. L'isnlkll do butli turystyty 17706 Biuro Ogtocznych, IUSLB.rllft tui l!lll17Jeń., S\enk!lewlcza 3f5.
kQwe, wlzl ery - epr7J&. LOKALU na olch" prada!,
Wschodnia.
M,
ooown' ę - Sródm ' e!\C'!e
Malcmewslul.
17934 g
ponuk!uję. !52-47-2!!.
PUDELKI srobm4l, naj17683 g
nowsxy
TV
„So<ny" POS2:UKUJ~ )()lkall\l 200
Bleo-'l'rynH;ro1n MXSTD
m na sto1amlf). Pabia- 1t>l"Zedam. Tlh"M-83.
n!~ lub KOMtant:vnów.
86-92-4«1.
17790 g/18~ I
17:180 g
FOKSTERIERY I«lowo-dawe - 9,Pnledam. -

Oferty nalety akładd w kopercie 1 napisem ,,ltonkurs" w 1ekretariacle Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Armii Czerwonej 18 (pokój 18) w term.i""
nie 14 dni od daty ukazania si~ ogłoszenia w prasie.
Konkurs prowadzi komisja w składzie wymienionym
w art. 35 pkt. 2 ustawy z dnia 25 września 1981 r.
o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. nr 24,
z 30 września 1981 r., poz. 122), która zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyn.
Kandydaci przystępujący do konkursu mogą uzyskać informacje o stanie przedsiębiorstwa w jego
siedzibie u gł. księgowego - Pabianice, ul. W. Wasilewskiej 7, tel. 15-91-16. O terminie przeprowadzenia konkursu ·kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
778-k

w11~.11r.11r.'I

8ienk!iewleu

3/!5.

wytszych
posiadanie
dodatkowych kwalifikacji zawodowych,
opinie zawodowe I 1połecmo-polityczne z ostatnich 5 lat pracy,
za§władczenłe o atanł• sdrowła.

' " ' . . . . . . . • • •11t11•

uprzejmie informuje o zmianie numerów
telefonów1

=
=
~=

S

§
§

S
=
=

Ogłoszeń..

własnoręcmle napisany łyclorys,
kwestłonarlm• osobowy,
odpis dyplomu ukończenia 1tudłt5V(
oraz inne dokumenty potwierdzające

„- ... ..
!„"''„••••n•••11111•"''~'
..•• ,..... ,...........

~

=
-

=
!§ "
=
=

prawnicze,
atai pracy 10 lat, w tym 5 lat na stanowisku
kłerownlczym, .
pożądany wiek do 50 lat,
dobry stan sdrowła.
1głonenła udziału

§

§

fl.40) sp:rze..
dam. IJ!.sty 17e27 Biuro

do

ZRZESZENIE TRANSPORTU PRYWATNEGO
w ŁODZI, ul. JARACZA 45

tro) na jedno .dwupoko- 32-36-19
31-94-61
jowe. Tel. grrec'Z.
TELEWIZOR
..l!Ju110st::
74-82-17.
c.za.rn-o- b1 ał,r, „ u-ruind i g
179!51 g
(Dyrektor, prezes zarządu)
kolorowy,
lromfortowe
overlo.ck ZAMIENIĘ
33-36-96
31-99-01
mieszka.n ie (6'7 m) w ::
czteronltk.owy „Singer"
- spr:zedam.
126 FL,
centrum Lod!2li na do(Dział Transportu)
nowy zami enię na w'ię
mek z d.'2Jiałk" o powlerr7JC!mi 2-3 tys. m ;;
~. 48-33-79.
Numer telefonu centrali 32-12-12 pozo~taje
na ter<.:nle K.!a.wef!'OWa,
17822 g
....
bez zmian.
KOMPLET wypoczynk~
Pab:anic.
Kimiecma
~
278-k
wy 1ecesyjmy - ap~
dru!talacja g;aul'Wa.
UłllłfJl!lllllHllllllJllllllJlllllllHlłllłlHllllllllllllllłllllllllllllllllllllllllllllllll
dam. 81-48-92.
57-28-50, po io.
1797~ i ELEKTROMECHANICZNE
•
18909 I
ą'l'Nl&J.'Jl~
ZAMRAZARKI';
.. MOI11 WLASNOSCIOWE, c.twupowiększanie dopa22.2" sprzedam. JlO'lroJowe 7,am1ieru ę n a
aowywanie (halluxy, odOBWODY DRUKOWANE
'W'iękisze lub dom. Gł\.
81-48-92.
1~ •
ciski, miejsca bolące PIEC g,awwy oon tra.llll e...
raru po!rumtJq. - Tel.
uc[skające)
niewygodWYKONUJE
82-61--53.
179-l «
~ o~aonf.a
t1przenego obuwia - najno"
d&m. S1l8.de-k,
KIH.ń- M-3
wtunośoiowe ~
wocześniejazymi
urU1szybko i solidnie
skiego lll.
17'32 g
ml-eonlę n.a W'lęk!iz.e .
dzeniam1 zagranicw.yVIDEO „Sharp" - ste43-48-19.
177~ "
mi"!'--€HOLEWY: fach<>Spółdzielnia Rzemieślnicza
reo audio-dubbing - RADOM
dwupok>ojowe,
we zwężanie - poszecp!"zeda.m. Tel. 87-37- .~4.
kudinr. a - b:oki kwarzanie na prawidłach.
„ELEKTROM ET/\ L"
i6.)8 g
tero n ko we 7.amien'i: na
Wszywanie
ekspresów
„ZODIAKA",
~a.mochód
podobne w Lodzi. Tel.
własnych powierz.oŁódź, ul. A. Struga 3, te]. 32-56-77
:zidalnie sterowany
Jeżów 17. ( 0-17).
nych! Reperacje - skle1pr-.redam.
lub 57-37-04, po 16.
„Helto<Ja", TRZYPOKOJOWE (86 m),
janie - zszywanie „Ven·uis"
lub „Videom i ędzywojenne, wszystlatanie! Klinika Obu284-k
t.oin" Jqu.p-lę. 43--09-58.
kie wyg-ody
µ.mienię
wia Gdańska
25.
1.7571 g
na dwa oddrzi!elne. Tel.
Wróblewski.
2321 g
Filmowa!JlllllftllllPflJlllllUllllllllllllllllllHllllHHllllllrł!.
TCHORZOFRETKI
48-17-llll.
1'734 g VIDEO-REC.
skóry t&n·lo apmedam. ZAMIENIĘ trzypoikoj<>we
nleo uroczystości. FruPabianie&, :Zymlerr!kli&(80 m) . telefon, na po..
kacz. 51-6!5-61.
559 g
.-..
go 83.
989 li
kój z kuchrnd" w blo- VIDEO-KAM
filmowakla.ch. M-14-78, 43-14-!>a.
FUTRO • DOf'fJlk - 1~
nie uroczy~tości. 78-47-84
=.„
PRZBD1w..1oat
WO
dam. N. 81-09-4'1.
17549 g/l'T5!l0 g
Janus.
17827 g
~
1638 li ZAMIENIĘ p0k61. lcUch- ZE slajdów: duplikaty,
TRANSPORTOWE RAMOLU
111.!a (32 m).
TUNJILt TX90 - 9pneI l)lębro.
odbitki wykonuje FSP
'lĘTRZNEGO
Sródml~cle,
óam. Kowoso!'fla. St~
częściowe
„Studium" Lódź.
ul.
~28.
wy.gody
na
w' ęk<Joze.
Wadawa 9 (od Tatn.ańZakład nr I w Łodzi,
16Gl !(
wygody, '3-!'.9-~5 . o<> 1'7.
sklej). M. Ryoel. 871 g
ul. Strzelczyka 29
l!IEGMENT „Pól~". lo17~ g
SOLIDNE
wyciszanie =i
:
17793 g

d6w'kę
wuinę

przystępujł\cy

S

:
:

1S ·

na stanowisko

Kandydaci

,!!ffUM&SM&Mmn1mn11mn111111m11nmmrm1nnm11111111nmnnm1nrm
§
ZMIANA NR TELEFONÓW
B

petycjfl,

lt'onStein,

mgr

17889 g

84-41-SS.
BZY CIE
84-42-98.

przy~ę.

1'!723 g
TECHNIK elektrrk,
uprawnienia budowlane
- podejmie współpra
"· Lllt7 17'128 Biuro
Ogłoozeń,
S!el'lklewicza 3/(1.
INŻYNID
(mechanika
precyzyjna,
•paratura
m~ycma)
podejmie
pracę 1/2 etatu w sektorze prywatnym. Tel.

FIAT 1~ (1998) &tan bat1!5-fll5-12.
lll38 g
d:r.o dobry - 1pr2led.am, STOLARZA
utrudnię.
Wde'lluń, ~ 10. tel.
Warunki dobre. ll!!-69-08
46-37.
14 p
2149 'g
NOWEGO 1'6p za.m1e«ld.ę POTRZEBNA
pani do
1114 d'W'Ude'l!nil„
FSO.
prowadzenia domu (wa81~99...U. .
17888 g
runki bardzo dobre).
SILNIK „Pe.sat&" d 1iesel
Tel. 34-33-40. L6dt. La• ~~ym ~
,iewrucka 29 m 20. Atem
montarowym
dam9cy.
17891 g
„F'iat"' „Polo.nem''
DO pracy (wypiek plaeprz-edam. Tel. 74-84-92.
kietek) zatrudnię.
PRZYCZEP~

4-tonow~

~. 0zoz,ków, Wynyńskliego
4S. St.aa!ak.
17691 I
POSZUKUJ11: prdlu Doły,
olk:olfoe.
Tel.

111;iskl\ -

~.

l~g

.-·••1••·-_._.„.,.
•.... ,·---..
_.

~

........ „...___.

~„

. ;.;;!~. ·~- "'"""'. .
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MIESZKANIA PoOSlllUlll:uję,
chętnie tele!on. 33-14-'18,
(18-20).

173M

!(

MALZENSTWO poszulru1• llllll oc!zlieil.'ll ego ml.es~

b.nia.

Płatne m!Elli.ęcs-

czapn!ewentualnie
Tel. 74-30-98
po • 18. Plac Niepodległości ,.Rumloeło", pawilon 39, godz. 10-lfl.
ka(czkę)
~aC'Lkę.

1738 I
Zt.l!lCl!j przyjmowanie ul?uł na telefon (Stoki
Bika.wa).
llT-98-88,
(8--10).
1991! g
BIEGL.E roblt\e& na dru-

tach

potrzebna,

84-158-18.
OPIEKUNJtI

MIESZKANIJI ~!fortowa s telefonem (śród
mieście) wynajmfl malteńsbwu

oudzoziemoom.
38-72-0'1.
1'7897 g

TRZYPOKOJOWE a11 m,
aDM zam!endłl n.a CIJlberopol!!Ojowe. S&-52-97.

1772ł

i

tel.

18809 Il

do dziecka
Koniecz-

-

poszukuję.

-

referencje. 87-1!!-10.
17711 g

~46.

po 18.
1'7801 I
POSZUKUJ~ M..&, M-3 w
Loc:hi. Tel, lG-&1-89,
1'711 "

1111„

17709 g

32-59-4T.
ZATRUDNI11:

-·········-•rt.Y••···-·„·····--·••a""l.•a•t-

PAL/SECAM
dekodery.
Mapietow!dy prze1trajam. Int. ltobak!ewie&. '18-94-011. 38678 g
TELEPOGOTOWIE W!t-

kiowskd. 34-21-09. 1860 g

TEl.ENAPRAWA.
BrZJOJtOW!cz. 33-18-'18. 11592 g

S
~~~1:i~~!d~k!e~~!~ §

151-52-11.
ll99 g
SUPERWYCISZANIE, z.a-

bezpieczanie drzwi
gwa>ancja 87-42-20 Domański.

aektora państwowe1'>,
prywatnego, r.alntere-

1owanych otwarciem
podskładów konsygnacyjnych

naszego biuro,

·

w celu sprzedaży za dewl.!:yrtowarów
branży motoryiaoyjnej Importowanych
• U obszaru płatniczego.
Oferujemy atrakcyjne tow;iry I korzystne warunki flnanrowe. Wszelkie Informacje Jak wyżej.
!l57-k

~

=

--....

5•a
:S .

izanie,
drzwt,

ubezpieczanie
monta:1 drzwi

oia::

~:ar:!~tj~~~·
nych.

Wojciechowski

16-153-03, 34-18-26.

:ta~~~~.

ZAKLA:DANIE
ll5-88-68 Rozmaryn.

36644 g

MoR~T!~~11 • rsl5ggg 9;

TAPETOWANIE,
malowanie, 86-94-6!5, Wr:zollek.
17638 g
UKLADANIJ:
rlazu:ry
iwarancja.
78-67-23.
7!!-41l-06 Tomuzew~kl.
178

CYKLINOWANIE
'i!z~
pyłowe,
lakierowa.nie.
43-48-21 Grzywacz.

ONÓW

-
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uprzejmie zawiadamia wszystkich
zainteresowanych, że od dnia 13
1u t ego 1987 r. nas t ąpi zm!ana
.
, =nr telefonów centrali telefonicznej przy ul. Strzelczyka 29.
5

=

=

I

nr 84 26 00 na nr 81-20-69,

::

1

nr 84:026-01 na nr 81-20-65,

~

Waszczy~Ś081
I
§GWARANCJA wyci52 28 157
- -

-·

84-26-02

81-20-64.
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nr
na nr
866-k i
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Zakłady Przemysłu Lniarskiego -_:
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„KROSNOLEN"

§

z AT R u o N 1Ą

=
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5=
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Ś
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=
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w Krośnie

fnłynfera włókiennika

z

praktyką zawodową

o spec j a 1notkanin.

=
e
=
§

=
=
S

:

:=

§eł wykończalnictwo

Motliwo'ć otrzymania mieszkania.

Oferty pisemne prosimy kierować
pod adresem -iakładu lub kantakto wa ć się z dział em kd
a r i szkl
o enia zawodowego, tel. 207-03, wew.
28 lub 48.
692-k

:

S
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=
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=
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KokOBzewskl 38-49-64
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CYKLINO W ANIE !Ml58g
bez-

pyłowe,

38-12-44,

lakierowanie.
JanłC'Ze'k.
17932 I

3!5817 I
glazury.

UKLADANIE
43-18-19. Miszewski.
1599 I
BOAZERIE, 48-91-94, Czepil.
17198 I
PARKIETY, giazura, ui.

ktadan!e,
cyklinowanie, 74-73-24, Bohdz!un.
15773 ł
PARKIETY - układanie,
cyklinowani•.
Kiełbik.
81-34-41.
2051 I
ZALUZJE - Zamysłow-

§~
8§..._,

LOKALE PRODUKCYJNE
o powierzchni powyżej 200 m kw.
WYNAJMIE LUB KUPI

~

Zakład Wielooddziałowy

S
~

S
~
S.
S
~
S -

Fundac]i
„POMOC SZKOLE''
Oferty telefonicznet- 74-03-54
lub pisemne
Ł6dt, ul. Kilińskiego 159/163.
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~erograficz:ny
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BUDUJĘ

dorny. segmtmty, Malecki, Srebrzyń, .____
łnstytucjl
w zakresie
1ka 97 /24.
17960 g
odbitek
ksl!rOgrafiez- CIEPLE
rolartum
zanych. Koluszki, Br:zezfńprasza. 32-157-8!5, Wlęc1ka 28. SOSka.
1680 g
kiowsklego 1, Lukomska PREZENTER ie aprzetem
HAFT I aplikacje. War17M5 g
dyskotekowym
przy)•
dyńsk:a. 87-01-80.
PRYWATNY aablnet lem!e zlecenia:
wesel&.
1'1948 g
karski. Problemy psy33-64-20 Kwapiński.
PRAt.JtI
automatyczne
chologiczne, rodzinne
408 I
(po
18).
Przybysx.
seksualne. psychotera- POSZUKUJJG
komforto74-06-82.
647 g
pia. Grzegon: Pawliczak
wego letniska (domek)
MASZYNOPISANIE GreSitowie 19/10 wtorna cały sewn najchei.ber 88-60-110. Instytucje
im, czwartkl (18-20).
niej Sokolniki Grotnt~rachunlt!.
758 g
1271 g
ki. blsty 17892 Biuro OMYCIE okien, IQ1'Zl\tanie USG - ~SONO" Konsulgłoszeń..
Sienk:lew!cza
- rachunki. Gotęblow- , ta.cyjna
Praoownńa
3/!5.
1k!, ll7-02-12.
18216 Il
Dla~05ty.Jm tntrasono- WYDZIERZAWI114
ma.MURARSTWO,
1115-65-98.
grafiC'.llllej, Lód:!, Gdańszyny szwalnicze (overClepłucha.
17668 g
ska 45 m. 9 tront
lock. stębnówka). ListJ
TELENAPRAWA _ RoII p„
te-1. 32-41-59.
17624 Biuro Ogloszez\,
siak. 43-28-tl7.
1280 g
36-09-18. P-elny zakres
Sienk!ewlczs 3/5.
UKLADY
wydechowe,
badań USG. Pon., Śf'O.. POSIAUAM gotówkfl
111a<l1kol1a. Judyma 20 (od
da,
pląt~ 15-17.
przystąpi~ d'l spółki. Lł·
Traikitorow~j). Int. Mywt„ Ci21W. - 111-19. sob.
sty !833 B!u•o Ogłoszeń,
nlrowsik!.
1838 g
- 10-12.
2499 g-E
Piotrkowska- 96.
flllllłllllllllllllllllillllllllllllfllllllllllliHlllllllJllllllllllllll.lllllllllHllllllllll&
c:ry usług! dla ludności,

~

~

OIPCt.1511 • t
llL HUTORA 7

n.

Z AT R U D N I:
•

(tel. 11-08-46)
przed1!ęblontw
1p6łdzielcugo i

470 g

WYTLUMIANIE
drZJWI
ozdobne, skuteczne 7.abezp!eczanie, drzwi dodatkowe.
52-42-!17.

BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO
PRZEDSmBIORSTWA
PAiq-STWOWEGO „POLMOZBY'I''"
Warszawa, al. Stalingradzka H,

pos1ukuje

Przybylski..

pink:!.

ZMIANA NR TELEF

=
·. .
:;i

1:j
;;!

:3

=

::
===

§

-

I
I

J 1espoły kierownicze na pawilony handlowe,
wynagrodzenie minimalne 30.000 zł plus prowizja, łącznie ca 60.000 zł,
kierowników placówek handlowych,
sprzedawców w pełnym i niepełnym wymiarze
czasu pracy,
malarza,
stolarza.

Oddział nie przyjmuje osób po porzuceniu pracy.
Szczegółowych informacji dotyczących warunków
pracy i płacy udziela dział spraw pracowniczych w
Łodzi, ul. Hutora 71, tel. 32-30-85.
875-k.
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wytej
100?.. li „Adrl&lłJARACZA na Leoouvnur"
ja.k WYte1
l.02. godz. 10 "'l'TtUa'
TBATQ T,11 Romek i A'Tom~"
a.02. - 10<1.z. 11 jall w}'t.i
~. 11.1• POWS~,ECRNY „Cyd
8.02.

~

1

i

I.Oli.

in;ek"
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"'11

łł· ·SI
n-t'HIG

łł·łł·t3

n-n-11
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SA.TJ'l'.::;~·i. ::~::

'l'BATJłT

rocB·

1t

*°41· tt

„Cłiaett ...
„żydówka"

rcds.

li

110!12. 9-17.
B.02. - gbd:l.

I

-

SI!)

1-1•

Ml.ASTA ;i:o1BBZA (D,broweklaiO 11) 1ods. 10-11
1odz. lC>-U
1.02. MIASTA PABJAN'IC (pl. Obroń·
·CÓW Stalingr11du 1) godz. 10-lł
god-i. lG-11

B.02. -

* •

•

zoo - 9Sl'nne w lłOds. t-U.1111,
(kan do lod•. U)O).
sou
PALMIARNIA czynna "'
i dzl lkó )
lO-JS ( ó
w •
a
Pr es pon P.

doroetyC'h).

l'lLH"-.... ONt" ,... __............. __
.... ,„..,..,.,...~1
.........„
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=-~ ~~r::-:on ~r:
D~·genł

Bug.aj.
_ ,;:omass
prog.I'llr!Net .r. Sibelius

::mf<>n1a, Łab~t
nl.-l"N'9
ga.
9.!ll.
llt1ZllA

KINA.

I

TUon„

llBWOLUBUQIU
llISTORn
l')dS..
CYJNEOO (OdańslH IS)

t-te

8.01. _ nteeeynn•
(\11.
BADOGOSZOS
ODDZIAŁ
!!gl~ 14'f) gods. 10-1'
1.01. - Jak w~
Bl'NO·
t
A.JłCREOLOGIC:iNB
GRAF'fC'2'NE (pl. Wolności 14)
ro<h. ll-16

8.01. - fOdZ. 10-41
('ld.
mSTORIJ MIASTA LODZI
o~d 0,„a IS) 1odz. 16-U
wytej
jak
_
8.02.
(P!ot11tow1ka
WLOKrENNICTWA
I~) 1todz. 10-18
roo~. 1~11
l.li:!. -

IWAMOWO - "PJ'S7jaol~ Il• Ili•
zdrtdza" rads. b.o. 1od1t. 1UO
„żyd I umrz~ w Lot! Anie-,
!es" USA od lat li rods. 11,
lł.3ł

a.os. - ~ "ZlelĆCly

CodS.

IYtn"

,.Akademia
PRZBDWI09Nm
Pa.n.a Kle!<M" a. Il po!. b.o.
lod$. 10, U.11, „:tyd i umrie<!
od
w Loe An1elee" - USA
lał 18 .:.... IOd%. lUO, n, li.JO

„Pkńdn t róła"

POLUDI pol. b.o.

~~::.

lł.

=:u1;i~o~
1oda.

18.

R!J,g1!t
• 02
kc. i
IJ(>d.a.

,~.

I

1ł łl NaIJatł' lłł0-41"
Joy04
grania :w: filmów - aud. IO.U Wie·
czór ze &luchowiskiem - „Dwie k.o•
chan.ki" - 1luch. 21.25 Pioffnk.i n.oo Koncm. u.n Komu:111katy. przeboj~ 21.50 Felieton literaeki El·
11.59 Sygnał czaau. ll.05 Magaz.yn 1n· ibiety Staniszew9ldeJ. ri.oo Muzycz·
formacyjny. 12.30 Kapele 1ądeckie. ny serwis prasowy. 22.30 Kraj i Po·
12.U Rolniczy kwadrans. 13.00 Ko· Jonia - aud. 13.00 Mu%yka •pod zna13.10 Radio kierowców. ku Am<>ra. 23.15 Kalejdoskop kul•
m1.t11ikaty.
13.30 Koncert reklamowy, 14.00 Wi11d. turalny - aud. U.45 Chwila muzy14.05 Magazyn muzyczny. 16.00 W\ad. ki. 23.60 Wla.d. u.n KA1end11t'll ra17.25 diowy.
18.05 Muzyka i aktualnośct.
Koncert
Alkoholizm, alkohol. 17.30
NIEDZIB'LA, I LUTJCGO
ubezzawsze
tycz~ń. 17 55 Przezorny
pi eczony. 18.00 „Matysiakowie" odo.
PBOQJlAM 1 ·
19.!8
19.00 Magazyn ln!ormacyJny.
ChwLl.a muzyki. 19.30 Radio - dzle·
n.oo Konc~. 11.H lygnal oz.uu.
20.00
clo.m: „Wielki loś" - słuch.
Mu•
Dziennik. 20.15 Przy muzyce o apor- u.os W samo polud.nie. ll.45
cie. 20.5.'i Komunikaty Totalizatora. zyczne nowości. 13.00 Przegląd ty.
13.11 P!o~nkl naszych
21.03 Tygodnik godników.
21.00 K0Jł1Unlkaty.
Kulturalny. 21.25 Interpretacje pieś· twórców. lS.45 Dom i my. 14.00 Sceni fnmousldej - • aud. 22.00 Wiad. na i film - aud. lł.30 W Jeziora16.00
Koncert tycze!\.
n.o:s z kolobnesklch festiwali. 22.20 nach. 15.00
23.00 reatr Pol!>klego Rad ia „Przo>dz"' ·'
Zaproszenie do tańoa (c.z. I).
23.25 Zaproszende do tańca -h19tor!a Piotra Schemlhl&". 11 .OO Di.aWlad.
lo&i h1storycme - aud. 17.15 Swtat
(cz. Il).
muzyki. 18.00 Maga.zyn międzynaro·
dowy. 18.20 Niedzielne wydanie Ma·
PlllOORAM n
gazynu Muzycznego. ID.OO Dziennilc.
11.10 19.10 Koncert na jeden glos - Frank
11.00 Zaw<oze po jedenastej.
dzieciom:
Radio 19.~0
11.30 S inatra.
Recital Andrzeja Rybińskiego.
„ Jale staruszek przechytrz y ł tYGry·
Ty dr-leń w stereo. 12.00 Sztafeta of'12.25 W kręgu sa" - słuch. 20.00 Wiad. 20.05 Sla·
kiestr radiowych.
jazzu tradycyjnego. 13.00 W iad. 13.05 dem naszych interwencji. 20.10 Przy
L. muzyce o sporcie. 20.55 Komunikaty
Serwis Informacyjny (L). 13.10
felieton Totalizatora .21.00 Komunikaty, 21.05
CYltlu „Olrnlice kultury" WohlJerzego Wllmańsklego (L). 13.20 zes· Mieczys!aw Horszow!ki gra
P'>IY podhalańskie. 13.30 Album ope· temperiertes Clavler BachR (I). 21.55
ro " Y· 14.00 Co jest grane? - pyta- W kilku taktach. 22.00 Teatr Polslde·
nia - Dinozaury polskiego blg-bea· go Radia „Grób rodrtn.ny Reichsta.tu. li.OO C-0 jeet grane? - odpowle· lów" - alUch. 13.00 Wiad. !3.20 Jau
au<1.
d?.d. 15.30 Co jest grane? - nagro. dla wszystkl!c!l dy. u.no DZ!ela, style, epoki. 18.80
P. Quentin: „Jego dwie tony". n.oo
P&OOILUI D
Wiad. 17.05 Rozwłl\Zllnle zagadki mu·
a.ycznej (L). 17.10 Aktualności dnia
11.00 Gra wtclk• Orlt. 1ymfoinłcw
(li). 17.SO „K&wałek Ameryki"
mag. w opr. s. Olejniczaka (L). tUO na R1TV ZSRR. u.oo P<>cna Dwój·
GW!azdozbiór. 19.15 Katalog wydaw- kl - na listy 1luohaczy odpowiada
nlciy. 19.20 Miniatura literacka. J9.~0 dyrektor Progr. U PR. lS.10 Zanim
13.00
Wieczór w tllharmonll. 21.20 Wlad. tra.f:ll\ na listy pttebojów.
21.25 Wieczorne refleksje. 21.30-1.00 Wiad. 13.05 Aud. literacka. a.INI Pio21.30 senki z dobrl\ dykoj,. 14.15 Redakcja
.iterti.oko-muzyczny.
Wieczór
U.OO Koncert
Nagra.nie Wieczoru. 21.35 Teatr PR: nagrań p.rzedsta"Wda.
P. M. Nieckowski - „Cyrulik". 22.to chopinowski .15.30 Katalog wydawH. niczy. 15.35 Piosenki na tyczenie Studio Stereo zapruza. 23.00
Bl:lll; ,,Opiekuńcze oblęł;enie". 23.20 tel. 44.72-'Tl. 11.00 Wlad. lT.05 Ro;:mowy o muzyoe. 11.no AJ\tonlo Salierl?
Studio Stereo uprasza.
„Daneidy" ·- opera. u.oo wtad. 21.05
Wiad. aport. (L), 11.20 Wieczór pły•
PROGRAM m
towy - CD. U.IO Szanujemy wspoaud.
11.11 mnieni.a lUO Przegll\d ty~lków.
Ploaenkl na wee<kend. 11.!0 W ty·
m
PBOCIBA.M
olorysach nie znajdziecie. 11.40 Pi:>·
1enki na weekend. 11.50 John Oa.rd·
aad.
Paryła dallh•mi
Pod
11.0G
odc. U.OO !!erw\1
ner „Orendel" aud.
„Zrośnięt1 1 tyciem" Trójki. 12.05 W tonacji Trójki. 13 oo 11.30 Recital
Juliana Breama. li.SO
12.00
J. Marse „Wrócę pewnego dnia" „Człowiek I kul·
spotkania:
Bliskie
odc. 13.10 Powtórka z rozrywkl. 13.10
13.00 Serwis Tró1kl. 13.05 Nleoh
Teatr Naturalny _: sluch. 14.00 1w1- tura".muzylta
- aud. H.00 Prywatnie
ZYkll czterech tywlołów. 15.00 Serwis grs
Piett'Ulka - au{l.. 14.15 Mu·
Jana
u
Trójki. 15.0~ Wszystkie dro~ prowaaud. 13.00 :tycie
.musicale
dzą do Nashville .:.... aud. U.40 „Slad" slcale
prze!!ll\od wydarzeń.
a.ud. te.oo Zapraszamy do Tró1· n a gorl\co
1ud.
p~boje
Odkurzone
1~.30
kl. u.oo Coś n1t rozgrzewkę - aud,
„Cz?owtek
Bll.'<klll 1pot'kania:
lUn D>lś w Llśole Przebojów. 19.,0 15.50
Do:ieła, l.nterpretata.oo
kultura".
1
J. Gardner „Grendel" - odc. 20 oo
22.05 Inf. spo-t.
Lieta Przebojów.
n.u Teatrzyk „Zielone Oko". 23.00
Zaprasz.amy de Trójki.
z r1111>eldm talent •włat'lamta
PllOOltAM n'
my, te w dniu I lnł•!:'o 198' t,
'!marla, nasza. najdrotna Mamu·
Maęa:zyn ftozg?ołn! Hq1rł'e!"t1.IMI
~Ił\ I Babcła
IJkleJ. u.oo Wlad. u.o5 Wiersz i 1trlll
od11.ud. 12.20 Biuro Listów ł. ł P.
powiedz! n1t listy sluchaczy - a11d.
t3 .00 Koncerty zatrzymnne w <'l%A•
sud. J.1.~5 r.elttury l rt'flelt·
ale 14.00 T<ra1obrazy hlsto·
s1e - fel.
1tud. 14.25 Chwl.la muzy_
r y czne kl. 14.30 Popołudnie Młodych. 16.00
Redakcja Reportaty. lft.10 Z mikrodniu
Po1rzeb odbędaie st-i w
17.00
Lublln.
f o nem po kraju o
(pontedztałek)
br.
9 lutego
W!sd. 11.0S Socjolog1a 1 tyele D:l•
godz. 13 s koklola NawłedzeulA
aud.
toczne. 17.10 Pej7.at polski w
Panny
Marłl
NaJ~wlętszej
a.ud. 18.10
lT .30 Klub WYd8WCÓW Srebrnej.
aud. 18.30 JE:?.Yk
Jazz tradycY1nY Pogr11tl'nt W Jł4boldm lal111
franeuski (18). tB.45 Piosenki łran
CORKI, ZIĘCIOWIB, WNUKI
cu~kle. 19.00 Portret Polaków - &ud.
19.30 Wlad. 19.35 Lektury Czwóriti -

J

PBOGRAl\I I

GENOWEFA
STANIKOWS·KA

1'J d&.lej

jaJt wytt!'j

ML~A „wARlDI~ -1.at"~f-~';
•
Dpo • ""
ie erzy
10. IS, li, 19
8.02. - Bajki \'w Qóre.ch !ka·
10, 11, lł,
[tO<rZ.
li11tych" -

11

Jak wytej
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!li
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S1płta1 bil.

">

('OrwwnOWlllca

!l~~~i:o~:pcMJi~al lS) im.

Sapltal
Ch!Nrgl• ddectęca lm. Konopnioklej (!ponia "/90)

Lar7!1Solołia m:l&dęoa -

tal
N

im.

lkJI!•
(Spoma

Konopnidkd.„

/IO)

Oku.ltet~ - •1:P!-tal !nl. . . . .
li<lldego (KQPalńlikilego li)
nezekowo-twanow•
Chl.rurgt.a.
Sspital im. Jłarliclóego (Kopalń·
llk\ego 12)
lzpłtal a.
t.aryngo!og!.a
aarl!oklego (Kopeldsldego li)
_ lnsr.ytut Me·
Toks v kologla
rlycyny Prs~y (Teresy 9)
Priyohodnia
Wenerologia

I
I

,
k tn
. Dermatologlei;na (Za a a 6• 1
Dordna pomoo okullstyozn• 111.
Zapolsklel J - Gsblnet czynn1 od
powszednie,
17-'f rane w dni
w dni wolne od pracy c&lll dob„ Tei. ł3·39-11 wew. 118.

Nlc11rnl11na li,
Lutomiersk•
n,
Oąbrow!klego
148, Olimpijska 7 a, P\otrkow1k1

io.

n.

.

.

kazachstańska

Prasa

ej• nacl'&ll.Uł - au4. 1' ot 'l'a.m, fdii•
Stare
tyj' buszmen~ - aud. 17.30
- aud.
l nowe nagrania TrOJkowe
18.00 Ireneus?. Iredyński „Dziiwwczyn·
ki". 19.00 Sęrw!a Trójki. 19.05 Baw
się ruem z n.ami. :1-1.00 „Kradzio·
ne jabłka" - aud. 21.20 Pleśni Mln·
'l'A.83 11!'41!~ w
aud. 22.00 Sto kslanesangerów r.to roimów. 12.15 Lubię 1zum pll\tek llrty11w.1 z l<la:reolli!tańSlk.lej
żek starej płyty. 22.SO Ror.myślanla prz~d gaz.My obW"Odlowej „Og.ni Alatau".
pńłnoc11. 23.00 Ja.m 1esslon w Troj·
ce. 23.50 Vllldimlr Nal>kov „żapn 0opl1SUJący n.adużyc. a., których dop!'2redstawil)'U.Śclli s.ię nl.ektó!'!Zy
suinl • d.o egzekucji".
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Ch!.rul'f!a urazowa -

JtĄdlJńsldego
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ZSRR
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W.All

XILllU!lra

a LU'l'lłOO

!IOJUSZ - ni-J'łlll•
Bajki „Bal~.... węd8.02. god11. 1S, „Nuz.k.arzem" czonil ksl~C11 1 KnM!y !lol!" 07,es.-RFN godz. 1~. „Ucieczka 1
Alcatraz" - USA od lat 15
godz. 11.30.

M1cktelrl~n

s~

I

in.:J"tut

~

go1!ir

~

•

ft)

Lsieyngotogl.a -

. . J'Um
PA.MlLt.JNJI TATaT Pana
„Podrćte
dJllecl.
dla
Kle.kea" - llll. I pot. b.o,
U. Film dla. rodrz.tc6'W eodz.
USA od lat
„Tom Hom" 1B l(ods. 1'.
a.DS. - lldr ~

~lidem)

„C.K. Deurt"1'ZY" pol. od lat
18, gOOJ!. 1s, 1e, lł
na
lłajlc! „Sn.ladftAi•
MUZA blwa.lrn" (1 bajka f. Bolkiem i
g<>dz. 15, „Wodno
Lolkiem) a.ng. b.n, 11ooz. 16.
d'Zle-d" Prlnlc-h" USA od IAt
„H<mor
18 - IO(!%. 18
8.02. - Ja·k wytej
1 MAJA - B11j1<1 „Le-w w kwiat•
godz. l~; „E.T." USA'
kl" b.o. ~odz. tR; „ Prot<"ctor" USA.
od lat 18 - goo~. 18.1~
jak wyi('j
~.o:. ,,Podl'óże Pana KleiłPOKO.r -

elńsklepro

_„....

rii18

~

(teromsldeg<> 111)
MedyToksykologi& . a er~:y Pl nivchodn1a
o:vnwyenePrroalco~
Dermatoloiii~a cza.katna ff)

„arCKflul pmrgoda" godz. 15 • „Trot>ialel'' NRD
~~~: r. d?.le~~1:t
po!. 00 lat 1.8 _ god~. 11
ja.k
8·02 · ""~~,
"U•A
TATltY - „CJry ..,,()j~e"
l'll „Kaa•
ieodl.
od lat 12
kadf'!' 1 prsnm1lr:u" USA od
111:

~
~
.~

n.

1zp!tal
Cbiru?lia 11ruowa im. J'OMohcra (~ lł)
llzp!~ tm.
Neurocnir11rga Xopemlkt (Pa.bi~ 62)
w.
B1tp1tal
Okuli1tyka
.Jonschera <MU1onowa 1')
lsplChirurgia dziect'ca tal. im. Korczaka (Mmlt CZeTwonej 11)
Laryn1ololla chteo1'°9 - l&P1·
(Ann.tł C'llertal Im. Korczaka
woncj Ił)
-.-r-o-twarsow•
Chlru~·
- !!:gp1 I lm. Barticld„o (Kop-

swrr _ lłal~

Baj.lei. . 00 M« l" (1 b '
a.:
BoL'dem i

ie

~
~

DYlttnłY SZPITALI

IT,

kchO·

u ·~" 18B~:hen"

ł,_
Dlł·

<HOW!kl'i'IC te
Ozorków - Armil Cnrwonej

e.M. _

iJ CJ!·

IS
Kotaluszlll

-

"lko"lrlełl'l

z11en

!14.tld _ „O lłOn!SU
Bo•
lock 10 11
łt"bllw"
lek 1 Lol;k na Ózikhn
dZ!e" b.o. _ godz. li.li, 1uo,
Protector'' •ods lT 10 JO
•
'
•
D
"
STOKI _ „Oremlilltl' rosrabł.a·
j1," U!!A od la.t 11 rodz. a,
Kanionu żóltel
I
. „Kar1tecy
!\zeki" chlń•lń od i.at li ro~.
18
„U1Pn•I ~...
Bajlr1
8.M. I
tek" (1 bajka • Bolkiem
Lolkiem) _ god:a. 11 1 4aleJ tak
wytel

USA od 111 11
9.o1. - l • wyt.eoj

-

u,

1i .:.... ,ó'11s.

t.oWl<!kłl

-

C!IOWIH)

Alelnaac!.ró..,,

l
„Pampalin!l
IS; cl.al.i la.Il

19 10

Clllla"

20
- - na
--·- • ..,.,__.
.-. - --..- I
dwóch· kól'k:ach" (1 l>&Jlra
l!lomd.em i Lotld«n) IQda. 11.
dllej jak wytej
WLOKNIA&Z -. „N1• ll:OÓOZl\CS
114 Ol'Qwlełć" RFN b.e. godz.
10, 12.15. S-.nM Amkni~ rods. 15.30, 1U5
1114
„Nie lcoń~aa
a.01. opQIW'ldć" RFN b.o. gOOs. l~,
12.\5, „Nad NIMnnem" C'I!. I I
poi„ od lat U - god1.
Il 1~.~. 18.4S.
WOf,NOSC - „N!e kol'lcz1~1 llę
ł!odz.
opowieść" RF'N b .o
„Cotton
t'f.
10, 12.15, U.SO,
Club" - USA od lat U godz.
I.Ol. -

usi' oo. i.i.t

,o

la:'ll:

~
- Armil czerwonei T,
P~bl~nloe
!'.on1ta ... tyoów - !ladowa 10,

u.
-

wytej

a.os. - JU wyłaj

0

b.o. gom.
Meduzy"
god:a. 18.

u
llolelt 1 Lola
ROMA _
Ddkilm zacoodzle" - poi. l).o.
Protert!'lol>r"
1od.1. u u 1ł ~

ODYNIA. - XlJlo n~n stop od
godz. 19 do 100%. 11 „Boski•

letnl

li

lI pol.
„„
16, „Dotknlę~e
"'111;!. od lll\ 18
l.!12. _ Bajki
1od:I.
\apl.r" -

DKM - nuz)oo - komecfie •enaacyjne god:z. 18. li, to
ó~' t1t!A e4
oK!os. - Plu
r'~A011~\i.3o, 1e, 18
lat
1oCi:r.. 11,
wytei
s.01. -

lł.30

la.k wyUiJ

1.02 -

Lolek na Dt.:lclm zacMd zle"
poi b.o. IOdi. u.a U.30
ł.OJ. - jak wytej
ROTELOWB 8WIATOWIT ni-ynne
„KQll~
ITUDIO - "ll&j/łd
6wtflft01.a - 11oda. 18, „f'Jra•
mlda •traołlu" USA od lat li
1odl&. 11. 19.30
la.li: wyhj
a.02, „Old sureti&nd"
ITYLOWY
RFN-jug. lt.ą. god11. 15, „!(roni.ka wypadkó.w mit08nyeh"
1<>lk. 11, 19.30
I.ot. - jak wylej
TATRY - MAUii STUDYJNB
- „Indekt" poi. ed lat 11
l'Odz. 11

i;-

iuo, ~~ · jllok wytt.i

~-

„Dr.wno temu w A· 1
wtsr.A m c•ryce" USA od lat a god z
10 Ił u
ł.~2. - j-11: wyżej
ZACHĘTA - .. 'l' / X ' t111A od lat •
11 fr':ld.z. 1a, 11, 11.So; „ S fJlek l

jutro w radiu

~

IODOTA,, T LUTBOO

!!~TUKI (W1~ows>rtego

.,Jllr61°'"

„

w

I

krew"

ITUDYJNT - fOda. tt "W-Wjalr wytej
1.os.
fOda.. 1ue ,.Nt„
AlłLEIUM bl-1d pi-k"
&.M. _ rods. 11 łU wyMj
PINOKIO _ rods. l1.JO „Pocze_
cl pokd~"
luj w!Urul .tut
u '!PoC?aaj
1.02 _ rodJ
W1.lllW 1 J'ut ja 'at pokuę" god:&.
19 „Czainlj'ea .newoowa"
(dla

~

IO'lfl
·--·
'l'ZLJIPOM
TJ!:Llb'ON ZA•
IU..ODZIE20WY
VFANIA - is-IO-Sł csynny 04
w
pll\tka
ponledzlafłl:a do
d
ro •• 1!-ll.
TJllLl:PON ZAUFANIA dla llobłet
• fll\łl\ problemo"W" - 11-6&-U
w sods. 11-21.
BODZJCOW
TZLEFON DLA
pora.dy wycho•n..,,.
IS·H·" pouledzlal·
od
en, czynn7
ku tło ple,tlru w godz. 13-18.
ALKOHOLICY
A.."IONIMOWl
tel. f!la ludld • problemP.m 1tl•
koholowym _ 57·31·4Z (poni•·
pl"tek 17-20).
działek -

WIBLID 1.02, -

W7Mi1

lllOd&. 11 ,,KOJ)CllwfSl.młml.). tod&. 11.ao -

ł.M. -

''"'"·31
H-18-lt

Lód -Południe
Popto'lfie 1azo-

1alr

lłniegu"

"'
Po....wle MO
tff
Stnł Pobrua
"'
Posoto"Wte Rahlo.IWInformacja lłutby lldl'Owt.a
11-ll·lt

Ló~·Pólnoc

-

j.alt

„W'!edońelta

T
.
1ł'A.2NB TJ:Llll'ONT

nw. Centralny
Informacja kuJturalaa
Po1ot<>w1e cif'plnwn!cse
Posotowte enerc•t:vezne

-

~CZNT -

•

I t

~:g:::~a i~~e'j:~~na
lnłormaeja PKS

1Jodt1. 18 li „RC\d'1nl'"
3.02. -:- j.ak wytaj
a<><lil. 19.~o l\IALA SA.LA pani Dulsldef•
„Moralnotlć

NOWY

o nadużyciach w republice
Agen.c„

aby

Ml•1911ti

lComlit.ł

u~dllrowd

Wykonalwaą

l3X"li'W~ ~~·

„Mn03r~
Pllrlil®u

d,.tumf

o~yrft.I

Cl'płlracyjir.ego

llusarza-elekitryk&,

:: so11mochod6w .W.:!Jbówych, W!1gy.

w,,nagirod2lmloi e

ob!lełkty naletł
oo do kx:lmitetu :l!lO&taną -przelMruAlm& Aty
ne J)1"2ledslębioT&twom

a lc:erowea. samochodu

sbkle podmiejl!ltie

go dya-ektorra

s.u1,-~:kę

&lu.~

4luSM'Z8.-b1-

d!ra:uJiika. N.a &tarnow!Jskach robotciel.e wladz Alma Aty.
Dla pirzykl.adu - pi&'!le TASS - w caLu zaa<la.ptowmia icll na do. niczych U>traymyW"ll'llO tam 12 <>P.JłOORAllllV
z J:rudi.et'l.l miie]skiego s[nansowa.- my wypoozyinlrowe dla ludtii pra- sób nie mają;cych nic w1póJ.neto
no budowe reoortoweg1Q domu wy- cy. Z.a1ooono równiet wy.ci.ą,giniit z taką pracą.
rzymitkom.~y
•.ot Transmi1Ja
Klle:rowca. srunoohodl\l rłu~
oie klorrhsekJwencjl p.a;rtyjeych wokatollcklej. li.OO Magazyn Rozglośni poczyinlrowego oca:z; daczy, :z;a ko„Ził
Mu- rzystanie z których dilialacze sz~;re. bec kaM>ego ~oowm.ika sz~b.la w ZllJI'7Jąd:zie budQIWlla.nym
Harcerskiej. 12.00 Wlad. 12.05
12.30 Wyprawy hla klerowniaz;ego wnosllLi ..iplaty kiieroW111.!C"ZJego, który dopuścił slę Stroj'' o!Jmym}'Wal wynalrodtllenl!•
zycz.ne penetracje.
Czwórki. 13.30 Na ludow~ nut41
n·ie pokrywające nawet kosztów nadl\.lżywa.n.ia mnowie!M wfll».. ś1us.araa. VI lll"UPY. ceyli 288 rublt
aud. 13.U o kulturę 11-0wa - •ud, ek.s-ploate.cj.i tych ob:ek.tów.
Oso- weg-0. Sroziegóro~ tled.'Ztiwo w t•1 zamllast ne.łie1lnych mu ~nie s
14.45 biste aamochody noiektórych
aud.
Uehem Ibis.a H.05
132 ruble.
pra- !IPfaW!l8 p:r!llepirowa.<bii Pirok:uratu.- wykolnywM1ą pracą Przed apektaklem _ aud. a.oo Te- oown ików
Spraw Mimist«" pirzyte.cu następnie wi„
O!l'U Ua:a,d
re. Mlej'S'k.a
Kiomiltetu
:Miejskiego
111·!t
ltr KlaJy'cl 111R M1odziety - .r.
le !irunych po:'%Yltladów, kiiedy I.o w
18.00 Wy.kicma.wc:z,ego 1 1ctJ!klu dzl'elnioo- Wewnętrzm.yd\.
„Podróte Guliwera" cz. ll.
wy.
~Sliębionbwae'h
rółmycl!
wykon.a.wczyc'h
lromiltetów
d:llieninmll: reiJl'IJl)łilkańeli1 Iiruny
Quiz popularnonaukowy. 17.00 Wlad. wych
festlwall i konkursów Al.me. Aty byly „vypo5a±one w lu- .,Kaza<ihlS'tam!·k.a.ja :Pr&wdia" 1J&ml• ńa~la roootmiików ot.n:ymy.
11 .05 Eeha
aud. 17.45 Refleksje ksusowy &przet rad·iO\\"Y,
muzycznyeh magne- śo'ł z k>OJ.ei artykuł mlin!stira lll- wa.li k!i erowndcy sbolówek -za'lc:ła
uczonych. 17.80 Jacob Obrecht
Salve Reglna. 18.00 Nabożeństwo eEwangellcko-Aug•·
w
k umenlczne
burskim Kościele Sw. Trójcy w War·
szawie. 18.40 Alfons O Mądry Cantigas de Santa Ma.rla. 19.00 A.!·
fa i Omega - mag. popularnonaukowy - aud. 19.30 Wlad. 19.33 Leic·
„Listy
tury C:r:wól'ki - J. Joyce
1940-41". 19.45 Piosenkl .ta.rej wa.r·
szawy - aud. 20.11 Wieczór muzy„The
ki. 21.311 Z jednej płyty Twtns". 21.BO Maguyn PUl>Hc:r&tyló
KUituralnej „Ze 6w\ata !limu"
•ud. 21.35 Redlekaje I ri.ronan&e m.u·
sYcsne - 1ud. 13.25 Rozmowy intymU.141 Chwila muzyk1.
ne - aud.
!3.59 Wlad. U.SS K&lendarz radiowy.

I rwcior~jzgloszenlii
~a

~.

obtługll.

M-a'r-40.

Pit.ZJllDSlĘBIOltSTWO J:a~r&ni c:me

„Kair:lmex", Lódt, ut Plotr<Joowul. Zba.ra.slu. 7 /rJ,

.s>k;a 21 'l' z.ak!lad

tel: 43-03--06,

'8-93-02 artiru.d.nd

natychmiast 1111Wacizkll. Nie <lobio0'11Stw

~lę

~a.o<Y\mrl'ków
pa~.

leMB

...X

klUp!ę.
~4.tl

-

nói tuewwy, ltól ltocnple'tny do 1tęb

OVERLOOB:
nóW'k:i

p~.

pr7lem'Yg1iowej

kadillłowa

IQIStni,

~-'n-21.

191~

c

świadc12"Jeniem

u.stug ka,dr.om

klorov11m1ic:zym.

Komitety kon bro~i l'll<low-ej za..b\·
11W1rotu niesru=•ie wypłlKIO
nych pieml1ędr.iy od 340, a l.Mtan-

diały

naga;n1'

34-12-03.

owaC7Jki

ku-n.tę.

1908ł «·E
1prai&-

19103 g-E
ti7JW&c:Zk~

Obradowało
(Dokończeni•

10000 ,

(:mogą . być

n Itr.

Prezydium Rządu

1~

do szycia llrurtek I ~ . , • ~ej· • prs;rIN!!lleis<IJk,i) BJ)Odnl. Llsty 19100 B1Juro Ogł-o fO'fx>!Mm! •eh do pnrieoi:W'dz! alacla
!-Zeń, Sien.kiewii')U 3~.
o*"I
Doty~
SPRZEDAM M-2 'W Paib!e.rucacll. powodzi.
ni.ska t«npeir.atu19099 g-E pnzieoblleg -~.
Lód:t, Ozemlka 6/12.
ra, znamine ()LtMIJdy łniie.fU, swnękZLECĘ booaziMde w dnw.n!e.
.~tą
10077 g-E 52yły praiwdopodlOb!~wo
86~.
pienia powocll7li. Najtwlieoel jn,ilegu
~am.
PILĘ ta~ kraju, erul9006 g-E S.'PadłlO na po~udttliu
36-7(1-413.
bość poUccyiwy śnie.Mej w Ta.traoh
lcug>! ę.
„SYRmNĘ" &sto a w Sudemetr,
1
J)'O!Ilad
191174 g-E wyrrl!OISJ
5~-76-411.
tach poaiill.d 1,5 m&tra. Gnl.bość llOod
du n.a rzelaacll wyniOel
PRZ'Y'J1MJ!l wwp6!n~'!ca. • ~ao1Jn~ 20 do M cm C4 ~ II'01Jbę
got6iwlką, 12'11'\ajom~<! br11111ty mea& war;ys<t...
ta.lowaj, W}'rób g.alant-erdrl meta- wy11~ain~& .U.toOCl"ÓW
kiraju.
rrzielaaoh
lclJch głóWl!lyd!.
lowej. Maszymy, produkejia., zaPmy org11111ach · Mimlirut.racjd pań
mtliwi.ienia. L!osty 19072 B!ua-o OllZC!nebli 1!:7.ilala
o\!.tw~ej róMyeh
~ Dlenkl!M\'ticza 3/S.
pon.ad 1700 k<>mlibeti6w pl['IZ'9Clj,lwpow00'2liOwydl. Do -sapob!egian(& '!»-

obecrm.

I-«!: „AM'S'rntAD", dYs11lie'IQii
OVERL.OOK!I ~~ - Jrupi11.
d.arn. M-M-83.
g-E
101~
8'7-10-62.
WYCIS7..A.Nrl!I. b1*iah.a, pmlui. b'lio- RASOWE llllCl!lendęta _
m-oau.ohiJ!lik!l• or'lmymy
bdy. Spóldt!lLeJJn.!~ ,.Budex"-Rodam. Tel. 1~44 -94, do
32-19-54,
W$k&, Strup. ł, 4.8-04-82.

s:ę

dowych, klerowni!ey zespołów artysty=nych, 1ekiretar.ze Klome.om0lu, ks.l ęgowi I kujeri:y.

wyu-óżmH sle J)I"2lewodn: czący M iejcj • wyŻSIZ!e - od 615 osób 114 kd.6Organa tl111an~ l'łlP'Ubl11kli Wykona,wcxego
sik.iego Kicm1!tetu
- •kioo~ roWl!lllic:eych etanowhs1laaeh\ n.a *1Zama111bek Nurkiaditow, k.tóry n1ie k0111tym'll11.Lje A. B.aeu1a.
l()IWll!ly w .tyczndllJ t6g'O rolru pc>- n' klwotę e7 tyli. robl.!. Dy.reiktotyJk!o nadużywa? stanowtska s?iutP~lll
Ol"lil&- rrr
9k:-on.llrol<ltW"1l!lycli
bo<wegio, 1~ równi.et zachowywał nad 8 tyw. prized!lęb!aretw,
n.l.r:acjli, ltnatytucjli, u1a;wnl&j9,() fak- b!>Ontw, krtómy dopudoltl si~~
l'i41 Wllllg.amde I wym.lośl• w lron- ty u1n<ymyw11111.!a n.a !eh k>oszt o- mmi!m.yeh n.du-tyć, będ~ m'Wl!ltellt
ta1ktaoh 21 lu.<ltmi..
oJicrA.- oaoblśo!e ...wóol~ nad:11ła.ty ~
kioło 3 tys. p:raeoWtnobk6w
Of;w!odow~
Bl\111'() Kom itetu
do robotn.!'ltów. jsia.'"°9 z ndewłdoiweg» ~
nyoh fOl!'ITl:a.linl•
pa.rt!H w Alm& A.ole uk.airato Nl\.lir- Dla. pirz;yikiladu w
ZjMJn()CZen!u w.a.nd a pra.oovvmików.
I .z:al~l<>.

za.tiruoo~ę.
PRZYJMĘ

2808 1-E

tycizy

te srozególoiie

WYKWALIFIKOWANĄ

„Fiat 126p" atrudn.!.: mecha:nlk:a,
stażystę, ucsnia l 1'41ftol.t• (•meryta) 15-'13-42.

,,NEPl'UN-~"

&twierdza,

16-58-37.
TELEWIZOR „J<>Wla"
dam. TmVlima 30/lQ.

"-•OG~OSZENI~
AUTORYroWANA

TASS

OVER.LOOK d 1tę'bnówk11 -

••*•

·dziś·

I tel e fl<my. Z samo chooów nains.ów tej repubH!ci A. Ba~ły,
kon:y. \ano dla celów pofewlęccmy walce :z praktyki\ 1likPI)'Wa.tnych. lamią-o o:ipoo\\"i t"dnle cyj111ego zatrurlnian!.a w prodl\.lk<:jl
przep ;sy.
ludz.i. Mórzy f.a1kty-azm~ e :zajmują

tot-0<ny

shlżbow'Y('h

-

cinie10011 g-E w.odwl przygorowane ' ' ~-i

b ilOll'Sltwa ~jiałliaty~. j~kl
brodiaca WP, MO, ORMO, 9tr&ty Pot:im~j,
- ~ OTK oram fo0tmuc}e obrony ~1Hl w don.I nej . W okiresie }es I en.n ym pirm&-

190M g-E
~TAPETOW ANIE, m.al<l'Wan·'-e.
19092 g-E
33-16-~. M :lo8:&.
MALOWANIE. 55-'1'!-M, M -0lews k i.

p:rowa dlrone

fl()Stały

klon.troi.

1>-

Lodołamacze

w akcji
Coru

wt~

lodołamacą

lml·

b!ektów l(>OSpOOarltil wodinej !.tot- n.y lód n.a OdrT.e l Wiśle. W pl'•
nydh dla ochrony P'f"'eO[wpowo- tek mery lodołamacze warszaw- .
T..isty
zatriudni.11.
dmietowej dtzl!owej. t.ą.07lniie w roklu 1988 n:no.- skle zaczeły łamać p.ok:ryw11 lodo19133 B1uiro Of~ń, Bienild&g-E
19066
derin-irrowia,no i zbud/C)Waino 114 km wą między hutą „Warszawa"
'Wli OZ8. 3 /(5.
a
uregiulJ.owamo mostem „Syreny", aby i chwilą
ANTENY, ~Mil~ 'M-24-~.
walów oclwoamych.
MINIWIEŻP: tf"I'Zedem. T4-0l-H.
19001 g-E lroryta rrzielk: n a dlug00oi 677 km odwllty ułatwić spływ kiry,
1~118 g-1!:
Na
b.tp\,. 49-66-:le. RZEMIOSLO - ~t.. 1ot6Wika, u- oiraz im;eka.zain.o li :rJblo:mi1ków 1·&- dolnej Wł.śle pracuje jut 9 lodo.,SZTR~" PANIE do -.rei&

~fe'kc}l

mło

W\'lPÓłpraca nie'k'On•ie(!lllla. 1.isty 1900.~ B i'llro Ogl-0szeń.
191'16 g-E
Slem kliieowi'OZa s /!'i.
TRzyMIESIFj02iNĄ ~«kil ro.do-- POSZUKUJĘ wy'k<l'l\AIWCy f.onn do
T~1. ~ · 36-57-8'7.
p1~owainla..
~m. Urzędnd
iw-Od~ llłll6

Tl!lr.EWIZOK „.!łlutilA" 4.3-84-36 po H!.

aa 2/(512.

g-E

działowca,

~r:redam.

11111ł

ir-111

19089 g-E

Do ekcjd JOt,owych
27 J-odo?e.mae7JY. w tym trzy

l Emcyj111ych.

Jes.i

dr1ll.e.ila.jĄoe w onowe je-d!!IOl1lki! k!olń~ch ujśdoa Willsły l Odry. Zaboiry l lo?!ęł.Tlzenle Iiodów Mk!Wll<l-0pioid.00wa111e ~Il tia,~ Pl':Jell

tym 2 na Martwej
łamaczy, w
Wiśle. „l\yn.nę" w lodzie wyłama

no jut na ponad 110 km. Kilka lo-

dołamaczy .tale działa równie! na

Odrr.11. Ponadto Wl!ele zatorów kruIZY~ będl\ nperą.
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Indeksu

!&OOł

DZIENNIK LODZKI nr Z (lZZU)

T

.Gzi-·

.
I

r

JI

-

"

nu -

,Sqa rodu

F«SY-

tów'' (11)

Jl. .SI Ew• Ż.ulrow.b
pr:Dl!llbtawia: „Warianty"
12.30 Jazz w ,,Akwarium" - Je,...
rosła.w Smletana
211.00 W1ea7.l0me wi~

!ład)' Pań.nva PRT. w Watykanie - ~.
10.30 ,.Fachowiec" - film TP
22.10 DT - komentarze
22.40 ,Z albumu wapomnlefl" Zbisnl- Kancler i jeg-0 parodl.e
DT - wiadomoki
J •zrk l'Ol7j11li (17)
PROGRAM U
lUO Pół JOd:&iny dla rod"liQJ
111.CO WładomojOf (L)
18.30 „Szamotulalms weaele"
proiI'am publ.
li.OO Przeboje „Dwójki"
19.30 Dziennik .
to.oo „Polska sim'" - ,.Spała"

(I..)

10.lll „Dookoła łWia1a" „Na
Wyspach Owczych"
11.00 Ekran ezczeroścl - program
publ.
21.411 Studio IPOrt
2Z.4ll „Ekonomia na oo dmeń" „Cementowy impas"
13.111 Wieczorne wiadomo4d

UO Tel«fecie Clepłca, ll!nmo
10.00 Kino -Telefllr'il
jedna"
(7) „Przem;rtn!CJ" - Mt-

„a +

PROGRAM D

l'UO ZHpól „U1111i- Juftft"tul" s
BrazyoU
li.Ol wtadomoHl (dla al„~._.
ąoh)

1UO

(I.)

,,zw;leaęta

W'Olltół

nu"
„Koty ehclain• l nie chcia-

ne"

Ul.OO „~e" -

~lm

prod.

pola•kńeJ

PROGRAM O
1".415 PoW>ita!lil•

14.80 „Halo, kompwW'
lUO „Chiny: k:rajobrasy 1 )Is..
d7J!e" (i) „S1J11nghajs>il!
dziel'\" - wuierskt
~nm
ook.
111.00 „Speolcl.twn"

18.30 „35 Irolejarnt.. apo1bme •
ba.llads,"
IMO Wladomo'o:I (L)

11.46
22.00

13.0ll
n.~

t3.4-!!

taletu;rniej
Inlienin<i.k
{41&
at•,,._.
cych)
Gngol'!J 8olllo.łow' li'& athove11&
„Poorote po nlebt• - Wodlnl1k"
Tydmień w po!ltyee
„Li•teratura I ekran"
„Ca.rodzlejl!lloa górt" (tł film prod. RFN wł P'(l'tr.
Toma.sza Mann.a
„Pi•taV'&] flmoQIWY" - „!eto
w,ipęd'7Jił rilmowców
d<>.„
Hollywoodu"
„Bez tytulu" - poez.)a Wdsla wy Szym borskiiel
Wiecr.orne wiadomości

I LUTEGO
PROGRAM I
7.30 Blok JlI'Ogl"&mÓW rolJnych
li.OO K.l:no Teleferid: „Y'Ukii

iniegowa

wróżka"

-

fap.

tilm animowany ·
10.30 DT wiiadom<04~
lG.35 „Biologia morza"
(10} serillll przyrod.n, prod. RFN
11.05 „Bez. rod~iny" (2) film
prod. tran1:.
12.35 Si edem anten

13.20 Telewizyjny

14.05
M.30
l:l.05
1~.00

111.3-0

'
17.l!J
118.00

19.00
19.30
!O.OO

20.55
11.45
22.15

2:2.!50

111.30 02!emidtk
20.00 Naam Wana._
Il.OO „Polska sim~" no I zabytki" {L)
21.ltl „Roboty wyst@"

eram ook.

-

,,.0-

22.HI „Biogra:tle'' - „OQl-ette'' (2)
„Colette Wil!ly" 10nal prod. tr~.
IS.10 „Pi~ do ciebie" r.l!eton Tadeus:za KI9sk:(
%3.20 Wieca;ome wiadomości

koooert

1ł

LVTJ&OO

PROGRAM I

A ..At71>I, f(J(J(I" - _,,...
"1fk11ł1Jccs
,,AtuU
100" - mes powainq wadf pow&tałq
w c.zcul•
monta.tu i t4"'a.z w USA

w.,.•l•

obsluglw11Ia klientów, to
'roch11 zarobi. Jeatefmy
zdania, :le Jedn" 1 naJ
atrakeyjniejszych
prae
jest sprzątanie. Dwie o·
soby przez 82 dni IPHI\tafy Państwowy 8zplłal
KllnJozoy nr 1 w Szo:secinle i zarobiły w tym
czule W'zy i pól miliona

nt• celnika idiotq p•Wi•n

czynę 1kok6to d•lfln6ui.
Okazuje się, ł• plywBjqa
tu ta.kl 1po16b wydłltkujq.
OM mftł• •nerglł. OpieraJqc •it na modelach mll'tl!mtttyc.mych, Blake u1tB•
!H, ł• H względu ft& falotDBni• wody dtlfłn11 wolq porusza~ tłę •kokamł

*

niem obrony••• " -

Konf~

......,,...

crini1k a rm.du
ciemdetyeh
20.H! „Ptak!!
wów" (4) - ser-lal
amel."Y'kańs.k!iej

21.05 DT -

rozl."Ywkowej
'

9.30

10.00
10.30
10.40

12.25
12.!IO

16.20
16.25

fab.

111.00 Wideoteka
~.45 Ze muką u
ty
111.45 „Moje tycie. m<lłl m~tczyt
nl" - pamlętnd1k PÓli Ne-

IT.OO

17.15
V.
.
17.30
17..311 „Kii'llo - Oko" - k.a.lejdo11rop tilrnowy
19.00
111.40 Przeboje Boguslaw1.
Kmczyńskiego „Podrót do 19.10
H 'szoanii" (1)
!.9.30 Dz:!ennJk
(d'l.a
nl«;JysT.ą- 19.30
cyoh)
20.00

DZIENNIK U)DZKI nr 32 (12242)

dzle remom,
nlMbędny
teb:r
sa.lDt1talowa6
U
&THJnlki.
GdybJ' 1 Jakloh• powodów re&ll.zaoJa
tel'O samlen:enla oka:rala
się nlemotłlwa (Jak wla·
d@mo,
w teJ branty
zł.
wszyztk• motl!we), pozoInłerN łakl b:rłbr na- staje nadzieja. łe kiedy•
praWdfł ,odnr polecenia, nadejdzie łatlo.
Jednak nuze podejrcenla
budzi fakt, lt zalntere10wała ilę trm millcJa.

ł11 rif 'W J>0%11e1ł ,,M I••
słe"
ZaftOło-"• ut.,._

·-~"""'ł
łffi•iM ł - ...
":!',,,_.. 1"'
„.
wte rtO na11f-1\,

• ZOOLOG 11 unftofr111iarvftkaior tirtu Briti•h Columbia gu11wlen. Np. za nazwa- Robttt Blak• odkrył prsv-

tur111ta musiał .zaplactć 3
ty•. marek, al• gdyby użyl
zwrotu: „Ty głupku, iy.„!"
- koutowC1łobt1 go to o
1800 mBrek mnt.;1 gdyb11
zaJ m•tody JWacJ 1!uiby
cehwrj zo1tC1łl1 przyr6wnado g•1tapow1k!ch _
gr:rstwna nt. prukrocZ11laby tyriqccs mM•k.

n•

MASSMEDIA propapJ' łzw. dorabianie
1oble. Zaehęea
•i• np.
· panienkę :teby ja.k ma
ozas - chodziła na pocztę, 1ladała w okienku I

Bnitelł Pł1/1'!1~

w

Złltmru-

nlu.
•
TBATa · WSPOZ...
CZJCSNY
w lffSeelnie,
choi! po sr·wlłownym ,._
mono!e, nie mote 1Tt16.
bowiem wyloonawcy remontu zapomnieli ulu-

· - f t llltenkanle ' Pl71fllłae, 1119
łona •lldzł odwrołnl„

Krzyżówka

POSIOM01

h9łl,

.........

„ ...... ,,.,.. ...
„

T.~lrtów~
mq!e:me maGADie
1'*9

n.

li.
~
u!1im tmMta lL Pole ds!ałMU& 11. Włotl1ra nieb H.
lam 111. Niejedna w kddej

1rutJn:r

paptw

pr.-m..

,__

lł.

!łodv.j

t:raneco n.
tł.

„

ptllma !!yploma..

!lzym91d bó&

WOW

NU!r7a!• na 16tto 11. Wró*,

pnepow!ed:ni&
n.
i okrutnej

d:zlkłej

861
Ił.

WOJlar

N~

porunmtl• •• łl'Odell epa1trllDIDh
W'1 IT. ~ ,._47 li. Otayma 1'1.~ •• Od nopn&a , . .

rucmilra winrrt.
PIONOW01 1. Pt.U• llraan

hiat.

W'1

Zołm«fta .-po&a

L

mi.a

W

I.

ł.

Imitt lel'\ekie ł. ....
PDIOCl:r T. Stoli.ca Ohm17 I. ~
w6s ~ u:t:y
PrDll Mo
,., IDonowmcM Turejt te. Dldelalaa Warnaw:r 11. Aatw powlHI&
„ltomom!C1"' u. Dolna, ~

&Wj

.„„

TP

aa

~

DOI! l'. Bije monel:J' I

medale li. ~ lub ltonc!wtowa 11. Bet09 t.nt.!ft7 IO. Knt-

na na Płw. hlopon•llim 11. n.
.na ni dobrOCW)lli'1' a. Od~
w l*dłu nteruaillt Ił. Od ....
,.Dmne wte~ l

M

pi.,ta w

Jad

Nnld'"
dawn.ej Pol.- •

i>rze.s

a

O.

......

lnOllt.

epru. J. IL\LUZKA.

Za aa.fpl•.knł•- -.na!• rMa
uznano pl'Hd klllcoma. lat1 ros-

r;rywkę w wykonaniu reprezentanta Australii
Dicka Cummłncsa.
Przekonajmy się, czy werdykt mlę
dzynarod-0wego jucy Nacrody Bolsa
był tra:tny.

.....

m-p:rcd.

11 Ltl'TBGO

k:omo&ntanie

PROGRAM I
Nauka t tech-

UO Teefcrie -

nika
10.00 Kino Telefwl.I "a + jedna"
(8) „Bonao" lflrial
prod. polsko-czeoh.
lUO DT - wladomo4el
10.40 Film dla 2 zml1111.71 „Ki„
rowca na jedeo kur1" (2) rad:&. film :tab.
lUO Magazyn Domatwa
111.10 DT - wladooiŃcl
111.15 Scena młodycb1 lianłsbw
Lenartowicz, AndneJ HaJ
,,Jej I 1oble" (L)
lT.J.ł TeleexpreSI
1'1.30 „Be:s próby" „Rullm I
nami - Rzeszów"
111.311 „Mieszkać" wuechnlca
budowlana
11.00 Dobranoc - „Kotki ale pła
czą'•

11.10 „Dom rodw.lnnr" - w.pomnienie Zofil Nuiercnn~
li.IO Dziennik
20.00 Monitor ~
20.30 „Kierowca na Jed• kuni"
(2) - radz. fłlm fab,
tl.40 DT - komentarn
12.05 „I.ex" - magazyn IPOłecs
11 LUTBOO
no-prawn:r
n.M Studio sport - mistrzoetwa
PROGRAM I
•wiata w narc!vstwie klaTeleferie syaznym
8&nki, lytwr
Kino Teleforl! „3
jedna•• 12.80 Na kI'awędsł 1lowa
(8) „Karnawał" - serial 23.10 DT - wladomMcl
prod. polsko-czecb.
23.l!J „Kokainowy szlak" (3) OT - wladomOlld
ani. film dok.
Fl!m dla 2 111118'71 „hPltOGltAM D
chowiec"
Przyjemne :s po:l:rtecmym
lT.311 Magazyn narciankt
„Magazyn wspomnień"
IS.OO Wladomol4oi (I.)
„ Krakowski rynek"
18.30 „Muppet 1how. ay1l rewia
OT - wladomo4ct
gwiazd"
Scena młodych: ltr:Jlłt:rn.a 111.55 Kalejdo1k:op tanecz:n:r
Sleslcka - .,Nieprzemakal- 19.30 Dziennik
ni"
zo.oo „Ogrody łwtata" m - „oLosowanie l:xpree1 t lupet
ft'Ody w stylu anl!elsklm"
Lotka
- :franc. fUm dok.
Teleexptea
I0.30 „!!O minut 1 WieńC'ZYllawem
.,Na samym dnie• - ftlm '
Glińskim"
dok. prod. RFN
!1.00 Antyczny świat prot. KrawDobranoc „z~arowanJ'
czuka „ Wśród bogów i
ołówek"
bohaterów" - .,Eros"
„studium" - ,„Pechowa rze- 21.40 Zbyszek Cybulski w f ilmie
ka"
- „Pingwin"
Dziennik
23. ll! Rozmowy Intymne
Wizyta
pr?Jewodniczącego 23.4!! Wieczorne wiadomości

+

w11poaaJon11 w automatvc.znq 1knt1nłę bt•gów, t."
wl•lu wypadlc4Ch f'U.IZał
gwałtowni•
do pT"zodu.
choć d.twłgnł4 majdewcs..

1por11qdztł

18,25 „Sonda" - „!.elame drogll''
19.00 Dobranoc - „Psotne ml.sle''
111.10 Encyklopedia kultury polskiej
11..30 Dziennik
20.00 Publ!eyltyb
20.lll „Zdaniem
obroaJ'„.•
„Stan:y znajomi"
tum

19.30 Dllli eninJ.k

20.00

chłód, wtoo kło pny.fdzle du do •tacJi
naprawłebr nabawl6 1łę rrypy? czych. Chodzi o serię ok.
Tall: wteo
łeaw zoowu 250 tya. aut. Stwierdza·
zamkoięto i llDOWU b11- no, ~.
1amoch6d
t~

li.OO „Szkoła , dla rodziców" Grypa"
12.15 Apteczka domowa
12.25 „Hiatoria najblit&za" - „Tu
Polskie Radio.„"
111.ZO DT - wladomośct
111.25 SCMl& młodych: ,,SW Witkacy"
17.Dn „Konkurl'' - rep.
17 .Hl Teleexpl."eaa
17.30 PZU - Informuj•
17.40 Piłkarska kadra czeka
18.00 „Harcerska bitwa o lotni1ko" - wojskowy prOłf."U!I

t.1- 21.211 „Salwedrlli w Warszawie" -

PROGRAM Il
10.0ll Fi1m dla niesłysz.ących
„Dziedtzl1<:two milo.5ei" (3)
11.00 „Perys.kop" w<>J.sk program oubl.
11.30 Koncert tyeze6 (I.)
12.00 Kwadrans z hejnałem
12.US .Jutro pon ie<l7'iBlek
1'.l.4!J „ZWierzęta świata - „Gala oa gn<
n ) - franc. f ilm
prz;vrodnlozy
13.15 Ma~a:eyn
nowo§oł
alJ'towych" (I.)
18.45 Kino
famillj.ne
„Krótlllle rękaw~" - rad:z. !:lm

„Starą

~:::i~I ~~r::e;, p::~:i; ::~::c6~ 1 't•gow::~;~~~~

zna}Olni"

DT - komentvw
UO T•leferi;. Sanlr:t, lff:wf 21.llll Program publ.
10.00 Klin<> Teleferii: „S+jiedna" 22.35 Bt'udlo eport - 1Prawozdanle z mlltrzostw •wiata vt
Alarm"
narciaratwte lduycz:nym
1uo ni' - will.domolol
12.llO DT - wtado:mośc(
10.40 Film
dla 2 &miany
12.M J~ f?'..mcusltl (lT)
„Ptaki
aif!nQtych
~
wów" (4)
PROGRAM ll
u.ao Pora.dm.i k Domatora
lTJIO Pdł 1odmy dla roch:inr
11~ Pra.wo na oo dlzieA
18.CO Wladomo•oi (I.I
tyoLodaj:n.a rH- 18.30 „Atlas nadzl.•I'' U.OO „Saw& wizja
ka" (2) _ jupi. ti;l m dok.
2000 - symbole przemian"
1".20 DT - wiadomo6oi
19.20 Pneboje tygodnia
18.21! „Scena młodych" - Zb!C- 19.30 Dziennik
tn.iew · WojaiechoW'sla!
20.00 Ekspres report.ów
„Która g.odizl1:na ?" ,
20.1!1 „Blues Top '85" - Gu~
l'TJI Tel~•
Cruaher
1T.30 Ga.zeta rolmJcsa
I0.45 „Salon muzyczny" - ,.Po.18.00 Telewlxyfny
łlntormatlol'
nańslde Słowiki"
wyda wni crry
11.3!1 Kino studyjne „Dwójki lllUO „Gra o mli1ion„
„Klasa panny McMtchael"
19.00 Dobranoc - „W~k Szu- film fab. prod. ang.
wa.re.k l }e110 st& w"
%3 . ~ Wieczorne wiadomości
19.10 ,.Di~o.a"

pro~ rozrywk;otwJ'
'
Kraj za mia&tem _ „Mar- %2.10 Promram 1>Ubl.
22.20 „Wieczór z Pegia.r,em"
notrawstwo"
23.20 DT - W'ia.d-0111o.łd
Antena
Festi•wał WLdowhsk L.al~
PROGR..UI li
wych dlLa Dllleoi ,Bdl"i 17.l!O Pól godminy d;r. ~IDY
o ryoen.u Got~drzie"
18.00 Władomośol (I.)
Rea.ga.n po pol~ - pro- 19.30 „Przygoda :i: dlameńta~"
gr&m publ.
- film dok. prod. RFN
Studdo ,port
M·!ain»- 19.30 Dallennik
1twa Europy w jeźdmle Ili- !O.OO Ambicje i ~ - Do~ej na J.iodJJi• poping
kazy m11stJrzów - w pI'll'le!'- 20.30 Flilhumonia ,.Dri)IDI"
Wile trarum~1jli okt
reol·t al Keililo Abe (Ja,,oTeleexpress
nia)
Kabaret Ol~ Lipitl.slll!ej
!il.Oli Myślenie
1H
kolOMln'
(powtórzenie)
prr.es7Jlool!
llu1enl'llft
W1ec:z.o.rynka
„O:r.arn<>Kwiat'kowskł
ks1ężn1k z Kram„ OZ"
!1.:1!! Nowe kli'llO Amery.kl
PoDziennik
łudin.rowej ,,Morderstwo
„D7Jie<i2liotwo mił°'°1" ~)
w Senacie" - !\Jm pt'Od.
- franc. tllm tab,
e.rgentyńskl!eoj
„Pegaz"
,
~.oo Wloonorn• w.tadomołal
Klub mi~
Sportowa niedziel•
Leltsykoo oolslcl ej Jn'll2!Yk.i
wi a.d<>mośd

rial p~ • . pol1lro-czechosło
wacltiel
10.30 DT - wildomoścl
10.40 Film dl& 2 zmiany: „Zda-

11.•

~ń

13.30 DT -

I

„~

na~ep.mąell

18.30 Tytko dla

11.00

:

• IS-LETNI
MAREK
CH., będĄc w jednrm ze
stołecznych hoteli,
wsz·
oząl awanturę
1 recep·
cjonistkl\, naublit&I iei . a
w dodatku wybił nybe
Dowiedzmy 1i11 li• so to
kosztowało: otót ol mniej
Ilf więcej tylko 15!1 ty1 1410y złotych.
Kiepskie
OZMJ'
dla
nerwowreh.
"'N
ri
• W R„
mno 4 ł eatałtlio proce-v • obrazę
unędników pai\stwowucn.
W zwtqzku 11 it1m 1qd w
Ro1enhrim
w Baworł!

*

li UJTBQO
PROGRAM I

20.00

--~

5

SO.OO Słtudle li1J>Oł1'
il.OO WieI;ime filmy ~ .tra-

lł.30

łlltw„ ..C ~ .,,.,.
nikł. W ieJ 1:rtuaeJ1 •keon:r musieliby
wy1łępowa6 w fułaJkadl, waJookaub ł uusan1kAch.

[d z~enn C2ek l
„

nketlczy? llcytuj110 ł kiw. Wimt W
- dam11 k&ro.
Rozgrywający puebli atutem
:s
~ki i zagrał ua kier. Gdy W dodał dzie1!ątkę, Cummlng1 wyszedł
waletem kier I ujawnił 1ię prz:rkry podział atutów.
Oczywiście,
motna el• zastanawia!! - swła111c:sa wldz1141 króla treflowego pod
Impasem - r:z:y ni• lepiej było
wejść na 1t6ł I aagral! ltlera do
ua - waleta w ręce, al• Italo
Au.tral!jczyk ni• miał przec:!eł pewności, k
impu treflowy
udaje •i•, a poa tym cloJ•ota na
1t61 trzeba azano'IYM.
Tall: wi'8 lswę zabrał • u tlam• ałutoW\ 1 sqrał w pib. li
przepukl.ł w
i lewtt wzl'2
na atole u. Teras przejście do rttki po przebiciu blotki kl.ro kierem, odegranie marl11.ta pik i oto
powstaje ndcłokartowa ko6cówka,
któr11 przedstawiamy na drugim
diagramie. Cummings zagrywa blotks, trefl, ale nie lmpa1uje - jakby się tego motna było 1Podz.lewal! - lecs bil• asem; po pro-

li•·

"'ce

!ła o11mpWłllle ~ • w
1980 r. w Valkenburiu Australia
zul.adla do gry s Indone:tjl\. Cummings, zajmujący pozyc~lll, otWOl."ZYl odzywks, 1 kler, eio partner nlicyt<>wal I tren t
1naa

iii
W.O DNllt (11.01.-11.ll.),
Nie kieruj 1h1 impul•&ml I me
sałatwliaJ 9Pl"aw:r zb:rł pofplenDJl.e. Wkrótce mote 1141 okan6, łe waJne Je.t 1:upeł:Gie oo
lnnel'o. Koniec tyrodnla nieoe
1pokojnie,J5zy. Mo:ten l'O pe•wtęcl6 na zajęcia domowe.
RYBY (%1.0!.-20.03.). - NM
podejmuj polemiki. Ryobt.o całe zdarzenie pójdzie w zapom•
alente. Czekaj~ Cłę •Prawr
wlełklej 'Wagi,
Wydatków teł
pewnie nłe da •I• nnlkruu~.
BARAN
(21.03.-ZO.Oi.).
Zblłt&JI\ sl11 JutnleJne dni. Nłe
zapominaj wszakte o czek.aJ11oycb obowl~kacb. W domu napięta atmosfera, Ozy przypadkiem nie Ty jetrłd teg>0 przrozyn!l?
BYK (%1.0ł.~1.05.), - Pneanalłzuj raz lencze
to wizy.
. siko co zapla111owałe~.
Dobre
perspektywy w pracy 1:awod<>wej. Sympatyczne układy rod~nne
Nie zmarnuj szansy w
sprawa h 8ereowycb.
DLI2NIĘTA 122.05.-%1.06.). Idziesz na całość - ezy słusz
nie? To co teraz stracisz, trud.
oo będzie odrobić. Napięta gra
uczud toezyd ei41 będzie, nie-

..........
„........ltoh&,...d-..
...
potrseb117. ZafrTW&
H

1lątk, pik. NatllMlnl•, a llle mote jej prnbld atutem, więc .,,,..
r:suca trefla. To samo robi I. Następnie dochod!ll do ręki imzebl·
Jajs,o dzi•ls.tk• kare 1 w trsykartowej końcówce wychodu s rttki
waletem trefl. błrwę bierze w. Obrońcy d03tan11 Jeszcze tylko jed.
n" lew41, bo za kirólem 1 óeem~
S ma drugi\ dz!ewl11tkęl
·
I rwoja gra. Prawda, h te nzegrano po mlstrzow1kut

gra

&WWA

I

+•asw;g

fi

eł~cn"I a Ili.dl "'Uaiwe "1Jli>.

lki, Duto
O'IUll saJmłe
Q
prz;rcotowanile ozecoj na _,,m
Cl ba.rdzo 11aleb'.
WAGA (23.09.-!3.18.). - Koakretn.a poprawa 11ytuaeJt fin.a.n•
IOwej. Nadohod1l! pora sposob·
na do realizacji Twych ma.rzed.
Nie tMd cnuu na zbędne Pl'STmtarkl.
SKORPION (!ł.18.-H.U.). 41111
pełne nle1110dzl-anek. Nie r:awne pomyłl
nyob, ale maJ11cyoh duły wpływ
na dals-ey bier wydarzeń. Te
mote byd nawet pasfonuj&c•
przy zacbow&lllfu odpowlednł•·
go dystaruiu.
STRZELEC (!Ul.-rt.1!.),
Spotkanie otworzy Cl OMY na
wiele spniw.
Pilnuj jednak
pr·zede wszystkim wl~<1nycb Interesów. Cll\głc potyczki z partn"rem mogą przyn i eść dutl\
Najbł!tsze

1&et,. daleJ. Czu sdeeyduje

eą

przetyJen kolej°' por1&łkfł.
RAK (!l.08.-22.07.), - Trudno Cl będzie rialatwid pomyłl
nle niektóre problemy.
Nie
trad wiary w 1wojc mo:tliwojcl. Nie ułamuj
się, mote w
przyszłym
tygodaiu wszystko
wróci do normy.
LEW (23.07.-22.08.), - Nowe
zmajomoścl to dobra zapowledt
korzystnych zmian. Rozwdnle
rozwiąż swoje problemy finansowe. Nie stoi~z
jesz<"'ze na
straoonej pozycji. Wykaż tylko
więcej d~·plomar.ł l .

PANNA

(23.08.-22.09.),
nowych dotylko
wy-

wraźeń
I
§w!adczeń.
Oby§

Wiele

szkod~.

KOZIOROŻEC
(23.12.-~0.0J .) .
- Udajesz tylko, te n.1e wiesz
o t'O chodzi. Svtuacja Jut sill
:iaczynia klarować - t:itwie.f Ci
będzie więc podjąć sta noWl'Zl\ _
decy7ję. Miłe chwile w towarzystwie 11kochanl'j osoby.

