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Od pewnego czasu Wojewódzka
Ogrodniczo-Pszczelarska handluje ładną i modną„. wyRZECZNIK PRASOWY
S'.l'ERS'.l'WA ZDROWIA I OPIEKI
kładziną podłogową. Jest to efekt
SPOŁECZNEJ
PRZEKAZAŁ PAP
zwiększonego eksportu kwiatów l
KOMUNIKAT
NASTĘPUJĄCEJ
owoców. Przez długi czas jedyną
TREŚCI1
centralą
handlu zagranicznego, 2
którą łódzka WSOP współpracowa
od przewodnictwem miniła był „Hortex", ostatnio zaś na'
1tra zdrowia i opieki apowiązano kontakty również z „Polłe~znej Mirosława Cybulko,
coopem" 1 „Interpegro''. Skutek
odbyło się spotkanie ekspertów w
jest właśnie taki, że za nasze pachsprawie preparatu torfowego prof.
nące i smaC2llle produkty dostajeStanisława Tołpy. W spotkaniu umy m, In. artykułv przemysłowe
dzlał wzięli: ·prof. Mieczysław Chojakłcli brakuje w polskich skl.'.
pach,
.
rąży s oddziału Instytutu OnkoloPo raz pierwszy w· zeszłym rolru kwiaty z Lod2'I pojechały na illUlllln!EllmllmlElllmmm:illll!!m::maam-••DSD•~---•••11:im•-•-•••••-=im--m.,.„im••ia-•------Węgry. To spore oslągnłęcie, jako że nas.i bratankowie mają bainormaliza~ji
dzo rurowe normy handlowe właś
nie w tej dziedzinie. Ponlewaz 1ed.na.k w handlu nie ma sentvnienmiędzy Polską
tów, od połowy 1986 roku Wyparliśmy właśnie Węgrów z ĆSRS.
Od lipca nasi JlO?udniowl sąsiedzi
biorą kwiaty tylko od nas.
·
Równi~ ostatnio zastosowano tnny wariant eksportu - do tej pory WSOP brala na siebie odpowiedzialność oza ten delikatny towar, żądając jednak marży w wy1okości jednej czwartej ceny. Te'ł
raz zd - I sadownicy to zaakceptowali. jako że mowa . o jabłkach
- wszystko odbywa elę na ryzyko
„
J)roducenta, ale też „kosztuj'E!" go
to tylko 3 proc. mady.
,
Rozmowy z zagranicznymi konNa zaproszenie przewodniczącego Reprezentantów i Senatu USA, szeli bm. 'Prezydent Reagan złoty! sprawle redukcji zbrojeń atomo..,
trahentami pozwalają przypuszczać,
wych. średniego zasięgu i likwida- komisji spraw zagranicznych Izby fami czołowych resortów adminlIż w 'tym roku eksport kw1ąt6w w Białym Domu oświadczenie, któ(Da lszy ciąg na str. 2)
Reprezentantów USA Dante Fałódzka spółdzielnia będzie w sta- re stanowi odpowiedź na nową i- cji tych zbrojeń w Europie.
Prezydent oświadczył, że Stany scella, przybył z wizytą do USA
nicjatywę sekretarza
generalnego
n ie podwoić,
K.K. KC KPZR Michaiła Gorbaczowa w Zjednoczone. opowiadały się za za- przewodniczący Komisji Spraw Zasadniczą, poddaną kontr(łij reduk- graniczn.zch Sejmu, członek Biucją zbrojeń atomowych średniego ra Polt:ycznego,
sekretarz KC
zasięgu I przypomniał, iż podczas PZP..R Jozef Cz~rek, którem~ tospotkanla z radzieckim przywódcą~ warzyszą posłowie: Witold Lipski,
Michaiłem Gorbaczowem w Rey- członek Rady Państwa, członek Kokjavlku omawiano
wiele aspek- ~lsji S~raw Zagranicznych,. prof.
tów przyszłego projektu układu, J:zef. ~1f'rowskl, członek Komisji
dotyczącego redukcji tego rodzr.ju Nauki 1 Postępu Technicznego rezbrojeń,
w tym także ilościowy ktor Uniwersytetu Jagiellońskiego,
pułap dla tego typu broni.
oraz Ale~sander Legatowlez, człoPrezydent zwrócił uwagę, Iż w nek Komisji Współpracy GospodarZapowiedziane przez Minister- ton.lmem ,,Opal - 87" - było te- czasie spotkania w Reykjaviku z czej oraz Pla~u ~udżetu I FIstwo Obrony Narodowej w dniach matem konferencji dla dziennika- Michaiłem Gorbaczowem uzgodn!o- nansów. Posłowie Gierowski I Leod & do Ul marca br. w północno rzy krajowych I zagranicmych 4 no, fa każda ze stron, a więc USA gatow!cz są członkami Rad.Y Kon-zachodniej Polsce planowane jed- bm. w centrum „Interpressu" rzecz- ! ZSRR zachowa~!\ tOO raklet ato- sultacyjn~j przy przewodniczącym
nostronne, wieloszczeblowe dywi- nika pra&<>wego MON gen, bzyg. mowych średniego zasięgu poza Rady Panstwa.
obszarem Europy. Podczas rozmów
Grupie towarz,yszy
zyjne ćwiczenie taktyczne jedno- prof. Lesława Wojtasika.
Na liczne pytania dziennikarzy w Reykjaviku przewidziano także spraw zagranicznych Jan Klnast.
stek Wojska Polskiego pod krypProgram pobytu polskich parlaodpowiadał przedstawiciel
Sztabu redukclę zbrojeń atomowych krótmentarzystów obejmuje spotkania
Generalnego WP gen. dyw. dr Jan kiego zasięgu.
(Dalszy cląg na str. 2)
z czołowymi przedstaw!c1elaml Izby
Suwiński. Organizatorem ćwiczenia
- powiedział jest dowództwo
Pomorskiego Okręgu' Wojsltowego.
Uczestniczyć w ńim będą wydzielone jednostki 12 Pywi7ji Zmechanizowanej im. Armii Ludowej oraz
jednostki wsparcia. La.=ie udział
w ćwiczeniach we:tmle 18 tys. żoł
nierzy„ ok. 150 C210łgów, 130 środ
ków przeciwpancernych w tym wyrzutnie za!natal<>wane na poja:rdach
opancerzonych, ok. 100 dz.lal artyleryjskich, możdtierzy i wyrzutni.
MAŁA RZECZ,
A CIESzy
Wczoraj notowano miejscami na
rakietowych o kalibrze 100 ·1 więcej
południu Polski po kilkanaście stomlllmetrów oru 12 śmiglowców
W momencie, gdy '1'5 b.t tepni mrozu. W wielu rejonach krawsparcia. W czasie ćwiczenia dziarn u ukazał alę pierwszy znaezek
ju wystąpiły także opady śil!egu.
łania
bojowe .wojsk
lądowych
,pocztowy wydrukowany w księ
którym towarzyszył niekiedy silwspierać będzie lotnictwo myśliw
stwie Liechtenstein, mało kto
ny wiatr. Na szczęście śniegu bysko-bombowe
I
rozpoznawcze.
przypuszczał, ie tak mała rzecz
ło
mało.
Kłopotów
na drogach
Informacji') o c'.'w\czeniu wraz 2
będzie przez wiele lat cleszyó
WCZORAJ
PREZES RADY nleniem problematyk! gospodarczej przysparzała natom•a t gołoledź,
zaproszeniem
na
nie
obserwatorów
mieszkańców
miniaturowego
MINISTRÓW, ZBIGNIEW ME- Wyrażając pozytywną ocenę tych która występ<>wala zwłaszcza na
przekazano zgodnie z dokumentem
księstwa.
SSNER PRZYJĄI~ PRZEBYWA- stosunków, obaj rozmówcy uznali lokalnych połączeniach. Do usuwakonferencji sztokholmskiej wszystNa znaczku była podobizna
JĄCEGO Z OFJC.TALNf\ WIZY- że ich aktualny poziom nie odpo- nia jej 'skierowano ponad 1,5 tys.
kim sye:natariuszom Aktu Końco
księcia, dośó skromnie wydruTĄ
W POLSCE
l\UNlSTRA wiada możliwościom obu krajów. piaskarek. Sbskie drogi były przywego .KBWE. Gen. J. S!lwlński
kowana, ale„. w bardzo małym
Wyrażono
wolę
obu rządów czyną pewnych zakłóceń w kursopodkreślił następnie. że realizując
SPRAW
ZAGRANICZNYCH
nakładzie.
To stało się powoHISZPANII, FRANCISCO FER- współdziałania na rzecz 1tworze- waniu autobusów PKS. Niektóre
w dobrei wierze ustalenia sztokdem, ie. znaczek znalazł się w
nla warunków 1przy,Jających inten- autobusy kursujące na trasach daholmskie Polska notyflkowala już
NANDEZA ORDONEZA.
kręgu zainteresowania
filatelidocierały
np.
do
syfikacji wzajemnej współpracy. lekobieżnych
9 grudnia 1986 r. w.~zyst.kim sygnastów, został z miejsca wykupioUznano, !:li takle możliwości istnie- Wrocławia z półgodzinnym opóźtariuszom Aktu Końcowego KBWE
W
czasie
rozmowy
dokonano
ny I jui niedługo osiągnął na
.
przeglądu
stosunków polsko-hisz- ją, zwłaszcza w kooperacji prze- nieniem.
rynku filatelistycznym zawrotn"
Obniżenie temperatury 1powodo(Dalszy ciąg _na str. 2)
pańskich ze szczególnym uwzględ· mvsłowej.
cenę.
wa10
spadek
ciepła
w
mieszkaPremier zapoznał
hiszpaflsklch
To specjalistom s Liechtensteigości z podstawowym!
problema- niach. W dodatku znowu notuje
nu da'ło wiele do myślenia.
mi gos}1odarczym! Polski, w tym się sporo awarh sieci cieplnej m.
Myślenie to z Iata.mi tak sao•
z założeniami reformy gospodar- In. w stoltcv Dolnego Sląska.
wocowało, ie obecnie księstwo
Powrót ostrej zimy daje się we
cz-eJ.
osiąga z drukowania ł sprzedaW środę, 4 bm., dobiegły koń znaki załodze p!"Zemysklego rejonu
ży znaczków tak pokaźne
ca w MSZ pol~ko-hlszpańskie roz- przeładunkowego PKP. Praca pod
rny, łź stanowią one 10 proc.
mowy plenarne, którym przewod- gołym niebem na mrozie jest cięż·
rocznego budietu. Jest to nie•
nlczyll ministrowie spraw zagrani- ka. Mimo trudnych warunków.
mal tyle, Ile daje. dochodu sprze·
cznych Marian Orzechowski ! Fran- przeładunki towarów I surowców
dat wyrobów
przemysłowych
Importowanych ze Związku Racisco Fernandez Ordonez.
całego pat\stwa.
Hiszpański
l':o§ć zwiedził
tego dzieckiego przebiegają zgodnie z
planem.
·dnia zabvtkl Starego Miasta.
NAJWIĘKSZY NALESNIK
SWIATA
Spółdzielnia

MINI-1 gl1
'w Gtlw1cach, prof• .TanU.. .Jel•
jaszew!cz mikrobioloc,
prof.

P

Kolejny krok w procesie
stosunków
i

i

I

Stanów· Zjednoczonych
r

Grhacz w przybyła

ozyc1ę

USA

•

CJ

J

do Waszyngtonu

Zdzisław

Kleinrok - rekt9r AM
w Lublinie, doc, Zbigniew Kowalski z Instytutu Medycyny Pracy
w Łodzi, dr Krzysztof Ku1zewskl
epidemiolog doradca ministra
zdrowia prof. Olga Mioduszewska
I ~c. Marek Nowacki z Instytutu Onkologii w Warszawie dr Ryszard Sosiński - ch!rurg.'..onkolog,
prof. Jan Steffen - ienetyk-lmmunolog-onkolog. prof. Marian Wlllmowskl - rektor AM we Wrocla-

Wiśn!ewskl
leków przy
ministrze zdrowia I opiek! IPOłe~znej l mgr Jerzy Zielińsk!
farmaceuta.
Przedmiotem spotkania było podsumowanie obecnego stanu wiedzy
na temat preparatu I jego właści
wości oraz zn.aczenla dla terapii,
a także określenie dalszych działań I postępowania w tej dziedzinie: Eksperci przedstawili dokumenty oraz zgodne stanowisko, że
dotychczasowe badania nad preparatem tortowym, które prowadzone były według norm międzyna
rodowych przez Instytucje naukowe PAN oraz Ministerstwa Zdrowia I Opieki Społet'znej, nie wykazały skuteczności działania tego
Preparatu w leczeniu nowotworów.
Wyniki badań podpisane przez wielu wybitnych ekspertów znane SI\
pro!. Stanisławowi Tołpie.
wlu, prof. Konstanty
przewodnlczący
komisji

(Dalszy c lal? na str.

2)

Cieszy tylko jedno

Konferencja w Interpressie

Ćwiczenia „Opal-87''

·Z. Messner
r

Kolejny
nawrót
srogiej zimy zanotowano
w Austrii,
gdzie w ciągu ubiegłej
doby spadło 30

przyjął

p

cm

śniegu.

CAF -
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Szef hotelu w Cheltenham, w
zachodniej . Anglii, do spółki ze
swoim pomocnikiem usmażyli
we wtorek największy na świe
cir naleśnik.
Placek - potwór ma 7,6 m
średnic:v. Do jego wypieku zużyto !074 jajka, 418 litrów mleka, 232 kg mĄkl, 'J5 kg mĄkl
kukurydzianej i około 50 litrów
oleju. Aby go uamały6, potrzebna była patelnia, wa:lil\Ca blisko
2 tony.
Poprzetlnt rekorclowy nalełńlk
101tał umiaiony w Hlghcate w
USA I mierzył li,! m łrednioy.
Naleinlkl '" łradyoyjn" w W.
Brytanii potraw" w 02asle •·
1tatków.
GOSPODYNIE DOMOWJ;
PRZEMYCAJĄ NARKOffKI
Prokuratura wydała nakazy
aresztowania 20 gospodyń domowych, podejrzanych o przemycanie heroiny do Nowego Jor·
ku.
W zamian za narkotyki,
pomysłowe
kobiety domagały
d4' gotówki, lub opłacenia wakacji w którymś z eleganckich
hot,elf na Manhattanie.
Slf'dztwo w tej sprawie było prowadzone przez jednego z
najbardziej znanych z wa),kl
przeciwko
mafii Inspektorów,
Giovannłeęo Falcona.
5 spośród poszukiwanych kobiet jut aresztowano pod zarzutem pnnełnlcnia Innych prze. stępstw. 8 dalszych zostało zatnymanych
w
ponledŻlałek.
Trwają poszukiwania
pozostałych 'I'.
Opr. (kl)

W. Webster szefem CIA

Radzłecld

reły1er

filmowy
Gleb Panttlow otrzymał Złotego Nledjwledzla na festiwalu w BerUnle Zach. 11:& film pL ,,Temat".

dmund
Muakle,
nłonek
komhjl Towera do sbadanla dzlałalno4cl Krajowej
Rady Bezpieczeństwa I afery irańaldej, były Hnator demokratyczny l były 1ekretarz 1tanu USA w okreaie prezydentury
Jimmy Cartera udzielił wywiadu
sieci telewizyjne.I CBS. W wywiadzie tym dał najgłębszą r chyba
najbardziej krytyczną ocenę osobowości i sytuacji prezydenta Reagana w kontekście dochodzeń komisji I materiału zawartego w
raporcie senatora Towera:
oto zasad11leze fraimwty wywiadu:
.
Pyt.:
W raporcie określiliście
prezydenta jako człowieka nieświa
domego wielu rzeczy, nie rozumiejącego wielu spraw ! zapominają
cego o wielu kwestiach. Czy zaniepokoił wu stan psychiczny prezydenta?
Odp.: Trudno powledzl~ć. do jakiego stopnia prezydent wykorzystuje swoją energię intelektualną
r psychiczne,.
Pyt.: Czy prezydent ma kontakt
z rzeczywistości~. czy eh wyta w
tot znaczenie istniejących problemów?

E

113-letni William Webster, dotychczasowy dyrektor Federalnego Biura Sledczego (FBI) i.ostał powoła
ny we wtorek przez prezydenta
Ronalda Reagana na 1tęnowisko
szefa Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA). Wakowało ono od
kilku tygodnl. Były dyrektor CIA
William· Casey, zamieszany w ate-

o

..J

Odp.: Mówił nam wyratnle, eo

pamięta, a czego nie pamięta. Zdumiało nas jednak to, czego
nie
pamięta. Szczególnie zdumieni byliśmy faktem, !t nie pamięta wie-

wydarzeń
z okresu
lipcem 1985 a grudniem
1985 r. Prezydent nie pamięta spotkań, w których uczestniczył. Ten
fakt nu najbardziej zaniepokoił.
Jest czymś groźnym, że prezydent
nie potrafi przypomnieć sobie niezmiernJe ważnych wydarzefl
w
których uczestniczył.
'
Pyt.: Czy niepokoi wat Jeao stan
p~ychic~ny I Intelektualny?
Czy
mep<?ko1 was jego zdolność rZI\dzema krajem?
. Odp.: Zd.ajemy 1obie sprawę, te
Jego. SZ:J'.'bki powrót do. dobr.eJ. kondycji fizycznej, psych1cznei 1 Intelektualnej leży w interesie kraju, powinien powrócić do zdrowia
jak najm:ybct.J.

lu

ważnych

między,

Adriana, Fryderyk,
Oliwia

Wacław,

w dniu dzisiejszym przewiduje
dla ~odzi następując" pogodę:
zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Okresami opady §nfegu. Temp, maks. w dzień około
-'J st. C. Wiatr slaby I umiarkowany, zachodni I p6Jnocno2achodnf.
Cilinłenle o ,;odz. 19 wynosłlo
999,5 hPa (749,'J mm), tempera.tura -8,9 st. C.

rę

„Irangate", 115 grudnia dozna!
udaru w miejscu p.racy I po operacji usunlęcła guza mózgu, 2 lutego ustąpił z zajmowanego stanowiska.
Biały Dom jest przekonany, że
kandydatura Webstera nie napotka
sprzeciwów w Senacie I zostanie
szybko zaakceptowanL ·

1827 - Zm. P. Simon de Laplace, astronom l fizyk francuski
1827 - Zm. A. Volta, fizyk
włoski

1902 - Ur. T. Manteuffel, profesor, historyk

Te, ·1• Inni nie maj" 1Zt1Zęł
ola, uwaf:amy za naturalne nie
mołemy tylko poj"ó, te •nam
li• nie IZOZęśoł.

••

l

Obawiam li-i jednak, te w 1ensie politycznym prezydent już nigdy nie odzyski\ dawnej kondycji
nie odzyska dawnej pozycji jako
osobowość dominująca, jaką był w
okresie ostatnich 6 lat. Do tej pory realizował on swoją politykę
wewnętrzn, I zagraniczni\.
Teraz
powstaje pytanie, czy może realizować dotychczasową politykę wewnętrznl\ I zagraniczną w sposób
wiarygodny dla narodu, czy będzie
w stanie zdobyć poparcie dla tej
polityk! w społeczeństwie amerykańskim. Czy będzie w stanie zrealizować swoje cele. szczególnle w
dziedzinie polityk! bezpieczeństwa
Pyt.: Wszyscy członkowie komi.sjl apelowali do prezydenta. aby
bardzie.I włączyf się w nurt i!łÓW
nych spraw. Czy jest on w sta
nie tego dokonać?
Odp.: Nie wiadomo, ezy Reagan
mote 11-i 1mleni6, esy może podo-

W 84 dniu roku słońce wzeo codz. 6.14, zajdzie zai o
17.22.

szło

łać

od.powledzlalnoścl

cldl\cej na
prezydenta.
Pyt.: Czy w trójkę, jako człon
kowie komisji, rozmawialiście po
zapoznaniu się z tymi faktami o
stanie psychicznym prezydenta?
Odp.: Nie, w żadnym wypadki
nie traktujemy prezydenta Reagana _jako osoby chorej psychicznie
Byhśmy jednak
przerażenl brakiem ostrości spojrzenia ! brakiem
s~czególnego rodzaju czujności, jakiej wymaga się od osoby prezy.
denta USA.
urzędzie

Pyt.:

Ozy Reagan może
1wój urząd?

sprawować

dalej

Odp.: To zależy od tego
jak
P?d~i~zle do ezelrnjących go' przeci"."1enstw i tru~~ości. i czy bę
dz1e mógł zmobilizować w sobie
dostateczne llokl enerill I zapału do prao7.

- I teraz którędy?"'

„

POSIEDZENIE BIURA POLITYCZNEGO KC PZPR
Czarni

StC\I 0:3 w

Walka ·o

tytuł

Praca ideologiczna w partii

Słupsku!

nadal bez faworyta

W $łu'.P"ku ro~-ł ri• przedostatni turniej s iatkarek o mlstrzo1two Polski. Zawodniczki ŁKS w
tym dniu pauzowały. W plerw1zym •potkaniu · zmierzyły sh1 ze
sobą, zespoły Czarnych Słupsk
gospodarza turnieju I BKS Stal
, Bielsko-Biała. · Ten niezwykle Interesujący dla końcowych układów
tabeli mecz ir:akończył Jlę zwycię
stwem bielncunek 3:0 (12, 8, f).
Siatkarki z Bie.lska zagrały •wietna spotkanie, pr:z;eważając zarówno
w trze w polu, jak I w ataku.
Zawodniczki Czarnych usiłowały
zmienić niekorzy1tna dla 1iebia loIY tego pojedynku, ale były w
1umle bł!Zll'adne. Cały mecz trwał
ponad 1odtrilnę
co Jednu przy
wyrównanej kiule łych zupołów
ni• Jest wle.lklm o.lągn.!ęclem. Tak
więc zespoły Czarnych Słupek
I

Stalł

Bielsko zrównały się puniktaml, I trzeba przy:zmać, że siatkarki ŁKS, które d'zisiaj przystąP,i!I
do meczów, mogą okazać s i ę tym
zespołem, który zadecyduje o tym,
który :i: wyżej wspomnianych zespołów zqstanle mistrzem Polski.
W drugim meczu Gwardia Wrocław po pięciosetowym pojedynku
pokonała Płomień Sosnowico
3:2

(5, 11, -9, -10, 8). Spotkanie stało na przeciętnym poziomie. Wiele było n·ledokładności w zagraniach obu zespołów.
W turnieju „B" roz«Tyw.ainym. w
Gdańsku, Spójnia p.rz&grała 1 Polonezem Warszawa 2:3 (-11, 11,
9, -ł2, -7) l AZS W-'Wa pokonał
Slark• Tarnobrze1 S:S
(10, -12,
-10, 1!, 11).
(Dym.)

Mistrzostwa świata
na ekranach telewizorów

Czekamy na start M. Wojdeckiej
Tl& Londya I Nowy medale w 11 konkurencja.eh, a w
dzl•l~lu. Biorąc pod
w UWflłll r6Żinica czuu mlęchy Amel•kklej t.tl•tyce momma, bo 6-<)- ryką a Europ\ oru chęć pr;z:etobowa reprezentaoja Pol&kt w prowad.aenla ~ednlch tra.nsprzeg wlęk
aldadzla1 U. K!elan I Z. Trytłil m!aM telewla;yj.nych
lka (skok ~wyt), A. Kanmarek ność .tacjl kraj6w .tareeo kon(skok w dal), M. WoJdeeka (-<OO tynentu, orfa.nlzatony tak ulotyml. :vr. K.ola_.1 \"Y" ';:<..) oraz Z. ' i program mistrzostw, aby relacjn d d arły do Europy
o przyS
JJ.::n ('hć r! ) .
·.u·wszc:
h alowa
m istuostwa Z\ . .i •• c, porze. Z oferty transmisji
skorzystała
również
iw iata w lekkiej ailetyc• ~ mistrzostw
prowadzona zost&lll, w 24 'lronku- poW!:a tel-1zja. Kibice będą morencjach. Ro.zpoczn'
w pl,tek gli iledzlć %1Ilaganla lek,koatletów
eUmlnacyjnym biegiem kobiet na w aobotę od godz. 20.50 w pro1500 m. W tym dniu odbęd' 1Lę gra.mle II, a nutępnle o 21.35. w
tylko trzy tlnały: w chodzie ko- programie !_i a w niedzielę o godz.
biet na 3000 m, pchnięciu kulą 20 w pr. i l I a 21.2:1! w pr. I.
kobiet oraz lkoku
w dal mę:Ł
(nym.)
e.zyzn. W 1·obot• :roMana zostaną
W

lork,

hod•

udała

11• do India;na.polit na niedziel• w

I halowe mistrzostwa 6wlat&

•I•

M.

Lewandowski w

p6łfinale

K. Nowak broni mistrzostwa
PodCU1
hat-Tell
mlstnonw
Polski 1enlorbw w ienl•I•, rOZlrywanych w Zabnu, wyłoniono ju.t
p6łflnal!1tbw w 1rach pojedynczych.
Wśród mę:Łczyzn do półfinału zakwallflko-wall
r~tawlenl
z
numereom 1, 2, ł Rogowslld,
Bieńkowski I Maliszewski oraz Lewandowski, który 11wansował do
6w!erćf!nału po kreczu Majora. Zawodnik ,,MeTy", po przegranym
plwwszym aecle 1 :fi,
w drugim
przy stanie 4:S niezadowolony z
orzeczeń aę<Wlego I pn:ebletu spot·
kania zszedł 1 kortu.
Wśród kobiet juniorka Mróz po

•I•,

W

piłkę

nie da

otOIU1;rwnej, 1lekaw.i irse wyeliminowała rozstawlon' 1 numerem
1 Wojtkiewicz. Obok Mr&I w pół
finałach zaii·r aj' jeszcze D.zlakoń
ska, Żaboklicka l obrończyni tytułu m!Btrzowmtlego Nowak, która
w trzech setach pokonała rozstawlon' z nr 5 L!stowsk,.
Nlespodzlank' wcześnlejnel
tary roz1rywek były m.ln: poniki
rozirtawloneco 1 nr I Koakl 1 Le1!!
Wa:ru.awa
1
kolegi\
klubowym Hofmanem 2:fl, 3:ft oraz
Gabzdyl (nr 6) G6rnlik Bytom
z Mallszew!!ką
(Zagłębia
Wał
brzych) 6:1, S:7, !1:7.

się

grać

5:0 BAYERNU Z ANDERLECHTEM
Lol 111• okazał 11-. ł.ukawy d1• derlecht rozgromiony .d I :O. W lntn.augurojących w środę formacjach agencyjnych przewłja
stwierdzenie,
t. 19-krotny
rywallu.cję w europej- lifl
tklch pucllarach. W Stambule bU- mistn. Belglit ot~ w Monarza inte:tna. w Malm.oe mróz I chium „zlmcr11\ lekcję futbolu".
śnleł
uniemożliwiły
rozegra• Crvena Zvezda ~grad.
nie meczów. Spotkanie Besiktasu
1 Dynamem Kijów ma ll!ę odbyć Real Madryt 4:2 (3:0). Duta niew czwartek, mecz Małmoe FF z spodzianka. ZanosUo ale na wysoAjaxern Am9ierdam, jak .doniosłY ką poratkę Realu. ale jednego z
w 6rodą wieczorem agencje, za faworytów rozgrywek o PE od poqodą delegata UEFA 1 kierownic- gromu uratował Meluykanl.n Hugo
twa obu d.rutyn l'()ltalo wyz- Sanchez, zdobywea dwóch bramek.
naczone na 14 bm., a więc na
PUCHAll ZDOBYWCOW
cztery dru przed planowanym ~
PUCHAROW
wantem. Wczefalej za.sięgnięto oplnlii meteorologów, któny odra• Lokomoti'Y Ll'psk - J'O Ilion
dzlll frę w czwartek.
Inne mecze te>czyły 1141 róW111tet 2:0 (0:0).
Malmoe 1T - Ajax Amster•
w mal<> 1przyjających warunkach.
Kibice ,Orvenel Zvezdy, którzy w dam - mecz nie odbył się. Szkocliczbie ~ tys. stawili się na 1Pot- ki arbiter G. B. Smith zadecydokanlu swej drufyny z madryclll!m wał: te spotkanie p.!e może dojść
Realem, mleLi chocla:Ł powody do do skutku z powodu złego stanu
radości z racji zwycięstwa ewej boiska.
• Real l!larac09la
Wltoe:za
dru:!;yny, choć doskwierał Im 101topn!owy mróz. Podczas meczu w Sofia 2:0 (0:0).
Tor• GLrond!ne Bordeaux Goeteborgu tennometry wska.zywa17 Wniperaturę 8 lt. ponltej zera. pedo Moskwa - 1 :O (0:0).
piłkarzy,
klubową

PUCHAR EUROPY

PUOJIAB UD'A

·• '.!eelktu lłtambuł - Dynamo
Kijów - mecz nle odbył 81ę . Spotkani• n.le dOS'Lło do skutku z powodu mletne1 burzy. Organizatorzy nie byli w stanie przygotować
boiska do gry. pokrywa śni egu dochodzlla w n iektóry ch miejscach
i:>łyty stadionu do 20 cm. Je:!:eli
pozwotl na to pogoda, mecz odbę
dzie sill w czwartek (god'Z. 14.30).

\ • IP'K Goeteblq - linter Medio lan 0:0.
· .A BM"unla Monchein1ladbaell Vitoria Gulmanes 3:0 (2:0).
.A AC Torino - P'C Tlrol Inn.1bruck 0:0.
·
A DundH United
a l!Bf'celona 1 :O (1 :0).

·A Bayem Monachium - Ander- '
lecht Bruksela 5 :0 (2:0). W Monachium wrecz sensacja. Blynn~ An-

EXP·RE·SS LOTE1K
.,4, 21 , 23, 25, 31
SUPER LOTEK
2, 14, 15, 24, 26, 38, 42
DUŻY

LOTEK:
LOSOWANIE
li
1 rozw. z 6 traf. - wygrane 3.952.940
zl , 2 rozw. z 5 traf. prem. - wygrane po 1.317.646 7.l, 277 rozw. 7;~·5
traf. zwykł. - w ygra ne
po ol<'.6'10
19.000 z!, 13828 rozw. z 4 traf. wygrane po okolo 450 z!, 247614 rozw.
z 3 t r af. - wygran e po 31 z!. LOSOWANIE n: 2 ro zw. z 6 trat . wygrane po 3.484 .537 zl. 385 rozw.
z s traf. _ w.v<:ra ne po ole 24 .000 zl,
18332 r ozw. z 4 trat. - w.vgra'l.e po
ok. 700 zl. ~ 6 1 4 99 rozw. z 3· tr!ff. w ygrn nE' po 71 z!.
I

DZIENNIK ŁODZKI 54 (12264)

W

POSIEDZE~1E

SKR OCIE

A baohoWy tumiej aroymil!CnOW·
1ki w Re)"kjaviku wylftł Brytyjczyk Ntgel Short zdobywajl\O I punktów. Na drugim miejlłCU llklatYflkowanl zostali b. uństn: łwtata MiTlmman
ch.all Tal (ZSRR) t Jan
( ąo1and111) po 7 pkt,
·.t. Bez wznaw:lania
P7 Jltu'poW
l Sokolow uznali o<Uoton11
ozW&irtl\
partię finałowego meazu pretendent ów za remisową. Pląta partl.a ma
b yć rozgrywana w czwartek.
A Reprezentacja Polski
Juniorów
- pil1rnrzy do lat 16 podczas turnieju w Baku zrem!sowala drugi mecz
O:O z reprezentacją Azerbejfiżanu.
A Od 1 kwietnia
pllkane GKS
Katowice rozgrywać będą mecze ligowe na Stadionie Sląskim. Stanie
si ę tak ?..a spraw11 genenlnego remontu boiska . przy ulicy Buk.owej.
Dwa plerw~ze mec~e · odbędą &1' je·
szcza w Katowicach.

I bm. Biuro Politya:n. KC PZPR
omów.Ho podstawowe kwestie pracy ldeologicz.nej partii w realizacji
uchwały X
Zjazdu. Po ubieg!orocz:-i ej dyskusji przedzja:z.dowej - stwlerdwno - postępuje konso J.i.,:a cja szeregów partii. Utrzymani e tej tendencji. w dużej mierz,e, zale:!;y od szero~iego upowszechniania treści dokumentu o
zasadniczym !:naczeniu - program u partii. Tworzy on o4 działań
a wypełnian i e jego z.a!o:Łeń jest
miarą partyjnej odpowiedzialności.
Upowszechnianie programu poWinno być kontynuowane, w zmodyHkowanym systemie szkolenia partyjnego i pracy lektorskiej, a także
w :z;aplanowanej dług>e>talowo
d%i.ałalności pruy, radia i telewizji oru LMtytucjl. o4wlatowych i
wychowawczyctl.
FundamenllalnĄ • norm"
d2llialań
partJJl powinna byd troska o ludzi,
o Ich wd.elkle i mal• problemy, o
riapewnlenle pocrocla bezpieczeń
stw&,
aprawiedl1wośal.
równości
wobeo prawa.
Obecnie szczególnym obowl~
ldem :frontu !deolog!cmego jest
analiza społecznych uwarunkowań
II etapu reformy gospodarczej,
wskazanie przesłanek jej skutecznego wdratanla, rozwijania edukac.l l ekonomicznej społeczeństwa.
Członkowie
partii. a !1'.Wlaszcza
aktyw muszą znać ducha l literę
pod.s,tawowych dokumentów i materiałów programowych, dlatego Instancje powinny zwrócić szczególną
uwagę na ekut-ecznośc! w ich upowszechnl.amdu.
Wnikliwych I.Nili.I 1 wyd1~t.a
wniosków dla pracy partH wyma-

Mieszkańcy Opoczna
•

•

przy1ęc1

J.

przez

Dobraczyńskiego

f bm. podczu spotka.nla pruwodnlcz,cego Rlt PRON - Jana
Dobrac11yń1kiero z przedstawicielami władz l organizacji społecz
nych Opoczna, przedstawiono inicjatyw, budowy wiejskiego ośrod
ka zdrowia we wsi Kraśnica.
Ośrodek hm wykorzystywa.ny był
by przez :mdas:ztkańcbw 10 sołectw.
Powoł~o w tej sprawie społecz
ny komitet, rolnicy gromadzi\ trodkl Unansowe l deklaruj!\ własn11
pracę dla realizacji tego zam1erzenla.
(PAP)

Zaakceptowano plan pra1 przysotowa.wczych do V Plenum, zwłaszcza
konsultacji w •rodowlskach
klasy
robotniczej, naµki I oświaty, twór·
ców kultury, mlodzieły I działaczy
frontu ldeologlcznego.
Biuro Polityczne
rozpatrzyło
1
przyjęło
.,za.sady obchodów śwlął l
ważniejszych rocznic historycznych".
Myślą przewodnl'I
tego dokumentu
jest uwzględnienie wątków narodowych, patriotycznych oraz rewolu·
cyjnych, klasowych, przypomnienie
wszystkich po~tępowych nurtów naszej przeszloścl1
Biuro
Polityczne zalecllo nadanie
szczególnego
znaczenia zbllt.ającym
się obchodom1 70 rocznicy Rewolucji
Patdzlernlkowej, 10 rocznicy odzyskania nlepodległo&cl, CO rocznicy zjedczeństwa.
noczenia polskiego ruchu robotniczeZarówno
bmp.a nie
polityczne go, 50 rocznicy wybuchu II wojny
partll, jak I poszczególne •potka- śwlat-0w8', 200 rocznicy nchwalenia
nia, narady, konferencje muszą Kon•t;vtueJf I maja.
być bardziej „r.adzio.rne" w ttawtaBlure Polity-•
1 ndowotenlem
nlu problemów, piętnowaniu zla.
I pełnym poparełem odnloslo 1111 do
Podniesiono
problem aaostrzenta mglononej
przem Mlmalla Gorba.cz<iodpowled.zlalno•ct u przyjęte uchwa- wa. w Imieniu
Biura Politycznego
ły, rozllczanJ• 1 łeb wykonania. PoKO
KPZR propo11:ycjl ZSRR w 1pra.dejmowanie „nowych" decyzji, chod wle zawarcia porOlllumlenla o ealkow niezbyt odległej przeszło&ci na ten
wltej ellmJna.cjl • Europy
ameryuchwały,
aam temat przyjmowa.no
wytyczne, które nie atra.c!ly obowią kadsktch I radzieckich rakiet łrednle
go
za.sh:gu.
zującej mocy. świadczy o braku dy·
Propozycja ta Jest w pełni ir:bletna
scypllny ·realizacyjnej, mulll byd Eam działaniami Polski na rzecz odaadnlczo zmienione.
1
prężenia
międzynarodowego .
Mają
\Vażne znaczenie
w k1ztartowaniu
one na celu .1a.k najdalej Idące ograświadomości społecznej ma harmonij·ntczenta
1
redukc.1ę zbro.Jeń, sprowane powiązanie
dzlałalno~ci wychowawczej, Informacyjnej I propagan- dzenie lstnle,jące.I przybliżone.I rówdowej z praktyką tycia 1połeczne nowagi sił w .Europie na cora'l nlż(PAP)
go, ze majomośclą
I rozumieniem EN.y poz:Jom.
taktów, • rosnl\cym udziałem ludzi
pracy w rozwil\zywaniu problemów
ltraju 1 swych 'rodow111k.
Szczególnie
umiejętnie, d«'Pllwl•
powinna. być prowadzona praca ld•ologtc-.ma w8ród łudzi młodych. NałwtetlaJ„o załotenia nanego ustroju,
jego cele Ideowe naleły 1zuka6 odntested"'"'zrozumialych, czytelnycll dla
(Dokończenie ze itr. 1}
młodego pokolenia, wskazując szeraz11,
perspektywę zaspokojenia osobistych roa.any plan n!ałialnoścl wojskowej
aspiracji, rolę Ja.kl\ maJ11 do spełnie na ro1c bi~tący, podlegającej notynia w tyciu 1połeczedstwa i kraju. fikacji I obserwacji. Przewiduje on
Problemem aktywności ideologicz- przeprowadreni• w 1987 r. w Polnej
parttl postanowiono poświęcić sce dwóch ćwiczeń z udi.lalem obV plename
posiedzenie
Komitetu
Centralnego, ir:aplanowane na Il po· serwatorów zagran!c2lilych, wspomjut
~lczenle
narodowe
towę br.
zo~ta.nl\ na nim p<>djęte niane
87" I ćwiczenie koalicyjna.fwaźntejsze zagadnienia pracy Ide- „Opal ne „Przyja:b\ - 1987" (druga poologicznej I propagandowej.
e,aj, tei pr.iemiany dokonujące till
w krajach aocjal!Jltyoznych, a przede wszystkim proces przebudowy
I przyspieszenia w ZSRR.
Podkreślono znacz&n!e teoretyci;nych problemów działalności partii, rolę marksistowskich nauk ~
lecznych.
Aktywno4c! ideologiczna przejawia się w tywych, twórczych, autentycznych dyskusjach l sporach,
w tym z udziałem bezpartyjnych,
ludzi różnych poglądów i świato
poglądów, na forum PRON i róż
nych organizacji. Tylko wtedy pa:rtyjna inspiracja mo:U otensywnte
i akurecmie wpływać na rozwój
socjalistycznej iwiadomoścn ipole-

Ćwiczenia

Eksperci
(Dokriczenl• •

Itr, l)

Z. ~lfldu u motlhrM6, ~
stawhmla nowych •lem•.nt6w IJ)rawy oraz dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości,
zdecydowano
kontynuować badania nad preparatem. Koordynację powierzono -prot.
Andrzejowi Danyszowi 1 1ugestl11
wykorzystania potencjału wszyst-

Odpowiedź prezydenta USA
(Dokończeni•

ze itr.

1)

podkreślił w awym ...
świadczeniu, iż. w całej pełni P.a-

Prezydent

a al podtrzymuje twoja atanowlako w tej 1prawie, sformułow11:ne
podczas rozmów z Mlchałłem Gorbaczowem.
Powitał Oil 1 udowolanJem tobotnle ośwladczwle Michaiła Gorbaczowa o redukcji zbrojeń atomowych hednfego zasięgu I uwol·
nleniu od
tej broni kontynentu
europejs'kle10.
Prezydent stwler~ł,
te nowa
propozycja ZSRR za.sługuje na podjęcie 1zybkich
działań l dlatego
wzywa amerykańskich negocjatorów rozbrojeniowych 1 Genewy do
A 1.2'. !ltrd Pota~ wezwana ir.ostal.a na ul. MoniusUi 1. Od 1warc!a w
tnltalacji elektryaz.nej
w
miea.kaniu nr tl r:a.p.alila 11111
tu
łclank.a dzńalowa. W wyd.obY'Wall\Cl)'lll
si• dymie jmierć poniolla wlaAc:lcdellca miauk.a.ni.a KI'}"ltyna 1. lat 13.
A 9.3-0. Na llkrzyżowa.niu u.110 Pnybyszew&kiego I Prz~lrnLanej Wirgi.Jiwrz w. jadąo samochodem LOA
033Y apowodOwal zderz.ente z tramwajem !dnti 18. Niefortunny k1~wca
doznal UTUÓW czoła i pnebywa w
szpitalu.

WuzynJtonu, aby omówi4

1

nim!

sac.zegóły ro1mwań w aprawla redukcji zbrojeń
atomowych łred

nlego ns!ęiiu.
R. Reagan wyrażł na<hl„„ te
wkrótce rozpoc7m' 1!11 rzeczowa rokowani a w tej sprawie.

1tracjl
towarzystw polonijnych.
Oczekuje 1lę, :l:a rozmowy

I

pol-

ll!l'lll!

A 1.50.
Na ul. Narutowi=a 110
J aroeław ~ I.at Il po tri\ eony 10.tal
pr:i:ez „J'ilała 120p".
Pieazy domał

słowy Wlltrzl\hienta
mózgu. Przebywa w azpdtalu.
A 10.lG. Na •klrzytowaniu ul1a ltlllńskiego 1 Pnybyaze<WS.k.lego .lderovtca „Robura" z Walbrzych.a nie u-nowal pierwlliieństwa przej au1u ' I
spowodowal zden:enle u · „Starsn",
lctóry uderzy! w .an!tarkę. OJll.a,r w
tHT
roku
W dniu I m'lrlla
nie było,
&tra.ty Ok. 1'7S
Iud:lll.ach
zmarfa, prutywnr lat T5 nasza
tya. li.I.
najukochadn:a
Matka,
Babcia
i Tekl<iwa
A 10 .•• Na UL Woji*a ~
pny ul. lmuSoW9' Jó.zef J. ja<!Ąo
;m.J.uchem" uderz)'t w tyt „Poloneł ....
za". Sprawca wypadku wyn.dł
1
opresji
ze stłuczonym czołem
a
M~RIANNA
straty om.acow~ na CG tY1. d.
A 18.25. N• Ul. K.al'OlewSkiej nt„
JĘDRZEJ
trzetwy Z<bl•ław P. lat li wb1._r na
• 4om11 K.ACnęlKA.
jezdni' I p<l'trJ\oony Z0'9tal
przes
autobue
MPK.
Pnzybyty lekarz
Poan..,
edb~dste
dnia
~twierdził wstrząmtenie mózgu. Po·
I marca lir. (pl~tek) o sodzlnle
szkodowany pnebywa w szpitalu.
U na cmentarzu rzym.-kat. na
A Kierowca samÓchodu „Polonez"
Zarzewie, o czym zawiadamlaJ11
oraz świadkowie wypadku drogowepogr~ten.I w łałoble
go ja.ki mia! mieja<!e w Lodzi na ul.
Wschodniej U w dnlu 3 bm. ok.
CORK.I, ZIJICIOWIB, WNUgodz. 19.So proszeni są do WRD MO
CZJU I PRAWNUK.I.
t I w Lodzi ul, W. Bytomskiej 80, tel.

stlu~ania

„

EC

st•

·------------111111
Z 1lęboklm. talem wawladamlamr, te dnia 3 marca 1181 roku
nuz ukochany, M11t, OJciec, Daladek, Brat

zmarł,

ł.

ł

P.

~7-16-82.

kombatant, •ędzla piłkarski
i dzlal:tcz aportowy, odznaczony
medalem „Za ud~al w wojnie
obronnej 1939 r.'', Honorową Odznaką m. · Łodzi i innymi odznaczeniami państwowymi.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 8
marca br. (piątek) o ęodz. lł.30,
na cmentarzu rzym.-kat. Zarzew.
Pogrążona w gl~boklm •mutku
ŻONA z RODZINĄ
były

.

('kl)

:I 1l•bokl111 lalnl 1&wladamla•
mr, h w dniu I marea 1911 ro·
ku zmarł w wltku Tl . latJ nan
drOl't Ml\ł, Ojelee 1 »siadu:

ł.

MOJł

EUGEN'IUSZ
SPYCHALSKI

ldeh pn!ycłailn1'Gl .iaełw• aaulto,.,,....badawezych.
•
e
•
'l'y1e tcmun11tM w apra"llll'!e bud1,caj tttromne
zalntere.!lowanie
apołeczne. Dowodem tego zainteresowania li\ b.kża wpłaty od kobiet, pracownio rótinych zakładów,
1P6łdzlelnl I instytucji, które zachęcone
apelem ZO Lig! Kobiet
Polmtlch o w„parclo badąń naukowych prof. S. Tołpy, rezygn 1;,
1 symbolicznych kwiatów I upominków kupowanych 1wyczajowo
:s oku:j! Dnia Kobiet. Na dalsze
p!onlarskia prace Akadem\l Rolniczej we Wrocławiu przekazali li
ty1. sł !:nwalldzl wojenni, kombatanci wnystkkh frontów oraz w i ęź
niowie
obozów koncentracyjnych,
rgru'PO'Wanl w łr6dm!ej!kl m
oddziale Zw.ląZlku Inwalidów Wojennych w Wal!'szawle, zachecając do
te~ 1amefo Inna oddziały ZIW.

4 bm. odbyło ti4' w Belwedei.
posiedzenie Rady Państwa.
Omawiano problem urnacnlan!a
wpływu rad narodowych na terenowe oi:gana administracji pań.
stwowej.
DośWiadczenla
9WO!ch
rad narodowych przedstawtll .Pt'Z„
wodniczący . WRN : w Bydgostczy
- Leonard Maciejew•kl l w Czę
atochowie - Władysław Klimczyk.
W kolejnym punkcie obrad, Rada Państwa rozpatrzyła sprawozdanie z działalności G!ównegQ Un:ę
du Kontroli Publikacji l Wid~k
w 1986 r. Stwierarono, te uru,d
w swojej pracy kierował Ilię potrzebami ochrony
podll'tawowycll
interesów narodu I pańttw&, zd
jego dz,!al a lność była zgodna I
przepisami prawa.
Rada Państwa zapoz:nala
I
przed!taw'!ona. przez miru.tra fl\11111•
kl l szkolnictwa wy-Uzego oc~
rozwoju kadr n a ukowych obejmującą. okres ostatn!flg() dwudr!estol••
cia l przfj,1a j" do a.PTObUjąc»J

a-.

w!adomośol.

Rozpatrzono lnf>onnacj• o 11°'<:1
orderów ! odimaczel\ państwowych
oraz tytułów honorowych nadanych
w 1986 r.
Rada Państwa raty!ikowata umowę między Pol.sk11 Rz,ecząposi:>oH°'
Ludową ·1 Koreańską Republiki!,
Ludowo-Demokratyczną o pomocy
prawnej w sprawach cywilnych,
rod z;innvch i karnych, podpisani!,
w Phenian.le 28 _ września 1986 r.

''

ł

pal-87"

!owa lipca br.). Lącznl• upowoloe.
działo 1wóJ przyjazd 40 ob.serw&•
torów :r: kllkudz!es1ęoiu państw,
Przyjmiemy ich z: całą otwa.rt.ołe
cią zapewniając im optymalne warunki pracy- i tycia. Pragniemy zaakcentował generał potwiero
dz!ć znaną w świecie polską ~
cinność oraz
kulturę
wspó!pra~
międzynarodowej. To tylko jeden,
wszakże znaczący przykład rzetelnego podejścia Polski do reali:z:acjl
zobowiązań wyn i kających z konferencji sztokholmskiej. co uwiaryc<>dnia naszą wolę podejmowani&
wys!lków na r:z:ecs odprężenia m~
dzyna.rodowego.
WITOLD 8MOLA.l'lEB

WSPOLPRAOA POLSKA -

I. JIAJITLA. W

„

.

Zmarł

noworodek
zdwiema twarzami

:&APOWIED2 PODBO:t'I'
AllMACOSTA DO MOSKWY

Departamenl llama JOlntormo,...
we wtorek, Oe w dntaell u 1 11 ca, sastępcll sekretllrza '*'nu dl. peUtycznych, Michael Armacost, p~
Dziecko urodson.e w Tajlandii w11d7.lć będzie w Moskwie Ji07.1JlOW)'
z
przed•tawłclelaml
rz11du radz:lee•
przed li dniami, kt6ra miało cał kiego,
poświęcone wymlanta po11'°
kowicie wykształcona dwie twa- dów na tematy rerlon!llnt.
rze, zmarło w irodę w npltalu w
Bangkok u. Przyczyn• zgonu była
choroba 1erca.
MEDAL• POLAB;HW
Lekarze nla orzekli, eo mogło
Królowa
!mtbłeta n wręct1:rta
.,,.
spowodować deformacj• noworodka-dziewczynki, której nazwiska nie wtorek· medale polarne ł bryty.Jsklm
odkrywcom,
którzy
jako
pierwsi
od·
podano.
Przypuszczają, ii mogło
byli podrót dookoła •wtata, któref
to być 1kutklem naświetlania pro- trasa wiodła przes oba bieguny.
mlenla;ml Rentgena jej ma~kl w
okresie el11ty.

• J1'boJdm łalea 1awladam.tam.,,, le w dB!a I ma~a lift nb
lll!larł naci• w wl•lnl tt lat, aan najukochaihSJ'I
~I,
Tan•
1 Dziadziu&

P.

ł.

Posrzeb odb,d:de Ili• w dniu
S marca br. (piątek) o rods. 13.30
na cmentarzu św. Anny - Zarzew.

ł

P.

ANTONI MROWCZVl\lS·KI
w1eloletnt amerytowany pracownik @lektrownl I

1lębok1m

LDłU

l'ł1I aproaenle
wtads Ubll
w
dniach 1--ł marca pnebywal w ą.
kraju ezlonek
Biura Połityczne10,
sekrl'ltarz KC PZPR Jóset Baryła,.
czestnicząc w obchodach 10 roO&Ulą
lkich parlamentan;rri6w w USA proklamowan.la Dtamahlrljl Ludowo-·
dotyczyć będ, m.ln.: aytuacjl mię Socjallstyc:maj.
d%ynarodowej, atoaunk6w Wschód
BAll.R• PRZED MITl'DJIAND'Bll
- Zachód, normallzacjt atosunkćw
bilateralnych Pol.ska - USA,
a
lali: wynika I Dajn-aycll _..._
1zczecólnl• kontaktl>w między par- ty opln11 publlcmeJ
bYłF preml•
lamentami obu kN.j6w.
Raymond Barre awyc:lęiyłby presr
Jest to pleńvsza wizyta • na tak denta Francoh Mitterranda w prsp'
p"9ydwysoldnt nczeblu od kilku lat. szlorocznycb wyboracll
po.
Stanowi t11.a kolejny krok w pro- ktch. 51 proc. ankietowanych
Barre•a, • ł9 proo. opowledllla-;
cnle· normallzacjl 1tot1unk6w mię parło
Io się za Mitterrandem.
dzy Polak• a USA, w ramach któ~
rep jM!enl' ub. roku doszło do
DEMONSTRACJA AKT01141f
W%.nowlenla rozm6w nt1ędzyrz11do
I KONGRESMANOW
wych naJple-rw w Wiedrilu, a naW łrod, ra.no ldlkullum ltOllfN9o
stinmle w Warszawie.
amerykadllldd
Wizyta pot.irwa da 11 bm. I poza manów .1 aktorów
rozlo:l:ylo
na kratownicach wentylaWuzyngtonem obejmować b~dz l e
cyjnych w pobllżu Kapitolu śplwa•
równll!:i: Nowy Jork l Chicago.
ry dla zwrócenia uwagi DA traglcz117
loa tysięcy bezdomnych Amerykanów, którzy bez celu wlóc•I\ Ił• po
ulicach miast USA.

BOLEStAW WOSIK

Po1rl\:l:ent w

zaaa

• bm. wicepremier Zblsnlew 11łajda przyJ11ł przebywaJl\ce.ro w POI•
sce przewodnlczl\l:eg"o
Państwowe„
Komitetu ZSRR do llpraw StOSUll•
ków Gospodarczych s Zagranicą Konstantina Katuszewa.
Omówiont
kluczowe problemy
polako-radzieoo
klej współpracy gospodarczej,
W
szczególności zagadnienia związa.nt 1
reałizacJI\ udziału kredytowego zwtą„
ku Radzieckiego w dokodczeniu ro••
poczętych w Polsce· inwestycji 1 pel•
niejszym
wykorzystaniu
zdolno•GI
produkcyjnych polskiego przemy1lu
dla dalszego pogłębienia 'Wl!lpólpraq
(PA P) polsko- radzlecktej.

Oelegac ja Sejmu
(Dokończenie se itr. 1)
oru kół 1oepodarezycll

PA~STWA

RADY

ZONA. CORKA. SYN, SYNOWA. ZIF;C. WNUKI , ·u POZOSTAŁA RODZhlA.

1lekt1"oci1płownl

łódzkich.

rmutku:

hrrHb edbędz11 się dnia I marea 19łT roku o rods. lł.11 • bpllcr ementana rzym.-katollcklego na Dol,\ch.

Redaktor depeszowy I techniczny JERZY KLH.fA

JfA.lBLrżBt

j

/

I
'est
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ZACZYNA SIĘ
KONKURS
IANISJYCZNV
!

ry dla fanów pozostaje niezapom- cmeJ -nłe będzie,
mo3ą najcienianym liderem „Republiki"). Pra- kawszą „biżuterią". '
cuję nad
kolejnymi
wystawami
Pakujemy zdj$:ia, różne drobiai;plastyczno-fotograficznymi, przygo- gi,
które kształtowały plastyczne
towuję się także do t"eżyserowania wizje artystki. Zważywszy oa róż
swojego pierwszego .filmu fabular- norodność zainteresowań, można o
nego.
.
niej powiedzieć patetycznie: renena Łękawa - która za chwilę wprowadzi, choó tym razem ·
- A w międzyczasie jeszcze spot- sansowa dziewczyna. Choć bardziej
właściwie zostanie wprowadzona przez swego kolejnego gościa
Ju tro, 6 bm. zaczynają
kałaś
na
drodze
tygrysa
•.•
współcześnie
będzie jak . już
- i Adam Kaczanowski. On · sara11 wyda z wozu dyspozycję:
m uzyczne emocje. Około 30 U•
I
wbił
mi
mocno
pazury.
Mam
ktoś
wymyślił
1
artystka
multicramy.
c:.:estnik6w przystąpi db Il Konod niego piękną bliznę. Stało się medialna.
kursu Pianistycznego im. Kato na planie tego filmu o cyrku.
Iwonna Łękawa i Adam Kac:i;arola Szymanowskiego. RegulaJest okropnie zimno. Akurat dziś jedno powtórzę - niech mi wyba- A co do blizny, to operacji płasty(Dałszy ciąg na str
4l
min przewiduje udz;ał muzyków
zabrakło koksu. Koronkowe rajsto- czą realizatorzy.
do lat 28.
py, tiulowa delikatna, różowo~zie- Czy jesteś szczęśliwa z tego,
łona
spódniczka i cienka bluzka co osiągnęłaś, co jeszcze chciałabyś
O rod:i:. 10 w Muzeum Histo· głównego gościa pro.gram u wyglą- ' osiągnąć i w której z dziedzin szturii Miasta Lodzi l'Ozpoczną się
dają pięknie, je\inak tylko aktorka ki?
pierwsze przesłuchania. O godz.
może w tym zimnie zagrać · aż taką
Reflekśje ·na t~n temat snują się
'15 kolejna ich edycja.. Młodych
radość. Ale t'o jest Małgorzata Po- już w Innej scenerii, w stylowym
artystów ocenia jury pod przetocka. Ona nigdy_ nie traci pogody wnętrzu, ozdobionym wspaniałymi
wodnictwem prof. Andrzeja Jaducha. Za chwilę przedstawi się kompozycjami kwiatowymi. A odsińskiego z Akademii Muzyczwidzom nie tylko jako aktorka, ale' powiedź jest taka: z tym szczęś
nej w Katowicach. Witamy uprzede wszystltlm jako reżyser fil- clem ró:!:nie bywa: Moje życie jest
czestników konkursu w Łodzi!
mów o sztuce .! fotografik. To ona wypełnione, jestem aż cho1'a „na
Trzymamy
kciuki!
Zyczymy
właśnie wykreowała przestr.zeń, czy pogoń". Nie wyobrażam sobie. pausukcesów!
mówiąc -krótko,
wyreżyserowała zy. Nie da się jednak zrealizować
wejście :w swój świat artyaty,c:z:- wszystkic'h marzeń, a ich natłok
Natomiast uroczystą inauguranych wizji I pamiątek.
jest ogromny. Bardzo ehciałabym
cją konkursu · będzie piątkowy
Sama ze zdziwieniem . stwierdza: żeby znów pojawiła się duża . rola,
koncert w Filharmonii Łódzkiej
„Po raz pierwsży widzę te wszyst- Nie wiem czy mam taką wymarzolgodz. 19), W programie muzykle rzeezj wiszące razem.
Są z ną, bo to właściwie też nie do
ka polska. Wystąpią: Mariola
róźnych okre-s6w życia".
końca dobrze, gdy wszystkie marzeCieniawa - pianistka,
kt6ra
Fotografie wydobyte z szuflad i nla się spełniają... ·
zwyciężyła w ·I Konkursie Im.
n-owe-, obmyślone przez nl11 wtedy,
K. Szymanowskiego · oraz Jadgdy aparat fotograficzny przestał
A oto zdanie Potockiej wyjęte z
wiga Gadulanka - sopran, orjuż być tylko jak mówi - pry- k~!ażkl „Kto Jest kim w Polsce?":
k iestra i chór FŁ. Koncert powatnym medium, gdy skierowała ,;Nie po.siadam zawodu, posiadam
prowadzi Tadeusz Bugaj.
go na siebie.
pasje'~.
'
Popularna aktorka (m. in. z
- Pierwszy raz powstaje o mnie
trze TV dziennikii.rk;a w „Gnieź
Jej udział w „Zbliżeniach" dobieSłuchać będziemy Uwertury do
„Hubala", .,Jarosława Dąbrow
program, w którym nie puzedsta- ga końca. Teraz wicedyrektOT Mudzie głuszca" rd. T. Junaka),
opery · „Halka" S. Moniuszki,
ski~go",
Małgorzata
wiiam się jako aktorka.
z
••
Fausta"
Chociaż zeum Kinematografii - Mieczysła;N
Małgorząta Potocka wra.z z red.
Koncert_u fortepianowego e-moll
przygotowanego przez reż. G.
pierwsze aktorskie zadanie otrzy~ Kuźmicki, mówi o planach tej plalwonną Lflkawą zapraszają na
H. J.\.!elcera, oraz ID Symfonii •
Itrólikiewicza, a ostatnio w teamałam mając lat sześć było to cówki, zatrzymując kamerę na makolejne „Zbli:ienia".
K. Szymanowskiego.
w „Awll!llturze o Basię".
kiecie przedstawiającej zagospoda- .
Foto: A. WACH
(r!I)
- W gąszczu
fotograficznych rowanie przestrzeni wokół muzeum. m•mmm1mmmmm•mm~••••••••ii!m1•••••a::
i•-mmsm11111mm•m•••••kompozycji ciągle wpada 1i41 na inMałgosia pakuje lakierowe panny trop wyobraŹinl. Ale w folio- tofelki, tiulową spódnice I bluzkę
wych kopert!lch są także stare lis- z dekoltem dopełnia swetrem I katy, Widać z jakim pietyemem prze- mizelką. Jest du:!:y mróz, a ona
chowane zostały te od ojca
zaraz siada za kierownicą małego
wybitnego, nieżyjącego już sceno- fiata (akurat nie działa ogrzewa- ,
grafa, Ryszarda Potockieao. Są w nie) I gna do Warszawy.
I
nich j;1owa troski o życie córki na
Byłd kolorowi\ postaci!\, za
filmowym pbnie i o.„ konsekwen- kt6r11- z zainteresowaniem albo ze
cję w odchudzaniu.
zgrozą oglądano się na PiotrkowTeraz ma talię OS)', świetnie pod- skiej. Zniknęła§ s Łodzi.
kreślaną szerokim
czarnym pas- Mieszkam w Warszawie. Zadekiem. - Prawie eały rok „kato- cydowały głównie względy zawowałam" się - wyjaśnia drogę doj§. dowe. Zagrałam właśnie w filmie
Operatorskie spojrzenie A- cia do takiej sylwetki.
K. Wierzblańskiego „Cyrk odjeżdża"
dama Kaczanowskiego jest nieNie będę odkrywać wszyst<kich przygotowuję kilką teledysków do
W lesie w Grotnikach pełno jest trzeb:r posterunku MO. JIM!nakte low8J!lo
budynek na cewnątrz.
zbędne . Zaraz zaczyna się ko- pomysłów realizatorskich i pytań nowej płyty
„Obywatela G. C." jesienią
grzybów.
Jak
erzyby MO zrezygnowało z pomieszczeń Wszystkie te prace
przebiegaj"
lejne ulęcie.
jakie postawiono aktorce. Ale to (czyli Grzegorza Ciechowskiego, któ- po deszczu w ciągu lat powyras- po ośrodku zdrowia, w związku z szybko,
tak że otwarcie biblioteki
tały tu te>ż nowe domki i wille: czym cały budy>nek przeszedł w po- przewidziane jest w
kwietniu br.
osiedle rozrasta sią niepomieruie. siadanie Urzędu Gminy.
· A moźe stanie się to w ramach
W pełni •ezonu ruch tu jak••• w
Tera; chodziło o .zdob7cte Qdpo- imprez zorganizowanych w ciągu
·Krynicy.
wlednich funduszy na jego adap- tegorocznych Dni Kultury, Ośwla.:.
„Europeizujemy Ilię" atwier- tację.
·
·
ty, Książki i Prasy? Ale są to jui
dzają tubylcy: 1 je.t w tym troWizyta dyrektora MBP Im. L. W - finałowe drobiazgi, Istotne, że po
chą prawdy.
ryńskiego - El:!:biety Pawlickiej
ośmiu latach walki I starań GrotPrawdą jest · również, że Gminna Minlsterstwle
Kultury l SztUki niki otrzymają , wreszcie bibliotek41
Bibli!oteka Publiczna w Grotnikach skończyła sią pomyślnie. Na remont z prawdziwego zdarzenia. Nie Wl\tktóra powstała w 1958 r., ma wa- budynku po ośrodku zdrowia wpły pimy też , . że zmobilizuje to jej prarunki lokalowe
bodaj najgorsze nęło 3 mln zł, co pozwoliło jut cowników do jeszcze bardziej owocwśród bibliotek terenowych woj jes<lenlą .1988 r. rozpocząć roboty•
nych starań o upowszechnianie czymiejskiego łódzkiego,
przy czym
Obecnie prowadzone są prace cle- telnictwa w naszym regionie.
wyniki osiągane przez nią
(1272 sielskie, wodnokanallzącyjne I maŻyczymy wiele powodzenia w tej
czytelników, 18,135 wypożyczonych larskle. Naprawiono dach budynku pożytecznej pracy!
wolumiinów)
są najwyższe 'wśród I zabezpieczono go na zimę, prace
naszych bibliotek terenowych.
elektryczne jut zakończono, wymaM . .JAGOSZEWSKI
Zajmuje ona obecnie trzy nie1111
wielkie Izby w drewnianym, za- „._._
...._11111••••J11llllllllllN•Ul9lllll9R•11111111l1211llllllllllll•ll'ł=-i•aal!Ol"'lla:CIQl'Jlllllllalll""'lll•AMlllllll••-•111111.1111N„
- Po filmowych opowleilcfach o Janie 8ztand7n.Osy ł• ,.stara-nowa" bre6. nie sprawia kło grzybionym I zawilgoconym barapotów wsp6łczesnym mistrzom?
l'erze, Horacym Safrinle, po wizytach w l{aleriach
ku, nile przystosowanym do po·- Zupełnie nie! Wojciech Zabłocki nieiednokro- trzep biblioteki. Barak budowany
artystów plastyków. teraz mllltaria :- biała bro6..
tnle podkreślał. :!:e znakomic!e ,Jeży" w reku. A był z przeznaczeniem na letnie poCsyłby zmiana zainteresowa6.?
I
11>rzecież kto l·ak kto, ale właśnie 0111. zna aie na mieszczenie rekreacyjne. Powierztvm najlepiej, Skoro z.aś mowa o tym wSPania- chnia użytkowa wynosi 35 m kw.
- Nie. Mówiąc tartobUwie cab' czM jest mowa
ł:nn mistrzu s:za:blt ł cenionym aTchitekcie_
e oermierzach, tyle tytko:· :!:e .wcześniej o 5Ze!I'to (jest czterokrotnie mniejsza od ododam,
te do pracy w fLlmie 'Przvleclał z Swll bowią:mjącego normatywu budowmierzach słowa I pędzla A tak 'J)()ważnie, to 'POz Latwki. gdzie budule stadion na !Jirzvska państw nictwa bibliotecznego),
mysł tnmowei opowieści o historii polskiej białej
a liczba
książek
przekrac;za 12 tys. wo.łródziemnom<>rskich.
broni zrodził sie 1'0 lekturze niezWYkle interesuCzyż orkiestra symf'\l'Illcm& to nie organizm, myśląca istota
:- Mleczo-m I szablom HW!lze połwięoano wiele luminów I zwiększa sią z każ<}ym
jącej }tsiażkl prof. Andrzeja Nadolskiego pt...Dziemająca wolę dzi.ałanfa, sprecyzowane pogiądy i uczucia? I czyt
miejsca w naszej literaturze. C~ to znalazło od- rokiem o ponad 1000 ksiątek. A
le blałe1 broni". Dojrzewał kLlka lat I w zeszłym
nie
musi się z tym liczyć dyrygent poszukujący najlepszego
warto dodać, że biblioteka ta obroku znalazł wspanlałeko mecenasa: Dvrekcje Pro:rwiercledlenle w scenariuszu!.,
modelu arty.§'tyCiUlego „partnerstwa", dążący do wspólnego
gramów Oświatowo-Wychowawczych
czyU Pro- Oczywtścle, Nie sposób 'PrHcleil: od tetO u- sługuje nil!! tylko stałych mieszkań
.sukcesu?
,
.!!t'Am .3 TVP f Redakcie FLlmów Dokumentalnych,
ctec. Literackie , odwołania znajdują awól wyir.az ców Grotnik, ale ! llcmych wczaD?"rygen<:l owo ,.partnerstwo" pojmuj" rozmaicie. Dlatego
która skierowała scenariusz
do
-prodUkcll w
w scenkach aktorskich, :Będziemy w nich ogladać: sowiczów.
orkiestra jednych akceptuje •W pełni, Innych - nie. Bardtiej
O ·tych niedostatkach wspominaCWFiPTV „Poltel".
Alicje Jachiewicz. Hanne Wrycze. Jerzego Mata~en! oCZJ"Yiścle tych, któn:y - nleUlieżnie od wysokiej spraw- I ta.k iloszło de 'POw'stanla cyklu fllm6w o-tnlełowskiego, Stanisław.a Nlwlńskieeo I Jerzel(O Szmid- liśmy już przed laty. A co sll! tymnośoi ".l'arsztaiowej lepiej ją rozumieją I d.arzą wieksz"
czach I ~zablach ... I
·
ta. W serialu - siedem półgodzinnych odcinków · czasem zmieniło?
sympatią.
- I to p0eząwS"ZY od mieczów wczesnośredniowie
Starania Miejskiej Biblioteki Pu- znajdować sle będa także tzw. wykopiowania
Swokh ulubionych mistrzów batuty ma równiei zespół łódz
cznych przez szable zwane karabelami I wakoz fabularnych filmów historycznych. 7.d1ecia wl- blicznej im. Waryńskiego o zmianę
kich filharmoników, Do tych kapelmistrzów bez wątpienia
miite szable husarskie. te spod Kircholmu. Chosk!ego malarstwa batalistyczneg·o.
no I przede lokalu trwają od 19'79 r. Zgodnie z
należy Karol Teutsch, którego współpraca. z naszymi muzykacimia i Wiednia~· aż Po współczesna szable wzór
wszy.stkim biała broń z Muzeum Wolska Po1skie- pierwotnym! planami GBP w Grotmi zaowooowała w ostatoieb latach' szc~gólnie udanymi kon:J6, która do tei tradycyji!leJ. husars'kiej .n awta.zu~o. Muzeum Na'!'Odowego w Warszawie. Muzeum nikach miała otrzymać budynek po
certami.
·
wiejskim
ośrodku
je
zdrowia,
z
chwi.
Narodowego w Krakowie oraz z jego filii - zbiolą
wyprowadzenia
się
służby
zdro- A czy będzie mowa o mbnku Wołodyjowwkle
rów Czartoryskich. których dvrektor, prof. ZdziKarol Teutsclt k'?llcentruje 1141 zazwyczaj na muzyce baroku
sław Żyitulskl - auitor wielu Pttblikacll na temat wia do nowych, oddanych w lipcu
ao?
I klasycyzmu. Takie też w gruncie rzeczy założenie prog.ra.Na.tura.Inie. I o damascenkach. wetierkach,
dziejów białej broni - 1est te,k:!:e koMuJtantem 1984 r., pomieszczeń. Bu~ynek ten
mowe miał prowadzony przez niego koncert w ubiegłym ty•
(o powierzchni 90 m kw.) zgodnie
batorówkach t in.nych znanych szablach. Dzieje
filmu .
.
g~lu. Wi·e czór rozpoczął się powstałą przed paru laty . Canbiałe! bronL przedstawi.a · prof Andrzej Nadolski
- Kiedy mo!emy trt>Odzlewa6 sltt 1&rlal11 n.a an- z ustalenlaml Urzędu Gminy Zgierz
zoną dl barocco" H. Czyża. Jest to miniatura utrzymalia w
miał być poddany remontowi I przyi: proste ml wierzyć czyni to w s1)0S6b wyśmieni
tenie?
formie pleśni l przeznaczona nie „śpiewne" z natury Instruty Jest ws:paniałvm &?awedz1arzem. wtrilliacym
- To Jeszcze troche pot.Twa. Zdiecl&, których stosowany do potrzeb GBP.
menty smyczkowe. Zainspirowana została muzyką barokow._,
Początkowy _plan przewidywał awe owwieścf ubarwiać niezliczonym! an.etdotaautOTem 1est Stanisław ~cienko, 1uil: sle z.ali:ończy.
ale
jej ogólny charakter jest raczej romantyczny. Właśnie
po pewnych zmianach że ze
ły, Scenoitrafie opracował Maciej D:vbowsltL Teraz
mi h lstorvcznvm!.
romal),tyczne cechy, przede wszystkim zaś silny emocjonall.zm
względu na funkcjonalno§6
po- Kto jeszcze wvstepuje w filmie?
wszystko w rekach mcintat:v'Sty - Zbieniewa Nl- mieszczeń
.
łączący się z dramatyzmem kulminacji, wydobyłó wykonanie.
na parterze
budynku,
- Mistrz szaibli - Wojciech Zabłocki z ir.rnem
clńsk!eto. P6tniel do pracy nad filmowa muzvka
Bardzo szlachetnie brzmiał smyozkowy kwintet, jedynl·e poparter
ten
zgodnie'
z
1111iestlaml
Michałem kt6rv poszedł w śl~dy olea i iest szerprzyistąip\ Piotr Hertel. Potem · Jeszcze koPie. oc;zĄtkowe wejścia nle odznaczały alę potąda.ną pstrości._.
sekretarza
gminy
Zgierz
miał zorni"!rzem odnoszacvm sukcesv w l(ru.pie iun{or6w.
bróbka techniczna, 'Plansze - czvl! leszcze pa,re stać adaptowany dla potrzeb biblioPanowie Zabłoccy PO.iedv~kuia sie egzemplarzami
W III Koncercie fortepianowym c-moll L. va.n Beethovena
mlesiec:r.
tek!, a pierwsze piętro - na poszabel I mieczów w:v.konanymi n.a wzór dawnych
Rozmawłąłt J. C.
wystąpił młoóy, amerykański pianista Steven Glaser. Zalet"
Foto:
Dariusz Gąsowskl
jego gry była „perlista" technika t swoiście romantyzujące
or:vtinałó;y.
potraktowanie środkowej części dzieła. Wa<la natomiast - pozbawienie muzyki „Mistrza z Bonn" (chodzi głównie o począt
kowe Allegro) ta.k wa:!:nych atrybutów iak siła, patos I d<ramatyzm, Był to ponlekę,d Beethoven „ znlewi~clały", przetadnie l'W.Jl()etyzowany, w czym zresztą upatruję też pewni!,
„winę" kapelmistrza.
Po przerwie odtworron.a została 88 Symfonia O-dur J. Haydn.a (jedna z tzw. „paryskich"). Paradoksalne te wła~nie w
niej zauwafyl5 mo:!:na bylo w piątkowym wykonaniu pewne rysy beethovenowskie. K. Teutsch nadał tej pięknej
kompozyc,11 , brzmienie masywne (vide np. Menuet). nasycił
ją typową bardziej dla najmlodszego, aniżeli najstarszego z
klasyków w,fedeńskich , w.italno§cią. Mało fortunne okazało się
zbyt szybkie temp·o części IT Zamiast nastrÓjowego Largo
zabrzmiał w rezultacie niby-polon ez.
Najbardziej przypadła
ml do gustu ostatnia czę ~<' symfonii - Finale.
Koncert zakończył sle zagrani:1 dwukrotn ie na bis . dowcipnie zinstrumentowaną przez · H. Czyża etiudą skrzypcową
R. Kreutzera.
Ten „teutschowski" wieczór choć udany nie był może jak
wcz~nl~jsze, jednoznacznym su kces em. Nic. nie szkodzi. · W
harmon1inym związku układa s i~ różnie. Najważniejsze że
Idea „partnerstwa", obopdjna sympatia I wuijemne ' por~zu
mlenle dyrygenta z orkiestrą, pozostają nienaruszone
W tym „pojedynku" partnerem Wojciecha Zablockiegu jePł oPeraProf. Andrzej Nadol~kl jeszcze raz rzuca okiem na blsłoryczn1
łor Stanisław Seieszko,
„SzC:zerbleo".
Wnętrza pałacyku, tt6r1 1aJmuJe dziil ;Muzeum Kinematocrafii, zagrały jui: w wielu filmach. Ale od Jakiegoś czasu jedna z aal stała się miejscem ·akcji, zawsze pom1sł~wego w formie i treści, magazynu- „Zbliżenia - czyli to i owo o filmie".
Firmuje go Łódzki Ośrodek Telewiz1jny, zaś autorami są !won-
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Karmelek nie· tylko jadalny
Kllk.s dni

t~mu

Ja k ości

Ce ntral ne La bora t orium

w Lod zi oglosilo pien·;szq

llsi ę

„ Sp ołem "

arty ku ł ów,

któr e mogą by ć
firmowan 1.nak iem „Spotem - poleca" . Odpowied zm y w ięc
na pytani e - oo to znaczy „Spolem poleca"?
Kierown ik CLJ, dr Jerzy Slomczyłrn ws k i : ten znak to
po pros-t u au tor yzowa n a rekl a;n a." Od badania czy arty k:ul jest
produ k ow an y zgodn ie z n'Ormą , jest np. PIH. Ale polski e
nórmy nie zakładają np. by ka 1·melek nadziewany byl do
.zgry7.!enia ... A je.śli me jest - to tle. Nas Interesują kryteria
kon'9urnenckie, oo omaC7.8., :te taki karmelek mus1 być wif:cej
nit lll?laczny I zrobiony zgodnie z recepturą.
Druga 1praW111 to „czystość" artykułu. OkrMlenle „S!drowa
łyWlllość" jest nleodP<>wl~n,le, p<>n!ewu eywność służy tyciu,
a więc nłe powinna być nl·ezdrowa.. An! lronS'llment, ani tym
bard71iej nabywca nie mogl\ 1ttwlerdr.t ić czy jedzenie zawiera
· np. meitale cldkle lub azotany. Dlatego laboratorium bada
tywność pod względem mikrobiologicznym.
NI-es t ety, cz~sto
natra:f!amy n.a ple~nle, d,robnoustroje i bak terie. Zgłaszamy to
natychmia st ,produc·entowl, ale nie wlepiamy manf.atu, bo nie
jesteśmy tadnl\ !nspekcj11 tylko laborator·i:um. które jak ju t
poleca - to musi być to towar eXtra .
Tr zeci etap bad8'fiia artykułów doty czy l<:h funkcjonalności.
Jeśli nie ji!!St to produkt krótkot rwa:!y, powi nno da.ć się go
cfo2lować aby n ie t rzeba było zjadać od · razu wszyst kiego.
A ter~z Jak CLJ bada artykuły przed ich n obilitowa niem!
Otót najtrudniejsza, najwa.tniejsza, a.le I najtaństz.a jest analiza. 1tensoryCUl.8.. W CLJ przy ul. Koperniika 15, tworzy się
w tej chwlt! zespół ludJi!!, którzy za pomocą zmysłów doko- nywać bedą wstępnej oceny. Najp ierw mus.zą być prretesto-

• Żywność więcej nit smoczno
A Sensoryk - zowód poszukiwany

1

Remont za 150 mln .zł
11 Wieś z wyższą uczelnią
1 Największy czyn społeczny wkraju
wnY9Łkich branś . .lecze." 'l)OdUl)&dły N.łac. Zakończeni• robót 1>rHwld1JJle sl4 na koniec 1983 roku. Gruntowny rem()ll,t musi ik'OSZ;towa~ dużo. a
oświa.ta lak w La.domo - 111le ma 1>ienledzy w

Pałac w W ictz.w.le k~o Kaawer owa -powstał w
1896 roku.. w_,,.l:l udowal 110 r.a 120 t ys. r 1JJbl! Oskar
K tndler, ayn Rudol!a - ta.brykan ta :i Pabian.le.
Warto wiedzieć. te palae kosztował w iecel nlt cały ma.jatek ziemski. który K indler ow ie nB1byH od
L1JJbow icik ich W ka.Mym raz ie p ien iądze nie po_
szły na marne. skor o budowla sto.! do dziś . chof
n ie b :Y'ł a n~dy remontowa.na.

M

nat,lmiarze. Ttoche, dał UMŁ, ma 1>0m6c m!niste·r stwo k·ulłuo. Dyrekcja zeSPołu azkół liczy na dota cJe z ośc!enn y<: b w ojewództw.

'P•-

Warto doda~ . że ST>Ół dzi elnLa d.ba o to. alby
h\c był odnow iony w d-a.wn ym stvlu . 0pr 6c:i murar zy, dek arzy. elektryk ów i b y draiUJlików 111!1. b ud owie p racu,1s, t akże sztuk a torzy. Po remonc ie bę
dą t a m prac ow n ie. sale w:vikład o we . b iibl io tek a. biura, p oko je l!OŚcinne ! m ieszk an ie ałrnibowe.

Cały
Z e społu

teren . wraz 11 pdac em,
Jest wła.s.noścl11
Szkół Rolnlczych . P o gr tmtownym wyre·
montow a niu budynek bedz le s ied zibą filii Szk oły
Głów nej Gospodarstwa W ie i•s klego w Wa r sza w ie,
w mie.Jsce dotychczasowego p unktu konsultacyjn ego t e1 u czeln i. W ten sposób Widzew będzie jedyną wsll\ w Polsce, posła.da.ja.cl\ . wy:tszl\ uczelnie.

Z:ILbytek . apełniający · tak 'J)Ow&ine funkcje, mus! by~ do tel!<> od;poWtiednio wVPOsaż<>n:r. Wszystko wskazuje na to, h będzie tam r6wnleł itH.
kt6reito nie ma w okolicy. Cała nadzieja w mless·
kadoach okol!c11Dych mleJsaowojcl. którzy 'POdJeli
1111 ozynu 111ołeosne1to o naJwlekszeJ w skali kra.fu
wa.rto~cl 2811 mln zł. Jeśli wszystko P6.l dzle dobrze, to pz popłynie 1 Pabianic m. In. do Ksawerowa. Tekllna i .Żdbr6w. Jut w tej ohwlll mołna 11odłq,c21y6 ll'H 6D k!lkuhlesleclu domów.

Nim do tego dojdr.ie. trzeba wykouać O!J!(rorone.
practt, wartości 1~0-200 JlllLn złotych. O kon lecz,noremon.tu wiedziano Ju:t: dawno. Do1rnmentacl•
zrobiły Pracownie Konserwacji Zabytków i one
te-t mLaly by~ w:rkona.wc11. Ale Jakoś nie wyszło ...
Prawie dzieci~ lat .J'Pa•plery" let.aly w Dyrekcji
Lnwfftycj! Miejskich nr I l czekal:y na zibawce.
W ubleitłym rok'll znaJazła aie fLrme.. która nie
bała ale nmonitu: Jest ni• ispółdzlelnla rzemieśl nicza .:Bu<lotech111ka" w Lodi!. której gpecJaJiśd
ści

W.M.

want, abf olft7m&• Hoencj• - lak klipeny. Pótntej, w stałych
w.arunltacll, anonimowo próbowu będ11 produkty. Od nich sal ety najwięcej.
Je.łlt badanr ~ J!IP. bairw.cs btałT (łurek3, tt6r.,. w
sklepach jest ldlb. rodzaj6w, p~gotowu~ si• takle danie
zgodni• 1 przepilnm n.a op.akoW1!l'LW. Oztsto jut po W'ltępnych
czynnoścla.ch widać, te oo.I j•st me tak. Dopler-o potem n.aet~Ujl\ bada-nla laboratoryjne: mlll!robtologlezn•, b!ochemdcsne I flrzyko-ehemlcuie. Jeśli coj przejd"Zii• ta.kl test pozytywnie, to otrzyma :mak „Społem - poleca".
Autoryzowana reklama CLJ, będącego oz~11 CO.BR PT"mysłu gastn>nom.leznego I arty•lrulów ~otywer.ych w Lodm,
ma do.prowad>z:lć do wytu&eji, · gdy kommment k:upl taki artykuł
w ciemno" bo będ.1zie ml.al rwarancj49 jego doskonałości.
Oczywiście Mizszerzenle listy towarów uzależn!C>ne j~ głów
nie od ~- róWłl.owag.! rynkowej. No. bo jeśli\ ni• będ.z~e wyboru nde ma pot~by reltlmnowanla ani polecania.„.
- 'w przyszlokl - powLada J. Slomceykiowski - mamy • ml.ar roa.szerzyt! nasze, dzl.alamość na Inne ~rupy towarowe.
Lód:t jest chyba ~ynyih mlutem pDlfladającym tak dutĄ
Hc7lb" laboratoriów - swtairzcza · przemysłu lekkiego. Będrle
my k!Orzystac! 1 tell usług poprze« zleca.nie im badań. M:r
będzi-emy to rromadlzi!ć I dokon1"wać oceny ostatecznej.
Czekamy, w jaki 1posób producenc:I I handlowcy pont.dz"
1oble ze spr:ziedałą, artykułów najwy:tszej jakoścl • • cz1 bt:dzłe
to ~nozyt, ft1 kłopołT

(W. M.)

••

RldJ&'.19ii"d

„Zbliżenia"

Na planie:

dUła de Łodsl na p.r6b7 i .ta.n.n
prud orklesirl\. Pola Rakla zn6w
nowt:ld '" aadowoleni ae -.npółpracy awietn-l e ra.dzl sobie 1· mod11. U naa
ze awolm kolej'llym 1ośclom.
o aktorstwie ai111 nie mówi. PokaSzukao1e · ludlli snanych w zujemy filmy 1 to J\d wystarczy.
swoim aktorskim 11awodzie, ale mających Jeszcze inne pasje artysty- A oo jenos• będsl• w naJblfł
czne I to ozęsto plec:aołowiole •kry- szyoh „Zbllienlach"!
wane.
- Najpierw powie&Dmy; te em~- Tyliko . tacy lllU mt«rnuj11. 0 1ja ma by6 21 marca o IOdz. 111.80.
· aktorach i !eh sawodzio progra- Będ11 1eeny prezentuj11c1 gagi filmów Jest duto. PoprH1 -puje chce- mowe, fragment filmu , Pot ~k iej
my przedsfawlć Ich prywatność, a „St-rety kontaktu", reporta:te .1 plaw ill!C to, co tak interesuje widzów. nu.
Kto w!~ał np„ przed programem
że Barazct11ewaka marzy o dyrygo- Kiedy np.
pokałeeftl eo teł
waniu? Tymczllłlem dla niej to po- dzieje 11• na omut1m
tajemnic!\
ważna aprawa (JHt zresztl\ absol- planie filmu JulluHa Machulsklero
wontk11 17Jkoły -muzycznej). Pr:zyjeż- „Klnr11łl"!

N agrod:r motma oclbleł'd ood.:nell'ln1- w Mkretu'lad• redakcj'1. ..._
miejscowym lat1!1łe<lllki WTl!em:r pocmt"

„.

CZWABTEJ[, I 11/l.ABCA lll'J

_, Pamiętn:Llrl "

PBOGBAM I
U .N

Koncert. 11.6'1

Komun!llil:aty.

11.18 Syptal ozaau.
ll.06 Maaazyn
int<>rm&oyjny. lUG M•lodi• puterslci• • Bulgal'lli. lt .łl l\olnim;y kwa-

<1ran1.

•••••••••••••••••••••••••••• •1 <lio

U.OO Komunikaty.

U.10

Ra-

kierowcd'w.
j aGlół.
I ll.łl li

1

lł.00

„

•.

'

JOZEF WILK
•Lil WP W •TA.ND •POC~ . . .
ledo11.t11ta oftttr ataltw 1f Dywnll Piechoty A.rlllłt Pon.aĄ w 1939
roku Jeiitee ona16w, 1połec'znlk, członek l'lD I ZRoWiD, oclznaezony krzybml: Virtuti Mtlltarl, K.awaler1klm Ordnu i>drod ~en~~
Polaki, nterokrot11.le Jtrsy:łem Waleęsnych l wieloma 111.11.ym 1 o
_
snaczenllłml.
Posn•lt 94'bcdńe "• w 4nl• ł marea lir. (pt11.t•kl ewo'J~La ~~ .
na cmenta~ WojJkowym - Doły (weJłcte od u 1.
skle1e.
.Oma,· •TM, •YNOWA., ZIJIC, WNVJU, "PlłA.WNUJU
ł POZOITALA. RODZIMA.

U.30
przy·
l:llakaPi<>eenkt
·I 11 d.alelca.
W:l&d. U.Ol MalMYD mU%yoa-

lł.00

ny,

ł

Wla4.

li.Ol

Muayka

I

akWalG°'41t. lT.IO Poparld Cl pio· - · li.ot Wleci.
li.IO
Jtonoert
dm.. lł.00 u.aaas;ra lDłOlrmaGyjn;r.
lUI Odpcnriedsi -Dl u.ty, U.IO Ra!110 cb;lea:!.om1 „Dlllkt kol\ 1pocl pl„
ca Ju.flO'W•IO" - odo. T. IO.OO Dzin1k. 10.U Kon.o en łYQHA. IO.łl Hanna Muesyńllka·Hottmanowa - „Pło
mień na łniegu" 1r&1. IO.Ili
W
kilku taktach. .n.oo
Komunikaty.
21.05 K.ronika 1portowa. :tl.U Profesorowi• l loh uorr;n!owi• - aud.
22.00 Wiad. 12.0I Na rótnyOłl lnstrumentacn. SI .IO Tu.miej oritiKtr radiowych. H.łll Radiowy Od~n. N.OO
Wi&d. llS.21 Jancnre l\l"&nie.
ftlOQLUI •

„„ ......... ,.••„ ...

Ił

s

1ł•boktm talem sawla4amlamr, M w dał• I marea 1tl'I rolru,
nagle w wiek11 • lał

llllUla

l.

ł

P.

Musycmn:r Mii Mop.
11.M ,Ullarmon!.a radiowa. 11.00 Wtad.
1S.OI
Serw11 lnformacyjnJ CS.,
U.11 Widziane • lllw6oll ńrOll - uł • . (&).
!UO

Z

llllftynł.

malO#&nej

li.SO

Album operowy. H.OI P!oHnki
•
Fra.noji l
Włoóa. li.OO Pami.ut111Cł
1 W1tpomftien4a - • Beniamino Gllll

JANINA WlKTORIA WO!NICXA
a domu POLA.KOW!IKA.

Porne11 IMł'b•dsł1 li• w łnlu • marea Itr. (Pl•telł) e P... • u
ementarzu łw. Antonlero - Mania.
Mna łałobna Httanie odprawiona w dniu ł marca In!. ('Jl•ł•kl
O IOdz. 11 W kołefele parafla.Jnym
po4
WHWanltm CllrrttllH
K.r6la.
Posr"ło•r w
l
lllĄS • JtODEDfĄ

smarla

ł.

ł

w llmw I

-na

ltlf Nina ·

P.

zmarł

aa

la&

ł. ' ł

P.

w wl•kw

st•

łom•

.

n :vm1kokatollokle111

.

Doły,

•YHOWIE I BllACIA
I JltODZINAML

:IO'NA,

PODWY•O<:K.A.

JlODZll'fA

noaaA.11 m

Tullk „D.,.wiadczende" odo.
u.oo
Serwil Trójki. 12.05 W tonacji Trój·
le!. 13.00 Urs-u la LeGuin „I.ewa rę
ka Oiemnołel" - odc. 13.10 Powtórka 11 rcnry'W'll:t. tł.OO Mlstrwwska
koleikcja Johna Playera. 15.00 ·l 'l•rwill Trójki.
li.Ol RoOk pod Prl\d
- aiud. 15.40 Z b!'bliotek1 dokumentll aud. JA.OO Zapra&amy
do
Tr6jkt. 18.00 Wentyl na ozajn!ku aud. 11.io Troohc nnnsu. 1uo .:r•
·'l'uJill: „Dotwladozenie" - odc. IO.OO
Mim-max: aud. Piotra JtaoU:ow11de110. 111.41 Wan1Etat7 J!lteraald•. 11 .00
J'ermaia _ mai.
pub!1oyllty1d. muzyom~. 11.„ alLl"dso dluro,
bardzo
uoz111łliw1• aud. n 11_1 Blu11 wozoraj l 111114 ·IN4. n.łll Posłuohad
wa.no - &\Ml,
li.OO Opera tyiodnia: Otuseppe Verdi •.orravtata" aud, n.a ~ relaksu. u.eo Vladimi·r Nabolt>Oy
„z.&pro81Z«!l•
aa
egzelmoję" ..S..

smarl

Ulf

na„ l •ajukoehaA11„
D1ladell

Tatuł, Ttł6

talem zawiadamiamy I• w 411.I• H lute10 1t87 roll•
21marł wsp6łzałołyciel Oddziału t.Ad'iklego Chueścljańskiego Sto·
warzy szenla Społecznego, wieloletni pruwodnlczący, Zarządu Odd zlału, za słuźony działacz 11Jln:ero 1towany1zenla

JO]lu

M11ł,

o nlachetnym 1uou, nan Pu„jaeld.

Wyrasy Hrdecnego

w1p6łcncla

ltodslnJe

11rła4aJlł1

•

CZŁONKOWIE

I ZARZĄD
ODDZIALl1
ŁODZJUEGO
CHRZESCIJAIQ'!IKIEGO l'lTOWARZYSZENIA IPO'LECZ·

<

.

li•

•no.

'°"

Po1rwe11 odb•dsl•
w 6al11 I marca tHT
(eswarteJt) • ,._
4$1nle U na em„ntarsu ewanirelłcklm przy ul. Ogr odowej.
ł

DZIEN!ąK ŁODZKI !Ił (l!!Bł)

11.1111
111.10
li.li
lUI

lUI

!'eleeąr1111

~

k olorowy - ku p i ę,
22344 g E

T EL EWIZOl\
32-43-87.
DŻETY -

kuplę . Tel. · 51-56- 50.

22345 g E
DO wynaj ęci a M - 2 1 tę lefone m.
48-13· 52.
22299 g E
·LOKALU na rz~mios ło Górna
- poszukuj.. Tel. 48- 68- 69, po 19.
22347 g E
DZIALKĘ 1 budynkiem warsztatowy m - Górna - kupię. List y
22348 Biuro Ogłoszeń, Sienkiewicza 3/ 5.
E
KURTKĘ, futro (nu trie) tanio
sprzedam. 43-24-18;
22302 ł E
ZAMIENIĘ 20 m bez wygód
na
dwa pokoje z wygodami, na korzystnych warunkach.
Telefon
grzecznościo wy 55-70-41.
22349 g E
PRZYJMĘ szycie kurtek w
pracowni. Listy 22303 Biuro Ogłoszeń,
Sienkie w icza 3/ 5.
E
UKLADANIE glazury, 111-M-415, Kolec.
22351 I E
CHAlWPNICTWO . lrzyjmę na pół
etatu - s:r;ycle.
lity 22304 Biuro Ogłoszeń, Sienkiewicza lfll.
1!l
MASZYNJ!i do pisania, runtowanie
- sprzedam. S2-llO-ll6.
1!3111 I :S
„'l'RABANTA" (odbiór
jutro)
spnedam. Tll-411-61!.
USOIJ I :I
PRZYCZEPĘ bagatow11 „N-410 h" sprzedam, 111·111-71 - po 1!5."
22309 I :I
MEBLI: nowe, mlenkanla .,.. 1pr:11...
dam. Slerakowskie10 52/11 w dniu
ogłoszenia.
- 123&& I :S:

D•·

,...

223911 I

•••

wtad<Jmotloł

. W .... I - zmarł

_.,

Miru

MAR1AN GORSKI

·I ••rnn
„•••st•
lllaHa n. (pl•tell)

lt4I
fata
t roll•. UO
em en tanu Ila to1tcklm aa Zarnwlt, o csym 1 1ł41boklnl amutklem sawladamła
n~

*• ·w

ł.

ł

P.

hlft•ll
łł11.Cllle Il• w 4ntu
m• roa tm roku • 1ods, l i na
cm> ,tanu l&Gmunalnym. aa Za-.

,.,,.wi„

JfA.JBLl28ZA. ftODZnfA
•l••ll:ładanłe

ua

•am

aa

Dnia I marea lllf rolni -art,
prsetywsz„ lał Ol

„

ł '·

JANUSZ
OARBACZEWSKI
. P0'1'Mll odlt111dńe ... W lhlłu
' mana Itr. (pl•t•k) o 1o4•, 13
na om111.tarsu - Jture„kt,
90'NA, DZDICI l Wl'fUIU

S 1l•boldm lalena uwiadamia·
my, h w 4nl11 3 marca 1917 roku
odsudł od nu na za w~ze
najdrotszy M•ł, Sy.n, "Brat, Zlę~.
Szwagier I 9lostrzenlec

ll&WIZ8

„
„LEONARD
ł '·

ł

l'rolhlrr •
lencJI,

kłem wawiadamladniu i maroa ltH ro·

.„~Ida

li

m:r.

llondo-

„

SZYDŁOWSKI
LAT 9'!.
w„p„walllsellłe

nm
swłok o411•bł• Ił• w tfn11l I Jlllar·
ca 1817 roku leswartek) o godzinie 11 s kaplicy łw. Rocha ~
Radogon:cs.
łn....

Zrospacsellł1

SONA, (:01UtA I ~ZM:,
•YNOlV A ons 1'NUCZB:I

.m

OVJIJRLOCK przemy.łowy, „ŁuCS:.
nlk" LZ-S - kup\41. 118-29-811.
22381 g I
PODEJ'M~ pra04t lub eha~upn!ctwo,
S2_.ll-9q.
22377 g I
lT.30 „Patrol" - wojsk<>W1 pro- OPONY 1'711-1811f'70f14; 195/60/14 kupię . Tel. 3<1- 43·43.
22369 g •
1ram publ.
111.00 „Wspólna P<>l•k&. WIJP6lne SPRZEDAM t anio Commodore ll(!ii
111-53-30 po 1'1.
4951 '
1prawy" - progr. ~bl.
18.30 „Sonda" „Powtóra 1
LOKAL aa nomloeło 06rna
koh.''
kupi•
lub
wynajmę. 111-58-U
19.00 DC>branoo „OpoWlaidanita
(10-18).
,
'951 I :I
Pom-Poma"
19.10 Encyklopedia kultur-, pol- SZCZENIĘTA foklteriery - sprzedam. 18-21-119.
~ I Jl
skiej - „Teatr w auaeh
Ośwl-U." Cl)
li.SO D~-ik
FUTRO dut. .Umakl kupi••
20.00 Publlcystyka
~1.
łDCll I I
IO.li Teatr l!łen11&eJI
Karelii:
SAMOCHOD (1811), (UM)
Graes - „Apllltanf' (i.,
kupl1to
Il.SO DT - komentarH
SS-19-911.
48111 I I
12.111 Teleapotlam.ia - Zastanów- GUMITEX lt'allał - 1amienl41 na
my · 1lę l'Ue'ID
blał7, lub kupi41. Tel. 87-5'1-llll,
12.110 Konta.kty
4897 I Ili
23.20 · DT - w!adomO!łel
PIEC 1azowy „Mora-S" lub Inny
23.2~ Ji,:yk franct11·k l ('IO)
od I m - kupl49. Tel. 57-!57-315.
4896 g Ili
ZDECYDOWANIE kupl41 1t41bnów•
PROGRAM D
.k'I przemy1łow11 - najchętniej 1
cyk-caklem 311-18-92.
491'7' 1 :S
l'f.00 l~ francuUl .,,
„ELEKTRON" · 1waraneja lUO Pól 1odn1 dla rod.o„ ,...
aprzedam. 811-82.,.'18.
4892 g I
„M•lde apraW1"
,
OVERLOCK,' stębnówk• {przemysło
li.Ił WladMl;!O'°' ("->
wo), bony PKD kuplę. 86-83-91,
1UO „Atlu nadziel - INnesi.le
'8'10 I :I
1 komputera
WIEl'lTAl\K:ll; „O.Ima", dwuble10li.JO Pneboje tyiodnla
"'' - IEUplę. '8-H-M,
1UO Dmennik
lt4-łl' I I
IMO Ełlllpret reporter6w
ROTI'WllILDY po bardzo ostrej
I0.11 „Portret
bes
ramJ"'
1Uce, 11łetej medal11tce 1praWOSPIUTV w . Jtatowieaeh
dam. ll!-23-04.
124411
1 Z
„Opowi9'd o Batalionach
BĘTONIARKĘ 190 1 1pn:edam,
Chłopskich'' fHm dok.
J ukółeza n.
1213 1 Jl
Il.IO Kino 1tudyjne „Dw6Jlti" ,pto r.rzetrwd!Amy'' - ana.

nim ab.
Alt Wieczorne

prod. CłlR8
Szkoła dla rvdllle6w
Apteczka domowa
„Hi.tort•
Jłajbli.._"
.}'łonlłc:r R•lch.ttat•
u'l' - wiadomości .
Reporter TDC (~
„l+jedna'' (11) - ,.llatU''
- 1erlal prod, pei.ko-~.

ku OlhHdl o4

MARI.AN PIEKAR·EK

CHABERSKI

C!~9wlek

·dziś · • • • •
... OGŁOSZENIE

. . .A

W tint• I mana

słęboklm

'· + ·'·
LUDWUC~

zgłoszenie ·

MAGNETOWID „l!lharp•, aparat totoll'aficzny „Canon A 1" - •pne-.
dam. 83-94-20.
11808 I :I
~CIĄGACZ do kurt.k (bawełnhany
- l...tffin1 jecl~ *1'P"' lrltlra
·biały,
bistorowy
czarny),
robi ldjllC)la pode.su reallzacjt te1Unlk „Peugeota" 1504 D - sprze10 fUmu. Ale muaiel!śpiy podpisać
dam . 33-80-78.
12309 I lll
z:obowii",zan!e, ie nie pokażemy Ich
a.t do premiery. 1 est io bardzo cd eTELEWIZOR
,Et„ PAD./IECAM
ka wy materiał.
(gwarancja), du:ty robot kuchenny
(ZSRR) - sprzedam. Tel. &5·77-09
- My•lloie, ł• Dl• sapytam •
po 16.
223116 I li
1tępnych rołol wa1se10 prorramu!
MALŻEN'STWO po11ukuje pokoju.
Tel. 84-60-111, JIO 1'1.
- Na.prawd• nie motimi7 na to
12959 I :I
pytanie odpowledzie6. Po pierwsze,
Telefon
dobrze gdy nuz kolejny 10•6 jest NAPY, 1u11ld, klamry.
82-49-63, Kawka.
12362 I B
dla widzów uskoczeniem, · a po
drugie - to nie zawsze rozmowy ł RADIOMAGNETOFON ,JVC", ma~
uzgodnienia •li łatwe. W ka:tdym
1netofon MSH 101, „Beryla" 1
razlt!I plany mamy ciekawe I ch:tba
1przedam. 111-e4-112.
2231ł 1 :S
atrak cyjne dla widzów.
MONTAŻ boazerii, 82-85-911, Lanie,
- Zatem, obJ 11• wam udało I
'
22400 g Jl
RENATA l!łAS ZATRUDNIJ!i do my<!ła okien l'Nl•
clstów. 111-49-81.
22419 g E
OBRĄCZKI 11przedam. H-39-7~

PBOGKAJI I .

najdrołn:r

z

lłie

St.Ol ia..ą., j - Mld.
U.IO
Milm:>ton t pióro. 11.łO G'Wioda \ygodni• Man Mct.aan.
a.eo Jan

11.IO
lUll

04l'b•d•• 1111 'w łlltu
I ma~ 111'1 .111lna (~tek) .• 10·
dzlnle 14 1 bplło:r
omenłatsa

Pogrn11 odbę1Jsle
w dniu I mar&a łlr. (eswartek) • to#•lnle
kołcloła parafialnego w Kon1tantynowie.

14.30 1

1-

•.• Domow. pl'Hdwk•
10.00 D'1' - wtiadomoNl
· 1uo l'llm dl• I lllliallT•_,.Putuuelt 'li dolln1" - lll1lll b .b.

l'oSftft

łR'E1NA POSZEPCZVASKA
•

11.ll

DLZWIZIA.

!UGENIUSZ
RYMARCZYK
lł•bollilm tal- saw!adamt•m„, h

odo.

tylko dla tan ów - aud. li.OO ?>ziela, lltyle,
epoki.
18.IO
Patrick
Quentin „Jego dwie tony" odc.
11.00 Wl a<J.
17.01 Roswll\EA·
nie zagadki muz.ycmeJ (I.).
tT.10
AktuaJnołci
dnia (ł.,). lT.IO „Przed
koncertem w fil11armonJJ'' Inf.
(Ł).
n.o „W pracowni artysty" Jerey WUmaAakt (Z.), 11.11 tl't'IVOl'J'
H. Vllla Lobo1a (L).
tł.JO
Klub
lltereo. 18.30 Wieco:6r w filharmonii.
11.80 Wiad.
11.0ł ·wteosome reflek.,,.. 11 .10 04 ra#łllm•'u do nnn1u.
111.JO Wieezór Jd.teracko- muzycm;r.

li 1„bolda h l - •w!adamla•
my, h w 411.111 a 111ar„ 1"1 rolru

-•t:W

s

___
wczoraj
__..,.

(19-łl).

NAGRODY WYLOSOWALI

W k:olejnei „Malowanoe-q11(iywan~ JAl'r:odT bl~e ,,,.1oeowali :
Michał llfeozkoWlkł - Udł, v.l. "°1u.jR!ett> Vłt.
Marcin P•Ienlk - L6dł, ul. Nowotki 70 m. 2'r.
ez6
t/11.
Inga Smialow1ka - Tomuz6w Mat„ ul. BoJ:lunewl
wny
Kasia Dąbrow1ka - Skierniewice, ul. Mszczonow1t1ta 39;'29.
Kamila Kra11zew1ka - Lódt, ul. Goil~bla 11/40.

-

ł.

ł '·

JOZ!P BORSIAS KI

MARKUS

ł

P.

URBA~SiCł

1

Po1rs•łt

a.

edb•4•1f
dnia
I marca ltr. (pl11t1k) e iodslnle
li 11.1 cmtntarsw. katoltt'll:lm przy
ul. !lzcuch~1k!ej, o e.,.m uwiadamiaj•·
•YNOWlll 1 llODZINA

I.ATM.

Po1n111
odbędale Ił• w lllnłu
6 marea lHT roku (Pl•t•kl o rodzinie U 11 kaplicy
cmeniarza
rzymskokatollcklego Manta.
Pozostaje w smutku .

I

~
~

I
I

I

BUD·OWLANO-REMONTO'llVY
RSM „BAWEŁNA"
w lodzi, ul. Mechaniczna 2130,
telefon 48-15-16, 48-15M32, 48-15-48

:~

'•I ~
i

I

I

I

=

I

'

' 3
I

I

.'
;

i

I

I

~
~
~

ZATRUDNI
• kierownika grupy robót Instalacyjnych,
8 z-cę kierownika grupy robót instalacyjnych,
specjalistę ds. organiz~cjl,
• murarzy,
• kierowcę ciągnika „Ursus"ł
• blacharza-spawacza samochodowego.
'
Zgłoszenia przyjmuje oraz lnformacJt udziela

e

.tll I:
1•~11: r:.: ! r:1,f. :11t.:c:
„ •'•I_.,• I a I H li•"'" I

§

O

S

§

I

e

~

...7Alt.TOR"

t)<llired:nlctwo w obroel• nteruehom.ościamt I mi.ffzkan!ami.
Tuwima
67
(przy
Tra,mwaJowel),
18-19.
11101-~

DOM dwurodzinny ~pię
t.ro w .tani• aurO'Wym),
ła.czna 'P<>Wiench111ia około 2.~0 m.
okoli.ee
Wolska P0<lll!eco
81'.>Ue.da.m. Tel 84-70-W,
.... •od~ 17-41.

''"ł

alt.a-

ll& odstwte.
llić 78-il-41.

~wo

PILNIE 11prze.da.m dom.elk
jednorodzinny a; budY111ltiem tos'l>Odarczym, o«rodem.
ska 28. ·

Łódź,

Brzeziń

du-c

DOM lednoroddnny
trl>rze.da.m . 78-60-M.

!1190-«

$><> 18).

21111 '

UNłWERSVTET

RUidzk& 1 lll. T.

łS-l'f-11.
'~ f
ZBIOl'lY lllUlozlc6'W
tła·
ryeh 11.etów kuPt Blu-

'1'9.

~

)L\lpill 11'7-39-M.

łapki

~

D:rakulOwe,

-

11-11-łJł.

. Dl\UX/JUOS

kupi•

11'7..eo-ea.

-

'1'N I

„

modicln" -

llo

ra.dzu. Ł6<li 84-86-79.

-··
... ,. --······
-11••·-····_.„
....... ,_...

.,
,.....-, .,.,„,
••.• „,_
-·.•.•••.
,., •• ,„„ __
__

"Oom-

lruptę. Tel. ANGIELSKI.

18.

11()00 I

„.„ •• ---

Si•roA

M-79-71.
JĘZYX

t~je

_ _ .....
-··········~
-----········-

at71-«

roeyjsld koreipetłumaczeni&

-

87-43-U
łPo J)Ołudniu)
Cleal•lska.
,
o&m-c
„ VW fi 1 Lr w ca.rości MATlllMATYKA - także
lub u n~ am-ztdam.
w domu uetmla. - Tel.
„"„~--

8ieuc~a

atat .......,,, 8).

rr

(wa.r-

41261-i!

W'Al\T.BUJtGA
ltrQ ~ .lub u.miec"
:u ..129 .,,. 11-Jo.M.

"1111.c

~

-.t,..,.i.

•&~.

W'TID•ranla kwaUflkaoyJne1 wyk111łałcen.le •rednte łech
nlcme, Ił lat praktyki 1awodcrweJ,

007-«

MAT!lMATYIU.,

fl&yka

-

ko:re1)e'tycj•.
Kaa~ t.l. M-M-08, ~

18.

•tH-c
"":rl-

.,Tira•

UKŁA.D ~llc'I)'
,.A.udł"
~am. JICeluama,

..P...at.„.

-.i mlstn:a robót hydraulicznych I e.o„

„

U.
'18'r-«

MW'& 18.

MALZElllSTWO
pos!&dal~ U!E<iolnl•'la 'Dlaftyczn•
llln'Y'.lmi•
chałUJPn!IC!t-.
L!iaty
ł274
Bliuiro Orłoszń.

Pl.otrko'Wllika N.
MO?OOl!Ci;
.,_ lta) UCZNIA
mech&nllri ••
~- u
amoohód
moch.odow..i - wsrlłub 9'rl'Ufre - hl.
.,._ Woron.!.aa '·
lł-4! -as.
Il 099-C
.

kwalltlkao1Jn•1 WTkldalffllle hednll ...,._
praktyki sawodowel.

•es.c

, Zgłoszenia Pl'IYJmuje I lnformac~ udzleła dttoł
spraw pracowniczych Ul w lodzi, ul. Narutowł·
cza 6.5, p. 116, tel. 78-85-1 O w. 132~

i

usługowych

1

Zagraniczne
„TH! KORVO łND.„

c

=
E

'1296-~

II

...pał lg'Heblny firmy Szwalbe, nr lnw. 551/615, tn .... .........
Uoł6 p&1k6w 160, szerokoś6 robocza 1800 mm. roll lnl4. 19łl, MU "'7•
woławcza 600.000 zł.
Do przetargu przy~tąplć
j~nori.kt 1osipodarld
Dłlnnlwł ftt.

!!!

ZPP „LENORA„ w ŁODZI, 111. BREBRZDSKA •
PRZETARG NIEOGRANICZONY na:
budowę 1zybn dtwłgowego, murowanego, płęclokondypacyJne„ w
kładzie „B" przy ul. Gdańskiej '1.
Oferty pisemnie wykonawców pafistwowych, spółdzielosych lub prywatnych wraz 1 kalkulacją jednostkową roboczogodziny prolimy składad w
dziale postępu technicznego i inwestycj! ZPP „Lenora'', ul. Srebr1yń11ka 42, pok. 217 do dnia 27 marca br. Dokumentacja do wglądu oraz bl!.tne informacje w ww. dziale, tel. 33-39-09 w. 143.
Przetarg odbędzie się w dwa dn~ po upływie terminu składania ołtirl
Zastrzega 1!ę pra'W'O wyboru oferty,
tri odst4pien!a od przetartu

„

5

•

•

oe. Dojald eutobusamt

lłn.lł I lub T 1e

=
5

lch6.ktej Woll

100~

OKRĘGOWA

SPOtDZl·ELNIA MLECZARSKA

.

w

'l

ŁASKU

A T R U O N
pracownł1c:6w na nlłej
wymienione atanowlskor .

I

•

mlkroblologa (wykształcenie
wyłne

lub średnie),
~ aparatowego.
• . ma!lana,
.
se..Owara.

*

Warunki pracy I płacy do
9m6wlenla w siedzibie sp6ł
dzlelnl, 98-100 Łask, ul. Matejki 16, tel. 34-63, 34-64 lub
39-71 I 39-72.
~ 120-k

·

Zainteresowanych prosimy o
sledzibitt oddziału.

zgłaszanie się

w

ii111101111mm11110111111um111rm1nnnmumnnn1m1m11111nnU11D11D1DD
KOBIETA d.o d.zi.ct

UNIEWAŻNIAM

KOMPUTEROWE progno·
•'f życia.,
horoskopy,
blorytm7. Zakochanym
- wspólny blohoroskop.
11000-1
Błyskawicznie
otrzySZWAC:l'a'tJC nkawlman podallłc datę(y)
ąurk-i satr~11.le.
Tel.
trzebna 17...?.9-M.

110-

Sika.wa..

· urodzenia..

lł-M-88.

CHAŁUPNICTWO

przyj-

m11 18-111-90.

3874 i

-·········-·"""·····-

......... „„ .••. „ -·,··~····-

TELJEPOGOTOWU:

aktywacja ldn•lrołł"
'3-95-04, lł-81-71, NO:.

wakowakl.
4587-1
TEI.ENAPRAWA •3-28-67
Rosiak.
3594-1
:rELENAIPRAWA - ,,.Rubin". „Elekt:ro!l" 74-98-42
Stelter.
20232-g
„URAN", „Cy.,nua" telenaprawa.,
78-64-llł.

Kaczmarek.
21196-g
.,J'OWISZ" „Rubin"
naprawa. 811-M-:MI Munyńskl..
sa18-1
KINESKOPY - regeaeriacja
(aktywacja),
17-33-00, l.ubartowic:J:.
lll884-ł

UXJ.ADANIB
1tasury,
81-44-87, Stat\csyk.
211111-1
MAT.OWANm, tapetowanie.
Bl&łelt.
Tel.
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31 p

lł-78-63,
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1010/86
DZEA
-Sródmieicle.
424T I
LETNISKA. bHsko Lodzi SKRADZIONO prawo ja,.
zdy, Krzysztof Tarnow·
pot!'%1.lkuję (lipiec, sl~
ski, Słotw'lny, Dtura ł8.
pień). &5-6'7-80.
'1118 •
11073 '
ZAKLA.DAM 11.d - i><>· SKRADZIONO prawo ~
zd.y Jaroirław Pawtrsebn:r wspólnik. :Wbwsld, Zrt«a, .1 Maety 4279 Biuro Ogło
.
ja
61.
łllll I
iq;eń Piotrkowska 96.
PRZEDSIĘBIORSTWO za- SKRADZIONO prawo )afI'&nlC%ne oglasza kon!lldy. Tadeun Ba!kinowkun na SO?'ganlz-0wanie
l'ki, l'ellńskleco 1&/11•
produkcj<I w branży ollOM I
wooowo-warzywnej n.a SKRADZIONO praiwo ja.
tere-nie woj. sieradzsd:r - Zd:al6taw ezcz...
kiego 1 wyk0<1'ZY'st&nlem
pański.. Gorkteso t1.
rurowców miejs<.'Owych .
ł:as.1 I
Terml.n skladania
oferty do dnia 31 marca POPŁONSKI ~ Deotymy 8 qub!ł ~
br. l3tnleje możliwość
wo jazdy.
łlM I
:utrodnlenla. oferenta na
stale. Oferty 4281 Biu- SOSZYNSKA luma Kocha.n.owsklqo
9
.....,
ro Oglcm:eń Piotrkowbił.a prawo juc!y.
lka 911.
łlll I
ZGUBIONO prawo jallldy
-.
Franciazek JędnejCIJ'łl,
Pstrowskie10 rJA.
1111111 •
UNIEWAZNIAM zagubio- ZGUBIONO JIC'&WO jasdy. AM& NlecHwi~ł.
n~ ple<:Zątkę~ Lek. med..
I.ubeckiego 10/10.
Marek Sobocki, nefrolog,
1101Tł
llJ)eejal!sta chorób wewnętl.'"Zllyoh, Zgierz, Re- J AROSZ:.A W Obuchowki
wolucji 190!! r. 82/212, tel.
Ma1ma)"6.9kl.eec> 3 11111•
1e-01-21, 9711 m. Mdt.
bił Pl"JW9 d.am1.
ll1~9 '
-··•••1••~

.......,-·-··----„·····--..····---

14-06-A.
'362-1
INSTA:t.A'l'Oft8TWO Ił&·
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11033-1
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6~-67-&4.
1997-t
:ROBOTY miu,nlńe,
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klubeł.
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ZAKŁADY PRZEMYSŁU WEŁNIANEGO · ,.LODB:X90-980 Ł6dt, ul. W6lczań1ka !111
OGt..AS:z;AJĄ PRZETARG OGRANICZOln
na sprzedaż nast~pującej man:yn71

Mktora państw<)wego, spółdzielczego w t:rm tak~ 1p61d •lnt nemłełlftł
aych).
Przetarg odbędzie się w dniu 19 marca 1187 ...,. w lledlllb!e ZPW ,,i.
dex" przy ul. Wólczańskiej 215 o godz. 10.
W przypadku niedojścia do skutku I pr~ D Jlftlńal'I edb4tdsle •
w tym samyin dniu o godz. 10.30.
Manynę można oglądać w dni robocze od 1od„ I •
ledw. 11 M tennie ,naszego pr:z:ed~iębiorstwa przy ul. WólczańBkiej 11&,
Ofert7 ul-*7
1kladać w dmale głównego mechanika.
Zastrzega się prawo odstąpienia od przetartu ba podanła f:*"!.'!„a,
Za wYsiępujące braki, wady 1 wzkod,zenia ZPW ,.r..oct.z at. POQOlt

IATRt'JDNI
mracdt,

ciekawych roi-

I wytw6rczych.

178'Jl-t
KXCIE okien, Ili"~
Wid.na, D2734-811.

Pradslęblorstwo
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Oczekujemy od kandydatów
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przyjmuje osób po ponuceniu
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wlqzań koncepcji niskonakładowych uruchomień
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beta - ltomlbt" ~. CHAZ.."O'PN'D:TWO
m" Listy 8«14 Biuro 0u.ty '111 BLun ~ło
•łoe&ń, Plotrkowaka H.
--1. Ptol:rlr~a H.

mistrza robót stolarskich,

·

Ili..,

IS'I'l!;mfOWQ prsmtyłłÓBLA.li

aomlcme, I lat praktyki aawod„wej,

'ak

M-4,
na kon.ystnych '
warulll.kach 51.~~illl--

m!.e1akim łódzk~ łub
w ZduilU!e.! Woli. SI„

.W1' -

""71D•r&Dl& ltwallflkacyJne1 wykntałcenle •rednłe ek...

ba Podania przyczyn.

inlen.i. na. dotn4>k. Tel
11-89-34 wleczor•m.
llll'l-c

Połrednlołwa,

Ml k

-.i somoddelnych referentów w dziale płac,

OGŁASZAJĄ

"243-c

~.
War- M-1 a.,.._ I
w
1nwa.._ . Chtłmllu
Wl•hm.!u
- u.mten.I.t
18 A/R, ~.
u J)Odobu w
woj.
ro

rłeco k1l4~rowego,

edpowiech:ialoośd.

5

budowlanych,
organizatorów działałnoścl gospodarczej,
pośredników i akwizytorów handlowych

UU I M-1 l.6dt a Welon-....,
mienię na :równonltdne
fH4-«
lub wi~ksze w Warua..- OPDllKUNXA do dzl.eek&
ry sprzedam. Liłt:r
wle. ~-41'2.
°'m!ol.tnjeiro
- ,,._
3460
Biuro Ogl<lfteń
tr-&ebna. Rad0«~- 11
Piotrkowska 96.
L!stot>ada 159 m. 1T, bl..
41 . 'OO lT.
DAL.MA TYillCZYKI - po
championa.eh i wieloZATRUDNIJ:
91>a.wacn
krotnych
swyc!ęzcach
„ m1-c
Polaki
aprzedam.
elektrycsno-c.u:oweco,
ll::rdor.soullka. T4'1 74~17..00
Tel. M-Slo-81.
3599 I M..J wtunoic~ samlie"239-;«
DOGI spnedam ni• n.a równonedn• 1u'b

w7ma1anla kwallflkacyjne1 wyk111talcenle wyłsze ekenomlcme, 1 lat prakbkl zawod!lweJ w tym Z lata na
1tanowl1ku klerownlozym, wskazane uprawnienia bit·

mog'

inżynierów

inżynierów elektryk~w.

PIGMENTY koncentraty wtry.Xowe, .kolo-

·4 kierownika w dziale finansowym, ,

-

Tel.

:n& stolar11.i4 ·l>ORu.kud~ Tel. 4.3_,.1-114.
21MO-ł
M-1 C!>!erwne ~rol z.a.

SP!\Zll:DAM „llubl.na '14"
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nie

'POUU-

43-l7-30.
LOKALU

iel:H·8łMIO

weatycyJnej,

Uczelnia
pracy.

MAŁżEiq-STWO

kuje mieszkania.

filmowy, rejestru)11'

wymaranfa kwalftlkacyJne1
wyklztr.łeenłe wyłHe tel'hnlczne, 8 Jat praktyki zawodowej w tym ł lata na
stanowisku kierowniczym, bądt 1amodzlelnym 1ta.nowlsku pracy, majomoś6 problematyki
remontowo-ln-

lał

.

konoerty • ""Y•ti.,.,y
rekl•"'Y
I luby

dyrektora administracyjnego ds. t.chnicznych,
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PILNIE ZATRUDNI
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dział

§

4278 Il
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_
pracowników na stanowiska samodzielne

• umowę o dzieło,
• umowę zlecenie.,

udllela
9Pr&W praw aiedlibie pr1ed1!ębiior
.twa, pok. m: 13, tel. 111-32-26 wew. 12~ S
~ i 126, w 1od1. 8-18. Przedsiębiontwo
S nie przyjmuje pracowników po porzu- ~
~ ce-niu pracy.
100~-k ~

ME!U"ll Jtylew., ~
!anę
apnedam '"" I
TELEWIZOR czarno-bia74-59-10.
. 42M I
ły, 24 cale sprzedam.
~.anb.
Tel. 33-112-43.
21092 g MASZYNA.
NOWY dywan wełniany
"Veritu'' I aik.ord~
„Weltm«!Mr" 120 ba2Xl.~ „Polowanie" aów
~rzedanl &2-S3-81
mpnedam. Tel. 87-39-42.
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~ oow:nicsych
InłormacJl

~: nte-
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WYKRAWACZ metal( kuipt11. L.iny 4232 Biu- TOKA!l.NIJJ clo m«alu
1,11 m, łirezark• do m._
ro Ogłoszeń Piotrkowtalu poziomi\ i Inne ska 96.
11P1"Zedam.
~ch.atów,
MONITOR do ,,AIMtratel. !10-71.
'180 I
da" lub modulator kuplę . 52-73-7•.

OGROD!llt uldcow:r 900

=

§ •

Pr:aetwÓI1!stwa Tw()rzyw
Sztucznych, Bądzyń 30,
p. Tuszyn, tel. Lód:t,
14-M-71l. T<>mad Ciuręskl..
il 039 I
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mu~wan.a

KUPNO -

§

a5

włókienniczych,

§

„MATEX" SPOŁKA Z O.O.
I
jednostka gospodarki uspołecznionej
Oddział w Łodzi, ul. Ciesielska 8, tel. 57-99-70

5

automatyk maszyn

• '

§

ruchomo.łci.
pojarzdy,
cr.11.nlcr.m• 'l)ouuhld• :aa
maszyny, materlaly ora:i:
truie Aleku.ndT6w aamlanę ml"*ań (caPoddeb'ic• (woj. ateradzk!e) t.r.nu uzbroj~
ły' lcraj) ułatwia lrorespondencyjnle
SP
neto o'koŁo 1000 m I
!ro
omnia",
Gdańsk
WY'l><>Hiem.i•m 91U,
11
DU! lkryt'ka ~8.
1'70 :kJ
wod.a, z zabudowL11lam!.
Przewidywane uruchoap~d
mienie
'Produkcji w ORTALION vr atrakc::rJ.nycli kolobranży drzewnej i przerach oraz usługi w :i::atwórstwa spożywezeiro.
lcr~e impregnacji środ
Szczegółowe oferty 4283
kami fkm zagr11JI1!czEtu.ro OJ?łoszeń Pf.oltrnych
poleca.
Zakład
kowska 96.

r1
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~ pracowników
zatrudnią.
~
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1201-k

I

im. Jana Pietrusińskiego
nZELTOR"
Zgierz, ul. Sienkiewicza 10

§

dział organizacyjno-ekonomiczny I służby pra..:owniczej. Nie dotyczy osób po porzuceniu pracy.
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Mynkowsllli.
308S-ł
i;obactwo, IJ:Y·
son.le, rwarancja, rachunild, 78-17-63i Kowalik.
1144-1

TĘPIMY

CYKLINOWANIZ
beapyłow•, lakierowa.nie -

43-48-27 Grzywacz.
S8415e I
MYCI!: okien, sprzątanie
wnętrz.

Instytucjom

ra~

chunki.
86-25-82, Simh't1ka.
19252 1
MYCIE okien, 1przątanl•
- rachunki. Jachowicz,
88-~5-40.
114351

dr DANUCIE BOKOWJEC

• „_..

łm.terel

irkla4a'-'

,, ..

llOLEŻAMlU

s ODDZIAŁOW PSYCmATRTCZNYCH w PABIANlCA.CJl

DZmNNIK ŁODZKI 54 (lHM) I

PRZED Ml~OZYNAHOOOWYM DNIEM KOBIET
A PRZEDSTAWICIELIU WSZYSTKICH SRODOWJSK Z WIZYTĄ NA BUDOWIE CZMP A WSPOLNB PREZYDWl\I WPZZ I ZL LKP A 9 BM, WOJEWODZKA UROCZYSTOSC
10 Porozumienia Zw. Zaw. odbę
dzie wspólne posiedzenie z sekretariatem ZL LKP, na którym omówione będą kierunki współpracy.

eroroczn1 8 Marca obchodzló będziemy z my&I' o
zbli:taJącym 5le Swiatowym
Kongresie Kobiet, który ma
o4b7t1 się w czerwcu w Moskwie
pod hasłem „Do 2000 roku bez
broni Jądrowej - pokóJ, równolió,
rnwóJ",
Zarząd Glówny LKP zaapelował
do swoich członkiń o pruznaczanie
funduszy na budowe Pomnika Centrum Zdrowia Matki-Polki. Do tej
pory kobieca organizacja łódzka
przekazała na ten cel 1 mln z.ł.
Zło:tyly się na to m. In. fundusze
zgromadzone ze eprzedaty wykonanych przez członkinie ligi robótek, organizowanych imprez np.
loterii fantowej Itp.
li bm. sekretariat Wojewódzkie-

Od jutra w

Wystawa
fotograf icz na
Tylko w 1..0dzl •tudenct Wydzlalu
Arcbltektury I Urbanistyki majq ja•
ko obOwll\zkowy przedmiot fotograPlon Ich 'fl'Ypraw • aparatem
fię.
1982-116
w latach
fotograficznym
mo:tna oglądał! od dzlA w 1!edzible
PolArchitektów
Stowarzyszenia
aklcb w al, Ko~cłuszkl 13.

łDK

K. K,

Awaria

Dni Kultury
Członkowie Krajowego Klubu Miłośników Kultury Dalekiego Wschodu org&n!zują od piątku Dni KulNa początek, o
tury Chińskiej.

1odz. 15, wystawa drzeworytów chińskich noworocznych obrazków
ludowych. Potem, przy muzyce, de1ustacja potraw kuchni · chińskiej.
je Katarzyna Pośple1 Przygotuje
1zyńska, autorka książek o potrawach orientalnych. W sobotę, o
&odz. 11, wykład prof. M. Kuen.stlera o arty,atycznych walorach ję
zyka chińskiego, później prelekcja
J, Tworzydły o
artysty-plastyka
drzeworytach. I wreszcie aukcja ceny od 1500 :r;ł za grafikę. O godz.
14 akupresura, czyli chińska medycyna, później filmy. W niedzielę
o godz.
rano równie! rumy,
„Orientacja
16.30 koncert zespołu
wystadni
trzy
Przez
Orient",
na
wy książek I czasopism, obrazków
ze 1łomy I malarstwa na zwojach
Wstęp · wolny, choć za zaproszemotna odbierać w
niami, które
l..DK (ul. Traugutta 18) w godz.
12-17, gdzie tet odbędl\ slę wszystK. K.
kie imprezy.

w

Jak nu poinformował zutępca
dyrektora PWIKOZ. - Andrzej Rodziewicz, wczoraj przed południem
udało się stopniowo W'- nlektót"Ych
osiedlach pozbawionych
łódzkich
wody zapewnić jej dopływ, ale
pi;zy jeszcze obnl:!:onym ciśnieniu.
Dopiero wieczorem - jak :r:apew-

•
Po niedawnej ~ nlacJt a
konferencji prasowej w }6d:&klej 1a:
zownl, poświęconej sprawom bezpieczeństwa, odebraliśmy sporo tele!onów od czytelników, zaniepokojonych tym, że gaz nie ma zapachu. Gdyby było inaczej - mówili nasi rozmówcy - problem bylby
bo człowiek,
znacznie mniejszy,
widz,iałby przynajczuj11c gaz,
tak.
nie
je.iot
mniej, te coś
te spostrzetenla
Przekazaliśmy
dyrektorowi gazowni - Mikołajowi
Grzelczakowi, prosząc o ustosunkowanie się do nich. Usłyszeliśmy,
te gaz jest ,;nawaniany" I to dwukrotnie - najpierw . w krajowych
magistralach, a potem w stacjach
redukcy}nych poszczególnych miast
lub rejonów. Zarówno tzw. nawaniacz jak I urządzenia nawaniajl\Ce
sprowadzane są za dewizy. Stopień

nawonlenla 1uu badan7 jett codziennie w laboraliorium, a poza
tym po mieście chodzi - również
codziennie - kilkunastu pracowników, którzy nosem sprawdzali\, czy
śmierdzi czy nie śmierdzi. Faktem
jest, że stosunek liczby „wąchaczy"
do liczby odtiiorców gazu sprawia
iż cl pierwsi mogą nawet przez
kilka lat nie zjawić silł w okreś
lonym punkcie miasta, a także,
że badania laboratoryjne nie obejmują codziennie całej Łodzi, ale to
jest tyle, na ile można 1obl1 pozwolić.

No dobrze, ale zar6wno laboratorium, jak I wąchanie powinno być
tylko zabezpieczeniem na wszelki
wypadek, a gaz powinien śmier
dzieć 1tale. Tymczasem cl, którzy
do nu telefonowali, twierdzi\ t.e
tak nie jest. Dyrektor Grzelczak

z piosenką

Ok. 'f ty1. budynków w aglomeracji !ódakiej czeka na remont.
Na Polesiu np. spo$ród 1600 doprzez
admrnistrowanvcb
mów
PGM, ponad tysiąc wymaga re·
montu kapitalnego. Są kam ieniet:
stuletn ie, które nie były remontowane n igdy. Dlaczego? Głównie
dlatego że brakuje pieniędzy.
Remontowy fundusz województwa na ubiegły rok został przekroczony o 103 mln zł. Do zrealizoa
wania tegorocznych planów SI\ to pia.ny bardzo skromne, niewiele mające wspólnego z rzeczywistymi potrzebami - brakuje 370
mln zł. Planowane wydatld na tzw.
ekspłoatację domów o ponad pól
miliarda przekraczają finansowe
możliwości miasta.

z co?
cy od gospodarki komunalnej powinni chyba wiedzieć, jakich Podwyżek w ich bran:!:y motna się
spodz iewać. Ale to na marginesie,
bo nie chodzi ws:rak o to, czy wykonany zostanie plan, tylko czy
wyremontowane będą domy. Nawet, gdyby podwyżki pnewidziano, wamllwe. by pieniędzy na remonty znalazło się więcej bo inne dziedziny miejskiego tycia
równle:t bardzo „potrzebujące''.
A w 1amych PGM nie ma tadnych rezerw? Bvć mote są , bo
11POtkanfa
wczoraisze110
Podczas
zwracano m. In. uwage na brak
dvscypliny finansowej występują
cy w nlektórvch z nich. Padła tet
propozycja bv remontując domy
rezvimować z opracowywania przez
~peciali•tyczne finny szczeeólowvch
dokumentacji, bo pochlania to
wielkie pieniądze. a pr-zyda1e sle
znacznie mniej bowiem często jut
podczas remontu wvchodza rzeczy,
które sprawiają, że prz.y11otowaną
dokumentację trzeba zmieniać. A
za zmiany znowu płacić,

w 1odzlnach porannych
przedstawicielki ·wszystkich środo
wisk kobiecych naszego województwa spotkają się w CZMP z wła
dzami miasta. Tegoż dnia o godz.
18 Rada Narodowa I Urząd m.
Lodzi wraz z ZL LKP organizują
Termin spotkania i: pfusenkl\ rawojewódzką uroczystość w Teatrze
ułożono tak, by mogło staWielkim. Poprzedzi ją wręczenie dziecką
JłOWić upominek dla pań w dniu
zasłu:llonym kobietom odznak honorowych m. Lodzi oraz medali za Ich święta.
udzlal w obronie władzy ludowej.
W nledzlel4 w 1od:i:. 11-lł trwać
wojewódzkie do
Z okazji MDK odbędzie się wie- będą eliminacje
le Innych spotkań organizowanych konkursu piosenki radzieckiej. A
koncert
z Inicjatywy zakłą.dów pracy, sa- o godz. 16 zaplanowano
Spotkanie z p i osenką
morządów m i eszkańców I kół LKP. laureatów.
kosali
w
się
odbędzie
ecką
i
radz
wojewódzJęst ich jut w naszym
Dlaczego zatem tak planowano?
twie 332, w tym 150 zakładowych. ·lumnowej ŁDK (ul. Traugutta 18). Bo nikt nie przewidział. że wkrótwszystkim ce po uchwaleniu planu, wzrosną
Gromadzą 26 tys. członkiń. Odbę Zaproszone li\ przede
dą się tet dzielnicowe uroczystości. panie, choć nie tylko.
ceny niektórych usług komunalnych, materiałów budowlanych itd.
(rs)
Kas.
- takle stwierdzenia padały podczas wczoraiszej narady zastępców
naczelników dzielnic ł dyrektorów
Nawet jeśli uda alę tu t ówd,;!e
PGM, która z udziałem wiceprezyusunięta
denta Lodzi - Stanisława. Żałob znaleźć 1akleś rezerwy czy możli
nego odbyła się w Wydziale GO!l- wości uczvnienla remontów tań
podarkl Mieszkaniowe! I Remontów szvm!. dlui;!o j8!;zcze nie bęnziemy
UML. Tłumaczenie trochę dziwne, remontować w Lodzi tyle, Ile pobo powszechnie wiadomo. że w winniśmy.
(ab)
Polsce panuje Inflacja, a fachow-

radziecką

wodociągowa

lak jut wc:mraJ łnformowallśmy,
najpowatniejaza od wielu lat awaria 'fOdociągowa w pobliżu Toma.nowa Maz. była przyczyną braku wody w północm.o-wschodnich
rejonach Lodzi. Dzięki Intensywnej pracy brygad remontowych
Przedsiębiorstwa Wodociągów I Kanalizacji O~gu Lódzkiego udało
sle w 1tosunkowo krótkim czasie
usunąć tę awarie. Naprawiono zatomaszowskiego,
rurociągu
suwę
doprowadr.ającego wode do Lodzi.
Natychmiast przystąpiono do oczytzczanla systemu wodociągowego.
Rozpoczęto te:t napełnianie wodą
rurociągu. Prace te trwały przez
caly wczorajszy dzień.

Remonto ać

li marca

„,

,

kr n c

Chińskiej

-

Społkanie

dtały. Chodzi ter&ll e ło, aby z
łeJ awarii wYCłągnąć na przysz~
lość odpowiednie wnioski.

nil nasz rozmówca .._ sytuacja powróciła do nonny. Nie znaczy to
jednak, że skończyły się kłopoty
dla załogi PWIKOL. Trzeba bę
dzie teraz przez cały tydzień odbudowywać zapas wody w zbiornikach.

Nie

każdy

jest

(j. kr.)

I

50 tys. zł grzywny

Na marginesie tej awarlł, która
zdezorganizowała :!:ycle mieszkańczęści
ców północno-wschodniej
Lodzi, nasuwa slę kilka istotnych
nasi
nam
zadawali
pytań: które

•

czytelnicy w telefonach do redakcji. Czy nie mo:!:na było uprzedzl6
mieszkańców w komunikatach nadawanych w programach ogólnopolskich Polskiego Radia o teJ awarii? Czy nie Istniały techniczne
mo:!:llwo§cl, aby przynajmniej na
parlerach była woda 111 nie uszkodzonego rurociągu sulejowskiego?
znacznie .wlęceJ,
padało
Pytań
zwłaszcza Jdll chodzi o zapewnienie dla szpitali, szkól. przedszk11li
I tlobków wody z beczkowozów,
które nie zawsze na czas przyje:!:-

choć

żałuje,

to tak

właś

Stąd chyba powodzeniem
będz.ie się cieszył pomysł „Polmo·
zbytu", mający ułatwić żvcie tym
którzy na wnętrzu samochodu zna·
ją się tyle, iż umieją wlać paliwo
uzupełnić olej I powietrze w gu-

mach,

przepadek

wielu

nie jest.

·

„złotą rączką"
wkrótce ustawienie 11eometrll kół
czy też wymiana amortyzatora. Czy
zrobi to od ręki, czy później - Jego sprawa. Będzie wiedział oo prOll•
tu co jeszcze samochodowi dolega.
Planuje się. że wszystko do owej
będzie do końca
usługi gotowe
kwietnia.
K. K.

Z myślą właśnie o tych klientach postanowiono wprowadzić dokonywany na wyraźne życzenie
klienta - krótki przegląd podstawowych zespołów samochodu, który znajduje się już w naorawie.
Chodzi o sytuację, gdy klient z
tej właśnie 'grupy zjawia się z ja.
kimś uszkodzeniem I prosi, by przy
okazji przejrzeć, czy coś !nne~o nie
zep~uje się ZI\ parę dni. Dziś np.
JJ;. Otwarcie wystawy fotograflMpełna diagnostyka silnika kosztuje nej
Henryka Szczepańskie~o pt.
ponad dwa tys 1 ące I n ikt 'bez Pil· „Portret kobiety" - dziś o goth.
nej potrzeby jej nie robi. ów krót· 17 w DDK Górna. (ul. Siedlecka 11
ki przeglad zaś kos~tować ma kil
kaset złot ych Po jego dokonaniu
A. St>ołkanle ze znan!ł alplnlstk2'
klient dowie się, te np. czeka go Ewą Panejko-Panklewicz nt. ~Ko
biety polskie w Himalajach" - jutro o godz. 18 w KMPiK (uL Narutowicza 8/10)

magnetowidu

karę wymierzyło kolegium
naczelniku dzielnicy Lódź
Sródm!eście jednemu z trzech studentów. obwinionych o nielegalne
pokazów
płatnych
organizowąnle
wideo w klubie .,Zez" (pisaliśmy
o tym 1akJś czas t~mu). D~óch pozostałych :!:aków zapłacić musiało
po 30 ty1. zl grzywny.
powia<la w, te ogólnie w sie(ab)
nawodobrze
jest
·
gaz
ci miejskiej
nlony. Owszem mote Ilię zdarzy~1
te czasami jego upach jest gdzies
zbyt słabo wyczuwalny, alt to mar1lnes. Czasem zepsuje •I• urz11dzenle nawaniające, czasem wynika to
Instalacji
z „dzikich" przeróbek
gazowych. A gdyby tak dać więcej
'l'RAGICZNA SHIEllO
kradzłety, twierdząc, te bltuterię
nawaniacza? - Robimy to od cza·
Nie wiadomo dlaczego ten lS- zabrał tr.;y dni przed zgło szen i em
su do czasu - mówi dyr. Grzelczak -letnl chłopiec wdrapał s i ę na przez poszkodowaną tego faktu
- zeby sprawdzić szczelność Insta- !łup wysokiego napięcia przy ul. mllicjl - z jej mieszkania. Zna
lacji. Wtedy l iczba zgłoszeń wzras- Zgierskiej 231. Wiadomo tylko, co leziono
25-letniego
także pasera ta kilkunastokrotnie, przy czym w było dalej - dotknął przewodów Stanisława Ch., który kupił część
większości wypadków metanomierz
i - porażony - spadł na ziemię. „świecidełek".
ani drgnie.
Przybyfy lekan: 1tw!erdzlł zgon.
NA ZAKĄSKĘT
- To skąd zapach 7 Przec!et jeZł.ODZIEJ I PASER
Milicjanci z Bałut zatrzymali 35ł11 ~mierd:z:i, to musi byó nieszczel-letnlego Tadeusza G., kt6ry naj
ność„.
ul. 'Rojnej plerw napił się wódki, a potem
Pewna mieszkanka
....: Wcale nie. Jetell ln.stalacJa Jest zawiadomiła DUSW U>d:t-Poles!e wybił 12ybę w akleple warzyw
stara, tci wystarazy pu.łcil~ przes te dwa dni wcześniej w przed- nym przy ul. Przędzalnianej 39
szkolu przy ul. Kopernika stwier- Widocznie nie znalazł tam nic Innllł powietrze, !eby ezu6 „gaz" po rrostn w czasie uiytkowanła dziła brak złotej bltuterll, warto- teresującego, bo poszedł dalej I
nawaniacza odkłada się na ści ok. 150 tys. ' :r;ł, kt6r11 prze- wybił szybę w sklepie znajdują.
czę§
chowywała w torebce. Wkrótce za- cym 1lę kilka domów dalej, skąd
jciankach.
25-letnfego ukradł... puszkę fasolki.
trzymano złodzieja (ab)
W~jclecha M. Przyznał •I• on do
fllb)
Taką

przy

KOMUNIKAT PZU
WOJEWODZKJ PZU
W ŁODZI
UPRZEJ Mit;; INFORMUJE,

ODDZIAŁ

ie

w

dntu

9

marca

o i:odz, 6.30

1981

roku

na falach UKF
w. audycji „Radioranek"
WY•łllPlll przedstawiciele PZU naczelnik Wydziału UbP.zpleczeó
Wypadkowych I żyi:lowy~h Od·
ngr r.ucjan
działu Wojew. PZU
Wojd:tn oraz dyrektor n rn~µek
toratu PZU w Łodzi mgr Antoni
Hofman, którz~ mówlt będą na
temat 11bezpletzeA komunikacyjnych.
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tl'PANIA - ~-Ił-• nJ'!IDl' o4
poniedziałku 4o Pl,t'll:u w 1odL
11-11.

~
N
S

TELEFON ZAUJ'ANJA dla kobiet
elllłll problemow11 - 11-łO-lł
w godz. 11-11.
TELEFON DLA BODZJCOW
33-H-ts _ porady wychowawcze, czynny Od pomedzlalku do
.
pllltku w rodz. lS-11.
ANONIMOWI ALKOBQLtcY
tel. dla łudzi 1 problemem alkoholowym - ' 17-31 42 (pontePf2'tek n-r•J),
działek
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ml!ITORD MIASTA l..ODZI (01rodowa 15) godz. 11-11
SPORTU I TURYSTYKI (Worcena 21) god% 11-15
WLOKJENNICTWA <Plotrkow1ka
282\ godz. 10-1'7
SZTUKI (Wlęckowslrlego M) SodS·
12-111
sr..u:z:POLSKil~.J WOJSKOWEJ'
BY ZDROWIA (żellgowsklego 7)
godz. 10-13
MIASTA ZGIERZA (Dąbrowa·k1ego
21) godz. '1~15
MIASTA PABIANIC (pt, Obt. lltallngradu 1) godz. 16"-15

• • •
czynne w godz.

.

Wiil.A 1

U, 1'1.SO, IO

ZACimTA - „Nte ltotl~ea .i,
opow1Hd" R!'N, b.o. fOds, 10,
12.n,

NOWY -

„.

.„

"'
Porotowle MO
Strat Połama
Porotowl• lł&tunlrOWI
Informacja 1łułb7 sdro'Wia IC-11-lt
111
lntormaeJa łtlelonłeaa
11-11-11
1nformaeJ1 kolejowa
J pp
r
11-rr-ff
lno~~e~tralnl'
:at-U-OS
tntormaęja plłuralna
az-ss-11
Pogotowie eteptowntcze
Pogotowie enerretyczne
.'fł·at-is
H·H-lt

t.ódł Północ

t.ódł·Poludnłe

Pogo~wl• 1a':a~n·, 'fł-6l-IS, ltl

Po1otowl• 11twtro1;':-eT-ł1. 'fł-CO-łl
as-n-at
TBLD'ON ZAUJ'AN'IA
HLODZIE20WY TJ!:LEl'ON ZA•

fOdl, lt.11 ,,Bul'Sll"

11
Tl!:ATR t.U - rotk. 11 „Tytus.
Romek 1 A"'l'omlll"
POWSZECHNY - IC)Cb. ., ,.SIU•
u'i!z.rc:::lłd_!" llOdL lut „Skrzypek na d~u"
STUDYJNY - Sodż. lt „w1„
p~oKro _ todll. 1uo „Poez•·
k!aj wilku! .Jut Ja ei pokatist"
ll'UD4

IDSTORll BUCBU BBWOLUCT.JNEGO (Gdańska 111 godz. 11-lT
ODDZIAl.. RADOGOSZCZ (Z(l!el'A~~H~~1h,i~iN~\' BTNOGBAFICZNE (pt. Wolllołcd tł)
god-a, 16-1'7

11,

tł

11

ł-111.SO

TATRY MAl.Z-STUDY.JNB
DKF _ godz. '7 _ ieans zam-

czynna w godz.
PALMIARNIA
16-10 (prócz pon1edzlallt6w).

DKM - Dusjon - Cykl „Amerylra Inaczej'' f04s. ta.30, 1T.ł5,

zoo -

MA.LA li.ALA - fOds, 1T „Pn,.azedl mętcz:vzna
„Dlzl&dl"'
_ roda. do kobiety"
.JARACZA

a.ao,

HOTZLOW11
!IWIATO'WJT jetd%1ec"
„Nlesamow1ty
USA od lat 15 godz. 18
Na•
„KomandOl!lł z
STUDIO varony" - ang. od lat 11 godz. IT, li.SO
STYLOWY - „cotton Club" - USA od lat 11 godz. 18.SO,
knięty.

(kasa do god2. 1UO)

WA2NB TBLBPONY

„Bohater roku" {POl.)
1om. 10, 11.11.

od lat 1s -

BAVITll ~mit Od
JWANOWO
Da11gn l! 1'719

·N

podU" pal.-

IOd&. H, ' tł,
'Wu
,,Mla1nJDI
ehltlsld od I.at 11 ~1.
11 30
PRŻZDWIOSNIB - ~.am.owi·
ty jetd%1ec" - USA od lat 15
godz. 13.30, 19.łll. Sean1 zamknlęty - godz. li
Niemnem"
„Nad
POLEStB cz. I t II pol., od lat tt godz. tUO, 18.4S.
wz.OKNIARZ - „Nad Htemnem"
cz. I 1 'Il pol. od lat li EQdz.
w'oL~~~e 15~0, „b~~o temu "
Ameryce" USA od lat li rod'&. 10, lł, 11
lat l

IO

„: _ .

KIMA

-•a---.-...--~a
0 „_
........
,..,........_."_'
11
na m!!!SIO'' USA od lat
1od:I. UO, 1UO, lł, „Dołiłm1ęale Medus:v" ant. od la1 ' tl,
G~o::n11'_ t:C:o DOtl ńOp, l041.
1--U „OdWatny kap!tan"
rads, od lat li
8

=~o;g-c~:zto~ ·~::~;

:

godz 18
„Boski•
Mt.ODA GWAlłDIA _
ciała" USA od lat 12 godz. 10,
Przegl11d twórczo12.lS, tł.30.
łcl B. Poręby: ,,.Jarosław D11browski" - pot. b.o. ~d:i:. 1'7,
19.30

l\l!ic~e·:- r'a~'t:1o~od~. o'i~
Bertin West" od lat 1S ,od.z. li

· „ll:pisod

po!,

1 MA.JA - „Bolek ! Lole'll: na
b.o.
Dzik1m zaehodzie" pot,
godz. 18, „'F/X" USA od lat
18 - rod.z. 18

DY2URY SZPITALI
Chirorg1a urazowa - Szpital lm.
L
.Jonschera (MUlonowa 14)

POKOJ - „Król Drozdobrody" ("'Nereuomroschl!d::..rg11~·)- Klinika WAM
.cz,Pesro.t-eRFNctor" b~. U-SAgododz. Ia1tU018;
~„~ w
""
godz. 17. 19
OkUUstyka - 111:pl.tal tm. JonROMA - . „Bluei Brotbers" USA
schera (Milionowa tł)
od lat 15 - godz_ 10 14.30, 17;
węg.
Lolo"
„Czarod%1ejsk1
Chi ... „_, __,
Dz! tl wł d
is
d
b0
llzp1rurs.a '-'Ll"'-"ęce,
« · · go z. 11· ' " e
tal Im. Biernackiego (Pabianice,
ców" - bUlg. od lat 11 K
godz. !9.SO
88
)
arolewska
STOKI - .,Pechow1ec" franc. od
12
11
18
Laryngologia d%1eolęca - Szpl•
- godz.
lat
,Bolek l Lolek na Dz!- · tal Im. Korczaka (Annll ezer·
SWI'1' wonej li)
'kim Zachodzie" poi, b.o. god%.
11, „Seksmlsja'' - pol. od lat
· - · - , nczę...
15 - godz. 11
...owo- twarzowa
.....u.n..„.a
- lzpl.tal lm. llarildlde10 (KOP„llygnaJ oetn:egawTATRY cłńslde!!d li)
&04:&.
lat li
CZJ" USA od
11, 1'7.11, li.IO
tm.
- lbp!łaJ
La1711fOlOgla
Plro1owa (Wólczań1ka 115)
APTBIU
Toksykologia - Instytut , Medy•
cyny Pracy rreresy Il
Ml.oklewicza IO, Ntclanllana 11,
89, Lutomierska
Oąbrowslrlego
przychodr>ta
·"'1enerologla
148, Ollmpljslta Ta, Piotrkowska
87.
Dermatologiczna (Zak11tna H)
Pabianice - AnnU Czerwonej '·
Konstantynów - Sadowa IO,
Ooratna pomoo okulistyczna al.
Głowno - LOwloka 13.
Zat><>Isklej 1 - Gabinet czynn1
Aleksandrów - Kołclunkl ł,
br~~;rieg; t~~lcorslrlego 18, D•· od 11-1 rano w dnl pcwszednle.
w dni wolne od Pt'aoy caJ4 do- Ann1! Czerwonej
Ozorków
bę. Tel. łS-39·'71 wew. 81.
1'7.
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c!zlennlk Robotniczej Spółdzielni WydcwnlczeJ „Prasa-Kslątka-Ruch„. Wydawca: ł.6dzkłe Wydawnictwo Prasowe, Lódf, ul. Piotrkowska 96. Druk:
„DZl~NJK ł.ODZKI"' pocztowy: „DŁ" ł..6dt, skr poczt. 89 Telefony: cenPrasoW'e Zakłady Graficzne w Łodzi. Redaguje kolegium. R"dakcja: ked 90-103 ł..6dt, ul. Piotrkowska 96. .\dre~
trala: 32-93-00 (łączy z wszy1tklml działa.ml). Redakt9r naczelny: Henryk Walenda 36-45-85; zastępcy redaktora. na.czelnego: 84-08-15 I 33-07-26: sekretan cdpowiedzJaln1
I II sekretarz: 32-04-75 1praw1 miasta.: 33-41-10, 33-37-47; społeczno-ekonomiczne: 82-28-32, 33-10-38: fotoreporter: 33-78-97: kultura f oświata: 36-21.60: sport: 32-08-95;
Redakcja nocna~
dz. 2'CZnoścł z t'!Zytelnlkaml, lnterwencJe I Telefon tilllłu gowy: 33-03-04; sprawy terenowe: 32-23-05 (rękoplsó,v nie zamówionych redakcja nie zwraca).
74-72-01 I 74-71-30. Ogłoszenia I nekrologi - Biuro Reklam ! Ogłoszefl, Łódt, ul. Piotrkowska 96, tel. 36-49-70 I ul. Słenklewleza ·3/5, teL 32-59-IJ (za treść ogłoszeń reda.kcJa
nie od11owlada). WarunkJ prenumeraty podają oddziały PUPiK RSW „Prasa-Książka-Ruch" oraz odpowiednie urzędy pocztowe.
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