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Premier Margaret Thatcher o.ś
w środę te w czasie wizyty w ZSRR nie będzie omawiać
szczegółowych modyfikacji
Wielo1tronnych
układów
o
kontroli
wiadczyła

zbrojeń.

W pisemnym oświadczeniu skierowanym do Izb„ Gmin pani premier poinformowała. lt „oczekuje,
te sprawy kontroli zbrojeń zostaną,
obok wielu tnnvch tak?.e omówione, ale nie planuje prowadzić
lz.czei?ółowych dysku~il w sprawie
poprawek do obowiązujących wielostronnych układów o kontroli
zbrojeń".

PremieT Margaret Thatcher ma
w ZSRR !I-dniową wizytę.
Pocz:ątek przewidziano na 28 mar-

W Mos.irwte ukazał się płerwszy
DEN" w Języllu rosyjskim.

złotyć

ca.

Toy.oto nadal Polscy
na czele
Pomimo trudności związanych z
rwałtownym wzrostem notowań je-

na wobec innych walut, koncern
Toyota pozostał nadal firmą o
największych
dochodach
spośród
wszystkich przedsiębiorstw japo6.lklch Toyota znajduje się na czele
firm
japońsk.ieh
jut pią
ty rok z rzędu. Na drugim miejscu . znalazła się firm.a Nomura,
która w poprzednim ro~u plasowała się na miejscu piątym.
Gigantyczny koncern elektroniczny Hitachi, który w poprzednim
roku był na drugim miejscu po
Toyocie, spadł na odległą 11 pozycję, w wyniku kłopotów eksportowych wywołany_ch wzrostem jena.
Ubiegłoroczne zyski Toyoty wyniosły 488 miliardów jenów,
to
jest ponad 3 miliardy dolarów.

Katastrofa
śmigłowe: a

'

li bm. na szelfie NRD, podczas
podchodzenia do lądowania na niewielkie lądowisko wieży wiertniczej, należącej do wspólnej organizacji poszukiwań naftowych na
Morzu Bałtyckim
„Petrobaltic'',
doszło
do katastrofy śmigłowca
MI-8. Z nie ustalonych dotychczas
przyczyn maszyna zawadziła ło
patkami wirnika o jedną z trzech
nóg potężnej wieży I tracąc
sterowność ranęła na lądowis
ko. Na szczęście nikt z 13-osobowej przewożon-ej drogą powietrzną
załogi .,Petrobalticu"
nie doznał
większych ·obrażeń. Cało także wy-

szli z opresji dwaj plloct Przedsi~blorstwa Usług Lotniczych „Ae-ropol". w Gdańsku. Na•omiast należący do tej firmy helikopter jest
poważnie uszkodzony.
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Lili

parlamentarzyści

P

w Waszyngtonie

odcza.s spotkania wymieni.o-

li bm. przewodniczący .Rady Pań
stwa, Wojciech Jaruzelski przyjął
przebywającego w Polsce z wizytą
oficjalną ministra spraw za.granicznych Hiszpanii, Francisco Fernandeza Ordoneza.
Podkreślajac szacunek I sympatię.
jakie naród polskt tywl do naro~u .hiszpańskiego,
W Jaruzelski
wyraził zadowolenie z wizyty w
Polsce członka· rządu Hiszpanii.
Wyrażono przekonanie
że wizyta
przyczyni sie do dalszego rozwoju
stosunków dwustronnych I osiąg
nięcia między obu krajami poziomu współpracy. odpowiadającego

Prezydent obiecuje

poprawę

autor

„cenv strachu

11

prasowa

SPOSOB NA
Niecodzienny wniosek raeJonalizatorskl, który został zarejestrowany przez zakładowi\ komórkę do spraw wynalazczości
pod numerem 18/87, złożył jeden z pracowników Hutv im.
Swierczewsklego w Zawadzkiem
(woj. opolskie). Istotą jego jest
„wprowadzenie
odJ(owiedzial·
ności materialnej za straty czasu powstałe na skutek mało efektywnych zebrań i narad".
Niepotrzebnych narad będzie
mniej, jeśli ich organizatorów
uderzy się po kieszeni - powiedział

-

pomysłodawca,

NA.JWIĘCE.J ZAWAŁOW
PRZED POŁUDNIEM

Niespodziewane, fatalne
w
skutkach zawały serca zdarzal!l się najcźęsciej w godzina.eh
przedpołudniowych,
między
6
a 1Z - stwierdza się w studium opublikowanym przez amerykańskie
stowarzyszenie
kardiologów w Dallas, w Tek•
1a11le.
.
Badająo ponad I
łys, prsypadków zawałów,
powoduJI\•
cych niemal natychmiastowy
1gou, lekarze amerykańscy do·
szli do wniosku, że najniebezplecznleJszl\ por4 jest godzina
dziesiąta przed południem.
Natomiast najmniej zawałów,
1 Jeśli nawet,
to nie zawsze
~mlcrtrtnych, ma mlejscf' w 110·
d,.;lnaclt nocnyeh ,Tl\lto „najbe:iptecznlejsze" określono godziny
między 4 a 5 rano.
KOLCZTKI
Kanadyjska sp6lka Jotnlna
Warda.Ir zakazała zatrudnionym
w nlf'j stewardom noszenia kotczyk6w w uszach w czasie pt>ł
nlPnia nbowlazków służhl'wych,
aby nie odstraszałł · klientów,
którzy widza zwil\zek mh:dzy
noszenl~m tego rodzaju n:rd6b,
a homo~eksualizmem I nlebez-płecze6stwem
zaraf:enla
11lę
AIDS.
Opr. (kl)

lllszpaAscy sadoWJ1łcy 1r)'1ypall na asosę w ttJonte Alicante tony
protestuJ-c .przeciwko WUO•&Owt podatk6W
nalotonycll pn:ez
EWG, swiększaJącemu
1trat1 11Damowe
w1UdcleloW1
c)'łnlsowycn
plantacji.
CAJ'•BPA

cyłeyn,

„BURDA MOCAF - TASS

Wojciech Jaruzelski przyjął
. .
francisco fernandeza Ordoneza na temat pokoiu

W tym &amYm dniu odbyło się
na temat per- spotkanie z dWlema przedstawiclelapektyw wznowion910 dla- kami Kongresu USA polskiego poi~ polsko-amerykańskiego, chodzenia. senator Barbarą Mlkul·
obecnego stanu stosunków Wschód ski I członkinią Izby Reprezentan- Zachód oraz problematyki roz· tów Marcy Kaptur. Poniewat obie
brojenlowej,
członk:inJe Kongresu
zatmują &lę
Rozmowa odbyła 11ię w szczerej sprawami finansowymi, rozmowa
atmosferze. Obie strony Wyraziły skoncentrowała sie wokół zas:·adchęć dalszego działania na rzeo
poprawy wzajemnych stosunków.
(Dalszy ciąg na str. 2)
Tego samego dnia 1 odbyło się
!J)Otkanie polskich parlamentarzystów z czołowym! przedstawicielami
Izby Reprezentantów I Senatu
USA.
Józef Czyrek został przyjęty
przez speakera Izby Reprezentantów
USA,
kongresmana
Jima
Prezydent Reagan wntłosił w
Wrighta. Podcz&o spotkania prezen- środę wieczorem oczekiwane z dutowano zgodną opinię o potr7.ebie żym zainteresowaniem przemówiebliższej współpracy obu parlamen- nie,
poŚwlęcone zarówno aferze Itów, współpracy. która przyczyni- rańskiej, jak I wnioskom wyniłaby się do dalszej poprawy atino- kającym z
raportu komisji Towesfery w stosunkach między USA ra.
I Polską. Omówiono spraw; zwią
Głównym celem
tego przemózane z zaproszeniem oficjalnej de- wienia była nie tylko. kolejna prólegacji Sejmu PRL do złożenia wi- ba wyjaśnienia i usprawiedliwiezyty w USA w drugiej połowie nia motywów i okoliczności afemaja br.
ry Irańskiej, ale także 'chęć odzyskania wiarygodności
do
Po południu z grup11 postów pol- realizowania polityki niezbędnej
wewnętrznej
skich spotkal się przewodnlcząey I zagranicznęj.
komisji spraw zagranicznych Sen<1Prezydent oświadczył, Iż przyjtu, senator Claiborne Pell. W roz- muje na s!ebie pełna odpowiedzi11lmowJe podkreślano wagę współ ność za decyzje i działania. jal:'e
pracy parlamentów o,l:iu krajów. podejmował iu:az .dec.v:~ e · d7.. '•~
Jednocześnie posłowie polscy przed- nla członków
SW{'l?.O r<ądu. Dodał
stawill konkret!le przykłady współ z:arazern, że nadal n-a u~zuc'e.
i.~
pracy różnych środowisk w Pol~ sprzedaż broni amPrvkańsk'P.j do
w ramach realizacji procesu poro- Tranu nie była okupem S'anów
zwnienla narodowego.
Zjednoczonych za amervk11flskich
zakładników
w Libanie, „jednak
fakty - powiedz!al - przecz11 tem•l odczuciu".
Prezydent prz:vznal, li polityka otwarcia wobe<- Tranu I nawia~~nio
W Wa zynctonłe ukazało się kslat•
stosunk6w z tak ważnJ·m. dla US<\ ltOWe wydanie raportu komisji To·
wera
w sprawie
afery irań~ktej.
strategicznie krajem.
jak Iran.
przekształciła się w oolitvke
CAF - Reuter
dostaw bron! amer:vkańskiej za uwolnienie amerykańskirb zak!adnik6w. „Było to snrzeC'zne :r: na~zy
W czwutek podano w Parytu ml przekonan!am!,
jak i t pier- Konferencja
do wiadomości, te w Barcelonie wotnymi
założeniami polityki USA
zmarł znany pisarz francuski Georwobec Iranu".
ges Arnaud, autor „Ceny 1trachu",
która stała si•
bmtaellerem lat
stany. Z'ednoczone,
oświadczył
pięćdziesiątych l tematem
filmu Reagan. usiłowały nawl:iza~ stopod tym samym tytułem. zrealł 1unkl a: ludźmi w tranie, którzy
zowaneio wzes Geor1esa Clouzot.
poglądy

Zmarł

płsma

fMI.

PrzebywaJw • wlą~ w USA wraa • IJ'UDl\ polskich parlamenłarzyst6w przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu, czło
nek Biura Poliłyeznego, sekretarz KC PZPR lOZEF CZYREK zo"tał
przyjęty 4 bm, pn:ea włcepreądenta Słan6w Zjednoczonych GEORGE'A BUSHA.
no

numer znanego

ich potencjałom 1 pozycji w Europie.
W czwartek w Damaszku wznowiono libańsko-syryjskie negocjacje
na temat nowego planu przywrócenia pokoju w Libanie. Do stolicy Syrii przybyli specjalni wysłannicy· prezydenta Libanu Amina Dżemajela, m.in. byłv minister
spraw zagranicznych Elle Salem,
którzy przedyskutują projekt re•
form majarycb doprowadzić do za5 bm. dobiegła ko1\ca oficjalna kończenia trwającej ponad 11 lat
wizyta w Polsce ministra spraw wojny domowej.
zagranicmych Hlszpan.lli Francisco
Podstawowe punkty tego planu
Fernandeza Ordoneza. Na lotnisku przewidują znaczne ograniczenie
władzy prezydenta chrześcijani
Okęcie hlszpsńskleiio gościa pOtegna i przyznanie szerszych praw
nał minister spraw zagranicznych
ludności muzułmańskiej, stanowią
Marian Orzechowski.
cej dziś większość w Libanie.

Przedmiotem rozmowy była równie! problematyka międzynarodo
wa. Szczególną uwagę poświęcono
sprawom rozbrojenia oraz bezpieczeństwa l współpraq na
kontynencie.

naszYm

• •

„Najlepsz:y przyjaciel" i „sojusznik strategicuiy" - Izrael nie tylko werbował szpiegów na terenie
St.anów Zjednoc:zonych, lecz również wysoko ocenił „zasług-i" jednego z azefóVlo utwori.onej tam
wlasneJ siatki wywiadowczej. Chodzi o pułkownika Aviama Sella,
który przez długi czas działał w
USA jako „dyplomata;'. Z nim wła·
śnie utrzymywał kontakt zwerbowany przez niego pracownik amerykańskiego
wyw;adu marynarlo
wojennej Jonathan Pollard, w śr<>·
dę skazany na karę dozywotntego
więzienia. Rząd rzraela k.a.teitorydnie zaprzeczał prowadzeniu dzia.
łalnoścl
szpiegowskiej przeclwkG
USA I zapewniał, że „rozpatrzy"
sprawy wynikłe z aresztowania
Pollarda oraz ,.surowo ukane winnych".
Ostatnia wiadomość zdumiał.a nawet najbardz!el b.rliwYch zwolenników Tr.-aela w stolicy USA: z Tel
A,\;wu napłynęly Informacje, te„

Shaki n'

Sella awansowano. W związku z
tym Departament Stanu złożył
Izraelowi potajemnv protest. Doszło do tego. że w środę federalna

ława przyslęgłvch powzięła decyzję
Sella przed sądem.

postawienia

W 65 dniu roku słońce wze. o godz. 6.12, zajdzie zaś

szło

o 17.24.

R6ta, Włk&or, Koleta, Kl&udf&n,
Jordan, Felicyt.a

Stevensa
w 4nla 4zlslejszym prze\Vlduje
dla l.odzl nasłępującl\ pogodę:
zachmurzenie dute z rozpogodzeniami. Okresami przelotne opady •nlegu. Temp. maks. w
dzieli -5 st. Wiatr słaby, p6lnocny.
Ciśnienie o godz. 19 wynosiło
1007,ł hPa (755,6 mm), temperatura -6,:e sł. C.

Przebywający na toumee w nusym kraju popularny brytJ10l p~
senkar-z Shakin' Stevens spotkał się 5 bm. w Warszawie i dźtennikarzami. Powiedział on m. in.:
•
- Chociaż w Polsce Jest bard:w zimno, to cieszy mnie ~ca atmosfera w jakiej odbywają się koncerty. Podobnie było w czasie poprzednich koncertów przed 2 laty,
- Nie nie czuję się królem rock and rolla; śpiewam tę mu:r;ykę
dlatego, te Jest ona uniwersalna; zawiera w sobie elementy wielu
Innych gatunków oraz bardzo popularna na całym świecie.
- Za najciekawsze zjawisko występujące obecnie w muzyce mło
dzieżowej uwatam powrót do łask przebojów sprzed k.ilkUnlltu l wię
cej lat.
- Najbardziej lubię kuchnię chińską, hinduski\ l oezywlś~ an&ielską. Bardzo smakują ml równiet polskie zupy.
- Moim typem kobiety jest tona. Nie, n.ie zudi:oścl mt lk:znych
rzesz wielbicielek. albowiem taki jest właśnie zawód piosenkarza.
- Nie będę odradzać swoim dtleciom jeśli zechcą pójś~ w moje
ślady. Jednakże przestrzegę je przed trudami zawodu Plo.<!enkarza.
- O emeryturze na razie nie myślę, Cl!ff R!ehard ~plewa do dziś.
Shakin' Stevens zdradził także tajemnicę swojego młodego · wyglądu:
8 godzin snu oraz gra w golfa na 6wietym powietrzu. Golt jest jego
ulubionym zajęciem, gdy nie śpiewa. .
'

(PAP}

1938 - W Berlinie odbył 11lę
antyhitlerowski Kongres Związ
ku Polaków w Niemczech. /
1947 - Powołanie we Wrocławiu WytszeJ Szkoły Handlowej
1957 - Reaktywowanie Instytutu Sląskiego w Opolu
1787 - Ur. J. von Fraunhofer, fizyk niemiecki
1967 - Zm Z. Kodaly, kompoz;l'tor \Vęglerskł .
1837 - Zm. J. LisJańskl, rO~yjskl teglar:r
1937 - Ur. W. Tierieszkowa,
radziecka kosmonautka.

Tajemnica mądroi§cl tkwi nie
tylko w liczbie 1 !lkalł przety·
łych doznań, lecz także w umiejętności
czerpania z nieb

nanld.

(Kores ponden cja
Wrocławski,

VIIl Przegląd Pio·
senki Aktorskiej trwa.
Werdykt
zapadnie w sobotę w nocy. Za•
nim, bardzo surowy, y,rof. Bardini i pracujący z nim urorzy rozdzielą nagrody słowo o emocjach
eliminacyjnych. Do konkur1u stanęło 46 aktorów. Do etapu finało
wego przeszło 21 os6b. l.odzlanie
trzymają się mocnoJ Dopiero we
Wrocławiu okazało się, że nasza
reprezentacja jest aż tak liczna.
Będziemy więc trzymać kciuki za
Małgorzatę Siedler z Teatru Nowego, całą grupę aktorów z Teatru Studyjnego, którzy prezentowali w pierwszym etapie fragmenty spektaklu „Krótko na styku"
oru Zof!Q Plewiilsk\ 1 Teatru Es-

własna

z

Wrocławia)

trady. Łódż reprezentowała w kon- jak obcokrajowiec uwodzi dziewczykursie także Anna Bojarska-Skoczy- nę imieniem Chandra. Ona każe
las 11 „Arlekina",
mu powtarzać, że„. chrząszcz brzmi
w trzcinie. C6ż mu więc pozostaJeśli zai miałabym powiedzieć je jak tylko prosić:
„nalej ml
jak oceniany
jest poziom całej wódki Chandra".
konkursowej reprezentacji to zdaPodobało się też „Super-Trio" z
nia są zgodne: jest dużo niższy jak Poznania. Pięknie śpiewajace „Do·
przed rokiem. Nikt by się nie branoc" Wasowskiego I Przybó~
zdziwił gdyby np. główna nagro- z interpretacją a la spikerka TV
da przypadła Andre Hubnerowi z Kinga G6rny z Teatru Żydowskie·
Monachium - słuchaczowi Studia go zwróciła uwagę Interpretacja
Teatralnei?o przy Teatrze Muzycz- żydowskiej piosenki. Najbardziej
nym w Gdy~!. Z całą pewnością znany spośród konkursowych wyje!>t to na.lwiększa Indywidualność. konawców. Jacek Chmielnik 7. Kra·
Ogromne wrażenie zrobiła jego In- kow_, przedstawił ze swoim teksterpretacja „Balu ca Gnojnej" (po tem i muzyką świetnego „Polskie·
niemiecku), a wszyscy nucili plo- go blusa". I to już cala grupa
s&nk• naplsa"- dla nleto o tym tych, którzy - jak Sl\dZQ rozstrzy•·

Al•-

ną o laurach.
Może !>yć jesz:cze

No włdnle.
niespodzianka, bo
teraz lrwaJą ostre próby warszta·
towe. Prof. Bardini zapowiedział
że nawet fryzury I ubrania bi:dą
zmieniane, nie mówllłc już o Interpretacji piosenek. A eo do kreacjl1 to jak nigdy nil tej, zwykle
siermiężnej, Imprezie pojawiły sie:
brokaty, stróje wizytowe za cięż·
kle tysiące. Ale elementem, który
dominuje są czapki-pilotki. Te za·
pomnlane, ze skóry.
Wrocławska
gala zaplanowana
jest w nledz:lelę I tam już poje·
wią •ft: laureaci oraz znane gwiaz- Widziałam
dził
lllczny
dy,
kostium kąpielowy!
MAGDA OLCZYK ...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ •

Rusza pierwszoligowa karuzela piłkarska
Wbrew kalendarzowi I meteorologom, piłkarze ekstraklasy niedzielnymi spotkaniami postanowili rozpocząć pierwszoligową wiosnę. Jak
Im się ta inauguracja uda - zobacz}'my. Zapewne nawrót zimy
„urozmaicony" tęgawym jak na przedwiośnie mrozem ·1 sporymi tu
I ówdzie opadami śniegu, przeszkodzi nieco zawodnikom w zaprezentowaniu w pełni piłkarskiego kunsztu, ale walka o llrowe punkty
rozpocznie się I basta.
Spragnle-nl ligowej piłki kibice prze!yJą nareszcie pierwsze emocje.
.Jedne dru1:yny zwiększą punktowy dorobek, Inne utracą ta.ką szanse.
Jrdno jest pewne: liga rusza I tak będzie at do początków Iata.
$ympatycy p i łkarskich emocji w Lodzi będą mieli okazję obejrzeć
na inauguracje wiosennego sezonu jedenastki LKS i warszawskiej
Legli. Spotkanie rozpocznie się w samo południe niedzielne na statlionie przv al. Unii. Tak1:e o 12 przystąpią do rywallzac.ji o pierwszoligowe punkty na stadionie mieleckiej Stall piłkarze Widzewa. Jak
łódzcy pierwszoligowcy przyrotowall się do wiosennej rundy? Oto relacje z konferencji prasowych obn "esoołów.

ŁKS: Zdobyć

Widzew: Powrócić

Pochar Polski

na europejskie stadiony

- Nie ukrywali..imy, ie postawł·
piłkarzami 11adania,
llłmy przed
które zdaniem zarzl\dU naszego JdJI•
bu nie przekramaJlł Ich możllwołci, a SI\ bardzo realne do osłu·
nięcla. Planujemy wlęo zdobyole
Pucharu Polski I uplasowanie się
na konleo sllzonu, przynajmniej na
I miejscu." Zajęcie lokaty niższej n4e
będzie więc, choć gwarantuje pozostanie w lidze bez rozgrywania
1potkań barażowych, nu 1atysfakcjonowało. Przed 1ezonem przeprowadziliśmy wiele Indywidualnych
rozmów z zawodnikami, w których

Takie jest marzenie zarówno
te
twierd~,
(niektórzy
wielu
wszywtld.ch bez wyj11ołlku) działaczy
oraz oezywiście zagorzałych 1ympatyków RTS. Kibice Widzewa są
pmekonanl, te Ich ulubieńcy prz:ywr6cą dawnej (nie tak znów odległej) al.a.wy blask, nawiązując do
jak1;e emocjonujących pojedynków
pucharowych • najlepszym.i druży
nami klubowymi Euł'Opy. Są marzyc!ele, 12' jednak i sceptycy, ClO
oczyw.lłcle jest naturalne.
W przedstawionym. na wcmorajazej konferencji pruowej materiale, traktującym o przygotowaniu
się jedenastki widzewskiej do 11gowej wiomy, stoi zadanie J)OS'tawlone przed zespołem. Realny plan
maksimum: zdoby„ miejsce gwaranłnll\fle udział w Pucharze UEFA.
Plan minimum: pil\te młel•ee w
kol\coweJ tabeli I ł!gf.
Orest Lenczyk wraz z pozx>statym.1 szkoleniowcami przedstawił materlaJ obramjący stan pr.zygotowań
do wiosennego sezonu. Ch.m!e odpowiadał na pytania, nie osłania
jąc przy tym ani słabych, ani tet nie
zapominając o pokazaniu silnych
stron zespołu. Do silnych zaliczył
obecność w zespole czwórki w pelni wartościowych piłkarzy. Sf\ nimi: Iwanicki, Putek, Swll\tek I
Przybyś. Na nich mo1:na 1POl.rojnie
oprzeć girę. Ich umlejętno4d w dUżym stopniu będą decydować o stylu trr Wldz;ewa. Tvle że w p!lkę gra 11 zawodników. I w tym
momencie O. Lenczyk wcale nie
ukrywał, 1;e niełatwo jest „zmontować" dobry zespól, który skutecznie walczyłby o ligowe punkty,
których trzeba sporo zebrać, aby
marzyć o przepustkach na europejskle stadiony.
Słabością Widzewa w jesieni był
nlefkutecmy atak, którego w tadnyrh momencie nie mo1:na „PI"ZYpasow.ać'' do podobnej formacji 11dera rozgrywek, Górnika Zabrze.
I co dziwne, w wldzewsldm napadzie figurują nazwiska pllkarzY,
mających za 1PObą po setce pierwszol!gowych występów i jedną,
dwie bramki po jesiennej rundzie.
Słaby atak, ale I d7J!urawa obrona
(18 utraconych goli). W łeJ 1ytuacjl w okresie przygotowa6 do wiosny 1zkolenłowey Widzewa wiele
pracy poświęcili na przekwalifikowanie niektórych zawodników, na
przysposobienie Ich do rótnorakieJ
gry. Stąd tet kibice IDOflł być
nieco zaskoczeni, Jeśli '" trakcie
którer;oj ze spotka6 piłkarz uznawany dotychczas za rasowero napastnika podejmie na murawie obowll\Zkl obro6ey (np. Cisek).
Mimo wcale niełatwej sytuacji
kadrowej szanse na apełnlenie przez
piłkarzy Widzewa oczeklwaft Ich
kibiców 1ą. Pod warunkiem akutecznej. w pełni zaangafowanej
gry, rzetelnej pracy podpon11odkowanej stałemu podnoszeniu kwalifikacji. Są kandydaci na ruowych
napastników (Szulc. Mł)'narczYk),
zespól po
wzmacniając
poWt'ócą
skończeniu słu:!:by wojskowej MyAllńskl, Wotnlak. Zawadzki, Waś
niewski i Marciniak (pod warunkiem, że zmieni dotychczasowy
tryb fycia). Spora to szczypta optymizmu przed lnaugurac1ą ligowej
wiosny. Inna z kolei. to pozyskanie w roll sponsorów 17 układów
przemysłowych x takimi potentatami (Ich szefowie zasiedli w zarzą
dzie widzewskiego klubu) . 1ak:
„Wlfama", „Ema-Elester", 1 Maja.
„Unlontex", „Próchnik".
Jak z tego wida~ władze klubu
zapewniły piłkarzom prawie wsiystko, aby spełnili oni oczekiwania
działaczy I kibiców. Zatem do roboty. I tym hasłem kończąc relacj~ z konferenc11. czekamy wraz
z sympatykami RTS na pomyślny
(wrób)
meldunek z Mielca.

uczestniczył

człooek

zarządu,

były

nasz znakomity piłkarz - Stan!1ław Baran. Chodziło pnede wszystkim o poprawę dyscypliny podczas ligowych spotkali. •Zespół jest
przecleż „rozgadany", ma też najwięcej fółtych I czerwonych kartek. Najwyższa pora by z tym.
1koflczyć, bo przeclet zajmowanie
ostatniego miejsca wśród ligowych
drużyn w tej niechlubnej kluyflkacj! splendoru nam n.le przyno1!. ZWT6cimy również bacznlejSZI\
uwagę na pozasportowe życie !utbolistów. Gdy nie osiągniemy tewówgo, co sobie założyliśmy,
czas trenerzy, działacze I zawodnicy będą mu.sieli poszukać sobie
miejsca gdzie Indziej - powiedział
po rozpoczęciu konferencji prasowej w ŁKS, wiceprezes ds. piłki
notneJ - Ellwarll Gllszezy6skł.
przyże
przyznać,
Trzeba
z
oświadczenia
te
jęliśmy
wn.ak
zrozumieniem,
pełnym
ŁKS przedstawia się
jedenastka
kadrowo bardzo debrze. Podstawowy jej skład, w odczuciu fachowców powinien walczyć o najwyższe
lokaty w lidze. Czas najwyższy by
ten zespół naprawdę grał w piłkę
nożną! A o tym, że działacze nie
żartują mógł przekonać się Anbyły zawodnik
drzej Ossowski,
łódzkiego Startu. Odmówił on wyjazd u na obóz do Spały. Odbyły się
z nim rozmowy, proponowano kilka rozwiązań i w efekcie nałożono na niego półroczną, bezwzględną
Ossowsk·i złożył
dyskwalifikację.
odwołanie do PZPN I Wydział Dyscypllny utrzymał w mocy decyzję klubu. Z kolei ci piłkarze, którzy będą wchodzili w kolizję z
regulam inem podlegać będą karom pien i ężnym.
Co do personaliów zespołu. Nie
ma zasadniczych wzmoctileń. Wiadomo jednak, że w czerwcu tego
roku kilku zawodnikom kończą się
kontrakty. Z dwoma z nich przeprowadzono już rozmowy. Chodzi
mianowicie o Ziobra i Bendkowskiego, którzy nie zamierzaj11o zmieniać barw klubowych.
Trener Z. Gutowski zad.owolony
z programu przygotowań do
sezonu, choć nie udało się zrealizować wyjazdu zagranicznego. Zdaniem szkolen iowca cały cykl treningów był urozmaicony, a bardzo
przerywnikiem był
atrakcyjnym
turniej w Bełchatowie.
halowy
Drużyna ŁKS rozegrała Il spotkań
sparringowych, co jest wystarczająca dawką przed piłkarską wiosną. Jedynym i w sumie doM poważnym zmartwien iem jest krótka
mało warto§ciowa
! dodatkowo
ławka rezerwowych. W przypadku
kontuzji. sytuacja nie będzie do
pozazdroszczenia. zważywszy że nie
można będzie skorzystać z usług
Sybilskiel!'o, którv niedawno zdjał
gips z nogi I praktycznie uczestnictwo w me~zach rewanżowej rundy ma z glowv. Grać trzeba jednak I realizować zadania postawione
~rzez zarzl\d. Najpierw walka o
utrzymanie s i ę w lidze, a później
walka o Puchar Polski. Powodzenia zatem!
(a. szym.)

był

W

A I

SKRÓl)IE

Lendl bez trudu zakwalifikow ał się do półfinału turnieju
Grand Prix w Key Biscane. ZwyJ . Bergera
Amerykanina
c i ęży!
6 :3. 6:1 . 6:1. W półfinale przeciwnikiem Lendla będzie J. Connors.

A Od najbliższego sezonu ligowego mecze piłkarskie w Norwegii nie będą kończyły się wynikamł nie rozstrzygni~tyml. Gdy po
OO min. gry wynik meczu bęCiz.ie
zwycięzca zostanie
remisowy
karwyłoniony w serii rzut6'w
nych.

z Piomieniem
Z powodzeniem rozpoczęły występy przy słupskiej siatce zawodniczki ŁKS, pokonując wczoraj w
drugim dniu przedostatniego hU'·
nleju finału ..A" tesp6ł sosnowieckiel!o Płomienia 3:1 (13, -5. 11. 2).
mecz
obserwatorów,
Zdaniem
mógł sie podobać nawet najwybredniejszym koneserom tej dyscy plinv sportu . Sporo było u rozmai ·
cone)!n rozeerania piłki. nietuzinkowyrh akdl przy siatce . udAnych
I wilinwiskn w vrh interwencji ' w
W rlr'1ż ,• nie 1'.KS na
głebl hn i •I<~

t

DZIENNIK

ł..ODZKI

55 (12265)

przede
uznania zasłużyły
wszystkim A. Szalbot, A. Lipska,
i H. Marszałek.

R. Reagan operspektywi'e'Polscy o.ene.rałowie n.a r~ecz
„Gon~!!~~!,~ pok~;uIr!~~.r~~,~.~~~„Hć. porozum en,. a
•1

ruch, którego postał • się
r.,
naszym kraju,
faktem
Podczu 9P<)tk.ania w czwMtek z miczne bf:dl!o Odgrywać Istotną ro- po inauguracyjnym posiedzeniu 5
przedstawicielami krajowego sto- lf) w jego polityce kont1'ol! I re- bm„ w siedzibie Ogólnopolskiego
Komi~tu Pokoju w Warszawie.
warzyszenia prasy prezydent Rea- dukcj.I zbrojeń.
gan oświadczył, Iż „pragnie speł ----------~----.--~.... . - - - - - - - - - - - nić marzenie narodu amerykań
skiego" I podjąć w cią~u ostatnich
dwóch lat kadencji działania zmierzające do redukcji zbrojeń i umocnienia mledzynarode>wego pokoju. Prezydent wyraził pogląd, lt
zarówno ZSRR, jak I USA podjęły w ciągu ostatnich dni decyzje,
które mogą stanowić przełom w
długim procesie rokowań dotyczą
cych redukcji zbrojeń atomowych.
W związku z kryzysem rządo- nego z członk6w swego ścisłego
Prezydent wyraził uznanie dla w-···· we Włoszech,
sekretarza Ciriaco
po złożeniu kierownictwa:
postawy przywódców radzieckich dymisji przez premiera Craxiego, de :vtitę lub przewodniczącego Arzajętej wobec problemu redu!Ccji prezydent republiki Frances~o Co- noldo Forlaniego. Takie kandydarakiet nuklearnych średnleg.o za- sslga rozpoczął w czwartek kon- tury będziemy popierać pod·
sięgu I oświadczył, i:!: . porozumie- sultacje z czołowymi
politykami. kreślili socjaliści - potwierdzając
nie ze Związkiem Radmeckim w Spotkał się m.in. z przewodniczą- jednocześnie wolę utrzymania pię
sprawie r<'dukcll tych pocisków cymi obu izb parlamentu Amin- ciopartyjnego sojuszu oraz rządu
j est realne".
tore Fantanlm I Nilde Jottim. Prze- do końca obecnej kadencji. StaPrezydent wyraził t&lde uznanie wldzlane Illo również spotkania z nowisko PSI wyraźnie komplikuje
dla „elutycznej I k:ompromleowef' pn:edstawlcielaml niekt6rych par- sytuację i zapowiada, że kryzys
w może być głęboki, długotrwały I
post.a-wy ZSRR wobec problemu t!! politycznych, wchodzących
~rojeń atomowych średn.legio za- skład dotychczasowej koal!cjl rzą- doprowadzić do konieczności rozwcześniejszych
!rlęgu.
dowej.
___
_ _ _ _ _ _ _wyborów.
____
Zgodnie s porozumieniem s sler- ,•plsan:a
Rea.gan
jednak
J ednocześnle
podkreślfł znaczenie, jakle przydo prowadzenia rokowiązuje
po:r;y- ną, stanowisko premiera po 1ocjaz
rozbrojeniowych
wań
cH siły. W tym kontekście pre- llście Craxim powinien objąć przed•
zydent stwierdził, lt sbrojen\a k<ie- stawiclel DC. Chadecy wysuwają

meczu lłup$kleao turni ej u Stal Bielsko zwyciężyła wrocławską Gwardię 3:0 (13, 13, 8).
W turnieju finału „B", rozgrywanym w Gdańsku, Wisła pokonała AZS Warszawa 3:1. Takim
samym rf!J,ultatem :i:akoflczyło się
spotkanie· Poloneza z Siarki!. Tarnobrzeg.

sięgają 1981
również w

Prezydent Cossiga
rozpoczął konsultacje

~~~ok~~cj~· :ii~~!ti11och~~~1I:ti;c;~

Dalszy spądek
ceny kawy

~:::1~~~;~1• at~i~!ra A:x::ov:ue~~~

Za pow·1e z' po ro'z·y
R Reagana do Euro~y

EWG zmniejsza
produkcję mleka

••*•

rwcioraj
-clziś· ·

Spotkanie

HELENY SEWERYN

22474 g-E

PRZYJM!!i proste 11:yc!e, najchęt
nlej li o'kollc Tuszyna. Listy 22509
Biuro Ogłosze:t'l, Sienkiewicza 3/5.
M-3 sprzedam. 81-93-ll'T.
!101!1 g-E
wnętrz w drewnie.
WYSTRÓJ
montat boazerii. 51-!10-17 Petr!.
4826 g-E
POSZUKUJĘ lokalu do 2!5 m na pracownię krawiecka - Po5001 g-E
lesie 48-74-78.
(stara roBRANSOLETKĘ złota
bota) sprzedam. 32-17-23. (rano,
!5020 1-E
wieczorem).
„tuka" w dobrym
SPRZEDAM
stan!e. sllnlk „Opla" diesla. Łask.
!5049 g-E
Widawska 42.

W dniu

ł

marea Ulf r. IDlar·

111, prubw•8" lat l i

ł '·
ł.ZOFIA
LIS
I

budżetu
część
wielkll
chlania
wspólnoty. Do tel pe>ry 12 mln rolników w krajach EWG bylą zachi:canych do zwiększania produkcji. Teraz komisja europejska zapowiada, że mmis4'0wle rolnictwa
będą dol.ronywać nader skrupulatnych przeglądów cen produktów
rolnych, PoSZUkując co roku motliwości zmniejszenia subwencji.

Prez~dent

,,PROGKES!l-28" POLĄCZYr. 1111!:
Z ,,MIREM"
towarowy
statek
Automatyczny
„Progress-28" połączył się w czwartek 1 załogowym zespołem orbitalnym „Mir" - „Sojuz TM·Z". operacje zbll:tenta, eumownla I polącze·
z
nła przeprowadzono korzystaJ11c
pokładowych urządzeA aparatów kOll·
mlcznyeh.

Poineb odbędzie alę w dniu
marea br. o godz. 1' na cmentanu łw, J'ranelszka przy ul.

lł11row1Jd1J.

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, te w dniu 4 marca 1987
roku zmarł, przetywszy lat BO

•. +

P.

KRYSTYNA KOŻUCHOWSKA
tł-•

l'l!:CH'HEll.

Porn:e!I o4'będzie Ili• w tł$ I marca br. (ponit!dzlałek) e codz.
12.30 na cmentarzu łw. Antolller" na Mani, ul. Solec U. Porr11tenl w głębokim smutku:
~Ż,

~

A 12.00. Na ul. Kilińskiego 222 .,,.
wpadJ mały „Fiat" prowa•
dzony przez Ludmiłę o, samochód
uder.zyJ w ·tramwaj. Straty ok, Ul
tys. zł.
al. KotPrzy zbiegu
A 16.55.
ciuszki 1 al. Mlcklewie7.a kierowca
autobusu Bogdan M. nie uszmowel
przejazdu I spowo•
pierwszeństwa
dowal zderzenie z tramwajem ID/8.
Kierowca doznał ran czoła a straty
oszacowano na 10 tys. zł.
pośll.zg

(kl)

llODZINA

Z głęboktm talem 11awfadamlamy„ te w dniu S marca 1917 roku
nagle, prset:vw1zy lat "· nasza najukochallna Żttna, llhmusla, Córka ł Siostra

I

KSJĘ2:NJCZK'.I

Kslę:tnlczka Anna, która przez 17
funduszu
lat była przewodnłc-ząc11
pomocy dzieciom, została uhonorowana specjalną nagrod11 prz:vznawan11
przez organizację Vnńety Club osobom, szczególnie zasłużonym w nie·
slenlu pomoey dzieciom.
opr. (kl)

$.

zmarła

dru~im

poprawę
·
obiecuje
I

ANNY

ł

kani em na szczycie w · sprawach
gospodarczych przywódców siedmiu
uprzemysłowionych
najbardziej
państw kapitalistycznych, które w
tym roku odbędzie się w Wenecji.
W dniach ~ czerwca Reagan
jako
zleży wizytę we Włoszech
gość prezydenta Francesco Cossigi.
w
zostanie przyjęty
6 czerwca
Watykanie przez papież.a Jana Pawła II. 7 czerwca uda się do Wenecji w związku z rozpoczynają
cym się następnego dnia szczytem,
przewidzianym w terminie 8-10
czerwca.
12 czerwca Reagan przybędzie do
Berlina Zachodniego, gdzie wygło
si przemówienie z okazji 750 rocznicy powstania miasta Berlin !
jeszcze tego sameto dnia spotka
się w Bonn z kanclerzem RFN,
Helmutem Kohlem. po czym w
godzinach wieczornyrh uda się
clrol(ę powrotną do kraju.

dotychczasowych niepowodzeń rząd
<D.okończenle ze str. 1)
znajd- 11ę u władzy, kiedy odej- podejmie dalsze starania o uwolnienie amerykańskich zakładników
dzle Chom~ni.
Prezydent przyrzekł, te mimo z Libanu.
Prezydent zgodził się z zaleceniami komisji Towera, ,że losem
apieniędzy ze sprzedaży broni
merykańskiej do lranu, przekazanych oddziałom contras, powinien
zająć się specjalny prokurator oraz komisja specjalna Kongresu,
OTWABCIB SALONU
powołana do zbadania afery irai'l.llAMOCHODGWEGO
skiej.
W Genewie otwarto w czwartek n
Mówiąc, że nie wiedział o przesalon aamochodów kazywani u zbrojnej opozycji w Nimiędzynarodowy
osobowych, Według oceny organtza• karagui pieniędzy uzyskanych ze
torów, won, który będzie otwarty
do
do 15 marca, odwiedzi około 500 tys. sprzedaży broni amerykańEkiej
osób, ZwłedzajĄcy bęc'IĄ mogli obeJ. Iranu, prezydent oświadczył, iż nie
rzell 1131 modeli samochodów 1 30 może uchylić się od odpowiedzialności za to, co się stało.
krajów.
Prezydent prtyznał, Iż osobiście
DBLll:<IAC.JA KOMBATANTOW
dostawy bron! ameryaprobował
J'BANCU!lltlCH PRZYBYLA
• kańsklej do Iranu, Jednak nie moDO POLSKI
kiedy to
że przypomnieć sobie,
Ha 1aproS1Jenle ZarzĄdn Głównego miało miejsce.
Przyjmując zalecenia komisji ToZBoWiD S bm. przybyła c'lo Polskt
deieracJa Narodowej Federacji Depor. wera, prezydent oświadczył, iż dotowanych, Intemowanych Bojownl· kona usadniczych zmian w poliI Patriotów tyce personalnej. polityce bezpieOporu
Ruchu
ków
(FNDIRP) li Francji.
czeństwa I w dziedzinie gwarancji zapewniaj~ych sprawne funPltOBLEMY OSWIATY
kcjonowanie rządu. Obiećał dokoI ponownej oceny
prac zmterzaj,cycb do nanie przeglądu
Klel'11Dld
zmian w zarzĄdzanlu ołwłatt\ I spra• wszystkich tajnych działali. podejwy reformy programowej były te- mowanych przez służby specjalne
Komisji Nauk! w dziedzinie polityki zagraniczmatem posiedzenia
I O~wlat:v KC PZPR, która obrado-. nej. Zapewnił też. Iż w przyszło
pod przewodnictwem ści nie dojdzie do łamania prawa
wala 5 bm.
Tadeusza Porębskler;o.
nrzez rząd.

NAGRODA DLA

domu RZEPECKA.

aktywności
nie jest początkiem
polskich generałów w stanie spoczynku w obronie pokoju I rozbrojenia, bowiem od dawna uczestnlczą oni nie tylko w pracach
OKP, ale również - od trzech lat
y- w wiedeńskich rozmowach bU
łych wyższych dowódców armii
kładu Warszawskiego I Paktu Pół
nocnoatl:rntyckiego.
Ruch pokoju n ie ma oj czyzny
stwierdzono podczas obrad - słu
ży obronie całej ziemi przed groź
bą wojny. Ta idea legła równi('1;
u podstaw spotkania polskich geże ich
Postanowiono,
nerałów.
przede
słu:!:yć będzie
działalność
wszystkim rozbrojeniu, pokojowe
w
dialogowi
mu współistnieniu i
Europie i na świecie, wyja4nianiu
problemów związanych z charakterem współczesnych konflikt.ó \V
stąd
i wynikających
zbrojnych
zagrożeń, pogłębianiu treści zawartych w Akcie Końcowym KBWE
w Helsinkach.
Przewodniczącym ruchu polskich
generałów wybrano Mariana Rybę.
W spotkaniu wziął udział honoro
OKP Józef
wy przewodniczący
Cyrankiewicz.

d________d__________

natomiast klerownictwe parli! so•
cjalistycznej na spęcjaJny.m posiedteniu oświadczyło, te 1koro parw
za.komunikował
Biały Dom
tia demokracji chrześcijańskiej tak
:l:.e w czerwcu prezydent
wiilnle d11tyła do przewodnictwa w środę,
rz11dzle, powinna zagwarantować Reagan z małżonki!. uda się w 10je na najwyższym poziomie poli- -d.niow11o podróż do Europy zachodtycznym, a zatem wytypować jed- niej w zwh,zku z kolejnym spot-

Wolnorynkowe notowania kawy
na świecie nadal obniżyły si• w
środę po rwałtownym, bl1-ko 15-procentowyr,n spadku we wtorek.
giełdzie towaroNa londyńsklej
wej w chwili jej zamknięcia w
kawy Robusta z
środę, za tonę
dostaw' w maju płacono 1973 dolary - prawie o 80 dolar6w mniej
W czwartek, po 3e godzinach nekiedy to
niż poprzedniego dnia,
notowania tej używki spadły nle- gocjacji nasUU>iło za.lrońc:zen!e wielotygodniowego procesu trudinych
me,l o 300 dolarów na tonie.
rolnictwa
ministrów
rokowa6
państw EWG. Zdołano osl.ągnl!oć porozumieo.te, dzięki któremu produkzgłoszenili cja mleka zostanie w ciągu dwu
najbllbzych lat zmnlejsrona o 9,5
procenta, a jednocześnie zapasy
ZO$tall- ograniczone.
'-~ OGł.OSZFNIE_. masła
Jest to jedna z najbardziej zdecydowanych prób aniany wspólnorynlrowe j 1>0litY kii rolnej, Jct6ra poSPRZEDAM: telewizor klolor ,.!lememt", tak5ometr ..RT&•"· Tel.
81•73- 4.
SPRZEDAM "Adama". H-oa-49. •
22463 f-E
BLACHARZ 1amochodowy - cze(Dokończenie ze str. 1l
ladnik podejmie prac• w :i:aldaekonomlcmeJ
WIJ!lółpracy
dzie rzemieślniczym w Łodzi ja- nieft
22547 g-E PRL -USA.
ko 1taiyata. 32-71-81.
parlamentarzyści
polscy
Rano
sprzedam.
TOKARKĘ do metalu 22500 g-E spotkali się z; kierownictwem re87-56-02 po 16.
ZŁOTE kolczyki, azary błam ka- dakcji dziennika „The Washington
sprzedam. 86-50..00. Post". Po zakończeniu spotkania
rakułowy 22530 g-E Józef Czyr9k udzieln wywiadu kodyplomatycznemu
PRODUCENTA 1latkl „Rabitza" po- r~pondentowl
szukuję. Duży zbyt zapewniony. tego dziennik.a.
Post" J.
Washington
„The
W relacji
Informacje „Bomis" tel. 33-01-05.
22492 g-E Czyrek powiedział, że usunięcie
NOWY telewizor „Hitachi" Pal/Se- dysk:ryminacyjn:rch r~trykc.j!, nacam stereo Hi-FI 27 cali - sprze- rzuconych pl'U'Z USA, otwiera dro22491 g-E gę do wymLany ambasadorów, co
dam. 87-55-25.
DZIEWIARZA na maazy;ny 11karpet- będzie przedmiotem dyskusji z
kowe D2RU - zatrudnię. 51~53-95. Shultzem w przyszłym tygodniu.
22527 g-E J. CzyTek ołwladczył teł, te Pololejowe, przewody l!ka oczekuje, lt straty poniesione
GRZEJNIKI
instalacyjne, koncentryczne pole- w wyniku sankcji zostan11o przezwyoiężcme w ramach wzaJemnte
ca sklep 1 Maja 24/26. Czekaj.
22489 g-l!! orzY8tnej współpracy.
'
M-2, M-ll kuplę (Zgierz, Łódź-Bału22486 g-E
ty). 16-56-61.
elektrvczne.
INSTALATORSTWO
W 11terwnĄ rocznie„ łmlerct
22519 g-E
Górski, 87-43-t!ll.
POSZUKUJĘ mieszkania samodzielnego z telefonem na pół rokw
(płatne z r:6ry). 55-13-16.
ł. ł P.
22484 g-E
małżeństwo
bezdzietne
MŁODE,
Tel.
mles:r:kanla. poszukuje
22513 g-E
78-20-70.
DZIANINJ!; bawełnian11, farbowaną
traclc1nl• w Blatym&to•
zmarłeJ
(turkus, C2erń), overlock - kuku, odbędzie alę msza •wlęta w
22477 g-E
55-29-85.
pię.
M. Kolbego przy 111.
łw.
kaplicy
TAPCZAN - p6łkę - 1przedam.
TatnadlldeJ .,,. sobotę, ' marea
22510 g-E
br. o coc'ls. T.H.
Tel. 48-94-43.
KIOSK murowany, ogólnospożyw
CORKA 1 llODZIMĄ
czy, lokallzac.la cl!'ntrum - tanio
sprzedam. P'ranclnkai'l.ska 10/31.

słowa

w

rozbrojenia" -

czątki

COREA, MATKA, SIOSTRY, BRAT, TE8C10WA
oraz POZOSTAŁA RODZINA

t

P.

PIOTR POROS
!Hsza Iw. odbędzie się w dniu
7 marca 1911 roku (sobota) o godzinie tł w kołclete pod wezwaniem Naj•wtęt~zego Serca Jezusowego na Retklnl.
Porrzeb odbędzie 1111 o godz. 15
na miejscowym cmentarzu.
Pogr11tone w
ŻOl'fA,

tałobl•:

DZIECI I WNUKI

(w-w)

Redaktor dePMZO'ł!J' I tecbnfczny JJ!:Rzy KLIMA

Z głębokim talem zawiadamiamy, :te w dniu 5 marca 1987 roku ztnarl po długiej chorobie,
nasz kochany Ojciec t Dziadek

S.

ł

KAZIMIERZ

P.
ŁUCZAK

emerytowany, tnsptk:tor nadzoru
Dyrekejt Inwestycji MleJsklch.
odbędzie się w tlnlu
Pogrzeb
7 marca 1917 roku (soboh) 9 go·
dzlnle 13.30 z kaplicy cmentarza
Piotra Skargi w Zgleuu.

CORKI, ztr,ctown:. WNUKI

•••
100-lecie ·urodzin L. Schillera

11100-lecie urodzin Leona Schille- 14 marca uroczyści e za;czony zostanie udział mistrza w
~u kulturalnym Łodzi. Specjal' powołany Łódzki Kom itet Ob:dów tej rocznicy pod pat ron a ' wiceprezydenta
Jana N oska
-:panuje program czcz ący p amięć
Schillera i jego dz i eło.
O godz. -- 10.30 zostaną złoż one
;aty pod pomnikiem w alei je11111enia, a o godz. 11 .30 w Łó dz 1 Oddziale
Polskiej Akademi i
~k (_ul. Piokk?wska 179) rozpo:e się sympozium „Z rozwa ż a ń
d tydem i dziełem Leona Schille Anna Kulli;owska ' będzie móo artystycznym Teatrz e P owehnym L. Schillera, Kry styna
zna o jego poby c ie w Łodzi.
4eusz Sivert
przed sta wi temat:
:dź Teatralna", Maria
Nap iąt
a: „Leon Schiller a „ Kuźni-

f IWiązku
Złaol\

eta Jana

•

ca". _S tan dokumentacji obrazują
cej łodzk ą inscenizację Krakow·iakó"':' i Gór a li" przedsta..,;i Lidia Ign~ 1ak. Będą oczywiście wspomnieni'.! tyc h , który ch ż ycie zetknęło z
mistrzem.
Dodajmy, że roczn ic a urod zin L.
Schillera jest umieszczo na w kale;ndarzu imp r ez UNESCO. Staraniem TPŁ p am i ęć o życ i u i pracy L . S chillera uczczona zostanie
s p ecjal nym w ydawnictwem obrazującym jego poby t w Łodz i.
Natomiast 18 bm. o g odz 18 w
Teatrze im. Jaracza otwarta zostanie wystaw a „Leon Schiller w
Łodzi " . A 29 b m. o godz. 12 w
1\1'.uzi>um Historii '.\l iast a Lodzi o
L. Schillerze będzi e m ówi ł Kaz imierz Dejmek.
(rs)

u-

wizytą
Pawła

warszawski. Cech
osł
Skórza·

'11 przygotował u-

ek dla papie- buty Z be:l:O•
nubuku wykoe przez jednego
nnzawsklch mJw Brunona Kaego. Surowca.
je"t prawdzlraryta~em
na
k1I
skónanym
yJ
starszy
Tadeusz W y tcz a informan
wymiarach
kaZRJ

67'P.WC

ności.

Jabłek produkujemy wiącej. Ceny ich na straganach od kdllw lat nie drgnęły, a więc praktycznie jabłka stanialy, co jest kolejnym potwierdzeniem, że k:Lasyczny k.ryzys nadprodukcji, ta
my mamy jedynie w sadownictwie. Faktem jest
również, że sporo jabłek marnujemy, albo przerabiamy w me najbardziej gospodarny sposób. Pro!.
Niemczyk z entuzjazmem podchwytuje myśl, że
koro udało się z produkcją jabłek, to może war\ o zaangażować się również do sensownego przer.ol;>u <>woców. Od razu rodzą się jednak wątpli
wości czy na podobny sukces pozwolą istniejące bariery prawno-administracyjne. Ratunkiem
prized marnotrawstwem naszych jabłek jest eksport. Już dziś rarytasem w kirajach zachodnich
są nasze soki jabłkowe, czego sami nie doświad
czamy. Uruchomiliśmy w kraju kilka przetwórni
wysyłających 1woje wyroby na Zachód. Kolejrnym
przedsięwzięciem Inwestycyjnym powinna być budowa wielu przechowalni. Dzięki temu ~pr:zeda
\\ alibyśmy korzystniej owoce w lutym lub w
kwietniu niż jesienią. W komorach przechowalniczych panuje specjalny klimat, w któIJ'ffi jest
około 5 proc. dwutlenku węgla, od 1,5 do 5 proc.
tlen.u i usuwa &ię nadmiar etylenu wydzielanego
pr:zez owoce podczas dojrzewania.
Niektórzy z
sadowników ju:i: dyspooują takim! urządzeniami.
Problem w tym, że jest ich zbyt mało.

Sukcesy te os iągnięte zostały, d'Zięki temu, że
sadownictwo, podobnie jak inne d'Xialy ogrodnictwa. jest akurat doskonałym, wyjątkowym u nas
pr:zykladem dobrej współpracy państwowego instytutu naukowego i prywatnej gospodarki sadowniczej. Taki mariaż pozwalał I nadal pozwala
na natychmiastowe zastosowanie w praktyce wyraków badań naukowych. Często dochodzi nawet
do tego, że jeszc.ze nie całkowicie sprawdzone
pomysły naukowców są natychmia11t wprowadzane
w czyn. Jeżeli coś się nie opłaca, zo.staje odrzucone. Tak wiec, w ładownictwle od wielu, wielu
lat funlrejonują tak modne ostatnio i aktualne
elementy gospodarki rynkowej.
teori~ z praktyką. to
decydujących o stałym

jedno. Inny
postępie, to
ścisła współpraca z sadowni.kaml w najbardziej
rozwiniętych krajach świata. głównie
z USA.
Realizowana jest zasada dost.osowywania tamtej1Zych os i ągnięć do naszych warunków klimatycznych - bez amt.icji Ich poprawiania, czy przegonien ia. Elektem takiego postęJ>()Wa.nla jest stały
wzrost- produkcji
owoców w
Polsce, mimo
znmiej~zenla się powierzchni przeznac:i:ooej
na
sady. W latach 1971-75. kiedy dr:zewa owocowe
rosły na powierzchni 304.6 tya. ha, wyprodukowano t.l!'iO tys . l<m owoców, natomlut 10 lat
pótnicj 1mdy 1.11jmov.:aly 270 tys. h11 , na których
urodziło 5ię 2.270 tys. ton ja,błek, gruszek, śliw
1td. Jakie z tego należy wyciljgnąć wnioski? Ano
takie, ze jedynie racjonalnie prowadzone sady,
w których więks:rość prac zostanie zmechant:rowana, a właściciele mieć hędą własne pr.zechowalnie, utrzymają się na rynku. Prof. N~~yk:

Z

d zień
p rz ec ię tmy
zmęczenie i WY-

J ··

qgu dlilia uśm1.echa s i ę
,k? Ani ra~u. Co robi po
, przed telew'LZorem w n ie
miesiikaniu i p s.ioczy na cały

kiej chorobie. W nauk.owej nomenldaturze nazywa s i ę ona ,.zespołem wypalonej
Tak brzmi to dość obrazowo 1
d obrze oddaje istotny
objaw choroby.
Zaczyna się od zniechęcenia, apatii w
p racy l w życiu osobistym. Potem pojawi.Il się rzm•lenność nastrojów, bóle głołu s ki " .

l'lę więc dziwić, że otaczazmęczeni 1 zn i echęcen1.
się
już
przyzwyc:zA!l.lć do

l\IACIEJ JEZIOROWSKI

ć!i, do chamstwa i bez:dus~ości w
rJIJm życiu. Wytwonzył Sill po prost u
styl bycia, te wszysey Sil obojętni ,
iieni l że wseystikikh od rana boli

a.

Kiedy w!ęe napotykamy -na swojej dro1 głuchą na n asz e słoowia, wpatrują cą
ę gdmeś bezmyślnie ponad n am i sp r-z e. wczyinię przech odzimy n a d tym d-0
rządku dziennego . Podobnie nie 'W7.ru, j~ nas zgorzklnlall u rzę dnicy, l e karze,
' · istratorzy, nauczyci e l e ~td. Ni e demijenły się na n ich
I me w::ru.sza ' Ich losem. Zupełn i e ni es ł uszm e. N ie
'1 racji traktuj ąc ich obojętnie, gd yż
ętzenie, wyczeripan ie i apati a n i e są
wymysłem, lecz świa d cz ą o głębo~

po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych w latach neśćdzi-esiątych. Próbowano odpowiechieć na pytanie: jak to
się dzieje, te człowiek, który intensywnie pracuje, szybko pokonuje stopnie
kariery, nagle załamuje sie i wypala
cały 1wój zasób energii i checl do ży-

Wypalona

ludz'fe

wy, poczuol.e tnu;tracjl I beznadziejnoto wszyscy bardzo dobrze.
etap jest bardziej groźny.
U czucia alienacji i samotności, uwikła
ni e w konfliktach, z k tórych nie ma
wyj ści a , koszmarne sny, a w końcu niechęć d o ży cia i lu dzi . Pricy napięciach
e mocjonalnycll objawy te mogą nasilać
si ę ! prowad?Jlć do ciężkich depresji.
ści.. . Znamy
Następny

Badania nad tym bard'ZO charakterystycznym rodlz,ajem symptomów podjęto

rakowski „T y godnik Powszechny"
(nr 2) zamieścił arty kuł
J :,i na
Błońskiego pt. „ Biedni Polacy patrzą. na getto". Ogólne przesłanie
tero tekstu .iest nast ępu.Ją.ce: \Vpr:wdzie my Polacy nie możemy b yó os a r7.ani o współudział w ludobójstwie ż~·
dów w czasie Il w ojny światowej. a le
11owinniśm:v sic cz u ć współwinni.

K

Teza ta /poparta jest wyimaginowanym
dialogiem na temat polskle~o _antysem~
tyzmu. tak jak ro prezcn tu.1a zy dowsk1e
koła na Zachodzie. Rzecz c har a ktei:ysty czna: Błoński ani razu nie ws po1!1ma o
Nle~cach> jako organizatorach ?bo_zow ~a 
sowej zagłady: Chełmna, Treblm k 1, Bełzca,
Sobiboru, w reszcie Oświeclmia. ~ie ~~aj 
dziemy tez wzmianki o ekstermma c.11 obywateli II Rzcozypospolitej
pocb odze:
nia polskiego. Prawda. że prowadzon;.1
innymi metoda mi, ale wiemy d z iś .
zr
wlekszość z nich ezekał ten s a m los . co
Żydów. Po urostu hitlerow5ka m a cl11n·1
śmierci dział a ła według p.f'dantycznle opracowa.nego urog ramu.
Artykuł Bl oń:;kiego, .iak było d~ prze~
widzenia wy wołał dysk~s.ie.
~aJ?strzeJ
zareagował WładvsłaW S1ła-Now_ick1 <.:TYr:odnik Powszechn y" nr , 8). _!<tory :rusze .
że artykuł, cho6 w spos ob me za.m~erzo~
ny, stanowi j e dnak aprobate „ zaJad!e.1
antypolskie.i propa gandy prowadzonej meust~nnie od d ziesfatkó w _l a t przez wrol?ÓW już nie rządu. ustro.1u . cz':, s:vstemu .
ale po prostu n a rodu uolsk1ego ·

Siła-Nowicki realist;i'cz n ie _k~eśli . obr·~~
k
„
tomiast .1 e,;o mm1mahzow .
o upaCJl, na
d l 939 r moze
nie antysemityzmu s prze
·• .
budzić ~astrz eżen ia. Wyst a rczy prze.irzec
w bibliotekach komule t y p r asyd en~ek~.t 1' k' j (n p
O re OWTII
kie.i czy .ka. ~ ~!; ie.aby ~um.i e nić si ę ze
„Mały Dz1f'._nntl • ), Tygodnik Powszechny"'
wstydu. Byc moz e „
. .
.
. od t e k stu Siłv-Now 1 ck1e1to
dystansuJą,C Slf'.
..
chy swy ch uodokonuje cksp1acJ1 za l!'rze ·
·
.
. •
ale w j ednym autor
J?a
nu~dmkow. •
. ci zac zadzeni n a c)Orac1ę. ,;dy p1~ze. z~rz:vczeli przed w o.1n.a
n:\ltzmem, ktorzY
„ . p rzez chw 1..Ży~y na M~dagaska1: 1 ta:i~. Siła:No wi<;
le me myśl eh o l ~~:bofi~nansowa poz~·c.11:
kl przypomina
. .
, TT Rz N''1'.ll o ~p o li 
burżuazji żvdows! 1 d~e źydow~kiego prokf t bezdenną ę
.
ka clt r;orsz:nh
letariatu. żyjącego w '' aru n
niż proletariat polsk i.

'"

Wracając do trudności, z jakimi boryka •lę ln11tytut, wam wled.z1eć, że rysują aię poważne
przeszlro<iy w jego dalszym naukowym rozwoju.
Złotówek na badani.a co prawda nie brakuje, ale
n·ie ma absolutnie dewiz na zakup literatury fachowej, a ju:i: zupełnie niewesoło je6t z pia.cami
praoownlków naukowych. Nie są one abil'Olutnle
konkurencyjne wobec Innych :tródeł utrzymania.
W tym akurat inStytucie wiedzą najlepiej, co to
znaczy w praktyce.

stres?

na

;liśmy

Powyższa strofka autorstwa J<>nasza Kofty do·
brze wprowadza do rozmO\'l'Y z prof. Edmundem
Niemczykiem, zastępcą dyrekt-0ra Instytutu Sad-0wnictwa i Kwiaciaratwa w Skierniewicach z tym wszakże zastrzeżeniem, że nie będzie ona
tyczyć tylko jabłek. W ich globa.ln'ej produkcji
Polska zajmuje ósme miejsce na świecie, najwię
cej natomiast i.y:>rawiamy porzeczek. Roczniki statystycz.ne plasują Polskę na drugim-trzecim miejscu w uprawie truskawek i na drugim miejS{!U w
upraw:ie malin.

Powiązanie

~sny

•ożna

powiada, że był ongiś świadkiem wycinania sadu,
który wyda\\<lł s.ię być jeszcze w peł.ni produkcyjny. Jego właściciel pr:zeprowadzil jednak kalkulację i okazało si~ wtedy, że dr:zewa są za
wysokie, a w związku z tym trudiniej jest zbierać
owoce, d<>konywać cięć I innych zabiegów. Trudniej, a więc drnżej i mniej dokładnie, co p<>ZOs!aje w ścisłym związku ze spadkiem opłacal

Sukccs7 •l\I Nie kryjemy tego!
Czas malkontentom gębę zatkatl
Co długo szuk~, pierwszy z brzegu
Przykład, to prof. Pieniążka Jablk11„.

z czynników

owk.

J

Np._jabłka prof. ·Pieniążka

poddanyeh obserkręgów kierowniczych I administracyjnych. Okazalo
się bowiem, że najbardziej narażeni na
tę chorobę &ą ludzie, których praca wią
że się z dużą odpowiedzialnością i którzy rmuszeni są do nieustannego napię
cia emocjonalnego oraz g<>towośoi_ psych!cmej. Po prostu - energe-tyczny akumulator psychiki w pewnym momencie
wyczerpuje •iłl 1 pacjent pnefywa nw.

z tzw.

2Jastanawtająoe jest
przetywających

tylu

nych kraJaoll europeJakloh, eo Jest WY•
nleporosumienlem. W tym miejsou niejednokrotnie 11rzedatawiałem r6żne oblicza ekupacjl w podbitej przez
Niemcy Europie. Polakom. którym
1a
przeohawywanie Żydów
rroziła
kara
śmierci i to zbiorowa dla całej rodzaly z dzleclml włącznie .._ opowiada •ię
na Zachodzie. jak to król Danii demonstracyjnie nałobł opaskę podczas prze.iażdżkl konnej ulicami Kopenha„I. I w
ten sposób protestował 11rzeclwko takiemu eznakowanlu Żydów. Zapomina sic.
te tenłe kr61 był 'Przez Niemców tolerowany, 11odobnle Jale do 1943 r. rzad Danii
w tym „mym •kładzie w Jakim sukoozyła co a„resja niemiecka.. Zresstr. oku- ·

\Vannsee pod Berlinem, a cah1 ludobójcza akcje ukryto pod mianem „ostatem:ne2"o rozwiązania kwestii
tydow•kleJ"
(„Endlosung des Judensfra„e").

pacJa Danii dokonała się bea Jakieaokolwlflk oporu wojsk •wklch.

.szereg miesięcy mm klero1"licct wo polskiego podziemia
.orientowało
się dokąd wywożeni sr. Żydzi I Jaki Im
los zgotowano. Wiemy też dziś. iż informacj e o zagładzie Żydów 11rzesyła.ne na
Zachód nie zna.idowały wiary w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczo.nych.
przeciw czemu zaprotestował przedstawiciel ludności źvdowskiej w londyńskiej
Polskie.i Radzie Narodowej - Szmul Zy~i elho;jm popełniając w 1943 r. samobój~t wo.
Niektóre wypowiedzi na temat okupacj i wzbudza.Ja zdziwienie zważywszy, ie
i ę tniej a .iuź monorrafie takie .iak Czes ł a wa Madejczyka (.,Polityka m l\zeszv
w okupowane.i Polsce" i .. Faszyzm
i
ok u pac.ie 1938-1945"). czy Czesława Łu
cz a ka (.. Polityka ludnościowa i ekonomiczna l1itlerowskich Niemiec "' okupowanej l'olsce"). Otót przejąwszy pewne
7achodnie stereotypv - u Błońskie~o jest
to na.ib ardzie.i widoozne - traktuje ~ir
r•rn pacje w Polsce tak samo .lak w _in

raźnym

• • •
Do •kllpaeJI Polllld hlłlerowey 'llftYStaplll odpowiednio
prsyirotewanL Mlell
dzięki Plr.teJ kolumnie, 11ełnr. wiedzę · o
zróżnicowu.lu apołeozemtwa I o Jeso 110działa.ch narodowołolowyeh. Posiadall teł
dokładne 111lsy działaczy niepodle1tło6clo
wych. W ilad n 'POSuwaJacym sill Wehrmachtem szły specjalne 1trupy operacyjne SiPO l SD. które z1todnie zreutr. z
wytyc:m:rmi Hltlera o wyniszczeniu 1101skiej warstwy przywódczej, i we współ
działaniu 1 mlejscowYml Niemcami, zorcanlzowr.nymf w tzw. Sełbschutz, wykonywałl tzw. zadania specjalne (Untemehmen Tannenber«). Na terenie Pomorza,
Wielkopolski I rc1tlonu łódzkie„o,
poprzez eksterminacje bezpośrednią.,
wymordowano ok. 50 tys. pr:redstawicieli
.. warstw kierowniczych", irłównie nauczy~
cieli, księży. powstańców wielkopolskich
i ślaskich oraz "Pewnr. Iiczbe Żydów, którvch prawie nie było na Pomorzu, rdzl~
liczbe rontrzelanych uacuje sie na 36

•
Wedlug sprawozdanfo wybitnej pruwatnej organiza<'j i badawcze j w Waszyngton ie „ The
Carnegi e Endowment for
Internat;onal Pea ce" . Iran
rozszerzy!
zainicjowany
przez
szacha na początku Lat siedem•
dziesiątych program badań
w
dziedzinie broni nuklearnej, al•
upłynie jeszcze dużo czasu zan i m będz ie mógl
produkowac!
taką broń.

Sprawozdanie

Hitlerowcy w pierwszej fazle okupacji
lic:i:yll na poparcie ludności wiejskiej l
drobnej burzua~i 1tdY rozpoczęli ograni·
czanie i prześladowanie Żydów, a wiec
stawiali na te kreiti, rdzie "Przed wojną.
miał oparcie nacjonalizm, a propaganda
a.ntysemioka znajdowała swoja 11ożywkę.
W istocie jak pisze historyczka Maria
Turlejska „okupant robił >porzl\dek« w
równej micrze i z Polakami I z Żydami".
0„6lnle 'POiitykę hitlerowska W picrwJi'.lyCh latach okupacji, mniej wiecej do
końca 194Z r ., można nazwać polityka
skłócania czy łd poróżniania (Splltteruncspolltlk). Pierwszy sformułował
Jl\
reneralny 1tubernator Ha.na Frank na Jednym • posiedzeń władz GG.
Polltyka poróżnienia miała rótne przeJa wy. Tak np. uwolniono z niewoli wszystkich żołnierzy I podoficerów tydowskiero pochodzenia. Gdy ro:r:poczęto wiosna
i latem 1940 r. wywózkę na roboty do
Niemieo wybierano tylko Polaków, a pozostawiono Żydów. Dawano 11rzy tym do
zrozumienia, że cl ostatni sa przez okupanta otoczeni większa opickr.. Oczywiś
cie w niektórych kręrach apołeaze!Utwa
połakieco wywoływało to do czaau pewien resonans. W 1tazetkach ONR można było apotka6 11orl•dy o faworyzowaniu Żydów 11rzez Niemców. Na tym
tle ooenia6 też trzeba wywołane w Warszawie w marcu 1940 r„ rozruchy antyzydowakle inspirowane przez władze ok upaoyJnc. Kronikarz
Ludwik Landan
nie dal ile zwieść piszac:
,,Antysemityzm nie jest dził przejawem
samorzutnym - Jest wyraźnie i uiewą.t
pliwie narzucony przez Niemców, daźą
c~·ch do rozdmuchiwania antagonizmów
między ludnościa chrześcijańska a żydo
wska".
Dodajmy, że poróżnianie było stosowane zrecznie i dotyczyło nie tylko stosunków polsko-żydowskich.
Podsycano
antagonizmy miedzy Polakami l Ukraiń
cami, między miastem i wsia. miedzv boratymi chłopami I biednymi. a nawet
Jak to .formułuje Marla Turlejska „miedzy loJalnymi, a bojowymi elementami
społeczeństwa".

To tyle na marginesie dyskusji jaka
toczy ~fę w „Tygodniku Powszechnym".
OllIKRON

i•

i Chiny wzroslo znacznie w 1986

roku. „Pojawia się nowe, powaine niebezpieczeństwo - ekstremiici mogą uzyskać kontrolę nad
bronią nuklecirnq
Zub zdolnolć
produkowania
jej tll ok1'1ale
w0Jn11, rewolucji lub zamachu
itanu. Biorąc pod uwagę fakt,
że dwa pa?\stwa Afryka Poludniowa I Pakistan - znajdujące się na progu: ato mowu m.
przeżuwają
obecnie niepo/(oje
wewnętrzne, które mogłyby doprowadzić
do objęcia władzy
przez radykalne frakcje, istnieje pilna potrzeba podjęcia wy1ilków w celu powstrzymania
rozprzestrzeniania się t11ch bron!"
konkluduje ośwladcze.
nie .

•

•

lzr&fllskl dziennik "'l'he .Jerusalem Post" pisze,
:l:e Izrael
trzykrotnie proponował Indiom
dokonanie wspólnego ałaku na
paklstaJ\skl o~rodek bada!\ nuklearnych w Kahucle niedaleko
Islamabadu, jednak:l:e lndie za
każdy~ razem odrzucały tę propozycję.
Dziennik podał,
że
Izrael dysponuje zdjęciami obiektu w Kahucie, dostarczonymi przez Amerykanina J, Pollarda, skazanego ostatnio
za
szpiegostwo na rzeM Izraela.

•

M. T.

tys. ludzi. Znana Jest teł historia aresztowania. profesorów UJ.

itwlt'rdza,

niebezpieczeństwo
rozprzestrzenienia a!ę broni nuklearnej poza Stany Z i•dno c ~OnP, Zw!ąHk
Radziecki, Francję, W. Brytanie

•

Czy:llby wszyscy tak baroro 1palalt ld4
w poczuciu odpbwledzialnoścl za 1woj1,
pracę i naszą rzeczywistość?
Chociaż
pod tym WLględ«n potrafiliśmy przekroczyć próg nowoazesności końca XX wieku. Nasze „wypalone łuski" są na mi.arę
najbardziej
rozwiniętych
gospodarczo
sp<>łeczeństw. Szkoda tylko, że z całego
tego porównania pozostaje jedynie 11110wu 1trM.

Cała ta dyskusja 11rasowa na łamach
pism a katolickiego raz jeszcze u.twladamia jak mała jest wiedza o latach okupacji, nawet wśród tych. którzy je przeży li. Jednostkowe doświadczenia sa bard.zo zwodnicze. Przykładem niech beda
relacje wielu źołnierzv frontowych, którzy nie wiedzieli dlMnl';tO musu, ale wycofa ć chociat nieprzvjaciel ustepuJe. Po
prostu nic znali sytuacji na całym froncie. Ponadto .fest jeszcze druga "Przyczyna deformacJL Piszemy dziś o woJnle I
o k upacji posiadają.c pewna sume wiedzy
o w s zystkich wydarze-niach a jednooześ
ole zapominaJac o ich etapowości.
Np.
za pomina sie. że decyzja o masowej sai! ła dzie Ży dów zapadła dopiero Zł stycznia 1942 r . na znanej konferencji
w

Upłynęło

jednak ala!,d u n.all
,,stres menatera"?

łuska

cta. Cha.rakteryatyczne jest t-0, te n.aj-

wi.ęksxa gru~ ludrz:I.
wacji wywodziła się

stres menażera.. Za duże tempo, za dużo
spraw i za dużo emocj.i. ZA mało zaś
relaksu.
Wynikiem
tego napięcia i
przymusu pracy na wysokich obrotach
jest wlaśzue aam-0poczµcle „wypalooej
lu!kl".

„Journal de Geneve" zamieś
artykuł pt.
„Dług:
bogael
do kasy", w którym - po raz
pierwszy
w prasie szwajcarskiej, a więe w kraju w którym banki odgrywają tak wielką rolę sformułowano posh!lat, aby w rozwiązywaniu
problemu ś w iatowego zadłuże
nia poprosić clo kasy nie tylko dłużników, ale i wierzycieli. Idzie o to, by wyrzeczenia
dotyczyły
nie
tylko krajów
biednych i zadłużonych,
lecz
także bogatych,
udzielających
pożyczek. Dziennik pisze, że w
środowisku międzynarodowej polityki i finansów dojrzewa już
idea, aby część zadłużenia Trzeciego Swłata. została
w taki
ezy Inny sposób
skreślona.
Kraje rozwijające się nie 1ą
w stanie
już dłużej dźwigać
ciężaru zadłużenia. które w skali globalnej
przekracza bilion
dolarów i pochlania główne Ich
zasoby. Autor artykułu uważa,
że obecna sytuacja jest „niezdrowa i niemożliwa do wytrzymania".
cił

•

•

Dwektor chhbkiego Mura tury1tykt olwladczyl, ł• to uizlym
roku przebywało
w
ChRL JZ,8 mln turystów to tej
lłczbie 21,l mln byli to' rodacy
z zagl'anicy ł Hongkongu, Przyrost liczby turystów odwiedzających Chinu bul niższy
od
spodziewanego. Zadecydowtił 0
tym niski poziom urzqdzel\ ł uslu g
turystycznych,
a taki•
w .z rost cen biletów lotniczych.
Biura podr6ży zobowiązano do
popr~wy
uslug ł opracowantcs
spec?alnych programów dl~ tu·
rysto'I!' z dziedzin11 aztukt
zudowe1, _relig.il i kaligrafii, Jed-~
nocześnie oswiadczono, że Chiny nie otworzą klubów nocnych, dpmów ar11 ani
domów
pub l icznych, n ie pozwolą
teź
2
na P'." Yimowanie
nflpiwków.
Wydział
kultury w Kantoni•
stwierdził .w okólniku, że zeapolom artystycznl/m nie wolno
występować
w stroju bikini·
jest on dozwolony wyłącznie dl~
kul turystek.
Ok6lni k
zaleca
aby w przedstawi eni ach artystyczn yc h
klaść nacisk na korzyśc! społeczną i nie mogą one
byc! w ul garni
lub J-Ornogra-

f iczne.

•
Sekretarz generalny Francu1kieJ Partii Komunistycznej, Georges l\Iarcbais, oświadczył w
programie telewizyjnym „Godzina prawdy",
że nie zamierza
kandydować w wyborach prez~denckłch w 1988 roku. Jak
pisze korespondent p AP Robert Bielecki, zostało to p;zyję
te
przez pro~vadzących
progr_am z wyraznym żalem, bowi~m l\.larchafs, często wystę
PUJąc . w tv, zawsze prezentow~ł się jako znakomity poJe~ista i dotychczas nie znalazł
się dziennikarz, który potrafił
by zap~dzić go w przysłowiowy
kozi rog. Teraz uważa się że
na skutek
b raku przywÓdcy
fra~cuskich komunistów kampania wyborrza straci wiele ze
s.wej !'łys kotli wości.
a tę we
Franr,JI bardzo się ceni.
DZIENNIK ŁÓDZKI 55 (12265) 3

Usługi

pomagają

sanitarnego kraju opracowany ma
zostać ra port o sta nit! sanitarny m
Stan sanitarny województw a łódzkiego zdecyd owan ie s i ę powoj. łócizk:ego. \ prowadzi się też
1orszyl - stw i er dzi ł na wczor ajszy m posiedzeniu wojewódzpunktową
oceuę
poszczei;illnych
kiego zespołu ds poprawy stan u sanit arnego wojewódzk i Insjednostek
admini„tracy jnycb,
a
pektor sanitar ny, doc. Tadeusz Górski.
W 1981 r . byliśmy
wyniki będą podawane do publicznajlepsi w Polsce, rok później zajmowaliśmy już lV miejsce,
nej wiadomości.
Zamierza
• teraz rroał nam w.ypadnlęeie z pierwszej dziesią tki.
s ię
również wzmóc działania represyjne wobec ,.brudasów",
Wyraźne
pogorszenie nastąpiło 9 do 47 proc., na Górnej - z 4,4
(ab)
zwłaszcza w tzw. obiektach żywie proc. do 11, na P oles iu z 5,2 do
niowych (bary , rest auracje, stołów p,7 proc., w S r ód m ieśc i u - z 4
ki, piekarnie,
ciastkarn ie, sklepy do 18. Tylko na Widze wie znowu
JUZ
spożywcze itd.) i komunalnych (u- poprawa spadek z 70 do niecarzędy, kina, teatry, pralnie, łaźni e, ły ch 3 proc.
cmentarze ltd.).
Jeśli chodzi o
fi
p!erwszll grupę, to np. na Górnej
Jeśli chodzi o zakłady pracy I
procent obiektów o złym stanie szkoły, to w jednych stan sanitar1anltarny m wzrósł w ciąg u ubie- ny uległ poprawie, w innych zaś
1łefo rok u z 15 do 29, na Pole- pogorszeniu.
Niepokój budzi tet
Iłu z 26 do 43, w Pabianicach stan niektórych szpitali.
Wczoraj w południe
rozpoc zęła
- z 18 do 39,
Zgierzu - z
Gwoli wyjaśnienia oceniając się w „Centralu" wiosna - zakwit34 do 40. Poprawę zanotowano stan sanitarny obiektów, o których ły tam róż e. Od bvło
si ę lo wszystnatomiast na Widzewie (spadek z b yła mowa. bierze się pod uwagę ko na po-kazi~ mody
podczas
lU do 13 proc.).
ni e tylko czystość, ale I np. to, czy którego owe róże - może n ie t ak
w szpitalu są separatk i, w sklepie całkiem prawdziwe, ale na pewno
Liczba
obiektów komunalnych - szafki na odz i eż ochronną I czy
n e bo złote - wręczo n o cztektórych stan san itarny określa się np. restauracyjna kuchnia nie mieś cen·
rem producentom, którzy zd aniem
jako zły, wzrosła na Bałutach z ci się w piwnicy.
szefostwa tej firmy I fachowców z:
miesięcznika „Moda" najlepiej u: a k wynika z przytoczonych da- trafUI ze strojami w gust a kliennych, w sumie jest znacznie go- tów. Byli to: łódzka „Olimpda",
rzej · niż było i to mimo aporego brz9ińska
„Darnina"
sieradzki
wzrostu ·Uceby wyplarwanych man- „Terpol" I poznańska „Modena".
datów.
I tak właśnie zaczęła się w tym

..

•
.wiosna

w

Nie chodzi tu o pecha zawodowego, czyli 11Portowego a najzupełniej prywatnego. Wczoraj rano
I
ktoś włamał się do zaparkowanego
na ul. Przemysłowej samochodu
trenera kadry narodowej piłkarzy
bawiącego właśnie w Lodzi. Sprawdawno przez renomowan!ł wytwór- cy ukradli radioodtwarzacz, kasety
magnetofonowe, 2 pary dresów, konię „cmco oo".
szulki reprezentacyjne, adidasy I
Koncert odbędzie się 10 bm. o inne przedmioty wartości ok. 300
godz. 19 w sali klubu przy ul. tys. zl.
BARDZO DROGA CEGŁA...
Lumumby 12. Bilety do nabycia na
miejscu na godzinę przed rozpoDochodzenie w tej spra,vie pro19 września 1986 r. funkcjonarluczęciem koncertu.
wadzl DUSW Lódź-Bałuty.
sze MO zatrzymali
na działce,
(n)
(ab)
przy
zbiegu ulic
Milionowej I
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..;._;,

Z

Zbrodnia WOzorkowie
19

lutego,

prawdopodobnie

ok. gólnie

Bandel

w sohotQ

UFANIA -

poniedziałku

ss-SO·lł

do

trwer&ura do op. „Halka" R.
Mel.cer - Koncert fortepianowy e-moll, K. Szymanowski m Symfonia " P1eśd o no-

-

et!YDDJ' od
w goda.

piątku

12-18.

TELEFON ZAUFANIA dla kObleł
• elą:tą problemową - 5'ł-to-S3
w

~odz.

12-22.

TELEFON DLA RODZICOW
3S-2ł-99
_ poradJ' wYCbowawcze, CZJ'ftDY od poniedziałku do
piątku w godz. u-ta.
ANONllllOWI ALKOHOLICT
tel. dla ludzi 11 problemem alkobolow:vm - 5'1·31·ł! (ponle- ·
działek piątek 17-~).
TEATRY

NOWY -

kochają"

Informacja łelefonłezna
Informacja kolejowa
Informacja PKS
Dw. Centralo„
lnformaeja knHanlna
Po1otowte deplownlez•
Posotowte enersełJ'ame
r.ód:l- Południe
sazowe
7'·55-ISS
Posotowle d:lwl1owe
Poso&owłe

198

3'•15-19
'13
H•ll-55

'
11-n-oa
n-lł·l3

sz-n-u
TC•H•SS

Uti . Północ

,

„,
'"

Tł•ll·U

'H·łl·IS,

193

1ł-n•M, Tł•łfl-łl

'rl!!LEFON ZAUFANIA
SS-37•11
lll.ODZ1E20WY TELEFON
Z.'l•

cy'•

IOdz. 19.15 „.Tak

Ilię

MAI.A SALA - godz. 18 „Moralność pani Dulskiej"
.JARACZA - godz. 18 „Dziady"
TEATR 1.15 - godz. JO „Tytus,
Romek I A'Tomek"
POWSZECHNY - godz. 19.15 ~
,czaruJĄCY · łajdak"
MUZYCZNY - godz. 1'1
„My
Fair Lady" (zamlqt.)
STUDY.JNY - godz. 19 „WKele„

ARLEKIN -

godz. 1'1.30

„Pu•

MUZEA

WSTOKU RUCHU REWOLUCY.JNEGO (Gdańska t3l godz. u-n
ODDZIAł..
RADOGOSZCZ (Zgler--ska H7) godz. 11-18
ARCREOLOGIC:zNB ł ETNOGRA·
FICZNE (pl. Wotno•ct 14)
godz. 11-18
WSTORD MIASTA LODZI (Olrodowa 15) godz. 11-15
SPORTU 1 TURYSTYKJ (Worcella 21) godz. 11-15
•
Wl.OKIENNICTWA
1PlotdtoW11lra
232) godrz. 9-11
SZTUKI (Wtęckowsktego 18) rodz.
11-1'1

POLSKIE.J WO.JSKOWE.J BŁU2BY ZDROWIA (2:ellgowsklego 7>
godz. 15-18
MIAST~ ZGIERZA (Dąbrowskiego
!l) godz. lł-18
l'lllASTA PABIANIC (p'I. Obr. Stalingradu 1) godl:. 11,...18.

• • •

łapka"

PINOKIO - godz. 11.so „POczekal Wilku! .Tut ja eł pokatęl"
FILHARMONIA (Narut-owicza 20)
godz. lil. Koncert symfoniczny
z okazji 50 rocznicy
śmierci
K. Szymanowsldego. Orkiestra
s,,mfonlci:na I Chór PFL. DY·
rygent: Tomasz Bugaj. Soliści.:
Mariola Clenfawa - fortepian,
.Tadwiga Gadulanka - sopran.
w programie :
s . M:Ollliul!IZkO

ZOO - ez:vnne w godz. t-tUO
(kasa do godz, lł.30)
PALMIARNIA
ezynna w godz.
10-18 (prócz po~1edzlaJków).
KINA
- .,Zlot1' pocll\g" pol.•
rum. od lat 1t goch. 10, is,

IW ANOWO

-

„Wstrz)'lli

w

o

-

k

o

n

o

w

c

ę

i

e

r

j

I, 12.15, 15.30,

U.ł5.

WOLNOSC - „2:yć 1 umrzeć w
Los Angel.es" USA od lat 18,
god:z. 10, 1%.15, lł.30, 1'1, 19.30
WISLA - „Bohater roku" (pol.)
od lat 15 godz. 10, lZ.15
15.

1'7.30

ZACHĘTA
opowteść"

12.13,

20

- „Nie koi\cząca się
RFN, b.b. godz. 10,

14.30,

17,

t9

SWIATOWIT - HOTELOWE
„Niesamowity
jetdzlec"
USA Od lat 15 godz. 18
STUDIO - .,Koman,aost a
Navarony" - ani. -od lat 15 ·-:godz. 1'1, 19.30
STYLOWY - „Cotton Club" - USAI od lat u godz. 18.30,

ie

TATRY l'lłAŁE-l!ITUDY.JNI!!
„Werdykt" - USA od lat 15,

Wu

DKM - nieczynne
OKA - ,.Nleoczeldwana
zmiana miejsc" USA od lat
11
god:z. 1.30, 13.30, 19, „Dotknie:•

mówić

Ki

Komunikat
Osoby, które były świadkamt
pieszego na ul.
skiego w Łodzi w pobliżu
racji „Bagatela" w dniu 20
1987 r. około godz. 18.15 ne są o zgłoszenie się do
WUSW w Łodzi, ul. Gdańska
pok. nr 6, lub telefoniem
numerem 33-05-25.

Pokazy makijażu czyli

dziś

juror wielu konkursów bara Kraszewska ze
S
„Uroda i Zdrowie". Zatem
trzeć warto, a potem same)
bować, by w dniu święta pli
śn!6 panów I." koleżanki.
A.

h Dyrekcja Teatru im. 8.
cza informuje, że w najbłlbll
bolę i niedzielę odbędą sic
ostatnie przedstawienia
Cb. Belna „Prawdzh:;·e dzieje\
w reżyserii Jerzego Butka.
taki adresowany j est tylko dh
SUROWE KARY DLA ZLODZIEI rosłych ....
PŁYT NAGROBKOWYCH
A Sekcja turystyczna Te
20 lipca zeszłego roku
patrol stwa Przyjaciół Łodzi zapl'ISI
MO zatrzymał na gorącym
u- kolejny sobotni <;pacer Pf
czynku kradZ'!eży płyt nagrobko- w dniu 7 bm. Spotkanie o
wych dwóch mężczyzn.
Wynosili 11 przed siedzibą Muzeum Pol
je z cmentarza Kongregacji Wy- Wojskowej Służby Zdrowia (IL
znania Mojżeszowego.
Kradzieży ligowsklego 7/9).
dokonali nocą. Płyty
wybierali
A Ośrodek Teatralny ŁM
świecatc
sobie zapałkami, potem
kładli je na wózek i dowozili do Domu Kultury (ul. Tragutta I
samochodu. Zabrali w sumie
7 prasza na spektakl premiero"!
płyt z czarnego granitu szwedz- „Ballada o Beniowskim"
w
kiego i jedną z różowego, warto- Juliusza Słowackiego - 9 bm
ści 480 tys
godz. 18. Spektakl przygolowa!I
zł.
torzy Teatru im. S. Jaąeu
Skazani zostali przez Sąd Wo- Adam :Marjański,
Leszek Zł.
jewódzki: M·letnl Janusz H. (zbie- oraz Paweł Stępnik - op
racz
makulatury w „Surowcu") nie muzyczne i akompanlamdi
- na 4 lata więzienia i 300 tys,
zł, grzywny, 32-letnl Zbigniew z.
A Osiedlowy Dom Kultury
(kierowca mechanik,
pracownik rolew" zaprasza na wystali!
rekwizytorni w Wytwórni
Fil- „Kwiaty" połączoną z kle
mów Fabularnych) na li lata wyrobów plastycznych. We
i tyld grzywny. Wyroki są nie- odbedzie si ę 9 bm. o godz. li
prawomocne.
(zt) „Galerii 78" (ut Bratysławska·

cle Meduz„„ ani. od lat
18,
godz. 11, 18.30
GDYNIA - Kino non stop, god.z.
S-22 ,Na cało4ć" pol. od
lat li.
DALKA - „Klasztor Shaolin" Hongkong-Chiny od lat 15 godz. 16, 18
l'lłl.ODA GWARDIA „Boskie
ciała" USA od iat 12 godz, 10,
12.15, tł.30.
Przegląd twórczości B. Poręby „Hubal" pol.
b.o. godz. 11, ·10.30
MUZA - „Księ:lntczka w oślej
akórze" rad.z. b.o. godz.
16,
„Epizod Berlin West" - poi.
Od lat U godz. 18
t Ili.A.JA - „Bolek 1 Lolek
na
Dzlk1m zachodzte" pol.
b.o.
godz. 111, .. F' !X" USA od lat
18 - godz. tB
POKO.J - „P1edcied 1 róża" pot. b.o. godz. 15, ,.ProtektOT"
USA od lat 18 godz. 17, Ul

ROMA - ,,Honor Prlzz!ch"
USA od lat lB godz. 10,
17, 19.30. Seans zamknięty
godz.

lł.30,

12.30

STOKI - „Wlel:ka podrót Bolka
1 Lotka" - pol. b.o. godz. 18,
,,F'fX" - USA od lat 18 godz.
18

8WIT - „Niesamowity jefdziec"
USA od lat 15 godz. 16, 18.1!1
- „Sygnal ostrzegawczy" USA od
lat tS
godz.

TATRY

15, 1'1.15, 19.30
ZŁOTA

~ESIE1'
„.Jestem prze·
c!w" .poi. od lat 15 godz. 18

APTEKI
Mlckfewtcza

Dąbrowskiego

146,

6'1.

OllmpljSka

20, N•c!arnlan11 li.
89,
Lutomlentl
Yj.
Plotrkowskl

Pabianice - Armil Czerwonej \
Konstantynów - Sadowa 10,
Głowno
- Lowlcka 33.
Aleksandrów - Kośduszk! ł,
Zgierz - Sikorskiego Ul, Deorowsklego to.
Ozorków
- Armil Czerwonej
17.

DYŻURY

Ch1rurg1a

SZPITALI

urazowa

Im. Skłodowskiej-Curie
Parzęczewska
35)

Szpltll
(Zgled,

Neurochirurgia
Szpital tm.
Barlickiego <Kopcińskiego 22)
Okulistyka - Szi:iltal Im. Bal"
llcklego <Kopcińskiego 22)
Chirurgia dziecięca
szpl•
tal
fm.
Konopnlcldej (Sporna
36/50)

Laryngologt:J dzleel~ca - !lsplo
tal Im. Konopnickiej
(Sponit
36130)

-

CnlrurgJa
czczękowo-twarzOllVI
Szpital Im, Barl!cklego (Kop.

clńq\<lego

22)

Laryngologia Szpital trn.
B"rltcklego 1Kopclńsklego 22)
Toksykologta - Instytut
Medycvny Pracy <Teresy 81
Wenerotogla
przychOdllll
Dermatolog!C'Zna (Zakątna 44)
Dora:tna pomoc oku11 ~tycrna nL
Zapolskle-1 I - Ggbfne1 · cz:vnnJ
od 11-1 rano w dni pcwued~le.
w dni wolni' <>d prao:y całą do.
b~ . Tl'l. f3-39· '12 wew
aa.

„DZIENNIK WDZKI" - dziennik RobotnlczeJ 8p61dzlelnl Wydi:.wnlczeJ „Pran..Ksl!łika-Rucb". Wydawca: Uclzlde Wydawnictwo Prasowe, L6dł, ul. Piotrkowska 96, Druk:
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trącen i a

rzonego mu
ku - jedną narzutę wartości 1.200
zł. Wyrok brzmi: lł lata pozbawienia wolności, 2 lata utraty
praw, 50 tys. zł grzywny, częścio
wa konfiskata mienia i zakaz zajmowania stanowiska 11pedytora na
3 lata.

,

i

a

n

e

d

z

a

l

n

Wl.OKNIARZ - ,,Nad H1emnem"
cz. 1 1 n pol. od I.at u 1odz.

godz. 17

BAŁTYK

18, 11

POLESIE - „Przyjaciel wesołe
go diabła" - pol. b.o.
godz.
15.30, „Dawno temu w · Ameryce" USA od lat 18 godz, 17,30

kró tka - to, co teraz jest, to·
simum tego, na co mogą sobit
wolić w bardzo trudnej
m
zaopatrzeniowej (nawet pr
klej ów żądają dolarów) i
wej.
Powiało optymizmem,
mowa o ofercie ponad
dów prywatnych. Tu i gusti
enta się liczą, jest transport,~
mleślnllc przyjdzie I zmontu
bel w domu . Tyle tylko, że
ba za to zapłacić i to sporo
cej, niż w spółdzielni. Stąd t!j
szerokiej klienteli
raczej tt

listopadzie zez powiedo przewozu ładun

jenta PKS (Oddział I) oraz mał
żonków P. Właśni e zdejmowali z
samochodu cegłę, przeznacr.oną dla
„Wifamy". Małżonkowie P., b_udujący domek na działce, weszli
w porozumienie z ki erowcą i ten
dostarczał im systematycznie cegłę
- od czerwca do września. Dali
mu 15 tys. zadatku. Zdążył im
przywieźć około 1000 sztuk cegty.
Wszyscy odpowiadali przed Są
dem
Wojewódzkim z przepisów
ustawy o szczególnej
odpowiedzialności
karnej. Kierowca
42-letni Zdzisław K. skazany 7lO•
stał na 3 lata pozbawienia wolnoici, 3 lata utraty praw pnblieznych, 50 tys. zł grzywny i kon•
flskatę samochodu „Skoda". ?tlał·
żonkom P . sąd wymierzył po 6
miesięcy pozbawienia wolno§ci
po 50 tys. zł grzywny.

Dan;" - chldskl od lat 11 godz.
16.45, 19. seans nocny .,Elek·
tronfczny morderca" USA
od
lat 15 godz. 21.15.
PRZEDWIOS~IB ,,Niesamowity je:ldzlec" - USA od lat 15
godz. 13.30. Seanse zamknięte godz. Ul, 19.30

najniższe,
terminy oczek!
długie,
Repl ika spółdzielców

ładowacz, który w
szłego roku zabrał

Ozorkowa o
progi;amu I zgłaszanie
ewentualnych spostrzeżeń na po·
sterunek MO w Ozorkowie
lub
w WUSW w Łodzi.
Inofrmujemy jednocz,eśnle.
te
w witrynie sklepu przy ul. H. Sawickiej 22 w Ozorkowie ustawiony zostllł manekin, ubrany wrzecr.y takie, jakle najprawdopodobniej miał na sobie morderca, a
posiadający
w miejscu
głowy
portret pamięciowy zabójcy. Ka:i:dy, kto mógłby udzielić jakich.„I NARZUTA
kolwiek Informacji o tak wyglą
dającym mę:i:czyźnie, proszony jest
Z teJ samej ustawy odpowiadał
o kontakt s mlllcJI\.
(ab)
25-letnl
Sławomir K., spedytor-

stym terenie przylegającym
do
ul. Łęczyckiej
dokonano zabój·
stwa 16-letnięj uczennicy. Dziewczyna wracała do domu. Została
zaatakowana od tyłu , zaciągnięta
na pobliską łączkę. zgwałcona I
uduszona.
W trakcie śledztwa
udało się
ustalić prawdopodobny
przebieg
utrwalone
Jutro otwarte są tylko dyżuru zdarzenia, co zostało
jące sklepy z artykułami spożyw na taśmie filmowej. Zapis ten zow
czymi, pracuje zaś personel wszyst- stanie pokazany w telewizji,
kich placówek z artykułami prze- lokalnych wiadomościach, w poniedziałek, 9 marca, o ,godz. 18
mysłowymi w godz. 9-15.
(program II).
Milicja prosi telewiclz6w, iszczeK. K.

Pogotowie MO
Strat Potama
Pogotowie Ratunkowe
Informacja 1lutby 11drowla

mieszkańców

18.45. w Ozorkowie, na pu- obejrzenie

!norowy
nastrój panował
podczas wczorajszych obrad
sztabu
usługowego,
gdy
-dyskutowano nad sytuacją
i per spekt ywami branży stolarsko·
meblarskiej . Przedstawiciel „Pumestolu" był zdania, że po zniknię
ciu importowanych wykładzin meblowych mniej klientów zamawia
u nich meble. Zdaniem fachowców z „Metapu" wielu kl"eotów
ma
punkty
renowacji
mebli,
gdzie można przedłuży(! życie tap·
czanu czy wersalki. Nowe meble
można, owszem, zamawiać ale tylko według
wzoru,
żadne
indywidualne
pomysły
me mają
szans
realizacji.
Spółdzielnia
ta
w
roku
ubiegłym
zlikwidowała jeden ze swoich punktów, nie planuje żadnych nowych.
Inwalidzi ze spółdzielni Im. M.
Buczka również świadczą usługi w
doś6 ograniczonym zakresie I
tu
priorytet ma produkcja standardowych mebli.
Zdaniem kierownictwa Wydziału
Przemysłu,
Drobnej Wytwórczości. i Usług UMŁ spółdzielnie
te
niewiele robią, by zdoby6 klientów
- meble tylko takie, jakle proponuje sama spółdzielnia, trzeba 'e
samemu wieić do domu, ceny nie

Staje się już tradycją - i to ład
nAe - te w wi&ilię . .8 marca lub
nieco wcześnii!j organizowane są
pokazy makijażu. Ten udany Pomysł „Cent:ralu" spotkał •lę 11rzed
kilku laty z dutym zainteresowaniem ze 1t>ron1 pafl. TegorOC%ny
pokaz odbędzie tlę dził. Trwa6 bę
dzie - z nlewlelklm4 przerwam:i
- prawie cały dzień, a prowadzić
go będzie mistrzyni makijażu, a

sądu
k

Wizerunek mordercy w witrynie

~z.

WAZNI!! TELl!!FONT

Poniewat o blaskach f cle!llach
zaopatrzenia rodem z kraju pisaliś
my niedawno w „.l;>ł..", relacjonując przebieg sztabu zaopatrzeniowego, kilka słów o Imporcie. I tak
jut wk.r 6tce będ!ł w „Centralu" zagraniczne spodnie z welwetu oraz
spora partia chińskdej bielizny. Towary z krajów kapitalistycznych I
socjalistycznych
nadchodzić będll
regularnie, ponieważ system wymian zagranicznych działa sprawnie.
K. K.

P

Znany z popularyzacji
dobrej
muzyki studencki
klub „Olimp"
działający pod patronatem Rady
Uczelnianej ZSP UL, proponuje fanom rocka kolejną atrakcję - koncert holenderskiego zespołu „L'ATTENTAT" grającego tzw. nowego
rock and rolla. Zespół, bardzo popularny na Zachodzie I znany już
także w Polsce z prezentacji telewizyjnych,
wystąpi w „najsilniejszym" składzie: All~rd Jolles,
Daan Akkerman, Gerrard Kortoms
I Willy Demacker. . W programie
znajdą się nr. in. utwory z 'najnowszej płyty „KING OF THE
NEIGHBOURHQOD„ wydanej nie-

Pech -trenera
I.ozorku

popularnym domu . towarowym
wiosna. Jak poinformow ano dziennikarzy na konferencj i
prasowej
potrwa ona do połowy maja. W
tym czas ie personel „Centralu" ma
zamiar sprzedać wiosenne ~owary
za ok. dwa miliardy złotych.
Przynajmniej tyle ich zamówiono
w różnych zakładach przemysło
wych, z myślą o nadchodzącym ociepleniu. Modne ciuchy, buty, tkaniny, artykuły sportowo-turystyczne - słowem, wszystko to, co kupuje się, gdy tylko słome mocniej
przvpiecze.

r

Zarząd Oddziału
PT1'K. Łódt·
Polesie organizuje w niedzielę (8
bm.) wycieczkę pieszą na trasie:
Swędów Proboszczewice - 12
km. Zbiórka uczestników o fodl.
10 na dworcu PKP Ł6df-Fabry
ezna.
(j. kr.)

Poprawlla 11111 nałomluł sytuacja
epidemiologiczna w woJew6dztwie
- w ub. roku nie było np. ład
nych większych ocnlsk zatru6 pokarmowych. Jak pogodzić jedno z
drugim?. Działa tu jak gdyby spóź
niony zapłon - na większą skal~
zachorowania nie występuj" od razu, jak robi się brudno, ale po Jakimś czasie.
Na polecenie głównego Inspektora

1

z

Niedzielna
wycieczka

stolarskie

M

-

Gdzieniegdzie

_.członkowie
Wojewódzkiej
Komis)! do Walki ze Spekulacją podsumowali wyniki ubiegłorocznej
działalności, przy•
jęli też program na rok bleżą.
cy. Najkrócej oceniając rok
1986 należy stwierdzić, iż spekulacja stała się nieco mniej
dokuczliwa, choć nadal - I to
już wnioski na ten rok - braków rynkowych j est tyle, że
człon kowie, nie
tylko zresztą
tej komisj i. będą mieli na pewno co robić.
K. K.

ę

Mandaty nie

DO:\! Jednorodzi nny sprze- SPRZEDAM
mleszarlte
dam - zamienie
na
p iekarnicza (do remonmnieisz:v z wyg od a m i.
tu). Wola Krzysz.t oporTel. 84-24-29.
&ka ul. P6łnocna 12a.
21347-ir
PT-.196
PIEC
gazowY c.o.
sprzedam.
Uroczysko 10.
l f4 • • „ • • • • • •• • , ..... „ .• •:
..••.•
, " .„„ .,••• „ •. .•.
.•,..••.••., •• ,„ ,.,. SADZONKI sałaty21278-(
sprzedam. 78-67-74. wieczorem.
K OMPUTER Commodore
:.11343-«
sprzedam. 55-19-27.
SPRZEDAM znaczki.
ŻYDOWSKIE przedmioty
skórki norek. łańcuszek
i obra zy kupie. Oferty
z.loty, Tel. 48-32-~.
677289. Biur o Oiłoszeń.
212<>1-«
Warszawa.
Poznańska
.KLEOPATRĘ",
rower
38.
782-k
składak,
wagę
laboraVIDEOTON - kupie. tory jna. l'OWiekszalnLk
34-35-36.
20810-it
•.Opemus" - wrzedam.
POSZUKUJĘ
zb iornika
43-82-74.
na cement (20-30 ton)
21206-1(
34-3049 (8-15)
TAKSOME'l'l\
~Poltax"
8550-J(
- llJ)l'zedam. 86-.27-68.
PRASOW ALNICF;
ele21230-11(
ktryczna „Kalinka" PAWILON o.1(6ln<>SPOż Y
~rzed am 57-82-46.
wczy drewniany, ma22987-1(
S'l:Y'Ile do waty cuk:roRUBIN 710 - 24 cale wel - snrz~a.m. TeL
aprzedam. TeL 74-23--08.
81-82-49.
20744-g
21358-t
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' ·"·····
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DZIAŁKĘ

0.5
ha
spr ze dam . Mileszk1. N0wotki 43.
21363-1!
LUBLIN - działk e budowlan ą sprzedam. Lód ź
- 55-16-45, 32-67-31.
21154-1(
DZIAŁK Ę
z rozpoczęt ą
b udową Kol uszki sprzed a.m. Bri:ezinY. tel.
17-36-86.
21365-g
DOM dwurodzinnv. 140
m . ~Y.l! odY. telefon, oJir 6dek - sprzedam l ub
w rozliczen iu 1\1-5, M-4.
Tel. 84-48-16.
4176-a
DOMEK
aiedmioizbowy
(wwunki na sklef>. rzemiosło)
zam i en ię
na
mniejszy lub m ieszkanie miedzywo lenne. wy1:od y . 57-43-06.
21345-g

SKRZYPCE. stara m.aszyne do p isa nia - st>ri:ed am. 83-26-23.
21297-t
TELEWIZOR
„Grund ig"
26 c.al! - sprzedam. Llstv 21329 B iuro Ogło
azeń. Sienk iewicza 3/5.
KURTKĘ tch6r ze futro - sprzedam. Tel.
57-61-54.

,.... „,,,.""",""'···-·····

-

~.

4052-ł

KroSK
warzywn<H>wocowy gprzedam. umienie na dz iałke . Złotno
- Pa.r·tyzant6w 4.
208:21-c
PRALKĘ a uitomat
..Polar" zam ienie
na
telew iz or k<>lorowy lub
.spr zed a m . Tel. 51-75-32.
3998-.r
BI AŁE
p udle szczenieta
- SPrzed am . Rodakowsk ie~ o 14 /74.
ZlMl-1!
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ZGŁOS SI Ę NA ORGANIZOW ANE PRZEZ
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M I EJSKłE PRZEDSIĘBIORSTWO

KOMUNIKACYJNE W ŁODZI
KURS V:
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ZDOBYĆ ATRAKCYJNY,
DOBRZE PŁATNY ZAWÓD?

§

2-miesięczne

biet i

:::

---=

w zawodzie motorniczego dla ko-

mężczyz n

::;

WARUNKI PRZYJĘCIA !
- ukończonych 20, a nie PrRkroczonych łO lat.
- WYkształcenie m in imum podstawowe,
- uregulowany stos une k do słu:tby wojskowej,
- nlekaralnoś~.

2-miesięczne

=
=
=

-------=

w zaw~zie kierowcy autobusowego

WARUNKI PRZYJĘCIA1
- ukończonych 21 lał,
- wyk szta.łcenle mlnlmum podstawowe,
- uregulowany stosunek do służby woJskoweJ,
- nieka.ralność,
- posia.danie prawa lazdy kat. C l · rocznej praktyki zawodowe j w k lerow anlu pojazdami samochodowYIDI o do·
puszczaln ej ma.sle całkowitej poWYźej 3,S tony
I ub
p osiada nie p rawa Jazdy kat. B I 5-letniego 11tdu w U·
'wodzie k ie rowcy lub 5-letnlego ubtkowanla własnego
sam o chodu .

--=
-=
----- U WAGA NOWOŚĆ!
::ku rs w
'lawodzie motor•
-- niczego-kierowcy
a utobusowego
·'
------n.w,
„D'",
--w
5-mies ięczny

-

--=

łączonym

WAR UNKI PRZYJĘCIA:
- ukończony ch 21, a n ie przekroczonych łO lat,
- wykształcenie minimum podstawowe,
- u regulowany stosu nek do służby wojskowej,
- niekaralność.

W OKRESIE S Z KOLENIA MPK WYPŁACA
W YNAGRODZEN IE.

Przedsiębiorstwo

-

zatrudni równiei praco·wruk6w w

k ierow ca autobusowy :11 prawem jazdy kat. ,,DE" 1
D)echanik samochod owy,
elektromonter, Alusarz, spaw acz, tokarz, frezer-s zlifierz, robotnik
nlewykwalifłko-

wany,

-

:
-

:;:
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I

niepełnym

wymiarze czasu prae1•.

PONADTO ZATRUD NIMY!
-

ks ięgowe,

= =

-

pełnym

wartownik

_
:
:

inspek tora r obót b udow lanych.
in spek torów ds. przygot owania produkcJI,
inżynierów mechaników o specjalności samochody I ełllf•
niki oraz m aszyny r obo cze cię żkie.

:
:

-=-

Zapewniamy atTakcyjne warun.Jm płacowe w oparciu o ukł a d owy system wynagradzania. Gwarantujemy bilety wolnej jazdy dla pracowmka 1 jego najbliiższej rodziny, <>dzieł
roboczą, ochronn~ i umundurowanie wg r.akładowej tabe11 odzież owe j .
Zgłoszenia

-

=
-=
:;:

przyjmuje I 1zczegółowYch informacji o wa-

:

Tu~~!~j~!,~cy1ł, P~~C:, ~~z{:~~ ~:~~~-~:d~;!~1;11 ~:~d~~
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=
=
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nach 7.15--15.

Przedsiębiorstwo

:

nie przyjmu je os6b po ponuceniu pracy.

-
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6 MARCA

PROGRAM I

Ko.neert.
11.57 Komunikaty.
Sygna1 czasu. 12.05 Magazyn
informacyjny. 12.30 Pieśni wierchowe z Podhala. 12.45 Rolniczy kwadrans. L3.00 Komunilcaty. '13.10 Radio kierowców. 13.30 Cud.ze chwalicie, swego ni e znacie - Ignacy FelikS Dobrzynsld - aud. 14.00 Wiad.
14.05 Magazyn muzyczny. 16.00 Wiad.
16.0:i Muzyka I aktualności.
17.30
z archiwum polskiego beatu.
18.00
Wiad. 18.20 Koncert dala. 19.00 Magazyn Informacyjny. 19.25
Chwila
muzyki,
19.30
Radio
dZieciom:
„Spotkanie przy kominku" - aud.
20.00 Dziennik.
20.15
Koncert ży 
czeń. 20.35 Wiersze dla ciebie. 20.55
Komunikaty Totalizatora Sportowego. 21.00 Ko ni unikaty. 21.05
Kronika sportowa. 21.15 Muzyka bara.Im. Koncerty Antoniego Vivaldiego aud. 22.00 Wlad. 22.03 Na różnych
Instrumentach. 22.20 Repetycje
z
jazzu polskiego - aud. 23 .00 Wiad.
23.25 Na rockową nutę - aud.
11.00
11.59

PROGRAM

n

11.00 Zawsze po Jedenastej.
11.10
Mµzyczny non stop. 12.00 z muzyką
przez wieki. 12.25 Mała historia zespolu weather Report. 13.00
Wiad.
13.05 sorwis informacyjny tL). 13.10
,.Zapiski myśliwego" - aud. Elżbie
ty Dobrowolskie.I IŁ). 13.20 z maJ.ow,.anej skrzyni . 13.20 Album opercwy:
S!ynne bohaterki z oper. H.00 Nowości krajO'\Vej fonografii „Urszula 3". 14.30 Skandynawsl{ie instru-

·.---- ..'

-----

-

iI

~

I •.

. _:::...=

A•
• •'
..._..

menty Ju.dowe. lft.00 Beniamino Gig)i :
..Pamiętniki".
15.10 Znan e czy nie
znane ?. 15.30 Niezapomniane
melodie. 16.00 Dzieła, style, epoki. 16.50
P. Quentin : „Jeg-0 <!.wie żony ". 17.00
Wiad. 17.05 ltozwlązanie za gadki muzycznej (L). 17.10 Aktualności dnia
(L). 11.30 l\Iagazyn „Piątek"
(L).
18.30 Klub Stereo: Nowości płytowe.
19.30 Wieczór w tllharmonil,
20.30
Wiad. 20.35 Wieczorne refleksje. 20.40
Wiersze T. Różewicza. 20.50 Transmisja koncertu inauguracyjnego z Ogólnopolskiego Konkursu
Im . Karola
Szymanowskiego. 21.30-1.00 Wieczór
literĄc ko - muzy c zny .
21.30 Nagranie
wieczoru. 21.35 Teatr
PR :
Helkld
Peltonen - „Annell". 22. 10 Słuchaj ·
my razem. 23.00 W. Soyinka : „Interpretatorzy". 23.20 Polacy na płytach
świata . 24.00 Nocne muzykowanie.
PROGRAM

m

To tylk o blues. 11.30 Klakson - aud. 11 .łO Gwiazd.a tygodnia.
11 .50 Jan Tullk „Doświadczenie"
odc. 12.00 Serwis Trójki. 12.05 W tonacji Trójki. : uo Ursula Le Guin
„Lewa ręka ciemności" - odc. 13.1 0
Powtórka z rozrywki. 14.00 Mistrzow•
ska kolekcja. 13.00 Serwis
Trójki.
15.05 Rocli: po polsku aud. 15.40
11.00

lłll 11111111111111111111111111111111111111111111111 li!! li

ODDZIAŁ

i n form u ie,

Posiadacze pojazdów ubezpieczonych w pełn y m zakresie
(OC, AC, NW) mogą opłacić składkę w dwóch równ ych ratach, tj. w marcu i wrześniu br.
W celu dokonania wpłaty posiadacze poJ az.::l ów
pośrednictwem poczty specjalne blankiet y z
składką, i tak:

za
-

-

11 .00 Dom I świat aud.
12.00
Wiad, 12,05 ABC muzyki rozrywk owej - aud. 12.30 Radio Moskwa. 13.00
SWlat wokół nas. p .25 Muzyczne opov1rieśei hrabiego Spotkanie z Wojciechem Dzieduszyckim. 14.00 Popołu dnie

Młod ych

Słu chaczy .

17.00

Wiad. 17.05 Muzyka oratoryj na
aud. 17.55 Widnokrąg - ,.Polski Edl~
son " - aud.
18.25 ChWila muzyki.
18.30 J~yk angielski - „Welcome to
E ngll~h'' lekcja 15
18.45 Chwila
muzyki.
18.50
Studio ekspertów.
19.30 Wiad. 19.35 Lektury Czwórki Janina · $liwkowa „Nokturn,
czyli
rodzina Fryderyka Chopina w War•

_

-

posiadacze pojazdów zarejestrowanyc h na terenie m. Ło
dzi - wydruk komputerowy;
posiadacze pojazdów zarejestrowanyc h · na terenie gminy
i miasta Pabianic - blankiet przekazowy z niebii;skim
paskiem po przekątnej;
posiadacze pojazdów zarejestrowanyc h na pozostałym
terenie województwa - blankiet przekazowy z zielonym
paskiem po przekątnej.

mle!lllkańcy Łodzi

w lokalu przy al. Kościuszki 57,
\\' godzinach 8-18;
gminy I miasta Pa!>ianic - - w lokalu ln~pektoratu PZU w Pabianicach. przy ul. BraC'kiej 57,
w godzinach urzędowania;
młe111kańcy miasta i gminy Zgierz, Ozorków, Parzęczew
w Wydziale Zamiejscowym IV Inspektoratu PZU w
Zgierzu, pl. ' Kllińskiego 7, w godzinach urzędowania;
mieszkańcy miast I gmin: Aleknndró\l', Konstantyn6w,
Stryków, Głowno, oraz gmin: Brójce, Andrespol, Nowosolna, Rzr6w - w IV Inspektoracie PZU w l:,.odzl, ul.
Pr6chnlta !3, w godzinach urzędowania.
ł,
mieszkańcy

pok6J nr

-

-·~„

-

W punktach tych można wy jaśnić równi e ż wszP.lkie niew zakresie ewidencji (zmiana pojazdu , zmiana
numeru, zmiana adresu) or az niez~odnoś ci w wyliczeniu
składki (nie uwzgl~dnione ewentualne rabaty).
Zaznacn 1ię, że blankiety przekazów :;::o 5tał y w ycofane
1 urzęd6w pocztowych i są dostępne wy łączn i e w podanych
wyżej punktach.
Urz~dy pocztowe nie będą prz yj m owały żadn ych inn ych
blankietów, jak również blankietów z poprawkami dokonanym! samodzielnie.
W celu otrzymania blankietu posi:ldacz pojazdu obowi ą zany jest ptzedstawlć ważn y dowód rejest.racyj11y.
457-k

zgodności

.__.• •,

mia

ruam~~au11111s

AKUMULACYJN E piece
elektryczne
instaluję,
kaflowe - przerabiam.
38-57-70, K.ronenberg.
21360-g
LABORATORIUM analiz.
leka:rskllch,
Piotrlrowska 204/210, Jeziorski.
20802-g
TRANSPORT,
tel.
112-42-04, Szymański.
21369-g
TĘPIMY robactwo, gryrionie, gwarancja, rachu.n.kl, 78-17-53,
Kowalik.
21144-g
$CINANIE dnew. Duda
74-26-29.
436-g
SCINANIE
drzew.
115-55-42. Włodarczyk.
21434-g
POZNASZ ludzi morz.a
pi.sząc::

Marynarskie

Biuro Matrymonialne.
Gdynia 22, skrytka 31.
1239-k
EKG
u
pacjenta.
57-55-55-, Ilrozd.
19523-g
,,RUBIN", „Elektron" naprawa. 51-44-54. Gogulski.
1831 I
„LEWI-VIDID". Filmowanie
uroczystości.
t!7-48-31, 55-81-73.
2977 g
' MYCIE
okien 55-58-42.
Waśkiewicz,

s ie za- ZGUBIONO prawo la.z.dy,
nr 157
o
Michał Piekut, Janik<>praw ie
wykony walllia
wo 9 (Płockie).
zawodu lekarza dentv21286-•
sty w y dane przez Urząd
M iejsk i w Piotrkow ie ZGUBIONO Prawo
lazdy.
Trybunalskim. Jad wi~a
I w ona Degórska. Zielo·Kozłowska-Sal!ał a .
na 69 /18.
21228-g

OBRONA PRAC_V D01KTORSKIEJ
~zlek~n J Rada Wydziału !\<late1IJatykl, cFlzyki t Chemu Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości
w dniu 18 marca 1987 r. o godz. 12 w sali konfe~
rencyjnej Instytutu fi zyki UŁ przy ul. Nowotkl
149/153. odbędzie się public.ma d y sk u~ia nad rozpraw•
doktorską mgr Jerzego Du szewskiego nt. : . Czas zaniku fluktuacji nam agnesowania w !unkcjl zewnętrz
nych pól magnetycznych".
Promotor: prof. dr hab. Leszek Wojtczak (Uniwersytet Łódzki).
Praca doktorska znajduje się do wg lądu w Biblii>
tece Gł6wl'lej Unlwersytet•J Łódzkiego, ul. Matejki 34.
Wstęp na rozprawę wolny.
132-k
że

KOLEŻANCE

LILLI MATEUSZCZYK
wyrazy

głębokiego

śmierci

Głowno,

.......
____
-·-···„.,_
·-

z talem tecnamy naaz• ltole:tank•

Wyrazy

7RF P5'0f I U

I>T -

1'7.IMI

J'~yk

TELEWIZJA
PROGRAM I
9.35 Domowe przedszkole
10.00 DT - wiadomości
10.10 Film dla 2 zmiany: ,,Frontowa miłość"
11.SO Magazyn Domaton P!lateliścl

16.20 DT - wiadomoAcł
18.%5 Dla młe4ych wł4zów: ,,li.ambit" teleturnl.eJ (ł.,)
18.50 Dla dzieci : „Pi11tek z :Pankracym"
17.15 Telen:press
17.30 Za k ierownic ą
18.00 Bez pr 6by ..,.- telewizyjna

wsp6łczucfa

771' f5ff

151

li.OO Dobranoc „Pechowe 114dowanie kosmiczk6w"
19.Hl Losy - Lesław Bartelski
19.30 Dzienn.ik
20.0Q Monitor rządowy
20.30 „Frontowa miłość" radziecki film fab.
22.00 DT ~ komentarze
22.20 „Złota Tarka '86" - Jazzfon.icki Orchestra
22.SO „Serce smoka" (1) - film
dok. prod. angielsko-kanadyjskiej

n.•

P.

Rodzinie

1kładaJ•1

NAJBLIŻSZE
KOLEŻANKI I KOLEDZY
z WYDZIAŁU M-7 „ FONICA''•

s~

coekerwan le.l. Btl-M..afl.
21370-1( .

szaWie w lat.aeh 1832-1881".
19.45
Swingowe granie - aud. 20.11 Wieczór muzyki I myśli.
21.35 Chwila
m uzyki. 21.łO „Idee i rzeczyW!atołć".
22.00 Ci niezrównani aud.
22.50
Gra o przyszlO~c!. 23.05 Muzykoterapia - aud. 2UG Wieczorne peregrynacj e - aud. 13.ł5 Chwila mui:vld.
23.50 V/i.ad, n.n Kalend.an radioW)'.

+

$.

ZOFIĘ MIKOŁAJCZYK

__. ...... „.•
~·······

I

powotlu

1

.

ltOLEŻANIU I ltOLEDZV 1 OKRJl;GOWEJ KOMISJI ARBITRAŻOWEJ w t.0DZL

._.,

f

wsp6łc2:ucJa

OICA

składaJlł

4.271 g
MYCIE okien, sprz11tanie
wnętrz. Instytucjom raehunki. 88-25-82, Wiecka.
19252 g
WYCISZANIE dnwi, zamki, blacha, blokady zapinki okienne 43-70-05
Przybylski!.
3926 g

PRZYBŁĄKAŁ

nw

UNIElWAŻNlA
św iadczen ie

Partyzantów 2.

ICllJOl:llOI llOllOJJa &Ili '15100

szkoła tańca

otrz y mują
\vy liczoną

Osoby, które do dnia 10 marca br. nie otrzymają blankietu, winny się zgłosić w celu jego otrzymania we włałciwyc:h terenowo jednostkach PZU :
.

i i

PRO GRAM IV

płatność składki

za ustawowe ubezpieczeni a komunikacyjne.

--

„J anek z Gorców"
audycja .
!.6.00
Zaprasz.amy
do
Trójki.
Codziennie powieść:
E. M .
Remarque
„Luk
Triumfalny"
odc. 19.30 Trochę swingu. 19.50 J an
Tullk ,, DOŚW19.d czenie" - odc. 20.00
Magazyn muzyczny 20.45 Klub Trójki „Porozumienie" - cz. I - aud.
21.00 '11rzy kwadra!lse jazzu dyskogirat!e. 21.45 Kl ub Trójki.
22.05
Inf. sportowe. 22.15 Folk - muzyka
z przyszłości - aud. 22.45 Nowo ści
oficyn paryskich - aud. 23.00 Opera
tygo dnia: Giuseppe Verdi „Traviata"
- a ud. 23.15 Zapraszamy d9 Trójki.

WOJEWÓDZKI PZU w ŁODZI

ie w marcu przypada

--······... -·--------

19.00

i<•

UWAGA, POSIADACZE
POJAZDÓW

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

TELEPOGOTOW IE. Witkowski 34-21-09.
·
4183-g
TELENAPRAW A- Brzozowicz 33- 13-89.
42.iO-g
.,JOWISZ"
„Rubin"
naprawa. 55-24-56 Mu·
•-szyński.
3818-g
- -•• ·•
•• r•
•• 1•••...-KINESKOPY - regene•
- - - · ~ · -·
racja
(.aktywacja),
57-33-00, Lubartowicz.
M-2 I M-3 zamie nie na
21884-g
je dno m ieszkanie Bału TV
oolor,
komputery,
tv. K oziny. Tel. rrzeci.
magnetowidy prze57-42-55.
1trajam. Wykonuj41 l.n21356-c
terface'y, wejścia moniM-4 zam ien ię na dwa utorowe, układ'Y autom<>dzielne. 51-59-58.
matyki, 1.nż. Kamiński.
21338-«
Zachodnia
75,
tel.
ZAMIENIĘ
korzystn ie
48-13-37.
20974-&
d w a m ieszkania 48 m DEKODERY PAL/SECAM
I 42 m . wszystk ie wymontuj~ inż. Robakie~od y .na domek luib sewicz 78-94-08.
3864-i
~ment . Tel. 86-07-83 1>0
PRZESTROJENIA PAL/
17. Listy 20978
Biuro
SECAM f<>nia, UKF,
Ogłoszeń .
S ienk iewicza
magnetowidy,
mikro3/5.
komputery. Inż. Fidler
ZAMIENIE wł asnościowe
48-62-18.
3370-g
M-3, ul.
10 Lute~ ANTENY. M-07-44 Stolarski.
i M-2. ul. U ni wer sytec19381-g
ka na m ieszkan ie po- PAL/SECAM/PA I. - telewi.z.ory, magm~toWldy
WYże.1 50 m . Radiostaprzestrajam. Inż. Hoff
cja, okolice. L isty 20729
51-54-93, 57-12-33.
Biuro Ogłoszeń .
Sien452-'K
kiewicza 3 /5.
M-3 w Zg ie !"Z'U - SPrze- VI1S-VIDEO-F1L M r·ilda.ma. insttu.ktaż, śluby
dam. Tet 16-28-45.
inne - nagrywa Ige>.r
21270-1(
Kropat, 86-10-28.
M-S wła snościowe (ZJi ier21826-g/21828-1
sk a St e!ana)
LODÓWKI
naprawa.
sprzeda m .. Listy 3797
Pawłowski,
36-18-88.
Biuro Og l<>sz eń. P iotr4201-i
kowsk a 96.
TUS ZYN lakaJ skle- MALOWANIE, ta.petowaR6żański,
tel.
10owy z zaplec zem do 1 nie.
trzec:m. 34-38-08 po 17.
WYlilai ęcia. 14-30-79
p0
21302-g
18.
glazury,
21385-J( UKLADANIE
74-25ol64,
Sobańd9-.
POSZU KUJĘ pomieszcze21305-g
nia na warsztat samoCYKLINOWANIE , laiklech·odowy.
na.ichetn iel
rowanJi! 51-66-07, MarBałuty. Tel. 43-14-30.
ciniak.
4709-1( CYKLINOWANIE 4568-g
, lakierowanie. 81-35-21. Igna, __
czak.
4458-g
-- ll1el l1•••
••• ·----•WlllMllZABEZPIECZEN IA antyl• •·
, 1„•1••1•
, ...
włamaniowe,
blacha,
blokady, zamki specjalne,
tapicerka ·drzwi,
POM OC kuchelli!la do k adrzwi
harmonijkowe,
w i.arni - xat r udn le 1
Ttlrschmid, tel. 43-27-74,
33-59-20
godz.
8-ls:'
Zakład
M ATEMAT YKA 87-88-93
uzeuony w 1116łdziel
In.l(r Słowińsk L
nl.
21535-g
2765-c KRATY okienne, balkoPRZYJMĘ iprace na overnowe. 111-06-78 0%imiń·
look. 48-31-'14.
ski.
454t!-g
21368-f
PIANINA stroi, wypoży
RADCA p rawny 'J)OSZUcu, wyoenlia
(biegły
kuje p racy, L isty 21349
1ądowy)
dypl<>mowany
B iuro Ogłosze ń, S ienkorektor.
Grochowska
kiewicza 3/5.
33-76-21.
3514-1
CHAŁUPN ICTWO.
eh.- PRANIE dywanów metotnie proste gzyc ie
dą lll!ll\CO-pior14cll,
myprzyjm~ Niemojewskieoie okien, Instytucjom
«<> 11-1!5/21. Lorentorachunki.
Bukowski,
'14-85-16, '14-93-84.
11318-11(
2003:1-g

c===~~~~==:ł:i:l-~lltOl#Ml~----··················-=io•Mllldl
PIĄTEK,
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zawodach:

F IATA 126 p (1981-1982)
- kupie. T el. 86-73-21.
21364-1(
SPRZEDAM 126 'D (1981)
Teol. 86-26-SQ, 'PO 20.
21344-•
ŻUKA - sp r ze dam. Chojny. Mr oźn a 12.
21367-t
ZASTA WE 1100 p (1978).
blacha do remontu tanio sprzedam. 81-24-63.
.
21295-g
NYSE 521 s przedam.
57-72- 11 pO 19.
21378-1!
NOWEGO 126p zamienie
na nowel(o Wartburga
'lub Skode 33-22- 22.
22053-1(

RENCISTA 1'0d.el:mie '!)ra..
ce - wtryskarka. Listy 21263
Biuro Ogło
&Zeń. Sienkiewlcn 3/5.
CHAŁUPNICZO
przyjme szvcie kurte-k. Tel.
!7-'17-26.
21093-t
CHAŁUPNICTWO przylme. Listy 3614 Biuco
Ogłoszeń,
P iotrkowska
96.
STOLARZA - etMrJ'ta I
ucznia utrudnie. Stolarnia. Plotrlrowska 238.
21299-1!
WSPÓLNIKA do krawiet
ctwa Aleksandrów
- PMYlme. Listy 213lt!
Biuro Oiłoszeń.
Sienk iewicz.a 3/5.
ZATRUDNIĘ rencistów warsztat ślusarski. Nowotki 19.
Znajomość
.ślusarstwa
niek-0nlecz..
na.
21282-c
ZAJAZD za.trudni
konserwa.tora. rene!ste
I
ku.ch..arza. S'T-46-16.
212'14 ...
PRZYJMĘ ucznia do za.kładu lak iernicze.eo. Nowosolna. Swierkowa
8 (8-17).
1630S-•
MATEMATYKA 51-74-10
mgr Pluskowski.
2208 g
LEKARKA poszukuje opiekunki do 2-letnie1
dziewcz)"nkl. Radiostacja. 78-70-20.
·4009 g

wiadomości

PROGRAM U
al\lielskl (20)

r

a

ff

17.30 Jak uprawiać sport
18.00 W iadomości (t.)
18.30 Jak cudne . są wspomnienia
(3) - Zwariowane abeeadło
19.30 Dziennik
20.00 „Ogrody św i ata" (10)
fr ancusk i serial dok .
20.30 VIII Przegląd Piosenki Aktorsk ie j - Wrocław 87
21.00 Uwaga, dokument - ~
wiek ze skrzyni (L)
21.30 VIII Przegląd Piosenki Alf·
torsk!ej Wrocław 11'1'
22.00 Zbyszek Cybulski w filmie
„Salto"
23.40 St an krytyczny
0.15 Wieczorne w i adomości

Z 1łębokim tale)Jl zawiadamiamy, :ie C marca 1987 roku
po ciętklej chorobie, przeżywszy BZ lata

$. ł

JICIJ

zmarła

P.

SABINA KOPYTEK
z tlomu G0RSKA.
Nab&te6stwo t•łobne
edprawione zostanie w ~obotę , 1 marca
br. o godz. 13 w kościele parafialnym w Kolustkach.
Po mszy świętej pogrzeb na mie,jscowym cmentarzu, o czym zawlatlamlaj~, POgT:\tone w gł ębokim smutku
SIOSTRY z

P OZOSTAŁĄ RODZINĄ.

DZIBNNIK

ŁODZIU
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Fotoreportaż A. Wacha

ielki Adam
nazwał
j"
,„„puchem marnym,
wietrzną istotą". Bez niej nie
byłoby
wojny trojańskiej,
a Romeo nie miałby do kogo wzdychać. Pogląd ten na ogół podzielają dyrektorzy z ulicy
Woronicza układając program TV
na
Dzień Kobiet I jego okolice.
Tak więc w niedzielę w programie drugim o godzinie 13.25 obejrzymy znakomitego tenora Wiesła
wa Ochmana w towarzystwie Mal1orzaty. Hrabiny Carmen I Tosld - czułej kochanki, zazdrośni ·
cy, mściwej zabójczyni.
Paniom o mncnych nerwach redaktor Koenig poleca „Elektrę"
Eurypidesa w reżyserii Adama Hanuszkiewicza. W studiu znakom!
tości: Zofia Kurówna , Emilia Kra
kowska. Halina Kossobudzka . Cze·
sław .Jaroszyński. Emisia w sobo
tę w programie pierwszym o godzinie 15.05. ,

W

acy wytrwal!, którzy doczekajll do
k~ńca emisji filmu.

(

hatera przeglądu występuj": Gustaw Holoubek, Marta Lipińska.
Andrzej Lapickł.

Tego samego dnia w programie
pierwszym o godzinie 20.30 zoba
czy my
„Frontową miłość". film
prod ukcjl radzieckiej, który wbrew
tytułowi nie iest filmem wojennym
a interesującym
melodramatem
•• w latach pi'ęćrozgrywającym
SI ..,
dzl'es1'ątych w Moskwie. za kreaDla odmiany wielbicielkom Zby- cję Wiery - żony bohatera
&zka
Cybulskiego
proponu,lem:v Inna Czurikowa otrzymała w 1984
nadziś o 21.SO „Salto'" w . reżyserii roku w Berlinie Zachodnim
Tadeusza Konwickiego. Obok bo- grodę "Srebrnego N!edżwledzla". I

Sz:eśMzleslllt lat temu zmarł aktor, w którym kochała się nie
tylk . Pola Negri. Gloria Swanson
i Mary Pickford. ale I wszystkie
naszi babki, kiedy mlałv dwadzieścia lat. Nazywał si~ Rudolf
Valentino. ,,Boskiego Rudiego" pokaże telewizja w
,Czarnvm orle"
w niedzielę o godzinie 10.40.
,Ol 1 panów polecamy wdrapywasię na
.Czarodzie.lską górę"
Dla paA Interesujących slq kro- nie
film
męski (w sobotę o
niką kryminalną mamy
lnforma 21.35 wybitnie
w
programie
drugim), chocję, że „Gang Olsena" po ostat·
ciaż nie pozbawiony pięknych koniej odsiadce siódmego marca o biet.
godzinie 20 czasu . polskiego, wystąpi na
Półwyspie Jutlan,dzklm
itdzie ma dokonać nowego, zuchW przeciwnym bowiem wypadwalego skoku.
ku pozostaie nam t~·lko oglądanie
„Halowvch m;s!r?n~tw świata w
W klnie nocnym o todzlnle 23.40
i,kiei atletvce" w sobotę o !!~
.
w programie
p1ei:wszym ostatni od- dzln!e 20.50,· a w · n ierlzielę oś 20
f abu 1arnego produkcji jw 'liprogramie
drugim.
oczywi.
('ie.
cne
1 k f'l
1 mu
·
l'
ł
ć k
RFN „Via Mala''. Jak się ułożą esł f~na. po.i:wo I prze ączy
alosy bohaterki, której dotychcza- na Y e ewizora.
sowe życie nie szczędziło namięt- j
noścl I tragedii. zobacz" cl wszy-

Wdows po .Johnie Lennonie,
54-letnia Yoko Ono walcn o
światowy ookól. Nieci a wno zaoferowała oomoc fin11ns0wa dla
kobiet protefttulących w Greenham Common, niedaleko ba·
zy woiskowei edzle przecho..
wvwane sa amervkańskie rakiety nuklearne „cruise" Brvtvlskle kobietv domaeala
si•
calkowitel!o wvcofanla
broni
masowel!o rażenia 11 ~h kraju.
Yoko One " " wiedziła Greenham
Common w rtrodze
powrotnej
do Nowe110 Jorku 11 kooferencli ookoir„·ei
w ' Moskwie.
.Daicie '<·· a nse ooko!owl"
śpiewał n iegdv~ John Lennon.
Dzi.~ Voko Ono praitnie r~pro
oa1tować to hasło.

•

Yoko Ono
DHllllDllllllHllllllllllllllllllllllll

roducenci D.' L. Wolper I B. Mar1Ullea mteU

szczęście. Ich serial (znany taUe u n.as) „Konenie" cieszył się zawrotną popularnością. Kolejny wielki sukces przyniosły „Ptaki ctemlstycb krzewów". Film uplasował się w „dziesiątce
wszechczasów, wsz.edł na listę największych przebojów telewlz:yjnych". Cokolwiek by powiedz.leć o tym

aerlalu najpierw jest ONI
Piękny, jak wtedy, gdy w l~tach sześćdziesiątych
pokonał ponad 30 konlrnrentów, zdobył rolę I stworzył postać szlachetnego lekarza w ponad 140 odcinkach serialu „Dr Kildart!". Odważny, zachowujący niezniszczalny spokój, jak wówczas gdy podziwialiśmy go
jako angielskiego
marynarza Johna B!ackthorne•a
zmieniającego się w samuraja.
Jego kariera aktorska trwa już ponad ćwierć Witku. Rich'ard Chamberlain - właściwie jego plerws•
Imię brz:ml George jest synem handlowca I śpie
waczki. W teatrze amatorskim grał już podczas studiów uniwersyteckich. Do zawodu aktorskiego przygo.
towvwał się u Jeffa Coreya, Role filmowe zaczęły sl4il
od epizodów - najpierw grywał kowbojów w rozmaitych serialach. Debiut kinowy przypadł w 1960 r. małą rólką w filmie „1'a§rmn!ca purpurowej rafy". A
pó:tniej przyszła rola młodego lekarza z powołaniem,
której telewidzowie długo nie mogli zapomnieć. Co
prawda niektórzy uważali. te dr Klldare to papierowa
pastać. ale faktem jest. zapadła głeboko w pamięć,
właśnie za sprawą nktor~kiego wyrazu I uroku orzyatojnego aktora. Pierwszą dużą role kinową zagrał w
„Radości o poranku" (1964). Miał też szczęście do od·
twarzanla postaci znanvch. Zagrał Oktawiana w „Juliuszu Cezarze'' Piotra Czajkowskiego w „Kochankacb
muzyki". George'a Byrona w „Lady Caroline Lamb''
(1972). Trudno nie wspomnieć, te tworzył też postacie
z klasyki llteracklej. Był Aramisem w „Trzech muszkieterach" (1973) I „Czterech mm:zklPterach" (1974).
Z.grał takfo w tilmach .,Hrabia Monte Christo" 11974)
I „Cyrano de Bergerac". Ten pozytywny bohater ma
jednak na swym koncie równłe7 role łajdaka - Pl'ZY•
pomnijmy Jego udział w dreszczowcu „Płonący wtetowi<'t'" (1976). .
Cokolwiek by jednak powiedzieć, to na jego arl7•
stycznej karierze najdłużej ważyła rola dr Kildare'a.
Wlaśt'lwle dopiero .Shogun" nieco 1>n.yćmlł tę postać.
TotPż edy po serialu o ofiarnym ll!kar:lll chciał wr6clć do teatru I zagrał nawet w musicalu, to Inscenizacja zeszła z afisza po dwóch sprlttnklach. Nie zrezyenował ierlnak ze sceny. W l!l6R r. wyjechał 1 USA
do Anelll t tam udała mu się nie lada sztuka. Zagrał z ogromnym powodzPniem Hamleta. Ostatnio na
Broadwayu duhm powodzeniem ciE!SZą się wi:iowiska
z Jego udziałem: „Noc Iguany" 'f. Williamsa oraz
„Ojciec I synowie" T. Babe.
Ale my oglądamy teraz Jego kolejne serialowe wcle.
lenie. Rola w „Plakach clernistvch krzewów"; jak wielokrotnie• podkreślano . jest tą,, która mocno zaznaczyła sle w lego artv~tycrne1 bloerafil Na ekranie prześledzimy blisko 5n lat tycia bohaterów. Piękny, ~1e
starzejący ~lę dot ąd ~ktor zaprezt'Dtuje się więc w
odmlPnnvm wcieleniu. CPltycka ler,enda o ptakacn
śplewaląC'vrh najpiękniej tylko raz w życiu I to w
chwili gdy cierń przeszywa tch ciało. gdy za C'hw!li:
nadejdzie ~mlerć - jest metafory~nym ujęciem literacklei10 przesłania odnoszącego sle do sltomplikowanych ludzkich losów, siły namli!itnofol. Scenańuśz powstał w oparciu o powle§ć . Colleen McCullough.
Jak potoczą się losy Ralpha Bricassarta I Meggte
(Rachel Ward) T
· Czekając na rozwój akcji w serialu reżyserowanym
przez D. Duke, wróćmy jeszcze do odtwórcy głównej
roli. Czyżby Chamberlain był d takim wyjątkiem, że
podoba się na równi babkom, matkom i córkom? A:I:
trudno uwierzyć. te te wszystkie walory, które przypisywane są temu aktorowi. pozostają niezmienne ju:I:
przez tył<" lat I wclą~ robili wrażenie, szczególnie na
dam!!klej widowni. Za parę pni Richard Chamberlain
skończy 52 lata. Ale nie traci na tym jego młodzlel'l.czy
wygląd.
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Poziomo: 3. Byk aczony w lta·
Egipcie 5. Uczeń Sokratesa, jeden z najwybitniejszych filo?ofów greckich 6. Postać z . talli
kart 8. Zagraniczny współpracow
nik redakcji 10 Rodzaj szału 11.
1Jedno z najważ.nlejszych miast antycznej Grecji 12. Profesor klerujllcy pracą doktoranta 16. Drapieżna
ryba 17. Ozdoba kobiecych uszu
, 18. Zachcianka 19. Okienna. ruchoma zasłona 20. Oficer ordynansowy
23. Tkanina używ1ma na ubrania
robocze 25. Łyszczyk 27. KanlbaI llzm 28. Wieczne Miasto 29. Wiatru 30. ·Mocny napój alkoholowy.
rożytnym

I
i

Pionowo: 1. Miasto na Wytynie
(Opolskie) 2. Blaszany instrument muzyczny 3. Koleżanka
mewy 4. Pochyłość góry 6. Brzeg,
krawędź 7. Najkrótszy miesiąc 8.
Skupienie 9. Mianownictwo 12. Ten
od planowania 13. Urzęduje w nim
rektor 14 Sukienny kontusz
16.
Człowiek. stworzenie 21. PrC1mlenlotwórczy pierwiastek chemiczny
22. tmię męskie 23. Drzewo z sosnowatych 24. Duch podziemny 25.
Zimińska 26. Pierwowzór liczydeł.

Sląskiej

oprac. J, KAŁUŻKA .
Do rozlQSowanla - talon wartoł
cl 500 zł ufundowany przez SDH
„CENTRAL"
w Łodzi.
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Chocld od wYdanł&
,)łyty
"Thriller" mlneło 111! 1>rawie
Pleć lat. a wielkie tournee braci Jackson p()faczone z promo..
clą loneplava
Vlctory" odbyło
się w 1984 roku o Michaelu
Jacksonie nie prz:estale bvć do•
śno. Klika mleslecv temu Fran.
eis Coo'PO!a I ~rge Lucas nakreclll z udziałem Po1>ularne1to
olosenkarza 15-m!nutowv film
h-6iwvmiarowv Jest to komedia z gatuliku science fiction
zatvtułowana .Capitan Eo".
dobno koszt 1>rodukcii teeo krótkometrafowe~o
filmu wyniósł
10 mln dolarów. Ostatnio natomiast wszvscv O('zeku1a tllnowladane!?o od dawna nowe«O
albumu Mi.-h11<>la .Tacksona
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Sławnv kompozYtor
rreckl.
Vaneelis autor wielu
cieka~vch oM
wso6mracujacy_ m.
in. z wokalista zespołu .,Yes".
Jonem Andersonem oskarżony
został o olaeiat Zarzucono mu,
iż motvw orzewndni z nagrodzonet{o Oscarem filmu „Rydwany ognia·• z0«fal skopiowany z utworu Innego l!!'e<'k\ego
komoozvtora. Ostatecznie.
po
trwalącvm 12 dni orocesie sąd
w Londvnle oczvśclł Vansrelisa
z zarzucanee1> mu czynu. 1)0oo
nleważ nie tnalezlono w;vstarczalacvch d1>wodów na to t.
Vanl!<"li!< wvkorzvstał w muzyce do •. Rydwanów ognia"
kompozycje Stavrosa
Logari-

' desa.
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