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taki jest tytuł nowej
rubryki „Ot". Debiutuje ona dziś na str.
6. Mamy nadzieję, ie ją
polubicie.

'

już informowaliśmy, 9 om.,
północno-zachodniej Polsce, rozjednostek
poczęło się ćwiczenie

Jak

Wojska Polskiego pod kryptonimem
„Opal-87". Zgodnie z postanowieniami konferencji sztQ;tholmsklej
w sprawie środków budowv zaufania I bez.oleezeństwa oraz r02brojenia w Europie - wezmą w
nim udział obserwatorzy państw~
Koncowego
sygnatariusi1 Aktu
i
Bezpieczeństwa
Konferencji
Współpracy w Europie.
11 bm. do Warszawy tirzybyl
obserwatorzy z: Austrii, Bułgarii,
Danii, Finlandii.
Czechosłowacji,
Francji, Hiszpanii, HolandH, Irlandii, Jugosławii, Kanady, NRD,
Norwegii, RFN, Stanów Zjed„o·!:ronych Szwa.łcaril. SzweciL Turcji.
Węgier, Wielkiej Brytani1, Włcch
i Związku Radzieckiego.
Obserwatorzy złożyli kwiaty na

Mandaty
„z powietrza."
Lotnicze zwiady służące wytapywańiu truciciel! środowiska naturalnego prowadza pracownicy Wv·
działu Ochrony Zdrowia ·oospodarkl Wodnej I Gl!Qlogil Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Wykorzystują do te,go celu dwa samoloty ct.arterowe w aeroklubach w
Katowicach 1 Gliwicach.
Wystarczy kilka minut lotu. by
stwierdzić ezy hałda jest aktyw-.
na. czy zakład wyłaezył elek~rofll
trv Itp. z samolotu wvkonu3e sle
zdjęcia które stają sle pótoiej dowodem wykroczenia. pełniąc niejako rolę milicyjnego .,trafipaxu".
Dziek! zastosowani'lł kamer termalnych można też z powietrza zldent ,·fikować um!eczvszczenle wód.
Inspektorzy tnleresuia siP, róv.mież
skl::trtowiskami odpadów przemyslowvch.
Efektem tych lotów byly !lczne
mandaty .. z powietrui".
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We wtorek, 10 bm., w ostatnim dniu wizyty w USA, ~rzc
Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu PRL, czło
nek Biul'a Politycznego KC PZPR Józef Czyrek oraz towarzyszący mu posłowie odbyli serię spotkań z szefami czołowych
resortów rządu amerykańskiego.
wodnlczący

••

,
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Posiedzenie plenum Komisji Planowania przy RM

w 1986

•

r. nie było postępu
wefektywności gospodarowania

i prem'er
Przewodniczący CSU
Bawarii Franz Josef Strauss w liś
cie do kanclerza Helmuta Kohla
oficjalnie zakomunikował, że n:e
chce wejść w skład rządu w Bon.n.
Kanclerz Kohl zaproponował Straussowi stane>wisko wicekanclerza oraz tekę ministra finansów, obrony lub spraw wewnętr:z:nych.
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(Dyskusja redakcyjna)

J, W.: - O budownictwie irudno
mówió z optymizmem, Nie da się
ukryć, że ta dziedzina naszej gospodarki przeżywa głęboki kry:r.ys,
kto wie czy nie najgłębszy w O·
kresie powojennym Postronnemn
obserwatorowi na!uwa się nieodparty wniosek o postępującej nie·
możności„,

T. T.: - Mnie sytuacja budownictwa przypomina tonącego pły
waka. który zamiast zachowywać
sle spokojnie. 'vykonuje gwałtowne
ruchy tracąc resztk: sił. Są więc
reorganizacje w ministerstwie i szamotanina na dole. Brak natomiast
pomysłu na opracowanie s •stemol'.IAŁP.\.

Jak donoH8' ze stolicy BanDhaki w mieJscowośc
do niecodoszło
Narajagani
dziennego ataku na mieszl!.ań
eów miasta małpy, która straciła nowo narodzone dziecko, ukamienowane przez wyrostków.
Oszatała z l>ólu małpia maika
zdołała poranić 70 osub, zanim
ja, zabito. 50 osób pokąsanych
przez zwierzę otrzymało pomoc
lekarska, w miejscowym szpitalu. l\lałpa spowodowała również liczne zniszczenia w okolicznych domach.

wych rozwiązań, bei: których daleko nie zajedziemy.
W przeszłości biura projektów
przedstawiały już próby takich rozJednak na postęp musi
wiązań.
być zapotrzebowanie. A tego zapotrzebowa.n ia nie ma. Jeśll nie mamy pieniędzy na nowe technologie i materiały - musimy przY·
najmniej usprawnić to. co mamy!
(Dalszy

c'.ąg

na str. '3)

clnłu roku 1101\ce wzeo godz. 5.58, zajdzie za•

W '11

szło

o 17.34.

Imieniny obehodiq:
Bernard, Grzel'Orz, Józefina.
Teofania

Indeksy czekają na studęntów
Określona został.a liczba miejsc limit podobny do ubiegłorocznego,
na pierwszym r1>ku studiów dzien- kiedy to na jedno miejsce przypanych w szkołach wyższych w zbll· dało średnio 2 kandydatów.
roku akademickim
się
tającym
Najwięcej miejsc ]est na uniwer1987/88. Przygotowano 51.440 indeksów dla absolwentów szkól śred sytetach, bo 16.900, 10.800 osób
nich. którzy przebrną przez sito przyjętych zostanie do wyższych
egzaminacyjne. Jest to w zasadzie szkół technicznych, 5.500 o.sób przyjakademie rolnicze, niewiele
mą
mniej, bo 5.300 wyższe szkoły pedagogiczne. W tych astat.nich zwię
kszono w tym roku liczbę miejsc:
o 200. Nieznacznie, bo o 50 miejsc,
wrrósl limit przyjęć w akademiach
medycznych. Rozpocznie w nich
6.300 'przyszłych lekarzy.
naukę
W uble1tłym roku 2.700 nowych osób studiować będzie
na rynki zagranicz- w akademiach ekonomicznych, 1.240
300.. w
ne sprzedano 46 w uczelniach artystycutych,
wyższych szkolach morskich I 2'.400
tysięcy hektolitrów
plwa z Letajska. w akademiach wychowania f!zyczNatomiast Jeszcze neg-0.

w tym miesiącu na
rynek krajowy trafi nowy gatunek
piwa _ „Rzeszowskie", 0 specjalnych
smakowaloraeh
wycb. Czy dotr:r.e
takie do Lo-,
011
dzi"
.
• CAF J. PASZKOWSKI

e

wy „european currancy unit" (eumonetarna)
jednostka
ropejska
Ecu jest również słowem francuskim oznaczającym starą monetę,
na której opierał się system pieniężny, wprowadzony w Europie
właśnie przez Karola V.

•

cładeszu

towarzystwo
Amerykailakie
lotnicze „Southwest Airlines" s
Dallas, które w zesz.,_m lygod·
nju jako pierwsze w Stanaeh
wprowadziło
Zjednoczonych
sprzedaż biletów lotniczych za
poiredniotwem automatów, poże nowinka się
intormowało,
tryb rozproprzyjęła i nowy
wadzania biletów będzie upowszechniany.· W ub. tygodniu w
tt'n sposób sprzedano 400 biletów.
W celu nabycia biletu, przynly pasaźer musi wsunąć do
automatu swą kartę kredytową
i nacisnąć guziki odpowi!!duio
do planowanego lotu. Aparat
obciąża natychmiast konto bankowe podróżnego i wydaje bilet.

W środę rano zachodnlonlemiec•
ki Bundestag wybrał kanclerzem
RFN na następne 4 lata Helmuta
Kohla, który pozostaje na tym
stanowisku od 1 pa:tdzlernika 1982
roku. Za kandydaturą Kohla glosowało 253 deputowanych, przeciwko - 225.
nowego rządu przedstaSkład
wiony będzie w czwartek. Według
informacji DPA, w kluczowych resortach nie nastąpią żadne zmiany,

W Tatrach panują znakomite wa·runki narciarskie.
CAF - ST. MOMOT
bee Polski. jak również najwatniejsz!' problemy sytuacji między
narndowej.
Józef Czyrek oraz towarzyszący
mu parlamentarzyści spotkali się
z sekretarzem stanu USA Georgem
Shultzem, a także z zastępcą sekretarza stanu USA Johnem Whiteheadem.
Następnie uczestniczyli w dyskusji „okrągłego stolu" z wyższymi
Departamentu
przedstawicielami
Stanu USA.
z Georgem
spotkania
trakcie
W
Shultzem. w rozmowie nacechowaimo generalnie pomyślnych czna i nie może rozmijać się :r. odnej bezpośredniością i rzeczowością,
wyników gospodarowania w czuciami społecznymi.
skoncentrowano sie na najbardziej
płycie Grobu Nieznaneiro żołnierza istotnych krr;ykach prowadzących do
1986 r. (wielkość produkcji
- oomnika - symbolu pamieci dalsze.i poprawy i rozwoju stosunprzemysłowej po raz pierw·
narodowej, wzniesionego dla ucz- ków PRL - USA.
szy przekroczyła poziom z 1979 r .•
czenia bezimienni& poległych toł
poprawiło się wykorzystanie czasu
pracy, wzrosła jej wydajność), sy(Dalszy ciąg na str. 2)
nierzy.
tuacja gospodarcza pozostaje nadal
W środę w Belgii wybito pierwKorzystnym tendencjom
złożona.
zagrażaj:\ m. In. brak równowagi, sze monetv wsoolnorvnkowej iedwalutowej ecu dla upamięt
nostki
zaopatrzeniowe, objawy
napięcia
nerwowości na cynku wewnętrznym nienia 30. rocznicy podpisania Trakstanowiącego
Rzymskiego,
oraz duży zakres niepewności, co tatu
e> rmwoju sytuacjl w handlu za- prawne podwaliny EWG. Ecu jest
w lstoc;e uatystycr,na jednostką o-.
;;ranicznym.
brachunkową u~gl~niającą wszykraj6w c;tłonkow.
Talt w najwię~zym skrócie stkie waluty
przedstawia się ocena wYników skich wsp6lnoty. Sa odlel!łe i lutecu jako
wprowadzen:a
plany
:<<>spodarki w ub. r„ która 11 bm. ne
była przedmiotem posiedzenia ple- Pieniądza obiel!oweto w krajach
.
num Komisji Planowania przy Ra- EWG.
Przed kilkunastoma dniami w Jednym z łódzkich biur proBelgia planuje wybicie 2 mln modzie Ministrów. Większość człon
jektowych odbyła się :r. Inicjatywy „DL" dyskusja o stanie naków plenum 'Zgodziła się z główny- net srebrnych o nominale 5 ecu
11zego budownictwa. Taką formę wypowiedzi zaproponowaliśmy
projektantom, gdy dowiedzieliśmy się, że :r. inicjatywy środo
mi tezami mat~rtału przygotowa· i wartości r;v:nkowej 500 frank6w
belgijskich (około 13,50 dolara) oraz
wiskowego ogniwa PRON grupującego pracowników łódzkich
nego przez Komisję Planowania. nie mniej niż 200 tvsięcy :noret
biur projektów ma powstać krytyczny raport o kondycji bupodkreś
Bobrowski
Czesia.w
Prof.
złotych o nominale 500 ecu ! wardownictwa. Czy diagnoza zawarta w przyszłym dokumencie
llł m. In., że mimo wzrostu do- tości 8-9 tysięcy frank6w (215--245
zostanie zauwatona przez decydentów?
W sprzedaży znajdą •!ę
d1>larów).
W rozmowie uczestniczyli: ZBIGNIEW WITEK - przewodchodu narode>wego I wydajności
one pod koniec marca br.
niczący środowiskowego ogniwa PRON, TADEUSZ T01'1Ansadzle
w
odnotowano
nie
pracy
Na monetach znaiduje się ·.vizeSZEWSKI - sekretarz KS PZPR Biur Projektów w Lodzi,
p()Stępu w efektyw.ności gospodaro- runek Karola V Habsburga, kt6F;ERDYNAND BUDNU< - zastępca dyrektora „lnwestproJekwania, ani tet poprawy jakości. rego imperium w Europie zajmotu'•, RYSZARD BARAŃ SKI - kierownik Pracowni ,,1\llastoproJekt - Ł6dź", GRZEGORZ SĄCI!"lSKI - kierownik praUtrzymuje się wiele negatywnych wało duża cześ~ tervtoTi6w obelmowanych obecnie przez EWG. Ocowni „Mlastoprojekł - l.ódź". „DL" reprezentował red. JEzjawisk znanych "' ubiegłych lat. becna naiwa monety jest skr6t€'!Il
UZY WITASZCZYK.
Ocena powinna bvć więc realisty- złożonym :r. pierwszych liter naz-

Przedmiotem rozmów był szeroki
wachlarz tematów dotyczących stosunków dwustronnych, w~pólpracy
gospodarczej między obu państwa
mi w warunkach. jakie powstały
po zniesieniu restrykcji USA wo-

BOJOWA

BILETY LOTNICZE
Z AUTOMATU

też

•

Przybyli obserwatorzy
na ćwiczenia ,,Opal-87,,
w

W trakcie spotkania zrodził się
pomysł, dotyCZl\CY już naszego podwórka. Czy nie warto by biorąo pod uwagę kłopoty komunikacji zbiorowej - zorganizowaó
czegoś w rodzaju mle)skieco autostopu? Kierowcy, którzy wsJęliby
pow tym udział (na początek
wiedzmy członkowie PZMot.) zabieraliby - choćby w drodze do
pracy czy do domu - z przystanku pasażerów, jadl\cych w tę samą stronę. Ci zaś „płaciliby" za
podwiezienie karnetami czy bi111taw określonym
mi, kupowanymi
miejscu, czy miejscach. W tym sakierowcy wymiemym miejscu
nialiby karnety na gotówkę.
Pozostaje, oczywiście, do rozwll\technic.i:zanła wiele problemów
nych, ąle pomysł spodobał się naktóre
czelnym władzom PZMot.,
mają się sprawą zaJl\ć. A co na to
pasażerowie MPK i właściciele sa(ab)
mochodów osobowych?

o co przedstawiciele buł
garskiego związku motorowego przyjechali do t.odti?
Chcą wprowadzici u siebie
prywatne taksówki i nie bardzo
zabrać.
wiedzą, Jak się, do tero
Z tą właśnie sprawą zwrócili się
do zaprzyjaźnionej polskiej organizacji, czyli PZMot.
We wtorek szefowie Okręgowe
go Zespołu Dzlablności Gospodarczej PZMot. w Łodzi i łódzkie10
Zrzeszenia Transportu Prywatnego
podzielili się z bułgarskimi kolegam! swoimi doświadczeniami.

Spotkanie z G. Shultzem
F

własna)

(Informacja

.ł.ODZB:I

stałej

W zutępstwie prezesa Rady Ministrów Zbigniewa Messnera, wicepremier Zbigniew Snłajda przyjął
11 bm. przebywającego z oficjalną wizytą w Polsce członka Biura Politycznego KC KPCh, człon·
ministra
ka Rady Państwowej,
Wu
spraw zagranicznych ChRL
Xueqiana. Omówiono problemy dostosunków dwustronnych
tyczące
- zwłaszcza gospodarczych.
Po południu chiński gość, w tospraw
warzystwie wiceministra
.i:agranicznych Jana Majewskiego,
kraju. Jej
udał się w podróż po
pierwszym etapem była Dębica w
zapoznał
gdzie
tarnowskim,
woj.
się z produkcją Kombinatu R.olnoPrzemyslowego •.Igloopol" oraz jego dorobkiem socjalnym.
Z Dębicy delegacja ChRL udała
zaposię do WSK Mielec. gdz'.e
znała się z produkcją samolotów
dla rolnictwa.

. CZY POWSTANI[ Ml[JSKI AUTOSTOP?

DZIERRJ.K

-

Z polJytu
szefa chińskiej
dyplomacji
w Polsce

Z BUŁGARII PO NAUK~ DO ŁODZI

60 (12270)

Nr Indeksu 36004

w clniu dzisiejszym przewłdnje
dla Łodzi DA!tępujl\Cl\ pogodę:
słonecznie I be:r. opadów. Temp.
maks. w dzle6 około ..-3 1t. C.
Wiatr słaby. wschodni.
Clłnlenle

o godz. 19

1011,7 hPa ('158,8 mm),

wynosiło

a tem-

peratura -5,9 1t. C.

Z kalen

r a

dot.eń

191'1 - ltozpoczęła się rewo·
lucJa burtuazyjno-demo~ratycz.

na w Rosji, obalenie caratu
Zm. B. Bierut, prze1956 wodnlczl\CY KRN, prezydent w
latach 1947-52

T

Ukazat się wlaśllie Informator
dla k::mdydatów na studia dzienne
w s7.kolach wyr.szych na nowy rok
akad:?m!cki. Zawiera on podstawowe dane. które mają pomóc kandydatom w załatwianiu niezbędnych
f<?rmali;oścl związanych z ubiegamem się o indeks Informator nowinien wkrótce znaleźć się w szkołach, w kuratoriach oświaty I wychowania 0012: w uczelniach.

Im mniejsze ziarenko piasku,
tym pewniej uważa siebie za
·

pępek świata.

smiech 'i ie

NAUKA KOSHUJE ...
W ol11,1u ostatnich

c • a ...

lat koszt

na amerykańskie
uczę.szczania
wyźsze uczelnie wzrósł w granicach 200-300 11roe. Jest to
skutek obcinania subwencji federalnych I stanowych.
Obecnie nauka dziecka stuuczel·
dlującr.go na wyższych
niach. kosztuje rodziców (lub
samego st ud enta.) 5 do 10 tys.
dolarów rocznie.
Najwięcci trzeba mieć rocznie, 1tdY chce się studiować ns
słynnym Uniwersytecie Harvl!rkosztow
da, gdzie minimum
własnych wynosi obecnie poaad
20 tys. dolarów.
Opr.: (jsb)

I

Nakladem Szkoły Letniej Kultury i Języka Polskiego instytutu. Badań Polonijnych Uniwersytet!t.
Jagiellońskiego ulcazal się to Krakowie w na.kl.zdzie 5 tysięcy egzemplarzy napisany w języku '>·nKlimaszewsJ.;iego
Bo!eslawa.
gielskim przez dr
pTzewpdnik dla studentów - go§ci szkoły letniej.
Obok rozlicznyc1~ informacji o charakterze turystycznym, wskazujących na zabytki, jakie zwiedzić powinien przybysz z Wielkiej Brvtanii, Kitnady czy Stanów Zjednoczonych, czy też in.formaw
cji dotyczących krakowskich szkól wyższych,
przewodniku znalazły się także informacje o charakterze „obyczajowym". W uwagach końcowych,

autor zaclięca np. do odwiedzenia wystaw Salonu
F'otogmfii ,1rtystycznej ,,Venus", wyczerpuj(\CO informuje ponadto o zasadach funkcjonowania i re·
gułach postępowania czarnego ry1lku walutowguo
i przestr:ega przed„. panienkami lżejsze; profesji.
Te ostu.tni e dzieti na: dziewcz1m11 ,,na :am6wl.e1iie". panienki z barów, katl'iarni l lepszych hoteli posiadające wynajętego taksówl:aria oraz tzw.
.. plantówki". Po tak tvyc::erpujących- (;; pr.:.ewodniha dowiedzieć się moźna praktycmie ws2ystkiego po:a cenq) informacjach na temat rozmaity1•h
by w
uciech nocnego Krakowa, autor zachęca,
przypadkach ostatecznych zwracać się o„. pomoc J

do milicji.

-

Zwariowałeś?!

ł'l!llm•-----•••-1111:1111:1

c. Weinberger potwierdza Un.owoc,1eśni1onie struktur
•
SDI gosp,odorki I• państwo
Decyzja w sprawie
M. Chojnacki zdobywcą , honorowej bramki
• • dawno
„Olimpijska" przegrała w NAD 1:2
zapadła j Uz
1:1 -

B.ichter (13 mln.), 1:1 uz71kal - • rzutu kamero - powtór(87 mln.), 1:2 - pa1tor nie prowadzenie dla ze1połu NRD.
(T5 mln.).
Majowym meczem
z Rumun i ą
POL$KA1 Konarski
Grem- nasi piłk.a.rze roz;poezną walkę o
'bocki,
Piekarczyk,
Sokołowsk i, zaJkwali:!ikowainie się do turnieju
Piotrowicz - Chojnack i, Swiątek, olimpij*i~go.
(ww)
Iwanicki, K. Warzycha (od 46 min.
Wi~ik, od 77 m in. Ptak) R. War~ycha, Kosowski.
Spotkantle naszej druŻY\llY olimpijskiej z „olimpijczykami" NRD
atmowiiło
p ierwszy
tegoroczny
sprawdzian. Jak się okazało, n ie
Po programie skróconym solisbył on pomyślny dla podopiecz- tów na MS w łyż.wtlarstwitt tigiunych trenera Z.
Podedworne.go. rowym, G. Filipowski awansował
Jak podała agencja ADN zwycię z 7 na 6 miejsce wypnedując reatwo gospodarzy
było zasłużone pre1Zentanta RFN R. Zandttra.
(spotkanie odbyło aię w WeissenProwadzi A. Fadiejew (ZSRR).
fels). Piłkarze NRD przeważali nad choć jego przewaga nad drug i". n
Polakami przede wszystkim lepszs, - B. Boitanct (USA) - obrońcą miorganlzacjs, ery • 1 'Ogromns, am- strzowskie,go tytułu I trzec im B.
blejs,.
Orserem (Kanada) jest minimalna.
Pod koniec
pierwszej połowy
Debi utująca
w
mi&trzootwach
rra się wyrównała, a celny strzał śwdata polska para
taneczna H,
zawodnika ŁKS M. Chojnae- Górna - A. Dostatni . zajmuje po
klego doprowadził do remisowego tańcach obowiąZ'kowych 16 miejsre1ultatu. Niestety
na kwadrans ctt. Prowadzą N. Blestiemianowa
prsed końeowym gwizdkiem Pastor I A. Bukln (ZSRR).
ChoJu.ekł

Filipowski szóstv

ŁKS

Wygrane koszykarek

i Włókniarza

odbyły się pierwsze mecze .turnieju „play eff" koszykaObyło się bez zaskakujących niespodzianek. We wazyatkloh mec:i;ach gór111 były drużyny, które pragną odegrał decyduj111c111 rol41 w

Wczoraj

rek.

teroroeznych rozgrywkach pierwszoligowych.

·

Obrończynie miatrzowskiego
ty- 1 'Lechem 87:8% (%9:44). Najwięcej
tułu, koszykarki
ŁKS powtórnie punktbw zdobyły dla Włóknian:a:
udały się

do Gdańska, zwyciężajs,o
Spójnię 86:69 (49:33).
Najwięcej punktów zdiobyły dla
ŁKS: Laskowska i Sędziek& po 18,
a dla Spójni Wołujewtlcz 20 i
Bańka 15.
wczoraj

Nie uwiodły takie swoieh klblo6w koszykarki Włóknlaua Pa·
blaniee, wygrywając w Pozn&niu

Wyjazd

na raty

Do Danii udała się pięśc i a~ska
reprezentacja Polski, któr11 w pią
tek &potka s ię z gospodarzami w
meczu międzypaństwowym. Z powodu trudności paszportowo-wizo'Wych, do Kopenhagi odlec i ał~ tylko 9 zamiast 11 zawodn ików: Sienkiewicz, Zapa.r t, Nowak, Marc inkowski, Knap ik, Czernij, P~tdch,
Łakom i ec i Zarenk iewi cz.
W kraju pozostali Olejn iczak I
Dyl'' . którzy mają dołączy ć do kolegów w p iątek w połudn i e.
Społ:lkan~ e odbęd'Zie s i ę w 11 kategoriach wagowych (bez papierowej).

Gliszczyńska
Błoch 13, a

10, Urbanll;owak& 16,
dla Lecha: Barańska
19, Klatt I Wróblewska po 10.
Z8Jllosiło się na 1ensacię, bowiem
koszykarki Lecha zakończyły p ie:rWS'Zą połowę mec21u z 15~punktową przewagą. Pabianiczanki zdotały jednak oc!Tobić stratę, zapewniaiąc sobie w końcówce zasłużo
ne zwycięstwo. JeiJzcze na 2 minuty przed końcem Lech pr-owadz ił
1 p unktem.
Zwyc i ęstwami faworytów nk,iflczyły się takie mecztt · w Katow!cach i Poznaniu. Krakowska w;sła zwyciężyła akademicki zespól
ze, atolicy Górnego Sląska
90:63
(54:21) (najwlęc~j
punktów
dla
krakowskiego zespołu uzyskilły Jelonek 24, Starowicz I Sewery:i po
18). Wygrała także w Poznanill z
miejscowym AZS wrocławska Slę
za 93:59 (46:32). Najwięcej nun1':tćw dla Slęzy uzyskały: Pawl11k
31 ,

Kępka

19,

Kuźbik

13.

W sobotę mecze rewantowe. W
Pabianicach o goclz. 17 Włókniarz
podejmie Lecha, a w h11Jt przy
al. Unii ŁKS o godz. 16 rozpocznie spotkanie ze Spójnia,.
(ww)

Z Bońkiem przeciw Finlandii
Za tydzieil, 18 bm. w Rybniku
odbędzie się pierwsze w br. ofi·
cjalne międzypaństwowe spotkanie
nasiej narodowej reprezentacji pił
karskiej. Jej rywalem .będzie zespół Finlandii. Wraz z nast ępn ym
meczem towarzyskim
(24 bm. z
Norweg ią
we Wrocławiu)
będzie
to bardzo istotny fragment przygotowań' do p ierwszego w t y m roku eliminacyj,nego meczu ME z
Cyprem (12.04. - Gdańsk). ·
Na mecz z F i nlandi ą trener kadry W. Łazarek, wraz ze współ
pracującymi z n im szkoleniowcami PZPN powołał
następujących
zawodników:
Wandzik, .Jojko, Pawlak, Kr61,

w_ija_s,o_stro,_vski._o_ręboc-~I,-.Bo-

Remjs polskich hoke1stow
Prz y gotowująca
się
do m i&trzostw świata grupy B polska
repreze.ntacja hokejowa rozegrała
kolejny sprawdzian międzynar()do
wy. Na lodowisku w Janow.ie Polacy zremisowali z p ierwszoli!IOwym zespołem
czechosłowack i m
TJ Gotvaldov 5:5 (3:2, 0:3, 2:0),
Bramki 'dla Polski zdobyli: Podsiadło i Stopczyk po 2 oraz Sikorski.

LKS -

Płomień 3~1

Od zwycięstwa nad Płomieniem
Sosnowiec 3:1 (-13,11,1,6) s iatkarki
rozpoczęły ostatni t urniej ! i„A",
który
zaczął
się
wczoraj w Bielsku. W drużyn i e
łódzk~e.l
najskuteczn iej
zagrały:
A. Szalbot, I. Krogulska i A. Lipska.
W drug im spotkaniu o iel~k i e~o
turn ieju, przodująca w tabeli „szóstka" miejscowe j
Stali poko n ała

ŁKS
nału

wrocławską

Gward i ę

3:0,

W ostatn im turn ieju finału , B" ,
Mzgrywany m w Warszaw ie P olonez pokonał S i a r kę
Tarnobrzeg
3:1, a Wisła zwyc i ęży ła AZS W-wa
3 :0,
(ww)

EXPRESS LOTEK

16, 23,26,30,41
SUPER_LOTEK
3, 5, 14, 16, 19, 24, 36

nlek, Urbtn, Maty1lk, Pru•lk, Tarasiewicz, Iwaniekl, Pękala, Furtok, Koniarek, R. Warsyoha, Leś
niak.
Mecz z Ff!ll.landlą traktujemy poważ.nie, :przecież to o:!'icj alne spotkanie międzypaństwowe, ale z d•rugie.j strony zamierzamy go wykorz ystać jako kolejną próbę poszukiwania najsilniej&zego składu repre.z entacji. Stąd znalazło się w
n iej k!ilntu ,;nowych", ch()Ć n ie tylko nam, ale I k'ił>ieom dobrze znanych,
p ilJkarzy
powiedział
współpracownik W. Łe.zarka trener E. Zientara.

Zagrają

Młodiz i ezowa reprezentacja Polski do lat 21 przysts,pi do d,rugiego
(a piet'wszego w tym sezonie) meczu elimi•n acyjnego ME (11 kw.ietnia :i; Cypam) rozegra kilka spotka1\ towarzysko-.kontrolnych. Inaugunej111 będzie mecz 11 Bułgarii\ Trener
18 marea w Piotrkowie.
Zientara pow-Ołał 16 zawodników.
Oto skład: Dreszer,
Grzywacz,
Kruszank in
Z.i ober,
Soczyński,
Czachowski, Sliwowski, Jaworski ,
Fornalak, Gqlecki, Ambrożej, Kuras, Kosecki, Cebula, Młynarczyk,
Antolak.
Kolejnymi 11prawnz!anam1 drużyny młod'l:ieżowej będą dwa mecze z rów'ieśnikam~ z Norwe.gid
24 i 26 bm.

w:#

SKRÓ~'IE

~omitet Wykonawczy UEFA,
w odpowiedzi na wniosek p.rzedsta.wicieli k1ub6w angielskich, podjął na swym ostatnim posiedzeniu
w Bernie decyzję o utrzymani u w
mocy zakazu 1tartu Anglików w
pucharach pHkarse uropejskich
k ich.
if A. Karpow i A. Sokołow zrem isowal i s i ódmą part i ę rozgry wanego w Linares f i nałowego meczu pretendentów do tytułu szachowego mistrza świata.
Stan meczu 3,2:2,5 • pkt.
(przy
szóstej grze odłożonej) ne. korzyść
Karpowa.
:# Piłikarze .Arsenalu przegrali
na własnym boisku spotkanie angielSkiej · ekstraklasy z lider,m,
Liverpoolem 0:1.
W tabeli Liverpool mając 61 pkt.
po 31 meczach
zwiększył
swą
przewagę nad wiceliderem Evertonem do sześc i u punktów.
~"- Eddy
Planckaert,
belgijsk.i
kolarz jeżdż ąc y w barwach gru ri v
„Panason ic"
został zwyc i ęzcą II
et apu wyśc i gu Paryż - N icea,
Po dwóch etapach l iderem wyś
cigu jest Irlandczyk S. Roche.
:>f:f W zaległym meczu ekstra-·
klasy szczyp iornistów
Wybrze ż e
Gdańsk pokonało Koronę
K ielce

W zakładach Dużego Lotka z
dnia 7.03.87 r. wg wstępnych danych stwierdzono:
LOSOWANIE I: 1 rozw.
z 6
t.raF . - 3,898.793 zł , l r ozw. z 5
traf. prem. 2.599.195 z ł, 128 rozw.
z 5 traf 40 ,500 zł, 8.030 rozw. z 4
traf. - 800 zł , 172.230 rozw.
3
traf. - po 45 zł.
LOSOWANIE Il: 130 rozw. z ~
traf. - 71.000 zł, 9.591 rozw. z i
traf. - 1.400 zł, 191.303 rozw. z 3
32 :25 (15 :13).
traf. - po 120 zł.

I

I DZIENNIK

ŁODZKI

60, (12270)
\

wPiotrkowie

11 l>m. byl drugim dniem posie- Gospodarki l Państwa. Obecny stan
dzeni• Ra.dy Społecmo-Go&podatr prac p06ZCZ.ególnyeh zespołów te2
ciej przy Sejmie. ZehI'8,J\l wysłu- komlsjl w sferze koncepcji l
cha11 !nform&cjl o •tanie prac Ko- ro11WaUu\, a n!e decryzj!.; któr:rm
Miin lster obrony
USA Caspar 1993-1994, a ealy k()lniplelta SDI misji Partyjno-Rxądowej ds. Pne- jeszcze nie nu. - ip17.t!dstalwU czło
Weinberger potwierd;;ił,
te rząd „do końca bieżącego •tulecia''. 1 glądu i Unow<>CU!śnlemia Struktur' nek Biura Politycznego. leik:retara
Ronalda Reagana podjął już decyKC PZPR Maria.n Woźniak.
zję rozmieszczenia w kosmosie noW lf!)oleC?:eństw!e domLnuje pnewego szeroko zakrojonego i;ystemu
konanie, :!:e przede wszystkim na•
obrony przedwrakietowej.
!efy ue:!ormować centrum. Refor„GeneraLnie biorąc decyzję odma
po111!nna
jedJ!lak
dotyczyd
nośn ie tegQ, że chcemy rozpocząć
wszystkich s-i-.czebli 1 krytycznie
rozwijanie taki.ego • systemu potrzeba ocenić posta.wy oczekiwania,
wzięto już dawno"
- podkreślił
(Dokończenie ze str. 1)
finansowo-gospodarczych.
Delega- 11! zreformują się tyllro 'fv15zysey
w wywJadzie dla dziennika „BalJó:r.e-t Czyrek i .towarzyszący mru cja polska określiła między innymi wokól. Głębiej te:!: trzeba sięg1al!
timore Sun". „Nigdy nie było najprzemian.am~
w
mniejszej wątpliwości, że chcemy posłowia spotkali się również z warunki, jakJ.e muszą być spelnio- proponowanymi
to uczymić" - dodał szef Penta- szefami dwóch kluczowych resor- ne dla rozwiązania problemów procesy jakościowe, a zwłaszcza w
tów gospodar~ch USA - selkre- :r:adłu:!:enia.
sferfl efektywności gospoda,rowa.
gon·u.
Badania wykazały, że jeśll
Twlerd12:ił on, te postęp w op:raco- tarzem handlu Malcolmem Baldrl- · W godzinach w,ieazornych, w am• nia.
wyw!lllli'u systemu programu „wo- gem oraz sekretarzem skarbu Jame- basa<lzle PRL w Waszyngtonie od- stosunek wydajności pracy do ciojen gwiezdnych" jest „na tyle do- sem ·Bakerem. Przedmio\em roz- było się spotkanie delegacji pol- nhodu narodowego przyjmiemy w
:z:
senatorem
Edwardem Po1sce za 100 - to w NRD wyno.
bry", że ich pierwsza część może mów były kwestie dotycząca nor- skiej
być rozmieszczona już w
htar.h ma.lizacji wzajemnych stosunków Kennedym, w którym uczestniczył si on 200, w RFN - 300, a w Ja- - - • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • te! nowo wybrany kon~esman ze poni! M0-600. Jest to miara
1 stanu Massachusetts .Joseph Kenne- zacofania nasz,ej struktury gosp.o.
1
dy.
darczej.
W czasie spot'kan.ia senatorowi
Sekretar'l! KC p~~n1ormował 0
~ =
_
4m'!i::..,.,,.•:o~z··~"':"~~~ E. Kennedy'~u przekazane zosta- krokach przewidywanych w d?:le'j=l'-..:;,,_fg;. ło zapro-5zeme Sejmu PRL do zło- dzinie Ufl)rawnlanla stru'ktur cen•
i L::t=~=-~••t..: _I~=~ .±Ke.n„i„ab_o_n_c„ja_1_n_e_j_w„iz•y•t·y-w-•P•o-łs_c_e_._tr""al""n""y""ch_._ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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4 Filmowcy Polski 1 Związku Ra4 Prezydium
AkademU
Nauk
dzieckiego wspólnie z kolegami
z ZSRR podjęło decyzję o wprowadzeinnycb krajów socjallstycznycb wez- niu ogranlczefl wiekowych
przy
mą udział w realizacji filmu tabuobsadzan.lq kierowniczych 1tanow1sk
larnego „Pozostaniemy wierni" po- w systemie nauki radzieckiej, Polnświęconego
walce intem.acjonall11tów formował o tym na W&lnym zgros różnych krajów
przeciwko
fa- madzeniu Akademii Nauk ZSRR jeJ
szyzmowi.
Przewiduje
to
plan prezes Gurtj Marczuk. Uzasadniając
współpracy między kinematografiami ·to posunięcie.
profesor
Marczuk
Polski 1 ZSRR na rok 1987, który w stwierdzil, :te chodzi o odmłodzente
środę podpisali w Moskwie
Jerzy 1 ka.dr, zapewnienie pnyplywu
m10Bajdor - wicem1n1ster kultury
1 dzle:ty, mającej
wnieśd do nauki
sztuki PRL zajmujący się
sprawa- świeże idee 1 koncepcje.
ml kinematografii oraz
Aleksandtr
4 We wtoł'ek, ,., ez&sle bun:llwej
Kamszałow przewodniczący
Komitetu ds. KinematografU ZSRR.
debaty, Jrland:zkl parlament wybrał
glosami 8:1-8% Charlesa Haugheya na
4 Z I-dniowi\ ottcjalną
wizytą stanowisko nowego premiera Irlandii.
pin:ebywał w Polsce minister handlu W ten sposób Charles Haughey zoTajlandii Montree Pongpj!,nlt. Go§t! z stał po raz trzeeJ premierem Irlandll.
Tajlandii przyjr,ty został przez wicepremiera Władysława GwiazdQ.
4 Były gubernator Arizony Bruce
W czasie
spotkania z ministrem Babbitt oflcj&lnie zgłosił we wtorek
spraw zagranicznych Marianem Orze- swą kandydaturę do przyszlorocznycn
chowskim omówiono
polsko-tajlan· wyborów prezydencJdcll li ramiema
dzkłe stosunki
dwustr01U1e oraz nie- Partii Demokratycznej. Babbitt jest
które tematy międzynarodowe.
drugim
demokrata\
po
członku
Izby
Reprezentantów
11e
stanu
4 11 bm. w Gdaflsku - &obłe- Missouri Richardzie Gephardcie, któ1zewie otwarto II foł'llm młodzieży ry oficjalnie wyraził zamiar ubiegaPRL I RFN. .Jest ono kontynuacją nia się o lnYestyturę irwej partU do
dialogu między ruchem
mlodzleżowyborów.
wym obu paflstw zapoczątkowanego
pierwszym tego
rodzaju
spotka4 Tragiczne trzęsieni• ziemi, któ·
niem, które odbyło się ,,, Bonn w re przynioalo setki otiAr w ludzl&ch
maju 1978 r.
I olbrzymie straty materl.alne, sklonllo rząd ekwadorski
do pod.Jęcia
4 Desygnowany na stanowisko pre- nadzwyczajnych kroków
gospodarmiera Wioch Giulio Andreotti za• ~zych. Ekwador ogłosił wstrzymanie
prosu przywódców partii politycz- ~piat zadłużenia zagranl~ego
do
nYch, wchodzących w &kład byłego końca teg'o roku I wezwał Inne krarządu, kierowanego prze'll Craxiego, Je do udzielenia pomocy w związku
do udziału w pierwszej rundzie ofi· 1 z tragedią.
cJalnych konsultacji w ęrawie
wołania nowego ga,blnetu.
4 Jak
ukomuniltOwaJa agencja
1\IT1, od dnia 11 marca br. węgierski
forl.Jyt
11101tał
~e'W'lluowa.ny
o
~:~~y':h.•tostmku do wa1ui iwy.

I

I
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Brazylia

u a

Nieudana próba
uprowadzenia samolotu
Niepowodzeniem nikoflczyła się
nocy z wforku na śrv
uprowadzeinia puażers
kiego samolotu kubańskiego i skierowania go do Stanów Zjednoczonych. Według iinformacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych próbował tego dokonać niejaki
Juan
Carlos Jimenetz: Gonzalez. Znalazł
się on na pokładzie „AN-24", który
wystartował ze stołec:z.nego lotn iska \Jin. Jo.se Mart! w kierunku
Nueva Gerona na Wysp ie Młodo
,ścl, mając 48 osób
na pokładzie.
Niedoszły porywacz usiłował sterroryzować załogę za pomocą graoo.t6w. UnJ!emożUwlla to jak
podało MSW akcja pasażerów.
Porywacz widząc fiB..l!ko swoich
wysiłlkćw
spowodował
w;v-b..ich
gra>rnitu; wskutek eki;nJozH 13 papodjęta w
dę, próba

Szwecja

Nowy· system
na złodziei

1 I.

Węgierski BMlk ltredył&'WY
depeszuje agencja MTI - rozpoez111
postępowanie
dotycz11ce
ogłoszenia
upadłości
paflstwowego
przedsiębiorstw& budowlanego województwa
Venprem. Pn:ed~ięblorrtwo to utraciło zdolnnAci pfatnicze. Jak
podkreśla agencja MTI, jest to pierwsza
tego rodzaju sprawa na Węgrzech
od chwili weHcla w tycie ustawy o
bankructwie 1 września 1981 r.

Najpierw Szwecja_ a
obecni•
większość państw Eur()py z:achodniej
wprowadza
nowy
,system
za1
bezpieczenia Ilię przed ludźmi, którzy usiłują wynieść ze sklepów sae
moob6ługowych „to i owo".
Metoda ta została zas'tosowana w
związku z tym, te liczba nieuczciwych kllentów znacznie zaczęła
Prasa
japońska
opublikowała
rosnąć i zwięl!lSzyla gię 2-krotnie
wywiad
z ministrem
f inansów
w po!)'I'zednim roku.
Brazylii Dilsonem Funaro, który
4 Myłllwce bnmbal'.'dujące 11U poOtóż każdy· towar ma wydrukoprzebywał w tym kraju w ra.1.nach wietrznych Iraku we wto~k
Wle- waną luł> naklejoną cenę. Przy pła
podrróży po głównych pańsitwach czorem zaatakowały ł trafiły „.duty
·
1 1 k" h
I obiekt morski" w Zatoce Peł'sklej ceniu, kasjerka z jednej strony
w1erzyc .e s 1c •
koto wybrzety Iran~.
wprowad:r.a daną c-enę do k-0mputera, jako przychód kasy i sklepu,
W wyw~a.dlli& opubl!kiowanym w
4 Arturo cnn,
jeden 11 trzeci! a z drugiej neutralizuje pewną suł>
dziętimllku „Nihon
Kei<lzai" mirni- głównych
przywódców
federacji stancję zawartą w druku wspomster brazylijski podał m i ędzy In- kontrr&wolucjonlstów nlkaraguaflsklch nianej ceny.
nyiml, iż je.go kraj musiał w u- określanej skrótem UNO. złotyl otlNatom iast, gdy or,abrany z pólk.1
b i egłym roku wypłacić wierzycie- clalną rezygnację l!e ll'Wego stanowltowar nie przejdzie przez aparat
lom tytułem samych procentów ska - dwiadczając,
it
ustępuje
24 miliardy dolarów, to J'est tyle, pod naciskiem kilki, która opano- u:!:ywany przez kasjerkę, przy wyjwała dowództwo
contras f rządzi ściu ze sklepu naklejka cenowa uile wynoszą ·w przybliżeniu całe wbrew wnelklnt
demokratycznym ruchamia system alarmowy l niesodochody z eks,portu brazylijskiego. zasadom.
opr. (Jsb) lidny klient wpada.

24 mld dolarów
splut rocznie
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nych znalazł się p i ęcioletni Lulil
Mia,nuel Maceo, którego w ciężkim
stanie umieszczono w jednym re
szpitaH Hawal!ly.

Z konkursu
Im Szymanowskiego
•

•

Tirwa II Ogó1nopoJskl Konkura
im. Karola Szymanowskiego. W~zo
raj zakończył s ię II etap przeełu
chań pi!IJlliFtów. Do finału zakwalifikowano 5. wykonawców: Bol\'nę
Duliński\ :1 Lodzi, Roberta Mara-ta i Dariusza Pawlasa (obaj z Katowic),
Martę Peter :1 Krakowa
i Zbigniewa Raubo 1 Kalis!!la.
Wczocaj zaik<>ńc:i:ył się tet I etap
przesłuchań w
śpiewie solowym.
Do II etapu zak.W.alifikowano 12
uczestników. Dz iś r·M.'POC'Z.Y!i1al• sl4
przesłuchania kwartet6'w smyczkowych.

Pod

Łaskiem

Spłonął

sainochód
Jadl\CY traSl\ nr U • Lasku
w
kierunku Piotł'kowa
w
okolleacb
mlejscowo~cl Gucin umochód
do•
stawczy m-kt „żuk" naiet11cy
do
PTHW w Sieradzu nagle za.palii się.
Ogień wybuchł Iia skrzyni
ładun
kowej. Kierowca Albin Z.Wisła
zdołał zatrzymać samochód l odejśd
na pobocze. Paliły Ilię bele
mate.
rialu (było Ich 48) wiez.tone do pin•
trkowsklego
„Sigmatexu".
Prze•
jetdtająca &kurat ekipa tole'Włzyjna
z redakcji telewizji w Piotrkowie
zawiadomiła
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:p

sażerów odniosło rany. Nas~ępn!e
został trationy 1trzałean ~duym
przez policjanta, który r6wnież )e•
ciał tym samolotem. Wśród ran-

9I

I

,

---.=..

._..
'W',
I

-?.__i.\„.
- a...

I

ł

•

I

l

strp.ż

potarnr,.

Stratacy z Lasku szybko l
silu•
tecutle ugaslll ogiefl nie dopuszcza•
jąc do Jego pnenleslenJa się
na
zbiornik pa,lwa. ,;zagro:tony był teł
pobllskl las. Do wybuchu nie
do•
szlo, ale samochód 1 ładunek spaliły
się doszczętnie.
(plom.)

u

CZWARTEK, 11 MARCA
PROGRAM I

21.20 Wlad. 2ll.2"5 Wieca:orne retlekisje.
21.30-1.00 Wdeczór literacko-muzyczny. 21.30 Nagranie wieczoru.
21.35

Powiastki :filozo:fiome -

Ala.in Rene

li.OO Kon·cert.
11.57 Komunikaty. Le Sage: „Przypadki I<12;1e.go Blasa".
11.59 Sygnal czasu. 12.05 Magazyn in- 22.10 Sluchajmy razem. 23.00 w. sovinformacyjny. 1'2.30 Muzyka. 12.45 Rol- ka:
„Lnte.rpretit.torzy". 23,20 Nowe
niczy kwadrans.
13.00 Komunli.katy. nag't'api&,
24.00 Gl06y, llnstrumentll',
13.10
Radio ld.erowców. rn.30 Pio- nastrbje.
senki im;yjactól. 13.40 z bliska i 1
daleka. a.oo W!&d.
14,05 Magazyn
PROGRAM Ul
muzycz.ny, 16.00 W!.ad. 16.05 MllZYka l
akt<ualności. 17 .30 Pogwarki nie tylko
u.oo Klasy-cy 1uzu. 11.JG ,,Mikro·
o piosence. 18..00 Wiad. 18 .05 Problem ron I Pióro" - aud. 11.łO Gwiazda
dnia. 18.20 Koncert dnia. 19.00 Maga- tygodnia:
lllectrio J.ight orchestra.
zyn. lnfarmacyjny. 19 . ~ Odpowiedzj 11.50 Ja.n Tulik:
„DośWiadczenie".
na listy. 19.30 Radio . dzi~iom: „Dzi- 12.00 Serwis Trójkll. 12.05 w tonacji
ki koń spod kaflowego pieca"
Trójki. 13.00 U Le Guin: „Lewa rę·
cdc. 20,00 Dziennik. 20.16 Koncert Ica ciemności". 13.10 Powtórka :i: rozżyczeń.
20.45 F. Tuglas: „Wolność rywki.
14.00 Wiedeńskie Kompakty.
i śmierć ~ragm. 20,55 W kilku tak- 15.00 Serwis Trójki.
15,05 Rockowe
tach, 21.00 Komunikaty. 21.05 Kroni- dygresje.
13.40 Przendkanie kultur.
ka sportowa. 21.15 Kronika WOSPRiTV 16.00 zapraszamy. do Trójki.
19,00
- aud. 22.0-0 Wiad. 22,QS Na różnych „W Tiuzjonie Trójki".
19.30 Trochę
Instrumentach. 22.20 Turniej orkiestr. swingu. 19.50 Jan Tullk: „DoŚ\Viad
22,45 Radiowy Odeon. 23,00
Wiad. czenie". 20.00 Mini-max. 20.45- War23.10 Panorama świata. 23.25 Jazzowe sztaty literackie. 21.00 Fermata
granie.
mag. 21.45 „szczęściarz i pechowi~"
- A. A.rwandtt. 22 .03 Inf. sporte>we.
PROGRAM n
22.15 Blues wczoraj i dziś. 22,4:; Po11.00 Zawue po jedenastej.
IJ.10 słuchać warto. 2'3.00 Opera tygodnia:
Muzyczny non stop. 12.00 Filharmonia G. Donizetti - „Faworyta",
23 .15
aadiowa. 13 .00 Wlad. 13.D.'i Serwis ln- Ozas r-elaksu.
lnformacyjny (L). l!.10 „Wielkie pro-

blemy
małych
bibliotek"
audycja
Alicji"
Jaśkiewicz
(L).
13.20
Polskie instrumenty !udowe.
13.30 Album operowy. 14.00 Muzy czny świat Billa Eithersa. 15,00 Beniamino Gigli: „Pamiiitniki''. 15 .10 Jazz
nie t ylko dla fanów. HLOO Dzi ela,
st yle, epoki. 16,50 S, Che eri11g: „Lot".
17 .00 Wia d. 17.05 Rozwiązanie zagad·
Id muzycznej (L). 17.10 Aktualności
dnia (L). 17.30 ,;Przed lconcertem w
filharmonii" (L).
17.40 „cza~
dla
reportera" - aud. (L). 18.lC „Witolda
Afelta wspominki
z jazzem i nie
tylko„". 18.30 Muzyka dla kolekcjonerów, !.9,30 'Vieczór w filharmoniL
20.4-0 Sylw etki
artystów polskich.

TELEWIZJA
PROGRAM I
10,00 DT 10.10 Film

wiadomoścf
dla

śmiornica

16.20 DT, -

2 zmiany:
2" (1)

„O·

wiadomości

16.25 „Reporter TDC" „Siła
czadowa" (Ł)
16.45 ,.3 + jedna" (12)
„:Y.lotocross" - serial prod. pol.-czech.
17.15 Teleexpress
17.30 „Frontowe totogra!ie"

wojskowy
lT.55 „Mieszkać"

program hist.
wszechnica

budowlana
Zy,lis-Ga.ra ,., podróży - rep.
„Sonda" "Czerw<l(lla fala"
Dobranoe
„Opowieści
Pom-Poma"
Ency'klopedla kultury pol•kiel - „Parnas polski" (2)
- ~el czasów Oświecenia
D:i:ienn.)k
Publicystyka
„Ośmiornica II„ (1) r ial sensacyjny prod. włos.
DT - komentarze
Palityka, politycy A'U>stino Casaroli
Studio sport - m istrzos twa
świata
w jeźdz i e f igurowe.i na lodzie
DT - wiadom<>ścl
Język francuski (21)

18.ll! Teresa
18.30

19.00
19.10
19.30
20,00
20,30

21.30
2UO
22.2(!
23 ,2'!
23.25

„.

PROGRAM

n

lT.00 Język francuski (21)
17.30 Pół godzlny dla rodziny
„Kolacja po meksykańsku"

lS.08 Wiadomości (Ł)
18.30 Magazyn sportowy „As"
19.20 Przeboje tygodnia
19.30 Dzienn ik
20.00 Ekspres reporterów
20,15 Studio sp'ort - mistrzost wa
świata w jeździe fig urowe j
na lodz ie (pary sportowe)
Puchar Europy w koszykówce
21.45 Kino studyjne „Dwójk i" ,.Na skraju zmierzchu"
film prod. RFN
23,25 Wieczorne wiadomości

Redaktor depeszowy I techniezriy JERZY BARSKI

*

8.30.
Pan:~nw, ul.
Zwllj!'cfe !instalacji tlekta-ycz!llej było przyczyną zapale•
nia się ,,Fiata" naleiąeego do Wła•
dysława P. Straty 4-0 tys. zł.
GODZ.

Południowa.

*"

GODZ. 8.50. Paradna, - Ob·
szerna. Marianna M. wbiegła na
jezdni ~ I wpadła pod „Stara", d<i;mając
urazu czaszki i wstrząsu
mózgu.
~ GODZ. 14,30.
Al. Kośc iuszki
- 22 L ipca. Nietrzeilwa p iesza GeJ:1owefa O .
weszła raptownie na
jezdnię I wpadła na przejeżdżają
cego „Poloneza". Kobieta doznała
UTazu gło.wy i wstrząsu mózgu.

*

GODZ. lll.40. Grotnik!, budynek kolonijny należący do ZPB im.
Marx:hlew>Sk!iego. Od iskry z piecyka zapal i ła się belka kominowa,
co spowodowało pożar dachu. Spło
nęło 30 m kw. dachu, straty oszacowano na 100 t ys. zł.
KOMUNm:AT

:i#f WRD WUSW, · 111. W. Bytomskiej

( f i. 57-16·62, poszukuje
uszkodzenia „ "Fi~t.a 125P"
zaparkowanego przy ul. Okrze; 9
marca lub w nocy z 9 na 10 marca.

60,

świadków

(jsh)

•

Skarby na ·plebanii

Projektanci o,budownictwie
(Dokończenie

Dziś na })rzykład mówi &ię, żi; biura projektów
z:awaJają tenniny. Niedawno prześ!edzilismy z clyrekt oren1 Budnikiem losy projektu osiedla Janów-01eicilów. Od chwili p-0<1jęcia dec)zj; o powstaniu
o!iedla do rozpocu;cia projektowania - sześć lat
uplvnęło -na uz,E!odnienia i przepydianki. A potem,
po roku. mówiło się: - Nie mamy dokumentacji
tel"'hn;cznej, nie możemy budować!
F. B.: - Na samo projektowanie takiego osiedla
potrzeba pięciu lat minimum.
T. T.: - Na pocz9,tek podejmujemy więc próbę
usprawnienia sys~mu uzgadniania dokumentacj-i.
Sa z tym w całej Polsce ogromne kłopoty.
F. B.: - Ale przecież nie tylko to przeszkadza.
Brak jest terenów bu'1owlanych. Problem sprawnego nabywania grun_t\w miała rozwiązać ustawa
z 1985 roku. ale jak dotychczas pozytywnych skutków tego aktu prawnego nie widać. Po pierwsze
miasto nie ma pieniędzy na wykup terenów
do tzw zasobów !(runtów. Po drugie - nil" bardzo
wiadomo. które terMiy wykupić, bo plan z.agospodarowania prz<:>strzennego Lodzi jest zdezak1ualizowany Zresztą nie są to klopoty tylko Lodzi. W
ubiei;:lym roku w Aleksandrowie były przestoje, bo
mczelnik nie miał pienii:dzy n.a wykupienie gruntów. Jak w tej sytuacji uzbroić w odpowie<lnim
czasie tereny?
Z. W.: - W sytuacji kiedy nie 1tać nas na nowe
tereny, nie wykorzystuje sit: uzbrojonych p!.aców
w mieście. To są pr:-recteż miliardy złotych. Dla
przykładu: od kilkunutu lat na rogu ullc SrebrzYń
Fkiej i Kasprz.aka działkę -amuje baza przedslę
bim·stwa z Głowna.
G. S.: Aby proces inwestycyjny przebieira!
prawidłowo. musi istnieć określony porządek rze~~v: pozv~kiwanii> terenów. ich uzbrojenie wykon• nie. Infrastruktury, a dopiero potem wznoszenie
b11d"nków mie~zkalnych też wykonywanych zgodni~ z oorzadkiem technolo~icznym.
T o iest teoria. A 1aka iest praktyka?
Imomwizacj". Kolejność prac jest narzucana
przez ż_vcie. ·Czy kt-oś Vlryliczyl jakie kryją się
o•zczPdności w samvm tylko uporządkowan i u proce•11 inwestycyjnego?
F. B.: - Trudno o jaki§ porządek jeśli brak cemPntu. stali. rur, ksztaltek. I ludzi także.
.T. W.: - Tam «dzie jest balaran nawet przy
d ~hrvm zaopatrzt<nlu za.wsze eze1ro§ brakuje.
G. S.: - Przede Wl!ZVStklm nie ma kompleksowe!!o mvślenia. nie ma Idei prz~odniej. Brak
pro'!ramu wvl!czonego w <>parciu o realnP. mo~r.li
""'~ci. Musi Istnieć instytucja. która z odpow;edr in wvnrzedzenit>m zaimie sil) kompleksowo oura"" vvw11niE'm programu wzaiemnie skoordynowanel(O
ood kątem dostępności terenów, ich uzbrojenia. zab-zóiE'czenia w ciepło. wodę. energię i zwery!lkow~np~o od str<'nv możliwo<iic1 finansowych. ma!Priałowych i posiadanego potencjału wykonawczego. Działania te powinny być prowadzone w spo-

blem zawlad1uolia1.e w dniu ł marca l'U 1·„
odeszła od nas ukocll.ana Mamuda, Babcia i TeAciowa
głęb?kim

Z

S. t

P.

s.

MARIA

SWrDER

MARIA

• domu RECZULSKA.
l'1>1neb odbędzie sit w dniu 12
marca br. (czwarte'k) o godz. 11..30
' kapli~y cmentarz._ przy ul.
Szczecińskie.i.

SYN, SYNOWA, WN()KI uraz
POZOSTAŁA RODZINA

z

glęb:>klm

SZ;\ Koletankę

talem h1namy na-

ELZBl1 ETĘ

t

S. t

MŁOTKO.WSKA

*

KOLEDZE

STEFANOWI
ŚWIDROWI

INŻYNIER.

CORKA,

ZIĘC

WNUCZKA

I

.

P.

GRZEGORCZYK

wyrazy 3erdecznego wspótczucia
powodu •miercl
MATKI

Pogneb odbę<hi1 się w dniu 13
mare.< br. (piątek) o ęodz. ' 13.30,
nit cm,ntuzu 1<omunalnvm - Zarzew. P»grążeni w i;łęhoklm b6_iu:

;i:

składa.I~
JtOLEŻANKI

ZONA, CORKA z J\'IĘŻEM,
SYN, SYNOWA, WNUCZ}~i:'A
oru POZOSTAŁA RODZINA

z ZECERNI l
GAZETOWYCH
„PRASA"

KOT.F.DZY
LIN01'YPt"lW
, PZG RSW

1

11· ŁODZI.

Z Jłęboklm lalem żegnamy 111.sz;\ zma.rłĄ Koldankę, •erdeczne·
11'0 PUYJaciela
Z

Jłęboklm

hleM

SITARZ
KOL!:ŻANKI

r,

I KOLEDZY
WYDZIAl,U ARCHITEKTU·
RY I WYDZIAŁU GOSPO·
DARKI KO l>fUN ALNF.J URZĘ·
DU DZIELNICOWEGO ŁODŻ·

łe41namy, 1marłe10

w dniu I marca 1987 roku

prof. dr hab. med.
MIECZYSŁAWA MAZURA

3ł_,
lłH

kość łupów .

Niemal natychmiast po ujawnieniu przestępstwa szef WUSW w
Sieradzu powołał specjalną grupe
dochodzen i ową. Na jej czele stanął pbk Bogumił Studziński.
Milicjanci
skonstruowali kilka
czy też kilkanaście wersji i nad
ich sprawdza niem
pracowa:i po
kilkanaście godzin dzienn ie.
Jai<o
jedna z pierwszych upadła '1ip0,eza że sprawcami włamania >ą Cyg~nie. Minął styczeń, dob ieg ał koń
ca Juty. Przesłuchano
ponad 500
osób, kilkudziesięciu potencj~ln ie
pod,ejrzanych przec!sta wiło przekonywające alibi.

STANISŁAW

DANIELĘ

w d.n!u 24 lutero

'rakiej sensacji Podclęb!ce j e.;zcze nie przeżywały Wieść o w ł.i 
maniu do m ie jscowej plebani i :·v·
zeszła się po mieście
dop iero w
piątek 16 stycznia, chociaż metal•)we kasety zniknęły dzień wcześ
niej. Na dobrą sprawę pewne alibi mieli tylko ci spośród parafian,
którzy w Irl!l'Ożne czwartkowe popołudnie -przyjmowali księdza probosu:za i jego wikarych wędrują
cych od domu do domu po kolę·
dzie.
Siady pozootaw ione przez wła
mywaczy niewiele
mówiły:
niewyrazne odciski linii papilarnych,
ślady butów. Przez wiele dni pewna wydawała się być tylkOI wiel-

Palacz centralnego ogrzewan ia ,
24-letni Zenon ::viajewsk i zwoln'l
Notował: JERZY WITASZCZYK się z pra<:y już po 15 stycznia. W
tym czasie umeblował zajmowany
przez siebie pokój. Został zatrzymany 4. marca, gdy jechał do Ło
dzi. Miał przy sobie 85 tysięcy zł.
w rłnlu 18 marr• 1987 roku. 11n Skąd? Nie był przygotowarvy na
cl~żkich cierpieniach, przeżywsz~~
takie pytan ie.
57 ll1t, zmarł, n:uz najukuchań•ZY
Pracować naukowo to była zasaM;\t, Ojciec 1 Dziadziu•
da, której Majewski
postanowił

P.

Pngrzeb odb~dzie •ię \\• dniu
13 ma,ca 1937 roku (piątek) o godzinie 19.30 z kaplicy Cmentarz'!.
Komllnalnego - DoJy,

AN PERS
LAT

\Vczoraj skarby odzyskane przez funkcjonariuszy 'WUSW w
Sit"radzu wróciły do właściciela.
Foto: JAN SZCZECH

:e.: -

z głę1'okim b.lem sawladlłmla·
my, ze w dniu in marca 1987 r<•Jm, zmarła w wieku 76 lat, po
cięzkiej chorobie, nuza ukochana Mamltsla, Tdc!owa i Baocla

1

~OLEŻAN&I

&Ot~DZY

l

z WYTWORNI t:'ILMt"lW OS·
WtATOWYC:R

ŁOD~I

w

BAŁUTY

wleleletnJe1re klerewn.lka Katedry FarmakolOll'll l erganlzatora Pra.cnwnl Farmaki>logll Kllnlczne,1 AM w Łoł\zl. Odszedł od nas ~•1>a·
11la.ły naur.zi-.clel, lekarz I naukowiec, Crłowlek ogromnej wiedzy
l wielkiego charakteru.
Potl'rozeb odbęd'lie 114 w dniu l i nt<lrea br. (Pll\t.ek) e
na cmentarzu katollcklm - Doły,

W dniu 19 marca 1911 r„ po
cierpienlacl1
lat

długich
I cięźkich
zmarł, przeżywszy 71

S. t

ll~zosta

P.

ł

OGRODNIK

HELENA

P.

Z' Jlębekl.nt talem uwiadamiamy, te w dniu 1' marca 1'11 r11ku
:rmarl, naH ukoeha.nJ'

S.

ADAMCZYK

IVll.j;\e w 1mutku:
OZIECl,

Porrzeb od.będzie 11~ w dniu u
nurca. hr. (czwartek) o itodz. lZ.JO
na cm~r.iU.rzu lcatollcklm - Doły,

COKKA I

P.

\\'NUCZĘTA

LAT li,

810STRA, CORK.I,
•IHkłdanlt

ZIĘCIOWIE.

I ZA

WNUCZĘTA

W

K"RAJU

GRANICĄ

z cłębokim talem 1awlad.amlamy, te w dni• lł marca JUT toku
smar!, przetywuy 72 lata, nuz uknchany Tatuś, Td4 I Dzladzlu•

S.

ROMUALD MASTALE.RZ
tolnlerz

Wnełinla

P.

RZEMIESLNIK,

I uczestnik bitwy pod Monte CaH1no.

Ponzeb odb~dzie się dnia 12 marc11 br. (czwartek) o 1odz.
11a cmentarzu rzym,•kat. przy ul. Plol:ra Skar1l w Zgierzu.
NAJBLlż!!IZA

+

WtADYStAW KOMOROWS·K1

"MISTRZ MASARSKI,

tołnlers

13,

RODZINA

wojny 1131 r„ pndnflcer KOP, uczestnik blt\'IT.
pod Kockiem.

Po1rrzeb odbę•lzle •lę w dniu 1S marca br. (pl~tek) 11 1od1. n.
:r: ka]:lllcy cmenbrza łw. Antonlego na Mani. PozostaJl\ w głębo•dm
smutku:
IYN, llYNOWA, WNUCZJl.A I WNUCZEK

z

głębokim żalem

sawiadamla.my, te w dniu T marca 1917_ roku

z wielkim talem zawiadamiamy,
4"! nas 11a zawsze
·

że

odsaedł

zmarł

prof. dr hab. med.

ALOJZY MACIEJEWSKI
emetytowa.ny dłu1oletnl kierownik Kliniki Chlrursll Dziecięcej
Cn•tytutu Pediatrii AM w Łodzi, wybitny specjalista - chirurg
dziecięcy. ceniony, pedagog I wychowawca młode) kadry lek.ars.kle.I.
w zmarłym straciliśmy zasłużonego nauczyciela akaden11ck1ego,
ofiarnego I oddane110 chorym ił.ileciom lekarza.
0

DYREKCJA, JtlEROWNICY I PR.'-COWNlCY KLINIK or,iz
ZAKŁADU !NSTYTUTU PEDIATRU AM w ŁODZI

właściciela .
Wejście d<>
im większego

plebani! nie sp;· a w1ło
kłopotu. Już w p;erwszej chwili zrezygnowali Le sforsowania drzwi. Usiłow"ali
okleić
szybę plastrem jak to n ieraz w idzieli na filmach, ale na mroz ie
klej nie chciał trzymać. Wypcn :1 ę
li szybę łokciem. Ulice były puste.
Był to jeden
z najmrożn i ejszych
dni tej zimy. Działali szybko. Na
stole z.naleźli 100 tysięcy, pod łóż
kieirn leżała metalowa
kasetka.
Wkrótce
natratili na następną.
Wz ięli jeszcze barokowy zegar kominkowy l wynieśli wszystko do
Kubiaka.
·
Z otwarciem kaset zwlekali, więc
o tym, ile ukradli, dowiedzieili się
z gazet, a mimo to, kiedy Majewski rozbił w piwnicy
metalowe
kasety, wpadł na moment w panikę: nigdy nie widz i ał tylu skarbów naraz. Szybko jednak opamię
tał się i natychmiast oszukał ~we
go wspólnika, który na zewnątrz
stał na straży. Wydzielił mu 3,Z
mln zł i 700 dolarów. Chałupni
kow'., najętemu do przewiezienia
!upu z domu Kubiaka do p;wni·
cy, odpali! 400 dolarów.
Resztę
wz iął dla siebie. Zloto odłożył na
„czarną godzinę". Zapakował je do
słoika przekładając ligniną.
Metalowa, zakrętkę' podziurawił gwoź
dziem, żeby ska,r by nie zbutwiały.
Po podziale łupów
postanowili
żyć skromnie
i nie zwracać na
siebie uwagi. Sporo czasu spędzali
w łódzkich•akademikach. Kiedy już
tematy
intelektualnych
rozmów
przy suto zastawionym stole wyczerpały się,
postanowili kupić
wi-deo. P-0niewaf. nie wzięli akurat
z sobą waluty, za okrągły milion
kupili u „konia" 900 dolarów. Nowy sprzęt zostawili w akademiku.
Jak szpanować to szpanować.
·
Majewski i jego wspólnik nie
spodziewali się wpadki. Zdawali
sobie sprawę :i: tego,
że m!l'.cja
obserwuje
wszystkich, więc na
bala.ngi do Lodzi wyruszali
odc'lzielnie.. Spotykall si1t w Aleksandrowie i dopiero sta.mta,d brali taksówkę. Ile zdążyli wydać?
Dokładnie nie wiedzą. Probo!Zcz mówił o utracie 10 milionów 1łotych.
Milicja• odzyskała tylko 7. Z drugiej jednak strony wyglł\d& r.a to,
że twa-rda waluta w rękach wła
mywaczy
cudownie
rozmnożyła
się: zamiast 3 tys. dolarów - wła
mywacze oddali 4480, zamiast 400
marek RFN 480. Zwrócili ponadto 11 złotych sygnetów, I pierś
cieni zrotych (dwa z brylantami).
złotł\ bransoletę, 3 złote łańcuszki,
2 złote zegarki, z]otą dwudziestodolarówkę, nie wspt>m!.naJł\c już o
3 srebrnych tysiączłotówkach z papieżem, 1 dolarze
kanadyjskim,
platerowanych 1ztućcach
i bar9kowym zegarze
kominkowym, o
którym miejscowy kolekcjoner powiedział: szmelc.
I to już koniec. Zenon Majewiiki
i jego wspólnik wpadli dokładn i e
po 49 donitch. Przez ten czas czuli się jednocześnie milionerami I
Czy przypalali papilll'OCy do1.ar6wkami - jak głosi jedna z plotek? Dokładnie nie wiadomo. Czy
to prawda, te „robotę" nadał!\ im
miejscowa pięknóść? Mało prawdopodobne. Pewne jest natomiast,
że całe wydarze-nie dostarczł'ło tematu do przemyśleń
nie tylko
poddębiczanom.
(wit)
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MECHANIK - kierowca (w.;1sstk!e kategorie! p;lnie podejmie
pracę. Listy 23272 B:uro Ogło
sze11 S ' enkiewicz, 3/5 .
E
„CORONĘ'' na !'<karpety frott-e
spr2ledam. 86-96-36 po 16.
232j9 g E
DZIALKĘ sp~·zedam. Brns 2i.
23257 g E
„ATARI 800". joystiC'ki. dyskietki
3 ~al - sprzedam. 87-27-70 po
17.
23234 g E
„JOWISZA" z krajowym magnetowidem - sprzedam. Tel. 33-20-61.
23285 g E
COMMODORE C-16" z kasetami
" - sprzedam. 74-70-94. 23J.l84 g E
ZATRUDNIĘ rencistę do prac pomocniczych w zakładzie kaJe:n ' czym. Przędzalniana 42.
.
23281 g E
BUKIECIARKĘ ze stażem zatrudnię. Lódź, Piaski 4.
23279 g E
TRZYPOKOJOWE, bloki, drugie
piętro, telefon, zamienię na pokój z kuchnią, bloki i dwa pokoje
z kuchnią, telefon. 84-25-15.
23246 g E
VIDEO - kament „PanMOJlic" M-C - &przedam. Tel. 74-49-96.
23278 g E .
·
PRZEDSIĘBIORSTWO zagraniczne
- odzieżowe zatrudni: mechanika
maszyn;
zaopatrzeniowca-branżystę; k~ięg-0wą. Listy 23275
Biuro Ogłoszeń Sienkiewicza 3/5 .
E
NOWEGO „126p" (eksportowy)
kupię. 52-23-17 po 13.
23274 g E
LOKALU na rzemiosło powyżej 50
m (Górna) - poszukuję. 43-12-87.
23232 g E
STĘBNÓWKĘ „LZ-3" - sprzedam.
Limanowskiego 172/47, Sasa.
23231 I :Z
PRACOWNIA 1uki•n ślubnych Zl(iet'ska 7 poazukuje krawcowej
ze stażem. M-70-34 Rajska.
23273 g E
ODSTĄPIĘ lokal na rzemiosło
Widzew, Armii Czerwonej 69,
zakład 87,ew!ki godz. 11-17.
23228 g E
KUPIĘ mieszkanie w starym budownictwie. :1!5-50-56.
23268 g E
„TARPANA" trzyletniego ·sprzedam
- zamieni41 na „126p". '13-19-71
(10-18).
23267 g z:
NOWY 1tół szwalniczy z silnikiem
- 1prze<iam. Listy 23222 Biuro
Ogłoszeń Sienkiewicz.a 3/5.
E

n•

ZATRUDNIĘ .

wtryskarkę

33-47-70.
23221 !! E
EKSTRA układanie r;lazury, terakoty. 32-34-68 (18-20) Bartosik.
23265 g E
PRZYCZEPKĘ bagażową sprze.
dam. Listy 23264 Biuro Og~-0szeń
Sienkiewicza 3/5.
E
SZTRYKQP sprzedam. Halina
Wojciechow11o!G\, · Wiskitno. Boczna
29.
'
23263 g E
SZWACZKI (Konsta.ntynów) - zatrudnię. 51-09-06.
23219 g E
SPRZEDAM dom. 87-37-26.
23276 g E
SPRZEDAM 1egment w Aleksandrowie. Tel. 12-10"51.
23277 g E
JAMNICZKI (suczki) - sprzedam,
Targowa 81/4.
23374 g E
POSZUKUJĘ stałego szycia kurtek. -Wodnika 7/44. Radogoszcz-Wschód.
23364 g E
PRZEDSIĘBIORSTWO zagraniczne
zatrudni pracowników do sz:ycia
kożuchów, tel. 111-70-27.
23358 g E
STĘBNÓWKĘ pru,.rnysłową kupię. 52-36-26 w·ieczorem.
233M gi E
KUPIĘ samochód (1980-84) czterodrzwiowy. PiO'trków, skrytka 124,
tel. 459-71 po 17.
23353 g E
PRZEDSIĘBIORSTWO zagraniczne
zatrudni izolerów. 43-49-90 po 18.
23322 g E
NOWO otwarty !klep galanteryjnoodzleżowy Jaworzno-Rynek, Stojalowski!~go 5 poszukuje producentów. 636-22 wieczorem.
23333 g E
!SOLIDNEGO cykliniarza . zatrudnili. 36-12•44.
23308 g E
SZYBĘ „Mereed•" 808, 808 kuplę. 51-08-94.
23304 g E
ELEKTROINSTALACJl':.
48-87-94
11431 g E
Hers2lk<>wkz.
RENCISTKA >przyjm.ie pracę chałupniczą na overlock. Tel. 43-07-14.
l5426 g E
OVERLOCK pI"'ZetnY•I0'111'y trzyn itkowy zdecydowa.n le - kup i ę. Tel.
' 74-67-62.
5426 g E
SPRZEDAM „Poloneza l.6LE" MR
- 1987. Lódź, Kadłubka 28 godz.
15-18.
5425 g E
SPRZEDAM „Audi" 100. Finansowa 24/28 m. 13 po 15.
5433 g E

kondolencji.

hlem uwiadamiamy, łl w dniu I mu<:11 UST r('lku
przetyWHY IZ lata, nus ukochany Tatuł, Dziadziuś

S. i' P.

trzymać się przygotowując
przez
wiele miesięcy skok na plebanię.
Zwyczaje księdza - swojego sąsia
da - znał dobrze z codzierunych
o~erwacji . Do wprową,dzenia planu w życie
potrzebował
tylko
wspólnika. Twardego, odpornego
psychicznie. Kiedy poznał Radka
Kubiaka,
dziewiętnastolatka
ze
szkoły zawodowej, było jasne, że
skarby proboszca 1zybko zmienią

ścigan~ zwierzyną.

Pt1gneb ndb-idale 114 dnia n marca br. h>l11t•l0 e goda. 12, na
cmentarzu r:r;ym.-kat. Zarzew, o ezym zawiadamiają Krewnych,
Przy jacl6ł I Znajomych:

Prosimy •
z głębokim
zmafł nagle,
I Tełć

ł

EUGENIUSZ STEFAPilSKI

WNUCZłU

Pnrrieb odbt'l~zle 'lę 'IV dniu n
marca br. (piątek) o ,odz. 13.3",
11a cm<."ntarzu św. Franchzka 11rzy
ul. R:zg•1wskieJ.

13,

WYCROWANK.OWlE 1 PRACOW1'11 FARMAKOLOGU KLI·
NICZNEJ AM w ŁODZI

S.

tONĘ.

gorłz.

Z talem zawl„damlamy, h w
dnlu 10 marca 1987 roku zmarła,
nasza najukochańsza Mam:o. I Ba·
bela

STANISŁAW

t

.

parafianie w areszcie

sób cią.giy. Pot em potrzebny jest tylko spokój i
rzei el na praca.
R. B.; - Chodzi o instytucję, która - mając wsz~l
kie uprawnienia - rzeczywiscie koordynowałaby budownictwo.
G. S.: - Brak koordynacji kosztuje nas drogo.
W obecnej pięciolatce w województwie łódzkim
ma być zbudowanych 24 tysią_ce m1eszk.an. Przy
spf'Zyjających okolicznościach Jest to praca dla
dwóch - trzech sprawnie działających kombinatów budowlanych. A mamy ich w Lodzi pięć.
Wszystkie pracują na półobrotach, ka2dy ma fabrykę domów lub duży zakład prefabrykacji. Koszty takiego stanu rozłożone na małą produkcję muiU\ być wielkie.
.
Nie proponuję, żeby dwa kombinaty rozwiązać.
Roboty. dla wszystkich wystarczy. Potrzebne są remonty i modernizacje starych domów, Dba się o
nie na całym świecie.
J. W.: - A co należałoby już dziś zrobić?
F. B.: - Fabryki domów są zde;:elowane, ·a
przedsiębiorstwa nie mają piemędzy na modernizację. Wynika stąd znana powszt>chnie niska jakość budownictwa. Jednocześnie nie ma nowych
technologii, które mogłyby zastąpić krytykowaną
i nie' chcianą płytę.
G. S.: - Na pytanie co dalej z wielką . płytą
mieliśmy odpowiedzieć do roku 1985. Potem na·stąpilia prolongata o następnych pięć lat. Czas ucieka i jak dotychcza& nie został zrobiony ani jeden
krok.
R.
Dreptaliśmy przez te W!zyetkie la ta w
miejscu, bo nie było komu zapłacić za opracowanie modernizacji. Tylko dwaj inwestorzy na wniosek wykonawcy zlecili na własny użytek modernizację systemu W-70. A co z pozostałymi systemami i integracją między nimi?
Z. W.: - Przed czterema fa ty ten właśn ie temat
był poruszany w tym samym miejscu w obecności
gospodarzy miasta. którzy oświadczyli, że środki
potrzebne na ten ·cel nie są aż tak wielkie, by
Lodzi nie było na nie stać. Konkluzja była taka,
że do pracy trzeba przystąpić natychmiast. I po
czterech Jatach jesteśmy w punkcie wyjśoia, ale
w sytuacji o wiele gorszej: uciekł czas.
F. B.: - Modernizacja wielkiej płyty to tylko
maly wycinek tego, co trzeba zrobić w budownictwie, żeby wyprowadzić je z kryzy1;u.
J. W.: - Mówiliśmy także o Innych problemach,
chociaż, rzecz jasna, nic wyczerpaliśmy tematu. Z
tej dyskusji wynika jednak podstawowy wniosek:
budownictwu trudno będzie funkcjonować normalnie bez uprzedniego uporządkowania całej sfery
życia gospodarczego, od której Jest ono uzależ
nione. Porządek potrzebny Jest także w ~am~m
budownictwie. Wszystko jest możliwe do osiągmę
cia.
Z. W.: - Nie pozostaje nic innego jak d-0prowadz!t: do konsekwentnych działań.

ze str. !)
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w dniu
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marea 1911T roku,

prof. dr hab. med.
MAZUR

MIECZYSŁAW

wleh1letnl lclerownJk "Katedry Farmakologii Akadem.li Med.ve11ne.I
w Lodzi, drogi ?lam Nauczyciel I Prz~J~clel. Pozostanie na zawsże
w naszej pamięci.
Najblltszej Rodzinie naszego Profesora składamy wyrazy 1erdecz.
nego WSJ!ÓICZUCla.
WSP0ŁPRACOWNICY I UCZNIOWlE z KATEDRY FA"RMA·
KO LOGU AKADEMII MEDYCZNEJ w ŁOD ll

Z 1lę1>oklm Salem u~·ladaml•·
my, te w d.nlu T Jutef;f) 1987 r.
zm;trl, :przetywHy lat 1', 11u1
ukechany M;\t I Ojelee

s.

f

W dniu I marea

s.
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w wieku Il lat

zmarła,
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WALE1RIA
SUME·RA

JAN HENRYK

• domu

SIECZKOWSKI
Ciało 'łłotono do 1robu rodzinnego, d r.ila 12 lutego br. :ia Cmentarzu Dr6dno'IVsklm w Wauzawle,
o czym zawiadamiajlł, w smutku

1:0NA I SYNOWIE

RŻANEK.

Pogrzeh ndbędzle ale w d.nlu 12
marca br. (czwarte~) o godz. H.
z kaplicy cmentana ~w. Fran·
clszka pxzy ul. Rr.1owek!eJ, o
czym pogr11tenl w głębokim smu·
tku zawiadamląj:>,:
llYN, SYNOWA I WNUKI

Od1:i;edł ed na1, w dniu 9 marca 1981 roku, w " 'leku
ukochaflszy M;\t, Tato I Dziadek

Ił

lat,

1t11J·

S. i' P.
PROF, DR HAB. Mll!D.

MIECZYSŁAW

MAZUR

, Pogrzeb odbędde •lę w dniu 13 mare• br. (piątek) o godz. 13 na
cmentarzu katolickim Doły. Zost„wił nas r.rozpaczonych.
1:0NA I DZIECI

DZIENNIK

1

RODZINAMI

ŁÓDZKI

60 (12270) I

Oteatrze

s

Coraz czi:§ciej I głośniej siei mówi, że współczes
ny teatr clt'rpi na brak widza Wzrasta liczba
przPdsh \Vień odbvwnjąeych się przy pusll'j lub
prawie pu~tr .f widowni. niepokojąco zwiększa się
liczba osób nic wykazujących nawet najmniejszego
zalntl'resowanla ~7łnką teatralną„.
- Dzieje sie tak nie tylko pod wpływem pogarszającej sle sytuacji gospodarczej, ale przede
wszystkim dlatego, że teatry te nie zaspokajają
głównego odl:florcy, kannlą go byle czym, a on to
widzi. nie pozwala sie oszukiwać. Nie pomagają
ulgowe bilety, zniżki cen, abonamenty l tym podobne zabiegi - stroni od teatru. bo ta wciąż
jeszcze tak szlachetna I tak maje.~tatycznie nudna
lnstvtucja nie daje mu nic do myślenia, nie potrafi !(<> zachwycić ani ?;abaw·t
- Nil'kl6rzv twierdza jf'dnak, źe winić za to
Ludzie
należv trudne czasy, w którvcb 7.yjemy
mają inne. ,moźna powil'dzle6 hardzir.i zasadnicze
r>roblrmv do roz\viązywania. Uwagę ich zaprzątają
sprawv bvtow('. rosną.Cl' ren:\' .••
- Nte można doszuktwa<' się przyczyn niepowodzenia wvlącmte w kryzysie ekon<;>micznym
jetel! sle .chce woakować publlt'Zllości zatęchłą
starzyznę. Trzeba slę koniecznie pogodzić z fa,ktem, że pewne rodzaje produkcji artystycznej epo-

łódzkich

ledawno odbyła się w Lodzi sesja sprawozdawcza Lódzkiego Ośrodka Archeologicznego i l\luuów Polski Srodkowej, W jeJ
ramach otwarta td zost~ła w M.uzeum Archeologil.-znym I Etnograficzn.ym 1oteresuJąca„ wystawa pt. „Odkry_cia a.rcheolog1czne 1985-1986 •
Wystawa ta Jest jak gdyby popula~.oą ll~stracj!l
I uzupełnh•niem tych słownych dyskus~•·. jakie J?rzewijały się na sesji. Mówi ona o c1ęzklej nieraz
pracy naszych archeolog'!w pragnących wydr~eć ~
ziemi jej od wiel1ów przechowywane tajemnice 1
przekazać nam prawdę o mieszkających tu kiedy~
ludziach. Wystawa ;iest równirż znakomitą formą
upowszechnirnia wiedzy archeologicznej wśród sze-

N

rok;e~o ogółu.

Przedstawiono tutaj wyniki prac 11 Instytucji, w
tym łńd1l<il'l\"O l\luzl'um Archeologicznego i Etnograficznego oraz Katedry Archeologii UL. Dokonane
przez nie ód!irvl'ia ceehu.ir wi<>lka rozmaitość. Podsumowują onp róźnt' epoki, zacząwszy od neolitu. a koń<'1ąr. na rzasach nam blitszyeh (wzniesiony w Gajach Nowvch na <>zlucznym kopcu dwór
obronnv ·z n nołnwv XVJ wieku).
B· rdzo rennr dla historyka, ale mniej lnteresu.fącc szeroki ogół. są skarby najdawniejszej przeszłośei. W miarę ,jednak jak przemijafa wlekł stają

wiośnie
czwartej
dwudziestej
syna, który dziś ma
osiem lat.
lat?
pani
ma
- To ile wreszcie
- upa rcie ovta profesor Aleksander Bardini . przewodni<'1ący jury VIII Ogóla.)polsk iego Pr7eglądu Piosenki Aktorskiej
·
we Wrocławiu.
Odpowiedź powtarza s i ę. W dwudzie3tl"j
·czwartej .
- Proszę pani, ja nie będei liczył! To
ile ma pani tych wiosen?
- Panie profesorze, ja się nie ugnę! '
Nfe powiem. Proszę policzyć. - Odpowiada kandydatka na śpiewającą gwiaz-

-

W

urodziłam

'

No dobrze. Co pani.

11'

(Wywiad skonstruował Juliusz Cyperlłnr •
W)'powledzl Mistrza zawartych w książce
teatr
Droga przez
„l..eon Schlller
1924-1939" PIW 1983)
PS. H bm. obchodzimy 100-lecie nrodzln
tego wybltnero artysty.

„Kobiety ą po to teby je kochać, ale
nie po to żeby je rozumieć". Zostawmy
Violetty.
więc rozważania nad decyzją
uczucia wypełniającego
rezygnującej z
jej życie. Dociekliwi, których wyobrażni
ton libretta
nie wystarcza lakoniczny
i mniej czy bardziej udana poezja zawarta w ariach, m:i.h wsparcie w po„Dastaci pierwowzoru literackiego syna,
my Kameliowej" A. Dumasa
jej filmową wersję z boską Greto Garbo
i tę zrealizowaną 'przez. zerfirellego z Teresą Stratas.
Jako się rzekło łódzkie przedstawienie
„Traviaty" ma swoją dedykację, a więc
dla sopranu
ogromne to zobowiązanie
Violetty.
mierzącego się z partią I rolą

Mniejszym ~ choć bardzo ładnym gło
sem - zaśpiewała tę partię Jolanta Wroiyna - jedno z najnowszych odkryć ·polskiej wokalistyki, solistka Teatru Wiel· kiego w Poznaniu, niedawna laureatka
„Belvedere". Z
wiedeńskiego konkursu
wielką pewnością, na jaką pozwolić może tylko doskonała znajomość własny~h
możliwości wokalnych, zaśpiewała głów
ną partię po włosku. Głos o ładnej, c'cpłej barwie, wielce służy tej roll. Publiczność (w niedzielei) przyjęła je.i wymocno
choć
stęp z dużym aplauzem,
zbudowana, potężna postać artystki jest
zaprzeczeniem wyobrażeń o damie z pnryskiego półświatka, a do tego kobiecie
śmiertelnie chorej na suchoty.

Popisowe to udanie, dla mocnego gbm
przepojonego liryką niesioną w łagodnych
pianach; zdolnego do oddania dramatu
życia i śmierci. A rola to jednocześnie
aktorskie,
wysokie zadanie
stawiai,ąca
przy tym znakomitej prewymagająca
zencji, bo jakże inaczej myśleć o kobiecie takiej jak bohaterka „Damy Kameliowej:'. Po tych stwierdzeniach już
bez dodatkowych wywodów mogę tylko
Jej
Owsińska.
dodać: taka jest Roma
mocny, dobrze wyszkolony głos ocenili
już bardzo wysoko jurorzy podczas osta~
niego konkursu kiepurowskiego. Jeśli
jego sile w dalszym rozwoju będzie t.lumiejętność i dbawarzyszyć większa
łość o prezentowanie wszystkich walorów
- jakże efektownych
głosowych
przejść od piana do forte, wówczas o talencie R. Owsińskiej przyjdzie mówić
wyłącznie w tonie najwyższego uznania.
A ze stara się także zarysować charakter postaci (może nazbyt ostro w I· akcie). więc jej Violettę uznać trzeba za
I posłuchania.
godną uwagi~ obejrzenia

Obu Violettom towarzyszył ttm sam
do utraty
Alfred. Postać zakochanego

się . one coraz ciekawsze ł llcznlejsze. Do glinianych skorup dochodzi\ relikty odzieży, narzędzi codziennej pracy. W popiołach starych cmentarzy
błyśnie czasem kilka barwnych paciorków czy bur-

i

zbiorowej i dlatego tak grożneJ dla teatru, który
chce być wysoką funkcją świadomQŚci społecznej.
- Ale przecież przez teatr powszechny rozumie
siei dziś taki teatr, który dostarcza szerokim ma·som taniego 1· łatwostrawnego pokarmu widowillkoWe&'o?
- Lecz w tym samym przymlotnikU „powszechny'' zawarty jest Inny pierwiastek nie mający z
taniością strawy artystycznej nic wspólnego. Gdy
bowiem szukamy w przeszłości wzorów teatru powszechnego, widzimy, że teatrem powszechnym, a
Więc przeznaczonym dla „powszechności spolecznej''. teatrem będącym zwierciadłem wieku był
każdy wielki teatr wyratający świadomość kulturalną dl!nej epoki. Teatrem powszechnym był w
tym znaczeniu teatr g1reckl Ajschylosa i jeg<;> następców, teatrem pows:iechnyrn był teatr Szekspira, Moliera c::zy teatr odrodzenia hiszpańskiego.

ga zajęcia wobec nich stanowiska. W okresie walki teatr nie mote pozostawać biernym widzem. Im
śmielszy będzie, tym większe masy widzów porwie za sobą.
- Brzmi to pięknie, ale t:t.1 nie Sil ło tylko marzenia?
- Dowodem - teatr wypełniony do ostatniego
miejsca i huczący zdrowym entuzjazmem Uekroć
gra się w nim sztuki osnute na aktualnych tematach społecznych. I nie ma tu m9W'y o ładnym
snobizmie, modzie, ow'czym pędzle.
Rozpoczęta przez teatry walka o widza przy7
1
one nlebłera jednak rozmaite formy. Nlekied1'
speejalnle wyszukane."
- Gonitwa za powodzeniem sprawia, iż społe
czeństwo coraz bardziej oddala slę od teatru jako
wysokiego wyrazu swej świadomQŚcl, a teatr staje
się funkcją nie uniesień zbioroV(ych, lecz wygody.
Przystosowanie się nie tyle do pragnień, ile do
gustu publiczności to posuwanie siei po linii najmniejszego oporu, mające zawsze za skutek to, ze
lenistwo uczuciowe widza tąda coraz to wieks:iych
ustępstw i koncesji; w ten sposób znieprawia się
dusze, odpręża je I kultywuje ich karlenie. Obowiązkiem teatru powszechnego jest przeciwstawiać
się tej dątnoścl znamionującej staczanie się dusZ)'

kości

zmysłów

młodzieńca

przyszło

stworzyć

kreację

I barytonowi\ par•

inscenizacji
mej partii kolejny w tej
laureat konkursu kiepurowskiego Zenon
Kowalski. Zostawiając inne role uwadze
tych, co na "Q.ewno wybiorą się na ,,Traviatę" (choć interesującą Florę Jolanty
Bibel jeszcze tu dodam do listy wykonawców), chcę odnotować tylko, że chór,
z pewnymi trudami brnący przez począt
kowe sceny widowiska, przygotował Leon
Zaborow1kf, a choreografią ozdobił spę
ktakl · (panowie niestety niezbyt zręcznie
poradzili sobie z baletowymi zadaniami)
- Emil Wesołowski.
Legenda głos!, że „Travlata" reżyseru
je !iiię sama. Jak dalece mylny to pogląd mogliśmy się przekonać obserwureżysera
francuskiego
jąc propozycje
Guy Cuutance. Zarysował co prawda sytuacje, podczas gdy - jak sądzę - nieco
lc'1
cieńszą kreską należało nakreślić
się gośc
To szamotanie
dramaturgię.
Vlo!etty w początkowych scenach a •
reakcje jej samej nazbyt nerwowo' mloułożenie
tajacej się wśród ludzi, czy
horyzontalne Alfreda w scenie wiejskiej,
to tylko niektóre Inscenizacyjne zgrzyty.
przez:
przekazywanej
Nastrój muzyki
łódzka orkiestrl!l dominuje nad wszystkim. Z pewnością każdy kolejnv spektakl
pomoże szilfowaniu dramaturgicznej p~e
cyzji I wypunktowaniu uroków -!ziele.
Dzieła o tylu wa1o?'ach dla oka I ucha
jednocześnie. A któż np. nie słvszał C'hoć
z1
raz pięknego toastu „Więc pijmy
zdrowie miłości".
. • RENA1'A SAS

Krzysztofowi Bednarkowi. Słowa podziwu należą się soliście, który przez dwa
wieczory (polska I włoska wersja) śpie
wa premierowe spektakle mając za sobą okres intensywnej pracy. Zmęczenie
z pewnością nie było bez znaczenia. Kulo wyśpiewanie
tura sceniczna. troska
wszystkiego co niesie muzyka i pogcidzenle tego ze stosownym gestem, z.decydowanie nlę wystarczały. Alfred to amant
umiejący szaleć z miłości I pokornieć w
rozpaczy. To ten, dla którego zakochana kobieta gotowa jest poświęcić nawet
nadzieje na ostatnie chwile swego si:czę
ścla. Zadania wiec ogromne I dla •enora, który winien być wyposażony w mo~
ny, „v.rielobarwny" - w sposobie lnte!:'nastroju pretacji I przekazywania
głos I aktora. Dla· K. Bednarka okazało
wokalnie,
choć
trudne,
nazbyt
to
się
Na zd.Jęclu (na 'J)lerw.szym planie) Vlowieczorze, mógł . · · leUa - Roma Owsińs'fta.
zwłaszcza we włoskim
zainteresować publiczność.
Foto: CH. ZmLmS'KI

Podczas kładzenia fundamentu
pod nowe osiedle natrafiono na grób, w którym
spoczywał wojownik„. bez głowy. Głowa ułożona
była między nogami szkieletu. Epilog rozprawy są-

przedmld~ Płocka,

Znalezisko I?Ochodzł sprzed. 2~0 tys, lat. Na jednym . z clos~w odkryto jak1es zadrapania, jal,cleś
znaki. Stąd 1 hipoteza, że są to ślady manipulacji
ludzkiej. Gdyby tak było istotnie, byłby to naJstarszy w Polsce zapis, dokonany przez człowieka.
Bardzo znaczący w poszukiwaniach jest równie:t
wkład pracowników łódzkiego Muzeum Archeologicznego I Etnograficznego. O Ich ostatnich badaniach w terenie (w Sulejowie, Brześciu Kujawskim,
Stroblnle, Madełach itd.) pisaliśmy już poprzednio.
Tu przypomnijmy tylko, że interesują się oni dwoma stanowiskami w samej Lodzi - przy ul. ChoeianowickieJ: osadą wczesnośredniowłeeznl\ z XI
i XII w. I osadlł kultury łuźYckłej, Dokonane w
1979 r. zdjęcia lotnicze .pozwoliły zlokalizować dokładnie ten obiekt.
Samą wystawę zestawiono "'ardzo czysto I ko•
munlkatywnie, bez zagracania jej zbędnymi rekwizytami. Poszczególne stanowiska zaopatrzono \V
tablice Informacyjne, które m. In. przypominają
gdzie I przez kogo dokonano dan«'go odkrycia. W
ten sposób zachęca się przypadkowych amatorów
- archeologów do zgłaszania swoich odkryć w powo1anych do tego instytucjach.
'
Oby było Ich jak najwięcej!
M. J,

111aniuta

sztynowa ozdoba, względnie ułamek broni - a
tej jest sporo. W Cleblowicach np. na cmentarzu
sprzed 2 tys. lat grób jednego z wojowników
przypominał.„ pełny arsenał broni. Czyżby przygotowanie do wojny było w Europie stanem permanentnym?
Interesującego odkrycia dokonano na Jednym •

Za aktonkl\

tlę ojca Alfreda słowa umanła należą
(„że też ona
się Jerzemu Jadczakowi
usłyszałam w
wolała syna niż ojca" alborefleksję,
tę
przerwie. Odnotowuję
wiem premiera odbyła się w przededniu
święta kobiet więc ten damski osąd ma
swoje wyjątkowe znaczenie). Popisowo
wokalnie zaprezentował się w tej sa-

doweJ t:t.Y kłótni rodoweJ? A mote
z kultem religijnym?

wląte się łO

Zaprezentowane tu eksponaty pochodzą 11 osląr
archeologów na przestrzeni ostatnich dwóch
lat. Najciekawsze Jednak są kości mamuta, znalezione w Kopie BełchatowskleJ na głębokości 50 m.
nlęó

wrocławskiego śpiewnika

Zapiski z

d~

na "Yieczne pytania

na łódzką scenę po
blisko 15 latach od ostatniej,
nie bardzo udanej premiery.
opowiem o
Zanim jednak
najnowszej inscenizacji odG.
„Traviata"
że
notujmy ,
Verdiego to także - i na
równi z pięknym śpiewem -' scen!czna
wystawa i piękne kostiumy, zazna„»:ajace atmosferę wielkiego świata i iJÓł
światka Paryża połowy XIX wieku . . \le
W obu premieronajpierw uwertura.
wych spektaklach (7 i 8 bm.) - pod babyła dotutą Tadeusza Kozłowskiego prawdy kwintesencja nastroju tej lubianej opery. A już słowa szczególnego uznania należą się smyczkom! Uwertura ozdobiona dochodzącymi zza kmtyny odgłosami przyjęcia, była wielce efektownym wejściem w dzieło, które w karierze tylu znakomitości zajęło swoje wielkie miejsce. Żeby nie mnożyć odtwórczyń roli Violetty Valery, wspomnę tylko Marie Callas I Renatę Tebaldi, a z
polskich tę, której łódzką premierę zapoznansk1cj
dedykowano, a która na
scenie była Trav!atą aż 600 razy
Barbarę Kostnewzmarłą niedawno ską. Bijąc więc brawa za uwerturę, teraz powtórzmy je, bo kurtyna idzie w
górę. Scenografia Mariusz Chwedczuk i
Xymena Zaniewska - autorka z przeogromnym wyczuciem smaku, charakteru dzieła l oczekiwać publiczności wyczarowanych bajkowych kreacji - stworzyli raj dla oka. Chociaż muszę przyznać, że sceneria najdramatyczniejszych
spotkania Violetty i Alfreda
zdarzeń już rozdzielonych, przeżywających wielkie dramaty swoich serc - nazbyt razi
i kreacji pasują
czerwienią dekoracji
cych, jak sądzę, zdecydowanie bardziej
do np. „Wesołej wdówki".
W kuluarach najwięcej mówiono - oo sukniach. Ale jP.k
ceniając wystawę je trudno nosić dowodziły (niestety) b;:opowoeśri o
h:iterkl tej dramatycznej
miłości, p<;>święceniu, straoonych nadziejach na szczęście. Miał rację O. Wilde, że

Na scenach

-

odpowiedzi

ka nasza 'nieodwołalnie odrzuciła na śmietnik his- ·
torii i że próby ożywienia tej padliny - t<;> próby,
trzeba powiedzieć romantyczne l całkiem niewd:iię
czne.
Przedsiębiorcy teatralni (.„) wciąż jeszcze nie
mogą pogodzić się z faktem, że dawne ntukl kasowe straciły swoją atrakcyjno~ć l nie znajdują
już obecnie odbiorcy.
- Czy jednak te wszystkie zjawiska, o których
mówimy nie 6wladCZlł jednak o upadku teatru, jeco koócu?
- Jest to frazes, którym zde7.0rle11towanl przedsiębiorcy teatralni maskują często swoją własną
bierność I bezradność. Kto umie myśleć hlstozycznie ten wie, że takich „końcó.w" historia teatru
zna wiele. te myśl o upadku zaws-z:e pojawiała się
na po~raniczu nowej epoki.
- Na pograniczu nowej epoki, a więc w okr!'sle
kryzvsu. Cóż więc trzeba zrobić, aby ten dzisiejszy kryzys, którego granic jeszcze nie jesteśmy w
stanie dostrzec, nie poderwał egzystencJi teatru i
nie wyniszczył do końca jego sił żywotnych?
- Jedna jest tylko odpowiedź Ażeby ją dać,
nle trzeba być fachowcem teatralnym. Teatr może
ocalić tylko niezwykła wrazJiwQŚć na ~zystkie
zjawiska współczesnego życia I bezgraniczna odwa-

róciła

życia

L. Schillera .

będzie

tern „chrząszcz brzmi w trzcinie". Zastaregulamin
się jednak, czy
nawiamy
konkursu dopuszcza do udziału obcokrajowców? Pewnie jest w tym jakiś cel.
Wszakże to już 8 przegląd. Może organizatorzy mają zamiar X jubileuszowy
naszego
rozreklamować poza granicami
kraju? A I u nas znalazłoby się trochę
studentów z 9alekich kra1ów. Pewnie
byłoby śmieszniej! Nic jednak z p.aszych
dywagacji. Jury, mówiąc językiem sportowym, dyskwalifikuje zawodnika. D<>
drugiego etapu konkursu przechodzl 21
osób. w tym cztery bez dyplomu ukoń
czenia szkoły dramatycznej (z pewnymi
poparciami jednak!).

s musicalu
song Tnrlego
„Skrzypek na dachu". Profesor Bardini
słucha bardzo uważnie.

rozpoznaj~

- Pana repertuar jest w sprzeczności
z pańską osobowością. Co ja za działa
nia komputerowe musiałem wykonać,
sobie starego Zyda z
żeby wyobrazić
Ukrainy. ·Dla pana dużo lepsza byłaby
piosenka Toniego z „West Side Story".
No ale dobrze, pracujmy nad' tym repertuarem, który jest. Proszę oszczędzić
gestykulacji, pozbyć się wstydu bycia na
musi pan być
scenie. W tej piosence
ofeniywny. To co proponujesz jest za
delil&tne. Jeszcze raz od początku!

terpretacyjne. Słuchamy, słuchamy l z
odkrywamy na
radością
zadziwiającą
scenie zupełnie innego człowieka. Tak,
tak teraz było zdecydowanie lepiej.

- To tak jak m6wi mój przyjaciel.
A. Szczepkowski - Toulouse Lautrec (tu
poczl\tku od
ras
luz!) i jeszcze
mówi prof. Bardini.
na
Na scenie kolejna kandydatka
zbudowana
dobrze
Młoda,
gwiazdę.
dziewczyna, dość ekstrawaganclco ubrana. Na rękach ma czarne rękawiczki z
To rękawiczki maobciętymi palcami. taka moda teraz!
ją obcięte palce - „szukam mężczyzny, znalazłam kogoś
sama subtelność od stóp d.o palcy

śpiewa

ła?

?••••

Po lym dyskretnym. „interwie~
które nie ominęło nikogo - płyną pieś
ni, songi, piosenki,
W tym roku moda na Brela, Aznavoura, Młynarskiego, Wasowskiego i Przyborę.

Na gal erce kilkudziesięciu „ ,kibiców".
Sledzimv richntko, bo pierwszy konkursowy przegląd odbvwa się bez publicznośC'i. Mija druga godzina przesłuchań.
Nic sie nie dzieje... Stali obserwatorzy
konkursu wspominają ubiegły rok .
- A p~mlętasz tę piosenkę o sekretarct>? - ~wlt>lna.
- Albo te 1hiewceyny - jedna z nich
ta druga?
nazvwała sie Wiesław:i Sus,
Nie orzvpominam sobie. Ale mogę ci zanucić p;osrnkę . „ „Czy to gmina czy równina" Tak . tak to b yło śmieszne!
- Szkoda. źr w tvm roku tak smęl!zą!
Sied?imv . sied-zimv i czekamy na 'lid·
wisko, k ńre 7.elekfrvzuje jurv f o'J 1rl z ;
nieorn~znnv"h ~n~ci. Nareszcie iest. AnMonsrhium, słnC'hacz Studre Hi.ibner
dium Te~ł. n1lnr~o z Gdyni. ~!)iewa specjalnie nap isana dla obC'okrajowca p:ofragmensenkę, ze swojsko brzm ia„vm

a

„
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Ale tak naprawdę to czym je3t p:osenka aktorska? Czy jest to kilkumi'lutowa kreacja na podkładzie muzycznym?
Czy tylko
Kto powinien ją śpiewać?
aktorzy? Ten akademicki spór o daL·1 ic.fe powtarza się co roku. Ja przychylam się do teorii W. Młynarskiego: ze
zjawiskiem nazwanym umownie „piosenką aktorską". mamy do czynienia wtedy,
gdy facet który wchodzi na scenę I wie o czym
wie po co tam wszedł
·
śpiewa.
konkursowych
dnia po
Następnego
zmaganiach „fachowcy" od piosenki rozpoczęli warsztaty z młodymi artystami.
Na maleńką scenę Teatru Współczesne
go wchodzi młody, bar-:lzo przystojnv
mężczyzna, ubrany w zagraniczny sweter
i dżinsy Takiemu to nic nie brakuje myślę sobie. Pierwsze takty m1_1zyki i; .. ;

- ,,Gdybym był bogaczem .•."
- Spójrz pan w moje piękne oczy. Jaki jest pański zaw6d?
- Inżynier rolnik, piosenkarz.
- To bardzo delikatnie, :i:e nie wymlenil pan „piosenkarza" jako pierwszero.
Stan cywilny?
- Kawaler.
- Gdzie part ipiewa?
- Skończyłem dwuletnie studium piosenkarskie i śpiewam na imprezach okazjonalnych na terenie Poznania.
- Czy śpiewa pan jeszcze Inne piose.nki?
- Tak. ale po angielsku.
- To pan zna angielski!
- Tak byłem rok w Angli1 i dlatego
może mam kłopoty z dykcją.
"frofesor Bardini pracuje dalej. AnaliZ'"jc tekst, podpowiada rozwiązania in-

mężczyzny, znalazłam,

mam po prostu char.t"
Profesor Bardini, wyraźnie ubawiony
przerywa.
- Pani Joanna, wspaniałe! Bardzo dużo
dobrych rzeczy jest w interpretacji. Ale
czy musi pani występować w tych ręka
wiczkach? Co by było gdyby teraz jakiś
mężczyzna wyznał: „Mój los jest w pani
szukam

rękach!"

- Panie profesorze,
we ręce!

ależ

ja mam zdro-

A. Bardini z niedowierzaniem ogląda
studentki III roku PWSFTviT.
Mlodzlet pracowała przez dwa kolejne dni
po kilkanaście godzin. K. Jędrusik. A. Bardini, A. Strzelckl. W. Głuch przekazywali
wiele ze swoich doświadczeń I umiejętno
ści. Zmieniali repertuar, wygląd zewnętrz
ny. Pracowali nad dykcją. oddechem. zrcszdłonie

~

motecie sobie to

wyobrazić.

Przed laty

w telewizyjnym Studiu 1, prof. Bardini da-

podobne lekcje młodym piosenkarzom.
Czy wyszły im one nil dobre? o młodych
ludziach biorących udział we wrocławskim
konkursie mogę powiedzieć jedno. Jeśli nawet nie otrzymali nagród to te dwa dnl
pracy zmieniły pojęcie wielu z nich o sposobie pracy I śpiewaniu piosenek. To na
pewno ale byl stracony czas. Jury . natomiast wyda!o werdykt biorąc pod uwagę
tylko konkursowy przegląd. Niektórych kandydatów do nagrrxly ,.zJadla" trema. Inni
nie wytrzymau obciążenia psychicznego, jeszcze inni, na których zupełnie nie liczono
zabłysnęli najjaśniej. Waciztaty zatem, ta
JWOista reżyseria piosenek - polegały najkrócej mówiąc na tym, żeby aktorów „role nie piły pod pachami".
I tyle o tym najważniejszym nurcie przeObok konkursu były też recitale
glądu.
znanych aktorów: A. Fatygi, D. Stalińsklej, ·
K. Jandy, K. Tkacz, M. Bajora, I. Cembrzyńskiej, J. Różańskiego. Oglądaliśmy także trzy spektakle teatralne: „Kandyd
czyli optymizm" w reżyserii M. Wojtysz.k1
,Sztukmistrz z Lublina"
(Teatr Polski),
(Teatr
(Teatr Współczesnv) oraz „Brel"
•
..Ateneum").
po
Sprzedano 15 tys. biletów (kolejka
nie ustawila się o godzinie 17. w dniu pocen::i
Przeciętna
przedzającym sprzedaż).
olletu na jeden spektakl wynosiła 850- z!.
'biorących udział
Srednia wieku aktorów
w konkursie - 25 lat. Lódzkle reprezenta:Je do. końca trzymały się dzielnie. W tym
(jedna z trzech
roku również zwycię.Oy!a
_glównych nagród) PWSFTvlT. K<>nccrt „Gala", już za kilka dni w Teatrze Wleiklm,
więc nie będę o nim pisać. Na koniec największe wydanenie VIII Przeglądu Plo3enki Aktorsk1ej - recital ak torki, 1,tóra
śpiewa chyba już od dwudzlestu Jat. Wspan!aly g!ost Wielka lndywlctualność - KRYSTYNA TKACZ.
Po spektaklu tlumy rozentuzjazmowanych
sluchaczy oblegały garderobę artv.stkl. Prof.
A. Bardini powiedział: „Pa.n! Kry:styno PiP,lrnie dziękuję, d~ię!<i Pani za darmo bylem w Paryżu" I
wał
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wykształcenie wyższe z prefereneJll 1peejallzaejl odpnwiednieJ dla oferowanego 1tano,vi1ka,
prakt;fka zawodewa minimum 10-letnla ·W lnstytucjacb,
bądź przedsiębiorstwach uspołecznionych, w tym co najmnleJ 5 lat na 1tanowlskach kierowniczych w rozumienlu art. 68 kp lub na stanowisku głównego o;pecjalisty,
albo kierownika wydziału produkcyjneiro w okresie bezpośrednio poprzedzaj;icym zgłoszenie do konkursu,
pozytywna opinia
co
najmniej z okresu 5 lat ))racy
bezpośiednio poprzedzaj11eero zrłoszenle do konkursu,
wzorowa postawa moraln& i społeczna. spelnianie wymorów określonych szczerólnyml przepisami,
preferowany wiek - do lał 50,
dobry stan zdrowia udokumentowany świadectwem le·

5

:

§

września 1981 roku

e

5

-§5

(Dz. U. nr 24, poz. 122

OFERTY KANDYDATÓW POWINNY ZAWIERAĆ::
I) zgłoszenie do konkunu,
!) ankietę personaln-.

:

5

§

Termin zakończenia konkursu uoStalony z:ostał - najoóźniej do dnia 31 maja 1987 roku.
Kandydaci zgłaszający się do konkursu winni spełniać
następujące kryterlia formalne:

e)

5

art. 35 uat. 2 ustawy z dnia 25

o przedsiębiorstwach
s późn. zm.).

:

5

E

Powołana komisja konkursowa działa w składziie określo-

e::
5

§

MINISTER
BUDOWNICTWA, GOSPODARKI
PRZESTRZENNEJ i KOMUNALNEJ
OGŁASZA KONKURS .
na stanowisko
D V R E K T O ·R A
t6dzkiego Przedsiębioutwa Ceramiki Budowlanej
w Andrespolu.

:
=
5

5

=
5
=
:

:

:

:

E

5
:

za•

§
:

S
5
:
5

3) życlory1,

5)

odpis dyplomu,
odpisy iwladechr Jtf&C1',.

:

~~ ::l~~:~~!:~:~karakle.

§
§

nl~~~!~YG~~~e::a::~e~~~~::z~~::;e;e~~!:!:!:!~!~jt~ B;e~oa';:
tament Kadr i Szkolenia, 111. W1p6lna Z, 00-9!6
1 dopiskiem „K•nkur1",

5

Warnawa

:

Nieprzekraczalny termin składania ofert upły·
wa w 14 dniu od daty ukazania się ogłoszenla
prasowego. Decyduje data stempla pocztowego.
Oferty złożone po upływie terminu nie będą
rozpatrywane.
Zastrzega się prawo uniewainienia konkursu
bez podania przyczyn.

:
5

-§

§

-=5
5

i
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„FAKTOR"
pośredZBIORY J:naczków. .ltanictwo w obrocie nierych listów ku:pi Biuro P~rednktwa. Warruchomościami i miesz•
sz.a.wa. Chełmska lltA/30. ·
kaniami.
Tuwima ffl
40-44--07.
(przy
Tramwajowej),
1145 k
16-19.
KOLEKCJONER
ku Di
21101 t
znaczki
1>0cztowe.
DOMEK z oi:tródkiem 32-78-34.
.kup i ę. Listy 22016 Biu21747.
ro Oiiłoszeń. Sienkiewi- KUPN0-11>rzedai: nieru.cza 3/5.
chomości. pojazdy, ma.5ZYtllY. materiały
oraz
DWA
place
r.ales.ione
umiane mieszkań (cały
1300 m - Głowno (Nokraj)
ułatwia
korewe Zakopane),
z
apondencyjnie
SP
prawem zabudowy
..
PRO
OMNIA".
Gdańsk
sorzedam w całości lub
50. akrytka 11615.
na cześci. Tel. 32-74-91.
170 k
Krzesłowski.
22017 t MEBLE kuchenne, kle1>ka - zamówisz. RTV,
D Z IERŻAWIONĄ dzialke
pralki.
lodówki
z uprav.•a truskawek sprzedasz
kupisz.
Hala Górniak 84-33-37
odstapię.
Listy
21754
Pawlak.
B i uro Oiiloszeń.
S ien6121 •
k iew :cza 3/5.
TERAKOT!:
ku!'ie.
Gl&zure elewac:rina, l'OSEGMENT (stan surowy)
zatatunkowit odstapie.
- z amknięty - sprze34-10-70.
dam. 55-13-53.
22().19 J!
22028 I(

DŻETY. taśmy

-

kupi41.

65-13-53.
22030 I(
TOKARNIE do
metalu
1.5 m. frezarke do metalu pozioma I inne sprzedam.
Bełchatów.
t&l. 210-71.
4160 l!
WALIZKOWĄ
maszyne
do Disania, marynarke
skórzanit.
svine<t
sprzedam. Tel. J6-21-65 .
21777 i
TELEWIZOR
kolorowy
„Elektronika" 432C. seiment pokojowy, niski
&przed am.
Tel.
78-i!2-48.
121887 I(
PLAC 5le m. Łódź (siła,
woda), „Nyse"
(1968),
silnik „Stara". a2regat
•Dreżarkowy. nowy
sprzedam. 55-82-62.
21851/21852 i
PIEJC gazowy c.-o.; ogrzewacz oleiowy - sprzedam. 48-e0-63.
21928 I(
PIEC c.o. „O.e;niwo" (150
m kw.) stalowy, nowy,
nie używany - sprze<i am.
SwicrC'zewsk iel(o
17 m 12 08-21)
21910 ,_

•
UZYSKASZ • • KUPUJĄC

ZESTAW KOMPUTEROWY KoMPATVBILNY
IBM PC/Xl w rótnych konfiguracjach
IBM PC/AT

~(jo~~

MIKROKOMPUTERY

AMSTRAD-SCHNEIDER 464, 664, 6128. 8256,8512, 1512 ~~~""
COMMODORE 64, 128, 1280
~ ~
ZX SPECTRUM 48KB+.48KB
~-~.

URZĄDZENIA PERYFERYJNE ~~ ~,~„
,,,.~

dvskietki 3" 3,5 i 5,25
ukłacły scalone
lłacje dysków

strimery
hard dYski

*o

c,~i>..rf

().,,.. tło._

~'łf ~~
~·

#

-"'Y

,;;.O

WYTŁACZARKĘ

sprzedam. Tel.
wieczorem.

~-17-lS.

22004 I(
okragla
„12" i saneczkowa 8 1100,
z nap«!em - . t11.nio
11>rzedam. 55-U-78.
22023 I(
SZTRYKOP dwuaystemowy - aprzed11.m. Mair.!.tońskll. 41/53. bi. 227.
22000 I!.
DWA rowery
składaki,
motorower ..Polo"
sprzedam. Tel. 78-24-~.
21799 I!.
ZSZYWACZ
tapicerski.
s13reiarke. 'Pianke _Latex" 0.5 cm ~rze..
dam. 51-~3-541.

DZIEWIARKĘ

22~37 I(

PIANINA 1trol, wypoży
cza, wycenia (biegły są
dowy)
dyplomowany
korl"ktor. Grochowska.
33-76-21.
3514 g
SPANIELE czarne rodowodowe - sprzedam.
Zgierska. 216/4, Li~iecki.
22092 g
FOKSTERIERY - sprzedam. 86-70-:12. 21924 g
OWCZARKI
niemieckie
sprzedam. Żerom
skiego 34/18.
21930 g

__ ,„··-·-··-··········...-.
----········--·~·-,„··-

„OPLA" Rekorda 1 11!nikiem diesla na części
lub w całości - 1przedam. 43-38-53.
21954 g
„FORDA" (17 m) dwudrzwiowego
w całości
lub na części - sprzedam. Tel. 13-14-88 godz.
10-14.
22051 g
„126p" - karoserię, zawieszenie, kola, zbiornik (1979) - sprzedam.
Uzdrowiskowa 22.
21811 g
WAL 1ilnika ,.Fiat 125p"
- kupię. 78-25-86.
22061 g
KAROSERIĘ
„12:\p" kupię. 43-10-10.
22021 g

KAWALER
mieszkania,
32-61-92.

poszukuje
pokoju 21975 g
PIELĘGNIARKA
posz.ukuj e mieszka n ia (stare
budownictwo). 78-18-~
lub 55-27-50.
22084 g
POSZUKUJĘ do wynaję-1
cla mieszkania z wygodarni w Sieradzu. Tel.
57-51-54.
22015 g
POSZUKUJĘ pomleszczenia o powierzchni 200 m
(woda. siła). L6dź, okolice. Listy 22077 Biuro
O.e:~osz:eń
Sienkiewicza
3/5.
LOKALU .-a rzemiosło
(ślusarstwo) w okolicach
Lodzi
poszukuję.
Możliwość
wspólpracy
74-24-67 (7-15).
21928 g

I

ORGANI ZUJE
niżej

. . ·-

FRANCUSKI,
34-36-55,
mgr Sztuk.
22109 g
MATEMATYKA, inż. Kubasiewicz, 52-46-82 (Teofilów).
22127 g

PRZYJMĘ

chałupnictwo

(oprócz szycia), pracę w
sektorze
prywatnym.
43-93-03,
21990 g
POSIADAM „125p", telefon - podejmę pracę. Tel. 74-59-44.
22066 g

I

I
I

wymienione kursy z wolnego naboru
i na zlecenie zakładów pracy:

'Y spawania gazowego i elektrycznego,
'\' diagnostów uprawnionych i weryfikacyjne,
'V garażowych stacji paliw,
'Y gospodarki paliwowo-smarowniczej,
T dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenP.r·
getycznych do ·1 kV (na uprawnienia SEP),
'Y bhp i p.poż. - podstawowe i okresowe oraz
dla spawaczy,
'Y dlą pracowników służb bhp,
'Y legalizacji szybkościomierzy i drogomierzy,
'Y naprawy układów zasilania,
'Y klasyfikacji ogumienia,
'Y osadzaków,
'Y przygotowaw-cte na wyższe uczelnie,
'Y bukieciarstwa.
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PRZYJMĘ prac~ chałup
niczą. Listy 21880 Biuro Ogłoszeń, Sienkie-

wicza 3/5.
ZATRUDNIĘ

blacharzy,
lakiernika samochodowego (mogą być renciści)
i pełnoletniego
ucznia. Bema t5 .
.
21969 g
SZEWCÓW
(reperacja)
zatrudnle
buwia
- !

Klinika O25.
22105 g
ZATRUDNIF; monterówspawaczy Instalacji sanitarnych.
Wymagana
długoletnia
praktyka.
Brzozowski, Allende 15
/25.
21721 g-E
ZATRUDNIĘ
lakie r n ik 1.
samochodowego z praktyką
I
uczniów.
36-68-211 po 17.
21912 g
SAMODZIELNEGO blacharza samochodowego
przyjmę. 36-68-26 po 17.
21914 g
PRZEDSIĘBIORSTWO zagraniczne TEXTRA-EX
(konfekcja lekka)
w
Łodzi,

Gdańska

al.

KościU»zk i
s7.waczJ.~ ! .

zatrudni
Zakład
nie zatrudnia
po samowolnym porzuceniu pracy.
21833 g
ZLECĘ
krawcowej projektowani!! i modelowanie sukienek. 33-75-23.
21813 g
MĘŻCZYZN
do szycia
toreb (równlet rencistów) przyjmę.
Listy
21792 Biuro Ogłoszeń,
Sienkiewicza 3/5.
MLODA, soMdna podejmie prac~ prywatnie 52-99-63.
5098 g
98a,

-·,·······-•Ml.f'••···-····.,,.„ .. --·~·····--

. _ _ _ 11, ••• ...--.

Informacje I zapisy w sekretariacie WUR
ZSMP, Łódź, ul. Piotrkowska 232, I piętro, w godzinach 9-15, telefon 36-14-54.
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KeAPS

„. .

Swlątnicki.

•

Bli±uych informacji udziela orai z1(ło
szenia wzyjmuje dział transportu, te-I.
78-14-20 wew. 235. 279.
532-k

z

LA MSW w

OIOM SZPITA·
ŁODZI

JOZEFIE MISZCZAK

34-10-T'T,
17871 g
„rdecmt
•mlerd

wyrazy,

•

współcrucla

MATltI

KOIEŻANKI

piorąco-ssa,~

96-53-67, Bednarska.
21648 I
CHCESZ miec! czysty dy. wan
zadzw<>ń,
84-49-03, l!Crawczyk.
20573 g
SERVIS Dlesfd oferuje
nowe I używane części
r;amlenne do silników
diesel. Walocha 86-69-73
21902 g
UKLADY
wydechowe,
nadkola. Judyma 20 (od
Traktor-owej), in:!:. Myszk-owski.
3005 g
„CINZANO", M,t1rlboro'',
„Kent" oraz Inne wi:ory w półfabrykatach n.a
folii poleca Klat, Plastyczna 9.
19948 g
ZABEZPIECZANIE drzWI
(7.amki. blokady) 43-75-04
Rogoziński .
3468 g
OGRODZENIA.
kraty,
1iatka. lronse!"Wacje wy.
konuję°.
Wysocki
li5-67-54.
1967 '
TĘPIMY robactwo, trYz.onle, gwarancja, rachunki, 78-17-33. Kowalik.
21144 p:
MYCIE okien, 11>rzątanle

•

a
I

WSPOŁPRACOWNICY

MYCIE okien, lfl!"Z~anie
Mikina, 52-34-85.
2M9!l S
MYCIE okien. Rachunki,
86-87-33, Sciubel.
20049 I
DYWANY.
wykładziny,
tapicerkę czyścimy metodą

powodu

OJCA

iel: 82·88·30
SPRZĄTANIE.

•

współczucia

wyrazy

1kładal•t

koncerty • Wyll8WY
rekl..,ny
by

zam1en1ą

samochód osobowy marki
„Polonei"
stan dobry, na samochód
„Nysa'' - mikrobus lub „Żuk"
- skrzyniowy.

1erd1csn1
mti&rci

ProfHJOl\11"7 ~„1111'
filmowy. rejastruJ-:

„TEXTILPOL"

•

Dr MARM SZTILLER

VIDEO

TELEPOGOTOWIE
aktywacja
kineskopów
43-95-04. 84-81-71, No-····~-·~-wakowski.
41131 g
TELENAPRAW A
Ros iak. 43-28-67.
3594 g
LOKALU (40 m) w Zgierzu p~zukuję. 81-67-15 TELENAPRAWA - Rubin, EJ~ktron. 74-93-42
21769 g
Stelter.
20232 g
POSZUKUJĘ
p-omiesz„Cyginus" czeni.a 70 m wolno sto• „URAN",
telenaprawa.
78·64-19,
jącego, Bałuty WiKaczmarek.
21196 g
dzew
(ślusarstw<>).
,.Rubin"
51-03-50.
21720 g „JOWISZ" naprawa. 115-24-56 MuSRóDMIESCIE M-4
ezyński.
:ł818 g
z:amienię
na większe.
KINESKOPY
regene36-50-18.
22039 g
wnętrz. In~tył.'Ucjom raracja
(llktywacja),
KIELCE M-4 bloki.
chunkd.. 86--25-82,
Sl67-33-00. Lubarte>wicz:.
telefon - r.amlenię na
m i ń11ka.
19252 i
21884 c
M-3 lub M-2 L6<if.
okien, aprz~tanie
74-79-3•.
22101 g PRALKI . automatyczne, MYCIErachunki
36-55-40,
polskie naprawa.
M-3 bloki ł M-2 - staJachowicz.
21435 g
Fortuniak. 112-56-92.
re bt1downlctwe> zamie19891 c CYKLINOWANIE, lakienię na jedno 70-100
rowanie 51-66-07, MarCYKLINOWANIE. Zwiem. Tel. 36-13-23.
ciniak.
,4663 ł
rzchow.kl. lll-07-78.
21916 g
22088 g
!SZCZECIN M-2 zapzurY.
mienię na Lódt.
Tel. UKLADANIE
,
K-olec, lll-54-4:1, 21764 g
51-37-52.
%1788 i
glazury,
PILNIE nmieni~ 49 m UKLADANIE
81-44-87, Stańmyk.
(w-oda,
faz, wa, bal21188 g SWB.DKOWIE wyipad:k'\l
kon)
na równorzędne
umochodowego ul. Malub
mn!eJu.e.
L isty USLUGI bydiraullczne :ry.s i ńska Lnfl«.ncka 1
mistrz Leon T.rellńskl ,
22094
Biuro Og1'otlzeń,
lutego,
gods. 12 - proLód:t,
Słowiańska
Sienkiewici:a I/~.
24
szeni
o
kontakt.
Tel,
m 33.
21920 g
MIESZKANfA - n4e!Mlcrzeern.. 87-63-77, Watapetochomośelt p()jr.dnictwo MAL.OWANIE,
laszczyk.
22078 I
wanie.
handlowe,
Biatetc.
Tel.
zamiany,
34-96-111.
,362 g POSIADAM rur.le (24-l!O),
wszechstronne 'l)Ol'adniai nterlockl oru oczkarkotwo biura mitr BarYc- MYCIE okien, 1pru.tanie
we - ))06zukuję wspólkiego, tel. 36-()4-42 wnętrz. Instyl'Ucjom ran ika x gotówks, i samoKośclunkl 93.
chunki. 74-85-66, Wt~
chodem. L isty 22Qi7 Biudarskl.
21914 C
12112 r
ro Ogłoszeń, Sie::ik iewicza 3 /3.
LETNISKA PO't?UkUJ'!. 43-47-26.
2~895 '
ZAKŁADY: PRZEMYSŁU
I 1 RENCISTA (lokal) podej\Vl:ŁNIANEGO
m ie współpracę. Lhty
lm. J. NrnDZIELSKIEGO
21853
Biuro Oa:ło&::eń,
S ienk iewicza 3/5.
POSIADAM
uprawnieni.a.
l'..0D2, ul. KOPCIŃSKIEGO 31 d
„ki·awlectwo lekk ie" oczekuję
propozycji
współpracy. Li:sty 21888
B iuro Ogłoszeń, Sle-nk iewicza 3/5.
ZABIORĘ
samochodem
do RFN. M-27-98.
%1958 g

~'t"'" ~O"

Ą~„

WOJEWÓDZKI UNIWERSYTET ROBOTNICZY
ZSMP
w lodzi, ul. Piotrkowska 232

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

C2AS • PIENIĄDZE • KOMFORT PRACY

drukarki
interface do Spectrum

KOPERTY FDC 1950-86
- calość - sprzedam
Podhalańska 16/15 i!odz.
18-20.
21911 I!.
KfOSK
warzywa-owoce
(Retkin ia) - .sorzedam
Listv 22096 Biuro 011;!<>szeń. S ienk iewicza 3/5.
VIDEO sprzedam (ewarancja) _ 57„1 5 .12 (16-20).
22091 t.
SHARP
radiomai!letofon stereo _ ~przedam.
43-10-69 po 17.
22054 I(
RASZLE (poddał od 18
do 32) - sprzedam. Listy 22046 Biuro Ol!lo·
szeń, Sienkiewicza 3/3.
PIANINO
sprzedam.
36-50-18.
22038 I(
BLACHĘ uumlniową, talistą 120 m, pompi= glę
binowll. wau
odważ
nikowo-uchylnit
1przedam. Tel. 43-89...M.
22081 •

,_

--.. .......
_
..... „......
-·-···---·a.••···-

Dnia 11 lutego 198T r.

zmarł

nasz Koleg&

RADCA PRAWNY

mgr JERZY SZUSTKIEWlCZ
członek Okręgowej Iiby Radców Prawnych w
Łodzi, odznaczony1 Krzyżem Partyzanckim, l\fe.
dalem Zwycięstwa I Wolno~ci, Odznak9, Grun·

w ald u,

Wyrazy

11!'ap6łczucfa

1kładają1

Rodzinie

DZIEKAN l OKRĘGOWA RADA RADCOW PRAWNYCH w ŁODZI
głębokll'go

Wyra.zy

powodu śmierci
prndliębiorstw&

byłego

JANA

współczucia

pracownika

rodzinle 1
na.uego

STROŻKA

1klad&J'4
DYREKC.JA, POP PZPR, ZW. ZAWODO·
WE. RADA PRACOWNICZA Maz WSPOŁ·
PRACOWSICY z LODZKIEGO
PRZED·
IUĘBIORStW A
INSTALA CJI SA NIT AR·
NYCH I ELEKTRYCZNYCH
K.olehnkom

mgr JOANNIE SKOCZYLAS
i mgr ANNIE MAMIŃSKIEJ·
URBANIAK

1e1cleesat
bnlerc.l

w y razy

~·spólczutla

OlCA -

powodu

1

TESCIA

Rtt.claJ• .
XOLEŻANK.I

I KOLEDZY

1

VltI LO Im.

A. ASNYKA.
Kełełanct

, mgr
WJ'faą

MIROSŁAWIE

WóJT

współczucia

u:czerego

lmierci

s

powodu

O .J C: A
akład•l•
KOLEŻANKI 11

MEDYCZNEGO STUDIUM
ZAWODOWEGO nr 3 w LODZI

Koledn

PAWŁOWI
GRZEMPCZVŃSKIEMU
1

powodu zgonu 0.1ca

EDMUNDA
GRZ~MPCZVŃSKIEGO
wyrazy serdecznego współczucia EkladaJ:\:
DYREKCJA, llADA PRACOWNICZA, POP
PZPR, NSZZ, KOLEŻANKI i KOLEDzy
Ił

ŁODZKIEGO

PRZEDSIĘBIORSTW A

OBROTU SUROWCAMI WŁOKIENNICZY·
Ml I SKORZANYi\U w ł.ODZI.
lerdeczne wyrazy

w s półczucia

~

ZGUBIONO
leg ity mację
st udenck!l, 12962/UŁ, Tadeusz Zapałowsk i.
21775 I!.
PH AWM „Domu" un iewa żn ia z.ag uh lon• plombo w n ic" e meblowe
nr
529, 563.
22011 '

dr JERZEMU SALACIE
• powodu
akładaj-:

śmierci

O .J CA

KOLEDZY I W'IPOl'.PRACOWNICY i ODDZIAŁU
CHIRURGICZNlWO SZPIT ALA
WUSW w ł, ODZI

DZIENNIK

ŁODZKl

60 (1:?270)

~

Największy

w kraju czyn społeczny

zagrożony

Dwa komitety w rurze Z

Oto dwa wydania planu Lo·
dz! - najnowsze I z polowy lat
Przybyło

siedemdziesiątych.

U•

Ile, powstały nowe osiedla... Z
porównania tych dwóch fotogram miasta, które dzieli 10 lat.
dowiadujemy się np., że mamy
o cztery domy towarowe wil:cej,
za to coś dramatycznego 11talo
się z łódzkimi zabytkami. Plan
z; 1975 r. wymienia Ich 17, zaś
ten najnowszy - tylko 11 obiektów zabytkowych. Może się
nie zawaliły, a tylko straciły
·
nagle na wartości?...
Ale największa różnica fest
na ostatniej stronie: cena planu
w 1975 r. wynosiła 12,50 - teraz
równo - 70 z!.
W EC-IV wyładunek jednegowagonu węgla (średnio 50-60
łc,n) trwa około kwadransa. Ten
tam wagon w-:gla spalany Jest
w ciągu 10 minut. Wniosek
najdłużej trwa wydobycie.
Oddzlalu
Zarząd
prosił nas o

Lódzklego
zamieszczenie komunikatu o pieszej wy·
cieczce, która' mlala odbyć sie
B marca. Komunikat otrzymali-§.
my pocztą 9 marca, choć został
wysłany 5, o czym dowiedzieliś
my się ze stempla pocztowego.
Z naszej redakcji do zarządu
jest dokładnie (polioddziału
czyliśmy!) 513 kroków, a drogę
tę przebyll§rny w 6 minut.

PTTK

Do Jedneco

z bloków na Ba.-

ekipa hydrauliTrzeba była zreperować
ków.
które pozbawiło
uszkodzenie,
lokatorów ciepłej wody. Walili
w rury kilka godzin, rozważali
Wreszóie dali
różne warianty.
za wygraną I przeprosili loka·
torów bardzo grzecznie, bo oie
dość, :ie ciepłej wody nadal nie
było, to jeszcze coś Im sie nie
udało I zabrakło również zimnej. Obiecali przyjśó następnego
dnia i ju:i na pewno szybko naprawić. Było to we wtorek, 3
marca, kiedy to pół miasta (w
tym I Bałuty) odc7uwało skutki awarii wodociągu Tomaszów
- l.ódź. Nie wledzJell o nleJ
tylko hydraulicy.
·...._
łutach

przyszła

Chodzi o rurę łUOWI\, kt6ra ma
mieć 42 kilometry długości I uła
twić życie mieszkańcom Ksawero·
·Woli Zaradzyńskiej,
wa, kolonii

Widzewa, Teklina I innych miejsregionie. Dzięki
w tym
czynowi społecznemu, wartości 200
prawie 1400 rodzin ma
mln zł
otrzymać nowe źródło energii. Do
tej pory zrobiono kilkanaście kilo·
metrów gazociągu, a w tym tygo·
dniu gaz ma popłynąć do pierwszych. domów. Entuzjazm był I Jest
jeszcze olbrzymi, bo gaz dla Ksa·
werowa, to największy czyn społeczny w Polsce. Tego entuzjazmu
ludzi dobrej woli nie osłabiły, elą·
dwóch lat
gnące r.lę od ponad
kłótnil', śpory, pos~dzenla o sabo·
taż, kradzież I wykrzykiwania Ile
forsy komu Sifl nalety.,
Wszystko zaczęło sie w grudniu
1984 roku. kiedy to ktoś wpadł
gazociąg.
na pomysł żeby założyć
Pabianic uprzedzały, że
Władze
się, alp
znajdą
owszem.
pieniądze,
w pierwszej kolejności na wodę_~
dopiero µ..
kanalizację, a potem
gaz. Wszvscy iednak wiedzą dobrze, że okolice Ksawerowa mają
okropne powietrze ze względu n<
znaczną ilość szklarni. To zadecydowało, że ludzie po prostu garNadto, gazonęli się do roboty.
ciąg w tym regionie, to także
z formalnego punktu widzenia cowości

,Y

Spaliła się stodoła: Wlaśclclel."
nie zgłosił żadnych strat, Działo
się to w gminie Aleksandrów
Zgniłe. l\fote
we • \vsi Błoto
stanu tej stodoły
właśnie ·od
poszła nazwa przysiółka?

róbmy
Na:za propozycja z:ebrania po 16. Zobaczymy wtejy, które są naprawdę potrzebne.

•
18Wll

Złodzieje

•

czyli tam
Kradli na miejscu,
gdzie pracowali - w bazie magazynowej Zakładu Handlu Artyk•10łami Odzieżowymi •• Protim tex" przy ul. Ustronnej 47/49. W
sumie było ich czternastu. Co kradli? - importowane koszule, bluzki, piżamy, rękawiczki itd., przy.
chodzące m. in. z Chi,n I Albanii,
a przeznaczone do rozprowadzenia
odbiorców. Na
wśród krajowych
miejsce skradzionych rzeczy wkła
dano do kartonów kawałki drewna, żelastwo czy Inne paskudztwo,
dzięk,i czemu waga przesyłek mniej
więcej się zgadzała.

proceder
Jak to możliwe,
uprawiano bezkarnie prawie przez
8 miesięcy, kradnąc w tym czasie
towary warte 4 mln zł? Jak poin·

12-18.

Snleżka"

Pożarna

·
Pogotowie Ratunkowe
lnformacja sluiby zdrowia
Informacja &eleronlczna
Info1·macja kolejowa
inrormacja PKS
Dw. Centralny
[nfonnacja kulturalna
Pogotowie ciepłownicze
Pogotowie energetyczne
l'.ódt· Północ
l.ódt· Południe
Pogotowie ga7owe
Pogotowie

Komunikat WUSW

997
998

999

36-15-19
913
36·55·55
Sl•M•Uł

. 32·84•03
:S2·53·1Z
'4.Sł-35
7ł·'Zl·19

1ł· 55 • 23 ; 7ł· 66· 9S, 992
d:łwigowe
7ł·81·66; 7ł·łO·łl

NOWY - godz. 19.19 „Damy l
huzary"
godz. lD.30
MALA SALA „Przyszed1 mężczyzna do kobiety"

JARACZA - godz. 18.30 „Ferdy•
durke"
!\%Al.A !SCENA - godz. 18.30
..seans"
godz. lT „Pchła w uchu"
7.15 POWSZECHNY - godz. 17
„SJt;bY panieńskie"
MUZYCZNY - godz. 18.30 „Kuzynek z Honolulu"
ARLEKIN - gad%. 17.30 „Pułap·
ka"

zł

nie chodzili daleko

TELEFON ZAUFANIA dla kobiet
z ciążą problemową - S'7·40·S3
w godz. 1z-n.
TELEFON DLA RODZICOW
porady wycbowaw•
33·24·99 cze, czynny od poniedziałku do
piątku w godz. lS-18.
ANONIMOWI ALKOHOLICY
tel. dla ludzi z problemem alkoholowym - 51·Sl·łZ (ponle•
pl._tek !7-18}.
działek TEATRY
godz. 17.38 „Królewna
WIELKI -

Straż

przy TU
33-03-04

4 mln

ss-n-n
TELEFON ZAUFANIA
TELEFON ZA·
Ml.ODZIEŻOWY
UFANIA - 33-50-66 czynny od
poniedziałku do piątku w godz.

Pogotowie MO

Śladem naszych publikacji

o 14 osób areszto wanych

żeby

TELEFONY

Przvgoto1ania do wizvtv

1•--------------

'
trwać bęOd jutra do niedziel!
dzie, 12 już edycja Ogólnopolskiego Studenckiego Przeglądu Piosenki Turvstycznej. Na czterech koncertach „Yapy '87" wystąpi prawie
50 piosenkarzy i zespołów. W finałowym koncercie udział wezmą
m. In. R. Borkowski, M. Zadura,
I Piastowska oraz W. Jnrosz ze
Wszystkie koncerty
swoją grupą.
w siedzibie Studium Wychowania
Fizycznego PŁ w al. Polit~ch"liki
11. O biletach nie piszemy, bo już
(K, K.)
ich nie ma.

Do widzenia, do jutra!
Nasz telefon: 33-U-10.

WAŻNE

cie przedstawiciele obu komitetów
l łódzkiego oddziału Mazowieckich
Zakładów Gazownictwa. Przedstaw·iciel gazowni oświadczył, że bi:dzle rozmawiał tylko z fachowcem, reprezentującym oba komitePonięważ
gminy.
ty i władze
jednego ~ztonka
trudno znaleźć
trzech komitetów, a do tego speca
od gazu, dlatego sprawę odłożono.
Kiedy przewodniczący GR~ w Pabianicach zwrócił uwagę na wartość czynu oraz ambitną postdwę
przedstawiciel
komitetów,
obu
MZG oświadczył, te ani on ani jego współpracownicy nie są n::i żoł
dzie żadnego ze społecznych komitetów„.
. Gazownia trzyma gaz w ręce,
opiniuje projekty, dokonuje odbioru technicznei:-o i chce rozmawiali
tylko z „kompetentnym przedstawicielem". Ponieważ taki się nie
gazownicy udali się do
znalazł swoich zajęć.
Potem było jeszcze sporo słów i
zdań, które w ogóle nie powinny
paść i których nie warto publikozgodziły się,
wać. Oba komitety
\V odpowiedzi na naszą notatkę pt. że muszą dojść do porozumienia.
otrzycenzurowanym"
na
„Poczta
Konkluzja burzliwych obrad bvkoorc1ynaoyjn1
Decyzją prezydenta miasta powołany został sztab
wyjaśnienie od pocztow·
mallśmy
ców, Przypomnijmy - pisaliśmy o ła następująca - społecznicy do- ds. organizacyjno-tec hnicznych związanych s przygotowaniem i przenalesię
im
co
to,
wszystko
staną
telefonicz·
Łodzi.
w
ll
automatach
nieczynnych
biegiem wizyty papieża Jana Pawła
nych oraz o niesystematycznym O• ży jak tylko we własnym gronie
Na przewodniczącego sztabu wyznaczony został wlceprezyc1ent mia·
prótnlan!u Skt7ynk:t pocztowej przy uładzą sW10je sprawy.
sta, Lech Krowiranda, a na zastępcę przewodniozl\cego , wicepresyul. Lermontow·.
(W":ał'.f dent miasta, Stanisław Żałobny.
w („ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..,.
istotniekasety
się, te
W ramach sztabu powołano zespoły robome. Zespołem ds. koncep·
Dowiadujemydniach
stycznia
plerwszyeh
cji zagospodarowani a terenów i nachoru budowlanego, kieruje wiceLer·
ul.
przy
aparatów wrzutowych
prezydent miasta, Stanisław Żałobny.
mo.ntowa były przepełnione mo.netaNa przewodniczącego zespołu ds. gospodarki komunalnej powołano
nn. Od 5 stycznia zwiększono czę
dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej I
Jańczaka Jerzego
au·
z
stoUiwość wybierania gotówki
Infrastruktury Technicznej UMŁ.
W okres1e
tomatów telefonicznych.
Zespołem ds. komunikacji kierowa6 będzie Lech Krupowlet, 4yrek·
dużych spadków temperotury urzą
.
tor Wydziału Komunikacji UMŁ.
dzenia te byty nleezynne. Obecnie auZa ochronę zdrowia i zabezpleC'Zeli. unitarnych odpowlac1a6 będzie
tomaty działają sprawnie.
główny lekarz wojewódzki przewodniczący odnośnego zespołu pocztowa,
skrzynka
Natomiast
·
Rvszard Machnikowski.
znajduJąca się przy ul. Lermontowa
Powstał również zesp6ł ds. zaopatrzenia i zakwaterowania, którym
4, opróżniana jest dwukrotnie w clą·
kieruje Jerzy !'llyśliwy, dyrektor Wydziału Handlu UMI.,
gu doby. Kontrole nie wykazaly nie·
i bezpieozeli.Niemniej lclerowców
Przewodniczącym zespołu ds. porządku publicznego
prawld1owoścl.
zapoznano
skrzynkę
oprótnlaJących
stwa został płk Stanisław Pietruszka - zastępca szefa WUSW w Ło
a kontrolerów
z notatką prasową,
dzi.
zobowiązano do ś~.słego nadzoru ich
W piątek, 13 marca. w godz.
W składzie zespołów znajdują się merytoryczni pracownicy UMt..
pracy,
11-12.30
I specjaliści z terenu miasta.
Niewłaściwe korzystanie ze skr.i:yNa posiedzenia sztabu koordynacyjnego zapraszani będą przedstaWSZYSTKO O WOJSKOWYM
nek, to jest wrzucanie do nich przewiciele Kurii Biskupiej w Łodzi, a także przedstawiciele 1towarsy·
SZKOLNICTWIE
stwarza
formatach
du2ych
o
syłek
·
szeń katolików świeckich.
+ rodzaje szkól wojskowych
unlemotll·
zapełnienia
pozory
warunki przy jęcia
pozostałej kONS•
wią!ąc wrzucanie
pondencJI, Przesyłki listowe dużych
+egzaminy
kobiecie wycłlu~ając Ją • rowu, a w
rozmiarów winny być nadawane przy
+ przebieg studiów I nauki
szczeg61noścl dwaj mętczytnl, którzy
okienku na poczele.
Na te I inne pytania udzlela6
(j. kr.)
I
tę kobietę wyprowadzali s rowu
będzie odpowiedzi przedstawfolel
,,.1dzle11 oddalającego się mętczyznę,
komendanta uzuwojskowego
zgłoszenie stę do Dziel-:
mjr ZDZIpełnień l.ód!t I OsQbY, Jctóre 25 lutego 1987 r. w proszeni są o
Sl.A W KOWALENKO.
.il. nlcowego Urzędu Spraw Wewnęłrs
pobliżu stadionu „Tęcza" przy
Karpackiej w Lodzi udzieliły pomocy nych l'.ódt·Góma przy ul. Wółczaile'
skleJ. tso, pokój sł w godz. 9-15, bądt
• nr IZ·IZ-n
kontakt telefoniczny
wew. 726.

,,stosunków Jazo·
uregulowani•
wych" między Łodzią a Pabianicami. Planowana jest przecież budowa drugiej jezdni ul. Pabianickiej i tworzenie nowych osiedli.
Tak więc, najpierw powstał jektórego
den komitet społeczny,
członkowie mięli mniejsze plany i
ambicje. Ale inni też chcieli gazu
na utworzenie
i„. ktoś pozwolił
komitetu.
społecznego
drugiego,
widae; ie jak jest
Zapomniano
dwóch, może być wymiana zdań.
początku
Spór zaczął się już na
I trwa do dziś. Oba komitety weszły do jednej rury i żaden nie
chce się wycofać, a ponieważ chowybudzi o gaz, sprawa grozi
chem.
wczoraj, podDoszło do niego
czas posiedzenia prezydium Gminnej Rady Narodowej w Pabianicach. Oprócz władz, J:>yll oczywiś·

Dyżur

_____________________,-o Straty

!!-letni chłopiec wraca z przedszkola. Stęskniona babcia prosi
by na powitanie pocałował ją
w policzek. Malec stanowczo odmawia: „Babciu, w taki sposób można się zarazić adlda·
·
sem!''

realizowanie retormy gospodarczej, Oceniano także
działalność POP w zakładach Pr&•
cy, .
Komisji HistoPrzewodniczący
rycznej Ruchu Młodzieżow~go Jó·
także do
zcf Olbryk zwrócił się
I sekretarza o przyjęcie patrona•
tu nad dwiema rocznicami przy.
w roku przyszłym:
padającymi
45-leciem ZWM I 40-leciem ZMP.
Na ręce Józefa Niewiadomskiego
przewodniczący ZL ZSMP KrzyH•
tof Jagiełło przekazał 100 ty11]~1
Cenzłotych na Szpital Pomnik
trum Zdrowia Matki Polki.
W spotkaniu uczestniczyli takte
ł
sekretarz KŁ Adam Walczak
Komisji Mł~le
przewodniczący
Zaręba.
Podczas dyskusji zwracano uwa- żowej KL, Stanisław
sprzeczności, które
gę na szereg
uniemożliwiają

inicjatywy Prezydium Ko·
misji Historii Ruchu Mło·
dzież~wego ZL ZSMP odby·
wczoraj spotkanie
się
ło
byłych działaczy organizacji mbsekretarzem KŁ
I
z
dzleżowych
PZPR - Józefem Niewladom'lkim
W trakcie spotkania omówiono
aktualne sprawy społeczno-polity
czne I gospodarcze, a także · przygotowania łódzkiej organizacji ~dr
tyjnej diIV plenum KC PZPR.
głos, I sekretarz KL Zabieraj
przedstawił
Józef :N .viadomski
uczestnikom m. in. stan przygotowań do wizyty papieża w naszym
mieście oraz sytuację gospodarczą
\'{ województwie.

PINOKIO - godz. 1T.30 „Poczekaj
wilku! Jut la et pokażę!"
I
MUZEA
HISTORil RUCHU REWOLUCYJ•

formowano nas w WUSW, działo
tak m. in. na skutek zupeł·
nego braku dozoru ze strony bezpośrednich przełożonych. W maga·
zynie urządzano np. libacje alko•
holowe. Od pracowników nikt nie
w,ymagał przepustek, nie było tl'ż
portierów - rewidentów. Złod;ie·
je spokojnie wywozili łupy samochodem, rowerem, albo po prostu
wynosili w teczkach. Sprzedawali
to potem za pół ceny 82-letniej
paserce, u której przy okazji zaQpatrywall się w alkohol. Część łu·
pów kupiła też ajentka lokalu pod
wdzięczną nazwą „Dworek". gdzie
również urządzano „balangi".
Czternaście osób zostało aresztowanych, ile odpowiadać będzie z
wolnej stopy - jeszcze nie wia(ab)
domo.

poniedziałku

Od

a i, łt

się

NEGO (Gdańska 13) godz. tt-IT
RADOGOSZCZ (Zgier•
ska 147) godz. 9-16
ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRA·
FICZNE. (pl. Wolnokl 14) godz.
ODDZIAŁ

10-17

HISTORil MiASTA ŁODZI (Ogrodowa 15) godz. 11-15
SPORTU l TURYSTYKI (Worcella
21) godz. 11-15
(Piotrkowska
Wl'.OB;IENNICTW A
2821 goc.1.z. 10-17
SZTUKI (\Vlęckowsklego 18)
godz. 11-17
SŁUZ•
POLSKIEJ WOJSKOWEJ
BY ZDROWIA (żeligowsldego 7)
godz. 10-13
MIASTA ZGIEllZA (Dl\browsldego 21) godz. 10-15
MIASTA PABIA.."llC (Dl. Obr. !!ta•
Ungradu 1) godz. 10-15

•w

•

zoo -

•

godz. t-lUO
czynne
(lcasa do godz. 14.30)
PALMIARNIA CZ~"llna w godz.
10-16 (prócz poniedziałków),
KINA
„Mistrzyni wu Dang"
BAŁTYK godz. 10,
!5 lat
chiński od
12.30, 15, 17.30

rw AN OWO

20.

„Mistrzyni wu
Dang" - chiński od lat 15 nocny Seans
19;
godz. 18.45,
„Elektroniczny morderca - Ternnnator" - USA od lat 15 godz. 21.15
PRZEDWIOSNIE - „N1esamow1ty
USA od lat 15 jeździec" -

Od ponle-Oziałku, 16 marca, moż
na już odbierać nowe kartki ua
Lodzi sprzed:aż prcbenzynę. W
wadzona będzie na siedmiu staurzędach
CPN, w trzech
cjach
oddziałach
pocztowych i pięciu
PZU. Na terenie województwa również wyznaczono stacje i urzędy
pocztQwe, oddziały PZU, rozprowadzaniem kartek zajmą się także urzędy miejsko-gminne.
Bez względu na właściciela w
odbierać
każdym miejscu kartki
przedstawiciela
będziemy z rąk
PZU, który organizuje, tak 3ak w
latach ubiegłych, całą akcję. Aby
do zakupu
odebrać uprawnienia
sobie
tr;z:eba mieć przy
paliwa

IS.451 seans umgOdz. 19
wesołego
„Przyjaciel
POLESIE
d.Jabl.a" (poi.) b.o. godz. 15.30;
„Dawno temu w Ameryce" USA od lat 18 godz. 17.30
Wl.OKNIARZ 1 - ,,Nad Niemnem"
- cz. I- I n - pol. od lat 12
Godz.
godz. 12.15, lUO, 18.45;
g()dz,

lrnlęty

9.oo -

lS.30,

-

seans

zamknięty

WOLNOSC - „żyć I umrzeć 'v
Lo.s Angeles" - USA od lat 18
godz. 10, 12.15, H,30, 17, 19.30.
WISl'.A - „Zygfryd" - pol. od
lat 15 godz. 10, 11.13, 1~, lT.30,
20

ZACHĘTA opoW1eść"

-

„Nie kodCZl\ca si;:
RFN b.o. godz.
pol.

10, 12, 14; „Złoty pociąg" godz.
-rum. od lat 12 19.

1&,

SWIATOWIT-HOTELOWE - „PUr·
purowa róża z Kalru" - USA
od lat 13 - godz. lS
STUDIO - „Uclecika z Alcatraz"
f"Odz. 17.45;
USA od lat 15
DKF - godz. 20 - seans zamknięty .
STYLOWY - „Sceny dziecięce 7.
tycia prowincji" - poi. od lat
IS godz. 16.30, 19.13
TATRY - MAl'.E·STUDYJNE
DKF - godz. 17 - seans zamknięty.

,,Uo!eczka w noc" DK!\I USA od lat 18 godz. 15.30, 17.45,
20

OKA -

„O-Bi, O·Ba" {pol.)

od

•

I

•

nie

cztery rodzaje dowodów: rejestracyjny pojazdu, opłaty całej skład
ki lub I raty ubezpieczenia i pooraz osobisty.
datku drogowego
Dopiero wtedy, po zapłaceniu 40 zł,
kartonik.
kolorowy
dostaniemy
Trzeba przyznać, że wszystkie rodzaje kartek są w bardzo ład
nych, pastę,lowych kolorach.
(K. K.)

I

I

Taka Jest brutalna prawda nawet reklamy muszą byó czyste.
Foto: A. WACH (

lat 15 godz. 8.30, 11,

u.so,

18,

13.30

w
GDYNIA - Kino non stop
godz. 9-22 „Superman ID"
USA od lat 12
HALKA - „Protector" - USA
od lat 13 - godz. 18
GWARDIA - „Bohater
l\lŁODA
roku" - pol. od lat 13 godz. 10,
„Na tropach
14.30, 17, 19.30;
Bartka" - poi. b.o. godz. 12.15
l\IUZA - .• superman IlI" - USA
od lat 1% - godz. 16, 18.30
„Ulzana Wódz Apa1 MA.JA czów" - NRD b.o. godz. 18;
..Skok jaguara" - Jug. od lat
15 izodz. 18
POKOJ - „P1ertc1ed 1 r6ta" poi. b.o. godz', 15, 17: „Sekret
rum. od lat 15
Bachusa" l'!odz. 19
ROMA - „Poszukiwacze ug!nlo·
ne.J arki" - USA od lat 12 godz 17, 19.30; ,.Boskie Ciała"
- USA od lat 12 - godz. 10,
14.30; seans zamknięty - godz.
12.30,

STOKI - Klub Filmów Dzleclę·
cych „Relax" - „Przygody Ble·
kllnego Rvcerzyka" - pot. b.o.
godz. 16; Klub Filmowy „Oskar"
radz. od
- „tdt I patr7." lat 18 godz. 18
APTEKt
Mlcklewlcza 20, Nlc.larnlana 15,
Lutomierska
89.
Dąbrowskiego
Piotrkowska
146, Ollmpljska 7a,
67.

Pabianice - Armll czerwonej 'I'.
Konstantynów - Sadowa 10.
Lewicka 33.
Głowno Aleksandvów - Kościuszki 4.
Zgierz - Sikorskiego 18, Dą•
browsklego 10.
- Armil C%erwoneJ
Ozorków

17.

DYŻURY

SZPITALI

Chirurgia urazowa """ Szpital 1m.
Kopernika (Pabianicka 82)
im.
Neuroch1rurgla - Szpital
{Zg1en, Pa•
Skłodowskiej-Curie
rzęczewska

35)

Okulistyka - Szpital Im, sa.r-·
llcklego (Kopclrtsk:tego 22)
Chirurgia dzlech:ca - 1 szp1•
(Sporna
im. Konopnickiej
tal
36/50)

Laryngologia dziecięca - Szpl(Sporna
Konopnickiej

tal im.
36/50)

szczękowo-twarzowa
Chirurgia
1m. Skłodowskiej-Curie
Szpital
(Zgierz, Parzęczewska 35) ,
!m.
szpltal
' Laryngologia Barlickiego (Kopcl!IB!tiego 2~)
Toks)l:-oJogla - In~tytut Medycyny Pracy !Teresy 8)
przychodnia
Wenerologia
Dermatologiczna czakątna 44)
Doratna pomoc okulisty=a ul.
Gabinet czynny
Zapolskiej I
od 17-7 rano w dni powszednie,
w dni wolne od pracy całą do•
bę. Tel. 43-39·72 wew. 68.
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