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W Wlednłu trwa mlędrrnaro.®
we .spotkanie poświęcone problemom rozbrojenia i odprężenia., które odbywa się w stolicy AustrH
już po
raz czwarty. W sobotę
rozpoczęły pracę komisje, których
uczestnicy przedyskutują kwestię
zapewnienia
polityki bezpieczeń1twa I jej wpły-w na pokój I rozwój społeczny, sprawy współpracy
międzynarodowej, rolę opiinil publicznej przy podejmowaniu decy- l~J~!t;~iii~
zji o charakterze politycznym i h1ne zagadnienia.

• Rozmowy z "Daihatsu" • Japoński system
zarzqdzania? • Współpraco w przemyśle
elektronicznym I chemicznym

A. WOJCIK WJAPONII

porl~mentu

Delegocjo

Kanady z oficjolnq
wizytą

w Polsce

W dniach 8-15 marca przebywała w Japonii polska misja COllPO·
darcza pod przewodnictwem młniltra handlu aarranlczneco Andn:eja
Wójcika.
Celem tej wlzyt:r kł6ra jesł ledn:rm 1 p!ennzyClh wyJllk6w
Na sapronenie Pres:rdlnm leJm• aldada w Polsoe włz:rtę
wsłaleń, podjętych przes WoJcłeoha Jaruzel1kieco I YNuhłro Nakaofloj&llU\ delegacja parlamentu Kanady. W skład delecaojl, na
aone podczas pobytu premiera Japonii w Pol1oe w ltyc:zolu br. czele której atol sastępca przewodniczącego Izby Gmin Steven
b'ylo omówienie mo:Hiwolioi rozwoju polako-JapońskteJ wspó1Pr&e1'
E. Papro1kl, wchodzi\ depułowanl z rótnych partii - Russell
J(OspodarczeJ w wielu dziedzinach,
C. Mao Lell&n, Constantłne G. Gus l\11tges i Andrew Wlłer,
Szczególn' • uwagę
poświęcoao rdaj11 raintere.owan!• podj41C1em , ,.,.......,..,.._
zagadnieniom, dotyczącym udziału wielu pn:edslęwzięć tnweatycyjfirm japońskich w modernizacji nych w Polsce; nie wy'lduczają.c
W .obot41 14 bm. wieczorem I de- dacjl llrodków zastrasi:anla., w rozpolskiego przemyslu motoryzacyj- te:!: motllwości przystąpienia do legacją spotkał alę Roman Mali- szerzaniu środków zaufania.
nego, a zwłaszcza projektowi pro-- Joint Ventures, Strona polska pod- nowski. Rozmowa obracała aiQ woW niedzielę przed południem pardukcji samochodu firmy „Daihatsu''. kreśla konleczno~ć przywrócenia kół mo:!:liwośct zinten.wflkQWania lamentarzyści kanadyjscy przebyPonadto omawiano m. in. aprawY nonnalnych stosunków finansowo- stosunków między obu krajami na wali w Częstochowie w klasztorze
modernizacji po1sk1t<go przemysłu kredytowych między naszymi kra- ws1.ystk1ch płaszczywach,
jasnogórskim. Następn!P. delegacja
łożyskowego,
produkcji sprężarek jami, jako niezbędnego warunku
Steven E. Paproski (jak slą oka- zwiedziła Kraków.
chlodniczych, wprowadzenia nowych otywlenla współpracy.
zało. jest on w Polsce nie po raz
(PAP)
technologii 1 unowocześnienia nie- ----·-----~---.- pierwszy) wyrazil zadowO!l.enie, że
których z.akladów przemysłu chepo ostatnich trudnych latach oba
micznego, współpracy w przemy.
kraje znów rozszerzają współpracę.
śle elektronicznym
Wspomniał o istnieniu obszarów, w
(m. !n. mainetowidy, lampy tluoreacencyjne,
których jest ona korzystna dla obu
auche baterie), w przemyśle hut·
stron. Stwierdził, że jednym z głó
niczytn i wiele innych. Ministra
wnych celów Wl.zyty jest zorientoAndrzeja Wójcika przyj-1 premier
wanie się co do motliwoścl współ
pracy gospodarczej.
Yasuhlro Nakasone.
Jednocześnie członkowie delec&·
ej! polskiej prowadzili rO'Zl1lowy z
W czule 1obotn1ego •potkani& w
SeJmle nawlązan-0 teł do probleprzedstawicielami japońskich kól
mów
międzynarodqwych. R. Malifinansowych t przemysłowych. Od·
nowski wspomniał o koncepcji Zorbyło się te:!: spotkanie delegacji z
ganizowania sp<>tk.an\a przewodnipn:edstawic1elam1 japońskiego stoczących
parlamentów państw wan:yszenia, podczas którego omasygnatariusry KBWE.
zwlasr.cza
wiano możliwości wprowadzenia ja·
poci kątem odważnego spo:rzen!a
pońsk i ch metod zarządzania do niektórych za kladó\" w Polsce.
w przyszlośł Europy, Mimo różuż ' rok z: rzęd111 w ulenie. jakle należy szanować, kontypach całego kr-aju prowaJapońskie kola gospodarcze wy·
nent nasz ma nie tylko wspólne
~one 111 dąść rozlegle all:
d7.iedzlctwo, ale t rosnącą wspólzacje aezonowych obniżek cen.
U bm, w Flnland!J rozpoczęty •lę leżn~ć np. w zak:reaie gosp
rll'' · Czy mOO!la powiedzieć, że weuzy
dwudnJowe wybory do parlamentu r:zy ekologii. Wspólne 1est z nti;- l>noe jut na tnvał• do obyczajów
tego kraju.
CAF - AP
re11owanie w zmniejszaniu I llkwl- n.aszego handlu? - oto pyt-1.nie l
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - jakl.m dzle.nnikarz PAP zwrócił alę
do wlceminlst.ra hand•l u wewnętrznego I usług - Andrzeja Głowao
klego.
Seronowe ohnlżld cen S4 na !'ałym śwlecie czymj najbardziej oczywistym. Pod koniec lata wyprzedaje się po znitonych cen11.ch
lekkie wdzianka, sukleruki, 11br11nla - aby zrobić miejsce dl• (1KONCERT NA KAMIENNYCB
Jzlety jeslenno-zlmowej. To aamo
INSTRUMENTACH
dzieje się wlosn14,
kiedy zimowi!
kurtkę, która kosztowała np. 115
W Tokio odbyt al41 alezw:rkb
marek RFN moi.na kupić za ~0--60
koncert, podczas kłórero crupa
marek. Po prostu jut; dawno oka1' bm. J>lietwonuN:owle 11 Fru· cjaliatów
1łudentów Akademii Muzyo11ne
J'rancj!. ll-.o.t0bowa uło się,
te bardziej opłaca sic
cji
weull
do
tatrzańMdej
Jukdni
1rupa prote•jonalnych ratowników
Musas!no irrała na InstrumenBystrej
l
już
podczas
pierwszego
(nlliI'kowle,
płetwo.nw-kowle, apetach wykonanych z kamienia.
nurkowania natrafili na :i:wloki za. cjallścl z Innych dziedzin) przybyKamień ten, nazywany 1anuklte
g~nionego
przed
kilku
tygodniami
ła
do
Zakopa.nero
l natychml,a at
wydobywany jest na wyspie Siw tej jaskini speleologa jugosło weszła do akcji. Ud.aro Im a!ę rozkoku w południowej części arwiań:;kiego. Wedłui ich oPionii iro- wiłttać tajemnic41 Bystrej.
ohłpe!agu Japońskiego. Uderze
tołaz został uwięziony w piątym
Zalrońccył:r 11~ ćwiczeni& jednonie w niego drewnianym mło
syfonie wodnym Bystrej, dlatego
15 bm. rano re.town!cy 1 Grupy stek Wojska Polskiego pod krypłeozklem
wydaje melodyJny
że zaplątał się w linę.
Tatrzańskiej GOPR wydobyli zwło tonimem „Opal 87". w którYch
dźwięk.
Podczas koncertu wyPrzypomnijmy, ie w nocy z 111 ki z podziemnych korytarzy By- - zgodnie z post.anowleniami konkonano utwory na wibrafonie
n;. 17 lutego br. w Bystrej w Ta- strej l przetransportowali do Zako- ferencji w S'Ltokholmie w spraI dzwonkach z sanukite.
trach został uwięziony 26-letni ju- panego. Był to ostatni
akt ta- wie środków budowy zaufania I
Przed wieloma tysiącami lat
gosłowiański grotołaz
- Aleksej trzańskiej tragedii.
bezpieczeństwa oraz r<nbrojenia w
11 kamienia tego
wykonywano
Petrnjkić. Podjęta przez ratown.inMe I eroty strzał. Jednakte .ków z Grupy TatTzańskiej GOPR
wraz z pojawieniem efę brązu
akcja ratunkowa, w której uczest·
I telaza zapomniano o nim.
niczyli pletwonurkowie i tateroicy
P ~zed~i<:błorczy Japończyk Maejaskin iow·i - nie dała reznt~atu.
da, który Jest włdcielelem caPo wyczerpaniu w:szy1tklch i:n'lłli
łej góry na Sikoku, gdzie wywości kontY"n'llowania 11keji poswdobywa się ten kamie!\, postakiiwawc:r.ej
metod11
1wo0od114'IO
nowił wzbudzló zainteresowanie
nurkowa.n!.& 23 lute10 b!'.
przy
nim I zrobló na sanuklte niezły
Górskim Ochotnlc:sym Po1oto1Viu
Interes.
RatunkowYtn zorganizowano ze1p61
w lu&1ma •• lf'7'D)kł fOISpodv- Jam& J\l obn&l'\l płałllllcze.10. W7łratown:Lków-<>chotn!ków
r:>od kie- eze w
podllt&W10WYch
dział.ach 111.y nti przed rokiem był 1kup
runkiem
Jerzego
Grodzickie10. prod.ukcll materlallnej były lepsze iywca I mleka. NieJ:nacznie niższe
JAKIEGO KOLORU JEST
Chciano wypompować wo1ę z p:ę nU w lutym ub, roku. W prze- były przewozy ładunków transporBAWELNA1
c.lu syfonów Jaskini Bystrej, Uda- myłle w1ękua nli przed rokiem tem uspołecz.nlonym. Wydatki piewiększ-0ści galęzi niężne
ło się oprMinić 4 1ytony; piątv, w była produkcja
lud'lloścl
Od niepamiętnych czasów Inwzrosły azybciej
którym - jak przypuszcuno od przemysłu z wyjątkiem
metali nit przychody,
dianie peruwlaóscy upraWlall
utrzymywało 1!ę
początku
nieżelaznych,
znajdowały
chemicznego
się
7wło
i cera- wysokie tem"JO wzroatu wynagrobawełnę w różnych kolorach ki
jug<>Słowlańskiego
miki
szlachetnej.
grotołaza,
Wzrosła
nie
produkdzeń. Na ogół zgod1De z potrzebabeżowym,
szarym, brunatnym
dał się oprótnić i posz:uklwań ia- cja
budowlano-montażowa
oraz mi- było zaopatrzenie w podstaworloletowvm. Przeprowadzone 01liczba
mieszkań
oddanvch
do
uniechano.
we
artykuły żywnościowe, utrzyłatnlo
badania 11elekcjoner6w
Strona jugosłowiańska zwróciła żytku. Większy był ek!IJ)ort , •m- mywały 5'ię niedobory
towuów
w:vkazaly, te te niezwykłe odsie o pomoc d-0 ratowników - ape· port, zwła17.cza w obrotach z kra- przemysłowych.
ml~nv bawełny mo~na hodować
Po upływie dwóch ml•lęcy blebez ~pec.falny!'b trudności I to
ż~cego roku, na skutek snac:menie t~·lko w Peru.
go wzrostu produkcji w lllltym br.,
zaległości powstałe w styczniu br.
ELEKTRONICZNY
znacznie się zmniejszyły, jednak
DETEKTYW
zaawansowanie
l)Ode'awowych
wskaźników
Centralnego Planu
Zdanfem !J>eoJallstów br:rbJ1łf
Zwrdę1two Rocznego było nltsze od upływu
1klch, badania w dziedzinie
pllkan:r LKS sa 3 czasu roboczego.
analizy zapachów jut niebawem
punkty
stworzą motllwość wyposdanla
Widzew
pokonał
ły
potłcjl w urząd7enła, które PO·
Motor 3:1
moll'ą w wykryl'lu pnestępcy.
•
1 w1a1a
„7,ostawlam:v „n~,z ślad" '1a11od koszami LociJ:I
pachn wszęd?.ie. gdzie pojawia.I Pabianie
N• wlosn• pnyjd:z:ie nam Jeszmy się" - mówi Barbara
J#f. Siatkarki LKS
m e rs iel. ffzjolog z m:ilwersyte.
.na tl".t:ecim miejscu cze poczekać przynajmniej dwa tygodnie . Należy tak sądzić, bowiem
tn w bryt.v jsk!m mieście Leeds.
w tabeli
(SzcŁł'góly I pozo- z zimowego snu nie chcą obudzić
Uwata 011a, te za około pięć lat
stałe
wiadomości się mieszkające na Zamojszczyźnie
praktyczne za~tosowanłe znajdą
sportowe na str. 6) przvsłowiowe śpiochy - suslv ne·
czułll pr-zvr7.lld:I'. które będą w
rełkowane. W ubiegłych lat~!l o
11tanil' wvJawfa6 ł ana.lizowa6
Pllk:1.rz' Widzewa tej porze zwierzątka te wycho<lzlzapach. poo:o<:fawlony na mlejnareszcie przypom- ly już ze swoich nor zwia;tu111c
~cn przt>~f FJ f'}<: fwa. Komputer bę
nieli sobie, te po- ocieplenie. Województwo zamoj.1kie
d7.lc mógł na<;tępn!e porńwnać
trafią
strzelać jest Jedynym obsza.rem w Polsce,
w v nilrl
anali7V z zawmasu
bramki.
gdzie występuje
do dzisiaj c · aeł
wnll'qinną clo jego pamięci inN/z:
fragmenty perełkowany Na starych wygonach
form acją.
~obotn•<'~o meczu z i
pastwiska~h
susły
tworz11
Motorem.
tutaj kilkanaście niewielkich koloFot; A. WACH nii, Uczących po ok. I '1•. •łuk.

Większy

W •obot41 mtn~ło 100 lai od urodzin Leona Schlllera - człowie
ka całym ~rcem 1 twórczością
związanego z kllztaltowaniem oblicza polskiej s<:eny - „poety teatru". Pod jego pomnikiem wyznaczyli sol:>ie spotkanie ludzie, którzy pamiętają dzieło L, Schillera,
którzy śledzili jego łódzkie d okonania - a ·przypomnijmy, że jego powojenne sp()tkaJnle z mia..-tem
zaczęło się 10 stycznia 1946 r. W
czerwcu tegoż roku objął kierownictwo Teatru Wojsk<! Polsk!eg-0
(dziś Im. Jaracza). Pracująca z nim
w tamtym okresie Sabina Nowicka
(wieloletni.a
wicedyrektorka
Teatru im. Jaracr.a), była wśród
.eona uczestników tego rocznicowego spotkania. Przybyli na nie
dojrzali ·i młodzi miłośnicy tea·
tru, m. in. obean! byli studenci
Państwowej Wytszej Szkoły Filmo~vej, Telewizyjnej l Teatralnej, noszącej
Imię
L. Schillera. P0czet
sztandarowy ucze1n1 zajął miejsce
·0<l pr>mnikiem 'Patrona.
l'.lich a l
Pawlicki, dziekan wydziału aktorskiego łódzkiej PWSFTViT - reCleksją nad pracą mistrza dopełnił
atmc>~ferę

uroczystości.

Wspomnienie o spotkaniu z L.
Schillerem to treść wystąpienia

z re
c

{Rozmowa z wiceministrem handlu wewnetrznego
usług
Andrzejem Głowackim)

płetwonurkowie
odnaleźli zwłoki
jugosłowiańskiego grotołaza

Francuscy

w•

zniżyć cenę aniżeli -ponos!6 koazty
magazynowania towarów. Zdają so·
ble z tego sprawę nie tylko wielkie domy towarowe ale I zwykły
h.andlarz owocami, który w c ' ąg.J
dnia - w zaletńoki od po-oyt 1 i
podaży poka!i
kilkllilcr<>t:tle
i;mlendać ceny.
·
Ten 1y1te.m myłlanl• I d~lalanla
zdobywa sobie równie! miejsce w
naszym handiJ:u. Wystarc?.y pow!cdzić, te kiedy jeszcze w roku UJ84
objęto obniżkami towary wartośc:
4,9 mll!arda zł, to jui w br. operacja ta dotyczyć b~z·le towarów
wycenionych pierwotnie na ponad
22 mlllardy zł.

Czy

pow!nnlłmy

czę.łcleJ

Sąd7ę,

IUICZllJ WD'OSI

s1ęza

Sum-1

obnlła6

śpią

na str. 2)

Pociąg spadł

do rzeki
Co najmniej 25 osób zginęło, a
zostało rannych, kiedy to pociąg ekspresowy spadł w nocy 1
soboty na niedzielę do rz~~l w po·
łudniowoindyjskim stanie
Tamil
Nadu wskutek uszkodzen' a torów.
L<>komotvwa i osiem
wagonów
pociągu spadły z mostu d1J rzeki
Marudayar 60 kilometrów od m'u.
ta Tiruchiorapalli. Jak oświadczył
rzecznik dyrekcji kole! w >tol'cy
stanu,
Madras, tory na długości
ponad 150 metrów
zostały tui
przed
przej azdem pociągu wysadzone w powietrze.

W T5 dniu roku słodoe wzeo codz. 5.49 zajdzie z:aś o
17.4!.

szło

" 1

1"1en7

ni y obc

zq:

Herbert, babela, Hilary,
Julian, Henryka, Oktawia

(Daltn::?: clac na str. 2)

I

OPA - 7','

Euią\1• aesfftnlesyłt obeer'Watorzy z 22 państw - sygnatariuszy Aktu Końcowego KBWE,
Wysoką opinie
na temat mistrzostwa bojowego naszych toł
nierzy I jakości pracy dowódczo-sztabowej potwlerdzill wszyscy zagranicml obserwator-z:y, uczestnl~cy w ćwiczeniu „Opal 87" .

w hl• łdstejnym pnewlłu,te
dla Łod:11i następuj"o" pogodę1
1achmurzenle małe I amlarkowane, '.l'emp, maki. I 1&. C.
Wiatr slaby I umiarkowany,
połudnlowo-wsehodnl.

Cl~nlenie

o codz. 19 wyno1llo

990,7 hPa (743,l mm), temperatura -1 st. C.

Z kcłendarta

wydaneń

Ulf - tir. O. I. Ohm, fi.syk
nlemleokl.
1902 - Ur. L. Ltpakl, biała•
KPP.
17 - Zm. eoaan
nym1kl
TyberluH.
192'1 - Ur. W. Komarow k monauta, radziecki (zr. 1981).
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SUS

ciąg

Indie

ezy słębleJT
te I jedno I drurte. W

ZAKOŃCZENIE tWICZENIA

Informacja GUS o sytuacji gospodarczej w lutym br.

(Dalszy

150

ez nowych

J

prz.edltawlclela ZASP Włodzimierza
Skoczylasa. Studiował w ł6dzk.iej
ucze1ni w czasie, gdy był 1 nią
.związa,ny L. Schiller.
Różnie ocenia.no go jako pedagoga, ale „potra!ił izaszczeplć w
nas glębokie umiłowanie teatru.
Do jego może jedynie do jego,
oceny mieliśmy zaufanie".
Wiązanki kwiatów pokryły cokóJ
pomnika tego niezapomnianego ar•
tysty - twórcy, reformatora tea·
tru, pedagoga. Wsród tych, którzy
oddali hold jego dziełu, byli przed·
stawlclele władz na czele z wł·
ceprezydentem Lodzi Janem Nosko, kierownikiem Wydziału Kultu·
ry KL PZPR Stanisławem Dyz.

Tako sobi

myśl

Nie doś6 zapewn i ć komu§ 1ba·
wienie; trzeba m
jeszcze dać
środki do tycia.

U miechnii si

N /z.: obserwatorzy pod kolumną
Zygmunta w Wara:11awł•.
CAF - WAr - Jrmeus:s 9obl...,aull:

· Zagraniem! obaerwaton;y jednote Woj11ko Polprzyk,ład praktycznej
realizac)I
postanowień
korderencjl aztokholmsklej w sprawie budowy łrodk6w zaufania I umacniania bezpieczeństwa w Europie. Ich roanlem Polska w solidny l odpowtedztaln• sposób podchodzi do wykonywania
ustaleń
KBWE w dziedzinie
umacniania
pokoju na naszvm
kontynencie,
zaś ćwiczenie „Opal 87" przyczyniło sle w znacznej mierze do utrwalenia przekonania, że porozumienia w sferze wojskowej mają
kardynalne znaczenie dla wzajemnego bezpieczeństwa I że w warunkach · otwartości, zademonstro- •
wanej przez Wojsko Polskie, dają
~ : ę w pełni kontrolować.
14 bm. go~cie powrócili do Warszawy I 2'fledzl11 1e<ien z najp!ę
knlejs:zych fragmentów mluta odbudowane p0 wojnie wysiłkiem
cateso narodu lłtlriWk• l Zamek
myślnie 1twterdzill,
skie dało doskonały

Jrril.....

-

Uwaga klerowry - uwaga
drorowa: byle do wiosny!

..............„ „....„ .......
ałułba

•

IE. Honecker v1 polskhn stoisku

li Konkurs im. K. Szymanowskiego

zakońcżoriy

OTWARCIE WIOSENNYCH Kwartet smyczkowy
A :..:akończyb roboczą wizytę w
Polsce grupa studyjna KomHetu
Centralnego RPK pod przewodnictwem sekretarza Komit.etu Miejskiego w Bukareszcie prof, Nicolae Croitoru.
Rumuńscy goście przeprowadzili rozmowy w wydziałach Komitetu Centralnego PZPR oraz za·
poznali się z pracą insta,ncjl i organlzai:jl party,jnych w Warszawie
I województwie piotrkowskim.
Na zakończenie pobytu delegację przyjął
członelt Biura Polityczneg~ aekretarz KC PZPR Jó·
set Baryła - który zapoznał goi·
et m. in. ze atanem realizacji zadań nakreślonyell. pl'Ze'll X Zjazd
PZPR.
.& 1ł bm.
podsekretan stanu
w MSZ Tadeusz Ołechowsk.1 pnyJ11ł kierownictwo delegacji
polak.lej J zachodnlonlemleckJeJ, uc11estnJczące
w li Forum Mło
dr:le:ty PRL - RFN.
Uczestnlcy forum poinformowali o przebiegu i rezultatach
O•
brad, podkreślając poparcie organizacji młodzieżowych dla pełnej
rej!.ll:iacjl postanowied Ukladu 11
7 1rudnia 1970 roku,

.& U bm. marszałek Sejmu Roman Mallnowskl przyjął delegację
ZBoWiD, która brała udział
w
li Swiatowym Spotkaniu Komba·
tantów, Bojowników Ruchu Oporu
I Of1ar Wojny w Wiedniu
w
srudnJu ub. r . .., składzie: przewoclnl.cu,cy prezes ZG ZBoWiD
sen. broni Józef Kamidski ora.a
prot; Kazlmierz KĄkol,
Lucjan
Matyka i Emil Wojtaszek. Delegacja wręczyła marszałkowi uchwalon11
n,a
spotkaniu deklaracj11
„działać na rzecz rozbrojenia,
w
bezpieczedatwle, o świat pokoju,
wolności I 10Udamoścl", a także
dokument końcowy spotkania w
WlednJu.
'
.& lł bm. odbyło 1i11 kolejne
IJtOtk&nie władz polltyczno-admlnl1tracyJnych województwa gdań·
1kiego 1: biskupami diecezji gdań
akłeJ i chełmldskJej. Ustalono program wizyty Jana P,awla Il
w
Gdadsktt 1 Gdyni w dniach 11
t U cw:erwca 1987 roku.

A Do mecodzlennej akcji WM·
wan! 101tall białostoccy strażacy
do wsi Solntczld (gm. Zabłudów).
W Jednym z gospodarstw
do
1tudnl wpadł„. koń. Strażacy wypompowali wodę J przy pomocy
d:hvlgu wydobyli stamtąd ltonla.
Na szczęście
zwierzęciu oprócz
k11piel1 w lodowatej wodzie nic
aię nie stało, ~

Droższv

Konkur;,owe emocje zakończone. Ko111i..„„u ucenlaJc;.ca, k,.C:.1i....1 przeW czasie zwiedzania ekspozycji „l\fotalexportu" na otwartych w
niedzielę Wiosennych Targach Lipskich,
sekretarz generalny KC Podczas Jl Konkursu ·im. K. Szy- wodniczył prof. Andnej Jasrnsld,
NSPJ, przewodniczący Rady Państwa NRD,
ERICH H~NECKER, manows,kJiego trzy składy jurorów nie przyznała pierwszej tH;P orJv.
młodych
artystów w Drugą (80 tys. zl) otrzymał Dariusz
wyraził zadowolenie z rozwoju wszechstro11nych stosunkow m!ędz~ oceniały
Zacznijmy Pawia& z Katowic, III - Marla PePolski\ a NRD. Wskazał przy tym na widoczny postęp w real!zacJf trzech konkuTencjach.
wspólnych ustaleń, zawartych \\' programie współpracy naukowo-te- od tej, od której lód~ki konkurs ter z Krakowa, IV - Robert Ma·

(Dokończenie

ze str. 1)

pierWS!ZYm

wypad1<:u pow·itn,no to
dotyczyć
towarów, które mają
np. ściśle okTeślone termiJl'ly ważności!, bądź też tych, które jak
maw,ia,1ą handlowcy zbyt długo ,,rotują" tzn. należą do tych,
ilttóre się wo1niej sprzedaje.
W ostatnich
latach przeciętne
wsk,am,ilki obndżeJc cen oscylowały w gunicach 4()...-.50 proc. Osobiścle nie bałbym alę tak głębokich olJ.niże;k cen. Chocb:i bowir>111
o to, aby ohn·iżka był,a odczuwalna dla nabywcy i skUJteczna dla
przedsiębiorsbwa.

Według

wstęp-

nych nacumków sprzeda.my w br.
wyroby i t'()wa.rzy u ceny o ok.
9 mrnard6w niższe niż wywo•awcza. Nabywcy będą mogli więc zaoszczędzić 9 miliia<r·dów zł, a nandel od/blokuje sobie pomieszczenia
na ne>we dostawy.
.
<?1tY odkładanie 1u1 to~ar6'v n 1e
świadczy ~eduak e chybionych zakupach, nie najlepiej dobranym a~ortymencle, nie t:aW!IH dobrej ja·
kości?
Nie chcę twtlerd;zie, te obniżki
cen wynilkają wyłącznie x planowej
działalinoścl lub tzw. przyczyn obiektywtaych jak nip krótsza zima
zmiana mody itp. SI\ one takż~
wynilkiem w,ahiań na ryinku, przeplatania
1>ię
okresowych
bra.ków niedl:tórych towa.rów z okresowym! nadiwyżikami w ich podaży. Konieczność obniżek jest też rezultatem
ruierytmic=ych,
bądź
S'PÓŹniooych dostaw
(kozaki na
wiosnę). W tym ostatnim wypadku ha;ndel
ponosi lronsekwe:1ck
nierzetelności wytwórców, 1ttó.rych
przeoie:! nie można prze=icać na
naibywcę.
Jednym s~owem: rzecz
w tym, aby mech.ainizm reformy
szybko 1 elastycznie dostosowywdl
ceny do pozil()Illu popytu. Teon osta,bni jest bowiem miernikiem 1połeeZ.lllej oceny wa;rtości użytkowej
i jakości tO'W'lll!'ÓW.

w llllt• I marea lłlf l'Ok11 mi.arł

prof. dr hab. med.
MIECZYSŁAW

u.

MAZUR

członek-nłofy8łel

Polskiego Towaraysłwa l'armakologłemer•, wteloletni pnewodnlcn,cy Oddslat. Ł6d•kl•I•·

ODDZIAŁ

ŁODZKI

z

głębokim talem
szedł, pozostawiając

ciec,

Teś~

I

J'OL!IKIEGO TOWARZTSTWA J'ARMA·
KOLOGICZNJtGO

giełda

jednośladów

ł

MłCHAl

CORKI,

ZIĘCIOWIB,

WNUK.I i

NaS21eJ kochanej

FOZOSTAŁA

JtODZINA

I

Pogr11tenl w SlOoklm 1mutku
zawiadamiamy, te w dniu 1Z marca 1987 roku IJllarla nacie, prze·
ty.,.szy lał A

Panł

PROF. DR MED.

(ab)

DZIENNIK LODZKI 11r 63 (12273)

bardLsem.
przewodniczącym
LR
PRON Jethym Jabl'klewiczem. PaMistrza uczcili przedstawloiele łódzkich teatrów.
Kolejnym warzeniem tego sc.h!nerow.skiego dnia bylo sympoijum
(w siedzibie PAN) „Z r<nwaM.ń
nad życiem i dziełem L. Schillera".
Na koniec jeszcze re!.leksja wyjęta z jednego z wystąpień. Czci-

zakres
obniżek

cen

zaledwie 1,7 p.roc. ogółu zapasów
towa<ów nieżywnościowych. W tym
samym czasie do obniżek cen przeznaczono towary o wartości pierwotnej 20,7 mld zł.
Nie należy
więc ohniżek cen utożsa.miać wyłącznie z upłynniam.iem nadm.e:-nych zapasów, a elastyczna poFtyka cenowa
staje się niezbędnym
elementem działania przedsiębiorstw
handlowych we wszystkich tych obszaxach ryinku, gdzie zbliżamy i;ię
do sianu rÓW>l'lowagi.
Zgad~am się natomiast z te-zą, jż
polityka i praktyka obniżek cen
powiwna skłaniać przedsiębiorstwa
haJUdlowe d'o ba,rdziej „twardego"
kursu wobec producentów.
Na ma.rgtnesie należy dodae, te
w tym roku g.romadzenie nadmiernych zapasów stanie się mniej
opłacalne.
Bank zdecydował bowiem, że nie będzie stosował preferencyjnego oprocentowania kredytów obrotowych, służących !inansowaniu
zaipasów, , wobec t.vch
przedsiębiorstw państwowych, które zmniejszą udział środków wlasnych w ich !inansowa.niu. Jedlnocześnie .Jednak przedsiębiorstwa będą mogły d1:>kcnywać odpisów z
marży na !und'U.SZ olJ.niżek cen i
rYQ:i<ka handipwego.
Umożliwi to
bardziej elastyczinl\ politykę ceno-

I

wą.

cz.I.owleka
Kena nie

nosi jego imienia. Z pewnością
!Akt ten warto wziąć pod uwadoceniająa Wiielkość dziela L.
Schiller&.
(rs)

p;ę,

•

•

•

100 rocznicę urodzin najwybitniejszego polskiego twórcy teatralnego naszego wieku, jego grób
w Alei Zasłużonych na Cmentarzu
Powązkowskim w Warszawie pokryły wieńce I kwiaty, Złożyli je
przedstawiciele honorowego komiteiu obchodów 100 rocznicy urodzin L. Schillera z zastępcą przewodniczącego Rady Państwa Kazimierzem Barcikowskim, Wyd:zialu Kultury KC PZPR Tadeuszem
Sawicem oraz Ministerstwa Kultury i Sztukl Aleksandrem Krawczukiem.
Wieńce złołyly
także delegacje
Narodowej Rady Kultury,
GZP
WP, ZPAP, teatrów warszawskich
z ich najwybitniejszymi aktorami,
PWST w Warszawie, I.nstytutu Sztuki PAN, redakcji „Teatru" oraz
polskiego oddzialu Międzynarodo
wego Instytutu Teatralnego (ITI).
W godzinach popołudniowych pod
przewodnictwem zastepcy przewodniczącego Rady Państwa Kazimierza Barcikowskiego w foyer Teatru Polskiego w Warszawie zebrał
się na drugim plenarnym posiedzenlu honorowy komitet obchodów 100 rocznicy urociuin Leona
Schillera, który zapo?Jnal się z dotychcza! zgłoszonymi i podjętymi
przedsiewzięciami roku 1chi1lerowsklego.
Jedną z tych inicjatyw jest reaktywowanie przez ZASP stypendiów dla młodych twórców teatru
im. Leoina Schillera. Podczas posiedzenia komitetu ogłoszono,
że
pierwsze otrzymali: Maria Ciunelis z Teatru Ateneum w Warszawie,
Krzysztof Globisz i Rudolf
Zlioło z Teatru Starego w Krakowie, El:!:bieta Szot-Stempert z opery w Bydgoszczy oraz
Maria
Siwicka s Tea.tru Lalek „Pinokio"
w Lodzi.
(PAP)
W

MAZUROWEJ

ł.

głębokiego wsp6łczucla
łmiercl Męta

ł

P.

1
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MIECZYSŁAWA

IRENA Gt·OWAOKA
Pogrzeli odbęd'Zle rl• w dniu 17
muca br. (wtorek) o !Od7., 11 na
cmentarzu przy ul. Szczecińskiej.

MAZURA
skladaj11
WSPC>ł,PRACOWNIC:Y

1

rat (Katowice) i Zbigniew Raubo
(Ka lisz). Łodziankę, Bognę Dul'iń
ską, wyróżniono dyplomem.
W d12:iale śpiewu jurv pod pnewodn.ictwem prof. Kiejstuta Bacewicza przyznało pierwszą nag.rodę
(100 tys. zł)
Zofii KJilanowicz z
Krakowa, II - Wandzie Laddy z
Warszawy, III Agnieszce Kurowskiej-Janeckiej (Warszawa). Kolejne laury przypadły łodzianom.
IV nagroda Grzegorzowi Różyckie
mu - otrzymał także nagrodę rek·
tora łódzkiej Akademii Muzycznej
i półroczne stypendium Wydziału
Kultury. Piierwsze wyróżnienie oraz nagrodę za wykonanie piP.śni
K.
Szyman:owskiego i półroczne
stypendium Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi przyznano Wojciechowi Okrasce. Drugie wyr6ż
nienie otrzymała Jolanta C.zella,
zaś nagTodę d'l a najlepszego •iczestnika II etapu niie zakwahfikov.•anego dio finału otrzymała Małgo
rzata Jałmużny-Borowik.
Na najwyższej pozycji w ocenach
jury znałeźl~ się łodzianie st„rtujący w dz.fale kwartetów smyczkowych. Komis•j.a pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Friemana
pierwszej
nagrod)I' nje przyznał>t
zaś drugą (po 50 tys. zł dla każ
dego) wyróżniony zost<ał Kwartet
im. K. Szymanowskiego w składzie:
Tomasz Guz - I skrzypce, Anna
Przyłęcka II skrzypce, Dariusz
Wasiak - altówka, Tomasz Przyłęcki wiolonczela. Zespół z Ło
dzi otrzymał ta)de nagrodc; specjalną
za najlepsze
wykonanie
kwartetu Kairola Szymanowskiego.
Gratulujemy ws-i:ystkim laureatom, srzczegó1nie ciesząc się z nagród dla reprezentantów gosoodarzy. Do organizatorów tego wiellkiE'go
muzycznego przedsięwzięcia kieruje~
my słowa uznania, a pod rozwagę pytanie: czy w przyszłości - 7.własz
cza że konkurs
może na!:Jierze
rangi! międzynarodowej - nie w<>rto by pomyśleć o włączeniu muzyki jeszcze iednego
kompozytora?
Czy nie warto by w tych konkursowych zmaganiach ulokować twórczości kompozytora
zwfazanego. z
Łodz,i11, doktora honoris ca-usa lortz
kiej Akademii Muzycznej. twórcy
cenionego i czestn grywane,!;?o na
całym świecie, Aleksandra Tansmana?

sprzęż~ie

, .
Uratowani gorn1cy
otoczeni troskliwą opieką

Katastrof a radzieckiego frachtowca
Jak podała agencja TASS, rad7JieckJ frachtowiec
„Kom.somolęc
Kirgizji", należący do Bałtyckieg<0
To1warzystwa Żeglugowego, w trudnych Wll!I'Unkach atmosferycznych
znalazł się w 1obotę w opałach w
odlegliości
200 mil morskich
od
wschodniego wybrzeża
USA na
wodach' sta.nu New JerHy. Płynął
z tra.nspo.rtem mąlk!l z ka.nadyjskiego portu Halifax na Kubę. Ponieważ kadltu.b statku niebezpiecznie przechylił altt (wskutek prz•mieazczemia aię ładunku) w· ob;i.wlie o życie ma.rynuzy kapitan powz!ll,ł decyzję
opuszczenia statku
przez załogę. W ewakuacji pomogła zahod~e
litraż
przybrzetna
USA. Wszyscy marynarze, 37 os6b,
bezpiecznie
opuścili
frachtowiec.
Przewi-iono
ich do amerykańskiego portu Artlan,tic City.
radziecki

podziękował

llYNOWIE.
RYNOWE
I WNUCZĘTA.

PO-

RADNI KARDIOLOGICZNEJ
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sobota
Alek&andro'WiAt n.a
uL
Wojska Polskiego 28 jadĄcy „Skodą"
Mirosław W. potrącll A,8l!!_iesZlko: o.
lat a3, która dO?JnalA ~razów gU>wy
i przebywa w szpitalu.
.ł. 11.42,
Straż Pożarna wca.wana
zostala do Ozorkowa gd.zi.e przy ul.
Kolejowej 2 pali.l sł~ da.on na budynku mieszkalnym Lucjana G. lłtra
ty ok. 50 tys, r.l.
Przyczyn• wrta.ll
lcom!sja.
.ł. 14.15, W Pablaillioae.h n& llknyżowaniu
ullo Mon1u.szk1 Piękna
Wanda D. lat 83 weezla nieuwa:in!e
na Jezdnię 1 potrącona z.oatau pnez
samochód osobowy. Kobieta doznała urazów twarzy i ogólnych potłu
czeń. Przebywa w sz.piWtlu.
.ł. 18.20. Na uJ. RzgoWl!!klej !131 1•dący „maluchem" Wojciech M. zjech.al z drogi i uderzył w drzewo.
Kierow°' z ul!'aumi głowy pr:r;ew:tezlo.no do npttala. Straty Cl6U.OOW&•
n o n.a 160 ty•. zl.
15 marca - niedziela
.ł. 7.50. W Nowosolnej na u1. z.,ód2kiej 22 kierowca MPK Edwar.d K.
przytrzasnął

nę

drzWi.amJ autobusu Ire-

L. lat 60. Po ponownym otwuc!u

drzwi ,kobieta
upadla na pobocze
doznająo
urazów kolana.
Kobieta
przebywa w npitalu.
A. 9.04. Przy ul. Kopcińskiego powstał
potar w przynP'!taLnej przy-

Redaktor depeszowy

MAR.l':K CISZEWSKI

(rs-)

Po wypadku w kopalni „Śląsk''

prawid.licJwe byłoby
zw.rotne między
stosowa·niem
sezonowych obniżek
cen i obroną przed nadmiernym
wzrostem zapasów. To sprzężenie
motywować powinno do lepszego
rozeznania rynku, wymuszani·a na
producentach rzetelnej
realizacji
wszystkich
elementów umów z
Po tragicznym tąpnięciu w koha,nd'lem oraz do bardzie.i praiwid- palni „Sląsk" w Rudzie Sląskiej,
ł'O<Wego ustala,nda pierwotnych ~n trzech uratowanych górników przeumownych.
bywa pod troskliwą opieką lekaRozmaw1ałt rzy w S:zipitalu Górniczym w ByJANUSZ KOTARSKI tomiu. Stan dwóch, umieszczonych
fPAP)
na odcl'liale urazowym, u których
Najba.rdzdej

J~nak

U ma.rea .ł. 9.15. w

GOCEiK

Pogrub odbędzie się w dniu lT maroa br. (wtorek) o iods. li.JO,
na cmentarzu Kurczaki. PozostaJI\ w talu:

wyrazy
powodu

pamięć wielkiego
żadina polska

my

u. pomoc

amei!'ykańskiej

przyb.rzeŻtn ej.

Ważne

straży

dla

udających

•

się

do CSRS
Pockóiini
zamierzający udawać
pojaa:dami samochodiowyml na
teren Czechosłowacji w okresie od
16 marca do 9 czerwca br. proszeni są o korzystanie
z przejścia
granicznego w Cies.zynle mostem
„Wo1ności". Pxzejście granlczn~ na
moście „Rrzyjaźń"
będ'Zie w ty'.11
cz·asie rem0111towa.ne ~zed 1ezonem
tUl!'ystycmym.
(PAP)
się

P.

kombatant, ezlon•łr ZBoWiD, łołnlens Jnt rolnl, w1•sld obon
jenieckiego I koncentracyjnego. Człowiek pra,.,y I nlach1tn•go
se rea.

ALEKSAND'RZE

Jak poinformowano nu vł OZespole Działalnośa! Go1podarczej PZMot. w Lodzi, prawdopodobnie na przełomie kwietnia
i maja otwarta zostanie wydzielona giełda pojazdów jednoślado
wych (motocyltle, rowery. motorowery), która mieścić się będzie na
placu manewrowym PZMot. przy
ul. Nowogrodzkiej. Prócz j!'dnojfadów można tam będzie sprzedać i kupić również części samochodowe.

poeta teatru

Dz;ladzluł

ł.

kręgowym

:i:e str. 1)

mięć

u.wladamiamy, te dnJa 11 marea un r„ odnu w lhlboklnl 1mutku, naas ukochany OJ·

A'

Wkrótce

fortepianu.

„<1lru. ale

Czy mechanłsm taki mote llzlałać skuteC7!nle w warunkach utrzymującej się nierównowarl rynko-

wej, w sytuacji luki inflacyjnej?
,. Ogól:Illle rynek nie
,,cie·rpi" na
na.dmiar zapasów. Tzw. zapasy n1epeR prawidłowe szacowano w ub. r. na

z talem uwiadamiamy, k

(Dokończenie

sezon,owych

1981: 750, 830, 860, 880. 1982: 81!,
840. 1983: 1.025. 1984: ·1.1150, 1.200.
1986: 1.500. 1987: 1.780.
„Lada" 1976: 690. 19791 870.
1980: 1.070. 1983: 1.250.
Polonez" 1980: 1.050~ 1982:
1.540. 1984: 1.900. 1987: 2.700,
2.990, 3.950.

,_

Leon Schiller

Większy

ochodo wa

i.49o,

więc

a

Władysław

Gwiazda przeka:z.al Erichowi Hcmeokerowi pozdrcnvl~ia od I sekret.aria
KC PZPR, przewodniczącego Rady
Państwa PRL, gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Informując następnie
przywódcę NRD o naszej ekspozycji rrtwierdzlł, Ił Polska UC%estnk:zy w targach lipskich ju:!; po
raz 40. W tym raku dysponujemy
aż
o 30 proc. większą powien:chnią wystawiennicz-ą, ni:!: w roku ubiegłym. Swoje tiowa.ry prezentuje 60 przedslębiO!"Btw pol~kle
go handlu zagraniC2lnego. Obroty
towarowe między Polski!, a NRD
osiągnęły w 1986 r. wartośc! 2.400
ml'n rubli.

------------------------

Od pół do ósmej autobusy i
tramwaje przeje7'dżające w okolicy autobazaru wypuszczały tłumy.
Nieco wcześniej jechały w to samo miejsce samochody z rejestracjami praktycznie wszystkich wojewódz>tw w kraju. Około jedenastej na łódzkiej giełdzie panował
niesamowity ścisk. Wszystko
to
zdaje sie świadczyć, że po chło
dach zimy, na dobre bud'ZJi się wolny handel wszelkiej maści pojazdami.'
Ruch dui;y, więc i wybierać jest w
czym. Ceny, niestety, bard-i:o wysokie. Np. zupełnie nowy „Polonez" z
silnikiem 1,6, w wersji LE, ceniono
na 3.950 tys.
Obok stal prawie rocmy „Daihatsu" z ceną wywolawczą 4.400 tys. zł.
Zupełnie
nowy „maluch" kosztuje 1.100 tys.
zl. pif!cioletnia „Skoda" 1.200 tys.
Przykładów podobnych można podać dużo więcej. Radzimy te wielkości
porównać
z not0'\v1/-niami
sprzed roku czy dwóch lat.
Na razie nie odnotowujemy zbyt
wielu jednośladów. Mimo ocieplenia, jazda motocyklem czy nawet
motorowerem, nie nalei;y jeszcze
do przyjemności.
Oto wczorajsze ceny wYWolaweze:
„Fla.t 126p" 19'75: 260. 1977:
830. 360. 1978: 380. 1979: 400, 445.
1980: 480, 530. 1981: 550, 590, 600.
1982: 615, 630, 660. 1983: 635, 690,
720, 750. 1984: 770, 840. 1985: 795,
810. 820. 850, 900. 1986: 950, 980,
1.050. 1987: 1.070, 1.100.
„Fiat 125p", „FSO 1500" - 1974:
3!50. 1977: 535, 570. 1978: 575, 600.
1979: 760. ipso: 770. soo. 820, 860.
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Wicepremleł'

Bułgaria.,
a głównie WYbrzeże rzeżu czarnomorskim trzeba będzie
Moru Czarnego,
ściąga każdego zapłacić ok. 75 ty.s. złotych w poroku cora21 większe
rzesze pol- równaniu z 60 tys. zł w roku ubiegłym
Najtańszy 2-tygodni<>Wy
skich turyst6w.
Polskie biura pockóty, które roz- pobyt na kwaterze prywatnej bę
poczynają w marcu sprzedaż skie- dzie kosztował ok. 30 tys. u od
rowań na wypoczynek do Bułgarii, osoby. W te.i sytuacji można się
mają jednak obawy, CZ'! ze wzglę spodziewać zmiany struktury wydu na pod'wyżke cen nie spadnie jazdów, która to tendencja zaryz:ainteresowanie
wyjazidami nad sowała się już w roku ubiegłym.
Będzie mianowicie mniej dłuższych
Morze Czarne.
Biorąc pod uwagę ·4-procentową pobytowych wyjazdów wypoczyn~o
podwyżke, wprowadzoną przez buł wych, a więcej kilkudniowych krotgarskie biura turystyczne oraz de· klch wycieczek, wiążących się barwaluację złotówki,
za dwutygod- dziej niż inne formy turystyki, z
niowy pobyt w hotelu na wyb- działalnością handlową.

sa

rozpoq;ynał

chnicznej obydwu•krajów de> roku 2000.

wvpoczvnek wBułgarii

.Gie/da

z Łodzi najlepszy1

TARGÓW LIPSKICH

A W podróży ze Stauów Zjed·
nocz:onych na Kubę członek BP
KC i sekretar-.i: KC PZPR Józef
Czyrek zat1-zy1nał się
w stolicy
ł'odjąl go kterownik
l\leltsyku.
i\Iinis,erstwa
Spraw Zagranicznych Meksyku, Alfonso Rozean•
zwaig-Diaz. W toku przeprowa•
dzonych rozmów podkreślono rozwój polskq-meksykańskich
kon•
tal<tów i dialogu
politycznego
oraz wyrażono wolę dalszego poglębł~nia stosunków między Pol·
ską i
!\leksykiem.
W niedzielę (15 bm.) 1. Czyrek
przybył na Kubę.
.A. Od soboty trwa w Moskwie
VI Zjazd Związku Dziennika.rzy
Podsumowuje on wynlkl
ZSRR.
działania związku za ostatnie
S
lat oraz omawia problemy l u.dania stojące przed prasą w warunkach przebudowy,
przyspieszonego rozwoju społeczno- gospodarC'.i:ego I demokratyzacji tycia
w kraju. Zjazd uchwali zmtenlony statut oraz wybierze
nowe
wład:zle naczelne o~•anizaejł dziennikarskiej.
·
.A. Prezydent USA, Ronald Reagan wYglosU w aobotę (14 bm.)
przemówienie do narodu amerykańskiego, w którym przedstawił
główne kJerunki działania rządu
w ostatnich dwóch latach. w czę
ści dotyczącej polltyki zagranicznej R. Reagan wskazał na realn11
sza.ns11 dokonania istotnego poatępu
w rozmowach zo Związ
kiem Radzleeldm na temat reilukcJI Bbrojeń.
Jednoet:eśnJe
azef
P!lńatwa
amerykańskJego
pod·
kreślił, te nJe rezysnuje a polityki interwencji w strategiczni•
ważnych dla USA regłonacla śWia·
ta,
w tym popierania zbrojnej
opozycji w Nikaragui.
.ł. W Kazachstanie wyratnle zary&Owaly się pozytywne tenden·
cje w wl•lu dziedzinach. Swiadczą
o tym ogłoszone w sobotę
na plenum KP Kazachstanu przez
I sekretarza KC Giennadija Kol·
bina wyniki rozwoju apołeczno
gospodarczego
w
pierwszych
dwóch miesiącach br.
Plenum zalecllo Biuru KC KP
Kazachstanu rozpatrzenie kwest.U
partyjnej odpowiedzlalnośet byłe·
go I sekretarza KC KP tej republll<l Dlnmuchameda Kunajewa za
poważne naruszenia
norm tycia
partyjnego, wprowadzenie
kul·
tu jednostki, wypaczenia polityk! kadrowej, przejawy bezkarności, co doprowadziło do rozwoju
w republice protekcjonizmu, nadużywania
stanowisk służbowych,
łapówkarstwa,
korupcji, przejawów nacjonalizmu I innych negatywnych zjawisk.
Opr. M. C.

chodni
ch11"tll'glloonej S~lta.!Jl
im.
Barl1akiego.
Wypos.µen~ sp!ont:10
ca1kowicte. Pr.i;yozynę oraz wysokQść
strat ustali komisja.
A 11.20. Na akrzy:towaruu ulrl.o Jaracza - Sterlinga kierowca „Fiata
126p" Henry<k K. •powodował zde·
rzenie z innym „IDAluchern". W wypadku trzy osoby doznały niegroź·
nych obrażeń.
Straty onacowano
na ok. 1-00 tys. zl.
j. 12.25. Na ul. 818,9kie1 12ł n1etrzetwy kierowca „Zastawy" Jan W.
atradl panowa.nle nad pojazdem
I
u~rzyl
w metalowy slup ogrodzeniowy, Samochód ~tal usa:kod.zony
na ok. 500 t~. zl, a pasażer - wlaś·
Cllclel samochodu - Ryszard z,, s poważnym! obrażeniaml trafil do m:pitala. Kierowca do aresztu.
.ł. 13.40.
Na Ul. Ki11ński<ego llietrzeźwy kierowca
„Stara" cyatemy
uderzył w tramwaj B/3. Kierowca ZA·
trzymany zostaJ w areszcie.
.6 16.00. ?qa al. WlókniaTZy przy
ul. Teresy urwała się oś przyczepy
„Jelcza". Przyczepa przewróciła się
na bok a jeozdnie zalało 300 litrów
!arby
a.st.altowej przewo:tooej
na
przycrzepie. Straty ok. 30 tys. zl.
.ł. 18.40. Przy zbiegu ulio Pablan\c·
ka - Gallleu.~za kierowca „Slrody"
Jerzy L. spowodował zderzenie
z
„Flatem !Up". Otlar w i·1d7Jach nie
było, straty ok. BO tys. zł.
('kl..)

Redaktor techniczny

stwierdzono złamanie kości udowej i miednicy jest dobry - powiedział Jan ·Głowacki. lekarz dy:!:urmy. Trzeci górnik ze złamani\
w wypadku podstawą czaszki prz-ebywa na oddziale neurochlrurgdcznym l jego stan jest cię:!:ki.
(PAP)

'wcżor~1izgloszenre

·dziś·

••*•

'-~ OGl;.OSZENIĘ,
.KUPIĘ nowego „Wa,rtburga". Listy
23735 Biuro Ogłoszeń, Sie:nk:,je,wicza 3/5.
ZGRZEW ARKĘ do PCV 1000 W sprzed,am. 86-39-78.
23724 g-11:
POSIADAM overlock I dwuiglówkę przyjmę
pracę
chalupnicz-.
81-61-04.
23700 g-E
WYDZIERŻAWIĘ lokal 140 m w
Rzgowie lub przystąpię do spółki. 81-61-04.
23699 g-E
ZDECYDOWANLE
poszukuję M-2
na dwa lata, płatne z gocy. Listy 23697 Biw:o Ogłoszeń, Sienkliewlicz.a 3/5.
POSZUKUJĘ pomieszczernia 20-80
m kw. na pracownię elektromecha1ll.liczną Bafoty. 51-15-59.
23710 g-Jl:
DZIAŁKĘ l'J)Izedam. 34-37-39.
23642 g-11:
POSZUKUJĘ letniaka w okolicach
Łodtl. 52-93-39.
. 23637 g-E
DO wynajęcia lokal 240 m na małą gastronomię lub inne propozycje. Listy 23636 Bi~ Ogłoszeń,
Si<ankiewtlcza 3/5.
MISTRZA budowy pracujl\cego ł
murarzy z kwalifikacja.ml zatrudnię. Nowotka 86/41.
28634 g-E
POTRZEBNA pani do prow.adzenia
domu (gotowanie). Tel. 78-39-57.
23666 g-E
SKLEP lub !doń - kupię. 74-41-73
do 13.
23628 g-E
„12.')p", dywa,n, telewizor - sprzed.am. 51-14-52.
23618 g-E
BONY PKO - kupię. 12-19-13.
23614 g-E
„RENAULT 10" - aprzedam.
12-13-63.
23736 g-E
SPRZEDAM st~nówkl! przemysło
we, nó:!: pionowy,
11i1nidr 20()D
kompletny. Lódź, Saneczkowa 7.
5660 g-E
MASZYNĘ LZ-3 IJ)Tzedam. Rewolucji 1905, 2/8, Miller.
FIATA 128 3p (1978) sprzedam. Tel. 36-61-03.
5666 g-E
LOKALU produkcyjne~o w d;delnicy Górna. 50 m (siła) pos<:11kuję. Tel. grzecznośoiowy 74-23-11.
PRZEDSIĘBIORSTWO

7.al(r~":c1,,e

zatrudni szwac7.ki. 7.e:rosuniR rodziennie (8-15). Tel. 52-B0-00,
5505 s-E
52-89-37.
JERZY KLIMA

Pierwsze

doświadczenia
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wstepnydi d:rskusjJ 'POl>r~a1acych 1>0woła.nie 10 do tycia
Pt'IM2: Sejm i lronatytucj,, P!erw,gzy rok 'l>r&ktyczneao działa.
ni& Trybunału pozwolił też na
całli:i.em w:rwatne
obserwacje,
nie odnotow:rwa.ne ..,, oficlaJnyeh lrl>!'&wozdani.uh I ·in.forma.dach. Jaki.e Tn'1bunał złoły w
na.}blltźszych dnil(?h Sejmowi.

_
JtsucMo ·~ w OC%Y, s.wl.aszC:: cza na 'POC2-tku. t. .trony .t,a,..
lace -przed Trybunałem nie ~
1ł'J' lak •dJ'by oswoić
nowa 4'l& 1lebi.e aytuacj4. Jall
E komentowano w kulll&I'ach ro.z- 'Oraw administracja sta.neła
:
przecliet
'Pr.z&d konie<Wtoścl.ll
- .rłeboki.e.l{o wyjuniania i moty.
E wo wani.a aw:rch d«Yzli '!>ra w•
: nych. co samo l)rzez sie a.ta.je
:
•ie a:r;k<>ła w.a. ·1rotudności.
A
:
chodzi o ważn• dziedzine: tworze-nia norm J>rawnych obowU.E zujacych OJ!Ół obywatelL
T11. now11. aytuac].!. ozna02:ał.a.
E te odpow iedzialne osoby z administracji mu.sz• ·~ obecni•
:
liczyć s. moiliwM<:ia oceny przez
- Trybunał ich dziala.ń w t!dene
orawne1: uodności aktu normatywne,i(o z konstytucda lub
ustawamL kompetencli organu
wydailacei-o
c::: Z cz.asem Italo 1ie oczywiste.
Ż• % wielu „11>rostych" l .Jd.- wych" rozwia.zań w fo.rma>eh zs.nadz.ania trzeba bed'Zie rrezyitnować. a k-0nieczn-OŚĆ ścisłe.i:o
Drzestrzee:ania konstytu>ell I uo;taw stała sfe nakazem realnym
i kontrolowanvm. Nowy w Polsce Trybunał Konstytucyjny - stał s ie hm samvm W'Ź
'kim rwan.n.t~m '!>rawon:adn.-OŚc!. Nawiuulll>e do je.I(<> werdykE tów sam premier '!>Odkreślił w
- stvcz.niu w Seimi• ich znaczenie dla zwlek.nenia wiarysi:odnO'<<'i ~nsty.tuc.ll
dem-0kra.tycznych w na.nym t>a.ń.stwf.e.
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IZF.JlOKIE F-CHO W OPINII
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Nlie 1-t to Try.bu.n.al malo-...
uy.
Kllda i;
rOiZJPaitrzonych

'

przezeń d.otychczas
dziewięciu
spraw odJbi.ła •ie ~hem w kT„
lu. Ich w:raiiki ._ znane opinii
'OUibllczneJ rozprawy byJy
jawne. Sl>rzyjały prawne.1 edukacH swleczeństw.a..
ksZttałto
waniu nowych form kultury politycznej i prawnej. Warto przypc>mnieć. te trzy pierwsze spra.wy były wynikiem iniciatvw
sl'Ołecznych: wniosły
je wrocławska WRN. Komi.tet Wykona'l>.·cT.v Radv Kra1owe1 PRO]'j',
Zw. Zaw. Pracowników TUTYstvki.

tell TNkitu1• .Je '• tu bowlffll

n.a

j.ak~ ay2n&ły wskazu1ace
nie'Drawi.d.łowok! w
obowiuui11-

CTlll

sntemi• J>ra.wa..
PRYMAT URTA W

JAktura orzeczeń Tr:rbuna.łu
dc>wod:i;i. j.ak l>Odstawowe dlafl
znaczeni. maJa
ua:runA:owanle
roll konstytucji w •YS'l•mie źró
deł prawa
I z.a&e.da prymatu
ustaw nad innym.i przepisami.
Cóż to znaczy?
Nadrzed·ność ustawy w:i;.ma.c11..
11.bv inne akty prawotwórze (n)).
rozporzadzęn i a) b y b• wydawane
!'Il podstawie i w ,;rankach upoważnień w:vnikaiacych
.,,....,_
raźnie a ustawy, aby
.tużyb'

.Trybunał
•

nie· malowany
O oddźwieku - ltwladc~y te:ł.
176 'Pism. ja:k!e TrY'bunał otrzymał w ub. :r. od. iindywldualnvch oby·wa.telL Cześć te.1 korespondęncJI dotyczyła uodncś

cl aktów wykonawczych reguluj11cych uprawnienia ()bvwateli
:i; u.stawami. Listy
d()tyczyły
m.in. istotnych spraw z zakre•u
ubez:pieczenia społecznego
czy kompensaty za mienie pozostawione %a granice.. W Tr:vbunale obecnie a.n.aJ.Lzuje
11ie.
czy kwali.tiku„ia
ale one
do
wucz.ecia 'P05teoowania. z Inicjatywy własne]. Indywidualne
osoby nie moii:a wyste'J)Ować 1:
takLm wnioski.em. &le ma prawo
wnczać poglepawanie sam TrybttnU, dla którel(o
im,pul.um
moo być wystąpienia obywa-

1el wykon•n.lu.. Ni.e aawaze dotvchcz;as tak 1\4 działo.
nie
zawsze autorzy wykonawczych
aktów prawinych liczyili aie i:
tym. ie upowatżnienie nie może opierać si-e na domniemaniu.
lec:r: mll5! wynikać wyraźni• i:
ustawy.
Pierws:r;y rok Tryibunału 'll'!'ZYn i ósł 1u:i: kilka ważkich •twierdzeń
którvch donio.slości
n!e
sposób Przecenić. D<>tyczy
to
m„ln. reJ(ulowania obowlazków I
Pr&w obywatel!. Trybunał wyrazi.I: l>OJ!la<i. ie w tym zak.r.._
sie konstytucja nie nrzewidu.Je
żadnych Innych możliwości !)Oz.a ustawa (wz.l!ledni•
dekretem) lub W.iY·r&źnym upowunien!em ustawowym. Try.buna! ukwl!Stionowal taicie przypadki

ustana.w)anla akUml.. wY°konawc.zymi norm. które w istocie
z:mleniaia treść ustaw. PodkrełHł. te akt wykon.awc:r.y
nie
mote być .,,ruczny s. u.tawa
111>owatn~l•c1.. n!.e nwie w'krae:r:ać w s!ere m&terll ll!'aw~cl!.
re.rulowanych innymi ustawami. nie moźe tet zawartych w
nich tr~cl '!>rzeks:r.tak~
ani
mody!ikow.ać.

. Generalna propozycia Trybu- to 'Drzyl(otowanie ust.!.wy o tworuniu prawa. Doda.jmY. ±• mówi sie o tym równiet w Komieii Prac Usta.wodawczych Seiniu.
Także niektóre !nne r.e 11wych
wniosków Trvbunał kieru.le ood
adre..em Seimu.
anna.lizulac
m.in. potrzebe nowelizac.1i pewnych ustaw. Jest np. zdania.
~
do u.ef,awy o wychowaniu
w trzeźwości 1 przeciwdzialainiu
&hoholizmowi należaloby wPrOwadz!ć
przeDisy
reguludace
kwestie cofania zezwoleń
na
sPrzedaż alkoholu. Brak takiefo prze-pisu w ustawie był !>0wodem . Jednej x rozpatrzonych
nału

lł'Praw.

Po roku - pozych. Trybunai e!ekty .leJ(o działanie.
w
Interesie porzadku Prawnego w
Polsce nie podleeaią lwi: watpliwościom. Wystarczy Jud; dziś nieki.cly - aamo
wniesienie
aorawy pod os•d
Trvbunalu.
by właściwy <>r~an
poprawił
u.skarżony przepis. Przykładem
- •'Pr.a.wa podniesiona nie tak
dawno przez rzemi-0sło:
n ie
musiaJo nawe.t dojść d<> merytoryczne.l(o orzeczenia Trybunału.
ponieważ
po wszczeciu DOOtepowania Rada Ministrów sarna
zmieni.la kw~tion-0wany Pll>llkt
łu

uc'1wały:

Ple1:·wsr.e reakcje na dzialan'a
by'ły róine. Co Jednak istotne - wszyscy uczes•r.ic,· !>"step0wania - jak tu
o~nia aie w at>Olbb rzeteln:r i odPOwiedzialny traktu111 obowiuki wynik11.Jace i: ustawy
o Trybunale Konsty.tucyjnym.
Trvbun•łu

MAURYCY KAMIE?lfmCJU

Wyratenle "ds• komu• rad•" ma an~enie podwójne. Ziaczy więc pokonanie, zwycłętenle kocoj, lub teł udzielenie mu
porady - eo wychodzi na jedno. Zwykle rady daj1' tak zwani
koledzy, ezyll wrogowie. Raz tylko 1korzy1t11.lam z rady danej ml przez kolegę I mam do§ć na całe tycie. Chodzllo o
1prawę tęczy. Pewien mój kolep szkolny z pierwszej klasy
wmawiał ml, te widzi tęezę. Poniewat nigdy ti:ozy nie widziałam, poprosiłam co o radę, co zrobló aby jir, ujrzeć. Poradził ml, abym 1oble do oka wstrzyknęła cytrynę I dal ml
nawet w tym celu przygotowany plasterek. No, 11.le daó komuł
radę nie znaczy jednak zawsze pozbawić co ł.ycia. Cusem
tylko uda 1ię uzyskaó kalectwo przyj11.clela, lub zwlchnl•ele
Jeco kariery.
Jestem zwolennlklem rewizji. OozywHcle nie takich rewizji
w czapce tanda.rmsklej, z rewolwerem I w nocy. Nie chodzi
ml także o rewizję osobistą, aczkolwiek 11rzyznaję, chciałabym
zrewldowa~ pewnego pana, którego mam na oku. Chodzi ml
o rewizję pojęó. Co pewien czas, najlepiej przed świętami, gdy
\vszyscy roblir, porządki, warto zrewldowaó 1wój stosunek do
śwl11.ta, ludzi I bogów. Przez parę lał człowiek łazi I opowiada,
te mu się podoba Reymont, te mu 1lę podoba Gombrowicz,
czy Wił Stwosz. Kiedy ostatni raz czytał Gombrowicza? Wtedy, gdy Wit Stwosz rze:fblł. No, trochę to dawno. We:A teraz
I przeczytaj. Zamknij 1lę w pokoju. Zamknij się w sobie, a
potem wyjdi na miasto I gadaj. No, ale to nie tylko z ksb,ż
kaml.
To 1amo 1tosuje się do ludzi. Pitej kiedy• z Jakim~ drabem
bruderszaft, powiedzmy dzieśięć lat temu, gdy byłe§ mlod;v
i głupi. Teraz zmądrzałeś i nie chcesz być z nim na ty. Na
dobrą sprawę bruderszafty powinno się odnawiać co roku, jak
akcJe.
Siadasz przez rok z tym 1amym facetem przy stoliku, p!Je~z
piwo I pewien jestd, te masz naprzeciwko przyjaciela. A
to &'ęba nleprzyjl'mna? Namyśl się. Odejd:l na chwil!;
od 1tollka, zważ wazystkłe szanse I lu go„. Czasami chwila
namysłu to mało. Przyjaciel mote być 11lnlejszy. Spierzesz nrn
pysk, a on cl później taką świnię podpu~cl, te nie wykreclsz
się od kryminału. Trzeba w takich razach faceta wsadzić nR
drzewo, z11.mknir,ć na klucz w ustępie, aby mleć czas do namysłu. Nie bić na gorąco. Jest to stara, dobra zasada. Czasem jednak w;rhvarza się taki stan ropny l źapalny, te rrzechem zwlekać.
może

Telewidzowie zmieniają telewizję D~~g~-AO
Od H! bm. w pierwnym, 1 od JO marca
w drugim programie - telewizja wprowadza zmiany programowe. „Nte jest to nan
wymysł. czy kapry1 powiedział zastępca
przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji Władysław Korczak
lecz ~tały
proces doskonalenia jakości prognmu telewizji. Kształtowany jest w oparciu o opinie telewidzów oraz systematycznie prowadzone badania przez Ośrodek Badania Opinii
Publicznej I Studiów Programowych.
Wykorzy,staliśmy także doświadczenia wielu
telewizji świata.
Chcemy uporządkować programy I i II,
likwidując elementy zakłócające dotąd ich
odbiór przez telewidzów (nakładanie się filmów. czy programów o podobnej tematyce).
Zmian:v wynikają też z potrzeby preferowania wielu inicjatyw twórczych, odnoszących
się do programów artystycznych, jak równi P ż publicystycznvch. Wynikają one tak:!:.e
z procesu usamodzielnia·nia obydwu progrnmów i świadomego Ich kształtowania.
Od 16 bm. w programie I pierwsze w!&-

domoścl
1tępne o

nadawane będ1, ok. god11. 10, na&odz. lfl, potem Teleexpresa, wieczorem dziennik główny, 11. po godz. 22 komentarze dziennika. Od 30 bm. nie będzie
retransmisji głównego dziennika do programu II, w którym na to miejsce pojawi się
o godz. 21.30 15-minutowa „Panorama dnia".
Ten program kończyć będą 3-, 5-mlnutowe
ostatnie wiadomości. Każda z audycji informacyjnych charakteryzowa~ się będzie innym sposobem serwowania informacji. ponadto - poza głównymi - każdy program
podawać będzie własne informacje.
Po dzienniku głównym w I pro1?ram!e
prezentowany będzie program artystyc.my film, teatr. wybitne wydarzenie muzyczne,
czy transmisja sportowa.
Po „Panoramie
dnia" w programie U emitowane będą ambitne programy artystyczne przeznaczone dla
wężs:i;ego kręgu telewidzów. Dzięki takiemu
ułożeniu programów telewidzowie otrzymają
możliwość wyboru bez talu, te oglądając
Jedno, tr11cą co lnnt>go.

MfCffAł WALCZAK o Książę strzela
SPECJAt DLA
NIE
>>Ot« o Paryska „noc

P;ir vz przeżywa
niebywałą
sen sac ję
kryminalno-towarzy5ka . Oto czwórka młodych ludzi. Jednei z ostatnich
nocy
ostr z(.' lal a strażników
Pilnuiacvc h dom u w którym mieszka
o ie rw S7.Y za.stepca mera Paryża. Jeden z napastników został
ra nn v. Wszystkich - 'DO POŚCi
tu - tego same~o dnia uieto.
Poc7.atkowo wydawało sie. ie
to terrorvści z „Action Direct"
ood ieli zaoowiedzianE>
zreszta
zamachy, tym bardziej że ów
DierwszY za.stepca mera - Jean
T iberi znaid-0wał s ie na liście
o sobistości.
które ta '!>rzestePcza or1tan izada miała załadzić„.
Rv chlo iednak okaza-!o sie. że
t v m r az em terroryści n ie maia
z tym n lc wspólne110. Krok po
kro ku śle dztwo od sł oniło prawd'! zaskakujaca dla
wszystk ich
a szokuiaca eleaa.nrkie
sferY
st.olicv
Franc ii
Oto
r zwórre P t"Z C~tenców nrzewodził
Eduard de
Faucigny-Lucinge,
22-le tn i potomek
iedne"!o
z
na i bardz iei znanych.
starvch.
orawdzi w oe
a.r ystokratvcznv<'h
rodów Francii.
wvwodzacvch
' wa hist or ie - i to w sposób
w pel11 i udokumentowany
io;
XH wieku. Członkowie tej
r od zi nv od lat pełnili różne waż ne ft1 '1k ci e w słu,żb:e
kole .inv<' h f r an c usk ich władców . a
notem - re1n1bliki. 60 letni r>iciec nr7.eskocY. k~iaźe
Louis.
Jest t;1. kże
w vsokim
urzednik iem - cho ć oczvwiście tunkcie ie!!o sa rac7.ei honorow~.
Jest to rórl ,
który
zachował
n ie tv lko m ieis ce w herbarzu.
ale i olbrzy m i maia tek. Matka

aresztowane«•
(I r&une.ro w
•trzelaninl&)
przestel>CY
Jest
apow1nowACona z rodzina byle10 preZYde.nb Francji - V.aJe;ry'el(o Giscarda d'E&tainJ(. A 'P<>zostali z owe-i cz:wórki? Wszyscy sa studentami ekskluzywnych uczelni. także pochodzą :i;
„dobrych" - iak tu aie mówi
- a na pewno boi;!atych
rodzin. Sk&lld!lll stał sie
ieszcze
. wiekszy, l{dY opublikowano informacle o przeszJości i zamia...
rach
mlodych
przestępców.
Otóż maja oni .l u! n11. sumienj.u ·
obrllibowanie sklepu z bronią .
napad na jubilera i
kradziei
samochodu (oczy-wiście ma.111 także
własne).
Planowali
ni
mniej ni wl~e1 ty>lko porwanie córki znanei;!o piosenkarza
i kOilllPOzytora Ser.re'a
Ga!nsbourJ(a .....:. Charlotty w celu
wvmuszenia okupu 4 mln fr11.nków. W
mi~zkaniu
jedynej
dziewczyny w tei przestepczej
!!rupie odkryto prawdziwy magazyn broni oraz plany k-0lejneit-0 porwan1a„.
Tyle wiadomo o Sl>rawie. fdy
Pisze te korespondencie. Koledzv ksiecia przestepcy m6w Lli renorterom: „l?rzecznv kolęita. ale iakby troche z rezeTwa. troche ponad .„". A co &11dza zwykli. orzecietni Francuz!? . Sa za booci. wszvstko im
nrzyszło łatwo. nudza
sie
powiedział
znajomy mechanik
i dodał: merde„. Wszyscy wiedza co znaczy to slowo. a tłu
maczy~ nie WV'Pada.

Tera.z
o
'Orzy1emn ie1szyrh
sprawach. oto mamy tu w Parvżu za soba
„noc Cezarów".
Tak nazwano wieczór w Grand
Palai~ W ielkim Pałac11 ;toTiry Francii. nośtv ; c c ony ro7.rlan i11 dnrorzn yc h naJ(róc! za . twórrrnś ć fifrno w a. 12 lat t e-m u tran-

B~d!lem1
zmleri:a4! do uatrakcyjnienia
programów publicystycznych, np. problem11.tyka gospodarcz11. rozrzucona obecnie w kilku, prezentowana będzie (od 111 bm.) w jednym - o roboczej jest:cze - nazwie „Tygodnik Gospodarczy", który trwać będzie
30 mln. Równocześnie będzie więcej, a w
zamierzeniu i lepszych, programów oświato
wych typu „Spectrum", „Sonda".
Utrzymamy czasowo repertuar filmowy
(ok. 2 tys. godz. rocznie) starając się, aby
było w nim więcej polskich filmów w
tym telewizyjnych - a równocześnie, żeby
by! on przegh,dem kina światowego, Będzie
m~· dążyć do utrzymania na wysokim poziomie Teątru Tele~·izji. W.z.rośni• liczba
programów rozrywkowych.
l!lą to 11owe u.dania wymagające nowego
spojrzenia na rolę każdego z programów
telewizji, nowych metod w ich kutaltowaniu oraz nowych ludzi.
Rosmawlał:

MACIEJ KUCZEWSKI

(gr)

•• „ ........,

skóra
Jeszcze chodzimy zaku~ane 'PO
uszy, 1e&zcze pad 11rubymi swetrami daje li4: to i owo ukryć,
ale słońce jest coraz wyżej, wiosna coraz blkżei i wcześniej czy
później trzeba bedzie spojrzeć
prawdzie w oczy. czyli przymierzyć sie do te.i nowe.i
mody,
która nie kocha grubasów. W
oblepiających ciało iak druga
skóra sukienkach i g,pódnicach
każdy kilO,(·r am nadwa~i wręcz
rzuca s~ w oczy.
Wiec ieśll
chcecie wiosnll wy!(l11dać
iak
„Prawdziwa" kobieta 1007. nie
ma rady trzeba sie odchu<lziĆ'.
OcZY•Wiście nadal chod11ić
a~
bedzie w klasycznych czyli po1zerzanych ma.ryn.a.rkach. obszernych S'Dódnicach ora:i: nosić bu-

...„ ......

ty na płaskim obcasie. Ale czy
Ul tak ubrana dziewczyna ktoś
sl.e leszcze obejrzy?
(U,

!l'!ml. . ..-mmaml:mlll-.„...mma111111U1111ma111U11E,~

·do policjantów RADA:
Cezarów"

ousld '1U'b3.i.cysia ł kTytyik Oeorres Crav61lne wpadł n11. r.nak~
mity pomysł:
mają Amerykan!• Oscary m-0.l(a J'rancucl
mieć Cezary. Tak to si• zacz.,.
ło .
W tym r<>ku
l)r&wdziwy
trtumt odniósł !llm Alaina Cavaliers. „Teresa" - l>I'ZvPom11iJmY. wyróżniony w Ca•nnes
tutai całkowicie z.ułull;enie zdobw 6 Cezarów:
u na1le1>1zY
film roku. re.żyseri.. acenariusz,
zdfocia. mont.aiż oraz „na.erode
nadziei aktorski&l"
d.111. mło
dziutkiej odtwórczyni tłówne.j
roli - Ca.therine Mouchet. Moim skromnym zd.an~m. ta ltudentk11. konserwatorium
'DarYskle~o
- amatorka wł.dciwie
- walnie przyczyniła sie do t ....
ro sukce~u.
oo tak d-oskonale
wcfe.liła sie w postać zakonnicy
Teresy a.utentvczne.1 sioctry
karmelitanki z przełomu wieków XIX I X.X. której historia
życia posłwż;yła za fabule tero
obrazu Wspaniała rola - niezwvkły talent. Kiedy !Hm trafi do Polski, jestem przekonany. że P<>dziela Państwo mole
zdanie„.
To
b:vł na.lwiekszy
sukces. A poraiiki·? Te zanoto.
wały na awoilm koncie: szeroko
reklamowanT .Strói wi~zr>r0wy" - Bertranda Bliera. skandalizujący film o uczuciu miedzy dwoma meżczyznami - an!
1ednel!o Cezar.a. - oraz: - uwa~al
- kandydat do tel!oroczne«o Oscara za nailc.pszv tum
zananicznv „~7.2 st. rankiem"
- Christiana Blondela - Cezar za„ najlepszy atisz reklamowy. Atmosfera wieczoru była dobra. nie zakl.órił iei żaden
sk~ndal
(a bvwBłó.
bywalol.
~troie pnń ber. wviatlr11 nrR·
wie - długie. Ot. dla przykładu
tvlko 1ak ubrane b\'/v
dwiP
Óanie: <.1ichrlle Morii11n - nan...low~ Dieknl!. sukn i ~ 7.
b!:r~zn~ nni w l!Ór7." srPhrn~-7.ln„
tymi cekinami. Jeanne Mor-eau

- w bi.al• _
_, .• wtlad~ją
•:rml •it n.a wzeml&n w skOll
ko!or„mi. B~y takie ;.u
zaw.-ze 'Di~na.. z1111>ra.zona soeclalnie na te
uroc:r.ystOtić
Audrey H•'Pbu.rn
oru;
żon.a
Jean.a G&bina - 1>0niewat wiecz:ór J>Otiwi~ony był także 1>amieci teio wspani.ale.e:o aJdou..
Kaiidy punkt pro.rramu był ilustrowany - 'PO i:>roetu w od'J)Owiednim momencie
wjeżdżał
wielki •kra.n i .rości•
Grand
P.t1lai.11 od11dali sto.own. do avtuacl! obrazy. Mnie najbardzi•l
podobał •ie !!Mkon.a.J.e zmontowa.n::r
,,aa,tyr:rc.z:n<>-Polltyczny"
dodatek do wiecr.oru: był:r to
z:areJe.strowe.ne :i: rótnych 11ros;iramów tra«~n.t:r
wysta'Dień
i!lo.łnych ludzi francuskiAtl
J>Olityki. Rzecz ooletała na takim
montażu obrazu i dźwieku ie
rezultat bvl niezwykły:
01(111da.liśmy pamflet na wszygtkich
„możnych
dzisie.lsze.i Fr.a.ncii",
od si.efa Partii Komuni.stycznel.
do urzcdu.111ce.ro premiera
przywódcy iau.Uistów. Tylko iednel post1.ci nie :r:auw&żyłem
w tym
krzywym
filmowym
zwierciadle
'Dr•zydente.
Francji.
Honorowego Cezara za calokszt.a!t twórczości otrzyma!
Je.an Luc Godard. Znane na1-wWco
1>rzed.stawiać
nie
trzeba. J~o dialoi
z
także
znanY•m dziennikarzem
Jean-Pierre Elkabbachem był intelektualna ozdoba wieczoru.. Na
estradzie dwóch ludzi - a ile
r etleksii ciętych uwal! . arory:>:mów nawet. Cvt.atem z
Godarda zakończę więc tę kore., ponclehcie. S!~wny reż·: ~P.r po„
"• ieclr.iał w pewnei chwili: . W
kinie poclr.o«i sie tllowe przed
tf'lewizoren1 ia sie opuszrz~ kino wioc pozostan IP n~ 7.~ w!'.••
oonieważ
trzeba oodnosić 1tło
we".

Co

1pecJalna dla czytelnika, który •karty Pię, iż C8llł
noce układa paJjanse, które w taden •P-O•ób nie c.bcą
wyJ•ć. Tym samym nie mote 1lę 7.0rlentować: kocha
ona ro czy nie. Proponuję przestać układać PMJ&n•lł
l po prostu kobietę za.pytać. TrzynMty I piątek jut
za aatnł. Mote tńfl PO&zczęścl.
(g.r)

zrobić

z wł·osnmi?

lt'llra n~ka. llt&.le epotyka sltt • ln~qlam!, te najtn~niej
włosów, p~1>1'7.ęplona w pazurł..'1. A jej
uroely dlugle 1 czuje się z nlmi bardzo dobrze. Więc co, c.zv
ona n1e mote być modna? Ależ tak 1 to ba.rdzo. Obok zawsze
lansowanych krótkich fryzur Jest w tym roku wyjątkowo du~o
propoz;vcjl także dla dlug1ch wlosów. Pięknie uplęt prezentują
się wspaniale. Stwarzają tet mnóstwo moż\lwości
przystrajania
g!owy np. k<>kardą, wplecioną w warkocz jedwabną chustką, pPrelkam1 cz;v kolorową siateczką. Abgolutn!e więc nie należy leh
obcinać, lepie! trochę poeksperymentować . Jeś!J
źle ci w kolrn
zamotanym na szyi, przesuń go wyżej albo na bok. A może wyst11.rc7.y zawiązać tylko zwykly koń1'1kl ogon? I doprawdy
ni„
trzeba się przejmować , przecież tak inledzy nami. te 7. krótkimi
WIOl!<aml - je~!\ nie chodzą do fryzjera co drugi dzlP.ń - wy ,l(l '!d~ja
okropnie smętnle.
tze •a tryzury z krótkich

Danie szoguna
500 g polędwicy wolowej, f łyżki oliwy, pól szklanki roso!u, p'.'11
szklanltl wytrawn ego wina Sherry rgdy bra !<. t r urln o. tei: sit; ud;i).
4 !yżki soi;u sojowego lub przyprawy do zup, ~ · c~b11lc, po ry (tylko
biala część), 200 g pieczar<'lt, 100 g kapusty, l rżec ,ka cu !.: ru , piep rz,
sól
Pokrajaną na cienkie
plasterki polęd wi c<; 01Jrn1 ~ży ć n il nli wiP,
rAzem z pokrajaną na cienkie pla sterk i c~b.t lfl . G d~· C'eL1u1:i >ię
7,a.rumienl. odsunąć mię.~o z cebulą na bo k pal" llli . rl Nlac <rr?.Jby, warzywa I ro•ó!. Dusić kilka minut N.1 1,011c11 d o d.ać p:'?.YprAwy i cukier cwarzywa muszą by ć twarda we)
Slll<iynkl po wi nno <mażyć si ę na ,tole, no. al~ tn 11 ;1><ll"tv n ie
u nM. i;-11:vba, ż e ktoś ma elrl'(~nc :c; kocher. czy mqs , yn l<~. Tt?Pba pamiętać', żt>bY nie •maży ć nar.n ZA dużo. Ka i d ·:
bow tP:n
z biesla.dnlk <'w d o •t'lja do miseczki prz y rad~ Ja c a na nie?.? c z ę sć
I czeka na kol!'jną. Do t?j potrawy podale sie r y ż.
n;:R)
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sobotę

szturm

kupujących

ag

li

w wycli telewizor6w. Pozostała częłi!
IZY1-.
potłuczona
Jedna
drzwiach, prowadzących z parter'll kupujących znalazłP dla siebie mnóna piętro ,Magdy" była w sobotę stwo atrakcyjnych propozycji, Byefektem szturmu kupujących. Mi- ty krajowe proszki do prania. spomo nieogłaszania wcześniej ter- ro ciekawych kosmetyków, duży
minu otwarcia po• remoncie stoisk wybór wędlin, C"Zekolada. welwet
z: artykułami przemysłowymi. m!ę
monopolowy- - słowem, dla każdego coś Intesno-wędlinlarskimt.
mi I owocowo-warzywnym! spora resującego.
grupa chętnvch dowiedziała się
i
Pł.lząc o otwarciu po lmllrumiewszystkiego pOC'Zta pantoflową
1ut rano ustawiła się na pozycjach sięcznym remoncie stoisk na I
startowych. A ponlewa! handel na piętr-H nie sposób nie wspomnieć
piętrze zaczął się w kilka goozin
po otwarciu stoisk spożywczych, o rzeczy, na którą często nie 1targrupa owa zdążyła już bardzo u- cza nam czasu, pieruędzy I uwarosną~.
gi. A mianowicie „Magda" bardzo
'l'e sobotnie zabawy na tlwle:iym powietrzu „ld11t" leszcze na konto

simy. Je§ll za tydzler\ będzie równie słoneczna pogoda chwalić bę'
dziemy już aurę wiosenną,
Foto: A. WACH

WSOP wychodzi na

Na górze najbardziej krzepkich
I tych z najmocniejszymi

łokciami

pobierozczarowanie gli wszyscy do stoiska rtv. gdzie,
kolorobyło
nie
żalowi,
ku ich
spotkało

prostą

tów

a

Zamian dawnych, a!Unych, niskich, cłemnvch I ponukomlaJaela Rad7
' W
rych bok.sów. mamv r.eraz wysoNarodowej Miasta Łodzi 1asiakie, przestronne. utrzymane w bia- . daJlł, opr6c1 radnych, r6wnleł
osoby, których mandatariu»H
ło-zielonych barwach wnętrze, U1poleczeństwa Łod1l poproslll o
dało 11i41 odSłonlć bardzo ładny,
pomoo I radę. MleJI wspierał
szklany 1utM nad halą aprzedażO
radnych w trudnych bojach •
najm1tdrzejsze łeoyzje, tymjak
wą, będący na pewno ozdobll teczasem. to włdnle radni mugo domu towarowego.
s111 1!41 nimi sajmowa6. Pnycolistę ••dcla
towauo ostatnio
Tak w!~ oo 1oboty znów cała
os6b, kt6re nalełałoby se •kła•
.. Magda" jest dla klientów.
du komisji odwoła6, bo nie nie
robl!ł- Jdll radni saakceptujlł
to na swej · •esjl, „martwe duILIL
11e" praNtanlł flr:urowa6 w r„
jestrach.
Od klepakle1e doradef lepna własna słowa.
wyładniała.

•tałych

Z obrad WKO w Łodzi

W euk-l erni „Beza" ul. Tuwl·
ma piwo z butelek wlewaj" w

kuchni do w!adTa,

Kolejne posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Lod:r:l,
pod praewodnictwem prezydenta mluta, Jarosława Pietrzyka, odbJło

Milion y ,,na plusie"
tezirll WoJe- j Id• • tym, " ofeTUJ\ nam fnne
leaoM «wa l&ta
Orrodnlczo- branłe.
w6dzka Spółdrz!elnA.a
WSOP .tara al• zachęc!6 d.o kuPszczelarska w ciągu roku swej
dzlałalnodci „zarobiła" trzy m!l!ony powan!a. Wiadomo, te ziemniak!
już nie.
1trat. Na koniec ubiegłego roku kupi kaiżdy, ale m16d
bilans wykazał 88 mln zł zvsku. Stąd też pomyirł otwa-rcla dwóch
pszczelimi
z
sklepów
własnych
- Postawiliśmy na eksport. !lhk
na rynek krajowv !, przede wszy. produktami. Dobre zaopatrzenie,
stkim, oszczędnv tryb zvcla na co fachowa obsługa, różne rodzaie to·
wiceprezes waru w jednym miejscu.„ Na sirn- informuje
dzień
sp6łdzielni, S. Wojdyn. - Wvgląda tek nie trzeba było czekać. Spnena to, że efekty uz:yskali~m"' n ie- daż miodu wzrosła o 300 pro·~e11t.
Sporo plenięd-zy zyskata tei spół
złe.
W ub!egtym roku WSOP wysła· dzielnia, dając zarobić SVllYm seła za granicę dwa razy więce.l o- niorom, W okolicach cmentarzv, na
woców, warzyw I kwiatów niż w rogach ruchliwych ulic byli "Pr&
roku 1985. Największym popytem cownlcy WSOP pPrzedaj11, z wiaeleszyły się cięte kwiaty I '!I.bł- derek, 6wleżutkie kwiaty. Z re~u
w historii ły trun!ej niż 'P!'YWatnl kupcy, Ma·
ka. Po raz pierwszy
łódzkiej flrmv udało się sprzeda~ j11 co• z tego oni 1a.ml, ma spół
llAK!'anlczn:vm kontrahentom trus- dzlelnh1., ma równie! i klient, bo
Wy- wyb6r wl~zy.
kawki, porzeczki ! śliwki.
słano też gporo więcej cebuli.
chfba najI wreszcie sprawa
0 'edną czwairtl\ wyższe byty w ważnlejl!7a. W 198!! roku zmar!lozeszłym, niż w 198!!, roku obroty wało się sporo ziemniaków. W naIlość ubytków
na rynku krajowym. Oznacza to stępnym sezonie
ie w branżv warzywno-<>wocowei spadła prawie o połowę, było tr7.Y
eksport nle odbija sle na zaopa- razy mniej odpadów, do Jt<>rzelni.
trzenlu łódzkich sklepów. NawPt zamiast do sklepów, trafiło, zabow!em biorac ooprawkę n'!. wzro~t miast 20 proc. tylko 4 proc. prze±e oferta chowywa.nych ziemniaków. Nawet
cen. przyz;nać trzeba,
lepsza niż
musiała być bogatsza, .jeH! są ta- gdyby Ich jakość była
kle rezultaty f!nansowe. I chyba rok temu, to nie tylko ona decyzgodzą się z tym kMencl sklepów d·uje o tym, !le kartom dotrwa .
I kiosków warzywnych, m:czeg61- Jl w 1aklm stanie, do marca cz:v
A zapasv musz8 by~
nie gdv porównai11 lch zaonatrze- kw!Ptnla.

wodą,

do wiad.omc4cl oee• prąptowaA obconnJch na i . .

PrąS.W

srefet'O'ftllll pn.

aacseln!ka

Anłonłep

Prudmlewlesa, u.tal&JlłC z&taw zadaA do wy'liionanl&.

bo ~le to WBOP
ma deeydiuj11cy flos w Z&OJ>atr:z:enlu ł6dzkich 9'.clepów w te'l wła
śnie towar.
Pewnie nadal •pora część klientów sklepów warzywnych miałaby
do powiedzenia o
coś cierpkiego
jakości .lferoróżnorodności czy
wanego w nim towaru. Ale nle da
uwag
się podważyć Iż Ilość tych
zmalała. Nie ulega te-± wąt"!'w'lścl
trzeba było
że firma, do której
dopłacać, przynoś! zyski. A ja\t są
pieniądze, są też szanse na rozwój,
możliwość
większa
inwestycje,
manewru.

CJł'l'OlDU.

(IL K.)

parę

chnczlł

kropel

•o-je

ku. podgrzewaj" I aprzedaSlł
drożej jako piwo rrzane 1 soPrawdę powle1zławszy
ldem.
lllł to obnydllwa lura będlł
wapomfl!lmiem po
ca bladym
IRCh-<>,
piwie prawdxlwym.
do „Bezy" I IPC'Óbu,,
~11
czeto tam aawanylłl

Il• li marca br.

nie lll*lJ P8n4CHW,

dodają

11 ocen" 11,Yłuaejl llPołeemo-polltycmeJ, ładu l pona terenie woJew6dzt- lódzkleio, kieruj2',c do
publlcmeio
rzlłdk\l
si• z oceny wnioaki.
nuuwaJące
wykonania

Zap-.no 81•

WKO ustosunkował 1i• do przy~ L przebiegu n.a.prawy awaril
Jaka miała miejsce w ubiegłym tygodniu. na trasie prze-

rurociągu,
syłowej

do Lodzi.

Oceniono,

t:t przyczyna awarU

wynikała

r. naturalnego

materiału. Nie stwierdzono jakichkolwiek zaniedbań

zutycla

ze 1trony 1?utb

odpowiedzialnych za właściwy doplyw wody do Lodzi.
Ur.na.no, !:t mprawna działalność ekip remontowych •powodowała w
rzybkle przywrócenie at.anu normalnego,

m!at'łł

mi?"

1

„llkarba
W tneelm tomlka
malueha" znalazł się anonimo,.Straszydełko".
wierszyk
wy
Julenzka•
prir,estrzelfa
Mama
by
wychodz11c po ciasteczka,
nie s~ał palusir,ków, bo mu je
ntnlt kra.wlec , „zły okrutnie".
tych
Juleczek nie posłuchał
„Wpacla kraprzestr6~ więc:
wlec jak panter11.I I do .Tulka
skoczy f;wawo/ Noivcaml w lewo, w prawo/ Uciął palec. jeden, drulflf Af; krew "rysła na
dwie struf!,'i!/ J11lf'lt w krzyk, a
krawltc necze/ Tak z nleJJoslnszet\stwa leczę!". I Jencze
zakot\czenle - wraca mama. a
hu „Płacze Julek w w1elklej
trwodze/ A paluszki na pedlołze„."

iycle te nie

Jest bajka.

I" na

~zczełcle.

w

nlepach pojawił efę papt~ toaletowy z Kluc:r:ewsklch
Zakładów Papierniczych, oo 80
zł za rolke. G<'lyby nie brud
leniej, bo tabm panu1ący,
n!el. byłobv choł!zl~ do publlcznyC'h szaletów niż do włas
neJ łulenkl, gdrle t11Jkł 1uper-

lkn:yłowa11.iamł zdolne do wap6łpracy • komputeMote to zctzlw1 ł6chkłch klerow- poczcze161nymi
Nato- rem (o pracach nad kompuhroc6w, ale mamy w mieście a:t 18 ,rządzi" jeden sterownik.
tzw. „zielonych fal", czyli ciągów ~iasi właściwe w1p6łdziałanie kil- wym systemem sterowania svgnali·
dni temu).
skrzyżowań, na których 1ygnalizs- ku sterowników jest niezwykle u- zacją pisaliśmy kilka
produkuje ,;Ił
być tak trudnlone, poniewa! zakłócen:a po· Szafy sterownicze
p0wlnna
cja świetlna
zgrana, żeby trafiwszy na jednym wodowane przez kable energetycz- bowiem w k!Jku miastach w Pol·
papler wis!.
na zielone światło, przejechać przez ne, których nt. łódzkich ulicach sce, przy czym każdy zakł'ld ma
wszystkie bez zatrzymywanie. się. nie brakuje, powodują ro:z:regulo- jakieś własne ro:z:wiąza.nla. N:eza·
wuszawz
jedna
tego,
od
leżnie
Zeby
mechanizmów.
altt
chyba zbyt wywan!e
(Nazwa „fala" jest
s:z:umna, bo kojarzy si• z „niesie- wszystko grało, ktoś stale musiał- sklch firm pracuje nad sterown!llp6łdzle1nła Jtrany w llok6Jce
tym.cza- by regulować sterowniki, a na to klem na zamówienie rządowt. Co
odległołć,
dalszą
na
niem"
nrot!ukuJe kle,t biurowy. Na
- zobaczym.v. W
Wyjątkiem jest z tego b~zle
„Guma
sem łódzkie „fale" obejmują od 2 firmy nie stać.
czytamy
buteleczce
do 11 hkrzyżowaM. A jak to jest cląr al. Mickiewicza w kierunku Łodzi w najbl!tszym czasie no~ch
arabska.: Imlt. „Domv§lamT lllę,
naprawdę z tym ,,zgraniem". Wla- na Widzew (ł •krzy:łowanla), r:dzle ..zielonych fal" nie przybędzie, bote nln 1est tn nrawdzhn 11rnręcsnfe wiem WPDIM ma na 1łowle wlękdomo, że rótnle. A dlaczego? itie. sterowniki •Ił codziennie
ma tylko lm!tacfa. Tak ~
wymianę
cho~by
jak
1ze kłopoty,
rown!k Zakładu Urz11dzeń Bezp1e- rerulowane.
'"""7!!!1 •h:ff''k. !r.l\ Inf.
- przed następu" zlmlł - kilkuWojew6dzlde~o
Tu:t przed półn~ w sobotę, je-, mieszkaniu łlady rozerwanej pe- czeiistwa Ruchu
WPDIM roitlląda ai. po krajo- dzleah:clu odcinków kabla, doproK. K. Przed•l-b1orsliwa Dról 1 M'>stów _
den z lokatorów budynku przy ul. tardy„.
Do widzenia, do jutra
barpouuk!wanlu
w
rynku
wym
"
światło
Bratysławskiej 8 zapalał
Telefon: 33-41-10.
1 1 !lllllllllllllllllłłlllllllllllllll!llll Jan Domagała - twierdz!, te bu dziej n!eza:wodnych szat sterowni- wadzającego prąd do 111nal!zaitow pokoju, w momencie, gdy
(ab)
za.rzutu d-zlałajlł te „f.ale", kt6rych czych, które bytyby jednocześni~ rów.
~
błysło, rozległ się spory· huk. Na
j
pewno 'l':'ybuchl gaz - pomyśleli
UUllUIUllllUlllUllllllllllUlllllllllllllllllllHDDIDllUlllllllDlllllllllUlllDllllllDllllllllllDIDllllllDlllllllllllllllllllllllllllllllDlllDllllllllll~
~
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przestras_zenl lokatorzy. Nic się n.i-1 .
komu nie stało. zniszczeń takze
„Piramida
U.OTA JPI~ pol.-rum. od lat tt 1oa. 11,
tel. llla ludzi • problemem al·
1
1
_
nie było widać, ale obawa przelltrachu" USA od lat u 10<1z.
11
(pon1ekohOIOwYJD - n-31-łl
I
ważyła I mieszkańcy wądali od- I • ~
tł
od
UBA
„Duch"
ITUDIO
pl11tell 11-18),
dzllłłek I
,,
:
L
lat 11 ll04s. IT, li.IO
TEATRY
ł
5
cięcia gazu. Dopiero milicyjne o- I ,
APTBKI
ITTLOWY - „C.K. Dezerten)'" lT, 11. Koncert
codz.
Win.Kl
,,
':
!
11
_
ględz!ny pozwoliły Ich uspok<>łc! - I
lł
18,
lodz.
11
lat
od
pol.
aktorskiej
piosenki
aatowy
1
Mtcldewtcu IO, Klc!arntana 11,
TATRY - MAl.E·STUDYJN•
- edycja łódZk&.
1
1 .
z gazem było ws-zystko w porz11dLutomierska
Dąbrowaldego at,
„Inna "'7'BP8" PGL od lat l i
Posostał• teatry niecs)'ml•
1
Spotkanie 1 attache kultura!ku, , &na.leziono za to w owym
us. Olimpijaka Ta, P!otrkowake
godz. tł, 18
,,
nym ambasady blupa6skłej - :
:
od
pot.
oa!ołl!"
,,Na
DKM
Hl1D.4.
'
,
dz!j o o~-- Carlosem Marrndanem
~LJ
Pab1an1•• - Armll Czerwonej'· lat 11 rodz. 11. 18, •
SBWOLV•
msroan SUCHU
godz. 16 w LDK (Ul. Traugutta 18).
10.
Sadowa
Konltantynów
(fr,)
OKA - „!!Uroruinpowanl"
l(Ods,
CTJNBGO (Qdańaka U)
Odczyt dr Andrzeja Krasonia
11
ł. :
~~al~~
~~~~d;6,,Sik
loch. UO, 11,
od lat 19
U-IT
Polskiego Instytutu Spraw MięD
•
Id
Zgl
W
, POL&KIIU WOJBXOWBI ll.UZBT GDYNIA - Kino non •top
:
mi11• :
lu,
ego
ors
erz
Prtzztctl"
dzynarodowych nł. ''polityka
„Honor
t-n
rodz.
T)
(:tellgowskiego
ZDROWIA.
browsk1ego 10.
USA od lat 18
lods. 1~11
·
lltarna Republlkl Federalnej Nie- Czerwonej
Arm11
Ozor1r6w
w1ellU"
łrednim
„w
HALKA
nJ-:vnne
PMDńale muzea
Na kolejny „Wieczór muzyczny" miec'' - dz!§ o godz. 17 w Klu- :
7
DYŻURY l!IZPTTALI
t •
chiński od lat lS godz. 11
zoo - mynne w godz. Ił-li.li
I
łódzka akademia zaprasza już dziś, ble Nauczyciela (ul. Piotrkowska
:
Ml..ODA GWARDIA - „Sygn.tł o(kasa do godz. lUO>
16 bmi. Będzie to spotkanie z twór- 137/139).
atrzegawmy" - USA od lat li
PALMIARNIA czynna w coda.
*-Odczyt rtd, Adama Radaczością G. P. Telemanna. W kon:
im.
Szpital
uPrabzolwa
a
KChlrurgllk
„Od19.30,
1'.lS,
19,
10,
lodz.
10-11 (prócz pontedzl.atków).
WA~• TELEl'ONT
cercie. który jak zwykle odbędzie Jewskiego z Warszawy pt. „Kulopem a ( a anicka 92)
- rad%. Od lat
wU?ly ka"ltan"
"' 5
(u1. tura t naród w katechezie Jana
się w Aka<l em!! Muzycznej
12 godll. iu
tm. :
Neurochirurgia - Szpital
llUNA
"'
Po1otowte Mo
Gdańska 32) wystąpi zespól ,.Com- Pawia II" - jutro o godz. 18 w Barlickiego (Kopcińskiego H)
;d l~ts~r=. ~''ie.IO
B.Al.TTK _ „M18trs1J11 wu Dane"
::
~~;!to~!ar:!tuukowe
plesso da Camera" w składzie: sali Oddziału Stowarzyszenia PAX
Okulistyka - Szpital Im, Bar1 MA.JA - „Old surehand"
od lat u - codz. to,
'5 Informacja iłutb7 adrowta 11-11-11 chlńsld
Tomasz Bartosiak - skrzypce. Jo- w Lo<lzi (ul. Piotrkowska 49).
:
llcldego <Kor.ctńsklego I!)
„lndia·
RFN-jus. b.o. godz.
11.ts, tł.SO, 11.łS, 11: l!lean1 noc>lf Wykład dr W. Abrahama pt. ;::
!anta Bartosiak - altówka,
Bzpl- :
Chirurgia dzlealęca _
na J'on~" - USA od I.at li,
n7 - „l!:lektron1czn7 mon1ertu
IutormacJa „lefonlema
Piotr „Medycyna chińska" - 20 bm. o
sztof Kulla - flet Pl.'<*ty,
(Sporna ;;
KonopnickteJ
tal Im.
god%. 11
ca - The Terminator'' - USA
11-11-11
lnformacja kolejowa
Sobczak - wiolonczela Ewa Pia- godz. 17 w LDK (ul. Traugutta 18). ;;;;
SS/SO)
- „lllektroniczne bab·
POXO.J
od lat 15 cod%. 21.11
Informacja PKI
aecka - klawesyn . Początek kon- Tamże w dniach 20-22 bm.
:
godz.
1S
lat
od
ozes.
cle"
'W1I
„M1atrsJ'"Di
lWANOWO
ll·ft·•
Dw. Centralny
Zapisy
certu godz. 18.ll5 (wst~p wolny). , kurs masa:ły chh\skłch.
11
Laryngologia dziecięca _ Bzpl·
~ej 90:,.N!_~~anr_t 1F,'::;
~~" 1 ~ft:.'14.a.~: lat
::::t~
~"o';!::;~• Je'!!::::;:.
LDK, tel.
1 przyjmuje Dział Imprez
(Sp0rna
Konopn1ck1ej
tal Im.
lU5. I)Ia' - fod:z. l i - seans
„Nletamowit)'
PRZEDWIOSNIE
enel'JełyCSD•
Pogotowie
(rs) 33-70-96.
39/50).
zamknięt)'
jetdzlec" - USA od lat li Tł-lł-H
l..6d:t-P6łooc
!;!
!łZczękowo-twarzowa
Chirurgia
salfnio„PoaUklwac.ze
ROMA
Beana zam!lod:z. 13.IO, 111.so.
Tł·U·lt
Lódł·Połudule
;;:
Szpital Im. Bartlcldego (Kopcl.11- - USA od lat 12
nej arki"
knlęt7 - todz. 1t
Pogotowie gazowe
•kiego n)
godz. 10, 1', 11.30; .,Szaleństwa
POLESill - „Przyjac!el wesołego
74·15·2'1 Tł·lł·tl, "I
:
godz.
b.o.
poi.
Ewy"
panny
diabła" (pol.) b.o. godz. 1uo1
•
Po1otowł• cUwtgowe
Im. :
l!lzp1ta1
Laryngologia codz.
zamlm1ęt7
15;
Ameryce"
w
temu
„Dawno
Tł·łO-łt
Tł·n-111
12)
Barlickiego (Kopcll1sldego
lUO
USA od lat 11 godz. !UO
IS·ST•l7
l'ELEPON ZAUFANIA
15-LETN1A Wł..AMYWACZKA
OGNISTA WODA W „OGNIWIE"
STOKI - „Rycerzyk czerwonego
Wl..OKNIABZ - ,,Nad Niemnem"
MLODZJl'!ZOWY TELEFON ZA·
Toksykolog!a - In~:vtut Medy- :
Serduszka" - poi. b.o. godz. 18;
Mieszkanka ul. KLllńskiego ia- ::
- cz. I I n - pol. ot" lat Jl
UFANIA - IS·S0-66 csynny od
:
8)
<Teresy
Pracy
cyny
lat
Od
USA
„Bosk1e ciała"
godz. 9, IS.te, li.SO, 18.łS
Funkcjonariusze DUSW Łód:t-Ba ·wladomila tńUlcję O właman'iU do :
poniedziałku do pl11tku w 1oaz.
przychodnia
Wenerologia
15 godz. 18
WOLNOSC - „2yl! 1 umrzed W
12-tS.
pracowni- jej mieszkania. Sprawca dopasołuty zatrzymali dwóch
- „F(X" USA od lat 18 Dermatologiczna (Z&kątna łł)
SWIT
18
lat
od
USA
Angeles"
Los
!
i~•wi
kobiet
dla
otworzył
ZAUFANIA
kluczem
wanym
TELEFON'
:
mieszkaniowej ukradł 15 tys, zł oraz złąt:\ biżu
spółdzielni
ków
godz. 18, 18.11
godz. to, 1!.t5, tł.SO, 17, tUO.
n-co-n
1 etat!\ probtemow• 1i!i!
TATRY - „Kronika Wypadków
WISl..A - „Matka kr616W"
W !:Odz. U-!t.
„Ogniwo" - Tadeusza Z. I Włady terię, wartości ok. ćwierć miliona
Dorafna pomoo okulistyczna ul. ;;;;
miłosnych" - poi. od lat 15 pol. od lat Ul godz. 10, li.SO,
TEf,El"ON DLA RODZICOW
czynny
Gabinet
sława D., którzy w 1półdziele1:ym zł. Wkrótce zatrzymano włamywa :
Zapolskiej t
godz. 15, 1'1.15, 19.30
li, lT.SO, 20
porady wYCbowaw33·!4·99 l!!-lctn!e :
od 11-7 rano w dni pownednle,
na
l!IOJUSZ - „Bolek 1 Lolek
df:
ZACHĘTA - „N1• kol1cz11ea
cze, czynny nd ponledzlalko do
wa-r sztacie przy ul. S!erako~le cza , którym okazała się
dni wolne od pracy catą dow
b.o.
dz iewczynka. sąl>iadka pos·i kodowapoi.
Zachodzie"
Dzlk1m
godz.
b.o.
ttFN
OPOwld~"
1S-t8.
!fOd:r..
w
płatku
~o 2/4 pędzili bimber. Znaleziono nej.
b~. Tel 43·39·?2 wew. 88.
li\ w Izbie $
lł, 11.SD.
Umieszczono
10, tS, lT; „Złoty pociąg"
A.NONIMOWI ALKOHOLICY
zacieru
1
10
3 butelki samogonu,
Dziecka. Część łupu odzysk&no.
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siedzibą w Gdańsku, ul. Zawiszy Czarnego 18
OFERUJĄ DO CIĄGŁEJ SPRZEDAŻY
.'f meble biurowe (biurka, regały, ławy, stoliki

~
~
~

z

IS~
~

SI
8
~

świetlicowe I okolicznościowe, Hafy na akta
I odzież, stoły konferencyjne, szafki pod tele·
fon, biurka z przystawką, segmenty biurowe),
-,,· stoły ślusarskie - jednostanowiskowe
120X0,70, dwustanowiskowe 180X0,70,
'f. szafy bhp metalowe dwudzielne,
V kosze uliczne,
'f regały magazynowe składane z kątownika per·
forowanego I pełnego,
..-· siatka podtynkowa typu Leduchowskiego,
..-: siatka ogrodzeniowa ocynk., powlekana, cza·
rna, wysokość 1,5 m 2 m,
~'Y· rusztowania warszawskie,
..-· grzejniki J=awiera.
.Informacji udzielamy pod telefonem 52-11-88.
.
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537-k

~...V~..D'D'D'D'A77~.H"D7...HJ/.HT...HJ/.HT.UD76W'HU///.//~
ZESTAW akwariów
•pr:riedam. U-18--07.

DOMEK
tkrzynlę

221&1 '

stolbudow.s.kl,

,,Gol!" spr:i:edam, Piotrków 285-30.
373 '
·
PIEC do wn>le-ku PCV,
ma.trycn na aerwetk! z
turowcem - sprzedam.
Tel. 32-00-21 pe 20.
.
221~% g

KON-TIKI" de<nmn DOM 170 m, g~raż, bu- "•Pnedam. Tel. 38-24-94.
222114 ii:
dy>nek fOSpodM"CZY
85
Dt na
placu • 1000 m,
przy Hipot&znej oraz SEGMENT „Topaz" (Swarzędz) dywan, komplet
dom 270 m na
placu
wypoczynkowy - spr7e1200 m, Zgien·Cłłełmy
dam
.Tel. 86-58·80 , po DOBER".\1:ANA pl~lom i e
sprzedam.
'T'el.
18. .
22274 g
t!ęcznego,
r0<fowooowe18-29-51, po 20.
ł!O sprzedam. Krecia 18.
21709 I KUCHNIĘ
elektryczn4
MAŁĄ działkę rzemieU23133 I{
(szwed7.iką)
sprzedam.
n lezą - kuplę. 84-21-13.
Tel. 14-18-93, Koluszki. PUDELKA średniego
r'O22158 g
22266 g
dow-Odowego S'!YfZedam. 84-47-74 (10-18).
., ••• „ •• , ••••• 1 . . . . , . . . . . „ELEKTRON"
738
1'8• I •f1118•'W•1•••
llW'
22197 Il
sprzedam.
Nowopolska
,,
.
.
.
.
.
.
.
.
11
.......
•
"
·
·
·
·
·
·
·
·
t 1.\•1•1 &•a•J • • '"'
9/1, rodz. 16-19.
JAMNIKI
1przedam.
~17 g
74-11-48.
22240 g
P t.YTY kompakbowe kupię. Listy 22278
Biuro ŻAGLÓWKĘ kabin<>w• 5 OKAZJA! A!gany po roOgłoszeń,
Sienkiewicza
metrów długości, baladowodowych
rodzi·
3 /5.
atowo--anieczowa
(two·
cach, bez rod-0wodu STÓL plngpongowy
nywo) - sprzedam lub
sprzedam.
Ogrodowa
28
kupię. 51-16-60.
zamienię na mlecrową.
/148.
22243 g
22249 g
Tel. 33·72-91 J>O 17.
KREDENS,
biblioteczkę,
22277 g ZBIORY znactków, staInne antyki, maszy.
rych listów kupi Biu111ę do pisa·nia, telewi- KABINĘ prysznicowe,, no
ro Pośrednictwa, Warii:or
szawa, Chełmska 18:\/30,
11przedam.
we.
aprzedam.
Tel.
36-81-20.
74-50~.
22159 g
40-44-07.
'425 g
645 k
~.
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OGŁASZA

~

ZA PI-S Y
na rok szkolny 1987-88 do następujących typów
szk6ł1

.

=

Zasadniczej Szkoły Rolniczej,
._ 3-letniel Zasadniczej Szkoły MechanizacJI
Rolnictwa,
3-letniego Technikum Rolniczego na podbu·
dowie zasadniczej szkoły rolniczej.

E

Szkoła

prowadzi

naukę

jazdy na:

samochód osobowy,
ciągniki,
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DYREKCJA ZESPOŁU SZKOŁ ROLNICZYCH
w GORZOWIE .$L.

._ 5-letniego Technikum Mechani1ac}I Rolnictwa

::
::

pIEK.ARNIA
dostairci.y I~~!!!!!!!!!!!!!!!!i!!i!!!!!i!!!i!!!!iiiiiiii!i!!iiiiiiiiii!i!!-!"!!!!ii!!!~
p!eesywo. Tel. 82-11-18,
Kornat.
2.2244 g
FABRYKA URZĄDZEA PRZEMYSŁU
HAFCIARSTWO. Kosi ad a
Prom!ftslde10 ·U.
SPOŻYWCZEGO „FASPOMA"
111357 łl
MIESZKANIA - nie.ru·
todzi, ul. Poje1ierska 97 ·
cho.mości:
NAJ3IJANI!E
Pośredn1c
Tlll.p,
bd·
elaxstwo, Wschodnia 49,
iwo pon.dy biura
Zauściń&ki.
ffiir Ba.ryckiego li!! 04-.U
21773 g
specjalizująca si-ę w produkcji eksportowej oraz
K-OŚCiuszki 93.
22130 g ODSWIEżAMY
odzież
M-3 własn-0śdowe 39 m
krajowej
urządzeń, zbiorników, linłl techno·
1kórzanll,
dokonujemy
iklw. w Zgierzu sprze·
wfZelkhrj reperacji. Zfln
logicznych
dla przemysłu spożywczego
da.rn ,tel. Zgien; 16-28-45.
chodnia 77, Kocharek.
74 p
2995 g
M-3 ($DM) - sprl:eda.m.
PRZYJMIE ZARAZ
szampoL isty 22214 Bl·uro Ogło· CZYSZCZENTE
nle>rll dywanów, wyktaszeń, Sienklewicn. 3/5,
na
korzystnych
warunkach płacowych
dz:in, tapicerki meblotel. 33-59-64.
wej,
samochodowej.
pracowników
w zawodach:
RETKINIA M-3, telefon,
M-98-00, Wą.gr-0wska.
ia.ra±
- :i:amleni• na
21989
(
1pawac1 elektrye1ny lnb razoWJ',
większe.
87-17·54.
M77 I CZYSZCZENLE dywanów,
operator suwnicy,
tapkerki.
Mazurek
POŚREDNICTWO kupna.magazynier w magazynie WJrob6w llłłOWYCh,
67-58·19.
3795 g
sprzedaży
mieszkań,
planista d:O spraw inwestycji
dział~.
doomów,
22 PRANIE dywanów, wyLipca 12 mgr Kui,miń·
ktadz~n. tapicerki meor a z
ski.
t<xie. 1.u,cą.
mgr Matunlski.
Rachunki.
specjalistę d1. ek1port11 (wymaran• WYksztaleenle WYł
51·10-18,
32-18--08 (11-17).
Grześkowia•k.
ne ekonomiczne mile widziana 1pecjalnoł6 handel
21225 g
4~7'7 I(
1agranlczny).
M-3 l M-2 :r:amloenie na CYKLINOWANIE - latrzypokojowe (Bałuty).
kierowanie (połysk, pół·
Fabryka nie zatrudni.a ·pracowników l'O iam~wolnym 1'051-80-20.
3')82 g
ma.t, nut). Również dla
INŻYNIER
d-0jeżdia iący
instytucji, 51-77-10 Jakn:uceniu pracy.
pO!lzukuje umodzielneson,
36699 g
Zapewniamy wszystkim 1wolm pracownikom bogaty waito mieszkania na kil· żALUZJE przeciwsłonecz
chlarz świadczeń socjalno-bytowych.
ka dni w miesiącu. LI·
ne. 51-87-83 Skrzypek.
Zgłoszenia chętnych przyjmuje d.ział 1praw pracownlcsyeh
sty 221()(! Biuro ()gło
3503 g
układu, pok. 22, tel. 51-23-81,
szeń, Sienkiewicza 315. ŻALUZJE, dr2Wi harmo12~8-k
nijkowe,
wycis~anie,
karnisl:n
•3-42·79 Cie·
sielski.
5006 g
............ --t1••••11·•·a r.1• I''"'-••'
•'•I•- INSTALOWANIE anten ALARMY przeciwwłama USŁUGI hydraulic:r:n• - SAMOTNI!
.ArladłlaN
Moskal 84-13-09.
niowe d<i mieszkań. Teiwarantuje miłość, prz;~
Wo1nlak. Tel. 84·09·09.
3973/23727 g
lefoniczna sygnalizacja
jaźń, szczęście. Łódź 4,
MATE.M:ATYKA,
fizyka.
5199 J!
włamania.
akrytka 10.
Maślankie
Wrzask, 84-44-35, 81-64--09. ANTENY
23ltT I
Lnstaluję
wicz
36-32~8.
36- 77 -64.
20268 g
51·30-85, Pom>e.
3559
g
ZATRUDNIĘ
rencistki,
1!042 g
~···•• i ••~
__...„„,„„ •._..
emerytki do pruowa- ELEKTROINSTALACJ E.
WYCISZANIE,
zabezpien ia biel!:r:ny. Dłuiiosa
Ob arek,
87-03-32,
czanie dnwi, zamki, za===~=:.~=!===
22 (10-18).
2217t Il
52-54°86.
22845 g
p ink i okienne. 33-31.-27, POSZUKUJĘ
świadk6w
POMOC domowe. dwa lub TELENAPRAWA - BrzoArbaiter.
19949 g
zajścia na postoju
ta- SKRADZIONO
świadee
trzy razy w tygodniu
zowicz 3S·l3-89.
xi.
Piotrkowska
WYCISZANIE
two legalizacji 2761 ua
drzwi,
po 8 godz. - zatr'.ldn1ę.
4230 l(
„Grand
Hotel"
w
dniu
zamk i, blacha, blokady,
taksometir „Poltax"
52-23-17 'PO 13.
PAL/SECAM/PAL te8 grudnia
1986 około
zapinki ok ienne. 43·70·05
82187.
22223 I
2Z1Sł (
lewizory, magnetowidy
godz. 24. Luczak Ma- ZAGUBIONO legitymacJtt
Przybylski.
5185
g
DWÓCH młody<'h, ~!mJ
pr~strajam,
ini. Hotl
riola,
51·09·06.
22137
g
studencką
6488/AM,
Rey
KONSERWAC.JE, naprachód, nl„wielka iotów51·54-93, 57-12-33.
nata Poniewierska.
wy p ieców gazowych POSIADAM uprawnienia
ka, podejmie pracę w
452 1(
czeladnicze, (krawiectwo
2222& •
c.o..
Motylowa
4/29 ,
sektorze prywatnym, In· KINESKOPY regenelekk ie}. lokal,
samo- UNIEWAŻNIAMY piecząt
Ozaist. 78·30-19.
ne
propozycje.
Tel.
racja
(aktywacja),
chód
podejmę
współ
kę: „Majster robót sa
22283 g
57-14-76.
22265 g
57-33-00, Lubartowicz.
pracę. Listy 22264 Biuro
nitarn:;rch KOR-2. Wło
glaizury,
21884 I( UKLADANIE
Ogłoszeń,
Sienkiewicza
d:dmierz
Wesołowski"
86-42-43, Karliński.
MYCIE okien. aprzątaa;e
3/5.
22239 I
19037 g AKWIZYCJĘ
Mikina, 52·34-85.
odzieży SKRADZIONO
indek1
20505 1( PRALKI
automatyczne,
przyjmę
(rejestracja).
47560/PŁ, Edward Ste
MYCIE ok!~, 1pnątanle
zmywarki naprawa,
Posiadam
praktyke.
fanowicz
22241 I!
LABORATORIUM Analiz
]instytucjom
rachunki
podłączenia.
Kaczuba,
86-64·07.
22180 g SKRADZIONO let'tyma
LekaTskich,
Pi-0trkow32·74-13 Prokcpińska.
81-30-78.
17105 I! PANOWIE!
Atrakcyjne
cję &tuden.c:ką UŁ, S!a
1ka 204/210,
Jeziorski.
20604 1(
oferty
matrvrnonialne
automatycz•1e
womir Hybsz, Z!:>'orcza
20802 g MYCIE oki en, sprzątanie PRALKI
poleca
„LIDO"
Gdynia
naprawa. Klim~zak .
7/16.
22218'
KOBIETY karmiące! Wy51-49-31, Kucharski.
10,
skrytka
37.
86-03-56.
18.122 i
UNIEWAŻNIAM zagu'bio
pożyczalnia
elektrycz15431 g
9~5 k
ną pieczątkę „Kra wiec
nych odciągaczy pokar· SOLIDNY montaż boa· ROBOTY murarskie, rP.·
tw-0 Lek.kie
i Bieliź
mon.ty. 34-17-91. Olibro· SAMOTNI! - Ofertv mamu. Yousif, 32·35-03.
r.erU, 33-69-10, Graczyk
trymonialne
..
Sw!l.,"<:a"
niarstwo, Gałków Duży
wski.
21033 g-E
19525 g
22236 g
Piotrkow!ł'ka 13'3.
ul.
Brzezińska
10. !re
l\IURARSTWO,
tynkars3382
na Grzejszczak. 22199 ł
two, Iwanicki, Czerni11m11111111111111111mm1111nmnn11m11111111111n11 ka 7 /31 bl. 446, tel.
87-48-87.
21752 g
Wyr117.Y n.rdeezneJ.OCt wsp6lczucia Jtod1lllln
SPECJALISTYCZNY
ZABEZPIECZANIE antys po.wodu •mlercl na1ze10 byłego pracownlk;i
korozyjne samochodów.
PSYCHIATRYCZNY
Solank<l'wa 4, Uznański,
ZESPOt OPIEKł ZDROWOTNEJ
84~2-33.
16998 g
JANA LATAWCA
AUTORYZOWANA
przez
w lodzi, ul. Aleksandrowska 159
składaj,1
FSO i FSM s.tacja zabezpieczania
antyk<iro·
DYREKCJA.
ZW.
ZAWODOWE, POP
5
zyjnego,
zatrudni
Ksawerów,
5
PZPR,
RADA PRACOWNICZA PGMll
Lódzka 61, te.1. 15-81-64,
w ŁODZI.
Pawelski.
17732 g
PALACZY c.o. 1 uprawnieSCll'IANIE drz&w Duda.
5
niami,
74-26-29.
4364 g
lloledH
SLUSARZY,
: SCINANIE drzew. !15·55·42

· =:;:~:.~:=
= : : : &': ! ~ =:
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•

e
e

:S

MURARZY,
MALARZY,
"
STOLARZY,
:
HYDRAULIKOW,
7·
SZKLARZY,
ELEKTRYKOW,
SPAWACZY elektrycmydi,
PRACZY, PRACZKI,
FRYZJEROW, FRYZJERKI,
PRACOWNIKÓW ałużby do-

zorowania,

SPRZĄTACZKI,

SALOWE,
REFERENT A Hopatrzenła,
KIEROWNIKA 1tkcjl t chnlcznej,

=
a
5
-

-5
5
:

5
5
5
§
5
5
§
:

5
E

Włodarczyk.

TELEPOGOTOWIJI
kowski 34~21-09.

21434 g
Wit-

'181 '
„RUBIN", ,,Elekłc'on" naprawa. 51-44-l54. Goiulsk.\.
1831 i
„JOWISZ" - ,,Rubin" naprawa. ~-24-M Muszyń
ski.
3818 g
MYCIE okiffl, 1przątanie
wnętrz. Instytucjom ta·
chunki. 74-83-66,
Wł-0daa:ski.
21814 g
MYCIE okien, sprzątani e
wnetn:. Instytucjom rachunki. 8<5-25-82 Wiecka.
1925'3

t.

MYCIE ok.len, 1przątanie.
'3-24~18, Mllkullllk'l.

terdeezntfe

hnteret

w1p6łczueia

akłada.11111

DYREKCJA, ZW. ZAWODOWJ!l, RADA
PRACOWNICZA, POP PZPR oraz KOLB·
flANltl I JtOLll:DZY a POMB w ŁODZI
dslękuję sa okuan11 pomoe sW111•
pogrzebem moJel 8J111try

lerdeczn!e
HDll •

ł.

+ '·

JĘDRZEJCZAK

ZOFII

praeownikom Wydl1d11 llllnlekcjl
Z&ldadu
Odzletowero „Lkło" 'W' l.odllł,

Przemysłu

BRAT I

--5
=
5

=
5

5=

HALINIE ROZWAl'CE
.,.,..,ra.,. Hrdneznnro
li.U

w1p6_łczuel1 1

Brl\tll

•kład

KOLEŻANKI

, ltOLEDZT ze SZKOŁY
PODSTAWOWEJ nr 37 w ŁODZI

20.00 Polek.I zim•
20.15 GwUizdy wielk1ego tPOrtu

20.•s Male

dzie~

ZaWl';ze po jedenAstej.
11.10
Muzyczny no;>n stop. 12.00 Nowe n1>~
grania chóru „ Collel('l4m Musicum
i Olsztyna. 12. 25 Portret muzy ka -:
\l'llad yslaw SPn deck i. 13.00 Wi ~d. 13.0o
Srrwls informacyjny (L). U.10 Lór1z·
klP
obrbody
~chillerowskl~ . (f,).
t3.20
z
maJ o w~neJ
~ kr7Y nl.
13.30
Album
operowy.
14.00

PROGRAM III
11.00 Polskie archiwum jaziowe a.ud. l.30 qą sprawy - audycja. 11.40
Gwiazcla tygodnia .
11.50
Maq :iaret
Atwood - „Wyn urzenie". 12.00 9er.·
wis Trńjk l.
12 . n~ w t on<tcJ\ Tro1 k1.
13.00 Ursula Le Guin
„Lewa ręl~a
ciemności" odo. 13.10 Powtórka z

I

Dom j •wiat - mag.
u.oo
12.05 „40 lat z piosmka," aud. 12.30 ,Maty.s:akowie" odo.
I 13.00 Swiat wokół n.as. 13.25 Wspól·
cze ne part ytury - a.ud. 14.00 Po- I
połudn i e . młod y ch. 17.00 Wl'łd. 17.05 ,
Muzyka mstrumE"ntalnA.
17.15
W
j t rosc~ o przy~r.lość - aud. u.~5
Muzyk.a instrumentalna. l7 .ł5 Radio11.00

Wia~.

I

TELEWIZJA
PROGRAM I

I
I

16.20 DT -

wladomośct

18.25 Dla dzieci: .Zwien:yn iee"
16.50 Kino zwlen.yńca - „Przy jaciele Zielonej Dollny'' (11 )
„Ryś" 1erial prod.
CSRS
17.111 Teleexprest
1

.,Jutełm:v

-

tego

„Błędy"

'wiata"
„Marshall
i

,Człowiek

Mct.uhan"
prze&łanle"

mm

k&r1adyjskiej
22."I „Impul1" niczny

23.111 Wieczorne
Z

Jłęboklnt

prod.

magazyn tech-

wiadomości

talem uwiadamia·

my, te w dniu In marc:t 1987 r.
znurl nasz ukochany Ml\t, Oj·
ciec I Dzladduś

$.

lT.00 Język niemiecki (22)
17.30 „Len w folklorze Bukowi- .
ny Tatrzańskiej" tum
dok:.
18.00 Wiadomogcl (L)
18.30 Magazyn gier
19.00 „Lis" - film TP
19.30 Dz.iennllr

kino

2UO :Biografie

t

P.

HENRYK
TOMCZYK

PROGRAM D
PROGRAM IV

p11wntlu sro·

ROMANA NOWICKIEGO

a.Ja

19.30 Dzl9lln!k
20.00 Teatr TeJewtztt Wla.dysław Terlecki „Przy'jde
do pani znów"
21.311 Rozmowa na telefon
22 . 0~ „Komeda"
telewizyjny
film dok.
22.40 DT - ~omentar.M
23.00 Jezyk niemiecki (22)

11.00

WAlłSZAWT

§

17.30 „Zna.kl 1zczeg6lne" (1) „Podejrun:r" - aerial prod.
poi,
18.30 „Laboratorium'' - „Na ~
pach koloru''
Hl.110 Dobra.noc „Niech przyjaźń wiecznie trwa"
19.00 Ro=owa ne. telefon
19.05 l!:cha rtadlon6w

PROGRAM n

powodu

•

MAT Jt. J

22058 I

CYKLINOWANIE bezpy~·· Starreng•. 32·20-!37.
5094 I
KSIĘGOWE.
PRALKI
a'UM:mllt:rczne,
po'1skle
n11cprawa.
ltołówka na ml.ej.CU. Nie prsyjmujem:r
Fortunld: 12~~6·92.
:
praoownikćw po samowolnym por&U·
19891 '
cen.iu pracr. Blihzych Informacji
ZABEZPIECZANIE drzwi!
:
udzieli dział M.itJb pracowniczych (zamki, blokady) 43·75-04
;:
l.ódź, ul. Aleksandrow.akia 15g (dojazd
Riogoz i ński.
3488 g
UKt.ADY
wydechowe.
tramwajami nr 2, 25, 44), tel, 52-94·01
111adkola, Judyma 20 (od
wew. 121, 237, w god:t. 8-H.
1324-k
Traktorowej), Lnż. My·
nm1111mm1nnm11nnn11mm1nmm11muunłT
R~owskl.
3065 g

e

IRENEUSZOWil KMINOWI

wyru,.

LAT 87.

Pogrzeb

odbędzie się

marca t:r. (wtorek) o

w dntu 11

~odz.

12. z

kaplicy cmentaua komunalnego
- Zarzew. Pogrątenl w rłt:bokhn
smutku:
ŻONA.

C()J'!fil, SYN. 'ZJl';ClO·
WIE, SYNOWA
orai WNU·
CZĘ TA

DZIENNIK LODZKI nr 63 (12Z73)

5

ŁKS

z

n

0:1 - Terlecki (łT min., rzut brnT), 0:1 - Qiojnackl (H mln.).
1:3 - Chojnacki (90 min.),
GORNIK: GrzYwa~ - PrzybyH, Dolny, Wójcik, Spaczyński Ośko, Kowalik, Rusiecki (od 69 mln. l\lałaehow1ki), R. Warzycha Kosowski, Smietańskł (od 46 min. Sobczyk).
LKS: Bako - Bendkowski, Soczyński, Kru,zankln, RóiyckJ - Wenclewski, Chojnacki, Więzlk (od 88 min, Podolski) Baran, Terlecki,
Ziober.
Żółte karikl 1 DolnJ (Góntlk) I WięzUt (LKS).
Sędziowali J. Cwiek (Katowice).
W rundzie jesiennej przy al.
Unil gómikom z Wałbrzycha uda·
lo się pokonać LKS. Lódzcy pil·
karze zebrali wówczas wiele niepochlebnych opinii o 1wojej (I"Ze.
Czy tak doskonale pamiętali o
tamtym, nieudanym meczu jadąc
klubowym autokarem na spotkanie wiosenne z Gó~kiem Wał
brzych?
Wczoraj na wałbrzyskim rtadlonle, wobec 8 tysięcy kibiców Górnika piłkarze LKS pokazali. te

Już w Rybniku
W

rou

aobotę wieczorem w Xamlekolo Rybnika zjawili 11• pier-

wsi piłkarze, powołani Pl'UIZ trenera W. Lazarka na zgrupowanie przed mee7:em Polska - Finlandia
(18 marca w
Rybniku).
Najwcze§niej przyjechali Wandzlk,
Urban, Grembockl, Matysik, Pęka
la, Iwanicki, Furiok, Konlarek. Wl-

Ja1,

Wczoraj po południu dołączyli
l!o nich kadrowicze ze S!11Ska Wrocław, mający w nogach mecz z
Polonią Bytom. Z. Be>nlek ma dojechać dziś przed południem.
Obok trenera Lazarka piłkarz.a
m! zajmują 1ię w Kamieniu ro.in.
trener Z. Podedworay, lekan:e P. Tomaszewski, T. Rychlewski, A.
Llbich ora"Z trener odnowy - M.
Luki.

Ich na ~.n.o. Mało, Aerali 1kuteoznle, powraeaj11ro do
Lodzi :1 łrzema punkłaml, oo Im
1lę zdarzyło po rH pierwszy po
wprowadzeniu takieJ poprawki do
regulaminu plerwszolłgowych rozirrywek. Dowiedli, ie futbol mote
byd 1kułeezny, przynoszl\CY Im i
łeb kibicom •Podziewane emocje.
Jut w pierwszej c~śoJ. meczu
piłkarze LKS stworzyli wiele Interesujących
I dila przeciwnika
doś6 dramatycznych momentów l
sytuacji. Umiejętnie wykorzystywali oni katcie potknięcie rywali. Ale
plerwne trzy kwadranse meczu
zakończyły •i'ł bezbramkowym 1'9:rultatem.
Celne atrr.ały dopiero ,,nadenly"
po przerw1e. Płenr1zero rola dla
I.KS zdob1I Stanl1ław Terlecki,
e11:zekwaJ"° "kamero", podykło
wanero przez 1ędzlego za ewldenł
n1 faul " polu karnym. Spraw~ tero nleszcz~c!a był bramkanr
Grzywac-z, który nie wldZl\CI lnnero WJJlola lfaalowal Krz1sztofa
Barana.
Drudero rola lłdobyl I.KS po
widowlakowej akcji, kł6reJ autorem był naleJąey po walbrzy1klm
bolaku Jacek Zlober. Przechwycił
piłkę jut niemal na llnłł koócowej
I efektownym uderzeniem "polołył" Jl\ precyzyjnie na nodze eZUJnego Marka Chojnackiego. Formalno~cl italo 11'1 zadog6, Trzeclero
gola zdobyli łodzianie na kllkadzleslĄł sekund przed ko6cowym
gwizdkiem. Stt'zeleo dru~lej bramki tak" 17tuacJę ani myflat zmarstać

Widze

Pomogła

J'1rl środę kolejne mecze
Ll!JW Łodzi- Ślęza, wPabianicach - Wisła

0:3 (0:0)

:1 (2:1)

nowa4. Chojnacki, widz~ nteudolnil" interweniuJl\CI\ I fatalnie współ
beli ekstraklasy, koszykarki Włók
Ozołowe l!CiPOły ekstrakluy konykarek maJ11 aa 1obl\ plerwaze pr6pracującą z sobą „Unię defensywy" by turnieju „play off". 'Iyłko obrończynie tytułu mlstrzow1kle1ro, koniarza Białystok przegraly drugi
Górnika dopadł do piłki I Grzy- szykarki LKS, musiały rozecraó trzecie spotkanie • 1rdamk11r Spójnią.
mecz z Czamynn Szczecin i muwaczowi (którego jego koledzy kluszą poźegnać się z p1erwsz-01igowym
bowi winią za tę pora:t.kę) nie pocrwa.rtej minucie. Po dwóch minu- towarzystwem (Czarnych czeka ją
r.ICS - SPOJNIA 80:82 I 8S16S
zostało Dlo wil)cej Jak iylko w-rtach było jut jednak 8:7 dla Włók baraże). Niespodzianka w Gorlicach.
Jąó piłkę z siatki.
LKS: lęm!eka 1J 1 27, Luk.ow· niarza. Wprawdzie doszło jeszcze do Tamtej!Zy Glinik pokonał ROW
ak.a :n 1 18, Madej 18 I 14, Sidoruk remisu 12:12 w 10 minucie, potem Rybnik. ale 21 bm. dziewczęta z
18 I 14, Tunika 8 i 2, Pietraszew- jednak wacunki gry dyktowały ko- Gorlic eta.ną powtórnie do trzeciej
nYkarki Wlólmtiarr.a (największe decydującej próby. Tym razem pod
aka 4 i li, Kujawa 2.
WYNIKI 1'f KOLEJKI I PoNajwięcej dla SPÓJNI: Wołuj• prowadzenie 1!9:311 w 28 min.), c0 koszami w Rybniku.
rali - Stal 1:1 (0:0), Legła Krakowska Wisła zwyclębla AZS
pozwoliło
trenerom na wprowadzewtcz 24 1 11, Sikorska 12 1 19, Bań
GKS 0:0, G6rnlk Z. - Lechia
ka 12 1 O, Fr115zc:z.ak 11 1 13, Wojt- nie do p-y u.wodniczek rezerwo- Katowice 106 :51, a Slę:r.a Wrocław
3:1 (0:0), 1 Olimpia P. Ruch
wycll. Kiedy „rezerwy" traciły do- pokonała AZS Poznań '19 :6L
O:O, Widzew - l\fołor 3 :1 (2 :1),
czak 10 111.
Sympat,Tcy LKS licąU, te )ni robek, z.nów na parkiet wybiegły
Polonia B. - Sl1'5k O:l (0:1),
• • •
Tytuł mistrzowski w ekstrakla·
1obotnim swyclęskim mecJ;em ZI zawodnłczld :1 pierwuej pl,tkl,
Górnik Wlb. - LKS 0:3 (0:0),
zdobyli koszykarze
Zagłębie L. Spójni" mistrzynie Polaki wywal- kontrolujl\c przebieg walid o punk- ale męf:ezyzn
Lech 2:3 (0:1).
~
„wejściówki
do 1potk.ań z tv. Obok Błoch I G!Lszczyńskiej Sl115ka Wrocław, zwyclębJl\c wo::c.skutecznoocią
zaimponowały także raj po raz trzeci lokalne~o rywala
wroclawską Slęzą. Nleet.ety, wyjąt
TABELA
kowo nieskuteczna, w obszernych Urba.nkowska, Seroka i Kukieła, - Gwardii) 88:82.
(Jest to już 7
!IO l!e-lł
1. Górnik z.
fragmentach nonszalancka gra spra- które zapisały n.a 1wym koncie sie- tytuł mistrzowski
wojskowych z
26 32-111
2. GKS Kat.
wlla, :t.e po ośmiopunktowym pro- dem rzutów za trzy punkty. Nie Wrocławia).
25 27-111
3. Sl~k
wadzeniu LKS przegrał ku zasko- w11.tplmy, :te podobnymi umiejętnoś
'l'rzecle miejsce zdobyM il:OS.lYk•2.2 27-18
4. Legia
cze.'liu widzów nie tylko pierwszą ciami popiszą 1ię one w czasie śro rze Lecha Poznań, wygrywajac po
li. Pogoi\
20 31-25
połowę, .ale l cały mecz. Wpraw- dowego spotkania s krakow1k11r Wi- raz drugi :s: Górnik iem Wałbrzych
18 23-22
6. Lech
dzie donlo do remi.su w 33 minu- 1Ią..
98:86.
'1. WIDZEW
18 19-ZO
(wrób.)
oi• (72:72 l 74:74) • .ie końcówka
W mecuch drułiei połówki ta8. Zagłębie L.
16 llJ-17
n.ależal& jednak do konykarek s
9. Gómik Włb.
16 21-27
Gdańska.
15 15-17
10. LKS
Łodzianki
Niedzielny mecs ~ •• od
14 12-18
11. Olimpia
prowadzenia 8pó)nł 12:3 (w T ml:n.).
13 12-17
12. Ruch
Loduank! nie mogły 1obie bowiem
13. Polonia
12 13-21 poradzić z agresywnym Jceyciem Itokońcowej
11 11-20
14. bechla
uykarek Spójni,
których
IP•
10 17-26
15. Stal M.
cjalnośd~
jak
1i11 mOŻDI
16. Motor
8 10-29
było
1uł
n.tejednokr<)tni• przekonać
jest ten atyl walkł.
W 18 koleJoe (21 maroa) apoł
Kiedy
jednak
łodzianki,
wik&JI\ się: LKS ZAGl.ĘB:fl:
dząc przed oczami kolejne niepoL. (godz. 12), RUCH -· WINie doszło cło HDIMl,fi Prz1 1lat- więc zadowolić 11lę wicemlstrzo.
wodzenie. skopiowały 1tyl gry przeDZEW, Stal - Sląsk, Motor ciwniczek. nareszcie doszło do wy- ce w Bielsku-Białej. Wczoraj, w stwem Polski.
Pogoń, Lechia Olimpia, Lech
decydującym
o mistrzowskim tyTrzecie miejsce wywalezył1 w
równania sił, a potem wyratnej
- Górnik Z., GKS - Górnik
przewagi LKS. Tym bardziej, :te tule meczu 1latkarkl Czarnych tegorocznych rozgrywkach siatkarWłb•• Polonia - Lecia.
znacznie 1kutec:zniej zagrała wczo- Słupsk zwyelętyły marz11rlll\ o mia- ki LKS, które wczoraj pauzowały.
najlepszych
zawodniczek
raj BO'!ena Sędzicka, wygrywaj"c nie najlepszej drułyDJ' w tegorol!z- Wśi:ód
bielskiego tumleju znalazła się tak„siostrzany pojedynek". A u 1
Trzy PunktT I od ruu l~ należytym wsparciem poapłenyly
:t.e Irena Krogulska. Obok niej na
samopoczucie piłkarzy LKS, ich jej k:lubow• koletanki, mecz •TABELA FINAŁU A
mleno trzeciego zespołu ekstraklatrenera, wrencle kibiców. Oby tak kończył llę zasłułonym dwudziestosy zapracowały: Anna Szalbot, 1110.
było w kolejnych spotkaniach mi- punktowym zwycięstwem LKS (naj1. er..nit
n 101-a stry - Agata I Hanna Marszał
strzowskich.
2. Stal
'TO 101-M
w!ękm:a przewair;a łodzianek w:ynok6wD.T,
Apieszka
Bleńkow.ka,
I. I.Kl
58 '73-69
1!1a wczoraj 2G pkt).
Anna Lipska, Marzena Żelel\ska,
4. Gwardia
54 64-78
Bopsława Więzlk, Jolanta Auiru.Jeden wlęe l'J'Wal • lfowy, Teli. Płomteń
llO 114-91
raz 1połkanla ze Się~ (plenn1y
1łynlak. Trener - Jnnusz Michalak.
Wyniki Unału B: AZS W-wa
W ostatnim, sobot.n.im meczu
mec1:1 jnł "
hall pl'ZJ' al.
Siarka Tamobrzer 3 :1, Polonez bielskiego tumieju LKS wygrał z
Unii o aocls. n>.
W-wa - Sp6Jnia Gdaósk 3:1. GwardiĄ Wroclaw 3:1 C13, -11, 3,
Do druaieJ lic'l 1padly1 Siarka I
4).
WŁOKNIARZ - LECH 'l'I :li
(wrb)
!lpdjnfa.
WLOKNIARZ: Błoch: 20, GlinTABELA FINALU B
czyń.su 18, Urbankowsu lf!, Seroka 13, Kukieł.a 8, B. Szymarurka
f!. Po'lones
118 · ~
T. AZS W-wa
IWOl.ch aympaty-ków doll4 1f710ll:im l Laska po 2.
56 'll-'15
Najwięcej dl& L.llCHA: Klatt J'I',
8. Willa
IWYclt:.ttwem. Bledm!otysitczna wl56 6&-79
8. Spójni.a
d<>wnia nie doczeltala 1111 uprag- Ba rańs-ka 24.
111 115-al!
Boluerzy łódzkiej Gwardii obok
W sobotnim mecm kony1r.arlQi
1o. Siarlr.a
nionych trzech punktów. A było
"
42-99
Zawiazy Bydgoszcz, choć występo.
ku temu wiele, wiele okazji. Jak Włó!milarza o ·wt.ie' 1kuteanlej
waill w roli gości, odnieśli zwycl41:1 tego wynika, nie trzeba na tym walczyły z Lechem. anltell w Poz1twa w wyjazdowych meczach o
za.kończyć
regulacji celowników. n.a.ntu, gdzie pabianiczanki - cze- nJah rulJ"1Wb,eb p(erwnouro- m~strzostwo II lig! pi~larskiej.
Tym bardziej, t.e dwa zdobyte 10- ge> nie ukrywał trener H. Lang,l e- WJcll, drułynfl Stall 3 :1 (8, -9,
Łedzlanle pokonali na ringu w
le w większym 1topmu obciążaj!\ rowicz - ~grały do~~ azczęśltw!e. 13, 9). Tak więc po raa trzeci ml- Kielcach tamtejszych
Błękitnyoh
Zaczęło 11!ę pod pabianickimi ko- 1łrzow1kle dyplomy
powędrowały
konto lubeUikich stoperów (miał o
13:7
I prsoduJlł w drugoligowej ta·
to 1lu1ZI1e pretensje do swoich o- szami od prowadzenia Lecha 7 :O w do Słupska. Bielt!zczankl mmiał1 bell przed Gwardia Wrocław, WYbrońców trener Motoru),
anltell
brzdem Gdańsk i Zawiszą B.
podwyższają
„snajperski• kwalifiPozostałe wyniki: Gwardia Wr.
kacje'' zwycięzców sobotniego me- Walka Z. 13:7, Zattłęble L. czu n.a w!dzeW&k!.rn atadtonle.
8toozn1owleo Gd. 16:4, Szombierki
Zgodny był tei co do tego treB. ·- Górnik W. 12:8, Wybrzeże ner Widzewa.
Na pomeczowej
luł przed
. _ tyfOCfnfamł
StaC.ane Wiła_,
wycranla Górnik Kn. 12:3, Carbo Gl. - Za·
konferencji Ore1t Lenczyk nie U·
krywal wcale, że choć cieszy go rozstrzyftni~ r.ostała 1prawa md.- w 1obotę H 1tołeesnlł Lerllł I prze- wlsza 6:14. Gwardia B. - Górnik
Polski w ekatrll<klule rr11J1ej we wnerajssym rewanżu, P. 13:'7, Stal Sz. - GKS Kat. 18:%.
wygrana, to bardziej entu:z:juty- atnostwa
(ww)
M!etrzc.tin
zdobyła 114ołall utl'S)'ma6 •l• w irronłe najczn!e wyraziłby s ię o sne swoich slirtkarzy.
lepnJ"eh 1eapołów aa1sero kraju.
za,wodników.
(dyby schodzili r.
Nie udUo 1141 te drugi.emu be·
boiska bogatsi o jencz:• Jeden
WYNIKI: Wlfama - Lerla 3:1
11.iamlinko'lri - Bta41 1 Nysy oraz
punkt. Nie omieszkał te:I: r.iuma(ł, 'f, 16) I 1:3 (1%, -4, -10, -ł),
ucłutonemu dla pole-klej 1latk6wczyć, :t.e nadal trzeba zacl1ować nieO.arni R. - Stal Nysa 3:2 i 1:3,
kl męskiej AZS 1 Olsdyn.a„ Wiła·
mało umiaru l aporo jeucze .reResov!a - Płomleó 0:3 i t:S,
Katarina Wi~ zo.ttał.a mistrzynią
zerwy przy ocenie „ofensywnego
ma, PłomleA IM11owJeo I ·AZS 01- twiata. Dop!er<>
AZS O. - Hutnik K. 3:Z I 1:1.
pia.ta po Ugorach
charakteru" widzewskiej drużyny.
nłYD
uko6er.1l1
walk41
•
mlsobowiązkowych,
zdobył.a ona jed1. stal l!lir:.
rt
ta:M
Na to trzeba jeszcze poczeka~. Monak
po
raz
trzeci
tytuł mistrzyni
łnowsklo
punkty
1
Identycznym
2. Hutnłk
62
80:50
te do sobotniego meczu w Cho3. Ruovla
59
79:58
rzowie, a mote jeszcze dlutej.
dorobkiem, jednak AZS miał ror- świata. Poprzednio triumfowała ju:t.
w latach 1984 I 1985, a w ubie4. Gward~a
54
67:72
Jedno trzeba jednak podkreśl!ć:
asy blla111 met6w, I te 1&decydowało głym roku była druga. Lyiwiar5. ~gia
51
82:71
Widzew wygrał zaslu!e'!lie, choć
• 4erradaejl. Nd• Wl\tpLmy, że łódz ka NRD wyprzedziła obrończynię
6. CzarnA
51
54:77
nieco skromnym rezultatem.
PoC.T slatka.rze wezmj\ 110b!e to do ser- złotego medalu D. Thomas (USA),
7. Płomień
50
80:74
przednio cztery bramki w jednym
inną reprezentantkę USA C.
8. Wlfama
511
119:'18
meczu zdobyl! łodzianie ubiegloro·
ca l w przyszłym sezonie nie PoZ· oraz
K.adavy. Prowadząca po figurach
9. AZS 01.sztYtl
50
C?:nej jesieni w zwycięs kim me57:78
walll ju! 1ob!o na luksus balanso- obowiązkowych ! programie skróco10. Stal Nysa
46
czu z GKS. Miejmy nadzieję, :te
49:85
n ym K. Iwanowa (ZSRR) w jeź
wania nad 1pad'kow" krawęd'Z i ą.
tej wiosny widzewia cy nie po:r:wodzie dowolnej spl.88.ła się fatalnie
lą nam czek.a~ na kolejne takie
(9 miejsce) l ostatecznie ukończy
,,n61tka" ozczecłi'Ja'lclch nocsn!owwydarzenie całymi tygod·nlam!.
ła zawody na li miejscu.
c&w, wyprzedzając w tabel! lu~
WIESLAW WROBEL lrowsk!ego Hutnlka i Resov~.

trzecie

w

tabeli

Czarni obronili illistrzostwo•

•roc1• "

regulacja celowników, ale...

ł:l Jaworvkl (11 mln.), 111 - lwaD!okl' (33 mln.), 111 - Cba(37 mln.), 1:1 - Wraca (lil mln.).
WIDZEW: Bolesta - C19ek, Walczak, Dziuba, Kamill.tkł - Ka.jrrs (od BO mln. Leazczyk), lwanlckl, Swl"tek (od 811 mln, Szuto),
Putek - Wraga, CbałUklewlez.
l\IOTOR: Opolski Fiuta, Jasina, Dec, Góra Glady1lewloa
(od 115 mln. Zuchnlk), Jawonkl. Kurd, Stopyra - szanlaw1k1 (od
ł6 mln. Witkowski), Kudyba.
Żółta kartka - Kuru. Widz6w1 1 *11.
8t:idzlowal: 1\1, ;ListklewlC!& (W-wa).
łaśklewlez

Trener piłkarzy Wid'ł:ewa ni• ukrywal w rozmOWie s nami po
nieudanym występie n.a mieleckim
1tad!onie (przypomnijmy, pora:ika
ze Stalą 0:1), te obawia 1!ę me·
cru drugiej kolejk1 ligowej wi<>!ny. Na łódzki stadion wybierali się plłk.arze lubelskiego Motoru, drutyny zagrotone1 spadkiem.
A tymczasem w spotkaniu ze Sta-

Włókniarz

11'

ftie pop!Mll 11'ł łódzcy ,,am.aj.
perzy". Obawy szkoleniowe.a widzewskiego klubu mogły być wówczas w pełni UZIL!ladnione.
Na szczęście nie potwierdziły 1lę
one w czasie sobotniego spotkania
z lubelskim Motorem. Widzewscy
napastnicy dokonali skutecznej korekty. Podregu]owaH celownik! I
za.kończyli mecz @CU!kiwa.nym przez

Podobnie jak Jńe-rwwzol~owcy I
drugoligowych zespołów
zainaugurowali
wiosenny
1ezon
przy resztkach zimy.
Czy przeszkadza to :zawod'lllkom?
Niektórym pierwszoligowcom przed
tygodniem podobno zima przeszkodziła w zademonstrowa.nilu
tego
wszystkiego, co zwykło się okre·
ilać „futbolowym kunsztem" i od·
notowaliśmy na Inaugurację ekstraklasy pilikarskiej kllk:a nlespodzla.nek, ni,e takich, jaJdch apodzlewall się k;ibice tych dru:l:yn.
Drugol!gowj zespół pablaniclł: · e10
Włókniarza
zapewne wziął 110b!e
do
serca
tamte
przykre
dla
kibiców
np.
ŁKS
I
Widzewa porażki obu d.rułyn, I na
Inaugurację drugoligow~o sezonu.
pokonał Górn ika Knurów 1 :O (I :O).
Strzelcem bramki dla pabianickiej
jed'!nastkl był Dariusz Sewiń~ki,
1lmusza,1ąc bramkarza 1r6rnlk6w do
kapitulacji Jut w 20 minucie spotkania na pabianickim stadionie.
Pechowei kontuzji d{}znał w 26
m ln. Rutk owski, który będ,Z'i e mualal „odpocząć" przynajmniej przez
dwa tvgoonje.
Wt.OKNIARZ: 8tefai'lczyk - Sta·
nowski, ClM!tlskł , Bardelskł, Jacek
- Kukieła, J . Rutkowski (od 26
mln Urbaniak), Bak!ewłez, weJcieebowskł - 8owli'J~kl. Ro~lflskl .
Wydarzeniem lnAu~racvjnel koIelkl w grupie- T było bardzo JIV·
~('kle zwvclęstwo Stilonu Q<)rz~w
f!:2 nad Arke w Gdvni r.J !(Oli w
cl~ltll kwadransa !l Dzięki 3 pkt.
St ilon awansował efo śclslel czołówki. 11 nadziela na barat o t
llgQ.
Doskonale rozpoczeii wiosenną
rundę feworycl piłkarze Jagieł·
lonil B i ałystok. W obeenoścl 28' tysl~cy widzów Jagiellonia :i:wyelężv
ła Wisłe Płock 4:0 I ma jut fi l'kt
przewagi
nad drugim w tał'leli
~rnlld4'm Knnr6w.
(wwl
G'RUPi\ I: Gw1trdl11 W. - Piast
N. R. 1 :O li :Ol. C?trobrv - z,,,wJna 2 :0 ll:ll\ GKS .l. - Urania
4:1 (4:01, Piast - Szombierki B.
l :O (0 :n\. S1ęza W. - Gwudht K. 1 :2
(0:2l, Oo7amet - Bałtyk 1:3 (0:3).
piłkarze
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IOSfNNY

fp. .Plll ,

SŁOŃCU

Arka - !mon l:ł (1:5), Odra W.
- Radomiak 1:1 (0:0).
GRUPA Ut
Korona K. - Irloopol 1:0 (O:I),
Resovia - Zagłębie S. 3:1 (2:1), Olimpia E. - Hutnik W-wa 3:1 (1:1),
Brol'\ - SandecJa 3:0 (1:0), Jagieł·
lania - Wisła iP. 4:0 (2:0), Wtók·
niarz Pab. - Górnik K. 1:8 (l:O),
Hutnik K. - Avia 3:1 (!:ł), Stal
Sł. W. Wlała K. l:Z (1:1).
'l'ABELA
16
Il
1. J 111'1.uon.I a
u-o
16
Z5
2. G6rnik K.
27-14
%4
18
!. Stał
Z.0..-12
16
2.1
4. Wlała X.
·10
14-11
l~
15. za.głębie s.
19-16
lT
11!
6. Hutnik K.
Od lbomlleeo 1"WToł-'1wa D:2tl
15-15 (15:13) rori~ęll drug' rund41 wal18
16
'/. Wt6knlars
10-16 k~ o mistrzowskie punlkty w eka16
14
8. Avt.a
18-22
13
9. Hutnik W-wa 16
13-17
13
115
10. Igloopol
WYNIKii Wybrzde Poi·
13-21
13
16
E:
11. Olimpia
nania %5:23 I 3J.:2Z, Anilana 15-21
16
12
12. Broń
Słl\sk 29:23 i 27:36, Korona K
9-15
16
11
13. Korona
- Stal G. 28:19 I 28:23, Pogoń
8-16
11
16
14. Res-ovi11
Z. - Stal M. 25:26 I 27:24, AZS
9-17
16
10
15. Wi sła P.
W-wa - Grunwald R. Sl. 22:!:0
9-23
HJ
7
16. Sa·n decja
I 18:20.
l'ABELA

.,,_,

lidze angielskiej

Leicester - Charlton
Luton - Manchester U.
Manchester C. - Chelsea
Oxford r.tverpool
Crystal P. - Birmingham
Derby - Shrewsbury
Grimsby - West B.
Ipswich - Bradford
Mlllwall - Oldham
Sunderland - Plymouth
Bol ton - Rotherham
Bristol C. - Newport
Carl!sle - Glllin,gham

DUŻY

Ia

,

- , OSrJl

„

Jednak K. Witt

Górnik 1:0 .(1 :O)

ZWYCl~STWO

Wygrana gwardzistów

LOTEK

I LOSOWANIE

1, 8, 19, 21, 27, 33
dod. 40
II LOSOW ANll'!

5, 11, 17, 25, 37, 47

1:0
2:1
1:2
1:3
6:0
3:1
3:1

Anilana

1. W)"bnete
2. Anilana

3. Pogoń
4. Stal M.
5. Sląsk

6. Poanmla
7. Korona
8. Stal G.
9. Grunwald

za lko

ao:to

28:10
24:16
21:19
21:11j
19:21
16:16
111:25

542--4.63
489-437
491-446
520---'126
4711--437
468-494
381-383
45~01

11:29 417-468
11:31 404-466
10. A.ZS W..iwa
0:0
2:1
O:O
4:0 traklule mętczym ~łk:a.rze ręcz
2:4 ni łódzkiej Anilany. W niedzielę
było jeszcze gorzej, bo podopiecz.ni
Andrzeja Szymcza.ka zeszM z włas
nego park ie t u pokonani przez ,,siódemkę" Wt'OCławsk!ego SI~a 27:36
(12:16).
Punkty w obu mecza.ell ze Sll\skiem zdobyli dl a Anilany: OdubR 15, Klimek 9, P. Stegllńsltl 7.
Woros:r:yło 6, Jatczak, Kosma, Melaki I Trybo po ł, Gumiński Z, Ko·

1:0

p

s b te

ło4włejaJ1l L ?fatw'ł" dla

Podczu sa1t11odów W lotach 11.81'-o
clarskich o Puchar Swiata. w Pl&•
n!cv Piotr Fijas zajął 3 m :ejsce.
Wyg.rai Norweg O. G. F idjestoel
przed M. Cupanem (Jugosławia).

8hta·

ka: Aritosak l'f, Dawhhink H, Ku.Idei li.
W niedzielnym rewainCu wojskowi z Wrocławia wyjątkowo pieczołowicie „zaopiekowali slą" Ditu~
I KOłlmą. Pozostal~ ich koledzy tPż
nie mJell naa:byt wle'IJU okuj{ do
wzeprowadze.nla szybkich, zaskakująeych akcj:i,
końcZ~TCh 1lę
celnymi strzałami.
Gwoli fta.t ystykl od.notujmy, ie
w plttwae! rundzl• Anilana dwukrotnie triumfowała w mecza.ch ze
S~em, rougiranycll ?Iii. wrocławskim l>Uklecie.
tww)

Iii

Hrłi
rywalizacji e
punkty, łódzki beniaminek Wilama •potkał się dwukrotnie z warszawlklł Legią.
Nz: fragment sobotniego mee'llu
Wilama. - Lerla.

W ostatniej

mlstr:z:owskłe

P~asecki przeziębiony
Wlocb a. Saronot • irUP1 ,.Del
Tongo-Col'!lACO" W}'łl'al trzeci etap
kolarsk,l ego wykl.łu 'I'!rreno-Adrlatlco skrócony o 80 kilometrów z
powo.d-u„. 1wałtoW111ej śn:leżycy. Saroil!ll.i wyprzedził na mecie swych
rodaków - P. Cim!.nieco, S. Allocchio I 9. Rioo, który na kilkaset
metrów przed metll usiłował samnt·
nym atakiem rozstrzygnąć losy etapu. W czołówce nie był<> polsk.icb
zawodników. C. Laillf Pomagał rorprowadzić Saron'lll!ego,
natomiast
przeziębiony L. Piasecki n ie czuje
si~ najlepiej I myśli nawet o wycofaniu lłę s WTściau.

Z

Danią

16:6

Zwyclt:stwem Hl :6 w meczu oficjalnym z Danią. polscy bokserzy zakończyli dwusetny występ
międzypaństwowy.
Polacy triumfowali w ośmiu kategoriach wagowyoh.
Zwycięstwa odnle.411: s: Zapart,
T. Nowak (wo) . P. l\farcinkowski,
D. Czernij, J. Olejniczak, H. Pełl'ich, S. Lakomiee,
J. Zaranklewlcz.
(w-w)

•

•

Po sobotnim skoku n.a odleglość
191 m, Piotr Fijas powiedział:
- Od dawna marzy łem o takim
wyczynie. Dokonałem czegoś, co
wydawało ml się niemo:t.liwe. Belgradzki korespondent PAP p isze:
Cała pozostała część skoków narciarskich na skoczni „mamuciej"
w Planicy po fenomenalnym sobotnim skoku Pifltra Fijasa przebiegała pod wra:t.enlem tego jednego, 194-metrowcgo lotu, który uznali wszyscy, oprócz sędziów (a i
onl, być mo:t.e po cichu), a kiedy w
niedzielę Polak kończył nłefortuł!
nie !ikok w pierwszej kolejce spiker TV .1ugosłowiańskieJ powiedział
spokojnie: Fijas pokazał tez, jak
się powinno fachowo upadać.
Piotr 1'' ijas nie wygr ał :t.adnego
konkursu lotów w Planicy, lecz
może si~ czuć moralnym zwyci ęzcą,
- p i sz~· komentator ag encji DPA.
Jednocześnie podkreśl a . :t.e z pewnością, odźy.fą, znowu dyskt'-'!je na
temat bezpif'czeństwa zawodników
i osiągalnych wyników.
Niedzielny kon kurs m iał podobny przebieg 1ak sobt>! ni a im p reza.
U n i ewa źnior.a zos ta li
trzeC''a kolejka skoków . ed v V O pas~ poszybował na odle gloś~ 1!l3 m (1.a liczano leps zy skok z dwóch serii)

