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PJlACU~.••

Kontrola wyka:11&ła, te Jeden
11 bydgoskich rzemieślników re•
PKP
montujących na zlecenie
Instalacje wodoel11gowe w kilku
kolejowych budynkach przed·
•ł&wll rachunld, s których w„nlkało, że pracowaL.. 4ł godzin
na dobę. Nic więc d1iwnego, :te
jak
bezpodstawnie sagarnl\ł ok. I mln 111.
•11dz1t blecli

a

Posiedzenie Komitetu
Społeczno-Politycznego

Kandydat
•
1 na premiera
•

Ie

cz

Jdoło

to Jut apos6b

łla

P•·

1pa·
cz11tkującyeb narciarzy dochron zawsze zapewni mlęk·
kio 111dowanie.
CA"P - 8. MOMOT
TESCIOWA W .•• SE.JPIW
Mieszkanlee Brukseli lludoU
Kaiser wyna.Jl\ł mieszkanie w
budynku, w którym znaJdo~al
się nlegdył bank. Dlatego Jed·
nym z pomieszczeń mieszkania
był aejf wielkości małego_ po·
-koju. Kiedy zjechała teśc1_ow!'•
aby 11opałrze6 jak urzitdzłh •tli
nowi lokatorzy, Rudolf • posta·
i •!'prosił
satartowa6
nowll
r;ośela 4o eeJfu, zamykaJll!' za
nim drzwi. Tutaj Jednak zarty
alę, cdyi . ot~arcle
ikoAe:i:yły
drzwi okazało 11ię D1emozlłwe.
Upłynęło przeszło Pół dnia, :i:•·
nim żartowniś Jr.nalazł speCJah•·
tę od sejfów, który zd~łał po·
radzl6 sobie zo akomphkowa·
nyml zamkami. O t".m. co po·
wiedziała teściowa 11aęciow1 po
wyjściu z „aresztu", mleJscowa
praaa nie poinformowała.
PIES

WYDAŁ

•I•

ł

•I•

Il Wojewódzki Zjazd PRON wPiotrkowie

s . rejonu Mbalzo
11tanle lmo z
w nigeryjskim
oczekują za·
niecierpliwością
już ponad
trwającej
kończenia
2 mlesla.ce dyskusji starsz!zny
plemiennej na temat obnlzenla
na wydaniu.
panien
ceny„.
Rzecz w tym, lt ustalana przez
ich rodziców W)'sokoś6 wykukwotę
nu oiJiągn~b ogromnit
5-3 tys. nalr6w l 1tała się niekawa·
większości
dla
dostępna
Jerów. Młodzi mężczyźni zmuszeni są poszuklwa6 sobie łon
,. wioskach I miastach l~yeh
Nl11:er11, a
rejonów I stanów
niekiedy nawet za Jej granica·
ml. Natomiast ml~jscowe panny
młode f ich chciwi rodzice e•·
ru ezęśefeJ zostaj11 na koszu.
Doszło do tego, łe Im wy:hze
ma dzlewezyna,
wykształcenie
ma ona szansę
tym mniejszą
wyjścia za mął, gdyż przecblę
żądają wr:cz
blorezy ojcowie
fantastycznych cen za swe e r•
kl.
l'fARAD01'1A!fIA
Jak podaje „Gazeta K:ajaw·
tka" podczas narad odbywaJ-Przedsiębiorstwie
cvch • się w
Gospodarki Mieszkaniowej przy
ul. Ptasiej we Włocławku za zadanie
jednostce mającej
obsługę lokatt'!rów,
codzienną
pouczeni. por ierzy
specjalnie
katel!'nrycznie zabramają wstęh
pu do pomieszezeti blurowyc
którzy przyszli
interesantom,
zalatwió coś pilnego.
Publikację zatytułowano „Nie
wchudzió, narada!"···
Opr. (,lsb)

ae•ćdziesh,tych, wypoważnego remontu. Nio
p!'zeprowadzić,

ne w latach
magają
można

go · jednak

iako że spowodowałoby to ograniczenie ilości wody dostarczanej
do miasta. Dlatego też od 1983 roku „Hydrobudowa 8" układa trze·
cią, r6wnoległl\ do starej nitkę wodociągu z Tomaszowa. Ułożono już
IO km rur, a do eksploatacji włą
czono pierwszy odcinek 5.5 kilometrowy. Gdyby ostatnia awaria zda·
rzyła sie wlafole na owvm odcin·
ku, nie doświadc-zvlibyśmy . lutowych kłopotów. W ziemi układa
$ie rury tzw. ,betras" o przekroju
0,8 m. Inwestycja powinna być uk-0ńczo.na za trzy lata.
(ma. J)

POROZUMIENIE, , ODRODZENIE, ROZWÓJ

e1,,

Po

Przyznano

targach „Wiosna '87''

meza owolenl
llJ bm. zd:oAcsyły .i. w Peaa·
n! u Targi Krajowo „ Wiosna '87".
przez cztery
Handlowcy, którzy
dni podpisywali urnowy na d01tawy towarów rynkowych na drug·ie
półrocze br., nie wyjeżdżaj~ z PoDla
u.satysfakcjonowani.
znanla
w zatłoczo
wielu z nich pobyt
targ-0wych nie
nych pawilonach
oznaczał zakończenia, ale doplMo
początek pertraktacjl, które trzeba

płaszcza 1
kontynuowa6
producentami odzi~y. okryć I ubiorów, bielizny, dziewiarstwa i

~le

pończosznictwa.

Najtrudniejsza 1ytuacja .zapowiazaopatrzeniu
da, się właśnie w
I dziewiarrynku w kon!ekcl•
stwo, głównie dla młodzieży powytej 11 lat oraz dorosły&h. Nie bę
dzie widocznej poprawy w dosta1włuzcn bawełwach b-!eli%ny,
CDabz7 sl.łl u

Papież

llłr. J)

o 17.50.

ny obc ocbq:

łO bm. w Wanzawi• prceo Btowarzy1zenl& Filmowców Polskdch
l!f.1. u,kładanle
JanuH Majewski wręczył „Złote
na~ody przyznawane aoeil\r;u.
Taśmy" najleps:r.ym filmom pełnometrażo- t-...,._ __,...
wym pr:r:ei:. IJ11Jlodzie1ne koło piś
miennictwa filmowego BFP. Za
1986 r. otrzymały Je:
I
:i(1. najlepszy film polski - „Kł'O
nHta wypadków miłosnych" rd.
Andrzeja Wajdy wg scenariusza
Tadeusza Konwickiego:
:i(1. najlepszy film zagraniczny _,,,. niektórych europ•J•klch
„Pułkownik Redl" ret. lltvana IPmlutach notowano naatępuj11c
bo (WęrrY).
temperaturę (odpowiednio minim1ln& i iulayrnalna)O

dniu zimy... .

w•r6d

1eetem h'tadocny problemów
pracy, jego trudności, a
świata
także radości, kiedy jesł dowartościowana praca ludzka i gooność
powiedział papież Jan
człowieka Paweł II do robotników jednej z
największych w Europie elektromieciepłowni w Civitavecch!& ście portowo-przemysłowym w Lacjum około l!O Ian na północ od
Rzyn;u. Papież gośc!l tam 19 bm.
w dniu patrona świata pracy, św.
J6zefa, P<>dkreś1ając. te specjalnie
przybył do robotników aby zapewnić ich o szacunku jakli Kościół
tywi dla nich i {eh wkładu w rozwój społeczeństw.a.

dukcję

rozpoczęto

w IV kwartale uble1leco 1 roku, a
plan na rok 1987
1500
prsewldu;le
sztuk łych JIOHUKlwanych ln1trument6w.
CAF
- T. Zm1Jow1kl

A tony
Belgrad
Berlin
Bruluela
Dublin

~'rank:furt

Genewa

Hels~nkl

Kijów
Kopenhaga
Lizbona
Londyn
Madryt
Moskwa
Oslo
Pa rył
Rzym
Stambuł

ł

'
-2

-ł

1
-S
2
--3
-11

O
10
2
I
-7
-1
1
I
ł

811tokholm -1
~
Wlede6.

Filomena, Ka•Jaa
JUTRO: Kałar7YD•, Bopslaw,
Oktawian, Relinda

2 pocłunurno
1T JIOIO<lni•
10 pochmurno
6 deszcz
Ci pogodni• ,
7 pogodnie
4 pocbinurnG
8 śnieg
-2 śnieg
-1 pochmurno
S pogodnie
111 · pochmurno
li pochmurno
ltl polodni•
o pogodni•
1 pochmurno

•

J>Olodnł•

li dencz
11 pogodnie
1 poclimurno
I pochmurno

" dni• ł1l9lejt1ym lltUwlluje
dla ł..!>dzi następuj-~ po.odę:
zaoltmuneaie duto 1 rosposoheniami. Możliwy •Pad des1esu
lub iłniesu. Temp. maa, ek.
ł at. Wiatr alaby 1 umlark•waa„ nehodnl 1 pełu4ałowo-uoll.

"'7Jl•·a

O fob. li.Ił olłnlonle
illo 111,1 hPa (fU,1 mm),
temperatura I ał. C.

llH -

trr. A. Bana,

(zm. 1951'),
Ur.
1887 -

architekt
1887 -

malan

a.

ulemieckł,

JM»eła

Mendel10ha,

Ur. L Koasak, p!Hn
werienkł.

lak pe Bened7keło eł_.•
· łe , i w leelo b•d11i• p1ekłe.

wiosny czyli...

zt• ---ym ramrl•m
w!Ollla. Ta pora roku,
a~t.ronomlczna

aowyell

"J'rob6w byd101kich Zakładów Rłl
„Unitradlowych
-Eltra" 111 pianina
elektroniczne „Estrada - 108". Pro-

-

DZIS: Benedyki, Lubomir,

w ostatnim

~-4

Dziś początek

W !IO dniu roku 11o4ce wzeo codz. 5.38, sajdzie zd

szło

„Złote Taśmy"

J>llOGIE KOBIETl:
Dziewczęta

·dla lodzi

•

J'huka Partia Centrum ofiejaln.1•
zglolila kandydatur" 1wojego przeOstatnia awaria wod°"1uu uw·iPaavo Vaeyrynena doczniła nad wyraz boleśnie jak
wodniczącego
na stosunkowo knachych podstana stanowiBko premiera rządu.
wacb oparte jest zaopatrzenie Ło·
Trudna 1yłuaeJa rospodareza ale wplynela na earanlczenje
dz! w wodę. Jednocześnie wlado·
iwiadczeti społecznych. W tym roku emerytury I renty wzroslll\
Partla Centrum uważa. te w wy- mo nie od dziś, że miasto nasze
o przuzlo 34 proc„ podczas gdy place w gospodarce uspolecznlku wyborów parlamentarnych, może doświadczyć ieszcze dokucz·
nloneJ - o lZ-15 proc. Takte w latach najbliższych temPG
liwszych trudności, jeśli w ciągu
wsroat• renł I emer:rłur w:rprzedza6 bedzio tempo wzro1tu
powołania najbLi!szych lat nie zostanie zbuk<.mleczno.lć
zachodu
płae.
druga nitka wodocl111u z
- - - • t'JlldU koalicyjnefo :d.ożonefo • dowana
Zalewu Sulejow1kiego.
Innym probl~m•m 111
jedno.
To
centrowego,
bloku
podwyższenie
pned&tawicieli
ponowne
widuje
wlcellołJt
Ta.kie «Miwl&desent.
•
stosu,nkowo poważne kłopoty z ut
mini.ter Zbigniew Janu12ek na od- zasilkówJ
w należytym lianie
trzymaniem
yc:il':lńakiej Partii Socja.ldemokra
bywającym alę 20 bm. posiedzeniu
Mazo·
wodociągu z Tomaszowa
Społeczno-Poli tycznego
nej i koalicji na.rodowej.
Komitetu
(Dalazy cfąi na str. 7)
wieckteio. Dwie nitki rur położo............_.._ _ _-"~
Rady Ministrów, Informując w
imieniu resortu pracy, plac I spraw
socjalnych o re.llzacji przez rząd
głównych kierunków polityki IJPOłecznej w świetle postanowid X
Zjazdu PZPR.
Rozłożenie akcentów tej polityki
- /stw\erdzll Z. JanUllzek - uzgad:1lane jest ze związkami zawodo8taniataw
od takim hulem odbywa ~retar.z KW PZPR wym\ t podlega zawue jednej za•lct kampania 1praw~zdaw- Kolasa, prezes WK ZS~ - Kul•adniczej te1J:le: chroDJ6 najsłablen Janik, przewC!<1nicz~y WK
czo-wybor<l%ł w Patriotycz•ZJ"eh, a przy udzielaniu pomocy
nym Ruchu Odrodxenla ~ - SI> - Zenon Reczymkl, pr:r:ewo-dpnedo wuystkfm
łie
kierować
TadeuH Nowa·
kryterlaml socjalnymi. Praktycznym rodowego. Wczoraj II Wojewódzki nicz•cy WRN
wojewoda - Mieczysław
Zjazd PRON . obradował w Piotr· kowski
wyrazem takiej polityki jest:
1(1. ataly WZl"06t zasl:rków rodzin· kowie Trybunalskim. Przybyło 227 Szulo.
ny~h I pielęgnacyjnych rekompen- deleg~tów. Obecny b~ł V.:iceprzeaa Itr. 2)
(Dalny
suj11cv zwiększanie się ciętaru wodn1czący Rady Kraiowe1 PRON
kos-ztów utrzymania rodzloom o - Andrzej Elbanowskl. W obranajnltszych dochodach. W br, prze- dach uczes~niczyli równicl: I se-

WŁASCICIELA

Kle4y na tolefonlezno we.wania okraclzloner;o mleazka6·
ca Nowego Jorku przybyli po·
JicJancl, znaleźli w jedn;rm ;
pokojów obce11:0 psa. P 0 !1 1ewa
złodziej dostał się do mieszka•
nla w ciągu dnia, kiedy wszy1•
cy byli w pracy, wesoła czwo=
mogła nalełeu
ronożna istota
tylko do włamywacza. Pyta~o
żaden n e
s1\5ladów, Jednakże
uznał psa za swego. Wtedy poi
licjanel wzięli psa na smycz
wvpnśclll na ulice. Zwierzę za·
str.Stów porzą1kr
prowadziło
prosto do clemu swego własc •
złodzlo•
nlela, który okasal
jem.

Pllte: A. W .U'11

Rady Ministrów

roąioesęła elę

podobnie jak dwie . naatępno, przychod:J:it prawie nloz&uwate<nie - w
odrótnleniu od :r.lmy, kt6ra lubi na, „zukakiwać". Może wlęc jut toru warto pomyśleć o nutępnej, bo prcy naszym temp!•
tych 7-3 m!e1lęcy, któro dziel, n„ Od
pierwnych śniet6w 1 mrozów, to wcalo a.le
tak dużo.
Z takim pytuilem - propozycj11 lnW'6c!liśmy sil!: do kilku ł6dz1dch przed.tiębloratw
i instytucji, Na pierwszy o-gień poszli drogowcy i ciepłownicy, bo to na nich simll
narzekamy najcześclej.
żeby na przeło.m1e te.ro I pnyszle10
roku uniknąć narzekań - mówi dyr. Stan!·
sław Michalak z Zakładu Sieci Cieplnej i teby określenie „przygotowania do zimy"
nie wywoływały Ironicznego uśmiechu, poW·lnnlśmy mleć na owe przygotowan ia„. ok.
10 lat. Na wymian• czeka bowiem 160 km

rnr, a przy t.j l1c:r.b!o ludzi, sprzętu I ••tei;: i ałów, rocznie wymieniamy 16-2.D km.
' Przyaotowania do JLastępnej zimy po-

*

lrllcla,.. - "41mrada'llle 8' 'bewłea oało
którll ustawiamy ptzy
kilometry alatki,
drogach, żeby ni• u wiewał ich śnieg. Z&pro- •
ponowaliśmy przemyałowi, aby rt>bił dla
nu - i tylko dla n.as - 1li.tkę . pomaraA- .
now,. Przemysł ten pomy1ł zaakceptował,
alo do tej pory pomaraflezow, - siatkę :l\'i-.
1zlałem tylko... PM:r truach narciarskich.
M6wt,c z:d poważnie - rzeczywlśele zanęli.śmy jut „J:irnowe" przygotowania: ·za.
przygotowujemy
czynamy iromadz.ić s61,
place do jej 1kładowanla, no I remontuje~
,
my sprzęt.
Przygotowania trwają takie w MPO. W
marcu przedsiębiorstwo składa zamówi~nia
na środkd chemiczne i wysyła do producent;,. '_VYkaz potrzebnych do p iaskarek częścl
i:am1ennych.
'.\•I iejmy nadzieję. fe zima 1987 /88 będzie
dla nas ciepła i mniej śliska niż ostatnia.

*

*

winny obJl\4 • Dt!IZYM wypadku równleł
takim
cykl pogadanek o... uczc i wości Jen„
stwierdzeniem zaskaku je nas dyr.
Cymerman 1 Dyrekcji Okręi:owej Dr61 Pu-

"-b)

- Niech D•J1 prz;ynaJmnlej
umknie pudełko 1 · poduszką
· do stempll, Jdell pan zasypią
przy Pr~cvl ••• ·

'

.

Konferencia prasowa R. Reagana
Widzew gra w Chorzowie

Nie

lekceważyć Zagłębia

hasłem piłkarzy ŁKS
Prsed n.aml 18 kolejka pibt.i r1klej ekstraklasy, której wsiy11t kl1
1pot.kan!a odbędą •ift w sobot ę, 1
uwagi na wto.r-kowy mecz reprezentacji Polski r; Norwegi~ w&
Wrocławiu. W roll gospodarz.a wyjedenastka
razem
tym
1tępuje
LKSJ_podejmująca na ata.dlonie przy
al. unll Zagłębie L.ubin. Apetyty
~ w miarę je-dwnla l po 11uko•le sa trzy punkty w Wałbrz;y
chu, kibl~ tej drużyny oe:z:~k:uj~
równic efektownego zwYClęstwa
nad 1upolem k!lerowanym przez
Grzegorza
trenera-d:r.lennlk.ana Ssernenowtcza.
Jak pamiętamy, jego podopieczni byli rewelacj ą końcówka rundy
Jesiennej. Pojedy nki z Górnikiem
Zabrze l Widzewem (oba n.a wyje:f.dzle), zakończyły się !eh IUkcesem. To wprowadz!lo w szeregi
niezbędny spokój.
tej jedenastkń
:r.wdywszy, te rok temu walczyła 1>na rozpaczliwie o utrzymanie
1ię w lidze. Runda wiosenna rozpoczęta się jedn.ak dla Zagłębia
nlepomy§lnle. Porażka w wyJaz.d<>wym 91>otkan lu z gdań!lką Lechią ,
oo można było ewent ualn ie .,wk:Alkulować w koszty" m ist ł:zows k i ej
rywalizacji i przegrana na wla9Lflpoznańskim
boisku
n:vm
chem ~odował a. te lublin ia ni e
:male:Hi e l ę bardw bl ll>ko stref y
spadkowej.

„

1e:leU chodzi o LKS, te ni• na.
Jety lift
lacJI w
dą

1podzłewaó tadnych r•we•kładzie. Gospodarze bę

na pewno walczyli

o aukcea,

zespołu Chojnackiego
stanowi poważne jego wzanoonl1tnie. Powlllllliśmy zatem być św, ad
widowisk•
kami Interesującego

11 wejśola

do

Wldww nat.oml.ut wyjełidt.a 4o
Ch<NrZOw& na mec& 1 Ruch«n. Lod'Zlanle przegralt w Mielcu l po..
konali na włunym boisku Motor
Lublin. Mają zatem na swym koncie dwa punkty zdobyta w nmdzle wioeennej, tyle aamo co „!:1.ało-nieb!escy", przy czym cl ostuni po dwóch bezbramkowych remisach z Górnikiem Zabrze l Olimpią PO!Ziuu\ (na wyjetdzie). Zespół kierowany przez dobrze .inanego w l.odzi Władysława Zmudę
znajduje się jednak na trzynastym
miejscu w tabeli 1 potrzebuje pu11któw jak ryba wody. Podopiecznym trenera Oresta Lenczyka marzy 1!il1 jeszcze sta.rt w Puchar7..e
UEFA, więc podporządkuj!!. zapewne wszystkie swoje elły odnles ien !u zwycięstwa.
Z Innych spotkań 18 kolejki na
plan p ierwszy w ybija s i ę poznań
s ka r yw al izacja pom i ędzy Lechem
i Gór n ikiem Zabrze. Czy naleźy
najpoważ
nlejsz:egio kandydat.a do tytułu m lat na Polski? W pozostałych mespodziewać

s l~

porażki

czach graj11: Bta.l Mielec - Sląsk
Pogoń
Wroclaw, Motor Lublin Szczeeln, Lechia Gdańsk - Ol imEXPRESS LOTEK1 17 rozw . z 5 pia P02JI1ań. GKS Katowice
trat. - około 699.000 zl, 2909 rozm. 1 Góm1k Walbrt.ych l Polonia By.
4 traf. - 6.000 zł, 180029 rozw. z t.om Le11ia Warsu.wa.
(szym.)
3 traf. - 228 zł.

KOMUNIKAT TOTKA

Druga kolejka w drugiej lidze

Włókniarz wystąpi
tygodniu rozpoczę
r<ngrywek druga liga piłkarska. Pablan,lcki Włó
knia~ ~óry występuje w drugiej 1rupie, rozpocząl bardzo obiecująco, pokonując na własnym
boisku Jednego z kandydat ów awansu do ekstraklasy - Górnik11o którvm powszechnie
Knurów,
móW! slę. te jest fil i ą zabrs k iego
Górnika. Sukces ten jedn ak okupiony został poważną kon tuz j ą doJer:i:eświ.adcronego pomocnika lfO Rutkowskl!!go, który przez k ilzopau
iał
ka tygodni będzi e mus
że
wać. Nie ulega wątpliw·oś ci ,
jest to poważne oslabienie zespołu, zwłaszcza w obliC'Lu wy jazdowego spotkan ia przeciwko I gloopolowi w Dębicy . To ciekawy zespół. który miał nawet zamierzenia wywalczenia pierwszej ligi,
ale Jak do te1 pory skończy!<> się
tylko na.„ amb!cjaeh !.. „ technicznym wyposażen i u (specj al ne e k ipy nagrywają na m aginetowidzi e
mecze r ywali). I gloopol zna jduje
W

ubiegłym

ła wiosenną rundę

w Dębicy

się

na 10 m iejscu w tabeli a s tref a zagrożona spadkiem jest tuż,
tut. N ic w i ęc d:uwnego, że pabianiczan czek.a bardzo trudne zadanie i wywiezienie rerultatu rem isoweg,o motna będzie um.ac! za
spełnienie planów tej kolejki w
$tu procentach.
W drużynie gospodarzy wyróż
nia się inteligentną grą pomocnik
uPisz, którego wielu kibiców
waża za następcę Szołtysika. Wyz
łączen i e więc tego z.a.wodni ka
gry może prowafić w konsekwencji do zreal izow nia założeń tak.tym nle trzeba
t y cznych. Ale
rowl Stanisławo
przypominać tre
wi Szałeckiemu.
W poro.stałych meczach grają:
Stal Stalowa
Av.ja Sw!dnik Wola. Hutnik Warszawa - Hutnik
ReKraków. Górnik Knurów sovia. Sandecja Nowv Sącz
J agiellonia Białystok, Wisła Kraków - Broń Radom i Wisła Płock
- Korona Kielce.
(asz.)

Bavern - Real iuż wpóHinale KPE
spotSzlagierem półtlnał-Owych
pucharów pił
eurol)t!jsk ich
karskich będ2lie niewątpliwi e dwumecz Bayern Monachium - Real
Madryt. Zdan iem fachowców jest
to przedwczesny f i nał klubowego
Pucharu Europy.
Wczoraj odbyło alę w Ge<newle
losowanie 1/2 Unału eu ropejskich
pucharów.
1/2 f in a ł u
Pierwsze spotkania
rozegrane zost aną 8 kwi etni a, a.
rewante - 2.2 k wietni a.
kań

Borusila M„ IFK G~eoor1 T irol.

FC

„Olimpijska"
na Norwegię

26 marca dojdzi e w Wałbrz yc hu
do t ow a r zyskiego meczu oli mp ijsk ich reprezentacj i Polski l Norweg i-i. Trener Z. Podedworny pow oł ał na to spotk a n ie 16 p iłkarzy.
oraz
Konarski, Jojko
łMna lo- Oto on i:
Oto zes t aw l eni • par p6
PłekarPiotrowlos,
Grembockl,
czy k, Chojnacki, Góra, Sokołowski,
wy<:h:
Bayern M. - Real M„ Swiątek, ' Iwanicki, K. Warzyeha,
KPE1
Pachel· więzlk, Ptak, Koeowskl,
FC Porto - Dynamo K .
Lokomot!ve ski, Nawrocki.
PZP: Bordeaux -

L„ ~ S. -

Ajax A.

PlfelłAR UftA:

Dullde e

u.

KALEND.AlłZYX

1 1.( jA,
„a1 ·m~ 111r tu 1
PILKA NOZNA. I l iga : LKS al. Un ii 2,
ZAGLĘBIE LUBIN.
1odz. 16.
BOKS. Międzynarodowy t u rn ie j
juniorów o „ Srebr11ą Lódkę", w
hall Gwardii p'rz:y a1. Kaściuszkl
73 , godz. 11 l 17. Finały w n iedz i elę. god-z. 11.
PILKA KOSZYKOW A. Il liga
kobie t : · WIDZEW - ST AL, ul.
Niciamiana 1. godz. 11. II Jiga
mdcz::n n: LKS - SPARTXKUS
JELENIA GORA, al. Unii 2, godz.
14.30.
BRYDZ SPORTO WY Ogóln opolski turniej wiosenny pa r. w „Bi~ t on i e". ul. D ąbrowskie'lo 216, g0dz.
10. tu rniej teamów o god ~. 16.30
(w n ied z ielę o !\od1.. 10).
in istrz<>Dru żynowe
DŻUDO.
etwa ma krore!(ionu m lo dzi·ków, w
SP 198 przy ul. Czai kowskl ego 14,
goclz. 12, elimin acje st refowe OTK
juniorek. ul. Moniuszki 4a, godz.

12.

PlLKA RĘCZNA. II liga kobiet:
START ELBLĄG .
ANILANA ul. Sobolowa 1. god z . 17 (w niecfa!elę ~odz. 11 ) : t1 l iga m eżcz:vzn :
OGN I WO
WLÓKNTARZ P AB w P abianicach . ul.
SZCZBCIN.
(w
March lew~k i ecto 1, godz. 17
n i F'O T.i~le godz. 11) .
PILI~ A STATKOWA. C'd. pól finalowe !'(o turn ieiu iniorek. w ~nli Startu przv ul. T t> resv 56, godz.
16 (w n ied1.iele p:odz. 10).
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Dol ny

inni

meczów ligowych zoprzez wydz iał dysc y pliny Polsk.iego Zw i ązku P !l;kd
Wał
Gór.nika.
obrońca
NożnE" j
brzych T. Dolny. Ek,-ireprezentant
P olsk i otr zymał w b i eżący m sezonie Już p i ęć żółtych kart ek.
K ar ę jednego spotkan ia (b iegnie
marca)
ona od pon! ldziałku 23
!>trzym a li: Romke (Lech), Waleszczyk (Ruch) oraz Doroc iak (Dozam et), Kankow~k! (Arka), Woz i ńskd
(Sandec j·a), Pędlowskl (St al), KoźHk (Górnl'k) l Kowalski (Za,g!~b ie
S .) .
Od

stał

w
.t.

dwóch

odsun i~ty

SKRÓl"IE

R ekor dz~ s t a świ a t a w b ieg u na

mistr z
d wukrotny
800 metrów,
olimpijski na dyst ans ie 1500 mez ostał
trów Brytyjczyk S. Coe
nag r od y
pr estiż o wej
laureatem
Astur ii (15 t y s. dolar ów).
W Hiszpanii nagroda Asturii pojest pod wzgl~dem
równy wana
pres tiżu z Nagrodą Nobla.
A Dz i ęk• i dwom golom zdobytym
pr zez Z. Bońka zespół AS Roma
pok o nał w czwartek w ieczorem w
Argentyny
Rzymie reprezentację
dla miProw ad zenie
2:1 (l :I).
strzów świ a ta z doby ł w · 15 m in.
B oniek w yró wnał w 32
Tap ia ,
min .. a w 63 min. po zagraniu z
di Carlo zdobył z wycięsl<a br am kę.
Ji. Wczora .i p r7VbYło do Warsza które "-' C'Zm a
\\'V ponad 30 eki p ,
1Jd7-iał w X V M S w b iegach p rzeJajowych.

czwartek w ieczorem prezydent Ronald Reagan odbył zapow i adaną od k ilku
dni l oczekiwan11 z dużym
zai nteresowailliem konferencJct prasow-. pierwszą od czterech miesi ęcy. Jak należało się a~!ewać,
&łówne zainteresowanie dzitmnikarzy rkupiło 1 i ę wokół problemaw
l flna.nsowanda
afery „Irangate"
zbrojllle1 opozycjl • w N!ka.raarui tu.nduszami uzyskanymi :r:e aprudaty
bN>ni amet-ykańskiej do Iran u.
Prezydent · :r:a.przeczył, it wiedzl ał cokolwiek na temat przekakontrrewolucjonistom w
zy wanda
Nikaragui środków, uzyskanych z
transakcji! 1 Iranem. Ośw l adc'.l:ył,
iż na.dal oczekuje odpow i ~zl na
pytanie, lk~ wzi~ się dodatkow• pie.nl-dze H ap?Udaty broni
a.mery-drańskiej In.nowi l komu te
Prttzyśrod·kd 10.tały przekuane.
dtmt 1>0wt6rzył l>Odczu konferencji pruowej, Ił :nadal nie mote
sc>b!e przypomnieć w jakim. momencie polityk! na.w!~ywanla kontaktów 1 Ira.n~ w celu J)OZyskania
odłamów prozachodnich w rządz ie
tego kraju wyraził ziiodę na to,
wziął na. •ieb le rolę
aby Izrael
głównego dostawcy broni dla armii Irańskiej. N ie nprzeczył. ie
dwóch ludzi z jego ekipy - Poindexter l North, mogł.o realizować
pol i tykę zagraniczną, o której n!e
wie.dz i ał . Powtórzył, ie nadal uważa zabieg! o pozyskanie Iranu dla
pol ityk! amerykańskiej l przywrócen ie stosunków z okresu rządów
szacha, za w pełni usprawiedliwi one. Przyznał, że PoUtyka pozyski wan ia Iranu w ostatec:rnv m roi:ra„hunku sprowadz ił a s!11 d o pol!bron! za uwoln!en!e
tvki d ost aw
7akła d n!k 6w w L ibanie.
RE' a'lan brcmlł rozszE"r zonE"I int erpr et acji układu ABM z 1~7 2 r oku
w ~praw i e ograniczen ia systemów
ob rony przedwrak ietowej, upewni ając, te rząd na raz!e nie podjął
nstateczneJ decyzH w tel m i er~ e .
jednak iirunt dla
Prz ygotowując
zm iany stanowiska w sprawie te-

W

go układu, prezydent przy znał, że
d(}ltumen t u
l.nterpretacja
wąitlu
na
stanowi zaudniczo przesadę
drodze realizacji programu zbroopowiejeń. W tym kontekśc.! e
dział 1'141 za „bard7.16j liberalnym"
podejściem do układu ABM.

WIZYTA
JANA

PAWŁA

li

się

kole}ne poWczoraj odbyto
siedzen ie sztabu koordynacy jnego.
z przy gotowaniem i
rwią.z.anego
przebiegiem w izyty pap i eża Ja'1a
Pa wła II w Lod~i.
Przewo<!m c 1 ą c y

nianej, dla dorosłych. Prz emy sły
dzie wi arski i odz ieżowy wyraźni e
zmni ejszyły awą ofertę w porównaniu z ub. r„ 1. na. poznańskich
targach n iektóre „mM""kowe" firmy
oiiratnic:r:ały 1 ię jedynie do podpisywa.nda umów ze sklttpaml bratnżowymil. Ha.ndlowcy •Il zaniepokoj eni sytuacJll, w której umacnia
s i ę monopol!styczna pr:i:ewaca produc!!Iltów.

CUDOWNE I TANIE
O tym, te niezbadane Bil gran ice ludzkiej nalwnośol, życi e przekonuj& nas n iem.al ood7!iennie. W
kC>lo Pod.dębie
Woll Zalewskiej
n ieJa.kl JarO!lław G. - dzl-larz z
p.ac:zunkę
zawodu, za nlewlel~
białego prot?Jku pobi erał od rolników rówrno po ty9i!lc: zlotycl1.
„ weteryna·rz" ordynował
Miody
krowom, rzek-0q10 naprom ieniowanym po katastro~ie reaktora. je,drowego w Czernobylu. ów proszek, który, jak 11i11 potem okazało, był... zwykle, mą~ poznań
ską.

Tylko w ~j jednej wiosce na
ten, jak to mówl11, prosty numttr
oszusta, który dopiero co opUścił
więzien i e . dało

1111 nabrać d?J!e'Wię

L(}spolÓ\\ sda hu
'.<·odn :czqcym: c>dp:">w'.ed n :ch ~ekcj!
Kurii
org •mi zacyjne~'J
komlle!u
B iskup iej. omów h 1•!0'.ne kwe<;tle
pr1l'b1eg
~p:g -.vnv
zapewr. l ają1; ~
wizyty dostojnego g>oścla .
Dalsze uśc!ślen l a przygotowań
nastąp i ą na kolejnym pooiedzeniu
rztabu, 4 kwietn ia br.

Welkom& za.powledzi!ała, te Jest w
stmie d06taorczyć go w Ilośc i wystarczającej do leczenia wszystkich
·
e110!'ych na łwde<: i e.
Chęć r~prowadunła leku wy-raziła J u ż Francja I W. B r~·tani a .

Bułgarskiego Ludowego
„Zemedelsko
Chłopski ego
zamie ś cił 20 bm. wypowiedt
NK ZSL, mar szałka Sejmu

Orga!l

prezesa
Romana l\tallnowsklego na temat sto·
Stronnictwa
Zjednoczonego
• unlm
Ludowego do strategii przyspieszenia
l przebudowy w Zwlą:r:ku Radzieckim.

(Dokończenie

ze str. 1)

dzi ałani a.
obra.zujący
Referat
PRON w minionej, 4-let.nlej kadencji wygłosił przewodniczący RW
PRON - Jerzy Pokutyekl. W woj.

Zgodnie z zasadami reformy uw ta r gac h kra jowych jest
dobrowolny . Dla w ielu branż, pr odukujących na r ynek wewnętrz
ny, które n ie b y ły reprezentowane na targach, argument ten stanowił wyeodny „l istl!lk f igowy" odo poddania
n iechęć
sła.n.laj11cy
społec-i:
swej o!erty weryfiiikacj{
nej, która dokonywa.na była publieznle na. targach pomańskich.
BaTdiz!ej ud111nych zakupów dokonali natc>m!.aat handlowcy w zakluczowych oferuj11eych
kładach
wyroby :1 dz iedziny chemii 1ospodarc:r:ej, tworzyw sztucznych, gumy, szkła l ceramiki!. Jednak atmostera w pełni kupiecka panodrobnej wywała w stoiskach
najwi~k
t wórczości, która. była
szym wystawcą „Wiomy '87".
dzi ał

Handlowcy ze „SpołMn" 1 ll"Ztlanl«i1 oce.n!U ofertę firm polonijnych, w których zakupil! np. jedn11 trzec.fą utykułów chMn.!czm.ych
i ko.tmetyc-z:nych. KrytykCYWMie w
ceny WYTObÓW tych
Pt"Zet111:łoecl
firm n.le odbiega.jll obecnie ~ c~
pn:emysł
przez
proponowanych
klUC%0'Wy.

fil rzymskokatolickiej, pochodzący 1
obj11I
Ogień błyskawicznie
1863 r.
na szczęście nie bylo
cały obiekt;
nJe•
wtedy wiernych. Na miejsce
zwlocznie pnybyło 1ł sekcji zawo•
dowych 1 ochotniczych 1traży pożar
nych, lecz mimo wysiłków strażakó"
k ościół splo1uit doszczętnie, Znlszcze·
niu uległo też wypoS1tżenle, w tym
m. in. XVIII-wieczny obraz Matki BO&·
klej. Jak wynika ze wstępnych U•
staleń, prz y cz y ną potaru było !ll"War•
ciG instalacji elektrycznej,

#

W piątek

w Genewie ll&koil.cz1'
czwarta runda radzieckG•&me•
ni
rozmów ekspertów
temat iapri:estanla dośwladezeil. nuwyk1.za17,
klearnych, Wyroki rundy
te atrona amerykań~ka jak na rult
nie kwapi się do oslą,gnlęcla porow.
mienia w sprawie Pl'ZY1t1ulłen!a de
rot•
• Wielkim aukcesem stała się lon- r;akrojonyi:n na pełną, lkalę
l.nscenJr.acJa „cesana" we- mów o całkowitym ukazie do•wiad•
dyńska
dług ks!Ątkl Ryszarda Kapuścińskie
czeti nuklearnych:Po recenzjach zamieszczony ch
go.
W piątek wle~orem w Rzymie
•
przez wszystkie czołowe gazety i za·
fragmentu 1pektaklu zastrzelony zo stał generał wlo1k1tb
prezentowaniu
w dzienniku komer~jonalnego kanału sił powiet rznych Eligio Glorglerl. Za·
machu dolconall dwaj osobnicy , któ·
p1uę
ł telewiz.11 bryt:v.l sklel, Jut w
dni .PO premlene, bilety do Roya\ rzy podjechawszy na motocyklu dl
court Theatre - gdzie wystawiono j a dącego samochodem służbowym ce·
I
„CHarz&" na scenie studyjnej - zo- nerala oddali do niego •tl'Za.ly
pistoletu.
stały wyprzedane na wszystkie zaplanowane przedst&włenla.
• Jal:ques Baumel, członek komi•
woj. sji d•, obrony francuskiego Zgrom&•
1f bm. w 8tubn!e, · w
•
mi>alll się drewniany dzenła Na rodowego ponownie po•
pnemy~ktm,
>".Al:lytkowy kogclól mlf'jSCOWCj pa.ra- twierdził w piątek, - "tó Piu·yż będzie
kontynuował podziemne próbne eks•
plozje nuklearne n.a Pacyfiku, mimo
przybierającej na sile krytyki pal\stw
tego regionu.

• W Un1wenytecle tm. A. Mickiewicza w Poznaniu odbyła Ilię 2!l bm.
. uroczysto~ó 11 oka.zjl 70· lecla urodzin
polskiego uczonego, b.
wybitnego
rektora tej uczelni, wiceprezesa PAN
- prof. Gerarda Labudy.

POROZUMl[NIL ODRODZfNJL ROlWÓJ

piot!'kows.k im w r uC'h U ak tywnie
uczest niczy 17 tys. obywateli, pi ę
n i ż w 1983 r.
'ciokrotnie wi ęcej
P=adto Rada Wojewódzki. skupia
orga60 członków zbiorowych n izacji społecznych i załóg zaldadów pracy. Działa 55 rad PRON
stopnia podstawowego.
W dyskusji! mów iono o potrzebie
wszystdo.skonale.n ia dz i ałalnoścoi
k ich ogn iw, szczególn ie t y ch p o<lPrzest r zegano
stawaw ych, ruchu.
przed zb iu rokra tyz owan iem ruc h u .
Pod k re ślano, ie PRON w d ialog u
s p o łeczeńs t wa z wład z ą po wi n ien
b yć organem „wczesnego ostrzegan ia". Zapr oponowano, aPy ogn iwa
ruchu powoł y wane były w szkotach. Zab ierający gła11 wiele m iejsca pośw t ęcm sprawom ekolog icznym, mówi ąc o potTzeb!e ochrony
wód w Pilicy l Zalew!& Sulejowskim.
123Delegaci dokonal! wyboru
Wojewódzk.!ej
Rady
osobowej
PRON. Jej przewodniczącym wyl>rany został ponownie Jerzy Pokutyokl. Dokonano także w yboru
16 del egatów na II Kongres PRON .
Janowi Ciecierę
P i ęc iu osobom dze, Jerzemu Pokutycklemu, Zenonowi Reczyńskl~mu, Aleksandrze
Glonek I Zofii Sobierajskiej ud-zielono r ek om emdacjl do władz krajowych PRON.
Podjęto uchwałę w której w y t y czono główne kierunki d zi a ł an i a
do 1991 r. Zjazd zwr6cU s i ę z apelem do mleszkafi.ców woj. p !otr kow~k i efto, załóg zakładów pracy
! instytucji o of iarne wsparcie WoFunduS'ZU Rozwoju
jew ódzkiego
(płom.)
Ku ltury.

·Karv wiezienia dla winnvch

la

się

rykańsklch

• W. Bry tania nle zamierza pod·
o utwori:enlu strefy
pisać układu
w pol11dniowej
bez broni jądrowej
części Oceanu Spokojnego (Układ
rotonga): Oświadczenie w tej kwe•
złożył w piątek w Londynie
stil
przedstawiciel brytyjskiego Minister·
na•
Za.granicznych, a
Spraw
11twa
w
stępnle potwierdził na piśmie odpowiedzi na żądanie Izby Gmin u•
minister ds.. rozwoju terytoriów
morskich Timothy itentoą, ·

R•·

iM< Andriej Gromyko spotkał się w ,
Kremlu z 40-osobową gru·
z Indii, Kenii, Meksyku,
Norwegii, Zwi11zku
Zelandii,
Nowej
Radzieckiego, Stanów Zjednoczonych
i Japonii, reprezentującą mlędzyna·
rodową organizację „Dzieci twórcami
pokoju", Prz/była ona . do Moskwy,
aby wręczyć przedstawicielom wladl
radzieckich deklarację pokoju - do•
kument,-który dziec! w ramach jak to -u1me określają - „misji po•
koju" pl'Zedkładają do podpisu 1se•
tom rządów wielu krajów.
piątek na
dzieci
pą

W nadanym w ezw&rtek 1f1•
•
wiadzle dla telewizji radzieckiej me•
l<retan generalny KC Ludowo-Demo•
Na•
kratycznej Partii Afganistanu
dżlb

podkreślił,

Iż

można

dziś

sil•

nowczo 1twlerdzlć, że polityka po•
Jednania narodowego w Afganistanie
przyniosła określone, konkretne re• (
zultaty, Watnym, pozytywnym czyn• .~
niklem w tym procesie Jest powrót
do ojczyzny uchodł.ców afgańsk1cn.
Do dzll - powiedział Nadżlb - powróciło S5 tysięcy uchod:!.ców, I t•
TO dni,
tylko w ciągu minionych
Tymczasem w g ubiegły ch latach dO
Afganistanu powróciło Ogółem 37 t:Vł•
osób.
iM< Prezydent Reagan podplllł akt
wykonawczy w sprawie zamro~enlł
wszystkich aktywów obalonego dyk•
tatora haitańskiego Duvallera na terytorium Stanów Zjednoczonych. Jteagan upoważnił ministra skarbu Ja•
mesa Bakera do ewentualnego od•
blokowan.la części zamrożonych all·
tywów zgodnie ze swym uznaniem,
tJ. na podstawie warunków, 11.tór•
ustali sam Baker,

·zanieczvszczenia Ddrv mazutem

ciu roln ików. Kupowali cudowne
lekarstwo n!e tyle ze współci1ttcla
dla , .cie rp i ących na popromienną
choro~" bydąątek, oo z czystego
wód
za,n1e<:zy.szczenla
Sprawa
wyrachowania. Wizyta prawdziwe- Odry muutem J Kombinatu Cef! O doktora bylaby dro:!:57.a l r:a- mentowo-Wapienniczego w
Ostrap 2wne równie „slru.tecma.".
wie znalazła epHog na uli sądo
(wił)
wej. Przed Sądem Pow iat owym w
Ost rawie stan ę ło 5 pracow n ików
k omb inatu, oskarżonych o to, ż.e
na sk u t~ b r ak u właś ci wel(o na dw ykony wani a
7.oru i n i edba łe go
ob owiązk ów spowo dowali w l isto• GODZ. H.30. Szczecińska - Llś padzi e 1986 r. n ie k ontrolow an y
r iMta. Sebastian R. (lat S) przeble- wyciek mazut u do rzek Os trawicy,
ga.11\CY jezdni~ zo~tal potrącony przez L uczi ny i Odry , co s p o wodował o
Chłopiec doznał zła·manla tylko na terytor.ium CSRS st rat y
„Nysę ' '.
obojczyka i urazu glowy.
pr;: ekrac zające m ili on koron.
Sąd skazał głównego energetyka
• GODZ. 14.55. Fornalskiej - oroOtokara Prz ikryla na
dzleńska. Piesza Leokadia l!lz. zosta- kombinatu
bez zawieła potrącona przez nie ustalony P· 18 mi esięcy więz ienia
moehód, doznl\Jąc ogólnych potłu szenia I li lata zaka zu wyk onywaczeń. WRD WUSW, ul, Wł. Bytomn ia. funkcji energetycznych; Paposzukuje vla Petruszka na 1 rok w i ęzie n.i a
skiej 60, tel, 5'·1C-CZ,
świadków wypadku,
bez zawies1enla I 2 lata zakazu
• GODZ. 18.40. Konstantynów. Lu- obsłul(i urządzeń paliwow o-ener ge,,Autosan" tyc znych. Pozos tali trze j osk ar żen i
tomierska - Klonowa,
l<lerowan y przez Jana l „ podczu niewy przedzani> spowo- zost ali ukara ni p otr ą cen ' e m p rz ez
p r awidłowego
Jako
ctow;:,ł zderz:Pnie z „1\la~lrn s em'' . P&- 8 m iesi ę c y 20 p roc. p ensji.
•R i' 0r autobu <u S t ~nlslaw Z. doznał
k a r ę dod atko wą sąd oru!rl wpła 
ura'l:U ręk i. Straty - 100 tys, zł .
(Jsb)
k asy
do
o s ą dzo n yc h
tę p rzez

' ll!łlll!

'*'

m ~7tory czn y ~h związku
wspó ln ~ ·ł z prze- Zname"

Handlowcy niezadowoleni
ze str. 1)

w

Demonstracja siły USA
•
•
Zatoki Perskiej
w re1on1e

• AIDS
Lekarstwo przeciw
wkrótce w sprzedaży

(Dokończenie

spotkania
ekspertów RWPG i EWG

W dniach 18- 20 bm. odbyło s i ę Rady W:z.ajemnej Pomocy GospoGenewie 1potkanle delegacji darczej l Europejskiej Wspólnc>ty
Gospodarczej na szczeblu e~er
tów. Stanowiło ono kontynuacj11
spotkan ia ekspertów stron, które
odbyto s i ę we wrześniu 1986 roku.
Delegacje kontynuowaly omawianie projektu wspólnej deklaracji w
o!!cjalnych
nawiązania
sprawie
stosunków m i ędzy obydwiema organ lzacjaml i określenia ram pr..yszłe go roi.woju tych stosunków.
Oble st rony przedstawiły propota demonstracja zycje re dakcyjne dotyczące w ielu
Stany Zjednoczone mów zaostrzy- wskazuj~ AP sily wojskowej przeprowadzana jest pun·któw projektu. Osiągnięto pe.
ły 1ytuacj41 w rejonie Zatoki Perskiej. Jak l·ntonnuje agencja AP, w ramach „prz.egftD,du" przez rząd w!en pos tęp, jeśli chodzi o uściśla.
rrupa uderzeailowa okręt6w e:Z USA jego „planów operacji woj- nie I zbli żenie stanowisk. Delaga.
morskich USA pr-zeplynęla z Ocea- skowych w Zatoce Perskiej" w ce- c.Je \'\'Yraiii ły ]:)Ogląd, te d~a z;a koń
nu Indyjskiego do wejśola do Za- lu „ochrony swobody teglugl". Ofi- czenia tej pracy potrzebne będzie
toki Perskiej. Na czele grupy cjalnie przedstawiciele adm inistra- jeszcze jedno spotkanie.
:r.najduje się lotniskowiec „Kitty cji USA, którzy pro&ill o niewymiePodobn ie jak podcus poprzednieHawk". W chwili obecnej w rejo- nianie !eh nazwisk mówili, że sy- go spotka n ia, delegacjom przewodnie utok! znajduje się 18 amery- tuacja w Zatoce Perskiej „wywotu- n!cz:yl! zastępca sekretarza RWPG
je glębok!e zaniepokojenie „Stanów Zdzisław I{nrowskl i kie·r own!k
kańskich okrętów wojennych.
Zjednoczonych" i wspom inali o wydzlału k om isj i EWG oficjalnych tródeł
Według
John
wzrośc i e „groź.by Irańskiej " .
Maslcn.

Stany Zjednoczone

The Food 1.nd Drt11 Admin.!st raamerykańsk ie wła
tion (FDA dze odpowiedzialne za kontrol11 leków) wydaly w pi ątek zezwolen ie
na wprowadzenie do sprzedaży w
Stanach Z jednoczonych p ierwsze!'( o
leku przeciw AIDS o nazwie AZT.
AZT (lub azidothymid·i ne) prod uB u rroughsk owany przez f i rmę
Wellcome jest w tej chw ili testochowany w USA na tysi ą c ac h
r ych na AIDS. Jego zażywan!e n !e
jednak1
prowad:d do w y leczen ia,
orzedłuża życie chorym, 1 w n iektórych przypadkach powoduje zła
go<lzen!e objawów.
Lek wejdzie na ryne)[ pod nuwą „Retrovill'". Spółka Burroughs-

Zakończenie

• Indie i Pakis tan rozpoczęły U'lle•
cl etap wycofywania wojs.k z runi·
cy między obu państwami. Na mltJ·
sce stałej dyslokacji pow1!1110 by6
wycofanych ok. 100 tysięcy tolnlerzy
w wy- oraz
prze<ls i ~biors tw a grzywny
sprzęt woJ1kowy, Pozwoli to na
sokości od 8 do 12 tys. koroo.
nJ
normalizację 1ytu&cjl
znaczną
granicy miedzy Indiami & Paldtl•·
nem, która poważ.nie r:aosti:zyla tlę
na początku br. w wyniku znacznej
koncentracji w tym re,lonte paklsta6·
&kich Jednostek wojskowych.

2 godziny przerwy wruchu
CiężarówIm
unieruchomiła

tramwaje

19 ma rea w jednej z pary,llJcb
•
85· letni Robert-JUD
klinik zmarl
Karola Marli••·
Longuet, prawnuk
Powiadomlla o tym w piątek jego
m a łżonka, Adwokat I dziennikarz Ro·
bert- Jea n Longuet był 'ostatnim po·
tomkiem Karola Marksa z linii ton·
„Karol
autorem k siążki
i;uet ów,
atarks, mój pradziadek", wydanej W
1977 roku w Paryżu.

•

Warunki nawigacyjne jakle u·

W~'ZOr.J.J , :. godz. 12.3O „S t ar", trzymują się w ostatnich kilku dniach
s i eć na Bałtyku, uznano za , najgorsze od
betoniarkę, zer · vnł
wiozący

ul:r
trai.:cyJnll ua skrzy ~ow?n i u
K11!ńsk:i ego i al. Mickiewicza. Na
p:e•wsze.1 z ,i .eh •; slrzy ma n o ruch
tramwa:owy n a odcinku od ul. Nar utowlcza do ul. Prz\· by~zews k i e .
~o. na druisiei - 00 a l. Wlók nlarzy do ul. Kopc-i ńsk'e g o._ !'rzez
tramwaje i ezdz1 ł y
flwie E(odzi ny
okn;żnyml tras a mi.
(ab)

Reclaktor de pr szowy I techniczn:v JERZY BARS KI

30 lat - stwierdzili w piątek przed·
stawlclele władz wielu portów bal·
tycklch. U wy brzeży Finlandii i szwe·
cJi w lod ach utknęlo około 50 stał·
ków. Wiele siln v no \udniowo-wscl!Oa·
LodolamRcze napot~·ka i ~
ni wiatr."
11 a oi:romne trudnośri w ctotarclu dO
u wi ę 7. lon vr ll jednostek. Pokr'"'"' !~ ·
clnwa w Za t'lce Botnickiej dochOotl
1 do metra grubości,
opr. tJsb)

;-- Rozmowa z głównym
-:§:: inspektorem kontroli finansowej

-=Mieczysławem

------

Wantolą

Targi
w Lipsku
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§

cen?

1f •PiDU 1polecael IOi'U
motu
sllłdem :ie eeny łu1iaUowane llł w 1poaób Q'wiolow1 1
po4
„dy.lda.:Wo" proauoenlów. Jednoe'.l;elnie wiele mówi •i• o Ir.on- c:
koli ceu. Jaki jał jeJ zakre1 I moźliwoaoi oddziaływania na S
prawidłowe ich u1ilłlowanie'l Z ł)'m pytaniem dziennikara l'AP
zwrócił ilt do rłównero iDapektora lr.onłroli flnan1owe'
_

=-

(\'lleoąalawa Wa11w11.
- Przez wiele lal obowia,i;ywał& w nuąm kca.ju t.w. 1Lc>1a~wn.a ~ula ceA. W warunk.ac,h retonny nierzobędne 1ta1e
11• odchodzenie pd tej formuły, mtaltowani• cen opartych w
z.n&OZDie większym atopniu na zuadach meclulni.mlu rynko-

==

=
§==

weao, na relacjach między podatłl a popyiem. To jeden z
czynników wyzn&czających zakre1 lwntrolt cen. Jednocześni•
jednak mamy świadomość, że podaż l popyt lldolne aą pra- wldłowo oddziaływać na ceny tylko w wanmlr.ach równowaai C:
rynkowej ora1 pr.ey 1!1nej konkurencji między producentami.
nuzeJ ppodarce wiele ol:>narów rynku jeft je.szcze nl• zrównoważonych. Ponadto maczna Uoścl towarów, zuówno ryn- §_
kowych jak I zaopatrzeniowych. wytwarzana l•t przez monopolistów. Ta 17tuarja stwarza potencjalne motiiwości du:l:eio pola marutwru dla producentów I ltolow&nla dyktatu
cenowego w !Jolt iati partykularnych mteresów.
Zadaniem E
ltontroli cen jest ochrona nabywców pi:ud •lwtlraml takiej c:
sytuacji. Począwsą od rolw 191M Rada Młniatrów formułuje E
ograniczenia dotyczące uatalanla cd wnownycll, kltórych ~
lem jest pruclwdzlałanitt nieuzuadnionym podwyźlmm.
- Co to llD&af „nłeuzuadnłone podWJłld umo~ela",
Jald• ·~ slówne rrzechy oenotwór1łwaT
- Po i>lerwsa, rozmijanie •l• ZW'llllllN MD • jak~ Na
prąldad układy 1tolar1al budowlanej w Gdańsku l Namy. c:
tlowle. pocz4Wft7 od 1984 r„ produkowały Dl~ S pola~ C:
norm11 okna l dnwl. prowa~ 1t>rzedd tJatl w1robów po c:
cenach artylrułów pełnow~clowych.
==
Najczęstszym jednak pl'%ejawe:z.:.1:cf:wldłowoMit )eń p.rze,.
nonenie na , ceo.1 w 1topnlu ni
onym W7ł.seych !Dontów, wynJkaJącydl 1 przyczyn rale'!nych od prZedsiębioratwa
lub pl'%ek!raczanle malmymalnych wskdników WUOl9tu cen. o- C:
krrilooych pnez ministra finan16w dl& niektórych INII uortymentowych.
5
- Jaki Je1ł ll&kretl kontroli I ltomekweneJe łla ...-ckl4t- blor1łw 1 tytułu aJawnlonyeh llłeprawidlowołelT
- Kontrole prawldłowoocl k&lk:ulowama oen praep:o~o w ubieclym roku w 2.190 parurtwowych l spóldiDlelC'S7dl jed- ==D09tkach gospodarki uapołecznlonej. Niestety ał w U proc.
przypadków ltwlerd:r.ono rótnego rodza)u aleprawldlowo'4cl . ._
Nlezalemie od lr.ontroU planowanych ua Wlll<llek sespołu do
d>ad&n1la t ocen1 zasadna.śc\ podwyt.111: cen umown7ch, powo- :
łanee< prsu Prmydl.um Rządu, przep?OWad:aono spec3alu ba.dani&. w IFJtóryoh choduło o pneclwd*1&Dle nleiuzuadnlooym
oodwv:f:kom.
5_ Cbodzilo prs.ec!e Wft7riaim o meble, obllwle, o<kiei, ~ I::
c:
wi&ratWO, ~)'. anechaniZOW&ll')' lpn.ęt ł<>CPOdaratwa doc: mowego. Prze&naliwwalilany ll\cmie 10,3 i,.. k.alkula.c}i, D& c::=
C: podstawi• których producenci podnle6li caly. Stwierdzooo PI'%Y
tym w 1/3 przypadków w.ięk.sze lu'b mniejsze Qieprawldlowoiai. C:C:a7 1amo przeprowadzenie kontroli prowadzi do udal•al• eeny bardziej prawldłoweJ'l
§_
- Wydaje 1ię, to tak. W ~ u'bieglorocmej ILOntroli
oblliłono 9.300 cen na łl!,czm~ llcwot• 2,6 mld d. Ocsywlścle,
c: w rrę wchodzą tu nie tylko artykuły cynkowe, ale rówllllet
c: 1aopai.-.&end<>*• oraz ~ńJ ocen1 realiiacjl IDWHtycjl, swła- _
==- n;cza w budownictwie mleakanlowym. Warto doda~. ie przed1lęblorstwa ustalające cen1 w IP08ó'b 1prsec:m7 1 paepil&1
=-w
- .down.lctwie.
Co moływuJ• pneillł41blor1hva de ~w)'illl&Dla eeaf
S
Przede way1tklin możliwość uzyskiwani& wyaolmch cen
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producentów

=
§

=
=
d1' =;:Jw':::!m o:l1~d-d .:ó~~~= ! ~ E
=
= -=
5

§ :!n'J!kuk~r:~1Z~~

~ro~;.. U=~ia al~t;.?C:~le!w~!: E
=
szan!& w ten 1posób sysku bez poprawy
i ob2 niZki kosztów. Jednym
sposobów "' pozorne am.lany asor- E
efekitywności

z~

C:

tymentowe.
- Czy mołna temu zapobiecT
- Najleps~ metodą byłoby prawidłowe negocjowanie cen
umownych mtędz)' dostawcami I odbiorc.aml. Niestety, w tej
::: dzied-zinie 1twterdzamy dość powszecllnle zjawisko niewykorzYtt&nia przn jednostki kupujące towary uprawnteń do nego..
cJowanJa cen proponowanych prze& 11>nedawc6w,
C
Przedsiębiorstwa produkujące artykuły rynkowe (badano '21
19dnostek) sakwestionowały u 1wycb dostawców IUI'OWcóW,
;:; cnatęrlałów l elementów kooperacyjnych u.ledwie 11GO cen, z
:! :zet< tylko w 370 przypadkach takt ten IMtał pnn dost&w.
==- ~w 11względntony. Moto.a więc przewidzieć :l:e w aferze oro~ukcyjnei lnnleje clą,gle zbyt du:t.a tolerancja dl• cenowego
tlTktatu poszczególnych uczestnJków la!\cudla produkcrjnego.
S_ - .Jak w ł71D konłekjełe nłleły oeenl6 1kutecmM6 kontroli
5 eenT
- ltontl'Ola typu administracyjnego nie !fft w .tanie w
pełni ustąpić mechanizmów ekooomlcznych. Nie jest równle:t
C: .,, 1tanle zastąpić kontroli wewnętrznej, w pełni przeciwclzialać obserwowanemu przez naa brakowi m:alntel'eaowanla załóg
c: pracowniczych organów samorządu poziomem cen, po takleh
mk:lad 1przed&je swoje wyroby, Powołani )eateśmy przede
wszystkim do wychwytywania wszystlmch pnypadków nle'l'.COdE no§ol ustalania oen z obowiązuj1tcymt przepisami.
:
z oa~ lroruJekwencjll natomiast I 1kutecznośolq tpftwow&ne •Il mtalenla kontrold oo pro-tizt do obnlt.ek cen, nrotu
== nabywcom nlesłusmlo pobranych k!wot, a d'la pnedslęblorstwa oznacza równie! koniecznołd saplaoenl& W190kleh Dl'
5 do budt.etu państwa.
_
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Tysiące świadków

- pomnikiem
: rami''.

Kościuszki

D

- Chciałabym cl zrobi~
niny Jakl\d niespodziankę.
kiś pom11lT

w ablellJ wterek, w l.od1I, na a1Jc1
Traurutta. Z naprzeciw·
ka w dutym pędzle le·
ehal 1amoch6d ffatopodobny, 1
ponfewa:ł snaJdowalem 1lę obok
osromnej kałub, rozlanej 1seroko na Jezdni, więc sknłkł
!DIJanla pojazdu I obiektu plenegi. łałwo mo:l:na przewłdzlct.
Oblekł - czyli ja nie miałem f:adoyeh szao1 - bo. chodnik (przed wojną: trotuar), w
tym miejscu akurat w14zl11tkl I
ucłeo mo:łna tylko
wdrapujl\C)
•lt na łclant \VJ'nłoalej kamienicy. Stało 1lę zatem to, co
1ta6 się mulało, to 1naez)'
ochlapa117 1ostalem dokładnie.
SclSleJ, zapaskudzone miałem
111odnie I pł11zcm, aohod1\cy
pownechnte 11 futro lub Jak"
pel1141- Z Pł&nOllem p61 biedy,
H to 1podnie absolutnie 11ow1u.
tkle, • śrudem kupione, ponlewat nie mieszMę się w ogólnie
przyjętych
normaływaeh prze.

B

J1e •

my1łu odzlełowero.

Wydanenle błahe na po:s6r I
nie wari• „al poematu, rec1 w
komekwenejl 1lę italo rł6wna
pnyMynl\ dramatu" (J. Tuwim;
to dla nie wtajemniczonych lite•
racko), A dramat rozegrał 1141
w moich myślach, które tak
mniej więcej blesły,
- 'l'eoretyeznf1 m6słb1m po
saplsaolu numera reJestraeyJnero 1amoehodu c!omaga6 11•
1d kierową wynagrodzenia sa

Tu apotkało mnie pierwsze rozczarowan!e tylko raz wspomina o naszym
kraju Wlll'tO ten fragment zacytować:
Pamiętając · o naszej, peinej cierpień his·
tor!:, będziemy kontynuować drogę po·
rozumienia 1 narodem polskim. Chcemy
szczególnie zbllty6 młodzie:t l tym 1a·

Pnyuło!ć

I

ayncsenle ełe. Z natury Jestem Jednak typem cłJ•
kursywnym,
Inaczej m6wil\CI,
niepochopnym I pomy1Hałem 1 co
.miałby na 1w0Je usprawiedli- ,
wienie pirat ochlapujący przechodnia. Teoretycznie niewiele.
A Jednak, Jeśli się głębiej 111stanowlć, l!lporo.
Np. mógłby
zapyta6, dlaczego akurat w tym

mte,.. aa fn4nl 1Dajdl1J9 lft

ocromne zapadlisko I nikł ułaiłu
nie wyrównuje, Albo;
dlaczero nie ma normalnero
1pływu wocly do 1tudzlenek kanalłzacy~eh.
W łen 1po16b
11anowny pan kierowca rozszenylby zapewne k~11r; odpowie·
dzlalnych sa pobrudzenie moich
luksusowych portek.
Wobeo teso 11171pacla pnywola6 łych, kt61'ZJ' powinni tro1ka6 •lt o nawłerzchnle nuzyeh
ulic, bo ło pneoleł aeąwtsty
1kandal
po101tawla6 takle
wyrwy aa - pozornie - równej drodze. Oczywt•cle, oezywt•cle, wszy1c1 wiemy eo odpowłec'lzłalni adpowłed11lt brak lu-

po11tyczm.a Pokaczy po
stronie tych, którzy ocendają Kohla lako
rzecznika 1'1'awlcy RFN czy tych, którzy
widzą w
nim realistycznego centrystę,
działaj11c•t<i
zgodnie z europejskilnl i
Ś\vi a t owymi realiami.

onathau Pollar4 ł Jego łona An·
na 1 napięciem wpatrywall się w
twan sędzlero Robinsona, gdy ten
rozpoczynał odczytywanie wyroku.
Okazał się,
ku zaskoczeniu wszystkich
bardzo surowy - dożywocie dla Jona·
thana, plę6 lat więzienia dla Jego tony.
Taki był finał głośnego procesu, który
długo jeszcze będzie dyskutowany w USA,

I

I Anna

Pollard pracowal w utable mar)'lllarkl
wojennej, miał dostęp do tajnych do'kumentów i Jak twierdzi z pobudek ideologicznych postanowił udostępllllć le wywiadowi Izraelskiemu. W czasie procesu wyszło jed.nak na jaw, :l:e Josef Jagur,
pracownik LEKEM (organizacja szpiegowska ustytuowana przy Izraelskim Miin isterstwie Obrony) płacił mu dwa I pół
tys i ąca dolarów miesięcznie,
fundował
podró:l do Izraela I obiecał otworzyć

się

„_

A eo e naaej propozycji paradnych łlub6w •lldZł
wiceprezydent Łocb:l LECH KROWIRANDAT
~ Pomy1ł Jest •wletny - powiedział nam wczoraj. - Gorl\tlO co popieram, 8\d1ę, ł1 powlodl\ 11•
wa.sze ,,D1ienolkowe" plany. 2yoz11 wam aby tero
dnia na tlubnym kobiercu 1taoęły pary • dułynt
poczuolem humor11, be ao takiej zabawy Jest tj)
nieodzowne,

•llckł

Pt.nie prcydenele, llR1

okuj>ł:

pu. e Idei 1Wfanlzowaoi11

n

łwJęta

w

CIC~

l'tetrynyT

- Beilaktone. ja Jestem ec1 lał 111.hoohany w
ulley Piotrkowskiej. Powlnniłm7 robi6 wny1tko,
aby saehowała 1wóJ nlepowtar111luy urok, aby
była eoras ładnieją:i., aby łodzianie byll 1 niej
dumni. Jestem przekonany, ie bard110 Ił• temu
przyałuiy •więto Pietryny.
.JERZY SZELEWICKI

ckl, itrodll6w, małerłal6w I ese-

,.. tam jeszcze. Zatem daleJ
tep la6cueha odpowledzlalnych
cll\Pl\6 nie będę. Dodam tylko
- w naJglę~ zaufaniu do
C.yterntków I cl-gie w proee11le
lntensyWneco my,lenla - ie 11
pewnego wywiadu, z wysoko
postawionym człowiekiem, dowiedziałem się, te Je§ll zgodzi

nam li• ltDau •allwowo-energetyczny I hułnlczo-elekłrycz
ny, to Ju:ł będzie wszystkim

lteJ.

Swladom1 ealeJ :slotonołcl
problemów naszego iyela, zu-

pełnie
Inaczej spojrzałem na
cały włorkowy lneydent.
Wyobraziłem 1oble teł, le faeet
za klerownlc!l, bo ło był prawdopodobnie mętcz:n:na, mlal w
słowie większe irmartwlenle nit

ob!erwowanle Jezdni I przyległołeł.
A mote oa przykład
1ple1zyl do 1łacjl benzynowej,
bo pnywlefll Jakleł tam aleje.
Alba pędzU do domu, ba miał
władomoS6, te 1ynek nieopatrznie połknl\ł nołyczkl I trzeba

Izraelska centrala wywiadowcza, nie szpieguje w USA, natomiast w LEKEM nie
w!edzlano o tym zakazie. Trudno uwierzyć, by komórka szpiegowska w Ministerstwie Obrony o czym.ł t.aldm nie była
lnformowana. Aby było jmleuniel. ktoś
n:lf!d~kretny ujawnił, te przed kilkoma
laty ludzile praeuj~cy dla LEKEIVI wykradli f wywleili do Izraela detonatory
do bomby atomowej.

.Jonałhaa

roku,

odbyć

Właśme jest dobra okazja teby po!ilformowa~
czytelników, :!:e zgłaszają się jut do nas rozmaite
zespoły regionalne I kapele, które awymi wystę
pami prscnl\ UŚW'!etnić święto ulicy Piotrkowskiej,
m.ln. Jako plerwuy zgłosił swój udział łód1kl
1esp6ł ,,MINI", który śpi-a wiele starych (al•
~e nowym) ł6dateh piosenek. kłoźyclelb Jl!!I•
połu i jego nefowa p, BEATA BĘDZ!RSKA zapowiedziała jut na wst~e nuzej r~owy, le
den koncert jej zespół do gratis. Dziękujemy,

początkowo usiłowano bagateL!zows~ całą
a!erę. wydano oświadczenie, :l:e Mossad,

Ssplerowtta para -

-=

Czy to ma.czy ie nasz pomysł upadł? Sk\tiel
Musimy go tylko zmodyfikować w pierwszej czltici. A zatem śluby odbyłyby sill w pałacyku żeby nie uchybić przepis0!1} - a potem Jul wszystko zgodnie z naszym scenariuszem, a więc prezentacja oblubieńców, parada na Pietrynie, kwiaty
pod pomnikiem Kośc!UJJzki, I >1>ezyw!!cie wszystko
na wesoło, z muxvkl\.

'est

Pollardowłe.

11188

może

uwa„

jest racja -

S

przewiduJll b1ko ł1'ZJ W7Jl\łkll
równie:!: w mieszkaniu prywatnym lub w szpitalu - to na wypadek chO!'Oby, małżeństwo mo:l:e by~ też zawarte w więzieniu,
Żadne inne odstępstwa od zasady nie lll przewi!dz!a.ne.
nego

ślub

konto bankowe w SzwaJcc!ł 1 100 ły1!1\Caml dolar6w, Pollarda zgubiła ibytnla pewność 1leble - w~radał fotokopie
dokumentów w ogromnych llośelach (m6wl się, le uzble«"ało się tego pQnad metr
ne.ło!enny),
oo r:wrdcdło
Jegio
kolegów, a nut~le FBI.
Ujęc!e ł OH.cbenle PoUarda postawiło
w USA na \)GrZlłdku dnia dwt. waiue
kwefltie - jakim właściwie sojusznikiem
Izrael oru lojalnoś6 Amfl'l'Y1tanów
f:ydowslclego pochodzenia. W Tel Aw.!wie

pra~yka

Kwiaty pod
po?ie·

gorąco

:::::

prani„

mym npewniA tokeJo'Wll ~18'6
wym poltolenlom.
Brzmi ło U&'Weł d.ol6 alachetme, q
konkrełll• to nie lat. bo Kohl ani Iło
wem nie '"'POMlna o uldadltłt 1 rrudnla
197<1 r 1• esy sto! na gruncie )ego posta.
nowten. 8t11d lłcme wątpliwości, n.ie tylko ~ n~ 1>0ls!de. Ma ,. takt.
1zef fralrejł lft'ID w BUIDdeatacu Vog11l
kiedy pyta - Panie kanelen11 federalny;
n nym Ił• pan wła.łolwle opowiada
Czy pollłyomle rzea błorąa granica n:\
Odm I Nysie Jest ostateczna ez7 nleT
Kmnentatorzy '" dl& kaillclena bardziej łukawl ł twlt!Tdz" te w ezęk!
międzynarodowej
widać w de'klaracjł
pióro Genschera, ie zwyołęłyła jego linia, linia porozumienia, dialogu, To doś~ nae!aga.na teza. Widać bowiem w tel wstrzemlętHwokl Kohla uleganie naciskom pollt~ów ndechętnych normal!zacjd, tych,
kt6rzy w czule kampanii wyborczej wykrz:Y1c·łlwall pod naszym adresem rew!zjonlatycne !"dania.

h po czyle1 stTcmle

Paradny pnejazd Piotrkowską
Lech Kro·Niranda: „świetny pomysł,

Talli: ło llOb1e ....,.obrałall6my, 'l'Tmcau- poro1umlewaj\c 11~ wczoraj s Wydzlalem Spraw Społecmo-.Admllllatracyjnych Urzędu Miuta, na.potkaliśmy pewne pnieakiod71 latórydl prawd•
rzekls.z7 - nd.e przewidzieliśmy. Być moi• dlatego,
:l:e wldyw&Mśmy Jut w telewizji rótne llWarlowane śluby, np. na dnie basenu wypełnionego wodll,
czy te.t na l!Dl!e rozpiętej na wysokośel kilkudzietlęclu metir6w m!ęd%y wieżowcami. U nas takim
pomysłom przepisy mówill stanowczo ,,nie". Slub
na Imie- może odbyó tlę wyłt,czule w Urzęd11ie Stanu CyMasz Ja- wHoego. Kodeka rod;inny I opiekuńczy 1 1975 ro.ku oru ustawa - prtwo o aktach ttanu c1wil-

.„

eklaraeJa n114owa kanolena Kohla wygłoszona przed kilkoma dniami w Bundestagu Jest dla ua1
Interes ująca przede wszystkim Ja•
ko eoł, eo 1tanowl6 będzie o polityce
bollskleJ w najbllbzych latach. NaJ·
uwatnlej czytałem te fragmenty de·
klaracjl, które dotyczyły bońskiej polityki 18granloznej I Hukałem akcentów
polskich.

•

8

I na tym zakctu:zyłaby 1i11 publiczna część ł1u·
bów. Bardzo chcielibyśmy aby były to 1aślubioy,
którrch pary mał:l:eńskle nigdy nie zapomną. I
aby połlublenł tero dnia byll • 1obl\ 11częśliwl, bo
1zczęścla będziemy Im tyozy6 wszy1ey. I wn71cy
aałplewamy im ..St• lał!".

s

§

nigdy się nie zapomnil
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t6rec~ popołudnia w ltluble Dzienni- ·
tym. W'Yftawców uczestnlcz1 w
karza narodził aitt Jeszcze jeden pow krajach 1ocjallstyczmysł imprezy, która 1 pewnością uanych imprezie handlowej - Mię
trakcyjni zaproponowme przez „Dziendzynarodowych Targach Lipskich.
nllt Łódzki" święto ulicy Piotrkowskiej.
Wśród pon•d łO polskich central
Jego współautorami są przyjaciele nahandlu zagranicznego obecnych w nej ldel imienin Pietryny - red, EWA BRATOS,
Lipsku jest równie! i łódzka spół prezenterka łódzik:iej telewiizji oraz dr ANTONI
ka „Text!limpex". Wyroby przemy- SZRAM, znany działacz kultury w naszym mieś
1łu włók,lennkzego
zgłaszane s~ cie, dyrektor Muzeum Kinematografii,
do tradycyjnego konkurau o „Zło
Otó.t wspólnie wymyśliliśmy, te w którąś wrześ
ty Medal Lipska".
niową 1obotę, właśnie w d.niu święta ulicy Piotrkowskiej (termin wkrótce postaramy się ustalić
Miło nam donieść, ie tym razem
z władzami miasta) śluby zaplanowane na ten
łód%cy prod,ucencł otrzymali dwa dzień w USC-Sródmieście, w pałacyku przy ul.
oczywiście, z.a
złote medale. ZPB im. Obrońców PiotrkoWBk:iej 153, motna byłoby zgodą . nowożeńców przenieść na estradę ustaPokoju za tkaniinę
baweŁnla.111'
wioną w którymś pasażu przy ul. Piotrkowskiej.
„ Wl:ga" nadając" •ill na bluzki I Oprócz
„urzędowych" dwóch iwladków oblubleń•
suklen'kd damski•, oru „Textllpol" cy mleliby ich Jeszcze tysiące.
M<iżna byłoby
za tkandin• ubran10WI\ „Elegant" przedstawl6 szczęśliwe pary szerokiej publicznoś
przezna.czon" na konfekcj11 aporto- ci, sapyta6 ieh przed mikrofonem Jak 11• ozują
w tej uroozydeJ chwllł.
WCH:ekMacyjnl\.
('L. Ch.)
Następnie nowo J>Qłluble:J& małtonkowle W11led•••11:s•11:!11•1111211im•-a1mn11111r•tlll~l!:•1•1::111:11 llby do 1trojnyoh karet, albo łeł 1tarych 1amoehodów (w ra.mach awięta Pietryny ma.my za•
miar urządzi!~ pokas weteranów azos) I paradnie,
1 muzyk"' pneJecha6 ulie11 Piotrkowski\ do placu
Wolnośel, aby tam 1łoły6 kwlat7 pod pomnlklem
Tadeuna Koścłunkł.
I

największej
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Ta kiego ślubu

medale

i:

k

Imieniny Pietryny

Pollard przyznał •lt m.!n. do wyltiradzenla zdli::ć satelitarnych, na podstawie
których b:raelsk!e lotnictwo zbombardowało kwate!'ę 1?łównl\ OWP w Tunisie,
przekazał Izraelow4
strukturę ~bronna
Arab!! Saudyjskiej, co zmusiło jej rz.11d
do przeprowadzenia kosztownych korekt
jak równie:!; dokładne zd.lęcla umocnleń
syryjskich. Rząd Izraela określił tę działalność jako „bez znaczenia", nde zgodził się na wydanie Amerykanom ludzi
odbierających od Pollarda informacje, a
nawet n!e 'POZWol!ł z niml rozmawiać.
W „Washington Post" opublikowano
artykuł Richarda Cohena zatytułowany
„Izraelici zag>ra!ajll
sojuszowi między
, USA I Izraelem" w którym ostrze.g a, le

eoł 1 nim

I • aoł7ozkamt 11n1dla kt6r7eh
pał
jest •rent•
tyle, Ile zmle§cl ludzka W70bramla.
N a zako6czenle zadałem IOble pytanie: Jaki 11 teco morał
wynika? Ot6t taki, ie Jak się
dobrze zasta11owł6, to mofoa
zrozumłe6
katdego człowieka.
Nawet takiego, Jak ten kierowca z allcy Traugutta.
Po tej konstatacji supełnle
be1
uprzedze6
przeczytałem
opowld6 Zblrolewa Blanl-Boł
nera w „Expressie llusłrowa
n::vm" o edwledzlnach kosmitów
11 pewnero małte6stwa w okelleach aL Piotrkowskiej. 0pewłeil6 opisał mam nadzieję,
ie dokładnie - kolera Waldemar Uchman.
Zupełnie
mnie nie zdzłwU
opis kosmitów „w uebrzystoblałych,
obcisłych
kombinezonach", bo takich oglądałem w
„Wojnach &'Wfezdnych" na „srebrzystobiałym"
ekranie kina
„Bałtyk". Ponadto wiadomo nie
od dzid, te kosmici przybywaJll
do nu - wyłąMnle - "' postaci mrówek faraona I lcaraluehów, No, ale cót. SI\ na ~wie
cie dziwy I dziwki. Za młodych
lat wolałem te drugie, teraz w
wieku prawie podeszłym lublę
te pierwsze. I niczemu Jut 1fę
nie dziwuję, lub, Jak kto woli
- nie dziwię.
bl6.

MotllwoAcł,
Jak najęty,

EDMUND TULKO

sprawa Pollarda mote otywlć antysernl·
tyzm w USA - ludzie zaczn11 widzid
szpleca w ka.łdym obywatelu USA po·
chodze.nla źydowsklego, dla którego prawdziw" I ważn:iejsz~ ojczyzn11 jest Izrael.
Przestrzega te:I: przed mniemaniem, te
Ameryl!:snle wybacz!\ kaid\ zdradę kraju
jeśli dotyczr ona Izraela.
Podaje on
przykład kolejnej arogancji wobec USA
- "Przysłano do USA, jako ttache woj.
akowego, ge.nerała Amosa Yarona, tego
samego, którego nawet w Izraelu uznano
odpow!edzialnym za masakrę obozów pa·
lestyńsk!ch w Sabrze I Chatila, gdzie 2amordowano tysiące Palestyńczyków. Ta
nominacja - pisze Cohen - Jesł afrontem wobeo Amerykanów pochodzenia pa•
lestyńskiego, A przeclet Ka.nada do·
daje Cohen - miała odwagę odmówił
mu akredytacji.
Wpływy
izraelskde w Stan~ch ZJednoc2JOllycb li\ tak wielkie, :l:e sprawa
Pollarda, acz sk.andałlcma, ni~o nl•
zmiend. Moim zdaniem Pe>Jlard niezadługo
znajdzie się na wolności, Jego tona talk:l:e. Izrael nłe mote pooostawlć go swemu losowi, bo inni szpiedzy, ulokowani
w wielu krajach, a jest Ich zapewne
mnóstwo, zaczęliby się zastanawiać czy
warto ryzykować dla państwa, które nie
dba o swych szpiegów.
Wszystko zatem wróci do normy l jak
powiedział Nahum Goldman, znany polityk I filozof, Izrael nadal będzie brał
od USA pieniądze, broń I dobre rady.
P i eniądze wyda, z broni będz i e strzelać,
a dobre rady wyrzuci do kosza. Nic dodać, nic ująć tak było dotąd I tak
pozostanie, bo nie ma w USA siły mogącej przeciwstawić się i;kutecznie naciskom izraelskiego lobby.
HENRYK WALENDA
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Londyn · w 3 godziny !

Paryż
JCOtej. •

lllltórej

m~ 1i41

:i.t u achy~u XX atulecia
ie mi.t znaczenie jedyn 'e

w
ruchu lokalnym, we Francj.! tyliko tu - pneżvwa
I nie
prawd%iwy renesa·ns. DLieje ai ~
tak zwanych
to za aprawą
TGV, czyli poc iągów dużej szybkości, które od kilku lat robi• tu -prawdziwą Cuir orę. Luk1usowe wa,gony trakcji elektrycuiej z siłoymi lokomotywami
rozwijać
im
pnzwalającymi
azybkość do 300 km /godz. (oczyw!kie, tylko miejscami, na specjdnych torach), stają się coraz
bardziej powc:r:echillym! środka
mi komundkacji we Francji i
~
tranlczących
Zacięt.o
z m•!UUl?n1
czeń

nią

ostatnich IO lata.eh.
Zachęceonl tym tiwórcy TGV
planują na najbliższe lab. szyb.
kl\ ich rozbudowę tak, aby linie
tych wygodnych pociągów łą
nie tylko poszczególne
czyły
m iasta ze stolic14 Francj i, ale
a.by objęły ca.ły ogromny kraj,
red•ukując d'O miruimum straty
czuu na przesiadki. mektóre z
tych n<>wych traa maj11 m i jać
Paryż be'! utrzymywania 1!11.
Powstaje wi~ llnrla uyhkich
kole.i, łącz~a p6~noc kraju 1
J)Ol:udl!liem: tr111a LlUe - Marsylia J)Okonywama b1td~e w S

firan.cuakle koleje od. lat ' ' najazybca:e w Europie) przebywaj&
tiraac Puyi - Marsylia w ponad 4 1odz·in. Następny kierunek rozbudowy to połącu111le
P'raincj!
południowo-wschodniej
1 innymi regionami.
ry1m1e ai.ę
Bardzo ciekawie

••

FF

Emancyp acja

(KORESPONDENCJA ZE SZTOKROLMUł
Kobieta -wyzwolona I allna Je•t -lePIU
dla mężczyzny nłi 1łaba, a111ka.łl\ea •Pl•·
kl. Ojcowie powinni obowl1111kl nvląnne
z wychowaniem dzieci d7lell6 .na r6wnl
1 matkami; zresztą oni 1aml tero ohe\o
Gdy pracodawcy maJlł wlękHY wyb6r
włród kandydatów obu płci. jelł te ker1y1tne dla gospodarki.
Ludzie zadowoleni I docenieni Pl'Mnl"'
lepiej. Takie opinie i hasła •d lat łowa·
rzy111~ w Szwecji ruchowi na necs rfl'lł'·
nouprawnienl& płci.

W niewielu teł krajach badania ankl•·
towe na temat roll kobiety I męłc1y1n„
w życiu społecznym m&Jlł tak 11erokl sa.
kres, jak w Szwecji. Co 7 nieb wyn!k&f
Prawdę m6wląc, każdy moźe tu znaletł
coj dla siebie. Zwolennicy poglądu, Ił
Szwecja wyprzedza w dziedzinie r6wnouprawnlenia J>łci wiele Innych kraJ6w,
pnyta.czają dane, łwladczące • tym, łt
3ł procent członków szwedzkiego parlamentu to kobiety (tylko 1ąsiednla Nnrweda legitymuje się wyższym wskaźnikiem).
organach
iż w wielu
Wskazują na to,
władzy pochodzącyrh z wyboru, zwłaucza
we władzach lokalnych 1 samorządowych
usiadają kobiety. Powołują się na kodeki
pracy, zezwalający mężczyznom na kOHY•

Mil I

połj\cze:nia alecl TGV 1
bunelem pod kanałem La Ma'!lche, który ma być oddany do
użytku w 1993 roku. Doprowadzenie torów TGV do Calais !
przejazd tunelem sprawi, ze trapokonać
Londyn
sę Paryż b~zie można w 3 godziny, r.zecz
pomy ·
do
nie
w do))ie promów
Uenia. Lnne stolice i miasta europejskie równieł zblił.ą aię do
Francji. Na. przykład tra~ Paryi - Bruksela pokonllĆ będ:rie
?Millna w 1 fodzinę 20 ml4Ut, a
PM'yi - Xolonta w S 1odz!ny
proj~ld

SO m!in.

AST PRPJ

me

na r6wnl 1 kobldaml 1 url~p6w
W70howa w czy eh.
Kletl„ Jednak pnyJr1e6 Ił' asczer6łom,
łe •kaie 1h1, ie cle deklarnwaneiro pełne·

SZWED
BLIŻEJ

RODZINY
ro r6wnouprawnlenia (takie w 1en1ft
obowl1111k6w) wcl11ł Jeucze daleko. Okauje 1lę na pnykład, łe tylko 1/5 mło
dych oJc6w korzy1ta ze w1pomniane;;ro
prsywlleju urlopu wychowawczer:o: znakomita wlęk11ol6 męłczyzn wciąż woli
p~stawla6 łrady . ctPlekl nad małymi
dńi6ml lob matkom. Podcza1 rdy prze-

BOMBA J:

lłar7 I MWT,
„Brama Indii '
(pe leweJ).

... ...
,

pp

1ł&nle

"l'GT korzysta j-.cze 111 o1 tradycyjnych torów kolejowych. Jednak nowe, rozbudo·
Wa.D.e truy b"11\ miały własne
tOlry, zbudowane s myll, o Juiych prędkościach. Wraz z nowym-i truam! rodzi się nowy
tn J;>OCil\IÓW TGV: będą jesz.lllZ<ll szybsze, bfild.11 miały lepsze
hamulce i ail:n.iki elektryczne
wi!ększej mocy, a liczba przewofonych w jednym składz ie
puażerów wzrośnie do 485 (obecnie 386).
Zwiększy 9i4' tet komfort ju:dy: wagony btd" uerne, nowy
ty!J iawieszeń pneumatycznych
w j.eu.cze wlękwzym stopniu wyWremoie
eliminuje -WZl\8Y.
wm4'trsa wa1on6w TGV urz,dzone :soatm' bardzde1 „domowo".
Btdą w aaloniki dla lt"UO towarzyskich, k11ciki dla rodzin,
bary, aalk·i zabaiw dla dzieci
i różne inne wy1ody.
w rulch
się
Czy wu:v.scy
zmieszczą? Czy we Francji nie
przytulnych, zagujuż
będzie
bionych, małych dworców? Czy
nowoczesna,
wszystko ogarnie
zautamatyz<>Wa!D.a
błyszcz11ca,
11>ieć TGV? Tym nie ma się eo
martwić. l'Cill!:ad:z~esi1tt milfon6w
chc11c me
!'raneuz6w na.dal,
ehe11e, korzystać btdzle z tradycy}n41 kol.ei 11.a „du211" -przee!adal11c •14 tyl.'1lo wtedy, kiedy
wyjecha~ w szeroki
zechc"
HALINA UŻVCKA
hvlat.

TPFRH-

lswetlka aa „Jlądr.nle clsle.S pot11odnlowo 15 rod.i:ln, to przecię
tny S11wed tylko T rodsln. K•blety ołny
muJ, td 1ameJ WJ'IOkolłcl w7narrodaenle
oo męłczyźnl, o Ile 111 zatrudnione na pe.
dobnych 1tanowi1kach, płao1t teł takle •me jak oni podatki. Rzecz Jednak w bm.
te o wiele nadziej d0Clhodz11 do W7Hktch
1tanowi1k, 1włancza w przem„lłle l lrlel·
kim bi.zneale.
. Z punktu widzenia ob7eu'6w IPCll'• lłl•
jednak zmienia • .Jak napłsała w •wYm raporcie wrmacsona prses mlnlałra (kobietę) 1pecjalna komJaja n111dowa, na prze1trzenł ostatnich lit lał rola obu plct w
belu społeellnym ulerła l1łotnym pneTo prawda, ie mętczyźnl
obrażeniom,
wciąż jeszcii:e wlęcej deklarujlł niż czynilł,
Jdy chodzi o przeJęeie obowią11k6w domowych, a wychowawczych w nczeg61·
noki. Lecz nm fald, ile csęł6 1 nieb potraktowała 1we nowe 1adanla powałnle,
dowodzi, Iż zachod1t1 lllllian:r w 1połee11neJ
mentalności. Za b'ml plerwu„ml p6Jdłł
m6wlą wapółczeane -?maneyn11tępnl pantkl - I jako prsykład podaJlł, lt pned
15 laty było nie do pomylłlenla, by 811Wed
ehciał ze nvym koleg11 rosmawla6 o nveJ
rodzinie, a już zwłaszcza e sprawach wYchowawczycłt, A. dzisiaj ldana alę to ooołęłaa
lłwlęca

nz

częściej.

HAR.EK BIEIU1T

hotelu „Tadł (po praweJ),
brzewtem Morza Ara.blklere

lt11Ałynek

-«

Zn·
sio·
nu

lół

codziennością

-

pań-

t><>łl\od
:najbardziej
uprzemysliowiooymi i ma.Jl\cymi
najsiLnieJsze zwdązki ze stolicą, jak Lyon, Lille czy Tours.
W miarę upływu czasu i ogromnego powodzenia TGV rozbudowano te linie, sięgając dziś
Berna, Lozanny i Genewy w
Szwajcarii.
Pociągi TGV stały sifl też ratunkiem dla podupadającej ju:i
wskutek konkurencj.j z komu:i!.kacjĄ samolotową kolei. Ob1'iczoże w porównaniu z M'I\
n&,
„pa
„aprzed TGV" - okret
wProwlldzen!u TGV" chairaikte:!O-procentowym
.tlę
rnule
W'M()stern ·liczby l)odr6żulac:rch
l{nle -przewiozły
koleją. Nowe

·-

IOdziG. podezu fd1 9becno 'POctu!, cho~ r6w!!ieł azybk!e lbo

Szybka kolej

&'tw.ach.

•

a

mdlion:r t>Uałer6w. l'GV
&4 dobrym inter11em. Amortyzacja poniesionych na nie nakładów naatepuje ..,,, cł111u 10
lat, zylikl a!~ają 12 -procent w
skali rocznej. Liczby te .taiwlala TGV na pierwnym miejscu
r8ntownośc!
względeom
pod
inwestycji,
wielkich
w~ród
uealirowa1nych we Francji w
juj

lll<l·

Korespondencja
z Francji

na
CAP

- 1. KruzeWlkl
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Andrzej Grun .
mutodoną
Rzeźby Henry Moore'a prąpomla.jlł luka.we
pośród pejzatu. Mimo 1w••o - nawet Jak dla rzeźby mo- ~:

:
:
:

o•romu, zachowuj' ludzki\ skal41, proporcje
uumentalnej znajome i bli1kie ozlowlekowi. Jak powiadali krytycy, Moore
=
wielkich
lit
postaci
:E

::
:
nlepo- ::
koJu, zapowiadając nadejście zdarzeń wyjątkowych, może na- 3
wet magicznych. W przec!wlemtwle Jednak do wielkich r~źb ~
one 1 rruntu łarodne, IPO- :;:
meksykańskich na przykład,
:
kojne I budzące zaufa.nie.
„Znaczenie I wyrazl1toj6 torm1 salełĄ prawdopodoblłle od :
ł\vorzy
dzieł sztuki

:
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dlatel'o, te ziemia, pled kobleoa, wlęluzoiió owoców li\ okrułe... Czynnik ludzki, or•anlozuy, b~zle miał zawsze dl&
mole znaczen.łe podstawowe, on nada.Je rzetble tywołnołó.
Kaida rHiba, .laklł wykonuję, przybiera dla mnie charakter
I osobowo§6 ludzki\ albo czasami 1Wlerzęc11r, ta oaobówolć Jest
sprawdzianem kszta.łtu rzeźby I jej jakości formalnej"
pisał Henry Moore o swojej sztuoe,
Urodził 1łę w 1898 roku, w wórnlozym miasteczku, w York-
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beznadziejną mezate Yorkshire, kontrasty hałd :l:utlowych
lanchollą, wrzosowisk, zapadły na zawl'lAJ w jłlgo pamię6. Filozofię tych pejzaty będzie nosił w tobie do samej śmierci ::
w podlondyńsklej pracowni, pośród łnne10, nieomal tłelskiekr&jobra.zu. w 1988 roku.
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rzeźbiarz
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monumentalnośołodznaozaJĄce
prymitywnej, wywołuJĄc zarazem u~ucle
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Wyat6-ł 1 ro4atnne„ •om• rtSWDłeł pewne 11111lejętneHI, l\faO[a S
1141 w Pr&CJ ndblartkiej.
które potem pnydaly
dotkliwie cierpiała na reumatyzm I częato masował jej ple- cy, by ulży6 cierple,niom. „Odkryłem wtedy wiele różnych
twardości I mięlckoścl, tak wiele wzgórków I dolinek - poz- ::
poprzez dotyk",
nawałem Je tak, Jak mll5i to robić rzeźbiar:ii Có:i było I jest tak fascyouj"cero w twórczości te•o „dziu- :
mu kry- nłeJhętni
Moore'a
rawego rzeźbia.rza", jak nazywali
iyoy? Poza ludzki!< sk&łllr Jeso ogromnych rzeźb, które Jak do- S
bry pasterz wyprowadzał oa łąki i do osrodów - właśnie Ich
niezwykły, organiczny związek 1 zlemir., z pejzatem, 1 nie- S
bem i zielon11r mur&WI\. Ta wła.śnie widoczna potrzeba „by- _
cia w krajobra:i:ie", Ktol powied:i:la.ł, łe „bez rzeźby Moore'& =-zwierciadło ka.łu:l:y wydaje alę nudne''. Istotnie, le:t11roa ko- __
bieta w awobodnej pozie, 1iedzące POltaoł „króla" I „królO· _
weJ" o dużych torsach I małych głowach, kamienie o fali- :
stych, łagodnie wznoszących się i opadających formach, kamienie \Vynurzające •i~ z ziemi I wnłkaJl\ce w nh' na po...
wrót, wreszoie dziwne otwory w masywnej bryle kamienia, :
pl'Zez które ogląda.ó motna zmienne pejzaże - w zależnosoi :
od tego Jak blisko się ltanłe i pod jakim k11rtem będzie się
wszy1tko to czyn! 1 dzieł Moore'a przedmioty we
patrzeć Zl'O· :l
współczesnej rzeźbie odrębne, a w rzeźbie plenerowej :
ła wyjl!ttkowe.
spekul~eje
łwi&domle
odrzuca
Kto~. kto w nanym wieku
lnM!lektualne I formalne na r11Se01 inłuicJi, na rzeos pierwot- ;;i
nych, nie uświadomionych do końoa lnatynktów, pragnleA i na- 3
d:1iel, na l'UOI pruiar,-eb - zapomnlanyoh jut - porozu- :::i
mte4 1 n&tul'llr I z slemlĄ, m1U1l ZMłul'lwacl na 11wa1'e, &clkolwlek na pewno Die będzie zrozumianym do końoa. Dla wie-;;
111 ndb Moore'a poll09tanlł Jedynie mniej lub bardziej dzi-waoimyml - ale nie ra:l:11roo d:1lwaozn.:vml, wszak „pst no- •
:
bt'llI
wooze1ny" nlooo 1lę Juł wyrobił - forma.ml 1 kamlenta
•• „ładnie" albo „ciekawie" wkompooowa.nyml w peJza:I: par- :
kw łub prze!ltrze4 rozlel'łe•o trawnika ze ntucznĄ sadzawki\. :::::
Po powroole 1 frontu I wojny iłwiatowej, na którym padl :::l
ofiarą ataku ruoweso - 1tllr4 mote wzl"ł się Jego zagorzały Ei
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Czech „z probówki "
Niczym nie r6żm Il• od innych dz.ieci oprócz jednegc;>: Jett
pierwszym Czechem „z probbwki ". Nie znaczy - to jednak, iż
jest i s totą całkowic i e ukształto
waną w warunkach laboratoryjnych. Tylko jego poczęcie nastąpiło w szkla111ylll naczyatku,
ale to ma poZQstać dla 11iego ta..
Mechanlml narodiLift
jemnicą.
ludzkieio ży cia j;o mllterla zbyt
subtelna, by wystawdać j ' pa
próbę

jaW'lloścl.„

Pi:gf. Milan Dvoruk I docent
Pavel Travnlk z ka.tedry h!stoloirll I embriologii wydziału lekarski ego Uniwersytetu im. J. ,E.
PurkY'n!? w Brnie, zgodnie twi~·
d!Zą, że dyskrecja jest konieczna. Zresztą tak sobie życzyli
rodzice dziecka. Prasa musiała
zadowolić aię t;ylko fotogra.fią
noworodka. Kiedy lekarze spotkali się z dziettnikanami po roku, nie udostępnili im jut fotografii chłopca, bo u rocznego
dziecka rysy twarz,- 1ą na tyle
cha.r„ktervstycrzne, ie łatwo je

'l'łaft"ftl _. wPO'ftN
lliezwyk~e ur~n7:
- Cletz:rll.śmy 1111 wazyacy, llO
!-'ie!• la.t trv.kiryło alę za
du. 1orvcz nie-powodzenła, un.J.m osiągnęło eł41 cel. „Cudu''

Doe.

te

t:un

w tym nie było żadnego. Po
prostu nowa teclmlka lecZ..Ua
określonegG ty1>u bezpłodn.oścl,
choć room-. j ' naz"l'/•Ć os>fągni•
.clem 1nacz11cvm, Słucham t8«o ,
ce m6~ naukowoy, ale ck4t<1z.y

'°

w wypadb ałowi.b

5
:
5_

fOllt

ono nledopun:czalne, su6wno z

-

1

Bocznvmi drzwiami na świat

z.identyfikować.

Mama drug(ego Czecha poc'Z!ltego „w pr6b6wce" w lutym ub.
nie podała
roku co prawda
ale nie
l'W.J>lch oersonaliów,
miała nic 1>rzeciwką dotogratowaniu jej z dzieckiem. Lekarze
ze .wej strony jednak gwa-rantuj11, źe żadna Informacja mofąca ujawn~ć oerson1lia nie wydostanie Ili• pon l(l.pital.
ł J>ZiENNIK l.ODZKI nr 88 (1~71!')

mnie ni•~t - Oi:r mferowarue w pl'~• natury die
apowoduje „nmoty" s jej &trony? Cr.y w lcCMlffkwencji n.le
obróci 1!0 to prz.c.lwko ezłowle
kowi? Cr.y człowiek nłe zepwje
czegoł, oo 111&t~ konstruowała
przez w'lek[? IA7 wreuc!e drzieOJ!:lanlzmem
cl poczęte J)Oa.&
nutki nd.e będą cz~ściej lllż urod.zQOne z matezyne10 łooa, obarczone deformacjami?
Profesor Dvorzak.nie ~!e
l.a tych -obaw:
- To nie jfft fke:peryment.
pruz
Ek"Pe?Y.Ple!llto_waHśmy
wiele lat 11.a ~lerzęte.eh. NIP
mówm:r więc o dośw!adc z !!'!l h!,

Zarodek
no meto4y leczan1a.
wraca przecież do orra.nizmu
ma.ład i roi.wija tlę tak aa.mo
ja.k przy :r.a.pł~leqiu natunlnyni, JełU oe:i:ywi.śeie implantacja. rlt uda. Ry.r.yko w7•t1łpio?
nLa wady 1.-netYez.1!ej Jest jednakowe hk przy zapłodnieniu
in ~'VO, jak I tn Tltro. Gdyby
bybo l'!lacHj, nie podjąłbym •ill
teio rodu.1u Teczema.

I

Podobnego zdanie jHt docent,
Travnik. On takze uważa, i ż
niepokoje genetyków są bezpodsta~ne, bo jeśli w na~wcześn!ej-1
s7.ym okresie dochodzi do uszltocl zenia embrionu - to embrion
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jak l me11ye7ll1elf0
mcralnego
punktu .widrz~&. Przecle:Ł my
ni• gwałcimy praw natury, tylko Im pomagamy, Waa:ak nau.e
pacjentki muną mleć zdrowy
organlz!!.1. N~rui rolą jflt t1lko
Jaką
ba.ri•r:r
orzezwyciężenle
Jfit niemożność r.apJ.,<iinle-nl1t
i bupłodnych matek. C7.yalmy to
I tylklo :wtedy, ldT se?lodł7' !A-

Ei

1

?fa ldoptj4 w Cucholłowatjl
czeka ~ równi• dqufO jak w

Wl41e
IPolaee.
prasa

Nieru I tledem la.t.
temu
ł.My lata
te w
~l,nformowała.,
brneńlrkłej kUnke uro<W!ło 1!11
dziec.ko J. pr6b6wkf', leku.u
zasypywaul '" latami kobiet,
które bł•(a111 o pomoc. Ale ille
moi)na żą9nej z nich przyirzPc,
że urodzi dz-iecko. Pacjentka zawsze musi liczyć dę :r; tym. że
r.abieg może e>kazać się beuilruBo bywa. i:e natura
teczny.
je-lit opo.rna i nie daje sitt przekonsta-uować ...
edklłd

TERMA KWA8NDWSKA

•tŁ:::, n;!~~~I 1o:Y~:t. "'ot:; §S
całkiem S
1
zupełnie nleoozeklwanłe
ww

w Leed9 zapoznaje lłę
pnyzwoU" kolekoj11r atukl afrykań.skfej, zgromadzonej przez
... prorektora tamtejszego uniwersytetu. Wywiera ona na nim
ogromne wra:lenle. Pójnfejsze podró:te pozwol" arty•cte Jepiej poznacl IZtuke Afryki, Oceanii I Mek1yk11, a tak:te wyblłne dzieła włoskiel'o renesansu z Michałem Aniołem na 1!%e~
:
:: le. Wnystkle te do,wla.dczenla 1topf w 11>bfe w 3pecyłiczn1'
eałoiłcl. Napisze w pamiętniku: „Miej zawsze w J)amłęct wiei8ęd:i.je
_ k1' •wlatOWI\ tradycję, szerok" perspektywę n:etby",
j" miał zwła~zcza wtedy, kiedy zetknie llłę z twórczością 'VY·
lłht'Omf'ttlego,
bitnych, współcztsnych mu artystów: Picassa,
:
Atthfpe11kt, Caldera., Oldtnburra, Gaudler-Brzeska, Fry I In-

nn~

Umiejętno•6 widzenia uerokleJ perspektywy rzeźby umo!-

potem Moore'owl ahvorzenie pomostu między tradycją,
poJmowan" bardzo rozlegle, I w ozasie I w przestrzeni z o1l"gnlęciaml rzetby współczesnej. Jego td zasługa, te pomost ten będzie nie chybotliwym mostkiem, a WY&'odnym traktem.
W ozule R wojny 'wlał.owej Renr1 Moore Pracował Jako
C war arth1ł - artysta wojenny, Wykona.I wtedy cykl „rysunkÓ\V ze schronów", przedstawiaJl\OY londyńczyków chronią.cycb
.: 1lę w stacjach metra przed nalotami niemieckich ·bombowe9w.
Jego paoyfizm, uznanie dla heroizmu zwykłych ludzi, celna
E: obserwacja typów I zachowań sprawiły, że rysunki te cieszyły się ogromnym powodzeniem. Dodać zresztą należy, te
:
Moore rysował i szkicował dużo I zaJmo\'l'ał się, zwłaszcza na
:
„stare lata", również malarstwem. Ale jego grafiki l obrazy
:
są raczej aprawami drugorzędnym!.
Przez całe tycie był przede wszystkim rzctblarzem, który ze
swoim stadem wlelkkh mastodontów wszedł do ogrodów śwt ·. t1'. I do ogrodów na.szej wydłiraźnl.
-
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Na Marsie -badamy przeszlośC Ziemi
W czerwcu 1988 r. rozpoczo:e
si e m i ędz y narodowa misia ,F'obo.;" - lot dwóch sond \Msrr.i cznych przeznaczonych do \Jadania Marsa i jego księżyca
F'obosa. Czego oczekujemy po
tej wyprawie kosmicznej?
przeszło 200 lat
Mars od
wzbudza oiromne zainteresowanie uczonych. Z .,Curwon• Planet!\" wiąże slę wiele tensacyjnych hi'J)Otez. W XIX w odkryto . i;:eometrycz.ną siatke ka·
nałów na Marsie które dot>iero
niedawno zostały zidentyfikowane iak o w ielkie struktury
początku
Na
tekton ic-z.ne.
śledzono
stulecia
naszego
pomarsjańskich
tajan ie
lodów i doszukiwano
larnych
się śladów szaty rośl innej na
WrP.~1c i e
oowierzchni planety.
rewelacja SJ:>t'zed
prawdziwa
na zdj ee :u
kilkunastu lat -przekazanym r
telew izyjnym

ao.n.-1

pow!erzchio.l Marsa przez
rozpoznano rzeź .
liudzk iej twany
i 5ylwetki piramid. Dokładne
badania wyjaśniły, ie by ło to
wywołane
złudzenie optyczne
słoneczne.
promienie
przez
Słońce znajduj1tce się nisko nad
skalne
oświetla
horyzontem
l«awędzie, daillC w efekc ie cie·
nle przypamtna·jl\(:e •Ylwetki pin.mld l Sfii.nksa.
dę „~·iking 1"
bę o zarysach

Obecnie n ie mamy złudzeń
co do moźliwości istnienia Cfwil izacji czy nawet tylko pr vmitywn ych form żvcia. Ra'.lania
Marsa są n iezwy kle w1lo~ dla
poznan ia ewoluc ji nasze; pli.nety. Na Marsie zachodza wsnół
cześn i e podobne procesy i zjaw iska, jaki e mi ały miejs~e La
Ziemi . Wiele p ierwotnych struktur, które na Ziemi uletły Jut
dawno :mac:z:n.emu 'P'"ekształce-

niu, pozostaje na Mars: e Il' G.J C·
z.m. en ionej postac i.
M is i a ,„l"obos" obejmować bę
d zi e badan ia atmosf er y, jonosfery i magnetosfery Marsa
program przew iSzczegółowy
przekazywa.nie obrazów
duje
telewizyjnych, zebra.nie danych
o chemicznym i mineralogiczma.rsjań.skiego
składeie
nym
mapy
aporzłldzenle
i.run.tu,
ciep1nej powierzchni, planety,
badan,Ja składu chemicznego i
wlunośol !l.zyeznych atmostery,
Podobne badania obejmą także Fobosa. Przew iduje się, że
jeśl i program badań samego Fobo~a zostanie zrealiz owany bez
zakłóceń, druga z sond marsjań
skich zostan ie sk ierowana na
Deimosa. Oba ksi ężyce Marsa
ciemnoszarą subsą
pokryte
stancj-. o której dot11d n iew•iele wlemy. By6 może, są to wę
tlowodary. Rozpoznanie tej sub-

stancji rnnż e mie ć is U:>'we ~·1 a · 1
czen ie d la badan ia ev.:nluc.i i nl::i. nPt naszego Układu SlonPcrn ego. a szcz ególn ie tw orzen ' a s'ę
prost ych i bardziej złożon:, ch
Innym
molekuł organ icznych .
ważnym zadaniem bę-:lą badan ia
burz pyłowych na Marsle.

I

Wypowiedziano
•
WOJnę

Foto: A. W ACH
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polskich specjalistów

Wędzenie
Kilkudziesięciu
różne dyscypliny

reprezentllAoyoll
naukowców,
medyczne, m. In. łnternfstóv.', dermatologów, genetyków, 1rinekologów, a takie iok·
s:vko\ogów z pozna6sklch klinik or•• placówek ba..
dawczych prowadziło wlelołetnfe, azczerółowe badania. których celem było uzyskanie odpowiedzi na
PYłanie, ~J' nowa, rewelacyjna pololta metoda ntnvalanla smaku I ~wleto~cl mię1& oraz wędlin
nie .it'st szkodliwa dla zdrowia. Analizy te, prowad zo11e w oparciu o ostre kryteria, a zakończo
ne w katedrn I zakładzie toksykolo1rll Akademii
\\fedvn111',f w Poznaniu llod kierunkiem prof. Witolda Seńczuka. potwierdziły w pełnt zaleły mespecjalistów Instytutu
\'ld.V, opr:>cowaneJ przez
l'nenwslu Mlęsaego w War11awle l obronionej
natentt'm.
Mówiar najkróoe!. newa metoda ust41puJe 40t:vchczasowe. n§włęcone wlekOWl\ tradycJl\ wę4!:z:e.
nie mli:~a I Jego przetwor6w w aromatycznym dY-

mle, ldóry jednu - Jak mł• okazuje - uwiera substancje szkodliwe dla zdrowia. W wyniku
ekomplikowanyoh procesów technologicznych, speejallści nasi iamlenilł dotychczasow~ dymy wę
diarnicze na aromatyczny, stę:iony płyn, wolny
Tak
od potencjalnych 1wl:}Zków rakotwórczych.
więc obecnie zanuria się mięso I wędliny w PłYn
n:nn preparacie, uzyskujl\c dzięki równomiernemu
Ich „pokryciu" doskonałe właściwości smakowe I
konserwaj"oe &r&I uwalnłaJl\C Je od działania bak-

bez dymu
ebok mięsa I 11r:zctworów, eto~o
wany bye moie takłe p1-zy konserwacji ryb, 1er6w, a takie farszu wędlin.
Nowl\ metodę węd1enia 1tosuJl\ ;lu:! zakłady
mięsne do konserwacji niektórych rodzajów wę
w
dlin. Będzie ona stopniowo upowszechn l:rna
krajowym przemyślt> mięsnym, a takte rybnym
łd starania • zapewI mleazanklm. Czynione
nienie Jej eksport•.
łerH.

Eułrald,

1"

-•nr

Lodow.y
port
Bloki lodu sta~ u11 pod•tawowyro
•ua.terialem budowlanym pny wmo•zeniu nabrzeży nowe10 portu mwsltiego \Y radziecklej A.rlttyce . J„o
projekt opracowali specjaliści lenhl·
grad111cy, zajmuj11cy się rozwojem Infra.struktury transportowej pólitocneJ
· drogi morskiej, prowadsaicej ocl Atlantyku do Pacyfiku, wzdtut wybn:e.
Pionierami układania
t.a "Eurazji,
byli budowniczowie
takich portów
kanadyjscy.
Port przy u j ściu rzeki Charasawej
•\a oulwyspie Ja.mal pn:yjmować bę
dla powładunków
d~le większoś ć
<tai'lrt'l\'O w bezludnej tundne wlel:,1e'go ośr o dka wydobycia gazu ziemnego.
Przewiduje slę 'łnnoszenie Jodo·
wycb przystani na zasadzie murowania z cegiel. Bloki lodu umiess·
csone zostaną jeden na drugl'm I za.
lane wodą, tworząc mon()!Jt, będaicy
w ~t.anle wytrzymać cumowanie wielkich Jednostek oceanicznych,
fundamencle
Na takim lodowym
budować magazyny I drogi
Port
insta•ować· diwlgi.
1>ra cow"•' h<;d7le pne7 9-to m.ieslę·
temperpturze ujemnej.
przy
ry
w okresie ł<r c:i tklego ar1<tycznego tana
ta ~tatki rozładowywane bi:dai
wy•·on:y•tanlu barek.
1·edT.lc przy
platform na podu•zre powietrznej I
clętklch hel\koptcrów.
można

d ojanlowP

_ _ _ _ _ _ _ _ „ „ ...
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drapaczom DrapaC%om chmur, ktOre dotychdumę Stanów Zjednoczonych wypowiedziano obeonle
wojru1.
prawdziwą
polega na tynl, te
„Proble m
mias t nie
większości
mieszkańcy
chcą. by budowano w yso kie gmajede n z najpow i edział
chy" b11rdziej znany ch w USA arch itekspecjalistów od drapaczy
tów chmur - Philipp Johnson. Zdanie m
różny ch organizacji. walczących o
środowiska naturalnego i
ochronę
zachow an ie historycznie uk!ztałto
wane j zabudowy, wysokie budynki n ie dopu~zczaja św i atła słone
wiatr,
blokują
czneg o na ulice.
który „przedmuchuje" wy pełn i one
spalinami arterie komun ikacyjne.
Architekci amerykańscv próbują
obecnie w zasadniczy sposób rozwiązać problem polityCT.ny, ekonom iczny i estetyc2my takiego budowni ctwa. Na razie jed 'l. ak, w
kraju rozw i nęła s i ę kamcałym
nan la przeciwko drapaczom chmur.
na Manhattanie mieszk a ńcy
Np.
przec iwko planowane j
prote stuj ą
blldow ie ..tele wizyjnego mia sta" 5uperwieżowc6w
ciągu
calt'E;O
w zdłuż Hudsonu. W Filadel!ii ludność miasta równ i eż próbuje Me
dopu~clć do w-z.niesien ia trzech nowych, wielkich drapaczy - chmur.

Juk zm1en101q się Hormony
wpJywają na
nosze rzeki?
ciśnienie

krwi

W St.anacll Zjed.nocl.Ol'l.ych JIO]awlla •iii nowa teoria eo do przyczyn wy110klego et6nienla krwi, bę
dącego

współcześnie

dolegllwośelą

na zagrona przyzal
wieńcow11

·1r>w ,ze chną, wpływ11.jąc11
ż enie innymi chorob\lml,

To p ieszczotliwe określenie maBMW „Isetta" W?.ięlo 11ę
r.a pewne od kształtu. który proje.
ktanci nadali temu samochod7.ik.ow!. U jednych mały pojazd 1
drzwiam i z przodu budzi odrazę.
Ale aą tacy (do nich należy pan
l\farian Kol anoś IL Piotrkowa), dla
któ ry ch „Isetta" jest najpiękn i ej
sza.
pana
Zakla d zegarmistrzow ski
niewielkie
p r7..yporni-na
Ma r iaJlla
mur.euro . w którcg Q gablotach us ta wiono stare 1'.e ~a ry i ze;tarki,
mod ele sam orhod r> w . h e łm y, bibe.
l o ~ ~zw iena
- Lubię rnałe auta Od
<li! właś ci ci el .. kropelki". mnie stare samo- .
lat inter<>sują
chod)'. Gdy t ylko nad:irzyła ,się o·
kazja. kupiłem ten wozek. Na PO·
czątku miałero z nim. kłopot, _z
który111 nie mogli sobie poradzić
nawet zawodowi mt'clianicy. Chodziło o ~pccyficzn<> podłączenie ła
\'Vreszcle
dowania akumulat11ra.
orzy Pomoc:v ,jednego z . plo~rkow
~ klch samochodziarzy zhkw1dowalem ten mankament.
BMW ..Isetta 300 ' jes t pojazdem
d wuosobowym Moźna do ~n~trza
za brać je~zc:z:t!' dziecko. N1ew1elk1
silnik, o pojemności 300 ccm, um ieszczono z prawej strony tylnej
Ma zaledwie jeczęś ci m1.dwozi a
den cyli nder i jett chłodzony po-

ll"Zf•-

::::!

rzenia. Jest rzeczą więcej niż pewną, że przy takim „rekon~- :
sansie" domy pod numerem 47, 76 I 108 zupełnie nie rzucą ~1ę
w oczy, są to bowiem zwykle mieszczańskie czynszowe kamienice. I nie analadyby się one w naszym cyklu gdyby 1lie ogloszenie napotkane w starym przeglądzie haudlowo-prumyslo·
wym. Anons reklamował „znaną powszechnie firmę kwiaolar·
ską E. Gundelacha", m!eszcz"CI\ się przy ul. Piotrkowskiej ,,, a
zachwalajl\<'I\ „w dużym wyborae bukiety, koraaże, wij\:&ankl
::: i rośliny pokojowe".
Był to rzec:1ywlśoie cłuży i dobrH prosperuj"cy macasyn
kwiaciarski. Do 5lawy przywiódł wasakźe firmę nie jego włai
::: cicjel, lecz pracolvn lk - niejaki 'Vojciech Salwa. Rodem kra·
kowianin przybył do ł:.odzi poprzedzony faml\ niezwykle uzdolnionego dekoratora w branży kwiaciarskiej. Krakowski „Czas",
a później łódzki „RMwój" nle szczędzili mu pochwal. Salwa
dał s i ę pcznaó publiczności dekorująo jeden s działów wy1ta·
wy hirrieniczuo-spoźywozej, a następnie „Sal, Vorla", 1'd1ie n·
-· rzą.dzano tradycyjne bale karnawałowe.
Przez 5 lat pan Wojoiech przysparsał laurów awemu pryn·
oypalowl, po ozym otworzył własny sklep prsy ul. Plotrkew•
:
sklej 76, obok cukierni Roszkowskiero. Współcneinl nasywall
Salwę malarzem „kwiatowyoh obrasów". Potrafił bowiem W'YkorzystuJąll kolor I kształt roślin układaó barwne pejzaże. Ch•pewnego razu przyozdobił IWl\ witrynę ••oiaż nie tylko koracj11, kt6ra narobiła wiele szumu w mleśele. Oto na rł
żowym tle „ umieiielł orła naturalnej wielkośoi" wymodelowanego • blalyoh drobnych nieśmiertelników.
Fakt, że nie opodal kwiaciarni snajdował alę Teatr Vlotońa"
etłi
podsunął panu Salwie niecodzienny chwyt reklamowy przed katd" premierą przystrajał on loże teatru bukiecikami
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w§r6d których
= kwiatów,
niespodzianka tak

=
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umieszczał firmową metk-=· Ta kolorowa
odurzała bywalczynie teatru, łe nie omleH·
najbliższej okazji odwiedzić kwiaciarni prz:r ul.

kiwały przy
Pio trkow sk iej 76.
Wojciech Salwa dbał o dobre !ml, firmy l nie pnepu.szomał
żadnej okazji aby przypomnieć potencjalnym klientom • bes·
konkurencyjności swego pachnącego tow&ru. I tak np. kiedy
do t.odzi przybył Henryk Sienkiewios s cyklem odczytów, \I·
taleutowany kwiacian n.jął się dekoracjl\ prelegenckiego eto·
lu w uli „Grand Hotelu". Notabene korzystajl\CI • okazji redaktor „Rozwoju" Czajewski r.i:ucil wtedy myil sorganlzowa·

~~~ 6;?.~~~~a~ł dt~a:~!f:tzyn:~o o/I:;u,!!n:i:';;~C:l~:

Twórca „K,r s:rW tym samym czasie zarzl\d działajaicego w Lodzi Towarzystwa „Lutnia" powzi~ł uchwalę o nadaniu pisanowi bon•·
rowero członkostwa. Dostojna delegacja udała &iii więo
:: hotelu i tam ·wręczyła SienkiewiCZ.O\Vl odpowiedni dokument.
Ten fakt mia.I s\voje reperkusje w cza~le następne10 pobytu
pisarza w Łodzi. Zarząd „Lutni" wysłał doń apecjalne zal)rO„będzie sobie
- 11Zenie, na litóre Sienkiewicz edpowiedział, iż
- poczytywał sa miły obowi11zek odwiedzenie towarzyatwa, kt6·
to przy taJak
członkiem".
honorowym
rego ma zaszczyt być
kich okazjach bywa, natychmiast powołano komitet, który miał
- przygotować program uroczystefo spotkania • pl!arzeUJ..
Sienkiewicz odwiedził „Lutnię" w jej lokalu prsy ul. Pl•trkowsklej 118. Wysłuchał ułoionej specjalnie na ten dzie6 pielnł
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koweJ złotej księdze: „Z serdeczną podzięką u urocn ehwile _
Henryk Sienkiewicz".
spędzone whód kolegbw Rzecz Jasna, że i tu - w siedzibie towarzystwa, nie obyła :
ltrakosię bez kwlatowPj dekoracji pana Wojciech& Salwy.
wianin hezustannie trzymał bowiem rękę na pulsie bie:i11cycll -
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ehdtd lHt tirw'. csMirołl&d«n, fdył
\', ::trzem. Jest to jednost4u
ta z; motocykla BMW 250 i „po- dwa tylne koła maj• węższy rosPojud j•t
staw od przednich.
w i ęksrona" do 300 ccm.
wyposażany w koła 1 oporwni 10Gdy miJn!aturowa „Isetta" poja- -calowymi. W naszym warunkach
wi 5ię na ulley, wzbud:r.a natych- a-daptuje •I• wi•c oi:um!enie promiast z.ainteresowanie. Otwierane dukowane do rnuzyn rolniczych.
do przodu wru 1 kierownic'- dnwi, O~le w Polace Jest zaledwle
zastanawiaj" o&J.l\dajllcrcll. Samo- lci.lkanaki• ~l tej marki,

1

:
klad chorobą
w ala:ni serca.
wydarzeń.
Badania Przci>rowadz:me przez
lak już w•pomnieHśmy Sienkiewicz młeszkał w „Grand Honaukowców z Uniwersytetu Stanu
_ telu'', który chlubił gJę wtedy mianem naJelecantszego h~tclu
że wy! oki
Luizjana stwierdzają,
w mieście. Ale o tym w kolejnym odcinku „Opisywania Piotr- poz:lom hormonu męskiego - tekowskiej".
stO!!teronu u ml«lych mężczyzn l
proge.!teronu u mło UIIIIIIIIIIIIIIIllIIIl.l.r.l'.l'I.1-'lfII,,-IfLFIATl..rI.&rff-'I.lf,U"f. IFIA
żeńskiego dych kobiet, prowadzi w ~rs:z:ym
wieku do wysokiego cl.śnienia krwi.
Naukowcy, niestety. nie potrafią
na razie wyjaśnić przyczyn tego
Jedna•kte Ich odkrycie
zjawiska,
m._ duże · znaci:enl•, ponieważ pozwala wcześnie.1 określlc! n!ebezp ieczeństwo. Jak powiedział dr Larry
Web~ z zes~u badawczego, obecnie mo1Jna z dutym prawdopozagrotenle
wykryc!
dobieństwem
i doradzić
już 20 lat wcz~nlej
pr:z:yszlemu pacjentoWti zastosowanie odpowiednich trodków upob!erawozych.

!ff«':\ KR 'OPELKA

l eńkiego

pierwszych przewodników po ł:.od:1i r~dzil

:
_
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Polska bierze udział w JedDym • najwlęk.szyeb międzyna
IGCP (międzynarodo
rodowych programów geologicznych wy proiira.m. korela.cji iieolo&ic:r.nej), obejmującym ponad 200
szczegółowych projektów badawczych. S:r.cze1ólnie intere&ującY
dla nas jest projekt IGCP-158, pn. paleohydrolo1la etrefy u•niarkowanej w cląl'u ostatnich 15 tys. lat. Sai to porównawcze badania ewolucji rzek I jezior oraz zmian klimatu od
schyłku ostatniego zlodowacenia at do Cza!IÓW w•półcz111nyeb
w Europie północnej I środkowej, na Syberii, a takie w Kanadzie i północnej części USA.
Program ten, rozwijany od ~llku lat w Polsce, obejmuje
badan;a rzek, jezior I starych tortow11k. Zakończono już badania Wisły, które objęły 20 najbardziej charakterystycznych
odcinków tej rzeki, m.ln. w rejonie Krakowa, w kotlinie warszawskiej, w sąsiedztwie zbiornika wodnego we Włocławku,
na Żuławach. Badano takte wdniejsze dopływy Wisły, Badania wykazują, :ie już 2 tys. lat temu zaznaczyły się pierwsze ślady oddziaływania człowieka na stosunki wodne na ziemiach polskich. Rozwój osadnictwa - wypalanie la.sów i zwlę.
kazanie pawlerzchnl upraw rolnych - wszystko fo przyczyniało się do przyspieszania procesów erozji l'leb I stopniowe.
·
iro zamulania rzek.
Uczeni praoują nad rekonsirukcją dawnej szaty rlMlinnej,
a także odtworzeniem zmian poziomu wód gruntowych w
przeszłości. Materiały porównywane są 7. wynikami badań 1
l nlandll,
głównie ZSRR, NRD, RFN, F_
krajów sąsiednich Szwecji I Danii.
Nasze badanla w projekcie IGCP-158 będl\ w przyszłości kontynuowane w powiązaniu z organizowanym obecnie wielkim
programem ~wiatowym „Global Change" (Zmiany GlobaJn~).
który obejmować będzie zakrojone na nerokl\ 1kalę badania
ewolucji ireosfery I biosfery naszej planety.

li

~ ~v:;vś:ki ~j ,~~~żr~ór~~~j~::a~t;:~~~o~~Z:o~17;;'. ~:d~~ąbu'~~i;! i P~:!j: ~

cua •tanowlly

Rewelacyjna metoda

Autor Jed ne go

:...

&i>otnan• ~ pnied.e wn1-.t'kllm
dwie WC'I'Bje: tranciak& l włoska.
Pierw.n' jt11t auto p. KOtl.a.n<>1>ia.
Podobno od włoskiej różni je okienko w dachu I 91>ecjalny ba&ażnilt ina tylnej części karooerii.
Ohoctd prezentowane dziś BMW
m iało tyle kontrowersyjnych ro:z:w i llZ&ń, w wielu krajach próbowano korutruować podobne pojazdy. :teby daleko nie szukać ,
wsporo.n_, tylko naszego „Smy ka"
I „Mikrusa" .
Właściciel „Isetty" je.st jednym
ze wspó!za!ożyciell kola sympa ty ków starych pojaz.dów, istnieją c e

go przy Automobilklubie Piotrkow skim. Zrzesza ono kil!rulla>tu zagorzałych :z:bieraczy starych samochodów i motocykli. Wraz 7.e swoimi pojazdami paru z n ich będz1e
my mogli obejrzeć na wrześn i o
w ym święcie ulicy Piotrkowskliej .
Sr<>dowisko piotrkowskich kolekcjonerów jest dopiero w fazie organizacy jnej. niemmej posiadane
przez nich pojazdy zaslugują o a
W kole jnych od ci nkach
11w a:zę.
..Weteranów szos" bę d z ie m y m iel i
okazję przy l , pevmo~c i ą nieraz
bl. zen1 a ich naszym czyt eln ik om .
RYSZARD PERCZAK
~ /z.: B'.\IW ..Is~tta 300"
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50 LAT TEMU

*8oesów antyżydowskich w Uni wersytecie 1ózeta PUa~eaio I Politechnice Warszawslclej. Kilku studentów
-tało ciężko rannych. Zajścia miały takźe m iejsce w SGGW
i Sz.krue Głównej Ha·n dlowej. We wszystkich uczelniach war•
nawskl-ch z.awle&2l0no wy1;1ady.

Rowa

f&)a

W Lod221 odbyło alę p ierwsze zebranie organizacji miejskiej
Obozu Zjednoczenia Narodow ego, w k tórym uczes tnicZ}'ł m.!n.
prezydent Warszawy, Stefan Sta r zyf1sk i. Prezesem Jodzkiego
OZN mianowany został przez ptk Koca Inż. Michaelis.
Wsti-zą.sająca
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jemniczekatastrofa w Teksasie. Na 11kutek
go wybuchu zawalił ,:11 wielk i budyn e k szkolny . Pod gru- ~
w i ększol\ć dzieci.
zam! łmierć poniosły 463 osoby, w t ym
Przyczyny wybuchu ma us talić specjal nie powol a na k omisja
~
•
woj skowa.

S
S

§S

Po Warsz.awle, Wilnie ! Lwowie, t11kł.e w Uxlz!. powstaje
kobieca pol icja mundurowR. N a jistotn\ejFzym r.arlaniem t eliskiej
br~· gady ma być opie ka nad d ziećmi ulicy - - n ieletn imi wló- ~
~
częgami i 7.P brak.R.mi.

~~iesl~!~~ I~~ońcZJ11' się

~

Jed18
Po , latach,
na 1 najkrwaws:r.ycb wojt'n kolonlalnycb świata - delegacje ~
Francji i T ymczasowf'go Rządu Republiki Alg? er~kiej zay·arlY
poruzum icnie o zawieszeniu broni. Z porozumieniem tym nie S
godzi się OAS, wprow~ ~zając .w AJ~krii krwawy terror.

:S

§

Lodzlanle naletl\ do na.ioszezędnlejs zycb w kraju. W 1961
roku na książeczkach PKO w Lr.dz! przechowywano ponad
950 mln zl, a tytułf' m odsetek dopisano do nich l'1 mln zł,
Na jednego łodzianina przypada 1149 zł.

• • •
Jerzy A!Jratowski
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skazany Z()~t~ł przez
Znany kompozytor
Sąd Wojc wórb:ki w Warszawie na rolt wię ~ icn'h z zawiesie- ~
n iem na dwa lata za nieumvśfn„ (wn>ad c k s amoch ~ dowy) spo~
wodowanie śm:crci ż o n y - Ludmily Jakubcza!t.
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podc:zo~ n:iętlzy

•arodowc;:-o turnkJu w podno.
Ze sportu:
szPn iu c i ężarów o W i"l!< ą N a11;·odę Moskwy, Waldt'rnar Ba- ~S~
~zano wskl usl:lnow!f r ek ord świata w rwaniu '" wad 7 e !Pk- ~
kiej wyn ikiem lJ0 ,5 kg.
opr. (jsb) ~
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ZATRUDNI NATYCHMIAST:
1. Zan:qd

lor

~Ma
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SPECJALISTA cli. ZAOPATRZENIA
wykształcenie średnie techniczne,
SPECJALISTA ds. KOSZTORYSOWANIA
- wyższe lub średnie ~udowlan~~f ow .•

Wa-

.
2

S
S

lhne-

,.
SPECJALISTA cli. EKSPLOATACn
- wyższe lub średnie samochodowe, mechaniczne,

~

ŁADOWACZ

§
§
§
S
§

-

podstawowe.
PORTIER

a

ran sportu I S~ w hl~a c:h.
omierska 46 r

t,ADOWACZ

S
S
S
S

- podstawowe.
MECHANIK NAPRAW POJ, llAMOCHODOWYr:H
- średnie lub zasadnicze 1amochodowe lub mechanlcme,
MASZYNISTA SPYCHARKI
zasadnicze lub podstawowe plus uprawnlenfa,
MASZYNISTA ZESPOŁU MASZYN' DO ROZSCIEŁANIA MAS BITUMICZNYCH

-

4. Bma

"r:~~~:~ubl ~;i~w;, t.; s~~~=·

ul 22 lipca 10 :

S
S

SPECJALl8TA cli. TECHNICZNYCH
- średnie samochodowe lub mech&iicm11,
ELEKrRYK SAMOCHODOWY
- zasadnicze lub średnie i:a-wodowe lub mbtn w
n wodzie,
MASZYNISTA llPYCBARKI
zasadnicze lub podstawowe plus uprawnienia.

§
~

S
S

§
§

-

Oddział Ł6dź - praca na terenie m. Łodzi:

§S
§
S

wybztałcenle podstawowe I kurs wew-

BRUKARZ -

·n~łrzzakładoWY,

ROBOTNIK DROGOWY - wykształcenie podstawolvc
I kura,
ROZKŁADACZ MAS ASFALTU LANEGO - wykszt.
podstawowe I kurs wewn~łrzzakfadowy,
CIESLA - wykszł. usadnloze lub podstawowe,
BETONIARZ-ZBROJARZ - wykształcenie zasaclnlcze
lub podstawowe I tytuł wykwallflkowaneKo robotnika,
MALARZ OZNAKOWANIA DROGOWEGO - wykszt.
samadnlcze lub podstawowe I kun,
ELEKTROMONTER lNSTALACn LINII I URZĄDZER
ELEKTROENERGETYCZNYCH - w:vkszł. średnie elekłl'J'eme, nsadnłeze lub 11od1tawowe 1 tytułem mlstrn
w nwodrle I rrup~ „E"
SLUSARZ - WYkształcenle sasadnleu lub podstawowe
plu1 kun I prawo Ja1d7.
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S
~
S
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~
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S
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-
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§
§
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w tODZ·I, ul. WAPIENNA ·15
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§
§

DRÓG

l

§
§
~

~
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S
S

§
§
~

~
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S
S
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§
~
~

~
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S
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~
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Korzystne warunki płacowe wg zakładowego 1ystemu wynagradzania pracowników WPDiM do omówienia w dziale
spraw pracowniczych, codziennie w godz 7.15 - 15.15 w
l,odzi, ul. Waoienna 15, pokój nr 107, tel. ~1-04-14 wew. 27.
S Nie zatrudniamy pracowników Po 1amowolnym porzucertlu
~
pracy.
1518-k
UH///07//AY./bY/H'U.U-DA70'~/D/07//
.•1:/'.Hf/..~YHLU'//.M

S

§
§

S

UDNI *

inspektorów nadzoru Inwestorskiego rob6t
budowlanyeh, instalacji wod.-kan., wentylacji i c.o. z uprawnieniami,

#

specjalist6w do działu plonowania, um6w
i rozliczeń z wykształceniem wybrym lub
średnim odpowiedniej specjalności.

•

1725-k

"u1•••••w•1••t111aa.._„,
•• „ .••• „ ...... „ .....

11•.1.11r.11r.• • ' • ' • ' • "

•.•••.••.•• ,.... ,...•. „

~r1·

SPRZEDAM dom s Olródklem. dobre dla rzemiosła . Tvlko poważne
zgłoszenia
Tel. 18-79-17
gods. 17 .30-20.
1219 g
.oMEK - Udż, okolice
- kupię. Be-97-96.
21881 g
aoM piętrowy, nie wykończony
budynek (OSpodarczy (waruokl do
zamieszkania) - sprzedam. - Łask - Kolumna
Tel. ~sk 27-48.
«'71 g
10M jednopiętrowy, ata.n
surowy (woda. 1az, siła) pilnie sprzedam.
Zglers, Reja I.
,
11Mll I

SEGMENT - 1taa •uro- DZIAŁKĘ
rekreacyJlll",
wy - •przedam. Łód!
leśną
(2900 m) 1 doGórna.
W rozliczendu
mem letniskowym nie
koniecznie M-3 lub M-4.
wykończonym notarialUsty 4378 Biuro Ogło
nie •µrzedam. 8(!-39~3.
szeń, Płotrkowrka 915.
4384 g
DZIAŁKI budowlane, uz- KUPI!; dom w Cll'kol!cach
brojone, dom w stanie
radlostac}l lub zamienię
surowym w Proboszczena 3-pokojowe, komfortowe mieszkanie (74 m
W'!cach
- sprzedam.
Listy l!M9 Bturo Ogło
kw.). Oferty 1111711 Biuro
szeń, Piotrkowska 915.
Ogloszei\, Piotrkowska
915.
DWA l>lace zalesione 1300
I
m Głowno (NoweZakol)ane).
z prawem .•.•..•• ,.•..... „.„ .• „
ubudowy - sprzed&m
w całości lub na części. ł~~=:::~,:=~i~::i
Tel. 32-74-91, Krzesłow
sk!.
22017 I LAMPY telewlzy)lle
OZIAŁKJ!; (2000 m)
kupię. 43-l'T-10.
sprzedam. Koluszki
11283 I
14-13-00.
22281 I PARKIET jesionowy
aprzedam,
tel.
18~-01
GROTNIKI
thlalkę
(wieczorem).
1przedam. 87-48-74.
HOOT 1
'
215'7ł I

a; 1:r1
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StO LNIAISll!GO

Mo:łliwoł~ otrzymania mieszkania.

Oferty pisemne kierowa~ pod adresem zakłarlu
- Krosno, ul. L. Waryńskiego 43 lub kontalctQ·
wać się telefonicznie z działem kadr i szkolenia
zawodowego, tel. 207-03, wew. 28 lub 48.
'1424-k
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=
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DZIENNIK l.ODZKI u •

łllll9

21911. I

f M-S

I M-S zamlenl4 aa
M-5. Listy 22146 Biuro
, Ogłoszeń, Sienkiewicza
owuPoKoJowE - 45
m„ parter, Pojezierska
zamienię na trzy-, dwupokojowe większe, Bałuty. 51-97-05
(ponle-

l

lub
sprzedam. Tel. 43-'77-82.
10233-g
ZAMIENIJ!; Fiata 1215 p
(odbiór maj 1987) nA wię
kszy. Tel. 38-13-611.
23!117-1
FSO 1500 L (silnik, skrzynia biegów Polonez) nowy 1978 - zamienię na
Skodę L
nową,
tel.
48-61-40 pa rodz. 16.
211186-f
TANIO sprzedam Wołgę
~-~1 w całojcl lub na
1
cr.ęaci l takaometr. Tel.
48-92-17.
22010-1
PRZYCZEP!Q barato'W\ aprzedam, 18-27-73.
I
41311-1
PRzyCZEPl!; N-410
sprzedam. 57-115-27.
211583-1
CIĄGNIK 15, przyczepę

dwukołową

aprzedam. Łódt, Zgleraka 21 m.. I.

·--„····---·••'••·-...-········-·····-·
... --

ZAOPIEKUJllj się star•Zll osobq, w zamian za
minzkanłe. Listy 4377
Biuro Ogłoszel\, Piotrkowska 96.
_
POSZUKUJĘ pomlenczen!a, o powierzchni 200
m (woda, alła), Łódt,
okolice. Listy 220'1'1 Biuro O&łoezeli, Błenldew!cza 8/11.
LOKALU N eleh4 pracownię - Górna., Bału
ty - peaukuj" 'r.l.

D-'1'1-118.

~

an-..
~ (WRJ•

POKOJ' 1
stk!e wyrod.y) kupl41. 1'1-111-29 pe 11.

:mfll-1

LOKALU minimum 110 m
na krawiectwo (woda,
dła) Bałut:r pouukuj4. 18-98-78.

11m-1

POSZUKUJllj
kawalerki
- na dwa, tny lata,
81-U-ee.
Glł-r

M-S lftare '"1downietwo,

parter, wsz:rsłkle wygody, centrum, umienll!I na wlękne. IS-93-!G
po 18.
14838-g
RETKINIA M-4 zamienię
na większe. 86-89-04.
!1921-!f
M-4 Widz.w Wschód
za mienię na
drra oddzielne, tel. 74-23-92.
23110-g
J '\ WORZNO/Katowlce M-3 błokl (54 m) zamienię na mieszkanie w
Łodzi. Łódi 43-93-88, po
115.

--,.

.
_

FACHOWE
korepetycje
- geografia. 86-89-04 po
17. Wiśniewska.
11351-g
MASZYNOPISANIE Greber 86-60-50. Instytucje
- rachunki.
7!18-g
Ml.ODY, solidny po wojaku podejmie prac• 88-08-41, 74-02-20.
24037-g
RENCISTA młody, energiczny, prawo
ju:dy
kat. „B", podejmie pracę prywatnie. Wiklinowa 23(18.
122!!7-1
MŁODA przyjmie
chałupnictwo niewykluczone proste azycle 86-68-lll.
4188-g
PRZYJMĘ zlecenia
na
telefon. 81-67-15.
21771-g
MURARZA oraz malarza
- zatrudnię. Listy 22230
Biuro Ogłoszeń, Sienkiewicza S(ll.
ZATRUDNIĘ szewca lub
na przyuczenie.
Jurcz~sklego

UCZNIA

S2,

12270-1

pełnoletniego

za-

trudnł4 lakiernictwo
pojudowe. Tel. 43-~0-4!1
wieczorem.

-·········-..--,
.... „.„.,_
-··-····--·"······TEI.ENAPRAWA
,.,Jowtu". 48-18-81. &2-14-33
Klażyńgki.
4354 g
TELEPOGOTOWIE Witkowski. 34-21-09.
'183'
PRALKI
automatyczne
instalowanie,
naprawa. 116-97-38. Wiśnie
wski.
8806 I
DEKODJ!lRY PAI.!SECAM
montuję, ta!. Robakiewl.cz. 78-94-0S.
:t8S4 I
TELENAPRAWA.
R.1eneracja k!neaopów.
Kałutyńskl. 33-78-19.

'380'

LODOWKI

naprawa.
Wojciechowski. Zgt01111Jenla 7-9.
ł3•1'T-32.

18401 e'
WYKONUJ!; pomlaey
lektryczne,
81-39-77,
Korytkowwkl.
21461 I
NAPRAWA manyn 17;'!/·
jących. Skręta, 88-89-23
20367 ~
UROCZ'YSTOSCI na video
zarejestnijen,
112-18-łO, 14-112-łO, Jank1'ew!cz.
207111 I
ARCHITEltT
lt:rupowczyk - . projekty dcmków,
mńalacjl.,
tel.
88-10-łl.
11140 '
EXPRESSOWlll
nabijanie nap u.tn:ue-k, Nlepołomlokia 21A, od Dubot.. Milanowska.
19991/242M I
!WltTl\Y aa drutaeh robi„ Slow16sk.a., DrewftOltnb iom„ rr-oe-111,
Cll--40).
am g
MYCIE «*:!-, fPl"Zl't&nte

-

„eb1n*L

*1. ll'f-M-ll

MYCD!l

okien,

••
•

I

konserwatora pras hydraulicznych 112
etatu,
mechanika samochodowego 112 etatu,
ślusarza
(konserwacja wózków widłowych,
oraz inne prace ślusarskie - 112 etatu,
dozorcę nocnego,
pracowników na stanowiska nierobotnicze
do pracy w działach: handlowych i księgo
U WA O Al

Wśr6d kandydat6w mogą być emeryci I renciści.
Zgłoszenia przyjmuje dział spraw pracowniczych,

tel. 33-94-12 w godz. 7-15.
CYKI.?NOWANI'll
bezpyłowe,
lakierowanie.
36-49-154 !tokoszeWll'kl.
3919 g
CYKLINOWANIE,
lakierowanie - 34-22-68;
117-21-63 Bednarczuk.
23!134 g
CYKLINO W ANIE,
lakierowanie, mat, pół
mait, poJyak. Janiczek,
36-12-44.
20767 g
CYKLINOWANIE,
1&kl~rowanle.
Romaflakl.
78-92-&1.
214'19 g
CYKLINO W ANIJ!l
be-z-

lalrlerowanle.

pyłowe,

43-48-2'7 Gnywae&.
21444'
CY!CLlNIANITWO, DobrzyMki,

43-14-Tł.

lteglonałne

lprl9Clałt

I

'

A"
w lodzi

ZATRUDNI
I-cę
flncmJC••
onomlanych - gł6wn111
ksi owego.

lnformacJ1 udzłeła I zgłonenfa

l6di,

„
„

;,

12439 I

9Pl'll'ła

w tODZl, ul. ANDRZEJA S1iRUGA 3,
D.
A STA

te-

przedsiębiorstwom sp6łdzlelczym

J)Odclmte-

l'au.stmann.

nów, w:rk!?ad2Jn.

rozwożenie gaz6w technicznych do
nemieślniczych po terenie Łodzi i
województwa łódzkiego.

Gra-

barczyk '8-89-97. Dl '11 I
SPRZĄTANIB.
14-lo-ft,
Swt-tnldtt.
1T8T1 I

.,

napra'W'J'Dllan&:

obcuów, fleków meta-

IPręt::rn, całycll
ekspreeów, ~

bijanie. Zamenhofa 23,
Pęzl'lt.
21780 g
ZABEZPIF.CZANIPJ pnzed
grzybami i IZkodnlkaml kOl!l8trukcjl drewnianych magazyny,
strychy, domki letniskowe. Tel. 111-61-27 (810) Nowakowski.
21M8 g
CYKLINOWANIE,
lakierowanie,
rachunki.

lub

przewoźni

kom prywatnym

22902 g
dywa-

czyszcz:mmi:

spodów.

1487-k

lnol I
przyjmuje dział spraw pracowni•
DRZWI
harmonijkowe,
wywoldel
jakołcl
czych
I organizacyjnych,
drewnl.ane, plastikowe,
ul. Żeligowskiego 46, telefon
nowa modele wÓ?lków
głębokich,
welurowych,
86-01-00.
składaków
oraz wyrobów z drewna - karZakład nte pnyJmuje praocnmfk6w
nisze, zasłony, lustra,
samowolnym porzuceniu pncy.. 14H-lt
stoliki, tyyandole, kinkiety, szatki na obum::za au HM
1 am
e
wie, palnik! do butll
turystycznych,
aunarJd lutenkowe, wllzjer'1 PARm. bo•lrie, ,i.- •przedai, Wtcltodlnt.a
aura - układanie, c:r158. Ktje'W'llłta.
17934 I
lrl4nowaa.I•.
74-73-24,
WYTl..UMIANIE
oldobBohddun.
19992 ~
ne drzwi. .rlrutec:zne ra- ZAKŁAD ~larsklł w
bnp!~le, 4rzwl doSzadku ofcuje: stropy
datkowe,
Wa.nc::zyk,
DZ-3
(belki, 11uatakd), SALA na 1ll'Oltlla
YJ·
52-42-57, ft-211-ll'T.
płyty •trot>OWe ŁPS, o11ajęc(L 12-łS•
2211r1 I
1rodzenia betonowe 11811 I
TRALKI, fazony, balustyp warnawskl, nad- POSIADAM uprawmdenda
trady
na
bal'kony,
'Pl'Ota
okienne
r,.19.
.,ikraw.lectwo lftkle'' o1chody, tarasy wyikonuWszelkie elementy: droue~uję
propoa;ycji
Ję. 33-40-76 Mockałło.
rowe. z lutrlco, parawapółpracy. Listy 21888
211561 r/24443 g
pety okieame, okładzlBiuro 0,łoael\, l!mJGRODZENIA,
kraty,
n:r schodów, W)'kładzlkle-wilca 8/S.
1!atb, konserwa~ wyny l)Odłogowe, tarasowe. CZTERECH ud:r.łałowe6w
kouuję.
Wy90elu.
Tel. ł3-419-7T, 74• 19-4'f ,,o
do budowy at.opl•ro55~-M.
lM'T 1
-ro domu w Hnł.rum
18• Stanisław Podwy110CUKŁADY
wydechowe,
kł. lMt, ut Nowa 82. ~~~~~J:
nadkola. Jud:rma 20 (od
29TI I
Dreslel-.
l2207 ~
Tnktorowej) łnł. Mym:- PRZ!lP:ROWADZXI,, Ka.- PRODU,..,.,..,-"'m•bl
kowskl.
306!5 I
tanek 84-'13-n
...,..,.,,._.vn
WYKONUJJJ drswt HW•
•
•
~
kuchennych
l)OSZukuję.
4088
nętrme
kuetonowe, TRANSPORT, tet M-ł2-04,
Bogdanowics, 48-14-89.
klepkowe.
balkonowe.
S11::rmaMkt.
23202 g
21369 g
Bana.szkłe.w:lcz,
Stry- CIEPLE solarl11.1m zapra- WARSZTAT stolarski w
ków, Brzezińska ~ •
sza, 32-ll7-8ll, Łukomska,
okol!cy Łod7JI. do wy„...,., „
d7lledawienla.
Listy
UKLADANill rlazury, teWh:ckowslkllego 1·
g
4395 - Bluro
O.łaszeń,
20093
ralroty rwaraneja.
Piotrkowska 08.
33-711-33 GaW'J.lk. 22188 g „USG-!ONO" badania FOTOOFERTY krajowe,
MONTAZ boueril, tel.
ultruonogrdlCZl!le jamy
150 adresów biur polo"-84-12 (lS--21), Jainlk
bnunnel, piersi, n6ek,
nljnych, zagranicznych,
2%20CI 1
taTCZycy. Dorośli I dziekontakty mled%ynarodoMONT~
boazerii,
eł. - Wl11:yty domowe.
we. Biuro „M-14", War117-82-M. llJ-e2-'T9, RutOdtMka 45 crozlen.nle.
nawa 22, alm-,-tk• 143.
!towsld.
21108 I
Tel. 82-41-!i91 38-09-18.
3008 g
BOAZERIE, 41-411-04, Cze11141 I POZNASZ
1'1.ldzł morza,
pił.
22448 g PRYWATNY 1111blnet leplsz"c
„MarY'!larskle
PARK!rETY
układanie,
karski. Problemy 'PIYBiuro Matrymon1alne".
cyiklhlowaa.t..
Kilełbik.
chologlczne, rodzin.na ł
Gdyinia 2.2, skrytka 81.
81-34-łl.
41J42 1
sekS'Ualne. PsychoteraDyskretnie l>rzesyłamv
UK'ŁADANIE
parkietu,
pia.
Grzegorz Pawlloferty.
11582 k
bo8%eorl!, cykllinowarnłe,
czak, Sitowłe 19/10 - SOKOLNIKI - letniska
117-00-.39, Hajman.
wtorki, czwartki (111poszukuję. l!2-M-38.
20000 g
-20).).
3928 g
11723 g

nt~ plenesny: dywany, tap~ se~-14

lowych,

F:l:zr=t

Oołębiow

zaehodinionteml~

wa obuWla,

•

wości.

NA.TNOWOCZESNI~szl

EKSPlt~WA

,

z

nle. 11-0-n Jtuchankt

ehna10ff11.

.-

w Konstantynowie (Srebrna) • ul • Kościelna 10
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__

rekreacyjną

"""3Młl!QHł" MS451DG ~~~;:"'~-;:~·• .::.,'>';:'."'.:ZE::m81!!Jm1!•

21794-g
DWA aamoddelne mieszkania kwaterunkowe, z
wygodami zamienię na
trzypokojowe kwaterunkowe lll-88-76.
4!102-g
DWA mieszkania (jedna
pose3ja, niski standard)
- zamienię na dwupokojowe. Listy 4483 Biuro Ogłoszeń, Piotrkowska 96.
GŁOWNO M-8 włas
nościowe sprzedam.
Tel. 'i67 Głowno.
21891-g

"°'

,,··-····-···••&••··_,_-········-

f

działek).

COKER-cpand$le azc11:e-nłę
222'79-g
ta rodowodowe - son:edo
dam. 811-58-89.
21835 I PRZY.TM!; kobietę
pracy w ogrodnictwie.
PIE<;KA c7terom!~l(!czne
Tel. 14-11-83.
pudelka. srebrną
!1484-g
mlniaturkt: - fPrz.ed.am.
12-18-21.
21580 g-E POSIADAM lokal wolno
stojący
(60
m),
poszuSPRZEDAM wózek bliźkuję elektryka
samoniaczy.
L6dź, Mo'kn
chodowego prowadzące
19a /19.
8269 g
go, Inne
propozycje.
Listy 22173 Biuro Ogło
azel\, Sienkiewicza 8/11.
_ _ .,,. ... „ . „ -

działkę

w lodzi, ul. Nowa 23, tel. 74-63-31 lub 74-28-SS

•

,.8ony". Komputer „Atar!" 130XE sprzectam. se-26-18.
22068 g/23495 g
SYPIALNIĘ białą, styloWiiio 1Jl'Zedwojeru111
l!Pl'Zedam. 12-15-91.
235111 I
MJCBLZ do każdej kuchmi!. Wók:zańska 4, Bogda.nowdcz. 33-M-11.
2320ll g
KIOSK rolno... po!ywczy z
pełnym wyposażeniem I
lokalizacj" - sprzedam.
Tel. grzecz.n. 34-42-38,
w dniu ogł03zenia.
22283 I
AUTOMAT
do
lodów
NRD, frytkownicę · (do
1mażenia), gona:rkl, ubijaczkę
do śmietany
(węgierska),
nabljacZ'ka
· do rurek. automat ~Do
nat".
achładzarkl!I do
U.l)ojów, 1okowlr6Wkę
pn:emysłow" do
marchwi, eksprea do kawy
- awzedam. 51-1~-72.
22294 g
WIEŻĘ 12.0 wd
„Pioneer", namofo.n Quartz
Technics, 1łowicę
MC
1przedam. 51-91-01.
3896 g
OVERLOCK
„Prlvileg"
4000, prasowalnicę
używa,ne
sprzedam.
86-98-76.
219915 g
MASZYNY dziewiarskie,
saneczkowe „6" i „9". z
napędem 1przedam.
Lutomiersk, 1 Majll 19,
tel. 67.
217!11 g
TUNER,
wzmacniacz,
magnetofon (8010)
czarne kolumny ZX40
- całoś~ - 1przedam.
511-24-04.
21708 g
OBRABIARKĘ kombinowaną do drewna „DYMA-8" r11:omplet)
l'Pn:edam. 32-24-0-0.
2llm g
OSCYLOSKOP, piec wę
glowy „żar" - sprzedam. Tel. 152-23-49.
21691 I(
OBRĄCZKI
(szerokie,
grawerowane, 18 k) sprzedam. •rel. 52-43-15.
4419 I(
BETONIARKĘ,
kabel
tr6Jtazowy - 11:.u;plę. 74-18~8.
21551 g
DOBERMANY - 1zczenlę
t1.
ro-dowodowe
eprzedam. 8t!-91-l!S.

128 p (1984) 11amlen14 na

ALNY04

* ZAT

telewł%M

W.AJ'ftOWSZ!

warsztatów
miejskiego

działku do plqt!cu.

składać w waloowanych kopertach w blurze spółdzielni adres jak wyżej,
I piętro, pokój nr 11. Przyst~ujący do przetargu muszą
mleć samochody przystosowane do przewożenia ładunków
niebezpiecznych zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U.
nr 67 z 1983 r. wraz z późniejszymi zmianami ogłoszonymi
w Dz. U. nr 42 z 1986 r. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi
w siódmym dniu od daty ukazanda się niniejszego ogłoszenia. Dodatkowych szczegółowych informacji związanych z

ot.ty wns 1 kalkulaej._ eeoow' prosimy
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l 32-58-77 w. 3%.
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'DrLOY..H7AYLU'.uo.urAZr.DY..DT..HD"A'/~

W'THI-'4'ZVHDTHD"~~f/'.m'"U.D7HD7AY.DZOT.DH'..OZUA!UUA7//HN'U.U~H/'.DT.O
Z,ODZI (0'1'022 .3, 10<1%. li „Pall TWard<>w- \ HISTORII MIASTA
dowa 15) godz. Ll-11
llki"
lo-14
god:z.
22.3.
„Skl\P'ieo"
19.lf
1od%.
NOWY

j.w.

22 . S. -

HALA

BALA -

19.30

fOdz.

(Plotr!cOWłlkA
Wt.OKIENNICT WA
282) godz. 10-18
22.3. - godz. !0-11
SZTUKI (WięekowsldełO li)

-

menałerla"

„S:riktana

j.w.
.JARACZA - iodr&. Ił „Ad~anna
22.3. -

tod:z.

Leoouvreur''
21.3. - j.w.
'HALA ICBNA -

na dwa troe1"

22.3. - j.w.
- - l'Qdz. H
T.11

tods. l i

,.ao~

„'t'7tua, llł.ome!I

1 A.'TOmllk"
su. - j.w. l'Od&. "1 1 14
IOck. 10 ,,N1•
POWSZBCBNY dtwiedt króla -Oni&wobQr•••
.1u. rodz. u j .w.
gO<h. li.IO
MUZYCZNY WAżNJJ:

TllLD'ONT

22.3. -

Porotowta MO
ltr&ł

lt'I

ITUDYJNY

„,
"'

Po:tama

Porotowte Ratwallowe
Informacja 1łutb7 adrowt&

Dw. Centralny
Informacja kf.lłllrallla
Posotówte cJePfo11'11.lcse
Pogotowie enerretym.na
Lódt Północ

su. - jJW.
ARLEKIN -

Łód:t

Południe

U·N-llS

TEATR
i ja"

11-13·1!

22.s. -

Tł-H-U
Tł-111-19

M2

TELEFON ZAUFANIA lila

koblllł

• cll\:tl\ problemow, - n-ff.JS
'W' go<iz. 1%-ZZ,
TELEFON DLA RODZJCOW
porady wyehowawS!!-24-9' eze, czyn.ny od poniedziałku do
pll\tkU w rodz lS-13,

ANONlllfOWI AT,KOHOLlCY
tel. dla ludzi z )l\'Obll"mem a\57-31-U (ponleknl101ow~-m p\11,telt 17-18).
dl'llałek -

TEATRY
WIELKI -

sod:I.

11 „B<>r:v11

Go·

dunow"'

•
I

Dziś

SOBOTA, 21 MARCA
PROGRAM I
11.5'7 Komunikaty,
U.OO Koncert.
1%.05 Magazyn
11.59 S y gn.al c:zasu.
informacyj ny. 12.30 Muzyka folklorem
malowana. 12.45 Rolniczy kwadrans.
13.00 Komunikaty. 13.10 Ridio kie13.30 Koncert reklamowy.
r owców'.
14.00 Wlad. lł.05 Magazyn muzyczn y . 16.00 Wi ad. 16.05 Muzyka 1 aktualkohOl.
17.~5 Alkoholizm,
al noś ci .
17.30 Ko n cert życzeń. 17.55 przezorny Zaw sze Ubezpieczony. 18.00 Ml\•
Mutysi akow: e" - 1581 odc. l!.;)0
:i:yczne wizytówki. 19.00 Magazyn in19.25 Chwila muzy ki.
forma cyjn y.
19.30 Radio dzieciom: „Supelek"
aud. 20.00 Dziennik. 20.15 Przy i.nu•
zyce o .sporcie. 20.5~ Komunikaty To21.05
talizat ora. 21.00 I{omunikaty.
T ygodn ik Kulturalny. 21.25 Interpretacje pleśni francusltiej. 22.00 Wlad.
22.05 Z kołobrzeskich festiwali. ~.20
Musicale, musicale. 23.00 Wiad. 23.25
Słynne ork iestry.

PROGRA.'f

l'U9 ,.PUłlP"
,,A.llaje

j.w.

n

11.10
11.00 Zawsze po jedenastej.
w
Recital E wy Bem. 11 30 Tydz i eń
raS tereo . 12.00 Sztafeta orkiestr
Właka:
zy
mu
rtret
Po
dlow;-c·:1. 1 2 . ~ 5
13.05
dysław sen d e clt i. 13.oo Wiad.
Z
Serwis informacy,lny (L). 13.10
cy klu „Okolice kultury" - fe!. Woj13.20 Z ma(L).
ciecha Ekierta
Album
13.30
sk rz yni.
lowanej
repe·rtuaru opeZ
operowy
teRaptlsa
r ow ego 'Paul as>&
no r. 14.00 Co jest g·rane? - pytania.
odpowiedzi.
grane?
jest
15.00 Co
nagrody.
15.30 Co je.st grane?
l B.00 Dzlela, style, epoki. 16.50 Siglsl-2-1"
Lot
„
.
Che~ring
A.
m un d
17.05 Rozwla,zanle
odc. 17.00 Wiad.
zag, muzycznej (l..). 17.10 Aktualności
dnia (L). 17.30 Z cyklu: Program n•
ty c enle - aud. (L). 18.30 Gwi azdozbió r - aud. 19.15 K atalog w ydawniczy . 19.20 Min ia tura literacka
Wiers ze . tn.30 Wieczór w tllharmonll.
21. 00 Wiad. 21.05 Wieczorne re!lek~j e. 21. 10 Od rag t lme•u do swingu.
21.~0 NAgranle w i eczoru. 21.35 Teatr
PR - Joanna Lusiewic z i Małgorza
ta Nau m an „Uciekliś m y z raj u przedw czoraj". 22 .10 studio S teFeo zapraWole Soyinka
cz. r. 23 .00
•UI 23.20
odc.
„Interpretatorz y" St udlo Stereo zaprasza - ez. Il,

PROGRAM Ul

11.lB
11.00 Przegląd tygodników.
P iosenki na weekend. 11.30 W ż y cio
rysach ni e znajdziecie. 11.łO Pl-Osenld na weekend. 11.50 Margaret Atwood „ Wynurzenie" oda. 12.00 Serwis T r ójki. 12.05 W tonacji Trójki.
,Lewa ręlca
13.00 Ursula Le Guin
odc. 13.10 Powtórka z
ci em n ości " rozrywki. 14.00 S7Jko?y niderlandzk ie.
l ~ . 00 S erwis Trój.k l. ,15.05 „Wszystkie
drogi p row adzą do Nashville" - aud.
15.40 „$lad" - aud. 16.00 Zapraszam y d o Trójld. 19.00 „Zaplsane w paaud. 19.30 Dziś w Liście
mię ci" 19.60 Margaret Atwood
P rzeboj ów.
20.00 Lista
„Wyn u rzen ie" - odc.
P rzebojów. 22.05 Intormacje sporto22.1 ~ Teatrzyk ,.zaelooe oko".
we.
B.00 U pra s zamy do Trójki.

BISTORU RUCHU Jł.'E'WOLUCYJ
NEGO (GdaMka 13) !!Odz. 9-H
i2.3. nl ecr.ynne
onnZIA.t. RADOGOS7.CZ (7:~~
l'lka lł7) C(odz. 10-18

I

-

Cods•
PALMlARNIA !=:vrma W
11>-18( prócz poruedzlałków).

~.

od

„Zloty t>OCflll"
POLESIE good:l:.
od lat 12
pol.-rum.
m:. I
15 .30; „Nad N 1emnem" 1 n - pol. od la.t a - godz..

HU'ZSA

1-2.~.

t-łl.M,

„E.S.D." 22.3. lat 12 godz. 15, 17, 19

ni~yn-.

12.3. -

12.1. - ~· 1~11
ZOO - cąnM w loda.
(!GUa do gods. 1UO) .

j.w .
!U. „Nleaamowlty jeł
lWANOWO USA od lat !li - giods.
d'l.i~" l~ . 17.U, 19.30
j.w.
22.3. - „J:.1!1.D."
PRZEDWIOSNJ l!!
po1. od lat 12 - g.o<n. li. U;
&<'anse zamkn1~e - godz. 18, 1~

Sod2. Ił „.Bof!1'łll'W

Karola Szymanowskieg o. Orkiestra Sym!onlozna Filharmonll Z..ód:zkie:f. Dyrygent: · Jerzy
Stefan
Salw.arowskl. Solista Kam&M - altówka: W programie: G. Bacewicz - Koncert na
n
altówk~; K. Szymanowski Symfonia.

do pll\tku w godS.

1&-ił

godz.

KINA.

ci

7«-11-66, ił-łO-łl
33-3'-17
ZAUFANIA
ZAMl.ODZIEŻOWY TELEFON
33·50-86 czynny od
UFANIA -

...

1)

BAl..TYJt - „M:l&trzynl Wu Dain.I"
- chiński od lat 15 godz. 10,
12.1!, lUO, Hl.ł5, lł: llearus aoo„EJ..ektrorliczny 11\.0f'df!'!'•
113' ca" - 'the Terindna.tO<r" - USA
od lat Ul god%, !1.11

FILHABMONIA (N&rutc>wfoza 20)
godz. li - Koa:ioert symfoniczny z ok.azjJ 50 roc.znicy śmier

TELEFON

u-u

n -

!lngradu

,.Syrert7

w kradJ'U,e miaorów"
lfOdz. 12 1.'fl'.
U .1. -

Pogotowie d1wlgowe

ponłedziałk11

lt

'""·
22.3 . IO&:I. 11
godz. IT.ft
PINOKIO -

łI-H•lł

7ł-55-H 1 Tł-«ł-95,

'°*·

ka"

•11
N-N-IS

Pogotowie JISOWe

j.w.
90dla.
-

Tytana"

1

Sl·lł-11

111.formaoJa łel•foal.ema
Informacja kolejowa
Informacja PKS

„,.,._

krew"

deńska

ł-17

22.3. godz. 10-1•
MIASTA ZGIDZA (D-2>~e«ilt
11) godz. J0-11
llU. fod&. 11>-<tł
MIASTA PABIANIC (IPI. Obr••,._

j.w.

ARCHEOLOGIC ZNJll I ET.I/OGRA•
FICZNE rpl. 't';"olnośel 14)
łodZ. 9-lS
iu. god'Z. 11>--11

18.M
„Spotkllltlde I
22.S. Baj'kt 11.sem" - godz. !UO; dalej j.w.
Wt.OKNIAKZ - „Nad Niemnem"
cz. I i n - poJ. od lat u godz. 12. IS, lU<J. 11.48. Se<M'ls
zarnknliety - godz. 9.
„N.!ld Niemnem"
22.3. cz. I i Jl - godz. 9, 12.1~, 15.30,
18.4!;

„Bole'lr i Lolek na
Dzll-:lm Zaehod1'1<''' - pol, b .o.
l!odz. 1n.3o, n.3(1; „żyć i umrzeć w L<>' Anl!eles" - USA od
}At 18 fJ01z . 14.30, lT, 19.3-0
j.w.
~ . ~. -

'l\'OT."OC!C -

„Mllt1ca kt'ólów" -

WJSLA -

~.

NIEDZIELA., U MARCA

PROGRAM l
Il.OO Konc„rt, l! .59 Sygnał czasu
12.05 W samo południe. 12.45 Stu12.so Muzyru:ne nowości
cijo
13.00 Przegląd t,yaodników, 13.J;; Piosenki na.czych twórców. 13.35 Stµdio
S-13 - Transmisja Mistrzostw :>wia-

s-13.

ta w B!eg·ach Przełajowych z Warsz.a.wy. 13.45 Dom i 'My. 14.00 Kronika muzycznych wspomnień - a.ud
odc. 15.00
14.30 „W Jezioranach" Koncei:t życzeń - cz. I. 15.30 stuMistrzostw
transmisja
dio S-13
z
Swiata w Biegach Przełajowych
Warszawy. 16.00 Koncert życzeń
Radia
Polskiego
cz. II. 16.30 Teatr
„w parku " - słuch. 17.00 Dialogi hlstory c1.ne. 17.15 Swiat muzyld - aud •
18 .00 Magazyn międzynarodowy. 13.~ 0
Niedzi elne w y danie magazynu muzycz nego. 19.00 Dzienn ik. 19.10 Kon cert na jeden głos - Neil Diamo111d
19.30 Radio dzieciom: „W strugach
20.00
a.ud.
wiosennego deszczu" Wiad. 20.05 Sladem naszych interwen20.10 Przy muzyce o 11porcie .
cji.
211.55 Komunikaty Totalizatora. 21.0 0
Komunikaty. 21.05 Dyskogratla. Artura
:t!.55 Tutr Polskiego
Rodzińskiego.
23.00
Radia - „Joanna" - stuch.
Wlad. ł3 . 2<l Jux dla wszystkictt
aud.

ne fascynacje - muzyawe penetracje - aud. 12.30 Wyprawy czwórWoli
ki. 13.30 Krakowskie śpi ewy
Znbierz:owiskiej - aud. 13.45 „O kul·
14.05 „Uchem
1.ud.
turę slowa" aud. 14.45 Przed spektakIbiBa" lem - aud. 16.!lO Teatr Klasyki dla
„Satyra
I. KTasloki
mlod:ziety prawdę mówi". 18.00 Quiz popular„Meteorolo·
WIST
nonaukowy
Echa
gja" - aud. IT.on Wiad. 17.05
te.ittwall. 17.ł' Re!lekRje uc:T.o.nych.
e
Utwory
17.50 Wllt1am Byrd zbioru „Cantion~ sorae". t'~.00 Naw Kościele
bożeństwo ekumenjczne
18.40 Muzy>ka relig1Jna.
Baptystów.
lUO
m11g.
19.00 Alfa 1 Omega WJ.ad. 19.35 Lektury C.zwórk! - Jl!.
a
Duraczyński „Między Londynem
Wars:zaw!O,. Lipiec 190 - lipieo !IMł".
19.45 Plosenki Starej Warszawy. 20.11
Wieczór muzykll i lllYŚli. ,1.35 Z j~
nej plyty - Lionel Riohle. U.50 Magazyn Publlcystyld. Kulturalnej
aud. 22.35 Refle~je I rezonanse muzyczne - aud. 23.23 Rozmowy intymne - a.ud. 23.45 Chwila muzyki. 23.50
Wlad, 23.55 Kalendari: radiowy.

PKOGl'tAM D

u.oo

Gra Orkiestra

rtladeltij ska

12.00 Poczta Dwójki. 12.10 zanim trafia, na listy przebojów. 13.00 Wlad.
13.0~ „W kręgu mitu Ha.mleta"
aud. 14.00 Piosenki :z dobrą d yk cją.
!~.oo KonIU~ Mu:zyozne nowości.
cert chopinowski. 15.30 Katalog w ydawn ic7.y. 15.35 P!01;enki na ż yczeni e.
17.00 Wiad . 17.05 Zakló~la odbioru
- aud. 18.00 Leo Delibes „Lalcme"
21.05 Wiad.
- opera. 21.tlO Wiad.
sportowe (L). 21.20 Wieczór plytowy
wspomnienia
CD. 23 .20 Szanujmy
aud.

PllOGllAM

aud.
11.00 Pod dachami Paryża 11.30 „Wizje t~tralne - Leona Schillera" - aud. 12.00 Recit.al z nagrań
Dim) Lipattle'go. 12.50 Bilskie spotkani a: „Jak to w dyplomacji byw a" - cz. n - aud. 13.00 Serwis
Trójki. 13.05 Niech gra muzyka

Prywatrue u Krystyny
aud. 14.15 Musicale, musicale - aud. 15.00 Przegląd wydarz eń . 15.SO Odkun:one przeboje
„Jak
aud. 1~ . 50 Bliskie spotk.J!nla:
18.00
aud.
to w dyplomacji bywa" interpretacje, nagrania
Dzfela ,
aud. 17.00 Trzy odbicia w lustrze 17.30 Stare i nowe nagun!a.
„ud.
18.00 Jerzy Sulima Kamiński „Piesek" . 19.00 Serwis Tr.Sjlct. 19.05 Baw
PROGRAlll IV
s i ę razem z nami. 21.00 „Drzewo 11~
ciem „ie odzf Pw1>" - ~ud. 21.20 U
M~ .!l!l. Zyn Ro7.g!Ośnl Ha.rcer11. 00
t<or"l"
Konlmno im.
skie1. 12.00 Wi ad 12.03 Wiersz l •rla c:;O!fólnopolskl
Sto
zy mMiow "ld ego - ami. 22.00
- aud. \2.?0 Biuro Listów - odpo.Tul1u•7
rnzmów
~to
k
że
a
"51
h
wiedzi. t~ 30 Międ zy fa ntazji\ a na- Slowat.l{i „ Genezl s z durha" - ~ud.
uka. 13.00 . I<on cPrl)l zatrzymane w 2 2.1 ~ L ubie s zum star e\ plyt:v
ai:asle" - a ud. 13.55 „Lektury i re- Wio:«na
r az ! - aud . 22.so Ro z myśl"·
Meksje" - fel. 14.00 Kraj.o brazy hl· n la o n ed pómoci>. 23 .00 Jarn Se«inn
stol'Yczne. 14.25 Clnvita muzyki. 14.~0 w T rój ce. !3.50 Umberto E<:o „Imi ę
Pop o ł udnie Młodych, 18.00 Redakc1R
po róży" - odc.
Rep o rtażv , 16.10 Z mikrofonem
k ra ju - · Wrocław. 17.00 Wiad. 17.05
:PROGRAM IV
soc1 ologla 1 życie potoczne - fel.
aud. 17.30
11.10 „ Pej zaż polsld" 9.00 Tr1tnsmisj11. m'!zY łw. rzymgkoKul!BY historii" - aud. 18.10 Jazi:
U .OO Magazyn Rozgtol!n\
t r ady cyjny - aud. 1~ . ~o J~zylt tran- ka.tollcklej.
a ud .

P roń k o

głębokim talem zawlad„mlamy, 1;e w dniu li muca 1981 ro·
ku zmarła

Z

ł. ł '·
MARIANNA
śMIGIELS'KA
oclbędzl• 1!4
br. (poniedziałek)

!3
C111a
o rotl'lllmarca
ewanrecmentar:ru
na
1!.30
nlf'
Jlcklm przy ul. Ogrodowej, o
w
czvm zawiadamia porr11tona
smutkU

Porneb

MAlBLIŻ!!IZA

lł.OQ

'RODZIMA

z rlębokim łaJelll uwiadamiamy, te w dnln 11 marea 19H roku zru.uła, pr:tełY"''IZY lat IS, na•
Matka, Tełe!owa,
S'Za kochana
Babcia i Prababcie

m

'·

:zamk.nl~y;

POJtOJ -

1.w.

22.3. -

j.w.

STYLOWY - „J:.T." - UM b.8.
tods. 11, it: ,.Purpurowa rót&

USA od lat IS

'·

JÓZEFA RVBCZVr\lSKA
Pop:rzeb ftdbęd~I• si• w dn.!11 ZJ
marca br. (poniedziałek) o 1cdzlnie 1$ na cmentarzu :r~.-kat.
na Zl\uew1e.

-

pn" -

„Deszc7.ow.a

MAl.JMITUDYJ NB

~a UMZ<JW• -

18. %0

u.11

eo~.

""°'"

Nlł1D

IU. - j.w.
OKA - ,,Ind.i.ana lOllH'' - USA
od lat Ul godz. ti.30, 18; „C.K.
pot.
Dł!lllel't«ZY" ez. I I n od l.!!t 18 Rodz. 18.:10
12.J. - - '·"'·
od
Kmo non lńoop
GDYNIA
Codz. 11)-G ,,Proteetor" - USA
od lat 18
J.w.
12.ł. HALKA - „Dlabel morski"
ndz. b .o. - godz. 16; „Dotknlę
nte mettm:y" - ang. od lat 18

u.a,

ozeWSka SS)

b.o.

,,Pft41ll ~ w

l!I~ -

•clanle" ((1 ba.fu s l!lolldem I
Sodl· Jl; „Proszę
!Ąlk!Mn) -

roca.

POL b.e.

112onta" -

h,pd.Ul
Chirurgia dzleoltca kn. Korcza.ka (Armil Olerwoned li)
IAeyngologta dzleeteca - Szi>i·
(.Arm!d Csłll!'tal im. Kot'C!'Ulca
wonej !S)
llZC%~<l1Wo-1'Warmwa
Chtr\l!I'g!.a
!!Iz.pita! im. B~c1d.'9lf0 (K<>Pdń.•
llk!ego 22)
104Ai.k& W AM
Lacyn~lo~ (żerOmskdego 1U,
Tok1yk>ologlia - ~ Med,..
ąny PT•cy (T-y 9)
W~f':rologia - Pr:t1ychodnĄ& Z>-.

„O sroniku Tr11godz. 15; daJe-j j.w.
„Gliniarz
GWARDIA z Beverly Hllls" - USA od lat
„Pr.zyja19.30;
17,
IO,
godz.
13
dlabla" - po!.
Cliel wesołe~
h.o. gc>d2. 12.15, H.30
.,Imieni ny eto22.3. Bajki c:l" (3 bajk·i z Bollóem i Lolgod:z. 10. 11; „ P!7Y.1 •ki~) e\el wesotego d!abla" - ,!lodz.
12.15, H.30; „ Glin ian: z Beverly
ii:odz. 17, 19.30
B'111.<;" MUZA - Bajki. „Postrach Teksa·""" ti b~jkl z Bolkiem i I.ol~odz. !Ci; „ Boll"k i LOlct~m) lek na Dziklm 7.achodzfr "
r>ol. b.o. eodz. 16; „Gr~y:stoke:
legenda Tarz.anA wladry małp "
- ang. od lat n god'!:. lB
12,3. - j.w.
bl.ku" -

l\lLODA

22.3. -j.'ll'.

TATRY - „Miłość,
krokodyl" - USA
godz. 17.15, !UO
22.3. -

n. m.
CbirU?'fi& W'NOW& - sz.:,ltllł
lładllńskilego (~rewnowsk.a U)

.
imma.re.gd
od lat lS

j.w.

l'lltn t!!a
„Konilt Garti.Jff'k" dla
radz. b.o. godz. 15; J'ilm
rodziców „Mno•ć, nmaragd 1
kro·k odyl" - USA od 1.&t 1ł -

TATRY IPAMILIJNB

21!.3. -

J.w.

SOJUSZ - „K-łec7 1 Kal\10<nU
chiń:rkt od lat
żól t eJ ?tuki" lS go~ . 18, 11.
21!.3. Bajki - „l'tek«o wybawca" - godz. H: r!.11lej j.w.

APTEl'tt

Mlckiewlcza

~o.

Nic\11-rni.!lnA

ftt,

Dąbrowsklei;tn

1!,

Lut<>mlPmka

lH. Ollmplj!ika 7A. P1ot11towAka

ze str. 1)

>:f wzrost wy sokości emer:dur l
reont ma na. celu m. in. wyrówn.!ln ie tych dysproporcji, k:tói-e nara!tały przez wiele lat, a upostaci<>w1eniiem których jest tzw. ,,staportfel";

:ff. etapowo wprowadzana jeiri
renta socjal~a. Od 1 kwietni.!l br.
pn:yMano stale zasiłki pomocy
s.polecl'JTlt>j ~"!zystkim inwali®m I
I II gir·t1p:r w wieku powyiej 18
lat, u których inwa1 idz,two p.ow~ta
!o w dzieciństwie lub jest wrod:110ne. W 1u1.rrtępnym etap ie pr?.ewiduJt' .~le prteks?:talceni e w~z~·,t]{i ch.
w
zasilków 1101riocy spolecoz,nej
rent!} socjalna;
i;. decyzje o p{lodwyższen!u emerytur I rent podejmowane są w
gospodarczej ,
syiuacj i
niełatwej
·kiedy n iski j~t przyrost dochodu
narodowe~. Mimo to wydatki na
~wladczen ia !>oo!eczme w bieżącym
roku - zirodnle z CPR - mają
wynie~ć 1.620 młd z!, co ozn•cza

ta.

Neurochirurgia - S'!:pital im.
S:ldodowskiej-C urle (Zgierz, Pe.l."Z_.
oz.ewska 35)
Okulistyka - Szpital Im. llcloPal."Z•·
(Z~en:.
dowskiej-C\J/l'le
azewska -35)
I~
d.z!eo!ęoa Chlrurgi11
l.m. Konopnicllll._ej (Sporna Sł/SO)

dzieci -

Cod:z. 15

ł4)

(Za.k111łna

m.oatolog!oma

l&;

„J-.cze iy1ko r•" - Jur. od
lat 18 - eod'z. 18
,,Jtełclliowa
Bajki 8WIT
IO(tz. 15; „Pleń<lleń
Wiosna" 181
1 rółia" - i><>l. b.o. !{od.i.
,.Uo!~ s Nowego Jorku"
USA od lat 18 - godz. li

g nd,, Hl
" '.1. Baf'i -

Szplta1 łlll.

Sonenberga (Pieruny ~)
tm.
N euroeh1rurgita - 11'0\tal
K.opemika (Pabia.nicika '2)
Oki;ijMsty<kia - Szpital im. l'ltłePl.l'Z4t"
CZ«iera.
dowsldej-OU:rie

%2.S, Bajki - „AwanNTA li kfftem" - go<12.. l_O, U; „Desze:r..owa pani" - fods. 11.1111 „FfX"
'
god:z. 14.s&, 11, u.sa
STOKI - „Proszę alon.la" - pol.
b.o. god%. 18; „Halli0 ~Jrl·•
jut>;. od lat li fod:z. 18

~7

- Armil Cz;et'W01'4'j 7,
Konstanfy'rl6w - Sadowa 10.
Glowno - 1""'"eka U.

t>.•b!Anlcę

Laryingol~ dzdec!ęca

im.
tal
36,'5-0).

ll&pi·

-

Konopnioklej

(1!11)0ma

9ZOZęklawo-•-

Ch.tnlrgt,a
im.
Szpita1

SiklodOwalda:l·CUńe

(Zgierz, Parz~ka ft)
Szpital
Laryngologia

im..

J!larlie<klego (Kopclń&klego 21)
Toitsyko!og!a - Instytut Medycyn y Pracy (Tet'MY 8)
Przych.odn!.a
W_enerologla
Dermat ologJarna (Zakątna ł4)
Dordna p.omoo
Zapolskiej 1 od 17-7 rano w
w d11l wolne od
b4. Tet. U-39·T2

kierunki

okullatyczna u!.
Gabinet C!ZY'l\l!l Y
dni poWBZoednle,
praey aa.bi do-

n.

wew.

wcżor~j zgłoszenie

loomitetu, wi~re
daje
mler Zbfplew Gerł)'cb takt, te na 11.mĄ tylko pomoo społeczną, świ.adcroną w ró.in7ch formach, prze:r.naeza 1ię w br. 700
mld zł. Założenia polityk! gpolecznej oddzłatują na kał.dl\ niemal
dz!iedzin~ życia publie:nnego.
Mówiono równie± o programie
tegorocznego letn,iego wypoczynku
najmłod9Zych. Przewiduje 1ię, że
z róimyoh jego form sk<>rzysta 4-4..5
mln dzieci i m!odoz,ieży. Wyraźn i e
wzrośnie 1iC'1Jba. mł<>dych PolakÓIW
wyjeżdtająeych d<t kirajów socjalistycznych w r11mach wakacyjnej
w:vmiany. Z wsti:pnycb danych wyprzewOO-niczący

·dziś·

••••

...._~ OG~OSZENIE...
STARSZY, 15am-0tny iio-\i.kuJ• kawalerki . 88-32-18 p0 17.

24511

,.z

mies2lka.n ia lub :po24004 1-E
koju. 52-47-19.
llP!'Zeda.m. Tel.
DZIURKARKĘ POSZUKUJĘ

2~70

84-28-~.

Nóż krawiecki -

i-E

ll:U;p!11. 51·11-71.
245$l 1-E

przyjmę.

24533 1-E

POMOC do dzieclta
36-78-00.

UŻYWANĄ lodóWkfl, kuchenkę 1awersalkę

zową,

sprzedam, Tel.

-

24.568 '
86-43-f.16.
nika, ł,e do Związku Radzieckiego „FL<\TA"
sprzedam.
126p (1979) uda ~lę 50 trs. dzieci I młodzieży,
24532 1-E
Rafowa 16 /18 po 15.
clo J':óRD - 160 tys„ na Węgry szwaczk• (spodiru!e),
ZATRUDNIĘ
20 tys.
24MEI c-E
Tel. 86-43-66
W najblitszym czasie Rada Ml- „RUBIN" 202p sprzedam. Tel.
ndstrów przeanalizuje projekt no245M c-E
15.
po
55-78-17,
kredytowej

wego systemu p-0omocy
5prz;edam.
DALMATYŃCZYKI d1a młodych małżeństw ! dla mło
24529 C-E
51-22-10.
we
budującej · miH"Zkania
dzi eży
BONY PKO - kupi~. M-45-M.
własnym zakresie.
24M4 1-E
Komitet Społeczno-Pol.Jtyemy na MIESZKANIA P05zukuj11. 57-58-Q8.
wzrost w stosunku do ubiegłego
roku o 3Z7 mld zł. Najwiecej prze- zakończenie obrad i>r;ey-jął regula24528 K-E
znacza s ie na \vyQ.la l e Pmerv tur 1 m in pracy oraz plan rematyczny do ELEKTROMO NTER podejmie prarent. a mianowicie 1.263 mld zl; końca br.
24563 1-E
81-37-87.
cę. Tel.
>!':f. jednym z n a.i i stotn i ej~zych ce- TIFF
usłuti.
św i sdczy
FARBIARNIA
ochjest
cznej
sPOl<>
lów polityki
Skłodowsk iej 8a, Malinowski,
rona socjalna ludności żyjącej w
24527 1-E
najtrudniejszy ch warunkach maSZNAUCERY oru Jamin!ki - tt:1rzeterialnych. Duże powinn o ści mają
%~ 1-E
dam. 84-17-99.
tu równ1l·e:!: zakłady pracy. Od poTEliEWIZOR ,,sony" 2'1' cali, ml,fc:zabku br. we~zła w życ i e, p.o konn~towid „Pa.n~onle" 430 - spr!esultacji irpołecznej, ustawa o :r:a2~1 f-E
dam. Tel. 43-93-94.
kladowych fundusz.ach socjalnym i
jedn<>&tkaeh
w
mieszkaniowy m
VID l!lO - l!>Ptted am. 19-77-0S.

• „ •••• „ •

Egipt

g<iepodarld. uspoleczni.on~j.

~towe

akty wylronawcze do tej ustawy we W':ł:i;ystiklch s=egiólach uzw!~l'lkamł zaw>Odo'!:godnion-e u
w:vml.
ro1:111iaraeh
e-r.eruy pog'ląd o
doda!
11połeoezmycl:t
śWladczeft

są

Smierc polskiei
dziennikarki

Z słęl>okltn h1PT'1 zawladl\ml:tmy, łe w dn!tt 1' marca 1987 rOku odu1.ła od nu n„ z~wsze w
wieku 14 lllt, 11UIA kochana Mama I Bal>el.a

ł.. ł '·

JANl1NA
ABRASZEWSKA
Porrseb edbędzle się ~ dniu 13
marca hr. (poniedziałek) o godzicment11rza
11.30 2 kaplicy
n.le
przy 111. l!lzezee!flskleJ.
C01łJU,

8TM

s ltODZINAMI,

243251-•
Jcu.
24.SU c-B

JEDWAB wiskozowy 18'1'-l!SO P!ę.

u-02-es.

Na traaie prowad'Z4o!!•l • D Ala· OPIEKUNKA do diwoj1a ~! łz
J)Ottzebna. mejn do Alekaa.ndrH zglnęta w wyzam~ eszka.n1e<m) padku

umochodowym

przebywa-

w EgLpcl• dz;iecnnikarka „Persputyw" Hanm~ Sadowska, Ciężko
ranny został jej mąż, naczel!lly reda.ktor „Ekranu' Leob Wleluńakl.
jąca

W dem.11 DU!!IZYiq-8KA.

ł

DYZURY IZPITAU

I

Nlt'W'oeoUl:a" - &Oda.
fe:sor1ta
H; dalej 1.w.
lat
ROMA - „7/X" - us.A od
10, U.JO, l~, l'·IO I
18 fadz,

Poiegnania z tytułem - „ Wy•
•tarczy by~" - USA od lat U
rodz. lT
22,3. - j.w.
DKJ\l - Il'llzjoo - Mistrz<l'Wie 11:1na - Vittorio cS. Sica ll'Od!i. 18,

ry

..JllmJ"f0047'

2U. Bldki -

L

Slkorsk!eco lł, O.•
Zg:Jerz browskiego 10.
Ozorków - Armil Czerwonej tT

aze11.-RFN b.o.

11.48, 19

1.w.

!U. -

księcia

JCościUM.ld

AlekBoandrów -

seans

- fod%. 15; ,„J'11MI ostr:iegawcizy" - USA od lat 111 - rod.s.

B&jki ,.Z..jllc"
godz. li; „Zygfryd" - po!. OC1
li&t lS godls. 11, !UO

TATRY -

olała"

„Na~

Krainy 1'!9li" -

au. -

11 -

„Ba.Irle

USA od lat 12 iO<U. li
„Ciuchcia''
22.3. Ba,jki godz. 15; „Wóds Indian Tecumaeh'' - NRD b.o, - iodz. l~;
„Bas.kie Olał.a" - godz, 18

STUDIO

:t Kairu" Cod.z. li

ledz.

-

1 MA.JA

13

(Dokończenie

18.U P iosenki :francuski e. 19.00 HarceI'6klej. 12.00 Wia.d. 12.05 MUZYOZ-

Port.rety Pola.ków - aud. !~.30 Wiad
„ Mi ~d.Zy
19.35 E. Duraozy1\ski Londynem a Warszawą 1943 - 1944" .
19.45 Nagrani a z !ilmów - aud, 20.15
21.U
ze llluchowlskiem.
Wieczór
Chwila mu:zykl. 2i.50 Felieton literacki. 22.00 Muzyczny aerwis prasowy,
aud.
22.30 „Magazyn Pol-.n1jny" 23.00 Muz.ka •t>od znaki.i Amora. 23.15
Kalejdoskop 1tulturalny - aud. 23.45
Chwila muzyk.!. i3.50 Wiad,

I

Główne

jut ro w ra
~usld.

od lat lS CO<l:z. LO, 12.3-0, 15, 17 .30,
%0
22.J. - j.w.
.,Nia kortoząca al ~
ZACHĘTA RFN b.o. godz. IO,
opowieść" 12. 14, 16; „ Dawno temu w Ameryce" - USA od lał 18 - godz.

U,,58 1-11

78--37-63.
„c~ODORE"

komplet (komputer 64, stacja dysków, monit«)
24523 1-E
- epnedam. 86-02-65.

-

Barch.o oiężkie obrażeni.a odniósł
prowad'Z.8,cy 1amochód p<>lski
naukowieoc dr Je.rt.y Kania.

DZIALKĘ Je.lmą w Gałk6w1lu Marejentalnie s-pn:edam. L!ałym ty 241557 B iuro Ogło.sz.eń, Sienie-

mu i me}! archeolofii śródziem·
nom-.skiej w Kairze oraz małżeń

POSZUKUJĘ

także

Do tracedi! do.:r.lo w odleiło9cl
wicza 3/r>.
ok. 80 km od Al•kta.ndril, cdY dWI.
llOlldone(o ma1&1'U. ZATRUD~
aamochody wi~ce P"UP41 naukow24521 C·Z
33-Hl-89.
ców polskich z mia}i badań iala·
zj~żały

na
stwo dziennikarskie
pobocze. Zostały wówczas uderzone
przez M2lJ)~>ron2' cięt.ar6wkę wy-

odbiorców piecz:ywa.

2.9 , gm.

Lipiny
Bn~1m:r

21-57,

Nowosol'lll.,

Gniotek.
. 24.llM

tel.

c-z

<cwuancja)
2451.0 C-E
- •PI"l.edam. 48-16-74.
m<>chód, w którym jechała Hanna
SadowakA I Lech Wieluńsld roE1ta! „ SPETCRUM" pl.Uli ~omplet)
d'°"!ownie, ZA"!i~ony.
24511 l·E
aprzed11.m. 87-0~-13.

tadowa.n2' klllllieniami. Drug! s.a- „ELEKrrRONA 2SOD"

KODDMA.
I: st4boldm

my,
ku

z «\•boklm b.Jem sawiadamł•·
my, te w dnht Jl marca Ulf ronaJukocba'11ą
nu1
ku znl>.rl
~Iąt,

Teł~

Tl\tuł,

ł.

ł

i

Dzl11dz'lu•

P.

ł.

śLEBOCKI

,,

4 - Ol!ITOll!lltA,

Porno odb~dile ''41 w d:n.111 n
(pnni~<hla!Pkl
marca un rt1ku
o rodz. is.at, 1 kaplicy cmental"l:a

rzymskokatollc kl"g" ~w . Frnnrlnka przy 111. Rzgoow!kieJ, o czym
n wlad 1U11laJ~ 1

Pogrzeb odbędzie sJ• w dniu ZZ
marca hr. (nletl:z:lela) o foda. 1ł
na cmentarzu w Dobrej,
i:oN A s D:r:n!CMJ

opatrzony ew. sakramentami, 'IV
wieku Q lat, USS Ukochany M~t,
ratnł, T„. I Dsl.adslwł

IRENA SKURA
I

TADEUSZ JOZEF

ł

SIO~TRZENJCA 1 BRATANEK
z RODZINAMI oru POZOSTAŁA RODZINA.

talem nw11.damla-

łe w dn.tu 11 marea lłl1 roodnadł od •u na zawne,

HEN.RYK DVMOWSIQ
adbę ·
Uroe:z:.vstilłci 1mgrubo,..1
dą 1lę w d11iu 23 muca ten ro·
z
lł
godz.
o
ku (poniedziałek)
IZPV~t.

•w. Anny -

roku
1117
nagle w 81:\ cjl. w "ll'leku

'·

,_ ł '·

kaplicy cmentana

w dniu I marca

zmarł

39 lat

Za·

ł

'·

JAN HORYD
Pogrzeb odb~dl:le ei' w dniu Z3
marca br. (ponl@dz!alek) o go•
dziule 14 n„ cmentanu PrZ'Y uli-

cy Kurczaki.

Pogr11tem w ll!llUtlru1
ŻONA,

SYNOWIE, l!IYNOWE
l WNtlltl,

MATKA, ŻONA, CORKA

I POZOST.\LA RODZINA.
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'I'

„
mo11.łu

W7Dl•P et.
130
dom6w. Zadanie dla acznlów s trzeciej klasy: za
Ile lat odnowiony zostanie ostatni budynek, Je:łU potencjał wykonawczy
mlasteczka umotllwla wyremontowan ie
jednei:o
rocznie? A figi,, kochani! Rachunki ł tycie to
nie zawsze to samo. Jut
wkrótce większośó domów
zamieni si_, w rulnc: I potrzebny
będzie jedynie
potencjał rozbiórkowy .
:#: RON
SAUNDERS ,
trener an„lelsl~ 1·e' d„uży"
'

~ztenntczekl
3

•
42-LETNIA
WJ;GIERKA Jucie
Lukacs
obiecała przed lat11 mężo
w.i w dniu a!ubu, że urodzi . mu co najmniej ohll!oTO d:tieci. Wywiązu
je ait z tego prz11rzeczenia wrtcz wzof'owo: pań
.two Lukacaowle
majq

była Jane Fonda! Nawet
w czasie podrób nie zan~edbuje porannego Jog.gm~u. Bł;vskawlcznle udaliśmy się w
niestety, palimypośclgdu;-o
za
„za
papierosów, pijemy
dufo ka vy chod Im
a
"n
' '
z y z
P ó "' 0 spa6 I notorycznie
;ut dwanalełe c6rek ł zaniedbujem y
aerobic.
uelełu 111n6w, •
pant.- Byllśmy be:1 nan1".
wa.i wctq.ł
aq
młodzi,
Dobrse
Pl'S7DaJmn1ej,
więc wiele jeuen prad ie nie ńapllal 1 ,Jut nie
nłmł.
te oosy.„".
• WYKŁADOWCA u
• JANB FONDA
ameTuka1\s1cłm unłw.,-au
Jeohala do Pol1ld na pa- tecłe Ha„„a„da, d„ Darę dni, ale mało
komu nłe! Federmcin, uocu~,
udało 1lę z nl11 porozma- źe co roku zachodzi
w
wla.6.
Miał tak11 okaz.ie cłąźę
mł!ton niepełnolereporter Jednej 1 l'•zeł tnich
Amerukane k,
a
warszawski ch,
ale
nie prawłe polowa z nich „osdołal
jej W)'korzysta6 . dzł dzieci. Statystycml e
Oto co plaza: „ ...rano na biorąc, azan111 u„odzenła
ul. MauzałkowskłeJ, przed dziecko przez
15-let!'.łłą
DT ,,Centrum", dziwnie dzlewczynf 1q dzU w USA
IPUljoma postaó w dułych p!4eiokrotnt .
tołfkaze,
ciemnych okularaeb, dre- anftell pnu jej „6włe1le w kolorze khaki
I młct .łyjqcq to ja1cłm1totadldasach.
Przemknęła wiek Innym k„tiju.
Jak torpeda w kterunku
• W ZWTORYI (Woj.
Ol'l'Oda Saakleeo. Tak. to leplckłe) kapltalnel'O re-

„ W naszym ll:ocha.nym kur- 18.!50 Dobranoc:
„Zaczarowa ny
niku" rysunki Juliana
ołówek"
Bohdanowic za
19.00 „Gra o milion"
19.30 Dziennik Cdla niesłyszących) 19.30 Dziennik
li.10

20.00 Studio sport

20.00 Studio sport (el.1mi10acje do
mistrzostw Europy - mecz
nu .,Hotel Planow I jeio
piłki nowej: Hola.odi&
goście" (1) .,Rol!·z ina" Grecja)
li.OO „Drops oru film 1 aerll I
film fab. prod. NRD
Sprawa dla reportera.
„ W 80 dn. dookoła twia.ta 22.150 „Moje piosenki" - Eltbie- 21.M
z,2.4-0 DT - komentane
z Willym Fogiem' (3)
ta Jodłowska.
10.30 OT - Wi&domOki
23.2:1 Wieczorne wladomołd
PROGRAM U
10.40 „Stare, nowe. n&j·nowa:i:e'' I
Telewizyjna I.lata PnebolUO Pół· rockii:ny dla rodziny
jów
„Konaylium kUnik.! zdrowe12.00 Telewizyjny koncert tycze6
io człow,ieka"
dla honorowych la'Wlod.awIS.OO Wiadomośel (Ł)
ców
13 MARCA
18.30 „Wiem wszystko" tele12.SO Bariery
PROGRAM · l
turniej
13.00 Mllit.arla, obronnołć, 11.0\l{O19.00 PrzebGje „Dwójl.toi"
czesność
18.20 DT - wiad-oruoścl
19.30 Dzieillllik
13.30 Program pubhcystyC2'lll)'
16.23 Dla
młodych
widzów: 20.00 Polak główkuje - reporld
14.00 „ Wędrówlli dalekie t bl!!il„Kwant" - .,Patruć i wl- 20.:!0 _,,Doo.koła świata" - „u pokie" „Tajemnice wyro..
dueć"
łudniowych wrót Choin"
1
cznt" (3) - film dok. pI'Od. 17.15 Teleexpr._
n.t5 ,,997" program publloywloskie-j
17 .30 „Zn-.Id &ZCM16lne"I (I) stycsny
(Ł)
14.40 Na kraw~zi alowa
„Rozbitek" 1Clial prod. 11.50 TeatT Tel~1dJ - Haryk
10.00 Antologia
drama.tu powpoi.
Mann - „Branz!lla"
szechnego - Eu1ene O'Nelll 18.30 „Labot'aiorl. 'um"
„Id&le 1 23.20 W'l~zorne wladomoW
„żałoba przyltol Elekklej"
trze'' (1)
18.l!O Dobranoc - „Bociani• lot;r"
18.20 „Kram"
li.OO Rozmowa na. telefon
11.00 Losowanie Duteso ~ 111.~ Echa 1tadionów
17.15 Teleexpreu
19.30 Dziennik
17.30 Program pubUcyatycz ny
20.00 Teatr Telewaji: WalMUll
11 lllABOA
18.00 Popołudnit & „Pe~azem"
Ruputin
„Pisndądze
dla
PROGRAM I
18.50 Dobranoc: ,Marceli Szpak
Marii"
dziwi się światu•·
21.43 Rozmowa M telefon
10.00 DT - wiadom~l
19.00 Z ltamera. wśród zwi~t
22.1!5 Telewll.tyj·ny film dóktunen- 10.10 Film dla II
z:miaJl1 "Oś
19.20 Antena
talny - „Nad Vivaldim"
miornica" (3)
19.30 Dziennik
22.40 DT - komeniarze
11.00 &koła dla rod2iców - Po20.00 „Granica" - tllm tab. prod. 23.00 Jęąlr niemiecki (21)
ra na lillty i odpoW'iedzi
ang.
11.20 Apteczka. domowa
21.40 „Czu" - m&fU1U pubi.
P&OGl\A.M D
lUO
Riatoria najbliUu. - 1em..
22.10 'f dni na łwiecle
Waltw
22.20 Sportowe rytmy tygodnia
IT.OO
mem1eclmi l1llł
te.oo Rol:n.ics1 filni .a~1a.tow7 22.55 Kino nocne: „Wybawien iem 1'1.30 „Splr.vnlk
domowy"
„ Wystawa z:wierz"' aarobędzie mnierć" „Kwiat I karabin"
mm fab.
prod. franc
li.OO Wiadomo,cl (dla al~ 111.20 dowyc·h "
OT - wda.domośoi
eyob - t.)
16.25 Dla
młodych
wbdz(nr:
PROGRAM D
11.30 Zwterzęta wokół DM: .,Po,.Klub
Sito" (4)
t:l.00 Halo, komputer
daj łapę" - „To I ~o" (2) 111.50 ,,Kłopoty
małe i duż11"
15.30 Konstantv Andrzej ltulka I Ili.OO „ Wizyta SS" - poak:I. film
.Ta w białej czapce"
Waldemar Malicki l!'ają sotelewizyjny
film prod. CSRS
nat~ f-dur op. 24 „Wiosen- 19.30 Dziennik
17.15 Teleexpreaa
ną" Beethoven.a
20.00 Nasza Warar.awa
17.35 ,,Poli1on"
wojalrow1
16.00 Spektrum
21.00 Kalendarz hlatoryemy
magazyn publ1c,..tycz n1
16.30 „Swtat 1eet teatrem" (I) 21.15 Gwiauiy wielkiego llPOrl1l
18.00 „Encyklope dia kW.tury pol„Muza Oj!'llis1a" nrial 21.łlS Blo,rafie - „Jean Genet"
1kiej"
,,ArcbAteldu ra
dok. prod. ani.
- ang. film dok.
'Wlieku Ośwl~enia" (1)
1Ul5 Trochę wiosny w ,,Dwójce" ZUll Book wdny - pr09ram dolr.
18.18
,,sonda"
,.Kr7atal!aA 7
- program publ.
o Pakistanie
•wiat"
17.40 Zatrzymane w kadrze
23.211 Wieczorne wladom°'41l
li.IO Dobn:noo1 ,,op.wt-=t JIOm..
18.00 Maga1lvn kulturalny (I.)
Pom.a"
18.30 „Zblitenla, czyli &o ł ewe
li.OO Czym iy'je łwW
o filmie" IL)
lUO Dziennik
19.30, Dziennik (dla nies~cyeh,
20.00 "()jmlorn!ea " '11) Hrls.l
20.00 Rewelacja mles!Ąoa: Giu•
prod. włosldej
1eppe Verdi „Falstaff"
20~ Tyeodn!k gospodarczy
M
KAKCA
akt I I Il
Zl.25 Telewi%yjny film
PROGl\A.M I
doku21.3!1 Tydzień w polityce
mentalny: „Ka.ntor"
21.411 Literatura I eknuu „nw. 10.00
22..0 DT - komentarz•
DT - w!&domoM:i
tycia MatW Pucala" (1) 10.10 Film dla 2 :ani&n,-t ,.PłU&
film prod. włoskiej
PBOGBAll D
22.M Rewelacja mteale,ea: Glu- 10.115 ciemietycb ltrzeWóW'' (10)
Poradnik
1eppe Verdi .,Falltaff" 11.20 „P1aton Domatora
11
l?Jll
t .1Atlantyd&
P6ł aocbm7 dla l"Odlalil17'
-akttII
lS.M Wlademołol (fi)
belg1jsld
dok.
13.411 Wieczorne wlad<>mołcl
111.JO „Kim być?" - Procr&m clla 18.30 Mafaz)'lll 1portowy ,,AB„
maturzystów
11.20 Prs.boje ty1odn!a
19.30 Dslennik
111.20 DT - wiadomoecł
111.211 Dla młodych widzów - 20.00 Ekspres reporterów
„Akademia muzyczna"
Zl.15 „Salon musynny" - n 01ł.80 Dla dz1ec1 .• „Wyprawy prof.
itólnopolskl Konkur1 Im. K.
21 MARCA
Ciekawskie go"
Sz::rmanowskie110 (Ł)
PROGRA.l\l I
'17.15 Teleexpress
21.05 „Ekrain szczerości"
17.2!1 Studio aport. - meca piłki 21.45 „Qulncy Jones l Love Qu9.00 "Teleranek' ' 01"U fllm 1
nożnej: Polaka incy" film dok.
Norweserii: „Poranek toki"' (li)
gia.
W
przerwie
o'k. !!3.35 Wieczorne wiadomości
10.30 OT - wladomośol
111.llS Samo zdrowie
10.35 „Filmowe obserwacje łwia 19.111 Dobranoc ,.Siedimu ta•
ta" - „Przyroda w rltbl
wronków"
ziemi" - film doli:.
19.30 Dziennik
11.211 Siedem anten
20.00 „Płak:I cierni.tyeh Jrnew61""
12.10 Telewizyjny film doltum•n(10) - ostatni odcinek
lf >IAllOA
talny - „Diabły pol~kie''
rialu prod. ameryka.ńaltiel
12.211 Stud~ 91>0M - mistrzostwa 20.411 Konferencja praaowa rzeca,PROGRAM I
łwiata w bieicach przeł•l<>
nika rządu
wych
21.00 Telewtzvjny film dolrume~ 10.00 DT - 'W!ladomośot
13.l!O Kraj za miastem
talny - ,;Nieborow xy re- 10.lD Film dla II zmian71 ,,Cu14.10 Studio sport - mistrzoet.wa
iydencł"
dze namiętności"
film
łwiata w biegach prielajo- 21.25 TelespotkAn la Przestrofalmlarny prod. radzieckiej
wych
ga 2
11.ołG Magazyn Domatora. ,.A1UO Telewizyjnv Koooert ZY=e6 22.10 Jazz 1.ambone '811
mor po pięćdzle9llltc•„
Hl.10 Studio sport
22.40 DT - komentarz•
!UO DT - wiadomości
Ul.OO Teatr dla D:liecU we Bol„ 23.00 Język angielski (U)
18.%5 Dla
młodych
wl416w1
sława t:.eśmiana „Pn:y.
,,lbmblt" - teleturmeJ (Ł)
gody Sindbada ZerJ&rza. i
PBOGRA.~ Il
1UO Dla dzieci!: ,.Pią,ta 1 Pujego wuja Tarabuk.a." (1)
kracym"
tU!ł Spotkanie 1 plosenke, (ZSRB.) l'f.00 J..,-k &nlialaltl- (U)
l'JJI Telfflt'Pr17.15 Teleexpress
1T.30 Pół r<>d"Zllny di& ro4dą
1'7..SO ·Mi~yn~ Dlłei 'l'e17.30 „Piepn I wanilia" - ~ 18.00 Wladomo'et (Ł)
, atru
Fezu coras bllief'
18.30 „Zyjąc.a planet.a - portret lUll Ba pr6~ ,.M.tnina111 •
111.20 Antena
Ziemi" (ł)
„Pu8tyn!e
mairu:rn mm:r=nr
. lll.00 Wieczorynk a: „Czamoksięt
wypa!Ońe 1łoi\cem" 1e- 11.21 Międzynuodowy Dstei T•
nlk z Krainy Oz"
r!al przyrodr.o&czy prod. ana.
atru
19.30 Dziennik
19.25 Pl'7leboje t;r~nla.
18.!t Dom rodzinny - w.pom20.00 „Quo vadi1" - l«'lal prod. 19.30 Dziennik
nienia Mieczysława Elo«ra
włoskiej
20.00 „Polska 1!mą" - "W 11„· lUO Dobr&!Doc: „Guma ct.e iu21.05 Pegaz
niu rogallt\sklch dębóW''
e!a"
21.4!5 Klub m!~rodOWJ
2G.lt „Akademia tyeia" 1 t.uc;y. 19.0G Monitor ną<fOW'f'
22.15 „Lota" - program abuenil Wlnnicką Jll1'c:holo- 19.30 Dziennik
towy
gia prenatalna '
20.00 „Cud1le namlętnołcł" 22.25 Sportowa n1ed:del&
20.4!1 „Powroty" - 1Aaow
film fabulant.f'
23.00 „Leksykon polskiej MU%ykl 21.25 Nowe kilki Ameryki Laclft- ll.25 dz!ecld
Program rOZTyw1towy
rozrywkowe j' - ,0"
tkieJ „Czas umiera-nla" 22.00 Studlo 1port - mist?'ZOMwa
23.45 DT - wiadomości
- film prod. ltolumbljskl ej
łwlata. w hokeftu Pol.tka13.00 Wlec10m• wt.dom<>Bcł
ChRL
PROGRAM D
22.44' DT - ll:cmMDłane
10.1111 Film
dfa
niesł~I
2S.OO ,.Sl!'l"ff irmoka" (5) - „Chłłt·
„Quo vadla"
H:a kuchnia" &nflelsko-k a11.00 „Socllac:z:ew - nu wojny I
nadyjfti{ 19r.lal dok.
okupacji" - wot11tow7 program dok.
11 llASCA.
PJlOGJlAM D
11.30 Koncert :tyoze4 (L)
l'BOGRAM I
12.00 Kwadrans c hejnałem
l'f.Slt
\tprfl.~ tipCl'rit
12.15 Jutro ponied':tialek
10.00 DT wiadomo.Id
lUI Wla4omołol
12.45 „Zwierzęta świata" - „O- 10.10 FUm dla n :rmtain„ ,.Pny- 18.30 „Jak eud,ne (Ł)
11' wspomniestatnie bizony Amet'11d" nlosłam teletram"
nia" (ft) - „U nu na prora1orlal J>rzyrodntczy produkdziecki !Hm tabularny
włncj!" serial TP ·
cji francusktet
lUO Przyjemne s poiytecs111m 1.9.l!fl Dl'Jlennik
13.l!ł „Fa.n tazja na 1m1ezkii" 1'9-· 1U5 Mara.z:ru
wspomni.u
20.00 „Otrody łwla:ta•
m lęct Gra:tyny Bacewicz Władysław J3011clrl
„Ctłowl•
w otiren!e
program Romana Laaocltle- 111.20 DT - wiadom•t
iirz::rrody" - Mrł&l 4Clku10
1u.e Dla młod:rch
w&dz6w1
mentalny 1't'od. traneuatej
lUll Kino familijne: „Pięt.an*"'
"ltrąf" mqas:ra haree- !(I~ Bra-wo"
(1) - film 1)r'Od. ani.
n:r
.
!1.00 Wywiad s n!~
14.l!O Wideoteka
lUO Dla cblee.I: "Tnr-Talr."'
Cart ~11(11!1 (a·mer;ftca&kł
lll.3!1 Ekspres reporterów - "Pl~ 17.15 Teleexpres1
astrof.!%yk)
ty syfon"
lUO Losowanie bprem Lotka !1.30 Powiedz!e6 kres'kll - pier111.0S Kino - Oke
l Super Lotka
wsze Triennale R:r.nmku w
111.55 Goście Daniela Punnta
17.411 Magazyn wędkankł
K111lszu
Stanisław
KwlatkoWlk i i 19.00 „Wyczarow ane z pnla•
!Lilli „Wttystk„ na eprze.dat• Toma~z Goban-Klas
felieton fllmowy
film fab.
17.25 „Muzyka
I okolice„
11.10 Telewizyjny Informator wy. 23.S!I Studio Konfrontae l'
TeaGeorge Gershwin
dawnlc1ly
tral'llych Opole"87
11.20 Przeboje Boiusława Ka· 13.SO „Studium" - „Ble mi~y 23.~, Ro7.mowy
Intymne ,
czvńsktego
pieniądze"
0 . 2~ Wieczorne w!adomoki

Z1 łlARCA.
PROGRAM I

•

21.00 Wielkie filmy . malego ekra-

p

s„

„.

„.

n„

I

DZIENNIK LODZIU nr li (1U11t

piłka

jeat

11ożn11

coraz

nudniejsza, 11 pu.b!icznoścł
na
stadi onach
coraz
mniej. Oto jego dia gnoza: „Gracze pijq i palq
za du.źo, w nocy nie śpiq
lecz
ta1\czq w dyskot ekach. Pilkarzom tyje się
zbyt łatwo, a tcl'I. zarobki sq za wysokie".
Tak mówi trener, kt6rego w jego kraju. nozywają „czlow!ek!e m z źelaza". l\foźe i u nas tacy

potrzebni?

•1'17-

o.tatnł•

mlellimy w te) rubrykolejno V.,. pnyklad1 amerykańskie,
więc pora
wrócić
na
krajowe podwórko, bo nieraz już
zostało udowodnion e, te Polacy nic
son!. Jesteśmy pewn.i, że znakomicie poprze tlł tea:ę rozdanie zaczerpniete i: książkii Andrzeja Maoieszozaka „Brydt aportowy".

1' nlłeyiowel 1 ba atu. I •
punktu 4 plik I na. tym al• 1koflczyło. W wistuje bezpiec:r.me szóstk" pik. Z. 1t-ołu u I ro:r.gry-

wający llc1lY lA!wy. Jeśli l01 będZJ!e
nawet szlema
(dwa warunki: co najwyżej
trzeci król karo ,u W oru dama
i walet kler &padaj,ce !!la asa i
króla). Jed•ndtte los mote tet oka-

łaskawy, można uob!ć

lłARAN

uć •Ut okruh17 (1tr61 ka.re n
asem, a potem do oddainia jeuc:i:e
trzy l~wy treflowe). Pomiędzy tymi wariantami kraflcowym i matHwe Sil, oczywiście, układy wpraw~le nl.e tak cudownie przychyln„
Jak ten pierwuy ale teł zapewniaJ!ICe wygira.nde kontraktu (np.
król karo u W, r. .u trefl u B dwa.n.dole lew).
My widzimy układ wszyatklch
kart, wlęe jut wiemy, t.e Je.śli I
będ%1e &rał ja.k to 1!11 czasem
mówi - „po chłopsku" jnt bes
ur.na twłdn!e pnedstawdOJDy 1>0wytej warl&Dt dr!ll'i). Mote Jednak
jest jaki• IJPOllÓ-b wygrania. sry?
Mac!eszoak na 1)0'7lycjl l!ł wymyłlił taki 1po.s6b, będ,ey klasYC%11Ytn
przykładem rtY bezplecaneJ.
Oto Jeco koncepcja: w ~•!
I.wie zagra~ ze 1tołu trójkę kler
i Je.flłf tylko E nie poło!y ~laury
- dodać z ręki dzlewll\tkę. Lewę
zab!fl'l:e W, ale wist z tej •trony
nie jest niebezpiecz ny. Prawdopodobnie odeldne on w karo. W takdm wypadku należy pobl~ asem,
za~.ra~ do kTóla kier, przejś~ na
stół na waleta p!k, na asa kler
wynud~ drugie (! jut ostatnie) ka-

•I•

łem.

BLIZNIJ!;TA (li.li. - Il.li.) Tydsle4 powinłen był kOl"Z7'•
1łny dla wlelu Twych poezy.
nati, tak 1awodowyc b, Jak I o1obllłJ'ch. Z finansami nie naJlepleJ. Znaki pnyjazne1 Panna
I Kozloro:tee.
Jl,AK. (IZ.01. - n.01.) - Sporo noWJ'oh znaJomolcl. MołeH
llezyd na b'O%llwo~. Wyjazd
w 1priwacb, które mor11 Cl
prsynldd spore dochody. Kło6
bll1kl .o zen na TwóJ przyjazd,
L~W (%3.07. - !Z.OS.) - Bl\dł
bardziej opanowany. Nie prowokt1J
,,eyhlaeJI podbramkoW7oh". Powllm• Cl aalełe4 na

•c

-
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~
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WJ'9ł~e

l.adW91

Katltl, SS. L~.
PIONOWO - 1. aYJ)1alnl,aaa a1aa,
I. Ze :trenloamt, 1. Wiatr wie311CT w
Karpatach i Ta.traci\, ł. Rzeka we

I
18

D

1'~

D

c

D

D
25

I
~

~3

o

doosekan al• u.mania swłers
ohnlków.
ITRZELEO (11.lL - n.U.)
- Podn!Hle al' Tw6j autOrJ'·
ł•ł w oczach otoczenia. Najbllt' " dni to dobi-:v czas Il& reallzaoJ' pomysłów.
Korsystna
1ytua0Ja w domu. lprsyjaJ1tica
atmolfera - motc1:1 więc podJ11d pewne kroki w kierunku
amlan::r awej :tycloweJ pozycJi.
KOZIOROZ EC (23.lZ. - 20.01.)
- Mualaz bardzllj..ł kontrolowad
1we zachowanie .
Nie pozwól
s6rowa6 emocjom. Twoja lmpulsywnoH pr:iynod tylko szkody.
WODNIK (21.01, - IO.li.) Trzeba by milenió dotyohO"&a10WJ' tryb bela. Zbył Intensywnie
eksploatuje n awe 1117.
Sprawy
rodzinne
wYmagają,
dlutszego namysłu I ro:nvałne
so postępowania.
RYBY (U.OZ. Ili.Ol.)
Przed Tob11 problem1 "'1masa.ł11oe 1Porero saanpłowanla. 0lyWione kontakt1 &owal'Q'1kl•
nie przynlosl\ cl 1podzlewan ych
efektów. Pom1•1 cieplej • ._
aoble QOd man WacL

latwiający

21

~

le

D

boCat.e.
IDlOL DER

WSCh. Turkiestanie , I.
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łódzkiego
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Imi• popular- OJcieo tony w lt05unJw do
jed mi;•
Teatru Wiela. Nauka o rytmie, u. Rzymaka
kiego (Pawlak), t. W prderobie kat- ta,
bog.l.ni pól 1 la.sów, 11. Pol.a.ki aktor,
dero aktora. 10. Miasto w Murejl, taniea lub grzyb, 20.
Północy
u. Nazwa lódzkl.ego teatru, w lr:tó- 21. W •taroż. Grecji Chopin
1
obrzęd)' Iw aQ
boga Bachusa, 22. Gęsta k:un:awa, H,
Natychmiast , ze. Pie1'WlUtk1, kt6rych
atomy maj14 Jądra o tej aame;i li•
c:zbie nuklęonów, 30. Możem w niej
nabyć bilety do teatru, 32. Twórca
s
·1 ·7
4
„Faraona". 33. Cz~ć apołeazeństwa
J
„ł. Obchocmt obecnie łO-lecJ.e awoj eJ1
pracy aktorskl.4!11, SS. Powiff4
'I/',

13

D

H

IKOR.l'IOM CIUi. -

10

I

I

4

kłady.

nej •pJewacrUll

D
D

łobre,I
atm..,_,,
pora pomy,led •
kt6ra w łeJ ohwl11 nie rysuje 1i• zbył r6:towe.
PANNA (23.08. - ZZ.09.)
Zazwyczaj nie aawodlll Cię tatuloJa. Tym nzem Jednak Dl•
wyczute• 1yłuaoji, Słr,d pewne
kompllkacJe . Ju:t po4 konlee
tyrodnla w1Juol się aserer
spraw I nutą,pl11 zmlallJ', które ct_, usatysfakcjo nuJI\.
W AGA (23.09. 23.10.)
Pozwól doJ•ó do rlo1n aenolom. Twoja osłrotno§d w po.
deJmowaniu dec:r.i:JI nie uwIZO w:rohodzl Cl na konfff.
W domu I praey k0?S11tne ua,Jwyłna

pny1zło6cł,

Nowelo w Lectll.

3

~

••-nata
N

l'oaoMiO -

Krzyżówka

był

pe sne. !:apytGt'J dlaczcę
poł~ył od razu dam11 kit!'?', cho4
nie miał przy n~ej waleta (co wl•
dzimy na diagramie), odparł, te t•
dama nie była mu do nlcago po..
trzebna, a mogła ona poknyłowa6
plllJl rozrrywaJąccro, który musiał ebawlać 1i11 poifesra·n la łref•

- Dml ..W aapl~ I
ll:oJa. Mot... jednak lioaył •
kOnJ'tłne rozwlit,zanła. Wrenol•

ci..u,1,
4M4 pokałne wrdatkl, a ,lednome6al e nie ma
penpekt1w na zdob1ole doda'koweJ cot6wkl. Nzdarzy 1l• kit. ka okasJI do WJ"kazania
1wyml zdolnoAolam l ł lnłelek
BYK (ILM. - IUI) - T:7•
ł:lle4 pod znakiem dob17ob JIOm7116w. Nie1tety, tylko niektóre bcd11 morly byó zrealizowane. DobrJ' ozu dla zakoohanycb. Warto l.MP6 DlJ'6leł •
PJ'Z1.....ol,

Najcłeka.wuy

Kudły
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re • ręki, a ~- ncnł da•
karo. Ody E w1l"chle król«Jl
- S przebije atutem, wejdzie na
stół na d:ziewiątk11 pik I na dwa
dobre kara wyrzuci z ręki dwa
tr.tle. Jedena.ło!e lew, bo do odda~la Jest jeucze tylko lewa na
ua tret!. Je.tli B n:łe ins•Mle cła·
my karo kr6le-m - I wyn•ue! bloC•
k11 trefl s rękt Tdl: P'&lllc WYlrJ•
w.a. 1!11 bell problemów.
Koncepcja łwietn.a., a m.tm. M
Maclenc:zak prsearal. Dlaesecot
otót w d·ruriej lewie na. tr6jkll
kl~ B poło:iył... damęl
Był to
ima.ny mlstrz Marek Kudła. Suferowało to, !.& ma on jeszcze w karcie waleta lolt>r. Tak. w kddym
ruie z.rozumiał
te Maciencsal l
(cho6 najpierw piowtnlen pójść wa•
let, a. nie dama, ale tak;ie numwy
to nic na.dzwyczaj neso), wl'IC teNs
pozostało mu liczyć 'Ila udamy lmPll.I karowy Lub na ua trefl • a.
Nlfftety, 11POtkał l'O sa.iw6d.
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ny piłk11rr11 West Bromwkh Albion, wie dlaczego

I

Urzęd.n:!Jc

U•

•Prawy l'IWl11zane z WYladunk!eni towaru ~e
statku, C.
Ostroteń, T. To, o oo ktoł prosi, 11.
Postać z opery „Borys GOd\JlllOW",
H. Ludwik Benoit 1 Józef Zblróg, t~.
lrultrument muzyczny, 18. Kierunek
w malarstwie abstrakcyjny m, 18. Mote być z kulm?ką, 19. Kobyla,
!3.
Dzies1~tny lub :EWyczajnY:° 23. Przed•
miot, któremu przypisuje Ili• zna•
czeme magiCY.ne, 27. Na ~tubne obrą·
czld, u. Piec:zywo, 29. Rząd lamp u
brzegu •oeny, Sl. Botek miłości, 12.
PatriOtY'Cl'JilY Ruoh Odrod-zen!a
Na·
rodowego.
Wśród ozyte1nik6w, którzy w ł>ef'w
minie lł-dnlowym nadeśl ą pod adresem naszej redakcji prawidłowo ro:z-

Wlązane

hasło

krzyżówki

zostan11

re>zlosowane 3 dwuosobowe
bllety
na dowolnie wybrany spektakl Teatru Nowego w LOdzl.
Oto szyfr k rzytówkl :
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B-4, K - 6, E - 7, G- 13, C-8, L-7, .T· lt,
B-3, A-9. L-3 , B-13, A-4. C-6, !11- 2,
M- 13, E-9, D-13 , A-14 . K-10, F-2, C-9,
D-4, B-1, H-2. A-8 , K- 11 , L- 15, D- 12,
E-6, I-15, F-1 3, D-6, M-2, B-5, G- 15,
,T-2, L-7, N- 9, H-3, N-2, B-6, M- 1,
C-12, J-5, K-7, M-15, •-1.
ą!)rac.
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