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DZIERRI
llODZK1··

Kulmler• Barolkowakl - czło·
nek Biura. Pol!tyczneio KC PZPR.
1ut~pca prawodnicz11ceio
Rady
Państwa ukończył 80 I-at. Z tel okazl l Wojciech Jarusellkl w.rai: z
i>rzedstawicielamf
najwytazych
władz partyjnych i państwowych
l!:łotyl h1bllatow:I serdecme i ·r atulac Je i najlepsze tyczenia.

t3 bm. wręaone aostały dyplomy ministra apraw :rarranlcnnyeh
za wybitne zułurl w upowszechnianiu kultury pollikieJ za &'ranie"
w 1988 r. Otrzymali Je m.ln.:

(PAP)

3-godzinne
rozmowy przedstawicieli

NAGRODY INDYWIDUALNE

NATO

i

Układu

Warszawskiego

W ponlecblałelk w li~ible ambandy hinpuuklej w Wiedniu od·
było aię w ramach n!eformalnvch
rozmów prowadzonych przez pn:edatawicie.Ji 1iedmiu państw Układu
Wa-rszawski~o I szesnastu państw
NATO piąte z kolei spotkanie w
sprawie wojsk I zbrojeń konwencjona lnych w całej Europie. .
Gospodarzem sPotkania był Lukaemburg. Omówiono sprawy zwi~zane. z celem przyszłych rozmów.
Pfąte spotkanie przedstawiciel! Zll
państw trwało trzy godziny.

pr.-1 ml8lllowanl
Z kolet podcal llPOtkania nowo
profesorowie d:r.lelill 111

!tada Pat\atwa aa lł'llklH°k
miera nadała tytuły naukowe profesora zwyczajnego 211 uczonym, a
profesora nadzwyczajnego 30. Tradycyjnle podczas uroczystości
w
Belwederz.e otrzymali oni akty nominacyjne. Wręcivł je 23 bm. za·
atępca przewodniczącego Rady Pań·
atwa - Kazimiera Barcikowski.

-------------~.;;_--_;,;....:.~

Pnewodni~ 8PD Willy Brandt

w poniedziałek se 1tanowiska w obliczu - ja.Ir pisała a·
sencja DPA - „pałtownei krYtyki jego stvlu kierowan!A' par·
tlą. 73-letnl pohtyk.
który pełni
funkcję przewodmczącego partii od
1964 r., zło:!:ył swój urząd podC?;i!
posiedzenia
zarządu.
Następca
Brandta ma rostać wybrany 16
czerwca, · na nadzwyczajnym ziet·
dz.ie partii.
O decyzji Brandta zakomunlit<>wał podczu po1iedzenia zarządu,
z:astępca
przewodniczącego
Johannes Rau. Według jego relacji,
Brandt ~wiadczył :te po pub!i·
cznej dyskusji nad oso~ nowej
rzeczniczki partll, aie chce peln',t awej funkc1J cSo k<'>l\ca !U.den·
cji. upływającej w lłefl r.
· Agencja DPA przypomina,
te

Na 1apronenle Rady -Najwyłszej ZSRR, z kilkudniową wizyt*' oficjaln11 pnybyłlł w poniewyższe. Najwlccej miejsca pośwlę·
działek do Moskwy
delegacja
oono 1y1temowl sterowania I flSejmu Polskiej Rzee21ypospolitej
nansowanla badat\.
J,udoweJ, z marszałkiem Sejmu
Romanem Malinowskim na czeTradycyjnie jtd mówiono o ni•·
le.
do.tatku zafranlcznej literatury ta- ,
W ponled:zlałek, w pierwszym
choweJ, braku urz„dzet\ do badań.
dniu pobytu w ZSRR - dele·
gacJę Sejmu pod przewodnieWska'"""'a.no
na n!edoctateczne w:r·
•; ~
twem marszałka Romana Malikorzystanie kadr naukowych, na
nowskltgo przyjął na Kremlu
tl• tunkcjonuj„cy ayatem awanau
11newodniCZ!łCY Prt'zydium Ra·
nurkowego, który ~uje, ff
dy
N:dwyż.szej ZSRR - An_.„. badawcze robi •Ili częeto, a· drleJ Gromyko.
by

d:rmhs1• Brandta popflMlhlla .S.cyzja 1r•ckiej dziennikarki Margaritty MathlopulCI o re-Lyignacjt

sdoby~ ttapleń

rozwi4za~

TytuJ

naukowy, a ni•
kon:kretny 'Problem.

profe10n

•••

TACJE

PIESZY

s„d
sachodnloniemleeklege
miasta 8z1Hwik dotywotnlo za·
bronił jednemu ze 1woich mie·
szkańeó\V kierowania wszelkim!
środkami transportu (nawet rowerem).
Przyczyn„ · wydania
tero werdyktu było prowadzenie pojazdów z stallic nletrzd·
wym, za eo policja_ wielokrotnie
karała go mandatami. Zdaniem
1ędziów, nie ma żadnej pewności, że w przyszłości przesta·
nie on pojawla6 się na drod-ze
w stanie zamroczenia alkobolo·
w ego.
HOTEL NA MORZU
turyści będ~ morii powidoki, roztaczaJllce się
z okien pierwsze~o w świecie
pływającego hotelu. Budowany
jest on obecnl1> w Singapurze l
ma być
gotowy w ezerwcu
przvsiłt>go roku.
Liczący 200 pokoi hotel odholowany zostanie do Jednej •
chronionych przed !łztormaml Jarun wielkiej rafy koralowej, znajd ującej 11„ w odległołcl 78 kl·
lometrów od australijskiego stanu Queensland. Wedłuir projek·
tu konstruktorów, siedmiopiętro
wy hotel będzie apoezywał na
stalowych i>ontonaeh, 11:amocowa•
nych kohvleaml.

Za rok

dziwiać

ALE KINO!
Niecodziennej kradzldy dokonano w Suwałkach. Z „araźu
położonego w centrum miasta
zginęła „Nysa"
kina objazdowego. Włamv--vn.cze :r.abrali h•t
aparaturę filmową I trzy filmy.
Łączna warto§6 łupu wynosi o·
kolo 4 mln 11:L
CHRYZANTEMY W lfENU
Dobrze snane jest uwielbi•·
nie Japończyków dla chryzantem. Okazuje si„ jednak, :!:e te
P;t:kne kwiaty podbijają nie tyl110 serca. lecz. również... źoł„4kl mieszkańców Kra.fu Wschodząeego Słońca.
Chryzantemy
naleią bowiem do tradycyjneitn
japońskiego menu i sprzt!clawan~ są zarówno w kwiaciarniach.
jak i w sklepach spożywczych
oraz warzywnir,?:ych. Prz:viroto
wuje się z nich wiele da6 ,
1wlaszcza sałaty.
Opr. (kl)

W pon!edzlalek w samku B...
nouvill• w
departamencie Seine
Maritime,
odbyło 1ie półtor&iio
dzinne spotka.nie prezydenta Fran·
cji, Frr.ncoi1 Mitterranda 1: .P~
mlerem W. Brytanii, pani" Mar·
raret Thatcher. Spotkanie to było
części„ ko!lS'ultacji francusko-br:r·
tyjsko-At:hodn!oniemieckich przed
podróżą pani Thatcher do Mos-lewy.
Rozmowy
dotyczyły
przede
wszystkim ostatnich propozycji roz·
.,;brojeniowych Michaiła Gorbaczowa ' w sprawie likwidacji amerykańskich 1 radzieckich rakiet nuklearnych średniego z.uięgu na
kontynencie europejskim.
PropozYcje rozbrojeniowe Micha!·
!a Gorbaczowa eyskaly poparcie
zarówno Londynu I Bonn, jak tet
Paryta. przy czym ka:!:da z tych
stol ie trochę Inaczej widz! ren.·
wiązanie problef!'u llkwltlacl! broni jądrowej średniego .zasięgu I
stąd własnie potrzeba W?:ajemny<:h
konsult.acjl.
Jak wynhlc.a s krótkich o&wiadczeń Mitterranda I pani Thatcher,
premier W. Brytanii podczas roz·
mów w Moskwi„ nie będzie re·
prezen'towa~ oficjalnie
Wspólnego
Rynku. Wedłli!Z pierwszych komentarzy wskazuje to. że konsultac.ie między Paryżem a Londynem, choć pozwolily na a:bll~enl•

&Tty4w1e
załytulowan7111
„Nie atarc:r.yło im dwóch
1ekund". dziennik „Prawda" powrócił w pon!e<;lzlalek do °"tatnlego, tra11cmego lotu Jurija Gagarina. RGem z dru·
gim pilotem, Wladlmircn Sierie·
ginem, zflonął on 27 marca 1968
roku w katastro!lł: myśllwca treningowego tY'PU „MIG·l~".
Po wip.adku
przypomina
dziennik - utworzono reprezentatywną rządową komis]ę do szczegółewegio zbadruua olroliczności Io...
tu i katastrofy.
Niestety, nigdy
nilł opublikowano tadnego oficjalnego komunikatu o wynikach jej
prac. Nie powiedziano nic o pr-z.yczynach ś.mlerol pilotów Zrodziło
to wśrod lud'ZI wiele ~osek l
niepra,wd?Jlwych weraji.
Domysły
nie 1.1staly zreeztą po d?:I• dzień.
Tak dzieje się, gdy brakuje wla·
ryJ?odnej, prawdziwej Informacji.
Na 27 marca zaplano_wane by1Y
iw" ostatnie. kontrolne loty ćwi
czebne z pilotem-instruktorem W.
Sierieglnem (po 3B minut ka:i:dy),
po których Gagarin przechodził już
do samodŁielnej pracy oblatywarza samolotów. Do tragedii doszło
podczas pierwszego lotu,
który
trwał zaledwie 12 minut.
O ~odzlinle t0.19 maszYn& wzbiła się w powietrze. o 10.30,
JlO
z.a.kończeniu ćwiczeń. Gagarin pop-rosił naziemnego kontrolera lotu

V~

stanowlalc, ni•

usunęły

wnystkich

nnbidności.

Po rozmowac:h a Mitterrandem
pani Thatcher udała się do Bonn
na konsultacje • kanclerzem Helm~tem Kohlen:i.

Jak Informuje M'tntatemwo Gospodarki Materiałowej i Paliwowej,
została ustalona na II i.wartal br.
sprzedaż be.neyn 1llnikowych (ety·
liny 78, 86 i 94) na podstawie kart
benzynowych prywatnym właścl
clłll«n pojazdów z 1ilntkami ben·
zynowym! l jednOlltkóm ~r
ltl nie uapołecznionej.
Spnlłldat benzyn sim!kOwYch w
n kwarł.ale br. na jeden odcinek
karty benzynowej, cznaczonej napleem „kwiecień", ,,maj", „czerwiec" wynoe!:
- dla motorowerów ! pojazdów
pochodnych
(karta
benzynowa
tY1> - 1) - 2 litry,
- dla motocykli I pojazdów pochodny~h (karta benzynowa typ 2) - 3 litry,
- dla tam<>chodów i cląginików
z 1l1nikaml benzynowymi o pojem·
no§cl akokowej: do 900 cm (sześc.)
(karta be.n. typ - 3) - 8 litrów,

ponad 900 mn (nek) - (karta benz.
typ 4) - 12 litrów
Utrzymuje się kwartaluy okrw
ważności odcinków kart benzynowych oraz zakupu pallwa do ?:bi<>r•
nlka pojazdu lub do kanittra. Utrzymuje się równld obow!Ązek ~
bectl~ci po}udu na 1tacjl beMY·
nowej w c:zule zakupu ben"1\Y.
11: wyj„tk!lem pojudów jednołla
dowych I cl11,gnlków rolniczych, których posła.dacze rnog1' realizować
karty benzynowe wystawiOłle na
te pojazdy ~ k0tniecznośel podstawiania Ich na stacj• 1*!.zynoSprzedał beMyn dla tych pojazdów mote być dokonywana na
podstawie dowodu rejestracyjnego
pojazdu lub potwierdzenia ?:gło
szenia do reje.tru motOl'Oweru I
karty benzynowej, wyat.awionej na
ten pojazd.
31 bm. tra~ wałnaU odelnkt
Jr.art ben:r.-,.nowyeh s I kwartału
br„ oznaczone nap!Aml: ,,atyezet\",
,,luty", „marzec" oraz odcinki oznaczone napisami „dodatek" dla
tych miesięcy.

Podcua real!aHjl

w

rafl nerU Oranremouth w Szkocji doHłe
CU - Reuter

•1ln11ła.

„

„

o &«od• na obrani• kur111 no (powrót). T•ą qod41 \ll111ral, po
czym kontakt radiowy llOltał przec·
wany. 825 (numer wywoławczy Ga·
garlna) nie odpowiadał na pyta•
nia s ziemi. W trakcie dochod.:r.enla. Wltalono, te kataetrofa na•t1'·
pila mniej więcej w oittgu mln.uty - „MIG·1!5" r:den;ył iii: 11 zl•·

114

dz! o stan technimny samo.lotu
przygotowatnie man;rny oraz z.a·
logi do lotu - nie wy1t8,plly ta.dne
l' nvbienia ani od~ti,pstwa od obowiązujących przepisów,
dochowano wszelkich wvmogów technicznych i eksploatacyjnych.

UIOO m~w. górna :r:d 4!500-15500
metrów.
Wywtępował przy tym
brak widoczności natural.negio horyzontu. Dalej nastąpiło jakieś nie·
oczekiwane wydarzenie; spowodowało ono. te !amolot znalazł się
w krytycznym już punkcie p ionowego (bądź prawie pionowego) pikowania.
Mogły tu zawinić trzy najbardzie j wiarygodne przyczyny: przy
zbli żan i u s ii: do górnej gran icy owej dolnej warstwy chmur (postrzępionej w „języki"
obłoków) ,
piloci wzięli tak:l „język" za n ie·

mych".

ko6aa

pGmJejMła

„,..

........

J„U ~o b7lo w ..,.Sku, oo W'I~ motto
w powietrzu, co mo1ło by~ bez.l>Olrednlą pr-z.yczyn„ katutrofyT
O~awny
sgodę
:&leml na
powrót, Gagarin winien byt pr:r.ejłć
1: kUnu 70 11a ltur1 320 s opamlĄ.
daniem. Doda·jmy, źe lot odbywał
Co •twierdziła kmnlsld Dodaj- się międ?:y dwiema zwartymi warmy, że rezultaty jej pracy ujęro &twaml chmur. Dolna war11twa
w 30 opasłych tomach. Jeśli eh<>- znajdowała alę -Aa wysokości. !500-

Komisja wital!ła, te pll<>cl nie
podejmowali próby katapultowania się. óagari,n 11a m1'!lutę przed
&niercią był w normalnym stanie ducha:
z z.apisu magnetofonowego
wyn~ka, it mówił spokojnym g!o·
sem, rzeczowo. Piloci majdowali

W n 4nlu roku slo6ce wze·
• rodz. 5.81, zajdzie sai
• l'l'.55.

nłe

Imieniny obch di ·
Katan7na, Gabriel, Marei!:,
Dzlertyslaw,

synopty

w łllł• ł•lsleln:rm pnewlłuJe
łla Łodzi nutępuj~

Porod•:

zachmurzenie du.ie s rospoeodzenlaml. Temp. maki. w d1le6
ek. r st. Włałr ałaby ·11:mlenn7,

pnewałnie

ks•. ftlntw tui

przy lu.merach anadicfowali 1111 pieI l•kau z całym zestawem
in.t.rumentów I lekarstw,
zawne będ.11e w l)Ołotow!u. Chod%i
o reali!ttacj• filmu .,śmi•r~ 'PftC%ł!·
larza", w którym w 1łównej roli
wystąpił Marcello Mutroluin1. W
akcji tego filmu pnczelarz 1! nle
od utądlenia atakul•cego go roju
pszczół. ,,Po raz pierwazy grałem
i tak nl•bezplecznymi 'P&rlneram>i"
l>NJ'S\llał al• Mutrolannl.
0

potaru

luł bllako 1 mJeslęcy prowadld w
Wa1zyn1tonle 1trajk głodowy były
pracownik NASA dr Charles Ryder
t"daJ~c zaprzestania prób j~drowycb
przeprowadzanyeh przez Stany ZJednenone.
CAF Reuter

Oyłu

lęgniarka

1wałtowne10

Teatr Wielki w t.odzl - wystę
m„tn. we Włoszech, Francji,
RFN I Hola,ndii prezentując utwory Monium:ki l ~n,nych kompozytoró'w polskich,
Wręczając dyplomy, członek Biura Politycznego KC PZPR. minister Maria.n Orzechowski POWiedział
m.-in.: dzisiejne spotkanie odbywa
się w now"j sytuacji politycmej.
Dzięki konsekwencji i wytrwałości
k<ral nasz odzyskał międzynarodo
wy aut~rvtet, swól orestiż i miejsce na światowej arenie. W osiąg
nięciu
pozycj i, jaką Polska Ludowa zajmuje dziś we wsp~lnocie
państw socjalistycznych, w Europie I świecie, jest również wasza
cząstka.
·
Gratulacje wyróżni-onym złożył
wicepremier Zbigniew Gertych.
t><>Wał

wa.

Niebezpieczni
partnerzy

Do

ZESPOŁO\VE

wli kwartale 111 ·roku

(PA.Pl

w Dledztel11. Jedna oaoba

NAGRODY

b nz nv

11W7ozajneio

wana · na
to stanowisko pr?:ez
Stołeczny Zespół Rehabilitacji
Brandta, jedna:lde nominacja ta
spotkała się z dużą krytyką, gdyt w Konstancinie.
pani Mathiopuloe ni• jest człon
Tytuły profeaora nadzwyezafnero
kinią SPD.
otrzymali m.ln.: nauk chemicznych
NowYM pn:ewodnlozlłCTm IPD- Stefan Połowlńskl 1: PoUtechnl·
nasłęl>Cłl Wiiiy Brandta, który w
poniedziałek złołył dvmlsJti ma ki Lódi;kiej; nauk medycznych zostaó obecny 111:eł fł'akeJI 1ocjal- Henryka Brózlk J. AM w l..odz!,
demokrat:vezneJ
w
Bundestaru, Danuta Jadwlra Jankow.ka 1 AM
Han1-Jochen Vofel. Takll decyzje
podjął w poniedziałek wlenorem w Lodzi, Antoni Jerzmanow1kl •
AM w l...odz!.
zarząd partff.

Stanisław Lem (l>O ru druiil proo:aik, eseiata, autor ntuJt acenicznych, najpopularniejszy :i:a 1ranlcą współczesny pisarz polski tłu
maczony na kilkadziesiąt języków,
W ub. r. ukazały alę jego książki
w BułgarM, CSRS I NRD, is nowych przygotowywianych Jest do
druku w ZSRR, NRD I na Węg
n:ech;
Stanisław Mlkultkl łPo ru drru·
gi) popularny aktor teatralllly,
występował te:!: w kllkudzieshtciu
filmach w kraju I za gr&n.ic„. W
ub. r. w radziecklej TV prowadził
pr·ogramy I imprezy zorgan~owane
z okazji 30 roc-znlcy
podpisania
pierwszej
umowy o ws·półpracy
kulturalnej między Polska I ZSRR;
Maryla Rodowicz - piosenkarka,
występowała
na estradach wielu
krajów świata. popularyzuJ„c polllką piosenkę, zwłaszcza w krajach
socjalistyczmych, laureatka nagród
na miedzynarodowych festiwalach
w 1985 r. repre<zentowała Polskę
na fpstiwalu młodzle:!:y I studentów
w l\Ioskwie;
p f B d
S h 0 dol kl
ro · filolog
og an l ue
s kultury,
- i>edagog,
historyk
przewodniczący
Narodowej Rady
Kultury, inkJator I współ<>rganizator Kongresu Intelektualistów w
Obronie Pokojowej Przyszłości Swiata w ub. r. w Warszawie. autor

dzieła
„Dzieje kultury polskiej"
wydanego także w jęz y kach angielskim i niemieckim;

"=============-.::..:~:_~_:_::::.;::,:.:,:~:.;:

z. zaoferowanej jej funkcji rze=I· nauk medycznych otrz:ymat m.!n.
czki SPD. Zoetala ona zapropono- płk. Jan Haftek s W AM w Lodzi

MITTERRAND-THATCHER
DOŻYWOTNI

Delegacja
Sejmu PRL
w ZSRR

niektórymi kwestiami. nurtującY·
ml obecnie naukę i azkolnietwo

W. Brandt zrezygnował
ze stanowiska szefa SPD „._
u.tąplł

dyplomem ministra
spraw zagranicznych

~•1
**1
aamolot lub balon-1ond•. lfS. mot·
na W7kluczyć równlet "tł.ad& ptaków. ~ motliwy byl ~łowny manewr „MIG-a", kt
irpc>wodowat jefJO ,,swalenle''·
ft'1·
na Gagu!na I Bierleflna mogła
wpdć w •Iad przelatuj"eego 1&mol<>tu, dosta~ się w wywołane
przezeń nlebezpleezne prądy powietrza. Trzecią przyczyną mógł
być gwałtowny. pionowy strumień
powietrza. Moglo wyst„pić tylko

mpocbl-a•

połudnh>w7.

Clłnlenle • rods. 19 wyn0tllo
•s,1 hPa (748,9 mm), a temiw·
ratura 1,1 at. C.

Z kałendarta

Wycłan

1'1'94 - Prs)'Slęra 'I'. Keklnszki .na Rynku Krakowaklm.
181'1 - Ur. L. Maillarł, kompozytor francuski.
18%Z - Ur. M Petłpa, ehereograf,
aałotyoiel kla1yosne1•
baletu rosyjskiego.
188% R. Koeh orłosił WT·
kr1eta 1araska grułllcy.

Taka sobie
W lftflałaeh
lub ł•JnewrJ.._

ręll:opłay

UłmlechnfJ

si

PIJ'l

.

.

••
tych zJawllk, mogły wY·
dwa jednocześnie, a nawet
wszyistkiie trzy razem.
Bi:dąc w krytycznej sytuacji, obaj piloci rozpoczęli walkę o :!;ycie. Walczyli. mimo te znajdowali się już pod działaniem ogrom·
nego przeciążenia. 10-11-krotnego
(przy dopuszczaJnym 8-krotnym).
żaden z nich nie pomyślał o próbie katapultowania s i ę. Uczyn iw·
szy wszystko, co możliwe - :r;gll'lęli. Zabra kł o im 250-300 metrów
do opanowan ia ~amolotu, zaled·
wie dwóch sekund.
jedno

1

stąptć

- Ty wieH, Cf nas
„Swięto Kobiet" kosztuje?
mamy 8 kobiet w domu?
ma :l:onę, teściową I dwie
kl, a Ja mamę, ba!>ciQ i
siostry.

takle
My
Tata
cór·
dwie

•••••••••••••„
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Dziś

Posiedzenie zespołu Napięcie wZatoce Perskiej
doradców sejmowych

mecz z Norwegią

Ostatni test reprezentacji
przed wystepem w Gdańsku Z
Po „przymiarce" i: F'i·nlandią kadra Wojciecha Lazarka spotka się
w kolej!llym teście przed eliminaME z Cyprem
cyjnym mec11:em
12 ik:wie-tnia) x zespo(Gdarusk łe-m Norw~1. Pnec•iwnik niezby.t
wymagający, choć w ubie-głym aeronie .r;anotował na swym koncie
awyoięistwa nad Argenty-.ną ! Danią po l :O, e.le trzeba w tym momencie wziąć pod uw.a.gę, że spotkania :rozgrywane były tuż prri:ed
meksy\kafuilkirm "Mundialem".
Sell!lkejone:rowi biało-czerwonych
uletało n1. tym, by ten osiat.n~
test wzed wy~tępem w Gdańsku
odbyć w optymalnym
m61ł si•
lk:ład'Zie. Tymczuem niepomyślne
wie6c! nade.szły i Włoch i RFN.
Boniek 1 Włod~lmlerz
Zbl1nlew
Smolarek nabawili 1lę kontuzji I
nl~tety cło Wrocławia nie )>rzyja4~ Ciekaiwe więc jak li tej aytuaByly
cji wybrnie W. LM<arek?
piłkarz Wid12:e-wa. grający obeenie
w P1mtuchc!e Frankfurt był „ojcem zwycięstwa" nad Grecj11 w
Pozinaniu. Mowa OC?:Y'Wd~ie o Wło
dzol,m!en:u Smol&II"ku. Obaj z Boń
kiem mog11 zjawić się w Gdańsku
dopiero w J)!"Zededl!llu meczu z Cyl)t"eM. Ozy WO'bec tego skorzysta
łlę li łeh usług ezy tl'!.ż og!I'a.nlczy
się d~ wyataowll!lllia ldtładu, oparwyst~puj11~go na za.wodnikach
eych na. eo dzień w pol$kiej l!dize?
Ousu .1m jesrzcze ~ro, poczekajmy wobec te-go na dec~ję t:reneora
repre<?entacll.
Dzisie-js:i:y meciz I Norwegi• tte1ewixja przep:rowa.dz1 be<TPośred·nlą
łranl!!ll!e-j~ o godz. 17 .30), u.powiada
tlę z wielu względów interesująco.
Po pierwsze: będziemy mogli pn:ekót!aĆ sl11 czy widoczny jest da.1llZy postęp w i:rze, w Jej arganizaPOSZczególnych
cll 1 powią-zaniu
jak na
Po clrugle formacji.
prze<istawia się
dzień dz•isl>l!'j~z:r
Tepreze-ntacji.
~ład
najsilniejszy
W bramce pew.ne miejsce m& K!lt:imierskl. W obronie, która przecież tak dobrte splsywała się w
meczu z Finlandii\ w Rybniku jest
juł. k<illk:a :::agadek. Kto tworzyć bę
dzie parę stoperów? WV'boru moż
na dokonać z tr6iki: WIJu, Król

I Wójcicki (FC Hombu.r"). Na prastronie linii dł!'feruywnych
wej
P1.wlak, 1'0 lewej Wdowczyk lub
Ługowakl :z: idańskiej Le<chii. Jeże.U wypadnie pomyślnie tm tego
o.statniego, to kto wie czy nie zagra. on z CY'Prem. wszak pojedynek ten odbędzie r!ę n1. Wy'brzeżu 7

Unia pomocy jnt w mlarii ustab!lizow&!lla. Matysik, T!lrasiew!ez,
Urban I Kard. To czwórka, która JM ze sob!\ zgrana i na którą,
eo tu dużo mówić można liczyć.
I wre11:zcie llinia. atalku. W niedziel• nadeszła li Wrocła.wi·a wiadopija.ny na
mośt, te J)Nyjechał
PI'!Zedanec111owe :r:g:rtJl'.)O'W&nle na.pastGKS Katowice - Koniarek.
nlk
W ted 1yiua.cj! do występu przec·iwdto Noriwec!l kandyduje trójka:
Dzlekanowakl, Fo.rtok I Baraa. Duin:am& d1& u'Wl0dn1ka
ża za.tern
ŁKS, kt6ry występu pr:zeciwko Zag<łębiu Lu'bln (w oetatmiej kOilejce
llgowed) nie mob zaliczyć do uda•n yeh. Uwa~y jednak (Ybse-rwak!lże
spostrzec,
m6tł
tor
jedenastlld %
ka1kro1m~• na'J)ubn!k
al. Uin!ii :ima.jod.owal 1i11 na czystej
J)ozycj! .trzelecld~j. lecri li kolei
ta.de.n s kolegów li drużyny nie potrafił dokład.nie naira~ mu piłki.
Dopiero akcja s ni mit!.. z ChoJnackim, po któr~ o meło bra.mnie
Koaa:rskl
kan lubi111ia.n wyJm<l'Wdby ..,.tiki 1 siatki, wskazała. na dute moż1iwo.ści napastnika LKS. Tu-t!l!ler W. l,u:uek pona kontt"Olne
wołuje 10 xrłntl\
mee:ze, -pooleiwał jetri cai ullc:za.111y
do ezoł6TI.I -po1Jrklch piłk&r%Y, na
w
101!"%łfP!'OWa.d%onych
podstawi•
~stów

P~na;zi1u

organl!<mu.

wy<iolnościowych

Oby Krzysrlot

Baran

potrafił wykorzyst&~ 1woje, tiza.ns~!
Tak więc spo;tkanie z Norwegią
stan(}W'fące

ostdni test reprezentacji prr.Ni pojedynkiem eliminacyjnym ME z Cypre-m Jest z wielu
względów interesuja,cy. C:7.:V po jet(o zakończeniu W. Łazarf>'k bedz ie
musiał powolywa.~ do kadry Boń
ka I Smolarka, e:zy też pozostanie
wyst11.pl we
PTZY składzie który
W:rocławiu?

(nym.)

Echo sport.owej niedzieli
*

pokonała. we
Pabla.nice
rozgrywki w 1 nia.r:i.a
W ostatnich własnej zal! Ogniwo Szczecin 80:22
ŁKS przegrał we własnej i 23:21, zaś ChKS przegrał dwugali ze Spartakusem Jelenia Gó- krotnie w Opolu li Gwardl!ł 22:35
ra 80:107, zaś zespół Społem zano- i 20:32.
* W sali Sta.rtu na Julianowie
tował porażkę na wyjeździe z Tuo
Drużyna odbył się półfinałowy turniej
rowem Zgorzelec 71:80.
w
Pol.ski juniorek
ŁKS spadła do klasy niżtzej, nato- mistrzostwo
mia.st Społem walczyć będ:r.ie o po· siatkówce. Aw&n1 do finału wyzostanie w lidze w barażach z dru- walczyły zespoły Wisły Kraków I
tynami, które w turniejach o wej• Startu 1',6dź (be~pośredni pojedynek
ście do II li.gi zajmą 3 i 4 miejsce. tych zespołów zakończył się zwyA wans do ekstraklasy wywalczyły cięstwem „białej gwiazdy" 3:1) wyprzedzając AZS Białystok i Granat
zespoły Legii i Resovii.
Awans do finałowego
W drugiej lidze koszykarek po- Skarżysko.
została do rozegrania jeszcze jedna turnieju wywaczyli również siatkolejka mistrzowskich spotkań. W karze - juniorzy Resursy Łódź.
(sz.)
przedostatniej Widzew pokonał we I
własnej hali Stal Grudziądz 88:551

Zakończyly

lidze
IImeczach

się

)I

koszykarzy.

espól doradców gejmowych
:z:ebral się 23 bm. na :plenarnym posiedaeniu. Rozpatrzono założenia projektów
ustaw o: małych je-dnostkach innowacyjno-wdrożeniowych oraz o pomocy społecznej, wyy.ażono też opinie o p.o6elskim projekcie ustawy o konsultacjach apolecznych i
referendum.
Zespól pozyitywnle ocenil zaiotenia u.stawy o małych jednostkach
Innowacyjno-wdrożeniowych. W dyskmj! l!Ad kwe1ti- takich małych
ukladów podkreślano, że podję
tej
cie prac ustawodawczych w
materii 1umowi 1woiste wotum
nieufności do zdolności unowocześniania produkcji i wdrażania innowacji w ramach dotychczasowych struktur gospodarczych. l'Ozyty.wnie oceniono dopuszczalne w myśl u.łożeń do projektu ustabogactwo możliwych !orm
wy przedsiębiorstw innowacyjnych (m.
i.n. spółek :1 ud-ziałem samego wynalazcy }a.ko osoby prywatnej). Udzielono poparcia Idei preferencji
tym prz.edsitbiorstwom w opodatkO'Wanlu, inwestowa.niu, dochodach
dewizowych ! wysokości wynairadzania praoowników. Wypowiedziano pogląd, że nie nalety tworzy!!
w ustawie granic rozwoju takich

:._AP)
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UDAREMNIENIE
PRÓBY PRZEWROTU
J'alc poinformowała Agencja Jteutera 1 Fre.town, wojska rządowe udare.mnlly w poniedziałek nad ranem
próbę przewrotu w Sierra Leone.
DELEGACJA s-~·u
""'"'
lłOZPOCZĘLA WIZY~

I

19711-1

Racławicka"
zamknięta
I

Po raz pierwszy od ponad pólrora roku. „Panorama Ra.cł.awicka''
nie rostala u.dostf!)pniona zwiedzającym. Ro11p.oc~ty bowiem ~tal
23 bm. generalny przegla,d teehniczno-1ron11erwator&kl budynku rotUllldy, a także plótna namalowanego pr:re?; Jana Stykę ! Wojciecha Koasaka.. Przerwa w ek.!poz:vcjl trwać bedzie ponad miesiąc;
211 kwietnla malowidło ponownie
będzie

ud~tępnione zwiedz.ającym.

.na· ,owca

CZar

Szwedz.ka policja. aresz.towal.a 12
osób w związku ze śledztwem w
sprawie gangu pn:emycającego narkotyki do Skandyn&wil.
Wśród aresztowanych znalazł 1ię
m.ln. 32-letni kapitan brytyjsk;iej
królewskiej, najbardziej
gwardii
w
elitarnej jednostki wojskowej
W. Brytanii.
Policja malazla w je~o samochodzie ukryte ponad 50 kg haszy.szu, wart<>Sci około 800 tys. dolarów.

Xinhua.

odwiedziło U,I mln turystów zarra- I

niemych.
W

n.a

S~~~~':~L~~~zq

poniedziałek obchodzony
l\liędzynarodo'l"y
Cwiecle

11
Jest
D7Jeń

s.

Perti11i

zasłabł

na pogrzeh•Ie
• •
L G•1org1er1
e

Iw. ~aw•

W rzymskiej bazylice
za murami zebrali 11ę w
ponie?~iałek cz:olo~ politycy I~
nerafacia. aby pozegnać zamorde>o
wanego w pią.tek przez terrorystów
generała
z Czerwonych Brygad
lotnictwa Lu<:ia Grorgleri.
Podcu1 pogrzebu z.asla.bl były
prez.ydent Włoch. 90-letn! Sandro
Pertini, który w 19M r„ ~ ośmiu
latach prezydentury, prz;ekaz:al swój
Fraącesco
mandat prezydentowi
Cogsidz.e. Pertin! z.ostał przewieziony do szpitala, ale jak poin·
ie
j
t
i' I k
,
J.ormowa· 1 e arze, san ego n
l7Udz.i obaw. Przyczyną zasl bnię
cia byłego· prezydi:nta. który na•
Elal jest Jednym z naj'P'Opulat'lllleJszych włoskich pol~tyków. bylo sił•
ne w:i.ruszenie.

rzyńca

Albo zyc dumme
albo łez'ee' w tr11mnie„.
e

'

t

;
~leprz~lęt~ln~o~~w~cen!gen~
ChRL I
W ubiegłym roku

mańskiego.

l= .

~.:..:::=;
\ wycb, placówek naukowych 1 &rodków ma 1 owego pn:ekazu 9 11 kra! Jów, a takt.e - Jako ir:aprogzenl goł,· cle - przedstawiciele n,dów kilku
tym wlcemtnlstrowle
w
krajów,
· spraw .:agrarueznych.
TYDZtJ!:!CI' NA DBOGACll
.
I\
pogody w
poprawa
Względna
1powodowała
dniach
ost.atnich
!wzmożenie ruchu drogowego. Nie1 ~iety, Idzie w g1ad za tym coraz wlęce,t wyp11dków. W ub. tygodniu ml!leja :i:a.notow!lla w całym kraju 611
drorowych, w których
1 wypadkńw
~nęlo n Nób, a ł« zostl\J;v r!lnne.
Opr. (kl)

w AUSTltALII
projektu nowej uNa uproftenle parlamentu a.u11:ra.
stawy - po wniesieniu prop.ozycji ll'•klego
pn;ybyl!l . tu w ponledzta·
pewnych poprawek - oceniono po- łl'k z oficjalni\ wit~'tl\ delegar.la Sejpowoływania mu PRL 11 w1.cem"'rM.atkiem Mtecr.ySprawę
zytywnie.
innowacyjno-wdroże11.io sl1.wem F. Rakowskim.
jedno~tek
wych U7lnano jednak :r.a tak waż ROSNIE LICZBA ZAGRANICZNYCH
TURYSTÓW w CRtNACH
ną, 1:1: zalecono nie czekać z nili
aż do uchwalenia usta-wf, lecz :ooodwledr.aj11eyell I
Llm:b!l turystów
bowiązać rzitd do możliwie najsz;ybChiny swtększała alii w latach
szego wydania odpowiedniell'O ro-z-

„Panorama
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przedsiębiorstw.
Założenia do

11

li

li

na*
aych

doszło do interesujących spotw hali przy ul. Sobolowej.
marca l..ódź
Jeszc:ze w końcu
Anilana podejmowała byłego pierwszoligowca Start Elbląg. Pierw- wzbogaci s.ię o nowy sportowy one spotkanie zakończyło się zde- biekt. W sąsiedztw.ie Pałacu Sporul. Stefanowskiego
zwycięstwem zespo~u tow~o przy .
cydo~anym
przyJezdnego 30:25, zaś w rewanzu trwaią ostatnie prace wykończenio
padł remis 22:22. Na minutę przed we i:>rzy budow·ie krytej hali lodokońcem łodzianki były w posiada- wej. W nowej hali obok pełnowy
niu piłki i prowadziły różnicą jed- miarrowej płyty lodoiwil!ka będą odnego punktu. jednak błąd sędziów, 1I dane do użytku wszystki e niezbęd
odgwizdali szczypiornistce ne urządzen:i1. ! pomieszczeni&, uktórzy
Anilany faul w ataku, spowodo- m-ołl'iwlające przeprowadzanie mewał, :ie mecz zakończył się podzia- cz6w hokejowych i zawodów w
lem punktów. Skorzystała z tego łyżwiarstwie !•!gurowym.
Prób!\ te•ner&lnl\ nowel tafli loPiotrcovia która dwukrotnie wysoko
pokonała 'Budowlanych Kielce 33:19 dowej, kt&-a - lak poiruoxmowa1 30:18 i zajmuje obecnie pierwsze 1 no nas wczoraj w l,~dzk•im Ośrod
miejsce w tabeli, wyprzedzając o ku Sportu - . zostanie przekaza.na
jeden punkt Bałtyk Gdynię i Start do e-ksploa~a~j1 Już 29 marca br:··
Elbląg. „Siódemka" męska Włók- b~ą Mło.dz1.ezowe. Za~ody P:rzyjazm w Ł:vzw1arstw1e E11gurowym. W
dniach 30 marca - 8 kwietnia br„
właśnie na nowej tam oraz w Pałacu Sportowym zaprezentują efektowne „salhovy", „lutze", „ritbergery''., „tlo<>-loopy'' mlodzl lyżwia
rz~ krajów 1tOCjalistycznych, stanow111cych w tej dyaeyp1hn!e sportu
śelsł11 ezołó~ę J!:u.ropy 1 •wiata.

„SREBRNĄ ŁÓDKĄ"
OLĄ WŁOCHA

CAMPANELLI
W

hall

łódzkiej

GwardH

kończył się mięrlzynarodowy
niej pięściarski juniorów o

~ww)

za-

W
'*'

SKRÓlt1E

hokeistów
meCll
Rewantowy
tur„Sre- Polski i dr~leJ reprezentacji CSRS
goś·
wygrali
ponownie
Wanzawie
w
im-1
trzydniowej
W
'.
brną Łódkę'
cle, tym razem 5:1 (1:0, o:o, ł:l).
k
t t
„
Po mistrzostwach świata grupy
z11prez1~ wys ar owa 1o o · 100
Jlgl
Włoch 1 „B'' w Canazel, rozgrywki 1
we>d111ków z NRD, ZSRR,
i Polski. Główne trofeum. nagro- hokeja na lodzie zostaną wimowtoife
terPrzesunięcie
kwietnia..
21
dopiero
wiceprezyprzez
ufundowaną
dę
denta m. Łodzi - J. Nosko wy-' minów zostało spowodow!lne dwoma
Poliki
walczył Włoch G. Campanella. Na- meczami, Jakle reprezentacja
rozegra z CzechostowacjĄ w Pradze
.
&rodę zma!łego .nie~awno, . zn.a- (11 1 12 kwietnia).
w Elblągu zmarł w wieku co lat
nego ł6dzk1ego pięŚl:1arza, ohmp1j·
Kazimien K!!barczyk - trener wielezyka I reprezentanta Polski
u!undowan" ce zasłużony dla łytwtantwa IZYb·
Pisarskiego
J6:i:efa
przez tonę zdobył P. Mierzejewski kiego w naszym k~aju. Wychowaw(Polska.). W poszczególnych kate- ca medalistek olimpijskich oraz wterepre·
(w kolejności lu mistrzyń, rekordzistek I
zwyciężyli
oriach
Człowiek wielldej
zentautek kraju.
.
.
.
lat
od papierowej . do clęzkieJ): pracowitości. Od przesiao łO
wag
'
Barnok~rt (TSC Berlm), M Rohde był związany z elbląską Olimpią.
4: Zwycięzcą tenisowego tumleju
(Dynamo Berlin), kogucia I - B.
- Grand Prix w Orlando ir:ostal ChrlsDanpoli (Włochy) , kogucia. II
L . Mariutti (Włochy), M. Piccrillo to van Rensburg (6~ na liwlecle), po(W1o'chy), G. Campanella (Włochy). k~nując "". finale J1mmiego connorsa
· g 6.3, 3:6, 6.1. Było to pierwsze zwyD
H
(TSC)
. ·
T . K 1ppmg
· . oe.rm clęstwo Rensburga w turnieju Grand
•.
(TSC), Ch. Sabetzk1, P. Mierze3ew: Prix, podczas gdy Connors nie motki (Polska.), Warnowsky (TSC) 1 te przerwać nlepomyilnej pass;v od
Opr, M. C.
(n:) paźdzlttnika UU r,
J', ltuediger (TSC).

*

*

I

porządzenia na podstawie dotychczas obowia.zujących przepi.sów.
Pozytywnie z.aopiniowano równie:Z: założenia do projektu uistawśród
wy o pomocy społecznej,
których po raz pierwszy w naszej h istorii wystąpiła kategoria
t:z:w. renty socjalnej. Renta taka
byłaby przyznawana osobom. które wskutek rozmaitych sytuacji losowych u, pozbawione środków do
życia, nie pracujących, nie otrllymujących emerytury.
W odniesieniu do projektu ustawy o konsultacjach spolec:z:nych
doradcy sejmowi
i referendum,
zgtos!l1 za5trzetenla natury zasadniczej.

Spraw Zagranicznych Iranu. Wstel•
USA w Zatoce
kie interwe-ncje
ośw1adc11ył rzecznik
Perskiej
i;defrańskiiegio MSZ, spowodują
cydowane kroki odwetowe ze strony Iranu l całego łwiata muzuł

MeteoroJorH. UatanowJonó go w uu :
okre„Rol'lrywką umob6jców"
roku, kiedy weszła w tycie kon-1
wencja światowej orranlzllcji meteo- śla gię niekiedy doroczne wyścigi
rolog:lcmeJ. w tym roku hasto przewodnie tego liwlcta brzmi: „Meteoro-1
logia wzorcem 'wlatowej współpracy".
KO::l!FERENCJA ROZBROJENIOWA
1
W PEKINIE
W atollcy ChRL rozpocz1:ła h bm.
czterodniowe obrady regionalna !ton- 1 sprzą
rerenc;la rozbrojeniowa pań~tw Azji 1
l Paeytlku. Uczestnll'zy w nie.I pne· 1
organlsacjl j'
50 przedstawidell
•ło
rozpoczęła s:ę prowadzo23 hm.trzeci
butytur.jl ogwtatopoaan:ądowych,
rok % nt:<Iu ogólno_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 na
_
krajowa akcja „Posesja 87". Jej
•ą
1pierwszy eta.p trwać będzie do 16
maja. A istot!\ jej jest nfe tylko
wielkie, pozimowe sprząta.nie, ale
takich działań, które
rozwini~ie

konne, k:t6re organizuje sit: w •·
Waszyngton.
merykańskim stanie
Rzecz w tym, te !eh trasa prowadzi przez bardzo strome zboc:i:tt.
zaś w końcu drogi kowboje mu~zą przedostać ~iii na drugi brzeg
burzliwej górskiej rzeki. Wydaje
s i ę, że jeźd:!cv po prostu spadaj:a.
z urwistej góry do 11imne11:0 jak
16d potoku. Najbardziej interesujące jest jednak to. ŻEt na tej karkołomne1 trasie nie zginął jeszcze
żaden człowiek, czego nie można
jednak powiedzieć o koniach.
•• Dzikiego
Tradycyjna, nagrodą
Zachodu" jest pelny kapelusz pieniędzy, czyli ok. 3,5 tys. dolarów,
które otrzymuje zwycięzca. Najważniejsze je-st jednak to, że każ•
stanu dy, kto wziąl udział w tym szit„.P-OSff~I!." leńcz.ym wyścigu, alltomatyci.n1•
Te~o:roc?:na o~racja.
bi:ciz1e m i ała więc szer117,y r.as1ęg zaliczany jest do kategorii „prawi f ._ '.liż dotyi;hczas. Jej v.-ynikl .'Poslu- dziwych mi:iczyzn".
Polskie Kolej p ńst
zą do połroc:znel ocl!lny 1an1tarnej
wowe n
e a
.
~uJą, że w zwup:ku z wprowadze- wojew6dz'bw miarl ~Ili\ i wsi.
' ·
'
niem czasu letmego, w nocy z 28 I
na 29 marca br. na~ą,pi11 zmiany 1'
w .kursowaniu niektórych daleko-

w·1elk·e
I
•
I anie
już

PO Cl

g,.

OdJ.adą

I

WCZes'n· 1.BJ. I ~a1!·~~::gow:::j~I

°·

b i~nych

poc iągów

pasaże!'skich.

Kill!:adziesiąt

poprawę

I
1

; pan
Mow
do k'1eszen1

poci11gów w rótnych
• Godz. 6.łO. Ul. Lag:lewnlcka 1n.
rejonach kraju odjeckie od tlO do
zwrotn!c7
Na akutek uszkodzonej
t
120 minut 'wcze&nie-j ze stacji powykoleił 1141 tramwaj linii 15/7. Przertrwała
wa w ruchu tramwajowym
cz11tkowych. Na wszystkich dworI I I
25 minut.
cach i stacjach kolejowych uzys~
kać można szczegółowe informacje .
4: Godz. 1.20. Ul. Zgierska przy uJ,
o nowych godz•i nach odjazdów da-1 Specjaliśei japońskiego towarzy'3 /1
telegraficzno-telefonicznego Liściastej. Kierowca autobusu
lekob ieżnych pociągów osobowych stwa
na lewą stronę jezdni t zde.
zjechał
telefon,
skoruitruowali kieszonkowy
i posp'.esznych.
z tramwajem Jinll łł /11. W
rzył sl41
700 wyniku wypadku wykoleił alę jeden
zaledwie
wynosi
którego waga
jest z bazasilany
Aparat
gramów.
wagon tramwaju. Pn:erwa w ruclau
terii. Jeden ich komplet wystar- tramwajowym trwała IS minut.
czy na prowadzenie 70-m~nutowej
Od 1969 roku do imlercl pełr<>'Zmowy. w przyszłym miesiącu tenil funkcję redaktora naczelne• Gods. 1T .11. ut. KIJlńsklere letony ukażą sit: w l'J)rzedaży. Ce- ul. TUw:lm!l. Barbara A., lat 16 wbl„
10 „Prao PolonistyMnych", rena jezdnię przy czerwonym •wie.
gta
tys.
na jednego aparatu - ok. 300
te:i serię f!lologiozn11
cłagował
tle I Wp!ldla pod ,.Za.)>Orotea". Pi„
jenów.
„Zeszyty Naukowe UŁ", a pne1
SZ!l dom"ła rany glowy.
przewodniez11wiele lat był
eym łódzkiego oddlliału "TowaGodz. li.SS, Al. Wlókl\f&J"t:Y ! Z 1tęboklm talem uwiadamia- BI.• Mlcklewt.cza.
Im. A.
l'Jystwa Literackiego
Wle~taw K. kteru•
my, te w dniu Z1 marca 19AT ro·
Mieklewicza.''.
.ląc „Fiatem" wjech!lł przy czerwoku odeszła od na..' na za wsze na.Jako historyk literatury Innym ~wletle na •krz:v:l:owanle l tidt•
Babcia
Mama,
ukochana
sza
nvt elę z „Fl1ttem 126 p", Puaterka
teresował się szczególnie doh11
Praballcla
,.Fiata 1!6 p" B11.rb11ra L„ lit !ł,
Oświecenia. Był wydaweii J>ism
tw11.rzy ł llł.łuczenla
doznała ran:v
i J. U.
Jezierskiego
F. 8.
I'.
t
nóg, StTaty łtl.tlOO zl.
Go
Zajmowały
N!emce"'lcsa.
MAŁKOWS!C.A
także dzieje powieści XVIIIpopołudnlewydi
W godzłnaeh
•
XX wieku, utwory W. 8. ReY·
powatnlejn•
się dwie
wydarsyly
moata i Waoława Berenta. Wyawule wodociągowe. Na ul. GrlU!.•
MROZOWSKA.
domu
s
r6ł
dawał pamiętniki ! listy
'valdzklej dopływu wody pozbawfo•
nych zo1ta.lo se budynków, a na nJ,
Prowadził pionyeh autorów.
w dn.lu
odbędzie Ili~
Pogneb
mlenkal•
Turzej - ltl lmdyn.ków
nier1kle prue nad tyciem lite25 mare& lHT roku o 1od1. 15
nych.
raeklm I ozuO'J)lłmienniotwem
z ko~clola '"'· Piotra l Pawła w
wileAsklm pocze,tku XIX wieBiałej k. Zglena.
• Oods. iło.&5. Al, Kołełuntd prsf
Pogre,tone w smutku
ku.
ul. Struga. Dwóch nietne:twych w
Profesor z. Skwarczyński był
linii 21/9 apowodowalo A•
tramwaju
DZIECI I ltODZINA
wytrawnym znawc11 literatury
tramwajowego na
trzYD1.11nle ruchu
M, C.
okres 20 minut.
oo clo.kumentuje
współczesnej,
„Stanizarys monograflcnny
sław Dygat". Inspirował takie
badania nacl tradycjli i teraź·
z 1Jęboklm talem uwlad~mla
niejszoścl11 llterack111- Łodzi, orZ stOokłm talem. uwiadamia·
my. te w dniu U muca 1987 r.
1aulzuj"'c 'llozne sesje naukemy, te dnia !b marea ltn roku
odszedł od nas n.a za.wsze, w wienu:r 11.koeh&llY U~ł. Ta·
zmarł
ku S3 lat. nasz ukochany Ojciec,
we. Był takie opiekunem I Intui 1 J>sll.dzla.ł
Tełć, Dziadek t Brat
spiratorem artysiyosneco tycia

SalhDVV 1· lutze" •••-•••••••••••• ••••••••••••••- -!
I
cz;a~t!u~ieJ~~~z~u p~k!~~~l!~ęcz- na nowvm lodow1·sku
Zmarł prof.
I

~ ~~c::c~~~cz;;::ci~~i0 ~~~. ~~d:~: I

wywalczyła Olimpia
z tei grupy
1ię
Poznań, a łodzianki znajdują

kań

Stany Zjednoczone przygotowują
do bezpośredniej ingerencji w
rejonie Zatoki Perskiei. Występu
sieci telewizyjjąc w programie
minister obrony USA
nej NBC.
Caspar Weinberger oświadczył, :te
Pentagon bada obecnie różne warianty działania. jeżeli sytuacja w
tym rejon ie będzie zagrażać interesom Zachodu. We-dług jego wypowiedzi, Stany Zjednoczone 11aproponowały Kuwejtow1i, że będą
eskortować jego tankowce w Zatoce Perskiej. Propozycja ta nie
zo.•tala przyjęta.
kore3pondfmt NBC.
Jak podał
amerykańskie
się na
powołując
źródła rządowe, „&lly morskie USA
jeżeli z.ai.stnleje groźba
vderx.;i".
dla szlak6w naftowych, prowad11ących przez Zatokę Perską.
Z ostrzeźeniem przeciwko Ingerencji z: ze-wnątrz w rejonie Zatokii Perskdej wyst::;:nisterstwo
się

DZIENNIK l..ODZKI nr 'l'O (12280)

Zdzisław
Skwarczyński
Łodzianin 1 11rodunla, tu 11końcllył Społeoane Pellkie Gim-

nazjum Męskie puy ul. Pomorskiej 185 (clzlł w 1muhu
mlełcl 1lę
przy ul. Nowotki
Vffi LO). Studia oclbyl w Un!wenytecie 'Varazaw•kim w latach 1933-37. Tam też zestal
asystentem prof, J. Krzyianowsklego.
w Warszawie
Wojnę 1pędził
i na prowincji, pracując jako
robotnik i nauczyeiel w tajnym nauczaniu. Brał teł uclzlał
w t:rw. akcji „pru.ukow1klej•',
ratowanie
której eelem było
dzieł kultury naroclowej.

I
I

I

W lutym 194!1 roku wsi~ •- 1tmłencklego.
Prof. Z. SkwarcnA•kl wyehew organizowaniu uniwerw kt6rym wał ok. Hł maglatr6w fllolor;ll
w Loclzl,
sytetu
spr!lWO'fał różne funkeJe w••- polskiej. a pocl Jer:e klerownlehistoryezno-llterack!eh, twem )>racowało 20 doktorów ł
kładach
układach J>olonisty~ych. Był habilitantów.
I hvldłym
rzetelnym
Był
/ prodziek!lnem I dziek!lnem Wyel'nło·
uczonym
działll Filol~leznero oraz Jll'O· cr.lowif'ldl'm.
łrod11(1969- nym w oitMnopol~klm
rrldor~m l nktorem
wbk11 :pot„nbtyc'l!nym.
1972) Uniwersytetu f,(ltb;ldei:o.

s.

MARIA
WO:tNIAKOWSKA'

ł.

dział

ł

ł.

P.

Pogrzeli od.b,tlńt llit w dniu
U muca br. (uwutek) o 1od1.
11.30 na B'IDentuzu komunalnym
Pogrl!łMla

KlerOW'lllC:SU Blara

lłD

PJlL

Pornell odhedzle Wie w dniu ts
.marca br. Uroda) o g-odz, 1ł przy
ul. Kurczaki, o eivm powl:ida·
mia

w nnutku•

MAlBLiż8ZA

W ilnh1 l i marca

JtODZINA
ltODZIKA

19łf

rolr1l, w wiellAI N lat,
ł.

1erdtene W1TUJ' w1p6łenł1a • J<Owed• llmłMCt

P.

STANIStAW
KACPRZAK

BOLEStAW
· UtAr'lSKI
Zarz.w.

ł

ł

Slllarła,

P.

MARIA KERN
•

ITOWARZTSZENIE J>:z:tENNlKARZT PRL
ZARZĄD ODDZIAŁU w ŁODZI

OERTN'EROW,

Matke, o4e!l'Złd o4 nu 1 'llO&tawlld w rozpaczy 1woj1 llzlecl,
e6rkl I syna.
Pogrub odbędme się 11a Starym Cmentarzu nym,·kat, przy 11.1.
Ogrodowej, w dniu Z5 marca br. (jroda) o godz. 15.
CORXI t SYN, SYNO'IV A I ZIF,C,

WNUCZ~TA

WNUCZĘTA

JERZY KLIMA

Redaktor techniczny

MAREK CISZEWSKI

I Pl\A-

WIER~TA

D

•est. ,.. .....,• ....U.ju ~
blitM2Mll "j-laj, 114 , Połl~7,
były I wcl-*

poso.t•l•
•-toka, mimo

~ac21•n l-

e1Cfł:ll:reh naw~ywaA e 11oJi:6j. Pod

COl'U

wzclęd«tt ludzkoćc!

tYl'll

Jl'ie

1ię

llAUczyła

niczoto u •Wojej pein•l kataatri>:! hi!.swylkorzy1t&

walk!

do

Cibwiok

torfd.

w,ny 1 t1tt, od ai•bie, awoich W'J'll1alazk6w,

świata swiauęc~o.
H
wykorzy.titywano :r:w i erzęh.
N ajci~tj
w wojłlaeh w czaaach a.ntycsaych i w
łr~a11Joll"i.ceu. Około ł ł;rm~y lat temu,

po 1"1"%YJac!6ł

n a bo*r.-i:reh .tepaeb A&ji ucfomowiono
keinLa, młn4lo jodmak ~ HUil nLm
a.nnla U1l7jft• utyła I• po ru p!enruy ,.. ds!Uuriaeh 'beJ..wyeh. ~orwne 11upo'W'iadalo Ich
t y cdo ruma~6w 9H

t po9ei1u aa rM"bitym nioprzyjac iele.m. .Rychłe jtdnu Allyryjcsyc:r J)OZ'TlaH a!ę na uletaclt WJ'!likajf\cych
z użyda konnicy w walce. Bez trudu
wroe6w po9iadaj11cych
rozbijali awych
ty lko pi echotę. Od tefo cza•u zaczyna
Yie t rium!al:ny pochód konia w chiała
ni a ch bojowych.
De h~tocii pr:ii:euły clomkcm.ałe ,_lidy
!ltaroi:ytnoaci: tHSallka "Pod Alekaa!!ldre-m
Wi elkim, c i ężka jazda Hudrubala roa:bdjaj11ca Rzymian 'Pod ~111>11ami. KawalerH
uź. ywaino do rol'.poznan1a, pościgu i d&
Gd:r imper ium
dec ydującego nstarci&.
rzym1tkie ch.yl!!o •lę lt\I upadkowi, •
granice jego a t akOIWane były ze wszystrezerwowa arm·i a
kic h atron . w ielka
r zyll1.,!lka składda .tlę wyłl\Cz.ni.e z konnicy, a j ej dowódca był jedn' z najważ
niej szy ch osob istości ceca,r~twa.
Znana jest h iator ia słynnej oolskiej husarii f kawalerii. Podat&w' wYJl<>1ate111ta
eur opejsk iego rycerza był koń bojowy I
tz w. podjezdek, na kt6T;nn poruszał się
w mar•tu. Plemiona moinolskie całe :t.ycit pr&wie spęd::ały 11.a frzbiecie k01nia,
bm te:i; funkcjonował& doskonal& ł11c-z-,
no/ie! konna - w utateei e przenoszono
ll"lfor ma c je na odległość do 800 km dz ie,n nle. D'llęki k()il'liowi, ni• Jlftanemu 'fl'C'E~
n i!'j w Ameryee, Cort.c i PizaTr& rM•
r o2\)0zn&nia

.ron,1.

1lę tak111 pole
główDile ja-

Z cz...Sw antyomych wywod1d
W'J)rowadzenie
*•walki
one
W•l elbłądów

1prawdz,iły a l ę

"'9 sw;iwz..-.

n.•tnm.-.-1 "' ... l**lo

u

Wl!~oJ roli w h1111łorłl wojllkow~I
1tooowa210 i- 'PC!ff~<JWO ll))()radyc:r:nle do

1altłjałf ~-6wallłw.
Próby takle lr.oń~yły wi• )llrHWUDle ruepowiodzenlem - willkl, hvy, tyfr)'IY, lam·
party, żbi~cl - w czule walki wypuncza.ne na n ieiprzyjia.cfi.ta, nierzadko atakowały włune od.<iiiały, et~ unlechano kh w:inkorzyltywamia na polu bitwy.
Do celów woje-n.nych na morzu aimłft"y.\ taflecy. uczeni próbowa'J\ - na szctl!Ście
wyilton:yltać deolfl111y.
bez !:'OWodze.n ia Miały om.e -przenos16 mliny mainetyczne
I po<lcz~i ać do ok~tów, ładunk4 wybuchowe do portów, być 11.011lel•la.ml un'duń radlowyeh, które miały lfDformować
• ruehacłl okr~ów nf«J)rsyjaciela, proPowwM12116 d111iałania wywiiadowcze.
111eehny 'P!'otfft opla.i( publicZ1nej wywołab' 11rbby wykorzy.tanla delfinów jako
i)"Wyeh torped - •peejalnie ttf!<llowane
mofły uderzać w podwod,ne c:1ęścl je-d-

'W'i.reł~f.
Podoblneto tortmi u&yi tlftn n,..01
Klaudll\lal t>Maat podboju BrytMlł! w
I wl•itu •·•·
Arabowie utywall\ wi•lbłr,dów eill9ciej
jako w ierzchowców bojowych, po n ich
dow6dca
tak.że
przyjęli Je Mamelucy,
kawalerii N&poleoo11. - Joachim Murat
w b itwii e pod piraimk\a.m l w 17116 r. dowodz i ł narż• k0111nlcy i w i •lbł•ciów. Innym bardzo popularnym łrodkdem tra111portu był I jeet nadal mut - szcze&ólnie przydatny w truruiych w.rtmkach
,1ónlk>ich.
W AmWYff auł11P\Jlje I• l.aa - pai.twe IDlt6w polil&dał• w •ład91e umil
ok. il i'T9. tyeh rw,fent;t, wył,cmle w
e•lach wamoporlowyeh. Tafri• byki, web<. a 11.awet krowy wyłl:orsyetywllll\.O ezę
l:ywu°'« I 6rodk6w
.to de b'an.-portu
walid, a łlaw.t jako lf!łę napędow, wo:i:ów bojowych. Popularnym środkiem boum ieuczane
jowym były takte węże w pojl!>mn1lkach ! naczy.ni aeh w:retrnliwa.no 1 katapult lub wrzucano r~zn i e
za mury lub na okręty w,r~a - często
w wake 1tosowali tę broft Rzym i anie
I piraci śr6dz i emno.m-0rscy.
W czuie regularnych waL'k .1 110,wstaftcami-miewolnikaml u:tywa,n o pg6w &łów
n ie wielkdch i ei1nych m-0loaów. At&kowały one bk:te Lndian kara ibsk ich podczaa potyczek z Hiszpana.m •I w XVI wieku. Psów u:tywaino b.kże I w późn i ej
n<llłiły opatrunki i leszych czasach karstwa ral!1'Ilym ·na polu wlllki. przenotam, rdz.ie
s iły meldun~ ,\ d•nfornucjo
n ie mógł iść c:r:lowiek. S v !wetka sympat ycznego Szar ika tkw i ch y b& w pam i ę
ci wszystkk h tych, któ r zy ocl11dal i popularny •eri al „Czteirej pancerni I p ies".
W czas ie II wojny światowej wykorz:vst y wa1no psy do .ni•zczen ia czołgów, za\tła
daJ11c na ich grzbiet m iny przec! w p anOdpow iednio wytr1mowane psy
cerne.
rzucały s i ę na czołg i. g inac pod ich t~9ienlcami nimczyly je, ratując życie ty-

WK 11:!.Dl:adz!ffiu ruy s!J.nlejae anxii!e
A.toków I linków. A& do II wojny 6wiatowo,I ut:rwa.no konia w działaniach 'bojowyeh - Die tylko jako eiły uderzenia,
aJo taku Jako •rodlka. tranaporiu.
W czasach a111tyczillych do walki utyto
tei słon i a. E uropejczycy z.tknęli 1lę 1
nf,m fuż w 331 r. p .n.e. J)od Ga,n gamell\
- lS tło.ni at akowało !alwgę mactdoflllk,. Ta sama 1·alainga kilka lat pótn iej
walc-zy 1 200 ał<><nlami króLt !111dyjskitro
Poroea. Słonie n ie bes racH nazywano
esołłamł .t.uośyit,nośei, epNil l ały one ro14 riwhomyeh foa:iec. Wymy~lm.lt sdob!o110, u.bff,piee&0no ~ irtnałaant ~ pocnbleele r„~,
•llikemi, 1 ,,zaq, •
1 róry prn.el'Wll.~a. aldy popłoch w6ród
'W!'Ołbw. lttaeowano ]>rzeelw nim rótno
m.tody w.al.kl, jednak plenvaze s.tami.•I• c Mmf było w1trz111eom dla pruedrwndka, jak np. Rzymian w walkach s
Pyrruaem. H&allll!bal uiywał słoni jako
.łrodk& trans·p ortu, Persom l H indUS()m
służyły w dz i ałaniach oblęłn iczych. W czaaach późni ejszych, w Kambodiy , na sło
n,i&ch montowamo katapult y, a w XVIII
w ieku w B IQ."mie naw et !~ le arm&tkl.
w czule n wo.jny św i at-O wej Japończy
ditungl~ na irzb ietach
ey patrol<>wa11!

~

*' w.Ja:r

IE
NA WOJN
•r

ko łrodek trauportu. K r ólowie asyryjaey dbaj11c e zaop&trzcmae .tale czynnej
armil zabiera1i chętni e s podb ityoh krajów tyzi11ce wlelbł11dów jako i:dobyes lub
haracz. W.l elibłady d0i:>omogły Asyryjczykom, a pó:!>ni ej Pers om w zwycii:sk1ch
w y pnwach n& Eg ipt, podcns których
pr zeb:vwały i: uopatrzein iem duże 0~11ry pustynne. Swojej słuli:1by wojskowej
w i elbł11d nile ogra•n iczył do obsługi tramsportu, sprawdz i ł si ~ t akte w b itwach,
choć w s'f)Osób z~oła iMIY nli koń. Okazało 1!ę , ie kem ie boJI\ .ię wielbł'
dJ,w, a zwłaszcza nile :r;nOllQ:I\ ich zapachu.
P\akt ten wyikon:ywtał m An, król 1>0nikl
Cyrua wakz11c s władc11 lldyjslkim l'C'.ll"el'Uff1'!\. Podcns t>lt"IVY J)od Sarele. kaw rouypkę
J)O\!!Zła
l!dyj"1l:a
wal~la

11.ostek

J)l'Z~iw&fka.

Wkód :i>n:.ed.stawlclell ekTZydlatej fauny na pier,w.szym miejscu w dzoiałain i ach
bojowych uplasował siei eołąb. Stogowano co z powodzeniem do przesyła.n i •
informacji. T, drog, powiadam iali oblę
ź.e,ni przez krzyżowców Arabow,ie spieszace im na pomoc arm ie muzułmańsk ie .
100 lat temu podczas oblęż1m ia Paryża
przH Pruuk6w wywieoz iono z m ias t a blllonami p o,nad 400 gołębi pocztowych. powró c iło ich co prawd& tyliko 57, ale przyn iosły one od wywiadowców duże ilości
j.nformacj i. Gęsi - ptaki zgoła n ie bojowe - uratowały przed wrog iem at olicci Rz y m la;n - swym gęgan i em os t r z erłY
o ,., iP nr-z:vjac ie lu . Pó ź n i ej często wykorzvstywano je jako czynni k alarmowy - po\\·iad amialy o nadchod<: ącym wrogu.
Nie 1posób pominl\Ć I obecnych cza.sów,

w których prze<lstawicieli świata zw i erzę

nawet m ikroby planuje
na przyszłym pol u walki. Jako istotny składn i k broni bakteriologiczn!!j i cbem icznej prze w id uje się Je
'l\' YKC'!"zystać do rażen i a zarówno ź.ołn i e
rzy, jak I ludności cywiLnej.
ce-go, ow&dy, a

się

s i ącom żołn i erzy.

Człowiiek, wykorzystuj11e pn:ed11tawic ieh : i"-ta zw·ierz~cego do celów wojennych, próbował takź.e wykoriystać dz !-

w~· korzystać

lf

ppłk

dr ADAM JAROS

1

...... _...

Rozwiązania

krzyzówek

POZIOMO! """'"'· ....,.; ......... INlleł, nw., ~ Jlo11cert, 11'12Dlo,
IUlllFJI, ta-, trafia, 'W'rde, bal"J', baran, wrzawa,
Arak&, rylee,
w y klad, krua.
PlONOWO: llllltAdlt, . . . . ~e, ~... ~. lwit, ogioneik , konc-s>t,
f apioka, sl!'!N>TI, kotoa, .A.dYł•. llła-. Auricwa, terd•k, Jtobak, fOTma, kanwa, erad, bob.

li,,_,

-ft

POZIOMO: Panowa, ~ Wc>mlr&, lllOlMa, ltftlma, ~. trata, M Z,
Karaganda, lin, cytat, P&r!a, :AdJ'I&, tarta«, lw\e1'a, &ktYWa, altana.
PlONOWO: madras, kolllJlylll. pralka, plotka, Akaba, Marat, panef(i ryk
trawa radta, 'bal, zan, -pka, tetryk, tak•, palm_a, !tenata, Antena.
Nag~dę w postaci bonu 500 :ll ufndowaną przez SDH „CENTRAL" wyodbiór nagrody
lo s owała. Hallna Wierzbiolta, Lódt, ul. Perla I m. li w SDH CENTRAL" - pokój lal cvm piętro).
Nagrod°ę w post.at!! bo11u !IOO zl utundowaną pn:~ IDH „CENTRAL" wyIwc:>na Wojclechow.ska l.6dt. Ul. Aleksandrowska 104 m. le, Teresa wnuk
Pabi a nice ul. Kościuszki li, Lech Wesolowskl Bełchatów, Oś. Budowlanych bl. ł m. 39, Jadwiga Ko\VaJ!;ka, Bełchatów, Of. Dolnośląska 89 ,
m. 34, Kn:Yft1>0f P!gulak\, Lódt, ul. z. Nałkowskiej 9a m. 27, Danuta
ul.
Melec, Moueunlca ul. Nowy Swiat 1, Krzysztof Morawski, Lódź ,
Nowo polska lł m. :li, Joanna Rog02, Biała Rawska ul. Mleklewlcza 78

m. 24.

Odb iór ugr6d w 1elcretari&Oie 11uze:f red•lkej! dy w y ślemy poc1t11.

u.miejscowym na1ro(A. Win .)

Dni a 11 marca tH1 r. amarł nagle, pnetywssy lat 71, ukochA·
aY nasz M11t, Ojciec, Tełt, Brat, Dziadek 1 Wujek
ł.

-----...- ---- --- ----- TI J' I -=·- -= j·=- -•
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PROGRAM I

wy meczu p.!lk.l nożnej POLS1'
NORWEGIA z Wrocławia. 19.!Ś Magazyn Jnf<>rtn;!cyjny. 19.45 Radio dtie20.15 Ko.ncert
clom. 20.00 Dziennik.
ll:ycze ń. 20.40 W kil.ku taktach. 20.45
P iotr Szewc „Zagłada" - tr. 20.U
Komunilcaty Totalizatora. 21.DD Komu111lkaty. 21.05 Krońika sportowa. 21.11
22.00 Wlad.
Wieczory chopinowskie.
22.05 Na rótnych instrumentach. 22.20
113.%1
Klasycy operetki. 23.00 WLad.
Chwil a mu zyltl. 23.30 Poetyckie predobrana
23 .50 Melodia
zentacje.
noo.
PROGlłAM

+

P.

HIERONIM TOMASZ KACZOROWSKI

Energetycznegu Ł6dt-Teren, wl,zl'i\ <>llo116w koncentracyjn~·,ch.

Zakładu

PoJrselt odbędzie " ' l i marea lir. (łroda) o 1od•. U.JO, na cment a rzu katolickim przy ul. osrodoweJ,
Pozostaj" w głeboklm smutku:
:tONA, C<'>RJtA s MĘŻEM, SYN 1 :tONĄ. llOllTRY, WNU·
CZ!:Jt 1 POZOSTAŁA RODZCNA.

n

·

1tęi.„kim b61em zaw!adamt11my. te w dniu N m.arra t~RT roku
ukończył 1we pracowite i pełne poświęceń tycie, przeżywszy lat 80

ł.

ł

P.

STEFAN SNAWADZKI
'POfllCZJ!.lk wojak łlłCZJ'\Ołcl, llCIHtn.IJt woja„ ebrO'IUl.łj 1139 ' ·•
jeniec Oflagu VO A Murnau, długoletni pracownik Elektrowni
Łódzkiej, aktywnr. działacz ZBoWiD, NOT, SEP, Hn.lor ŁJ(I.

były

Poitrzeb odbędrt• "' w łnltt li marea n. (•Nula)
na cmentarzu rzym.-kat, przy ul. 01rod1>wel 39.

pd.a. 11.30,

•

U.IO
U.OO zawsu po jedenastej.
Muzyczny nQn •top. 12.00 Polscy laureaci mii;dzyn.arodowych konkunsów
aud. 12.25 Wokaliści
muzycznych wspólczeiinego jazzu. 13.00 W!ad. n.os
Serwis informacyjny (L). 13.10 „co
' z nowal!jkami" - aud. (L). 13,20 Z
1 malowanej skrzyni. 13.30 Album ope1 rowy. Ił.OO Przeboje aprzed lat
Pamii;11niki i wspomnieI aud. 15.00
„WspomBarrault
nia - J . Louis
nienia dla jutra" ·odc. 15.10 Koncert
16.00 Dzieła, style, epoki.
na bis.
„Lot
18.50 !Slg!smud A. Cheereing
1-2-1" - odc. 17.00 Wiad. 17.0S Jtozn.111
wtąunle zag. muzycznej (L).
17.30 Utwory
1 Aktualności dnia (L).
11.so L6dEkl
'I L. Y. Beethovena (L).
Magazyn Wojskowy (L). 11.10 Jubi18.30
leusz „W&well" - aud. (L).
Klub Stereo. 19.0ft Wieczór w Teatrze
Wielkim. 19.40 Wiad. 11.45 Wieczorne
r efleksje. 19.SO Wiersze o Karolu l!lzymanowsklm. 21.00 Wieczór w Teatrze
Wielkim. U.20 Od ragtlme•u do IJWingu. 11.:ttl Wieczór uteraeko-mu11:ycz-

I

I

ny.
11.łMI

IO.

1 - lat

-

-

I

I
I

"...L.J...

t

w wieku lat n , opatrzony

łw.

lłłf

r.

smarł,

w dniu H marea

w wieku

Ił

11

li.DO
mai.
Dom I iwia~ Wlad. 12.05 Piosenki, :r;wyczajn• !udzkl e spr.awy - aud. ll .3,9 W Jezloranach - odc. !S.00 ~wiat wokół nas.
odnaler.l<>n• - aud.
13.25 Muzyka
11.llł

Młod y ch.

17.00 Wiad.
17.S~ Wid„Obllcza różnych kultur"
nokrąg 18.30
- aud 18.25 Chwila muzyki.
18.45 Chwila
Jezyk ni~m i eckl (2~).
muzyki. tą . 50 Studio ekspertów. 19.30
Wlad. 19.35 Lektury Czwórkl - J.
Dużyk „Siemiradzki". lł.łn Nle tyl!O.U Wieczór muzyki.
ko ball&dl.
21.35 Chwila muzyk!,. !UO NURT aud.
22,00 Album płytowy &ud.
Popolu-dnle

17.05 Dzieje opery -

aud.

0

b.lem 1uvladi>m!:<·
mv. h " ' d11lu H muca 1'81 r.
!11&111.a
zni&rla n&11Zll 11koellana
l B1tbCi&
slęboklm

ł

S.

P.

ł.

JOZEF GRIGA
CREllfl& WLOJtIEN'NIK.
UroC%Ylltole.ł !llJITlebowe "dbęd11 114 łata li marea lir. !llToda) e
1oih. 12.u, w kaplicy cmentaua Hym.•kat, łw. AIUIJ' - Zuuw

w

r. smar!,

Łodzi.

Pogr-te11.I w blu:
~ONA,

r6JtKJ, zu;c

I W1'fUCZJITA

ł

POJrlell
marca lir.
z kaplicy
cha prey

ITM. SYNOWA " WKUC:ZK:Ą
I POZOSTAł..A J\ODZIN'A

1f dniu lt marea ltt'I r.
nagla, w wieku li l~t

P.

Serdec~e

Jlęltokim.

hlem ta'!l' i"-d•mi"·
m y , t P. w dniu 23 mal"Ca 1937 r ..
po cię tk!ch cien1lenlach, zmarł

JANICKI

l:ONA, IYK. IJYMOWA. WN'U·
ens POZO!ITAł..A ROJtl
DZINA

S.

ł

P.

SABINIE
KA,CZMA REK
1

z powod11

„SPOŁEM"

Czesława
P99

ODDZIAŁ

ZAKŁAD
GASTRONOMII,
STOJ,()WEK i BUFETOW, ZW.
ZAWOI'OWV, l'OP l"'ŁPR, KOLEŻANKI I KOLEDZY

„

SYN, C(')RKJ I SIOSTRY z RODZINAl\ll

-

skladaJ111

MISTRZ l!ITOLARSIU.

~O!"A,

łmlercl

Męła

P1>1nel1 odbędzie się w dniu 25
ęodz. 15 z
marca br. (hod.)
cmenlaru n:ym.•kat. pny, ul.
Ogrodowej.

1'7.1!1 Teleexpr17.2!! Studio aport - mecz pllki
Norwenożnej: Polsk.a ok.
przerwie
W
fia.
18.15 Samo zdrowie
.,Siedmiu p.19.lS Dobranoc wronków'"
19.30 Dtiennik
20.00 Ptaki ciernlStvch krzewów"
(ioi - ostatni odcinek sel"'ialu prod. amerykańskiej

11lc'łwle, 4um.e propozycje. L is t y
2""3 BIU70 01łoaz1ń, S i eak ie:Z
wicn 3/5.
eprzeDZIAŁKĘ :rzeanieślnla11 d&m. Tel.. &l-88-68, {lliedziela).
24816 g-E
Tel.
J)()trzebny.
CUK.IER'NLK
24815 g-E
81-U-68 (n1edz.ie!a),
DZIA'LKĘ 500 m z domk iem
k. Sokolnik - odst@~. Brut< 27
24746 g- E
(Smul..>k~).
ltlel'OWC' kat. C l
ZATlWDNIĘ
pracownilków n iewykwal i! ikowa24741 g.E
111ych. '8-82-04 po 15.
GRUNTOWE udzonki m ieczyków
Tel.
9P?%edam. Radomsko.
24808 g-E
2!1-Jl2.
PiRZIEWIJAIJNIA przędzy (WiskitW,iadono) zatrudni ~mery~ki.
mość: Jurczyńsk i ego 22./fi (18-20).
24728 g-E
Cz&}kowskl.
MYCIE ok,ien. aipnątan l e. 51-63-61
24727 ~- E
Oies iełsk i .
POMIESZCZENIE warsztatowe kuL ist.Y
wydzierża w ii:.
pię lub
24793 B iuro Ogłos zeń, S'enk iew ' E
cza 3/5.
„SPECTRUM" 128 plus % (k omplet) - 1tprzedam. 55-23-54.
24724 g-E
LOKAL J>OWyżej 150 m (woda, siła) wydzierżawię lub kupię. Tel.
24785 g-E
34-33-92.
DZIURKARKĘ „Necc i", obręb i arkę
.
~tębnówę LZ-3
„Textima",
llP'l"Zedam. TuS'Lyn, Chłop i ckiego!! .
24784 g-E
Tuszy n,
szwaczk i.
ZATRUDNIĘ
247RI g-E
Chłop ick i ego O.
Hł82) „FIATA 126p" (grudz i eń
eprzed111m. Tel. 31-91-04.
247a0 g-E
NICI do haftu kupię. 81-85-30.
24718 g-E
FLAKI - irprzedam. 88-47-87.
24777 g- E
BLACHAR.ZA budowla>n ego o w ytokich kwaUfikacjach przejm ie
prywatny zakład. 43-39-52.
24718 g-J!:
SZWACZKĘ utrudnię. Szatonia 44.
24714 ii-E
se,;ment
r~:i:nll ,
WTRYSKARKĘ
„Nestor", iinmi>fon .,Pioneer" irprzedam. Tel. 87-20-43.
24775 g-E
DZIAŁKĘ rzeml eślnicz11 kupię lub
lokal mdnimum SO m wynajm1t
na peryferiach Bałut, ewentual!!lie Ziiie-rz, Probouezewice. Video
„Sanyo" I telewizor (g'l\·arancja)
24710 g-E
11prze<lam. 55-46-45.
SŁUPKI ogrodzeniowi! betonowe aJ)rzedam. 84-22-06 po 15.
24709 g-E
- zaBRUKARZY, pomocników
24769 1!-E
trudn i ę. 32-68-52.
·DZIEWIARZ z praktyk11 podejmie
sane<"zkowe,
pracę na maszyny
84-16-69.
automatycz,n e.
okn,głe
24708 it-JI.:
..125!)" (1978) - sprzedam. 78-55-34.
24767 ~-E
PILNIE i.przedam „125p", blach11.
ilionowa
M
remontu.
części owo do
98/16, bl. 11 (przy Wid zewskie j).
24707 g-E
PRACOWNIKA na wtr yskarkę przyJm11. Chałubińsk i ego 55.
24766 g-l':
36-00-42,
Instalacje.
ANTENY 24702 g-E
Janet.
MALARZA - utrudni~. 86-77-0R,
W~~E

pol~

ZATRUDNI!!; renc istów, renc istki
do myc i& ok ien. 51-49-31.
24701 11:-E
EMERYTA (m y cie ok ien , sprz,,,tan ie) - pr zy jmę. L isty 24762 B iuro Oi!loszeń, S ienkiewicza 3/5. E
- sprzedam.
z norek
FUTRO
24699 1!-E
33-36-71.
POSZUKUJE M-2 na póltora roku.
płatne z l(Óry. 57-14-96.
24761 t-E
STĘBNÓWKF. renomowanej f irmv
2476n J?-E
- kup i ę . 16 3"-05.
Tel. ~1-ll!I
SZWACZKI przyjmę.
24e97 Jl-E
Brzez.ii!ly.

<'E'r&mi ZATRUDNJF.; muraru 24756 g-E
ka. TE>l. 114-62-82.
Telewlzvjny film dokumen- FOKSTERIER:\ IUC'Zke sprze.,Niebo~wscy retalny dam. Oby wat elska 31/6.
83~6 g-1':
zydenci"
Pnest roTelespotkarli& M-4 I M-2 um i en l ę na M-4 lub
1& 2
8352 g-E
w i ększe. 81-33-35.
Jass lamboree '81
robot
„12Sp" (1978) w ~zęśc l aeh.
D'? - llomentuze
spr zedam.
(NRD)
kuchenny
J•ZTk U1łlelsk1 (15!)
6351 g-E
811-35-20 po 16.

!1.00

IUS

PROGRAM U

cm

11.oe J•yk aniiet.k1
1'1.3<1 P6ł rod:z!lly cłla rodziny
18.00 Wlalłomo•lll (L)
18.30 „ZyjĄca planeta - portret
„Pustynie
(ł)
Ziemi"
se·
wypal<>ne lłońcem" r!il.l J)rzyrodn icxy prod. ang.
tyl(<>dnia
19.2!! PneboJ•

!UO Dziennik
„w cie20.00 .,Polska sim!\" niu roga!lń.sklch dl!bów"
20.15 „Akademia tycia" s bucypsycho1<>n' Winnlck' fia prenatalna
2Ull „Powroty" - Lagow
21.:US Nowe 'kino Ameryk! Laclń
.,Czas um ieran ia "
sk!ej - film pl"'od. k<>lumbij~k i ej

STOLARZA f ~mocnika :zatrudn ię. w .iskitno, 11 Maja !5.
8349 g-1!!
POSZUKUJĘ Jo'kalu na rzem,io~t"
Tel.
l(miny Z1icrz.
teren
6318 g-E
S7-92-76.

W llnht U mare" 198T r. zmarła,

przetywszy lat
ł.

ł

1ł

I'.

STEFANIA
śWIĄTCąAK
Po11:rzeb ol!.llędde 11, dni• 2i
morc:t lir. (wtor ek) n i»d 7.. 14.Jn
na cmentarzu #w. Anny na Za,·
ncwle.

23.00 Wiecz<>rne wiadomości

Koldance

JAN

KOPCZYŃSKI

w1p6lczucla

wyru)'

P.

POlrtlCl'll edll...Sle .t~ W 4ahl t5
marea Itr. (łrella l • 104z. 14. 11>1
cmentnn Jn'lfY ul. Xurezakt, •
NIY1't uwladunlllj' )>Gł'rlłhlli ff
„,,b„ldni hh1:

MAJ'BLIŻf!IZA ~OllZJMA

Z

ł

zmarł

WŁODZIMt·ERZ

1>1111,dale .tę W b.111 "
(eswartell) o collz. tJ.39,
ement11.na łw. Wojcie111. Jturcsald.

Ciekaw1kleJ'O"

IUO
23.00

PosrHlt odłl•4ate al• w 4•1• Ił
marca br. (czwartek) • 1e41. 13,
z k&pllcy em.entarsa rey,m.·kat.
Ogrod~weJ,
pn:y

ł.

STANISŁAW
WICHLIŃSKI

ie . ~ Dla dziec • .. Wyprawy prof.

IUł

MELANIA
PAWllrQSKA

sakramentami

•. + '·

. '«.

MlLODY l>Od•Jm!t Jltl'&eę w otrod-

nlka rz,du

z

at.14. U.Sil

ltłT

·-

OGl;.OSZENIE

-

IC.49 Konferencja praaowa rzect-

U.łO
aud.
U.IO Margaret

lat

'

's

•e-

IYN, WJll"UK. t WNUCZltA

7.e smutkiem zawladamlan1y, le w fi.n.In IO marea

i!

23,łS
noc11.
„Wynurz.zlie" odc. U.OO Ser- ~.ao ltadiokomputer
wa- 'l'rójki. 12.01 W tonacji Trójki. Chwlla muiyki. 23.50 Wiad. :13.55 Kau.oo Ursula Le Guin „Lewa ręka lendarz radiowy.
ode. 13.10 Powtórka :i:
ciemności" crozrYw'ki. B.00 BeethOvena opM'a
TELEWIZJA
lecta. u.oo Serw!• Trójki. 15.<Y.l Przy•ud.
WHO
The
zespól
pominamy
PROGRAM I
15.40 z Wiktorem Ostrowskim o jego ks l ~tkach - aud. 18.DO Zapra10.00 OT - w!adomokl
I
szamy do Trójki. 19.00 „Winien"
10.1 O Film d1a 2 zmiany: .. Ptaki
„ Ma" - aud. 11.3-0 Troehę swingu.
ciern~tych krzewów" (10)
,.Wynurze19.50 Margaret Atwood
nie" - ode. 20.00 ClllY ten rock Poradnik Domatora
10.!55
.aud. 20.45 Warsztaty muzyc.r.ne. ti.no
Mistrzowie francusJ.i!ego baroku
Atlantyda" 11.20 .,Plal<m
D.
tygodnia:
łl.45 KA.111żka
aud.
belg1j~kl tilrn dok .
Tanam·kl ,.Bóg, człowiek I polityka"
- aud. 22.<Y.l Inf. aJ)Ortowe. 22.15 Pula
lS.!50 ..K im by~?" - prngram dla
23.00
jazzu. 22.u Posłuchać warto.
maturzystów
Opera tygodnia: V. Bellini „Purtvlc•u. 23.50
tanie" - aud. llS.15 CzM1 rela>
18.20 DT - wiadomości
Umberto !:co „Im\- róty" - odc.
18.2!1 Dla mlodvch widzów „Akademi• muzyczna"
PROGJtAM IV

•I.

PJl.OGll.AM Ill

.S1lLachem1 zdrowie
Gwiazda tygodnia.

~

•

14.0D

ll•1t111••••••••• •••••••••••••••••• ••-i !
Z

i.....J

~

Atwood

l.t.87 Komufilkat7.
U.Oli Xorlcert.
U.59 SyiJlal o.za.au. 12.06 Magazyn in12.45 RolMuzyka.
12.30
!orm.acyjny.
•niazy JcwAdrana. 13 .oo Komunikaty.
13.10 Radio kierowców. 13.30 Przeboje mistrzów. a.oo Wiad. 14.05 Maga!Zyn muzycz.ny. 18.DO W!Ad. 11.05 Mu1Zyka I aktu.alnołct. 17 .SO Ten stary dobry jaz.z. 18.0D Wiad. 18.05 Odchudzanie tornlBtra ucznia. 18.20 Chwila muzyki. 18.25 Transmisja U polo-

!

-

-

'I"

·a

WTOREK, H MAllCA

„

...... „ ____

praco"'nik

Fj
•

wcior~j zgłoszenie
•dziś• . . . . . .

Pogrzeb odbęd~I" lię w lłntu
25 marr:t br. (środa) o .11odz. ll.30,
na cmentarzu komunalnym Z:irz e w.

Dnia li marea
lat Ił

ttłT

r.

1JRuł11,

pr-ieł.Y"' "IY

•

JłOoklm

ukochańssy

dek

'· ł p,

J'tODZINA

OJeJee f

Dzia·

z rłębokim talem uwiadamia·
my że 2! marca 1987 roku 7111orl
pnety·
cilloroble,
po ' clętkiej
wszy lat 73
PROF.

•. ł '·

posnebe"·• odbęch•
marc;o Itr. (wtorekl
o rodz. 11.30, •• cmentan11 przy

Porneb odbędzie się H marca
t~87 roku (czwntek) o gorlz. 10.30
na
na cmentarzu komunalnym
Zarze·.vle.

ni. Jturcu.ld.

pogr~ton&

lat

?t

ZDZISŁAW

SKWARCZVŃS1Kł
POU!IKIEJ,

Uroes11tołei
~tę w dniu 2ł
Pozo~taje

40

ZDZISŁAW
HISTORYK LITERA'l'VRY

I talu ·

W dn iu U marca 1H7 roku od,;.e<ll o1 nas na zawsze, " "ie ku

DJł

RYSZARD
KORNACKI

KUSTRZY!t!!JtA.

Pogrnb odbędzie •l• w 4nlu
24 niarca br. (wtorek) o gol!.z.
12.30, z kaplicy Stareit" Cmentarza przy ul. Ogrodowej.

M~t.

•. ł '·

JADW1GA
SZMVDT
IJ lłom11

hl•lll nwladam!it-

my, te w dniu 11 mur" Jtn r.
mi.arl w 'lriełlu H lat ll&llZ naJ·

1mutku

JtODZINĄ.

tONtl.. cnn1tA.

ZIĘC

i WNUCZEK.

·KAZANNA
Pogrzeb odbędzie się w dniu 23
marca br. ($r.idal o Jl'odz. 1~.~o.
n" cmentarzu komunalnym - Za·
rz:ew.

!\JATKĄ

Prosllil)", o nlesklad aa e knodo!
!encji.

!
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Idziemy.
- Kłopot, ale jakoś
Ostatnio nawet robimy Murzynki.
- ???

Wstawanie wygląda tak: pierwszy powolutku wych\ga łapę
pięćdziesiąty
rocznik
misiek,
oko,
czwarty. Otwiera lewe
i szybciulko je
później prawe
zamyka Od lat to 1amo, teby
choć rH było Inaczej, Die 11 te10, wkoło tylko aam• lalki l
Jednego dziecka.
miśki i ant
Nuda I marazm No, moh uiezupelnie nuda, czasem coś próbują wykombinować żeby przetrwa6 Jeszcze Jeden dzied.

pani, jeśli 1u.ro- No, prouę
wlec jest zapaskudzony, to my l{o
u nu J)OdbMwimy 4 będzie Murzynek. Teł. kuplą. Ludzie, Jak nie
maj' wyboru, kuplą wszystko.
Gwu wśród zabawek naraata.
- Więc to taki Nikt tutaj Murzynków nie planuje?! Z najgo.rszego surowca 1ię Je robi? Rasiun
zwyczajny!

Ostatnio wiceprezes Spółdzlel~I „MIS" - RyS!ZM"d Rajewski Wlldzlal
na własne oczy jak dwie lalki-milicjantki (z drugiej półki Od dołu)
próbowały wprowadzić poranną gLmnastyk11, ale im nie wyszło i •,toją teru w kącie zupełnie osamotnione.
Na.jlepl~ dl& nłch wnyirliklch byłoby oczywlkle, cdyby s:naluły
się w rękach dziec!. O to przede wszystkimi Nawet ucho dałyby
sobie urwać, chocirl n.le należy to. do największych mlśkowych przyczego
jemności. Jednakie edyby prezes miśki sprzedał, nie miałby
pokazywad pnyjeżdżaj~ym reporierom, a w441CJ dOll'obku trzyd:de1tu

dwóch lat.
Wczoraj przyjechało kh at dwóch. Jed~ blesał po u.ił fallt ona.I krzyczał: „ale cudne, piękne!" Szweda (misiek na eksport do
Skandynawów) to nawet tak zacz11ł ściskać, że miśkowd zrobiło się
po prostu niedobrze. Nie było to wcale przyjemne, więc tak sobie
marzy, żeby przypa.d~dem nie tra!ić w ręce dor<lllłe, tylko dziecięce,
bo i• podobno 111 o wiele bl!!'dziej przyjemne.
lały

Lalk•l-.mlllcjantkl w m1g opanodomo, rocznik p!ęMzlesląty czwarjuż wały sytuację:
ty, zapC>mniał, że „bonanza"
n,le chodzi. Chodzą elektryczne, a
- Kochani, czy wy w!ecle jaone jeżdżą okropnie niepunktualnie. Wszystko z-resztą Jest rorsze ... kle nuz prezes ma kłopoty? Uspokójcie slęl Wczoraj na przykład
biegał 'PO pokoju i mówił do sie- Za.bawki tri?
bie: „nie, ja. chyba onaleję, wazys- No, niezupełnie, &le tikanlny cy chcą ode mnie wsadu dewizoeza.sem okropne, A niektórych ma- wego, ale to kompletnie wszyscy!
tł!'l'lałów w ogóle bra.kuje.
Naweł za kreton tet chcą! Pow4nni od kupujących w sklepach też
nie
jakby
tłumaczy
- Tak jej
w dolarach bra6„." Tak krzycza.ł.
wiedziała, że Jest kryzy1 (to znowu lalki I miśk1). jak nie wie, to
I cdzłekolwlek alę prezes pojan.iech pisze o Marysi co gąski zgu w.I I powie: „Jestem misiek", to o.ni
zaraz: „dawaj dolary"!
bUa, a nie o nasi
- Ale xabawk! produkowa,ne
z odpadów, czyt nie?

są

JeM -

mówt prezes
o zabawkach.
- Ale miało by~
Więc pn:eprasu.m za •Późnienie,
Misiek, ~z.nłk l!IM, 'ett w ogó•
handlować
chc11
Teru to wszyscy
przed Siedlcami
le raczej zbulwersowany tą wizy- ale pociu etał
GS, i
I
I PSS,
dobrze, 1 odpadów. z,abaw~aml:
- Dobrze,
tą, 1dyi nikt na niego, normalne- przesrzło 1od%!111•·
W
wszyscy.
z,upełnie
A polietylen to pies?! Naa się w „Ruch ,
go nestora polakleh miśków powoprodukować. Siedlecklem przynajmniej tak jest
nie b!l<fzde
- To llił.mot1łwe, „bonanza." alę ogóle
l•11111ych, nawet nie apojrzał, woSiedlPrzydziały "'· owszem, ale na pa- A tak między na.ml, to w
bee czefo czuje alę uratony l n!e nło apóin!al
cach na brak miśków na.rzeka~ nile
pierze.„
· będde rozmawiał, chyba, ie wymotna..
- wtr11ca Ilię
- Alei mottłw.
przyjechatłumaczę Ili• dla.czego
BU 11.plano- prnff - niech pani na. niego nie - Jale to, i>anle prez•I•, to 1
ła.m godll'ltl• pótn.!•j
- W Siedlcach mote nłe, a.le na
zwraca. uwagi, ma d:lerozę. Wla- lalkami tet kłopot?
wałam.
pr:z:~ład w Łodd rmalefć piękne
111nn1nmnmmmm1nnmmnm1m11nm1111J11111111111mn111111111nn111m1nm111111111nn11mmnmrn go miśka - prawdziwy cud!

w
rucłl laicki
Zorl&?lizowa.ny
Polsce obchodzi6 będzie w br. 10Iecie. Korzeniami l'ięga jednak w
odleglejsze, kiedy
czasy znacznie
to światli Polacy poszukiwali Ideaosobowości poza
łów i wzorców
wymawan' przez c:z:łowi~ka relizadanila atawia 10bie
eią. Jakle
la.Icyzm dzlł, w Polsce 1987 r.; w
kra.lu ały>nącym z samookreślenia
•141 więk.1:zoścl obywateli jako ludZ'I wierzących 7 Z tymi pytania.1lę do dłuao
ml PAP zwróciła.
letniego działacza ruchu wolnomyiłllcielsklego, poety, pisarza, posła
i przewodniczącego obchodów jubileuszowych JOZEFA OZGI-MICHALSKIEGO.

- N>leporo:z:umlenlem jest traktowanie postawy laickiej ja.ko opozycji wobec człowieka religijnego.
W istocie chodzi bowiem o coś i·nnego, a mianowicie o poszanowanie
I propagowanie w tyciu łwleck•lm.
ta.kich
poza murami kościołów,
uniwersalnych wartości humanistycznych jak tolera.ncja, aktywna
wola przebudowy świata społecz
nego, miłość do człowieka, wolność
I godność, postawa twórcza I sprawiedliwość.

Przy takiej formule laicyzmu w
jego polską tradycj• wpisany jest
Modrzewski
Frycz
np. Andrzej
i>rzeciwstawiaj11cy li• dehumaninieludzkie
llt'Zft
zacji jednostki
warunki społeczne takłe I Stanlkonc~ją
sła w Stu~c ff 1woją
aacwarantawaną
miłości blim1ego
rozwojem oświaty i działalnością
społec:im11; równleł Hugo Kołłątaj
postulujący „uczłowieczenie" całej
ludzkości pr:r;es codzienne przyjazne współżycie poszczeg6lnych ludzi. Wielki·m la.1~dem naszych cza

16w był prof Tadeusz Kotarbiń·
ski, całym swoim .tyciem zwrócony ku P<>Szuk!wan1·u człowieka w
kaidym człowieku. Czyt katolik
ewangelik, prawosław·ny , może 1ię
odWTócić od tych Ideałów?

Rudi laickit przy:z:m.aje się do W'yi>racowanej przez stulecia, a w peł
ni uzewnę-trznlonej w marksizmie
koncepcji pracy jako cz:rnn1ka nalwrlnlejszego dla kształtowania stotunków społecznych. I oto w -pracy Karola Wojtyły „Osoba I .czyn"
rnajdujemy mvśll doskonale :tb!etne z marsklstowsk11 teorl' i>racy
tej
całe fragmenty
~ więcej
pracv przeniesione zostały potem
do encvkl!k<I Jana Pawła II .. L~
borem Exercens" w której czytamy: „Jeśli nś rozwiązanie, t:7.Y raczej stopniowe rozwiązywanie, tej
1111
stale na nowo kształtującej
kwestii społecznej ma Iść w tym
kierunku, ażeby .tycie ludzkie ut m. wówczas
czynić bardZ'lej ludzk<
praca ludzka
właśnie ów klucz nabiera znaczenia pod.stawowego 1 decvdującego" Czyt myśl tę
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COS DLA
ZNAWCÓW

wnyst'ko

odrzucił

d.zlec!.

B.GRATKOWSKA

lę koncertową.
jące. A jednak nie jest w stanie
pełnić wielu pustych krzeseł. Czy

jaklkotWllG:

rz'cy ł nlew1erz~ wysnuli węól
ara.nicach
ny wniosek, w takich
których nie o&ranlduchowych,
przeszkody. Tym
czaj' sztuczne
wnioskiem jest przekonanie, ie do
wczorajszego zła nie wolno dodawać zła teraźniejszego. Tego :da,
wyrządzić
chcą
znowu
które
potratlący
ni•
ludzie
światu
zuty&łych poi:lą
zmienić swoich
dów.
taki.eh

Nie jm:t to tadna. pociecha dla

"'ANUSZ lANYST

dtwlęków szczelnie wypełnia aaPotężne tutti jest w1n:echogarnla-

Ogromna masa

służbie
••
1

I

-

drapnęli.

ta muzyk& r:a.p000Staną one
programowo
odmiennym
puste talde :na kolejnym,
koncercie?

mało.

ksista.?

Jed.n,

m!ej~u. Chociaż muszę przyznać,
zawioże na targi do P=an~a
za 4'00 milionów !
złem mlśków

~cłl •lę
łe nie - June,
mla!ek - llM - w lkal! roku to
onJ wod·ukuj' 1!00 łyalęc7 lalek I
500 tylllęcy miśków, Z tym, te lalki 'DOzoataJ, w kraju, młitkl częś
ciowo wyjddłal9, ie>by mógł pnyJechs6 i:>lun. Żeby zdoby~ ładne
go miśka, trzeba jecha6 do Siedlec,
a I tak nie ma pew111ośc~. te się
trat!. Bo, pani !l'edakt<>t', on.I zaczę
li robić wszystko tylko nie nasi
rocznie, z
Tysiąc nlęćset wzorów
tego do produkcji wchodzi 20-SO
procent (jakieś liski chytruski, ły
se sclraradne małpk.! - tylko nie
my). A w ogóle do tego tkanl·nv
polskle coraz drotsze i gOlr'S'Ze. Rok
temu plusz kosztował 540 złotych
- te.raz 700 ł gorsizy, nie wytrzymuje nawet wypychania„. Złapiesz
za łapkę rocznik 1985, o, tak
i jut łaipkł nie ma„. Sledf I pł~.

mar- Dl-a.rusztin•j lria.ry 'W •oema.ty
socjalizmu. Po jego rozkruszeniu
nie pozostaje nic poza. popiołem I
spu.rt.oazenlem.
psychicznym
jego prac7,
Opróca człowieka,
jest teł. l trzecia. jednocząca nas
umy1łowa
Taik wdęc. opozycja
sprawa - jest ni11 pokój. Na lty·
&dy zegar godzi ta.k 111mo w wierzących jak
ku dwóch tysiącleci,
atomową i niewierzących. Ma.my wspólny od:z:iiejowy ma aprętyn•
na-pi11t11 do pęknięc!·a, w decydują bowiązek energicznie jej •ię przec11 być może 1odzl111ę przed zagła ciw1tawi6, edyt wszy1cy nieclerkiedy nllwl• oczekujemy przeobrrled, a
d' cywilizacji I kultury,
m~• nut11.pl~ zapdć, 'PO ld6rej nie zara:zem zbyt długo tkwimy w zaant czło atoju„.
b!l<fzle jut ani historii
wieka.. powlnnl\jmy zwrócl6 11• do
- Jlarkalsm ni• JNł pr.nn eb07,
ludzi n~e 1 kazmiem i nie z referatem, ale 1 takim oto W}'Ult· A BlbllaT
niem: działa] nie ojczyma., ta lub
- Poznałem mutny racjonalizm
Lnna, jest w 6m!ertelnym nlebeznad jej odukacji, Wychowany n.a niej,
lecz człowiek
p!eczeństwde,
najwytsza myśl11 obrazami z Biblii. Choć zdaprzepaścią. Człowiek tycia na ję sobie sprawę, ie 6wlętych nie
istota I ukoronowmte
Ziemi. Stwierdzeni.a zawarte w wy- należy dzielić wedle pochodzenia,
dla ra- to najbliższy jest ml łwięty Izydor
wiadzie Józefa Glempa.
Gaziety" od pługa, który ja.ko rolnl:k wiedzieckiej „uitieraturnoj
są wymownym przejawem zrozu- dział, że a.by tlać, trzeba najpierw
nie tylko
mienia niebezpieczeństwa 1rozące mieć ziemię, a potem
go światu. Są przykładem. wnosze- skowronka nad głow'- a.le l fołę
mnie
nauczyło
nla aktywnego sumienia Kościoła bla pokoju. Życie
do budowy zbiorowego bezpieczeń te złudzeniem jest przekonanie, li
stwa I Jkutecznej obrony pokoju. wszyscy ludzie w obrębie tej 11mel religi·i wierzą w tego samego
Chodzi o to, aby w hlstarii świa Boga. W i•nnego Boga wierzył mój
ta l dziejów ludzkości ludzie wie- pradzi·ad Józ~. walc!Ząc 1 carem
mclłe

I tak to

- Bo my tu mamy swój akleip
I doprawdy nie opłaca się WOIE!Ć
aprzedać na
daleko, jak motna

al• aybkio w~am a.arowi .ollstycme19 tmtrumentu. Wspaniały, peln1 ton (we tra,grnentach II
c:zęści dzieła 1zcr.ególnle delikatny, akumltny),
9P0kojn.a, wywat.ona Interpretacja zbiełna s tll
znaną mt ar; nagrania. Brawo! Takte za bil - wyńnlenicle, & wigorem zagora.n• transkrypcj41 1k:n71'·
cowego „Kaprysu polskiego" G. Bacewicz.
Po przerwie - II Symfonia Szymainowakie&O,
niosąca ogromny ładunek właściwej twórcy ekspre1jl I wyjątkowo trudna wykonawczo. Jerzy Salwarowski ma tę partyturę dobn.e przemy'1ane,. Muzycy muszą dać z alebie maksimum wysiłku I zagrać jeszcze bardziej ekspansywnie. nit na wspomnianej płycie. Może nie zawsze udaje 1111 Im zachować absolutną precyzję, bo tei kilka dni na
przygotowanie tej symfonii. na „wyczyszczenie" nP.
wieńczącej je,, plęclotematowej fug!, to troch• r;a

Prop-am 1111 ł7m ruem • „Nslku ..oŃ dla
ma.wców" (,,nur tuer Kenner", jak irtwferoz!l!bY
Francuzi). Muzyki& XX wieku, mimo te rodzima,
to jednak chyba ni• najlatwlejna w odblorz.,
eh~ nuwt.sk& Jej autorów, taktycznie, mmnlenlto - Grafyna 8acewlcs I Karol Szymanowski. Powtada 11• o nich: najwybltnlejsza kobieta, koml)OZY'tlorka l największy po Chopinie ~ytor
polski. Szymanowskiemu zr~ 1 okazji 150 roc~
n!ey śmierci, ten właśnie koncert został poświęcony.
Na afiszu z.apowledl!:lano tylko dwa dzieła. Pochodzącą z lat 1909-10 I mającą jeszcze cechy neoromantyczne II Symfonii! B-dur Szymanowskiego
(nagrała ją swego czasu na płyte orkleetra Lódzklej Filharmonii pod dyr. H. Czyta) oraz Koncert
na altówkę Bacewlczówny, przedostatnie dzieło
przedwcześnie zmarłej kompozytorki, powstałe w
1967 r. I świadczące o pewnych nowych poezuklwanlach warsztatowych (na płytę nagrał z kolei
tę kompozycję Stefan Kamasa. któremu była ona
dedykowana i który już za c:hwlil• mial Jll wykonać dla łódzkich słuchaczy).
Wchod-ut altowlolłsta Stefan Kamua t dyrygent
Jerzy Salwarowski. RMbrzmlewa koncert altówkowy. Jego dtwlękowa estetyka I trochę nerwowY
charakter w sumie :ni• r.a bardzo ml odpowl.adajlb

-

llrostinłał:ych

ba.-

rler jest nuza rocklma. opoizycja

umysłowa, która .ta.le zawraca po
aymbole I tematy
anachronilczne
1 ludzi
Opozycja. ta. składa •I•
wierzących I niewlerz11cych. Stąd
mamy - 1 jednej strony - cuda
myślenie, zamiast
t wybuchowe
ciągłości pracy I naturalnego wy
jaśniania zjawisk zachodzących w
społeczeństwie. A do tego jeszcze
Jakieś chorobliwe „misje" i przekon11111!e o ponadeuropejskości naszego narodu, który zamiast uczestniczyć w Facjonalnych procesach
i gospodarczych na
społecznych
kontynencie, wciąż ponawia iwą
zbawiania
ofertę
romantyczn'
cierpieświata i>rzez ustawiczne
równie
strony,
zaś
nie. Z dru.itiej
nk.·be:.--oieczny jest beton •więtej I

prsywództw- błęda lctoglenneao, a w inneco mu-g.ra.bia
W•ielopolskl wapól:pracujący 1 r:abyli
obaj
A przeclri
borcą.
chrzczeni ! modlili li• w murach
tego sa.mego kościoła!
J)od

pe tem11, ab7 t, tolerancję umaenlaó'l
- Przez ca.łych 1000 lat Polaka bydla
matką-Ojczyzną
ła zawsze
wszystkich obywateli, bez wzglę
du na wyznanie. Była schr~le
n!em dla. Innowierców wygn11111ych
z rO<hl,nnej rlernt!, Historia nas:ze~o narodu nie zna wojen religijpra.wdzlwą
nych. Nuz kraj b;rł
oa.z11 tolerancyj!Dolłct. w niektórych
Wua.kł.e to
okr•ach - jedYIDll·
wyrzekł lłymut
Zyemunt Augu.rt
1ława, daj~• wył.:ładn!41 stoaunku
do problemów
polsk<lch
wła.d11
..J•tem krótw.latopogląd.owych
lem narodu, a. nie 1umle6.". Tolerancja. wy.pływała. 1 polskiej racji
stanu, & faktu wlelonarodowoktlowości ! w!e1owymianlowoścl.
Wsp6łC7:Nny

Kościół

w

Polace,

orygi,naln11 reMgLjną
ma wielką
szansę rozwijania własnej I łwla
towej teologi! wyfbaw!enla. od ognia, głodu, wojny, I zatrucia. Są
to główne dylematy ceoby ludzkiej. I dlatego Jedni nie powlJ!ln!
obawiać 1!11 socjaltlzmu, a drudzy
drże6 przed rozwojem religijności.
Tneba. się nawzajem tolerawać,
nlo tolerować zła
aby W9J)6lnle
1ospodarrpołecmego, moralneco,
motllwoiłcł
811 ~Ude
czego.
tw.fatopoglądu
funkcjonowaint!a
ehrzelłcljaiurkleao w ustrofu tocjanie chodzi
esym
11.ttyeznym. Przy
tu o okar:jonalnll pdliłyczną dordlt11110'1Nka.. ale o
n°'6 łakłeco
w dzled.zl«lłe
dłueot!-wał11 pracę
kultury,
obycu.'u,
1DC1raLnolcl,
produkcji; w derq b1ltu i my•U
przesiąknięty

duchowością

ludową,

człowieka.

.uc. li• w ~ m~ 'by6"

- mawiał stary ~ethe. Socjalizm.u nie da «I~ J)neezekać, a Ko.ł
cloła zignorować. Mu91my uczyinl~
ro.zumn:vm
na
aby
wszystko,
współżyciu katol!cyunu z 1ocJailzmem skorri:ystała powazechna polsBtblla ni• jut dla mnło księgą ka świadomość. Aby to wsp6Uyc!e
uczyłem 1!ę stało się naszą siłą, czymntklem odkło1>0tllw1l. Z niej
abecadła etykt Niezastąpiony pro- Mdzenia, a :nie harm:utcem.
boszcz z mojej wloeki FeHk9 Nowacki zrtnął te10 1ame10 dnia ra- Myłlę, te wru 1 U.ee!• wl%)"tl\
zem 1 moim ojcem w Ołwl~!mtu. .Tana Pawła n do Ojanny, ustan11
kq>łana., - z jednej strony Był wzorem nie tylko
wnellde mainteli- nipulacje moralno ł J)01.ttycme, uale ro.zumne10 1>01-kl.,.o
-prawym ! słluj11ce obrócić dzied!Zlctwo naroczłowlaklem
genta,
twórczym. I by6 mote teco Olłat du i>rzeclwko 10CjalllftYC2111e1 pa~
nlefo dlllla tycia romnyślał o tym, stwowoścl.
Z drugiej u.ł strony
i• ludz,l ni• dzieli wlaH, ale rdol- mam 111adzieję, że wezwanie Koś
ność do godnego sprostan,la 1woje- cioła, aby współdziałał
ze łw:!ec
mu człowieczeństwu.
kim państwem l łwlec1dml Instyprzestanie
i>ubllcznymt
- W ruchu laickim 1potykaj1ł tucjami
się Judzie o rótnych łwlatopoglą· być traktowane nieufnie, jako zadach, którzy na pierwszym miejs- mysł taktyczn.y. Wówczaa powstacu stawlaJlł to, co-łlłCZY ludzi w nie nowa. jednoś6 Polaków, mobityciu praktycznym, nlezaletnle od
n111 do pełnej odpowieakceptowanych I realizowanych po- lizująca
staw łwlatopogllłdowych. Powie- dzialności za powod1Zen!e dzieła nadział pan, te taklł tkanklł łącznlł prawy Rzeczypospolitej.
Jest tolerancja, jakte wa.tna w
naszym podzielonym I skompliko- Rozmawlab: JADWIGA WIĘCEK
(PAP)
wanym świecie. Jakle l!lł warunki

s

~

t.anisłbw Kwl.atlrowsk! prr.edstawl.a w „POLITYCE" W7·
nikli najn<XWszych badań przeprowadzonych pru1 nieao
w Cen·trum Badania Opinii Społecz.r.ej. Chodziło tym
razem o oceny i pog!lądy na aytu.ację społe<:zno-gospodar«:Zll kraju. Wyniki nie napawają optymizmem, eh~ r.a1ka~ kujący jest np. fakt, :!:e większość dorosłej ludności oceni.a
~ swuje poło:!:enie materialne lepiej niż stan gospodarki państwo~ w~j. Czyli „państwo biednieje szybciej niż społeczeństwo",
z drugiej strony ok. 10 proc. ocenia swoje położenie mate~ rialne jako dobre, a kilkanaście proc. jako z.le. Między tymi
S biegunami plasuje się cala reszta, w różnych punktach skali
~ 1ledmiostopniowej. Młodziet, wypowiadając się o perspektyżycioS wach, ściśle je wl.ąże ze stanem g<JtSpodarki i swoimi
S wymi szansami. Aż 90 proc. badanej młodziety deklarowało
~:Vr;ro7~~ob; t!~n~Wf!~~l• cel• zarobkowe), lecz
~
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Badani.a wykaza1y te:t oba.WT IPOłeC2llle pn:ed dalslłl pauperyzacje,.
Wszystko to 1tanowt 111biektywny obraz, jednakże ury1<>waS ny jest w tych wynikach stan kondycji psychicznej sp<>łeczeń§~ stwa, z: czym liczyć sill powinny w swej polityce władze, i
S energiczniej dynamizować gospodarkE: poprzez uruchomienie
stwierdza S. Kwiat~ energii społecznej. Wydajność I jakość kowski - muszą być wymuszane przez no~ 1ytuację, a nie
wypraszane czy wykupywane.
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wnyatkich niemal publikacjach nieczęsto podejmuje
tema.t z:ubożenia tych, którzy zawierzyli pieniądze ~
bankom, głównie PKO. W tejże „Polityce" mana poet- ~
'
ka Urszula Kozioł pisze z rozżaleniem m. in.:
~
"W1:1:y1tklm dobrze wiadomo, te najgorsze życiowe Ofermy
~
lnwe1tozamiast
którzy
właśnie,
I frajerzy, to drobni ciułacze
~ waó w co' konkretnego I z wel'\vą ruszać zarówno 1łową, Jak ~
I trzosem, wloką każdy marny swój grosz na ksią:teczkę PKO ~
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te nie wpadli w pa.ułkę I mimo kryzy1u nie wycofali ma- S
0

S
S
§
S
S
S
S
S
S

~s
~

S
S

§§

S
S
S
S
S

§
§S
~

;

ło,

S
§S

1owo IWJ'Ch wkładów, przez co niejeden bank mó1łby alę WFkopyrtnĄ6, a I 1am pan minister miałby 1lę wtedy s pyazna.
Tymczasem nlc taklero nie zuzlo. (.•.)
(„.) W 1poleczeństwle utrwala się pne1 to prsekonanle, le ~
01Zczędzad teł 1lę u na1 nie opłaca, wlęo hulaj duua, przetrwać i przeszastać obywatelu co do grosza to, co zarobisz, bo
inaczej na równej drodze ktoś cl41 bezczelnie oskubie nawet Die
rzekłszy •Przepraszam•."

p

S
S
S

§
o l7c.h &orskich łałach wróćmó'1 do IJ)ra.w mk~zle:ty, §
t,m razem akademickiej. Ot i zjawisko nie ouczenla
~

l'tud!.ów w terminie stało 1ię pownechnie dostrzegalne, ~

Czy 1tudenct boją al• dYPlomu? Pi1ze o tym w „DZIEN- ~
NIKU POLSKIM" Waldemar Bałda 1 cytuje opowieści dlu..
10Wiecmych" ltlldentów s Krakowa. P«llteJ tylko d;wie:

§S

„•

d• "41• aarpan ZI• ml Je1łT Tatd • ~
,.(..J SłarJ,
mannuł' rencUcl, to 1 akademik Jeat I 1łypendłum łeol, znaJo- ~
mołu - wiei• dolce vita.- PanJenlr;f
col
aarobłc'I
•Ił.
molef

S

ohę.le, wie• Jak Jest. NaJlepue łe • pierwszego roku, Jak ~
•i• po Krakowie rozpat~, ło Im zaczyna lmponowa6 1tndeno- ~

kic bcle. Pomyśl, Kraków nie Kraków - ale Jak by6 całe 17·
cle mieszkał w ta.klej dziurze, Ja.lt Ja (•••)

§S

wteJklm
1oblo1
Ko6CZJ'I 1tudlaT
panem ma1l.strem tntyniercm, 12 najwy:teJ •koła• na mleail\c,
zgarmiesięcznie
•stówkę«
l
łona, dzieci - a łu to Ja potrafię
nąć, Nie wlerzylZ'l Nie musisz." Nie na lewo, za dobry Jestem,
ma 1lę ie snaJomolcl. Ras w •Zaczku• łePIZI\ robot• podrzuCI\,
tnnero 1łę zdan:y I mote przed dyplomem
Innym razem
przynajmniej DA poczllłek dla rodziny będę coś miał. Mus
lepsze perspektywy? Przeclel po 1tudlach nle pójdę myć okien
dla pieniędzy, Nie wypada, nie p0 to 1i12 tyle lał uczyłem-"

!S

Zwartowałeś'l Pomyłl

będ•

S
oo•
S
S
S
§
ak wiadomo mamT w kraju bogate zo.~leezo n&uklowO§
bedawcr.e. W rótnych tn.ty'tutach, laboratoriach, o4rodS
Ir.ach badawc.ro-rozwojowych zatrudnionych jest 118 t}'s.
SS
lU<hl, w tym ponad 19 tys. to kadra naukowo-badawcza
~ l prawte 4'7 tyl. pracowników !niynleryjno-technlczn ych. „PRZES
S

J

S
S
S

GLĄD TYGODNIOWY" postanowil rzecz zbadać i dotarł do
placówek, o których mało kto słyszał, takich jak: Centralny
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Poczty, Ośrodek Badawczo-Roz1
1
1

S

dawczy Przemysłu Piekamlczego
receptur pieczywa, berz szans na Ich r:astosowanie) I Centralne
Laboratorium Przemysłu Tytoniowego (dyrektor· polec.a palenie tylko „Klubowych" jako najzdrowszych z polsklcb papier<>1ów). W podsumowaniu tych „wizji lokalnych" czytamy:
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§ ~~~o:J~~=fit„<z(~ ~t: ~ł:,i(duże
osiągnięcia w ustalaniu §
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„Z przeprowadzonej aondy w:vnlka, te terminy •nauk.,. I
•pracownik naukowy• zostały rozciągnięte na nadmlernll Uozb•
1:aję6. Niektóre z nlch mają Jedynie charakter pomocniczy wobeo ba.dali z prawdzlwel'O zdarzenia. Nic dzlwne10, te naleły•
my do krajów mających naJwlększlł liczbę pracowników zatrudnlonych przy pracach naukowo-badawczych l rozwoJowYch, Nie
aposób Jednak dokładnie określl6, Ile traci 1połecze6stwo na
pozorowaniu prao naukowYch, Wiele z nich nie zaspokaja 1połecznych p0trzeb, len Jedynie Indywidualne, pariykulame. Nadal rozliczanie & prsyznanych na ba.dania ilrodków Jest mato

rnorysłyemo.•

wokdł

pomQ'IDGMem trwa • nu Id.art& dyskulj.a
ntb Bohaterów Powstania. Waraza.w1kiego, a klślej w0Jr6ł Oltatniego projektu. Bo wszyscy 1e, r:a budową, t1l• t. Jedni projekt chCll od·rzuclć, • Inni wn:cz od~
nie. Odrębne stanowisko zajmuje Kazimierz Kotn!ewakl w „ODRODZENIU" pln:ąc tak:

zrozumiało
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na.mlętno'cł wokół poWlła- §

- to
„Okazuje 1112, oo
~SS nła •Ił Jeszcze łak 1Une, te ka:tdy z nu tak naprawdę to myłlt SS""'
~ o pomniku, który wystawić pragnie 1am 1oble I A 1 tym ~
bywaJll zaw1Ze kłopoty! Zosta.wmy sprawę naszym wnukom.
~ Niech oni aa.decyduj!\ r:zy chcą m!eć taki pomnik. Do Powitass~ nla Warszaw1klego będą mieli stosunek chłodniejszy, więc
~ 1prawiedllw1Zy, Wanzawa - proszę zauwatyć - nie ma pomnika Powstania Llstopadowe«o ani Słyt:7.nlowcl'O, ani Roku Pllłłego. Mo.te teras nale~ałoby raczej pomy§leć o którymil • bm- S
łyeb pomników. Mote lepiej czcl6 pamlęó pradziadów, a pamięd o nu zostawić naszym prawnukom I Zasada, łeby ładnej
ulicy nie na.zywad Imionami :tyjących Jesł bardzo mądra, Nie
naleły 1oble 1amemn sprawłacl ulicy, nie nalety 1obłe samemu
budowad pomników. Zadna Keneraoja nie powinna czcłcl 1ama
S 1leble! Na hon!Jrowanlu takich zasad sawsze wychodzi 11• le- ~
piej nit rorzeJ (•••).
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Jaldekolwłek decyzje mogą w najblltszym ezasle podejmowa6 r6tne 1połeczne I kombatanckie gremia - to sądzę - 1 Jako
publicysta obowiązany zawodowo do sądzenia, pragnę tę oPI-
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propozy-

kt~~ ~~: na zakończenie nle<>eanlony „PRZEKROJ", w
„Mówca, teby zroblcl karierę, musi mi>w!6 tym lepiej Im
'
mniej ma do powiedzeala."
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DO DYREKTORÓW
~
PRZEDSIĘBIO·RSTW
~
§ SPÓŁDZIELNIA PRACY ARTYSTOW
PLASTYKOW „SAP"
~
§ w ŁODZI, ul. PIOTRKOWSKA 188
niewielkie możliwości
§ posiada jesz<:zezlecen
na 1987 rok n.a:
przyjęcia
§
projektowanie i realixację
~§
§ wystaw, opracowań grafietnych,

ZAT:a,UDNI
w trybie pilnym, następujących pracownik6w:

S
S

•••
e

§

I

8

e
e
e

§

~S

galerii ubioru
'
1amodzielnq księgową,.
specjalistę ds. remontów I lnwestycp
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maszynistę offset.,

§

robotnika gospodarczego,
pomocników ogólnowydtiałowych.
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PRACY

'(

MAGNETYZERY

!

I

urządzenia 1kutec:inle I najtaniej iapoblegające ot1adzanlu
1lę kamienia kotłowego i rozpuszczające istniejące ju:i: o~a
dy w Instalacjach ciepłowniczych, wodnych układach ma-

azyn i urządzeń itp.
w
Ich zastosowanie daje •prawdzone wyniki r6wnleł
uzdatnianiu wody wodociągowej I obróbce wód leczniczych.

Magnetyzery nie wymagają dozoru ani regułar,ji.

Gwarantują lepsz~ wymianę ciepła. przedłuiają bwotno"6
Instalacji, elłmlnują koniecznoś6 kosztowncco. chemicznego
jej płukani'&.
Produkujemy urządzenia o wydajności przepływu 1,4--

! ,;'I m 1/h I 5,8 -

23,5 m 5 /h.

Jesteśmy najtańszym w kraju producentem

M A G N E T V Z E R O W.
dokumentac~
!':alnteresowanym oferujemy
t y ch urządzeń w cenie 809 zł za egr. .

techniczni\

Informacji udzlclam:r
nie pod n11merem 29-04-68 w Gdyni.

tele!onic1-

S'lczeg6łowych

rówuleł

431l-Jf
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FABRYKA APARATURY ELEKTROMEDYCZNEJ „FAMED-1"
w ŁODZI, ul. SZPARAGOWA I
OGŁAS.ZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
1. Na wykonanie tynków wewnętrznych w ilości Z.300 m ~w. I tynków
zewnętrzuycb w ilości 450 m kw. „.,,. nowym budynku administracyjnym

z.

ł-kondygnacy jnym.
Wykonanie rozbiórek posadzki i ułożenie nowej poaad1kl w budynku
produkcyjnym na powierzchni 800 m kw.

łów powierzonych.

ADRES ZAKŁADU: 111. W7łol1owa 18, 93-Ull
od al. DłurleJ).

...
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-···„, ..... ..._
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Roboty rozliczione będą na podstaiw.ie kosztory~6w powykonawczych w
oparciu o obowiązujące cenniki i kalkulacje.
Ww. prace należy wykonać z materiał?w wła~ych.
W przetargu mogą brać udział przeds.1ębiorstwa paflstwowe, 1p6łdrlelcz:.e
. .
l osoby fizyc:me mające uprawnienia.
Oferty z podandem cen jednos•tkowyc~ 1 określeniem tfl'llllnu rozpoczę
cia i zakończertia należy składać w dziale rozwoju zakładu., p. 43, gdzie
.
można uzyskać biiisze informacje. .
Komisy j n e otwarcie ofert nastąpi .w t~r.m!n!e s:edmlu d~! od daty ukaki, _u~ . S paraitowa 2.
fab~y
1edz.1b1e
zania się ogłoszenia 0 godz. 10 w s
zastrzega si ę pra w o w y bor u ofer ent.a lub un 1ewaz.men!a przetarl?u ~~
632 k
podania p rzyc zy n.

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOSCI
Komornik Sądu Rejonowego w Lodzi rew. VII, urzędujący w ~dz!, pr.zy
ul. Próchnika 7, na podstawie art. 953-955 kpc podaje do pub~1cznej wiadomośc i że dnia 27 kwietnia 1987 r. o godz. 9 w Sądllle ReJ<mowym w
Łodzi, Wyd:z;i.ał III Cywilny, sala n.r .1 Łó~ź, ul. Wólczańska 225, o?będzie
się pierwsza licy tacja ?-ieruc~omośc1 połoz.onej ~ Loci~. ul. Błęintna. 13,
posfadającej w PBN księgę wieczystą KW. nr 66130.
Sprzedaży podlcira nieruchomosć o pow1erzchol .963 m kn•. z ~udynklem
mieszkalnym 0 kubaturze 423 m sześc. i budynkami µ~omocnlc~ymi.
N ieruchom ość zo s tała oszacowana na kwotę 1.503.137 zł. Cena wywoła. . , , · - 374 !
.
. .
. .
n ia w y nosi 1.121.803 zł.
z .
Przy stę puj ący do lic y t.tcji wm1en zloz yc rękojmię w W ) s 0 K o~ c1 1;) 0. .
i. ·god ni p r zed
dwóch
ich
ostatn
iągu
c
w
ć
da
N i eru ch omość możn a oglą
lic yt acją w d ni powszedni e w godz. 1 0~16. ,
529 - k
Bl i ższych fnfo rmac ii udzie la k omornik. VII Km . 383/84.

zatrudnią,
prccownlk6w na stanowiskach:

e
•

e
e

automatyk maszyn
włókienniczych,

tokari,
monter aparatów i układów

hydraulicznych,
blachari·dekarz.

Informacji udziela dział 1?>raw pracowniczych w 1iedzible przedsiębior
stwa, pok. nr 13, tel. 16-32-26 wew. 125
i 126, w godz. 8-1'5. Przedsiębiorstwo
nie przyjmuje pracowników po porzu1009-k
ceniu pracj'.

5

w Łodzi

XORESPONDBKCYJNA
Atencja Matrymonialna
T8-t01 Szczecinek, w:r•:rła o!erty sa1ranlcme.
111-p
Biuro
RENOMO W ANB
Ewa"
MatrymOłll.alne
Gdańsk - I, 1krJ1ka
137 - aamotnym W791·
la oferty,

nyńaki.
ANTENY TV 33-Z-15,
eje.
ehowwki.
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MIKOŁAJCZYKA

LESZKA
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uslułonero

tr.aera lekkle.! atletykt,

tu akademJckiego. ndznaczoner;o Złott, Odznut,

AZS.
ZARZĄD

Cnłć

Je10

pamięci!

1 CZJ, ONKOWIE JtU AZS POLJ..
TECJINUU ŁODZKU:J,

dr hab. MARIANOWI
MłKOŁAJCZYKOWI
urdteuec•

wrra.,.

łm.iertl

wap6łcauela
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MatrvmoniaJne.
Biuro
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POISZUKUJ1; letn~ka t2 NETO Oe S<>uaa Ar,...ao
Clarisu zl!u'bib. le.r.
1:>0k<>ie kuc,h nia) n&J·
1otudencka 60865 Ft..
a1..IX1odziel11.,.
ehetniei
~400 •
domek. U..es-.18 1'0 17
le;iitymaci11
23109 r ZGUBIONO
atudencka. nr 49~ PL.
wyPIECZARKARNIE
Wre.bel Aleksander.
od.zi~i:a w ie Łódź 23208 •
kolic•. M-51-.lll.
Łódzki
UNIWERSYTET
leiityma.uniewazma
rzeUDZIAŁOWCA do
cję służbową nr 11!0/85
r>rzyjme. L!:mi0$ła na nuwisko da<:. G«aty 23051 Biu.ro Oi!ło
1ten'kor.n Tadeusz.
ezeń. Sienkiewicza 3/5.
a30eO •
POSIADA.'!\! rot6wke. sa- PSS ..!Sl)Ołem" Oddział
J)rzntąoie
mochód Gbtron.omii U'lliewaim.ia
5398.
do snółki. Li&t:r
nieczatkę: ..O/Ga.stroni).
Biuro Ot!ł<>szeJ\.. Pi~tr
mil rest. ..I... aikonik".
kow&ka IWI.
231"1.

inet.alaP.a.lpu-

naprawa.
LODÓWKI PawloW1Jkl, 38-18-83.
4201 c
CYKLINOWANIJ!:, luie1.'0'W&nie 43-24-18 Trela.
22898 I
CYKL.INO W ANIE bezpyłowe. St.renga. 32-20-37.
11094· 1
MONTAZ boazerii. Sk1J123009 g
1kl 111-16-89.
!lKG u pacjenta. 5'7-55-SS
19523 I
Dr<nxf.
GABINET finek<>logicmy
oodziennie 18-19,
Mickiewicza 13. Kuba1lewlcz. 36-65-65.
238815 g
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„ZELTOR"
Zgleri, ul. Sienkiewicza 10
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dezynsek- PRZEDSIEBIORSTWO ZaNONlNSEKT
naniczne zleci wykona.cja, deraty:r:acja. Gwanie stolarki budowla.o
rancja, rachunki. Milene1 w budvnku. Liat:r
wski - 87-10-43 (auroBiuro O.rłou•fl..
5383.
5108 ł
mat).
Piotrkowska S>e.
TĘPIMY łt'YWllie, robactwo, gw.arancja, rachun- PRASE do Płvtek kal„
tniczvch. cz.te,row.alcówki. 78-17-53 Kowalik.
ke sorzedam. r.amieni•
6008 I
;na. dwuwalcówke. For.
PRZ.EPROWADZKI, Kotuniak. Głowno. tel. 439.
etanek. 84-73-71.
23120 «
Wll g
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im. Jana Pietrusińskiego
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5

(wejście

l'!'ółM-4
smaihiln<it ZAMIENI!;
PRZYCZEPJS
dzlelcze (00 m) na więk
- SDrzeda.m. Listy 23213
95/38.
Gorkiego
SH.
AKWIZYTOR potrzebny
Biw:o Odoszeń. Sien23098-c
- artykuły motoryuk iewkza 3/S.
cyjne. Listy „1459". Biu.RUBIN A 714p". WAllll.e KOMFORTOWE M-2 Retro Ogłoszeń, Katowice
M-3.
na
:r:amienię
klnia,
1.4 m - eprzedam. Te-1.
Swiętochłowice,
tel.
Biuro
Listy „23Hl2".
84-32--02 1'0 l 'T.
Chorzów,
453-67S,
Sienkiewicza
Ogłoszeń,
~a11
1665-k
413-985.
3/5.
h uc U·l ska
KLACZ
•nrzedam. 81-82-l9.
M-2 Zl.IIlienię na M-3. ZATRUDNIĘ kobietę w
1!328 11
punkcie gastronomicz23176-g
157-69-59.
nym (może być rencistOWCZARKI niemieckie.
ka) na 1/2 etatu. Tel.
a?:czeniet& - •r>rzedain. M-2 własnościowe - 40
wygody,
wszystkie
m,
87-22-15 po 18.
74-~4~12.
za
oddam
zamienię,
11333·1
~/4693 11
domek
na
lub
większe
olbrzyma
SZNAUCERA
chałupnictwo
PRZYJMĘ
może
jednorodzinny
PSI. rod<1wodowe.:o
proete
być
może
być w stanie surowym.
aśmiomiesieczne.l!O
12:yc1e. Tel. 86-45-08 po
Biuro
„5360".
Listy
•l>rzedam. 18-47-94.
5056 g
18.
Piotrkowska
Ogłoszeń,
23198 11
96.
BOKSERKI rodowodowe
aprzedam. Norw,i da 7 /2..'';. KOZINY M-2, 39 m, II
•... ._.,..„„
umienie kopiętro --·~-····--5;i5e «
M-4 lub
rzystnie na
SPRZIDA\of baw„łne 30
M-3. Tel. 31-98-62.
Strzetom
~l.
TEX.
5305-g TELEPOGOTOWIE
115-02-*!.
43-42-95 Sionek.
dwupokojo7tl p ZAMIENIĘ
5S38-g
we, kuchnia, częściowe
wygody. telefon na M-3 DEKODERY PAL/SECA.!'1:
Robakie....._..,„ ......... montuję inż.
na korzystnych warunwicz 78-94-08.
kach. Tel. 74-81-:14.
„ .• _
38M-f
53!17-g
DWA własnościowe !18 i D;EKODERY PAL./SECA.M
komputery,
instaluje,
POLONEZA l,SLl!: nowe56 m, Zgierz, telefony,
magnetowidy przestraListy
sprzedam.
go
na segment
zamienię
jam, inż. Kamińsk!, Za•
,,4829". Biuro Ogłoszeń,
lub domek :i: '"ygor1aml.
chodni& 75, tel. 48-13-37.
Piotrkowska 9!!.
Biuro
„5343".
Listy
209711-f
„FIATA" 128p (1981) Piotrkowska
O(flo.steń,
MONTAZ boazerii
sprzedam. Kupi~ na96.
miot. !!5-l!!-12.
32-35-05, Lange.
23188-g
22400-1/E
„„.-.
„TRABANTA" (1972) ~tan „„ ••••..•
48-91-H,
BOAZERIE,
1•1•••',łlf• ... ••••1•„1dobry - sprzedam. Tel.
,_,.,
,
,····· · ··~
22448-g
Czepil.
12-10-92 po 15.
CYKLINIARSTWO, Dob23181-g
rzyński, 43-84-74.
ZAMIENU!; garat - Ra- MLODY podejmie prac11.
19202-1
Lutodiostacja na 23159-g
81-25-95.
CYKLINO W ANIE, lakiemierska/Hipoteczna
rowanie, również insty23070-g WYKWALIFIKOWANA 81-76„87.
a:i:waczka przyjmie praKluszczyński,
tucjom.
sektorze prywatcę w
157112-g
87-20-58.
16.
po
87-28-72
nym.
•·'le•••.·gluury,
UKLADANIE
-••••••••..__.
23200-ł
81-44-87, Stańczyk.
SOLIDNY technik (kie21188-g
rowca) podejmie pracę SILOS, betoniarkę duż~
prywatnie. 84-97-54.
POSZUKUJĘ mieszkania.
- kupię. Zatrudnię mu23178-g
23068-g
51-58-22.
rarza (warunki do uzM-2 poszukuję na 1-2 la- ZGIERZ
lalrudnię
godniimia). Murarstwo góry.
1
płatna
ta.
dwóch uewców. 57-48-57
glazura. Rudnicki
23119-g
32-92-19.
23055-g
po 14.00.
23137-g
43-52-30.
POWHACAJĄCY z: zagra- ZAKLAD
rzemieślniczy ,
antynicy wynajmie ka,vaprywatny zatrudni na ZABEZPIECZENIA
blacha,
włamaniowe,
lerkę lub M~2. 151-01-38
pól etatu emeryta bez
blokady, zamkt 1pecjal23192-g
(7-13).
nałogów, koniecznie potapicerka drzwi,
ne,
LOKALU na rzemiosło,
telefon.
siadającego
hannąnljkowe,
drzwi
powyżej 150 m poszukuWarunki pracy bardzo
tel, 43-27-'74,
TUrschmid,
Tel.
ję (Górna).
„23054".
dobre. Listy
Zakład
8-16.
godz.
23191-f
43-12-87.
Biuro Ogłoszeń, Sien:r:n:eazony w spółdzielni.
LOKAL 25 m do wynaję
kiewicza 315 .
21535-g
cia na cichą pracownię DO produkcji z modeliMYCIE okien, rachunki,
- Widzew. 86-36-32 po
chałupniczo li.trudny
86-87 -33, Sciubeł.
54520-g
16.
nię. Listy „23131". Biu20048-1
ZAMIENI!; nie zasiedlone
Ogłoszeń, Sienkiewiro
M-4 - Radogoszcz na
MYCIE okien, aprz~tanie
5.
3
cza
Chojny
równorzędne - rachunki. Jachowicz,
PRZEDSIĘBIORSTWO
lub okolice. 33-31-51.
21435-f
36-55-40.
itagraniczne - odzieżo
23173-g
we za.trudni: :r:aopatrz:e- MYCIE okien, 1przj\tanie
MIESZKANIE trzypok&wnętrz. Instytucjom rabranżyst•;
nlowca w
jowe, &półdzielcze
chunki. 88-215~, Slmlńmaszyn;
mechanika
r.aGrudziądzu, pilnie
192152-1
aka.
Listy
ksi111owego.
mienię na równorzędne
„23162". Biuro OgłO!lzeń, DYWANY,
w;rkladzin:r,
w Lodzi. Listy „23118".
Sienkiewicza 3/ S.
tapicerktt n::rśctmy meBiuro Og!os:r:eń, Sientod!\ plOl'l\CO•lll\C~.
kiewicza 3/'5.
MONTERA - spawacza
811-53-67, Bednartka.
budow•
ROZPOCZĘTĄ
c.o. - praktyka zatrud2111411-ł
segmentu (piwnice) oraz
nili. 86-41-93.
M-4 spółdzielcze zamle23197-ł
KRATY, ogrodzenia wynl~ na M-6 spółdzielcze.
konuję. 51-52-19 Gol•PRZYJM!l minlcurzystkę.
Biuro
„23125".
L!.sty
blewald.
fryzjerski,
Zakład
Slenklewlcu
Ogłoszeń,
l!łT-1
Wróblewskiego 59a, bi.
35.
23123-1 PRODUJCUJJl tdm.tt
12.
TRZY pokoje 1 lruchnh1
do t~reb. Pon·
ftl\ (90 m), budownictwo PRZYJMJ4 ucznia do DU•
nyńlld. Biecu11owa li.
Gwiazdowa li
kiernl.
międzyWojenne, centrum
538!1-I
(ed Fomalskl•J),
Górnej, c1:ęściow• wy13141-1 ClłOROBY llt617 I wene1ody, zamienię na dwa
Poniedziałki,
r:rczn•.
atrudnitt,
pokoje 1 kitchnl11. I po- STOLARZA
lrody
l'T-18,
piĄtk{ I
warunki de 1>mówienia.
kój 1 kuchni~. Llaty
15-18. Nowoml•i•k• 2.
Buczka I.
„231-ł3". Biuro Orłesuń,
Tel. 112-11-14. Wa•11e.,.181'2-I
Sienkiewicza 3/S.
kowwka.

Zakłady Przemysłu Wełnian~go

--

OFERUJE
ortalion gruby kaletniczy w r6inych kolorach,
ortalion konfekcyjny w r6inej gamie kolorów,
tkaniny metalizowane powlekane, skóropodo·
bne, laminaty welurowe.
WYKONUJEMY
również usługi powlekania anin z materio-

~
iE 11/IEL.EKTR A =
5
5
--==
SPÓŁDZIELNIA

§
E
E
i
5

PZ uAWWA" W. OLEJNICZAK
W PABIANICACH

-

17D'"~HAVH/H~.D7.D7H~./H..m0.

(wymagane uprawnienia budowlane),
krajaczy druków i papierów,
mauynistę typo,

''''-1.1ara11f'a"1 •

s;

„łNTERFASHION '87".
Dzwońaie do ,_SAP", tel. 36-87-M.

~

zastępcę kierownika

:r:wi!łząnych

waniami do

§
§

Gwarantujemy wysokie zarobki oraz dobre wo- .
runki ,pracy. Zgłoszenia przyjmuje dział kadr Łódź, ul. Piotrkowska 86, tel. 33-33-95. Zakład
· procy. 1477-<I
. . oso'b po porzuceniu
nIe przyjmuje

~
§

dekoracji, reklam
l.nnyeh prac
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Keleh:aee

IRENIE MAZUR
1'Yr&l!Y tzczerego współczueia Z powodu m!ereł

OJCA

1kład11J1,1

DYREKCJA, !tADA PRACOWNICZ-'. POP
PZPR, zw. ZAWODOWY oraz KOLEZAN1 &:OLEDZY z PHAPłS „A.RPl.!li" w ŁODZI

w„razy

nezerero

wap61crucla

Kolełance

BA1RBA'RZE
NOWAK-RATAJCZYK

s powodu zgonu

OJCA

1kładaj-

WYC.HOWANKOWJE
Im. J,
KRASICKIEGO w ŁODZI

PJl.ACOWNICY

.
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Od 1 kwietnia

J

'Huraga n przejdzie na d Łodzią!
lfało 11.te upewne wie, łe w
naszym województwie najwifl·
cej parków jest .• na wsiach .....
a:i: 36. Sił to zwykle „roślinne"
oto.
pozostałości po dworkach,
ozonych pięknymi drzewami lub
te:i: szczególnie wartościowe, na·
turalne tereny leśne. Ostatnio
zakończono dokumentację przy.
rodniczą kolejnego takle10 par·
ku - tym razem położonero w
rejonie rórnego bleru Moszese·
opinii
nicy, Potrzeba JeHcze
Ochrony
Rady
Państwowej
Przyrody, 11d po Jej wydaniu
Rada Narodowa Miasta Ład11ł
n
pew1tan1e
11&decyduj1
park.

obsługi.

Przy al. Koścln11kl S5 w ma·
lej salce mieści 1lę klub 1tugo biało·
OzdablaJJł
denckl.
czerwone tabliczki, cioszące, te
- palenie
w tym przybytku
Jest sabronlone. Nlezaldnle Od
tabliczek na poczesnym miejscu
wisi ogłoszenie podpisani' prn1
dziekana wydzlałn łlloloitil 1:
grotąne
urzędowym stemplem.
za
złotych
karą do ! łY1ICo:cy
nrzekr1111zenle zaka1m paleni!\
Jednakie wywle111zkl te trud·
ne dostrzee, be tle wletnion11
ułka tonie WlJrost w kłflbacb
11aplerosowe!l'o dymn.
Wszystkich 'PacJent6w, kt6rzv
w ubledY czwartek odesl!!li z
kwitkiem sood drzwi ~abin~t6w
lekarskich dz!elnlcy śr6dmie!
•klel pros imy. teby się nie lrY·
towall. Włafole na fodz. 13 r.a
lekarzy na naradę
oroszono
ona była konlecz
Poświęcona
no§cl usprawn~e.nla pracy słut
by :r:drow!a. Jak jut usprawni~
to wr6eą I zn6w będl\ przyj.
mowa~.
„Bałtyk• wyłwłetla ·
amerykański film .. Elektro

nlczny morderca". Dziele prze
Jest dla Włdz6w otl
maczone
1!l lat, ale ebejrzel! Je motnD
nocnym
wyłącznie na seansie
Merllowa!1.15).
(11ocz!łtek nle -przyszłych matnt'żystt\w?
Do widzenia, do jutra!
Telefon: 33-41-1 O.

- elektron· czny
balonik"

mla1ło

w.

1\1.

PS. Mamy jut pierwsze 1ylfJWy od c:r.yt.eln !-

ków. Podobno wyjątkowy bałagan panuje na terenie posesji przy ul. Lagiewnicktej nr 26, a w
dodatku wieczorową porą można tam „załatwić" pól
l itra„.

l

Nowy bar 11ybkleJ obsługi I kawiarnia •
Remonty i modernizacje 1O placówek gastronomicznych • Atrakcyjny program rozrywkowy
w lokalach nocnych.

„

ll!toa". . . .

Mrcl• &arąm
CS)'nnych będzie tn.yd:r.leśc!
punktów· ma.lej gastronomii. Bt:dą
one otwarte nie tylko w Hali Sportowej, ale równiet wokół niej.
W now•j Hall Sportowej zostanie uaytuow&na niewielka kawi.aIÓW

lde<rowc& pn:es I tekund1 m..
w rurkę, a natychmiut po.
jawia slę wydruk z datą. god:r.i~
! minutą badan;a oraz dokladną
informacją o zawartości alkoholu.
Przyrząd , który od 1 kwietnia będzie za instalowany w pomieszczeniu dyżurnego oficera WRD, nit
1da się oszukać czosnkiem, liłbnl
bobkowymi, cytryna ani w ~1•
Drorowego niczym. W przyszłości Lód:t otnr·
Ruchu
Wyd%1Al
WUSW j..t jui w pa1iadaniu e- ma więcej takich urząduń.
lelttroniczne&o probierza trzeźwc>ś:!z
zalruploneco w firmie „Slemena'
Poło1 A. WACI
za I tya. marek. Wyatarczy, teby
chał

21 m kwadratowvc~
dziennie
.

ren.ka..
poinformował wtcepregastronomii,
„społemowskiej"
Kulaszyński, w kWletn!u I ma-

Jak naa

do mię dlu I gaatronom!I :&ajmuje się m.ln.
Trwają t>t'ZYgotowan!a
:&
dzynarodowych tar,qów „Interfa- przygotowaniami :r.wią1.Snym!
shion '87". Zespól do spraw han- zapewnieniem gościom targ-owym
<>dpowlednleJ liczby miejsc gastroHali
Naprzeciwko
nomlcznych.
Sportowej w byłej stołówce Politechniki Łódzkiej przy al. Politechntkl 3, zo•tanie otwarty nowy
bar szybkiej obsługi (120 miejsc
W cz.asie tarkons~mpcyjnychl.
rów równie:!: stołówka studencka
nr ~ przy al. Politechnik! będzie
prze:r.naczona dla gości „Interfa-

Dyżury

radnych
*

D&t•, H bm. w rodl. .,. l i tło
Presydlum
Ul dyturuj11 azlonkowie

Rady Narodowej m. Lodzi oraz dZ!elnlcowych 1 m!ejSldch rad narodowych.
w Blurn ft&dy Narodowej m. 1..odz! (ul. Plotrkowaka lOł, p. otł A,
~~nhr=~~~ - dytur pełli! - .Tó-

1

W poszczeg6lnyell DRM t MRN d:rturują:
na Bałutaell (ul. Zachodnia łT
Tadeun wten:bicld;
p. 189) -

*
* na GómeJ
-Przedszkolny

(Zespól Szkolno-

Ul. Cho&nowick.a. 189)

- Zofia Hajdler;

• na Polesiu (Ul. ZłelOl!la lł, p.
138) - JJenryk Konarzewski:
w Sr6dmlełclu (al. Kołaluszkł S..
p. UT) - Wald~mar Clerpucha;

*

*

w Pablan!eaell (ul. Armii ~
woneJ 18, p. 11) - Andruj Mali·
nowski;

*

w Zgierzu

1, p. !T) -

~.

I

.

Jak dowiedzieliśmy 11ę w Wydziale Planowania Przestrzenne1
· t k' Ar hit kt
C e ury
go, U r b ams Y l,
w
Nadzoru Budowlanego UML
naszym mieście powstaną nowe
cmentarze a jeden z istniejących
zostanie powiększony.
na
Na terenach poło:ł.onych
południe od ul. Przybyszewskiego (Widzew-Wschód), utworzony
zostanie cmentari rzymskokatolicki o powierzchni 15 hektarów.
Mieścić 1ię on będzie przy ul.
Tranzytowe,.

Armii Czerwonej

.Juliusz Kucharski.

masie dytu.!'11111
W tym s.amym
prezydiów pozosta?yeh
czlonkowle
'md na.rodowych w siedzibach mlej•klch . I E!mlnnych rad, jak równlet
•nt TP.<antów pnv1mu1f' kfJntroler spoprzy al.
łec:zn;r w 11ledzlbie IRCh
Schlllera 8 p, 173.
6

es. "·>

Przy ul. Szczecińskiej powstanie cmentarz komunalny, z domem przedpogrzebowym 1 buadministracyjnym.
dynkiem
Mieścić się będzie między ulicaHodowlaną,
Szczecińską,
mi:
Konopną i granicą miasta.
Przy ul. Szczecińskiej jest teru cmentarz rzymskokatolicki o
Bę
powierzchni 29 hektarów.
dzie pcmiększony o dalszych e hektarów, w kierunku zachodnim.
Inwestycje te zostały 'ut poprzez
zaopiniowane
zytywnie
dzielnicowe rady narodowe. Prace rozpoczną się po wydaniu decyzji przez RN m. Łodzi.

DG CH

.Jedna osoba sg!~ęta, a H 11C11taly ranne w wyniku Ił wypadków, do
jakich doszlo na drogach Z.Od.z! I województwa w mlnlonym tygodniu.
zanotowano ponadto 44 lrnllzje bez or1ar, zatr?ymano 38 nietrzeźwych kierowców, z których dwaj spowodowali wypadki, a trzej - kolizje. lB wypadków - to potrącenia pieszych, pr.iy czym do 15 do.szlo s ich Winy.

w.

JL

Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów.
Powie ktoś, te to nieduto i ~

.„tyle dziur w 'ezdniach łatają
zes
Woje\vódzkiego
teraz brygady
A.
ju wykon.a 1i• remonty ! modernl:r.acje 10 placówek gastronomlcznych. Zmieni" si' nie do pozna„Europa", „Natasza",
nla m.in.
„Halka", „Karl·Marx-Stadt" „Nad
Łódką", „Lodzlanka". W zakładach
tych, oprócz ich odświeżeni.a, WYmieni się m.ln. meble tak, aby rzeczyw!ścle były one repre:r.entacyJne. Jak jut lin.fonnowal!śmy, zamówiono dla lokali I kategorii :r.akelnerki i kel1tawę porcelanow11
otrzymają ..troje dzienne i
neny
wieczorowe, szyte dł& n:ch prllez
Nart«''
.u...11-1 • I
•
•P,_... e:.n ę "
W t1oh dnlaoh o4b1ło idę Walne
Pomyłlano takle 0 llPflCja!nym, Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Dziennikarzy
Starszych
atrakcyjnym programie rozrywko- Ze1połn
PRL.
wym dla gości targowych w łódz- pny Łódzkim Oddziale SD
kich lokalach gastronomicznych. w Podsumowano na nim dotychczasooraz nakreślono
dzlała.lnoś6
N d Lódk " wą
Stadt"
Ka 'I M
ą · •łówne kierunki pracy na najbliż·
• " a
r: - arx"
w „Halce" l „K.a1kad:r.ie", które :ze czterolecie. Powołano równiei
będą czynne w czasie targów do
zarząd, w skład któngo
4 rano, „St<>mur'' t „Pagart" przY- nowy
gotuj!\ występy artystyczne, które weszli: red. red.: Gusta\~ l'tlarkun
Ma.nan Zdroprzewodniczący,
pozi<>najwyższym
mają być na
mle _ tak przyl!lajmniej zapew- · jewski - wlceprzewodmczący, lrejl\ko
,spolemow- na Beck - sekretarz oraz
nas szefowie
niają
członkowie l'rlarlan Jeżewski, Ry·
'
sklej" ganronom!i.
nard Klimczak, Zygmunt Konop(J. tr.) ski i Jan Sawicki.

a„

DZIENNIKARZY

Półmetek

kadencji

Prace nabiorą rozmachu 1d7
aura będzie bardziej łaskawL

K. K.

Makaron

coraz krótszy

samorządów

•

e sze osiedle

N ił
=
-----------==·
-=
=
-~

Mija pół roku ch!aWnolci «pn6w umo~dów mlee:tka!\ców
wybranych w oparciu o ustawę o radach narodowych 1 systemie 1amorządu terytorialnego. W pracę społeczną zaangażowa
nych jest ponad 23 tya. osób, d:r.lalających w 103 komitetach
osiedlowych, 89 obwodowych 1 w ponad li tya. komitetów domowych. W woj. łódzkim <1Sle,gnęl!śmy powszechność obecności
form u.morządowego d:r.!ała.nia I brak bialy>ch plam :r.arówno
w oaiedlach, jak i na terenach wlejirklch.
Wc:r.<>raj w Urz.ęoch!e Mlaru Lodzi odbyła 11~ n&r•da prz&wodnlczących samorządów mieszkańców rótnych szczebli :&
przed.!t&wlclelami wlad:r. politycznych I administracyjnych województwa, stronnictw, organizacji społecznych. Obecny był m.
!n. przewodniczący WKKR - F. Piecuch I Wiceprezydent S.
Żałobny. Ogłoszono wyniki konkursu zorganizowanego przez
·RN· m. Lodzi i RL PRON pn. „Nasze osiedle w kwiatach I
zieleni". Dwa drugie miejsca 1 nagrodę 250 ty\!;. rl uzyskały
samorządy mies'Zkańców rz osiedla Koziny na Pole$lu I KomLtet
Obwodowy nr S s Konstantynowa. TrLy ttT.ecie nagrody (PO
100 tys. zł) przyznano komitetom osiedlowym: nr 3 na Zarz.ewie, nr 8 ze Sródmieścia ora& Stoki - Wid>zew, Gratulujemy!
(Z. Ch.)

ltłopot;r • Jr:upn•m .Jllakaronu 111ł•
ll6my jut od uble&ł•i jeaieni. Kl•
Łatwo s1a~
lepiej było 1lm11.
&dy porównamy dwlt
dlac:r.e10,
lic:r.by - potr:r.eb;r łodltlan w Olłat·
nim kwartale ubiegłego roku hll·
na 800 t l tyleł
dlowcy ocenlll
zamówili. Otrzymaliśmy 11d 315 I.
trzy
producentów 1ą
Zdaniem
przyczyny tych perturbacji: niedostatek impo_rtowanej, wysokoglut•
nowej pszeni«jY, która 1luty jato
m~,
surowiec do makaronowej
kiepski stan starych maszyn d~
i brak opakowat
jej produkcji
Mamy nad:r.ieJę, że dwie p!erww
przyczyny są prawdzlwne nit tn•
że Ł6dł
cl a, bowiem na hasło,
makaron luzem,
weźmie
chętnie
odzewu.„
też nie było większego
Do maja łodzianie zjedliby ok.
przynamniej tak aaeul•
700 t handel. Obiecano nam 390 t. nitek,
rurek i muszelek. O muszelki 'li'
sklepie będzie więc trudniej, nii
X. X.
na plat7.

'7'.//
ni.BPOM llAUPAMIA.

11-ft•ll

ZA•
TBLl70M
33·50·11 esynny od

Ml.ODZIEŻOWY

UFANIA -

poniedziałku

do pl•tku w 10Gs.

U-li

TELEFON ZAUPANIA dla kobl•ł
• cl~I\ problemo""' - 5'·łO-ll
w godz. 12-H.
TELEFON OLA R.ODZICOW
33-2«· 99 - porady wYCbowaweze, czynny od poniedziałku Go
U-18.
piątku w godz
ANONIMOWI ALKOHOLICY
tel. dla lndllf s problemem al•
koholowym - 81·11·42 1pontepl11tek 1'-11).
dzlałek TBATB'I'

fOda, 11 "Tra'l!ata"ł
19.00 - „Coei tan tutte" (SOtnl
Kameralna w Museum Hl8łlM1ł
m. Lodzi)
gods. li.JO ,.S.-.y"
NOWY l\IAl.A SCENA - fOda. 1t „lolo
WIBLKI

WAżNZ

TELl!.'Jl'ONY
99'1'

Porotowte MO

!Itru Po:tama

Pogotowie Ratunkowe
Informacja 1łutby zdro,.,....

fll

191

Jł-11-19

IU
11-15·55

Informacja telefoniczna
Informacja kolejowa
Informacja PKS
Dw. Centralny
Informacja kulturalna
Pogotowie "leplownlcze
Poirotowie energetyczne
LM:ł

Północ

ł.ód:ł Polul'lnle
Pogotowie gazowe

31·91-116
3!•84·03
3Z·53·12

'

1ł·SS·231

1ł·Sł-SS
'fł· 21· 11

74·88·15, 191

Po1otowla cUw11owe

Tł·IT•H, Tł•łł-łl

-

na dw• głosy"
POWSZECHNY - IGS• 1' „C)'d"
STUDYJNY - 1odz. 10 „.Jak wam
się podoba"
ARLEKL.'l - gods. 1'.JO „Krawiec
Nttecz.ka"
HU'Z&ł.

ftezMll łSll. 'WolftOIW Mt
lodz. 11-11

msTORIJ MIASTA l.ODZI (Olrodowa 15) godz. 11-lS

IPORTU l TURYSTYKI (WOl.'Ollll&
21) godz. 11-11
(P!otrti:owwll:a
WLOKIENNICTWA
%82) godz. 10-1s
SZTUKI (Wlęckow1kieto ..,
godz. 11-17
POLSKIEJ WO.JSltOWE.J ILtnBT

ZDROWIA (:Zellgowskiego T) IOtll, 15-18
MIASTA ZGIERZA (D11browaldtto
11) godz. 10-11

-

MIASTA PABIANIC tp(, Obr. ltalinlradu l) gods. 10-11

• • •
zoo - anin• w 1o«s.
(kan do gods.
tł.30).

p ALMIARNIA czynna w
1&-11

(J)r6es

ARCllEOLOGICZN• l

Jft'NOG~

eods.

ponied.zlłllk6w),

„Mlstrzynt Wu J)ang''
r<>ds.
cthidald od lat 11
„Elek•
tS.łS, 19; Seans nocny tronlczny mo!'derca - The Terminator" - USA od lał ta
godz. t1.1!.
IW ANOWO - ,,Nad Niemnem" cz. I I n - pol. od lat u -

BAŁTTJ!C

-

PRZEDWIOSNIE - „•.S.D."
pol. od lat u 1odl1. 18; ,,JC::J._
tor Sha<>lln" - Hongkon1-Ch1n)'
od lat IS - irodz. 1', tt
POLBSlll - .,Mle Illo~

„1'1110wl.8ko" lods. 10, n.to, 11,

WOLNOSO - „GZUpe)' a 1rot11110•u" - U.SA od lat li l'Ods. 10,
12, 14; „Złoty pocl11g" - pol,-rum. od lat l i l<)Clz. li, 11
WISI.A. - -ns zamJmi~ty
11odz. 10; „:Zy<! i umrzeć w X.O.
Angeles" - USA od lat 11 god.I,
12.30, 15, n.IO, IO
„Da-wno tem.11 w
ZACH~A USA od lat 1&
Ameryce" l!Odz. 10, tł, li ·
„Imperitwn lloetrata•
STUDIO 10111.
knje" - U.SA od lat u
l'r, 11.1&1 - f t l l nocn)' - ,,Mi·
iłtnlY'ftł \Vu Dani" - abłM1!1 od
lat

u gods. n

ST'l'LOWY X&iru" 11T 11

KIMA

godz. 15.30, !US

BISTORU RUCHU RBWOLUCT.J•
NEGO (Gdańsk.a 13) godz. 11-1'
ODDZIAŁ RADOGOSZCZ cz111...
1ka lłT) godz, ł-1ł

ł-tl.11,

- - - .......... 11,
..........
11. li

'Wł.OKNIAU pot. od Jat 1•
1UO, IO

„PurpllJ'OWa r6ta I

USA od lat 11 lfOG,

TATBT. - MAL'B-STUDYIN•
„Dom pod ezerwon11 Jatamł11"

wv.

od lu

tł

gcdz. 19;

Pr.łe

gt11d etiud - rod,;, 11
DKllf - nuz:1on - Mistrzowie kl·
na - Vittorio cle Sica rodal. 19,

1a.

„

„c.x. Dcenen:y" es. I
. I II (pol.) od lat 11 r~. UO,
' l:t, 15, 11
ltO:P w
GDYNIA - K'lno USA
łodS. ł-21 „Protektor" OKA -

od lat 11
BALKA - „m&beł monl!t"

„• .... ,„........

Ili.ODA GWAllDIA -

„c:mntan

Bevm)' Hill•" - USA od lat
11 JOcU. 10, 17, 11.30; „Przyj a•
diabla" - pol.
e!el wuolego
b.o. Jod%. 12.11, Ił.SI
MUZA - „Bolek I Lolek na I>zi·
kim Zachodzie" - poi. b.o. godz. 18; „Greystoke: legenda
Tu'Zana wł.adcy ma!p" - ani.
od lat u godz. 11
1 MAJA - „Kopclunek" - NRD
b.o. gods. 18: .,Seksmlsja"
P!>I. od lat 19 l!l:Od'I:. li
POKOJ - .~ad Niemnem"
od LU li
pol.
a.i. I I II ·1odz. 19.30: „Sygnał ostrzegaiwozy" - USA od lat U lods.
I

!Ut
ROMA 18 l!Ods.

„r /X" -

118A od lat

li): teliM
rodz. 1uo
zamknięty STOKI - Klut:I F1lm6w Dziec!ę
„curodzle:ll:ld
C!Y'Oh :Retax - wu. b.o godz. 18;
~Io"
lnteresuj11eych Filmów
l!tlut:I
Omear - „ste_powi ludzie"
bu!g. od !!lt 15 godz. 18
SWJT - „Plerśc:l~ń 1 róta"
poi. !!Odz. IS; „Bohater roku"
no!. od ~ "t 15 ,,;odz. 18.
TATRY - „Tymcza~ow:v raj" wę~. od 111.t 15 godz. 15.SO, 17.SO,
10,

tł,

11,

19.SO

SOJUSZ - „Karatecy z kanionu
chiński od lat
'Żółtej Rzeki" 11 IOdz. 18, 18.
APTEKI

M!lalrtew!- SO, Niclanilana 11,
t.utom.14!rslca
•.

~t.10Walr:iłlłll

Ht, OHJnpljd:a 'Ila,

~otaowaa

,r.7~

ft

Pabl.aniee - Armii czerwonej T,
Konl!tantynów - Sadowa li.
mowno - L<>Wioka as.
Alekll.andr6w - Ko•crtu.akl ł.
Zgierz - Slkonrk1e10 1t, J)ll"
bro"•sklego 10.
O.zorków - Armil c..rwont.1 1'
DTWBT SZPITALI

Chirurgia urazowa - lz1'!1:al llll.
Biernackiego (Pablanico, K&rolew·
•ka

łl8)

.u

35)

1111.
Neurochirurgia - Sspltal
Sk!odo-m;kiej-OUrie cz,ien:, Pa"4"'
CZew&ka 35)
Okulistyka - !lspital tm. llkłe•
dO'Waldej-Curie (Zliera, h~ęea-
Chlrurgta

Uleci~

lh1'!ła1

Im. Konopn1cldej (Spa.ma M/IO)

Laryngologia d:r.leclęca - Szpł•
(Spoma
tal im. Konoptnle'ld•j
'8/1111)

nazękowo-twan:owa
Chl rurllia
Im. Sk!odowsldeJ-CUrte
Szpital
(Zgierz, Parzęczewska 35)
Szpital Im.
Laryngologia
Barllcklego (l{opc!ńskiego 22)
Toksykologia - Instytut Medycyny Pracy (Tere!ly 8)
Wenerologia - Przychodnia Dermatologiczna (Zakątna '4)

Doratna pomoc
Zapolskiej 1 od 17-7 rano w
w dni wolne od
b•.

Teł.

u-n-u

okullstyczna u!.
Gabinet czynny
dni powszednie,
pracy cal11 do•
weJW. n.

„DZIENNIK ł.ODZKr - d'lłelllllk RobotnlczeJ lp6łdlłelnl Wydr.wnfozeJ „Pran-K•llłlka·llach•. · Wydawca: Ł6dzkle Wydawnictwo Prasowe, Ł6dź, ul Piotrkowska 96. Druk:
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DZIENNIK l.ODZKI 111' 70 (lnBO)
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I I I

„

,

dzie miał rację. Tyle tylko, te
zmienna pogoda nie 1przyja teco
typu działalności. Mimo to dziu·
ry się łata, bo w niektórych
miejscach po prostu nie IPO'
sób dłużej czekać. Szkoda n·
mochodów l nerwów ich poal•·
dÓtychczasowytl!
daczy. Dzięki
robotom załatano na'gorsz:e pu·
BJ'Oo
łapki, m. in. na ulicach
nlewskiego, Rzgowskiej (od BJ'Oo
niewskiego do granic Łodzi)
garina, al. Włókniarzy, Kusoc!A·
skiego, Zgierskiej i Nowotki.

NOWY ZARZĄD
ZESPOŁU STARSZYCH

--------------i
N
owe
cmenIorze
-

I

li.& Widzewie tul. Armil CH""
•
wonej 30, p. IO) - Henryk ttellg•;

W klnie
J!ł

In. 1U11Se

ó zka gastronomia przed „Inte fashion'87"

„.,.

W centralnym pU1Dkde prau
miasta,
wie milionowego
zbiegu ulic f'iotrkoWsk!ej t Zamenhofa klika.naście miesięcy
temu zakończono budowę domu mieszkalnego, ze sklepami
na parterze. .,Cepelia" mleslę·
cznle sprzedaje tu towarów :r:a
Tymczasem do dziś
4 mln zł.
„Społem" nie zakończyło robót
w swoich pomies:r:czenlaeh. A
ma w nich by~ bar„. 1zybkiej

odwiedzi\ prsecłliawlclele GJ6wneJ
Inspekcji Terenowej, Głownel'o Inspektora Sanitarnego, Urzędu Rady Mlni1ir6w I Ministerstwa
Zdrowia l Opiekł Społecznej. Pierwszy etap akcji
zakończy 1ię 18 maja. Dru111 częśó akcji trwać
będzie od 5 do 17 patd:ilernika.

Wczoraj rozpocząl 11• pierwHJ' etap ~ej
akcji „PO\M!llja". Jej pierwue dni ~więoone ~
dą wska:r.ywaniu błędów :& !At poprzednich ! dZia_.
laniom profilaktycznym. Ma t<> być takie pierw•:&•
ostrzeł.enle przed prawd'Ziwą akcją kontrolno-represyjną. Okazuje się bowiem, Ze do tej pory
.sprzątanie jakoś nam nie wychodziło, a poz.a tym
ci, oo kontrolowali mieli zbyt małe wymagania.
W tym roku -wszystko ma być na wysoki po.!ysk.
Stanisław Gręda Zastępca dyrektora WGMIR przytaczając słowa Główneg.o Inspektora Sanitarnego kraju J. B<>ńczaka powle:d:r.lał, że przez Polski: ma przejść.„ huragan. Poniewał dotychczaso·
we działania lnstytuc.il kontrołuj~cych uznano za
niedopuszczalnie łagodne, dlatego w tym roku m.

