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Wystąpienia

CENA

M. Gorbaczowa i W. Jaruzelskie go

1600ł 10 zt

Ul (1M88)
Jfr lndeba

r
zumienia nowej sytuacji, w której
oclnowa cywilizacji splotła się z
i:1daniem przetnvan1a rodu ludz-

W Pałacu Zjazdów na Kremlu rozpoczęło się w środę
1potkanie przedstawicieli partii i ruchów, przybyłych do Moskwy na uroczystości z okazji 70 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej.

kiego.

Za długim. prostokątnym stolem, tanci kilkudziesięcm partit i ruustawionym w jednej z .najwięk chów. Wśród nich I sekretarz KC
szych sal kremlowskiego Pał~cu PZPR Wojciech Jaruzelski. W swoZ.Jazdów zajęli miejsca reprezen- bodnej dyskusji, która - jak się
oczekuje - potrwa dwa dni, przedstawią oni swoje poglądy na bieżące problemy współczesności.

.Dyskusja u studentów
Nie wykonano w pelni nakładów
Jak Jut infurmiowa1iśmy Prezydium NK ZSL na \>vyjam'Olwym ~ na !inwestycje obiete z.amówien.iaeiedzendU 3 bm. w Olsztynie oce- mi ~ąd10wyml.
Przeciągające się
nił<> stan realizacji inwestycji w cykle inwe~tycyjine nie tyllro przeprnemyśle
rolno-spożywczym. suwają w cz.asi.e oczekiwany przyStwierd!z<>no. że przebieg.a ona ze rost zdolności produkcyjnych tego
Maoznymi otióźnienlami w stosun- prz.iemysłu. ale także wpływają na
ku do przyjętych założeń. Nakła WZJrost koSlztów inwestiowania. Stady inwestycyjne na ten cel ok!reślo now~ to poważne zagrożenie dla
ne w CPR na 198G rok :oostalY pelinei realizacji programu moderwprawdzie nieznacznie pr'1lekirocro- nfza,cji I r<mw()ju praemyslu ro1ne. to jedl!lakże do eksploatacj1i od- no-s.pofywczego, a tym samym
dlaalo mniej niż 70 proc. planowa' (Dail.S'ZY ciąg !lJa str. 2)
nych zadań rzecrowych.

Po

wybuchu gazu

Mieszkanie nr 44

Pięćdziesięc,opięcioletni Jerzy K.
nie ~ł zameldo,,·any ,w mieszkaniu nr 44 przy ul. Zielnej 7 na
Batutach.
Sąsiedzi widywali go
rzadko I nic o nim nie wiedzą.
Jego pokój ma kilkanaście metrów
kwadratowych powierzchni i wyposażony jest w tapcz.an. zlew
i
kuchenkę gazową.
Poza tym nie
ma nic.
We wtorek wieczorem Jerzy K.
był w mieszkaniu nr H na drugim piętrze. Po oo przyszedł i co
robił nie wiadomo.
Krystyna i Jarosław Bukowscy
wraz z dwoigiem małych dzieci
mieszkają na 1 piętrze oficyny. w
której nastąpił wybuch. - Wybiegiem na podwól'7e opowiada
p. Bukowski - a tu sąsiad RZEPECKI ki·zyczy, Ż<l ten z drugie-

Na przewodniczącego obrad wyPrzed
brano sekretarza generalnego KC
KPZR Michaiła Gorbaczowa, przed- zabrało
stawiciela kraju-gospodarza spot- dyskusji
kania.
Wielu
w swoim wystąpieniu radziecki w:Jo o
ile - pytano - pogorszą się docychczasowa warunki życia?
Czy
rzeczywiście za lepszą pracę lub
naukę można będzie osiągnąć lepszy standard bytowania? Do tej
pe>ry, teoria mija się z praktyką:
absolwentka \1;yższej uczelni nagrodzona najwyższym wyróżnieniem
w skali kraju nie może uzysikać
na terenie Lodzi pracy odpowiadającej jej kwalifikacjom.

pod „siódemkami"

O przyszłości

Referendum, i nie ty'lko, było
tematem wiodącym podczas wczorajszych
spotkań
przedstawicieli
władz politycznych Lodzi ze śro
dowiskami młodzieżowymi.
W spotkaniu z aktywem ZSP uczestniczył sekretarz KL PZPR Grzegorz Misiewicz. Podczas dyskusji studenci wyrazili wiele wąt
pliwości na lemat 1)recyzyjnej v;ykladni pytań. będących istotą referendum. Mówiono także o tym,
iż nie wyjaśniona jest do tej pory
sama procedura glosowania.
Problem ten dotyczy szczególnie
studentów z akademików. Nie z-0stali Olli bowiem. do tej pory. poinformowani o miejscu odda\\'ania

I

Bezrobocie w EWC

Delegacja PRL 21wiedzila
we
dorobku artystycznego zatytułowaną
moskiewskim „Maneżu".
przywódca powiedział m.in.:
W
poszukiwaniu programowej alternatywy dla społeczeństwa nękane
go antagonizmami i dla grożącego
konfrontacją
napięcia na arenie
światowej czeka na odpowiedź bardzo wiele pyt11ń Nasza partia. jej
potencjał
teoretyczny i nauko1,·y
zaczęły poważnie zajmować· się tymi pytaniami. uwalniając się 0d
wyobrażeń i schematów
stworzonych przez inne czasy . inne moż
Ji\l·o§rl twórcze!lo myślenia..

~
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Pocza,t'ek listopada jest dość ciechociaż wUgiotny i pochmurny. Ten typ pogody może utnymać
się dÓ 10 bm. SpodZJiewane Jest zachmurzenie duże z roz.pogod:ueniami - miejscami opady. Temperatura maksymałna od 4 d-0 10 st..
.a minimalna od mi.nus 2 do plus
4 st. Wiatr początlrowo umiarlro- ~
wa.ny, okresami dość silny północ
ny - później p!l'Zeważnie umi..atk.o- ~
wany zachodni. Lokalnie mgły I

pły.
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wygląda

korytarz Il

piętra

ARBUZY ZE STEl\IPLE:tt
FIR..'10WY1\J
Ostatnio na rynku w Budapeszcie pojawiły się arbuzy ze
stemplem firmowym,
Wiadomo,
że \vybranie
ze
1tosu owoców najlepszego okazu wymaga dużej wiedzy polegającej na opukiwaniu, ściska
niu przy uchu
rlla ustalenia,
jak trzesz<'ZY we'1·11ątrz, podrzucaniu, a nawet obijaniu o zie-

oficyny, gdzie

nastą.pił
Fot.~

wybuch.
A, WACH zamg[e<ni&.

mi4', eo jut wywołuje proteaty
sprzedawcy, Kupienie arbuza,
to dla zna.wców cały rytuał.
Omywliłcie eała procedu.ra sakupu może być zredukowana do
minimum, jeśli wiadomo, gdzie
arbuz został wyhodowmy. SI\
bowiem nie tytko na !§wiecie,
ale w każdym
południowym
kra.iu.
takie
miejsca,
w
których
nie może
„narodzić
sie" niesmaczny arbuz.
Na Węgrzech takim miejscem
jest państwowe
gospodarstwo
rolne Zsca.nhy, w poblitu Hebezs. Aby ułatwlll klientom wybór arbuzów, gospodarstwo io
powróciło do tradycji. otu Ili.chowała irłe pieczęll, jaki\ stemplowano arbuzy z łyeh okolic
Już 100 lat temu. W tym "l>ku
pieczęć została wydobyta z za_
nomnlenia, a tak oznaczone arhuz:v szl:v „.fak woda", a klienci nawet ich nłe
opukiwali

wledt:"e. te 811 '8 aajlepne •
najlepnych arbuą
Da Wę
grzech.
KOZMNAIAJCIB

wierzę natomiast w to, łe sytuacj~ mogą znacznie poprawić wielkie zmiany, jak np. zgłoszona nie-
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trackie
rozpoczęlY
kampanię, której eelem jed doprowadzenie do wzrostu limby
ludności kraju.
Spis ludności, pm;eprowadzony w patdziernlku br. po raz
pierwszy od 10 la& wykaza.ł, te
w Iraku mieszka obecnie 16,2
mln osób podeizat1, l"dy w In.nie - ponad ł8 mln.
W kampan.fę · zaanra.towa.n•
zostały prasa, ni.dla
i telewizja. Na apel władz odptłwle
dzial& jut powl!llZechna federac.fa. kobiet a,peluJl\C do JrakłJek,.
aby katda kobieta
urollziła
przyna..tmnieJ jedno cbllecko.
Opr. fpell)

lekcję już wiele razy łe§my przerabiali, z wiadomym zreszt~ skutkiem.
Czemu więc, jeżeli trzeba tylko
malych korekt, narzekania na biurokira.tyczną mi tręge są tak głoś
ne i tak powszechne? Czyżby obywatele :narzekający tak przesadzali, gdy mówią o dolegliwościach
codziennego załatwiania spraw w
urzęd~ch? A jeś11 nie. jeśli to oni
wlaśn1e dobrze widza. Jak to si'ę
dzieje, lt llY\Sf;ertl przepisów, który
może byi! ulecrony drołm.Ymi korektami, ~en d tall bard7JO nie-

dawno p1·opozycja zniesienia niektórych przepisów. To mogłoby doprowadzić do chaosu.
Mniejsza już o to, jak się ma
wiara w ową politykę małych kroczków do tego co zapowiada się,
a oo już nazwano trzęsieniem ziemi.
Z punktu widzenia szaregio
człowieka
tego typu wypowiedź
oceniana może być następująoo:
gdy mówi się ogólnie, słyszę o
rewolucyjnych zmianach, gdy przychodzi zaś do konkretów, słyszę spra~!
snów o mal:reb krotlskach. A łaklł
Odpowi«H. narzuQ
\
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uczestników dyskusji móproblemach re!!"'onalnych.
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Spotkanie zamknnt ~licha.! G0rbaczow
z.aorasla ji\r uez~stniko-w
clo d ·siw-ii. któ a będJ.:ie konty•
nuo1\ ana dziś

W 309 dnm rolw

szło
16.0~,

blońce wzeo godz. 6.37, zajdzie zas o
I

Elżbieta, Sławomir,

~INF._ WL~NA! •. W tych .dniach dt;i z.biorów Miejskiej Bibliotek1 PIIbliC'ZneJ lllll. Ludwika Warynsk1ego i Biblio;teki Uniwersytetu .Lódzkiego zostaną przekazane przez właściciela antykwariaiu „Nik~" bezcenne ep;emplar.te IX tomu Acta Tomicjana. Dzieło to jest zbiorem aktów kancelarii królewskiej
z czasów ostaitnich Jagiellonów, &porządzonych przez ks. Stan!sława Górsk:ieg? •
wiek1;1. Zostały one wydane stararuellll rodziny Dmałyń8k1ch w Bibliotece Kórnickich a nazwę
swoją zawdzięczają podkanclerzemu Piotrowi T~mickiemu,
zmademu, w 1535 l'()lll:u, wychowawcy 1 patronowi ks. Stanistawa Gorsk!ego.
Do tej pory sądzono, te ów IX tom zostal zn;.szczony przez
Jana Działyńskiego, który obejmując po ojcu Adamie Tytusie
Działyńsl?m. Bibliot.ekę Kórni.cką uznal, że p~zygotowany jeszcze za zycia rodzica tom Jest opracowany niestarannie w
związku z czym zlecił Wojciechowi Kętrzyńskiemu i Zyg~untowi Celichowskiemu ~rzygotowanie go na nowo, w oparciu
o l!lie wykorzy19tane materiały. Taik moin& wyczytać w ,Bibliografii polskiej XIX wieku" wydanej pod redakcją ' Karola
Estreichera.
,
Zupe!nie przypadkowo antJkwarlun; Janusai: Bacański, zakupil w Kórnlik'll S tomów Ada Tanlcj&n& (od IX do XIV tomu).
Po dokładnej analizie poeiad1n17ch woluminói.v stwierdził że
je.st właścicielem dwóch ró:bnych tomów dziewiątych. 'Vidać
z tego, że polecenia Jan• Dzlałyfl$kiego nie wykonano i nie
dopracowany tom ezęśclO'W'O ocalał.
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przepisy nlez?e, tylko ludzie kiepscy, złośliwi. nie umiejący posłu
giwać się sprawnie dobrymi
narzędziami. I choć nie mamy zbyt
wysokiej opinii o sprawności naszych urzędów. to jednak przeciwko takiej diagnozie trzeba. zaprotestować. Każdy z nas .zna bowiem
mnóstwo przykładów na to, Iż jakiejś sprawy po prostu nie da się
załatwić, bo przepisy s~ tak ni·ażyciowe, że dobra wola pana czy
pani zza biurka nic nie znaczy.
Nie zależy te! od niego np. liczba żądanych „podkładek". bo odpowiedni przepis dokładnie okreAMU &, ile ich m.a byd.
Co więcej,
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Ciśnienie
ło

o godz. 19 wynosi-

1012.8 hPa (759,7 mm).

1937 eta)
1897 -

Zm. B.

Leśmian

(po-

Ur. J. Czajka-Stachowicz, pisarka
1918 Utworzenie pierwszej
w Polsce Rady Delegatów Robotniczych w Lublinie
197'1 Zm. A. Stachanow,
górnik z Donbasu, inicjator ruchu stacha.nowsklero

~

spora doza niemożności bierze się
i stąd. że przepisów mamy takie
multum. iż nawet nieL.ły fachowiec
czuje się
jak na zaminowanym
polu.
Naszym zdaniem tę stajnię Augiasz.a trz-eba wpierw zamieść do
czysta. a dopiero potem poustawiać wszystko na właściwych miejscach.
Jeśli wybierzemy metodę
odsuwania kupek brudu tyle tylko, żeby a:robić miejsce tam, gdzie
n<>nsetl3 wprost woła o pomstę do
nieba
to daleko nie
· 7.4j.edziemy. A dokładniej mówiąc. nie

RYm'J' • miejsca,

w dniu dzisiejszym przewiduje
dla Lodzi na.stępującą· pogodę:
zachmurzenie duże z rozpogodzeniami.
L\łożliwy
deszez.
Temp, maks. w dzień 8 st. Wiatr
słaby i umiarkowany zachodni
i północno-zachodni.
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Po południu zabrał głos I sekretari. KC PZPR '\Nojciech Jaruzelski (tekst wystąpienia publikujemy na str. 2l. Prz..emawiali
ró\\'nież inni przywódcy partit krajów wspólnoty soc;jtilistycznej.
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Czy się to komu
podoba czy
nie:. wstv scv teral tzw. władzy pal~'-'ą na ręce i dokładnie słucha
ją. te~o co i jak ona mówi. Bo
jesli mamy po raz kole1ny uwierzyć że będzie lepiej
LO prz.ynaj·
mniej obietnice muszą brz.mieć zachęcająco, nie mówiąc już o następujacycb po nich czynach. Tymczasem nawet z tym
pierwszym
jest klopot. Wcz.on:iisza prasa przyniosła takie "to st wierdze'1ia se·')tarza stanu w Urzędzie Rady
Ministrów Z. Ryb1cl\:1e\(o: nspraw. Dienie prac.'I' administracji państwo
wej fest możliwe tylko poprzez
liczne, drobne przedsięwzięcia, Nie

w dyskusji głos
zapisanych
do

19 z 24
mówców.

wtorel'
reprezentacyjną
wysta"·ll
„Kraj Rad", która znajduje się w

Zapraszamy c'!o wspólpracy. do
wspólnych
poszukiwań nie tylko
bratnie partie. komunistów.
lecz
także socjalistów I so~aldemokra
tów,
przedstawicieli innych kie·
runków myśli politycznej i dzialania. wszystkich.
któ•ym drogie
są zdobycze ludzkiego· ducha którzy chcą je zarhowar i wykorzystać dla przyszlych pokoleń. Jest
to praca żywotnie ważna dla zro-

,,_,,_,,,,_,,,_,,_,_,_,._,_,,,_,_,,,,,„,_,_,.,,,,,_,_,,,„,,,,,,,,,,,,,_,,_,_,_,L'

Tak

południem

• • •

O podobnych sprawach dy·skuło
wa no na spotkaniu I sekretal'7la KL
PZPR Jówf„ Niewiadomskiego z aktyw-em ZHP.
Z przedsla\\'icielami
mlodzieży
'\\iekkiei soolkal sie sekrPtan KL
- K.az:imierz Orzechowski. Pi·zedgłosów.
Wydawać się może, że te pro·taiwiciele zakładowych organizablemy dominowaly w 5tudenckich cji ZSMP omawiali intere•ujące ich
!!losach.
były one jednak kanwą problemy z
ekretarzern KL - Migo piętra jest caly w ogniu. Skodla poruszenia spraw innych. Na
osła wem Czesnym.
czyliśmy na górę. Scia.ny już nie
było, drzwi też, a w pokoju klę
czał ten facet i próbował prz.ykryć
się kołdrą. Wylaliśmy na niego parę wiader wody.
Na parterze mieszka p. Józefa
Jaszcżura z córką Iwoną. To
Blisko 1,3 mln km bell naprawy RySll<trd Świerczyński ni.e mie1i oni
było tak, jakby coś spadał.e
ze głównej przejechał jugosło\viański dotąd żadnych powa:imiejsz:ych
proschodów mówi p. Józefa. ,8anos" eksploatiow.any od 1979 r. b1emów z tym p·ojazxlem. W norAż nas do góry wyniosło. W mie- w
częstochowskim oddziale KPKS. mie utr.zymuje się wciąż zużycie
szkaniu nr 49 na II piętrze p. Jo- Jak powiiedzieli kierowcy tego
au- paliwa. Za umiejętną jazdę autolanta Durka oglądała telewizję. tobusu \Vladysław Piotrov."Ski oraz busem, za trookę o jeg.o stan teNajpierw zobaczyłam błysk na echniczny ju~sfowiański producent
kranie i poC'l:ułam dym. Myślałam,
pojazdu
przyznaJ dbu kierowcom
że to telewizor wybuchl. Dopiero
nagrodv \\. postaci
telewi21orów.
po chwili usłyszałam rumot spada\\."ręczono ie 4 bm. w Warszawie.
1
jących cegieł, które zatarasowały
W podobnv sposób uhonOit"Owano
nam drzwi. Jak sąsiedzi na1 ·odte.~ sameg0
dnia 8 innych polsLiczba bezrobotnych w krajach kich kierowców.
którzy jui:cosłe>
(Dalszv ciąg na str. 3)
Wsipólnego Rynknl na koniec wrześ ~''iańskimi „Sanosami" b~ naprani.a br. wY!losila 15.9 mln. W po- wy irłówne1 przejechali ponad mi·
równaniu z poprzednim mie:·!ącem lion kilometrów.
wzrOiSta wi~c o 1 proc. Z op~f.1
bo tej pory Po.ska otrzymala pokowanyoh w środr: danych służby nad 3 tys. jugos!owiańS'kich
„SastatystycxneJ EWG .,Eurostat" wy- nosów" przeznacronycb
nika. że najbardz.iej wzrosła licz- ruchu międzymiastowegodo obsługi
i turysba be'llrobotnych wśród mlodzieży tyC7JTJeg·o. Ich
głównym użytkowdo 25 lat. Beairobotnych kobiet bY- nikliem. obok PKS
jes<t górnictw'<>.
lo 7.33 mln {o 2.2 proc. więcej niż W naib1iższvch
w tym samym okresie ubiegłego w;idzić więcej Jatach mamy spt'Otych a.utobusów. a
roku).
Lakże wytwanane
przez tei:ro
same.!<'o producenta - samochody
cięi:arowe o dużei ładowno-'ci.
(PAP)

przy ul. Zielnej

NO\'VY sposób myślenia to tald:e
nowa moralność
nowe podej8cie
psychologiczne. Jest on ukierun1'owany na to że każdy człowiek, po-zostając obywatelem swojego kraju, członkiem swojej oartii, akty\\·istą iakiegokolwiek
postępowego
ntchu narodowego powinien poczuwać się również do odpowieclzialności za to, iaki ma być świat
i czy w ogóle będzie

Pięknością,

ezłowielc

naje.

nic

nt)

- Nie, nikt 111ie umarł, mąi
ml tylko w ten sposób ·przypomina., że iziś jesł 20 rocznica naszego ·ilubul

I
9M.41! do Joomipromisu, uwiera w r<ia;brojenie. Sil l Inne problem.y, nym. potWlierdrooony I romWliniięty 11&
IOble ·· uezególny rodzai ofensyw- oo do JQtóryeh na$Ze stanow!ska są X Zjet.d!Zie PZPR progirem m!iZecll·

DRODZY TOWAB.ZYSZlll
I PRZYJACIEL.El

McColst (4.2 mln. - kar· kia. która ziresz.t• n·IAł była ~
Orzeszek (63 min.).
Szkotów DnUn<ma do Wlię!r.w'.eg<>
GORNIK: Wandzik - Gremboc· W'Y'Sil'lru. Tak Wlięc si>raw,iedli>wośOJ.
Id, Klemenz .(od 66 mln. Kołaczyk), stałlo si11 w Za,br7JU za.dość i „uła·ń
Kostrzewa Majka, Iwan, Ko- ska szarża", którą O!> nlekitónz;y za.
mornicki, Urban .- Bara.n (od 59 powiadia1i zupebnie się nd-e udala.
mln. Orzeszek).
Podczas konferenc}!
-pomec:wwej
GLASGOW RANGERS:
Woods tren.er Ma.roi.n Bochynek, stWlierNicholl, Philips, Butcher, IW- dzdl. te nie jest. w stan ie w chwili
berts - Souness, l\lcGregor, Fer· obeonei zmobi~iwwać dru.łlyny talk
guson, Durra.nt - · l\lcCoist (od 80 by 1'l'7JeZ caJe sPOtkia:n.ie gira1ia tak
min. Fleck), Cooper.
jalk w d~ej l)C)ł>owde meCZlU w
Żółte kartki otrzyma.li: Klemenz 1 Za.b rru, crz;y po prnerwie s.poitka1 Kosłrzewa oraz Nlcholl.
· nia na Ibrox Park.
Niestety niespo.d!7iianld w Za.brzu
I t.o j~ \Waśnie to. Boislrow\T
nie byli<>. Do ósemki naJaepszych tumiW'isil'l.illl„.
Ca. szYm,)
zespołów starego
lrontyinentu &·
Wl3.11S<>Wt8.ł zespół doj.rml!IZY. lep<lej
wYszk.olony tee'hnicznie, piłkarsko
„me,dr"Łejszy".
Porównując
oba
PUC::HAR EUROPY
zespoły Ramger&I byli w obu - omonia Nikozja - Steaua
Buspotkani.ach solidnymi fachowcami, kareszt O:2 (O :2) t l :3.
Górnicy zaś - począ,tkującymr cre- - Bordeaux - Llllestroem l:O (1:0) I
. o:o.
ladnHtami.
- Rapld Wiedeń
W Zaibrru li=:>no jednak na C'\ld. - PSV Eindhoven
2 :0 (1:0) t 2:1.
Pterwsze 30 minut spotkain•i a 7.du- - Bayern Monachium - Neuchatel
d·:oonia te poti:zymywaly.
Stroną
xamax 2 :o (0 :O) i 1 :a.
Bruksela - Sparta
Pt"2leWa.żającą b}'U~ ~ ata- - Anderlecht
Praga 1 :o (1 :O) t 2 :1.
kujący z di\lżym animusz.em. Niepokojąca byla jednak berz:rad'llość - FC Porto - Real l\la.deyt 1 :2 (1 :O)
t 1:2.
piłkarzy polskich, którzy nie potra- Benflea Llsbona - Aa~u1
1:0
fili ,,roa;giryźć" ~ótlro I &~W
(1 :O) 1 0:0.
nie pi~1nujących tch Slikotów. EfekPUCHAR
ZDOBYWCOW PUCUAJłOW
tem przewaA!i w polu były za.led~
wie dwie sytuacje. W 7 minucie - Atalanta Bergamo - OFI Kreta
2:0 (1:0) 1 0:1.
!l'lakJońO'lJ()Ila
g;lówką Cyironia nad
- Dynamo Mll\sk - Real eociedad
P<>Prrec2lką I w 12 minucie też
San Sebastian o:O i 1 :1.
niecelinym s~łem Iw.ana. Goście - Sporting
Lizbona. - Kalmar Fl1'
maje,c w zapa&le zdobyte na swoim
5:0 (1:0) 1 0:1.
boisku bramki ll!ra1i baird?.O roLSąd - Rovaniemi - Vlazna l!lkodra 1 :O
(0:0) i 1:0.
ni·e. Nastawili sie na destrukcję,
Young Boya Demo - !'C
Den
s rzadka tylko z.a.pędlzając się w - Hag
1:0 (0:0) 1 1 :2.
pobUże bramki Wandzi.kia.
W 42 - AJax Amsterdam - HSV Hamburg
miin. Cooper w dziecinny sposób
Z:O (l:O)irbciila UEFA
oi;trał trzech piłk.&-zy polskich, 'P'<>d.al do wYble~jącego na poizycję - Werder Brema - Spartak Moskwa
11:2 (ł:l, 3:0) . po dogrywce t
McOoista I WandD:k ratując sytual:f,
I
cję musia1
p!.łkarza s7Jklooklieg<>
- Sporiul Studentesc Bukareszt sfaulować. Rznt kllmy wykonywał
- Broendby BK po dogrywce 3:0
bardlzo precyzyiin·le sam poszlrodo(3 :o, 1 :O), rzuty karne 3 :O dla
sportulu t o:3.
wany rzuca.Jąc bramk.airza Gómika
FJamurtanl
Vlora
(Albania)
Wlsw inny ni~ piłkę ról( bramki.
mut Aue 2 :O (l:O) 1 o:1.
Drug;a polowa
spo kania była - Dynamo Tbilisi Victoria
Bunieco pomyślniejsza dla mistrzów
kareszt 0:0 I 2:1.
UTD.
PoJs.k;!. Przez cały =s Jednak a- - TJ Vltkovfce - Dundee
1 :1 (0:1) i 2:1.
wans gości nie był zagro:iloiny, a
Velez Mostar_ - Borussia Dort·
v.-ydaiwato się że grają na 70 oro- - mund
2:1 (O:O) I ll:a.
cent swoich możliwości i sil. W 83 - Dynamo Moskwa - CF Barcelona
min. wPr<>wadZIOllly orzec! C7Jterema
O:O I 0:2.
mi111utam~ Orzeszek popisał się za.s. - Turun Palloseura Inter Mediolan O:2 (O:O) I 1 :O.
kakuiącym stnia:lem z dystanw, po
Sędziował Janusz Eksztajn (Polska).
którym mało do tel pory za.trudniony Woods musiał wvcią~ąć pi~ę - Honved Budapeszt - Chavea S :1
z siatki.
:i~rła; ~~·rona - FC utrecht 1 :1
0:0) t 1 :1.
KionfrontacJa najlepszych d,rutyn
Szkioc!i I Polskii potwieroZllla k;ry- - Espanol Barcelona - AC Milan
0:0 I 2:0.
.
eys nasz.el piłki. O<> wyeliminowa- - FC
Bruges - crvena Zvezda ·B elnl!a bell'lkonkurencyjnych
obecnie
~rad 4 :o
(1 :O) I 1 :3.
na k.raiowvch boiskach m.brzan w - Feyenoord Rotterdam - Aberdeen
zupełności wYSlarc-zyło s<>Hdne !"ZJe1 :O (0 :O) I 1 :2.
miosto Szkotów. Najlepszy w dru- - Bayer Leverkusen - FC Toulouse
1:0 (0';0) I 1:1.
fynde Gómi.Ioa Iwan sporo od~tawal
Turyn - · Panathlnalkos
Umiejętnościami
piłkat'sk.imi
od - Juventus
Ateny 3:2 (O:O) I 0:1.
więkS'ZJOŚcl oiil'ka.rzv Glasgow Rain- - SK Beveren Vittoria Gulmaraes
~ers.
Ba!"dro niepewne Wtra'Żenie
po dogrywce t:O (1:0, O:Q). Karne:
oowsta.wHa po śobie obrona GórniS :4 dla Gulmaraes.
0:1 -

ny), 1:1 -

i

PUCHAROWE WYNIKI

-

Z

piłkarskich

boisk

m

niew Boniek (Roma) - po 5, W.
Schachner (Avellino), I. Rush (Juventus) - Po 4 bramki, D. Maradona (Napoli) - 3 bramki.
• W powtórzonym mecz.u trze·
ciej rundy pil!karskiego Pucharu
Ligi Angiel:s<kiej Watford pokonal
Swindon 4 :2. W czwartej rundzie
zwybięzca g1"ać będzie z Manche·
sterem City. W meczu pierwszel
ligi angielskiej Arsenal wy·gral z
Chelsea 3:1. W spotkaniach drugiej lhgi padły wyniki: Biimin·
gham - Barnsley 2:0, Ccystal Pałace - Plymouth 5:1, H~ - Bradford 0:0, Ipswich - Hudders!ield
3~0. Millwall Bournemouth 1:2,
Sherwsbury - Aston Villa 1 :2.
• Reprezentacyjny pilita.rz Algierii, grający obecnie w FC Porto
Ra.bab Ma.djer nie potwierdza in·
fonnacji ogloswnej przez s,porto-.
wą prasę (m.!n. „L'Equipe),
że
podpisał kontrakt & Bayernem :vronachium. Kontra:~t Madjera z FC
Porto obowląruje jeszcze przez
rok. Piłikarz w rcwnowie 1 dziennikarzami nie wykluczył
jednek
swego przejścia do Bayernu. Natomiast działacze ba"l'.arsltiego kilubu
poinformowali prast!. iż kontrakt . z
29-letnim Madjerem zosta1 podpisany na 3 lata i 0<bowiązywał bE:·
dzie do 1 lipca rn88 r. Sam za.intereoowany, gdy się o tym dowiedział, stwierdził po prostu: W
tej chwm interesuje mnie tylko
rewanż z Realem. O przystloścl
ool"OOmawiamy później.
• Wielka radość zapanowała w
Pekinie, po zw~ięstwie reprez.entacJ,i pi~karsk!ej ChRL w Tokio
nad Japonią (2:0) i awansie do
turnieju olimpiady - 1988.
Mecz Japonia - ChRI:. był transmitowa..y przez chińską telewizji:.
Po zako1'lczeniu transm isji tysiące
mieszkańców Pekinu
wyległo na
ulice miasta. Utworzyły si ę liczne
gmpy kihiców. które prz~masz~
rowaly centralnymi ulkam1 Pek1·
EXPRESS LOTEK
nu, śpiewając na cześć piłkarzy
skandując:
„Niech żyją Chiny.„
22,~5.28,35,40
Niech żyje piłkarska reprezenta·
SUPER LOTE·K
cja Ch~„. Niech żyją chińscy kibice".
Wielu z nich powiewało
flagami narodowymi, wielu ucze·
DUZY LOTEK
stn:iczy?o w tej zbiorowej radości,
LOSOWANIE I:
f rozw. z 6 trat. - •vygrane po ok. jadąc rowerami. Komenta.~ ~
158 soo zt. 7 ro zw. z s trat.
prem. gencyjn! Informują że kilku k1- wv~rane po około 327.000 zł, S&Z- bleów wstało za~anych przez
rozw. i 5 traf zwYkt. wYgrane st'!iżby porządkowe. W takich sypo około 12.500 zl. 17.460 rozw. z 4 ,tuacjach powstali - zwracali si11
traf. - wYgrane po 327 zt,
269.692 z prośbą do mili-cjantów
„Wyrozw. z 3 traf. - wygrane po
25
puśćcie ich. To nie są przestępcr,
zt.
.
LOSOWANIE II:
to są kibke". Agencje przyp-0m1·
3 rozw. z 6 traf. -· wygrane po mi]ą także. iż podobna radość zaokoło t.997.000 zł. 396 rozw. z
11 panowała w Pekinie 19 maja 1985
traf. - wygrane po około 20.000 zł, '}roku po zd0<byciu przez eh'ińsikiie

Jak wynika z lnfol'lllacji gazety „Today", na początku przyszłego roku ma dojść do towarzyEtkiego meczu piłkarzy Juventu~u
Turyn i FC l:.iverpool. Spotkanie
ma się odbyć w końcu stycznia,
lub na P<>CU1tku lutego, najprawdopodobniej w Turynie.
Juventus i Liverpool gra1y ze sobą po raz ostatni tragicznego 29
maja 1985 r. w finale Pucharu
Europy, kiedy to na stadionie Heysel w BrukSeh śmierć poniosło 3~
osób. „T<>day" p isze powołując si~
na wypowiedź jed,nego z działa
c:z.y Juventusu, (nie podaje nazwiska), że włoski klub zaproponowal Llve!"p()olowi rozegranie tego
spotkania w „Imie przyjaźni i ducha sportu". Od tamtych wydarzeń ,
dodał.
upłynęło już wiele czasu
i nadeszła chwila, by obie strony uczyniły gest wobec siebie. Jeżeli
teraz nie dojdzie do tego
spotkania. to może już nigdy do
niego nie dojś~.
• Dobre recenzje za swe ostatnie wyst~py zebrali zagraniczni·
p!tkarze grający we włoskiej lidze. la.n Rusb (Juventus)
2
bramki. niebezpieczny w akcjach
ofensywnych: pisali komentatorzy agencyjni; · Diego l\la.radona
(Napoli) - w ielki postęp w przygotowantu fizycznym ,
najlepszy
mecz sezonu wreszcie :z;nów wielka kllłsa.„; Rudi Voeller (Roma)
- wvstępujący po dłuższej przerwie. spełnił oczekiwania. zdobył
bramkę„. Zbigniew Boniek (Roma)
- bardro aktywny. szczególnie w
grze ofensywnej. nale:tał do najleoszych na óois·ku ...
W klasyfikacji najskuteczniejszych
strzelców I ligi włoski ej na czoło
wych
miejscach
.cudzoziemcy".
Czołówka: Polster (Torino) 6
bramek. Prabel Elkiaer-Larsen !Veronal. L Scarafoni IAscoli). Zbi!l'-

1,3, 10,14.25, 38,49

~~~~~ r6~~wzl,z 2\3~r:ot. rozw~f~nłr~l słat'karlti tytułu m45trzyń ś.wia?.
w~rane po 68 zt.

I
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(a. nym.)

ności. Należy ją ocenia~ w IPZel."0Z wdelik.im &adowoleiniem uazest- kioh kategi<>rlach historyczmych. Wynic.zymy w tym be~ mwając bowiem śmialo pokojowe
111P<>tkaniu. Dzięk:u}e1n7 łio~ tinicjaitywy, dema&k!l.tjąc rzecm.ików
radzlecki!m m tę l·n loja.tywfl, za k.IOnfJrontacj!, obnaila.Ja.c praiwchl!wą
giościnnOOć. za 9twor.llellie warun- l·stotę mlfl.Ltary?Jmu. p'Oeysk!l.tje się
ków dk> llrZiCZE!.rej wymi111ny ~I\- tym samym opinie społeczną d~a
dów. KaMy z nu ma pewną au- postępowych !del, ogranicza wpływ
mę d.o.świiadic:reń. Ma J;atk.ieś włia.&- kól imJper!.Ulsl'yO'l.l!lych, k!rfM>uje Ich
nie p.rzem~lenda. lru>rym~ ciMnal!!)y eksiparnsywność. Stialllowl to zarawę piodz!eUć z Innym.i,
l!leJn realne 'W19Palt'cie dla WS:ey'StNl!e ma wrou, na le~cy. Partie
lromuni"S<!NO'Zlllle i ro~ socja„
listycme
i 10Cjialidem~lml.tyome,
ruchy delDIOlkiraltyC'ZJile · I narodowowy:r;woleńom wnos~ swój ory~-"
nalny wklad dJO skiaa:'bndc:J P<>Stepowej myślll pdtitycznej XX wle!tU..
Wklroaz;yllśmy w nową ~ konsl:ruktyWnego dliaJogiu, W wielu i5tomych kwestiach jesteśmy zgodtnl"
lub te'! naS'118 iio!tlądy uległy zna-

W pewnym uproszczen1ru.: •lironnej odnOfWY nabiera obecnie
klażclego. nowej dynami>k.1.
Urzeaeywistnlainie ~ębc>kil.ch p~
skali hlstoryc.7l!teJ j~ zbieżny. Nie to. oo mian to Pt"OOelll dlug;i, pełen zag·r orów, powinno d?Jlś sk!upia~ na&Lą :bed I p.rzesz!OOd. Nie slow.a, lecz
uwia.gę leaz to. oo naprawdę zbM- fa'kity rocratrzygaj• o ludzk!lch pr7.ekonan!ach. Latwo jest mówić o
:ta l łS;CZY.
nowym, Tnldindej po nowemu d!Ziia.
łać. Ale najtrudniej - pOdejmowad
TOWARZYSZE!
niepopularne decyizje. bll4'%Y~ w:ieKróbko na tMlat tego, oo mot· loletnie PI'7<YZWYC1Jllien!a.
Jes~y dopiero u ~ drobll.sk!.e.

każdy f,et!!t sojusmiikJ.em
jeśl4 k!ler'Ulllek działań w

Wystąpienie

W.· Jaruzelskiego
na spotkaniu w Moskwie

oz.memiu zJ;Użenlu. Zacho()W'Uj~ swą

klasową

mall"kslsbowsilro-leninoWllką

tiomamość, a · jednocześnie respek- k!iiclh bojownitków o po.stęp i detując lronkiretne,
h1~łJoryC2Jnie u- moklraicję, dlLa reprerr.entofWla,nych tukiształlxYwain.e uwarunk'Ol\val!l.ia diamie- taJ tak licmle pa.nil·, SifQ d. l"Uchów &po..
l?IO kll'aiju, partlie komm'Wtyc"ll!le są leoznycll. dlLa krajów ~edl!l.io
da:lś szet"<llko otiwalt'te na wymianę ~}'dl 'l)("ZleZ tmperi.a!ldstyc:ma
dośwtliadozeń,
W51)6łpracę I SG- eeresj~ pr.v..es n~ll()ltlialil:mn i ra.liUSZJe ~ wsmystkllma aJUten.tyomyml &lrz,tn,

'1a

W tym wWnie k:le?IUl!lku Wll.edrzil.e
niezmiennie pokojowa., pryncypW.na i j~ie realistyc:m.a, loonstrumtywina polityb ZSRR. Ma ona
pe.me i 8!kltywine poparcie nasnej partri i pamitwa.. W tym rozum4endu na~
:W;e myśld i t;yczeni1a będą z wam.i.
~le Sle.rgiiejewuczu, na
:OOH!ającym 11111 spottmnil.u pr.eywódców ZS'.RR i USA, zapQWied:t któ·
retDO p!'ZYJ~lłmy a 1&ty'5b.lk!cj" ł
n.ada;lej14.
Z calą pewmośc:dą łącą n.aa wn;ystkil.ch tu obecnych '()'OC7JUcle lroniecznoścl wa~kl o ocalenie polrojllJ, o

przed-stia.w:lcieliamd. 87A!!r'OI«) llC1JJUmlialewicy I sil postępu.
Losy pokoju .i pootęP'll
zalletą
dzilś baro'Ziej nli klled'Y'lrolw.iek od
ekonl0Il11C7lllegc> I społec:mo-poMJty.
=eg.o roziwo.jltl państw wojalll!otyczmych, od ll'WJUiltatów toh pokiojiowel ~ l1J!l torom m~ęda;yrutrodlowym, dl&tego tet P1'7JE!m.l.alllY
ddlronuj~ się IOlbeon.le w Zwil\'Zku Raidrz:!eck!lm, w W'!eliU kiraj.aeh
na.s:rej wspólnot,y maj" f, mle~ będĄ
ooraz ~ę'kgz;y ~ na oblitcze
wspókzesinegio lwiata.
„Nowe mymen-!e", w tym f(lt>I>n~l

WP -

młama:ni.a.

Podniosły

giówę

siły

~w.nętl'7.l!lej
anairohU I reakcji.
Polska stal.a się obiektem szc:ruególnie ostrycli n~aści 7Je strony !mperl&tlmw. Wszystlro t.o przynlosk>
aięikie l!lllkod;y.
Nadal jest nam
trudno. Ale ldiziemy do p1"Z<>du.
Zainicjowany na IX Nadzwyczaj-

c.!Ji W2lbogaoamy realną treścią. Dą;
żymy do utrwalęnia w kla.Żdym obywatelu pocz;ucia gospoda.rslriej
od~edzlalnośoi, przede wszyst,..
klim pzuz !ll31Pewnienie mu fak:tyc2m~ wpłyWIU
na ll'WÓj zaiklad
pracy, na swe miasto I wieł, 11.&
IG2ltalt własne~ k:raju.

Wymiana

i

de·
o otwarciu Jednego • . zamknlę·
tycb obiektów wojskowych w atanle
Utah, w którym przechowywana Jest
broi\ chemiczna. Na teren
składu
przybędzie delegacja ekspertów
I
dyplomatów z ZSRR. Jej członkowie
zapoznają się ze stosowaną w USA
technologią niszczenia bront chemtczneJ.
.
,
A Kanclerz Austrii, Franz Vranitzky
przybyl w środę z oficjalną trzy'dniową wizytą do Bonn.
A Radziecka. delegacja na &2 H•
sję Zgromadzenia Ogólnego
Narodów Zjednoczonych poinformowała
uczestników sesji o wynikach niedawnych rozmów Szewardnadze
Shultz w Waszyngtonie.
~ Egipt oclmówil przyjęcie Izraelsk1ej delega:cjl, która aamlerzala pro•
wadzl4 w Kairze rozmowy na temat
uregulowania sytuacji na
Bliskim
Wschodzie t normalizacji 1tosunków
dwustronnych.
A Lotnictwo Izraelskie pozorowa·
Io we wtorek naloty rakietowo-bombowe na Sajdę I Idące wokót mia•
sta obozy uchodtców palestydskich.
chińskiego
A Przedstawicielstwo
Biura Turystycznego w
Hongkon•
gu poinformowało w łrodę te
w
tym tygodniu wydało pon.:d
125
wiz dla obywateli Tajwanu lct6r.Z:v
chcą odwiedzić Chiny
•
A w Monterey, Ka.ittomla, rozpo•
częło się we
wtorek
dwudniowe
nu·
posled:r,enle grupy planowania
klearnego NATO.
A Jak podała w Arodę seulska prasa, powołujii,c 1lę na tródła sądowe,
w wlęzleolacb Korei Płd. przebywa
obecnie 440 osób, aresztowanych w
ciągu ostatnich
podczas
demonstracji
I 4 miesięcy
z

woścl

kraju.

międą

listy<:rZll'leJ l.przybrala ootatnio s7JC7J9o
gólnie :iywe, naoeciloWJane wzajemnym zarufainiem I J)OS7lanowaniem,
robocze formy. Sądl7limy, że zasłu·
giuje to na uwagi: wmysbkllch uc:i:es.tnilk.ów
naszego d%Jis!lejszeg0
spotkania. Ze swej strony ~a·
1.ibyśmy się

ohętn·i e

z

dlośwńade7Jeo

niami także Innych partii oraz ru•
chów postępowych. Pożytek takich
kontaktów d~sie}sze sipobkainde Ó!J'o
bitnie potwierdzin·.
P<oowóld e na :riakończenie Pf'Zlłi:
wszystkrlm wam, drodzy ~
warzysz,e i PTZYJacie1e. w imlenljLł
Po1skdej Zjedn007J()Ilej Pa.rtid Rdbowł
n ilClZe j se.i-de= e pomroWlieinlia
sukcesów~
na'ilEtPSU żyC'7Jmlia
dział.ailmośoi d!la dtobra lud~ p
a taik~ 7Jdirowia I OS'Ol!llrsitej
kazać

myślnoścl.

„(@I 1~l~1.~~,ł~l~li „Biblioteka
l -~---=--·'~-'-~ -=-•.l,~
===~- -=-=-

A Stany Zjednoczone podjęły

dośwdadclJei\

p.arliam! krajów \Wl>Ólnoty s<>Cja-

l§§§~•~~

:::r== --- . -
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cyzję

na nazwać p01&k.im dQŚwiadczoo.iem
soc,i'a.l.i.stycrzme.go budlo<Wnictwa. KHk&klrotnie po;dejmowaHśmy, podoi>
nie jak i ntektóre i!l!Ile kraje socjałi.sty02llle, próby reform. Dotychczas jednak, ż różnych przyczyn.
oofaJ.lśmy się, lub zatrzymywali w
w pół drogiL, Za.bra1klo konsekwencji, determinacj.i, WyoiągnęLiśmy z
te~ wnioskli.
.
Jak towarzys-uxn wJadomo, surowo I pryncyipiialnie
oceniliśmy
POPel!nione w prxe.szlośei
błędy ,
które d10p.rowad2lily do glęboklieg-0

«i. Pl"OCeS 90C'Jali.styczn~ demokira..

--=

bojowej we wszystldch rejonach

w powsl.ęteJ we wtorek uchwal•
rady zaznacza się, te decyllja ta ma
na. celu przeciwdziałanie
wYwrotowym aktom w sterze gospodarki
I
bezpiec'!:eństwa kraju.
A W ~rodę eksplodowała
bomba
podłożona w biurze rządzące,! turecklej partii ojczy:tnlanej w StaQibu·
le. W wynU,i:u wybµchu sginęla jedna osoba.
A .6 osób utonęło, a 10 zaginęło po
tym, Jak przeładowany prom „Santa
Margarita II" zatonął we wtorek w
wenezuelskim porcłe Cumana. Przyczyną zatonięcia było ustawienie zbyt
wielu ciężarówek na Jednej 1tronte
promu.
A Przed aapowledzlanym na czwartek strajkiem powszechnym • w LI·
banie społecze6stwo ogarnęła pant·
ka. Jak donosi z Bejrutu
Agencja
Reutera, tłumy kupujących
rzuci·
ly się do sklepów ogałacając półki
z t:vwnośel. Utworzyły się równie!
kolejkł przed piekarniami 1 1tacJaml
benzynowymi.
A Stany Zjednoczone I
.Japonia
taw~rły w środę porozumienie o
wspolpracy jądrowej, zezwalające Japonll na przetwarzanie paliwa
J11•
drowego bez uprzedniej Z!\'od:V USA
- poinformowali przedstawiciele Ja•
pol\skleJ agencji ds. nautd I techno·
logU.
A Do Helsinek przybyła w łrodę
radziecka delegacja
paflstwowa z
wicepremierem ZSRR
Władimirem
Gusiewem, która wetmle udział w

polska"

Jugosławii

(INFORMACJA

WŁASNA)

Jedną z wielu serii książkowych ukazuJącycn się nakładem Wt·
dawnictwa Lódzkiego jest ciesząca sill dużym zailllteresowaniem i mająca wielu wiernych czytelników „Biblioteka jugOISlowiańska" prezentująea najciekawsze pozycje z literatury tego kraju . .
Jak się dowiadujemy od przyszłego roku także i czytelnicy jugo.
słowiańscy będą mieli możliwość systematycmego zapoznawania się
~ li.teraturą polską. Na zakończonych niedawno międzynarodowych
targach ksląłkl w Belgradzie podpisama została umowa, między Wy·
dawnictwem Lódzkim a belgradzklł oflcynĄ „Novo Dela", w mylił
której ukazywać się będzie w Jugosławii „Biblioteka polska„ przedstawiająca, w jednolitej szacie graficznej, dwie pozycje rocznie.
R<>lll promotora polskiej literatucy, występującego z konkretnymi
propozycjami, pełnić będzie Wydawnictwo Lódzkie. Jak poinforn\owała nas Bożena Gogolewska. jako pierwsze w jugosłowiański ej sei:il „Biblioteki polskiej" mają się ukazać utwory Wojciecha Zukrowskiego I Witolda Gombrowicza..
J, c.

1

Katowice

„Oni techniki austriackiei '87''

Po Warsz.a.wie, ro7JP'(>CZęly s.ię 4 ziów, adresowanych przez austl"inuroczysto~clach
poświęconych
'7D·
leciu WlelkleJ Socjalistycznej Rewo- bm. w Katowicach „Dni technilci ckich specja:Ustów do po;sk'ch na.usympolucji
Patdziemikowej.
opr.
kowców i praktyków różnych brooż,
_____________
_.._ peR
_,_austriackiej
_ _ _ _ _ _'87".
_ _ Pod<eza.s
_ _.,._ _
__
przedstawionych wstanie tu 37 reA Nieznani sprawcy
dokonali we
feratów prezentujących najnowsze
wtorek zamachu na siedzibę nlezaosiąg;nięcia
ok. 30 austriackich
letnej rady wyborczej
Haiti
w
firm.
Port-An-Prince.
Zamachowcy podWśród
specjalnie
wybranych dla
palili budynek rady.
A Najwytsze
wyrótntenle
Polluczestników z tego regionu tema(Dokończenie
ze
str.
1)
negio
praet-wórstwa:
państwowego,
technikl Warszawskie.I - tytuł doktów MajdlUją &r ę m.in. takiiie jak:
spóldziel<:lleg'o i prywatnego w po- iirolacja maszyl!l wirujących dla kotora honoris causa. otrzymał ł bm.
wybitny uczony
Japofiskl,
prof. d:la programu tywtnośclowego kira. większaniu możliwo§ci efektywnego palń, a szeziegól'llie silników trakYoshlakl Arata.
ju,
za.g<oopoda.rowainla płodów rolnych, cyjnych do kolejek górniczych ftirA Rada ds stanu wyjii,tkowego w
PI'f!llYdliWl\ podkreśliło irma~.l.e we W?Jbogaoaniu oferty rynkowej ma Isov<>lta), armatura dla pN.~
Sudanie postawiła siły zbrojne republik~ w stan podwy!szonej
goto· OO'ZWOju różnolt'Odnych form d·rob- artY'kiułów spożywczych, a także w mysłu celul01ZJOwego i papiemiczes truk!tu r gospo- ~o (Klinger).
dlemonopoJ.Wi ej i
dairciy ch oraz w wyz.walainiu CZJYilCykl symrpozjów w Katoiw'loach,
nika .konkurencyjl!looci. Stąd też w w oś.I'9<iku
postęp'l.l techniczn*'
najbliżs:cyeh 1a.tach udz.ial drobnych zakonczy s'~ 6 bm.
zakladów w strukturze potencjału
przetwórstwa
rolno-spożywcz,eg>o
Amerykańskll
• &kitor
SY'lvester' zawmi~ StaHIOine 2Xłrowi.e, a mo- powiinien si ę wyraimie zwię.kst.yć.
Stallone- cudem uniknąl ~:bteg.o że nawet I tycie. Kaskader \V'Jdząc Uznano, że tempo rozwioju drobnew-ypadku padem~ mręcenia zdl:ii:ć ~· nie~ecmeń&two
rzucil się na l?IO przetwórstwa powinno wypraefilmu „Rambo 3" w Izraelu.
alctoca 1 p.JJZ'JE!W<róe!ł ~ na ziemi~. dza.ć tempo r<YLwoj:u dużych zaikW jednej 2Je ecen, ltręoonej na W sek!l.tndę później przelecia.t nad ładów.
Są tu bolWiem znaC7l?l ie
pustyni Negew. W10jsl00wy śmig\to- nimi śmlglowiee.
~!ękisze miC>iJl iwośoi.
wiec
~lecieć miał tut nad glo- - - - - - - - - - - - - - - " " - - - - - - - - - - - - wą aamora. Tuman kurzu 1 piaMałiJOnka ministra. obron.,v USA
chu, ja1kii W!ZJl:ilł lri41 w p<>iwietnie
Cais.para Weinbergera potwierd:z.i1\i!..
kiedy śmdgrowiiac zblityl Idę do
że i~ maż =ierza podać się dO
miejsca akcji, S<J>owodoWa1, że pidymii;H przed !rońcern tego tY.lot nie potratl.ł wtaściiwde ocenić
Himąliai11a ogłada otlc)alln.Le, ił dzie W}'ni:k ~ów m ifldl:z;y oby- ~odin ia, zaprzeczając J~n~
odległości I maszyina za~ się
niebeuip1ecmle
?Jbliżal! do fłowy nie ma z.amlill.ru kontynuować zo.. d'Woma pańistiw&ni w sprawie o- jamby jej choroba now.otworow"a
wojskowej była przyczyną tei decyzji.
bowdą'llat\ wyn!lk.a.jącycll s
wyga- gira.niczenla obecności
StaUooe.
W wywiad7J!e oPubH.kowa;nym w
wkll'ótee
poro.zumdenia USA w tym kra.ju.
Tyltloo d211.ęikl ~w~ I szyb- sa.j~ce~
środę· w dziennL'l\u „New Y<l'!'k Ti·
loiemltl retlekoow'I.
jednegio z 12 wojskoiwl!lg!() z.e Stanami Zjiednocz<>Jalk podaJ rzecmnik MSZ Hiszpa- m~s " pani Jane Weinberger oś
kas·k a.derów - pu'blerów „Rambcf' nymt, bez vniględu na ło, jaki bęnii, w JJTZYszlym tyg.odnliu rząd te- w::adC'ZJyla. że jej mąż „wielok·rotE(o kir'a.iu wY'S tosu je ofi cjaJ.n y ko- n :e rem lerza.t :zirezygnować z zajmuni ka. t do rza.du Stanów Zjedno- mowai:ei;(IO stanowiska , je<lmaik ja k
cronych w sprawie
wygaśnięcia d~ te! P<>I"Y nie majdowal od<podotyohczarowe®O
por<>ZIU!l1ienia. w·r dn ·ego m•o mentu".
W =ioowym numerze „Mos- tli. którą prez.entiujemy - WTęcz.a Roamowy m~ędri:Jy USA i Hiszpand ą
kowskich NowostP'
publHoowane na j~t mu dlruga ZOO.ta Gwdiud·a w sprawie usunięcia rz; terytorium
hiszpański.egio · amerykański eh essą wypowliedlzi i Jromentarze o ko- ~a 2'wląizk'u Raanieolcie.go. Po
lej1nych dekla.dach radzieckiej Iris· dlals.zych dwóch lata.oo dostaje t~ kadr Iotruczycll, stacjonujących po..
za Madnrtem. to~ stlę bez re:ziultorii. Cykl ten za.tytułowano: Sle- oią., a PO trzedh - · cziwa,rtą.
tatu od wielu miesięcy.
DZ:.ś
dem ka.d1rów o siedrnh1 dziesięcioma s i ę
I'02;P()czą ć
lecia.eh. ,Lat.a s iedemdziesiąte, srLczyt
Weteraillll., ei dla ~tóry<:h zw,Y'kłY w Madry<łie
okresu B.reżiniewa, zaprezentował Order
Czerwonej GW1Jiai7Jd'Y ~I kolejl!la ronda tych rokowań.
!f.. Godz. 8.20. - Na skrzy1:owanlu
nanm GranJn.
c:zyI?ś, ~ C? tirz.el>a byk> zatm101ć
ullc Sienkiewicza I Nawrot kierow.
kn'ł'lą l :oolniersklim trudem byca Poloneza koloru bordo potrącił
~yły to - PIBU: au.tor ~ ,Iata: li oburzeni . On jedlna.k przyjm10wal
na przejściu dla pieszych Iwonę G.,
św1et~~inych porywow Il!1~dziezy 1 tę lawLnę orderów przekonany o
która odniosła lekki obrażenia. Kieene~giu w walce o pokóJ . l ro:zibro- s~iOOch :mslugiach, które dawno już
rowca I świadkowie tego
wypadku
jeme. Sytu~cja. w kra.JIU sb<>pnloWo pmeltl'OezY'ly uaruice rzec.zywi.stoś
proszeni są do WRD WUSW ul. w.
zmieiniała 11fł na lepsz~ Notowano
Bytomskiej
60 tel. 57-16-62.
osiąginięcia w gospodarce i narucĄ
A Godz. 16.IO. Na ul.
Zgierrósł l)I07liom tyC!la. Watne jest i to,
weszła nieostromie na jezdnię
Gorliwa praca speojalld.sit.6w l poW :riwlią.'Zlku z dyskusją o przy- skiej
że osiąginieto równmvagę wojskio- chlebców wszy9tlttlch rang odd7J!elaCecylla Sz. i wpadła na bok Fiata.
P<Jd!z'ę=ika
szk<ltlinegio Doznała lekkich obrażeii.
W!O-Sbratescm- z Amery'ką. Mimo ła 100 od t;; la rutrodl\l I l)I'7JYrl0$ila da.tno§ci
A Godz. 12.00. - W Wiskitnie, na
wszystko lednaik ni~.rz.yip.adkowo k:orzyśd pn..edie W!reystiklim Im 1a- „Przysposobienie do życia w rocały ten oil.tres :rostai !)ll'22eZ naród mym. Wł.asne W\Y~l!lictwo naka.- dizlnie". minister edukacil ńarodo ul. Spółdzielcze.I od clągii.Uta Ursus
klerowane~o przez Józefa K. odpadł
i patrbię ochTZC:llOl!lY 1 na7JWm!Y ok- eywa?o: • wielki kraJ mu'9i mi~ wej powoła.I zesp6ł ekspertów, któ- źle za.be7,pfeczon:v rM:rzutnlk oborniresem ms:toju, Narodził)() Bifł po- w!elkilego wooza. ~to wi~ ta.- remu zalecił ocenę po.dręcmika o- ka, I uderzył w tył
Volkswagena.
jeml!le l pou~jące pojec'le niemo- klie~ tworzyć, l!ozldmuchiwane ZllStrat:v 30 tys. zł.
raln ego stanu, który na:r;wałbym słuJd oct>owlad'llly nad~tym komu- raz usta.leni e zakresu prac nad le~ Godz. 9.00. Na . skreyżnwanlu
al. Mickiewicza z '11. żeromsldego na
.• bre2mi•WSZC'LY7J!l!I.".
nika tom I wskaźnikom. 'Ilo z lrolei ~ , u.dbskonłL!en iem,
skutek awarii przyłącza, woja pnd •
P.o ram pierwszy 7J<>Sta.t on Boha- wanoW'YW31Ilo stopni1<>wo. krok po
Do cmsu za.koń=la prac za- myła jezdnię. W ~Wlązku z czvm
t erem
Związk-u Raooieckiego w krok!U. Dobre zamfarY, z jakli.mi
trzeba było zamknąć odcinelt ulicy
jego WJ"korzystan4e w od Żeromskiego do Łąkowej. Dzisiaj
1966. r. :ria.jmuj11,e stMoW'LMro sekre- W'S2JYS!bkO :zaiozyinano
'IV
la.ta.eh wieszono
ta.rza ~egio. Dzl!esięl! lat p6t- 1966-67, ~d!OIWI() były M.Stępo pracy dY'da1~cmo-wy~howawczej. służby specjalne przystąpią do usu•
wania uszkodzenła.
niej odikryto nowe ·jeioo ~ne wanenłe ~ siępmemów!e
1tarć

policją.
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Spotkanie

z
Magdą

Teresą

Wójcik

Chłopak nie dostał sic: na studia. Zaczyna prace w malutki.ej redakcji naukowej - zaczyna awoje codzien.ri•. obowiązkowe klOnta~
ty s doroełymi, aasłutonyml l c«ilonyml. ~ będą dla mego przykładem l wzorem T Ni• będą. O tym wł.a.śnie jak nutolatek szuka
włuneJ metody na łycle, jale ocenia współcze.mołd 1 wspólczeanych
jen film Ka.rena Bzachnazarowa „Goniec". Wyrótni()l!IO go nagrodą
na moekieWl!tk:im fel!ltiwalu, wzbudza ogromne sa!ntereaowanle wśród
widzów, bo teł jest niewątpliwie jedną s najclekawaych pozycji nowego kina radzieckiego. Utrzymany w tonie 1oomediowym ni• j41t

4ednak:

r.abawą.

Dzł• e •odz. l'1 w klnie „Iw~owo" film Sza.chnazRowa sainaucukolejną edycję Dni Filmu Radzieckie.go. W foyer kin.a będzie
można obejrzeć plakaty do filmów ZJlell}iŻOwanych w ZSRR.
Jak oo roku w listopadowym repertuarze kin znajdą 1ic premiery
I wznowtenla, cykle tematyczne dające szeroką panoramc dorobku

ruJe

kinematografii

Związku

Radziecldefo,

Wśród •r«niet"'9ryeh tyiułów będzie głośny jut obru Wadiro& Abdrasz;ytowa „Plumbum czyli nłebn»leczna era". I tuta! boba.terem
~est nastolatek. Zda sic nad WY'M~ odpowiedzialny, arcydorosly,
działający w słusznych sprawach. Jltk 1C!hematy ~w odbijają 1ię
w jego reakpjach, jak wygląda te.kl nleeka.zttelnle prawy cz~owleik
~glądamy w zwi~iadle najbardziej wyrażlstym ..:... obserwując l'eakcje dziecka..

„Temat" Gleba Panfilowa z Miohailem Uljanowem i lnną Cziurlkową w rolach głównych, to opowieść o dramaturgu, cenionym I u.znanym. który przeżywa właśnie ostry kryzy!. Próbując na nowo
spojrzeć na własne życie jedzie do małego miastecZka, poznaje Innych ludzi I inne prawdy.
Na podstawie powieści W. Rasputina „Pożegnanie :1 Matiorą'' powstał film Ellema Klimowa „Pożegnanie". Jest to rodzaj elegii na
śmierć odchodzącego świata. opowieść o niezwykłych ludziach, kh
poczu<:lu więzi z ziemią I tradycją. To obraz głęboko retlek.syjny,
wzruszający

1

ciepły.

Kolejnym filmem Aleksandra Zorchl, twórcy m. in. „Delegata floty" 1 „Anny Kareni'Ily" jest „Czlczerin". W roli jednego z pierwszych radzieckich komisarzy ludowych do spraw zag.ranicmych wystąp\ł Leonid FUatow (nagroda na MFF w Karlovych Varach).
Nagrodami na MFF w Wenecji I WFF w Tbiltsi wyróżniono film
Siergieja Sołowjowa „Obca, biała i pstrokaty''. Akcia rozgrywa się
w małym kazachskim iruastec.z:ku po ukończeniu lI wojny świato
wej. Jest to próba przyjrzenia ·się pasjom bohaterów i nadziejom.
Film, jak podkreślali recenzenci, jest nade wszystko innym niż znamy
to z filmów radzieckich spojrzeniem na lata czterdzieste.
Dla najmłodszych widzów przeznacwny jest „Powrót rysia." Agasi
Babajana. To po „Kochanym drapieżniku" i „Rysiu na tropie", kolejny obraz przygód sympatycznego rysia Kunaka. Są tu nie tylko
ciekawe obserwacje życia przyrody, ale także wątek sensacyjny.
Wśród

cykli tematycznych odnotujmy:

nowości

kina radz;1eckiego

(6-12 bm. „Wisła". 19-26 bm. „Zachęta") przegląd filmów science-fiction (13-20 bm. „Gdynia"). lata rewolucji i wojny domowej
(16-22 bm. „l Maja". 9-15 bm. ,.Tatry"). To tylko nieliczne z pro-

pozycji
na

stały

spotkań z radziecką
tę edycję Dni.

kinematogra1ią,

jakie zaplanowane zo-

Jutro, 6 bm. „Gonlec" zainauguruje cykl propozycji jakie przygotowano dla kiJ!omanów w woj. piotrkowskim (kino „Hawana") . W woj.
ekiemlewickim uroczysta inauguracja Dni Filmu 'Radzieckiego odbc:dzie się Il bm. w kinie „Polonez". Widzowie obejrzą „Pokutę" Tengiza Abuładze. Na inau~rację DFR w woj. sieradzkim która odbyła
się wczoraj w kinie .,Piast", wybrano „Pożegnanie" E. Klimowa.
W wielu placówkach kulturalnych przygotowano konkursy i wygtawy, które obrazują przeszłość i współczesność Związku Radzieckiego.
(rs)

Książka ta ma wsz.elk!ie dal!le,
łeby un'liknąć
uwagi czy>telników. Nie przemawiają w. nią:
ani uiane szersi.emu krę,l;'C)wi

czytelników nazwisko .autora,
ani szara. niespecjalnie ciekawa okładka. ani też ma.to zrozumłałv tvtuł. Ten ostatni budzi
zresztą

naiwlęce:I

wątpllwośc!.

Có! to bowierri ;est ta elektr<>staza? Na to pyllaalie nde odpowledrz;laJ an; 1eden z uczestników mo:lei orvwatme:I ankiety.
Oczvwiście mo07Jna
by lm zaM'lUcić te sa niedooczenl. i;tdybv n~e faokit tie hasta - e1ektromama
nie znaidl1Jiemy ·w
EnC"l"klOtPedli PowS7.ecbinej, Enevkl&De0~1 Przvrodv I Techn i ki.
1'1ie mówlae
luż o Sło,Wliku
Wvrau.ów Obcych I 12-liomowym
Sfowniku Języka Pols'kie~.„
Niebagatelny element reklamowy szozególoie wawy w naszych nleaibyt łaskawych
dla .
k3!ążkł czasach. pr7!egrany więc
zo~tal na samvm wstępie. Poł DZIENNIK l..ODZKI nr 258 (12468)

rostala tylko nadzieja, :be zamieSl2lC7l0!11a na czwartej stronic
okładki il!lrormacja na tyle zainteresuje cz..vta1·nika. że mchce
tę ksląźJke wz;iąć do ręki.
Książkę.
powied7ll:Ily jednak
od razu. nle najwyższych lotów, mogącą buduć za.strz.eże
n ia choćby już tylko zew-zglę-

,.Matka Kr616w" 1prawłła, b odtwórczyni tytułowej roll Ma1da Teresa W6jcik 1tala
aktorki\, której postać wtbud1a ezerokle ninteresowanle. N a „potkaniach, w recenzjach
i W7wiadaeh mno:tl\ 1lę okre•lenla oddaJllCO najpłi:k:nłejszyml
1łowam1 Jakość kreacji, będll(lej wizerunkiem trudnego, trasicznero tycia kobiety I jej aterech synów, Ja.kl\ stworzyła w
fllmle Januua Zaorskiego.
W l.6dzklm Domu Kultury mogłam rozmawla.d s aktork11 w
obecn.o•ól kłlkudzletięclu uczestników spotkania.

•I•

- Jak •&Qęła 11• pani dro1a aktorek&, OS)' raczej dro1a do łqo
H-duf
•
- Na;tpierrvr był•
PoUtechnik.a
Lódzka - wyd%iał mechaniczny.
Potem s ll,lllkazem pracy do „Pafawagu''. Ale mieszka.jąc w Lodzi
czę&to bywałam w
szkole filmowej.
Tam po2;1l.8łam męgo męża
(wybitnego operatora filmowego,
autora zdj416 m.in. do „Popiołu i
diamentu",
,,Matki Joanny od
Aniołów'', „Eroiki", „Fara0111a'' przy;p. rs). Potem z nim dużo jeł
dziłam po kraju. Co jakiś CZM
mówiono, te powinnam grać. Miałam nawet być w Estradzie Lódzkiej. A potem był debiut 111a ac•nla w czeskim Cieszynie.
- Opowtad111Die toczy 11• tak
wartko, te teras powinno paść
1twlerdzenie: Zagrałam w zastęp1twie l niespodziewanie była to
rola., która przyniosła sła.wę I pieniądze, która zdecydowała, te dyplom lnbnlera został odłorony na

du na 11loganow11 PN.Y'PIOlnina.:zrużYte
hula
1tyłi&tykę,
czy też nadmiernie upl'OSl1lll7lOny P!YChologimmy
wizerullek
bohaterów.
O cóż więo - mo.żna by upytać
- kruseyć
tu lroJ)'ie?
Ano o to, że mimo wszystko
s21koda by „Niepokój elekłto
stazy" pozostal tylko na za.po-

włe1'ką radość.

- Czy ten 101 za.waty na. pani
aktorskim losie?

Londyński

,,Cesarz''
w Warszawie

półkę.

- Ale tak nie było. Niemniej
jest we mnie jakieś „rozdwojenie" - jestem spod z.naku Bliź
niąt .a więc jest miejsce na. ~
dru~ pasję. Praca tak dalece mnie •
zafascynowała,
że P;eważne
jakie są moje straty. jak si ę spalam,
ile zarabiam Debiutowałam mając
30 lat. Był to więc świadomy wybór życiowej dr9gi.
- O czym, dokonująe taklero
wyboru. chciała pani mówić?
- O tych wszystkil:h. o których
Pieśni nie napisano. Chciałam tak
!!rać. by każdy czul. fe w tej minucie. w tym dniu. mówię w jego
imieniu.
- A wii:c akt.orstwo nastawione
na głębokie przeżywa.nie.
Wielu
uwa:!:a, te to juź model nie na
dzl§.
- Nie ' zgadzam się. Nieprawda,
że przeżywanie jest niemodne.
- Dociera.nie do wratliwości wldzcSw atało się tet jedni\ z podstawowych cech I celem Teatru
Adekwatnego, z którym przecleł
nierozerwalnie wi11:te się J)anl arlystyt'ZDY Io!.
- Ten teatr nie btnialby, gdyb:V nie aktorzy. To co zrobiłam w
„Matce .Królów". ma w nim swoje tródlo.
- Czy za.wsze grała. pa.ni to, eo
chciała pa.ni l'l'ać?
- Zawsze. Nikt nie mógt ł nie
wpływa? na to co gramy. Zresztą
to biedny teatr na strychu, grają
cy także na rynkach, w halach
fabrycznvch - choć nie mlalo to
nic wspólnego z źadnymi sojuszami czv umowami. To teatr. który
- bardzo tego chcemy - ma być
potrzebnv widzowi I nam dużo
dawać. Formula dialogu jest jego
istota.
- Nie ma ról. których zagrać I
!141 nie udało?
mn.iallych 1)6łkAch. Choóbf jui
tylklo ze wa;gilędu na czae, który p~ina I a.tmoaterę którą stara 1ię od~worzyć,
iZlllSłU
guje na uwagę, Zwlamlcza zaś,
że jest to Jedna z niielliamych
k&i<J,żek tra.kitujących o pierwszych powojennych lat-ach w
nasz.ym m'!e&'Cie.
Ry&T..ard KlimcrDa.lt
uka7Jllje
problemy rodzącego sic: środo
wiska 8Jkia,demicltiego, nie tyle
jednak koncentrując sdę na codziennym życi'l uczelni, oo nil
walce ideowej ml~ch ludzi,
ścieraniu si~ pottądów i p05taw
tyeiJOw)'ch.

,,
jącą

- Żałuję chyba tylko trzech - w
filmaoh, które chciał zrali7Jować
mól mąż, m.in. bylyby to „Narodziny" opart.a na pamiętnikach domra z Zamościa. Nie zagrałam
też. w TV ,,Matki Courage",
- W filmie Zaorskiego, Jak na.plsa.no, zagrała pani nie ro\ę, lecz
los matki.
- To
określen i e sprawiło
mi

Pr.r.ytae2l!ne UfUment)", odtwa.rzal!le
fragmenty d~li
p I"OIM1d!:1Xlln)'Ch nie ty[ko n.a mebra.niacll l)&t'lt>yjnych ale I na.
$8nlnci• prywatinym mogą łml-&
szyć &iMjeze,roo ~DJ111r,a, .Ie
tramie odda.f• kltłma• t4mtydt
trudnyoh lat.
AU:torUie -.pojrzelll• w pnesz1~4 D1e ~- ułl.~e aenty-

- Nie. Będę dalej praoowa:ł& w
Teatrze Adekwatnym, Nic 1it: ni·e
zm!,e ni.
Jeśli na:prawdę co4 11le
stał·o, to przede wszy&tikim to, te
oddałam cześć tym, oo zostali przez
los pokrzyw<henl. Kiedy przed'11tawiono ju:!: naa przed projekcj~ w
Gdyni, jakaś kobieta zaczęła głoś
no mówić: „Pa:nl Wójcik, ja przez
panią
letalam dwa miesiące w
szpitalu. Ja je!tem Y>rawdzlwą ma.tką Królów'.'. Bardzo serdeezmie tie
uściskałyśmy. Zobaczylarn kobletc,
która tak jak stała, m()glaby wejść
w ekran„. To byfo moje najwięk
sze przefycie.
- Włeśó niesie,
te propos1e.fę
za.grania łeJ roll przyjęła pani bn
wahania.
- Wledzialam, ł• to jedyna okazja 1tworzenia takiej postaci.
Los bohaterów był podobny
do
losu mojej... rodziny - choć ta nie
była lewicująca, a głęboko katolicka. - bieda była jednak ta sama. Miałam do zagrania postać
człowiek praweg()
czystego, skotłowanego przez t(), oo jest pol!tyką. Cały cza! ja, Lucja Król,
powtarzam w filmie, że się na polityce nie :z:nam. A przecie:!:. ona
tak głęboko wchodzi w moje tycie.
- Zdanie Łucji: „Inni ma.Jl\ rorzeJ", jest najwymowniejszym wizerunkiem tej umęczonej, cierpliwej kobiety. Jesł te:!: tYD1, czego
trudno nie przypomnieó 7.&wsze, gdy
mówi się o „Matce Królów".
- Ono zdecydowało, źe bez namysłu przyjęłam tę rolę, chociaż
nie od razu wiedziałam czy to, co
stworzyłam w tilmie,
ma jakąś
wartość. Szukałam porównań, pytał.am: czv zagrałam tak jak w

T. Janczar ...:. przyp. u.). Pyta.lam
też, czy ta rola «.> tyle, co kre,a.cja Barbary KraUtówny w „Jak
być lrochaną". To moja wubiooa
kreacja. Nawet ra.z na projekcji
ta.il: alit zamachnętam k>rebką, te„
pob!lam chuligana.
- Czy 11\ konkretne maW, ld6·
re 1łuźyly pani 11a wzór!
-

ką

p.reygilądam

•\c śwla.N •

ta•

lntensywnośclą„.
Sama mam
wiede doświadczeń. Ale rozmawiałam 1 Brandysem. MóWil
jak

widział

mi,

bobater'ltc swojej ~i~k!,
kiedy przyszła w ezpttaJtl odwiedzić jego żonę.
Pisuzowi mote
wyittarezyć jooen rzut oka„.
- Ce powiedział pa.ni •J'D • teJ
roll!
- Po prostu: „dobrze. mama".
Bez wdawania si• w szczegóły. Bo
on dużo wie.
Dwugodzinna rozmowa przyniosła. jeszcze wiele pytaii I refleksji
o sztuce I tyciu, a w~r6d wypowiedzi z saU chciałabym odnotowa6
tę, wygłoszoną przez szesnaslolatka. „Film uświadomił ml, ze jestem małym robaczkiem - mówił
z przeji:ciem chłopa.k - te zawsze mote sie znaleźó taki „ilumok", który pokieruje moim losem tak, te bt:dt: w bagnie. Było parę takich scen, te zaciskałem
pit:ści. Nie wiedziałem, te aż tyle
jest nłenawi§cl, niszczenia człowie
czeństwa".

Tyle jut 1łłl,lmkich, a,nalitycznych
stwierdzet\ padło przy oma.wia.nju
filmu I kreacji Magdy Teresy Wójcik, która - dodajmy - miała w
filmie
znakomitych
partnerów.
Niech wit:o te notatki ze spotkania z akt.orką. zamknie ta bardzo
szC'ze1·a ~urna wrażeń nastolatka.
Rozmawiała: RENATA SAS

„Relacji" (to nagrodzone widowisko J. Wójcika, oparte na zdarzeniach z powstania war1'Zawskiego.
Na zdJt:ciu: Matka Królów I jej
w którym 'Partnerem aktorki był czte1·ej synowie.
·

--Mówi
.................--------------~-profesor B.---------~------------------K. Przybylski
z Akademii Muzycznej w Łodzi

Zestaw „Ces.arza": · teatr - ·
Royal Court
i adaptator Anglicy: Jonathan Miller i Michael Hastings, aktorzy z Afryki, Bliskiego Wschodu i K.aroibów, a.utm - Polak Ryszard
KaP'Uścińskń, rzecz dzieje się na
dworze cesaroz;a Etiopii, czyli
może d?Ji.ać się wszęd:zńe. Trzeba było jes:zicr.e wyx>braźni i dóbrej wali kierownictwa
The
British Council i Impresariatu
Teatru „Stutlio". żeby spektaikl
:zmalaz.l się w Warszaiwie. 5, 6
listopada br. „ Cesarz" p retZe111towa1ny na scenie Teatru .,Studio".
N/z: .iedona ze scen spektaklu.
CAF - MARCIN WEGNER
londyński:
The
Theatre, reżyser

menta.lnym! Wi>ll'Omnieniami. W
„Ni-epokoju eleldrostazy" IPOI'O
jest ~ej prawdy o nasrz;ej
'Pl7lle&'dośc!. w której nie każdy
z mtodylch ideowców potra:fil
si-i znaleźć I odnaleźć. Takim
właśnie czliow!ekiem jest Andr7Jej. jeden 11 bohaiterów ksląt
kl Ryszarda Kldmcrziakla, kitóre-

eo

wrafllwość i glę~ie
piocr.ucie s-pra.wiiediliiwoścd, a więc

cechy mafo przydatne w czasach omre:I wa:1kl, jak.a
si ę
wówcza.s toczyła, elimlimul4' n ie
tylko-% :!:ycia pol.ityc:zmego„.
Atutem książk!I są, wtopione
\'I" akcję, wydarzeni.a bulwersn.ija,ce ówczesn!\. n ie tY'lko studencki\, opdnię (np. tl"agiczna,
śmierć ftu.d9Iliik.i), a taik:!:e odtwornony O<braz J)OWOjeirmego
miiasta.
„NieP<llkó} ele:kitrottwl;y" nie
'.test r<l!m'adll'Ulnlfilem z hist.ortią.
On ją tylkb przyp>0011!Jna. I wlafoje z teg«> wzgllęd.u, mimo nawet powatnyich nl~dostatków,
zasługuje
n.a chw'llę
uwagi.
Wartto mac! swe poc~.
1. CYPERLING

Ryszard ·1tumcza.k -

11:6.f elektrosta.zy.
L6clzkie,

l.ódł

Niepo-

Wyda.wnłctwo

itn.

~
S

- Prezentuje pan swe utwory na wszystkich kolejnych
festiwalach DO-RE-MI. Skąd zainteresowanie „dziecięcym"

§

- Wynika ono - określę to może niemodnie - z potrzeby serca. To właśnie dlatego twórczość dla dzieci i młodzieży zajmuje w moim dorobku poczesne miejsce.
- Ile utworów skomponował pan dla najmłodszego adresata?
- Może pan nie uwierzy, ale do momentu otrzymania

§
§
§
§
§

działem twlrczości?

~~

~

~in\;tr~~ś~;l i~ ~~~~ia~ró~~~i~~~łe~a~~~d~t\;~~Ó~~.a P!~CZ ~
S
1

powstawały dalsze.

- Czy to przypadek, że na zbliżającym się V Festiwalu
DO-RE-Ml wykonawczynią pańskiego Concerto classico na
fortepian i orkiestrę smyczkową będzie pańska córka, uczennica X klasy Liceum Muzycznego?
- Concerto zadedykowałem Joannie w uznaniu jej niedawnych sukcesów na konkursach wykonawczych poświęconych muzyce Bacha i Szymanowskiego. Cieszę siP, że na featiwalu grać będzie razem :a: mlodzieżową orkiestrą smyczkową z So!il.
- Co mógłby pan powledzle6 o te,; kompozycji!
- Lączę w niej ;nspirację klasyczną formą sonatową :a:
współczesnymi środkami kompozytorskimi, przejawiającymi
się w harmonii 1 kolorystyce.
- W tegorocznym festiwalu „startują•• jako kompozytorki
pana wychowanki: Jolanta Mar~owrka-Stępień I Barbara
Puchalska„.
,
- Cóż, niedawno sam - jak pan to określa - startowałem. Czas płynie nieubłaganie, w każdym razie o lądowaniu
jeszcze nie myślę. Markowska i Puchalska były dobrymi
studentkami o ciek: wych osobowościach 1 niemałym ternperamencie twórczym. Ich nowych utworów dla dzieci sam
jestem ciekaw.
- Czy pana zdaniem dla dzieci powinni pisa6 raczej
kompozyto zy młodzi, czy też przeciwnie - doświadczeni.
mający wymierne osi _gnlęcia w twórczości „dorosłej"?
- Odpowiedź na to pytanie nie może być jednoznaczna.
Zależy to od indywidualnych predyspozycji l rodzaju talentu. W każdym razie stwierdzić mogę, iż twórczość dla
najmłodszych wymaga świadomego i celowego wyboru środków warsztatowych, wiąże się ł koniecznością przemyślanej,
daleko posuniętej selekcji. Dzieciom bowiem trzeba oferować wyłącznie to, co sprawdzone I najlepsze.
- Rozmawiamy. profesorze, w miejscu nietypowym, bo
w szpitalu. Jak obecne samopoczucie?
- Kłopoty ju~ chyba minęły i za kilka dni wracam do
domu. ·
- ły0114, aby się nie powtórzyły.
.
Rozmawiał: J. JANYST
W****?>
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Tradycje i

Jest taka
w Polłowf.e dio;I
l..odzie, a ~utd.oami, na
praiwo od trał? prulotowe-j, maJWiduw.
8ic mle~
diul•
MlllieJ wi~

piięd~y

W tym wł.a.śnie W~dzlnrie ma awoją 1iedztbę jedna & natc1ekawseycb
117.kół 11M7.e} aglomeracji. Jej maki azczególne. to piękny .zabytkow-y pał,acyk (obeonl.e w remoncie)
i ... samolot. Sks.d ten s.uno1ot? O

tym ma

chrwilę.

.

wlaśol.wie Zespół 57Jk:ół
Rolniczych w Widzewie, n<l61 Imię
majora pilota Władysława Szc7.eś
Szlootła.

a.

n lewslclego. P.atl'Onul• jej lomtey.
Ta lotni cza tTa.dycj.a W)"W()d?ll aię
roku na terenie
•tąd. te w 1939

obeCnl.e
parknJ I p61, MlełllC'1d2
do K<JSl)odamwa nb)l<neto. znajdowało lllł lotnleko polowe. W tej
o kolicy dzl.alala tilna V lrolumna.
m i eszkało tu bowtem wielu Niemcó w. Kiedy wvbUchta wojna - h itle rowcy n atvchm la5t zbombarclow aJi lo mtsk<>. Rozgorzał.a b itwa p-0w ie trnna., w której zgi nęło k ilku
pols;klch o il<lltów. Ich pamięć ml<>I naiuc:tYclel e widz;ewS'kiej
d7i!~
~koły ~ do dalii. Co roku w
Dniu WoJskia Pol•klero odbywaj•
1 ię tiu llozne ~la f uroezys..
tośct.

~etO

Ot>r6cs

odtefy w&jll one

współczesność

NmOlotu

chowawci:Ą,
1amod~e1ne

szkoła ...

chyba nHroi!C>

~n•

ro.iii wy-

mutują na prz;yszle
nie mu5'Zę
życie przekonywać.

.

:~

...
.-

••

·~

I

„II

I

••
L

I

- -----•••
..._.
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Długo by }ew.cze moi.na było p isać o \''ł~lciej slikole, o jej coi kłopo
d'Zienności, o sukicesach

bo 1 tych n i e brakuje,
tach Największe a1 nich '" zr,viązane z

remont.em

~eco

pałaCJ'lru.

dla fill1 SGGW, klub na.uezyeiela
- z osobnym wejściem i z zapleC7Je!Il ~'l'Ono()!TliC'znym, a w piwnlcach - klub jetd7Jiecki.
Dyrekt'Orem Zespołu Szkól Roln>
ezych w WidozeW'ie jest dr Włodzi
Zlółlrow.s<ki.

wakomity

p e-

dag()g i wYeh'OWawca. Wspiera go
w
dziel nie 11trorn<> · pe dago~i czm e więk.sz.oś ci doświadC'Wlle

i :113a .n1!:il·

rowane. To Ich w spól na zas !u~a.
że mł<>dzie:i: bej S'Zlkoly jest ta ka .
jaka }est.
ADA JASKULSKA

•

--••'' •'

stron" - aud. Krystyny Namysłow mata - mał. publlcy•tYkl. 21.45 Ta~
Inf
skiej (L). 13.iO z malowane1 skrzy- deusz Kantor opowiada. 23.05
PROGRAM I
ni. 13.30 Album operowy: z twórczo- sportowe. ~2.15 Blues wczoraj. 22.4 ~
ic! scenicznej W • . żeleilsk!ego. u.oo Posłuehać warto. 23.00 Opera tygo~
15.00 Julian dnia: Aleksander Borodin - „Knlat
Nowe twarze piosenki.
u.oo Koncert. 11.51 Komunikaty. Fałat: „Pamiętnik". 15.10 Jazz nie Igor". 23.15 Czas relaksu_._ :n.so Nor·
18.00 Dzieła, style, mln · Mailer: „starotytne wieczory".
12.05 Magazyn tylko dla fanów.
11.55 sygnał czasu.
12.łS epoki. 16.50 A. MacLean ,,Czterdzie·
Informacyjny. l2.30 Muzyka.
PROGRAM IV
Wlad.
17.00
Rolniczy kwadrans. 13.00 Komunika- ścl osłem godzin".
17.30
(L).
dnia
ty . 13 05 Radio kierowców. 13.30 Bel 17.05 Aktualności
Wiad.
1%,00
t 'wiat.
Dom
11.0ł
fllharmonli"
w
koncertem
„Przed
Slo·
Halina
wszystkich:
la
d
canto
17.łO "W pracowni 12.03 Spotkanie z operetką. 12.30 Czas
H.05 Magazyn Informacja (lo),
nicka. 14.00 Wlad.
nu
wokół
Swlat
13.00
ludzie.
I
Karpuk"
Eleonora
muzyczny. 16.00 Wlad. 16.05 Muzyk11 artysty I aktualności. 17.00 Pogwarki z Woj· opr. (lo). 18.10 - Kenny Rogers - - „czuk 1 Hek" stuch. 13.25 Zabawy
Klub przy mueyce - „Nie placz deszczu "
18.!0
17.30 Z bllslrn solo I w duecie. (lo),
clecnem Jagle1sklm.
14.00
13.SO Małe piosenki.
l z daleka. 17.50 Muzyka Krzysztofa Stereo: zespól Level 42 na płytach - aud.
Wlad.
17.00
Komt'dy. 18.00 Wiad. 18.05 Radiowy kompaktowych. 19.30 Wieczór w fil• Popołudnie młodyeh.
Wleczor- 17.05 SztUka transkrypcji. 1'1'.SS WlL8.2U narmooil. 21.00 Wlad. 21.05
Klub Zwulennlków Reform y.
Konc.ort dnia. 19.00 Magazyn Infor- ne refleksje. 21.10 Od ragtlme•u do dnok~g „Konfrontaeje hlstocyczne" .
Język
18.30
wieczoru. 18.25 Chw!la muzyki.
macyj ny. 19.25 Chwila muzy ki. 19.30 s\V\ngu. 21.30 Nagranie
po- rosyjski. 18.45 Chwtla muzyki. 18.50
Radio dzieciom: „Dom tysiąca nie· 21.35 K. Kanownlk: „Diabli
pytanie
„Dz!~
Ekspertów:
Studio
raSłuehajm;I'
22.10
rzeczy".
rządek
Wlad.
20.00
spod1!anPk" - słuch.
20.07 Na marginesie wydarzeń. 20.10 zem. 23.00 A. Bltow: „Podró~ do dz!A odpowtedt" - ZWierzęta w dou•
telefonicznym
a
audyeja
mu
23.20'
dziecinnych".
t0.15 Koncert przyjaclela z lat
OdpowlE'dzl na listy.
życzeń. 20.40 W kliku taktach. 20.45 Nowe nagrania radiowe. 24.00 Glosy, działem słuchaczy tel. 44•72·'1'1, czynny w godz. 18-19.SO. 11.30 Wlad. 11.!S
Micha il Sio· lnstrumenty, nastroje,
Nowelistyka rad~lecka:
Ludwik Bazylow
Lektury czwórki,
21.00
n!mskl - „Naczelnik stacjJ".
„Obalanie caratu". 19.45 Kulisy scen.
21.05 Kronika sporto·
Komunikaty .
21.33
t myśli.
muzyki
Wieczór
m
20.lS
PROGRAM
22.00
21.30 Turniej orldestr.
wa.
22.00
Chwila mueykt. 21.40 NURT,
Wlad, 22.05 Na różnych instrumen22.50 Gra
Il.OO Klasycy jazzu. 11.30 „Mikro- Pamięci Nad! Boulanger.
tach. 22.15 Co u pana słychać?
ton I pióro". 11.40 Gwiazda tygodnia. o przyszłość: „Gospodarka radziecka
Pł y ty
U St a n is ł aw a Dy bowski ego:
!3.00 Dziennik wte· 11.50 A. Ryba kow: „Dzieci Arbatu". w przebudowie". U.05 Muzykoteraofa .
kompaktowe.
czorny. 23-3C Jazzowe granie. 23.55 12.00 Serwis Trójkl. 12.05 W tonacji - W kolorze smutku I radości. 23.30
Trój_ki. 13.00 W . Jaschke: „Ostatni Wiad. 23.38 Spotkanie z reportażem.
Północ poetów.
dzień stworzenia". 13.10 Powtórka z 23.50 Melodie na dobranoc.
rozcywld. tł.OO Sergiusz Prokofiew klasyk romantyzuJ11cy. lS.00 Serwis
PROGRAM U
DLWWIZJA
t5.05 Rock , pod p?Ąd. lll.40
Trójki.
tt.oo zawsze po jedenastej. 11.10 Kieleckie spotkania. 18.00 Zaprasza•
PROGRAM I
.• Reporterski~
Filharmo- my do Trójki. 19.00
Mu 7v~my non stop. 12.00
nia radiowa: Gra Wielka orkiestra drogi 1 drótk1" - aud. 19.30 Trochę
„Dzieci
Rybakow:
A.
19.50
swingu.
UO
Dorna.tor
Syn · •nlczna PRiTV w Katowicach.
1 3.0~ Wlad. 13.05 Serwis Informacyj- Arbatu". 20.00 M!nl-max: Lone Star.
D,3:1 Domowe pmedlllkol•
z dwóch 20.45 Warsztaty literackie. 21.00 !'er•
ny (L), 13.10 „Widziane
10.00 DT - wiad<>moścl
10.10 Domator dla dzieci
10.20 „AntykwaTlnsz Lovejoy" (2)
- Mńal 'Prod. angielskiej
z głębokim talem , ,_z awiadamiamy, te w dniu 3 listopada 1987 r.
odszedł od nas na zawsze, opatrzony sw. sa!..--ramentem, po długiej
choroble1 przeżywszy lat 80, nasz najdroższy t najmllszy Mąż, Ta•
1
tuś I Dziadziuś
W dnia I U.topada 1'17 roku
-uta. uoollua Mama l Babci.a
i. ł P.
CZWARTEK, 5 LISTOPADA

STEFAN BtASZCZV!C
kombat-anł

„

li wojny światowej, uezestnłk walll: w WoJsll:u Pollldm

na zachodzie. Wieloletni dztalaez,

społeeznlk.

z głęboklnt :ialem
nagle. nasz ukochany

zawłaclAmtamy, te
Mą!, Brat l Stryj

WNUCZĘTA

z listopada 1917

$. ł P.

„.

ŻONA,

SIOSTRA,

lłlłACIA

l POZOSTAIA. BODZINA

dy PKP -

od 29 maja 1988 r. lro-

munilka.cja na tej trasie (z wydlut.eniem jiej do SOkólki) ~· u-

k.ami

18.50 Dobranoc -

„Przygody To-

bias:z.a"

IS.OO Kontakty - program pub!.
19.30 Dziennlik
20.00 „Antykwariun I:.ovejoy'' (2)
1et"iał prod. a.ngielskiej
tygodnlk cospo20.55 Teraz darczy

21.25 Recital Walere,o Leontliewa
22.00 Telewizy jny fiilm , dokumentainy - „Manggha - po.laki

Japończyk"

k()OlenłarzA
22.40 DT 23.00 Język !ran-0u8kt (5)

PROGRAM"II
16.M Język francuski (5)
17.30 ~ ,,102"
18.00 Wiadomo§ci CL)

18.30

Chłop ski e

sanatorium

rep.
19.00 Muppet show
program medyczny
19.30 Puls 20.00 Auto Fan Moto -

.
Club
IUO „PóJd•, mllc>U m' taszcząc
6wi&ty'' - wiersze
prziez
lirYezn• W. Majakowskiego
20.Dlł

Smęty z ~~i.anem Ch<>-

pina -

Wl'óeła:wia

do

K~jowa.

Od 20 ub.m. dla polskich p.a-..
urów dostępne są w<lllne m iejsca
w radzieckich [)()(:ia_gach iad ~cvch
do NRD i Czech<>slowaeji. l n !or~
macie o tych miej•cach ra,J zo eccy
onekazują na;,.2.ym
konduktorzy
ko1eJa.rrom na granicznych stiacja,ch, Na zasadzie wzajemnośei P'O:diobne Informacje otrzymuje radziecka kolej od konduktorów „Polonem" jad~ego do Moskwy.
(PAP)

dó\~,

po król.klej obserwacji, powr6cllo ju! do de>mu.

•

•

•

~f I~~~ka:~j:,ą s~~l~~;:;r; ~~f~d ~~ir=i~~~~~nrz~r~st;
ustępu

n.a 'P()dwórkó, achody chwie- wldele prokuratury. DUSW, PGM,

pn~h

otllld%!n fachowców wynlb,

ją się, no i jea!ICZe ten wybuch. gazowni i zakladu energetycznego.
D~ clio niego doszło? Ze wet4- p~ flPeeja}n!ł komis~ do zba•
tym razem 'P~" Wybuchu
gar.i był& nleostrożno§ć utyt!rownHta. OC! tak byto rzeczyw!~e ti-udno wyrokować. Poczekajmy na
wyniki łledztwa.

ta

I

~

wczorajzgłoszenie

dania -prz:rezyn i określenia slNt•
k6w Wybuchu fłiZU przy w. Z1el•

nej T.

Zdecydowano, te llZ9'~ rod'llin s

n.a aa

Plw4

odlewn1.
..,.~
~ lł-lł-03~

llllFda ........,.

·dziś . • • • · •

30733 1-B
wY1Il614•
W:. lr.walUilreeJi fWTrób skn.yl\.

... OGłOSZENIE

OaJI"ĄPI.: I>~

me

wieczorem.

lł-ł3-ł3,

~)

30778 1-E

SEGMENT „Kowalslkdego", kia.napę
naromą „Potulice". kufer-skrzyaorz.edam. 48-00-60.
nię 30779 g-E
„WARTBURGA" (1972) do remontu
30780 g-E
- l!'Przedam. 57-75-31.
BASSETY lą)rzedam. 74-13-53.
30782 g-E

„Toshiba",
RADIOMAGNETOFON
sluohawk:i !Stereo, „Minoltę" 30784 g-E
spm!ldam. 78-58-02.
SEGMENT „Favorit", wersalkę, loi;przedlam.
(tanio)
dówk•
30786 g-E
36-23-82.
PERKUSJJ!ł

„Amat.i", radioma@le111>rmdam. 81-61-98,
30788 g-E

tiofon JVC -

„ELEKT.RON 738" (gw.a.rair!cja), pusta.kl - tanio sorredam. Chału
bińskiego

:l0787 g-E

44.

SPRZEDAM 'Piec c.o. - gamwy
30716 g-E
87-63-58 ?O 17.
gprzedam lub wyna·jmę na trzy
pracy
iJosrukule
laba. Płatne z góry, Listy 30730 KALETNIK
30717 g-~
32-05-36.
Biuro O~zeń, PiotrkO<Wsik.a 96.
Limzatrudn'.ę.
kurtek
sa.ycLa
r-E DObow.a
30721 .g-E
'1 (Stoki).
Maszynę
zątrud•nię.
WLASN0ScIOWE %X M-3 rumie- SZEWCA
•. słu'P" - lrut>ię. N<>\\"'Otki S7.
nię n.a M-11, M-8. Tel. ~ś
30710 g-E
30738 g-E
łciowy 36-34-78.
MAt.ŻEill'STWO 'Pl"ZYirnie chałup
Li5ty
nictwo (oprócz szycia),
OBCOKRAJOWIEC pl()SlJukuje M-3
30630 Biu.ro Ogłoszeń. Piotl"kowcenbrum. Tel.
z telefonem
E
s~ ~
30783 g-E
78-34-13.
PALACZ z uprawnieniami na kopotrzebnv.
cioł wysok.opreżny
SPI'Zedam.
GARAŻ bla·siza.ny
30288 g-E
30769 g-E
Giewont 66.
51-92-79,
•.SYRENĘ", „Rubina 714" - sprz.e. SAMOTNA. niepracująca panJ ponad stal'Szą
30768 g-E
tr-z.ebna do opieki
dam. 33-10-32.
30745 g-E
do wyrobu
paai.lą, Tel. 32-78-01.
PRASĘ hydrauliczn~
eprredam MALARZY - za.t.rud.nię. Konwaliopłytek kailetniczyoh 30766 g-E
Ogłoszeń.
wa 7.'
Biur'()
L1aty 00722.
wędliniarskiego,
g-E CZELADNIKA
Piotrkowska 95.
emerytów oraz uracownf.ka f'zv·
DŻETY 111Przedam, Rydl.a 8 m 83 p-0
30726 g-E
cznego - 71~trudn!ę. Ló clź Pr7.ę
19.
30772 e:-E
wad1,ałnf~na 62.
ZA TRUDNIĘ hydraulików-spa
Andrzejów.
RKE okril !{lą d·o oi-oKmiotek,
Piotr
SZYDELKA
czy.
dz;'an'nv ~ - sur.-dnm.
dukcii
Riokieińsb. 305, po 17. 30751 g-E
30Rfr9 ~-E
&przed.am.
tam!o
15-80-43.
CEGLĘ M.ax 30753 g-E PRZEDSIĘBIORSTWO z udz.'a!em
Faaiblar.ska :n.
r.lzia .ni'le
za!wpi
eprz.edam. 86· 1'.1-81.
M~an.i=ym
OBRĄCZKI 30756 (i-E
dresową I b'ielJźniana. Zati-ud·ni
szwaczki w·y,kwaliflrowane i do
runel! - tan!<>
KONS'l1RUKCTE
przyu~nl~„ krol1"7.iel!O <lcaz Me~. !J!5ty 307!!8 Biuro 0E
Tel.
na 1 /2 etat1'.
lbu{t, Plotr'koO!WSika 98.
~hain11ra

M-ł

30789 S!-E

55-87-llt.

apotkanie z Mieczy.

21.30 Panorama dni.a
21.45 Elk.sPI'89 reporlerów
22.00 Michał Baj« - Live
22.40 W!ec:oorne wiadomości

!IOM!ed.am. a.r.• A.'.:l":TTR.NTKÓW
~077ł g-E
St-58-68.

z bólem zawiadamiamy, te w
dniu 1 listopada 1987 r. odeszła od
nas 11agle, kochana Mama, Bab·
ela f Teśelowa, przefywszy lal 64

7.~~.-r"'niP.

30833

~-E

z głębokim smutkiem zawiadamiamy, ie w dniu 3 llstonada 1987
roku zmatla w wielrn 75 lat
$. i' P.

a doma

ł._

dnłu

1

BB~J!!llUJtCI,

„. •

H•łopacta

t

P• .

IREN!A DANIHAK

HSNl'łKA
TUUŃSKA

cods.
1m
1uo, w kolletele o.o. Franclszka•
nów na 011tedlu DĄbrowa, zostanie
odprawiona msza llwteta, o czym
11owtadamla tyczllWJ'eh 1eJ pa·
w

11

Po1rseb edbędzte 1lę dnia I U·
•topada br. (czwartek) o godz.
12.So, na Starym cmentarzu prey
ul. osrodoweJ.
SYNOWIE s lłODZINAMJ

wa0BLEWSKlCH.

Pogrzeb odbędzie się dnia 6 li·
stopada br. (piątek) o godz. 15 na
cmentarzu katolickim na Radogoszczu.
C0BKA z l'tlĘŻEM, WNUCZKI
l POZOSTAŁA RODZL"'A.

mlęel-

BODZJNĄ

HA.TK.&

Dala . . . . . . . . . ltłT ..... tmarla aqle, w wlellw "

ł.

z

w UrzęWczoraj po pe>ludn iu
Kamie nica ma okol<> 60 lat. Scia- d;;le Dzielnioowym Lódź-Ba!uty od-

stawem F. Rakow9klm (3)

BARBARY
ZAWADUIEJ

Pocn;eh o4bedate •i. dnia I ll1topada br. (czwartek) o codz. 13
na ementanw katollckłnl Zarzew.

będzJe kUTsować

nież ~iennle

pociu z Przemyśla ;iio C'.merniowca
Pt'1leZ Lwów. Zosta.nie uruc}l()m4ony J>Ocląii z miejscami qpiaJnyml

trzymywaina już oodzleinIJJie prurz
J)Octl!B M~ 400 miejsc. Od te-

r::.

ł. ł '·

PALMĄKA

JANUSZ GAWALEWICZ

Pogrzeb odbędzie się 41tla c listopada br. o 1odz. 11.IO na cmen•
tarzu Komunalnym noty. Msza •wl11ta w Jego tnteneJI odprawiona
zo,tanle dnia 7 ltstopada br. o 1oc1L 'i.SO w kołclele o.o. Bemardy·
nów przy ul. SpomeJ, o czym powiadamiają pogrĄtent w •mutku:

d](Y Kutnicą Bial()st;ocką .a Wilnem.
Natomiast od nowegio rozkładu jaz-

I

amarl

Człowiek wtełkleJ dobroci ł nlaehetneio aerea. UrodzODJ' we r.wowle SO maJa 1923 r., kombatant li WbJny •wtałoweJ, był kilkakrotnie odznaczany za udział 'I" walkaeb frontowych.

Od ~ ll"Udnui br. do pocią,
IDU jadąeeao IZ W.arszaiw;y do MoskwY bedą d<>łączaine w Brz.eśc:!Ju 4
gyp!ailne waaony radzieckie ~
nacmne d1a 'P()droŻlllyoh udaj ąeyeh
się do Potsk:i; clio Brześcia będą
oni d:ojeżdi.a.ć w wa-g .onach r. miej!caml siedzącymi. W okresie od 18
imi<lnla br. do 3 styezniia 1988 r.
(z wyjiitkdem 25 i 26 g,l"Udnia br.
oraz I stycwi,a ) będzie - Po raz
pie!"Wszy - kurrować p()ciq,g mi.ę

kupię.
n(IWt!ll(I
!" przedstawicieli władz dzielnicy. „ELEKTRONA"
32-74-87.
Trzeba remontować i mieszkać, ponieważ są na Bałutach domy w KUPIĘ biały kompakt, teł. 78-88-04.
gor szym stanie. które już dawno INTERLOCK - kupię. 34-10-46.
1
30759 g-E
n ależałoby rorebrać.
lub l'OC'Zlllego
nowe.g<>
KUPIĘ
„126-P FL". Boey PKO - S1X".2'leInnego zdania są lokatorzy. Nie
dam. 57-70-68, gOO'Z. 14-19.
ch cą tam m iesz;kać, ponieważ
30767 g-E
po pierwsze: trzy lata temu w
mieszkaniu nr 39 zagazował a s ię MIESZKAi~IE - kupię. 78-72-01.
30942 g-E
kobieta; po drugie: ściana boczna
przesunęła się pod wpływam vrybuclm o narę centymetrów; i po DZIALKĘ rekreacyjno-bud'C>wlainą,
olrolice Lodzi, Strykó\V - notatrzecie: dom jest w takim ś tanie ,
rialnie kupię. 5'5-39-23. 30735 g-E
że a ż strach. że mieszkają w n im
ludzie.
ZAMIENIĘ 2X M-3 na hy.pdkojow• + gaTa!. Sl-77-46.
11.15 Domator
3071.S 1-E
16.20 DT - wiadomości
16.25 Dla młodych wid-r.ów
POSZUKUJĘ lokalu na NJemiOS'l<>
„Kwant"
Widuw.
Czaba/\'l"karstwo)
17. 15 Teleexpres'
30757 1-E
84-10-15.
l'.'Ojskowy PN>il 'i.30 Patrol ram pub1.
LOKALU n.a pr.acov.-n:e krawiecką
Na aceTelespotJcama 'P<>BZUkuję.
w dUelnlcy Bału;ty
nach M~kwy
Limy 30729 Bim-<> Ogłoszeń. Piatr18,20 Sonda - Pejzaż z wiatra30729 g-E
kowska 96.

ł '·

•TK s

&

trasę

Moskwa.

II pietra, na którym nutąp!l wybuch, otrzyma mieszkania zastępcze. Pozostali lokatorzy mogą roStAn zdrowia ~-let'!'lle10 Jerze- atać w swotc.'h mieszka.nilach. ReZastępea dyrekt<>ra PGM Lódt- f<> K. przebywającego w S?Jpltalu ""lCJnt kami~nlcy potrwa ok. mie-Baluty - Wiesław Rengel:
1m. Ba!"llckiego jMt bardzo ciężki. siąc.a.
Sześciu rodzinom za-proponowaliś Natomiast dwuletnlf! dr.i~ko !ą!iaW. M11'!CZlliOW$KI
my natychmiast miejsca w hotelu
1>rz1 ul. Laclewniekie,J. Jeaze:ae dziś
PRZEDSIĘBIORSTWO Zag,MniC7Jlle
wskał:em1 im llllle mle111kllllia doPoei.ad& wolne moce ~
celowe. Lokałon)' s garte..,. l I

ANNA

.„,„

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną sh1 I Ultopada br. fp!4tek)
Anny
o godz. 12.15 msza św. w kaplicy cmentarza katollekte10
na Zarzewie. Pogrążeni w głębokim 1mutku:

;Z;ONA, SYN, SYNOWA l

obsługuja,rego

ciągu

d'OW11ce -

.Ue I s nimi Jll!lllPdł na pewno M>- piętra moclł pozo1ła6 w 1wolcb
ble poradd... Pod kiOniiec: przym-ego mleazkanlach.. PrlłCl wllłft11DJ' ddl.
r<>lw. a mot.a troch11 pófm.!ej, pa- a caz - po 1prawdsenł11 nea•lnolacyGc Po~• być dut , got1ow7. łcf przewodów.
Znaj:d j\ w nirn pomi~ia we
Tak.il jest tet opl.ni& architelma
wyokladowe, laboM!Jorja 1 'PT"aoownie

l

'

I

ków ...

__.,

!•. •

połączeń z ZSRR

kolejowych

mogliśmy wyjść

m ierz

&IO tet dnła eacm!• laursowa4! eodzl ennle Cna razie latem) pociąg ar:
Wa.rs:z.awy do Moskwv przez Grodn<>. skladający · się w wa~nów Ff·
plalnych. Uruchomi się iednocuł
Zebrzy- nłe POCI~ z K.aoow!c do Brześcia.,
liczący 700 miejsc siedzących. Rów-

• Dr -44
Mieszka 1e

•l-

/ :-

Więcej

Coraz wJ,E:cej Pol&ków zw•ied.z.a
· O wynik.a.eh naucz.ani.a 6wladezą
wymownie 011g,amj.w\W1J1e co roku Kraj Rad. Ponadbo wielu na.szych
oloimpiady wiedzy 1 umiejętności robotników i Inżynierów pMcuje
w Jaór7ch wid7lewsk.a na różnych radzleok.ich budowach.
~ akoł-. prakamuje ml<>- rolni!cz.ycll
uc~tniczy. W Koinieczne więc 9talJ Się ulatwiledZ!eży awoje dośwlildczenia i rót- mlodzież t2wmnle
o.t.atniej olimpiad7Jie dwoje ucz- nba w podtrómwamu mi~ obu
ne nOW!lnJm naiu.Jrowe.
Niedawno zapadły t.aJme
Cechll cilaradtter;vlłJCZnll wid.tA- niów crapohi dotairlo d!o elimina- państiwaml.
decyzje. ~J.ono, !e licma
nkleio zespołu jest opróc:a wy- cji centralnych. Rafti Janczar zdo- poC!
w&gOirów k!llnrujĄ
<>raz
ą,gów
du- był I miejsce w kraju I otrzymał
IOlkief'O pormomu nauCZllnla cyoh w oble atrony zwiększy się
że Manga.1Jowame w pracach 9?0- indeka na wYŻSZI\ uczelnię. Uzy s1988 r.
Po"Pt!ZeZ kała również lndetr. Renata Ko - - n ast ąpi to od 29 maja
Wychowan1e
ł~ych.
czyli oo '\\"!}rowadz.enia nowego rozpracę n ie fest tu zwykłym sloga- perkdewicz.
kładu jaz.dy PKP.
nem - to j«Jno z kluowwych :r..aDorobek wiid'zew slti ej szke>ly i est
dań. jakie postawili &Obie tutt>J·si
Niektóro dodat•kowe poc iąg.i lu b
na wystapedagod7;y. Oprócz oodzLennyoh za- azęs.to p~stawłany
roku na w y- wagoQilly obslu,gują ju:i: jednak podjęć pilll.ktycmych młiodziet reałi:im wa.eh. W ubiegłym
br. W koń
apolecmych. !t&wie „ Warzywa., kwiaty i owoce ró żn ych od pażdaliem<ika
czynów
je wiele
organi:l.lowanej w cu ub. mlesil\ca na trasie BiatysUtW017;yla na J)!'2iYklad sekcję jeź na oo d2'l.ień",
Gl"Odno U(lZĄl codzLennie
dziecka, adaptujie na tta.}nie nie Pałacu SpoirtQwym w z..od:7Jl, zes.- t.ok - poolu
kllbset
licrząc:r
w kAtegoril jeździć
wybudo- 'PÓł zajl\ł I miejsce
oborę,
wyiko~at:rwanll
w kilasyfikacjl m iejsc siedzącycb. Pm.a tym dował.a uJeżdtalni" a obecnie uną ak6ł · 1 I mieje()e
dla filrow1 wagon włit'C2lOl!l(I do podza nfe'Mtalnht lm'Ttl\, ~ Ofl'Óln•'· Otrz.ymal też nagrodę pun.aii'P'i~lej!7A!
- za
stujlłe na ten ceł bUdynek daiwnej bllc:znośd
Sekcja jeźd7Jieok.a .tuty ltO!slro:
&t<>dol;r.
młod:l'Jlety,
nie tylk(I miejscowej
Równie:!: w tym roku, :ia tej saale takte wszystkim chętnym rz: L<>mej wystawie, ekspozy-cja widzew- dz;'. , Pabia nie I z teren u gm iny.
ska wyróżn iała ·ię pomysłov.X>sc'.ą I
. p!"Zyciągainc
ocy~i na:lnością.
M łodzieży o koliczns·ch szkół bę 1
d?.ie tak że sł u żyło m iasteczko r u- wzro k licznie Z\\"iedza j:{cych i !w- !
(Doko11cz.en ie ze s tr. 1)
wp isy
7~-.chwytiu
e
pełn
jąc
chu drogowego, budowaltle przy o- lekcjonu
pamdątkowej.
ęgi
ksi
do
na
w idze\vflkiej
ud:z.iale
gruzowali, to
Atr'Offinyrn
mł<>d!Lieży. Uczniowie widzewskńe
zewnątrz.
proać
wairlo
cielraw05tkę
Jako
~ zeS'P<)bu buduj• ~ strzelWybuch &azu n&.ti\Pil więc w
nice. Dla aleble· m1od:niet adaptuje fakt, :ie ~mw.am.e po ra.z -p;er- mieszkaniu zajmowanym niele(al·
SporPalacu
w
-wyst.a.wie
na
WSZJ'
Podmuch
n ie przez Jeneso K.
•t&rll kotłowni• na pomocn~ •węgtft'l!lde ta.kte wyrwał dl'%Wi I wywalił
Ie «i.mttMtyeml\. Zna)d1Jlle fiu m. in. towym ltoisko
acla.nę
pom i et!Z'e1'Jel!l le eekc}a t,enisa ftaoło m;L do lllWl.,_ a1 widzew9k' llllkole,. bocz:nej o!kyny na d~ ok. 20
Ta!k1 mlanoW'lale, :t.e jego kiierow· metrów. Kiedyś r.a tą lclan" był
w-ego, Na oo d2l!eń mliod7Jieł:
muje się - r6wniet lfP'()łe=ie - niezk' była emQ!wentka. tejt!e tzlt<>- dom, który rozebrano I dlatego ta
- A'ldcja Zielimkia kltórą losy ściana m i ała tylko grubo6lć jednej
ly
rz:!elonyob, •
~1'61Qg1na-Cjl\ terenów
rzuc-ił:Y do kraju na.nych bratan- cegly.
84 tu ooe ogromne.

bryły lJ.l.mie,t:koweJ 1: M.'ll\V'•skaml poległych - nic tut nie przy•
1>0mina ta.mtegio Wrzemra. N.a tel)()W!tal
plekJnego pal"k'!l
renie
azlr»lnych,
bud.,.nków
kompleks
t.nternatów, bloków
wa~tów.
N~nie COlł aie tułiaj dzieje.
mie!2lkalnych dla nauczyciel!, ltd.
mieszka ml«'h:iat Nauka, zajęcia p!"ak;tycmę, 'P't'ace
ł
tu
się
czy
U
!!:asadniC7lYch nkół: ~nłczej i s.1)0let2l!le, kol.a rz;adnteresowań, sekmechallldzael1 rolni etwa oraz teclt- cje kultura.lłile, rz.ajęcla aportowe.„
nllrum ogrodni~o I technikum A ~ lmrmlenie 1 i>iel~owa
mechanmtell roln.totwa. IstnleJe tu nie k.icmt. unr,e.d'2111ini e W}'Sta!w: óe>J)()llAdto ~kit konllll1.ta<':rjny smo- c!ałkowe prz.orgotowywa.nle 1111 do
Wieja- olimpted wledz;r rolniczej. Dzleó
ły GłóWl!ft!ł Gospodamik!ej!I(). Po wyremontiowaału pata- Je.t wyope11nlony mJęcl.aml po brze.
jest weeoła.
młodizlet
eyku 'Zllmler'Zlll lfię uruchomić imi- I!. ale
tllłę ~raiwna ł parna, ft!'kt nie narzedia &ta.cjoonarne, utwot'ZTć
ka.. nie t111rka•rta &ię na przem~
SGGW.
nie. JeśU trzeba - potrafi ma.l~ć
w czerwcu br. ~ &1t61 R<>l- Jeszcze trochę dodatkowego C'7JMU,
Bo
n: czvch obehodz!l 4-0 rocznicę swe- na pr-z;ykład na„. mU7e\lm.
tworzy właśn i e muzeum
go Istnienia. Odhył się uroczysty S7J!roła
Ma już
symJ)(lrl;j.um meohanlzaejd rolnictwa.
abs(>lwentów.
zja~d
na·uk.owe. a takte całonocny bal. sporo cit!lkawYch eksp.onatów. Chce
sp~
jakim
mł<>dzieży,
W clal<U tych mln!!()lnyeh 40 lat <>- pok.arzać
pufoiło mun ~kolne prawie ~.ooo tem p.wtu.~ ·wal i sie jej ojeowie i
absolwentów. Wielu z n ich pracu- dzlndo\\Tle. Muzeum 7JOSt.anie zlokaje naiukow<> zaJmuje wysokie st a- Iirowane et.ęś clowo w plenerze, a
no\\--iska w różnego rodzaju lnst:v- częściowo w pomleszcze.'l:u. które
tucl ach I przedsiębi(')I'St\vach rol- U>stanl.e wybudowane. Oc:zyvd ście
niczych. wielu oro'1.·adzi wrorowe - także przy pomocy u=i6w.
Nie sposób '\\rymien i ć w52ys ~k.i ch
rolne i ogrodnicze.
1toc:~arstwa
I 1e1 młodzieżY.
ra~ni i a.ynów s-zkoly
S ą wśród niC'h PoOSł.owle.
Li.c?Jne Jir<mO reali.wwanych dla pott7P.b wl.a!działacze sl)O'lecznl.
O tym, re
środowisk.a.
dla
I
n:vch
z
ab!olwentów ~ci śle ~ó?pracuje
ł

t.e

...

ł.. ł '·

+ '·

ZOFIA WtSNJBW.StM.
wtęde6 ebn6w lroneenłraą,nyell Ohięetm, lla·ye111brnelr, od•
maezona Xrzyłem Kawalenldm Orderu Odredaenla Pol1ll:t. Mecla•
Iem „za wolno~d wasz!ł 1 naszll".

b:rb'

Pocraeb o4b'4d• •l• w dni• • ll•topada br. • sodJI. li.IO
'
cmentanu semanaln::rm nory.

ooaru.• ZDliC

z głębokim łatem zawiadamia·
my, te w dnia 3 listopada 1987 r„
w wieku '1'8 lat zmarła, nasza uko·
chana Mama I Babeła

na

oraz POZOllTAIA. BODZINA

1łęboklm żalem zawiadamia·
~e w dniu 3 listopada 1987 r.
nasza ukochana Matka,
zmarła,

z
my.

Babcia I

Teściowa

S.

ł

P.

MARIANNA
BIEGAIQSKA

STANISŁAWA

• domu ZAMBRZYCKA.

DUDKIEWICZ

Uroezy1łoścl pogrzebowe odbędą
1141 dnia 5 listopada br. (czwartek) o 1od11. 12, w parałll Bedol\.
Pocrlltona w •mntkn·

COBKA

11 RODZINĄ

Posrzeb odbędzie się dnia g li·
atopada br. (piątek) o godz. 13,
na ementarsu Kurczaki.
RODZINA

DZIDNIK l.ODZKI nr !58 (12468) I
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PIERWSZA W POLSCE PRYWATNA WYTWÓRNIA FILMOWA
· . OFERW/! SWOJE USt.UGI W ZAKRESIE REALIZACJI FILMÓW:

• iekl•mo•h
dokumt1ntalnych

·

ZAKŁADY PR:ZEMYStU

ZATRUDNIA OD' ZARAZ:
..,. kierownika wydziału wykońaalni oraz
..,. kierownika dziewiaml - wykształcenie1
wyższe wł6kienniae,.."lpecj. - dziewiar·
stwo,
..,. mistrza maszyn szyjących - wykształce
nie: średnie techniczne,
..,. chiewiarzy - pończoszńik6w,
..,. pracowników niewykwalifikowanycll do
przyuczenia w zawodzie pońaosznika,
..,. kierownika magmynu surowca - wyksd.'·
średnie techn.

~AVHH~U/.uHH'.NZHD"AVHH~.

tODZK IE PRZEDSIĘBIORSTWO CERAMl1KI
BUDOWLANEJ
z. siedzibą w Andrespolu, ul. Rokicińska 125
OFERUJE DO SPRZEDAŻY WOLNORYNKOWEJ

'

wapienno-piaskową

drąioną

~

PRZEMYSŁU MIĘSNEGO
„M E T A LO W I E C"
ZAKŁAD NR 4
w lodzi, ul. Wólczańska 45/47

§
~

§

120 X 65) oraz
cegłę

ZAKŁADY

~

+ cegłę wopienno-piaskowq pełną 1 NF (250 X'.
+

S

~

~

3Nfd

(120 X 250 X 220)
. z ZAKŁADU w lODZI, ul. SIANOKOSY 8
• cena cegły wapienno-piaskowej 1NF za 1000
szt.: klasa 150, cena zaopatrzenia 17.100 zł,
cena rynkowa 18.270 zł, kl~sa 100,· cena za·
opatrzenia 15.350 zł, cena rynkowa 16.430 zł,
klasa 75, cena zaopatrzenia 12.260 zł, cena
rynkowa 13.450 zł,
• cena cegły wapienno-piaskowej 3NFd za 1000 '
szt., klasa 150, cena zaopatrzenia 42.000 zł,
cena rynkowa 44.490 zł, klasa 100, cena zaopatrzenia 39.350 zł, cena rynkowa 41.700 zł,
klasa 75, cena zaopatrzenia 36.920 zł, cena
rynkowa 39. 150 zł.

~

S

§
~
§
§
S

§
S
~

§
~

~ .

36-~1.

28338

28394

g

~

BIURO STUDIOW i PROJEKTOW
· HANDLU W1EWNĘTRZNEGO i USŁUG
Odćlział w Łodzi, ul. Piotrkowska 45

~
'"'

~

§8

§

~

PRODUKCYJNO -

-USLUGOWE

„UN IMET"

§

1

siedzib~ w Gdańsku-Wrzeszczu.
ul. Zawiszy Czarnego 18,

przyjmują

do realizacji zamówienia n.a
wyroby:

następujące

+ 11af1 mełalowe bhp,
+ ranłowanła, łyp „Warszawski„.
InformacJ1 ~ld-8zie,la dział handlowy P<>d
nr tel. 52..... 8
Gdańsk-Oliwa,
ul.

~

~

Mściwoja II 49. Zamówienia będą realizowane wg kolejności wpływu, 1946-k

S.

~
~.H//////////'////H///H//H/H/////'/~
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•
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IUJ!IPOL PLACOWEK BANDLOWO·GASTRONOMICZ NYCB
prą TEATRZE WIELKIM w LODZI,
pL DĄBROWSKIEGO

zatrudni

•

st. projektantów,

•

projektantów,
o specjalnościach:

praoownłlców

architektura, instalacje sanitarne, konstrukcje
- budownictwo lądowe.
wykształcenie wyższe

na atanowtslta 1

I

kelnerki,
bufetowe.

kwaltflkacje

&•

ł

miła

••

aparycja.
8232-k

as

••

lODZKIE ZAKł.ADY META.LOWE
ul. WARł:·CKA 5

oraz posiadanie
, uprawnień budowlanych. Zgłoszenia przyjmuje
i informacji udziela dział kadr, tel. 33-09-33.
5873-k

ZATRUDNIĄ

PRZEDSIĘBIORSfWO GOSPODARKI MIF.sZKANIOW EJ WDZ-GOBNA.

ul. LUBELSKA 9/11
OGLASZA PRZETARG NIEOGRANICZ ONY

nw. pojazdu:

1. Pojazd typu „Multicar" - nr silnika 3990, rok produkcji 1910, nr
stracyjny LDN-836 B, cena WYWolawc~a - 148.000 zł.

••

··-

W)'ma1ane
! •

,eJe-

w dniu 19 listopada br. o godz. li w •iedzlbl•

Pojazd oglądać można w dniu ukazania się ogłoszenia w l..odzł Pl'SJ' ul.
Pabianickiej l 65 na terenie ?.:ak"J.d Instalacji Cieplnej.
Wadium w wysrkoścl 10 proc. ceny wpłacać nalefy do kasy PGM l.6cliG6rna w dniu 19 listopada br. w godzinach od 'l do 13.
Wpłaty dokonane przekazem pocztowym nie będą uwzględnione. Braków
w osprzęcie I wvpo!jlżeniu zgło~zonego do przetargu pojazcju nie uzupeł
ńiamy jak równie? nie bierzemy odpowiedzialności za wady ukryte I za
nif."dopuszczenie pojazdu do ruchu przez wydział komunikacji.
I Przetnr~ pr~eprowadzony zostanie zgodnie z zarządzeniem ministra komunik<i<'ii z dnia 26 listopada 1982 roku ogłoszonym "I Monitorze Polskim
nr 28 z dnia 30 listopada 1982 roku, poz. 250.
Zastrzega się orawo unieważnienia lub, częściowego wycofania pojudu
bez podania przyczyny.

•
•
••
•
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~
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~
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~
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l'CALORYFERY
teliwne, KURSY: kroju szycia 1 MYCIE oltlen. ~.
piec g,a:ZJOwY c.o.
rachunki. Jacbowll~ modelowania i I II •~
(200
m. ZSRR) - ispmedam.
pnia, haftu maszynowe36-55-40.
30011 '
LLsty 28374 Biuro Ogło
1<>. d'Zlewiiarstwa maszy- MYCIE okien, IPl"l.llłt&l.i•
szeń, Plotrkow&k.a 96.
Wi!lętn. Instytucjcm ra.now~. malej p.stroMASZYNĘ
nomli, apa.wania elekcb.unkl.
!mLłnlersk"Wiecka,
. teleW!loZJOr
czarno-bialy
trycznegoc>, ~wego. in'14-77-94.
300G •
1praedam. 34-16-19.
n• zlecone i>= za<k- MYCIE okien, ~t.lni •
wnęt11 Imtytue}om ra2823.'I g
lady pracy. Zapisy w
KSP
chunki. Simiń.lka,
„Oświata",
ul.
_ _ ,, •• „ .. , . '14-7'1-94.
Piotrkowska 6, ~eron:
30081 g
32-34-94 w g<>dz. 8-16. MYCIE oki«i., IP?'Zlłłenle.
.--.-.--·•••11
_____ .„,.„„ .•1•„·_._,.
ła-24-18, Antemk.
27575 g
=.!.-..!:!.--. ao at =~
szycJE spodmi przyjmę.
283'18 r
CYKI.INOWANIE
, la.kiieTel.
51-16-41.
28277 g
„FORD E.slrort" (1967), rowanie.
POSIADAM
116-49-95
Mardyplom
mi~
is'bain dobry - sprzi?dam.
ciniak.
285911 t:
stt'!ZOWSki - ślUS8Jr'StWO
112-09-30 wieczorem.
- oczekuj~ propozy(!lL CYKLINOWANIE , lakie28332 g
rowanie,
38-74-10. wieczorem.
nietolmYc:mne.
PRZ·EDSIONEK do przy. 2839!5 1.(
43-24-18, Antczak.
crepy campingowej
2941SS I
8J)rzedam, tel. 51-30-07. CHALUPNICTWO przyjCYKLINOWANIE . :Roe+k.
mę. Skłaoowa 34/15.
28373 g
81-58-70 od 16.
29970 g
GARAZU w Sródmieśclu
matenw.tVlka,
283SS I
poszukuję.
Listy FIZYKA.
WYCISZANIE
d~wl, za78-58-02. Sidorkiewicz.
283311
Biuro OgJosreń.
bezPicCZM!le,
zapinki
o27539 g
P iott'kowska 96.
kienne. Przybylski, r.. SCHARADA" p.o wy51-05-06.
27'128 ~
padku
mi
częśel WYCISZANIE, za~l&
sp~arn . Rawa Mazoczanie drawl
('r.an'llci
wiecka 23-95 do 16.
specjalne, blacha. bl<>27528 s:
VIDEO STUDIO prokady) di-r;wi h&nnonij!esjonalna
l'e;ie,stracja
kowe. taluzje przeclwk.amerą video, 36-65-90
... -----~··
słoneczne,
układani11
48-00-06, TI"Leciak
parkietu. Raohunki lłl29232 g
stytucjom. 57-~-39 Ha,jM-3 zamienię na równo- GABINET psych<>logiC2llly,
man.
21299 ł
rzędne. Przyjmę zlecebadania.
poradnictw<> CZYSZCZENIE dywanów.
nLa telefon1CZ1I1e I pracę
(dzieci dorośli).
mgr
tapicerki.
lnstyotuc}om
w lennie ~urwj.
Michalczyk, tel. 86-09-56.
rachunki, Mazurek. 81-48-29.
27829 g
28291 g
!15-62-8.1
8174 lit
DO wyina:jęci.a mieszkan ie USLUGI
kserogra.f1czne. KONSERWACJA
samo(tele!on). _ tel. 0-22,
Instytucjom
rachunki.
chodów
Nadk<JJ.a. No20-92-97.
28369 g
Maciejew~ka. Lęczycka
wot,k i 144 Wójcik.
SPOKOJNY
poszukuje
64/66. piętro XI.
24755 lf
mlesZJkania, 84-39-12.
25515 g TĘPIMY llr:Y1'0nie. ~ba-c28324 g OCIEPLACZ (wata kontwo.
Gwarancja. RaSPOKOJNA studentka polekcyj.na) biała, produchunkl. 52-03-14, Kowa_
szukuje 11amod7Jielneg>o
kuje t sprmedaje Radzilik.
2983 t
mieszkania. 96-77-16.
kowski.
Wis'kitno k. PAL/SECAM
tnstaJ.uję,
28323 g
Lodzi. Glówna 17.
· rnagnetow:idy,
mikroCUDZOZIEMKA poozuku28231 g
k<>m'P'Uteno: przestrajam.
je mieS?Jkania do wy- CERUJĘ ko:tuchy. skóry,
Inż.
Kamiński,
tel.
najęcia. 36-60-66 wew.
garderobę. Frankowski,
48-13-37.
29742 g
113. rodz. 17-22.
Wi ęckowskiego 23.
BOAZERIE,
iiabu:ioW1,
28339 ~
25263 g
drzwi PrzMUwne monWLASNOSCIOW E
M-5. KOZUCHY
farbujemy ,
tuje. Ską.p~ki, 51-18-89.
88 m, trzypokojowe czyścimy w trooinacll.
2847'7 li:
IZ.!lnlienle na dwa odKrótkie terminy. Mic- MYCIE
oki.en. InstYtudlzielne mniejsze.
Tel.
kiewicza 41, LerczyńskL
cJom rachunki. Bu~w48-10-17 (18-22).
25439 g
ski. 74-65-16.
2'iGI4 I
28282 g TELENAPRAWA , Jez.!orPOSZUKUJĘ
pokoju z
ekl, 57-63-61.
26476 g
kiuchnlą
s telefonem, POGOTOWIE telewiz.yj111e. =n~!l::::.:=
blokł. Platne rr.a rok z
f3-42-95. Sionek.
==~:!::n:=
góry, Tel. '8-93-17 po
249119 g
18.
28287 g TELEPOGOTOW IE,
MALżmSTWO ~kiuje
43-28-67, Roslalk.281'16 g PAWEI. Ruprecht qubił
M-2 na 3 lata. p?1ttne KINESKOPY reg~eleg. studen~ 12134 UL.
a 1ór:r. T4-74.-31.
racja, !17-33-00, Lubairto28294 g
t83T1 ~
wicz.
ł
29438 g JOANNA Skóra zgubiła.
ZAMIENIĘ M-3. na M-4. C:OLOR - naprawa,
legit. a·tuden~ 63'797 /S
55-22-7'1, PO 17.
55-21-56 Muszyńsk;,
UL.
2834.'5 r
~ J:
26130 g MARIUSZ Betka. l,)2JietraM-! )jl-okJ s t~ef. ora'Z WYSTROJE wnęt!"Z
kowice. 1000-lecia 24
M-3 budownictwo m:lęboa7Jerie. 48-91-94 Orezgubi} .J-egit. shldencdzywojenne Sródmietcle.
pil.
25801 g
ką UL.
28348 r
zamlenie na 4-pok-0jowe
bfokl z t~let. '18-43-37.
Pani
28362 g
DWUPOKOJOWE I pięt
ro Teotdlów, zamienię
KRYSTYNIE
rui. J>Od<>bne
Wl<lzew.

-·······-----··,···
---···„-··--. . -...-
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na stanowiska:

Lódź-Górna.

doskonałą jakość usług,

ZAKŁADY

§

_
, .....
--······'
-·-···
-······

konkurencyjne ceny.

S
S

Oferty przyjmuje
szczegółowych informacji
udziela: dział osobowy, zatrudnienia i plac,
lódź, ul. Sienkiewiaa 82/84, tel. 36-18-01.
5869-k

~~

-······-···---

2454-k

~

za rudni pracowników

PGM

~

OFERUJEMY:
krótkie terminy,

•
•
•

S

odbędzie się

S

zaprasza do punktu napraw
sprzętu fototechnicznego
przy ul. Piotrkowskiej 85
(w bramie, prawa oficyna, I p.)
w godz. 9~19.
·

§

Przetarg

~

po-.

i
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„ARPIS 11

300 m B~it:is-~~o
292~~~~ NOWY dywan wełniany
~ altaną przy Milion<>- TEKSAS k .
tel
3X4. domek letniskowy
wej. 52-48-21 po 17.
_ -8 .
upię.283,
·
.. Krokus" - 9Przedam.
14 14 3
16 g
~MO~
52-36-23.
28397 g
„RUBINA 714" - lfPl'ZeDZIALKĘ z &ltank1t do
PIEC c.o„ te1ew1mr kodam. Składowa 34/15.
ukończenia Zarzew za_
lorowy ~am.
29969 I(
mienii:
na
teleWllzor
f3-35-52. PO 18.
kolor lub
sprzedam. TELEWIZOR czarno-biały
28415"
używany
- aprzedaro.
74-19-42. PO 15.
Tel. 86-80-31.
28329 g PIEC eikumulacyj:ny 28334 g
s.przedam. 88-119-52 wieTELEWIZOR
„Grundig"
DZ I ALKĘ
C7JOrem.
.
rekreacyjM
2836!5 I(
PAL/SECAM 26 cali, rz
1.000 m Ulll<>W-Odarowapil<>tem
sprzedam. WANNĘ
bia12' 1,!10 m.
n!ł. domek (siła. wo:ła)
Tel. 48-90-89.
28238 !!
futerko sztuczne granans terenie Lodzi - na SPRZEDAM 2 tunele o.
towe dz'ewczęee lat 12
urnowe ~o~zeda:m Lts1v
~nic:ze
7X30
- sprzedam. Od·rzańsk~
m.
28386
Biurc> 0gło1z~ń
ZcJ.uńska
Wola
tel.
H! m J po 16.

sprzedaż

~

Papierniczymi i Sportowymi

PIANINO
,.Seiłer"
l!lrzedam. Tel. 57-68-38.
29990 Il
SPRZEDAM fotele,
lltoolik>I. u.affl, tapczan.

na

nie przyjmuje osób po samowolnym
•
I
rzuceniu
pracy.

Przedsiębiorstwo Handlu
Artykułami

2335-k

Wymagane

Zakład

.Wh"/U'LOZV~AVHYU.o77HDb

131-064, 131-155 wewn. 61.

28315 f!

~

5957-k

Bliższych informacji . udziela dział zbytu ŁPCB
z siedzibą w Andrespolu, ul. Rokicińska 125, tel.

56-58.

~

§

w systemie akordowym:
pracowników
1.~, frezerów
oraz
• palaczy c.o„
• tokarzy,
• hydraulików-spawaczy,
• kierowców mechaników
kat. BC,
• robotników gospodarczych.
Zakład nie zatrudnia pracowników po samowolnym porzuceniu pracy.
Informacje: tel. 32-80-15.

cegły.

Piotrkowska 96.

~
§

ZATRUDNIĄ

Za kotde 1000 szt. załadowanej cegły odbiorca uiszcza opłatę 480 zł bez względu na. klasę

ODSTĄPIĘ dz.ialkę

~
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POIQCZOS~łCZEGO IM•.M. BUat<A ·.-~Jf;
„Z EN IT",
.;~ ,
tódi, ul. Sienkiewicza 82184
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• ln•truktalowych
• ttltidysk6w
I lnl1YC.h

ee

NATYCHMIAST
pracowników:

~8411

g

M-4 -trzypokojowe I pię
tro. Wld:rew zamfonlę na
roW'!lorzęd:ne

wydawca wyrobów hutni·
czych,
wydawca wyrobów chemi-.
cznych,
spawacz,
tokarz,

Bałuty.

Listv 28413 Biuro O!!'ło
meń. Pi<lłr'kOIWS'ka 96.
POSZUKUJĘ ml~kanla .
chętnie tz:a. op leke . Li~
tv 2842! Biuro O!!'l<>'i.zień
Plo0t>rlrowsk1t 96.

KUPIE l<>kat handl-owy
w d<>brvm punkcie. Tht:v 28417 Bitt1"0 O!!'tonPfl. P!olrkowi;ka 96.

frezer.
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Zakład

nie przyjmuje osób po
samowolnym porzuceniu pracy.
Warunki pracy i płacy do omót1ienia w dziale s,oraw pracowniczych - Łódź, ul. Warecka 5,
ook. 101, I p.~ tel. 52-71-01 w.
2~ w godz.· 7-14.
5871-k

MATEMATYKA 51-74-10
mu Pluskowskd.

wyrazy wspólezucla a powodu

POPROWADZĘ inwesty~

je i remonty w
sięblorstwle

pi-r.cd-

zagranlcz-.

nym. Listy .28396 Biuro
Oglo&zeń,
Piotrkowska
96.

śmlerd
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Koledze

LUCJANOWI SZEWCZYKOWI ·
~f:r?i

głębokiego

1kład&Jl\
KOLEŻANKI

współczucia

•

powodu

O .J C A

KOLEDZY ,.. INSTYTUTU
FIZYKI POLITECHNIKI LODZKIE.J
I

Koledze

dr WŁODZIMIERZOW1 I

25244 g

MATEMATYKA. filLyka,
chemia - 57-73-11. Ma~
ZUl'klewlcz.
7272 g

0

.

STYPUŁKOWSKIEJ

Chojny. .m·23-6.'i.

~f::~
sldad&Jlł

PAPROCKIEMU
serdecznego

współczucia

i

powodu

OJCA

ltOLE2ANltJ I KOL~DZY a ZAIU.ADU
MATEMATYCZNO ·PBZYRODNICZEG D OD•
DZIAŁU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
w ŁODZI
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Odzież z„Fornalskiej"

Od 7 do 21 listopada
. pociągi jeżdżą, inaczej

„Zielone
świadectwo

d a as i· na eksport

Ruc·h i zdrowie

I

do

Od

SOboty

u
Jak jut inrormowaliśmy, ekip1
remontowe Zalkładu Sieci OLeplnej
liczne awarie
w Lodzi usuwają
cieprurociągów
przeciekających
łowniczych. Jedni\ z najpoważniej
szych awarii w;yikiryto w ~tra.li
pod uli. Tramwajową. Dziś bcyg.apriz.ystąp1ą do USUJll.ięcia
dy ZSC
tegio uszkodzenia. Z pcllWIC)du pr.zep rowad-zen ia tych r<llbót trzeba bę
dzie p-0z.bawić ogrzewania 51 qudynków w re.iooie od ul. Ttramwajowej do Dworca F.abrycrzmego
oraz ulice: Na!Mltow{oza, Składo
Takiego znaku kodeks drogowy wą i U n hversytecka.
nie przewiduje. ale przecież ostroż·
Dodajmy, że poorostalą ozęść reności nigdy za wiele.„
Fot.: A. WACH jonu za~lanego prze.z uS?Jlrod7JOl!la

szCzelka

I•

+ Rozkłady jazdy już dostępne

urodzenia"

tymaziasem w pra.oowiniach
A
Spóldz.1elni im.
We W2l0rcowni
Fornalskiej rodz• się nowa kGl~k- 1 spóldizlelni szyje się odmleż na ekBcja sbrojów damskich, k>tóre będą I port. Dla Holandii pmermaCZIOile są
pro~•ukowane w I półr~czu 19~8. kostdumy jedwabne typu ·wiqqt.o~roJ~ktantki A. Ba~r~ 1 B. Cie- wegio w kol~ czarnym i m;acym,
slew1cz opracowały 1uz 30 modeli a dla ZSRR cieple apódnice na
sukienek. kompletów, bluz.;k, spód- podiszewce.
Dziękd od\P'l.6om dewizlOwym
nic i kos~iumów, które uszyte będą glówme z tkanin . bawelniainych powiedział nam prez.e. Ima.cy Mi·
· ·
hl pochodzących z „Umontexu'' oraz
z zakładów im. l\IIarchlewak.leg;o i c ewu~ - zailcup1l1śmy kilka n1enowoc:i;esnych maMJY'Il
Harnama (welwet). oraz jedwab- zbędnyc.h
np: ~·':"'.!1s wiytwormoe. pary, a manych z . Pierwszej".
mow1l!smy dall.~ m.m. prasy do
.
Jut!'IC>, w amo 'P<lłudnie dzł.e
Chcąc zapewnić l'Olble
kJ.ejenJa.
cl M ukloły podsta.WQweJ p.rzy
cloplyw nowych praoowmic l!lPóluł. &npitalne1 ~ 30 juzę
dz.:'elnia wesz.la w porommienie ze
osied·lu.
szkolą od,zieżową przy ul. N\olw!otlk!
b.i11. l lip na 9WOlm
i kilkanaście uczenruc diwa dni w
- upiększą ul.
Młode d~wka
„TEOFILÓW" tygodniu . praktylkuj1! przy m~
TKKF
OGNISKO
Zbiórka
Tunelow• 1 Józefa..
do różnych nach.
zgłoszenia
przyjmuje
przed ROM III przy ul. Neonodzieci. młodla
ćwiczeń
grup
I kl J
F
I
· lnl
s po'łd zie
dzieży i dorosłych. Pantom propowej 1. Akcja .;DL" i PRON jest
orna !I e oa m.
(wtorki ;
aerobiku
zajęcia
nuje
ostatnio z Ministerstwa
odchud'l:ają,ce,i trzymała
1 gimnastyki
ptą,tkl)
tej je.i;ieill ba.rdro ow'Ocna, a
a t.ak:te Handlu Zagranicznego wyr~żnienle
(poniedziałki . I czwartki),
w·taAn!e wi<We\vski · PGM jes-z.(soboty), za rozwó.1 eksportu. Obecme spótkurs tańca towarzysltiego
ta;nit;c towarzyski dz;ielnia przymierz.a się do gzycia 'cze na.s nigdy nie 7-aWiódl...
~la panów
a . dla" dz1ec1 prowadzone modeli damskJch także dla odbl.or(J. w.),
W.M.
b(d!\ ćwlczenUl' gimnastyk! lrnrekc:rl- ców w Kanadzie
•
mnej (soboty). Fachowa kadra
-----~
·.1.--------('kas)
prostruktorów za,Pewni aLrakcyjny
----miejsc w gru·
zajęć. Liczba lnformac,ie
gram
- 1 - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - pach ograniczona.
dziś
~~~d!~-6:4~1~~ godz. u-141 i s2-20-s2

zawór

Awarie mają to do siebie, że z.darzają się nieoczekiwanie i w najmniej określonych porach. Ta.k było w nledztel~, 1 listopada, w jednym z miesz~ań bloku nr 2 .Pr2;Y ul.. Berlińskiego 1:~;JW kuchni
ć. Co gorzacz.ęla się łac woda z kranu 1 nie mozna jej było zat
sza - również w łazience nie działał zawór, przy pomocy którego
powinno się odciąć dopływ wody. Lokator z ""ielklim trudem zdołał
jakoś kran zakręcić tak, że woda tylko kapała.
Nazajutrz zatelefonował do administracji RSM „Lokator" n.a osiedlu
Doły-Wschód i zameldował o awarii. W dziale technicznym szybko
7.areagowan<> na ten sygnał. Po godzinie w mies:zJkaniu zjawił si~
hydraulik który po stwierdzeniu, że nic nie da si(C zrobić. w łazien
ce, aby odciąć dopływ wody, poszedł do piwnicy rzu~ć glóWlilegO
zaworu. Wędrował tam trzykrotnie, gdyż okazało sifl, ze i tu zawory nie działają. W 'tej sytuacji uszczelkę w baterii lrochennej h~
draulik wymienił tylko sobie znanym sposobem przy s.~1u
wody z kranu w łazience. Woda już w kuchni nie ka.pie ale strach
pomyśleć co będzie, gdy w innym mieszk:miu t~go. bloku zdarzy &ię
zaworow odcmaJących dopływ ~o
podobna awaria. Bez sprawnych
dy cały blok może być zalany z.anim zjawi się pogotowie wodocią
gowe. Zawory należą do Przedsiębiorstwa Wodociągów I Kanalizac~l
Okręgu Lódz.kiego i brygady tego prz.eds·iębiorstwa pow!nny. jak naJszybc!ej zreperować je w piwnicach bloku przy u1. Berlińskiego 1412<1.
Nie cz.ekajmy na następną awarię.
(J. Itr.)

mąistra.l•

przetąc:zono

do EC-III.

rejonu ulic Jaracza,
Wierzbowej l Nowotki nie będą
więc mieH wyJąemneg.o centralnego .Og!I'.1.iewa.nia ale lml<O'l'Yfery bę
dla -się bodą u nich letnie wiem od:C0UĆ obnilżenie ciśnienia
wOOY w sieci. Spa.dek ciśnienia w
sieci będzie rów•nież odczuwalny w
ezęści Bałut. w okolicach placów
Wolności i Barllckli•e go oraz przy
ul. Zielonej.
Mi~ńcy

Jak nas wczoraj poinformowa'I!O
w dyrcltcH ZSC w Lodzi zaklończe
nie prac przy usuwa.ll!iu awarii na
ul. Tramwajiowej zostanie zakoń
C7l0ne 6 Ji5toopada. Tak więc w !OocwwJścle o ile nie
botę rano niep11Zemidmane
fia,kiieś
nastąpi!\
przeszkody - 51 budynków będzie
mialo ii poWII"()ltem ciieplie kaloryfery i ciśndenie w.ody w sieci wróci do normy.

teatralnym tego
w naszym
mieście C2l<>łowej sceny moslciewskiej - Teatru im. Marlii Jerrno!JOwei. RaidlZieccy goście wystąpi!\ 25
i 26 lisbo;pada w Teaitirze im. S.
J.aa-acza, pire:ndstawdająe d•wa. głośne ~e u:zna.ne przez kirfty~
i publiclmo6t! m~erwsk\ z.a, w
równej m.ienie. wydarmenieo ~Wyd.arzelrtlem

mdesiąca będ>me wtlrz;yta

Na D vorcu Fabrycznym świenapisem
z
neon
ci duży
trzy
Są w mieście
„ODZ".
dworce PKP. Jeden w remon·
cie - Kaliski. drugi, stary i
a trzeci,
Chojny,
brzydki akurat czynny i nawet nidJe
niechlujny.
się prezentujący Czasem i do trzech razy mało •••

Propozycje pod adresem MPK

+

ny do centrum miasta, zwiększo
na zostanie częstotliwość kursowa1nia autobu'.>ów: 70, 70 bi.:, 52 i linii pospiesz•nej C oraz tramwajów
2, 4, 5, 18, 20 i 15. W rel·a cji Łódź
Łódź:
Łódź Ka.Uska Chojny zostanie
uruchomiona
żabieniec
We wtorkowy wieczór telewiautobusowa
też dodatkowa linia
godz·i nv, zja o godz.. 19 zase!'wowała nam
km-sująca w dzień co pół
Zmieniooa pro):(riam publicystyczny „SJ)O'I'Y".
a w nocy co godzinę.
w którym trzech panów toczyli.l!lii 6,
zostanie trasa tramwaju
tematy.
ło dysputę na ważne
Rzgowską pojedzie na
który ul.
zgodnie z tytuprezenfJując Istotna
Chojny.
krańc6wikę na
różne pog-Jądy. Na lrołem jest przy tym wiadomość, że bilety miesięczne MPK wykupione na nLec iednak programu głos zza
trzvz.daniową re-po.dal
kadru
do
Dworca Kaliskiego
trasy od
oowiedziano
w której
lację,
na
centrum miasta b~dą wazne
liniach łączących Dworzec Chojny dok:ladnie iak należy rozumieć
treś\! programu
z centrum miasta.
To dobrze. bo my, kretyni,
je-1
Nasi czytelnicy proponują
nie bylibyśmy w stan:e niczeg>o
dnak, aby MPK rozważyło propodla
Pomrowienla
zrozumieć.
miezYCję hOl!lomwania również
~~chowawców z TV!
sięcmiych biletów PKP. Np. w czasie od 7 do 21 listO'pada, gdy bę
Dworcu 1
dą prowadzOllle prace na
Łódź Kaliska, podróż z Pabianic
POTRZEBNE
PO CO JEJ BYŁY
z warszawPięciu tancerzy
w
do Łodzi będzie utrudniooa i
TABLICE ~AMW AJ OWE?
skiego Teatru Wielkiego POPl'Owiększości ograniczy sic do tramsilo w Toronto o azyl polityczwaju pod.miejskiego. W tramwajach
zadziwiła
K.
20-letnia Jolainta
ny. Swo.ią decyzję umotywowa_
tych powinny być - zdaniem naŁódź funkcjonariuszy DUSW
honorowane li potrzebą„. wolności artystyszych czytelni1ków wydawałoby
śród.mieście, chociaż
Wydaje
PKP
bilety miesięcz.ne
cznej.
ich się nam, że MPK mogłoby
się, że nic już nie potrafi
się
zdziwić. Otóż 2 listopada dokonała poroz.u:mieć z PKP i sprawę
tę
Zapewne biedacy musieli w
niecodziennej kradzieży w tramwa- rozważyć.
(j. kr.)
jak im za(odMickiewicza
aJ,
I~~'.
trasie
na
jach
cinek ul. Kilińskiego - Sienkiewicza). Z tramwajów ukradł.a bowiem ... 6 tablic z numerami linii
zdołali o10 i 25. Motorniczowie
Warszawy" potnforskraazlone
,.Życie
debrać od Jolanty K.
mowało. że koncerty Cliffa Ritablice i sprawczyinię kradzieży od- ,
Wojewódz,ki
dali w ręce fun.kcjonairiuszy DUSW
Wew- charda ściągnęły do kali<>wlcrząd Spraw
pel n e
„niemal
Ciekawe, po
kie.l hali
Sródmieście.
Łódź nętrnnych w Łodzi
co jej były potrzebne tablice tramposzukuje Andrzeja komp Ie ty widzów".
wajowe?
s.
Kałyszewskieg-o
Czyż.by Ję.z.yk publicystów muROZBÓJ '
Kazimierza i Geno1 listopada ok. godz. 22, na wrawefy ur. 1962.02.04. zycznych z popularnego warszawskiego d.z.iol>.nnika cofnął
cającym do domu m:lesZJkańcu Ło
łomZb6j1I1a woj.
si ę d <> tv ł u?
Nie:z.nani
dzi dokonano rozboju.
rz;am.
żyńskie
sprawcy siła wciągnę.li ,go na te- ,
Zbójna 16 woj. łom
30.
Zakątnej
ul.
przy
posesji
ren
żyńskie,
Tam go pobili i obrabowali z zeCechy zewnętrzne:
kurtki, llO
garka elektronicznego,
wz.rost lii8 cm, wiek
Czytelnik telefonuje do re·
I
tys. zł i obuwia.
około
z wyglądu
dakcji: ,.Mam do was pro51HJ.
W wyniku podjętych cz:1rn:noki
35 lat. szczupłej budo browaru, Po·
Zadzwońcie
DUSW
funkcjonariuszy
przez
cha„dzień dodowy ciała,
wiedt:cłl! gnrecznie
Polesie szybko zatrzyma- rakterystyczny chód kaczy, akrzyŁódź dJaczeKo
I zap.vta.jcie
bry"
rozb<>j'll,
sprawców
ze
no jednego
wienie nóg w kolanach.
łódzkie Piwo znowu podrotalo.
którym okazał sie Stefan S . ZoW chwili popełnienia przestępstw
Przecid to .tuz przekracza graaresztowany. ubrany byt w kurtkę
stał on tymczasowo
skórkową
nice przyzwoitości - p-0dwyżk1t
Kurtka i buty wrócily do wlaści- koloru brązowego do
pasa spoLódzk;e piwo
za 1>odw:vzką !
ej. kr.)
ciela.
dnie z teksasw.. koszulę w drobną i tak b:vlo już
w
najdroz~ze
oraz
kostkę koloru brąrowego
dogania
kraju. Teraz Prawie
sweter biały w serek z czerwonym
wino! Wygląda mi na to. te w
1 granatowym paskiem, wrabiane
browarze wprost .zachłystuja się
warkocze. Nosił cza·mą torbę -zaswoją samodzielnością. Do diapinaną na ekspres.
bła, kto§ to wreszcie powinien
Wymieniony dokonywał kradz.iepowstrzym ac!"
wchodząc do
t,y mieszkaniowy.ob
doromieszkań pod nieobecność
I trzask rzuconej słuch&wkl,
słych, podając się za pracow.nika
Nawet nie powiedział „do wigazowni, admimistracji lub akwizysię być
dzenia". My staramy
tora.
grzeczniejsi, choć td uważa
podejrze- my. że od cen łódzkiego Piwa
Zachodzi uzasadnione
poCIZllle co i l'!)<lłeozne: „MÓ'wi„." OINl!Z nie, że Andrzej Kałyszew.ski
dostać piany na ustaeh.
doko- można
mógł
przestępstw
d.obnych
„Sceny sJ)()I'tow-e roklu 1981".
łódzkiego,
woj.
terenie
na
1nać
przedstawień
obyd:wu
Reżyserem
jest Wiidery Fokin, artysta :z;nany już skierniewickiego i piotrkowskiego.
Osoby poszkodowane proszone są
łódrz:kiej pub11=ośoi. Prz;ypomnijkonmy, Ż('! w 1980 roku wyreżyserowia.ł io osobisty 1uib telefoniczny
w Teatr7'8 Im. S. Ja.racza Gogale\9'• takt z WUSW w Łodzi, ul. LutocemtTali
tel.
108/112,
miersk.a.
~kiemc> ,.Rewi7IOl"a„.
4,
32-92-22 lub 36-77411 wewn. 55-41 w
• 33 ·4MO, 33·37·4T
cod.z. S-15.
ftc)

Jak j'llż pisaliśmy, w okresie od
w związku z
7 de> 21 listopada
pracami na wiadutktach w rejooie
wprowadzMe
Dworca Kaliskiego
eootaną waż,ne zmiooy i ograniczenia w ruchu pociągów. PKP posta.raly się o dokładną informację
dla pasażerów. Wydano w nakła
dzie ok. 10 tys. egzemplan;y sp~
okTes
rozkład ja'Zdy na
cjailmy
od 7 do 21 listopad.a. Jak nas poinfol'mowa1110 w dyrekcji PKP, wczoraj rozpoczęto rozprowadzanie testacje
go rozkładu na wszystkie
kolejowe. Od dziś powinny one
być dostępne m. in. u dyżurnych
kolejoruchu i w informacjach
wych.
celu
Informowaliśmy też, że w
zapewnienia dojazdu ze stacji Choj-

Z kroniki MO

. ., .,..„

Komunikat WUSW

u-i

I

I

illił!rit:
I
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TATRY - IUALE ~TUDYJNE DKlll - DUlljO!l - Laureacł testf- tran& od lał l i
eze czynny od ponledzlalk• do
w 11rodz. lS-11. 1
TELEFON ZAUFANIA - as-:n-n
w dni powszednie w godz. 15-7
w dni wolne od pracy caJ11 do•
płatku

bę.

Ml..ODZIEZOWY TELEFON ZAUFANIA - 33-50·61 - od pon.le•
działku do piątku " codz. 1218.
TELEFON ZAUF4'NIA dla kobiet
z ciątą problemow11 czynny , w
dni powszednie w rodz. 11-ZZ
nr 57-40-33.
ANONIMOWI ALKOHOLICY
tel. dla ludzi 11 problemem al(poniekoholowym - 17-11-łZ
Pllltek - tT-18).
działek ss-11-11
AID9
o
wszysTKo
w 1odz. 111-T.

WAZN1t TELEFONY
Pogotowie Ratunkowe
Strat Pożarna
Porotowle n.to
Informacja słutby zdrowia
lnformacja kolejowa
lnformacja telefoniczna
ruformacja PKS
ow Centralny
Informacja kulturalna
Informacja PKO
Pogotowie wodociągowe
Pl>gotowi~ eoerretyczne:
ł.ódf

Półno„

r..ódf Południe
Pogotowie guowe

36·15·19
36·55-55
913

31-97-0b
32·84·03
36-32-11
78·35-łl-

7ł-3ł-'ł5

74-28-U

74-55-23: 7ł-G6·95: 992

Pogotowie dtwlgowe:

7ł·87·H, 7ł-ł0-ł1

TELEFON DLA RODZICOW
wycbowaw•
33·24-99 - porady

WIELKI - godz. 11 „Polski Teatr Tańca" (Poznań)
NOWY - godz. 19.15 „Skąpiec"
l\IAl..A SALA - godz. 19 „Scisly
nadzór"
JARACZA - god:i:. 15 „Dziady"
TEATR 1:15 godz. 10 „Tytu!, Romek ! A'Tomek" (zamkn.)
POWSZECHN'Y - godz. 18 „Nledźw!ed~ króla Gnlewobora"
MUZYCZNY - godz. 18.30
„My Fair Lady"
ARLEKIN - godz. l'f.30 - „o
Skrobku, krasnoludkaeh I o sierotce Matys!".
PINOKIO - godz. 10 ,,mstoryja o
zmartwychwstachwalebnym
niu Pańskim" (zamkn.) (przedstawienie dla dzieci starszych)

Blue'"
godz.

BISTORU lt.UCBU BBWOL11CTI•
NEGO (Gdańska tli) godz. 11-17
ODDZIAL R4DOGOSZCZ (Zgierska lł7) godz. t-18
ARCHEOLOGICZNE t ETNOGBA•
FICZNE (pl. Wolnogci H) godz.
10-17

tul.
BISTORU MIASTA ł.ODZI
Ogrodowa 15) godz. 11-19.
(Piotrkowska
WLOKIENNICTW A
282) godz. ltl-lT
IZTUltl (Wlęckow11Jdeco ltl
godz. 12-11.
MIASTA ZGIDZA. (D11browlkl„
go !1) 1od1:. a-:rJ
MIASTA PABIANIC (pl. Oln'Ol4.•
ców Stallntradu 1) irods. lł-11
WYSTAW..
GALERIA SZTUKI

TBA'l'B'I'
~li?

llUZEA

WSPOŁCZES•

11) godz. 11-11
Dawidziuka
OSRODEK . PltOPAGANDY SZTUKI
(park Slenk1ewtcza) godz. 11-11
druk
współczesny
XYLON wypukły 11 RFN
GALERIA KONSTANTEGO MAC(Moniuszki S) godz.
KIEWICZA
12-18 ekspoz:vc3a stała.
NE.J

(W6lczańsll:a

malarstwo M.

• 4 •

zoo - e:ąnne od t do li, kan
do 1ue
czynny
OGRO"D BOTANICZNYod 1odz. I do zmroxu.
li:INA.

BALTYJt - „Jak to llę robł w
Chleago" - USA od lat 11 lł.15. Sean1
godi:. 11, 1', 18,
nocny filmu przedpremierowego
z czytan11 l!stą dlalogow• „Betty

20.10.

IWANOWO - Vrocą1ta !na....
!ł.adstee
J'llmu
Dni
racja
kiego - „GoµIee" - rada. od
lat 15 - godz. 1T
1od:i:l"Po
PRZEDWIOSNIE nach" - USA od lat 18 - godz.
15, 17. 19.
POLESIE - „Obcy - decydujące
starcie" - USA od lat 11 godz. 15.30, 18.15.
Wl.OKNIARZ - „Misja specjalna"
pol. od lat 11 - godz. 10, 12.11,
U.30, 18.45, 19. Seans nocny filmu przedpremleroweco • czyta- „Betty
ną lis~ dlalogow"
Blue" - trane. godL 11.30.
„Wielka draka w
WOLNOSC Chilisktej Ddelnley" - USA od
„wtema
lat tł godz. 10, tTJ
rzeka'' - pot. od lat 15
godz. 19; seans 1:amlmlętT
godz. l:t, H
WISLA - „Pól f:artem, pól 1erlo"
USA od lat 12 - Codz. 12.10,
SellJl.I zamknięty
15, 17.30, 20;
- godz. 10
od lat 15 17. 19.30

ZACHĘTA

ang.
„Misja"
godz. 19, 12.lS, tł.IO,

8WIA'l'OWIT-HOTELOWJC - „M1tdey ustami a brzegiem pucharu" - pot. ącl lat 11
1odz. li

w
tem11
ITUDIO - „Dawno
Ameryce" - cz. I I n - USA
od lat 11 - sodz. 17.
STYLOWY - „Wczesny •nte1 w
Monachium" - jug. od lat 18,
godz. 17, „Psy wojny" - USA
od lat 18 - godz. 19.

il'll&·

z

,.

wali łllmOWJ'ela 1od1. 18,

18,

IO.

-

„Dopóki bije segar" „Honor
godz:. 16;
radz. b.o.
Pńzziell" VSA od lat 18 godz.

DKF -

knięty

„Duch" USA od lat 15,
11, iuo, 15, 18.30

OE& codz.

e.so,

GDYNIA - Kino non stop - od
gooz. I do 22, „o rany nic si<':
nie stało" - pol. od lat 15
DALKA - „Swtadek rnimo wotfSA od lat 11 - lodZ.
li" 18, l i
llLODA GWARDIA - „Na cało~ć"
lł.30,
pol. od lat 11 - 1odz.
17, 11.30, „Konik Garbusek"
radz. b.o. - godz. 12.15.
1 MA.JA - „Przygody All Baby
radz. Od
I łO Ro1:bójn1kÓW" lat U ge>dz. 18; „Nieoezeklwaod
USA
miejsc"
zmiana
na
lat 15 godz. 18.15
POKOJ - seanse zamknięte
IJOdZ. ł.30, 10.30, 12.30, 15; ,.Nie
RFN
kończąca 11li: opowieść" b.o. godz. 17: „Seksmlsja"
pdl. od lat 1S godz. 19
ROMA - seanse zamkni~te
gods. 10, 12.30; „Cienie śmier
ci" - jap, od , lat 18 godz. 16.30,
19

na
STOKI - „Bolek ! Le>lek
Dzikim Zaehodzie" - pol. b.o.
rodz. 18; „Prywatne śledztwo"
- po!, od lat 18 - godz. 18
„Baśt\ o Jasnym SoSWIT radz. b.o. godz. 16;
kole" zaginionej ar„Poszukiwacze
ki" - USA od lat 12 godz. 18
I

W RE I

•

seans zam-

APTEKI

MUZA li

godz. 18 -

Dąbrowskiego
Nlclarniana IS,
Lutomierska 146. Olimpijska
89.

1 a. Piotrkowska 67.

Pabianice - Armil Czerwonej 7.
Konstantynów - !iadowa 10,
Głowno ._ Lowlcka 63.
Aleksandrów - I<oścluszkl 4,
Ozorków - Armil Czerwonej 67,
DąZgierz - Sikorskiego 16,
browskiego 10.
, DYZURY SZPITALI

Chirurgia urazowa - Kllnłka
WAM (Żeromskiego 113)
szpital fm.
Neurochirurgia Kopernika (Pabianicka 68).
Okulistyka - Szpital im. J'onschera (Milionowa 14)
Szpital
Chirurgia dzlee!ęca _
im. Konopnickiej (Sporna 38/50)
Laryngologia dziecięca - Szpi(Sporna
tal im. Konopnickiej
36/50)

szctękowo-twarzowa
Chirurgia
Szpital im. Barlickiego (Kopciń
skiego 22).
tm.
Szpital
Laryngologia Pirogowa (Wólczańska 195)
Instytut MedyToksykologLa
cyny Pracy cTere.sy 8)
Przychodnia
Wenerologja
D~rmatologlczna <zakatna Hl

Dora:!na pomoc okulistyczna za·
polskiej I - Gabinet czynny od
17 do 7 rano w dni powszednie.
w dni wolne od pracy całą dobę.
Tel. 43-39·72 •w. 68.

„DZIENNIK ŁODZKI'" - dziennik BobotnlezeJ Sp6lllslelal WydawaleuJ „Pra.sa-Ksłąika-Ruch'". W1dawca: ł.6dzkie W1dawnlcłwo Prasowe, t.ódi, ul. Sienkiewicza 3/5. Druk:
cen·
Prasowe Zakłady Grafie211le w ł..odzL Redaguje kolegium. RedakeJa: kod to-103 Łódź, uL Piotrkowska 96. Adres pocztcnv1: „DL" Łódt, skr. poczt. 89. Telefony:
odpowiedzialny
sekretarz
33-07-26;
1
84-06-15
naczelnego:
redaktora
1astępc1
36-45-85;
Walenda
BeD1'1k
naczelny:
Redaktor
działami).
wszystkimi
z
(łączy
32-93-00
tra.la:
sport: 32-08-9:>:
i II sekretarz: 32-0ł-75, sprawy JniBflła: 3341-10, ~3-37-47; apołeemo-ekonomlezne: 32-28-12, 33-10-38; fotorepaner:. 33-78-97; kultura ' i oświata1 36~21-60;
dz. łączności z czytelnikami, Interwenejf I Telefon Usłu cowy: 33-łl-oł; IJłr&WJ' terenowe: 3Z-Z3-05 (rękopls6w nie zamówłon1cb rec'łakeja nie zwraca). Redakcja nocna:
ogłoszeń re·
74-72r01 I 74-71-30 Ogłoszenia l nekrolod - Biuro Rek lam I Ortoae6. Ł6clt, al. Piotrkowska 96, tel. 36-49-10 i nL Sienkiewicza 3/5, tel. 32-59-11 (za treść
dakcla nie odpowiada). Warunki prenamera&7 pod&Jlll od41dal7 PUPiK llSW ,_Pnsa-Ksfattka-Bach~ oru ot!poWlednte urzęc'ły pocztowe.
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