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P<>l~klel R7JeczY1'.>0Sp(;J~itel Ludo~f. Wo1clech JaTtJtnelsk1. złot"r

ol'klalną v.•lzYtę
w Grecji na
'l'l!lProszien1e prezydenta Rep-ubUkii GrecM Chri11tooa Sartz.clakll.sa.

Nowv I sekretarz
moskiewskiego

Od aaJblltszeJ eoboł7 w Matach obwodowYclt komie.ft M
1praw referendum zosłaną wylotone 1pl1y osób uprawnionycb
do udziału w głosowania. Katdy 1 obywateli będzie m6rl 01obi~cie bąd:i telefonicznie - 1prawdzl6 prawldłowoH IP~
dzenla 1pls6w.

komitetu KZPR

wyipadku

W

.twiercfaend.a

nie- cje dio organu, który ~

prawidłowośct rkiada 1i41 reklama-

Plenum moski.ew~~ K.omLtetu

M!ejs.kdego KPZR lllW'<>linił.o w śro
d~ Borisa Jelcyna
zie tilUlowisk:a.
I selcretania I C'M(lo?ljki& Biura MKM
p8.l'fiii za PQWa:!me nLedloo!~l.ęcla
w kiieirowaruu mosktewgk~ miejską

or"°.anlmacją partyjną.

N.a nowego I ae!aretana MKM
KPZR wYbra.no 1edn<lm.y§l~ f.wa
Zallrown członlta. Biura P<>Et'Y('S.
negio l 9ekretairrzia KC KPZR.

e KONCERT NA ZAMKU KROLEWiSKIM
e WIENCE NA GROBm NIEZNANEGO ŻOtNIERZA

w· Pekinie

POGODA W NORMIE

~Ce@<) Z

pogod.a
nie płatała
niespodzianek .
I zapewne będzie bak w
naj'blii,seych dni.

Dotychczas

wl.ę~ch

Rozmowy M. Orzechowskiego

-.iwu

Instytut Meteorologiil I G<l6po89 lał temu na Zamku Królewa kim · w
Wal'9Zawłe
podnłestono
darkl Wodnej przewiduje w okre- blało-cti:erwo~ flagę, n.a zna.k odro dzenia państwa polskiego.
sie od 13 oo 17 bm. m-cbmurnenie
\V 69 roc:mlcę odzyskania niepo dległoścł w oałym
kraju edbylo
na ogól duże. okres.ami
opady, 111!1 wcwraJ wiele ul'Oozystośoi, kt6 rym pa.tronuje PRON.
mgły i zamglecia.
Charakter cenkalny miał uroozys ty kloncerł na Zamku Królewskim.
Temperatura
maksymalna - od 2 do 7 st., e. Przybyli nai\ przedsbwielel e naj wyt!llZyeh władQ państwowych.
m inimalna od O do
plw 5 1t.
Miejscami przymroz.klt WiMir przeZa-bleraj ą.c głiot pod~ W"OCtll1- r„ Id~ rodziła 11ę
niepodleg)?a
wa·blle
urmiiaI"kowany, r.m1ermy, s.toścl., prof. Jarema Macis :ewsk.i Polska. „ Wle-ll.«>Ść 1 ndeprzemi janajczęściej zachodni.
n.a.wląrzial do pamiętnej joesiieni 19111 jąea Wl!lrtość tam~h
patd'.zlerniklowyeb l l!st>Opadioowych dn~ nie
dia si41 llJ)rowa~ dlo Ied-ne,gio tyllro wY'dsn.enla. c:r:v jednego ns.'2:wi~ n!oe da sl_, P!"ZYPisać jednej
orientac.t l p0litycmej cry l·ednost-
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W!itzytą O-

fl.cj,8[114 w ChRL cm!Jonka
Biura
Pol.1ityczm,e1<>
KC
PZPR, mlnistr& ~ra.w za...
lDI'8il!C7JllyC'h PRL Mariana Orzecoo\vslciego przyjĄJ w środę 1ekiretar.z g;eneralny KC KPCh, prem iel."
ChRL, Zhao Z!yan~. PodCl'Z!lS spotlca>.-ii!.a pny!Wódoa cllliński podkreślił, t,e jest 1Jo plerw.s.za w d"Zliejacll atos·U!llków dwustronnych wizyta sz.e!a pollskiej dyplomac)i w
China.eh, a :z.a.rM.em pierws7lll w izYta miini.st.ra spraw za~al!licznych
lcra1u ooc:talistyczne go w ChRL Po
zakończen·iu XIII Zja7ldu
KPCh.
W tym aamym dTii'll odbyły się
rozmoW'V mil!listrów spraw ziaga-anicznych obu kra Jów - Mariana
Orneohowsk\egtO
i Wu Xueqia.n.a.
Głównym !:c.h tematem byly kwestie stosunków dwu.stronnyich .
Po zalrońdZeniu rozmów obaj minlstirowie
podpisali
umowę
o

ws.pó?pra.cy mi~ mi.ndstemwant d
spraw .z.a.granicznych olbu lare.jów
i wYTOden.il'l. noty w sprawie usta.nowlen11a. lronsU!atów w obu krajach (w ch'Wt!h
obecnej dziiałajl\
konsulaty: polskll w Szanghaju t
chiński w Gdańsklu, a w;ta.nowione :ros·tam1, dwa da[sze).

ległości.

Przy grobie, za którym zajęły miejsca poczty aztandarowe orcantzacji politycznych, społecznych, kombatanckich i młodzieiowycli zaciągnięto wartę honorow~ Orkiestra wojskowa odegrała hymn pa6stwowy.
Po okolicznościowym przemówieniu , wygłoszonym przez doo. Ryszarda Rosina - przewodniczącego Komisji Kultul')' i Tradycji Regionu Rł.. PRON - zebra.ni zło:l:yll na rrobie wieńce I wią,zanld
kwiatów.
W uroczystości wziął udział m. ID. I 1ekretan Klo PZPR - J6nł
Niewiadomski oraz przedstawiciel e kierownictwa. WK ZSL I l,K SD.
Obecni byli równid: przewodniczący RN m. Lodzi - Mieczysław
Serwiński, przewodniczący Rio PRON Jerzy Jabłkiewle.. przedstawiciele kierownictwa. UMI...
l'eł.1
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UPOR POPLACA

KOT

PRZESZEDŁ

kopał,

ai się dokopał.
Tak w skrócie prasa Australii
relacjonuje
wielką
przygodę
62-letnlego dziś, emerytowanego masarza, który przez całe
życie lubił kopać ziemię zwykłym szpadlem dla podtrzymania
kondycJi fizycznej.
W tych dniach igłosił się do
icdnego z banków australijskich
I 7. worków wysypał pokaźne
grudy złota. W sumie ważyły
150 kg. Zostały wycenionP na
ponad milion dolarów australijskich.

- Czy obecna sytuacja rynkowa
n;e utrudnia procPsu przystosowania resortu do nowych, znacznie
POSLerzonycb r1111kcji? - Z trm
pytaniem dziennikarz PAP zwrocil
się cło min'slra rynku wewnętn
ncgo Jerzego Jóźwiaka.
- Ostatnio nasiliły się 11.akupy
towarów przemysłowych i spożyw
czych. Wvwolane to W!'tało bezpośredn i o obawami przed skutkam · zaoow1arlanyc h .zmian w polityce cenowo-docho dowej. Obawy
te
iednak
są
nieuzasadnion e.
Muszę
bowiem przypomnieć,
że
będziemy
rekompensować wzrost
cen urzędowych podstawowych artykułów żywnościowych oraz oPalu, energii ' cz)"Oszów JednocześniP. będą rew1<loryzowaaie \V'klady oszczędnoś ciowe ludności. P<>winno to przyczyinlć aię do zaha·

300 KM

Pewien nwechltl ltoł lmiealem Luoifer, który pnc4 miesiącem

zgi1111oł

W jednym s domków jednorodr7.!Jnnycb przy uld<:y K.róloweJ Jadwńlłi w Elklll CwoJ. 1uwa!lakie) na·~ wybuch 11-lcll~ butli. S pmm propan-butan. PlnlWdopodobni• l)n;yc:eyna tr-agecldi bylJO pęknięcie bubli.
SpowodOIW'alo

t>o pobr;

m1e617Jki&łiey

1wym włdcicie

lom, gdy przebywali z wlzył!ł
w miejscowości ·oddalonej o 300
km od miejsca ich zamieszkania, odnalazł się we wtorek ku
wielkiej ra.do§ci obu słron.
Jak poinformowali szozęśtłwl
wla§clclele, dzlelaJ Luclfer miał
poranione łapy I był chudy jak
szkielet, gdy po miesięcznej wę
drówce dotarł w końcu do rodzinnego domu.

domu -

dllioe ooo troi• !eh d:7Jl.ect staM l!'<>Mt!e ~

Rai! I F

Wydarzenie italo 1ię senaacJą,
ale wytrwałv kopacz, Roy Hall
oświadczył krótko, te w tyciu
puekopał
niemal całą okolicę
wokół własnego domu, a na zło
tą, żyłę trafił tut przy ścianie
budynku, gdyt nie cheia.lo mu
się w łym wieku ehodzió- dalej
kopa6.

Kopał,

Wybu ch gazu
w Ełku

IF

tS

ro-

:mc>I

EIFFEL MIESZKAL NA
CZUBKU WIEZY
Malo ltło wie, a Jul prawie
nikł nie pamięta, te Gustave
Alekzandre Eiffel (183Z-1923)
fraaeuski specjalista od koD1trukcJi
telaznych,
architekt.
projektant Kanału Pa.namsltlero, posącu wolaoAol w Nowym
Jorku oraz słynnej wieb' w Par:vt11 (1887-89) WJllOltośel 300.S
m - był 11.amięłnle •koeh&BT w
słol!cy Frallcjl.
Ta mUoł6 była łalt wielka, le
chciał wld11le6 ealy Parył. Dla&ero teł, 11roJekłuJtla wlełę, saproJektował róWDłet dla 1lebi•
niemal na samym szczyele luk·
snsowe, 3-pokojowe mieszka.nJe.
Tam teł 1p~dził 1>11łamle lała
tycia i rzadko · Jut schodził na
ziemię, gdyt 1 braku w tym
czasie windy - eoraz więkllz•
trudno§6 sprawiało mu wspinanie 1141 na nczył swego dzieła.
Opr. kp

eł~

na litr.

~

WewnętT'Z
poopierając
pr7JeCiWal1kQhiolową 7.Ainicjo-

Minis.terst.wo

nego lnformu}e,

akcję

Ry.nlw
że -

wa„ną prze7. Marka Kotańskiegio roz.porząd7P-niiern
Rady Ministirów

z dnLa 9 listopada br.

!ZOISba~ wipro-

wad:z.ony 7Jaklaz spr7Jed1aży w dn~u
13 lisbotpa<la 1987 r. napojów a.lko(zawie..rającyc'łl

PQ\V}"Żej

allrohol<U) n.a obS'Zarze cai..
łeKi<> kll"a lin we WS11JYStkieh 1'Unktach apn.eda.ży ~!=el. w tym
równlet w sklepach „Pewexu" i
10 bm• w NowYJQ Jorku rozpo„Ba~bony".
Zakaz nie obejmuje
spr-zedafy i podawa·n!a
napojów czął się strajk praeowalków aowojorskiej
giełdy, gdzie od kilkua•łkohoJowych w zakłiaidach ~'!ltro
nastu dni notowany jest spadek
n<>'lni ouiych.
kursu dolara i akcji.
s:zie!owli.e del~cj1 ot.u mooacs~w
CAF - Reuter
n.a tamtejsze rozbro~n: <>we rok<>wanta ZSRR-USA - vi.•ioemini.ster
spraw za·1'..ranicrmych Jul iJ W<lirOiloow i amb. Max Kampelman. aby
d<>koOllać przegls,du stanu
p.reyg<>tov. Uli d;o, lJOd'Pj.g.a,nla n.a =;rei~
w WastyrigtQn.je u.kla.óu o hikwidacji Ją.dtrowYch rai!Qiet tn!dnieff(l
Za&[~
i Ol>eNIC'Yjn<>-ta.JctY=VCh.
Jeśl~ dofda oni do wniMk.11,
tt
pos.tęp w rokowa.n iaeh
nad t'j'fll
SpNwy ZWliłl.z.a.n• 11 wuunk.ami
u.kil'adem jest zadowalający, 1pot.. pracy I tycia na wsi traktA>wać
kanie Szewardnadze - Shultz m<>że trzeba na równi z możliwościami
W 316 dniu roku słońce \\ 7.1' oka:z.ać si ę z.~dne.
rozwoju produkcji rolnej. Przeszło o codz. 6.50, zaJdzie Zt\Ś
Wyżs7Jeg.o sZOZJebla przedi&t.a.wJ.o!&- świadczenie
o śctslym związku
o 15.50.
le B!talego Domu llllfonnują te-ż - tych dwóch problemów d-0minowate roi;poazynaJą się
rozmowy ło w dyskusji podczas plenamego
przedstawio!el'ł. P'I"OtlOkołu d'ypl()Ylla- posiedzenia Rady Gospodarka Zywty=e~ obu mocarstw. W ich to- nośclowej. Podkreślono, ze dotychku określi si ę m lin. ramy czaso- czasowe działania wywarły jut kowe Nl'ZJP()Czynającegio się 7 ~dnia rzystny wpływ na postęp w dziew Wa·!ZY'llgton.le trzee!egio spotka- dzinie socjalno-bytow ej ludności
Renata, Benedykt, Wltol4, EmiL
nia Ml.ch4ila Gorbac2'0'\Va z Ronal- rolniczej, ale jeszcze wiele jest do
Kry.tyna.
d.em Rea.ganem.
zrobienia.

rdna dze- S

Przed Grobem Niezna.nego Zolnlerza w ł..odzi odbyła 1lę wczoraj
69 rocznicy odzyskania przez Polskę niepod-

CDall:Sl3'

dniem
bez alkoholu

ł.5 piroc.

uroczystość poświęcona

•I•

13 listopada

hol<llW'YCh

dyploma.cti
Związku
Rad!'llleokie go i Stanów Zjednoczonych - Edooro Sziewardnadze I
George Shultz. być może będą musieli spotkać się raz iesxcze p!'1led
wymacwnym n.a pocz.ątek grudnia S'POt'k'aniem
Miiohaiła Goi- ••
C!ZlOW!l z h:>naldem Reaganem. 'I ki pa.~ąd wyl'8.2ll!y w środę miarodajne k'O!a w W~gton~e.
Jako ewentualny termin spotkania Sr.ewa.rdnad::z.e-Shult'L wymienia silę w Waszyngtooi.e
połowę
os!Ja,tn.Jej dekadv li.stopa.da. a J.ako
m1dsce - Genewę. W przyszłym
ty~niu mają
się tam spotkać

spla, a w1ęc pr.ezydenta b11,cH naczelnika miasta, gminy. dzlelnic7.
Zastrzeżenia te wnosi 1141 za połredn!otwem
obwodowej lromitJI
do spraw refel"elldum pisemnie lub
ustnie. Mog• on• dotyczyć ZU'ÓW•
no pominięci.a nazwisk.a w apllrl•,
ia·k tet umleszezent.a oeoby m.
uprawnionej do ud7Jiału w referendum. Motna teł odwołać 11• w
wypadku odmowy wydaillola J>n:e:I
terenowy orga.n e.dmlnłatracjl paó•
stwowej za.świadczenia o prawi•
do glosowania. Dokument taki upoważni.a do ud-ziału w referendum
poza miejscem, w którym dana osoba JlOS'tala objęta aplaem. N1ezbędmy więc b4ld'Zi~ tym, którzy l!8
l!sropada wybleiraj"
w poór6t

ltz?

OBRADOWAŁA

RADA

GOSPODARKI

ŻYWNOŚCIOWEJ

ill±J-l~

łodzianin

szefem
ekspedycji polarnej
(INFORMACJA

WŁASNA)

Hl lat temu w czasie pierwS'IA} uukioweJ wyprawy pole.rnej, łodzianin Piotr Pre.sle.r jako młody asystent Zakładu Zoologii Bezkręgowców 1 Hydrobiologii! Instytutu Biologii Srodowisklowej UL, zdobywał pierwsza doświadcrenla w prowadzeniu badań w warunkach Arktyki. Pod koalec listopada br, 1
Gdyni wyrusza dwuna1ła ekspedycja, która na 1tacJi Im.
Arotowtklero WJ'Dlleni poprzedni11i ekipę badaczy. Kieriownł
ldem łeJ wyprawy oras tarnU111 almowero na 1tacJI mtanewany został dr Plołr Presler 1 Praoowai Biolosfl Polarnej
ł6d11klero lnsł7łuł1L Opróas D.iero w wyprawie łJ'Dl razem aezntnlozy6 będą ,fencze dwa,f Inni łodzianie - dGo. Kny1słof Jałdtew1kl kierownik Zakładu Zoologii. Bezkruowo6w
I Hydrobiolorii UL, oraz czołowy plełwonurek łódzki - Jera
Zycblidskl z „Trytoaa'', który pomap6 będzie ekipie aaakeweJ w badaniach podwodaycb i przy ltręcealu filmu.
Organizatorem ebpedycji J>Olamików, których w tej lf'\llPI•
im.aldzie !lę ok. 4-0, jest lnstyłut EklologU PAN. Uczestn~
ey w wyprawie nauk<>wcy będl\ w okresie lata polarnego badać na morzu faunę zasiedlającą dno oraz prowadzić ba-da·
nla ichtiologiczne nad ti:z:Jolog!ą be2lkręgowc6w. Na lądzie b41dz!e pracować duta grupa botaników z Kra:kowa, Torunia ł
Wroclaw1a. Program przewiduje talde badania geodezyjne GPOwstanle mapa akolic stacji) i klontynuację badań geofizycznych nad magnetyzmem i sejsmiką tego rejonu.
M. Kr.

wymogów

:f·1·111~~

w dnJa dzi1leJszYJD przewiduje
dla l.odzi nr.słępu,jąe11 pogod411
zachmurzeaie pnewatnJe dute.
Okresami opady denczu lub
mtawki. Temp. maki. w dzie6
około 6 1L C. Wlałr •la.by I umiarkowany, połudnloWJ i poludalowo-zaoh odnL
CUnlanle o coda. 19 wynosiło
987,9 hPa (741,0 mm), a temperatura 3,% 1ł. C.

1m - Ur. 'I'. Borowski, poeta, prozaik
193'7 - Zm. z. Umilowskl, ,tean.

lzezdllWJ Jesł naprawdę ten.
kto swego szczę§cla nla zaw-

dzięcza 11zczęścl1L

llakośclowych,

ostro dyten obl!za.r.
- Z rynkiem artykułów przem11lowyoh nie motemy sobie poradzl6 od dawaa. Jak pan minister
widzi ro:i:wląza.nfe tego problemu
dz!§ i • P<-rspektywle?
scyplinując

Rozmowa z ministrem rynku
mowan.a meracjooalnyc b wydatków konsumpcyjny ch na zakup
dóbr i usług.
- Czy !eżell obawy te będ11 11.aslla~ się, dostawy eprostaJą wzmożonym zakupom?
- W ślad u w~ejszyml ośwla<lczenlaml przedstawiciel i rzą
du potwierozam ponownie, tie do
końca
roku nie przewiduje
1ię
jakichkolwiek podwytek cen urZfldowych , tj. cen za których pe-ziom od-powiada bezpcśrednlo rząd,
a które w całej lltlrukturze oi:>rO-

wewnętrznego

tów stanowi!\ około łll proc. Przyte chod:r;l tu ro.in. o ceny podstawowych gatunków pieczywa, mąk.i l przetworów zbOO<>wych, cukru, mięsa l przetworów
mięsnych. ma.sla,
mleka, niektórych tłuszczów rofiinnveb., papierosów i alkloholl.
Zgromad1.<l!M obeonł• NHnrf t
zapaay tych Ullykulów "' W)'lłar
czajl\ce. a dostawy - t to n.e.jkrót!lzą drog14: od przemY'lłu do
sklepu są dostateczne ł U.ki•
utnzymaJ~ 1lt1 nadal.
pomnę,

Jerzym

Jóźwiakiem

Odrębny problem stanow1 obawa przed wzrostem ce.n artykułów
przemysłowych I skutk:! tego. Tu
bowiem wzros·t zakupów jest bardziej wyraźny. W paźd~1erniku br.
kh sprzedaż w-z:rosla w •tosunku
do paMziemlk.a ub. r. o 30 proc.
Brzy tak silnej presji mote wystąpi~ tendencja ntektórych przedsiębiorstw do podnoszenia cen umoWIDych, przy jednoczesnym obniżeniu Jakości. Dlatego tet obecnie znacznie rozszerz<lillo kontro141 een umownych i prZHtl"ze.gania

- l&totnle, w ubiegłym roku mimo wykonania znacznej częśol
zamówień rządowych rynek ten
nie uzyskał zadowalającego poziomu równowagi; dotycxy to zwła

szcza
kań,

!JPrzętu wyposatenta mieszubiorów I odziety.

Mimo bo'wiem znanego pownechnie niedosta1iru surowców. mater!alów i środków dewizowy.eh, ostatnie decyzje Prezyd ium RZl\dU
łlJaJaą cill,I na

*·

Ił

- _wy1łą,pim1 w opłJJDalDJm
1kladzle. Trzej zawodalcy 112'
czę4clowo
kontuzjowani prses
1woich ojców po wezoraj!lleJ
wywiadówce w ,wzkole...

Z prac Biura Politycznego KC PZPR
Powtórzyli wynik

młodzieżówki

Na otarci e
l :O Leśniak (74 min.).
POLSKA: Waudz.lk - Prusik,
Rról, W'enclewski,
\Vdowezyk,
Ta1•ai;iewic11., rtudy, D9;ieka.nowRki. Ul'ban (od 59 min. K. ''Vl\n:,vcha) - Leśniak, Araszkiewicz
(od 46 min. rt. Wa1•zycha).
CYPrt: Charitou - !lflamilioti, Sokratous. Christof0<rou, Pit·
la"' Savva. Yiagoudaki~, Nic-olau ~od 74 1nin. 'l'slgis). l'avvides, L. Mavroudis. , 'iourouppai; (Qd 60 min. G. Ma\•roudis),

1eczmn :r. Cypre-m
zakończytli
1'<>1,cv p;tkarz~ nieudany start w
e!imimu:yjnych
„Eut"·>-88''. 1 :O \\'

pn-1

L imas.<:oJ nie j~t wpra·wdz:e
. "'Odem .do C'hlub.Y. ;ile po serii niePO\l'od'z~ń w oki·es„e ostre?\} kry:r.ysu naszei piJk:. t 7.w "'. 0i~'itwo
na ota•rc.' e lf'z. Polscy piU~ar·ze n:e
z.apomnie!i j~sz.ez/e. · 0
Gdańsk.u
.irdzi•'J w srnniejszym
skl.adz.:e 1
„C"Udl"JO.z'emcami" nLe potrafil'i pokonać eg.rotycz,n ych gio.ści. Na oo:sku w uimassol sztuka ta się uodaki. choć z niemałym trudem. Trener '\', La.za.rek w os t.atn:e i chwili 7.;decyd()w.ał
się na o:'ens.vwniej zy wiariant w usta•wien'u dl1Użyny i pozycję prawego
obrońcy
pow~erZ)'I pomocnikowi Prusikowi.
P:Jkar7. Śl;iska mi.al wsp.ierać dru1<a lin'ę. Na<;?. 7,e-spól do~ć sz ·.b'loo
iirrnjąl

i·n'ciat:vwę.

czę~ciej

wat. ale n;Pm<il ws7.yslkie

at;~ko

akcje
bt·nym.

ko1k;r,ylv
siei na polu
Cypryjczvcy
P<'t·rafią
o'.ę
bronić.
l!raia P'lCT \\'Jasną br'lmkę szybko.
-Rtrrrsywnie i z głową. Trudno il"h
„,;1skoczsć
~landarx:lowvm
m!'lne"·r-m. a renertuar środków o~en
~yH·nyt"h polskim!lO zespołu jest uho;"<' . Mimo to w 12 minucie mof!'~o. a. nawet powir1no
hyć
1 :O.
T:t"lko swo.Jemu
bra.mkairzow( G.
('h ~ ri (o't za wd?.i ęcza .ia gnspodn ue
<'"tYst~ konto. Tnsh•nktownie
odbił
rm p'lk<: po stq:alr głowa Urbana.

l

Pił KARSKICH

BOISK

1O

łez

wybijając ją na l'ÓJ:, 7 ·minut póź
niej Charitou zn&w u1·aoo.wa1 swoj
zespól przEd utratą g>ola. Tym razem strzelał Tarasiewicz, a pdka
tra.fila w wyc:ą~ni~tą nogę bramkarzia.
Po okrcsje
pnzewagi Pola.ków
nastąpił kryzys w gir'.t.:?.
Cyp•ryjczycy
ooraz. częściej
zagirazali
Wandzikowi,
który
ki,Jkak1-otn:e
musi.at naprawliiać błędy obrońców.
Był jednak dobrze
usposobio.ny.
Kolejny zwrot na tą.pil w 74 min„
Dziekanowski pi·ecy;.uyjni-e dośrod
kował z pra~-ej
strony boiska i
Leś.n:ak
p.rzechytrzyl obrońców.
Prz,y je.g o strzale głową z 5 metrów cy~ryj:.ski. bram~;rz był bez
sza_ns. K1l1ka m~nut pozn!eJ mogło
byc. 2 :_O. Cy')JryJ cy obroncy z.apęclz,1: . ,ę ~od" nas2ią bramkę, ~-a~diz:l, b,vska\~ .C"hfil<' \\yrw-;:1t '· lkę
w p-0le 1 ?'to dwóch_ Polakow, Prusi k 1 i;:i='~ekanowsk1. ::n1:al<> !?''';:Cl
1
sobą ty~ko Jedne~o oo.~ncę.
,sm .~ly ";'Yh!~~ C~'."ntou zaze~a , . ~ · ~:
bffl.p.ecz.-ll.St\\.o. ale Dz. ekan.o.vs~1
d1'uJ?<> rne mof!I daro\\'3C sob.e me
wykiorzystaneJ sza nsy.

1. H<ll'!and ia
12 :2
16-.1
2.. Grec}a
9 :3
lZ.-,10
3. POLSKA
8:8
9-ll
4. Węgiry
6:8
12-11
5. Cyp"
1 :13
3-19
Następne mecz:'1!: 2.12. - We.g.ry
- Cypr, 12.12. - GreC"ja - Holana.;a,
1

Polacy walcz.yl'i

amb:·tnie,
n ie
tym meczu. al"
mo~li. Na·sz
polski styl. pozbawiony w i ększe.!?'o
p·ololu. zaskakujących akci~·. p.odań
z p:enrnzej piłki i i.nnych el€mentów nowocz~rnego futbolu - trą ci
my zką. Tak nie gra już tadna
klasowa ·dnużyna.
Nit'
pomogą
taktyczne <>clprswy. mag.net(lw'id<>we proiel~ci". noweto::-sk.ie str2te.11ie, gdy p'.rka n:e tr-zyma si.ę noszczędzili sil w
1<rą z.aimpono\\'ać

ni.:~

~

~ym~

~:~~· (~.:.ór~) ;o:~~}~z

0
w

~:1t;~~~

dz.ie Ju~sław'ę 4:1. Bramkę n·oa
•r
t
·
,. :
„ Jug'Qf!lawu zdobył: Kat"n~c (80)
•• \ 1 .Ps .at~·n~ mpc·z.u e ..ir.:na:J-1· 1dla /\n'1'1''i : Be~rdsley (4), Bam„~
~) m_ „~'ur>'.I _sa • (g:ru~Ja 6) Czec~o-1 (17). Rob•on (20) i Adams (24).
.t-cm a~. 3. pokonała \o\ al~ 2 .0 (LO):
Z\ry·o:ę"'two na wat() Jugoslowi.a·
Bramki· . K~ofl1cek
<3,:-l. 1 Bi lek nom eoie1't nadziei na a:wans. ale
(89L I. \I t~ m pr~ypa_dku awans<>- An.e:1icy bat"d2X> szybko uzmvslowi·li
\113.h c1. ,ktorzv ~1z~11e przyg~a.da- \1·;;zystkim. kto bvt naj1epsny w \f>j
l1 s !" te.11u spotka.mu - . Duncr.v- grvp~e eliminacyjnej.
rv. Tm nawet ..-yrn.k ~~m·so11·y 7.•.
··
pewnial udzial w finałach ME
• W pierwszym :r: roz.egiranych w
W1d icz.v•ków „ratowalo" tylko zwy- śr<;<lę pLlkarsk ich, ~ec7.ów el!m~na.
c-· ~Sl\';,1 .
rv1.nych „Euro 88
w irrur.ve
7
T:\BEL, G!t. Vl
flelt(a DOk<'nalR Luksemburg ~:O
(1 :0). Bramki dobyli: Ceulemans
l. ])aniil
R: I
4-2
(17). Degnij 0 ~ (5~) l)raz Creye (81).
2. CSRS
7 :~
7-5
ft W druf!''m Rpotkoani u
gr. 1
~. Walia
6:6
7-~
BultrariR
prz?itrala w SofiR
7.e
4. Finlandi'a
3:9
ł-10
1
S7.lrnc'ą 0:1 (0:0). Ten w ynik spraPil K:<>l~jnym f1nal!:tą pi·lkar;k:ch wil. Ż<> a1n.ns do finałów
!\1:E n„MF: '80" 7.0. 0 tata
reprezentarja zvslrn"l.. o'tkarz.e klandl'ii. BramkP
r'lla Szkotów zd'Obyl Mac K.ay w
B6 min„ a wi~ tyl1rn 4 m inut zabrakto Bul!!arom
do osią!!ln i~i.a
4 11 partia szac110wego meczu 0 upr::i!(n!o(lneo;?"r> 00111. Rt>m'i R da,~·al
misirzus\,\o swiata m~żczyzn rozgry- •m. a n'e Irla.'l<lr'.'JY'korn. pn::t,\\'I() gry
wanegQ między Kasparowem i Kar- 1•• '7-E!fWC'U
1008 r. n:t bol·s kach
powen1, zakonczyla się po 21 ru- RFN.
chacl1 rcmist.m. Stan meczu 6,5:5,5
T.\BEI • G ... V I
dl'I Kasparowa.
•
I
.A Polscy rugbiści przebywali na
1. Irlandi!a
11 :5
1~
7.~rupowaniu szlrn!eniowym we \Ylo2. BuJg.mria
10 :6
12.-ó
~>.ecl1. rozgL"ywajJlC również dwa me3. Belg.i11
9:7
16--8
cze z drug'\ reprezentacją tego kra,1. Sz:kocja
8:6
7~
ju oraz zespołem mlodzieżow~·m do
5. Lu.ksem'bur;:
o
:14
2-23
l•t 21. w pierwszym spotkaniu Po_ .
.
1~1·v pokonali ll'loskicll mlodzicżowDo z.akonczen1.a ryiwalria.acji w tej
ró\v 19 :8 (4 :4). z \V?nchami
„B". ~ruipie pou:>gtal mecz lJukisemburg
bialo-czerwnni przegrali 9 :22 (0 :13). - Szkoci.a (2 grudnia br.).
4 D1\·ic porażki i jedno zwyci~li w l' ·
·
'I
~two mają 11~ ~woim koncie siatkar
e :mt•nacy1nym mef'Zu J>I ki czarnych Słupsk w międzynaro- k.at·;ddm d·o tui,nieiu olimp '.Jski ego
dowym turniPju w Rchwerlnle.
Pe w 198'1! r. (gr. E) Auslri.a J)rllegira7.wycięslwie
z Trakto rem Schwerin la z Belgią 0:1 (0:0).
~ :2 Polki przrgral~· z Dynamem MosTABELA
kwa 1 :3 oraz z Dynamem
Bcrlln
:
~
ró wnież t :3.
10 2
2
1. CSRS
A zw~·cicstwem reprezentacji ZSRR
2. Ju~law-ia
7:3
Jo--4
ral, ońr·,vł się w Seulu międzvnaro2. Belgiia
7:7
&-Il
dowv lurniel
siatknrzy o puchar
4. Austri.a
4 :8
7--8
llTiGt!71·:·~rotlowej Federacji Siatl<ów F 1'.nlandi'
2 :10
2--lJ
5
ki. W fin~l<· <iatlrnrzt' radzieccy wy· 1
·
ia
.
~ra'i , drużvna USA 3 :2. w decydu• W eliminacyj111ym meC?.;u p1lj'IC<'.i
partii drużyna
amerykańska karskich mistrzostw
Europy dr11prowadziln 8 :5.
jednak koi\cówka żyn mlodziierowyoh do lat 21 (g.r.
n alcz~ła do zespołu ZSRR.
2) P<J>rtugaiia pok()ITlała Szwajcarit: ·
A w Moslnvle rozpoczęly sie mię- ? ·o (1 ·O)
·
C'l zyn~uudowe zawody w ł yż\,:iarstwie ""'·
· ·
.
figurow ym
o nagrocle
redakcji
• W r<>z.P.granym w Dublmie to„Moskowst,\je Nowosti". Wśród so- \~'a•rzyskim rnięd?JYl!laństwowym meltstek.
po
Jeździe
obowiązkowej, ew piłk.ars'kiim Jir'l'allld:a
poloornała
prowadzi. Bortz (U A). Po krótkim Izrael 5:0 (2:0).
proi::ramie
par sportowych prowarlrenie objP,ll mistrzowie świata Gor• W Belcha,to\V'ioe roa.egn'llnQ w
dij ewo i Grinlrow.
srodę tiowanzysk.i<fl międ'r.ynar<Xiowe
4 Repre1.:entacja ZSRR w koszy- ~potkanoe p.ił!ka1rskie.
w k:tóryrn
k ówcc mr;żczyzn rozegrała w
USA ~iaty ze!<J)ól I Jiti NRD
FC
1
~~~~~ar\~act~f~~~~Z~'~ sz;~~~~e 1J'0~ 0 ~:1j Ka~i-Marx-Stadt l)Oronał dn1ig<>Hw SRn Dlrgo rlrui;v nl" miejscowego j reowy GKS Bekh~:Mw 1 :O (1 :0).
uniwersy!c1u 94:65 (H:22) .
Bramkę 7..d<>b:vl Seifert w 4~ mi,n .

w

SKRÓCIE

„. ""

„PRlĄŚN!GZKA" PO RAZ DWUNASTY
Wyjątkowo <'iek~wic zapo"'iad3 si~
tegornr"Łna
edycja a1<mocbodowego
rajdu „Prza,śni~zka''. Impreza - nr·
iranizowana pod patronatem prez;vrlenta 01i'1sta Lodzi
- Jarnslawa
Pietr?yl<a I redakcji „Głosu Robot·
·

jut
1 niczego" będzie alit odby1ul3
po raT. dwunasty.
Kill<adziesla,t załóg o: ralej I'olskl
o tytuł n11jlepszej w ~trefle eentralno-wschodniej walczyć będzie
na
terenie
województw łódzkiego
I
piotrkowskiego. l,j\czna dlugo~ć trasy wynosl prawie łOO km.
organizatorzy zaplanowali
01temndcic odcinków 1peejalnych. Pierwszy będzie wleczorn11 prób• wygc1gow11 n.a ulicach lłetkinf. Pierwuy
samochód wystartuje o 18.%0.
!!tart I metii
„Prz11śnlezkl" wySUPER LOTEK
znRczono przed hotelem „Centrum",
Pod
adresem Automobilklubu l..ódz7, 10, 17, 21, 27,
kiego naplyn1;lv zgłoszenia od wielu
z1 anycl> zawodnit;ów z kra.lu. Wśróll
29, 32
nh!h na li~cle 111: J, Dyszy,
A.
DUŻY
LOTEK:
LOSOWANIE I: Norin, W. Stec i L. Orski. Miłośni·
43 rozw. z 5 traf. zwyl<ł. - wygra- cy sportu automobl\owe;:o będą mone po okolo 206.000 zl. 4522 rozw. z ;:li podziwiać
przede
\nzystklm
4 traf. _ wygrane po ok. 2.000 zł, samochody
produk\c.11
polskie.i:
JOR751 .rozw. 7. 3 tr;1f. - WY!'!rane po „Fiaty" J25p, FSO 1500, „Polonezy",
113 zl.
LOSOWANTF. n: 20~ rozw. i „maluchv". Bt:dl\ r6wnil't 111ortowe
z 5 traf. - Wygrane po ok. 41.000 WP.r.jr „Lady",
„Opel MMta"
l
rl. 10639 ro1.w. z 4 traf. - wyl!nne fl„,vw Golf".
po ok. 1.200 71 173648 rozw. z 3 trat.l 7,~·er.ymy
sawodnlkom
u:~roklej
- "-O'grane po 122 1ł.
d'rogl !
pe'R.

EXPRESS LOTEK

3, 25, 26, 31,40

a

DZIENNIK LODZKI nr .264 (12474)

bm. Biuro Polityczne KC stanowiło rozpatrzyó na 1wycli D<i4cOJ\&nie takich 111ni.an - jak wyPZPR rozpatrzylo aktualni\ najbliż.&zydh posiedzeniach proble- kazuje pr.aktyik.a wymft.i& niesytuacj11
sipoł-ecmo-foepo- my
u.sa.dnici,ego
przyspie;zenla zbędn~o C7.a.su, sdyt wla,.te
u
darCZI\ kraju.
budownictwa mleazkaniow„10,
a znon.en!em niezwykle l!i.cmych, ntW ealym kraju, w wielu łrodo- t·akże poprawy zaopatrzenia w le- wal'l1ttwionych przepisów. z prznwis'k.ach 1opo!ecznych z dutym za- kl i usprawnieni<& funkcjonowan ia wyclę:Łaniem
ukntałtowanych
w
lnteresowanlern spotyka 1i11 pro- służby zdrowia.
ciągu dzłeisiątków la.t nawyków w
gnm realiz.acyjny II etapu ref.orBiuro Polityczne xapC>Ulalo 1·ię 1 pracy Instytucji czy urzędów. Pomy itospodarczej oraz zamd.erzeinia !nfonnacją rz.ądu o trwaja,cej re- trzebne jeet publiezn• prezentoda1.szej demokratyz.acji tyci'a spo- organizac}! centrum. Tworrona jest wanie nowego podejścia w tych
tecz,nego i politycz.nego, które bt:- struktUJra nowych mlnistel'Stw, a i.prawach I wyjaśnienie powstaj2'dą przedmiotem obrad VI posie- następnie dokonana zostanie reor- cych jesza.e często nieporowmień
dzenia plenarnego KC PZPR.
ganizacja urzędów nie objętych u- po ()bu stronach w un;ęd:i!ie I
Do orga.nizacji i instancji par- stawowym
przekształceniem.
W wśród obywatel!.
tyjnych, ogniw PRON, radia i te- tworzonych
strukturach
obsady
lewi'Zji naplywa od fii'POleczeństwa personalne będą radykalnie zmnlejBiuro Polity.Czne :i:apo:nnal<> się z
wiele opinii i propozycji. Toczy sie szone. Naczelną wytyczną wszyst- wyinikami VIII Ogólnopolskiej Naotwarta,
obywatelska
dyskusja. kich zmian w admin~stracji cen- rady Dzialac7:y S~morz.ądu Załóg.
Zna.idujl\ w niej wyraz różne sta- traLnej jest zapewnienie ma'ksy- Przedstawiciele rad pracowniczych
nowiska I poglądy, także obawy malnej s.prawności dziala•nia przy - co podkreślono z umaniem przed s·kutkami s'Zybkich zmian m\nimal,nej l:czbie etatów. Nowe opowiadają g i ę za wprowadzeniem
gosoodarczych dla warunków życia. ministerstwa zostaną w pelni u- rozwiązań programu Il etapu reaNawiązując do wyników gosp-o- k.~ztaltowane do
końca b;eżącego l 'zacj i
reformy go.~podarczej, dedarczych paźd7:iernika. Biuoro Poli- roku.
klarując
poparcie dla pr7.emian,
tycz.ne zwrócilo eię do kierownictwa
Praeown:kom, którzy nie majda, których Istota zawarta Jest w pyi załóg zakładów pracy o konty- miejs-ca w zreorganizowanych jn- taniach ,r eferendum.
nuowanie osiągniętego w poprz.ed- stytucjarh i nie przejdą na emenich m :es !ą cach .dobrego rytmu rytun: zapewniona będzie wszelZwróoono "'1~ do rr.adu ~ ll!Pf'8.·
produkcji, gwarantującego pełne ka moż.l!\\·a pomoc w z.nalezieniu w:i>t rPal izac-j ę \V'niMków M;lO!!Z()wykonan'e tegorocznych 7..adań. To wl1ściwe?o zatrudnienia.
nvch w tpkcifll VH! O!!ólnopolwezwa.nie ze szczególną troską po- 1 Budynki i pomieszczenia zwol- ~ki;;j NHacty Dzialaczy śamorząwin.ny potraktować zwlas?..cza za- ni<':ie dzięki z?ecydo~.anemu usz- du.
klady pracy .z.aopatruiące rynek czuplen-u a<lm1111st.raci1 centralnej
wewnętrzny.
pr7.t>kaz11.ne· 7.Gstaną na inne poBiuro PolityCT,ne przyjęło projeltBiuro Polilycz.ne 1.wróciło się do taE'by. Urzad stołeczny rozpatrzv tv matf\r•alów na VI Plenum Koodpowiedn ich organów rządu i or- l'czne \rni<»ki już naplywające od mitetu Centralnego, które oobP,dzie
ganizacji handlowych o podejmo- uczelni.
placówek
kulturalnych, się w III dekad:r.le Ji~topada br. i
\\·anie niezbędnych działań zapew- organizacji spolecznych, im tytucji po~w ięrnne zostanie realizacjl ! p()niających ciągłość sprz.edaży pod- użyteczności publicznej i dokona g!P.bie:iiu socjaEstycznej odnowy.
stawowych a1-tykulów żyw.nościo- przydzialu. Uzyskane dzięki te'.lrn
r:· 11r<> Po1 't."czne w)"Sluch.::ilo sprawych i pr:r..emyslowych oraz po- ]iJkale m;eszkalne przy1ma.ne zo- wozdan'a delegacji partyjno~ańprawę uzypa.trzenia w okresie je- staną najba.rdziej potrzebującym.
•"ń'ffi\'d PRL. ktlira p'Old pnzewodsie.nno-z.irnowym. Wymaga to tak.sytuac1a .Jaka powstame w wy- "''·C't~v.em Wll<;•M,.,.<-h.a Jaruz-elskleg<>
że sprawnej
i zdyscy;plinowanej mku wdrazan!a: II etapu refon:ny j brat'! u;:!l'.';'al w ur<>c'7.yst-Okia~h z

•l•

~;~:o~f:.~!~~~~~~eJ~~gE~~~;= ;;./~~:~~~~~·b:~1~~:lo~ar{s\;!~ I Członkow·1e

~~;~· ~';1~sz~ż~~~mn1\~~i~o~v~~; : ~~ria~~~;~~.;1~:~.l~za t~~~~~~~ p~~l== .

1~\~~~~,~~c:i~h o~óź~::~~óry~~rz;]~ć ~~~~;~~~~y~'ią~~z:i~:z:~le:· ~~i.el~

okaz~ 'ro-lę-tj;a Wliełki ej

Soc}a1.!&to.,.
Pa:tdziem11lt'owej,.

C7Jl'le} Rtm-oluc}i

Twórozie l"MA.lm'ienie

~u

lenln1tzm'U, co potwlierdll'AL p.t'llllllbl.411ł

obcltodów w Mockwllie, a 9W1:11.n-o
C'7Al retet"at wY~ przez ,..
kroetarz,a ~neralnegio
KC KPZR
Mkhalła GorbaellOWa na uroozyC•
tym 'POS1iedzen1u KC KPZR, Rady
NajW)'U:i:ej ZSRR i Rady Na,wyt•
11.ej SFRR, stwaru silny !mpu!a do
pomyślne goo
['()lfJWti~ywa.in !a rliotżlo
ny ch problemów W'l!PÓ~noścli.

Bi'UCO M•tr=e zal)«l.nelo tł4' •
wynlke.m1 oflcjl'llru.!
wi'21V'ty P'l"Z:rjat-ni, w ?ols~ pM'A•
·woooni("7,!\ttJN) Ritdy M.i.ni8trów
~«Ski!e'.f RepublUd Lu1d><,w-ej Karo]lr G!!"O!m.
z za.d&WOle<nlem
~1mfieordmno, ~ P'!"ZYl~ w tm11ei•
I"O'm'!Ów U!t'll.lenll!. um'Oltt1.W'lial~ dl.r·
narn(<mlT l"O!llWó1 g'ł()o'!ltl!f!ków ~
p:rl!lebi~em 1.

w..,

~~n.Y'Ćll.

11

zWła~

Ml!lydi I wYni•iany

~om4.

n~ibecb-

nl-cm1!1j.
"°A~

Sekretar1·a1u Kl PZPR

wgm·1nach Parzeczew ., Ozorku"w

t2mu pow;nny dobre tegoroczne nrzects1ęb1orstw państwowych, \\·ozbiory.
bee których już nie m inistrowie
·
Nadal s uzasadnionym n'ezado- 1 lpc:z ·wojewodowie sprawować bęwoleniem społecznym spotyka się clą fun•kcje or;:anów zalożyclelWC7JOI'aj•~Y wbyt erz.łoo,n;k:ów Se-1
I Htkretarz KL
PZPR
Jłzeł
funkcjonowanie niektórych slużb skicli. Decyzj~ taicie muszą z<lpa- kretari.atu KL PZPR w wn'nach NiewiMlomN:I or.i-z rekretan ~
obsłu~i Jud.ności. Powinny one nie- dać po wnikliwych analizach po- Parzęcv'w i Oz.orków n1e trwa! mitetu Sipoleczn.eJ!\O Btlldowy vrtlzwlo~znie usprawntć wywiązywa- , tr7.E'b i zbllansowaniu mot1iwośc!.
długo. Wysta.rez.yły jednak nie"Pel- docilUłÓW
ze '1'1"111 Bk!'fOITlni~
w
nie s'ę ze swoich powinności. Biu- 1 Rząd poinformował równ·i e± o n& t{"l;y godzi.ny, aby na<>cznle J!nl•inl!le C>Jilcld:-ów
Francia:tek I[.,.
r'? Po1ityczne uważa, iż lekceważe- 7.aawansowaniu prac związanych stwli&"Ó7Ji.Ć, re post!llll w naJwd- wecki urochiom111 WCPlO'l'll'J l.111'."()CZyj.
r.1e obowiązków wobec spolec7.eń- 7.e zmniejszeniem uciążliwości za- nleiS7JYch obe-on·ioe pod W7dędem cie woóooiiwr wie1s1d „Ch~ta'llf'
siwa. w5zelkie przejawy opie~zalo- łatwiania ~praw w urzędach, u- procj'u,kcyjnym l soc.jalno-ib:l't>o'vYfl'l XI - Sl!!rommea. - Tk.amiew". 51
śc'. bezduswego formalizmu i biu-1 praszczaniem 7.asad obsługi oby- po~rz.ebach w!l.i tl. w s-pr"'w:i„ wo- ~pod.ntw
ze ~
Skr>Qmn~
rokratyi,mu. znieczulenia na lud1.- wa tel i. przełamywaniem Inercji ! doC'i1ągów i m~J:oracfl ~ntów jest oł:rzym.aM od tak dawna UP!rllł'l'll01: e potrzeby powinny sipotkać S ! ~ bezwładu
niektórych
Instytucji. tu d'OP'f'a;~rdy OP)!'O'lnny.
na wo()dę.
7" zdecydowaną re::ikcją rad n : : i r o - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·
Oził'Olnkow~
8e«nł>arl2"11.1
'Q.
d0v:ych, ;idministraci'. p11ństwowej.
łk
PZPR podczu wczorajmego l>Ob1•
o:rniw p;1 rtii, kontroli z.::i.wodowej i
I
tu w ll:l\1lOach P.a~ I 02lOit""'
~·polPcznej.
ków llllJ><>IDl'Hl!\o!. Ili.• ~ z ~
Nawiązując do krYolycznych ocen / .
t
~«n ~
d'wódl bilo~
1
pracy
ADM,
Biuro
Polity<"7.ne
il
•
w
wskazał<> _na koniecz.ność podjęcia
lę
.t
kt!d PGlt !Mrmfr.Z), obel'i"Zel!
przez wła,:c1we organa admlmstra- :
robót
mel!icn.eyjnydi w Ma
cji
pań!ltwowej
zdecydowanych
W!( Pod P.a~wl!'l?I I ~ wod~ialań . el!miintqących wy;tępuj11ce
Państwowa Wyższa Szkoła Fil- otrzym·a imię Antonieco Bohdzie- doci~W-. w ~.
mepraw1dlowośc1.
Zalecono rów- mowa, Telewizyjna i Teatralna wicza, a jeco portret (autor•twa
W !nlkcie Jttó~~ epotbu\łl w
nież
~kon<-entrowam.e
dz'alań li weszła właśnie w czterdziesty rok Krystyny Zwolińskiej) da pocz11tek klillbil9 „Ruchu" w S!n-omn!ey s
IRCh .n.<t tym odcinku.
•wo.lej dz'11łalności. Jed,nym u ralerii portretów p~a1016w ncze- l<'Clmdt.rNm
budowy
l'm(foditl!Ó"'
Zi:odnle 7.e spolecznvm ocz<>ki- szczególnie jubil1wszowych akcen- rólnie związanych J: uczelnl11.
I lf'ln-et.ans KL PZPR Jdlz~f Niewaniami
orn
plant'..'m
pracy lów bt:dzie dzisiejsza uroczystość
A. Bohdziewicz (ur. w 1908 r„ wladomttkł ~tu'lo-w.at
W'S'l'.yl!ltwladz part:i. Biuro Polityczne po- (godz. 11). Oto główna sala szkoły zmarły w 1970 r.) był reżyserem, klim UC2.e!ltni:K-nm tveh praoe rukoepedagogiem i publicyst11 filmowym. 1ów i rorunachu ore.z l)()diz'ę1roweł
Na pocz11tku zawodowej drogi pra- sl!ll'de<'7ll'llf! 7:11. wy!lilek
ro1n1'k>om,
cował również Jako spiker w wi- lnwestONlł'!I.
"l\'Y'lron.awCIOłn. ~poł~
leńskim radiu.
Pierwsze krótko- cvń!twu obu Jl'ITI.!111. i Ich "''ta:d~.
metrażowe filmy real!?Ował będąc
na stypendium w Parytu (m.ln.
„Dłuto i pędzel", „45 km od Pa(Dokończenie u str. 1)
u. be:r;pods<tawnj\ ralclarnujący ryża"). Ale mauył wówczu o przeotrzymuje decyzję W1t'az a uzasad- niesieniu na irkran „Zazdrości i
poza mieJ11ee 1tałego bl\d:ł czasowe- , nteniem.
1 Decyzje terenoweiro organu a.d- medycyny". Chdat ueaH:rować ten.
go zameldowa.n!a.
pomysł w 1939 r. Wojna przerwała
Zgloszone przez obywateli nie- minlstracjl można zae'karlyć w plany.
1
prawidłowości
musUI, być w mlejsoowym
u,dz.le
rejonowym.
Po powrocie z Paryta, la~ 'l>Oc.!ągu 3 d.ni rozpatrzone przez or-1 Nie podlega ono opłatom s11dowym . d'aje w „Hlsto.rii s:ztukl filmowej"
gan, który sporządzil spis. W kat- Ska!'.'ga musi być I'Olllpatrzona w prof. J. Toeplitz pracuje w
dym wypadku także wówcz.M, ciągu 3 dni. Post:anowienie 11\d'U dziale filmowym PAT. a podczu
kiedy reklamacja zostanie uznana rejonowego jest oet.a.teczn•.
okupacji kleTuj11 referatem tototllmowym przy Wydzlal1t PropaNa wcwr.aji&zym oloolic:znośclo
nego OrfanlzacJI Piubtw Ameryku- gandy AK, organizuJl\C m.!11. kon- wym posi.edlzeniu Senat.u Poli tech•kich. Jednym • rłównych punktów spln.cyjny kurs dla operatOt"6w. nii.ki Lód'2l~iej orl>byfa !llioe U!!"Oe11ysobrad będzie •ytuacja
w Amerye.I Zanz po wojnltt 1woje losT wla,i:e to.!ć n.a.dian i.a f()dh<l'Ści r<>noro\•1-ego
Srodkowej I realizacja po•tanowi1tń z Warsztatem F'ilmowym 11fłodych dokttor.a t-ej uczelni
wy'bi tnemu ra·
porozumienia rwatemallklero.
_ "Piet'WM'.l\ pols'ka, uczelni\ fil- dmieeokiemu uczonemu.
rektorowtl
11 BM. w GD~SKU odbyło 114
ł 4
11 8M. WOJCIECH JARUZELSKI spotkanie za•tcpcy
cdonl<a Biura mow11, za OLO'l'll\ w Krakowie. .Teeo Moskiewskiego lngtytutu Te<k:stylneprzyjął Jima Hoaglanda, 1pecjalnell'o Pollłyczneco KC, 1 Hkreta.ru
JCW ucznla·mi byli wóweus J. Kay,ra'Pl"Of. dT. Iwanowi A. l\la.r•
korespondenta dziennika „The Wash- P:lPR Stanisława Bejrera, przewodni- lerowicz, W. Has. J. Pass.mdorfer. ll!O
tynowowf.
ington Poat", któremu udzielił wy- cz11ce~o Wojewódzkiej. ~ady NaroZ
łód.7.k"
atltoł" wldtt 1ię od 'POwiadu. Rozmowa, w której uczestni- doweJ prof. dr Włodaun1erza ZwieProf. MarlY110\.joest u:znenym
CZl\tlrn Jej !IJtnlenia jake wykłaczył stały koreapondent g1111ety
" rzylrnwsklego I wojewody
l'l)ecjalli$t- w dziedzinie
d
"'
&ZE!I'<Jlko
1· i k' ·
,._ k
Warszawie Jackson Dlehl, dotyc:myła :o Mieczysława Cygana z gdaI\akleordynaowca rez.yser l .
.11trown·""
.a- !"(l!!illfllli<lllnej
mechaniki kt'QSien 1
polskiego planu zmnlejuenla zbro- riu1zem diecezji iddiklej, ks. bis- tedry. Opiekuje się p1er'W'S7.ymi t1t~w
w>lókiienniczych.
Jest
aiujeń
i zwiększenia zaufania w Eu- 1.::upem Tadeunem Gocłowskim.
mami absolutc-ryjnynt! i dyplomo- tocem
10 p&ten.tów i po.nad 80 prac
ropie środkowej.
W caasle rozmowy poruszono all- wym!.
W SRODJJ W PA.LA.CU Liechten- tuatne problemy
n.aulkowyoh, teorety=ych i do6lntere1uJl\ee obi•
Był równieł kierownikiem a:rtystein w Wiedniu Od.było alę kolejne strony.
Pozytywnie ustosunkowano
_
.,.~·~•
D
"
-"' wiadCZ1alnych. Za osiągn ięci.a na;uspotkanie nieformalnej
„Grupy 23" się do dotychczuowyeh form w1pól- 5 l ya:n,...
~u „ rog.a. ' • """ lrowe o.rall. wdrożen:a dlO praktyprzedstawicieli pań1tw Układu War• działania jednocz cym
„Tor''. A. Bohdziewicz ki P'f".l!emysłowej wielu udo.sloona•Jeń
1 polecanośt 1968 r. szaw1kle10 i Paktu Północnoatlan woj. rdańskiero. 11
przewodnolczył tak.te og6lnopolłkiej ko0Ctstrnkcyj1nyoh kros,!en
uhonorotyckler;o . w sprawie mandatu rokoABMIA salwadorska dA1Dala
we i mlęd,zynarodowcj Federacji DKF. wany na,llln>dą prezesa Radv Miwał\ na temat redukcji wojsk I zbre0
11
jeń
konwencjonalnych w całej l!u· ':t~":::e :~;i~~~!nt! ::::~aoJ::i~T;
nill!trów
ZSRR.
Doktor
h.c. Wyżsrej
Inypomn!jmy j~o fi~my m.i~.
ropie.
rz11dowe rozpoczęły we wtorek po- „Dwa razy dwa równa 11ę c!Etery
Szkoły Bu.dlOwy Maszyn i Wl&ki!en.Podczaa po•l•dzenla pr%y•tt,plono wdnl\ operację zbrojni\ prseclwko współautorstwo „Ostatnie-ge Par- niot1wia w Liberru.
do ponowne10 rozpatrywania
••· parłYząntom
z Frontu Wyzwolenia teitagu w Norymberdze" i bbularuczególnych elementów przy1111l•1• Narodowego im. Farabundo
Martł4'- ne mJn.
„Za wami p6jda, inni'',
?rot I. A. Marlyn-0iw•
~"niiós!
mandatu.
,o
.
w
departameneie
Chaletenenro, „Kalosze szc1:ęścla"
Wilczy bil~" wielki wkład w org.anizacj-E: l kon11 BM. PBZEWODNICZĄCY ltady na północy krllju.
'
"
Państwa
WoJcleeh laru:zelaltl prsyt)'liluację „~,'S~ chstronnej w spółpra
Opr.
j11ł
ambasadora l!lswecjl
P'ilmy Profesora l e Prote.o;orze cy mi~zy In~tyt.u.tem Ma;z.yn WlóOerjana
Bernera, który przekazał pismo krób~ll, d:IJlś J>l"1!2!entowane.
ki~~nicz:vch
Mos~ie\\· kiMo Instyla Szwecji Karola XVI
Gu•tawa,
tutu
T€kl~tylne!!'o a
Wyd'z,i:ałem
bc:d11,ce odpowledzl2' na memoran.Tak
r.ap11wnla
prZ1twod.nlcząc:v
Włókien·nictwa
Pol itechni•kii Lód.z..
dum rz11du polsklero z 17 lipca br.
komit~u
organ!zacy_jnego
sei1Ji
!dej.
w sprawie
zmniejszania zbrojeń I
diY. Wiktor BuM:vński. nie będzie
zwlflkszanla
sauranla
w Europie
ohflzernych analitycznych referatów ,
•rodkowej.
W urocz.vstości udziat "·Z.iefo: ge.
PREZYDENT Nlkarar;ul, Daniel Orale wspomnienia i refleksje nao: kreta1n: KL PZPR - GrZł'Jl'Orz Mlteg11 przybył we wtorek
do WaNa~ą pedagotiem!l I twór~r.ośda ~fPwioz, P'I''7.ew'Odnicr.acy RN 111. l/>s>yngtonu, gdzie
wy1t11pl podnu
Pro!ei:ora. W~ród go1ki spodi!:iewa- d?.i - PT'"'!. l\fit'ol!ysła.w Seirwh\ski
kolejnej seaji
Zgromadzenia Oról·
n:v jest rektor Belgiiskie.i S7\!:nl'' ora.,; licm i przect;t;rnifriP1-c łórl•7.ik'e
Filmo"'·ej, w które.l A. Roh<lziewicz t!"' <>środk;1. ;ik::irle.miC'ki·,,.:to i :r,a~a
nl=ych placówek naukowych.
W kod' ukończył obrady w wykładał w 111.taeh 196e~.
Arom.anie .:r,czyt arab.s.kl. W przyJi:(rs)
tym komunikacie J'.)Ot~ono Ira.n
(n)
111. okupowanie części terytociurn
Iraku i niepodporządkowanle 9!ę
rezolucji
Rady
Be~ieczerutwa
ONZ nr WS wzywająllej do prur·W U n'iiwoerty:łoec.l• Lódizkdm ieotci wania działań wojennych na fl'Onod W>C2l0raj !"Zll.dowa delep..cja Re- el• IN.-ciko-irańskim.
A GODZ. 9.40. Ul. Armil czerwo- spowodowała jego gwałtowne .bamo•
publi1ci Zairu, w skoł.adzle: wiioenej - ul. Kopclibklego. Rysz:o.rd M. wanie. Pas„:ierka tramwaju Barbakierując „Jelczem" na skutek
minister szkolnictwa v,.-y:żnego uo. lat 60 doznała ogólnych poUczeslnky uczytu ()JX>wiedzieli trzymywania zbyt bllsktPI odległości ra
tluczeil.
Bogtw Bakell, dloradea premi~a. się za zwolaniem między.narodowej uderzył w tył „Fiata 12$p". PUii•
Wanza. Mpongo Lokombi, dora•dca
żerka „Fiata" Anna F. lat 19 doA GODZ. 1'.35,
Ul. Pabianicka
mini.stra - Knyuusa BJdum l dy- konferencj,i bliskowschodniej pod znała ogólnych
potluczefl.
przy ul. 3 111aja. Z tramwaju linii
rek1toc
departamentu Fataki egidą ONZ. z udzialem wszystkich
ł1
wypadł
nietrzeźwy
pasater.
z
zalnter-esowanych stron. w tym OrLombull.
A GODZ. 12.00,
Ul. Laglewnicka podejrzeniem
wstrz11§nlenfa mózgu
ganizacji
Wyzwolenia Palestyny. 79. Mariusz s. lat U wbiegł
na
przewieziony
został
do
S'llpltala.
Zadirscy ~cie spobkiaJ\i się z kie- Jak podkreślono w komuni!kacie jezdnię
I wpadł pod „ll'h<ła 1251>".
rownictwem ucze:llni Olr&IL zap1Q>zina- końcowym, tego rodz.aju konferen· Chłopiec do7.nal 1ll'll~u
głowy I zła
A GODZ. 20.50. Na skutek awarii
h z pod5tia1w10W'Ymi p;rob1emami jej cja byłaby jedyni\ drogą prowadtl\· mania miednicy.
zwrotnicy wyko!Pił ~ię tramwa I lidzi:afa lno~ci
tiiuu.k-ow<>-bad'aiwc'1.;ej, c1, do usta·n owien.fa trwalego I
nii 11/6 na rond7.le Tltowa. l'rzerw"
GODZ. IS.%0. Ul. Ga!(arlnR
dyda:kty=el
w ru(:hu tnmwajowym trw~l1'
wyeh-owa~.l.
91
sprawiedliwego pokoju na Bliskim ni.A Tuszyl\sk11.
Nle„n11011 ple•"" wy- minut.
(In)
Wschodzie.
biegła prze cl tramw11j Jin li 15 /S
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Doktorat h.c. PŁ
dla profesora
J. A. Martynowa

Jt•

Zakończenie

szczytu
arabskieg o

Goście z

Zairu

w UŁ

111.

R1>daktor depeszow;v
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Redaktor techniczny

'KRZYSZTOF PASIKOWSKI

c.

LONDYIQSKI „CESARZ"
W WARSZAWSKIM „STUDIO•

~

=
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KONCERT
NA PIĘCIU
AKTORÓW
Kultur.a1nym wy>darzeniem mmi<>neg<> tygodnia była wi~ w wuazawsklm „Studio" londyńskiego
The Royłd Oourt Theatre .z głoś
nym, 1 to nie tylk<> ze wz.g'lędów
artystycznych,
przedstawieniem
„Cesarza", zrealizowanym według
książki
Ryszarda Kapuścińskiego.
Jak było do przewidz.en1a, spektakle spotkały sie z ogromnym zainteresowaniem polskich widzów,
byly równie gorąco oklaskiwane,
co i :!ywo komentowane.
- Pols'ka publiczność powiedz!-1;tł nam po zakończeniu piątko
wego przedstawienia Jeden z aktorów, Nabił Shaba.n reaguje
na tę sztukę Intensywniej, bardziej
tywiolowo , ni.:! widrowde w Londynie. R<>zumiem to, bo dla -Polaków dzie?o Kapuściński.ego ma
dodatkowe
z:naC7A!tlie.
Niewielu
Bryty-JC%Y'ków maje robi• eprawę,
Hi ntu1ta dotyczy prob1em6w wła
dzy nie tyl!ko w Etiopii, ale ~
dz!e - równie dobrze jej bohaterami mogili'by być Reagan czy Marfaret Thatehe!: I otaczajitCJ ich
doradcy.
Wystawieniem „Cesarza"- w Londynie ulnt~owalo się .jednocześnie 1 nle?lalełin!e od siebie dwóch
ludzi: Jonathan Miller - jeden z
na1wybltnlejszych re~yserów brytyjskich, slęgaJący w l!'WYCh sztukaeh
do problemu wtadzv ot'az l\:lichael

§
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ICeft"

Chclelłśmy ode1ść od
społecznego realizmu. Przedstawlllśmy adaptację jako ro1faaj

dadllllstycznego traktatu. Mamy p!ę~
grających loeów w romych rolach

tuozeriq. W Sonacie cl-moll op.
40 Szostttkiewicza objcn.uila po-

nadto już bardziej „męakq" słlt
wyrazu i dramatyzm. Chociaż I
tutaj kantylenowe, wyr.afinowane w pianissimach La1'QO uznan,
moglo byc! za wartdć. ..łam11 w
sobie. Bez tej ostatniej_ sonaty wrażenia z wyatępu nłe byłyby pelne I ~dekwatne
efo
wszechstronnych możliwokł Interpretacyjnych
sot btk!, Zreaztq b„awci nale.tq
•it obojgu
inakomicie ze aobq
WJ'P6łdzia
lajacym kameralistom.
A iatem 1ak
włdac! -

Iłwo.fcłq

NA
PLANIE
TV

I zaan11ażowaniem od-

tworzyli i:>ro17ram
obejmujący
zr6żn!cowane nastrojowo i:>.ozuc;e
- od „Pieinł
kurpiowskich"
Szym.anowskie170 ponrze2' utwoTy
Malawskiego,
Maklakiewicza,
Wiechowlcza ł Kiesewettera. aż
po współczesne dtielka Bauera
(„Pf'oJba
o
odnowę").
Kouewskiego (..Pa:r homlnilms") l
Swidra ( „Cantus 17l0Tiosus"). W ,
kilku WU'llnd.karh studluiącu jeszcze w AM ~oliśd 'l)rzylączuli
rt?osu do zespołu, o
kt61'ym moge powiedzieć, że sie w
sposób wirf.ocmu rozwii11. §piewa
coraz le'IJ!e1 t coraz piękniej.
Gdybym mfal nnik1'6cei schaf'akter11zować (}re
w~1stępując ej
w muzeum w 'l)oniedzlalek wio·
lonczell~tki . 1'0ll'inienem t>o 1JT01tu rzec, że „ównfeż przy pomor:y sweqo instrumentu „śpie·
wala". Owa wiolonczelistka to
WIKTORIA JAC-:U'fllG. towarzyszącym za§ jej
piantstą
byl
ALEKSANDER MN'DflY ANTOS
Popis f'adzleckłch artystów n ie
stanowił te§l i
id złe. o icisło§e „ec!ta.lti wiolonczelowe.
ao. Z uwa17i na r6vmorzędność
obu partu
w sonatach,
by!
natu„nlnie t11pow11m konrertem
kameralnym. ,Tednakże W. Ja·
17lina prz11ciąaala 11.waae zdec11dowanie silniej. W Sonacie F-duT nr t Beethovena I Sona·
cie D-dur nr 2
Mend.elssohna
zachwucila nl6wnie
lifyzmem,
del i katno§c!a ł niennnanna w!rł

DZIFNNIK LODZKI

nr 264

fllharmonłk6w

co§ się Jednak c!ekawego w lokalnym
życiu
koncertowym
dzieje.
I dzia~ się będzłe
w
nadchodzącym okresie kiedu to
dominującym haslem
aianie
się
zdecydowanie
„mlodolc!".
W najbliżsiu wtonk k07ł
cert
Mlodzieżowej
Orkiestry
Symfoniczne; z Pekinu,
na,tomi<ut od §rody - lmPTezu feat twalu DO-RE-MI,
„ozpoczęte
w TeatTze Wielkim m. In. występem Mlodzietowej
Orkiestry
Smyczkowej :r Sofii.
lANUSZ JANYST

•W•

~

nieobecnolć

(124'1ł)
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Hastlngt!I: -

wadniać
Spokoina.
przydatna
praca Dzfalu 'Kultur1.1 Muz11c:i:ne1 ri rom.adzace11'> nutu
pamiątki ntare
!n~trumenty
ł
prz1motowu jącerio •t aln.
11aterię
poświeconą
A. Rubinsteinowi,
m6wi s!tmlr. za siebie tak zTeszta . fak liczne I rozmaite koncertu odbywaiace ste io tych
w1ikwitn11ch wnetrzach.
Od dluższeqo czasu muzyczne
io71step11 u„ządzane są nie jak
dawnie.i . w rea1711.;ącei na przejeżdżające
t„amwaje
dzwonieniem żuMndoli ·frontowe.i sali
kominkowe?,
lecz '" t>o?ożonej
11lebiei S!tli bialei (balowej), w
któTei ?e1foniP pod!orra wib„uje
niczym 'IJOklad 'l)arowca. adu :ra
oknem pnP•uwa sie więks2n. rlefoTówka . Tam wlamie spędd
lem dwa kn1eine wieczoTy.
W niedzielę, na centralnie usytuowanym bialum podium iajmowanym w trakcie
spektakli
„Cosi fan tutte" p„zez ogromne ł aż trochę
„bezwstydne"
loże. stanęli skromnie chórzyści
z
KAMERALNEGO
CHORU
AKADEMII
MUZYCZNEJ
W
ŁODZI, wraz ze swum ma,estro,
prof. ZYGMUNTEM
GZELL.I\
~piewalt muzykę 'l)olska obecnego .stulecia. Z mlodzieJ\czą żar

za-•

5
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A że ?est to miejsce od tat
muzyc ' ż11czliwe. nie muszę udo-

WIH były
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Hastb111 - dramaturg ł kl~w domagałi 1441 gtów Mflllera, Hartik ldteracki
The Royal Courl st!.ngsa 1 mojej.
Theatre, interesujący się dla odRz~mt
:i:wolenntków obalonemiany Mstomą i kulturą Afcyki.
Staraniom Ry57.arda ~uśclńS'kle go cesarza na lamach „T~ Telegraph"
!La.rzucił
l!l8.Wet Kapuśclń
go nalety zawdzięczać, że te dwie
indywiduaJności złączyły IW• wy- akilemu, te elit~ na kudej 1tronie
zawiera po k11lka kłamstw czy wn,:cz
siłktl.
Wezwaltmny
Premier29 L.'l.Soeniz-acji, która od- oszczerstw.
była si ę 12 marca br., towarzyszy- twierdTlil Miehaela Hum:ngsa l
Jonathana Miller-a <>r&Jr. związek
ły burzliwe demonstracje.
zawodowy aktorów 1 samego Ka- Wokół naszego spekta1mu komentuje ten fakt Nabl'l Sb.a.ban puścińskiego na dyS'klll!lję pa'l'lel<>- naroslo wiele kontrowersii. Haj- wą z udział~ prawników <> ksiąt
le Sella sje byl jednym z najwię ce 1 przedstawieniu, ale nikt &
kszych, najpopularniejszych przy- n ich nie odpowiedział.
wódców afrykańskich . st<>jącym na
Poczittkowo pr:zed9tawienla „Ceczele n iepodleglego państwa i próbującym r:jednoczy~ -z:Ystkre kra- earu" arane byty na malej llC&je ·1rontynentu. Ta ntukla ind• tra · nie. Zainteresowanie pubUcmoścl
ktuje go r: takim sr.aeunkiem, ja- &?r&Wlifo, tie oo l~ej p~e
kim ni-ewątp1iw:le cleszyl s!fl u mt- przeniesiono je n dutą
l!onów ludzi. Nie więc dz!~ego,
o ·~
oeellł• 1NSordw ..,......
tie na przy'ldad c!la Raeta.fatlan11,
ld6rzy uwataU goo za
byt.a tandu manta ~ były jednoHte w wyratanym wyitc>'k!m
u~ obe1g11,, r.:nlewap.
znaniu, to lnterpmacja· utworu
- W czasie pterwnydl ,,ned- Pl'O'm>kowala do d.,..kusji l 1>0lel!ltawteń 1m1Pełnla t11 uwaię wy- m!k. Dla jednych był.a to k0111kretpowiedf pol$kilego autora - lon- na opowi~c! o lronbetnej władzy,
ł!l'tud1um władzy w
dyński teatr byt otoczony poltcją, dla !nnyd\ 'PO?li.ewd przed weJklem odlbywa- ogóle, dla Jesr.cze la:m.yeh - alepolskleh 1·t osunk6w epoki
ły się ma.nlfestacJe organizowane go!U
pr:r.ez członków rod'.Ziny cesarsklej !(ierkowsklej.
· gromady Rastafa~a.n~. którzy Stanowiislko twórców rondyńslde
w ulotkach l przez g?ośn ilki
l!o „Ce,,ar za" przedstawił Michael

l"ilhafmon!cv
wojatuJq,
eo
wcale nie znaczy, że winietkę
„Spotkania z Polih11mniq" mam
od razu chować do
szuflady
Pani Polihymnia iest mzecież w
f..odzi nadal obecna i wy:macza
swym
sympat11kom
rendez-vous U> takich np. mie;scach.
jak choćby
Muzeum
H i storii
Miasta Łodzi

łł'ela

B.ocznloe wydaftd; llWlauoaa,- ..,
aatntaleJn:roll. ... ,
pretekaWai" ile oi'la.ał.acnnala . . . . . . . . . . . wr„taw pn:ypomlnaJą,~ch!. ·u11a.rirl.ętnłaJ1lOJ'cb b\dł łł'lilrAI uwltt•uJl\OYCh." W71t&w, . dOG&JlnJ. nie
ambfłał'ell, mena
ale wcale nie tak rzadko - PG•Pi•mi• pnJ'l'OMlWJWMIJeb
• Jed)'llll myślą,, b7 mo:!n& bJ'lo wylr.asa4 11• aldywnoj~ I
5_ odnotowMI tę aktywności w aprawosdlillł&Ob.
Zarzułu tego na pewno nie moim. postawił elląo.,..,..
wartej kilka d.nl łem11 s okasjl '10 roomlą BewolucJł Pd- dzlernikoweJ w Museum Sztuki.
W7stawa „Od obrazu do 'rotosr&flł" (ąłal ~ • .,...
: łJ'kułu Oslpa Brlk&), prezentuJllca 4o•wladOADlł. radzledUeJ
awangardy lał dwudziestych, Pl'ZY&'01owana IOSłala md2WJ'A&J
1taraonte i równie starannie została uk.OJDPODOwuaa. Sł&Jlo
- wi snakomlt' ilustrację dokonali I WJ'llilków łwóro6w DOIZ1l•
ku,fĄcych nowych, adek,_watnych do epoki J..,-ków W)'POWledl.i.
...,
Na wystawie dominuje toiosr&fla, owo ,.oko mechanlome"
będl\oe znakomUym łrodkiem wnowtedlll ariyałów, p....,.
- Dl\C)'Oh w d)'DamlC'ZllJ'lll obrazie •wrn4 epll IWo.I iii60ZJ' wł•
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DZIEJE
SCENY
tóDZKIEJ
W swią,zku se sblliającym al•
100-leoiem stałej sceny polskiej
w Lodzi, Towarzysłwo Kultury
Teatralnej przyirotow&ło cykl
wykładów,
poświęconych
jej
dziejom, Będą się one odbywały w Teatrze Studyjnym,
przy
ul„ Kopernika 8, raz w miesią
cu, o irodz. 18.30.
Prowadzącym prelegentem bę
łłzle
dr Anna Kuligowska,
gośćmi zaś m.in. Barbara Osterlofł, · Zofia Napiontkowa, Stanisław Kaszy'liskl.
Pierwszy wykład odbędzie 11111
łłzlś (12 bm.),
Temał: Próba
periodyzacji. Trudne POCZl\tkf.
lra Aldrlge w l.odzL

pq"Zt!$kakujących od ·Jednej oostad do dru~ej. Widzi się
jednS, głowę, wyglądającą z małych drzwi, potem następna,, 1 na-

I glosach,

Zobaczyliśmy
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Impresariatowi .,studio" i The
British Council k;tórym zawdllięozamy sprowadzenie spekitakilu
do Polski (były t.o jut ostatnie
prezentacje „Cesarza") należy
wyrazić słowa •~ego uznania i

•I•

5
5

zna:Jro-

5

mity teatr l równie znakomitych
wykonawców. W nad wyraz oszczędnej scenografii, którą tworzyło, symbolizujące 1wolsty labirynt
lud7Jldch los6w, wiele drzwd, w.,...
stąpllo pięciu 6nladych i c!errmo&kórych akt<>rów, ubranyeh w elegancltle gamitury, blal• loonu1e
l tboinowane bawaą.
- Gramy be& tadn7da rAwi'liJ'"
t6w - mówil póinl!ej Niabił Sb.a·
buL To piw.wda, te jeet
trudn., llle J•teml7 Utoraaa i

=
=
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teio na. unono - polegad tY11m
na IObie. na nrolm reki• i głosie.
Uwatam, t. dzięki takiemu 111»tobowt gry przedatawienl!• jett

czytelniejsze, bamziel przejll'Z'Yete.
Nabm Shaban„. P<>stlllć tego aktora, beznogdego ltalelrl, występu
ją<ieg<> na w62Jk:u Lnwalld'tk!m, sJ'JOkowala t><>CZl\tkowo widzów, konsternowała. zmuawa do pytań
o
c~ ' I sens taikiej prezentacji. Uczucie pewnego zateoowai!lLa gzyibko jednaik ' ustępowało dzięki naturalności I znatromlteII)u
aiktorstwu OP<> ulro!\czerulu SuITeY Unł
vemity z grupą innych !nwa.Mdów
stworzył głośny teatir Graeae). Nabil Shalbaa nie tylko bezbłędinie
wtop i ł sl41 w ll!)ektaikl, ale potrafił
stać si• jeg<> central.'!'!~ postaoll\.
W tym przedstawieniu n& pięć
ludzldch losów był równ1et i taki
p0krzyw!ony przez :!:ycie. Interpretacja może zbyt dosłowna, ale narzuca s i ę sama.
Język nie stanowll banery
w
odbiorze tego spektaklu. opartego
bardzo doklad.n.ie. wręcz wiemie,
na ksląW9, Taki był wymóg autora.
Mil.'ler l Hastii.ngs :?Jllustrowal1
tekst k:si~kl polskiego pisarza nader oszczędnymi śrocHtami, oo przy
stll!tycznej pr~iei ak.cl1 mogło Ilię
udać tylko dzięki bezblędnej grze
akt()t"Slklej, Jak wspomnia1 Nabll
Shaban, nafważniejszymi, teby nie
powled~leć
Jedynym! elementami
tego przedstawienia,
byty: Intonacja, mimika, precyzyjny gest i
równie precyzyjne zakomponowanie
postaci. Doskonale zsynchronizowany ruch scenicmy.
każde przemie6Zczenle sle aktora. Jegio pojawienie sl11 i wyjście, wzajemne
ustawienie wobec siebie - wszystko to ruem nasuwało porównanie ze znakomitym, wycyzelowanym przez dY'!'Ygenta koncertem,
w tym przypadku - koncertem na
pięciu aktorów.
JULIUSZ CYPERLINQ
JERZY BARSKI

Led7llelilly, J)Ol11lJł'Y po.ranek. lUd Podwó.th ' ~ uł. WacbodW Jl«'Si>eMY'Wi• pustaiw& u" ni4'.1 31.
llioa A. Strup. Grt.vpa prz.e..
chod~ d7JLa.rsk.o na drug11
A łllm nib.J zwytk'ba. Ir.ana.pa,, ja1tronę fest ~ noi~kta.
a.a- Jeeć ~e meble, tylko t,e us.trolea nawet trudno odrr6tn1ć męż joaa oa'łlt!em niezwykle - kia!P'am~
czyźni to ~ k<Jtbiety. 07.erń i t1tt6re najpierw miiut po prostu
biel. Ja&Le! wyra7llste W2J()ry. MiM- !Dlcit'! na tapC'ZJ&.n obce się dokład
cjant ~aj4ey ruchem, W cal- n
obejnieć. analtzując wzór), ekiem nlez:wykły, ~giromny blL fet~ymi i>od!UCłwni O'liilt>blonylY płasr,,cz :& czarnymi ap'llkacjamJ mi grdlką.
Telewizor. który w
świetnie 9ię prezentuje Pl'7ly kał- normalnym domu ma rang• I podym rytm1C7J!lym ruchu rękit. Du- eycję azilonkia rod!lJi:ny, tu 1e.t oo
m, blab. ca.a.pka wygJ.ądla twal'7X>- p.rawda włó~owy arre wył11C2lYW
wio. Wszystilro to l!allkdoem n1ie z s:r;y głowę ma callrliem ~OW'ieczy
n.anej rzeczywit&toiśc!.„
~t. tydlko zam!i&!t br7Jucha. ekran, a sied7l! robie 1wobodnde s
Obeonooć
kiamery 1 operaitora no"· na. nod7le. Wśród na.szych t>OSStanisłaWlll Soiesm wyjaśni.a. wszy- tact nile z tej zlemJ sit I tie o
stko: tu 1rasuje telewiiiz;jia, Od!Sla- wyraźn ie męS>kllch
utp<>doban!e.cll.
ni.a -się wlaśnie kolejny z fragmen- Bo oto wles7Jają sobie w domutów „Swta.ta szmat". Aby od razu podwórku p-arometrowy
okarr.ały
wyjaśnić
ewentualną dwuma-cz- damskli biJust„.
ność tytułu informuję, f.t rzecz t>ę
Cały ten oPUi m6g1 .u.g~owad,
dllie o świecie mody, Zaś owa mezwykŁa.
ace bardZIC> lnterewjąco
Pl'ZYlOdziaJna. grupa przied chwilą
wędrując
Pr7.eZ pagórlct i dachy
tera.z wl.aśnie „opadła" na uil.J.cę
Piotrkowski\. I aikru.rat ze 1toickim
irpok.ojem
przerabia wysta.wę w
znanym tklepte „Duet", Marneld111y
z wyraźnie pogodnym uśmiechem
na twarz;a.ch przyfmula utratę ga.rn!•turów - stand.aro I sukiienek z
bistoru. Szaty. które naJorono im
teraz. ka!Żda to dZieło · s7JW·kd oczywi ści e nie wszy'S'tklm mogą się
POdrobać, ale z pewnoścJI\ n.de poewol~ na obojętne min i ęcie wystia.-
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stępne„,

wdzięczności.

1tości.

Autorami lld,fęcj, doslr.oaale sreprod~dł ..,._ ~ ""'
:: nię .foio!l'l"&ficzD.ll Museum 8złulr.i, •Il ł&k maal I amanl łwwłlY, Jak m.fn. Arkadl~ Szajchert, Mab AIPftł _, wł.._.
postaó radzleokleJ fołorrafll - AlekllllllCler Bodes.ab. Obra-11y tego ostatnlero 1tanowt, srenłll wlęU-.4 llnJ'..........
- go zestawu.
„Nie łwon174 .rołoolwaHw. 1„ w1....,.wał
1 1tr
dokumenł&lneJ nit .., arł)'lłJ'eme.t WU1ołal" plml ~
5_ prz7pomlna W)'atawa) Alelr.lancler Rodosenko. ,.&ledy ąel1
wre - U"aupełnł&ł Łunaczarski .- w6WO'IM ntuka •ta.fe
nie bołynczem, lecs orętem llł7waB1Dl clla • .....,. ąeta.
- dla Jego krzepnięcia I roswoju",
Ogłl\d&Ją,e dziś historyczne juł 114jęola ~ lec1aals awagę nie tylko aa Ich wario~ó dolr.Ument~ I łunkCIJ• pro- ParandowĄ. Wbrew hasłu Rodczenkl. pnemawla.tll do wyobratni współczesnego widza IW)'IDi walorami artyat)'cm;rml,
Siłl\ ekspresji, umlejętne§clĄ uchwyeenia w ułamka 1ek1lll4J'
charaktel')'styemero momentu. •l'J'rfnalnoiłoill IPOJn:enla.
W

..:i

podsiw wwawla,f\
WJ'r&sa porłrełJ'.
Orl'&nłs&tol'ZJ' wyetaWJ' Die -.naicąll ... ąae do ,...,..
pomnienia fotorrafll łego okren. Arł)'styeme pn:eobrałellła
lluałruJą równteł komentowane l)l'lezroeza malarstwa, ntatl
monumentalnej I lłosowane.t oru prezentowane na wideo kroniki filmowe I fragmenty wybimych, naJba.rdzłe.t m&CZllOJ'ch
filmów.
Ekspozycja „Od obrua de totornfll" cą1ma bęlt.de c1o I
grudnia.
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J, onzRLJINQ
NA .JAWIB I WE SNUI

Głęboka, ukl')'ła prana • 1711• eroąOl:DJ'Dl ezlowteka danowi podłote wiedzy • lfip 1117cbloe, rodsaJa uobowoścl I
mote byó naweł wy~enlem Jego losów. dZęsto to jednak
pozostaje tajemnlCĄ. Na,fdoclekllw111 biograf nlrdJ ule wy1Hedzl tej prawdy, któl'I\ przy wzaJt!IJl!DYm uczuciu sna ukochana kobieta, gdyt dzięki niezgłębionej ml\drości przyrody ta
~zledzlna tycia (poza wynatun:enlaml) nie snosl w7wl&du I
swladkó\v.
Obnatenle erotyki w 1Ztuce wyd&w&6 1lt mote niebespieczne tylko wted7, gdy autentyzm irrwnlozy s naturalizmem, który z Istoty rzeczy bliski Jest pornografii. Przed zarzutem pornografii 1Ztukę erotyczni\ ocalld mote Jedynie romantyczny 1deal!zm, którego eełem Jest piękno. Owero erotycznego piękna
Jest w 1złuee europejskiej bardzo wiele, zachwyca ono do
dzl§. Nie pisałabym tero wszystkiego, 1'47by nie prsyszło ml
ogłl\daó wystawy Jussllll.ra Włodzimierza Sobcsy'liskiego która CzYnna Jest w Klubie Międzynarodowej Ksil\tki I 'Prasy.
Główn4 tematyk' obrazów Jussinra jest kobieta. Kobiet&, która widocmile artyst11 przytłacza I przerata. On 1&m 0 1oble
mówi tak: „Tworzę co§, co motna nazwa6 realizmem złu~
dzel"i, Staram się nadawa6 moim obrazom peW'JUI wymowę,
kt6r4 Jest znamię WS?clłczesno§cl, gdył nikt nie mote uciec
od swej współczesno§c1. I widzę. te SI\ one napiętnowa.ne złu
dzeniami tak, Jak my jesteśmy nimi napiętnowani. Ludzie dawno odeszli od ZllSpokajanła swych elementarnych potrzeb ły
cłowych. W doble współczesności tyjemy jak w teatrze, tyjemy na pokaz. ~niejako dla efektu I wywołania wratenla innych. l.\lałuję więc ten nasz ludzki teatr, w którym kobiet&
odgrywa, cho6b7 w sposób sobie nJe u§wiadomlony wałnle.fszll
rolę nit mętczyzna". Tyle autor prac. A kobiety s Jero obrazów tymczasem SI\ Jak z koszmarnych snów, które pełne
wulgamo§cl wzbudzaj4 wstręt, miast byó obiektem pot11idanla.
Istny koszmar erołycm7. Freud zapewne 11i111.terpretowałb7 to
dosadniej,
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ba.rdzo cb!Wn~ ~ d}"k!t.aitor fpl~wa.j~ey. A kJto był n.a
ram o ba.rd7l0 drzllrwmej.<°Jn.odzie." A lroncerole ,,LntierlasM(Jill" wL-e, że
tymc:za.sem będ'zlie to ' pr'°'gr;łm o Jeny Kryszak świetnie 1ię spl!'awtym, że mOOa. jea.t zjl!llwii.Skiiem ·riie drz.a w tej roli. Za..4 o samych taa-t'Y'llko złoilonym, a.le vĄeliObaa:w~ ~h. a raczej o przy;giot.owlaniadl
airtY'StJcrmie. Autorltl ·- .Jad'W'lk.a do drug!i.ej Lch edycjl, dowiemy Idę
WiJeńsk,a I ~ Olczyk
ł6dz również. WyS7JUkiane !1.l()Stllly ponadkilej teileWl!IZjd - .oraz 1111"cino _wspiH- to 1lilmoM1 zapisy pokazów mody
ll'1'&00winl:ków - nie lllłe.tW!aJą so- - a nl!ljstanozy pochodizl at z 1932
bie tycia, mno!l\c romnałit»ść do- roku. Będ'ZJie te! trochę o poń
wod6w n.a lx>. h moda to, ważna CZlOS/Zikia eh, dowioemy sl ę C2eflllill lx>
I l'komipltiroWUla IP'l'&Wa. Zapre- I od k:iedy spodnie ma'ją kanty,
Jlentuj._ więc HJaJowe poklazy sk!ła 7J8A kamilzelka n.te dopina się na
niaj~ do weskolmlień i marzeń ostaitml ~. Srowem będ'Zlie tio
Będ\nie raut oka na polską ull i.cę i pralW'ie god.llinne
za,giJądiaai le do
pe.ryskie nowtlnkii.
Dowli<emy się wielikllej szafy.
równid l.ak było w
„Vict01rld".
ltdl7lle niebawem
opirócz pol9ldch
A 1lo ~stkio, c<> podglądla.lli~y
P'rolekt.a!lltów, poka~ modę Wlosd
I Austriacy,
Gros :r:a1b1<>rą ~.akre w niedrz:ielę śl~diząc grupę młodych,
ubranych
ludu
dyktatorzy. choć nie na dlugo. bo niestandl!lll'doW'<>
w myśl dewiey teg>o programu: za_ (studenci III roku WY'dzialu Aktocsk!i.egio)
to
jeden
z
elementów
promia.st m6wić o modZJie, tr-reba ją
P'<> PT'O.sbu pokazywać. Będ7J!e też gramu. Stroje i niezwykle rzeźby
są dzle!em Liidrii Ca;nkowej Buł
garkl!, m feSZJkają.ooJ w Lod7Ji , kitóra tw-o.rav prawdfLl.we dJJie!a S7,tiuki. Jej ltl'a11ilka wpisa!lla w k.o:istrukcję za.projekitowaneg><> J>T'reZ ar-tys·bkę ufyt!ro~iro stroj11.1 lx> atekbowny, clekawv &pos6b ut>ra.wianlia s~ i lallls<JWan·! a mody „;ednocmeśn1e.
Z pewn.OOC!ą wa.rto

te

1'()W'Sllaje

e

tw61"C7J()§c!!4'
C.Snk.o~ j
:naczynać
!>rolOl'am. który może będa;ie m~.al
da~MY cl11g. Ale na ra:J'Jle (o::!pu~
ku.ląc na w!7.ielki. wypat.ek). p0Iecamy
u1,1.-.aid'2le państwa
tytuł
.SW!liait S'Zllrult". który m .i a się p<l\jawic! w II pro~amle T" " w girudn.iu.

RENATA SAS
ll'oł. 1

•

J, CYPERLING

(Dolrofu:zeme "

str.

1)

1m1ożl..\'\\'lajl\ 'lll"J;l'OCt produkcji tych
art.v lmlów. których d011ta.wy ~I\
kierowane obecnie bezpo&reclnlo i
'"' iesz.n;<'> w tym roku, do ll'!)rzedai;y dC'lalicznej. Ofertę towarowa,
p ~z. emys!u istot.nie wzbogaci U;kże
bez?Qśrednia bezdewizowa wymiana towarowa międ.,;y polskimi I
iagnnio7'!1ymi - zwłaszcza e<>c}aprzedsiębiorstw.ami
listycznymi handlowymi. J-ej celem je.st u.rów.no u:ru:pelnienie, jak i \'l'Zboll!!>Ortymentowe podaey,
gacenie
r,włagzcza pn:emyslowych tO\'l'arów
na naszym [j"l'lku.
natomiafit pr:r.yW najbli:!:szej
1..a!11d polityk!
l'zfoki wdro±enie
zgodnie z proropodażowej
II etapu
gramem realizacyjnym
który zar<'>fonny g<>spodarczej.
kłada głównie prorynkowa, orle,n tac.ie cafoj ~ospodark:i oraz jej oparc'e na p r awach rynku - przyw
rzvni 11ie do stworzenia juł.
rirzy~zlym roku warun•k ów osi<HZ:nięcia równowaęi na rynku arty-

kułów "r'.':emysłowych.
- Zbllta,ff\ ~fi: Ś\vieta. które
łf~c:vjnf e kojarzĄ się z obfitym

jutro Każdy jest kowalem osu?

dziś

Ryn ek

p1·z.etwoców, w tym wędwnek i
wys-okoratunkowych w~Innych
dliin. Wleksze będą dostawy drobiu, lepiej .zostaną zaopa t rzone z.aklady produkujące wyroby gannażeryjn~. aby nam wszystktm zaoszczędzić C?.asu w okcesie świąteC7.nej krzątaniny w domowych kuchnlach. Dostawy karpia będi\ odpowiadaly dostawom na poziom ie
roku ubiegłego, Dodatkowo zostasprowadzone w zauważalnych
ną
ilościach pomarańcze. cytryny, grapefrulty, rodzynki, itp. Z.a.QPatrzenie rynku nie będzie wiec gorsze
nit to. do którego jesteśmy trai y cyj n\e przyzwyczajeni.
- \V naszej rozmowie odnajduJl!
Wil'le elem~ntów zapowiadających
trakl~.vany
bardziej autenłvczny,
kompleksO\'l'O rynek...

I

1

trasto-

Ostatnio podjęte decyzje stwategoroczny
równie obrtv iak ubiedoroczny. Cały handPl zosta! tak przy~otowany orl'.•nizacyjnie do :r.akupów ~wiate
rm •rh. ~by czynić je latwle1~zyml ,
1:-Pz ne>rwowej ittmosfery: aby kukonsuJ11entom
na c:r.ym
p!~ \().
~zcze>irólnie io:ale±y. Zairwarantowali~m:I' m.in . tzw. św!ątt'ICZną strukture Mortymentową mlesit i je!(<>
-

irwaraneje, że
rz~ ią
~tól ~wląteczny będzie

(Dokoilczenie ze str. 1)
kowej decy.zj[ - powLedlZJlal. Róż.
czę3to
no.rodne takty i 7.j.a.wiska
przyczyno'W'O i formalni..e od si e b ie
nie7.ależ.ne, a naw-et niek>iedy sob12
s ię
razgrywające
prneciwstawne,
Europy i
rejonach
w różnych
§wia.ta, ale na.de WISZYStko n.a :;:.ieml!l\ch wlskich. 11tianowhly ogni wa
elementy
łańc;u,cha,
tell'<> S4lll16g'<)
tego a.a.megio prooesu diz.Lejowogo,
który poo bliako 123 lata-eh niewoli
POllakom
mu·odow~J dał wres:wie
ul\WOM".e<n ia n iepod1 egle go
s7.l!IJ!lsę
irnansę tę
państwa.. N.a.ród polsktl
w petbni "-'"Y'lrorzystał".

Rozwiązanie
krzyżówki

•

• •

Równi.et WCTA>raJ, spo'łeczeńft.bwo
p.amlęć wilelru
Wanza.wy UICrlIDiro
POkloleń bojowntków o woliną ojktórz.y
z DNIA 31 PA:iDZDUtNIKA ••.
w~krich.
czyrz,ne, ty<:oh
naJ<W)"Ż&zą. Na
z!<ld:yli J.ej ofi>a<rfl
t'OZIOMO: Krzyk, naped, Rem, dra- płycie Grobu Nle:zzn.anego Żlolinie
ma, Dania, Indus, grot, tuba, rzęsa pluwlec-zinia.jące!l'O
pomnika
r?Ja law, ~tllrt, A za, graty, Ikony,
Koran, beiZJiimiennych bohaterów wailk naPIONOWO: Kord, zupa,
mitra, rodmvmvy2N,o'Oleńczych wieńce zło
nandu. PRON, cloza, rurki,
Krajowej
Rady
•~tat. irnbir. zwały, ssaki, próg, Ja- żyły dele~cje:
d~. Arno, Teby.
wladiz Wal'l!'zawy,
PRON. MON.
wylosowali: ZG ZBoWiD. RW PRON. orl(lan iNagrody ksll\żkowe
.Terr.y KUSIAK, Lódt, ul. NowopoJ- 1;a•c11i
warsz a.wmrooz'e7'°'wych.
~ka 2/10, Helena PAWLICZAK, Lódt.
Andrzej sk!ch gzkół I za.kiadów pracy.
ul. Więcl<ow~kiego 70/19,
•
•
KOPEC. l .• ódź, ul. Maryslńska 88/7,
W wl.elu m ia.stach L miej\SoOOWOŚ
Ct.eslawl\ DYLEWSKA. Lódt. ul. UZdzlslaw ZIENIE- ciach woJ. plobrkowsk!le)?O, w kilurnlń•kiel!'O 2/69,
WICZ. Lóclź. ul. Jana 12/68 i Wie- bac-h, ~7Jkolach. drużyna ch harcersLódt, ui. :Rydzo- kich odlbyły się WC7JO;ra1 uro~ste
Mic1ięsKr,
•łllw
wa 8/96.
wieC"liorn'ce 1 aroadem ie. P<>'!ie<l,?JeOdbiór nagród w sekretariacie na- nt.a rad PRON. zwiazam-e z; abcho-(kA)
odzyskania po
dam{ 69 roc:z:nlcy
nej redakcji.
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LISTOPADA

I llPogn,żeni w p;lęboklm 1mutku 1!awl1u!am1amy, te w dniu
•topad" 1987 roku 1!marl po dlugieh cierpieniach, przetywszy lat 4t
•illlchetny MĄŻ, Syn, OJclee I Dzładzluł

WŁQ,DZłMl·EiRZ

t

„.

AIN'DRZEJ

tSTĘ.PNlAK

IADOW1'IK.
Pogorzeb odb,dzł11 de w dnia lJ listopada 19~T roku (czwe.rtek)
o godz. 1ł w Rogowie na miejscowy cmentarz. Pozostali\ w bólu
I tałobie:
ZONA, CORKA 1 MJCZEM, OJCIEC, MATKA, WNUCZ~·
TA I POZOSTAŁA RODZINA.
Pr.1181my o nleskladanla

I

!~ i
' E

- ==--·
-f._nf-= i\,
;:

(

„Konarz". :U.li Ci:u re!akau. :U.50
„Starotytne wieczory".
N. Mailer:
PROGRAM IT

u.oo „Dom

I •wiat" - mai. li.OO
Wlad. 12.05 Spotkanie z operetką u.oo
12.30 Radio - Praha.
aud.
Swtat wokół nas „Jak sobie poścleprzy
Zabawy
13.25
lesz"... - sluch.
mu:i;yce. 13.50 Male piosenki. 14.00
Popołudnie młodych. 17.00 Wlad. 17.50
Sztuka transkrypcji. 17.55 Widnokrąg.
18.30 J~zyk
18.25 Chwila muzyki.
rosyjski (13). 18.45 Chwila muzyki.
18.30 Wlad.
18.50 Studio Ekspertów.
Ireneusz
Czwórki;
Lektury
19.35
Dembowski „Lew Wladimirowlcz Kuleszow". 19.45 Kul!sy scen I scenek.
20.15 Wieczór muzyki i myśl!. 21.35
22.00
NURT.
Chwila muzyki. 21.40
Panorama muzyki polskiej. 22.50 Gra
Polltolo_
o przyszłość: „Polityka
gia". 23.29 Muzykoterapia: W koJorze smutku I udoścl. 23.30 Wi11d.
23.35 Spotkanie s reportażem „Madame ZlnA". 13.SO Melodie na dobranoc.

PROGRAM Il
17.30 Mai:ta:r.yn .,102"
18.00 Wiadomo~cf (Ł)

TELEWIZJA

18.3() Wiem WS%'9'Stko - telełur
niej
19.00 Muwet ahow. ci::ru NW!a
gwiazd
lł.30 Kon•ylLum ldltniki lldrowe-

PROORAM 'I

30.00 „Teatr wwpulialy" -

~ człowiek.a

wlaidomoki
!O.OO DT 10.10 Domator dla dzieci
10.20 „Antykwarlun LoVt'!jOy''
- serlia.1 ~. eni.
11.H5 Dorna.tor
16.2-0 DT - wia.domiośd
16.25 Dla młodych W'!~~
..Kwaint"
17..11'! Teleexpre"
17 30 Mal(axyn l«mezr

I0.311

m

U.1!5
21.30
21.4!5
12.40

18.oe

przy J·
DO pracy na pilan taicj4 32209 &-E
mę. 51-87-54, po 17.
/
·
- tUiJtru<lnilj. 86-85-2.8,
wczoraj zg oszen1e I STOLARZA
32208 g-E
po 18.
·dziś
zamieni~ na
„l! SO 1500" (1936)
·
„St.ai!'a 2\!0". Ireneusz 'l'omcz.yik,
. . . OGŁOSZENIE
C:ziechy 168 kolo Zduńsokiej Woli.
_..:__
·
32207 g-E
k.U!Pi ę. 57-75-31.
POLONEZA (1985) z powodu wy- WARTBURGA 321 i'4 &-E
jarzxl.u za grani CG pi.lnie spr.z..e...
dam. Tadeusz Kęctiz:ora, straszo_ .,1!26p" drwu-. cz.terolem· ego - ku32172 g-E
pię. 57-75-31.
wa Wola 46, 26-333 Paradyż. woj.
32258 g-E SE.'GMENT „Favori<t", wersaJkę piotrkowskie
g-E
32203
sprzedam. 36-25-82.
~tebnówki
OVERLOCK. zyg-zak,
sprzedam.
'l)TZ,emysrowe _ kupię. 57-17-79. MINIWIEŻĘ, Altiuy 32204 g-E
78-13-16.
32224 g-E
MALżE~STWO P'!'Z.Yjmie chalUJPo:li- MLODY P<J<Siadaja,cy j)J'awo jazdy
„B" podejmie prace prywatn•ie.
ctwo lub 811t-wi:zycję (samochóQ).
322<>2 g-E
86-99-05.
32283 g-E
43-24-18.
spneMIESZKANIA poszukuJi: 36-18-39. TELEWIZOR kolorowy dam, GO!"kie~ 49 m. 24..
3222.'3 g-E
. 32201 f-E
KOSIARKI traiW!Ili.Jkowe elektrycr.ne ofert.11Je P~ i ebior-st;wo za·- MALOWANIE, ta'P'0towame 5.2-38-71,
32200 g-E
P ilarek.
~ani C'Z>T'I!! POLCONTACT, Lódź
· SZYCIE ch.altJ<Pniicw przyjmę
Li.ścta~ta 41, tel. 55-64-44.
spodnie. "lJÓdni~. bluzki - lie3'2222 p;-E
·
ksas wyklu=cmy. Wlot 54 m 15.
UCZENNICĘ do zakładu fryz;jer32197 g-E
lei. 55-75-50.
sklel!\O - p!"zyjmę. Tel. 34-1!5-46.
32296 g-E BLAM la>pkl kara.lniłO\\·e - kup:ę.
PO 19.
32191 g-E
84-51-05.
. , ZASTAWĘ" (1981-1982) stain har.,ATARI 13() XE" - ~am. "-E
32199
8'-69-48.
d"10 dobry - kup{ę . Tel. 43-57-~8,
„~
(6--1'1 ); 5'7-69-81, (18-21).
32297 g-E •. FORD" - Ul t diMel - S'!J'!'7;0• 32185 g-E
doam. Nl-64-04.
MATEMATYKA ~2-46-82, KubaslE>3221!5 ,11-E „CITROEN CX ~.li'' d~e~el spn:~wioz.
zam :enl41 na „126;:>". dam 52 44-09
1"""'„ M9m 1 - leu ·
32183 ',_E
.
p:ę.
' ~,
"•
" """'
"
,,..
„c5-&4-"''.
32256 g-E
KUPIĘ lub wyd>uie<t"żawii: lokal n.a
ruperprasowalnde:
MAGIEL
51-05-94.
d7liał,alność usługowa,.
sptt"'T..edam, tel. 51-64-60.
ni 79 1(-E
32220 g-E
overlock, prakty'<e POSIADAM
.
sprzedam
PRAKTICA BC 1/1,4
przyjmę P<I"-'Cfl chałupnicza. Okrę32219 g-E
43-52-2.2.
22777 1(-E
11:-awa 82.
VIDElOODTWARZACZ OTAKE na
parancji - s.pr-z.e.dam. Lutomier- POMOC domowa pqni€ potrV!bna.
32176 g-F:
78-34-29.
•k& 129/13!1 9-13; 17-19.
sprz.edarn .
e.>C>. 32218 1!-E PIBC iz.a'ZlOWy
3'.l090 g-E
51-41-34.
TUNEL 36X6. „Ladę 1500", (1981)
1p'!"7Jedam. Konstantynówi, 22 OVERLOCK p-iloLe kupię. 51-02-02.
g-E
3:m;;4
32213 g-E
L!c>ca 45.
TELEWIZOR kol>OJ:'C)wy „Elektron MIESZKANIE 27 'm, stare budownictwo (parter. woda, gaz. WC
s.p.rzoectam. Przyby„z.ew280 D"
L'~ty
- zamiienle 'na wieksz.e.
a.k!egio ~ m. 45, w!oeczorem.
31850 BLuro Og!Joszeń, Piotirkow32212 g-E
ska OO.
OBRAZ d7llewiętnastowiec:z.ny
sm:-zedoam. Listy ·32171 muro Ogłoszeń. Piotrkowslfa 96.
z rl~bokbn talem uwiadamiam, BRYLANT
1 k - §p!"7-eclam. Listy
:te po długiej chorobie zmarł
32166 Biuro O~loszeń, Piot:kow~ka 96.
KUPIĘ masrz.ynę ~neC'7..k>ow;i „PROM1tKO PESZOW
TU" podlzlal &-12. 84-99-~0 : NJ.Pi\21 63 !!- E
C"ZOrem l.
pornebowe l)dbę
Urocz:vatołcl
PIER.SCIONEK z bryl-~nt~m,; lyPU
dą RI~ w dniu 13 listopada 1987 r .
kuip;ę,
markl7.a h1b podobny ('pil\tek) o godz. 9.30 na Cmentarzu Komunalnym na Dolach.
~21 •56 ii-E
57-20-94.
p<>szukuLOKALU na 17..eml.o<lo
ję (Z,l!li;e:rz) około 70 rn kw. CORltA
32145 g-E
!57-93-15.

~

~

„„„ I

S

1lębokfm

talem Pgt1am7 dlt1goletnl11
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AOAM

był!\

pracownlctt

MARłĘ CZEMPIŃSKĄ

BYLłNKA

smarl11 dnia 9 listopada br.

LAT ff

Hau hrięta w łntencJI Zmarlero zostanie edprawtona w kaplicy
cmentamej w Tomaszowie Mazowieckim, prey ul. Smutnej, dnia
u listopada 1'87 roku o rod1. 13.łS, po nym BH~ł porrzab na
mleJ1co'lll')'Dl cmenta.rsu.
ITN - KIL\DZ

I

BOGUMIŁ

i RODZINA

(cz~artek)
Porn:eb odbędzie 1111 w dniu 11 listopada 198T roku
o godz, 12.30 na Starym Cmentarzu w Lodzi, ul, Ogrodowa 39.
Wyrazy współczucia Rodzinie zmarłej 1kladają1

DYREKCJA, ZW. ZAW., RADA PRACOWNICZA. ' POP
PZPR, KOLEŻANKI i KOLEDZY z „l\UASTOPROJEKTU•
LODż''.

kondolenejł.

hm PL JANA
w głl)boklm bóltt I 1mutk11 u.wladamtamy, te w dniu
7 ll•topada 1987 roku :m111rla ukochana prze• na1
Poirrąt•nl

s.

t

„.

JOANNA BIENllEK
• doma BOTWINOW9..CA.
odbędr.le •I• dnia 12 lłatopada br. (czwartek) o rod:i;.
Pogrzeb
lJ.15 z kaplley mientarza rsymskokatolłeJdero 11• Zanewte.
Poio:o~tają w nieutulony. .t :l:alu 1

OJClRC,

ti!m
dok.
Pol•ka chochołów - wid~
wL11kio p.c>etyelti e
EoprM r~orteców
Panorama dnia
Dni muzyki ra.dzieok~j
. ,Fr.tJgment jednej biografii"
- mm baletowy
Studio aport - llJ)Otkll.l'll\e z
pre:zesem PZPN
Wle<20rne wia.domoło!

mówię

I

KOKAINY

,I~

3

Tylko co to za tycie? Jut ni.,.
umarly
Dawno
o sobi e.
marzenia. Dzisiaj m u szę wal moje
- Wróciła pani do matki ?
- MaWta nas me chciała. Wtedy czyć o mojego Maćka. I w tym
l"Oz.poczęlam starania o jakieś mie- tkwi szkopuł.
On/ To on najbardziej odczuł skutszkanle clla siebie i Maćka.
ki moich pomyłek. czy raczej niedzisiaj ma 12 lat...
- Niech pan:i n i ~ pia.cze, jest I •zczęśliwe!(o zrządzeni;i losu . Jest
dzieckiem nerwowym, chorowitym„.
pani bardzo dzieLna„.
- Czy leczy go pani?
- Tak mi się wydawało wtedy,
W poradni dla
- Oczywiście.
mężczydrugiego
kiedy pozna.lam
nerwowo chorych I tu paradoks.
znę. By! rozwiedziony starszy ode Lekarze z.alecaja jako najskuteczmnie i niezależny finansowo. Pra- n ' ejszą terapie zmianę otoczenia.
że spokój.
wie j a k z ogłoszen i a. Tyle
A Maciek wychowywany
mnie z n im zapoznali znajomi z teraz jest przez moją matkę . sta?o- rą już i chorą psychicznie kobienas skojarzyć.
żeby
myślą,
wiem wprost, to się im udało. tę. która w nim widzi cały świat.
Ja jeszcze raz chciałam uwierzyć. Ale len jej świat nie wychodzi
że I mnie się uda. Zresztą miał ani mnie, am mojemu 1ynowl na
atut nie do pogardzenia. Miesz- dobre.
1tanie!
- No, a starania o mieszkanie?
- Zootal pani mężemT
- Niech pani nie pyta. To te- N ie został. Już byłam „szczę m at na opowiadanie
bez końc:oi.
§1.;wą" mężatką. Teraz z deryzją I'Tiby wszyscy są bardzo przychylwolałam poczekać. chociaż on na- n i. Od naczeln ika wydziału lokalega!.
lowego w mojej dzielnicy po dziasie:
Maciek go pokochał. Bo praw- łaczy PRON.
Pani sprawa
nie
dziwy ojciec wcale się nim
kwalifikuje, to czytam niemal we
interes-Owal.
wszystkich urzędowych pisma-0h,
- Wróciły więc nadzieje?
ia kie od lat otrzymuję. To słyszę
- Na początku wszystko się u- podczas kaiidej z wir.yt w urzi:a
kl.ada!o. On solidnie pracował, ja dz!e. Sj}rawa się kwalifikuje,
Skończyła się ja jakby nie. No I oo? 10 lat
mu pomagałam.
bieda, m ialam nadzieje, że tym trwa moja walik a. Nle zrezygnuję,
razem moja gwiazda :zmowu iaś choć nie wlen:i:, by na.wet najwleci!a. Niestety Okazało się, choć lepsze reformy mogły wyleczyć ubllrdz.o długo to ukrywa! przede rzędy z najwi~kszej choroby - s
mną, te jest all«>holiklem. Próbo- b!urokrac11.
Potrzebne jest ~
walam mu pomóc, żeby pomóc so- i wyobra:tnla ,
bie l Maćkowi. Nie z tego. WyANN A SZCZEPANIAK

I

17.511 Retlekaje - magarzyn ~a
jów socjalistycznych
18.20 Sonda - Remont kapitalny
.. Węgierskie
18.50 Dobran-OC'
ba1,ki ludowe•·
19.00 .zo.tać czy emlgrowa~ KC
sekretarz.a
&potkanie
PZPR Stanisława CiOS'ka ze
.tudentaml
10.~Q Dzienn ik
20.00 Antykwariusz f..JC>veJoY" (31
l
„Pr2yJaciele. Rzymianie
.erial J)!'Od.
wrost<YWie" &TUtlelsklel
tygiodn.ik
21.00 Tera11t da·rez:r
21.3() Telew\,-;yl;ny Nm dokumentalny - „Marek żuławski"
22.00 Sbud~o al)Oorl - Turnie.1 boJts.et"Ski o memorl.a! Feliksa
Stamma.
22.40 DT - lrom en ta.rze

Lrzymywa!am te jego .,ciągi" at.
kiedy w upoj e n i u
do momentu.
alkoholowym zaczął najpierw m i
do
Uciekłam
grozić 7.a.bóistwem.
matki. Czy chciał<> tego ci.y nie.
nie
przyiac1ela
mojego
Choć u
c ierpi a ł a m b iedy. to o własne ży 
cie i mojego syna tr1,ęsłam się
cztery I.at.a. Wolałam więc chora
kobietę i c1emn11 ofl cyni: niż ut.r.a!ą tycia.

Powiedzieli krótko - twój ma nadaj sobie spokój
więc
rzeczoną .
i zabieraj się. O, ten rok zapamię
koMąż ma
jak żaden.
tałam
porządnych
chankę, a u teściów tragedia. Najpierw zmarludzi ła matka męża. W pól roku póź
Okazato się, że teść
siostra.
niej
przybity tragicznym losem, przy zt
wala! na w!>zyslko kochanemu
ży
jedynie wśród
pozost.a!emu
wych synowi. Byto mi bardz.o cięż
ko ...
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•
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PROGRAM l

s.

PRZEJ~CIE

;

Mac Lean: „Czterdz.leścł osiem godzin".
17.00 Wiad. 17.05 Rozwiązanie zagadkl muz.yczneJ (L). 17.10 Aktualności
dnla (L), 17.30 „Przed koncertem w
filharmonii" - Inf. (L). 17.łO „w~Komunikaty. glerska ciuciubabka" - reportat (L).
11.00 Koncert. U.57
z
ll.ó9 Sygnał czasu. 12.os Magazyn In- u.10 „Witolda AfeUa w1pomlnkl
18.30 Klub
fornucyjny. 12.30 Muzyka. U.O Rol- Jazzem I nie tylko .. "
19.30 Wieczór w !llharmo-1
niczy kwadrans. 13.00 Komunikaty. stereo.
poi13.0ó Radio kierowców. 13.30 Bel Can- nil. 20.35 sy!wetlti artystów
Wieczorne
Magazyn skil:h. 21.30 Wiad. 21.15
14.01
to dla wszystkic11.
muz;·czn ' · 16.05 Muzyka I aktualno- refleksje. 21.30 Nagranie wieczoru.
Grabiński
<ci. 17.00 Po)!w<1rkl nie tylko o plo- 21.35 Teatr PR: Stefan
t7.30 Z bliska I z daleka . . ,Blaly wyrok". 21.50 Teatr PR: OpoSP.nce.
17.30 Kto lak pięknie gra. 18.05 Być wieści :i:ar:itastyczne. 22.10 Słuchajmy
przedsi<;biorczym. 18.20 Interstudio'87. rszem. 23.00 A. Bltow: „Podróż do
19.00 Mag. informacyjny. 19.25 Chwila przyjaciela z lat dz!ectnnych". 23.20
24.00 Gło~y, insRadio - dzieciom Na;:r;,nia radiowe.
19.30
muzyki.
,.Klopotv z królewną". 20.00 Na mar- strument~·. na!troje.
!!lnesie wydarzeń. 20.10 Odpowiedzi 1
na listy. 20.19 Koncert życz:eń. 20.40
PROGRAM III
Nowelistyka
W kllku !aktach. 20.45
21.05
radziecka. 21.00 Komunikaty,
orKronika sportowa. 21.30 Turniej
11.00 Klasycy jazzu. 11.SO „Mikro22.05 NA rótnych
kle!rtr radiowych.
Instrumentach. 22.15 Pro:!esorow!e I fon I pióro". lt.40 Gwiazdy tygodnia:
lch u<'zntowle. 23.30 Jllzzowe iiranle. Zanna Biczewska i Bułat Okudżawa.
23.:;5-24.00 Północ poetów - wiersze. lt.50 A. Rybakow: „DzieciWArbatu".
tonacji
12.00 serwis Trójki. 12.05
13.00 w. Jaschke: „Ostatni
Trójki.
z
Powtórka
13.10
stworzenia".
dzień
PROGRAM li
rozrywki. lł.00 Słynne Interpretacje:
Ser15.00
Gennadi Rozdestwleński.
wis Trójki. 15.05 Rockowe dygresje.
u.oo zawsze pn jedenastej. 11.10 15.40
na
Nowy numer „Literatury
12.00 Sceny i
Muzyczny non stop.
16.00 Zapraszamy do Trójświecie",
itrle z opery „Turandot" Giuseppe
19.30
Trójki".
Iluzjonie
„W
19.00
ki.
Serwis
13.05
Wlad.
13.00
VHdi~go.
19.50 A. Rybakow:
13.10 „Spóldzlel- Trochę swingu.
Informacyjny · (L).
Mini-max:
10.00
aud. Eltblety „Dziecl Arba.tu".
rzość w re(ormic" nobrowolskle.! (Ll. 13.20 Z malowa- New Model Army - Senqeance. 20.45
Fermata
21.00
literackie.
operowy. Warsztaty
nej sl<rzyn!. 13.30 Album
aud.
14.00 Piosenki z Francji I Wioch. - mag. 21.45 „Siła tycia" Blues
22.U
sportowe.
„Paml~tnik". 22.09 Inf.
Fałat:
n.oo .Julian
23.00
warto.
Posluchać
22.45
fanów. wczoraj.
15.ln ,fazz nie tylko dla
l&.50 A. opera tygodnia: Giuseppe Verdi 16.00 Dzieła, style, epoki.
CZW ARTEK,

Slrończyl

rynek

W89 rocznice odzvskania
n· po 1

ł~m ...

·--·-.

„Kaidy jest kowalem swoje.:<>
.ii:
Komówi przysłowie.
wy!e.cz- losu" bieta, któl' je przytacza, ni• ma
nie przez _prymiat handlu. Co wii:- szczęśliwej miny.
- Tyle raz;y próbowalam uwiecej, skończył się cza9 odrębnego
traktowania rynku konsumpcyjne- rzyć, że można z.mienić swój los.
go i rynku zaopatrzeniowego. W Dzisiaj zaczynam aii: przekonywać,
nowym kształcie [unkcjonalnym u- że nic w życiu po kowalach. Jak
nQdu ministra rynku wewm;trzne- ktoś urodzi i.ię p0d nieszczęśliwa,
go handel detaliczny jest tylko gwiazdą, to ciągnie 11ę to za nim
góry, i ciągnie.„
wierzchołkiem
widocznym
Moja zga.sla jak mialam 1!5 lat.
twoną złożone
której podstawi:
w Cale to moje dzieciństwo funta
problemy zasilania produkcji
ś rodki wytwarzania, zmiany stru- kłaków nie warte. W domu niidY
ktury gospodarki w kierunku pro- nie bylo dostatku, chociaż byłam
rynkowym I wreszcie odchodzenie jedynacz,ką. Ojciec pijak, a matkreowania proce- ka„. od ponad trzydziestu lat jest
od „ręcznego' '
zdrowia
w pod opieką przychodni
sów społeczno-ekonomkznych,
psychicznego. Rozwiodła się z ojrynkowych.
tym
w
cem. Ja zostałam przy niej
Rozmawiał: JANUSZ KOTARSKI norze. Małym ciemnym mieszkanku w oficynie. Pokój z kuchnią,
na
ubikacja w podwórku, zlew
wspólnym korytarzu.
choże
Jeszcze wtedy wierzyłam,
ciaż mama chora, to jak ojciec
nas wreszcie zostawił. mnie musi
się udać. Skot\.czylam podstawówkę, poszłam do Liceum Ekonomir
cznego. Nie dalam rady. W drupowtarzać
musiałam
glej klasie
Krucho byto z pieniędzmi.
rok.
Musiałam zacząć myśleć o jakiejś
pracy. No I z.aczęlam. Jako goniec.
Nie obijalam s i ę. Mol przełożeni
upod
pona,d wiclrowej n!iew10li
OO!"arni niepodległości przez na~z to widzieli. Już po roku przeniew
biurowej
śli mn.ie do pracy
kra.i i naród.
W Piotrkowie urocz;ystą w ieczor- księgowości. Wtedy chciałam oszazocgiar leć z radości. Jakbym to kowanicę z okazH tej roozinicy
ni.z.owała wc:z.ora•j Rad.a Wojewódz.- dło od losu dostała. Zaczęłam naupoznałam
wieczorówce,
ka PRON.
na
kę
na.:ilbalrd:Zliej zasluŻJOilych chłopca„.
Gl."lll]Ja
myśli„.
uho-pani
po
rostala
- Wszystko szło
dzi·a!.ac:z.y swłecmych
norowaina wysokimi od'ZinaczenLa·- Chyba go n ie kochałam. Ale
a przede
m i państwowymi. M. in. Krzyżem był dla mnie dobry,
Kawalerskim Ord,eru Odrodizenla wszystkim mia! normalną rodzini:.
Polski uidekorowainy ZX>stal Ryszard Ojca, matkę . rodzeństwo. Miał to
(m-ak) wSZY'Stko, czego najbardziej ml byMiller.
ło brak w życiu. Kiedy zaproponowa! mi małżeństwo, nie .r.astanawiałam effl„.
- Udalo sl~T
- Rodzice mojego męta wlałnie
budowę wlas.nego domu.
kończyli
Chocia± jes-z.cze nie był ca~klem
zamieszkaliśmy w nim.
gotowy.
Co za radość'
- Był męż~zyzna. byq pa!ac. Może brakowało w 1'.im ~zleoka?
- Dzilooko urodziło się po roku
maUeństwa. S:'fn. Ale wlaśnlewteCelnicy brytyjscy za1il"7.ymali 208 dy mąż zmienll pracę. żeby było
kg kokainy wartośc i 51 mln fun- w i ęcej pien i ędz;y, Praoow;ił po 14
czasem przez k !lka dni
tów (okoto 84 mln dolarów). naj- godzin.
Nie
de'legacjach.
w
~iedykol przebywa!
p~chwyooną
większą
wi,ek w Europie part•!:; narkotyku martwiłam się, niczego nie podej- poinformiowa•l w środę w Lon- rzewałam.
- A tymcza.'!em tyczliw! powiewl.adz oeldyin4e P'l"U'dstawi.ci el
dzieli?
nyoh.
- Ja•kby pani zgadła. Jak MaTmnsp.ort koka.iny zatr.zyma.no
w Sou~hampton, po!'cie na po.!.id- ciek miał roczek, ży·czliw i .powienlu W. Brytandi, n.a sta>tku kolum- dzlE'll ml . żebym na moje!(o mebl.tsk im. k!tóry na•tennle m'ał :.i.d:ać ża nie czekała z kolacyjk.ami. nie
włościach.
na teściów
harowała
się do Ftrancjlj., RFN i Holandii!.
- To oczywl~te .
czas patrzen ia na

MĄŻ,

SIOSTRA

,.

1

Dnia • 11.stopada
zmarl w wieku u lat

STAl~A1C1A

Hufca Z1lerz,
dturoletniego Instruktora, pierw11e10 komendanta
uczeatnlk& I Zjazdu ZHP w Warszawie, oehotnika I wojny Ąwlato
wielu
wychowawcę
nleodżalowanero
wej, 1zlachetnero Człowieka,
Innymi
między
pokoled harcerzy I ln1truktorów. Odznaczonego
ZHP,
dla
Krzyłem NJepodleglołcl, Złotym Knytem za Zaslurl
Zlot11 Odznak11 Zaslułony dla Hufca Zgiera.
0„bokle wyruy W11P6łnaeła fto41łnle 1kładaJ11 t

ZUCRY, BAllCllllZll I

INITRUKTOlł.ZY

HUFCA

ZGIElłZ.

Jnfonnujemy, te porrseb odbędzie 1111 w dniu u J11topada
o roda, 15 na cmentarzu Pl'S3' ul. Piotra Skarp w Zgiersu.

lllłT

r.

S. t

n!l'f

roku

P.

smutku
Pogrążeni w głębokim
I talu zllwiadiuniamy, 7.e w dniu
zm..rl,
roku
1~ Jigtopada 1987
przeżywszy lat 69, nas7. na.lukochańszy Ml\t, Ojciec i Dziadek

!. t

ZDZISŁAW

J.A1RUGA

13
Pogrub odbędzie sill dnia
listopada br. (piątek) o rodz. 11
na cmentarru komunalnym - zarzew.
RODZINA

P.

JAN SZUKALSKI
Pogrzeb odhędzle się w dniu 12
listopad" 1987 roku (czwartek) o
godz. 14 na cmentarzu komunalnym na Zarzewie.
ZONA,

CORKI. ZIĘClOWrE
oraz Wl\'UKI.
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-ZAMÓWlENIA TELEXOWE

,;

DQSKONAŁA JAKOŚĆ

'

-

KOŻO'OH

! plas= skóll;lrz.era.any męski 2984-1 e:
dam. 33-65~51.
K02:UCH damski - ll"Orzedam. Tel. 74-5:5-73 po
2..9597 ~
16.
KOŻUCH d:2'Ji~wczęcy
~dam 32-B6-82.

WARSZAWA

29531 fi;
FUTRO irt""Ckie - ~P'l"~
Tel. 52-94-21 'PO
di>m.
29675 I
Hl.
SPRZEDAM kurtkę kua-

tel. 49-43-51 do 54

00-950 Warszawa

14-46.
JAMNIKI
74-43-48. I

telex 812773

ul. Flory 9

Si er.ah-iov:·s kie ~

kuł()wĄ.

-

29007 e:
sp.!"2lE!dam.
29352 g

ZLEC~ repasacj~

43-02-3!5.
c~ciowy
Dzwonić 18-21. 29763 g
(moCHALUPNICTWO
te być proste .szycie) przyjmę. 74-62-02.
297'7!1 '
,,oCHALUPNICTWO
e>próes tlZ,T cla.
dejmę.
L!ety 29587 Biuro Og'!'011z.eń . P iotrkows'k.a 96.
FRYZJERA męioktego Piotr!rowz.a trudnię,
m18 r
#k.a 223.

ZA.JAZD

--

~•1••••a•••

, ~-·..._.....
•..
.._„.„

FARBY.

•

benzynowy do
SILNIK
„Aud i 80" - kupię. 29717 g
36--04-76.
GARAZ przy Pod górnej
kupię lub wyn ajmę . Tel.
29701 g
43-27-46.
GARAŻU najchętniej Górposzukuję.
na 2')601 g
84-15-69.
SPRZEDAM . .126p" (1900).
29459 g
84-07-86.
SPRZEDAM nowv ,;inik
„Dacl~" . Tel. 55-31-47.

OLEJNE I ·EMULSYJ E
pełnej

gamie kolorów

*

oraz
FARBĘ PODKŁADOWĄ

POKOST LNIANO-ŻYWICZNY

l!tt !gn~
MARCIN 'Basiak zgubił UNIEWAżNIA'.
błoną pieczątkę o treści! .
legit. studencką W6·53801
29822 g
PL.
Zakłady
Zjednoczone
legitymacje
ZGUBIONO
Techn!czn:rcll
Gazów
60745/U:Ł.
1tudenck11
POLGAZ, Zakład Re'9Grzegorz Walc:tak.
91-204
Ł6dt
nowy 2970S I(
Traktorowa nr
:t.6dź,
BEATA Ilska zgubiła le145. Identyfikator
gitymację studencka 29781 g
0045379.
'9829 I
60624 PL.
W.H././.H//.//././//////.//.//U///./H'OY~

,,Had~"

zatrudni
księgową z g.astNl'!'lomll
na 112 etatu i konserwator11 W-K I c.o. Tel.
29827 g
13-12-67.
....,,.-.;:i;. .
_ _ _ _,____ -

,_.„ • .•..• _

PRODUKCYJNO-U~ ,UGOWl::

UN IMET"

1

"
siedzib• w

s:~

Gdańsku-Wrzeszczu,

ul. Zawiszy Czarne10 18,
przyjmują do reallzacJt umówienia na
nast~ulace wyroby:
tufy metalowe bhp.
rusztowania, t:m „Warszawski".
Informacji udziela dztał handlowy ood
Gdań.sik-Oliwa, ul.
nr tel. 52-41-88.
Mściwoja II 49. Zamówienia będą reallzowane wg kolejności wpływu. 1946-k

~

~

....__., .....„._
-..,
==-„
-·""'·····--

§
""'
~

ZAKŁADY

§
§
§~

Andrespol

__ ,, ........ ,,-I

..... .....

~ajstop

i •k.arpet. Telefon grze·

~

§ +
§ +

'

----·,••9"••·· w;~

S
S
§
S

S

rzePROFESJONALNE,
maszynopisanie
telne
\?
Język angielski, roMasyjski, rachunki.
U7.//./.H~
.
.//////./Hfi7./
~././..U//////././/././
86-68-41,
chlańska, tel.
29704 g
po 16.
lllllllllllllHllllllllllll llllllllllll!lllODlllDl lflllm
VIDEO - szeroki zakres
u~ług
profesjonalnych
5
ZA1CitA:D POL'IGRAF·ICZiNY
oferu je reżyser tv i ope297!1 g
Mieczysła w Mator
ra
Rzgów, ul. Ogrodowa 28
5
„Skody •.05".
BLACHĘ
łysz. Tel. 36-53-97.
dzi·atkę N>krea C'y.iin!\ iOOO
29804 g
wykonuje druki:
m Kabliny - S'Pr1,ecfam. MYCIE ok ien.
Instytu2977{) J(
::12 - 0'5 - ~.
:
: & FIRMOWE I RE&LAMOWE.
Bukowunki,
rach
cjom
GARAŻU w rejonie ul.
I WIZYTÓWKI,
ZAPROSZENIA
&
71-63-16.
ski,
Lagiewn;<'k'et ~t.uku
27614 g
& ETYKIETY i FORMULARZE,
ję. tel. 55-61-29.
okien, ~p r:i;ą.tan ie.
na papierze własnym lub powie- :
:
29769 g MYCIE
Antczak.
43-24-18,
na
„MOSKWICZA" 401!
rzonym.
:
28378 I(
konkuZapewniamy krótkie terminy
C'z.ęści spn1ldam. Turvs_
oki en , spi;zą.tanie
MYCIE
297ij5 e:
!vc1,na· 10.
rencyjne ceny.
wnętrz . Instytucjom ra •
..ZAPOROŻCA" {1~79) Simińska
chunki.
~ t a n ba rdzo d~bry
30061 g
74-77-94.
s1wz~d~.,,. Okop.o.w;i 25.
19).
teł.
MYCIE okien. sprzątanie
29605 !!
wnęt rz. Instytucjom ra·
26626-g
chunki, Wiec ka. 74-77-94
lflflllllllllllllllllllllll llJlllllllllllllllTillllll llllllll
30062 g
. __.....„ .• , ........ . ,
ywanów
d
CZYSZCZENIE
...ww;:.......-.•• „1:„,
instytucjom
tapicerki.
U(===
4
~PP>+•
WY1RO'K1 SĄDU
rachunki, Mazurek.
Pośrednictwa
BIURO
8174 g
55-62-83.
Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Lodzi
Mieszkań. CZYSZCZENIE s:r.amponieWynajmu
z dnia 10 lutego 1987 roku skazany zestal KRZYSZTOF
Mgr Siuda. Kasztanorą. dy wanów, wykładzin,
BAJER. s. Ireneusza, ur. 29 sierpnia 1955 roku, zam.
wa 10, 57-58-06 (14-18)
Lódt, ul. Okopowa 125 za C1.Yn polegaji(cy na spowomeblowej,
tapicerki
dowaniu wypadku drogowego w stanie nletrzetwoścl,
28991 g
oprócz sobót.
samochodowej, 34-~fl-03,
którym kilka osób doznalo obrażeń na karę 8 lat
w
powyżej
1'.UESZKANIE
29783 g
Wa~ro wska.
pozbawienia wolności, zaka zu prowadi;enla pojazdów
70 m - Teofilów, Ro- WYCISZANIE.
zabezpiena okres lat B z podaniem wyroku do
mechanicznych
Tel.
kup i ę .
gatka (zamki
czanie drzwi
pub!lcznej wiadomości.
29774 g
52-26-26.
bloblacha.
specjalne.
„WLASNOSC" - pośred
kady) drzwi harn).onijnictwo kupna - sprzekowe. żaluzje przeciwPrawomocnym wyrokiem Sądu 'Rejonowego w Lodzi
n ieru chomości daży
układanie
słoneczne,
s J& grudnia 1988 roku skazani zostali na kary:
Ambroziak,
mieszkań.
parkietu. Rachunki insANDRZEJ LOMZA. ur. 22 kwietnia 1958 roku. syn
3/155
Ciołkowskiego
tytucjom. 57-05-39 HajSzymona, zam. Lód:t, ul. KJ!ińsklego 47 - 2 lata po·
g
25498
(14-17).
27289 g
man.
zbawienia wolności 1 30.000 zł grzywny oraz JANUSZ
JURKOWSKI. ur. 21 stycznia 1956 roku, syn Tadeusza.
RETKINIA M-:5 (63 m), PRANIE dywanów,
wyam. Lódź, ul. Zgierska 30 - 3 lata pozbawlenla wo!·
z;am ieni ę
IV p;ętro agretai:>icerki
kładzin,
kradzieźy
noścl i 50.000 zł grzywny, za dokonanie
na M-;l i M-2 nie w
gatem podciśnieniowym
z włamaniem roweru wartości nie mniejszej niż 12.000
3.3-88-70 w
wieżowcu.
43-47-81, Drobnik.
?.l na sz:kodę osoby fizycznej, przy czym Janusz Jur23579 g
dniu oglosz;enia fi-Hi.
kt'ws>'I działał w warunkach recydywy.
29846 g CHCESZ mieć czysty dyW stosunku do obu skazanych sąd orze kł kare doz1tdzwoń:
LOKALU ~klapowego powan
~atkową konfisk8tY rntenlĄ w całości I podanie wyroku do publicznej wiadomości.
uukuję. 55-23-54.
84-49-03, Kra'llrczyk.
30031 I
29830 i
POSZUKUJĘ i:><>lroju z ku- UKŁADANIE glazury, chnią. 36-61-12 do 18.
Małecki, tel. 5~-42-88 po
Prawomoc:nym wyrokiem Są.du Rejonowego w Lodzj
29828 g
2951~ g
16.
z dnia ł września 1981 r., skazany został JACEK MISAMODZIELNEGO mie- ŻALUZ,TE zakładam.
SIAK, a. Tadeusza, ur. H sierpnia 1957 r., zam. Lódt.
ul. Niciarniana 22, za czyn polegający na dokonaniu
szkania - Bałuty, cen51-87-83. Skrzypek.
w warunkach recydywy kradzieży z włamaniem rze29749 I
poszukuję.
trum
czy w11rtośei 2.000 z1 na nkode osoby 1Jzycznej, na
tapeto!17-80-~), po& 11iedem-n.aMALOWANIE,
karę 3 lat pozbawienia wolności, 70,000 zt grzywny,
29699 g
wanie, krótkie terminy,
stej.
conf!1katy mienia w całości, podania WYToku do puwyCUDZOZIFIMCOWI
:t.uczak, tel. 84-70-46.
blicmej wiadomości z oneczenlem nadzoru oc'l\ron29777 g
55H·k
m ieszkanie.
najmę
ne10.
pro29594 g VIDEO STUDIO 55-72-57.
reje~traeja
!esjonaln11.
DWA raz;y dwa i:>okoje
Sł,d Rejonowy w Lodii prawomocnym wyrokiem I
kamerą video. 35-65-90,
- bloki. zamienię na
dnia 10 lipca 1987 r., wydanym w trybie przysplesio·
Tel.
48-00-06, Trzecillk.
?<>koje.
cz;tery
nym, skazał PELAGIĘ KARBASZ, ur. 8 llstopada
29232 I
29289 g
!H-52-H!.
1920 r„ córkc Władyslawa, zam. · Lód:t, ul. 3 MaJ11. 15,
STUDENTKA AM poszu- KINESKOPY - regeneu spelrnlacyjny handel alkoholem - na karę I mia•
1tęcy pozbawienia wolności, której wykonanie warun·
racja, 57-33-00, Lubarto-kuje m iesMania (kakowo zawieszono na 2 lata 1 50.000 zł grzywny 11 po29438 I
wicz.
36-99
Tel.
walerki).
1129-k
wyroku do publicznej wiadomości.
daniem
naprawa, kieru- COLOR Zduńll'ka Wola,
55-24-~ Munyński.
29e37 r
ni!k 10-438.
STUDENTOWI ze Skan28190 '
Brzodynaw!! mi!es:rlbnie z TELENAPRAWA.
OBRONA PRACY 'DOKTOIRSKłEJ
33-13-89.
38-18-76,
zowiC'&
Tel.
t~le:ł'onem wynajmę.
SOS12 I
29734 r
st-s?S-11.
Dziekan ! Rada Wydziału l:lektrycme10 Politechnl•
ZAMIENIJI; M-1 włamo TELENAPRAWA, 81-22-:22,
ki Lódzklej podajll do wi11.domości. te dnia a1 listo•
18.
Kowl.lezyk.
k!owe na domek jed·
pada 1987 roku o godz. 11.15 w Sall Konferencyjnej
8291 I
norodzinny. ()kolloe: InWydziału Elektrycznego PL, ul. Stefanowskiego 18/22,
odbędzie się publiczna dyskusja nad rozpraw11 doktorMarysińlt:k.a, TEIEPOGOTOWIJC
flancka ,
Rosiak.
48-28-9'1',
1k11 mir int. ANDRZEJA MAJOCHY pt.: „Analiza
'RysoFra•nalsZk:ańska,
wtaściwości metrologicznych układu do pomiaru zmlen211'71'
Wll1ieza. :57-96-H. 29771 g
ne10 w czasie momentu obrotowego i mocy przy
m- TELENAPRAWA, J-.iorM-!S w blokach 28478 I • beutykowe' transmisji sygnału pomiarowego".
aki, 57-e3-el.
mienlę na M-2 i M-3
inatalab'lold. Tel. :52-02·0'1, po ANTENY TV Promcnor: doe. dr hab. int. Zygmun~ Kuśmierel!:.
cja, SS-IS-95, Palpuehow29724 !
~.
IOU I
1kl.
PNee doktonka oru oceny recenzentów wY1otone
111 do w1l11du w Bibliotece GIOWT1ej Politechnik! Lódz•
CYKLINO WANIJ:, lakiew Lodzi, ut. Zwi.rkl 3ł.
klej
Marci88-48-Dll
row&11.ie.
: .~:.:::':·=•ł•:.::.:ł=
Watęp na ro:r:pnw4 woln:r.
288981
niak.
: ~':!~:: a';::=ar:~:-;::
8683·k
CYKLINOWANIE, la.kienietoksyczne
rowu.ie,
·zATRUDNIĘ piekarza Die48-U-18, Antcu.lr..
73.
aowego, Rzgowska
lhrU1se111 ollasan11 nam 1erdeczno&ctĄ I ało·
11831 I CERUJĘ kotuehy, 11k617,
M-51-98.
•-ł pocieszenia • powodu llmłerc'I
1arderobę, Fra.nkow11d,
MATEMATYKA &1-74-10
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Wojciechowski,
domowy 81-79-63 (po
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PRZEZNACZONE
NA CELE
ZAOPATRZENfOVVE

BOMIS WARSZAWA

•

BOMIS WARSZAVVA

?(U.M"///U////U// HH////.H.H//./U./ ././HU/A7.H/U'/./ H././//H/P..

~

DOM MODY .PRZEMYSŁU ODZIEŻOWEGO

~

•

w Łodzi, ul. Jaracza 52

,, •••••• ,„.„1„1 .......... ...

tt••w•1•••„•t1••
1•••••1
„ l ' •• 111'\.,„ ••• „ •..•

ZATRUDNI

I &\•1•t l•a•1••

ODZIEŻY

Wymagane wymiary:

na modelki od o godz.

będzie się w dniu 18 listopada 1987 roku

§

Politechniki Łódzkiej
§
w Łodzi, al. PolitechStudenta)
( połeczny Dom
~
~
6378·k
niki nr 3A.
S
6~9//l
:u.h9'//U.U;.~
~/H././H.U/Q/hWUUU~.H.UU-~.m

1O w soli widowiskowej

~(ff//~/////////////////UH'/.b7.ł0W/.~

~

S

•

§ •
§ 'łf

CZY WIESZ:

dokąd poszlł Twoi krewni, przyja-

ciele i znajomi. którzy zmarli?
co oznacza ich śmierć?
czym się oni zajmują T

_., I

APARAT aru<:lbowy "Phi- . „-....,

...

I

§
§

c

k-0lor<>wy
TELEWIWR
„Elekt!"O!'I." C3&0-D n.a
kupię. T~l.
~ar<Unejl 29754 g
87-33-98.
!tupu~.
PKO BONY
29144 f
34-39-03.
krJpię,
PKO BONY
Pt".eyczepę N-2.,0 u.mieTt>l.
nię na wt~k~-z.ą.
:al>790 g
52--2.3-96.
RZ, i
PRZEWIJARKI!)
kupię.
\vodtZilrowe,
Listy 29760 Biul"O C"rlos'lJElń, P lotrk!oiwek.a Ile.
OVEJRLOCK. OUlll'JYll• LZ.
klupię. Ma.'t"Chl-3 •kiea>O 32/1/f.

~- „~:
:e! 1~1~i•"1:
. „. ~:.:: ,„
„„ ••••..•
~ :'~=.•:.:.~:
••.•••• ,."
§

S

„ ' •' •

29807

• wz:ost: od 170 cm do 176 cm,
• obwód biustu: 88 cm,
• obwód '.Jicder: 96 .:m,
• obwód talii: 70 cm.
Wstępny przegląd kandydatek

r~ ~

TV - kolor nowy sp~.e
dam 55-21-49.
TELEWIZOR kolorowy nowy kup ' ę. 86-54-'n.

DAMSKIEJ,
w wieku od 18 do 24 lat.

PREZENTEREK

JI

1 ••••

do pracy w charakterze
dziewczęta

S

DOl\1. (\»ygody) - sprzectam. W roz;liczeniu M-2
rlu:ie. I i:>lętro. D<>łyl. Julianów. 34-34-08.
297()2 f!
SOKOLNIKI dzi.a~kę 1749
m 7. dooif''11 ~p.rzedam.
w·adom-o<ć 48-91-23 1'"'
29773 g
17.

li I .

I " ••••

łlłł

I

rekreacyjn~,
DZIALK~
not.riałnie. .z.decydow.a-

lips"

-

~-M-30.

~am. ~I

„RUBIN" kolor - sprzedam. Tel. lł2-25-6S.
29'711 li

- ..,neELEKTRONA
d'l\m. 84-94-el po 18.

29608 g
74-25-26.
nie
29101 g PRĘT dumlt11iowy PA-e
$WIECKI RUCH MISYJNY
Arednioa 13, PA-S śred„EPIFANIA"
relcl'eaoy.11l4
DZIALKĘ
~
nl<lll 12, nl!fioel"kę do
zaprasza 'Vszystkich zainteresowanych
Grotnikt lub Justynów
SWA-'-0
wałków
kru1>i•. tell. 43-23-49.
~ 11a wykład Pisma św„ zatytułowany:
•prz.edam. Wieluń 4ł-2e.
2980! g
GDZIE SĄ UMARLI~
29724 '
1)() 20.
DZIALKI bwłowlllllle - NOWY hydT<>fO!' DarUnc"
Odpowie na to pytanie pastor Henryk
_ tanio l'Prziedam
~
(Góma) si:>rzedam.
Tintura w sobotę, dn. 14 listopada br.
zS'l'Q6 '
43-05~13.
25497 ł
86-22-:i3.
o godz. 17 w lokalu świeckiei;o Ruchu
GOSPODARSTWO 1 ha , SZKLA o;rpnkzne (-3)
Misyjne~n .. l':pihnia" - Lódź, ul. Ka- •PTZedam. Elsnera 6
WY"gooy
za-budowani.a
29'72$ I
12. b1. 1~.
.
liska 19. Wstęp volny.
- Pasym (Olsztyńskie).
Listy 29817 ZAMRAŻARKĘ liP'!"Zedam.
sprzedam
~
ZAPRASZAMY.
""'"
2119111 «
34-10-53.
Biuro Ogłoszeń, Piotr28658-g ~
~
INHALATOR ultrad.hvięlaowska 96.
W//U.H/H/////.///H././././/./////////b/7'/~
~am. kowY !9794 '
55-68-92..
="~.//./H.///.//.//.///.//./././//./HH./U./././/U~H'/.H./H/././AY~A PRZEDWOJENN!l wid<>k6W'ki ukui:>i kiolek!cjo..
FILMOW FABULARNYCH
n•r. Ll~~Y ll8'1'84 Biuro
Piotrkowtka
Ol(l~eń.
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WYTWORNłA

w ŁODZI, ul. ŁĄKOWA 29

~

§

§
§
§
§
§
~

§

m:

S

§

~§

kiupi~.

~
"""
•
•

~
§
~

zatrudni natvchmiast ;ss
inżynierów

elektroników i elektroakustyków,
techników elektroników i elektroakustyków,
pirotechników (po służbie wojskowej w saperach).

Warunki procy i płacy do uzgodnienia w dziale
służby pracowniczej WFF, ul. Łąkowa 29, 'pokój
6074-k
303, w godz. 8-16.

§
~
~

~

~

'·u ./.,U//./././/./././/.//././ .//.///////./././/h"././//. //./././/././././././././/./. ///////.t'//M

"°

mar

Handlowa Piv..edsiębioc
s~wo Państwowe
domał w Lod'.Zl,

3.2-75-65.

-

Odtel.

Ogó-ln>CJ<P(>lski

9:17 k
zasięg ofert.
dziewianką
MASZYNĘ
dwupłytową
„5"
SJ>I'lZiedam.
Sbru&a 82

Andn.eja

m. 3.

29713 ~
BIURKO ~btnetowe, stól,
sprzedam. krzesła. 21)732 ~
57-08-74.
f.
WTRYSKARKĘ 1..50 t
„ 0~)')17.edam
fonnJ1mi
40-lecia PRL
lt'<"'r'ków
"788 I
8/21.

... ł
niemle-

NAUCZYCIELA
c4dego d1a d2i!ewlęclo
latka p<>szukuję. Zaję
cia w dom.u uoznl• Koziny. Tet. 111-41-87.
211521 '

UCZNIOM - .,.olsld, ro•Yiil'kl. 'Kubfcs, W. By29779 I
tomskiej 55/9.
~
MATEMATYKA,
Z.graba, 118-13~.

mrr

~.

StanANGilllLSXI
klewle1 85-2'7-%3 i:>o 18.
29618 '
STOLARZA, ueinia, renutrudn !41. Staloel11tę
0805 g
wa 25.
ZATRUDNIJ!; do szycia
kurtek. L6dł, Chelm!fka
11' m 1 ' od Wacława.
Kuplę maiteńal . .m~ś".

96.

POSRJ!IDNICTWO w obl'Ooc!e nleruchom0>śc!ami Agenel•
P()wsrechna

W!ęckow•kMfO

P1wjl110W'tki.

•

29661 '

PRZYJM!; eh.ałupnlcj!wo
- nyeie spódinic. I.i.ty 297:56 Biuro Ogło
neń. Piotrk-owska 98.
11'.tyinieu
ZATRUDNIĘ
elekbr1ka l elektrom<lllterów. t.tmy 29874 Biuro Ordoszeń, Plołrkow
sk.a 96.
PRZYJMĘ

21.
25UI I

ELZKTROINSTALACJ J:,
'8-9'?-94, H.rszk.owics.
298H I
VIDEO-KADR filmowanie
wydaneń cr.łowieka. -

11-25-M Cwikliński.

29ll89

,

I

aampKONSERWACJA
ehodów. Nadkola. No·
wotkl 144 Wójcik.
247N I
STRZYŻENIE i trymowa-

-ale

?)SÓW. KUińsld•fo lłG

29598 I
Lewandowski.
llM~}\rj,,
PAI./SECAM
mi~
m,a,p:net.owldy,
k-omrputer.r P~l"!ltam.
tel.
Inż. K.ami:M<kń, wrn 1
48-13-37.
MYCIE okiea, 11PfTA\tU'l1~.
!l"a.ehunki. Jaeoh.0'\111>1>C"r. 3001ł c
38-55-40.
DYWANY. tlf!pioerlui pl._
rumy metodą '111«~
~s11,-el',. 88-~-m BednM2980.'5 g
! ka.
TFJPIMY ~ie. t'Oba~
Gwanu1cja. RatW!O.
chunki!. M-03-14, Kowa29931 g
ll1ir:.

ł.

P.

BOGUStMVA WITKOWSKtEGO
mnarleio 11 pddzternlka 1987 roku,

w:v:rahmy was:r•tldm tak licznie uczestnlez11nasze
C)'m w urocQ"sto~clach pogrzebowych,
naJ„rdecmleJu:e podziękowania. Dziękujemy
Prsewlelebnemu Duchowleilstwu Diecezji L6dzklej, HeHJólnle Ka. Kanonikowi E. Grochow·
1klemu, Ka. Prałatowi A. St11.judzl11 l Ks. Kanonlkowt A. Stareyilskiemu, Kolegom z centraskle11 Handlowej „veritas" i Kierownikom
pów „Veritas" z całej Polski, Lódzklemu Od·
itdalo'!fl Stowareyszenla „Pax", Dyrekcji I 'Ra·
Mieszkaniowej
Spółdzielni
Nadl'lorcze.t
llsie
zar:i:ew,
„czerwony 11.ynf!k", Radzie Osiedlił
w111.ntklm •11sladom 1 tyczttwym pamlecl zmarrero.
ŻON A l D7.IECt
JtOLEDZB

~DZISŁAWOWI
•• lmhmd
WTł'&IJ'

PlWKv

OJCA

W9PólC11Ucl& 1kladaJ11o

WSPOl.PltACOWNICY z

ZAKŁADU

AZ·OBll.PB,

DR

W·IEStAWl:E REMBISZOLSZVŃS1K,1EJ

cll.ałup·niotwo.

Goldman, Lódt, Nalkowskiej 9 m H. 29672 g
DZIEWIARZA - chałup
nika z maszyn!\ ts.karListy
dowa utrudnii:.
29809 Biuro Og!oszeń,
Piotrkow111kl>, 98.
przyjCIIA t.UPNICZO
•zycie lub Inne.
mę .
29828 1
Tel. et-'T3-2'f.

ł

UNIEWAŻNIAM

zarubionĄ pieczątkę: „Krawieclektwo konfekcyjne
kie i bieliźniarstwo Lechosław
?.ódź , ul.

Marasiński,

11 listopada
39 G tel. 34-23-8(1.
2P991 I

WJ"r•&Y
'1nlerel

głębokiego

współczucia

s

'1
powodu

OJCA

składają

WSPOZ.PRACOWNICY z U PRZYCHODNI
REJONOWEJ.

DZIENNIK LODZKI

~

264 (J,n74) I

-Wil!ICEJTAKICBWYSTAW!
- ~~~~NE ARTYKULY NA

''

POLECA

SPOŁEM''

•.Społe-m l)O(leoa" ormaaaa, tie pro- artylrul;y były 1V'ldocrm• w 1kleCentralne La.boraitorl.um J&lrośoi dukit n1e zawiera a.2'JO'tyaów i U<>- pach. Chodzi nie tylko tie.by byzy
dzLalająoe w ramach COBR ,,Spo- tanów, środków . k.1oruel'WUjących, dlpstępne,
ale tiaJkiże
wtrróżntaale
lem" w Lod1Ji sprawuje opiekę szkiod.liwych dla :l!d.rowLa metaafi i plastyc:mle. Mo:!Jna. sądzić, t.e w

merytoryczną

nad ,spolemowskdml" lia-bo:ratori.ami lrontro1nYttnt w
caJym ~aju. p<ima.~jąe w o:rga.nd=wanw. wyposaianiu lokal1 i
s7Jlroleruu 1>ersone'Lu. J edna.k głów
nym celem w 2'llllk.resie poprawy
jia,Jrośd towarów Jest ws.ltaleywanle
lronsumentom w &k'.lepaoh
„Sp<>lem" towa.rów icwarant.owa.nej ja-lrości (o ści§le ustal'()llych I sprawdwnych p~ ew wa[orach) ozoo.c1JOlllYch znaki.em .• Spo?em poleca". L6d1Zkiie laboratorium p.ramtje od marea 1986 r. i od te~ czasu przyznał() jiu! k1M'kad7Jlesi~t znaków chaira:ktet;"!llljących
tywność
be7li>lec7l!lą,
to znaczy
pole oa.ną
~ tacllowców z ew. EtYkdetka

le.rl azysty mlikroblologiomLe.

rozpoczyna awo'' działalność
Domu Kultury
przy ul. Siedleckiej 1 na Górnej.
W czasie piątkowych dyturów w
godzinach 17-19 będzie można
uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące referendum l II etapu reformy gospodarczej. W najbliższy
piątek dyi.urować będą PN:ewodniczący Qbywatelskiel(o Komitetu ds.
Referendum Jacek Witczak i jego
zastępca Mieczysław Maryniak wraz
:s grupą doradców.
-

osi~gn·ięby.

czasie

oel

KMkia.n~clie

ten

~zie

dni temu
odbyl sie w Kielcach ogólinopolskd
Doniesienie
pierwsze..
Ze
klonkurs plastyaz;ny dfa dekora.toSpitsbergenu: - Nasi polarnirów wi.t.ryn sklepowych
„Jes1eń
cy otrzymali nowoczesną ooz;r'87". Oprócz ogólnego
wYStrojU.,
szc-.talnię
ścieków, ateb;r
clawsk~ „Sl)'Olem" oru r6- plastycy mieli za 7l8.dlanie ma!eźć
broń Boże - ole 1kazlll łrocl1t
wniet tamtejsze - wch&rkll wiybo- pomysł na e!eldowne W'YTÓtllienl.e
wiska naturalnego.
rowe. musa.it.aird& „Pikam,tna"
I artykuqów PoleoanY'Ch pn.ez CI.J.
Doniesienie drugie. Z Loclal1
.. DeJL!ro.tesowa''
z Z&kładów P.L- M'iło nam poinfonnowa.ć, :te wśród
Na
budowle
GrupoweJ
wowa.rsikd.ch w Lodrzl!, karmel'k•I nar. 79 wYSt-aw u.rz;ądronych przeiz 30
Oczyszczalni
Scleków
nów
dzJLeWM!e ma~ą !I.le łwietyoh jaj z plastyków z ca?ej Polski wyrMm~e
Albo pasa.terów sa mało, albo taksówki za drolrłe .••
poślizg.
W?oc?awka., b!srzikopty s Katowic nie wzyskia~ Płotr Klimowicz za,..
Fot.1 A. WACR
A mote b;r łak polamlli:ów
oraz chru,pkt d<el'l!k&te.owe pro:iill- trudnLony w wridze.wskrlm odd7liale
przenleśó do r.odll
a loci.da•
kowane pnziez Anton1ei:oo Borowilka .,Spo?em". WS7JYstikJ.Je wywta.wy rona Spitsbergen?
staly stiJmowane na taśmie wl.deio
z Oleśnicy.
Od ~ sweg!O
listntC'nia I będą !'07JPIOWS'ZJeo!miooe w całym
Magazyny konsygn111:7jne Im·
~tairałio
1~. aby l!irmowćlJ!le kll"ladiU.
portowanych części zamiennych
Nie P<Jl2lO"ta)e
n,i c !inneg<), )ak
do samochodów u.gran1cmych
azek:ać na nowe, ładne WirtirYnY I
marek, mają sklepy detaliCZDe
pólkJI sklepowe óraci: poszukl'IV'll.ć na
Dz!le11'1ied lat tenw Ma.dm Lod7.1 u.r7ląd7.efl
zaklady ,.Emia-Ele&ter" w bardzo niewielu odległych
nilch tirmOW'all~ przez .,Spo?em" pod'jęły decyzję O tłiWIOllUlni~U kom- m1.aly dostarczyć w ubieglym rotru. od siebie
punktach kraju. W
arty11ru?ów.
(W. l\f,) P'U łerowieg!O systemu sterowania •Y- nootarczyły k.ilk& mie6ilęcy pó:!noi,eJ,
Lodzi klienci zaopatrują •i• w
l!.lllailiizacJłl łwietln!lP«ząitlrowo baro'7JO dro!Dich l bardl'lx> lctepskltch.
(jednym na cal• Polskt:) skle·
rzia.ikbadano, t.e w l!lllrl r. 6wla.tl.a na Od d~ czasu dok.onuje się pie z częściami do „Maz<iy",
60 łródm1eJsklieh skrzy:!»waniach w n.ic!h licznych popMwek, a 1.n- „Opla", „Toyoty", .u.Isuzu". Od
Przy:pom1nam7 równleł, !e jutTo
będą Jru! mru.gialy
pod dyikt&Jlldo :!;ynlerowie ruchu Jl WDDM wcia,t
2 listopada sklep .,l:"olmozb:rtu"
o &odz. 17 odbędzie al41 przy ul.
elektroniczne~ m62'gu, kitóry n.a nie majĄ odwali tfl.9towat
1teroprzy ul. Teresy 91 jest okreso-11 Listopada 38 otwarte apotkanle
wahlOICha,cych w skład systemu el~- wn!Mw na skir2lyrbowan1a.oh. Urzą
wo zamknięty 1 powodu rocsn Ogó1-opoł1Sf
Przecllld Twórw sprawie referendum i II etapu czoAel
_,_
•-·-"-...
h
j duinia te l)OW'lJnny )ednak px:rej§ć
NłekOmercJalneJ - „Wldeo•ll'f ~""'
"""„,..„,...„cy,„yo
mpewn
nej Inwentaryzacji. Pomać pa•
reformy or&anlzowane przea Oby- to lmpreir:a,
rowme:!
,
,7Jimową"
próbę,
a o na po cholewach, a „Polmoskt6r11 w dniach 13 t lł OPtyma.li!!e warunki ruohu. Mamy
watelski Komitet ds. Referendllll) bm. organizuje Ołrodek
Foto-Fllmo- rok 1987 I jW'liatla na łródmlejs sztucmą 2'Jlmę w JmlOOW'!l.i trudno.
byt" - po tempie spisu. Za·
na Radogoszce1L
wy l.DK. :te wideo to Istotnie tech- kii.eh (1 n.ie tyJlko ~waflllia'C'h) Będą więc te~- pT'2Jed p:ra.planowano go droblazt1 nłka naszych czasów, potwierdza Ea- p.alą się jaik ch>C8,, a często n~e pa- oownLą.
do 2 grudnia. Wczasy wypo(włt) lnteresowanle przegl114em.
Ją się wroale.
Inna ~ t.e RJdyby ,,.Fma-Eleczynkowe trwaJll 14 dni, in•
Włdeo'87 l>l:dzte pokazem reallzawentaryzacja - miesiąc. Czyt.
Jak powledrni111Jr10 nam w praco- ster" wYP:rodukowa.?y niaowet znacjl autorów profesjonalnych z za• WIIli lntyy\ierll ruchu Wojewód7..- k-om~te sterown!.Jm i to dawno teby chciano odpocząć od de\\1•
granlcy (piątek, godz. 11) t nlepro· kileJ Dyrekcji Dróg MdeJs'kiich, Jad.
to i tak nie mielibyśmy jesz- zowych klientów I to a:t za tafesJonallstów - biorących udział w ną z g?6wnych przeS'Lkód na dro- cm kieru;lącegio ruchem kompu.teką cenę?
konkursle. Prezentacja Ich dokomU\ d7A do lromiputery'2Jlłcjd ulil07lllegi<> ra, choćby d~atego, te trwa d()piezacznie
się
w
sobotę
o
godz.
to
I
mITU~tnlia
j.est
brak
odpoWiednkh
Dzięki swemu usytuowaniu w
ro
adiaptatjia
pomiesZJC!Z'?ń
dla cen-.odbyło
kolejne
p09ledsenle
Wojewódzkiej Koml1jl d1. Referen- potrwa wiele godzin, bo tet dłuęa t'2lW. sterowni.ków. z~Le z o- trali ca?ego IY'Stemu (IPlotT!rows.ka
centrum
miasta, plekarnles;r
jest
Usta
uczestników
konkursu.
Za•
stat-',•
k-'""·t•
t.~
b"''!~h
dum. Dominowały aprewy organlza· tem Wldeo'87 - LDK (ul. Tr8Ui!:Ut•
sklep przy
ul, Plotrkowskle.f,
mi..,
"'""" „
'"" J-"O ~ kiJka) 101).
cyjne, m. In. ustalono plan dy:turów ta 18) sala 232.
(rs)
haormooo~mu prac, STJE?ść takdoh
Jam .ię r:iiekło. ~ -pleir!WOl.- róg A. Struga, eleszy 11, 11b1członków
komisji w okre1le wyło
żym powodzeniem.
nycl! zamierzeń 80
s~ań
:tenla spisów osób uprewnlonycb do
Do tej pory cieszył sł' łakłe
md.a!o by?
skompi1.rtery7JOlwanych
głosowania. omówiono tak:te
tnne
~
uznaniem
kllentell.
Nłesteą,
dw1& lata temu. Pot.em prizesun·lę
zadania.
lak wynika z Informacji
piątkowy
wypiek chleba razoprzekazanej
prźez
przedstawicieli
to termd111 o li liat. W praoowmd ł,Il
administracji
paiistwowej,
1ptsy
wego
podwafa
renomę
piekarfynierl1 ru.ohu WDDM powdedzlaosób uprawnlonyeb do udzłała
w
ni. Była to ezarna glin&. S1!cono nam nat'Ol!nlAst. t.e dlobrne bę
referendum ir:ostały przygotowane w
da.
d-z;Le. j.e§llt tll!lał nast!WI w Mikn.i
terminie, zatem ed lł listopada zoostał rozstrzygnięty lconkun „l..6di - portret miasta". S 1995. Możemy ~ ~ć bez ostan11
wyłotone
do
publicznego
W sklepie „Pewexu" przy ul.
bawy.
(a.b)
wglądu.
~
Otwarcie pokonkursowej wystawy plaltyezneJ, na któGdańskiej, gdzie sprzedaje się
(Wił)
~ zakwall!ikowało się 37 prac malarskich, oobędzł•
tylko
0<falet, jest Jedna przy_.obrat\owala konfereneja 1111rawos- S
aię 27 listopada w Balonie Sztuki Wspó?c:zeanej. Nagro~
mierzalnia. Nic więc dziwnego,
dawczo-wyborcza łódzkiego zespołu
dę
prezydenta m. Lodzi otrzymał Józef Panfil m pracę .,OkIż. nawet gdy klientów nie ma
Srodowlskowego Zwtl\zków Zawodona". Nagrodę BWA w Lodzi otrzymał Marek Gajewski, na- N
zbyt wielu, tworzy ale k~ejka.
WYch Pracowników Przemysłu LekS
grodę
Federacji
Stowarzyszeń
Kultura1nych
Zbigniew
Kosiński.
l<lego.
Przedmiotem dyskus.fl byJy
Podejrzewamy, :!:e
to
w
NIELETNI WŁA~WACZB
Ponad't o przy:mano osiem nagród
I wyróż.nień artystom:
aktualne problemy pracownicze
'
trosce o nasze nerwy. Gdyby
Franciszkowi Frydzlńsklemu, Henrykowi Hoffmanowi, Ja.nowi
związkowe. Uczestnicy astosunkowabowiem,
nie
dość
:!:e towary
11 się takte do przedstawionych Im ~
Trojanowi, Władysławowi Rzl\bowl, Jolancie Wagner, Józefo- S
li lipca
br. nieznani sprawcy
zagraniczne by?a tam taka satez dzlałalno§ct programowe.I na li ._„
włamali się, wybijając szybę w
wi Wasiołkowl, Władysławowi Kaliskiemu I Mariuszowi Korma
organizacja
sprzeda:!:y.
pokadencję WPZZ w r..odzł. Wybrano ~
oknie, do jednego z mieszkań przy
czak owi.
padlibyśmy
w stresy. A talk
ł8 delegatów na Konferencję WPZZ ~
ul.
Zielonej.
Skradli
w
nim
m.in.
oraz 8 kandydatów do Rady WPZZ. S
czujemy się bardzo swojs,;:o.
(gr)
~ odzież, biżuterię , sprzęt sportowy
l
radiotechniczny
wartości
pól
We wtorkowy
wieczór do
miliona złotych. Również w lipcu
łódzkiego baru ,,Aperitif" przydokonano podobnego włamania do
chodzi dwóch panów. Na 1>ólee
jednego z mieszkań Pn:Y ul. Więc stoJI\ trunki typu likier mięto
Id podrablaJ11c podpby adresatów na1 srudDla 19H r. aagarnlll 1'11. •lńU• GH•
wy I ró:fany, ale jeden a oleh
SĄDU
potwierdzeniach odbioru przekazów kolady, łl kg eyłryn I IO kg kawy kowskiego. Tu wartość skradzionych
przedmiotów wyniosła 750
plenlętnych.
I' surowej na 1zkodę Przedsiębiorstwa
wypatrz:vł nieco nlłeJ czerwoSpedycji l\llędzynarodoweJ oraz za- tys. zł. Łupem złodziei padły m.in.
ne wytrawne wino. Ucieszył
Co robił ze 1kradzlonym1 plenlędl· trudnlajĄcego go PKS.
Janusz K. sprzęt radlowo-telewlzylny, bi!usię bo lubi „Cabernet'", wtedy
mn Wydawał na „dziewczyny I al· był odpowiedzialny u powierzone terla l kolekcla monet.
przyjaciel
zaproponował
zaNIEUCZCIWY LISTONOSZ
kohol, cho4zlł po lokalach". Wyrok mu mienie. WrH z nim odpowladaOkazało się, że sprawcami
kład : bo. Jego zdaniem, wino
SltAZANY NA 11 LAT
(nieprawomocny) brzmi: 5 lat poz·i li - oskadenl o 1przedat kradzlo- mań do tych dwóch mieszkań wła
byli
to było przygotowane Jut n&
bawienia wolności, 340 tys. zł grzy-, nej kawy - syn I tona oraz dwaj
dwaj nieletni chłopcy. Jeden liczył 11
dzień następny.
wczorl\J w klubie Telex" W j
wny, 3 lata utraty pra'v publlcz- nabywcy.
lat, drugi 14.
Ustalono też, że
wódzklego Urz•du Po~toweg w~:: nych, konfiskata mienia w całości,
Dzi~ plJI\ wspólnie szampana.
d 1
„
o
, odszkodowanie na rzec-i poczty, za-,
współdziałali oni % 27-letnim Pio·
Ponlewat wszyscy wiemy, k~ó
z przy ul. Tuwima 38 odbyła llhl kaz zajmowania funkcji z materiałSąd uniewinnił .Janusza K. od za- trem K. I 40-letnim
Janem
D.
ry
z nich wygrał, prosimy nie
sesja wyjazdowa SĄdu WoJewódzkJe- ną odpowledzlalnoścl11 na okres
S rzutu kradzlety kawy z braku do- Byli oni wujami nielmich
chłop
go. Salę wypełnlll pracownicy
u- lat.
dzwonl6 z odpowledzlamL I
statecznych
dowodów
winy.
W
rzędów pocztowych.
Rozprawa to·
zwlĄzku z tym pozostali oskarienl ców. Ustalono tet, te grupa ta w
tak byłyby poprawne„.
czyta się przeelwko 25-tętnlemu Rozostali takte uniewinnieni. Natomiast rM.nym składzie osobowym do.komanowi .Jurze (nazwisko podane na
.JEDNA OSOBA SKAZANA
za kradzle:l czekolady I cytryn wy- nała pięciu innych włamań (trzech
mocy postanowienia SĄdu), doręczyCZTERY UNIEWINNIONll:
mierzono karę: s Jata I 6 miesięcy do samochodów l dwóch do m~z
clelowl zatrudnionemu
w Okn:go·
pozbawienia wolności, 250 ty1.
Ili kań) .
wym Urzedzle Poczty nr '·. odpoWczoraj przed Sądem Wojewód•- grzywny, • lata pozbawJenla praw
Piotr K. I Jan D. 11ostall tymwiedzlalnemu n
powierzone
ma kim sakoiiczyła się rozprawa prt:e- publlcznycll.
konfiskatę częśclow11
mienie.
clwko ł8-tetnlemu Januszowi K. - mienia I saku zajmowania stano- czasowo areerlowanl, zaś nieletni
kierowcy Oddziału PKS w Pabian!- wlsk 1 materialną odpowledzlalno- chłopcy odpowiedZll przed Sądem
\V okresie ed kwietnia de ezerwca cach. Akt oskartenla zarzucał mu ACll\ na okret a lał. Wyrok nlepra- dla Nieletnich.
33·4MO, 33·37•47
br. przywłaszczył oa
Hble tsa.821 co następaJe1 Od 1tycznla 1981 do womoC117,
(zł)
(J.kr.>-------------

ew

Komputer

ew

c

w Dzielnicowym

nLedlug!m

Na n.aJinows21ej Mście towarów
polecanyioh przez
ima.lauy Ilię:
eksbrćllkty klawY zbot.oweJ
„Franka"
I .,Dobrzynka",
pieczywo
chru.pkile z tytindej mąki s wro-

wciąż ·

daleko.„

•

e•

WIDEO '87

rn„

~J„~ll•••
•I•

Niedzielna
wycieczka
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Zarząd Oddziała P'l"l'K l.6dt-Pole1le organizuje w najbll:t04 nledzle·
141 (15 listopada) wycieczki' za miasto. Trasa: Zduiiska Wola - Janlszewlce - Szadek - 18 km. Zbiórka uczestników na Dworcu
PKP
r..ódt Chojny o gods. 8.ZO.

(J. ll:r.)
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:#- Wystawa kompozycji se 1kór
I futer autorstwa Anny Pietruszki
- czynna codziennie w fodz. 11-20
z cz" (ul. Zgi·erW Klubl·e ..Rado---·
„~
ska 246).
iłf Z myślą o sympa.łlykach mu1yki i 11oezji Indii DDK-Sródmieście (ul. Buczka 17/19) organizuje
13 bm. o l(odz. 19 spotkanie z
Lucjanem
Wes.ołO\V&kim
i jego
· · ., I
przyJaCIOilll ·
:!ff Dom Kultury Milicjanta (ul.
Nawrot 27) zaprasza dzieci wraz
z roilzicamł na cykliczni\ imprezę
::Ytr
pt. ,,S~otnl poranek". W program·ię . !il!łlY rysunkowe, bajka teatr-!11zi.'9., konkursy, gry i zabawy.
Iinptezn' "odbędzie się 14 bm. o
god:Z: 10. '
:iff DJiK-Górna (ul. Siedlecka 1)
··
•7 ·
k
t •
t
ki
0
g~~~~z'uJ:iecf1'! !~::u ~':a~z~o

fo

z

I

lat. Zap_isy i Informacje pod nr tel.
84-66-47.

1'1wt

w dni wolne od

•ną

bę.

..,_ d„

MLODZ1E2:0WY TELBl'ON ZAU•
FANIA - SS·SO-&I - od poniedziałku do piątku w soda. u18.

TELEFON ZAUFANIA dla kobiet
z clątl\ problemOWll czynny w
dni powszednie w rodz. 11-21
nr 57-40-39.
A'.'IONJMOWI ALKOHOLICY
tel. dla ludzi • problemem ...
koholowym - ll'l'-31-ł2 (ponl•·
dzlalek - pl11tek - 17-18).
WSZYSTKO O AIDS - 13-11-lł
w godz. 15-,,

ODDZ1Ar. RADOGOSZCS (Zrfer1ka 147) godz. ł-11
ARCHEOLOGICZNE I JCTNOGIU.·
FICZNE IPI Wolności lł) codz.
10-17

HISTORII MIASTA r..oozt
(ul. Ogrodowa 1S) godz. 11-11
WLOlUI>NNICTWA
(Piotrkowski
282) godz. 10-17
SZTUKI (Wtęckowsldego at)
IOdZ. 12-19
MIASTA ZGIERZA (Dąbrowskie
go 21) godz. 10-111
MIASTA PABIANIC (pl. Obroń
ców Stalingradu 1) godz. 10-11
WYSTAW'I'

Tl!:ATB'I'

Pogotowie Ratunkowe
991
Strat Potarna
Ir.Ił
Pogotowie &IO
'97
Informac.la •łułbJ' sdrowla
31-15-11
Informacja kolejowa
36-55-55
113
Informacja telefoniczna
Informacja PKS
Dw. cent.ralny
31-97-H
Informacja kulturalna
32-Sł-03
Informacja PKO
31-32-11
Pogotowi!.' wodot.1ągowe 78-35-łl
Pogotowie enerr:etyczne 1
Lódi Północ
1ł-3ł-3S
l.ódt Południe
1'·28-lł
Pogotowie gazowe
M-55-%3; 7ł-Sł-9S I 1111
Pogotowie d:twlgowe:
7'-81-M,

Tł-łO-łl

TELEFON DLA RODztCOW
Sl-Zł-99
- porady wychowawcze czynny od poniedziałku do
piątku w 11odz
13-18
TELEFON ZAUFANIA - u-rr-rr
w dni powszedni• w roda. 11-ł

WIELKI - lodZ, 11
"BtranDJ'
dwór"
NOWY - &odi. 11.11 „Dam7 l llllzary''

MALA SALA - loda. li „Scllłr
nadzór"
·
JARACZA - &odL
li
„T)rWI
Andronikus"
TEATR 1.11 - &odi. 1' „Jlermlnia"
POWSZECHNY - lodl. 10, 11 „Nledtwledt króla Gnlewobora"
MUZYCZNY - góds. 18.30 „Pia•
sznik z Tyrolu"
ARLEKIN godz.
1'.IO
„O
Skrobku, krasnoludkach I o sierotce Marysi"
PINOKIO - godz. 10, 11.30
„Na rozkaz nezupaka" (WYltePY Teatru Lalek • Ttum1enła
ZSRR).
TEATR 'IT - godz. 1', IO „UryW•
kl nie dokońezonej powletct"
(wysU:py gościnne
Hanactteho
Divadlo).

GALERIA SZTUKI WSPOr..cza.
NE.I (Wótczaiiska Il) god~. 11-11
malarstwo M . · Dawidziuka
OSRODEK PROPAGANDY SZTUJ[J
(park Sienkiewicza) godz. u18 XYLON
współczesny drulr
wypukły

!tl"N

12-16

GALERIA BALUCKA (Stary ltJ'•
nek 2) godz. 11-11 akwarele
O. Perlina
• A •
zoo - czynne od I do 11, 1rua
do lł. 30
OGROD BOTANICZNY - ezynnJ'
od godz. 8 do ir:mroku.
PALMIARNIA - czynna (opr6CI
ponledzlałkóW)
w godz. t0-11
JUNA
BAŁTYK

llUZll
HISTORll RUCllU KEWOLUCTI•
NEGO (Gda~slra lJ) lodL 11-lT

"DZIENNIK t.ODZKI" -

z

GALERIA KONSTANTEGO MAOKJEWICZA (Moniuszki I), godl.

- „.Jall: to 1lę robi W
Chicago" - USA od lat li godz. 10, li. 14, 18, 18.19. Seans nocny filmu przedpremierowego z czytan- llstll dtalo1ow11: „Betty Blue" - frano.
od lat 11 - IOdZ. IO.ft

JWANOWO „Cudowne dziecko" - poL•kanad. b.o.
gods.
14.3\l, 18.30; „Pote111anle"
rad z. od lat 11 godz. 18.30: Seans nocny filmu przedpremierowego z czytan11 llstll dlatogoWll „Blue vetvet" - USA od
lat 18 - godL IO.IO
PRZEDWIOSNIB - „.Jalt te si•
robi w Chicago" - USA od lat
18 - godz. 15. IT. li
POLESIE - „Panter w kajdankach" - chliiskl od lat 11 godz. 18, tl.19. Seans nocny tli•
mu przedpremierowego: „Czama
wdowa" - Ul!!A od lat 11 godz. 20.IO
Wl.OKNIAR• - \•Ml8j• 1Pecjal•
na" - pol. od 1at 11 - godL
10, 11.11, lł.30, 18.łll, 11; Beani
noeny filmu przed.premierowe10 z czytan11 Hlłll dlalOIOW- „Betty Blue" - franc. od lat
18 godL :U.SO
WOLNOSC - „'Wte!lca dna1ra w
Chińskie' Dzielnicy"
U8A
od lat 11 godz. 10, 11.11, 11, 1,,
„Wierna rzeka" - pot. od lał 11
- godz. lt.
WISI.A - „Pół tartem; pdł 1erło'
USA od lat t2 •odz. 10. 1t.S&,
15, „Mój przyjaciel ?wan r..apnvn" - radz. od lat 11 - goaa.
17:so, IO

.

ZACHin'A. - ,,Ml.sja" - ang. od
lat tli - godz. 111, 14.30, 1'1, tt.30,
„Powrót rysia" - radz. od lat
12 - godz. 12.11
SWIATOWIT - BOTEL01n
„Po godzlnaeh" USA od
lat
18 ' godz. 19
STUDIO - ,.Elektroniczny D!O!'o
derea" - Ul!!A od lat tS
IOdZ. 18, DKP' - gods. Ił seans zamknięty.
STYLOWY - ..Między ustamł '
brzemem puebaru" - pot. od
111 rods. 1ue, te

TATRY - HAI.li: l!ITUDY.JNB
DKF - lodZ. 18 - 1eana ir:amknlęty

Dul:;lon dziecięcy - NaJ·
piękniejsze bajki łwłata
soaz.
16, 18
OKA - „Klasztor
Shaolin"
Hongkong od lat 11 lod:&. 8.30,
11, 13.30, Ul, 18.30
GDYNIA - Kino non 1top
od
godz. D-22 „Poszukiwacze zło·
ta" - rum. b.o.
llALKA - „Mlodo§d Plotr1"
NRD-radL od lat 11 lodL
15.30, 18.
Hl.ODA GWARDIA
„Czule
1lówka" - USA od lat 15
1odz. Ił.IO, 11, „Próba wternok!" - radL od lat 15 - g0<1z.
1uo. Bean„ umknięte - goaz.
10, 11.11
MUZA - „Strzel Ił• dzlewt11tego
1yna" - radz. b.o. &odz.
ta,
„Honor Prtzzleh" - USA
od
1at 11 - &odz. lL

DKM -

1 MA.JA - „Powrót J'ed1" - USA
od lat 11 - 10<11. 10, „orty Temidy" - USA od lat 15

lodZ. 11.11

POttOI - lleanse zamknięte
sodz. 1.30, 10.30, 12.30, „Seksml·
sja" - poL od lat 11 1od'z. n,
19

ROMA - „Miłość,
1zmaragd
l
krokodyl" - USA od lat 11 godz. 10, 11.30. „Tajemnica pani Wong" - radz. od lat li godz. 12.11, lł.30, 17.
STOKI - „Sposób na
wakacje
Bolka I Lolka" _ pol. b.o. goaz.
18, „Weryfikacja" - pot.
od
lat 15 - godz. 18
IWIT „Ballada o walecmym
rycerzu rvanhoe" - radz. od lat
12 - godz. te, „Miłość I gołębie" - rada. od lat li - goaz.
11

cblennlłl KobotalczeJ Sp6łdzlelnl WydawnłczeJ „Praaa-ltałl\łka-Ruch". Wydawca: Udzłde

TATBT
„Pan samochodzik I
niesamowity dwór" - pol. b.o.
IOdz. 15. Potegnanle I tytułem
„Mlasto kobiet" - wl.·franc. od
lat 19 - godz. 1'1. 19.30
APTEKI

•

Nlclarnlana 15,
Dąbrowsldego
89.
Lutomierska 146. Olimpijska
7 n. Piotrkowska 6'1.
Pabianice - Armil Czerwonc1 T.
Konstantynów - Sadowa to,
Głowno Lowlcka 113.
Aleksandrów - Kościuszki ł,
ozorków - Armil Czerwonej 8'T,
Zgierz - Sikorskiego 18.
Dll•
browsklego 10.
DYZURY 8ZPITAU
Chirurgia urazowa
- Szpital
Im. Kopernika (Pabtamcka 82)
Neurochirurgii
Szpital tna.
Skłodowskiej-Curie (Zgierz.
Pa-

rzęczewska

35),

Okulistyka - Szpital lm. l!lll:lodowskiej·Curle
(Zgiers,
Parz.czewska 35)
Chirurgia d:decięca
- Szpital
Im. Biernackiego (Pabianice, Ka•
rolewska 68).
Laryngologia dziecięca - Szpital
Im. Korczaka (Armil czerwone1
13)

Chirurgia
szczękowo-twarzowa
Szpital Im. Barlickiego (Kop•
22)
Laryngologia
- Szpital
tm.
Barlickiego (Kopcińskiego 22)
Toksykolbgla - Instytut Medy•
cyny Pracy (Teresy 8).
Wenerologia
Przychodnia
Dermatologiczna (Zakątna 44)
Doratna pomoc okullstyczna Za·
polskiej 1 - Gabinet czynny od
17 do 7 rano w dni powszednie,
w dn! wolne od pracy ca~ą dob41o
Tel. 43-39-72 w. 88.
-
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