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BEfORMA

GOSPODABCZA
Wczora·j
obradowała
sejmowa
Komisja Kadzwyczajna do kontroli

bm. w sie<izibie RK PRON,
odbyło
się
spotkanie gen.
broni
Czesława
Kiszczaka z człon kami . ,J'rezydium
Komitetu ·
Wykcmawczego Rady Krajowej I?atriotyczuego Ruchu Odrodzenia . Narodowego.
T-.ematem dyskusji były przygotowania do zorganizowania obrad

wdrażania reformy
gospod'arczej.
Jej posiedzenie
poświęcone było

ostatecznemu
przedyskutowaniu
sprawozdania z działalności
k,omisji i sformułowaniu projektu
uchwały Sejmu w sprawie realizaeji reformy gospodarczej oraz aktualnej sytuacji społeczno-politycz- ·
nej w kraju.
treści

-

•

IHRF

....

„•

„okrąglego stołu„ .

W spotkaniu udział wzieli rówprzedstawiciele kie~ownictwa
'Polskiej Akademii Nauk,
Rady
Naczelnej Związku Bojowników o
Wolność i Demokra„ję, Ogólnopolnież

-

Podstawowe Jaloźenia działalności
komisji ds. cen ·i. dochodów I

Trud noś•
sp aw1

Nowy model FSO

Pow.·~"to ·E'UROP·Ą

(R.' Sos tęlek~uje z Gdyni)

I~

mówić

ie
o tym,
co ctehciatbym
filmy z n aczą. bo
znato one powin<ny n1a
li
ekranie a nie w gadaninie"
stwierdza li. Kieślowski. twórc;i_
„Krótkiego t ihnu o miłości " i
„Krótkiego filmu o zabijaniu'", jedyny twórca, który ma aż dwa tytuty w konkursie XITI Festiwalu
Polskich Firm ów Fallularnych. Ta
• opiDia zda się obowiązywać pows.zechn ie, w ciągu trzech festiwa!owych dni , bowiem nie ma dyskusji po . film:ich. ani fil.mów wa:tych szczegolnego del tbe.rowania
nad rącjam i twórców, Publikowana przez „ Ga zetę Festiwalową," li-.
sta przebo jów z p i ędostopniową
skalą ocen nie wyjawia faworytów.
Tylko „trojki' zebrał n p. „Kingsajz'' J. Machulskie.go. takie same,
a nawet najniższe notowanie ma
„Tr ojkąt
bermudzki" Wojciecha
Wójcika (twórcy_ „Karate po polsku"). Próba przedstawienia zbrodni doskonałej. pomysłowe wymiany obiektów do !.\nicestwienia, . z.aczyć

i~m~ już. ż-e lr.a-clycia Y.11-j 1Jcniad 200 kg li:e}szy. Przewiodujc
stanie pl)cU1:zyma11a: ż.er.u\- sie montowani-e w niin 4" :roclzajów
~k.a 1rno WYbFala
Ff.'\TA s'ln!kó 1V: 2 benZY'.nowych - o po1ako 1;.ontr.qhe-11t.a, z którym. iemności POO i WOO
ccm <iraz 2
zamiena współpracować pr.ży mo-1.die~l i " - !iOO i 1900 ~cm. Powinderni.zacji prodt~kcji średn:i oli1 ra~o- ny one zape>1·nić - \V .zale:im<iści
wych ean1ocho:lmv orobowyeh.
o:l rodzaju i pojemtJ>ości - śre.diiie
Polska Agen~Ja ' Prasowa otrzymała dokument zawiera'jący podstaJak się. d:owiaduje
az;ent1ikarz zużyc;i e cd 5 do 6 l p a liw.a na 100
wowe załoii:enia koncepoyjne i organizacyjne· sp ołeczno-pańs~wowej
PAP. m<i to być 6<1.mochÓd pięci.0-1 km ' przv„piesze.n,'4'. (cd O do 100
komisji ds. cen i dochodów.
°''°bowy z nadwoziem dwu bryło- km/go dz.)_ w. t:ra°:1c<;cl.1 11 ,3 sek.
Czytamy w nim m.it;i.:
II
w.vm. a w przy zl:c><śc 1
by.ć może
. "'.szy,~tk1e nowe c;1lJ1ik1 będą spdSkład komisji powinien odzwier- trZYbryłowym. J~o .c:har.ak1ery~tv· n i.;w europejski.e wymaga.n i.a
Jat
1' \
ciedlać układ
podstawowych sil ka: nieoo krótsz.v. węi'.iSzy i niż zy a.z;ewię ódzies;ątych ·co do to ksyczod modelu „F-S0-1500" a także o ności .5Pa!iR1. Zakla>fla fl.ię przy-i o(Dalszy ciąg fta str. 3)
Celem
działalności
komisji - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - s0>wa n1e. ich. d 10 gp.a,Jama be nzyny
powinno być
uzgadnianie
kie.,bezolow 1owe1.
runkowych decyzji w dziedzinie
Przewiduje
się tia:i;.tosowaITT.ie w
polityki cen i dochodów na zasa.n.Im m. in. nainowszego
tZapllQ<nu
dzie kojarzenia interesów poszczeelek:t!X)'nicznego, sterowaińego mik:J:O<o
161nych grup
społeczno-zawodo
prooesD'!'em wtzysk'll pa!liwa, elekwych z racjami ogólnospolecznymi.
h·ycznego 'Podinoszenia szyb i elekJednakże już w pierwszej fazie
trycznei bldkaody dirz.wi. Powi·nien
swojej działalności · komisja powin, ·
na mieć możliwość ' wypowiacrania
(Dalszy ciąg na str. 2)
się na temat polityki cen. płac, podatków,
minimum
socjalnego, .
.
świadczeń społecznych, parytetów i
śłedzłwo
Po
wizycie
w
Zimbabwe
i
BotsSmutsa
w
Johannesburgu.
innych rozwiązań i narzędzi okreś
Pap:elających podział dochodu narodo- wan ie, pap ież ' Jan Paweł II udał Ża powitał szef dyplomacji RPA
wego między różne grupy społecz się w środę w dalsz'ą podróż, któ- Roelof „Pik" Botha. -Komentatorzy
rej trzecim etapem miało być Le- podkreślają, że wbrew zwycża,iowi,
no-zawodowe.
sotho. Jed nakże wiozący· papieża papież wysiadając z samolotu nie
Szczegółowy zakres przedmioto- samolot linii lotniczych Zimbabwe
ucałował ziemi,, jak t o czyni zawwy prę.c komisji zostanie określo z powodu złych warunków atnJo- sze przybywająC' z wizytą duszpasterską
do . jakiegoś kraju.
--' . Przepraszam rodziców dzieci ,tyme.nt śledczy, polegający na odny przez uczestniczące w niej' stro· sferycznych. ostateczni,e o godz
Minister Botha. który towarzyszył 7.a to co się stało, nie potrafię zro- tworzeniu sytuacji i wydai;zeń w
ny.
•
11.15 wylądował na Iqtnislrn Jana
mieszkaniu,
papieżowi do salonów recepcyj- z.umieć jak ja mogłem coś takiego zainscenizowanym
nych, przeznaczonych dla wyblt- ~r?bić: Wie!n,. że to c~ m~wię nic gdzie chłopcy stracili życie, miał
nych osobistości, zapytany 0 czym .JUz me :i;ucm. WydaJe m1 się, że wyjaśnić istniejące 'jeszcze w pewnych momentach wątpliwości. ł,a
będzie rozmawiał z papieżem os- mt.:szę by c chory.„
wa. dwa fotele, wersalka,, biurko,
wiad'czył, iż porusz~ne zostaną te-\ Ta wypowiedź 'Mariusza Tryn- stolik
z telewizorem, dwa krzesła
maty interesujące Jana Pa~11a Jl. , · v»icza, podej1i:zanego <> ·dokona·
I
Pt>Qgra."ll wizy~~· J.a:~a Pawła U 1.;:~ poczwórnej zbrodnl na nietet-· Na tych krzesłach -mieli siedzieć
zost_al zakłócony również I_>rzez !n- nieb cbłopcacJ;l w Piotrkowie Try- w ostalnich chwilach swojego ży- ·
ny incydent. We wtorek wieczorem bunalskim wstrząsnęła wszystkimi cia chłopcy. W trójkę, a więc blisco może w pewnym
grupa kilku uzbrojonych mężczyzn uczestnikami przeprowadzonej os- ko iiiebie,
podających się ta członków padzietatnio wizji lokalnej. Najbardziej
(Dalszy ciąg na str. 2)
Prokuratura Wojewódzka
we wartości odpowiednio - 63 mln i ~ne.i orga nizacji Armia Wyzwole- zapewne biorącymi w niej udział
Wrocławiu prowadzi śledztwo w 1,6 mln zł - zastosowano areszt n1 a Lesotho, opanowała autokar z rodzicami dzieci. Jak bowiem ją
sprawie
znalezionych na terenie tymczasowy.
j
rozumieć? Jak traktować? '
Sr.ody Sląskiej zabytkowych moPrzedmiotem śledztwa są również
· (Dalszy ciąg na str. 2)
Pqeprowadzony po wizji ekspenet wielkief wartości. Do1;ychczas dwie inne sprawy: - nienależytej
przedstawiono zarzuty 11 osobom ochrony terenu WYkopu pod fun. podejrzanym
o
przywłaszczenie damenty budynku przy ul . Daszyńczęści numizmatć_w. r Wobec dwóch skiego oraz miejsca, na które w
os6b, . . podejrzanych o bezprawne br. wywożono wykopaną ziemię ozatrzyi:nanie sobie - monet i ozdób .raz zaginięcia złotych i srebrnych
monet i. dokumentów
historyczM iędzyna.rooorwa ekipa naulfowa gen sprzyjający w.z.rO\Stowi wiruSa
nych znalezionych
swego czasu ogłosiła w środę w Tokio, że uda- tei nieuleczalnej dotąd choroby.
podczas remontu wieży ratuszowej ~o si_ę iei ~.ć substancię skuw $rodzie Sląskiej (w 1974 r .), kt6- teczn:e ·zwalczaiąc ą wiru~ AIDS
Prowa<lz-o ae ek.sper-Y.ffien'ty
po- · Agencja TASS poim.formowa1a, z.e
~e miafy zna jdpwać się w mieZes.pót ob.ej mująC'y <lr . Yo.shiyki twie1,dzily. że substancia - nazwa- w środę o godzinie 8 · czasu modzianej kuli na szczycie
hełmu Kuchino z ja:poi'l<;ikiego Krajowego
na .prz,ez naukowców ..av.arolem" i sk iew.s kiego na radzieckim polig:onie atomowym 1v rejon.ie &mipawieży i 11mieszczone były w zalu- Instytu tu Walk.i z Rakiem i prof.
w.vkiryta w gąbkach - okazala się latyńsk.a
z.Cl!Stąła przeprowaid.z.o.na
towane.i tuj.ei ..:.. a „znikn ę ły" bez Wornera Mu Dera z uniwersYt.etu w ~ u tec.z.na w n i.edopuszczein.iu · <lo
śladu„ .
Mogu-nc.ii ogłosił takż..e. że wykrył aktvwacji ~nów zarażcmych wiru- kolejna pod.ziemna próbna ekisplozja
1
sem. „Av:a:roł" paraliww.a? samego ~atom.owa.·
Sila WY'buchu vv-y.noo ila od 100 ,do
wi·rusa AIDS i n ie wykazywał sku.tkiloton.
Chłodny
ków u1boczmych Autcirzy · odkirycla 150Agencja
TASS pisze,
że próbę
twierdzą. że może
ono doprowaatomową
p:rzeprowa&0tno w ra•
dzić do .opracowania leku na zespół mach r.adz.iecko-amery'.kańskich eks·
nabytego braku odporności. Dak?ftd- pecymentów w dziedzinie kontroli
ne "'~niki · tYch badań mają. być z.brojeń.
przedstawione na doroczne.i konfe1
Ostatn e dni k.al~h.J.a.rwwe go .Ja ta ,t z moż1 ; ,\·o& t· 1 ą przygrw1lowych
To>1·.arzystwa
prZ-Vn 'osa ooQor-.zen !e pOE:0>dy.
przymrozków. Wiatr na ogól u- ·rencj i Japońek iego
miarkowany' pneważ,n:e pótnocno- Walki z Rakiem w Tokio 20 wrzeWy soko w TatraC'h iuż trzy oen- zachodni.
śnla.
tym<; try ś n ie~u . W nocv z wt orku
· na srodl:! z.anoto>1'<ino ujemną tempera Lurę.- dziś w ci ągu dn i.a 14 bm, Polsl~a"".Białoruś
:oor!) i szciyty ey!y spowite gęs.ta
Jan Sonsala, sz·c.wc z zawodu. m!!la. ,
Prof. Józef Szajna - p~lski scezakupif od energetyków wycofany
nograf i reżyser, dyrektor warsza~ ekstlloaLacji ma'%t. · umieścił na
wskiego teatru „Studio" otrzymał
Tn,g,tytut Meteoro log ii i Goso.ada;rJego "Szczycie wia~rak o 6-ntetro- ki Wodnej przewiduje w okresie od
,Złotego _ Cąntaura" najwyższą
wy1'11 -;krzydlad1 i clzii:kl tt"mó po- 16 do 20 bm . dość chłodn o SpoW Polsce i B ialoruskiej
SRR Towarzystwo Społeczno-Kulturalne międzynarodową nagrodę· przyznasiada wła~na rlrktrownic . Uzyski- dz'ewane ie~t zachmurrenie umiar- trwają prace przygotowawcze .. nad oraz Utworzone przy Białoruskim waną co 4 lata za wybitne teatralwany w len ~posóh prąd pozwala kowane r.>kreśami du.ze z opadaFunduszu Kultu ralnym _ Spoleez- ne osiągn!ęcia . ~;tystyczne przez
na oświetleniP. warsztatu i miesz- m i. Lokalne mgly i 7,amg!en '. a, Tem- umową o bezpośredniej współpracy ne Stowarzyszen ie Polskiej Mn iej- „Accadem1a Italia. .•
Zr:r,wiz~ . ona
kilnia.
peratura · maksymalna będz.ie od 14 kult ur.a tnej . .Współpraca ta obejm ie. szości Etnicznej :ia Biało rusi. Na ponad 6 tys. wyb1t_n ycb_ l.udz1 teaCAF - K. S"·idcrski do 20 st., a m hnimalna od 4 do 10 działające w Polsc@ · Białoruskie siedzibę
stowarz •szenia wybranO" tru. Prof. ~zajna Jest JeJ honoroGrodno, bowiem okr.ęg ten zamie- wym czł~nk1em. .
.
.
c;zkuje 280 tys. spośród 400 tys.· o- · Wr_ęc;;:me nagroa,v la~reatow1 odób
k'
.
·· .
było się na specJalneJ uroczystej
LENIWE BYKI,
kierowcom i . pasa-ierom, wzdłuż
~
PO 1s ieg-Q pochodzen ia znaJdU- · sesji akademii w XIV-wiecznym
:-.'IEZDECYDOWANE. R YBł'
trasy wybudowano ogrodzenie
iących si~ na Biało rusi.
tiałacu Fodri w Crem.onie.
długości 210 km.
:
Horqskopy cieszą się w Stallach Zjednoczonyc,lt tak dużą
RZYMIĄ.NIE TO l'IIE TYLKO
popularnością; że w · niektórych
żOLNIEltZE. .
firtnaeh stanowią podstaw11 do
pn:yj()cia bądź odrzucenia kanW pobliżu hiszp11-ńskiego miadydaturr na 11racownika.
steczka Trilje budowana jest eNp , osoby spod znaku Ryby
lektrownia at.omowa. Z Madrynicchctnic zatrudnia się 1. po·
tu dostarczon'o część reaktora o
wodu ich . •,niezdecydowania".
wadze 10 ton. By ładunek doDOBRE ll\1lĘ. KOSZTU.JE
„Byk" jest niemile widziany,
tarł . do miejsca przeznaczenia,
ponieważ jego c.echami charaknaleii:ało
przełransportować
!!'O
Francu.scy na~kowcy odn a lc i·
lcl'U są podobno ..lenistwo i nieprzez rzeki: po starym, mocno
li w archiwacl1 Paryża i.nte1·ezćleoydowani'e", a. .„Skorpion" zniszczony.m moście.
suj~cl' dokumenty, na. podstaz powodu „grubiaństwa I owaObliczenia · ekspertów
były
wie którvcb doszli do wniosku.
niactwa".
mało optymistyczne. Konstrukię ta,jnil~ i reklamy znane były
cja nie wytrzyma ciężaru - owe Francji już w wiekach śre
Pt.OT NA PUSTYNI '
rzekli i m!Jze :zawalić się.
dnich.
Posta,nowiono jednak zaryzyko·
Na szosie prowadzące;j z A.bu
wać.
Książela
franru.!lry w XJV
Zabi do Dubaju .
Zjed11oczowit>ku 11lacili 111 niemate kwouyel1 Ei:nirataclt Arabskich, miĄlost zbudowany dwa ty.sią
ty dorlrnilzącP na we.t do 60 t3 s.
ce lat temu przez starojytnych
dot~ch
florPnów trubadu rom. . mo pustmnego pejzażu i nieRzymian · oparł_ się IO-tonowemu
lttórzv wedrujaf' od ~amk u do
..-'elkiego nat~i<' nia ruchu •aciężarowi wbrew · pesymizmowi
ian11\u iohot1ian1.ni hvti w W·
l'JlilCbo.dot •ego,
docbod'l!;lo
do
peofalistów.
katastrof tlrogowych . · Jeb przymian sławici w pieśniach ich
Newralgiczny punkt powrotu z
za granicl\
Jirzcjście
czyq były wielbłądy. ·
hogactWo i rycerską waleczgraąiczne w Łysej Polanie.
By 11apewnió bez_p!eczeństwe
nośó,
Nz.: skonfiskowane prndmioty.
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trójkę

Trz·y dni na

SISl!'@ii_.

.

skiego Porozumienia Związków .Zawodowych,
Krajowego Związku
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Zarządu Głównego Ligi
Kobiet Polskich, ·Zarządu Glównego Związku Socjalistycznej Młodzie
ży Polskiej,
Zarządu Krajowego
Zwiazku IYiłodzieży Wiejs_kiej, Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów
Polskich, ' Głównej Kwatery Związ
\l:u J·I:;trcerstwa Polskiego, Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL, Rady Głównej Naczel'1ej Organizacji Technicznej, Polsk .i ego Towarzystwa Ekonomicznego.

I

I

kończona
wyrokiem losu nie ma
tempa, niezbędnej atmosfery grozy
·i.stopniowego odsłan iania sensacyjnej akcji. ·:.'liał być kryrninal a
powslat. kryminał e k. T ak oto ullt-

(Dalszy

ciąg

na str.

:n

i

podróż

Niespokojna

Jana . Pawła li

w

Piotrkowie trwa

M. Trynkiewicz

przepr~sza

DALSZY CIĄG LOSÓW
SKARBU ZE1Sll~DY ŚL.

rzeł

koniec Jata

W . gąrach

•

•

JUi

m

ce z·

Próbna
eksplozja
atomowa

.1es1en
.
,

Nagroda .
dla ..J. Sz~jny.

e·ezpośrednia współpraca

kulturalna

CA!? -

S. Momoi

Je<lna z ofiar katastrofy \viet11amskiego samolotu. który rozbił
si~ w pobliżu
Bangkoku 9 bm.,
Polka Barbara Kotówska prŻeby
wa w szpitalu w · t:vm mieście.
CĄF - Reuter

w związi4u ze zbliżającym się
nowym L'okiem akademickim wczoraj w gmpchu Politechniki Warszawskiej odbyła się narada rektorów krajOWlf'Ch uczelni · nadzorowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 'i inne resorty. Jak
podkreślono w trakcie obrad, rozszerzenie samorząd'ności szkół wy.i.szych bę'dzie stanowiło warunek
pełniejszego wykorzystania potencjału intelektualnego środowisk akademickich w . dziele odnowy i
reform.
·

W 259 dniu toku sionce · wzeo godz. 6.10, zajdzie zą

szło

o 18.51.

'•
l\lellta, .Albin, Nikodem, .
Budzimił, lmelda, Lolita

V
w dniu dzisiejsz!Jll przewiduje
dla l..odzi nltstępuJl\cą pogodę:
zachmurzenie duże z większymi
przejaśnieniami
Temp. mak&.
\V dzień 16 st. Wiatr · słaby północny.
·
Ciśnienie o godz. 19 wynosiło
990 4 hPa (742,9 ąlm), a temperatura 13,2 st. C. „

a
1883

Ukazał

sit piet'WSZY

numer pisma „:rroletariat"
1978 - Zm. Z. Kosidowsld
pisuz.

_ Taka s b1e

myś

Istµieją osobisto~ł, o których
me więcej nie wiadomo pr6Cll!
tego, te .Ue wolno ich obraża(!.

- To ska11.dal. Jak wafil pr&·
cownicy obehochą ~. • klienta•
mi, słyszy pant Bej,, pantem

Legia j

w

LKS 3:0 (1:0)

Karny raz,

~arny

----(Obsługa

własna)

dwa

SKROCIE

.• P!> VI TUndzie szachowego tU?111eju w <Tilburgu
prową.dzi wicemistrz świata
Karpow - 4 pkt.
przed Shortem - 3,5 (l partia odłoźona),
·

Konsultacja . planu
ko.~solidacji ··gospo~arki
Głównym tematem wczorajszego opracowany dwutorowo. Z jednej
spotkania w Warszawie przedsta- strony przez ogaiwa administracji
wicieli
Zarządu Głównego NOT państwowej - z drugiej strony w
k dr k'
·
· · t h ·
l
·
oraz a y
1erowmczeJ 1 ee ru- konsu tacj1 ze ś rodowiskami i;połecznej gospodarki był prograrµ kon- cznyrni. Koordynację prac nad tym
1
solidacji gospodarki.
Miało o~<> drugim wariantem sprawować bęcharakter konsultacyjny i poprze- dzie Wydział Ekonomiczny
KC
dzalo zapowiedziane spotkanie śro- PZPR. Chodzi o to aby spożytko.,.
dowiska fo7.ynierów i techników.
wać potencjał intelektualny peszUczestniczący w spotkaniu czło- czególnych srodowisk społecznych,
nek Bim•a Polityczpego. sekretarz a także clziałac mobilizująco na
KC PZPR Władysław Baka poin- ogniwa rządawe poprzez stworzeformował, że program ten będzie nie .. k~nkurenc · jnej" wersji.

KONCEPCJA PLANU KONSOLI•
DACJI gospodarki narodowej była
a bm. tematem posiedzeula kierownictwa Komisji Plaaowania
przy
Radzie Ministrów.
W dyskusji podl<rcślono, ie koDsolidacja gospodarki wymaga znacznego
ńasilenla działail nakiero,\ąnych na uzyskanie szybkich
efektów w zakresie
wzrostu produkcji
xyllkowej.
·
w SUODĘ PRZYBYL
d,o Budapesztu z własnej inicjatywy, z dWudniową prywatną wizytą
premier
Izraela Icchak Szamlr.
Podczas
rozmqw
premier
ela wyrazi!
zainteresowanie Izra.dalszym
pogłębianiem stosunków
"

• Na obradujący1n w Kanadzie
l:U· - Terle_oki. (25 ~~n. z. k11Tne-, mocy swoją' di;cyzję. Terle~ki już walnym zgromadzeniu UIAA
pii~dzynarodoweJ
Unii
StowarzyszPl\
•o), .2:0 - . 1;{ub1ckł (;>:> mm.J, ·3:0 nie zaprzepaśo'ł si.ansy.
Alpinistycznycb)
wiceprezydentem
· - Pisz (7.2 ~mn.). , .·
.
·Jeszcze iraz doszło do k.orzys.t·nej unii
wy br an}·.
został
wielolet·
.Lf'.G~. Z,. ~obak1ew.cz ~~ Ku- dla TJKS sytuacji
pcdbramko\vej, ni
prezes
Polskiego
Związku
~lc:1'-_1•. , at:rnr. l~ac:zinarek... y.\:1c.,,._ aJ..e Grad n:e tra.U. w 37 m.:n. Ba- Alpinizmu dr A. Paczko-wski, PrewęgPami
CZJ k. Pisz. !=Jz1ekanowsk1, K. lwa- ko ·wy·gral po,;1€dynsc.;:
o piłkę z zydentem unii jest Szwajcar Carlo
W SRODĘ
NA
KONFERENCJI
nllc!n -:- LatKa,
R. Robak ic·w'.cz, D:z,ieirnnows'.,'rn. P0<::ob::iie bylo po Sqanzini.
umw
,„
PRASOWEJ w Strasburgu prze\vod.
niC7-Ucy
O
·1;:.niz:ic.i1
Wyzwolenia
PaTet'lecki.
..
przern·ie. LKS s::ar<il s:ę <lop1i0~
I Jestyny Jase1· Arafat powiedział ·• Na Węgrzech siatkarki
Stall
, LKS: B.a.1'o .~ Róz:xCW •. Ben<lk.ow- wadzić do remisu, legioniśCi ustaBielsko 'uczestniCZ)'cy w silnie
ob9.';t. Socz;ynsk;, Og.r-0oow1l'.Z - ·'Ira- wian'e .ko:1fr-atakowali.
·śmiałym ~adzonym międzynarodowy1il turnie•
~yk, .Wieszczycki (·od 77 mi11. G.a- ra:jdem popi,>:<1J się Kub'ck!. strze- Ju lcobiet w Debreczynie, 'gdzie WY·
z nim spotkać".
.
~ew~1). Zi.o}Je.i: Grad, Ma•j<ik' (d i;1 i pirka prze1eciala 11ad zbyt da- walczyły wysoką druga Io.katę.
PRZEBYWAJA,CY Z WIZYTĄ OFT•
Bielszczanki pokonały· silne
ASG
W slolicy NRD E.errio'"
r:;„·;;i- ,,„, · ·1. ·~• pr. :J ·'.""-"cieki Rum1: •1i'
oG di;~n. Ste~.ax~ski). .
,_.
,
hko l\'}"biegaj;;,.cym
bramkarzem
CJALNĄ
w
Polsce
na
zaproszenie
Chietl
(Włochy)
częro się w śt•odę spotka'h;e 11rzepc.:i.:·-:-1' w.nieisi·o.ną p.rztz. 8€.im u1inistra obrony narodo\Vej
~ Żó~t.a. k.artK.a. 9h?JnaC!....1 (LKS). LKS. Jes?-C"Ze 1ede·11 atak lodzia:n, Upsk 3:0, . SC
PRL,
,oraz zespoły węgierskie DMVSG
wc·dnir.zących parlament.Ó\I' pa11<. w- PRL ~J:-D Jozycję uh1·ouenia orga- gen.
~ę:lz~o,"·al: R .. wo.1c:k (Opole). · .
f.auil 111a \\'ie"'Zczyc:k'.m aJe sędzia 3:0
armii Floriana Siwickiego
Debreczyn
3:0
i
Ganza
BudapeSlt.
stron Ukladu War,zawskiego.
n'zac.r międ.zyparlamrntarnej kra- minister obrony Republiki Austrii
Ju:t w. 1. mU1UCle,/.PO 0 cl.os rO~iW- Zf\1."Ządz~l: erać dalej. \\'ynfk me- 3:0.
1(ralUU p:Hd z :rzutu w-01neg-0 (wy- czu ustaJH ·pisa; kan:falnym uderzeNa c·~-ele >delegacji po1s\:'e.i s10: jów :::ocial;stycznych. Przewcd-i>cz.ą Robert Liche!
odwiedzH 14 bm.
W decydującym fina,łowym spotegz.ek:w.c;w;;mego µr.z;ez COOj.na.dk'.e- n"em p'łl~i i<to;\'ą. ·
· , · · l<aniu w turnieju Polki uległy po· marswłE·~' Sejmu R oma'!l Ma.linc·w- ·cy '\'iel!;:ieQO Zgromadjenla Na.ro- Oświęcim i Kraków.
PRZEBYWAJĄCY
Z WIZYTĄ
w
dramatycznej
grze
beniamin.lrnwi eks"i.
! dowoego ·Rumu:1'i Nicolae Gioo::a.n o-·
go)
l\lo.r<Zyatnej sy•t,uacji znalazl
·
minister spraw zagranicz.nyrh
s:ę Wieszczycki. M:estely n'.e :z;clą
Podczas omawiaonia E'Jra\\T
świa•c1czyl. Ż·::> jego patlament n'e RFN
A:'o<DRZEJ szr:.UAŃSKI straklasy radzieckiej - siatkarkom
Albanii
Feis
Malile
został
w
sroilę
Kowno 1:3. W zespole miżyl· do pilki, a byl w znakomitej
wizacji knntaklów mię'.lz~·par!amen- u:lz'.e1il m11 mandatu na 1Jrz.y;,tąpie pl'ZY Jęty przez prezydenta RFN Ri·
P.S. Jak obliczyliśmy, mecz oQglą Dynamo
strzyń Polski ·11ajlepiej graly Erbel "
\\Tęcz ~;ntu·~c.i1 strzeleckiej. W chwi- dal<0 p-::-zynajmn'ej 10 lys. wvjzów.
tarnych ucz.estn:cy ·spot~'ania · - z n'e d[} ieg-O typu crg;mu.
charda von 'V,ęl2:saeckera. Szef .dY•
RozploTS!\Ca i J. Róia1isk:i.
lę potem znów imlerei.Ui,iąc:a al~cja KoklWl'otki „obliczyły" ina:czej. wy1>1oma~ji aiba1lskiej spotkał się row.
1
ni.ei. z ministre1n ·Spra\v zagraniCt•
le>dz.i.an. P·o wymianie poda1'1 •pllk'i 1'2.Zują,c <lok.laijon'e
B M. Wilander nie wystąpi w Se5.49-.1 11:idzów'
nyrlt
Uansem·Dletricheru.: c;ensclle•
Grada a; _MajWkiero, Oho.j1na-cki :z.na- Czyiby organizatorzy cl1eisJ,i :z;acho- ulu - oswial'lczyła wczoraj szwedzre111.
ka
delegacja.
Powodem
nieobecności
lazł ;się sa.n1 na sam'
z br.arnl,a- "'·ać dla siebi·e (z.g.c ::ln1;e z zasatdą
ll BM. óDBYLO srn
spotkanie
Wila11dera
jest
kontuz,ia
ko.;ci
r.zem ~ii. S'J}ie:sząc się .ni.e z:!·ol<;i.l ohowiąizwjącą . w spotk.am:ach. pu- strzaJkowej
SekreiariaJ11 KC PZPR · z pracowninogi · jakie.i doznał zajoonak. skiutteczinie opa:no.wac p.ilki cl.1ar·owych <l'ochó:l
odz!.el'i się po wodnik podcza' zwycięskipb dla nie. kami polilyrzuymi
Koiuit~tu C€ni Z. RobaITdewiaz ·UT<rto \\'at swój rowno). mniejszą kwotę µienlęozy? lfO otwartych mistrzosh~ USA.
tralnego.
Spotl,aniu przewod-niczył
1 sckrntar·t. KC T'Zl'll Wojciech .Ja·
~·Jół od uh"aty g'oła
rnz~lski.
.
W Z3 m'nucie sp.o.tka1nfa ·doulo
WCZORPd
W ZAMKU KROLEW·
d·o konlr{l.wersyjJ1ego
wyd.arz.im'a
SK!M ,.„ \\'arsza\vtc otwarto \\-·ys· an.a hoisku.
Róż:ycll:.i
pnewi:ócil
wę 1>olonic6w
znajdujących się '"
Dz.iek.anowski~g.o.
c;z:v byfo ew:zbiora~h archiwów brytyjskich. Zadenline p.11ZeWiinienie lódzkiego oprezentowano 150 dokumentów,
w
tym 20 oryginałów. Najstarszy po·
brońcy? Na to pyt.anie można byLyż11·iai·,m
f gurowi
łóiz;k'€•P i NRD, reprezenta1ici Społem za.cito dz i z maja am r.
loby dopiero o.:i~owiedZieć po o- S;:iolem, _iiJ.:to!Jn.!e J<lti ici1 kolE-d:z.y p.rezentuja w l}.listrzcstwaeb w:iL.i
JAD. CY Z SOFII clo miasta Got'•
be}r.z'eniu J.TLagnetO\v.iodowego zap:su i ·koleżanki z innyc•1 klubów, pil- wysoką formę. ·
(ww)
na-Or.iarl10wice
pasażerski
pociąg
~~,,.,,.....;,.~-----te.l sytuacji. ,.D.21ielra'l'l" ustaiwil p;J- nic trenuja przy~uwwując · s:ę do ___...
p0<pleszuy
zderzył się na
stacji
kę i strzem w„. slunek. DoskG>czvł na:'!cirodza.cego
se.zonu start.Owego.
lljena ze ·sl<,ła dem manewruJącym.
do 'J)ih!"i P.hsz. i zcsiał sfau.lowa1iy Zainaugu:rowainy on zostanie otwar, W w;,padku zginęło 6 osób,
a l!ł
odniosło rany.
pczez Ogrodowicz.a. Sędzi.ą ws:kazal tym i mistrwsowarni Lodzi.
które
Opr.
kp
Dziekanow;ki wy tąpll wezoraj
na .,wapno". ŁKS· zaczął 'J)TOt<es'to- o::Jbędą się w bali µ:rz;y uti. '8te:Lawać. Po kornsultaej' z sęd.Zlią. bo- r.ow;.„1eg.o 11· d.niacb 6--9 pa:id.z.ler- po raz ostatni w ,barwach warez,nym arbiter gk~•rny uirzym.al w niką. Impreza za-pcwiada 'ię wy- szawskiej Legii. Jak pisaliśmy,
on
definitywnie
do
.
.iątk-0v110 atr.akcyjnie. bowiem :?.apo- przechodzi
wie:lzieli przyjazd do Lod.z,i czolo- Eintrachtu FTankfurt za• 3 rrtilioiw
wi łyżwiarze Lgurowi ZSRR. a być marek. Zgodnie z kontraktem, któmoże także NRD i Cz.echoslow.acji. ry ma być <lziś podpisany .,Dzie(Doko11czenie .ze str. 1)
1
L~giit ŁKS 3:0 (l:m
Kw wie czy ·aa lćd2:k:m Jodzie kan" będzie grał \Ve Frankfurcie
być też wyposażony w-c wskaźnik
Bałtyk Lech 2:1 (l :i)
o.ie ·wystąpi brązo-.cy
me<lali·sta przez najbliższe dwa lata, majac
e:,Gnomicz.neg·o zużycia palLwa,
HutniK; K. GKS Kat. 2:3
mistrz.ostw ś\riata i ucze;tnik .i g- przywilej występowania w oficjalCale prz..ed<Sięwzięcie op.arte jest
(2:1)
rz:v&k olima:iilSlk:ich Aleksa'llder nych meczach reprezentacji Polski.
n.a
za adzie srunosplaty, co oz.nacz.a,
Stomil O. - Pogoń Sz. '():2 (0:0)
Mówilo
się,
że
Dziekanowski
Kotin. Czy len <Z1nakom'1y łyżwiarz
" "czornj w 4J nci:nicr, wyzwolenia p1•;i.wobrzeżnej czi:sc1 \Varszaże .ie.go koszt dewizowy zostanie
Stal St. W. - Jagiell~a. .2:4
zap.reze.ntuje swoj~ 1muejętnośc i na przebije ·transferową kwotą B01ika,
·wy Pragi przed· pomnikiem KośeiuszkowC'a oclbył się III PatrioZ\\'rócony prz~dażą. gotiowych sa(0:2)
.
tódzlkim 101d.z,ie - d-0.wiemy się p<> za którego ·Juventus zapłaciŁ przed
mochodów. Natomiast a,by SiJJL'Oslać
tyczny Zlot Młodzieży stoli<'Y·
Odra O. Sląsk 1:1 (O:O),
pow.rocie eki1JY Spolem z Mosk.wy, laty 1,8 mln dolarów. Nadal „Zibi"
ko,;;z.lom ztolówkowym Tuie wytkluNz.: odczyt~·wanie apelu.
t·zuty karne 4:5
·
'· (szyin.)
kltóra przeby\1·a tąm na zaprosZJe- prowadzi.„
C\F - Marl'in Wegner - telefoto
cz.a. się emh~.ii obligacji,' bądź a:ozQKS Jastrz, - Górnik
1:3
nie 111 iej~caweg.o Dynama.
PrzyP' •mn 'a prze.rlp l;; l.
(1:1')
pomn !j.my: w klub>E: {tyq1 pracuje
Zcrań-kn fabryk.a planuje. i2 w·
Odra W. -- ifłueb l :2 (O:l)
od la.t :lJn.a na także .z. l ·cl'Jnych k(Jnlalach 1993'-9:l od.oi·::'hzie do zdt0l•noś
taktów z łyżwiarzami Społem dC'i3ci
wytwórczej 120 t'vs. sztuk noJub:leu,.z 1 to p„jwójny. Prr raz
konala lr1en<eDka Helena. Czajkowwyd1 samochodów rocznie. Je:l.no-- '
ska. Grupa Jyż.wi.any Spolem pr.z:e- dZ:iesląty 1xlbę:iz.ie się m1ęd.zynaIO
cze.śnie produkowa•ny będzie, systeturniej mlO.dych peł.karzy n-•
ćwierćfinale bywa w stol'c:y ZSRR. pod ope.ką dowy
Trzydn1m1·"
OgólncpoJ;.;;:i Zjazd n:cz1nej, <ina.lity·czne.i ()raz. tbW.lązków ma tyczm:e modernizowany
po-lobiegających się o ,n1ebagate1na naMarii Olszewskiej-Lelon.kieWicz.
Nauko.wy Polfldego To.w.arzystwa wiclkocząstecz.k.o\\·ycl1, o podstĄwo 1J1ez. Lącma produkcja w tym o'i\-brew głosom pesymistów, teW Kar1-·Marx-Stadt tre„ują wspól, g.redę: puchar Wladysł.awa Krctla.
Chemkz11ego
1
Stowarz;yszenja wYm znaczeniu ocll'n rozwoju prze- kres.ie P'Qwinna ośią1<.nąć
l)k. 200
nisista łódzkiego lVIKT Tomasz nie z tamtejl"z.11111; l.)'7iwiarzami l'e- z:nakom!tego nieg<lyś piłkarza, n<.ri branż po- ty~. samochodów rocznie. :.!ie wylnży.nierów 1 Tech11UHiw Prz:>my- mysłu chemicznego
dianz.a. tenis~ty. a potem ti;.eue;
Iwański nie ódpadł z dalszych gier prezentanc' lódzk:ego
krewnych
klubu pod Ugowej drużyny elkaesowskie.i. ~{] •
a
ta-k;le
C?l">EM1a
o@becnego.
>olu Chemicz.nego
kJ.ueut s' inoźliw;oki .zwiE!'J;:.szen'a
roroorzął
się
warszawskiego turnieju .. Złotej je- o'ti~m Gra.ż~·nJ· ~o~tr.ze1~il'iskiej i bu, który w tyan _1X>ku
1rczoraj w Lodzi. Na obra;ly 1wz1'- stanu 11al'k c -emic:myC'\1 w Po.l~oe. ie1 Q 1-:clę!r e lQO tys. !SZtuk ,p od
obchc-::Iz.i
(n)
k<'n'··-~ \, t <lz.\ewięć:l.z.\e.siątych.
sieni". Przypomnijmy. Iwa1iski wy- Boz.e1J~ Bema:1o~'l'sk1~1~ N .e wą.ti:i. iubileu z SO-lecia.
by!i: prezie~ ZG PTCl1 - prof.
grywając wcześniej 2' 'Jamrozem,. 11;Y· z, _P~ kil~, u'.,1te~·:Y'":'nyc'.1 ~,a1~
Maciej
'Vie-wiórowski,
pr•ez~s
Gospodarze rnrnieju juniorzy LKS
wczoraj na kortach stołecznej Le- c.ach. któ1 e <J<.:.ib~ ~a!ą się \\ sipoln e za namową p. \.Vla<lyslawa zaproSTTPCbem. mgr ';;-ż.
Adam
gii pokonał rozstawionego z nr 6 z doskon-'l!Ym1 h·zw1arzam• ZSRR sili do u-:'ł.z.iału n1ecodzi-e•mych .goś·
Mazur. prezes OL PAN - pl'of
Jan Michalski, rektorzy iódzl~'ch
ci. Z ·uroczego B.ar,urni pt.zyjeźiclż..a
Gruzina Gebriczdze 6:3, 7:6 (7:1)
uc:?:e!•1i, naukowe;'· i. USA. NRD
awansując do ·ćwierćfina1u.
drużytlla tamtej:;zoego Dynam.a. pe;..
Wę-gier
. Cz~cho.slowacji
Obecny
Iwai'1ski
wygrał.
ale
pr.zede
nadto na mur.awie
st.atdionµ przy
(Dokończ.enie ze str. 1)
Skla~i:.i:e \111yjaśnienia elimitiują
bvl ;·e'.u·et.a.rz KL PZPR Jan
ws-.yst.kim zaimponował doskona.lą
Pi.J :,c;s)!;y.~rnrirncll które .ńa począt .al. Unii zaprezentują 5\\"0je p.cnoć
IX'l•ko.
stopniu wyjaśnić. że zginęli tak wczesmeJsze tropy poszukiwali. Np.
dojrzała grą i
jest faworytem w ku pażJziern:•ka .Nz,Y>czną Ugo- ..iuż g<C·~lne uwag.i umlejętnośri pcdPrz.ę:l m: otem cb··a·d bi;-::lą najno- szybko. Trynkiewicz pamięta pier- chłoj)Cji nie mogll być widziani po
spotkaniu z niezbyt silnym kolej- woe rozgryw•1.;:;. rcizpoc:z.ęly int.enayw- op:ećzni trenerów J. :\Yóici~a i W.
-.,· 0 ie
problemy 7. za.k.re 0 u chemii wszy al bo jeden z wielu ciosów 29. 11pca uad '..'.:ale vem Sulejownyn1 _rywalem. którym jest (mimo ne przygO'towania <lo sezo•nu mi- Tyl.a:ka.
s~1m. W .tym dniu bowiem zginęli.
n ·<XJ.rgan'czn-ej. f'z;rcznPj. b:oor!!a- zadanych nożem. Innych nie.
te gra z nr 3) Szwed M. Zaile.
W sobotę (17 !Jm.) o godz. 10 ·,jestr.ww~kiego s:atkarkt .LKS. Uc:zeKilka dm .zwłoki przeleżały ukryFaworyt turnieju ',J. Kroczka slniczyly one niedawno w tu.rnieiu denastka LKS zmierz~' się 'I. n··
tl". w. p1wmcy. W tym czasie Tryn- ,
(ZSRR) wygrał,• ale nie bez kło w Sw i•dnicy. . zajmuią,c
drugie prezentacją makrore7ionu centralk1ewlcz przebywał m.in. w f,odzi
potu z Rumunem A. l\Jarcu.
111'ejsce (po poraż.~e· w decydują nego, a o godz. 12 rozpocz11ie się
gdzie
załatwiał ·sobie przedłużeni~
(w-w) cym meczu z Gwardią Wrocław). mecz kadry narodowej Polski ,juP.rze.rwy w odbywaniu kariY wię
P:ąte miejsce zajęły siatkarki dt>u- niorów z Dynal).1em Batumi.
ziema.
W niedzielę grają: re1Hezenta{'ja
goligowego St.artu.
- Qdybym tego nie załatwił Ekipa ŁKS pod wod'z.ą b:einer.a i\I. makroregion.u - Dynamo (godz. 15)
(Dókb1iczen ie ze str. 1)
oic. 8 ~ak on nic, kilku nauczydtdi st~ierdził - to bym się powiesił.
l\Ja.ka·rskiego wd.ala się odo ZSRR inii i LKS - Kadra Polski (godz. 16.4~).
oraz przygodnie zabranych piel- Miał jednak możliwość powrotu do
tamtejsze.go z,espotu w ponieclzialek: reprezentacja maJuż 'P-0
raz
pią:t.v
działacze zaipr<>szen:e
ok 60 plelgrz.,· ml>mi udającymi się grzymów. Ok. godz. fe czasu lo- Piotrkowa, przewiezienia w nocy
Po powi.'(J.cie
lodziiainki . kroregi<>nu . - Kaclrn Polski (godz.
łó..:l.z.kiei Gwardhi org.aoni:zu.ią dorocz- Na1cz.ik.
na powita nie pąpieŻćl. Wśród pąsa kalnego porywacze usilowali wje- z 3 na 4 sierpnia zwłok do lasu
na lmprezę biegowa - tzw. cross spra.wtd.zą swoją for·mę w tull'niej.u 15) oraz LiiS - D>•namo.
ehac autobusem na teren należący gdzie próbował je spalić. Choć ni~
żerów znajduje się grnpa I uczen ~"·~·•fr.isk:1. Podobnie ;,a,,k w latach międzyna.ro~owym. 7,0,rgani.zowia:nym
do ambasady brytyjskiej w Mase- pamięta momentu żadnego z zau biegł}"th. i m,prez.a t<J oobędz.ie się z okazji ' 80~leoia LKS. W imp1·eam11111„11111.-„1111111111111Sna:um·m*~•~•awam · ~--------....----~------ru,
poł<>zonej
niedaleko glównej bójstw, potrafi dokładnie odtwozie
tej
wystąpią.
„szóstki"
z lwa.w !e&ę łagiewni.c:kim na dyst.anrzyć tra~ę, którą wted1 jechał.
siedziby policji.
·
oraz
Gwardia
s;e 10 km (sobOta 17 bm. - start nowa i Nalczika
:-- :r:'ie ·wierzę w Boga - odpo.
Jak wynik.a z ostatnich douieWrocław i Wisła. Kraków.
o i:todz. 10).
sit!ń AP, porywacze jakoby uwol- Wled'z.iał na pytanie jednej z maPlo'tem o.dbędziie się (także w h.a'Dla zwydęzeów w po-.,.z.cz.egól:nych
nili część zakładników. W inn~j de- tek chłopców (miały prawo do zakate.go.t·iach wieikowych a.tr.ah"'!:Y'j·ne li ŁKS) ćwierćfiITTallowY turniej o
da wania pytań) - byłem
pierwTajfun „Gllbert" szalejąc. w 1·e-, w ciem.no.3CJa-ch lm1e wysokiego na- peszy AF'~ .i\lfón~uje, że l'.°rywa~
na~dy. Szczegółowe informacje w l;'ilch.a.r Polski, ~· którym '\vy-stąpią
-~omunii, " . potem przestałem
jouie :Morza Karaibskiego przybie- pięcia, co spowQ.dował-0 po'żar o- cze ·wyrazili chęc rozmawiania z szej
AZS
sekr~ta.riaeie klubu (at. Kościuszki, równ)eż Siarka Tarnobrzeg,
chodzi~. ~o kosc10ła. W
ra coraz większe rozmiary, coraz bocy. Straty szacuje się na 6 mln katolickim księdzem. Jak podał przew1łaJą\!YC~ się w tejkqntekście
tel. 36-15-30)
Słupsk i łódzki Start.
·
(ww)
sprawie•
większa jest jego siła niszczenia. zł.
gdyż
oprócz trzech byczków sekretarz Rady Wojskowe"j Leso- sym.boh sat.an~stycznych (w mieszNa· Jamajce i nad· Kajmanami splooął dacll obory i 60 ton paszy. tho, Tom Tebaoe, żądanie swe po- kam.u, w llśc1e do rodziny jednej
żywioł poczynił już. ·olbrzymie zniOpr. kp rywacze skiet·owali l:Jez.pośre<lnio i: ofiar), M. 'l'rynkiewicz stwierdził
do miejscowego Kościoła katolic- że nie miał nigdy nic wspólnego ~
szczeni a. · Według nie potwie1·dzokiego. Zd;i.niem T, Tebane może -to taką sektą. Słyszał o
11ycl1 doniesień. z . Kingston, stolicy
tym ruchu
oznaczać, iż poryw acze", świadomi
Jamajki, co najmniej 3Q osób peczytał nawet artykuł o wyezyuach
Lego, że o ie z:iajdą schronien:a w s~kty W. Jarocinie, ale
niosło śmierć..
to ao znaleamba adzie brytyjskiej, postanowi- zi?no, · Jest zupełnie przypadkowe.
Według amerrka1iskich meteoroli oddac się w ręce policji.
logów, w swym centrum „Gilberl''
Nie zdawał sobie sprawy, że te eWedlug ostatnich doniesień z Jo- lementy mogą
· osiąga prędkość ponad 250 km na
zasugerować jego
W k wat.erze polskich olilnpijczy- slaly maty bo.kserekie, ' na których
hannesburga, papież Ja n, Paw·eł II przynależność do sekty.
godzinę.
Istnieją
ob·awy, że nad
k6w w Seulu
panuj'!
ożywiony 1ręśclaQ1Z.e ro.21g1-y-Yl"a.ią span-ingi.
wsiadł do .samochodu, który w escieplymi wodami Karaibów tajfun
Polscy kol.ar.ze w Seulu prz.ejeż·
ruch . 'vVe wtore·k wieczor€m przy·
może się jeszcze bardziej nasilić.
• GODZ. ~.30. Ul. Kopernika Zł: korcie policyjnej udał s:ę w kie- .~J:oć wyjaśniono w trakcie wibyl-'l do Seulu 'kcJ..eina grupa za- dża.ją p~OO km ~1ennie. A. Mie,,Gilbert" jest już obecnie naj- Antonin;i. s. jadąc rowerem nie ustą runku pierwotnego celu podróży 'ZJ! i ekspl".ryn:e.ntu wiele budzą
r-z.ejew~
gidy
:z.sia.dl
z
:roweru
nie
~\::dn ików. <lz.lałaczy
i t.renei:ów
bardziej niszczycielskim i najgr oź piła pierwszeństwa przejazdu i wpa- - Maseru.
cych wątpliwosci momentów inne
pód fiata 126p. Rowerzystka doZmęczen i <ltugą podróżą nie tr.eno- by! z.byt rozmowny. „W tym kli'V środę wieczorem papież
niejszym tajfu:1em. jaki w tym dła
nadal yo~ostaj':! ,niejasne.. Podejrzaznała złamania podu\lzia
i wstrząs· Paweł II przybył do stolicy Jan
'l'o'ali z.aJ)Qz.i1awal i się ty1ko z. orga· macie ieździ się <l-oiić ciężiko. jes•t
Le- n~ mow1. o mc1~, że nie pamięta,
,stuleciu
uawi.edzil
rejon
Kąraibów. 'nienia mózgu.
n izaoe.i.ą źycia w V.•ioscę ot:ui1pijskiioej. du.sz.11'0. cz.low'e.i' znacz.nie sz.y<bciej '
*
• GOD'Z. 7,00, Pabianice, ttl. Zu- sotho Maseru.
me . Wl~ J.ak to ~~ę stało. Być może
obiektami na których za kilka dni się męczy_· Ale mat11 nadzieję, że
Kolumna pojazdów wraz z' samo- Y' Jakmrs stopmil wyjaśni je. jak
~s tys. 111iesz.kar1ców )3,ellinn u..1 kowa. Adat'il G. lat 82 jadąc rowero.2'JP'ÓCZi)1ą s'ę olim.'pijs!~ie z.a.wody_ cl-O dnia startu kłopoty !Je ini1ną, a
rem
nie.
ustąpH
pierwszeństwa
.prze('
bodem,
·w
którym
jechał
papież
cierpiało z powodu powodzi w prni motywy pc:stępowania specjalispojedziemy tak
oraz h.a1ami i boi~!{a.mi trening.o- ja oraz. · koledzy
jazdu i wpadł pod star:\. nowerzy- z
dużą
prędkością
przejechała
wincja.ch .B rogu i Z11.
sta przewieziony został do . szpitala. główną arlerią miasta, mijając w tyczne bad'a\]Je lekarskie, jakiemu
wymi , ?ie11wsze wrażenia są z re- j.ak n-'ls ·na to stać" - powied.Ział
15 tys. osób pozbawionyd1 zopodda.ny .zostanie. podejrzany. :S.oz..:
• GODZ.. 8.45. Ul. Siewna ,11.
guły k.on.ystne. Na każdym kroku polos<k,i · k:Ol<l{,z.
odległości kilkuset metrów miej- pocz.me się on.o Już w najbliższym
stało dachu nad głową. Za1ane zoWie<:znos~. B_roi;iisła w P. lat 82 wszedł
Osta~ni.a, 19-(')sobow.a gt"u,pa po.ls!l;>Ort.owcy !IJJOtykai:i się z pomocą
.staly
drogi,
przerwana
łącznośc aa Jezdnię i
tvpadł pod ·motocykl. sce, gdzie nie zidentyfikowani ter- czasie w Otldziale psychiatrii sądo
i życzliwO\Ścią Sl'OOP<Jdarzy. Czasami kieh oJ.impiiczyków odleci do Seul.u
telefonie.ma. Wiele wiosek odcię Pieszy doznał wstrząśnieńia mózgu i roryści w porwanym autobusie wej szpitala aresztu śledczego. na
:lt'St to męczące ponieważ ka7<dą. w l'lJiedzieJę, . 1'8 bm. Będą to gimprzetrzymują od' wtorku 71 zakład warszawskim Mokotowie.
Lych zostalo od świata. NajdJ:'.ama- ran głoWy;
najdr.obniej.szą na.w~t sprawę choo nastyczki artysty·cz;ne, lu.czniezlki, zaGODZ. ·9,05, Al. Kościuszki
ników.
tyczniejsza sytuacja panuje w re- al.• Mickiewicza.
m-ak
Na skutek pęknię
~ła.twiać kilika oeób
- hostessa, paśnicy stylu wolneg.o oraz trójika
jonie rzeki ·•Niger, gdzie pod wo- cia przewodu jezdnego przerwa
w
p:rzedstatwi ciel ·kom i tetu organiz.a- lek!kio~letów: R. Katewicz, J. Bart•
dą
znalazło
się
30
tys.
hektarów.
ruchu
tramwajowym~
trwała
70
micytnego, ktos ·ze słu~b porzątdko czak il'B. Manlński. Natomiast przy• • * „
nut.
lot pierwsze.i grupy z Seulu spowYch.
• GODZ. 10.00. Ul. Piotrkowska
Ponad 13 godzin szalał minionej
dziewany
jest
już
25
bm.
Lekkoa;tleoi za'p-0.m:ałi sif: :z obieik,ltl. Zamenhofa. Wiesława P.
lat
nocy pożar w centrum marqk.ań
« weszła na jl!zdn!ę i wpadła pod
tami trep.l.;>,g.ov.iymi i za.wodtn.icy byskiego miasta Casal:ilanca. Całkowi skodę.
W miniony poniedziałek przed li'.! etatu w jednej z cegielni wraz
•
Piesza doznała złamania noli na ro.zruchu. Mają do. dy.spozycji
cie spłonął budynek, w którym gl $wiadk;,wie tego wy11adku pro- połu_~niem na bocznicy kolejowej ·z innym jej pracownikiem Jerzym
C. Lewis 'Pl'ZYlecial do iSieUJlu i od
dwa qt.adionv l.,;k:k;oa.tletyez111e. wymieścił
się
wielki
sklep
i
magazyn
szeni
są
o
zgloszenill
się
do
WRD
stacn PKP w Koluszkach o·per.a- :vr. ·pomagali w tym <loiu. w meP·O!lażonoe w nai.nowisze · uirząodizeu1-ia. i;a:z.t.t"' otrzymał a.sy:stę go·dmą pore.zyw~sw w Lodzi, ul. wt11dy Bytominstrumentów muzycznych.
tor koparki rozład<>wującej wagori chaniczoym rozładunku przeznaczoRa.zi\111 z le!dmatletarn.i Ćl\'i czyli bo- d•en .a }wb .gw,ia.z.jdy ~ilmf)wej. Na
sk1eJ
60,
tel.
57-16·62.
·
* * *
k sen:y. Ohcik bieżni rozloż~.n.e zo- lo~m is.k,u szedl w sZJpalerz.e „goryli"
• GOD'l;. is.oo. m. Inow,roclawska. z mlałem węglowym spostrzegł w nego dla cegielni miału węgJ.owe
W
nocy
z
13
B
wybuchł
geoa ~oie.mne ok.uila:ry
zasłaniały mu
AleI;;,sander w.
jadąc
mercedesem pewn,yro momencie z pi-zerażeniem, go. W pewnym momoocie weszli
żny pożar vYe wsi . Kościno pod nie ustani! pierwszeństwa przejazdu ze ezerp.ak. koparki wraz z węg- do wagonu . by usunąć resztę mi.anii=ma·l pól bwar-zy. Na pytania nie
Szczecinem. W ogniu stąnęła o.)Jo- i zll:erzył się z motocyklem. Mor,n- lem uoióst zwloki mężc,:yzny z wi- lu po.zostawionego pl'zez kopal'kę. ,
odp.owi.adat kamery i tle;;ze spra1·a KombiaaLu Państwowych Gos- c·yklista Ada'rn S. lat 1& dozna! ogol- doczuymi ob ażeniami. głowy.
~·ialy mu zaś wyr-'lżną orzyk1·o':ć.
I~tmeie prz~uszczenie
że Józef
oo:larnL1\I Ogrodniczych Gumieńce. nych potłucze1i.
Podjęte natychmiast dochodzenie K. zginął od przypa<lk~wego ude...
Sceny z Jou1 iska telewi.zj.a poludn'oB
Zgierz,
ul,
LęczyC/<a. · Motórn1czy
w k:?rej znajdowały się 204 bycz- tramwaj n linil ł6 '3 potrącił
wokoreańska
pokazywała ""elo·
dwóch ustaliło. że odkryto zwłoki 70-let- rz<mia czerp!łkiem koparki. Trwa w
k'.
PrHczn1ą
pożaru.
\\'edług nietrzeźwych pieszyrh. Piesi dozna- Diego mieszkańca Koluszek Józefa tej
krobnie, a. w 1-0.k.a.Lnej. TJra·sie kto"
sprawie doc.bodzenie provvaw:;
„.,\k;ego
~pra
wdopodobief1S.twa.
li Ul'lłZ6W głowy.
K. J'ak stwierdzono w dalszyl11 po- dzone przez RUSW w Tomaszowie
n--'lpi,~at: „Król Catrl przy.iecbał odo
były
łabędzie.
Spłoszone
zerwały
Jl.I.
c,
stępowaniu Józef K. pracujący na :\Tazowieckim.
Settlu".
m-ak
·
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3 miliony za „Dziekana"

POWIAŁO EUROP~

- Wyniki• Wyniki-

I

z.

PUCHAR KRÓLA

·
1WBÓS ki w

Zjazd naukowy chemików

M. Trynkiewicz

Ruch przy siatce ·

przepr~sza

Niespokojna podróż

Gwardyjski cross

TAJFUN STULECIA

u

• Nasi w Seulu
• King Lewis
• 25 bm . . pierwsze ·powroty
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SUPER l,OTEK
10, 20, 21, 23, 31; 36. 49
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Redaktor depeszow'

MAREK CISZEWSKI

.

Be6akłor ~ObniOZDJ

KRZYSZTOF PASIKOWSKI

dz1e i·
sprawiedliw· . I

UKŁAD

TAK I

,;zybko i. spraw.nie robić notatki bez
~adgego d yktanda, akty wnie uczestniczyc w lekcjach bez ,żadne%o
n awet wywoływania do tablicy, a
przede wszystkim samodzielnie
mysleć i mieć własne zdanie na
każdy t emat. Bei tego wsżystkie
go nle było co maTzyć .o powodzeniu, o uznaniu nauczycieli i
akcept acji kolegów.

- To niepraw d a, ze n a jtr u dniej jest zacząc. Niemniej bowiem ·
wyc11:er pujący jest ciąg d a lszy, a najbardzie,j ~ sam finaJ. Su. rowej bezwzględności tej r eguły doświadczył na •s obie mniej
czy bardziej dotkl~wie ch yba każdy absolwenL p odstawówki,
k tórema za.chciało się kształcić dalej w którejś z renomowanych
5zkół średnich,
zwłaszcza w liceum. Ale uczniowskie kło11o !Y
na:der często biorą się nie z braku uzdolnień czy niechęd do
lllluki, lecz wynikają, wprost z niedoskonałośCi S'ystemu edu·
b cji. T aki układ.„

a

Wojtek na długo przed uko1kze-1 nie zna.lazł stę w gronie wybrat'ln iem szikoły podstawowej postą.no- ców. choć nieźle zdał egzaminy;
wił uczyć • się dalej w najlepszym ale to jego nie na}lepsze św1adec
łódzkim liceum ogól nokszt alcącyro, tw o pi;zesądziło o tym, ż.e musi.al
a następnie studio·wać - mniejsza poszukać miejsca gdzie indziej, •V
o kierunek. byle tylko mieć ma- liceum 111.."liej
renomowanym i
t ister~ki dyplom
jak jego dziad- 'mniej 1.eż oblężunym przez kankowie i rndzice \\-szak i1neli ge nc- d.}'datów.
kie 1J9chodzenie wprost wymaga
\Vów czas
Wojtek.· [lu diug1eh
kan, tv:nu ówa nia rodzinnvch tradv- ro.zmowach z pokrzywdzohyp1 przez
cji. •
·
· ·
los kolegą. po, 1·az wtóry closze:ll
Pomimo przykry ch szkolo."ch clo- do wniosku że w cal ·1u tym n1 świadyze11 s"~<fje-go starszego ku- b}'. bardzo uporz'\dkqwanym systezyna. ktory JUZ dwa lata męczył m1e szkolnych ocen , a takze utar'ię w ogólniaku, on w swoim wytym
i· respektowanym podziale
padku nie pr.zewi clywał wię kszych szkół na lepsze i gor ze. w istoc ie
kł-0potów.
B ył przecież zdolny
i nie ma żadnej zgoła logik;. A rw- .
pracowity, uczył się na jlepie j ·w ctywista
wiedza
i um:ejętnosci
klasie, więc niby dlaczego?
praktycznie i1 ie maja większegu_
.Jakoś nigdy n ie bral pod uwagę
zn a czenia.
-tego, że choć -on był bardzo dob·'
Następoy
w:1i9sek był ocz-yw1-.
rym uczniem. wedle kryt eriów O.d. - 5tym . bezpośrednim wynrkiem powet
n ajbardziej
wymagających
przedni ·h
wprost osza!amiajanauczycieli, to jego szkoła pod- cych prostotą kalkulacji. Skoro jest,
stawowa byla 'nie bardzo dobra. jak jest -·taki system. taki układ-
Ale i tak • przecież nie mógłby jej to nie ~a co się wysilać i nabijać sozmi-enić na inną, le·pszą. bo u nas b ie
nadmiernie giowę szkolnymi
na podstawowym szczeblu eduka- mądrościami. Wy&'\arczy tylko z
cji obowiązu.je ścisła rejonizacja. wyi°z~ciem dostosować się_· d_o . wyod której nie ma odwolooia.
magan owego S.l"Stemu.„ i JUZ po
Kiedy więc ukończył l>Odstawów- kłopot.ach .
kę jako prymus, nawet przez m(}ment nie przyszło mu na myśl zaI tak Wojlek. bardzo rad ze
atan.awiać się, ile też
naprawdę swego odkry cia, w znakomitym nav.-arte są piątki na jego świądec stroju
wy jechał
:1a
\\-akacje.
~wie. Dopiero kiedy przed egz'amiWprawdzie bylo mu trochę żal konami . do
ogólniaka
zaczął
z legi, który uie mógł z nim pojekolegą
z · innej szkoły
pow- chać, - bo rodzice zarząd zUi mu ~i.a
tarzać
materiał
z języka pol- ferie o,s-tre ·odrabianie -szkolnych
skieg-o
matematyki, odkrył, ź.e zaległości pod nadzo!·e1i1 · lrnrepetytamten, choc niby przeciętniak, oi- tora, ale cóż taki uklad. A na uje go na gło\l.'ę wiedzą i umiejęt kłady n ie ma rady.

Zakłada si~, żę w pracac:h komisji mogą również uczęi;itniczyć w
roli spo~ecznych konsultant?w. przedstawiciele Związlm SocJ~1sty
cznej Młodzieży Pqlskiej, Zw1ąz~ll
Młodzieży Wiejskiej, Ligi Kobiet
Polskich, Fedei'acji Konsumentów,
"n:anizacji
społeczno-zawodow ych
· nraz stowarzyszen na).lkowych.

Trudności

Meandry edukacji

(Dol\ończenie

ze str. 1)

czych Spólcfaielni Produkc,vj1wc:il':
- Zwi<p:ku Emerytów i 1'e~ri.s-

Ill
. .
spolecinych, bezpośrednio związa
•
·'·
j' P\zyJmuje się, w komisja utwonych z kształtowaniem i, realizacją tów;
.
d
~
•
I
· riona zostanir ·na zasadzie
polityki cenowo-dochodowej.
.Jej
Naczclne J Ra y ::;po1dz1c cZeJ. mi·~nia stron. rldeguJących poro'.-usw 01 ch
czlonkami powinni -być delegowa.Centralnego Związlm .zemioc
r przedstawiciel)
do komisji. Pormm•
ni, u.i>eln-onwcni l)trzedstaiwic:eJe:
sla.;
Zrzes:;.onia tnicnie byłoby podptsane przez.pre11arly
Naczelnej
·.·esa Radv M.inislrów oraz przewo- Ogólnopolskiego Porozumienia Studentów Polskich;
Związków Zawodowych w tym , - rzadu, w szczególności·
oso- tlniczący~h (prezesów) · właśdwyc~
reprezentant organizdcji z.wiązko- bach ·przewodniczącego
1·;:onusji organizacji społeczno-zaw odowych t
wych działających w jednostkach Planowanit1, ministra finanpó v o- in~tytucji rcpreze·ntowanych w ko'
gospodarczych
oraz reprezentant raz ministra pracy i polityki soc- rnisii.
org anizacji związkow)·ch działają- jalnej;
JV
cych w jednost\rnch budźetowych:
- Rady Banków.
.ć... Krajowego Związku Rolników.
Przewedniczący . k?mis,ii wybrany
Kółe~ ·i Organizacji Rolniczych;
j Skhrl ko1uisji pvwini~n mtec• z0s1.ani;1
spoza JeJ składu - na
- Centralnego
Związku Rolni- chare.kter uj;..varfy.
;.i "r'.vszym posiedzeniu 11a okres 2
.Int .Tcg·' zadaniem będzie prawa__,„_ ··=-=-1 d,enie µrae
komisji · i mcd tacJa
,,;. ł
nii<:d;o.y str(1na111i.

. W nowym zespole od samego pozaczęły się .,zapasy" o liderowa nie. o jak najlepszą pozycję w opinii nowych nauczycieli 1
b.ierarchii
uczniowskiej.
Wojtek
przyzwyczajony, że dotychczas 6awsze byi najlepsz.v w klas:e be
tak się '..ltarlo. zupel;iie strać:t
gtowę.
Kienawykły
do jakiejkolwiek rywaliza~j;. podda] · s.ę bez
walki. ·
czątku

•

'.f:

dni na t

Ale klo s:;m tt-~rozwal.nie 'g0dz.
na p n:eci<;tność· tc.1 rychb 1.lJ.e-

-

s;ę

.

e

OJ :a
"{_.:

V

Stanowi~lw komis.ii będzie wypra:u "-' .ztv1;>.1lJ~ ~· •'-ę ..... _c ·i...·ral.f' „ „L' ct„_ !S ' 0\\1 v\u.\ne na zasadzie consens,usu
1·.awet .ida
powsu;c JtJ .r n
z
"
Pl
,
z
1 • en 1\
· .· Osi ag ni 'le w len sposób uzDl.\l i;lę. aa lekcji popisać rów n ,e biony przez widzów ftlmow\' ~a ~br:i;zow o tamtym. c t g'e• g;in1c~-m ~~c~:;icnia · b~dą pr~estrzegane w
dobi·ą odpow1edzia, co któremuś z tc1'1ek nfe objawił tylulu godnego cza~.e.
.
,.
politvr·c g•'SDOclarczej rządu.
nowo w:-·kreowanych liderów, to i s;,czegól!iej u.wag;.
Td'.!<' d~le.J. trnpC'n .-111owv ·h l "Pr;lt'<' krn iisji będą miały chatak ót.rz_vmuje ocenę sporo gorszą.
!1.1<.ltO\\ .t g'Cldl' kt:)\\' h) pa d
j ::> 1 rd}~._f->J' j;l\\'t~y ci przyjęte uzgodnie.\ s~oro ntowa o tym. eo w:dw- CZC spo.11·zcc
Taki syslem, ,taki układ.
ua l'
l<
.orv
1
"E /il,JU
lcot;iis.ii ·i stanowiska stron bę
" ie I u bru og l ąd ac najbardziej Lo ,lle~n,a kinowych sui „,e. do\ '1)-fl.1,e 1
d;! publikowane.
;~spomnę
jeszeze o melodramade · zas\v1.adrza o \\ ars''lhi' e 1 kor 1 d,Y\..!J1
Wojtkową
frustrację
poglębilo
l3lografa.1 w1elk:ego przedwojenne- arty$' ycz'lej t \VGrcy.
VI
dodatkowo to, że jegu kolega, po- go aktora - Jtnosz_y Stępowski~go
mimo po~zątko'wych niepowodzet1, inspirowane
jest
„Oswlomien'e"
Andt·zej u ..n11d1k rl·O\\' O[ił prz~rl
Dla
mer:,-toryczuo-teehnicz
nej ob~
został jednak w swojej nowej szkf\· Jerzego Sztwiertni. Niszczące uczudwoma la y sworn) . Zygf!'yc!ctn
sl11gi prat,. komisji, na pierwszy~n
le niekwestionowanym' lide1;em· kla- c~e. do żo.uy m1rkoma1~ki. t:agiczni; że. wie ja~; '':.
~poso.b. w ysmakov. ~ .ic1 posiedzeniu
powołany .będzie
sowym„ Tyle tylko pozostało mu na "' ybory. ktor_.vc;h musi dokonywac n.v arlystyczn ·e pod i'JC ct.t:Iog z w
J?OCiechę, że tamta sz.kola była b.v. sprostac JCJ. poti:zcbom, ok upa- d ! em. J<,>gn nowy. obraz .Scll0<lam1 sekretariat komis.iii oraz zespoł eksportów. Ich pracą kierować będzie
wedle powszechnej opinii zna- . CyJ na
rzecz.vw1stośc
bez
reszty w górę, i;d10dami \'• dól'' (według
komisji.
Zespół
cznie gorsza od jego liceum. Za- gmatwaj'!c'.1 życiową i polityczną ·powieś;:[ :VI. Charo nansk:cgo) wy- przewodniczący
tem tym razem jego skromne trój- d~l ę wrazl!wego, za,k?chaneg~ czlo~ pełnił więc fost;walO>:«l .kino oo ekspertów powinien być tak zorganjzowany.
!Jy dbcjmowat konie~
ki powi nny, relatywnie, mieć war- wieka to z pewnoscią matenał na brzegi. T' mczasefn
slęgdjac
.w cznie ckspc·rtów
niezależnych o_ił
tość ·równą piątkom kolegi.
p rzejmującą qpowieść a nie tylko ~wiat
war·tości
( 11dm11en°tal1vtll stron rcprczcnlowanych w
konu~
ilu 'Lr.acje do biograf:i. Cóż z tego dla lwón·v, rozw1.1żaj<lc z:1nc1e·11c
sji.
Ale rychło okaza!o się. że były. że Wladysla\v Kowalski „ z wielką sztuki. o<is-lancai· r' kul:sv vc.a 1•)-•
ld Lylko zJudL:enia . Wojtek ~~ybko kulturą gra: glówną rolę, że e~ek- henn.
k\tircj c-e~tral,;;i no.s <W~
\1'\-rl;•tki Z\\i<-\Zanr. z funkcjotJOw 1· iernował
sie. ~~e jego k()l~gd lown<i Maria P3kulnis i_est La. któ- jest ·Witkacy' grJ,
i.:n .Jan ' >w,_.r;-,
'·" ~nif'•·n _\-;om is.ii pokr:vwane będą
ch oć i1111iej zdolny i n ie ta'' pra- ea go zad1·ęczn skoro f1lrn n_1e w- lalrz.,vm1'.ie
11\\·;1gę \\" r'zćw l'il 1· 1
.,
1- 11 rł'r-tn trrzr;du Rady Ministrów.
cow:ty a i:ir·zy·tyrn przecież ·L gor- staw: a zaj11ega .wr~ze:..n.a .. nie zo- d7o krót~o. rn ,\·::::· cił p 1~· ;.· t lrr1
szej oib,v szkoły. znów jed,1ak ga- p:·ząta tf'A·2g w'dZO\V r1z po z:a- 1 te~ adre::n ~1
ruje nad nim nce . LyH;o szko lna paJen:1.: Ś\Viatel w sali µrojekc·yJ.'eJ
Tak oto .1a v1 ... 1 ·de µ · l '.:: ~
ale 1· 'życiową mądrością Cóż naj- T1ak ot.o i ten _tenHi.l na -Ce:::~;,v.a- \ t·zej{\ tróJ1,·u·.Yt.:g~> nJzioni i
f\ i11
1'"<" 011ie sic-, ab"- z uwagi na ,ności-ami.
wldQCZniej
trudności
.znakomici e Iowym to:1c dos'.ai tylkQ trójki;
c~a:<em rl,·str, nu.u:·?'· o'' Pl' iju '": .-.,;i·. 1.-:- ·,-1p1 ranrq zagadni()ni;.i zv~dą
K iedy we wrześ ni u Wojtek roz- hartują· i przysp:eszają wszelki
1
.
.
b1e: ze .d0 kas wnły11:J·• \~ \·;11 .-o
·:.1v· z d:r·:~l~·lno3cia kornisjj wła...:
Na szczęście zdać egzaminy i cl·(}-· począł zajęcia w nowej szkole. na- rozwó j.
l d<!C tropem temalow oc~ck1wa- 1 ku aż l l m·Lar·' ' ,I> '''-' \ I·' in:' " „:.. r~(l < hra'lv „ol;rP.głego shl1i'' .
• tac · si ę do szkoły średn iej, .n,awet uczony poprzednimi doswi&dczea; anyeh \\·ype1de:1 o:.i:1otować także [!i r rodzin 1 rił nrod_uk ·j: zv.,· .·lp • ·~.n
r.'\',('J'll·cl1w wni0ski i propo?yc.ie,
-dobrego ogólniaka, lo żaden wy- · mi szybko zorientował ·się, że znów
Tylko dlaczego t1;e sprawdza ~ 1ę n-1 ·1••\\:,v ;:<~cru:1e.k . naszej "'.spółczes- 1 .ly ;ę
5
113 1\.'.~\P1,~„'.,· (!"( 1 \\'C' lL i 1 o(.)
w\'ni'c"i<'''f' ' l•;ch obrad powinny
czyn w sytuacji, k\edy kandyda- coś jest nie tak. TQ . z czym się to w jego wypadku'? Prze<::ei. w no~ri l'-~n.1Lrudn1eJ&ze
chvv1Je o:::;tat- lrzac na fe-.:t...,... 1?'". y e~r· ., ł\l·ll
'·(' 1n,::11~]„d,,io11<> w doskonaleniu
tów jest mniej więcej tyle. co i spotkal, fachowcy oświatowi naz- tej nowej szkole klopotów ma nad- n:_cl1 lu.
o_dtwarz_a Les.-.~k Wo,s.e- r.a · pcgrc. ·]o·.'. „:
1.ntr'·IJ:1
ororn
_r 'r"llllly. i z·:sncl dzialalności komiwolnych m:ejsc, albo niewiele wię waliby zerwan!em c'.aglosc1 meto- miar. Ale ?.fimiast pobudza(- go du w·cz \V c:„:e:-'\.~J~łr·eJ od s·1 c T:u
łat 11a otnvn-dzn 1
cej. Choć na egzaminach wpraw- dyki n auczani a. on wsz_ak,że ~do dzialania. do wątki o poprawę sv.-o- polce „,1-;g:l;i ·31··. JesL grudz1en
· ·
dzie !'lie powiodło mu się najle- lał -poją ć ' sw-0irfi llJilodociar:ym ro- jego szkolnego losn tyllrn go o:w rrz_v ko:;•ety
b a bka Zofrn
piej, ale bardzo pomogły mu z.na- zumem tylko tyle, że dotychcza- pl'zy Llac~aja. wpędt.ają w c~raz \Iro;io wska
mat.ka
lJat•lJfl 1·_a
T'flt'..\ J va; s1.waczki (kurtki tekkomite oceny na świadectwie, choć sowa ,.1>zkótka", do któl:'ej. t.ak był większą nerwicę i do wszystkiego Wrzosh'i»ka i ioYa - Ew:i Bias 5;.;l 8l ;iJ-7:.l, H-11-16
bardzo dobre' tylko formalnie.
przyzwyczajony, nieodwołalnie s ie ~ałkow·cio z:1iechęcają I nie widac czyk czeka.hi powroLu .swego u,o., Il ...----. ·~--- .
r
..
NlO · ~· rzcclam siewke LulipaBez więks.zy ch pr-ohlemów dostał sk-01'1czyla.
żadnego wyjscia z tej rnat!'li. Ta1':i cha·1P~.:o.
B'ilm je~t swego rodzanów. lluta Jagodnica 98b.
się więc do wymarzonego liceum
Trzeba · bylo bardzo uważnie slu- układ '?
Jl!. do:;:urnenlern fabularyzowa11~·111 j [
!!Im' ...O..
,
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tof<'n
,lVC, n1cliomat'.. nPtofo11 Fu·l
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program t11;; t vl'Y-1 cz.k»
." na „ sl,,·łrnÓ\\'ł·;"" - zalrutln1<•
CZWARTEK, 15 WRZESNIA
n ia:
ni'lji" !:D - sprzedam.
A. Slonimsld „,\-spomnienia \\'lndys!aw Broniewski - szl<ic
81-64-89.
do 1
CZU\'
.. O.talni
lol"
no.ina „~( .
3J nu g E
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warszawskie". to.OO Album oper9 w v: portretu" - aud. 23.00 Opera tygocl
PRO GRAM „I
17.33
.Refleksje
ma"az.yn F. IłBl-~ pu·'ll'H!,.'!
Z muzyki operowej dawnycll epoll. nia: Giuseppe Verdi „Aida" - au- ku Ji~. ·
rmZEZlNY. pracuwn.ilrn na wtryspaństw s::icjalhtycz.1,·ch · j 33-!i3-2'i.
15.30 Nowości fonografii L6.00
51".li0 g-E
Roz- dycja. 23.15 Mimatura poetycka. 23 :,u
„
'"
·
SZEWC0\\', chulc\'·l'i"rz.i
~trudln&kę zatrudnię. 81-'8 1-6o.
wiązanie
zagadki muzycznej (t.). Boris \lian „ I w:--1-rnńcz~·my w:;zys:l B 20 Sola •.
51185
g-E
11.M Koncert.
11.57 Komuni!>aty. 16.05 Aktua lności dnia (ł,), 16.:lO Prz!ld kicl1 obriydli\,·ców'• odc.
ll<J-0 Dob un c _
·iul. ,_
·JL:ni ohtJ\\'io koni' •-,yj .. c
polny
.
11~9 Sygt1ał czasu. lZ.05 Magazyn „z 1ro11certem w tilharmonij "
. r. o L"
„ 0 '
c,, µ
I ·112 el'itu. Bardzo d'olll't' , arun~ ;c,\TflUDNTE chałup111czo d o szyinr (I:.).
kraju i ze świata". 12.30 Muzyka. 16,40 „Jazz i inni" -, ąucl. \V. Afel~i:l;l '.'. -',\'Hl ' " . , , _
ki. 'owotki .!'7.
50!-l5!l _g-.8
ci11 odzinży ocieplanej dziecięcej.
12.45 Rolniqzy kwadrans J3.00 Komu- ta
(LJ.
11.15
Dzi ela. style, epo19 00 I u.1z
PROGRA " IV
l> "od,1.k
~ J.,;;:JJ- PHZF cJZ~~ bawclnia ,, _ ,kui,ię _
3~-12-4G.
;)1232 g-E
nikaty. 13.05 Radio k ierowców, 14.GO ki. ta.20 R. n. rnnes .,!\fary Dear·•
dat:c:zy
S"Gl~· g-E Z.\T11UDNIĘ
szwaczkę szycie·
5 ;)c_ 5 -ą_ 0 n'· .- .
Wi.ad. 14.06 .•Rytm". 17.00 Pogwarki odc. 18.30 Wakacyjny Klub- Stereo .
l!ł.30 Dz1enn1k
c
koszul.
~:3-60-53.
51181 g-E
o piosence. 17.30 z bliska l z daJe-_ 19,30 Wieczór w fUharmonir:
20. 00 . ,Ber~erac·· (2l __ .,Kt-0 za- KOB!r-:T.\ l m•'=-.arL11a o' pracy
21.10
11.00 v\'iad. 11.05 „Dom i ś wiat ·.
k:< 17.50 Kto tak pięknie l(ra „Or- \Vjad. 21.15 Wieczorne reflek,;je. 21.W 11.55 „1''ama 88". 12.30 Czas 1 ludz_1;.
bil pietwonurka?" - seri;1! f w. 0grr1dn1~tw1e -- poLr~t~~;_i. -kl.ęstrll Studil! S-1".
18.00
Wiad. Wieczór
lit eracko-muzyczny.
n.20 13.00-16.20 PopDłudn1e M!Qdych. 16.~0
.·
·1
··"IY ·
Giewont CG.
g-E· SPRZED.\~\I' 125p (powa karoseria) .
a .05 Radiowv Klub Zw,plenników Re- Z.a powiedź programu.
semaC) iny pruc angL , JCJ O\"EBLOCK p.rzernysh\\ y :i012.
7.\"17-08. po 16.
21.25 Blaise Concertare - znaczy k<Jncertowa~.
51230 g -E
trz~ nitformy - aud. 18.~ Interstudio 88. Cendrars
„Proza transsybervjski;,j 17 ..JO Biologia
„o czym, ~now1m:.-_
STOL \RZY · maszvnowvch. pomoc:.
:>.1.0;; · Pe2az
kowv sprzedam.
~l-'Cl-t8.
H .00 Magazyn „z kraju i ze swia- kolei i malej żauny z
Francji''. 11.40 W luciow;rcl~ ~ytmacn.
17.oO
11ików oraz rmerytóv". r~ncisLów
21 4:1 Slad<imi pi_e1·ie~trojl~1 (61
;;o;;:J~ i:;-E
ta''. 19.30 Radio - dzieClom „Kubuś 22.00 Sluchajmv ·razem. 23.00 Leslaiv, \\',clnukr'!g:
\\ ylntn1 polsc y parla-.
- zatrudnię. Wiskifno. Główna
„BAol i co dBlcj'.'" '
Puchatek" - I odc. słucll .
OTC snr-'.Nluni. ,f:G 1:l-O:l. pu li.
20.GO Bartelski: „Krwawe skrn-dła". 23.~0' meutarzyści.
13.20 Chwila 11H11y~1 . .
~n.
' 51210 g-E
Wiad. 2.0.07 Na marginesie wydarzeń. Nagrani a radiowe. 2-1.00 'Gtosv, 111 _ · 18,25 Język lacjf1Ski (29). 18.45 Ch 'n22 10 ' .·po1.ka11ie u i\ lier·z,·sJawa y
·
ii!OJ.3
g--E
20.10 Odpowiedzi na listy. 20 -15. Kon_. strumenty, riastrnje .
·
la muzykL 18:5~- Studio ~15sp ert.ow :J
•STP:rr-<r'H\'KE .'. <' ni.nil 'Yl 1 _1>ii»·io- bPH'/,\CD.\~,J „Elóklrona„. tel..
cert '7.yczeń. 20.40 w k.ilku takta<;h..
allel.
rn.30 \\ iacl.
Hakow~kięgo
J9.3a
LektUiy
niem
s1lrzerl111i1. P ~t'""'" 11.
71-13---lli P'l 10.
,
:112.ll g-E
20.45 Zbigniew Domino „Bukowa po.„Czwórki" „ Religie ś. wiata rzymskie-I 2~ 'lO 0 f - kO!n('ll lal 7-e
liina'' fr. 21.00 Komunikaty .
J\JUH.\JU.\'
zr:trncMic:;.
87-50-98.
21.05
Pl\OGRA~t I II
go". 19.45 Kulisy scen. 20.10 Repol'T-3 -kup'r. -18-10-27.
Kronika sportowa. 21.30 Turniej or51212 g-E
taż „Nie
ma miejsca . dla ))ohatel<:iestr, 22.00 Wiad. i in.f, sportowe.
I
51009
•-E
rew''. 20.25 W kolor'l;e smutku. 20.uO
l{UPIĘ,
blachę
ocynkowaną.
T el.
l'BOGltAt\J
II
1
22.05 Na różnych instrumentach 22.15
SPR/,T'.DX\I
Jl.OO ~l1krof1Jll i kam;.>ra _
clziall{<; (r1011v'k) So'1Ud. NURT „Społeczne io znaczy nicz.»55-73-:-J9.
51214 g-E
Profesoroww l icll uczniowie - Dv- J l.10 Folk w pigułce. JJ.20 George je", 21.10 Muzyka v: starym
kolniki.
List:;·
~11"1
KraBiuro 0..;lo- S.\iWODZIEf,NYCH stolarz,·. zatrucl1i.2.5 Program dnia .
n astia prof. Zbigniewa
Sliwińskie - Or\vell ;,Rok 1984" odc. 11.30 :V!uzy- kowie .. 22.00-23.~0
Wieczór' muz;';d.
. s~ei1. Piotrkow.;ka 96.
nię, 'ń'ysokic zarobki. Zagonown.
I i 3'1 Rodz'ct.: , dz·e~i
go. :!3.0() J'ł.Zzowe g ranlę. 23.55-24.UO l<a w davmym stylu.
'12.00 serwis 23.2-0 „Sitar, tabla i_ 1110<:"·
23.»0
I
AKWTZYTORÓ\\r,
"''
ko11.nvc0w
:H.
Y..a&r.oc poetow.
51215 g-E
Trójki. 13.00 „Imperium sjoiica·'
-I
Wiad. 23.35 Rozwazarna. 23.oO c-!a clQJ8.0Q WiarlQITIOŚci (L)
.
_
. . stolarz.:„
(wycisz.anie
drzwi)
za
odc.
13.tO
".iYC .. Nept11n D505" Powtórka ' 7.
roz- branoc śpiewa Krysty.na Pl'Onkq.
sorzedam.
!B.30 ĄBC - teleturniej ięzyko- 1 trudnie. 43-46-63_51239 g-E
r yw!d.
H.00 :.\l uzyka na pointach
:\1-09-15 po fa
51220 g-E
wy
GRZE.1NTKI .aluminiowe sp17.erlam. 12Gp l'L (1983-19B6) sprleclam. -PROGRA~ li
15.00 Serwis Trójk.i. 10.05 ).Iiędzy TaTELEfflZJ,\
19.00 '\lagazyn ,102"
;1119J g-E
l(anką
a Arbatem. 15.40 P osłuchać
3-i_ 12 _50 _
'Niemcewicza
517
m.
20
po
16.
19.30 Sp,l lkau ia teatrów„.
T.\NTO sprzedam sai~iochód 'zachodwarto .,Pięćset lat później " - aud.
51221 g-E
u.oo Zawsze. po jedenastej. 11.;o 1.6.00 Zaiµaszamy do Trójki. . rn.r:o
i plastyki - · rep
.
Pi. żuhardzka li 7n.
(}
2:is
g-E
PU.OGRAM I
'Z \TRUDNl Ę. szwaczki (k urtki tell1\t_u ~:·czny non stop. 11.40 Tance kr a- „Marla Leszczyńska" a·uct.
J~ ::o
20.00 il1_1ę~lzv.narodowy
. festtwal J E.UCl-lNIF: n'li~rofalową
sprze"
k o wskie. 12.05 Muzyczny 'non stop. Złote "lata ballady. 19.50 Georg e O csaso.weJ . ;i'i-9-1-TI.
51222 g-Ę
c.\fkoi.\y
l\lo~te
Carlo
d
m
.
?S-:322.
512~7
g-E
2
12.40
Mu'zvczne intermezzo.
13.t'O, weH .. Rok 1984" odc. 20.00
9.;:o Domator
Studio
OVERLOCK sprzedam. Sl-39-06.
21 OO Ekspres reporterow
a
.
Vv"iad. 13.o:; ·Serwis 1n.formacrjny (Łl. Nagran.
20.45 \\'ładysław sronie,•:g ;];j D omo\\~e przeds-zkole
.
51223 g-E
21.:10 PaOJoram.a dnia·
-~•
13.J O ••Jesień 11 ie zawsze złota"
- ski - szkic do port;retu aud. 21.~0
10.00 DT - wiadomo~ci
Z.\TlłUDt-:IĘ szwaczki. Kupię kro~
21.-13 Ki1:0 studyjne' „D\\·ójki" a11d. A. Juśkiewicz (Ł) 13.W XXTV1j Fernata ~ mag. pul:llicyst:,·ki
muD
omator
i
gl~holc.irn
dla
na
dzieci
żakardowe,
10
JO
żalem
Zi1t\1:Hla111i t-.
pasrnanteryjne.
,.Człowiek z poliśą" film,
MlęO;.:;narodov;·y
Festi 1'"al
Muz;::ln zy cznej. · 21.45 \l"łaclvsław. Broniewski
DlY~ ie . w dnilt 1~
\l'ze'iinu 1!>8:8
[0.~0 „Bergerac'' (21 senal senTuwima 47 (front). Tel. 74-58-73.
oq;;anc;wej i Kameralnej " ' Kamie- - szkic clo porLretu. 22.o;i - „~4 gofab prod angielskiej.
ro~nt zn1arł3; " 7!l roku :t.rcia
H
sacyjny prod. ang.
niu Pomorskim. 14.00 Muzyka mło- dziny w 10 mL'lUt" i in!. sporto\\·:?.
51228 g-E
23.00 Wieczorne wiadomości
d ycll. 14.50 Pamiętruki i \l.--Spomni<-. - 22.15 Blues wczoraj l clzis - aud. 22.45
;;o ;ss \'i - sprzedam. 48-03-95.
t P.
I
.
/·
51155 g-E
rnzYCZEPĘ campingowa N126
]\o leż a nce
Wy razi~ głębokiego wspole1,ucia
'Z g!ębo.kiJu żalem. ~a,dada.miam)c, 'i• 11 1'rr.eśnla issg l'Ol<u 1,;lllił(nową) _sprzedam. Tel. 74-79-44 po
MAłUANNA
z powodll śmier4i
t' I", w \\ ieku lat 9?
17.
51159 g-E
BARBARZE
ADAMIAK.
OJCA
• OLONEZ.\ (sierpień 1988) sprzcDR
~!ED.
$, t l'.
dnm
p_Unic. Tel. 14-33-58' (Tu-DYBCZYN'SKI EJ
Pn~rl(,eb . <Klbęcl1.!e <ie, dni:>
Li
i;zvn).
!ill60 g-E
''" tazv ~zczerego
,~ rzeSni:l
hr. (c·z . ., ,n1,ckl o ~o-17.,
.JANUSZOWI
pOwod·
u
z_gonu
O\'
E11LOCK
(now,;') rlomow.v sprzeJANINA SZOSLAND
1!'i z kaulir::v rntentafia TZVlll.51163 g-E
1,aL ua :\Iani. roi;rązeni w ż:i.lo 1 dam. !il-3J.;n.
"iel<>letn1 nauc:iyc1el I dyrektnr szkól !ód.:k!ch: Gimnaz-;Jum Ku . LASOCIE
OJCA
BO' ~mńKI pręgowane sprzedal11 .
pieckiego. Pa1istwowego Ze1iskiego Gimnazjum 1 Liceum Handlo·
bie:
>kladaja,:
57-0;1-17. .
51166 g~E
"ego, Technikum Ga"tro nomipnego.
l'\OLEZA -Kl i KOL E DZY 7.
c ORK.\. ~ "\'O\\ l! S'\ '.'.O Wie. SPRZED,\:\! magiel prasowalnię I
sld~~I.~;,,ŻA ' Kl l h.OLEDZY ż I
1:-."STYTlJ'J'U GI:X. POL, .\ '1
Zl.F(C, 1> 'UC'ZKT i PR·\ W!ljU-.
T.'ogrub orlbędzie siPr w piatPk, 16 111'teśni.1 b-r. na cmentarzu
3;J-33-83.
PKO w ŁODZI l\' QK.
51174 g-E
\\' ŁODZI.
<ZEK.
rl!:)'m.-·k at. prz!' ut. Ogr-odowe.i w ł.o d ii. Wystawienie Lwło!< " k•·
plicy cmentarnej o g;otl.z 1 H-30, o CL! ni ie smutkiem za 1nadam1d
1-----

.

ra tego skutki. Wojtek szybko zoriento11.-a1
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R.ODZl:KA.

z g ł ę bo.1-um żalein ~awiad.an1iarn y~ ie po
rob ' e zn~arła. ,,. dniu 13 wrzesnia 1988 r.

S. t

długiej

i

ciężkiej

glębokim

Z

cho-

lek . med. ANN A KĘPIŃSKA
P1>grzeil

odbędzie

si ~

dnia . IS

11ne$ni~

k :-<tolicki~go

-

&ł

:\latka i Ba btl!'t

ś.

b1-.

Doły,

f11iąt~k)

przr ul.

o godz, t3,

Sm~tnej.

SIOSTRY t RO.DZIXA.

E'\lERYT

-

żone

-PASZKIEWICZ
UPK,

Kw:czakL

Pogrą

Dz.J:ŁCl
or ąz
STA~A ROD,Zlc '

POZOA.

w snrntl<U:

żO.

-.\.

P,

'ŁUKOMSKA

się dni .1
16
(piątek) o ~o(l7.. 13.30

"rze$ni:t br.
n~
cmentarzu

t

z głębokim talem u v.ladamiaJnv, że '' dniu 12 \\r1eśnia 1,sg
rol<u orlszedł od nas 1111sz naj11k<Jch;11iszy :1Ią7„ Ojciec, Dziadek
i Pradziadek

z ~lębnl<im

\.11rm "·"' lr<L1m1.tte 12 ''rzesnia 1988 roku, po

n1y~
ciężltiej

rh">robie

.

zmarł

LEOKADIA

o:ll''f;tlzie

Pogrzeb

:IL.'\Ż,

Prosimy o nieskladanie kondolencji.

LAT

AK.

z glęb<>kim żalem zawiadamiamy. ie " dnin 13 wne5nia 1988
rok11 ZlllaTla na~za Córk>t, żoi1 a,

P.

PIOTR
KAMASZ

z TYCOW
z kaplic!' cni en.tarza

+

$.

I

--=ffim~----=---r 1Lmu:ir.mm!ł'lllll!llll:lllE::ll~~i::i-s~mmill~~-----1

~a"iadam !a

nw te w dniu l3 \Htesnla l91!8
roku zmarł

P.

ŻOŁXlE RZ

!alem

I

wielo>letnla. n:w.czycielka.
Pogtzeb odbędzie się 15 \\rze(CZ\\ artek) w Dabiu nad
Serem, msr.a. La.lob 11 a. odbędzie
się
1; wrześni;t br. w Lodzi w
kościele
ks. Bernardynów priy
ul. Spol'llej o gadz. T.30.

linia bl'.

OJCIEC,

i\'CĄ~,

SY,-CHVIĘ,

WNUlU.

$.

REMIGIU&Z
KENDRZEN'SKI

POR. REZ.
Pogrzeb

'
RO.DLI.' .\.

P.

LEONARD
ROGALSKI

Pogrzeb aclbędzic si~ w dniu .lo
"rzesnh br. 1czwl1rtek) o godl.
15 na c111enta1 Lll rzrm.-ka.t, Z.1rze ur. Zro7.p;tr.z()ll::t

+

~TO j

odbę-dzie

SB.

dnia.
IS
\\ rześnia br. (cznartek) o' godz.
l 1.30 z kaplicy cmentnrza katolickiego -n:i Zal'Ze\\'H!'
ŻO~ ~.

się

"

D;z:rncr. WNUKI
PR.\ WXUCZKA.

DZIE "NIK U>DZKI nr :!l5 '11?729)

I

l

J

•

Wielki jubileusz

Podwójna

SEZON PRZY CEGIELNIANEJ

.,

:Slo lai temu, · 6 października, \I gmachu „Yiclorii" przy ui.
Piotrkowskiej, tam gdzie mie.;ci się dziś kino „Polonia", zainaugurowała S\\ oją działalność stała scena teatralna w naszym
mieście. Uroczyste obchody 1105tanowiliśmy poprzedzić cyi.dem
artykułów o historii łódzkie~·o teatru, wybitnych postaciach,
przedstawieniach.·

-----

Prasa podniosła szum. Atakowa·no teatr za „pasyfistyczno-rewolucyjny repertuar" , zarzucano szerzenie „bolszewi za magistrackie pie·
niądze". ,
Finał był łatwy

do przewidzenia.

3 października 1930 roku poi;anna

prasa pod'ala komunikat: „Dz:iś o
godzinie drugiej w nocy Po długo
Leon Jerzy Wojciech trwałych naradach z przedstawiDziś o Teatrze im. Stefana Ja-, nazwisko l'acza, bo chce zbliżający się wiel- SchiUcr. de Schildenfeld) ci~szące cielami ZASP dyrektor Ądwer:ito
się kierownictwa Telcałego go su; JUZ wtedy Słl;1wą ~aJ.w1ęk 'wicz zrzekł
ki jubileusz Jes't swu;tE:m
(Schiller odszedł
tru Miejskiego"
łodzkiego teatru, to przecież włas- szegu l'ezysęra polskiego 1 Jednonie ta scena Jest glównym spatlko- : czesnie opinią człowieka o zdecy- już wcześniej. Tym samym przer1" ana została droga która postawibierc'! z,apoczątkowancj przed 100 1 dowail.ie określonych pL<glądach .
dobrze znałem - pisal łaby teatr w rzędzie najciekaw„Zbyt
·
laty tradycji.
artystycznych w
Jak doszlo do przeniesienia się: pówiej o Schille11ze K. Adwento~ szych zjnwislc
z V1ciorif' na ul. Cegielnianą tfi, · wicz - jego postawę pohtyczną 1 Pol SC'""·
Po. przypomnieniq kart historii
czy'li dzisiejszą uL Jaracza nr. 27. spo!eczn~, r abym wąl.J?ił iż proś.ba
,obecnej.
chwili
do gmachu, który swą z.as.zczytną I moJa skie~owana d~ i:11e~o o w~poł- przejdźmy c!o
funkcję pel,U po dziś dz1en, p1sa- li pracę w 'J eat.rze M1eJs~111.1 znaJd-:1e Przedstawiony już został program
łcm w poprzednich odcinkach . . W. szczer1.e przyJazny . oddzwLęk. Sch1l- jubileuszowych obchod'ów. Inaugupaździernika
nastąpi
historii ·tej sceny wiele było w1el- ler w tym okresie hyl zapalczy- racja ich
5
kich momentów i wydarzei1 o og- wie inwigilowany, ścig~n)'. i prze- dwudniową sesją nauk;ówą poświę
romnyrn rezonansie i to nic tylko I śladowany przez sanacię 1. czarno- eona: .. Wielkim dyrektorom scen
kulturalnym. Jeden z nich, gtlclny I secinne je.i kadry ideologiczne. u~- łódzkich", „\\'ielkim aktorom łódz
dzi:$ przypomnienia, przypadł na I br?jone \\' k.aslety i palki. Było kiej st:eny" wybitnym przedstawie. cos prowolrn.111cego w tym z,apa- niom i publiczności teatralnej. Otk:oniec lat dwudziestych.
Szyfmanie, 1 1927, r~ku, kit!- le .z ,iakin.1 pr1.ys~~pil do . prac), co:t war~a wstanie te~. nknlic·7.11nścinwa
rownictwo Teatru l\IieJsk1ego, bo l DOJOWeJ poz.vcJ1, z ktor·ych . pad'l wvsta\\'a
'·
·
taka on nosił wówczas nazwe. o)J- pierwsz) strzał w zatęchłe na„v·y·
. . ..
. ,
.
. ..
jąl ·Bolesław Gorczyi1ski. Hozpo• ki. rna~omieszczańs\c:i~ i .upodob~n~a.
S\:0.1 odrębny Pl ogr.a1.n . c~- J(;sl
cząl znakomicie. „Książę uiezłorn· w1dow1skowe do tro3kąlow m.ałzcn~~~i;iolwłasc1we1
bra~u.
wyn1k1~m
butajemnic
„Wyzwolenie", , skich ~ sensacyjnych
,,Oziad'y",
ny",
prac.v 1 problem_o"'. z uzgodn1eme:n
Kredowe kolo" (W duaro\\..-ycb."
Gynt"
i>
i' .ec~iatniej ~~uce wystapiła Ka~ 1 Łódzka współpraca tyl'l1 dwóch wspólnego stanowiska w spraw1.e
r~1ioa Lubieńska _ na zdjęciu - I wielkich ludzi teat.ru hyla. krótka, foi:_muly jul~ileus~u między konuurocza zdaniem prasy, odtwórczy- ale burzliwa w wydarzenia s.kła- tel.em ?rgan1zacyJnym obchodów ~
\\',Yj,ątkow;y, l to dyrekcJą _te'atru - prZy!f.ot.ował te~
ni roll Hai Tang) - plęć wiel~ich l d'!ljące się na
1111. Sief~~1a Jaracza. \
premier w ciągu 3 miesięcy. Row-1 nie tylko w łódzkie] skali, sezon Te~tr
nie udany był i następny sezon. teatralny. Sezon teatru s.połeczne- dn10ch 12-;-19. marc'.1 ~rzysz!egl r?Gorczyńs,ki nie miał jednak najlc- go o silnej wymowie politycznej. ku. przew1dz1ana ·.]es_ p~ei:en aci~
pszych notowań u władz magis-; Schiller otrzymując od ~d~·ento- na3ciekawsz~ch przeclstav.:en os.tal_
zrealizował n!ego. 10:lecia .tego teatru: proiek
trackich. • Deszlo nawet do tego. że wicza 'C\'olna rękę
foruj~c wres~cie swą koncepcję .teatru za-i cia ~1lmow w1d~o .z z.areJe ttrow~;
ówczesnjt wiceprezydent,
S:Yn:11 pr~edst~wiem~mi, . 0 kwarc.e
·swego kandydata zarzucił Gorczyn- angazowa1iego, rewolucyJnego.
1
Pienvsza jego sztuka - „Ry~a: 1 ~~1b1l~us.zowyc . ;"'YS a"'. i ~1 _az'.llll
skiemu, nt mniej ni więcej, tylko
sprzeniewierzenie teatz:aln~ch t~n-1 l~" - ~ wyk~rzyst;miem tech01k1 Istę JUb1leuszo~) eh wy da\\ 111ctw.
duszów. Ten, czu.jąc się zmesław.10- f1~m~weł, przyJęta zost.ała z uzi;a- .1
ny, zaskarżył wiceprezydenta. Sąd mem„ ~;ole]na. - „Dzielny ~voJak
.Jl'LIUSZ CYPERLING
.Michała
sprawę rozpatrzył i„. skazał „wla- 1 SzweJk , z wielką i:olą
d'zę miejską" na 2 lata więzienia. , Znicza i scenografią medawno
.
Konstante~o
malarza
Wyrok jednak później umorzono, zmarłego
Gorczyński z teatru odszedł. a kie-. Mackiewicza: była już ~ewelacJą.
objął forowany Czt.ernast.~. Jednak premiera
rownictwo sceny
por.usz~jąca proble?J
kandydat. „CJank~~1 ,
przez wiceprezydenta
urodZm 1 przerywan!a
Był nim Karol Adwentowicz, ma- regulaCJI
jijcy już w swym życiorysie nie ciąży, wy~ołała burzę. 19 st:,:czma
tvlko wiele znakomitych ról, ale i w proteście ~ozrzucono na. W!~o:v
slużbę w J pulku ułanów Legio- ni gazy łzawiące, dwa dm pozmej
nów Polskich którą przerwała -!. wywołano kolejną b~rdę. W o.dpokontuzja wskutek wiedzi K Adwentowicz rozkleił ~- .
dość szybko fisze zapowiadające udostępn!em.e
·
upadku z konia.
n.am6wil db 1~ztu~i na.iszerszym masom po zmNowy dyrektor
.
.
współpracy Leona Schillera (pełne · zoneJ ceme.

Po

I

I

dawna do
Przv?JWYczaieni od
trzech 11 7 .et ro-1 7,i"'nnvch tvl!odni-

„

------..;..--------~!

W FILHARMONII

Romanty~znie
•

I

rodzinnie

Nastrój romantyczny b1;dzie
miał koncert, w klót:ym orkiestra ~ym foniczna .Ft, tiod · bl!<
tut? romasza Bugaja i z soli
5tka francuska Claude Maillols
- fortepian, wystąpi tylko ra~
jutro !l6 bm.). godz. 19 w ~all
przy ul Sosnowej 9. Doda.jn~y,
t.e solistka jest laureat~ą 1111c
dr.ynarodowycb konkursow 111u:t)•czriyct1 w MontcvidPo i Vercelli. Wczoraj wystąpiła z naszym zespołem podczas f~st_iwir,,
lu •• Chopin w barwach Jes1e111
w Antoninie. W urogramie kourertu Uwe1·tura RosamJn<la. F . Schuberta, Koncert fortepta~
nowy a-moll R Schumanna t
poemat symfoniczny „Mazepa"
F. Liszta.
A. 1we wtorek, 20 bm. o godz.
19 w sa1i Muzeum llistol'ii•
MiasLa rodzinny koncert. Z recitalem wiolonczelowym wystą11i A11drze i Bauer, a przy fortepianie znsiądzie Ew11. Baner.
Artysta. wychowanek łódzkiej
Ak.fl.demii Muzycznej, •zdobywca
t nagrody na III Ogólnopolskim
Konkursie Wiolouczelow:vm w
Pozna11iu, zapreze11tuje wraz 'l.
Beethovena.
toną sónaty L. v
(' Debussv'ego i D . zostako·
wicza oraŻ .,'\Variac.i'e 11.a temat
Rossiniego" - B. l\fartmou.
tr,1
.

Łodzi dwa' różne koncerty symfoniczne. Ten do~ć

niezwykły fakt zwiazany był z inaugur8:.cją nowego ~ezonu arty~tycznego w reprl'zentacy,~nych pl~·
riwkach muzycznyrh naszego mlMta: F1lharmoo;I
I Teatrze Wielkim. Poniewai filharmonicy. pierwszy występ dali w sali Llee11.m Muzycznego. ja~
zwykJ.e juz w piątek. a. artyści TW powtnr~yh
własny pro!l'ram w niedziele, z powoilzcnic-m mozna
h ·Io uczcstnlrzyó w obu wl«>czorach.
Wybór Jll'Zez 011e1·ę nit'typo\\ ego dla nifj ~pos:ci
hu przvwitania się po wakacjach z bywalcami miał
powód . szrugólnv. P.o wiclolrtniej przerwlr zapo" irrhiala mianowi<'il' kole.iny przyjazd do ł.od·t1 I
1\''"'te11 - t~·m razrnt w repertuanr pi~śniar•kim
- ~wiatO\\l'j s1awv sopranistka. nirgdy.s ~olhtkn
na~71'j srPn1" natomiast o<l ldlkuuastu lat 1edna z
"'
o'."ZOłow''<'h •olhtrk .,lvnncj l\ll'łl'opolitan O~ra
"'O\\'Ym Jorku - TTRFS \ WO,JTJ\SZEK-RURI .\I{.
T,1· lód7ka inaui:uradę wybrała <'Ykl 4 O«tatnirh
pieśni Ry-sza1·da Straussa. <>komponowanyrb na ~lo~
i orkirslr(' (lo llOl'Zji F.it"hrndorffa i Ht"ssego a zat:-· 111lo\\'anv..i1: ,.Wiosna"', •. Wrzesień", „Pora porzvnku" i „O zmierwbu". \\.'~·konanie t~·ch przt'1m.ionyeh ei:zv•tl'nrjalnym niepokoje'1! utworów ~r
rhowala mar<:tria wokalna i t>mo('jonalizm, odd:t;alttiary na ili:ll'dzil'j w ostalnil'f, niOS:\<'t'j przrc"turie
śrnierc·i, pi<'~'"i.
Po występie miałC'm okaz.jr po1irosić artystkę .o
słowo na lematy re11ertuarowe. „Muzyll;a Ry ·zard«
Straus"a - „twierdził'.t Teresa Wo.ita§zek-Kuhiak jrst \t')·jątkf''t\'O trudna i wyrafinowana. glówni"
pod w7i:-1ędrm harmonieznyin. Wśród wykonawct\w
w'·wolu il' krańrnwt' re? kdr - a11l0 się ją od razu
lul1i. alb11 nienawidzi. Ja Straussa śpiewa.lam iuż

w Pol~<'C .iako slui!entka. W 1973 r. uczeslniczvlam
w realizaC',H „Elektry" w \\'rnedi. 4 Ostatni'o pieśni
wvkony\\.·ałam w różnych mi-astach USA, zaś telewizja w Montrealu zrobiła w onarciu ~ mn.t(' 1ugraniC' s1ieltlakl dramatyczny. Aktorzy przedsta\\iJi symbolinznle 4 faz'I' żyl'la człowieka".
Owac.'a zmusila \\ ybitnn łodziankę do hi\u.
z
Prawdziwą kulminacją wiC<"zoru stała ~lę aria
„Toski": „Yl<si d'~rte". Orkiestra pod !lyr. AT,F.KSANDR \ TRACZA spisała się znakomil'le, udo-

Straussowsklm poemacie
w
m.in.
i wyzwolenie", :ie jest w stanie sprostać
n:i.jtrudniejszym zadaniom (w kilku zaledwie miejscach brzmienie kwintetu było mniej spoiste).
ANNA MATCZAK., koncertmistrz grupy wiolon·
powiedziała:
czel (siostra T. Wojtaszek-Kubiak)
„Ten koncert był dla nas, instrumentalistów, czymś
bdświi:tnym i mobilizującym. Wyjście s kanału na
se1mę i granie Żupełnie nowych utworów zmusiło
do specjalnej koncentracji. Gdyby takie koncerty
na pewno
odbywały się rzęśriej, sprzyjałoby to
rozwojowi orkiestry".
\V t·amach wieeti"oru odtworzono też, z udziałem
fr:in<"uskil·h solistów: skrzypka HENRY GRONNIERA oraz pianisty JEAN-YVESA THIBAUDET,
młodzieńczy Konrert podwójny d-molł na skrżyp
ce · i fortepian Mendelssohna. Ten punkt programu
partia·
wypadł mniej rickawie. Pr,zede wszys\)dm
wiolinisty raziła .,szkolnymi"' uiedociągnięciami uicdokładuoś<"iami intonacyjnymi i C'h1·opowatośeią
pozliawionego niC'jednokrotnie wibrarjl dźwięku.
A t&az króciutko o występie filharmoników.
TOMASZ nt·G.\.J dvrygował na wstr.pie s11gt>sty'' na. proirramową kompozycJe łodzianina BRONJ'1.AW \ K PRZYBYLSKIEGO „A Varsovle". ByIo to lokalne prawykonaule, J~k sil.' dowiedziałem
ra,z w rok u przewidziana
od szefa orkiestr)'
twór-•
jc~t i>reuntarja clzirla. którego~ z łódzkirh
wadniając

„Smierć

CÓ\\' ,

w

iaterpre!ar.ii pit•rwszei damy

łódzkiej

wiollni-

sf .-ki, U \RD.\RY GÓRZYŃSKIB.J, zabrzmiał Kon-

cert skrzypcowy D-dur Brahmsa. Nie będąca c1ty- ·
ba akurat w najwyższej formie skrzypaczka grała.
nit>kit>dv z nie<'O mniejszą precyzją (ez. I), ehoó w
rzęści II nie zabrakło fragmentów naprawdę udut•howlonyC'h. Często j«ldnak „osadzenie" dźwięku
instrumentu wydawało sie, jak na Brahmsa trochę za. lekkie.
przewidziano Brcthovenowska,
1';'a zakończenie
posępnym
i:
,.Eroicę" Zarysowana pr,zejn;yście,
''\'farszem 7~.lobnym I rachliwym Scherzem, W'ZbU·
dzila aplauz.
Aui się spostrzegliśmy, a sezon jui w toku. Oby
był ~dany.

JANCSZ JANYST

,

Wiesław

1

Przeglądam tytuły katalogów z licznych, bardzo
licznych wystaw: „Impresje kubańskie", „Notjltnik
paryski", „Moje impresje greckie''. „Impresje sudańskle", .Ziemia Opolska", .. Suwalszczyzna" , lnlpresj!" lódzkie" .Ziemia Szczecińska", „Impresje a- _
i· przyrody
frykańskie" .•. Pomniki architektury
Polski Zachodniej'', „Impresje z Fryzji". .,Dolna
Saksonia"„. Mówią one wiele i o człowieku i o artyiri€„.
malarz.
·Wiesław Śniadecki - znany scenograf,
rysowni•k, architekt wnętrz. Szymon Kobyliński nadociektiwi
zwał go człowiekiem renesan-sowvm
„Bryla
:oem. Pisał o ma1arstwie Śniadeckiego:
.iest h.1 b:-yłą. płaszczyzna - płaszczyzną i dopiero
na tych rzetelnych rusztowaniach, na solidnym
fundamencie zaczyna się gra linii, zabawa plamą,
żonglowanie światłocieniem, ~graszki n;lstroj6w".

ka

Sniadecki

!1lmową, teairaln_ą i telewizyjną. Zrealizował o.prawy Plastyczne ki&udziesięciu fHmów fabularnyl'h i
widowisk TV. Projektował scenografię do takich
filmów jak: „W pustyni i w pus-zczy", „Sąsiedz!",
za Adamem",
„\Vszystko na sprzedaż". „Pogoń
„Kłopotli·wy gość", „Podziemny front", „Milcznr.e
morza'', „Czterej pancerni i pies" i innych O.~r'l„

rycznej „Karuzeli' nie wi~!' it12
nawet że łódzkre cz.ac,'Ofl)1sm1enn1ctwo szczyci się me tylko ,b<>gatą
historią, ale i rozm~tością i. wiemnvm p!lwodzeniem cieszyła się jego wystallVa:
lością tytułów ukazuJących su~ na 1
„Oprawa plastyczna filmu „W pustyni I w puorzestrzen: tych lat.
szczy", w 1973 roku.
.Lódziki\,., Oglos.zen•a" były .l?i~Antoni Szram pisał: „Sentymellity historye~ne
Na . hsoi~ '
s?(!cyficzmym,
~
Wiesława Sniaderkiego są oczywiste, jak oczywi~tenneJ
pra,,,,-y
prawdziwej"
stym jest pragnienie romanty.zmu w .żelbetowym nasz
miejsce zajml.IJe
czołowe
! asfaltowym bezkresie budowPidwa na'Szego cza~
imiennik - „Dziennik Lódz1ki" utemat
!'U. Zawarte w cyklu łódzkim impresje na
kazui;:icv się od 23 grudnia ~883
miasta, w kt6rym mu przyszło żyć i tworzyć, p~ze
,Pismo przeroku z oodtytulem
mawiają do nas na zasadzie nieoczekiwanych, ale
i l.iterackie'.;;
mysłowe han<llow~
logicznych skojarzeń społecznych i historyezn,yrh".
Bm!l."o redakcyi 1 adm1Il1st:raicy1
Z wykształcenia Wiesław Śniadecki jest prawniObraz artysty, który prezentujemy w Gal~ii
mieściło się 'w,ówczas przy tSI. Cekiem, w l,\łębi duszy - poetą. W Latach okupacji
„DŁ" nosi tytuł .Stary zajazd na Wschodniej" i
e; 'eln ·anei 27ll:l
był żołnierzem Armii Krajowej. Potem studiował.
należy właśnie do owego łódzkiego <"vklu. AkwareNa '""Ysta.wie tuż za .,bLiennina Wydziale Prawa UŁ i tamże zrobił dyplom. Ról" tę wypożyczyliśmy ze zbiorów Wydziału Kulkiem" leżą pierwsze numery „Rozwnolegle studiował zagadnienia plastyk! przetury i Sztuki.
woju". Obok ni.eh to samo pism<>
strzennej. Od 1952 roku zajmuje się scenografią
w 31 roku istnienia Ek.51>onowany
ANDRZE.J GRUN
iest ro.i.n. eg:zJem.P.,laxz ~g.o ,dzienn
nik.a niei!:ależnell.'o od żadnej partii" który miał się ukazać. 2 mar-:
Nadymając• policzki, Kostek Baw<>lik dmie w gwizdek.
ca 1928 roku. Nadruk na p1erws:ziel
meczu. Kapitanowie drużni · dziękują Bawolikowi podaniem
Koniec
to iuź 26
śtronie e;łosi źe była
ręki.
ra.2l0m
tym
konfiskata .R<>Ziwoju"
W ich asy§cie, trzymając pilkę pod pachą, Bawolik kroczy w stronę
za .. pomieszcrenie felietonu bum<;
trybun na stadionie Polonii na Konwiktorskiej.
„Przygotowamra
pt.
rystycznego
Zziajani piłkarze ściągają przez głowy koszulki. Chłopcy wbiegają
orzedwvborcze". Lata międzyw~
na murawę, starsi kibice podrzucają w górę'bramkarza.
ienne repreZieiltuia na wvsta.w1e
GŁOS Z TRYBUNY: - Kostek! Kostek!
m. i.n . .,Swit" - „niez.awisly tygodBawolik mimo woli szuka wzrokiem wołającego. Wychylając sift ponik po1i1yczny , spole~ny literacki"
przez barierkę wymachuje do niego· Juryś (dawny , w.spólp.arlner Ba„Kronika", .. Expres.s Ilustrowany"
·
wolika).
„Myśl
,Praca"
„Głos Poranny",
JESTEM DLA CIEBIE NIEDZIELĄ (4)
znak Jurysiowi, żeby ten zszedł
Daje
uradowany.
11zczerze
Bawolik
teg<i·
Pracy", „Lodzian·iin". Numer
prowadzącym do · szatni, Bawolik daje sobie
·tunelu
W
niego.
do
1926
ostatniego pisma z 14 m~ja
Oslrze ręcznej p!Jki wgryza się w deskę, którą kolanem przyciska wytrzeć twarz 1rorstkim ręcznikiem, z którym podbiega do niego
róku głosi wielkimi literami na
Jasiński„ Jasiński piłuje jakieś 1 listwy pod swoim gołębniki~. Urż Teresa.
pierwszej stron 'e: „I:lodateik. nadnąwszy, przypasowuje do stojaków ,podtrzymujących gołębnik. ZabieBAWOLIK: - Patrz, Juryś! Ile lat ja go nie widziałem, rany bosZwY<;i,ęstwo
Wie.Jkie
zwyczajny.
. kie.
..
',
· ..
ra się do piłowania następnej deski.
Ucieczka
Piłsudskie.go
·marszałka
PopatruJe
k1Je.
na
flagi
naw1Ja
Osuch w drugim końcu podwórka
Teresa podaje \ mu wyjęty z teczki termos. Nalewa do nakrętki herprezydenta i rządu Witosa aer0plana stertę trocin przy Jasińskim, macha flagą i płoszy gołębie.
batę.
nami''.
Wola!
nie
a
SródmieścJe,
to
źe
zapomina,
Wciąż
OSUCH:
TERESA: - Pij, pij, ledwo dyszysz.„ Z cytryną. Stałam wczoraj
Pozootańmy przy tematyce -po1iJasiński nie reaguje na zaczepki, piłuje w milczeniu.
dwie godziny w delikatesach na Wilczej .•.
tyczmej . Otll znajdujący się na
Dudnienie do drzwi stróżówki. Osuch odwraca głowę i widzi jak.
Bawolik pije zachłannie, wypatrując w mijającym ich tłumie Juwysta,\·ie ..l urier Lód2lki" z sob<>do jego mieszkania dobija się stara Lermaszewsk.a. Talarowa, która r:rsia.
Wybijaroku.
tv · 19 lul.el!O 1938
wyniosła śmieci ożywia się
iiic:v się tytuł na pierws~} stroi;iie;
LERMASZEWSKA: - Rzucili, panie Osuch, r.zucilil
„Bilans sesii pa;rlam.entu , pomżeJ
Lermaszewska pędem biegnie w kierunku bramy.
z.aś nieco mn ie jszą czcionk.!I „OstTa
.OSUCH: - Co rzucili?
krytyk.a rzadu na gr1,1!11cie <dalszego
Spleceni uściskiem długo trwają pośrodku malutkiej szatni. BaTALAROWA: - Sohab karkowy na róg przywieźli 1 Pani LennaW<>lik jut w spodniach, koszuli, ale !?osy.
zaufania'".
!zewska mnie miejsce w ogoaku trzyma!
Nie tvlko jedna.k i:>olityika, czl<>Z boku stoi Teresa, trzymając w pogotowiu buty Kostka. Patrzy z
Rusza z siatką w kierunku bramy.
1
\\'iek żyie. U:\\'agę przyciągają :nuOSUCH: - Nareszcie wiem, po co towarzysz te brajtszwance ho· rozczuleniem na powitanie mężczyzn.
me.ry „Dzwonu"' - ,organu be~
JURY$: - Kopę lat. Kostek, kopę lat.
duje. Na· michę.
iż
r~kla.mowaineg<>
oartyjnego"
KOSTEK: - Kopę jak kope, ale dziesięć na pewno. a-Ozie .się
Jasiński odkłada piłę.
·
„ w· ;en znajdov.,ać się w ręka<:h
Zeby chociaż wiedz.lał, dlaczego nap1awdę mięsa dekujesz?
JASIN'SKI: restaurator.a, P l.każdego kupca.
JURY$ (rozłtładając ręce); - Prowincja. Ale trzymam pion, jak
\
·
brakuje
\\·iarza itp."'
tt'Zeba!
.
.
OSUCH: - Ciekawe dlaezego?
Czekaj ... (usiłuje coś sobie przypomnieć). - Ostatni
KOSTEK:
Mamy największe w Europie spozycie b~ałka na gło
JASIŃSKI: S"A·o ich czy1oelników m 'af ta.kie,
wę' Mówi to panu coś? Nikt tyle nie je co Polacy. Widać od razu. raz graliśmy chyba razem, przeciwko Ogniwu z Kielc.
JURY$ (ge~ potwlerdzenia)s - A wynik pamiętasz?
zn.aClJilie młodszy. bo z początkÓW
.
.
ie pan referatu towarzysza Jaszczuka nie' czytal.
na-szego wieku. „Ent<>m<>l-0g poltlki''.
KOSTEK: - Klozet!
OSUCH: - Nie czytałem , bo mi Izy w oczach stanęły. Ze .śmiechu.
Jak tyś mógł
Wo!l;TU!Dkam1
ziiJi:!mujący się m. in;
JURYS: - Tak jest, zero - zero! (cieszy się.)
Nikt nie je tyle co my?, Ma pan. rację! Słysw pan pewnie, te w
rozs1ed•l en1a owageo~afi=ego
wtedy ka.mfgo prze11trzelić. Bawół? Czegoś takiego najstarsi Indianie
szpitalach to karmią salami?
~<lw tęg0pokrywych w Kat"l)ata<:h''.
'
nie pamietaJl'I„.
JASIJ.ltSKI: .:... Bardzo moźliwe.
To tylk<l kilka tytułów i wybraKOSTEK (wcluall'IC skarpetkę): - „Czekam". ~· Chciałem w 'OóSUCH: -.,. Tak jest Jednego dnia je i~dna sala, drugiego dni.a
ne nagłó-wki z bogati>i palety da.w-. druga sala. Salami jedzą (chichoce).
kienko. ale„. Zeszło mi z kapy„. Co robisz w W1uszawie7
nej łódzkiej prasy. Warto zwiedził
JURYS: - Uwlenyłbył, te przyjechałem do ciebie?
tę w-vst<iwe. Ilustruje ona niie tylKOSTEltt - Nie.
ko dz.ie.le lódzkiego czasOl!)iśmi~
JURYS: - Ale tak włdnle jest.
Piłkarz w pasiastej koszulce wyrzuca ;zza gl<>W:Y aut. O wyrzucon lcbwa .ale i i~st pouczaiaeą. lekcią
Kostek patr.ey" ciekawie na przyjaciela, Juryś przysiada na lawce.
ną piłkę walczy zawzięcie ze sobą dwóch zawodników, kiedy rozlegli
hi!:'torii w ogóle.
K1a.dzłe ~ wielklł dlo6 na kolanie Bawolika.
sie przecląg?y gwi'?.dek.

I
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scenariusz
. dialogi:
J. JANICKI
A. MULARCZYK

*

I

*

.T. CYP'ERLt~G

f

mauguracJa,

..

W sobotę niem'al o tej samej porze, odbyły się w

I

Pi:=~!~~~~~- ~!~o~Ó!MW.go I~~:II

Numery tego oisma otwieraia
.Sto dwaciekawa wvstawi> pt
dzieścia pięć lat lódzkiel!<> czasozwiedven•a
do
p;qm;.,.„nictwa"
którei zaprana Mieiska B;bliOte
ka Publ'czma im. L. Warvń<;kie!!IO

Na zdjęciu: Teresa w ·ojtaszek-Kubiak i Aleks~nder
Tracz.

i

WH.MW'/h:m'#/~.60'~

tę 2 ~Uidn;a 1863 roku. By.ly to
w języku oolsktm •
\\'~-dawane
niem'eckim ; ukazutące <;ię dwa
razv w tygodniu _ I" środy ; soOgłoszenia"
.Lódi;kie
_
boLY
(Lodz,er Anzelgerl Jn•cjatOTem realizuiacvm oomvsł wvnikaią.cv . z
praktv~znei ootnebv był N·~m,oe:r
Peterc;IJl!oe 7.irodn•E> z zaoow1edz1a
w oierw.,zvm n•im<>rze treść pism.a
oe;fl'l<;Ztf'nia '\V-Szel·
zaw'o!'rala m in
mal!'strackich
postanowień
kich
które dotvch=czais . bvlv ~rybębniane"

•

•

*

*

'*

KIOSK og6lnospożywczy ANGIELSKI mgr Kaszu- ANALIZY, próby ciążowe,
równieź wizyty domoba. tel. 87-25-28.
1t>rzedam. Tel. 86-49-91·
we. ~rk.iego 87, blok
47940 g
47898 g
ZAKLADY PRZEMYSLU DZIEWIARSKmGO
364. Rawicki 74-24-16.
Ośrodek
PRYWATNY
31216 g
Nauczania Języków Ob„I W O N A"
CONSULTING Spółka z
• cych „Alma" o•ganizuje
12,
Chłodna
Wałcz.
o.o.
kursy angielskiego, niew Lodzi, ul. Sienkiewkza 65
•
zaliczeniem
wysyła za
dorodla
mieckiego
8
mformatory: - Kodeks
tilych. dzieci.. konwerSKODA 120 L ,,Semex"
~
wspólnie .z
handlowy, wzory umów
przygotowawcze
sacje,
Powszechna Spółdzielnia
Tele(1983) sprzedam.
Za
spółek 2.800 zł. S
47889 g do matury. Grupy 10fon 86-49-73.
Oddział Produkcji
Spoży;w.Ców
S)Jółek 4.800 zł,
ktadanie
nowoczesne
o•obowe,
sprzeFIATA 125 p - OpodatR;owanie, rametody nauczania, znaOCHOTNICZYCH HUFCOW PRACY
po
dam. Saperów 4/4.
Jerzego 10/12
ul.
L<Mlzi,
w
9.nOO
ółek
s
C' unkowość
47957 g komici lektorzy. 48-70-64,
16.
z siedzibą w Lodzi ul. Sienkiewicza 63
~
z - Działalność rzeLiczba
15-18.
godz·
KAROSERIĘ 126 p (197i)
PILNIE_ZATRUDNI:
usługowa,
m ieślnicza,
miejsc ograniczona.
sprzedam. Rtęciowa
handlowa 4.500 zł. Boni47!H9 g
47972 g
13.
fikata: 20-30 proc. ZaARCHITEKT z uprawa
(wypiekarń
..., kierowników
mo w ienia telefoniczne:
znaiomosć
nieniami.
średnie)
lub
wyiue
kształcenie
WarszaWałcz 40-56.
ji;zyka serbsko-chorwacLó d ż
610-2'.l-94,
' a
·pracę_
kiego podejmie
I>- k~wników i magazynierów
Katowice
-22-l8
5i
47i41
Listy
projektowa.
wyrobów gotowych
dochodzący, dwuletni hufiec pracy
Szczecin
51-l:i-~4.
Biuro Ogloszen, PiotrZAMIENIĘ M-5 na dwa
ds. za~patrzenia
specjaAstę
..,.
\\'róclaw
52-03-60,
chłopców
i
dla dziewcząt
kowska 96
oddz' 1n 51 95 27 ( i
l•-·lefon
"LECENI.•''" · na
w e- ~
- le e
techniq;nego
55-i5-73·
czorem).
z przyuczeniem do zawodu:
2'.!i6 k
przyjmę 52-53-20.47937 g
NIA" poszu:w i~.
MIElS7.KA~
gospodarki
ds.
..,._ spacjalistę
1 1 30 '
dUplikaly,
zg slajdóv·:
T
0
1
wodno-ściekowej po Technikum7.'
'
EI'SP"'"'IENTT'Ę
-·
i.-.
.
e
• szwacz
r.
odbitki wykonuie "L•sp
„1
''- OLI l
5069?
„ 'tudium" Łódź WaclaI trud nię. Tel. 34-36-_? .
POSREDNICTWO
Instalacji Sanitarnych
dzianin·
wa !l (od Tatrzailskiej)
48001 g
.
po -O.
lokale użytdlowe księgowe
lll>i;:
4733-1
nvcel.
pr_a\\:o
sol.1,dny,
MŁODY,
donw, dziRiki,
kowe,
dziewiarz
VIDEOS'ILMOWANIE ~ j
ia~dy „BC . - .p.ode1m1e
mieszkania. mgr Kuż.
WYKWALIFIKOZATRUDNIMY
87-14-81 Grefkowicz..;
kotoniarz
P1 ~~ę, m?ze b~ c_ pro_ste
miński. mgr MatuzalWANYCH:
. 413i2. g
sz:;c1e. List)'. 41~16. Blll- .
skj 32-18-08 (ll-l?).
~piekarzy
- • reJestracJa,
ro 051oszen. P1otrkow- I VI DEO
. . 480 zg g
WYMAGANE
~ ciastkarzy
Rach valski, tel. 34-36-40
sKa 9?.
OBRÓT. wynajem zamia48655 f!
ś . PRZEDSIEBIORSTWO
na lokali nieru •h
· WARUNKI:
~ garmażerów
regeneKl ~ ~ESKOPY „Andre n.i.
graniczne
mgr S1'ud. a 1- c tomo ~1
~ masarzy
·
·
T." ~n
ano~ a
. ~asz(14--'-18)
ukończonych
iac·a (aktyw1zacJa),
„.x v., Ł 0 d zi· .. u l · T ra· k 57-58-06
JO,
~ ślusarzy
Lubartowicz.
57-33-00
zatornw_a 141}14.3. oprócz sobót. - 46318 .
16 lat
elektromonterów
'> \
D.EI.ODERY PAL/SECAM
trudni szwaczki na b;ir,1 5~
DWUPOK'OJOWE
~ hydraulików
<
montuj~ inż. Fidler dzo dobrych warunkiich.
nościowe .bl 0 k. · t ;\ ;_"
· • dobry stan
g
46980
'
48-6"-l
243!10 g
Tel . .52-80-00.
~i 4 e Mo~
odda·
~ malarzy
~~
instaluję,
;;ółdzie~~z:\u1; . kw;~ SZW_ACZKE. (szyci~ spo- PAL/SECA1\~
murarzy-zdunów
(
zdrowia
1
kompu1n;ignetow1d:-·.
ct;:i _ -. teksas) zats~;i;iiq.
terunkowe. 51-28-22 lub
~ rymarzy
)"
1
1
inz.
nrzestrajam
tery
·
g
4iJ-·>
6-»1.
8
r.
.
32-79-26.
zakład
zawodu
do
przyuczeniu
Po rocznym
480 3
~ ~ stolarzy·
Kamiński 48-13-:W.
l'hni
pra<'ę
GDYNIA spółdzielcze.:> ~ PRZY;JMĘ
~ chłodniarzy
1
zapewnia dobre warunki płacowe._
~743 g
'17!JI
Listy
łupmczu.
Pr>ko'e. ku h : t. r ~
"
El kt
"UBI .„
Bmro Ogloszel). 1'1otrl · . . c ma. ele on
<.1 sprzedawców
\
)
~~n.
..
e
• . „.
··"
. r..
. ..
- za mienie na podt>hChętnych prosimy o zgłaszanie się do:
napi:aw a, .33-lfi-iti, Brzo419H g
ko-\ska ;,o.
ne w Łodzi. Listv 48023
RÓWNIEŻ NIEWYZATRUDNI
I,~
"<
48883 g
zowicz.
uCZNIOW do tokarstwa
. · p·
Biu 0 O I
WOJEWODZKIEJ KOMm·oy
rWALIFIKOWANYCH:
1
ribudo
w
DO~OFONY
przyjmr:.
_
drewnie
'"
iotr~6oszen.
ko\\1:'ska
.
OCHOTNICZYCH HUFCOW PRACY
nict~ie je<l:no- i w1eloPrzestrzenna 6J.
<I pomoc piekarza
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nadkuchenne,
WYCI.ĄGI
zamiejprzyjmę. Dla
sprrntelefonem
z
M-4
~
ł%6k
v
~ robotników myjJli
~(
~
zabezpiewyciszanie,
kwatera.
scowych
'
l'oclz.
43-20-52.
Tel.
dam.
~l
<S portierów
<
czanie, drzwi harmon~.1Kin. 'przestrzenna 63.
U./HqH./H./././/././/./././././././/./././/.//////////////./././..('////////////////~
43865 f!
17-19.
Wojz~pinki.
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dukcyj.nej oraz dzianinę
gabinet ginekologiczny
mro g oIs .Y !
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:_
tonowy,
EKG, porady lekarskie u
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KUPIĘ overlock. 13-14-75
50411-P
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razy
3
,
2
P
50509
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DYREKCJA, KOLEŻ-A·NKI l KOLEDZY
zaWlld:ni ~aczkę na
50715 g-P
2. ·Natalii T, 9, 13,
DO·
OSRODEK S2iKOLEN!A
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i,ego lok.alu na praco.wteraikoty. Jędra:ej~ski ,
mistrza robót wod .....k.an.
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Tel. 57-31•70 rpo 18.
trudlnię. ,„Ru.bina 714"'
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O GŁ . AS Z
MISTRZA SLUSARSKIEGO
~ 1'
50500-P
„Rimokli"
OVERLOCK
maszyno- SZWACZKI do szyicia ilplit'PRZETARG NIEOGRANICZONY
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•
. .
.
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(rejon
dziewiarzy ze znajomoTl
50405
Lodzi
Miasta
Odzna~ą
Honorową
-Kilińskiego,
.
.
.
50470 p
43-36-79.
przed orzetargiem w godz. 9-lS.
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Cena wywoławcza będzie ustalona w dniu oględzin samochodu.
ŁODZI.
Tel. 87-21-12 rpo 16.
55-52-09.
36-20-96.
Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podanli przyczyny.
. 50406 u
'
;i0617-P
50Wl g-P
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lódź po pierwszym P ółro.czu r-;;;;,„;::r·;;;;;;:;f/TlrA'l§
=,:~:::L~F~.~~ ~;L'if&::"!"r.::z~
&.:5~~:~:?t€~
Pierwsi
pacj
1
m
§
§
~

~:e ~~.~w~;~~g~ ~~: ;'tj~~=~ ~-~
.,Rzec~pospoJita" :i; 12 wrześ
u ia prezent n.ie p1·zewodnicza,cycb wojewódzkich

rad naro-

0

~:~;.cbie m~e9i~r~L.z ani~~d~~~;
jest ed lat„. 50.
Cóż, wcześni~

zaczął,

a bakCYI społecznego . działania wys<;.ał 1 mlekiem
matki. Jeszcze
jedna pocieszaja,ClJ. refleksja ie niegdyś szanse mieli nie tylko młodzi, ale nawet niemo-

wlęta.·

•

„

łódzkich
sklepach
wykazy innych sklepów
tych. które tiracuia w sobotv i ni~dziele Jeżeli się orzvirz.eć tl..w.ażnie to można zobaczyć. Ze wykazy te byly aktualne tylko do końca r:nca. A moŹt" bv tak chociat w iednym
mieiscru
wywiesić li~tę
z
oamviekami
tych . którzy od
!lóltor,a n;i ie!łiąca rob~ą nas w
konia?

W wielu

wiszą

-

ebrapiącycb
męibw
wieił7.a zna.komicie Jaka 11rlręką
Jest spedzanie oocy u boku
takiego
partnera"
11isze
„Przekró.f". At1for tekslu (a moi:t- autorka) dndak .Ze chrapie
lt!i 21> 1>roc. kobiet
Wygląda
fodt1'11k na to. źl' tylko zony
ite zno~zą chrapanie mę--2;6w ~dl' .i~t 1ta odwrót. to oie ma
~praw.Y. Typ1>wo kobiecy punkt
„Zony

WirJl")ettia!

Z narady:
„Z~a1zam
s!ę z
11„:aszymi k!opot.ami" - no<lsumo~'Uie sootkan'<'
wv·oki ur.r.ednik
KO!'nentarz
z sali':
'T'roc:he Io u1 mal" il1k na trzy
t!.n.~.,.:riv

1'~/ir-n=:i:·

.

!41/łli'!lłL
'

~-37-47

33·41910,

1

szych zakłóceń"
- wiadomo. że
wysypisI<:o powirnn<> być jut &wno
uruchom:'OJle.
·
Jeśli chod·zi · o ro.zwój bazy oY·
d.ak.tyczno-oświatowej,
to szacuje
s:ę. że w s!erze v.,kolnictwa p1any roczne wykonane !!!ostaną W: 79
procęntach. a nowych . m:ejsc w
Pl'l.iedszkolach prmbęctz:e prawie 0
nolowę rr.nieł niż zakla<lano.
(ab)

ęc

§
~

·~
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~

S
~

~
~
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- Prze·:l r<J:t.poaęciem.
s.ezo~m O·
gr.rewczeg-0 \V lódU:ich elektrocie·
pliowniaeh trwaia remanty kotlów
i turb'n. Koszty tych' robqt wyn!osa w tym roku 5.5 mld zł. Ze®óf Elektrocieotowni ·im. W. • Le111ina ma 33 kotly (w ·tym 10 wodnych, rz; tego 6 opalanych mazutem)
oraz 16 turboze;s,polów, <lys;:>onując
l:iczna moc& 3 017 MW,
z cre.!{<>
moc elektryczna stanowi non.ad 17
pr-Oc. Rem<intami tegorocznymi ob·
jęto 32 l1<0H:v i 15 tm'bin. z czego.
już wYremontowan<> 19 kotłów i 8
turbin.

Ro~ój

Lod<i

wym•ga

ez k r e

Kuchnia rosyjska
.

w Swiatowicie"
Na zaprosienie· PT „LODZ" pn•b'ywa w . naszym m•~ście 8·osobowa
delegacja OBWODÓWEGO KOMITETU
żYWIENL'\
ZB':OROWEGO. Z l\VANOWA. wczoraj w rest~uracji „sw1a
towit" goście radzieccy ~alnauguro
wat; „Dni kuchni rosyi•kie.i" (14-17
września).
Były tl) dania
kt6re są
11ponądzane na co dziel1 w iwanow·
sklej restauracji .•Rossl.ia". Z zup
podawano n•cioraj gościom „swlato•
wita" takle specjalv kul'hnl roqy_l•
skie.ł jak bulion z vinoe-iem
• roqyjskim, kapu~niak z ka!<Za grycz;aną, a z notraw mięsnvrb bvł kot•
let ,.dralog" 1 betsztyt< •.fantazja"
Nie brakow1Ho także r6?·ne1n• · rodzaju sałatet>. były tez pierog'
ni•
skie, kUlrbiaki ~ miesem albo z ka·
pusta i pękniętv pierói: z miesem
Na deser serwowano m, in. gorą·
cv napój z mlod~Jn oraz ?imn" n.ap6.l „pietrowskl"
a takz" hul!'C'l:ld
orzechami ; pieró~ .,, lfiPruPm.
, Dania
te prezentowała tiyrPkt?r
re~taurac.il „Rossija" - L. W, 'FR<\f,OWA, a sporzadzaly je •~ef kUCb·
ni· G„ <\, ISIE!RZON i O. ,J KRJ!:•
STOWA.
(J. llr.•

„

1989/"

~ pc<l

"'"""""

!300 dla

na

Ulica Łagiewnicka należy do
n.ajruchliwszych na Bałutach
jeżdżą
nia tramwaje. autobusy,
duży ruch panuje w rejon ie rynku prz:-i ul. Dobej, Tymczasem ko·
lejki samochodów czekających 'la
tankowanie benzyny .. bezkartko·
węj" w stacji przy µI Łagie'l\•uic
k:ej 63 w znacz11ym stopniu wplynęly na utrudnienia w ruchu pojazdów . BioraC' to pod uwag~. Wy-

§
s:
S

materi.a!owc
7,espól e\ektro~;epłowni
7..asila
3.10 zakładów przemysłowych w parę t_echnologicznri i o~.rzewa ponad
6 tys. bl<ików mie. zkalnveh.
W
c : ągu siedmiu m iesiecy br. WY'Pl'-0du'.wwano c1er.e;.~ cienln:\ i energ i ę cle~~trycz:ia łącz.mej wartości 16
l
mld 697 ml.n zł.
t'r.zypomą1ijmy:
rcnwoju eri.ergetyk!
i dlatego w prOdllkcja energ:i elekt.rycznej i&kperspekt-y-wie do roku WOO 'Przew:- bv t<iwarzyszy wytwarzaniu enerduje się rozl:mdowe EC-IV o 3 no- gii e'ep!nei - po prostu 'Oba rowe bloki o mocy elektl'ycznej po dza.ie ener'gi.i wytwarzane są z te100 MW i dw.a kotły wodne -po go i;mmego. sf..rumienia pary do233 MW. Obem ie · w zespole . EC prowa:dzanei -.Oo turboze;r,>olu. Dak-'11'.•ają prace przy bll!dowie bloku ie to poważne oszczę{Jno.ści węgla.
BC-100.
Zreali.zC>w.a(!o
ok.
6ll Dla poró\•:nan'a: ic7-eli w zes.;:iole
proc. tegorocznych za<lań inwesty- e!el{Lroc:eplown: zużywa się 168
cyjnych. Głó\'l'ne pt?Jyczyny o<:nóź- gramów wc.g la na wy;.ir'oduk'Owanie
.n.iemia :robót ';?owodaw;ne są bra- . ietln~j k_H<;>wato~CYJziny. to. w n'1!:j!dem materia low bu-O owianych, ;e- ~~'."·-0~ze3~ 1t1~z~.t elektro~u tra.dydnak iest szansa
ucuchomie n!a q 1ne.1 w.s.cazn;" len iest po;nad
.
· dwu,krotnie \ey11;szy.
(J.kr)
b1oku BC-100 w se.wn·""·
ogrz,s\\'·
_

d•l~•' ~
!!!!\!!!!"

że wyJwn~wcy pokonają trll'dności

•
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Rada

Ministr'ów
na

11Balaton··· i „oaza
„

siące. rnch był olbrzyryii. Przyjemnie było zjeść
obiad w odnowionym barze szybkiej obsługi. któr'f ma ISO miejsc prz,v stolikach I stołach . Równie~ w kawiarni, gd,zie wymi~niono wykładzinti
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KLUCZY J„.

Z INSPEKTORATU DO
„PEWEXU"

IV Komisariat MO zawiadomiony został o śmiertelnym wypadku
w posesji przy ul. Przędzalnianej
91. Przybyli- na miejsce funkcjonariusze ustalili. że ok. godz. 19
będący
pod wpływem alkoholu
45-letni Wojciech J'., który nie mia!
przy sobie kluczy' od mieszkania
-usilował dostać się do n iego wspinając się po gzymsie. W pewnej
chwili stracił równowagę, odpadł
od ściany i, zawadzając o kabel
energetyczny, spadł głową na chodnik. Poniósł śmierć n• micjsci;.

S1UERTEL1'i'E

P>acownic.a Inspektorialu Oświa
zawiadomiła tamtejszy komisariat MO o włama
niu do pomieszczeń inspektoratu.
W nocy sprawcy sforsowali drzwir
i dobrali się. do kasy' pancernej,
skąd skradli 438 tys. z!. Następnie
wybili dziurę w ścianie oddzielającej inspektorat od sklepu „Pewexu" i wynieśli z niego artykułv
spożywcze. 10 par ocieplanych spodni oraz dwa mh·nki do kawv
łącznej wartości 14B3 dolarów. Dochodzenie w toku.
(ab)

ty w Ozorkowie

POBICIE

Lekarz dyżurny Szpitala im. Barlickiego z.awfadomił DUSW Łódź
o zgonie 56-Ietniego pacje11ta. przywie?.ionego do si'p1\ala
z obrażeniami glowy, klatki piersiowej i połamanymi
żebrami
Wkrótce zatrzymano podejrzanych
o to bestialskie pobicie - Stanisława
M. i .Elżbietę Ch, Zostali oni osadzeni w areszcie do dygpD'Zycji prokuratora.

-Bałuty

• DDK-Polesic organi1.uje 18 bm.
w 11111.~zli koncertotnj na. Żdrowiu
im1>rezę

ina.ugurującą

nowy se-.i:on
'POd nnwą
„Poleskie placówki kulturalne :aapraszają". W programie występy
amatorskich
zespołów
artystycznycb. Początek o ,godz. lZ.

zapraszaia

kulturalno-oświatowy

• Osiedlowy Dom Kultury .,Karolew'• (ul. Bratysławska 6a) proOtwarto także pQ remoncie
kapitalnym bar wadzi zapisy na kursy tańca towamleczny „Oaza" przy ul. Armii Ludowej', który rzyskiego I stopnia dla dzieci I
najchętniej jest odwiedzany przez podróżnych. ze młodzieży, fotograficzny dla począt
względu ua bliskie jego sąsiedztwo z Dworcem
kujących, kroju I ·szycia Il stopFabrycznym,
nia, oraz do zespołów: muzycznego,
ff kr)
rytmicznego I fotor;rafieznego.

Ul I

J.

tl:
8
S

•

i meble oraz przeprowadzono kapitalny remont
lokalu, kawa jakby ' bardziej smakowała.

18.30. Sean!ł nocny '1t ezyt~
powszednie w Hdz. n-u · ODDZIAŁ RADOGOSŻCZ (Zgiernr ;1.40,33
listą
dialogowa),
.,Wyznawcy
ska 147) godz. 9-16
·
zła„ USA od lat 18 godz. 21
.\NOV l'llOWI A LllOUOLICT
•H ' ! t-111 Mł.OOZIEŻOWEGO CGdat'l·
<ka 1011 i:odz t-l~
tel dla ludzl z problemem al·
lWANOWO
- „Pok6.1 z wldokohnlow,m - 51·31·4?
lp<>1li•·
O.RCH EOf,OGJCZNF.'. I ETNOGftA•
kiem•· - ang od lat 12 - gOdz
f'lC.ZNF · (pl. Woln'ośc' 14)
15 17.15. 19.30
d ''" l~l• ula te Ił 17-20l
. \lt.flf>ZtF70WV -TEl EP'O'N ZĄU•
~odz . IG-17
IWANOWO - VIDEO - „Wiik I
fłf<;TORIJ MMSTA t,ODZI (0groZa.1ac · - pro,ram 'lldadanv FA NIA - · nr n-sn-•• - czynny
radz o o gad z 16 30: „ Bil it! ~"
1owa 151 godz lt-15
od oonledzl•łku dÓ t>latlcu "' ·
gU.dL. ti- 18
,
SPOttTU ; TUJtY!l;TYK' (Worceltr od łat 18. 1tr.idz ta
n .I El"OV DLA ROOZICOW - nr
. PRZEOWIOSNIE - .,Bez grzechu'•
la 2!) Jl:OdZ. 11-18
33 ·24- 99 - czynnv od poniedział
poi. od lat li godz. 16. 18. Seans
\IVf.OKI ENNfCTWA
CPlotrkowku do piątku w c-odz 13-18
"ka 282) godz. Ill--11
nocn:v: „s.amotny Wilk McQua'iL:'l'UKI
rWieekow,qkiego 36) rte" - ·USA od lat 18 godz. 20.30
T'F.t.EF'ON ORlENTACJI ZAWO·
OOWE.1 I S7KOLNF.l - pTOIJle•
i:odz. 12-19
POLESIE - „Elektron!c~n-y mor.
~flASTA
ZGIERZA (Dabrowskłe·
mv wyoorn r.awolht - S3-ł8·Cl,
derca" - USA od lat 1S
rz~· nnv od poni~tl7blku do pt~t·
~o 21) godz. J0:-15
god? 15 17: „Nndzór•' - poi.
MIAST.4 PABIANIC
(pl.
Obr.
· od lat 18 godz, 19
kił w i:od?„ l~-lR
S~allnl!r::>dtt
1\ l!Otłz . 10-15
ronoTOWIE MIES7.ltA NIO\VF.:
Wf O&NIARZ „r\nmmando"
<oó?dzi•łe1e
az.4,.34
WYSTAWY
USA od lat tft -J
godz.
10.
komunJtlne
36-33-95
G~<\LERIA BAt,UCKA (Stary JW'? 30 1s 11.30 ~o
oqiedll' Retklnla
8ł·?9·4ł
nek .2)' goclz. 11-11! obrazv
'El. . wist.A ;,oom gry" - US!\.
PR V\'t' A TN I< f>OGOTOWiE LllllA..
. Ki~rzko:WSklego
od lat 18 l!(ndz. 14.30. 16.30,
R7V "PF'f".JAf ISTOW - 57·5~·55
O~RODEK PROPAGANDY SŻTU
IS 30: Seans nocnv
(1 c?.ytana
IU (park Slenklewtczu
go·dz.
f?;t'\d7 ~-'Zf
.Stowarz:v·
llsta dtalogowal
PHVW'\TNA
POMOC LEKARZY
!1-18 malarstwo J . Murawskieęzen!e
or'l!estepl'.'óW" - fr. od
Sl'EC.J A LISTt>W
18·83·!ł
go
lat 18 itodz. 20.45
@!At.ON
'SZTUK' WSPOl.CZF.:S·
,
TEATRY
ZĄCltĘTA .,Wlell!'a draka. w
NE.J (Piotrkowska 88) god'I!, 11WIELKI ~ndz.
19
.,Próba''
Chińskiej Dzleln!l'.'v" - USA od
18 grafika R . stańskiej
trock· balet\
lat 12 . - godz. 15. 17.15, „Krótnn:y J'(Odz . .. !7.30 „Czego ftltt
GALERIA KONSTANTEGO MACki film o zabl_janiu·• - pol, od
KIEWICZA (Monlu~ltl li) goclz.
llńd.a~··
iat 18 - godz. 19.30
M· l .A 5A LA - !l:Odz. 1ł „Scl~ty
12-18.
srUDIO - „Kopalnie króla Salonadzór"
mona" - USA· "rl lat 11 godz .
,J'\Rl\CZA
- !(ndz. 10
„Buot
. 11: 19
knmputetów"
z·oo - ~zvnn@ od godz. g do 19 . STYT. OWY - ,.P!racl" - tunezM \ ŁA <;CFN A - l!Odz, lt „Nie·
franc. od lat 1~ - (Od'!!. 16.45.
•kasa d~ godz. 17)
h t:zplec'n~ zwiazkl"
.
19
OGROD
BOTANtCZNT ezvnn'f
PO\V!'i?.FCHNY - l!(odz. 19.15 „PaT'\TRY MAŁE-STUDYJNE
11d
~ dn l!mToku
1tenkł
madame Tłnv•·
t{APmt tstto .F.,L,O," c•vnne od
,Amadeusz" - USA od lat 15
!\ Rl F.KIN
- ~Od7~ 17.30 „Przy10 do 19 <ka~:a <ld t do 18)
•
- godz. 18
·,e;odv Ml<;ia R:vmrimcl''
PAL!lfJAJłNlA
e?vnna
(Opróc•
DKM
„l"rzyjllclel 'l"'esołego
pl'ln!ed? ;i?k6''<'1 w l!Odz. TG-n.
diabla" (poi.) godz. 17, tł
MUZEA
IUNA
-OKA - ,.Cotton Club"
(USA)·
H1!"1'0Rll RUCBU REWOLUCY.l•
od, lat 18 god:r. 8.30. 11, 13.30,
11Ar..TY1t .,Kogel-mogel" pot
N'EGO (Gdańska m. godz. 1117
.
•
16, 18.39
od lat lS - godz. 10, n.IO, tł,
d11I

c Im

12 września rozpoczął się pierwszy turnus w sanatoriurµ w
~
Moszczenicy koło Stry kowa. Jego uruchomienie jest 'efektem
wspólnych działań i dobrej woli przede wszystkim łódzkiej S
PKP, ZOZ Matki i Dziecka. wlad'z oświatowych województwa S
i życzliwości władz lokalnych.
S
Dla dzieci z, wadami postawy i schorzeniami narządu ruchu S
rehabilitacja jest nieodzowna. Stąd tak 9gromny nacisk lekarzy
S
pediatrów na uruchomie11ie ośrodków rehabilitacyjnych, w któt'YCh chore dzieci mogą być nie tylko leczone i rehabilitowane.
~
lecz również megą się uczyć. Pierwszą jaskółl;:ą było sanato- ·
rium w Kolumnie, uruchomione na bazie ośrodka kolbnijnego
ZPB „Pamotex" z Pabianic.
~
Sanatorium w Moszczenicy koło· Strykowa powstało dzięki S
pięknemu geslowi łódzkich kolejarzy, którzy udostępnili służbie zdrowia swój ośrod'ck kolonijno-rekreacyjny, wykorzystywa- S
ny dotychczas tylko przez cztery miesiące w roku. W pozos- ~
talym okresi~ ośrodek przejmą we właaanie dzieci z wadami
S
postawy. Jed110cześnie bedzie tu odpoczywać ponad 70 dzieci
od V do VIU klasy szkoly podstawowej. Wypoczynek w pięk~
n.vm sosnowym lesie ..!.. połączony z leczeniem, rehabilitacją i
S
uczeniem - przyniesie z pewnością, wzorem Kolumny, doskonale' efekty terapeutyczne. Fachowa kadra lekarska, rehabili~
tantów, pielęgniarek i pedagogów jest tego gwarantem. W
S
.Moszczenicy przebywa także (wraz z matkami) kilkoro dzieci
S
z porażenjem mózgowym.
Wczoraj w obecności kuratora Iwony Bartosik i głównego
lekarza ~rojewódzkiego Ryszarda Marhniltowskiego nastąpiło u- S
roczyste przekazlinie ośrodka łódzkich kolejarzy służbie zdrowia. Symboliczny klucz otrzymał animator całego przedsię- ~
wzięcia - dyrektor ZOZ Matki i Dziecka, dr Janusz Kawiorski. ~
(Z, Ch.)
~

ZAPOMNIAŁ

I

Po ka'pitalnym remoncie, połączonym z mod.erniotwarto we wtorek kombinat gastronomiczny

•

młodych ~„,,,J,Zf'~'k;;;&kr//TMO"~JHA

zagospodarowanie
dla
młodych
małżeństw
i osób san1otnie wydział Komu.nikacji UML wystąp i ł
do Okręgowej Dyrekcji CPN z_ chowujących dzieci z 200 do .300
wnioskiem o wycofanie z tej sta- tys. zł. Na tę clec~·zję natychmiast
cji sprzedaży benzyny i:>o cenach zareagował Bank Pań.~twowy PKO
IT Oddział w Łodzi, który już naumownych.
s'ępnego dnia rozpoczął zawieraAby nie po~bawiać zmoto;:y;.o- nie umów zgodnie ze stanowiSk:iem
wanych mieszkających w tym re- rz::du. Zasady przyznawaihi·a kre. .
.
.
. .
.
dytów nie uległy zmianie. PrzyJOl'l1e n11asta mozl!wośc1 kupna pa- pomnijmy. ż~ mogą wystl}pować o
liwa bez kartek, postanowiono, że . n:e małżeństw.a, w · których żadna
od jutra (pi11:tek) zamiast stacji I ze s~ron n 'e ukończyła trzydzies.rt
I tego p iatego roku życia, a razem
r
·
• ~· J b
'P zy . ul. Łagiewn1ca 1 11 • rzka . ko• I posiadają
pierwsze
samodzielne
w~ sprzedaż etyliny 86 (z1elo• I mieszkanie uzyskane w ciągu onej) i et~·liny - H (żółtej) prowa- statnich trzech lat (ten ostatni wadzić bedzie stacja przy ul. stry- runek nii; dot~cz;.:- l?sób samotnie
. .
.
A b ·t
.
wychowL'Jl>'cych dzieci).
k ows k leJ (t'O~- u 1• z e$ OWeJ1. 0oe.
dzie ona pracować \V dni pow;1edDyrektor
oddziału
Kazimierz
.
.
,.,
i Skrzetuski poi:iformowal nas, że
nie w .god~. 7-:-21. ":' soboty 1-19. w ciągu ośmiu miesię~y tego roku
a w niedziele i święta od godz 7 1 bank zawarł 710 umow na k~o
do godz, 15 Z)Ilotory1owani będą tę ponad 140 mln zł. Warto pomogli kupować tam b!!!ozynę wy- dać, że wszyscy klienci zdecydowali się na górną wysokość kreł li ez n ie
poza systemem regla- dyiu. '\Vśród zakupionych towarów
mentacji.
największym powodzeniem cieszy(l>a.r) Jy slę meble
W. M.

„Bałat•Jn"
najwiękS?Ym w Łodzi barem s:1:.v hkiej
obsługi
kawiarnią, sklepami cukiernkz~·m . i garmażerv)n.yrn
.Już pierwszego dnia po otwarciu
„Balatonuw. który był nieCZ?no.y ponad dwa mie-

CZ

I
~

1.:

poJ'wyższyła kwotę kredy~u

zacją

m

S

§ .,

I~

•

.
OC
e
Przed rOZP Z I m
sezonu 'Ogrzewczego

bójcę" Eriłmana.

Nagt•oda cz:v ost~~eźenie?

k~~t:z~~~~owi~\!~.~i ~~~~~;i:7~~~~:g1iy~mu~~e!7ę1~~

20.1 proc. zadań ro<:znych.
JeśH chodizi o remonty kap italne
budynków mieS>Tl,alnych~ to. tegoroczny pla:l wykonano
w 20-30
prooontach.
.
Dobre wYiniki zanotował:r natiomiast p.rzedsięb\orstwa gośµcda-rkq
komun.atnej,
które w więltazości
brant l),rzekroozyly pla·ny I 'PÓłroe:>..a, co po.llwala sąi:lzić, t.e ~-yko-

,

z

We
wrześnjowym
numerze
„Kalejdoskopu" jego 1·edakcja
ogła,sza
konkur!'I anf.yaJkoholo·
wy: kaM.v, klo udowodni, ,że
we wneguiu aie wypił ani kieliszka w61lki, ma szansll wylosow11.ł- 1&a.m·oszet1ie na ,,Samo-

I

„,,_,,,,,r,,.rF,,r.r,,r.r,,/.r,.r.r/.T/.rrrF..r.r,,,r_,..r//F,/'f//.r..r..r//''"''/..r,..r.r,/..r..r..r,r.r.r.r/.r.r..r.Fr.r.r.r..r.r.r,.r.r;-.r.r;-.r..rh

·

nabialem przy ul.
·Arm4i Czerwonej 36/38. w Lodzi
'Przez wi ęk.sza .czę 'ć roku czynny ;e~t tylko 1 do godz. 14.
Zniiei~iaia s:ę
iedynie pow<idy:
s - \-0 brak 'ob-:;.a<ly. a to urlopy
innym razem choruie 'personel.
W każdym raiie efekt. jest ten
sam - przestronny, fadnv lo'{a)
jest po południu pusty i .e;lucby. Na n'e sprzedane butelki
z mlekiem można oob:e· popatrzeć przez szyb!'. Klientów to
denerwuje.
a
handel udor7..a
po kieszeni - wioać zasobnej ,
skoro brakuie !'eakcii na dosyć
cza.sem u,,:zczy:pliwe uwa.e;i.
Sklep

z:< p ierw<>ze pólrocze br. Oto n'ektóre <lanc zall.·arte w l•nformacj.j
na 1en temat przygoto~ranej przez
Woiewódzką Komisję Plan.ówania.
Do końca czerwca oddano 1.545
m'eszk3!'1, ao'stanowi 30.3 proc. 'Planu . .a wJęc mnie.i- niż jedną tr.z.ec: ą. W porównani~! do 1 półrocz..a
r<>ku ul>:eglego 1iC7-b.a oida.nych m:esz.k.a.ń zmalała o 4:l.

0

f 111

r

111 I 11111 11

GDYNI A - Kino non wt<lp
od
godz. 9-%2 .,Łuk Erosa" - poi.
od lat 18
HALKA „raul" - CZe9.
od
lat 15 godz. 16, 18
M'f.ODA GWARDIA .,Mucha"
USA od lat tll - godz. 10, 15.30,
17 30. 19.30; „Nad Niemnem" 7
cz. l I II - pol. od lat 12 ~odz. 12
MUZA -

„Potegi:ianłe z Afryką"
USA od lat 12 - godz.
15.30,
18.15. SeM111 nocny „Wielkie ::<ar·, cie" - franc. od lat 18 - godz.

21

\!AJA ~ ,,Superman III"
r·sA od lat t2 - godz. 16· „Mój
7~·z=~~~'. ~aż" - czes. od lat
1
I'OKOJ - •. Powrót na demlę'• USA od lat 12 - god~. l.S, 17,

I

19.

ROMA „1' IX" USA
od
lat lB - godz. 10. 15.' 17.15. 19.30:
Ta..temnlca
„ytn• Marabuta·•
- poi. b.o . ·- god7.. 12.15
S't'OKI - •• Bajkł Bolka I Lolka"
poi, b.o. godz, 18, .• Fala"
poi. od lat 15 godz. 18
S-WTT - ..Gwiezdny przybysz" ·USA od lat 15, godz, 16, „Zabl1
mnie l!(lino'• - poL od lat 18,
l!(OdZ. 18.

•

Tl\TRY - .. Czas dojrzewania" pol od lat 15 - .l!(odz. 15, „G llnłarz 7 Beverly Hłll~" USA
od lat 18 - godz. 17. 19
WVPOŻYCZAf:SIA

!(ndz

wmrm -

w

11-17

APTEKI
Nlclamtana 15, Dąbrowskiego 81,
Lutomierska 148. Piotrkowska 67,
Micklewtcza 20. Olimpijska 7.
f„blanJce - Armil Czerwonej 7,
Aleksaq!Srllw - K°'cłun:kl ł,
Kł)nstowiyn6w. Sadowa Ił,

llllllllUlllll

Ili

Dllłlllllll

""

Głowno

Ozorków -

Zgtęrz

-

br:>wsklel!(o

Łowicka

.::i

et,

=
=
----=
-----=

"-rm11 Czerwonej 51,
Sikorskiego 16. Dą10. .

D'YŻURY

l!IZPITALJ
Chtrurgia urazowa - Klinika
WAM

(Żeromskiego

Neurochirurgia -

(Żeromskiego

113)

Klinika WAM

113)

Okulistyka - Szpital 1m. Sldodowsklej· Curie
(Zgierz, Parzęczewska .35)
Chirurgia dziecięca Szptt;al
lm. Korczaka (Armil C7erwonej

-----

15)

::::

Laryngologia dziecteca - Szpl~
tal lm. Korczaka
(Armil Czerwonej 15)
Chirurgia
~zczękowo-twarzowa
- Szpital lm.
Barlickiego (ul.
Kopcińskiego

-=
-§--

221

Laryne;olnąla
Szpital
(Kopcińskiego 22)

Ba rllckiee;o

im.

Toksykologia - Instvtul, Medycyny Pracv <Teresv 8)
Wenerologia
Przychodnia
D~rmatolog!czoa

\(Zakątna

3

44)

=
3

Ambulat<>rta dora~ner pomocy:
- interna dla cloro<;;lvch ul Slenk!ewll'Za 131 tel 36-:n.oo w H
- 11;ablne1 r !ll r urgl! d 1 teel~~ej ut.
Armil C:zetwnnet 15
czvnnv
· calą d0 ne 'IPI 74 14-14 gab :ie·
diat11ł ul
Armil Czerwonel 15,
rlvnny od 15 do 7 w dal wnl.ne o'.I pracv czvnnv całą dobe tel 74-14-14 1
- ~ablnet
•tomatoło~czny,
ul.
Roosevelta
18,
czynny
od
godz 19 cto 7 w dni wolne od
pracy cala d!Jbt:.
- pblnet r'\rullstyci:ny ul Zapol~klef 1 czynnv od 11odz.
11
do 1 w dni w1'lne
od „racy
całą dobę,

=
=
-=

-=
--=
~

tel. 43-39-72.
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