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Zakończyły się 

Targi Krajowe 
,,Jesień 87" 

11 bm. zakończyły się w Pot
naniu 48 Targi Krajowe „Jesień 
'87". Przez cztery dni handlowcy 
kontraktowali tt'lwa<v na zaopa
trzenie rvnku wewnętrznego na 
pierwsze półrocze przvsz!ee;o roku 
oraz uzupełniaiace na ostatni 
kwartał br. HOO wystawców re
prezentowało prlemyst oaństwo· 
wy, spółdzielczośr pracy. rzemio
sło 1 firmy oolonłjne. Ich oferta 
wynosiła ok. 500 millardów zl. 
Pod względem ilościowym 1est ona 
mnieisza niż w roku ubiegłym. 

W ostatnim dniu na targach 
przebywał wicepremier Zbl~iew 
Szałaida. który zaznajomił się z 
realnvml możliwościami zaopatrze
nia rvnku wPwnetrznel(o. 

Patriotyczna 
manifestacja 
społeczeństwa 
Strykowa 

-W Koźlu przed pomnikiem :l:oł
nierzy polskich w 48 rocznicę walk 
nad Bzurą spo!eezeństwo Stryko
wa oddało hołd bohaterom :r. 5a 
Pułku Pf>znańskiego którzy toczy
li nierówny ból z oddziałami nie
mieckimi w dniu 11 wneśnla 1939 
roltu. Delegacje z:lo:l:yłv wiązanki 
kwiatów. Odbvł sle tet apel po
ległych I apel pokoju. Uczestnicy 
walk nad Bzurą podzielili ęię 
wspomnieniami z wrześn!ow:iteh 
dni 1939 r. (J. kr.) 

SPOSOBNA TAKSOWKI 
I OSZCZĘDZANIE BENZ~Y? 

Chcąc zaoszczędzić benzynę l 
zmniejszyć tłok na jezdniach 
Ammanu władze jordańskie 
zdecydo,~aly się na - w ich 
mniemaniu - eksperymentalny 
krok: 'labronily taksówkarzom 
jl.'żdżenia 1>0 mieście w poszu
kiwaniu klientów. Odtad 5 tys. 
aMmańskiC'h taksówek ma obo
wiązek ezeltać na pasażerów w 
•vv7.naczon~·ch miejscach, a nie 
k„ 0 7,yc' po miescie. . 

l\la to pomóć w zmniejszemu 
jordańskiego importu ropy, 
które!l'o roczna wartość sięga 
601) mln dola.rów oraz zmuiej
S'T.YĆ 7.'l.UoNcDil' na ulicach sto
licv. \\ladze uważają. iż na 
Doin:rślc <ikor:ryst:iją I kierowcy 
I klienci taksówek. 
Amm3ński eksperyment to nic 

Innego jak po<;tnje taksówek w 
naszvc'1 miastach. na których 
czekanie na taksówkę to jak 
czekanil" na Godota. Mote w 
Ammanie będzie inaczej? 

„WYŻERKĄ SZATAlQ'SKA" 

we Włocławku postanowiono 
urozmaicić jadłospis w restau
racjach, barach i przydrotnych 
karczmach. W tym celu zwró
cono się o pomoc do •• , etnogra
fów. którzy „odkurzyli" wiele 
zapomnianych receptur potraw 
będących ongiś spejalnością 
kuchni kujawskieJ. Następnie 
zaproszono kucharzy do udziałn 
w konkursie, mającym na celu 
spopularyzowanie regionalnych 
zestawów da.ń. 

Szczególnie smakowite okaza
ły się: „Jadło Zochy" - za
piekanka z mięsa I rytu, :!;nr 
kujawski, plonl\Ca polędwica:, 
filet a la Kujawy, pratucba, 
polewka na maślance oraz po
trawa pod niebanalną naZWI\ 
„wyżerka szatańska". 

EMANCYPACJA WSROD 
CZERWONOSKORYCB 

łt-letnia Wilma Manklller 10-
stała pierwszą kobietą, wYbra
ną na wodza w skali całego 
kraju Indiańskiego 1zeze11n 
Czerokezów. Wybory odbyły sl4' 
w Oklahomie. gdzie znaJdu,fe 
sle siedziba tego plemienia In
dian amerykańskich, lieZl\Cego 
- według danych z 1985 roku 
- 75 tvs. członków. Po wybo-
rze Wilma oświadczyła, te 
wca.le nie jest zaskoczona zwy
r,le~twem. ponlewat Czeroke'f.f 
•radycvinle zwll\zanl byli z kul
t"'°'\ matrlarcłtalnl\. 

Na ~tanowlsk•1 wodza Wiima 
Manklller będzie otrzymywać 
wvnat?rodzenl„ w wysokości 55 
tv" „„1. rocznie. 
Pochodzący ze stanu Tenne

!!IS~e. w tatach trzydziestych ub. 
wieku Cze.-ol<ezl zostali wysłe
rlll'nf do Oklahomy ł stanowla 
dziś drul\'I nod WT.dędem zna
czenia szczep Indian w USA. 

Opr. M. C. 

Gdy Łódka gdzieś w ~nałach ginie 
Murszeją domy, czas Ucieka 
Przez miasto nieustannie płynie 
Piotrkowska - Łodzi wierna rzeka. 

Tym utworem, sab1-lowanym „Ł6dzka rzeka•, 
WILMANSKI WYgrał konkurs na fraszkę o PiotrkowskieJ, 
1organłzowany przez naszą reda.kej~. 
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K tedy przed roll:tem trwa! 
XI Festiwal Polskich Fil
mów F'abularnvch i wi
dzowie oklaskiwali .,Nad 

Niemnem", reż. Zbigniew Kuźmir\
ski bawił w .• Sopot". lapi11c re
sztki lata. M.ln. t~ sopockiej sce
nerii toczy się bowiem akcja jego 
kolejnego filmu .. Między ustami 
a brzegiem pucharu". Teraz ta ro
mansowa opowieść (wedlug Ro
dziewiczówny oczywtście) zaczyna 
kolejną edycję festiwalu. Piękny 
.Jacek Chmielnik - utracjusz z 
junkierskiej. pruskiej rodziny ; 
płowowłosa Wielkopolanka - iira 
ją Katarzyna Gniewkowska dzie
wczę z rodu o głęboko patriotycz
nych tradycjach a nade wszystko 

<Dalszy ciąti na str 4) 

Misja 
sekretarza 
generalnego ONZ 

W piątek na kilka godzin przed 
przybyciem sekretarza generalnego 
ONZ Javiera Pereza de Cuellara 
do Teheranu, który jest pierwszym 
etapem jego pokojowej misji zmie
rzającej do zakończenia trwają-ce
go ju:I: T lat konfillttu lrańsko-
iraekiego, Bagda11 i Teheran 
wstr.zymały działania wojenne. 
Irańska artyleria •zaprzestała m. 
In. ostrzeliwania :Basry - 1 miasta 
polo:l:onego na południowym wscho
dzie Iraku. 

(Renata Sas teleksuje z Gdyni) 

N/z.: kadr z filmu „Między ustami a brzegiem pucharu". 

KOMUNIKAT MIN;SJERSTWA KOMUNIKACJI 

Zgodnie 1 podanym do publicz
nej wiadomości w dniu 30 marca 
1987 r. komunikatem ministra fi
nansów - od 1 pa:fdziernika br. 

wchodzą w łyo!e podwytszone o~ 
płaty za przewozy osób koleją I 
autobusami PKS. 

Kłopoty polskich 
ceny biletów jednora:r.<l\vych na 

przejazdy PKP l PKS wzrosną 
średnio o 30 proc. 

Jednocześnie; vt celu ujednoli
cenia taryfowych atref odległości 
przy ustalaniu cen za bilety mie
a!ęczne: pracownicze, szkolne i o
gólnodostępne, przyjęte zostały I
dentyczne strefy odległości, ja:k 
stosowane dotychczas przy prze
jazdach jednorazowych. Spowodu
je ~ zi;óżnfcowanie wzrostą etm 
za bilety miesięczne w poszczegól
nych strefach w storut;lku do 
przyje:tej średniej 80-procentowej 
podwytkl. 

turystów w 
Po okresie pewnego spokoju, w 

ostatnich dniach ponownie zaczę
ło dochodzić do Incydentów między 
jugosłowiańską służbą celną a pol
skimi turystami. 9 bm. jugosło
wiańscy celnicy un!emożliwlli prze
iazd tranzytowy przez terytorium 
S\Vego kraju ponad 110 polskim tu
rystom powracającym 1amochoda
ml z Turcji I Grecji. 

W bagażach Polaków zakwestio
nowano pewne ilości towarów i za
żądano opłaty w 'Wysokości 40 do
larów za załadowanie baga:l:u w 
specjalne ostemplowane worki I 
dostarczenie na granicę węgierską. 
Ci, którzy nie dysponufą odJ)owled
nlą kwotą koczują w pasie pr:r.y
granlcznyrn w Bułgarii. 

W tej sytuacji częśd podrdżnych 

Jugosławii 
wraca do Sofii i wysyła bagaż do 
kraju drogą lotnlczą. 
Bułgarska słu:l:ba ruchu drogo

wego sygnalizuje te! wzrost licz
by' wypadków drogowych spowo
dowanych przez polskich turystów, 
zwłaszcza jadących tranzytem do 
Grecji. W tym roku przejechało 
do Grecji przez Bu!garie: ok. 150 
tys. polskich samochodów. Więk
szość kierowców usiłuje pokonać 
daleką tras41 bez koniecznych od
poczynków. Można przypuszczać 
że do wypadków dochodzi w wy
niku narastającego zmęczenia I u
pałów. W tym roku doS'Zło do 5 
gro:fnych katastrof spowodowanych 
przez polskich kierowców. Ponios
ło w ,1tlch ~lerd T obywateli pol
skich. 

Od 1 patdzlernika wttastają 
tak:l:e średnio o 30 procent opła
ty za przewó:r. przesyłek ekspre
sowych pociągami osobowymi o
raz opłaty za przewóz osób 1 rze
czy Polskimi Kolejami Linowymi. 

Bilety zakupione do 30 wrześ
nia 1987 r. w przedsprzedaży po 
dotychczaaawyeh cenach, zachowu
ją swoj' watność. 

Wprowadzenie 

--„ : -: ) -„ -------

--

Pon.ad 1500 utworów pr.z:y
sl.ało 154 autorów z całej Pol
ski na ogłoszony przez nas 
konkurs na traszkę o Piotr
koWS'kiej. Jury - w sltla<l!Lie 
przewodniczący: prezea łódz· 
kiego ocldzlalu ZLP, Władysław 
Orłowski, członkowie: naczelny 
redaktor .,Karuzeli" Henryk 
Pawlak I zastępca redaktor.a 
naczelnego .DL". Jerzy Bl\boJ 
- napracowalo sle: więc spo
ro. Była to chy>ba jedn.aik pra
ca dość przyjemna, S'koro w 

prot<J4kole możemy przeczytać 
m. in., że „konkiurs dowiódł 
ogroml!lej sympa.tii i ciepła dla 
Piotrkowskiej i to nie tylko 
wśród mieszkańców Lodzi". 
Podkreślono ta!kże rznaj(ll!Ilośf 
reali0w. które mimo wąslclego 
tematu konkursu satY'I'"YcY -
za.równo zawodowi, jalk i do
morośli przedstawLli w 
mniej lub bardziej złośliwej. 
ale rz.a to różnorodnej formie. i 

(Dalszy ciąg na str. 3) • 
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E Z JE PIETRY A! 
To już dzisiaj! Dziś tak oczekiwane pr:r.ez naszych 

czytelników, przez tysiące łodzian, święto najmilszej 
naszym sercom, sławnej także w całym kraju, a na
wet na szerokim świecie: ulicy Piotrkowskiej - at
bo inaczej, po prostu, po łódzku: naszej kochanej 
Pietryny! 

ŚWIĘTO PIOTRKOWSKIEJ 

R 
zucając na łamach „Dzien
nika Łódzkiego" pomysł zor

. ganizowania takiej impre
zy, spodziewaliśmy się wpraw
dzie, że wzbudzi ona zai!ltere
sowanie łodzian, jednak nie 
przypuszczaliśmy, że będzie ono 
aż tak duże. Nasi czytelnicy od 
pierwszych chwil popierali ideę 
urządzenia imienin „pannie Piotr
kowskiej'', wspierali nas włas
nymi pomysłami. dodawali otu
chy \V ..chwilach trudnych - a 
trzeba wiedzieć, że czego jak 
czego, ale kłopotów nam nie 
brakowało. 

W 1511 dniu roku słońce wze
szło o godz. 6.0ł, zajdzie :zaś 
o 19.00. 

łntieniny obchochq: 

i DZIS: Maria, Gwidon, 
Gwalbert, Radzimir 

JUTRO: Eugenia, Apolinary, 
Filip, Jan, Hubert, Aureliusz 

Dth:s„ IJl'ł 111tp• 

" dniu dzisiejszym przewidu,je 
dla Lodzi następującą pogodę: 
zachmurzenie ma.le i umiarko
wane, wzrastające do dużego. 
at do wy~ąplenia opadów de
szczu. Temp. m3.ks. w dzień 
ok. 19 st. Wiatr umiarkowany 
wzrastaJl\cY do silnego, porywi
sty południowo-zachodni. 

Ciśnienie o godz. 19 wynosi
ło 993,0 hPa (744,8 mm). 

1612 - Zm. P. Skarga, teolog, 
pisarz, kaznodzieja 

189'7 - Ur. J. Jollot-Curie, tł· 
llJ'~ ehemłk franenskł 
19łł - 3 brygada AL stoczyła 

W końcu jednak, dzięki zaan
gażowaniu się wielu ludzi dobrej 
woli, dzięki ich przyjaźni dla 
naszej gazety i zrozumieniu po
trzeby zorgani:i:owanla święta 
centralnej ulic~· miasta, udało 
się przygotować wiele imprez, 
które - mamy nadzieję - speł
nią oczekiwania uczestników, za
równo dorosłych, starszych, j<..k 
i najmłodszych. 

Pieczę nad ustaleniem progr.l
mu imprez sprawował sztab skl ot
dający się z przedstawicieli ró :
nych organizacji i instytucji na 
czele z wiceprezydentem Lodzi, 
dr Janem Nosko. Ogromną pra
cę związaną z organizacją święta 
Piotrkowskiej wykonał zespół 

Estrady Łódzkiej, kierowany 
przez dyrektora Janusza Sikorę 
i jego zastępczynię do spraw 
artystycznych Kalinę Jerzykow
ską-Delong. Przez skromność nie 
wymieniamy licznych problemów 
rozwiązywanych przez dzienm-

(Dalszy ciąg na str. 3) 

bitwę z wojskami hitlerowski
mi koło wsi Ewina 

Taka soWe myl 

Tak dalece tylko może słu
chacz znieść pochwały cudzych 
czynów, jak dalece sam u.waża 
się za zdolnego do czynów o 
których slyszy. 

Uśmiechnij się 

- .Jeszcze tylko worek kap
ciowy l możesz wróció do 
przedszkola! 

• 



Widzew wy·słąpi w Wałbrzychu 

Grzegorz Szerszenowicz 
mężem Opatrznościowym? 
P o meczu pozna!lskiego Lech a z~ 

S talą SLalowa Wola kibice niewy
br ednymi okrzykami żegnali swo
ich dzielnych piłkarzy Nie mogli 
Im darować. że ze słabiutką Sta
lą Stalowa Wola uzyskali tylko 
b~bramko~y remis. Nic więc 
dziwnego, ze nastąpiła zmiana na 
stanowisku trenera. Miejsce dobrze 
znanego w Lodzi - Bronisława 
Waligóry zajął Grzegorz Szersze
nowicz. . 

I ten właśnie zespół będzie 

jak na lekarst1·:0. ws·~lam'li c:y tego 
klubu o~lądali ostatnią potyczkę 
ligową łodzian z Battyk!em I za
pewne z nutką optymizmu wróci
li do domu. Faktem jest, że je
denastka z ul. Armil Czerwonej 
spisywała się bardzo słabo, ale 
punkty w sumie zainkasowała. Czy 
szkoleniowcom zespołu uda się 
przełamać tę obniżkę formy? w 
Wałbrzychu nie będzie mógł je
dynie wystąpić stoper Walczak 
(noga w gipsie). 

W pozostałych meczach grają: 
Górnik Zabrze - Lechia. S!ąsk -
Jagiellonia, Bałtyk - GKS Kato
wice, Pogoń - Legia, Ollmoia -
Zagłębie Lubin i Stal St. Wola -
Szombierki. (a.szym.) 

przeciwnikiem lidera z al. Unii w 
1obotnlm meczu, który rozpocznie 
aię o godz. 17. (sędziuje A. Libich 
• Warszawy). Sympatycy iede11ast
ki LKS liczą na łatwe zwycię
stwo gospodarzy. Przestrzegałbym 
jednak przed takim optymizmem 
jeżeli nawet weźmie się pod uwa~t----------------
gę fakt, że przeciwnicy wystąpią W .\.'U n()~(.'JE 
bez Miłoszewicza (kara jednego „ „ n ; 
spotkania za żółte kartki). Nowy :f:f Na MS w Ostrawie w podno--
szkolenlowiec Lecha uczynił za- szeniu cięhrów S. Zawada zdo
pewne wszystko, by pozbierać I był brązowy medal w wadze lek-
scementować zespól. Przyjedzie kooiężkiej wynikiem 395 kg. 
on zatem do Lod1i po to. by uzy- ~. Polskie koszykarki zajęły 10 
skać jak najlepszy rezultat. W mieisce w mistrzostwach Europy. 
swym feralnym ostatnim występie Polska przegrała w Kadyksie mecz 
ligowym wystąpił on w następują- o 9 lokatę z Bułgarią 80:81 (36:43). 
cym składzie: Pleśnierowicz - J;'.?.Na sopockich kortach teniso
Pawlak, D. Lukasik, Jakołcewlcz, wych rozegrano w piątek ćwierć-
1\f. Rzepka - Szczepański (Skrzyp- finałowe spotkanie turnieju sateli
ezak),. l\Iiłoszewicz, Kruszczyński tarnego w tenisie. Wojciecha Ko
Niewiadomski Araszkiewi~ walskiego pokonał Wtoch I. Cap
(Skrobowskl), Pachelski. Zastana- pelloni 6:3, 6:7, 6:3. 
wiające, nieprawdaż, jak tak do- Jl?. Po zwyci~stwach M. Wilan
brzy w sumie piłkarze nie mogą dera nad M. Meclrem ora-z S. Ed
stanowić rozumiejacego się na berga nad R. Krishnanem wiado
bolsku kolektywu. potrafiącego do- m? już, że w finale tegorocznych 
datkowo strzelać bramki i spełniać mistrzostw USA w tenisie na kor
wy~órowane ambicje działaczy i tach Flushing Meadow zagra te
kib1ców Lecha? A może po prostu nisista ze Szwecji. 
trzeba mierzyć siłv na zamiary? Jl?. J. Idzi jest nadal liderem 
Zatem mecz z LKS ma dać odpo- rywalizacji pięcioboistów w Mi
w!edź na pytanie czy da się ten strzostwach Armii Zap!"Zyjaźnio
zesoół wypro\\'adzić „z ligowego nych. Po dwóch konkurencjach -
dołka" i czy Grzef(orz Szerszeno- zawodów rozgrywanych w R~-dze 
w icz stanie s i ę mężem opatrznoś- - szermierce i ieździe konnej -
ci riwvm?... Idzi ma 2028 pkt. 

f„KS odbv! wczorai tr"nin g 
p rzed potvcz.ką 7 Lechem. Wozvs
CY' byli ol:iecni n;i zaięriacl1 rów
niP.ż Bendlcuw~1fi. któ'""" za ' c~er
wona kartki;! w Gd'lf1sku bęc17.ie 
musiał pauzować Przez czt"rv ko
leiki li~owe. D" ~·e to przecież o
słabienie. ale cóż I z takim !ak
tem trzeba sie poP'odzić. \\- tej sy
tuacii parc ~toperów ~tanowić bę
cla Kruszankin z Wenclewskini. 
Nai;taoia równie? pewne roszady 
w linii pomocv. O tvm iednak za
decvduie Leszek Jezierski przed 
mC('zem. 

Widzew natomiast wyjeżd"IL d11 
Wałhrzvcba. Tamteiszy Górnik 
>:n~iclu;P. się na o~t::i tnim miei. cu 
\V tabel! l nie trzebn nikogo prze
ke>m·"·11r. fo ootrzeb11 ip ounktóvr 

Cztery mecze, za co? 
N ikt nie negou:al faktu, że za-

1t•lldni k ŁKS ·- ir!TOLD BENri . 
KOi'iiSKI otrzymał czerwon:> kc,rtkę 
w mec:u z gdańską · Lechią. 
Pierwszy faul był przypadkowy, 
drugi można nazwać taktycznym, 
bowiem Nowicki mial już tylko 
przed sobą łódzkiego bramkarza. 
FutbolUcie gospodarzv nic się nie 
stało, nie poniósł nesztq iadnego 
urazu. 

Witold Bendkowski otrzumał lica
"' zakazu występów w czttn'ech 
spotkaniach ligowych. I ten fakt 
mu.i budzić pewne skojanenia, ba, 
ncnoet wątpliwo§ci. Pilkmrska cen
tralm, przedstawiciele wydzialu 
dyacypltny, nm konferencjach pra
sowych 1zermuJq hallami, że w 
przypadku. futbolowych przewinień 
l>tdzie obowiązywał pewien au.to· 
mat. I neczywijcte ma on zasto
aowmnie, kiedy w grt wchodzi za
wodnik lląskich klubów lub też 
wojskowych. W tych przypadkach 
wiadomo, za trzy żólte ka.rtki -
jeden mecz, za czerwony kartonik 
- trzy spotkania. A tymczasem 
p!lkarz ŁKS, który ba.rdzo n:e 
lubi zresztą czerwonego koloru na 
boisku. poniósł bardz iej .surową 
karę. Dlaczego? Tego naprawdę 
nikt w łódzkim klu.bie n ie potrafi 
sobie uzmyslowić. 1\Ioże chodzi po 
prostu o osłabienie i eclf·nostl;i lide
ra :: al. Unii? C: u moż'Ol.a sobie 
to w i nny sposób tlumac::yć? Cty 
ktoś zatem mo:e również odpoil.'ie
clzieć ro2sadnie na p11tan ie dlacze
go tak małe koru ponieśl i np. Wi
jas i Furtok z GKS Katowice. któ
r:;u mie!i cięższe grzechu na su.-
mieniu.? (X) 

Stal Włókniarz 

KALENDARZYK 
a1 m~ I~ D ~~.~A 

SQBO'l'.\ 

PILKA NOŻNA: I liga: ŁKS -
LEC~ POZNAJQ, al. Unii, godz. 17 
III liga: START - WU)KNIARZ 
ALEKSANDROW, ul. Teresy, godz 
14.30. 

Pil.KA RĘCZNA: . II liga ko
biet: ANILANA - WŁOCLĄVIA, 
!lala przy ul. Sobolowej, godz. 17 
(w niedzielę. godz. 11). 

TENIS STOLOWY. Wojewódzki 
turnie! klasvfikar,-iny seniorów 
hala Wlókniarza przy ul. Miliono
Wł"i . rrodz. in I 15. 

l\i IJ'fnr,vKLF:. Eliminac:v.in-:i wv-
~dgl MP. stact i meta pny ul 
Mnntoń,kiei. ~odz. 15. 

I{OLARSTWO. Memoriałowe za
wody torowe Społem. tor przy ul 
Północnej. godz. 13.30. :r.akończe
nie WYściiru szosowego Warszawa 
- Lód:!. godz. 16. 
DŻUDO. Międzynarodowy tur-

nie1 juniorów, w hali ResUt'Sy, 
l?Odz. 12. 

LEKKA ATLETYKA. Jublleu· 
szowy mlł7nll RKS, stadłem. przy 
ul. Rudzkiej, g<>dz. 15. 

GIMNASTYKA SPORTOWA. 
Klasyfikacyjne zawody kadry 1&-
nlorów, hala Tęczy przy ul. Kar
packiej, godz. 14.30 (w niedżielę, 
godz. 10). 

HOKEJ NA TRAWIE. Elimina
cyjny mecz MP juniorów: BUDO
WLANI - AZS KATOWICE, ul. 
Górnicza, godz. 15 (w niedzielę 
rewan:I:, &odz. 10). 

NIEDZIELA 

l\IOTOCYKLE. Elhnlnaeje MP, 
godz. 14. Wyścig handicapowy o 
„Złoty Kask" „DL", godz. 16. 

Pil.KA NOŻNA1 III liga: BO
RUTA - PILICA TOMASZOW, w 
Zgierzu, godz. 11. 

SZERMIERKA. Drużyno1\·e mi
s trzostwa okręgu seniorów we 
florecie, hala Włókniarza przy ul. 
8 Marca, godz. 15. 

PONIEDZIALEK 

NARADA organizacyjno-szkole-
niowa klubów Lódzkiego Okręgo
wego Związku Pitki Nożnej. Ul. 
Wólczańska 51 (sala konferencyjna 
PTE w Lodzi), godz. 16.30. 

meczem kolejki 

Pierwsze zwycięstwo GKS Bełchatów? 
W drugiej grupie drugiej Ugi 

wydarzeniem numer l '.Jest bez 
w;\tpienia. mielecki pojedynek po
między byłym pierwszoligowcem 
Stall\ (lider rozgrywek) i pabianic
kim Włókniarzem (trzecie miejsce 
w tabell ze str&tl\ 1 punktu do 
przodownika). Do dobrej gry spad
kowicza ljllOŻna się przecież przy
zwyczaić, ale napawa optymizmem 
dzielna postawa pabianickiej je
denastki trenowanej przez jej 
byłego zawodnika - Stanisława 
Szałeeklego. Włókniarza stać na 
przywiezienie z boiska rywala 
jednego punktu, który umocniłby 
ten zespół w czołówce ligi. Liczy
my jednak na to. że planem mi
nimum zespołu nie będzie tylko 
podzielenie się punktami 1: rywa
lem. 

GKS Bełchatów po serll ef~ł
ldełl występów, w których spoty-

kal się z wymagaJ;\cyml rywala
mi, w szóstej ,kolejce napotyka 
wreszcie mniej wyma.gaJącego 
przechvnlka. Gwat'dia Szćzytno -
beniaminek rozgrywek - nie spisu
je się równie:!: rewelacyjnie. Znaj
duje się na 1:? miejscu, mając 
tylko jeden punkt przewagi nad 
ostatnią w tabeli górniczą jede
nastką. Jest zatem oltazja, by w 
dzisiejszym meczu (pocz. god-z.. 
16.15) pC>ł)rawić swój bilans bram
kowy. Gospodarze wystąpią bez 
odsuniętego za czerwoną kartkę w 
meczu z Zagłębiem Somowlec po
mocnika Maka. 

W pozostałych spotkaniach wal
cząc .Resovia - Błękttni, Olimpia 
Elbląg - Hutnik Kraków, Igloo
pol - Motor Lubtin, Wisła - Za
głębie Sosnowiec, Górnik Knurów 
- Stal Rzeszów I Avia - Broń. 

(szym.) 

Proce związkowym Harcerski Starł '87 
projektem • zm1on 

w systemie emerytalnym 

Dla blisko 35 tys. zuchów, har
cerzy I instruktorów Chorągwi 
Łódzkiej ZHP, z których aż oko
ło 16 tys. wypoczywało na obo

·zach w kraju i za g.ranieą, rozpo
czął się wczoraj nowy rok pracy 
harcerskiej. Inauguracja odbyła 
się w parku Promienlstych, gdzie 
przed pomnikiem Martyrologii 
Dzieci Polskich zgromadziły się 

Rada Weteranów Pracy OPZZ ·wszystko wskazuje na to, że ca- poczty i drużyny sztandarowe 

słuchali rozkazu komendanta cho
rągwi - lµn PL Andrzeja r..aaar
czyka. Nawiązywał on m. In. do 
48 rocznicy wybuchu II wojny 
św!ato.wej. Przedstawiono również 
najw.a.żniejsze zadania proanmo· 
we zastępów i drutyn w najbltż
szym roku. Podporządkowane one 
będą przede wszystkim prznoto· 
waniom do przyszlorocznf!IO Zlo-
tu ZHP na polach Grunwaldu. 
Drużyny zdobywat będą także zebrała się 11 bm. w Warszaw- lość tych wyptat uda się zamknąć chorągwi I hufców. 

skich Zakładach '.I'elewizyjnych z pod koniec września. Uczestnky uroczystej zbiórki wy- odznakę chorągwianą. Przyświe
cać Im w tym będzie hasło: .,Je
steś potrzebny tej ziemi". udziałem członków. organizacj ------------------------------

związkowej tego przedsiębiorstwa 
Tym razem omawiano zarówno 
propozycje reformv systemu eme 
rytalno-rentowego jak i bieżące 
problemy emerytów I rencf.stów 

Wizyta papieża w USA 
O wstępnych propozycjach głę· Papież Jan Paweł Il rozpoczął Kościoła powszechnego oraz opo-

bokich zmian w systemie zaopa- w czwartek od Miami drugą pod- wiedział się zdecydowanie za ce

. U stóp pomnika w parku Pro
mienistych złożono wlą-zanld kwia
tów. Wręczono też nominacje na 
najwyższy, honorowy stopień In
struktorski - harcmistrza .Połskl 
Ludowej. Otrzymall je hm Kazi
mierz Gwizdka 1 hm Grzeron 
Ma.rat. 

trzenia emerytalno-rentowego o- róż po Stanach Zjednoczonych libatern księży. 
pracowanych przez raclę opinia Krótko po przybyciu odbyła sir Na piątek przewidziane jest 
publiczna była szeroko informowa rozmowa z prezydentem Ronal- .spotkanie z przedstawicielami Zy
na. W lipcu zaakceptował je Ko- dem Reaganem. dów amerykańskich. Pobyt w Mia- Gośćmi łódzkich harcerzy bylł: 

mitel Wykonawczy OPZZ i prze Żródla zbliżone do prezydenta mi zakończy msza z udziałem, jak sekretarz KL P.ZPR - T. Janun, 
kazał do wewnątrzzwiązkowe· podały, iż omawiano przede wszy- się oczekuje, 250 tysięcy osób. Na- przewodniczący 'i.K SD - L. a,. 
konsultacji. stkim kwestię rozbrojenia oraz sy- stępnie papież uda się do Colum- seckl, wiceprezes WK ZSL - z. 

Propozycje zmian w systemie tuację w Ameryce Lacińskiej. bii w Południowej Karolinie. Irmaczak, przewodniCZl\t'1 !tl. 
emerytalno-rentowym przygotowy Jan Paweł II spotkał się tet 1 Pisząc o programie podróży pa- PRON - J. Jabłklewlcz, wteepre-
wano równolegle w Ministerstwie grupą 6GO amerykańskich księży pieskiej po USA, agencje infor- zydent Lodzi - J. Nosko, a talde 
Pracy, Plac i Spraw Socjalnych katolickich. Wskazał na koniecz· mują o spotkaniu Jana Pawła IJ b. więźniowie obozu d:ziecłęeero 

We wstępnych rozmowach okazało nosć utrzymania pełnej jednośc· w San Francisco z ofiarami AIDS przy ul. Przemysłowej. (Jm) 
się, :i:e w zdecydowanej większoś- ~-==---•1m111t1Cii:!lll!t'!IS1ell_l!l'l_l3l'!iil:U!MC':llll ___ Cl!Z:U ____ :a!E!lam1ilmmi:m•m..im•.i•••m• 
ci spraw kierunki proponowanych .łt. 1 sekretarz KC PZPR, pnewod-
w resorcie rozwiązań są zbliżone niczący Rady Państwa Wojc.U!ch Ja· I 
do związkowych. Spośród kwestii ruzelsld przestał depeszę gratulacyJ
zasadnlczych rozbieżne są pog1ą- ną do sekretarza generalnego KC 
dy tylko na ' jedna - związkowcy Robotniczej Partll Etiopii Menglstu 
postulują obniżenie wieku emery- Halle Marl<Una w związku z wybra· 
talnego, a zdaniem resortu postu- niem go na stanowisko prezydenta 
lat ten jest nierealny w obecnej Ludowo-Demokratycznej Republlld 

I mle li dola.rów sakodCS\l'IJ' lte w 
pi~tek w Wiedniu obrady komftet6W 
OPEC ds, KWOł l Cen. 

s~rtuacjl na rynku pracy. Etiopii. 

.łt. W Moskwie 04bylo al' cwudnlo
we posiedzenie stałej komisji prse
myslu chemicznego RWPG. DelesaeJl 
polskiej przewodniczył mlnłner pne
myslu chemicznef(> l leJl1deso Dlwar« 
Grzywa. · 

Na posied-zen!u rozpatrzono .łt. 11 bm. w Warszawie odbyło się 
wstępnie stanowisko rady wobec kolejne posiedzenie wielostronnej 
za!ożeń noweliza:cjl kodeksu pra- grupy wzajemnej informacji bletą
cy. Co prawda kodeks nie doty- cej w składzie przed•tawicieli państw 
czy bezpośrednio weteranów pra-, stron Układu Warszawskiego. 

Tematem obrad byty P"bl~ 
przyspieszenia rozwoju PzodU1lejł rM· 
nych •w!JłZk'1w che~ lm

Ax„ne~. Wymteolono P«>łl,dy J tn- portoW&llJ'Ch dotycbcu.a praes 'liwł•ll• 
fonn.acJe na temat wspólpl'M!y obu I $Zo~<! krajów 10Cjal19ł)tesn'dl 

l i któ 
Na posiedzeniu dokonano wymJany 

cy. a e n e re proponowane roz- informacji 1 poglądów na temat nie
wiązania są Istotne dla ludzi ma- których aktualnych problemów mtę

partil 1 państw, sytuacji mJędsyn&ro- • 
dowej or.u realizacji uchwał X Zjaz
du PZPR 1 XI Zjazdu NSPJ, 

1t. w całym lllraj11 ei1>e111 b•D<> u• 
rocsnlefl ur<>tUtn l'ellksa ~
skJego. Jubileuszowe obellod:r na• 
wiązywały takte do 'O ro-lcJ' 
iwyclęstwa Rewoluejl Pddsl.-llte· 
wej. Centralne aroczynołd edbylJ' 
się w Wal'SIZawłe. 

jących w nleodległe.l perspektywie dzynarodowych. 
.łt. Przebywaj,oy w BJl'N 'WtcemJnl• 

ster spraw sagranlcznycb ZSR.R Wła· 
d!mir Pletrowl!k.I pn:eprowadztJ w 
Bonn konsultacje polityczne dotyczą
ce europejskich i międzynarodowych 
aspektów ogranlczenta zbrojeń I 
rozbroJenla oraz roll ONZ w nrone
nlu powszechnego systemu pokoju 
l bezpiectel\stwa na świecie, 

odejście na emeryturę. Rada wy
powiedziała si~ przeciw wszelkim 
zmianom, które mogłyby się odbić 
na ochronie pracowników w wie
ku przedemerytalnym. 
Uczestniczący w obradach wice

prezes ZUS Stanisław Kostecki po
informował o przebiegu rewalory
zacyjnych podwyżek emerytur ' I 
rent „starego portf~la". Dotych
cz11s swoje należności w podnie
s ionej wysokości otrzymało blisko 
1,6 mln osób, tj. 39 proc. tych. 
którym podwyżka t:i. przysługuje. 

POLSKA - USA 

Wsp,óiprocu 

A W tym tygodniu w ramach ra· 
dzieclto-a.merykaflsklch rozmów na 
temat zbt'oJeń jl\drowyeh 1 kosmlcz

·nych kontynuowano spotkania. doty
czące wszystkich trzech problemów 
znaJdujących się na porządku obrad 
tj. rakiet średniego zasięgu oraz kos
micznych l str'.\tcg!c:rny~h %brojeń 
ofen.s~rwnyc!t. 

A Przebywa iący w Bert!nle czło
nek Biura Politycznego. sekretarz KC 
PZPR Jó?'ef Czyrek spotkał sle w 
pląte1< z czlonklem Biura. Polłtyczne
go, sekretarzem KC NSPJ Hermanem 

w 
środowisko 

w dniach 10-11 wrzemta br. w 
l\Ioslrwte przedatawtclele ZSRR 1 USA 
wymieniu poglą.dy na temai sytuacji 
na Dalekim Wschodzie l w AzJJ po
ludnlowo. wschodnleJ. 

Ze strony radzlecl!:lej ltonsultacJe 
prowadzll wlcemlnlster spraw zagra
nicznych ZSRR Igor ROgaci11ow, a ze 
strony amerykadskieJ - zastępca se
ltretarza stanu ds. Azji wschodniej 
I Oceanu Spokojnego Gaston Slgur. 

.łt. W trzedm dnlq obrad uroesYstej 
sesji parlamentu etiopskiego prze
mawlall przewodnlC'ZllCY delegacji :r:•· 
granicznych, w tym w łmlenlu dele
gacji polskiej, cztonel!: Biura Polity
cznego, wtcepnll'Wodnlcs2'Cy Rady 
Paflstwa PRL ;s::aztmteni Bardkowskl, 
który pnek:i'Z&ł \)02;drGWlenla 11u:edo
wt etf&psldemu ł Jero wtadaom. 

.A .Ja1t wynika 1 donlesle6 aa.ply• 
wajl\CYCh z N'Djameny, ~ Cliiach 
odpowiedział na weswanłe Onł&1llsa
cj1 Jedności Afryka6skleJ I postano. 
wił, te w p!Ą~ wstrzyma erleil 
w konnlkcle z LłbłJI, PowotnJą.e •14' 
na rozglośnlł! llbljskĄ agencja Ai' 
lnformu,fe, te TrJ'POlł• rdw· 
nie:!: zgod~ się wstnyma(! otrled. 

A Kanada ł Albania ~ 
naw!~<! stosunki dyp'iomatyeme. 
Polnformow•ł o tym w eswartelr _, 
dyp\omacJt łl:ana-dyjsldej óJoe cia111:. 

Prymas 
udał 

<>Pr. M. c. 

J. Glemp 

W' dniu 10 blrl. 1\iini:Jt~ •two O- I dziedzinie badań naukowo-technJ- ..t. JdfMSe na PO!CBllłltll &I~ 
eh.tony Srodowiska l Zasobów Na- cznych, ror.voju technologii ochro- tygodnia rolnky mtetl d" .~ 
turalnych PRL l Agencja Ochro- ny środowiska oraz wymiany in- \>011.&d 9llO tys. ha wlb6t. Teru 'PMO
ny Srodowiska Stanów Zjedno- formacji I danych dotyczących: mlo 380 tys. ha, a ntem nie wte
czonych (EPA) zawarły w Wa- zanieczyszczenia powietrza, wody cel nit ' proc. wnntłdch ~flWó"lf, 
szyngtonle nowe pi~cioletnie po- I gleby, gospodarki niebezpieczny- !1:;;:1;r:: ;:>ri,=~·~Jełe~!'!:: 
rozumienie na temat współpracy mi odpadami. zagospodarowywa- sklm. w 3? wofewództwitcb l!'Osnodar
w dziedzinie ochrony środowiska. nia i wykorzystania miejskich I „twa u~połerznlonl'l 1 tndywłdu11ne za
Porozumienie zostało podpisane przemysłowych odpadów, wpływu ~-Ońrz:<'h' „Mory 2bńt. w nolr.O~talych, 

przez ministra Stefana Jarzębskie- zanieczyszczeń na florę I faunę, 7. wytat1clem wo•f'IWódnw 'Pńłnor
go (MOSiZN) i administratora skutków promienimvanla. prze- n~~" ortz .,,..._?h.-z•·~·ct„....., I fe!~log<tr. 

do 
się 

Austrii i Rfłł 

Lee M. Thomas (EPA). ciwdziałania degradacji środowis- ~kiego. tntw:\ są na ul!:o!\cunJu. 

W lillkudniGWI\ podróż do Au
atrli l RFN udał aię 11 bm. pry
mu Polski, kardynał Józet Glemp. 
W Wiedniu, gdzie będzie przeby
wał na zaproszenie arcybp. HansP 
Grapera, spotka się m.in. z przed· 
stawicielami tamtejszej Polonii o· 
raz arcybp. Józefem Koenigem. 12 
września - w rocznicę zwycięs
kiej bitwy pod Wiedniem - pry· 
mas odprawi mszę w kościele Pol· 
skich Zmartwychw.stańców na Ka· 
hlenbergu. Po uroczystoścłach Jó· 
ze! Glemp uda Ilf• do Kolonii w 
RFN. 

Na krótko przed podpisaniem ka. wpływu na zdrowie oraz w A weswanlem do nl8!'nel!:ra„.,,nla 
porozumienia minister Jarzębski dziedzinie planowania I zarządza- 11mttów wvito1':vwrzYch w celu utrzv. 
został przyjęty przez wiceprezy- nia ochroną środowi.ska. mania ~ JaaD1ld -. lila ...ozto• denta Stanów Zjednoczonych Ge- ____________________ ...__..,. ______ _ 

Wczoraj w Sieradzu dziś w Łodzi 0rge'a Busha. Omówl01110 sprawy 
odnowienia dwustronnej współpra
cy w dzled-z!nte ochrony środo· 
wl!!ka. 

Celem porozumienia jest pro
mowanie wsnólnej działaln*I w 

Ostatni dzień pobytu 
E. Honeckera w RFN 

W piątym, ostatnim dniu wizy· 
ty w RFN, przywódca ~RD Erict 
Honecker 1>rzebywal w Bawarii 
Sekretarz generalny NSPJ odbył w 
godzinach porannych w MonachiUII' 
rozmowy z premierem Bawarii ' 
przewodniczącym CSU Franzem 
Josefem Straussem. 

Po spotkaniu Erich Honecker u· 
dał się na teren byłego obozt' 
koncentracyjnego Dachau, położo· 
nego w -pob1iżu stolicy BawarU. 
gdzie złoży! hołd ofiarom zbrod
n i hitlerowskich. 

1 mln złotych 
• na renowac1ę 

obrazu z Biecza 
Minister k.ultury i sztuki posta

nowił przekazać kwotę 1 mln zł 
wyznaczoną jako nagrodę za wska
zanie sprawców kradzieży, lub 
miejsca ukrycia skradzionego z 
kościoła w Bieczu obrazu „Opła
kiwanie Cheystusa" na rzecz re
nowacji tego cennego zabytku. 

_Podejmując tę decyzję minister 
kultury i sztuki kierował się prze
kazaną przez prokuratora general
nego PRL oceną, :!:e utawnlenle, 
ujęcie I aresztowanie sprawców 
kradzieży, a także odzyskanie I 
zwrócenie obrazu właścicielowi by
ło wynikiem przedsięwzięć I czyn
ności, w których uczestniczyli Ucz
ni funkcjonariusze MO I SB róż
nych szczebli I służb oraz nadzo
rutący śledztwo prokuratorzy. 

Rozmiary uszkodzenia obrazu 
spowodowaine . przez przestępców 
uza11adnlly wysunięcie przez resort 

OGbOPISKI łESTIWAl PDml , ::~;ja z obrad 
między festiwalami (1985-1987) o- I K • Wczoraj w sali Urzędu Woje· 

wódzkiego w Sieradzu rl)tpocząl 
się XV Ogólnopolski Festiwal 
Poezji - Impreza tradycyjnie or
ganizowana pnn łódzki oddział 
ZLP. 

KulmklacyjnJm punktem uroczy
ltoścl było ogłoszenie werdyktu 
jury. W k-onkursle na nie publtko
wany zestaw wierszy pierwszego 
miejsca nie przyznano. Trzy I1 
nagrody otrzymali: Mirosław Bo„ 
chenek Il Bielska-Białej, Krzysztof 
Sołtysiak ze Zgierza i Stanisław 
Filipowicz z Dzierzgonia. Nato
miast trzy III nagrody: Krzysztof 
ICuczkowskl z Sopotu, Marian 
Yoph-Zabińskl z Jasienicy Szcze
cińskiej i Stanisław Raginiak z 
Grudziądza. 

Laureatami konkursu na debiu
tancki tomik poezji zost1li: Pa
weł Filas z Rabki, Andrzej J:i.
kub Mular-czyk :i: Lubina i Janina 
Małgorzata Lewicka z Radomia. 

trzymał Jerzy Górzański (,,Swię„I onsultacy1ne1· 
ł7 brud" - Czytelnik 1985), nato-
miut nagrodę za tom esejów poe-
tyckich AndrzeJ Zfłwada I Jak dowiaduje się PAP - ~ 
(„Wszystko pokruszone" - MAW 23 września br. ukaże się czwarty 
1985). numer „wydania specjalnego" Ty· 

J.nauguraeja festlwaiu odbyła się godnika ,,Rada Narodowa", za~i~ 
s udziałem władz Sieradza I z.o- rający materlal:r z Upcowego po-
dzi - sekretarza KW PZfR siedzenia Rady KonsultaeyjMj. 
Czesława Tomczyka, wojewody Dyskusja na tym posiedzeniu to· 
Henryka An&osiaka, kierownika czyła się w dalszym clą.gu wokół 
Wydziału Kultury KL PZPR opracowanego przez ·orof. J. Szcze-
Sla1;1islawa Dyzbardlsa. pańskiego raportu pt~ „Od diagnoz 
Piątkowe obrady zakończyły do działań", który jest w całości 

spotkania autorskie oraz sesja li- uwzględniony w trzecim numerze 
tera oka. „ wvdanla specjalnego". 

Dziś poetów gości Lódź. Przed-
poludnlowe obrady toczyć się bę- w B I h • 
dą '.Y Miejskiej Bibli~tece Publi-

1 

e c atow1e 
czne1 Im. L. Waryńskiego, nato-
miast o godz. 16 rozpoczną się 

spotkania autorsk1e w bibliotekach powstan1·e 
dzielnicowych. klubach .. Krezus" i I 
KMPiK oraz w m!odzieżowym 

patacyku. u. c.> I filia „tentraf U" 

. ~'ł'1'4 D 'i ~ f (. \~'1 I ·~'II'..:· .:~~~:.A•.;.,.; •• ·:::::! „ ____ 1.1w.a..a ..... .-11.1••i.a„-..„.w_1.1_.,._„_..,..m,ol_i..,._111.1_~-..,;.1111~1.,j~l, . .I_. m1en1e między władzami Be•i:ihato-

Nagrodę za najciekawszy tom 
poezji, .jaki ukazał si~ w okresiE: 

;. Godz. 4.ło. - Uszkodzony panto- WRD wusw prost o kontakt wa, dyrekcji\ tamteJneJ kopalni I 
grat w tramwaju llnll 13/ł zerwał świadk6w wypadku z 7.09. br. w elektrowni oraz Zarzl\dem „Spo
s!eć elektryczną. Przerwa w ruchu którym został na ullcy Klllńsklego Iem" PSS w Łodzi, dotycz,ee bu
na ullcy Siewnej trwała SO minu.t. pny Dą.browsklego potrącony przez dowy w Bełchatowie filU lódzkle-

.łt. Godz, 8.30, - Przy zbiegu ulic tra.mwaJ m~tczy-zna. peR go Centralu" No...., dom towa-
Sterl!nga z Nowotki WleSława B. " • „J • 

prowadząc „Fiata" 126 p uderzyła w rowy. o „ nazwie - oczywiście 
„stara" 1 doznaJa urazu głowy „Central , powstanie na skraju o-

;. Godz. 9.15. - Na uUcy Atek. Szansa ·ed sledla Bińków w poblltu osiedla 
1androwskleJ Teodozja S„ lat 91, J n a Dolnośll\5ka. Do ko'6ca pn:yszłeso 
wPadla pod „Polonem". Kobieta z roku łódzki „MlastoproJeld" ma 
potłuczeniami przebywa w szpitalu. ł • przygotować pełni\ dokumentaeję I 

A Godz. 9.50. - Na 1krZ)'towanlu na ys1ąc w 1989 roku budowa powinna ru• 
uUcy Drewnowskiej s aleją. Włók- ~ 
nlarzy „Star„ uderzył w tył "Fiata" sz:v pełni\ p&rl\o „ 
126 p. Kierują.ca samochodem 0110bo- Bełchatowski „Central e po• 
wym Bożena e. doznała urazu krę- Lekarze szpitala w Mes$ynie na wierzchni 10 tys. metrów kwaclra• 
gosłupa 1 przebywa w szpitalu. Sycylll od 24 godzin u trzymują towych, wejdzie w skład nowego 

;. Godz, 12.30. - Na sknytowaniu przy życiu 650-gramowy płód. któ- centrum handlowo-kultnrałnego, 
ulicy Wólczadaklej s Swiercse'WHłego ry przyszedł na świat wskutek sa- w którym znajd~ 1lę takte kino, 
zderzył się samochód ,.Audi" z „zu- molstnego poronienia u 2j-letniej biblioteka osfedlo ..... dom kultu...,. 
klem". ł-letnl pasażer z „Audi" do· kobietv w c t · · · ' „J .„ 
znal ntegrotnych ob~-„et\ ciała. · zwar ym miesiącu c1ą- restauracja I kawłamla. Funkcję 

..... ży. Zdaniem specjalistów, szansa inwesto I 16 b d I K I I 
;. Godz. is.oo. - Na ullc:v Stroźac- utrzymania przy życiu tak mat ego " ra pe n e z e opa, n a 

kleJ Władysławę M, potrącił „Fiat" płodu jest jedna na tysiąc. \Vel!'la Brunatnegt' „Bełchatów', a 
126 p, Ko~ odwtłezłono do upita· w:vkonawe~ inwestycji, kontuJ,ee.ł 
la. Najmniejszy plód. ważący 420 według- cen bletĄcych miliard %'1'ł 

spraw wewnetrznych i prokuratu- A Gocta. tue. w mmwaJu Unll 
rę sugestll przeznaczenia nagrody ll/ł p 1 1 

gramów, którego rozwój dokonał mln zł, będzie wrocławski „Me
slę poza organizmem matki w sztu- rabucl". 
cznych W&runkach, przyszedł na Untehomlenle bełchałowskleJ rt
św!at w Australll w 1983 r. po 4 Ili „Centraln" planowane jest na 
miesll\cach cłąfy. 1993 rok. (bar) 

na renowae•ę obrazu, które mini· na ab • 11 cłdeJ un1rodz!ł stę 
J pantograf. Przerwa w mchu łf'Wlll& 

ster kultury t sztuki uwzględnił. ok. so minut. 

l._ __ R;.;.e.;;..;d;.;.a;;;;kł.;;.;«1;.;.r.;cl;.;e;.:;:;11.;;..;esz;.;;o;.wt.;.;.:;.. ____ MA;.;;;.;;;;R;.;E;.;K:...CI;;;.:S;::Z;::E:.:;W:.:S;:KI::__, __ ~Red~~·~kł~o!.r..!t~ee~b!!!n~iez~nyL ___ .,!R~Y~S~Z~A~R!,!D!JPERCZA~~~KL.....JI 



Piotrkowska zawsze 
.• I .• • 

był a na1wazn1e1sza„. 

1825 - pierwsze drewniane do· 
my rządowe dla tkaczy przy ut. 
Piotrkowskiej 248-268. 

1826 - zbudowano trzyaztesc1 
domk6w murowanych, krytych 
dach4Wk"1 przy Plotrkowskłej 
l1C-!32. 
182ł - przy Piotrkowskiej l8ł 

zamtenkał tzw. ławntk czynny, 
kt6ry routrzygal sporne sprawy 
dotyCZĄce osad przemysłowych w 
południowej ez1:ścl ulłcy. Pierw· 
~•ym ławnikiem był Earol Ta.n· 
ęermann, kt6ry został p6f;nlej 
burmistrzem, a nastl!pnle prezy· 
dentem. 

1826-27 - przy Piotrkowskiej 
?87-301 oraz Piotrkowskiej 303-
115 stają murowane budYttkl fa· 
hryc'l!:ne tmanufaktury). 

1827 - priv G6rnym Rynku, u 
wjazdu w ul Piotrkowską, usta
wiono ,lup z tablicą podalaca 
naz"ę ntiaMa I powiatu oraz 
llczbfl dymów. 

18n powstaje pierwszy o· 

«6» 
ca I wzmacniające światło lampy 
olejowej, 

1835 - dwaj żydzi - Ludwik 
Mamroth I Dawid Lande - otrz„. 
mują zezwolenie na osiedlenie 
sh1 przy ul, Piotrkowskiej 193 I 
173. 

1831 - powstaje tzw, „biała 
fabryka" - przędzalnia Lud" tka 
Gayera (Piotrkowska 282-284). 

1837 Zgromad2'enłe Tkacz~· 
po<tanawla wyst;i:wić dom dla 
odb~'Wania zebran. nom Utaczv 
~nlpslono na parceli l>rzy ul. 
Piotrkowskiej róg Prze.iazd (dzi<: 
nr 100). Jego koszt wynosił 6 
tys. zł p., wyasygnowanvrh z 
funduszów skrzynki r7emieślni
czel łódzkich tkaczy. ~ 

1837 - przeniesienie na ur. 
Piotrkowską 195 iąkoly e1emen
tarnej. 

1838 - w budynku ,.blalel fa· 
bryki•• zainstalowano P/erwszą W 
Lodzi ma~zynę parową o mocy 

«9» 
21. I\'. 1861 - bunt tkaczy. 

Sprzed gospodv czeladników 
przy Plotrkowskif'j 11-13 rusza 
wzburzony tłum " kierunku tkał. 
ni mecbaulcznej Prussaka (lraz 
do fabryki Scbeiblera. gdzie zni
szczono maszyny. 
SIERPIEŃ 1861 - seria poapa

lell domów na Piotrkowskiej, na· 
leżących do majstrów tkackich. 
Wśród poszkodowanych znajdo· 
wali się m. In. ludzie. którzy 
podburzall tkaczy do buntu. 

31. I. 1863 - grupa sptskowrow 
z Lodzi t okolic przeszła ul. 
Piotrkowską aby od fabrykanta 
Leopolda H~ntschla odebrać broii 
łódzkiego Tow. Strzeleckiego. 

31. I. 1863 W NOCY - .,lUllZle 
uzbrojeni" wdzierają się do ftlll 
Banku Polskiego (Piotrkowska. 
286), rekll'lrując 18.715 rbl. I SO 
kop. papierami, srebrem 1 m.te· 
dZlą. 

«12» 
zainstalowano pierwszą latarnię 
elektryczną. 

1887 - Piotrkowska otrzymuje 
nowe tablice z dwujęzyczną naz· 
wą ulicy. 

1890 - Gustaw Gebethner (poż. 
niej Gebethner I Wolff) otwiera 
przy Piotrkowskiej 18 !!kład nut 
I fortepianów. 

1892 - główną ulicą miasta 
przemaszerowali robotnicy mani· 
restując w dniu t \\Jaja. 

3. V. 1892 - strajk robotników 
w kilku wiflkszych fabrykach, 
m.tn. Sllbersteina i Belnzla przy 
ul. Piotrkowskiej. 

189ł - w .,Grand Hotelu" mleS· 
et się siedziba stowarzyszenia 
Splewaczego „Lutnia". 

1895 - Zygmunt Bartkiewicz o· 
twlera „Salon Artystyczny"' przy 
zbiegu ul. Piotrkowskiej I Be· 
nedykh (~2 Lipca). 

29. XII. 1898 - Piotrkowską 

«15» . 
1908 - powstaje Towarzystwo 

Oświatowe „Wiedza" (PlołrkOwska 
103), spadkobierca zamkniętej 
przez rząd carski Polskiej !\facie• 
rzy Szkolnej. Prowad'Zl w •wym 
lokalu blbllotekę dla dorosłych 1 
dzieci oraz czytelnlll pism. 

1909 - wzdłut ulłcy Plotrkow -
sklej ułotono pod Ełemlą betono
we rury, bfldące pierwszym kana
łem łclekowym. 

1909 - rozpoczęcie budowy neo
romańskiego ko~cloła ewange11c· 
kiego pod werwanlem łw. 'l\lateu
sza. 

t91! - do budynku przy P2o· 
trkowsklej 9t przeniesione zostało 
'l\Iuzeum Nauki t Sztuki. 

191% - oddanie do uzvtku ko~
cloła pod wezwaniem św, Stanł· 
alawa Kostki. 

Ił. XU. 191' - Od strony Gór
nego Rynku wkraczaj" do mla
ata wojska ntemteckle. 

15. VIII. 1911 - otwler• sw• 
biuro (Plotr'.ll:o'Wl!lka 151) Wydział 

«1» 
DRUGI TYD:ztmq LIPCA 18Zt 

ROKU - narodzi.ny Ulicy Plotro 
kowskłej „W przytomnoScl mo· 
Jej - pisał R. Bemblelłńsld, pre• 
ze11 Komisji AtlmlnlstracyjneJ 
Województwa - jeometra wYt• 
knl\ł linie, podług których w 
przyszłości domy mają byl' WY• 
budowane... Te wszystkie nnte za
ra~ zakopanymi słupami ozna. 
czyi' raz na zawsze kazałem.„". 

18!3 - burmistrz Czarkowski 
wra:z z budowniczym Dnerrln. 
ęlem umldcłll na noczatku dzł· 
~lejsze.i ul. Nowomi„isklri. przy 
mośclr na rzece 1'.ódce. pierwszą 
tablice z napisem: nllcn Ptotr
kow§ka. 

t824 - 11oczl\tek zaludnienia ut. 
Piotrkowskie.I. Od dzłslejszeiro 
nl. Wolnośrl t1o ul. Jarac-ia !d 
Cf'R'ielnlaneJI osiedlano sukienni
ków nrzvb~·ł:vcb z Dolne~" !':lą• 
•ka. W okollc:v Górn""" Rynku 
tdzg pl. fłe:vmonti\ ostadatt tka· 
r'le z S'tksonlt, Czech I Pm•. 

«4» 
gród publiczny przy Piotrkow
skiej 115-a na powienchnl ł,5 
morga. Założono tu parit space. 
rowy, wybudowano kręglelnlfl, 
1:ajazd I drewnianą altan1:. 

1827 - geometra Jan Lesniew· 
ski, wykonując plan nowej osa
dy fabrycznej, nazywa biegnący 

jej Crodklem trakt ulłc11 Piotr· 
kowsk11. 

1827 - powstaje pl-ny w 
osadzie tkackiej szynk przy ul. 
Piotrkowskiej ł5, Właścicielem byl 
Wencel Bartosz. 

1829 - Henryk Peters buduje 
na placu przy Piotrkowskiej 93 
pierwszy wiatrak w osadzie Lód· 
ka. 

1829 - trakt Idący ulicą PlOtr· 
kowskl\ ma 2 kilometry I 898 m 
dłUl\'OŚCI. 

t830 - w kościele św. Tr6Jcv 
(Piotrkowska 2) pastor 'l\Ietzner 
wygłasza kaz~nle potępiające po. 
wstanie listopadowe. Powiedział 
on wtedy: „Pnekl1:ta niech bę· 
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60 101 oraz zbudow&no pierwftJ' 
łódzki komin · fabr,-czny. 

1839 - przy PlotrkowskłeJ Ul 
otwarto „szynk •Oil". .Jeso wlał-

• ctclel, '\Alojzy Kober, był z sa
wodu tkaczem. 

1839 - 'l\fikołaj Olszewski Ila• 
kłada pierwszą prywatni\ elemen• 
tarną szkolę Jednoklasową przy 
ul. Piotrkowskiej 118. 

1810 - na Piotrkowskiej poja• 
"iają się pierwsze dorożki 1<.on
ne n"leżące do Jullana Czajkow• 
sl<ieg;o, 

1811 - Pierwsza studnia pu
bliczna przy zbiegu ulic Piotr. 
kowskie,f I Nawrot. 
18ł2 - na PloQ-kowsklej 10 le· 

kan· mfl!>Js!d Karol Keller l>u«hl!le 
dom, w którym prow3dzl i;abl· 
ne\ chintrgiczny. 

1. I. 18~6 - otwarcie szpitala 
(w. Aleksandra przy Rynku Fa• 
brycznym. · 

«10» 
!, XU. 1863 - ukazuje 1Ję pitt· 

"szy numer dwu~ęzycznego p1s. 
ma polsko.niemieckiego „Lódzkle 
oglos:z<'nia - Lorłzer An7ell:er·•. 
RedAl<cja I adminlstracta m1e cl· 
ly •ię orzv Piotrkowskie! 11. 

KWIECIEN 1864 - otwarto ~ta• 
cię telegrafu. Przewodv przectag· 
nlęte przez Piotrkowską miały 
długość t wic>r$ty. 

T. VIII. 1867 - w domu przy 
ul. Piotrkowskiej 117 zmarł ak· 
tor murzyński Ira Aldrid!!'e. któ
ry mhl wystąpll! jako Otelh w 
ogrodol,•ym teatrze „Parndvz" 
przv Piotrkowskiej 175. 

9. vn1. 1867 - Piotrkowską 
przeciąga kondukt pogrzebOwy. 
Lódź żegnała I. F. Aldrldge•a. 

1869 - Piotrkowska na oacJnku 
od Nowego Rynku (pl. Wolności) 
do ul. Dzielnej (Narutowicza) O
trzymuje asfaltowe chodniki. 

13. VII 18b'9 - o godz. 21.30 za-

« 13 » 
przejetdta pierwszy elektryczny 
tramwaj. 

STYCZEl.lt 1899 - pierwszy na 
ul. Piotrkowskiej- wypadek tram· 
wajowy. Na wprost „Grand Ho· 
telu" rozpędzony tramwaj wJe· 
chał na dorożkę. Wotnica wstał 
tak pokaleczony, że musiano go 
odwieź~ do szpitala. 

1899 - po raz pierwszy przeJet
dia ut. Piotrkowską karetka 
konna Towarzystwa Doratnej P6-
mocy Lekarskiej, 

1900 - prezentacja ,,tywycb o
brazóW' ''r bara.ku przy ul. 
Piotrkowskiej 17, Przybytek X 
\\tuzy nosił nazw1: „Belle YOUI''. 

1900 - przy Płotrkow•kleJ 91 
powstaje Towarzystwo Spiewaeze 
„Lira". 

16. VI. 19G1 - połotente kamie· 
nla węgielnego pod budowę nzl· 
sl eiszej katedry. 

1902 na I piętrze oficyny 
przy ul. Piotrkowskiej 15 po. 

«16» 
Rejestracji Strat Wojennych pn:r 
Radzie OplekudezeJ. 

9. xn. 1911 - przy P10łrk~w-
1klej 91 otwarto Uniwersytet La. 
dowy, prowadzący tekcJe mu• 
humanl1tycznyeb, poUtyCEDe. 
1połecznycb I przyrodni.mych. 

11. XI. 1918 - na Plotrkowsklej 
grupy młod'Zleły rozbrajają pa· 
trote niemieckie~ 

1919 - przy Plotrko'WSk.leJ Zł 
uruchomiono pierwszą Tanią 
Kuchnie Wielka.nocną. 

1919 - przy Piotrkowskiej 11% 
powst9'e Fabryka Taniego uou
wia. 

1919 - załotono Komitet Ooiekl 
nad Dziećmi Gruźllczyml (PIO· 
trkowska 96). Prezesem był k11. 
prałat Tymlenlecld. 

Uli - ulicą Piotrkowską prze. 
biega Jut dzłewi1:6 HnJJ tramwa• 
Jowych. 

1930 - ulica Piotrkowska .,,,,... 
ltflpuje w reponata ntmowym 

«2» 
lSZł - uroczysty pn:emars:a ul. 

PiotrkoWSką członków nowo za. 
łotone10 Towarzystwa Kurkowe· 
10. 

1825 - podczaa regulacji 
ł.ódka, na południowych 
cach ulicy Piotrkowskiej, 
wstał Gómy Rynek. 

osaay 
krafl· 

po· 

1825 - prezes Rembieliński na· 
kazu.l<! założy(' szkółki drzew 
szybko rosnących. Powstają 
dwie - m. in. przy Plotrkow· 
sklej 184 (składające się z 5000 
drzewek), którą urządził Ludwik 
Górski za kwotę 28 zl 

1825 .;:. ,+zniesiony został (Piotr
kowska 270) zakład plóclennlcz~„ 
zwany później bielnikiem KopJs. 
cha (a następnie Petersa) Dwu. 
pJętrowy budynek pomieścll ma
giel, folusz, bielnik ! krochmal· 
nlę. 

1825 - na Piotrkowskie.I oab:v· 
wa stały dyżur pierwszy łódzki 
policjant, tzw. sługa miejski 
Józef Konażewskl. 

«5» 
dzle ręka, która podnosi ~tę 
przeciwko cesarzowi". 

2;;. Xll. 1830 - uzbrojeni w 
kosy i piki chłopi i mleszcza· 
nie demonstrowali na Rynku No· 
wego J.\liasta I przed kościołem 
łw. Trójcy. 

!7. I. 1831 - Pl'Zed kościołem •w. Trójcy ustawiono dwa dzwo· 
ny, kt6re były przeznaczone ,,na 
ulanie armat dla wojaka". 

1833 - Gayer buduje przy r1oir
kowsldeJ 288 murowany mless
kalny ,,dworek" 'klasyc,.styczny z 
facjatką l czterospadowym aa. 
chem. 

ł83ł - trakt Piotrkowski wy
sypano tłuczonym kamieniem. 

1835 - Piotrkowską obsadzono 
topolami aż do granic woj. ka
liskiego. 

1835 - na Piotrkowskiej staje 
11 latarni rewerberowych. czvll 
zaopatrzonych w cztery mosteż· 
ne posrebrzane blachy odbijają· 

«8» 
1841 - w domu Pawła Kami· 

•cha (Plotrkowllka 208) zarol!Dno 
azpltal antycholeryczny. 

1852 - 'Fryderyk Sellin orga· 
nłzuje przechtawtenla zespol(IW 
amatorskich w lokalu przy notr• 
kowskłej 91 na posesji Ignacego 
Efenberga. 

1853 - przy ul. Piotrkowskiej 3 
otwarto „Hotel de Pologne'' An. 
tonlego Engla. Był to po<Jówczas 
najokazalszy zajazd w Lodzi. 

13:;3 - F. Sellln otwiera plPr. 
wszą " ł..odzi <'ukiernlę (Piotr· 
kowska 47). 

1853 - nisza plerw<z:v parowy 
mJ~·n Leonarda Fesslera t'irzy 
Piotrkowskiej 268. 

%1. xu. 1853 - pierww~· w LO· 
dzi pożar fabryki. Spłonął awu· 
piętrowy budynek L. Gayera przy 
Piotrkowskiej 303, w którym mie
ściła się tkalnia kamlotów, dru
karnia, farbiarnia I blich. 

«11» 
błysły na Piotrkowskiej btarnle 
gazowe. 

1874 - Piotrkowska otrzymuJe 
bntkowan" jezdnię. 

1877 - przy PlotrkO\\ sl>iej 67 
otwiera s"''e podwoje teatr poi· 
ski .,Victoria". 
18~1 - przy Piotrkowskiej 18 

mieści się redagowana przez 
prawnika Wiktora Piątkowskiego 
„Gazeta ł.ódzka", jako tygodni o· 
wy dodatek do „Lodzer Zeitung". 

1883 - w magistracie poJawta• 
ją się pierwsze aparaty te1ero
nlczne. zaś na Plotrkows!dej rząd 
drewnianych słupów, 

1884 - w domu przy zo1eiiu 
Piotrkowskiej I Panżu Me,Yera 
(Moniuszki) mieści się redakch 
„Dziennika Lódzkleg-o", "dbljane. 
go w drukarni L1:ona Krukow. 
sklcgo przy ul. Piotrkow!!rklej 18. 

1886 - w piwnicach „Grand Ho· 
telu•• zainstalowano „dynamo-e
lektryczną maszvne z motorem 
gazowym", zaś nrzed budynklem 

«14» 
wstaje pierwsza mechaniczna dru
karnia poruszana silnikiem narto-
"'~Tm. 

1903 - w „Grand Hotelu'" odDY· 
wa się pierwsze zebranie organ!. 
zacy,fne Polskiego Towarzystwa 
Teatralnego. 

lł, I. 1905 - rozrzuc.ono 111otkl 
PPS, apelujące do robotników by 
stawl11 ~lę na Piotrkowską dla 
w~·rażenla protestu przeciwko mo
bilizacji. 

2S. I. 1905 - robotnicza manife-
stacja przed „Grand Hotelem". 
Pochód ulic" Plotrkowaką. 

1. V. 1905 - wstrzymanie ruchu 
n.a kolei elektrycznej miejskiej. 

21. VI. 1905 - demonstracja an• 
tYrząd.owa przed „Paradyźem"; 
ńllrcle z wojskiem. 

25. VI. 1905 - n.a murach ł'totr· 
kowsklej pojawiło.- się obwieszcze
nie. lt Udt ogłoszona zoshła 
„jako pozostająca na stopie wo
jennej ... " 

«17» 
Aleksandra Forda pt. „Tętno poi· 
1ktego l\lanchMteru". 

8. IX. 1939 - na Piotrkowską 
wkraczają oddziały wojsk nltlo
rowsklch. 

ZO. IV. 1H3 - Młodzieżowy od. 
dział GL ,,Promieniści" dokonał 
udanego zamachu na niemiecki 
skład bMnł przy ul. Plotrkow. 
sklej 83. 

19. I. 19'5 - na ul. Piotrkowska 
wJetdbją pierwne czołgi Armll 
Radzieckiej. po południu na mu· 
rach domów ukazała słe odezwa 
Tymczasowego Rządu Polskiego 
oraz obwieszczenie Informujące o 
wyznaczeniu przez l"Ząd swol<"h 
przedstawicieli na no11·0 wyzwo· 
Ione tereny. 

1945 - Otwarto kawl.arnię arty· 
stów „l\locca" (pótnłejsza „Cyga. 
nerla"). W związku z nią zre• 
dzllo sle powiedzonko: „Od Okkl 
do Mokki", hrtoblłwte streszcza· 
jące dzieje CzGl6W1d FDmlnł'eJ 
I DyWizJI fm. T, Kołdunlll. 

wy program Impres •wtęta ulłCJ 
Piotrk~wskiej - święta w1zyat
klch 115dzlan. 

A oto co na pięt! przed dwu
nastą powiedział ,.Dziennikowi• 

1zczegóło- ·wiceprezydent Lodzi, dr Jaa 
~ma_.„ ... „„ ... „„„„„ ... „„ ... „„ ... „„ ... „„,~ Nosko: 

- Będzie to pierwsza próba 
sorganlzowania takiej lmpreą. 
Podejmujemy ją ze świado
mością znaczenia tej wyjątko
wej ulicy, tak 1ilnie swłązaneJ 
z historią miasta, s licznrml 
wydarzeniami. Doskonale wie
my jak bardzo z ulłcl\ Piotr
kowską związani 1ą wszyseJ' 
łodzianie, jak pragną by była 
coraz piękniejsza. Równlei te
mu celowi - nie tylko zaba
wie, lecz także zwróceniu uwa
gi na potrzeby główneJ arte~I 
miasta - służyć ma łwlęto 
ulicy Plotrko.wskieJ. 

(Dokofłczenłe „ m. 1) 

karzy „DL". Krótko mówiąc, 
wspólnymi siłami• zrobiliśmy to, 
co można było zrobić, a teraz 
poddajemy to Waszej ocenie. 

Przyjd~cł• cłzłł na Płotrkowsk11. 
patrzcie I 1łuchajcie, a w nie:
których Imprezach - 1orąco .was 
do tego zacheeamy - wefcie 
czynny udział! 
Poniżej drukujemy 

Konkurs na fra~zkę 
rozsłrzygniętyl 

(Dókończenle ze .tr. 1) 

A OTO OFICJALNY WERDYKT JURY: ..., 
I nagroda (30 tys. zł) - JERZY WILl\IAI'iiSKI (Lódż); 
dwie równorzędne Il nagrody (po 20 tys. rz..ł) ..._ PIOTR LO-

SOWSKI (Włocławek) i MAREK NEJMAN (Warszawa); 
trzy równol"Z.ędne Ili nagfody (p-0 10 tys. rl:ł) - KRZYSZTOF 

DRZEWIECKł (Lódź), \VLODZl!\IIERZ KRZEMIN'SKI (Ló<lt) 
i WLODZIMIERZ SCISLOWSKl (P<>2.Ilań). 

Jury ):>rz.yznalo także 3 na~y ufundowane przez Towa
rzystwo Przyjaciół Lodzi d1a uc:zestni·ków konkunu nie bę
dących członkami związków i stow&~eil twól'C!ąCh. Nagro
dy te otrzymali: I (5 tys. zł) - ANNA KLUSEK s Lodzi, II 
(3 tys. zl) - BARBARA LAGIEWKO z Częstochowy i III 
(2 tys .. zł) - JAN MASAJA.DA 1z Qpola. · 

Staraliśmy 1lę aby premiera 
wypadła Interesująco i okaza• 

le. ZgromadzllłśmJ' wiele do
łwiadczet\, które powinny za
owocowa6 w przyszłym I na
stępnych latach, gdy mowa 
zajmiemy się organizowaniem 
Imienin Pletryny. 

Fraszkę Jerzego Wilm·ańskiego zamieściliśmy na pierwszej 
stronie, tu zaś dirulrujemy poz.ostale nafr<><'l7icm• ut.wory. 

BARYKADA Z FRASZEK 
Oddaji..y ulicy PiokkowskieJ 
talenty i pióra nasze I 
Chrońmy J• pned •łu.,.t, 
barykadami fraszek! 

Piołr Łosowski 

Tegoroczne Imprezy łwlęłl\ 
powinnJ' da6 Jego uczestnikom 
IPOro ciekawych wraień arty• 
1łycznycb, dostarezy6 Im roa
rywld, .W 1lę cbwłll• wyłcb
nlenla po pracy, oderwania o4 
1zare.ł C10dzlenno§cL Barcko 
Jesteśmy ciekawi jak to sosła
nle przyjęte I ocenione. czeka
m„ teł na prol>OZJ'C!je Imprez. 
które - zdaniem łodzian 

BUDOWNICTWO PIETBYNY 
Włosy 1taJ1' dęba1 
Secesja z plombami w ,.-,Ubi 

Hank Nejman 
BEZ KONKURENCJI 
Któraż 11 ulic na llwtHłe 
jest d łak bocała 
by wid11ieć Nobla, KŃeł..U. 
i biec przez Ma.nhatta.n. 

Krzysztof Drzewiedd 
OD DAWNA LAMIĘ„. 
Od dawna la.mię sobie rłowę 
w czym tej ułic1 sens i sława 
czy dzieli miasto na połowę, 
czy dwie połowy w Jedno spawa. 

Włodzlmien Krzemiński 
NIE MA 
Nie ma Jazdy bez benzy117 
i Krawczuka bes lacin,r, 
nie ma tei bez opla d11Dlli. 
bez poet.1 nie ma rrmu. 
nie ma fruzki bl!'I puenty, 
nie ma rybki bez PnJG41b', 
nie ma JaJka be:ti kokoszki, 
nie ma Lodzi bez Piotrkowskiej! 

( 

należałoby zorganlmwa6 w 
przyszłości. 

Jeszcze jedna ważna kwestia. 
Wkrótce utworzona zostanie 
fundacja na rzec:s odnowy uli
cy Piotrkowskiej I Innych za
bytkowych obiektów w mieście. 
Nie wyobrałam 10ble abJ' w 
1prawach tak Istotnych dla 
prsynloścl łeJ ulicy I dla ca.
tero mluła. dla W1zystklch lo
·dzlan, sabraklo lob udzlaha. łeb 
pochylenia 114' nad tym, oo tak 
bardzo nu wszystkich dotyczy, 

'I.. Włodzimierz Scisłowskl 
choć powód do dumy 

Dzisiejsze ~wtęto Plołrkow
skleJ powinno służy6 wzmoc
nieniu więzi duchowych spole
c,.;eństwa łódzkiego z ulicą tak 
'llrzeclez przez nie kochaną. 
Życzę wszystkim, którzy dzii 
i Jutro przy.idą na Piełrynę, 
dobrych wrażeń. Jeśli zdarzą 
się jakieś potknięcia - wybac~
cie. Nasze doświadczenia wy
korzystamy w przyszłym roku. 
A ZATEM DOBREJ ZABAWY! 

Pietryna nie z gumy! 

lll' j lam, w małym fiaciku 
Gdzie pędzisz, Polaku'? 
- Do Lodzi, na PiotrkowskĄ. 
:'ia za.kup, na zakup. 

Anna Klusek 

Barbara Ląriewko 
WE FRASZCE DOZWOLONf: · 
We fraszce można .ruc o ·„Pietry.nie", 
Ze póki ona to i Lód:f „Płynie". 

Ja.n !\fasa.Jada 

SOBOTA, 1% WRZESNIA 

.ł. Godz. 9-l[j: Ogólnopolskie Targi Kolekcjone
rów i Hobbistów - aleja ZMP. 

.ł. 10-16: kiermasz książek przed SDH „Cen
tral". 

.I. 9-16: wystawa i kiermasz kwiatów, aronia 
w wielu postaciach - plac Wolności. 

.I. 10: parada starych samochodów i motocykli 
oraz gokartów na ul. Piotrkowskiej - etart z pla
cu Wolności, zakończenie parady przy al. Mickie
wicza (50-lecie Automobilklubu LódZJkiego - na
sze gratulacje). 

.I. 10-12: „Gimnazjon pod chmurką" - konkur
sy sprawnościowe i siłowe - aleja ZWM (Piotr
kowska 137). 

.I. 11: występ zespołu jazzu tradycyjnego 
„SPEENING WHEEL'• Adama Rebe!lia - estrada 
przy al. Schillera. 

.I. 11: konkurs dla młodych fotoamatorów 'przed 
Domem Technika (pl. Komuny Paryskiej). 

.I. lł-13: blok estradowy dla dzieci pt. „Frajdy 
Pana Pomidora" - estrada przy Pałacu Młodzie
ży (ul. Moniuszki). 

.I. 11-16: „Eolo-wariacje" - zdjęcia na zamó
wienie w dekoracjach nawiązujących do święta ul. 
Piotrkowskiej - al. ZWM. 

.I. 12: uroczysta inauguracja święta ulicy Piotr
kowskiej - estrada przy Piotrkowskiej u jej wy
lotu z placu Wolności. 

..&. 12-14: aukcja psów, organizowana przez To
warzystwo Opieki nad Zwierzętami - .al. ZWM. 

' .I. 12.15: start „Biegu Pietryny" z placu Wolnoś-
ci. Trasa wiedzie do al. Mickiewicza, powrót na 
metę przy pl. Wolności. Zapisy na i>l. "\Volności 
przed muzeum w godz. ll>-11.30 (uWaJ'a, obowil\
zuje zaświadczenie lekarskie!) 

.I. 13: spotkanie z trenerem Leszkiem Jeziers
kim i piłkarzami LKS (prowadzą: Jan Tomaszew
,;ki i red. Andrzej Szymański) - estrada przy 
al. Schillera. 

A 13.10: country po polsku - występ zespołu 
,.WESTERN STANDARD" Marka Lucz11-ka - es
trada przy al. Scnillera. 

.I. 13.30: piękne konie na asfalcie - parada 
członków Łódzkiego Klubu Jeździeckiego na ul. 
Piotrkowskiej od ul. Traugutta do lroosevelta. 

.I. 14: koncert zespołu „MINI" Beaty B1:dzhukłej 
(w pro3("amie m.in. wspólne śpiewanie piosenki 
specjalnie napisanej na imieniny Pletryny) - es
trada przy „Centralu". 

J,. 14: parada orkiestr dętych ....,. kolejarzy (r6w
nlez z okazji Dnia Kolejarza - -.aJlepsze tycze
nia!) - ul. Piotrkowska od pl. Wolności do al. 
Micklewicza. 

A 14.30: koncert zespołu „KRAJKI" - estrada 
przy Pałacu Młodzieży. 

.A 15: z czterech punktów ul. Piotrkowskiej start 
kapel podwórkowych wraz z przewodnikami, któ
rzy zaprezentują publiczności ciekawe zabytki Pie
tryny. Oprowadzać będą przewodnicy '?TIK: Ste
fan Boczek, Zdzisław Konicki, Sta.nisław Lukaw
ski, Tadeusz Wasiak I Stefan Zwłerz1ńskL 

JERZY SZELEWJCKI 

Ludwik Benoit l Michał Szewczyk, te"oroczna fi
nalistka wyborów Miss Polonia - J~lanta Król 
M.iss Ziemi Łódzkiej w 1985 r. - Katarzyna Zar: 
nik-Uchman, tegoroczna Miss Lata w Lodzi -
Jolanta Stopa, a także red. Agnieszka Ostapowicz. 
Atrakcyjne nagrody! (zapisy przed konkursem). 

.I. 16: top-art w okolicy ul. Piotrkowskiej 86. 
Dywan„. stół... biały obrus„. kwiaty ... 

.I. 16: kabareton podwórkowy (część I) - estra
da przy al. Schillera. 

.I. 16: koncert zespołów ludowych - estrada 
przy pl. Wolności. 

.I. 16: rewia handlowa z okazji 15-lecia „Cen-
tralu". koncert, pokazy mody - estrada przy 
„Centralu'~ 

.I. 17: występ zespołu „PĘDZIWIATRY'' es-
trada przy Pałacu Młodzieży. -

-A 17.30: występ zespołu country z NRD es-
trada przy pl. Wolności . 

.I. 18: kabareton podwórkowy (cz. II) - estrada 
przy al. Schillera. 

.I. 19.30: na pl. Wolności zbieg kapel podwórko· 
wych i występ sławnego śląskiego „Klubu Masz
talskiego" (dużo starych I nowych dowcipów!) 

.I. 19.30: kabaret ,.Bi-Ba-Bo", „Satyromania" 
esli;ada przy Pałacu Młodzieży. 

.I. 20-22: kino uliczne - projekcja !Umów o 
Lodzi (organizator: Muzeum Kinematografii) -
Piotrkowska 86. 

.I. 20.30: kabareton podwórkowy (cz. III), wys
tęp .,Klubu Masztalskiego" - estrada przy al. 

Schillera. 

NIEDZIELA, 13 WRZESNIA 

Io 9-16: drugi dzie11 targów kolekcjonerskich w 
al. ZMP. O godz. 13.30 początek aukcji, z której 
dochod pr:tezost>.zony zostanie na fundusz rewalo
r:rzacjl ul. Piotrkowskie.i. 

A 10-14: maraton filmowy „Nasi ulubieńcy" -
przegląd filmów „Se-Ma-Fora" z okazji 40-lecla 
wytwórni (nasze gratulacje!) - kino Gdynia (ul. 
Tuwima). Dla dzieci wstęp bezpłatny. 

A 10-14: sport i zabawa dla dzieci, konkursy 
na rowerach i wrotkach - ul. Moniuszki. 

A 16: „Jarmark z Punchewt" - bajka dla dzie
ci (kukiełki) - estrada przy Pałacu Młodzlety. • 

.I. 17: studencki teatr uliczny na ul. IVIonius!!kł. 

.I. Sporo punktów handlowych J. Gastronomia 
we \vnętrzach I na chodniku .A Handel prywałny 
na Piotrkowskiej (m.in. kwiaty, cukrowa wata na 
patyku, ltd.). 

WYSTAWY: 4 w witrynie „DL" przy ul. Piotr
kowskiej 96 Lódź sprzed 100 lat (pocztówki fo
tografie .I. obok architelltura Piotrkowskiej ~ o
biektywie fotoreportera „DL", Andrzeja Wacha 
A na pt. Wolności 2 wystawa fotograf!! , NowY 
R:ę-1,tek - dziś plac Wolności" (ze zbior6~ Mu'.. 
zeum Historii Miasta Lodzi). 

A 15: wybory najmilszej ' lodz1&Dkl • pieekiem 
- ~Mtrada przed :,„eentniemt~·w,"'1tlt'1.-e~ 

.ł. O godz. 10.45 w Klubie Dziennikarza (Piotr
kowska 96) spotkanie uczestników organizowanej 
przez „Dziennik Lódzki" publiezneJ zbiórki pie
niędzy na fundusz rewaloryzaejl ulicy Piotrkows-

„. kieJ. W kweście udział W~lł popuJarnf aktorzy, 
.~mani sportowcy, piękne łodzianki, mlodzłeł n 

11111kołnyełl k61 przyJaeł61 l'.odzł. 

DZIENNIK LODZKI aroQH 8M11t I 



lostępu do morza. ubogie w sui;owce. 
Eksportuje prawie wyłącz.nie kawę. W 
rezultacie zaliczane jest do grupy naj
uboższych paflatw na kontynencie. 

Cofnijmy •I• na ebwll• w czasie. Pod 
koniec ubiegłego wieku zjawllt się w 
obeonym Burundi Niemcy I założyli ł!WO"" 
ją kolonię. W 1916 r. wyparli ich Belgo
wie l władali tyin rejonem do 1962, czyli 
do momentu uzyskania niepodległości. 
Dawn11 posiadłość kolonialną, zwaną 
Urundl pod.zielono na dwa państwa -
Burundi I Rwandę. Na tronie posadzo
no króla - Mwambutsa IV. którego po 
czterech latach panowania obalił kapi
tan Mlcombero I ogłosił republikę. Zo
stał oczywiście jej prezydentem aż na dzie
sięć lat. W 1976 r. odsunął go od wła
dzy pułkownik . Bagaza. Nie muszę do
dawać, że także mianował się prezyden
tem. W tym roku wyjechal do Kanady 
na spot'kanle szefów państw frankoję
zycznyeh I tam dowiedział się o swym 
upadku. M.aJor Buyoya powołał juntę, 
1>tan14ł na jej czele I przejął władzę w 
kraju. 

Takich krwawych ro%praw pnetyła 
Afryka dziesl!ltltl. Wystarcz1 przypom
nieć Nlgeri,, Somali c:z.y Ko1110. Zawne 
znajdował si• powód do waśni albo na 
tle rel1gljnym (chrześcijanie kontra mu
zułmanie), albo etnicznym między ple
mionami, a główn" przyczynA takiego 
stanu rzeczy była właśnie spuścizna ko
lonialna - pańatwa niepodległe powsta
wały na bazie dawnych posiadłolcl. S1'd 
m. in. wygląd m-.py Afryki. Dom1nuj11 
na niej linie proste, poziome lub pio
nowe. Tak Brytyjczycy dzielili 1ię 1 
Francuzami crr Belgami albo Portuga1-
~ykaml tym co udało się zagaml\Ć.. 

rólnle ciuła naallenłe walk ma miejsce 
w aadrranlczn,m mlas&eoska Aazu. Pai\-
1łwa afrJ'kadskłe podejmuJll WJ'lllkł ma
~ na eelu W)'cuzenl• konOlkłu. Po-
dobnie aaebowuJe Ił• Francja mimo oft• 
cJalneso 1aan•ał.owanla Ił• 11lłlltarneso 
po stroni• Csada. 

Dla pokazania obecnego 1tanu te10 
konfliktu warto zacytować komentar:& 
ameQ"katllldej agencji pruowej UPL 
Przytacza on głosy oflc!alnych przedsta
wicieli francuskich (bez podawania naz
wisk), którzy wyTdają obaWfł, te celem 
strategii USA jest p~lęcie Czadu do 
bezpośredniej wojny z Libią, a przede 
wszystkim przeciwko „wrogowi USA" 
czyli Kadafiemu. Rzecznik Departamen
tu Stanu Redman, potwierdził te obawy, 
zachęcając w swej wypowiedzi Habrego, 
przywódc• Czadu, do na.paści na Libię 
rzekomo dla „uwolnienia bezprawnie o
kupowanych łeryłorl6w". Jeśli w naj
bliższym czasie negocjatorom z ramienia 
Organizacji Jedności Afrykańskiej nie 
uda się doprowadzić do wyciszenia walk 
i rozpoczęcia rokowań, to dojdzie do 
niebezpiecznego zaognienia sytuacji w 

1ualłzm. Doprowadzll on do chorobf J 
do muerct żony, która na łotu bier 
przeklęła 10: - Zebr• tył supelnł• u• 
motn1-

Bem1tetn wca!• 11• t1'8 n.le pneJąiuJe. 
Ten rześld 'JO-latek pracuje bes wytcb• 
nlenla otoczony młodymi wsp6łpraeow
nlkaml, obowl"lkowo przJ1toJn111il, obc>o 
wiazkowo lllfJSklmt. Panł PeJMr twtwdsł, 
te Bemstetnowt powk>dlo st41 lłównte 
dzlęld „hucpie" (motna to Uumaczyd • 
jidisz jako tupet). Trudno 1ie • tJm 
zgod.%łć - twórca m. In. „Wmt Słd• 
Story", artysta 'clqaj~ na awe kon• 
certy · tłumu, to na pewno nlo tant ewa• 
ni?k. A tupet każdemu Il• Pl"Q'daje." 

A 
fryka, na plerwkzy rz1d oka, ro
bi wrażenie oaey spokoju. Rze
czywiście - jeśli porównać ją • 
Bliskim Wschodem czy Ameryk~ 

Srodkow11 to niewiele tam się dzieje, 
mało Jest spraw mogących budzić nie
l)GkóJ. Ostatnio co prawda coraz głoś
niej o walkach llbłjsko-czadyjsklch, ale 
jeśli porównać je z tym co się dzieje 
w Libanie czy w Zatqct> Perskiej, to 
wY•ł11da to więcej Dłl skromnie. Ostat
nio doszło do puczu wojskowego w Bu
rundi, które to wydarzenie pragnę wy
korzystać do pokazania skompllkowa
nyeh dzlej6w najnowszych tego konty
nentu, 1powodowanych spuścizną po o
kresie kolonializmu. 

Jednocześnie kolonialiści, w myśl aa
sady - dziel l rządź umiejętnie pod
sycali nienawiści miedzy plemicmami, 
starali się, by napięcia na tle etnicz
nym nie wygasały. Dziś sporo 1ię zmie
niło, niektórym rządom udało się skon
solidować społeczeństwo, ale wiele jest 
jeszcze takich pań!tw, w których róż
nice dają się odczuwać na co dzień. 

HENRYK WAt..mmA 

Tyle o faktach wyjętych z kroniki po
litycznej. Należy jednak wspomnieć o 
wydarzeniu, które miało miejsce w 
1972 r., gdyż rzuca ono światło na sy
tuację w Burundi. Otóż od początku 
istnienia niepodległego państwa dało się, 
z różnym natężeniem odczuwać napię
cie wewnętr2lne wywołane przez różnice 
etniczne. Burundi zamieszkują Hutu, lud 
z grupy Bantu (około 83 proc.) I Tutsi, 
przybysze z południa Afryki. Ci ostat
ni, 1tanowtąc mniejność, zdominowall 
życie polityczne I ekonomiczne, a Hutu 
stali się niemal niewolnikami. Na tle 
napięć doszło w 1972 r. do wojny do
mowej, lct6ra wkrótce zamieniła •i• w 
masak11s Hutu. Zginęło wówczas, według 
niepełnych obliczet\, ponad 200 tys. lu
dzi. 

Pozostaje odpowiedzieć na pytanie -
ja kie było tło przewrotu w Burundi? 
Według doniesień z sąsiedniej Rwandy 
major Buyoya 'dokonał puczu ponieważ 
Bagaza był ateistą co doprowadziło po
noć do sporów z Kościołem katolickim. 
Faktem jest, że zlikwidował szkolnictwo 
kościelne i dążył do zapewnienia świec
kiego charakteru państwa. Podejrzewał 
też Kościół o spiskowanie przeciwko je
go rządowi wspólnie z przywódcami Hu
tu. Według Innych iródeł akcja Buyoyi 
miała swe źródło właśnie w obawach 
Tutsi, że Bagaza zaczyna wciągać Hutu 
do rządzenia, pragnie nadać Hutu u
prawnienia dotąd zastrzeżone dla Tutsi. 
A może chodzi zwyczajnie o władzę? 

W spomnłałem na wstępie o wojnie 
między Czadem a Libii\- Oflcjalnle 
nazywa sle ło konfliktem, ale 

. faktycznie wzrasta 1kala I zaslęr 
iła~ zbrojnych w tym rejonie. Szeze-

samym środku Afryki. ' 

L 
eonard Bernstein, kompozytor I <f> 

dyrygent jest wielkością niekwestiO- • · V 
nowaną, µchodzi za „superstar", \ ,A . 
ma miliony zwolenników jako \.. 'r 

popularyzator muzyki klasycznej I rów- ' V 
nie wielu n styl dyrygencki - potrzą- ·'-- ,J„ 
sanie białą grzywą, skoki przy pulpicie ~ 'Y~ 
I 1komlenie. '\ · -..... / 

Tymczasem na pólkach księgarń po- ' 
kazała się biogratla dyrygenta, zatytuło- tu I N '-l_b.z . 
wana zwyczajnie „Bernstein" pióra pani W' ..,-: Burundi to maleńkie pańsiwo, gęsto 

zaludnione (na powierzchni około 28 tya. 
kłlometrów kwadratowych mieszka pra
Wie pięć mlllonów mieszkańców), bez 

P emJ'll Jesł Jakby łroebe 
inrarłowany. ale moie 
ebWJd. A Jak chwyci, 
&o 1łe PJ'Z1Jmie. Ale 

ll&Jplerw o tnDym pomyśle, 
Osiem la& &emu pewien facet 
przeleciał nad kanałem La 
Maacbe rowerem powie,nnym, 
pe pros'u pedahaJ"o. Wydane
nle oneslło bez wiekaMIO 
echa, a przecież w len spo-sób 
obalone zoa'alo &zw, prawo 
HelmboUa. A trzeba w1edzie6, 
h onie Helmholtz, lliemiecld 
fiQ'k. fizJolo1 l rtlozof. b.l"cy 
w XIX wieku I wielce ZNłu
łOIJł', naukowo opracował I 
uzasadnił k!ze, iJ człowiek ai-
1dy nie będzie mógł wznielli6 
sle w powietrze silą własn.)'ch 
mięśni. No i znalazł sle zwa
rtowany konstruktor - Amt
rykanin Bryan Allen - który 
obaUI to, oo wielki uczony 
pneaądził na wieki wieków. 
Udowodnił, że Helmholtz po 
prostu popełnił błąd w obliczeo
Qlach. Niech łednak nikt nie 
sądzi, te w łen sam sposób 
obalone zostanie prawo &JOW
szechnero cląienia i nie radze 
posiadaczom rowerów marki 
,.Romet" powtarzania sukcesu 
Amerykanina, nawet gdyby 
chodziło o przelot nad LóJk~ 
ezy BalutklP,. Allen zastosował 
bowiem superlekkle tworzywa 
sztuczne i apec.lalny, „pajęc:zy
nowy'' szkielet. 

Wszyslko zatem zalety od te
ro. Jak sle ma zwariowany i>O· 
mysi do rzeczywistości. A jak 
sie ma - powiedzą zgryźliwcy 
- święto ulicy Piotrkowskiej 
do naszych realiów? Odpowiedź 
jesl protta: - Tak samo, jak 
Dni Konia Arabsklero. wlaśaie 
obchodzone w Janowie Podia ... 
~m I cdzid tam teszcze. 

Wprawdzie Jeden polski 
włenchowlec czystej krwi (a 
moie pełnej niepotrzebne 
1krdllć) zyskał na aukcji po
nad 300 tys. dolarów, to prze

· eieł obroty „Pewexu" na Piotr
kowskiej są równie! niezłe. A 
poza t:rm Piotrkowska po
zostaje, a konie arabskie, nie
stety, wYJeidżają bezpowrotnie. 
Podobnie Jak cześć naszych ro
daków na obozowiska do 
rzY~Skich pa.rków. z tą tylko 
rdtnica. że konie nie zabierają 
• sobr, ,,Mercedesów", „Volks
wagenów" i „Volvo", więc stra
ta\ Jakby mniejsza. Zresztą po-
dobno konie poJawlr, sie - · 
Jak cios! program - równlc:t 
na Piotrkowskiej, ale nłeeo in
ne. 

Osobljcie, Jako urodzon:r ba
taelarz. mam do •wleta Ple
łrJ'n:r mocno mieszane uczucia. 
Z JedneJ strony chciałem kle
dył Bałuty oderwać od Lodzi I 
zrobić mięto ulicy Zgierskiej, 
za ło a drugiej strony niemal 
więcej nił pól mojego tycia 

1wlr,zane Jeał • Plotrkowaką. 
Ał &o nieprawdopodobne. I talu 
ebodzilem do 4w6eb rlmnazJ6w 
przy tej ullą (nr 11' I 187), 
pracowałem koleJno' w "Głotle 
Robotniczym" (nr 88 l 36). 
„Expressie Ilustrowanym" (nr 
102a), w „Dzienniku l.6dzkim'' 
(nr 98), obiady Jadałem w 
„Polpressle" (nr 133), nawet 
przez krótki czas mieszkałem 
przy Pietrynie (nr 15). Na do
datek móJ ojciec przez prawie 
20 lat zatrudniał się w 1klepie 
krawieckim (nr 97). 

W latach okupacji widzia
łem Piotrkowska 11 przekreco
ną nazwą, tj. nazwiskiem 
Fuehl'era, uatroJo~ w hitle
rowskie flarl I na niej też, ua 
wYsokości obeenego Urzędu 
Miasta Lodzi, oberwałem w 
głowę za nłu.dJeeie ezapkl 
przed sztandarem maszerują
cego oddziału Hitler Jugend. 

Po wojnie tu sle przyJeżdta
lo do kin „Polonia" (dawne 
„Cassino"). „Tęcza" (nie istnie
jące dzflł kino .,Pałace"). \V 
pałacyku (nr Z621 odb:vwaly sie 
zebrania oriranJzacJI mlodzle
towych. Przed katedr•. Jako 
Junak PW. krzyczałem razem a 
Innymi na powUanle marszałka 

Roll-Zym.erskiero: „Czołem.„ 
ielu- Sulli:ul", Wreszcie na 
deptak - od Praejazdu do Na· 
rułowłcza - chodzllem 1 kum
plami na podryw rówieśniczek.„ 

I motna by łak Jeszcze dłu· 
ro wyl! cza~. / 

Nie ma w Lodzi dębu. pod 
którym s:usial Władysław Ja
rieUo, a Jan Ili Sobieski aku
rat całkiem gdzie indz'e.f ko
chał się z Marysieńka. Nawet 
naczelnik Kośc'uszko w innym 
miejscu składał historyczną 
przysięgę. Nic na to Die pora
dzimy. Pozostaje nam P ,otrk1J· 
wska. Z niezłymi fasadami I 
fatalnymi podwórzami. Z ko· 
lejkami przed „Wedlem" I oo 
sztuczną biżuterie „Jablonexu". 
Z „Hortexem~· I ,.Pewexem". Z 
„Grand Hotelem" i siedzib• 
prezydenta. I z wszystkim bm, 
czego n!e w:vmienilem, „ każdy 
wie. 

A co mają do tego wspom
niani na początku Relmholb i 
Allen? Otói niewiele. Ot. taka 
sobie dygresja na temat dzi
wnych losów rótn.vch zwario
wanych pomysłów. 

EDMUND TULKO 

Czy będzie ,,złota 
Najblibze dni uplyn14 pod ma

kiem dość cieplej pogody. Wrze
sień nie powinien przynieść wię
kszych pogodowych niespodzia
nek. Instytut Meteorologii I Gos
podarki Wodnej przewlduje w o
kresie do 10 patdzlernlka średnie 
temperatury I opady zbli:!:one do 
normy. Srednla. miesięczna tempe
ratura dla okresu od 11 września 
do 10 patd-ziemlka obliczona na 
podstawie obserwuj! z lat 1900-
1977 wynosi od 11,2 lt. do 12,'r st., 
zd opady w tym czasie kształtują 
się w lfMllcach 26-48 mm. 

W drugiej dekadzie września 
tempera.tura ma.kaymalna będzie od 
Ul do 21 .t., a mlnlmałna Od T do 
13 st., okresami opady. W tneclej 
dekadzie września IPodzl-ane 

jest ochłodzenie. Temperatura ma
ksymalna będzie od 10 do 15 st„ a 
minimalna od 2 do 7 st. - możli
we przygruntowe przymrozki. O
kresami opady. W pierwszej de
~adzie października 2ll1ÓW b~dzie 
cieplej - temperatura maksymal
na od 18 do 23 st. z możliwością 
wyższej, minimalna od 7 do 12 
st., przeważnie bez opadów. Bę
dzie to pogoda typowa dla pols
kiej ,;złotej jesieni". 

W ciągu najbliższych 4 tygodni 
IMGW przewiduje ok. 8 dni z 
tem-peraturą maksymalną powy:!:ej 
20 1t., ok. S dni z temperaturą 
mlnlmaln'!i poniżej li st. oraz ok. 
12 dni z opadem. 

ANDRZEJ GRUN 
urzędinlk banłoowy, wciąga go w amatorskie ma
lowanie. Paul nie p.lje ponad hnC'U.6'ką p.rzecięt
r.ość . n.le chodzi do burdeli, dba o p.racę I ro
tl:r:l:nę - pr.rysta.je zatem n.a tę niewinną roziryw
ke. ElmJ.l szybko odkrywa ni~eciętne zdolności 
Paula I namawia go ll8. poważ,ne zajęcie się ma
larstwem. W 1883 r„ w styczniu, nagtępu.je kata
strofa. Paul i;zuca pr.acę. by l}Oświ.ecić się wy
łącznie malowaniu. Zona, mieszczka do sz-piku 
kości, nic z t-eg.o nie ro.zumie, robi piekło I wy
jeżdża oo mamu~1. do Kopenhagi, razem z d-z i eć
ml. Z Paulem i<>staje sy.ri Cl<>vis. Obaj głodują 

Joan Peyser. Odsądza go w niej od cicl.•-------••a----.-. I wiary. Mierny kompozytor, efekciarski~ 
dyrygent, be-z „głębi"· a co najgorsze 
oskarża ro o demonstracyjny homosek-

Gdy wille zdarzyć się może 
~e zeatr. l) 

Henryk Bista jako kamerdynes 
(chyba mocny kandydat do na· 
grody za rolę dru&oplanową) za· 
czynają galerii: filmowych postaci 
które przez 42 &odziny konkurso
wych projekcji, pojawiać si• będą 
na ekranie. 

Wędrujący FPFF, tak jak bo· 
haterow!e filmu Kuźmińskiego, 
najpierw bawił w Sopocie, potem 
związał się z Gdańskiem, by -
dalej zwiedzając Trójmiasto -
wylądować w Gdyni. Festiwalowym 
centrum jest królestwo dyrektora 
Jerzego Gruzy, Teatr Muzycmy. O 
„Lwy gdańskie" walczy 18 filmów 
fabularnych. Selekcja była suro-' 
wa, bowiem o prawo stśrtu w 
festiwalu ubiegały się 32 tytu
ły. Po osobnej kwalifikacj<i dołą
czono jeszcze 8. 

Oprócz nowości, w konkursie 
startują także filmy, które długo 
czekały na pół-kach („Przypadek" 
K. Kieślowskiego 1 „Mdka kró
lów" J. Zaorskiego). 
Dziś na festiwalowym ekranie 

jeszcze „Cudowne dziecko" ~al· 
detnara Dzikiego, film zrealizo
wany w koprodukcji z Kanadą 
(udział tamtejszego producenta wy
nosił 40 procent. a polski wkład 
130 mln zł). Obraz ma w dorobku 
festiwalowe laury (w Moskwie, 
Loan, Glffonl), a sprzedano go już 
do Włoch, Japom!, Francji I USA. 
Opowieść o chłopcu, zadziwi~ją
cym wszystkich silą psychokine
tyczną może zadowolić jak na ki
no familijne przystało I dzieci, 1 
dorosłych. Zwłaszcza te walorom 
fabularnym towarzyszą techniczne 
bardze dobre) zdjęcia trickowe. 

Tak oto filmami, które adreso
wane są do tzw. szerokiej wido
wni, zaczął się XII festiwal. Czyż
by to znak, że nawet na festi: 
walach nobilituje się ten rodzaJ 
kina? 

Zobaczymy. 
Finał imprezy, 18 bm., a przea 

nami oprócz filmów konkursowych, 
przeglądy w ramach sekcji in
formacyjnej, filmy nagrodzone na 
narodowych festiwalach w kra
jach socjalistycznych (m.in. głoś
na „Pokuta" T. Abuładze), targi 
filmowe, po których spółka „Film 
Polski" wiele sobie obiecuje, ba
cząc na promocje rodzimej twór· 
czoścl. Na razie uroczyś1!le zainau· 
gurowano festiwal. 

Tym razem, w towarzystwie Ja· 
nusza Swierczyńskiego z TV pro
wadzi Ją . wlceml!!ll Polonia, ło-

dzianka, Joanna Sledztdka, w aiwie
wnych czerniach która na razie 
walczy 1 t.rem11. choć pewnie po
maga Jej fakt że w jury, któ
remu przewodzi Janusz Morgen
stern, Jest także jeden z jurorów 
konkursu M1ss Polonii - Marek 
Piwowski. 

Siedemnaście regulaminowych 
nagród czeka na uczestników XII 
FPFF. Tak jak sugerowaliśmy w 
„DL", nagroda &pecjalna - „AI-

tur" ufundowan1 przes łóchSd• 
Muzeum Kinematografu 1 okasjt 
60-lecia kina dtwlęltowqo ~· 
przyznany nie tyle aa mUZ)'k• J 
dźwięk w kon·kursowym filmie, ee 
za dorobek życia. 

Wspominając zdani• jedfte10 I 
bohaterów Inauguracyjnego filmu: 
„Między ustami a brzegiem pu
charu" wiele zdarzyć 1ię może, 
czekamy więc na kolejne fllm1. 

Na zdjęciu: kadr z filmu „Cudow ne dziecko" w rd. w. Dz!ldego. 

OD 1 PAZDZIERNIKA PODWYlKA 
CEN BILETOW PKP I PKS 
(Dok<>ńczenie ze str. 1) 

podwyżek jest koniecznością wynt• 
kającą ze wzrostu 1';osztów obsługi 
ruchu pasażerskiego na skutek 
wztostu cen zaopatrzeniowych, w 
tym głównie taboru, części za
miennych I paliw. Pełne przenie
sienie skutków wzrostu tych cen 
na ceny biletów wymagałoby zna
cznie większych podwyżek. ' Jed
nak zgodnie z ustaleniami przyję
tymi w czasie konsultacji ze zwią
zkami zawodowymi w marcu br„ 

skala podwyżki w stosunku do 
planowanej w Centralnym Pła.nie 
Rocznym na 1987 r. została zna
cznie ograniczona, a tennin ·jej 
wprowadzenia opótnlono. W re
zultacie wzro.st wpływów tyłko 
częściowo zrekompensuje zwięk
szone koszty. 

Zarządzenia ministra ltomunika
cji w sprawie zmian taryf pam
żerskich będą ogłoszone w Dzien
niku Taryf I Zarządzet\ Komun!· 
kacyjnych nr 10. 

na.tury na rzeca swobodnej 'WYobratn.i. Towarzy
szy Ga'Ug'Uinowl ltl1łru innych maLar.ey - tworzy 
się grupa .z Pon~-Aven. 

c:nelt Pilaszkowice - l!Pldelc po matce - dopro
wadził do skrajnej ruiny, wydając pieniądze na 
.życie towatizy~!e w Warszawe I kiLka przelot
nych romansów z aktoreczkamJ. W 1888 Wlady
s!_aw .zmiu_:srohy jest uciekać przed sekwestrem 
Urzędu F1nanroweg-0 l gniewem oj.ca, który po
dobno był cholerykiem. Ucieka do Paryża, z bar
d zo skromnym mp.asem gotówki I zupełną nie- , 
wiedzą, oo tam będzie robić. Na początku przy„ 
garnia g,o w swojej p.raoowni malar.z Zygmunt 
.Andry-chowicz. W ten sposób Slewlński wchod:z,i 

Następne lata będą najc-ięŻS'Z!\ wallc11 z :najróż
n iejszymi prz.eclwności.aml l>0su, z ndeprzychylny
m! i nieu.ezcłwymi ludźm1, ale też będą tcyum
fem jego talentu. Aż oo tragicmej śmierci samot
nego, odsądronego ·od czci I wia.ry, zżartego ?rze?.: 
sytiUs artysty, w szałasie na daleklftj wyspie 
Fatu-Iva, na Ma.rklzac:h, pośród wspanialej przy
rody, obok wsi)a?liialych obrazów, które namalo- llV krąg pazyskiej bohemy artystycznej. 

W Muzeum Narodowym w Tokio, w duale 
Sztuk.i Zachodniej, majduje się olbra.z Paula Gau
auin.a „ronret Władysława Slewińskieg<> z bukie
tem kwiatów" malowany około roku 1891, czyli 
iJuit ))TZed pierwszą wyiprawą malarza na Tahiti. 
Mę:!:czyzna o pociągłej twarzy, z krótko przy
itnyżoną brodą, sdedzi przy stole w lewej partii 
obra.zu, 11tół z desek, na nim bukiet CYl!li•i w wa
zianie. w kryzie p.aplero. Twarz inteUgentma, ale 
i c:alej sylwetki emanuje jakaś niepewność, tru
de• do sprecyrowa.nia niezdecydowanie„. 

Paw Gaugu.Ui I Władysław Slewlńskł - d•wóch 
n-!-ezwylclych ludzi; dwóch niezwyklych malarzy. 
l)w6ch przyjaciół. Mieli ze sobą wiele wspólnego. PRZYJACIELE 

Nal&y pamiętać, że było to zbi'orowisko naj„ 
dzitvniejszych ludzi. Współżyły tam mniej lub 
bardziej zgodnie wielkie talenty i miernoty a ·r
tystyczne. nieudac2lnlcy żyelowt wykolefeńcy, eml• 
~ra.nci polityczni. zwykli Pl'ZC3tępcy, hochs:ztap.le
rzy. poszukiwacze przygód i wrażeń z całego 
świata. S!ewlńskl czule się pośr'6d tego tałataf„ 
stwa d<J>bl'ze; z czego żył - nie wiadomo. Za 
pędzel chwyta się raczei l)od Wflływem ogólnej 
atrnosftry niż z wewnętrzne! ootrzeby: gdyby 
(O<>!)anł w ~~odowisko szulerów. być może z.ostał
by graezcm: gdyby pop.ad'? między a!f.onsów„. . 

Gaupin: u·rodzony w 1848 r„ paryżanin, syn 
rapuibllkańskiego dziennik.ar.z:a zmusronego do o
pUS%czenia Francji po zamachu stal!lu Ludwika 
Napoleona, s.pok.rewniony po kądz.ieli z rode m 
Borgi~ d'Aragon, z. którego wyi.vod:ziilo się kilku 
wicf'..kr6lów Peru I z francuskim malarzem I li
tografem Andre Chazalem'ł od trzeciego do siód
mego roku życia mieszkał z matką i rodzeństwem 
w Limie; po powrocie do Paryża kol'l.czy s z,kołę 
r..akon.ną I. zaciąga się na sta tek; pływa do Rio 
de Jaineiro, Bahii Szwecji, Danii; rzuca morze, 
podejmuje pracę w biur.ze maklerskim, je.st so
J,kkly, Inteligentny praoow.ity, . awanlj,uje; żeni się s ł&dn4 t pra.ktyczn!L. niestety. Dunką Matte SoC., Gad I ma z nllł pięcioro d'Zieel; bęmle ją 

Il teac• dłuto. mimo 18' nłelc.-j.alnoiłcl ł n.l&.,,„a,dl łwłilstw. teki• mu r.t'Obl. 

Pr.ąjactol Oausuma. Emll Schuttenoer, t4!ł 
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nieraz, ale Gauguin twardo trzyma si~ sw<>jego 
poi."'ta:now.Lenl.a i maluje, maluje, m.aLuje„. Na ra
zie pod wpływem Pissarra i Moneta. Szuka sle
bi·e. W 1886 r. wyjeżdża po raz pierwszy do Bre
tan.ii, oo malej wioski Pont-Aven któ ra nieba
wem przejd1Zie do historii sztuki - .aJ.e musi 
up.tynąć j.es.zcze trochę czasu. Rok późn iej \\'Y
rusza do Panamy, ale epidemia tyfu su nie po
zwala mu zejść na ląd. Płynie do Martyni•ki. Pej
zaż I ludzie ocz.a.rowują go, lecz niestety bra~ 
mu pieniędzy na dłuższy pobyt. W;raca do Paryża. 
Jest rok 1887. W naetępn,.m 40-łetml samouk ogła
sza własny program a.rty1tyczn7. Odrzuca natu
ralizm I bnpresJonlzm 'I małll)e pierwsze obrazy 
"'1ftłft7CWM": larmy upro1seaone. otesm kładzi<> 
07 kolor, brak łwtatłoełetlloweco modelu. ekll
puma iblU. odeJ'cłe od wtemego ?>OWl.ana.nda 

wał i które wytyczać będą jes.zcr.e długo po jego 
śmierci nowe drogi sztuki... 

Ślewiński: 11.a świat przyszedl nad PH!cą, ~ 
Bialy~1inie, sześć lat później od Gauguina. Był 
synem ziemianina, powstańca z 1863 r. , zesla11ca, 
wlaści.ciela majątku rodowego Domaniewi·ce koli> 
Nowego Dworu. Władysław żadnym talentem się 
me wyróżmił. Skończy! gimnazjum w Radomiu, 
krótk<> chodził do szkoły rolniczej i podobno je
sz;cze krócej do Szkoły RYfi!U/nk<>wej Gersona w 
Warszaw.ie - ale nie ma tam jego in.&zwiska w 
alct.acll. Był dobrze wychowanym, przystojnym, 
mlooym człowiekiem który od czasu ckl czasu 
ry90wal bez specJelnego zaa.ni'{atowa·nia z.rei:ztą 
scenki z polowsń. ehlopów w polu . tw11rze Ża· 
den t tych rysunków nie ,_~chował sle, Mal11te 

Ale w restau~acyjce „Chez Madame Chadotte'' 
gd'zie „złazili się wszyscy". p-0znaje Gaug:uina'. 
Stawnego już w świecie cyganerii Gaugu~na.I 
Przypadają SO'bie w dziwny sposób do gustu. I>cl
ski szlachdc jest dla Paula egrotycznym, pełnym 
fantazji i odwagi cyganem, a jego obrazy„. J 
Gau,guin - jak kiedyś lego .samego Em.il Schuf
fenecker - namawia Slew.ińsklego na poważne 
malowanie. I Slewlński uwierzy w tę j.eg-0 na
m'O'Wf:. lak kiedyś uwfer,zył on aam. I w ten 
S'P'Oeób rozblyśnle na flmlamencle 1ztiukl (ool· 
'l'klel? franMt•k 1PI?) nowa gwiazd& niecą~ Wf&• 
~nym Jasn"m blasklem.M 
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Z yje tak samo jak wilki, rozmawia l je razem z nimi. 
Już 14 lat Werner Freund z Merziga - były żołnierz -

' ' jest , przywódcą wilczego stada, Chce on, by dzikie zwie-
rzęta pozostały dzikimi zwierzętami. Dlatego poszedł 

do wilków i stal się takim, jak one". Tak rozpoczął swój re
portaż o tym dziwnym 53-letnim człowieku zachodnioniemiecki 
tygodnik „Stern". 
Zadzierając głowę, Werner wyje w ciemności. Jeden za dru

Kim odpowiadają mu wilki. Słucha się tego ze zgrozą, nawet 
znajdując się za ogrodzeniem, w bezpiecznym miejscu. Freund 
kladzie się obok wilków na ziemi, gryzie zdobycz, warczy jak 
wilk. Odpowiada ukąszeniem na ukąszenie, jeśli ktoś ze stada 

. sta!e się zaczepny. Niekiedy śpiewa jak człowiek I wtedy zwie
rzęta skaczą na niego, zaczynają lizać twarz, szukają okazji 
do „pocałowania" go w usta - w taki sposób wilki dają do 
zrozumienia, że uznają go za swego przywódcę. 

Matka Freunda była córką leśniczego. Mały Werner bardziej 
lubił las niż wiejską szkołę. Przez długi czas potrafił obserwo
wać lisią norę. gdzie urodziły się młode zwierzątka. Widział 
jak one dorastały i porzucały rodziców. 

Freund zaczął pracować jako dozorca w ogrodzie zoologicz
nym we Frankfurcie nad Menem, zwracając na siebie uwagę 
niezwykłym sposobem obchodzenia się ze zwierzętami. Freund 
zaczął też nocować z drapieżnikami. Jednakże nie podobała 
mu się rola strażnika zwierząt, podającego pożywienie do kla
tek i opuścił zoo. 

Wilk w.Sród wilków · 
·, ..... _ ,. - .. · 

~ . . . ~ . , . . . 
. ~ „ -; . , . 

·.. . . ' ~·:: . 

E'reund zdołał zorganizować wyprawy do Azji, Afryki 1 iUile
ryki Lacińskiej. Zyt tam wśród rdzennej ludności i samotnie 
uczył się utrzymywania się przy życiu w dzikich rejonach. Po 
powrocie do RFN kupił niedźwiedzia, udał się do lasu i przez 
jakH czaa mieszkał w legowisku. Pewnego razu przeczytał w 
11a1ecle: „Sprzedaje się złowione wilki. 400 marek za sztukę", 
Nabył więc wilka, jednakże niebawem przekonał się, że nie 
może on żyć razem 1 niedźwiedziem. Misia trzeba było oddać 
do Z<JO. Było to przed 14 laty. 

Obecnie w specjalnie zbudowanym, przestronnym pomieszcze
niu ma pięć stad - 22 wilki. Freund stara się zapewnić Im 
taliie warunki, by zwierzęta nie utraciły naturalnych przyzwy
czajeń i zachowały dziki charakter. Nie tresuje ich, by stawały 
na ty1nych łapach I dopraszały się o coś. Werner - „Wilk" 
nie wychowuje swych wilków. Wychowuje on po nowemu sa
mego siebie. 
Kawał.ki mięsa podaje on wilczętom prosto z ust do paszczy. 

tak jak robi to wilczyca. Od czasu do czasu wpuszcza do nich 
żywe kury, aby uczyły się zabijania, jak na wolności. „Wilki 
- to nie pinczerki, wylegujące się na poduszce sofy. Potrzeb
ny jest im surowy, ostry zapach - a nie „Chanel nr 5". Kto 
nie pachnie stadem, ten nie wyjdzie z klatki nietknięty. Dla
tego dla każdego stada Werner „Wilk" zakłada odpowiedni 
kombinezon. 

W każd:Ym stadzie ma swoje miejŚce do spania - otwarty 
kontener, długości 4 metrów i wysokości metra. Sp! na sianie, 
zimą w śpiworze, latem - bez okrycia. Wilki wchodzą do jego 
drewnianego łoża, kulą się obo}t niego w kłębek. „Wilk" dra
pie to jednego to drugiego za uchem. 

Czy rzeczywiście niczego nie boi się? A co może stać się pod
czas snu, kiedy jest calkowicle bezbronny?... „Przebywając z 
wilkami nie można by!! absolutnie spokojnym - odpowiada 
Freund. Jednak:i:e ja nie-boję &if:l!~ Kłedyś, na poozątku swego 
wilczego życia; Werner próbował usunąć wi!Jrn, który ułożył 
sie na jego miejscu. O próbie tej przypomina blizna nad lewą 
brwią. Od tego czasu Freund wie, że nie można niepokoić 
śpiącego wilka. Między Freundem a najsilniejszym po nim 
wilku istnieje coś w rodzaju podziału pracy. Freund, jako przy
wódca, ma zadanie zaopatrywać z;wierzętą w pokarm, zaś „dru
gi" wilk troszczy się o potomstwo. 

Pewnego razu. wchodząc do pomieszczenia,. Freund zauwa
żył. że w· stadzie rodzi się bunt: ,.Sierść nastroszona, ogony 
wyciągnięte. jak wzdłuż linii. Przygarbiwszy się zwierzęta sta
ły I czekały. Moje serce zaczęło mocniej bić. Najmniejszy 
przejaw strachu I wilki rzuciłyby się na mnie. Powoli skiero
wałem się do pierwszego wilka, patrząc mu w oczy. Był jut 
gotów do skoku i wtedy kopnąłem go butem między żebra. 

Pojękując zwierz odszedł. Pozostała część stada natychmiast 
przeszła na moją stronę". 

WLADYSLAW SADOWSKI 

Energetyko jądrowo niezbędna 
~ 

chot nie bez 
. , 

m1nnsow 
Ostatnio odbyło się w Warszawie 

'· posiedzenie Państwowej Rady Och
rony Srodowiska, na _którym roz
patrywano ekspertyzę PAN nt. e
nergetyki jąd1owej w Polsce. E
nergetyka jądrow.i, w której źród
łem ciepła są reaktory jądrowe, 
mimo bardzo dużych trudności te
chnologicznych i materiałowych, 
związanych z jej bezp1ecznym u
żytkowaniem, została uznana pow
szechnie jako )edyne nowe źródlo 
energii pozwalające uzupełnić glo
balne bilanse paliwowo-energety
cme poszczególnych krajów i świa
ta. 

Prognoza rozwoju polskiej ener
getyki łącznie z jądrową zakłada 
- w wariancie niższym - wzrost 
zainstalowanej mocy w stosunku 
do 29 tys. megawatów· (MW) w 
1985 r. o 4000 MW do 1990 r„ o 
dalsze 10 tys. MW do 2000 r. i o 
24 tys. MW do roku 2020. Jed
najcie, jeżeli obecna sytuacja w za
kresie budowy elektrowni jądro
wych nie ulegnie zmianie, to za
dania te nie będą możliwe do 
zrealizowania. Notuje się bowiem 
znaczne opóźnienie budowy elek
trowni w Żarnowcu. Nie jest też 
gotowa lokalizacja II i III elektrow
ni jądrowej l nie są zawarte kon
trakty na dostawy urządzeń. 

Niezrealizowanie tych planów 
grozi wystąpieniem w latach dzie
więćdziesiątych deflcyt11 energii e
lektrycznej, sięgającego nawet 
1500-2000 MW średnio rocznie. Tym
czasem największy dotychczas no
towany średni , roczny deficyt o
siągnięty w Hłi9 r. wynios1 7Uu 
MW i to wystarczyło do poważne
go sparaliżowania gospodarki. 

Budowana w Polsce pierwsza e
lektrownia jądrowa w Zarnowcu 
będzie wyposażona w obudowf; 
bezpieczeństwa z wieżą lokaliza
cji awarii. Wobec istniejących kon
trowersji na temat wybon1 tego 
właśnie typu obudowy Państwowa 
Agencja Atomistyki słusznie pod
jęła niezależną ocenf; tego pro
jektu i zapowiedziała podanie do 
wiadomości wyników tej oceny. 

Ocena skaże1'i. promjeniotwórczych 
i napromieniowania wywołanego 
prawidłowo eksploatowaną energe
tyką jądrową i ich wpływa na u
mieralność ludności w sytuacji 
bezawaryjnej wskazuje, że wpływy 
te są znikome w porównaniu z 
promieniowaniem naturalnym ist
niejącym w środowisku, czy też 
pochodzącym np. z diagnostyki 
rentgenowskiej. W naszej ogólnej 
sytuacji geologicznej powinny też 
Istnieć formacje zawierające uran 
- podstawowe paliwo jądrowe. 
Należy zatem zintensyfikować ba
dania geologiczne w tym kierun
ku, a także prace nad pozyskaniem 
uranu w toku produkcji kwasu fos
forowego. 

Biorąc pod uwagę fakt, te 
wszystkie dotychczasowe poważne 
awarie. elektrowni jądrowych spo
wodowane były błędami kh per-,,, f 

sonelu, konieczne jest wypracowa
nie testów decydujących o przy
datności kandydatów do tego typu 
odpowi~zialnej pracy a także wy
pracowanie metocl utrzymywania 

pracowników w stanie pełnej o
bowiązującej dyscypliny. 

,.oswoić" ludność :r: lokalizacjami 
dalszych elektrowni jądrowych, 
uwzględniając aspekty ekologici;ne, 
geologiczne, ekonomiczne, technicz
nie i społeczne. 

Należy też zintensyfikować po
pularyzację atomistyki - w szcze
gólności energetyki jądrowej 

~lft~··~~~~~~ 

p 

Siady praczłowieka 
Rozszerza.ją się granice afrykańskiej kolebki 

człowieka. Do niedawna ślady najstarszych homi
nidów we wschodniej Afryce znajdowano na te
renie Kenii, Tanzanii I Etiopii. Niedawno amery
kański antropolog George Harris z Uniwersytetu 
Stanu Wisconsin (USA) odnalazł !§lady praczłowie
ka we wschodnim Zairze. 
Amerykańskie badania ujawniły, że 2 mln lat 

temu klimat we wschodniej Afryce był bardziej 
suchy nl,Z obecnie, ale we wschodnim Zairze wy
stępowały lokalnie niewielkie 1trefy odznaczające 
się większą wilgotnością niż tereny w Kenii i Tan
zanii. Suche sawanny w Kenii I Tanzanłi uważa
ne są za kolebkę hominidów. WllgołnleJsze oazy 
we wschodnim Zairze stwarzały Jednak znacznie 
lepsze warunki bytowania - I prawdopodobnie w 
w nieb rozwijał się praczłowiek. Przypuszcza się, 

że właśnie w wilgotnych dolinach rzecznych I nad 
jeziorami we wschodnim Zairze żyli przodkowie 
małp człekokształtnych I człowieka. Tam właśnie 
musiał dokonać się najważniejszy proces ' ewolu
cji - rozdzielenie się dwóch linii rozwojowych. 
Doszło do rozdziału dwóch gałęzi naczelnych -
hominidów I małp człekokształtnych. Dopiero pó:f
niej nasi przodkowie zaczęli rozprzestrzeniać się 
na suche sawanny Tanzanii, Kenii i Etiopii. Trud
niejsze warunki klimatyczne i ekologiczne stały 
się impulsem przyspieszającym przebieg ewolucji. 

Odnalezione narzędzia z Zairu, obok podobnych 
wyrobów znanych z Wąwozu Olduvai w Tanzanii 
należą do najstarszych wytworów rąk ludzkich. 
Okazuje się, że pierwsze hominidy umiały wy
twarzać kamienne narzędzia i często się nimi po
sługiwały. 
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I „Trójkąt Bermudzki" il ~1 ł DZIQUj 
i=~ bl:z tajemnic? I== , ~PPISASAll!~ 

Najnowsze badania w dziedzinie fizyki być może przyczynią ~ 
E się cJo wyjaśnienia tajemnicy „Trójkąta Bem1udzkiego", Wielu Ej = =ł ., • ,-~ -:: 
„ d;;iwnyeh zjawisk, jakie zanotowano już w tym rejonie. Ra- -1· '" m I 
- ct · k. · r ta kr · ·t „ G Ti k : = ' ·~-·· · .,„ ___ , · = „ ... „ z1ec 1 specJa is w za esie graw1 aCJl , . a ajews i uwa- : ~„ .. .::"-.~a „ . . -~·-:. = 

ża, że obracające ąię z dużą szybkością ciało znacznie traci na „ - - ··~ .? ..-5. wadze, a po osiągnięciu pewnej krytycżnej prędkości jest na- 3 := -..::_~i•• i..-..._;_ -
: wet w stanie uzyskać wagę ujemną. Jak wykazały eksperymen- • =~ ~ 
... „~... ty, urządzenie z żyroskopem, obracającym się z wielką pręd- §:_ ~ _--._-~_?7_1~_r?_..-_-_ -
~ kością. stawało się lżejsze o 14 proc. Prżypuszcza się , że w ~· ~ ~ ~ :; _1. 

ten sposób można wyjaśnić również działanie trąb powietrz-
: ·nych, które są w stanie podnosić i przenosić na duże odleg- 3 / · „ > rr1 -
: · łości ludzi, z·wierzęta, czy nawet caJe d9my. ;: -= Według nowej teorii, obracające się'~"cialó .,w -.!i-Ulli,re ·traci na :: 1 „-„..--~ ·------... , 
=... wadze, a zatem przez jakąś siłę może być wtedy przenos;wne §=I 50 -LAT TE:f\6 U . ' 
t:: przy użyciu mniejszej energii. Jednocześnie w centrum obrotu - '.l 
;: waga tego cjala rośnie wprost proporcjonalnie do masy wyj- ::: w deklaracli, odczytanej na 
:: ściowej obracającej się materii. Zdaniem specjalistów, właśnie S zjeździe partii w . Norymberdze 
: takie zjawiska występują w rejonie Bermudów, gdzie w cen- : kanclerz Rzeszy Hitler domagał 5 ttum wielkich oceanicznych trąb powietrznych powstają ano- : się zwrotu kolonii jako obszarów 
: malie grawitacyjne. Okręt czy samolot, który znajduje się w : koniecznych dla wyżywienia 
: pobliżu trąby, może zostać w ten sposób wciągnięty na dno E ludności niemieckiej oraz 
i: oceanu, gdzie dochodzą jeszcze silne prądy głębinowe. : stwierdził, że ,.gwarantem nie-
5 Tego rodzaju zmiany grawitacyjne mogą także zakłócić me- :: mieC'ki ej wolności jest własna 

ehaniczne systemy urządzeń nawigacyjnych. Znane są bowiem • 1 · 5 przypadki, że przelatujące przez ten rejon samoloty lądowaly : si na armia '', 
S przed czasem, jak gdyby były popychane przez dodatkową si- ~ •~ • • 
c łę. Przypuszcza się, że zwiększona grawitacja dodatkowo roz- ,., Polska partia narodowo-socja-
: pędza samolot i przy tym samym zużyciu paliwa leci on z ::: Iistyczna, mająca swą centralę 
: większą prędkością. Podobne :i:jawiska obserwuje się także w S w Lodzi, zwróciła się do Minis-
5 rejonie między Hongkongiem, F\ilipinaml oraz Tajwanem, któ- ::- terstwa Spraw Wewnętrznych 
: ry ogłoszono jako niebezpieczny dla żeglugi. S o zgodę na wydanie odznaki 
lDlllllU,llDWllDUUllłlDllllUllWWllllllllllWIHlllUlllllUUUlllJlllr tej partii - swastyki koloru 

biało-czerwonego. Ministerstwo 
!C<& d kategoryczni.a odrzuciło prośbę. 

• • • 

L. E GE ND Y I FAKTY 
W Moskwie popełniła samo

bójstwo żona marszałka Tucha
czews·kiego. Po straceniu męża 
l skonfiskowaniu całego mająt
ku znalazla się ona w całkowi
tej nędzy, co· stalo się priy~z;y. 
ną desperackiego kroku. 

„Ciuchcia" mozolnie przehl,fala. się wśród gipsowych wzgórz. W Clall włda6 Jul 
było lśniącĄ wstęgę Nidy, a za nią rozłożyst7 dach wiślickiej koleglab' I ukry
te w jej cieniu kamieniczki. Za małe pół godzinki pociąg, zgodnie • rozkła
dem, wtoczy się na stację. Tymczasem znudZODJ' ciągle tym samym widokiem 
maszynista uciął sobie przyjaclelsk~ po gawędkę • babin!\. która obok łoru 
szparko zmierzała ku miastu 1 

- Ba.belu, kajże Idziecie? 
- Do Wiślicy, panie, do WHUcyl 
- To sledejcie, podwlezę was. 
- Klej się str&śnie spieszę... · 
Dobodła mechanikowi okrutnie. Wago nikł, Jak podcięte biczem poderwały się 

do szybszego biegu, Jeszcze jeden pagórek, zakręt 1.„ staję u proru legend, ta
jemnic I zagadek.„ 

Cała historia zaczęła się od niezbyt 
chlubnego dla wiśliczan paktu z diab
łem. Co prawda wal-ka z żywiołem, vry
lewającej rokrocznie Nidy przerastała 
ludzikie siły, ale... czy trzeba było aż 
uciekać się do piekielnych mocy? 

Czyn praojców wydaje się wspólczes
nym mieszkańcom miasteczka niezbyt 
fortunny. Tym bardziej że zapłatą za 
szatańskie usługi miała być dusza ludz
ka I - co -gorsza - w ostatecznym ra
chunku ich wieloletnie kłopoty. Diabeł 
powiedział . bowiem: , ,Zbuduję wam po
tężl'lą tamę, która ochroni gród od rzeki. 
W zamian za to oddacie mi dusze czło
wieka, który pierwszy przez groblę bę
dzie · zmierzał ku miastu", Traf chciał, 
że tym „pierwszym" było niemowlę wie
zione akurat do chrztu. Ostrzeżeni ro
dzice ukryli dziecko w przybrze-tnych za
roślacn, a do miasta ponieśli owinięte 
w szmaty prosię. Wykrywszy oszustwo 
diabeł wyrwał olbrzymi kawał ziemi z 
grobl!, prócz tego zaś wysuszvl w mia
stecz:ku wszystkie studnie a rvekę od
sunął od grodu o blisko kilometr. 

Tak głosi legenda. F aktem jest nato
miast. że wiśliczanie przez la ta cale pln
cili woziwodzie w złotówkach za każde 
wiaderko wodv lub dreptali 7. nosideł
kami do odległej rzeki. Toteż kiedy pro-1 
jekt budowy \\·odociagów przybrał re
alne kształty . wielk \ kamień spadł z 
serc mieszkańców. Natomiast wielkie ka
mienie ujawnili robotnic:r zatrudnieni 
przy kopaniu rowów, 

Dano mad lrdleologom I otc okazało 
•li:. te w WJ"kople kryj!l sti: fragmenty 

świc\tyni, wcześniejszej od istniejącej do 
dziś kolegiaty. A dotyczące jej materia
ły źródłowe są nader akąpe. Dokumenty 
z lat 1250-52 wspominają jedyni• o koś
ciele pod wezwaniem N. M. Panny. Rów
nież wstrzemlętllwy jest Długo.u - dłu
goletni kust05z kolegiaty. Podaje on tyl
ko zachowaną do jego czasów trady
cję o istn·lenlu na miejscu 11otycklej ko
legiaty kościoła z kamienia cie.owego, 
budowanego „grecorum mor•"· Kościół 
ten wg Długosza posiadał k~tę, w 
której rzekomo miał alę ukrywać l.okie
tek w czasie walk o tron polski. 

Naukowcom z Uniwersytetu Warszaw
skiego I PoMtechnikl Warszawskiej cho
dziło więc przede wszystkim o spraw
dzenie tych wątpliwych, Ich zdaniem. 
wersji. Ostatecznie odkryto relikty d 
czterech budowli 16miennyeh powsta
łych przed określoną da~ budowy koś
cioła gotyckiego. 

Nie opodal tych pozostałości natrafio
no na kilka „wydłubanych" w wapienne} 
skale grobowców I kilkanaście zmursza
łych st.kieletów. Być może pochodzą one 
z czasów, kiedy „ogniem i mleczem" de
tronizowano pogańskich bogów l ostro 
piętnowano każde, nawet najmniejsze 
odstępstwo od zasad nowej wiary. Stąd 
i w grobach brak jakichkolwiek śladów 
kultury materialnej. 

A jednak.„ Jeśli .zmarlł wyposa!anl 
byli w swą ostatnią podr6t tylko w 
lniane giezło, to w jaki IP(ll6b l dla
czego w male6klm 1robku ctzłeo1ra zna• 
lazł 1111 eennr· na owe czat1, naairJnlk 
:E bursztynu tzkiełek latJow*ieh! x•m 

byli rodzice maleństwa, którzy nie za
wahali się oddać ziemi takiej warto&cl 
klejnot? Albo. inna talemnica: w jakich 
okolicznościach I w jakim celu ukryto 
w nogach jednego 1 pochowanych pod 
kolegiatą cllneścijan gliniany garn;.iszek 
ze straw~ dla pogańskich bogów? Czyż
by zrobiono to w myśl porzekadła ,.I 
Bogu lwleczkę i dlabłu ogarek"? 

Ale nle grobowce przykuwały uwag4 
uczonych. Zelektryzowało ich odkrycie 
w fundamentach niewielki!ej, wezesno
romafurklej łwiątyn.ki. Tkwiła tam w!sa 
chrzcielna - datowana na ok. 880 r. 
Wskazywałaby ona, t• mieszkańcom Wiś
licy jut w IX wieku nieobcy był ob
rządek chrześcljat\sló. 
Prowadząca tu przez szereg lat poszu

klwanta doc. dr Wartolowska sformuło
wała dwie hipotezy: 1) W IX wieku ist
niało państwo Wiślan; 2) Książe Wiślan 
(przy zbrojnej Interwencji Sw!ętopełka 
Wielkomorawskiego) pn;yjął chrześcijań-
1two od benedyktynów obrz!ldku sło
wiańskilego powołanych przez Cyryla i 
Metodego. Pikantne jest w tym wszyst
kim co najmniej przejęzyaenie Galla, 
który stwierdza m. in., że za Bolesława 
Chrobrego istniały w Polsce dwie me-

• tropolie (arcybiskupstwa). Jedno w GnlE· 
foie, a drugie?„. może właśnie w Wdśli
cy, uważanej często za legendarnll i.toli
cę państwa Wiślan? 
Największą rewelacją byJo wszakże 

odkopanie jednego z dwóch najwspanial
szych arcyd"Ziel sztuki wezesnośrednlo
wiecznej, jakle odnaleziono dotychczas w 
Europie. Otóż w krypcie grobowej (pod 
prezbiterium pierwszego kościoła) znale
ziono gLpsową posadZkę o wymiarach 4,1 
m X 12.5 m podzieloną na dwie kwa
tery. W każdej z kwater widniał piękny, 
czarny rystlnek trzech modlących się po
staci. W jednym miejscu umieszczony 
został f!ragment „drzewa życia", motywy 
roślinne f wizerunkil fantastycznych zwie
rząt oraz łaciński napis. Do kogo odno
szą 11ę wy.ryte słowa: „chcą być po
deptani, aby mogli być wzniesieni do 
plazd". EntmJuct wtśl~h legend 111-
eią je s W181awem, Helgundą ł łch za
bójcą Walgten:em Wdałym. panem na 
Tyfl<:u. 

Byliby to bohaterowie najbardziej tra
gicznej I romantyc:fnej hi11torii. Pan na 
Tyńcu, który przywiózł był z dalekiej 
Frankonii piękną Helgundę, po powro
cie do kraju pojmał i uwięził Wisława 
księcia na Wiślicy, który wyrządzał mu 
duże szkody. Urod'l:iwym więźniem za
interesowala S'ię dZiewczyna, oddając mu 
swe serce. Wyczekawszy momentu, gdy 
małżonek wyruszył na kolejną wyprawę, 
uwolniła więźnia i wraz z nim zbiegła 
do Wiślicy. Oszu}.tany Walgierz zapalał 
zemstą. Zbiegowi byli jednak przebieg
lejsi. Pojmali zdradzonego rycerza i przy
kuli do murów wiślickiego zamku. Tu 
jedl}a'k wtrąciła się siostra księcia v: i
sława. Pokochawszy nieszczęśliwego wię 
żnia rozkuła go potajemnie l pomogła 
wywrzeć zemstę„. 

Tyle legenda, a !akty? Odkopa
na przed ,kilkunastu laty płyta u
legała, niestety, powolnemu niszcze
niu. Zmienione warunki, nie za
wsze właściwe zabiegi konserwatorskie i 
zabezpieczające, powodowały pękanie i 
ubytkli gipsu na krawędziach posadzki 
oraz odbarwienia rysunków. Dopiero 
przed pięciu laty podjęto intensywne pra
ce ratownicze. Pod kierunkiem doc. Wła
dysława Zalewskiego z Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie ekipa fachowców 
przystąpiła do oczyszczenia krypty i wy
kopu wokół płyty. Następnie zajęto się 
posadz:tą, która wraz z zat!howanymi 
relilktaml z różnych epok prezentuje 
wspaniale dzieła średniowiecznych arty
stów. 

Jeszcze w tym roku zakończy się de
finitywnie praca konserwatorów. za§ Wiś
lica znów stanie się celem turystycznych 
wyciecz~k. 

Zapewniam włóczykijów i żądnych I 
przygód poszukiwaczy osobliwości, mi
łośników wszellciego rodzaju zagadek, ro
mantyków, rozkochanych w pięknie pol
skich krajobrazów, ~e każdy z nich znaj
dzie tu dla 1ieble smakowity kąsek. A 
cl obdarzeni derpllwośctą i dysponujący 
czasem niech jadą wą.UótoroWia „ciuch
cią". 

(Joł) 

• • • 
W Lodzi pojawił się ty!us 

brzuszny - w ciągu ty1:p:lnia 
zarejestrowano 68 przypadków 
wystąpienia tej groźnej choroby. 
Jednocześnie zanotowano 30 
przypadków płonicy, 10 - bło
nicy, 3 - odry, 10 - róży, go
rączki połogowej 9 przypadków. 

25 LAT TEMU 
Rada. Państwa powołała na 

stanowiska profesorów zwyczaj
nych Karola Dej11ę, Stefana 
Hrabca, Jana Szczepańskiego 
(wszyscy ULI, Mariana Stefa• 
nowskiego i Tadeusza Wasilew
skiego (obaj Aiłl). Na stanowis
ka profesorów nadzwyczajnych 
powołano Józefa Stanisława 
Piątkowskie1l'O (UL) i Roberta 
Rembielińskiego (A:\I). 

• • • 
Po kilkuletnicll praca.cli kon

serwatorskich i renowacyjnych 
otworzył swoje podwoje pałao 
w Wilanowie - ulubiona rezy
dencja króla Jana III Sobies
kiego. 

• • • 
Artyleria przeciwlotnicza CblA

skiej Armii Ludowo-Wyzwoleń
czej zestrzełlla cza.ngkaiszekow
ski samolot wywiadowczy do 
lotów na duiej wysokości .,U-2", 
który wtargnął na obszar po~ 
wietrzny ChRL. 

Ze sportu: zakonczyły się VII 
Leltkoailctycznc l\Iisfrzostwa · 
Europy w Belgradzie. Polac;r 
zdobyli trzy złote medale (Ciep
ła - 80 m ppł, Schmidt -
trójskok, sztafeta kobiet 4X100 
m), plęó srebrnych I plę6 b~-
1owych medali. 

opr. (bart 
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* ZATRUDNI: ~ 
T ZEGARMISTRZÓW na terenie miasta Zgierza 

i Pabianic, 

T GLAZURNIKÓW na terenie miasta Pabianice. 

~ NA WARUNKACH UMOWY AGENCYJNEJ. 

~ Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do •lziału § 
~ spraw pracowniczych l szkolenia zawodowego, ł:.ódż, ul. \.'I 

~ Piotrkowska 85, I p„ pokój 11, tel. 32-46,92, 322 60-<10. ~ 
5035-k I~· 

;i////H////////////////////.U////////////////////////h/.UHH/M 
ł'//.///////U////ff//////H//////U///////////////U//////HH///h 

~ UWAGA, KANDYDACI NA WYŻSZE UCZELNIE! & 

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW 
WSTĘPNYCH NA 

+ AKADEMIĘ MEDYCZNĄ, 
+ POLITECHNIKĘ, 

+ UNIWERSYTET 

ORGANIZUJE 
Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łodzi. 

Zapisy przyjmuje sekretariat I Liceum Ogólno, 
kształcącego w Łodzi, ul. Więckowskiego 41, tel. 
36-27-22, w · godzinach 8-15. Nauka odbywać 
się będzie w I LO we wtorki i czwartki w god~i
nach 16-21. Zajęcia rozpoczynają się 1 pa~, 
dziernika br. i trwać będą do końca kwietnia s: 

~ 1988 roku. ~ 
§ 1524,k ~ 
~//////.///.l"/////h'//////////U///Q///U//U/.H/////////////.l'//1 
-~~iif."'i!~ . I~ 
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BANK 

działa od 1929 r. 
POLSKA KASA OPIEKI SA 

'I!! możliwość korzystnej lokaty wał.ut obcych na 
rachunkach bankowych, ·"l ' 

• obsługę wpłat na artykuły eksportu wewnę
trznego, 

# skup i sprzedaż czeków opiewających na. wa
luty w •mianialne, 

DLA PRZEDSIĘBIORSTW: 

finansowo-rozliczeniowcą obsługę transakcji 
handlu zagranicznego, 

kredyty obrotowe i inwestycyjne w złotych, 

~ kredyty dewizowe na rozwój eksportu dla li 
obszaru płatniczego, 

e obsługę rachunków bankowych w złotych w 
walutach wymienialnych. 

USŁUGI DLA ~UDNOSCI SWIADCZĄ: 
• Oddział Banku PKO SA w lodzi, 

kowska 211 

ORAZ AGENCJE: 

ul. Piotr-

... w Tomaszowie Mazowieckim, 

.,._ w Kutnie, ul. Podrzeczna 9, 
ul. Tkacka 4, 

1111- w Płocku, pl Nowotki 8. 
2066-k 
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PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA 
INŻYNIERII MIEJSKIEJ 
„INŻYNIERIA - ŁOD2" 

kierownika działu produkcji, 
kierownika działu normowania 
pracy, 
zbrojarzy - betoniarzy, 
elektromonterów, 
mechaników samochodowych, 
murarzy - tynkarzy, 

organizacji 

monterów instalacji sanitarnych i ogrzew-
czych. . 

Warunki pracy i płacy do omówienia w dziale 
zatrudnienia i szkolenia zawodowego - Łódz, 
ul. Sienkiewicza 85181, tel. 36-19-69. Zakład 1\ie 
przyjmuje osób po samowolnym porzuceniu pra
cy. 4854-k 

~~~~f.W==r&J!fst' .ieu on•~ 
I DZ13NNIK LODZKI nr %11 (124%2) 
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VIDEO ~. tel. GOI I -
DZIALKĘ około 5 ty:. •. :m 

w La11tlewnikach zamie
ni~ na mieszkanie. bl.!
ty „20497" . Biuro O~ło
szeń. PiotL-kowska d'.l. 

111-M-'9. 11284-t M-1 (SO m) umienie na 
STĘBNÓWKF; przemysło- .taH, duh. TeL l'f-88-łO w- „liucml.k" Lz,3 ł82'7 1 

sprzedam. 57-M-76. 
19090-g 

DZIANINĘ dr-esow• -
DZIALKĘ. domek .. Miko-

łajki" (Słowik) 
sorzedam. 48,67-4 7. 

6320 2 1l 
DZIALKĘ letniskową, 
leśną około 2000 m w 
Wandzinie notarialnie 
sprzedam. Listy .531()". 
Biuro Ogłoszeń. "lien, 
kiewicza 3 1;;. 

DZIALKĘ - sorzeda1n. 
Tel. 33-16,9~. 

208il'.H! 
BUDYNEK miesr.ka'nv. 

wolny (3 pokoiel w 
natkówku tanio ~0:-1.e
dam. lnformacie 
34-•182 99. 50~ll-ti 

DZJ ALKI rekreacyjne \"J 

Keb!inach ~pr7ed;im 
tel. 16-!J~,69. 

lru<pię. 51 2 092 06. 
3116-g 

PRZĘDZĘ bawehllarną 
20-30 tex, stilon, wis, 
koz;ę - kupię. 51-09-06. 

3117-g 
MEBLE .,Cepelia". mate, 

race :tugo1sło~·tańs1cle 
plus ~telaż. froterkę. 
teleWi'2l0tr. spl"'Zed.am. 
522 61 2 80. 20519:g 

SWARZĘDZ -- ~egme-nt 
sprzedam. Tel. 86,6-l,OO. 

17777:g 
PIEC gazowy c.o., prze, 

wód 2 razy 2.5 (miedt) 
- sprzedam. 87,55-45. 

20614-g 
P!BC c.o ... MORA" sprze-

dam 86,56-80. 4970-ii; 
OWCZARKI niemieckie 

20:>1C-2 (;;zczenięta) tanio sprze, 
DZlALKF. rckreacvpo- dam OlechO'IYska 28. 

-budowlana w SmH- 5143,~ 
dzewi<' not11rialn1e - O\\'CZARKJ francusk'ie 
sorzedam tel 'l\-89-!Hl dtui?owtose 01·az i;!rey, 
oo IR • 20~21-g 

D0\1 w cent1-um P1h;<l- hou.ndy. sz;czen.lęt.a. 
d 1

. „orzedam. TE'l. 32-~'.1,52. 
nic (c.o .. wo a. kann 1, 2(1386-1! 
7.acia. sil a) plac 1 '100 
m budvnek !"ospoi.,,, CHARTY afgańskie sprze-
czv - 111ożliwo<ć .. ,„_ d"t'Tl. c:1oif.'oka 11. 
miosl<ł -- ~przcdam - 5000,g 
tPJ. 1;),30,17. 

29: 7-r: 
SPRZEDA:\! działkę. i:yn 

\\·~zystkie \\'Vi:!odv ~:la 
zakład rzemieśln1c7Y 
(nie wymagaiacv kwali, 
fikacii) 25 km Q{] t,o, 
c'zi 74-84,25. 

5312-g/643\:g 
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.. ~.TERCEDES 190 D" (1959) 
- sprzedam. (Silnik 
gwarancja). Bartoka. 
61--89. 20738 g 

KAROSERIE oraz silnik 
.Zaporoźca'' tanio 

sprzedam. Tel. 15,53-52. 
2888 g 

BJALY cem~PI 1on lig _,_,;; . .......... -.-.• •• iiiiiii.""'„---
kupię tel. 52-Gl--;O ====~~!!~= 

• 6516-!?; >:.~~Jll'WU .!tll'llGC - WWWWWW 

LOKAL 38 m. wszystkie 
wy1ody, Pole!ie do wy
najęcia. Listy 21110 
Biuro Ogłoszeń, Piotr
kowska 96. 

SUPERKOMFORTOWE 
,JllI,4 „Lokum" umeblo
wane z telefonem 
sprzedam. Listy 20748 
Biuro Ogł~eń. Piotr
kowska 96. 

M,3 Radogoszcz Wschód 
zamienię na podobne 
Widzew, G6rna Tele, 
fon 43,01-16. po 16. 

20798 I 
M,2 własnościowe z tele

fonem. I piętro - Zgler, 
ska - Stefana zamie, 
nię na większe - Ba
łuty. Listy 5280 muro 
O~łoszeń. Sienkiewicza 
31:3. 

LUBLIN - 4 pokoje, 110 
m. międzywojenne, v..·y
gody - zamienię na 
mniejs1e - Łódź. Tel. 
57,91,73. 20911 g 

ZA '\UENIĘ :\I,4 osiedle 
Wielkopolskie na ka, 
walerkę Widzew 
Wschód. Listy 5155 Biu
ro Oi;tłoszeń, Sienkiewi
cza 3/5. 

ZDID'l'SKA Wola - l\H 
sprzedam. Spacerowa 
72/56, II ?i ętro. 

20594 g 
1\IIESZKANIE (136 m kw„ 

telefon) Piotrkowska 
{I° piętro) uunienię na 
bloki 50-M m kw. (z 
telefonem). Listy 5017 
Biur;, Ogłoszeń. L6dt, 
Sienkiewicza 3/5. 

LOKALU rut rzemiosło 
łhdź - G6ima p05zu
kuję. s1,90-as. 

KUPIĘ tnst.rwkcje w if.;- -- --- ·- :~: 1~::~:,=;:::,~;: 1: z;yku p-0l~kim do aon- :\1,2 kupię .• Tel. 86-64-00. "'"•• ···--··„...,.,_ 
ra tu BROTJJF:P." I<.II. l 7780 g ',' •." „ .... """' - '•' "' 
1140 tel. 43,2:;,32 wie, PIELĘGNIARK,\ poszu, 
czmem. 2J32ł,g kuje pokoju (niewykJu, ZAKLAD at<>larski l)rzyj-

KOMPUTER .Schneide-r" czona pomoc). Listy - mie uczniów Mileszk:I. 
- sprzedam. 15,38,61. 20628 Biuro Ogłoszeń, Nowotki 28. 

20745,g Piotrkowska 96. 21499-• 
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~ UWAGA, PT KLIENCI! ~ 
= = ::: ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY -----
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(pawilon 

FSP 

pnyvUJ. -Wspólnej 4/6. 
usługowy ·na· "osiedlu Zgierska-Stefana, 

I piętro) 

WYKONUJE 
ZDJĘCIA LEGITYMACYJNE BARWNE. 

--------------------------------------Zapraszamy do korzystania z naszych usług. E --= 2068-k ~ - -. , I iii I I lłl I I I li I I I llll ł 111ł11111Ili11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 iTll 
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ij ZAKŁADY REMONTOWO-MONTAżOWE I 
~~ PRZEMYSŁU MIĘSNEGO „METALOWIEC" ~ 

. :~ zakład nr 4 w Łodzi, ul. Wólczańska 45147 ~~ . 
I>~ t<r. 
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pracowników w systemie akordowym: 

""" FREZERÓW 
oraz 

~ FREZER,A narzędziowego, 
..,_ PALACZA c.o. 

Zakład nie 1atrudnia pracowników 
wolnym ponuceniu pracy. 
Informacje: tel. 32-80-15. 

po samo-

4664-k 
~~ 

• 
KRAJOWA PAŃSTWOWA KOMUN1IKACJA 
SAMOCHODOWA 
DYREKCJA OKRĘGOWA W tO,DZ~ 

SPECJALISTĘ ds. BUDOWLANYCH. 

Wymagane kwalifikacje: 

ł wykształcenie wyższe budowlane, 
ł uprawnienia, 
+ praktyka zawodowa. 

Informacji udziela · j zgłoszenia przyjmuje dział 
spraw osobowych DO KPKS w Łodzi, ·ul. Wigu
ry 7, tel. 36-86-77 lub 36-32-77 w. 56 i 57. 

4868-k 

-
) . 

r.AJCilllUfIKA. bladlma 
•"'«bodoweco oru 
ucsn.16w przyjm•. 
Prwtiwma &3. 

1785-ir 
POTRZl:BKY t>raoownik 

do warsztatu elektlro
mechaniczne(o. tel. 
38:113:38. 

20400-( 
KOBIETA do pro:waózs-

nia domu potI'Zebna 
·115~4,03, 

4997-g 
SZWACZKA v.-ykwa.lifi

kow.a.na (szycie kurlek) 
POtrzebna. 74-97-76 

(lfl-18). 

BO~ mantuj._ 
43-23...i, wtaebos. 

m1 
MALOWANIE, tapetowa.. 

nie. '3-42~1 Białek. 
J0891 I 

ŻALUZJE przechnłone-
czne - montu U,94-3(), 
Zamy.słowslm. 

:mu 1 
CYKLINOWANIE bezpy
łowe, lakierawanl• 
36,12-t4 Janiczek. 

19415 ' 
DRZWI dooatkowe, wy
tłumianie, llkuteczn1t 
zabe2JPiecza111le. 52-42-57, 
52-19,44, Waszczyk. 

21238 g 
19817-a; 

PRZYJJ\IĘ l)racę chalu, 
pniezą może być proste 
ezvcle. 112,45,08. 1 LODÓWKI - nal)r&wt. 

19683-( 48-17,32 Wojclechowsk:l, 
SZWACZKI za.trud nie \~ : zgłoszenia 7-9. 

Konstantynowie. 51-09-06 I 21S'T C 
3111,e; UKŁADY wvdechowe, 

MLODY. solidny. zdolny nadkola, Judyroa 20 <od 
poszukuje pracv. Traktol:"owej) inż. My-

74,02,20. szkowski. 2002S I 
206712~ 

MATEMATYKA. fizyka .. NAPRAWA rnaszy.n szy-
chemla. 33,o:J,H me:r Jących. Skrę-ta. 85-89-23 
Svlińska. 20343 g 

20368-~ ULŻYSZ stopom! Po--
MATEMATYKA · 43,40,~!J większanie obuwia, 
Brzęczek. l!:Wężan!e, skracanie cho-

1958!5-g lew, wszywanie iruwa-
ków, wymiana spodów, 
obcasów. Brodowska, 

=m.:i::::.:= Nowotki rrr. -·„······--····-..····- MS8 I 
FACHOWE pow!ęksUmle 

TELEPOGOTOWIE. 
78-64,19, Kaczmarek. 

TELEPOGOTOWIE 
kowski, 34:21-09. 

6155 g 
Wit-

' - dopasowywanie nie
wygodnego obuwia 
najnowoc~iejszymi u
rządzenia.ml! Poszerza-
nie - zweta.nie cho-

17957 g lew! Wnywanle zam-

TELENAPRAWA, rege-
ków błyskawfoznychl -
Klmlka Obuwia 
Gdańska !9. nl!'I'acja kineskopów. -

Kałuży6.n:I, 33-78-19. 
20929 I 

Hl18'T I 

VIDID tilm{)Wanft 
uroczyst.Mcl Wojeleeh 
Kr61. ~,417,24, 

3198 I 
VIDEO - KAM filmo

wanie uroezystości. Ja, 
nus 78,47-84. 

„USG~" - bada· 
nla ultrucnoerafiezn• 
ja.my bn:uaznej, pierw!, 
ner@, tare&ycy, eiąty. 
Dorotll i dzieci. Zielo
na 3 tel. 32--03-'18 gods. 
14-18 soboty 10-12. 

4'907 g 
5021 I AKADEMIA Zdrowej 

VIDEO - REC filmo- Sylwetki. Gimnastyka, 
wanie uroczystości dieta, saum&, masaż• 

_ 51,65~1. Frukacz. (lecznicze), jOl!l!in~ 
3015 I 

MONTAŻ bouerii Bła
nezyk, Zgierz, Nowot
ki 19 (162 2<>-49). 

36-36-28. 9SM ' 
ŻALUZJE zakładam -

51:99-88 Zu~. 
1"811 I 

21-łM I 
MONTAŻ boazerii 

67-82-84 Rut1tow&kł. 
19285' 

SOLAllIUM ,,Belene" r:ap= 12·57-8!1, Wtec-
k eg.o 1, Lukom1-
ka. 35'1ł I 

&~·-;::~. 
~ BODOWNICTWA OGćt !EGO 
W „JEDYNKA" 
['! Generalny Wykonawca Budowy 
U Szpitala-Pomnika Matki Polki 

~ 
~ + KIEROWNIKO\V bud6w - 1 upra

wnieniami, ••• 
~ • ;:=:?;:,=:..:M::::::: 
~j + SPECJ ALISTOW ds. kosztorysowa, 
~ nia, 
kJ + SPECJALISTĘ ds. kontroli jakości, 

~ + SPECJALISTĘ ds. normowania, tj + SPECJALISTĘ ds. uopatrzenia, 

~ + SPECJALISTĘ ds. osobowych, 

\ I + INSPEKTORA p.poi„ 

y „· l\IAJSTROW budowlanych, 
Jij MAJSTRA mechanika ds. utrzy-

mania ruchu, 

~ + :!~::~r~~W magazynów -

~ + CERAMIKOW, 

~ + MURARZY, 

~ + TYNKARZY, 

~ + CIESLI, 

~~ + STOLARZY, 

~ + DEKARZY, 

~. + BLACHARZY, 
~ + MALARZY, 

LJ. + BETONIARZY, 
D • ZBROJARZY, 

M

' + SLUSARZY, 

+ HYDRAULIKA r: upra·wnieniami 
na obsługę węzła cieplnego • 

~ 
I 

KOMBINAT )APEWNIA: 
- wysokie zarobki wg zakładowego 

systemu wynagradzania. 
- w,-Jar:dy na budowy eksportowe 

prowadzone prze1 kombinat w Libii 
I ZSRR (Gruzja, Estonia, Krym), 

- moiliwoH zdobycia I podwyisrenfa 
kwallfik&eJI nwodowych, 

- liczne łwiadczenia socjalne (m, In. 
wczasy w Bułgarii na zasadach wy
miany między zakładami), 

~ 
I J 

- zamiejscowym gwarantujemy niej, 
sca w hotelu robotniczym I ka te- I 
gorll ze stołówką. 

Zgłoszenia przyjmuje dział spraw pra, M 
cowniczych - Łódź, ul. Piotrkowska 
!'i\ tel. 32-52-05 lub 32,91-łO wewn 204. 
Kandydaci spoza województwa łódzkie- i 
zo muszą Posiadać skierowania z te
renowych wy<iziałów zatrudnienia. 
Kombinat nie przyjmuje pracowników i 
po samowolnym porzuceniu pracy. 

5166-k 
••••W?Nm1smw 



VH.///.HT/.HT/-'-'D'-'-'-''H//H/.H.HTJW"-'.H////H////N/.H'H'.H/HH/U//.H/HA'YHHH;l'T//UHHH/HHHH//AV/H//AYH/HH//////H//AYH///H////.HT/N/////H'/A'70.AIV.Miilll-llllm• 
~ ~ 1111 I ~ MALA SALA - godl'l. 1' „:Bał- kowska tOZ) codz. 10-11 IzOhe• WLOKNIABZ - „Włema rzeka" MUZA - Bajki - „Wakacje CO- APl'l!ll[J 

s: 11 , ~, 1 ' l( 1, M:a~~c1:~:g„ godz. li „La· G~~{~I~~~TUKJ <Wólczańska r~:3.9~~l;~.15 godz, !O. 
13

. lŚ. a~~~·:e7-.~~::;l~rJ~ :; 59N~~f~:sk;siłl. ~1~r=,:, 
S: I 13.9. - j.w. 13.9. - j.w. wood" - poi. od lat U godz. 18 Pabianice - Armil Czerwonej t„ ~ I I 7.15 - g~. 13 „Tytus, Romek o.::aooEK PROPAGANDY SZ'nl· 10. 14.30. 17, !UO; „Biały smok" 13.9. - j.w. Konstantynów _ sadowa lt, 

S:s:§ j' ' li Weczka'· 31) go<lz. 111-UI WOLNOSC - „Pocl•g do Holly. li" - USA od· lat 18 - godz. Piotrkowska S7. 

S:S:~ I 1
1
,1

11 
I j i A.tomek" KJ (p,a.rk Slenklewieza\ 1tod!:. 

1
-
2

.
15

USA pot. od lat 12 g<XU. t MA.JA _ Bajki .. Grożny Gtowno _ z.owleka n, S: 13.9. g<>dz. 11, 13 j .w. godz. 11-16 Wystawa Gralłkl m-rówlk.ł)lew" - g<>d2. la; - „Po- Aleksandró'" - Kośc!uazld ł, 
~ POWSZECHNY - godt. 19.lS 13.9. - j.w. 13.9. - - j.w. wrót do przysilośol" - USA Ozorków - Armil C~ tr, ~8~ I „Garat" WISI.A - „życle wewnętrzne" pol. od !at 12 - godz, 18; „N~- Zgierz - Slkorstdego te, ~ ~ 13.9. - :1.w. S.'\LO!': SZTUKI .... ,·sp(» ~'ZI:,j'Tł od lat 18 l(odz. 10. 12.30. 13, mowity jetdttle;c" - USA od browsklego 10. S: MUZYCZNY - :nieczynny (Plotr~'Ska 88) godz. 11- 17.30. 20 lat 15 godz. 1s 
~ I 13.9. gods, 18.30 ,,Piękna He- tli - malair.stwo K. w~ !3.9. - j.w. 13.9. - j.w. DYŻURY SZPITALI S: I lena" 13.1. - :1.w. Z.\CHĘTA - „S\\"iadek mimo ~ POKOJ _ ,.ESD" poi. od S: PINOKIO - irodz. 17.30 „Hlstorla 11„ - USA od lat 18 - g""-Uoo lat tz godz. 15 .. Proteetor" - Chlrur~la urnowa - ssidta! ~ drewnianego pajaca" (Ogrodo- GALERIA BA.LUCKA (Stary l'lY· 10.

13 
l:!,15. ,lł.30. l'f, 19.30 USA od lat 18 !(od?.. IT. 19 • itml. Rad!iń5k!eg.o (D!!ewtióW„ S: wa \8) nek ZI g<>d.z. 111~111 rysunek .9. - J.w. t3.9, - Bajki - •. Pow?żme 15\ 

§ ż li ' F1dUal\~~iA L2 mart!°wicu ~01 \fi.~-~· r:~~~ w - Chr~:12 Dzle1n1:1•~1~ f~~rttx'ienle" - godz. 14
; dalej ~~~:~~u~~pcl"ńsfi~al_, tm. 

~ WA NB TELEFONY godz. 18. Uroczysty koncert OSA _ , godz 20· w razie nle. ROl\fA - .. Orl~· Temidy" . Okulistyka - S2lP1·1'a! Im. --~s:~ Ina gupac"" Orki ~- sym • • • \'łO~odv seans odbedzle sle w d d ,, 11 .,.,.., _ ~ PogotO\\ le Ratunkowe 999 u •· nnY. e~wa • kin !<> TATRY„. USA o lat 15 godz. 10. 1~.30, ow~k,ej-OU e (.....,,erz., ~-.....-SS: Strat Pożarna 998 foniez-na I Chór PFt.. Dyry· ZOO - czvnne od 9 do lB kasa 13 9 tJ.30; „Nad Niemnem „ - cz. I crew.ska 33) S Pogotowie MO 997 ~ent Tomasz Bug.aj . Sotłścl: do 17 · · - :f.w. ! u - poi od lat 12 - godz. Lar:rn golo<ila cizleelęca --, 511Pł· 
Informacja t!llłby zdrowia Teresa May-Czytowska - so· LUNAPARK <na ZdroW!u) ćzyn. STUDIO - Bajki „Wyprawa 18 t al Im. Konopni0kle1 (Spcll'IW S: 36·1S· l9 pran. Ewa Podle~ - alt. Ben. ny w godz. bo od 12 do zmroku n.a

1 
Wy>spę" - godz. 16~S .. Sy~ 13.9• _ Sa.jJ,: I _ „Kon.ce-1-t 36/3\l\ 

~ lnformacJa kolejowa S6•5S·5'5 r~·k Gryohnlk - tenor. Maclej w wolne so ty I niedziele W na ostrzegawczy" - A Ś\~;ersz.c.z.a" _ godz. lO, 11 ; Ohlirutig1.a dzi~ęea. - ._.. 
~ Infonnacja telefoniczna 913 W1tklewlt2 - bas. W pr""'ra. godz Od IO do z.mroku lat 15 godz. 17, 19 •- . Kń•no""''""'-o'e·• (S.-.-..• ·-~ ~„ 3 9 ,.Or1y Temidy" - godz. 12.30, """ ~ ,,...„ ....... , , ..-·- ,.,.,, ~S:~ Informacja PK~ mle: L. v. Beethoven IX 1 · · -· :f.w. lS.3-0; ,,N.ad Niem.nem" _ ci:. I Chirurgia 11zctękl)Wo-twarzow.a ~ ow. Centralny 31-97·06 Symfonia. OGROD BOTANICZNY - czynny STYLOWY - „Seksmlsja" (p-01.) i II - g<idz. 18 SZ>p!tal im. SiklodOWl!llld"doCllTłe 

Informacja kulturalna sz-H-03 113.9. - n!eezyinina od !(<>dz. 9 do zmroku. od lat 1.'l godz. 13, 1-1.13, 19.30 (>'"'ierz , P.arz-eWW!ca 33) ~ KĄPIELISKO „FALA" (al. Ua1il l3 n • ...,,, -.-~ Informacja PKO 36.S2-11 8 ·•· - J.W. STOKI - Oawne J nowe mmy Laryngol~ - Szp1'ta! -. ~ Pogotowie wodocluowe 78-35·" MUZEA 41 czynn• w godz. oa tł) do 1 • l'ATRY - MALE-STUDYJNE polskie _ ,,Pols-ka gola„ -"'poi. Sk1odowslde;f-Curie (/2lgiers, Pa-~ Pogotowie ene-etycznei a w dni wolne od pracy w ,.Cudzo;i:lemka" pol. od lat TZ..,..·---' ·a •• 
1 

. ~ .„d• ·• HISTORII RUCHU REWOLUry.1. godz. I0-!9 1• d 
18 

b.o. godz. 16; „Ga-ga, chwala "~"w""' .,,, ~ ""' • Północ Tł·Sł-3& NEGO (GdańSka 13) godz. 9-1! " ~o z. bohaterom•• - pol. od lat 1.; Toksykologia - Instytut Medr• S: l.64ł Południe '4·28-19 13.9. nleozyn:ne KINA 13.9. - j.w. god·z 18 cyny Pracy (Teresy I> S: Poroto'Wle cazowe ODDZIAl- ltAOOGOSZCZ IZl!ler· DKl\-J - nuzjon PrzygOda na 13.9. - Bajki - nReksio I S: 1ł·55·23: '14-68-95, 992 ska 147) godz. 10-1e BAŁTYK _ .. Misja•· _ a..„11 • od morzu I w powietrzu godz. 16. 't\llro!la" - godz. 13 - dalej S: PorołOwte dtwtirowe 13.9. - j.w. lat 15 l(odz. 10 12.30. 13.30, !8.30; 18. 2:0 j.w. u. JX. ~ 7'-87-661 74•ł0-łJ ARCłiEOLOGICZNB I ETNO- Seans nocny filmu przedpre- 13.9. - j.w. 
~ TELEFON DLA RODZICOW - GRAFICZNE •pl. Wolności 14l mlerowego z czytaną listą dla· OKI\ .Prz:ir1aclel wesolel!O SWIT - Bajki - „Burza" Chirurgia ura:r.owa - Są!t.11 S: 3'-2ł·9t - porady wycbowaw- godz. 9-15 logową: .Jak to gle robi w diabla" (;>ol.) godz. 14, 16; godz. 15; „Superman III" im. sonnember.ga (.Pienmy IO) 
~ cze, czynn:v od poniedziałku do 13.9. godz. 10-15 Chicago" - OSA go<tz 21.1!1 „Wkrótce nadejdĄ bracia" USA od lat u godz. 16; Neur<>L~lrurgt<1 - S:Zoltal UL 

. ~ pt11tku w rodz. 13-18, 13.9. - j.w. poi. od lat 15 go<iz. 18.3J .. Licealiści" - rum od lat 12 Kopermiik.a (Pabl.M\1dk,a 82') S: HISTORII MIASTA LODZI (ul. 13.9. - j.w. godz. 18.t.l Olrul!styX& - S211>1ta1 4m. l!lildo-s: TELEFON ZAUFANIA dla kobiet Ogrodowa 15) godz, lG-14 lWANOWO - .Porwanie w Tlu. 13.9. - j.w. clJoW'Sklej-CułI'le (Zgierz, P1il'l14" 
~ 11 cl11t11 problemową czynny w 13.9. - jak wyżej tlurtlstanle„ - oo!. t:>.o. iiodz. GDYNIA _ K•no non stop od czeW\Ska 35) S: dni powszednia w m:odz. IZ-22 ~ '.l)KfENSIC'TW I\ <Plotrkowska lł.30; .Obcy - decydujaee g<>dz, 9-12 •. Elektronlczn:v mor- TATRY - „Pan Samochodzik l Cnlrur!fla dzleclteea - llzpltal 
~ nr 51-CO·SS 282) gtodz. 10-16 starcie„ -· USA od lat tli derca" _ USA <>d lat !5 niesamowity dwór„ - pot. b.o. Im. Bi-ernaokłego (Pabiamee, X.a• 
""' 13.9. - gocb:. 10-15. godz l~.45 19.30 11'!.9. _ :f.w. godz. 15.~0: .. NajleDStv kum- rolewska 68) S: ASONlMOWI ALKOHOJ..lCY SZTUKI (WiędkOWSkiego 38) - L3.9. Bajki - „Wyprawa do lłALKA -- .. Bułecl'lka" poi. pel„ - USA od lat 15 Rodz. Larvn~olo,la dzleel~ - Szp!. 
""' tel. dla ludzi z problemem . al· <>dz 9-17 szmaragdowego grodu" - godz. b d 16 Nieśmiertelny" 17.~ tal im. K'O~a ~Armii ~ Si kobolowym - 57-31·ł2 (ponte- g 13.9. _ ~odz. io-i6. 13.30 - d:alej J.w. _.o .an~~ .;;i tai 15 . t!odz. 18 13.9. - J.w. n.ei 15) . 
~ dalałek - Pll\tek 1'-18). MIASTA ZGIERZA CDąb.rov.'Skie- PRZEDWIOSNIE „Zima w !3.9. Bajki - „Duchy pusz• Chirur'1'la szczek~ 
~ go 21) ~dz. lG-13 dolinie Muminków" !)Ol. oz;"' - godz. 13; dalej j.w. SOJUSZ - ,.Dawno ternu w Szpital im. Bart!ok!ego ~-S WSZYSTKO O AIDS - 33·3I•26 13.9. _ godz. 10-H b.o. - godz. 13.30; .. Obcy 'J•, On<\ r.WARDI<\ t:rl tters•· Amenree" - cz. I i II - USA skle~o 22) 
~ w codz. 15-'7 '1' • '<T" !"\ m L\ "llC' r>1 Obr. decydujące starcle·• - USA od USA o1 lat 12 - !!nd7 10 od lat lS - godz. !7Ba bó '· „ Laoryngolo.<>:la Szpital lin. S: Stallngradu t) godz. 1()-14 lat 15 - godz. Ul. IT.30; Fl'm U.15. 14.30. 17; .. Wodzlttl" 13.9. - Bajki - ., r r"'.a Pimgowa (ul. WóLezańSk.a Ullł') S: TEATRY 13.9. godz. 1()-1'3 przedpremierowy z czytaną Ił. pol . od lat 18 godz. lU'l - t?'Ocit. Ui; •. S?Ollób na wa- Doratna pcmoc okulistyczna S stą dialogową - ,,Jak to 11~ 13.,. - Bajki - .. Szoo pracz" kacje Bolka I Lolka" - po!. Zapoli;ldej t - Gabinet czynny 
~ NOWY - godz. 1n, 13 „Chłopiec WYSTAW\' robi w Chlca.go" - USA !<'Odo:. tO. 11: .,Cr!otters" godz. b.o. ,zodz. 16; .,Dawno tern" w od 17-7 rano w dnl powszednie, S: z gwiazd„ godt. 2.0.13 12.1~. U.30, 17; „Wod:!'~" A1n.eryoe" - c~. I i II - USA w dni wolne 0<1 pr~cy oała do-§ 13.9. - j.W, SALON FOTOGRAFIKI (PlGtr- 13.9. - j.w. godz. !9.30 od lat 18 - godz, l'i.19 bę. Tel. 43.39•72 W . 58 . 
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Dziś • 
I 

SOBOTA, lZ WRZESNIA 

PROGRA.'11 

Relacje z MS w podnoszeniu cięta. 
rów t Ostrawy: 15, 16.30, 17.50, 18.30, 
19.ZS, 19.50. 

U.Oo Konoert. 11.37 Komunika ty. 
11.59 Sygna~ czasu. 12.05 Magazyn 
tnformacyj't1y 12.30 Muzyika. 12.43 
.Rolnlc::y kwadrans. 13.00 Komuni· 
katy. 13.05 Radio lderowców. 13.30 
Kon~:i: reklamowy. 14.00 Wlad . 14.05 
Magazyn muzyczny. lti.00 Wi.ad . 16.05 
MuZYk'I I alctualnośc\. 11.00 Konc~rt 
'!\.& Je1ien ~os. 17 .:W WI ersze dla 
Ciebie. 17.50 Kto tak pięknie gra -
A5ooJacja Ha·gaw. 18.00 . .Matysiako
wie'' - odc. 18.30 Muzyczne wizy• 
tówkl. t9.GO Magazyn lnformac~':fnv. 
19.Zl Chwila muzyk:J. 19.30 Radlo 
dzieci am: , . Supełek„ - aud. 20.00 
Na marginesie wydarzeń7 20.10 Ko
muni·katy To~al!zatora. 20.15 Konoert 
tyczeń. 20 .4ll Alkoholizm alkohol. 
io . ~,; Uwe Kont: .. Sedn a główny„ . 
2t.OO Kom\.ln il:aty 21.05 Prz" mtt z;<.·ee 
o soorcle. 2~.00 Wl~d ?.2. 0Ci 7.anro
s1len1e do t~ ń c ". ·~.4i Radt.nwy f'<i·•-
011. ~3.0'l D~ cnn i,~ v.ri e C-Y 9l'""'V '!~.!JO 
Z3'lrQ«; >.e'!1 1~ do t•ńca. 21 .55 Pńtn oc 
po?tów 

PROGRA.'\J li 

u.oo Zawsze po jedenastej. 11.10 
Piosenki z ~ycJ.a wzięt e. !1.30 Ty. 
dzień w stereo. 12.00 Znane ezy nie 
znane? 12.23 Z nagrań Chicka Co
JWI. 13.łlO Wlad. 13.0S Serwis tnfor· 
mac:yJny (I.). 13.to z cyklu „Ok<>li· 
ee kUhUl'!I'" - felieton Tadeusza 
Paplera (L). 13.20 Laureaci Festiwalu 
Ziem G6Taik!ch w Za'k.opa.nem. 13.30 
Al-bum operowy. u.oo Przebój l'l3 
prziebojern. 18.00 Dzlela, style. epo
k!. 18.50 J, Jo:nes: „Cienka czerwo
na linia". 17.00 Wlad. 17.05 Rcnwlą• 
sanie ugadkl muzycznej (L). n.10 
Aktualności d.nla (L), 17.SO ,,Piosen
ki • dedykacJ'" (L). tS.15 Kwadrans 
a przebOjem (I.), 18.30 Gwlazdozblór. 
19.lll Katalog wydawniczy. 19.20 Mi
niatura literacka. 19.30 WleezóT W 
!llharrnonil. 20.5ll Wlad. m.oo "ne
e:i:orne refleksje. 21.M Od ragtime•u 
do swingu. 21.l!0-1.00 Wieczór lite
racko-muzyczny. 21.30 Nagranie w1e
e:i:oru. 21.35 Tea.tr PR: Luigi PdT'llln
deU-0 - ,.Na kogo ko!ej". 22.10 Stu
dio Stereo taprasz.a. 23.00 J . su!ł
ma-Ka-mlńsk!f: „Most bólowej .rad
v.1g:l". 2'3.20 Stud~ o St~reo U'Prasza. 

PROGRA.111 m 
tt.00 ?rze'(ląd tvgodników. 11.15 

Plo5'enkl na weekeond. 11.3ll Swlat 
z glin~· - audvci• 1!.411 Piosenki 
na weekend. 11 !IO 'T' , . . Tan.s-<on: .. l{.a
m!en:n·~ nole„ t~ oo Sern;<f Trólld. 
l~.00 'I'. B~„~~: .Ma.tv wle1k1 czlo
wl«k''. 11.10 Pf"wtf:r'<a z roZ;ry'\Vkl. 
ll.00 Kam,,.rol'<'"''i> 5'h'""1V Wle<leń
skleL 15.M Serw!~ Tróik!. 13.05 
W~zystk!„ rt:-o;<I nrf'W•d?'\ do N .'>Sh· 
vme. 13.40 „Coś nowego" - aud. 
15.00 7,.ar>ras?.amv do Trójki. rn.M 
W Teatrze Ci<'nl - aud. 19.30 Dziś 
w Ik!cie Przebo16w. 19.30 T. Jan-
5!;0'1: .• Ksmle•r,.,„ 'OOle"- zo.oo L1-
ith Przebo16W Pro'!rP'lltt T!I. , .2.05 
Inf. soortowe ~~ . 1~ T„a.•r-7.vlt „Zle
l<>n" 01<"" - Arthur R11v: •. Kon
+~1kt". 21 . ~, zq,~.,.a~.,.'>"l"V d<> 'J1rój• 
kl. 

PROGRAM fV 

11.00 „Z mlkrofonem po Jl!Niju". 
11.50 Redakcja Reportaży, 12.00 
Wlad. 12.05 Wie= I aria. 12.20 Biu
ro Listów - od.I>OWled'l!. 12.30 Mię
dzy fantazją a nauką. 13.00 „Kon
certy zatrzymane w ciasie". - aud 
13.5S .,Le'ktury 1 retleksje". 1(.00 
Radiowy testr dla ml<>dziety. 14.40 
Muzy.ka nastolatłków. 17.00 Wiad, 17.05 
„Socjologia i życle J;>01loe:me". 11.10 
„Pcj.zat polski" - aud. 17.30 CY'" 
wilizacja świata. !8.10 Jazz tradycyj
ny. 18.30 Szla'ldem pnyj.a:lni, 19.00 
z zlernl polslde1 - Meldhlor Wań• 
kowl<::11. 19.30 Wlad. 19.33 \ lA!iktUl!'Y 

jutro w rad i u 75 LAT fABRYKI MASZYN „RADOMSKO" 
wy ufundowany przez klerownłc
tw0 re.sortu, a grupa najbardziej 
zasłużonych pracowników „Radom
ska" wyróżniona została wysokimi 
odmaczeniami państwowymi, wo• 
jewódzkimi i resortowymi. KirzY· 
żem Kawalerskim Orderu Odro
dzenia Polski odznaczeni zostali: 

Czwórki: KazLmlerz MiehalQwskł -
„Nie tylko piramidy". 19.45 Nagra
nia z tumów. 20.13 ,,Nan:ecro.na .t1· 
lozofa„ - slUch. 21.25 Piosenki -
prze-boje. 21.50 . .Fotel w czwartpn 
rzędzie„. 22.00 Muzycz.ny serwis pra
sowy. 22.3-0 ' „Królowie i książęta 
P.Olscy„ - ZlemoWit Mazowiooki. 
23.00 Muzyika spod znaku amora. 
23.00 Wiad. 23.35 Kalejdoskop kultu
ralny. 

NIEDZIELA., 13 Wl!.ZESNIA 

PROGRAM I 

11.59 Syg:nal czasu. 12.05 W samo 
])Oludnie. 12.45 Muzyczne nowości. 
13.00 Przegląd tygodników. 13.15 
Piosenki na.szyeh twóreów. 13.45 nem 
1 my. 14.00 S<:ęna I tum. H.30 ,.W 
Jezioranach„ • odc. U.OO Koncert 
tyczeń. 16.00 W!a<!. 16.03 Teatr PR~ 
.. Radio-taxi" - stueh. "\6.35 Plose1'1'
ki z malej scenki. 17.00 DlalO<gl 
historyczne. li.t5 Niedzielne w:vda. 
ni~ mal(azvnu muzyC?n'2~·o. IS.OD 
Ty~o::ln'k Kutturaln·-. 18.20 Radi „ w 
o.amo::!hodzle. 19.00 Dzlenn Ec 1 ~ .:w 
R~'.„.H·l ~ z 1\tl~ w oodnc;;r:.~nin <!ł~~a 
rów z Ostrawy. 19 .30 Radio dzieci .,,m: 
.,By ! S<>b le slo1\ " - montaż poetyc
~< i. 20.0:i Przy muzyce o 5porcde . 
20 .5.i Komun 'ka tv Totalizatora. 21.00 
Komuniltaty. Z!.05 Muzyka w Dw~r
ku c11oplala - Dusznik i 1987 r. 21.53 
W k!Jk• 1 taktach. :lj.00 Teatr PR: 
. „ łoll F:anders„ - słuch. !!3.00 Dzien
nik wieczorny. 2'3.13 Jazz dla "' zy
stkleh. 23..il Pólnoo poetów. 

PROG~ D 

11.00 Przeboje klasyków. 12.00 PIY· 
toteka „Dwój'ld". 12.10 Zanim tra
fią na Usty przebojów. 13.00 Wlad. 
13.03 .,Tyle razy wldz!aine" - aud. 
a.oo Piosenki! z dobrą dyDro;111. t'ua 
Reda'klcla Na.grań. lS.00 Koinoert ehiO. 
ptnow.skl. 13.30 Katalog wyt<!awnie:i:y. 
lS.35 Piosenki na tycze-n'• - ~. 
4ł-72-7!. 17.00 Wiad. 17.D:I :R.-Mmowy 
o muzyce. 18.00 szanujmy wspom
nienia. 19.00 Wollgan~ .Aanadeut!llli 
Mozart: ,.Cza.TOd2lleJskl flet" - ope
ra. 22.00 Wleezór płyłal!Vy. 

PROOlt.AM m 
11.00 „Pod daohaml. Parył.a" -

aud. !UO ~ trage<!la - aud. 
12.50 Bl!Sk1e 11Potiltanla: „Mowa da
la" - aud. 13.00 Serwis Trójki. lS.Oll 
Niech gra muzyk,a - aud. 14.llO PlrY
watrue u Zyigmutjta Kon1eemego, aud. 
14.15 Muzyika z 17!"Zes2lł<>kł. lS.00 
życle na gon.co - przeg1ąd WY
cU!rzeń. 15.30 Od:klllrZM!e przebO.fe -
aud. 15.50 Bliskie spotikan1a: „Mo
wa clala". 16.00 Dzieła, intttpretac:le, 
nni;iranla - aud. 17.00 Moje nsj
wlększe procesy - aud. t'f.M sta
re l nowe nag,rianla Trójkowe -
aud . 18.00 Karol Matusiak - „za
ręczyny w lunaparku„. 19.00 Se-r-
w is Trólkl. 19.05 Baw st~ razem • 
nami. 2.t.00 Bella AoNn-a.duUna -
ad.apt. 2.i.20 Muzyika Kurta We1łla W' 
Innych ocenach - a.ud. =.oo S1'0 

,, 

Z głębokim łatem saWia.damła· 
my, te w dntu 10 w;rześnla 1987 r. 
zmarł, przetywszy lat n 

s. t „. 
APOUNARV 

KORCZVAS1CI 
LEJti\RZ 8TOMATOLOO. 

Pogrzeb o4będaie się w dnia 1ł 
wrzełnla In. (pon~dlllłałek) o co
cls1nie 13 na ement:trsu rsym.-kat. 
- Zar&ew, PozoataJ11 pog:r•toae w 
smutku: 

~NA, DZIECI o.ras POZO
STAŁA RODZINA 

I 
Jubileusz 75-lecia obchodzi wla-

,;nie Fabryka Maszyn „Radomsko" 
k.siąi.ek - sto rozmóW'' W. :Rey- w Radomsku. U początków tego 
mont „Ziemia obiecana" - aud. ważnego nie tylko dla naszego 
22.15 Duke EI!.l!llgto:o I jego muzy- przemysłu zakładu leży urucho
ka - aud. 22.50 Romnyślamia przed miony w 1912 roku warsztat ślu
póŁnocą: Szymon Kobyllń3tkl. za.oo sarsko-mechaniczny w którym Kil-

ka osób trudniło się naprawą róż
Jam Session w Trójce - aud. ia.M nego rodzaju maszyn. 
Vałno Vahing - „'ty". 

PROGRAM JV 

9.0<! Transmisja mszy lłw. rzym
skokatolic~. u.oo Maguyn RO.Z· 
glośni Haree-rakle.j. U.OO Wład. u.os 
Muzyczne fasc31fl1aeje. 12.łO Wypra. 
wa Czwórld - .aud. 13.JO W piwoow. 
nl artysty-cnej • · WJikt«a .cwf«'Clly• 
ka - &ud, 13.411 ,,o kuiturf,I llłOWa". 

14.05 Uchem Ibisa - .aud. H.ł4 

Przed spektaklem - a.ud. Hl.OO Te
a tr Klas3,kl dla Młodzieży .,żywe 

ka mlenie " . 16.00 Quiz p<>pulamona
u ko\\·y. 17.00 Wiad. 1<7.03 Echa festi
wali . 17.43 Refleksje ucwnych. 17.30 
GiOVMli Battlstp. Ma,rtlni - utwo
ry na trąbkę. 18.00 Koran - świe

ia 1<5 ięga Islamu. 18.~ UtM:ory :1 

Tabu!atory Pel plńsltiej. Ił.OO Alfa 1 
Omega - magazY'tl popu1amnori.au-
kowy. 19.30 Wlad. 19.321 Lektuł'Y 

„Czwórki" Ka211mie.rz Mlohatowald 
- • .Nie tyl'Jc,o pi'l".amidy„. lł.411 Pł<>

senki StueJ '\Y'atwzaWY - .ud. 
20.1s-21.35 Wl~ór muzyki t myśli. 
- au<!. tUS z Jednej płyty, t1.&0 
M.a.gazyn pub11cystY3d lm!:tunlM:I. 
22.Sll ,,Retlek9,le ł rl!'Z<>llanM mu• 
l'lYCl'llle" - aud. IS.511 Mel~ na 
!ntyimne" - aud. io• Melodiloe M 

dobNnoo. 

W 4Dl• u wndqta 191T rolna 
ci4NZła do wte-ołcl, opatrzona 
&w. aakramentaml, -- koehaaa 
Matka t Ba'beta 

S. ł P. 

ZOFłA 
PANASłUK 

Pogrub odbędzie się w 4nlu 1ł 
wraeśnia br. (ponledllłałek) o co
dzlnte 11.15, na ementarzu •w. Aa
timłego - Mania, o C2l'lll :aawfa
damlaJ• pocrąteal w smutku roz
staniu 

CORIU, zu;cJOWIE. WNUIU 
I POZOl!ITAł.A MDZINA 

z wtelldm •6telll aawta4-5a· 
my, te w dniu 19 wn.etala 19&T r. 
smuł, w wtelm H lat, aaa Ile· 
chany Mil*, OJełH, reH I Dzł•· 
dek 

S. ł P. 

STANISlAW 
KORVASKI 

Pocn:ell odbędzie się w da.lu 1ł 
wndnła br, (po1liedstalelc) o lłOlh. 
111 na ensentanli katolłckllll aa .„Ol'OIKft. 

Obecnie Fabryka Maszyn .,Ra
domsko" wchodzi w skład kombi
natu przemysłowego „Huta Stalo
wa Wola". Licząca 1600 osób za
łoga produkuje rocznie 14 tysięcy 
mostów do różnego rodzaju ma
szyn budowla.nych. Wartość rocz
nej produkcji .,Radomska" wyno
si obecnie 7 mld złotych. 

W dniu wczorajszym (11 bm.) w 
Fabryce Maszyn „Radoll)sko" ob
chodzono uroczysty jubileusz, a 
wraz z zato,rn świetowaly P.r> de
legacje z~kład6w ściśle współpra
cuiących z .. Radom!!kie-n". także 
spo:i:a granic naszego kraju. np. 
z Karl-Marx-Stadt. Kostromy i 
Czeskich Budziejowic. Obecni by
li także przedstawiciele polityczno
administracyjne~o kierownichva 
woj. piotrkowskiego oraz członek 

c::s: - ą • „ •.... ""' t:Jt ----U:: ac: 

~ 
'Wczoraj zgloszeniB" I 
1·dziś .„. 
'-~ O"Gł.OS~~NI~ 

OPIEKUNKA do dzieci potrzeb
na, tel. 51-82-60. 

PIANINO, skrzypce - sprzedam 
BToniewlk!ego 114 m '73. 6'7811 I I 

11 Wll&eMla 1917 ro.ku w Blt:lsku 
JllałeJ -a:rl w wlelna lat 11 

ł. ł P. 

ZVGMUNT 
BRDYCKI 

ur. 11 asaJa 1901 reku w Mllo
nuh, powiat Ma.k6w Mu:owieckl, 

wojew6dstwo warszawskie, 

Były oficer r;wbdu t D.A.K. -
uczestnik kampanii wrzein!owej, 
kapitan Armil Krajowej - ko
mendant Re.Jonu Łysobokl (obe· 
enle Jeztonany), 

Pogneb odbędzie się 1' wrieś
nla int rGku o godzi.Dle 15.30 z 
kośelOła •w. Barba.ry w Mikoao
wlcach Krakow&kieh, o czym za
wb.dUllla JIO«Tl!łon& w głębokim 
łahl 

lł.ODZINA 

Z głębokim talem u.wiadamia
my, te w dniu U sierpnia 1987 r. 
-a.rł na.u ukochany Ml\t, OJ
etee ł Dllladek 

ł. ł P. 

WtA.DVSlAW 
MAUCO 

hsuelt edbędzte 1lę w dniu lł 
wrzefti•br. (ponle«atalek) o !fOdz, 
u.se, na cmentanu Komunalnym 
na Dołach. Pogr[\tenl w 1mutku: 

MNA, CORK! ł BYM a RO· 
DZINAMJ 

Biura Politfcznego KC PZPR, 
przewodniczący OPZZ - Alfred 
Miodowicz i minister hutnictwa i 
przemysłu maszynowego - Janusz 
Maciejewicz. Zaloga fabryki ma
szyn otrzyma>1 ntandar zaklado-

Krzysztof Piotrowski, Stanisław 
Mikola.szek, Hieronim lskrzyńskł 
i Józef Wieczorek. (mak) ....,...,._,,..._ __ _,,,"";=......,. ____ ........ ________ _ 

Błąd motorniczego 
przyczyną wypadku w Warszawie 

Ostatnie wypadki tramwajowe w 
Warszawie wstrząsnęły mieszkań
cami stolicy I kraju. Najpoważ
niejszy, .któcy WYdarzył si~ w u
biegły czwartek pociągnął za sobą 
śmierć kilku, a ciężkie obrażenia 
kilkudziesięciu pasażerów. Trage
dia ta wznieciła fal~ społecznego 
niepokoju, a nawet obruszenia. 
Jak mogło do tego dojść? Kto za
winił. człowiek czy sprzęt? Oto co 
na te pytania odpowiedział dyrek
tor naczelny MZK w Warszawie -
Jerzy Kania: 

- Wewnętrzna komisja !Jowoła-

na przez nas do zbadania przy
czyn wypadku wypowiedziała się 
na ten temat jednoznacznie: mo
torniczy nie dopełnił swych obo
wiązków, popełnił bląd. 28 sierp
nia, a więc na· 5 dni przed kata
strofą, wymieniono cały mecha
nizm sterujący zwrotnicy, na któ· 
rą najechał. a którą powinien był 
prawidłowo przelożyć. Była ona 
nowa l sprawna. Sprawne były 
także wagony tramwaju. co 
stwier dzono podczas kontroli ich 
stanu technicznego 5 bm. w obec
ności przedstawiciela prokuratury 
i biegłego !ądowego. 

I! „ aa u:q Jt ·= 40 ''"' 
„NEPTUNA 501" color (używany) 

- sprzedam. Kadłubka 21/29 
m 7, po 18. 

6802 g E 
„HELIOSA" PAL/SECAM -

sprzedam. 43-89-64. 6713 g t 
KORALIKI „Jablonexu" do przy· 

szywania - kuplę. 84-03-83. 
6712 g E 

„HAN:OMAG" typ F-65 (meblo· 
wóz) - tanio sprzedam.. Tel 
14-30-75. 6695 g E 

SAMODZIELNEGO mieszka ni~ 
z telefonem (bloki) - poszuku i•· 55-24-58. 6691 g F 

BOJLER - 90 - kuplę. 32-23-02 
6708 g F 

MASZYNJ14 LZ-1 sprzedam 
52-46-13. 6692 g r 

SIATKĘ „Rablca" - sprzedam. 
43-64-U. 6693 g F 

ZATRUDNIĘ ptacownłk6w na ca· 
ly i pól etatu na zgrzewarki 
Galków Mały. Ogrodowa 1. god~ 
9-13. 6709 g E 

DZIALKĘ 3000 rn. zagospodaro
waną (slla) - sprzedam. Siek 
Proboszczewice k/Zgierza. Pod
leśna 6. 6694 g E 

DZIALKĘ uzbrojoną - Batuty -
kupię. 55-78-20. 6711 g F 

MIESZKANIA poszukuję. 86-24-08 
6749 g E 

DO dwulatka opiekunka potrzeb-
na. 78-52-29. 6777 g E 

Z fłęboklm talem zawtad:unla
my, te w dniu 10 wmdnla 1987 
roku zmarla, w wieku as lat. ua
sza ukoehana Matka. Babcia i 
Prababcia 

S. ł P. 

ZOFIA 
BAN,A.Sl1AK 

• llomu BUGAJSKA. 

Pogrzeb odbędzie się dnia Ił 
w.neCnla br, (ponledz.ła.lek) o go
dzinie li, na cmeńtarzu Mania, 
o csym 11a"1adamla 

RODZINA 

KOMFORTOWE mieszkanie dwu· 
pokojowe (38 m) - sprzedam 
Tel. 32-26-50, godz. 15-18. 

6713 I E 

OPONY do „126p" - kupię. 36-78-57 
22029 IE . 

GASTRONOMIĘ lub 11klep - ku· 
pię. 51-37-61. 22025 I li 

KUPIĘ kwiaciarnię. Tel. 81-21-8'; 
po 17. 22048 I E 

SPRZEDAM telewizor kolorowy 
RFN 26 call (pilot). 43-80-71. 

22001 IE 
PRZEDSIĘBIORSTWO Zagrani· 

czne „Al!mar" zatrudni: rnura· 
rzy, Lód:!. KOJ)ch\skiego 37, tel 
78-54-94. 22026 g-E 

ELEKTRONA kolorowego - sprze
dam. KllłńS'klego 30 m 17. 

22050 ł E 
ALTUSY - sprzedam. 43-51-79. 

22051 IE 
STAŻYSTĘ w zakładzie elektro

mechaniki zatrudnię. 52-91-48. 
22031 g E 

ELEKTRONA gwarancja - sprze
dam. Elsnera 6 m 12 blok 15. 

22052 g E 
USŁUGI hydrauliczne. Pawelus 

87-53-24. 22053 g f 
CERAMIKÓW - zatrudnię. 33-02-9.t 

22074 g E 

Z glęboklm talem 11awładam1:t
my, że w dniu 9 września 19S7 r. 
zmarł po diu11"icl1 zmaganiach z 
cltorobl\ w wieku 55 Jat, kochany 
Mąż, O,iclec, Zięć 

S. t P. 
INŻ, 

JOZEF WOJCJECH 
GR:ACZVK 

Politechniki Lód?:ktej. 
Politechniki Łódzkiej, 

Pogrze•i odbędzie się w dniu 
11 września 1987 roku (p0niedzla
lek1 o g0-dz. 13 ~~ cmentarzu 
nym.-kat. na Zarzewie. utka 
Lo<iow,1. Pozost:ij:\ w bólu i roz
paczy' 

ŻONA, COJIKA. TEl;CJOWA 
I N AJ BLIŻSI 

Prosimy o n!es•dadanle kondo• 
-!encji. 

I "DZIENNIK t,ODZKI'" - dziennik llobotnlczeJ Sp614zlel nl W1dawnle1eJ „Pra1a-Ksłl\łka-R.ueh". Wydawca: t.ódzkit> Wydawnictwo Prasowe, t.ódi. ul Sienkiewicia 31:>. Druk: 
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8.30 
il.oo 

11>.30 
lo.40 
11.40 

12.10 
12.40 
13.10 
13.30 

15.15 

15.55 

17.05 
17.15 
17.30 

18.50 

19.00 
19.30 
20.00 

21.35 
22.05 
22.15 
22.55 
23.05 

0.40 

12 WRZESNIA 

PROGRAM I 

Tydzień na działce 
,,Drops" - magazyn dla 
dzieci l mło<izi0ży oraz film 
z serii: .,W 80 dni dooko
ła ~wiata z Willym Foglem" 
(15) 
OT - wiadomości 
Stare, nowe, najnowsze 
Wojskowy pr„grain publi
cystyczny 
W świecie ciszy 
retewlzyjnv koncert życzeń 
Na łtrawędzl słowa 
Antologia dramatu pow
szechnego - William Szek
spir - .,Król Henryk IV" 
Kram - magazyn konsu
menta 
Wędrówki dalekie I bliskie 
- „Fafael" (2) - film 
dok. prod. włoskiej 
Losowanie Dużego Lotka 
Teleexpress 
Studio sport - drużynowe 
mistrzostwa świata na żuż
lu - Rvbnlk '87 
Dobranoc - ,,Pampallnl -
łowca z:wlerząt" 
z kamerą wśród zwierząt 
Dzlennlk 
,Przeprawa" dramat 
wojenny prod. amerykań
skiej 
Czas - magazyn 
7 dm na świecie 
Sportowe rytmy tygodnia 
OT - wiadomości 
Kino n·ocne: „Ultimatum" 

film sensacyjny prod. 
polskiej 
Zakończenie programu 

PROGRAM li 

15.00 5 - 10 - 15" - Zespół 
Dom przedstawia 

18.30 Spektrum 
17.00 Zbliżenia czyli to I owo o 

filmlt> . 
18.00 Wla.domo§cl (I..) 
18.30 ~w;ęto ulicy Piotrkowskiej 

(L) 
19.30 •Alfa I om~ 
20.00 Polska opera współczesna 

- z9ign1ew Rydzyński 
~Manekinv" 

21.30 Panorama dnia 
21.45 „Dalekie pawilony" (2) 

5erial prod. ang. 
22.40 Mój jazz - Trębacze (2) 
23.10 Stanisław Grochowiak 

program poetycki 
23.23 Wieczorne wiadomoścl 

13 WRZESNIA 
PROGRAIU I 

7.25 Wszechnica rodziny wlejs-
klei 

7.50 Po gospodarsku 
8.20 fyd11eń 
9.00 Dla młodych widzów: 

leranek" ora1 film z 
„Sylas" (2) 

10.30 OT - wiadomości 

„Te-' 
serii 

10.35 .. Serce smoka" (3) - „Wiej-
ski ślub" - serial prod. 
ang 

11.30 Siedem anten 
12.15 Igraszki z morzem 
12.45 Kraj Ta miastem 
13.15 Teatr Młodego Widza 

Mariusz Trehński. Boleslaw 
Pawica - .,Dziwna i pou
czająca historia. która zda
rzyła się naprawdę Tomcio
wi Paluszkiem zwanemu" 
(2) 

14.00 .,Telespotkania" - spotka
nie z pisarzem Grigorijem 
Bakłanowem 

14.40 Program rozrywkowy 
15.00 Polityka, politycy - Char

les de Gaulle - dwudziesta 
roi=znica wizytv w Polsce 

15.30 Mokotowskie spotkania 
15.45 .,W rytmie disco" (7) - se

rial prod. brazylijskiej 
17.15 Teleexpress 
17.30 Studio sport - I liga pił

ki nożnej 
18.20 Antena 
19.00 Wieczorynka - „Marzenia 

.Janosza" 
19.30 Dziennik 
20.00 .żony Hollywodu" (2) -

~erial prod. amerykańskiej 
20.50 Pega1 
21.30 Loża - program kabareto-

wy 
21.40 Sportowa niedziela 
22.15 Klub międzynarodowy 
22.45 OT - wiadomości 

PROGRAM li 

9.30 Przegląd tygodnia (dla nie
słyszących) 

10.05 Film dla niesłyszących 
„żony Hollywoodu'' (2) 

U.OO Peryskop - wojskowy pro-
gram pub! 

11.30 Kon.-ert życze6 (L) 
12.00 Tajemnice starego Gdańska 
12.15 .Jutro poniedziałek 
12.45 Dźwięki l rozdźwię\tl -

„O pieśniach. które wojsko 
króla Jana śpiewało" 

13.30 „Zwie:rzęta świata" 
.,Skrzvdlata baśń" - serial 
przyrodni~zv prod, franc. 

14.00 Widf>nłPka 
14.45 Kino familijne - „O Do

rocie. która tańczyła na li
nte• - serial prod. franc. 

15.35 .W krainie łowców głów. 
Wśród bagien Nowej Gwi
nei" - film dok. prod. RFN 

18.20 Swlęta ulicy Piotrkowski-. 
(I..) . 

17.20 Kalejdoskop filmowy „Ki
no-Oko" 

11.10 Paryski sukces - rep. 

li.OO WyWla4y Ireny Dzłedzłe 
19.30 Mokotowskit spotkania 
20.00 Studi'o sport 
Il.OO Swlęto ulicy Piotrkowskiej 

(L) 
21.30 Panorama dnia 
21.<15 „Mazarin' (5) - „MiłoM I 

korona' - serial bioi:raficz
ny prod. franc. 

22.45 Portrety Intymne - Molier 
23.15 Wieczorne wiadomości 
23.20 Ojczyzna polszczyzna 

1ł WRZESNIA 
PROGRAM I 

13.30 TIR - Naszll spotkanie 
sem. 1 - Rozpoczynamy 
naukę w TTR 

14.00 TTR - Historia, sem. 1 -
O sz1uce rządzenia - De
mokratyczne Ateny i repu
blikański Rzym 

15.50 NURT - Sprawy ludzkie 
- Clerpienill 

18.20 OT - wiadomości 
16.25 Dla młodych widzów: „La

tający Holender" - „Klub 
zdobywców oceanów" 

16.50 Film dla młodycn widzów: 
„Wszystkie żagle w górę" 
(1) - „Nadzieja - serial 
prod rumuńskiej 

17.15 Teleexpress 
17.30 „Tajemnice Morza Czer

w:onego" (2) - serial przy
godowy prod. francusko
irańsko-RFN 

18.20 Witryna - magazyn CZSP 
18.30 Laboratorium - w króles

twie mrozu 
18.15 Dobranoc „Wycieczka 

• kota Leopolda" 
19.00 Echa stadionów 
19.30 Dziennik 
20.00 Teatr telewizji: Henryk 

Rzewuski - „Pamiątki Sop
licy" 

22.05 1 Okrągły stół - program 
publ. 

22.40 DT - komentarze 

17.30 

18.00 
18.30 

19.00 
19.30 
20.00 

20.55 
21.30 
21.45 

22.05 

23.05 

PROGRAM ll 

„102" - magazyn kultural
no-muzyczpy 
Wiadomości (1.J 
Mieć dziecko - program 
dla rodziców 
„Sponsor" - teleturniej 
Gw .azdy wielkiego sportu 
Wieczór bułgarski w Te
lewizji Polskiej 
„Verdun" - film dok. 
Panorama dnia 
Dni kultury Krakowa w 
Bod Oeynhausen 
Biografie: „Goya" (2) 
„Malarz nadworny" - film 
prod. hiszpańskiej 
Wiecz:orne wiadomości 

US WRZESNIA 

PROGRAM I 

8.10 Historia, kl. 5 - W Egip
cie faraonów 

9.00 Fizyka. kl. 8 - Natura e
lektrycznośd 

9.30 Domator 
9.35 Domowe przedszkole 

10.00 OT - wiadomości 
10.10 „Pod wiatr" (11) - serial 

prod. australijskiej 
10.55 Encyklopedia tatrzańska 
11.10 „Z rodziną dookoła świa

ta" (1) - .,z la Rochlle do 
Meksyku" film dok. 
prod. RFN 

12.00 Prtygotowanle do tycia w 
rodzinie. kl. 1-4 lic. - Ko
cha, lubi, szanuje 

12.50 Język polski, kl. 3 Ile. -
H. Ibsen ,.... „Dzika kaczka" 

13.30 TTR - Nasze spotkania, 
sem 3 - Po przerwie wa
kacyjnej 

14.00 TTR - Język polski, sem. 
3 - Hasła I !tieały pozy
tywizmu 

18.20 DT - wladomo~cl 
18.25 Krąg - magazyn harcerzy 
18.50 Dla dzieci: „Cojak" - te-

leturniej 
17.15 Teleexpress 
17.30 Gazeta rolnicza 
17.50 Leksykon polskiej muzyk! 

rozrywkowej 
18.30 Diagnoza 
18.50 Dobranoc - „Przygody za-

jąca Poziomki" 
19.00 Spory ~ program publ. 
19.30 Dziennik 
20.00 .,Pod wiatr" (11) - „Wspól

ny Interes" - 1erial prod. 
australijskiej 

20.50 Kor.ferencja prasowa rzecz
nika rządu 

21.05 Sztuka walcząca - prog
ram dok. 

21.45 Telewizyjny Informator 
Wydawniczy 

'2.05 Andrzej Szalawskl - film 
dok. 

22.40 DT - komentarze 

PROGRAM D 

17.30 „102" - magazyn kultural
no-muzyczny 

18.00 Wiadomości (I..) 
18.30 Wielkie bitwy hlstorlt 

„Bitwa pod Poitiers" 
film dok. prod. francus~lej 

19.30 Konsylium kliniki zdrowe
go człowieka 

20.00 „~amaha przedstawia" 
program muzyczny 

20.55 Isadora Duncan - w 60 
rocznice śmierci 

21.10 Polak na wakacjach - rep. 
21.30 Panorama dnia 
21.45 Adaptacje - Wielka lite

ratura rosyjska - „Wojna 
I pokój" - .,Natasza Ros
towa" - (2) 

23 . .lO Wieczorne wladomo~d 

16 WRZESNIA 
PROGRAM I 

8.10 Historia, kl. Ił - O wolną 
i niepodległą 

I.OO Historia, kl. 1 lic. - W I 
świecie faraonów i piramid 

9.30 Domator 
10.00 DT - wiadomości 
10.10 „Zasieki" - film fab. prod. 

polskiej 
12.05 Chemia. kl. 7 - Czy po

wietrze można zobaczyć? 
13.30 TTR - Matematyka, sem. 

1 - Zbiory 
14.00 TTR - Język polski, sem. 

· 1 - Zabytki literatury śred
niowiecznej 

15.40 NUTR - Edukacja kultu
ralna 

18.10 DT - wiadomośei 
16.15 Losowanie Express Lotka 

i Super Lotka 
16.25 Studio sport 

UEFA - w piłce 
Pogoń Szczecin -
w przerwie meczu 

ok. 17.15 Teleexpress 

Puchar 
nożnej: 
"'erona 

18.20 Dla dzieci: .,Tik-Tak" 
18.50 Dobranoc - „Miś Uszatek" 
19.00 Program publ!cystvczny 

20.00 · .;Zasieki" firn fab. prod. 

ll:ł6r7„ blłJ llJlltJ łla A 'l'RUDKOSOI ITCIO. 
al•(• ~„wtedal. W aa- WYCB • Diemlara, J9o =f ~ kl in«• u ~ll:eaallł• ł•J dnall ale WRJSłldob ... 

dzLenn"cze~J :.:..~-r-:::::-:E ~~=~:~'1~:i 
~--------...----------~"";;" 'blene, a łnrle '9ł • nawet prnel1"Di• - llle 

' lokatorem. wledq te JMł • w 
A 'rA.PICEB :& ZA.WO-\ A li HIEZ'WYJ[t.Yll A NIKT JUi Nilf PA- coł łaJdece Jak ~ 

DU a k!>mblnator • z•· TROFEUM wr6ml • sn7- MIĘT A all:qd to.dęła •ił Gdy „Ot'bls", w Warna-
n;utowama, ł~·letni .M!'· bobran.la młen.~Dlec tradycja obrzucania _ się J wie ogłosił, le orcanłsuJ• 
riusz Z., krązyl po lr.raJU Stargardu Szczecmskie· pomidorcimł w hiszp®- wycieczki do Australii Tła 
i naciągał naiwnych, bio· go: był to najzupełniej skim micisteczku Buno! Bangkok 11.492 dolary 
rąo od nich setki tys~ę- zdrowy prl!'wdzi.wek wagi niedaleko Walencji, d.ośćj plus 473 tys. zł, ezyli w 
cy złotych za obietmcę 1,6 kg o sredrucy kape- że co roku w sierpniu pr:i;eliczeniu 11a nasze 
załatwienia przydziału a lusza 25 cm. Pozazdro- dochodzi ta.m do praw· ' około dwóch milionów 
to samochodu, a to trak- ~cić! dziwej pomidorowej złotych) ju:l; po dwóch 
tor~ •. czy też mies.zk~nia. .t. KRÓL MAROKA wojny". v/' tym roku 1 dniach 'nie było wolnege. 
~:"Jc1eka.wsze w teJ b1&to: i Hassa.n II niechcący. wy· wzięlo w niej udzlal ty-j miejsca, a kolejnych zgła· 
ru - ~otychcz.as raczeJ ~ola.l alarm przectw~o- siąct osób, a cimunicją szających Ilię zapls,.wane 
banalneJ - Jak wpadł. i zarowy w hotelu w Brig• bylo· 36 ton przejrza.lycfil na listę rezerwow- - te 
Otóż przebywając . nad . hton (Anglia.). Gdy z je- pomidorów. Co ja.kiJ czas niby Jak kto6 zrezygnuje, 
morzem, zakochał S1e, a go apartamentu za.cząl walczących trzeba bylo to będzie mołna .tę za.. 
ponieważ wybranka. jego się wydobywać dym - polewać wodq i sika.wek 1 łapań. 
serca zą.pragnęła koloro- wlączyly się syreny, lecz strażackich co bylo za· I Oczywłłcle, nie eheemT 
wego telewizora ja poń- na próżno szuka.no fr6d- biegiem w' równym atop- ' nikomu 11aglądać do . kle
skiego - udał się, wy- la ognia.. Dopiero po ja• niu oczyszczającym jak szeni - po prostu pą
jątkowo tym razem nie kimś czasie oka.za.lo się, i chlodzqcym gorący dziwiamy zaradnoś6 nie-
wziąwszy „zaliczki", pod I że król i jego goście pa.· temperament stron. I których z nas. 
a.dres z ogłoszenia i tam Wi wonne zioła. w ka.-
autor anonsu rozpoznał Wj dzielnicy. 
nim oszusta, który przed ! .t. ZBIGNIEW K., mie-
kilkoma miesiącami „za- · szka.niec warszawskiej 
łatwial" mu meble. dzielnicy Sródmieście, 

.t. POD POSTERUNEK zajmujący z 4-osobową, 
POLICJI w Nantes (Fra.n- rcdziną 18-metrową kawa
cja.) za.jecha.l samochód lerkę, bezskutecznie sta
prowa.dzony przez pija.- rał się o nieco większe 
nego kierowcę. Podejrze- mieszkanie. W wydziale 
nia. potwierdzila. próba. spraw lokalowych zawsze 
krwi, w której wykryto udzielano mu tej samej 
przeszło 3 promille alko- odpowiedzi: nie ma wol
ho!u. Jak stwierdził, nie nych mieszkań. w końcu 
m6gl się już doczekać uparł się i w«:druj2'o od 
kiedy zwrócone mu zo- domu do domu i wypytu
sta.nie prawo jazdy, które jąc kogo się dało, zdobył 
utra.cil za.„. jazdę po pi- adresy a:l; czterdziestu nie - Robieniem jajek zaJmnJ-s 1łi: zaras po prseba· 
;anemu. zamieszkanych loka.li, li dzeniu, w ten sposób mam ealy dzlell dla siebie. 

19.30 Dziennik I 
polskiej '-------------------------------------------------------------------------------... ....11 21.45 Kanał 5 program roz-
rywkowy 

22.40 DT - komentarze 

1'1.30 

18.00 
18.30 
19.15 

20.00 

20.45 
21.30 
21.45 

0.0:5 

PROGRAM li 

.,102" - magazyn kultural
no-muzyczny 
Wiadomości (L) 
Uwaga, dokument 
Na polskim' gościńcu„. 
program muzyczny 
.,Nikaragua" - Czas na
dziei - program dok. 
Studio sport 
Panorama dnia 
Kino c;tudyjne „Dwójki" -
Grek Zorba" - film fab. 

prod. grecko-amerykańskiej 
Wieczorne wiadomości 

17 WRZESNIA 
PROli~AM l 

10.00 OT - wiadomości 
10.10 „Zasłoń jej twarz" (1) 
16.20 DT - wiadmosci 
16.25 Dla młodych widzów -

,,Kwant" 
17.15 Teleexpress 
17.30 Sejmowe 1potkania (1) 
l'l..li5 Magazyą lotąlczy 
18.20 Sonda - Rafinada 
18.50 Dobranoc - „Przygody To-

biasza" . 
19.00 Sejmowe spotkanla (2) 
19.30 Uz1ennlk , 
20.00 .,Zaston jej twarz" (l) 

sena! krymma.iny proa. ang. 
20.50 „J.'eraz" - tygodniK gospo

darczy 
21.20 1eiew1zyjny film dokumen

talny - „Muzeum Ludwi
ga" 

21.40 ::>tudio sport 
22.10 Wódko, pozwól żyć 
22.40 DT - komentarze 

PROGRAM li 

17.30 „102" - magazyn 
18.00 Wiadomości (L) 
l&.30 Wiem wszystko· 
19.00 Muppet show, czyli rewia 

g·wiazd 
19.30 Zycie muzycwe - Wieczo-

ry u Telemanna 
20.00 $wiat cyrku '87 (1) 
20.45 Auto-Moto-Fan-Club 
21,15 Ekspres reporterów 
21.30 Panorama dnia 
21.45 Recital Edyty Geppert 
22.55 Międzynarodowy Kóngres 

Towa,rzystw Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku 

23.15 Wieczorne wiadomości 

18 WRZESNIA 
PROGRAM I 

10.00 DT - wiadomości 
10.10 Domator - Rady na życze-
10.20 „Trio" - film fab. 
11.20 Domator 
16.20 OT - wiadomości 
16.25 Dla młodych widzów: „O

powieści z naszej polanki" 
16.!IO Dla dzieci: „Okienko .Pan-

kracego" 
17.15 Teleexpreu 
17.30 Za kierowni~ 
17.50 Polska w świecie 
18.30 Male !tino - „Plener" 

mm dok. 
18.50 Dobranoc - „Cudowny ta-

lizman" 
li.OO Monitor rządOW)' 
19.30 Dziennik 
20.00 „Trio" - film falb. 
21.00 Zawsze po 21 
21.40 Studio rport 
22.40 OT - komentarze 

PROGRAM li 

17.30 „Dookoła świata" 
18.00 Wiadomo§cl (L) 
18.30 Galerie świata 
19.00 „102" - magazyn 

Dzi§ przykład zagrania niekon
wencjonalnego, z pewnym pomys
łem. choć jakby nie dopracowa
nym. A jednak, choć wszystko wy
szło niedobrze. nie można gracza 
W potępić całkowicie, bo przecież 
próbował uczepić się pewnej szan
sy. 

•A54. 
• 01075~ 
+w 
+10741: 

•03 o•K1076 
•s~2 •-+AK9642. w E +875! 
+W3 . s +K0986 

•W981 
•AKW86 
+010 
+A5 

Licytowano krótko: S 1 kier, 
N - 4 kier. Naprawdę szkoda, ie 
W nie wszedł karami na wyso
kości dwóch bo 5 karo \\>Ygrywa 

PANNA (23.8.-22.9.). - Ty
dzłeó pod zna.klem przypływu 
energii i chęci do działania. Da 
to dobre rezultaty w domu I 
w pracy zawodowej. Układy ro
dzinne niezbyt udane. Nie daj 
się tylko wYProwa.dzitl s rów
nowagi. 

WAGA (23.9.-23.10.). - ~
dzlesz sii: musiał sporo natru
dzltl w zwłl\zku ze sprawi\, na 
której Cl bardzo zależy. Nie zo
stawiaj Jej Jednak własnemu 
biegowi. Pod koniec ty~odnla 
romantyczna' przygoda. / 

19.30 Przygoda. wycieczka 1 coś , 
więcej - rep. 

SKORPION (24.10.-22.11.). -
Motesz sle spodziewatl sporej 
satysfakcji zawodowej. Doda
tkowe pieniądze pozwolą Cl 
zreallzowa.tl dawniej Jut nakreś
lony plan. Ciekawe kontakty 
towarzyskie. Nie licz Jednak na 
Jakieś wYmlerne korzyści. 

STRZELEC (23.11.-22.12.). -
Tydzien zacznie sle od mał:reh 
komplikacji. przypuszczalnie na 
tle zawodowym. Pófnlej - le
psze (lnl. Motes1 lic:r;y6 na Ba
rana I Raka. 

20.00 XXX Mlędz:Y"narodowy ie!
tiwal Muzyki Współczesnej 

21.00 Antyczny świat prof. Kraw
czuka 

21.!0 Panorama dnia 
11.415 Filmy Romana Polańskiego 

- „Matnia'' 
13.35 Wieczorne wladom~ 

KOZIOROZEO (23.1%.-20.t.). 
- Sporo zajęć. Niestety, efek
ty nie będą przychodziły łatwo. 
Słowa pochwały lub nagroda 

renons, W kładzie od razu łamęl 
Pewna myśl w tym· - przyznajmy 
- · jest. Decydując się na taki 
krok, W ma nadzieję te jego part
ner E ma I króla pik, i waleta, co 
oczywiście dałoby 'obrońcom trze
cią i czwartą lewę. Rachuby te 

w cugla.eh, no ale stało się. Być nie spełniły się: waleta pik miał 
może po jakimś czas!e zaczął on S, więc w tym kolorze oddał tylko 
żałować swojej przesadnej ostroż- lewę na króla I wygrał grę. 
ności i być może to . właśnie nat- Na plus graczowi na pozycji W 
chnęło go myślą by ,;agrać 'nie tak należy zaliczyć, te usiłował ruszyć 
zwyczajnie. głową, że podjął ryzyko - na mi· 

Na razie jednak mamy pierw- nus, że nie doliczył się pików, 
szy wist W - as karo. Ponieważ których S nie może mleć ani mniej 
jego partner dołożył najniższą ani więcej. tylko cztery! Tak więc 
kartę, W odczytał to jako syg- jeśli króla pik ma - jak w rze
nał by zagrać w niższy l_tolor i czywistoścl - E, wzięcie przez W 
wyszedł waletem trefl. Rozgrywa- lewy na damę płk I zagranie po
jący przepuścił I walet wziął lewę. tem pod podwójny renoflll \•.reale 
W powtórzył trefla - S zabił a- jeszcze nie przekreśla sz:ans obro
sem, po czym trzykrotnie pociągnął ny. Wprawdzie na to karo S wy· 
atuty, następnie przebił karo na rzuci ze stołu blotkę pik, ale l 
stole I trefla w ręku. tak nie przebije dwóch pików • 

I oto najciekawszy fracmenł er>': ręki jedynym jut atutem na stole. 
S zagrywa blotką do asa pik. A A zatem góra co może wziąć, to 
co robi W? Obawiając się, że roz- siedem lew na atuty i dwie na 
grywający może mu oddać lewę na czarne asy. 
damę pik, co zmusiłoby go do 
zagrania w karo pod podwójny KRÓL KIER 

dadzl\ Cl du:tl\ satysfakcję. 
Sprawy osobiste na.dal pod zna
kiem za.pytania. 

WODNIK (%1.1.-18.!.). - Ty
dzieó w mlare spokojny. Sto
sowna pora na sfinalizowanie I 
uporzl\dkowanle wielu spraw. 
Warło przemyśle6 I skonsulto
watl z bliskimi swe plany na 
na.fblitszl\ przyszłośtl. 

RYBY (19.2.-20.3.). Nie 
wszystko ułoży sle tak Jak to 
zaplanowało:§. Nie sprzyjaJl\ce 
okoliczności zmieni- 1zeres 
Twych zamlar6w. Znaki łyezlł
we: Bllfnlęta I Wasa. 

BARAN (21.3.-20.ł.), ·- B..,: 

POZIOMO: 4. Dworcowy głoonik 
7. Z pólkami na książki 9. Kono
pie w manili 11. Kieszonkowa do 
oświetlenia 13. Egipski bóg księży
ca 15. Owocowy ogród 18. Piękny, 
rasov..-y koń 19. Z r-Odziny kocz
kodanów 20. Głos Tadeusza Ko
packiego 21. Santor 22. Wzór, regu
ła 24. Jarosław potocznie 26. Zbior
nilc na materiały pędn~ 28. Pier
wiastek chemiczny 29. Grządka 
kwiatowa 33. Starożytna machina 
do 1'.0Zbijania murów oblężniczych 
34. Zespół kameralny złożony z 8 
instrumentalistów 35. Twój naj
większy skarb w tyciu. 

PIONOWO: 1. Coś niezmiernie 
cennego "(w przenośni) 2. Zimowe 
legowisko nledtwiedzia 3. Postać 
męska z „Pana Tadeusza" 5. Ry
ba z karpiowatych 6. Samochód z 
Czechosłowacji 8. Głós kobiecy IO. 
Głos Kazimierza Kowalskiego 12. 
Etui 14. Owalny instrument mu
zyczny z gliny 18. Poczucie god
ności osobistej 17. Dawna miara 
ciał ciekłych i sypkich 23. Połud
niowy posiłek 25. ...Konieczny na 
przesyłkach pocztqwych 27. Two
rzy zatór;v na r~kach 28. Znak 
zodiaku 30. Jedna z elektrod 31. 
Zbigniew Cybulski 32. Miasto wo
jewódzkie. 

Oprac. J. KALUŻKA 

Do rozlosowania: talon warto~cl 
500 zł ufundowany przez SDH 
„CENTRAL" w L,Qdzl - termin 
nadsyłania rozwiązań tygodniowy. 

dzlesz sle musiał dostosowatl do 
nowej sytuacji. Jak sie zacho
wasz I co sobą · zaprezentuJes1 
- będzie decydowało o powo
dzeniu. 

BYK (21'.ł.-21.5.). - Powo
dzenie w pracy I :tyciu osobi
stym. Dobry, nastrój zapłodni 
Clę nowymi pomysłami i Ini
cjatywami. Nie zapominaj o 
Ra.ku I Rybach. 
BLIŻNIĘTA (22.!1.-11.8.). 

Potrzebny Cl teraz chyba ma• 
ły w:rpoc:eynek. Zmiana otocze- ' 
nla korzyStnle wPłYnle na Twe 
samopoczucie. Sprawy osobiste 
- na dol>reJ drodze. 

l'tAK (22.8.-21.7.). - Cal)' ty
dzień za.powiada •le oblecuJl\CO. 
SI\ szanse na załatwienie 

·spraw, cp do kt6rych miałeś" 
pewne wątpliwości I ObawY. w 
belu prywatn.vm te:t nie be· 
dzle się wiodło naJgorzeJ. 

LEW (%2.7.-22.8.), .Je§ll 
masz Jakieś plany - to właś
nie nadszedł czas n.a Ich rea.li
zac.fe. Są widoki na powodzenie 
I oslunlecle korzyści material
nych. Tydzie6 bez większych 
Płllrtwłd. 




