IODI, ~
1181 rolna

I 119'°P..sa
1odnl• li kalendarzem ceynnoścl
związanych
&
referen<l.um
w
1obot•,
'1
bm. mln11,ł termllll. podania do nublicznej wladom~I granic I :numerów obwodów głoso
wania oru 1ied.:r:lb obwodowych,
komisji ds. referendum. We wszystkich ośrodkach miejskich I wsiach
pojawlly się obwieszczenia, w których zawarte są informacje o tym,
do któreg<> z obwodów przydzielono dany dom I gdzie odbywać się
będzie 29 bm. głosowa.nie. Z reguły są to te same lokale, w których odbywały się wybory radnyeli"
rad narodowych przed trzema laty.
Równi eż 7 bm. zakończony został
proces pow<>lywa.nia przez prezydia ra<l narodowych obwodowych
komisji do spraw referendum. Jest
ich ponad 20 ty.s. Do zadań iobwodowych komisji należy m. In. wyło:!:enle do publicznego wgla,<lu spisu osób uprawnionych do udziału

w referendum, pn.ep~ł•
glosowania w obwodzie. czuwaniu
w dniu gl090wanla nad orawot'SĄd
nym jego pr%eblegiem, obliczeni•
wyn~ków 1losowanla w obwodzie.
W •kład
komisji
obwodOW7Ch
wchodzi od T-11 Ol!S6b.
Powołanie obwodowych lr«nlsjt
,ao apraw referendum, po uprzednim utworzeniu komLaJ! centralnej
l jej terenowych odpowiedników,
zakończyło proce5 tworzenia organów
społec21nych
sprawujących
nadzór nad przestrzeganiem p-rzepisów regulującvch zasady l tryb
przeprowadzania referendum, rozpatrujących ewentualne skargi obywatel!, przeprowadzających glosowan~e I obliczających jego wyniki.
Wszędzie tam, gdzie działaj!!. ogniwa PRON. gdzie skupiają się ludzie zainteresowani przemianami
vr kraju, powstają obywatelSkle
k«ru!tety do gpraw referendum.

Co z polskim

zadłużeniem?

Z

1~ teł mołna ..Swłetlsłł par-

1r..,. plert'"

Listopad
w Sejnrle

W 70 ROCZNICJ:l REWOLUCJI

(Mówi wiceminister finansów - Andrzej Dorosz)

W listcc>adzi• parlament, samle-

podjąć dwie sprawy
chodzące apołeczeńatwo.

rza

tywo obJedna
to dokonanie parlamentarnej kon·
troll i oceny, jak w rzeczywls~
cl realizowane są wnioski i postulaty wyborców zgłoszone w kam·
panli wyborca;ej. Drug' jest powołanie pierwszego w naszym kraju
r.zecznlka praw obywatelskich.
Rt.ecZnlk roz;pocmie dzlaJalno.łć
od nowego roku. Decyzj• pereonalną Sejmu poznamy !encze w
tym mie&ll\CU.

Defilada wojskowa I ma.nłteałacja mleazkatłe6w 1tolłcy zwt,zku Radzieckieco zako6czyly w 1obotq uroczy1te obchody 70 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Patdziernlkowej.
O codzinle 10 na trybun• honorow' na Mauzoleum Lenina wenlł
przywódC)' partii I państwa radzleckiero a Mlohallem Gorbaczowem
a wraz z nimi przywódcy bratnłch partii I krajów 1ocJallsłyczn1ch w§r6d nich Wojciech Jaruzelski. Zrromadzenł na placu powlłall łeb
u klaskam!,

Zamierzenia n.a llatopad nie amy.kają ll~ty spraw z zakresu demokratyzacji, o których mówi się
na Wiejskiej w kontekście nadchodzl\cych miesięcy. Sa, na tej liście
m. In. ordynacja wyborcza, umac•
nianie samorządów, nowelizacja ustawy o systemie rad narodowych
! umorządu 1terytor!alnego.

Na

przyjęciu

byll obecni czlonkowtie
klerownl.ctwa
KPZR
i
państwa radzieckiego, . czlonkowle i
zastępcy członków KC KPZR, deputowani do Rad Najwyższych
ZSRR 1 RFSRR, przedstawiciele
organizacji państwowych I apołe
cmych, weteran\ partii uczestnicy Rewoluc}l PaMziernlkowej, przodownicy pracy,
przedstawiciele
nauki I kultury oraz uczestnicy
defllady wojskowej na Placu Czerwonym.
Obecni byll równie! przewodniczący delegacji państw socjalistyC7lllych l rozwijających si~, a t.akte przedstawiciele partii i ruchów
(DaJ1.srzy

ciąg

oo. str. 2)

WYBUCH BOMBY
W IRLANDII PŁN.

ARABSKIE

N/si defilada podo4dzlal6w w hbMl')'CZDJ'Ch munduraoh 1pned '10
CAF - TASS
Zaczynaj' lll• przygotowania do WU.)'19tkie lNle rozgłośni• l)t'Zel"defilady wojskowej. Zastępca czloo.- waly program.
ka Biura Politycznego KC KPZR.
okazji '10 l'OCZJliCJ Wielkiej
minister obrony ZSRR, generał armii, Dmitrij Jazow odebrał mel- Socjalistycznej Rewolucji Paździer
dunek od dowódcy defilady, gene- nikowej Komitet Centralny KPZR.
Pre-zydium Rady Najwyinej ZSRR.
rała pułkownika Władimira .Airohipowa.
Po d()kona.niu przeg!lądu I Rada Ministrów wydały w 80przygotowanych do parady I wojsk botę przyjęcie w krenrlowskim PagamiZOnu moskleW'8klego, D. .ta- lacu Zjazdciw.
zow wszedł na trybun• l wyflosił przemówienie.
Po zakończeniu maniffllł&cJl u
Plac Czerwony weszła ~-tya!ęC'1lll&
grupa mlodziety, która pozdrowiła serdecznie pnywódc6w partii \
Z ok.uli 'TO rocznicy Wialklej Sopaństwa radzle-0kiego.
W trakcie cjalistycznej Rewolucji
barwnego pokazu artystycznego, kowej ambasador ZSRRPatdziernlWładimir
c!Hopcy l dziewczęta ustawili Rlę Browikow wydal 7 bm. przyjęcie
w kształt wielkiej liczby „70", slo- w salach ambasady w Warszawie.
wa „pokój" i llczby „XXVII".
Przybyli m. I.n. I sekretarz KC
(symboli:mijącej
ostatni
zjazd PZP'R. przewodniczący Rady Pań
KPZR}.
&twa Wojciech Jaruzelski, członek
Tego samego dnia cały Zwla,zek Biura Politycznego KC PZPR, preRadziecki uczcił minuta, milczenia zes
Rady
Ministrów
Zbigniew
pamięć bohaterów,
którzy oddal! l\lęssner, mal"SZalek Sejmu, prezes
życie
za zwycięstwo rewolucjL NK ZSL Roman Malinowski, przeWszystkie fiagl państwowe opusz- wodniczący Rady Krajowej PRON
czono do połowv masztu. Central- Jan Dobraczy61kł.
na telewlja I radio nadawały w
tym czasie muzykę tałobnl!., •
Obean.I bylt weteran! ruchu ro-

W ttolJ!cy J'ol"danH„
Am.manie,
w niedzielę, 8 Mswpad.a. tirzvdniowa konferencja L' gi
Arabskiej z ud:z.ialem
21 szefów
I7Ąd&w I głów pańi>tw kiraijów arabskich. Głównym
tematem obrad
będzie sytu.aicja w rej>Onie
Zatoki
Perskiej i starania o położenie krew trwającej Już od siedmd.u lait
wojnie ira.ck<>-lrańsklej.
ro.z.poczęła się

POWÓDŹ

WHISZPANi l
17 osób zginęło w W)'Uli·ku powodzi, które 7JOStały spowodowane
ulewnymi dewozam1, padającymi
od kilku dni w rejonie Walencji.
Powodzie spowodowały też poważ.Ile straty materialne.
Zalame
rosWv dro/ti.. mooty budynki mies'Zkalne. studnie. Wiele wiiosek I
osiedlli wstało odciętych od świa.ta.
Pod wodą malazły się plantacje
owoców cytrusowych. winnice, ~
dy, og'rod'Y l pola upraiwne.

z

p

proJektani I aara.zem włoeszcf
znanej
firmy
amerykamkiej
Cray, ktma uwałana
Jest n
najbardziej zaawansowani\ w
dziedzinie produkcJI auperkompułerów.

BUDOWA NAJWll!iKBZBGO
DRAPACZA CHMUR
SUPERKOMPUTER
Amerykańska

firma supercomputer System INC. (SSI) ocłosiła plany produkcyjne przewidu.iące zbudowanie do ko6ca
łego stulecia nowej
generacji
komputerów, szybszych od najdoskonalszych dotychczasowych
tc-~o rodzaju
u~ąd~e6
około
100 razy.
Firmę p0wołano
przed mle1iąoom w celu podjęcia
Intensywnych prac nad nowymi technologiami
komputerowymi,
włącznlP z sy~temem
równoległych operacji,
który rokuje
największe nadzieje
ną
przewrót w dzledzłni«' mikroelPktronikl. Nit czele SSI stanął Stevf'
S. Chen, poprzednio
cłówny

Do łeJ POl'J'
wzniesiOD.7 w
Chlcaro wiełowiec „Sears Tower" uwahny był sa najwięk
szy dra.pacz chmur na śwlecle.
Jednakże Jut Wkrótce budowla
w Chicagio ust11pl miejsca w
Księdze rekordów świata. Guinnessa
nowemu
gigantowi.
„Tra.mp Tower" - tak nazywa
się nowy wletowieo stanie
w Nowyqi Jorku. Autorem projektu Jest zna.ny ameryka6ski
architekt Donald Tra.mp,
W my§! pierwotnego projektu, wysokość budowli powinna
wYnosi6 594 metry. Jednakże w
11statecznym rozrachunku trzeba było nieco .,prz:vkr6cl6" drapacz chmur Trampa w zwl11zku
z posfulittaml Fedcnlnegn Zal"ll~u
Lotnictwa
Cywllnr!l"O·
Architekt przystał na zmnlrfsu.nle wysoko§cl obiektu o 35

•

•

metrcłw.

W pneclwnym ()Cnriem
razie budlowla moełaby u.kł6oi6 do46 intensywny ruch lołnl
lf1'.Y w re.tonie Nowego Jorku.
Jednakłe I po tej
poprawce
„Tramp Tower" będzie n&JwTł·
gym

wlełowoem

OSTRZELANIE

- Zadłużenie
wolnodewiwwe
Polski wynos.i obecnie nieco powyżej
36 mld dolarów USA. Dwa
czynnik! zadecydowały o jego wzroście: nadal nie jesteśmy w stanie
spłacać całości odsetek od długów,
wlec ich część (około 40 proc.)
dolkza.na jest do zadłużenia; po
drugie ponieważ przyzwyczailiśmy się do przedstawiania naszego długu w dolarach relatywny wzrost zadłutenia (w ostatnich 2
latach 2/3 tego wzrostu) jest efektem spadku wartości dolara.
Jeśli chodzi o perspektywy &Płat
naszego zadłużenia. to politykę w
tym zakresie trzeba podziellć na
kilka faz. Od roku 1982 jesteśmy
w okresie ograniczania dynamtkl

Co najmniej
10 osób straciło
a 47 zootak> ramnych wsknltek wybuchu bomby . która eksplodował.a w niedzielę, 8 listopada pned południem, w miejsoowośol Enniiskillen w IrlBll'ldil Pół
nocnej, w pob111Ju pomnika brytyjsklich o:mat ol>u wojen światowych,
podczae odbyiwających &i.ę tam, podobnie J,8lk w cale) Wielkiej Bryta11Li, dorocrmych u~st-ośoi dla
u=enia poległych.
Dotychczas żadna ~i:Mcja nl.e
przyzm&a się do :zamachu. Jednak:Łe służba bezpieczeństwa jest zdani.a. te ładunek wYbuchowy podlo_
Dotychozuowy dożywot.ni prezytyli bojówkarze ze .,skt'eydfa tymcr.asowy.l'.'"h" p<>d'Zliemnej
Irrlanda:- dent Tunea:jl Habib Burglba został
po:z;bawlony władzy ·N sobo',ę
• iej A il
pubfikań·
1 (IRA).
przez premiera generała Ztna Ell-Ab!dina Ben Alego, który prz.e11\l funkcje szefa państwa oraz
naczelnego dowódcy a.nnU.
W komunikacie odczy1anym osobiście o 6.30 rano generał poinbotnlczego, ucz.estnicy Wielkiej So- formował. il opierając się na stocjalistycznej Rewolucji Pażdziernl sownym paragrafie konstytucji okowej uczestnicy walk o wyzwo· raz wynLkach konsylium medyczlenie narodowe I społeczne, kom- nego stwierdzającego że Burglba
batanci.
jest niezdolny do piastowania najwyższego urzędu w kraju. usllilląl
•
go z urzędu, p0wołując również
nowy rząd z premierem Hedim
W sobotę w 70 rocznicę Rewolu- Bak!kuszem na czele
cji Patdziernlkowej na cmentarzu
Nowy prezydent Tunezji zapo- mauzoleum ż<>lnłerzy Armii Ra- wiedzlal, iż w najbliższvch dniach
dzieckiej wieńce zlożyły delegacje zostanie opublitmwane nowe praKC PZPR, NK ZSL, CK SD, Ra- wo prasowe, a tak:!:e nowe przedy Krajowej PRON. MON, władz pisy dotyczące działalności parUI
stolicy, ZG ZBoWiD, ZG TPPR, politycznych I llczne zmiany w
przedstawicielstw dyplomatyczmych konstytucji.
państw socjalistycznych.
Refonny konstytucji mają dotyUroczystoś~
zlożenia
kwlat6w czyć &ukcesjl na stanowisku preodbyła się także przed pomnikiem zydenta państwa.
utworzeniu In.. WdzięC7J!lości".
stytucji demokratycznych I zagważycie,

lał.

Centrum Badania zadłużeni.a 1 wzrostu zadłużenia. Od tego czaRozwoju UJ zorganizowało ogól- su dzięki nadwyżce w bilansie haindlowym oraz dzięki wpływom za
u.sługi l przekazom, Polska może
tyki dostosowawczej i jej kon- finansować znaczną część o&etek
sekwencji gospodarczych dla kra:.. i spłacać niektóre z kredytów. Drujów dłuMiczych. Uczestniczącego w
niej wiceministra finansów - An(Dadszy ciu nsa ~- !)
drzeja . Dorosza dziennikarz PAP - - - - - - - - - - - - - JXlli>r<>Slł o
wypowiedź na temat
&tanu aktualnego oraz mo:lllwości
epłat
zal!ranicznego
zadłużenia
Polski.
nopolSiką konferencję naukową poświęooną problematyce tzw. poli-

BAGDADU
W niedzielę irańskie
oddztaly
rakietowe po rarz 17 w tym rdkRl
ostrzelały stolicę Ira•ku, Bagdad.
J.aik wynLka z lnformacj! podanych zarówno przez irańską agencję !RNA. j.ak i 1'7JeCZilika dOWódz...
twa wojskowego Iraku, w niedtielę we wczesnych
go<Wina•ch wie~ornych irańska rak!ieta typu ziem.ia-'21'.emfa uderzyła w d:cielnicę
mies~alną iraockiei stolicy, powodując :z.n.a-=ie
znis2'1Czi...<>n•i.a materialne,
a ta'kże śmierć
wielu
osób
cywilnych.
Nie
9P<feCjwwano liC2lby ofia~.

Burgiba pozbawion y
stanowiska prezydenta

•

rantowania sprawnego działania
systemu wielopartyj.nego.
W stolicy Tunezj; panuje ł!",;<>
k6j. Jedynie w pobliżu rezydencji Habiba Burgiby stacjonowaly
wojskowe transportery opancerzone. Czasowo zamknięte zostało lotnisko w Tunisie.

.--------------.

•

W 313 dniu roku słońce wzegodz. 6.U, zajdzie zaś

szło o
~ 15.54.

imieniny obc!iodzq:
Gracja,

Oresł,

ł"'lyforr-y

•wlała.

JUP{OPIS A. l!:IN8TZIN'A
NA AUKCJI

• J. Urbamka
Europy!

Przedstawiciel domu aukcyJnero Sołheby's w Nowym Jor•
ku makomunllrował, że 2 rrudnla br. zostanie wYstawiony na
lleytacJe rtkopts Alberta Einsteina, słynnego flzvka, twórcy
teorii wzrlędno§cl. Będzie to
75-stronlcowe opracowanie łe.t
teorii w Je.f pferwotne,t wersji
do pl-teco tomu słownika rartiologloznego
„Handbuch der
Radiologie". napisane w je'llvku
niemieckim w 1912 roku. Warto~6 rękopisu
oszacowano noa
70fl tys. dolarów
Praca nl!l"dv nie ukazała 11le
"l'ulctrm.
Rekopls nałeź:v do
fedneJ 71 rodzin ameryka~sltłch,
kt6r!l otrzymala go ort Eln11telna nrzed plerwnl\ wo.tn11 ~wia

wicemistrzyni'

• Koszykarki LKS wygrały w
Lublinie, Wlókniars przegra.I s Wi-

si• Zwycięstwo GKS Bełchatów I
remis Włókniarza w II lidze pił-'
karskle;J
• Pordkl siatkarzy
siatkarek LKS

Witamy

I

(Szczegóły

I pozostałe wiadomości
1portowe na str. 6)

N ajskutecznleJszą
u.wodnłczkLKS w zwycięskim meczu ze
Startem w Lublinie była Małgorza
ta Turska.
Foł.: A. W ACH

to~

Opr.: M. C.

Teodor, Ursyn

synoptyk

.., dnia dzisiejszym przewiduje
dla Lodzi następu.jąrą Pogodę:
zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Początkowo słabe opady deszczu. Temp, maks. 5 st.
Wiatr slaby I umiarkowa.ny

północno-zachodni.

Ci§nienie o godz. 19 wynosil-0
991,0 hPa (743,3 mm), a temperatura 4,8 st.

"' endorza wydutze·i
1923 - Nieudany pucz HUlera w Monachium
1938 - Tzw .:Kristallnacht"
masowv Pogrom ludności ży
dowskiej w Niemczech hitlerowskich.

"obie myśl

C" •
Pomyłki

żej

są

zaszedłeś

widzisz

Jak góry: Im wytym \vlecej Ich

dookoła.

m chnij

Inni byli szybs i
O tym. te n.an przemy91 nie lubi ludzii z pom~łami napisano J.ut
tomy. Nie tak dawno 1·ednak postanow'on0 wreszcie
ooś z tym
zrobi ć 1 wvmyślono organizacje gio.
spodarcz.e. którf' maią iza zadanie
dać takim właśnie ludziom pos:zaleć. Chodzi <>CZYW!śole o !ed·nostki
1.n nowacvlno-wdroieniowe.
wyłą.
czone S1>0d nlektórvch rygorów go.

spoda["("ZV~h

mające

doprowadz.ić

tie jednostlli łe ma]4
zamiast namawiać czy

przynłioU:
zgoła naJtazywać i stniejącym
iuż
firmom
wprowadz,anle nowego, mogą pojawiać się ftrmy tylko do te~ ~
wołane.

».

Wygląda tet na
fle oW'I Npomysłami mimo eormdch
doświadczeń, posta:nOW'ili
zal!'Y"LYkować i uwieniyć raz jena:r:e. Do Un:ędu Poetępu Naull1C>-

dz!• ir;
nieraz

do tei«> by oomysly z półki we- W<'-Technicznefe>
tllly do produkcji. Wielu iwierd211, plynQbr w otuu

l

Wdrożeń
nałwódl Qeodni

Wl'!Ześnle fi wow.Id • reJestncj•
wWnie takich firm. Niedawno.._
brata si.ę kom,Lsja, której udaniem
byk> zaopiniowanie 38 wn.iosków
które ostały lię po dokladne.t ~
lizie, Uirówno fonnalneJ. jak ł met'YtorYcmej, Wseysbk1e one :mo&tały
zaOPlniowane n.a „tak" I M tej
pod,staiwle - i urzędu ~· •twllll'dzll. 8- 'ftród łJ'Wt pton.ier6w ~
st~u m. In. 1pólb. m: Byd~
:r.am1emia.1•
pr'Odu~ac! au1.ne
Jul llutome17 pol'i~ _ ,

tel f.achowey • wbllaa..
się światlowodam~ .

pa.raj11,cy cizi.anie. N!.Mtety,
odmowna.
Nie mmlenzamy
palcem. P<> prostu
z miasta o takim

Kierownika Sekretarl&tu da. J~
noe.tek
lnnowacyjno-Wdrożenl<>
wych Urzędu . A. Seweryniaka zapytatli.śmy o to ezy w owej
ll'iepełneJ czterdziestce ~ laki• zaklady z Lodzi. Niestety, an! 11 Lodllll. a.ni z Jej okoMcy - uałystTb
lił!ny w odpowiedzi. Próbowaliśmy
Jeszcze dO'!)ytywać. wledZl\C le 9
W!l'lio!lków odesłano do U21\lpełnle
ni.. _. m* Wił ._ ilacri Io-

I

w

odpowledt

nikogo wytykać
szkoda nam, że
potenc.l ale prze..
mysł<>W<>-naulrowym ntkt
nie Z&miel"Za
wychylić. Nie twierdzimy ~t. te. owe przedsiębiorstwa na pewno
s[•
SJ)r&WdZI\.
Tv'Je
tyl'ko, te Je«t nie
próbuJem)', to alt: nildy nle dowlem7_

•i•

się

W•IN,ir lllC NłE WIE

..

48 godzin,
W. Wysocki laureatem Konferencja plenarna
nagrody państwowej ZSRR Episkopatu Polski w kraju I• na sw1ec1e
J•t zatwierdzenie
JeJ zadaniem
W ZWIĄZKU Z WYBOREM Zhao
piosenZ wielkim ;poruszeniem PTZYlę
~ 1'*1zi4lekl aktor,
odo'byla się w Itiel- tyWIIlego udziału wiernych w{ec- Zlyansa na tekretarza .generalnego programu pracy I budżet.u orga.ntza•
I I T bm.
karn ii poeta Wl;i.dlmlr Wysock.l lam wiadomość o przy.znaniu Wy- cach
kich przy &prawcw.anłu li'buJrgii i Komitetu Centralnego ltomunlatycz- cjl na nastepne dwa lata oru dłu•
EJ>l·
plenarna
konferencja
224
(J.938-1960), ~stał l'aureatem nagro- sooklemu na.grody -państwowej -

dy państwowej ZSRR za 1987 r.
Szczodrze obdarzony wielostronnymd .zdolnościami - plue agencja
TASS - twórca ten z.dobył uznanie sp<Jtleczne na długo przed u\mSlllem oflcjan.nym. Zdani·em zwo..
lennióków jego talentu, przyznanie
nagrody za Milę oficera śledC?..ego

riowledziala w wywiadzie telef.onic11nym wdowa po artyście, znana aktorka francuska Marina Vlady. Jest to oficjalne uznanie, o
którym zawsze marzył. ·Teraz jest
watne, te jego twórczość jell't neroko upowszechniana.

pod przewodnic·Józefa Glempa,
Obrady wiązały
prymasa PO'lskl.
się z uroczystościami ku czci bło
gosławionego Jerzego Matulewicza.
Biskupi koncentrowali się głów
nie na :za.gadnleniach duszpasterOanaiw ·la.no motillwości 35k9k!ch.
skO<Patu

twem

Polski,

kardyn.ał.a.

__n.-,
s-k-1-·m--z-a_d_l_u_z_.-e-.n-1'_e_m
-C--z--p-o-.
O

,
:ol!111~i~;;tJ~jf;,. :1:i~~~: :;:
In- ·

kona.nie piosenek l ballad w
ny·ch filmach jest aktem sprawiedliwości wobec twórcv.
)
WyS<OOki wyrt11ipll w 30 filmach,
(D<>kończen1.e ze str. 1)
w głównych
przy czym w 14 rolach. Niemal w każdym domu ga !a.za ro.związywania problemów
znajdują !llę płyty :i: jego nagra- polskiego zadłużenia rozpocznie alę
niami. Moskiewska firma „Mlelo- wtedy, gdy nasz kraj osią.gnie
swoistej równowagę w obrotach bieżących,
edycję
dta" r<>zPooz.ęla
antologii jego twórczości pi°'9en- tzn. ~Y będzie mleć większą nit
dotą.d 11adwyMk4 w bilansie hanzaplanowanych
z
Dwie
itltrs1tlej.
li płyt j\d 81• ua.zały na ry'lll1nJ dlowym, usługach 1 praekauch równą płatnościom od.setek. SY'tua.radzleckilm.
• - - - - - - - - - - - - - -.....- - - - - - - - - - - - - - -

Uroezystości

(Dolrończ.enie u str. 1)
u.czestniczący w Obchodach 70
~lcy rewolucji, ambasadorzy

w Moskwie
Powiedz'al on m.ln.:

roa-

W te uroczyste d.nl z.wracamy slę
kredytowani w Moskwie i dzieon- do Innych narodów z apelem o
wspól!lle poszu'klwanie dróg do ponik.arze.
bfmpleczerutwa I owszechnego
Do zebra.nych cw.róalt .ię
tarz genera'tny 1tC KlPZR, Młcllail śwladcumy, :te dołożymy maksimum wysiłków, by postęp cywtll1Gorbacww.
zacji !Ili• i:osta? przerwany. W'$L'fecy wspókl.ie ;powiilJl'liśmy dąfyć do
tego, by niosła ona ludziom zadowd.lenie duch-• l pomyś'l.ność
materlaln11,..

1.m-

Referendum
we Włoszech
Włoszech rozpoczęło
referendum, w
niedzielę

NAl!ll naród dokonał swego wyboru w 1917 roku, wyboru n.a k-&rzyś6 aocjal!.zmu I pokoju, wyboru z.decydowanego i ostatecznego.
Nasza przebudowa, odnowa rewolucyj na jest wyborem d0<konanym
oświadczył
przez Patdziennlk M. Gorbaczow.

•lę

w
którym
46 milionów obywateli uprawnionych do glosowamia ma odpowiedzieć na pięć s-zc.zególowych pytań dotyczących dwóch s.praw: czy
I jak rozwijać energ~tykę at<>m<>wą oraz czy sE:dziowie powililni być
nadal zwolnieni od odpowledz!alf!OŚci cywilnej za wykroczenia ipope!nione w czasie wykonywania
We

•

•

•

Delegacja PQ'lis.k& z Wojciechem.
JaruzeLskim, kt6T'.a przebywała w
Mo!lkwle na obchodacll 70-lec!a
Wielkiej Socjaillstycznej Rewolucji
PatdziennfK-C)Wej. opuśdlll w 11<>boudall\O się do
tę stolicę ZSRR,
Warszawy.

obowiązków.

Lokale, w których odQ.a.w.uie •11.
będą czyinne dZ!ala' do 10oetateOgłos:z:enle
14
dz:ny
cznych wyników referen~um jest
~podziewane 10 bm.

r]01<y,

•
Zakaz palenia w czasie
krótkotrwałych lotów
pod.czad JJoitów
Ameryka1isk1 Sen.at opowiedział len.la paiplerosów
•1" z;a V""""'WadZl!llllem zakiazu pa. n.Ml ...'1'2le<kraozajn--:~h
...,..J- 90 ml.n;ut.

"

"

.„.~

PROCES SPRA WCOW
WYKOLEJENIA

t<>Wny w blb1•

lctóra upiv;ednto
"1ZelI"llElnl& zakimu paleni.a. na loty
t!"Wa.jąiee 2 g,odr2:iny je<l111ak wobec
opooycJi senatJorów ro s.tanów upraiwiaj ących tyroń wyraii:<mo :zigo..
dę na koanrpromis.

POCIĄGU

Senator Fria!l'llk La.utenberg, demokTata z New Je!'lley oświadcr.yl.
że zakaz palenia obejmie poinad
50 J)ll'O<:. lotów na ob.~za.rze Stanów
w tym równie±
Z.i~dnoe'llOnycll,
Pl"lleloty n:a ta'k lkrzinie uczęs'2lt'2l!V
nych I.rasach ja1k Nowy Jork W-a~
Boston. Nowy J<l!l"k fon ocivz Los An~el~ - San Franna tyclj
prutioty
ci~. WS'ZJV'st'kle
lin lach t>Mval'! n!e~etna .llfO'd'linę.

Przed sądem we Flore-ncji 11'1.anie
os iem osób oskB!rronych o poclł-0paosażer·s
ż.enii·e bomby w pooią.~
kim Neap-ol-Mediolain w dniu 23
eksWskute'k
grudnia 1984 roku.
plozii tej bomby, która nastąpiła w
chwili, ~Y zaHOC'ZO'lly w związku
Bożego Narodzen ia
ze świętami
pnr..ez tunel
przejeżdż.al
poc iąem iedz.v F!iorencją a Bolo.nią, 7J~line
ł<> 15 osób. 230 osób odnioslo rany.

F. Limt~beT!l Podk~<l<l!I, ł:!' zajak I
równ<> !r.llł<>iit sarno1ot.6w
PO<Pierają
pasao:!:eró_w
wlększ~6
w tym równie±
zak.az paleUJLa - ze W'Ll?'lędu na
fajki i cygar
za.gtrOżen!~ mrowtla osób aiepa!l'll,eyioh.

'Vedlug i·n fonnacji z kół &!\dowv ch kilku spośród oskarż·onych
o kontakty z
lest pode.irz.anych
praiwioowyml organizacjami ekstremistyC7J!'lymi oraz :z mafią. Do tycb
ostatnich na•leży PiTl?O ~lo uwa:1:a11w z.a. płatnika mafii.il..

AIDS

pr7lłld
Re~tów.
doma~ła tię ~

Plrc>jiektt utaiwy zio&tanle

chorobą
p.aństw

miodyeh
atrykańsklch

relatjcmowało Swiatowej Organizacji Zdrowia
przypadki zachorowań na AIDS.
nadeez.!y takle
We wrześniu br.
informacje z 36 krajów czarnego
lądu (5.826 przypadków).
Według stanu z 30 pdd.ziernl'kla
br. WHO zanotowała ju± na świe
cie 62.784 JYI'Zyp&dk! AIDS, nn.j(w
więcei jedna!k w USA 4'2.3.'54
tym 715 proc. u homoseksualisitów).

Dr Bila Kapita ordynat0>r wyw
chorób wewnętrznych
działu
szpitalu Mama Yemo w Kinszasie
(Za ir). zwróci! uwagę na niebezpieczny dla Afryki aspekt epidemii AIDS na tym kontynencie w ięks wść pacjentów to ludzie w
wieku od 20 do 50 lat, a wii:c w
okresie najlepszego rozwoju bioloChoroba godzi więc w
~icznego.
potencja? gospodarczy i społeczny
Afryki. Jego zda1'11em. od opanowania epidemii m('.)że zależeć cala
przyszłość Attyki.

Dwa tygodnie przerwy w glelclowym interesie t('.) jednak za dłu
Wszyscy sympatycy wolnego
go.
ha.ndlu pojazdami z. utęsknieniem
czekali na niedzielny poranek. Dawno na autobazarze PNY Pus'Lkina nie oglądaliśmy takich tłumów.
Wyrazy współczucia Rodzinie z
Z werorajszych obserwacji wnopowodu śmierci naszego pracow·
:te na sambchodOW!\ giełdę,
szę,
\
nlka
·p rzynajmniej w Lodzi, wkradla się
Zuówno
nerwowość.
ogT.C)mna
ZDZISŁA;WA
nie
31)rzedający, jaik I kupujący
barozo wledz;a,, ile wa.rti jest pojazd z danego rocznika. Rozl"Z'llt
cen spory. Wydaje się. te najskładają:
:nn iejsze znacz;e:iie ma sia11 poja21du, natomiast liczy 1lę wyłącz
DYREKCJA, POP PZPR, RADA PRACOWNICZA, ZW. ZAnie jego wiek.
WODOWE oraz KOLEŻANI{I
.Ludzie oglądają wystawione woI KOLEDZY 7. l\tIEJSKIEGO
ey, dyskutują I kupują. Co chw!ROBOT
PRZEDSIĘBIORSTWA
la dochodzi do zmiany właścicieli
WODOCJĄGOWYCH I KANAoo.i azdów. Wybór niezly: od wieLIZACYJNYCH w LODZI.
loton('.)wego „Berlieta" po „Fiaty"
Poi:-rzeb odbę<lzle sl1: dnia 10 li126p. Bardv..o mało samochodów
;topada rn87 roku o godz. 10 na
nowych. Niewiele równ!et tych z
cmentarzu komunalnym zarzew.
oat;i, produkcji 1984'-'86.
Wydal~ el.fl, Ui ral1)V.'U ~ny wy!iil

ROZGI

I

DZIENNIK

ŁODZKI

gowalowego programu działania,
Konferencja ma równlet W)'brad
nowego dyrektora generalnego FAO.

nej Partii Chin, Wo.lclecb Jaruzelski prze1lal na jego r,ce w Imieniu
a 1erdec7.nyml
KC PZPR depesz,
gratulacjami.
·w WYWIADZIE udzielonym ehld1klej agencji prasowej Xinhua przea
rozpoczynaJ11111\ slfl 10 bm. wizytą w
ChRL, minister spraw zagranicznych
Marian Orzecbowsl<I wyrazu
PRL,
wymtan11 doiwladzaintere•owanle
czeń z Chinami w sprawach reform.
Chocla:t oba kraje "" od siebie od- .
legie I rótnl11 się uwarunkowaniami
historycznymi, to jednak postępują
według uniwersalnych za~acl budowy
socjalizmu. Posunięcia podjęte przez
oba państwa w toku reform wzhogaclly praktykę I teorię socjalizmu
- podkreślll szef polskie.I dyplomacji. Pols!ta I Chiny - powlPdzlal powinny rozszerzać formy kontakI
tów gospodarczych, naukowych
np. przez tworzenie
technicznych,
wspólnych pnedslęwzlęć,

I

•I• ...

w POZNANIU zakończyła
ogólnopolska giełda obuwia.
kontraktowall dost&W7
Handlowcy
na 1 półrocze 1988 r. Przemysł za•
oferował 3ł,4 mln par butów. Han•
więcej,
del chciałby Ich o 6 mln
żeby choć jedna para przypadała na
Polaka. Na.Jbardzlej będzie brako•
walo obuwia damsklei:-o, a oferta
dla mP,żczyzn także jest skromna.
sobotę

JllA YOR ZARAGOZA,
FEDERICO
:o;o•
53-letnl biochemik hiszpański,
stal wybrany w sobott, 7 listopada,
na stanowisko dyrektora generalne•
go UNESCO, n" okres najblltszycb
sześciu lat.
W POZNANIU DOBIEGLA W SOkońca 3-dnlowa ogólnopol1ka
pod hasłem
konferencja naukowa
„Energetyka J11drowa - czlowlek Uc>:estnlceyll w nleJ
środowisko".
placówell
przedstawiciele
m. In.
pro.tektowych I przedsiębiorstw wy•
lttóre będ11 budowa•
lrnnawc:r:ych,
drug11 polską elektrowni„ jądr!>Wlł
,.Warta" w Klemplczu. Wiele uwa·
kontrowersyjnym
pogw1„cono
gl
sprawom lokall:r:acJI skladowlllka od•
padów promlenlotwńrczych.

BOTĘ

W SOBOTJI: ZAKoięczYLA SIJ'i
w Wanzawle dwudniowa ogólnopol1ka konferencja uczonych t polltyków poświęcona celom I metodom
reformowania systemu politycznego
pod
Zorganizowano J11
w Polsce.
auspicjami PRON, a dyskusja przywniosków
plon
nlosla tak obfity
I sugestii, te organlzatorey •Potkanla postanowili przedstawić je Ra- •
mOg"lł
TORUNTA
Krajowe.I PRON .1!\ko formę 1' l\tJESZKAięcy
dzle
wypowiedzi w obywatelskich konsul- nt;"llldat' program •eJew1i.l! moskle'V·
W
satt'lltnnym.
przekazl"
w
~klt>.I
referenpoprzed:r,ajlP,cych
tacJach
prze•
został
dum. Za głównych przeciwników re- mle~cle uruchomh>n~·
form uznano dogmatyków, zarówno katnlk o zaslegu 20 km, montu.le
na prawicy jak l lewicy społecznej. slę plf!rwue zb!orc111 anteny w 11•
Jak to powiedział obrazowo Jeden z sledlach 1półtfalelczych.
Opr. M. e.
uczestników konferenc.i l: trzeba bronić reform przed rozbó.lnlklem R.11mcajsem I przed Don Kichotem,

I

I

DelegacJ· a
• k a·
Irad ZleC
•
w G enewie

NA ZAKoięczENIE kilkudniowego I
pobytu we Wlo5Zech minister kultu-1
ry I ntukl, Aleksander Krawczuk
złofyl w sobotę wizytę włoskiemu ,
:r:agranlcznych,
spraw
ministrowi
Giulio Andreottiemu.
sto- ·
pomy~In:v 1tan
Podkreślono
sunków polsko-włoskich I na tym
tle omówiono niektóre k~rnnkl dalszego rozwo.tu współpracy kulturRlj
nej między obu państwami.

delegacja
' BM. ODBYLO SIF) POSIEDZE-1 Do Genewy przybyła
NIE zespołu d/s problematyki praw-· radziecka, kt&ra weź:m'e udzia ! w
chvlać.
neJ rad narodowych. Zespól konty-1 ror..poczyna,ja,cej slę w ponieJCLziaradzieckx>Blskllą:ll u.pozna]1 1!4 z pl:'Lebie- nuowaI prace nad projektem Zł'lo- lek pierv."Srej rundzie
.
zmian w ustawie z dnia 20 lipgieom JYI'SC komisji mieszanej zło :teń
r11.d narodo- amery'.kań.sku:h r<>k-O<Wań na temat
ca 1'83 r. e 8 y 5 temle
żo.nej z przedst81wlcleli Episkopatu wych I samorzlP,du terytorialnego.
ewentuail'l'lego
1
I o!l'ra•nicz-enja
doPolski l stoH,cy ~ostolsklej,
wstirzymian!a prób .tąldirowych.
z OttAZJl 30-LECIA Chrzefeljań
nawiąu'l'lia stosunków
tyczących
!lpołecznei:-o
I sklego !ltowarzyszenlll
dyip!omatycmych między PRL
NastęJp'Uj<l! )lllilro6clow.a zmiana w
Pirzyjeli r:bw- 1 7 bm. we Wrocławiu odbyła 11„ u- tej kate~orli 1'0ZJ!l1ÓW l'O'llbrojen ioApostol"1cą.
St0<l!cą
naukowudziałem
z
sMl&
roczysta
ni eż l,n fonn.acje 0 przeblegu dw6ch
\\'Y!C'h międrz:v Zwia:zk:em Rar:lz.iec•
11
stowany•zenla.
ostatnlch O()Sied'2!eh kom1lfli wsnól- eów, dzlala<'zv
. tRk:te duchownv<'h - nrzed•t„wlcle- kim ! Stanami Z1ed111oc:ronymi. Do.
rządu 1 :E)p.i- 11 rMnych koAdoMw 1 wvmań.
tychczas na t-ern.a>t ogra•n iczenia I
nej przedstawiciel.I
podarkę krajową.
r!>i- ewenbu>alneg,o
, LISTOPADA w RZYl\JtE
na temat ure.gulowa1111a
wstrzyma.nil'!. J)'l'"Ćb
Ob!'cn!e na obsługę zadłużenia (i skopatu
KnnferencJI
se,!a
xxiv
Rlll
poc.,,t:la
11
Kośdolem
między
stosuon.k6w
jądrowych toczyły 'ie w Genewi~
to nie ws:tytl'likllch pr-t.eclet od.set~)
FAO.
I
państw~.
wym!a111a p.<">g' !\·
ale
nie rolrowa:nla,
p-rzeznaczamy Około 1,11 mld d('.)ladów mli;:dzy ek:s~i obu pa11.stw.
rów rocmle. Jest to znaczne obcią
Pooj~le roko•wa.ń uzgoon;li min iokoło MO md rt licząc.
ten!e za.giran' cznyd1 · ZSRR
•tffl' !tPr&W
dolara wg kursów oficjalnych. A
Eduaird Slrewairdnad;ie i sekreta!"I:
prucie.i trzeba przyją6 koszt uzyssianu USA George Shul tz podcuu
kania dolara wyt:szy od oficjalnel"OmlÓW w W8JS!l:lytl1gtonle we wrzego kunsu, bo część produkcj~ eks§n1u br.
jeiit c1ot.O\'TMIA.
port-owej nadal
CMvby :nfe trzeba byT,.. p<m<>l!iĆ
W t.oilru l'Cllk.oowiań oble !rlrO'l'ly tych t11.li: zna~yeh kosztów. 11YtuaJa•in!> ple-rwS'L; lt!rok - chcą osiąg.
cJa wewnętrzna Polski byłaby buBH.tik.o calą k:olrumnę d·rukiu r.aj- porterki. z.achodin;<Jberli.ńsk.a Polo- nąć por<orzrumienie w B'l''rawip ekiudzi ej korzystna.
muJe w C2l<>lawym r.ach00nionie- n' a 1est .•t"Ol'llb!Jta na kilka zwaś tec:imych ~rodk6'v we-ryf\kacil.
Notow1d:
,.F.ramMillrter nilO!n;"ch oboi%.&w", w kt6rycl1., •. JeZBrGNlEW KRZYSZTYNIAK m~ec1clm &lenni1ru
(PAP) Al1gemelne ZeLtuing" artyiicul - je- '1\ ll'bo!:ować wrowe kryteria, 1Lcz.den z lk:zny.ch ~taitn\ó na ten te- ba emiqantów. mogących uchodzić
mat vr pra.&1e zadhlOld<nionlemteckiej :t& poilttyczn1e
Pl"Ześladowanych.
u k~11nu:il\CY' losy na:j'nows'llej pol- ~ m!lroana". Polacy skarżą się na.
W reporla~ vt. kontroderów, „polujący.eh" na nie!l'lci ej emduac.lń.
silni w poje- l~nle pracujących
.. Słabi zbliorotwo emigrantów.
Ponad 4-00-osobowa grupa cz.łon•
dynkę" auitor u1M7luje morone ko.- ~inie te tiuteJ"su;e ?JWiapiloi zaoków SPD z Berlina Zachodniego
leje lO!IU tych, kt6nJy usih!JI!\ zbu- ~ nleotu:tnie plttr:zl8, na Jl'l"Z.Y- 8 bm. z:wiedzila t~reny byłego 111ie·
lub ~ • Po!.8k1. Konkll.U'Zlj~ repoor- mieokiego obozu masowej zagłady
d~:tej
M.
.oble
Miw~
Delegacja
na Ił~ now" "ll'&YS<lencję I l!llu- lla1.iu li\ ~: „Im lait>vlej wyj-e- KL Auschwitz-Birkenau.
98-1.tni malkler Jieldowr Ldoyd stro}e to ~dC'Zell'ltamł • :Bl!lr- ehe~ 1 Fiol~. tym baroz!ei wł11~ SPD, na której czele stoi członek
Prezydium SPD w Berlinl-e ZaKolokotf, który po poełnel.enlu
desperata ll!lla Z2clJodnieg1a, llld711.e poj~wla d2!e ~leiok:le lrlr.utln:atą ?07/J'Sta~ chodnim 1 deputowany z ramie·
przez awąo · kille-nta nia P.PD do Bundestagu. Harry
bu nie bu'taf'.
•. Zia du1»
.został sparaliżowany, wniósł <>!'kar- l• 1'141 jut n.aip!.,rPAP) Ristock, p<> obejrz:enlu filmu z
itenle do l!\dU, żądając odszlrodo- Turków i ?<>laików". Zdanli>m rewyzwole'l'lia obozu ?:Wiedzila pawlwan1a w wy..rokośct 25 m'Ln dola·
kmy, w których ukazane ~I\ roz.['ÓW. Ko!okoff W<!'tal pocirzekmy
mia!"'r h!tlerow!lklej ekst.ennlmacjl
przed kilkoma dniami P't"UZ poEuropy. Pod
narodów podbitej
lfiadacu ak'cjl Arthura Ka.ne'a,
.. ~c\anĄ Ml1lerci" na dziedz:lńcu
który po 1tracie znacznych amn
bloku „11" .zlotono wiązanki kwia·
na fiel.d'Li• przyszedł do biura
tów.
spółki ms.klerllkle' w Mbml i po
11«ótklel sprzeczce zułtu>Hł 'ej
auta, ctętko ranoll Koloko:Ua, a
ai.astęp.nie popeki.11 1amobój.stwo.
Kolokoff ~da obecnie odnkodoMaj'Wifl()ej
m'llOM"aneł w 9oopoc!e.
wan.la od tony zabójcy oru wld2l&3'1"8lli=Y1Ch naemocji! wśród
clclela .sklepu 1 bronią, w kt6rym
bywców WZ!:ru~ !roń rasy a111gtle1Kane kupił narzędme zbrodinl.
1ki9' o n.a'llWie .,Model" pochOO.zą
,,., • Pa~go Stada Og11erów
w Bi.alym ~. kltóre<~ 11Przeda?Za'l\IO'rzalemu ml- . '1'100 dot
M
W Boleslawcu odbył s·ę l:.~1<>j11y
.llośnlilrowi konJ 2le &ziwajcair-11. Po762 OllOby ule.g2y zatruciu po r;je- informowal, te przyczyni!, •ka.żenla konany w tej rywalizacji pewien me-cz pl !'kanki P'OITl i ędzy ks ie ż111 i
parafii
ktllka
reprez,entującym'I
w
dren!u posiłku w szanghajskiej re- pokarmu byl brud., panuj11,cy
rzymsk<>-katol'~k:ego w
została Norwec nie dal jetinak M wYfra- Kości o:ł.a
Re•tauraci.
restauracji.
stauracji „Wschodni Wiatr".
a miejscowymi taczuowo .za.mknif)ta, a prried9ta.wl- n" I następai.egi.-, dnla rano :uofe- tym mieście,
Wychodzący w Szanghaju d.ziendy·re'.kcll 090bikie mue!eli l'OWaf ponad 2-kirotnie
nl·k „Shanghal Eveniing News" po- cl~l•
"'·i~ k!!ówka~mi. Tym r;nem leips.\ opM:epraBzal! wazystklch ponk:odoeoen~. Mateczni• na<bywająe „Mo- ka!ll!IH lit: ksiP,U.1. którzy P<> za... ie·
wanych.
te - 20 ~ód del_.. dłra PW'Ojej có!'k1 u 15 ty1. tej walce wygraili mecz 3:2. PilGaz.eta podała,
niefortmvnych k:Nentów restauracji doluów. W .opoocklej aiukcl! !roni kankil. pojedynek obserw·owa111y był
„Ws<:hodnl Wiatr" przebywa w azp{- brali ~ udział nabywq z Fln- im:ez llcmych "lvidzów, w·śród kt.6talu w clęłklm stanie. PrzedstazblÓT'kę p iew córę. wiciele chińskiego IMl-epldu pro- landti, l!b!wecj~. RFN, Wl>och, Tur- rych pneprowadzo111">
woławcze pos.zly nleoo
ponad 120
niędzy. Z uzyskanych
cjot i Kanady.
Zbyt mało było aut nowych, żeby wadzą śledztwo w tej 9tJrAWlc.
temat
tys. 7-? - 10 tyis. :roo.t~l.~ przekaicoś jednoznacznie na ten
drzewe. Doznała ogólnych potłuczeń. zanych na 1'udowę pomnika Bohaale nawet za kilkuletnie
sądzić .
Straty wyniosły ok. 150.000 zł.
wolano wcroraj więcej niż jeM;- K!ł
A GODZ, 19.00. UL Rzgowska H. t·erów Powstamia Waf!'SV..a·wskieg><>. a
cze dwa tygodnie temu.
Nletrzetwy Zbigniew s. wble111 na pomosta.ta k'"l'.'Oła - na konbo DoSOBOTA
Oto niektóre notowania z pierli. GODZ. 1.21. Ul. !lporna a lbte- jezdnię I wpadł na samochód „Fiat".
wszej w tym roku listopadowej gu z ul. WoJ1ka Pol1klego. Kleru- Doznał ran głowy, Po
udzieleniu mu Pomocy dUa ~leci Sp.ecjalnej
gieldy w Lod11.1I.
j·„ ea 1amochodem „Fiat" Marla s. 1 pomocy zo1tal zwolniony do domu, Tro!<k!I. w Wiel'7Jblcach ilroło Wrosamo·
uszkodzenia
4-0!!.
Swladkowle
.l
>&OO,
1977:
„Fiat 126p"
nie u1t„plla plerwszeilatwa przeJa~- 1
z chodu „Polonez", stoj„cego na par· claiwla.
1978: 460, 490. 1979: MO, ~155, ?5-80. du I doprowadziła do aderzenla
1980: MO :195. 1981: 8115, 630, 640. „Fordem", !lprawczynl doznała a1z- lclngu przy ul. Sienkiewicza 21, proi
piersiowej l ftogl. szeni 111 o skontaktowanie się
680, 690. 1982: 700, 730. 1983: 705. kodzenla wklatki
W.
w Łodzi, ul.
w-y- WRD WUSW
npltalu. StratF
Przebywa
7~0. 770. 1984: 890. 198:!: BOO, 920. niosły ok. 500.000 zł.
Wypadek
Bytomskiej IO, tel. 17-18-12.
1986: 1.050. 1987: 1.200.
.l GODZ, 11.25. Plac Barlickiego. miał mlejsee _- XI. około godziny
1974: Antoni P. lat IO, raptownie wszedł li,
„Fiał 125p/FSO 1500"
DUŻY
„Pta400. 1975: ~50, 48-0. 5M. 1976: 610. na jezdnię I wpadł
j, lwfadkowle uszkodzenia
na autobus.
t " 125P 1apar k owanego na ut. Ct e1zw szpitalu.
1977: 690. 745, 770. 1978: 050, 860. Przebywa
I LOSOWANIE
.l GODZ, 17.ZO. Ul. Thaelmanna a
kowsklego C, proszeni ""' o skontak895: 1979: 920. 1980: 990, 1.03(). 1961:
Ryszard P. towanle 1111 z WRD wusw w Lo1.125. 1962: 1.100, 1.170, 1.2-00, 1.2.90. 10. Kteru.lący „Fiatem"
potrącll Marl11 J. lat 75. Potrącona dzl. Wypadek miał mleJsee 1. xx:
1983: 1.330. 1984: 1.600. 1985: 1.640, po
udzieleniu pomocy została swoi około godz. 17,
1.810. 1986: 2.230. 1987: 2.600.
.l GODZ. !O.li, Ul. Grabowa 10.
ntona do domu.
1978: 1.450. 197'9:
„Polonez" uszkodzenia kabla enerW1kutek
NIEDZIELA.
1.800. 1980: 1.860, 2.000, 2.100. 1982:
n LOSOWANill
10 budynków sostalo pogetyemego,
Włóknlarsy
A GODZ. 9.10. Aleja
2.. 300, 2.350, 2.470. 1984: 2.800. 198'7: ZZ. ItlaruJ11ca „Fiatem" 12Sp Inra B. zbawionych dopływu pr 11 du. Awaria
w ula dzlsfejn.le dostosowała prędkośct do panu- zostanie nsunlęta
3.600.
9,
kp
j11eycll warunktSw JHdJ' I wpadła na H„m.

Gorzkie doświadczenia
polskich emigrantów

Ofiara

żąda

CZŁONKOWIE

SPD

w OŚWIĘCIMIU

giełdy

25 mln

odszkodowania

,,Model'' sprzedany
za 15 tysięcy dolarów

Zatrucie

skażonvm

Księża

,,dokopali"
taksówkarzom

iedzeniem

G•elda .sam ochodowa

zakomuniikowano na mię
konferencji w tej
spraw C'. która odbvla się w NeaP<>ltt ieszcze dwa lata temu (w
1<ruclniu 1985 roku) tylko siedem
Jak

dz~·na rodowej

„„llll!all--ll'lllJ-llS!la___

cja taka - ja:k sic przewiduje powln.na wy.stąjpić na przełomie lat
osiemdziesiątych i d.ziewięćdziesią
tych. Zadłużenie prz.estwnie ro!!Kląć.
Po '.kilku latach, wraz z koI"zystniejszym bil~ handlowym, u'1ug i przeka7.6w będzie rnotma
prz}'IStąpi.Ć do e,pl&ty dlus.ów.
Prowadzenie te&o typu polityki
a wypracowywaniem
się
łączy
wraz .111 wier:zycielaml określonych
rozwiązań Una.nsowych. Chod7.i o
operacje refi'Ilai!l.9owanla zadłużenia.
Polska i>rowadzll. odpowiednie negocjacje z wszystkimi grupami
wlerzycielll. Latem br. zakończyliś
my rozmowy z przedstawicielami
banków .zachodnich w ~awle reim
przypadającej
finansowania
zadłużenia. BMllkl zgodziły
c:zę.ścl
się na ponowną, pelną k0l'.l.5dlidanale±nych Im zobowiązań I
cję
rozłożenie ich apłaity n.a 15 lat.
Uzgodniono także pewni!, obni7lkę
poziomu oprocentowania. Od rQku
prowadzono również rcnmowy z
zachodnimi wlerzycinaml rza,dowymi czy>ll t:z:w. Klubem Pary,s'.k!m.
N!guluje
porozumlenl.e
Zawarte
platinoścl .za okres od 1988 do ko1\ca 1988 roku i l'OZ!dada płatności
naszych zobowiązań na okres 10
lat. Porozumienie to traktuje 1ię
ja!ko przejściowe, prowadzące do
bardz!el kompleksowego l długo
trwałego rozwląu.nl.a. Polska liczy,
że w procea ksztaUowanola takiego rozwiązania bard.zlej aktywnie
wlączy s ! ę Międzynarodowy Fundusz Walutowy I Bank Swlatowy
oraz narodowe Instytucje krt!dytowe krajów zachodnich.
P()llty'ka stablHzacj! u.d1'u±ein.ia
Pol6ki łączy 11lę z koniecznołcią
ponoszenia pewnych kosztów. Chodzi w tym wypadku przede wszystkim o bezpOOrednle k08Z'ty dewizowe związane .z obslug11, odsetek,
oo n~e,'llatp1!wle ma wpływ ina gos-

w innych posłiuga.ch w kościele.
Rozpatrywano zagadnienie katechizacji dzieci i mlodzleiy, a taikże
współczesne problemy rodziny polPozytywnie pnyjęto decyskiej.
1
zje o zawieszeniu kon.ywtainla
podręczmika szkolne-go „Pnyspoeobienle do życia w rodzinie".
Bi&1m.p i rol'lważali trudną &y't'll&cj ę społeczno-gospodarczą naszego
kraju. Od szeregu lat panuje powszechne przekonanie o pOltrzebie
reform goopoda'l'CZych.
g!ębdkich
których przeprocwadzenie w;nmaga
.iedinoczesnych zmian spoleczono-polityczinych. Bez nich nie może naobywatelskich
stąpić pobud.zetnie
inicjatyw, zairówno jednostek, Jak
i grup społecmych.
Ze srezególną troską biskupi obserwują sytuacje młodzie-ty UCZll,~j 11ię, kończącej szkoły l wchodzącej w życie zawod.ow„ Podstadla przyszłości
wowe :rinaczenle
ml-od.ego pokolenia ma nagill\CY poto mogło dopokOllenle
stulat, e.'by
strzec persipei!ctywę ,;odzhvego bytu l rozwoju własnych taaentów
na naszej ziemi , a nie za graniPrze;prowadzen1e reform. goscą.
pod:s..rczych musi urwzględnlać równie± konieczne zabezpieczenie byrod.zin w iel<>t.u ludri:l stacych,
dzi e'tnych l ll'L8.j1biedniejszych.
Sobór waty'kań!l1d II stiwieroza,
nie jest
że pootęp gospodaTCZY
lub
dziiełern tyLko jednej ~py,
decyzji ezynnlkbw wyłącznie poliałe dzleiłem s~lch
tycz.n)"Ch,
oAby
wairsfm społeczeń'9twa.
sil\igilll\Ć to drleło sponotamczne Inicjatywy jednostek I nlezadeżmycll
z~jać i orgaz.xzeszeń naaeży
nicz.n1e wiązać z wysiłkami władz
państwowych. Powyższe wsk:azan!a
soboru nabientją szczególnego :0111gdy
czenia l a'k.tu<!tlnOOci dzlsl3j,
kraj nasz w.a.lazł się w wyjąltlko
wo truclinej sytuacji 9P0łeezino-gos
podarczej. Opanowa~ i pirzezwycleżyć .tę sytułl.cje mo±em:v jedynie
od kt6re-go
wspó.lonym W)'IS'irk!em.
unfkt z nas nie paw!n!en slę

l

nr Ml (124'71)

ONIKA WYPADK ÓW

I

KOMUNIKAT TOTKA
LOTEK

2,3,4,21,37,42
dod. 36

2,

Redrtktor depeszowy

MAREK ciiłZEWSKI

Redaktor łechnieznr

12, 17, 18, 29

KRZYSZTOF PASIKOWSKI I

,J

'11

Poznawanie
reformy

Kto pyta

DJaoze6o dopiero ~ra.z. t>O Drawie l!ela.t&eh wdrdan.Nr. reformy sospod&rc!JHJ
p rzY1tepuje 11lę do Jej pn19plenenlr., do r&dyka.Jnych
rozwlM&i'\? Cu t4I Jata ni• były
zatem zmr.rnowa.ne?
- Choć w ielu lud"Llom 'P()C2!Ątld
reform,T
koJan:B, 11le IE P<>dwytsui.n.1em cen (!pami ~
my ..ezok cenowy" z luteit0 1982 roku) to
przec!eł n ie reforma. lecs krY!tYs ~r
cu ~N p;lówn8,
1:mz:r~
tamt;rdl
-

dmłu

zmtan.

W warunkach stopniowego ~la •
~. wprowa&<mo - mimo 'Wl!ZY9t.1ro nlarmę, Pl'IZY Wielu j~nak
uliominośct.aeh.
wy:n1'lt.a.jllC)'ch nl~adn np. • bralN IU•
rowOOW'. d~iiz. Wsizak w 1982 rokn.t Zachód zurooowti wobec Po11'ki d.ookl.iwe re.try-keje ekonomiic11rH!I. co oowaim ie utrudn i.al<> n.am przywracan ie równow a,e;I.
Pam i ętajmy też. że wciąż spłacamy ul'!ran iczne dlu ,e;i. W ciąi.e:u tych 6 la t i;.płaty
samych tY'lko odsetek wy-n iosły l>O'!lad 8 mld'
dolarów!
W Pierv.'S zym etap ie reformy - dla ooh rony spożycia - st06owano metody. n iet:byt z11:odne .z J.e.1 !!'.Madami. jak centralne
r<»JÓZielniotwo materiałów i wrowców oraz
wielu towarów rynkowych.
d'Zialalv takte
pro.l(ranl(Y <>Peracyjne 1 u.mówi-en.la ru,dowe.
Wn:rstko to OC'2YWi ści e usmt:vwnil alo ,e;ospodarowan ie pned.s ! ębiorstw. ale przecis je' dnoaześn !e chroniło int-erel!IY spolec7ll\8. np.
w dziedztn!e zaopatr'Zenia d!Zleoi w le<kar"twa.. tłrodk! czystości itd. Takie
•~tern
kartko\vy n ie uła twia! tycia ,e;ospodairczel!o.
Jednocześni e i tu wł.am ie n iezbyt kon1ekwentn ie realizowAno ir:asad y ireformy w mi,n ionych latach nie udalo 1ic zachowad
n iezbędnej dyscypl iny '\VZrostU
dochodów

on• -

D ien i ~ych.

Rosły
~
t:<lfl'P<>daree lli!t>Ołecznlon41i - d'Uł.o

Dłace

w
l'ZYbele }. n it podait towarów I U9fklll&. Stad Wit

m. tn . k ilkakrotne
W:reh towarów

OPatnen~

cen un:l!ldo- .
a takte eea a.-

pod'Wy'Jdd

ryn~

'·

•
Die błądzi

lll'l• r.m.al.aly ~ u!'6wno dla ~la

- Na pewno n ie gJroz!l 61.owo ~
tnacja 01:Mcu. że tio oo kii.edY'I było · prywatne, potem u'l)ań&twowiione. wra.ca do sta.r&go 1Y9Łemu. Ustll!wa o nac:lon&li!Ucll Pr'Z&my.du M lltyczn•la 1948 roku wyr.a.tn ie okre~l ila .zakrff I dopuszcza lność dl:ziałan ią gektora pryw.a<\lnego (do 50 u.trudnionych na jedn!l zmian~). W następnych latach cdeszlo ~
s!e w DraktY'Oll I od tej !Zasady. irostaly nie- S
ootrr.ebnle zlikwidowane także clrobne wY- S
twórnie prywatne. np. mlY111Y p:Ol!S'POdareze. ~
D~i~ w tekt<One prywatnym mam.:Y nem ieśl S
ni'ków I fi'imy rta.l(raniczne drobnej wytwórt-zoścl (t>xw. polon!~). Pn;w.atne je6t tak- ~
ie w więknoścl nasze roln ictwo. ..ad.ownicnv<>. ltd. Obecnie sektor prywatny stanowi S
ok. 7 proc. wartoś ci produkcj i. a le l!cz~·C
razem ;i: roln ictwem - daie 20 proc. docho- S
du n.arodowe.e:o.
S
W II eta.pi e r eformy w pro wadza s ie jednakowe warunki
dzia!a n ia dla ws zys tkich S
sektorów - pa ńst:wowego, lilPÓłdzi,elcze.e:o i
p ry watnel!<>. Dotyczy to
ill'l. dost epn~ci
do surowców. ma teri ałów . środ•ków produ- S
k cji. kiredY'tU vtd. Tym sposobem tworzy s:e
war un kii do konkur encji - OCZY'Wiś c i e
w ""
ramach przep isów. k tó re bed ą bardzie j ela s-tyczne i „:życ iowe" niż dotychczas. Nast ą {I
p [ także sta1bil iiza.cla polityk i podatkowej.
Co do ugran icznych &Pólek m ieszanych ~
- niedawno odbyita
w
Wa rszawie ses ja
UNIDO (argan izacia ONZ ds. rozwo ju) wykazała du-U. ru. int eresowan1e f.i·rm ka'P'i"tali stycznych możl i wościami wchodzenia w ka - ~
p itałowe w ie zi 'Z naszY'ffil
k ontrahentam? . :S
Dotychcrus w Polsce za w i ą.'2lll no t5 przedsie- ~
bior~tw typu
.Jo int ven tu:res"
(wspólne
przedsi ęW7lięci.a) . które inwestuj!! w Polsce
ok. 200 mW!l dola rów.

ł6w

•~eow,ai.. jak
COtlltod.ariti. WY!PA~

i '7ftlaow:rcli nuael
GO• raehunelt koll&tów. a no. •bJt nlek.!t ceny choćby wwLa.
"nercl! w lltlo9unku do !oont6w wydobylela

t produ.kclll powoduja, ieh w ieJ.ltie
mamotraw'ii.e.nl• w coe.podaree ni.rodowej. Złe ~
lacje k06'Ztów I cen 11Urowców oru: eneuil
1><>woduja, o«romne
t~ w ra.ch.un,ku
<>Pł.a.oalnokl 1>1"0duklojl W plal.adl
Dl"Zet'llt"ÓrOZYCh. Dotacjoe tea rachunek; 1kutecmi•
sa.clem!!.iaj•.
Stad w~ biel"Ze M IDcm!ecmoM lldeoy'dowanego uponzadkowan!a
tych
m.td'nych
1praw wł.aśnie w II etaot. re.fO!'ftY.\1.
- Ja.ka Jest pewnoś6, te n et&IJ reformy 11rz:rniesle 11opraw11 efeldywnoki l'09POdarowa.nia, przecieł dotyehczu takte była
o tym mowa?
- Takiej ,l(waran.c.li dać n ie może n i kt
za lety to bowiem od tego. ja'k zositaną w ykorzystane prze z przeds i ębiorstwa ue•p oleczn :one i n ie tylko. instrumenty ekonom iczne. Etwanane w II etap ie. Przede wszyst k!m P<>dstaw11 stworzy urealnien ie kosztów
p ~odUJk cj i., m. in. popn;e:i: l i kwi dacJ~ dotac.l i 11 budżetu państwa ~edzie tam . gd zi e
n ie zostanie narum:ony Int eres
&Pole cznv
(~ą bowiem 4s.tnleć n iektóre dotacje przedm io towe, chofoy d•l a ochrony pewny ch grup
ludtlości), Jes.ix:z:e w 1990 r<>ku dotacje się
p:ać będą 25-50 proc. ieh n!.alneJ wartośc i
z 1966 roku.
Zobiektyzowani. parametrów rachunku ekonomionego 1tpowodiu.i._ te producenci bę
d11 mieli większą jasność oo do rentownoś c i
w wyborze k illI'Ut'lków ! rozm iairów p.rodukcj,k, opierać S i łl ~li n• symalach płyną
cych z ryir.ku.
Czy nan:eJ l'OSl>Od&rce 1"ro1E\ repryW&t„zacja T Czy nie ld~l.emy za daleko w równoupra-lenlu .ektora 11rywa.tnego'l
Czy
tworsnle polsko-z&ST'&nłcmtych 1półek mleHim:reh ni• srost n&J:D utrat11 ekonom!cmeJ
1UwerennMal? O.,. nie •&rra.ta to w:aeadem
1ff,fall-1lf

:
Pa.ni
1le.n.ia.

§
§

§

§
§
S

§S

§

§
~

U!Wa.ż.aj<!. ~. te
w Po1- obowi11JZU Ja ł!'orsze wa'!"untk\ !inan 1owe. nit oferuj' inne kr.ale łlOClallstycme.
?Uld'l7.ekalą na. zbyt bi:urolu-~ procedurę.
W II eta-Ple r afonn:r te PNe912'Jk()dy mu~
1

byd ti'iikwiidmvam._

pogodnej

j ej syn

'T.F.F.F///J .I

§s

oźenil się

k o l eż anki , młodej

- jes t ni e do znlejeszcze kobiety s t ała si ę

~
~

babą.

panią? - dziwi ę Jię - przecie:t nl• ma obowl~
jak ze zlych żartów ?
Nlutety, pani Małgosia ma na ten temat wlasn.e zdanie. Paweł o decyzji ożenku poinfornu.>Jlla•l prud dwoma mi esi ąca•
mi. Ni~t z rodziny nie znal narzeczonej, nllkt nie znal jej rodziców. Dla pani Małgosi ten problem Ut"ósł do ra,ngi rod~nego dramatu. Tym bardziej, ie rodzina mlodej żony Pawła
l.akże 111ie wydawała 1ię tym wyborem usz.częśli wiona.
Problemów takich jak ów - pani Małgosi - mnożyć motn&
w setki. Na turalną koleją r z.,eczy jes t, że młod zi ludizie zal\N·ierają związki małżeńskie, ale czy taka ich decyzja i wybór
musi być dramatem rodz·i ców'?
Warto p o myśleć o dalszych ko.nsekwe.ncjach takich nieprzyjemnych sy tuacji na s tarcie. Bo oto młoda żona, w której Paw e! zakochał s ię na zabó j, w cześni ej czy późni ej dowie się, że
ma.tka dla niego wiele znaczy, że liczy s i ę z jej zdani em,
Paw eł musi z kole.i przyjąć do wi adomo5ci, że jego wybrana
n ie ch ce z.e rwać ze s woją rodzi:ną, że mama i tata to na j l ~,
najm ą drzejsi ludzie i muszą oboje n ieraz poddać s ię ich woLi.
za.czynają się najpierw drobne 1przeczk!. Wypomi nki, późn ieCj ' ~oz~owy , CZ!l6·to przyptOakffi;lnającte b~zar.
b'ec Al war
oz, n1.e zawsze mozna
im sy uacJom zapo 1 •
e
to pr óbow a ć . Moim zdaniem, choć ten obycza j dla wielu młodych trąd mysz.ką - trzeba, zanim padnie sakr ament alne „tak"
prz ebyć okres narzeczeń&ki.
Zar ęczyny to znakomita ok azja do p oznania się rodz.in przy&złych młodych małżonków, do w spólnego „obgada!ńi a " przys.zk>ści ml.o dych, wysłuchania !lcll plan ów, propozycj i , kprzemyi lenia
możl,~wości i !orm ewentua 1nei pomocy. 0 res narz.eczefultwa 1hvana też możliwość zgromadzenia nlezbęooych
środk ów na tak przec ież kosztowną I mprezę, jak111 18, zaślul:>iny. l ch<lćby była ona najskromniejsza, warto aby mlodu
o t:rm najplę!miejll%ym dla siebie dn iu rcmna'Wlali wcześni ej,
n.i• tytko ze ~ al• i • rodrnlcami.
(An&)
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Radzimy:

Polscy archeolodzy „Mackbet" po krakowsku
na tropie dawnych
kultur
.
Ameryki Południowej
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Ró wnie bombastycznym stylem wcze4n iej · i późn i ej posrugiw.ali się prawi!•
wszyscv admiratorzy Komendanta. Jeszcze za życia uznaj11 l{O u . , kam i eń w•gle1ny P.ols<kl l proporzec Jej gmachu
najd ostojn i ejszą purpurą kwitnący''. Za
życii'l Jesz.cze pasują na „tytana wo1l nd•ulęk?ei" . Józef Piłsull.ski będzie dla 11ich
Czynem Mocą I Stlą , .orlem okryt)'1TI
n l e~mi ertelną chwalą" . polskim Hetmanem
Na jdostoJniesz:ym Polski Syn.em,
naigo<iniejszym slul!a Ojczyzny I jej Mi:żem 9 pat rzno§ciowym.
W kon struowa niu teg.o l)omn rkowego
w:zer unku od początku nieomal uczestnicz.yll art:v§cl. d zi ennikarze i litera.el.
Wa cła w Sierosz.ewsk! I Juliusz Kaden- Bandrowsk i. Andrzej Strug I W!adyslaw
Broni ewsk i. Zofia Nałkowska i Kazim iera H!akowiczów na. Kazimierz Wierzyński
i Julian T uwim . Antoni Słonimski I cafa ol eiada lnnvch . p-o których czę11to naWl't nazwisko n ie przetrwało Oni to
bvli w'n óltwórrami l eqendv „tajemnlc:r:e.f!') Litwina"
le!l' endy. której wszystko

z~l~w? l o ~i e sprzyja ć .

Od wielu d zie s i ęc i olecl żyli Polacy w
noli tvC'znC'i o;vtuac ji na rodu bez wlasnego
p a1'1 stwa, w za l eż n ości od obcej wladzy.
Od d7. e<ięcio!ec1. upokar zani ni e wolą,
holubili w sercach m it .,w ielkiego czło
wieka" który „przy jdzie wz i ąć wodzoSll\'O ducha" .
Dlaczego jednak owym w odzem i h~
rosem <">kazał s i ę właśnie PUsudski 1 To
pra wda: od l) Ocz ątku I n ie.lako 'l'l'brew
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Moda

Kobiecość

zd~cydowani.e

c i ęży ła . Jeszcze bardziej
ią w modi.ie jesienne j i

są

dlug:e. młode
dz,;-ewcz.yny
je do krótkich $pódniczek. Sylwetka i~'>t ni.ezmiern e
kobieca. „Mamy znowu biodra,
talię. a nawet bwst !" Tę kob:e-

zwy-

noszą

w:dać

1etniej.
W mod-zi e o sta tn io - tw ie rd·zi
J a cek Markun as, szef Zakładu
W:uornictw.a
COB R Prz,emyslll
Odzie2x>wego - n ie m a zmi,a11
rewol ucy.Jnych. Raczej spokojne;
SY'gnalWC>wane prnez; kiilka sez.o.nów t endencje ostatec7on ie si ę
uttw.ralaJ11. Jes i eń - z ima 87 /88
jesit tegoo wYrartnym przykła
dem .
Plaswze są d ługi 9, lecz :OOarzają sie! i k ró tkie
ta ki
t rencz prez,entowano np . w kOJek cjl Mi ęrlzyina rodow eg<r> S ckre~uiiatu
Welny. Ma .Ją l; n ie X,
trap.ezu. od•W'rÓcon ego
I rap e zu ,
buby, Zaki~y. te najmodn!ejsze

cą

rozsądkowi

dzlalał na U8CI iniepodlerPo1'lk!i. Walczył o tcs N4epod1egla,
w czuach, kiedy nic jej janc:r.e nie zapowiadało. Walczył jednak 1'iefortunnie.
P~lal błędy. P()!lOSił k.luld. Bardr.o
długo przegrywał. Po rn pi-erwszy, gdy
po pomoc dla polskiej akcji niepodle1lośoiowej pojechał d
do Ja.pon1!. Podróż za.kończyła a-lę fiaskiem. Po raz drugi w roku 1906. kiiedy t.o chciał polą<izyć
w jedno rew.olucję I p.owetanie narodowe. Nic z tych 1'!anów nie wysuo. OdtB,d jednak „towarzysz Wiktor" byl tym,
który Jl.ko pl•wny po klęsce powolltanla lriyemloweiro l'OIJIPoeza.ł wa11t11 r. ubol"Cll.
Wybucha P i l łwt&to-.
J6-f
l1>ścl

tworzeniu. el• legendy wodza, ea
którego wpeln i ał 1lę wymodl ony
l>t"'lle.Z pokolenia „sen o szpadzie" .
,,Silą Piłsudskiego, jak dlu1ro nie do11edl do władzy, było, :l:e jako człow i ek
był symbolem te&'O, oo jednoczyło... pluł Konstanty Grzybc>wsk:i. Mógł zd
by6 tym symbolem, Ja.k długo nie doHedl do władzy, l'dyt był symbolem ta.k
01'ciln7m, t&k mało konkretn7m w 1prawa.eh zwląza.nycb z eodztenn7m dniem I
codziennymi potrzebami sJ>Ołeczeństwa, te
był wielki\ niewladom11, któr11 mo:l:n& było
tłumaczyć sobie
na swój, rótny 11
rótnych kierll.llków sposób..•"
Pó:f.n!ej wielka niewiadoma przestala
b:rd ll'!Prawdiile w ielkll n~ewladoma,, ale
jaly

apr.awą

tendencję

widnć

taJ ·że

we

fryz.urach. Wlosy są dłuższe.
Okrycia zimowe to także pelisy i futra, również szt.uczn<'.
Tu w rukun przychodzi .. Telim ena" .ze swą kolekcją pelis,
futer i l ejbików o wzorze pant ery.
Jesienne tkaniny to wysmRkowane wełny. Najmodni·ejsz.e

z~i:; 1 ta \\.'ieni~ brązu z. c·z.ernian1 i.
także c7..er{1 z kolorow ·mi
do-

Legenda Komendanta
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W kr&kowsklm o'rodku TV Krzysztor Nazar realizuje w tea.ł.ne
TV „M&okbeta" W. Szekspir&. Obok studia sce.nogrd Ma.rek Grabowski dÓbudowal fra.pnenty zamku w Tenczynku. W spekta.klu gra
cal& plejada znakomitych aktorów1 obok Daniela Olbr7chskiego I
Joanny 8zezepkow1klej grajr, Jerwy Bińczyekl, Jerzy Gralek, Karol
Struburl'M' I Edward Zenta.ra.
N/w: w Jednej se 1cen JeniT Bińcsye1d.

y<J listopad 1914 roku. W liście do
s iostry Stanisław Witkiewicz pisał:
„Postać
Pilsudskiego jest
czyst111 emanacji\ dzi1lejszych CU.só w. Zjawi ła się na tle tycia gotowa IAI
swymi celami i ś rodkami czynu, ze 1woją własną i d eą i poe zją To jest właśni e
t-zlowiek, który by! KONIECZNY. dlatego to, co On czyni, staj~ się w sposób
cudowny! Ach Zluk!".

:I
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=
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Do kraju powróciła grupa pols.kich ucioaych uc.zestniczB,cyeh
prze.z kilka m!l!l1ięcy w badaniach archeiol1>1icsnych w Ameryce Południowej. Zakład Antre-pologil. HlatOQ"cmej In1t;rtutu
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego naw~ul bliskie kon•
takty z wloskim centrum archeologil Ameryki prekolumbij~kiej, k t óre od kilku lat prowadzi badania u1adkowej kultury w Peru, rozwijającej ile 2 ły1lą.ce Jłlt tenw. Kultura ta
znana Je!t z glgantycmych rysunków swle?'Słłt, roślin i flrur
geometry cznych na pustynnym płaskowyżu . Wl<lflka ekspedycja,
z którą wspó!pra.c:uja, polscy uczeni koncentruje Ili~ na badanlach śladów dawnego osadnictwa mlaet l ementarzysk.
W ost atnim sezoole polska ekipa prowadrile badan1- na tennle dawnego centrum eeremon!alne10 Cehuachł, 1dne uchowały Ilię relikty .tarych. mur6w • - n • j eegl.r, dawn,,_
budowli ukralnych. Prowad!z<>no ta.kte ltadult. w łnnym
ośrodku kultury Nuca w Pueblo Vieje.

=!

Ja.k ~ńć wołowinę, lctóra 1n1ile dość, że w nie 111.ajlepszym jakościowo gatunku, to jeszcz e odleżała swoj e w za lodów!ld? Naj'CZ~i.e1 wyma.ga on.a d~~iego gotowania, czy pieczenia, na eo nie mamy czasu , a i tą.k pozostaje
twarda. Aby wołowill'la była miękka I krucha należy na ki1ka
godizi.n przed p iecze.niem Ona przy<kł.ad praed wyj ściem d<0 prący, l'U!b in& oal~ noc) dtobr:ze stŁuc , caly jej awałetki, 111ast~e
llkiropić octem i wsta.iwić do 100.ówlkl..
t
k
Młode panie domu maj11. kłopoty • ug.o owa.n 1em
a.sa:y
I rytu. Przywleraj11i OID& bowiem do g111rDJków. Aby' teffill.I zairadlziić
ruiaeży etosowa.ć nastQPll.lljaicą u.asad~. Na jedll'l•ą p<>l"Cję (nip .
1Zk.1a·D1kę) ka61Zy czy ryr.lru na.leży wziąć diwie części g<J<!'ącej
wody, pól łyr.ilk i masl.a lruib m.a1rgaryiny I só!. Kaiszę _(ipod.obm ie
ryż) po za,gotowa.n ~u naJeiy wstaivv'iĆ do ciepłego p 1<e1ku m ka,
1iUJb owilnąć garnek \V gaizety a l!'lastepnie w koc. Po p rzyjściru.
s pracy kasz.a będa.ie gorą.ca, m~ęklka i syrpka. Warto t ak że
wlied:z.ieĆ, że a1by ryż ~howa~ ś.n i eimą biel moima dod ać do
wody, w której się gotuje kilka k ropli cytryny, lub par ę
lcrys7JtaJ!k ów .kiwas·kn.t cyt\lryinowego.
(a sza.)
mraża1ln,Lkiu

opinii publicznej napotyka! oczywiści e
na sp rzeciwy ze strony licwych prz.~ci w 
n ików. Dopóki mogli, kierowali przeciwko
Piłsudskiemu swe piórćl. Dop óki mogli.'
mówili że ,,.rzeczywistość coraz bardzie j
s krzeczy" . Mit n ie rozw i ewał się jednak.
„Piłsudski człowiek przyznający s ię
do V"YSokleh zasad - sprawując rządy posunął się jednak do nicpra.woścl napisze Andrzej Micews ki - To był jego
blĄd. Z tym wszystkim Piłsudskiego k-0 chan-0, m i ał on swoich, oddanych mu na
jmierć i tycie, na dolę i niedolę, bezwolny ch
wobeo
niego
zwolenników.
Gdzie jest tajemnica miłoś cj, któr11< Pił
sudski wzbudzał do siebie. l\1yślę, że tajemnica t.a •najdzie 1i41 tam, gdzie Jest

datkami. Ba•rdw mo·lna od k:Jku scwnów cl7..ianina. o i':fórą
u nas niestety.
najtrudn ej.
Dh.!e;.o~ć oko!icl'I kol·ana albo
10 cm przed koslką. Te długie
suknie o linii :;.:; ba,rclw pt"zypominaią lata pięódzies;ąte. Kto
tel(IO n ie lubi może wybrać formę tuby lub
barclm kobi 0 cą
..bombk ę ". Będz·e ona mo<lna
także la tem.
W iecwrem barclz.o wid<r>wislroW(). T u nait-ardz"ei wid;ii' ja'<
eklektyczna iest ta rno:la. Czerń.
bi el. srebro. zło i ()
specjalnv
fi.olet. Atłasy. kor'>'1k'. t3ftv.
ti11ln, Dla pań !'11 °'1 s,·r-0 ny
rlbo dnipe:-'e i falb<>I'„. asymetni~ .
<>dkrvtC' r?rn',.,-·, cl~k"'ty
na

pll"'c~ch.

F.l~'!'::::inrI<"i

rr

~ż,..zs7.

n a u boku t~k ubrcr ni !-r1h'etv
no•i sm1>k"n~
lub u h-an; n o
d\\-"'Ur7..~c1-0w~i

1!0

f'„;.lf'\~nr- ··-.:0 .

i-edwabna. hia!a w

!7-olęb'm
n<>ir~ch

ko.~zula.

r,.., t·~-

o-'~ie•1"11

h'' 'r-rl·'

ria

''"roki R r·'"
Pnia ~n(l.-Jni tr"-l'·cyin~ - ''·'roki<' u l?Ór:l'. na
clo1l' 2 cm

rnankief.

kr11wat

(.\ .

O.\

F'o t : /\. W"'if'J{
(propozycja. proi 01 ·'" "1ńw

W Sulejówku po ogródku„.
Piłsudski atawia ona Auttri•· Odepchni11ty pnez Au.triaków - nuka opa?"CLa u
wladz niem!eckleh. Ta1cie i ta. kancepcja
okazuje •iii nieporozumlen~em. POIJOl"taje
jednak mit samodzielnego czynu polskiego, mit Pierwszej Brygady.
Podejmuje próbę stwor.zania c>r&,.ml•rzonej :r: okupantem, ale polityczni• I militarnie od niego nlezale:!:nej pololl'klej arm ii w Królestwie. Królestwo pozostaje
b ierne. „Nie chcemy jut od wu uznania, ni waszych mów, ni waszych łez.
Jut skot\czyl się czas kołatani& do waszych klei - jebał was pies" śpie
wają rozgoryczeni legi!oniści Komendanta.
Ale on sam dzięki temu może wybrać
Internowanie - pozostanie więc mit
tn ia, męczennika magdebur„kiego.

wi•-

Wittz~I• te pordikll, mlut pogrdyć
P i!sudsklego w oczach N>da'k6w - ltP?'llY-

ru sformułowany m it „wielk.lego czlowieka w Polsce" tył już swoim wlunym tyciem. W dodatku upowszechnianiu i podsycaniu tego mHu teraz pomagał już olbrzymi a,p arat propagandowy.
Na niezlicronej 1iczble zebrań wygłas7:4 no odczyty na jego cześć. Na niezliczonej llczble płócien - uwieczniano jego
podobizny. W poezji I w piosence mię
dzywojnia , w
powstających
wówczas
sztukach dramatycznych i. .. w operetce,
na drukowanych w d:aies!ątkach ty s i ęcy
egzemplarzy afiszach l na kartach pocztowych, wszędzie tam wszechobecny
byl
towarzysz
„Wiktor".
kom endant
1trzelców, Brygadier Legionów. Nac:r:elnl-K Państwa, „Dziadek", „Samotn ik z
Sulejówka", „chytra :bltw!!na", Wóds, herw, dyktator.
Tdr

9«>Jli.S•nizowan1

epoł6b

u~abia1lla

prawda o pewnych cechach Pi łsudskiego.
Dmowski powledzla.1 przy jakiejś okazji
o 1wolm przeciwniku, ie Piłsudski miał
„duszę wodza". Gdzlet jest więc miej~ee
tej duszy wodza, skąd się ona u Pił
sudskiego wzięła., aby zniewalać wobec
niego łudzi nieraz bardzo wybitnych,
my~lą.cych, mających nawet poglą.dy od
niego odmienne?
Odpowledt na te wszystkie pyta.nia
mote być tylko jedna. Odpowiedź ta dotyczy tak Piłsudskiego, jak i wielu w y padków Innych wybitnych łudzi w polityce. Dochodzą do rezultatów mimo błę
dów i mimo przeciwników, •wyeiężaj ą,
poni e waż bardzo chcą. Bardzo chcieć to znaczy bardzo kochać i mie6 n&dzwyczaj silną wolę. l\1iłość i wola b yły u
Pilsudskiei:-o silnic,isze niż intelekt, niż
Jero konoepeje polityczne„.".
HALINA RETKOWSKA
DZIENNIK LODZKI n r"'261 (124'71)

I

Kulturalne

rozmaitości

BECITAL MISTRZOWSKI

ni•.

Woda radlrJ!ecka wdolonaz.ella\tka W1ktort.a J~g wyst~
li bm. o IOd& 111.30 a kiOlnoertem w Muzeum HistorLl
Miuta. lioda ('Ul. Oll'Odow.a 111). Aloomparuuje Aleksander
MadoYanitl lwnd V Ml~owego Konkiurw P!a•lat7~ -. V. Cllbu.ma w Fon Weet (USA).
ftLMY IL NAWROCKIEJ
auł>Onllklch d:mt, 9 bm. o ~ llf.30
w lt1nłe Taltry'~ ul. Slen1t>iewdcza 40) zaiplmowa111y je.st potkas
rumów J&;styny N.aiwrock!Lej. Oto tytuły: „Papktln - sztuka
aktiorska", „ W drod:ze" . „ Wladysł.aiw Makzewskii'', W c:z.terdzl.est" roami~ I Zja7Jdu PPR".
W

NIMda piw.entaoJi

„

RANA.CKE DIVADLO
To jedna a naJoiek.a.wseych grup teatrail nych w 07.echoslowacji . Hama6ke D~v.adilo jest 11eeną ekisperymenta lną Państwo
wego Teaitiru w Bmie. W swym dorobku zesipól ma m .ilfl , in11Cenizacj111 „Operetikl" W. Gombrow.Lcza. Do Polski artyści z
Brna pr.nyje1Jdżaj11 po ru pierwszy. Są gośćmd Teatru 77.
Hana.o~ Diva.dl.o za~tuje dwa sp-ektakle prz.ez.naC7JOile
dla W'!dz6w dorosłych. 10 I 11 bm. o godz. 19 ~e to widowleloo pt. „Ocecy nairoda" („Córy n&"Odill") - lctóre test
autoralal wyipowledzi11 dJwu aiktorek zwj~ych a tą soori11.
Naromlut 12 bm. o ~ 17 I 20 M UtrZJky :r; nedCilronooneho
romanu" („UryTW'k1 s n.ie dolrońt'2lOlleJ POIW·leścl") .aru~~a I
w rerfyeerll Arnosta Gol'dflama. A 13 bm. 0 godz. 11 ~plano
wa.na. Jest baij'ka. "Hr:r IZ detmi a pro deti" (,.,Gry • dl2li ećml
I d~a d~eci").

brakowało

Klientów nie

Bezpłatne

ustawianie

Jmcjatywa cdcmków ZSM1P 1
'!IPPR prz:y DUSW Lód:t-Sródmle·
kle oru człOnlków organizacji ·
młodzle~ej przy P.P.
„Polmozbyt" w Lodzi 11pOtkal11 1111 • du·

Dla 7-klasistów
ich rodziców

•

Centrum Orientacji 1 Poradnictwa
Zawodowego w Lodzi (ul. Wólczań
aka 23 I piętro) organizuje w dniu
10 listopada br. o godz. 8.30 I o 18,
zajęcia dla rodziców I uczniów klas
siódmych szkól podstawowych
z
dzielnicy Lódt-Wldzew I Aleksandrowa. Będą one dotyczyć spraw zwtą
zanyc11 z wyborem zawodu, szkoły I
miejscem pracy,
Podczas zajęć przewidywane 1ą tndywldualne konsultacje ze speejallataml zajmującymi się orientacją
J
poradnictwem zawodowym w
na1Zy m województwie.
(el)

żym

świateł

Szklarze

- Ponieważ wiemy a doświad
czenia,
te w ostatnim kwartale
klienci oblegaj!\ n.aue punkty, dlatego zdecydowaMś:my pracować do
końca roku we wszystkie soboty
- mówi wlcf!Pl'e:ZU Spółdzlelnl Usług l Wyrobów Przemysłu S7Jldarsklego Im. Janlr& Kra.slcklefo w
Lodz.1 Włodz.imiers Arndt. W
du:Łych punktach wykionuje li• w
tej chwild ok. TO wiług d:z.lennle,
a w małych ()k 40. W pa1x:Izlernlku wartość wyikonanvoh prac w:rnlosła 15 m1lll zł. Wprawienie szyby okiennej w za.kladzle trwa 2-S
d.nl (ekspresowo - od ręki ). Jeśli ktoś chce zamówić sobie usłu
gę w domu. to w terminie błys
kawkznym spółdzielnia wylrona mu
teito samego dnia, - ekspresowym w ciągu 24 godz.In. a w terminie
zwyiklym - klient mwl czekać od
1 do 3 tygodni Dlaczego na najtańsze usługi trzebs czekać
talk
długo? Spółdz.letnia ma 14 punkłów usługowych w Lodzi. 1 w Kon•
osta.ntynowle I 1 w GloW111ie. a do
obsług.i m!llonowej aglomet<acjl ma
tylko 11ledem ,.Zuków", które po
prostu nie nadątAJl\.

obsługi

nr 2

TELEFON ZAUFANIA - IS-a7·3'
w dni powszednie w sodz. 15-7
w dni wolne od pracy całą do•

PALMIARNIA ponledzialkóW)

(oprócz
„czynna
sodz. 10-18

b ••

MLODZIEZOWY TELEFON ZAU·
FANIA - 33-50-66 - od poniedziałku do piątku w sodz. 1111.

TELEFON ZAUFANIA dla kobiet
li cląłą problemową czynny w
dJll powszednie w sodz. 11-U
nr 17-łO·SS.
ANONIMOWI ALJ[OBOLIC'I'
tel. dla ludzi • problemem at•
koholowym - 17-31·42 (ponl•·
działek piątek 17-18).
WSZYSTKO O AIDS - 13·81·21
w rodz. 15-T.
TJ!!ATB'I'

WAZNB TELEFONY
Pogotowie Ratunkowe
t9ł
Strat Pożarna
1188
Pogotowie MO
117
Informacja •łułbJ' lldrowta
H-11-lt
Informacja kolejowa
H-ss-ss
llS
Informacja telefonlcma
JnformaeJa PKS
Dw. centralny
ll·t'r·H
Informacja kulturalDa
3Z·lł·OS
H-S!·ll
lntormacJa PKO
Pogotowie wodoetuow• 71-11-łl
Pogotowie energetyane 1
Pogotowie sazowe

'H-55-ZS I

Poeotowte dtwtsowe 1

Tł·łł-111

'H·IT·...

ttl

Tł-a-a

TBLD'OM DLA. aoDZICOW
3S·H·99 - porad„ wychowaW•
cse eąDDJ' od ponledzlalllu Ił•
pl"tku w sods. lS-lL

W &Obot• na d:wa tyg.o.dnie wcr.e_
§niej nit w popw.ednieih latach WOSIR otworzył 1woje atuozne Jo..
dowi«ka.
Największym powodzeniem w pierwS(eyro
dniu s~u
łyżwi&rsklieg!C) cieszyło elę lodowisko „Zarzew" pny al, Stzrzemińskie
go. W ci~ g.odziny ka.sa s.prz.edała ISO biletów. Na tafli był lnstru<krbor, który w l!J()d'l':iinach popo..
łudniowych orga.ni:z.uje gry i mbawy a J)'l'2;ed południem prioWadzlć
będ~e zajęcia rz: wYChowani& fizy02l!le!(() d~a uczniów
olrollcrzmych
szkół. Elwira Dąbrowska rze SUroly
Podstaiwowej nr 193 l MarLusz Glo.
wala me nltoły 189 by1[ zadowolend s. Zll!Mwy ! od daivma OCZ6lriwaM na. otwarcie lodowiska. Wię
k:szość osób J)rzybyła z wlunym
.IPTEętem, edyt <>Arodek dyaponi\lje

Dom dziennego pobytu

Po kl11tutyl0dnlowych ,,przymla.rkach" PP Ta~gowi.ita Mlejslcia uzyskały wszystkie wymagane zaświadczenia (ostatnie od „Sa.nepl•
du") l ro:r;poczną spraedu ml~
po
cenaoh
wolnorynkowych w
sklepie przy ul. Ogrodowej 4. Punkt
czynny będzie od wtorku do soboty włącznie w geaz.lnach S-17
z tym, że klienci, na których czeka osiem stanowisk sprzedaży, obsługiwani będ11 od goda. 8, a pierwsze dwie godziny są p~aczo..
ne na przyjmowanie mięsa od indywidualnych producentów. Jak nu
polnformowa1 dyrektor Jerzy Bra-

FILHARMONIA
(Ogrodowa 15)
godz. 19.30 w Muzeum Historii
m. Lodzi. Recital
mistrzowski
Wiktoria Jag!lng - wiolonczela
(ZSRR), Aleksander Mandoyants,
- fortepian (ZSRR). W programie: L. v.
Beethoven - sonata F-dur nr I op.
I,
F.
Mendelssohn Sonata D·dur
nr 2 op. 58, D. Szostakowica Sonata d-moU op. łO.
Poirostate teatrT n!eCZ)'IUM
· MUZBA

BISTORU RUCHU BBWOLuc·n.
NEGO (Gdańska 13) gods. 11-1,
Pozostałe muzea nieczynne

•

••

zoo - eąnne od I de li, k do tf.30
OGROD BOTANJCZNT - ląlUQ'
od gods. I do anroku.

JUNA

BAl.TYK - „Jak to Il• robi w
Chicago" - USA od lat li 1ods. 10, li, lł, li, li.U. Sean1
nocny tllmu przedpremleroweao
a czytaną listą dialogową „Betty
Blue" - trano. od lat li
1odz. 10.ao.
IWANOWO - „cudowne dziecko"
pol.-kanad. b.o. godz. 18.30, „Po:tegnanle" radz. od lat 15 lodL
H.30, 18.30. seans nocny filmu
przedpremierowego
111
ceytaną
lllt11 dlalogow11: „Blue welwet"
- USA od lat 11 gods. 20.30
PRZEDWIO!INIB - ,,.Jak to Il•
robi w Chicago" - tl'SA od lat
11 - godz. 15, 1', li
POI.BSD - „Powrót l')'lla"
radz. od lat l i 1odz. 18; „ObC)'
- decydujące 1tarcle" - USA
od lat 15 soda. 11
WŁOKNIABZ

- „Mi1ja 1peejalna"
poi. od lat li - 1odz. 10, lUI,
1uo, 18.45, 19. aean1 nocny ftl·
mu przedpremierowego 1 czytaną list11 dialogową
- „Betty
Blue" - \franc. lodL IUO.

WOLNOSC - „Wielka draka w
Chit\sldej Dzielnicy" USA
ed lat 12 godz. 12.11, li, „Wierna rzeka" - poi. od lat 11,
lodZ. 19, lleanH l&mJmi... lodL 10, l,,
WISŁA

- 'lP61 tanem, pćll l&rlo''
USA od Iat li lodL 10, li.li.

czynne

Stare I nowe. Kto nic wierzy w kalkulatory, nlec~ ko~
rzyata z liczydeł. Wtajemn1czen1
twierdzą. te na liczydłach lał
wief kontrołowacl
obliczenia.
A mote wobeo tego dacl 1obie
spokó.f z całą.
elektronik" I
komputeryzacja,.„
.
Fot.: P. WOLDAN

- MLODZIEŻ DOPISALA
- BILETY ROWNIEŻ DLA DZIADKOW
- CO NA ROZGZEWKĘ?

- W ciągu wieloletniej prakty·
kl - mówi prezes Arndt - do·
prowadziliśmy
nas~
technologie
do wysokiego poziomu. Myślę przede wszystkim o produkcll luster,
gdyż wprawianie szyb nie Jest tadną sztuk11. Mimo wnyatko kile.ncl narzekają na jakość luster. Kło-,
pot polega na tym, te w Polsce
o rodukuJe alę wylą.cmle tzw. 17Jkło
budowlane i ekle!lllle, kt6rego ja·

Targowiskowa

już

o iska

z

Od jutra przy ul. Ogrodowej

NabomLast 30 październik.a ll'JOOt.alł za.trzymani S~letnl Włodzimierz
T. i 25-letni Jaook K. podejrzani o lcradzLeż portmonef)k.l w której
zn.ajdow.al!o gję 18 tys, 111. Kradzież ta miał.a miejsce w' tir.amw.aji\l
linii „11".
Zairówno w jednym jak I w drogim wyipad!ku p~ai.erowle odzy_.
bJd 5'kradzlilOllle pieniąidze. a ki.esrnonlrowcy IZIOSła:lJ1 ues7Jtiowan i.
(J. kr.)

Tł-Ił-li
Tł-11·1'

1 tak w oatatinleh Latach spa· usługowych je.rl w tej chwili ft.Il
dta. Natomiast doskonale azklo lu- Górnej, natomiast nie ma ani jedstrzane robi 11!11 w Czechosłowacji nego zakładu na Wicb:ewie.
W
1 BelfJll. Tak więc, na dobN lu- przyszłym roku planuje 11111 otwarstra nie mun7 co llayd.
cie nowego pawilonu przy ul.
Przęd:zalnianel ll/9,
eo powinno
8półdzl~lnla Jen potentatem w poprawló 1ytuacj11 w tej
cz.111ści
usługach 1zklarskich, cle żeby na- mi uta.
dążyć r.a zlec!elliaml, powinna się
rozbudować.
Najwjęcej punlktów
W.M.

przy ul. Matejikll bezpłatnie u..tawlali oni światła w samochodach.
Aikcja prowadzona jest już trzeci
rok.
Jedn1' • większych „sypialni" łodzi - osiedle Widzew-Wsohód 1taW sobotę, w godz. 9-13, Paweł
rzeje się. Coraz wlęeej jest t~ ludzi samotnych, niepełnosprawnych.
Borkowski, Mirosław Galek l PaZ myśli\ o nich wfdeewski ZOZ chce uruchomić je9zcze w tym roku
weł Aftowicz z „Polmozbytu" odom dzlenneg!o pobytu w budynku przy ul. Smetany, w którym mieś
raz Marf'k Majcher I Marek Wawci się nie w pełni wykorzystany żłobek. Po drobnych adaptacjach porzyn iak z DUSW ustawili światła
mieszczeń I nowym wypos&tenlu, część lokalu służyć będzie senior4?m
w 50 samochodach różnych marek
widzewskłego osiedla. Nowa placówka jest oczekiwana z dużą meA jakie były uwagi do kierowców?
eierpliwościa,, jako że na Widzewie jest tylkio jeden dom dziennego
Większość aut miała ~ważne upobytu mieszcza,Cł' eię w Domu Złotej Jesieni PRY ul. Cwiklińsklej.
sterki. a kierowcy klopoty z wl(Z. Ch.)
docz.nośclą w czasie jamy. Brakowało Ż{lrówek. a te które świec!
ły, miały nieodpowiednią moc. Tego rodzaju problemy stają się szczególnie ważne, gdy zmrok zapada
już o godz. 16. Prz}l'POminamy więc
innym kierowcom którym nie udalo się zaoszczędzić w sobotę k!1kuset złotych podczas akcj i przy
ul. Mate.i ki. że najwyższy cz.as odwi edzić którąś ze stac,Ji obsługi i
Do niedawna monopol na tar- to~. jeśll po kilku dniach okaże
sprawdzić ś wi atła w swoich po- gowiskową sprzedaż mięsa miała się, te zaopatrywanie sklepu przejazdach.
hala przy pl. Barlickiego. Później biega spraw.nie. okl'e'! przeznaczoW. l\I. monopol ten złamała PSS „Spo- ny na przyjmowanie mięsa uległem", uruchamiając pięć sklepów. nie skróceniu
I pierwsi klienci
w których można kupić mięso z obsługtwanl b~ą }ui o godz. 7.
uboju gospodarczego po cenach wol(bid')
norynkowych.
Jut.ro
Jlł'ZY'będzie
miastu nowy ~ punkt.

W ostatnim czuie tunkcjonal!'iusze WUSW riatrzymal'l zlod\7.lle! lde1'7J01Illrowyoh grasujących w tramwajach I aubobillsach. 28 paźd2iiernd
ka lrompani.a patrolowa WUSW za1trzymata 17-!letnlegio Roberta R.
mies?Jkiańca Okuniewa, który skradł jednej z pasażerek autobusu „A"
portmonetkę z zawa.rtośct11 15 tys. z.l.

~

ok~ó

wnteresowanlem kierowców.

W sobot11 w 1taejt

ZLODZIEJE KIESZONKOWI W POTRZASKU

Łódt Północ
Łódt Południe

pracują pelną parą

sprzedaż mięsa

tY'lko 50 parami butów z bdiwaml.

Na terenie zarzewskiego Iooow!eka jest szatnia 1 we. tafla jest
dobrze oowletlona jetdiącym towairzys:zy muzyka z magne!Jofonu.
Kłopot je dnak w tym . te cala okolica jest po prosti\l ciemna I str.ach
P'\.ISZc:z.ać d:2lieci na lod'Owiisko bez
opiek.i .
Mniej chętnych byto na lodowisku ,,!Uetalowca" przy ul. Jachowicza. Jednaik kierown iczka obiektu
Bogdana Gałkowska - ma te
same klopoty u eprzętem. W
P<l!1>17Jed•nim Se2lO<lli• WOSiR iru'!)il
nam 30 par łyżew, • po 2limle 20
par nie nadawalo się llllż do u.żyt
ku - mówi p. Gal'kow&ka. .- Mło
dziiet nie diba e nu-z sprzęt. Chcemy jednak kupić 110 par nowych łyżew, li~c na pomoc ~lna111aowĄ Wydziału Oświaty UD Lódź
Górna.
W „looowisk:owym" bufecie, umieszczonym w przyczepie campingiowej, w eobotę były tylko herba.tniki, &lone paluszkl i „Pepsi".
Herbaty n ie było, ponie waż na terenie obiekti\l rue ma wody,
Zdecydowanie najlepsze wairunki
do rek!reac ji
na lodz.ie zn.aileźć
mo:im.a w Parku im. „Promienis·
tych" na Bałutach.
Przes t ronna
szatnia, dobrze zaopat rwny bu'.fet
(jest kawa. herbat.a i gorące da.nial. a do wypożyicrLenia ponad 140
par łyżew. Kierownikiem obiektu
i Instruktorem
jes-t p. Janusz
Gmaich. który od 1 grudnia organimje szkó~kę Jazdy na łyżiwach. Dla
tego ceil'll je&t w zapasde 50 pall'
nowych butów rz; lyżwami.
- Dyspoo.ujemy skromnymi m<>żliwośclami finansowym! mówi
Janus~ Gmach i dlatego cieszy. że
z l)Omocą chce przyjść nam k-O!Ilitet osiedlowy. Lodowisk<> ma być
pokryte dachem a w se7JOIT! ie letn im zami enione na ko rt.
Na wszystkich Iodowlskach opiekunow ie mailych l Ż\vi any pytali
nru!, dt1acze~ O'!ll też mi\lSUl pla·e' ć
z:a wstęp I
(W. M.)

Ra.da LócWka PRON Informuje m i es7lkańców województwa łódzJkie
że od dnia 9 listopada br. codziennie oprócz sobót i n ledz.iel ,
czynny będzie punkt konsultacyjno-Informacyj.ny zw i ązainy z przy.
gotowa.n.iem do ogólnopolskiego referendi\lffi. Adres: ul. P iotrkows-ka
232, II piętro p. 14, tel. 36-00-75 w god7linach 1'4-17.
IQ,

•

•

•

Kl'll1b Dyskiusyjll'ly PRON „Pro5to w oczy" .z.aJ?raS7..a d<> Domu Kultury ,,Na Żubard7.iklel" (ul. ŻubaroiZika 3), 'gidzie we wtorek Hl lis-toP'a.da o 17.30 l'(Xtpoc:aal!e Idę obywatelska dyskusja na temat r eferen-

dum.
15, „Obca blala t pstrokaty" radz. od lat 19 &odz. 17.30, IO

ZACHĘTA

-

od lat lD 17. 19.30

„Misja"
ani.
1odz. li, li.li, tł.30,

STYLOWY - „Między ustami a
brzegiem pucharu" - poi, od
111 lodZ. 18.łS, 11

TATRY - MAŁB llTUDY.JNB
„Nadzór'' - poi. od lat 11
godz. l i
DKM - nuzjon - Laureaci fest!·
wali filmowych godz. 18,
18.
20.

OKA - „c. K. Dezerterzy••
poi. o4 lat 18 gods. 1.ao, 11, te,
DKi" - godz. 19.
GDYNIA - Kino non ltOp - od
1odz. l i do 12 „o rany nic al•
ni• stało" - poi. od lat 15

„

„waa1a"
I I
radz. od lat 11 1oda. 11

n

Ml.ODA GWARDIA - „MeW)'"
poi. od lat li 1ods. 10, 1uo,
1'1, „Jesienne dzwony" rad.z. b.o.
1ods. 12.15, „Prób• wemo8ct" rada. od lat li godz. 19.30

MUZA - „Dop611:1 bije Mgar" radz. b.o. sodz.
18,
„Honor
Prt11:zlch" - USA od lat
11,
gods. 11.
l l!AaA - „Blal)' Mu~
poi. od lat 11 sodz. 18, „Prr•
watne llledztwO" - '°l. ed lat
lł &OdL l i
POKOI -

-

zamknięty.

RFN b.o. -

godz. 19 -

1011z.
1eans

„Pociąg do Hollywood"
pol. od lat IS godz. 10, 19, „Nlepokon11ny" radz. od lat 18 godz.
19.30, Seans zamknięty - godz.

Hokeiśc:! LKS gr.ają tak tle,
jak chyba ni.gdy dotąd. Kibice
myśleli. że to z powodu słabej
formy oraz n i eobecności czoło
wegio zawodnl•ka Jana S:opczyka. który wYiech.ał za gran icę .
Okazu je si ę jednak. :Ile przyc-zyny bvly bardziej proz.arlcme,
ale już wstały zlikwidowane.
Oto przeczytaliśmy, t,e „dla zawodników z.nalazły się przy1.1ZeCZK>ne im pieniądze", oo <l!2lll<llcza. i.e zostali
oni .,zna~.!e
wzmocnieni psychiC'2lllle".
Tak więc psychikę mamy już
z głowy, Tera.z tylko pozostaje
pytrun:e - co przyi-rec zawodnikom.
reby sie
„macz.n ie
wzmocnili" Pod względem formy sportowej?

Ostatnio padł rekord reklamowy, Przynajmniej jeśli idzie
o polski\ prasę: w centralnych
dziennikach ukazaly sle olbrzymie, na pól strony,
reklsmy
wroclawskte~o mlkrokompute:ra
„Elwro 801 AT". W tym samym
czasie PAP donosi:
„Seryjna
produkc,fa na,fnowszych mikrokomputerów
ru!zy
Jeszcze
pr7.ed końcem br."
Terhnika co prawda naJnoworześnlt>:l~za . alP
przyzwyoza.łenla ~tare.
reklamu .f omy OO·
wiem coś crzego nie ma!

'6/ftłf!&

. 33-41-10, 33-37-47

Ozorków - Armil Czerwonej 8'7,
Zgierz - Sikorskiego 16.
Dą·
browsklego IO.

ROMA -

STUDIO „Swtadek mimo wolt" USA od lat li godz. 17, 11.

HALKA. -

powte~ć''

17, DKi" -

Ludzie o słabym wzroku nie
powinni
ja.dać
w „Tivoli".
Wprawdzie jadłospisów w tej
łódzkiej restauracji nie brakuje, ale •- one pisane przez kalkę, oo powoduje, ie pr&kłyca
Die nie da 1io odezytać ani
ceny ani nazwy da.nia.
A mote jest to nowy 1p01ób
na ukrywanie wysokich cen?

„line koslCllll• ldt

„

12.30

STOKI

- „Przyjaciel wesołego
diabła" pol. b.o. godz.
16;
„Elektroniczny
morderca"
USA od lat 11 godz. 18
IWJT „Ballada o walecznym
rycerzu Ivanhoe" - radz. od lat
12 godz. 16, „Borys Godunow"
radz. od lat 1' godz. 18

TATRY - Pokazy filmów WFO
- Kryatyny Nawrockiej: „Papkin - sztuka
aktorska", „w
drodze", „Wlady.sław Malczewski", „w czterdziestą rocznicę
t Zjazdu PPR" - godz.
17.30.
„Pan Samoehod:z:tk I niesamowity dwór" - poi. b.o. godz. 15.30,
„Miasto kobiet" - włoski od
lat 18, godz. 11.
„Dwadz!e8cla lat p6:tn1ej" - rada. od lat 12 godz.
ts, 17.H.

110.JUllZ -

ZLOTA .JESIE!t - „Siemion Dlotnlow" - rada. od lat 12 godz.

ta.

APTBKI
Ntclamlana 11,
Dąbrowskiego
89. Lutomierska 1ł8, Olimpijska
7 a. Piotrkowska 97.
Pabianice - Armil Czerwonej T.
Konstantynów - Sadowa 10,
Głowno Lowtcta 83,
Aleksandrów - Kółcluukl ł,

D°YZURY SZPITALI
Chirurgia urazowlf, Szpital
Im. Biernackiego (Pabianice, Karolewska 68),
Neurochirurgia
Skłodowskiej-Curie

rzE:czewska 35),
Okulistyka _
dowsklej-Curie
czewska 35)

Szpital Im.
(Zgierz,
Pa·

Szpital Im. Skło·
(Zgierz,
Parzę·

Chirurgia dziecięca
Szpital
Im. Biernackiego (Pabianice, Ka·
rolewska 68).
Laryngologia dziecięca
tal
Im. Konopnickiej

Szpi(Sporna

~

36/SO)

Chirurgia
szczękowo-twarzowa
szpital Im. Barllcldego (Kopci'Osk!ego 22).
Laryngologia Szpital
Pirogowa (Wólczańska 195)

Im.

Toksykologia - Instytut Medycyny Pracy (Teresy 8).
Wenerologia
Dermatologiczna

·Przychodnia

(Zakątna

łł)

Doratna pomoc okultstyczna Zapolskiej l - Gabinet czynny od
17 do 7 rano w dni powszednie,
w dni wolne od pracy całą dobę.
Tel. •a-39-72 w. ea.

.DZIENNIK l.ODZKI"" clzlennłll: llobołnloaeJ 8p6łc1llłel nt Wyc1aWlllneJ .Prua-~lka-Raeh•, W1ctawoa: Ud1lde W1dawnłcłwe Prasowe, l.6cll, at Sienkiewicza 11~. Druk:
Prasowe Zakłady Graflcr.ne w ł..odzL Redaguje kolegium. ltedakcJa: koct I0-101 ł.6.U, aL Plołrkowslra 16. Adres pacztow1:. "DŁ" l.6dt, skr. poczt. 89. Telefony: centrala: 3Z-93-00 (łączy • wszystkimi działami). Redaktor naczelny: Henryk Walenda 16-45·115; sastępc-, redaktora naczelnego: 84-06-15 I "ł3-07-26; sekretarz odpowiedzialny
i Il sefi:retarz: 32-04-75, sprawy miasta: 83-41·10, 33-37-47; społecmo-ekonomJczne: 12-%8-32, 33-10-38; fotoreporter: · 13-78-97; kultura I ośwłata1 36-21-60; sport: 32-08-9:):
dz. łączności • ezytelnlkaml, Interwencji I Telefon Usługowy: 33-03-0ł; •Pr&W7 łerenowei IZ·ZS-05 (rękopls6w nie nm6wlonycb redakcja nie swraca).
RedakcJa nocna:
7ł-7Z-01 I Tł-71-30 Ogłoszenia I nekrologi Biuro Rek lam I 0glone6, Ł6dł, aL Piotrkowska 18, łeL 88-49-TO i ul. Sienkiewicza 3/5, teL łZ-59-11 (za treś6 ogłosze6 redakcja nie odpowiada). Warunki prenumerał7 podaJlł od działy PUPIK ltSW „Prasa.K1d1łłka·Rucb• oras odpowiednie urzędy pocztowe.
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'Ull.tAOY PRODUKC1' ZABAWSC nPR02APOt.~
Spółdzielnia fraą w lodzi, ul. Tuwima 6
PILNIE ZATR UDN Ir
..., T·ECHNOLOGA - ini. mechanika ze znajo·
mością konstrukcji form wtryskowych I przetwórstwa tworzyw ntucznyc h z 5-letnim sta·
iem pracy,

!=

i5

..,.

~

§

§5

el
I
E

5
§

§
=
_

2

R'OZDZllELCĘ - wykształcenie średnie ekono~i czne lub chemiczne 1 5-letnim stażem pra·

§

MECHANtKA
wykształcenie
średnie mechaniczne lub chemiczne ze stażem
pracy w .zaopatrzeniu,
.... PRACOWN1IKA GOSPODA1RCZEGO - w nie-

_

~-

S

§
=

§

§

Spółdzielnia nie przyjmuje os6h po samowolny m porzu•
oeniu pracy.
Bllbzych fnformacjt udziela dział 1łużb pracownicz ych w
Lodzi, ul. Tuwima 6, tel. JS·4'7·53.
15961-k

§

E

=
-

§

,.„.„.,,
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95.
DZtALK.g
~~! CUI
krupi ę. Tel. 87-32- 86.
POZ. domu ~n
2-8640 !Il
rie~ z moi:litw.o6c!i• f'OIZ,bu<liowy (gaz, ri!la) wru
PLAC pod budow11 bl'\.t111.ia'ka - kiupi~ (Lód.t).
z 18.dem. ~em wanuwnym w Smcazeoln~
Li.ety :MMM8 B i l\lro Oltł<>-
ueń. Pdmrklow& n 96.
zamieni• notari.umi• n.a
podobne w Lo&:i. Llsty
DOM jedMl1"0d2liinn:r w
38973
Biuro Ogboe!z;eń ,
dziemlx:y Baruty, z w:v~~116.
ł'Okllm podipiwnicz en!em
- lru}) i~. W roz]ia'Le!'lLu DZIALXA ~ m • amtiaw?.a5'M<ŚO!owe M-3. Ban-. Retk!inla - lllPIVAltuty. Li<Sty 28630 Biuro
d.am. ~. B'T-76-04.
Ol{tosv.eń,
Piotrkowsk a
96.
289110 '

PRiZYOZEPPl
-

kruipd4,

NOWĄ

burgia"

~
84-.1~4 .

ram•

28931

cl.am, (3-55-2'1 po 20.
28971 r
.J~ „ w oa1'olśdl lub na
azięści -

~am. B~

rowo 1'f, gm. KiQ01US7ikl..
2.0057 I!

„POLONEZ "
('1987)
1ldadalk. lll)lt"Zedam. tel.

i INSTYTU CJI

1~-63-89.

GARAŻU

,

„

~'kru..1 t .
I.Ili
28928
B luro O~~ń. Piotr~ka 96.
STARA !8, ~w
crr.P.~C"l,!!c'h irpMJedam ,
Dll1.<!.~~ t<et. l'r.I.

..,....
.--····
·„••··-=---·••t
··---·••1
.... . _

. .._

M-% Biuro

kupię.

KUPIĘ

I.i-sty 288'25

Ogfoszeń,

kiowska OO.

.

P.!otir-

~jow•

mlet121kanle,

najchętniej

-

Teofilów Alekaan.drow, ~1. 12-12-84.

28900 ł
M-2 w?.asnoścl<twe Pl'ZY
Traktorowe j - zamie:nlę n.a wl~kne. 57-58-95
30944 g
POSZUKUJĘ lokalu
na
p u nkt

usługowy (front)
~ródmieścle, Oferty 95~4
Biuro Og łoszeń, Pio'r-.

nią Izolację cieplną,

kowska 96.
M-4 i M-3 wl.amościowe
zamieni• na j~no
w!ęb~ lub mały
do.m•k
1
telefonem.
'3-90-11 wi.uorem.

ustępach

ogólnych nalety doprowadzl ó do lłanu 11ły
walnoścł urządzenia ogrzewcze,
6. Nie dopuszczać do oblodzenia pokryw telłwnycb do sa1uw, zaworów pożarowych (hydrantów ) I ltudnl rewizyjnych oraz publtcznyc h :adroj6w wodocl11rgowych, kratek
jclekowych itp„ stanowiących uzbrojenie ulłczneJ stecł
wodoclągowo-kimalizacyjnej, •naJdująeych 1111 przed l)O•
sesją nB chodniku I połowie Jezdni,
"I. Nie układać stert śniegu, lodu na ww. uzbrojenia uli·
cznej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
Niezastoso wanie się do powyższego narazló może na poważne straty materialne właścicieli posesji lub OIObY w Ich
imieniu działające (konieczność naprawy znl11czonych przes
mróz urządzeń) oraz mieszkańców posesji, jak równiei 1powodować pociągnięcie winnych do odpowiedzlalnośct karnoadministrac yjnej.

29950'

MAl.ZEN'ST WO
pilnie
paezuku~
mieszkania.
r.t._ty 289511 Biuro Ogło1~. P i()trkowsk.a 08.

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄOOW

I

zae.

~=~

l'ONIEDZJA LEK, 9 LISTOPADA

PROGRAM Il
U .OO Zawsze po jedenastej.
11.10
Muzyczny non stop.
12.00 Młod zi
śpiewacy , 12.25 Nowo~c!
jazzu. 13.00
Wiad. 13.05 Serwis Informacyjn y (L).
i3.l0 z cyklu muzyczne
penetrnc.ie
- an<l . Marli Hofrm•nn - ot . . , Go ~ clnno haletv w Teatrze Wielk im".
(L).
13.20 z
m Al owan eJ
<k r zyn I.
13.30 Style f k ier unki w ope rze. 14.ooj
P rzegląd pły towy.
1UO Folki.or r. ,

27:7~

ZAB'..ruzJJ:

ul. 8puoW6kie go 8.

num.

em'łll"Ytkę u.trudnię

11racownia w Helenówku. ~-49-SO.
28780 g
ZbECĘ .-zycie cholewek

PllOGl\AM

m

U.OO Archiwum
jazzowe.
U.BO
Są sprawy.
11.40
Gwiazdy tygodnia: żanna Biczewska I
Bułat
Okudżawa. 11.50 A. Rybakow! „Dzlecl Arbatu". 12.00 Serwis
Trójki.
12.05 W tonacji Trójki.
13.00 W.
Jlł sch k e: „Ostat ni d7.leń stworzenia".
13.10 Powtó rka
z rozrywl<I. 14.00
Slynne
ll'l ter preta cje:
F. ugenl u~z
Mrawh\skl. 15.00 Ser wis Trójki. 1~.09
Bielszy odclel\ bluesa. I.I.ff lporte-

!li'

W'

a1

„
1suc

~
~.

st-~,M.

~,

20.00 TNltr Telwwi:jd aa. !wiecie
- Fiodor Burłacki - „Dwa
epojrzenla c Jed<neK>o fł:bl
netu"
21.()CI Jak Jett - ja:k moM by~
(ja.k l)yć powinno)
IUMI Telew1!,;yjny film dokumentalny - • „PftecNużyd *YCll•"
12.ff DT - IDOmentu•

PKOOLUI D
11.JO

TBLBWIUA
Pił.OGRAM

I

16.:M DT - w!iadom'°'c(
lłl.2.'5 Lataja.cv Holender
or.a.z
film z Mr1l ,,WS'ZY'stkle ta,

ll'la w górę" (!I)
17.111 Tele expre,n .
17.30 „Dni 8zecheny'eg o" @Il .el"lal P'r od. wUierskiej
lUO Laboratorium
llln«gl.a
gwia?Jd
1MO Dobrainoo - „Do!Qtor Ojboli"

~ .,lOI"

H'8)'eb fl.ł

a.

Zawodowyda

mgr BARBArR2lE

W8SOŁOWS~IEJ

"7ft.,. -erego wepdlC11Ucla 1 pewoft . P1JeNl
MATKI l TESCIOWEJ'

1111&~1

RAD.\ PllDAGOGJC ZNA. KO~ JlQ.DZlcmt.SKI , RADA ZAKr..ADOW'.\. BNP,
POP PZPB.
PODZ~OWANDI

Rodzinie, llll&ladom, Znajomym ora1 W"3'1ł
ll:tm, którzy uczeatnlczyll w uroczys~cl pt,-

grzebu w dll1u ~ patdzłernłka 198'1 roku ll&!laej
kocllanej Mamullł I Babel

ł

I.

P.

HS.ENV POGODA

I(

Mrdeame INIClzlękowanle
90JUrA,

DladaJ' 1

ftHOWllll,
ITNOWE,
WNUCZKI

E11JGo

dr l'SS2:KA MICHAŁOWSKIEGO
wlelolemlego kierownika Poradni dla Nauczyoł.ell
1kłada.

SW'L\ZJIJK NAUCZYCIE LSTWA POLSmJ:GO

w

ŁODZI

DnłA 17 paJddernłka Ul'f r. mnarła, trasłltło
aa pueowntoa Polltecbnlkt r..dcb:ldeJ

J.

ł

P.

JADWIGA ~NSZ
Rodzinie
PllACGWNIO T DYZ.EJ XATEDBY TECH•
Nlltl llTEBOWAN IA

B02ENJE ROGOZłFJSKłEJ
mgr mł. Jerzego Rogozińskiego

*lacl•J-1

DYREKCJA. ltOLEżANK:I I KOLEDZY a
PZPO W t.ODZI

1

I I

IS

I

C'IAM'

Jdl#ł~

SPRZEDAM samochody „Mercedes 280SE",
„Mel:'cedes 300D",
•tan techn.iczny bardz,o dobry,
Tel. 32~3-16 godz. 8-16.
·dziś
31328 g E
POSZUKUJĘ
O"Gl.OSZ~NIE
twiadkÓ\V wy:padlw
Sw!ętojańska Pabianicka, 1
1
l!~tiopad.a, g-Odz. 11.20. Tel. 87,25-12
KELNERKI w restauracji „Frasz31325 ł E
ka" u.trudni•· Pl<>tl-kowska
68/111, W. 33-83-'r'f.
31398 g E SPRZEDAM
nam iot 4-osobowy.
M-3, t.ie.ton, War.u.a.wa - z;arnie33-79-65.
31304 g E
nic na M-2, telefon, l..6dź. I.iety 31334 Biuro Ogloazeń, Plo- l\'IAT...OWANIE. tapetowan ie . Ratl1!:ow•k• 91.
chunki. B i ałek 43 - 42-51. 31324 g E
PODEJMĘ p-ra°' ah.UuplU~ ~ub OBRĄCZKI 5prz.edam. M-88-81.
•1ywani• łatek tkóra.nych) . Ku30755 I E
IOCU\akieto 1M m 39.
31332 g E
TELEWIZO R kolorowy spr.Le·
dam. G~rkiago ł9 m 24. 31280 I E
' " elll'łl~.t7 Clwar&Mi•) -

~

19.00 Zcba rrtadtQn.6Y

11.80 Wladomoł.i -

ł'7'l8

Zespołu Szkół

w Koluszkach or&?!:

~

rrrsnru 1ruu

I

wa Trójka. 18.00 l:aprana11t7
ło
Trójki.
lt.oo Codziennie powidć:
Michał
llzolochow - „Clclly Don".
19.30 Zlote lata swingu.
19.50
A.
Rybakow: „I'zleci Arbatu".
H.OG
Magazyn rozrywkowy .
20.łł
Klub
Trójki tel. 28-03·11. 21.0G
Tr&y
kwadranse 1aizu.
21.łl
Klub Trójki cz. II. 12.DI Int.
aportowe.
22.11 J'orum Młodych Mucyków
Legnica 87. 22.45 Spotkanie z litera·
turą radzieck-. 23.00 Opera ty godnia i
Giuseppe Verdi - „Koraan".
23.U
Czas relaksu.
U.IO Norman Mailer:
„starotytne wl•011ol'J'''•

1

art:k6w.
lln.flormacje: tel. 9.1-2'!-'1'9,
~'Z. ~18.
197(» I
eoWl't - napra.w..., -

·r
:I I
.•
·:. " "'"~.

świata. 15.00
lulian l'alati
„Pamiętnik " .
15.10 Muzyka
mlo·
d y ch. 16.00 Dziela, sty ll!, epoki, 18.SO
A. MacLean: „Czterdzieści
ostem
godzin''. 17.00 Wiad. 17.0S Rozwi11za·
nie zagadki muzycmeJ (Ł).
U.li
Aktualności dnia (t.). 17.30 „Tematy
z Waszych łlstów" - aud. (L); 18.00
„Nowości z Jt-1" koncert
(L).
18.30 I<lub Stereo: Płyty dla kolek·
cjoner~w. 19.30 Wieczór w filharmonii. 21.00 Wlad. 21.05 Wieczorne
ref·
leksje. 21.10 Od ragtlme•u do swingu. 21.30 Nagranie
wieczoru. U.35
studio Form Dokumentaln ych: Woj•
ciech Brodnicki „Z per1pektyw Al·
bionu - Rosja 1117". n.oo l!!luchalmy razem. 23.00 A. Bltow: „Podrót
do przyjaciela 1 lat
dziecinnych" .
23.20 Koncert poliki. 14.0ł
Głoą,
Instrumenty , nutroje.

172818

leklamlde, -

~2M/210.le

weeo.

WES10tOWSKłEMU

dyrektora

dizelw'.

AlNALIZY

W4ilf0.

ra&iępCJP

74-M-29.

(dam1ikicl1J, tel. M-23-11
l!li~ki.
8ł80 f(
28914' LABORATO l'llllUM Analda
SZWACZKJ!j - sabnldnię.
Lekan.Jr.!ch.
Re.t>klnla,
Hort«1.1ji l'r.
2863S C
N&1>let'9lrttll0 I bl.. 181,
MLODY renci1ta podejmgr Maiło'!~
mie pracę w sektorze
6'm1. I
prywatnym .
16-26-83. ELEKTRYC ZNA od~
do 11od:i. Hl.
28928 I
cu POkann\j., lnhal.abo.
RENCISTĘ do nabijania
ry ultradłW'!ęlrowe, cUnap
r.atrudni ę.
nieni<l!!?llerze l'e'kanlcitt
34-14--01, DO 1'1. 28866 g
wypoży~Mlniia,
Yous:if.
KOBIETA,
wyk.sztalce!2-35-03.
29'1'93 ,
nle tech niczno-ekon o- PRACOWN IA USG
miczne
pOJ>row.ads!
Z.6dt, Na.wirot !A - Yf'1•
kslęgowoś6 na pól lub
loonuje eodzleMLl.e ~
cały
etat.
Wykonujil
ll'l!a d:lia.P10S~ jamy
kalkulacje. L!wty 28982
bm.lezneJ.
na~6w
Biuro Ogłoszeń, Piotrll'od.nych, eł~. J>}QdA.t,
kowska 98.
owułaejll. u1d.ad>u m-...
::=:~;,:~:::.:=
==~t~!:e::=:

KOL. KOL.

· mgr S"fiEF.A1NOW1

ełlumilldowe. -

~'19. !nł.. Cteslelsld..
I
ZATRUDNIJ S
2W1ff1 g
atolarza.
86~-79 'PO 19. 3098'7 g
ZAWiZJ.I!: - ~.
SZYCIE na overlock 61-87~3. ~
przyjmę.
L!ety 28011
~g
Biuro Ogłoszeń, Piotr- SCINANtE dn:ew 81-75...00.
kowska 96.
Kolodzlejcz. yk.
218998 lt
POTRZEBN Y uc~ń do SOINANI!E
dr%ew.
eu1kiernl, tetl. 55-$-21.
74~03. Wl<lldarozyk.
29998 g
:1.8001 '
SZWACZK! i - rends1lkt:,
śrnNA..Nll!!
ł~4

0

Il

'
KONSERWA CJIA mtyU©ZAOCZNE lruniy 299IJ2
kore.o;rorz.yj!ILll
:pondencyjn e - kreśleń
i&llOOhodów.
SQ1ial!lkow& 4., Uma.ński,
technicmycl l,
ko.ntoIW-62-33.
rys-owanla analizy i r.e30043 g
atawi ań
mat-eriarow ych MONTAŻ ~ . us:z;...
- organizuje „O.świa
c:meln<Lanl• Olll1ieil\, zat&". Pisemne lmonnat:ruski, 14-19-311. Paj$..
oi• I wplay: Kr.ak6w,
"85611 c

:-

mapie

cja zaehowania majątku przedllłęb1orstwa w teorll ł
praktyce rachunll:owośct przy imacmte smtentaj11cycll
się cenaeh".
Promotor: prof. dir halt. Alł0$a lanaeowa 1 vntwers;r1etu Lddzldego.
Praca wylotona jest do Wgt•du oaOb llaintareaowa •
llYCh w Bibliotece Głównej Uniwersytet u Lódzldego,
Ul. Matejki 34/38. Wstęp na rozprawę wo!n7.
853# )&

5'-2~ MufZ1ŃtkL
M -1 mprz.odam. l.afi•'IV'Jl.l- TETdlNA:PRAWA, 81.._lll,
?.8130 p;
ok.a 43 A m. 35, godz.
~Jr. pe 13.
XONmmWACU'A
samo18-18.
J8'TOI ł
MMI r
ehod6'W. N~ NoPOKOJ s tuchniWYNIANA
~esk.'otpó>w
~ 1114. W6Jtelk.
fffttrum, zamlłlllit
~„„
ftHl'ł!ll ł
wię"kne, ł•l. 32-18-90.
IDalwwM. 14-tl-tlO.
~01'.AND. la.kd„
28IS'1 I
.
.
.
,
.
~......... MarRETlCI!N'IA Hufoowa,
.
Bin»dlinieŁ
Rl9lł I
M-1, 63 m, kZ7 poko- . ~A
~ n-.18-'lł, aa-.1ł-39. ftjPIMY lll'790lri• robaoje, pt.rt.r, logfiia - u~. GweNneja. hcll!tmmteni• u dwa pokoje ł'Sr!JPOGOTOW1'B,Slml r
kil. Bł-OMł, ~.
w at.rym budowniotW i•
4t-ł8-8'1', 1'oe!e!lt.
,_ I
na}cb4'tniej między
lm'I C WYer.MlA'l'ml dn!wtl,. zawojeruiym do n piętra.
JmlN!lSltOP
Y
roecen•
ber.r.!ll~an~. ~~ ~
I.laty 28852 Biuro Oglorad•„ rr..--00., Lubemll'lenne. ~l'k1.
1.zeń, Plotrkowaa os.
1"\ea.
llM4

~~·~-~~~-~-~-~--~~~-~~~~••=~••sM1•2~1•r•,•sar~,••••r•r•r•r•r••u•1•~f•c•1r•••r•r•o•Mr•-·-•-••••••••A

--

łl

28650

u k iad,am,
ANGI:ELSK I
Wlldo, GL.AZ~
Pisalrslti. 11""2-~.
36-31-00 ~14). 28772 '
~.
ANGIFiLSK I, wlo.sk!
illAUka, korepetycje , Wy- SPRZĄT.A!NlE, ~
43-01.-4 t\ Antczak.
~kińSk&.
tel. 74-'M-13
30068 I
'PO 18.
28940 '
RRALJK.1
autoouityC!l. tl e.
MATEMAT YKA,
!izy·
zmywarOti - n.aP!r'awa.
ka, Wn.ask, &4-44 -35,
Re®ener.a.cja prog:ram.a.81-64-09.
29235 g
t.o.rów. Gwarancje.. Ka.MATElMAT YKA 51-74-10
Cllll ba. 81-3()..76.
1I1gr Pluslrowskl.

„ -

I KANALIZA CJI OKRĘGU LODZKIEG<>t
WDZ, ul. WIERZBO WA IS!.

:a

2884'1· g
a llllrlal81C111 e-

l ekbr-yC!Zl!ll\, w Lodzi -

wn•·

u .oo Koncert. 11.57 Komunlkał y .
11 .59
Sygnał
czasu. U.OS Magazy n
informacy jny.
12.30 Muzyka. 12.45
Rolni czy kw adrans. 13.00 Komunikaty. 13.05 Radio kierowców. 13.30
Z
tańcem przez wieki. u.oo Wiad. H .05
Magazyt' m uzyczny . 16.00 Wlad. 16.05
Muzyka I a ktualnoś ci. 17.00 Rajmond
P aul k o mpozy tor
I
planista.
J 7.30 Wektory . 17 .50 Kto tak pięk
nie g ra: T owarzystwo Nostalgi czn e
Swingulans. 18.05 Renoma I kultura.
18.20 Koncert dni a . 19.00 Mag. Informacyj ny . l9.25 Cl1wila muzyki. 19.30
Radi o dzi eciom : „ Konik Ga rbuselc"
- sl ucl1 . 20.00 Wiad. 20.07 Na margi nesie wydarzeń. 20.10 Stadem Interwencji. 20 .15 Koncert ży czeń. 20.40
Przezorny zawsze ubezpieczony . 20.45
Nowelis ty ka radzleclca:
Izaak Bab el - „List" - opow. 21.00 Komunikaty. 21.os Kronika s portowa. 21.30
Radiowy Suplement do Telewizyjnego Leksykonu Polskiej Muzyki 22.05
Zbliżenia aud. 22.15 Kroniki Wę
d r ówek Franciszka
Liszta - aud.
23.00 Int. sportowe. 23.30 Do słucha
nia w e dwoje. 23.40 Poety ckie prezentacj e.

c

eto „ Warl-

~owanl.e

28908 I
MOTOCYKLl!I ..AVD-4?.l'I",
•.J&wa-.enrlu.""O„ - -s>l"M·

1. Zabe:zpleczyl'I 11omleszczenla wodomierz owe, naprawłaJąo
uszkodzone łclany, WPrawiająo brakujące drzwi l okna
oraz odpowiedn io je uszczelnić,
%. Wodomierz nalety zabezpieczyć w ten 1pos4b, aby lzola.cję cieplni\ można było łatwo 11s11nl\Ć dla odczytywan ia
jego stanu,
3. Podwórzow e studzienki wodomierz owe sruntownle
montować, w szczególnoścJ zało:tyć brakujące pokrywy,
4. Przewody wodociągowe I kanalizacy jne przechodzące
przez kondygnac je nie ocieplone zaopatrzyć w odpowied·
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ku!pi ~ tłl.. 57-53..;ll!.

W LODZI
pora zimowa i występująca w tym
okresie ujemna temperatu ra, 1twarza możliwoś6
uszkodzeń przez mróz urządzeń wodociągowych i ka·
nallzacyjn ych w poszczególnych nieruchomościach.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizac ji Okręgu
Łódzkiego w związku z tym przyp.<>mina, ie zgodnie
z obowiązującymi przepisam i miejscow ymi zabezpieczenie i utrzyman ie w należytym stanie instalacji
wodociągowych i kanalizac yjnych należy do obow~ą·
zku właścicieli lub osób działających w Ich imlenm„
Właściciele posesji lub osoby w ich imieniu działa·
jące powinni:
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,;ZimnYi prysznic" dla pabianiczanek w Krakowie

Zwycięskie

rei
W

meezach koszykarki LKS I Wlóknl&rD Pabla.nice
Wi&łlł i Sta.rtem, WezoraJ, łódzko-pabla.nickl dud
kolejne, Urowe spotkania wyjazdowe.
Lodzlankl nie dały 1i~ pokonaó pod lubelskimi koaza.mL Niestety,
kolejny „zimny prysznlo" nie ominął Włókniarza, kt617 przerral w
Krakowie • Wisł!łporażki 1

I.KS n:Tt (38:37)

ambitna I eo irodne 11odkrełlenia
skuteczna gra Małl'Orzaty 'l'urskiej,
Marzeny Laskowskiej, Małgorzaty
Kujawy, Katarzyny Madej oraz
ich pozostałych koldanek nie pozwalały
lubliniankom na uzyska·
nie wyraźnego prowadzenia,
Ko.szyka~ki t.KS nie straciły tei
nerwów w dramatycznej dla nich
końcówce.
Na 15 sekund przed
końcowym (Wizdldem
ŁKS wyrówna-? na 77:77, przechwycił p i ł
kę 1 zaipewinił sobie dwu11un•k towe,
alit w pebni zasłufone zwycięstwo.

Najwięcej d:1& LKS: Turska 27,
Laskowska 15, Madej 1 Kujawa po
12. Dla Stal'tu: Ocblnik 23, Godula 22, Lepa 19.
Po piątkowym zwycięstwie nad
"Pa.bianickw liderem St&rt uch<>dz:Lł w powszechnej opi~ii za zdecydowanego faworyta w niedzielnym spCYtkaniu z ŁKS. który w
piątek przegrał .,setką" w Krakowie. A tymczasem wczorajsza potYC?Jka pod kosza.ml Lu.bllila zakończył& się d1a trenera J. Jal'czyńsklero I je10 dziewcz:l\t BUkcesem.

pod lubelsklml koszami. Trenerc IL
Langierow1cz
-Oba.wiał się
więc
konfrontacji .z. zespołem
„białej
gwiazdy". Tym bardziej ża
nie
w najlepszej dyspozycji majdowała się Małgorzata Gliszczyńska. Pomijając już. że nadal z bólem w
łokciu gra Małgorzata Urbankowska.
O porażce Pod krakowskimi koszami zadeeydowa.ła- już pierwsza
polowa niedzielnego meczu. Kra„
kowianki zagrały szybko i zademonstrowały wyjątkową
skutecz-

WYNIKI: AZS Kat. - Slęza
Leeh 66:58, AZS
P. - Spó,jn ia 70:82 , Olimp _:. P .
- Stal B. 85:64, Start L.
ŁKS 77:79, Wisła Włókniarz
97:68, AZS Kat. - Lech 56:89,
ROW - śleza 62:75, AZS Poz·
nań Stal 8. 106:103, Olimpia
P. - Spójnia 84:76.
49'i45, ROW -

WISŁA

- Wł.OKN'IAllZ
97:811 (59:3%)

Lodzlankl
ilaanłY
wyj1,tkowo
Wł.OKNIARZ: Seroka Z2,
Urskutecznie
w obronie, unlemotlł
Piotrkiewicz 14,
wlaJl\C rywalkom na wypracowa- bankowska U
nie sobie korzystnych sytuacji rzu- Gliszczyńska 13. l(.ukieła l M. !łzy
towych.
Ten styt gry przyniósł mańska po 2. Na.jwięcej dla Wił.KS
jednopunktowe prowadzenie sły: Cała 27. lelonek 26, Seweryn
2s.
po pierwszej połowie meczu.
Podobny charakter miała druęa
K-OSZyik«rld pablanidlde«o Włók
ezęśó wczorajs7,ego meczu w Lub- niarza jeszcze w niedziele nie ollnle. Dobra „łódzka strefa" oraz trząsnęły sitt po pora2ce w piitteilt

Czarni

Is

Słupsk-ŁKS

TABELA

1.

Wisł&

2. Olimpia

3. WŁOKNURZ

4.
3.
6.
7.
8.
9.
10.

Ślęza

Spójnia
Starl
Lech
ŁKS

AZS Poznai\
AZS Kat.
11· ROW Rybnik
12. Stal Brzeg

3:0 I 3:1

Mistrzynie Polski
straciły tylko jednego seta

17
17
18
Hi
15
14
13
13
12
11
10
9

854--386
731 - 550
784-621
685- -667

734-706
685---653 •

658--659 '
703-728 '
628- ·721 '

534-695 .
542-744
582-746

noś6 w rzutach na ko~z. Już

po

ty zmierził 1lę piłkarskie reprezentacje Cypru I Polski, Stawkll m~
czu w Llmasol będą punkty el1minac,jj mistrzostw Europy, ale w
rzec-J:ywistoścl nie mają one dla obu
drużyn wielkiego znaczenia. Zarówno Cypryjczycy jak I Polacy
~łtacill
bowiem dużo wcześniej
wszelkie szanse.
Niefortunne spotkame r. Cyprem
w Gdańsku (0:0) zapoczątkowało
fatalną passę naszej
reprezentacji, uiacwną porażkami z Grecją
i Węgrami na wyjazdach oraz z
Holandią u siebie. Był to zresztą
jedyny punkt, jaki zdobyli Cypryjczycy w tych eliminacjach (po:rostale mecze przegrali). Być może
dorobek ich niebawem wzrośnie na
skutek decyzji UEFA w sprawie
Incydentów podczas meczu Holandia - Cypr w R{)tterdamie (8:0)
i
zranieniu petardą bramkarza
Charit{)U, Nie wyklucz.a się bowiem ewentualności przyznania Cypryjczykom walkoweru. Nie z.mi~
nl to jednak faktu. że Cypr zał
mie ostatnie miejsce w
grupie
piątej, a swoje konto wywalczone
na boisku powiększyć może już
tyl'ko w .spotkaniu J: Polską.

•

•

(Telefonem z Wrocławia)

LudoweJ,
16-setnla wychowanka
MKS Pałac l\lłodzieży w Lodzi JOANNA URBASSKA. zdobywając
wicemistrzostwo Europy Juniorek
w dżudo. Oto co nam przekazał z
Wrocławia jej trener Andrzej Blew~ka.

-

Przed

połudn i em

w

niedzi elę

11=.a ekipa młody.eh
drudoków
łódzkich . wychowal!lków MKS Pałac Młodzieży
oraz ich trenerzy
przeżyli radJOsne chwile. W walce
o f i.nał Joanna. Urbańska stoczyła
pasjonującą I zwycięską walkę z
Hol enderką Nicole Mari een.
- Po połudn iu czekaJ J. Urbań
ską decydują.cy o tytule
pojedynek w wa·dz.e 52 kg z ubiegforoczną w i cem i strzvnią
Europy juniorek An gielką Nicole Fairbrother.
Lodziank.a zdecydowa.la s i ę na zastosowan ie
swego
najw iększego
atutu: rzuw prnez podc i ęci e u<lem .
~w. uchimata. Niestety„.
:z.os tała
przez przeciwnlczikę skontrow.ana.
Angielk·a uzvskala przewagę przez
waza-.ari. Próby odrobienia straty

m ieniu kolo RybnLka przebywa reprezentacja polskich piłkarzy. która prJ:ygotowuje się tam do meczu z Cyprem. Do Kamienia przyjechali ; bramkarze: Wandzik, Jankowski, obrońcy Król, Bogu9zewski, Góra, Wdowczyk, Wenrlewskl pomocnicy I napastnicy Rudy, Prusik Tarasiewicz. Dziekanowski, Le~niak, Urban I Warzycha.,
który powołany został na miejsce
kontuzjowanego Iwana.
Dziś rano
piłkarze odlecą " na
Cypr, gdzie zaplanowano j-eszcze
nwa trening!.

tKS gościl we Włocławku

W

drugiej .serii mistrzowskich
w ekstraklas ie siatkarzy
zespól łódzkiej Wifamy przegrał
dwukrotnie we Wrocławiu z tamtejszą Gwardią. W sobotę gospodarze wygrali 3:0 (8, O, 3), zaś w
niedzielę,
powtór.i:yll ten rezultat
zwyciężając również 3 :O (16, 7, 7).
Wifama wystąpila w składzie:
Rychlicki, Orczyk, Szydlik, Czyżak,
Lassek, Babuchowski oraz Jóźwiak,
Fibor i Zwierko.
spotkań

komputer. ..

'

poczekajmy_

Pabianice 0:0

. w1.
Wbrew scenar1uszo

Lig a

1:0

angt•e 1 ka

g·

•

ł

••
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tytuł w icemistrzyni Europy, co stanowi i tak wielkie o siągnięc i e teJ
utalentowanej zawodniczk i i jeJ
trenera. W klubowe.i gablocie sekcji dtudo łódzkiego Pałac u M ło
dzldy obok „brązu"
Sławomira
Kramberga (dzM o."Prawuie opi ekę
s?JkolenLową nad swoimi młodszy
mi kolegam i) zdobytego na MB
Junior6w w 19'7'1 r.
w Berlinie,
znalazł
się
srebrny
medal J.
Urbańskiej,
1łanowi1łcy
pierw•
szy h.k cenny 11ukoea sekcji dziewczęcej,

Obok •.srebra" J Urba!Ukla uhonorowana została pi-;;ez fi rm ę „Camel" radiomagnetofonem .,Phillip sa". a w nagl"Odę
za sukces na
wrocławskiej maci!!' wyjedzie wrwz
z ekipą Polskich dżud{)ków
na
MS. które roz;pOCZJ!lą si ę za ty dzień
w Essen (RFN). Gratutnjemy!
Odnotujmy także . te tytuł m istrzowski z<lobył R, Kubacki,
a
brąrowe B. Strzałkowska ! P. K amrowski.
(wrób)

Wrocławiu

••

gra Widzew

GKS

A.o.-

I

Zawinił

Radom-Włókniarz

Zwyoiętyla

•

•

......

s.ię.

Urbańskiej przypadł więo

Od czwartku, w ośrodku w Ka-

Dziś

Jeszcz-

powiodły

Dwa razy po 0:3 Wilamy wa

12 minutach gry Wisła prowadzidwie minuty potem
„zarobiła"
ozwarte
przewinienie i jut do końca mecrzu musiał a g"rat' ostrożnie. aby nie
zejś6 z parkietu. W Wiśle za.grała skutecznie była ełkaes ianka ElW ko!e,fneJ 1eril pierwazollgOWJ'ch potyc111ek siatkarkom I.KS pn:yżbieta
Cała,
zajmując pierwsze
Nie sprawili niespodzianki we
nlo zmierzyó się z mistrzyniami Polski, Czarnymi. ZPCliile z przemiejsce na liście zdobywczyń „koWrocławiu
zawodnicy
Wita.my.
widywaniami oba mecze zako6~ły się Wylrf&nl\ drułyny ze Słup
szy", Ponadto tradvcyjinie rzuca ła
Trzeba
przymać. że zespól Gwarska, a tylko w niedzielnym rewan1;u łodzianki zdołab' arw&4 obroń
celnie A . Jelonek oraz G. Sewed
ii
wyjątkowo „nie leży ' łódzkiej
aynłom mistrzowskleso tytułu tYlko jedneiro seta.
ryn, która sześciokrotnie ..zaliczyKorzy.stając
a przerwy w roz- drufynle. W dotychczas{)wych
ła" rzuty za trzv punkty.
&rYWkach ligowych, piłkarza L~ grywkach mistrwwskich nie rozwySobotni meaz rwieitr~ w Słup- C2l0l!Y n.a loonto z.KS. W b>lejWIESLAW WROBEL roz.e.1trali
w &oboti: towarzyskie grała ona z tym rywalem
aku prz.y ki<>mpleci.e
publ1iczn00ci nych partiach lnicja.tyW& naletała
spotkanie z reprezentacji\ Włocła nego Stx>tkania. Szczególnieani jedso(podobnie byro ~
w nie-- jut do słupnczanelt, a na.jskrutecv
wka. z.łożoną z u.wodników Wło botę przewaga gospodarzv w była
dz!el!Dym
rewanżu)
był przede niej zaigJrała podobni~ jak w ~b<>
clawll I Lecha Rypin. !\lecz ten wyratna. Wygranie zaś drugiego
wszy~tkim popisem
dwóch cwlo· ttt SJi.wińsk:.a oraz niedawna kluzon:anlzowan1 zosłal z okazji 70- seta przez wrocławian „do zera",
wYch :Daiwodniez.ek Czaro)"Ch. roe- bowa koleżanka u.wodnlcr.ek LKS
·lecia RewoJueJf Październikowej I powinno wystarczyć za caly komenrcywającoej Tern1 Worek
i zna- Jolanta Molenda. l.od:d&nltl przr
ukończył alę zwycięstwem pierwtarz.
loomkrie atakuJ~i mi}a·jącej naJ- rrały l :3 (to,-'1,-7,-ł).
1zoll~woów 1:0 (0:0). Zwycięskie
c:z.'ściej
blok LKS Anny Sliwlńs- .,__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
go gola dla LKS strzelił w 57
W rewa!!rl:u Wilama bardziej
klej, którą takte tlrutecznle wspoSIATKOWKA.
Pnedlo1:mpiJslci mln. Wlęzik.
zmoblllrowała !l ~
do gry, czego
magała Mirella Lewandowska.
W
turniej mężozym w Seulu . taw<r
WYNUU: Polonu W-wa - AZS
międzv Innym\ efektem byty n'eW·wa S:2 I 3:1, Kolejarz Katowtce
drużynie LKS wYTótnlly się Arrytam i półfinałów są zespoły USA
Jak na.s polnformowal trener spodz\ewane wyniki Jakle padłv
- Płomień 9:1 I 3:0,
Gwardia
nle1zka Bieńkowska I Aga.ta Mari ZSRR. Wczioraj ZSRR pokonał w Leszek Jezlerskl, jego podopieczni po!)rzednlegQ· dnia (wygrana
Stifo·
Wrocław Wisła O:s I 1:0,
Stal
1Za.lek. Spotka.nie zakończyło się
m eCZJU elim inacyjnym USA 3:2.
wystąpili w następującym.
~kł8:
Bielsk.o
Budowlani
Toruń 3:0 I
'POrdklł LKS 0:3 (-4,-6,-10),
W
m
eczu
J
rundy
dzie:
PĘ_
siatkat'LO
Bako
(od
46
min.
Z1eUnskl)
3 :O, Czami Słupsk - LKS I :O I
Staili Sz.cileein 2JWYCi ężyM m isfna - Rótyckl, Kruszankin. Bendko3:1.
Niedzielny rewa.nł
ełkaeslankl
Danii Holte IF 3 :O.
wski, Oirrodowics
_Chojnacki,
1. Czarni
rozpoczęły ku zaskoczeniu widzów
........
ZAPASY. W Seulu
11:1
sta1rtowali Zygarek, Więzlk, Soczynskl -; !tStal
ł-0
8
12:1
I swoich przeciwniczek
szybkim
także zawodnicy stylu wolnego. A. Robaklewicz (od 46 mn. Stefansk1),
3. Wisła
7
S-1
1:4
roz1r7waniem piJkł I skutecznymi
GJąb zająl II mie jsce. a trrect był Terlecki.
Swiatowa agencje coraz obszerPłomień
3-1
7
l:ł
atakami przy sla.tce. Pilka P<> zbiR. Ki e rpaoez.
- W meczu nie wystąpili Wen- niej rozpisują się o konkursie sko5. Gwardia
2-1
e
7:7
cia.eh ~lirosławy
Dlngołęcklej
i
BRYDŻ.
Duet
łódzJkiego
klubu clewski i Zlober, którzy przeby- ku w dal podczas wrześn iowych
6. Polonez
t-2
e ' l:Q
Agnieszki Bieńkowskiej mijała blok
brydżoweg{) Rondo (A. Kowalska I wają na zgrupowaniach kadry mło rzymskich
7. Kolejarz
1-a I
ł:ł
lekkoatletyci.nych mi8. Budowlani
Czarnych. LKS uzyslreł więc dość
1-ł
s
4:10
E, Sandecka) .Ddobył mistraostwo dzieżowej l seniorów przed ostat- strzostw świata. Specjalny pr{)gram
9. AZS
0-ł
ł
ł:12
łatwo prowadzenie !l:O. potem 6:2,
Polski kJOblet na trumieju w Pru- n im! mecz.ami eliminacyjnymi mi- nadała włoska telewzlja RAI, pi·
10. ŁKS
1:11
H:!I i przv 14:10 b}r1o_ jut wiadoszkowie. ·
strw5tw Europy. W tej sytuacji sala też o tym włoska „Gazetta
mo, te pierwszy set będzie zaliPILKA
RĘCZNA.
Wybrzieie moglem
wyk{)rzy.stać
tylko
13 dello Sport" .
Gdańsk wygrało z mistrzem Grecjq zawodników. Spotkanie mialo dla
Sprawa właściwego mierzenia <>d·
Tylko ~zintt
tt'IWal mecz w Ionlkos Ateny 30:1!5 I 27:16. awam- na.s charakter sparringowy I po- ległości w finałowym konkursie w
Bielsku Białej. gdzie wlcemls.trzy- 5'Ując do III rundy
rozgrywek o siadaliśmy wyratn" prrewagę. Nie skoku w dal mężczyzn przez komnle Polski, slatlkarltl
mle}soowej Puchar Europy
potra1111śmy
jednak wykorzystać puter, wzbudza wiele wątpliwości.
Stali pokonały beniaminka s TuKOSZYKOWKA. Pl"ŁebywaJąca w wielu dogodnych okazji podbram- Podano, Ił jest więcej n • ż pew••. jeszcze a!ę nie splesuny. Tak runia Budowlanych, dając tym sa- USA reprezentacja koszykarzy
rakowych.
Uważam . te występ we ne, że włoski skoczek G. Evange.rrono sympatyków aiatkare1t Star- mym do 2'NmUmlen.1.a..
!e nadal dzieckich rozegrała kolej1ny mecz, Włocławku byl bardzo pożyteczny, llstl nie uzyskał odległości 8,38 m,
tu marzących o powro:1e do eks- chcą l!~~ slę w walce
0 m!aino w którym jej orzeciwniklem była bowiem
po clętkich treningach oo dało mu br1,zowy medal, ale
traklasy, skwitowało sobotnią po- najl ep srz;e g,o 7JeS'P()łtJ w teg.c;rocmych
dru:!:y·na
Uniwersytetu
Georgia pn:~ końcówk" sezonu
(wyst~ miał wynik gorszy ał o 58 cm.
rażkę w meczu drugolig'Owym .s ~rywkach.
Tech w Atla111cie. Zwyclętyta dru- w Pucharze Polski I dwa ostatnie W teJ 11ytuaoJI brązowy medal naGedanlą.
(wrób.)
żyna ZSRR 87 :78.
mecze ligowe), mol podopieczni leły się Amerykaninowi L. Myznajduj" się w niezłej formie - rlckłowi, który uzyskał wynik 8,33.
W aobotę St.art przegrał lnaup0wiedz!al Leszek Jezierski.
Jednak i ten rezultat Jest ponoć
rurujący drugoligowy seZQn mecz Broń
Piłkarze
Widzewa
poniewat w jego
natomiast nieprawdziwy,
z gdańszczankami 0:3 (-10, -12,
zmferz1,
się cb:ł!lla.J w towarzyskim przypadku komputer pomylll się o
-5). W niedzielnym rewanżu by!!Potkaniu
'1
cm,
z
a
FC
wlęo
Karl-Marx-Stadt.
Myrlcks
sko~ył 8,26.
ło już nieoo lepiej. Minęła jakoś
Początek 11>Gtkanla o rodz. 16 na Pisze i mówi się takł.e, Iż m!stn:
sobotnia trema 1 dwa pierwsze seętadlonle przy ni. Armil ~erwo świata
C.
Lewis
uzyska.I
w
ty 1.akończyły się wygraną Startu.
neJ.
drugiej sweJ próbie 8,58 m, a nie
Potem jednatk górę wzięło doś
WŁOKNIARZ1 lltefaAcsJk - Le- od kolegów po udanej lntenvencji.
flzym.) 8,67 m.
wl-adczenle ligowe gdańszczanek,
liza- Na 8 minut przed końcem piłkarz
które wygrały d·wie kolejne par- szczyńskl, Ciesielski, Jacek,
- M.
Wojciechowski, J, Włókniairza popisał si ę bardi:o dotie. Ale ostatnie słowo należało łeeki
Bełchałów-Resovia
d{) Startu, który wy~rar 3 :2 (LI, Rutkowski, Bąkiewicz, Urbaniak - 1brym strzałem z odległości 16 meFencenloben !od 75 min. GostyA- trów, lecz pi~ka o milimetry do12. -8, -7. 10).
słownie przelecia~ nad i;pojeniem
S zkoda więc sobotnich punktów. ski), 8. Wojciechowski,
słupka z poprzeczką. „Pajęczy
Ale przed bałuckim zespołem jeScenariusz
wszystkich
bft
mal&
na zatem
nie została zerwana''
szcze nadzieja. Pod wat'Wlklem,
sp<>tkań ligowych w pił.ce nomej Jak
to
mawiają
piłlkarze. Pech!
że n ' e tracić będą szansy w inI :G (Drapii\skl (48 mln. - atrzal siennej rtl!!ldY ~ek w II llnych drugoligowych pojedynkach. wygląda mniej więcej tak: d.r'll- Za tydzil eń na stadionie Włóknia
ży.na gospodarzy ataikuje z impe- rza niezwykle
clekawy
mecz o- &'lową).
d2e
ool"3!J lepiej spl.s.ują się
liczą~ przy tym na kolejne pottem
od
pierwszych
do
ostatnich
statniej
kole}ki
rundy
jesiennej
GKS:
W.
SurlU Kukulski, zaiwodni.cy beniaminka ligi - GKS
kn i ęcia Gedanll 1 poz.ostałych kanm inut meczu, zaś goocie starają pomiędz y pabiani ck ą jedenastka I Dra1>lńskl, Romański,
Bełchatów.
Ba.nM
dyd:itek d.o awansu
Już w p ierwszej pol<r
Warto, aby
zremisować I przeprowadzać z mającą aspiracje awa'!lsu do e'k- Mak (od 85 min, Fils), K.
Surllt, wie spotkania przeciwko Reoovil
1>n d'l'.!eslecloletnle,f przerwie. kie- się
szybkie
kontrait&ki.
szukając moż straklasy
drużyną Górnilka Knu- l\farchwiósk.l, Karbo\vnlk Fajek gospodarze mogJ'I objąć prowadzedy to Start zdobył ostatni tytuł li:wości nawet wygr8Jllej. W
Rado(od '10 min. Krawiec), Gajewskl. nie. Na1.lll>ierw Fajek uderza! pi rkę
ml~trzowski.
pierwszoligowa slat- miu tym razem było odwrotnie. rów.
kówk" zawitała znów do bali przy Czytby zespół ' Bfo.n.I wyciąg!!lął
z woleja s odleg1-ości 6 metrów ,
(an.)
ut. Teresy. Ozy sir, tego docze- wnioski z pora.tkl
lee% bramkarz giości instymktownie
1:4
(na
właskamy, ezy tet prz:vfdzie nam je- "-Y'!Tl boisku ty~eń temu)
obronił ten st=ał. Następn ie Mak
ze
StaWYNIKI
GRUPY
I:
Odra
WYNIKI
Opole
GRUPY
n:
awardła pośl!!Zgnąl s i ę na śliskiej murawie
szcze na to poczekaó?..•
lą
Rzeszów?
W
kat.dym
ra- Polonia Bytom 0:1 (O:O), Stilon - Szczytno - Hutnik Kraków 2:2 (2:2), boisk.a
i nie tra.fil do pustej bram2lie rewelacja rundy jesiennej
Odra Wodzisław 0:0, Gwardia \Var• Wisła Kraków - Olimpia Elbląg 2:0 ki. Kiedly
sltt pozbiera!, nadbiegli
Przegrali takt.e drugollf!:owe me- jedenastka z Radomia mote szawa - Piast Nowa Ruda
Bro6
O:O, (O :O),
Radom - Włókniarz
obrońcy
I ~all sytuację. Górcze siatkarze Resursy. u1egająe w • cieszyć się, te potlzleliła się puink- Stal Stocznia - Ruch o :t (O :O), Za· Pablanlee o:o, Górnik Knurów
Lodz! olsrl:vńsklemu AZS 1 :3 (-Il, ta.ml z dru±y:ną Wł.Mmiana. Pod- wlsza - Stoczniowiec 1 :o (0 :O), ura- Avia Swtdnlk t :1 (1 :O), Stal Rzeszow nicza jeden.al!ltka miała więc prz.e- Radomiak
O:O, - Błękitni Kielce 2:2 (1:1), Zagłębie wa.R~. a J)mJeCIW'fltc:1 ~an!C2lal•i si ę
1!1, -10, -3) I 0:3 (-5, -0, -12). oplecml trenera Stanisława Sza· nia Ruda Sl.
Piast Gltwlee - GKS Jastrzębie 1:O Sosnowiec - Motor 0:2 (0:1), Stal tylko dl() 121.Ybklch
konbrataków,
łeckiero
mieli
bowiem
przez (O:O), Zagłębi• Wałbrzyeh
Slęza Mielec Igloopol Dębica 2 :0 (O:O), o mało jeden a rudl n ie za.kończył
łw-w) 90 minut zdecydowaną p.rzewagę. l :O (1 :O),
GKS Bełchatów
Resovta 1:0 (O:O), się zdobyciem fQtla. Na wY'5'0lroścl
.Jeden dosłownie raa:
lltef&ńozyk
}edn.oi~:
Wiesław
zmuszO!lly był do Interwencji - w 1. Rudl
1. l!ltal K.
H n tf-'I
H 14 n-10 zadania staną?
Surllł, któ?T wybiegiem skrócił kąt
tł! 22
21-1
2. Górnik K.
1ł 23 23-ł
pierwsze! połowie . Po strzale
z 2. Jastrzębie
20-11
3
13-1
3. Zagtęble li.
strMłu l w efekcie obroni? t>fl'kę
tł 21
14 1a
$
odległości 13 metTÓW n!lka
skozło- 4.· Polonia
Piast N. R.
,..
4. Wisła
1ł 20 20-10
14 17 11-10 n~ł.
wała przed nim, pabianicki bram- 1 5. Zawisza
14 16 11-lł 5. Avia
tł-12
14
18
PP Tota1i7l&itor Sportowy podajt_ karz WY'J)uśclł ją z rąk l!'Cz kole- 6, Odra o.
6. Broń
1ł 14 LS-18
lł
tł
wYłosowam.e wYDik! zastępcz,e dtll dzv zdążyli !Uegn~
Tut po
przerwie
g•ospocfa.rr.e
nlebezpie- 1 7· S!ęza
7. Stal Jtz.
1ł 14 11-11
14 tł ~t:ł:
prreloronych meczów. objętych za~ czeństwo.
a. Stilon
8. Wt.OltNlARZ
tł tł 10-11
1' 14 11-11 strzel!H„ j.ak si ę pó:łinleJ okazaro,
kla<liami
pirk:arsklml na
dz.ień
14 13 t2-12 9. Igtoopol
14 13 10-9 zwYclęsk:!egio ~la. Po l.'7JUcie r<ot9. Zagłębie W.
7/8.11.87 r.
7-ł j LO. Resovia
1ł 13
tł tS 11-13 nym p!ł'ka trdila na głowę DraJ,os'.'I' tego spotkania m6!rt prze- 10. Gwardia W.
14 13 14-18 11. Rqtnlk
14 11 tS-19 plliskleco I ten z nia.JbllższeJ odleArsenal - Ohe!.sea wyllOSiowano •ądzl6 na korzy§ć go!cl Urbaniak •
~~~~~le
tł 12 Ił-IO 12. Motor
tł 11
(1) I to dwukrotnie! W 8S mb. m•· t u . Piast a.
1ł 10 14-!0 \ ts. Gwardia
14 10 ~t:i:1 ~ro.śct J>061<1ł j" do s iatki. W osta.tllL
Derby - M.ainobester Utd.
(2) l td
się ~rzed bramkanem Brom. u. urarla
lł-Hj niej kiol~j<:e pll'k3'I'7'8 GKS Betchia8-11 14. Błękitni
a
1ł
u
Liverpool - Nottingham
'> (1) looz ten :i:aehował sie . ~raiw!dł().. 15. Stal Stocznia
11-IS tów gra.j!l na wy}eM7ile z Avii\
14 7 11-17 15. Olim~!:.
14
Port!l!Tlwth - Tottenham
t-1' Sw!&.ltk,
~l wo ł za chW'.!lę zbierał gn1itulaeje 18. stoC'lllłowtec
4 I-U 11. BEŁ
Ił
TOW
(laym.)
1ł
ła 33:24. W
Gliszczyńska

turopy!

wicP.mistn n,

W •rodt (11 bm.) po raz czwar- była na macie wrocławakiej Hali rlelka. J,

•

S w Lu

Pilłłkowych

ITART -

Ur~

l

Godny odnotowania 1ukce1 zdo- nie

~·

poniosły
roiegra.ł

DZIS PIŁKARZE
ODLATUJ~ NA CYPR

nu :& Legli\ I AZS Częstochowa .na
oo:sku Hutn ika w Kra k<>wie). P ierwsza partia mogla uik<>ńczy ć s iQ
zwycięstwem gości. lecz me pot ra fili oni w spo.sób praw1d towy rozegrać
końcówki.
Lodzianie prowadzili 14:10, lecz trzy krot.me w
decydujących momentach „zadrża
ła ręka „ Czyżakowi. Później gospodarze objęl: prowadzenie i po emocjach mzstrzygnęli tego seta na
swoją korzyść „do szesnastu'". Pozostale partie były już formalno-

śc i ą.

WYNIKU

Czarni -

Płomień

3 :O I 3 :1, Stilon Gorzów Le·
gla S:2 I 1:3, Gwardia Wrocław - Wlfama 3:0 I 3:0, Hutnik Kra-

ków 3:0.

AZS

Częstochowa

1 :3

Mecze Stal Stocznia Szczecin Resovla zostały przełożone
ze
względu na udział
Stali w Pu·

charze Europy,

Gwardia
Legia
Hutnik
Czarni
5. Stilon
6. AZS

4-0
3-1
2-2
2-2
2-2
1-3
t-3

1.
2.
3.

WIFAMA

9. Stal Stocznia
9.

2- 0
0-4

Płomień

10. Resovta

1..:..1

e

11 :1
11 :7
9 :'1
9:7
8:9
4:10

7

6
6
6
5

s

ł:lO

4

6 :3

4
3

ł : l2
ł : ll

Za.skoczeniem In mimu obu tych
byt słaby odbiór zagrywki,
co do tej pory było mocną strom,\
zespołu. Skoro ten element szw ainkowal, to cót dopiem mówić o d<>brvm rozegraniu piłki pod siatką.
Nadal nil! · spełnia pokładanych
w n im m•dzlei. pozyskany ze Stall
Stocznia Szczecin Zwlerko. Za
tydzień
emocjonujące
me-<>z.e
I
Hutnikiem Kraków. Czy Wifama
wvstąp i w ta\t.!ej samej roli j P.lt
AZS Częstochowa i potrafi w vgrad
przynajmniej jedno spotkanie?
spotkań

(szym.)

fORAZKA
GWAR Oli

NA ŚlĄSKU
W dwuna-Stej kolejce
1potk:11\
drugiej lliri pięściarskiej
łódzka
Gwardia spotkała się na wyjeździe
z zespołem Górnika Wesoła i PO
wyrównanym meczu przegrała 9 :11.
W najciekawszym me= tej serU
mistl'ZIOwskich
sp.otkań
Gwaroia
Wrocław 7Jrel11isowala z Zagłębi em
Lubin
(były
pleTWs=ligiowlec)
10 :10.
WYNIKI: Gwardia Białystok Szombierki B ytom
16 :4, Sta.t
Stocznia - Błękitni - 18:2, Wy•
brzeżt! Carbo Gliwice - H :G,
Gwardia Wrocław - Zagłęb i e Lubin - 10:10, Walka Zabrze
Górnik Pszów
18:2, Górnik
Knurów Stoczniowiec Gclańsk
- 10:10. GKS Katowice - Za.wi•
sza Bdg. - '7:13, Górnik Wesoła
- Gwardia Lód:! - 11 :9.
TABELA

1. Stal Sto=d.a
2. Zawi~ Bdig.
3. Zagłębie L.
4. Gwardia W.
!I. Walka Z.
6. GWARDIA Ł.
7. Wvbrzere
8. Górni k K .
9. Gwardia B.
10. St.oczni'()IWleo
1'1. Górnik W.
12. GKS Katowice
13. BlęokMni K.
14. Górnik Ps00w
1!1. S7.JOmb!P"1d B.
18.. Ca·rbo G.

18 162:'78
18 138:1-0'I
12 16 151 :89
12 16 142:98
1~ 15 141 :99
12 Ił 135:101
12
12

1~

14

113:124

12 13 119 :121
12 12 127:111
l?. 12 127:113
12 lt 123 :11'7
12 11 100:1 40
12 7 87 :15~
12 6 95 :145
!·2 !I 711:1!12
12 4 7'T :1113
(sz.)

