Ambuador
USA prą
ONZ,
Donald M,nenry udnelll wywta·
du a„ucJl AP, w którym poddał
krytyce
dzlałalnoje
Zblcutewa
Brzezlfl~kleso.
Zdaniem McHenry'e&o. Brzezllhkt „1ablerał 1ło1
"\\tedy, kłe~y nie powinien
ile
wypo'l>llłdać"
ora1. te wprowadzał umłe1Z•n1e w polityce
aa·
granicznej admłnistracJt Cartera.
Dodał on,
te w adminłltrac.lł
,,mote był tylko jeden sekretarz
stanu". d&JlłC do zrozumienia, Ił
Br:iezhiskt czetto mieszał
IZYkł
~arówno Vaoce'owi ;lak l obecnemu Ukre\arzowi stanu Muskiem11.

e

•

DZIENNIK
l.óDZICI

•

h.-.r Atga.nl.IM&A• Saorak
KArmA' tld:t411u w11w~" ina11,-

liJ>ieJ lljllltlCJl UJ\l, S'111<11rłiizij 011,
Zll U·,11••~czn11 leon,11n1111_nt wojaK

ra«Uiec1C1ch "acjonu;qc11 w A1ga.11u.ta.m. 1tanow1 r11i11rw~ 714 w11pa.uile
.ui11_ntua~11e; agrHji
ze
"l.ron11 wrołi ich kra.jów .
.Ba.c.ralc K arma.t os•rzegi przE:b Il"
wa.;qcego na. w1111na.niu we w,;;i
s.:ecl& biiWfJO lerola .Zanira. Shaha.,
ao11 ""' "a.wa' na czei. ruch"

oporll, gd11a

apotec::eńatwo

Nad projektami planu i

afgań
( 114

z,;1 olinlłl J10p'11nlona przllciw na1 odowl".
Karma.i łWllerdzl&,
11•ięlełZ0~6
&ii Gl/Wlll"ljlj711/Ch
W
A1gcinl11aniłl
zosLata zWn111dowa-

u

na;

•

•

„ .

*•

amer11ka~1cw.1

Przvgotowania do
'

Ugrupowania 1elwador1klego pod- na
eelu
ostateczne wvzwolenle.
ziemia sapov.rtt'dzlałv w łrode decy• Osłałnlo Frł>nt Demokratyczno-Redującą otensvwe. której celem ma wolucyjny Jut kilkakrotnie urzv r6tbyć przejęcie władzy w kralu. Ofen- nych okazjach oodkreślal, te rozwisywa ta z(:ldnie z ołwtadczeniem nął decydujaea ofensvwe 1>rzeciwko
Frontu Narodowel(;) Oporu Zbrojne- rządzącej Juncie.
go, roll)ocznle ale zanim urza<I ure:.ydencki w USA obejmie. prezvdentdekt Ronald Reagan (20 atyc:.nla br.).
Siły patriotvc:rnc w Selwadorze tywią
!: ...... ił t•o
• •v-- •
cja waszyngtohaka udzieli zdecvdowaneio l)01>arc.-1a uitruu~wantom prawicowym.
·

obecno.łcl

mUitClr·
nej na Oce1mla l11ciyj11Ci1n
AP
powo!ujqc •Ml na 01tatnla IAfOT•
macje pUze, żg .stanu Zjednoczone mają obecnie •4 jednostki ma·
run.arki woje11n~1 w rłljonach Oc11
at11i Indl/Jlll,;iego, Moria Arabskiego 1 2:atok1 I'flrsktcj, w tum 7 za1aaowanych aprzętam dla piechot~

• • •
poxv.anei;o w

%ycie
dniu
12
~rullnJa ub. roku. sęd0<lego d.UK1>0 - puz„ i..orespondent „Reutera" - wisi r.:a włosku. Ty&1ace
pollc;laotow urzeszukuia domy w
d2telnicach mi„st i mieiscowoiciach, w których koncentrowała
6ię 11awnlei działalność Czerwn·
nych Brygad. l'rzeszukuie . aie
6ZC'Zegolnie obszar dookoła Jeziora
Bracciano na pólaoc od Rzymu.
Nadzieje na zna!ezie.ni• IU'YJówlU.
w której Cze~wone Bryi;:ady urzetrzymuja ~ędzieęo d'Uno H Jed·
nak cora2 słabsz„, Obserwatorzy
st'ń1erdz'lia. że ob1:c11y scenariusz
lerror'.l'ttów
wobec
porwanelCO
so:dziego Je~t l>li~aczo podobny
uo acenuiusza wobec uo.:waoeso
i aamordowane&o przed 1.5 la\y,
Aldo Muro,

Inne ołwta•1czenle, opublikowane
przez Front Demokrat:v.czno-Rewolucy1ny głosi 2e Salwadorczvcy powinni być orzygot1>wan1 na nowe wydarzenia 19.kie m31a nastapić w najPrezydent·elekt Ronald
Re""ll
bll:tszyrp czasie. ZsWiera ono apel
.
,
-.. ll
do wvtszych urzednik.ów państwo- ~ończył torn:owa.nie awoiego "R·
wych o n!ltychmlastowe zlot.ente re- b1netu oraz ścisłego s:ztab"J B.„.1::zygna.cjt z 'z111mowan:vch stanowisk go Domu. Reagan, który przez kilt przvlaczente sle do majacych ste ka
ostatnich dni przebywał w
wkrótce rozooczaó działań. mających Waszyngtonie, pow.r6cił <>becnie do

I

Ministerstwo Pracy„ Piacy i Spraw
Socj~lnych informuje

. .... .

W J'IDiqiku z aeC';IZJCI przejęcia

rzqd

~mbaowa

Jcontroti

'"'" prasq,
radiłlm i &elłlWiZJił,
ao11zto c:io now11ch, ostrych za-

Młnłstentwo Pracy, Płac t apzaw
&ocjalnych podaJe1
1ak wiadomo. na podltawie decy...I rz•du, wolna od pracy w stycz·•
„ co dru1a ·sobota. przyJ>anhl Jel&
da'ąca ~ dnt· 3 17 i 31 Natomiast
soboty ;- dnia"ch' 10 l Ił 1tyomta 1a
dniami :roboczymi.

arazma-ł

miQdz11 &1awn11mi aojuunilca.mi w wa.Loa o nlepoliLegtolć
teiJO lercijtł, Joshuq Nkomo i ooec11ym pr.imwrem, Rob11rtem
Mu.gaołl. NICOf!lO, 1ctór11 petnt tunKcJę

błl,

0

wewnętrz
rzq..tzła premiera Muga·
t1aiwał Io posunięcie premie-

n11ch

ministra •praw .

w

ra prawdzlwq

Ministerstwo Pracy, Płac I Spraw
socjalnych J>r:<ypomlna, te decyzja
ta Jut obowlazuJ•ca.
Nleprzyjłcle do "Pracy w te 11<1boty IH:dzle traktowane jako nleobecno•ć nleUl'Pr&wiedllwlona. Spowoduje .
ło z1odnle E kodeksem pracy t.e Pracownik bez wzitledu na rorme
pobleraner:o W}·naarodzenla. nie nabędzie •rawa do wvoa11:rolkenla aa

tragedtq w svclu

włlw11ętrzn11m Jcra.1u, na oo
Robłlf't Mugabe zarepLtlcOWał, OlcTflślajqc wypowi11<U NkOmo na i~n
temat mian- „rt1alcc11Jttej ł hi-

ater11cz11eJ". Ta 110111A wo1na aiów
dawnllflll IOjUHftllcumt t
jeclnoczdnte r111DC1lami u
walco Władzą aiaw_ia JJOd pouta.tnvm
znalctem zawta.nta. pn111złoJ6 dal.szel ws,P6tprac11 i pojedna.nl4 ml4·
dzv Mugabe I Nkmne i WJ& swomtąaz11

L~nikaml.

•

•

•

.AJatollall CHOM~l W7Słoldl
prsemówienle
do pracowników
itań•ideJ
1łułby dyplomawcanei.
w którym 1twlerdsll. te 11rud1tawiclel1twa Iranu sa
sranie•
powinny mid „bardxl•J hlamald
charakter''. Duchowy praywódca
Iranv ostrzeał .Ivi:Jomat6w przed
uleganiem „wpływozn Zachodu" I
oświadczył. ta pow.inni oni .e~
portowab
rewolucle lslam1ka'.
Cbomeinl dod'Lł, b eksport ten
ole powinien doko}lYwać Id• przy
użyciu 11ły, lecz mie6 charakter
działalno,cl proQar:andowaJ.

ten 4zle6. WYn&ltl"O<lzeole DJzy1lu1u1·
ie za podjętą I wykonana prace.
Warto Jeszcze raz J>rzypomnle6. ie
nąd J>rzedstawll dwie
propoeycje
skracania ty•odnlowe•o
cz3so uracv.
~
~
Jedna,
zakłada1ąca
wprowadzeule
5-dnlowego
tygodnia pracy J>rzY
dzlennneJ normie uracy 8,5 1;odzlny
i druga 1topolowei;o skracania
tygodnia prac.-y przewlduJ•ca wprowadzenie w UBJ roku eo drugiej
wolnej ioboty.
W oparciu o te projekty, w
poszczególnych buntach. zgodnie z lch
1pecyflk14, mote na1t3plć 01tateczne
ustalenie
sposobu
wprowad11:anta
skrócenia tygodnlowe10 c:zasu pra•
c:y,
(PAP)

W

.11W'lązklu 1 liomymł

pyitam.taml w aprawie

wJłtładnł porozumłełl

•

•

"°'

i

I

Karl.

AKCJA GASNICZA TRWt

-

(PAP)

San Francisco, &dz.le pozosta.nle do
dinia inauguracji awej prezyde-ntury.
W Waszy:ngto.nłe trwać
będzie
tymczasem proces
zatwierd.lania
nominacji ministerialnych !>TUZ-Senat I -

jak ti4 na ogół przypu-

ukończy się on do dnia
20 bm„ co ~nacu, te nowa adm!-

acz& -

nlstracja w terminie podejmie działainle w pełnym .składzie.

.

W .łrodę Reagan wysłuchał ra·

J>Ortru na temat stamu go.spoda.rcze10 kl'aju pn:ygotowainego
przM
"l'Up• ek pa~t6w „orm j
l
_.
'"dmi"
s ~~
~
U ące.
aię

a · nistracjf. Raport ten
prasa
ocenia jako wyjąbkowo 19e;;ymistyC?:ny. Reptlbllkańscy eksperci uznaH. te stam gO!!podark! amcrykaftsldej Jest gorszy, nit przew!dywano. Inflacja w tym roku ponow. 12 roc
b ro111• pn e kroc zy
P
·• ~ ez
bocie oslągnje 8 proc. ogołu siły
roboczej c.zyll wyniesie około 10
·

I

•l•

Pomyłlnl• sakotic:zyła
przygotowywana od - czterech tygodni
próba uganenia pożaru ropy, tr.tó::.,, wytry nęł& z
;i; „rt-~ ,;D ~awo l" koło Kar!ina, podjęta 8 bm.
O codz. 10.•2 dwadzieścia trzy
armatki wodne straży pożarnej,
pod~ęły atak na płomienie. Część
z nich schładzała teren wokół centrum
pożaru,
część
skierowała
natomiast strumienie wody
ku
podstawie ognia. Już po kil~u mi·
nutach, slup płomieru wyraźnie
osłabł i obniżył się. Podstawa okazywała si~ bardziej
oporna. Ku
tryskające), płonącej z hukiem ro·
pie, kierowały się coraz to liczniejsze wodne łuki. Równocześnie nai·
bliższe otoczenie wylotu szybu pokrywano grubym kożuchem piany
gaśniczej. Za.stępy strażaków zmi.eniały się co kilka
minut. W mome~cie, g~y u dZ!ałek wodnych
znaidowall 1ię atrazacy z Opola I
Katowic, ku podst.iwie płomienia
biły jut wszystlme armatki. Kłęby
ognia zaczęły się zwijać, zanikać i
'Płomień
mlkł.
Była
god7lina
10'58. Akcja gaśnicza trwała 16 minut.
Pragnąc
oehroo.ł!
okoli=ych
~;eszkan' o6w przed g~bą eksplo~J·i towarzyszących ro~i~ gazów po zgaszeniu ogniia, gdyż przedtem
spalały się one w całości - ewakuowano cztery wsie leżące na linii wiatru: Witolubie, Lulewdoz!ti,
Krzywopłoty I Karlinko. Przerwa·
no prace na wszystkich znajdują
cych się w pobliżu pożaru wiert. h W
d
t
·
mac t'
prowa odzC>l1o rygorys Ycznu!
pTzes rzegany P z1a 1 persone1u za·
tr.udniooego VI allcjl na kategorii!!

I

mion osób.

MPPiSS wsprawie porozumień zGdańska. Szczecina iJastrzębia
w części dotyczącej skroconio czasu procy

1 Gda'ńska, SzczeciJ!l& I Jastrzębia w części dot~zącej a:kracam.la czasu
1>racy, rzecenilr. prasowy Ml11!.ter1twa Pracy, Płac I Spra'W Socjalnych komunikuje, co następuje:
l. W protokóle porozumienia sawartec• pr11es koml1Ję JW114ow._ I
ZachudnlontemwcJde maa meMiędzyzakładowy Komitet Strajkowy w dniu 11 .terpnła 198ł r. w
dia nierzadko pode1muj~ temat
wzajemnych
wa.łnł,
1Jcłóc11nta
Stoeznl Gdańskiej w sprawie poałulału • trńcl1
wiród pottt11cznycla środowł11c emt„Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. PraCOW'Dłltom w rugrac111n11ch.
Olt1nnie ubolłl'Wante
chu clułym I VI ayatemie czterobrygadowym brak wolnych sob6t
z powodu 10zajemT•t1ch waUc ,,odzrekompensowa~ zwiększonym wymiarem urlopu
WTJIOC'SJ'lftkowego
;lazdow11ch t eiqgtych •Porów salub Innymi płatnymi dnłamł wolnymi od pracy,•
1trspu1qclfch prowa"' 10urcizu u
Uzgodnloao1
ob1zerftum art11lcu&e
lamach
„Nastąpi opracowa.nłe I -pnedstawłłlllle do Il fl"Ud1lk 'Ul90 •· . burtua111Jnego dziennłlecl ,,l'ranJcfurter All.g~melne Z.ltung" 1•sad I 9P()SObu r.alb:aejł program6w wprowadzamla wokiych l'ł•tnyeh
den s emigrantów ezechostowacsob6t lub Innego spogobu regulacjł skróconego czasu 1Jlf'acy. Ptogram
Jcleh. Autor ptne o „uwogolci po·
ten będzie uwzględniał zwiękneni• lloścł wolnych l'łaMlyeh .obM juł
llt11cznej mtą<la:y grupamł t grupw 1981 r.„."
kami". O nlłllctórycla grupach plW prołok61e 1ustale6 w 1prawf• wnlosk6w I JINłulał6w 111ęłs1sa•
•H s vrvzqcq iro llłq prZ1JZM;lqc .
te 1q one ,,ozbalÓłOne realnego : kładqwego Komitetu ·strajkowege • komt.Jil n"40W1t w lsoMcdnłe I
•hif" 30 sierpnia 1980 r.
wpływu. padobfti• jale lrodowlsko ·,
Uzgodnlonor
dy1ydant6w !'ad:!'łecJdch, wymy§. t,
Lajqcych •obte wzajemni• od a-/
„.„opracowainle I pr:zedatawtenłe do dnia 11 ł!"Udllla 1'80 r .....d
11•ntów. Na t!lmach wydawanych
l •POs<>bu realizacji progoramu wprowadzenia wszystkich 1"0llnyeh płat·
przu dy111denc1cte grupy publika
ry~·rh sob6t lub łMlego sposobu regulacji •kr6conego czasu praiey.•
c:.1i coraz \Olecej j111t wyatąpteń
Z ustaleń zaiwa.rtych w wyml~ionych protokółach wy.nłka. ł«
Mcechouianycla !Ił etoteranejq ~tr0111y uzgodniły Wprowadzenie wn:ntkloh płatnych 90b6ł wolnyclll
ltWlercb:a autor.
od pracy lub lnnero sposobu 11kracanla ezasu pracy;
sua4y I spo.sób W"Prewałnnla wny1tkłch eobół wolnyoll tł Jll'M'f

•
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rnDr1%h1

pr;:ez

decvduiącei

ofensywy partyzanckiej

z10ięlelzan\a

i,rogra1nu

Zakończone
zostały urace nad
projektem nodstawowvch założeń
reformv 11rospodarczej Prezvdium
Komlsil d/s Retormv Gospod.lr·
czeJ pneslału urojekt dokumentu
do Koml•.ił Se.lmo<vel Pl:anu, BU·
dhtu ; Fluans6w Krajowe.I Komisji Poro~umłewawcze.t Zwl!łzków
Brantowych. K.raJowei Komisji
Porozumh1wawczej NSZZ .,Soli·
darno•~" zarz11d6w ll'łównych Naczelnej Orir:antzac.U Technicznej,
Polskle10 Towar:ryatwa Ekouomiczneco. st„warzvszenła Kalęgo
Wych, Towarzv1twa Naukoweiro
Organizacjt I Klerownlctwll zwracając •le tvm ••mvm o podJecle
dyskusji nad zalohnlamł rerormy,
l'eln• tekst projektu podstawowych załotefl rdormv 1tospodarczeJ sodanle opubllkowanv w 10bote. 11 •tycznia br. w fornt e
bro1Zury,
wydanej
nakładem
„Trybuny J,udu". W terminie
p6inleJn~ pro.lekt 'ten zostanie
opubllkowanv " „2:vcl11 Go1podarczym" i „Przeitladzle Tech,..
nicznym" oraz WVditny Przez
„Kslatke I Wiedze".

Materiałów 8u<iew1aM>Ch. Gospodar·
kl Morskiej ł żeglugi, Kultury t Sztuki, Rolnictw:a l Przemysłu Spotywczego Soriiw Wewnetrznych i Wymiaru S11raW1edllwo~ct. Ponadto Komisje Pracy I Spraw Socjalnvch oraz
Spraw Wewnetrzn:vcn 1 Wvmiaru
Sprawiedliwości u.ldv Ile wapólnie
dz!ałania.
problematyk•
fUndu~zu
alimentaTego dnia obrlldowaly lle1rnowa Xo- cyjne110
miaje: Budownictwa 1 Przemysłu

W dalszym elagu trwała I bm.
w Se.1mie debata w komisjach nad
proJektaml nlanu i b11d:l:etu 1981 Dyskusje były ostre, zmian wurowadzono niemało. W ?liektórvch urzvpadkach postulow.mo oowtórne przedsta·
wiente koml11om opracowanvch na
nowo czdct nro1ektów i' proitramów

llinllterrCwo obro1111 USA podlł
to,
114 Ucłl11n lna11i•icl iostamłl
Wllilan11 b~tallOn p111chotv łl&0r
s1C1ej uczqc11 l.iQ.D żoinierz11. .Baiauon te" za.wcqpl podobn11 oaazwi, Jnó ·11 7 grudnia ub. roku
op.UcU r;:jo_n Ocłlanu Jna11jllktłlflo
uo;&ajqa lłę na Morze Sródzwmne
Będzla to .1"* p14lta tłlgo roaza.ju
21ma.na. od marca ub. role". ,,.Ma.nne•"
atacjonlljtł
na
apec3ciLn11cla j8'.lr.oatka.cn c:ieaGntow11cn
rama.clł

Projekt założeń
reformy
gospodarczej

•

R&AGA..'i oświadczył, te 1111•
mo z.amur.łowi.ma w 1>alwadone
uwócll ~eryk.i..o.ow, u<l:ueia 011
1wparcia oaecnie rza<lz-'cej tam
;u&1.c1e. W)'1„z.t1 on 110&14<1,
te
JUU'a ta .nie NS\ praw.cowa. a
•Ua cllar:lktet uw1aill;OWIUlY. OICY·
1uJący . mięli:.y ,,traK.cjlmi lewico·
Wyllll 1 p~aw1cow'ynu" Dodal 011.
:t.e w Salwadorze tocay ai• obec•
iue „tróin1pnna woju.A domowa
nll~dzy 1ewic14,
prawica a t:&4·
Ilem", oru te Iii Lany ZJeclnoczone powinny WY brać jaclJla
se
1;iroa.
e

w

1981 r.

Ostra dyskusja

„mot" go zlinczowaó

sKie

budżetu

sostały posostawło.n•

do

okrŃlenła

w programie, któreco- apracowanle

I pnelłatawłenle miało nattl\plć do 31 grudnia 1980
ładen

wyłeJ

r.a

wymienionych protokółów nie sawiera ustalenia 10•
bowllłzująoero rzl\d do wprowadzenia wszystkich 'Płatnych sobót wolnych od pracy Jut w roku 1981. Protokół 1 Gdańska wyraźnie 1tanewl, łe „prorram„. będzie uwzględniał 1włęluzenle Ilości płatnych
wolnyeh 1111bół jul w 1981 r."
W tym atame r:zee:zy program sklraca:ni& e&UU pracy mote pr.11ewldywać STOPNIOWB wprowadzanie Wllz:ntkłch płatnych sob6t wolnych od pracy. przy załoteniu, łeJuł w 1981 r. następ! zwiększenie
dotychc;za.sawej licsby płatnych ao ł wolnyeh 9' praą (w 1980 r.
- Hl).
W naiwłąsanłu do pkt. ł sabicalka do pkt.
'P(llrOmmfenła I Gdafl·
eb o łrekł: „Domagamy .i, we:a:ystldch wolnych llOb6t w m1eslącu.
tik jak w hmych krajach 1oejallstyc1lDych" wyja.łn.i& m;łt, te w :UaJach 1oejall9tycznych, w kt6r:rch wprowad'JlODO 11--dinlowy tym.Id pracy obowi4wje wydłutona dtzlenina norma cu1111 proacy blldi teit j•t
organi?JOwain-a praca w niektóre .eoboty.
l. Inaczej natomiast - w omawlaiilym zakrwł.e - zt.a1eły roaiumłe~
protok6ł poro1umlenl• sawarteg• przes komt.Ję ftłldow" I MlędlY•
zakładowy Komitet Strajkowy w dniu I wrzełnla 1880 r. w KWK
„Manifest LlpOO'Wy". które zostało zawarte w p6tnłejszym sute łlllli
teli !>O?'<mim4enła 1 Gdaflska I Suzeclna oraz gł6W:nl• w finteresł• A·
ł6g górniczych.
Pororumienłe ir Jastrz1łl:da w ac:zet6lnołcł u.tata. tl „ułołt ńr•J·
kujących kopal:6 I zakładów pracy w pełni PoPleirają 11 postulatów
W15'1.lnięty.ch pr:zea strajkujące :zakłady Wybrzeta", .o 0tnacu zaa~
(Dalszy cdą& n str. 2)
;
•

n

mające wstęp

do
stref zagrożenia.
Po zgaśnięciu płomienia

„. a:ubo
mi, którzy dokonali

ł:cli!lopte't'

I

wzbił
spfK'~al!sł.

analizy próbek.
powietrza. Nadszedł meldunek wybuch nie grozi. Złożyło s-ię na
(DaJ.szy clą& na atr. Z)

.,. 9 dniu roku •ł01\ce "11e·
o godz. 7.4Z, zajdzie :ia.ł •
15.44.
nło

DZIS: Marcjanna,
Marceli

Julł1111

JUTRO: Jan, Wilhelm
POJUTRZE: Honor&ta, Feliks,
Matylda

w . dniu dz!sleJnym dla ł.odzl
przewiduje na1tępujaca po~odę:
zachmurzenie dułe 1 większymi /'
przejaśnieniami. Okresami opa•
dy inleru. Temp.
minimalna
minus 1Z a maksymalna minus
5 st. C. Wlatrr na ogół umiar•
kowane, południowo-zachodnie i
południowe.

Clinlenle • godz, 19

wynosiło

1016,S hPa (762,7 mm).

"' •

1901 - 11r. I. Dubois, •zła·
ruchu ro'f>otnlczego.
1797 Powstanil! Legionów
Polskich we Włoszech.
1433 Przywilej krakowski

łacz

Władysława Jagiełły, gwa.~antu·
jący
nlachcle wolno§6 . oao-

bi•tl\.

l:role łrwa kr6łko, ntuka -

dłuse.

·',!!~c.!t SIŁA 'V RUCHU Z\~jZKOWYM

TRWA KAMPANIA '"„YBORCZA

Prof. dr Antoni Kotelko

SoilarnOśC" TvmczaS!'wv komitet współpracv p zewodniczącym tK FJN
~~=k~w1!:.'· ,w't.z"k~'.uo autonom1cznvch zw. zawodowych
N

zobrad-KiPNSZZ
li bm„ w drugim dniu odbywa-

W Jiltoc:2llliach • Wybrze.ża Gdanskieg-0 "wybory w kołach dobieigiy
Obecnie trwa drugi
już końca.
etap kampanii, . odbywającej się w
organizacjach związkowych. Załogi
i
wydziiałowe
wybierają komisje
ich pr'Zewodniczącyoh oraa: człon
ków komisji zakładowych i delegatów na zebranie wyborcze zaTen etap kampa111Li wykładowe.
borczej, np. w Stocz.ni im. Lenina,
styoznia
połQwy
zakończy si~ do
hr.
Na początku lutego w Stoczini
Gdańskiej 'O<ibędZiie się z ud'Ziałem
blisko 50C del1!gatów zebraniie zakładowe. Oelegad wybiorą prezydium komisji zakładowej, przewodniczącego' komitetu, komisję rewizyjną oraz delegatów na Zt'brani.e
(PAP)
regionalne.

•

W krajJU trwa kampania wybor-

••

„Solidail"ność".
ogniwach
Jej zaawansowania w po1:11czególnych regionach i zakładach
uzależniony
zróżnicowany,
jest
między , innymi od liczebności organiza.cji związkowej i liczby kół np.
w stoczniach Wybrzeża Gdańskie-I
go kampania wybO'I'aa odbywa
W pierwsię w trzech etapach.
szym dokonano wyborów w kolach.
W y bi,e rani byli mężowie zaufania

w
~za
Stopień .

Pożar

szybu

(Dokończenie

ze str. 1)

'9

wiele czynników: stosunkowo
nieduża u.wartość gazu, sił i kierunek wi11Jtru, tempe·ntura, sta.rannle przygotowywane od tygodni
przez ratowników górniczych pojak módejście do szybu, leżące „od nawiietrznej".
wią rtegla.rze Po chwiloW:vrr. oszołomieniu tym,
eo się tak nagle stal.:>. wśród uczestników I obserwatorów akc.1i zapanowała ndość. Wzruszenie oaarnęło
wszystkich świadków pobrania z pło-

TPŁ

zaprasza -

Towu,zyst.wo Przyjaclół Łodzi I
Mwzeum Hi~rtori! Miasta ŁocW '8praszają swych czrornl<..hw i ~~m
patyków na m'()łnodram pt. „f!ięk·
ny i nieczuły" - Jea.n• 1C'fotean
w wykonaniru Ha.tiiny Soooluwskiej
- aikitvrki Tea1r·u Now.ego. w d:ni,u
12 sitycznia (paniooz:ałek'1 o god'L
muz.eum
19 w sali "koncertowej
(ul. Ogrodo-:v.a' 15).

ugaszony
MPY. oachnaolej dieslowski.
Nad kąrlh\sklm polem. l(dzle od
mlesiaea 1:1an::iwał hr 1 huk. stało sle
niemal Gleba. Nagle wszyscy zaczęli
.tdall sobie sorawe
przytupywać
z prze~t wJą-:ego zimna. Rozszedł stę
zapach opy„.
około )'lodzmy, Do Wylotu
Mlnęł
o<>deszli ~atownicy z zaodwier•
StacJI
Okrę,ga.weJ
st~pv. pilskiego
RatC',Wnictwa G.'.lrniczego w Krakowie, specjalizu.1ącej się w likwidacj\ awarii w górnictwie nafty, Ub;,zgórniczy
ratownicy
Ich
P' ecz&ll
z Bytomia, Wraz z ratownikami polklml na zmuu:e dLialali ratow:i.icy
(radzieccy.
Kilka minut po god:zLnLe diwudzieste':i ponowaiie podpalono ropę
tryskającą z odwiertu w KaTli.tnie.
Zdaniem specjalistów, tym razem
ropa będzie jednak pł>onąć niedłu
go.
Jeżeli pozwoli na to pogoda, ponow.ne ugaszenie płonącej ropy w
Ka,rlinie i podjęcie d·alszych prac
przy rekonstrukcji wylotu szybu
przewiduje się na wczes.ne g-0d7t·1y
(PAP)
ranne dzisiaj.
11zvbu oróbk1
nąceg
CE'J. :!:ak najczystszy

·

a bm spotkaU llie w Warszawie
przedstawiciele lJI nowo utworzonycb
organizacji związkowych. PrzyjE;tO
wspólną deklarnc.1e o zamluze utworzenia konfeder ac.ji autonomlcznycłl
Opracowany
zwlą_zków zawodowych.
projekt karty 1<0nfederac11 poddanv
będzie pod szeroka dyskmję, W dokumencie tym 7.akłada się m. In„
i:l; wstąpienie do lt·)nfederac.11 w niczym nie ooclwata a•ltonomli związ
ków, czego wyrazem !est zasada, że
1ecyzje p::>d]ęte na szczeblu centralnym, nie będą wiążące dl.• związków,
zg!aszają:!yełl votum separatum.
Podjęto tet decyzje o utworzeniu
k'Jmltetu , współpracy
tymczasowe~"
autonomicznvch zwtazków zawodowych, który . •lo czasu i>owstantn konfederacji, będzie Roełnlał funkcje
koordynacyjne. będzic olas·?czyzną
Na najbl1ższvm nosie·
współpracy.
dzeniu komitetu wybrany zostanie
jego przewodniczący, oowotanv zostanie sekretatiat wykon'lwczy.
W przy.Jętej dcklaracil przedstawiciele 19 nowych związków zawado.
wych stwlerdzajac. żto w polskim ruchu , zawodowym trwa noszukiwanie
nowee:o modelu d'.1'.lałania. podkreślają
potrzebę szacunku dla zasady autonomli ! suwercnno~cl 003zczególnych
crganizacjl. Knm!tet opowiada się
również za J(".>nc(!pcja związków za-

wodowych, grupujących ludzi tych
samych zawodów. Jednocześnie podkreśla sie potriehe współpracy m~
dzy poszczególnymi organizacjami
po,zukiwania
związkowymi w eelu
optymalnych rozw111za1\ w Interesie
ludzi pracy,
Tego dnia odbyła Ile konferenc.11t
prasowa. w której toku poinformowano m. in„ lt tworzona konfederacja stanie sił! trzecią siła w rucłlu
związkowym. Do konfederacji przy.
Etą pić mo~a . w~zystk!e zarejestrowane w Sąd'l!ie W::irszawskim zwiazkl.
(PAP)

Manifestacja
W

Phnom Penh

W stolicy Kampuczy odbyła się
środę manifestaeja ludności ooz defiladą wojskową. Kam"b 2
t
'l'
·
pucza:me uczci. I w ieil , sposo

w

łącizona

I

rocmncę zwyc1~a powstani~ l~

dowego i usooięc1a zbrodnlczeJ kłr"
ki Pol Pota.

Próba zamachu na M. Thatcher

Pracownd!k jMnego i londyńsikkh
sortujący
pocztowych
tJTzędów
przesy~ miał podoejriz.enia co do
niewielkiego paikietiu za!!JdresOWaJlle·
go osobiście do Margairet Thatcher.
We21wana policja za·brała prrzesył
że jest w. nie!
kę 1 stwierd'Ziła,
sprSIW'ne ua:,ządzen4e wyi)yuchowe mecham<i'Zm nowego tY'PU, dotych·
używ,al!1y w tzw. „bomCZ8'S nie
b8iCh listow:Y10h", W}'lSyła111ych od
czaJS'U do czasu prizez terrorystbw
:r: IRA. Zdamdem brytyjslkkh włardtz
to
bezipiec'2leństwa nie wylkJ1ucza
jedmak nadamia przesyq"ik!I pr'l!e~

dziedizi.nie lmista13(!ji wybuchowych
Jakikolw:iek obawy przed kampanią zamachów w okire>Sie świątecznyrn okazały się be1ZJpodsta1wne, wy•
sad2€1Ili€ w powiefoze zbioon1k6w
sylgaw w Londynie w noc
wesitrową sikłQJliło po(lkję do ut.rzymania si8JlllU pogotowia.

lTóby zamachu n.a premiera W
przesy1'ki
Brytlllll:M pr,zy utyciu
pocz.towej dokon.Bl!lo jrUŻ w 1973 r
Urządzeonie wybuchowe z.najdowa_ło idę wówczas, w książce: poświę
c<llilej ulubionemu kompozytorowi
pt'emiera Heatha. Pmei;yłka, doręboiówikę irland2lką.
Policja n!!Jdal posw.kluje :zJbiegłe• czona do ofacjalnej rezydencji pre
go przed świętami :i: więitleinia Q.p, mieira, została WÓWctas w ostat:
ra.rda Tuite, uważan€go za iedne- niej chwili przechwY,cona pn-zez pogo z ~łównych e>kS'))e r1hw IRA w licję.
1

MPPiS. wsprawie porozumień zGdańska. Szczecina iJastrzębia
(DoH»ńczen~ ze str. 1)
f
bowa•nle ówniei. u~godm-ionej w porOIZIU!mie<nlach z Gdałieka i Szczeci.na. k ~cepcji stopniowego skiracania czasu pracy, zmierzającego w
prz}'lS ~ci do wprowadzenia w skali ogó1no.k.rajowej wsa.yis.tJkich sobót wolnych od pracy. W z:w.iązku z powy:żs2ym szczegółowe ustali> ta dotyczące skrócenia czasu pracy, zwwacte w poroz.umdeniu z
Jastrzębia, mają charar~ter srLCzególny, u.rupe@iający pol'OIZumienia
uczecińskie i gdańskie w stoour11oku do pracowi.n:lików górnictwa.
Treść ustaleń przyjętych w parozumienir.i. z Jastrzębia w ~a
wach czasu pracy, które naleiy rozpatirywae kompleksowo. jest na,
&tępująca:
„Usta.lon0t, te wprowadsa alę wszystkie wnlne 1M>boty I niedziele po•
cząwszy 1>d 1 stycznia 1981 r. Przyjmuje się zasadę bezwarunkowego
przestrzegania dobrowolności praey w dniach ustawi.wo wolnych po•
,
cząwszy od 1. IX. 1980 r."
UstalOlno ziniesienie czterobrygadowego syste!Ill\l pracy w kopalniach
„Jaistr,zęble", „ZMP" i „1 Maja" z terminem realii.zacji do 15. IX. 1980
roku W pozos.tałycb kqpalniach według u;inamtia załóg :r: termilnem
reaolizacji do 1. X. 1980 r.
Brzmienie powyższych ustaleń, jak I ich w;ytuowanie (zat"ó1wn-0
aą
poprzedzające, jak następujące po nich fragmenty porozumieintia
ściśle związ11Jne ze specyfiką prracy w górnictwie) wska=.ią iednoznac.znie, iż o<linoszą się one wyłącr..nie do pracowników gó,r nictwa .
podol:>nie zresztą. jak większość WJtaleń objętych w ogóle tym porozum1 e n iem. P!"'Zyjęcie łąeznego wprowadzenia wszystkich wolnych
sobót I niedziel o;az równoczesne zni€Sienle czterobrygadowego sy-

pr·M&ądu. o branżowym , zasięgu tych ll!S'taie:
tylko w górnictwie węglowym 1toaowa.no praktykę pracy w tzw•.
,,niedziele wydobywcze" oraa
przyjęto' - w następstwie zakwestl..nowanla tej praktyki koncepcję
skracania czasu pracy przez łączne zaprzMta.nie pr&ey we wszystkie
soboty i niedziele w miejsce stosowanego ~terobrygadowego 1yste·
mu nrganizacji pracy.
Porowmiemie :r: Ja:strzębda oka'eśla zasady sk.racainia czasu pracy
dla górnlJków w sposób odmiellilly w porówna.niu do porozumień z
G<lańislq i Szczooina J>l~e wr:zystłldtn % ~j przyCZYll'lY· te już dQtychczas fUIIl:kcjonowały ?Cb:ębne zasady I tryb udzielania dodatkowych dl!l.i wo1nych od pracy dl!I' pracownlk&w górnictwa. Wyl!U.kaly
one z obowiązujących w tym :r:akr.esie pit'Ze!J>IBÓW. Uchwała lll!" 41
Rady Miinistrów z dlni.a 6 lutego 1974 r. w sprarwie zasad i termilllóW
wprow!!Jdzenia dodatk-0wych dni wolnych od pracy w latach 1974 I
1975 (M. P. m- 6, poz. 43) nie dotyczyła bowiem pracowników górni·
otwa (paragraf 1 ust. 2), w stoimnku do ktfo·ych miały zastoso..va'llie
- również w kolejnych latach - j)dręhne przepisy o zasadach I trybie udzielama doda.t ikowych dinl wolnych od pracy. Wiązało się to
zarów!lo ze specyfiką pracy w górmictwie, jak i wprowadze!'Jem
<;zterobrygadowej orga•nizacji pracy · w niektórych kopalniach.
W tej sytuacji nie moż.na uznać, że ustalenia zawarte w porozumie!ndu z: Jastrzębia dotyczące wprowadzenia „wszystkich wolnych
sobót i niedziel począwszy od 1 ~tycoznia 1981 r." powinny być sto{PAP)
sowaine powszechnie.

.teaw orga.niziieji pracy
leń, zwł881ZCza
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załogi łódzkiego ,

nadeszło

,,Wizametu"
Łóctzkleh ZakładOw

plsmo ulog!
Oo naszej N?dakcji
Wyrobów Metll.lowycb „WIZAMET" stanowiące zdecydowany pro·
test wobec decyzji po!!JęteJ na posiednnlu PZPN 20 grudnia ub.
rol<u. dotyeząrej tzw ,Afery na Okęelu"
z doniesii!ń prasy radia I telewizji oraz z rozmów pn:eprowadzonych z ukaranymi piłkarzami, trenerem Ryszardem KUleS'Zą
I niektórymi opiekunami drutyny reprezentacyjne.!, jednc>znacz·
nie wynika niesprawiedliwa ocena tych y;ydarzeń. Uwatamy, i•
„doch<>dzenle" nosiło w aobie znamiona tendencyjności poizbawtaJąc piłkarzy I ich trenera demokratycznych form obrony.
Z;<dajemy. pytanie: w czyim Interesie leły Jednostronna ~ena
tych wydarzeń? Na. pewno nie w Interesie P<>lsklego sportu, a
osądzan.ie skutp!łkJ nożne.i w szc:Zilgólnośct. Naszym zdaniem
ków bez wJ;Likliwego badania pro:yczy11 jest wrsoce szkó-dliwym spo·
lecznie działaniem. W imię śportowycb zasad .,fair play" pr,oslmy
JH>nownie o rozpatrzenie ,,incydentn" na Okęciu - czytamy dalej
do Komdsjl Dyscypliny
w piśmie „ WIZAMETU". skierowanym
I Zmiany Rarw Klubowych GKKFIS w warszawie, a opatr:i:ouym
nrzeszło 300 podpisami pracowników teg•1 zakładu.

Pod

nieobecność

M.

Urbańskiej

P11!rwszycn mistrzów województwa niczek. Mistrzostwa odbyły aię bez
w 1981 roku wyłoniono w udziału dwukrotne1 mistrzyni Polski
' tenisie stol:>wym. Impreza przepro- !W deblu pall i grze mieszanej) oraz
wadzona w bali !6'd7kicgo Włóknia tirązowej medalistki ubiegłorocznych
rza zgromadziła przv o!ngpom:owych mistrzo~tw Euro~y (w deblu) - re50 .z„wo'1.ników i 27 zawad- prezentantki Właknlarza Małgorzaty
stołach
·
Urbań~klej
Pod .le.I nieobecność tytul najlep)
łódz•
szej tenisistki stołowej W:)j,
z
kiego zdobyła Halina Niedziela
Elty. W po'iedynku finałowym zwyciężyła ona reprezentantke Wtóknia·
rza - E. Ulanowską. Trzecie miel·
łódz
sce pr,zypadl'> zasłużonej dla
kiego tenlsr. stołowego. zawodniczce
dziś w lcole}nym
Jark pisaliśmy
Nie·
meoczu o m1strzostwo hokejowe.i eks- Elty - E. AmbroteWicz. H.
na . lC>dowe.1 tafll dziela wraz· z I!.. Ambrożewicz zdofraklasy dojdzie
pań.
deblu
Łodzi
mistrzostwo
byta
do
Md2kiego Pałacu Sportowego
pojedynku, za taki powtarzęjac sukces !'Ó\\niet w mik·
interesującego
nalety uznać spotkanie ŁKS z jede· śc!e wraz z H. Seierwicklm CEita).
nastokrotnym mi<ttrzem Polsiltol. no·
Tytuł mistrzowski w singlu metwotarslklm Podha lem.
<'zyzn orzypa11 r-epre1entantowi t6dzPojedyrnkl ŁKS
1 .• Szarotkami" kiego \Vłoknlarza - Ryszardowi Czo·
zawszt> nalefały . do na.jciekawsozych <jhańskl~mu. który w dccvdujacym
w , snotkaniu finałowym cukonal sweii;o
konfrontacj i oierwszol\Ji!owych
na,szym , mie~c i e . Miejmy nadzieję kluboweii;o kole1>,e - A r<:onopćzyń
te dzi·s'e1s-~e „,a.tltanie (początek o sklel(o. Trzpci hvl P. Malkus rówwidowni nlet. z Włókniatza Lódt.
' godz. l8l zgrom.adz•I na
W rtrze podwójne,j m~tczyzn trlumreke>rdową
hall przy ul. Worcella
blczbe amatorów hokeja. Nie wątpi· !ował debel Włókniarza R. Czocłlań
ŁKS - Podha.1e ski - J' Ozimek. Obok M. Urbań
my tet. że mecz
atanowlć będzie Jed·no z najclekaw• sklej w mistrzost._wacll. nie wystani•
szych wydarzeń dzisiejszej ko.lejki b utalentowana iunlorka - J. Ka•
wn,t>k.
ml'.!trzowflklch nojedvnków.
łódzkiego

„Szarotki"

na

łódzkim

lodzie

w

I

I
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W. Christopher
przybył do Al~ierii

l\Ja Ut tr•na

I

so I I d a r n e

czekanie"

zakł!!Jdników

Na Uniwersytecie Łó<Ukim tirwa
,,Solidar.oe
protestacyjna
akcja
czekanie", k;tórej powodem jest
nieustosu.nkowallllie się władz uczelni do studenckich postulatów zgło
szonych na ·poszczególnych wydz.lalach.
Jak ju.t lnformowfili.śroy, akcję
Wydziału
i.tudanci
za1nicjowa1i
:i?rarwa i Administraicji, których
przedstawiciele podjęli rozmowy z
w
ucżelni i wyda;iału
władzami
środę wieczorem. W ich rezultacie
na wydziale tym odwołano „Solida.rn.e czek<W•ie". Mimó to aktja
ro=erzyła się na inne wydziały,
na których młodziet akadermic~a
wszystkie sprawy
uznała, ii nie

Oiężka

zima wUSA

który
burz śnież.nych,
ogarnął pranadciągnął na USA,
wie całe terytorium tego- kraju od
st11Jnu Michigan na północy do stanu Georgia n-a południu. ·w wyw
niku obNtych opadów śniegu
g.r~boś6
rejonach
niektórych
pokrywy dochodzi do 30
białej
cm. . W wielu miasitacti. zamknięto
szkóły w z:wiązk\J z niską temperaturą. Doszło do zakłóceń w fu.n kcjonowani-u komunlkaeji miejskiej.
Z powodu gołoledzi I śnieżnych
zostały już załatwi.one.
zasp na drogach wzrosła lliczba
W środę ,,Solida·me o:r:ekanie" wypadków samochodowych. Tylko
podjęli studenci WydiZlełu Filologi- w stanie
Maryland w pierwszy
cznego. Jak nas poinformowano w tydzień stycznia zginęło 20 osób.
komitecie akciji, wczoraj wieczorem miało dojść do spotkania delegacji studenckich z wszystkich
wydziałów UŁ w celu zebrSJlli<l i
ogólno.uczelnianych
opracowania
pastulatów do władz UŁ ora11: wytyo;odn1k
przez
Przeprowadzona
łonieni>& delegacji do prowadzenia w Zurychu ankieta wykazała nieoczerozmów, których termim. wyzma- kiwana zmłane stanowiska opinii PU•
czono na godz 14 w najbldtszą 110.- blicznej w ~zwaJcarll w odniesieniu
przyłą
ootę. Do tego czasu „Solidarne cze- do problemu t'Wentualnego
kanie" będzie ko.ntynu'O'Wallle., Za· czenia się k;:aJu do (.INZ. Spraw:t.
ji:cia dyd«l!ktymme odbywaja · się akcesu Szw2jrarii do O!"'Z. postulowanego przez wJadze federalne. mo(ptom)
normalnie.
te stac się w cłi1g11 dwóch lat prze4mlotem og6lnol<raJoweęo referendum,
Wyniki ankiety, przeprowadzone!
na przełomie riaźdzłernnta i listopada, tygodnik . Weltwocbe" opublikoMKZ NSZZ „Solidarność" Ziell!i wał w J!rod~. Wskazu.la one, h
Łódzkie; informuje, że w niedzielę, 39 proc. wybO<ców lest przeeiwnJ'Cb
kraju do ONZ wobec
11. 01.1981 r. o godz. 16.30 w lokalu przystąpieniu
32 Proc. P01>leraJ11cych ten wniosek
oldmp!.ja· MK.Z :Ueomi Łódzkiej przy ul. Sien- I 29 proc. n1e~d„c:vdo1\·anych,
We współzaw<>dnictwJe
kim pierwsze mieJ>sce w styilu w<>l· kiewicza 63 odbędzie się apotkanie
nym przy.padło w. StecykCW1i (Grun. :z: prof. dr hab. Klemensem Sza~
wald Poz,nań) który wyprzedzil A.
Sandursk:iego 1 łodmiandlna - T. Bus·
zapou:naaiie
zinalazl środowisk twóro:r:ychj •
sego. Na szóstym ml.ejscu
~w
z projektem
jego
się P. Ku.rczewskl, a na I lclubowy kolega - R. Sc.igalskl, a ustawy o cenzurze orai :z:ajęoi.e sta-· Złodzieje dzieł ąztuki dokonali naw kla,s yfikacjl klubowej Budowla,nd rtowiska w tej sprawie. Zaprasza- l)adu 118 prywatne mleszkiinie w MaRze- my dziennikarzy, filmowców, akto- drycle.
loka.tę (.za . Stalą
tajęld piątą
whściciela
sierNryzowall
szów, Gwardią W-wa I GKS Tychy ró'!', plastyków oraz wszystkńch 1 wynieśli 3 nlótM , w tym obraz
Grunwaldem Pozn.ań),
zainteresowanych tematem s,potka-1 Goyl. Wartość zrabowanvch dzleł
GratuduJąc zajętych lokat łód1zkim
szacowana j(!st na 1 n-.ln dolarów.
nia.
zapaśnikom dodajmv te ,zloty pas'"
wśród zawodników stylu klasycznego przyµadł zasłutende K. Lipieniowi z dębkkiej Wi•st.odd, który tr~um
w dniu 7 stycznia 1911 rnku odszedł o,O nu w wieku 78 lat nasz
fował ta.kte w rywal1zac}I pn, .,Od
najdrof.szy Ojciec, Teś~ I Dziadek
Olimpiady do OIJ,itlfpia~y".

l#J·l•J:iilJ:!fl•J2jiJ#iiJ•l;itl#3;t•l:\ll

Protest

wcz.orajszym posiedzeniu rządu l organami prrzed&tawichrltego
Prezydium ŁK FJN do- skiml rad narodowych. Do
tychczasowy j~o przewod- celu będą ,wykorzystywane syste!il?l)tkania
organizowane
matycznie
prof. dr Mieczy·
niai:ąiey
posłami i radnyIła.w Serwińlkl zwrócił się o 'zwol- miesz;k.ańców :i:
nieniie go :r: tej flllllkcji w związku mi. Wpłynie to na umocnienie wię
codziennej
z wybO'rem na przewodniczącego zi z wyborcami. W
Rady N11rod1>wej Lod.21. Obecny na •praMyce społecznego działa.ni.a dupo.siedzeniu I 1ek:re1airz KŁ PZPR żą rolę p,rzypisuje 1ię spotkanic>m
Tadeusz Czechowicz, podzięko prezydentów i naczelniltów ze spoza jego łeczeństwem. Tematyka tych obywał p.roif. Seirwińskiemu
ściśle ,
będzie
działalność FJN. Prezy- watelskich spotkań
wkład w
dium powołało\ na nowego prze- związana z potrzebami terenu.
W ramach FJN istnieje pilna powodniczącego prof. dr hab. Anto•
niego Kotelkę - rektora Akad€mii trzeba wszechstronnego działania
Medycmej w Łodzi. Na wiceprze• społecznego na rzecz umocnienia
FJN wybrano współczesnej rodziny i utrwalania
ŁK
w'OC!nicząceg-0
sek,r .eiarza KŁ PZPR - Jana Nos• jej funkcji wychowawcz,.eh; Konbędlł
podejmowane
wiceprzewod- sekwentnie
kę. Doty-chiczasowej
niczącej ·Genowefie Adamczewskiej problemy opiekł nad ludźmi starpomocy,
potrzebującymi
szymi,
.
pracę.
jej
:r:a
podziękrowano
spożytkowania
właściwego
Po informacji o dziąłalności FJN oraz
w drugim półiroczu 1980 r. pr1Zyję wiedzy seniorów i ich doświadcze
to ki-erlllllki dzialan.ia na te-n rok. nia życiowego, Zadaniem dla FJN
Przed ogniwami FJN. stoi obecnie jest stworzenie klimatu powszeodpowiedzialne zada.nie, jakim jest chnego szacunku dla ludzi wyróż
odnowa. życia społeczno-polityczne niających się wzorową pracą zawogo 1 przywrócenie organom przed- dową i postawą obywatelską.
stawicielskim oraz samorządom ich
W celu właściwej realizacji za.rangL Niezbędne jest dań postanowiono rozszerzyć skład
właściwej
stale pogłębianie współdziałania it ŁK FJN i jego Prezydium o wyrada,mi narodowymi I administra· Prób„we11ych działaczy społecmyeh,
(k.a11)
c.ia państwową,. Umocnienie tych
funkcji s,przyjać ma poa:yskaniu
szerokich rzesz mieszkańców do
realizacji wa.tnych społecznie zadań
w mieście i na wsi, na wszystkich
osiedlach. Komitety FJN powinny
in.s.piirować kons.ultowSJllie z m1eszkańc!liffii projektów planów społe
waź:niejszych
ewo-gospodarczych,
oraz usprawnień pracy
ucll.wał
handlu, usług, komunikacji itp.
Wame zadania cz·ekają ogniwa
Jak intOTmuje Agem~ Reutera,
FJN w przek.a'zywaniu radom na- do Algierii µr,zybyi z&<;tępca serodowym i Dr'ganom admiinistracji kretarza
Wwrren
USA
stanu
postulatów i wniosków. Dotychcza- Christopher, który pr;zeprowad-zi '
sowa pl'.aktyka pOtwierdza pilną mtni.strem &praw zag.rainiicznych b!!samo- go .klraju, Mohammedem Seddilkiem
wi~zi
potNebę umocnienia
Ben Ja:hią rozmowy I przMysl\mtuje :i: nim ostatini etaip negocja.cjl
rna, .iących doprowaQ.:zić do uwolnieWU
za:kładnikóiw
'ltia amerY'kańs:kkh
prii,etrrzymywa,nych, w Teheral!lie. '
odlotem z Waszyin,g tonu
Przed
e
W. Christopher ostrzegł prrzed zbyt
wielkimi nadziejami łączeinymi z
''
al.gier.ska
8kona
jego podróżą.
oczekuje obecnie od'J)OIW'.iedzi IraWanu na ostatnie propozycje
srzy.ngtonm w sp.rawie uwolnie'1i&
&

w G<lańsku obrad Krajowej Komisji Porozumiewawczej
NSZZ ,.Solidarność" z udziałem
jej przewodl!1iczącego Lecha Wałę
sy, omówiona realizację kolejnych
punktów porozumień podpisanych
""j Gdańsku, Sl';Czecinie I Jastrzę
biu.
jących Ilię

•

i..

,

„~~e pasy" ~0t°:'iid:iego .„s;~u„

•

F.ront

Szwajc~rzy

a ONZ

>Solidarność< zawia~~mia

lód1zcy za,pasn1cy wsród na1lepszych
Uwizg;lędniaJąc ostatn.ie dw~e ubiegłorocz:ne J.mprezy za paśnlcze. (pl!ę
dzyinarOdowe turnde:le im. JasdńSikie
g<> w Katowicacfl 1 w Alma-Aoie),
katowicki ,Sport" opublikował wy·
nl.k,i do.rocznego, tradycyjneg·o chal·
len.ge•u o ml.ano naj•l epszych zawodnilków w stY'lu wo~nym I kl.uycznym w 1980 rOlku.
reprezen·
„Złoty pas" przyzna.no
A.
ternto'Wli. rzeszowskiej Stall Sandurs)!'.lemu, który wypr-zedzlł w
klasy>flk'acji swego ka•ubowego ko.leA O!chonda orraz - o czym
gę z saty~arkcją l·nf<J<rmujemy - zalódzikLch .Budowlanych paśnlka
Ryszarda Scigalsklego. · Na piątym
. miejs,cu Sklasyfikowano doskonałego
Tomasza Bussego,
zapaśn1ka ŁKS Na miejscach a.--,10 :malazł się <>bok
I
W. Ke>ńczaka (Lotnd!k Wrocław)
Boruty,
zgiersk.lego
wy·chC>Wanika
obecnie barw blelań·
broniącego
skiego AZS. M. Jędrrze!cz,aka, zapaś·
nlk sieradzkiego P~asta - Jan Szy·
mański. Na 1.7 pozyc.fi\ u,pO..asował się
zaisłutony dla tej dyscYoJ)Llmy sportu
w n~ym kraju - Paweł Kurczew·
'ski z Bud~lanych, a na ml.ejScach
2jj-~ kolejny reprezentant Budowlanych Michał Busse m. in obok zawod·n.!.ka te'fes1ńskiego Ma'zowsza L. Cfoty.
W 13<undctadl klU1boweJ trdumfowa:t1
stall
w 11tylu wolnym za,paśntey
:RJzeszów pned. GKS Tvc'hY I warszawską Gwardią ora.z łód'l:klm1 Budowlanymi. ŁKS jest 8

Pierwszoli~owe

mecze koszykarek
W sobotę I w niedziele odbed11 . 91.e
w Ł<xiz,I 1 w Pa:b\.arnLcach mecze o mistrzostwo ek~trakl11sy ko!zykarek.
Koszykarki ŁKS 1mlena sie ze
1B.30l
Gdańsk lsobota. i;todz
Spójnią
I biało!ito~kim Włókniarzem (n!edzil!'·
la, godz. 117),
Pabianicki Włókniarz sootka sle
w sobotnim meczu we włnsnel sali
ze swoim !mlertnlklem z Blałe<i;-0sto
ku (początek !(odz 17). a w n!edzle·
le (godz. 11 30) oodeim!e obrof1czvnle
wlcem!strzowsk!e!(o tytułu. koszvk~rfwl
lr1 gd.ań.!ik~ej Sp6j!n.L

,,,.,1i·ez· -obrai7,
Kr'"OOL
· ••

ni~:i!~m~potkani•

w
PIŁKA

SKROCIE

Reprezentacja
Polski, ) która btartuje w moskiewskim turnieju o Puchar . Bałtyku
swoe k,.\ejne
odniosła w .:zwartek
zwyclestwo i zakwalifikowała się do
pull finałowe1 turnie-ju, Polacy pokonali repr;?zentację ZSRR juniorów
00:23 (16:13).
W drugim meczu te:t salne:I itrupy
NRD pokonała ·Dani.i 19·16. Tym sa-

mym piłkarze NRD ra:tęll pierwsze
'
'
miejsce w grupie.
W ostat:tim łneczu grupy .. B" reprezentacja RFN uokonała Norwegię

21:18.

S.

RĘCZNA.

P.

WŁADVStAW
WlśNIEWS.KL

RVSZMD

11atriota. in.Ir Wojska PolCzłowiek prawY. pracowity i gorący
..,.kil!i:o w &tanie spoczynku, 1.ołnierz WT7eśnla i II I~orpusu Wojska
Polskiego na zachodzie. l'czestnik bitwy pod Monte Casino. Odznaczony wysflklrnl odzna„nnlami bojowym! pol!kiml i 1.lianekiml.
Cror.zyKln~r! pogrzebowe odb•1da ·ste w dniu 9. stycznia 1981 roku
o godzinie JO.OO na cm„ntarzu w Warcie k. Sieradza. o czym za.

po11tr11tenł

w smutku

SYNOWIE s

ŻO~ĄMI,

wladamlaJa

'

PIŁKA NOŻNA. w ttnale 131łkar
sklego „Mund!al!to" w Montevideo
spotkają &łę reprezentacje Urugwaju
1 Brazylit. W nocy :r łrody na e:iwartek. w ostatnim meczu grupy „B"
Brazylia ookvnala RFN ł:l (0:0).
Pierwsze mlei!Ce w gruole ..B" zaBrazyU11 I ona zmierzy Ile
jęła
na •tadlonle „Centenario"
10 bm.
z Urugwa:tem ' o zwycięstwo w turnieju,
KOSZYKOWKA. W kole.lnych mec:zach Turnieju Wyzwolenia Warszawy kosz:ykarzY. Warszawa III (AZfi
A WF) przegrała w Prub~kowle z Bu
Węgier)
(reprezentacja
dapesztem
71:104, a w Warszawie Helsinki (re
prezentacja i"inlandll) pokonała - PO
dogrywce - Wanzawę U (Polonia)
Moln2:103, Warszawa I (Legia) skwa 115:111.

ł

Govi'Jl

z

WNUKI oraz

po:rt1stała RODZI~A

gi.;boklm 116lem aawladarnlam:r. te dnia I styczni.a 1!11 roku
nasz drogi M11t, OJr.lec l D21adziuł

zmarł

lnł.

„

ł '·

CZESltAW SZADKOWS1KI

rogrzcb odbędzie alei dnh 10 •tycznia br. o 11odz. U (sobota)
z kaplicy cmentarza łw, Ann!" na zarzewie.
SONA. DZl'E'CI, WNU(::ł:Kl I po'Została RODZINA
(

Prosimy

~ nieskładanie

kOJldolencjl,

. W kddei ro~cie lłł ł,akie chWile, ie wpr<ft ęhae sif: wył.
tait Wilk dó k11ętyca. Gdy mnie 1ię to zdartafu, WZdYt!ka•
łem tylko. J:eb:y to Joł. można było przeJ~6 na t'eat4-""

Tytlco ~!)Wa nie zmienia poglądów. Ja zmieniłem l'pojrze.<
nie na tę kwelltlr:, 1 to wcale nie dlatego, te c~łabt mnt•

„

ftlla rodzinnego staou, czyli bywalca r6żnych kolejek -.
po herbatę, po szampon, po landrynki, po rr.ortadelę Powód
choć nat-..u:alnie jest to perspektywa ~·zeramjąca.
był inny. Czasy -:- mianowicie -· ogromnie eiekawe, 'warto
pne-.i:ywac Je aktywnie gdy w flłucach więcej tlenu. cbo6
b>·wa że mimo· to dostaje się zadyszki.
Co do kolejek, skoro już o nich mowa. Z mojej wczei.nej
młodości przypominam sobie eo to slę działo przed łódzki
mi kinami. gdy puszczono na ekrany ,,Fanfana Tulipana",
w którym to filmie Lollobrigida odsłal'lia fragment swego
bo
zachwycaJącego 'biustu. Nikt nie l'r).yślał o polędwicy,
a. każdy chciał własnym
on~ po prostu była w skl~pach,
ol«em zajrzeć w ów niebiański - jak wtedy pisanG
przesmyk 1.a niezbyt szczt>lną bluzeczką.
Sądziłem włedy lilaiwuie, że kolejka tych rozm.larów Jest
ealS'S~ wynaturzeniem, aliści po latach osłupiałem, widząc
całkiem podobną de kina, w którym dc;wano „Ostatnie tango w Paryzu". a dziaro się to w mieście wymienionym w
tytule filn.u, a w tym filmie Marlon Brando pokazywał goJy
co
tyłek (na tym zgniłym Zachodzie nigdy nie wiedzieli
naprawdę dobre).
!\I. zapoznał mnie z wiefoe efektywną techniką wspliłcffs
nego stania w kolejce (Polska, przełom lnt 191l0/81, rozkwit
ly~temu rt!g.lamentacji dóbr konsumpcyjnych). W ko.lejce p:>
cos tam staJ_e pan A., a zaraz za nim zaprzyjafuiony z nim
pan .B.. Po kilku chwilach, gdy :rbiera się ' za nimi jeszcze
:z dz1es1ęć osób, pan B. odehodzi (,,na parę tni."lut"l I staje
na końcu. Również (lan A. porzuca sw!>je mlejsce w kolejce (tei ,.na chwilę") i staje ia panem B. Kolejka porNwa się
. dp przodu, a ci . dwaj wcill~ kursują,. ~nominając się to- ,
war~yszom stania, a to w Jednym rl'\JeJscu, a to w drugim.
Koniec końców podchodzq do W.dy biorą oo im przydzieleno, cofają się do drugiego zpjętego miejsca w kolejce i bior,ą towar po raz drugi. Która ekspedłentlta - jeśU Jest tak
t1mol'dowaua I otępiała - za.pamięta. że t•i dwaj 9ftl'oje Jut
.
Wzit:łi!-

T /O I OW
W ZWIĄZKU
Z ODNOW
W prasie warszawskiej p~tałem o Jes~e lepsz;ym numE:rze. Ot.1 omijając kolejkę po masło zbliża się do lady
ślepiec l„La.t ok. 40, pięknej postawy, dobr:lf! ubrany. Wysoka Cl?.ap!.ll futrzana, C7arne okulary. Dlug4 białą laską bada przestn•.~ń pned sobą Ludzie rozstępułl\ się ze uozumienlem"). SlFpiec kupuje kostkę masła 1 wychodzi.„ Trzeba
Jednak trafu, ze ktcś 1 klientów tamtego sklepu spostrzega
go wkrótce w innym, g1z1e również korzy~t-a oń z przywileju i ~ostaje masło w taki sam Sl'O&ób jak poprzednio, a l'lł\•
w
stępme ten ktoś widii jak za najbli7.~r.vm rogiem gość
czapie futrzanej zdejmuje okulary, składa laskę ł pędzi
przed i:iebie jak k-01~ wyfrig-0wy. Przedstawienie skończone,
można się 9dprężyć.

Żeby nic było, że kojar;.ę odoowę .z kolejkr1mi (choć niektórz•• l'.ł\ ~dania. że j !st to cena, którą i.•ładmy za luksus
oddychania pełną piersią), pragnąłbym zgło-sić pierwszy z
i;:aTu tzw. kon~truktywnych wni0sk6w; li Wl9śtiwie westchnień, by spełniło się to, co w naszej dzisiejszej sytuacji
tak potrzehne: obyśmy umieli skanaliwwać i mądrze wy7ys'kai- t-ah ten spryt, zmysł kombinacyjny I talenty rodaków, obj1lwfaJące sie w dąieniaeh do zdołJycia 6wła.rtki tłu
szczu opakowanego w wizerunek Krasuli z zadartym ogonem! Nie twierdzę, :!e :liięki temu KuwoJt przeniósłby się
nad Wisłę (choe I narn trochę trysm~ło na Pomorzu), lecz
z pewnofoitł prędzej nfz to dziś możliwe o ewach IH"yzysu
moglibyśmy 'mówić w czasie przeszłym.
Teraz w:1ioski posypią się już jak '!: r~kawa. Na Przykład:.
okażmy n:1szą staropolską gościnność i roprośmy eałą EurostarczJ'
pę na ~ihżankę tureckiej herbaty Sie ina obawy dla ka.idl"go! Jeśh Europa - co bardzo prawdopodobne - '
nie zjaw: się przy nas~ym stoliku zbierzemy tych wszystkich, co to siano dla n-ts zakupili i trzymajmy ich Mik długo
o chleb.i e i tym napo3u, aż go całkiem wypiją. Będzie to .
przestroga, że trzeba k 11pować :ma granica tylko to, Ct!l trzeba 1I będ:.ie odn_owa· w handlu zagranioz11.Ym
Dale;. Wiem. że to trudne do w:vkonanfa, fl'1J'll'iewazr mllieja ma wiele tnnyeh odr.>0wiedzialnych •adań. lecz ośmie
lam SlłQ j1~j Ja.proponować. by usunąła sprzed „Magd.y" kudła
tego typu o bezczelnym wejrzeni11, kt3ry trzyma w garści
~iramidę ilosyć podlyc'1 enerdowskich uekolad. a za kaidy
je
e~zemplarz żąda s!PdMlu dych. Kazafbvm mu zj~ć
wsr.ygtkie - moie by się W7mocnił I zabrał do nczdwej pracy. a •'11a"'omo, że rąk chętnych efo pnev· nigc!! Zł\ wiele.
że
Kole~ny E>oważny preblem, .to ziernniaki. Wiadomo,
mocarstwo ~ ziemniaczane nawiecbił w tym roku nieurodzaj, .
skoro nie mot.ua kupili nawet kart:iflankl w huteiee (co ten
C~iłaś kilłdyś wyśpiewyo,o:ał: „Nie. nie zabraltnief".). otót odkryłem, 2'e nie tylko n1eu:-ocll!0.j. WSl!!ystkre zk·l'!'łmilfki, kt&re
vdaJo się zebra~ z p{>L ładują tttaz do znpy ~las-mwe1 w
kąciku wtogierskim baru „Balaton". Ł(,d.ź, ale}a Koiiciu!>i!lki
przy zbiegu z ulicą Andrzeja Struga. Robią te be-z opami.ę
ła!iia. Zabronić - a gtarciy nie tylko na wódkę. {Nawiasem
mówiąc, zą n8Z1'Wanie tego jadła ł tego baru W""ęgierskłm,
W~y powinny wyprwiedzieć nam wojnę; na !l:Mzęśeie łą
ezy nasz ~ojusz, a -taki:„ tradycyjna pr.2y3&tń b-rata..ków. za~
puyjacioiom wiele się wvbacza)
A w o~6le starajmy się - taki mó-j apel - mylłte6 trnnam
cmę inl11uywnieJ. patrt.eć lroc:bę da16J niż al\kazuje
łm\owa o vraeę. Dosyć ł-0.two pr.aeśl.ed:MĆ fo cl.efov na przy- ·
Wil!ld2!ie x.opatrzenia ludności w lłOWY sp;s iE>lelooow. !'o-c>Ztó. zApowl• dział.a., że tego i tEljJo dnia l!IU1zną k.~!ąjlgę ~l~!o
nicl'lńą sp•·21euawaó. Pie:rwE>i w;lawili sł- w k.nlej~e cwantacy,
wykupili towar w kv mi~a i gdy zjawili !liq 111.Ml\ ei, którzy
naprawdę nie mogą -sie ob('jśe be7 tego rarvłncgo wydawnictwa, po spisie telefo r.ów 'pozostały już tylko wsponmienia.
A tymc1.asem książka pojawiła się na bazarach. sprzednwano ją w przejściach podziemnych ·- .tyle, :h: }uż z:i cenę
k1lkakrot 1ie wyższą od oficjalnej. Gdyby nit poczcie prŁe
widziano laki bieg spraw (a wcale nie trzebn ja~nowidza.
by wpaść na to w dob1e notorycznyc.n niedobo.rów i będą
cej ich 1111.rtępstwem sp<'lmlacji), gdyby nair>'erw ustalić, fe
spis tełef. nóvr można l~dzie kupić np. i)lko za oka-zamem
ostatnie!}<> rachunku - ni~ byłoby sprau;y.
I tak .to się wszystko ~;ikra bez końca. Tak dttzło efo kryzysu spotPcznego, takie' są przyczyny katastrofy naszC"j gospodnrki, której cherlawe struktury pr6bujemy wr•t: wzmackażdy
niać i pr7t.budowywa~, lE-icz jak nam s.fę fo m!~je widzi Mamy rok 1981, ale zap;vtajmy debłę •~rze: w
któryll' ruku jesteśmy naprawdę? W kt6rvm roku w sto'IUnku do hU7s?lej I dah'll",j zagranfoy? W kt6rym roku, Jeślł
brać pod uwagę Die tylko !!kalę naszych pragnień. lect: takt.o
możłiwo!mlT

O
pląta NOO.
pattżer&wie
l!lalekobie~ych pociągów
od wielu godzin,
śpią
eehodzl

tej porze

jedln.ak kiedy

zaśnieżone wagow
się na staoję

ny wtoczyły
skupili
BialGgarih:ie, wszyscy
się przy oknach z lewej strony,
sobie ognistą łunę
pt>k:azując
ną niskim, zimowym niebie.
W pa-rę chwil później przy
oknach .stłoczyli się jut wszyscy. Z zapartym tl!hem śledzo
no coraz silniejszy blask. Wreszcie spoza majaczących w, od·
,dali kóntur6w lasu ' ukazał się
w niebo
strzelająey wysoko
przypominając~ gipłomiełi.,
gantycm·ą

gazową

llapalmezkę.

Na peronie małej stacyjki- w
Karlinie ~apadłem w świeży
J!>UCh śnieżny. Pociąg już daw·
.no odjecbał, a mnie ciągle zda„
wało się, że słyszę 1 oddali jeDopiero pą ehwili
go bieg.
się, że to zza
zorientowałem
lasu dobiega raz silmiejS"Ly, raz
słabszy szum ognia, momentapomll'uk
przypominający
mi
nadciągającej burey.
Karlino . o tej porannej gi)d ·m ie jest ciJ:Jhe„ śpiące. Długa
ulica Szczecińska obramowana
jest niskimi, sympatycznymi
domkami. Ryneczek też nieduTypowe l>CJłllorsJde małe
ży.
miastec.zk~>. Czyściutkie.,

ll.p('1Mi•

.
ne„.
Kilka domów za rynkiem X.Vltury. Na
Ośrodek
Karllń.&ki
karlka
drzwiach wejściowych
brystolu: „Dom Kultury do oaPoniżej
nieczynny".
wołania
druga, obci-ągniQta flastykową
osłonką: ,.sztah akcJi ratowni-

ezej".

'Ma piętrze znajduk dt'cwl 1
napisem: ,,Sztab akcji". Pł"zy
lt"adiotelefonle łnż. Adam Szcze·
Popantk z Th'zedsiębiorstwa
szukiwai\ Nafty i Gazu w Pile
Wokół
kończy noeny dyżur.
:Baszewo-1,
szybu
płonącego
praca nie ustaje w c:iągu całej
doby.
O llł6dmej dy:!ll!łrny zaczyna
realizować

sw-0ją

lfstę

zleceń.

Dzwoni do Koszalina, Szt?Zecinka, znów Koszalin, Pna; sroka
w najbliższej okolicy stu metr6w sześciennych Uucznia dl'ogowe~. Ustala rezerwę „Kamazów" fwywroiek). Teletonlsti!d
na poczcie w Karllnie je62eze
chyba nigd w żyoiu nie napracow~ły się tyle, ee w ciągu
tege miesiąca akcji. .
- Wie pan - nuca w pewnym momencie Inż. Sz~pan!k
- najpierw byliśmy wściekli
na was, dziennikarzy. Zrobiliś
cie szum wokół S:arllna straszny, no I co tu dużo gadać
przeszkadzacie w robocie. Ale
z .drtJft'fej stl"o&:!Y· wł.aśrde tłzlę
kl temu hasło: „Tu sztab akcji
w , Karlinie", apetll'łia. się ·7J. na.tychmlastowym odzewem w całej Polsce.
W sąsiednim pókoju już od
dłuższeg·o czasu obraduje ścisłe
kierownictwo akcji z inż. Ada·
dyrektorem
mem Kilarem górnictwa naftowego w Zjednoeozerl!u Górnictwa Nafty l Gazµ .
W na.st~f)nym t'Qkoju mły.n mil'icyjn~o kier-ownlatwa. Z drugiej strony rynku · ma swoją
centralę sbra! pożaTna.
sali na parterze zebrali
się już koledzy z róż
. nych redakcji w Polsce.
radio.
Jest telewizja,
zainstalowanym
Przy teleksie
przez żołnierzy służby łącznoś
ci. chłopak 'W zielonym mundu·
z
rze trzepie po klawiszach
wprawą dyplomowanej mas~
nf;sbki.
· Inż. Zbigniew Sajdak:, pebnlą
ey w sztabie &bowlą2kl rzeczprzedstawia nika praeowega,
sytuaeję na dziś, omawia poo;tęp
prac przygotowawczych. Szybko
załatwiam przepustke i pędzę '
do terenowego „gazika". Znów
jadę w stronę stacji. Za przejazdem kolejowym skrzyżowa
nie I pierwszy posterunek mili·
cji, zamykający drogę do Ko~li.na. Po obu }ej stronach kikorwmny
lo~&We.t dług-ości
poj;azdów. Na k:l'lku!llQSłu plalJ-

, tormaell

lllement7

cłłw!gu

,,DEMAG„.

':r-en kol.Ol

o wleJ.otonowym
potrzebny w
trakeie zasadniczej akcji. Swe·
im długim, schodkowym wyudźwigu

bęcłzie

' sięgnikiem
metrów ma

z

kilkudzie.sięciu
podać prawie pię

ciotonową głowicę antyerupcyjną. Jak zapewniali rumuńscy

z · Ploeszti, powinna
olbrzymie ciśnienie
700 a-tmcster. Ostatnie pomiary
wykazały, te strumień ropy i
gazu ma ciśnienie 360 atmosfeT.
Powinna wytrzyma~!
Od staej'l do szybu 111 cztery
wioskę
Mi.jamy
kilomeh-y.
K.rzyw(llJ>łołt ł zaraz za lasem
kolejny posterunek załlreymuje
wS12:ys'bkie pojazdy. Staję oszołomiony. To, co z daleka było
1 tytko płomieniem, tutaj, z odlmgłości 800 m, jest strzelającym
z hukiem w niebo gejzerem
ognia, który gdzieś wysoko za' mienia się w czarnobury wał
dymu.
Powoli orientuJę się w sytua·
cji i w celowości poruszeń wieluset osób, które mam w polu
widzenia. Z lewej strony wieże szybów ratowniczych R-1 i
głębiej R-2. Nieoo dalej z.rujnfJwane zabudowania . g-o&podar·
stwa wie,i&kiego. Odczuły na
sobie skutki pierwszej erupcji
i pożaru przed odstrzelooiem
l!nkodzonej głowicy przeciwwybuchowej. I zaraz z.a~a

fachowcy

wytrzymał

ją się obwał-owania krągu śred

nicy chyba 200 m, w środku
bucha słuo
którego z ziemi
ognia. W podmuchach wiatru
momentami widoczne jest za. kończenie tkwiąc-ej 2779 m w
ziemi rury, :z której strzela słup
ropy. Cztery metry wyżej za·
czyna się ogJ.~ń.
od nogam.i P"7 kaadym
głośno
cmoka
króku
błotna

maź

pokrywają·

ca powierzchnię · szosy.
Z }!1'1'awej strony dwa uformowane w ziemi, wyłożone folią
zbi-ornikl wodne. Na ic-h bri;egu
stoi długi szereg pomp strażac
kich. Otwiera je wóz serwisowy fi.rmy „Rosenbauer", specjalizującej s~ w produkcji wysoko wydzj'nych agregatów po-

wśród
Wędruję
się strażaków z
naszywkami Warszawy, Kosza- ~
lina, Opola, Wrocławia. Wreszcie trafiam 11a motopompę łó
dzką . Zabiega.ny chłopak kiwa
ża.rniezych.
krzątających

tylko ręką:
- Nasi są dałej.
kapitana
w .reszcie,. znajduję
P.roowad:t.i
Bąltowicza.
Jana
mnie do autokaru. Po chwili
przychodzi dowódca ekipy łó
dzkiej - kpt. Ignacy Scibiorek
.r;o-pc:r. Markiem Płeeieą. Ws:i;ysc.y rozgrzani ogniem, zaafer-o• w<ani:
- Zwijamy na dzisiaj majdan. Po niedzielnej próbie i o•
ględzin;icb rur~" specjaliści radzieccy zapropopowali zmianę
wariantu gaszenia. Trzeba bę·
dzie ustawiać się do akcji ed
nowa.
- Oey wiecie }n! j>a.ki.e 11ę·
dziecie mieć zadanie?
- Działamy razem s pluto·
nem warszawskim i razem mamy podać w czasie akcji sześć
prądów wodnych z działek o
wydajności 2400 1. na minutę.
To z , pierwszej linii, a z drugiej,' osłonowej - łlwanaście.

M&Zqi?;fM®R.
Sz00t~ w Jlies:.!f?ozęŚ<'iw: towarzyszy cam dztś nalhłeja,
ie jednak odbijamy się od dna, że w m1>zolny1n kudzie vo-.
trafimy poruszać zastyglt" koła t~ m<Js:iyneril i nadawa6
łru wfęk.<ize obroty. Sprzęga się .z tym jP.dnak pewien wizerunek ka1dynalny. By , dawać 1 siebie wysiłek godny nanych celów, trzeba nam świadomości, łe to, co robimy,
Jest 01lty1nalnym' wa-riantem zastosowanł1J. pracy całej zbiorowości. Zatem trzeba. nam nie ślepej wiary, nie dogmat6w,
lecz prawdv I tylko prawdy o {).a!ł'°'l:eJ s:s-tuaejf., o mieJseu w
ktiirym je'!teśmy, o perspektywie. .
Piszę te słowa drżącymi rękami, lecz wcale nie ·dlatego,
libym obawiał się, te s~~anie do tak wys-0kiego aaresu może ml być poczytane za obrazę majestatu, poniewat krytyka rządu (czy rządów) należy teraz do powuechnego obyczaju I nawet się 'nas o nJa prost (natomiast wzmianka o
panience na poczcie, kt6ra maluje sobie paz'lokcie, mote
przynieść nieobliczalne następstwa). a tłlatego, :te ·do gmachtt Prasy" nie dowieźli koksu, wob~ creg? zimno u nas
Jak w psiarni. Więc jeśli cct mnie ogrz'lwa, to jedynle pobudzające krążenie ucwrie. te Państwo by~ może zechcą to
łaskawie przeczytat ł przynajmniej nlekt6re 1 myśll tego
fellet<:inu przyjąć do aprobującej wiadorńcścl.
Na koniec chciałbym prz~·pomnl~. ii wedłu11 wsehodnłe10 kalendarza minął nam włatnie rok Małf)y, a ·zaczął się rok Koguta. Odetdinłjmy przeto, maj11c jut za 110bą małpie złoSliwoścł, b'iczmy w,zetaię-o, aby bez powodu
nie skakać sobie do ocr.u z zacłetrzewlen!em kogutów.
JERZY SZEl.EWICKJ

Pl-erwnr

płerlele6

rur:r, drucl r111col

35 m.

tł m, od
Będfie go·

·

Od Bąkowicu. doet..,. •traackle gumiaki, od Scibi<Xl'ka azbe·
st.owy srebrzysty kask i tak
uzbrojony, węd.ruję za lilllię · bez·
peśredhlch obwałowań. Z każ
dym krokiem jest coraz cieplej,
potem wręcz 1ór400. Oglądam
nieduży ciągnik gąslenioowy z
zamontowanymi na dwudzies·t.ometro\Vym wysięgniku wl-elkimi grabiami. Operator zza azbe&towej osłony wyciąga w ten
me-talowe szczątki!. zas,:osób
grzebane w :Ilem!, oboik sam~
.
rury.
Id11l.em.y po 1palonej, pylistej
rl-emi. Płonący od miesiąca gejTam,
zer ognia robi swoje.
gd21ie czasem padną strumienie
wody z próbowanych co pewien czas działek wodnych, nie
zostaje ni śladu wody. Ziemia
której
zamieniona w popiół,
ciepło wycizuwam przez grube
podeszwy. p.r zypominam sobie,
że codzienne pomiary temperatury powie<rzchnl zM!mi wewobwałowa,nia,

nątrz

kl1kanaście

mebrów od rury, wykazu.ją po·
nad 70 stopni Celsjusza. Kaida
kropla ropy padająca na tę gorącą ziemię, zapala się natychmiast, więc armatki wodne pl.'a. cują prawie cały czas.
W końC'U nie wytrzymał~mt.
l
Nakładam .ka&k azberiowy
woloo ruszamy w stronę ubranych w srebrzyste komb.inereny
w
strażaków krzątających się
pobliżu rury. Nie, nie podsze...
dłern do nich. Miale111 pneeież
tylk<> ai:bestowy kask. W pew·
gdy sztruks
nym momencie,
spodni dotkiriął łydki, poczułem
pt>tęiny, piekący ból. Złapałem
w azbestowej rękawicy nog-aw•
kę i pesypał się biały popiołek. Pędem ruszyłem z powro1
tem. Przez chwilę k-Ołatało mi
rany boskie, nie
w głowie:
wziąłem drugich S'!)Odnil„.
Strach nia wl~lk!e oczy. Portki okazały się wytrzymalsze od
s.kóry na nogach. Dobrze, że tak
szybko zareagowałem. Strażacy
Jeszcze trochę i
śmieją się: mielibyś'my małą akcję. Trzeba
by było pana sadepta6"'
Pytam jesze-ze, gdzie łódzcy
strażacy ttlokowali się na noe.
Ośrodek wypoezynlrowy w Sairbinowie. Trochę t& daleko; tr~
ba codziennie dojeżd:i:ae, wcześ·
późn.o chC>dz<lć
nie wstawa6,
Ale zapału, jak widzę ,
spać.
nie brakuje.
- Panie - słyszę na koniec
- taka akcja trafia się strałakowi raz w życiu!
pozdrowienia
Więc jeszcze
dla rodzin, teby zapewnić,. że
wszyscy są call i zdrowi„.
południe znów jestem w
sztabie. W koń.l!U wycywam kolegom inż. Sajdaka i siad1„„y do spo~ojnej ro.zmowy.
- Ze Z,tednoc-zenla Górnic·
twa Nafty 1 Gazu jest tu po·
nad 6511 osób - odpowia'Cla na
moje pytanie. - Codziennie ponad 300 łołnłerzy, chyba drugie
tyle strażaków, milicja, służba
medyczna, na pewno grubo poIliie, nie
nad półtora tysiąca.
jestem w stanie policzyć. Mogę
tylko powiedzieć, że przenucono dziesiątki · tysięcy metrów
Pierwsze
sześciennych ziemi.
obw-ałowanie, zbiorniki, drugie

•wałowanie

nacl l>l'Hgamł rse-

aby przypadkiem
kl Radwi,
ropa nie wlała lilę do rzekł l
nie popłynęła de Bałtyku,
" Ułołono pon&d 7 łya. betono•
wych płyt drogowych, ponad
10 tyL worków napełniono pia·
skiem, 'zbudowano cztery wiertnie, kolej buduje czterotorewll
ru•
bocznicę, „Gazobudowa" rociątł z Radwi de zbiorników
o przekroju pól metra .kaidy.
Budowane IJll ropociągi cło stacji w Karlinie, „Naftomentaż''
robi na stacji na1~waki.
- Wiem, że robieie tu kolosalną pracę, a:le czy ta karlln·
-płonął
ska zapalniczka musi
tak długo? Czy wiecie chociaż
ile tej r-opy się marnuje?
- Niektórzy wyliczają, ze w
spaliło
ciągu prawie mlesiąea
się Jej niemal tyle, ile impor•
tujemy roev:nie. Myślę, że to
przesadny pesymizm, a w ogóle
jeszC'Ze Jedna plotka na nasz
temat, ale straty są. Tylko, widzi pan, zdmuchnąć płomień,
to w koilcu niewielka sztuka.
Ten specjalista z Teksasu, który Uczy sobie 10 tys. dolarów
la godzinę akcji, zrobiłby to
raz dwa, a I na.si chyba nie po•
więcej
trzebowaliby o wiele
czasu od niego.
Zgaszenie
Tylko co dalej?
płomienfQ .nie załlt'zyma wytrysku ropy. Proszę sobie uświa·
domić,

że

skażenie

środowiska

tutaj, a poprzez Radew setek
tysięcy hektarów, no i BaH~ku
tilż. dałoby skutki nleodwracal•
ne przez wiele pokole(I. A nam
żeby "Zgasiwszy
chodzi o to,
płomiefl okiełznać od razu itru•
mień ropy,
- Czy chociaż można jut powiedzieć, jaka jest ta polska
na!ta z Karlina?
nie wiemy,
"T Jaka duża al• wiemy joł: s pewnośl)ią, że
Jest· to największe złoże w Polsce l sawferające najlepszit
nafłę••
ędrujemy teraz na g6rę,
ga:zie w pokoju sztabu
nad niedużym
ustaję
wiaderkiem red. Zołbka
z Tv w Koszalinie. W wiaderku
jest próbka nafty pobrana w
ratowników
przez
l'liedzielę
podczas próby „podniesienia'1
płomienia, bezpośrednio z otworu rury. Razem teraz nabiera·
my tej nafty w dłonie, wącha•
i;ny, prawie b!erz-e-my na ję2yk.
Czy:rl'll! Zapach właśdwie ben•
ZY'ny. Kt-6ryś z pracujących w
pokoju kiwa głową:
- 'rak, tak panowie. To nafta prawie jak arabska.. Tylko
kurek odkręcić i prawie czysta benzyna tika z ziemi. że
byśmy tylko najpierw zdołali
ten kurek założyć i zakręcić!
Więc te.raz siadamy w kilku
pad szkicem akcji. To już trzeci wariant. · Postanowiono po
precyzyjnym przygotowaniu łu
wychłodzeniu
dzi i sprzętu,
otoczenia rury, zdmuchnąć pło
mień i w strumieniu ropy i gazu, natychmiast założye głowi
cę zamykającą wylot, a pozostawiony w niej kontrolowany
wyciek, niewielki już, pon:awni-e zapalić dla redukoji ciśaie·
ni a.
- Więe kiedy? - pytam.
na
- Ustaliliśmy wstępnie
dziewiątego. Byłby to
piątek,
równy miesiąc. Uo tego c:zasu
będziemy gotowi z wszystkimi
(Da lS2:y ciąg n a str. 8)
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Kłopoty pattwowo-energetye:zne J)OWOdują l>':>Wdn„ utrudnienia
w rolnict\11.1~. przecie wszystkim w uprawie warzvw S2klarnlowvch
l.ędącej na1bardzieJ energochłonnym dzlałern nrodukc.ii tvmiości:

ittdodla20 u:zyskani1t
kg

jedncg:> kllogram1t pcm1dor6w należy spaU~
węgla lub ok<•ło 10 kg maz,1tu Dlatego tet ud-lał
11
~ w w l'ałkowltym kCJs~cie l)rodukcfl llieil:B 50 proc. w zv.>ia~ku
:z tym podeJmuje l!le kroki, rmierza1ace do dokonaniu zmian w RO•
spodarce ene!'getyczne_1 V. Jłrowad2a '1e bardziej <mrawne systemy
ogrzev.>e~e oraz montuJ,c w szklarniach. tut t-rzv !lrune!e rury
ogrzewn,llt'e, aby przv Ich pomocy ol(rzewać nodiot.th Snee1aliŚci ra·
dz11 ;6wn.też , by lepif'j dc1stoscwvwa~ konstrukc le Rzklnrni do obecnye war·.1r!k6w; Jednym ! warunków 1est z~pewnlenle większej
:~~=~f:f61 • W dtY1r. ceJ;1 kproponuje ste wvkor:r.vstenle tzolae:V1nyi:l\
w po WuJnt' sz fonle okien M'osownrue stałveh bądt u·
oh;gnlętyełl na okres noev kur1.vn oleolnvch.
Głównym zadaniem cieplarni jest 2apewn1ente roślinom :wta<4cl~.h warunków tetmlcznych. Cel ten nalety realizować . uwzględ•
ająe jednsk fakt, że głównym fródłetn ener;rli dla toślln nadal
r:cz~:ttaje słońce. Dlate~o tet l'lt"odukcJa warzvw w szklarniach 1est
w utym ,topniu uzalet.nlona od nory rok.i. ~dv~ wpływ na •e~
~ultaLy ma promieniowanie słoneczne Energia słoneczna decy:.
J ~ bowiem o tempie łotosvntezy a wiee wzroście I plonowaniu
r 1 n. Wpływa jednOt'zefa!e na wysok•>'ć n1kład6w energetveznycht nlezr.~nyeh do ogrzewania rołtln Wv~okeś{o Ich 1est ~lśl~
uzo ełnlo"l• od panujących temperatur iewn!'trznvch. Tak wlec
w mle1t11e11el\ o bardzo r1hkle1 lntensvwn<>l-:!I światło. trzeba zutvwab ł/ł r•><'znej Uoge1 opalu Sa to mlesface - od J1st0pad" do
lutego. 'l'a!L , więc 11pecjall4cl podkreśla I'! "" .,, tym '>kresie ' nie
11alet.y UJ>r•wlać roślln łwiatło· 1 clepłoluonv<"h 'takłch 1ak n 11
fl,omldory. cr.y ogórk! Natoml1>st wuto 1111rawlać np. cylror'lę ..:.
„,1tycle enprgU na wypro~ukewanłe l kl( gtllwek cykorii salii-tkoweJ jest c:kołb łG·kTotnłe mme:!s'ze w porównaniu do 1 ' lą(• aałatll'.

·

Zmnle,irz~nh1 nakładów energety>C:mych w 11rodt1kcjl warzvw
reotna •zulrat!' r6wnll!t w 0bnltantu t!!lD)'l'.!ratu~. Jednak podstawowym w arunldem uzy.sk.in!a dobry.eh plonó"IV 1~st ian"""°ienł-e roolł
nom w1a•~ twej, 01>tym3lnej temperaturv podlota. w takloh· warunkach rnt1tn..1 t11mperat•Jre riowletrza w uklarnl obnltyć neca
w uprawie pomidorów do 1-10 stopni c. l nf>t6rk6w 10.-:12 stopni C. Obmtenl.e to i>o'Yinne byt!' 1toJ)niow11, a na t-2 f>todz. nr~ed.
"'>schodem. temperatur41 nale-tv podnlełć. 111'v nrzvicotować rośllnv
.
do ...„~chrej lll)'mllac11 l uś.n!'P1rac11 łwłatla stor.ecznesi:<> .

DZIENNIK ŁODZKI nr f (97111)
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A·C H, TE KOBIETY-/
.
10-lenia córka fi)"llllego awed.zldego retY.era,
lngma.ra Bergma.na - A.nala, nieus.taninie zamieszana jest w różne afery •rotyczne. Nie dość tego, b
grywa w filmach na pograinlcz.u pOrno i pr.i;y
byle
okazjach obnaża .się w miejseach public~
nyich, to jeszcze napisała książkę, w której OPIsu ie swoje romanse z całą plejadą zna.nych lv.dżi.
Między innymł z tanisi.stą Bjoernem Borgiem.
An.na jest mężatką i ma synka Michaela. Mąż
jej, były urzędnHc angieLslciej policji ·P eter Brown.
jest bardrzo tolerancyj.ny, ale po J)t'~ytllJIIŚu pa· mi~tnika awej żony, chyba 1i41 a nią ro:i:wiecfaie.

.. .

l:Adlle kobiety bes auinal OD hkiego 11mlosJru
pani psychol9g z Ullli1wersytetu YaW. - Madaleine Heilmaxin oo zebra.n-iu danych :& ankiet.V,
którą rozesłała do młodych ładillych kobiet, ubieeających się w USA o kierownicze sta.nowl&k:a.
t.adne kobiety mogą b# sekretarkami, ale nie
nadają s.ie na
kierow.nkze stanowis·ka. Zgodi.'lie z
<>pinią mężc11:yzn ,,ślicznotki .są niezbyt pracowi~ i przeważnie niedokształcone"
doszła

...

. • "
„Pantofi owa. WOJD&
na wawelskim wzgórzu
Do wszylCklcll kłopot6w, Jakie ma - sunek o •ameralnych wnetrzacra
z własctwy1n ,sabezpiecnnl"m swych - 1Ltał •le brudt1y, niczym Luwr!
bezcennych
Ostatnio sprawa odtyła znowu,
zabytk(nf
Wawelskie
bardzo
tasadnic1:e11:0
powodu:
Wzg6rze. doszedł Jeszcz. Sedan. wc1- a
le ntebagatelnv: kapcie!
awarii Jedynego. :-.ma.fstrowanego cha.Jak wlaoJomtl, w królewskie! r.zy- łnpntczym spostJbem urzndzenla do
dencJI
rygorystycznie
pr1'!strzega trz epania pantoUll Trzeba było kanale zasady. :te do monarS:&ych kom· ela odd11t du pralni zaś rachunek
nac mot a weJlió Jed;\'nle " kapelach, :ia wyczyslcZll!nle 400 Par wvnlósł
czy - fak kto wol! - 'Pantoflach. I tys. zł.
„ Takich wydatk6w nl• wytravma
Sek Jednak w tym, te •• one strasz•
nie niewygodne. Ich uoczkl nlacza dłUżl!J tadne mu:teum - zl~wldo-
wać"
! domagaJiJ •le .,1wotP.11nlcy
sle l>Od noga.ml swledz.aJ4cych. oopostępu".
wodnJąc liczne „wywrotki"
„Nie wolno d'lnuActć do bałaganu
.Jak twłecdz• w pow11tnvch naukowych
opracowaniach
socjologowie w komnata„h" - sprzcciWillla wie
oponenci.
kultury - .• percepcja dzieł sztuki
ulega w takich warunkach ~ ewidentnym dewiacjom"...
EUzaheth Taylor. która oi:la·
Ulegając
nastrojom „antJ•k:apclo- daliśmv niedawno na ekra- ~
wym" dyrekr.Ja railstwowych Zb!o- nach t„leWIZYllJ.Ych w filmie
rów Sztuki 01 wawel11 jut przed „W nouuklwanlu deszczowetrzema laty zlikwidowała na oróbę go drz"'"a" tym razem 'PtY·
„pantoflowv o„owlazek".
watnl•
'Podczas wlzytv
w •asulUcl• Po mlesl"cw Waw•I 1 w Nowym .Jorku.

„-

Wdowa po Jedlnym a bogałyela ~ 8ilutqSwtu (RFN) tyła przez
dwa lata, jaik iebrl!C11ka,
dlatego, że :r: ,powodu skąpstwa usiłowała uk'l'vC
przed 28-lebnim syinem.. że jego ojciec 'IJO:ZOStawtł
ma)ątek warto.śri około 9 mLn marek.
Aby upozorować nędzę ch<>drlliła żebrać, lw(ll()wała tylko st!l4'y chleb, sypiała w nie opalaittym
pokoju. Kładła się Wi.:ześniej spać, aby <>:szczędza.t
prąd elektryczny. Na nic zdały dę te sztuczk.I, syn
i tak dowiedział się w. ko&!u, że należy mu stę
oo najmnie.i połowa wielkiiego majątilw, ulokowanego w nieruc!łomościach I bMl!ka.ch.

CAF -

lee walk • b11kamł, 1011"4zuiq,c nę b1.1dzq,cyr1tl podziw

0000~

"rniejętno.śc!amt. Zabita już

czeerii

·sybll Da11fiing w takim

bojowym

rynsztun-

. CAF -

AP

O!ło.nek słynnej szwedzkiej
grup:Y
wokalnej „ABBA", 35-letnl llJoern ś
Ulvaeus
wstapił zpo'Pięć
raz drug!
zwii>·
'
r.ek mitUełullti
lat Odw llieble
młodsza mie"lzkanka Sztoltholmu. LeI
Kaellersj<M!. Na ślubie, który
odbył lłl!I cicho 1 skr;>mnie na wSI

n-

~

111

watył

których,
380 kg.

Y CELNICY - ;tak wia·
domo
- ludelt ciekawy,
Gdv na przeHciu granicz·
nym w Gubinie pojawiło
sic na raz ~a~ dwóch i:ar·
batycb turvstów za1>ragneli dotknać tych i:arbów. co
- nawiasem mówiąc
pnyuoSj noaobno' szczęście.
Nie kdd„mu; w garbach
26-l1ttnle11m i\.ndrzeJa Z,
i
2~·hotniei:o Ryszarda K, od·
kryli tkon1• :areeznie l>rzymocowane do pleców l>fZ:O:
po~ocy
bandatv.
Obaj
młod21eiic;\' - okazało sle to chłopcy lak szóstki
a
;;arbl)w 1>nvdaJa im WY·
lą9znle cheć zysku, FJntazJa pnemytnlków trafiła I u
na wyobr:itnię stra:tnlk.ów
granicy,

Prua szwajcairska przyi.nala tytuł n.aijem.otliwuej
kobiety ksraju pew,nej p;rni :i: Lozamiy, która po
17 latach małżeńst>wa po.została dziewką. Koc-hala ona swego męża na 11w6j sposób, ale lllie mogła się zdeeydować na współżycie seik:sua1ne. W
- końcu mąt stracił cierpliwość i W·niósł do sądu
sprawę o ro:r:w6d. Historia była tak sensacyj.na, że
nie ukryła się przed wścibskimi reporterami.

;u·bw&..'Ul\llf'VIe ABBA

bykt,

najwtękazy

•• •

ku walczy u złem w ... lrosmosi.e, w swym najnowszym filmie ..Sattl.e Beyoind ·The Stars".

w '!)towlnc11 Vestmanlan::t w środko·
"{ej Szwecji, obec"lycn. było tylko
12 osób z na lbUtszej Todzlnv państwa

J#. W
AL.PACH
AUSTRIACKIC'i
:aobywca
jed-iego złl szczytów •.oyctat
oknyk
radości ł podnlóst
ręce do góry.
Spostrzegt
to kto~.
kto obserwowai
góry przez l.Ornetkę t na·
tychmiast tawl.adomu gó1·skle ·pogotowie ratunkowe,

młodych.

Bjoern Ulvaeu11 był 1>oprzednlo tonaty z piosenkarka zespołu .,ĄBBA".
Agnetha Feltskog.

sądząc te atptn!.icte
t1iebetpieczeń.stwo
ba góralta udaŁa stę

!11

hettkopterem

Po· szesc

·

'

·
n~C~ek
I
-

*

I>

k

nęeznw,

co

potrtOC Ok. 100

lllt.

y HIED.'lff'NO
WlADAl.lSM'l:' w

ZA.PO·(

te.l rubryce remont POl>Ularneeo
stolec"nm;o hotelu
„Brl·
atol" Okllzule sie. te nie
będ~le z tym tak
łatwo
l><>niewat nikt np, nie chce
się pnd}ąe 2demontowanla
zdobiacvch
hotel luster
0 powl~rwhnl kilkunastu
metrów kw. GMpodarze za.
chodzą w dowe lak to
motllwe, te lu!ltra te. 11tdY
80
1ai
temu budowano
„Bri~tol". przyWledono at
:r: Petenbur.~a.
'
•
N 4 CORRlDACH we
franciuk!m mleś..'JB Ntmes
~rorę 'l'O!Jł H-!ei;nta Eve-

-llF &A:tDY WIE ie ._ l
KO.&!PUTEi."t w an u11
np. robotnicy wykwallfik••• ·w Marsytit
zapl~al !1
wa!lf lub nie.
Określenie lcOncte Jeanego z kltentow
•od110•1
fle
do
zawodu
zamiast 1141n franków
"'
•
tłll tystęcy
Klienł podjq,&
lub okresloneJ czynnoścr1 t• "'i:otę, tecz gdy wykryCo Jednak miały n• myś to omy~~ę maszyny,
poZakłady Przemysłu Tyto- proszono go 0 zwrot nadniowefijo w R~domlu OJl'la- wytkt Okaza~ stq to nteszaJac. ta prai:na zatrud-, W••kOnalne
pontewat catq
nl4! k 0 b 1 et 'I wykwalUl· kwotę przegrał on w karkowane oras .nlew)·kwalifl· •11. Ośt.Otadczyt, te
dług
kowan~ - tego nikt
nie •
win. a niektórym z czyta- 11p!act,
ate w ·ratach Vatatono te będzie wplacat do Il~ Frabrega! DztewcrynO'
jącycb
prtyszly
do ..:Io• bank' u zM franków
mle- -toTf'e~„or stoc;ryta 1uł kttwv
hardz"
dziwne mvsll.
..,.

Sze4cioma

nalety
kaMej widocz,ne-j
tarc.z y Po 100 pun'któ-w. Czy to
. jest m<liŻldwe? Zyczymy C'elnefO atr:r:ellllnia.
Ok)
wystrzelać nia

Rozwią1.anie

„Rozkoszy
głowy„ nr 200

ł
atwł.erdzono,

byto 'PO co

Id zren

strzałów

łamania

wt~dy

I

REDAGUJE JERZV KAtUZKA

,,

AP

wgra·
Sht:ż

tam

dopiero
:l:e nte

'f SCENKA
p0deJrzana
na ut. ·1 "ars.i:alknwskieJ w
Warszawie: podjechał wóz
pocztowy wyszedł 1. niego
funkcjonariusz noczt:v. otworzył skrzynki czerwo.na
I zielona l.la!ł tam napiszno. Jedna z nieb .t est do
!cor„spondencti zamfo.tseoweJ. a dru!l;a do miejscowe)) po c-r.ym ltolelno zawarto'ć obydwu wsypał do
jed'leg? worka Na~z>; ukoebana noczta tresuJe nas w
rouótnianlu k1>t<1r(lw. ale
sama 1est daltoni•lk!\.
'ł' N.4 PRZESZŁO
Ml·
LION DOI ARÓ'" oceni.Ono
•
••
•
lup ztodztet. którz11 skra!'.lit ko.sztowno.§cl z muzeum
10 OshkoRli (stan. Wlscon-

.~ł<i. VSAI
NaJcenn!e1s~e
!Jyly trzy wtelkanocne ja.Ja
ze uc:i:Meflo zioea
wysa-

dza.no1 drogim~ kamten_!aml
·
ze~ tego
w k oncu
~ j
~tulecta na!.etal11 do rosy !kle110 dworu carskiego.

k
·tore

~

,. PiQC

._,..

K.RllZOWKA. PoJiomo: Kapitonow.
agat. mapa. tara. Eros, atak. Gera.
rad-a, awal. Jt>il,nowo: Katar, A.,;ata
1'arad. Itaki\. omee;a. Narew. opora.
w-asaL

wieków
kucharzenia

WlROWKA: Karton. motyka. kato4a, ramot:i tarpan.
KWADR4.T CYFROWY - nfl(łaml
1>ozlomyml: 1. 15. lł. ł. II
12. e.
'· 9. Ul - 8 10. n. I IV - Il, a.
I, Ili.

należało

NAMlOTY - d<>puowd
nwuty numer namiotu.
KOŁO
uęścl

li

V>KOMOTYWY; do kola B
1 4. do k<>la- A częM 1.

JOfagrody
ksia*kowe
wylosowali:
Marla Bannslak. Łódź, ul. Kilińskie
go 1114. Alb~na Janasikowa. Łódt. ul.
Łanowa 22, Władysław Sikorski. Ka·
towice. ul. Klimczoka 7.
Bllet:v dwuosobowe do Teatru Muaycznego w Łodzi "''Ylosowali: Marianna Jezl.er~ka. ŁóM ul Gdyń
ska 5/11. Jan Łukowicz. t.ódf, ul.
Lorentza 10135, Karolina Furma1\czyk,
l.ódt, ul. Olechowska 4. Barbara
Muszyńska. Prt!Jłanlce. ul. Lutc>mlerll'ka 7/4 I Allela Ksbat, · t.Mt.. ul.
J'orn!llsk1e1 20/21
Odblór biletów w Teatrze Muzycz·
aym przy u 1. Pólnocne1 ·w ł"odzl.
•
Uti'.>

Poziomo: e. P<>i5k1 malarz ZWlij.W.ny z formizmem a zarazem lr"at1k,
ktory interesowal się fakturą obrazu (1876-1950). 7. Przewlekły, lllny ogień
artyleryj~ki, 8
l-lerwiastek rhr:.>mir.zny. lub zakład ~astronomiczny, 10.
Obchodzisz je urnczvśc1e jeden raz w roku ~. Muzeum K, Szvmanow•
skiego w Zakopar>em 14. Forma udzielania zamówień na wykc•nsnie okreś!onych robót I u'ług Pt zez publiczne zaproszenie d,) składania ofert. 18.
Dokumenty w Unędzie stanu Cywilnego. 18. Pm;orowanle. udawanie. 20.
Powieść z Rwt'kim.
Pionowo: 1. !'.kl<'P ma3ącv szczególne pow;>dz.!nie w Dniu 8 Marca. I.
Jest tch zawsze \oo!f'le w każd•11 ksiąt.ce. 3. Mot.e b"Ć un:ectwgru:mcza. lub
.mkofo)i:iezna. •· t:'zęśc twoJei tw=irzy 5. Karpacka j.ldla R. Istnienie. ,eit•
zysteneja. 9 Córka Uranosa I Gal 11. Choroba wtelu ssaków w Afryce
przenoszona pr?e? pewien gatunek much Tse-·Tse (takłe uoomnlenle 'Il\'
nracy). 13. Nici nLwlniete na motcwl.dlo 1 zwlazane w l>'"<'zek. t5, w cyllndrze a tak~e w łódzkich tramwa\ach 1 autobusach, 11. steoka okret<lwa . 19. Symbol t.lerwiar.tka che:n!cznego 1lluminiu1ri.
(jk)
Do ~02tosowanla• I nagród kslavkowych. Termi:a nadsyłania rozwiązań
tygodniowy.

L"CUl„ itd; pracy w rodzi.nie

„

J

Mawlianowych
:&
kirgiskiego
miasta Os:r: wynosi prawje ... 500
lat! Spośród lioznych przedstawicieli tej rodziny pracujących
w gastronomii, a speejalieujących się głównie w daniach regionalnych _
siedmiu zdobyło
tytuł mistrza.
h
Na zdjęciu: Chatamc an MawJia.n ow, najstarszy syn obecnego seniora rodu Ismaiła, pr:r:ygotowuje „lagman" wschoc:I·
nie dainie 1 makaronu.

CAF -

J: I q , ••

TASS

f'H./././////.//,/h//////////.n;"//////.///U////"/"/"/"/"LU'/"//'////Hf.J"".'8'H.J""''HAV.U.J""H.H',.J"".H,.HQ.J""/,.J"".J""U'/.H"_,H.J""/'/,AV.J".J""-'-'.N''-'U./////.///H.//././//.//./J///.//..1'//.//////.//////J/////////hV/.h".h~

IS

BARAŃ (Zl.3.-ZO.ł.)

a
•.„ .....
„.,„8zanH
••„
~ .„„
1 rodzinnych
będa miały
§~
S:
§
§~S
~
S

Twoje de·

Młodych

zreallz<>wan!a.
spod zna·
ku Bar>:.na
czeka romantyczne
spotkanie.
BYK (11.ł.-21.S.) Ro"'wój w:rdanefl naNUCI Ci neTeg nowych
obowlązk6w. Ostateczne decyzje
po(l.ejmuj po namyśle I konsulta·
eJI z prŻVJar,lólmJ.
.

~

BLIZNIĘTA 122.5.-Zl.8.l IJytua·
cJa w Jakiej
wy·
maga zastanowlM1h 1 ostrot.net
k:alkula~JI NIP. wp•l'la l w ponloCh .
tylko opoko inie rn~waż "''"Y•t·

(

DZIJtMNl& l.ODZK.l

~1

Q
~

s'~ znalalazleś

kła „„ „pneełw".
..pomyślne
„ ...........
••

I

-·„ ..

Pod ko•
••M wny1tklch
nlatwlenJa-

•i>raw.

tH.•.-.f.)

RAK
l'fadcb.Od:&ł flr·
dzteA watnych
unla11 w Tw•J
sytuacJt uwodoweJ I dom1>wej.
Dotyesy te swłaasc:za 01ób ur0 •
dzonych w pierwszej
dekad'lll•
lipca. Pomy§Ina wiadomość spr•wł Cl wiele radołcl.
\
LEW fZ3.T..-łU.)
Za,fmlJ •
pnede wszy8tklm sprawami, k:t6·
r• odlołyłe~ na p6:łnJ!!J. Dain•
•Wie.kanie mote tylko 1kompll·
kowae 1ytuseJ•· Warto lly po- .

~

~ ~

r

~

I

m.yłl.e 0 ....
aatwry.

„•.,.,... „ .._...

„„„ ...

P4HMA Cll.-.-.1.)
pojpteeb• l ni•
detrsSt.
Poci ll&nlee tygodała
wałue spotkanie, kt6re mot.a
• 111leł wpły.,, ....
Twa llalua Ila•

przemyłłanych

•I

~~ ~

~i'j

dH•· Wy,fasC " Ironie _.,,..
•l"eb.
.
WAGA 42,.1,-11.tt.) •pontUlłesaa wyraianJ• unu6 nie uwn•
prowad1! do upragnionego ee1n.
MaJ11,e to na uwadze tp6jr• raz
Jene..e na spra"y, kt6re ottP.Ull•
abtorhuja Tl."• uwase.

(lł.10.-11.U.)

SJtORPION
zmobUlaUJ
•l• do do1tnetesz wysil·
ku,
a wkr6tce
.peny·
tYWDe te10 1kutld, U1i od oco·
by dawniej Cl pnychylnej wprawt rodsłne w pewne sakłoi>otallłe.

włękuego

•TRZBLJ:C (Q.U.-U.12.)
Nte
uałaJ sili pretell9Jaml pnyJac!ól
I koleg6w.
Czę1to !eh sądy tq
formułowano na wyrost.
NI•
mniej ustan6w się ezy spełnlatn
pokłada11e " Toblt nadzieje.
KOZIOROZEC (21.12.-U.t.). ttozw6j wypadków rady.kalnle wP13:'ule na Twe postępowanie.
Nie
•najdde ono al>lauzu wśród wiJ·

bllł•zych.

Pod ko111ec tygodnia
nadarzy
ale materialne,.
poprawie.
nla •vtuacJI

.Posobnn4ć

WODNIK (11.t.-ta.Z.) Połwtęe
wlęcel tzasu domowi I rod•lnle.

~łudsz umieJętrue godzlt Jntert'&Y

osobiste , zawodowymi
; 1potecznymj Romantyczne spotkaule
przypomnt Cl sprawy. które war.
te sa z3łatwlen:la.
RYBY (19.Z.-2n.3.)
Zmian, w
1tosunkach w mteJscu
pracy.
Czy na korzyśM
Czu " pokllte.
Niemniej
obserwuj blei:
wydarze~ aby nie pn;egapli' ry1uJaeeJ się okązjl. W doip.u ~pokó,1 1 przyjazna · atmost,ra.

uwałnle
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Centrala lnform•cJ'Jna PKO

S
S
S
S

m-n

Informacja • •lhlsacll
:111-10
Informacja PKS:
Dworzec CentralnJ'
Hl·M
Dworne 'PClłnocDJ'
1'7-21
lnforruacj:a telefonlcllJla
li
Komenda WoJew6dzka MO
Centrala
ł'IT·ll. Ul-n
Pogotowte ciepłownicze
113-lJ
Pogotowie drocowe
.,Polmozbyt"
łOI·•
Pogotowie •nf'rcetFcue
Rejon ł.6dt-P6łnoc ll3ł-n. lft-JI
RReejjoon pł.a61>dlta-Plocłmln1e
~
n
n •
~ •
Rejon Zęlen
le:-3ł·ł2
PReJton ośwl„tlenla alle
~!· 1~
~
ogo owie gazowe
• ·- •
Pogotowie MO
lf
Pogotowie Ratunkowe
•
~ Pomoc drogow.a PZMoł.
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US-U

WIELKI

cygań*!"

10.01. - godz. Ml „Doin C...rios"
lit.Ol - godlz. 11 „Dzl.ad.ek do
orzechów'
IARACZA - god\?, 1' - ,Kraanoludk i, krasnoludlkl"
10.01. godz. 15.;!IJ „Krasnoludki,
krasnolud.ki" (zamk.n.)
'1.01. - godz. 11. 1-ł. ja!łlt wy„
łe1

S:

91,

TELEFON ZAUJ'ANlA
337-31
ezynn„ w 11odz 15-T rano TEATRY

(zamltn.)

MAŁA

~
~

SCENA - nlaczvnlUI
1todz. 19.111 .„Jednak kaba-

T.15 ret"
10.01. -

nłeczynnJ'
~li!. 16.JO,

li.Oli ónak k.abalret"

11.11

,.,„

NOWY godz. 19.U wPlln lowialsld"
10.01. godZ. 11.11 jaat wYłeJ
ll .01. jak wytej
MAŁA
SALA
gad& Ili
,,Umrzeć ze łnrlechu"
10 i 11.01. jak wy1ej
POWSZECHNY
- godz.
t9.15
„Igra~zki z diabłem"
JJ0.01. - godiz." Ul.15 jaJt wytej
11 .01. - godlt . tt. l!l.30 „Pl":)•
truś Pain",
godiz, 19.15 „Koi>ciuch"
MUZYCZNY
g~.
11
„Cn.otl'lw. Zuzanna''
10.01. - godJz. 14 „.Ta• t Mał
gosia". 11odz. li „Cnotliwa Zuzainn.a„
L1.01. go.1%. 111, lC, „S~
ea królewna", godiz. lł
„Nie
'kłam kocha~"

~
~

s

~

s

ARLEKIN ll:Odz. l'f.30 „Kr6lowa Anlegu„
10.01. - jaik wytej
Ll .01. - god<l. 11, 15 j.all: wytel
PINOKIO - godz 17 - „Ballada o bochenku chleba"
10.01. _ godiz. f'!.30 Jak wytl!j
11.01.
godiz 10 12 30 '· w.
TUWIMA n!eCZY'!lTIY
l 0.01, nleoezyn ny
11.01, godz. 17 30 „Wypira.
wa do... "
FILHAR~10NTA

(Narutowtc7a 20)
19.30 - .K on.cert ~ym
OI'krestra svmto.
Dyryg.ent - Kurt
wa,.. (Austria). W. ll'r~ramte·
J . .T. J , Straunow!e - Polki.
Watce I Ga opy oraz łra~e-1\·
ty najpopula•mle!szych ot>ere·
t„k . .
10.0t.
!'Od'Z. 1'1.30, 211.ll 1· w.
11.01. - nleczyim&
MUZEA

-

godz

fon~zny n'~zna Pn••
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BISTORU RUCHU REWOLUCT.J·
NEGO (Gdań.ska 13) - 1ods.
11-tT
10.(>1. nleczyttlne
11.01. - godz. 11-18
OODZIA f. RA OOOOSZCZ IZlder•
sJ<· a u1> - goo~. ·~ ! ł
AR<~n-:ht 1n~1 .c.;:.~ n11eczETY!nne
ftA
1~ 0 " •
.
' , ,_o
FlCZNE (Dl. Wnlno4c1 14' l(odz.
'
11-l!l
1o_„~1 • - !!odi!!, 11..._1'
li.Ol. - godz. tl)....15
W'f.<lKl>'NNH"TWA
1?iotrkowska 2~) gooz ł-lff
1.0 .01. - gooz 11)....UI
11 .0l - la•k wY~j
SZTflKJ 'WiPrkowski.,,eo 3.81
,
go<li 11-18
!O OJ. - godz. lAl-Jor
li.Ol 1„dodą Ul-1« S"U..,
WOJSKOWEJ
POI S a1E
~
~ev ZOROWJA rżellg<>w<ok !ego 7l
godz. 15-18
10 I 11· •Ol • - -·--~e
,...,.,.,.~,.~.
MIASTA 7CHERZA tZder7.. nabr<JW«k 1ego ~1) - godiz. Ił-li
JO.OJ. - g<.'"z 10-UI
1'1 .01 o<><liz. Hl-14

0 1
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GALERIA s~~~'!:.~W~Wólcral'i&k•
31/:>3) .todz 11_ 18. Wvstawa ooplenerowa rv Pleneru Olimpij·
sklegn _ Soała 79
1.0.01. jak wyżej
~
lll.01 - go-dz. J.1-16 jak wytej
SA LOS
SZ'TUKł WSPOł.CZES~
NEJ 1 Piotrkowska 86! icodz Il~
18 li Tr!„nnale satvrv _ Łódź 80
10.01. - Jak wyżej
n.Ol. - godz 11-16 jak wyt~J
GALERIA BAł.trCKA istarv Rynek Z) - godz. U-Ul - Susainne
Ta schner - Fot-Ogrnfla
10.0l.
jak wvtej
~
~l.01 . - ~od· 11-'~ 1alt wy:tej
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Ul.Ol 11.0ll -

• * •

LODZKt P•\llK K 111:1 PRV t WT·
POC'ZY~KU Ino 'Ztlrowtu)
fUNAPAlłK - nleczvnnv
KĄPIF,J JSJ(I) .. FAT.AM (al Unii 4)
- nlPC7V'1ne
ZOO - ""'hiennl@ od (o(l.z
I
do 15 30 •k„sa do 15)
PA I.MIA RNIA - cod7!l~nnle
od
~od• ll d" 18 IOorócz oonle·
dzlalk~wl

OGRóD BOri\NICZ:>iY
czvnnv

nie·

KINA
BAI.TYK
. Parszywa
dwu·
nastka" USA od lat Ił «od:r.
i.o, 13, 18
IO.Ol. god.Z. IO. ia. tł. 11
lak wytej
Ll .Ol jak wy-Ui
łWANOWO - „Bez mUokl"
ool
cd lat 18 icodz
10. 12 ·1S· 11•
17.lg 19.30 jak wyiej
0
:
Bajki
god2.
U,
„Be-z mlłości"
godz
.
Ul,JO, 111.15,
19.30
POLONIA .Bez miłości"
pol
~: ~at 18 11todz lO. l2.l 5• 15· t'Ull.

~1:ot:

wY:tej
- .. Panowie db'l.jcle
o
tr„ gooa. lir.
- .. Unku
MtatAi Me>5
nh~-~nebnd•ba• rumi·c•- .o ~~ny.„1 tr
. l6od„Pt.!~
~w•

w'"'dZJ••J\VOieWo"dztw1•e
• • k•
filJeJS
lID 1·d
O Zkim
lO <Il. •
lB :;:!l
111

Ił,

•

6

0

•. •

""'

11
••
Ba"ka
godri
lUO,
· ·""·
,.
"Taje!nn&ca szyfru
M111rabuta"
Wlerona
tona"
goo!I!.
„ • 111 ·30 "
17, lł
llWIT ,Rekopls znaleziony w
Saraicome" poi od lat 15 icodz.
::: ł!~~an~~t~~n" USA od
lat
lia.Ol. _ jaik wyt.eJ
11.01 - Ba1ka goo:z. ta. dalel
hk wytei
TATRY _ „Komlsa.rs w spódnlcy" ~r. od lat u, godz. !Al, is 11,
l-ł .30
16 45; „Szpital Przemie·
nlen!.a" Pol od lat 111. godlZ
19
10.01 _ ,.Urodzi.ny
młodego
warsnwlę.ka" oo! od lat 1t.
godz. 10. ltl, 14, 20, „Wyspa 911t·M
bów" Zr. od La·t ~ godz. ''·
H
ii.01. Baijkl gOO.Z. tS. lł, „Uiro
d\?!ny młodego
warszawiaka"
godz. lł, 1.a, 20
OKA . Wielka oodrót Bolka 1
Lołka" poi . b .o., godz 13.SO:
„Uclec*a na Atenę" llJflg. od
IM 15, godrz. 8.30, u. tS;30, 19
10.01. - „Pies, który śpiewał"
rum gOdz. 13.30, . Ucie.czka na
Atenę" a•ng. od lat tli!,
ir:om
1.30, l•l.00, 15 30, 19.00
11.01. - , Pies, który tłploe'W.ał'
1ooz. 13.30, „Ucieczk• na Ateonę" godz. 15 30„ 19
ENERGETYK - „Snletyczk• I r6•odz

~~~;„ N~g. g~ ~~· ti. ··~~:
30

1.1
10.01. „Srue:!:yczka l ~&ł.Y·
mika" NRD godz. t8.30. „DIZd.<!'·
dzictwo" a ·ng. od lat 11, god2.
lt
111.0l . - Sajka godir:. 14, dalej
)alk wytlej
PIONIER - „Cola1rgo! Zdobyiwea
kosmosu" pal „ goctz. 16: „n-rtę-
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'0\i.a - rr ł:k
Sod&W~S~ · 1 · „O}ciec łwllętJ' J.ui

?ii

""

§

-~ -·-Il W"Ojnę śWl.at-O<Wą" (CZ. II I !Ul
pol god~ 18, „Superekspres w ~
niebezpieczeństwie" 1ap. od lat
l i godz. 18
10.0J - lak wytel
~
11.01. - Ba·Jll.a ,.w~ I Bar
9\1.ł" ~. 14, „Jak roaipętalem ~
U wo,nę twiaitową" cz. 11 l
III, godz. l~, „SUpereks>pres w
nliebe:llplectzeńaltwl•" &<>dit. 18

2

•--e" ~•
-A'I
P aiwe ł II w P 0 """
1"""
...,...,
•
10. 1~. JA, 1.4, 18, 20
10 1 li.Ol. _ jaik wył.el
ZACHĘTA _ „Powrót Mechagodzllll„
jap. od !at !2 icodz.
10, lGl.15, 15, 17.15 19.3Q
10 t 11.Gl , jak wy:!:ej
STUDIO _ „ Rocky 11" USA od
l.&t 16, godz. 15, 17.15, 19.30
10.01 Bajk.a god..:.
14.30,
„Du.eh re;l9U" M'S:lip od l.at 1.1,
10o<12. 16,30, 17.30, 19.3111
lJ,01 .- - :lak wytej
8TYLOWY - „W}'lllalaizełr i.sorela" wł. od lat Ul, godiz 1111,
111 0
01
.W)'naluek Karela"
godz. 15 .15. 19.30, „Nie zazun:
spok<>}U" p<>l. od lat li godz.
17 .30
lol.Ol. jak wy:t:eJ
DKM - „Podlrót kota w buta.eh"
lap., gOdz.
Hi;
„P<>wodaenla,
.tary" fr . od lat 15, godiz. 18, lO
10 1 11-1 - iaik wy:!:ej
GDYNIA Kino 11on·sioo
od
godz. 10 .Rocky" USA od lat
1&
.
.
10 1 111.01. - Jak ~el
HALKA „Milczący wspólnl!.k"
kanad. od la.t 18, aodz. 17, li
!O .Ol. ,Chłopiec z burz;>'"
&Ullltr. godrz. 15, „Milczący wsp6l
~" k8'Md. od lat li, g~. ll7,
11.01. Ba.jkoa godrz, 10, I1 •
„Kontrakt" -poi. od la.t lli, godz.
12 15 14 30 16 45
• •
· •
· • 1J
MŁODA GWARDIA - ,Kontrakt"
10 l2 15
0 d I t 15 d d
I
PO
"
._J z.
·
• •
14.30 18. 45 19
l
to.Ol. - jak wyże
U.Ol. - Bajki: „Miś na morw"
K t kt"
l
godz 10 11: • on.ra
po ·
od lat 15 e:odz. i2.l5 1M5. 19.
~·11
l
l
dl
USA
" B u ff 'i1o .-.i
n an i e "
od lat 12 godz 14.30
MUZA _
Zły duch :rambu1a".
radz. od lat l2 godz 16 , ,Dzlewczvna i reklamv" wło!I od lat
18 (ndz. 18
10.01. _ „~Rody l'ra·nken9tetn "
USA, od lat 15. god\?.
U.SO.
„Offara" węg. od lat 11. god~.
17.SO. 19 .• 0
11.01 - Bar«a godlz. 1.4.~. da·
le-l jak wy:t:ej
t MAJA - .• Przypływ uer,11ć" fT .
od lat 1s. qodz 115, 1'f 15. tt.30
10.01. - jaik wytej
11.01. - BaJkl god2. 14. d.alel
laik wytej
POKOJ
Bliskie 8l>Otkanla
trzeciego stoonla'' USA od lat
12 godz. 1!. 17.15
.Mandln(o"
wł. USA o-! lat 18 itodz. 19.30
Ul.Ol - Ja.k wytef
U.Ol l'lajld godz. 14 dalej
1air · w,.-.e
.... 1
ROMA „Hair" usA _od Wli.1t
15 godz 10, 14.30. 17. l 9..... ; „
e 1„
k a -Ą"
o•
B o lka 1 Lotk~" ~ot
..,.,.~r •
~
~
b .o, ""Od z 12·30
10.01. - jaik ~el
11.01. Ba•ikl godz 10, 1\,
„Wielka oodrót Be>lka I Lolka"
godlZ. 12.30, „Hal•r" god\?. 14 30,
117, 119.30
l!ITOKJ
„T8'jemtllica
szyfru
Mara'-·•·"
..,,.,_,
godiz
t!l 30:
„u...
""'
8
„Wierna tona" fr. od Lat 1 •
god.z. 17. 19
10."'
'" - ,,Tajemn'ń•
,....,1•, -ytru
-,Wl
Mar•'-·ta"
~1. g-A-.
~
vuu.
•
~
na
tona"
fr.
od
Lat
18,
godz.
18

. ""'

14 godlz. 17
POLlEl:SOlIE- j&l1l ,,„Jaytekj

W

~

~

APTEKI

~
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Al. MJ.::k:iewicza 20. Piotrkowlka 67. Dąl>rowslciego 119 NlclarrJ.ana 15. Olimoijska 7a.
• •
Glowno - Łowicka 31,
Konlltantynów - Sadowa JO,
Ozorków - Mmil Czerwonej ł7. Pa·
blan1ce Armii Czerwone.j 17,
Zgierz - Dabrow~kiego 10, Alekaandrów - Kościuszk1 ł

DY2URT SZPITALI

BałUłJ'

Chlrurgta OC61na Szpital im, Bieital'lskieico (Kniaziewicza I 151 e">dzlennie sznjtal Im
BarUckleJto
1Kni>Cltl~lrlełto
Ul
dla przychodni relnn<'we1 nr 1,
Szpital
im
Sll:łnd<'WSklel·Curle
!Zitlen. P11n~zewska 151
dla
przvchodnl re1·mnwvch nr nr · 1
2 I &, Szp1t11I Im Marehlewsklego
(ZIClen Dub<>la 11) 7.Jllen
Ozorków Aleksandrów Paneczł"I"
Górna - Szpital im. Kopermlca
(Pabianicka łtll: Polesie - Szolt~I
Im. Ptrog<>tWa (WólC'Ulńska 1ąs1.
S.ródm!~cle - S'1Jp4tal im. 81.egańsldeog·o (K'll4oade-w'\oeq 1./5); W1dz- Smplltal tm. Sonenberga
(P!endiny 317). •
•
e
Chirurgia urazowe - Szultal Im,
Sonenb„r ita tPIPn!ny :IO\
Neurochlrurii:ta
Szp1t111 Im
KopPrnlk" •Pitblanlcktl 112\
Larynll!olog!a
Szpital
!'Il
Plroenw~ 1Wó\ez11ńsk~ <q51
Okulistyka
Szpital
Im
.ron.•fthPrA r••111~nnw~ 14\
.
"' „
n
Chirurgia I tarvttl(olol!ht d1Je·
ełęca
_ sz~lhl tm Korczak•
w ~·
A,rmll C>:erW<>ne1
1ft)
Chirurgia
szczekowo-twcrzowa
Szol!Rl Im Borlt~'<łee" rKoo
clń~kłPI!" 22\
Wenerologts
Przvchnr!nJa
Dermatnloglczna CZall:atna 44) cala dobe ol)r6e7 nl„d>rlel 1 tw!at
Tok. koln_. 11 _ Tn~tvtut
Me·
dycvnv Pracy (Terewv 81
0

"

„,

lO.Ot.
Chlrurqle ot:ólnll _ Saluty _
!lzottal
tm
Pasteura
(WIG!U·
~ury 191 . codziennie Szpltlll Im
Barllcklegn
l'Koo...'lo\~ld~n
721
dla "-Drzvehodnt relnnowei nr '
Im
Skll'lclnw~lrlf!l-CurlP
57 p!tel
'ZIClerz, Parzeczewsk!I ,~ 1
dla
nrzvchodnl relnnnwveh nr nr 1
~ !t11 1 ,
••
„
kl
2· •• •~. ,,zn
m „.uc„ 1owi:
·
~o
tz-: Alek~andrów
r; ..llubQ
. z.r.1„n
07orków
Parzeezew
Górn"
_ s~„lt;<l '"" 'Arud1.lń·
~klel!n (KO!rVnlerów Ć(\vń1<ldd1 ~''
Pnl.,,Slf! - Srnlt11l Im KonPrnlk~
IPabiPnlrka Ą~) . ~ródrnle~cl~
~n,lfal lm P~•tPur~ iwi„urv 1 ~l
WM-"w - ~~„ttel Im. 8 """nberi:a <Pl.!nln'' 3!1\.
•
•
1
Ch!ruricls uruowa - !'!7nltal tm.
K n -o•n ·•„ '"•h' a?l'rt(o
N
hl
~i
• lt 1 teuroe rur„ a
.,.zo "
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.,,zp
a
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!>•• ""'"P~ tl<r."" 1 n~" 1 „.-~ 0''
Chlrurl:l.a I larvnt:olMlll dzle·
rlec• _ Tn~t,•tnt
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Chll'1.!m• tmi'mW!I _ !11-mlt"l tm
Tn"'"h"M f'Mntnnow 1 , 41
Neurot'hlrurl?ła _
8?nfbl Im
"'~~„.„,„. ""•hl„n!rl<~ ..,,
L11trTOł!nloda
8m!tał
tm
1>•ono~„- ~ ,,„„1„ 7 ~~·,.., •o"'
Oknllstvke
8„nlbJ
Im
T~n•ft"o'" fMlll"n""'" "'
!'.'hlTurg!a t ta.rynt:oloii:h d 7 1e·
rf„l'a
_ !'l7'nft:i1 Im K,..r('7•1't!Arlklde~o

Tnstvtuł

·'-·~~,„rr;': ;.~!..," rT..r„~
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MP·

i PoJUtrze @Radio

I Cle aportowe. 17.10 Magazyn zwiuko- 11.05 Informacja dla ltlerowcow. li Cif

wy 17.20 Radtokurier. 18.00 Dziennik
wieczorny
18.25 Muzvka rozrywkowa, 18.30 ,To I owo" - ma11. H, Wieu.to T\I radio klerowc6w. 12.os Z lowieyskiej. 20.35 !14uzyka rozrywko·
kraju 1 ze liwlata 12.2S Mazowlec- wa. 21.00 Wlad. 21 .05 Gwiazdy iazz11
kle wesele. 12.•s Rolniczy ~wadrana 21.35 Przy muzyce c Moorcie.
21.58
13.00 Komunikat energetyczny. 13.01 l~omunikatv Totąllzątora Sportowestudio „Gama" 14.00 Wlad,
14.05: go, 22.00 z kiaju I ze liwiata. 22.10
Studio ,G.tma" 15.00 Wiad, 15,05 Po- I Tu xadio kierowctówni. 22
KosM~aillnł
południe dziewczat l chłopców. 16.30 na muzycznej an e e.
23.00
na
Studio Relaks. 15.35 Kącik melomana. 1 dzień 23.15 IVita was Polska. 0.01
15.55 Pit;ć minut o kulturze. 16.00 I Wiad, 0.06 Kalendarz kultury i nau!\1uzyka i aktualności . 16.30 Komoo- l ltt polskiej . o 11 Nocne Studio „Ga·
zytor o sobie - sootkanie z J. Ry- ma",
bińsklrn. 17.00 Wlad. i inf. sport. 17.10
Radiowe spotkania. 17 30 Radlokurier.
PROGRAM D
19.00 Dziennik wieczorny. 19.1~ War- I
szawska Orkit:stra PR i Tv , 19.40 Ma- I I.JO Wia:t. a.u Studio Młodych, 1.$5
gazyn spraw rri.lf;dzynarodowych. 20.00 'Poranek w Studiu ,Gama". 9.40 !\10Wiad 1 mf. dla kierowców. 20.05 to-sprawy. 9 50 Muz> ka kameralna.
Kcncert życzeń. 20.30 Muzyka sta- 1 lU.00
Polski
Jazz.
10.30
Kabaret
rege Wiednia 21.00 Wlad/ 21.05 Kro- , O:UMA - Ogólnopolski Dezinformanika sportow1< 21.15 Komunikaty To- I CYJny Magaz"itn Apolityczny,
11.30
tallzatora· Sportowel(n. 21.18 Utwory Wiad. 11 35 Co słychać w ~w1ecie.
s. Moniuszki.
22.00 z kraju i ze 11.40 Muzyka S(IOd strzechy. 12.05 ł·e·
l'
.I'!
&wiata
22.20 Tu radlo kierowców. i ieton. 12.10 Tli ce z oper i b3letów.
22.23 Wybitni soliści oolscy
w. • 12.2S Mó.j dom. me.Je osiedle. 12.45
Małcuzyńskl ;.ra utwory Francka I Muzyka. 12,55 S;iiewa E. Wojnowska.
Debussy'ego. 23 OO "'11nąt dzień. 23 .15 I 13.00 Koncert cho01nowski. 13.30 Wi.ad
Wita Was Pol•kn. O.OJ Wi:id.
13.36 Ze W8i 1 o wsi. 13.51 Przekró.j
1rnuzycznv tygodnia. 14.25 Magazyn
PROGRAM D
dl
działkowiczow.
H.45
Muzyka
11.30 Wlad. H .35 Co słvchać w łwte- 1 Beethuve.u. 15 10 .. Czata" - ma;..
cle. 11.40 Muzvka mod strzechy. 12.05 ' wojskowy stu:ti11 Młodych . 15.30 Wiad,
Felieton. 12.10 'l\1uzvka d~wnel War- 1 15.35 Popołudni& dziewcząt i chłopszawy. 12.25 Posteo w icosoodantwle 1 ców. 16.15 Muzyczne archiwum PR,
domov.-ym 12.45 $plewa Maicda Umer . ; 16.40 Czas l ludzie. 17.00 z archiwum
12.55 Muzyka 13.00 Refleks!e. 13.10 jazzu. 17.30 Szersze 100.J rzenie. 17.50
0
0
lm, st.
naszego stołu . t3.51 Wę~lerskie czar- 1 kl. 18.25 Plebiscyt Studia .• Gama".
dasze. 14.00 Gospodarcze problemy ! 18.30 Wla:t 13.35 Publli:ystyka mlt:dzyregionów.
14 10 Muzyka opefowa. narodowa. 18,45 Piosenki starszych
14.25 Magazvn wędkarski. U.45 Mu- Panów, 19.00 Zapowied:t wl<oczoru
zyka Beethovena
15.30 Wh1d.
111.35 I 19.05 „Matysiakowie·• odc oow.
Popołudnie dziewcząt 1 chłooców. radiowej 19.33 Wybitn:v ~plewak mi16.00 Koncert :!:yczei1 miłośników mu- I nioneJ ep.:>kl - Peter Anders śpiewa
zyki. 16.30 Co sle wnm w tej audy- 1 pl<!śni
Schuuerta.
Schumanna
I
cjl najbardzic1 oodoba. 17.00 Muzyka. Straussa
20.20 Notntnik kulturalnv.
17.30 Szersze sooirzenie . 17.M Muzv- 20.35 Muzyka 2'.10 'rej orawdv nie
ka 18.05 Klub Entuzjąstów Nowo• pożna nikt" - reo, J. Kucik l s.
czesnosci. 18.25 Plebiscyt studia .. Ga- Sołtysiaka 21.30 Wiad. I. ln!ormacje
ma" 18.30 Echa dnia. 18.40 o zdro- sportowe. 21.ło .Polska jesiei1" wiu dla zdrowia . Ul.OO Zapowiedt fragm , pow. Józefa Szczepai1skie(o.
wieczoru 19.05 Poezin I muzvka - 22.00 Radiokaberet nr 376. 23.00 Gitawiersze J. M Rvmkiewlcza.
19.30 1 ra Segol.'11 23.30 Wiad, 23.33 Scena
Koncert WOSPRlTv. 20.20 Rozmowy z filmu.
'
c klnie. 20 40 Tr11nsmlsja koncertu
PROGRAM lll
WOSPRiTv. 21.30 Wind I informacje ·
~oortowe. 21.40 Wvbltnl 11ktorzy czvI.OO Ekspresem pr;zez łwiat. 1.05 Za
tają ulubion~ ksiat.kl. 22.00 Teatr kierownicą. 0.40 Co kto lubi, 9.00
• - odc. pow
PR .,Dw:i motvwv włosk i e „ - I " D o li na I ssy'
9.10 Re·
słuch. wi; oo<>w. J . Włoszvnowsklel!o: cital N. Milsteina. 9.45 K. Kakolew1) „stara ob"'r~ystk~" 2) ,Na1 wlel· ski „Trzy ~łote za słowo".
10.00
1
kim k~n2łem". 23.00 Gr~nlce 1azzu. w tonacji Tró.ikl. u.oo Codziennie
23 .30 W!ad. ~3.35 1\-fuzvkn na dObCll· powieść w wyd1mlu dlwlo:kowym noc.
. J Jones: ,St~d do wil!czności" 11.30
nI
h l
·
PROGRA'\f
W o dzi~ A~mstroAAJwi icrają polacy
tradycjonaliści.
12.00 Ludwik
10.30 Ek•nresem orzez twtat. 10.35 Solski - aurt. 8. Koniet"...:nej.
12.30
Kiermssz ołvt
Il.OO Mnm ovtanle, Muzyka filmowa J. Wlliamsa, 13.00
dyrektorz~
IJ.30 Zesnół ewiazd - Powtórka z •uzrywkl . 13.50 .•Ziele na
Los Ang'!les Four 12.00 'F.:ksoresem I kraterze" - odc. oow. M Wańkoorzez śwl'łt. 12 o~ W tonac11 Tról!tl , wicza. H.00 lllistrzowle batuty
13.00 P:iwtórka z ro7rvwkt. 13.~0 .Zie· j Bruno W'łlter. 15.05 Słuchaj razem
le na kraterzf."" - ocie oow M, Wań- z nami. 16.00 Dym z papierosa. 16.30
kowlcza. H.10 Mistrzowie batu tv - I Złote orzebo 1e R. Charlesa .
17.00
Flruno Walter 15.00 Jl'k~oresem orzez Ekspresem/ :>rze7 świat. 17.05 Mu·
~wiat. 15.0~ t'Hfar!I kast11nlety I n!o- zyczna poczta UKF 17.40 3ami o snsenka . lS.,O J. ?ta•zvn-Wróblewskl ble - Zblg. u~w Jaremko. 18.10 PoI 1ego Grand standar:t Orch~'-trn. Utyka dla wszystkich. 18.25 B'łllady
16.00
Posłucha<' wuto . i6.15 Mu- bez słów. 18.45 Sootkać "ilosza 19.10
z"knbranle lR.40 W Knrolak 1 1Pl!O I Pieśni bez slow. rn ;;o Eks-presem
OszczednośĄiowa Or:rtestra".
17.00 przez .!lwlat. 19.35 Opera tygodnia J
F.kspresem ur„„z ~wiat. 17.05 Muzvc-i:- j Offenbach: .OifeuRz w nlekle" . 19.50
na noczta UKF. 17 40 Studio Naeran. , „Dollna Issv" - odc. pow. 20.00 Baw
18.10 Polltvka dla W!lzvstklch 18.2! I •tę razem z nami . 22 oo Fakty dnia.
C'za1< relaksu. 19 on Cod'!:lennle po. ! 22.08 Gwiazda 11edmh1 wieczorów wieś<' w wvd•uiu dtwlekowvm - J j J;ose Feliciauo. 22.15 Teatrzyk Z!elo.Tnne~: .. Stad do włe:zno~rl".
111.30 ne Oko .Flora l je! fauna" ~ i<~oresem -prze? ~ wint 19.SS o nera
słuch, wg oow'
Gl!furda. 22.41 Satvito dnk~a„ - ~ J50., o tt~ nbac h: ,;·Orteud•z ~ósofofnowWeittbli,,ńssa ~~':.v . ;3.UO Poeizja
W De ,e
··
. O . na ~SV - O C. •• ze a
Il.
••·•
.am less on
oow. 2'l OO 'Tnt rra<'lln ~n . 40 K~tAlc~ w Trójce.
naitnń - Kini? Crlm~on 2\.20 Mu·
PROGRAM IV
7vka malowana AUd K. Lipki.
22.00 l''aktv dnJa 22.08 Gwlu,t1a slerl·
I.OO W kr~gu spraw rodzinnych.
rnlu wieczorów JosP. Fellchno 9.20 Splewa Leontyne Prlc<! (stereo).
22.15 Trzv kwn~ranse 11?-u, 23.00 10.00 Radiowt< portret:\' Polnków Pnezh ,Tózef~ Wltt\ln:t 23.n~ Son"tv Krzysztof Dat>rowski archeolog.
tria I kwartetv kliwków wtedeń-1' l0.20 Estr:ida przyja~nl.
u.oo Ze
Ir!
h
.
i
t
kl
112"
S
.
s c •
sw a a muzy .
•u
p1ewa zespo'ł
PROGRAM IV
„Pod Buda" 1130 Musorgski: sceny
z „Borysa Godunowa" ,stereo) 12.00
~ I
1•". o•u Dl a ".
• (Ł) 12.08 .• z tyc i a
10.• 0 .,.s .ra d a orzv 1a zn
•łla d • lZ,05 W i au.
•zlrti! śre-ln!eh .. Ja!) '>ebastian" partit na W!I • - aulf Bogdana szur·
11 35. N1 e t Vlk n r11
1
h
•
(Ł
2
a ~ \!~ •CZV w mun- , gota
I. u. 3 c h wlla muzyki fi:.).
t'!u•Ą~" - 1' ry, Wla" 1~ . n5 W\ltd, (?.). 12.25 Giełda ołyt !stereo). 12.40 Rozt 2.08
Szm:\tki
'11a
hndown I rtw~ j mowy o k~la7kach 13.00 .. Dwoigiem
PROGRAM I
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.....
aut1vcla
K•v~tvnv
't'~mulł'·
wlrz !LI. 12.!3 C'hwłla "•in•kl (I,\ .
122S GleMa oht (~ter~n\. 1~.00 M"m
R bt .Glo•ka 11 0 f(h~ld"
1~.2~
<:JRwne <'!zlełR
~hwnl wvkon„wcv
t~tereo\ t~.on Studb .Gam~" w 5teren l~ereo) I« on Wla(l.. 1A o~ T,ek~i•
1(•7vka H,sv1sklel(o. lS.~n 'l\1U7VkA .
18.15 Lekc1a .„~vk• nl"'m'"'r"'~•M
1~.4n Aktu~h•'>«rf
Ił,) tft.~~ W
•tvlu rł'tT" Ił.I tT 1S „Portretv" reo d~wl„knw.. 1\.flrn.łl\w" Rttł.ł'IAI<•
I Marian• 'fa1a ff,\. tT.3~ 1łf'd•1'r1•
"l:ut•Ta'I\ t1rf'>:~n1utie.„ f'ł l. t~.M .C:nnt.
l<anta 1 hl•tnrlA" - :rnd. Alł•t\ .Ju4.
klewlr7 U.1~ R•dl„rrklatt'• l~l.d!ft.~~
071~ ovtAnf* - c'l"14 odnmv•e ' O~włat11 dl" Wl<7vstklch - Rud. z te1ełonk7n,..,.,, uc'l'>'\~łem słuch11czv
tel
211-40-21
19.15 Lekcla 1e7''k"
•nl?lelskl'i!~"· t9.3n ll.Tuzvk• w,.,k•l„„.
'"•trumeTihlna '>••<>ku l!<ter<'o,. '"·~'
tltworv G Lutl!'tlet!o !stereo\
!n.~n
T,aurMc! rho..,lnowsev nA nlvtaeh
(iqtPr,.,01. ~2,, '"'"r•te I 'ltontrm"Pr~1„
"ł.5ft M Gerlrl~ ~"'""'" ołe4nl s.
Rachmanlnn"•~ 22 55 Wl'ld.

""'!l

llOROTA. 111 l'ITVC'ZNIA

Gama". 14.00 WIAd 14.05 Te:itr PR:
.Pan11tea" - ę!uch. H . J3•rdl1ew•k\„.
!lo. 15.00 W1'1d. 15.05 Pooołttdnle
<lzlewczat I l'tilooców, 1!.30 Studln
Relaks l~ .35 'Kaclk 'l\clomana 1~ ~~
Piet' minut " k•Jlturze 18.00 MuzvkP
11 aktt1A.lnogc1. 18.39 Nnwokl "' radiowv<"h studiów 17 OO Wlad. I lnfMł'l''" ·

s.

MARIANNA
DOPIERALSKA

I
i

~~zi~!~~n i2.s~ ·~~f~~;;':~~~e m~;~a~l~~
1

rowców. 13 OO studio „Gama". 14.ZO
,W JeztoranF<ch" odc. -pow racilowe1 15 :>o Konc.,,rt żvczeń.
18.00
Wlad 16 05 'l'cntr PR: .Wvjtcie awaryjne" - xłuch. A Mul„rczvk1 17.00
Radiowe ork\e~trv Prud mlkrofo·
nem. 17.30 St•1<llo Młodvch. 18 OO Ko·
munikaty Totalizatora Sportowel!O.

I

•
obra.tenbml
w 1z-p!talu.

no.:1

iirzabywa

Wenerologia
Przychodni• ~ •ław
WJ>adł
Dermatolo1lc:zna (Zału1tn• 44) - '-"' w -połllz1 I uderzvł w drzewo. l!ltracała dobe. ol)r6cs nted:zlel 1 Piłat ""'s ty oonad 11 tTa d.

t:

wo.n:wOoZJtA STACl4 ,
POGOTOWI• RATUNKOWEGO
L6dt. ul Slenll:lewteaa 1lł
tel. l i

~

'.O.N
VAt

fli

~

OOOt.NOł.ODZKJ PUKKT
IHl'ORMACY.JMY • ·

~

S

S
S
~S~

+ Godz 1110. Nloniany kierowca
,P'iata" PTA lft22 na orzeJłclu dla
pieszych orzed Untwersnlem" ootrą+ Oods 10.90. w Pabtanteach na cli Danute Ss która doznała sUuul. llO Stv~znie Józef O 1•dac ro- czenJa kończvu dnlnveh.
werem zderzYł me s nad1e1Jdt.alącym
netem"
i\owerzv'lte Umieszczono
.W. Ooda. 11.lS Na 111. t.ano-j I
w n'Pitalu.
kierowca .Trabanta" Krzv•ztot J .
spowodował zderzenie x .m.1 1luchem".
Godz. tl.D. Na ut. Armll C:zer. Zanotowano ~•tv m,ter!alne
wonej 11 kierowca „malucha" LDC
3845 potracił W'Y11iada1ac• z tramwa• Oods. 11.10. Konrad P. orzebieju JadWil!e s. Pomocv udzlellł 1e1 gaJac alcrzytow...rue ullc: Kooc1ńs1delekarz 11oicotow1a.
go - Narutoy,'1cza orzv czerwonvm
świetle. wnadł ns orz6d
Warsza+ Godz U .41. Ml.etrzetwa Muła W . wy" Na nczeg~Je olesz.., nie doznał

~
S
•
~

~

S

dotyczaC)' pracy plft'c6welr · lłuiby zdrowia
.c:zynnv cliła dob~
wa wsrvatll:le dni t:n!odnl•
- ~~
tel 111-lt

S

~/////./././HH/./LU././/.UH//././H/.//////////h/////./H/AVHU~H/HH.HAV//H'IAV./.O:~ ! tw~ao~e111c~!:~:n:~u ;!~ ~~;:;.~
11

obra:tel\

BARBARA
MOŃKO - JANAS

2

WYPADKÓlł'

* Ooda.
1.10. Na ul. Kr11ll:owSS •klej
ua kierowca „!'lata" Władvs. DOdezn wvorzedzanla
~
~

~

kościOla

"w. Krzyża w Warszawie 10.0u "i•d2Jelne spotk.Jllia" - oro11:ram literacko-muzyczny 12.05 Poranek muzyki symfonicznej , n"grau An~u,l•
sk.ieJ Orkle•tr .~ Kameralnej ood dyr,
1, E . Somary
113.90 Teatr PR: 1)
„Fanszetka"
c;:zyll
sabaudzka
dziewczyna", 21 Słuchowisko tygod·
n!a - or .:>pozv.-:1e 'l'eatru PR.
14.30
Wiad. lł.36 Gral. gracyku 15 OO Ra·
diowy Teatr dla Młodzieży - .Most"
- słuch. E Niziurski:go 111.00 Koncert chopinowski 16 30 z kat>aretu
STS wieczór li 18.00 Nowości
„Polskich N •io1rań" orzedh1:awia T.
Haas, 18.30 Wiad \8 3~ Felleton 11ubltcystyk.l kr9.JOWe.? 18.45 Katalog
wydawniczy, 19.00 Star:l i nowa mu7Yka
wojskowa.
19.20
Rozgłośnia
Harcerska.
JO oo
Wielcy
artyści
estrady i kabaretu. 20.30 J <UZOwe
spotkania. 21.00 Wo.1sko, strategi&,
obronność 21.15 Muzyka, 21.30 Z dziejów r,nuzylcl staropolskiej. 22.00 Wspominamy debiuty - Egon N'łganow•
sk.I. 22.30 Magazyn studencki.
23.30
Wlad , 23.35 Publicystyka miedzyna·
rodowa. 23.40 Soiewane strofy.
PROGRAM ID
1.30 Ekspresem przez :łwi.it.
ł,31
Komu -piosenkę.„ 9.00 .Dolina lsi,y"
- odc. oow. Cz, Milosza 9.10 Prelu·
dla chorałowe Rra.1msa 111a K Ricnter. 9.30 W ~trone kultury„.
9.50
Intermezza Btahmsa u;ra E Istomln.
10.00 60 minut na godzinę 11 uo Walce z dedykadą. 11.1~ Insoirowane
folklorem. 12 06 Operacja .. Czarny
Orzeł" 1łuc11. dokumentalne. 12.2!1
Muzyka z sal koncertowych.
13.20
Przebo.1e z nowych 1>łYt 14.00 Ml·
strzowie b.ituty - Bruno Walter.
15.00 Reportat. 15.20 Rapsodia l bluea
- nowa płyta zespołu .crusaders",
16.00 K
K;i'rolewski Odkrvwca.
czyli komoozvtor J6.J5 Inspirowane
Iolklorem. 17.UO Zaons7.amv do Trój.
kl. 19.00 Im1>irow9ne folklorem i9 .30
Ekspresem or~e1 świat
19 35 Ooera
tygodnia - J Offenbach: „Orfeusz
w piekle''. 19.~0
.Dolina tssy" c.dc. -pow. 20.00 .Tazz Qillno forte.
20.40 .. Ale oo~rodku jest wieczność"
aud o twórczoscl E Stąchury.
21.00 Menuety I kontredanse L. van
Beethoven'ł. 21 30 Gomółkowe meloclyje 22.00 Fakty dnls. 22.08 Gwiazda
siedmiu wieczorów - Jose Feliciano.
22.15 Dook'lł:l rnu,lcall. 23 .00 Poez1a
Józefa Wittlina. 23.05 hnsolrowane
folklorem. %3.50 Cz Mlło~7. .Ogrńd
nauk oolnnistyka''. 24.00 Między
dnlem a ~nem.
PROGRAM IV
1.05 Dzień dobry. 1łuchaeim (ł.).
1.07 Nied:oleiny rrograru literacki w
opr. lerzego Wilmal1skltoi:o tL). 9.oo
'l'est kontrolnv (ł.I 1.01 Stereo dla
fonoamator6,v - 7.espół „Bee Gees''
w opr, Anny Koła,y (ł.). IO.OO Klub
Młodych MlłU'lni1t6w Muzvk.1
11 oo
Sztuka bez ram - Florencka O:ileria
Uffizi. 11.25 Soiewa chór Normana
Lub<lfta 11.15 Czy masz mapę świa
ta? 12.00 ~iacl J2,0$ 'l'e'ltr Klasyki
dla Młodzieżv Szkolnej .Mała
Darrit" - słu:-h. w2 pc..w K Dickensa.
13.10 Kl·Jb Olimpijczyków.
13.30 Studio Stereo zaorasza - Dyskografia zes1>'>lt1 ,Beatles" (stereo),
14.10 WersJe I kontrowersje. 14.40 Muzyka z jedne! o!vty !~.oo Teatr PR:
,,Skopany świat„ - 'Jłuch. WIZ. sztuki w. Ork:ina (stereo\ 18.00 Wiad.
16.05 Test kontrollłv (ł.). 16.ft8 D.
C!maroza .Jl Maestro dl Capella„
opera komiczna oor. Maril
Hoffmann fŁ) 1t.30 .Bal u Straussów"
koncert p:>Uularnv w opr Marli
Hoffmann fł.I. l? oą Studio 4 - Warsiawska
dvskoteka
(stereo).
17.30
Warszawski
Tygodnik
D~wleko,,.,-y.
18.00 Radiolatarnia. 18.30 Mledzv fantazja 11 n:luką. 19.1(1 O . PUecln1:
uszu" - aulf W Nlednckleico (ste· „Dzlewczv.10 7 Zachodu• ooera
I reo) 13.25 Sł>ownto
dzieła. sławni W)[·
15.00 Studio „Ga- w 3 aktach t?.1111 Wl11d. sportowe (Łl.
1 konawcy (st!!!reo\
22.10
Rolland
F<:stiwal
1980
'stereo),
ma" w ste.eo (stereo) 16.00 Wiad.
j t6.0S Lek<:ja jt;zyka an~ielskiego 16.20 22,55 Wlad.
·, Lekc.1a
.! ezvka
lacińskie~o. 16.40
Aktualności ·inia IL) 16.S5 Recenzja
Dnia ł •t)'cznla 1911 roku :zn:1ar·
literacka (ł.I. 17.0n l'e~t kontrnlny
ła w wieku 91 lat
J IŁ)
17.0l Di"<.ocama - Sobotni Klub
Płytowv w 001 Marka NlediwieckleP•.
I go (L} • . 18.05 .Startv" aud . .Joaony Sikorzankl (Ł), 18.25 Twórcy
I Pi<:knego slow• - Stetan Godlew~ki.
18.50 Muzyka. 18.55 Czego oczeku1emv
rd nauki. 19.15 Lekcja 1ezvka tran·
. cuskl(e~o 19.3~ Studio St~rco zanras domu STEMP1E1ił
j sza s.ereo). L2.15 Wersje i kontrowersje 22.50 "d. Gedda ~olewa -pieśni
Pocneb odbedzl11 ale dnla
Ili
S Rachmaninowa. 2%.~5 Wiad.
stycznia nt. o łfOdz 13.30 • kapli
cy cmt!nt.aha hv. ll'rancl~zka n.;.
NIEDZIELA., lJ.. STYCZNIA
C'hojnach. o czvm zawladamlafa
pogrątenJ w talu
PKOGRA\ł I '
SYN, SYNOWE. WNUCZKI
I.OO Wl:id. oraz T dni w Ir.raju 1 na
I pozostała RODZINA
świecie. 8.20 RO:!:nc barwy pl•3Senki.
9.0rl Wiad
9.05 Rlldic.wy Maeazvn
Wofskowy, 10.00 Wi3d . I informac1e
Drila T st].·cznia 1981 roku i.mar,dla
kierowców
10.05
Informacje
la po dlui:lch I cle!klch elert>ie•
•portowe 10.10 Twórcy oolskie1 oionlach w v;lcku lat n
Sł'nkl, 10.30 Radtowv 'l'eatr dla Dzleś. ł
Cl - „Pa~anini" - słuch. K . Bronżewskie .j. 10 55 Chwila muzyki
11.M
Koncert oned he1nałem 12.05 W sa-
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1>0ran11ov.
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j

'Ił 1
SS\."I 9.00 C7terv PROGRA
oorv roku . 111 .40 Tu rB·
dio kierowców. 12 05 Z kra1u I ze
S ~w!ntn 12.2' Sootkania z folklorem.
S ~~~!t Rol;~;~~e~~:~~nns 13~~i ~~:ciY~

S

li

I
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"'

PROGR~M

l.~o Wiad
.;.~ Konc-.rt
9.UU Tran~n.:a1a mszv św.

!

"""'

§
~

Przeboje minione10 roku li.OO Dziennik wiec:eorny . 18.25 Przy muzyce
o sporcie 20.00 Koncert tyczeń. 21.00
Wiad. 21.05 ODMA - Ogólnopolski
Dezinformacyinv Ma11tazvn Aoollt:vcz·
JlY. 22.00 :t dzle.! ów tazzu polskle11:0.
22.20 Moja aud~cja muzvczna. · 23.00
Wiad 23.03 !ntoi mac1e sp'>rtowe 23.11
Rewla p!ose-iek - zaoowiada L. KY·
dryńskl :3.45 I a:zz na dobranoc.
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10 1 11.oi. _ jak wytej
PRZEDWIOl'iNIE _
GUna
""
łajdak• fr. od lat 18 e:odz. 10.
1
1
22
16
I ii.~1 :_ ~~~ wyłaj
WŁOKNlARZ _ „Parszvwa dwu•
nastka"
tTSA od lat li codz
9 45. 12 30
10.01. _
jalt wy:t:ej; -nse
umkn. godz. ia, 18 20
Ll .01.
.Parszywa dwuna·
stka" USA od lat li
1od11.
9.15: seanse zamkn. gods. li,
14 16 111
WOLNOSC - „GlLne. czy łajd,iak"
tr . od 1a.t Ul. god11:. 10, 12.15,
!li, l'T.l&, l•.30

jM ~
Baj'lu. &oda:. 14.11. da~

Jej jak
SOJUSZ
:tony"
10.01,

'3!•7-zt•.,

SS

!'!}7J,Y~

Id Boi'\& jm pł'fli*" USA od lał
Ul, &od&. 1T, 11
10.01. - 1ait w7M.ł
u.01. - Bajka &odr&. tł.li, Cl&·
:t.j jak W)'kj
REKORD ,Colar&ol 1 cudowna
wallzka"
g01. b .o. godz. 15.15,
,, Rój" USA od lat 12 godz, 18.45,
18

WAtNB TSLJ:J'ON'I'

adwokat
wychowanka Gimn . .J, Czap.
czvn~ldel w t.odzl
Mua
u 1uine Zmarłet itd·
hędzle sle 10 stveznia br & 11od2.
I w kośrlele akaitemlcklm iirzv
ul. Sienktewlcza.
Poi:rzeb odbedzte ile 1t •tycz·
nla 1951 roku o erodz tS z kaoll·
r.y cnumtana 4w . .Y6zeta nrzv ul
Ogrodnw„t o cwm zawiadamia
GRONO ł'RZY.YAClńł.
była

•.v

W dniu
T stycznia 1911 roku
w wieku lat !18 nasz drogi Mat, Olclec Ddadl!k
zmarł

„.

s. ł
ZVGMUNT ZASAOA
Pocrzieb odbedde Ile 4n1a
10
5tycznla br o r:odz. Ił s kołclo·
ła Najjwletnel:'o !lluca .Jezusowe·
co na Retklnl, e csvm aawtada.
miaJa•
~ONA

CORIU. ZIJi!jCIOWIJ!l
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OPOWIESC O ALICn AI.ONSO

•1
I
1

'Biografia Alicj4 Alonso jest wlaAeliwle hlsłorl1& nlll'Odo~
baletu kubańskiego. Do r11ng-i wydarzenia urosły
np. hawańskie Międzynarodowe FllStiwale Baletowe.
Ostatni z nich, już VII, sprawił, że to kahlbskle 11,1iasto
etało się na trzy tygodnie „baletową stolicą świata".
Pisanie o wieku starszej damy jest niezbyt taktowne,
ale nieubłaga.ne encyklopedie podają, te Alonso urodziła
slę w 1921 r„ wkrótce będzie ob<'hodzi~ 60 urodziny! Jest
to pułap nieosiągalny na ogół w balecie Alicja wciąt
jedna•k tań<'ZY I an! myśli rozsta~ się ze «ceną. Po fe1tiwalu hawańskim, natychmiast pojechała do Meksyku,
da.lej ruszyła do Europy, a następ·nłe do Japont!.
weęo

SWIATOW A KA.R IERA...
„Przygoda baletO\Va" Alicji, która urodziła się w skromnej rodizinle poruc:mika weterynarii Arml! Republikań
skiej, zaczęła się w 10 roku tycia. Przootąpiła wówczas
i>róg · szkoły baletowej hawań~kiego Towarzystwa Sztuki
Muzycznej Wk'l'óke utalentowaną dziewczvnką zatnterę
~wał się w~paniałv ba'letm\„tr:z r()s;vj11kl. Niroll!s Jaworski I opiekował ~tę nią aż do „wojei;o wyjazdu w t.Cl37 r.
do Stanów Zjednoczonych.
Tam równiet nastąpił rok później debiut Alicji I wyMinął ieszcze jeden
stępy w ){omedia<'h mu:zyeoznych.
rok I Alonso pojawiła ~tę w „American Ballet Cal'avan"
jako „meksykańska narzeczona" a więc- solistka w .•BUly the Kid" Eugene Lorlnga. Sława staje się cera.z wię
ksza. Wkrótce ma jut tytuł „Prima Balforłna .,&.ssoluta"
! uzna n a zostaje 211 }edIUl z to najwybitnie1szych ltobiet
Amel'ykl.
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WŁASNYM

1

~ARYż, Rzn~

BONN, SZTOKHOLM,
NOWY JORK

OCHŁODZENIE MIĘDZYNARODOWEGO KLIMATU POMIMO PODTR"ZYMYWANIA WIELORAKICH FORM DIALOGU, KRY•
ZYSOWA SYTUACJA GOS~ODARCZA, ZWIĄZANE Z NIĄ NAPIĘCIA SPOŁECZNE, ZNAJDUJĄCE SWÓJ WYRAZ M. l'N.
W ZJAWISKU TERRORYZMU - TO OGóI.NOSWIATOWE PROBLEMY lWJAJĄCEGO ROKU, W POSZCZEGóLNl'ClI KRAJACH
OBJA WIAł l' SIĘ ONE Z RÓŻNYM NASILENI'EM.
KORESPONDENCI WE FRANCn, Wł.0$ZECH, RFN, szwoon ( 11SA PRZEDSTAWIAJĄ WŁASNE OCENY WYDARZEN I ZJA•
WISK. W TYCH KRAJACH W 1980 R.
komprom!sowego pro}ektii nowych umów
Mijający rok pogłębił lnfiację, kt6ra sięga
BOK PRZl!lDWYBOROZT
zbiorowych.
12 proc. Wysiłki wokół Mezzogiorne każą
w drugiej połowie 1980 roku· wprowadi:o•
(KoreęoOOeneja z Paryta)
ob:v.ba znowu odłożył! ambitne plany rozwono nowy podatek (od tiw. wartości dodanej)
jv." energetyki atomowej I węglowej, o191iFranc}! odb~l\ tłę
I podwyższono podatki na niektóre artykuły,
Wy'bo.ry t>rezydenta
11zonej na zredukowanie zużycia ropy o 20
k U
I
N t
I I h0 l
·
proe.ent w ciągu 10 lat Gwałtowny spadek
wprawdzie dopier() wiosną 1981 roku, leci
oa •
as ępn e
a ko e.
np. papierosv
pogłębi
dolara
do
stosunku
w
lira
wartości
w kb eleniu.
minął
juź upływający rok
pr:'"'
przeclstawił
cyjny r:ząd mieszczań~ki
ujemne w tym roku salda bllansu płatniczeBył to długi bieg ku Pałacowi mizejskiemu,
gł~wn1e
polegafąey
oszczędnościowy,
gram
su·w kt6rym uc:zestniczyła nie tylko ekipa raą- _ go I handłCJWego. .D'l'o:ilsze ~aopatrzenie
na redukcji wvdatk6w na cele publiczne w
rowcew zwi<>ks:ty koszty produkc}i. osłabiadz!jca, lecz także wszystkie 1ta!'tle pelitycz.1981 roku . Od I stvc:m!a Szwed.zi be'da mu•
"
sieli więce,j płacił! za op(ekę lekarską~ usbne I lic:zaee się o-rganlz„cje społecme.
}!ie konkurencyjność eksportu włoskiego,
gi dentystvczne i lekarstwa, zmnfejszą ~ię
kt6ry do tej pory był f.r6dłem jednej trzeFranejł, 11zczeg6!Działalność pre:zydenta
wydatki państwa na oświatę, szkolnictwo
dej dechflldtt narodowego. Stwarza to n.iewenie na forum· międzynarod&wym, była akt'ywyższe I ep·e cjalne kursy szkoleniowo-za,wosole 11erspektywy na przyszłoM.
wnlejsza ni:!: w poprzednich lataeh. a przy
dowe. Ograniczone zostaną . dopłatv do proZB. CR.
tym tradycyjnie niezależna. MajMVe rO?modukcji żywności I zasiłki mieszkaniowe.
wv V. Grscarda d'Estatng z Leooldem BretSTRAUSS NIE PRZESZEDL..
(Korespondencja z Bonn)
nlewem w War!l?!l!w!e przerwały poaf~nni
Generalnym założeniem tetro planu jest
11rzeciwke
stań!<ką „karencję" zasł!osowa1u1
stopniowe zmniejszanie zadłużenia zagranlrok minął w dutej
się 1988
Xońozęey
ZSRR przez Stany Zjednoczone ł Ich seju:miliardów
cznetro, ld6re sięga obecnie OO
ll!lnlk6w. Francja nie zastosowała się rówezęśd pod makiem wyborów cło Btm<!lestaM. G.
koron.
gu. Miały ene odpowied>Zieć na pytanie, '!'1.Y
nlet do llojkotu I~reysll: Ollm!'ijskieJt w
społeezeństwo RFN gotowe byłoby ;aryzyMoskwie oraz eześciowej blokady gosl'OOBT•
OTWARCIE ll(ON!'!To;RWATYWNEGO
kanclerski"'l!O'
.
lwwal! powierzenie fotela
ezel. ltontvnuowała swe blfgklP !Mntl\ktv z
ROZDZIAŁU
wsp6lnemu kandydatowi partii 011ozvcyjnlłństwaml Eur01'Y 6rodkowej. Na 'mi!łklm
(Korespondencja z Nowego Jorku)
nyelt - Franzowi Josefowi Straussowi?
W-.choozle Franda l'T'Owadziła „1"L'Oanb:o;!tą„
rniuty~. Prezyd~t' \!dwiedz!ł !l'l!erett '!)lł'ństw.
Coraz głebsze rozczarowanłe do 1'rzvw6dzJllk wiedomo, zwvcl.ęstwo odniosla koaliee
umał
nł
twa :prezvdenta Cartera stwoorzyło atmosfetel stre~~'" }'nede wsz:vftklm
ela socjaldemokratów I liberalnych ,demó.:
wywołało Iawlntt łri&ml!tlbtt:'ł - lff'!IWI! 'P!!re niezadowolenia I pesymizmu. Na · takim
krd6w.
konc~)e
oopularnoś~
l!!!!tyńczyił6• do sunellte.'ft.owl•tt!a I pe.siadapodłożu tygkiwały
Ale ~6r strau1sa m6gł w 11nacznym
twarde!!o kursu politvczn~o. powrotu do
nia wła:mej oJll!'Ym'r·
st.oimht zm!enl4 I tak wystarczają.co skomuolltyki z poncjl siłv. rozbudowy ootencfaJfl!k!lwaną sytuację w Europie. Warto ·w tvm
'Przedwyborczy rok w p&ltł\'rt!e wewnętn
łu militarnego, odE>iścla od idei odprężen!a
eelu ]tl'Z'.l"nemnłe~ niektóre z je~o haseł:
nE!'j Frandl był prMdtt ws~łklm 1"0świe
jako „niekor1T!:tnei dla USA".
- „TrŻeba skofloey~ :i: fałszywą polityką
cony katafogowan~ prob1em6w nłe rMWia,k!fdeneJl.
troływają!!ef
r.anych w czasie
Carter. podejmuje ową strategię. Of!łasza
od'!)rężeniowa":
Wśr6d nich zn11laz'ła sle prz!!dP wszystkim
doktrvnę. stwierdzającą. te rejon Zatokl
- „Polttyk!I od~nil't' nie jesł dlll partn
'Perskiej jest źywotny d1a lnteres6w U<:;A,
kwes-Ua bez~'bocla I tntr!fijl. l'h'ł to rok l'l'ehrzetetJaft$kkh celem, lecz jedynie łrodkordowel!'o W%rostu een, 11tuuJaey Fr!!:'l'll''ę
które Sił ~otowe brei.ni~ iio l"l'ZV użvdu •fły
Idem do celu":
na n!echluSnym ezolowYm m!e1seu w EWC..
militarnej Wvrofuje układ SALT TT z <:;e- „Celem CDU l CSU jest jednoM e'UrO'Prowadzona od '!)oczątku !'oku ost~a l)01it:7Af"~ni•
nału. Wvkorzystuje wvdarzenla w
pejska (czytaj zaehodn!Oeurope)ska?• stałe
fi:11 oszezędno§elow11 - •zez~g61nle w wydatstanie do zaostrzenin kursu mbęc ZSRR.
podnOS"Zenle znaczenia RFN w dziedzmie ookach na administracje, ubez1:1!eete"lht ł słuł
. Sfrustrowani łnflaC'ją I nieefektvwnn~c!ą
litycznej, gospodarezej I woj~kowej oraz
he zdrowf11 .... J)Onłosla flasll:o. l3ezrobol'ie
strate(!1i ekonomiczne! rządu. nie moiią~y
przMwyclętenie podziału Niemiec. laki naMl!\gnęfo 'P?'ZY końcu roku, Wg dtn;refl pfl.
utratv przez USA roli domizaakceptować
wyniku n woJn'I' światowej";
stąpli
1'1alnyeh. pon'ad 1.801! ty'!I. os6b. Rząd '!)r6bon11.iącej w ~wiecie, rozr'larowani do dotv~hnłe zmusi narodu nlemleckięgtt i!o
,.Nie
t'~w6§
1)111)fera1ąe
wał szuka~ rozwlĄtai't,
czasow:veh recept oolit~znvcb - AmervtnJIO!fodzenla się z istnieniem dw6cl:I państw .
niałvcb I średnich -przet'l~ęb!"rstir I zdeevnie !n'aj?nęl! zmiany. KonserwatYwna n"•
tl:iemieckich I rezygMcjl z granic hylej ·Rze'PDzarob'ltowa.
nowanf. e sfonulęe lm!grąefo
stal~ię klasy :kednie~ wykorzy~tał umlelętsey Niemleekie~ z 1937 roku".
•nnieot11 te nie dały 'ednii'k wk'aMttyc'h !'enie Ronald Reae:an. o~nosząc WVl!Okie zwvCo Mnaczałaby d1a Europy pr6ba uneA. n.
zttlłatlm.
naiooważRielłtwo WYborcrze. Oznacza ono
eeywfał:ni&ftia ~eh zamierzeń, nietrudno ~lę
niejszn zmianę ulrledtt sil nolitvcznvch w
B. 02.
d.o~tl!.
ElHnh°"
zwycięstwa
CU~
od
WM:ryngtonte
'nłArnlilmJ Mi<DIO\~ORWO
·W
wara.
WALKA Z ZADt,UtENIEM
(Korflll!>Ońdenej4 :r :Risyinu)
't'TinCMS9!n pro<'nooy ekonomtst6w n11 rok:
(KOt"eS'f'Ondencja ze Sztokholmu)
u~~owe \1'2',jalen1e zlflll}I nie ~ ~
1001 aa 1'(lnur~. ~ek11zo?f z nkh orzewih.
t. n~łwlekszym kat'lldłzmem na p~fw";t~e
je za~tój :;?O"ln&dert'.'!>.V na cały orzvszlv rok.
1ł<1k lll80 zaczął się W· Szwecji od rewh:j!
Pd 19t5 rokti, ale r6wnie:!: łeet fn tra"'8dta,
def1„,,.t bndżotn federa1netro w wvsokflll,•I
ilzereglt zdo:!:eń rozwojowych :i: powodu iio~
'-tMa ,,..,zwollla wlel!l!'I sotłdat'nn~ -enewaito 6'l mili~rrlów dolaT"6w I dahzir wzrost
gorsZ9nła warunk6w eksportu i koletftY~h
h'llC"ej e:im§el gpoleczeń•twa wlo~kie!"(I t olthetro-bN>ia w dz!~nzinie nolitvki zuranl~zpodwy:!:ek een ropy naftowej. Podwy2162orie
„ 11 żvla ko1e.l na tl'!bo§6 'f'aflstw!I .•T11,! ~l<e
nei n'1<l v•leloma S'Praw„mi wis'Za ·1m„td ~'planowa11:r .na 12 miliardó}'! koron defiryt w
t,rlkct ferrorvzm, i;ki!indate e:os~areze. ~nYtani" . O'ltvcza one sto9nnków 7e 7,wb".b!laMle rozra!'hmrk6w bietat'Y<'h do M mi„unda. ale tak':!:e nłeITTzvl!'Oiowanfo s.tniRfor
klem 'Fhc1zi„r'll:im f lo~6w ttklad11 c::n,'1' Tli,
fiaM.6w 1'Gt"0!1 'A tnffaeja wzroda prawie <io
„„i'll'-fw-Owveli. ifo wVPe?nlenl1t pfld'~ta'Wowefet\
rhl!'ze] ~tr~t„~ii woh"" ~i ·kie«o W-rh"•'11.
13 prooc. l>Ode~a1r gdv rok wc-ze§nie] pnewi„'lw!mio'\d wohN! ob:'!'WałPt! _ tiHie-z~ ditił
nroblem6w 1:11fokl P"erskf Pi. •fo~11nl<ów • f„„_
lływa!'l11,' te 'llłe l'TZekr~-zY '!' rlt'O<l'f!l'lt. •
.• ,fo~1'l 'krvo:v~ '""łvh'"'""nlnir.
nem, wre~zc!e oporów za<"hn<'!„iol"nropnl•'d""'
te•1 ...tuaeu po kilkunastomiesi.ęcZl)y"h
W
n"ktAdów N/\'l"O
w !"r"wie
•oiuszni'-6w
d
1
J•
·J
AntagM!lzuie
,,
"
ro~awan ach fe eracia EZWP·
bezskutecznych
Ził
kl
p-„ mobilimfe
· · 'ł on,l'ta ZM'azęm
·nn r"o:hn/f„..,.„ ar•oiioló"' · mllihrnvrli
zaczi;:ła
zawodowych
związków
dzkieh
•
po1aryzuJe st Y po 1 yezne. uu zna em
., m USA
„olłtyczn"
._clu
w
tontt
Zmiana
ó
d
•
tola
pytania .zos, tała oostawlona przywbdcza ~-~
„
„"
""maga!. si" Od zrzeszenia praC'o awc vr
t
t
j D
łeGt ju:I: widoczna i nie ulega wątpllwo~d.
tl~-1m>een~wej 'POdwy:!:kl J)lM. W reemok rac jl• na Dm Ias ,,..,,,_
ChrzeŚc IJans kl e
Żi! Ameryka otwiera nowy konserwatvwn1
k fl'ktu zrzeszenie pra.:!ot
lt el
ka Partia Komurllstyezną, na którll g1osuje
E. B.
'
rozdz:łał.„
zm':s~ne do zaakceptowania
:!w~6!, :!s~f.o
eto ttrzec!I Wloch, zdaje się syslciwa4 na '\U.•
.
·
ory ece,

KRAJU

Alo.nso nigdy !Me za!'(lf!linał-a o Kubie, utrzymuj™' staz hawańskim baletem klasynnym. W 194'!' r .
w wywiadzie dla kubańskiego '!)erlodyku „RN!encion"
atwierdzaM z talem: •. To w!ltyd, te tade-n r~d knbamk!
nie otOC'l:ył mecenatem baletu, a pr:i:~let my, ltu,.,ań
ezvc;v- mamy wyjątkowe predyspozycje tal'leczne„.
Rok p6źniej z mętem Fernando Alonso ! Je~o 'bratem
Alberto w nlełatwvcb warunkach zakładają „Balet Alkil
Alonso", który p6fnłej $taje dt!j baletem . nM'~ytn
X u by.
Początki bylv clęfkfa. Allefa, obsypywana ta1rlml łT•
tufami jak „PieTwsza dama USA". ezy „jedna z na:fwy•
bitniejszych tancerek wszechczas6w", w ojczyshm kraju
- po dojściu do wlacfay dyktatora 'P'ul~encjo Batisty · i<>!taJe okrzyknleta „agentem komµnlzmu mledzvnarooowego". Jej zespół tracl I tak ~kromną -pomoe pań~twowę.
Ale w kra~n rozwinął się fodnak rueh sollda'!'no~Plow;or
z baletem, t!5 pa:!:dz.leirnika 1.9!56 r. dOC'lfod''Z! do wlelkle!!o
wiecu na Unlwer~yteelf' Hawańskim . Alle.Ta tańczy dla
studeinł6w „ Sml!'i!·~ łabędzia" - rol~ okluklwana p'l'Zez
cała Ameryki!. Płomlenn!l' przem6wienle solid„rno~rlowe
Wv!!la~za przvw6dca młoozlełowy. Fruduosa 'Rod~1guM.
Wkrótce mO'l'd11ja go tajni agenci dyktaton.
Alonso na znak protestu Qf?ła!n!a. te nie będ:IJ!e ta1kzv!
na 'K uble. Z grupa młodych tancerzv wyle:!:dta do USA,
11 stamtad kh szlaki bleitn1.1 przet ró:!:ne kontynenty.
Tvmcnsem na karaib~klel wysJ)ltt wybuC'fia reW'OIUiija.
PterwSl!le!!O stvt'znla 1~511 r UC'\„ka stamt11rl Bati~ta. !!W:P'cle:!:ala rPwel1,cjoniśri 'Fid„la C2dro I „ehe" Guevary'.
.
Wtedv Alida wra~a ' do wolne110 kraju.
Ale nadal upraszana jest do T"Ó:!:nych zakatk6w rJoW,
otoczona sławą I ~ławn:vml 1ud:!:mł. oto w 1959 r,0ll:u 1
Pablo Neruda w Santiago de· Chile. w 1961 r. w Nicei I
Pablo Picassem w dniu 1"1?0 80 urodzin. w 1M4 r w Hanol z prezydentem Ho Chi MinhPm ... W 1974 r ll'!del
Castro odz<iiacza ją or<lerem narodowym „Ana Betałl•
court"„.
„Obecnte w śwl~e !l!tala się Zllan11 tzw. ·1m~ańsk11
szkoła baletowa - mówiła ml niedawno Alonso. - Osią
gnęliśmy to dzięki wspaniałemu m~enatowt naszego rewolucyJnego rzadu".
łe związki

w

crmnrr

,;ZYCIE OłCRYTE POŁMROKIEM.-•

•

:!:e fortuna była n:ezeg6lnłe hojna dl•
prlmabalPrlny. Tvmeusem „czarodziejska kraina
AlłeJ!" jest od wielu ht okryta p6łmroklem. Wspaniała
tanf!erka prawie n!e widzi, wła~clwle ta'ń.czy„. po oma1
cku.
Pierwsze kłopoty ze wzrokiem omal nie przecięły na
wsteple tel wspaniałeJ kariery. Na poc'Załku lat ezterdzłestvrb pr:i;ez półtora roku nie pojawiała . !l'ie na scenie. pr<e<"hod:rnr intenevwna I trudną kur&de. Nie prze-.
Wyd!!iwałoby się,

~""fi

t.eJ

rvwała ~wirzeń

Co w kapitaliz,mie?

I wres~!e wy~tapila 2 paźdrlernika 1943

roku w Nowvm .Torku. od razu w ~łvnnel MP.tro1'Q1ihn
Opera Hou•e. Miała Jednak tvlko nstapi6 krótko soli~tkę
u „np.Jwyhltw „Gi~ellp", ~tało dę ID!1<'?:1'1j. U:nuno
,
nliojs:zą Gi~ellii l'llll;ll'Zel epoki".
Jed·nakte śwłat A!tcjl po jakimś a11:asłe mowu zaozął
mrocznle6„.
Zagranic~! d•złeonnikarze nigdy nłe pyta:łą }ą o tę łra
ged!e. tyllro kubańscy dziennikarze z telewizji zdl!rioyll się
na to.
„Odr6imklm załrunując1;r się świetliste 11łenkł - wyjaPc>d pewnym
śniała przed kam1m;1 tel<>wizji Alicja. ·kątem widzlł postacie. W Hawanie wydępuję tylko w
Teatrze Narodowym „Garda Lort'a". znam tam każdy
centymetr sceny.· Wędruję tet nie!mordow~nie po• największych scenRch Świata. pamiętam je dosk<>!lale: . w
Buef!o~ Aii'e• ' 'Pekinie, NowYm Jerku I Moskwie, Pat'y!u. 'I'okio I Warszawie.„ Po+:naję' tet nowe t'atn.p:Vi 1~
ap. niegdyś w Hanoi, a ostatnio w Managui".

'l\

To 2,5. metrowa
kamienno

zdobi

••
„!PO NASZ ZAWODOWY OBOWL\ZBli'"'l!ak włęo. be& ład117eh wueślłłejsąeh polemik

t dy11put w

to kłłka, 11 reguły S lub ł 4nł wypoeenlfu. PoNa 'krańcowym przystanku tramwaju nr '!' przy
ja wiają się zatem podobne do naszych problemy.
najdłuższej bodaj ulicy Belgradu. - Bulwarze ReTrzeba zapewnił! na okres świąt odpowiednia za·
ByJo chłodno
wolucji, stała duża grupa ludzi.
opatrzenie handlu, umożliwił mieszkańcom sprawi deszczowo, a tramwaj nie nadjezdżał już dobry
ne zakupy niezbędnych artykułów Zgodnie z de·
I wtedy na przystanku ·pojawił się
kwadrans,
/ ezłowl1>k w czapce z białym otokiem - dy&pozyto.r - wizą o poszanowaniu czas'U i 11'7ygody klient9w .••
Pomijam obecne, wyjątkowe trudności, z jakimi
Przepros_il
Komunika •yjnego.
Przedsiębiorstwa
mamy do czynienia w Polsce. Porównuję rzedzrczekających za op6żnienie, spowodowa;ie„ awarią
techniczną I zapqwiedział, te wóz powm1en podjechać za kilka minut.
czy
Mile zaskoczony, zapytałem dyspozytorar
.
•
zawsze tak postępujede?
- Na ogół tak, trzeba przeclet szanować pasr
ter6w, kh czas I nerwy ..•
wistość końca 1980 roku
wistośclą r&dzimą wielu

w Belgradzie 1 rzeczyminanych lat. I POZkła.

~
dam ręce.„
Przei:ylem w .Tngosław~I jtd kłllła właiodnłewych
świąt I ani razu nasze domowe zakupy nie poeliło
nęły więcej niż 20-ŚO minut. Nie tylko dlatego, że
w jugosłowiańskich sklepach większości towarilw,
Z MYSLĄ O WYOODZm KLIENTOW."
jest w zasadzie dużo (choć w ostatnich m;esiącach
brakuje niektórych ważnych prodttkt6w), Prz~e
W Jugosławii nie obchodzi się świąt religijnych.
wszystkim dlatego, te wprowadzono organizacJę
Są zaledwie c.:i:tery święta państwowe: Nowy Rok,
dostaw l sprzedaży z myślą o lnteresie kupują1 Maja, 4 Lipca (Dzlefl Bojownika) i 29 Listopada ' eycrh, a nie pracoWl'lłków handlu, będąeyeh - ja'lc
by nie btło - w lłuiebneJ 11oll w.obec kllentówl
(Dzień Republiki). ~.iMe jednak z tych świąt -

I

DZIENNIK ŁODZKI su .f (9i58)

jedną

z handlowych
dzielnic Tokio

Z JUGOSŁOWTAŃSKICH OBSERWACJI

Właśnie: szanowanie podróżnych, klientów sklepów, biur turystycznych, banków - jest tutaj zjawiskiem coraz powszechni.ejszym . Może ni~ z~wsze
sobie uświadamianym, nie zawsze wyzilkaJącym
z kultury osobistej czy zbiorowe], ale niewątpU
wie przyjmującym się na. trwale w praktyoe Żf·
·
cia codziennego.

rzeźbo

każdym święteeznym dniu, otwarte są
przez kilk:a &odzin od dawna wyznaczone sklepy.
Czynne tedi są targowiska miejskie, znajdujące się
we wszystkiclt dzielnicach. Niemal zawsze w środświątecuiege handel
kowym dniu wypoczynku
Pozostałe artykuły
etrzymuje śwreże pieezywo.
gromadzi się na za.pleezu lub w dzielnieowyob magazy11aeh.
Ta część personelu, która pracuje w święta, od·

btera sobie welu

11rzedsięblorstwem,
mknięcia placllwloł

w terminie uzgodnionym z
ale 11lgdy nie powoduje io zakandloweJ - pozestaje w ni:ej

llnł

drug.a tllftian•.
I tit ńłoj~ k!&łejme zaskoczente. Zakudnloole w
l!andlu detaliez,nym jest nie tylko dostateczne, odnosi się wrażenie, te jest 'l!awet nadmierne W madomem sklepiku,
lutkim, sąsladująe:rm 1 moim
gpożywezym, kt6ry u tuli zakwali!ikowany byłby
jako jednoosobo„y, naliczyłem czworo sprzedawc6w, wymlenlajęeyeh słę według własnego uznania w ciągu H-godzinnego (od 8 do 20) funkejouo-

wania akl:epu. &a

wlęc dUże, '1!0źli woścl

elutycr

nego dostosowywania oŻasu Ich · pracy do potrzeb
mieszkańców. Dodam, że dzięki stosowaniu dośc
w1sokieh mad. handel ~arabia Ila siebie I ~a weal~
niemałe płace pracowników. Toteż r.ówniez młodzi, ·
a wśród nkh wielu mężczyzn, garnie się do praey
łatwa, bo wymaga się
w sklepach A nie Jest
respektowania wsz!)lkkh praw klientów, bez
w
względu na ąt1Aacią l wewnętrzne składy
sklepi el
Ani razu nie 11.apotkałem tu nieczynnego s.kl,epu z powodu inwentaryzacji. Ani raż:u zaryglowa•
:nych drzwi z kartką „Przyjęcie towaru", ,

ona

Moje 'Pytanie na ten temat, postawione szefowi
samoobsługi, wv\vołało jego ogromne
zd:i;iwiente: Jak to? CM mogą obchodził! kupują
cych nasze wewnętrzne sprawy? Towar, }ak miał
pan okazję zobacizye, dost.arl':i:aji:i nam kilka ral!>y
dziennie. Ustawiamy go na półkach w obecności
klien~6w. A Inwentaryzację, jeśli jeilt konieczna,
przepro~dzamy w ·nocy To nasz zawodowy obowiązek. Nie możecny przecież pod byle pretekstem
zamyka~ sklepu przed no~m klientów. Oznacza·
łobiy tD brak dla nich sza~nku„.
' Ano właśnie!
TM>EUSZ SAPOCllłSKI
spożywczej

nOWOrOCzne atrakcje Krajowej Loterii Pienie.żnej
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rJ

będzie następująco:

TRAMWAJE - kursować będą jo1k obecnie w niedtiele, z wyjątkiem Hnii 4, 18, 27 - które
zostaną wstrzymane.
AUTOBUSY LINU

ZWVKŁYCH

~~
~.$·.~

p

kursować będą

-

~~

również wg obecnego, niedzielnego rozkła·du jm:dy, z wyjątkiem l1inii 65, 72, 87.

AUTOBUSY POSPIESZNE

kursować będą

no

Nnioch: B, E, F, H, K, P.

UWAGA I

UWAGA I

BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO
90-441 t0D%, al. T. KOśCIU~Kł 101
oiężkim:

~

WCH

rodow·>Brze- ltAROSERP'; MR - kuplę.
Oferty „3117" Flr.aM, 'Piotr·
1115 g ltOW'Slka IM.

SJ,-tł..1'7.

SU 11

SU&.NJlł łlubn1t or.u fanfa.ry
sprze.
d.am, SMnochodowe
tf!'l. 51-85-18.
_________
n_1_g

COCKER ~leLe złoclste
S2'le1ten4ęta spT7Jeda.m, untana 2,131 tel. &2-08~.

OGŁASZA

------------

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż samochodu m-ki „Fiat 125p 1500", rok
prod. 1972, nr silnika 51830, nr podwozia 110673,
zużycie 75 proc., cena wywoławcza 46.000 zł.
Przetarg zostanie prz.eprowadzony zgodnie z zarządzeniem ministra komunika~ji z dnda 14 kw1etnfa 1972 r. MP nr 26, poz. 48.
Przetarg od.będzie się w dniu 26 styicznia 1981 r.
o godz. 10 w biurowcu przy ul. Cmentarnej 4/6 w

550 g

Bł. AM

ga" na

pilnie

ku6.14 lit

FONOMETR tel.
a kolumnami
sprzedam,
51·52-53.
789-31,
162 •
JlIT
Tel

53·1~-42.

KI'l'

PSZCZCll

51-57-47.

A

-

35$

g

KOMPLETNĄ

k rooorlę
„Za.pormca" po
padku
eprz.ed..am.
Tel. 56-3'8-63
po 16.
ł50 g
KOŁA

zim.owe d·o „VolJ.u..

wa.gena" 639-01.

sprzed.am. Te\,
479 g

„FIATA ll25 P"
(1974) - •przectam.

Combi.
.Jria 3.
ł8l g

849· 16.
53'4 g

51ZCZUpły

&&-ł7-S1

an

J)O

1

,.lZI P" ·--.-..··,.. _ _
c~.n.a 1ł m li.

39787

I{

„TARPANA"

lłp!~am,

__.----'6'1--=g

_tel_._!!_-_.,.__~

KAROSERIĘ

„Moskwlcu
4112" M•Jchętnt.ei · nową ·kurplę, t~l. 346-47 po li.

„FlATA 12' 'O 1100"
nowego lub
1 przedam
zamienię na dzialke budowlaną. O!erty ,109" Praaa P!otrkowska 9tl.

l"Oł.OWĘ
dułej
hodowli .,!JYRENFJ 105 L" (alorpleń
lisów - 11przedtim. Oferty
„723" Prasa, Piotrkowska 19T.J) - 20.000 km - sprzedam, Tel. 15·37-119, 'PO 18.
95.
rrs 11
dPRZEDAM .• Jowl11ta" no- PRZEJMlli natTChmi.UtOIWY
weg~
Głowno. Kopern1- odbiór
,JM I!".
497-83,
ka bl. 4 m. 28,
888 lt (11-20).
8119 lt

BON'Y PKO
1przedam.
Oferty .701" Prasa, :flotr·
kowska 98.
PIEUSCIONKK.
ko:tuch
damski - sprzedam,
Tel.
53-70-45.
890 g
CMENTARZ Aw. Rocha Rado;:::>szcz. plllc dwumiejscowy
odstąpi~.
Oferty
.,934'" Prasa, Piotrkowska
SAKS()Ji'ON altow~ .• Wolt.
klang" - sprzedam.
Tel.
675-18.
eu g
DZIURltAJllKJI;
dwunltltowa ..Paon111>nl.a' Kł eOllA/1sprzedam. Tel, 498-8$.
łOS 1C

KUPIĘ
śdlowe

„129"
116.

pre.cę

własna-

mle97Jk,a1Il.l.e

„NYSĘ 522" Towos
(1079)
_ sprzedam. Marator\tika 89
m. u. "PO 1'. :tubert.
700 li(

NOWE nadwo&ie komnlet·
ne „Wartburga" - sprzedam tel. 883-93.
645 1t
KVPIĘ

Mawy Drzedn1 błot
nik. fartuch, pas przedni
do ,,?'lata 125 p" MR, tel.
305-41.
860 g

-

-

......
''°n..,·''<;'

ZAPŁON

'"Ze•

tyirystorowy

!>SlilWa - 11nstailuje ra ze•
mówienia Auto-Elektronika

KIEROWCA meeha·nlk
podejmde pracę. Oferty -

Łódt,

P:1>trkow~ka

czy3c.

„~7"

(·Wlięlk&e)

Flrasa,

Lub 111eg- 98.
ment. Oferty „lflS" Flra&, - - - - - - - - - - Plotr'k~ska 96.
POMOC domqwa (W młodym wl"'kUI) potrze':lna.
M·Z Re<tk·mla śr~dm:ie Tel. 1'3-17.
ścLe ilprredam
r.58 g
- pT'"l.ejmi:
w:kład „FI.alta 125", „Pol<l·
n.rezau, ,,Zastwwy 1100°. O• POMOC domowa dO drl!~cpotrzebna
fetity „237" Pirasa, .Plotr- ka 2-letntego
Tel. 51-99·59.
425 g
kowsk-a 116.

kSJilJle za opiekę na:! mle~z
ka.ndoern. Nawu:ot 64 /2.2.
__________
2.9_ł_&
MAŁŻE~STWO

kład

*

Tel.
g

MIESZKANIE komfortowe
du.te W bUd·OIW'IUCtWl!! mi<?·
d.zyWojennym w śródmleś·
ctu lt~ę. zaan1e.1!ę
'la
małe, lirune prro;><n:ycje. O·
farty „313" Praisa, Pictrkowislta N.

Sądeck'l
N~skl.

u-

ł

ZAKŁADANIE

karnl'l:l)',
uszczet•nJ!ainte okien Czerniak, te1. 53-96-~2

••

UKŁADANIE

glazury, gwa
P sa.rsld, Szenw;ia.
8, tel. 984·50
li19 g

ra<11JCja.
da 3 -

WYTŁUMIANIE
dnw1,
1>ui<:>tme oraz zabezpte.czenia. 52-412-57 po 115. Błasz.
czy3c.
40300 I

CYKLINOWANIE b~pyło
we, lalkler<>Warne 6i7-82 Wy
oech,
40257 g

&atrud.nlę,

2m g

PRACOWNIA
~ria~1eockob1e1ltn.itaors.1ta
przyjmie
wspól'fl!ika Oferty
„286"
Prasa, Plotirkowska 96.

,.,polkojowe (łł m kw.) PRZY JM~
ch1łu,pnkl9.•o
Wl. Byt>om9ltt.ej - u~ n.a·~hętnohe'
cycl~. Oferty
mLein-1.ę na większe S-...po„300" FlralSlb, Plob~itO<\v!ika
KOJowe, chętnde i>'Jdow.ni• 96.
~

stola.rskd.

PRYWATNE
prrz.edl2k-0l•
poi&lada wol!ne mdejsca. l:labllck1ego ł m. 135, Ryb!'.":'!yt\
ska.
~I

oś.

między-wojtlll!le.

ł

me·

WSZYWANIE
pod.><ZeWP'k,
repar.a.e}a odrzllety skórza•
nej. Solina 9, WóJcllt.
2C? ł

--~--------~

M-ł

36. Kraw430

(Stoiki·).

MĘŻCZYZNA przyjcrnlle pra
cę chałuµnlczą (procz n~·
da.). Oferty „2~4" Pra.s.a,
Pl!obrkOW!Ska 9G.

poszlllkuje
1.llllf.'blowa.n.ego mdesa:· BUKIECIARKĘ
kan~. tel. m-72.
I tel. S3~6-7S.
<11le

OłC1W1lana

SZAFY do przed,01>kol,
blo5cla.nki wyik0tn!uje

WARSZAWA - WoLa M-1
WYPIEKACZA na
PCW
wtaisn.o.śdowe
zamłeni{I
na segment jedłnmodzinny Lub u=nia :..atruC:nl~. l ~l.
51-82-83.
418 g
?..6dt lub Pli<>tirków
Tryb.
Oferty „330" Prasa,
Pi-0·
tr'ltOWSka 9(1,
PRZY.JM;" u~n:. lub powy.1.e<J Ul l.&l da przyuc~e
M·ł !r6dm1eśclte. M-1 R~ nlia zoaiwOdu hlach-.r-stwo
k1ind.a. - z.atmli~nię na
M-5 pojarzidowe. :Probosiczewl~e.
871·09.
327 K Ozoor<Iwwśka 92.
361 g
POSZUKUJĘ
mleszikinla,
pmtne & góry, tel. S2·3ł.12. DO aprudaty a.rt. gal:unte296 g ryjtnych przyjr.'lę óziewczy.
- - - - - - - - - - - nę. O!eorty-.,227" Prarn, Pio
PRZY.JM!!; pamlą na m'.esz- trkowska 96.

ctwo
81.0-ll7,

„
,...
..;

"o

PrHll,

HALINA Solk:o!OIWS!ta Pab1a.n4ce, 2!0-leclta 3 zgubiła
dowód wpta~y na 11Bmochód

____________

OPIEKUNltA do choor!'j po·
tI'Zebna. Teł, 53-7C·S9 __;:,,

~'°il

275 g

KORCPETYT.ORA
i:eogra• ~A TeoJ:lliO'włe zginął plea
fil
po~zukuję,
Tel. - duty, czarny,
krótkolil'-9'1-99. po 17,
929 R włosy, biał-a ~ra.waotka, bia
le SkSII'petld, klapiaste uPRACOWSIKA do zakla- szy. Ple. ie$t pod ~Cl611ł
du
'!l'!ktrcmechanlcznego opieką leka'l'UI. Za ~<loro
pav1me.
(Mo1e być nie- wadrzenle nag·r~da. R.ojna
LOKALU d<l SO m (~1la, wvkwallflkowany).
Tel I :n. :.:6, :~!. ł··~~-18
woda, wysokO<łć mm. , 1,20
833 li(
39, •
m) n.a wainztat pC>!llt'\lk.'llję 386-Tf.
- ruzl.eln~Q W!azew.
Te.I.
PRZYBŁĄKAŁ ah~ czarnv
11-30-46 C'Odallenmlr po 19. SZWACZKF, ~kw:illflko
Wlrtzew- pudel (suka). Cwtkll1\~kie.l
1H g wana z:strudnle.
Ws<ihód,
Cwikl!ńsk!e1
2 9 m, 70. bl. 108.
880 ~
~83 g
M·I włatSn<>Śelowe najchęt m. 23 Llok 109.
SŁA
WO'MIR
Polatowsk1
niej n.a tlahttach i:Un~e ku.
1/2 zgubił Awiadectwo czeladpde lub z,mler.lę. Telefon ZATRUDNIĘ st-:ilarza:
PO$ladam nieze. legitymacje, wyda754-1.2, (51~7'9 wieczorem'. lu'b cały etat.
moc
Drzerobowa
na
grun11 Ptzez Izbę Rzemleii:lnlrna g bofolówkach. Hufcowa 3 cz3.
'121 it
608
~~~~~PO~Oi~~h włas- (Retldnia),
I(
TELEWIZORY naprawiam.
l!1J>rzedaan. Tel. 639-83 (15- pazyJMĘ
pr:ice.
szvcle 830-92, Bednarek.
40123 g
17).
422 g Warmtl\,ka 2 m. n.
888 )( USLUOJ hydrauliczne. Szyl- - - - - - - - - - - chabel. tel. 232-65,
696 g
M·ł (82,81. m kw.) Oli. Ma. OPIEKUNKA
do
dziew
teJkł t.am!entę na rów. ::zynk!. ll,9 roku potrzebna. MASA1; leczniczy.
Piotrnorzędine. Tel. 51-94-88,
Crablenlec 18 m. lM, po 18 ltowsk.1 7, 319-Sl. Koclem----------53_5...;,g
111 )( ski.
. 818 I(
UKŁADANIE gl11zury, ter•
rak„ty. Mi~zewskl,
Kraszewskiego 32/34 m. 24.

POSZUKUIĘ M·2 lub
18·
mod'l:!e<Lnego
mieszka.n-la.
z góry.
Ofr..rty
„532" Flra$1, Plotirk~ka
95.
Płatne

POSZUltUJJI;
S-ł-po\cojo.;
wego m~<a<nł·a & '-"lP.fl)?
r.~m. Tel. 5!-!Al-99,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _m_..,.1
PIELł,GNlARKA

POll:>:UkU·
.le niekreDujace1to uokoiu.
Oferty „159" Prasa, Piotrkowska H.
ZAMIF.NII!; 't,f-1 l\a M-ł
1 M-2, tel. '30·11. do 1todz
21.

820

li(

M-t lub M-2 ooszuku:le
Of~rty .852" Prasa. Piotr·
kowska 98.

:r telefonem - zi1ml•·
nl'I na 4-5-poko1owe. warunek telefon. Promińskie·
go 33 m. 40
?10 I(

KOŻUCH nr 34, bł:łm brąMil li
zowy sprzedam.
tel. .,FI" 'l'A
128"
(J(tUdzlet\
52-58-50, oo 18,
8 48 g 1978) - 'łJ>rzedam. PablanlNOWE, dłuit:e futro z nie• ce, 111 Zgoda 15.
848 J1t
biesklch lisów - sprzedam. „FI~TA 128" DO wypadku
Oferty ,827" Pr"lsa, Piotr- - kunie, tel. &1-45-82. godz.
kowska 96.
.,t0-18
623 li!

KOŻUCH
damski
dłUlltl
100/10./170 oraz mesk1 krótkl 92/170 - sprzedam. Ks
Br:-:óski 38 m, ł9, J>O 17.
__________
73_3_g

cL7Jl. Of>elrty
Pk>tr!k owlS1ka

PRZYIMJS

~

za• miosło. Oferty „540" Pra- n1e<zaw-Odiny róZll'UCh, tePsze osią~ nictłlU ;i1utyc!e
w ?.o· aa" Pli<>tr'kowiska 96.

650
UKŁADANIE gtl.a.zury, tera·koty 1 ma.te!'!alu powie..

z'lm1et'()1;1lk,

l!I I

•

I

MAŁŻE~STWO

bezddetne
Dnazuku.~e
mle'ttkania s11modz1!!lnego.
Tel.
Si18-S7
Dl> 17
840 ,,,

li(

NAPRAWA pralek autom11tycznvch.
regeneracja
programatorów. Paradowskl-Mlkuś. Slenklewiqa 31,
tel. 313-34,
593 fi.

rz.one>go. Ted, 113-31~3. Ka·

•••••

eallW.I

ZAPISY NA POCZĄTKOWY
KURS J. ANGłELSKIEGO
rozpocz:rn11.j11C1 .i, 11

styc-znła

br.

PRZYJMUJE

Sekretariat Ośrodka Nauki
Języków

M·ł

822 g

oczvazczonv.

dwu.pokojowe

i.1.2 <wła1nołclowe), telefon

11Prze.

SPRZEDAM obrączki .••;e~
755-09.
v•• ,..

KOMPLET wypoezy.n.:tc;wy,
błani
karakułowy
czarny
spf'Zedam. Plac, zabudowa·
niia gospod.ai~e.
kupię,
tel. $$-08-M,
3'10 r;

tł.

PRZYCZEPKĘ N-128
ku,pdę. Te<l. 866·93

40029 it

98.

t«.

-----------

1>szczell 1 re.::eptura

ROZ8ADJI; 1111latY dam. tel. b2-0$-35,

ODSTĄPI~ pra'°°""""~ :i:ł<>t•

!lp~am,

„PIATA l2S p" (197~-1977)
- kuplę. tel. 54-03-32,
po
icodz. 19.

549 '

kupł4.

KOŻUCH damski

i

Przę·

,,SYRENI; Bosto" (1980)
1pruclam. Lódt, suroiwco5
:1.95 g
_w_a__. _ _ _ _ _ _ _
_

KUPt1f bony PKO na 11mochód, tel. 53-04-78, pe> te. KABINlli „~a"
nowego
8111 lt typu •Przedam.
Tel.
- - - - - - - - - - - 56-24-ła.
łt7 1
1' UPill obreb!ark• - dzlet·
garkę do dywanów.
Tel. PRZYCZEPI; bagdowa
sprzedam Tel 7~ ff.
8611-31.
40317 '

ska 96

tel

ba~aitówkę

KWIACIARNIĘ
plę, Tal, 231-84.

'ot

ff

tel. 21312-97.

ctzalintaina Uł m. Ulf gl>drz,
18-le.
MS g

nt.ozll. Oferty „tl<rl" Prua.
KUPn; lub wYdzlertawle PlotrilwwSlkf 98.
DOM (mo<te być
dWUro· domek 1ednorodzlnnv. Oferdll>l.nny), czcęścllioiwe wy~o- „864" Prasa, Piotrkowska ODST~PP'; llklep „wa.n:y.
dy, diwa gaire.że z plac-em 96.
wa-Owoce", Oferty
„4~1"
1000 m - sprzedam f ód~. - - - - - - - - - - - - Prasa, Pl.otrk-c1W'Sk& 98.
ul. Bukov;a to.
40:W6 g DOM 1e:1norodzlnny,
WY·
godv - kuu.e. ewentualnie SKLEP meblo-wy
pool.SPRZEDAM
nowoczes•1ą
a
zamlane
4-Dokojowe,
duty wybót. Główna 57,
dobrze wypMażoną fermę
centrum. tel. 81&-:M. AbramC'Z<uk.
lllisów, 40 si,t. stada PO<I· kwaterunkowe.
"°381 I
sta.wowego, oddaloną
od wvi(odv Tel. 386-'77,
834 I{
centrum t,odzi 17 km, tel.
IAMNIKI
dług.oiwtose - r&12-1 ł-59 wieczorem.
dowodoOWe, S21Czen1ęta
ODI.OS g
sprae<iam. Cho4Mika 11 (d1>jud od rogu Lodowej 1
PLAC budowlany lub
z
Dąb1owslkłego).
180 I
c~pOCZętą booową n.a·chętniej Polesie kUiplę.
MASZYNĘ do szycia
wa·
Tel. 725-:W lub oferty „3t20"
Uizkow11 - 11prudam. Ma·
Praisa, PlotirkowSka 96.
SYPIALNI!! jasną (<:2«ZOt) rYIUln>ka 48 m. ł,
tan.Io epn:edam, teol 8U-$8,
Sii '
DOM piętrowy w
st.a.me Narutowicz.a 105 m. t.
11\lłrawyrn
sprzed.am
Sło
„l'INEUll;" ! tadlo „7: O•
g
waoltlego 17.
319 g
dlak - Stereo" 1tpn:ed.am.
- - - - - - - - - - - TUNER TSH-113 kuplę. Bao:alt()W.a 3 m. 1, Po
17.
DOM komf-o.rtowy w
do- oferty „309" Prasa.
Pic>2180 '
brej dz!el.n!.cy Lodzi - ku· trkowska 96.
ple Ot~rty z op' em t oe- - - - - - - - - - - - .JAMNIKI rodowodowe
ną ,,3H" Prasa, Ptot!'!kowOVERLOCK - kupię. Ofe'I' gprted·am tel, 845-15.
!Wka 96.
ty „3C5" Prasa, PltotrkowDOM :lednoorod:tA.nny do remontu (okol Lea Czet wone
NOż krą:llkowy do ctęd.a
go RynkU') SOl"/'edam Wla
tka.nln z 1>sllrzałką - oiry<f.om,ość:
Nlemcewi<„z• 4/~ g'. nalny - kupię.
Oferty
m . .71,
'78 i! „307" Prasa, Piotrlt?wska

ka'l'ailtułowe

506 g
----------SPRZEDAM taiksorn~tr „Ry

Samochód motna oglądać w dn~ach 23 i 24 .tycsnia br. w godz. 10-12 na posesji przy ul. Cmentarnej 4/6 w Łod1Ji.
W przypadku niedojścia do spnr;etlaty w pierwszym terminie, drugi przetarg od.będa:ie się w tym
samym dniu o godz. 12.
Przystępujący do przetargu zobowiąun\ ~ d'O
wpłacenia wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej w kasie oddziału.
WCH zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
bez podania nrzyczyny.
93-k
KAWIOR -

łaipk4

aprzedam

Łod'Zi.

DOMEK jedlnof<ld0LnnY z
plaeem na terenie
ł..odzi
tub 1>1tolicy - kuplę Tel.
6rl·18 godrz. 1&-20,
111 g

„POLONEZA"
(1879)
!lpro:eda m.
Tel.
M-43-54
g<>dz. 13-2111.
338 g

Bł.AM k.airalkulowy,
ko- "PIATA JU p - 1CIOG CQm.
tuch d.am!ilk1, d-zlectę-::y bi" (1980) - rprzeda,'ll ~l.
sprzedam. T.el. 2ł6-S4.
467-83.
Ml3 i
Ml g
P1LNIE
„MO@itwt
l'IPRZEDAM betonliairkę łOO cza łt2".aprzec:ta.rn
OS}ądac! 90boI, formy; pusta.ków wlfa, ta 113
- tt!, pl. Dąbrow.slk1epłyt oerodzendowych, l!UI(•
8'0
pra:y
ta.xd.
~8 g
ków, lt·ręgów, pn:epu.stów,
Inny sprzęt, cement. Za- „ŻUKA" nowego _
kukład Betonl11u·sld
Prnos.'!ln p!ę Gogola ł m. lll,
I/f k. Głorwna tel. t-Mt.,
Ul3 g

N1IEOGRANłCZONY

tst

sprzedam.

zińska 99.

r,..""J'ł:'~kk~~~~~,...,.v~v~~~~~~~I

-

sprze!>llł g

-

szczenięta

DOGI

~

BONY PKO ku.pd•
M-'H-IM.

Gbrąm.kt

dOwi! -

OCZE·KUJEMY ZLECE~.
.

budowlana
Konstaniyn6w.
882 1t

PUDELKI minAta1'\JI'owe brą „FIATA 128 lp" po
WY·
i:OIW~ ~ro.
Sanocka padilc'll,
teleobi1!1ktyw
300
21:& m, IMI.
• 236 g mm Pentaoon-Praik!A.ca, na
t'lllralme „Moonatcmy"
SPRZEDAM kOthl.ch męskl, 11p1!"Z'edam. Lódź,
B:-a<ek&
Wlm'OSl l'M em !l'ZCZUply, ł1 m. st.
400~ &
tel. 2'11-13 po 1'7.
2l30 g „ŻUKA" sprmedam. We<s()o
- - - - - - - - - - - la ~.
289 g
AKUMULATOR
taclzl<'lckl
•
Ah aprudam.
Tel „FIATA 1G!l5" (19'7'2) sprrze52-83-78.
!48 g dam S3-łł-30.
393 g

dam. 864-92.

Wszelkich lnforr:nacjl odnośnie usług udz<ielo dział
głównego mechon·ika ŁPBP, tel. 675-16, 667-44
w€wn. 76.

DZ1ALIU~

360 g

SPRZEDAM „Flats l211
damsk.! ire· p - Coml:il" ('roczmy) wer·
cl.ni I duty spreil<d•am, tel. sja ~lń.<Sk.a. 'l'el. 51-81-21.
S3--05-M,
!5l i
ł?32'8 g
KOŻUCH

ZŁOTE

łlłl'OWie

samochodowe 6-16 ton:
koparki kołowe i gąsienicowe 0,25 - 1,2 m1 ;
• spycharki 75 - 1OO KM;
~ łurawie wieiowe 45 - 80 tm.

11>rzedam.
Łódzka •·

COCKER apa'l\lele - ro>dowod.owe po ztotych meóaJdll;tach - spr>Uod.am. Wa.ncturSk.Lego >a m. 35
„TRABANTA 901· combi"'
21łl g
(1371) sprzedam,
tel.
- - - - - - - - - - - 56·03-32, po godz. 19,
KOŻUCH • óamsld, kurtkę
z ka.ptu.rem z ła,pek, d.am· SPRZEDAJ\I •• Fiata !26p"
9k1I płaJSOOZ skmany sprz
1975 r p-:> remoncie.
ul.
doam. Kopem:!lka ~ m. 11. Limanowskiego 215

*

oferuje usługi niżej wymien'iionym sprzętem

PRZETARG

M·I

Zgdeirz Oś. 850..LecLa
n.a pod.obne

mlendę

DOBERMANY
9ZcaJenięta SPRZEDAM kompletny s.11po zJ.-0tych mectaJi6tach nik do „VW", sltnynnę ble
11przecl,am. Łódź, Ma.ratan- gów, t<!'l. 84'7-&4 po 6.
aka '11 /?.!i! blok :21.
31116 ii
Utg
SPRZEDAM „BMW - &211)"
PRA.l'I" hydraAJllczn.ą
do 1>glą<Lac! pair'klln.g 9brze.
twoo-zyw - płytk.!., ~prze· tony. Sl-emat!iewttcza
przy
d·am. Tel. M-30-48 cG'iZ·'en- 'l'rau~tta.
3618 g
n!e po Ul.
183 g
LEWE
prmed.'!14-e
dlri.wi,
Wl!'alZ z szybą do „Zastawy
COCKER epa.n4ele
~1C:Ze- 1100 p" lmplę, tcl. ~'1-86-~.
ni!~ta 11preedam. t.0·1t.
óbyWaJtelSfka 61 m. &l.
g
ł29 g „FIAT 12111 p" fS5Q.S nowy,
- - - - - - - - - - - zamieln!ę na „Sltod<:" Lub
BŁAM lt&raikulow)', be$o- „Wairtbuirga" pl'C>dukc.11 rok
wy, duży - sprz~dam. Tel. 197~. Tel.
ZIS-35
w
53-78-1! po 18.
4.13 g g<>dlZ. 11-1.S.
2112 g

tODZKłE PRZEDS1IĘBtORlSTWO

•

GARDEROBJS męską oka·
J.yjnlie aipr:ziedam. tel. 371-09
321 i

't-~

: . \1(>i„J
•

....

""'

w godz. 114

tł.SO

Obcych TWP

4o 19.SO, ul. W61cza6sk•

2!,

tel.

sot-lł.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.
48...Jt

3 POKOIE. kuchnia -

bloki - zamlen!e na 1 1>0k61
kuchnie i kawalerke. Ofertv .. 6~1" Prn•a. Piotrkowska 98.

OBCOKitAIOWIEC Po«ZU·
kuje umeblowanego
M-3
Oferty , 703" Pn~a. Piotr·
kowska es.
DWA rnteszkani:!i dWUDoko1owe - wszvstk!e wvl(odv telefonv bloki. za.
mienie na domek 1ednorodtlnny o wtw rtanda'!'d'Zle.
Tel. ~1-03-80, DO 1'.
M-4, parter (06rne). umienie na M-3, n111chetnlej z
teletor>em 52-M-86.
148 ii:

Kol~•

MGR

INŻ,

TADEUSZOM
KUNIKOWSKIEMU
WJPW•I)' 0C2erego wap61czucta 1 powoda z:lt>nu
O .J CA

1ktM!aJ1t
KOLEŻAN1U

1 KiOLEDZY a ZAKŁADU
ODLEWNICZEGO „POLMATEX - Wl·
FAMA"

Wyrazy 1lębo'k!e10
powodu qonu

wsp6łczucla

dłu~letniego
tłzlałacza
składaJ1t:

Rodz:l.nle

ap6łchlel~kl

z

mlesz·

kantowe).

llADA, ZARZĄD I PRACOWNICY l'JPOŁ
DZIELNI
MIESZKANIOWEJ
„TEOFI·
LOW"
MATFMATYKA.
ftrvka
Mallnowaey,

37~-82.

ł04ft li(

.
11-14-10
19688 I(

MA TEMATYKA.
m11r Plu•kowski.
MATEMATYKA,
Rol11-Rulakl. tel.

ł!zvka
SS-łl8-18.

mit

PllA wo, hłstoru
uctycje, ~m.lny
Lewek 53-24-łl.

-

kore..

wstę'Pfle.

58! li

ZATRtJDMI~ łr:rzjerk41

sk41 1 ~1icę.

,etavnika "

dam
1n.owro401 a

W dntu T atycz;nta 1181 roku

zmarł

EUGEN1IUSZ AJNENtKl·EL
nestor ruchu 1p6łdzlelczego, aktywny do oatatntch chwil swego tycia nasz tyczllwy przyJa·
ciel 1 doradca. zawsze ~•utacy rada i nomora
członkom ~p6ł<lztelnl mieszkanlowv<'h.
Serdeczne
wyrazy
wsp6łczucta
Rodzinie
Zmarłegoo składają:

ZARZĄD,
PRACOWNICY
I
CZŁONKOWIE
PABIANICKIEJ SPOŁ·

llADA.

DZIELNI MIESZKANIOWEJ

DZIENNIK ŁODZK.I nr f (9758)

7

noeaAll I
IM Tl'a, lłftł

......... Ul 'l'Ta. aTlł - Metemat,-b. Ut
Dla ·anółr aeocrada. kl. f . t.• Proar- dla aa!młodnnh. lt1 " .
i.li Oeo1ratla Id. ł. IUI •rft - 1111rawa ra*llL tuo 'ITR - ChanlsaeJa 1olnłctwe. li.li N\!BT - elementy Wied'IY o IStuc•

*'•

CDok'OOczent. •

tobołami w ołoozenlu
Onywłście, termin jest
łaoyJny. Potrżebna Jeat

1J
szybu.
orlendobra

pogoda, wiatr zaehodlilMój rozmówca uciekł do swoich olxnviązk:ów, a ja zaj!lłem '
ałi: klientem,
kt6ry
właśnie
ZłfłOslł •ię do sztabu: .Ja, to
Jestem u szwagra, ale właśnie
korzyltam z okazji. Bo Jak pa·
nowie wiecie, prze111wa lłę u
nas domy 1 kościoły, w • opra·
eowalem sposób sganenla tej
pochodni.
·
•
Kiedy wreszcie
podniecony
projektodawca poszedł,
trójka
1pecjalist6w
patrzy po sobie
bezradnie . W końcu któ:'ył wyciąga skoroszyt 1 mówi: Ten
je&t 648.

-

Kto

zgłasza się

a

pomysła-

1111?
- Wszyscy, Robotnicy, chłopi,
lnłynlerowłe,
paru docent6w.
Z całej Polski. .Jeden z nieb
siedzi teraz w hallu na dole od
li ra.no i pisze. Przyjechał aż
• Krynicy, tej górskiej.
Ma
ehłopak kilka zgłoszeń patentowych,
po k azywał
papiery.
Mają z ojcem 7-hekbrowe go·
1podarstwo l/ nie wytrzymał.
Przyjechał!
Pokaiz:ują ,

m1 zmontowany na

desc. model 'altlegoł unfld:zenia.
- Wldd . pan, kt6rył
pnywł6zł . nawet model. ne lłę musiał narobić! I
działa! Tylko,
jeill teras ten model powlęk·
ny6 do rozmiarów odpowiada·
Jąoych warunkom
w terenie,
całe urządzenie musiałoby mięć
powierzchnię„. chyba se czte-

rech dzisiejszych województw.
- Który pomysł był najprosts:i:y?
- Chyba ten z workami pła
sku, 1walanyml • helikopterów.
- A który najciekawszy?
Tu wszyscy są zgodni natychmiast: - Pomysł tego face.ta,
który prsysłał telegram, teby
wypłacl6 mu I miliony złotych
ł przysła6 samoehód,
to Jak
przyjedzie, powie o oo w tym
wszystkim chodzi.
- Pewnie powiedziałby, łe o
te dwa miliony właśnie - rzuc:a kt6iryś :i: uśmiechem. I na
tym kończymy, bo zgłasza gię
~49 interesant ..

W

iee:oo.rem znów
padać

śnieg.

zaczął
Idąc
do

stacji mam wciąi: przed
oczyma czerwień
łuny
noenego n~eba w Karlinie.

Małe, ciche ł apoko1ne dotąd
miasteczko zmieniło si• w rwą
cy pqtok ludzi, sprzętu, w ośro
dek zainteresowania całej Polski. To przecież ta cicha nad:i:leja, . na może wreszcie wielki\ naftę. Jak do szejków arab·
skich mote I do nas uśmiechnie
się śleopy kls? .•.
Więc kiedy p6bprzytomny ze
mnęctenla, , sadowię się w:reszcle
w przedziale, przed oczami mam
ciągle s!>rzelający dziesiątki metrów \. w niebo płomień,
a w
uszacn słyszę huk strumienia
ropy I og;nia, przypominając y
pogłos nadciągającej burzy.
„Tylko jakby tu teraz załoł:yć
ten cholerny kurek I iakręcló,
żeby móo czerpa6
spokoJnłe„.
To na pewno największe I naJ·
wydajnlefsze złote 111 odkrytyę\i
dotychczas w Polsce" - słyg-zę
jeszc::i:e w uszach słowa Zbigniewa Sajda-ka.

Następtlf!1ro
dnia obudsl1em
1!4 przed ltutne'IJl. Pociąg m.a ·
już
trzy 1od2Jlny opótnienla.
Gruba warstwa błota do kolan,
przyipon:J,tnała mi skąd wracam.
Z maTZeń .- do rzeczyw!stośdl

LESZEK RUDNICKI

-

' U.li Obiektyw. 11.11 ])deGDlk. Ił.li Dla ddeoi: „Pl.11tek • Panki'••
tym". tł.li DliaA dobry, w Juuu roddny. tT.11 .iCcej n mlastalll.
tł.IO ,,t>od jednym dachem" (1) komedia obycu.t owa TY CSRS,
11.110 Dobranoc tł.OO Telewls.1• Młodych 1>rs<.d1Jtawta - c;.d.n. -

,,Poolu" (ł\ 1'.111 Dziennik telewizyjny. tO.lO .SZllJba nr •"• nroeram W Młynar11ldego. IO.SO „OsobOWY 1980" - program aaty.
ryczny. 11.111 Listy o 1ospodar.ca. n.all Dziennik. n SO Program mu.zyorny.
'
PROGRAM l i

·10.oe „Pod jednym dachem" (1) - komedia obvezajowa Tv CSRS.
1l OO ,Sledernndete mgnień wiemy" (11). l2.05 ,Gwiazdozbiór" -

z„

Jerzy l'tuhr. 18.05 Język francuski - kun oottlltawowv 18,11
IYlt rosyjski - kurs podstawowy. 1'.10 Ola młodych wldz6w TUrplń"

„Dick

-

„Ta~emniczy

ludzie'' -

anit

aerial telewizyjny.

lT.31 Klub .lnzowy Studh Gama - V•demecum. 18;15 Małe kino.
11.10 Kształt polskie.I kultury - ez. t 19 .00 Fios<'!nkt tyii:odnla 19.10
Wladomo~cl (I.). 19.30 D:r.iennik telewizv.tnv. 20.11! „Grypa Kin!1.·
kont" lt) - film sen!Bcyjny Tv NRD. . 21.4~ 24 l!Odzlny. 21.SO
,.Gwiazdozbl6r"
Jerzy Stuhr. 22.50 Język fran,uski - kura

podstawoWY.

łl.00

TTR -

SOlłOTA," 10 STYCZNIA. .
uprawa

rołlln

PROGRA.l\f I
sem 1. łl.30 TTft -

ftit!lhanlzacjll rotnlctwa, s.?m. 1. 'I.OO TTR. RTSS - blolop;la .aem I . 'UO TTR mcchanlze<':ta rolnictwa, aem. a. lS.40 Radu 15 !Ili Obiektyw. 18.lł
Dziennik. te 30 Telewiz.1A Młodych Kosm;:inilutów „Orbita" ora• .Wo1•
na planet". l'f.211 Puchar $wiata w narciarstwie nlpejsklm. 111.00
Gwiar.dy Sopotu 80 - Petula Clark. 18.50 Dobranoc. 19.ł!O 'Estrada
łolklotu. 19.llO Dziennl·k . 20.10 „Czas J)ojed11anla" Rmerykańskl
film fob. !1.51 Blisko 1 dal oko . 22.2~ Dzlennlk. 22 4ll i'!lpotkanle I
1:wtazdą .J!r! Korn 9how ~-20 Kino not'ne: „Deps'' - :tu~odowtaftskt tllm fab.
·

Obliczaj!\
wydaJnoś6
łeso
szybu na. 2 łysll\ce ton na dobę. To pesymiści, bo optymiści
mówią o pięciu sześciu ty•
siącach. Dwa tysiące, to 70 cy•
stern kolejowych - przeliczam
szybko. - Więc Jak by tu ten
cholerny kurek.„ Dość1 Karcę
się ~decydowanie. Nie będę 65.J
wynalazc4.

PROGRAM

n

18 oo Parnda oszustów" m
odc. pt. ,,Mistrz zawsze traci" . 18.40 Opera miesiąca - Claudio
!\l!onteverdl „Orfeusz" ez. 1. 1'1.45 ., Sledemna~eie m!![nień wiosny'
tli) 19.ln 1\fagazyn kulturalny (ł.l. !9.30 Dziennik. :lll.10 Spotkania
w dwńjce - c.d 20.15 Ms~ezyn sprawozdawcz)I': Pucha !:' Europy
w ~latkóW<'E' kobiet: Płomień - Slavl!I Bratvi.tawa kOReyk6wka Turniej W:„zwolenia. 2t.SO • Anna Karenina" - adaptac1 a filmowa
po~ścl I.wa Tołstoia
13.1111 SPOTKANIA

ta.91 -

w DWÓJCE.

NIEDZISt.A., 11 STYCZMIA

PROGRA.l\t I

Dzie ' ło

łl.20 TTR.

biologia. sem. I. łl 50 TTR - mechan!zac:la
rclnlctwa. ~em. 3 7.20 't'TR R'rSS - nasze spotk9nla. 7.40 „Nowoc,zesność w domu 1 z3~:odz1e". 8.10 Emei·~;tur:v dla ralnlk6w. 8.2()
•.~E'lewlz;l nda". 9.0~ Teleranęk TDC oraz
.Niedźwiedt
pana
Adamsa" - film ameryknńskl 10.20 Antena. 10 50 „Ma.iowte
1000 lat nlt · :twyk~1 kultury" - serial dok. Tv Frnne. 11.(0 TelewizyJn:v Koncert życzeń. 12.25 Dziennik, 12.45 ,Dla~zego?" - pro-

profe sora

Nlewl.etu jest

ehyba ludzi
na
racjl :talnte:esonie ;zetknęl! się z
nazwiskiem najwybitniejszego po.Iiikiego archeologa.. egiptologa l hi•·
toryka aztulcl - pr<>fesora Kazlmierza Mtchałowsldego, kt6ry w wie.ku oslemdzlesięclu lid zmarł 1 aty~·
nta 1981 roku .
z .Jego osobll wiljł'll lł4 łcllle po·
ws·t anie i rozwój archeo<lo.g11
łród- ,
ziemnomorsklej
w naszym kraju,
Jemu zawdzięczamy tet tetk1 wszech·
stronnie wykntałconych apecjaldstów których p<>watne' badarua 1 ód.krycia ,. Egipcie.
SUdulfe. Syr!;!.,
na Cyprze rozsławiły p<>'lsk, szkołę
a rcheol<>pczną.
.
W latacli 1938-3111 p1tofesor Md.cha·
!owski rozpoczął prace wykopaUskowe w Egipcie. Załooona i kierowa·
na prze.z profesora Stacja Archeologli Sródz,\emnomors'kdej ' w Ka!\irze
objęła badanl.am1 cały dolny 1 śrOd·
k<>wy bległN-ilu 1 oraz tereny Syrti,
Iraku t Cypr. Na efekty jej działal
ności nie trzeba było czekać długo .
Najw·y:tszą ocenę zyi;lkały w opinil
światowej cztery
te.reny badań i
oc!Jtryć, którvch dokonali Polacy WYkoPalislka w Nub!l De!JI' el Bahad AJeksandrld I PalmyTze.
Prace. prowad-zon.a przez killlkanał·
cle lat w Nubii dały
rewelacyjne
wyniki w postaci sJynne~o „cudu w
Fani".
Odkryto tam
jedyną w
lłWodm
rOdzaju kolekcję
łrł!<inlowlecznych fresków,
które zdobiły
łwiecle . którzy 1
wań archeologlą

trui

Polska), mouroy do dtlf r>e>w warszawskl.m.
Muzeum
Narodowym.
W Deir el Baha.r'1„
w Górnym
E~pele . gd.74e Polacy prowadzą prace konserwator6'k:.l e Ji'hy Nkonstruk·
cji łwtątyui~ królowej Hatszepsut z
XV w. p.n.e..
natrafiono na sto
jw~ie
zachowanych
pap!,rusów.
~ród których znajdował stę• naj•
starszy zabytek piśmleooJ.ctwa arabski.ego znalezlooy w Egipcie. W AleksandrU polscy naukowcy z Profesorem Michałowskim na czele od·
kot)all zesoół mo numentalnej a rchii'
dzlw!.ać

tektu~y n:ym~ -

tea.tr, łamię l
fragmenfy zabudO<WV mieukalneJ.
W Palmyrze, na pustyni gy.
ryjskieJ
odkryto
zd
najstarsze
relikty mtaata grobowca 1 jedyną w swoim rodzaju kolckcJe
rzdb. Odkrycia te u=ano za naJ·
więme. a ptzeclet. w ciągu . pooad
plęćdzłeelęetu lat pracy
nau•k oweJ
profesor
Kazimierz Mlchał<>wskl 1
, .1eg<> ucznłow;ie .d okonali w!e'lu lnnych ook·ryć , które r6wruet weszły
na stałe do histor1i archeolo~M Izy.
!łkały urz.nanie dla p<>lslrlch naukow•
ców.

···

MA!.GoRZATA TARGOWSKA

- Peter Fred.erłclrlt.
Bloggs wychylił się I ucterzył •. całej siły mężc:i:yin• chusteczką z monetami. Cios trafił go prosto w nos l wlę:i:leil
krzyknął z bólu . . Obronnym gestem zasłonił twarz rękami
- Stać prosto! ...,, wrzestczał Bloggs. - Na:i:wlsko?
Mężczyzna

wyprężył Ił•, opus:i:c:i:ając ręce

i

wyszeptał:

- Peter Fredericka.
·
Bloggs powtórzył cłoa dokładnie w .to samo miejsce. Tym
razem mężczyzna ukląkł na jedno kolano, a w jego oczach
pojawiły się ł:i:y ,
·
- Gdzie są zdj4łcl&T - pyt·ał Bloggs.
ME:żczyzna kręcił iłową przecząco. Bloggs chwycił go mocno, postawił na ziemi l zaczął walić kolanem w brzuch, Co zrobiłeś z negatywami? - wr:i:eszczał .
Mężc.zyzna upadł na podłogę I zwymiotował. Blogg1 zaczął
zawzięcie kopaó jego twarL Usłyszeli chrzęst kości, jak gdyby coś pękło.
- Gdzie mass apotkame 1 łoddą podwodną? Gadaj, w k~
rym miejscu?
Klncald zbliżył 11i4 l pociągnął moggsa a tyłu aa kurłk4. Bloggs, niech się pan uspokoi. To jest m6j posterunek i nie
mogę już dłużej pr:i:ymykać oczu na takie metody.'
'
Bloggs odwrócił się. To nie jest zwykły włamywacz,
Klncaid. Ten człowiek może uderemnić cały nasz wydłek
prowadzący do wygrania tej wojny: Zaczął grozić pakem
przed samym nosem Inspektora. Zapamiętaj sobie, ie ja ·
jestem z M-111 l będę robił co ml się :tywnle podoba, chociat
to twój posterunek. Jeśli więzień umrze, ja będę za to od•
powiedzialny. Odwrócił się w stronę leżącego n11r ziemi
mężc:i:yzny.

Umazana krwią twars wlęfnla wyratała najwjtsze ldzlwlenle.
.
- O czym wy · m6wlcłeT - zapytał słabo. - Co to wia:yatko znaczy? Bloggs podn16sł go znowu z demi.
- Jestri Helndrlehem Rudoflem Hansem von Młlll.r-Ouder
- wrzeszczał - urodzonym w Oln 26 maja - 1900 roku, znanym takie jako Henry Faber, podpułkownik nlemiecklefo wy-

---
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MaJorka. Radio Sardv•1ka" - hiszpański nr~~ram rozrywkowy.
19 .05
Wl•_c>:"rynka.
19.30 t>rl~nnlk
telewizv1nv. !O OC! Wiersz .
dla clE"błe. 20.05 „~a1dlu~uy dziefl." - amervkansld dramat woienny 23 llO Sportowa nl<'>d"Zlch. 23.30 Wiersz dla cleble.
PROGRAM U
!I 40 ,,Otensvwa styczniowa" -

program wojskow:v. 10.10 ,,!l'ajemnlca Enigmy" - ostatni odcln~k aerialtt. J0.50 W kierunku odnowy - sprawozdanie z łódzkiej dyskusji pned IX Zjazdem PZPR
(L), 12.25 „Parada oszustów" (2) odt', µt. „Tajnv detektvw" 13.20
Kalejdo5kop z Gabrielle t Christine Stefanslrl 1ł 10 •. Czterej pan•
cernl 1 ple~" - film TP. 15.20 Opera ml'!!a.laca: Cl11udlÓ Monteverdi : „Orfeusz" ez. 2. 18.30 „Misja" - film TP llf 30 Teatr TV~ Yraneiszek 2'ablocki - „Król w kra~u ro>:k1i1zv. 1!.30 Serial na tvezenle te!r.widz9w. 19.30 Dziennik . 20.05 Soottowa u!edztela . !1.40
„Gwiazdka wśród gwiazd" - ameryk.1f.skl pro~am rozrywkowy.
t>ONIEDZIALEK, lZ STY<"ZNIA
PROGRAM l

rodziny . 1715 „Arsenc l.L1pin" - „Czerw<:>nv !edwnbnv szal• 18.10
, „Krok r«• krcku" 18.40 Rolnicze rozmowv. 18.~0 Dol>ranoc
19.0ll
ltctla •tadiC'nOw, 19.30 DziPnnik io.10 Teatr 1'1tlewJzJI: Edward Red~
Uńskl - „rustald" tł.). 21 45· •• Węgry - li lat reformv" 22.15 Dzien•
nik. U,30 :..Oonard Cccan - „Pieśni mlłoścl l nlenawi!lcl".
PltOGRAM 1l

to.oo

N/z: fragment frvsku,

przedstąwlaJącego

Jedne10 a

k1i1'łlłt

nubijskich...

„Ortalionowy dziadek" - film obvczaiowY TP. 10.30 Koncert w :telazowe1 W.:ill. 10.!iO Stucllo Bis. 16.0i Jfl7. niemiecki kun podst. 16.30 Ji:z a~le>lski - kura dla zaawansowanych. 1100ll.30 &TUDlO BIS: 19.10 Wlad. (ł.). 19.30 Dziennik. 20.10 Studio .Bil
(c.d.). ck. 21.10 24 godzinv %2.30 •• ortallo:>nowy dziadek" - film
cbyczajow,y TP, 2l:.55 Jęz. niemiecki - kur& nodst.
WTOREK, 13 STYCZNIA

CAF
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Tłum. -

•

~~~~~~=a
·

lł.30 TTit, RTSS - fizyka 14.00 T'l'R. RTSS - hodowla zwierząt.
15.20 NURT - pedagogika 15 55 Obiektyw - proi:runi wo.Jewództw.
ie.tł Dziennik. 16.~o .. zwter„~rniec". 16.55 . .Dzień dob~ w
kręgu

wle!Jką katedrę 1 wczesnoc.brześc!Jań
ską .
Wspa.niałe fr~ dzlękd któ-

rym pows·tała nowa gałąt
nauki
zwana nubiologtą
(centrum badań
kultury nubijskiej jest zresztą · wła·

RTS8 -

wladu. W ciągu naj bli:tszych sześciu miesięcy; powłeshny cię
pod' zarzutem szpiegostwa, chyba te okażesz się bardziej Pożyteczny jako zywy nit martwy. I co ty na to, pułko'lilmiku
Milller-Grud'!!n7
- Nie - krzyknął przeratony mężczyzna. - · Nie, nie. lestem złodziejem, a nie szpiegiem. Błagam - zasłonił twarz
na widok podniesionej pięści Bloggsa. - Mogę to udowodnić.
'Bloggs uderzył go l Kincaid doszedł do wniosku, że powinien zainterweniowat po raz wtóry. Chwileczkę powiedział w;obec tego, Fredericks; jeśli rzeczywiście tak s.ię
nazywasz, udowodnij nam, że jesteś złodziejem.
- W ciągu ostatniego tygodnia obrabowałem trzy domy w
d:i:!elnicy .Jubilee Crescent - wyjąkał mężczyzna. - Z jed- ·
nego :i:abi:ałem pięćset funtów, a z drugiego biżuterię, diamentowe pierścionki I trochę pereł. Nie udało ml się nic ukraść
z tr:i:eciego domu, bo był tam pies ... Jak Boga kocha;m, mówię
prawdę. Musieli zresztą już zgłosić te włamania.
K!ncaid spojrzał
n!\ Bloggsa. Rzeć:i:ywiście, kradziete,
o których on mówi, miały miejsce - powiedział.
- M6gł o nich przeczytać w ga:i:etach.
- O trzeciej nigdde nie było żadnej wzmianki.
- Szpiedzy też kradną. Jedno nie przes:i:kadza drugiemu
nie dawał za wygraną Bloggs.
·
- Ale · przecież ten pana Faber był w Londynie w ciągu
tego tygodnia.
Ostatni argument przekonał w koflcu Bloggs11.. Zamilkł na
chwilę, zaklął cicho pod nosem i odsunął sti: troch• od letą
cego mężczyzny.
- Kto· to jest, ten krwawy gei;tapowlecT - zapytał Klncalda
zmaltretowany Peter Fredericki.
- D;lękuj Bogu, :l:e I\le jesteś człowiekiem, którego on szuka
- odpowleddał Kincaid, patrząc na niego ze wsp6łcz:uclem.
Słueham Godliman mówłł prmea telefon.
Fałszywy alar m flos Bloggsa
brzmiał
nlewyratnie
był jakiś zmieniony, Okuał się zwyczajnym włamywa

-

l
czem, u:i:brojonym w sztylet ł pr:i:ypom1nającym Fabera.
· - A Więc wr6cłll~my do punlctu wyj~cła - powiedział GodUm.an. - Niech to szlag trafi.
r

Mówlleł coś o jaklejł wyspie? pytał Blogg1,
Tak. Wspomniałem Wyspę Wlatr6w, połotoną jakle§ dziesl~ mil od wybrzeża na wsch6d od Aberdeen. Znajdzles1 j\
tylko na bardzo dokładnej mapie.

·.-

- Skąd ta pewność, :te on tam jest?
- Nie ma ładnej pewno6cl. Musimy ""cłą:t brał pod uwagę
Inne możliwości, Inne miasta, wybrzete
tak dalej. Ale jelll
ukradł ł6dż, nc> t4 •..
- Marle Il - podpowiedział Blo1ra.

-m-

l'ROGR'\M I
H .35 Telcwtzja w aprawie millardow. 15.55 Obiekty.v 16,llS Dził!ll•
nik. ltl.30 ·J elewizyJnY Klub St:niora 16.35 „Interstudio••. 17.20 . •Dom

1

my" . 17.SC: Telewizja

młodych

przedstawia C,D.N

18 .30

.•Lekars

\ r&dzi" - o nerwicach 18 ~o Polska Kron!.ll:a Ulmo'\\a. 18.50 Dobra. noc. Ul.OO Koncert w żeli.zowej Woli '\\'Ylt.: A. Hlolskl l J . Marchwiński. 19 ao Dziennik. :0.10 „Martin L;.~ther Klnit" (1) dramat prod. · USA. 21.5'> „Prawd' mówlac". 22.35 Dziennik 12.so Telewlz1a w ~prawie millardów.

PROGRAM D
„szKiełk<> 1 oko" - program p.:ip.-nai..kowy 11.05 ,;?t.ekarz
n~rwlcach. 11.15 '„Dom i m:v''. ll.35 .,Wt<lrek melomana" :
15.20 Ję:r.. ang - imr1 podst, 15.50 Jęz nlem1e(.ld - keta podst. :.s.20
..Lataiący Holender". 17 30 „C2.lowiek i śrud.:>'l'li.sko" 18,QO ,Szkielk'l i oko" lll.00 Piosenki tygodnia. llł.ta Wl11.d . - wYd, kieleckie fL).

111

oo

radzi" o

19.30 Dziennik. 21i.10 Wtorek melomana sootkanie z K. Pendereckim. 21.w 24 godziny 21.20 „Bez recept" . 21.50 Filmoteka narodowa - filmy A. WaJdY. - ,,Popiocy•• (1). 23.40 Jęz. ang,
kur •
dla , zaawansowanvch

SKODA,

w

Ił

s·rYCZNIA.

PROGRAM 1
'1rodze do nowego. 15.00 Telewlz1a

w s~rawle mlliardów.
matematyka. 111.55 Obiektyw. 16.15 Dziennik. lti .30 ·
Dla dzieci: „Michałki' '. 16.55 „Dzieil dobry. w kręgu rodzinv".
17 25 Losowanie Expre&1 Lotka i Małego Lotka 17.35 .. Turystvka
i wypoczynek". 18.05 , Kon~rontacje. 18.60 Dob1anoc l9 .00 .•Camerata". 19.30 DZiennik. 20.10 Robotnicze 111>rawv - .• Pf' 7a:t horyzontalny" - oJOlski film ob:yczajowy. .U.45 Dziennik. 22 ,OO „Trybuna
literacka, 22.30 Telewlz1a w spra~te miliardow
1'4.SO

15.30

NURT -

PROGRAM D

Sprawy

młodych wł6czma lliw.

„Gąski"

film CSl:l.S. 1125„Seusacja z 1>rzea:Uolici" Maurycego, 11.55 'I•irystvka 1 wypoczy.
nek". lJ .2! „Trybuna literacka". \8.05 Jęz. ang. - kun dla zaawansowa•i:·ch 16.35 Jęz anA. - kur :1 oeds-.a~towy 17.10 Program
morski. 17.40 Sprawy młodych - ..GąskP - rnm .:::sas.
19.00
Piosenki tvgodnla 19.10 \Uaf! IŁ) . 19.30 Dziermilt 20 10 •• sensacja
10.00

przeszłości". 20.40 „Milion pogodnych nut" - wystąpi Zsuztta Koncz
~oclziny. :n.os Prol(rsm publ. :u.45 Teatr WSJ>Omnle:ń 1970 Gabriela '7&.polska - .M•1ralnoić panl Dul8kie1" 1, ?~.25 JflZYk ang.
- kurii 11o:>dst.

z

28,65 ll4

CZWARTEK, 11 STYCZNIA
PROGRAM I
14.30 Telewizja w IJ)r awie miliardów. 111,,Ó 'lu1ni~j :r.ast~J)owych.

15 55 Oblek·: yw, 16.11 Dziennik lłl.30 Czwartek TeieW'•it.11 Dziewcząt
1 Chłopców 17 ,30 Maga2'vr. mCjltoryzaeyjnv l'J 55 Tel ewlz:la młodvch
przeds1,.:1wia - C.D.N - „Benobotni". 18.~ Pollll'on 18.113 Dobranoc. 18.35 .sonda" - bala (11, JS.30 Dziennik 20.to T„atr TelewizJt Paweł K(d1lerskt „Kwlaty dla Algernona" 1Łl, 21.20 Pegaz. 22.10
Dziennik, ?2.25 „50 lat z LOT..oem" - prOJl;ram rezrvwkowy
22.50
Telewizja w lłl)rawie inlliardów
PROGRAM ll

10.00 „So'lda" - .•Balana" 10.31 „Pod ba11der11 sł<.ńca". 11.30 Pega:r. Młodyl'h :U.OO ,,50 lat z L·OT-em" - prngram ~, .zrywkowy. 12.21
Magacyn mctoryzacytn:v . . 15.55 Jęz. rusyJski k1...rs oodst. 18.25 Jęz,
ffanc. - kurs podst, 1'l oo P~adnik wędk11~ski .Taaka ryba".
17.30 „Pod banderą · llłt.ńca" - widowisko estradowe. 18.30 Pegaz
Młodych start zawodowy młodych artystów 19.00 Piosenki tygodnia. 11.ie Wlad. (I.). llUO Dziennik. 20.10 NURT \' wychowanie
estetyczna. 20.40 NURT - poro:rmawlajmy, 21.10 24 godziny. 21.20
„Wtem co ~ em" - pr,, gram publ. 21.110 ,Klap5" 2!.Z9 NURT
matematyka (I.). n.50 Jęz, roay!1kl - ktm, 00<1st.

„DZIENNIK t.ODZKI" - dńennik łłobotntezej BpMdzlelnt
Wy dawnlczeJ „ Ptua -Kst11łkll ' Ruoh" , Wydawca: aobotntcu BpOI dzlelnla Wydawnicza Praaa-KS1•t.ka -Ruch"
Komb1nt
czo-K<>lportaww:v w t.<>dzi. Druk: P1asow~ Zakłady Graftczne w t.o dzl Reda1ttlje kolegium Redakc1a, kod 90-103 t.ódt, u1 Plotrkow ska IM Adres pOCZtowy: .OP" t.ódt llktytka nr 119 Wydawnl•
centrala ta3-00 łączy ze wszystkimi dx.laiaml Rtdakto1 naczelny HS -811 z-cy redaktora naczelr.ego 30'1 -U . Sl0-18 Sekmars od:powle d.zlalny II aekretars 204- 'lł Dztały: mteJsk1 Hl·tO 1374'1 Teletony.
sp<>rtowY
108-l!S ekonomiczny 228-H. woiewódzkl
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