·p a .r I •I a
Jtrtr

aaltłlador

8łan6w Sle'·
w Kairu, Bermana
W)'wladlde JWalO...,,a,
opultWlowanym FW9ll eafpUt t)'·
1odnlll
"JOl!IE
:SL
YUSEJ"'
stw1er41111,
1ł6w114 Jnenkod11
na drod„ do 11ddałm zwt11złlu
Rad1teekte10 w bll1koW1łJaodnhn
proeelle połloJowya !tyło, Jak
dot11d, ŃDowłlko r111d• vtA.
Hermann J:lltl nwłerd•lł
sjanłe tb.etell ltra~ ud1t1i I aale·
riali,
h
mu••ll
ueHlłll!Cll)'ll
w rollowantach bl11kowsehodnłeJa,
ale Wanynrtoa nie elaetał Il•
na te 11odste. w ł)'m - y m
wywt1d1łe, był)' amltaaador am•·
rykaUkl w Kain• bronłł Zwł11·
Hk 1tad1leekl prH4 oskadeDlaml, te nakłallłał on Arab6w 40
oposytjl prHełwłlo porou1młe
nł- 1 Camp
David. Zdaniem
BtHa, ąrHelw Arab6w pneetwko łJ'lll poror;umlenłom . mlal - e
łr6dło w aleh aamyeh,

no-.,.ell
Ellł1

W

DZIENNIK

*•

„ Jl•·

• • •

......,_ WIOM« podUJt11f9

LóDZICl.l

pełniona

:/Hors Mlfl'l\łftOlogłt 1 unłt.oet'e\1teh' ' " 11'1orencjł,
•-tetntego
Benzant. Telewtzja prH·
ka:ruje jego fOtOllf'afle. Vwała ałę
za pewne, te pr:r~d J tygodnłamt
umożttwll

ar iau s,rotkanie

dzłenntkar:rom

:r tygodntka „L'ESPRESSO" kontakt s czionkamł Czerwonych Brygad. DZ'lennłkarze oł 1q od tygad·
n\4 v area;cte llldczym.
Przypuncsa się, te to ont podaU nazwl•lco Sen:ranlego, PoUcj& jest
pnelconana, te Senmnt bS/I jednvm 1 ludzi, lctóny „przewcllł
wdlt" „dztego d'Ul'IO, podcsas
„pt'OCesu",
Nłnacenł:rat.oanego
pr:rec C1enoone Bryg4d11. DPA
podkrdla, ff prof. SIMalłł znalcomUe lco1ttakt11 11 M.fw1/ł1111mł ptacót.okamł wto1kłeQO WJl'ftła·
ru 1prawted1twoloł.

• • •
wypowtedll

MaJnowaze
Ronalda
REAGANA, pot111plaJ11ce 1t1nowl·
sko Europy 1aehodnłeJ, :nvłaas
cza zał RFN wobec „transakcji
stulecia",
Jaką miał być kontrakt se Związkiem Radztecklm
na do1taw111 gazu slemnego oraz
wyeksponowane w całej prasie
zacbodntonlemleckleJ doniesienia
na temat ogranlczeJ\ w dost&·
wacb gazu radztecklPgo dla AU·
strlł, kt6re ze „względ6w tech·
nlcznycb ma.fll być zmniejszone
w br. e 1/3", łwladez11 o wzmoioneJ
kampanii
pTzecłwnlk6w
szerszej w1p6łpraey ze Zwl~zktem
Radzleeklm I pr6ble wywarela
naełlku na Bonn w „111 odltll·
plenia ed te10 projektu.

••

o

.e

JI

W-raJ w KomHe«e Centra.lny m PZPR

•

odbyło llę

po4
pnew04bllo&.wem ozłonka Biura
Politycznego, aekrotarza KC STEFANA
OLSZOWSKmGO posiedzenie Selr. retar!atu KomMljt Zjazdowej.

s

~
w~ przedywkiuotował
projot m.adciety załoteń procramowJ\:łl n.a IX N.adzwyZjud putdli. PochJtalwę dyskusji ataalowdły prO!PO!f.ycje przygotowoa.ne przez 9 wspołów powoM.nyich :przea: Komisję ZjazdOW1\,
u.wq1ęd1Jloiia.j11Ce tr'W11ljącą
obecnie

akretad&t Kom.deji

es&J.n:r

w pairtii dysik,usj~.
W td.ru dyskusjd porusrr.ono n.aj-

Papież

w<dmi„J#.4 problemy

wym.iika.jące

s
~kitlu.aJinej e,.,Wacjł w pall'tii I kll'aju. stwdwMQno. te w Z&ło.żeniach
prQg.ramawych n.a IX Nadizlwy;:rza.jny Zj.wd PZPR powinny z.naleźć
potiwJer&zen:te stainowc~ć w ~b
roitie pod.staJWowych zasad soeJa16.mnsu, n&';Zych sojiUlS'ZÓW będących
gwaiuncją pomyślnego roi..woju I
bezpieczeństw.a
~Iski, niepodwa(Dailszy ciąg na str. 2)

Jan Pa nreł li

przyjął

• • •

Or"a"

partu RepubUlcł I•lat1&skte,1 w Teheranie WIJTCU:U poparcie dla proponot.oanej unti Ltbil
1 Czadu. W opubllkat11Cln1Jm kOmentarzu dziennik :potępia ,,1ptsek1 01'1Jantzow11n1J przez Francję,
ma,qc11 na ceiu aecelję potudniOwego Cz11du". Nalflty tir..ulć t1adzteję, te 1trategtcz114 jedność LtbU ł Czadu, jest ważnym wydarzeniem dLa bojowntków muzuł

mań&ktch ł stanowić będzie prz11klad dla i.ciskanych pań1tw Afrllkl '. Rozg\.Oórna tclrerańałta; stt.Oierdzlła 10 komentarzu:
„Po unn

Lłbtł s Svrtq.
z4powled:f unłt
z Czadem at11no10ł drugi kroił dla
zjednoczenia pańltw, watc.zqcych
z
IWiatowym · impertaU:rmem,
reakcyjnymi pań•twamł Zachodu
~ Afryki... Ostatnli dnł uJawntajq ogromny Itrach Franejl ł jej
sojuszników
wobec
n4r4stanta
walki ma• ludowych w Afr11ce" .

agencje
pra1owe
zwracają uwagę, że na sto dni
przed wyborami prezydenckimi
we Francji, l<tórych pierwsza tU·
ra odbędzie się 26 kwietnia, ma·
leją
12ansę,
obecnego
1Zefa
państwa,
Valerego
Olscarcla
d'ESTAING.
Paryski
tygodnik
.,FIGARO MAGAZINE" opubliko
wał
wyniki kolejnego sondatu.
przeprowadzonego przez Instytut
Badania Opinll Publicznej SOF·
RES, Wynika z nich, :l:e 49 proc.
ankietowanych „nie ma zaufania
do obecnego prezyd.e nta" I 111·
dzl, :te nie Jest ou w stanie roz.
wiązać problem6w, przed jakimi
stoi obecnie Republika. łT proe.
Francuz6w 1ądzl natomla1t, h
Giscard zdolny Jest upord 1lę
z podstawowymi kłopotami,
Nłeznanł l])T'GWCV H•łn•lUł 10
Jero:rolłmła ~putowane"o do p!1rlamentu łzraillkłago - prHdttawtcłeta
Beduinów, :r1młenlcujq

w Izrullu -

Jfamada Abu
pOdkrdla,
łe
Bedutn6UI toc:rv llł4 •żari11 •J>Ó1' .t.o swtqslcu Ił prOJIOzycjq rządu 10vwtancae1tła
tell
paatwtsk
"'
odl:rkodowantem
w celu w11budowanta tam wteic11ch

Rablf.
w•ród

kiej

.REUTIUł

ł

bazy wojskowej

W!ększo6ć

lotnłska

Beduinów (w sumte
jest tell 10 ty•.) m11 obywatelstwo
izraelskie ł lłuty w armłł w cha·
rakterzs
przewodników.
Abu
Rabla
aprzectwtal
atę
jednak
tzraetskle:I propozycji, utca:l:ajqc.
że odszkodowanie jest smteaznte

niskie. W•dlug niektórych świad
ków, zostat on zastrzelony z prze;Je:l:dtajqcego
1amochodu
armii

izrae takiej.

Spolr6d

ga.l>tMtu

.

10n1J•tlclcl'a

c:rionlc6w

amerykańaktego
lub
mal>u Btatego Domu Cartera, jed11nte Zbtgntew Brza:rtt\akl
śctslego

wydaje rif opunczać Wllffl/lłllton
w atmosferze generalnej kr11tykl
jego dzłatatno•ct ł to Jcrvtykt ,
plynttc•.1 z tylu ·tródet jldnocześ·
nie t tak 11jadlłw1j,
robt ona
nieodparta wratente :rMganlzowanej nagon1ct. Pr::edmtotem tak

u

zacieklej lcl'ytykł nie .1Ht ładen
z pozosta?ych członków admłnl
strac;t, !qcznte 1 Mmll"' Carterem Wobec nich lcota poUtyczne
c pra•a zachowujq, jdtł nte tycz.
l!wq, to co najmnlej obojętnq
neutratnosć, n4 którym to tli nagonka na Brzeztńsktego ltaja lłę
jea:rcze
g!ośnteja:ra
ł
nabiera
wr,ci 111n1acyjl'1go ponnaku.

Jabłońskiego

z attYwem
partyjn)m UJ

PLENUM KW PZPR

N/al

L.

Wałę1a

wręcsa

11polil1nelr. -

papletowł

promu Pomnika Stoczniowca.

1ł bm. paiplet Ian Paweł Il przyjął
na a.udien.cj! w Sali Konsystorskiej

Pala.CU „..,.,...~'ak"--o
~l-ację
NSZZ
,,,,..~
~„
~„
„Solidalf'ność"
a przewodlllłczącym
Krajowej
KOIJUjl Koordynacyjnej
tego 11WlljZku - Lechem Wałęsą.
W - 1 • Mldlencjl, któr11 oopr7A·
...n.tklllllole paople'ta z
-..._..,_ _,.,,._atM
,...„"
Lechem Wałę911 I jego t.on11, <>becmy
b,t _.., Znpołu do opra:w Stałyicb
Kontaktbw Robooozych między Rządeni PRL 1 l!łtol1e11 A.posto15k11 radca minYter pełnomocny K.azłmłen:
SubleWlkł
I pr~cy tego zespołu, Obok nich zasled'11 pe>J.sey biskupi: Sze.<epan Wesoły I Józef Kluz.
oll0bbtośc1
watykańSikle oraiz ltillrn<l1'l1emęcl00!00boo.va
gru•pa mym<ldej

-„-

Polon!!.

Na

wstępie audd.e<ncj! Lech Wałęsa
hold paoi~<>wl, a ta·kże wskakllku sł~ach, te ZwlązPi< Za
wodowy ,Solld<arność" nie chce zal·
mowa~ się oolityką, będąc organl-za.
cja ma ;ąc11 na celu troskę o luda:!

złotył
zał

w

maktet~

polskiego

koiwie od1było s.lę spotkanie człon"
ka BitlJl'a Polityc®nego KC PZPR.
przewod.niczącego
Rarly Flańs.twa
pro!. Henryka Jabłońskiego 7
a;ictywem partyjnym i kler<>wniczym najstarszej polskr.e; -U{'Zel-

.

~.

'.rer::ia~m

spotk.a.nia były aktualne problemy społeczno-pol:~y~Zl!le
k·raju oraiz zad•ania
o~gan.izacji
partyj.nej orzed JX Na.clz.wycz.aja~·m Z.ia:z<lem PZPR. w· c!e uwagi
p00więcono koniecz.no6ci wprowadzenla w i:ycie zasad demokr.acji
socja.li~~yczme-j.
Podk•reślano,
ie
le.st to problem pr«iW'lly, społeczny. mora.Lny,
a w lcol\sekwe·ncjl
rbwnjeż eko.nomiemy. Samą pairtią
pow'.nny kierować ciała obieral;oe
1 on11 odgrvwać w ni.ej decydująca rolę. Czas
bu.rzy mózgów stw•ierd·z.on<> w konkluz.'.i •po•kania - musi trwać W tak~m tylko
k-..;:is•ru,ktywnym klima.cie dokony"'. ć się może pn>ces socjalist:vcz.ne • o<tnowy w niu;:r:ym kr.aju.
'W goozLt:aC'b wleczocn ·c!J Henvd:'oro 'lrl p:X ł .i;!
,_;i:_."
tarla·!em KK PZPR.
(PAP)

CAF -

'Paweł n wygło·
przem6wtende, w którym podlc.reznaezen!e wydaol"Zeń mI.n1oone1 j•·
l!enl w Pol8Ce Pn:ebleg tych wYdarzełl !ltw1erd<Z1ł mówca - „wolny od gwałtu 1 przemocy, m.ika:tący
rO!l'IVl.azań
na d.rodu wz;~:temnego
cMalOlttJ l mervt<>Tv,,-,;nych r•e11, ~

SnieżVca

s:wo}emu

na·9t~

w

Białym

Do-

uwzględnieniem

olnie

Po SS dn'.ach odosobnienia zwolniony został przez terrorystów z
.,Czerwonych Brygad"
porwany
przez tę wywrotową organizację
wysoki urzędnik włoskiego wymiaru sprawiedliwości, sędzia
G;ovanni d'Urso.
Anonimowy telefon do redaktora
dytruirnego agencjj prasowej ANSA
w Rzymie powiadomił 15 bm. o
godz. 7,15 ra.no, te sędzia d'Urso
znajduje się w 1111I_D.ochoclzie me.rki
Fiat 127 k<>loru orzechowe-l!o. ?:a-

SKTBRNTE\'\1C:ACH

.

CJ

gospodarcza
Zadania w pracy partyjnej na
tle aktua.lnej sytuacji :;połecznogospodarczej
były
tematem
. wczorajszego plenarnego posiedzema KW PZPR w Sk,erniewicach. Obradom przewodniczył
I sekretarz KW PZPR - Janusz Kubasiewicz.
Mimo ii nadal lltrzymuje się
skomplikowan11 sytuacja I daje się
we ~aki rozluź.n;e!!lenie dyscypliny, stwierdził wygraszający referat egzekutyw:[ sekretarz KW.
Tadeusz S:z:ymanski
to oorar
więcej jest już przykładów prJstaw
i wvpowiedzi, i
któr. ·eh p~·zebija
n!epo.kój ; tros.-:a o kierunki dal~zego rozwoju wydarzeń. Coraz :'.lO·
wsze-hn'e.i tPi umaC!l'.lia się przeko-

;>arkowanym na jedne-j 1 uliczek
centrum Rzymu, w pobliżu Minister&twa Sprawiedliwości.
Wysła ny n.a miejsce patrol policji odnalazł sędziego skutego kajdankami i wepchniętego pomiędzy
tylne a przednie siedzenia małego
samochodu. ZOstał O!ll uwolniony l
odwieziony do rzymskiej komendy
policji, gdzie po plerwu:ym spotkaniu 1 ton11 I córkami ~ał przesłuchany. Sędzi.a d'Uno
porwany
12 grud'!lia ub. roku majduje ir!.ę
w dobrvm stflnle zd;rowia.

•

społeczna

I
m~

p~ac.Y

życia, a tym samym
stab:lizacji
gospodarWraz z utrzymuwszystkiego, co
utrudnia wychodzenie z kryzysu,
trwają poszukiwani.a nowych treści
I metod pracy partii, by mogla ona
skutecznie przewodzić w roz.wiązy.
waniu problemów i llkwidacj.i kooos1ągmęc1e

i

społecznej.
jącą się krytyką

czej i

fliktów.

T. Szymański omówH t!illde •Y•
tuację w ruchu związkowym województwa, przedstawił też probie·

my dotyczące sfery gospodarczej.
To ostatnie zagadnienie rozwinięte
zostało w wypowiedzi
wojewody
skierniewickiego
Kazimierza
Borczyka. Ocenił on realiiację z.anar. e, ie nR' ·a:r.r.1e „~ r:pra·~'> _dań w 1980 roku i przedstawił pro·
I jest przywracanie normalnego ryt- Tckt pła u na roa: bieżący . .
Porusume w referacie. egzekutywy tematy znalazły szerokie odbicie w dyskusji.
,

J•. Cartera
ska człowiek.a, a w.reszcie proble.-n
oraw czlow'.eka
Stvsunkowo na;tw:ęce; cza..,u
od•
chodzacy prezydemt po~w:<;c:l nie
bezpi.eczen«twu wojny
nUklea.rnej.
Przvpomnlał on. że
niebezpiec.:eń
stwo nuk'ear-nego konfl1ktu na,rasta
POd•tawowym wdęc zada.ni.em poll1y.
ków I orzywódców, a w szczególinoścl przywódców obu wlelk.l>ch
moca.rstw 1est za,pob\eganle temu niebezpleczeństwu pOlf>rzea: ogramcza!llle
wyścigu 'llbrojeń. nał<ła·danle kc>)'ltr<>li
na slly niszczycielskie, ~•pobieganie
naoplęc!o0m.

Carter

rue

wystąplen~u

proponow·:ił

tadJnych

w swoim
ltonMetnyeh

rozwiązań. nde nama'WILał, nle prosi.!.
Ostnegał pned ndebezpieezeństwami,
1akl.e stoją przed Sta.n.aml Zjedln<>czonyml I przed eałri 11\ld'bkośclą.

Prezydent za,pow!edZiał, te powr..ca
na swoje po!Ud•n1e, a więc d'() ~tanu
Georgia, gdzie będzie pracować jaat<>
zwyik!y obywatel Sta.nów Z.!e<lnoczo·
nych . Carter podlZ.lękowal '!Vlceprezyd.entowi
Mondale
I
człcmkom
swojej admindstra.cjl u wsp6łpraic111 w
okresie d<>b!egaj21~j d'O lt<>ńoa U~
ni~j

kadencji.

•

VI odpowied!zi Jan

"1ł
śl!ł

żył

mu tyczenia powod!zerna I za·oewnlł,
te w miarę !dlł 1 mml!woś~I będrle

Photofax - telefoto
&o WS!)ierał r•~ I 9WIC>1m1 1ośw!a.d6
e~ml. Ca.rter pow1ed24ał tet wied<>l>ra wap loiego, le uwag ""' temu pocy-cjl, potęgi,
a
przyn-051 zuzc:ryt zairówno prizedista · j....
..._,
...
ń
~clelOllD
śwlia.ta
pracy
:i: Wybrzeta,
""'"oett"''"•
ograa!czcu
ameryoka
slą~a 1 Innych regionów - tym, ~j
prezyden.tu.Ty.
Po tym nieco fll<><Wfl.eznym W!>"tll·
któ~y obeorac zrzeszyl4 ad.ę w .~o· ple Cairteir za.jllł .i„ trumia prnblel:loda.rń.oścl" - ja·lt tet przedlJtawd:cle- mami, do których, jdt
lłtwierdzll
lom polSkilich wład1t państiwowych"
„,_
Pa.~t u-""IU
wa•• pracy w ty- p111:yw.t~zu j e nczeg...,,,11
wa.gę. Były
" 3 "~~
"'"
to: apnwa n!i1bezpl90lleńlltwa wojnv
etu Clłowi.eita, która „jest 'lego w&:ł.•- nukleamej, spra.wa n.a.tura.!inych za(Dailszy cllłl na str. 2)
eobów mem! 1 naturalneso łtocłOl\Vl------------------------------

I

~7

15 bm. w Colle1~um Maa11.1a Umw« sytetu JagieHońskiiego w ~a

w środę wieczorem prezydent Ca·rte:, który za niespehna 6 Jn~ k<>ń
czy >WOi<l 4-letnia kadencJę ucezy.
denci.a I opusz= s;;aty Dom, ustę
pując
miejsce .twycięzcy w Je;len·
nych wyoo1 ach R<>naldowi Re~~a.no
wi. wy;:losil przemówienie pożeg·nal·
ne do na·rOdl\l transmitowane przez
wszystkie wlelk1e konce:·ny qme:-ykańs>kieJ teJ.ewizji.
W tl'WaJącym około 16 minut pr~e
mówl""-"'l~U
Cartei po.dziękował oby.
wa.telom :os to, te pMJWolllt mu orzez
cztery la ta piastować godność prezyden1:a Stanów Zjednocrzonyeb. d<>·

pracy.

Mtlljdl)' 1'0RDANl.I\ a l!ł'YlUĄ
wclą:I: trwa wojna propagandowa.
AP pisze, te zaostrzyła się ona
ostatnio, gdy JordaOczycy oskar·
tyli Damaszek, lt pluton e1ze·
kueyJny rozstrzelał 120 kobiet •Y·
ryj1klcb1 powl11zanyeh 11 ruchem
antyn11aowym.
8 dni wezeAnleJ
Jordaflska
agencja
prasowa
oskartyła
oddziały woJ1k ayryj.
skich o smasakrowanle toe aym .
patyk6w Bractwa Muzułmadskle·
go,
ekstermlstyczueJ
organlza.
ej!, kt6ra prowadzi w l!lyrll dzla·
lalno~e. zmlerzaJąc11 do obalenia
rządu
prezydenta Asada,

H.

Ostrzeżenie

•

Zachodnie

ardao praoowUa I •w-a była n - aa.rada. Dysku1ja, w)'<!
krytyk• r6inyoh :1Jawi•k, aa.równo tyoh w za.kła•
daoh, jak I tych na centralnym 1zczeblu, była wielce budu·
ją.ca. Zawarto w niej jednoznaczne, zdecydowane poparcie dla
llnll, którą realizujemy, która stanowi nie tylko proste przerwa.nie
pa11ma dramatycznych konfliktów, jakle przeżywał nasz kraj, a.Je
zmianę politycznych treści, przyjęcie kursu socjalistycznej odnowy.
Ba.rdzo dobrze •ie stało, ze tak wyeksponowano wszystkie fakty,
które ~wiadczą o zagrożeniach dla demokratycznego, 1ocjalistyc:1;nego
kunu odnowy. Z zagrożeniami tymi spotykają się szeregowi ll'Ałon
kowie partii. Zagrożenia godzą. w dobre imię naszej partii. so!'jallzmu,
w dorobek Polski Ludowej, w ltabilizację, we wszystkich ludzi. ktOl'IY ma.flł konstruktY'wny stosunek do naM:ego życia., którzy dobrze
tyczą Polsce Ludowej.

.,.._

Gtovannł

Senzanł

SKROT PRZEMOWIEI\JIA S. KANI
NA NARADZIE I SEKRETARZY KZ PZPR

DZIER
KIESIE

W 18 dniu roku sło.6.ee wzeo so.doZ. 7.37 zajdzie •8' •

nło

15.55.

DZIS: 'Hareelł, Wło49lmłen
JUTRO: Anion!, Rośoisła.w
POJUTRZE: Małgorzata, PloW

w 4nha 4złałejaym dla t.odzl
przewiduje następuj11~ po,godę1
zachmurzenie duie 1 wlękHY•
mj przejaśnienia.ml. Okre.amt
prselołne opady lnlecu. Temp.
mln. -ł, maki. I Ił, O. Wła.łl
:pnewalnle
umiarkowany
•
kferunk6w s&ehoclnłoh.
OHnlenle o rom. 11 w)'llGtdłe
9111,1 hPa ('JZl,5 mm),

1m -

U·I'. I. Jblerto6 aaJpazozelan: europejekł
dzieł specJaUetyoznyoh.
11128
Ur. R. Tra.ugutt ły)l.
tllł•r w Powstanl• lły.m„
więkny

XIX w., autor wielu

...,....

Z. szczególną uwagą członkowie

plenum wysłuchali głosu Ryszarda Doranta przewodniczącego
Wojewódzkiego Zespołu do spraw
Kontroli Budownictwa Indywidualnego. Jak stwierdził, ujawniono
dotychczas 15 spraw budzących
zastrzeżen_ia, które dotyczą 40 osób.
Bul wersuiąca była również informacja podana przez przewodniczacego WKKP - Aleksandra Weselaka. Ustalono mianowkie, że prezes WSS „Społem" wpisał koszty
budowy domów letniskowych dla
wieeminlstra handlu wewnętrznego
i usług orM: wiceprezesów Centrali
„~polem" w koszty swego przedsiębiorstwa. Oprócz kary partyjnej
WKKP wystlłpiła 1 wnioskiem o
odwołanie prezesa z z.a.jmowanego
stanowiska.
·
Plenuan podjęłc uchwałę, te wojewódzka organizacja pairtyjna sama zadecyduje o
przeznaczeniu
dotychczas zajmowanych budynków
oru budowanego obecnie
/!machu dla KW PZPR.
We wczorajszych obradach uezestmlczył lderownik Wyd<Z!ału Ogólnego KC PZPR -Antoni Górny.
(je)
1981 - S Kan&tly powr6ełłY
1ka.rby wawelskie,
1898 - Ur. M. Osaowska, cjolog, teoretyk moralności,
1971 - W USA
zma.rł
S.
Mierzwa prof, Uniwersytetu w
Harwardzie, załotvciel Funda·
ej! Kościusz,kowsklej.
1891 - Zm, L. Delibes kompozytor.

Tylko wytrwało•6 rodzi WY•

trwało!6.

hnlJ

~

rzecznika prasowego
edłu1

lnformacJi władz wojewódzkich w azes.zoWie,
2 ltyowni-a Dr, Międzyza
kładowy Komitet
Załoty
olelski NSZZ ,,SolidaTnolić" B,seHów aorganl~w&l •trajk e>kupa·
oyjny w budynku WRZZ w Rzenetwte, będącym własnością Zanią.du Głównego Zwią.?Jku Za.wodowego Kolejarzy
w
Warszawie.
Przyczyn" okupa<ijl budynku był
niewłaściwy
- zda.niem
MKZ
NSZZ „Solidarność"
- podział
mienia po byłej WRZZ.
Do r01Z.mów z w }aidzaJmi n.ie do&Z.ło, ponf~a± 4 s.tyiczn i.a b r . o.k;upu,jąi::y bu.dyne1k roz.szer(LyJi swoje
żąxi am·ia. o d.ail:stLe lircz.ne po.st ui1aty,
w tym o z.airejestll'o.w•ainlie Nieooledmeigo SamO!I';ząd<ne;go
1Jwią~u
Zaiwodowego ROil.ni!ków.
W ZJWJi.ą21klu ·z tym neca:mi.k prasowy rądlu 11$IOW1B!ilniony
z.ootał
do przelk.aa.al!lda Jl,llJStępująicego ctanowiskia rząxiu:
Zv.iąrzlki zaiwodowe ze siwej Istoty powoł.a·oo są do rąprezemitowa
ni•a pra,;;owllliltów występujących w
:rol~ prac01biorców. Nie dotyC<Zy to
~ndywudJ11adinych roLnik.ów, kitórz.y
są właścticiela.mi środków prod.·ulkcji. Rolruicy !IYld•yw·idiu.aW
ma.ją
praiwo do twocozeniia o.rg·al!lda:acii o
chaTaikl!.eirz:e =es.zeń prodrutkcyjn~ h bądi sipóbdrzdeliczych, wyipos.atonycti. w pełnię
samorządnych

W

~y Mmiis<trów PRL.
Hleiosysłaiw Jagieiliskł. klt6ry u~
.tm!ar.~ w 91· porieda:en4111 Komtte-

Wkeipreu.a

,

tu

Wyfk:on.aswczeo RWPG, pr&eipro-

111!ad1Zlit romnowy

&

pra:ewod·~

eym Rafl.stwowego K-0.mditieitu PlaJWIW•a1ni.a. ZSRR,
w!keipremie.rem,
Nikołajem ~ajbakowe.m,
oraa: z
wdcep-.eimieiral!Il!i Leonidem Ko1>tandowem i Nikołajem
Tałyzinem.
W czasie
rozmów
poir-uszomo
~bne pro.blemy d.a.tY'C'Z-ąlCe w&pólpracy go!\P(lldą!I'czej i nw•kO'W'0-1eohmłic=e<j

międ::i:y Polską

i ZSRR.

Szczególną
uiw.a.gę
poświęcono
ł!Pr~ I"OZlwOtju ba.zy :pailiwowoen.ergetj'Cll.alej i 7111ipewmiieni-a 2'1Wię

lmu!mia
d;osba1w rad1:ci.ec>k.ie.j ro;py
e&fltowed I ła!7JU ziemnego d[a nalltlelj gospodiairk:d..
Omarwliamo równiee zag1adn!tmia
dotyc:iące roa;woju WiSipóbpracy w
daaerlmlni-e prz.emysru eleku()l!llasa:yinowiago, chetn!iCIZl!le,go ! h!Ułindic
tiwa. Wiele
urwa,gd
pośwdęcOl!lO
pr'Zedsi.ęW!Z.i~..cdom zml<l'l'zadącym do
r<l'Źimer:zien;i.a za.kresu dosta.w airtykn.iłów n.a naisz .r Y'llek wewm~·uz
ny.
.Flr.zedmdotem rozmów były rów~y Z1Wfą.1J&4le z wymial!llł
hal!lddową w 1981 roku 4 reaJJ!~a

ntet

eJ11 pomocy f-lina.nsowej ud1li.elonej
Polsce w
różnorodinycłl formach
:prrzetZ ~iąa:eik Rad!7.llec'.kd.
(PAP)

u~r.a1w„nień.

w

Talką rolę na n.~
sipeil:mile
Zwii.ą.zelk Kółek RolJIIJilcz.ycll, kitóry
ji&sł poiwszechną org2l!l:iaiacją pro-

ducentów roLnych i reiprezentia..ntem interesów ro1nbka. W ich ramac·h dzi·ałra.ją lica:ine z.wią.z.ki . producentów, dysponują
ooe s:iJ.ną
bartą technici:ną oh5łu.gującą rolników, a ta.kże fwndusizem roz.wo.j.u
rolnictwa.
W pr~esie w.cjaili.styczm.ej odnowy kóŁkia roiln~:z.e oobu.doWll.lją i
umacniają 5\Woje sarnorz.ądlile fulILkcje I rozSiZerzają s.poołecimo-usługo
wą dtz.iała.lność. Ciesa:ąc się poprurW ubiegły wtorek w Muzeum Cliem rolndk&w rnaiją
mo0,!iwość
Miasta Łodzi na spotkaniu z m!ni- corll.2: le-pszej, skutecznej obrony
1trem kul.tury i sz.tuk•i wywiązała bnteresow w·si. Ważnym ogniwem
się C>żywiona
dyskusja. Obszerne sa.morządmości chłopskiej są orgafragmenty tej roZ>mowy na naj- nizacje spólld2'ielcze n.a wsi, które
waimiejsze
dla kultury
naszego ~więkiSzają mod:Hwośc·i decyd(lfWain.j,a
miasta tematy w i.pecjalnym ro1nik6w o swoich s.praiw.ach.
J)rogramie łódikiej tv w nied:z1eRz.ą.d w pełinii. d!OCeni·a
ogromne
lę o godz. 10.30 w prog.ramie n.
znacz.eui·ie org.a·ni;zacjd
saimocząidiu

W NIEDZIELE "\V Tv

Żywohl~ problemy

kultury todzi

SWIEŻE

PIECZr\VO -

W sobot~

TYLKO \V PT.\TEK

sklepy

dyżurne

W wol.ną sobotę e>bowiązywać bę- Żeł'yjne (w go-dz.

dą

nowe zasady pracy w sklepa.1h,
zgodnie z postnlatami praoowl).ików ha.ndlu. Dyżury w godz. 7-13
pelinić będzie tylko 40 dużydt sklep6w
ogólnoopożywozych (adresy
padald.śmy wc:roraj). Służyć one będą zakupoon tzw. awaryjnym. Aby
umo-żUwić wcz-eśn.lejsze zaopatnenle się w potrzebne artykuły dziś,
w piątek, wszystkie sklepy wydłuł.ają

pracę

0

godzinę,

nl1!

n IC.ongres
Posiedzenie
Dyskusja w 4 zespołach
rządu Sekretariatu
Komisji Zjazdowej

dłużej

niż do godz. 21. Korzystając z tego

powinniśmy uporać się z najważniejsz.ymi
zakupami, chociaż na
pewno nie będzie to łatwe
ze
względu na
niooostatecz.ną po-daż
wi.elu asorty'111entów.
w W~."-lną sobotę na dotychCJUISO•
wych zasadach pracuja tylko sklepy mi.ęsino-wędlini-aa:skit i tum.a-

8--13).

Będzie

ich otwartych około 100. Czynne
będą wszys tk ie
prywa :t.ne sklepy
piekarnicze. Rzemieślnicy zobowiązali się upiec w sobotę około 130
ton pieczywa. Piekarrnie WSS .,Społem" zakońai:ą pracę w
piątek
o
goclz. 18, tak więc
jutro w sJdepach d·y?iuirują.cy.ch n~e będzie św~-eżego pieczywa. Zapowiada się, że
w sobotę r;z;ynnych będzie także
sporo sklepów ajencyjnych i prywatnych. Mleko i pieczywo po ~enach detalicZl!lych będzie moi;na
nabywać także w d~·im . rnych barach mleczinych.

f

rolmbe>,go.
Da.je te.mu wy.raz. w
d21!.altaind-ac.ll uma.ci.Laij4(:~h i.eh s.a>mora:ądllle fn.Lnllreje
t ro=erza z
niimd wlSipółipr acę M ZiaSad>ac·h prurtnerskilich,, w lnterresie
za•równo
ro1n·i<lrow jak I całego 9połecz..eń
sittwa.. W.s;pó];prioca t.a lXlJ8. na celu
wisa:ech6tr00lllly, s.połecrmy I .l!'OISil»d1airicey roa:JWój rolnictiwa., Zlll!!PO'kaja1IJ.da poihra:eb miesU!ańrców w5i. I
z,aip-eWlll~end.e wyżj"W'i eeii.a
nair odu.
W tej sytuacji. bworzenie o~kęb
n)"Cih organizacji
podiwa2iających
rolę kółek roiliniczyc h i innych ogniw sa<IJ)OI'ząid1u w.ieijskiiego
nie
przyczyniłoby. &lę do rzeczywfateigo
rozwiąiz.ywlainia
!stot.nyich
s.pra1w
rolndJCłtwia, l«z mfa.roby cbairruktea:
roz.bidiairuia s.prruwdizonych w życlru
stir-u-kit.uir samocr~ n.a wsi.
Riząd podlkueśla pomadit<>, ż,e wsrz.ysrokde Sl!JII'alWY
dotyczące naszego
k!r.aiju paw·illlmy być ro.z.pa.t4'yw.ame
w aitmos.fl!ll'Ze ładu i &pok.oij.u, beiz;
S>tOISQwainfi.,a
jakirchlkoil.W'iek focrm
nacisku i wymU<S1Un:ia
dercy7JD..
Nioe jest i!'ÓWlllłieri: słu=e wyl!rorzysit..ywia.n.i.e tego rod.'1:1a;,iu demonstracji do oirgami,z.owainia m"aj'ków w
:r.a1k1ladach
pracy, gid~
jest to
~prz.ecrt..ne z przyjętymi iJ.lO!OOZUm.ienJiamd i obowdąaruj~ym lltaltiu.tem
NSZZ ..solid,airl!l<JŚć".
tPAP)

do p1·0.tokołlu.
Ozwairtek - 10 bm. - był dir.u- iybo siw-. w.n.iookd.
dmriem obra.d
IiI KOl!lJgi!'e&U
Sjp.r aiwoz.d•am•L z obr ad 4 ;re:>po~a:dek1z00cd Ro1n1c(Wj
„Samo- łów proiblemow~h k.on.gresu zło
pomoc O~ka". DyskrUsj.a j.aika t.one :rnsitały w c:Lasie
dyslwsl
tocz~a s:ię w 4 zespO!łach proble- plena.mej, j.ą.llc-a W'7.lllowfo.na rosita.mowych kon,g!I'esu I na ses.jij ple- ła w Cl?JWłaJr;ted{ w godrr.d.nacll p<J(llOna.r-n,ej, prz.yczyullił.a lię do poigłę Łudindow yoh.
bie.n.i1a oceny
da;iałlillJności
spół
diz4·ed1Czoścd. ·r~ej
w ootaitm•ich
11. bm. - w pią,rtelt '- liI K.OlllLaJtach 0<raz J)r;zyiruiosłla wiele kem• p-es ~IZielicwścl Riolruicrzej „Sakretnyoh postiułllltów dot~zącyeh mopomoc Chłqpsk.a" z.aikońicz.y ~
wł.ad&
prog,r amu jej dtzliałamdra na n.a.dcho- br.ady wybQrem nowych
oru przyjęciem prog1·.amu drz.iała
dJzą.cy okires. W tym dniu wypon.ta
tej
or.
g
amiiliac.iii
w
nadchodz.ą
wrieda.iało się na obrad-ach
pona.d
1
(PAP)
100 doe-leg81tów, a wdelu Innych zło- cych la,t.aich.
gdl!ll

(Dokończenie

t;ailm ycih

z.a str. 1)

dolkoo>ll·ń

jedrllo<:1Ześnłe

86-.Ieciia NtiL, a
wolla d01konyiw&1I1ia re-

form. wycląiga.nia W111iosków li i&tn.l.ejąt:ego .kiryeysu Ot"az d .worzelilie
trW<dyich gw.air.al!lcji
r.a,po.bi>eglłlją
cych wy.s<t~wallli:u kiryrz.y15ÓIW. W
zwiąlZilm z tym podlk<reślono maczeme umocruenia kie-row111i.oez-aj roli P•lilt"tdi w pro~ esie od1nowy socj.aiti&ty(!(lJle<j, pooz;uiki•Wa1IJ.ia
naijlefP61ZYCh metod i farm SJpil'aw.a.wiainiia przawodruej roli prurrtH oraz
tw0<rZ€llli.a shaitiutowyic1h gWlall"amcji
d~a
wŁaściiw,ego
fum/kcjon.owarllJia
d eanokir ac j6.
weiwinąitirrz.pa r-ty jl!l ei .
Podlkirefilooo, te
w>aJrUlllkdieim pomyślnego

roowiiąrL)"WIB.;ni.a

Koncert z okazji 36 ·rocznicy
wyzwole11ia Warszawy

listmi-eją

w Zlwią1zJlm z 36 rocznicą wyz- / cę, drzfuał<aca:e '!1PIP!R z :i:ia~
woleniia Warr:su..aiwy, w Domu Ra- pr.acy sto1ky, młootież.
d~eckie<j Naruki i Ku1tiuiry
od1był
W u.rocz.ystoś-ci u.cze.s.tn-icizyła desię w.crzoiraj u,ro.crzysty kO!llCert. ZOil'·
le,ga.cja spoleczeńsitiw.a Mo.s.kiwy li
gairuiZOWlaillY pl'IZe<Z Zrur.ząJd Główny seikreta•rzem Komitetu Miejsikie.go
TPPR
i
Zairząd
Wajeiwódlzlkd KPZR Nikołajem Pa.nomari()wem.
ZBoWiD. PrzY'bYLi
weteram-i !I
Obecna była deleg.a.c j1a Póbnocwojiny świ·aitowej, kt6rzy w stycz- nej Gru;py Wo.i~ Armii Radziec•
n1u 1945 r. wylZ.'W•aaia.lii nas;z.ą s.toli- kiej.

cych problemów jest ~iline pańsitwo
S01Cjailis.>tyicil!l.e. Um01Cnie'lliu go słll
ży roo.w&j demokracjd sirxj<aJ1iiistyicizmaj.

D1aitego- teit, jaik podlklreślali dygkuhamci S>Z-C"Ze!(ó1ne Zlllaczenie ma
podiwy~e aiuforyte'17u i' u,prawnień orgianów pr'Zedista'Wlicielskich,
7JW!llalS.Zlel;a Sedm u
i rad naa'Oid<>wyc h. ~Wll'ócono rów.niea: uiw.aigę
na bairdlzo istotne 7lll>&icze.n.ie rozwoju s.amorządmości. W.aiż,ną rolę
w systemie deanok.racjt socj1aili1llty=ei mają do odeig!l'a.niia z.v,,iąlZlki
z.wwodowe sitojąice na g-ru1nde socjra~istycz.nych zasad us.tl!'ojowych.
Wii!<le u.w<:1,g:! poświęcono problemom mrodego pokolen°i.a1 wskarz..uj.ąc na jego rolę w p1·ocesie socjalwtyicz;nej odnowy. W d·ysk>u&ji po(Dokończeni• z.e str. 1)
dem w wdelkle d7.ieło poikoleń, -dde· święcoino d:użo u,wa.gd dzi·ałiailności
!.o utrzyma.n!a 1 post<:ipu L1lJCla.lk,OOct, id-eOllogicznej ! poolityczmej prurtii.
na.rod·ów, rodzin .• .''. Ja·n Pa.we! Il Isbn·iej.e
pot.rzeba u:lecyd()IWanego
podlkr·eślll rówrn~et, :te ogromny wyprzedrwsta.wia.ni.a się temu ~y>S>t
siłek
stojący
przoo pC>Lsatrim społe kie<mu co przesoz:kiadiz.a w przerwyczeństwem
jest
skierowlll!>y
ku
wspólnemu dobru.
W zakoń<!2e.n\u ciężaniu kiryzysu, a wdęc tel!ldenpa.piet przek.a.zał obecnym tycz.enfa cjom zmierZ1ającym do am.airchizospokoju, roztropnoocl l umdarikO<Wa- wa111ia życia s.połecme.go, przeciirwnla w drztałan-iu, kl•el'OWaind.a się do- n-i•kom poLity-cznyrm wt.a.ra.jącym stlę
brem naszej ojC'EY'?JnY.
WY'ko.rzy tać dila swyich celów p<roNa·stępn,ie Jan Paweł Il podcborctizjł
ce5y z.achodzące w kraju, a taikże
k<J<le;}no do wszystkich obecnych zj>ll!wisk.o.m i.nercji, biuirokriartyzmu,
c-4on,ków ~elega.cjl za•mlend.a jąc po
kilJka słów. Jan Pa•wel II rozma<Wlał zni·ecz.u.ticy społecZJnej itp.
równie-1! z min. S.za-bl-ewSklm i lego
wspótpracClł\vnilkam!. Oz!on..~oowie de·
W dy'SlkiusJd zwrócono U1Wa,ę na
lega.cji przekaza.ld pa.pleżowi lil:oone to, że w debacie prz,ed1.1.1j&JZXlowej
poda.rk1, a wśród n!Jch m00€'1 pomn!.ka wzmiesl-ooego w Gdańsku 1ru ciz,ci W•iele UIWia,gi poświęc-ić nail·el!y piropole-g!ych tam w 1970 roiku oraz wmę blermom re-formy goopodl!llrczej.
z ziemią zebra•n·ą w mliejsca.ch uświę
conych polską kI'Wlą, a m . l-n. z
Sek•ret.aoria~
Ko.misji Z}a~<>wej
We»terpla·t te i Stuttho1u.
dlalszyc h
Pa.piet obda.rowa! swych gości pod<kr eślił, że w tokru
medalami pamiatkowym! w-ybltyml z prac nad przygotowaniem :z.ałożeń
oka•z:)I swego pontyfika.tu.
15 bm. po połndnln bawiąc" Ml 13 pro.gram<llWyeh na IX NadiZwycru-jbm. w Rzymie delel{acja NSZZ ,So- ny Zj a~ pa.rt.ii S<Zeroko u-woz.glęid
litlatność" z I.echem Wałęsą na czele roo:poczęła w •ledzibie jednolito- mac się będz.ie prO!)JOzycje, w-nd<>sfrontowej federacji trzech włoskich ki i urwia.gti
zespołów woje:wódzcentral zwlą1.kowych rozmowv z
członkanrl
kierownictwa włn,dł.j gp kich oraz org.anizarcjł pał'tyj1I1ych
wmtst;kłch środowi1'Jk.
(PM')
· rucbu związkowego.
(itAP)

W okol~Cliowy.ch przemówie-

p(}stawili
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wIndiach

Brawo M. Stach•ra

UMecz owszvstko" siatkarzv Resursv

W Wall'!l'Z-alwde ódlbył się OC6olin.oipol..
Do<biegaJ11 końca elimllnacyjtlle melllti tmnl.ej kł.asytiik.acy)ny ~u.niore.k cme w eksbrakt1aiS!e sl.a.tikarrz'Y męt
mtooszych w teni!J!lle stolJowym Bart• oz~ Jeszcze ty11Jlco d'Wllie lrolejlld mld110 dobrze 1piaała Ił• lł-letnla za- lltI'ZOIWISltlich apotika-ń i pomamy 'lV\rewodniczka ł6dzldeJ Tęcny - uczen· azo!e dir'll:t:ymy, które 111>otik11ij11 9111 w
Jlłca sp nr 18& Marlena Stachura, C2lterech tlalniejneh o m!st~
Wyw-a~ om.a t!'lZlecle mlejaee ,v PolJSki1 oru . sześć pO'ZlOISltały'Clll rywar-,.wallzacji 1ru!J')"Wlldua;Lnei 1 tym A• Lizującyeh tY'lkO W dlwÓC·h !Jumndie•
mym :rosi.ta
zaik:w.a.IU·l~owana do jach o J)O'ZOStall'lie w Ltd2e.
kadory Poolslkll ;twnlroreik m.łotiszycll.
Jedy•n.em.u ~wlc1..ie'llo'Wi Łodld
z~
Tę(l'lly :tyczymy
uda· w ty·C'h rozgirywftcac-h - slia·tika.rmoan
nych ~1:ępbw podClla• repreie:n.to- Resursy - nie wlied.2'1oe 111~ ui bairwain.Jia ba.rw na•rod<>wYeh.
d.,,;o w tegoro=ym
cyd<lru !1gowej
Pod0<pil.ecmn.I
tirenera
r'yWa.I!zacil.
Marka Makarsklego S'ą obecnie na
przed~tatndlm mie}scu w tabel'!., mają.ć n>a
gwym koncie tylko 4 pan·
kty ! wyprzedza Jąc o d'Wa rmnkty
ostaif>nl zespól w e<kstr>aiklasie - AZS
Wa•rS'la<Wa. TyLko jeden punkt d<zi-eli
Resursę od drużyn
ajmujących wytsze laikaty. Trze·ba pow!edzdeć, te sytuacja, w której ?maJazl się zespół,
jest pe<Wllym za.s>k~!lJiem dla symPIĄTEK
patyków tej dyscypldiny spOll'tru-, bo·
wiem - eo tu duto ulk·rywać - 11HOKE.l' NA I.ODZIE, I li.,_: UtS N&przód Janów, w Pałacu Sportowym, godz. 18.

~

JiJKIBICA

PŁYWA?l.'IE.
Ml$b~
MKS
,'.DróJka", pływaLnla przy u~ Slen·
1
K!lev\11Lcza, godlz. 17 (W sobotę god2. 18).

„ ."': ~ -..

ŚLIZGAWKA

myd! cmi n.a
twairdio

ba

..

pm;ycjd.
.
Wiele po'Wbmy wyjaśnie naJbllhH
IPOtkanla. Resuraa walozy na wyJetdme z AZS Olsztyn l AZ8 Wanzawa. Ł6di7Jk1emu zespol<lłW'I nl.e udał.o
alę jeazlc%e WYJPr.&Ć w O!m.tyme i wyda.je slę, te t!."1.ldino bęc!• p<>'lwstć
Ilię o wlkcee, Jc,tedy altademlicy ma.ją
:)ud: p!'łl!Wie m®Walt'a.inrowane miejsce
w „07JW'órce" i będą w"•le<Zytl na ko..
!"Zyść ct.ru~eg<> kliubu z tej same-j !ederaej-1 - a!ka>C!.emlJków z Blela•n. Nie
aznae-z.a to, te łoordarrllie jadą do
Olsztyna, :!;eby tytko zad-o..ltumeMować
swoją obecmo&ć na pai:kiecle. Zrobtii
za.pewne wszys>llko, a.b y z tego po..
tedynlku równ·leż wYJść z.wycięSko.
Nai;zym
zdaniem
najważniejszy
test ligowy czeka Resursę w Warszawie. Beru"1.mlinek ekstrakLasy - AZS
wyootnte odsta.je od staw~! P.OWstałych rywali. aJe we własnej h·atl
potraf! być grotny d[a n"1.J'le<t>;ri.ych
p0<l!lk.lch
ze&połów. za.tern mec-z w
Wal""1la:wie m-0-tna na~ać „spotkaniem o wszy>stko". zwycięstwo P.esur>sy pra!ktyoznie
nl!wel-uje SZll>TllS>e
gospoc1.a,rzy na pozoota.nl.e w 14-d.ze,
v1ryg•ra.n"1 gości powoduie, te -ze spolwjem mogą myśleć o awóch następ.
nvch eUmtnaey;tnych konfr0ont,.qcjaeh
we włalSTlej sali z Avią Sw\dnllk I
Pesovi·ą Rz-e!'1:ów Póżniej z aś w t\lrr nieja.t'h mogą walczyć JeszC'Ze o p!ą
tą ldkatę w 11-dze.
Na mecze dD Olsztyn.a i Warszawy ~unół Resursy wyjed'lte w swym
na,jsilnlP3szvm
składzie.
Cze~amy,
oc7ywiścle, na pomyślne ligowe mel dunki.
(asz.)

SC>botę

Pa.ta.oo

W~1la,

pokaa:y

Spoortowego-

rozpocrlłl1!!ie

z d. s„1necka

ŁKS

I

DZIENNIK. Ł()DZJU u li (tTllł

gra z Naprzodem

t '·

w dniu

Pognell odbędzie się 19 styr:i~ła

z kaplicy cmentarza św. Rocha
na Radogoszczu.
Pozostawiła w żalu t rozpaczy
CORKĘ, WNUCZKĘ z MĘ
ZEM I SYNKIEM, WNUKA,
LIDKą oraz pozostał~ RODZINJI<

br, o godz. 13 z kaplicy cmentarza Ko-munalnego na Zarzewie.

odbęd'.l'ie

się

16 stycznia 1981 r, o godzinie U

Poar1ttooia w &lqbokim smutku
RODZINA

MAJRłAN PYSKLA.łC

lię

prlty

ul.

linl0ere9Ują
1117lnać
~owych łódQ\

Zarprasza1ją.e w
lmlen.lu or<galllhzato-rów na sobo<tę do Pałacu SpClłrto
wegio linf-orm.uję, :t.e wstęl> na pokazy woliny.
(w)

1142 d.n1a lł stycsn.la br. • Solb. lł.15 w
Katedrze PM!Y ul. Piotrkowsldej, po Mym o t-o;łz. 15, nastąPi wyprowadzenie zwłok na Cmentarz Knmunalny - zarzew, o czym zaW>ladamlają pogu,żenl w głębokim smutku:
ZONA, COB.KI,

SYNOWIE, SYNOWA, WNUCZIU 1 POZOSTAŁA ROJ,)ZINA

Z (łębokl.m lal•m Hwładamtam1, łe 4nta U ttycan!a lNl roku
smarł po długich I c!ętk!cll ~lerpleniacll, aaJUkoellaJ\ny MĄ:t, OJciee,

Teść

I Dziadek

I. ł P.

ini. JAN KOJ'ICZALIK
Pogrzeb odbędz\e slę dnia 19 stYcZn:la br. o l'Odll. 11.30 na cmentarzu Komunalnym - Zerzew przy ul, Przybyszewskiego, o czym
zawladamlaj11 pogrąż..n! w głębo-kim smutku:
,
ZONA, SYNOWIE, SYNOWE, WNUCZl[A l WNUKI
W

dnłu

U stycn.la 1911 roku

zmarła

S.

KderOWl1llclw<> P!Ma.cu Spo-~go
w trosce o pnzebywających na ferlach zfanowyc~ U.C'ZJn\ów SZ<kół p,>dSTRZELECTWO. :,;a..."Ody o PU- stawO<V</'V'Ch ud-O<Stępn\"1 lodowlsk„ C>l'ZV
Worcella.
Z
ogóLnooostę pn e .1
chair Wy::ziwolenla m. t,odrr..\, sbnel· ut.
Pod k-leroWllJiiotwem trenera stairśHzgawki nasi młodrz.i łod-zia.n:e koillllca prey u~. Laglewn.lokiei.
tu - WłDdzlm1erza Tyznera, w Jurzyist.ać
będa
mogli w nl•edz.!elę w
gosbaiwłi
p!"ZebY'o'•ali QiSta>tinlo polscy
go.dot. 1'4-16 C>rarz w ct.n!a.ch 20, 24, 30
p!Ytva.cy z mlód.zieżowe-j kad.ry PolSOBOTA
1 31. styC'Z>OJla br. w goo-z. 10.15-11 15
U~eP!Jn~ylll
o-ni Clłbdk ekip
•s.kl.
Brlileity d-0 nabycia w kasa ch h a ll
Włodt,
Szwecji,
GrecjL,
Węgiler .
PIŁKA KOSZYKOWA.. II lla!;a 'ko- oo g·:niz·'ini: Pl"Z>ed f0<2ipoczęoi em śllizA'lllStir!L, RFN l g0>o-podiarzy, w mię
blet: Widzew - Polonia Wua~wa, gaiwki.
dzytna.ro-diowym
~y;n.~
pływa·~kim
przy u•l. Armii Czel"Wl!lej, gl()>d,z. l~ .3<1 - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - rmerg>ra1nym w mtejsc-o<W~cd Ravne
CW nlect·zielę ~ode. 1'1); Tęcza - Stal
Stalowa Wola, ud. Ka1!"pllcka, godrz..
Ul (Jw nl·edz!elę godz. 10.30).
llklromna 1imebnł•, bo -.led.wte ł
osobo-wa e'k!/pa n~ llltalen.to<Wanych p!ywalk6w, W'Y'W.&Lcrziyła 11 me..
LEKKA ATLETYKA. 91n'efioiwe ml..
d<ałl, w tym 8 riłotych Czterok.rotnde
9brzrostwa Po1*1 ;twnlrorów I junto.
repr<e2e-n tan.tka starrtu
rów młodszych, hala prrzy ul Lu~ dobrych wyS'tę.puh n• łódzlkd.m
na11&& ubiegania st• o Jedno • ,,me- trLuimtowała
I,
Szkudla-rek, wygrywając finałowe
pod wftrunklem,
mumby, g0d11. 16 <w niled'1ltelę róW- lod<owd'!lku (zwycl~'twa nad Pooltu1 · dalowych" mleJ1c
nlet w hal.i LKS pny al. Uru1, goide. Iem i Batld-onem) holkelśe! t.KS w tr: kolejne me~e TMstrzygn11 na swo wyścigi na 1OO I 200 m ~rzbtetO<WYTD
10),
kol.e!nym pio'edynku o rntstr-lloSbwo .li\ korzySć, pnczynaj11c od dz',;leJ· o!'łlll! 100 m motylildem i OOO m zmie;n.eik,strnklao;y d-O?Jnali za>Slkakująeei ...,..,_ szego 9potkanla z Naprzodem Ja. nym. Jej klubowa kol.etaink.a
Plł.'IU. SIATltOWA. n !l!<ga lto-btet: !l(llk!ej PO>ratki na soon()Wl!ooklm lo<l>o- n6w, kt6re rozpocznie
Ilię w halł .J. Mruk triumfowała na 200 m moCbKS - AZS Go-1'z6w Wlkp., ul. Ke>- wlisku, -pr7.egiryw.a.jąc z obrońcą ty. pny ul. 'Worcella o p;odz. 18. Pod• tY'lklem I była trzecią n.a 100 m moay<n1erów Gd•yńskteh, go-drl. l'f rR nle· tu~u mdst.n<>w"Skieg<> - zqgłębi-em ar>iecznl trenera J. stuclllika, będą tylik-łem . Zaiwodmil!k 1'ZJCMIClńslklej Sta-ld
dlrlelę god_ą;, 11).
Spotka•nde to dowd;ooło, te SOO>'lowl- choteU 7'a.pewine ui.prea:ento<wać •ym- - M. Zaborowski zwyclętył na 200
CUin!lie są obecn!e je-dy.nym kSJndY- pa~y>k·()!?l hdkeja w namym mieście m motyUdem, a plyw11k U·n11 ośwłę·
HOKEJ' NA LODZIE. Mecz roozn1- datem d!o powtónenia sUJkcesu
girę n.a poz.tomie, co na.jm'Tllej takim cłm -- A. Bulik wywalozvł 1lrzykrot1
ków spa•rta.'kiardowych t.Ks - Legda ubleg!eg>o ro.ku.
- jak w 7.IW'Y'cięsklm ~anLu
a nrt>e Il mte;see na lOll 1 200 m klaW.a.rS?awa, ul. WOIN:e!iLa, ~. 11.
Przed hokeistami UUI 1e'1lt Jednak "Sz-airotkam.i"J
IYl=)"m l 100 m moty.filmem.
(w)

I

„

ANIELA WOJCIK

M.eza ta.łobna odbędne

Pok.aa: 0~7
pod nuwą
„ł.ytwła.ne Społem ł6ctzkłm kibicom", uświetnią wyetąpy teg<lOI'OC1Znych mLst<rnów J>.ollll!d, re,prezentM'l
t6w łód2ik1ego k1'1llbu, m. .Im.. n.a.J lepszego so1'11Sty w na&Lcym kraju GrzegMza Filipowskleg11, m~-strzów
Pol~i w tańcach Iwony Blelas i
Jacka Jaslaczka ora!Z. najleµsirego
d-uetru naszego kraju w konkurencji
par sportowych - Marli Jeżak I I.echa l\fatuszewskiego. Olmk nich wy.
stą1pią ta.k:!:e wlcemlstn<l'\v!e
PoLsld
orao: -poo;OS<tałl u.taJe<n.towrun4 łyżw:l.a
we Ugurowd „Społem".

Udany start

z &łęboldm łatem Hwlad.amlam)', te w dniu 1ł stycznia 1111 r.
smarla na- n-aldrl)łna Zona,
Matka, Ba'llcla 1 stoma

„ t · '·

o gooa:. ta na lodo<We-j

ły>t,~,rrzy
„Spoołeim".

DUDŻIŃSKA
Pogrzeb odbędzie się · dnia li. l .
1981 r. o god7-. 16,00 na cmentarzu ewangelickim przy ul. Ogro·
dowej.
PogTą:!:ona w smutku
RODZINA

MARIANINA

ca llm.preza, za jalkll naile1:y
kiego

AFRA

~

Łyżwiarze Spotem-łodzianom

w
wdęc~j. Tym.~ mewalceyć o matowanle ta.tu

~l:lJgow•j

.

Dnia 11. 1. 1181 T. przetywszy
lat ~ł zmarła nasza Mama l Bab·
cla

SZEWCZAK

l±fr.I•l:i( Ją:Ja]ij( l#ł;f•]31 Ja:?•J311
.. •

st.anowdsko Głównego !'llspe.kttora
Go&poda.rkd Elneirgetycz.nej.

ofiary

z wielkim talem zawiadamia·
my, te w dniu u 1tycsnla 1111
roku ode1:<ła od na1 na sawsze
nasza najlepsza,
najukotha6sza
Mamnsla, Babcia l Prababcia
S. ł P.

Pogrzeb

obu

(PA.P)

~e.zes Rad•y Mtn.i«;ków powoł-ał

Liczba ofiar śmiertelnych niskich
temperat ur, które panują w północ
ny ch Indiach od grudnia ub. roku
wzrosła do 229 w związku ze zwięk·
szeniem przy11adków zamarznięcia w
stanie Bihar. W środę z ąlharu naplynęly -doniesienia o 39
nowych
zg?nach, podnoszących do 144 liczbę
ofiar chlod6w w tym stanie. w są·
siednim stanie Uttar Pradesz zmarlo
85 osób. Większość ofiar to biedota,
uliczni handlarze I żebracy, których
nie staó na zakup ciepłej odz!Pży.

nlenta mózgu. Swiadkowie t.go wypadku proszeni ' ' do WRD MO.
:ff Godz. 18.20. N1etrzetwy Stanlsław K . na ulicy Gdańskiej 11 wpadł
pod „Wartburga",
doznając urazu
podudzia.
.
. lit- Godz. 18.-25. N2' trasie E-16 przy
starym
odcmku ulicy Rzgowskiej
znaleziono
zwloki
mężczyzny lat
42, którego potrącił nieznany samochód udający się w kierunku Piotrkowa. Sw\adkowle wypadku proszeni są o skontaktowanie się z WRD
MO w Łodzi ul. Wł. Bytomskiej 60,
tel. 715-85.
(eh)

wme~h-

mgr int!. Je.rz.ego Wójc>ickfo-go na

Śmiertelne
chłodów

i

narr odu

Kronika zmian
kadrowych

żadnych

warunków, ·Brak
sygnałów od porywaczy jest nietypową komplikacją tej tajemni·
czej - jak dotąd - sprawy,

I

I

br.aiters.ką
przyjażrj ą
stironną W'Slpół.pr acą
kT~jóv.--,

Hiszpańska policja prowadzi ob•
ławę na porywaczy „króla lodów
i kurcząt", 70-letniego Luisa Su·
nera, najlepiej - według władz
skarbowych - zarabiającego Hiszpana. Od środy znajduje się on w
mocy ludzi, którzy nie wyjaśnili
dotąd swoich mo-tywów,
a.ni nłe

w YPA DK ó ffl

:ff Godz. ua. w Pabianicach 'Il.a
ulicy
Partyzanckiej 88 przyczepa
n/n samochodu ciężarowego uderzyła
w bok „Nysy". Pięciu Jej pasażerów
odniosło obrażenia . Swiadkowie proszeni są do WRD MO w Łodzi.
>lf Godz. 13 . Na pl. Dąbrowskiego
lO-letni Krzysitof K. wpadl na bok
„Nysy". Chłopca z urazem brzucha
przewieziono do szpitala
W sobotę nie będ'llie ~01.IlOSZC>ne
.
mleko do domów. Roznosiciele ma'if Godz. 15.10. Kierowca „Moslcwicza" Zbigniew A. na ulicy Woj. Polją dootarczyć w piątek
jego po- skiego przy Marynarskiej
potrącił
dwójną porcję.
{kas)
Stanisławę O„ która doznała wstrząś

łodólv"

„króla

- - - - - - - - :,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

KR ONJKA

niach pra:Y,'Pomn.iaino w&pólmą walkę Żolinl!ea'IZy r·a.drz;iecki.ic h
i polskkh, kitória pirzyniosła
wodinoiś~
naS!lemu n·uo.d.owJ., naJSZej sto1i>Cy.
Pol.S>]ro..qoada.ieckie bra~erst.wo blroru. - podik>I'eślono - scementowane wsp&lrn·i~ prz.elainą krwią zaowo,cowało w m.inio.nyim
36-<leciu

Porwanie

Lech Walesa
••
u papieza

.)

Rolnłcml

Spóldzfolczo§ei

Oświadczenie
.

Rozmowy
M. .Jagielskiego
w Moskwie

pływaków

EUGEN~A
z d.

ł

P.

s·KWARCZEWSKA
SUL:tYięsu.

ARTYSTKA - MALARKA,
odznacza.na Złotym Krzytem Zasługi.
Pogrzeb odbędIDe się w d.niu tB stycznia bT. o godz. tł.30 z kaplicy Starego Cmentarza katolickiego przy ul. Ogrodowej, o czyin
zawiadamiają pogrążenł w smutku:
J
SIOSTRA, WNUCZKA, P~STALA RODZINA
I PRZYJACIELE
Z głębokim b6ll'm Hwtadamłt,mJ'. h w dlllu 14 stycznia 1981 roku zmarł w wieku lat 41, nan nlmehany Syn, Brat, M-t, Ojcie1l,
Szwagleor i Wujek

łnł.

ł. t '·
ALEKSANDER KOZŁOWSKI

Po1:rub odbędzie llę li.ma 1T •tyeT.n.t1 Itr. o Sodz. 11 z kaplicy
cmentaTza rzym.-kat„ ul. OgrOd<>wa 31, o czym zawiadamia pogrąt<>na w talu1
'
llODZINA

111i----------•••••-•••••••••-•I

Perspektywy zbyt dalekie
nlenle: 1ornocbileln~ · 0rz~ Miotła tod.zl • budownictwo mieszkaniowe. Uchwała bowiem zakłada włqcz:~ do lfWł f01podamt te~ budowlanego pote.-,cjału wykonawczego,

1.tereg wqtplłwoścł. Nie

dy1pom.1Jqc: ll'U temu

WSZ)'5i:le woj-6dztwa

mo'lłlwośclomlł Na

Musimiy to mnJielllić. Na komaultacjd planu
k.ren01We,go na rOilt 1981 w Koand$1i Planowaai.iia nbie,g&ldśmy nde tY'liko o lia:Mty na
m~

~ tej

ocqwlścłe od.powledzlałnoj~ 10

tamodzlelno!cl - jalk

głoJI

mołna

famo - „palq 1141". Czy

tiaikże n:a
Olr8'1: ŚTodkd

aile

wcześniejsze u'7Jbrojende terenu
u \llkończenie stairych, jut zami~ych,
a niie w pel!nd zakońcminych <*iied>N. Myślę
o s.z.kołac·ll, przedsl'Jkolach, paw.nonach hamdlowych., przychodmńach zdrowia, jQ: ł . o u~u;nitu terenu z d<ro,g'811Dd,
dojarro~ i
Jilele<111ą.

Komisj.a Plamowiania zgoda.rlła Ilię na tak!
prog!l'am 1981 roku, a teru pozosrt>a}a n.am
j1'go realizacja. Ma.jąc wpływ tlJ8. ustala111le
za<iań Ł6drllk·iemJU Zje<lmoczendiu
Budow.nict.wa (pr'Zy jego 'PO<i'POrządkoiwamrilu preeydentowi md.asta), jestem pneloo.namy, że uzysk,aine Śll'oddti będą WY'korzystyw>allle zgodnie z 1,DJtencją plam.u i p<>otrzebam«..
- Trz;y czwarte polskich cementowni litot
• powodu braku paliwa. Na N urz«:1d1>wi
1amodzielność, bez podstawoweKo ma.teriału
- eementu?
- KłOip()lty z ceane<ntem będlt tiaatie same
be.z wz.ględtu na to, komu będUe pod•legało
ŁZB. CemellJtoiwnie !l'to.ją et.la wsrz:y>st:k:Jch,
- Ale rejon, który ma cementownie, bę
azie uprzywilejowa.ny. Pa.mi«:1ts-m
eo 11lę
łziało na dToga.ch jesienią, kiedy to tiera.dzey milicjanci na polecenie
wojewody nie
wypuszczali furmanek z ziemniakami
do
Łodzi. Czy z cementem b«:1dzie podobnie?
- PrzydlZliały cememibu zositały juii: rozdzielone z góry na C<ały rodt, pozosta.je rea1izacja. ŁZB ota-zym.aJ>o na I k-waa-tał
o-koło
11 proc. rocznych potrzeb . Do tej wielkośc!
musi być d<Jist<)S()wana. prod •1k<'ja . Fa.b ryki

byi samodzlełnyni nie

TU{lEWICZ~M.

I

a samodzieł o
domów posiadiają spore IJad>UY e!ement6w
gotowyich. P.rogll'8Jlll prod'llllrojd na piet"IVmiesd.ące br. priz;ewiJ.dluije wylkonyrwani41 tY'lko eleme111tów bNiklujących do kompletu potrzebnego dla !rullllMliżu bud~u. Jalk: wdem,
ta.ki proga- am
jest olbee.n.f.e
przez
ŁZB
reali!WWlally. Nia budowaich w tym
~sie
będą
prow.adlZOlll.e
roboty
mm..!
cementochłolline.
Będlzd.e
~
n;a
wykona.nie porządków na pl ac•a.ch budów i w
fabryfitach domów, wyremantowanłe form 1
konserwacja maszyn. Są to prace, n.a kUllre
?NY pogonj za pLa111em ind.gdy nde było eza1u.
Musimy się jedmialk być a tym, że bbowy potencjał wy<k0111aweiz.y nde będa:ie
w
p~ wyfit0trzysta.ny i wipłynde to Dla wd.ell·
kość realizacji zadań. Nlll!!0lt daJ!idaci& mu•
S'UI więc zostać talk ukli.er-unllww8llle, by Ich
uta'ialta była jalk: na.j1I1drższa..
- 0.y mowu nie będzie qła61 ehoelllY

na

~ 'Wteillkoł6.

My

teł ~demy l'OJ'Jll,ciA-

li i CJ1Ceni'!lli w~ ir;adama..
- Powledmał pa.n, Ił nluł6ny 4'ałwlll li•
te 14'Zleeie na 1amod!lielnoł6- Tak, bo ~y
~ć. Błen.emy :na
rządziam~e. plamow>aJO.ie,,
r6wniież efe<klty.
I tak

-

ctzlaln-0śoi14
ie władze

111a dlu*4
odipowde.Iebie nie t~o za,..
progll'amow.ainie, aae

tą odpowłenie tylko budowlanych, a.Ie ta.kmiasta, bez wzg'lędn na Ich sto·
neezyiwiście

~~ Będmiemy robić
by maJksymdńle
wy«torzy&tiać

~ystJto,
potencjał

LZB. Z~e blltaj procln.!Ju:ji jest eitektyiwmdejsa, mama zmiendat, ~bradaiwiać
b8IZ uclekiamdia lię do resortow6j bilul?'Oik<rai::j!.
~„ podejmować talkde d.«yrzje, by & te&o. eo sł• doetmie, zrobić jak :1ndWięcej.
- !fa t1ottr\ 11pr-ę nane wojewód~o
ma. • ma.terlałów bu1łowlnyeh tylko wodę."
- Ade ma dluity I uan.gaiow·ainy potene.ł«ł Ludalld, trMJ.'SpOortowy, cenwaaę maJterdalhw, prueypowai,ui kiruszY'W'I<, bl!uir.a projelkłowe 4 wadycje budowlame.
- OsyU, ie metoda „PSS" (pGm6ł 110błe
Hm) Jtędsle w dalszym ciągu obowiązywa

- N.acdsk i:r.a wby ~rz.ie dJurly t &
tym Ilię m1USimy Ueiz.yć.
- Społeozeiistwo przelł nnymanlem mlenka.nla m6wd: „na dwudziestym
plętne,
bes Wllndy, byleby było", a potem_
- M.amy tego pełną świadomość. M'll:simy
dlatego zachować odlpowied'llie
proporcje
prey U!ki.arliamiu planu i w milRll'ę motliiiwoś
ci precY7-Y'inie okireślić ja.ką część limitu
p!'Zez.JlJ8CZyć na mieszka.nia. a jiailtą ,n ;a bud<>win.ictwo towarzyszące o.raz pi1:Lnować w ciągu całego rok.u by reaJdizacjia
preebieg.ala
z.god'llie z przyjętj'1IIl planem .
Zaikład•amy
pooadito. że w latach 1981--SS minimum 20
proc. nowego budoWliliietwa ziloka&i=jemy
na U'Zibrojonycb terooa.ch centrum l.od'Zi.
- Plętna.śeie la.t o tym słyszymy_,
'!'laik, dotyichczas po<zi!l samym cenkum
budownictwa zireaUrzowaitiśmy w
plombowego. Są to
WY'kOOJsaJWstw>ll\ ?lliechętinie przyjmowane do pla.nu.
Liczymy,
re t-e<r a~ nastą')li ziasadińd~za zm.i.ana.
· - Ozy przedtem urząd nle miał W}lłYW11
na poezynania Łódzkiego Zjeclnoezenia BUdownictwa'l
- Ni.e, bo poclilegaito ono wy~CIZillie m1ni&ters.twu, od którego dostawało wiszystkie
wskaźniJt,j i środki produJtcj~.
•
- A nrząd będzie miał co dawać!
- Praiwdo.podobnie środlki będą przekaizyw.a.ne prz~ ministerstwo,
a<le za nasa:ym
pośrecl1nidwem stąd większy
nasz wpływ
-

ni.ew~ele

śródmieścitu., szc.zególn.ie
rea.lieacje kłopotliwe dlla

gos:podairować.

Cieszy łr.ltl optymizm„.
- Do tej pory, k·iedy budowlami llld.e wykonyw.a'li phamiu, to w społecz.nym odc2'1,1ciu
władlle W·raa: :z: nimi po.n10Siły odpo~·iedlZia.l
ność, nd.e miająic wpływl\l n.a jego realizację.
My chcemy odQXltwJ;aidJać, ale i mieć wipływ
na II'eruli:zację.
-

Rozm.:

cazyn6w, a łeh brat, to • okazJI

każdej nowej
premiery konieczność niszczenia dekoraojl do któregoś ze 1pektakli wcześniejszych.

w1t«:1cl saoszozę
milionów, ale te •·
szczędnoścl jak z goryczą powiedział J. Cegiełła zbilansowały się nam już dawno zniszczonym
dorobkiem a.rtystycznym, brutal·
nym przecinaniem tego, oo dla
ntnkl ir.t wail:ne - Jej ołągłolol
I irwałośol.
Po
dzono

przeeł«:1elu
trochę

Właśn'• m. In. a myślll o tyc_h
wartościach (choć
oozyw.iście
nie
tylko) wielu mówców pl'06iło, a,pelowało i żądało
wybudow.a.nfa nowego gmachu ·d la Muzeum Sztuki.
Muzeum posiadającego w Europie
wschodniej i środkowej najwspa•
niaJ.szą kolekcję sztuki współczes
ne-j. Inwestycja ta przewidlziia!lla.
jest od la.t i od lat jest skreślana
z kolejnych planów. I już nawet
nie chod·Zli o to, że placówka nie
może pełnić swych funkcji, ale że
drobne
pęknięcie
t'1).ry 2)!liszczy
bezpo'Wlt'otnde dzieła niepowta~al
nej WM'toścl. A może to rzeozywiś
cle nie jest a,ż ta:k ważne, gdy.t l
tak większości z tych dzieł upcha·
nych po magazyn.acth nik1t ru.e

Obydwaj panowie (nie ty~ko oni
dzielili się swy·m i refle,;.
ksjami, wspominając burzliwe dyskusje środowisk twórczych trwaJą~ od lat. Dyskusje pełne żarli
wości, słusznych ocen i argumentów, niezdoLne jedinakże prz11:zynić się chociażby do realizacji tego, oo jak najbairdziej mądrze,
słusmde i pożytecznie ZOtStało ust.alem. na plenum KŁ PZPR z roku
1974, a pośwlięoone an.ałi~e •tanu
obecnego oraz lcierU111kom rol!lWOju
kulfury w Łod11i. Na koniec zaś
ów llJllirt dyskua;j~ spuentował Józef
Tejchma, mówiąc mniej
więcej ogllłda.
tak: „tei jestem :amęczóny polo•
~awdą jest jednak, u uśmier·
kiem słów, potrzeba nam teraz czynów, kt6re mogłyby być podstawą earnie tej placówki jes·t czymś wię
optymistycznego ąojrzenia na na- ·cej, niiź utrupimiem tylko Muszą przyszłość,
w tym oczywiście zeum Sztuki. Gdy wspomni.my o
tak.te tycia kulturalnego".
społeeznej infojatywie b~dąceoj źró
dłem jego powstania
u początku
Miel!. więc wszyscy obecni w sa- lat trzydmestych, gdy wspomnili Muzeum Historii Miasta Uxizi - my o awangardowej roli, jaką niea mowa tu o ~otk.an!u przedstawi- gdyś spełniało, skazywan~e mucieli środowisk twórczych i placó- zeum na naturalną śmierć a
wek k:ultuulnych z min~st:-em przecie!; Inaczej tego na·zwać n ie
kultu·ry i sztuki, Józefem Tejchmą można - urasta do rangi symbolu.
- ąW'iadomość tego, że ro:lllllawiają Symbolu W'iele mówi ącego o pa-lio sprawach głoszonych już wi~lo tyce kulturalnej w mieśde.
krotn.ie, jak i tę, że dziś czas najwyższy już przejść
od słów do
N-awoływandu o nowe
muzeum
działan.ja.
Równooześnie
jednak szbuki wtórowało wołanie o gmach
uwieorzyll, te jeszcze raz warto dla ·Filharmonrn Łódzkiej, która to
powtórzyć swe niepokoje, podz,ie- niebawem w ogóle nie będzie m ialić się swymi bolączkami, swą ła gdzie koncertować. O szczegówklrótce na natroską I goto-wością przeci~tawla łach napiszemy
nia się krótkowzroczności, niepra- szych łamach dziś poprzestańmy
w i dłowości om i głupocie.
iedyn'ie na jakże trafnym stwierdzeniu człon klin i .ze$p(}lU FilharmoNo-wy szef resortu, n~we władze nii Łódzkiej - Barbary Trojanowpa,rtyjne województw.a dają przy- skiej: „zbyt dalekie 11ersuektywy
najmniej teoretycznie szansę n.a to, są perspektywami hdnyml".
iż będą słuchaczami chłonnymi. a
przynajmniej n·i e mudzonymi odJuż te przykłady świ.arlczą o tyM,
grywanym po raz n-ty spektaklem jak Łódź jest nied<>inwes.towana w
o stanie łód,zkiej kultury. Na ile sferze kultury (dodajmy od razu.
zaś on skłonu ich już nie tyle do iż jest to sprawa nie tylko braku
refleksji, oo do konkretnego dzia- funduszów i mocy przerobowych,
łania, przekonamy się w bliższej i lecz
także
idiotycznych decyzji
dalszej przyszłości, teraz zaś zaj- (przykład
niefunkcjonalne, a
mijmy się bliżej tym, co S>ię pod- ogll'omne sale widi>:Wi&kowo-konferencyjne n.a Dąbrowie p·riemysło
wej), ale baza kultury t.o pl:'zecież
nie tylko gmachy dla tns.tytucji
właśctwie o JeJ braklu łódz:k!eJ artysty<:znych. To
tald:e brak pa·
kultur.v. Re>zpoczał Janum Cegiełła . pieru dla Wyd.aW111ictwa Łódzkiego
nowiadamiając
ze objał niedawno i brak pieniędzy na odpowiednie
kierownictwo .,teatru tyle wspa- t:a.kupy dla bibliotek itd. itd. itd.
niałego, co osobliwego" A .ie~t n'm
Teah' Wielki. jedyna zresztą PoJednakże jakość i wi elkość maważnie.tsza obok kina
„Iwanowo" terialnej substancji kultury je•t
powoienna inwestycja kulturalna (choć oceywiście niezwykle istotw mieście. Te a tr wyglądający z nym) jedynie punktem wyjścia dla
wierzchu iak najwspan'.al~za świ a tworzenia się autentyc~nych zjat:"'!lia s:..tuki. w rzeczywistości jed- ~isk a,rtystycznych i rodzenia ~ii:
na k bedącv świątvnia m~eszcząca rzeczywistego życia kulturalnego.
w 5~· ~ch murach niP tylko ołtane, O ich istocie decydują przede wszy11! e i grobowce sztuki.
stkim wa.r un kJ ks ztałtujące atmosfere I możliwości dz i ałania środo
Po p rostu cH ategc. ie
j'ak wisk- twórczych, warunk1i decydu~t wierdził dyrekto·r TW b11dowa .ią<:e o społecznym zapotrzebowate•tru włnśclwf P. do dzł!li"J nie niu na ~ztukę. Im też właśnie barzogtała 'l:ako11ezona. Zabrakło m·•- dzo W'iele
uwagi pośw!ięcono w
dyskusji.

I

ła!."

- Zia1j41 90lbie spre.wę z tego, te prze<z:
pewien j~ cza.s na paw.n o. Li<:zę n.a operatywmość
zaopa:trzen,iowców
bu.d01Wlanyich. 'P<>M tym, od stycznia wesrz;!la w ży
cie mała reforma g<J<Spodiaa:cza.
Przed-s i ę
biors,twa będą ba.rdciej zai.nteresow,a ne w oszczęd~u materiałów.
Wiel,kość
prze.robu
:filllainsowego nie będrz.ie już pr~sz.kad-z,ać w
wylkorzystywainiu uszkodMnych elementów
do wznOM.ell:!a d0oII1ów
i,nclyw.id·U>a[nych,
taikich jatk: nip. na Retkiini. Gruzow'81Jl.ie uszkodiZO!lych elemenitów jest przeeid d.rOOsrLe
od ich wyprod<utkowaJOd,a. Maijąc bezpośred
ni
gląd w lli!SZ4l b:udown.idw.o,
a tafi!:że
prawo decyzjit, będeiemy
w stanie leqi;ej

Ju4 po pierwszych g~ w dytkusjti J f/rzy Wa WII"Zak podzielił &ię
z zebranymi przeświadczeniem, 8 ie
właśelwle zbyt wiele
nowego nie
mamy tu do ,powiedzenia, jako it
o prawie wszystkich podejmowanyeh tu sprawach mówiliśmy wielokrotnie". Potem Jerzy Katarasiń
ski zuważył, że „g.r amy od lat I
akt tej samej eztuki, z tą tylko
rótnicą,, li sa kaidym razem przed
nieco lnn14 wldownl14- C:au wlęe
ohyba naJwyżs.y - koll,kludow.ał
zastępca redald.ora nt~lnego „Odgł011ów" - przejść do edsłon;y tlirugiej„.".
zresztą)

n - . •b:uczano

pleA od·p&wlelłsialnołcl„.
- Tak, de tera11: l>ęda.iemy

Izb!

żadne perspektyvły

to

jego poc:zynonla. Uchwała ta wi:budza

ten temat rozmawiamy z wiceprezydentem Lodzi - ZBIGNIEWEM

- A wfęo Jest pMi sa, oay pneolwke •moddelnoicl!
- Jestem za, mimo .te wiellu drz.iiwi się
dli8czego. Obeii~bym to urz.a&adindć. otóż w
uibie,głyich lllltacll, kdedy budOfWlniictwo rozliC!loaJ!10 jed<ymi.e z me+tirów kwadr-aitowyich powł•~ mies,Ma,lneoj, z tiriudem uzyska111e
~ władrzie m!ut.a śroid.iki i ldmi.ty n.a u~brojenie i«>enu. s7Jkoły, żłobki,
plllWHOtlly
~'f<p. ni'8 byfy w pebnd i w pralWli<lłowy siposób wylkorzystY'wwne. Po pre&tu zadami.a te
tiraikitowano lalko dlt'u.go.plam.owe. Z wde,llkfim
trudem uzY'Sk!81lle
limity, w końou roku
przepadaJ:y. Syibuacja ta
doproiwadrzJła do
tego, że w ubiegłym ro®u na osdied[u Ra~
dogOISIZIClZ WY'kon811le bud~ miesrtkalne n·i e
mogły być przekazane ~ mdeosizk,ań
com z uiwqt n& br.a!k ul!lbrojeniia..

budOIWtl1dctwo

zarzqdzonle I

1
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1', .tycznia mija M rocznica wyswolenla Warszawy przez 1 Armię
Wojska Polskiego . I jednostki Armil
Czerwonej. Wysiłek całego naradu
1prawił,
:te straszliwie zniszczone
miasto powstało po latach z ruin
zajmując godne miana stolicy, mlej11ee na mapie Polski.
Na
łlJ'

(po lewej).
Znlszczow warszawskich ł.azlen
prawej) ten sam ·zabytek

zdjęciu

Pałac

llach (po
Szlslaj.

w

łiraanw•j:li, autobu.srie, fabrycznej sali i w kolejkach (nie
tylko przed sklepami-) od wielu miesięcy toczą się dyskusje
peŁne
pasji, ze znawstwem
przedmiotu, pełne pytań !.„
rozstrzy~nięć. 1 gdyby tak dobrze się wsłuchać w owe setki rozwią
zan, nieraz trudnych i nie rozwiązanych
problemów, dojść by można do wmosku,
że mamy w kraJu przynajmniej kilka.naście milionów specjalistów, którzy, gdyby
im tylko pozwolić, już jutro wprowadziliby tu porządek . Od razu wszyscy zaczęliby dobrze pracować, dobrze myśleć,
od ra.ziu zapełniłyby się sklepowe półki,
stałoby energiii, kooperanci pośpie6zyliby
z dQStawami, a każdy pracujący uśmie
chałby się „od ucha do uch.a".
I chyba w imię tych marzeń o . owym
raju rodzą się oomysły, które maią stanowić panaceum na naszą
ekonomiczną
pat<>logię, na „polskie piekło", w którym
niepotr'Zebny jest diabeł do pilnowania,
bo Polacy sami zadbają, aby nikt z
kotła nie wylazł Na naszą jak powiadał Wańkowicz
platoniczną
zawi~ć
(Dlaczego Kowalski wstał biskupem a ule
ja - pytał hydr aulik), na beztroskę I
mołojecką

przekorę.

- A po cholerę wywoż14 1& granłcę1
- pyta w kolejce po masło zażywna pani. - Niech nie wywot14, to będzie wię
cej w kraju„. Powie jej ktoś, :te n ie
tylko nie wywożą, ale Pl:'ZYW<>ŻI\, a i tak
nie •tarcza? .• „
. - Pani-e pirzekonywał mnie młody
czł01Wi e k, który dzwonił do
redakcji :1.e
skargą, że nie otrzymał jeszcze mies<Zkan~a. choć powinien je mieć przynajmniej
od roku . - Czy to w porządku, żeby tak
było? Ja przecież pracuję w budownlclme, więc powinienem otrzymać, no nie?
Kiied7 1ię roo.gadaliśm;y 6w pokr:z:yw-

dzony budowlan: okazał się by~ jeszcze
bardziej pok.rzywdZOlllym, bo jak powiedział „państwo nie dba o niego, nie chce
się bowiem zgodzić na to, aby on i jego
koledzy mieli wolne wszystkie soboty".
I czy to jest w porządku?„. No właśnie!
Czy to Jest w porządku?
Tymczasem żyć musiiny z tym co mamy, dokąd tego nie zmienimy. A zmienić
trzeba szybko. Bardzo szybko l bardzo
wiele. Nie w kolejkach i nie w pałar
niach, an.i też na burzliwych zebrani!lch.
E f e k to w n e to wszystko może i ie.st,

do robienia tego,
sierżant

można

nazwał

burzyć

eo

pewien

rezolutny
Nie

rozgliździalstwem.

mias.ta, aby

zabić

muchę.

Mój staa:y profesor, który uczył mnie
dziennika.rskiego warsztatu, miał zwyczaj
mawiać: najłatwiej
jest by6 za, ale
jeszeze łatwiej jest być przeciw. Najtrudniej jest mieć własne zdanie, które nie
zawsze musi być popularne i akceptowane, ale musi być wypowiadane w Imię
eel6w wytszyeh, bo dziennikarstwo to nie
tylkq pisanie, ale polityka, która Jest

A demokracja je5t nam potrzebna. Ona
bowiem pozwala na dyskusję generalną
i na tę przy kawiarnianych stolikach. Na
dyskusję o spra'wach wielkdch i małych,
w której można będzie mówić o wszy stkich i o wszystkim. Oby to tylko prz:;nosiło rezultaty i pchało nas do przodu,
a nie sp ychało na pobocze, na którym i
marazm i błoto. Na pobocze, na którr m
o poprawie można będzi e tylko pomarzyć .. „
Oby nie miał racji Mari an Załucki,
który napisał:

Gdyby tak Polak
ale ef e lt ty w n e nie! Dyskusje mog4 co najwy:tej - pobudzać do myślenda, a
orzecież nie tylko o myślen i e dziś chodzi.
Profesor Jabusz Gro.szkowsk·i mówi o
odnowie moralnej społeczeństwa. Społe
czeństwo zaś, a przynajmniej ta rraj,głoś
niejsza jego część, mówi o podziale dóbr,
o wypoczynku I .,sobocie dla polskiej rodziny". Zu-pełnie jakby w polskich sa;kołach nie uczono do tej ~ry d9(iawania ł
mnożenia, a tylko ode jmowania i dzielenia. Może włęc ową odnowę moralną zacząć od „2 dodać
2"? Ale czy wtedy
padnie jednomaczna odI?owiedź, u jest

to 4?

Rodzi się &ba wa, ezy szereg emocji nie
powstaje na gru111cie pewnych stair yoh i
złych przyzwycizajeń u n iektórych ludzi·.
Tych, którzy upoważnieni · i powoła'lli do
robienia wszystkiego oo służyć' ma społeczeństwu, re>bia w iele
wbrew interesom tegoż społeczeńs bw a . ::: jeśli nawet
tak jest, to n'le może to być pretekstem

· ntuką umleJętno.łoł przewidywania U:uł·
kÓWH•"•

To właśnde dlatego i w imię pa.mięci o
tych nauka.eh ś~.iem ~wierdrziić, że mierzi
mnie powoływan<J.e się na demo-krację
wtedy, kiedy chce się być słu<:hanym, popularnym i kiedy nie choe się u~awać
oczyw.istych racji. Nie przystaje mi to do
tego, oo nazywa się interesem ~raju.
I choć Wllem, te Anglicy tw'lerde4, te
gdzie trzech Polaków tam dwie partie
i w każdej po jednej opozycji, to jednak
W·ierzę, że przeważy
zdrowy rouądek,
że raz kiedyś zerwiemy ze złymi nawykami i zacz.n.iemy my,śleć kategoriami
e>bywatelskimi, za którym kryje ~ę i
walka o swoje interesy i troska o dobro
wszystkich., wys i łek godny nowoczesnego
narodu l brudne zmagania se sta.rymi
prawidłami, które wci ągnęły nas na dno
kryzysu nie tylko ekonomicznego, ale
takte 1połeoznego i moralnego.

stworzył

,

.

SWIQ

ł

·•·

Lee1 na my•l ,le4n11 tk6ra eterpnle1
. co by to było, co by to było,
gdyby tak Polak stworzył światTI
Gdyby tak Polak - trałem jakim,
nasz rodak z wąsem w kształcie wiechcia!
Lub ... gdyby Pan Bóg był Polakiem...
Nie! Tego nawet Bóg by nie chciaL
Po prostu przed miliardem lat
gdyby bleg rzeczy zmianie uległ
i s4yby Polak stworzył łwlat .„
O - rany Julek!
Kulił nie byłaby ta Ziemlat
Nie kulą byłby Księżye bla47sześclanem?.„ Nie wtem.
Jedno wiem ja:
Bez kantów nie dałoby radl't
Spitsbergen byłby - gdzie Kalkuta.
Alpy na głowie by stały„.
Włochy by miały mote kształt bllła,
lecz pewnie o numer za mafTI
Satyryczny absuird? Nie Wil!'Dll Wcale
nie jestem przekonany. Mogę mi~ tylko
nadzieję; że Załuck~
nie zarobi sobie
tym w·i er szem na m!,imo wiesz·cza. 011
tai by n ie ehdał!„„
llJ!lNRYK SAWDl.A

-~~~~--------RiiiRf.ilillla~~----~~===~~~~~

Mów~ono więc

o z roku na rok

biurokratyzującym ię systemie iarządzania (to słowo jest tu chyba
najwłaściwsze) życi em twórczym i

kulturalnym. O czyn•ieniu z kultury (mówił to Wacław Bil iński)
„śmietn ika
personalnego", gromadzacego wszystkie odpadki po n iewydarzonych decyzjach kadrowych.
O Potrzebie zaufania do środowi s k
twórczy<:h. O lmnieczn ośc i „uspołe
czn ienia" tego wszystkiego, c<> sit:
w kulturze dz,ieje. O nowych in i·
cjat:vwach łódzkich środow1sk, cho·
ciażby o
próbach integ.r acji np.:
Stowarzyszen·ie Twórców Kultury
(Konrad Frejdl.ich), czy też o projekcie powołania międzyśrodowi
skowego kom1tetu PZPR (Jerzy
Jankowski). Na marginesie dodajmy, te ju:!: przed laty pootulowaliśmy na stronicach
naszej gazety
potrzebę poowołanfa takich organizmów, widać jednak trzeba było aż
odnowy, by znala:ły one szersze
uznan.i e.

o ty-eh

1 w:lelu Innych sprawacn

(będziemy do nich
jeszcze wielokrotnie w.racać) mówiono w obecn~cl mini~tra, lfoząc na jego po-

moc, jak i ehoei.atby po to, by problemy ł6d.7!ldel kultury były mu
nieco blime ni:!: jego poprzednikom. ~ to właśnie poprzedmlkowl Józefa Tejchmy pr.zytraflło sł41
kiedyś, !~ poznał dyrektora chwa·
lonego przez siebie łódzkiego Muzeum i!!!ztuk1 - Ry!IZarda Stanisła
wskiego po prne'ntacjl dokonanej
pn:ł!'Z 8'1Jefa instytutu
kultury z„.
Pa,ryb. Najbardziej zdzlwlony tym
faktem był FranC'UZ, dla nas ło
była normalka. Czy będzie i dalej
- l!Obaeeymy.„
.
iEllZY BĄB{)L

. . . . . t.ODDU
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„Glosy
mśwlat6w"
.·_. r

. "
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M-leiDl D.aukowlec-amator, Halla Lukach, prseprowad•a na prsedml„clach. Wleduia 11dumlewaJ4ee eksperymenty, kt6rych wynikami 11alntere1owała
ostatnio au1trlacka policja.
Luk1ch wyławia se w1sech•wlata glo1y oflar, kt6re :adradzaj4
m• taJeDllllC•, kto Je samoidował, 0111u1twoT Okultyltyc:any fenomenT
Prseprowadn Oil IWOJe - jak m6wl - na11kowe ek1perymenty resularnle rasem a 1rup4 pr:ayjael61 l twterdal,
takle
1ame badania prseprowadza Il• w Innych krajach co naJmDieJ
od 18 lat, Ich celem Jut ndowoduienle,
przy pomocy nowoc•esneJ techuikl elektronoweJ motna przechwycić :1 11&śwlata glosy ludskle, nłeałyualne dla ucha, nasrat J• przy pomocy 1pecJalneJ aparatury na tdnu1 magnetofonow4 I uczynić siyazalnyml,
11 kwletuia 117'1 roku badacz słos6w 1 zuwiata wpadł na pomY'9ł, by 1WoJ4 wiedzę oddać na
usługi krymlnallstykl. Grono
Jeso pr:ayJacl6ł prsy1tało na proposycJ•, ao I saczęło 1lę,

•I•

~

.

'

zabił.„

Powiedz, kto cie

I

„.. '·

'

*•

*•

w

Pech
czy

głosów z załwiata nie motna
tra.kitować
;Jako dowodów rzeczowych, ale jako swego rodzaju walca..
zówJd. JeśU to wwzysbko wlele razy
się potw1erds.I., być mote w przyszło•
ścl poldcja będzie w szerszym zakresie korzystać a taldcb ekspelrymentów.
p~zy Okair.jł P"J!POlllllna 111.ę,
'POHeje taikich krajów jak Anglia, Holandia, Bei31a I USA, korzystały z
u11lug •łymtel(o jasnowidza. Dnarłe
.Ko DJf.edarNno Gerard.a Crotseta. Było
to zdumdew&jące, ale jego wska;zówki
pozwollly r=wllt!ać wiele nieslyctianl.e trudnych zaiiadek la'ym.tnalnych.
opr. M. M .

nych

•

szczęście

"*

~e1nl

Priri-·

Toa.jlamdczy•

po UJDOd'dowaniu tw•j pnyja•
oiółkii

chciał

popeł!llil:

1a1nob6J•

atwo i w tym celu satył truLlinzu -1&1 zamordowuly
na ll<>llcję, Nle a t.qo nie wyszło. Przyullcy urzędnłk pollcjl, Gue.n.ter Bar. jaciele aię apóinm. przyszli. d()(!llero
cimę, ale ill
nde podziałała.
Policja n.ie mala:Ua tadnych konuet- pod koniec eksperymentu. policja n ie
Kapłan Tuka 8a·
nych śladów. Tymczasem w atudl!u dałoby IWl.ary wyrukow!. Luksch 1 tę
Następnie chciał się
powiesi6,
ka1 w tradycyjnym
.,itłoeów z załwl.lllta", oddalornym od sprawę odłotył do archiwum, a przeJ.Arnzu o iao km, WJ'l)adk.I biegły na- clet miał na.grany gloa zamordowa- stro,ju I 1łomlanych
ale
zerw.al
mu
się
nnur.
Zde•
wkracza
~pująco:
nej l«>blety. która wymlenłla na21wi- sandałach
Na centralnym pWplcl• u.m.tało &ko mordercy - Bozidu Sajn. Poź na dziedziniec Pała- ~
:aranił stę nożem w
aperowany
cu -Cesarskiego w
W&?IO a magnetofonów. Gdy wszyat- ntej wszystko &111 potwłerdzllo.
k.le zostały uruchomione, Luksch clbrzueh I nutępnie wyskoczył
Pollcja powiadamiana o eksp&y- Kioto jako dziewiąod
cho powiedzlal w ll'l'Zestrzel\ k09II11cZ- mentach zdecydowała s\11 dopiero o- ty duchowny
pr~ okno a T piętra.
Spadł n4 przez specjalny mikrofon: hwo- IPtatnlego la.t a przysłać dwóch swoi~ za•kończenta II woj- :
ny światowej. Wejłam Guentera Bara. Czy jut wiesz urzędników, aby uczestniczyli w tych
procto
n.a'
bre<Mmtowy
claeh
•~
śde'
na
teren
pałacu
:te jestd w saśwlatach?" A 'DO 10-ae- przedZllwnych seansach. Podchodzili
lfundowej pne.rwle: „Proezę, moteaz cnl do sprawy niesłychanie ostrożnie. w sandałach dozwoinochodu.
Zdołano
.
10
uratolone jest jedynie ka·
111.e zi1łosić - znasz twojego mOll'de.r- ale z wlelldm zaciekawJeniem.
cęT Powieds je«o na7;w.ll;ko". Po dalPo tych w.i.zytach · prokurator wle- planom przestrzegawał:,
więc teru nie wymip
IZycll 10 llekundach ekspell'yment był deńs..1d dr Hermann Ga!gg otrzyma! jącym bardzo suroza!lt<>l\czony. Gdy odtwarzano taśmy, od Lukscha p.rze;y!kę IZ p.róto.koaaml wej dyscypliny budsię jwt od odpowiedzialności •
uslysza.no odpowtedł na osta.tn.te PY- 1 nagranym! taśmamd,
dotycz11Cyml dyjskiej.
tante. Gto. pełen nlienawlścl powie- nie wyjaśnionych morderi;tw.
popełlnion:r aayn.
dmlał:
„To była
Prokura.t or . PQWiledzłał, te na11ra- lłllll•••••••ii-•••m•••••••••••••••••••••••••••••••••••1 1
Podobftle jak prsy aku:I! ~
ellllperJmentóW, Lubch na;llsał protokół I raMm z taan. acbowal do
a\'e'Mw.um. Pl>m!.e! przeczytał w ga-~ t. unędnlka polic)ł z LIDm
umordowała jego łona Romana Biii!'.
10 mtetllęey póU\łej, 11 lutegio 111'18
roku, na parld.ngu w nue;!scowoAc1
2
•
GumpoldSkilrchen w Dolńej A.uatrli,
zutrzelooy zoet.al taks6wkarz, !'ram:
y PUZERA:tAJ"ĄClll SĄ nłq dzU człOnkłnłe łego roMayerhofer. Sprawcy nl.e u. Jęto. 4 dnl
CZASEM informacje • •u- du - Głultę. Aresztowani
po tym wn>&d'k.111 Lllk9ch zapytał o- rowo•c1 trenlńgu
wyblt- przez polłc;lę 1•J dwa;I brafluę, czy 1111& llWCO m~dercę. „To
ny-eh sportowców. Nlektó· cła stwlerdzllt, te
Gtutla
Boucek" - padła odpowledt, kltór11
rzy 1adz11. te ewiczenla przed laty uznana :rostala
na11;ran11 na tamme słyszało
trzech
~ortowców
to
wręcz ka- przez lch rodztców za choświadków eksperymentu. Dopiero
w
torga 1 irotowl 1a lm na- rą umyslowo I tam :rammiesiąc półmdej
policja aireaztowała
wct · wspllłczue. Uspokoimy kntęta, a oni apetnta!t ti;tsprawcę. Był n~m przedsięblorca taklch
wiadomością, te za to ko tc'1 wotę.
sówkowy, .JO!tami. Boucek.
odpoczynek
sportowców
T NA SLĄSKU można
Ro1t po tym wYJ>&dku zoetała sajest na nieco wytszyni po- jeszcze zobaczyć chrabą
blta w Wiedniu para renclstt:.w Hedzlomle nlt średnia kraJo· szcza. którv ma
razem
wlg 1 Georg Wldl. Wini\ obcląto.no lllwa, Np. siatkarze ·Gwardll ze szczypcami długość
8
letru.~o ucznia Hannesa Relnbergera.
z Wrocławia, gdy urz:vJe· cm I Jest naJwlekszym o·
Ten doM niezwykły koe!Wm zdobi Lukschowl wydało 1111 to nieprawdo- W1panłale, &atol Mon z:je~ć tw~J dnert
chall do stolic'.I' zagrać
o w:idem tego gatunku
w
auatr'laciką •torkę Sybll Danrung w podobne 1 POStanowll razem z ~zy.
jaki11s tam mistrzostwo z Pols1·e. Ponieważ Jego tu- najwtęcP.J sprzeczek t kl„i- retkl, okazało slę, te transfUmie f8Jilt astycz.no-nauk01Wym „Wspa jaclólmd zbadać sprawę 1 o wynl.kach
ekspe-rymentu powiadomić tym razl"m
tr.tema innymi drużynami waczkl prz~·pominaja rogi ni zda.rza stę w godzinach port nie ma szans przeniala siódemka w kosmosie".
zamieszkali w hotelu .;Fo- jelenia. nazywa sie 1rn Je- 17-19 w p!qtkt, to znaczy bicia slę przez przedpokój.
rum" gdzie za dwuosobo- lontdem-rogaczem.
wtedy, gd11 zaczyna stę wee dokumentnie
zastawiony
wy ookój płaci się 750 zetl' NIEJAKI JACIC REE- ken<t.
kartonami, paczkami i woT
.ef na dobe. Słowem. nle NEY Z CHICAGO zgromae DO OBŁOŻNIE CHO· kami z żywnością zgrom.a .
ma kogo źałować.
dzł! 5 tyM~cy wycinków z REGO mieszkańca Siemta· dzonll
na czarną i:odzin~.
y W W IEZY
średnio-I prcsy amerykań.sktej
na nowie wezwano pogotowie Cóż, czasy Sil ciętki.e, a do
wiecznego zamku we wio- temat awantur rodzinnych. ratunkowe. Gdy 75-letniego tei:o jeszcze te ciasne mledzech rodzino Portapuglla Bad11nl(I Ich trdcl dop10- pacJenta połotono na no- szkanla.
Pf'Z:SZ IO lat więziło łS-tet- wadzlt11 go do wniosku, te szach by zan.leH •o łlo ka•
• MŁODY
PARY2ANIN
Pascal Vtncent
poterany
KlA.tUŻICA
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Przestawia n ka
Jtol:umienlki llterOIWe nalely tak ll<>Pue&t&wlać, aby
•tery czytane pozilamo ułw0f%YIY ro&wi11un4e doty9ZllCe repertuaru Teatr.u Wt..llldecc> w i.odzl. Do ~·
loaowainlai 10 btl~ W8t41.P11 na ailttualne ~
teco teatru. Termllll nadsyłania ~a6 t'JllC)dnlowy,

łamania

,.Rozkoszy
głowy" nr 201

UZUPEŁNIANK.A! „UMIŁOW ANY KAAZ"
:REBUS : PARA WANDALI MO:tJ: WIJ:LB aZKOD'I'
UCZYNie

a.

blcła

rekorJego wyczy~ Jest n•godzfnna nie·
llf'Zerwana ~piel w wan-

nie

Oatatnłm

wypelnl011~1

sosem po-

T

E

T

~

I

E

w

L
E

my mu jeszcze parę innych
motltWCJ.§cl,
jeślł jut tak
bardzo lubł sle kąpac!.

SKLEPIE
przy
ullc Niemcewicza i
Gro.ierkiej
w Warsza.vie
klientka kupiła kilo11:ramow11 torebkę śllwek suszonych. Zapłaclła w kasie, a
następnie postawna torebkę na wadze, Okazało się,
te kilogram waty 95 deka.
Poprosiła o inna torebk~.
ale i w tej kilogram hyl
lżejszy o 5 deka.
Wzięła
trzecl11 torebkę - doklad·
nie f(I samo. Gdy wyraziła
swoje zdanie na ten temat,
usłyszała uwagę koi:oś
z
personelu, te pewnie
się
nie wyspała, albo nil' ma
z klm slę kł6cić w dom ll.
więc dopiero tutaj przyszła
zawracać
gt-0wę.
Rzec?y·
włścte, chodzi
o parę śli
wek. a iradanla tylP. Jakby
brakowało
pięć deka brylant6w,
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mtdorowum. Na kanele ma
, jut także 18 godzin spę
dzonych w wannłe z majonezem ł ogrąqle dwie doby w plynnej czekoladzie.
CIJętnłe

•

podpowłedztelt!Jyś

W

zbłesu

I

z.

•

6

ambłcją

A

I

Rozwiązanie

jest
dów.

/
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Pr:1y1ięgnłJ ml, te Juł nigdy ale będzlen wykonywał ta6u

.?oziom.o: l. A1i.giels.ka dynastia pa.
w la1ach 148&-1603 r. 5. Najtrudrnlejszy Jest za.wsze pierwszy. 9.
Ze stolleą w Bagda<lz.le. 10. WydziBł
na un.!wersytecle,
l~.
Wąskonosa
małpa
azjatycka.
U. Historyczna
klra.ina nad Morzem Jońslklm.
14.
Dopływ Sawy, 15. Norwe5ka pisarka,
l&u.reatka Nagrody Nobla, 17. Rączy
lroń. 20. RŻelka w południowej Szwecji.
23. Pańs.two europej9kl.e.
is.
.Jedna z 1Wielu w dziejach Ziem!. 27.
Pri;ce!otony klasztoru, 28. Gatunelk nietoperza, 30. Ukochany JulM, 31. Mat.
ka Kastora .I Polluksa, 32. Miasto w
zach. Mauretanii, 33. Dawna moneta
Brytyjska WenusT
srebrna.
Ta figura dZiewczyny na wrotkach wyPłonowoc 1'." ·- 1 jego drutyna". 2. konana
z włókna
Bóg !freokl., I, Metropolia Seneii;ailu. szklanego pra:ez Joh
Buckleya
iest
,4. PI"lepływa przez Riazań. 5.
w na
.tednym z ekspona'Piórniku przedsz'kola!ka, 8. Po P<!'osiU tllw wystawy nazwa„Kobieta SO".
,,raps", 7. Jedno ze zbó:!:, 8. Ten.lso- nej
Bierze w niej udział
WJ' . 12. Gatunek ta.by, 16. Sledm!o- 27 angielskich artystrzalowy pistolet · belgijSkl, 18. Krai- stów w wieku 28-14
na w Irlandil Płn„ 19. Miasto fe- lata. •
&tiwall J)d·osenk.I, 21. KaszubSk1 l><ISarz.
CAP - Keystone
22. Miasto portowe
pobliW RIJekJ., 23. Np. 'ztma . 24. Mnich buddy,1skt lub r00rza.._1 '1lrli*lbłąda, 16. Przed
?Ortem, S9. Koletanllta AM.

„

eaeff łle•ac••I

nująca

Brytyjska

Wenus?

w
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BARAN (Zl, I. -

IO. &.):

Bądł

Cl• od dawna aympati4 ocsekuJe

SKORPION.

(Ił,

11. -

.n. U.)1

nak niewiele W)rlliknfe. Otrzymasz

~

~~ [iii~~?~?.#~ ~;~~~~~;~~~~ ~~ ~ ~: I~~~ Uf: I~(I ~:l~?.~:~g :~-;;;;;~i.:~i~~;~ ~
BYlt (11, ł.
- Zl. 1)1
ldll
chce1Z awansować musisz •1• wy·
kazać maksimum energii. lnlcjatywy ł pracowitości.
Samotnym
~ sprzyjają okoliczności we wszełkiego rodzaju spotkaniach,
WY·
cieczkach l rozrywkach.
BLIZNIĘTA (22. 5,
- 11. 1.)1
~ Tydzieii rozpocznie się pod dobr11
gwiazdą, Pomyślne wiadomości w
pracy l w domu. Ktoł darzący

cieszył sympatii\ I przyjatnlą o.
toczenia, .Jakaś watna sprawa zaabsorbuje Twa uwagę, ,ale
na
krlltko, Wyjazd w celach 1łutbo·
wych nie przyniesie •podziewanych r.ezultat6w,

~

S§

~l§

S

LEW (13, 'I.
- Ili. l.)1 ledel
snlechccony a mote tylko zmę.
czony, Warto odpocz11ć parę dni,
by zn6w odzyskać "'erw1 1 humor.
Kroi
Jakd korzystna

.„
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tranHkcJa, Jfłe pr:aeclągnlJ tylk•
itruny, by nie stracić okazji.
PANNA ( 2 ł, 1, _ 23 , B.): Muslss
uporządkować ostatecznie swe
sprawy osobiste. .lak dotad bowiem wvwler&JI\ one ujemny
wpłYW na Twll.1 stosunek do pracy t watnych problemów fyclo·
wych, Nie ulegaj chwilowym e-

mocjom, 1_
Jencze.

roswał wizyaiko ras

WAGA (H; t. _ a. 11.)I Wkr6t.
ce dowiesz 1!1 rzeczy, kt6re sprawią Cl niekłamana radość. Odbyte w tym tygodniu •Potkania bedłl nie łylko przyjemne, ale l

połytecsne.

ITRZELl:C, (li, u. _ a. •.)1
Mołeaz mleć kłopoty dnan1owe.
Dlatego skrupulatnie licz t
o·
szczędnle wydawaj. PrsestrzeSaJ
term1n6w swych zobowiązaii,
a
rychło wypłyniesz na spokojniejaze wody,
KOZIOROŻEC (21. tł, - te. 1.):
lłardm:o dobre stosunki · z najblltazym otoczeniem. Duło ciekawych
1potkai\ I rosm6w, 1 kt6ryclll Jecl·

VO'..u/D'..HA

pllkacjl w domu t praey, Pod ko·
nlee tygodnia spotkanie z pewn11
osob4, która wyjaśni kilka w11tpllwych spraw.
·

RYBY. (19, 2. - 20. 3.)! Zaufa!
bliskim l wspólnie z nimi rozwał
ca!11 zaistniała sytuacj41, DecYT..le
nie mo11:1\ być połowiczne.
Od
TweJ stanowczości l mądrości zale!y 1ure1: spraw nie tylko do·
r.yeslłCYch Ciebie 01obHcle.
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IM•-..Plll&

laformta•Ja e 1lll1lpłll
Inr-HJa PS.91

""':.„

~e P61BoCBy
tnformaeJa ialefo11l•
lllom911da WoJaw64ska xo
łff.„ - - ·
Popcowła elep.......,..
Ili-U
Po1otowła 4ro1owa
„PolmMbj"i"
--·
Pogotowie &11ar1atye.ae
ReJon Ł64ł·P6łnoe 134-M IOl-81
Rejon Ł6dł:-Poludnh
33'·Zll
Re.ton Pablan1ea
n-tt
Rejon Zgtars
"-3'-ł!
lteJon oświetlenia 11lle
1&1-ts
Poirotowie gazowa
>t5-U
Pogotowie MO
tT
Pogotowie Rl\tnnkwe
•
Pom~ drogowa PZM-.
.
ft-81-tł,
M, 7".'7
lłl-11
ftl·S5, UT-77
TELEFON ZAUPAHJA
331-31
Ollyltn7 w Sods. 11-ł -

wtELK.J
I~ 1e „ Jlrablina"
1'1.01.
godz.
l i „Słtraerm.y
dwór"
1.a.01. - IOd&· Jt „Dd«dek do
orzechów"
JARACZA - n!ieclyin.ny
t'f.01. - god:r:. 14.30 „x-.-.aenoLudld, klrasnoludk1"
(!Umlkn.)
&odiz. lt.39 „~adlzka"
18.01, - 1ocn 11, tł „Krasno1udild. k·ratmolAJdld"
(zamk~.)
god„, 19.30 ,,Pr'Zeprowarl'2lka".
MAŁA SCENA n.ieczynony
117 I 18.01. - g<>dz. 1'!1.30 „hmiątkil Sopl!cy"
T.15 gom 11.11 „1edinak b ·
b&ret"
17.ll!. - &odi!. 15.llO ~
141.01 . - j&k wyUj
NOWY - icodz. li.li „Uciechy
atarooolskie"
lT 1 111.ł!t. - l'Odll· tt.11 ,,J'8l
Jowta4sk1"
MAŁA
SALA
fOdll,
•
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.,Umrzeć ze łmlechu"
l'f I li.Ol. - jak wytef

POWSZECHST - n1eczynny
111.01. - nteceymiy
lł.01 godz ta, 11.• „P!DWU. Pan", "'.<>ds •. 19.11
tt.-...
M~i1~'zNT _ fOdl&.
,,Cll111Ul19
wa ~oM!oa"

•

" .,,..-

1'1.ł!l - g.ods, 1ł „Ko~".
•od1:. M ,,Kc„mi&eJika cz.a•rda·
"
"'

•ca

•pt

ft&"

18.M. - lodll. tł, tł """
k.rólewu»'', giod&. li „K~!czka oza•rd-.a"
A.RT.E1UN - IOdz. IT.IO „1Cr6ło..
wa ~nle«ti"
111.M. - godE, !l, rr.'9 j. w.
18.01. - god!z. M, 1' '8k W7•
tej (w.mkln.)
PI N'?,~ho_-;:u•~hl.:....ta~;M „Ballada

0

""'-' ..,.....

~

"'u

117.01 - ja.k w)'tel
18.01 - god'Z 11, li J. w.
TUWIMA - nl~-on.ny
17.01 . gCY.lZ. 18 „WY?T•IW•

~.„" (umkn.)
18.111 - g<>d'Z 1'2, 14.llll l· W
TEATR 'l'1 - g.ooz. 11 „Eugenluu

Dudek"
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111)

go~. 19.30. KONCl!lRT ORATOOrk\~a !!yMfO!llic2.na
I Chór P1'Ł. Dy<rygent: Zd~w
Szo!rt.ak. Sol1kł: Delfina
Am·
brMJl.alk - 90pran, Jnbeła Ko·
lrus-Ud-orowieeka
mfflZIOSt>RYJ'NY.

;::''
=J:~ryi':!md
bal!!. W

~

!)!ot(lramte: W. A. Mo..
Requ!em
17.01,
god-z 141 'ailr. wyte!
18.111, - nl~ynina

=rt -

S
§SS
~

MUZEA

HlSTORn RUCHU RJ!lWOLUCT1·
NEGO (Gdań-*• 11) - godz.
tl-1'1
1'1.111. - godll. n-tł
~
18.01. - 1a'lc wytej
~ A.RCHEOLOOICZNJ !l I ETNOORA.PICZNB '<J>l. Wolnojd 141 coda.
~
t<l-19
1'1.111. godll:. M-tT
18.01. - godz. 10-115
WŁÓKIENNTCTWA (ut. Pi.otrkow*a 282) god!z_ 9-17
~
117.01 - godlz 11-1'
·~
18.01 - godz. 10-18
ss~ SZTUKl (Wieckowskiego
M) ~
god!z. 11-18
~
17.01. - godz. 11-11
lll.111. - god1Z. 10-18
~ MIASTA ZGIERZA ~
browl'klego 21) god2. lł-19
Sj
17.01. - godz. 10-11
~
111.01. - gOdz. 10-lił
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ŁODZ1t1 PARK &ULTUaT I WT•
POCZYNltU (na Zdrowiu)
LUNAPARK - nleczvnny
KĄPTEJ lfliKO .,ł'Al.A" tal Unll ł)
n1P.C 2 V'\ne
.z:oo - eodz!ennte od cod•.
t
do tS.llO Ikea do 111)
ni
d
PALMJARNTA - cod:t,.en & nio
ll!od2 11 dl\ 1ł (OD<uC:r J!O •·

-

dda?l,~wl

OGROD

BOTAMI~

czvnn:Y
KINA

BAŁTYK
,Parnywa
dwu•
nastka" USA od lat li •odz
10 13 111 tt
1'1 1 11.01. - jak W'YHS
IWANOWO - „P!IUZVWll dwuna•
stka" USA od lat 18 •odz. 10.
13 18 19
17 .81 • _ Jak wYHJ
l8.01. _ 'Bajki
„Zlm()!Wy
ogród" godtZ io, 111., ui, „Pa.T•
szywa diwll•na.s!Jk•" godz, lS, tł

~ „Ó~.ONlA

~

_ .Bet
od lat 18 Sliodz 10.
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Si:
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19

:J,~ 1 li.Ol. _

m1ł~c1"
t:us. 11.

DOl

17.15.

jak wYU.2
lal
19.30

i~U~~dz

er:,

1~. 15, 15, 1'7.15
. l'1 ot. _ ja•k wyżej
1a:it1• _ seamse zamk·n4ete
godz 9.30, lil .30, 13,30,
l5.30,
„GM.na rn:y łajdak" go.doz. 1'7 30,
19.45
wŁOH.NIARZ _
.Norma t'8e" USA od lat Ul „odz te. t!.llO:
_, __ ,.,._
. - tł,
seanse ,,.„....,..,„_ - .
•~1a, to
„. _ ...
1 1 lł. ":_ ,ai!n;, ~-tll!dak"
WOLNOSC
"
fr od l•t Ul cods, 10 12.11, 11.
llf.19, lUO
1'1.01. - Gttna eay
łajdak"
1odz tł, 111, l'r.111, lt.30 „Na., .
p!ękn1ejS'Zy koń" rad!z. b.o
!(Odlz . l!.1&
18.01. - Jai!t wył.ej
WISŁA
„Ojciec lwdęty .Tall
Paweł
tJ
w Polsce" pot., goti-i.
10 12. 14, 14. 18. 20
1'7 1 18.01. - 1ak wył.ej
ACHĘTA „Powrót Mecbagodzllll'' Ian nd •at 12 cod.z. 10,

s Dzi~
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lill

S
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S
S
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S
SSs
~
S
~
SS

l'T.1111. )dl ~
~
lti.01. Ba,~
„l'lrzY!łody
Sknz.a.tów" 1oc11z. tł.IO dalej Jak
wyi:ej
,
~
SOJUSZ „~6t ta.jemnlicze10 bl<>nd;!'na" tir. od lat 12

wtodzi

wo1•ewo"'dztw1e•

ł

nn'e1"sk1'm lo".dzknn'
11.11. ta;
.Bez miłości" DO\ od
lat Ul 11od,... rr.1& ie 30
l'f l a.Ol. - ~ ~
STUDIO - „Oulrodiz1ej6kl.e da4'Y"
NRD b.o. g.od'Z. 16.30 .,39 stopn.t" an,g, od tat 12., god<Z. lł,

DKF _

god-z. 2IO -

k~i.

seaaia

zam-

-

„O:Zarod:z!ej81<1e &ał"Y" godtz. 18, „39 !ltopnl" aing.
od ta~ ~ godiz. 17.3oll, lt.:!0
18.0l. jak wytej
STYLOWY - F11m w wer11)1 otY•
g1.'lUIJinej. „PI1Zelltuplra I poeta"
rad%, od Lat 111, godz. 15. K~
!'llmów Pols1klch.
„CanstaM
p-ol od lat 15, god!Z. t'l, „Ha1ir"
USA od la.t 15, god/!. 19
·
lT.01. - Zakładom pracy Sródmleścla program estrad~wy polnla
film „Bobby Deerfleld"
USA
lodZ. 18.30, „Rada"' got!z. ~.30
llll.01. „Ra&r" USA od lat
111 g.odrz. 111, 11.30. K~Do Fdamów
pOL*f.ch „eon.talllA'' godz. 111.SO
DX.M „Manhattan" USA
l.a.t tł, godl!. 1ł, 18, •
lir.Ol. nuz~ -

M

„*••1'1'"'

n1e:t- Hlmy d-ll«łęce godia. 1ł.

116, 14. 11
18.01. lak wyłJej
GDYNIA - Klno non-stop od
t
""~ ......,
1 , „~u
.,...... ea:.erwon•
..,
atarm11" węg. od lał 11
t.'1.01. - Klm.o non-stolp
od
&od:. 18, „Te!lror MecbacOdaiWi"
i•"'· b.o.
.„
18.M. - Jall ~j
"
HALKA - „Kobtoeta pod l'l"esj•
USA od l&t us. god:z. li, 9Ml!1S&
um.k1l4ęt. _ g~. l8, lir

fodlZ·

h J

„

1'1.01. - „Zły MJC
am004,a
radlZ. b.o. gom. 111, „Odininl•·
oy. brudni. tli" wt. od 'Lat 18,
&.oda:. 1'1, 19
18.01. - B•jllr.a „w ~ mły

'lllie" ~ • ~4,RDda!el •.~~
MŁODA
w„
„ - „v.-~""'"
na tona" włOl'I od lat 111 godz.

0

1

10. 14.30, „Kontrakt" pot.
oo
1aJt 15, godz. t2.111. Hl «I, lt.
l'I' O!. :lak wy~el
18:01 - Bajki „Pyita t L1!Cho"
god.z. 10, tt. „Kon•traikt" godoz .
1~.1~. 18.45, 19, „Ukoch~ina to·
na" godoz. 14.30
MUZA - „Bl!Slde ~ani.a meclego .topn.lta" USA od lM 1/J!,
gOOa:. lB.ł5, ,,Pmypływ UCl7Alć"
!t. Od leit Ul godz. 18
l'f.01. _ „BL!skl.e
spotk.a!n1a
tirzecdoego stopnła"
g~. 19.11,
Przypływ uc.riuć" gock, 1'1.30,
l'9.30

tUt.

mowy•1
wytej

-

!lajka „~« fi!.
god&. 1'4.lS, d!ł.!~j
ja:ll:
·

1 MAJA - „Mały Ułąte" USA
b.o g<>dlZ 1'5, ,,Nie ta'ki zly" fr.
od lat 19, godrz. 17, 19.15
17.01. - Jak wy:rej
l·B.01. - Ba;ka „Władca pil·
stynl" god'Z. 1'4, dalej jak wyze:ł
POKOI - „Terror Mech.a.godzJli'
jap. b.o. goda;. 11, „Powr6t do
dom<U" USA od la.t li, &odi!. lT.
lł.30
•
117,ł!l, - Jalk wyłaj
1!8.01. - Baj'k-.a
„Wycleczk„"
godiz. lł dalej ja.k v.rytej
ROMA - „Cza.my korsar-z" wtoe
od lat 11, godtz. 10, 12.15, 18, 17.19
„Proces poozlalk:owy" ja1p.
od
lat 18, goda:. 19.30
l'T.01. - jak wyłej
18.01. - Ba:fk1 „Reks!Jo
wy.
ba.wca" stodz.
Jl!, 11, „Cza1rn.y
korsM'Z" g~. 12.1", 15, 17.111,
„Proces poszlaikowv•• godz. 19 30
STOltI - „S1trzyn<>l1<o ~zy nóżka"
!?. b.o. gOd.~. 1~ 30,
„Ofla-ra"
węg od la·t 18, godiz. 1'1.3G, 19.311
l'T.01. - „S"lwzydełko czy nółka" I~· t&, „Oftara" godz
18 .M. _ Ba.1\(a
„Cal!onec2ka"
141
lodiz 14, ,,Sknyd<!'łko czy nótlttt" gO!dZ. 1!1, „Ofla•ra" 1od:z. l 'I •
11
&WIT
„Mistrz
klerown!cy
ucieka" USA od lat li lfOdZ.
a 1'1 19
'17.01.
• '
jak wył~•
1•.0l, Bajka
„KolorO'\yY
promY'k" &odtz. lł, d.aleJ
jaill:
TATRY - aeam zamk.nłęty go-ds.
1.0, „Przełomy
MlsSOUlri" USA
od J.aJt 15, godz. t.2.30, 15. 19.15,
Pies który śpiewał" rum. bo.
17.30
.
17 01. - „Przełomy Ml.ssouiri"
1-0d2. 14, 12.30, 15, 19 15 „Pies,
który śpiew.al" godlZ. 17.311
18.01. - Ba}ki ,,Kaśka I Ba6ka
W dyskote<:i!" godlZ.
10,
U„
„Pies, który śpiew.al"
godz.
1~.3oll, „przełomy Mlssourl" l(O<i:%.
11145, 18.15, 19
OKA - ,,Tropem iygrysf ~.~;
god'<Z. lG.30, „Zag ada
a.µuu•ł:P od ta.t 12. godz. 8.30, lS.30,

iloc1iz.'

111.01. - „Pl~na
1 potw6r"
16 ·30
„Cudz.e pienląda:e"
f!r.
od Lat
115, godlz. 8.30, 11, 15.30, 19
18.01
„CUd!ze
qtendądoz~·
19
- „Zew
rodu"
czes. b.o. godz. -li6.30
„Szczęki
II'' USA od lat 15 godz. 18•
l7 i 18.01. - 3ak wytej
PIONIER - „Cola rgol l cudowna
wał!.zka"
pol.
b.o &<>dis. l'5,

<~I) 00 lat 12• godz.

E~~GJ~~K

0

g~. 1lf

17.01, „KonJk Gairbwlek" radiz.
b.o. g-Oldii, 111.15, „POW!rót ta.jemniczego blond-yina" !t. od L8't 12
llocl2. 1'!_ „iii:: _ •...._.
18 01
,..
"J~,

S

s:S

0

S
~
~
S
SS~

APTEKI

1M'llaklerwdicrz;a
20. O.,~o
111, Rydzowa 21. Elsnera 19, Pi~rkoowska :IS, Bra.tysławsit. t a.
I,,.'\

•

•

Głowno Łowlcka 18,
Konstantynów - Sadowa 10.
Ozorków - A::-ml1 Czerwone.1 47, Pablanlce Armii Czerwone.1 17,
Zgierz - Dabrowdkil!l(o lG. Alek·
sandrów - Kościuszki '

nY'ł:URY SZPITALI

Clbtrurigta ogón - Bałuty llzpiltal
kit.
P.Ylł.elml (Wi~ry
11).
~n!e Szpitał lim
Barlickiego
(KonetAaklego
22)
dl8 pnychodn1 re}onowej nr '1,
Szpital tm.
Skłodowsktej-Curle
(Zgierz. Pan~zewska 351
dla
przychodnt re.1onowvch nr nr: 1.
I
M
hl
t, S. I. SZJ>lta lm
arc ewskl e·
go
(Zgierz. Dubol11 171: Zgierz
Ozorków Aleksandrów Paneczew.
Górne Szpltal Im. Brod:ziń·
sklego (Kiosyn.terbw Gdiyfl8k!ch 61),
p ,_,

o......e -

1:„...... -···

s -'•-•
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S
S
S
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s
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~
S
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S
S
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(Pa,bla'lldcka 8Z); Sródmlteśc!e
S:!lpital w . Paste\llra (W;gury 19),
Widzew - Szp1ital lm. Sonenberga, P\en.111\y 30).
CMrulr~ UJr~ - Sziptta~ Im.
!!lkłoóowsl<lej-Outrle (Zgierz, Parzeczewsk.a 35)
Neuroch11I'\lirgl.a _
9zip1tal lm.
Skłodow&k1el-Olllrlte (Zgierz, Pa-

~1ta 3&l

,

~

~
S
SS
"

S
~
~

§

SS
S
Ss
~
S
~

Lary<ng<>logia
57Jpltal .m.
Bairllcldego (Kopcil~ej(o W>
~
01tutL~V'ke
S'lloltal
Im ~
stdodowsiclej..OUl!'! il (Zgierz, Pa-

rzl!<'Z~a

PlĄTlllllo

35)

Jutro i PoJu tne ~Radio
.

.

~

U 8TYCZN?A.

PBOOlłAll

I

I.OO lsycn.&łf caatlia. I.OO Ottery pory r<lku. H.łO Tll radilo 11'.leorow,cow.
~.05 z k.I'll•}u t •
świaita. J.2,.26 Muz.ykoa. ltU5 RoLniczy kwadra.IUI. ta.oo
Komu.ni!ka.t energetyczny. 1.3,01 Stud'l.o
„Gama" 14.00 WJ,a.d, 14.05
Stu-die
„Gama". 1.5.00 Wł.ad. lli.05 Po!)O!ud.nie d!Zil.ewcząt 1 chłopców. 15.30 Stud.l.o Re.lak3. 15.:ił Kąelk melom.ama .
15.~ 'Pięć mllruut o k'lll1rulrz.e.
18.DO
Mu:zylk.a i aktuaJ.n<>Śc1.
lA!.30 Autor
tekstu o sobie apotka>IW! z Jenym Ml.U.erem. 17.00 W~omOOci 1
bn.foirma.cje sportowe.
t'1 .10 Radiowe
spotkan.l.a. 17.30 Radiokuri~.
19.00
Dziennik W'liec:zonny. 111.25 W&11"5!1'8W•
skte ol1lclesVY rad1owie. 18.40 Punikt
wi<Wenia mag, mlędrzy.n„rodowy
20.00 WJ.ad.om'(){;ci 1 ~n.formacje
dla
kierowców. :ro.05 Koncert
tyereń.
20.30 Orkiestry w repertu.airrze poipuIa.rnym. :l.1.00 Wia.d- 211.G5
K.rcm'.i!ka
s?l>rtowa. :lil.15 Kom'lll!lilk:a.t y TotaUzatoora Sportowego. "1,11! Muzyka !{.a.
rola Szyman<J!Wskleso. :li'2 OO Z kraju
l ze świata 2'2.:00 Tu rad!o kler-owców. :ltl.23 Wyb<ltn1 sollśct polscy Wa!Ilda W!lkomi•I"Ska. 23.00 Maga.zyn
publ!ioe.-tntormacy jny.
2.3.12
W~ta
Was Poil51t<a.
PROGRAM ll
8.!0 Wl.ad.
a.21 Spiraiwy coda;~e.
8.55 P-0oral!1Jek w Studiu „Gam,a". 9 (0
Radio MC>s'.lcwa. 10.00 „stor.vack1
w
Wa.i·sza.wle" - SJUd. K. Bud.niewsk~ej.
l!0.30 Młode talenty ńa
ra:dlow~j
estrad'7.lie. l 1.00 Ksiątk!. które
na
was <."Zeitalą 11.30 W~ad. lłl.33 Co sły

w §wiecie. 11.łU Poslady przy
!Q.05 Felieton. 12.10 Muozyka
daiwnej 'Wa1rsoiawy. 12.U Porady
roliny Kocowej. 14..f.5 Piosenki Magd.y cza,ptńSklej. 13.00 R.eflieksje, 13.1 O
Amaitor1Slde zespoly przed milc.rofonem. t<l.30 Wlad. 13.18 Wokół spraw
na.szego lltołu. 1'3.l>l Rytmy ludowe
WenexueU.
14.00 a-podaroze problemy te.gi,onów. 14.lG J. F. Haendel:
Concerto grosso F-dllll!' op. J nir ł.
14.211 Ma.gaa;yn wędkarski.
14.45 M<uz)"ka. Beethovena.
16.30 Wlad. 15.36
Popołud·nd.e
dJ7Jlewcząt I chłopc6w.
16.00 K~neert tycz.eń mtiośnlków muzY']d. l.6.40 Reportat na zamówlen-!e.
117 .OO Spotka.nie z plooenik• radz.l.eck.ą.
1'1.3'0 Szersize spo}rzenlie. 17.50 Sp!ewa;ąey aktorzy. 18.05 Ludzie
wśród
kt6rych tyjemy. 1B.2S Pleb'.scyt stu.
d!J,a „Gama". 18,30 Echa dinl.a. 18.łG
o zdtrowiu d4.a mrowia. 19.00 Za powied:t w«iee:roru. 19.05 Poezja I muz)"ka - wiersze Z. Herberta. 1B 30
OdW..orzenie kon<:ertu Ze<!lp()!u Muzyki Cerkiewnej p. d. Jerzego SZ'Ulrbaka. :IO.łO Dyśkusja !Jiteraclta 21.00
Mu-zylka.
21 30 Wlad. :11 35 ln.fomlacje sportowe. m.40 Wyb!.tn1 akt.orzy
c:zyta•ją Uil'IJblone
ksiątki „Polska jesień" J. J.
Szc:.epań9k~ego
22.flO Teatr PR: „ W5Zys<tko
jedni)
gd"Zie" ołuch.
S.
Fle-:7..eroweJMuSika·t. 23.00 G~a.ndoee 1az7.U
23.30
Wla.d :IJ3.35 Muz)"ka na dobram~.
chać

~s ln1e.

K·•·

CMrun:g!a t lairyingolog!a ttz\eclęea - Instytut Peddahi.1 (Sporna 3fl/SO)
Chtruirgls
a:zeot.ęltoow<r-twao~O!Wll
PROGRAM In
- Szpltał lm, S'ldodow"1<!ej-Curt e
(Z~e<rz. Pa.nz~a 313)
~
Toksykololda _ tnstvtut
I.OO Mdęda;y arum1 a dmdoem.
Me8.00
dvcvnv Pr&C'I' CTereRV I)
~ l!lk!ipresem przez świat. 8.05 Z.a kieWer1ero1olita
Przvehodnta ""°' rowndcą. R.łll Co kto lubi. 9.DO „Dolina Issy" - odc. pow 9.10 WllbranennatoJoiclema (Zakatna 44) fO'Il 1 !llnycmld. 9.30 Prosto z k•ra~u
cała do~. oJ)róc:r niedziel I gw111t
~ 9.41.1 Mała l)OI'aalon.a
murzyka.
10.30
Ekspresem przez śwtait. 10.35 KtiertT. I.
ll!a&Z płyt 11.GO Mam pyta111!e,
dyChirurgia ogOtoa - Bałuty
rekto~. 11.30 Z a•rchiwalnych
naSzpital lm. Bit:gańsk!ego <Kniazie·
grań Arta Taituma.
12.00 Ekspresem
wlcza 115\ c~dzieonle szpital Im
onez śwfat. 112.05 W t.ooocj1 TrójkL
Barlickiego
(Kope1flsldego
221
13.00 Powtór'ka z ro21ryw'kl. · 13.50
dla orzvchadnl rejonnwe1 n? 1.
„Biała góra" odc. k9lążk1
14.00
Szpttal
Im
Skłndowskte1-curte
Symfonie I koncerty A Dwor:ta·ka.
(Zgierz, Panęczewska 55)
dla
115.00 Ekspresem przez świat. 15 05 G!.
przyohodnt re1'lnowvch nr nr: 1
tal!"a, kastan~ety I piosenka.
15.30
!. a I, Szpttal tm Marehlewskle·
P~osenk! Jana Ka!Iltego :Pa.wluśk·rewt
go
(Zi!lerz Dubois 17)· ZRlen
cza. 16.00 Posłuchać wairto...
18 15
Ozorków Aleksandrów Parzeczew
Muzykobra'l1te.
16 40 Duet solistów:
Qóma Szp\ital Im Jonscherq
Henryk Majewsk~ I Wc>jclech
Ka(Mli11onowa 14), Polesie - Srl:pital
ml.ń!lkł. 17.00 l!lksprt!Sem przez
świat.
Im. Pl.rogioiw.a
(Wókzailska 195).
17.115 Muzyema poczta UKF.
117 4<l
Sródmteś~ Sizop4tal Im. BieStiudlo naigrań. 18.10 Poutyka
dla
W'S'Zymklicb loll.2'5 Czas relaksu. 19.00
gańSkl~o (K'l1!1.arz1ewtcu 1./5); WiCOdrzienn!e pawieść w wydainiu dźw.
dzew - S7;pit&l Im. Scmenbeorga
(Płenmy 31)).
- J Jones: „Stąd do0 w\ec-nnoścl"
IS.30 Ekspresem prttz świat.
1!!.35
•
• •
Opera tygodnia - R. Strauss: JSaChirurgia ura2owa - Szpital Im.
lome•·
rn.5() „Dolina lssy" Racl!ldńskLego (Drewnowska 75)
ode.
pow 20.00
lnterrad•i<>. 20.40 Ka.ta-log
Neurochirurgia Szpltal 1m.
na.grań: KLng Grtmson
Kopernika rPablan1cka fi2l
21,20 Thesaurus muzyld pol1lllt~ej. 112.00 Fakty
LaryngoloJl,ta
Szp1t'31
lm
d'nla . 22.08 Gwla1Zda siedmiu wieczoPlrol!owa tWólczańska 195\
Okulistyka
Szpital
rów - Halma Frąckowia'k. 22.15 Trzy
Im
.ronschera CMlllonowa t4\
kwadlranse jallJZ'U.
213.00 WllZie poeCh!rur,;1a t tarvna:oloRta dz1etyci<!oe Stefaina Georg-e•a.
~.05
Z
ctęca
nagr~ń Polskiej Ot>k. Smyczkowej
_ Szpital Im Korczaka
Armil Czerwone1 15)
PROGRAM IV
Chirurgia
8ZCzękowo-twarzowa
- Szpltal Im Barllck1eJ1,o (Kop·
IAUO
E!lbrad.a
przyjatni. 11.00 Dla
c!ńskleg".l !!2)
Toksykologia _ Instytut
Memól śr<ed!Iloieh - „Orldestralllle kon.
dycynv Pracy (Tere'lV 8)
trasty".
t1 .30 Chwila muzyk.i. 11.35
Nie tylko dila słucha.czy w mu!Il.duwenerologia
Przychodnia
l'&Ch 1:2.00 W1ad. 12.05 Wiad. (Ł).
DermatoloJ(lczna (Zakatna 44) 12.08 „Płyta czy cegła" - aud. KryAała dob•, oprócz niedziel I świat
~
~
~tyny Tamulew1cz. (Ł). 12.23 Chwila
muzyki. (Ł). 12.2ó Gi-ełda płyt (ste18. 1.
reo) 13 OO Dla kl. I - „Bal r:ze~w
Chirurgia oicóln11 - Bałuty nlków".
t3.2'0 Sławne d:ll\.e~, !llawnl
Szpital
tm.
Pasteura
CWl~u15.00
Studto
gury 19)
codziennie S-zpltal Im '"-"" wykonawcy (ster~).
„Gama"
w
Stereo ~eo). 16.00 WlaBarllck1eg"
(Kop~lń~ldego 22) ~
dla przvchodnl relonowe1 nr 'I. ""'"
Szpital Im
SklndowakleJ-Curl e
(Zgierz, Parzęczewska 36)
dla
przychodnj reJonowych nr nr: 1
2. a. 5, S%tllte1 Im · Marchl„wskie· ~
go
(Zgierz nubola 17): Zglen
O?orków Aleksandrów Parzeczew
Górn11
- Sznltal Im. Brudzit'l
Na najbloiższe wolne dni przygoskleJ(o rKosynierów Gdvńsklch 61)
towano wiele imprez o charaktePolesie - Szplt11l Im Kopern!kA
rze rekreacyjnym. WOSiR zapra(Pabianicka 82); Sródm!e~cie
sza do Arturówka na kuligi or.az
~zpltal Im Pasteura cWi11:urv 19);
na sztuczne lodowiska, :z: tym te
Widzew - S7.oital Im. · sonenber·
ośrodek im. Promienistych dostęp
ga CPlen!nv 30~ • •
ny będzie 18 bm. w goda:. 15-19.
Chirurgi.a urazowa - Szpital Im.
Na lodowiskach „Metalowiec"
i
Kopernika CPa·bl.a.nLoka 62)
~ „Zarz-ew-Dąbrowa" w godz. 15-18
Neuroehlrurg!a Szpital Im
BarlkklP!?" rKooclńsklegn 22)
~ - gry I zabawy na lodziie. W M;ilince od godz. 10 nauka pod.staw
Laryngnloicla
Szpital
tm
narcia.rstwa I łyżwiat!'stwa oraz za22
8
l lm
bawy na śniegu i lodzie. W ośrd
Barllck!~o (Kopclfl„klego ~)
ku Nowa Gdynia od godz. 10
Chirurgia I larvngologla dzle•
knlig i inne imprezy. W Busince
cleca
Tnstytut Pedl~trll (S1>nr "
od godz. 10 bieg narciarski i nana 36111 ())
grodami. TKKF zaprasza w nieChirurgia
szcz(!kowo-twarzow a
- Szpital 1m Barlickle,;o (Kop- ~ dzielę do Parku Kultury i Wypoczvnku na Zdrowiu . Poczatek lmc1flsklego 22)
or!!'Zy o god-i:. 11. w
programie
Toksykologia - Instytut
Medycyny Pracy (Tere!IV 8)
m.
In. biegi narciarskie dla wszyWenerotngla
„.zych o dn1 • ~
~ mldch, kulig i wyścigi saneczkowe.
nennatolodczn• (Zakątn• 44) -'
cała dnbe. oprócz trledz1el I łwląt
PTTK zaprasza no& ni~elny
WO.Jl!:WOOZKA !IJTACIA
r11'd s ok.azj! wyzwolenia Łod:z:t.
POOOTOWIA RATUNKOWEGO
Blitszyeh eozeg6łów udziel·•
od~
dzlai przy ul. Piotrkowskiej '70
I.ód*. ul Słenldewlcu 11'1'
tel. n
(tel. 277-~1).
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li.Ol Laik~ ~a rosyjskiego. 16.20 „Przytul mnle" - zespól „Kombi". 111.25 Lekcja
Języka
n.ii!'m1ec!kiego. 16.łO Wiadomości (L).
16.55 Ur<>dzlnowy li:once·rt Ewy Demarczyk (Ł). 17.15 Proza (Ł). 11.35
Recital śpiewaczy Antoniego Majaka.
(Ł), 18.00 „Poczta od kulis" aud.
Joanny Sikorzankl (Ł). lS.15 Radioreklama. (Ł). 18.26 Kl!Ub Ekspertów.
Autonomia w n.iuee - aud. z te1.et001lcz.nym ucldał<!m sluchaczy
tel. 2'9-40-21. 19.16 Lekcja języka a·ngiel&kiego. 19.30 P-O<Lwó~y jubileu<>z
Kaz:!Jmiel"'1.a Wil!kO!lll!lirskiego retransmisja koncertu z &al! Filha rmo.
ni! Nanxid.Ow~j (!ltereo) 21.40 A.rtur
Pa1paa;;a.n ~ra Fa.nta:zję e-moll 1 Sona.tę c-moll (-stereo) . 2'2.15 Wers:te
1
k-Qntrowerste 22.50 Gr.a N. Yepes.
22.55 W1ald.
SOBOTA, 11 STYCZNIA
PROGRAM I
9.00 Sygnały d<nla. 9.00 Cztery pory roku. 11.łO TU radio kierowców.
ll.!.G5 z kra.ju 1 ze św!a.ta. 12.25 Na
poludm-e od Cz;i,ntarii. 12.45 RolniC<Zy
kwadrans. 13.DO Komunikat energe<tyezny 13.01 Studio „Gama". 14.00 Wiadomośc:i. 14.05 Tea.tr PR:
,;Wyjątl<v
wo nlespokojna noc" - słu·eh. ,;.n,.
drzeja Otrębskiego 15.00 Wiad·o•nośc1
l5.G5 .,Supełek" a,ud. H. Bielawskiej. 15.30 St'Uldlo Rela·ks. 15.ZS Ką
elk mel<lma•na. 15.55 Pięć m .i;nut
o
kuatwrze. 16.00 Muzy.k a i aktuałnoścl.
16.3>0 Nowości z radiowych studiów
17.00 Wiadomości l informacje sportowe. 17.10 Ma.gaa:yn z.wiązkowy. 17.30
Rad.ioJ<UJrier. 19.00 Dziennik wiecz0orny. 19.:ll5 Muzy.ka. 19.30 Podwiecz01rek
pmy !J'l..dkrnofonle. 21.00 Wiad.
Zl.05
Gwiaizd'Y jazzu. :ai.:is 'Przy mu-zyee o
eporeie. 21.59 Komu.n!kaity Tot.a'izatora Sportowego. 22 OO Z kraju I ze
ewfata. :!Il.W Tu radl<> kierowców
22.23 'Łódt na mw:y=e1 a·n.tenie (ł,).
U.OO M1onął dlZteń. 213.15 Wita
Was
Pol.ska.
PROGRAM U
l..łO W!ad. Ul Studdt> Młodych Sipra.w y codzdenne. 8.55 Pora,,1ek w
Stuidllu „Gama,". 9.40 Moto-sprawy.
9.50 Muzyka . lG.00 Tea.tir PR: „W Roztokach" - &!uch. wg pow. W. 011kana. 11.30 Wiadomości. 11.315 Radi?pr<>bliemy. H.41,i Mua:yka. 12.05 Felieton
12.lG Tańce z oper l baletów 112.25
Kl'UJCJZ do m1esa:\k.a!Illa l co dalej? 12 45
PIO!Seillk:I W. Mljma·rsklel(O_ 13.0Q Kon
cert chopd!nowskl.
13.30 Wiad. 13 36
Ze wsi 1 o wsi. 13.~l Prze;crój mu- '
zye:ziny tygodni.a.
14.25 Ma.gao:yn d;la
dzj,aMwwlczów. 14.45 M'u1Zy1ta Beethovena. 15 .lll „C'Zaota" - mag wojskowy Studia Młodych IS,30 Wba<lomołc!. 15.311 Popołudln!-e
dZilewcząt
1
chłopców. 18.15 Muzyczme airchiwum
PR.
l'S.(Q Czas I luct.Zlloe. 17 OO
Z
airch'twllm ja11JZu. 17.30 Szel'S!Ze spojrzenie 17.5-0 XV a.udycja z cyklu:
„Złote ka.tiy da·wnej wl·elklej
ztu·
ki śplewaczei''. 18 ~ P1eh!iscyt Studia „Gama". t8 !IO Wlad. 1•8 35 Publlcystj"ka m!ęd-zynarr>dowa. lR ~3 Sp\ewający aktorly 19 OO Za.nowiedź wl·e
czoru. 19.03 „Mały<1l.akcwi<?"' odc.
pow. ~adłOWf.>j. 19.:ł3 Vlll F°'~tiwal
orga.n owy w Lahti Odtwoneni<: recita.lu Joaeh!.rna Grublcha 2(1.20 Wiersze o wyozw<>l€'nlu Wa.rszawy
2a.35
A„ Bloch Poemat o Waora-r.aiwle.
21.10 „Kolejka" · rep. l . Linkiewicz I K. Rutko'l'J'!>'kiego :ai.:ro W!ad.
21.M tnformacJe sportowe. :1:1.40 Wybitni aiktorzy c:zytają ul1U1blone ksląt
k·I .,PoJ!jka J~eń". 22 .00 „l od p:iczątku"
opr. J Bekker.
23.00
Ja.squ\'n de Pres - M..,,a „A•:e Ma·
Il1's Stella". 2:1.:1() Wiarl. 20.35 Kacik
sta1rej ołyty
PROGRAM Ul
S.00 M\ęd.zy snem a dn,ero. 8.00
Ekspresem przez świat. a.os Za kierownl .c ą. 8.40 Co kto lubi. 9.00 „D<>l.l.n.a Issy" - odc. pow_ 9.10 Recital
Claudio· A.rra.ua. 9.45 Bat>ba,ra Wachowlcz - „Powrót do Lipiec". 10 OO
W tonacji Trójki 11.00 Cooz!oennle
powieść w wyd
doźw. J. Jones:
„Stąd do w1ec:znoścł". 11.30 Tradycjir.
nal!śct :mad W1sly. 1%.00 „Gdy katdy dą;!eń był poczatkiem" aud.
H Szof I E Stockiej. 1'2.!IO O Wa•rszawle śp!oewają. 13.00 Powtórka
z

w KINIE

s
S
S
S

ORYGINALNEJ

„Przekupka
i .poeta"
ZL TPPR za pras-za . na. kolejną
w kinde wersji oryginalnej ,,Stylowy" 16 bm. o godz. 15
na film radziecki w reżyserii S.
Samsonowa pt. „Przekupka i poeta".
(j.kr.)
projekcję

Felińskiego, godz. 9.
Narciarska d<> Lućmierza. Zbiórka na Dworcu PKP t.ódź Kaliska,

tli MPK, ul.

+

godz. 8.30. • Rowerowa pn. „Pozinajemy nowe dzielni<:e". Zbiórka
na Rynku Stat!'ego Miasta, o godz.

9.

(k)

Dla teatromanólv
Dziś w Klubi<? Srod.owiska Kultury LDK przy al. Kośt'luszki 33
monodram według „Partnera" An·
ny Strońskiej w wykonaniu aktora Teatru Powszechnego w Warszawie Andrzeja Grąziewicza.
Spektakle o godz. 18 (bilety) I 20
(dla posiadaczy kart k:1uoowych).
Informacje t~.
839-TO lub w
portierni klubu.

•

~

OOOT,N01-0DZIU PUNKT
INFORMACY.JNY

S
S
s
IS

Wyci..,,zki. •

WERSJI

•
w zimowy
plener?

§S

....

„ __.

~

POLESIE
„KolJumo."1«
rum. b.o.- g<>diz.
lł,3G, 'l.1nl.jaina"
„D:zlew·
c:zym.a :i r>eklamy" wł.-USA od ~
l&Jt lfi goid2. 19,15
1'1.01. - „Porwa.ny p!'Zoe'I In.
dtan" NRD od lat l!, goctz. 17,
„D2iied-zidwo" aing, Od lat 18,
godrz. 18
ti.'I
18.Gl. - Ba ,!kd „Zaip!adaz m\
za t.o", „Ja ci poka:!:ę :zaiąeu"
godiz. 14, „P<llrwany prrze-z
In- ~
cllain" goda:. 111, „Dzledtzktwo" ~
god!Z. ·lT, 19

•

~

.,PocllW'odln7 ~
jaGl 11'7·

Ba1jka

REKORD - ,,J:'lńrab, po41wór
I
lł«iblllł" jalp. od 11 lat
gods.
15.311, :111.16. „GodtzAlny ~"
llZVl'ed&.~. od
11, .,u. ~

w-yż~1

nie-

-

te:t

Ili-N

I
'-"

18.01.

*'-'1'l>" IO*. 14, M1eJ

m-•

Dwonee Cntui.,

~

y„ u':~i: §

ll\„~:_1'iaat ~

M·ll

TBAT:ltT

S~

~=~

• .._ nr.•rol.ft

Piesza -do Bedonta..

Teatr im.

•

•

J11ora.eza lT i 18 bm.
-7
~
Zbiórka n.a. pętli MPK pl. Dąbrow- wystawi na Malej Scenie o godz
dotyczący pracy 11l11cówek 1łut8kiego, 0 godz. 9. •
Pies-za. do 10.30 dodatkowe spektakle „Pa.mią·
by ~drowie
c~:vnnv c~a dobe
na Dworcu] tek l!loplłcy" H. Rzewuskiego w
we wszvstkte dnt tYł!odnla
~ Smardzewa. Zbiórk~
tel. ł18-11
PKP Ł6dt Kaliska, gods•. UO.
re.iysertld M. Grabowskiego,
\
Pi•aa do ~ Zbi6rka na P•(Jb)

~~.HD'LUUH'fU'U/'H..66.N'.u.IVHD'ULU'P'JfiLVDTHII#ó

+

w_A

romyw:kd. u.M „Bis~ góta" - odo.
pow. lł.00 l!lk~ prma 8wlid.
14.05 S:!'ffifoni~ l koncerty A. Dworzaka. 15.0S Słuchaj raiz.em a Jlami.
Hl.OO Zg·ryrz ma.gazy11 M. Zemba•
tego. 17 .oo l!lkapresem pr.ziez świat.
17.US Muzyczna pocrz.ta UKF, 17.40 sami o sobiie - J. Pta<>Z;!'n-W.r6blew•
sk.i. . 18.10 ?<>lity.ka dla wszyst.kl<:h.
18.23 Koncert ja.kiego n1e było. U!.30
Ekspresem p:-o:·ez św~a.t. i9.~ Ope.ra
ty.g<>dlnia R. Strauss: „Salome".
19.;;0 ,,Doldlna Issy" - od~. pow ~G.00
Baow się raa.em z nami. 2,.00 Fakty
d•n!a. 22.08 Gwia.zda siedm!Ju w ieczorów - Halloo Frąckowiak. U.15 „Po
co pamięć" - słuch. Hen.ryka Bard.i}ewsklego 22.4!i Dawny~li wgpomnleń
cz.a.r.
ZJ.00 Wi'z;je poeoty~k~
Stefana George' a. !S.05 Jam Sesst<AJi
w Trójce.
PROGRAM IV
10.2'0 Est.rada pr-ą}aźni. lll.Ołl Zwierzęta znan-e 1 ntez.naine. 11.20 M'W:yka rozrywkowa. 11.30 Andire Campa•
ra - do,va baJety (stereo). 12.0~ Wia•
domości. 12.os Wia.d. (Ł). 12.Q8 „Na
przykładzie Złoczewa" aud. Hen•
1·yka Smolagi (Ł) 12.23 Chwila mu- ·
zyki (Ł).
12.25 Giełda płyt (stereo)
12,40 Rozmowy o książkach.
13.00
„Dwojgiem usz.u" a.ud. W. Nile..
dzlokiego (stereo). 13.25 Muzy.ka Ludiwika van Beethovena
15.00 Stu.clio
Gama w Stereo (stereo). 15.DO Wiadomości. 16.05 Lekcja języka angielskiego. 16.20 Lekcja j~zyka •aeii1s.kie..
go.
16.40 Aktualności
dnia
(Ł}.
16.55 Recenzja .literacka Józefa Hen•
.ryka Wiśniewskiego (L).
11.00 Test
kontrolny. 17.01 „Steroo-rew.ia"
w
opr. Ilony Grzesiak. (t.). 18.U5 Reportaż (Ł), 18.25 „Symbole walczącej
Wa,:rszawy" a.ud. E, Boja.rskiej.
18.55 Ziemia, cxłowl-ek, wmeC'hśwlat.
19.15 Lekcja języka
~r.a.n.cuskie,go.
19.30 Studio Stereo za.prana (meireo).
22.15 Wersja 1 kon'broiwersje.
2'2.50
Gra N. Ye~. 2'Z.55 W1edomoścl.
NIEDZIELA,

19

STYCZNIA

PROGRAM I
9.00 Wiad. e.os Kiermasz pod Kogutkiem. 7.00 Wiad. 7.116 !'ala Rl.
7.15 Co nied.ziela 111ra kapela.
7 .3'0
MOS!kwa :r; mel<>dią i p.iooen.ką. 8.00:ro.DO „Od a do 8" (12-go<!Qruny pro!l}ram publlcystycr.ny na temat „Jak.
wyg•rać lata 01Siem.:J.z:les.iąte" z u<llz1alem słucha.czy,· n~Uk-01Weów, d!zdatalCZy
l publicystów). 20.0G Koncert życze1i.
:lll.00 Wl.a-d. 21.05 Z drziejów kallaretów wd. z. Wiktoroeyika. ?2.0G
Te.le~ramy muzyczne ze świata. i2.30
Moja a·udycja mua:yemi-a. 23.00 Wlad.
23.05 In!orma.cje sportowe. 23.15 Rewia piosenek - zapow. L. Kydryń
sk.i. 23.45 Jaczz n.a dobrainoc.

PROGRAM l l
7.30 Wlad.

7.:ts FeUeton Utera<:kt
7.45 Koncert poranny. 8.20 Zawsze w
niec.'z;elę A. J. WieCl.01' <OY>"&l<i. 8.30
Wia.d. 8.35 Koncert pora.nny.
9.00
Tra.nsmlosja mszy św. z kościoła {.;w.
Krzy:ta w Wa,r~-zawie 10.00 „Nledzlt:-1·
ne spotkania" - pro.gram Hterackomu.zycz:o1y. ll2.05
Porane;c muzyki
symfonlczmej.
13.00 Teatr PR: Sceny z Etliudy Rewolucyjnej - slucb,
wg S"Ztukl M. Sza.t rowa. IUO Wiad.
14.36 W stylu country. 1s.oa Hadic.wy
Teaotr dla Młodzlety - „Nleprzemaka1n.l" - słu.ch. K.rystyny Sleslekiej,
15.4!i H0orosk·op reklamowy. ;s OO Recital chopinowski z n-oiwych nagrań
J. G-Odoz!.szewsklego.
16.30 ,,P'Jd·~óte,
pod•różc"
ma-g. o. Ma.rchockiej.
17.35 Muzyka.
18.00 Pan:xa.m.a wokalistyki polskiej. 18.30 Wi.ad. 18.35
Felieton publicystyki k~a.;ow~j. Hl.45
Moda l piosenka.
19.00 Sta·~a l nowa mu<iyka wojskowa. 1ą.20 RO<Z.~oś
nła Ha.rcerska
20.00 Wielcy a1rtyścl
estrady I kaba·retu. 2a.30
Jam:01We
spotkania. 21.00 Wojsko,
strategia,
obronność. 21.15 Muzyka.' 21.30
Rozma i~ości murzyozne. 22.00
PQetycki
koneert ty01Jeń . 22.30 Ma.g azy;n Studencld.
23.30 Wia-d. ro.~ Co sły•
chać w świecie. 23 .40 Sp!ewa.ne ~t.ro
fy.
PROGRAM Ili
7.00 WtLad. 7.05 Za k lerownlicą. T.lO
Na góralską n.utę. 7.50 Na poboc:ru
wielki.ej polity·ki 8.00 Nasze typy prz.egląd audycjl tyg<>cbnia. 8.30 Elkcprooem prz.ez świat. 8.35 ){omu p'o•
sen.kii... 9.00 „Dolirrla Issy" ode.
pow.
9.10 wa.ria.cje na temBJt: B A - S - H. 9.30 W stronę kultury.
9.511 Wa,rfa.cj<? na tellµłł: B - A C - H
10.00 60 m!nwt na godlzlJnę.
11.00 Tema.ty ~Urnowe Burta
Bacharacha. Ll.20 Poranek w .O!isney•
l'l>n~e. 12.00 „Dun.kaindicha, Księżyc
i Siergiej" - odc. słuch. dokument.
A. Ga.rozairka. 12.2S Muzylka z
sal
koncertowych. 13.20 Przeboje :r; nowych płyt. 14.00 Ekspresem
pr:z<:z
świa.t.
14.115 K9ntra.pllJilikt
14.30 Z
nagrań Pr. Ul. 1'5.00 „Pierwsze
kochanie" - rep, I. Litn.ldewioz. 15.20
„Paryt" - nowa płyta Supertramip.
16.DO M. Baranowskiej ol)C>W!eść
o
książce trujące.1. 16,16
Popołu<Ln!e
w ka.barecle Sta.rs.zych Pa.nów. 17.00
Za.praszamy do Trójki 19 OO W!iec:zór
u Wandy Wa.rskleJ
19.30 ©kspre:<iem
przez świat
19.~'5 Opera ty~-od!Iliia
R. Strauss „Salome".
19.50
„DzJ.eol Wszechświata" - odc. ksi.ą:t
k! H. von Dltfunrha. 20.00 JafZ.z pia.
no forte. 20.40 „P!aszaz z gwietdiz1stych zamieci" - au-d. o M. KomornlC'ldiej 21 .00 Koncert B-dwr na kloa.
wesyn ! orkiestrę. ~ 30 GomńłKowe
melodyje.
22.00 Fa.kty dnia 22.08
Gwiazda sledml1u wieczorów - Hallna Frackowiak Z'2 15
Wi.ecz0ome
apotka.nle z F SLna.trą. 2.3.00 WllZje
poetyckie Stefa!Ila George'a.
2:!.0Ji
Nc>c w Ptwnky pocl Baranami. 23.50
Tom am l'vf.a.run - „Stodikl sen". 24.llO
Między d•ni~ a !ltl<!m.
PROGRAM IV
7.05 W ia d.
7.05 Kanta.ty J. s. Bacha (stereo). a.oo Chwila muzy>ld.
8.05 Dzień dobry, słuchaczu IŁ). 8.07
Niedzielny program lltnacki w opr.
Tadeusza Glcgiera (Ł). 9.00 Test kontrnlny. (Ł). 9.01 Stereo clla fonoamatorów - opr. Marka Nied.źwieckie
go. (Łl. 1().00 Klub Mlcxlych Miloś'Tl·l·
ków Mu?.ykl. 11.00 Wierzenia l ob:·-zę
dy różnych na.rodów 11 25 SJ)iewa
zes.pól ,.Los Ponee''. 11 35 7.gadni;.
sorawdź, odpowiedz. 11.!.00 Wi~d. 12 05
Teatr Kla„y'k1 d'la Miodzie.ty SZlkoJnej - „ W pustyni 1 w pU&:llCZY" cz I słuch. wg poiw H. Sd.eonikłewł
CU\
13 30 Studdo Stereo
zaprama
(stereo). 14.10 Wemje I kontrowersje.
14.łO Muzyka
z j<!dnej płyty . t5 OO
Teatr PR: „Z zewnątn" 91\l!Ch.
wg sztukł J Ma.rdn!.aka
(stereo).
16.00 Wlad. 16.05 Koncert
tyezeó.
(Ł). tij,35 Test kontrolny.
(Ł)
19.3ł
Henryk Deblch 'taprasza - koncert
w opr. Krystyny Pietranek
(ł.),
17.00 Tu Studio 4 - Wa.rszawska dy<koteka !stereo) 17 30 wa.r'<l!aw!>kl Ty~odn!lk
Dźwlę-1to~·y ,
18 OO Stereo
1
w kolorze !stereo). 19 15 Radłolatarnla 19.45 Teatr zwierciadłem epoki
Sceinografowle Polski Luidowei.
20.16 R Leoncavallo - „l Pa.gliaccl"
- opera w 2 a•ktach (11tereo) . 22.!0
Międzynarod<l'Wa 't1rybuna Kom.pozy.
torów - PM'yt 1980. m.ss Wlad.
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la.by •• • pewnniehł tbpert,... t 1łanle elułhy
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~ ła~

npl!t.tunt bee ..a.-ycb, ..,....._
~ 1~• - •
WTY I łóHk, .~mi za.bie;aowym.j bel[ i~~. dent,..
tama bee plomb - D\Olł.e diziś ]edCM zaskoczyć? ()koam•

Je 11„ te liczby. Tabele ..,o ral)Orłu pÓdajll pnwd,
~Il· I to j..t łieh (ł.ówny a.tut. Prl'lyjirsyjmy Ilię ID9hm
lll•thrym. I

1ł raporiowyell ~.

W rGlw INO b,W lalk.ar&y w Po1- ulled'9N 18 t~
gdy w 1977 r. jut pon.ad 81 tys., crzyli pr:z.e..
nło dwa rariy Wlięce-j. N~emal d~tinl{e wrzir06ita w
polottym cu~e ar!'1'i• s.tomaitologów, farmaceu·t ów,
nych I p1elęg.marek . Tymczasem przez całe ~i.edemn.asto
(19«!0
StLpitali
niewiele
baTdzo
o
l>ię
iśmy
l~e ~bogaci~
- 633; 1977 - 672) i łóżek (1960 - 165 tys.; 1977 - 232
tys.) pra:ycOOdni l o&rodików zKkowdia. Wydawać by sic
mo.g~ u.ite~. że nasycenie lec14lilctwa kM.rą, przy 'd y1Ulm'IC7Jllym Jej wzr()Ś('·Je l stosururowo niewielkim przvroście nowych placówek, po<W\!!Dno n.as; z!!.d~alać . Nie,.
zamwaila1!4cego
.tięt.y, niemal kaitJcły doświadcs;ył tego
na W'łasnej Slk6ne.
~. podcu.s

•inill

Ozyłby ten głęboki niedosyt obsługi był 9P0wodowa11y :rmi1~ęciem :1 m·a~y resortu służby u k owia ok . 15
A
pro~ e<nt 1-e-ka.rzy, zatrudnionych w llllnych resortaeh.
W'ięe wuosły q>etyty ne poT.adiy lft.a!l"iskle. Zg<Jdlllde M
.tatywt~ml

9olt6 udsiedonyc11 porad zwiękayta .tę w

"'-1 ft6c.h lał - lf'l'&-197'7 udediwi e o 2,9 proc„ e
wł• nte k tlkJwt przyczyma t.!~wych . kolejek d•
pbiMtbw.

BAPOBTt Praedęt:.a liczba pacJent6w przekraca mołllwołcl udz:ielaula praez l•kana rejonowego łwiadc:zel\

„

poziomie. Irtni•jąee wakaty w obcadtla
h~onów powodują zwiększenie zrłoneis do leku:i;y aktualnle obecnych w pracy. Lekarze rejonowi 1kracają C!:&1
·4'łałciwym

przez.naClDClny na badanie, a wizytc ograniczają do wydawania :qjwfadczeń, 1klerowail luo -przepisywania recept.•
N a pytanie, jak do tego doszło, skoro akademie m~
4yczne w PRL wypuszczają co roku ł tys. absolwentów. 'r.1.9
~ży pewnie odp.:iwiedzieć pytaniem: ilu lekarzy. plasującyd1
11ę w h:w. zapleczu medycyny traktuie swój zawód synekunlnie, wzmacniając szeregi potężnej armil admini•
ltrator6w-dekownlków ? Ta spr11.wa at prosi sic o 11.naliz:r.
Lecr:enie jednego atnty1tye&n1go Polaka kosztuj• rocsi:. z.nacznle
wl~~ej . To bard2:0 wielka kwota, !~li zważy ~!c, te w
11p1tnl11.ch bardzo czesto wydaje siQ banalne leki Osobom,
~~arającym porządnego le:zenia. Czy do rzadkości na.czą przypadki, że C'hory po zawale, uznanym za przyj)adłość cywilizacyjną. otrzymuje tani i mało skuteczn„
pentaerythritol. zamiast lepszt>go corovasu? Czy aż tak
bnrdr.c. rzadko odmawia s!e francu>idego .:r:.euoo" paojentowl, który po na~wtetlenlach groźnego nowot w'lfU
:mus! dostać ten lek1 A może drogo kosztuJe ciężka i :ii.,_
no,vo 0 zesna metalowa endoproteza stawu biodrowego? Za
statystvczne U!65 zł rocznie mot.n11 le<'z:VĆ należycie ni•
tylko małą 1rupę uprzywilejowanych pacjentów i ciężko
e~ory,•h „na wym.arclu". zwłaszcza, te ci, którzy lecz11.,
biorą za 11we u~ługl pieniądze niewielkie Wnokoś~ lekP:-skich azeregowvch 11panaty :r: tyt·,1łu operacji, dyżu
rów, wlzvt dom'>WV"h. at w~tyd nrzvtaczać:.
W raporcie, pełnym bardzo ciekawych spostrzei.efl, zna•
lazło się kilka linzb. budzących grozę: zacnorowalność na
choroby psychi:zne J układu nerwowego zwiększyła się
w 1977 r. o ~O.Ił proc., a degrengolada alkoholowa ~.- zrosła
o 83.6 proc. w stosunku do roku 11160. To wcale nie '"
cyfry, wyjęte z vademeC'um propagan1zistv porażk i! Równie nirpokojące wydają się wskaźniki, Z!!.notowanego w lah1dynamiki
tach siedemdzio:?siatych obniżania sic:
19il tatach
w
rok
na
roku
z
dnościowej;
proci.
ze 117.2
systematycznie
ona
spadała
1977
do 94,5 proc (przyjmując rok poprzedni. jako 100 proc.).
Rozrodrzośl? kobiet , zwłaszcza ze środowisk, dających stosunkowo duże gwarancje urodzenia zdrowego potomstwa.
bardro spadła w tym czasie: w 197? r . kobiety w wieku
80-~~ lat urodziły at dwukrotnie mniej dzieci niż np.
Ich rówieśnice z 195C. r. Przyczyn7r tego stanu są. jale:
wiadomo, skomplikowane. bezpośrednią jest jednak zbyt
uerokic i beztroskie rozpropagowanie zabiegu przerywania ciąży. W 5 województwach - warszawskim. i::da.ó sklm. szczecińskim. katowickim I łćdzk:m sztuczne ooronienia osiągnełv dra<tvC"zn:v pułap 42.2 p!'or. liczby krajowe.' ooci r ;z:>s l'(dv woiPwótiztwa te ~ą z-, mieszkiwa !le
pr zez '~ l C'd w i" 2~ n ·or lunrio':~i Pol ~ ki
Jak na ironię. sa to właśnie woiewództwa , potrzebu .l11CP w -prz y !'ilości i ~ k nP iwiekszei liczhv rąk do pracy.
ałe 1.86S Ił. Pewnie jut teraz, u progu 1981

R a jJ'Jrt, poja wiwszy się przad pf•ł~ora roki e m. obnażvl
fa k t y będąc e ta1emnic<; publiczna o któ~y~h od dąwna
powinno się krzyczeć na l!łos Ookument ten stanowi nie
tyl ko <::OS mf-dvków lecz iest pr61:>11 ,va-lki ze złem. dzię
ki w v rnźnemu wy_puo k lowaniu strategii tej walki.
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SPOl.ECZNEJ AKTYWNOŚCI
.U. lł
rośnie w naaeJ pa.r&il łwladomoić
przezwyciężaniu irudnoioi, Jakle
Cleazlł aygnały e napływie robotników do

(Dokoflczenle •

Wiei.ce opł;vmbły1111ne jecł to, ie
,jeJ wielkiej, wapółczeaneJ roll w
pneływa eał;r

naa kraj.

pańii, zwłaer.cią w ostatnim okresie. Zmienia alę

11&

leipsze pM:YoJa

d10iałanla w 1akładach. choc.iai mamy liwia·
Je-i wci!łł oięiko 1arówno 11 polUyor.nyoh w:1rlędów, Jak
domośó,
I • powodu reperkusji hł~ów w sarządzanlu I funlkejonowlllDiu ro·

parili I klimat dla jeJ

*•

spe>da.rki narncloweJ.
Dy1tku111ja była wn«!chstronna w aensie tema.tyouiym. Je.ł i. łwia
dectwo, jak różnorodna może hyć oz i ałalnuiić partyjna, jak wielki
jest za.kres za.lnteresowa.n i Lrosl! z akładowych organizacji PZPR.
Jesteśmy partią klasy robotniczej, powinniśmy tyć wszystkim tym,
czym iyje klasa. robotnicza. Jesteśmy przewodnią siłą w hudownictwie
socjalizmu, powinniśmy źyó wszystkim tym, oo składa się na proces
umacniania socjalizmu w świadomości l w faktach. materialnych. Tak
było :i;awsze i t.ak zawine hyó powinno.
SooJallzm Jea w nuzych czasach Die tylko teorl1l, nit łylk• twtatoporllldem, Ideologią 1etek miH<>nów; stał 91.ę iwlaiowym •Y•iemem,
wysnaoza kierunek rozwoju iwlaia, Ale nlrdzle na lwleole nie zhudow&no 100Jallzmu boa marksistowsko·lenłnow1kleJ partii, be• Jej
przewodniej, kierownllllleJ roll. Każdy więc, kto rodsl w partię, rodał w llOCljalizm. PomyilnoU Polski jest zwh\zana 11 1oejaltzmem I od
&eco, Jaka będzie pa.dla salezy. Jaka hędzle Polska, Jak będit Ilię
w niej muć ludzie. Stlłd tak wielkie znaczenie majlł działania na.
n4lOll uma.cnlanla partii, zwiększenia jej prężności, siły mobillzacyJ·
neJ. dyscypliny, zwartości politycznej i orranlzacyjnej.
Partia, jeili obce dobhe pełnł6 •Wił pn:ewodnfą rolę w społeaseJ\
atwle, powinna byó masową partią, io nie znaczy konlecanle 3-millo•
nowlł. Niezwykłej wagi zada.niem Jest troska o jej Ideowe oblloie,
zwartość i Jakość, Nieobojętnym dla nas jest rozmieszczenie sił partii
na łych odcinkl&Ch, które deeydujlł o wypełnl8'nlu przez nll\ swej roli
ja.Ile całości, ""'Y wypelnhmlu sada6 poszazególnej organizacji partyjnej.
W ~MIY organizacji partyjnych powinno by6 miejsce I ozaa, łeby
porozmawdaó nie tylko n tym, oo się dzieje w §wiecie ozy w za.kła·
dzie, ale lltara6 Ilię szuka6 odpowłethl na. pytanie, oo zmienl6. jak
:zmienić, oo można wzłl\Ó na liebie, a nie tylko, do kogo zaadresowa6
poatulaty, Zwartość Ideowa I organizacyjna potNehna jest po to, ieby
partia mogła spełniać swą rolę w społeczeństwie. Bez tego będzie
tylko kluhem dy•kusyjnym, a nłe partii\ ludzi Olllynu, ludzi przeekonomiczną,,
obratających kraj, kształtujących poglądy I sytuację SOCj&lnlł i polłtyOZDI\.
ozęśołll na.rodu polskiego. Ta prawda ma fun·
tym
W
wymowę, · 1tanowl ważne źródło siły,
sensie nigdy partia nie hyła i nie jest oderwana od klasy
robotniczej, od narodu. Ale więź partii z klasą robotnie11:ą to
równocześnie coś wiecej niż tylko organizacyjne związki. osobisty
autorytei katdego członka partii O"ZY opinie o nim, te jest porządnym
a nie
człowiekiem. Tn jest jeszcze za mało. Podstawą. więzi partii -

-

partia Jest

damentallllł

tylko poszczególnych ludzi - jest jej program, polityka, kt6re wytyczają. na.jwyi:ne jej organy: zjazd. Komitet Centralny. Biuro Poll·tyozn" ma tu do spełnienia wielką rolę. chociaż w przesi:łl>ści miało
zbyt wielkie kompetencje. O tym trzeba pamiętać, formułując propozycje w sprawach nowego statutu. Przygotowanie do zjazdu partit
musi zaczynać się od przyjęoia dobrego, słusznego programu.
Wainy jest również sposób realizacjl · tego programu. Wiąłe to alę
z '!letodami kierowania. zarządzania, ze sprzyjaniem społecznej aktywnosci, t; klimatem wewną.tri partii, a takźe ze dylem bycia i tycia
ludzi na kierownirzych sta.nowl karb ich met odami pracy, tworzeRiem warunków do rozwoju soojallstycznej demokracji. Partia mu!ł
się staó matorem społl'cznej aktywności, wszystkiego, co skła.da 1lę
na rozwój demokratyzmu.
Dlatego tak wai:ny jest rozwój amorzą.du , działalność organhacjl
~polecnnych, związków zawodowych, organizacji młodzieży, organi·
To niedobrze, i:e
zac.łi technicznych, ekonomicznych, sportowych.
nie dość często I jasno mówiliśmy o tak poji:tych zadaniach partyjdla tych
nych. Twórzmy więc szeroki front aktywnoC.ci. Mamy
d'lillła6 azerokie pole. Jes.teśmy lłoomą partią. Mamy' niemałe zasti:PY
działaczy :11dolnych ndżwlgnąó trudne I odpowiedzialne zadania, posiadających autorytet w swoich środowiska.eh. Tacy członkowie par·
stanowi!\ przytłacza.JllC'lł
łll . o tym jesteśmy głęboko przekon:inJ,
\'\iękftoś6.
Z lud'BI nleuowlwyoh partia Idę -ynosa.. Robimy to konsekwentnie. ale nie pozwolimy na to, by moralne odium miało oboląłać oałl\
rzenf) Ct;łonków partii.
zgadzam się ze wszystkimi, którzy podkreślali jak dontojest poS?enanie kręgu aktywu partyjnego we ws-zystkich
ogniwach terenowych, w każdym układzie przemysłowym, w kaź·
dej knpa.lni. w ka:i:dej instytucji. Tych działaczy nikt nie jest w stanie zamapić. nawet tysiące tektoriiw KC. bo ci ludzie, aktywiści są głównym źródłem aktywności organiz~cjl
>.właszcza robotnicy partyjnych, wszystkich jej struktur od grupy partyjnej zaczynaJąc.
W pełni
,!ą sprawą

Nana 1ytuacja. ekonomiczna jest niezwykle trudna.. Dlatego tak waź·
kim zadaniem jest mobilizacja wszystkich sił celem wyprowadzenia
kraju z trudności, ze stagnacji, w 'której tkwimy nic pierwszy ,już
rok. Jest to wielkie zadanie partyjne i wielkie za.danie narodowe,
potrzeba wszystkich łudzi pracy. Konieczne Jest lepsze planowanie
I kierowanie. Wielkie je11t zna.ozenie dobrego gospodarowania na każ
dym szczeblu. Stąd tak dute nadzieje wią:i:emy z gruntowną reforw ogłoszonym
mą g0$potłarcza, której zary1 został przedstawiony
11rojekcie. Ale myślę także o tzw. małej reformie, jut wdrażanej od
porząt.ku l:tr•• a która. dobremu gospodarowaniu winna sprzyjać. W
Jej ramach trzeba rac'onalniej wykorzystać zasoby pracy, potencjał
ekonomiczny, materiały I surowce. Nie mamy w tych dziedzinach
d\'>hrvcb doświadczeń, nie wyrożniamy się wśród kra,jów socjalistycz.
nych.
Pamiętamy o sytuacji na rynku. Podejmujemy różne działania. dl•
poprawy uopatrzenla i jego usprawnienia. Należą do nich. decyzje
żywnośclnwych,
zwłaszcza.
związane z import.-m wielu artykułów,
prze?:naczonych na popritwę zaopatrzenia naszego rynku. Działania.
te będziemv w najbliższym c:i:asie kontynuować.
Do wyjścia z kryzysowej sytuacji gospodarczej potnebna Jest doklimat wok6ł
bra. praca na każdym odcinku. Twórzmy najlepszy
lu<lzi wyró:i:niająeycb się w pracy; poświęć1ny więcej zainteresowa.•
organy,
odpowiednie
na.
nia wydajności praey. Wywierajmy presję
aby doceniały to zagadnienie. Załoga musi wiedzieć. jak kształtuje
się wydajność w jej zakładzie. Stanowi to przecież źródło wartości
mate1·ialn:vch. Można jeszcze wypłacić dodatkowe dziesiątki miliard/iw
złotych. ale przestaną one coś znaczyć, będą CZYStą fikcją, jeśli spa·
daó będzie produkcja, Wchodzimy w trzeci rok spadku dochodu narodowego, jeśli pogors-zy sie praca. jeśli niska. będzie nadal jej wy·
da,iność. nic nam nie pomoże. Przemyślmy wlec na nowo różne indapoteo~ pracy,
ki. 7.ebv twor:r.yć skutecznie i taktownie zarazem
korzystny klimat dla dobrej roboty.
IZy"icy fowarzysr.e nawiązywali do wolnych sobót, Z troską
podkrf'Ślano . te sprawa ta stała się przedmiotem z&ostnel!lla
sytuacj; wewnętrznej w 'kraju. Stanowisko rzadu w tej kwestii, choć m1'łe metoda jego przedstawienia, jak tu podkreśla.
llłolf>, miała istotne nsterki , jest priecież merytorycznie uzasadnione
I dnstateeznie klarowne. Daje ono moźliwo~1·i wyboru róimyeb
rlantów w ramach 42,5-godzinnego tygodnia pracy. Z pewną, zrozu·
miałtt - jak sądzę - modvfikacją dla górnictwa.. Podziela.my wasze
lldzf.wienle, te sprawa wolnych sobót, sprawa. czasu pracy stała się
now:vm powodem do konfliktu, te ukazały się a.pele o bojkot soboty
praey, te były próby działań z narusze.nłem zasad ohowiązująeego
. prawa pracy I nie tylko prawa. pracy.

w•·

Ołl roku dziala przy Zakładz1e · Produ!<Cjl Swlec w Szprol\Iiedzv·•.„kłailowa Przychodnia
tawie 1w<1j ~leln11011:6rsldel
Rf.hal'llitacyJna. Z przychodni tel kor1:vstaJ11 pracoW..icy
Oddziału Zł„lonog6rsi.l.let Fabrvkl '\-1<!b11 i Dl'Ledsiebiorstwa
W h·l ch1'1ll r6wnleź Dolnobucl&wnictwa komunalnego.
śll!5kl~ Zakłady Od!ewnieze czvnia ~tar•nla by lcl nracownicy mogli kon.vstać z te.I właśni" pnvchorlnl Z chwila
musi
zwle,-kszenla się llczby os6b z niej ł('lTZyst„;~cycb
swi~k•zyc sle takte Ilość personelu pny~bo1lni i wydłu~y~
ua~ pracy. Przv ograniczonych morllwo~cl;.cb inwest:vc:v3•
nyd1 na obiektv sl'.l~bv zdr<>wla. ,„atto bv ..,.l!fZel wvkorzv8tać istniejące przy ró.i.nych zakładach >łllek"° służby zdro•
w)a.

ł ' DZIENNIK. ł.ODZKI ar l i (8fllt

Znane ~ wyniki tej soboty praey, Prawie !13 załóg przyszło tło
nvnlch za.ięii, do swoich zakładów. Pracowała du:ta część - Ot;ter•
górników, którzy nie mieli obowiązku przY•
d7Aeśel kilka procent ohndzlii w wołlll\ dla nich sobotę. Wysoko ocenia.my ta.ką odpowie-

dzialną. obywatelsk ą p1>stawę. Duża. część zał6g przełożyła tę sobotę
pracy na Inni\, wolną sobotę. Nie udał się więc bojkot soboty pracy

w ska.U ngólnokra.Jowej. Jak to trzeba. ocenić? Doceniamy zna.ozenie
..,_'!WT i dźiała.lnnśol ~n~neJ OEęśol or1anlza.0Jl partyjnych. Myłlll.

na plłlrWSlym pla.nłe tneba •a J)Ollławi6 dloJn.ałóM I poesu.cM M)'watelskiej odpe>wiedzia.lności wśród .ałó& robotnioaych. Je.t t.o tel
ia.m ~dzie one dzi•usługa związków zawodowych, i branżowych łały - I trzeba podkreślić, zasługa wielu oanlw ,,Sc>hdamości". Ni•
moina więc obciążać całej orga.nlZMJji. „Solidarnośoi" u na.woływa
nle do bojkotu p r acy w minioną sohotę. Kierownicze jej ogniwa.
konkretni działacze, nawet konkretne orga.na kierownime w ~ła•
cłach ponoszll za to odpowiedizialnośó. Niemała e"Lęść „Soli.darno~i"
wykazała, te
- ta.Ir. ja.k I branżowych związków sawodowyeh rosum.ie co to ·zna.czy odp1>wiedzialna troska o kraj.
łe

Nasze stanowisko w tej kwestii było I będzie llła-nowese I Jedno•
t;naczne. Zbyt duże byłyby 5traty ekonomiwne, jakie Iły wynilkaly S /
tak gwałtownego skrócenia czasu pracy. Czy stać nas na takie str-aty, kiedy I tak mamy do czynienia ze spadkiem dochodu narodowe•
go? Żeby chronić poziom warunków życiowych redukujemy inwestycje. Nie możemy jednak przyjąć orientacji jui nie na stagnaeję, a 11•
czasu pra.cy, a
oofanie się kraJu w rozwoju, Zhyt duk skracanie
tym samym spadek produkcji, muslalhy doprowa.ckló do obn~enla
kle
warnnków życiowych społeozeństwa. Oz:r JM ktoś w Po1-,
świadomie pogodzi się z takim załołeniem, kła pogodsł llę u •utka.mi takiego stanu?
Mozemy prowadzl6 na ten temat da.Int l'HDIOwy, ale prucłet w
aprawaoh, które dotyczą losów narodu, mona ;led;rnie nukać różnych
wariantów w ramach tego, co jest możliwe.
Kiedy chodzi o narodowy Interes. nie łneba lłę waha.~ powledzłe6
zdecydowani-e nie; I uzasadnić to „nie", Naszym obowiązkiem jest ta.k.
d:.iiałać, żeby wszyscy to zrozumieli. Jestem przekonany, te trafimy
do umysłów, trafimy do rozsądku. Dominująca część robotników, i.
przecież ludzie o wysokim poczuciu odpowiedzlalnoścL
Wszyscy tow a rzysze w dyskusji nawiązywali eto działalnoicl zwiąm
ków zawudowyc!J, do rozwoju samorządu robotniczego. Rzeczywiście.
prace nad projektami ustaw idą wolno, ale nie są to takle proste
91Jrawność autorów różnych
sprawy. Tempa nie moit- to określić
projektów· jeducj czy drugiej ustawy. Chcemy, żeby te projekty by·
ły rezultatem uzgodnienia z wszystkimi partnerami, a więo ieby. od·
powiadały stanowisku zwilłzków . aawodowych i innych organiza.ojl.
ale żeby jednocześnie nic były sprzeczne z Interesami państwa. Słusz
nie tei towanysze podkreślali, żeby ole czekając na ustawę, poszułli·
wać innych rozwiązań, tak aby samorząd był autentyozD.lPr reprezentacj'.ł załogi. Jest to kierunek smnny. Nleistołlll.e 111' tu nazwy czy i.
będzie rada. przedsiębiorstwa, ozy rada pracownicza, ezy rada robotnicza. Istotne je.ęt jedno - niech temu ruchowi _p<m1a.ga inicjatywa
organizacji partyjnych.
za pełną lr.onstrukływną
Byliśmy i jesteśmy nadal
„Solidarności",
współdiiałaniem i życzliwością dla

współprao11>

jak.o całości
I wszystkich jej ogniw. Jest to nie tylko stanowisk.o Komitetu Cen•
ale zakładowych organizacji partyjnych i kierownictw.
tralnego,
Trzeba dalej rozwijać pracę w tym kierunku. Nie wolno nam jednak przemilczać tego wszystkiego, co dzieje li.ę złego na gruncie
jest terenem
„Solidarności". Nie jest tajemnicą, te „Solidarność"
aktywnej penetracji zdecydowanych wrogów socjalizmu, ludzi, którzy,
jak to nieraz podkreślaliśmy, stawiają sobie - i nie ukrywają 1ię
z tym - wręcz kontrrewolucyjne cele. Mamy liczne fakty świadczące
o szkodliwej tendencji reprezentowanej w niektórych wydawnictwach
o n!eod11owledzlalnych. antysocjalistycznych 'IVYSłlł
„Solidarności" pleniach, próbach okupowania różnych gmachów użyteczności publicznej, wymuszania siłą decyzji, o orga.nliiowaniu ataków na nasze
kadry.
11rzyjając rozwojowi wszelkich form 1ocJa.listyczneJ demokrajednocześnie podkreślamy, ie nie może być w naszym
Dwuwładza nigdzie nie
państwie miejsca. na. dwuwładzę.

cji,

stała się i nie mogła. się alać sy11temem organizacji żyoia spa„
łecznego. I w Polsce nie ma miejsca na dwuwładzę. .Jest natomiast

miejsce na szeroki rozwój demokracji, zaczynając nd Sejmu Rzeczypospolitej, ai na gminnych radach kończąc, poprzez 1a.morząd robot•
niczy, samorząd chłopski, spółdzielczy, samorząd mieszkańców, pn-.
przez szerokie uprawnienia organizacji społeęznyeh. Taka jest w te.I
kwestii na.S'La polityka i nie zmienimy jej, Zmiana oznacza.laby ~od•
ua anarchizowanie naszego życia, lłanowiłoby tn zagroienie dla soojal!stycznej odnowy. JesteŚlDY za tym, żeby wszystkie' ogniwa „Sn•
Udarności" za.jęły konstrulttywną posta.wę w socjalisty07lllej PolSCllt
teby stały się wa.i:nym ogniwem 111cJali1tyczneJ demokrac,ti. Będzie..
m:r ba.rdzo temu aprzyJa.~.
Jest rzeczą Istotną, żeby W Hkładaoh eływł6 , Alnłer-wanle prosocjalni\. Oceniamy, te je1t to Jedna 1 więk1zyeh słabości
funkcjonowania. naszych układów przemysłowych. w ostatnim okresie. Problematyka socjalna i warunki socjalne, to nie tylko kwestia
płac. W tej dziedzinie zrobiono niemało. Chodzi jednak także i o t•,
jakie są waru11ki pracy I jej bezpieczeństwo, jak wygląda zdrowot•
ność ludzi, jak funkcjonuje służba zdrowia, usuwanie zagrożeń dla
zdrowia czy życia. Zastanówmy się, jakie impulsy uruchomić w partii,
żeby sytuacja ludzi, którzy znaleźli się w trudnych \\'ar1H1kaoh nie
&tała. się tylko ich osobistą. sprawą.
blematyką

Duża część naszych załóg to młodzlet. Zrozumiałe więc stało słę
żywe zainteresowanie dyskutantów ll)Jrawa.ml ludzi młodych. Jest
niemało braku wrażliw.ości.
w tej materii niemało ianiedbań.
A jest to sprawa o wielkiej doniosłości. Nigdy zastęp młocJych, wy·

kwalifikowanych ludzi w Polsce, nie hyJ tak wielki, jak jest obecnie.
z tego wnioski dn pracy partyjnej. Nie ża.łujmy czasu
na. wsparcie dla Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej - jest
tn nasz ważny I bliski sojusznik w dzialalnoiol polltyoznej,

Wypływają.

W ' dyskusji towarzysze podnoslll różne 1prawy, 4otyezące 1tonnk11
Komitetu Centralnego do organizacji pa.rtyjnyoh wielkich zakładów.
Sformułowano w tym względzie wiele wniosków, nie brakło awa.r
krytycznych. Wszystkie one będą rozważone 11 naleinlł powagą.
Potrzebna jest - jak podkreślacie - lepsza informacja partyjna.
Ale chciałbym się zwrócić z apelem: oa· was tez potrzebna ;jest nam
dobra informacja. Mamy juź dużo sygnałów o bolączkach waszych
zakładów pracy, o problemach organizacyjnych. o nastrojach, mamy
du7.o wniosków. Wysoko cenimy te inicjatywy, Jest to pierwsze świa·
dectwo wielkiego ruchu i odrodzenia. w naszej partii. Bedziemv to
pielegnować, będziemy skrupulatnie reagować na. wnioski. Mamy
świadomość, że nic bardziej nie znlecheca niż pozostawianie wniosków
bez echa. Ale niezwykle istotną IJP\'awą jest tet upowszechnia.nie
doświadczeń pa.rty:fnych.
Były tet pytania n moje osobiste troski, chn6 rozumiem, te nie nło
tu o &prawy prywatne. Wtedy, A"dY pndkrełlam i mówię „my'', to
bądźcie . pewni, ze nie za.11omlna.m o osobistej odpowledzłalno§cl H
wszystko to, o czvm tu decydujemy na centralnym szczeblu partyj„
nym, a co wpłvwa na syłua.cję w kra.ju, co angażuje oałą. partię.
Jest to ważna odnowledzialność. PlerwH!J moją tro~kl\ Jest - żeby
nam się to wszvstko udało, tebv kurs socjalistycznej odnowv zorientowany na. rnzwi.ianle dl'>mokl'Rt:vzmu snofalistvcz.nciro. umacnia.nie
prztwodnlej roli naszeJ nartil l taką. przebudow~ jeJ pozycji, 1 ł.eby
poW"1'1'<'hnle o nie.ł mówiono - na~:r.a :partia. ieb:v ten kierimek na
unowor,o;eśnlanle całego naszego !IYStemu rzl!,dzenla. nam się pn prosto udał.

Ale tą to przecleł tak moje troski, Jak ł troski eałego Komitetu
Centralnego. Ale przeclet I wasze troski nie Sił Inne. To, en ~o·
łeczne, to eo partyjne, Jel!t dziś bardzie! na pierwszym planie nit w
Jakimkolwiek łnnym okresie, który przeiywa.llśmy.
z• ·itamv sle do zjazdu. Dohrze, h JMt to pie~y Tl;:u:„
'którego PTZYl!'otowa.nlacb nczesmlczy niemal ca.la partia 1 nerokłt
kri:J!'I społeczeństwa, z tak wlelkł:m. rozmachem I 11 taki\ głębfa sno.frzenla na nasze problemy, na. trócUa trudnołcl l gwa.ra,ncJl. 'Na cen•
tralnym S7.CZPblu bard70 aktywnie pra.onje nasza koml~ia z.iazdowa,
)l'j wszystkie zespoły. Nledłu~o powinien. by6 gnt6w szkle programu
zh7.dnwet:'o.
Wazne Jest dztł, teby uk1Ztałt11wa6 4nbry, 1łunny, nnłny prot:"ram
rozwo.iu !mcjalłzmu. rozwoju soojallstyozneJ dcmokrac,łl. umacniania
. naszC',l partii l Jej przewodniej roll, ale również teby rozbu•hf;. ~iły,
które tero program• będą bron.16 ł hęd• M• prnsram reallznwa6•
(PAP)
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~~rze;z:~~'ti~r:i~źO~v~~~~t
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMPLETACn ·

·

i PROJEKTOWANIA ZAKŁADOW
WŁOKIENNiczycH „POLMATEX - KOMPEX"
· w Łodzi, ul. Wodna m 22
OGŁASZA PRIZETARG NIEOGRANICZONY
na 9Pr.zedaż:
1. Nadwozie samochodu „Fiat 125p'•, n.r 409079.
stopień zużycia 73 proc. rok produkcji 1975, po
wypadku, cena wywoławcza w I terminie 26.500 zł. Cena wywołlwcza w II terminie -

i
~
~

);>
~

?c

,.l'IATA

1

I

V500

MR"

(19'75),

7!awleszen.le z:przedam,
tel. 790...s:l po 19.
81'7 g

SAMOTNA, Jwa,tul'.adln.a wy- ,
na,Jmle
nie wne>bloO<Warny
J)Okój na l lata., pla<tJH1 mdesięcr.mde. Oterty „9(13" ruasa., PloibrkO'WS!ta 96.

PILNIE &przed.am
„F~ata
JQ.6p L5QO-<Oom'b1"
(1000).
Kom1.l1ny 98 od god'Z. 1317.
ll98 g

MIESZKANIA w bldt-h
pOSZUrkUJ4=, tel, Kl-~ .
l0/!i2 g

,,Syrenę R-<20P" (197!5) zabudowaną.
no.wy
sUnLk,

„WARTBURGA
1000" sprzedam lub zamieni~ na
.• żuka". Tel. !12-9CHl1.
113'!11 I
.
1

13.250 zł.
2. Silnik samochodowy „Fiat 125-p••, typ 1300, nr
211662, bez osprzętu, stopień zużyola 70 proc„ rok
produ~cji 1975, cena wywoławcza w I terminie
- 10.800 zł. Cena wywoławcza w II terminie
- 5.400 zł.
Przetarg odbęd~ie się w siedrrlbie prredsiębdoirstwa
w Łodzi, ul. Wodna 22 w dn~u 29 stycmda 1981 r.
o godz. 10 w pierwszym terminie i o godz. 12 w
drugim terminie.
Przystępujący do pr~etargu winnd
wpłacić wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej najp6źn1ej 1 dzień przed przetargiem w kasie przedsiębiorstwa w godz. 12 14:
Zastrzegamy unieważniende przetaTgu bez podania przyczyn. Za brakii i usterkrl tecmiC2me nie odpowiadamy.
w siedzibie
Nadwozie 'i silnilk motna oglądać
przedsiębiorstwa na trzy dni przed
przetargiem
151-k
w godz. 12 - 14.

PRZEJM)(
nrot.arr«.aa:nle
wkłarl
(odbiór
natychmiast) na ,Ftart:a 126 p" lub
.. P-0loneza 1'. Tel. 53-'lil.-40.
1329 g

I

PRZE.JMI!; prrydzlał „Skody", .. Wartburga". Oferty
„15Sł" P.r.asa, Plotrkowgka
96.
I

URSUS C-4011 - 1pn:edam.
Pabianice. WHeńska 65 m
211. tel. 15...s!l-53.
1537 g
POŁOWlS
w'kładu
na
„ 1211 p" - nota.1r.!oaihnle odstąpię . Odbiór 11!181. Olsztvńsk.a 20 m 3.
1'495 g

,,SYRENĘ lOll
patdrz>lern.lk) Tel. 845-78, l>O

„lZ&p"

t"~~..,~~~·~~~~il-'llłl..,....,,,~~~

sprzedam.
11132 g

tc.

aprzedam

81 •. m 39, po
1528 g

ł-ł-•pokojo
mlędlzy

we, burlO<\WlllJcflwo

wojenne
k'Upię,
Inne
pr01poetycje, Oferty „1285"
l'lralSa, Plrotlrkowska M.
CUDZOZI&MIEC ~u
je umeb1orwain.ego M-2 tub
M-1
w
blokach.
Tel
113-34-M. od gooa. Ilf.
lDg
EMERYTKA cuilwojl\e& na
mil!IS'llkanl<! wynaJm!Je
na
rok, pła.1me z góry, !;ub za,j.
mie się dOllnem wy~ta
JącY'Ch za g-ram.rlicę
Oferty
„1308" Prasa., P!.orbr'kOW'Slka
96.

„SEAT llSO" (1&'73) z ezę~
claml sprzedam. Traktorowa 113 m 76
1490 g
NADWOZIE (pn:ód) !'lata 1'32p
kuplę.
Tel.
732~1
1488 g

TRZYPOKOJOWE właan.o
!iclowe - b'Looki, 114 m, komfC>rtowe, Ż1lba·rdt - z.amie.

n.a

~"'J)OkCJ}owe,

„TRABA.:aJTA". dut11 ,kentlę"
sprzedam.
Tel.
804--0&, po 17.
lł8'7 g

wię

ksze, wszysbkde w~od'Y Jeb
dome'k. Oferty „1~" Pra98, Plobr'korwska 96.
MIESZKANIE M-3 właeno.aprzeodam
Tel
8'l'l-ł9.
1496 g

śctowe CHEŁM

~~~w~~~~~~~a

3-pc>kojorwe

-

mi.emA<anle
bloki, ze-

n.a mn!ejsze z wy-

mlendę

godami w
Lod7.d. oferty
„ 1'455" Prasa, Plotl'kowska
„SKODI!; 100 S" ~sta.ni'k PO 96.
remoncie, n()we opony, nowy a.kumsula.tor) sprredam. Łagd,ewn.!JCka
102/116 MIESZKANIJ!l nada.ją« stę
m. 69.
142'1 g na sklep w śródmieściu kuplę.
Oferty „1450" l'lraSPRZEDAM clągrnlk C-4011 sa, Piotrkov;ska 96
stan dobry Lub C-360 nowy.
Gl1c1'ewskl StaaUsław. No- MAł.ŻEJQ°STWO be1:drzd.etne
wll"tawy Góme 4 a k/Stry- pOSIZ'Ukuje ,1Ed111.orpo.kojowego
l<owa
1471 g mi~. 'i5'7-~ PO 1'1.
15Q7 g
SPRZEDA.M „Skodę S-100"
!1973) LimaltlOW'Sk.lego cł/24 .
i.wl g OBCOKRAJOWIEC i.-i- - - - - - - - - - ~uje M-3 lub M-4 z tełe
TANIO
sporZ«lam ,,staira fonem w
cenlłlrum.
Te>!.
211" .
Mail"Chl~go
2:3 869-:!12, g.od!z. J.ll'-20.
m. 71, bl. 301
lffO g
le& I

PRZETARG NIEOGRANICZONY
ZAKŁADY

MLECZARSKIE w ŁODZI,
ul. Omłotowa nr 12
OGŁASZAJĄ PRZETARG NIEOGRANICZONY
na
wykonanie
dokumentacji hydrogeologicznej
wykonanie odwiertu studni we wsi Lipiny ł we
wsi Jastrzębiec.
I
Zakres opracowania i termin realó.zatji. do uzgodnienia w dziale PWRI pNy ul. Omło1:10wej m- 12
w Łodzi.
Oferty w zalakowanych kopertach nalf!:ty składać
w sekretariacie Zakładów Mleczarskich w termiinie
10 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 14 dnti od daty
ukazania się ogłoszenia w siedzibie zakładu p['zy ul.
Omłotowej nr 12.
W przetargu mogą brać udz'iał przedsiębiorstwa
.państwowe, spółdzielcze i osoby prywatne z uprawnieniami na w.w. prace.
Zastrzegamy sobie praw<> wyborU oferty oru
unieważnienia przetargu bez podan~a przyczyn.
145-k

GARAŻU

(G6ma~

kuję. Oferty „&16"
Piotr<kCl'W'S'ka 96.

pomuPrasa.,

„VW 4.J.2 E" . (11973}
stan
dobry, przebieg 83 tys. kin
sprzedam, tel. 5~84-26 po
1·6.
1616 g
PRZEJMJI) wkład „Skody",
„F.\a.ta 115 p". Oferty
„15'l'5" Prasa, Pl'Obr'k<>Wl'lk•a
98.
„SYRENĘ

sp~diam.

105"

(19'73)

CwLkldńl!lklej

12
UIOS g

m. U7.
„PONTIACA"
(okarzjal) Ted.
1'7.

apNeda.m
52-46-2'1. PO
1600 g

POKO.J 1t kuchin.llą - \ruplę. oferty ,. lr.17" Prasat
Piotrkowska 96.
----------ZARZEW M-4 1Jl.okd (ł8 m
kw.), telef.on, z,a.m!enl«: rut
Większe, tel. 53-31-62 .
lSlle g
ZAMI~NIĘ

M-4 blotki, kom!Mtowe (Pa1rlk Starromd.el!lki) na domek jedln.Orodizln•
ny z telefonem, tel. 28'7-45 .
1458 g
M·C wl.a.m.oścliowe, komfortowe - _spraedarn. Oferty
„ 1629" Prasa, Pilo.tr'kowska

FUTRO k.alraułowe - kol
nil.en: dl\llty, norlka - 1pru
dlam. Tel. 751-M.

WYROBY ze iłC>ta 1e.ma1ratowego - ~rz.ed.am. Ofer·
ty „103-1" l'lr.a<'ll, PiotrkOIW-

K<nUCB diarnS!do,
męskj.,
buty llraJ!cl.airS\de „Alpdll\a"
i ftairą komodę s !JunsllT em
111>r'2>edam. Tel. 346-1'1.
11108.

KUP„ '11'łll4, dlOme!k jedMorodz:!Jn.ny
]IU•b
d,z.lałkę llk.a 98.
buldO<W1&>ną 1' Lodd. Oferty .,lMO" Pr.aea, Piotritow·
CON CISI!:
ska 98
8p~edam.

NOWY domek Jednorodzin·
ny z w y goo.aml, PabLanlce
Duży Skrręt nota•rda.ln le
spr-zedam, ewent. M-3 w
roz.Liczeniu
Ofer ty .. 1511 ··
P ra sa, PiobrkowSl<:a 96.

SPRZEDAM ozamego, rocznego cocker sipaon!ela a
r<>dowodem . oglądać - oobota. Zgierska 93/105
m.
11 Jakubow$k.a.
1595 g

'IR I
BRYLANT
oeymy porwyżel karata
sorzedam
oferty ,89ll" Prasa, Plot·rkow~ka

96.

KIT pS2.'C!Ze!.l
1>1-57-47.

SPRZEDAM barrobus ~ m
kw z wyposażend-em. &ll-40
po te.
13112 g KIT
Tel .

KUPIĘ

wa.r ;nt a t l;lu<:.arr'>kl
z o orzyr zadowe•n le rn · p ro.
d tllltcJ ą Ofert y „ 1193'' 'Pra 9a , P!ot.rkC>W&ka 96.
RONY PKO
S6-45-06.

kupię

Tel.
g

Wll~

ZLEWOZ~YWM{

kup\ ę .

10-·17.

T el.

.;talowy
387 ·"28, 2rwłz
. 1~4 ~

!;TOL
d ~oowy
brązowy,
doutv Ina 24 r>S'.>bV) - kupię." Tel 848-20
.
Jd.15 g
KUPIE
wtryska•I'kę
dr aUHczną ooozfoma
80 g). O t-ertv ,1474„
s a, PlC>trko mk a 96.

hv(6GP ~ •

c;gT,EP meblowy
no-le-ca
1lu:!:y ·Wvbór
Główna ,;7
e.et. GU-34. Abramczuk.
6033\I 1

~111

53-1~

ociyszcwny.
3978'1 g

s

r~'Ptur11.

MIOD -

51-117-ł'T.

15113 g

męi;ką

okSI·
zy in!.e " przedam, tel. 871-09
3'25 g

OWCZARKI niemlecide
sxc ze'I1.l01ki 5-t:v.g-0dn\owe
'> r>rozeda m. Tel 53-91-U
1tl.
1501
ZEGAREK

m>~am .

1'7.

AUSTIN Max 1500" sprzedam. t~ 410-96.
1083 g

oo
g

SPRZEDAM
..Warszawę
Combi ~3" (1W72) wraz z
blacha I czę~cLaml zaPa·
S<>wyml. Oglądać w dniu
OJ!:loszenla.
S ienkiewicza
'M (garat), tel. 53-00--01.
248 g

„Pl!'<> ·ttta" Tel. Z45-21l oo
lSOO g

CZAPKI - •~°br'n·Y lda, kuna - 1'J)rudam '1.-38-82.
!Sile g
ORGANY 53-50-117.

lru!ptę.

,.FIATA 1'.l&p
1300"
spn:edam. BoguZtJlen, tel. 18-01-57
116' g

(lm) -

słaVU1S\d

Tel.

„SYREN]l
lOI!" 'PO 320-00
km
SJ>Tzed•m.
Tel
844-40 wl«zorem.
m I'.

1m g
---------OVERLOCK, stebn6.wk41 l
dJv."lllP:lówkę · k'\l!J)lę. Tf>I,
&1·06-IU.
18!0 g
KOLUMNY I x 49 W, ł
om-0we - sprrlled,am. Tel
654-'1'1 po JO.
lłll 1

1593 g

PrMa,
POSZUKU.J]l nlit umeblowanego M-J na rdt - dWa.
płatne za rok 1 gary, te-I
882-01, Po u.
~ g
M-2 wu.s:notclowe 30 m -

KAROSERIĘ „Fiata 1-Up''
po "•YPadku sprzedam .
81'7-08.
8B1 g

I

„11'.0RDA Taunuse 20 m"
sprzedam. Ł6dt, Piu.
mowicza I m I.
"' 1

Plotrtk~

ceną ,1'1.15" Prasa, PLoitrkowska 96.

DWA ra.zy M-3 w Zg\Jenzu
- zamienię na jedno wię~
k.sze
w
Łodrzd.
Oferty
•• Ur06" Prasa„ Pioitr1kows!t a
96.
w!ększ!e

M-ł

:r.amll.e·

w ltairym

budownictwie.
Oferty
„993" Pr.asa., Pl1'obrk<>wska
96,

MATEMATYKA,
f!IZy'ka·,
Rola-Ruilslrl, tel . 11&-U-1e
'M'll
FRYZ.JERKA
1 Ma•ja !18.

potrzebna,
1394

g

LEKARKA pos%luk'IJ·ie opieku nkł
do
dzleoka,
tel
52-91..S4.
1473 g

96.

ZAKŁAD

ma.ł±eństwo
na.
uczye1ell
pom;ulruje
•mod·z letnego
lllllewka1t1la,
tel. 1)3.-08-2'6, 1"' 17.
1'1~ g

PRACUJĄCA I ueząca 9'.ę
poszukuje poik-Oju tub truieszkam.la (arodm1e5cle, Dą
l>r CJW1ao}. Oferty „lHY.l" Prasa, Piotrkowska 96.

WARSZAW A (SarSlk.a Kępa.}
M-2 wła5™>\łol.o<we, teilrefGn
sprzed.am.
Ofe-rty
,,'IM"
Praosa, Plotrkow!lk·a 118.
MAŁEGO l.okalu gairat,
pllwruca
pmrz·uiwlę
Oferty ,'791" Prasa, PiotrkOIW'Ska IM

CUDZOZIEMIEC pOlllWłwje
mil.em>kain4a, kaiwalerkl !Jub
M-3 z telef00tem. Oferty
„ 'l'l'ł" Jllra9111, Płottlk OIW'Sk.a

...

15'7'1 •

UWAGA, KANDYDACI
NA \f!'!ŻSZE UCZELNłEI

PRANIE dywanów, wykŁa
d'Z'tn w d()(lll'U klienta I jednostelt
uspołeczmionyoch,
tel. 269-16, Rogatsk a.
!Mil g

WOJEWODZIU( UNIWJ!:RSYTBT
ROBOTNICZY ZSMP
OR(}ANIZUJ•
9-m!u!ęezrne ku&,. preygotowawcn M .....
mlnów wstępnych na wytsze uczelnie:

NOWO otvNJrl:y Sklep bratll•
ty gu11Jt1itery~nej w Lodrz!
pmy ua. RefW!>!Jucjl 1905 r.
111r Z, tel. m-:!9, Sklep w.J.-M
pO!IZllllk•uje dosta~.
!tl.l5ll g

KOMINKI
wykoouję
Zgief!l. Bao:yMj.sk.a 15. Kepe> 17.
361311 g

!12-89-98,

9

Politechnika,
Uniwersytet,
A!mdemi·a Medycma.

e

Informncji udziela l zapisy przyjmujs aekretarlat WUR, ul. Piotrkowska 232, t.1.
614-54 , cod>iMnie (prócz sobót) w godzina ch od 9 do 18.
81-k
~

I

lim

I t l l l • Pil •

!Ili M •

AP JRI P

„

chańsk~.

SKLEP tub loil<ał nadoa.ją
cy się n.a sklep w S.r6dmt.eśclu \rup1ę.
Oferty
.,1014" Prrasa, Plroit.r'kO'W'51ka
MŁODE

TAPETOWANIE, maJorwanle.
Bteslekleriskil,
tel .
%93-45.
14.-09 g

WYTŁUMIANIE
dnuwl.,
()7.dobne ora2 z.a bezpieczenta. 52-42-57, po 15. Bla·
s?JCZyk.
40309 g

z

n.a

130'7-g

98.

M-3 9!>6łd~l:elcaie - Tlraktorow.a l pok63, kulC'lllMa bloki kwartelrllinkOIW'e
GaogSJM.na - zam.lendę
M
M-4, M-5 bl.Olki. Oferty „ 1696" Prasa, Pl.otrko·w~

centrum sT.>111Jedam. Oferty 96.

ATRAKCYJNE

ELIZABETH Hł-J'i, ł"orno
ma•ster ZK 2Mi sprzedam. Tel. 634-ln.
1173 g
GARDEROBĘ

(197'7)

mdleszik.arnda,
Kupię „overlock",
rejemta.Lnle sprze-d"m
d-zLałkę
Oferty „1570" P>r.asa, Flo-trkOW>Ska 98.
LOKAL na Sklep w.
dobrym p\lJillkcle - kurp\ę Ilu b
wyna .jtnę.
Oferty
„16617"

nię

HJ-FI !\ront Casseton Deck
- spf'Led.am. Tel. 741 ·92, PO
1'.
1234 g

KUPIĘ
op;zyrzadawaonh
d-0 p r odrukcjl zam'ków b<v ·
sk a.wicznych Ofertv „l\91„
P rasa , P i<>trk<:>w,;!ka 96.

l'SOO"

CzechoołCJ1Wa.

11• 1

~~~~~~~~~~

SPRZEDAM dfl:!a.likę 3000 m
kw. 1 szopy pod Łodz,i ą.
O!er ty .. 1412" Pr a«a, P "o t.rkowsk a 96

„MIRAFIORI
- sprzedam.
oka 52.

POTRZEBNA oµl'ek:tlttlka do' ODDAM w dlZlertaiwę !l'Lalt• ZA.GIN ĄL
WJteł
'b\1lloo
dwóch cllZl.ewczy•nek (5 i 2 nlę . Tell. 365-41, goorz 10- c-z.aorn.y.
OdiprorN.ad'Zlć
za
lata) na 4 godtdny drzl.e<n- 212.
958 g w:ima!§rodrzenlem. P~ w
nie Tel. 300-~. po t6.
trakcie
leczeni..
K.e.
1225 g
t~aZNALEZIONO płasz.<:z skó- Brzóski M m. 11,
cmwsllt.I.
lM 1
POTRZEBNA oplekunk.a do rza•nY męslkl
CUlr:tmY do
2,S-letniego chłopczyka, wa- C>del>ra.n.La, F'r Pro?lka 12
ZGINĄŁ
bklły
fCikrsterd«
run.kl barrdw dol>re, 717-17 m 7 w godrz. ~21.
od 14-18,
1355 g
14159 g (5Uka), brątz(l!We um:y, CSl8.•r•
na łata n.a g·nzblecle. Nr
zgubę Cftoka wdrz4ęony wł.aPOMOC ci.o c!%leclka ~ SKRADZIONO „Wail'SZa;wę" ścl.cle-1.
Fomalsldrej
41 a
.- „taxi" LOL 1'4&1 lll1' boo'z·
ttllO I
tI":rebna.
t.a.glewn.icka ny 940, Felińskleg>o l& m. m. t.
102flil6 m. :116'1
9612 g 49, tel. 53-18-312,
ZAGUBIONO pr-o WJkony-wama ~ lekuuMATEMATYJtA., tlley'.ka d.ent~y
ŁD/W-MI Ld/111 nr
3'7ł-82 Ma ld!n<>W&Cy.
ZAGINĄŁ t.lon n.a mleko
C041'1'1 I w prosrzrk•U 111r 1114'1'1 Robert n.ftl2lWl&k-0 Ora•)'llra Lew.an..
dowoska.
lMI I
Sałaciński,
tel. 56-07-78.
lA75 g
MATEMATYJ4.
51-74-l'!l
CYKLINOWANIS,
mg,r Plu.ikoowslc-1.
pairldetów.
br. zginął Wl8rn!e
39688 g 10 STYCZNlA
53-53..55, 53--66-31..
fooksterier ostrowłooy. OriCHEMIA, matematyka tel. prowad'Zić za wyn.a~·
niem. Piotrkowska 172/180
M-57-47, Archite!kt.
1511 g TELEWIZORY na.pl"81Wdian
1&57 g m. 65, (Ad·aś).
830-91 Bedm111rełl:.
·
PIOTRKOW - kobieta d·Otel» I
ch<>d-ząca
do d.zl.ecka 2.5- ZGINĄŁ pl.~ cocker~a
niel bla.ły w czatrne ła~y • USŁUGI
rocznego - Jl'(l<br'zlebna. Tel
h~aultame
w
15-89.
1743 g Upr2ejmego :zina.1a'7JCfl pr~i !:2lenoikr!.m zaAcre&Le wykomJ•
my
o
inf-0rmac;ę.
Tel. je Wlitk~. Tel. H-td...air.
l>łlM I
UCZE~ poitl'Zebn.y do kra;w 53-55-óB.
ICUll I
ca. Obr. sta.UongradJU 68
Z9 GRUDNIA· 111811 za,g~nął W OKOLICY c-m4.k• na Koztnareh rudy seter. Puszik,1!n.a llkir.dzłan() „i!IJ'•
Za odlpr-0wadlzenie - n.a- Ninę" nr rej, 9M1 IB.
l!Jro<l.a Górna.. 2 a m. 9.
Wia<dom-O<lć nagrroda. tel.

96.

POSZUKUJĘ

JAMNIK.I
m:e>:enlęta
!IPN>ed.am. Lnitruna 1e m. 64.
1111'1 g

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wytklonande niżej wym.[eni1001ych prao
·
w roku 1981.
1. Remont dachu i elewacji budyn!ku przedsir.kola
i żłobka, ul. Franciszkańska 3/5. ·
Z. Wykonanie robót dekarsko-blacha·rskłch polegających na drobnej naprawie deskowania dachów,
pokrycie jedną warstwą papy, słl1'1łowanile oru
uzupełnienie obróbek blacharskich.
3. Malowanie pomieszczeń ł elewacji WTH 1 naprawą tynków w budynkach produkcyjnych ł llOcjalnych zakładu.
Oferty prosimy składać pod aidreeem: Zakład ZPB
im. S'Z. Hamama „Rena-Kord", Ł6dt, ul. Smugowa
11, dri. gł. mechanika w teirm'im1i:e 14 dni od daty
ogłoszenia przetargu.
Rozpatrzenie oiert nastąpi w 1~ dn:tu od chwfJl
ogłoszenda przetargu o godz. 10 w gabmrede :a-ey
dyrektora d.s. technicznych, Ł6dt, ul. Kil'ińskiego 2.
Roboty l'orzliczane będą na podstawde kosztarysów
powykonawczych sprawdzonych pr11:ea; ,inspektiora
nadzoru.
W przetaTgt' mogą brać udrział przedsiębłonhn.
państwowe, spółdzielcze i prywatne.
Przedsięooorstw0 zastrzega sobie. prawo wybon.
oferty, jak równ'ież unieważnienie p~etairgu be-& podania przyctyn.
148-k

M•C
ł8
m tmly\pol<O)OiW'e
(czynsz 4iOO zł) Osiedle Łę
crzyck.a - zami-endę na M..2
(Rt!'Uklmda).
Oferty „I~"
Pt1a.sia, Pi<*Ilkowsk.a &$,

nlę

ŁODZI

w
OGŁASZAJĄ

Lux" (1978

(19'!$) -

Retkińska
lł .

BAWEŁNIANEGO
im. SZ. HARNAMA „RENA - KORD'•

M.ŁODJI: malieńlslłlwo ~
lt'U•j.e
mi<!ISll!kamilla na. pól
rolm, tel. lllSll-33.
ll'IJSS g

MIESZKANIE

„.FIA.TA l:Mp" (ma-1 11180)
spnedam.
Tel. ł84-ł1.
Jll23 g

PRZETARG NIEOGRAN,CZONV ·
ZAKŁADY PRZEMYSŁU

r'7Je'ffi1eśln!ozy

za-

tiru<lrnd w~allf1kowa11>ego
wyplekacza-telowacza 01raa
kC>blety powyżej la~ 30 do
precyzyjnego
ma!awam.ia
zabal\vek.
Oferty
„H'l'l"
P J:18sa„ Piotrrk<l'W'&ka 96 .

RENCISTKA p~J'1m!-r. pracę. tel. 58-73-99.
ll!Oł g
SZWACZKA do
pobf'Lebna
Tel 424-M.

praeo<wm

Oąbrorwa .

MŁODE małteństlw>o

IGI

g

?MY~

mlie ehaol>t.tipnktlw-0 (pro~te
gzyde
n!omvyilclUrCZcme).
Oferty „1$08" Presa, Pilot.rk0\V19ka 96.
OPIEKUNKA do 5-~ej
d!Zieworytllld ootirzebna NarutOIWll.aza lllO m. I, po te.
lMlt! g
POMOC domowa dochodzą
ca ootr'lle'bn& &a!llaal. ~l
11-4t).łł.

1404 •

KOŻUCHY farbujemy,
ścl.my w troc~n.areh -

peracje .

czyńSild

Główna

•~.

C!tY·

re-

Ler.
53 I

BIURO OROANIZAC.11 WIDOWNI
TEATRU 7f

CYKLINOWANIE berzipylolalklerowanle.
6'7'1-91;,
Wycech.
40267 g

we,

ZAKŁAD Mechaniki PojazdQwej wykonuje naorawy
zawieszenia, wymianę olejów, smarowanie. W1dzewWschód,
Nowy Swlat 58
ldo.1 azd
od Przybyszewskiego).

UDZIAł.OWCA do
bez W>~pólpracy

in:kla·rprzyjmę.
Oferty •. 144" Pr.a.se,
Pi t r>kowska SM!.

PO SZU KUJ! .
KOLPORTEROW
Chętnych prosimy o zgłoszM1e
•~
w
dniu 23 9tyc:rnb (piątek) br. o godz. 11J w
biurze Teatru '7'1, ul. Zachodnia se. Warunki do
oon.ówienia na miejscu.
19&-k

~~'4td'~"1łt'c:Ot. llt'rti:ftMt•• Caf """'W M

'M

....

••

n.i

•

f SZANOWNYl\I

Kl!=tom
wszel'ldch
pomyś1noocl w
n-OWym 1991 roku
tyczy
J. Si:cześn1iawska. PlrareowM& szycLa, d.zdurek, guzików.
Łódf, NaruszE>W'l.~11
15, tel. S3-67-68.
548 g
POSIADAM gotówkę, wolny C7J8ll. J)OISllAlkuję WISjpóln Lka. Oferty ,.134ll" l'IN!~a.
P!orl'r:kowska 98.
POTRZEBNY
zakł.adiu

(boutique}.
ty „ Hn"
kOWSka N.

wispólll1.!k do
kir-a 'W'iec'ldego.
Poiwa::.ne oferPlral!lll;
P:1otr-

•

Ili

Ili

......

-

KOMUNIKAT
Polski Monopol Loteryjny
UPRZEJMIE ZA WiADAMIA,

te kc>lektura PML nr li -••la prMnt.....,.
na do nGwego l~kalu P'ftl'
VL, PIOTRKOWSIOE.J U4 w Ł<>DZI.
PolSk! Monopol Loteryjny zaprana ....
nownych Klientów do udZlału w styczniowej Krajowej Loteril Plen·.ętnej,
której
jest do wygrania at 111 MILIONOW U..
Główna wygrana MILION Zł..
lit-Il

w

FS

•• „ ••••••

••19!1-

.~NIŁA MI SI~ PANI

1'14-'nB. •

w

eM '!'TB, wrel -

„. I

ftY-

NOGllAll I

1łJM. - . L ...

T'n. Jł'lM -

.......

-*dl: ........., .._ '" • • *1. • - M'ł
Jl.• a.W•.•. , .ma
_ . . ObJ"W'~. )l. ł. JUi ~ )Ił. ł,
Jliodialr>cja a.aołonc 11&1powdada. li.a MVAT - ~ .._.

to.1a. - . .
&!~.

lł.Cll

TECHNICOLORZE"

ra 'bardziej kr6tldch, ned ranem -

O n. •»włsko mu Jako stanu e4pocsynltu ł resenera4 • ·
- •anie Prołe1arH, e4
1111ero
ranlżm11 ludzklero so1łalo Jut: clawno praes medyaya' abaci&·
-...niemy nanl\ rozmowęT
ne I oplmane, o tyle problem marsoń sennyoh Jellł Jakby wallłł
- Chyba
od
nieodkrywczego
otwarty, L11tłzko'6 ecl urania 1wero lałnlenła prsypłqwała Im
lhrlerdzenla,
te marzenia lenne
:maozenłe mistyczne I wrół:obne, nauka raspatruJe Je barbie.I
lllł ogromnym I nie do końca zbaprHaioznłe jako nłezaldn" (łeby ni• powledzlo61 nmorqłlnl\)
danym łwiatem naszej podświa
funkcję naszego mózgu; 11wląsan" ·jednakie • nanyml przeiy·
domości. Ale najpierw parę inforolami, radościami I troskami, a · takie I •łanem sdrowla. Wny•
macji ogólnych. Tak na przykład
wiadomo, :!;e kobiety widzą
sny
1łltlego, albo prawie wny1tkfeco e marsenlach Mnnych do·
ozęśclej od mężczyzn. U dzieci mawladujemy 11.ę • wywiadu • prof,
Aleksandrem
We.lnem
rzenia senne występują
dopiero
• I Moskiewskiego Instytutu
Medycsnece.
od 3-6 roku tycia. W miarę stan:enla się liczba marzeń się zmniej
na. Zalety ona tak:!;e od stanu
nnęczenla l poziomu intelektual- duktywne" śni Im się COŚ
bez nrch, llą tylko tacy, któny
ich
nego. Natury artystyczne są
w przerwy. W ogóle nie ma ludzi, me zapamiętuj", W ciągu nocy o~ względzie
najbardziej „pro- którzy by nie mieli marzeń sen- glądamy od 4-6 „scen'', z wieczo-

I

Rzeźbiarz

z Niska

16'Ht HalJU. caterdzłA>stoletnl Gu·
...rs • Zaklad6w Metalowych Ml'MJ:T
w N'łaku kałd11 woln11 o4 :aawodo·
wycb obow111Sk6w ohwll• I>Mwi•ea
nełblenłu w dre-le.
Nieforemne
kloce pnem1enlaJ11
w Je10 rę•
kaeh w naJr6łnOTodnłeJan figurki.
Po pięciu lataeh uprawłan!a swe10
artyStyesnego bobby, JMef Małysa
sapełnll dom cldesl11tkaml rzetb, kt6re pn:edlltawłaJ11 typy ludzlde
•
oko11e Miska, dawnych woJ6w I \'J'•
oeny, Praee nełbłan:a amatora włe·
lokrotnle preuntowane były na Ił·
osnyeb wystawach oru konkursach
I eo wa!nleJllZe :ido bywały tam Ił·
c:rąoe 1łę nacrody I wyrótnłen!a.

•I•

(K.B)

UWAGA!
przyszłego

Od

ty-

godnia wydania
magazynowe

„Dl~"

ukazywać się będq

w p o n ie dz i a ł ki,
środy

i

piątki

WVniki losowania konkursu • Dt" i Uniwersalu

11

11

!fAGRODY WYLOSOWALI: miksery - Jadwiga
Błaszczyk, Przęsławice, Tułowice, woj. st, war1zawskie i Bogdan Gawlik, Łódź 93-521, ul. Strycharska 14 m. 85.
Lokówki elektryczne - Marzena Zientala, Łódź,
111. ks. Brzóski 34 m. Ili i Wiesław Baranowski,
Łódź, ul. Gołębia 6 m. 72.
Zestawy do pielęgnacji włolÓw Agata Radziewicz, Łódź-Widzew, ul. Gorkiego 9 m. 9, Jarosław Wujek, Łódź, ul. Piękna 72 m. 59 i Jolanta Ruszkowska, Aleksandrów, ·Ul. Daszyńskle10 22a m. 63.
Aparaty fotograficzne „Smiena" Jan Wall1nk, Łódź, ul. Sprinterów 9 m. 14, Stefania Drozdek, Je:!;ów 111, Rozprza 97-340, woj. piO<UrkOW!Siki•

i Beata Wrońska, Szadek 98-240, aL 43 Maja 10,
1. woj. sieradzkie.
A.parały fotograficzne „Certa" Piotr Karkowaki, Bmnów 26-330 Zarnów, woj. plotrkowsld.e, Danuta Wojciechowska, Łódź, ul. Jaskrowa 30 i Jan
Słonicki, Łódź, ul. Łanowa 12 m. 12.
Zestawy biurowe - Ireneusz Zasada, Stryków
95-010, ul. Kolejowa 34, Roman Zuk, Łódź, ul.
Szamotulska 17, Józef Kotlicki, Łódź, ul. Dąbrow
skiego 55/57 m. 28, Julita Starostecka, Łódź, al.
Włókniarzy 228 m. 56 i Jarosław Sobczak, Łódź,
ul. Marchlewskiego 26 m. 28.
I

Nagrody prosimy odblera6 w DT „Uniwersał",
piętro, pokój . 56, w godz. 9-15 (soboty 9-13).

W 1umie trwają one do
dwóch iodzin.
- A
sapamlętujemy
•
tego
wny1tklege tak mało, dlaczeco?
- X.totnle, marzenia aenne ulatują 1 pamięci bardzo szybko, jednakte ludzie obdarseni zdolnoicią
samoobserwacji I :!;ywll wyobraźnią
łatwiej przypominają I zapamiętu
ją 1w.e my. Ma równie:!; znaczenie 1 sposób przebudzenia, jeśli następuje ono nagle (budziki), obudzony dobrze pamięta swe sny.
-· C•YDI lf.11 rół:nlą, poza barw"
oozywłścle 1 my czarno-białe
od
kolorowycnT
- Sny kolorowe 1ą dowodem
podwytszonego stanu emocjonalnego.
I tak np. artysta widzi
je
częściej, nit ludzie Innych zawodów.
- PrsoJdimy • kolei do procesu
powstawania marseA Mnnych."
- Podstawowym materiałem wyj
kłowym 14 dla
nlch niedawne
przetycla I odcsucia
„osad
dnia". Łączy 1lę on • wapomnien !ami o przeszłości, przetwarzająo
siq w obrazy niekiedy wręcz dziwaczne, surrealistyczne. Ale najdziwniejsze jest to, te niezaletnie
od tego, jak bardzo fantastyczne
są nasze senne przygody, nie dziwimy się im wcale, traktując jako rzecz zupełnie naturalną. Moim
zdaniem · wynika to stąd, :!;e wszystkie te cuda i niezwykłości
to
po prostu nasze myśli i marzenia,
rozterki I niepokoje. We wszystkich snach głównymi bohaterami
jesteśmy my sami. Nawet jeśli we
śnie 1 kimś rozmawiamy, zgadzamy się lub zaprzeczamy, to
w
gruncie rzeczy nie jest to dialog,
lecz zawoalowany monolog. Rozmowa z sobą C/ sobie.
- Uwda 11.ę,
ie dwie trzecle
m6w to widzenia nieprzyjemne,
niekiedy straszne. Co pan o tym
qdzi?
- Sen to nie tylko odpoczynek.
to również przetwarzanie odbieranych w ciągu dnia wrażeń.
I
wbrew
pozo om
nieprzyjemne,
czasem nawet przerataJące
sny
uodparniają naa na kłopoty
dnia
następńego. Podam zabawny, ale
prawdziwy przykład. Komuś, kogo czeka wizyta u dentysty, śni
się, że za chwilę kat ma ściąć ml,\
głowę. Budzi się jeszcze przerażo
ny, ale natychmiast odczuwa ulgę. Po tym, co przeżył we śnie,
dentysta to traszka„.
- Jaki jest stosunek nauki
4o
bw. mów proroczych?
- No, có:!;. Oto takt historyczny:
Lomonosowl
przyśniło
się,
te
zmarł jego
ojciec i rzeczywiście
wkrótce otrzymał on taką wiadomość. Ale nie ma w tym nic nadprzyrodzonego. Nasz niepokój
o
bliźnich, nasze trwotne myśli, które w dzień staramy się od siebie
odegnać, nawiedzają nas w nocy.
Są jedilak i takie „prorocze" sny,
do których my, lekarze przykłada
my wielką wagę, dotyczy to snów,
które stanowią symptomy choroby. W ciągu dnia człowiek nie
odczuwa jeszcze żadnych dolegliwości, a już we śnie ktoś go dusi, jeśli coś nie w porządku jest
z jego krtanią, albo śni mu się,
:!;e kamienieje mu nog11, jeśli grozi mu poratenie
kończyn itp."'),
Zalecali je I stosowali Hipokrates
I Galen.
•) diagnozowanie na podstawie
marzeń
sennych jest stare
jak
dłuższe.

świat.
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We wszystkie piątki I poniedziałki·
Zrozumiał.a, :i:e bredził w malignie. Uniosk deUkatnie jego
głowę, żeby zmyć zakrzepłą krew wokół dużego guza.
Naigle zerwał S•ię, u.siadł i z przeraże<niem w głosie :r.apyitał.:
- Jaki dzisiaj jest dzień? Powiedz, jaki! dzisiaj jest dlńe!.
- Niedziela. Uspokój się.
- Dobrze.
Opadł z powrotem na łóżko i pozwolił jej nawet odpiąć nót.
Przemyła jego twarz, zabandażowała palec, na którym nie było paznokcia I założyła opatrunek
wokół
spuchniętej kostki.
Kiedy skończyła, wstała I spojrzała na jego twarz. Spał głębo·
ko, zupełnie nieświadomy. co się wokół niego dzieje.
Zanim wyrzuciła mokre i -podarte ubranie, przetrząsnęła
wszystkie jego kieszenie i znalazła w nich trochę pieniędzy,
dokumenty, skórzany portfel· j pojemnik z filmami. Położyła
wszystkie te rzeczy na półce nad kominkiem obok noża. Postanowiła, te Henry ubierze się w jakieś ubranie Davida.
Poszła
na górę sprawdzić, czy Jo już zasnął. Chłopiec leżał, pochrapuj1tc lekko, przytulony do miękkiego misia. Poprawiła kołdrę
I pocałowała go czule w policzek. Potem wyszła, żeby wprowadził? samochód do szopy.
Wreszcie siadła w kuchni I popijając koniak, patrzyła na śpiącego Henry'ego, czekając, żeby się obudził.

MALGORZATA TARGOWSKA

nłe opow-ied:iiiałał mi jencze bajki
1>05karżył się
- Czy on umarł? - Nde umuł, tytko miał wy-padek
pmochodowy I dizlstaj nie opowiem eł iad!ll.ej bajki. ld% do łć:!;
k&.
Jo uczął marudzie!? I Lucy 1pojrzala na niego surowo. Wld1ąc jej karcący wzrok, posłusznie wyszedł z pokoju.
Lucy wyjęła duże nożyczki z koszyka z n:yciem i rozcl•ł•
mokre ubranie Henry'ego; najpierw kurtkę, potem spodnie i 1na
końcu koszulę. Zdziwiła się bardzo na widok noża, przywiąza
nego rzemieniem do lewego ramienia. Domyśliła się, że Henry
musiał używać tego narzędzia do oprawiania ryb. Kiedy spróbowała wyciągnąć sztylet. Henry odepchnął jej rękę. Wzruszyła
ramionami i zabrała się do zdejmowania butów Nie był.o kło
potów ze zdjęciem lewego buta, ale kiedy dotknęła boląc ej
nogi, Henry zawył z bólu.
- Muszę go zdjąć - powiedziała mu. - Jeszcze trochę cierpliwości. Spróbował tlę uśmiech111ąl: i slclinął głową na znak zgody. Przecięła sznurowadła I uwolniła skręconą kostkę z tw3:dego buta i ską..rpeitk•i Jo poja1wiił się na schoda~b i za-wołał
bardzo rozbawiony:
- Mamo, oo jesit w sam~h maijiok.ach.
- Bo jego ubranie jest mokre - pocałowała chłopca na dobranoc. - Idź już spać, kochanie. Przyjdę do ciebie później.
- Pocałuj wię<' misia.
- Dobra.noc, misiu - powi«l~ała Lucy i Jo wyszedł. Spolt'Zała na Henry'ego ; zobaczyła, że jego oczy śmieją slę do niej.
- Pocałuj więc Henrv•ego - powiedział.
'
Pochyliła się nad nim l pocałowała jego pokiereszowaną twarz.
Ciepło padające z kominka powinno szybko rozgrzać jego 'lagle ciało. Poszła do kuchni po ciepłą wodę, bandaże I frodki de:!:ynfekcyjne. Potem wróciła do bawialni, żeby przemyć rany .
- Już qrugi raz wchodzisz do tego domu w takim stanie
powiedziała, zabierając się do roboty.
- Ten sam sygnał - powiedział Henry.
- Co mówiS'L? - spojrzała na niego ze zdziwieniem.
- Cz~kajcie w Calais na a.rmlę duchów.
- Henry, o czym ty mówisz?

-

Ale

chłlopiec.

-2211-

Dochodziła północ, kiedy wreszcie otworzył oczy. Lucy zobaczyła na jego twarzy najpierw paniczny lęk, potem, ni~pokój,
kiedy rozglądał się wokół, jak gdyby sprawdzając, gMie jest,

wres:z.doe od1pręilenie.
Pod wpływem nagłego impulsu zapytała go: - Czego się
boisz. Henry?
- O co ci chodzi?
- ,Jesteś zawsze taki przerażony w chwill, gdy się budzisz.
Nie wiem. - Wzruszył ramionami l ruch ten sprawił mn
ból. - O Boże, ale:!; jestem pokiereszowany.
- Czy powiesz mi, co się właściwie stało?
- Tak, jeśli przyniesiesz mi trochę koniaku.
Wyciągnęła butelkę z kredensu. Możesz wło:!;yl? ubrame
Davida.
- A co lf.11 dało z moim? - zapytał.
- Musiałam pociąć je na kawałki, teby móc ściągnąć je z ciebie. Wyrzuciłam je potem.
- Mam nadzieję, :!;e nie wyrzuciłaś tet · moich papler(>w uśmiechnął się, ale wyczuła„ te uśmiechem stara się pokry~
zdenerwowanie.
- Są na kominku - pokazała ręką, - Ten nót słuty cl pewnie do oprawiania ryb, prawda?
- Tak - powiedział. Przez chwilę wydawał się znowu nap\ę·
ty I w zdenerwowaniu popijał koniak.
- No, więc? - zapytała Lucy po chwili przerwy.
- Nie rozumiem.
- W jaki sposób udało el lllę zgubić moje10 męta ł rozwali~
1amochódT _

. . „ ...

PROGRAM I
I.ot „Tobie, ojczyzno" - wojskowy film dokumentalny. 1.48 Kon..
cert WOSPRITv. 10.35 ·„Człowiek, Ziemla, Kosmos". 11.05 „w świe..
tle 1 cleniu legendy - Anton! Kenar - 1ep. 11.30 Dziennik. li.SI
STUDlb Z na dobry początek. 12.05 Kurier Warszawski (1). lUO

,Porozmawiajmy bracie" - radz. mm tab. lł.20 Dla dzieci: Sezam.
! 4.6CI Reportety Studia t - reportate: zatopiony statek oraz Zenka .lS.20 W kręgu tajemnicy - Napoleon tajemnica Amiercl. li.st
Decydujący front ~ „Wyzwolenie Warszawy" film TP. lT.&e
Kurier Wanizawsld (I), 17.50 Jak ja to widzę - rozmowa s prot.
Czesławem Bobrowskim. 18.15 Fono-foto troje na moście. 18.IO
Dokumentacja - rep. filmowy. 18.55 Dobranoc. 19.05 Muppet lhow„
11.30 Dziennik. %0.10 „Dom" (1) mm obycz. TP. 21.l!O
Blnl
Crosby - tycie i legenda - amerykański program rozrywkowy.
22.45 Poczta Studia 2. 23.35 Wiadomości dzfenn\ka. 23.50 Kino Nocne - „Oszukany" - amerykański dramat psychologiczny.
PROGRAM II
I.IO Warszawskie kino - najciekawsze fragmenty polskich Hl•
mów fab, o Warszawie. 13.30 Warszawskie piosenki. a.oo Kurier
warszaw.~kl (2), lł,35 '.Va'?'szawa - reszta Polski. 15.05 „Najzwyklej·
szy cud - radz1eck1 film fab. 17 .25 Studio Sport. 1'1'.35 Bohater
czy watatka - rep, filmowy. 18.10 Stopklatka, 18 .30 Puchar Swia•
ta w narciarstwie alpejskim (zjazd mężczyzn). 19.00 Kurier Warszawski (4). 19.10 Magazyn kulturalny (L). 19.30 Dziennik.
20.10
Studio Sport - Puchar Europy w siatkówce mętczY'.tn, 21.10 Spotkania w drodz~, - Wokół nafty - rep film. 21.40 „Siedemnaście
mgnień wiosny
- odcinek ostatni. 22.50 Artur Rubinstein w 90
roku życia.
NIEDZIELA, 18 STYCZNIA
PROGRAM I
T.10 TTR, RTSS - Nasze spotkania. 7.30 Alarm przeciwpożaro
wy trwa. 'f.40 Nowoczesność w domu I zagrodzie. a.10 Emerytury
dla
rolnikó:w.
8.20 Telewizjada: 9.00 Teleranek w programie m. in. „Nledtwiedt pana Adamsa". 10.20 Antena. 10.łll „Majowie -„ 1.000 lat niezwykłej kultury" (3) - „Imperium Majów i Tol•
teków - franc, fll.m dok. 11.40 Dziennik 12.00 Gra o 80 tysięcy
- .l}ro,ir,J,ll! ,!le..11.akcjl Rolne . 12.30 CamU!e Saint-Saens" - kon~ torłepli
nir
1
3.Cll „ ajld p
Pftraulta"
- „ iąca ro e ~„.
d:ileko - 11rorraa Te{>Otter6w
-_J•
14
utego ouni. K.40 TeieW1Qjpy
lr::aac r~
wy, 15.ScJ , Ju:!: ~tfuył 11..t'' ·P~\łai · tJllUl~ab'.
·
~ Jliectźfel , i„_l(I ,;Pan) Maria" t-a·
~ " 4w«i,tie dldkicb .;.wierząt" Ostronos.
Wieczorynka. 19.30 Dzlennlk 20 10
Spotkanie"
melodramllt
angielski
w
rolach
giÓwnych:
Sophia Loren I Richard Burton. 21.55 Sportowa niedziela. 22.2S
Ten zegar stary - program muzyczny.
PROGRAM II

Tylko dla .kibiców. 10.30 żywotne problemy kultury r, 0 •
d2'.l - sprawozdame ze spotkania przedstawicieli łódzkich środo·
w1sk kultury z mln, J. Tejchm"ą (Ł). 12.05 Dom" (1) Co ty tu ro- ·
bisz,. człowieku" - fUm TP. 13.50 Jazzowe przeboje'. lł.30 Popołudnie t~:indy I fiory (18), 15.25 Teatr Tv: - · Edward Redliński (Ł), 17.00 Gwiazdy Sopotu 80 Gloria Eaynor. 18.00
11 Pustakl
:stereo i w kolorze - recital Wandy Wllkomirsklej. 19.30 Dziennik. 20.15 Sportowa niedziela. 21.00 Twórca I jego dzieło. 21.30 „Zanieczyszczona Japonia" - japoński mrn dok 22 oo Swlęty Michał
miał koguta" dramat społeczno-polityczny pro1f wł.
10.00

· PONIEDZIAŁEK, l i STYCZNtA
PROGRAM r
I.OO Teleferie oraz film animowany z 1erU
Wojna planet"
15.20 NURT - pedagogika. 15.55 Obiektyw. 16.15 "Dziennik.
16.3Ó
Kino Teleferii ·- „Fabryka snów" - amerykańsk! film animowany. 16,„55 Klinika zdrowego czlowleka.
17.20 „Czterej pancerni
I pies
odc.
1 „Załoga" film TP.
18.10
„Impulsy"
magazyn spraw pracowniczych. 18.40 Rolnicze rozmowy 18 50 Dobranoc. 19.00 Echa stadionów. 19.30 Dziennik. 20.10 Te~t;r · Tv Enn Vetemaa: „PomnJk". 21.30 „Horyzont" - Nafta I krew. 22.011
Dziennik. 22.15 Exodus - styczeń 1945. 22.35 Gra - Cecylia Bar-

czyk.

ll2.50

Rep. film.

PROGRAM U

Klinika zdrowego człowieka. 10.30 „Najlepszy kolega" fllm TP. 11.00 Kosmos. 16.00 Język niemiecki - kurs podstawowy,
18.30 Język angielski - kurs dla zaawansowanych. 17.05 Czy mo:!:emy się wy:l:ywlć? (powt.). 17.35 Program rozrywkowy, 17.50 Sy·
berla - rep. 18.30 życia początek - Dzień dzisiejszy Kambodty.
19.10 Wladomoac1 (Ł). 19.:!0 Dziennik. 20.10 Kosmos dziś w programie. 20.111 Zlemła dr:l:y. 20.40 Listy z Ziemi do kosmosu 20 50 Czy
znasz swój szczęśl!wy kamień". 21.20 „Oskalpowana ziemi~". '21.30
„Rośliny z probówek" - film. 21.40 ,.Swlat bez słońca" film
dok 22.00 „Ziemia planeta ludzj>' - film animowany 22 10
„Rytmy pJanety" - tańce syberyjskie. 22.30 Polski f!lm tele._..;1zyjny - ,,Najlepszy kolega". 23.00 Język niemiecki - kurs podstawowy.
WTOREK, ZO ST~CZNIA
lG,oo

ł.00
częta

PROGRAM I

Teleferie Najmłodszych oraz film Wojna planet" Dziewz galaktyki", 9.50 Język polski,·· kl.· 2 Uc. 14.30 T~le~vlz1a
w sprawie m!llardów. 15.55 Obiektyw, 16.15 Dziennik. 16.30 Te1ewi.zyjny Klub Seniora. 18.55 Przyjatń z naletą - rep, filmowy. 17.25
Dom I my. 17.40 „Królik Bugs przedstawia". 18.00 Telewizja Mło
dych przedstawia - magazyn c.d.n. 18.40 Polska Kronika Filmowa. 18.50 Dobranoc. 19.00 Skarbiec - magazyn historyczny. 19.30
Dziennik. 20.10 ,.Martin Luter King" (2) - dramat społeczny prod.
USA. 21.50 Czy mo:!:emy się wy:!::vwlć? - program pub11cystvczny.
22.20 Puchar Swlata w narciarstwie anlejsklm slalom kobiet.
22.35 Dziennik. 22.55 Telewi?.ja w sprawie mll!ardów.

-

flum. -

tyccn,e, Jl.li Oblelkt:rw. lAl.11 D~. lł.11 ri&a .-i.ot: ,,X6!1it•
&rainLaete". lł.16 „D:złeń dobry, w lt•ręgu rod•n.y", if.- ..!'~ doo>
brej kslą:llld". 111.llO „Pod jed·nym da.ehem" - komedia caM. ie.•
Rolmozo r0UJ10Wl'. lł.50 Dobr•noc. tł .OO Telewlaija MłodiJ'eh ......-..
5tawle - 41.d.n. Zaginiona. 19.30 Dziennik. 20.10 „Zielona s1.-11t•
- kom. filmowa TP. 21.15 Na estradach świata
arebm•
lala. Zl.lł· Llaty o gospodarce. 22.50 Dziennik.
11.lł ś'wtaiowe
przeboje lat 1!edemdziesiątych. 23.50 Salon zwlers11t - ZOOkabar.t
Leszka Szopy.
.
PROGRAM U
M.00 „Pod Jedn)"lll daełlem" (2) kom-ec!loa CSM. Jł.M n n
naście m.~eń wtoeny" (1:1) U .OO Klub Jaz'Z.OWy SWdl,a ';.a-„.
lł.11 J, frllJllJC\J8k1 - kurw pO<lstawowy. :ta.45 J. rocyj*1 1lurre
po<iJJtSJWOWy. l'l'.!11 Ota ddecl: „K~no Obiety6wia.t".
1.'T.le 1CWłt
Jaaa.orwy StudU ,,Gama". 18 30 Spotkanfa !Lterackioa, li.OO ~
kl tygodnia. 19.10 Wiadomości (Ł). 19.30 Dziennik. 20.10 I liga hokeja na lodzie. Il.OO 24 godziny. 21.10 „Weron!kll I Inni" (1) bułgarski fUm obyczajowy. 22.20 Kino miniatur. 22.55 J. fran.eu!dd.
kurs podstawowy . .
SOBOTA, 17STYCZNIA

PROGRAM U

10.00 Skarbiec.
10.30 „Słowa za słowa" ~ Adam Waf:yk.
ll.111
Wtorek melomana. 18.00 .Język anj;(\elskl - kurs nodstawowy, 16.30
.Język niemiecki - kurs nodstawowy. 17.00 Kino Telewizji 1''a1mlodszych. 17.30 Młodzle:!:owv maga'zyn techniki
Lidar''· 18.00
„Słowa za słowa" - Ad~m Watyk. 18.'40 Solewa żanna BlczPwska
- tłlm prod. ZSRR. 19.00 Piosenki ty<todnla. 19.10 Wiadomości wydanie kieleckie (Ł). 19.30 Dziennik. 20.10 Wtorek melomana. 21.10
24 godziny. 21.20 Tak. czy· Inaczej 21 50 Bez recept. 22.20 Słownik
sztuki współczesnej. n.oo J~zyk angielski - kurs dla zaawansowanych.

8RODA, tt STYCZNIA
PROGRAM I
1.1111 ~lefeńe oraz fllm z serii „Wojna i>lanet" -

1,

.,Glgantycma
mątwa• (1). 14.30 Telewizja w sprawie miliardów. 15.!0 NURT matematyka (Ł). IS.SS Obiektyw. 18.15 Dziennik. 18.3p Kino Teleferii - ,.Fabryka snów" - amerykański film animowany.
18.SI
Dzień dobrv, w kre~u rodziny. 17.20 Lo~owan!e Małel!o Lotka
I Express Lotka. 17.30 Klub dobrej ks!ątkl. 17.55 Turystyka i wy•
poczynek. 18.20 Forum koresoondentów. 1.8.50 Dobranoc. 19.00 Cafnerata. 19.30 D7.iennik. 2n to Ktl" - .. Dramat n~ polowaniu". 22.011
X. Y . Z (l) . 22 . ~0 Dziennik. 22.4S X, Y, Z m. 23.15 Telewizja
w sprawie mlllardów.
PROGRAM l i
10.00 „Tryptyk" - dram;it obyezaiowv nrod. ZSRR. 11.20 "T'urv•
stvka I wynoczvnek . 11.43 Antvczny świat nrof. Krawczuka ·.. Sumerowie". 15.50 .Jezvk angielski - kur• dl" 7.aawansowanvch.
lR.20 .Tezvk ane1elskl ~ kurs nodstawowy 16.55 Pro<tram morski.
17.25 '!'WP - „WartMc! k'11turv htdowe1". 17.~5 .:rrynh·k" - dramat obyczajowy nrod. Z!'RR U tn Wla.dom<>~CI lt.). 19.30 Dzlei:mlk.
20.10 Ir.kran reporterów - "T';in 'RP1!~ana. 20.40 Antvczny ~wiat "rof.
Krawczuka - ..Sumerowie". 21.10 24 e:odziny. 21.20 Poradnia .. Zlłu•
fanie". 21.50 „C7.v morderca o~zyfdzl" do kina" - dramat ~en
sacyjny prod. CSRS '~ 1~ .Tezvk ane:telskl - kurs podstawowy.
CZWARTEK. tt STYCZNIA
0

PROG11AM T
I.Oli Teleferie Najmłodszych. 9.55 Dla szkól: język polski. kl. t
lic. 1%.50 Język polski, kl. 4 Ile. 14 30 Telewizja w sprawie młl1ar
d6w. 15.25 Decyzje piętnastolatków 15.55 Obiektyw 18.15 Dziennik.
18.30 Kino Teleferii Fabryka •nów" - mm animowany 17.35
Magazyn motoryzacvjny 17.S5 .. Podchora:!:owle. armaty, rakiety ... "
rep wojskowy, 18.20 Telewtzla Młodych przedstawia - Razem,
czy osobno. 18.50 Dobranoc 19.00 Sonda - .. Dlal(noza" 19.30 Dziennik. 20.10 .. Ostatnie wakacje" - film krymlnalnv orod. Rl"N . ~1 4n
Pegu:. 22 .25 D~lennlk. 22.40 Piosenki ~htdi:l .. Gama" Irina Ponarowska. 22 .55 Telewizja w ~nrawle miliardów.
PROGRAM TT
10.00 Popołudnie podró:!:y \ orzygody 1110 Sonrla . lU15 Mae:azvn
motoryzacyjny. 16.00 Język rosy.lskl - kurs nodstawowy. 16 33 .'ezyk francuski - kurs podstawowy 17 05 Poradnlk działkowca. 17.35
Popołudnie pndróty I przy!(ody 19.10 Wladomnśei IŁ). 19.30 Dz!ennlk. 20.10 Nt.TR'l' - elementy wiedzy o sztuce. 20 40 l'<"URT - pedagogika. 21,19 NURT - matematyka (l'.). 21.40 24 godziny. 21..SO
Wieczór filmowy. 23.00 Język rosyjski - kurs podstawowy;
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