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Wizyta min. J. Czyrka

Wydanie
A

W środę przybył do stolicy Brai:ylii 1 dwudniowi\ wizytll oficjalną minister Józef Czyrek.
Mln. Czyrek odbył pierwsze spotkanie robocze z ministrem spraw
zagranicznych
Brazylit
Ramiro
Saraivą
Guerreiro·
Ministrowie
omówili zagadnienia
współpracy
polsko-brazylijE:kiej.
Z zadowoleniem stwierdzili pomyślny rozwój stosunków, zwłasz
cza w dziedzinie wymiany handlowej i współpracy gospodarczej. Rozmowy będa kontynuowane.
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prasowa

R. Reagana
Białym Domu w Waodbyła Ilię czwarta
s

Wczoraj w

~e

koleł w obecnej kadencji
prezydenckiej konferencja prasowa l)l'e1ydenta Reagana.
Odpowiada iąc na pytania Reagan
raz jeszcze wyraził pogląd, że dokO'llanie poważr.ych cięć w budże
cie wydatków fe<!eralnych uważał
za słusz.ne MSZ, że polityka gospodarcza jego administracji przyspieszy walkę z inflacją, stagnacją gotSpodarczą i bezirobociem. Prezydent
zapowiedział ~y okazji utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu wYdatków zbrojeniowych, które
uznał za niezbędne dla
utrzymania na odpowiemiim poziomie bezpieczeństwa
Stanów
Zjednoczonych.

Komunikat WOP
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Dalszv ciao dvskusii progran1owei

Prezentacia kandvdatów na przewodniczacego

październik!l, w szóstym dniu obrad odbywającego się w
Gdańsku zjazdu „Solidarności" kontynuowana
była dyskusja
programowa. Omawiano problemy dotyczą<:e polityki społeczno

1

gospodarczej.
Finalnym akcentem dnia była prezentacja kandydatów na stanowfoko przewodniczącego związkq. Do funkcji tej kandydują:
Andrzej Gwiazd!l, Marian Jurczyk, Jan Rulewski i Lech Wałęsa Każdy z nich w osobnym przemówieniu przedstawił swój
program, a następnie odpowiadał na liczne pytania delegatów.

„Dowództwo WOP informuje, te
· w związku z zakończeniem prac
usuwających
szkody powodziowe
na międzynarodowej trasie E-22
w rejonie m. Olszyn: od dnia
dla
Tego dnia zjazd podjął
długo go i ja.kie miejsce widU tu
1, 10. 1981 r. przywrócony został oczekiwaną próbę odpowiedzi
9,5 milionowa organizacja.
na siebie
normalny ruch graniczny przez
Jest
to
pytanie
kluczowe
również
pytanie
podstawowe
dla
kraju:
przejście
graniczne
Olszyna
związku, warunkuje
jak wyjść z kryzysu gospodarC'!:e- dla samego
Forst"
bowiem
urzeczyw-istnianie wszelkich jego celów i aspiracji.
Temat ten zajmuje naczelne miejsce
ZAKOŃCZENIE
w ~cach program<mrych dotydących
'POlityki społeczno-gospo
darczej.
Na wstępie przedstawiciele sespołów, które -przygotowały projekt
uchwały programowej w tej cz~
ści, zaprezentowali propozycje wariantowy<.'h ro12:wiązań w dziedzinie
polityki gospodarezei i programu
~ałań doraźnydh
oraz kwestie,
w
których wystąpiły różnice poglą
jest
W Warszawie wczoraj nad ranem za nym celem działalności SD
dów.
oto
generalne
koncepcje zakończyto- się IV plenarne posiedzenie dobro narodu poprzez urzeczywistCentralnego Komitetu Stronnictwa nianie demokracji w socjalistyczDemokratycznego, Pi> wiel~dzin· nym państwie !'<>!ski.ro. Procewilfi
nej dyskusji przyjęto, drugą' na temu służą przemiany, ~óre d<>tym posiedzeniu uchwałę, określa konały slti w zeszłym roku l dojącą stanowisko stronnictwa wobec konują się obecnie. Warunkiem ich
aktualnej sytuacji społeczno-polity powtidzenia jeE:t rpzwiązanie wszycznej w kraju (uchwałę w sprawie stkich trudności i napięć środkami
jest
zdrowotności społeczeństwa i
roz- politycznymi. których istotą
woju !.:lużby zdrowia przyjęto
w dialog i porozumienie.
Centralny Komitet udziela akceppierwszej części obrad).
·
CK
Rada Ministrów podjęła ur' ' "'rałę
W uchwale poświęconej sytuacji tacji działaniom Prezydium
SD,
które przyczyniły się do utrzy- o podwyższeniu od dnia 1 t:::iz{U,;;:;w kraju podkreśla się, że naczelmania linii dialogu i porozumie- nika 1981 r. cen skupu żywca wienia władzy ze społeczeństwem i zo- przowego. Ce.ny
skupu
trzody·
bow,iązuje Prezydium do kontynuo- chlewnej mięsno-~łoninowej
podwania
tego kierunku.
wyższa się średnio o 24 zł żą 1 kg
Oświ{ldczają. te konfrontacja jest wagi żywej.
~odwyższa ' Ilię również odpo\vieOd dn.la 1 patd2'dernJka br. weszły obca zasadom stronnictwa - CK
stanowlsko, że wszystkie
na We11:rzeeh w tycie zmiany w no- wY!'aził
towaniach kursów di!-wizowo-walu. instancje SD powinny t'l)ełniać rotowych: Węi:ierskl Bank Narodowv lę czynnika ułatwiającego
porowprowadził oficjalne. jednolite kur.
dewiz wy. zumienie . i bezkonfliktowy przebieg
sy (kupna i sptzedaty
odnOwY•
mienialnych. Kursv te stosować sle
Pilnym zadaniem jest
obecnie
bedz!e zarówno w rozliczeniach hanMinisterstwo Górnictwa I Energedlowych. jaik i niehandlowych.
działanie na rzecz
powołania 'l'rytyki Informuje, it w dniu 30 wrześ
bunału Stanu, Trybunału KonstySpośród ważnle.fszych walut kap!.
talistycznyeh ofic.ialny. średni kurs tucyjnego, Urzedu Prezydenta. zre- nia br. górnicy wydobyli 598.795 ton
dolara USA od 1 pazdzlernilta br. formowanie FJN i prawa wyborcze- węgla kamiennego. Przed miesiącem
wynosi 35 forintów. marki RFN 15.02 ft. szy1in1ta austriackie1to - 2,15 go. CK z zadowoleniem stwierdza natomiast 31 sierpnia (30 bm. była
w niedziela)
wydobycie
wYnlosło
I funta szterlinga - 62,83 ft. Jedno- wzrastający autorytet Sejmu
społeczeń~iwie. Uchwalenie
ustaw 590.730 ton. 30 wrzelinla ub. r. 1órcześnie poinformowano. te bank bę.
dzie cotyirodnlo.wo podawać nowe o przedsiębiorstwie i o samorządzie nlcy dostarczyli 546.077 ton tego pa·
kursy, w zależności od sytuacJi na
llwa.
(PAP)
(Dalszy oląg na stT. i)
ryn·kach walutowvch świata.

OBHAD IV PLENUM CK SD

Inauguracja roku akademickiego w TT.I.

Cena
3 zł ,

warte w projekoie uchwały programowej.
_.Związek opowiada się za samorządowym
wariantem
reformy
gospodarczej. Konieczna jest
likwidacja sytemu nakazowo-rozdziel
czego, oddzielenie organów administracH gospodarczej od
włacy
polityczne.i, stwQrzenie warunków
do samodzielnej działalności przedsiębiorstw. usunięcie barier uniernożliwiaiących normalne funkcjonowar.ie praw rynkowYch. W tej
ostatniej sprawie proponuje
się
chronić interesy społeczne
drogą
ustanowienia prawa antyrnonopulowego i rozwoju organjazc.ii konsumenckich. Dla wzmocnienia społecznego nadzoru nad gospodarką
projektuje się utworzenie
przy
Sejmie społe<:znej rady gospDearki narodowej. W przyszłości zakłada
się
utworzenie izb samorządowych
przy radach narodowYch, a przy Sejmie - izby społeczno-g-0suodarczej.

Sprawa obecnie kluczową jest
przywracanie równowagi - rynkowej a zwłaszcza ratowanie rynku
~ywnościowego. W jaki jednak ~'!)osób
(Dalszy ciąg na str. 2)
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Hymnem państwowym rozpoczęło
się uroczyste posiedzenie
Senatu Uniwersytetu Łódzkiego inaugurujące
rok akademicki
1981-82. Ten rok otwiera kadencję nowych władz uezelni. Społeczność uniwersytecka powierzyła godnosć rektora prof.
dr
JERZEMU WRÓBLEWSKIEMU, który pl'zejął in!.:ygnia władzy
z rąk usti:pującego rektora UŁ - prof. dr hab. ROMUALDA
SKOWRONSKIEGO.
Pełniąc funkcję gospodarza wczorajszej uroczystości, która odbyła się w Teatrze Muzycznym, J . Wróblewski powitał przy. byłych licznie pracowników uniwersytetu, . młodzież. orzedstawicieli władz partyjnych i administracvinych na czele z człon
kiem Biura Politycznego, I sekretarzem KL PZPR - TADEUSZEM CZECHOWICZEM i prezydentem
Łodzi JÓZEFEM
NIEWIADOMSKIM, przedstawicieli resortu nauki, reprezentują
cego Kościół katolicki biskupa pomocniczego w diecezji łódzkiej
- BQHDANA BEJŻE . przeddawicieli związków zawodowych,
rektorów PŁ. AM , i W AM: prof. dr hab. JERZEGO KRORA,
prof. dr hab. LESZKA WOŻNIAKA, płk prof. dr hab. WŁADY
SŁAW A TKACZEWSKIEGO. Obecni byli także przedstawi::iele
praktyki gospodarczej
instytutów i zjednoczeń, towarzystw
•naukowych.
W wydąpieniu inauguracyjnym
rektor UŁ wiele uwagi poświęcił
obecnej sytuacji uczelni. Mówił też
o trudnych doświadczeniach z lat
1968-80, podkreślając iż :Senat wyraża przekonanie, że „niedopuszczal
ne jest rozwiązywanie
umów z

Na
tecie

zdjęciu: moment
Łódzkim·

Wyjaśnienie

pracownikami z przyczyn politycznych, poglądowych". Wrócił także
do strajku studentów, który
zaktywizował młodzież i grono nauczające, skłonił
do zajęcia stanowiska ludzi związanych z uczelnią, a
(Dalszy ciąg na str. 2\

przekazywania insygniów

władzy

w Uniwcn;yFoto.: A. Wach

Ministerstwa Komunikacji

Jak już informowaliśmy od 1 bm. bilety lotnicze do 1 bm. a kolejopobierana iest dopłata pozataryfo- we nabędą do 12 bm., nie nuszą
wa za usrttgi lotnicze w komunika· uiszczać dodatkowych dopłat.
cji międzyn"lł't'oaowej. Od 12 bm. ta(PAP)
ka dopłata będzie
pobierana za
usługi kolejowe na liniach zagranicznych.
Osoby, które wykupiły bilety lotnicze przed 1 października br. za-.
niepokoiły się czy, przed rozpoczę
ciem podróży, nie będą musiały dodnio ceny skupu· trzody bekonowej konać dopłaty. W związku z tym
Komunikacji
wyoraz trzody chlewnej rozliczanej we- Ministerstwo
dług ceny poubojowej. Wprowadzo- jaśnia. że podróżni którzy zakupili
na podwyżka cen skupu ma
na
celu wywołanie zwiększenia
pro·
dukcji i sprzedaży żywca wieprz?·
W 275 dniu roku słońce
wego uspołecznionym
iednostkom
wzeszło o godz. 5.38, zajdzie
skupu oraz poprawę zaopatrzenia
zaś o 17.12.
rynku w mięso wieprzowe.
Szczegółowe
cenniki
otrzymają
punkty skupu do dnia 10 pazd'l:iernika 1981 r. i według tych cenni·
DZIS: Dionizy, Teofil
k6w będą rozliczane zwierzęta doByły prezydent Iranu Bani Sadr
JUTRO: Teresa, Gerard
starczone od dnia 1 października - usunięty od włądzy przed 3 miePOJUTRZE: Ro-ialia,
br.
siącami oraz przywódca
muFranciszek
Zwiększone wpływy pieniężne z dżahedinów ludowych Masud' Ratytułu podwyżki cen skupu stano- dżawi ogłosili w Paryżu, iż powoRząd
Emigracyjny.
wią iednocześnie rekompensatę dla łali Irański
ludności rolniczej za podwyższenie Mahmud Radżawi powiedział Agen
w dniu dzisiejszym dla Łodzi
cen detalicznych produktów zbożo cji Reutera, że on sam uważa się
przewiduje następującą. pogowych oraz cen usłul? produkcyjnych za tymczasowego premiera, a Bani
dę: zachmurzenie umiarkowai niektórych środków produkcii dla Sadr ieit tymczasowym
szefem
ne, przejściowo duże. Możli
rolnictwa.
(PAP)
państwa.
wy przelotny deszcz lub burza. Temperatura minimalna
12 st. a maksymalna 21 st. C.
stronnych między USA i ZSRR. 1 Każde
które nie znajduje zrei'Zt4
odpowiedzi,
Wiatr słaby łub umiarkowapogorszenie natychrnia&t znajduje odbicie
uważa: czy „Solidarność" może zaakcepw różnych rejonach świata. I odwrotnie
ny południowo-wschodni.
tować dialog i til'spółpracę z władzami?
- gdy tylko mamy przejaśnienie i jakiś.
Na odpowiedz przyjdzie nam trochę poCiśpienie o godz. 19 wynoruch na linii Moskwa - Waszyngton, daczekać. Pierwsze jej zarysy mogą
się
siło 990,5 hPa
(czyli 743,0
je się to pozytywnie odczuć.
pojawi~ na samym zjeździe, w końcowej
mm).
jego _fazie i w dniach następnych. Od
Obecnie te stosunki mają niejako dwoitego, jaka ona będzie, wiele zależ7. /
sty char.a Jder. Z jednej strony mieliśmy
dwa spotkania ezefów dyplomacji, które
Warto też wspomnie~ o reakcji w pra1896 - Ur. J. Duclos, dziaocenia się powszechnie jako
konstruksie naszych sąsiadów na decyzję o rozłacz francuskiego
ruchu .rotywne, a nawet owocne, z drugiej 'trony
wiązaniu się KOR. Najbardziej lapidarni\
botniczego.
..ibserwuje się zwiększenie aktywności Caspa
ocenę znajdujemy w „Rudym Prawie" a
1944 - Kapitulacja Powstara Weinbergera (mini!.:ter obrony)/ który
dokładniej w tytule komentarza: .,Odnia Warszawskiego.
na ostatniej konferencji prasowej przychodzi, aby pozostać". Decyzja ta, zdastąpił do ataku na ZSRR, którego sedno
niem dziennika, nie oznacza bowiem zei1970
Uruchomienie U
można znaleźć _ w broszurze rozdanej na
)lcia tej organizacji
!'Ceny politycznei.
programu telewizji.
owej konferencji. Jej tytuł: „Radziecka
lecz iedynie pewne przegrupowanie, nie
1946
Zm. I. l\foscicki,
potęga militarna" mówi właściwie wszypierwsze zresztą, i kontynuację działal
chemik,
prezydent
RP w lastko. Chodzi o takle przedstawienie rozności antykomunistycznej.
tach 1926-39.
miaru ·zbrojeń radzieckich, który uspra. • Przytoczyłem kilka. tylko opinU. chowiedliwiałb.Y apetyty Pentagonu na zwięk
ciaż jest ich całe mnostwo. Zjazdem „Soszenie budżetu zbrojeniowego.
lidarności" zajmują się wszystkie liczące
Jednocześnie wiadomo, że Pentagonowi,
Jeżeli uważas:i;, że powiniesię gazety 1 tygodniki, rozgłośnie radiopoprzez ową broszurę, chodzi o wywarwe i telewizyjne w poczuciu iego wagi.
neś skrytykować swoich przycie presji na sojut'Zników europejskich,
jaciół, skrytykuj ich. Ale jeWyczuwa się przy tym pewien podskórny
by ci zgodzili się na w-prowadzenie noniepokój o dramatyczne skutki ewentualśli sprawia Ci to przyjemno~ć.
wych rodzajów broni na nasz kontynent.
nego przeforsowania programu radykałów,
to znak, że powinieneś milktóry zmierza bez oE:łonek do zastąpie
czeć.
Wracając jeszcze do wewętrznego przenia . obecnych struktur .politycznych noznaczenia broszury, to wypada przyporn- )
wymi, poprzez totalna negęcję istnieją··
cych i podsycanie atmosfery nieufności. ~ nieć dość charakterystyczny fakt.· Otóż
budżet obecnej administracji ulega stałe
Wszyscy komentatorzy, co charakterystymu zmniejszeniu we wszystkich działach
czne, dodają natychmiast, te są optymi(zdrowie, opieka społeczna. nauka), nastami i mają nadzieję na zwycięstwo litomia~t ma rosnąć jedynie w zbrojeniach,
nli umiarkowanej, która daje Polsce szanco oczywiście nie
wprawia w zachwyt
i'ft zarów.n o w sferze polityki, iak i mospołeczeństwa
amerykańskiego.
Trzeba
żliwość załatwienia najważniejszego
mu więc pokazać „radziecki
straszak".
przezwyciężenia kryzysu gospodarczego.
wmówić konieczność eskalacji zbrojeń. W
tej sprawie jestem pesymistą - znakoeszcze bardziej uważnie od spraw
micie działająca maąhina propagandowa
polskich obserwowany Jest przez
na pewno spełnłJswe zadanie i Amerykacały świat aktualny stan stosunnie uwierzą, po raz któryś, te wisi nad
ków
amerykańsko-radzieckich,
nimi „widmo radzieckiej agresji", a o
głównie przez pryzmat spotkań Haiga z
to przecież chodzi.
Gromyką. chociaż nie tylko. Wynika to
z prodej logiki - całość stosunków mię
dzynarodowycb zależy od stosunków dwuHENRYK WALENDĄ

Wyższe ceny
•

•

zywca wieprzowego

Zmiana kursu forinta
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Górniczy meldunek

Za)J.ważyłem też jak inaczej reagowali
na utyskiwania poznaniacy
niektóre
„rewelacje" o nocnych kolejkach po mię
so przyjmowaU lak bajkę o żelaznym
wilku. Z kolei raz po raz dochodziło do
ostrych starć między mieszkańcami miast
i wsi. Ci ostatni byli raczej w defensywie, choclat dysputy kończyli sakramentalnym „my wiemy swoje, trzeba było
nie załatwiać sobie wolnych sobót. My
ich nie mamy i nie domagamy się kh".
Łączył wszystkich
dziennik tv - sala
z telewizorem pękała w szwach, by po
skończeniu dziennika pustoszeć prawie zupełnie. A komentarze? Prawie
ka:i:dy
(choć wszyscy widzieli to sarno) wychodził z inną opinią, innym odczuciem. Normalnie. jak to Polacy.

-dniowy pobyt w sanatorium
umożliwił mi spojrzenie
na
sprawy dziejące się daleko, jak
i na te rozgrywające się · na na
szym podwórku r; innej nieco perspek"tywy. Po proiiu przebywanie w różnym
od codziennego środowisku pozwala widzieć w nieco zmienionym wymiarze te
same problemy. Na czym to
polega?
Przede - wszystkim na dokładniejszym ogbieraniu reakcji tzw. zwykłych ludzi, z
których każdy przywozi iakieś widzenie
naszej o)>ecnej, jakże smutnej rzeczywi-

24

sto.ści.
Przysłuchiwałem się z uwagą ternu, co mówili przybysze z różnych stron kraju, bo
trzeba wiedzieć, że w zależności od miejsca zamieszkania różnie odbiiają cię trudności, z jakimi borykamy się na
co
dzień. W miejsce Polski resortowej, mamy bowiem teraz Polskę wojewódzką, a
nawet gminną . Wyraziło się to m. in. w
tym, że w Swieradowie Zdroju kurac.jusz" traktowani '1ł jako obywatele drugiej kategorii - nie moga nabyć wielu
towarów zastrzeżonych dla tubylców. Nie
jest to zarzut czy pretensja - jedynie
konstatacja.

Po powrocie do domu przystl\piłem do
odrabiania zaległości w lekturze prąsy zagranicznej; głównie poszukiwałem tego,
co inni piszą o najważniejszych
sprawach Polaków. Najwięcej miejsca 'Zajmują oczywiście kore&'J)ondencje poświęcone
zjazdowi „Solidarności". Pierwsze i najważniejsze odczucie. to znów
ogromny
rozrzut ocen. Najbardziej optymi11tyczny
jest brytyjski ,Reuter". którego korespondent stwierdza wręcz, że wyłania się kierunek zmierzający do umiarkowanej linii·
politycznej, a radykała.wie pragnący poprowadzić .,Solidarno§ć" do walki o wła
dzę są najwvrazniej w mniejszości. Ta
sama agencja pisze w · innym miejscu i
innym <lniu o „wymykaniu się zjazdu
&"pod kontroli", a w jeszcze innym o „donośnym głosie radykllłów jak to było
w czasie pierwszej tlll'y".
Francuz
Margueritte z „Le Flgaro•
wiele miejsca poświęca podziałom w związ
ku.pisze o ujawnieniu cię coraz tó nowych
linii. Zwraca też uwagę, że delegaci nie
ustosunkowali się do par!.ii - „schowali
głowę w piasek i całkowicie
unikają
mówienia o partii, jej roli i stosunkach
z „Solidarnością". Za główne pytanie, 11a
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...

w
.......1.

(Dokończenie

ze str. 1)

także

administrac~ę centr:ilną. Porozumienia łódzkie - podkr<c.ślił silnie oddziaływały na pracę nad
ustawą o szkolnictwie wyż.>zvm i
kształtowanie uczelni· „Dążymy do

nych

absolwentów otri.ymałv pamedal „Za chlubne stu-

miątkowy

din".
Jak każe tradycja,
końc·)Wym
akce ntem uroczystości była immatrykulacja. Przedstawiciele studentów I roku w imieniu całej rozpoczyna.iacej
studia społeczności
akademickiej
złożyli
uroczyste
ślubowanit>. Wykład inau1rnracy_inv
nt. .,Chemia organiczna we wsnflczesnym świecie" v.ryp.ł o~!ił nrof. dr
hab. ROMUALD SKOWRO!'iS!G.
~o południu w auli
Wvdzi •. !u
Filologiczner<o p:·omocje h11b{Jitctcvine ctrzymu19 6 osói:!. a doktor:kie
- 26.
Nz.;:wiqksza łć-d?,ka \V,r7sza tl C'.':,...1lnla wkroczyło v1 rei>: alrncernirld

rDruga tura I Zjazdu NSZZ „Solidarność"
(Dokończenie ze str. 1)
11ależy przystąpic do rozwiązywania
tego problemu: stopniowo, cz.y racy ~lnie~ Byt to główny p.rzedmiot kontrowersji w dyskusji nad
l}roponowanymi kierunkami PolitY.tti gospodarczej.
Za stopniowym pnywracaniem
równowagi
rynkowej, przeruwko
wysokiej jednorazoweJ
pod.wyżce
cen opowiada się m. i.n. Ryszard
bugaj (M.a.zowS.Ge). Zwolennicy tej
drogi proponują w okresie przejściowym zachowanie kartek
na
niedo.re towary. Regulacja
cen
musi być poprzedzona reftre.ndurn
związkowym. Podwyi.kd trzeba o•
::raniczyć ~o niezbQdnego minimum
i w całości, lub prawie w pełni
zreirnmpensować. Propm11.1je
się,
by związek opowiedział się za generaln'J zasadą pnyz.n-awauia rekompensat do płac w równej wysokości,
z uwagi
na konk~:mość
ochrony
motywacyjnej
funk:eji
płac. Kcmrleczne są te:i. natychmiastowe rekompensaty
wszystkich

do mfast i wsi nawet k~tem

za-1 cych

tę

część

odzieży

~tp.

Sam~rządy • pracowni-

się m. in.,

si~ od ludzi pracy, te
świadomą
dyscyp!-ln"
7lWią:z.Jtową. nie za dyktaturą. Pr:ie
wodniczący Komisji ~ajowej
jak określił - nie ma prawa jed·
noosobawo
poc?ejmować
żadnej

projektu programu no oderwać
jest
za

mknięcia kllk,u hut. Ze sv1ej stro- wskazywała na konieczność uzupeł
ny związek zamierza ogłosić stan nień o istotne nieraz kwe<.tie.
gotowości ludzi dobrej woli. M. in.
Ważnym tematem przewijającym
związkowe
komisje kontrolujące się w dyskusji były sprawy edugospodarkę ŻyWnośclą mają
się kacji, kultury narodowej i nauki.
zająć również sprawami
clepłi;j W projekcie programu zapowiada

iż związek

postulować

ważnej decyzjj, Nie ma tego prawa również mała i:rupa_ Wszystkie ważne sprawy
mUS%ą
być
przekazywane do konsultacji
w

cze .Powmny dop1lnowac przezna- będzie opracowanle
odpowiedni·~h
czerua dóbr konsumpcyjnych wy- ustaw o edukacji narodowej, szkolprodukowanych dodatkowo.
Pro- nictwie wyższym, o nauce, o Pol- zakładach. Wypowiedział się
w
ponuje
się.
zorganizowanie na. sklei Akademii Nauk i o prasie. ostrych słowach
za kontynuacj"
szczeblu regionalnym, terenowym 1 Dążyć się będzie do uzyskania od- kursu twardego, zdecydowanego,
zakładowym zwi11,2:kowego lub .sJ>O· powiednicłl nakładów
na rozwój nieustępliwego. Jego zdanie-m: kom
ł~ego pogotowia . pomocy . zimo- kultury i oświaty S7.czególnie wa- promlsu nie ma. Zadeklarował się
WeJ które;go za~amem ~ędz1e np. żną s )rawą
pra•
jest powstrzymanie jako zwolennik samorządu
zaopatrzenie. W zywność 1 opał lu- up:idku kulturalnego
oraz
niekt.órych cowniczego i terytorialnego
~i najbard?.iiej bezbr~nych wob,!C ~rodowisk. s'."czei:ólnie wsi polskiej. wolnych wyborów do Sejmu.
Z kolei u:laniem Andrzeja Gwiaz.
zimy i k!!'z:i:su. a takze pomoc w Z't'.'iązok kon~rkw1>ntnie dążyć bę
organ!zac11 ruezbę~ych przewozów cizie do uspcłecznienla knlturv
i dy kra.J wchodzi w coraz cięższy
do szkół, lekarzy 1tn.
oś\v ·at-'.
kryzys, a wviście z niego stale się
W d·y.sk\li9Ji :.)!;loo7..o,no . spo,ro . eoaP;dczas czwartkow,·rh ob~od de- z każdym
dniem
trudniejue.
1981-3~.
da·tJk()(WYICh propozycji. Wt<'Je jec.n.'.'.'k
.
.
•
· ··· • · Związek -spotyka się z coraz ecerWY'POwioo•zt ct.o.tycrzyl!o s.;>ra-w ctooć l~~acJa pracown~ków _urzędu Morgicznieiszą
kontrskcją
władz.
Nie
•
od.l·egłY'ch od l(lówmeg-o te-ma.tu d.e- ~ze1ego w Gdym złoz:rła na ręce
należycie jak
UŁ powiedział: .,żaclm·ch
działań
baity. w nlekitóryich g!<>..ca.ch daaa Prezydium zjazdu raport o stanie rea~owaliśmy
Takte
w
wielu
łnn~·ch uc7elnlae'1
na drobne zaczepki
nie cla dę prowad·dć bez uzn11nia, kraju rozpocLal się nowy rok aka<> sob!a z,n:ać noekonookiwen.cja, J'.)()il.>E- zanieczyszczenia środowiE:ka
mm·- stwierdził że konieczna jest \Vie'.oźć
~Jącia na a•orobadie K~ratnyC!h ce- skiego, w któryr.i przedstawia ka- nie przeciwstawialiśmy się im
pogl11- dentlckt 1981 / 82. Uroczys: a Inauguralów reformy i przed~;ęwuęć anty. t t f l • t
:
dó,..1, która dopro\\'".dzić 1:1:.!sl
do cja. • ud?lalem władz państwowych świadczeń społecz.nyeh.
krYZY'S>OWY'Ch,
-przy równoczesnym as ro .a n~ s an o ba„
. _nev,,o zan,,e~zy- teraz stajemy w obliczu zasadr..iRad
YLlta
Lilą
kon.ceipcJfl
Ul•Prez.e<n.t.>to
I ko:kleln~'CIJ, odbyła się na Unl· wał
dzinfoń wspólnych".
ni.ekon}'Stnyeh skutków. szczenia Morza Bałtyckiego, J>l.K i czego konfliktu. Ustępstwami
w imieniu swego zespołu Grze- odr:uuca.niill
wersvtec!e
Warszawskim,
W uroczy·
Podczas uroczys~oiici przekazano sto§c! ucze•tniczvł wicepremier lilie· gorz Palka (Ziemia Łódzka). Mo111- jakie będlzńe mulSńaio po.nosić sp0Je. sposoby oraz środki przeciwdzlała nie unikniemy, a przybliż:rmy. Z
tą
władza
można
iednak
:zawrzeć
~teń&llwo
w <>k"e&:e w>ichod-z en.ia nia temu postępuiące!'1u zjawisku.
Według
nagrody ministra nauki,
szkolni- czysbw Rakowski, Pr1.vhyl również we są tu dwa warianty.
kompromis, ale na poziom.ie znacz
pierwszego. bardzo ostrego, należa z kr~"ZYi9U.
ctwa wyższego i techniki. Indywi- arcybiskup
11:nle1A1ieilsko-warszaw- łoby
W w!iedlu glosach r.a$łanaw!a.n.o s!~
I
zamrozić
nawis
inflacyjny:
nie w~rższym niż obe<:rue. Czy pudualne otrzymało 35 osób, w tym ski. prymas Polski - ks.
Józef wymienić pieniądze
n.ad
moaż
Nigdy
l!w;io-śc'
dotychczas
am1
UJr.uc11cinU.en
w
bali
„Olivia"
:a
do wysokości
ste J>Ółki to koniec7Jność?. Odponagroda I stopnia
za osiągnięcia Glemn. Obecni byli mini•ter raultl. średniej płacy, a pozostałe kwoty cz;,nm;J.'ków. k'tóre pobuitliza<!yby !lir<>· cie
dopisyWała taka frekwencja,
wiedź powiedział wymaga
wyżs•ee:o
I
techniki zamrozić w PKO na 5 lat. Równo- d'llikc.1-ę, a z,wtasrozia tntcja~}-\vy ludydaktyczno-wychowawcze
przy- szkolnictwa
.lak
na
czwartkowej
sesji
wieczorprof.
Nawrocki, pre7.es
pełnej informacji o !'ta.nie gogpoPol• cześnie ceny żywności należy pod- dZi1 i pr,zed;;ii<;>biorc:-zooć.
znana zostałll- profesorowi KARO- skteJ Jerzy
nej
zjazdu,
na
której
została zaAka,Jemii Nauk prof. Alek- nieść
darki,
a
to można osiągnąć tylko
Rz.oozm~k'.·em
z.asa<ly k'°'!l<.ltu.renc:v.1
do poziomu kosztów proc;tukLOWI DEJN1E, zaś wśród 13 na- sander
Gieysztor.
przedstawicie le
n<>śc!,
n.p. w rótny.Clh d'Zi·ed•zirnach początkowana kampan,ia wyboa:-- przez iej kontrolę.
gród zespołowych nagrodę t $łop KC PZP~ . stronnlct.w politycznych, cji, a rekompensatę ograniczyć tyl- ~yc'.ia.
w d.zLatlalmośc'i J(.O&P<>d.Mcrej, cza. Delegaci wyrazili w głosowa
Lech
Wałęsa
ko
zapowiedział, ie bę
do
tych
osób,
których
dochody
nia wręczono grupie
naukowców organbacjl sppłecznvch i młochleźo· spadną poniżej tzw. minimum kry- w obsadza ni~u stl!.rl o-wl !ik. b yQ A.n.te. n.i niu zgodę na obecność na
sali dzie się starał utrzymać zwił\zek
w zysowego, Inny, łagodniejszy
pracując-ei pod kierunkiem urofe- wvch, dvplomacl akredytowani
Let'lk\em.ilcz (DoLny Stąsk).
wadziennikarzy
i fotoreporterów licz- taki jak teraz, mimo wielu różnych
Warszawie.
młodzież
akademicka. riant przewiduje
sor
S'IEFAI\1:1
W projekcie programu związku nie zgromadzonych na tym osobSKWARCZY~ Uroczy,toM otworzvł
w.ypłacanie ludnorektor UW tendencji. Nie godzę tię - stwierści pełnej rekompensaty, którą pocały rozdział poświęcono problemom liwym widowisku w polSki:m ży
SKTEJ.
prof. Henryk Samsonowicz.
kryłaby obeena
dotacja budżetowa polityki społecznej. Za sprawę ::zcze ciu publicznym. Po wylosowaniu dził - budować systemu totalitar·
W obecności Senatu 12 tegorocz(PAP)
nego obalając rząd i Sejm; na
do żywności; objęcie reglamentacją g6lnie pilną uznano
likwidację kolejności zabierania głosów kanartykułów podstawowych i stopniodziś mamy trz:y niezależne struktuniedostatku l ubóstwa. c?ydaci na przewodniczącego związ ry: samorząd
we jej ograniczenie wraz ze zbliża obszarów
pracowniczy,
nasz
SPŁATY
ZADLlfŻEŃ
niem się cen kartkowych do wolno- Postuluje się ujednolicenie zasiłków ku prezentowali w 10-minutowych związek l administrację partyjnorynkowych. Punktem wyjścia
do rodzinnych, wydłużenie urlopu ma- wystąpieniach swoje poglądy
i państwową. „Wykolegowanie"
tych propozycji. zwłaszcza wariantu cierzyńskiego,
rozbudowę
sieci programy.
jak to określił - jednej z
nich
radykalnego - stwierdził G. Pal- przedszkoli i żłobków.
Mnrian
Jurczyk
-powiedział,
że osłabi demokrację.
Wskazał,
ie
ka - jest przeświadczenie, te byt
Większość delegatów kom~ntują- <lliałaczow! związkowemu nie wolnarodu Ji!St Z·"•Jtrot<:J.ny l teiteLI p0opr.retrzeba szukać dróg prostych, robots.ta.ntemy n.a ootych.c-za.so<wycll środ
niczych, że wspólnie znajdzie slt:
ka-eh, w <Y..a-lfU k'idiku tyigroni !JI'Obl.lj!m
wyjście. Nie wierzmy jednak zbytżyw.naści miOO:e $J:>O'W'OoC\>Ot\v>ać eałk'OIWi ta·
nio
w na~zą siłę i fenomenalnlł
Oficjalna delegacja polska oraz nie osiągnięte w Wiedniu fest
w zmianę sytuacji w kraju.
Trzeba
mądrość.
międzynarodowa grupa
koordyna- ocenie obu stron poważnym kro- jednak
zagwarantować
apołeczeń
l!twu. :te jego wyrzeczenia nie pójSiedemnaście lat walki przeciwko
cyjna reprezentująca
460 banków kiem w tym kierunku.
tej władzy przywiodło mnie tutGj
Szczegóły umowy o refinansowa- d11 na marne. Stąd postulat obję
komercyjnych spotkały się w tym
cia gospodarki społeczn11 kontrolą.
takim stwierdzeniem rozpoczał
tygodniu w Wiedniu i
uzgodniły niu są obecnie finalizowane. PodPozwoli to równocześnie na zwięk
swoją prezentację Jan
Rulewski.
warąnki refinansowania zadłużenia pisanie umowy oczekiwane jest w
S%e<nie prod/UlkJcjl., d.zt~1 C<l•bl<i.Jooowa
Mówił o stosunkach międzynarodo
Polski przypadającego do spłaty w niedalekiej przyszłoścL
niu
olbrzymiej energii apolecznej,
•
1'f
•
wych w kontekście Aktu Konfektóra się dziś marnuje w jałowym
okreE:ie
26 marca - 21 grudnia
W C1>1>1.'3 .:itek w Pa-:-y:l:-u zak<>ńcey2a st-ronde w w~190ik'OŚCl1 oko.!o 1.1 mld
Tyle oficjalny komunikat napi~a proteście.
.
rencji Bezpieczeństwa i Współpra
1981 r.
ob.rady "-in sesja Polsklc>-Fra'!1cus- t~llllk-Ow rocz.n.;,e,
Zahamowanie
spadku
produkcji
cy w Europie. Przedstawił
swój
Refinansowaniem na okres
k!-e.i Międa:v-rr.z.a-d<>w-ej Komisji.
do ny ze zrozumiałych względów ję uznano w projekcie
d,s
D!.a1t~o obi.e sttony koe>n•centrowa.
za Wspó:1pracy G<>spoodarczej,
µ~·a.
ły
s!~
n.a an.at!a:!e ta,kkh ro'"!ll pogląd na niektóre aspekty współ
praktyce sprawę podstawową zprogramu
dnia 10 grudnia 1988 r. zamierza się zykiem finansistów. W
punktu wi- cami k;eorowoa.lii w!.cepreanl-erJejJa1n'll®Z
wspóbpracy,
MóTe
m.oit}yby
sie
'"<iustalenia
wiedeńskie
pracy
ozna::zają
polsko-radzieckiej.
od'Problemy
objąć 95 proc. zobowiązań wynikadzenia obrony poziomu życia ludzi Obadow:skl
n.aik roZ<W!LJ.ać. milmo kryrzysu w Pol. związkowe - podkreślił - należy
1
fra·rtC'U&tli
mLn~'Ster
jących
z tytułu
przypadających łożenie 95 proc. przypadających na pracy Proponuje się w związku z
stanu. m!,nlster halllduu Z'B,g,r.ain.1C'lne- sce. CoodlZ'I 21włas7JCIZS o zw\~szen;e
kredytów
na tym m In. ograniczenie do
nie- .V:<>. Mlic11el Job.aort.
kontekście.
spłat rat kapitałowych. przy opro- rok bieżący i:płat
PO!S>kleJŁo elkspertu w
tych d'Ziedzl widzieć w t-ierokim
centowaniu 1,75 proc. rocznie po- okres siedmiu lat. Zamiast spłacać zbęd'nego minimum nakładów inwenach, gdiz\e motL>WO<Ści te LstnLeią Nikt nie może - jego zdaniem stycyjnych
i
skierowanie
zaoszczę
marca
do
w tolkiu aesJi mizet!>rOJWadr.!o-no a"1a Strónia fra.ncuslrn wyszllia nam tu zabronić wypowiadania się związ
nad stawkę libor (są to notowania· je w okresie od· 26
sto<>-u.ruków it<>SP<HlJa,rC"LY'Ch
w n•aP!"lie-CliW. woowt.adaiac u.la·twi.erlir kowi o polityce zagranicznej, po·
Polska
zapłaci dz.on:\neh maiterlaU>w do przi!'twa.rui. 11Jz.e
pożyczek krótkoterminowych
na 31 grudnia br.
nla w Istniejących zakładach. Trze· okresie o-sta•bn;Jch 18 m'.e::>ięcy.
Od dostet>u na h~i rynek nle<których OO· nieważ mesie
ona konsekwencje
rynku londyńskim). Do okresu re- pierwszą ratę w roku 1986, a za- ba zapewnić wnelkie preferencje dlu7~1(o czasu b'.la1ns p0oli>kQ-fran.
zycii. dota.d ood!e1u11acvch <>11,ra.n\. gospodarc;_e. Trzeba wyk_ształcić nofinansowania wliczony jest 4-letni kończy spłacenie w roku 1988. Nie w aprawie wydobycia. węgla, prze- ous'k\e-1 w:vimlil!lm„y handJovrej cihara.k
cz~r:o•m. 1.w'.~ zenie 1.am-Owi.eń
na
nastąpiła
de
wszystkim drogą pełnego zaopa- teryz,wje ostry de.U.cyt Po na5ze1 staitk>i i zaklm>u u Ju.g wsze.lltLewo we i::tosunki międzyludzkie, przeprzy
tym zasadi;Ucza
okres kprencji. Banki wyraz:ły pociwdziałać wszelkiej 'Patologii spopoziomu trzenia technicznego kopalń, prioro d.z a<u.
nadto zgodę na rozłożenie spłaty zmiana dotychczasowego
rytetowego
zaopatrzenia
rejonów
oprocentowania
stosunka~h
długu.
pracy.
Warto
podpozostałych 5 proc. na 1932 rok.
Oceni.ając
w!a;,te we Fra"1cj.i na tecznej i w
górniczych
w
tywność i środki hiołaszczytn~e
Następnie kandydaci na przewof nm1.nsCtW{>-,gQólp>Oda !'CZU>j
Celem
operacji refinansowania kreślić, że moc prawną powyższe gieny ustanowienia zachęt do
owi·cepre-mier Ol>o<l.ows.k1 o0wled2ial dniczącego odpowiadali na pytania
jest -przywrócenie atmosfery zaufA· ustalenia będą miały po podpisa- szczedcr.am~a werel.,. Zwlaze.-1' uli>~ ~o
m. Ln.. że u.fa,l-o s!e 1vyla.śnić spra- delei;!atów. DodatKowe pół godziny
nia pomiędzy Polską a iej zagrani- niu umowy. co ma natłąpić w nie· bie sprawę z konieczności unieruwy
n·a tyle. '.~ mo.teimv oez..'!-l<twać
miesią
(PAP) chomienia w najbliższych
cznymi wierz:vcielami. Porozumie- daleltlej przyszło~ci.
P-:l:Z':•zna ni.a kredytu "" rok ł982 z.jazd prz„znaC'Zvł na mdawania 80cach lt'Zleregu ~\adów Powinny o
Olt.ag,n~ęt,„ t~ pełne
OC>r00Urnl'.>en-i\e łJi~ 'llvbi\ przez samych konkurentym decydować kryteria efektywJeszcze jeden przykład karygod- co do dio&taw zt>oża, któn"e ®.li in"l.6- tów. Sesia przecial!n~ła się do p6ż
ności
ekonomicznej, Projekt
uresowałv.
nych godzin nocnych.
(PAP)
chwały programowej zakłada
po- nego mar·notrawstwa odnotowano
wstrzymanie się w 1982 r. od żą w woj. wałbrzyskim. Przed kildania
wprowadzenia
zwiększonej
liczby wolnych 90l>ót. Tę propozy- koma dniami między Rogożnicll a
cję niektórzy dyskutanci uznali za
Borowem w tym województ,wie w
kontrowersyjną .
Pod dyskusję poddano t~ pro- zalanym wreą kamieniołomie ćwi
gram tzw. kO!llwerrji
gospodarki c::zacy tu płetwonurkowie natknęli
Nowa silna eksplozja
targnęła sienia policyjne podały, że w wySejmowa Ko~ja Prłemyslu Lek- bryki zmieniają profU produkcyjny Jansowany m. in. 'Pl'UZ doc. Ste- się na głębokości ok. 17 metrów Bejrutem w czwartek o godzinie niku wybuchu zginęło 15 osób, zaś
I
zamiast
butów dla dzieci - ro- fana Kurowskiego. Choc!zi tu ge·
kiego zebrała si.; 1 bm. na pos\e•
10 rano. Co najmniej 100 kg tro- co najmniej 60 odniosło
rany. Z
dzeniu poświęconym problemom Ja- bią buty dam5k1e Jest to wynik neralnie rzeez bior!łc o przerzuce- na znaczne ilości konserw ryb- tylu pozostawionego w samochodzie cala pewnością nie jest to komplekoscl
i nowoczesności
wyrobów zmian w systemie gospodarowania nie
bezpośrednio
do produkcji nych. Było ich 800 sztuk tj. ok. wybuchło w gęsto zamieszkanym tna liczba ofiar. Ekipy ratownic:i:e
przemysłu skórzanego.
Dominujące przedsiebior~tw. które opierając się
reformy przemysłowei potencjału zwolnio- 3 ton. Dotąd nie udało się ustalić centrum dzielnicy, gdzie znaidnlą pracują wśród gruzów domów i pow tej branży obuwie zalicza się o- na zasadach tzw malej
się m. in. biura Organizacji
Wy- gorzeliska. w jakie zamieniło się·
becnie na naszym rynkU do dóbr ~osµoda rczej nie mogły korzystać 7 nego z inweśtycji, o przesunięcie sprawców tego marnotrawstwa.
zi1rolenia Palectyny i Komunistycz- mieis~'e eksplożji. Ruch na
raczej rzadk!~h A więc, jeśli 'mp· dotacji nlezbednych przy produk- czynników produkcji z rolnictwa
wielu
butów dziecięcych 1 zmieniły uspołeeznionel{o do indywidualne·
no butów poprzedza ktlkugod7lnne cji
nej Partii Libanu. Pierwsze donie- ulicach został wstrzymany, a
(PAP)
odgo. a także o J)l'Zesunięcie nieczynwystawanie w kolejkach, mało kto asortyqient.
działy palestyńskie założyły bbkare'ktamuje lch jakość wyrnlenla ale·
W dyRkusjl
padło wiele lgorzk1oh
nych środków produkcji z sektody
w
całej
dzielnicy.
poszukując
odpowiednie egzemplarze czy żąda uwag
pod
adresem zjednoczenia ra państwowego do . pozarolnicze~:prawców tego kolejnego zamachu.
zwrotu
pieniędzy.
Niemniej kwe- przem skórzanego i resortu . W ma- go sektora pr:vwatnego. ElemenNie był to jednak cios nie systia
jakości .
zawsze newratglcz· teriałach NIK malazły się bowiem tem tego programu iest odrocze•
na w naszym
przemyśle skórza·
szokujące dane
I tak np, podano.
gnalizowany - dzień wcześniej or•
nie
naszych
płatności
oraz
jak
nym teraz staje się szczególnie do- że · w T kwartale br. przyczyną klaganizacja terrorystyczna mianujl\ca
niosła
Z 1ednej strony bowiem za- syfikowania obuwia do grupy .,po- wskazują autorzy - wprowad:tenie
się „Frontem Wyzwolenia Libanu
leżeć nam powinno
na produkcji .za wyborem"
w ponad ?O proc Polski do l\IIiędzynarodowego Fundu Zespół 1uychologów z Unłwersyte. z atrMtCY.lnym wygląde-m , 11rzy. od Cudzoziemców"
zapowledlliala,
tu Ja.na Hnpki.nsa w Nowym Jorku najmniej, Jeśli chod~l o dZ·ie·wczęta
wyrobów dobrych. trwałych. o faso· były wady wykonania, a tylko resz- szu Walutowego.
do przekonania. że ciśnie· I młode kobiety, Wni&.;kl oparto że będzie kontvnuować zam11chy na
nach unlwe~salnych itp a z drugiej tę- stanowiły
wady materiałowe
Niezależnie od mniej
lub bar- donet!l
nie
krwi
ma
bezl>t)średnl
:zwlaz~k
,,osobistości
palestyńskie i syryj•
- staje się to trudnlejS1:e niż kle· Głównym powodem tego 91:anu rzeBa badaniach 238 kobiet i 369 męż
dvlwlwiek bo zawodzą surowce, nie czy jest 7byt liberalna klasyfika- dziej trafnych koncepcji wychoczyzn w wieku od U do 76 lat. skie".
i uu:lrowiertia
ma części do maszyn. stosuje
ko• dzenia z kryzyru
się cja obuwia pnez zakładowe
Okazało &ię, te studentki i uczen"i·
Organizacja
W~zwolenia Palestr•
miliony
członków
mórk! jakości Asumpt do szeregu gospodarld,
różne zamiany.
ce, których stt>pleń atrakcyJnoścl ny i partie lewicy libańskiej Wf.'ka·
krytycznych wypowiedzi dały
in- zwią:zikn, całe społeczeńshvo oczeokreślono na vonad 50 proc., maja
formacje o tym. że średnie
Tegoroczny plan - po korekcie ceny kuje od „Solidarności" odpowiedzi
niisze clśnit'>ie krwi. nJż dziewczę zują, że organizacja ta reprezentuz akładał
produkcję 98,4 mln
par obuwia eksportowanego kształtowa ne pytanie,
ta, plasujące sie .ponlże.i wspomnła . je najbardziej skra.ine siły prawijak W)'obraża !!Oble
obuwia, co oznacza niedobór sza- ły sie znacznie nltej od cen płaco -przetrwanie nadcho~ącej zimy. W
neito 1>rot!u 50 proc. Kompl„ksy. ·wy. cowej falangi libańskiej, związaM
cowany na ok, 16 mln par
Nie wych za obuwie Importowane, niewołane przez 1>rz&konanie o braku bezpośrednio z wywiadem
izraelwiadomo jednak jeszcze, jak prze- raz gorsze od krajowego i o wiele proiekcle uchwały z.wiazek domawłasnej
atrakcyjności sa
s~cze1:61.
skim. OWP l lewica libańska podoczęściej
niż
krajowe reklamowane ~a się by władze zapewniły
biegać będzie realizacja tych zadań
nie tlotklhvle odCzuwan• przez na.. kreślają. że celem przeprowadza(PAP)
~attie mieszkań. dostawę węgla
w ostatnich miesiącach roku
stol:ttkl. Podobn~e:o zjawiska pie za. nych przez .,Front Wvzwolenla LlNie
zapowiada sie na Ich oełne wyko·
wśród
_,..chłopców
1 bm. -KiOaTIJsja d.&. żyw-n~~i nrzy obserwowano
i wśród ludzi doro-slycll Wynikł ba . b11nu od Cudzoziemców" akcji ternanle. l tak np obmvle dla dzle·
KK·P NSZZ •. So%drU'lność" ~arz,a. da;, ouublikował naźcblernikowY nu. rorystycznych iest wzniecenie na noci które miało być asortymentem
męr mae:uynu „ Psvcholoey Today••
najpewniejszym, też chyba nie bę·
wo woinv domowej w Libani11.
ła PAP w BVdil(09Z<CZY o.śwJa<'i.oZeinle.
dzle wykonane zgodn1e 7 planem
adre&l)Wa<ne do Seln'IJU PRL, w ldó
W olerwszym
półroczu
dostarczoryim oo raz ko.le-jnv ltrytyezn1e ttstoO·
no o mln par w drugim - może
btod7Je 8 mln . a orzeWidyweno 17,2
su,r.kowu:~e ·~ eto obecnej P<>l'l.tyG(!
mln oar Miały one 11łutyć
dla
oen: pow-0$wjac 1!4'! n.a korrsr>Olndel'I.
5 .5 mln d2lecl do lat t1
Po.•lowie
I
~~ i mtnitstrem ZdlbUła~ Kraslń
zwracali U\\"a!lę, że mimo tak trud(Dokończenie ze str. 1)
&klm. lromt>§lj.a doma·l(a Ili.fi o.a\l!bJi.
nej sytuacji z zaopatrzeniem
ma~owego priekazu powinny r.łu·
w
Krajowej
Komigjil
Koordynacyjnej
Prokuratura
Wojewódzka
w
Warobuwie.
na jmłodszych alektóre fa\oor\v.a.r.ilia
żyć całemu ~'Połec-zetistwu .
p_r<lljelkltu
\."=irpleikso\Ve1 pracowniczym
Dlateszawie przekazała redakcjl PAP ko- Niezależnego Zrzeszenia Student6w.
było
przejawem go
powinny
prezent.:iwać'
opinie
W trakcie przeprowadzonego przez ~kl oein.
munikat. w którym in1ormuje,
że
umacniania
suwerenności
najwyż
30
wsz.vstkiC'h partii politycznych i orw toku śledztwa pr•eclwko aresz- funkcjonariuszy MO w dniu
szego organu przedstawicielskiego.
„Soll<la.rn'OŚć"
z~as.za zas:b:'ze-tenle
towanvm Robertowi Gryzialrnwl
I wrześrJa br przeszukania w mieszgani.zac'li społeC'znvch. działafacveh
Witolda Slelewicza przybyła do oodeJ•miow8tn:i-1C'h w niektórych
Wlod1imlerzow1 staóczvkowl podej· kaniu
w oparciu o l{onstytuc.ię PRL. ·CK
CK SD - jak głosi uchwała rzanym
b nleiej!alne drukowanie tam k!likuna&toooobGIW.a l(r1l•P3 dzi.ała·
,,Solldar- za1klada·~h Dlt'3>CY konw:l'l!acJI 1>ro1ek· negatywnie ocenia politykę niektó- SD uważa. że obiektvwizm, rzetelNSZZ „Solidarność" Sekcja
za w instytucji 7.~tructtliajacej R Gry· czy i członków NSZZ
ność
i rzeozowuść w przekazywaniu
ność"
z regionu .,Mazowsze" -oraz tu l)Oldwyllek eem. stw'\~rd11a Jac, że rych środków masowego przekazu.
wodowa l\jentów wss „Społem" ·•a zlaka
antyrad7Jecklch
·materiałów
informacji - zarówno w po!ski~h,
którzy us!low.al1 unJ-emożl-: n·i•e Jest to Jel01loze dokument zam Uważa. że prezentowany w
whdamla, :i.e walne zebranie odbę
nronaizanclowych u•talono że W'J- NZS,
nich
funkcjonariuszom
odebranie
dzie się dnia 17. 10. 81 r. o ~odz. mlenient oodejrzani d?lałall z \nsnl- wić
jednostronny kierunek hamuje po- iak i zagranirznych ś-rodkach maioU.OO w sali zarządu WSS „Społem„
recjl I na ~le9enle Wacława
Hole· kilkuset sztuk nielegalnych wydaw- k·nięty, z.aakce,Xów.n.ny Drrie~ J"O<l'lll· stępy procesu porozumienia władzy wego przekazu - iest
iednvm z
nictw
szkalujących
ZSRR
I
PRL.
slę
d..s.
R~tmm.
y
Gósl!>Odat:'OZe1.
J:ódź. Piotrkowska 16~ a nie jak po
wtńskleizo z żawodu prawnika
ze społeczeństwem. W uchwale wy- czynników mających Wpłvw na zadano w komunikacie nr 6 wydanym
?.:,.,. ~·~P t')raeuiac.-.eito 1 '.Ą"'11 t<>~cła grożac 'ed nocześnie podjęciem szechowanie spokoiu społecznego
w
oraz
przez oddziały wss.
rażone jest stanowisko,
że środki
VPA:Pl
Slelewlcza zatrudnionego w Biurze rokich akcji protestacyjnych
kraju. Ma to również dużą rolę w
zażądali zwrotu w nie przekrac:i:alnym terminie do S patdziernllra tych
kształtowaniu
wiezów
::irzviaźni
nielegalnych wydawnictw
między narodami ł)aństw socjaiistyZastępcy dyre'kto.ra PUPI.K RSW .• Prasa-Ksiątka-Ruth" w Łodzi
Jak wykazało dotychczasowe śledz
czn:vch.
two w okresie od maja do wrześ
Uznając wpływ NSZZ „Solidarnia br w powielarni instytucji zaGodrz. 3.łO . K:er<»wca „Polioo!.e- chem" St.an.lsla~v O. n.1enra\O:Ldłowo ność" na ostateczny wvnik orocN.u
TOW.
trudniającej R
Gryziaka kilkakrotże
nie powielane były tego
rodzaju z.a" LDL 73$6 na sk·oz~owatnl<U u~Lc: v1;ia.'C<ZS '.ac się do ruchu. zdoczyl s:e odnowy, CK wyraża nadzieję.
Zi.elooa Wi~owsk!C<I(<>. nat~eohał z .. Fiatem". a t.en z kole\ z „Wa1"t
wydawnictwa
r Ziazd te!!o związku stworzy dosna
wiad:e
pra:v.sta<nk·tt
auiob\l'.SO<we.l'(O . bu·ritiern ". t.aC'.!l!la S'\1'IIa llltnait ok<'> I<>
JANUSZOWI
Organizatorzy tej działalności
konalsze warunki do zgodv naroroobL!a14C 1a ora·z ssmochód. Stra. :o tvs. zł.
stwierdza się w komunlkacle - o- tv
Powodzel)Ollad !O tys. ?J.
• Gnd<1:, 15.:50 Czte.r'oJei!.<n1
Grze. dowej od której zależy
p!acall
u-slugl
pracownlltów
poWieGodz. 7.55. N.a
al. Włóklnta
gioU'Z B. na ul
Wod,nei wvbległ zza nie urzeczywistniania demokr11cji w
wyrazy n.a:Js-Lcze1·szeg-0 wsp61c~.ucia s powOdu traglet.nej Cm~erci
l.a rn \. przV'W'łoa"'2oe'l>ll1~cvch na ""'kode ny 2.0ł kliet"O'Woa .,sta,r.a" uMa""z:vł stojące~ samochodu ! wnadq ood socjalistycznym państwie polskim.
zatrudniającej ich lnstytu9ji papier
tyl .,Trabain.ta''. a ten nasteoi>nle n2died:d:l!a 1a~o .. żul!c.a''
Chł()J)ie>e
(PAP)
i inne środki nlezbedne do druku w
!IYNA - ANDRZEJA
w „Fiab''. W ka.rambol<U obrażeń z obraże.nlaani ol(ólnyml <>ruw"i~zJo.
nv·ch wv<lawniC'llw. ·
d<OOM!a oasa<Zerlka Altu.a Ch.. która ny został do szoitala.
ocfaviezc-0110 do 97loi~a~a.
Godz. 16.20 Na ul R-ojn,eoj
składa:
Prezydium
KKK
Nlezaletnego
+ GodtZ. 8.~ . Z ramami l(!cwv Wt-od.z·!m".e!"z M laf. 1~ wv,,.!Jedł zza39
Re-=ia!<tor depeszowy
ffl!n
zrzeszenia
studentów
w
związku z
orzebywa
w
soo;ta1lu
Wiktor
R
..
auto·bu&ll
na orzvsta.n·ku l IVl>ll<lł na
rvk Chaddr.kl.
·
ŁODZKIE
WYDAWNICTWO PRASOWI: RSW „PRA~1'\.
powyż!IZym1 sprawami wydało
o- lait 74. który na ul. Nl()l\V'()tkl 192 PlTlód .. Ftau"
MoJnen.t nieouwaii.l
ltSIĄ'ŻKA-RUCR'', ~raz
ODDZIAŁ ŁODZKI STOWAR:l'Y.
świadczenie . w którym wyrata pro""'oadl na Przó<l .,Fla-ta".
ko.-.ztoen·.at chlo.poca zla<Ina•nie noQoR!
a,.
Reda!<tor technt;oz:iv
test. nrzeci \'lk-o - tatle to ok:1reślono
+ Gort.z 11.215. Tt'ZY samoehodv trek!.
SZEiNIA DZI~NNTKARZY POLSKICH
nard Pereza k.
- tego typu praktykom.
ucrzestntczyly w \V}"n.ad•kU n.a ulicy
Cl'AP)
Pioti©ovvi;.kl\et 192. Ja.da·cy „malu(Chł
uchwalenia ustawy w wersji projektu społeczne?c. bo dążym~· do
sa morząslności". R l'aliza cja
r:elów
uniwersytetu - mów:ł J. Wróbl ewski - uwarunkowa:ia jest ogólnymi przekształc eni.ami w państwie.
Osobne
mie jsce w wys!ąpieniu
lnau „uracyjnym poświęcił
rektor
UŁ twórl'z ości naukowej, dążeniom
do zapewnieni;i. m łodzi e ży właiici
WY"h warunków dydaktycznych i
znM•nyc h warunków
bytowania.
Koi'iczą.:: podzięko'.7 aniem dla ustę
pując~:ch władz i życzeniami
dla
pr;tco\\'ników i studentów, rP.ktor
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POLSKICH

Pomyślne decyzje wWiedniu

Współpraca ~OSJ)Odai-cza
Polski I• Francji

Zatopione konserwy

Z obrad Sejmowej Komisji Przemysll.1 Lekkir.go

Eksplozja w Bejrucie

Sprawa obuwia

Ciśnienie

Oświadcz1enie

d/s Żywności

•
Śledztwo w sprawie
nielegalnych druków

>Solidarność<

i uroda

KonJisji

_IV Plenum CK SD

zawiadamia
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ie chodzi o pierwszy dym ... No, że

P8'11 przyjechał, widział, te moment historyczny...
Kiedyś, jak
tylko zadymiło, w tJrasie i radiu
mówill, że jut dz.iała. Jak pan chce, pogadamy w hotelu.
Nie wiedziałem jeszcze co my.Ul\ o nim
szefowie. Później dopiero słyszałem: „Najwyższej klasy fachowiec od turbin parowych". Nie, nie mam na myśli tego zakładu, aie w ogóle, „w energetyce". Dwadzieścia lat pracy w zawodzie. Gosławice, Adamów. Pątnów, Kozienice, Rurociąg Orenburski. Pewne, zdecydowane
ruchy fachowca. Czułem, że z mistrzem
JERZYM GUZir;i'SKIM warto pogadać o
Bełchatowie.

W hotelowym klubie sami mężczytn!.
- Pani szefowa,_ dwie kawy! Patrz kochany. my się tu Z'Ilamy, jak łyse konie.
:Z n.iektórymi stale spotykamy Się w róż
nych elektrowniach. Ta.ka wędrowna gru-•
pa. Część z nich, ro ruchowcy - ci 'od
eksploatacji elektrowni. Ja robię w remontach turbin. Główne zadanie - czuwać nad sprawnością urządzeń w ruchu.
Teraz z zespołem bierzemy udział w rozruch.u pierwszego bloku. W przeglądzie
urządzeń, których prace będziemy później
nadzorować. Przedtem b:vł montaż. Razem
z budowlańcami, tymi od wykonawc:v. Oni
zbudują i odchodzą.
My dajemy ducha,
dopieszczamy, jakiś czas zostajemy ...
Przyjechałem tu wiosną 1980 roku. Wróciłem akurat z gazocisgu
z Maszewki.
Krótka rozmowa
z dawnym kierownikiem z Kozienic. Był tutaj wcześniej. Przyjeżdżaj do Bełchatowa!
Zostałem.
Sprawa
czysta.
Zaczynał się montaż
pierwszego turbozespołu. Był już pierw·
szy komin - 300 metrów wysokości. Budowa robiła olbrzymie wrażenie. Tamte
elektrown~e · były mniejsze. Tu sam budynek będzię_ miał 700 metrów długości.
Kozienice maja 2.600 mej!'awatów - Beł
chatów w przyszłości 4.320. To trochę zaimponowało. Dobry energetyk, jak dobry aktor. musi iść z myślą o posteple.
Taka chęć poznania
nowych urzadzeń
Pod względem technicznym mamy dobrą,
średnia klasę europejską. Licencyjne tUt"
blny nowoczesne pompv zasila!ace. Ai
rhce się t'obić! Kiedv wróciłem z Maszewki,
w mojej
poprzedniej elektrowni
wszystko bvło w ruchu, w swoich ramach, trybar.h. Tu prare mol(łem sobie
zoreanizować od nowa. Wvzyć siei
Mieszkanie O'biecali na samym począt
ku. Nie wyszło. Coś pokręcili. W Kozienicach mam żonę I pięcioro dzieci. Traci
się zaufanie do lrudzl. którzy obiecali.
O tych llprawach Guziński mówi nie·
chętnie. Po co rmjątrzać? Nie tylko iemu

wyszło. Spośród ponad dwutysięcznej
załogI elektrowni tych.
którzy
po
odejściu budowlańców zostaną - na mieszkania czeka około 700 osób. To z wnio·
skami, cl najbardziej potrzebujący. Potencjalnych chętnych jest więcej. W ho·

nie

wy.„ - kochany - Na budowie
jest
ró2lny element. Kiedyś w knajpie nożem
kogoś źgnęli. Ja_ osobiście za bardw Ilię
nie nudzę, czytam, mam mały telewizor.„
Wieczorem planuję ludziom robotę. Teraz
mają w mieście wyświetlać „Człowieka

telacb i prywatnych kwaterach mieszka
ponad 100() osób. Później potrzeby będą
jeszcze większe. Po zakończeniu budowy
w elektrowni pracować będzie 4 tys. ludzi. W.ędług wstępnych .obliczeń, braknie
800-1000 mieszkań. Część braków' zamierza się pokryć z zasobów spółdzieln.i mieszkaniowej. Do ubiegłego roku miała ona
dać załodze 1150 mieszkań.
Do tej pory
nie dała ani jednego.
'
- W tym hotelu mieszkam od począt
ku. Warunki są dobre. Dwuosobowe pokoje, radio, kuchenka, lodówka. Czysro
jest. Wymianę pościeli raz w tygodniu
wywalczyliśmy. Bf1'- też kwiatki;.. Przy
takich budowach we wszystkich hotelach przewai>nie jest dobrze - musi. To

r; żelaza". Już się zapisałem.

Mówiłem - nie idzie o efekit, o pierwszy dym z komina. Ważne jest rzetelne
odda·n ie. W tej chwili przygotowujemy
się do dmuchania, czyszczenia zespołu.
To już zaawansowana
faza rozruchu.
Myślę, że pod koniec listopada będzie
my synchronizować zespół z systemem
krajowym. Może' trochę wcześniej? Mówi
się, że na przełomie paź~iernika I listopada. Kiedy tu przyjechałem, mówiono, że ruszymy do końca tamtego roku. Róż·ni przyjeżd21!.li, mówili - Szydłak, Kopeć, Grabski.„ Nie, na tych spatkaniach nie byłem Góra partyjna chodziła. My roootnicy wi,edzieliśmy, że to
nie wyjdzie.
Urucho!llienie pierwszego

ł

ROSNĄC
pierwsza przystań przybyłych. Jest tendencja, żeby ludzi ściągać. dobry hotel bak dla nowych. Sprawa czysta.
Ludzie się niecierpliwią, chodzą do dyrekcji, odchodzą. To kwestia przydziału
mieszkań terminów, których dyrekcja
nie dotrzymuje. Kto wyrobi czekać bez
rodziny na mieszkania 2, 3. 4.„ lata. Tu
przecie:it jest samo dno zaopatrzeniowe.
Na początku - tak. kochany ' - w~:zyst
kiep,o było po szyję. Na Bełchatów dawali. Do domu się nawet woziło. Teraz w
poniedziałki chleb z -Kozi„nic przywożę
Brakuje przyzakładowej stołówki. norząd
nej piekarni, przychodni z prawdziwego
zdrurzenia. · szpitala,
miejsc w żłobkach
przedszkolach. punktów usługowvch„. Dla
samotnvch naiważniejsza jest ~pr2wa wyżywienia. W barze zabr2li ka~tkl na mię
so, że niby na te obiady. Odkąd wvc'ęli
a'lli razu miesa nie widziałem. Nie wiem
co będzie, Jak skończą s!ę oonoidory. Postulowaliśmy, żeby w tym klul:>i<> kiosk
spożywczy zrobili. Nie dało rad:v. Chli>ba
tu nie ma , a oobki za 100 zł przecie?. nie
kupie. Hotele wykonaw<'ÓW mają kioski,
ale stf!mtad nas w:vi:iraszaią. ,
W klubie nic nie ma.
Jest martwY.
Nie ma
7adnej planowanej rozrywki.
Czasem jest wino. To wszystko. Zaha-

RAZEM
Z BlJDOWĄ

bloku łąezy się z cała elektrowndą. Uję
cia wody, galerii nawęglania, wielu rzeczy nie było widać.
Budowa tyle lat się ciągnie i nic jeszcze krąiowi nie eała. Od zarania obcięta została z tunduszy. Decyzję o budowie podjęto w czasie światowego kryzysu energetycznep,o, Razem z polskim
kryzysem ia rozpoczeto. W Kozienicach
szło z falą, był błvsk, a tu pokład głę
boki, import. brak r.ześcl„. Na następne
bloki armatury brakuje. Narobili z Zachodem kontraktów. a teraz forsy
nie
mają.

Po

Sierpniu budowa gorzej
jeszcze
przyhamowała.
Dezorganizuje się czas
pracy. Ludzie robią i myśla gdzie by tu
masło kupić, Kioski sa na budowie, kiedyś poszedł ieeen z brygady, ws-zystkim
kupił. Dzisiaj babka pajedynczo spr:>:eda,ie. no to wszyscy
stola w kole.lcP.
Albo, żeby na :>upv ret?eneracyjne 2--3
godziny czekać„.?
Budowe trzeba czuć. Musi być duch,
nerw. tempo. l'o ludzi i robotę trzyma.
Tak b:vło w Kozienicach. D:vrektor
na
budowe "rzvchodził - „Co, iec!zenia nie
ma? Masz tysiac złotych - prŻywież".
Kierowc11 iuż iechał. Czuć było dyrektora. Był blisko.
C',z:v- warto b\•ło przyjeżdżać? Rcdzina

rozdzielona, w Innym mieście duże mieszkanie.„ Widzisz, siedzisz gdzieś
pięć
lat i znów coś ciągnie. Człowiek llJ)raw- ·
dza si~ na kolejnych . bu<!owach.
Patrzysz w Tv. pokazują Pątnów. Myślisz
- tu n;racowałem.
zostawiłem cząstkę
swojej wartości. To nie tylko robota.
Energetyka ta służba. Młodym wszczepia
się te wartości. Szacunek dla pracy, ludzi, Trzeba rosnąć razem z budową, że
by odczuć te prawdy. Ale mijają lata.
i czujesz :i:e coś się skończyło - okres
nasycenia Chcesz zostać na · stałe.
Po
·to tu przyjechałem i w takim momencie, tu właśnie złapał mnie kryzys.
Kolejny dzień Znów aa budowie. Z
trudem. w hali turbozespołów na poziomie 12 metrów, znajduję wczorajsze·
go rozmówce. DZJś. skoro 1 iuż trochę
wiem, może pokazać mi elektrownię.
Kolos. Zestawienie
zbiorcze kosztów
budowy według cen z 1978 roku - 53
miliardy złotych. Po uruchomieniu
ma
dawać tyle energii, Ue wszystkie polskie
elektrownie pracuiące na węp,lu brunatnym razem wzięte. Miało to bvć wiosną
1985 roku kiedy będzie? W cfyrekcji mówią: .,Następny blok w przvszłym roku. od 1983 po dwa rocznie". Jak
dobrze pójdzie' z: dostawami,
mocami,
środkami. decyzjami,' we::rlem. możliwo~
clami... ŻyMe bywa iednak przew'rotne.
Do dziś obowlazuie uchwała z l!l75 >roku.
która nie nrzyjmnie en wiadomości roczneeo poślizgu,
nie precyzuje realnych
terrninów.
Guziński
z dum'\ nakazuje mi elementv ur~iidzeń. Widać. że czuje się tu
u siebie. Przv opar:i:ądzeniu pomnv zasilajacei spedził wiele M:asu. Mv~lał, poprawiał, ulenszilł „.Taki inż iest fachowit>c-i:acionali?.ator.
W Koz.iel"icarh
wyg"<!ł nawet rtielde nomvsłów.
Dwadzieścia tysiecv przyniósł żonfo na świr:-!
ta. Teri>7 chr~ pod~ummv<1ć. Porr.ry~tv~7n.le mówić nie umie. Zreszta - · leJiej
l>O PT'OStU.

-

Wid7isz
kochany.„ Te megawaty„.
t„ lnwestycia b''ła pierwiosnkiem
w:vchodzenda z kryzysu„.
żebv

•

•

•

Z eyrektorem. naczelnym
elektrowni
Tadeuszem Kołczem rozmawialiśmy
niedługo. Było o uwarunkowaniach ogólnokraiow:vch.
tnminal'h, trndnośriach.
Znamienna bvła dyrektorska konkluzja.
- To, że elektrownia wrhodzi tylko z
rocznym opóźnieniem to zasłu?.a
ludzi,
którzy z pasia do tego podeszli. Uruchomienie pierwsz„go bloku bedzie potwier-

.ćeniem

słt1•7n,.,frl

'l'rkład'ln°1!o

wvsiłku.

KRZYSZTOF SPYCHALSKI
Fot. A. Wach
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środę dobiegły koń"a

W

obrady trzydniowego
międzynarodowego
sympozjum zorganizowanego przez Instytut Architektury i Urbanistyki PŁ pt. „Architektura miast przemysłowych drugiej połowy ~X wieku, jej historyczne i współczesne problemy''. Przez trzy bardzo i:iracowite dni (referatów nadesłano sporo, l
to z całego świata) dyskutowano,
por6wnywano,
chwalono,
ganiano i zastanawiano się nad całym kompleksem problemów ~kłndaJących się na
to, co rozumiemy jako ochronę zabvtków. W tym
wypadku chodziło o ochronę architektury przemysłowej, w ostatnich latach dopiero nobilitowanej
ł podniesionej do rangi zabytków.
- Tak się składa, :f:e
J)rzemysłowej a mam

na zabytki architektury
na myśl! czynne jesicze
obiekty fabryczne - patrzy się w tych fabrykach
z bardzo mieszanymi uczuciami, czemu się zresztą
nie można dziwić, skoro aby wvmienić belkę trzę
ba się ubiegać o zgodę konserwatora zabytków. Jak
to wygląda na świecie?
Było to pierwsze pytanie, które padło na zorganizowanej w ostatnim dniu obrad sympozjum konferencji prasowej. Prowadził ia prof.
dr hab.
ZYGMU!jT SWIECHOWSKI - organizator sympozjum. Uczestniczyli w niej m. in. prof. prof.:
THOMAS A MARKUS z Glasgow {W, Brytania),
HELMUT KANIS z Moguncji (RFN), VLADIMIR
SLEPETA z Pragi (CSRS), WITOLD KRASOWSKI
z Poznania i JERZY STANKIF.WTC2' z Gdańska.
Prof. MARKUS: - W Anglii mamy obiekty pod
ochroną i:iaństwa. zareiestrowane iako zabytki
i
tam oczywiście niczego bez z~ody konserwatora
nie można tknąć, ale jest te:i:· I dru~a grupa zabytków. Znajdują się one w rękach prywatnych
I z tymi różnie bywa.

zespół rnłynbw z końca 'KVllt wieku.
leźliśmy odpowiednich użytkowników
mieślników, osoby prywatne, które zechciały
zamieszkać.

11.§my

Znarzetam,

- Bardzo się cieszymy, bo z tego
co panowie
mówia wynika, że nie hołdujecie zasadzie, iż zabytek powinien
trwać w swoim
pierwotnym
kształcie, ale należy • go dostosowvwać do nowych
funkcii. słowem - nie klęczeć przed odnowionym
a nie wykorzystywanym praktycznie zabytkiem i
nie można go podziwiać.
Prof. SWIECHOWSKI: - Oczywiście, :i:e nie klę
przed zabytkami. Jeśli mamy trzydzieści tyzabytków - czy to znaczy :i:e mamy mieć
trzydzieści tysięcy muzeów? .„

czeć
sięcy

- Prosimy o męska odpowied7. a nie kurtuazyjne· komplementy n;i
temat,
jak
znajdujecie
panowie nasze łódzkie zabytki..
Prof. KANIS: - Pokutuje opinia, że Łódź jest
miastem brzydkim, a tymczasem znalazłem w niej
bardzo piękne fragmenty. Mówię to bez fałszy
wych komplementów, Widziałem wasze zabytki znalazłem je raczej w dobrym stanie. c!czywiś
cie, skoro nalegacie, mogę powiedzieć, że pokry-

wająca tu ł ówdzie jakiś detal rdza,
jący .się tynk, ~:vszczerbiony bruk nie

wykruszapoma;:ają

zabytkowi, ale te zabytl<i są i to jest właśnie najważniejsze. Architekt patrzy' zresztą inaczej na te
sprawv i potrafi ocenić co można zrobić, by zabytek odżył. A u was chodzi naprawdę o drobiazgi del!raduiace infrastrukturę. Mnie na przykład nie bola rozklekotane tv'amwaje, ale bardzo
nierówny bruk, który do tego rozklekotania doprowadził.

Prof STANKIEWICZ: - A może byśmy powiedzieli o tym, Żf? zorganizowana
pod kierownictwem prof. Swiechowskiego konferencja na taką
skalę, w tak trudnych warunkach naprawdę się
udała?
Organizatorzy dali nam okazję ..vejrzeć w
sprawę niezmiernie interesującą, a mianowicie w
korzenie klasy robotniczei od strony orzestrzennego środowiska kształtuiąrel(o początki Łodzi przemysłowej. Nie z pozycji tego, co się na ogół podoba - a więc
pałaców fabrykanckich, które
notabene przysłaniają inne łódzkie wartości, nie
z pozycji tego, co interesuie hidoryka sztuki, a
zatem. np przepiękny gzyms, a więc nie z pozycji nurtu myślenia dominuiacego
u decydentów
- ale z oozycji wartości kulturowych klasy robotniczej. Idąc tym śladem uda nam się uratować
wiele zabytków, z tych ieszcze nie zniszczonych w
Łodzi, Gdańsku, Poznaniu„.

Prof.: SLEPETA: Jest to sprawa ludzkiej
skali ·w architekturze, o której zapomnieliśmy i
my w Czechosłowacji, i wy w Polsce; stawiamy '
ule i każemy w nich mieszkać wykońl'zającvm
się nerwowo ludziom.
W Pradze mamy podobne problemy jak u was.
Mamy także ogromne społeczne zainteresowanie
architekturą dziewiętnastowieczną , a także później
szą. Dzięki stanowisku opinii społeczne; nie wyburzon 1 dworca z początku wieku
w Pradze,
ale olbrzyinim nąkładem środków w stare mury
wprowadzono współczesne funkcje.
Prof. KRASOWSKI: - W czasie sympozjum nie
powodów do kompleksów. Okazało
się
bowiem że w naszych badaniach i projektach wy-

mieliśmy
braliśmy

słuszna

drogę.

- Czy na niemałe zainteresowanie naszym sympozjum wpłynęło tylko to, że iest o czym z polskimi architektami I i historykami ~ztuki mÓWiĆ,
czy takż!" ogólne zainteresowanie Polską w ostatnim czasie?

Prof KANIS: - U nas Jest podobnie jak w
Anglii, ) ale niezwyl!;:le duża rolę odgrywa opinia
spgłeczeństwa. Swego cza~u w Moguncji zamierzano
wyburzyg stary kompleks fabryczny. Na skutek
alarmu prasy został on zarej~strowany jako zabytek i ocalony oraz zużytkowany na warsztaty

WSZYSCY ZAGRANICZNI GOS°lCIE: - Przyznajemy, że oba względy zade.:ydowały w tym
samym stopniu.

rzemieślnicze.

Prof. MARKUS: -

Prof. SWIE!CHOWSKI: - Jest duAo analogii w
spojrzeniu na dziewiętnastowieczne miasta w Europie f poza nią Łódź to nie ·przypadek iednostkowy. Problemy, które były tematem naszego spotkania. zostały wywołane dużo wcześniejszym rozwojem stosunku do zabytków architektury przemysłowej. JY!yśmy na sympozjum nie tylko teoretyzowali, mieliśmy także okazję zapoznać się
z cudzymi proiektami rewalorvzacii
i użytko
wania zabytkowych dzielni<:' robotniczych.
Pan
Olav Laake ze Szwecji ookaz&ł nam pracę dotyczącą zrewaloryzowanej dzielnicy
drewnianych
domków. która przez to nie , zmieniła się
w
muzeum. mieszka w niej ta· sama grupa ludności,
która po zabiegach konserwatorskich poczuła się
niejako wywyższona I znacznie lepiej sle tam czuie.

ALINA PONIATOWSKA

,,...

Na tej samej zasadzie ocali-

Wyprawa
17 maja 1905 To.ku Odbyła .i11
u wvbnety Jal)o.nl! Jedna s --aJ.
większych w historii bitwa moraka. Flota ja noflsklee:o admirała
Togo, skladalaea się z dwudzle·
ltu paneernik6w l krątownlk6w.
l>ł'Ynąeycb w towarzystwie torue·
dowców, weszła w kontakt Ol!:ndowy z 35 okretami llmowymt , .
'yjsk·iego admirała Rote-stwlefl.
•klelt'(I, wspartymi
25
l·n nyml
okrętami. Z floty r<>svlsklel. aule.
szacej na
nom<Ml oblętonemu
' Portowi Artura do Wladvwostoku
dnta rły tylko 2 Jednostki. Admlra1
TO.Il'<> stracił w tej bitwie 3 torpe.
d~wce.
Wśr6d
wielu 11kręt6w

po

n.a dnie morskdm

spoczął

równie!
„AdmlraJ Naldmow" o wYnornoSci 7.776 ton
I dłu1m§el JOG metrów, na po
kład'Z>ie kt6rei:o nrzewotony ,,__ł
ska. •
woJenn.y floty rosvlskle.1
w zlocle, l>latvn1e, srebne ł Itr~
dch 'kamieniach, kt6re110 war
toś~ szacuje sl11 n.a ponad ł mld
doJar6w.
tlętkl

krą:towni•k

04 tamtych- cns6w n.noto •a-

n.o dwie 'PO'Watne pr6by w:vdoby.
cła

skarbu 'Z itłębokośc! 100 m
setki! amatnrsklch wvskoków
Wszystkie one ukończyły · ale
łla~kłem. W 1954 r11ku US Navy
I

skarby
r6wn!e!ł

urzeprowad'Zila wstępne
badania wraku, ale nie odwaty.
la się na ryzyko zaanitatowanla
swoich ludzi I śr,odk6w w tak
nlebe••J)!eczne
pnedsfęwzlęcle.
„Admirał
Naktmow"
zaOO.Ual
~ komorami
pelnvml li.mun.lej!.
Odstrzelenie ~twor6w w ttTUbym
naneer'ZU urzy 11omocy materia.
łów wvbucbowveh. l{Tozl w kał.
de.1 chwili •amieulendem wraku
w wul'kain 11ndwodny,
któreiro
wYbuch zmlecle wszystko !, wg;y.
stkicb w uromienlu w.teluset me'-.,..
tr6w.
W 1971 roku A. l!luagawa, pn.

„Admirała
ze. iapoftsk!e110
Stowanysz,enła
Ro:owo.ju Morskiego 1 - jak s:le
m6wd na<ra eminencja uolltyczna Jal>o.nl!, zdecydował de
za!nwestowal! 11 lttln dolar6w
w olbrzymh~ akcję odzyskalDlla
&karbu Naklmowa. kt6ry etal
st41
Jut
le1tendarny,
\VY'>O·
saten.te
wypra""'
śelat?ni~to
z całeco świata. Firmy łran.
cuskile /dostar~yly
n.alwiekue
w hlstorM !apom·:·lch n.urkowafl.
llo~cl spec· tnyeb ~a'Z6W do ed.
dychan~a ł oitrzewanła oraz Indy.
wldualnle llobf PTa.ne anaratY do
nnrkowanla. Na snP<'.l~lnveh kur.
1&eb HJkolon.o personel technlcz.

Na ki mowa''

ny, a nddu,... nurk6w wysiano
na 11runtnwny trenlnir do sław.
n ego
szkockdego
Underwater
Tral.nln11 Center,

Lato 1189 r. IP~- na 4o.
kladne.t lokalizacji wrak•• l za.
kotwiez~u proatopa&e nad nim
barld Te.n Ro, z kt6reJ s~uH>cza
ny Jest d'Zwon nurkowY. Barka
musj być zakotwłc~na s nie·
wiarygodna lll'f!l:YZ,fll, bo n.a tel
11"łeb1>kn§e1 nurko.....le
mala za.
ledwrle 10-metrow• swobodę d'Zła.
łania.

We

przez całą dobę bez
przerwy. Pierws-ze rezultaty by.
ły wiece! nJ:t obiecu,lące. W Jobyto Jr. intab nlatvny o długości
80 cm I wadze 16 kl!(, S7.acunkow~
wa.rto§I! tel zdobyc-zy wYnosl I.I ml'!l dolar6w.
pracujące

PO
1'rzerwtle zimnweJ urace
w:vdobyWeze zostały wznowion.
w maju 1981 roku I nalprawdo.
podobnde.1 d.o poezatku ok~esu
zlł"owe.:o nie zostanie o~łoszonY
tadea lromun.tkat n !eh rezultatach.

wrześn!u

rozpoczęły

fllll. l'l!ku 1W&C•
eztery ekl'PF nurków,
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Szybki rozwój działalności Klubu Wiedzy Związkowcy prokuratury Oświadczenie pracowników
Spoleczno-Połityczn „j „Rzeczywistość" 0 M. Rakowskiego
SW w Katowicach
Dwa tygodnie temu, jak Już inpowstał w
Łodzi
partyjny Klub Wiedzy Społeczno
Politycznej „Rzeczywistość".
·ren
krótki okres wykorzystany został
dla utworzenia Rady Programowej,
opracowania regulaminu i innych
działań organizacyjnych. Wczoraj w
Domu Kultury ZPB Im. J. Marchlewskiego, członkowie klubu spotkali się z dziennikarzami tygoctnika
„Rzeczywistość" red.
IGNACYM
KRASICKIM
i STANISŁAW EM
MAJEWSKIM.
W trakcie kilkugodzinnej dyskusji
mówiono o aktualnej sytuacji politycznej w kraju i w partii. Zastanawiano się
nad możliwościami
realizacji lfnil dialogu i porozumienia. Wskazywano, iż w sytuacji
tak skomplikowanej jak obecna nie
~olno -pozwalać sobie na uogólnienia. Jeśli dialog I porozu?l)ienie to kogo, z kim i w jakim celu. Na
pewno w f'clu umocnienia socjalizmu I zasę.d demokracji ludowej.
Nie wolno jednak, „dogadywać się"
11 ludźmi realizujacymi pod płasz
czykiem działalności
Z"-1ązkowej,
swoje v;lasne cele polityczne, sprze
czne s socjalizmem.
formowaliśmy,

Wi~lu uczestników spotkania, także nie będących członkami klubu,
w;;kazywało na potrzebę twor:.:enia
w tym właśnie duchu więzi partyjnych, kształtowania aktywny..:h postaw człohków partii w walce z
nasilającą
się kampanią antysocjalistyczna i antyradz · ecką . Trzeba
także uważnie obserwować działa
nia aktywnych odnowicieli i obroń

ców socjalizmu, który.:h w ostatnim okresie przybyło
szczególnie
wielu. Sformułowano wiele zarzutów pod adresem środków masowego przekazu. zwłaszc:.:a partyjnych,
domagając
;;i~
upow~zechniania
wiedzy marksrn~owskiej i rzetelnej

partyjnej informacji. Mówiono o potrzebie weryfikacji członków partii i
jednocześnie szybkiego doprowadzenia do
!tańca
zapoczątkowanego
przed IX Zjazdem partii
procesu
rozliczeń byłych prominentów partyjnych i państwowych. udpowiedzialnych za J;ayz.ys gospodarczy i
polityczny.

W czwartek wiceprezes Rady Ministrów M. F. Rakowski przyjął
kierownictwo Związku Zawodowego
Pracowników Prokuratury
PRL z
przewodniczącym st!.\llisławem Iwanickim. W toku spotkania omówiono problemy ruchu związkowego w
organach
prokuratury,
11dział
przedstawicieli związku w pracach
dużych zakładach
przemysłowych ustawodawczych oraz spo~'Oby reał,odzi. Patronuje im potrzeba two- lizacji wniosków i postulatów
w
rzenia silnych więzi partyjnych, sprawa cli socjalnych.
(PAP)
wymiany
poglądów,
pogłębiania
wiedzy politycznej jako podstawowego oręża w toczącej r.1ę obecnie
walce politycznej.
(er)

tyjnego Klubu Wiedzy Społeczno
Politycznej „Rzeczywistość". Obok
„Marchlewskiego" zakładowe kluby WSP podjęły już żywą dzia·
łalność w PCz.
Gwardii
Ludowej i ZPW Wiosny Ludów. Kolejne kluby są w fazie organizowania się w kilkunastu dalszych,

•

Rejest~rCDcja

nowego
rJJiazku zawodowego

przybyła

rowe10ach

Na czwartkowym sztabie żywno
prezydent Łoaz! Józef Niewiadomski zapoznał obecnych z propozycjami ujednolicenia
reglamentacjL Propozycje owe dys
kutowano na
spotkaniu wojewodów i prezydentów miast (w ub.
·vodę) w Urzędzie Rady
Ministrów. Przedłożone one zostaną do
ewentualnego zatwierdzenia rządó
wi. A oto wstępne u~:talenia na ten
itlteremjąq temat.
Jtidnolita reglamentacja na wszy
stkie produkty, objęte do tej pory reglamentadl!! lokalną ma obo' wiązywać w całym kraju od 1 sty
cznia przyszłego roku. Ujednolicone mają być
również wszystkie
zamienniki. Przewiduje się
też
utrzymanie w całym kraju tej samej normy sprzedaży alkoholu 0,5 I na osobę dorosłą i 12 paczek papierosów miesięcznie,
z
tym, ~e górnicy otrzymają ich nieco więcej. Jeżeli tylko sytuacja na
t:> pozwoli, dążyć się będzie do
przywrócenia pierwotnych norm
sprzedaży reglamentowanej mięsa i
Wlldlin. Niestety skup nadal
jest
bardzo niski - np. w ub. czwartek
na potrzeby Łodzi OPPM
miało zaledwie 7tl świń i 56 sztuk
bydła. lVIimo, iż Łódź ma nie najgorzej realizowany rozdzielnik
i
tak we wrześniu wykonano go w
90 proc. Sytuację ratuje nieco import - ostatnio potwierdzono dostawy 110 tys. ton mięsa, z których
25 tys. dostarczone zostanie
do
kraju jeszcze w roku
bieżącym;
Tak czy lnaczei OPPM plan skupu trzody chlewnej wykonało we
wrześniu w 55 proc., a bydła w
73 proc., w sumie więt' zabrakło
wti wrześniu 41a
pięciu
województw 2250
ton mięsa. Tylko
zwiększenie skupu może poprawić
sytuację w sklepach mięsnyrh.

Popływać

na „Starcie"
Ogni~ko TKKF .,Teofilów" przyjmuje zapisy na zajęcia pływania,
zarówno dla 11oczątkujących (nauka pływania), jak i zaawansowa:;
nych. Wymagane są dwa zaświad
czenia lekarskie (internisty i laryngologa) z adnotacją: „może pły
wać'. Zajęcia prowadzone są
w
czterech
grupach:
poniedziałki
(18,15-19 i
19-19,4!i) i niedziele
(12,15-13 i 13,45-14,30}. Kursy prowadzone są w okre~ach kwartalnych.
Ponadto· ognisko prowadzi zaję
cia nauki płyWania dla dzieci w każda sobotę (godz. 9,15-10 i
10-10,4fi) na małym basenie SKS
„Start"/ oraz dla dzieci stn r~zych
na dużym basenie - w każdą sobotę (godz.
lG,45-l'i.30 i 17.3018,15).
Wszyscy zainteresowani powinni
zgłaszać
się w hallu
pływalni
„Startu" (ul. 'l'eresy 56) pół godziny przed rozl)oczęciem zajęl!.

z

Wracając do spraw
ujednolicenia reglamentacji proponuje
się
wprowadzenie specjalnej wkładki do
dowodu osobistego, w której odnotowywać

się

będzie

przysługujące

danej ooobie ilości reglamentowanych towarów. Kartki mają
być
wydawane raz na pół, lub raz na
rok. Wpro)Vadzone też zostaną b"Pe
cjalne kartki dla niemowląt.
Przy tej okazji
proponujemy
wprowadzić w Łodzi stosowane z
powodzeniem w Warszawie dwa
rozwiązania
organizacyjne
przy
sprzedaży reglamentowanej.
Chodzi o to, by w sposób widoczny
oznakować kartki osób mieszkają
cych czy pr~jących w województwie miejskim łódzkim.
Kolejna
sprawa, to ustalenie jednego dnia
w tygodniu, w którym wszystkie
sklepy realizować będą tylko
i
wyłącznie zaległe karty zaopatrzeniowe na mięso i przetwory_
(s)

bvlT o.rteer
G·r.od7J!t,lei:o w

Woj~ka

Lod1'i,

Wprawdzie po czterodniowej przerwie „Times" pojawił się 1 bm. w
kioskach brytyjskich. Jednakże przy·
szłość Jego jest nadal niepewna, W
środę wieczorem przewodniczący Krajowego Związku Poligrafów (NGA)
LH Dlx~n poinformował, że . stu
drukarzy zatrudnionych przy akia·
daniu gazety odrzuciło propozycje
płacowe
uzgodnione wstępnie mię·
dzy · dyrekcją koncernu wydającego
„Timesa" a przywódcamt związku.
Obecny właściciel koncernu
Ru·
pert Murdoch mówi o zamiarze za·
mknięcia
tej najstarszej założo.neJ
w 178S roku gazety br~'tyjskiej, któ·
ra przynosi mu straty, Oblicza się,
te w tym roku straty te - z pominięciem kosztów wynikających z
obecnego sporu - wyniosą 20 milionów funtów 1Zterlingów.

Wyra?.y

l!"łębokle.;o

Spośród ponad 5,5 mln ut:zniów
- z pomocy stypendialnej korzysta 335 506 dzieci i młodzieży. Obowiązujące od 1 lutego br. stawki
przewidują: w przypadku pełnego
stypendium - 780 zł. przy trzech
czwartyc_h - 585 zł, pr~y połowie
3!10 zł óraz przy jednej trzeciej - 260 s:ł. Natomiast od dnia
16 września
br. uległy zmianie
kryteria ich przyznawania.
Pełne stypendium możę obecnie
otrzymać uczeń, gdy w rodzinie
dochód netto na jedną osobę nie
przekracza 1500 zł; trzy czwarte
stypendium - przy nie przekroczonej sumie 1800 zł: połowę stypendium - przy 2100 zł oraz trzecią jego część przy sumie 2400
zł.
W wyjątkowych przypadkach
losow:vch mo?.na było
uprzednio
przyznawać stypendium przy dochodzie niP przekraczającym 2qoo
zł na jedria osobę, obecnie kwota
ta została podniesiona do 2600 zł.
Obowiązujący system stypendialny uzależnia
pomoc
udzieloną
przez państwo od trzech podstawowych
kryteriów:
warunków
materialnych, wyników w nauce
oraz od zachowania.
Deeydujące
znaczenie ma jednak sytuacja materialna ucznia, albowiem stypendium jest formą pomocy materialne:!. a nie narzędziem wyróżnienia,
bii.dź kary. Szczególnie dobre roleznanie w materialnei sytuacji muszą mieć wychowaw~y klas, którzy razem z młodzieżowym aktywem, dokonuią wstQpnei klasyfikacji
uczniów do otrzymywania
odpowiednich kwot. Obowiązujący
system stypendialny określa szczef(Ółowo zarówno skład jak i zn•
kres działania szkolnych komisji.
Aktualne przep!s:v stwarznją również możliwość suk<'es:vwne ·o podwyższania stawki <rtvoendir.1nel
w

w
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Piłkarze

Widzewa

Wczoraj późnym popofudniem po·
wrócili do Łodzi pilkar:i:e mistrza
Polski - RTS Widzew, którzy rozegrali w Brukseli rewanżowy mecz
Klubowe1<0 Pucha.ru Europy z tam.
tejszym Anderlechtem. Jak wiadomo zakończył sill on zwycięstwem
gospodarzy i tym samym łódzka jedenastka została wyelitninowana z
rozgrywek. wszyscy byli bardzo zadowoleni z postawy jaką zaprezentowali, zwłaszcza w drugiej połowic
spotkania i pożegnali z honorem
europejskie r~nsrywki. Nie byli jed·
nak zadowoleni.
z r"zultatu. Według Zdzisława Rozborskiego można
było z powodzeniem ten
mecz zremisować.
Widzew stworzył
wiele
znakomitych okazji i- nie
potrafił
przynajmniej 5-6 sytuacji zamienić
na bramki(. Zwłaszcza pechowy w
tym względze był Smolarek. który
gdyby potrafił wykorzystać boiskowe s:rtuacje mógłby ~am zadecydować
o zwycięsh,ie mbtrza Polski
'lnn'a rzec,o; :l:e tloskunale spi&;•wał
Sil> bramkarz belgllski
l'llunaron,
który gdy nie udawała ~lę pułap·
ka ofsajdowa.
wówczas wybiegał
na 30-40 metrów od bramki i w tej
bezµieczneJ oclległoAci po prostu faulował
łodzklch
napastnUców
lub
•eż
skutecznie interweniował .
Powodów do radoiicl nie ma nas.i:
reprezentacyjny stoper - \"\'ład y·
sław żmuda, który ma nos w gip·
sie. Stało si~ to podczas walki
z
Geurtsem, który spadaJ11c na de-

mię

już

„zawadził"

w l'.odzi
łokciem

polskiego
piłkarza.
Według
stów Władysława
Zmudy nie było to .Jednak złośliwe
zagranie. Poczatkowo kontuzja
ta
wydawała
się
niegroźna,
tak jednak nie jest. Według słów lekarza
klubowego dr Sandomierskiego pił
kar~ Widzewa .iest wyłączony z g~Y
na pnynajmuiej 3 tygodnre. Będzie
·to zapewne bardzo powaźne
osłabienie
na~ej
reprezentacji
w
pr?,erledniu met.•:u
z
NRD
jak
i też klubowego zespołu Widzewa. Miejmy Jednak nadzieję, ze rozbrat z piłką nie potrwa tak długo
I choć w cuda nie można wierzyć,
w skrytości d11cha można liczyć, że
sympatyczny ,toper wystąpi w Lipsku. Szansa jest jednak zn1koma.
Do Łodzi powrócili wszyscy pilkal'Ze opróc1 !\larka Pięty, który ,pozostał na badaniach w zwiazku
ze
swoja kontuzjowaną nogą. Jego powrót do f.nd71 planowany jest na
~o bot<'.
(a.sz.}

KOLEJNY
SUKCES
'

BRYDżySTOW

Do kraju powróciła z Rzymu klubowa drużyna Budowlanych Poznal'i
bryMystow sportow"ch, która odniosła
tam rlu":y ~ukces. zdobywa:f11c Klubowy Puchar Europy Br~·
dżyścf
"Budowlanych
wywalczvli
awans do finału
Pucharu Europ)'
w eliminac)ach i w finale startowali wraz z Pięcioma Innymi zes"(lO•
nio
Włoska
Federacja Piłkarska łami. Z_:lOb!ill l'11char Europy, odpodjęła decyzję
o skróceniu , mu noszar. n.terv przekonv..,•ającc zwy·
kary. ale będzie mógł on wyi.t1 pić clę•twa. a tytko jeden mecz prze•
na bolo;ku <lopiero wiosną przyszłe gn·waiac - 7 klubowym mistrzem
go roku A oto. co mi>wi o Rossim Franc.ii, -Francuzi zajęli drugie miej·
trener
reprezentacji Włoch. Enzo sce w finale.
Bearzot: „~lyślę, że dość już odcicrBudowlani występowali w nastePiał za swoje postępowanie. w kai:"Mllde.
dym przypadku .bierzemy go pod u- pującym sk!adzfe: Kudła
Łabędzki
- Wohw Callca
Szukawagę
lll'ZY tworzeniu kadry naszej
reprezentacji na mistrzostwa świata ła
do Hiszpanii O tym jednak, czy
Warto przypomnieć, iż jest
to
będzie tam grat zadecyduje jego aktualna torma Będzie miał
chvba w tym roku kolejny duźy sukces
jeszcze dość czasu by zademonstro- polskiego brydż' sportowego,
Inwać swą dobrą formę i zgrać się
zdobywcą
Pucharu
z piłkarzami Juventusu Turyn, któ- dywidualnym
rzy tworzą trzon kadry, Nie ~hce Europy zostat wcze~niej Ostrowski.,
my zaprzepa~cić jego talentu, któ- a nasza drużyna narodo,va \VY\Valrego wysokie próbki dał na ,,Mun- czyła tytuł drużynowego
mi.mrza
dialu" 't:"' Argentynie".
Europy.

dębo,k.im

że

I.

ł

P.

ZVGMUNT
BUR·CHART

'

dzić

swą

fryrmę

,.Esp;rna-82" piłkaspraw-

po~tanowili

t

drużynami

l?uro-

pejsktmt Stąd włądze
piłkarskie
tego kraju zorganizowały u siebie
trzy mecze reprezentacji Brazylii w
przyszłym roku z JugoS!awlą 126
Etycznla), CSRS ca marca) oraz
r
RFN (21 marca)

odb~zle
shi
2 paźd'ZdernJka br. o l(Od>J,
cme•tuzu w Zd-ąńskie.i
Wyprowadzenle zwłok z
żałobnego, ul. Główna sa.

pażdzU:rnika
naSZI\
narodowa czeka jeszcze jeden poważny qtart - udział
w 1rużynow;<ch mi~trzo„twach świa
ta, które odbędą się w· Bermuda
Bowl !USA) z udziałem 7 najlepszych zespołów swiata

Pod
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reprezentację
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s.

llkład.&!&1

PRACOWNICY

chOI'Ob\e,

wieku lat 87

ANDRZF.JA

SEKCJA

,wrześnla

cię?lk.ie.1

śmlerd

llY·~A

t)#l;J•l:i t mtl•l:ii J#iił•l5i

LEON
dłui:-oletnl

POZOSTAŁA

t<ROL
170.wo1hs

Czujemy
się
w
obowiązku
że tego_ typu akcje jako w fas1'.rawy sposób godzace w
niezawisłość sędziowską
oi;;az
wszelkie inne formy ingerenc:ii w
tok pracy orzeczniczej sędziów podejmowane w jakiejkolwiek formie
i przez kogokolwiek są niedopusr.czalne i nie odniosą żadnego skutku. ~d~ż za~adv niezawisłości nie
mo~a podważyć żadne racje oozaprawne(PAP)

• •

P.

W.NUKI 1

/

oświadczyć,

Wybory

30 września 1981 r.
najukochańszy
na~z
Mąi„

J>D

2

t~.

Kronika „Espana-82"

Polskiego, dłui;:oletn1
prncownJ.k ~ą{lu
pó~n~ej
pracownik lzhy Rzemieślniczej.

WŁADYSŁ.AWl·E

która

Zgodnie I'. obowiązującymi zasadami, selekcjonerzy p1łkar5kich
reprezentacji zgłaszają 22-o..obowe kadry do FIFA przed meczami ellm1nacyjnyml
piłkarskich
mistrzostw
świata. Uczynił to niedawno trener
naszej reprezentacji Antoni Piechniczek. Na mecz NRD - Polska· w
Lipsku (10 bm.) ogłosll skład szerokiej kad1·y selekcjoner reprezentacji NRD
Georg Buschner.
Trzon tworzą pi.Ikarze Carl Zeiss
Jena, których a:t siedmiu znalazło
slę
w kadrze reprezentacji
NRD
oraz Dynama Berlin i FC Magdeburg, które. desygnowały do kadry
miarę
wzrastających
możliwości po 4 zawodników. Trzech pllkarzy
państwa.
wywodzt się z LOK Lipsk, a
po
Globalna suma, przeznaczona w jednym z Dynama Drezna, Chemie
naszym kraju na stypendia
dla Halle Vorwaertsu Frankfurt n. Odra
dzieci· i młodzieży szkół podstawo- oraz Rot Weiss Erfurt.
wyci1 i ponadpodstawowych wyOto 11kład 22-0l>Obowi.j kadry NRD.
nosi obecnie 1,9 IJ.llrl zł, a od DO-'
Weise,
Kurbjuweit,
wego roku kalendarzowego spo- Grapenthin.
Schnu.pbase,
Trocha, Raab i Bielau
dziewany jest wzrost tej sumy.
z
Carl
Zeiss
Jena;
Rude\\alelt.
UllNiestety, mimo
tak
wii.lkich ricll. Riedlger, Netz z 'Dynam" Herzdawałoby się nakładów świadczo lln, R. Mueller, Li bers i Baum
i
nych przez państwo (wg danych LOK Lipsk. Pommerenke, Steinbach,
za ubiegły rok szkolny), zapotrze- Stretch i Hoffmann z I!'C Magde(Dy,na.rn.o Dre:1>rwJ
bowanie na tego rodzaju
pomoc burg, D-0~rn.er
Strożniak
(Chemie Halle), Hausa
zostało pokryte w 77 proc. Istnie(Vorwaerts Fian.Kturt n. Odrą) ora1
jące potrzeby są więc daleko więk Heun {Rot Weiss
Erfurt).
sze aniżeli możliwości ich pokrycia.
Nasuwa sic także niewesoła refleksja, iż suma przyznana nawet
tym szczęśliwcom którzy stypenOkoło :!li tys
o»ób będzie liczyła
dium otrzymać zdołali, jest zdecyporządkowa
finałów
piłkar
dowanie zbyt niska wobec aktual- służba
skich mistrzostw świata w Hlszpanej sytuacji, przy
gwałtownym nil
Organizatorzy ,,Espana - 82"
wzroście cen i spadku
wartości podjęli wszelkie środki ostrożności
złotówki.
by nie dopuścić
do ewentualnych
zakłóceń
turnieju mistrzowskiego
(„Zycie Warszawy")
Siły porządkowe
.,Es'pana - 82'"
składać sie będą z 20 180 pol!cjantc>w i.~ cz-looinków Gw.nrdo\d Cywilnej oraz 6.050 oSi>b innych służb
bezpieczefistwa. Przeznaczone zosta·
ły
one do ochrony 17 stadionów.
Pałacu
Kongresowego w Madrycie,
hoteli I innych obiektów związa
nych z mtstrzostwaml świata. Po·
dobno jest to największe w historil HlszpanU przedsięwzi,ęcle w tym
zakresie.
Oddział Łódzki Związku Literatów Polskich informuje, że 4 bm.
Paolo Rossi
- jeden z najlepo godz. 11 (pierwszy termin), a szych piłkarzy włoskich - zapewgodz. 11.30 (termin drugi) odbędzie ne wystąpi w reprezentacji swego
w
się (przy ul. Mi-::kiewicza 15) nad- kraju w mistrzostwach świata
HiSzpanU (O Ue Włosi wywalczą azwyczajne walne zebranie, które wans) nosst
był zamieszany w slyn·
ma na celu wybór nowego pr~ ną aferę totallzatorową we
Wło
zesa oddziału.
szech I ldyskwalltikowany. Ostat-

WARA-WĄSOWSKI

ZIĘCIOWIE,

Dlatego też glę;bokim zaniepokojeniem napawają
sędziów
Sądu
Wojewódzkiego w Katowicach fakty utrudniania
im sprawowania
funkcji niezawisłego orzekania poprzez zorganizowane formy wvwierania nacisków na ~ąd (jako przykład może służyć manifestacja pod
bud~·nkiem Sądu Rejonowego
w
lllysłowicach i wewnątrz budynk:i
w czasie rozpotrywania
sprawy ,
przeciwko J. Znjkowskiemu W dhiU
29 wrzesnia br., oraz
przejawy
podobne.i iikcji w Sądzie Rejonowym w Rybniku podczas rozpatryw'ania zażalenia na areszt tymc:!asowy zattosowany wobec T . •\ren-

•

z'„Timesem"?

Pogneb ndb~d7le slP. w dniu 2 października br. o godr.. 15.30
na cmentarzu św. ,Tb7efa przy ul. Ogrodowej.
ZO-'A. C0RKI,

pracy

w Konsty-

lhybm.

I, 9 mld zł na stypendia
.
,
dla 335 tys. uczn1ow

niPO.dżalowany,

LEON

prawidłowej

!!:TU.Pa

Francuzów,

Co dalej

'lawiadamiamv, te w dniu

S. t

Fundamentem

sędziego jest wyraż_ona

tucji PRL i powtórzona w prawie
o ustroju t-ądów powszechnych zasada niezawisłości w podejmowaniu decyzji rozstrzygających
konkretne sprawy. Zasada ta wymaga,
by nikt w żadnej formie nie starał się wywierać na sąd nacisku
w celu uzy~kania odpowiadającego
mu orzeczenia.

na 9.500kllomet·r<>wa
tra..e
Jak informuje rzecznik prasowy przez
Hln-pall;ę,
Konfederacj;i AZZ, Sąd Wojewódz- Afryike Płn. do Asy.
żu. C~lem raJdu bYWczorajsze i·potkanle z aktywem ki w Warszawie zarejestrował no- ł·o
proiiairowanie
partyjnym ZPB im. J. Marchlew- wą organi;:ację zawodową - Zwią ochrooiy śr<>do.wiska
skiego może być dobrą ilustracją zek Zawodowy Muzyków. Związek naturalne1to.
celowości powstania łódzkiego, par- ten jest w kontakcie z Konfederacją Autonomicznych
Związków
CAF - AP
Zawodowych, która. rn. in. udzieliła
- 1ele!oto
pomocy prawnej w toku rejestracji.
(PAP)

ł.
1t:l~b()kim bólem
odsze<lł na uws.z~.
Ojdee i Dz!adzhi~

29

wyruszyła

Propozycje ujednolicenia regłamentacji
ściowym

Do

Wl<>ChY-

mu
na

Kierownictwo Są.du
~ ojewódzkiego w Katowicach. POP PZPR,
Komisja Zakładowa NSZZ
„Solidarność", Rada Związkowa NSZZ
Pracowników
Wymiaru
Sprawiedliwości
oraz
s~dziowie Sądu Wojew6dzkiego ogłosili oświad
czenie, które głosi m. in.:

1

WA~N'S

TBLJ!lFONY

Pi<>trkOWSka
'1,
D-bro'N'&kle89, Niciarnlana !fi, Olimplj·
.ska 7 a.. Lutornie·r.s:ka us, J\licd<1ewicza lll.

ro

731-SZ
1D10.rmaeJ1 o usługach
3!8-10
cnformacJa PKS:
Dworaec: Centralny
155-H
Dworzec Północny
747-20
lnformacJa telefoniczna
13
Komenda Wojewódzka MO
ili-22,

„

52-&1 - 10,
98,

Pohma

T.l!ILEPON

ezynny

7111-27
686-U
2S7-57
337-37

7!5-5~

ZAUFANIA
w godz, 15-T

rano

TJ!lATRY

ITT&Lltl -

11 -

IDOd/I.,

'l'le;
li.li. -

~. lł

4.111. - godz. 17.~ do orEeehów"
N:OWY go'dz. li.Ił

„Gaija-

„HrSJbi'!la";

„Dziadek

„Bezim1enm.e cml.elo";
a, ł.10 - j.~v.
JARACZA - godz, 10.:M „Traruia tl.•mtvk"
3, uo· - j.w.
7.15 !(<>dz. 1'9.1& - „Mlb~ W
\Venee,li"
UG. loctt. 19 „JM'!l~ilt
kab&'t'et";
'
ł.W. 10<11z. 11 j.w.
PO\VSZJ!:CHNY g-0dz. 19.111
„IgraH! z diabłem";
3.M j,w.;
4.JO. g.oda, lJl .,Ozlm!'d:złe:I"; 11,111 „Stu~ c!,wl>eb
pam.ów"
MUZYCZNY - tiodS. ll - „Sp!łl
ca królewna";
3.tlll - god~. W - "Cnor"..ltw.a

„

ZUEft'Jlft:a '';
~:w.

U11. -

'\RLEKIN -

f»M. J.,?,;,o -

gu·ty";

„h.o-

3.10. j;w.;
4.111. gOdrt. 11 j.w.
PTNOKIO - go.d'Z. lli.30 ,,Baj-

ki pana Baja=";

UO. j;w.;
4.lll. godz. !I - j.'111'.
1'UWl.'l'tlA g<id'Z. 11 - „'.Moirał
n~ć pit"fti I>uilsldej";
3.10. god% li 1.w ;
4.10. j.w.
FJl.HARJ\tONlA
(ul,
Narutow!eza 20)
godz. 19 20 - K-olneert Symfoni=v. Qr!destra Symfonie-zna P!'Ł. t:ly1rygent 7A-ztsław Szo&ta1t. SoH~a Kirzy~
Jalk'O'W!ciz -

s1=YP'C•· W programie: K. M
Weber Uweortura do opery

„Obero;n";

H

Koncert
J.

Wien!awsiki
d-moll:
I
Symfoinla

!!lk!rzypc<>wy

BTahm.11

c-moU.
UO.

gooh. 11 -

~.w.:

nleezynna

·UO. -

MUZEA
HISTOltII llUCHU REWOL•JCY.JN'EGO (Gd11.~ 1«)
godz.
-118;
3.111. god2. 10-18;
4.10. go'dz. 1!0-18
ODDZIAŁ RADOGOSZCZ (Zgierska 147) godz 9-16;

UO. -

gott.z,

ł.lD,

m-19;

j.w.
ARCHEOLOGJCZN Z I l!!T.s'OGRA·
FlCZNJ!i
Cpl, _ Wdł.JIUIŚcl H) -

godz. lllr-18;

3.1JI. gQd'Z. !ł.....115.
·UO, godz. 10-Ui
BIOLOGU EWOLUCY.JNE.J Ul. (PalI'k Sienklew!.e'Z.ał
l<>dz.
b~J8;

j.w.;

3.10 -

4.10. go<ilz. 1~14
Wł,ÓKJENNJCTWA
1Piolir!<OW9ka
28~)

godz. -l'T;
godz. ~lł;

-

3.1:0.

j.w

4.10. fflSTORII

·

~UASTA

(Og.r-0d-0-.va 15) -

j.w.

3, UO -

,1.0l)ZJ
godrt. il-15;

SZTUKI
1Wleck-ow~k1ego 381
J:t<:>dz 111-19:
UO

-

j,w,;

4.10

-

)!:<Xi?.

111-1'8
-.u„\STA ZGIERZA (Zglel'%, ul.
Dabrowi>ldego 21~ ~ l'(Od.Z. 14-HI;
3.111.
god,z l&-JS:
~.10 .
godz 10-14

WYSTAWY
SAI.01' SZTUKI WSP(')f,CZES.'EJ
(P!ot:-k•owska 86) - godz 11-tll
•:'!'SU nek ·A, Mleczki:
3. UO. - godz. 11-16 - j.w.
f:l>\.LF,RTA SZTUKJ
IWólczal\sks
31!3:Y) god11: J.1-lS - Wysta-

wa Grafiki;

3, 4.10. - godz. 11-18 j:w.
OALERJA BAŁUCKA (Stary Rynek 2) goo,z 11-1a grs-

m,a

A.

Łob-OdzińSk.!eg-0;

3, 4.10. -

godz. 11-16 -

•

•
zoo -

jw.

•

codziennie od

gem, I

dlo 11 (kasa dio goo-z
~l
PALMIARNIA coddennie od
godz. LO do 17 (oprócz oc:mtedzlałkówl

OGROD

BOTA, ICZNY

oo-

d2iflnnle od godz. I do vmro'ku
JUNA
BAł.TYX
poił.

11;

„Cziowłek r. telat2 •
dd lat ta, g-odZ. !Il, 13, 1~.

3, ł.~o

-

j.w.

IWANO\VO • Nót w wodzie••
pÓl. od ~art: Ul, ~odz, IO, 112 15,
15, 17 .16, IS.SO
3.10 „O dwóch taki~'h, c-0
ukradli księżyc" pol. b.o„ godz
1.0 112; „Nót. w wod zie" godz
l~. !7,18, 18,30;

4.10. Balki - „Tr%y pingv.1ny" lod'Z. 10, 11; „Nóż w
wod'1.ie" • godz. 1C!.15, 15 17,16,
1S.3Q

I

POf"ONIA
„Człowlek. z tp!aza"
pol. od lat M, godz 16, 13 !6,
18
3, 4.10 - j.w.
PRZEDWI09NJE
,,Glln& czy
ła•jd alk" frr od lat 18, (od z. JO,
1!.111, 11, l'T,UI, Ul.:!O;
S.10 „P~zygoda
a.rabska"
ang. b.o„ godz. 11, !3; ,Giba
czy łajdak" g-0dz. 1~. 1 7.18, 19.30;
·4,1<0 . - BaJk! z a•trakcM:nl Premierowy
tt<itaw
bajek
„SE-MA-FORA" . Nasi ulubieńcy z ZOO" godz. 1·1:_, 12.30;
„Gllna czy łajd.W."
lllOdz 15,
!'1.15, 19.30
WŁÓKNIARZ „Ciemne słońce"
c;!)e"1\:I O'd lat !5, gOd-::. 10, 12.16,

I
ł

14,30

17,

IS.30;

3 1 4.10. -

j.w.

•

WOLN'OSC „ż.anda·rm w No\vym Jo"'ku" f:-. b.o„ godz. 1-0,
12.15, 16. 1'7 15. 19.!0
3 l 4.10. - •.w.

Ło·

Koś·

DYŻURY SZPITALI

„Cwłe

mlej.sca" pol.
gad-z. 10, 12.1!1, 16,

-

od lat 118,
17.115, U!,30;
3 i 4.10. J.w.
ZACHĘTA „ża.ndarm w Nowym Jol'kU" fr. b..o„ ~dZ. !Al,
12.15, l 5, 1'1.115, 119 .30;
3 t UO- j.w.
STlJDJO Ba·jk:i „Myc<>Zka 1
:nucha".
godz,
16;
„Bobby
Deerfleld" USA od lat 15, g-0:clz.
Jll, 19 3'1;
'
3 i 4.10. j.w.
.
STYi-OWY
- - Panoram;& l!i~a
światowego

Tylko dla kin
studyjnych ·- • Sza.~al ., N_a·
huelto•ro" (Chlile) od lat tł, godz.
LS 30 17 3il; 1'ajcickawsze debiu·
ty ~etyserskie - Andrzej żu
ławsld „ Trzecia część n<>ey"
poi od lat 18, godz. ltl .30
3.10. - Zakładom pracy Sród·
mieści& - K-0incert estrad()IW}'
film „Golrąc-t.ka" pol od ła1t lll,
godz LIŚ.30; w..tęp wioliny. ~a3ciekawsze debiuty -retyse:rsll:1e Andrzej żuławski ,;T.rzecla
część nocy" god!z. 1'9.30;

+

DK~lO:_ -:.P~a:w:~~ :f~to" VSA

ot;l. Lat 1!i goóZ. 16, 18, -.;
J 1 UO. j,w.
-~
OKA - „ocalłć mlam" pO!l. .,..
ia.t l!i, godz. U'l.30; „Sanehez 1
jeg-0 dz!eoi" meii..-s. od la~ 11,
godz. 8.:liO, li!. 16, 18.00;
3 10 ,Ocalić miast<>" g.od&.
u.is; „Sanchez 1 jego dde„l"
gocLz. 8,30, 11, 15.30;
4 10 - „Ocalić mla&to" god'Z.
t:1i.30; · „Sanchez i Jego dzi!!Ci"
godz. 111, 1'7.Ui 19.20
GDYNIA Kino non-stop od
godz. IO „Zaułek d'Ziewic"

meks od lat 111
UO. j,w.;
4.10. - Klno non-!!ltop od lod~;
19 - „Dziewczyna z reklamy
wl.-USA od laJt li
HALKA - „:-<ie taki. zły" fr. od
lat is, godz. IJS, 17, Ul;
3.10. - .,w pust:,>1ni l w puSoZ.
czy" cz. I 1 lI pel. b.0-.,
g-odz. 111, 114.30, 18;
4.10 - j.w
GWARDIA
„Drog~
· papa" wł. od la·t l·B, godz. 10,
ll2.1J5, 1-ł.30, !~.45, lt;
3.10. - „Historia Ml-tej cttemki'' pal. b.o„ godz. 1.21.115, 1U5;

Ml.ODA

„Drogi

pa;pa"

godz. ·Ul,

1J6 .~.

18;
4.10 Ba·ild „Rek;Sio I
UFO,;, godz. 10, 11: „Dr-0gi papa" gooz. J;l!.15, tł.30, l 8.411, 19
MUZA „Dziewczynka.
która
lubi marr.yć" NRD b.o„ godz.
I~; „Cenny depM:yt" k. od 1.t
12, godz. 17 .30;
3 10.
„Por-t kltn!cey '1'7"
u~ od ~ ~ ~~ ~. n~
19.30;

4.10. - Ba k4 - „M:tś nA n»rzu" godiz. 114; dalej - jak wy-

tej

„ż111nda:rm

na

~

tur.ze" f.r. b.o, god!z, 15, !li, 18;
3.10 j,w.;
4.10 B~ki „Król zimy"
god:l:. li4; dalej - 1a'k, wytej

POKO.J - „l!lol-0mea" NRD b.o„
god-z. 15.30; .,Allela ucieka po
ra.z osta,tni" fr. od l.a·t 111, godz.
17.30 119.30;
3.1.0 - J.w.;

4.10. -

wv-

Jak

wy tej
ROMA - „Brawurowe pon'l'anie"
USA
od Lat 18, godz . 10, 111;
17 .lS, 19 30; „ta prac Asterix.a"
!r. b.o„ godz. t!Z.16:
3.10.
„12 prac Asterixa"
godz 10, :i.2; „B•a'W'lllrowe palTWll<nde" i;e<>d>Z. 111, 11.1 5. 19.80
4.10. Ba1ki .Tai!mntca
ToH" godz. 10, 11; „12 pN.C

A9ter!xa"
goo-z.
1~.15,
U.30:
„Joe Valach!" wt -ir. od tat 111,
godz. 17, 19 30
STOKJ - •• Testament Agi" węg.
b.o., godz. u;; „Aż rozłączy naG
śmierć" NRD od }at 18, !(O<iz
ł.11J,

-

j.w.;

Ba·:iki

-

„Przygody

kropli wo.dy" god-z . 15, „czia.ro.
dr.ielskie czary" l\'RD b.o., godz.
16; „Po\wót c.złowlekia , zwane~o
koniem" USA od lat l?, godz.
11
SWIT - „Helga" RFN od lat 111,
godz 15; „Mara.tończyik" USA
od lat 18, god2. 17, !9.33;
3,10, - Bajki ,Wesele kru-

ka" gad.z. te; ,Porwany przez
Indian" NRD od l at t2, goclrz.
14; „Parszywa dwunastka" USA
od Lat 1a, goc!Z 1~. is;
UO. - 1.w
TATRY „Superpotwór"
jap,
h.o„ g-0dz. 15; „Nieme kino"
USA od lai IS, godz. 1'1, 18
3.10. - J.w.;
4.10 Ba:iki
„Zimowy
oErród" g<>dz. 10, 11, 12; „Suoer-

potwór" <(odiz. 13; „Nieme klno"
god-z. 15, 1'7, 18
ENERGETYK - ' Cyrk w CY·rku"
czes b.o„ godz. !6.30: „Brawurowe oorwante" USA od la-t 18,
godz 11
3.to - Bajki - „w klra1nie
liOm nocy" godz tn.30: . Cyirk
w CY'rku" godz 16.30: „ Birarwurowe poni.-a.nie" godz. 18
UO - 1.w
PIONJER - „Powrót stra-x>nych"
1ug od lat 12, godz. tS: „Go.
rączka "°'botniel noey" USA od
lat 15. god1 17 111
3.Hl. - 1.w.:
4.10 - Bniki - „Pieli w cyrku" godz. lol; dale.1 1&.k wyżej

REKORD - .• a•unet wieczorową
-pora" USA o'd 1.atl: 12, gooz. 15;
„Nle zamężna k:obiets" USA od
lr..t 18, godz. 17 19.lll
3.10.
4.10

1.w.;
Ba:lkl ,BrHacta o
Dasalu Wasatvm • g-odz.

królu
14: d'alel - Jak wyżej
SOJUSZ .Halrluey" \'1l1ll Gd
lat 15, i!:OdZ 17
:uo. - , Pr-zez Góry ~k3i!l.9te"
USA b,o . godz. 115; „Haj1111.cy"

rum. (Id lat 111 go<lz. t7;
4.JO i.w
POl .ESJE - „WY'r<ik śm!e:-ci'" ool.
-od la~ 15. g;cd7. 17; .,P<l.r1'?.ywa
dw:tnF<:'-l·C3" US!\
od !alt 1S,
~Od7.
~.Hl.

19:
- _tw.:
4.l<l. - Ba}k1 „'Złots ryb·
ka'' '"'(0.„ 1.;: .,~1 ~0ik' ~mlerei"
s?;ocf.,. 1::.
,.,a ~ZY\Va di.vunP.,"':t'k.a"

fT,...,,

Wene-r<J<logia

·7_„l)

PrzyiehOOnla

Dermaro!ogiozna
całą
S....'1ąt

l

(Zakątna

dO'tię.

44)

opiróaz nled.7J el

l,18,
W g.oorz. od &-:lll pr.a.-cują a.ptelti:
N1ciz.rniana 16, P.ioitrikowska. 6•,

Ol!impij"it.a 7 a,

Cblriu.r&ia ogóbna - Ba1u1y
S!lPltal lm. Bteaańi.;!Uego (Kni•ulewicze lM); ood:Zieąmie Szpitiil
im. Barllattiego (Kopclnskll:go 2.2)
dl.a preychodni rejofr-owej rur 7,
Si.pltai im,
S!kloclowsltlej-Curi e
(Zgierz, Paaęeirewska 3'>) dl.i przy.
chod!ni rej<)nc>Wyich nr nr 1, 2, a,
5, S2lpital
im.
Mauxmlew.„kiego
(Zgien. Dubois 17) Zgierz, Ozor-

ków.
A!lek&a.ndlrów, P<11rz~zew,
Gorna S2lpital lm. Jo~nera
(Millonowa 14): Polesie - Szpital lm. Bieimackleg0 (Pa blanice,
Ka.rolewska 65);
Sr6clmlescie
Szpital im. Biegaiiskwgo (Knia2liewlcza l/ii); Widzew - Szpital
lm. sonenberg11 !Pieniny :!OJ.
Chirurgia ura.zo;va - .'iz:pital irn,
Ra<illńsklego (DrewMw:.k-a 15)
Neurocllilrur&iia - szpital lm.
Kopeon11k:a (Pa·bianłcka €:!)
Laryngolliogi.a
Szpital
im.
Pirogowa (Wólcz:ati.ska ll'k>)
Okulistytta - Szpitał lm Jon•chera (Mill.oru>wa 14)
Clum„g1a i taryn.g-olog1a d ~.łl

eięca

-

Inłłt~

PeQ.łatrU

(S!>OT

na

36/501

-

Szpital lrn. Ba rlickieJ!(> (Kop·

Chirlll!'gła

eczękow-0-twa~-z-0wa

:li) .

Tokisy<kolog!a ~nety-tut
Medycyny Pracy (Teresy I)
Wener<J<logia
Przychodnla
Dermatol.ogiea:na
(Z3.kątn.i
'4)
całą

dobę,

dP'r~

1 'wiil·t

n!.irdwiel

ł.lł.

w

„Mały

Ba.j1d -

ścig" godz. ll4.30; dalej -

szczękow-0-twairzawe

- Szpital im. Barrllokiego (Ko.pcliul!deg-o 20)
TdklsyGrolO:gi• Irurty·tut Med:yoeyny Pr·llCY (Teniesy I)

ciń.sklego

1 MAJA -

li;
3,10.

Chtrurgl& ogólna - B~t;ty
Szpita·l
i.."ll.
Pasteura
\Wigury
19);
eodzlenrue
!:izp1tal
lm. Barllait1eg0 (Kopcinsklego 22)
dla pf'7.ycłlodn1 re)onowcj l1lt' '1 ,
Sz.pital
im.
Sklo·dows:kiej-C.,,.ri e
(Zgd.erz, ParzęczewisJ..-.a 35) dLa przy.
chodni rejonow~'Ch nr nr 1, 2, 3,
3,
Szipi.ta1
im. Ma;rchla.wskicg-o
Zglerz (Dubois lil), Zglel'z, <J?.orków.
A.leksaill4rów,
Pau:zęc.zew,
Got-na
- Sz.pltal un BrudZlti.
;1'1ego 1 Kmyu.1e1 ow Gov ns11.1en 6iJ,
Polei.ie - SzphaJ 111', t<.ope1 n1ki.
(Pa blank.Il.a 821 Srodmteśde
Szp1ta.; im, Pa!ltewra (Wigu.i y !,!;);
Widzew - Sz.pita.l im. ::>onenbe.rga (PlenJ.ny 30).
Chirurgia ura:z<>iwa - Sxpiital lm.
K<>pernlL1<a (Pa·bia!lltcka 62) .
Neur<>ichlllrur~iia 5'4pi·tali. lm.
Ba::-liok1ego (Kopcińskiego ~B)
Laryngdlogia
Szpital
im.
Barlickiego (Ko·peińsklego 22)
Ok\filistykia - Szpital im.· Barlickiego (Kopc1ń$kiego 2~)
ChirUJrgia i laryngologia dziecięca
Szpital l.ln. Ko:cia•ka
(Armii Czerwonej lS),

Chirurgia

a-:u

f()d!Zin.a.cll

pracują

apteki: Nicia.rniana ;5, Plo~rkow
aka t;7, Olimpijska. 'i a.
Ch.1rorgia o&ó1na Bałuty Szpital
l.."ll.
Pasteura
(Wigury
li);
OO'dziennie
t;zpit:.l
im. Barlfok1eg0 <Kopcińskiego 2C!)

dla J»"ZYChodni rejonowej rur 7,
Sz,pital im
S:kł<>dowsldej-Cu.rie
(Zgierz, Parzęczewska 35) dla przy.
chodni rejonowycn nr nr 1, 2, 3,
5,
Szpital im. Ma•rcł1l·awskiego
(Zgierz, Dubois 1,7) Zgierz, O:<orków
Aleksandrów,
Pairzęczew,
Górna - Szpital im.
Brudziil·
skieg-0 (Kos. Gdyńskkh 61), Pole·
sie - Szpital tm. Paste\llra (Wi·
gury 19) Sródmieście Szpital
im. Biegańskiego
1Kniaziew!cza
t/5).
Widzew - Szp\1.al Im. S-0
nenberga

(Pieniny

30).

Chirurgi., uraoowa - Szpital Im.
(Zgierz, Pa-

Slcłodowskiej-Cude
rzęczew;;ka 35)

Neurochurw.gla

Skłodowskiej-Curie
rzęcreW!!lka

-

Szpiltal
(Zgierz,

im.
Pa-

3'1)

Laryn.gdl-0gia
·Szpital
im
Ba.rUCkiego (Kopcińskiego 2'l)
Okulistyka - Szpitaa un SklodowskieJ-Cur!.e
(Zgierz,
Pa·rzę-

czewska 3:1)

Chirurgia 1 laryngologia dziecięca
Szpital IJfn. Kw.cza.ka
(Ar:nil Czerwone1 116).
ChlrUJ!'gia
szczękowo-iwanzowa
- Szpital lm. Skł-0c1<1Wskiej-Curle

(Zgierz, Pail"Zę<::te'W'Ska 35)
Toksykologia
l'Ilstytut Medycyny Pra.cy (Teresy 8)
Wenero1011ia
Przychodnia
Dermato!og1ozn1
(Z.akatna
44)

l

cała
świąt

d-obę,

oprócz nie:itz.iel

Na te.renie województw.a miejskiego łód.zldego w dniu dodatkowo wolnym od orncy opiekę bę
dą

sprawowały

l

przyjmowały

padentów: ambullłtory}nie w god-Linach ll-19; wiiz:;ty domowe w
g-o'dz!nach 11--l7 na.stępujące placówki sit.raby zdirowia:
Lód6:-Bnł\llty $w!ą1ecznej,

cy

:tiie;:.-o

Por:'.idnla Pomoul Łagiewnicka

nr 34/:!6 tel. 770-17 - <ila dot'Ostych i dzi„-ci; Po•fadnla Stomatologlc-;;n,a. ul. Ła.g!ewnlcka 34/l!tl,
tel. 770-117.
'

9.00 oztery J>Ol"'J rokiu. Ll.40 T'll r•d1o kierowców. 12.0ó Z kra}u i ze
św•.a·t a. L2 2S Muzyka
' N!iez.na.m:eraw~n.
12.40 R()!.nLczy kwa<lrans
i3.00 K.o«nu·nikat energety=ny
13.Ui
Rybacka prognoza po.gooy. 13 05 Stu
di
Ga.ma 14.00 WLa.d. 14.()5 StUdl<>
Ga.ma. ·15 oo Wi;ad. 15 05 PopałUd'Ibl.e
d<Z<i·ewozą'I.
. chłopców. !5.SO Studio
Re1a.ks. 15.36 Co jest grane? - muzy.cz;na nJe~podrznank.a. 15.:>5 Pięć rmnu•t o ku'.turze. !6.(}() Mua.V'lta \ aik·tua.1nc&c:. Hi.30 Nowości z radi~mvych
studilów.
17.00
Wl.ad. i irtfonnac;e
imo1<towe. 17.10 l!.'lag.a.z:,>1n z.wi~'<owy.
l7.SO
RacHolt.tl!rier.
19.00
Dzien.rLJ'k
wieczorny. 19.2;; Wa.rsz.aw„ltle orki..,._
stry ra.d.!.owe.
19.łil „PU.r•kt wiidrz;enla". 20.00 Wiad. i Lnforma<eje d!a
l<le~o:wców.
20.05 Ko.ncert żvcz.ci'i.
W.S? Gnani-ce jawu. 21.00 Wlad. :111.05
Kron~ka
spoPto>wa. 21!.JS K<>Il1J\lmlka
ty T'()ta1irz.a.W.ra Sportowego.
2:.18
Utworv stan>sława M01nc.us'Zll:L z~.00
z kraj.u i ze śV1<'1a<ta. 2'~.'.lO 1'u .-a.
d1~0 ki:o:iowców.
22.213
Wy·bi·tmi w„
ll&ci oolscy: K•a,z,!mie::-L Wh::kom1l'l:>KL

23.00
oraz

\V.iJCłd.,

~nf-0rn10cj~

~.ao

„P<>lemii·kl".

cysty1~n a.

s'P()rt<>iw e
Aud. mi;b1i-

PROGR.Al\I II
11.00

Il.la

kl.

7-8 „Od1mi!er-zan.le
M. Sza~k.c111.'l'Skie~o.
11.30 Wiad. H.:;s Co słychać w św:.e.
cle. 11.40 O zdirowllll dii.a z.d·I\CIW\.3
12.0ó
MU1ZY1ka
dawnej
Wa·rszawv
12.23 Porady Karoó.•iiny Kocmve1 12.ó,5
SptewaJacy a•kOOl"ZY. 13.00 ma kl.
1~
„o złotym królu Mi.da•sie''
SJłuc·h.
M. Ba·ra.noWS\kla l .
13 30
Wia>d . 13.36 W.Olk61 St>r'a•W n.a<SZell'.o
st>olu
13.51
In.donez:'{(js.kl R.aimela.ii.
14.10 Gost>oda•rioe 1>r<J1blemy rel!,1Lo.
nów. 14.20 St<>leczne ak.tualnooci mu.
CYAES·U"

-

CiUd.

z:;c-zne.

H.4-0 Kl·ub Olimt>l:>czy.ków
PodsO:;ie
pi.eśn~
hi·;t-ory<:zna
t5.l0 Magao:y.n wedika·rsk1. 15.30 Wt.ad
15.35 PoP<>lU'dru!oe d:zlewc-za~ \ chki.t>c:>w.
16.QO Ma.garz:yn
tury«tyczny
:6.W RTS$ d~a Pr.acuiae:v<::h 16 :lii R~
P<>rtaż na za.mówienie. 117.00 Dz'ec
specj.a!Lne.1 troskd. 17.20 Polsk.!-e ze•l>OłY w-Oilt<r!ne.
17.SO Szersze sooJ.

t'"Zlen1oe.

17.50

l\.ttnLaitury

fort-e.p'..aino~

we. 13.05 Lu'C!:zte, wśród dctó0.ch żv
;emy.
18.:10 Echa d.nJa.
13.40 Dziil
oyta•n<le. cl;zi.ł o.ct.tJ01W\i!'dź „Ba n.k
~1iic;jaiY'W" „Allkohod clq~e groiny" - aud. z tele!onicz.n:vm ud.z\.a.
tern stu~haczv - tel 29-4il-:?l
19.30
KO•!l·Ce'l"t ml\lzV.ki. !)()1ski-e• 20.'.0 Info~
ma~J!'. ria.dy. pro~:Y'Ołe
20.30 Leolt
c1a 1ezvik·a angiel ki~1)(0 20 4.1 Lekc1a
ięzyka
n~omieekJego.
!!1 .OO
Z!emi2
cz«;.w1-ek. \vszechśi\vl.a•t. ~.: .20 '\Vi.e!"'S?e
~o!e-wa'!le Jerzy F 1.C(}IW5;l.<L
M :io
W!.a•d i Lntormac.1e s\Wrtowe.
lll 43
Wę:-si" 1 ko.ntrow-em·je. 2'J.OO Teatr
'PR:
„Spadek"
słucil.
Klausa
Kńie:era. :l.1.00 Ar>e z o.ner K.
W
Glti•c".<a.
23.20
Fel·leton
Uter.:?ckl
n.~o
w:a.a. 2'3.35 z a~cto:-sl<ieg,o
ś)'.'l!{'.O\~m·iika: Ma :·ek Sart.
PROGRAM nI
t0.30 Fdts;He»l!lln prz,ez św!at.
:o.a&
Ki.er!n3srt ołyt. H.00 TyLko p:Oodz;ne
- aud. R K-owalSkte,g<>. :~.oo Eks·
pre:em pr:zez śwoiat. 12.05 N!ech tt··a
muzyika 13.00 Powtórka z ro.zirvwi<I.
l3.50 „Pryw·atne żvc\e d.ucha dz ·
Jów"
<>de
oow. 14.!lO SZ.W'ka
skrzy·pcowe1
lnterpretaoej.l
111,or
O:l9tra-ch.
15.00
Elkspi:-esem
o:-ze-z
śW\i.a~. llYOS Gitat.a. kal!lta.n.lety 1
senka.
15.30
Koncert
bea:
b!iletu
16.0-0 P-0słuchać wa•rto„. 16.15 Muzy

ltobr.a<nie

Hi 40 Ja•k

clorern -

au.d, [{

or~e·m

zostać

z:voor.11

a.mba6"'·

17

oa

ll:ks-

o=-wz ś\viat. 17.~ 3 ml:nuty
c:Ua k\ero·JV·ców 17.10 W tona<:Jl Trój.
ki. 18.10 POIEt:v.ka
diLa
WS'ZY'<tkich
: 8.25 Q7..as relaksu. 19.00 ...<>dziennle
DOWleść w WY<io!l•Ili'll diwiell<owym I. Turgien~ew: „OJc-00\\'lie I !lJziec\"

i9.30 rokspr-..m p!'Zez św\.at
Ul 31;
F!etowe sola Thi1s Van Leera 19 43
Dni
wa•kzą.cej
"tolicy K·ron:.7.a
Powsta·nia Warsza.ws-ok\ego, 19.55 Mu

zyczine 'imoresrie . 2<l.OO lnterrad1<>
Ka·ta.\.m( nagrań: The MOOdy
Blues. 21.20 Thesaurus m.u~y.ki [)();.
s!del ~2.00 ~akty d,nia. ~2.08 GwLaz
da s;ect1nl·u w!ecz,o.rów - Joe Pa·
2~.15
Trzv kwadranse la=.
23 OO
Wlens·ze z „Kna-'ny o.g.nia".
23.0ii

20.40

Jam sess;cin w Tróic.e.

PROGRAM IV
11.25

Mu.zy,czne

nowośe!
rad.i-O>fon'I
(Ł). 1~.08 „CieWojsława
Ro.

(stereo). t2.05 Wlad.
pło. zimno" aud.

dackiego (Ł). 12.23 ·Chwila mu-zykl
IŁ). 12.25 S!y·n•nl !>Oliści e:·ra1a Ba<:ha
!stereo\ 13 OO W!ad
13 05 Z ma·l•J·
·.va"1e.l sk·!'ZYnl (st;;reo)
13.5() „Bćo.
1traNe nievwvikle" An t.on' Bo.l~
<łB•W
Doibrowo:l„k·!.
14.20
Heiu.ry.k
Purcell
frai:ąru
masque
„ Tha
T'1ci'.21I1 Que:rn" Csteroo) 15.00 St!Hlio

Gama w Stereo (stereo. 18.00 Wiad.
t6 O;') Ant<J'!O~~J.a tnt~zvkJ lud-0owed lf;te
re<>, ts zn Fe<:hwa3 w Ben;:.en ~981 r

(st~reo)

li.20

17.00

WS7VSC\'

(Ł).

Aktualno§cl
śoi•wala

dnia IŁl
~Beatlesów••

17.35 Proza Henryka ffartpn.
hero !Łl. 17.55 Arie \ l>'leśni Fe
!iksa Nowowi•isklee:o IŁl. 18.20 „c~

<lale~
P
o~wiata" cz. n and .
Zbit:nlewa Korzeniowsk1ee:<> IŁ). 1S.3S
Koncert dla Patty (Łl. 18 4;
Mu
7.~·czne nrowok11e1e Marka
~arztec-

Łódź-Sróclmieście P•zycn..xl·
nb Rejcmowa nr 44, ul. l"io~rko·w
ska 102 - dla d()lro~łych 1 ozie.
cl. tel. 2'7'1-80: Poradnia Sto'11ato_
logie-r,na. ul. Pio't;rk<>w!lka 1()2, tel
253-74.
ŁOdż-Widzew
Przyci1odinla
M:lędzyzaikładowa ul. Ann\! Cze1~"0nel 109, tel. 83'~74, l!:l2-08 dla doros!ycb I d7ieci: Pora.dnia
St.o.matoloE(iczna, ul A!rmll Czeo•
won.ei !OO, tel. 8312-74
Głmvno Przychodnia Rei<>nowa, ul. Kopern~·ka 19 w godz.
11-15, tel m. 92, l:>A., 444 db
d<l'roslych I drz.iee!; P<>rad:iia Stomatolog!C7lna. ul. Kopernik.a !S,
w godz. 8-13, tel 2'1, 92,-l'14, 44ł;
Oddział Pomocy Doraźnej - Sta-

cja

Pog,otowla

Ratunkowpgo,

12-tl0-09
Łódź-Górna
Przychodni.a
Spec la!istyczna pr.zy ul, Leczniczej nr 8, we1ścl.e od ul. Pod-

Str)llków - Przych<:>d·nla R~jo
nowa przy ul. Kościuszki nr !'!
dla dorosłych i
dzieci: Po r adnia St<>mabologiczna p•-z:v ul. Kościw;z
kt 18 w ~d.z. e-~11. tell. 34,

rOllłych

!

4:!'7-Tt dla dodz!ecl.; POr·adnia 5to-

110 32, tel. 409-95.
ŁóM-Polesie

Przy~h-0cm1a

R<!'jonowa nr 3ł przy u1. M l"O'.r„
nalskieJ n1r 26 te-1. 56-09-51 - dla
dorosłych 1 dz1ecl; P0<radcia stomatolo.giczna, ul. M. Fl)'l:'n.aJsktej
nr 25, tel. 56-09-U,
Konstantynów -- Pr.:,·c:1od1J1ła
Rejonowa, ul. !lad-0w.a 4/8 w g<0>dzln.aoeb S-115, t<o>l. U-10-66 dlia
dorosłych I dziec!; t'oTadnla Stdmetol<><\lczna, ul, Sadowa 4/ S w

"r'lrl7.

8--1~.

Głowno,

w g-od.z 8-115, tel 34 -

Pabia.n lce - P:vzychodn!a ~jo
nowa nr 4 przy
ul. Obro'ńc6w
Stalln~radu ~. w !(odz. 8-lll. tel.
15-32-98, H-2ll-79 - dla doros!vcb
I dzlecl; P:)ra.dinla Stomat.ologlczna, 11~. Obrońców StaJin,i:•adu 8,
tel Hl-34-83: PoJ:tot-Owie 7.• '~lego.
we,
ul Traugutta 4 a. w itotlll:.
7-22, • tel 30-411; Oddział D'lraźne~
Pom-ocv ~t·.oc!l Pol!o!towia Ratun>:ow6go, ul. Kośclu<>zkl 25. tel.
!ł, '18
K~•weró·v CITl!nnv <)~"o:l„k

płyt (stereo). 20.10 WybHnil. a.k!VoIUY
cz:vitaia uiubio·ne k1;'.ażk! - .;ro1.en.
ho!"n" !ra<(m PO•W K. T:ucllanows:k!eR-O. 20 :W ~'estiwal w Be:·gen
(stereo) 22.00 W1ad 22 05 Stooco Stereo zaprasza (stereo). 23.0U Jarmark
cudów
24.00 Stu·d.10 StE'Jreu zap"4-

1

sza ester.eo). O.oa Wi.acl

PROGRAM I
ty·:!'&: k()lnoor>t

życzeń.

\1.4<1 Tu t·a12.05 Z kira;u i Le
Muzy.'.;a w t,,uw.:-czu
12.4.; Rotl.nice·y k\Yaidrains . 13.-00 KJJ.
inun'.J<at en-e-:.g.etvezr..y. 13.01 Hyoa.clta
pru:g'110l!.3 OO.JliOOy. i..a.Oli ~buddo Ga.
ma. !4.00 Wcad.
14.05
Tea, r
PR;
„ż-0łn~er"L. Ta:neika'' - sloch. wg sz.tu„
ltd G. Kaisera. 15.M Wl.ad. 15.05 su.
pe!.elt - aud. H. B;eLa.ws<'.<iej.
!5.30
81.ud~io Re!a1~t.S. 15.~'5 Co j€1St ~rane-?
rr.iuzycnn.:s nlesDQdai.a.n,:.ta.
1.;.:,5
Pięć n1.Lnut o ku:l·~u·rze. 16.00 Miuzy.
•kia i ak·tu.al.nośc:. Hi.30 A'lH.ctr t ltom.
;xi,z~1U;.c
o &()bi.e Lesz.ek Wo jotowi~z. 1:7.00 W !ałci. l i·nformaicJe spa.••
tow.e. 17.10 R.ad.iowe sPotk~<nia. 17 30
RadJi<llkur:.er.
19.0·a
Dtiem•nif.<
wdecrorn~.
!S.~5 Kmo noc·ne tr\lra
Pic·tr
Sch'\Lltiz. 19.Ul P<>d•wieczo.reik
przy miik.,of-01n'.e. 2.1.00 Wl.ad.
21.~5
W'.ecz.ó.r w S~ud:i.u Gs.ma. 2Ji .35 Przy
muzyce o soorde. lll.1>8 Koanu;nj,[;a.ty
d~o

k:ern~YCiJ.w.

12.25

Total·izat-01ra So.ortow~. 22.00 z k.'a
ju. i ze śwla.ta. ~.20 Tu radi-o kLerowc6w. 2.2.23 Kosza.Hn na mr-iz:vcznei a.nte<n•ie. 23.00 W1c.ld., i.nfor:mic.cje
sp.o.rtlQIW·e
o.raiz
„Podemfilci".
2.3.30
AJu:d. ou b1l~cystycz.na.

PROGRAM l i

1

oo'"·

d:v K.a.zlmie-rz K ru1k'()<WSkó
2.i.'l os
0Derf'ltka, i-el twórcy I w;i'.tona".'"ev
~3.ia W~'<l. W.35 Karo'k stareoJ oły·(y

PROGRAM III
10.35 Co k·to Lub!. U!.00 Codiz'.a-n.nie

w wydaniu d4•.viiekowy.m -

1. Turgil.en.;e.w: „Okowle I diz.te.cl"
l l.3il Dixielaind B
Johmoona
12.:JO
Eks1>resem przez św\a•t. !2.-05 W t.<J.
na·c.'i i'ró Hd. 13 OO Po.Wotórka z ro2
rywll~i
13.W „Prvwatne życie ducha
drz:le;ów" - odc . JX>\V. 14.00 Sz.t-u.lta
intel'lpretacli K
A

slt;rzvoc()l\vej
KuH: a 15.00
15.05 Sluc!Ja.j
Stud•io 2i>2 rozry\Vkowv.
św':1 t
17 OO 3

Ekspresem

orz~

Ś\V'.at

ra-zem z n.am.i. \ 16.00
Wrocla W!Sk•i maga.zvn
17.00 Ekspresem orze2
mi·ll'U·tv dla kie!'O'wC'Ów
17.10 Słuchaj razem z nam!.
19.00
K:ub Swia-to.wi d
t9 2-0
„Je-otennv
no'<1urn"
gra Z
Na.mY'sł>o\v>lk!
19.31 Ekspre,em pr"~ez świat
19 35
Flet<>we ~<>la Tll•.js vain Leera. 19 40
Dn! walczac.erl
stoltcy
K~an.:ka
Po.wstan'ia Warsz.awslt;i~-o. i9.55 Mu

zyc7Jne lmt1re.ole. ~.oo Baw sńe ra
zem z n·aomd. 22.00 Faolt.tY dorua. 22.08
Gw:azd.a si·edmll\l w~eczor6w JOi'
Pa,;;g 2.2.15 „?okol n.r 15" - słuch
1. I'."edyń.<>k\ego. 22.35 ~-a nova do
P<><:l•Ull'~'k\.
23 OO W iers-ze z „Kramv
-0\j(noa". 2'3.M si,u.chai naee.-n z nami.
PROGRA:\J IV

IL).

17.28

D!srorama
'Pł:vtnw:v
w o~r .

'lflhot•'i Klub
Marka X'łedźwleckiego (ł..), 18.~5 Rennrl aż ..\«rnltl• Rornwlka Ił. ).
18 41i
?··".'-~··-· 1~

...

,„

r~t~·,...P"''

li:J

~7

a:a.ł~~

Zu :·vwla w godz. 8-HI - dla cJ-0r0<;lych i dzl.ed.
Zgie,,z - Izba !)rzyjęć Szpit.ala
im.
Ma·rchl.ews-ldego
przy
ul.
Dubo!s J7, całą dobę, tel. 1'~-22-32;
Stac.la
Pogot-Owia Ra.tunkowcgo
ul
Parzęczewska
n;r
35, tel.
16-55-51;
Przyclloo~a Rejonowa
nr 83, ul. Łęczycka 24 a, w ~odz.
B-JS, t€l t 6-21.l-41 16-2!!-42 cil'<!
do:osłych l dzieci; Por adCJia st-omato·l<>giczna, ul. t.ęczycka 24 a,
w godz. 8-15, tel. 16-212-41.
Miasto I gmina Ozoi,ków, gm.
Pa·:"?ęczew ~'iUa Stacji Pogo_
towla l~atunkowego w Oro!"k')IWie,
tel
109;
P~ zy-cbodnia
Rej-OJnowa
n.: 85, ul Wigury nr 1, w godz.
C-15 tel. 18-11--4.!l, dla dorosłych
i dzieci; Poradnia Stomatologicz:na, uJ, Wigury nT 1. w s·odz.
11-!G, tel

18-11.-!.2.

vwaga· Izby przyjęć szpitali na
terenie województw.a miejskiego

łód?lkiego śwladC'Zyć l>ędą
zg!a1S?;ającym '91ę chorym.

forn1acje dla

taero,vców. ttl .05 TeC:\tT
- sluc.1. S. Chroś

„rtóżyczlta"
lłokiego
17 .<lO

pn:

Radiowe o :·k1'.!.5try.
przed mikrofonem !'i 30 Studio '.\l!odych. 18.0U Komunikaty Totaliza'L-ora Sportowego. 18.05 lnforrnaeje dl.a
kierowców 1-8.07 rilała Polihymnia czyli poważnie o muzyce niepow:'.lż
nej. !9.09 Dziennik wleczo"1y .W ,15
Przy muzy~e o •poecie W.OO 1.;once-:'t życzeń . 21.00 Wia.O, 21 U5 Prosto
ze studi& - ma.gazyn r-oz:·ywK".V/Y
L. Ochnio :l'2.00 Telegramy muzyczne
ze swiata. 22.lil !Vlo.ia aud>'C ja n:uzy.czna
opZ
Nowiclt3.
23.00
Wiad, 23.05 lnforrnao:::je sportowe.
23.1•5 Rewia piosenek zapOlWiada
L, K;;id1ryńsk i. 23.45 Jazz na dobranoc.
11

il!!.05 Pif.anek
muzylio:\ sy.rnfoc,,!cznej. 1'3.0a Teaw PH. ,vczen cilabla" - słuch wg sztuki G. 'B Shawa.
14.30 Wiad. , 14.26 ~·etieton Ta::!euo'~a
7.ime::kleg·o. H 41; Zeocól „Jodły" z
żywca. 15.0~ Radiowy Teatr dla Mło
dzieży:

.,Ciol.!i....1

sta\vla

r:a

t.-tud1:go

Lwa" - s!ucll. W Ma.ierówny, 11 ..;s
Horoskop rek:amowy. 16.00 Koncert
chopinowski
z
nag:ań
Slimsona
Fra.ncois HJ.3(1 Wizyty i pod;<·óże aud. w opr W. Przybyl"kiego. 13.00
Radiol:;ta.rnia. 1'3.30 Wiad.
18.35 To
nam się udał-o 19 05 Roz,gl·o{mia lfatce~ska.
19.45 Dom i my. 2-0.1)() ii.a.
dlowe oortrety Polaków
prof.
Anna Swiderlrn,vna. zo 25 Ballady no.
głosy i inst.'\lmenLy.
21 ilO Wojs.'to,
strategia, obronność 2l.i5 W A. Mozart Symfonhi F-du · :lJ.S3 RO'Lmaitoścl muzvcznc. 22.00 Między f 0 n.
tatzja -'a nauka 2'2.W Ma',l;azyn Stucle:ncki. 23.30 Wlad. 23 3J Co ,~ycilać
w bwieoie. 23 40 Spie\Vu·ne strofy.
PROGRA:\J III

Ekspresem

8,30

Komu

piosenkę

świat.

przez
9.0u Dni

!.~

walczącej

Kt unik.a Puw:::ta~i1a \.\ a:·„
sza-.v~"iego.
9.lj
Hccita! z na;41 .... 6.

btO-li<!y

W.

-

Małcużyn ;<;ego
lO.UO
godzinę 11.00 Przeboje

GO minut
z nowych
11.:Mt Cz.ego nie tni.!:il.l.!zvł czas
- a-ucl J Zad1rows ·ie.1. 12.llO -.v~zy
scy g:•a )a Czaji{OWSkiefAO lC.30 Os·i.atnle dni Edwarda Rydza-Smiglego -

na

oi:yt

2 o<lc. aud K. Smola~i. la.oo C>rlnestry i dyrygenci
14.0ll F.'.<,.µre· e .n
prz.-ez świat l>ł .05 Kontrapunkt, 14.30
Muzyc2me premiery P\ogramu lll.
1.5 (}() , WśrOd usarzy i pan~ernych"
rep. w. Białego 15 .20 Po111v:ona
to"~<i11no~ć nowa pfyta Kim C•:-nes. 15 OO Z koiekcj! Małgo•rZ.dty Baranow~kie.i
1.6.J:5 Mil:<:\JC>:ne pcxl!oie
w kraj,nle rocka. 17 OO Prog-:am w1~
czoru. 17 05 3 minuty. dla kie:owcow.
!'7.lO
Powracają<:y
temat
„Somethin.g". lfl.311 Cza.rne słońce Ger:a;da
cle Neri.-2! - aud. M. i.llilk!a:,zewskiej.
18.00 ML'ZYCZ!le podrMe w
kralnie jazzu. i'.J.00 Ostatnie pamięt
niki M. Pawlikowskiej-Jam o•zew;ttlej.
19.2'!1 Na organach g.~a w. Karoiak.
19.30 1.Dkspre,em przez świat. in 35
Fletowe sola T va.n Leera. 19.40 Dni,
walcźacej

stolicy

-

K~onika

Ptrw-

sta nia Wa·rszaiwskiego. i9.55 Muzyczne impresie 20.00 Jazz plan-0 torte.
2<1.4-0 .J. L. Borges - „Pistno noga".
,~IetroooJis"

20.50

gra

~dga't

Fr-oes 21 OO Dzieła Oliviera MC%i:ie:1a.
22.00 Fakty dnia 22.08 Gwiazi:ia s:edmiu wieczorów .roe Pa,;s, 2~.15
Studio Teatrał·ne Programu lII
Al. Czchw>iidze - „Most" 23 28 Sol.
la<ly śp~ewa- Flora Purim. 23.40 l\lię
dzy d'Il.iem a ~nem.
PROGRAM lV
I.. Mru:a:-1:: Symf<:n.ia - Polowanie. H.00 Kla>ycy muzyid ·oz:·ywkowcJ. 15.00 Teatr P H:
,Cyd"
13.45

12.25 XajciEli:.aiwsz.e :itn.ter.pretae:!e mazu:•ków
na
Ko111ku,rsie Chopino·w
sk~m
w 1975 r::>l:u (słe:-eo)
!3 OO
W'.a::l 13 ()5 '.\1U'ZVC~1'.e nowooc! ~3d,!<>fon.ld (stereo). !3.50 Teatr Na.tu.
rnlny - au<! A. Ba!"tooZia i W . .Ja .
n!cki·el((). 14.20 No.woocl PW:vr. , t5 oo
Stuclóo Gama w Stereo 15 OO Wiatl
:6.ns Klub \f!-odvt'.'ll Moł<>śn,!n.-:ów Muz·F'.t' r~tr•eo) n.on J:tl< mina! t:vdrief1
Cf,L 11.20 Recenzja literaeka Jerzego
Wilm~>lskiet:n

„Ga:na". 14.30 „\V Jezioran!l.•\!h" -odc 1119 pow. radiowej . b.00 Koncert życzei'L t-6.GU Wiad-0m-0s<·1 i in-

:8.45

Mlini3t.urv mtl?.V<:zne. 19.00 „Ma1y<.ia.
ko.wie" - oo•c. 1310
radi-O•wej
19 20 D\\.-.le tant.a.tv G. F. Haeadla
20 $0 Le•kc1a
1ezY.ka '!ranc1'..-··i>eP..·J
20.45 L6kc~a 1ęz;ika laclń9k•i<!-l(o. 2'1 oo
Wo\'.\s Conoye~ orzedsta.w\.a.
it 30
W'ad 1 unfo.'rmaci-e <;rortowe.
?.'. 4-0
Radv nE>d.a·c:<X'Aczn<>-r<><l'7i.ciel<ok'e szan.
sa san10T"!?•dnośe:\ oo~~~ie1 szikołY al\ld. B l'<Ek-:>-". 22.1)5 G\lr!az<ly e<;tra-

oo.w:.eść

9.00 Wiad. 9.05 Ra:iiuwy Magazy!l
Wo,i5'kowy 10.&0 Wiadomości i informacje dla kierowców. lO .Oa Informacje sportowe 10.10 Twoi cy pol<;ldeJ
piosenki. 10.:W Radiowy l'<!atr cila
Dzieci - „Dlaczego tata śpiewa w
ła.zience"
słuch.
H
Januszew~iej. li.OO Koncert przed he}nalem
12.05 w sam.o . południe. 1~ .ij8 lnfo~
macje dla kierowców. 13.00 Studio

PrtOGRAl\l II

8.30 W'.ad.
S.3<5
Chwfill.a
m.\lzyokl.
8.40 Stwdio l\llvdY.cJh.
9.G-0
Sz.1<..ila
\v~półcz.~na
9.5-0 !\rlc.1to-s;:ffaiwy 10 1JJ
Teatr PH: .. Uc~~'ła n11 prze-r1~orecz.
ka - słuch. wg sztukl Stefana Że
romskiego. 11.30 Wlad. 11.35 Radioprob !e..'!lv. :1.4\i w sty·l'll OO•Udlky ll.u5
Tańce z ooer I baletów l!.23 Gro.eh
z k.a1p:istą. Cl 45 SpiewaJw.: y adt·torzy. 13.00 Z11;.ad1n!·1. 1mra'\\'CIŹ, 00100wi.edoz. 13.30 Wt.ad 13.36 Ze ws4 I o
ws:.
13.;11
Swtk.an!eo z fo1kilore:n
14.10 Redaolt<:yJne foT"Um 14.30 prze.
kró' m=~·czny tygodnia. 15.10 Cza.
ta maga.z.•1'11
wo1»kowy
Stud;a
!Vf,ooych . 15.Z-O Wi<łd 15.35 ?Oppłu<J.
n'a d.z'ev.-L"Za-1. I ch!opców
16 15 z
a!"chiwuom ia:nu. 16.35 Dwud.ziest·k•
a·m bH.nvch 17.00 O za.ror ·.e cz·łcw!e
kia
17.20 Pols:k~e zei;oołv wokall ne
17 ZO Sz~rsze ~oo~rzE>nl.e. 17.50 XXU
aud. z cyklu: „Złote karty wielkiej
5'ZtU3t•l Ś1:>l'6\W..C Z e~" ~8.30 Wiiad . 18 35

Pwt>l!.cv.st:v·Jr.a mdeda:vn.arndoiwa.

PAZDZLERNIKA

PRUGRAM I

9.00 <..:z.te:y wry ro.ku. l•l.15 Poe-

sw:„ ta.

ł

NIEDZlELA,

SOBO'IA. S PAŻDZlERNlli.A

or.o.

ul. Wo~.i:a Pol1~k!ego &'l,
tel. 09:
Izba
'Przyję~ Szpitai~
'i\IleJ'l'ldego p~:zy ul. Wc>;cta Pc..1sk!ego. tel. 57-178.

m1eJ!lkieJ, tel

(~tere-o.).
czy1aoą

15.0,'l

Alek.san(l:rów
PrZy<Chodn1«
ReJon<>wa pirzy ul. M. cur!e-S'kło
dov."flkie 1 nr 1, tel. 12-10-09, Po•
radnia Stoma.tiolo'gicznca przy u~.
M-Cuirie-SkłodowS!de-j
1,
tel.

maito-lcg!czna, ul. Przybyszewskie-

Poju trze ~Radio

19.10 WybLtni a<k.to.
ulullion-e ks.iaż.k.!.
,,Tot.enho.r.n" - fragm , po.w K. Toru.
ohanowsltlieg-o. 19.20 Koncert 0 1'k,e&try PR i Tv w Kraokow~e (stereo)
2il.22 Dy&ku.sJa litei.iacka. 2 .4Z D. c
koncertu (.st.eiroo). 21.ż<ł B. Ri n\ t::ls.."e.n
gra utwory
Sa,;,n.t-Saensa
(steiteo)
~o·
Wiad. 22.u. A.kademia i.: ~Yll<i
[).a,\\'lnei (stereo). 22 ~ l\fi~yin.a.rodowa
l'rYb1.tna K-o.m.paz„Lorów
Pa•r:v-ż :Ila; Mereo> 23 ~o Usty z teatrów 24.00 W. A. Moaa.·rt - Seren„
cLa D-dur „Hatt:Lner<>JWs.J<,a" <siteroo),
O.S.. Wiad.

u.y

PROGRAM I

Czerwonej 17; Gtown.o
wicka 38; Alek.SandJrór.v cius:okl IO.

WISŁA

PIĄTEJ(. I PA2DZIERNIKA

•

•

Pa<bl&•nke
Armil
Cze>rwonej 7; Konstantynów
Sado·
wa 10; Ozorków
pl. Armil

19!-2!
253-11

Por;otowte ciepłownicza
Pogotowie dro~owe
„Polmozbyt_"
łłt-31
·
Po1otowie energety~ne:
Rejon ł.6dt-Północ 334-31. 809-32
ReJon ł,ódt-Połudnla
~34-28
Rejon Pablanlea
37-11
R.e;lt>n Zgierz
ll-3ł-42
Rejon oświetlenia ulic
881-15
Pogotowie gUowa
395-3!)'
POgotGwle MO
91
pogotowie Ratunkowe
Pomoe tlrogowa PZ:Wot.
Stflł

Dzi~ Jutro i

APTlllU

Centrala Informacy!na PKO

usługi

<lzpital
im. dr K<>r<:za·ka orey ul. Armil
Czerw-ont!.1 nor li! ~zie orzyjmowaJ cho'!'e dzieci w Izbie pnv,l<:ć
~ dzielnic: Gó~a, Sródm!e~cle i
Widzew.
Oddział Pomocy
Dora~ne1 Ma
Dz:lecl ouy ul. Armll Czetw<Onej
15 będzie prev;tmował chore dzieci z dzielnicy Bałuty 1 'Pole"!!!.
P rzyjmowanie
zgł<lłlzeń o po.
trzebie udz1-elenla ))(')~-noey lekarskie~ w godz. 20-6 tel. 866-66
w We>jewódz;kie.1 Stac11 Pogotowia
R.atu.nko·wego w ł,.odzi, ul. Si·eTlkiewicza nr 1!7.

cz. 1

słuch.

wg sztuld P

Corneille'a

(steceo) 16 00 Wiad 16.05 Tc-;t kulltrolny (Ł.). 16.06 Henrvk Debicb zaprasza - ltoncert w 'or-r, Krystyny

Pietra.nek (L.). 16.30 Słynne uwertury (Ł.), 117 OO Tu Studio 4 wa,rsaw ka Dy„koteka <stereo).
17.30
Wa.:-szawsld

Dżwięt<owy.

, Tygodnik

18,00 Muz~ka (t<tereo).
22.00 Wiacl.
22.05 Wiadomości sportowe tŁ.). 22.15
Tea.tr Poezji ,l.ałlton!k w chmura.eh'' - v..„t!: poematu Tyt.u'1a Czyżo"V.rs:de~o. ~.4n l\I~1zvci,nv 1nsg:12yn
.fr:i rr-:"''7.,,,wc:kiP'?~

Aridrteia

co Jziennle

czynna
2~5.

Łód:i;-Batuty

w

'~e.reo).

;i,odzinnh

-

zabiegi na 11.:e.iscu w izbie przyjęć S-:.pitala
im. H. Wolr, zgłoszenia na zabiegi w domu cho•ego
tel,
77;_77
ł:,órJż-Górna za bieg! na miejscu
w
izbie przyjęć '>zpit.3la
Im H. Joru chera, Sznltala im.
Bru d·zii1~k1ego:

b!eizi

w

zgłoszenia

domu

cll<>rego

n.a za-

-

406-56.
Łódź-Po'esie

scu

w l?Jbie
Phrogowa

i:n.

tel.

- zabieg! na mi-ejpnyjęć

S-zptt~la

i
Sznita·la im.
Madur-0wicza:
zgłoszenia
na
za•bieE(l w domu choreę;o - tel.
56-03-30
Łóc17-Sródmieścle za•bieg! 11a
miejscu w izbie przyjęć Szpitala

Im L. Pa..cteura.
d-omu

bie!'i w
884-H,

t.ódf.Widzew w
izbie

~cµ

l;złoszenia

chore)lo

-

na ntei.

zabiegi na mlei-

p:zyjęć
Szpltala
zorłoszen!.a na zv-

im, Sonenberga;
h!e![i w d-omu chorego

-

S'l4-11.

tt':.

WOJEWÓDZKA STACJA
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
I.ód~ .

ul

Sienldew) o:~a 137,
tel. 99

<)G0LNOł.0DZKt

PUNKT INFORMACYJNY

NOCNA
l!IOMOC 'PIELĘGNIARSJl:A
dla r><>,-zc„e~ól:lvt'.'h
rlzl~ln,ic

DZIENNIK ŁODZKI nr 193 (~4~)
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KORESPONDENC.JA Z PARYŻA

Stohilizocja

Pisać, napisać książkę, wydać ją! Choroba ta ogarnia
coraz szersze zastępy Francuzów. Upodobała sobie Paryż, miasto jak wiadomo lubiane przez ~uzy:
Jednakże jak twierdzą francuscy wydawcy, coraz w1ęceJ
jest ludzl, ·którzy chcą pisać, a coraz mniej takich, którzy umieją to .robić .••
„S.0.S. Manuscrits". niewielki „boutikowo' urządzony
lokal, mieści się przy eleganckiej
ulicy w jeqnej
z centralnych dzielnia. Paryża. W drzwiach staje męż
czyzna w średnim wieku. Chce dać do przepisania swój
tekst. Wyjmuje z teczki cztery grube notesy, trzysta
stron zapisanych gęstym, drobnym pismem. Kierownik
„s.o.s. Manuscrits" pochyla się nad tekstem zatytuło
wanym: „W królestwie pomylon:irch". Przerzuca kartki,
zadaje autorowi kilka pytań. prólJuje wytłumaczyć rolę agencji... Mężczyzna chce jednego przepisać tekst,
nie ma mowy o żadnych zmianach w jego dziele, które
z · wielce pozytywną opinią przeczytał już przyjaciel ·
autora.„ Potencjalnv klient 'W)'chodzi.
Jest już prawdopodobieństwo, że wróci tu za kilka .
dni lub tygodni. Prawie wszyscy ludzie odwiedzający
„s.o.s. Manuscrits" mają .,swoją' książkę w głowie, najczęście.l nawet napisaną, nie mogą jednak poradzić sobie z kompozycją, redakcją, a często nawet ze stylem
i ortografią.
Klinika nie wydanej książki powstała przed dwoma
laty. Jej kierownik to stary wydawniczy wyga, autor
około dwudziestu książek. Chętnie wymienia dzieła, które u niego powstały, a także oficyny, w których ujrzały światło dzienne. U Larousse'a „S.0.S.'
Manuscrits"
wydal kilka tomików poezji, kryminsły , w tym jeden
nagrodzony przez komendę główną policji francuskiej,
zbeletryzowany przewodnik po paryskich Powązkach,
słynnym cmentarzu Pere-Lachaise, a także w~paniale
ilustrowaną historię szczurów od czasów
najdawniejszych po dzień dzisiejszy.

Z „Manuscrits" współpracuje około 80 zawodowców dziennikarze, pisarze, a także adwokaci I nawet lekarze. Wszystkich łączy umiejętność pisania, wyczucie ję
zyka, kompozycji i „uzdatniania" tekstu. Przyniesione
do agencji dzieło jest krytycznie oceniane przez grupę
profesjonalistów,
którzy
wypełniają
wielostronicową
„cenzurkę", a także proponują przeredagowanie, przeróbki lub korekty tekstu. Pierwszy etap kosztuje od
300 do 400 franków.
Kolejny polega na odpowiednim
przetwarzaniu dzieła, jeśli autor pozwoli. oczywiście .
Podobno prawie w każdym, nawet ~łabym, rękopisie
dobry fachowiec dojrzy wątki, postacie i sytuacje, mogące służyć za podstawę popularnego „czytadła".
Do „S.O.S. Manuscrits" najczęściej przychodzą po porady emeryci, mający wreszcie czas na pisanie. W kategoriach profesjonalnych w,yróżniają 'się ludzie o tzw.
bogatych życiorysach (prostytutki, kierowcy taksówek,
policjanci...). Wszystkich łączy łatwość wypowiadania się
nieobca Francuzom, a także trudności w „wypisaniu się". „Klinika nie wydanej książki" próbuje temu
zaradzić.

(INTERPRESS)

I

'""1''!' A BIELECKA

Jan Novak, czeski odpowiednik naszego
Jana Kowalskiego, zarabia miesięcznie ok. •
2700 koron, z czego średnio 600 koron przemacza na czynsz (jeżeli ma oczywiście wła
sne mieszkanie) Jeśli musi
wvnaimować
ookói wielkość ta ulega oodwoieniu.
W
czynszu mieści się także opłata za światło
i l!az Za telefon musi dopłacić średnio 100
koron mięsiecznie Po uiszczeniu składek i
i nych świadczeń Panu Novakowi Pozostaje
w oortfelu ok. 1800 koron
Dla samotnego nie jest to zbyt wiele, ale
oo dodaniu Pensii małŻonki - to już Jest
coś. Moina nawet pomyśleć o odkładaniu
na samochód (Skoda kosztuie 511 tys. koron
w zależności od modelu. zaś Łada ok. 75
tys,), o automatycznei pralce (najnowszy
model - 6600 koron) itd· Dane statystyczne móiwlą, że na artvkuły
przemysłoiwe
Czechosfowacv wytlaia ok. 55 procent swych
dochodów.
Svtuacia komplikuje
sle nieco. gdv na
świat wzvchodzi dziecko. Istnieie wprswd•.ie wiele świadczeń oaństw~ dla matki i
dziecka, nie wyrównują one iednak wydatków zwiazanvch :z: ·Wvo<>'>ażeniem
Potom·
s.twa. Wvdi;rczv powiedzieć. że buciki kosztuia tu ok 100 koron sukienka 150. a
p}aszczvk 300 koron. Tak wysokie ceny, to
efekt oodwvżki sorzed dwóch lat.
Poiwied7.my, że państwo Novakowie nie
maia dziecka. Kupili sobie PO paru latach
oszczędzania samochód. ieżdża nim Jednak

\
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lombard

WSZYSTKO - DLA KA:tDZOOI
Obeenle lomba.rd wledeńsk.I Jest właano&c111 Jtn'W'8WĄ. A sysld,
które czerpie ze sweJ dzlałalnośel, pn:ech<>dza najśmielsz~ wy.
obrażenia.
Możliwości zakupów sa praktycznie nieo1trarucz.one,
a ilość i asortyment wystawianych na ltcytację t1nva.rów. z tru.
dem pozwala zro,;umieć. te mamv do czynienia z handlowym
pośrednikiem, a
nie pr0d11centem . Dziesięć 01tromnycb magazy.
nów codziennie. według starannie opracowywanych ba.rmono~a·
mów, wystawia do llcytacy}nej sprzedaży zastawiane, a nie WY·
kupione w terminie towary, od bezcennych dzieł sztukd. drogo.
cennej biżuterii. futer. mebli, do tandetneł mas6wkl I 7-11-0SLOnych ubrań. Co kilka dni wydala się tutaj ekskluzywny katalog
planowanych aukcji, ze szczegółowym ooda.niem sal. - lfodzln. cen
i orzedmiotów, wystawlanvch do lfcvtac.ll.
Nad 1 wyceną przyjmowanych przedmiotów ezuwa grono naj]epszyc.b specjalistów ze wszystl..-ich branż handlowych. Z teJ strony
nie grozi oferentowi żadne oszustwo.
Dziś Instytucja ta Dl"lestała właściwie pełnić rolę „J<.rwioterczego straszydła" dla ubogich, stała sie natomiast ekspozycją
wymiany dóbr luksusowych za luksusową oczywiście cenę. Choć
muszę przyznać. te widziałem \V Dorotbeum na ostatn.ich
pietrach towar, od Jakiei:-o ze wstrętem odwróciliby się nasi han.
dlowcy z 1>od1nlejskich targo.w1sk.
POD ARGUSOWYM <!KIEM POLICJI„.
Mecbani7dll zastawiania w wiedeńskim lombardzie jest dla nie
zorientowanego urzybysza dość skomplikowany. Najprościej pn;ed.
sta"ia sie tak: oferowany t<>war ~osta.!e wyceniony przez specjalistę na ogól dość nisko I oozostaje w orzechowanlu orzez ti:zy
miesiące. P·o tym czasie, .leżeli przedmiot nie z<>stanie w.ykuptO·
ny. idzie na licytację. Różnice miedzv ceną uzyskaną z ltcytacjl,
a uprzednio wypłacona. otrzymuje iastawia.iacv po -l)otra~enlu
kosztów pośrednictwa, które wynosza od 8 oroc (za ksia:ik1l do
30 j)roc (za brylanty), Do tego doch<>dzi szereg zastrzeźeń I wa·
riautowych rozwiazań . 1>rawa ole.rwszeństwa. zró:i:n:icowanego waPr7:ez
dium, wielokrotności licytac.ll. obowiązku wykupu itp.
Cały czas działalności handlowej. czuwa nad nią dyskretnie wiedeńska nolicja. Właściciele wpełnle nie sa zainte•res<>wani tanim
kupnem kradzionych przedmiotów I wszelkie oróby P.Jzemycenla
niełegalne20 towaru
k-0ńcza
sie z reguły Wkroczeniem~ władz
P<>l'Zadkowvch.
Nie zawsze tak było. Ta nadzw:vczajna ochro.na lomba·rdu ma
swoje źródło od czasu, kiedy dokOlllywano nle'llWYkle pomysło
wych i skutecznych DT'zestepstw. Przf'd kilkunastu bow:lem laty
stało się nagminnym lokowanie ood zastaw w lombałdzie towaru przez hankrutujące firmv. w rzeczyw»stoścl. jak się uotem
okazywało.
cała transa.k<•fa
bvla fikcv.ina Amatorzy S1Z:Vbk1iego
wzboi:-are111ia się, ood uoz,.,rem rozonczvoanla działalności handlowej. uobierali w zastaw towarv i>d orod11cPntów. towar ten
natychmiast sprzedawali w fomhardzie, a sami z gotówka uclekall
na.iczeście.i do Amervkl Południowel Obecnie oszukać lombard
.iest coraz truclniel. tvm bardz!Pj te czuwa.lacv nad handlowym
porzadkiem policjanci, nosi a da ta umieletno§ci równe stróżom pra.
wa .w kasynach gry, czyli blyskawlc„ov refleks I fenome>nalna
pamięć.

Jest też wiedeńsiki lombard nie-zwvkłvm z,lawlsl<'lem socjolo·
l!:lcznym. Przvciąl!:a na licytacje tłumv b1>gatych kuuców. dla
których hazard ma ściśle określone granice ryzyka. TutaJ bo.
wiem mozna nrzepłafić, ale strarić nh:dv nie można!
Choć miałem P<>dobno o-g romne szczęście bk oow~edzlał 0>1>ro·
wadzajacv mnie oo labiryntach lombardu. mó.l stary wle.defts~I
przyjaciel. Popełniłem bowiem błąd niewybaczalny, włączaJaC się
bez pleniedzy do licytacji przepfeknvch xvn1-w1ec•mych srebrnvcb
llchtnzv w ,.Maria Theresien Saal". Przebiłem o tysiąc seyldn.
iiów wvwolowczacene to tvsiecy.
At •tf'rh oomyśleć. co by było . JtdYbYm !M>'ZOStał z ta dekla.
rar) a. 1\1• tak naprawde ryzyko było niewielkie. świeczniki po.
lłZh• ' " r.~ tvsiecv. Na nas•e plenladze. to prawie t-n:y CIZwarte
mili " " ' "Ą 7 Ąl rlka! T r7 eg-0 sle tutaJ bać!„.
ANDRZEJ GESING (Wledeil)
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Na czvm państwo Novakowie oszczedzaJa?
M. in. na iedzeniu które oani Novakowa
sama orzvgotowuie. iako że łatwo dostepne
i stosunkowo ta.nie sa tu żywność- i oółpro
duktv. Jeden kiloerarn naileoszego miesa
kosztuje ok 40 koron. kl! cukru - 7 koron,
maki - 4 koronv ziemniaków - 1,5 korony, Litr mleka dosztuie 2 korony, kilogram
masła 20 koron bulka 30 halerzy, kilol!ram do.brei wedlinv - ok. 50 koron.

Novaków
Pani Novakowa przeszła w młodO.Sci soecialne kursv eotowa.nia. w Czechoołowacii
panuie bowiem moda na różnel?o rodzaju
oożvteczne kursv. ootraf' wi~ 'iebie ; mę
ża (obiadv iadaia w taniei stołówce orzyzakładowei)
nieżle
wykarmić
Lekarze
twierdzą. że nie iest to jedzenie lekkostrawne. Jest iednak kalorvczne a uzupełnio
ne oiwem .daie ooczncie svtości Do iedzenia zresztą nie przywiązują Czesi zbyt wiele wagi może dlatego, że ich kuchnia jest
tradycyjnie monotonna (knedliki, wieprzowi na, kaousta olus cieżkie sosy)
Państwo Novakowie stosunkowo niechęt
nie chodza do kina czy teatru. Nie z powodu repertuaru: chodzi raczej o styl bycia: domatonki orzed telewizorem
lub z
ksiażka w dłoni. Tylko od czasu do czasu
nastenuie wizyta u znaiomych (bez kwiatów. trudno ie kupić. a ooza tvm sa bardzo droP'e). Przede W'1Zv~tkim
Państwo
Novałrnwie z ołówkiem w ręku - marzą
o ko!„invm m Qblu czv drzewku obok chatv. Marzenia sa w pełni realne. bowiem
ieśli can I oani Novakowa solidnie pracują. mo<'n sobie na. wiele oozwolić
A więc stabilizacja, Nie każdemu Nova•
kowi to może
odpowiada. ale z moich
ob,erwacii' WVlllika. że wiekszość if~st z niej
zadowolona. Taka iest zreszta w Pradze Od
wielu l!lt moda.
PAWEŁ

DERESZ

iMfiW.GLA@iBWp;r,,. SMMU

Znając nasze kłopoty z r:i:emieślnikami, których pomoc czę

SPRAWY OCZYVVISTE?

zawme czynny telefon 52-85·58-0 w DOROTHEUM, reprerzenta.
cyJneJ illedzible prey Dorothe.ergasse U, odpQwłąda • Jlllt ' JVlzya~t,
pytanlll, co, lfd.zle I n Ile motna kupić w lombarda.ch Wledeilsklch,
mstorla Instytucji, w której zastawić motna było pn.yałowdo.
wą „ostatnia k·oszulę", shu:a trzech
wl·eków wstec-z. Wtedy to
bowiem dla stworzenia wentyla be7.plecze6.stw11, ceaarsko-k·r ólew.
&ka monarcbi!a wzięła na awoJe barki przykry obowiązek skupy.
wanJa lub pożyczaDJ!a w zastaw ubogim bądł zbankrutowanym.
Wiedeńskie lombardy zyskały wbwczas państwowa opiekę I Jak
najstarsi .leszcze pamiętają - nie były siedziba nieokiełznanego
biznesu. Rzeczywlśele pełniły wówczas rolę ostatndeiro pośrednika,
a pr-0wizja, Jaka z tego tytułu 11obierano, mieściła alę w •ranł·
cach a.rystote1esowsk1ego umiaru, czyll nte •n•k•rac:uła 1t proe.

ł

tv1ko w sobritv i niedziele (litr benzvny kosztuje 7,5 korony), maią l•·ż iako tako urzadzone mieszkanie. Teraz marza o chacie
za rr..iastem - svmbolu czeskieeo dobrobytu i stabilizac1i Pan, Novak nie kuPi chaty
gotowej: be<lZ'ie ia przv oomocv żvczliwych
kolegów budował sam. Ale orzede wszvst·
kim bedzie nadal oszczedzał na telewizor
kolorowv na iaoońskiei licencii , na eolski
odbiornik stereofoniczny. czv wreszcie na
w m!are tania wycieczike zagraniczmą.

es

To wezwanie nie jest skierowane do dziatwy szkolnej. która dopiero co wróciła z wakacji. Myślę raczej o dorosłej ge·
neracjl, jakże często potrzebu·
iącej nauki. Nie tej teoretycznej,
książkowej, ale - wynikającej z
praktyki każdego dnia.
Uczmy się na doświadczeniach
i pomysłach innych. To nie ża
dna ujma przejąć od mądrzej-.
szego jakieś usprawnienie, ułat

do odbioru pieniędzy (nie zawsze obe c·nej!), nie mówiąc już o
własnym bezpieczeństwie.
Pomysł godny przejęcia orzez naszą po_\!ztę? Na pewno. jeśli nasza poczta usprawni obsługę w
swoich placówkach.
W niektórych nowych blokach
w NRD zainstalowane są specjalne boksy na paczki, których
pracownik poczt:v nie musi „tar-

sto potrzebna jest w kuchni czy
łazience, mAjąc niewesołe do·
świadczenia w załat)Vieniu takich spraw przez administrację,
aż tęekno do pomysłu , stosowanego licznie w blokach mieszkalnych NRD. W hallu wspólnego
domu wiszą specjalne listy. na
których można zgłaszać- usterki
w mieszkaniach. Dozorca co pewien czas zbiera wszystkie te
życzenia i załatwia sarn w ad" ministracji zapotrzebowanie na
„wizyty" elektryka, hydraulika

wiające życie.

Op tej refleksji skłoniła mnie
wyczytana niedawno w prasie
wiadomość. oto w gdańskim osiedlu Zaspa nieznani sprawcy
oszołomili gazem listonosza na
klatce schodowej jednego z bloków l kiedy stracił przytomność.
zabrali mu torbę. w której znajdowało się„.

Wiedeński

państwo

190 tysięcy złotych

Listonoszem był notabene 22-letni
student zatrudniony w okresie
wakacji na miejscowej poczcie.
otóż wYdarzenie takie byłoby
zupełnie niemożliwe u naszych
zachodnich
sąsiadów, w NRD.
Nie dlatego, że wsz,yscy są grzeczpj ł nikt na drugfego nia napada, Jest inna przyczyna, dla
której rabusiom nie opłaca si~
wyrywać torby listonoszowi W
tei torbie nigdy nie ma pienię
dzy. Są tylko listy I zawiadomienia. Wszelkie przekazy pieniężne adresat realizuje sam w
pierwszym lepszym urzędzie pocztowym na podstawie zawiadomienia, iakie znajdzie w swej
skrzynce na listy. W ten sposób
listonosz nie musi
wdrapywać
się na któreś tam piętro w PD'"
szukiwaniu osoby uprawnionej

gać"

na 10 piętro. Zawiadomienie o przesyłce znajdzie lokator
w swojej skrzynce, klucz do boksu odbierze sobie u dozorcy. W
razie dłuższej nieobecności czy
urlopu, paczka może spokojnie
-czekąć na a$tresata wie~e. tygodni. Jest usprawńienie? Na pewno.
Żeby już zakończyć pocztowy
temat: dla uniknięcia zbędny~h
kolejek, rozszerza się znacznie
samoobsługę.
Dlatego też poza
korzystaniem z auto1J1atów sprze
dających znaczki, listy i pocztówki,
Interesant może sam ...
nadać telegram. Umożliwia to:
uproszczony formularz, opłata
w znaczkach pocztowych i wy.
raźnie oznakowana skrzynka, do
której wrz,uca się druk.

czy stolarza. O dniu i godzinie
przybycia majstra lokator dowiaduje się z kartki wrzuconej
do jego skrzynki na listy. Terminy są odległe. ale o oznaczonym czasie fachowiec rzeczywiście zapuka do drzwi.
A mo~ q.y tak na,sze pralnie,,
przejęły inny nader praktyczny
zagraniczny obyczaj o zawiada.
mianiu klientów o terminie go
towej do odbioru bielizny? Oczywiście na specjalnei karcie
pocztowej którą klient przy oddaniu bielizny sam wypełni
i
poda adres. Zaoszczędzilibyśmy
wiele czasu i daremnego nieraz
dowiadywania się o wykonanie
usługi.

Marzy mi się również powrót
znanej kiedyś z naszych podwó-

, Ekspansja gospodarcza Brazylii w okresie powojennym, wynikająca z korzystnej wówczas koniunktury dla tego kraju, obfitującego

w niezliczone bogactwa naturalne, zapew-

niła mu znaczną pozycję n• świecie i iirzodującą

w Ameryce

lijskiego cudu gospodarczego") były oczywiście wielce zróżnicowane. Powstały mildony
burżuazja oraz klasa średnia. Likwidacja na-

rodowej biedy. ·a nawet ognisk nędzy i licznych przejawqw zacofania, nie nas,tępowała
jednak równie E<Zybko, jak rósł !llobalny, ale wc.iąż wielce niesprawiedliwie dzielony,
dochód narodowy. Przepaści socjalne w Brazylli lat 80 są niemniejsze, a może nawet bardziej dotkliwe. niż w 1945 r.
Charakterystyczną cechą burżuazyjnej elity brazyliiskiej której istnienie sprawia, że
miejscowa piramida społeczna stale rośnie
wzwyż, jest iei na ogół. młody rodowód. W
lnteresującvm artykule na ten temat, tyi:::odnik VEJA z Sao Paulo zaobserwował, że
dawne miejscowe fartuny kapitalistyczno-obszarnicze, odgrywające pierwszoplanową rolę
w brazylijskie; gospodarce jeszcze w okresie
Il wojny światowej, później ustąpiły miejsr;;_a
nowym. robiąc:vm n.ieraz błyskawiczna karierę, „rekinom finansjery".
Wśród pierwszej dziesiątki najbogatszych
Brazylijczyków. jedyny potomek starego rodu
książęcego, wzbogaconego jeszcze w począt
kach tutejszego kapitalizmu - Matarazzo figuruje dopiero na dziesiątym miejscu. Otwiera zaś tę listę 62-letni inż. Carlos 'Fernando de Carvalho. którego główny majątek
stanowi„. półtora miliona metrów kw. (czyli
1500 ba) gruntów w podmiejskim, górzystym
rł!jonie Rio de Janeiro, zwanym Barra da
Tijuca. Nie 1icząc innych akt:vwów, jakimi
dysponuje w sieci należacych wyłącznie do
niego firm budowlanych budynków mieszkalnych oraz biur handlu nieruchomościami,
to „latyfundium" w Barra da Tijuca . szacuje
się na 2 miliardy dolarów!
Rozbudowa Rio
de Janeiro. m. in. na terenie Barra da Tijuca
- to głównie dalsze bogacenie się tegoż potentata. A zaczynał on w 1951 r. od małego
biura projektowego.
. Drugi najbogatszy Brazylijczyk Jose Cutrale Junior, włada ponoć największym w skali
światowei areałem plantacji pomarańczy w
stanie Sao Paulo. Z 4 mln jego krzewów pochodzi znaczna część brazyliiskich pomarań
czy I soku z tych owoców, wYSyłanego do
wielu krajów śwla.ta. Na trzecim miejscu Jest
58-letni Antonio Alves Ferrelra Guedes, kt6·
ry zaczął SWll karier11 dość dawno, bo prawie

Być '1noże. Ale zanim to nastąpi korzystajmy z gotowych
już wzorów I pomysłów.
·Nie
brak ich wokół. trzeba się tylko
uważnie
rozejrzeć.
I trzeba
chcieć się czegoś od innych nauczyć.

MIK

BRAZYLIA

Płd. Dla przeciętnego oby-

watela efekty tej ekspansji (które na przełomie lat 60 i 70 zyskała nawet miano „bruy-

nowych miejsc pracy, rozrosła się rodzima

rek I ulic postaci „szmaciarza ",
którego jedynym zajęciem było
chodzenie z workiem od domu
do domu i zbieranie
starych
szmat,
makulatury I butelek.
Ileż surowca trafiłoby z powrotem do przemysłu! Jak bardzo
rozwinąłby się społeczny nawyk
skrzętnego gospodar!enia wyprodukowanym dobrem. iak bardzo
pomoglibyśmy sobie sami w naszych surowcowych kłopotach .
W NRD przez przeróbki makulatury uzyskuje się rocznie 60 kg
papieru na głowe mieszkańca.
Na
śtatystycznego · zaś Polaka
przypada w ogóle 42 kg wyprodukowanego papieru.
W NRD
70 procent wszystkich opakowań
szklanych, iakie krażą , między
sklepgm a klientem. oowraca
do sieci handlowej.
od kilku
lat nie produkuje się tam butelek do wina, bo te które są, w
pełni pokrywaja zapotrzebowanie przemvsłu. (Każda butelka
od piwa użytkowaną Jest śre
dnio ponad 30 razy}.
Brzmi to
wręcz niewiarygodnie w porówpaniu ze znanymi tl nas perypetiami konsumentów, usiłując:vch
sprzedać w sklepie zbędne na;:zynia szkla~rn!
,.Nasz handel
twierdzi, że skup butelek jest
dla niego nieopłącalny - powiedział prasie orzedstawiclel Biura
Handlu WSS „Społem". - Sytuacje mo7e jedynie uratować
zmiana cen, czyli podwyższenie
kimcji za butelkę!".

jako skromny kierownik małej
firmy budowlanej. Wspomina te czasy miło,
dowodząc, że „kiedy był biedny. to czuł się
naprawdę szczęśliwy"„. Pieniądze zaczęły go
jednak wciągać coraz bardziej. Dziś dysponuje szeregiem firm wznoszących zapory wodne i zakładających sieci irygacyjne, budujących linie kolejowe I szosy w całej
Brazylii. I kolekcjonuje luksusowe, importowane
samochody. Ma Ich „dopiero" 30 •.•
40 lat temu

Olacyr da Moraes, czwarty najpotężniejszy
l:Uznesman Brazylid. ma m. in. bank, firmę
budowlaną. ale przede wszystkim z jego majątków pochodzi ok. 10 proc. zbieranej w tym
kraju soi. również sporo ryżu, trzciny cukrowej itp. Obecnie przystąpił do wyrobu na
wielką skale odwodnionego alkoholu, stanowiącego coraz... popularniejsze paliwo samochodowe, zastępujące już blisko 20 proc. zużywane.i
tu benzyny.
Rewelacyjną karierę zrobił Valentlm dos
Santos Diniz, który w 1948 r. otworzył w
Sao Paulo cukiernię pod nazwa „Pao de Acucar" (na cześć słynnej góry zwanej „głową
cukru" w Rio de Janeiro). Po 11 latach za·
łożył pierwszy sµpermarket, a dziś ma już
285 takich placówek. z łącznym personelem
33 tys. subiektów. I tworzy pląta największą
fortunę
w kraju.
Obdk przemysłowców ł wielkich obszarników (np. dziewiąty 1>9gacz, Dylney Vares Al-

bornoz ma fi:· in· 106 tys. owlec ł 1,1 mln
drzew eukallptusa),
największe
fortuny
zgromadzili przedsiębiorcy budowlani, aktyw?i nie tylko w budownictwie miesikaniowym
l przemysłowym. ale także w rozbudowie
infrastruktury gigantycznego kraju. Potomek
włoskich imigrantó"'L Cainilo Cola. gdy zaraz
po wojnie zaczął wozić pasażerów starą „pół
ciężarówką" w stanie li:spirito Santo. nawet
nie śnił. że może stać się 15 najbogatszym
obywatelem kraju. Zapewnia mu to obecnie
przedsiębiorstwo Viacao Itapemirim,
dysponujące ponad 2 tys. autobusów.„ Druga największa ~<i.eć supersamów, Arapua, licząca 207
placówek, zapewnia iej właścicielowi Jorge
Wilsonowi Simeira Jacobowi. pozycję „dopiero" 28 potentata. I on, podobnie jak pozostali wymienieni. zaczynał karierę od najprostszych zajęć. I chwali się, że ,na wet stojąc tyłem do kasy, po iej dźwięku rozpoznaje. jaką wybiła sumę.„". W tei elitarnej
grupie bankierzy (ci, którzy ograniczają się
do tej dziedziny, nie angażuiąc się w inne
przedsięwizęcia), nie odgrywają roli czołowej.

Pierwszy z nich plasuje się dopiero na 31
pozycji.
Tygodnik VEJA. jedno z najpoważniejszych,
polityczno-społecznych pism Brazylii,
zapoznając czvtelników ze szczegółam\ majątko
wymi i ciekawo.stkami na temat kariery róż

nych brazvliiskich- burżujów. akcentuje, że
większość z nich „ własną wytężoną pracą i
sprytem doszła do obecnej oozycji''. Nie pisząc tego wyraźnie, redakcja pragnie jednak
dać do zrozumienia, że w Brazylii równie
błyskotliwa kay\era jest niemal w zasięgu
rękl
karoego przedsiębiorczego człowieka.
Artykuł nie wspomina nawet · oośrednio
o
drug!ei stronie medalu: o tym, :!:e -E nieraz
spektakularne - post:')p:V
iirzedsiehrorrów,
zawsze odbywały się I odb:vwajii kosztem
tysięcy eksploatowanvch iirzez nich bdz!.
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ZAPISY

do jednorocznego, cfochodzącego
OCHOTNłCZEGO HUFCA PRACY
dla młodzieży w wieku od 16 ·do 18 lat

s.ka M.

~~

KUPJJ; !lub wymaJ:me dom
oła<?e r. 11:6ry, t.ełl . Sl-47·82,
od 17.
31~70 :t

~~<<

piętrowy

~

SPRZEDAM dorn
z ~am l, gaorat. w mZ1\cZeniilu M-4. garat, tele.
< 1 fon. Ofer.ty .,30902" Pras.a.

w zawodach:

9 TOKARZ
• . FREZER
śLUSARZ-Y/~E1RTACZ.
•
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rA.N'I d>omeik •
dmla&11
okOlllice LOOltJ! kiuip~. ~r
ty „31009" PNI.N„ Pl!O'l.•r.
kowiskia 9i!.

I
(

Absolwenci hufca mają zagwarantowaną pracę w
wyuczonym zawodzie i możliwość kontynuowania
nauki w Srednim Studium Zawodowvm orzv kombinacie. Kandydaci pr<m:eni są
zgłoszenie się ze:
- świadel'twem ukończenia szkoły podstawowej
lub zaświadczeniem o uczęszczaniu do ostatniej
klasy szkoły wieczorowej,
- podaniem,
- % fotografiami,
do sekcji szkole·n ia zawodowego działu kadr- kombinatu, ul. Armii Czerwonej 89 (biurowiec - parter), tel. 858-05 lub 817-80 w. 267.
2193-k
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ZARZĄD GŁOWNY NIEZALEŻNEGO ZWIĄZKU

„non,

ZAWODOWEGO PRACOWNlKOW PRZEMYSŁU

1•

SPRZEDAM „AOO!I 100 .LS"
4-c:vlmdorowy. oo.1 sl.Lnlka
1600 (19'18), tel. &75-łl.
M2SS 11

KUPUi
llZY•bę
dO
„~"i.alta
11':7
000-93,

TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
Nr 7 w LODZI, ul. OBYWATELSKA 121/129
1

OGŁASZA

PIERWSZY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedat następujących samochodów:
1. Nysa M522, mikrobm1, nr ewid. G-528, cena wywoławcza
72.500 zł.
2. Nysa M522, mikrobus, ni'" ewid. G-529, cena wywoławcza
72.500 zł.
3. Zuk A13 combi, nr ewid. G-465, cena wywoławcza 64.500 zł.
4. Żuk A13 combi, nr ewid. G-460, cena wywoławcza 64.500 zł.
5. Nysa T521 towos, nr ewid. G-495, cena wywoławcza 81.000 zł.
6. Nysa T52l towos, nr ewid. G-462, cena wywoławcza 67.500 zł.
7. Zuk A06 furgon, nr ewid. G-586, cena wywoławcza 53.750 zł.
Przetarg odbędzie się zgodnie z zarządzeiniem ministra komunikacji z dnia 14 kwietnia 1972 r. (Monitor Polski nr 26, pO'l.
148) w s'iedmibie przedsiębiorstwa, w dniu 15 paźdiziemika br.
o godz. 10.
Samochody wymieni'One w pozycji 1 - 4 moż.na oglądać od
dnia 12 października br. w PTSŁ Nr 7 w Łodzi. ul. Wróblewskiego 70 w godz. 10-14, natomiast samoch6dy wymieni-one w
poz. 5 - 7 w tych samych dniach i godzinach w PTSŁ Nr 7 w
Łodzi, ul. Obywatelska 121/129. . •
,
.
~r:zystępujący .do Ptt~.t$;gu . winni. wp?a.glć wad'i11m w wysokos-c1 10 proc. ceny wywoławczej pojazdu do kasy prz-ed:siębior
stwa, najpóźniej w przeddzień p.r·zetargu.
W przypadku, gdy pierwszy przetarg nie dojdzie do skutku,
drugi przetarg odbędz·ie się w tym samym dniu i miejscu o
godz. 12. Cena wywoławcza w d~ugim przetargu zostanie obniżona zgodnie z przepisami.
Przedsiębiorstwo nie. ponosi odpowiedzialności za wady pojazdów, nie uzupełnia braków w wyposażeniu i osp.rzęcie poja-

zdów oraz zastrzega sobie prawo odstąpien'ia od przetargu bez
podania przyczyny.
2301-k
„SPOŁEM~'

oo

pl"7J&d.n i•
p",
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19.

311091 "

,,MERCEDESA 200" (19'73)
spra:edam. Jao!"a oaz.a 17 m. 30
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~3 I!;
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\wJJ\4,

dJ~

tel.

t}l.

Nr'

LODOWK.J;
?lJOIWa kuplę.
tel. ~-76. 1(000:. lG-17.
3>1179 ir;
--------lodówkę.

17-20
311120 R

S/ł

S04-M.

31251! 11
---------

JtUPIJl
310-fl.

~~ ~z.
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313411 R

K.UPI1' łoltel
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\.opgobor\Vy. Ted. ~-06.

_ _ _ _ _ _ _ _ao_1:wa_11:

,,l"IATA 111.'1 'P" (>19'7~)
&orzedaim. Tell, 113-T.l-·19.
31G8'2
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a
„Nyise" 1 „PoNawrot 66 m, 7

SPRZEDAM
r;irzy-c-zepą,

loneza".

31948 R

„FIATA 1211, 12.e' (197'7) sol'7Jeodam< Roz.gów, pl. 500lecla 14.
311480 i
DOBERMANA lub serera
brLandJ2iltlieRo. szc-ze.nlallta lcU.?111. tell. ·&3·23·411, p() 20,

ROZRZĄD
s~edam.

do „Lady"

Tel. '1-71-99.
29958

11ralk~

KUPI'

Mit.oma.

t:Y1C7>n<ą, liodównt~.
Sprze.
d.aim fort~iJan do 6wlcuń,

tel. 2166·09.

now•

SAMOCJIOD
„Chevette"
(1975)
spmeda m,
tel.
:l<l-96-83.
"1&45 11

ł'IANINO
llrulpi..
Te!
_111_-oa_-'11_._ _ _ _ _309_84_11.

Tel. 56-"2-90.

KUPJJl OOWll lodówit• Jru.b
zamratarke. Oferty :r: C•·
n• „mm" Prasa, PiotrkloWISllu 96.

„SYREN~

)1Jiąd;u

spraeda.m
31345 e

SPRZEDAM
S·tYIKod.ndoiwe
owcza dk.I
POdbaJa.ńsk.le.
Prz:v1rne emeryita ~ub renclSte oo hod.o.wll. Beslklld:zkla 198 (ooiW'tla Radiz.ioeo.lta)
31004 "

aprrzeda.m .
a.1590 R

Wartość szacunko~•.la robót określona na podstawie kosztorysu
wstępnego 400.000 zł. Wykonanie robót . ma nastąpić do 30 listopada 1981 roku. Oferty w zalakowanych kopertach należy skła
dać w ciągu 14 dni od chwm ukazania się ogłoszenia w d"Ziale
remontów i konserwacji maszyn i urządizeń, pokój 425.

· Do przetargu mogą przv<itaoić przedsiębiorstwa pań·stwowe,
spółdziekze i rsob'' orvwatne z uprawnit-niami.
Zastrzegamy soHe p rawn un iew<1:i:n ienia przetargu bez podania przyczyn, iak i ' nra wo wvb0ru oferenta.
2321-k
OBUWNICZA SPOŁDZJELNIA TNW/\UOOW im. W HIBNERA
w Łodzi, ul. Sienkiewicza 78
OGł,ASZA J PRZETARG NTEOCTRANICZONY
na snrzedaź samochodu m-ki ..Svrena R-20", rok nrodukcii 1979
nr silnika 370950, nr podwozia 424214. stonień zużycia !;5 "'l'Oc.,
cena wywoławcza 94 OOO zł.
Przetarg odbędzie się w dn'iu 19 października 1981 ro ku ~ godzinie 10 w sienzibie spółdzielni, ul. Sienkiewicza 78.
Pojazd można oglądać w ciągu 3 dni ponrzedzai.ących przetarg, ti. 14 - 16 paźd~iernika br. przy ul. Sienkiew'icza 78.
. Wadium w wysokości 10 proc. ce.n y
wywoławczej
należy
Wpłacić do kasy sp-ni najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg.
W przypadku niedojścia do skutku I przetargu w tym samym
dnii.t o godz. 12 przeprowadzony zostanie n przetarg.
1

Cena wywoławcza w Il przetargu obniż«>na będzie zgodnie
z przepisami Wadium z I przetargu zachowuje ważność.

od

Spółdzi eln i a zastrzega ~obie prawo odstąpienia
orzeta.rgu
całości bez nor'!ania przyczyny oraz nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady pojazdu. Braków w ospnęcie pojazdu nie

w

uzupełniamy.

Podstawa prawna: zarząd:zenie m'iinistra komuntka:cji z dnia'
14 kwietnia 1972 roku (MP nr ~6, poz„ 148 z dnia
2
maja
1972r oku.
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KUPIĘ
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32509 g
„FIA'rA 1211 1>'' (.1978) i;iprzed111m. JfłC_zmd.en.na w.i .
31914 li:

siedzi· bą

I

Samochód można oglądać w dniach od 12 do 19 paźdz'iemika
br. (w dniach roboczych) w godzinach od 11 do 13 w garażu
przy ul. Sienkiewicza 13.
Przetarg odbędzie się w dniu 20 października 1981 roku o godzinie 11 w lokalu Zarządu Głównego n. Zw'iązku w Łodzi przy
ul. Sienkiewicza 13 (zgodnie z zarządzeniem ministra komuni- ·
148 ·
kacji z dnia 14 kwietnia 1972 reku, MP nr 26, poz.
z 1972 roku).

O~oby przystępuj,ą~e do przetargu obowiązane są wph\ić
wadmm w wysokosc1 10 proc. ceny wywoławczej w kasie Zarządu Głównego przy ul. Sienkiewicza 13, pokój nr 16 w godzinach od 9 do 13, najpóźniej w przeddzień przetargu.
W przypadku niesprzed~nia samochodu w I przetargu, odbę
dzie się II przetarg w dniu 21 października br. o godz. 11.
Wpłaty wadium z I przebr:gu zachowują ważność na II prze-

targ.
Zastrzega się pnwo unieważnien'ia przc:targu
przyczyn.

Przetarg odbędzie się (zgodnie z zarządzeniem ministra komu.nikacj'i z dnia 14 kwietnia 1972 roku. MP nr 26, poz. 148) w
siedzibie spółdzielni w dniu 15 października l!ł81 roku o godzinie 10. Jeżeli pierwszy przetarg nie dojdzie do skutku, drugi przetarg odbędzie się w tym samym dn'iu 0 godz . .13.
~rzystępujący do pra:etargu wi·nien wpłacić wadium w wysokosci 10 proc. ceny wywoławczej, najpóźniej w przeddzień przetargu w kasie spółdzielni

S:imochód moina oglądać codziennie na terenie
przy ul. Rewolucj'i 1905 roku 4/6 w godzinach 9 -

„.JOWISZ" nowy 11pror<e<iaom.
Of.erty „31169" Pras&, PIJ!>.
trko.wsk.a 96.

MALtE!Q'STWO
IP.
dozlec.
~Iem OOSl'.lllkuJe M-3, płat.
ne z l(ór:v za dowa la.ta
l'>1-ł3 ·58,
30947 li
OBCOKRAJOWIEC
knn>I
lub wyna.Jmle na 1-3 ta .
ta (płatne 1 g6ty) M„1-M·I
na.:lche<tll!!.e1
z teleforfern'
Oferty „3112'1" Prasa, E!lotl\kOVl\';o\ta i!S.

SPRZl!!DAM
wyi~arlte
IOUr'CZ4t na UOO Jaj. A.lek.
sanu1r<)<ws1ka
ll'I,
ltod~ .
'!~.
31056 li:

telefon, na.,1chętn{e.1 budow.
n.J,ctwo
mledrzywooteonne
Oferty „3()900" Prasa, Piotrkowska 96.

M·4

chwu.po4t0tl<><\"e

mleirl1!.ę

n.a

-

M-ł.

Pras.a,

tub

na w:lę
domek.
30897 11

~&Ze
e.wentuallmte
tel . 2&9·87 do 15.

KUPiii
„313!>3''
9kla 93.

A-

WllęlksZe

kawaJ.er!tę

M-4 I

OWCZAR&t ' l)Odlbalail."lote
szczen1eta rodowod owe oo
zwycl~ch

Cro?.gl..tów M
"k te.n.

- · SP!"Jledarn
(od

Kra.kóW
aa 12 ~

NASrON'A frea<Jj! rasy Van
&taava'!'en
oom1anv
AA!ro.r a -

oo 19.

1t1>r.zedam 719-2: ,

3<>987 •

PIERSCIONE<K l ~egarek
s.pwedarn.
Ofert :v
„31506"
s-ka 96, P r a<ia, Pl()łbl'k<>W·
zło.ty

SZTRUKS, tekaas,
~
dJaim . Ofer-t y „3~5.~" Pre .
s.a , PlotrG!:!OWSl!:a 96
ł{RZEWY rM w sze<r<'lildrn
a SQrtymenoie ooleca ~rod ·
J1·Let~. Łódł·Wbd!Ze<W, La
w!nO<Wa 38. Rolla-Ru~ .

31619 •

CMENTARZ
Za·rurw
ruwa mace z l)()lnonllk:'.em
sprrz e<d.am. Of·erty „ :>11M O"
P ra .sa. Pk>trkow&'<a 99.
L•y
B O "'
PIKO kuool e.
t el
811l-~. oo 19.
31002 R
ZAMRA:tAlt'ltĘ r1.ułl! no
wa -:: rupię. Tel. !'iłl-" 6 _ 79
32:!24 g
LOD0WKJS „Mińsk" 1 za .
mrat.a.rk•
lttlll>lę,
Tel
7'14-31.
822SS g

lub wynrtme m1eoiait.ne , z
góry
otel'ty „3'1i71l" Prasa. pt,o.
trkowska 95.

Oferty
Plotnkow.

8TUDEN'rKA
))OSZUolm~
Oferty „~l~J2"
PMI!&, 'P!<Oiła'kowsika IJlł.

POSZUKUJ' M-1 l'UJb M-1.
T~. ~·'TG.
2.11962 I(

M·I kiwaiteirunlkowli ( Alrmi1
C:rerwonej). zamienię .1a

D<lłtO:!e.

m kw..

lwchonl.a,

taimienrte

na

~ao>l1l.ołcfu:>IW•

lwp!ę

- ty.Lico Baruty, w roa:u.
c:r.en.1u M-3 żuba:rdil. Oferty
„:rQ!97" Pmsa, Pliotr.
kawsk.a 93.
BYDGOSZCZ - Ładona kAlw.a l er'ke ze.im.len ię ~ Lódt.
orerty .2?.87" P.rasa, Piotrkowt*a 96

PlłACOWNlA
krawi€cLwa
c.le:llk.iego
d~roonl
k.ra.w.
ców
szycie kurtek
111111U0UiYCh
kożuctiów.
L6-0ź; Astrów 1'2a,
gooz.
1.0-Hi.
32146 !I;

kwa.terunlk<l<We, 8'f m
low „ telefoon, bee c.o„ gazu, · zaomlen1e n.a m•nleji>z.e,
wszy.stk.\e wy,rf;od:v. tele-fom.
4Dl·80.
324.87 Il
M.ł

11:iC>

121.!,

O~JEKVNKA

do rocm< ~o

j:zaecka
Potrzebna.
WJ.drze.w, Goinkieg-0 9$ m . J6 ,
:U.542 &

--------MAŁZENSTWO

POTRZEBNA za.rat& J)O;lll<>C
do ~ęiczne11;0 dlzieclta .
Retllllnola. ul. Ba·bLckJ.e.lt<> ł

m.

13'9,

$3 - 0ł·'Tll,

bl.ollt
PO

139

JC()(!a:,

w!as•nościlo.we,

1'7.

tel.

łl~

g

ZATRUDNiii
~paNCZllt •.
Oferty „30907" Prasa, pj().
~ri'loolwska 811.
SPAWACZY, hnldr111Ulllkow
przyj~ na do.go. V.eh waruilllutch.
za•k lad rnstalacJd Sa~U.armych, Jaoroslaiw
Wejmaon. W!.9k1>1'oo 3d, do·
j,azd a<Wtooobusem Ga,
goctz.
11-18. tel, l7,
3L!~3 1C
t'BCHNDt el4!Gt·tron!ik, oos!.ad• lllCY sal'Il().chóei
ooSZlUlkuj.e ·Pracy, tel. 368-66
_ _ _ _ _• _ _ _309
_&__.lg
ZATRUDNIĘ S'ZIWa.ozkil
ai~tlki.
Kiltńisiit·iego

ren
I 08

301l6ł

SZWACZKA
Pol>l"Zebna,
oo te.
re~a whoza

Zll:'l-er·

OS!lecHe Stefa.n a.
za.
na wl.ę'k.$Ze . Oferty
„ :łl 1:>A"
Plra$8, Plotr:kow.
ek a !16.

CUDZOZIEMIEC

POSZ"11k'u.

j e i;oeri;m.enotiu loub mleszik.a .
nla, n ie umeiblowainego, te·
lefon. Tel, ll1·3Z·37, po 18
310łS I!

~UPll'; M·ł !.Ub M-11. Ote<r·

-·

t':v ,)1158" Pr>a.sa, P iotr
ro
k _9'8
._ws_a
_. _ _ _ _ __

POKO.J
][_ S.ródmieśc.1'11.
ll:<ii'Z. wad.a. tel.efo.n za.

mlieon~

na

W'i~

mte.sz.

le.a n1e,
w~zv„•tkrte
wyoJt(ldy
~uob dome.lc.
Wanml<'i do
=itodin~M'll Otel"ty „31093"
P r asa. ~.,._ka 96 .

MATEMATYK.A,

F'lJaUtOl\\119kd, te!! .

~1054

tl.zy<ica.

ł911·1'2.

.

tNFORMATYKA, madema tyka, t.el. &~r,4_.ro, Btłlko .
191108 t:

g

Mt.ODE
'ber>dzl.eotin• ma!.
żeń.st.WIO po&z,uiku1e
m 1e92lkiail1118 z WY!(Odam.1
do
czerwica 1982, pl,a'1.ne z ~ 6 .
r:v. tel. 7·37-60.
3·! 047 g
M-~
na d'IWI
M·I l.u.b M-2 l M-3
Ryodirow.a 13 m. a.a.
1(00·2.
1~.
3103'1 11

S3-ił8-67,

l'lolC<>obowie.

Roolak,
21i863 g

USLUGI
hydra•Uillloz-ntt Srevmzyk, ted. ~3-:l.8-St!.

na
tel.

ca~y

11:

eta1

32S-15,
31006 2

sz:wa>C'J.ka

rlk.a, tel. 157 -82

ZATRUDNIĘ

ZAMIENIĘ

31500 p;

CHEMIA,
maitemat:v!\i:.a.
m-01, Airchute.lot.
30738 /321382 R

&2WacZlk.I

w

AlekSa1nd•I<>wie, tel. 12·12· 81
3!05S g

STOLARZA lu.b chetne>R<l
do PNl<lY w stolarstwie
zatrud.nte . Hy<l:y, AndrespoJ
LI J)()Wa
9,
tel. And1rze.
t6w 189.
31llł5 ~

ZATRUDNIJ!; chału.pnl-czk 1
do szyci.a kurteG<. O!ertv
„3?.188" Prasa, P!.oitl'kow
!ika !16.

MŁODE małteńs~wo ze s.ta.
że.m ha.nd[<O<W}'llll I l{-O<tó w.

ka DOcleJlnde wsoół.p:racę.
Oferty ,3lłl'711" P.11asa„ Piiot~a 96,

ZAKŁAD

Ga1arutern1. Kn.
sot"Z!edam lub
z w.
Ofe!'ty
;,31-3a!"
Pr8J8a, PLotnkoiwskc 98.

Wleotwa

DI'llY.łlne
rowcelń

~O
:llnaJlarzcę
PDOS·Z!l
ZW·l'Qt
za WYTtla"rod.z e.

o

ni~. tel . 38.3'1·33,
Ocze.
ku 1<e w~=:v chory emern.
3089~ g

TAPETOWANIE,
mai!>(I.
wia1n.te.
Pwy<byl<ek,
tel.
S'Z-M-80.
30005 ii;
WYTŁUMIANIE

ZAMrEYIĘ

m~r

P lw;lkow.slk:1.

28171 li:

PARKIETY

dr~wi

wdobne or.aa: it..i;uiteczne zabe?-ule<c?.al!lile.
Bła61Z'1::2:v,1t.
52-~-57 lu.b ~83-83 ,
2'l'ro5 ~
ZGINĄŁ

p!Je<s kund.el Ared·
ni.el W>leLk>Mcl, POdoelal!ly,
l(lrzblet ci emny, brak 2 2ę_
bów
w
szerz~
doJ11e-j ,
Wa•bl się „Ufn" DUźa n11 .
111roda zoa ooinale-z \ en l.~. t·el.
~li(

811-82 ,

~llll!;llQ·~~

.uw AG A,
ka.n dydaci

na wytsze
studia!
KURSY
PRZTGOTOWA WCZE

do
na

eg2amlnu
wstcpnell(n
uniwersytet
po!lt.ech·
akademie medyczną

nlkę,

I Inne

u~zelnie

organizuje

UNIWERSYTET
ROBOTN ! CZV ZSMP
w ŁODZI
ul PIOTRK "'IW-: r<A 23%
tnforma~je I ?.ani•Y• ~e
: kretarlat WUR ZSM'P, te·
leton: 114-54 w @:Odzinaeb
ukla-O.a.n ;e 9 - 18
31:M7 r

MATEMATYKA,
flla~ika .
7'08-11. Do.
~ R
11-,ł-19

-

Ud~lalowca

u WRZESN·I A za111:\inął Jl<les
foksterier
!llZ()r~owłosy
(ReVltln'la-Pl.ask.1.).
Uczci.

buikle.
cla.rke za,trud1rnle .
Kw'.a.
c!arn!e. r,ódf, Arm.J,! Lu

ecuimLny,
l>rzylCika.

MATEMATYKA.

30076 R

3l<t8'i g

SAMODZ.JELNĄ

40

daan.~iitl

POSZUKUJĘ
pcyiwe·bneg.o
ż!obk·a, Te!. 5'6-117-08.

KONSULTACJE,
DO•r.arlv
budowlane
tntYml'r
uprawn!<Olny,
tel, 53-0s-~
Wa.chO'W'lc:r:.
3d04 g

dowe-1

lood:uch

dtu;ty

n.a lllllty
tell. 515-15-2'6.

m.ęo,kj

i8961 ~

r
l>Ok.alu
na
o.r.ac<O<wniie k1rawledka
w
Me'ksan.drowl e. tel. 766-45

POSZUK.U.111!

~ a.zy

LU!b

31043 •

mJ•en ! ę

TV -

poslaQ.a.

przy JmLe cha
SZY-ci1! WY!klll
az.o.ne. Oferty „3' 1'61" Pra
s1i.. PiioltrkowSka !Hl.
Jąee l>O!kaa
~upnictwo.

POTRZ&BNA

-

si~.

CYKLINOWANIE
bez,py.
;o.we, la1kl-erowani e . 53-48-27,
Grzyw.acz .
21735 lC

/

stotariza •llAt·
Prrzy.byS'Z>elWl>.kae.
30Ga8 il.

bl<>we«'<>.

m. 9.

M-S lub M-4 Oferty „311199"
P r asa, P iotrkowska IM!.
M-2

Hzy,ka .

~--------TltZY

sz.kanle,

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

!lłATE.MATYKA,

374·6l'l, Mallr.<l'W'stti,
________
i7000
__
R

ml~:z;1cain•1*.

M'ł

KUPIĘ

13.

UTRUDNIĘ

I
POKOJE.
telefon
kGlll!ort I M-2 - ReMtm!a,
za ml.en.le na 3-.-4 P<>kole.

dma !11'ttleł3rie. teil. S3.8'f.115

-

spółdzielni

Zastrzega się prawo wyboru oferenta, jak również unieważ·
nienia przetargu bez podania przyczyn.
2361-k

64

ZAMIF.Nt1' na dio,it<>dny<:b
waru·n .kech
soóld<Zlek'.oze
M-3 4.5 rn k!W„ II JJ\ętro.
Liman.o.wisldego
?.<14/MI
m, 22 nia Więlksz.e, 3-ł- ~o
ko.Jawe.
311~ 11

podania
2357-k

w Zg.i erzu, ul. Rewolucji 1905 roku 4/6
OGŁASZA PRZETARG NIEOGlł.ANICZONY
na sprzedaż samol'hodu m-ki „Żuk" A06 furgon, nr rej. LDA 757 C, nr silnika 350825, nr podwozia 219098, rok produkcji
1975, cena wywoławc.za 47.300 zł.

:!0037 '

11030 li

bez

USŁUGOWA SPOŁDZIELNIA PRACY im. 17 STYCZNIA

llmoG li

SPRZEDAM nowe caęłcl
do „l:lll Mllir1Ulnrd". Gtt,ej.
u.cuilc,
L\lkQ'llńlllcrl.e.ICIO
3
m. &ł, rain.D. do 14.

w POLSCE
w Lodzi, przy ul. Sienkiewicza 13

OGŁASZA PPZETARG NIEOGRANICZONY
na .sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat 132-p - 1600,
nr silnika 663307, nr podwozia 370559, nr rejestracyjny LDD ._
791 B, rok pr9dukcji 1977, cena wywoławcza 368.200 zł.

•• Poloneza",

320.ol-4 g

WYW A:tARK1'

lzolaeją

I(

SPRZEDAM „Fiata 123 3o"
197'5, Kmdrz.ień), tel. 308-23
31571 ii;

KUPI.
IJllaM:Jlll41 <I.o
szyci.a wleloczy.n.nooclo·
wa. Tel . "'1-23·9'1'.
30980 1t

ŁODZI ODDZIAŁ GASTRONOMII,
Łódź,_ ul. Narutowi~a 7/9

DRUGI PRZETARG
na wykonanie parowego centralnego ogn:ewania wraz 1
techn.iczną w pomieszczeniach warsztatowych
przy ul. Kilińskiego 100.

I(

„VOLVO 144".
rok
1S73.
Sltan baroiro d<0<l:x!'y. gpne.
dam. Tel. 51·03··36.

WSS w

OGŁASZA

WLOKIENNICZEGO, ODZIEŻOWEGO i SKORZANEGO

s

SPRZEDAM „Fl•ta
I>
- 1500" (lim), IV kw8JI't;il.
Of.e<rtY ),312186" Prasa, P\io.
t1'kOWS'.ke llofl.

wlcza

PRZEDSIĘBIORSTWO

klllt OICG!YfllEcmmy Teł-«!.
3G'llO 11:

r~ceptura,

,,FORDA Tatun'\lJSa 23 Spe.
ola[" sp!'Z<e>dal!T'~ te.!. 3'.!9-45.
PO 1«.
310il'l R

!

~t
~

SPRZEDAM. wyidirleda"IVi~
strWm.ct:. Ofeor'ty „312<193"
P ra~. PJ.o.trk()l'M!lllra IM.

-

„- 1
„

c:viklill·n<>wianle. lak1 er~we. n
2253·k
1
677-82, Wyce<"h
31!743 g ~~

,..,,---

DZIENNIK ŁÓDZKI nr 193 (994'1)

7

Zawód

i

-

Co tydz!e'6 w każdy poniedziałek
vr Kairze odbywaj11. 1lę największe
na łwłecle targi wielbłąd6w. Za
każdym

zazwyczaj

dzą, te

skich mi~so wielbłądzie

stylu, sylwetki 1tP.
właśnie

efemeryczn<>4ć zawodu
p11Zyczyn11 niechęcl francuskich

wobec

obierających

decyzjo\ ich
modelllti •••

zdjęciu: wielbłąd już

Idztenntczek I

córe.'t

pracę

• NASZ
AMBASADOR
w HOLANDil
otrzymał
list od turystów z tamte·
go obszaru. którzy od lat
bywają na wypoczynku w
Polsce I byli u nas takte
tego lata. Tym razem
w
gościnnej
zwykle
Polsce
spotkało Ich wiele rozcza·

A FORSĘ MOŻNA ZBIC
NA WSZYSTK.IM,
trzeba
1ć jednak
Paulem Newmanem
Slynn·1
aktor
amerykański
przez cztery dni grał w ftlmowej
reklamówce,
kręcone1
przez Japończyków
Jego
rola ogranlczyia si· niemal wylącznlc do pieta
kawy Za dzień zdjęciowy
Newman dostawai 250 tys
dolarów - łącznie zgarnąl
milion/

„

+

W
HOTELU
„WOD·
NIK" w Giżycku w jed·
nej z sal restauracyjnych
podaje się jadł<> według
specjalnego
jadłospisu,
lecz mało komu z krajow·
ców udało się poznać jego
zalety, bowiem jeśli choć
by jeden stolik ząjęty jest
przez gości zag.r anicznycb,
odmawia się przyjęcią za'
mówienia od gości mówią·
cycb po polsku. Ponieważ
tak się składa, te do Gi

BYK !Zl.114. - zt.111.). Pomy4lna
sytuacja sprzyja rozwdlłzYwanlu
snraw os<>b1stycb i uwodowYch.
Ilf!. ulei:aj naolskom. Znaki P1'ZY·
ja:iine: Blltnllęta I Ko-z.l<>rotee.
(U.H.

-:-

życka

f!2.0I. -

11.H.).

U.IT.). Poi>rawl

św!etlemem

K«>ł

'llo!ekt6rycb ..,._..,,
daW'!la irneblły.
l!l'il!IUl
najomyc'll ecł·
Cl 91e sa P"YSłul!e.

Cłe

11

wdztęezY

od

N1estety, nie mogę pana podwlett, .testem teglar:zem-eamotnłldem.

LEW (Z3.11. - n.ta.). Wlełe - wych sprMI' I ln'O'PO%YCJL Z.ab.
sorbuj11 one TWlł U'Wan w alalfU najbUtnycb dmł.
PnYJ!ilłU.!
sle do wyj&Tldu w mJle anble
atro.ny, Małe rod&llm• al-.ONll•·
mienie.

KRZYŻÓWKA

POZIOMO: I. Produkt uboczny w
cuklernlctwde, 8; Batyryik z pozn~tl
llklego kahaI't'!tU, znany z polskiej
Tv, 7. Polowe umocnienie ziemne
z walem 1 !osą, 8. Czekoladka nadziewana masą pomadkową, 9. Wlelko~ć
którą m-o:!.na charakteryzować przez
pe>danie llczby I
zwrotu (termin
W R. HamlltO<!la), 10. Zarodowa hodowla kon.I, lł. Lichota, ubóstwo, 18.
Rozległa wytyna, część Płyty Czarnomorskiej, 19. Bóstwo czczO<!le przez
zach. Słowian, 20. DrztlfWo Iglaste
rosr111ce w obszarze śródziemnomor
sklln, łl. żona Napoleona B<>napartego
koronowana w roku 1804 na cesarzową. 22. Pierwszy człon wyrazów r10:l:0<11ych
odpowiadający
polskiemu:
pod. ponl:tej.
PIONOWO: 1. Zbiór ustanowionych
w drodze prawodawczej prawideł, 2.
Roślina dwuletni.a, 3. Obsługuje · sk~a
warkę,
4.
Przekladnla o
stałym
prze!od:eniu zmniejszająca prędkość

SKORPION (!4.lt, - 11.11.). Do.
bry tyd7'iefl. · Wkrcczya wefl bo1:atny w doświadczenie. Motu.
wość dodatkowe1:0 :zarobku.
Zapewnij sobie 1trzycbylnołt
Lw1
l Bata·n a.

obrotow11, I.
arebra

STRZJ')LEC (23.U. - U.Jl.). Po.
ra d6prnwad7Ać d.o ko:dcil aprawY osobiste. NadaMa eię b<>wlem
nowa szansa. PostaTa 1 się oozbyć
„balastu" w vostad aleudanycb
zndo'!1oścl I DHUdoinzvlahł.

którego
111.

tudnośel!,

ste

Azota!\

w lecznictwie Jako

13.

przywódcą

Zajmuje
\Vejścl.e

zł<>al w~glanu

toUt,

Bilety wizytowe
-:.;;,,--.

T.

DUSZKASZ-WOŁEIKO!};

WANDA M.SEŁWIERNIK •
D.SYBIS
MIREK Z.KRZESIWOZA ·
DR.STANISŁAWA

mec·harurza-

JO .~ .. Osta.tnfa

bl!twa generała Kleeberga" - woj11.00 .,Namyslo~v!.acy" - W~śoLańlka Orkiestra
Syom~nLczna rn.2.5 „Ciuclru!ba1Nt.a" - man. H?.lS FllJJm Pl"2'Y'OO'd•n.lezy.
12.411
„GW!l.arz.cloz.b\ór"
Greta
Gaorbo
(1).
13.20
Z
Po!Bk>I
ro0de«n.
14.00
„Pr(>!IO(k,
2lbabo
1
Si.eod.m1ogroorilian.le''
- w~ prod. rumuńskiej. 15.40 „Na POILs~lej K.amcrz.aitce" rep. flllJmO<Wy. 18.00 Dz!.enondJk. Hl.30 Moi!lJ\JbOlr 11ejmowy. t'l.00 Pl~::-gla
- PIO"!oOm tyicla - progra•m )YUlbl. 18.00 Rola - .Ja111JUSZ BU!kOIWsk1,
Rartllo8t n
„Slrulbów painlieńosldcll". 18.6'0 Dol:>ral!loOc. 19.00 CDN Sprawy lud1211<1Le. 19.30 J::nioenmilk telew\Jzy)ny.
20.00
2-Uiblllocys:tyk.a ditv. 20.15 „Stąod do0 wl.eazniości" (3) - dramat wojen.ny prod.
USA. 211.55 Nlediz,leilla lub 1>0nłedrli.ał-0k. 2''2.25 Blisko 1 dałeko. 23.05
Dzleninilk. 23.20 Tea1tr Sen&a1c:lft - W. KiuJ;logOO\vskd I M. Wortman~
„Jedll'louch".

-

„So>bótlka"

S~<>wy

fJ.~m

d<l<k.

-•ROGRAM II
•16.«5 „Prze.m:yttn!oey z Ra j grodu" - !\film historyczny prod. NRD.
1'1.55 „Pier\V1%e pOTY'WY" (5) - rarlq;tecld se:-Lal fiJIJmoowy . l.9.00 Wia(L). 19.3-0 Dz.ote.nmLk tel·ewtl'lyj ny 20.00 Muzylka mlod>1>j generacji - ze,.pół „K-ombi". 20.40 Koncert WOSPRiTv . 21.50 2o4 goc11z ;ny. ?a.OO „Kslątę re~ent" (6) - „B<l'źe. chroń króla" - anv;del <Jk l serfad hlsboryozny. 22.511 „Ma•tejko w Koryz.nówoe" - f!.[m d<lk.

domości

NIEDZIELA.

ł PAŻDZIERNIKA

PROGRAM I
a.10 TI'R - upjraiwa rośl1;n, sem. l. 6.41! TTR - mecha:nl!lacJa rolnictw.a. sem. 1. 7.10 TTR, RTSś - wied'Uł l.l'BIS'Zą sumsą 7.3-0 Niow dOIIlllU I za.grocllz'.e 8 ()0 ,Tyd'?lleń" - magatZy.n Redoak.cJ.i Robnej. 8.40 Telewiozjada 9.00 Teleranek 10 30 Antena . 11 OO
Tajemnlice "2lt.uikd now"czeo<>nej kub!21m 12 !IO DZ'len.n!lk 12.45
„Pló~·l<em ! we~lem" . 13 15 .,S.aanl o S<>bie" program Redail<cji
Roln-e-1. 14.00 „W świe-cle muzyąci" - wqoomn!enie o Jerzym żu
rawlewle . 14.~ Losowanie Dirteii;o Lotka 14.45 .,Przye;<>dy s:on.db.ada" -. „Pl"2:y·e:odoa z taje.Jnn•lczyim klluozem'' TYLKO w NIEDZIELĘ:
tti.15 Aukcja „sta!'OC1" morsk!oeh n.a rzecz bud<JOWY •. Da1ru MłoC'Zl!e
~:v" . i5.30 „Ks \ ążiką, d•la s.zoz.uTa" reo. 15.45 .. Szczę~U1we wydarzen.~e" loounedJa f :U·mowa prod. NRD. 17.10 Zamlm za,br>ziml
wocze,mość

„Gaiud'earnrus". 1~.411 Ą>Uikloja „staraocl" (.2.). 11..o;, Pow..LarLcy w t.a.m,..
- rep. Hl.to Utwory do1a molich Pr'Z'Ylla•oiół. 19.05 W ieczoryn!ka. 19.3<1 DZ"ienn~k telewtlizyjny . 20.00 Wlers<z dna Cieb1e. 20.05
„Dlonile n.a oczach" (3) seria[ prod. wło&ltdej. 21.311 Sportowa
nted'1Jlel.a. ~12.00 KaJbaoret OlJgl LipilńSkiel - „Misielk" .

b~n.awliJcaoeh

0

Ron1'a1ntvozn·l".

PONIEDZIAŁEK. I

by!

. 1111.31!, 'DZJl.emmolk. 17.00 D!Ja diz!ec:ol: „Zwlerzym!ec" „Leśna p.
zellk:i:, . 1'1.30 Do:n I my . 17.45 .. ne Je.91: tYlcia" 12) - „Spra.wa wyboru 18.35 Or1enite - kolebka rewolucji 18.50 Dobranoc. 19 oo
Echa stadionów. 19.30 Dvh:inniik telew!ozy1ny 20.00 Rolnicze r<lllmo.wy. 20.10 Tealtr TelewlrzU Staonio;ław Grochowiak. .,Sui!ona
Greta". :lll.35 x. Y, z (11) 2~ .0S Dziemin1ik . 22.20 x. Y, z (1.). zt.50
Te1e'W'i'2l1a w sprawi.e mlil!l.ardów
PROGRAM D
19.~D

Wladommet (Ł). 19.:lG Dzien1nl!k teJewd>zy;tn.,,. 2j).00 u ~
mld°'."' moa Odory. :lll.30 :14 goodr.!llJny. 711.~ STUDIO BIS - w i:.rn~raml':e Ulmy i reportat.e o problle.maoeh na.tiloo<ma-ruli.
WTOREK, 8 PAZDZIER)l!iIKA
PROGRAM I
18.30 Dzlen.n.!lk. 17.00 Ktno TeoLew!.z~I Na 1rn!oodszych - O m6w'<enl'll orawdy 17.30 'P<:>lska Kronika F iolmoiwa 17 40 Interstu'<l.1'.o 18.JO
Te 1.ewi<z1.a Mlooych - CDN' 18.50 Dobra.noc 19.00 Camerta,. '9.30
Dz'.<enłk telewi.zyjny 2-0.00 PtJ,b1ky,;otyk.a div 20.lS •. Zaga.dlka d2 e~
koa kle!'ik'" - dramat prod. USA 21.55 MiOOZika.ntl<>We proogl, 21 .~
DZJlJenon·~k. 212.40 3<l m;ruut z a•reh;•tekot.ura.

PROGRAM U
19.00 W.lado.mo~Cł wydanie kieleckie (Ł). 19.M 'D7lt=·Illlk telew>zy·jnv. 20 .00 :?r,.,~am Msrorycziny, 2.0.25 Wboireik melomana.
°bl.2G 24 l!;O::l'Z•i'lly. 21.35 Wieczi>r rnmow:v - oo19ki m.Ian do'k:uanentailin:v.

SRODA, 7 PAŻDZIERNIKA

Jan

81' badaniem
Jednego

clala

Do rozlosoiwan1.a: 10 biletów wst11pu na aktualne spektakle tego tea.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, tygodniowy.
tru . Termin
nadsyłani•
rozwiązań

191 C994ł)

rr.

lub

łjosforanu,

Dychawica.

ata(jk)

PAZDILlElRNl•KA

PROGRAM l

PROGRAM I
Dztenni!k:. !'I.OO Dl.a di;lecL: . , M\.chałikl" . 17.30 Lcl90IW>a111le
Exore9S Lotka l Male.i;o Lot.ka . 17 40 Magazyn m0ot-ory1z.acyjn:v.
18.05 Mlstrzoo,twa ~uper'11i!('I w tenl.s-ie stołowvm: Pols.Jca - CSRS.
18.40 Wystapl·en1e a1mbasaodora N!em.1eck ie1 RepubUkl Demokra1vczneo1. 18.50 Doobl'alllOC. 19.00 Sk.arbol-ec. '9 .:lO Dzlenn~k telewlzy:jny.
:M.00 FLltnnteika Arcyctiz,lel - .• Błeklot.ny a·nioł" - ntemlecild d•rama0t obyoz.a.1<Jiw:v. ~1.45 Gośc!e Old JaZIZ Meeti'llll: Złorta Ta•rka 81 ". 2'2.15 D7llen'lliik. !'-2.3!0 Teleowl!zJ.a w !lpra•wie mtiiaroów.
H!.:Ml

PROGRAM Il

książkowe
prawidłowe rozwiązanie „Roz·
kOS'Zy Łamania Głowy"
nr 239
wylosowali: Ryszarcl Blellkowskl,
Ł64t, ul. Olsztyfl1k11 18/23, Marla
Rumińska. ł6dł, ul. Ka. Brzó~ld

mol

CZWARTEK, I PAZDZIERNtKA

z

PROGRAM I

D

Bronisław

Wiadomości

(L). 19.30 Dz\en.nLk tel<eow!<iylonoy . 20.00 Ekran
repe,!'terów 20.30 Po\ad.nl:a .,Zaufam/le" 711 OO Mi.str'ZJOSLwa siup.erU.gl
w ten!&te 9\ołow:vrrn: Pol9ka - CSRS . 21.~ 2'4 gooz1ny 21.ss S.21k leł
ko I oko - ma1'1)3.zyon p01puiLat"T110n.a'UkoWY . 22.40 Proioram mon;iki..
19.00

Nagrody

3ła/36,

Z przedstawi0<11ych biletów wlrzyto•
wych należy odczytać nazwtska czterech czołowych ludzi Teatru Wielklev,o w Lodzi,

ar

8.

nleblesldego w ciefl drugiego, 15. Narnniennlk przy mund11tte, 18. Kul!-

nieruęc:znycb

ŁODZIU

Protektorat.

st~any

żltka,

WODNIK (!l.01. -

DZIENNIK

hodo•wl!Ja 21W'ien.ąlt, sem. 3. 6.30 TI'R -

ela rolntotswa. sem. 3. 7.00 TTR - uprawa ro61'1in, sem 1. 7.30
TTR - mechaniU1oeJ.a rol'!JJ!ctwa. sem t. 9.00 Ma\l!.azyn na®tolaitlków

•rodek antyseptyczny, 11. Odłam !ttlsytćow,

RYBY (!1.Z. - zo.tJ.). Pnyjclde
Ci rozwa:tyć Interesująca 1tro110zycję,
która. kto wie. czy nie
•mieni wielu svraw w Twym ty.
clu osobistym
I
zawodowym.
Na.lbllts:ze dni będ11 więc brze.
mlenne w wydari:ema I •kutkl.

PAŻDZIERNIKA

PROGRAM I

w.a R6tewiJ C'Z.a:

„.

18.tz.). ~"by
1ytua.cJl.
stara.I lłlę wymawlat od w·lek.
szych spotkafl.
Powodzel11e w
czwartek. Pod ko.ulec tyg<'ldnla
w·ladomośl! o nai:rod?.de,
11remil
lub wyii:rane.J.

SOBOTA, 3

!IUS Z tołnlerSkrioego ~·ku progr.am wojskowy. 15.05 l'lroecemum . 13.5'5 Dla młod:!;'ch wlod:216w: .,li.dar". 14.~ Przebo•je tygod.nla . 15.~ Teatr Wspemn!<eń (19il) - Ad<aan Micklewi~: „Pan
TadeulS'Z''. kslęii:.a V - „Kłótnie" 16.10 ,Rzuceni na obozyz.nę" 1!lm d<>ilc , prod. RFN. 17.IO Godal"na z .Je:-zym M!.Uanem. 18.10 Operowe skarby , 19.0S W klnema~raf\e, 19 311 Dz1enmk telew'-zv jny .
20.00 Telewl2yjny mus!.e-hal1 ~ OO W p:-a.cownl
gra.filka Alnt<>ni!.eg,o BoratyńSkie11;0. 21.30 Flllmoteka Na1rod'<>w.a - ~Y Stan isła

REDAGUJE JERZY KAlUZKA

WAGA. (&ł.Ot. 11.u.1.
Nł•
odrzucaj prnpozy'cJI, Jett to okazja, która mote się wlęceJ nie
powtórzyć. Z ułatwieniem dre.
czącycb Cle •roblem6w czekaj.

uniknąć

dirarma.t obyi~'-'<>i;VY.

PROGRAM Il

PANNA IU.98. IS••• ).
ay.
tuacJa będzie •le r-U•ł po
TwoJej m~U. Ale ew.entualne 4•·
C}'11Je podeJmdJ rm:wałnle, 1)0
przekonsult.owamu ae wnystklmJ
zaintereso,..anvml. Duto okazji
doo miłe~ •P~'l!enła eiiHu.

JtOZIOROŻEC
(13.lL - lt.tl.).
Uroodzen4 w nlerwszej de.kadzie
stycznla moga pnystą1>lć do rea.
lizac.!I n1ycb planów. przy ok&·
z.11 n·awląb lnteruu]ące z.naJo.
mo§cl. KoziorMce maj11 motno~I!
przetyl! wiellde uczuelP.

przyjeź ·

A. PRZYKRA
NIESPODZIANKA spotkala kqplq·
cych się w
basenie w
szwedzkim mte§cte. - Far Ila
Po wyjściu z wody. jasnowlost Szwedzi
stwterdzll.i
z przerateniem. te fCh
w!osy
aq teraz zielone
Obs!uga basenu przyznala
alę, te do wody wsypano
zbyt dutq dawkę chloru

c.t ale nutr6J w :11wt11wu •
kt6re

najczęściej

d:ia!a Niemcy.
wyodręb ·
niona
sala
w
bo te lu
„Wodnik" uzyskała nieoficjalną
nazwę
„Nur
fiir
Deutsche".

Osoby zadnteTesowan.e- ulot„nlem
swolch &praw prywatnych, moii:a
llC!JyC
na
l)O'Wodsenle.
Pewna
nsołła oeze•k uje od Cl„ble
rady
l pomocy - 1totraktuJ Jlł ły~U
wi&. Pod k011lee tyirodnła wyjazd.
R..ut

kupiony.

ganlzacjl
była
blokada
ronda w centrum warsza·
wy.

BARAN (21.t3. IO.M.).
Po·
sples:z się " załatw1en4em a1traw
zawodowych. Zwłoka moł• Je
skoonpllkowat. Unikaj większe.
11'11
towarzystwa. ltonselrowencje
moa:11 być kło.pntU.we.

BLIZNIĘTA

18.30 Dzl,en.ndk tell6WWyjny. 20 .00 „Wyrok
na bestie" - proces w Dllsseldorfl.•. ~ . 30 Mól lroncerl - Igoc
Smloa!IOlwSkl. Il.li 24 l!'Old-zmy, tlt.21 Ozy spó!!l{l POlooonOne ma111
prz:vsz}ośe? n .to „Si>rM'lli'€odil~'W10Ścl stał<> 1tę zaldość" flrancw;ild

6.00 T'I'R -

Po wielu perypetiach udało się go
załadować na platformę.

brak papierosów, plwa l
„coca-coli" ltd.
Autorzy
listu przez tydzleil obser·
wowall na campingu jak
dwaj
robotnicy
buduj!\
szalet. Zrobili przez ten
czai tyle. Ue holenderski
· robotnik zrobiłby
przez
p6ł dnia, cboe Jednak nie
rowafl, np. takle ł• 11wlę· byli całkiem bezczynni bo
kszono przymusową
wy- jeden
zbudował
sobie
mlanę
pieniędzy,
że litr klatkę dla gołębi, a dru~l
benzyny
kosztuje
dwa dla królików - oczywiście
guldeny (ale „na lewo" z
materiałów
przydzielo·
Od tego samego pracow· nycb na budowę szaletu
nika
stacji
benzynowej Jedynym
zauważalnym
można kupić jut
po gul· przez turystów z Holandii
dente), te w „Pewexach" przyklaMm sprawnej or·

(ł.).

:r. powodze-

niem udaje wołowinę ••

Na

PROGRAM H
19.ot W'iadomołeł

w wielu restauracjach arab

jest

krótkotrwała, przeciętnie 5-ł lat, w
uletnoścl
oczyiwlście
od tego, czy
potrafi się ona w ciąg.u ~o okre&u
„przestawić"
na aktualne
wym•igl

rodziców

Po-

s Stfdanu, gdzie

ich liczl:>a
oceniana 1est na 2 do
S mln sztuk. Wtajemniczeni twier-

zarobkd

modelkll

tysiące

I

ponad

wielbłądów zmienia właśclcl!!la.

Natomiast nlellczne tylko, te najbardziej „żądane" czyli tzw. „topmodeles" Jak np. 16-letnla Amecy· kanka Brooke Shields, jedńa z bardziej Ynlętych me>delek świata, zar ablają kilkaset tys. F. na mte111ąc.
Kariera

razem

chodzi!. one głównie

brutto ogółu
modelek (po potrąceniach na rzecz
agencji) wahają się od B do 10 tys
F miestęca:n!e (za 8 go<tzln pozowania). N'ie wszystl<Ole Jedna.k zarabiają jednakowo, niektóre osiąga.tą lrilkad-ziesląt tys
F ., a nawet wlęceJ.

I

18.30 Dzd.enin.lllt. 1'1.00 DJ.a 44lecd: „Plą.ts z Pa.nlk·ra~ym".
1'1.2.li
k~fill rodlZ'!Jny, 17.50 J'Um an:lim.ow8/tlY. 18.UI llnrpuilisy. 18.50 Dobraon.oe. 11.eo Wędor6Wkii z k.ameira 18 30 Dzlenn'l.k tedeW'lriy}n'V . 20 llfl
MionlJtor ~· 20.30 .Na d•ru~el llinlil ·trontu" (3) - rad'l1ect<l
serial .ensac'.l"Jony. 31.55 Listy o fJOOpodaroe. 212.40 Dzlerunik . 22.SS
Na estradaeh 6wt.aota.
W

Przeciętne

'".st

Z PAŻDZIERmltA

PROGRAM l

Jftezmterm. dl:u&te Beanie 1»0zowaala do zdjęć, niekiedy w uclą:tllwych
warunkach, powtarzanie w niftkonezoność póz 1 układów, czeinu towarzyszyć musi warunek lltne qua non·
beztrosk! uśmiech, nienaganna frymra i maquillage oraz nade wazystko
wratenie pełnego relakll!u l łwl.etoł
el - wszystko to dowo4z:I, te na pozór „lekkie" tycie modelek n.te 1esł
w rzeczywistości ulł\ane r6tam1.

Ta

PIĄTEK,

Malczyń~kl,

Przyjmując, te każda Litera odt>Owtada tej samej cyfrze, nalety wykonać widoc:one na naszym rysunku
działanie matematyczne.
(jk)

PROGRAM U

Ł6dt,

ul, Czarnieckiego 7/39, Ry·
szard Snteżko, Łódł, ul. Armil l:u·
dowej 1911. Stanisław Salm, Łóclł,
ul. Zelwerowicza 5/!. Odbiór nagr6d w 1ekretarlacle naszej redakcji.

1e.30 D211e.nnllt. 11.00 OZJw.artek Tetewia:Jł Dmewczą,t 1 Chłoipeów.
ll!.00 In.!oMn&tw turystyc'Z'Ily. 18.15 Gooot<>wość nr I - rep. woislkowy .18.50 Dobramoc 19.00 Son.da. 19.3<1 Dz!oenonlik bele<w'ltzyjny. 2Q.OO
Puo.l1·cystyik,~ dltv, 20.15 Rohni'07'e rozmowy . ~.25 „SpadkobLercy
pan} Bunke (4) - „Rob! sdę ~rąoo" - lruarud'l!k,I fi.hm krymLnailITTY.
at.35 _P~iz
22.211 Program p1ublkystycwy. 22.50 DzLenniik. 23.05
TelewulZ!ja w spra!Wle miiUeroów.

ABCD

CE=

FG

+
AGBH
AB =AGDK
· FKB +.AABC -AGCG
X

19.00 Maga-zy• kulturalny (Ł). 19.30 Dzlenlllt teleiwiizy:tny. :IO.OO
NURT
iinn.owiaoCje metodycz,ne w noaouczan.iu
rnaitematyold.
2t1 30 NURT - w<>oółc-zesne problemy 0 ed·a,g>oii;lk1 pracy. :iii.oo NURT
- mLelsce ! rola fblorofH w k·UJlturze. 21.30 24 god.rlny. 1\1.łoO Rvtm
czasu Reoruiofeor :i.e :ołotym! rogami. 22.10 W l ~e ro0m.O.wy
w kr~ r..,drrtn.,-. %2.40 U<bw<llry l~nace«o .Taine. PadeTewskiego.

'

