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35 LAT WP

Jaruzelskiego

Lólj.zkiemu Wydawniotwu Prasowemu „stu'knęlo" 35 lat.--4ako
jedno z najwiękuych w kraju wydawnictw RSW „Prasa·Kt:iąź.
,ka-Ruch" wydajem.v dzlś 9 tytliłów pras<1wych o łącznym jednorazowym na.kładzie miliona 47 tysięcy egzmepla.rzy.
Historia, teraźniejszość i przyszłość każdego pnedsiębiorstwa
to jednak nie tylko te suche cyfry odzwierciedlające efekty
produkcyjne, ale także atmosfera panująca wewnątrz I wokół
instytucji, a przede wszystkim zaś ludzie, którzy swą prącą,
umiejętnościami i zapałem dzieje instytucji kszt,i:łtują. Biorąc
do ręki to, co t.WP wyprouukowało - gazetę, masz Czytelniku okazję poznać 11azwiska ezęści )l1'aoowników naszej instytucji - dziennikal'Zy. Wśród nich i tych, Jak np. red. MieezY·
sława JagoS'z.ewskiego, dla których te 35 lat istnienia ŁWP
są jedynie fragmentem życia zawodowego.
Dziś, " okazji jubileuszu firmy pragniemy przyblliyći eboćiby
dwóch naszych współpracowników spośród tych, których nazwiska nle trafiają na strony gazet. Gazet, które też właśnie d7iięk.i
i ich pracy mogą być codziennie 'Przez redakcje tworżone.
Bracia .JOZEF i lfARU.N MISOWIE całe swe dorosłe zycle
zwlazali· z naszym przedsiębiorstwem. Pierwszy z nich od 29
lą.t jest lderownikiem magazynu papieru, drugi od 27 lat pracuje w tzw. pilmie obsługi, a rzeczywiście służąc za „złota
rączkę" przy wszystkich t.echnicznych kłouotach w przedsię
biorstwie.' Wzorowa praca. zaanga.towanle. nioogranicza.nie ,się
do wykonywania jedynie tego co mieśol dę ·"' ramach 9b.owiązkow etatowych - to określa ieh szacunek' do tego co robią,.
I to -wszystko okraszone ieh cechami charakteru, iyC'Zliwością
dla innych, ksztaHuje szacunek dl& nieb samych ze strony nas
wszystkich, współpracujących z nimi.
Są. ŁWP przydatni, sadzimy jednak również, te I ŁWP jest
dla nich c:iym§ więcej, nil tylko miejscem pracy, do którego
teczką zawierającą drugie śniadanie.
idzie się codŻlennje
by było inaezej pewnie by KRZYSZTOF
MISA - syn Józefa nie zatrudnił się jako
kier1>wca właśnie tutaj.
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Spotkanie W. Jaruzelskiego z przedstawicielami
spóldzielczości

zwi ktteh zawodowych

Wysokie plany

rzyj~ty przez komisje sejmowe
PRZYJĘCIEM PROJEKTU USTAWY O ZWIĄZKACB ZAWODOWYCH ZAKOŃCZYł..O SIĘ 30 WRZE$N}A WIECZOREM
DWUDNIOWE, WSPOLNE POSIEDZENIE SEJMOWYCH -KOMISJI: PRACY l SPRAW SOCJALNYCH ORAZ PRAC USTAWODAWCZYCH, TYM SAMYM OCZEKIWANY PRZEZ SFODONIOSŁEGO
l'..ECZEŃSTWO NASZEGO KRAJU PROJEKT
I
PRAW A
AKTTJ USTAWODAWCZEGO, OKRESLAJĄCY
PRZYSZŁ ~'"M
W
ZAWODOWEGO
OBOW IAZKI RUCHU
POKSZTAł,-CIE, SPOTKA?. SIĘ Z POZYTYWNĄ OCENĄ
SŁÓW - CZLONKóW OBU KOMISJI I JEST GOTÓW DO
ROZPATRZENIA GO PRZEZ PLENARNĄ SESJĘ SEJMU.
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funduszu. l J)OdWyU%a - do
tys. zł 11ra.nic11 dochodu na asobę
w rodzinie u'l)rawniaj~o do korzystania u- świadczeń. Posłowie
zgodz.ill 9ię z opi•ni11. fo prop<>nowane w projekcie rozwiązania maia w obecnej s.vtuar.jJ e.p0łecznogos;oodarczej Ch'lrakter doraźny W
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prezentacja i obrona
(PAP)
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d;( nnikar:i: PAP odnotowuje,
Jut
l)t'Zewodnia mvślą nrojektiu
za.. siJym zwinzkom
nadanie nrzv
„
wo .<:Jwym w Polsce statusu organ'.zacii samo~z.adneJ I niezależnej od
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I .sekretarz Komitetu Central- I 'Przyczynami obiektywnymi, do kt6nego PZPR, p~zeis Rady Mi- j ryeh zalic:za tlę brak materiałów
.fachowców. Nadal Wojoleeh I niedobór
natrów gen. armli
.Jaruzelski spotk&ł •ię llO wrześ- js:k stwierdz.ono - na placach bu- .
spół- dowy występuje równiei marnonia i tirzed.stawlcielami
dzielcroścl mieszkaniowej, · Re- trawstwo materl;ałów, w~ele ,do ży
l
prez.entowała tę organizację kil- c:r.enla. JX1ZO.rrtaw1a organ1zac1a
kunastoosobowa gru,pa tiracow- wyda}ność pracy.
Prudtltawiając obecne trudności
przeruków i działaczy oraz
l>Odkt'eślan~. i~ aby mofilwa była
CZSBM wodniczący Rady
Janusz Rogatko 1 prezes 1..a- pełna reahza~Ja planu bud~w.n!crządu CZSBM - Stanbllaw &u- twa m;:zkamowe11:0. wz~t 1ego
.rozmia w, trzeba t>Okona ~tniekutyka.
zwłaszcza o
W &J>Otkaniu wzięli udział: M- jące bariery. Chodzi
kretarz KC PZPR Ma.nłted
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w g.odzinaca oorannych komiale
nrojekt
roZPatr.vwały I nrzyjęły
zmien]ajacef ll5tawli z liP·

ca 19,4 r , o Funduszu Alimentacyjnym. Pro.1ekt tetro aktu. "który
- oo uchwaleniu przez Sejm Przewodniczący delegacji polskiej
ma weiśl! w żvci~ 1 kwietnia 1983
·roku - 1.'0zszerza m. in. krąg osób na XXXVII sesję Zgromadzenia
z Ogólnego Narodów Zjednoczonvch.
uorawniony{:b do korzystania
minister spraw zagranicznych Ste~an Olszowski złożył 29 bm, v1ii;:enł:lra:uem..i
zytę sekretarzowi
ONZ, Javierowi Perezowi .:ie Cuel·
la.rowi I odbył s nim dłu!szą raz.

\i\łznowienie rozmói

wGenewie

W cz.war-tek w Genewie zostały
wznowione radziecko-arnetykańskie
rozmowy w sprawie ogranlc:r.enia
zbrojeń iadrowvcb w Europie.
Odbvło się oosiedzenie p1enune
dele.rtacli.
St,ronie r-adzieckie' nrz.ewodlliczy
zaś
Kwiciński,
ambasador Julij
amerykatiskie.l - ambasador Paul
Nitze.

studenłhW
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mowę.
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!IZ.OWSki Wyraz·ił Uznan.e
in.
I
dla wysiłków sekretarza l(eneralnego na rzecz .międzynarodo.v-..go
p0koiu i bezpieczeństwa. któN zna·
lazły· twórczy wyraz m. in. w 1ego
raporcie o działalności. ONZ, orzedłożonvm Zgromadzeniu Ogólnemu.
Min. Olszowski· PIIZ.ekazał również
generalnemu ONZ
~ekretarzowl
iaproszenie rzadu PRL do odwtedzenia Polsld, w dogodnym dla
111. e"o
„ ~ ·
' - ft1·~y
"' term1'nie· Zaprc1sze11'e
leb• zostało z zadowoleniem.
Mtn, Ol•zowsll"i ,pot~ał sie takł:e
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„Daru ~od'!:,e-

tege PM<bo'Wego miasta.

pr2yc:r.yin1ła si~ do umocmffila przy- rozbro1•en1•ąwe

nowojorskiej 1łedzibi& ONZ • i'
1"'ministrem
spraw :r.agrenicznycll
CSRS Bohuslavem Cbnioupkiem.
W atmosferze serdeczności I przyomówiono dalszy rozwhj
jaźni
wszechstronnaj współpracy miądzy
obu pati.stwa.mi a także hleiące
problemy sesji Zgromadzenill Ogólnego · NZ.
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W cz.asie plenarnego posiel\zenia
głos z.abrał przewodniczący delegaej! NRD, amb. Andre Wieland.
·
Szef delegacji :tom.D ponownie
uzyskania
możliwość
podkreślił
porozumienia, _,Jakie
pierwszego
stwarza projekt krajów &ocjalistyc.znych, zgłoszony 18 lutego br.
Ten realistyczny projekt stwarz.a
szans„ uzyskania porozumienia o·
."' oraz. gw-arantuje Interesy
becme
obu .stron w zakresie ich bez.pie-

wa.a

na.pad na r.k.a'l"bl.ec ce:rk!ewny w
M<l<91:'Wiie i rwtąrza~e 1 tym dał&-ze

Rel!Yt1e'l'ował B!erg:le1
ml i omówili kierunki j~j dalszego v.'ydanienia
nedell\y ~~le
rozwoju we wszystkich dz.iedz.f-11''ii:U~.ato.mi.alll\
nach, w tym zwłaszcza wsp6łpra- pierwszy 1 sze6c1u odeink.ów f.ran.
cusk.i~ nertallu J)t. Wspólne m1.es-a·
ey goapodarczej.
, kan~e" ret. ha'll!OOls Cbat.ela Akcja
Podobnej tematyce Mtwie,.,one l le«-0 utworu l'<J!t11)l'yWa Sl.'l wSl)6łcześ1 u!lts.izu·
kaimien!ey
w -"'ys1'l~j
• 1ego nie pe·d~e
-•
•~Potk arue
bvło
tud-zi
mfodyeh
girupv
m !n. 01·azows;i:
.
19
z mini~trem ąpraw zagrank?.nych którzy ·:i: OOW'Odu trudrrcośel !lina~
wych· W?DaJmula wspólny lok·al.
F!nlattd1i Parem Stenb11rkt!lll1.
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tem
Chorę

t6dikłef

· ZHP
harcmistrzem
Polskł

Wl\J'to§d?

ludowe)
Krzv!„łOfAftt

Piotrowic

- Prouę pa.n&, eo te snacay by~ 11Złon
k.iem ZHP? Czym dla pana jeat barceratwo?
K. P.: -. Odpowiem krótko: można miee 7 t 80
lat i dobrze c:ruć się w tej samej organizac}!..
której głównym spoiwem jest chyb& element służ
by. Harcerstwo, to okrP.ślona postawa życiowa.
trochę posłannletwa, wewnętrzna potrzeba służen\a
ludziom, sprawie, Ideałom, ojczyźnie Aktywna
działalnosc w związku wymaga wielu wyrzeczeń
osobist.yC'h .. Etzadko jed~rnk miałem okazję spotykał
ludz.i przegranych dzięki harcerstwu. Hatterstwo,
to również żyeztiwy, optymistyczny sposób patrz.enla na świat.
Spotkałem się wiele razy • opinią, łP
„DŁ": ZHP obecnie, to nie ta sa.ma organizacja, oo jeszcze
kłlkanaśole lat tem11, ie straciła ona wiele w
oczach społeozeństwa: Ozy zgadza. się pan z tak~
011eną? Czy nie jest ona następstwem' dawisk, Jt<>·
legaj~eycb na dewaluacji pewnych ideałów w na.·
szym belu społecznym, na nttłana.cb w hierarćhlł

m

l'MOI A. Waeh

K'. P.: - Nie tylko i:gadzam się, ale taki właśnie
jest mój ospbisty pogląd. Żaden ruch społeczny ,
a więc i młod:z.ieżowv. nie jest w stanie ustrzec
si!" przemian. Są one po prostu nieuchronne Hareershvo nie może byt takie samo jak !!O, a nawet
10 let temu Inne jest dziś chocleżby tempo dorastania młodzieży, zmieniły się jej zainteresowania.
nie należy tez zapominać o oddz.ialyweniu czynników 'l:ewnętrznych. Nie ~iałamy przecież w
I
pr6znf.
Il tnieje tylko rzecl!YWlścle pytania: cz7 dzisiejsze

I

synoptyt ,

w dniu dzisiejszym dla

Lodzi
orzewiduje oasteoojąca oo~ode
zachmurzenie małe. Rano mgli·
sto. Temp. maks. 19 st. Wiatry
słabe.

Ciśnienie o godz. 19 wynosiło
999,6 hPa. czyli 749,8 mm.

kałendarza
wydarzeń
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DZIS: Danuta, Remigiusz
JUTRO: Te11fil, Dionizy
PO.JUTRZE: Teresa, Gerard
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harcerstwo jest lepsze, czy go~sze? KaZdy ruch o
niewielkim za.sięgtJ, elitarny ma mniejsi.ą moźli·
wotć popełlnienia błędów. tnac:fej działało dajmy
na to harcerstwo 200~tysięczne, inaczej też organizacja 3-milionowa, jaka byliśmy do niedawna Nie
twierdzę bvnajmniej, że do:isiejsze harcerstwo powinno być zwią7kiem elitarnym, alę w ostatnich
~etach nastąpiło jal!:by „przegięt'ie" w druga stro
nę. Nasz.e sz.eregi rosły sz.ybko, niewspółmierni<'
":'olnięj przybywało nam przeszkolonych, a właś·
c1wie nie dosz.kolonych instruktorów Sytu{lcja ta
ka była bardz.o niekorzystna Doszło do tego, że
harcerstwo wybierało· młodzież, miast być odwrot11ie- ·Zatraciliśmy chyba trochę świadomość kon·
sekwencji takiego działania.
Nie możn11 powiedzieć, że w ostatnich latach
brakowało nam osiągnięć, ale pamiiitajmy przedf'
wszystkim o tym, co. nam nie wyszło. Na ·pewnr•
zrezygnowaliśmy w jaki,mś stopniu z pewnycl'i
wzorców, do których ostatnio mniejszą wagę przy
wiazJV<ano również w naszym ż:veiu społe<"zn:vm
Myślę tu na przykład o gospodarno~ci dvsC'yplini"
itp.· Powsz.echnle cierpimy na brak wzorców oso
bQwych. Zdarza się„ że brakuje ich i '11r~ród in
struktorów, z których czę«I- trafiła do ZHP niejako
z koniecz.noścl w z:wiąz.ku z. szybkim rozwojem or
ganłzacjł. Społeczeństwo dostrzega przede' wszyst·
,,. kim takich instruktor6w I na te_L podstawie urabia
sobie opinię o eafym związku. Nie nale:i:y się zresztą specjalnie temu dziwić.
(D"tlszy ciąg ; na str;
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Towa,nyZałożenie
1817 stwa Filomatów - tajneqo •topatriotyczno-spowarzyszenia
łecznego,

V

ro

W dnlu dzisiejszym słońce
wzesz!o ·o godz. S.36, iajdzie zaś
o 17.15.

.

t
&po kał

konali przeglądu dobrze układającej
się współpracy między obu kraja-

IO września po raz 3111 w Wiedniu spotka.U się przedstawiciele
siedmiu krajów socjallstycznycĄ l
dwunastu państw NATO, uczestnlczący w rokowaniach na temat redukcji sił zbrojnych i zbro}eń w
Europie środkowej.

II

tC)!rJl)O<lozęto
W I proigir amte TvlP
W<lwreJ emlSję eerl.a[u Hł'IMcyJtne,go
się li llZe· prod, radz!!eciki.j pt, .. ~'1'1'ny trój,
tem dyplomacji. Brazylll, Ram!ro lu!t". 3~~owy tl~ kithTego lk·
Saraivą Guerrelro. Ministrowie 1o- cja ~Y się w 11118 ~ku. prl!e<U'tll·

Min

i

Dekret Rady Mini·
1947 1trów o wprowadzeniu gospodarki planowej.
Ur. S. Sempołowska,
1870 '
pisarka, pedagog.

Ta

obi

myśl

C!!)"'tanle atarycb książek, to
iak rozmowa z najlepszymi
umysłami minionych wieków.

Ułmi

hni) st.

- 8karb011ka jet'lt pusta,
mama była przed tobą:„.

tato,

POSIEDZEI -u;: KOMITETU GOSPODARCZEGO RM

Po ·framiaUS. ~e

POSIEDZENIE

PRACO\\TNICZEGO \V „D"Y'VILANJ E"
a
1Zamówienia rządowe na dostawy wyrob ,w
•Zakładowe fundusze socjalne i mieszkaniowe ?.Ff?~1;·~~~~~~f~ ·Ile zależy od
i Wykorzystanie zakupionych ficenc ji
~~f!f~E'hC1:~·~~it~ fft~1:;;~~~E ~fh:~rf.r!ł.~~J;
07..li w

Ustroniu Wielkopolskim

Vniwer.,ytetu l..6dzkiego.
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Wczoraj odbyło 11ię plEJrwsze pe>- za prawem do powoływania i od-

Tematem

Kolokwium stanowi wynik trwa- kretarza KL PZPR - Tadeuszq miesię<:y nie byl1.4my J>QZbawieni
Na posiedzeniu komitetu omówio- jącej od
końca lat ~ześćdzie ią- Czechowicza oraz
przedstawicieli możliwości uczestnicumia w
za.
no . nast.l!:IPnie środki
i dz ałani11 tych, ścisłej współpracy chemików partyjnych
i
adminlstracyjnyrh rządzaniu zakładem, zeoralo
,:ię
1
zm1PrZaJące
do efektywniejszego · UL z naukowcami z l'niwersytetu wladz dzielnicy.
wiele spraw, których rozwiązan:a
wykorzystania zakupionych licen-) Claude Bernard I w z.akrP.~ie baPrzystępuj<1c po odwieszeniu musi podjąć się samorząd.
cji oraz wdrażania na skalę prr.o-, dań podstawowych
w
różnych do pracy, mamy z.a.gwarantowane
Następnie uczestnicv posied„ema
mysłową ouracowanych w kraju dziedzinach chemii.
(n) ·wszystkie swoje uprawnlen).a, po wysłuchali mfonna<'jl
dyreluorJ.
wynalazków.
Pe>dkreślano,
że
zakładu .. Adama Junki. o
wyniosiągnięcie postępu w tej dz!edzi-1
V" A
A 0J A
kach dzialalno.'ci przedsiębiorstwa
nie należy traktl)wać jako strategin....'.1
.n..'.1\. 1\.
w okr~<;ie minionych p miesięcy.
czne zadania
w przezwyciężaniu
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w
zasad sprawiedliwe!l'o. zgodn,.a ze
Wólczańsltiej ! Sieradzk iej Konstan·
miejscowym Kombinacie
rejonie Piwniczne.i przeszedl przez
Budow- normalny rytm pracy.
społecznym
odC7uC;Pm. r.>rz:vdziału
cJa K wpadł.a pod żuka" doY'lając nictwa Ogólńego nr 1. uczestnika
('PAP)
WKO
pozytywnie
zaopini?w~ł ..i:ielona granicę"
do CSRS
i zasiedlania nowych mie~zkań.
z
złamania nosa i W$tr'ląsn . e 1:a mózzajść w Szczecinie z 31 sier.pnia kolejne
wnioski
o wznowienie zamiarem udania się do Anstrii.
Gen. J'aruzelski wskazał, że w
br, Tei:o dnia dopuścił się
on działalnośd ~amonądów załói;r w
Sąd uznał jego winę 1.a udowodgu.
ostatecznym
wyniku o skali
i
cz:vnnei napssci na funkcjonariu- Zakładach Przernvsłu Dziewiarskie- moną, 1<kazując go n11 3 lata i 6
Redaktor depes?oW't ·
szybkości rozwiązywania problemu
~ GODZ. J'1 oo.
:\a ók"7.VŻO\\' anlu sza MO. A. Kaczmarek został ska- go ,.Danuta" w Radomsku. w F;i- miesię y pozbawienia wolno ści.
ZOFIA
GUTMANOW
A
mieszkaniowego
zadecyduje
postęp
żeromskieg-0 I )LckiewiC'lR
Kaz i
Za to samo przestępstwo
Sąd
I m:yskiwan:v w całe.i gospodarce namler-z G. wb~egl tia ;ezdll'\·i ę i V.' padl zany na 3 lata pozbawienia wol- bryce Dywanów „Weltom" w ToRedaktor technlc1nv ·
rodnwej, a w
pod nadjetdżaJącego .F:ata" d-0zna- ności oraz 3 lata poz.bawienia praw maszowie Mazowieckim oraz w WOW skazał na dwa lata poz.bazcz.Pgólno~ci
P<Jpublicznych. Wyrok jest
ANDRZEJ WÓJTOWICZ
prawo- Bełrhatowskkh Zakłada<'h Przemy- wlenia wolności i tyleż lat utraty
jąc damain~a
obojc.:yka.
myslna realizacja planu na lata
1
mocny.
A. W.
s}u
Gumowego „Stomil".
(PAP)
(m-ak) praw publicznych mieszkańców Le- ·- - - - - - - - - - - - - - 1983-85.
,..., '"")
I DZIENNIK ŁODZKI nr 158 (10152)
30 wrze~ma hr. pod przew~dnictwem w1ceprem1era .J'.1nusza

Obodowsk1ego obradował „Komitet ~spodarczy Rady M1mst:ów.
Dokonano oceny realtzacJ! programow
operacyjnych w ciągu
8 miesięcy br. Z-Ostały one wprowadzone ze względu na konieczność koncentrowania dostaw podstawowych surowców
i
materiałów oraz wysiłku produkcyjnego r.alóg na zaspokojeniu
najpilniej.ązych potrzeb społecznych i gospodarczych, takich jak:
wyżywienie, ochrona zdrowia I higiPna osobista .. wyroby dla
dzieci i młodzieży oraz eksport. paliwa,
energia i aurowce.
Oznaczało to utrzymanie centralnego rozdzielnictwa w okrl!ISie
wdratania w gospodarce nowvch mechanizmów ekonomicznych.
W sytuarji narastających niedoborów zaopatrzeniowych, dewlzowych i inwestycyjnych oraz załamania równowagi rynkowej
bvło to jc>dnak :rło konieczne.
·
'
Uzysk~ne wyniki .wskazują,
ż.e oraz. obcią7.eniB fundu zu l()(:jalnekonceoc1a pro.gra1:now
operacyi- go wypłatami świadczeń związkon ·c~ zdała egz.~min. Przy sn~dku wych w II półrocz'll )>r. nie poca.łe.J
prod11.kc!1 .pri:emysłowe1 Y'ł winno nastąpić ograniczenie środmm1onych a. m1es1ącach. pro'i!lkc1a ków na finansowanie
pracowniwyr~bów .ob1ętych nrogrAn~AIDI ?Pe- CZY<'h potrzeb socjalnych i mieszracr.1.nym1 w ~decvdo"'!a.ne1 w1ęk- kaniowych. Dlatego też, Jak oostaszosci J?.rze~yzszała po~1om z 1!181 nowiono, występujące różnice
w
roku: Komit~t u.~nal, ze dośw1ad- sposobie naliczania tych tunduszów
czem.a z reahza.c11 i>rogramów ope- w I i II półroczu br. nie będą
racyJnych oowmny ~yć wykorzy- prowadziły w obecnym półroczu
sta~e
w
sterowamu gospodar-ką do zmniej~zenia dotvchczasowych
takze w prz:yszł:ym roku. ".łyma- kwot odpisu ?>Oniiej 2-'Procentoweg11ć . to będzie Jednak w:re~im1no- go odpisu podstawowego.
wania szeregu I.eh słabo.~ci 1 wa~l.
Prz~de ws~ystkm:i .nalezy ogramI
•
czyc na.dm1erną ilosć i:norytet6w,
• _10in·.e
li I 1n,
pawoduJących zbyt duzy
zakres
'4'11
U1
rozdzlelnictwa .• :ła<matrz~nioweifO
oraz dQprowadZlC do zw1ększen1a •
• kt yw1_1osc1
„
.
l P rod u k e~~
ek ?nom1czne.
li . '
CJI, r~ahzowaneJ w ramach
pro~
gramow operacyjnvch.
Pod he łem „Pra•a Stronnictwa
. Komitet
t •
t Gospodarczy
. d 'ł . d Rady
k
l Mi. D emok ra t ycznego w sł uz'b'ie naro;,i15 ,:o~ s wie: Zl , z,e osó ona. emu du i państwa" obchodzono 80
iun,,.cionowama program w opera- września 25-lecie działalności wycyjnvch będzie •łui.yło wprowadze~ dawnictwa SD „Epoka" i popularnie w 1983 r. formy zamówień rzą- nego dziennika „Kurier Pohki". W
dowych na dostaw'y
konkretnych spotkaniu pracowników wydawwyrobów, niezbędnych do zaspoko- nictwa w Warszawie uczestniczył
jenia podstawowych potrzeb społf'- przewodniczący CK SD, w1cepr..,cznych i gospodarczych. Z-Obowią- mler prof. Edward Kowalezyk oraz
zano Komisję Planowania przy Ra- zastępca członka Biura Pol!tyczuedzie Ministrów do opracowania lis- go. sekret11rz KC PZPR Jan Główty ty<'h wyrobów oraz me<-hanizmu cr.yk, rzłonek Prezydium, sekretarz
funkcjonowania rządowych nmó- NK ZSL Waldemar Winkiel, re; ·. ·
·
di!.ktorzy
naczelni,
publicyści I
w tnkolei Komitet GosP'!darcty Ra- dziennikarze prasy, radia I teledv Ministrów
omówił nroblemy wizji or„7: przedstawiciele redakcji
z~•iązane z określeniem zasad na- i wydawnktw 1 krajów s~jal!1icz'łnia
odpi.~ów na zakładowe styczn··ch.
fundusze socjalne i mieszkaniowi"
Najberdz!e} nsłułonych dzienniw
1982 r w przedsiębiorstwach karzy I pracowni'k6w „Epoki" u' t
h W t a j'1 ro n!\ dekórowano odznatzenlamł })aft~;~~ ~~:f6w' dzia;:iio~ socjalnej atwowym!.
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Wysokie plany
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AnaHz~

realizacj zadań
teren wych organów adm'nistrac-
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Przemyt

ł.eł

sztuki
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Katastrofa samolotu

Trzy lata
pozbawienia wolności
za udział w zajściach
ulicznych

w

Wyr I• ZQ nielega lne
•
•
pr e oczen1e
granicy

I

•

/

•

nre;nnr snaoa· rn·r·nas ?PUi.lllu?&-1 ?PPM
rsrs1
roku b1riącym m1Ja 185 roM:nJCa od dały narod-zln .ploaen·
kl iołnlerskij!J, długo zwanej pewszechnie Mazurkiem Dą
browskiego, a zaczynającej się 011 słów: „J es;ocze Polska
nie umarła, kiedy my ty emy .„". P~eśń ta towarzyszyła
wszystkim naszym niepodległośe:iowym ,rywom, a po odzyskaniu
niepodległości, stała się oficjalnym hymnem narodowym. Zarów·
no słowa Jak I melodia Mazurka Dąbrowskiego zagrzewały Polapatriotom
ków do walki o niepodległą ojczyznę, towarzyszyły
podczas tulaczkt emigracyjnej I zesłań na katorgę, były ostatnim
okrzykiem skazywanych na śmlMć pnez wrogów, podtrzymywały
nadzieję na Jutrzenkę wolności.

ans o nr

W

Pewnego dnia 1941 roku 11 kanceladi abozu w Oświęcimiu
telegram 1 na1ł6wlciem:
„Gehedme Staatapoliw - Staaitspolizei.sta.'ll• Llt:r.ma.nnstadt +KL. Auschwitz nr 1'781. An die Kommendatetm'e dei"

wysłany :moctał

·POPRZEDNICY MAZURKA
Polska
wskiego,

SIPO•.•"
Depeftl. donoałła dyiatlrykitiom, 1lt

.f&kJ• więzień, abllłYł lię cło Llł

gerfuehrera I m6wlł ooi do nieZe
go w języku niemieckim.
wzslędu na ło, te nie snałem
o oo
nie wlecldałem
języka,
ehodzł. Cała rrupa wru • wlę~
niem podenła cło mnie, .Jakił
SS-mr.n wezwał mnie :r~lł i kaNatosa.I wr6ci6 do aserep.
mta.st więzie6, kt6ry w1kasał na
mnie, pozostał na molm mie.łl
cu. Później opowiada.U, h Ml Jakłlł k3lądi ..•"
Byłla to re~ja ~ecbiaina
jui po wojnie. Lakomcm&. ~e.z

upiększeń,

ale

Ja!rie

ws~aJll

uerono O'Zieci czyta.nia i !)i.-łln:a,
a na;;tępniie posłaITT.O je d<> szkoły
elementamej przy fa.bryce Krusche-Endera. O<izyw;!ś<:ie, zgodcle zailoornne i ńm'.<>i.-i.a Maiil;symllia.n
z prawem z lat 1882-84 ffiA)do- Ma.rda, ukończył .stud!ia til )1J0fi
•twierdził w rozmowie ze mną, ciani uczniowie 4-klasowej szkól- ome i te-olog1czne, zyskując doPóźniej ja.klo o.jcie<: Maże o. Ma.!myimi1ia111 zawsze vnbu- kil byJ.i prawne da-rmowymt pra- lcJtoiraty.
klsymilian oddał si~ w słu!bę
~ podiziw i zdumienie l'W1\ si- OOW!Itilkami fa brY1]cl..
wysokio
niosąc
Niepokalainej,
łą chall'akteru i tailentem pm.e1kioOzy K-Oitbowi• nosiiU 9141 I r.e- !1%ta.ndair. 1 wypLsainymd na nim
nyw.a;nia), mimo wo]d sz.uJk:a sdę
„troó'e.J" bohater,s.twa - bo pru- miarem przeznaczenia swych sy- słlorwam!: miiliość, s.prawie.d!li wość,
gOO!n.Olść.
cierż: jego męst~ nie było wy- n&w dio 7lll<Wodiu 'okaozaT - Ohybuchem b~zsi1nej rozpac~y. lecrz. ba nie, silooro Fra.noi$~ka zapio!aOfla~ zrotoną z 'Wlłasneg.o tywyrazem całej życiowej postawy. li do s12Jlroły ha1ndlowej w Pabiaprze11 ojca Maksymiliana w
cia
1904
w
zretimą
k!tórej
do
nicach,
i
w.pływ.
mieć
·
musieli
Na nią
pra.wdzrnwego ozłow.i.ecz..eńlmi4
młodsaiefO
:ró"Wl!Lleż
posłali
roku
rodmce, 1 naiuozyciele, i cl liczm.i
1twa u.znał 11 lait temu Kościół
paitriooi, z kt6rymi zetkmął s:ę w Ra~tniunda.
klaboilioloi. .u uhonorowainie w&Z.el1
czasach d'l'liecińs>bwa i mrodoki.
teoJ.ogLezinych i
Nie1.1wy(kłą była atmioofeirt1 t.go - kiich j~ cnót
To na pewno dzięki ich naukom
e~tacja .lXllOII'alnych. Tut po podjęcLu pro„prrzesfo. domu - reli,Vjn.a
ml.4lł sdłę ośwdiadczyć
jMli C8łU beatyf1mcyjneg,o jedno ze
ohującyrn" IQ na P.aJW'!alkiu SS- pneplatała się 1 o~fllW'allnf
111Uoun- 5tlrYre1l.stych okien zduilslrowolsm&nom.: „Jestt!!m polskim kaipł;\ lllie miłości, to f(>dmego
witraż
nem", a do współwięźniów pow- ku przywiiąz:a.nia do pmybrainej k.iej jwdąty.nd pnzy~hi.łbbogodaprn:edstalwiający postać
Obyd'WIOo}C!"Lymny.
cil?.iadka
pm:ez.
ta.iv.ać cz~: „Wa.szym obowl1111:Tera.z
kfem Jest t tutaj postępować tak, je, :i:aroWl!lO Maria.n.na j8lk 1 J;v,- wJ.oneso franclsallr.ainiina.
śiwfA:
a.by Pol3ka była kiedy§ wolna". liusz, bylli tercjairzaimi. Po tyim - Kiośoiół salioza eo w pooze.t
ja1k Fra.ne.lszek, Rajmund i J6- t~h. Jedp.aiki.e dla ogóru ludzi
zet lrolejno W'S.tąiplJ.l d'O N11Me- b~ie on za·~ze i pr.ied~ wszy~echąc 7.lalbairte M ślady TO- gio SemiinaTi'\.Un Ducho"W111ego we stkum UC>.10biendem wal:kń o to,
dzmy Kolbe, nie m'<Yima nie do- ~e sami prizek!roozyli oo najcenin!ej.sze i oo najdroższe,
trzeć do kościoła pod we71Wainiem
ona bene- a co rostało -podeptane w czasach
urłę k>laS1Jł>o:r6w Wniebowrzlęoia NMB w Zdut'ls- dy1lclyinek, on frainch-ltnkam.ów. po.ga<rdy - o wiall'ę w człowieka.
k.iej Woli, w kll:órym 8 ttyc.m4a
Uczony t!lorof chiński Lao-Cy
1~94 rolru <> giodiz. 4 po połua:..
„Umrzeć ·
Ale kiedy wybuchła wiojna, mekll byt k!iedyś, iż
niu stawił silę osobiście Jułil\ISIZ Ju.Musz poll'Zuca mury klasztorne I pozostać żywym w
pamięci
K<>'łbe - filr.aoz, w obecności Leo- l prz.ywdziewa mundu'l' legio.nie- lud11JkłeJ, jen to posiąAć f.ywot
polda Langego i Francis:zllca Dą ty. Ginie gd.zie! w oloolicazh Ol- wieczny".
browskiego, obyd•wu tklaczy, i o- ku.sza. A Rajmund! Po nowiaja~
A po<W!edcl>ał to pr:zesz.ło d ?lft
ka!ał dziecko płci męskiej, <>- c1e w Kira11rowtle nrzebywał w tys1ące lat temu„.
§wiadozają.c te na'l"O dz!ło się w Rzymie. gdzie :pney-Ją,wszy śl .1by
no:y z jego ś'tubneJ małżooikń ...
~
D7Jieclęclu temu 111.a.dano łanię
Rajmund„.

,,,

„

„30 lipca 1941 roku przycnano

Kazano lm „oa,brać się dó nr.ga, a następnie
wsadzono •do celł. ~dzie pneby·
wało :leszcze 20 lnnyoh sakład·
ników z poprzednie) ucieczki . Co
dzle6 spisywałem · numery zma.r1 bch, których w nocy wynonono
prud celę. Za.mknlęcl błagali o
ka.wałek chleba ezy trocb ę wody.
1
zawsze były
W1; . dra z moczem
3uche. co maczy, te pili własny
mocz.
więźni6w.

Wśr6d włętnl6w wyr6żniał się

nic, nie
tłuma

ctdna;Jdzł„ słę
Często
f zostana wypuszeutii
dochodzfł:v z hnnku •lośne sło
wa zhlorowe.i modlitwy, nlE'ł~·
Niemcy włcłe'kall
kościelnych.
się, llZPkP.Ji kfedv ten ,;przeklęty

fi uciekinier

kst„ifz" w:vzfonfe dullha.
On tył. Tak noł:vnęły dwa b'l!'odnfe, at zostałn feh cdencb.
Wted 1 prz:viizedł kfer1twnfk lzb-v
Rock I
nii.zwfąkfem
chorych
kw•'ll"
wstrz:vknlł.ł Im ud.nvkł
Połf!m zapiołM„
k"rholowet?o.
folt nnmer:v. w tym nnmpr 1R670
o.fc<t Maks:vmilia-,,a 'f(nlbf!".
W:ertując

lmrtflci

Browarnej

9 w

którym

mleszkał•

· ·rodzlna ' Kolb6w.

J'oto.:

w tej chwili pio.parci-e w!ęk
FDP,
trakoji parla•mentaMej
która ~unkiem gło.s6w 34 dio 18 ooparła przys,tąpienie do nowej koaUcji,
oo wystarczy do obaleni.a kanclerza,
ale musi się liczyć z m<>±li'WOŚoią k:lęs
ki wyborozej na skalę federalną jeśli
w najbliższym
do wyborów dlO]drLio
ozas·ie.

·&ladia on
sooścl

Po zaklońC1A1nflu woin.r nieJaiki
Brunon Bor~ec. mtóry w obozie oświęclmsklim. J)I'aoował iako
13
w blokiu
pisara: i tłumacz
i~totine dla
(później 11), 7lolżył
spra\VY ze?mande:

ez:vł

historię.

Juł

Pieśni

pned Mnurklem Dąbro_
bojowe 1 rYCersk:je towa-

z.

XIII wieku, „Pieśni konfederatów barskich" z 1768 r., czy „Pleśń
szk ły rycerskiej" z 1774 r. zaczynająca się od słów „Swlęta miłości kochanej ojczyzny„.". napis&na pnez Ignacego

Krasickiego.
Do tradycji tej nawiązują dziś naSI żolnlerze; ·w 208 lat po skom·
ponowanlu pleśnJ nkoły rycerskiej zgromadzeni na placu 29
Wyższej
podchorążowie
sierpnia br. /odśpiewali ją gremialnie
Szkoły Oficerskiej Wojak Pancernych Im. Stefana czarnlecktego
w Poznaniu, podczaa aktu promocji młodych oficerów, dokonanego przez generala armil Wojciecha Ja~uzelskiego.
Przypomnijmy, Iż w XVIII wieku pleśń wojenna utraciła rell•
gijny charakter I pod wpływem prądów oświecenia stała ·się świe
się pro!fte, często
cki! pleśnla patriotyczną. Obok nJej pojawiły
tartob!lwiil.e anonimowe zazwyczaj pleśni wojackie, Znana I dzli
powszech e piosenka „Idzie tołnlerz borem, lasem, pnymlerając
z g_loilu czasem„." ma np. swój stary rodowód, a jeJ pierwszy
zapis pochodzi z 158+ r. Renesans świeckich pleśni rycerskich. po
stagnacji w tej mter"'e w czasach saskich, nastąpił w okresie Se'l·
mu Wielkiego (1788-1792) I w tych dramatycznych latach napięela
w kraJu, Insurekcji· Kośeluszkowskiej.
„JESZCZB POLSKA NIE

UMAltŁA„."

PleAnl pnwstanJa kościuszkowskiego były bardzo popularne wAród
Polaków, którzy zaciągnęli się• pod sztandary leglo11ów, tworzonych przez Henryka Dąbrowsktego we Włosz~ch. Ich WS"!'óltwóroą
Wśród dawnych k<>synlsrów chłopskiego nabył Józef Wybicki
czelnika rosła świadomość narodowa I poczucie obowiązku wobec

185 lat
udemlężonej

ojczy~ny, Rosia

wiara, h

hymnn
narodowego
pOd polsklmt imakami l

1>rzewodem swoich wodzów, przy boku wojsk napoleońskich,
powrócą do ojCZY"ZltlY. Jak pisze w irweJ monografii pt. ,,Mazur.ek
Dąbrowskiego" Dioniza Wav rzykowska-Wlerciochowa, w Reggio,
we Włoszech, między 15 a 21 lipca 1797 r. J. Wybicki napisał sio·
wa nieśmiertelnego Mazurka Dąbrowskiego. Według Chodźki pisze autorka - Wybicki napisał tekst swej pieśni w pośpjećbU
i od razu pod znaną melodię atarego mazurka ludowego. Wiemy,
te melodia pochodziła z Podlasia t znana byla takte na Pomo-

pod

rzu. Podczu pewnego wieczoru, kiedy starszyZna legionowa w
Reggio d~batowała nad pleśniami, których tołnlerzy nalety 'lvY·
uczyć, pięćdztestęcloletnt Wybicki zaśpiewał Jl\ na zebraniu. Spodobała się ogólnie i przyjęta zostala przez zebranych z gorącym
aplauzem.
Jako „Pld11 legionów polektch w• Wło112;ech" azybko się 1popu_
laryzowała, towarzysząc odtąd wojsku polakiemu w tych latach,
a następnJe C!ałemu narodowi.
ł9 lJl"'.Ześnla
Kim był twórca hymnu narodowego! Urodził
17'7 r. w Będominie pott Kośclenyn„ Wybrany w 1767 r. po•łem
na SeJm, wsławił tlę protestem pneclwko 1wałtom ambasadora
carskiego Repnlna, następnie walczył w neregach Jtonfederacjl
Barskiej, Był czołowym dzlalaczem królewskiego obozu reform. a
w latach 1776-1780 pełnił tunkc.lę sekretarza zespołu opracowują·
PKodl'k~ t żamoyskiego, a w celu spnpnlar
OPITO pr<>Jt'kt tzw
wall.la zasad kodek8u opubllkowal „Liaty pa r n ye7:ne" do eks P.ncleria Zamoyskj~go prawa układa.lącego, Uczestplczył w pracach
Komisji Edukacji .Narodowej. w latach 1781-1791 przebywał glównie w Manieczkach niedaleko Sremu' t w tym okrMle powstał
Cały Jego dorobek li erackl. m. tn. komedie: „Kulig" I „Szlachelc - mieszczaninem", tragedia .,Zygmunt August", opery, drobZa udział
ne wiersze oraz rozprawy polityczne I ekonomiczne.
Wybickiego w powstaniu kogcluszkowskim władze prusl<le skonfiskowały . Manieczki. Wybicki przebywał wówczas na emigracji,
gdzie współdziałał z gen . .Janem Henrykiem Dabrowskim w tworzenfu legionów. W 1806 roku powrócił do kraJu; &rganizując powstanie w Poznańskiem. W dwa lata później odzyskał Manieczki I
mie•zkał w nieb, z przerwami, do upadku Księstwa warszawskiego. W 1816 roku ponownie rozpocz11ł działalność polityczną w warszawie, był m. ip. prezesem Sądu Najwyższego .Królestwa PoU•
kiego, Zmarł w Manieczkach 19 marca 1822 roku pochowanv zomiędzywojennym
atał w pobliskiej Brodnicy, Stąd w okresie
przenlesl<>no jego prochy do kościoła llw. Wojciecha w Po'lnanlu
· '
Wielkopolan.
zasłtlżonycb
wielu
obok
gdzie !poczywają

•I•

ALBKSANDF.R NOWAK

CYO>erlinc

maa.u-

W :llbiortZe aforymnów

lem zdanie na temat bohaterstwa
autor sbwierdzał:
A(lDnimowY
„Aby życie dla lrugieh poiwię
ci6, do tego więcej k'zeba odwagi, niż aby wła1newo bronl6. I
zwierzę bowiem broni odważnie
sweg-B tyci&; do poiwięcenla. się
Jut tylko
dla drugich lldolny
człowiek ••. "

Nie hłarał o
ksiądz ...
prosił. Dodawał otuchy,

plękn11

z

oa. Mm.na sobie wyobrazić ~
pa~ sl!Jaaia.neg>o na wierć. O.pi_lli~ to ~ 6\Vliadak . se.lekcji,
S1toiący nie oipodal GaJOW1Ill.ca.iU
- Mi€!Ctysław Kościelniaik.
.•„„Skaza.ny bł!ł&ał o łycle. prosił, że chce wr6ci6 do tony l
dziecl, nie cb:ce umierać. Więzień
3kurczony u 1t6p l'rltz11cha powWtedy
tarza.I two.te błaganie.
ktoi roz!IUDl\WSZY aseretrl sblHył
się do Lagerłuehrera- Zamierzył
się na niego biczem Palłtuch.
Ale on 1pokojnym włosem osnaJXo?bow14! ~eiiZJ1tall
Mlod'7Jf
ko- wtedy na JJięf/l'lze drew'll.ia•neiro
mlł, te pójdzie na łmłerł
legę.
domu J1l'l'ZY u1. Browarnej 9. TU
powinien k>o1e1-no przymlf M ŚVl•'at: Fra · „On ma rodzin•
tyć!"
clszek, Ra.lmund i Józef. Potem
Zdziwione milczenie byt. od- rodz;i s-lę Jeszcze Walenty 1 Anpowiedzią. Kiedy Fribsch od•Y•· to.ni. Po śmiel"Of dwóch naijmłoó'
ka.I równowagę. skin~ biesem i szych ch}lcypc6w Jullust. Kolbe
prawd<YPOposla.ł więźnia na \ewe akrzydło syn Jlllil.a Pawła Olecha)
'l. pochod,i.enda
do grupy skanńc6w, a GaSo;:v- d<>bnie
osiada .,,, Lodz:i, a następn1e w
nie:ika do szeregu ł;yj~ych".
Tadeus'l. J-oaohimowskli, kt\6ry P.abia·n icach. Prowadzi małv slrlew pamiębny Meczór stał tut ~Y pi•k spcx!ywcrzy. Kolbo~ ŻaJmu
Palitmchu, .słyszał ta 6w wię je się d«latllrowo a'.lniszetl>'bwem.
zień na pyf.alllie po co to robi.
W dug opflll<i1 ludzf · styk:aJą.
odpowiecfaiał: ,,Ich wJJJ den a.nderen Muł 1um Leben 1eben" eyoh się z K.albam!, była to roJa1k na owe
odwal'I do diziina robotnfoza,
(chcę Innym doda6
czasy bardro śwda.Ua. W miesz- Dom przy ul.
życia).
klt6ry kaniu była biblioteomca, prenuKim b~ 6w 'Wl!ęZień,
polskie czasoplsrno,
'WY'brał śmierć, by mógł żył latoś mer-owano
inny?
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miała

wojskowa 1 ryoe:reka,

patriotyczne i
rzyszyły Polakom od wieków, wyrażały uczucia
wolę walki w obronie ojczyzny, uznanie dla żolnierskiego męs
I krohistorycznych
przekazow
poświęcenia.
I
bohaterstwa
twa,
nik wiemy, iż od zarania naszego państwa obrońcy kraju ś_pte
wali pleśni będące zarazem śpiewem wojskowym, pleśnią religijną i hymnem narodowym. Należał>· do nich np. „Bogurodzica·• z

1 obosu uciekł Zygmunt
Pilawski ur. 23.11.1910 :r., a samiMzk ały Olta.tnio w Pułtw
kn.t.
L v.
S.S-Hauptsturm!uehirer
Der Lagerltommendant
l'lrtit?ach robowi-zywał wszyetkie jednostki pollicji do pos~u
kiJwaaliia więźnia.
Tego samego dnia wi~o.am blok 14-a stanął do apelu,
w czasie kt6irego pri:fl\Prowadzono kolejną selekcję.

N!? H58 - J\ranc.IMek Gejotfrniczek tak wspomina owo JtYdia.meme:
.....podea11ło kllk• u-man6".
Slerownik o00.11 FrUslOll waka·~wał na Judsł. W*aHł na
mnie. Gdy J\U pjetfęelu było
wYbranyeh, wYlledł 1 aseresu

pleśń

zeznań

! rela-

cje o~ób. kt6re !lnaly Maksymill;ina Kolbe (nip. brait Tnnoeent:v
Wójcik z kllaszbolf'lt o.o. ll'rainciN1epokal.ainow!e
w
szka•nÓW

stąd' gra
odsunięcia

wantura polityczna w Bonn nabiera z dnia na dzień znamion
szlagieru, z do:olleszką skandaypadki następują Jedne Po drusich, a Ich ocenę utrudnia płynność
is~nieJących układów osobowych - nie
wiadomo kto s kim przeciw komu.
Dzłi dojdzie do pew~ych ustaleń podcza.s obrad Bundestagu, rdy na forum
pa.rłamentu stanie sprawa „konstruktywnego wotum nieufności" dla kanclerza Schmidta.. Zanim to się stanie
kilka zdań o tym co zdarzyło się w
ciągu osta.tnich dni.
Najpierw były wybo«'y dio Lainditagu
w Hesji, kt6re pl"Zyniosły klęskę FDP. '
bai:riery 5
- n·ie przekroczyła ona
proc. głos6w. a to oz.nacea elimiil1ację
z pa.rtamentu krajowego. Stało się jasnym. że część 7JWOlenn.ik&w wolnych
demokirat&w odwrócił.a s-ię 001 nńch za
zdradę dQ"tychcq.asoweg<> partnera kioalicyjnego. Jednocześnie SPD, wbrew
swój
wyni·kom sondaży, ubrzymała
sta,n posiada•nfa. a s-kazywano Ją na
utraitę ok 20 proc. głosów Takń obrót
~ocjaldemoll;raci
-;-praw 2l8.wd-zlęczaJą
~wej niezaW<ldnej .lokomotywie", jaką
1est .nadal kancle'l"z Schmidt.
Motna pow!dd'Zlieć więc, bez obawy
oopełnlenla więlm-zego błęótu że w najtrudniejszej sytuacji i.nalazł się przywódca FDP Genscher, przeciw któremu obróciła s!e ta•k!że ozę§ć co barlewioowyeh polityków FDP,
d?Jie.l
swego lidera i
przeciwnvch wolcie
marialbo'Wli 1 chadeoją. Co praiwda po-

na

'

~<lik~• .stąd dą:!end~ d<>

termim.u priedtermlinowych
wybor&w na ma.mec, by zyskać cz.as n
scementowanie rozwalonych, szeregów
partyjnych. NatomiiaBt bawarskiej CSU
spieszy się. chce jak najszybciej dopróby sił
prowadzić do genera1nej
przy tll'nach wyborczych; gdyż według
sondaży Posiada w tej chwili z.naczną
Tak wrię<:'
przewagę nad rywalami.
nowo narodzona koalicja stoi już pod
7l!lakńem sprzoo?Joośc! interesów i nie
wiadl()llll(), kltóra 1. łN» uzyslć.a lro~e
sje pairtne<ra.
Co dalej? Wyl'Jtępuje kilika ,,9'1Jkól"
myślenia. Jeóna 1 .nrlch dopusz.oza naz przedterminowych
wet rezygnacJę
wyborów przez OO'Ną koalicję i sprawowania władzy do końca kadencji,
to znaczy do października 1984 r. Kohl
ui.prezentowa•nia
tłumaczy to chęcią
wyn1k6w
konk.retnych
wyboroom
swych rządów. Inaczej, oo zrmumiałe,
widzą tę kwestię socjaldemokraci Oni
raczej chcieliby doprowad,zić do wyborów jale najszybciej licząc na duże
· zy9ki, a nawet na odn!esdenie zwycię
stwa, przy równoczesnym wyelim!.nowaniu FDP 'z gry.
Dzisiejsze bajne gło!OVJ'anie w Buinna ak:tualmy
destagu rauoi światło
Teoretyc:tnle chadecy 1
stan rzeozy.
wolni demokraci dysponują 259 g~osa
ml c-zyli mają 10 więcej ni:i potrzeba
do obalenfa Schmidta. ale Istnieją powaime obawy czy pasło.wie odda.dz!\
sW<Jje głosy zgodnie, z przvna.leź.nością
partyjną. Nie brak takich. którzv wiebrzą nlespodzlanke · w t>OOtacl odrz,ucen!a wniosku chadecji Moim zdan'em
należy raczej liczyć s-ię z tym, u w
B<>nin nastąpi jednak politycz,na zmiana warly l do kolejnej sensacji nie
ó:ojdzie.

esJa Zgromadzenia Ogólnego NZ
jest zawsze okazją do spotka.ń
polityków. Są ło zazwyczaj rozmowy d·wustronne, a najwyższą rangę
nada.je się spotkaniom szefów dyplomacji amerykańskiej I radzieckiej, vil·
nie śledząc Ich wynikł. Tak też było
w przypadku wtorkowej rozmowY
Gromykl z Schultzem.
tajemru.:ą, :te
D1a n!kiogo n.ie Je!t
stosunki ZSRR - USA są złe i nic
nie wskazuje. by w najbU.żseym czas'e
nastąpiła zoocząoa poprawa. Pmtawa
admiinistracji amerykańskiej opiera s:ę
!ln:ejo zasadę „roloowań z pozycjd
szego", co z góry ' wykluoza jakiekolwiek rezuJ.ta.ty, gdyż nikt ro.z.sądny nie
dopuswza by Związek Radvieoki zgoprzy tak.im
dził się na taki óialog,
założeniu wyjściO<Wym. Nikogo też nie
zdziwił failct braku jakichkolwiek rewtorkowego spotJkaruia. W
~ultatów
oświadoze!Ildach rzec~ników prasowych
mówi się jedyinie o omawiamu stosunków dwustronnych, zaś atmosferę spotkania określa jako• „rzeczową i niepolemiczną". Jedynym rezultatell} pierwszego spotkąnia, jeśl•i wolno użyć tego określen.ia, jest zapowiedt kolejnej
tury romnów w na.jb1iiszy ponied.zia-

S

łek.

sńę UIWagę na
Przy oka!lji JJWraca
wy'wiad crołowego eksperta radziec- ·
udzie\ony Agencji
kie~o. Arbatowa,
Reutera. Prredstawia on. 6w wywiad,
pewni\ wy'kładnię stalllOwd'5•ka ZSRR,
mówj o
bez osłonek
gdyż Arbaitow
„zdecydowanej wrogości rządu Reagana" i widzi s:iansę na postęp w „poUSA.
wrocie do realłzmu" polityki
Bez tego . nie ma co lkzyć na polepszenie atmosfery, c>wocność wielkich
rokowań.

Kolejnym dowodem na to, że funkcjonuje w polityce USA wiele elementów „braku realizmu" może być ostatnia klonferencja prasowa prezydent!!
Reagana. Bronił on swej polityki sank- ·
cji wobec ZSRR iako skutecznei l zaJ)owiedział Jej kontynuację, - nawet
wbrew stanowisku oaTbnerów z Europy zachoaniej. Chwalił się też sukce-

sami swej ,,nie-ustęp1iW10ści", a na ss-m,ym końou, by zbytnio nie pr:zestraUZ!Ulł spotkail11e
szyć dzieI).nikarzy,
Gromyko-Schultz. 2111 dowód na tO, że
„supermocarstwa nie są bezczynne ł
nie ignorują siebie nawzajem". Ta1kie
sformułowanie m<>ie posłużyć dJO .snucia optymistyoznych prognoz.
wystrzegal!T
illę
zego nale:iy
Czego nie jeść, by długo utrzymać zdrowie? Te pytania jakżt
często pojawiają się przed nami, zwyNaukow<'.y
kłymi zjadaczami chleba.
nie. ustają w przestrogach · i raz po raz
ogłaszają różne rewelacyjne· odkrycia.
Najpierw mówiono o koniecznoścf ograniczenia spożywan·a wszelkich tłu
szczów, potem przyszła kolej na cholesterol. Nieco późndej przedm:otem
ataków stał się cukier, a tera,z mamy
sól jes•t zabójcza
kolejną rewelację dla człowieka. Przestraszeni Ameryobwieszcwno
kanie, bo im włafoie
ową rewelację sta;ra.]j się wyeliminować sól ze swego pożywienia, bo lekarskie u>talema mówiły o tym, że
jedzac sól narażamy się na wzrost
ciśnienia I paraliż. Mor.i:.na sobie v.:yobrazić i1u doznań smarowych oo·zbawill się ci, którzy uwierzyli bez.kry"
tycznie w twierdzenie naukowców.

C

Tymczasem Inna grupa nauko"-"Ców
podważyła teorię o zabvjcz.ych skutkach spożywania soli.· Co
więcej twierdzi się obecnie. że ograniczenie spożycia ooli IDO·Że prowadU!:\Ć
do ... tragicznych następstw, szczei;ólnle
u pracowników fizyoonych i sportowców. Powstawiam to wszystko bez komentarza, bo sam jestem w rozterce
1 nie wiem k'Omu wierzyć - czy tym,
którzy nakazują mi jeść sól, czy tym
którzy przed nią przestrzegają. Inne
natomiast zmartwienie mamy obecnie
J,z gło'\vy" - nilcl z nas nie je t na~
rażo!1Y na s~tkl nadmiernego sooży
Chronią nas przed
wama tłuszcz.ów
kartkowe.
przydZJiały
tym skromne
Dobre i to ...
całkowicie
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Dalszy .cmąg
ze str. I
Czego więc harcerstwu brakuje 1 dziś
.,DŁ": ną.jhardziej'?'
K. P.1 ~ Moim zdaniem, trzech rzeczy. Po pie'rwaze - właśnie wystarczająco licznej i właściwie
przygotowanej kadry instruktorskiej. Po drugie -

zakończenia dyskusji nad programem, który został
wytyczony na VII ,Zjeździe ZHP, a miał nabrać
konkretnych kształtów w trakcie dyskusji pozjazdowej. Ta ostatnia jednak trwa zbyt długo i jest

mało co ma wspólnego z w:y;chowanlem. My staramy się nauczyć harcerzy oszczędnoś!!l i gospodarności, niektórzy rodzice natomiast wyposażają
swe dzieci wyjeżdżające na obóz w „kieszonkowe",
sięgające kwoty 2, a nawet 3 tys. złotych l Uwa?.am,
że jest to swoista dywersja wycłiowawcza. Dlaczego? Nie tylko dlatego, że innych rodziców na
to nie stać. Również dlatego, ŻP są rodzice, kió- .
rym pieniędzy nie brakuje, a mimo to nie roz-

piesz~ją swych pociech.
to zjawisko niekorzystne. Po trzecie - wielomilioNiektórzy rodzice zgłaszają do nas pretensje o
nowa organizacja musi wypracować skuteczny sys:
to, że ich dzieci muszą na obozie wykonywać
tern zarządzania i kierowania. Próbę ta~ą podjęróżne prace. m. in. zmywać garnki, obierać ziem~
liśmy w naszej Chorągwi. Chcemy wyeliminować
z naszej działalności ruchy pozorne, a także takie, 1iiaki itd„. Przykłady błędów wychowawczych popełnianych prżez rodziców można by mnożyć.
które dezorganizują wręc.z pracę druży'nowych.
Bezpośredni. częsty kontakt z rodzicami jest nam
Dążymy do nawiązania ściślejszych, bezpośrednich
niezbędnv. Nie może11}y wychowywać dziecka inakontaktów z' drużynowymi, by lepiej służyć ,im
czej w domu, !naf'zej na zbiórce harcerskiej. W ogóNadal jednak występują
metodyczną.
pomocą
le konieC'zne staje się jasne, precyzyjne okrc~lenje
wśród instruktorów ciągotki, by od czasu do czasu
odpowiedzialności za wychowanie wszystkirh urzezrobić coś „pod publiczkę". Stąd też biorą się
stników frontu wych'JWf\WCZei(o. Bez tego a:ii rusz.
jeszcze - choć dziś już znacz'nie rzadsze - niepo„DV'! _t Jakie je•t paiłskie zdanie im. f~m~t
rozumienia z naszymi sojusznikami.
instytucjonalnyf'h f'lrm współpracy or11;'anlzacji
„DL": - Chciałem teraz zapytać, które ze sz~zemłodzie7,-0wych'?
gółowych ustaleń VII Zjazdu ZHP, odbytego w
K. P.: _ Negatv-wn"' Postaram· sie, to uzasndnić.
ma.rcu 1981 roku, uważa pan za najważniejsze?
K. P.. : - Nie wyróżniam żadnego, gdyż Jest to
Federac~·jne i przedfederacyjne formy współdziałania doprowadziły dCl ostrej rywalizacji personalniemożliwe. Tylko program ujmowany ·całościowo,
nej. Każda próba dominacji rodzi podziały, bezpara nie oderwane jego elementy, może zadecydować
donową walkę, zamiast współpracy. Wiele złego
o skuteczności naszej działalności wychowawczej.
ó
Na zjeździe chodziło o wzbogacenie treści wychoprzynoszą występujące wtedy niejako w·t rn1e werhalne licytacje: która z organizacji jest ,l:>ll:tej par•
wawczych przy istniejącym systemie metodycztii i socjalizmu. Pytam: kto jest bliżej partii nym. Inne pojmowanie tego zagadnienia _prowakilkuletni zuch, czy robol:n!k? Czy określenie miejdziłoby do jałowego sporu o formę i treśc.
se.a obydwu jest w ogóle możliwe 1 potrzebne?
Uważam' jednak, :i:e wielką zdobyczą VII Zjazd~
ZHP jest to, iż związek oparł się koniunkturalnemu
Uważam, że wszelkie próby z~nstytucjonallzowanaciskowi zewnętrznemu, zmierzającemu do „wynia form współpracy organizacji młodzieżowych na
eięcia" władz w głosowaniu, poprzewracania statym etapie podejmowane są po to, by dać satystutu. Na pewno związkowi potrzebny jest dalszy
fakcję twórcom pewnych koncepcji, a nie wypłyrozwój demokracji wewnątrzorganizactjnej, ale
waja z rzeczywistych potrzeb związków. Delegaci
przy pełnej świadomości i umiejętności korzystania
n 11 VII Zjazd ZHP . zadecydowal,i 0 wystąpieniu
z niej przez kadrę instruktorską. Nie można · dozwiązku z .federacji t jest t-o w pełni honorowane
puścić do tego, by demokracja była „ślepa". Wy1·1· wykorzyst'""ania swoich praw
przypad
,,.pujące
St „
przez jego jednostki organizacyjne.
~ „
przez niektóre grupy instruktorów były w naszym
Jestem natomiast zwolennikiem takkh form
z
pracy
niedostatecznej
związku wynikiem m. in.
współpracy. z jakimi mamy do ezynlenia w Łodzi.
kadrą, braku kontaktu z instruktorami, zamknięZaproponował je przewodriiczący ZŁ ZSMP ela się w zaciszu gabinetów.
Jerzy Marczewski. Inne związki przystały na tę
„Dł.!'1 - Czy duła 11amod2lfelnoł6, swłaszcza propropozycję, gdyż n;e niesie ona z sobą jaklchkotrramowa, Jaką uzyskały drubny na ost.atnim
wiek prób zdominowania pozostałych organiz.adl.
zjeździe ZHP, wychodzi związkowi na dobre?
Razem omawiamy różne sprawy dotyczące młoK. P.: - Dla drużyn bardzo dobrze pracujących,
dzieży, wypraeowujemy wspólne stanowisko wobec
prowadzonych przez dobrych, właściwie przeszkopartyjnych i administracyjnych władz wojew6dzlonych drużynowych, samodzielność jest nie tylko
twa. Odbywa się to na partner~kich zasadach. Gosale konieczna. Dyrygowanie dobrym
pożądana,
podarzem każdego spotkanla jest inna organizac1a.
nietylko
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jest
drużynowym
Rzecz jasna, występują wśród nas różnice pogląpotrzebne napięcia i zadrażnienia. Jeżeli jednak
·
dów.
chodzi o drużyny słabe, aamodzielność programowa jest niedopuszczalna z punktu widzenia koNa ostatnłm "Zjełdzłe ZHP mnłna było
,;DŁ'' rzyści całego związku. Rolę komend Chorągwi
kilkakrotnie usłysze6, że siła harcerstwa tkwi w
i · hufców w tej sytuacji widzę w ten sposób, że
jego r6żnnl'odności, wyrażającej się m. łn. w powinny one służyć drużynowym wszechstronnym
szuklwaniu na.łwfaśchvszycb rozwiązań metod:\'C'!!·
poradnictwem metodycznym. Nie powinny natoCo slę obecnie ddeje ll kręgami instruktornych.
dla
wspólnych
niiast podejmować zbyt wielu,
skiml Im. AnilrzeJa MRłkowsklego, które w11budztły
wszystkich drużyn, działali programowych, lecz
na.iwięcej kontrowenjl'?
jedynie takie, które wypływają z potrzeb i specyfiki danego środowiska. Dyktowanie programu boK. P.1 - Na początek generalna uwitga. J'8'11
wiem, to nic innego, jak przejęcie nie tylko mywsz;;scy w każdym ruchu, równlet młodzieżowym,
le • ełneJ' odpowiedzialności za .to' co zlę
i
'I
.
I p
a
a,
"'en
w drużynach dzieje. Skuteczność działal'i związku my lą tak samo, to zachodzi obawa, f:e jest tak
dobrze, że a:!: nieprawdziwie. W ka:!'dym zbloron)e zależy od tego, eo się „urodzi" za b~urkiem,
wisku znajdzie si"'„ ktoś, kto myśl.i inaczej, stano:
· · od t ego, ~aki
„ w ł asnie
l e"'z
, mieć druch b ę d z ie m..,
J
tynowych. Jest to w ZHP funkcja najważniejsza. - wiąc swoiste „drożdże", zaczyn dyskusji. Chodzi
jedynie o to, by umie~ odrzucić postawy skrajne,
,,DŁ": - Harcerstwo dysponuje zwięzłym, Jasno
destrukcyjne.
aprecyzowanym „kodeksem" WYChowawczym. Składa!ą Ilię nań: prawo i obietnłoa zuchowa, prawo
Granice działalno§c! ru<'hc'iw metortyczno-progiiaI przyrzeczenie harcerskie, karta praw ł obowlązmowych w naszym związku sa określone. Wyznakó'w tn 5 truktora 1 zobowiązanie Instruktorskie. Czy
Statut ZHP. Wszystko to,• co rocza je W"raźnie
wvkorzy· pan, "'e
1 1uwaza
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„ nie 1a.„ one nal-"'•cle
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bimy dla dobra dzieci i młodzieży w imię przy11 tywane w codziennej praoy drużyn?
świecając:vch nam Ideałów. jest dopu~zczalne I poK. P.: _ Zaprzeczyłbym takiemu 1twierdzenłu.
żądane. W harcerstwie nawet najsłabsi, Jlajmnle'
Ostatnio dzieje się wręcz odwrotnie. Pracy z praUczni ma.la prawo bytu I rozwoju„ Dopuszc~lłlna
wem i przvrzeczeniem harcerskim przywraca si'I
wspólnych
.Jest dv.sku~.!a, ale do .momentu podj<>cla
" do ekutecznos'ci takkh
·
•iwą rangę.
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ustaleń. Późnłe' musz• 9ne być wykonywane
drużynojednak w r•kach
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ł przestrzegane.
wych, dodajmy - dobrych drużynowych.
Jedna sprawa wymaga w tym miejscu sprostaJeśli Idzie o ltręgf Instruktorskie Im. A. Markowwania. Prawa i przyrzeczenia harcerskiego nie
sklego, to nitwiązują one do bogątej, 70-letnlej
można nazwać kodeksem wychowawczym, lecz katradycji i dorobku ZHP, wysuwając na plan t>łernonem postępowania. Kodeksu trzeba bezwzględwszy sprawę wzorc11 osobowego instruktora. Ruch
nie przestrzegać, kanon postępowania wytycza c~ten słusznie uważa, iż sukcesy wychowawcze możle, do których należy dążyć. Gdyby w h.arcerstw1e
na odnosić jedynie wtedy, gdy Instruktor w swoim
natychJe
należałoby
kodeks,
jakiś
obowiązywał
życiu f postępowaniu jest zawsze. w zgodzie i głomiast rozwiązać, bo kto sprostałby jego wymogom.
~zon~·mi icleałaml. Dotyczy to również walki z naDzieci i młodzież w ogóle, a więc i czlo_nkowie
ł"gami. Wbrew rozpowtzechniony.m tu i 6wdzłe
ZHP, popełniają różnego rodzaju błędy, maJą swopoglądom kręt:<i instruktorskie im. A. Małkowje wady l zalety. Są po prostu tacy, Jaey są. My
skiego są leitalną ! integralną częścia ZHP. Dochcemy, by stawali się lepsi.
tvchczasowa kh działalność wzbogaciła program,
„DŁ": _ Co sądzi pan 0 skuteczności dzlała:A
t.ym samym i możliwości oddziaływania haroerwychowawczych, podejmowanych w naszym kraju
na dzieci i młodzież. Przykład z ostatniej
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przez
akcji letniej - wysoki noziom organizacyjny i merównie:I! przez ZHP?
todyczny obozu w Bakowej qórze,, prowadzonego
K. P.: _ w Polsc~ nie ma jednolitego poglądu
przez harcmistrza Jacka Bromewskiego,'
na to, jak mamy ,wychowywać .dzieci i młodzież.
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będzie tak nadal bez względu na to, jakie formy
Jeśli idzie 0 efekty takieg'o postępowania •. to
wini się za nie najczęściej szkołę. zostawmy Jed- · organizacyjne przyjmie ten ruch na szczeblu oentra1nym.
nak szkołę na uboczu, gdyż boryka się ona a11itualnie z wieloma problemami, musi mieć cza'S na
„Dłl': - Dziękujęmy panu za rozmowę.
,pozbieranie się". Przyjrzyjmy się rodzicom, którzy
, JACEK MICHALAK
;fanowia przecież najliczniejszą grupę we froncie
1
wychowawczym. Ith postę11owanie jakże często
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Miłość zaklęta
z wzin.i.esionych o-rzez Cham.de!ów 80 ~ąityń oo:wJ!itało nieiwiele.
ale te które orzetnvałv dowod1Za.
od IX do XIII wfoku
że okres
należv do triumfu nad architek·tura w sz.wce IndH. Jedna z j-aloiekonieis11:vch i na iteoiei z.Rrho·wanV>Ch to ~wiatv.n.ia t{a'll<lvrvla Nahadeva . Zachwvca i sama budowla
i 900 nzeźb z.na idu ia<'vch .ę!e na ki
·ścioa•nach. o kt6rvch folner rnówi.
sie tvlu
Iż mil!'d1.r.ie nie 7'naidui"
nlas.tV>Czn,,cb fi!!U•r ciata k:'0bi~e9.o
w tlzmłvcb obieciach 7 mezczv1.na.
Dz,iw•ne iE>st Kadżuraho - ni to
mias·t.o. ni' to .wie* Z ierloP.i stro.
ny wspaniała świątynia i nie O'PO·
dat nowocze>snv Cb.altl<lel-Hotel. z
rlrul?iei za>' tvieiskie chatki. W hiiMt 6()rJ
diaeh za,reiestrowanvch
t'"S. wsi ale ~ad2e że ta ndmienMie1sc<ina ie.st od wsZV\'<·tkich.
wvm 11owonr,::i ~ie lel'.>iei ivia 1117
ehvba wvlac!'lnie i tu.rvst6w Lud'"'~~ K~r'17.urah<J Hczv norlobl\O S
Niz.: sklep ' pamiatkanu.
•vsiace. Podohno oo ile nokładrnie
CAF - Roman Baliński
t.e!!o ni:k1. nie wie Rei•»;t·ru uroNad sklepikiem - WV'stawa orzy ,-J„in niki niP orowallzi ooilohnie
mieiscowvm rvneczku widać napii; iak na całvm niemal subiko1I1tv~Pncie.
„Fi,ne Chandela Art..;" .. Nez.wa. wia
Doniero t>rzed· k.ilkudziesiecdoma
że sie z moŻJnvm nie istnieiacvm
bi-z.nesu tu·rvstvczjuż rodem. C:haindelowie w X wie· 1a.tv szefo·'Vie
nel?o zorientowali sie. że owe rzeku 'tanowili !eden z naiooteżniei
szY'Ch rodów Indii. a stolfoa ie'h tbv mol!a sie stać orzvsłowiowa
złota żyłą. Dziś Kadimraho ie.st ieKa.dżuraho
POtel?i bvło włamtie
ł
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Ta.k się złożylo w eza.sle gali RFN. P-Od koniec sez-onu wystę
Węgrzech.
py w Dreźnie f na
Kołejnym premie1rcwym spotkaniem ri łMztką piublic~oością bę
dzie Eud>Dlk5ja w „Żydówce·• Halewi 'eg.o.
dyrekiqra
Podziela.my opbn!ę
że 'solistów
Te~t-r1 u Wi~~kii eg<>,
moze łódJZlktiej operze pozwzdii'Oś
właśnie
cić kailda scena. ,Ale
oglądamy ich w
tyn: .chę!'llej
Looz1 w1e['.ząC?, że J'epertu.ar ja<;t
artystycmych
tal~~ ~dhioiem
sadzać, W:lę~ tę lukę wYPełniły mo1zhvrosc! ka::hdeg!O ~ nh~h.
kontrakty,
natychmiast li07Jne
(rs)
za.jmuJąc kalendarz artystki pra.Fmo.: A. w·ach
ktycznie takż.e do końca rozpooperowej w Teatrze Wielkim, ie
czołowa gwiazda tej sceny Delfina. Ambroziak, w roli widza,
uczestniczyła, w koncercie. Kuluma
arowe pyta.nie: dlaczego?
bardzo prostą odpowiedź. PopulMna śpiewaczka • jest ostatnio
rzadkim gościem w Łodzi 1 w
kilka minionych
kra,ju. Przez
sezonów nie było w czym jej ob-

czętag·o właśnie
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sezonu.

Delfina .11,.,rnhroziak uc.z.estm.. ;:;2yfa
we wszystkich\ w~aiiny.ch wyda· h
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S
piewała 111a Wrat.f.s•lawńa C' a!"
ta1n.s, w Lańcue<Je na koncectacl·,
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:i: naimocnieiszvch ouniktów
.na mapie turvstvcznei I'lldii. Z
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ll<>dzin. Motna też ze sitolicv d<>stać
sie tak. 1ak to MObiłem - oooia·
.l(liem i z Ozhata.rp1,1;r autobusem.
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N~e jes.~ to chyba tak zupełnie :llozbawione słusznoscf,
~k?i o ob~obka psychologiczno-pedagogiczna rozpoczyna •ię
JU~ w wieku.„ tr~ech lat, kiedy to dzieci bogatszych ro-dziców P:zystępu_Ją do egzaminów, uprawniających je do
rozpoczęcia J?-aukl w „przeds:Z_kolu wstępnym", do którego uazęszczaJą rok przed p6Jsclem do włąściwego przeds~kola. Podczas takich sprawdzianów' bada sie inteligencJę, spo~trzegawczość I wiele cech charakteru dziecka.
InstytucJ!ł przedszkoli 1 szkół przygotowawczych lub korepetycy3nych st~nowi jedną, nierozłączną całość z siecią
norn;ialnych szko~. Przewaźając11. większość japońskich
ro~zicó~ wręcz me wyobraża sobie, jak dziecko mogłoby
dac sobie r'.1-dę bez dodatkowych kursów i korepetyC"jl.
Zaczyna się to więc jeszcze przed właściwym przedszkolem, a trwa przez cały okres pobierania nauki w
przesądza o
szkole. Wybór prz~dszkola bardzo często
dalszych losach dziecka. Wiadomo że jeśli dostanie się
ono np. w Tokio do batdzo ekskiuzywnego przedszkola
Aoyai:ia, (co rodziców będzie kosztowało rocznie ok. 1
mln J~.now.), to ?la za~e';"~iony dużo lepszy start życio
W)' ~1z w1ększosć. rów1es!11ków. Ale to jest droga wyłączme dla latorośli ludzi zamożnych ponieważ dziecko
po tak.im przedszkolu idzie z regułv 'do równie ekskluzywneJ szkoły - najczęsciej prywatnej, prowadzonej na
ogół pod tą samą firmą - a wreszcie na któryś z renomowanych uniwersytetów, dających dyplom równ()znaczny z przepustką do kariery w aparacie państwo
wym lub w wielkim biznesie. Ci, których nie stać na
skier~wanie ~ie~ka do lepszego przedszkola, automatyczme s~azuJą Je na to, że będzie. musiało uczęszczać
do gorszeJ szkoły, a później_ - jeśli 7:da egzaminy wstę
pne - na gorszą uczelnię.
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Notr• Dame („Stabat Mater").

Potem udział w festiwalu we
Florencji, Rzym J- ,,Stabat .Małer"
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m. din. „Eitn Deultch~ Requiem"
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Młodym Jap~ńczyk_om wlo~na nie kojarzy się z pięk
nem przyrody i wyc1eczkam1. Dla nich jest to przeklęty
klasyfikaeyJnych
przejściowvch
okres egzaminów
wstępny~h i końcowych. W każdej pJarówce oświatowej:
P?czynaJ'.IC od przedszkolil„ a końc'Z.ąc na wytszej uczelni, t.rwi:Ją serie testów, które wykazuią, kto jest dopry,
a kto me m~ ~zans n~ lepszą pozycję w przyszłości. Cał:l'. srstem osw~:i.towy Jest bowiem nastawionv na wyrabiame 1:1 uc.zmow ~ studentów dążenia do sukcesu, dlat~go tez juz w . wieku przed-przedszkolnym roz„oc7.yn 11
się ostra ryv.;allzacla o jak najlepsze oceny i wyniki
w !1auce, ponieważ .tylko najlepsi mogą ·liczyć na przyjęcie kole.Jno do _nailepsżych przedszkoli, najbardziej renomowanych szkol l najszacowniejszych uczelni.

Ale w,;;pomonijmy o ·1'11'inio:iym.

n:vm krajem lest stan Madia Pra.d.e@z„ oaitórkowatv tvlko miejscami zielonv. S.vaceruiace oo s·zosó.e
mah>v i siedzące <Jl!romne iastrzę
b1e ultrud'lliał'v i tak wolna Jazdę.
Tekst i. więcia:

CAF -

'wlątynie.

CAF -

Romain

Roman

Bal!ińi;.kl

Ba.liński

Nalelą do nc:jbardziej wykształconych
,Tapońskie szkoły dzielą się na państwow I
p~ywatne.
W tych pierwszych koszt nauk' . . t e
i n~e ~es wysoki, ale i
st i
szanse awansu w
leps1.ych uczelni w1;ższacch uzyskania mdek;su którejś z
pry.vatne· 1 ą z kolei d~ . ., na ogół zmkome. Szkoły
nia liczy się tak samo fa~ed 0);e sam fakt Ich ukończe~
re oceny podczas egzaminów w•tepn •eh
młodych 'Ja~ońc:;kÓ~~~rsytet. Mimoj kositów większość
wiązkowej' nauce . k . e popr~esta e na 9-letniej obodostać się na studi~ :i~t zapajmię~le przez 12. l~t. aby
. ef. est, ze zn. ln .. dz1ęk1 temu
społeczeństwo ja pań· k'
pieJ. wy~ształconych s ~es:a~i6~~i:;o!.':'jj masie do najlena~e~~f1~ ;;stemu egzaminacyjnego ·spowodowała jeda zdobyta w szkołach średnich nie zawsze
~le
oka'
51
Poj!~i~a ~ęp~?t~~nfn~a t~~z:minach„ do sz~ół wyższych.
Y tyj .„yuku • c:i;yh szkół przy.
gotowawczych lub k
się w przygotowywa°~~e m~~J~[e~h. d które si;:e~jalizują
.o eg:z:am1::iow. Zaa:ń ·Y
t
czyna się ten cykl
juz na etapie przed· przygo ow
szkolnym d
ły podsta'w~.Jer~Ó· ~w.e~ti11 wyboru odpowiedniej szkowania kolejnych te~Eó:J rzebk rrzygotować s41 do zda8
brnięcia przez egza~in
1~c~u':n Ptt!1taw~WeJ. - prze-

:fa

do :gr::~~ze:~
su~e a a nauka kosztuje rodziców
·
ok 4 t
stklm Yp~w~o~a:6w .w ciągu 12 lat, a przecież nie wszy. _. ie zie s1~ podczas egzaminów na tvle ab
m
. ogl! kiedyś odwdzięczyć się rodzicom za t„ inwe'•tvcJ·~
f 1nansową„.
" " „
"

~~t!::o~.~~e!n~ wńcu ~rzytskposobić slę

SO tys. „yuku"
kW ga\el Japo!lli funkcjonuje I przynosi dobrv dÓchód
d .5 -;vs. takich „yuku". Młodzież uczęszcza" do nich
nauki we właściwej szkole
co .zienn1e po zakończeniu
D.zień roboczy ucznia korzystającego z yuku" jest wię~
mezwykl~ p:zeciążony od 8 do 17 przehYwa on w szko~· a. pózmeJ . dodat~owo przez dwie godziny w szkole
orepetycyjneJ. Dopiero QO tym wszystkim może zabrać
się do odr~biania Jekc.jf, zadawanych obficie zarówno
·
przez w~aśc1wą ~zko!ę, _Jak przez „yuku''.
Egzamm;r w. Ja)!lonskich szkołach \Vszystkich 1:i:czebli
sp:o~adzaJą się. w zasadzie do odpowiadania „tak" lub
„me na pytania zawar~e w testach. Często pytania są
podchwytliwe - .np. w Jakich latach premierem Ja'oonii
1
b:J.'.ł !"obrtsuk~ TOJO? .- co .iest półprawdą, .ponieważ prem!eI o naz;v1sku TOJO. faktycznie istniał, jednak na imię
m1a.ł f!ideki; Czas udzielenia odpowiedzi na testowe pyt'.'ma Jest mezwykle krótki. Ale jeśli chce się .coś w ży
r1u osiąll'nąć, to trzeba wszystkie testy rozwiązyw·ac błys
i te we
w szkple, I te · '!!' .,yuku",
kawiczn!e - I
wstępneJ ,,yuku , przygotowującej kandydatów do wlaś
ciwę3 „yuku': - tak, jest to już struktura wielostopniow:a. za!tładaJąca. ~orzystanie z korepetycji przed dosta·
1 mem się do własciweJ. szkoły korepetycyjriej!
Ci •. którym udało_ się pomyślnie przebrnąć przez ea1e
to sito 1 egzam!na_?YJne w szkołach średnich, stają przed
szansą zd~bycia. indeksu. Najczęściej startuje się na kilk.u uczi:lmach Jednocześnie, co pociąga za sobą oczywiś
Spo~1~ ko~ec~ność uiszczania opłat egzaminacyjnych
s:od prawi~ 450 wyższych uczelni japońskich dwie trzecie stano'-!1ą_ szko~y prywatne, w których płacić trzeba
Todai
słono. NaJW1ęcej Jest chętnych na Uniwersytet
czyli '.l'okyo Daigaku - bard,zo renomowaną stołeczną
uczel,mę państwową, której sarn dyplom wystarcza do dobrego start1:1 zawodowego, Chociaż opłatv ze względu na
stałe dotaCJe państwowe nie są tam wysokie, to i tak
80 . ~roc . s~udent6w stanowią dzieci bardzo bogatych rodz~cow, ktorych stać na zapewnienie pocierbom odpowiednich „yukt!"· • Na 1·ównie renomowanym uniwersytecie
Was~d~ płaci się np. ok. 2,5 tys. dolarów, z3 · samo przystąi;neme do egzaminu wstępnego. później dalsze ciężkie
przystąpić do
tys~ąci:, ale .za to po ukończeniu 1 można
robienia kariery politycznej, podobnie jak po uzyskaniu
dyplomu na uniweroytecie Kej'o absolwent ma otwartą
drc;igę d? ~ajwiększych koncernów przemysłowych. InneJ drogi nie ma.„
JERZY BAYER
(TOKIO)
0

.:e

właścl:wie

t p<iździernik;i

·ozpoczyna się kolejny rok aika..dem.icki.
W 87 uczelniach, w całym kiraju zacz.ną się zajęcia dla ponad 400 tys ..~łuchaczy wśród n1kh dla prawie 50 tys. m-Ood;ych ludzi, któ~zy wysłuchają pieirws1zego w życiu wykła
du akademdckiego.
W zwiąl'lku z no.wym ooidem akadiemickim :z.amieszcza:my
rczffi()wę z mdini&brem nauki, s·zlromi.otwa wyższego i techniki prof. Benonem Miśkiewiczem.
- Dziś problem samorządności w d7Jlałanła.ch Hkól wYjszych budzi najwięcej kontrt>wersji; czy w zakresie samorządności w uczelniach nastlłpiły jaklei zmiany w ostatnim
okresie?

- Problem sam<llt'·ząodności .s<ZJkół wym,zych jest .problemem
który nu1·0tował środowiska aikademickie od wielu lat. Kiedy spojrzymy wstecz, ffi:<liŻemy stwierdzić, że. w oil<iresle min:onego 10-leoia następowały rz.:mia1ny w rzakiresiie µrzyimawania uczelniom ok:reślo;nych upra1w111ień.

7 RAZY

AUDE·
AMUS

łódzkiego

sztabu
d/s zanuatrzenia
rynku

eSOBOTA, 30 BM. DNIEM PRA·
CY HANDLU e ZAKŁADY PRA·
CY OTRZYMU.TĄ TALONY NA
OBUWIE e SPRZEDAŻ „PÓŁ
HURTOWA" W SKLEPACH WSS
„SPOŁEM"

Aktualne
problemy
łódzkiego
·
b y ły na wczoh andl u orną.wiane
rajszym posiedzeniu iztabu d.a.
zaopatrzenia rynku.
Ustalono, że w związku .i konlecznością zapewnienia łodzianom
możliwoś<!i zaopatrzenia się na
dwa kolejne dni świąt (niedziela,
31
października i poniedzi:tłek.
l listopada), sobotą „pracującą"
dla całego łódzkiego handlu będzie dzień 30 października, a nie
jak wcześniej ustalono 1~ bm.
Drugą dOO.atkową sobotą, w którą pracować będą sk1epy przemyslowe, je.st 8 października.
. .

.st!.

przygotowan~

JUZ

nien~a do

upow~ż-

zakypu obuwia ?I~ '?leszkanców wo1ewództwa m1e1sk1ego
łódzkiego. Każde zawiera 7 kupo-nów I wydrukowane jest w dwóch
wersjach - „UM" - dla dzieci
i młodzieży oraz „UD" dla dorosłych. Na kupon nr 1 dla dzieci
młodzieży będzie możnc1 nabywać

i

obuwie

calub jesienno-zimowe skórzane, skóropodobne i tekstylne.
Na podobny kupon dorośli będą
mogli nabyć takie obuwie, jakie
zastaną
w sklepie.
Stan zaopatrzenia mieszkańców
woj. miejskiego łódzkiego w wę
giel oceniono jako zadowalający.
Władze miasta
wystąpią o dostarczenie
iesi<:ze
80
tysięcy
ton węgla, czyli takiej ilości. jaka zapewni pełne pokrycie zapot.rzebowania.
Omawic1no także działania pod;P,te w celu zapewnienia mieszkańcom Łodzi lepszych możliwości
zakupu owoców i warzyw. Na
uznanie zasługuje tu inicjatywa
WSS „Społem". która w swoich
placówkach uruchomi w paździer
niku tzw, półhurtową sprzedaż
owoców i warzyw. Polecono WSOP.
by i ta spółdzielni.i
w
swych
sklepach prowadzlła podobną spnedziecięce (młodzieżowe)

łoroczne

daż.

(ms)

bldtS'Zą

0

"'

lę

sobo<tę

komi:>let

sp0t\<ań

ml-

9 kolejlk.J. a w nled'1'1ekadTowlr.ze -zb'ie<raja sie w War-

Cie.płownicze

n't
\\·v-,"mle

tP

te-ra'l

w

~

relalk~u
widać
było

w-le<:e1

środ'

nlł1<~rzv

ul„<'lafo

1ut .f\rnv1.Ptr7~ Gr::tr ~~rlnak t.r11?ba'
l'!a·dzn trudn".l je<inak h<:'i?.le tre.

nerO'\\-.\

żmudzie

zapełn'ć

lukę

po

remonty

Ekipy reme>ntow• Zakładu Sieci około 4Jl wycieków. W czwartek
Cieplnej i i·nnych przedslębiontw ukończono roboty w rejonie ul.
prowadzących naprawy
instalacji Spornej na Dołach. Tam, Instalaciepłowniczych przyspieszają tem- cja ogrzewcza jest już przygotopo prac. Jak na razie, pogoda wana do zimy.
Od środy zostało l>QZbawlonych
sprzyja. Według rozeznania ~peeja
listów z ZSC, na terenie Łodzi ciepłej wody 45 obiektów n• Kopozostało jeszcze
do „załatania" zinach. Powstał tam wyciek, którego naprawa rozpocznie się w
najbliższy wtorek.
Tego samego
dnia ekipy remontowe zakończą
prace w rejonie ul, Klonowej na
żubardziu. ZSC otrzymał ostatnio
w zeszły piątek na atr. 1 zamld· dostawę mateTiał6w Izolacyjnych,
cUlśJDy dwa zdjęcia, a czytelnikom
oo pozwoli zakończyć długotrwl)-ły
postawiliśmy zadani•
aby odgadll remont. W przyszłym tygodniu
kogo te zdjęcia przedstawiają. Dziś podjęte zostaną prace pr'zy ul. G<>z talem zawiadamiamy, te w D'lrz· jawiczyńskiej oraz w rejonie ulic
cle redakcyjnej nie znaletllśmv ani Podgórnej
i
Kraszewskiego. Od
jedne) odpowiedzi prawldlow~J. Tak poniedziałku 4o obiP..kt6w na D"'więc
obiecane Czytelnikom n•gro..,
dy pozostają w redakcji do na.to· browie pozbawionych będzie alene.J okazji.
płej wody.
A teraz 4'0zwlązanie na~zel{o. mini·
Nadal kontynt1owane 11ą prace
kon~ursu pod hasłem
„znant ni•· przy montowaniu wymienników
znam": plerw~ze zdjęt'h• prredita· clepłc1 w blokach mieszkalnvch na
wla znanego aktora Richarda nur·
·
.
"
tona z córką, drugie zaś tegoroc~ną Kuraku, Now~ Rok1clu 1 J?rzy
mhs Ameryki. która po oglonenlu ul. Chełmońskiego na Zarzewie,
werdyktu rozpłakała słę z radości.
(sk)

Nieznani!

I

p

F

doczniło

!l):lzd.eś

się

i;w.oj'ą

to w

pellnl.

Zaitracll

prze.bo101Wość
Wra«a, ·
~rał Matusiak. Kto

dobrze natomla.s.t

M:a wie by przyg-0t01Wvwać sle
do z nieb -zajmle mle)s'ce obOi< Filip·
kolejnego s1>r>tk an ia eliml!nacJi mJ.- czaka w ataku? A t?IO'!e tre.neT zechstnostw E•iropy z Portui;:aMą
(na ce skorzystać "' My§llńskJego?
wv1ei'lz!e)
Łódz~v
ldbice emocjonować S\ę bęną orze<le W!;'Zy~tkim
Mecze Wldzewa z Górn~k,\em zaPO,}erlvnkiem Wldze„va 7. zabrzań WS7.e naJ.eżalv do emocjonujący<'h i
trudno bylo wytypować ?;wyclęzcę
skim Górniki~m
Nawet przywilej własne;go i<taddonu
C\ek•H''I jesleśmv w Jakim składz!• nle U1ótaw'l·ał żadnej z d.rutvn w M·
wybiei;(n\e na bo1'<k<> 16~7ka 1ede· u. ułecyd01Wane4!0 raworvta.
G6r·
nastka. MecoZ 'l mistrzem \J>?ltv
nik ostatn Io trochę obnUyl loty slaHibernlansem La V•let1a d<1ł treineblej l(il'a Pałasz, zdec:vdo-wa.nie terH
rowl ~adyslawowl żmud'l:ie chyba na_~lep.>2vm u.wodnikiem
drużvnv
SJ:>ryro materlału na tem~t kooceiJ)- fe.st re-prezentacy.}ny sito.pe'!'
Dolny,
cjd ~rv ' u..taw 1.enla zespnłu Wyda- który wy<r67.nla si~ tet w a•k-cjach
ofe.nsywnycb.
je nam się te plłkane
Wld'llewa
oowilll!1ł
m<leć
tren'n~·u;

środowiskiem

Zespół
o<'J'Ważna
i!'rl vn•k ll

łJKS

or6ba

•ta.le
-

przPc · ,-k ~

n?'.: an :p
wq;taoia
bez Milczarskiego,

/

pr'l!el'f kolejną
w Gdvnl w poBaltvl«H"

dożył

Dz,isiaj otwa1rc~1a
przychodni,
os1iedlu.
/

R goszcz •laichód
„Lokator"

RSM

z

przedsiębiorstw
przystąpienia do

budowlanych do
budowy przewidzla.nej w projekcie
pora<lnl woln·ostojącej, trzeba więc
było n.a ten cel przeznaczyć prawie cały parler bloku 113 przy
ul. Motylowej 4. Po dokonaniu
odpowiednich przeróbek znalazło tu
pomieszczenie kilku
internistów,
pediatrów, a takżę gabinety zabieOtwarcie
przy.
gowy i EKG.
chodni nastąpi dzisla~ - w piątek,
1 październlika. Przychodnia słu
żyć będ?.ie nie tylko 50-tysięczne
mu
już
Radogoszczowi-ZachÓ<i,
ale i 1 miesz.k.Bń-com ok·ollcznych
starych domów. Niezależnie od tego poczyniono
starania, których
celem jest rozpoczęcie budowy po.
radni na ogiedlach
RadogoszC"..Zachód i Wschód.
(p)

Koncert
na Dzień Muzvki
tł

.Jak oo roku z okaz.li Międzynaro
dowego Dnia Muzyki t.Odzkle TO·
warzystwo Muzyczne przygotowało
specjalny koncert
kameralnv W
niedzielę o godz. 18 w salt MuŻeum
H!storii Mia~ta Łodzi (ul. Ogrodowa
15) slucha.t bęrioZietny utw<>-r6w K. Szymanowskiego I B. K. Przybylskiego.
Wykonawcami będą Izabela Kllbll<
- mezzosopran, Anlta Krnhmalska
- fortepian, Urszula" Bereźnicka·
Pniak - perkusja, Małg'>rz11ta Tomalak-Wierzba - skrzypce, Jóte• C'!e·
plucha - ob6j, Antoni WiPrthlń,kl
- flet. Rl'Cyt11cje - Marek Ko>la~z
kowskl. „<W•tep wolny),
fr~)
r

dMtte o zwolhnlenie l ch<le l(rać w 181 brarrukl w Gdyni1 Deblu~ RvuarWldze·w~. W o tatnlm m~czu pr7e· 1da Robakiewicza przed ~asną PIJ·
clwk-0 mieleckiej
Stald d•wukrot.n1e
'~ł ~l~ -na 11stę st>rriel<:ów I wal-

nie pnyezynll
•wojej dT'\.l>żyny,

&ię

do

zwvclę;twa

A kto będzie

strze-

bl1<:1mośc1R.

Iep'.ej. W
dowoleni

Znów ciekawa ·Pilka

11J.,.,tety nle

""Y'PRdł

naj-

tej sytuacji hyllbyśmy u~

na·~t

'

„

ręczna

rem.1"11.
·

(<aH.)

w lodzi

Niezwykle 111tl'~e8ujaro zapQWlada· sp1s·~wHł s•i: w brnmce Snorhowakl,
Ją
slę
pojedynki łód7.l<ie1 Anilanv natoma.t S7.v:ł1ruk „.vvsla<lł"
w
w sobotę i niedzielę z Hutnikil'lll tym mer.z11 p<ych1°znle Pzynadto ten
Kraków. Gośde to wielokrotni m'- dCJŚw,ari<'Zot1y i SylnpatyC'l!ny zaWOO·
striowle Pe>1ski w niłce rt:"zne1 l w nLk. b~~·d·to orzeżywajacy
katne
tym sezonie wy•ok<:> mlerza
7'\\fa·
9pork•mP. mlstr:z w obron'e rzutów
SZ<:Za po pc>wrocie rln zespołu Gaw· k nych
(z Korona znÓ'\.\
obronił
llka. Lod'llanóe JXl rm~.ranlu zale- dwa strnly z „•ió<lemikl ")
in\1~1
głego
me.cvzu ..: k'e ecka
K mona chyha ba dzłcj trzymać nerwy na
znajd.u ją siP, na dru~im m.iel.<cu w wodzy
D·,·uk rotn ie został usunięty
tabell (w środę za.przepaśrill szan<.ę' z bol<k• za n'.e.rnłt~cl;>n<! dvsku~je
znalezienia sle na ~am'V'ffi szczyde z sęd!Ziaml I tym samym osłabli

roz.grywek: wY~tare-z:vlo WVl!ifĄĆ
Koron Ił. a tymczasem lodziain le
milrowali).

i

swój

zespół_

który

m~i.•iał

~rać

w

zre- &zóstke. W meczu z Htl\nl<k<lem. nie
można sob:e na tal<!e rzec7.v powwo-

Na te ml?<''l!P warto pójść choćbv
tylko dla Zvg{nria Kurhtv. którv

J!ć.

-

Ustaliliśmy, że byłoby

dobrze aby każ.da uczeln,a swą

Inaugurację· poświęciła włas.nemu

życiu

wew.nętrvnemu,

I

Dalsz.e nasze działania zm'.erzaly do js.k naj.;zey,z.ego
11·lączania śrooowi.s·k akademic·kich. przede ,y.;z_y,tk:m pnfes·orów i docentów, do dz.1ałań <Jgól;1opań,l\\owych. btn;eje głębokie przekonanie wś.-ód naj1Yyższych wlad?., że właś

nie te środo~visk.a ze wzgl~dów na swe ,,·alorv '.n•elektualne. glęl:>:Jką 1viedzę m'.)gą dać wiele w obecnej .y'u'1rj: n::inemu pańshn1. Stąd też cz~~to p1y.-:-1ływa11'<:> :eh do róznych k,1m;:;ji ek<pectów, do op'.niow:Jnia róż,nych dz;alań
itp.

. 'Prze<l .nowym rok!em aikademickim rozstrzygn~lism:v ba•roz.o kont:·0·wersyjne sprawy w środJ<w.isku
a mianowicie
świadczenia na rzecz kształcenia studentó'w. Oo tej po.ry
pan~wał po.gląd, że na pobieranie nauki w szk{Jle wyi..szej
pow1 nno łozyć przede wszys1lkim pańs·hvlO. Pogląd ten podtr.z.ymujeimy, dos.t<l\'!owudąc go do obecnej sytuacji w kraju. Uważamy, że dziś tr.ieba ra7lłiożyć odpowiednio ciężair
ty~ świa~ń nie ~yllko na państwo, które nadal przyjmuJe na łtleb!e .najwuęk:s11:ą jego część ale także na rodz.iców studliującego. i na sapiego .stucienAa. Stąd też w·pr<JwadzJ.liśmy ~·t~end:ium socJa1ne, kitóre przede wszy.o;tkim p<lki:ywa ż1?mima1ne potrzeby studenta w z.aikresie wyżywie
nia I m1~7'kanla, a ponadto wproowadz.iliśmy stypendium
~edy~e. pozi"".alające mŁodemu

cz.łowiekow:i

uzyskać

srod1~ na i:nine. Jeszc~e cele. Korzystając z tego osta~niego

będ'l.l.e

on , musiał po ukońoz,eniu nauki spłacać za<:iągnięty
kre<l.yi pan~tmru. Sy.~tem ten jest także dooiosowany do ogólme pr.zy3~t~j P'Oill!t:Y1ki s.połec1J11ej;
choci:z.i o to, aby od
1>:3ńs~".a naJbiedn1e3s1 ()treymywali na}w,ięcej. -System posiada J';6zc.ie je~en walor -:-- walo'I' wychowawczy,
który
preferuJe przed.e wszystkim tych, którzy się dobrze
uczą. W oparciu o rozpoznanie jak i szczególne potra:eby ktUl•tw:ollwórcze w o·kreślo,nych środ-0owJskach i re~i-ru;ach c;hoieli1byśmy zaproponować korekitę mzmies.w;r;enia
zkół wyu~ych, a. być. moiże także mmiejsz.enie ich liczby.
Prowadzlttny dz.iałama na r.zecz. pod1niesienia i wyrówna.ma _jaiko~c1. na.uoza1nia . w uczelniach. Wiąże toQ się ściśle
z a1~allzą s1eo1 sz.kół Wf'Z<S<Zych w Polsce. Zdajemy sob:e
bo_wiem Sp!':awę z nieJeonakowego pozio•mu nauc7.an:a w
róznych typach szk:ół. BędcZiemy więc zmier•za1i do pewnych
k01rek!tu>r, a w uz.asadnioinych wypadkach, do zawie,5zenia
rekir<UJtacj<i na te lciernnkl sbu<li6w, g<lcZie nie ma odporwiedIlliej kadry na•uJJ<xw.rej.
.
Lnny kiemn~k naB_zej d.ziałaLnoścl obejmuje s.pra•wy rziwią-.
~.a.ne :z badamami na1.llkowymi. TmLz.mem jest twierdze•nie,
ze saJlroła wy?lsCl:a po~ba1wiioina wa·rs.z;tatu ba<la,wczego przestaje ~yć s~k<Jł~ wy.z.siz.ą. Stąd tak istotne są bacia•nia w
u~Lniaoh. Uwazaimy jednaik;że, że należałoby z·\VTÓc·ić bacz:i1eJs1Zą uwa·~ę na wypracoW1a1Ilie okireśloinych spO:sobów zamteresowama s;r;,k;oły tym, co w dziedzińie badań naukowych robią pos,ze:zeg61n1 praoownicy. Mamy stosunkowo
dokładną konbrolę nad Ww. sferą badań centralnie koo;dyoowainych. Nafomias.t w z:a1lare.~ie badań własnych nie z.aws·ze wiemy n.ad czym się prac•u,Je, czy praca jest cebwa
czy wy.~,i~ek i środki ł-ożone na badania są właścilwie zużyt:
kowy1wane. P~oporuujemy zatem ucze1niom aby doko1nały
oceny baoań wła.snych sitosując kilika JtiryterMnv. Pieriwsze
to ·użyt~ość badań. dla rooiwoju samej nallil!Ji, lrolejne to w ja1ki sposób &ada.nia lnoQgą być lub są użyteczne dla
zaspokaja·nia najpi1n~ejszych potl1Zeb gospoda.riki i kullury
wresiroie to w jakim stopniu angażuje się warsztaty badaw:
cze .~7Jkół wyż.ę;.zych w zaspokajainie po.trzeb dyd~ktycz.no
wycho'Wawczych. Mamy OOw.iem stałe kłopoty m. in. z n1iedostat~iem podręczinl!ków, S'~ryptów itd.
Re.sort nasz zmierlla też do wypraco.wa.nia nowego modelu ks.zit:i-łce,nia. ~a·uczyciela w Polsce. Temat ten podjęliśmy
wspólme z Miruster<S·twem Oś'Wiaity i Wychowania. Uz.najemy ~o za .sz:czeg6'1niie wa<Żlny właśnie dzis.iaj, kiecy na nauczycJelach spocz.ywa główny ciężar wychowania młodego
pokolenia w duchu ideałów socjalriz.mu 1 oddania Polsce
Ladowej.
Us111inie ~cujemy. nad k<J<n.ce!X'ją wychowanfa przez pracę na stud1iach wyziszych. Chodzi o rozsądne
zastąpienie
doty<:hc.za.~owych studenckich prćł'k:tyk r<>bo.tniozych, w sposób a~ceptowany prze.z młodzież.
Rówmoc-ześnie wydaje
nam s1ip celowy powu:ót do systemu stud!iów przemiennych
jaiko do systemu poizwalającego pcn.nawać swój przyszły
uiilrład pracy i uc,zyć~ się jak praoow.at po studiach jeszoze
w. trakeie ich trwania. Jest to ~esiia złożona zwła,~'l.Cza
w obliczu .-erormy gospodarczej ale sądzimy, że za.kładom
pracy tallcie będzie ząleżało na jak naijleps"Zym przygotowanill przyszłych swoich pracowników.
Podejmujemy też dys•kiusję nad wypracowaniem nowe~o
modelu st.udiów dla pracujących. Wydaje nam się, że mam:.• obowiązek podti„zymania tego typu możliwości z.00>bywa,nia wiedzy. Zaws.ze mogą rodzić się okreśJ..1,ne pofa'!Zeby
wśr6d pewnych gr·u,p lud1z.i, lct6rzy nie odbyli st'Udiów \\'
sys-temię stacjona.rnym. Chcielibyśmy jednocześnie inaezei
prowadzić te studfa, ~nlteresować nimi prz~e wszy;;tki"n
zakłady pracy, których poLltyka kadirowa powl1nna uwr.gJęj
niat taką możliwość.

Z "a"T.amv kib ~ó ,. do hol! !Y7-V
Rozmawia!: TADEUSZ Bll'l ;pr-T"•
)
il ' -c arnla neJ. Emocji n e po„1•:n- ł,
gra ja'< 73 '"'" rh pa !lPPS?ych laf
.'
pow środe>\•:ym meczu ba-rdzo dobrze no za bra <nać.
6'01:91~"1!1111!!!11~~~~-l:'-"....,....,~-"lfore.-.._,,..._.,.,.,_:..- __ .- _, ....... „„
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Nie udało alę
nakkmić żadnego

- Ja.k przebiegały pra.ce mające na celu przygotowanie
noweg-0 roku akademickiego?

Wllją.

pamiątkowy
medal
przyznany
Wojewódzkiemu Komitetowi
OPWiMNP przez Główny Komitet
Badania Zbrodni Hitlerowskich.

na

Uchwalają<: us·tawę o szkolnic!Jwie wYŹSZ)' m, Sejm miał na
uwadze fl1!11kcjonowa•nie naszego
pa1'1s,bwa w warunkach
harm0inij1nego raz.woju g<Jspo<larc.oego i społeuz.n:i-politycz
nego. Obecnie uja wmające się jeszcze konfli.kiy, w naszym
życi<u wyima.gały wprowadz.enia do ustawy takich p::i'5tanowień, które gwarantowałyby funkcjonowanie
szkół wyż
szy·ch w okresie sta.nu w<Jjeninego 1 utrr.iymywanie w nich
dyscypliny ~połecz.nej. Chdałbym jednak podkreślić, iż
wyznacz.ruikie.m działania władz w za~res·ie samorząci•u uoz.elni jeat przede wszystkim ustawa o szkol.ach wyższych,
a w zamierzeniach wła<lz - ja•k najpeh1iejsze wprowadzenie jej w życie.

zasta.nowieniu się nad głównymi kierunk<1mi pr.ac, okresl·!ła działal!lia dydaktyczne. ·a w nczególności wychowawc7.e.
Jeśli chod,zi o dz:alania re. ortu z-wiiązane z przygotowal'lliern no·weg.o roku to biegły one wielotorowo. Przede wszystkim chooz,ił<J o usunięcie okireślonych b;uier w sfer,z.e świa
domości jak i materialnych. Do tych pienvszych jul częś
ciowo nawiązałem mówiąc o dążeniu do samo·rzfjd•no.ści i
uwiaryg.odnienia postanowień władzy w tym \vlaśnie z.akre<e; ustawa jest bowiem tego najlep.<zym
d::i•wo<lern.
Jeśli chodzi o sprawy materialne. t'J wielkim wy.,iłk:e·n
państwa wprowadwno re.gulację płac dla tych, któ.-zy n e
tyLko prowad.zą prace badawcze ale także t:cz1 i '' ych'J-

tradycji

I

""'

puchar<:>we :tut. ..,. namL smol~ku. Nawet w .uze s tale li.ana ligowe l><>l&ka. w· na.J- bym rywa[em Ja.Je Maltańczycy uwi-

strz<l'WS1<1ch

•

naukowym, zbierają
stale nowe informacje źródłowe i
dokumenty.
Bardzo ważnym zad~nlem komitetu jest udostępnianie materiałów
h!Storycznych dla potrzeb wychowawczych młodego uokolenia. Tworzone aą izby pamięci narodowej,
młodzież odbywa
ciekawe l!!kcje
hiatoril w ]Yl'.uzeum Ruchu Robotniczego. Tego ty-pu działania wymagają 'eszcze większych wysiłków
i s.tarannego przygotowania.
Podczas
wczorajszych
obrad
sformułowano
kilka
ciekawych
„
propozycji. Brakuje np. publikaci1
szłość.
beletrystycznych na temat hi.storii
W Łodzi wlele jeat miejBC upa- łódzkiego ruchu robotniczego. Zamiętniafących wydarzenia i ludzi powiedziany został konkurs na tebiorących udział w walkach o wy- go typu utwory. Zostały te! 'PO zwalenie narodowe i apołeczne. Są jęte decyzje w sprawie budowy
to nie tylko obeliski i ?>amiątkowe nowych tablic pamiątkowych na
tablice, lecz takie budynki, ulice, niektórych budynkach uparniętt:1ia
place I mogily. S\ to miejsca ata- jących
historyczne
wydarzenia.
nowiące lekcję historii z dziejów M, l.n. na Pomnikl\l Stu straconych
'\'.)Owstań narodowych, walk rewo- w Zgierzu oo.Jawią się tablice z
ltreyjnych ora:z: wydarzeń lat oa·tat- wykazem osób bestialsko pomorniej wojny. Pieczę nad tymi J:!Offi- dawanych przez hitlerowców. Trwanikami 1prawuje właśnie &POłeczny ją prace dokumeontacyjne, do tej
Obywatelski Komitet OPiM. Jego pory zdołano ustalić 78 nazwisk
członkowie. współdziałając z róż- rtraconych.
nymi imtytucjaml, organizacjami
Wczoraj te! prezyde'!ltowl Józekombatanckimi i młodzieżowymi, towl
Niewiadomskiemu wręczono
-------------------------------

Widzew i tlS przed koleina cieżka próba
wraeamy

•
pam1ęc1

Wczora' obradował Wojewódzki
Obywatelski
Komitet
Ochrony
Pomników Walki i
Męczeństwa
Narodu Polskiego w l..-Od:r:i. W ob-radach uczestniczyli: przewodniczący WK, 'Prezydent ŁQdl'.i - Jó:i;ef
Niewiadormkl oraz członu Rady
Gł6wnej
KOP'iM,
wiceminister
oświaty i wychowania
Jeny
W0Jolechow1kl. Komitet powitał w
1961 r. i Jeito zadaniem jest prowadzenie ewidencji i dokumentacji
pomników i miejsc pami~I nuodowej. Wczoraj dokonano oodsumowania tej dz'iałalności ł przedyakutowano ftr~"ram na przy-

FF

Emocje

(n)

•

Pomniki

- Niekiedy dzhv•i<m<J się, że taką u.;tawę można było w
warunkach stanu wojennego uchwalit: ~ąu17.ę, ze właś.n-ie to
należał!Oby dzisiaj podkreśl:ć jako
fnikt uwiairygodinienia
:wliad1zy w stosWl'ku do obietnic danych środowLsku a1kademickiemu.
W związ.ku z tym, że nie mamy moZ:J.iw-.ości wydania jeszcze wszy:s-t!<Jich aJctów wyk.ana.wcz.ych do u.s.tawy, a jes.t
ich ponad 40, nie możemy także jeszcze ~twierdzić statt1tów szikół wyż.szych. Będ,ziemy sdę jed1mk :starnli dokooać
tego jak naj~z.yboiej, aby tym samym stwoczyć poci.stawy
furima1no-prawne .samornąidności t;cze1ni. Zgodnie bol\viem
z postanowieniem u.staiwy ka·żdy aik:t przed jego wydaniem
musi uzywć opinię Rady Głównej Na.uki,
Szikolniict..wa
Wyi.szeg<J i Te<:hniiki. Mus·imy, poczekać na jej po1wcłanie,
ukonstytuowanie się i rozpoczęcie pracy.

kładowcy trzech łódzkich uczelni artystyc~nych ·
- Państwowej Wyższe.i Szkoły 'Muzycznej, Pań
stwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych
oraz Państwowej Wyższe) Szlroły Filmowej, Telewiz.yjnej i Teatrail.nej.
Wszystkim studentan:i, zwłaszcza „pierwszoroczniakom", tradycyjnie życzymy samych pią
tek w indeksach, a nauczycielom akademie.kim
- nieustających sukcesów w szczytnej, acz
trudnej pracy dydaktycznej.. I wychowawczej,
w całym zwwym roku a.kadernickim 1982/83.

Tradycyjnie 1 początkim października raz.ponowy rok a.kademicki 1982/83 studenci
i nauczydele szkół wyż.szyC'h w całym kraju.
W siedmiu łódz.kiJCh uczelniach przystępuje do
zajęć \v bieżącym roku 29 tys. studentów, w
tym <>kol.o 5 ty.s. po raz pierwszy.
Dziś lna.ururuje nowy rok akademlekl Poli·
technika Łódzka ł WoJ•kowa Akademia Medyoma, ł października - Uniwersytet Łódz.ki,
6 bm. - Akademia Medyczna.....,Natomiast 1 paź
dziernika, na wspólnej uroczystości inauguracyjnej, zaintonują „Gaudeamus" studenci i wyczynają

Z obrad

- Jak przyjęto uchwalenie ustawy w środo'\\1sku akademickim?

W r-0ku a.kademiok1m 1980/81 okaiało .ą1ę, że nie ~i:aw.~ze
po.\.'llowano samon:ą.diność w sz.kole wyżiszej. Niekiiedy pod jej mianem dochodz.iło do wprowadz.a.n·ia dalek0
Idących anomalii w życiu uczelni. Wyrażało się to choćby
tym. iż proifesorów i docerutów próbowano ".ldsunąć od PO,dstawowych decyzji w szkole wy7..szej. Podejmowaino próby
zmienienia propoTcjii uóziału w senacie czy radach wydziałowych innych pr.acownDków
nauki oraz studentów.
Jednocześnie jednak środowiska a.kademickie w tym okresie starały s1ię ks,ztałtować samorządność szkół. MLnisterstwo p<>w()łało społeczną komisję cila opraoowa1nla nowej
ustawy o szikołach wyiszych. Ustawa ta WI'larz. :r: uwa,gami i
~tirze.tentami rządu przesłana zi()\Stała jes.zcz.e w lis~ 1pa
diz.ie ub. r. do Sejlln!U. Oklres sta,l1JU wojennego nie załir;zym.ał
prac nad nią. Wręcz przeciwnie - rozpoczęły się intensywne prace w korni.sjaoh sejm.owych. 4 ma.ja 1982 r. ostateaz.nie zo-st.ała uchwalona ustawa
o ,s.z.Jro1n~ctvvie wyżs"Zym.
Wydaje ml się, iż należałoby wyiratnie podli;reślić, że jej
uchwale1nie je&t wY·razem v,,~e<l~ieg() zaufania władzy pań
st.wo1\\·eij do.., środowi.ska akademi.ckieg<J. Ustawa nie tylko
n'e przekresla samorządności ~zkół wyż.,zych, ale w,ręc-z
przeciwnie - pogłębia ją i poszerza.

Rozmowa z prof. B. MHklewlczem, ministrem
nauki, szkolnictwa wyłszego i techniki

DZIBNNIK

ŁODZKI

nr 1;;s (1Q15.?l 5

PRZETARGI
KOMENDA WOJEWODZKA MILICJI OBYWATELSKIEJ
w Lodzi, ul. Lutomierska 108/112
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż n.w. "poj~zdów:
Marka pojazdu

Z A T' . R UD J{
I ' ALIJlOW z a u ln
orzec
em KTZ

Cena wywoł.

Nr podwozia

„Nysa" 521
123831
62.100
or.az PRZETARG OGRANICZONY:
„Star" 29
01548
70.900
„Star" 25
106043
77 .600
„Star" 25
109712
70.900
sprzedaży

Komenda Wojewódzka MO wsiada do

sł

zł
zł
zł

wye<>fany

z eksploatacji autokar m-ki „San" H-100 (informacja, tel. 677-22
490, 497), I
'
Przetarg odbędzie się w dniu 15 października 1982 roku o godzinie 10 w gmachu Domu Kultury Milicjanta w Łodzi, ulica
Nawrot 27.
Pojazd oglądać można w Łodzi, .ul. 19 Stycznia 7 /9 w dnia.eh
13 - 14 października 1982 roku w godz. 11 - 13.
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej należy
wpłacić do kasy KW MO, ul. 19 Stycznia 7/9 w dniach 13 - 14
października 1982 roku w godz. 11 - 13.
Wpłaty dokonane przekazem pocztowym nie będą
uwzglę
dniane. Braków w osprzęcie i wyposażeniu zgłoszonych
do
przetargu pojazdów nie uzupełniamy, jak również nie bierzemy
odpo·wiedzialności za wady ukryte.
· Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z zarządzeniem ministra komun,ikacji ogłoszonym w Monitorze Polskim nr 26 z dn.
14 kwi~tnia 1972 roku, poz. 148.
Zastrzega się prawo unieważnienia lub częściowego wycofania poja~dów z przetargu bez podania przyczyn.
2153-k
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L.p.

Rodzaj 11ojazdu

1.

Nysa T 521
żuk A 03
żuk A 13

1971
1963

2.
3.

197ł

Nr

TO prCHI.
TO proe.
50 pro<1.

118311
13880
192318

'·

5.

8.

19Tt
1971 -

przemysłowy

197ł

I005S
190530888łt

\

eo

proe.
el prOG.
TO pree.

z konieczna czas budowy chodnika
w ul. Sienkiewicza (strona zachodnia ulicy na
szerokości al. Schillera) oraz '!" al. Schillera na
odcinku od Domu Technika do ul. Sienkiewicza.
uch pies

114 (S'ZC1Zectńskt1 W
Zgl!erza).
Dłll

I

SPRZEDAM
W-88 po te
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wzmacnia<CZ' PA 1901, ~
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3.2612 ł
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do twouyw,
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do
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zł
zł
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z,

szybko

~M

PIONOWY

nół

do łk•Ńll

l'AUST,

maazynę

82.t!S'f g

magne.tofOl!l z kolumnami
„Bl0<.1JpU1t1e<t". Tomaszowska
Ula od 1&-18

l

ATRAKCYJNĄ

na. Te.\. 491-'1'7

rwtrld..

TO.ZOO Iii

RUMANJł benanovi•t1" ,mllllPii Cl'WOCOW4' - lw,pl.ę, Tel.

utywany, pier6c1onek z ty.
&ll'Yflim OC'Zlkiem 11przeda.m.

ministra komunikacji z dnia 14 kwietnia 1972 roku, Monitor Polski nr 26/72
OGŁASZA PRZETARG OGRANICZÓNY
na sprzedaż niżej wymienionych samochodów:
1. Samochód marki Star A,-29, nr rej. LDS 002· 8, n'l' silnika
13304, n'l' podwozia 26926, rok produkcji 1973, ogólny stopień zużycia 60 proc., cena 287 .200 zł.
2. Samochód marki Star C-28, nr rej. LDS 022 B, nr silnika
00140/79, nr podwozia 28358, rok produkcji 1972,
ogólny
stopień zużycia 65 proc., cena 263.900 zł,
3. Naczepa cysterny D-65, nr fabryczny 8546, nr rejestracyjny
DDY-039 H, rok produkcji 1972, ogólny stopień zużycia 45
proc., cena ·100.290 zł.
posiadające
gospodarki

uspołecznionej

oraz PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedat:

1. Samochodu marki Nysa-522, nr rej. LDS 012 B, nr silnika
558482, nr podwozia 159287, rok produkcji 1975, ogólny stopień zużycia 75 proc., cena 101.750 zł.
Przetarg odbędzie się dnia 26 października 1982 roku o godzi: nie 10 w ZUM - Wola Rakowa. Samochody można oglądać w
dniach 15 - 22 października br. w godzinach od 8 do 11.
Wadium w wysokości 10 proc. ceny
wywoławczej należy
wpłacić do kasy SKR w Brójcach najpóźniej w przeddzień przetargu.
'
W razie niedojścia do skutku I przetargu, II przetarg odbę
dzie się. w tym samym dniu o godzinie 12.
Cena wywoławcza II przetargu może być obniżona o 30 procent. SKR zastrzega sobie prawo wyboru oferenta, jak rówmeż unieważnia przetarg bez podania przyczyn.
, Braków w osprzęcie' i wyposażeniu w zgłoszonych pojazdach
nie uzupełniamy, jak również nie bierzemy odpowiedzialności
za stan techniczny oraz wady ukryte sprzedanego pojazdu.
.
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aam.odzie~nego

'PO

•ta-

ce.ntrum
pracownl'l, po ka'P!Jtailnym remoncie, wyg-Odv
(ple.ce akubw:lown~two.
i;lę
na

nadające

Budownictwa
wnianego o powierzchni ok.
400 mkw. w Łodzi
przy ul. Łagiewnicki.eł 51,

który zamierza sprzedał

Tel

~ g \

PO.!IZUKUJĘ

Łódzkie Przedsiębiorstwo
Usług ·socfalnych

i

za-

-

'T-1.9-tll.

IPRZZDAM kotuch damaki

lub

wydzlerławlt.

Zgłoszenia przyjmuje aział
usług bytowych w Łodzi, ul.
Łagiewnicka 54/56, . telefon

gitar klasycznych,'
wokalnego,
do pracowni:
fotograficznej,
modelarskief.

centrum.

wiasnośc!owe spłacone zamienię na dwa dwupokojo-

, .3259'7"

Oferty

Biuro

Pkotr'kowSka 96
• POSZUKUJĘ
pom1emczenla na wa.rsztat wulkan~.
za.cyjny pracujący na unądrz:enfach

Tel.

e~k>tryca;nyeb.

56-97-89.

.

W DZIELNICY L6dt-Polesle \Vyna.jme lub wydzierta wLę
od osób prywatnych, tru;tybucji
państwo

. 758-70.

tańca nowoczesn~go,

KOMFORTOWE !OO m km .•
haill, teleton, budownletwo
międzywojenne,

Ogi<>SZeń,

wych

KOLEDZE

HENRYKOWI KU$
wyrazy wsp6lczucia' z .l>OW<>du

spółdzie!c'l:ycb

lub

na okres 2 Lat po:nleszczenie z niekrępującym wejściem

kw

ZAKŁADY PRZEMYSŁU

około

o p<l'W

na

pracownię

być piętro).
Wólezańska

4<l

m

(moie

Tel 240-99, ul.
63 m . 24.

PORCZOSZNICZEGO
Im. M. BUCZKA „IE

w lodzi
przy ul. Sienkiewicza 81/84

Z TRUD

Ą

na stanowisku
KIE OWNIKA dału ·koszt6
I
n.
Wymagane
wykształcenie
wyższe i co najmniej 6-lełni
staż pracy w dziale kosztów
i cen.
Zgłoszenia przyjmuje dział
osobowy, zatrudnienia i płac,
Łódź, ul. Sienkiewicza 81/84.
1
tel. 618-01.
2?l\q_ '

brodą i obciętym

I. t Maja 87, tel. 208-11,
,
381-61
PP.ZYJMUJE ZAPISY
na kursy:
~ tkactwa artystycznego
Im kramy,
A haftu ręcznego,
A. dziewiarstwa ręcznego,
A. tańca towarzyskiego do
zespołów amatorskich:
tanecznego dziecięce·
go,

mul.acy1ne) zamiw!ę na 2
p0koje z lwchnJ.ą 'w blokach Oferty „32651" Bi'IMO
OgłOS'Zeń
Plotrkowsk11 96

we.

z

DZIELNICOWY
DOM KULTURY
tODZ - POLESIE,

116-73-911
M~

płowy

I

piętro,

rozliczeniu
M.isn<Jkiow<:
M~. Te-L 511-1!~ po 16.

1 męskl 4M-'H po 18

g

ogonem (mieszaniec) zagibe~yło- nął pod Centralem" 29. IX.
we, laklerowan1e. 113-48-2'7 około godz. 19.SO. Za w1aGr2ywacz
341199 g d'om~ na®J:O<I&. Td &9'7-15

malieństwo poftAl-

wlękAllZe.

M.-1

•

CYKUNOWANIE

kuje mies®kania tel.

M-1

au.i

kra-

w d'Zleln!Jcy - Gór-

Ml.ODE

POSZUKUJ]( odbiorcy dU•

tej
ilości
kwiatów róż.
'1&08 • Lawinowa SS. 53-88-16, po
OZDOBNE
wyciszanie 20.
33042 g
drzwi, uszczelnianie okien ,
ł
Hajman 778-SG.
3427 ~ • PIES duty. kud aty, _rudo-

-

lNp!.11. Te1. 'm-llf.
________
.ołł
__

zarządzeniem

re:nowa-

USŁUGI tutrza:Skie..
Deczyńskleg0 ~. Ck!•hocka.
31910 g

SPRZEDAM . 81!1.nll<
kompletny
samochodowy
„Mercedes 200 D", radl<J-

Dy~uW!-&peaker,
.Łucm!k ~„

96.000 si
138.500 zł

SPOŁDZIELNIA KOŁEK ROLNICZYCH W BROJCACH

t

rny

PRODUCENTOW

cja
odzled!y 1 wyrobów towlJcza 11,
skóro:anych. Kołuszki K<>- - - - - , , : - - - - - - n<>pn!ciktlej Ił. Klą•b,
l•CYKLISOWANIE, lakieroHOOł 1
wanie parlrlei6"N,
'12<1-SIS
----'------Bedna.rc-zUk.

god„.

llSl-49

18-<21.

J"lie jl!.zlm an.

ODSWIEZANO

~o<We

na pl"!Zechow anIe w pornies>'.cze.nlu u-

~ndętym,.

Tel.

soMd1t1~•.

_ _ _ _ _ _ _ _119541_...:.t.

--

--· -~~-

-

wY:l<ł.a

dmy
podłog<1we z
twottyw.
Zaprasza klienł;ów
łluooe ~ L'fca 22 wejścle z bra~

FOTOREPORrA ... E

---------PRZYCZBPll
bag,atową
oraz paim.1\< węp;towy ao 1
aprzedam N!!, 116-llill-~
PRZYCZEPY
itp. przyjm'l

NOWO otwarty sk,lep z artykułami
do wy.k.ańczanla
wnętrz mieszkalnych.
gla~ura .ścienna I podfogOM'a,
boazerle,' mO'Uliici
podlo-

' gor>1e. farby kleje.

spru-

„GOLll' L" llll!'l'I)
dam, te!. llft-88.

hydurullcme tel.
(godz. 7-lo), SpteJ'll>;\.'; C

Wll!k,

Ogłoszeń.

BiUTO

„FIATA !MS" -; fiPl"Zedarn
lub zamlemę na
.,12:.p".
Te!, ~-tl 'PO lł,

91P!"'Zedam. Zamratl;airlkę :Rnp!ln - k.u.plę. Tel. 4311-11..
323M I

jest właścicielem baraku dre-

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne,
zezwolenie na zakup· samochodu oraz
jednostki

PLobZ'kOWBka !NI

USŁUGI
łl5-'1'ł

ca
~o1aa:d od Srebreyń, stded ktb Długoma).

z

z

„TRAB,ANTA"
(19'72)
sprzedam. Tel. 56-23-811

zł

Przetargi będą przeprowadzane zgodnie z zarządzeniem ministra komunikacji dnia 14 kwietnia 1972 roku i odbędą się w
dniu 14 października 1982 roku o godz. 9 w sali widowiskowej.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić do kasy
zakładu wadium w wysokości 10 proc. cenY' wywoła:wczel najpóźniej w przeddzień przetargu. Na przetarg ograniczony należy przedłożyć świadczenie z Urzędu Miasta lub Gminy, że
nabycie pojazdu jest uzasadnione.
Pojazdy można oglądać w dniach 12 i 13 października 1982 r.
od godz. 10 do godz. 12.
W przypadku niedojścia do skutku pierwszych , przetargów,
w tym samym dniu o godz. 12 będzie przeprowadzony drugi
przetarg zgodnie z w.w. zarządzeniem.
Nie bierzemy odpowiedzialności za wady pojazdów 1 nie uzupełniamy braków.
Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu w całości lub w
części bez podania przyczyn.
2143-k

zgodnie

rECHNIK
odzież<l'WJec
pM:yjmie cbalupnictwo -

17.
KRZEWY
ró:t w dużym
s.tmg wyborze ('taik?Al pod szikło)
u.l.
J'IATA 125" (1979) sprze- - - - - - - - - . . . . : : ofe•ruje ogr-Odmic1l\vo
dam. Łódi, Wyspowa '7. GA:ZNIKI - narpnw•, r•- LaWJn<l'Wa 38, 53-33-18 po
20
3~72{) g
8'\11acja ul. Oćma ' Mszy-

wywol.
81.000
- 6UOO
107.500

8YREN1ę Hiii L
n()IW'•
wPM:edam. Te-1. &!~'1'1

krawl«<:two lekkie. Oferty

llpnedeml

SokołOIW

o

prowadzone
Prosimy mie;zkańców Łodzi o dostosowanie się do nowych warunk6w rudiU', a za wynikłe stąd utrudnienia przepraszamy. 2287-k

~

mon._

1 płac

pn

nymi maszynami typu „Render"
- praca nakładcza.
Warunki pracy i płacy do omówienia w · ddale kadr 1półdzielnł,
ul„ Kasprzaka 14, codziennie od
godz. 9 do 14.
2258-'k
WTRYSKARKI!;

Rozpoczęcie robót wiąże się

A

nością zamknięcia

nakładcza).
Dziewiarży do produkcji wkładów bawełnianych do kaloszy
dla Zakładów „Stomil" z włas

WY ktJlPl.41,
Oferty „111583"
BiU'ro Ogłomeń. ~-lk a 98

oraz PIERWSZY PRZETARG OGRANICZONY
Star A 29
Star W 28
Ursus C 4011

I

Cena

St opieli
zuiycia

podw~

KOMUNIK

ras o rowieńców po gruil!c1
(grupa rehabilitacyjna)
na niżej wymienione stanowiska:
Przyuczenie do zawodów:
• DZIEWIARZA RĘKA WICZARZA (po okresie przyuczenia praca nakładcźa),
• DZIEWIARZA rajtuzów,
(po okresie przyuczenia praca

IAD młody

FABRYKA TRANSFORMA TOROW I AP ARA TURY
TRAKCYJNEJ „ELTA" im. BOJOWNIKOW PPR
91-224 Łódź, ul. Aleksandrowska 67/93
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż niżej wymienionych pojazdów:
Rok
produkcji

,
DZIEWIARSKA SPOŁDZIELNIA
INWALIDOW
.C' O
T
w Lodzi, ul. Kasprzaka nr 14

-

IKOWI
śmleiei

OJCA
.MICHALA K.USWIKA
naszego pracownika,

byłego

•kładają:

DYREKCJA. POP PZPR oraz
KOLE
ŻANKI i
KOLEDZY 'Z MIEJSKIEGO
PRZEDSIĘBIORSTWA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH w ŁODZI

'
KOLEŻANCF

STEFA li ZIELENIEWSKIEJ
metod11

ANGIELSKI

Urbankte35533 g

przyspieszoną.

'wlcz. 724-93.
MATEMATYKA,
Więclen.
Bn-49.

POMOC
domowa na
ł
godz. dziennie do 2 dOł'o
ełych

osób

:< powodu

śmierc;l

MATKI
ZARZĄD.
RADA
SPOLDZTELNI,
POP
PZPR,
KP
ZSMP
oraz
KOLEŻANKI
I KOLEDZY ze SPÓŁDZIELNI INWALIDOW
APARATURY ELEKTROTECHNICZNEJ
,POKOJ•• w ŁODZI

$1333 g

11ey

współczucia

składaj,;

fizyka
56-08-w Ma,1tnow-

MATEMATYKA..!.

chemia.

wyrazy szc•.erego

f!:yka

Tel, 807-36,

33(306 1(/33309

DYREKTOROWJ
POSZUKUJĘ

MGR

wspóln·!ka do

s.tJtlarni.
Oferty
„32465"
Bturo Ogł0&eń. Plotrkow-

JAMOWI MICHALSKIEMU

slta 96
PRZYJMĘ
emerytowaną
plelęgniarkę do oplead nad
niemowlęciem.
Warunki

bardzo

dobre

36046".

Biuro

serdeczne wyrazy

Oferty

OglO&Zeń.

•

z powodu zgonu

TESC .IA

Ptotrkows.'<a 96

skladająt

ZA TRUDl'olm
szwac-z.kę
(Spod'llie lmrt:td).
Oferty
33399"
BLUTO
Ogł<iszeń,

Piotrdcmvska

współczucia

DYREKCJA, KZ PZPR, RADA pRACOWNICZA, ZSMP l ZAŁOGA ZPDz, „MARKO"

oe

DZlENl\'lK t.ODZK.l nr 154 (l014S)
/

WA:tN• TELEFONY
Informacja PKO
tnformaeJ• o usługach
lnformacja turystyczna
lnfortnac,la PKS:
DworHc Centralny
Dworzec Północny
tnfołmaeja telefoniczna
InfermacJa ałutby zdrowia
Kom111da Wojewódzka !\IO

CVJNEGO

n1-n
398·10
ł72-01

!U- 91
747-ZO
83
915-lt

171-22, 292-21
253-11
Porotowie cleplownlcn
Porotowle dro1ow•
łOl-31
„Polmozbyt"
Pogotowie ener1etycane1
IOl-31
ReJon Ł6dł Północ
33'·18
Rejon Łódł Południ•
15-13·10
Rejon Pabianice
16-34-42
Rejon Zgierz
881-15
Rejon oliwletlenla ulic
395-35
Pogotowie gazowe
H
Pogotowie l\10
!Ił
Pogotowie Ratunkowe
pomoc drogowa PZMot.
12-81-10, 708-27
96, 661-11
!!trat Pot:irna
633·U
T:nłynler \Vojewództwa
337-37
TELEFON ZAUFANIA
czyn ny w godz 15-T rano. W
dni wolne od p.racy łlałą dobę.
Dla kobiet z clątą problemową
740-33
rodzinne
I sprawy
" clM pownednł• 94 god'Z. 12
do 12.
TEATRY
„Baron
godll. l i WIBLIU cygańaki";

2.10. - godir.. 1'1.30 - „Król•w·
Snd.ed'Jk.'8. 0 ;
godz. lt - „strau"Y
3.10. dwór''
ttMJarka
godz. 11 NOWY tl9

za

miarkę";

j . "·
2, 3.10, 1odz. 11
MAI.A SALA „Dre\\rniana miska'~:
j.w.
2, 3.10. niec:rynny;
JARACZA „Trans·
~z. 11 J.10,
afllantyk"
nieczynny
nAŁA SCENA godz. 19.11 POWSZECHNY Wesele.H·
„Sze"S.10. - ' aods. 19.11 ryf Brandy";
„Czarogodz. 11 3.10. „Szeryf Brandziej"; lt.15 -

dy"

gods. 18.3' czardaaza";
godS. 18.30 - „Kraina

MUZYCZNY

„Księtnlczka

2.10. -

u~mlechu";

j.w.
s.10. ARLEKIN - godz. 17.30 - „Czerwony Ka.ptur@". .Kopciuszek"
j.w.;
2.10. j.w,
godz. tł 3.10. „Hl·
PINOKIO - godz. 1'.30 storla drewnianego pajaca";
j.w.;
2.10. j.w.
godz. l i 3.10. FILHARMONIA (Narutowicza 20)
godz. 111 - Koncert symfoniczny - Orkiestra Symfoniczna P'llbarmonU Łódzkiej. DyryKarol Teuhch; aoll.l!ta
gent - Stanisław Firlej (wiolonczela).
\V programie: W. A. Mozart Uwertura do op. „We•ele 1'1Kon~ara"; L. Boccherlnl B -dur;
wiolonczelowy
cert
Ea-dur
Symfonia
Rayl\n
J.
. Der Schulmel•ter";
UO. - godz. 18 - j.w.;
nieczynna
~.10. MUZEA
lłlS'rORII

Pl TEK, 1

RUCHU

Rll:WOLU·

(Gdańska

13)

czynne;
godz. 10-18;
nieczynne
ODDZIAł, RADOGOSZCZ (Zgiergodz. 9-18;
ska 1ł7) godz, 10-14;
2.10. 2.10. a.10. -

j.w.

a.to. -

ARCHF.OLOOlCZNE I ll:TNOGRA·
FICZNB (pl. Wolności H) godz .
111-18
soda. 9-11;
UO. iodz. 10-11
3.10. UŁ
EWOL.UCY.JNEJ
;tIOI;OGIJ
(park Sienkiewicza) gooz 111-18
nieczynne;
2.1e. s.10 . - godz. ·tll-14
(OgTodowa 15)
MIASTA ŁODZI
godz. t-18
j.w.;
2.10. godz. 10-14
3.10. !Piotrkowska
WŁÓKIENNICTWA
godz. 10-17;
282) godz. 9-17:
2.10. -

a. Hl.

-

gooz.

10-<l.B

33)
(Wieckowskiego
SZTUKI
J!Odz \0-17
2.10. - godz, 9--17;
3.10. - godz. 10-18
l\UASQ'A ZGIERZA (Zgle<rz. Dą·
browskle.(o 21) godz U-18
godz. 10-13;
2.10.
godz. 10-14
1.10. -

• •
(K:oruitantynowLUNAPARK czynny codziennie
•ka 3/5) w godz. od 13 do 20. dla grup
zorgantzowanych od godz. 10.
W soboty. niedziele i święta
w godz. od 10 do 20. W po·
nieczynny.
niedzialki czynOGROD BOTANICZNY ny cod.dennie od godz. 9 do
zmroku
godz.
od
codziennie
zoo
9 do 17 (kasa do 16)
codziennie
PALMIARNIA
(oprócz poniedziałków) od godz.
11 do 18
KINA
smoka"
„Wejście
prod. Hongkong-USA, od lat 111.
godz. 10, 12, 14, 16, 18, 20;
j.w.
2, 3.10. lWANOWO - „Te••" fr. od lat
a. godz. 15.30, 18.30;
2.10. - j.w.;
„Palnpaltnl
Bajki 3.10. 1 mrówko.l ad'' godz. 14.30; dalej - jak wyżej
„Konoplelka" pol.
POLONIA od lat. 111, gOdz. 10, 11, 14, 16,
BAŁTYK

1'8. 211

Z, 3.10. - j.w.
PRZEDWIOSNIE - „Sprawa Kra• merów" USA od lat 15, godz.
10, 12.lf, 15, 17.15, 19.30:
„Zapłaci.z
Bajki • 2.10. „Wilk 1 zając"
"'m1 u to" godz. 10, 11; „Sprawa Kramerów" godz. 12.15, 15, 17.15, 19.30
j.w.
3.10. „Dolina Jggy·• pol. od
WISŁA lat 18, godz, 10, 12.1!1, lA, 17.lł,
19.30;
.
j.w.
~ I.IO, „Gniazdo lło
WŁuKNJARZ czyńców" rum. od lat 18, 10~.
10, 12.lfi, 17.15, 19.30;
j.w.
2, 3.10 „Sprawa KrameWOLNose USA od lat lł, IOdZ.
rów"
11.11, li. 17.11, lUfl;
1.10. - „li prac A1ter!xa" fr.
b.o.. godz. 10, 11.30; „Sprawa
Kramerów" godz. IS 15, 17.15,

19.30;
3.10. -

J.w.

ZACHĘTA

- „Zemsta po latach"
USA od lat 16, godz. 10, 12.1&,
Ul, 17.15, 19.30;
j.w.
2, 3.10, wleczntj
,Kraina
STUDIO b.o •• godz. 17.ll;
młodości" rum.
gwiazdy" USA od
„Narod~!ny
lat 15, l(OdZ 19
„Na dworze
2.10. - Bajki 15;
godz.
Tuszynka"
króla
„Abba" azweaz. b.o., godz. 17,
19,
j.w.
3.10. STYLOWY - Kino filmów poi·
„Anna I wampir" od
1klch lat 18, godz. H; Mistrzowie kl·
„C:ua Apo·
na hl'latowego kallpwy" USA od lat 18, god1.
18, 19;
j.w,
2, 3.10. „W cbronle wlunej"
DKM po!, od lat 18, godz. 16, U,
20;
j.w.
I, 3.10. „D:ziewczynka I łloil"
OK.A
NRD b .o„ godz. 13; „Szał" ang.
od lat 18, godz. 8.30, 11, 14.30,
17, 19.30;
„Nieśmler~lni" rum.
2.10. od lat lŚ, godz. 14;od,Wlerna
tona" fT. od lat li, 1 z. lł.10,
18.30;
„Nieśmlertelnt" 1ods.
S.10. !lodL
12.30; „Wierna tona" 16. lT, 19

kino non-stop - ed
GDYNIA „Zapach 1111lej
godz. 10-22 pol. od lat U;
alerścl"
ed
Kino non-stop
2.10, Codz. 10-H „Ssał" 1n1. od let
18;
j.w.
s.10. „Saturn-•"
MŁODA GWARDIA ang. od lat 13, gods, 10, li,
1'.U, 11.311; „Jenny 4 Tob'y
USA
wśród dzikich zwl.arz•t"
bo„ godz. 11.11;
2.10. - j.w.;
„'L«lka
Bajki
3.10.
Agn!e.szkl" godz. 19, 11; ,,Jen•
zwl.edzikich
ny i Toby w•ród
god1. 12.15; „Saturn-I"
nąt"
'
godz. li. 11.11, 18.IO
.,Syrenka I &lltl\ł4"
!ltUZA
bułł· b.o„ aodz. 18; „Amator"
pol. od lat 11. 10"2. l i
.,Syrenka i 11tllt11t41"
1.10. godz. 11: „Amator" 1odz. te.48,
19:
,Drukowane
Bajki 1.10. kwiaty" 1odz. lł; dal j - jalt
wy:tej
1 MAJA - , Porwany pl'Hll tn.:mtD b.o., gods, 14.łll:
d,lan"
lat
„Człowiek klanu" l18A
18, godz. 11.41, Ilf
j.w.
UO. -

„

1.10. - Bajki - „caHnPczka"
godz. 13.43; dalej - jak wvtej
POKOJ - , Wl•lka podróż Boi·
kl!I i Lolka 1' ·pol. b.o„ gortz. 1~;
.,Sm!erć na tywo" fr. od lat
18, god:i:. 17, 19.30
2.10. - j.w.
„M:vsz\ta l
Bajki 3.Jn, mucha" - „Wilk I zaj ąc" god1..
jak wyżej
14; dalej ROMA - „Taksówkarz" U!IA od
lat 18, godz. 10, 14 30, 17 19.30:
1 t'adz.
l'Księżnlczka na grochu'
o.o.. godz. 12.30;
1.10. - Potegoanle a tytułem
.,K11tdy m„ swoje piekło"
fr. od lat 18, godz. 10, 17.30,
19.30; „Sam! swoi" poi. b.o„
C'Od:z. lS, ll!.45. 15.M;
, Piosenka,
Bajki
ł.10. wiosenka" godz. 1n, h; .,sami
&wol" godz. 12, 13.45, 15.30; Po·
„Każdy
hgnanle z tytułem ma swoje pij!kło" 11odz. 17.30,
19.30
„Wujanek ezarodziej"
STOKI „Ucieczka
węg. b.o.. godz. 16;
ang. od lat 10,
Atenę"
na
godz. 18; .
2.10. - j.w.;
„PrudpotoBajki 1.10. powe klopot y" godz. 15; dalPj
jak wytej
IWIT - „Dzieci włród piratów"
jap. b .o., 1odz. 15; „Maratoń·
czyk" USA od lat 18, godz. 17,
19.15;
„Pale m!aBajki 2.10. „Dz!eol
14:
godz.
ateczko"
wśród piratów" 11odz. 10; „Maratończyk" godz. 17, 19.11·
j.w.
. 3.1 0. „Colargol Zd<>bYWCl\
TATRY
pol. b .o„ godz. 15,
kosmosu"
„Elizo, moje tycie" hll!zp. od
lat 18, godz. 18.30, 19;
UO. - j.w.
Bajki - ,Samochód"
1.10. godz. 14; dalej - Jak wytej
„Bułeczka" po!.
ENERGETYK „Wściekły"
b.o., godz. te.30;
pol. od lat 18, godz. 18.15
UO. - j,w.
„Ballade o
Bajki 1.10. godz. 15.M;
słym czarowniku"
Jak w:r±•J
dalej „Kat11ł<t l tebrak"
HALKA
panam. od lat lS, godz. 18.30;
„Dorn pod c;zeTWon11 latsrn\11"
węg. od lat 11, godz. 19;
2.10. - j.w.
I.to. - Bajk1 - „M!J na mojak
nru" 1odz. 15.30; dalej wytej
.,Osada 1awronów"
PIONIER czea. b.o., godz. IS; „Port lotniczy 77" USA od lat 15, godz.
17. 11.15
roku
, 1Malionkowle
1.10. l&, 17,
Jl" rum. o.o„ godz.
,.Reks!Q lrompozytt; Bajki tor" godz. lł;
a.te. - j.w.
POLJ!8IB - „Pod :eorSUCZI\ Skali\" eze1. b.o„ godz. 17; „o jl'·
den 111C11t za daleko" godz. 18.30
1.10, - „Prorok, iloto I 81„dmlogrodzlanle" rum., od lat 12,
godz. 11; „Przełomy Mls~our!"
USA od let 18, godz. 19;
1.10, - Bajki - „Kiedy liścia
,.Prorok,
opadaj11" 1o<tz. U:
S!E'dmlo1rodzlan\e"
I
Iloto
„Pn:elom)' Missouri" godz. 17,
11.SO
••Trawniki wujka
aEKOllD
b.o., godz. IB:
wę1.
Poldl"
„Port lotniczy 77" USA od lat
15. godz. 16.45, 19:

APTEKI
Mickiewicza 20, Nlclarnlana 15,
Piotrkowska 67, Dąbrowskiego 89,
Lutomierska l46, Ollmpijska 7 !!.,

• • •

Pabianice - Arm\ł Czerwonej T;
Konstantynów - Sadowa 10; Ozorków - pl. Armil Czerwonej 17;
Łow\cka 38; Alel<•anGłowno drów - Kościu~zkl JO; Zi;tierz Sikorskiego 18.
DYŻURY SZPITALI
Batuty
Chirurgia ogólna Szpital im. w. Biegańskiego
codziennie dla Pr;zychodni Rejo·
nowych nr nr: 4, 6, R, 9, JO;
Szpital Kliniczny Im. N. Barlic·
klego - codziennie dla Przychodni Rejonowej nr 7; Szpital im.
coM. Skłodowsklej-Curle
dziennie dla Przychodni Rejonowych nr nr: 1, 2, 3, I w Zgter:r.u
ul. Parzęczewska 35; Szpital tm.
codziennie
J, Marchlewskiego Zgierz, ul. Dubois 17 oraz miasto
l gmina Zgi~rz, miasto l gmina
Aleksandrów, gmina Parzęczew;
Górna - Szpital 1m. Brudzlńsk!e
g<> (Kosynierów Gdyńsklch 61);
Pole91.e - Szpi1al Im. K()pernlka
(Pabianl.cke 82): ~r6dm1eścle Szpl.tal Im. S<menberga (Pieni.ny
Szpital Im. l"o30); WLdzew n~nberga CPlentiny 30).
Chirurgia urnowa - !17pltal 1m.
Jłarllckiego (Kopcl.t\s1tlego 22)
!m.
5-Dpltal
Neuroll<>gia
Jlarl\C'k<l~go

0

! Na#an\.a

11.Ja
n - \ na.jnow1111e,
Wiad. 16,:le Hl&pań~k!.e canta tlamenli.OO
co. 16.50 SPOll't molro bobby,
Mua:yicwe intermezzo. lf.20 Na il'o- ZUpa
pach sensacji naukowy<'h
s płetwy rekllna. 14Ao0 W łwi.ct.e
my*1t
human.Isty.kil - W 1>4bliotec4
WllJ>Ólczeimej. 11.00 „ TY'.Lko dw.I• ~
<kiny", 11.41 Słynne ~Y - „Kll!C
Orloni.on''. 19.00 ,,l4atye1aikowie"
ode. 1~ pow. radt01Wej. li.Jl „~
mag. dla mlodazych
pełek" cha.esy. to.OO Komipo&ytOl' ty,god~tl• 20.30 SpiewLudom:lr' Rótycld.
JuMan Tuw.lm. '6.411 Nauka
mały li.OO Portret
jęz~ik• 1iranew;ldego.
ał<l'W&n malor.vany. 11.łll J:<:ha dni.a.

w-

PROGRAM

m

lUft K1ermaq pły~ wyłwórui ~
r.a:phon. 10.311 Codmenrue powieść w
I. 8haiw:
wydaniu d.źwd.ę'l!:O'WYm „Po&oda dlla bogaC%y". lil„00 W1r1:y11CY g.raJą Ehl.lngtoO<na. 1~-'0 „NIAi osytaJ.iścle to poosłu.eblajcie". 11.• W tonacji 'l'rójld., 13.00 „Poffglnanla i powroty" - odę . pow. A. Siro.cl. tł.IG
aud. M. Czubasze.k.
„A J)l'0!>09" lł.00 J'iW01We obldcn k~syki mu11.ql
zycznej. li.OO S.r'W'la T.r6j!U,
Gdy alę mom„. ~eb:U - aud. M.
droei
Ww~
11.2&
W;Llhe-Jmde®O.
prow~11 cl.o Nashv.L»e. tł.OO Zaprenamy do Tlrójkł. lfl.00 „Ba>C'Zyńacy"
- aud. JS. N1ertonbMCa. 11.io Rll:eirQHy canzooy. 111.IKI Ken J'o'lle~
odc. 3. ~.oo Lista P.rzebo„Igła" jów Pro«,remu Ilil - prowadu Marek ~iedtwiecld. si.oo Teaitrzyk „Zie„.Jeszca !edm nanLoine Oko" H" - w.i opow. Ed'Ył&rdA Kocha .
J.Ul Rllgtimy po pcdeku, Z.ł6 „M
g<>dz' ny w 10 m!ł'lut" I inf. IJl)Ol't.
23.00 ZaPt"asumy do Tl'6j'k4.

ir~•ich, C't.
„Pot-wani'• autobueu" !kl.nowa. ll.00 Wiad , 1~ ,05 Ko11 cert
"P!ud hejruiłem. 1i.M Z kraju I ze
lQ.411 Pnegl.ąd priu;y, 13.00
łwiaita.
o
Tlr&nanisja meczów p!lkac klch
ligń. 13.411 Pu bLlcystym\atn..,.~\1Wo t
Wiad.
14.00
ka mi~y:n.uodowe.
„KosmolUI Kalejdoskop nauk.I. nelltl". ltl.30 „W•oły Autabu1" (Ł),
łladem nanyeh lon.tuwencj:I.
111.1111
W4ad.
li.tł J'onoteka pc)'lelu. 18.00
lUI M!ęd.11y fllntazj4 a naulc•
ał'\lCh, J. hlT·
,,Dm\.t91.ęć M!lwnd" ui.iflllltlec<>. lł.M Kone«rt tycz•ń. 17Je
Leonid Kogan.
emn! wlnu~i li.OO Komunikaty TotaJ.1'zaio.ra Spo.rto>weg,o, 18,0ll R.etlelu<je, 18.30· klt•tplerwnej ręki. !&.OO Dzlenprfltacje
n!k wlec2orny. 19.2() Pf'Zy muzyce o
IPOll'C:i•. 211.00 Jezyru:ert życzeń. 31.00
K<JC1Wn1katy. 31.116 Antoliogla nagrań
.And!l'2eja OujkQIWS.k\e,go. 11Z.OO Teatr
PR: dwa diuoclhoWi!IS'l!:' ze„ons W!k»rca:yk,a: 1) ,.Wlelorylb" i Z) „O>;oJem
l ćwl.el'ć". 21.00 n wydani• dzienni..
ka v.-!eC?:ornego I wdali. IJ)()l't 23.łO
Kon.cen t>?Md póllnoc• - Or!E. PR
prowatlzi 1. Pruaak.
i Tv -

„

PBO<HtAM •
~ .M

nowy.

X:OlłJa1truild reoi..i orga·
lUI Nied'!ielne
1~.to Wiad.

1'

22)

2.10.

l'a~

<Zl~ezs.

dowń!el-Curlil

c2owska Ili)
ChtruTlla 1 kryncololl1a ddeSzpital łm. 1<orcsaka
ctęoa (Armil Czerwonej 11) (laryncolor
gia); - 8:zp!tal Un. Blernaek!esO.
eh1r'Uirg'\.a
(P8 b1«nl.ea) llllC'Z~owo-twa~a
CMrurg!A
- s.,,pi!taJ Im. 8kłodo'W111d.ej·CUde
woj. mlejadege
d\a
(Zgt&rz).
,
łód7.kiego
tlll!i'ły4lut

Toksyll<ologil.a -

'Bałuty
Chirurgia Ol!lólna Szpital im. w. Biegańskiego
codziennie tlla Pnychodnl R•jo·
nowych nr nr: 4, 8, 8, I , 10;
S!pltal Kltnićzny Im. N. Barllc·
kiego - codziennie dla Przycho·
dni Rejonowej nr 7 ; Szpital Im.
coM. Skłedowsklej-Curie
d7!lennle dla Przychodni Rejonowych nr nr: 1, 2, 3, I w Zgierzu
ul. Parzęczewska 35; Szpital 1Jn.
cod?.lennlf1
J, Marohlewskiego Zgierz, ul, Dubo\5 1~ oraz miasto
1 gmina Zglen:. ml~•to i gmina
gmina
~
m·~sto
O'Zor'kó-w,
Aleksandrów, ginlna Panęczew;
Szpital Im. Jonsr.herll
Górna CMlllon.OIWa 14); P<>lf1ai• - s~pltal
Im. Plrogowa (W6lczeńsk11 19~);
Szpital Jm. PA·
Sródmleścle •teura (Wigury 19); Widzew -

Dzit Jutro i Pojutrzemlłddiu

przed
1~ llll W!Ad. 11 .Ol Kon<'.ert
beinalem. 112,<15 Z kraju I H lwiata.
12.45 Rofol.czy kwadrM'l$, 13.no Komun i katy l wiad. 13.10 Tu radio ltler<>wców. 13.to Muo;yCU\e wycinanki. t.35 ce c1rlefl niH\e 11.l .. U• 'Komen·
po\- t:u:r. \Ł). 9.00 W~ad. 9.05 Quod libet ~.yt<>rów
1i.m 'P1os~nikl
•kl<:n - Janun t<;oma.n. \3.55 St\ld\<:> CZY'h co kto 11l·b,. 10.()0 S. Prokofiew:
Rt'lak„. 14.00 Wlad H.06 Lisia pne- „Wojna 1 p<l'l<ój" 10.30 Z muzycz.ny,ch
11.00
oojów _14 .lifl Wl..rS"Le Rysutrd.a M~- 11.1gnń brat.nkh ra<Hofoni!.
w
!S.10 „Ep()peja pruszkoW5ka" - aud.
c:>:ewsldego-.sruno. Ili.OO W'l.ad.
is.os opr. M. Jęc:zmyikowej. 11.JO Muzyka
Stu.dJo l\Nodvch. 18.00 WJ.ad.
U.OO Wad. U.05
°!'lu?vika I aict.ualnoścl. 15.411 PoJscy ró.tlllyc.11 nM"odów,
r•pertuarze Od Bacha do Bact<>ka. 13.00 Om6·
artyści w świ«towym
1'7.10 wJ•nie P•oa'ramu f Hrwla. łnlOO'l!la·
l'7.00 Dzlennil< I komunH<.aty.
Drleń w Po.Jsce. 1'7.111 Konce-rt dal.a eyJny (Łl. 13.05 Tnt kontrolny (Ł).
18,00 13.06 Przeboje minionqo lała - ez. J.
- P<nnańska Ork. PR I TV.
• Wiad. 18.05 Górnictwo. g<>epodarlul, - koncut w opr. Renaty Flee (ł..).
lud!zie. 1111.ao Spod uu1ku Polihymnii. 14.30 Polacy la.ureataml międizynaromu-zycmych.
konlrureów
Z doWych
19.00 Dzlenn!k wlecl!orny, 19.Sll
S0.06 111.00 Wdad. 11.05 „Plebejaka pleśń o
na~ej fonotekl. 20.llO Wlad,
na podstawie
wd.
K<alejdo<okop dnia. 10.30 K<>n.cert t.y- ojczył.inie" 21.06 Kro· eseju W. L. Ka.rwlicklego. 115.30 Po<'Zeń. it OO K<>mun ll;.-aty,
nltk:a r;portow.a. 31.111 M'll'zyka Kar<>la południe melomana. 11.00 W iad. 17.05
U.Hl Chwila mu:iylal (Ł). lT.10 .Mi:tualnołcl
S'tymanowlikleito. 21.00 Wład .
a.ud. K. Ka· d.nla (Ł). 11.30 „samouąd" - repor·
. Diabły ro21pustne" U.45
nownlk. z:uo Juttt"o w mO!!l.o 1 w ste- tat Józefa Wojcle1zczyka (Ł).
I Spod Jednej ręki - utwoTy A.leksan·
13.00 J>ztennlk repoorteT6w
reo.
wiad. sport 23.4-0 J.azzowa dobranoc- cłu Mal11uw1.kleao (Ł). 18.00 „Punkkoment • .Jana Bą·
ty widzenia" ka.
blń8klego (Ł). 18.10 „lllędrca 1zkleł
PROGRAM D
ko t llko" - macuyn naukowY pod
Mockwa.. red. A!icJł Juśk!ewl.ez (Ł), 18.SO Po9.30 Wiad. U& Radio
all.Id. Z . •tyokl koncert :l:yaefi. 19.00. D'Zll.en10.M „z 'k:art h.lstorol!'' Korzai.iQW&kiego. 10.215 So-1:\ści i ka- nik. 19 .05 Klasycy mw:ykt r(YIJ?yrw11.00 Ho.ry-zonty w:iedzy. k9\Vej. 19.30 Wiecz6r w t·illhaormoo.14.
meraliści.
11.3!1 Komentarz 7:8gl°I• 11.10 KJlub !~reo 22.JO Fakty dnia.
11.30 Wiad.
nk.,,ny, 10.4-0 Józef& Granka
~.40 Teair PR: "Polw·r6t z !fWllszd"
ludowa ze Sk.!.em.łewic . - llłuch '1."g. op<J'W, 8. Lema. 23.:lll
ś)'iewac?lka
12.0lll Od A do Z polskiej pio11en· Gtoey, !rlsl!rumenty. nesi'l'o„.
li.Ml
ki - Marek Stefal!lkie<Wicz.
SOS
Lektury 1 przemyślenia UU&
<Lla bllaostery - .• żaigle 1 !OCjol~!a" .
SOBOTA, I PAZDZIERNIKA
13.00 „Pomyśl cbw\!lę" - sŁuch. IS.IS
. 5 m!mut o noauce 113.30 Wlad 13.35
PllOGR.A.M I
Ze WC! 1· o wLS\ 13 50 P'onotelka fO<lpr2ed
kforu. 14.00 Po~cy śpiewacy na scelit OO Wiad, 111.0ll KOoDCttt
Halina M1cl<lewt- hejnałem. 12.06 z kraju i ze łwlata
n;ich twista
lS.411 Rolniczy kwadnru1 13.00 KoC7.ówna. 14.30 .. Julian Aug'll&t"
tr. pow. G. Vidala. !UO Dtw\ękowe ?JlJl.Lll!lkaity I wlad 13.10 Tu radJo kiewydanle pamiętników LudlW'lka Sem- rowców, U.JO Muo:yczne wycinanki.
l)OlllA.15 Zespoły " tam.tych 13.30 Pioeenki ko:tXllpO!Zytorów
poli!ńs1tle!(<>
13.U
Mldnej Kora:yM1ld.
lat. 15 30 Wlad 15.40 Ludzie I Ich 11\dch 116 OO Muzyczne lntermea:ZD. Studio Bl!dak.s. 14.llO Woiad. 14.05 Tapasje.
lUO Dziś pytanie. dziś od!pO'Wiedt - tn:afiska Jesień 112.
lł.25 Przeboje
aiud.. llprzed I.at. 14.llO W1.e.r&7A! Ryazard a
loUl:woścl 'DJilJlany zarwodu udoz\ałem słuchaczy
Wl.td.
i: telefon.
15.M
Mllca:ewsikiego-Bruno.
C'l. l
rel. ~-'l~l. 111 .oo .. TY'liko d°W'l.e IO- 11.05 ,Po\w'Ót i ,Willd"
Hl.OO
pow. S. Lema .
dziny" 1uo Kom~ytor tygodrua - słuch. wg
LudO!l?l!r R6tycki · 19.36 Proga-am na Wlad.
li.Oli Mm:yka i aktualności .
d-obt'anoc dla dzieci - „Kra.molu· 18.40 Folik~o-r w polskiej muzyce chó·
dek u kupct" - słuch. Hanny Ja- ralnej XX wjeku. 17.00 Dziennl'k I
n·uszew<;l<ieJ. 2Q.OO Na}pl.ęlwiej1S1Za jest komunikaty. 17,1-0 Thzd.eń w Polsce .
jęz.
muzyka po1l„ka. 211."1; Nauka
Ilf.li K<>nce<rt dnia - W poszukiwav)eczo- niu ulubionej mE"-lod.U. 18.00 Wtad
R~tbal
?il.OO
ang.
ru - Lisa M'..neUi iuo l!lcho1 d!flia 18.05 Refleik .1e. !3.3Q Jola.nda Her- mal( lru·ltunlny n.ande't
21.~ „ Wieści"
19.00 Dzienniik wieczorny.
l~.3'1 Z na&ej fonoteki. in Il-O Wlad.
PROGRA'\l m
„Co jest ltl'ane w Plot.rowl20.Q5
20.30
cach'' - rep. 1. S0<b!kowtciz.
in.oo Kiermasz płyt 10.:!ill PiC>Senki Przy mu„yce o sp0o.rcie, :n .oo Ko11.4-0 Pr0$\o z k'l'.a- l'Il/Unlkaty. '1.05 W!e'Lkde dzlfia. w!elgrają ElPngtona
ju. 10. OO W ton.a ej i Trójki. 13.00 „P<>- cy wyk0<nawcy. S2.00 Wlad.
22.10
iegnanla I powroty" - odc. pow Str<>ny łwla.ta. 12.40 Sol.o na gita r7.e
A Srogi. 113.10 Powtórka z rovyw. 22.SO J·utro w mono 1 w stereo . 23.00
14.00 P'i~mowe 0obldcze kila11ykl Dz ienn1~< repo11terów I wiad. sport.
k!
TJ'IU'l:ycznej, 15.011 Serwis · 'l\ró}k~. 15.05 i~.411 Jnzowa d0obrano<:ka.
Spatkanla 7. pam l~1ą . 15.30 Z moaud, R. Waschka
je,1 ołytoteltl PROGRAM•
19.00
18.00 Zapraszamy do Trój'ki.
Wydaniu
w
powleśt
Codzlennle
UO Wload. 9.3&-11 .311 Ludde. tpMtl,
Shaw: .. P,,,god.a oby>e..aje d.c . IO.OO „Patd!zternl.k" t
dźw1i:okowym
dfa bo~ac-zy" 19.30 R ic erca•y ca.n· aud W. Zychow:tcz . 10.25 Mlnlattm'y
mu'lyczn~ . !Jl.ta Zgadindj. &prawdź odrony. 19 50 Ken Follett - „Igła" 20 411 po'W\ed'l. 11 .30 Wlad. 111.35 K<>men20.00 tntenad-lo.
od.c'. ?OW
.. Swiat Krystyny" - rep. A. sem- t.ar2 ••11ranlczny. )11.40 S.piewy stakowic"Z 2100 W kręgu ballady :?1.30 ropolt;.kle 12.011 Od A do Z Polskiej
it .45 plose-nilq - Ma~da Oz.aipińska. 12.30Uciechy st.anu małżeńskiego.
Obyczaje d.c.
w 13.30 Lud'l!1e. l!:pokd.
2ł godziny
Godzina Jazzu. 22 45
.. W~likl wizjoner sztul<.I ool10 m.itrnt" I Inf soort 23.00 Zapra- 12.35
W
szamv do T.r6jk.\ z:l.55 C'Z. Kurlał'I: slclej" - S. Wysp!ańskl, 13.0fl
trosce o słOIVo \ ł.rl'~. 13.20 ,.R<Yl·W'a„Liryka morska"
ta.nia etycl!ne" 13.3() Wfad 13.33 Ze
PROGlU.l\t IV
wsi 1 o wsi. 13.SO J'~oteka folktorn. 14.00 A1bum o-perowy - Stefan
puhlic.-muzyC'l;ny
Blok
ł.39
tenor. 14.30 ,.J11U.a n AuWitas
„Dzień dobry słuchaczu" (Ł); w tym gugt"
fJr. pow. G. Vidala, 1'4,50
-

(Kopcińskiego

Szpital Im.
LarynJ!:ologla
Barll<'klego (Kopclń9klego 22)
Im. BarSu.pit.al
Okultstvka
lickiego (KoPclńl1k·lego U)
dz~eClllrurgla I laryngolog.la
Jm Korczaka
S-z<pltal
c•ęca (Armhl CzerwO!!l.ej tli); Sz!pltal lm.
obi·
Biernackiego (Pabianic•) rurgla.
wzczęko<WO-twuzo-wa
Ch lrurgla
- Szpital \m. Barlickiego (Kopdla m Łodzl
clr\&ltlego U) S:zplt.al un. Skłodowskdej
oraz
CurJ.e (Zglen. Pan~ze.wska 85)
- dla woj. m1ej11ldego lódzklego
lntrtytut M\. •
Toksyko-1-ogie
dycyny Pr&ey (TUet!y 8)
Pnychodn.\a
-·
Wenerot°"'la
Dermatologiczne 17.&kątna łł)

PAŻDZlERNłKA

PROGRAM I

Szpital tm paeteurn (Wigury l~).
Szp-.tel Jm
Cblrurgia u1a·ww
Jonschera (!Vllllonowi> 14)
!m.
Szp!t.".l
Neurolo):'..\a
Ko.pet n Łka rPabtantcka 62)
lru
- Szpltal
LAry11golog\a
Pirogowa (Wólczańska 195)
- S-z-pttaJ Im. JonOkulistyka
{Mlll<>nowa 14)
~chera
dzleChlrurgLs t Jaryn~o!.og·la
AM
instytut Ped tatrU
ctęca (Sporna S6/30)
szc<LękOW'.>-twarzawa
Chirurgia
- Szpital lm B41rl1cltl>!go tKnpŁodzi
cl fisklego 2~) - dla .n
Im Sktodov,S'k:le1·
oraz Szpital
Curie !Zgierz Pa rzęczewsl<a 3~)
- dla wo.1 miejskiego tódz)<lf'go
Me·
In.•tytut
Toksykolog1a dycyny Pnicy (Tere~y 8)
Przychodnia
Wenerologia
Dermatologiczna tZakątna 44)
3.10.
Bałuty
Chirurgia ogólna Szpital im. W. Biegańskiego codziennie dla Pr•ychodnl Rejonowych nr n~: 4, 8, 8, 9, IO:
Szpital K.ltn!czny tm. N. 'Barlickiego - codziennie dla Przyc:ho·
dni Rejonowej nr 7; Szpital l.m.
eo·
M. Sklodow1klej-Curl•
dziennie dla Przychodni Rejonowych nr nr: 1, l, 3, ł w Zgierzu
ul. Parzęc~ewska 15; Szpital tm.
codziennie
J. Marchlewskiego Zgierz. ul. Dul:!ols 11 oraz mla1to
i l!iffilna Zglen, m!am ~ !Imina Ozorków, mla9to i imina AlekPla~w;
!Q!Dd11a.
1andrów,
Górna - Szpital l.m. !lrudzlńskle11:<> (Kooynt.&6w Gdyfllllkilch łl); Polesie - Szpital Im. Kopernika (Pa·
bla nicka 82); Sródmteścle - SapltaJ 1m. a.O<nenb&rga (iPJ.eni!ny 10);
Widzew - Szpital !m. Sonenberga (Pieniny 30).
Ssp!tal
Chirurgia urazowa im. Radlińskiego (DrewnOWBka 'r&)
llzpttam Im.
Neurochlrorgla
Barll.ck:1ego (Kopeiflllldeg<> 24)
SZpital Jm,
Ler~otogla
Barllcldego (Kopch'\ń:le«o IS)
Okulistyka - · hp!tl3 Im. Slldo·

J.w.
2.10: .,z,,topiona
Bajki
3.10. fregata " godz. t4; dalej - jak
wy i ej
SOJUSZ - „Ba~ń o .Tasnym Sokole" rad z. b.o„ godz. 16; „ Dro~I papa" wł. od lat 18, godz. 18
j.w.
2, 3.10. -

Med Y·

cyny Pra.cy (Ter•y 8)
Prs,ehodnla
Wenerologii.a
Derma.tologtcma (Zakirma 44)
AMBULATORIUM
DORdNE.J POMOC'I
ul. Slenklewlcsa 111
hl. 937-00 wewn. 31
csynny
- Gabinet Chlrurgtczny
call! dobę
- Ga btnet Intern!siycsn.7 •Ynny
w godz. 15-7; w dni wolne
całą· dob<t
• od pracy ul. Armtl Cnrwonej li
tel. •n-so do H wewn. Tl
D11leclęcej
- Gabinet Chlrurgll
czynny całą dobę
- Gabinet PPdlatryczny ezynny
w god7.. lS-7; w dni wolne
call! dobę
od pucy ul. Kopcltlaklego U,
tel. 98ł-83
(ul.
· - Gabinet Stomatologiczny
czynny
22)
Kopclńaklego
w godz. lP-7; w dni wolne
od pn1cy - całą dobę.

Kurid.a: pokólczyck ej, 1~.00 Ooo-zina d·la kom. in. n"'P „Eagl~s-"
' lekcjonerów,
I Halina F\rąck0owtak. 18.00 Teatr PR;
<łuch. wg o;pc>w.
,.Głuchy ~lef<>n" P1ł00RAM IY
K. Kllk<>le<wakte«o. 17.00 W!ad. 17.115
bJIT<)ol<u,
Ilony Gru&Jak
DpT.
muoZyld
w
Ska<rbca
stereo-rewia
ltl.911 ze
ll .00 (Ł), 1~.00 Ga~tono Donizetti: „Don
1~.30 ChoplnianA z Konk·UTlW.
ope>1"1 lmml<:zna w UI
'Plooen·kairs:ki~ pov„tórkl 1 J:>l'U-boj<>- PASquele" 12,1).'1 aktac-h. 211.30 „U.mtlechmlęt.a k·1'1sy12 oo Wlad.
we premiery.
Gwlamy j8'Z-.U - Ch'i,ok CMH. 13.00 kA" - a11d. w opr. L, Ocfln4o. 21.00
Słim.ne ork~•~Y ayrnt0<n lc·vne św-Ja Muizyk.a llltar0>p<>l"ka. >t:ro Poeci pioOrk. Sym.fonkzna. •<'nkd, m. In. Marek Gre<:ho1ta. 22.0łl
P'.stoń6ka
ta 22.20
di. Mfo<lzleł,y W!ad. 22.05 Wlad. aport, Ił.),
14.IVI Teatr Klasykl
Sio.J<„Jnel - ,.Na 'I'hea-tirum 'I. Jaz- Płyta d·nia: „Otframp" PE.ta Methe.tuch. A. LltotY> • łc1ej-N'.e· ny. !a.OO Noc11y bluee,
dow\!p" -

1:1.lll
my do T>rót.td.
wLk:vtta m<>rsk • ".

c~.

Wino z serwatki
W Poi.ce llrodukuie

się

~e

użyciu

l>l'!ZY

mentacy.)ne

eip·ec:jal-

ok. I mld dm sześć. serwatki. któ- nvch dro~y. Otmtvmlllll.o w~no serra w nl.ew!elkim stopniu iest wy- watltow"ł (14 proc. alkoholu) o
kom;:vstywma do celów p.rzemysło sm.aik111 podobnym d.o D<>iPularmvch

wych. Oze5ć jej jest wykor.zv11ty- bfałycb win g~onowycll. W wY.nllku
W'81111 do ~pasan.ia zwierizą.t w aos- orzetiro'W·adzonvch duśwl-llideozeń nrohodowlo11Jnvch. część oanule się na tęoującv i>rri:ebiet
oo.d.SJrS<!,w.ach
niestety auły-wa do wód oowodujac vrocesu techinoło.itiozneao. Se.rwa/tika
ooddawana Jest 5-7-ikrobne.I konich moone u.ni1?C1:Y6ZCtenie.
centracH w wyiparkaeh -pr6ż.nfo
.Tedn• :i: możli:woścl wrti:~nh.~ wych. Na.step.nie Iron.oentr.ait 1>0dnia aerwa.tki Jest Poddamie J.l ter- datWM!Y jest odbioałcz11t11lu metodą
za.w!era termlczn• lub uł'!irafLltracU. dem.im~nita.c!i alkoholowej bowiem ok. ł-4,5 -proc. lakt<Xty. neralilzacH. a na Hkońc.zenle doa W'ięc ta;w. cukru mleczneao. W kwllBzeni·u. Tak uzyskamy nutaw

tym te:t kierunku

ZO&tały

oodięte

bada:nia i:>rz.ez dr Wiei;ława Wwr-

Żyw

b. :i: Wydziału Technologii
pr~am Uteucko-mu·
lll>Ootk&ru. w Wa~awie.
SGGW-AR
syCllmy. lS.1111 MU7.ycma .dwójka" u.- nośc!
pra-. tl.łO Tee~ PR: „Bitwa nad Chodz!ro o ai>rawdun ie możliwości
alkoholoweJlo
napoju
tiuch. W. Macie-jewsk!e· olmz:vm~ni•
B21ir11" go i P. Btalllta. IPI.OO Mata Pol:ihym- tY1Pu wtilna 1 ustosowaniem Jaiko
uyat J>(YWatnie o nwzy.cc nle- suJbsbratu feI'llllen.tacli aJ.koholawei
n~. powaitll•j. lUO w.W!.. lł.35 styinne wyłl\.Cl7.lll!ll laikt.Mv. awllrlel w koonTe.Tesa W<>1taee!t-Kub!ak.
gtOBy
lUI Muzylke. cerutire.cle •~watki.
1&.00 Ma...yn :mm>.
Konclenib?oait ten l>Od.damo od'biał
18.00 M!l.tir'ZIO'WSltl4 lnte<r,pre~acje mulUO czeniu i demi'!leral!uol!. a nas.tll!P'l!Ykd ChOiplina: A. Rlchte<r.
Wiad . lł.36 Owdudy radiowej 1141tra- nie l)rowadzooo elunerymenty terdy . 1'7.50 Mditatury muzy~ne. a.oo
ko4'ctola ewang~c!to
Nab~eń.Btwo
PJłOGRAM IT
1n·
re-form.awain~. 18.40 Miinl.atu.ra
lHl
Dnla 18 wnMril• 1981 T,
Ul Blok pubUc-ni.usycm71 „Dzlleil atrument..lna. lł.41 Wojsko, strategia,
chorobie zmarł•
ciężkiej
18.311
oobronin~. tł.OO Radl!Olatal!'nla.
do-bry 9łuchanu" (Ł). (w tym ł.S
Co dzletl nieaJe (Ł). · UO Komenłu:s SwW bdiiJ. - „ O bnzydklej ltr61ewl'.
ałuch. M. C!!:&Tl'WWE1dej. 20.00
(Ł). 1.lZ 7 minut o krunenlu kopU nie" LUdom!Jr
o kopi•" - Wł. Łuszę"&yklewlcza (I.). KomJ>O!JytoT tygodnia
%
Przedpołudnie
9.05
9.00 Wt.ad.
itótyckl. 20.30 Wlad. 10.31 Komentarz•
10.M Z muzycznych ug'ranlezny. 10.40 Piosenki z małej
Proiko.fie-wem.
U.OO l'<'ełlY - Roman Franik;). 2'1.0G Ballanegrail biratmch radJ.of0<nU.
dy proz~ p l•ane , 22.00 110 m.lm.lt z
„Słowackiego J)(ld r óte na W~hód" I domu llOZMAIIQ'SKA
a Ud. J:. Łuawmsk lej. 11.30 Muozylka jaz7.ern 1 ?>lootl'!!\1<11. :1:1.llO Wlad.
lat 81
1%.00 Wjad. u.os
rómy.ch n.u·oaów.
G>ra WOPRlTv z Ketowlc. 13.00 Mo·
PllOORAM li!
alt t pa.M'!.ierod.btd'.tl«
P~"'eb
z.a·lka rytmów (Ł). 13.05 Serwu In·
nl.ka "'" o godz. l4.3n na cmenl~.llO N"ecłl. 11ra m<rtyka. 11.00 „J>(i.
formacyjny (Ł). 13.10 Magazyn Mło·
ul,
przv
praw~lal\Y'llym
tanu
dych - opr. Joan11a Sikorzanka (Ł). morze 45" - słuch. d<>kurn•nt. · M. i
Ogrodowej, o czym z głębokim
13,4ll Muzyka 'I fl!mowitJ 'cletkl (l.). Z, F'.l:Sow'Sklch. 11.~ Z n11jleips~ych
ty<'Zll·
uwiadamiają
nnutldem
iii.oo
pio.;enka ;:iagrań zespołu Pink Floyd.
H.30 ,Co jest g.rane?" wycb
13.00
polska, pr~g<ram prowedzl A. Jaro· Rec.Ltal A.lek„ieja N.asi~dk!ns..
s-zer.vi;k.i, 15.00 W' ad. lS.05 Noiwośc! I Se>!'wóa Trój'll'i, 1~.05 Na wf>! niedzie-1
TEJ PRZY.TACIOLIU
n<>wa płyAgencji la. 13.20 „Abomlnog" Młod-zieżo-wej
zamler:i.enta
15.30 PopoŁudnie meWyda·wnic'ZeJ.
.. A prOIPO'I"
Heeip. H.00 14.50
ta Ulrlab
Od.kun:one
M. Czu.basiek.
lomana. \17.llO Wlad. 17.05 ChwUa mu· aud.
zykl (Ł). tT.io Aktualności clnda (ł.). pnz:eboje, 111.20 życie na gorąco Z głębokim talem zawiadamia·
Je.~
ty~odnla.
wyd.arze"1
J>t'Ze;!l'ląd
aud.
lltP.Tatury"
kTęgu
tT.30 „W
my, h dnia 2t wrr.dnia 198% ro·
Tadeusza Gfoglera (Ł). li.OO Weeken· Z naj~ipszych nagrań zes,poł'\1 Pink
w ttpr, !\loyd. 18.30 Wszystko o llpO'l'c1e. 17.1&
stereo d<>wY koncert ku odeuła od nu, przet:ywszy
18.30 „Mareton .. Mro!<;)ny Mladek" - słlu.ch K. Us•·
Renaty Ftice (I..).
aud. U. K&zanecJdej. 19.00 re-k. lil'.48 z ne.jieps"Z.ych na~rfl'l 'ZH·
tańca" lat n, ukochana Matka, Babcia
DzleinnJ.k. 19.0S Klasycy mu'lykl roz- połu P1nik 1\loj'Cl. 18 .111 Prywatnde z
i Prababota
Ma111!slawem Uorbar\czykiem
rywkowej. 19.SO WleCIZÓ!r w filhM· prot.
19.30
20 3-0 .. Dz!IW>ne eye.le Sadyka 18.31() Radio w samochodzie.
=41.
Mouil!.n-Rouge - au<'!. M
ksląż.lc,I Hra.bta i
a·ud na podst,
Pafty" S. ł P.
20.00 Szymanowsk~ego
J, Chudo;iikowsklej. 21.00 Klub Ste- ~wsk~egia.
rntormacje
21.110
re<>. '-11.~Q Faikty dnla. 22.4-0 Stu.dlo myśM o s.:tuce
2'1.05 Kamień Ml.o>z<l'f!.czny'
sp<l'Płowe
SteTeo iapra5'Z.8.
„Szcoięś
WładvSław Tatarkiewkz Pogrzeb odbędzie •ię dnia . J pat%1.15 MuzyC>ne portrec2as".
i
cle
PA~DZIERNIKA
I
N'IEDZlELA,
dzlernika br. o godz. 15 na cmen·
ty - K'rystyn·a Pr<>ńko, 22.1111 Serwis
tanu rzymskokatolickim przy ul.
, Wa·
Tró}'k:l. 22.05 Paul Valery PROGRAM I
nacje na temat jednej myśl[ Pasca· 1 Ogrodow•J
Uli Radiowy Magu:yn la". 22.IS Pio.<;enkl z tekstem. 22.40
~.on Wle"1.
aud.
10.00 Przeboje naszych „Di.a,beł wie com do-.konał" WoJ:*O'Wy,
RODZTNA
Edwhite A·rllng;ton1e-Rob!nscxn~e.
K<ll!llrur• L-ltentudi•. oPTZYJac~ół
10.30 Radiowy Teatr dla. Dz:i!<!l - CJ1Pr. L. MarjańSkiej, 2G.OO Zaprasza-

Jest szcz.eo!omy

wimo

i

fer-

poddawane

kl.llrowaniu

no

ie.st dokwaszeniu I

dosłodzeniu,

nasteonie doirzewamiu.

wykouyiStamie

sfop.nlu

a

_, w ..,.1«-

ekonomiCZ1~.

E!ektv

.ro?.Y\lll.

eer-

wait'ki. zn11czne oszozeodności oukoru

w n-r.zemyś1e W'lmla~i>klm. nie mó-

'luf o efekitach 21W!11zamyoh z

wiac

ochroni\

środowieka

przyroid.n'leozego,
(PAP)

\

Rodzinie traglesnle
sugo pracownika

•. t

TATIANA
STOLAROWA

drożdżami

nrzez 12-15 dni w
tem'PerM:urze 26 st. c. Otm:vun,ame
mentowa.nv

smarłego

na·

WIESŁAWA.

SZYMCZAKA.
w1półczueta

aerdecznego

W)-"TBZ)'

składa.JĄ•

DYREKCJA

I

PRACOWNICY

PRZEDSIJ~SIORSTWA

TURY·

STYCZNEGO „Ł0D2"

Poerzeb

Odbęd1le

1, X. lll8Z r.

bre.1 k.

&lłl

O 1(002!,

w

lł

dn!n.
W Do·

Łodd

J.•••••••••••••••iJ••••m••••••••• ••I

EUGENIA ANTOSIAK

Dnia 2T

września

188Z roku agi·
nasz naJ·

nął śmiercią tragiczną
ukochańszy Syn I Brat

S.

t

P•

REMIGIUSZ
GAtCZYASKI
LAT 21
Pogrzeb od hędzle się 1 patdzler·
nika 1982 roku o godz. 15.30 na
cmentarzu
wi-. o czym
~en!

w

A11ny ua Zane·
św
powiadamiają pogrą·
żalu

glebokim

noozrcE, BRAT

I najbliższa RODZINA
Prosin1y o nieskładanie kondol•nc.i!.
/

il••••••••••••••••••mmm1121ai•1111••1111m••I
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• NA N'J;EDAWNlCH MIEUROPY
STBZOSTWACH
PAŻDZIER!'9KA

PlATBK., l

PROGRAM l
I. ł.3' TTJt., RTSS - mecha1.08 TTR, RTSS - biologia,
nJ.aacJa rolnictwa aem. 3 (Ł.). 'l.llO 1es!eft n. 11.30 Film dla dru·
glej zmiany - Jvspólne mieszkanie" (1) - f;ancmkl 1erlal. 10.20
„Koń I ezlowlek" - franc. serial dok.
„Koń, mój przyjac1l!I" 11.55 Koledz7 - program dla kl. 1-l. t3.30 TTR - Hodowla zwle-

"m.

nąt, sem.

u.oo

1.

mechanizacja rolnletwa, sem. t

TTR -

(Ł.).

15.10 Red,akcja Szkolna zapowiada. tl.25 NURT: !6.00 Krąg - małHYn h•reerqo. te.se 'Pl.f\.tełlr s Pameraeym, n.oo 'Ds'le<nni'l<. t'l'.20
Międzynarodowy Dzień Muzyki. 17.311 „Marzenia " rzeczYWistość"
węgierski film hist. 18.2n Przyjemne z pożytecznym.
fez. 2\ lll !Ili Doobr11noc. 19.llll Syste«n c'l:ł.ow:l.ek - 'P""'eholoę>la na co di!ień.

Dziennik 20 OO Pytania I odnowledz! (cz. \). 20.30 „Wspólne
młen'!tanl.e" ~' - frane. Ke<rl.oal. ~.!!IO Pytani« '1 odpon.vl~zl. (cz. f).
za-.
21.50 Mied~"n"r0<1owy Dz!e1~ Muzyki. · 22.35 Proponujemy pramremy. S.411 l>ti~nlllt. la.Oli 0g1'ćd tła.lf.d - Te<p.
19.30

PROGRAM

,

LEKKOATLETOW W ATENACH dwaj nasi m11ratończycy spis&ll się coruJ nit
s!ę spodziewano. „Trybuna
Ludu" pr6buje dać odpowiedt dlaczego. Reprezentanc.i PRL pojechali n.a
start rano bez tadneJ asysty ,/bo kierownic·t wo I tri!·
n euy zostalł w hotelu) I
fm&tyll się na słoilcu iio
trzeciej PO południu. Byli
Ich
przek9nanl. te kto4
nakarmi I pozwoli "'Yl>Obiegiem, ale
przed
cząć
okazało si~ te nikt • tcb

met:v było JUł t:vl·ko dwa pt6Tamt1 A j•dMkl Przymara- ;a.cłela llwłerzqt w Pa.ryżu
kilometry (a cały
ton to łl\ Jednemu nasze- oskar:tyit prted sqdem dl/mu biegnącemu Jewcze re- rekcj4 •ł11nna110 teatru reprecientantowł wen.er podał wtowego „Ltdo" 1'1"Z!I PoBitujskich, t'<lrzucocoł. do ·oltla I dsiękl tej !ach
posłudze ten m611:ł dobiec jqc ;e; ubiera.nie baletu w
do mety. Drug! uwodnlk pióra. struli, będqcych patron6w n.le &n& obcych nl• doc'llekał się takiej PO· jak wiadomo - pod ochrojęzyk6w I wnywtko zosta- mocy I zszedł • trasy. nq Sqd zrobił co do ntetrenerów, e'!ł- 110 nateżalo I przytożyt teło pokr!lcone. Nad mara- Wszys!klcb
franków
•ie kowlcie wolnych te,;o dnia, atrowt 50 tya.
slltowall
tończykaml
11nywni,·, choć nie wyklunacJj.I było w Atenacb ośmiu.
obcych
sęd'l:lowte
... _KOMU "TE PODOB!\- czone. :te prywatn!6 !Ubi
zrobili zrzutke I safUndosobte popat'l'zeć n4 wdzlę·
••.
'
.,..
zawodn.l·
naszym
wal1
nogami 1 czną aimna.sty1<11 nód (!Łu, J .<\ SI~ ftka3qce
kom frytki I piwo.
Qt po same pachy 1
gich
i
kupe.rkt
których
Bieg ro'llpoC'l:ął się • Pi•· girlaakl,
tej po południu. Gdy do przyozdobton.e •tt strustmi-. być mote chętnie do „L!do" za.atqda..

I

taparko ·
• SAMOCHOD
wany nieprawidłowo przy
ul. Potnej w Warszawie
przymusowo orze.
został
na olac
transportowany
Konstytucjj Właścic1el dostał nakaz -.aplacenia 1300

zł

n

l'r.20 Miedzy polem a trtolem - program Red. Rolnej. !'T.50 Twado orklestry - Witold Rowicki> 19.08 Wiadomości (Ł.). 19.l!O
Dziennik. 2n.oo Wspomnienie - prog. dok. 20.30 Telewlzja Katow1ce !tli enWn.te „Dwójki", !1.So „Małteństwo" - holenderski film.
I PA:tDZIEKNil!U.
PROGRAM I

'·Oil

uprawa
T'!'ft I.Sł T'TR - meeb1.ilłneJa rolnictwa ('L.t.
8.2ft .res!eń &2. a.ao Tydzień na dl!lalee. I.OO Sob6tka dla
mi-idych widzów. 10.30 .,Ballada 0 mężczyznach" - fllm bułgarski.

ta.oo

ll'l'O~am Red . h~ed.

14..41 M'ltl'-Ze 21bu.dowa~ Mr!l -

s.:anul-

my wspomnienia. 12.30 Ogród SeskL 11.55 Liczą się fakty. 13.30
- wojskowy film dok. 14.00
O!!tatnla bitwa generała Kleebe.rga
!Medem Ant..n. tS.!lll Dziennik. 15.15 Klub Sześciu Kontynentów.
„Gwałtu, co się
1.8.0łl Zderzenia. 18.tt !'Umy Harolda Lloyd._ dzieje". ta.no Dobranoc. t9.00 Telewizyjna Usta ·przebojów (ł). 19.30
blll11!nnl'k. 20-15 ,,Samolot w płomieniach" - radzlec'.l!'l fllm fab.
~.a Program reporterów. 11.111 Dziennik. 211.lf Owindy kaba.re-iu. - l'l'dward :Dztewo'l'leki.
PROGRAM l!
ł.99 „tl'l!Vójka" ilta ~ej zmłany. !Ufl NURT. n.ttt- NM\T "l!'
matematyk._ (Ł.). 14.00 Studio S wtt 11 w sobotę. 14.llS Co to jelit
- teleturniej lł.20 Kwadrans muzyczny. 14.35 Koń. m6j p~
kef<!l - 'W!adey Ml\V&?lfty, 11LOO OoM Mudihl S. tll .!G MMosm-~
~y. n.3S .. 01 zgłM się" - „300 tys. w nowych banknotach". 16.D
~al!'IJ
BTa<!łwo ~e.!iiłmej 9H<ldl. '1111.llO Mu,t.aire.ł Mt!!!'lt~ !,?zrywkowy. 17.15 zatrzymant> w kadrze. t'l'.llO 'Blltej natury. 18.tł
"-:!lbarPt Olgi Liplńslde1. tl.81 wtadomnśct (ł..). 19.30 Dziennik.
s. ILlO Pomyli! nłm ~. !t.!11
19.111 ~ ~°" dlt1 ,
~rogram rozryWkowy. Ili.OO gpotkanle 1 1eksuologlem - dr L. sufra neem.. U.li J'llmotfta Harod.owa - „Dzl.ewcryna _. dobrego da..
ł PAbztDl!ftlłA

JlidDllNt;.t:,

PROGRAM I

«.oo TTR. 8.1111 NO'Wocgeenoff w domu ł 1:agrodzle, Uli Tydzłefl.
9.00 Teleranek oraz film „Porwany sa młodu" (5). 10.25 Estrada
11.10 To co najwatnlejsze (1) folkloru - Zielone G6ra 82.
;;.P1e""'2!y d!!ie!I\ >pok&ju" - Nm doli. 1!.lft T-e1~lizy~y Ko~ert
z-:vczeń . 12.~5 Rolnictwo _w nalbl!t11zych latach. 13.23 Galerie śwla1'9. - Ertm'!itrat t'l~ - l!'ałiic Z!mJoiwy 13.llll Teatr dd11 (łdecl _- .. 'Po-

.•„

~

71111111

REDAGUJE JERZY KAŁU%KA - - - - - - -

K

Rozwiązanie

R

„Rozkoszy" •
nr 280

Loitl!~łl- 14.4'1

wnecłme dnł ~ esu6'w". tł.lift
Leonid Kogan z córką. 15.15 .rutro ponleMuzycżns .rodzina dtiałe\t· t!.Sft 1'2l.ennl1k I Magazyn „Swtat". 18.35 „Strachy" r>olskl tllm archiwalny. 18.1& MDM - d%lel;n1ca dla zakochanych.
1łl." Proste pytania. 19.1111 Wieczorynka, 19.:IO Dzlennlk. 211.lll „.Tan
łer""" (1) - film TP. 21.15 Snortowa niedziela. 21.e Mlnlportrety
~Oa~!~.X.Gl~am~-~l'l'o

Lo@o-wanie Dutee;o

·Z

„ .

.lmlar

KRZYŻÓWKA. Poziomo: Nę

z

drogowy - telekonferencja. 15.łS Najlepszy z ołm!u · - turniej
plosenkarzy amatorów. 18.411 WYWtad miesiąca. l'f.05 Uwaga nowy kodek• drogowy. l'l'.11 Wielka gra. lB.01! Kwadrans muzyczny.
18.20 Człowl-ek l przyroda. tB.50 Uwag•. nowy kodek• drogowY
1.9.05 'Prog;am rozrywkowy. 19.30 Dziennik. io.2o Spotkanie z Ma•
~ Foltyn ...., pr~em. B. ~yM!c.-!.e,o. ~.Ili Pcmym Mn. l>O'W'!-·
I! .tł_ :Reportał atudle s. 11.-łl „8a1a rodu litu•'' (li).

ż

i!h bt!M. !Ul „!>ou.oo ·Dzlennik. l'i.IO
ptod. CSRS. 18.11
fUm
e
odo.
,Ucieczka 'I: krainy
W !S lat pM:nlej. 11,25 Echa ltadlon6"'. IUO Dobranoc. tł.OO Kll·
nike Zdrowego Człowieka. 19.30 Dziennik. !0.15 Teatr Telewizji:
wKartoflany kr61". U.U Rolnllll!e rozmowy. 11.91 Daiennlk. - si.14
dobranoo.
sw!Jlt 1 my. H.łO .1aft
złota"

-

„

PROGRAM n
11.so Pnegb,4 l7'sednta (I..). te.oo D'l:le~ Telewu„ NRD w ~
lewizjl Polslc.l.ej, 18.0li 33-letnla NRD - program atudyjno-fllmowy.
18.20 3 X rock - program rozrywkowy. 18.30 O mlodzlety I w:v·
chowaniu . 18.50 Przebó1 Dnia" 19.IJO Wiadomości (L.). 19 30 Dzien-

nik. 20.00

Dzień

Telewizji NRD. 20.0li

„Uśmiech

losu" -

prod NRD. 21.35 Od przemysłu do kwiatów. 21.GO
ee. 22.05 Studio przebojów.

o

film fab.

dobrej książ

far6wka, szuba.
teatr, Asara,
remis, Akafia, orant,

kom!&,

dza,

pom6r,

Ornak,

utra,
Kraus, Bardo, warta, żorżeta,
Jeden z najstarszych zabytków
Klara, nauka, Pionowo1 Naspa, sakralnych, Berlina, XIV-wieczny
arara. kwota, kościół św, Mikołaja wzbogac,ił się
d.ży.ma, zabór,
o.kres, manat, •akra, zostera, osłałnfo o dwie 43-metroweJ wyatrybut, robak, marza., storl!. 1okoiol lgltce.
akwen, krata, Aarau, Asama,
Operację umleszC'l:enia -stalowych

POH!llDZIAŁJ!lll.. ł PA~DZllSRMlw.A.

PROGRAM 1
!U& 1PT!ft. l i • 1'117Wr. tł.OO ~„ l
odc. pt. „Operacja „Hipopotam".
nla" -

1

KONIKÓWKA: Lepsza_ rozmowa gdy nie eztza głowa.

PftOmtAM U

wersja d'la alełysząeyc!ll.
tł.Gii „lral\ h~ fl!ł - rum TP pota
program. wojskowy. ta.SD
lł.06 W tołnlersklm rytmie a wita w niedzielę. lł.3&
Studio
na stół (Ł.). u.oo 8potll:at1.1a. tł.30
ltalejdoRk:op filmowy - Kino Oko. 15.39 Uwaga_ nowY kodek!

ni.ego

283

!!IM'!•

mu".

Pn.ębolal

oezyw\st.a.
te na

się !edynie,
od
ściąga

nie skarb naóstwa. a pry.
watna pomoc droi:owa. Zaczai liczyć: nie tak dale·
ko, ~ kwota dosyć wysokil'lme1r
tymczasem
ka.
bol1>wania k<>sztu.Je 25' zł,
ll,a
umieszczenie po,ja-zdu
w6zli:u 190 zl - 11ijak nie po·
trafil się doliczyć 1300 zł.
Zdziwił się Jeszcze bardziej.
gdy się dowiedział, źe tYI·
ko jednego dnia ta sama
odholofirma
prywatna
wała z Polnej na pl. Konstytucji w!ęce.I nit dziesle~
110Jazd6w I ·uwsze brała
po 1300 ~ł. A pomnożyć to
prze-z dni miesiąca?... Bar·
dzo zielone jest to, świa
tło dla pryWatneJ inicJaty.
wy!

lłO!łO'l'A,

ro~lln.

była

wina

Zdziwił
leżność

ną

,

bolowanie.

za

to -

w

kośclołlł
na ciachu
(Pr:i:epruumy naszych Czy- konstrukcji
telmkbw u ehochUk drukarski mkonano przy pomocy 11pecjal-

i trzy •'PURcsone
tówld).

hasła

krey- ner;o

lliwłgu.

NAGRODY KSIĄtKOWE WYLOSOWALI: Ireneusz Grodzki
Łódź, ul. Marchlewskiego 51/32,
Jerzy Mieeińskł Pabla.nice, ul.
Zymfe:rskiego 16/5, Zdzisław Zlenlewicz Ł6dt ul. Jana 1.2/68.

K

A

Odbiór. nagród w sekretariacie

naszej redakcji.

WTOREK, I 'l'AZDZIBRNIK.A
PROGRAM I
ł.Oll TTR. 11'.0ll .Jeelei'I 11.

a.to

mstorta - kl. 1. t.111 J'ilm dla drugiej zmiany - „Odblcle twtatła" - fUl'Q fab. prod. CSRS. n.oo
TTR. 1&.45 Kwadrans z Artelem.
t3.30
Uo.
3
kl.
polski
Ję;:ylt
16.00 Teleturn:le1 TDC' - mistrzowska drutyną.. 16.30 Dla dzieci:
Michałki. 17.00 Dziennik. 17.20 „Dwójka" prezentuje. t7.SO Inter·
studlf.o K;!~zja. 111.20 Nie oszukujmy -141 - o pMOrnycb onczędn,o..
ściach w gospodarce 18.SO Dobranoc, 19.00 Na marginesie historii
,Cień wieży ~paclochronowej'' t9.30 Dziennik. 20.15 .Chłop\" odc. 10 - „Smle'rć Boryny". 21.05 Rolnicze rozmowy. 21 15 Uczą
sle · tai.'tty - pr~am pub'!_ U.OO t>z~nnl'.c 2UIO. Z d'Ylplomelll U
·
emradri:te - Ms.eie} Plo>trO'W'lll!d - !ortel)tan.
PROGRAM

Pokoloru.f, wytnij, -prześlij do
dakcjł, płnąc

n

18.15 .r. anglelskl, 1. t. dla zaawansowanych. te.ł& J. TC'Yjski.
1. l. ' 17.20 Historia kamerą pisana - „Siostry" - e11:. 1. - dramat
pr<>d. ZSRR. t9.00 Władomo§cl (Ł.). 19.30 Dziennik. 20.00 Program
publ. 21.00 Wtorek melomana. ł2.10 „Jan serce" odc. 1 (powt.).

Nagrody

Bełchatów,' ul.

Sportowa 12. Pawe-

Głowno,

8.00 I "!:'TR. 'I.Oli .Tesleń 111. 8.10 -J polski Id. VU. B.il'ft t>!'aca - te·
11.00 Język
ehnl.ka - kl. I. 9.30 Programy dla drugiej zml.any.
15.4~
polsk• kl vrn a 3n .T~yk polski kl TV tle. 13.!!il 'M'R
slo5trv
O"liizlal
30
16
16.0n czwArtek rt>C
Kw•n~~n• 1 Artelem
O'Neill" odc 6 fł~ prod ani! 1'100 ~fMn!k 1'120 Te:tek'no m.aa:azvn tlilmowy. 17.50 - Artel n k..ta1!kacli 18 111 Patrol •1 18 4n
!9 Of)

ul.

Bielawska

ruiem nagrody

31.

wysyłamy

Tym
pocztą.

Sonrla

rzinnv trófkaf" cz 2 f\lm pro~
'\Totry'p'' 19 ~O Dziennik 20.rn
ZSRR . tl .2<! 'Pr<>im"am pu'bl. ?il .45 Roijnicze TmnH>•wy. ~ oo Dz.ten '111<:
22 20 Pei;az"
PROGRAM tJ

18.tS .Tęzyk .angtelsk~ l. '! dl.i iaawansowanych 16.46 Je;-:. t"<>S1{jMa·r lachf" - fl[m prod meksv!lltl. I 2 1'1.20 Klmo beiz gran1c kanS"<łe1 t9.00 Wladr>mo§cl IŁ). 11130 T:l?'!ennlk to .OO Te<lew'l-zla Po1.0.00 W!ersiz Ma>rll 'Paw'llkow•k-le1-.fas<no·
mań na anten.ie Dwólk.1
·zn.S5 Poznańska
'Zew•k'f'i 20 O!i JO lat. Poł<;k\ea;n Teatru TańCll
.Terzym Pertk \„m
T~s•„ń O>Mtvrk-a 10 ~n Sn->tk~„lP , "'"ar>em $110 'T'eańr Tełe'\V>lzj! - Laddslav smocek - „Dzlwne oopoludnl„
rloktora Burkego" 22 30 Z1Jie:nlew ~Mny - dyrygent .

„Kamienna twarz" -

l'llndatorem nagród, jest Łódzki
Oddzl-.ł ltAW.
Osekamy na wasz-; malowanki!

Mimo
(!1.S.-10.4.)
&ydzid
flnan110WY'Cb
pr'tvjemnej I trochę
„rozrvwkowej" atmosferze. Kłoś
apod znaku Raka pragnąłby by~
dostrzetony. List którego zupeł·
nie się nie tpodzlewałeś. rozwle·
ie •lucl7enla.
Czyjel llll•
BYK 121.4.-!l.S,) na.nie sprawi Cl duźą aa.tyafak·
cję. Tvd.zleń ·pod' •makiem spotnie zawsze
kań i konferencji owocnvcb Rysuja Ile ~mianv w
iferze _li czuć.

BARAN
klopot6w

'PA2DZ1Elt'NTKA

PROGRAM t

(')•"'lbranoc

J'awełek Ciecieręga

Skierniewice, ul. Dzleriyńskłego· 1/10 t Agnieszka LaBocka

J;i'ROGRAM IT-1'7.20 .,Odbicie światła" - film prod. CSRl!I. 19.90 Wladomo§aJ (Ł.).
20.30 O'I'v
19.30 Dziennik. 20.on Warianty nadziel -. prog. pub!
Wai:mawa na miteme „'Dw61kd". "2.00 Rel-O't'm• f'O &tarde (powt.)
23.00 Kwadrans z ArtelP.m

·~ fiO

'Poprzedniego kon1!:ur-

łek .Tarota

i:•-

NRD

li

otrzymują:

s11

,Przy.
- fragmenty pierwszego polskiego filmu kolorowego goda na Mariensztacie" 16 30 Dla , dzieci T!k-Tak. 17.00 Dz\ennlk.
F'opołucln!e
17.ZO Teleturniej 17 łO Losowanie Toto-Totka. 1'7.55
pnrtatu 1R.50 Ontir~noC', 19.00 Wvm\arv świata - 1edna z mlllard6w - planet-ar Ziemia. 19.30 Dziennik. 20,15 Rolnicze rozmowy
film NRD,· 22.15 Dzi~nn!ft. 22.35 P;ogram pu20.25 „Dyrektor"
bllcystyczny.

~mba1:;r.1rlor:=i

wieku autorów kolo-1

rowyah obra:tkm..

'~.OO 'I'TR, T.00 J'esieti H. 8.10 Chemia, kl. 8. 9.311 Programy popu·
li>tnonaukowe. 11.00 lilstorla, kl. 7. 12.30 Rełortr>11 po starcie. lll.31!
TTR. 15.25 NURT - matematyka (Ł.) t6.00 Dla młodych widzów

Wn~•~OiPniP

'POdaJV&nłe

o

ARODA, I PA2DZIERNtKA
PROGRAM I

CZWARTEJ( -

na kopercie: "Dzien-

nik Ł6dzld", l..ódt, Piotrkowska 96
li clopłskłem: Malowanka. Prosimy

upłynie

BU2.NTĘTA

(H.S.-!1.6.)

-

Dt•

nlele szansa pomyślnego za~atwle·
n!a ws„vstkdcb trudnych lub drat·
l!Wycn S'Pt'aw. Uwaga na zdr<>wte
- mon wie pojawi~ drobne do·
wnJno
nie
kt6rvcb
legUwośct,
lednak l~kcewafvć.
(22.8.-H.7.)

RAK
~!an

nim

w

tr\'111"

Troellę

powued·
"1iPspnd7.lanlu

~r,dzlennvm.

lvrla

w posta<!i nagrOdy lnb premii z&·
chęci Cię

d<>

wlęksHl aktyW'llośei.

Zutan6w
LEW (23.1,--!2.8.) al• czy nie masi zobowiązań
względem kogoś z kręgu bl\5klcb?
ll'llecz w aumle niewielka. a osta·
da peWnVlll .,oparem" na wzajemnych stosunkach. Ktoś kto
dobrze Cl tyczy czuje się dotk1lłęty Twa nienetelnn-4clą.
PANNA 123.8. --2!.9,) - Tydzle:ll
epokojny. wvnełnlony nracą I do·
mowvml obnWlukamt. Kilka ml·
lycb •nritk• i\ "" l!'rntt1• roddny.

.

.

Bacz by8
Wyknrzy·
staj do maksimum wZTost swej
Dotyczy to zar6wcno
aktywności.
spraw uwodowycb Jak I ?JUPeł·
nie prywatnych.
WAGA (!U.-13.tO.) -

11.te

przegaplł

1cowoścł

szansv.

SltORPlON (14.10.--22.11.) - To, te

młałd

r>statnlo p<>wodzenie n.le
zwalnia ab!olutnle z obowtązku
doskonalenia form $Wego d'l:lała
nła. Od czuD do cusu pomyśl
o domu.
STRZELEC {13.11.-.Zl.l.U -

Nleo-

dekoracja
w mieJ-

lvry (Francja)

CAF-Key11tod

II

w

mle111zkanłowego

osiedla

I

wyd.anenla ,;askoczll
oukłwane
Cie I •kłonia do reflek!Ji. Mu1!az bacmie.fsza uwagr zwrócić na
t'O, Cl) dzie'e Się wok6ł. Ciebie
I eo ma Wt>łvw nll ble11 spraw.

l't0ZIOR02.EC

!U 12,-%0.1.)

Kto§ ba;d:r.n llczv na rwa pomoc,
dekla ru fąc )lit. tera„ swą wd zięc„.
noś6 W domn - p<>Wndv do -ia·
downrenin i utvsłal<cli.

WODNlli (!l.I ~U.I - Okazla
Nie pnedo rtwvkazanta się"
gap Jej - bvć mot„ test to sunn. awansu w· oaJhlJt.S7.VCh dniarh
wizytą koiroś dawno nfe widzianego.
Pojawią
lłl.t .-tn.S.)
kłoontv fi nan•owe ~włir.ane z

RYBY

slę

reali••rh
Dłut'•

hflcl..--.

1

lnwestvr,JI,
!lewnveb
r01.mowa ' n~nbą

wHn•

r\~·pm,

C:prru

9ff
p,„ł:-fł-~ka
Wydawnictwo PraH;we, ŁtSdt ul
„DZIENNIK LODZKI" - dziennik Robotniczej Spółdzielni W1da...twe.ł ·„Pu.sa~,......_.aweh" . \łrłaWet: Lódzkle
Telł'fnny·
96. >\dres pocztowy · „DV' fódź. skr po"zt 89
Druk: Prasowe Zakłady - Graffozne w Lodzi Redaguje kolegium tted11kc.la: kod 90·'łłll IMf. ul. l~uwska
centrala ~3-00 - łąc-iy z wszystkimi działami. Redaktor naC'llelrurt 8ł5-85. zastępcy -.daktera ~aci~lneeo: 406·15 I 307-26, sekretl;'rz odpowiedzialny. i U sekretarz; 204-75
St>rawy miasta 30-JO i 337-41, społeczno-ekonomi~~e 228-32, 110-38 I 378-97. lndta.,. I oświata 621-60, sport 208-95, dz. łączności z czytelmkamt, lnterweneje 1 Nasz
Telefon Usługowy 303-04 <rękopisów nie §mówłionycb redakcja nie zwraca). R~akcJa nocna: 8il9-68 I 868-78 Ogloszellla I nekrologi - Biuro Reklam I Ogłoszeń. Lódź.
·
PUPiK RSW .,Prasa-Ksfąłka-Rocb".
ol Płotrkowc:ka 96. tel 311-1>0 Cza treść oglosze6 redakcja ole odpowiada). Warunki prenumeraty podają oddział1
I

DZIENNIK

łi()DZKI

•

nr 158 (10152)

Nl:' Indeksu

11500ł
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