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H. Jabłoński przyjął

el ederze

,~~ łUżonvch nI uczvcieli

1' lim. przypadł tradycyjny o.,ieti n.a jest cyllU.ac)a & wykl'l'z;t.ałceonlem eeniamy utrzymywała d11 ~nden:
Na.uozyciela - świi:to pracowników zawo<l owym A włęc l w tej deka- - da wzr<Y.;;tu o;·iziomu w:: ks:z.takerua.
oświaty, obchodzony po ra:z pierw• d.zie, któr.ą sl:~nie „ ~:ytycznie o-~lsz v ciąg na str. 2)
uy w tym roku jako Dzień Edukacji Narodowej. Z tel okazji, Rad• Państwa przyznała ok. 200 nauiuyclele>m tytuły honorowe .„zallłu~ny Nauczyciel PRL".
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o.trołęclłłl". Tak
w tob
br. RSW będ?:io wyda.we' 2114 tytułów o 1'7 mniej alt do 18
grudnia ub. 'I.
Nasycenie r:fill>]r;u
cą1'ie~
prasą C()(kienną je.st jak Olleniamy niezad<JWolajĄce. Ląc;i
ny jednorazowy nakład pruy oodziennej osiągnął w I p6lrocwu
br. 9,2 mln egz. ł był nibzy od
średniego nakładu 1981 r. o ok.
10 proe. Wskaźnik rozprowadzand•
prasy codzienne! obniżył ślę z
przaizło 811 egz. na l tys. mieszkańców w maju ub. r. do 247 ep.

PROBLEMOM ZWIĘKSZANIA DOST:ąPNOSCI PB.A!JY A WD1CJ
RYNKU PRASOWEGQ CZYTELNICTWA PRAS1'., FUNKCJONOWA·
N1A SIECI DF:'lAUCZNEJ R.SW, CENOM GAZET I CZASOl'ISM,
POSWIĘCONE BYŁO, 14 BM. W WARSZ I\ WTE. SPOTKANIE DZIEN·
NIKARZY Z KIEROWNlCTWJ.<:M RSW .,PRASA KSIĄŻKA RUOH"
I PRZEDSTAWIOIELAMT RESORTU ŁACZNOSCI. O WYPOWIEDZ
NA TEMATY BĘDĄCE PRZEDMTOTE'.M
SPOTKAN'IA DZIENNIKARZ PAP POl'ROSil. PREZESA RSW „PRASA-KSIĄŻKA-RUCH"
ZDZTSŁA W A ANDRUSZKTEWICZA.
bserwacja i analiza zjawisk,
jakie w br. występują w
-<fe!'ze wydawania i 11po;.v·
• zel"łiniania i:>rasy pow1e·
dział oreze~ RSW świadc:zy o
i Il i trwałym vrzejfoiowvm chara"Łt>r e
Na •orawv czvwlr,fc-twa
prasy rzutuje Wiele czynników:
kryzys gospodarczy l og61ny spadek stopy żydowej spcłeezeń.stwa.
zawieszenie wieki;zo~ci tytułów l'O
13 grudnia ub. r„ niednstatkl w
systemie 11now«echnianla, a wres'Z·
cle no<iwrlka een aazet I e-zasopism 'lak-re.; I lntensvwnoś~ wystę n n w nnla
tvrh czvnnik6w lest
d l:'i ś i nM n i ~ kilka ml„sleey te-

O

mu. Pozwala to .starmułowall opinię
o symptomach normalizacji. o stop·
niowym stabilizowaniu Irlę sytuacji
prasowo-wydawniczej 1 czytelnic-

twa.

WPdług stanu na llO września br„
RSW V."!;daje 285 trtulów pr.lłllO
wych, w średnim je<lnora11:CYW'rnt
nakładzie 19,5 m1n egz„ w tvm 44

dziennik\ w nakładzie 'l.9 mln ep.
191 ozaso-pism w nakładzie n,11
mln egz. Przewi.duie B\ę, te _do
\rnńea br. ukaie się leszcze 1ll
tułów.
W1lnOW!one
zostaną
np.
„Ekran", „Nowe K.sil.1łźkl" „PrPolska": oowstaną te:!: nowe !air
np.
„ Wybrzeże'" cey „ Tygodnik
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,Srodowe wydarzenia
•

E.

Wczoraj w łódzkie)
-Akadenill
Medycznej uroczyście obchoiizon-0
90-lecie urodzin i 65-lecle
pracy
wybitnego uczonego, nestora polskdej neurologH i współtwórcy AM
- prot. dr Eufemiusza Hermana.

W

uroezy.stośel

wzięli

w Kra.ko wie
W y da~'1nie. , które rou-gre.ły &14
13 ·,)rn. \V dzielnicy Krakowa
Nowej Hucie niewiele różnily się
od oo ot'zed ni eh t~o tv1:m
zajść .
cechowała je Jednak
wyjątkowa
a_gresvwność nczestnik6w zbieitowisię
sk a . wandalizm. nieliczenie
j nż nie tvlk:o z bezoieezfństwem
własn'Vlll ale ' mi esZJkańc6w okolicznych
domów i Pl"'LYtiadkowych
przecbod niów.

udział

m. in.: wioeminliter zdrowda l opiekd a-połecznej - proL dr Sta.nduaw
Mle<kodaf,
ekirect&n KŁ
PZPR - Konrad J'anio, dyrektor
w:mos UMŁ - dr Ryuud Machnl.kowskł Cl1'BZ liczni przedstawicieW łrodę ok. goo2>Ln:r 14.JO,
l'dy le naukowych towarzystw medyczolerwsza zmiana o:racowników · Ru- nych i ,środowisk Iekarsldch.
ty · tm. Lenina opru;zczała takład.
czekała
już
na alą kilkusetosoProf. E. Herman urodził tdft Ili
boW>! !(rupa „roztuch<Jwa" l!'ł6wnie września 189Z
t. w Tomaszowde
młodvch ludzi. Zdecvdowana wiek· Maz„ w rodzinie
naum:ycielski!ej.
szoś& bu~ników nie reagowała na W 1918 r. uzyskał dyplom lekarsnawoływan1e
do zorganizawanla k:l. Po
woj-nie związał 81.ę 111
AM. gdzie praeuje d.o
manifestacyjnego t1ochodu. a cząść. łódzką
dl'Jiś,
mimo
formalnego
pmejściht
na emeryturę 20 lat MCDtięzY chur na stT. !)

zasłużonych

pedagogów spotkał się w Belwede··
rze przewodniczący Rady Pańs·twa
))l"Of. H;enryk Jabłoński.
Przemawia}ąc do zebranych J)I'Zewodniczący Rady Państwa
podjął
m. !!Il. problem dorobku oświaty
w latach 70. Do oceny tych lat
niechętr · , się WTaea :i: -obawy. by
u.ie by~ posądzonym o tzw. propaga.ndę sukcesu która tyle narobiła szkód. Osbro;ż.nie więc powiedział .Thie unikając prawgy
o tym, co b-yło złe, oceniajmy lata
.ted-e-mdzieaiąt.e,

c

grupą

Uniwersytecie lódzkim
I• w Politechnice

PrzyglądaJ<ic

się

np. pO'rlomowi wyksa;tałcenia lud~ w wieku 15 lat i powyżej
stwierdzimy, że w 1970 ro.k11 ludzi z
wyższym wy-ksztalce:n.ie.ro było 2,7
proc., a w 1981 roku odsetek ten
się prawie podwoił,
wvnló-~l
bowiem 5,1. Odsetek ludm z pełnym
wykształc.eniem 1 niepełnym wyż
uym W2ll'6sł r: 13.4 do 21,7. Podob-

I PLENUM

Kl PZPR

Wczoraj
w dwu największych
uczelniach naszego miasta - Uniwersytecie L6dzkim I Politechnice
W llnłu U paśchiemllla w.
t.6dzkjej
uroczyście
obchoctzili
• 11„ds. l.H w 1maebu llŁ
Dz!eń Edukacji Narodowej nauczyPZPR a.I. Kośclu"ll:i 1071109. aa·
ciele akademiccy. Przy tej okazji
1„ konferencyjna (IV p.) odbę
najbardziej zasłużeni otrzymali wydzie sit' kolejne plenarne posle·
S'Okie odznaczen·!a oafuitwowe I re4zenle nt.s
rortowe oraz okolicznościowe n.a„ZADANIA ŁÓDZKIEJ on
grody rektor:ikie w nznaniu
GANIZACJT PARTYJNF.J W
bitnych osiągn ięć · w dz1alal.ności
ZAKRESJE l"OPRA WY DYSCY •
dydaktyczno-wychowawczej i orgaPI.INY Sl"Oł,ECZNE.l B"'ZPlE
nizacyjnej.
OZE~STW A. f,ADtJ 1 PORZĄD·
• • •
l'tU PUBLICZNEGO".
W Unlweniyteeie t.6dzklm odzna_ _ _ _...,,_,_,_ _ _ _ 1 cze.ao!ami l nagrodami wyr6:lmiono
._....,_,,,,.,.
.e
• "3 nauezyc: 1~ tkade!X!i-::-'kleh.
Medalem K.omiaU Ed.uk:ac}! Nal"Odowej ~tali uhonorowani: l)roł. dr
'I'. Cieśllkowska, doe. dr Filomena
Dottklewicz. doe. dr B. Wiśniewski
I mgr l Głębska . .
Honorowy
tytuł
Zułutonego
Nauczyciela PRL otrzymali: prof .
..-l_
mu. Jego dorobek nauk-owy liazy dr W. Cyran, prof. dr W. Ostrowponad 200 prae i 27 książek. Jest ski, nrof. dr T, Szymczak ł 11rof.
dr T. Tietz.
członkiem wielu towarzystw nau:Ftr:i:yżem Kawalerskim
Orderu
kowych w kraju i za granicą. W
latach 1969-72 był wiceprzewodni- Odrodzenia Polski zostali odz:naczeczącym Swiatowej Federacji Neu- n!: prof. dr Z. Jakubowski, prof.
Grerologicznej. W 1975 r. łódzka AM dr L, Wojtczak, doo. dr J.
przyroda prof. E. Hermanowi naj- gorowtez 1 doc. dr J. Woskowski.
80
nauczycieli
akademickich
wyższe wyr6:!mieme uezelni - dO'ktora.t h.~ Prof. E. Herman po!rlada otrzymało Złoty Krzyż Za.sługi. 466
wiele odzne.czeil
państwowych i pr-aoowników UŁ ,wyr6żn!O!Ilo Nadyresortowych, jest ileż iaureaitem grodą Rektora l!'e. dzialalność
wielu nagtl'Ód. · Jest Zasłużonym daktvczno-wychowa wczą, I orRan.izacyjną.
Leka:mem PR-L.

wy-,

Z oka.z,'1

jubUeuszu

prof. E.

Hermana uhanor-0we,.no Krzyżem
KomandQrskim Orderu Odrodzenia

Polski!. Akitu
dekoracji dokonał
wfoemilndstM 8. Mlekodaj. Natomiast z rąk dyr. R. Machnikawskdego dootojny Jubilat otrzymał
htmOil"O'WJ' Medal 1150-lecla Miasta

<n>

Łod211.

Che.lałbym 1 panem ro•mawia6 przede wny~ ·
stkim jako z dyrektorem, menedłerem w ogóle, a
nie sz&fem łódzkiego ,,Polmozbytu" I o sprawach
ogólniejszych, nii problemy tej jednej konkrl'.tneJ
firmy, ale - mimo lt temat to wyeksploatowany
- nie mogę pominą6 co zupełnie. Otóz,
jak
powszechnie wiadomo, łó~ki .,Polmozbyt". ot>ok .
dwóch jeszcze w kraju, „wyłamał się" i nie przy·
stą,pil do zrzesienla. Czy z pańskiej strony
byl
to rezuUat chłodnej kalkulacji, czy te:l podyktowany emocjamt akt _przekory?

Janem
Grześkiem

Może inaczej; głębokie pr zek onan ie, że ta.kbędz i e lep iej. Pracowałem kilka lat na dyrektor skim st anowisku w zjednoczeniu . współtworzyłem

-

- dyrektorem
P.P.

jakie orzecie wszystkim motywy
rolę. Mołe w niektórych
orzvo adkacb z;rzeszenla mają sem, ale w takich,
iak „Polmozbyt" cho.dzi ledynf.e o monooolizowanie cen I zdarcie sk6ry z bezradnego
!!:! 'e nta.
Przec ież to rodzai kartelu . dzi~ki któremu można
będzie dale! osłania~ własną nieudolnoil!.
Poza t:vm zrzeszenie t.o taka sa.rrta „czapka" lak
nn:edt eni nad oodległ;rnH nrzedsiebiorstwam'
e~
•ami lu dzie t.,. aa.m e odruchy Jak 1est telefon t
CTHM . tego wh;śn!e zrzeszenla .
to
nawv kowo
nrzyjmujl' s•e oost.awe n.a baczność ' nakł a.tl a i<la pkl na oczy Mola decvzie konsultowałem _, zt;-s2.t.,
z :stnietacvm• w orzeds'eb iorst wi e oritaruzal:' •am' ·
w t'Vrn z rada załogi ;
stanow\s k:o choć pew ni~, trochę emocjonalne było jednoznaczne:
r.Je
nr;i:ystęp u jemy do zrzeszenia.
W tej chwlll zrzeszone .•Polmozbyty" .cal~ swoja energię •Pożytkowuią w walce z nie zrze11:ronymi
i zdarzają s'e nawet nrzypadki odn:lowy wykonania napraw gwttancyioych właścicielom samocho-dów, kt6rzy nabyli le na przykład w Łodzi. Tu
to Już powini~n wkracza~ NIK.
zrzeszenie

odegrały

.,Polmozbyt"
t-Odzi

wiem

tu zasadnlc:i;a

•cb

rotor A. Wach

Tltuj Zasłużonego
Nauczyciela
PR
otrzymali; prof. dr J,
Jakubowska, prof. dr E.
Jezierski,
prof. dr Z. J,asooki, prof.
dr J,
Rachwalski I doe. dr M. Mleszkow•
ski.
Krzyżeni Kawalerskim .
Orderu
Odrndzenia Polski
uhonorowano
prof. dr A. Włochowicza..
44 nauczycieli PŁ otrzymało Złoty Krzyż Zasługi , a 2 - . Honorową Odznakę Miasta Łodzi.
Ponadto 700 osób otrzymało Nagrodę Rektora
PL za osiągnięcia
ua· k::iwo-bad ~ \'cze za! 1264 - za
dzlałalno.Sć
d;ydaktyczno-wychowawc:i:ą i organizacyjną.
(n)

Hermana

• • •

W Pol1t7chnice Łódzkie! 'Drt:YZnano nauczycielom akadem!ck!m lĄcz
nie 59 odznaczeń państwowych !
resortowych.
Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostali udekorowani:
prof.
dr H. Dłasińskl, prof. . dr J. Jędr~e
jowsld, prof. dr
A.
Zwierzak,
prttf. d:r Helena Oberma.n, doo. dr

łAldzi

Z kalendarza
wyde„?eń
194• - Ukazal się pierwszy
numer dziennika „Życle Warsza-

w:('

l!l71 -- Centrum

sbyt" tego nie robi I nie będzie robił?
- Owszem. porządkujemy t{!raz te sprewy t w-ychodząc z rachunku kosztów Jeszcze w IV kwart.ale ustalimy now·e ceny, Niższe. I nle łl()Winniśtny
na tym traci~.

llzieek1t
cjentów
1897 dl!!eokl.

Po począikowej eutorU, teraz coraa tn'!!rsze
kr('gl uta.cza sceptycyzm I rozgoryczenie w kwestii
tak iasadnlczej. jak reforma i.rospodarcza. Od ro b<.>tników no kadre dyrektor., lm i pro1eso;ów W'
wy~ta11ieniach zaś przedsta Wicieli
n:ądu
pojawia
si-: ~formułowanie przenoszone czcsto do nagtliw·
ków a:azetowych. lt
,od reform')> nie ma odwro
tu" w którym to sformułowaniu wiecej , wyczuwa
sle determinacj), niż przekonania onartPgo na raojonalnycb nril'.słankacb Pan. słvszaJPm, jest w tej
mierze sporvm oryginałem. bo pan nodobno reformy nie nrzt>kreśla, widzi autentyczny jej sens
i lll!anse rea.liza<ljl.

\

.Ja.dwl,a, T(łt't:.M
JUTRO:
Ftor„n~yna, Gf'ra.rd, A.mbro~y
POJUTRZE:
llfałgor:i;ata, Wiktor

pr:&owiduje następuj~eą pogodę;
· zachmurzenie umarkowane okre
9aml duże.
Przelotny
desz~.
l'emp. maks. w dzień ok. 14 st.
Wiatry słabe i umiarkowane p0łu dniowo-r:achodnie.
Ciśnienie o godz. 18 wynosiło
972,3 hP3 (729,3 mm).

1 odr1H1" o sdzleranlu sk6ry
mam ro1umle6; te tódiikl „Polmo·

- Te-n aceptycyun r=.goryczenle t nl~umle
nl1> Isto\'.!' reformv S'I n"h:un-ełntel 1isnrawted1lwione. P 1"zyczvn fes t wiel e. at„ oowl<'dz;n:it sobie tvl ·
kc o ld1k u .-oraw ach Na ooc:zatck ,aro Zt>sdfll rl<>
so•a w reformv sklach l11cv sł e e-h'iwni.- , teor<'tv ko w 1 o Mpag a n dvstń w P rofesor rnoi .- .nao 1 sać z-na
ir?m it~ o racę o tvrn . ialt
si 11 rob bu fv . lllP zPln w 1< nj e oot r llf: cv>rl!de' r l tut.aj sn r ~ wv nie zahitw ia lo !OO dużyc h zakładów kons ulta ntów reform~ z ~ fascrnowanie zaś twórców reformy swoim
dziełem było tak wlelkie. że nie docierało
do
nich nic co r!.e zgadzało się z teoretyczną koncepcj'.l. Tak to wszystko ładnie wymyślili. s nie
wtrafili przewidzieć choćby . zachowań hidz)dch .
A pot-em wdr~żanie reformy. Co ludzie - py(Dalszy eląg na !Jł:r. 4)

łmłenłny obchodzą:

w dniu dzisiejszym dla

Wspomni.id :pan

klłenta, Czy

1

W 4nła
d•l~fojszym -iłońce
wzeszło o godz. 6, zajdzie saś
o godz. 16.43.

Dytw-ny

ORGANIZOWAĆ PRACĘ
I.. NI
ZE
ADZAĆ
z-

J, Gluza, doo. dr A. Kozłowska
doc. dr !'<I. Roszkowski.

II

orzyjęlo

Zdrowia

pie r wszych pa-

Ur. I. Dt, pisarz ra-

Taka sob'e myłl
Nlej„den 111yślt . ł>e Jeot
Don
Ju a n <"m. a j„st tylko Faunem.

I
1

'
i
·
I

-

DNI TJTRR.\TURY BTAt,ORlTSKTEJ

Pod znakiem spotkan

Pod znakiem spotkali, rozmów
o. literaturze, życiu kulturalnym
drug.i
minął
Białorusi i Polski
grupy pisai-zy tej
dzień pobytu
republiki, gosw.zą.cych w Łodzi z
okazji Dnd Litera.tury Białoruskiej.
Rano zwriedz.i1! Muzeum Włókien
uczestniczyli w
nictwa. późnie.1
sympozjum poświęoonym literaturu białoruslriej.
.Wnikliwy obraz dorobku klasykow i współczesnych twórców poetów i prozaików, przed.„tawlli
w referatach podczas sympozjum
odbywającpgo się w Bibliotece lm.
Waryń~kiego, do<:'. dr F. Nieuważ
ny („Wspókzpsna literatura biitłoruska"), T. Chróścielewski („Mistrzostwo artystyczne poezji J. Kołasa") oraz I. Slkirycki {„O twórDopełczości Mak~yma Tanka").

nieruern sympoizjum -

bogatego w

naukową refleksję, opatrzooią

liee-

PODSUMOWANIE
letniego wypoczynku inio

PODPISANIE Ul\10"\VY

Przy~:cielska

zieży

J

•

ZI

•

I WOje\VÓdZt\AJ

Z oceną akcji wypoczynku letniego dzieci I młodziP.ży szkolnej

w
nym.i przykładami przybliżającymi
br„ omówieniem koncepcji rozwoju ochotniczych hufców pritcy, a tak- było widosztukę białoruską
le • ustaleniem tenninarsa prao do końca atycinla przyszłego roku,
wisko: „Siła pieśni". GOOny uwaKontakty miejskiego
Mlowiązało się drurte posiedzenie Komitetu Rady Mlnistrńw ds.
gi dobór tekstów I oiekaiwa prez województwem
dzieży. Obradom komitetu przewodnicz ył wiceprezł's Rady Ministrów twa łódzkiego
oprazentac;ta wierszy i prozy
' na Węgrzech maja. już
Csonga:ad
pow
zasadą
- MIECZYSŁAW F. RAKOWSKI. Zgodnie z przyjętą
wiona muzy-ką, to główille walory
Zapoczątkowana
historię.
siedzeniu uczestnlczyll, w charakterze zaproszonych gości, l>rzedstawi- swoją
progiramu, który pod kierunkiem
przed kilku Jaty współpraca inolele kierownictw orranizacjf młodzieżowych.
przedstawiU
Korcz
Krystyny
Informację nt. tegorocznej akcji . Wiele WYPo~iedzl Poświęconych stan~ji. partyjnych rozszerzyła się
ucz.niowie III LO.
hasta : z bi~giem ~asu na ra<l.v narod<?sprawom realizar.j'
W Bibliotece W a;ryńskiiego, tak- letn.lei iprzedstawil szet sztabu ak- bvło
_ we, instytucie kultura)ne. orgRmWypoczyne'oi: _ wychowanie
że z okaizji „Dni", przygotowano cji, wiceminister oświaty i wvcho1
~ ~a.n<llow~.
goopoda'l'.cze
~ej~
przehiegala
li
Ocen'ono.
Wojciechowski. ~raca".
Jerzy
wania książek,
białoruskich ·
wystawę
polskń. Wr~~ka CI niej. że . mim.o znanych ona na ogół prawidłowo.
na język
przełożonych
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zost;il
u-z,na;ny
Toś
WitoM
w
osiągnie
RSW
prasy
nakład
zmia-.
bez
czasopisma
objętość
nie
nia dostępu obywat.eli do prasy, obwa·reia kiosków zostały dostosopogłębienie dysproporcji w czyteI- wane do faktyc:ruiych potrzeb. Po- ny ceny;, Tak więc np .. c~na 1 eg.z. i 1985 r. poziom. :!C,3 t.1'r: egz. W na- l"ozpow'5'te<'hn ,„nia w lutvm br. ;;il
a ,,. '"
nict'wie między miastem a wsią, dejmowane są starania, by sieć de- „Radaru czy „Zarzewia zostamc stę-onym okr ,,e - do l!!'lO r. prze- kud'Ziesięc!<U ulo1Pt.1<
I tor" mn~ł~·
prawie dwukrotny wz.rost wydat- talic;ina sł.użyła przede wszystkim obniżona z 15 na to zł, „Faktów" i \l.'idu i0mY zin•en yr:Jrnwanle roz- fałszywe ''"ladomo6~·
:11a·k0
:
pui:>Lc>n
nl"r>Okó.1
wywołać
tapod
z··stk'ch
w
we
y
pra
'u
wo
i"
„Teatr·
zł,
15
na
„Veto" - z 20
ków obywateli na gazety i czaso- sprzedaży prasy.
wi Bi.kow; urlowodn10tno. i· ,. kv."let
p
40 ł 't
0
z 5. na . z 1 p. rzy prenume· wo,11ych d i ~z;'ry.ac-h z. równacz s~ niu br„ d·Llałając wspóln!e z n y
pisma, przy rosnących kosztach uWiele niepokojów wywołały pod- r.ac1e .~ak1ch t.ytulów„ jak np. „f'.o- nym dcs~o°:a emem ! J morl»lu. l mi os0<ballTll, sporządził ~>'>io 2on
trzymania - powiedział dalej Z.
<l ,'• „.,. h
u1ote.k.
Andruszkiewicz - skłoniły nas do wyższOille ceny prasy które dla htyka , „Tu 1 teraz , „Rzeczvw1s- tl\~Z)!lędnien· 0 m 1·0 n cF•h i zm1e- eg?e.."Ilplarz.v
Pona<ito 10zpn~ szt c .•
wyciągnięcia wniosków związanych części czytelników są główną ba- tość", „P_rzegląd Tygodniowy" pła- nlającvch się za•n ere~/')wań J po-, przez KPN
około 700 !ltlny.ch ulotek.
z kształtowaniem polityki wydaw- rierą w dostępie do gazet i cza- olć będzaemy od przyszłego roku trzeb czytelniczych.
Notował: 3 Sąct skaut obu os'ka.rt'>!l) <"h n•
niczej i sposobów upowszechn!lan!a. sopism. Rzecz jest bardziej złożo o 20 do SO proc. taniej - w zależ' ' •
t lata pozb.~vlilien 1 n wo''loś
i
J
K
KAŻl\llERCZ1
ECH
WOJC
BoDokonaliśmy już kilku znaczących na. Mając na uwadze ochronę in- n.ości od okresu prenumeiraty.
(PAP) a a P<nba<w .enJa praw publo.czn-;cll J
:n.Ulkatę w prenumeracie traktujeprzedsiewzięć. Najważniejsze wia- teresów osób gorzej sytuowanych,
---------"-~
(PAP)
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„KONFLIKT POKOLEŃ"

ze strony 1)
Wił - llUJ!ł s .._. .....W ł • • .,_ ~dzi6,
ezłonu N-du
JdY 8łyu.\, lak Hll mi~ krytykuje inn•'4' minima ,.,. wrcos eały rząd,
fdY DUblinnie ltanowie mlnitrtrew!e WY'IMl'Nli.adają
1111)rzeezne -1.ale na ka MDl Mm.at? 04nce~ wrahnle, ie panowie milmstrowie w kwestii r.tormy
a 11&wi1lni i11teirowa~
:ale w11'6łin'aC111„
1udmi wok6ł ttco eelu. Ba, teby tylko mówili. Ala
1"0~, -,neela ..._,. IPl'll8ft1M • •lM:lwm 'fff<a-

„ -..
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Czyli„.

Czyli trzeba µraci: organizować, a nie przew niej, trzeba stosować system motymechan uno1n
wacyjny, trzeba pozwolić działać
ekonomicznym, a nie mnożyć ilość cen urzędo
wych, trzeba po nrostu konsekwentnie stosować
zasady reformy,
-

szkadzać

- Nawet jeśli
zasadach nie gra?

Już

teraz

wic!ał!, źe

coś

w tych

- Nawet. bQ wsz~·s•ko w maga czasu. Na Wqgrzeeh reformę pcpr.aw·a się jeszcze po· kilku 1astu
latach. gdy życ'e autentyczl)ie zwer:vfikowalo ll ektóre jej reguły. Nie można na tym ciele eksperymentować z tygodnia na tydzień.
- Tymczasem mówi się o reformowaniu reformy.„
- No właśn' e. To może być skuteczny sposób
na jej „utrupienie". Reforma ,,wogowska" wcale
nl• był.a taka -głupia, ale nim si~ sprawdziła, już
ją reforniowano. Ale t<I było tak: z przyjętych
zlikwidować
zasad reformy wynikało. że trzeba
Ministerstwo d.s.' Przelewania z Pustego w Próżne,
to minister od tych spraw natychmiast zal)roteetowa?. I wprowadzało się poprawkę.
- .Jp~t pan, zdaje sle. trochę autokra.tj\, a re·
wdrał.anlem
forma, za której konsekwentnym
opowiada słę l>&n, to także element samorządno
jcl.„
-Fa ; jesWm niestety trochę au.tokrata. f>le
- sąd-z• - 4a 8ię .lak~ godz!6. Nie obawiam
słę samorządu. eo M.iwyżej niektórych ludzi. Boję się natomiast t.roch!ł o system samorządowy w
ogóle, bo przecież w praktyce nigdzie on 111.ę !e-'.
szcze nie 1prawdz:ił. Wprowadzono IO w JUfOsławit i rezultaty nil' ~ najlepsze, co wychodzi
dO'Diero teraz. Dyrektorzv. Jak chcieli być dobrzy,
» rozdawali, eo się dało i w ef kcle Potencjał
!m sie dekapftall<i:uje. inwestye}i nie me., zadłużeni
fież Sil ,,,owatnle.
•

W ~ kwarlale będzie •amorząd ! 11 nas. Tew
raz mam 20-osobową radę ałog: powołani\
całości sJ)Ośr6d ezłonk6w 80~bowej rady l'ł'a
Kweat!11
cowniczej wybranej przed 13 grudnia.
współpracy '!)()Stawiłem w sp<>sób nastepujący: dyskutujmy. konsultujmy, Podejmujmy decyzję, .a1e
Jak luż podejmiemy, t><>ZW6lcie ml ją reaU1.0wa~ i
nl& przeszkadzajcie w tym. To tak. Jakbyśmy wybierali się na wYCleczkę autokat"em, któt"ego ja
mam być klerow~. Dyskutujmy przedtem, ale w
czasie jazdy niech ml n\kt nie nrciska na k1ak«on
i nie radzi, 1ąk brać ukręty, bo niechybnie
nłemy na druwo.
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ww1"1111111 ,......w, 81•~ ... 'fłftllnllłł...
~ Jest
'Uwaila,
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„

ltarbo bacatym krajeaa, s dobru roswtnłftym za·
ltleuem •Mr1et7cznym f ~wo-Hurowecnrym s
wielkim. mimo włtlu ,,met....aonyeh" łnwestycJl,
-potencja.łam ,,,_nysłcnrym t s lud8Dl. lń6ny 110·
Wafi• ~.wd. :Ma nst. aMWllłe • fftmlq.~

Ich los odrlaja
tpm pedduf.
Pll"Ried&enle: „Jestem Monogasnie sieję i
ldem aa skałach,
nie 1blwam. a na dodatek chcę
jenese jadać". Taka sytuacja,
• llft7t1'ym wstrząsem podczas
która
francuskiej,
rewoluetł
W'tar:.:4ła tu i na pewien~ czu
o unicestwiła jako ln$tybł
tuc , rwała do połowy XIX
Do blasku Dałacu, na
wieka.
ltt6rego .toją żołnierze
stNł:r
w 81'Wetkowych uniformach,
malowniczo prezentujący się w
~ało~rwonych budkach, przybył 1'la1k rmachu o wyglądzi11
dworca kolei!JW'.ego, ale magiczne1 nuwłe: kasyno g.ey.
Ml'lll jednak O'PO'Wfom o rozltwicile ł śwletnoścl - słowo o
katakm:młe, który swego czasu
zawisł nad k!rłęstwem. Oto układy z Francja l't'Zewidywały,

Monar
no• z GWIAZDĄ
" od.r6tlu.llh1 od 11tu106eł l
azerok:o6oi IW415twa Je10 dsl•ie
są dłuaie i botate. Tworzy je
w rzeezywlato6ei wYSlłek ludu,
w atarob'tnołeł zwane10 MonoikOI, teru 1d MonogaskamL
Le1e1lda 1łoa, h cdy Herakles
ustawił aa kraileu Morza Sr6clzi11mnep lłun. zwane do dzH
jego lmłnlem, w drodztt powrotnej 11rz11dzłł ludowi Monoport w zatoce
ikos wyfOdny
Zak11tek wydawał
wśród skał.
wielu ka1'itanO'M,
słe taciszny
wi~ Fen!ejanłe !
ładowali tu
GreeY. l!tartag!ilezYey I ft%Ymiaumodtlelnośei
Poeqtld
nie.
Monako lie1aja ty9łaea lat.• W
1512 roku nlel'odlel!;łoś~ księs
twa unał kr61 Prant'fl Ludwik
xn. a wł~ „an I wła..:ea teren6w . ota.eza!ae:reh młoda wt.edy
mona.rchł• z tneeh stran. Od
te1 daty w~eśnłe1 hiż tu siedi;aey r6d Grimaldkh u~:r:eł ueo
ma1-nła~ 'IUW..,rennn,!,C. •~nnu
nie ovier7!~łn ""' „.,,,.:w~li na

• w 'PfZTPadku braku potomstwa w rodzie Gl'imaldich, monuehfa ~dzle wcielona do rena
publłkł, eo w tłumaczeniu
fakty omaetało m. ln„. że obywatele beda mi1•ieli ~użyć w
wojsku I J>łac!ć podatki, któryeh to dobrodz!eistw czy te:!;
dolegliwoścł wcześniej ,nie znaU. Na szczęście książe Ralniel'
m. 11a.n w dle wieku. zaJmul(łebin
sł, studiowaniem
mor1kleh, zmienił zainteresowaftia I zajął st, gwiazd11.„ mmowa, Grace Kelly z USA Narod.tny tr6}kł ootomków . w tym
syna Alberta fetowano bnl'zni~.
huku
Dl'z:'P' akompaniamencie
armat I blasku ogni sztucznyl'h,
wydarzenie było tu rte('r,'O"WHcle krietl'm nie tvlko wlad('ÓW.
ale I ludu. widma kaprab i
DOborcy nodatkowego or!daliłv
sie na długo.
Niestety nawet tak pogodni'
ukatkl nawiedzają nieszczefria
kt6re dotvkaia też monarth6w
We wrześniu 1!182 roku kslęż~a
Graet'! wraz z córka ~tetania
uddv <le ne ot"zeiażd7.kF> <Amnl'hodt'!m. Już na terenie Franokala 1ące !
l'li, z trzech stron
spadł w
Monako, samochód

,,ey

:KASYNO LOBDOW,
FIRAB!ÓW. BO.JAROW
I .~AH.-\RADŻÓW

mi przedsiębiorcami, którzy w
inwestowali, byli
ten lnterel\i
dwaj obrotni Francuz!. Za ogrywanie hrabiów, lordów, bojarów i maharadżów Wpłacali do
kasy władry czterdzieści ty•łęcy
ówczesnych franków rocznie. W
budowniczy
roku 1878 znany
oper z Paryża Charles Garnier
okazalzajął sle wz:nies!eniem
szego kasyna, powodzeniu intere-!u sprzyjało nie tylko wykładane marmurami wnE,'trze i
ale także
blask kandelabrów,
takie Drzedsiewzlęde jak przekolejowej.
prowadzenie linii
wzrost ruchu turystyczne!(o, urządzanie w mie!lcle z kasynem,
llfontP
o wdzliwm"j nazwie
Carlo, wielu imprez i atro'•cii.
Ale dPmokratyzacja życia s!ęg
do .wyzłacanych i
kobiercami sal z
gośćmi, którzy
ruletką. Tymi
decyduj~ o ruch11 sa orzPr!ę+ni
r uc11 '~c·· na zie'one
turyści,
moł 0 i warto ci ale
stoły żeton
r·ę-stn rarŻE'i rl'a zabawv ni?. z
nęła nawet ·
wykłar'anych

k

nleustę

i nie mogą pozwolić dziecku na to, c:o
w moim przekonaniu jest złe i szkodliwe". Teraz
maksyma ta nie ma zbyt wielu zwolenników podają "-'J'nl:ki ankiety „Rand Corporation". Wychowawcy sądzi\ jednak, że młodzi n.ie mogą w4drować bez konca swoimi ścieżkami prób i błę
dów. Trzeba im tę drogę skr6el6.
Obacnie - jak podają biura badania opinii publicznej - 'POlawiła się inna zasada wychowawcza.
Zaczyna dominować w dydaktyce rodzinnej coł, co
by nazwać .,zMadą płacenia samemu za
możn
upór, za brak wyobraźni, nt~łuszeńlrtwo l brak
wytrwać

doświadczenia".
i:odziców uważa,
Większość ankietowanych
dzisiaj na uµór młodych jest jedno tylko lekar·
atwo: „jeżeli si4 upiera, niech spróbuj&, niech aht
5parzy, będzie dmuchał na zimne.„".
Z ankiet wynika, że nigdy w przeszłości tadae

ta

.~·
„GRZECHY'• 'RODZICOW.. „
wycllioD:i:!siaj rodi:ice staj, wobec trudności
wa wczych, o jakich nie śniło siei ich t"Odzic-om.
Wielu uważa. iż w POWażnym stopniu jest temu
Will.na... telewizja! Z chwilą. kiedy dziecko pot~afi włączyć telewizor, staje w obliczu problen:ow
I zjawisk, mających olbrz:vmi wplyw na .Jego
umysłowość i zachowanie. Staje ono równiez w
obliczu pytań, na które jego rodz ice nie mogą
znaleźć odpowiedzi. ,,Rodzice nie mogą konkuro- /
wać z tym światem zewnętrznym, a ich wysiłki
dvdaktyczne skazane s~ na ni!l'Owodzen ie" - pisał autor raportu New York Univemity o wpływie
telewizji na J!)OStawę mo.raln!ł dzieci i młodzieży.
Doświadczenia z okresu dojrzewania dz isiejszycli
rodziców M równie nieprzydatne ich dzieciom, jale
nieprzydatne były doświadczenia młodo ści ich rO'dziców. To być może wyjaśnia, dlaczego tylko
osiem l'rocent rodziców, wedłUI „Psychology Tom1dzieje z życiow~
day", łąezy jakiekolwiek
asniraej11mi swoich dzieci. Nie oznacza t~, iż dzf".:.
sieisi rodziee przeeh!i się ·i ntet"esować losen'i swyc~
dzieci. Tylko że niewiele mogą zrobić, aby wpły•

11il1dlj
„RodziM Il.le ))Mrafill dzwaj od.mówi~ dziecioąt
niczego. Gdybym miał udzielić jednej uniwersalnej
rady zatl'o!rkanym i bezradnym rodzicom, pora•
dziłbym im, aby w wielu przypadkach stać ich
było na odwagę "PQWiedzenia •woim milusińskilll
„nie" w a:rtuaeji, kiedy uważaj!ł, że mają absopowiedział dyrektor Institute of
lutn- I"łlCję" Social Re11earch uniwenytetu Michigan.
Z przeprowadzonyeh ankiet wynika, iż młodzi eż
większość problemów I kłoiiot6w. z jakimi się boryka, omawia poza domem. z reguły z kolegami
lub koleżankami starszymi od siebie. Nie wtajemnicza ona w swoje •Drawy rodziców.
skomplikował
się
zbyt
dorosłych
$wiaJ;
kto przekroczy
i skompromitował. aby kaidy,
Mimo
wyrocznią.
młodzieży
pięćdziMi1ltk4, był dla
to młodzi i starsi MWIZlł znaleźć wspólny języ!Q.
Wszyscy muszll zrozumieć, że żadna generacja ni•
ma monopo.1.u na mądrość. Do takiego wniosku dochodztl ci, kióay uslłujlł zmniejszyć przepasć dzie•
ląctt rózne pokolenia.
.,Na pewno ni• jeiJt prawd,, te doświadczeni•
rodziców Wntarc%4. aby dzieci zrozumiały świd,
w którym ży.f4. Lecs nie jfWI; również prawdą, .ż•
sama ln.tuieia młodych wystarczy, aby unikną4!
jeden z autorytetów w
powiedział
błęd6w" dziedzinie 'l)edagoglki 1 wychowania Hareven Clark
z uniwersytetu kalifornljsldego.
Jedni I drudzy (młodzi I starzy) musz~ zro:i:u~
mieć, że tycie kotn'Plikuje lłlę coraz bardziej. ie
wymaga iciślejczej nit kiedykolwiek współpracy
wszystkich generacji, u ezuy, kiedy autorytetem
był sam wiek, minęły. Ale to wcale nie znaczy,
że im mniej ma si' lat i mniejsze doświadcze"o
nłe, tym wlęeej się rorumi•·~

DRZT GóllSKI

nch I nowooześn.le u brani policjanci, z nieb1esko-czer1vonymi szac,hownicami herbów na
rękawach, wpuszczają do salf'.n6w ludzi nie tylkó w strojac'
wieczorowych, ale w farmerswetrach f
kach, żeglari;kich
skaut<>wsltich mundurkl/-cb. BY·
Je tylko ustrzec się przestępców
i szulerów I Słynny most samobójców, z którego skakali Zf:ran.\ do nitki, jest już tylko ci;obliwością do pokazywania miłoś
nikom smaczków z dreszczyATRAKC.TE D

nici <:c w

„recepta

rości".

Na rozwój Hongkongu

m. in. bardzo dogodne

a-

drars Czuwalą" · orzv bramie
cerberzy w parndnvch mundu-

0Rl7

Pe ratowaniu tronu d-złęki
nanl. Graoe. Monako rozwinęło
1!4 jeszete bardziej jako olbrzymi kombinat atrakc.11 i rozrywek. Magnesem. który najbnrjest nie tyle
dzlej przyciąga,
kasyno, !le monarchiczny ustrój.
W wielu krajach zapomniann
jut jak wyglądał koronowanv
t-eż kraje, w których
władca,

monaxchl.i nigdy nie było. 0władcy na balkon11!l
e
lub za kierownicą 5!1.mochodu wyśc!gowego, podziwlanle jego operetkowej gwardii lub e<korty na nowoczesnych motocyklach, słupy graniczne z biało-czerwonymi zna
s?.achowniC'ę
kam!, herby
- to el czerwono-niebi 0 ską
menty, które każdy chętnl" obejrzy l sfotografuje Dwa wyś
- Course
cigi samochodowe
daru la Cite ! Rallye Automobile Monte Carlo są ukłon.rm
ku cywilizacji I technice w~n6ł
cze nej Prol'esj!' odpust.y I obchody ku czci patronki kslę~
twa - łw ęt".l Dewocji. są blk:z:<me na miłośników obrzęd6·
CoP'lamin
La
re'fg1invf'h.
!necie miasto w mo a ·chii o
k11 I ce'l
•roki uzriro
,„rui
w l{!ÓITT"
•ru'TI hnadlowe;1o
w zv~tkt · ·
się pr ede
po eca
o 1 by i drobnf'
parni t ·!
nFedmiotv uż 'kow„ al„ z flaf' Ml 1 raju w·zor !"kami ksi żc„e! rodzirv, hPri:I ml i widok mi.
glądan
pałacu

„

'.WIKTO

'"M

składa

położenie

sl4'
w

tym rejonie łwlata. Leży w Azji,
doś•
ale rz,dz' nlm Europejczycy,
wladcteni kupcy, teclarze i ludzie
i;
biznesu - AngUcy. W związku
Wielkie.j
ostatni, wiz:ytą premiera
Brytanii w Pekinie, ściśle mówiąc w
zwlllzku li tym, te w 1997 roku wy•
gasa umowa o dziertawie tzw. No~
wych Ter;rtorilów zrobiło się głośn•
wokół wyspy.

ki~.

Ratunku dla ludu, który a1edzl na skałach. nie sieje, a jeszcze chce jeEć, r6d Grimaldich
upatr7.)'ł w grach hazardowych.
Na skale o nazwie Spelul{ut'!,
co dość brzydko kojarzy slę ze
speluna, otwarto w
słowem
. 1863 roku „C'1sino", w któt"ym
można bv!o zgrywać sl4 w :roulette, trente et ąuarante, bakarata i seven-clPven. Pierwsey-

r'lcri ' zhC"

i>rzetrwała

OTE TY MLODYCB.„

Rozmawł~ł: JAN B1lZ0ZllA

wystawieniu
gry, po
domy
trumny w katedrze przeszło obok niej więcej osób, niż Mooqk'J · !!czy obywateli, a pogrz •b stał się najsmutniejszym
dnil'm v dziejach księstwa w
f •rn stuleci11.

podobno

..,Jednak '!)retens1e młodych za!ługują n.a uwagę"
- ta.k twierdtą i, któt"zy czytają i analizują wypowiedz! młodvch. 34 proc młodzieży azk6ł śred
nich uważa, iż uczn'owie nie mają żadnego wpły
wu na proces szkolenia 1 wychowania. 84 proe.
młodzieły USA uekat".h 1lę na brak szczere~o diaIoru z rodzicami. 11. azczeg6lne pretensje mają tu
do ojro....,, Buni młodzieży .szkolnej w USA J>ł"ZY•

ryzyko stracenia w nz!P czego •szystkiego, ezego
siit człowiek dorobił i wrPszcle zdrowia orat wiedzy fachowe:!. które to właśeiwoścl 1taw1ałbym na
równi.
- Dzl~kuJę JtaB• H rozmowę.

przepaść, a księżna odm.la \ak
cię:kkie obrazenia, li. 'PP kilku
dniach zmarła. W Monako ogłoszono żałobę, zamknięto nawet kasyno główne ! wszystkie

Najdłu2:t>j

Dliwoścj i stanowc~ości". „Jeżeli mam ra~ię, muszę

p<>kolenie nie szukało z taką namlętności
ofiarnego". „Nigdy ja nie jestem winien,
zaws:ie ktoś Inny, a najczęściej rodzice"! W przekonaniu młodych, źródłem coraz większej ilości
niepowodzeń są„. rodzice! Albo dal! czegoś za dużo (miłości, pieniędzy, zbyt wiele opieki, która zabiła zaudność), albo za małol W obu l'rzypadkach
są winni!
Wszystlr!e n!~alłe ankiety wykazują, li mlo(1z1 lubią obarc:tać winą starszych ia większość
się w życiu.
niepowodzeń, Jak o pnytra!iły im
Oslemdzles!qt procent młodych ludzi w Ameryce
uważa, te w nnl są odz!ce. szkoła, ~połer.zeńs.two.
T.akie pogl-dy należały jeszcze niedawno do rzadkoścll Ta akłonność obarczania winą wszystkich
dookoła uk nla nawi :i:anle dialogu z młodzieżll
doehodZ4 i:aucz ciele wielu
n1
o t
m6l w Amery e.

odpornoścl- W takte1 kolejnokl: ogromn!ł
119ych !czn!ł; umiejętności11 nawlązy'> anla kont.ak•
tów z ludźmi i umielętnością współpracy z nimi:
a
odwal(ą , bo tneba odwagi, aby decydować s14

MONAKO WCZORAJ I DZIS

1'i"IB IA PROS'IF..J RECEPTY_

„kozła

- I na konlee łreeh• osobiste pytanie.
Pols , d
i:ledyi najmlod ym dyrektorem
•
klem komputera I 1ystemu „mag-lster"', pa6skl
wód, to praktye.11nl11 - dyrektor. Jakimi oechaml
- p&µsklm sdani
psyohofizycznymf powfnł
et'l
dyąonowa6 dobr)'

llłr_.

Amerykanie ubóstwlaJą ankiety. Jeet to swego
1odzaju publiczna spcwiedź. Na każdy temat Jubill
się „wypow'edzieć", Ankiety obalają mity orzywr!lcają. zaufan'e do zdrowego rozsądku. a ~zasam!
byc mo e wprowadzają 1w błąd„.
Zbieram wszelkie mo7Jiwe wyniki ankiet I czę
s'o ogarnia1ą mnie wątpl1wości, czy są one typowe
l 1b charakterystyczne dla danego zjawiska.
„Jeż.el! jednak nie będziemy wierzyć ankietom
ktore są z reguły anonimowe i PolWalają na
to iuż nikomu
zupełną swobodę wypowiedzi nie bQdz'.ęm7 mogli wierzyć" - mówią ci. którzy
'e or~anizuią. Ostatnio znowu jednym z mod.nych
tematow są: „Rodzice i dzieci", a więc sto.mnki
między generacjami.
biura
Przeróżnego rodzaju Instytuty, uoczelnie,
badania opinii publicznej zajmują się tym temawycią.·
1
ankietowe
tem, przeprowadzają badania
gają w11ioski.

młode

•a •,

-

„

b!era r6tne poata~l: M kłótni s nauczycielami
rękoczynów I wandalizmu! ·
Młodi.i „ehoruja na 1zez.rość". a ""'łaśeiwl~„
brak •zczeroicl. Przyznaj!l, że te11 brak 1zczeroścl
l,')Omiędzy nim! a 1tarszym pokoleniem jest przy•
czyn' wuelkiego z:ła. W wielu szkołach średnicl:J
WDrowadzić taić
w •tanie filinola po.ttanowiono
zwane „godziny szczerości ". podczas których mło
dzież zadaje nauczycielom pytania na każdy moa
ż!iwy temat. „Szczerość, a ezasami nawet przyzna.~
nie się do bezre.dnośe i wobec problemów, z jakł;
mi musimy alę borykać, sprawia, że z pt"zełą.•
w :>czach
żonyeh i na~czycieli stajemy się tak mówią nauczy•
uczniów - 13rzyjaeiółmi" ciele 'PO kilkumiesięcznym „eksperymencie wz,c-

Al\IBRYKA.ŃSKI

Wielkc Br7tan!a. zajęła H~onf,

niewielką wysepkę liczącą

17 km kw.

w 18łl r. w wyniku tzw. wojny opiumowej. NHtępnte w 1880 r. do tej
nlelVielkiej wysepki włączono sasilł·
dni półwysep Kaulun Uczący 9 ·km
kw. I dopiero w 1898 r . Chiny wy•
AnglU Nowe Terytoria
drlertawtły
na lądzie stałym I pt"Zybrzeżne wypowierzchnię t03ł
sepki zajmuj,ee
km. Cały ten 1110-kllometrowy ob•
szar zamieszkuje 5 milionów ludzi Najważnie.f•
9R proe. Chi'ńc:iyków.
60 superle.k.kllch samolotów wzię szym na nim punktem jest Victoria,
tym m ilioPoza
ło ostatnio udział w locie na tra- stolica Hongkongu.
nowym miastem na wysepce nie ma
sie Londyn - Pa.ryż.
proc. uprawPrzed ucz.estnikam1. tego lotu nie lntere•ującego. 12 górzysty
mieinych gruntów, teren
postawfono dość wygórowa'l!.e wa- szkaftcy
tyj!\ s rolnictwa 1' ryborunkli: ciężar maszyny nie m6'ł łówstwa.
wynosić wi~j. niż 150 kc. a po..
jemność sll'Thilka mu!l!ała miek!ć
się s wąskiego
Victoria 11kłada
się w granicach 150;--400 ćm ·neść. paska na zachodzie wyspy
oraa
e:ześcl
Kaułun . Oble
Przelot tych aparatów, przypo- z p6łwyepu
wody - r.leśnina
milllających waikii., odbywał się na dzieli przesmyk
20-30 m . Włęlm:ość Kaulun pod która w t972 r. zbudo·vvsokości
Kosamolotów ukofi<izyła lot w Pary- wano p6łtoraktlometrowy z tunel
rozwolell1
lonlntorzy wy11;tartowa11
ż.u.
panoV1ctortl od pierwszych chwil
szybko
~anla BTytyjscy wy~p1arze
Najpiękniejszy
zW!etn:ył1 !:nterea ?.fłasto d.a je ·krozysk~ z przeładunków handlu,
c!owe
Jednym 1 naJwłęknyelt w Eu- wielkiej I małej wytw6rczo~ct.
Po
ropie a 1 pewno,clą aaJpl•lmleJ· TJ
przemysłowa
wo:lnt-e produkcja
nym 1 al.jbocatn" m " eszotves· wzro11ła dztellłęctokrotnle.
rozwinęły
ne catunkf drzew I k:rHw6w JMł się tu •zczeg6tnte t•kle gałęzie. jak
Park SztJ<ytnlcld we Wroeławtu ~tak pn:emy•ł bawełniany meta•
Rozcła•a 1111 on na obnaru Ul
O'l"'rtcta .ie 1 wyjątkowo ta~ ... :1
ha. a Jego tereny ozdaltł• blłeko nie:!
slły roboczej I uzyskuje w tel\
włr6d kt6rye'h
Ił tvstęcy dr7.ew
jest tylkn SO odmian kraJnwyeh. sposób konkurencyjność w stoaunku
towarów europejskich. 'Blisko 200
natomiast at Ut iratu~6w dnew do
piąty mlepochod'>I 1 tnnycb k:flJ6w l!!uro. tys. Chińczyków czyli co
mieszka na d'!:onkach nlł
szkanłec,
py, Azji i Amervk:1 P6łnoeneJ.
głową.
nad
dachu
stałe"o
mająe
WśrM drzew Puko S>:c„vtnieuwairę e'l'tel'y
iwracajii
klego
te 1 lipto,
na
wskazuje
Wszystko
wielkie ponad COO letnie dęby trt6.
zrerycb pnie mob objl!~ dnt>lero 5 ca 1997 r. ChRL, nleuznawając
zaw!Pranych
traktatów
tadnych
s~tą
Ozdnbl! rulru
ludzi
doro~lvcb
zwrotu
zatąda
eeaarakl
rząd
przez
kolekr}a ets6w
jest wspaniała
dzlerża·
cypryay Hongkongu po 99-letnłej
kalłforn!jsk.ie .
jodły
wle" I WCl':ełnlejszej aneks.fi'.' Biorąc
swlerkf kaukaskie. wspaniałe
przez
Jednalr pod uwagę hkt Iż
sa.lace buki
Atrak<"l!! dla turyat6..,, zwłe4za Hongkong do skarbca Chin wplvwa
·potj
dolarów
miliardów
IO
rocznie
we
Park S'liczytnicld
jącyeb
le l)roe. ogółu Elochortów de·
Wrocławiu Jt!llt Jedyny tece re• nad
ro:!:n~t
to
Pekin
dzitlu w Europie „oirr6d j&!MIA- wizowych nnulł to
skl" ze specfalnle dt1bra.n11 ke- nośet I rozwagi w rozwiazyw-nlu
·
problemu.
te,lo
lekcJą roślin-drzew t krzew61r •
Japonll.

„Ważki"
nad kanałem

La Manche

park„„

""I·

(R. Ballliskl)

w

obrad łódzkiego sztabu
dis zaopatrzenia rynku
Zasady talonowej sprzedały obuwia
Przygotowanie dostaw mięsa I wędlin przed
llłwarciem sklepów
Jaja świete - po 1O na osobę
Podst::iwowe problemy łódzkiego
handlu byly tematem wczorajszego posiedzenia wojewódzkiego
sztabu d.s. zaopatrzenia rynku.
Wiele nieporozumień wynika w
zv.'iązku z wprowadzeniem sprzedaży obuwi.a na talony. Centralr.y rozdzielnik przewiduje dla
Lodzi 70 proc. obuwia całorocz
nego, . 22 proc. - letniego i tylko 8 proc. zimowego. Panie·
waż zarządzPnie resortu nie prec zuje konkretnie, jakie rodzaje
obuwia można nabyć na talony,
a termin ich realizacji przewidziano do końca marca roku
przyszlego,
należy
przyjąć,
te
sprzedażą objęte
są
wszystkie
bez wyjątku rodzaje obuwia, w
tym również i letnie. Nie sposób
jest też skierować
wszystkich
zapasów obuwia
1imowego od
razu do sklepów, jako że - pomijając już fakt jego niewielkich
1lośd blisko 60 proc. łodzian
nie otrzymało talonów. Stąd dostawy te będą odpowiednio regulowane. Zapadła też decyzja, że
na talony dla młodzieży, która
ma
już
„dorosłą"
numerację
obuwia, kupować je można w
sklepie jecl:vnie w obecności osoby, która takie wlaśnłe buty bę
dzie !".osić.
Trwają przygotowania do wprowadzenia systemu dostaw do
!klepów mięsa i wędlin przed
ich onvarciem. Sporządzono już
odpowiednie harmonogramy dostaw. Spodziewać slę jednak należy sporych
tndności
natury
technicznej.
Przygotowuje 1ię także wprowadzenie
systemu
sprzedaży
mięsa i wędlin od wtorku do soboty włącznie Przypominamy, te
w listopadzie kartki „M-1" posiadać będą dwa odcinki 300 i 400

Giełda

fi atelistóvt

W Międz;vzakł11dowym
Klubie
Praoowmków Lączności „TELEX"
w Lodzi przy ulicy J. :ruwima 38,
n piętro, w dnm li ~dzilitr.n'ka
br. w godzi.nach od 16.0Q do 20.00
odbędzie Ri!l pienrsza og6lnołódzka
Giełda Filatelistyczna.".

Taneczn~

gramów, a kartki „M-2" - dwa
po 300 g i jeden łOO 1. na które nabyć będzie moi.na tylko
wołowinę lub cielęcin• 1 kością.
Państwowa Inspekcja Spożyw
cza i Przetworów Arty'kulów
Rolnych badała cykl produkcji
wędlin i apo1ób ich przechowywanil!l w 11klepach. W produkcji

sobotę

W

16 bm.

J'ak wiadomo, Jla}bliuza. llOl>ota
18 bm. Jest dni- '!>racy w12:r1tkich l)rZeds'.41bioratw i l.natytU•
cii. Poniew.at jednak - 1 oazywU!tyeh 'w%,;ł11d6w - ten d:tiefl.
pracy dla wazystai:ich l)4.ac6wek
handlowvch nrzeniesiono na IObotę 30 bm. uchodziła obawa,
że Dra.cujący te110 dnia łodzianie
bed<l miel! trudności z zakupem
P<>CllJtawowych artykułów iyw-

11.kład6w

pracy i l.netyitucji.
Natomiąt. Jak nM '.POlllMrmowal Wojewódtki Ur1.-d Pocrly w Lodzi,
w t4 tobotę
czynne b11dą w Jod%. lG-17 jedynie dyżuruJ11.ee ur:141dy l)OCZtowe przy ul. ul.: Tuwima Sii,
l>iotrltowłkieJ 111, Zgłerulej 2,
Plantowej 1 a, 0.browski„o '1,
Puszkina 10. Wuntlde ur7.4<1Y
~ztqwe czynne ~. jak w
każdy d-i:lefl. 11<>Wa-1ni w .obotę 80 bm.
'-)

Gdyby K'.AZIMIBBZ WBZOSBK
tylko „Or:f1U1za", jut
warto by .zapamięta~ JelO talent.
Ale snakomity artysta api1al
się wieloma wybitnymi kreacjami.
Obecnie na scenie Teatru
Wielkiego oglądad IO można w
„Gajane", „Giselle", „Fontannie
Bachczysaraju'', „Medei".
I pomyśleć, ae Kl!lZimierzowi
Wrzoskowi, szefowi baletu Teatru
Wielkiego, strzeliło właśnie 20 lat
twórczej pracy. Życzeń nie skła
damy tylko dlatego, żeby nie zapeszyć dalszej, oby długiej i równie
satysfakcjonującej widzów,
drogi artystycznej.
(n)

'\V na.Jbllzszą niledr.ii~. 1/f paźdrl.ferodbędri:ie

urn.pre-z

slę k.llka Interesują·
artystycznych. Są to

niedzielę

,, Rajd Oldboyów"
Interesująca imprezę organizuje w
najbliższą
niedzielę 17 patd'.tiernika
społec-tny Klub Motorowy Llgl Obrony KraJ11. Będzie to motoeyklo·

.,Rajd Oldboyów".

w

kt6rym
startować
może
każdy
posiadacz
prawa
,la:idy kategorl! „A"
pod
warunl<iPm. lt prze·• trzy ostatnie
lata nie był e?.ynuvm zawodnłkiem
Zbiórka uczestnlk6w rajdu
pru.
widda'tla ,Jest miedzy god?'· 9-lP na
ul. nubnl~ (przy kraflc6wce autobusu linii 62).
Szczegóły techni~ne
uczestnicy trl lmpre•.v p07.n;<Ja Jut
na 5tareie. DottaJmy tylko. te rajd.
jak •appwniaja ori:ani7atorzy odbę
dzie się bez w•ględ11
nR. pogodę
rrzewi,!Tiane są 11pnmlnki, I dyplomy dla uczestników, a takte gorĄ
llY pO·Siłek.
wy

propozycje dla tyicb, llllM)'Ck
odis:traM:a jesl«ina llOlta.

111•

t'l Ma
i!llOd'I. I.• uip11<1l~o
zb1Órik~ uczestndk6'w pieszej wyc.iecnki na trasie:
TuMyn - Podd~
Rezerwat Mol~ - Rydllynlri - Rydzyny Srednle - Pa,b ilanL.
p.rzed

nlen

bl~e<t
Sil -

Bugaj. Plechuny s.potkaJ~ się
kinem „Roma". Ka0dy -paw!:z.e~y~ 814
w
PKS za 9 1il. Od~-.d &AJ~
wc:ześn!eJ

gO>M •••

0 W

„l'll„
lll'I

pooezek&W MlP.K

<Il.

uczellltn1ey
pieneJ wycdeczki na trasie: r.wtien:Północnej

~ia:ltl

Swędów.

~
~~~
.~

;;
,l

~'

~

bez ·ciepła

ft'.;;.

.

Dobre wyn~k.i produkcyjne uzys- .
podczas tegol."ocznej kampanii
wszystkie pracujące cukrownie, którym nie brakuje buraków oraz
m8'teriałów
pomocniczych m. in.
kamienia wapiennego i węg'la.
Dzienna produkcja cukru osiąg
nęła 13 października najwyższy w
bieżącej
kampanii poz.iom ponad
20 tys. ton. Cukrownie do wyp.rodukaw.~i a tej ilości cukru potrzel:JUją w tym roku nieco mniej su- ·
rowca niż w roku ubiegłym, gdyż
zef\l\1 .artość cukru w kłębach jest
więkśza. Bez większych zakłóceń,
co D?iągtiięto m. in. dmęki odpowiedniemu
przygotowaniu
pod ·
względem
technicznym,
pracują
wszystkie ookrownie. Od początku
kampanJi do 14 bm. wyprodukowano ponad 260 tys. ton cukru.
lldJZ911··~~~-,~-......~
I
kują

=i' J#ł-r•1;i' E ;i•l•i' 1#1;til:i•

r;::u:1.1

Polska-Wegry ohonor polskiego boksu
s~~~ d=~t~. ~ 9~~ ~= ~'C~ ~ewttl~~~
8

Clle k.IJbl<ee pl.eści.u6<t:wc docz•kall!1 el.ę

I
I

hra,bl~<bolwać

ai~ w
o<:z&ch polskkh
•t>e.c6w tej dyscyipJ.t.ny
spo<rill! w lDur<>p\e. Po 06ta tnlich nlel>O'W'Odo:entach będrzie to na pew;no
wa~'lta o honor poW<Le.~o boJ<.S.u.
Według oetatnlch lnformoacjl, jalltle
t>trzymllliśmy,
re.prezentacja
Pols1d
wystąpi na
rlingiu w Lodzd w na.
Rltę'pującym skład"Z!e: Ciota, PletrzykllWSkl, ZapaTł, Sławomir Kaczmare:k. Adach. P·lotrowski. Jrrzy Kacz-

Imprezy

Mbioeów

Doskonale

i

0

I

MllTPk.

Sl<;rzecz,
h1ck1.

o utrzymanie

Krvsłak.

Łakomier

Grzegorz

Skrzecz

Pawrł

1 Pa·

••

POZYCJI lidera

pamiętamy przed5e:tono- meczach z benlaminklem llgl - Posnanlą.

Nie ulega wątp!l.wości. że Sli!s.k
czeka o wiele latwie.lsze zadanie ani-

oczywl~c ie o wizytówce, dyscyplinie ~.en łódzką Anilanę. Spotyka się ona

nr l - pilre ręcznej mężczyzn. Pamtętamy. że rlziala"ze zastrzegali sie.
8
:;lkl;h wan~~!~~szW\z~~t;~~ie~~~gr ;~
' wek. Apt-tyt .led~ak .. nie tylko klblcowskl, rośnie w mlare jedirnla.
Dz;;; ambicji całego zespołu Jest by
narta! nrze"'odzić rozl(rnvkom w
~kstra~la• fe. t,o;lz\„n !c m•1 a Jut. w
te1
c1 \•; 1 l
i:::ao:;iad'ł
tl3
n 1p~·v~zyr.i
1 rn ei<~u.
Je<t "m
c< 'ói m s• .1
•· j P<"lskt - wr...,cławsk' $1a,sk. S

~....'"'..,':"~~~~JKOC'P'PDO'\N'tOCC\..'1~~~

'est

- Kilo będ:zJ!e za 1io płacił? P.rzeo!eź my pracujemy często na akorcWie, na różnych zmianach.
Czy
fu.n.dusz
z.wiączkowy
wystarczy?
Nie łudźmy
się.„
Jeśli zostanę
pmewodruiczącym swego
związku,
to czy ja będą tak.i pryncypialny
1 będę brondł do końca pracowników, jeśli. j.a wiem, że za diwa
C!l.Y <tirzy lata wrócę
do swego
warszta•tu d wtedy dopiero dyrektor da ml p0palić ...
Pol!lł!ł F. Leslńska1 Nad ustarwą
praoowaliśmy
10 miesię<:y;
koruruHltlJąc
sprawę
z trzema
:riwiązkami.
WszySC'y byli, grubo
przed ogłoszeniem stanu wojennego, za niezalclnośclą związków od
a.dmlnisbracji. Ta nlezależ,ność .to
r6wnle2: ! niea:ależność od zakła
dowej listy plac. Będą jeszcze do-

Wól konferen-cJę prasową w łódzkiej
~,.v~ Anllan le. MowUlśmy wtele o problemach tego klubu. ale najwięcej

.:

I

Rekordowy dzień ·
wcukrowniach

inte.ruuJ11cej

Jak na~ poinformowano w Zakład.zie Sieci Cieplnej, w t'eJO. _
nie EC-UJ nastąpiła awaria zas
dzenia odbywać się będz.ie w nY~ ro~~e\~ ~apra~ us.z:k~Ć
Bałut pozbawiona będzie ciepłeJ wod; ęi ogrz~a:fa~ . a czę
Dotyczy to następujących osiedli: Zubardź, Kozi.nv,
ozęść
wsrh(ldnia Osiedla Wielkopolska, rejon ul. 1 Maja, Źeromskiel!r> rr, 0 pl. Barlickiego) oraz bloki od 2:ubardzit do ul. Zachodniej.
w ·hoo<iobniP. od poniedziałku
s!t°ł w t„ch -~z"stk·i~h
J
~
. ,-n„ h zostanie włączona.
(s)

ZAW ZE11 TRUDNE

raty prasy

w na"1:ym
~ O godz. I na t>we>r.eu Ka skim m!Mcle. W nledri:i~ę n•11. rinltll Paprzeow.idziain.a jest '!lbiórk a uczestni- 1.aoo Spor~o dojdzie do oficjalków pleszej wędrówki
na tiratl!e: nego międr.iypaństw~o IJ)Otkainia
mlędzy
reprezeintacj.aml
Po.lskl
Domaniewi<:e - Błota Korę:pskde Rydwa.n - Bł<Yta R<Ogoo:om.kie - Do- r Weg>ler. l\1łodmym sympatykom
b0>ksu
chcemy
pnypomnleć
zna.komanlewiee. Poci.,,,g odJeżdta o l'Od'I.
mtte O<ll.l('lś pojedvinkl pomied-zv Luz8.31.
lo Pa"PPem I ZIJ!gnlewem Pietrzy0 Ne Rymku stairego Miasta
e kowaklm. Dz~ś oba.1 wielcy rywa,Je
'l!&)muja sdę trenerką. r.d dodaotko~oo;o. 10 spoty-kaj'I aię natomlęat uczestn.i<:y w:vc~'Zild kolulik4e,j
n• wo Wuier Jest s-zkoleniowcem reJ)IN!!Zenta.c}l S'W'ego k.rajlu.
trasie: r.ódt Ku:rO'W<li:e Będków - Rokicl1'ly
- Łódł.

część Bałut
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Wniedzielę

Andrzeja Łukaszczyk, S. Maciejewski, W. M'chalak, Mana Milczarek, R. Ratajczyk, B. Rzym!k.owskaPosel, R. Stasik. Z. Szumiński. ,J. Wilińsk:a. J. Witczak, Apoloni~ Zawiła-Łuczak i H. Zwierzchowska.
Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polsk~
otrzymali: S. Antos, Maria Bójko. J. .Chojnacki,
I. ~habowska, B. Habuz, M. Iżykowska, J. Kaczmarska, Ann.a Kałła. S. Kłoootowska, ·K. Kołodziej
czak, B. Kozanecki, H. Kulka-Dembowska. Ba·rbaxa
L!nkiel. Z. Maciejewsk'9., K. Miazek. Danuta Michalak,
Halina Michałowccz,
H. Mikołajczyk,
L. Mruczek, Maria Nowak, Z. Nowakowski, S. Piekarski, W. Pelcer, Z. Robert. T. Slomczykowski,
W. Sobteszczuk. F. Solnica. J. Sternik. J. Sz.umlak,
K. Szymanek. R. Szymańska. .Joanna Swider·ek,
Jadwi~a Tracz. 'J'. Wdowiak i Cecylia Wojtysiak.·
Ponadto 25 osób udekorowano Złotym Krzyzem
Zasługi, 10 osób otrzymało specjalne nagrody ministra oświaty i wychowanie i 10 osób - nagrody
kuratora oświaty i wychowania.
W :mieniu wyróżnionych podziękował władzom
dyr. Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr I
w Lodzi - Kazlmi~rz Szymanek.
Okollcznośc!owe tyczenia pedagogom zl~yły delegacje młodzieźy s?!kolnej, dołączając doń tradycyjne w.lązanki kwilltów.
Dodajmy, ż.e w całym wojew6d·ztwie ogółem od·
inaczono: ·Medalami KEN - 57 osób. Krzyże KAwalersJo;ie Orderu Odrodzenia Polski przyznano 389
pedagogom, zaś Złote Krzyie Zasłu11! otrzymało 265
nauczycieli. Ponadto nagrodv ministra oświaty ~
wychowan'a otrzymało 66 nauczycieli. zaś nagrod'y
k·:~atora - 168 pedagogów.
(n)
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WSOP jako pośrednik podykt.o-1
praco.wyw.ane sprawy etatów Itp.
wala cenę 75 zl/kg i ze sprzedaW ~wuteJr. spotka.U aię w Domu Technika lnlcjatony pow- .
Prof. K. Doktor:
- Wszystko
!li papryki . było jut różnie.
tt&nia zwiąsk6w zawodowych w łódzkich zakładach z posłami
zależy od wa•. Od was. którzy te
Mamy tu swoj niewielk" aana
Sejm
F.
Lesińską.
A.
Oborzyń~klm,
iuezesem
Sądu
Wozwiązki
tworzycie,
zależy
cz.y bę14
k
i
i
jew6dzkiero - W. Gałązką i prof. K. Uoktorem - dyrekt!ldziecie tylko od dzielenia cebali
tysfakcję, gdyż wlelo rotn e P rem Instytutu Socjologii PAN. Była to narada-konsultacja,
i kartofl'. A tPgo nikt przecież nie
sallśmy, Iż zbyt duża liczba popróba odpowiedzi na pytania.
chee, nie po to te związki powsia1 jq. Ale po to,
jredników w handlu owocami I
by były samodzielwarzywan;ii powoduje niepotrzeti:- - - - - - - - nym i samorządnym, niezależnym
ne zwyżki cen i opótnia dostawę
.
organizmem broniąry1:n interesó-.v
1, nie tylko swoich
łwieżego towaru na rynek. WyProf. B:. D.oktor powiedział m;
W'<'powiedzi zehranyrh~
.
członków, ale
d:Ji.. na wstępie:
Przestrzeg!lc . - ~>tmeJ~ w społerzenstw1e du~ całych załóg.
daje się nam, że nl!ldszedl czas <trzeba za wszelką renę dobrowol- I za meufnosć, zla propaganda JeJ
generalnego rozwiązania tej spra- !Il.Ości, działać &pokoJni.e. Poc7.ątki nie pr~elami~: C:~y t.o szybkie . emPi"zytol'zyliśmy · tylk
częse
•
wy.
(ms)
11- zawsze brudne.
po reJesll'acJ1 nie ..ie_st szk?cll1wP.? I łań. Działacze ?JWiiązkiwi są o!~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~steśmy
- O<lnonh·z!llei.ni
zę wr~ze111e,
7.P. tani . w ą Lr
'.
.
.
t Y\>U·.
że !>ięmimo
nas poP 1'V~SO'lanu
me
d
M · d
kt'
t
·
wsta.171ć -&y rne, bo wyboru iuz
Pfi. za._ m.e yre or ego m~ po~ dokón.all, ale: jak. działać w świew1edz1ał. a•P wygląda na to, ze on tle n.i' ·zn ,,. h d
k ·
·
je.~t popędzany.
e . anJc
o on~ przepiProf. K. Dokto11 - To popę~- sów, ozę&to l~zoze . W: Illlektórych
n.ie :patra.kitowałbym
jako wypa- wypadlkacll me lsbrueJących. Najczenie idei rouchu zwdazkowego To b.!lll"daiej chyba do zebranych trałe dyrektor .,_ apiel!ll:y _ .ol;d.ą~ mły słow~ prof. Doktora o spoko11 ...... to
w ł
i j
-ju„ ·namy.śie i• rotwadze.
Y ąozn •. e.go ......n ·
• · N°*a •w'łedta. na - tefuat nowych
Wypowiedzi
• -·i ,.....,
... i
·
......„„ N
- Nam w zakłada®
berom· """ lfZ•wW uCl!p et'() pow~ ....,„.
owy
ciężko, nawet 10bie nie wyobra- ~eh potrzebuje sPo~OJU,. ale _t~k_
tacle iak bardzo. Cz.lowiek idzie i ze przykład?w do~reJ dz1ałalnosci.
słyszy WYrllW1ska. Dlaczego ruie mó- k:tóra .pomoze . wielu o~oh<?m w
wi się n.am 0 opoc;lycji?
podjęCll'U d~yzji o wstąp1enn1.
Prof. K. Doktor: - Musimy pa(ap)
trzeć w przystlość. PO!tawtić lm'op·kę na.d „i" i n.ie przypami•nać oo nie maczy zapomnieć - .o wypaczenJ.ach.
Musimy
przeć do
przodu i d.a6 przykład dobrej działalności. klt.óa:a
ludzi prrz;yolągnde.
Zwdązek musi lltać &ię zibiorowym
obrońcą
dla ludzi
zmęc:z-0a1ych
pracą, loolejkami, kryzy6elffi.
Wypowled:rl1

prenum

zatańczył

nlka
cy-cd1

I

Nowe zasady

iubileusz K. Wrzoska

Turystyka w

zauważono odstępstw

nie
od
I
norm. natomiast w
sprzedaży
odnotowano wiele nieprawidłowości. Np. w dwóch sklepach ujawniono zapasy mortadeli i mieWczoraj w Muzeum Historii Miasta Łodzi odlonki sprzed 9 dni!
(ich okres była się wojewódzka uroc:tyst.ość: z okazji Dni.a
trwałości wynosi od 24 do 36 go- Eduk~cji Narodowej, _i ud~ialem .nauczyciel.i repr;edzin). Podjęte zostaną odpowied- zentu1ących . bl~o 12-tysięczną kadrę . pedagogow
· d · ł i
j
nasze&o woiewodztwa.
Na uroczystosc- przybyli
m~ z1a .an a,. by te~o. typu z a- , m. in.: prezydent Łodzi - Józef Niewiadomski,
w111ka me miały m1e.Jsca.
sekretarz KŁ PZPR Koni;ad Ja.nio,
członek
W związku z brak.iem d<>1ta- WRON, komi.san; wojskowy województw11. łódz.kie
teeznej ilości jaj, świe:tych, będ~ ao - płk dypl Kaalmlen Ga.rbaoi~ prezllti WK
one sprzedawane w sklepach na- ZSL - Jeny Chojnacki, przewodniczący ŁK SD
szego województwa w ilości 10 - l!ltaniaław 2'.alobny oru kuraltor m. ŁodrJ sztuk na jedną osobę.
Zycm11nt l\fikolajewlcz. .
.
Nadal nie rozstrzygnięto ostaUroczyatośc roz~zęto ~de,eraruęm hynmu .Pańtecznie czy kiermasze warzyw 1 .t.wowego. .Następnie okol1cz1~ośc~ow~- P.rzemow1e,
nie wygłosił prezydent J. N1ew11.domsk1, podkreowoców są potrze~ne, czy n~e. ślając ogromne za.sługi nauczycieli w realizacji
WSOP. 1 handel twierdzą, że me, wielkiego dzieła edukacji narodowej oraii: wyjątko
nat?m1ast społeczeństwo doma~a w" rolę peda.gogów w dzisiejszej, złożonej sytuacji,
się tej :formy sprzedaży. WydaJe kiedy to o pe>wodzeilliu odnowy społecmej w najnam się, że całą sprawę „kładzie" wviszym stopniu decvduie właściwe kształtowanie
zbyt duża liczba pośredników w świadomości apołecznei. takie20 jej modelu, któhandlu tym towarem, 1 których ry by najl~lliel odPowiadał naszym .realiom spokatdy oczywiście musi mieć od- lec~nym, ipolltycznym, ustrojowym, u. miarę n.a,
•
n:roh ezuów
powiednil\ korzyść (marżę). Przy·
klad
znakomitego rozwl14aania
JtW.mln.acyjnym 111omentfll1 uroczytrlOOcl było
tej sprawy wskazała nam ostat- wt".-enie od:znu&eń i nagród -państwowych i renlo WSS „Społem" przy 1prze- 90rtowych najbardziej zasłużonym w działalności
daży winogron,
otrzymywanych ołwlatowo-wychowawc:r:ej. Dekoracji dokonał prebezpołrednio od importera. Dz!.- zydent J. Niewiadomski.
kl temu mieliśmy w t.odll. ujMedalami Komisji Edukac}!
Narodow•l zostali
tańsze w kraju winogrona _ w Otknaczen1: D. Brudzlńtl&:a. Irena Bryś, M. Czar" ~n.
d
dy
nocka, C. Den.i, J. R. Horoch. Krysty·na Kasprzyk,
cen! e 9 " z 11 n.i, po czas I
w H. Kowalczyk, Marianna Kowalczyk, z. Kowalska,
innych miastach,
właśnie przy
udziale wielu pośredników, cena
ZVIIĄZKI
ta ks.ztaltowala 1ię od 120 do 140
~
U/kg. Podohnie handel apołe
mowskl n-obił 1 papryk11, którą

Efr!~~i~f;,~ POCZĄTKI

W tej eytuecj! "1>rzyklun,~ należy decyzji kierownictwa łódz
kiej W~ „Społem" . kitóra wł.a.ś
nie w najbliż.tz•
90botę. '!>Oli.
zwvkle dyżuruj11.cymi l)laeówkami (J)raeui11.cymi • 2 cod.z.
dłużej od 7 do 111 i od 7
do 18). uruchamia w iodz. 7-18
dodatkowo SO 11kleoów 1tpMy'llll'czych, Położonych (łównie
w
większych

uroczystość z okazji
ł
Nanft
d
1a Edu k&CJI
a- V OWeJ
.

Wojewódzka

NASZE

nościowych.

pobliżu

Muzeum Historii fyliasta Lodzi

ka

się

on

w

dwóch

we własnej ~all z poznanskim Grunwaldem. ze~pól wo1skowvch od da;w.

~

p;.odz. 9.311 ('C.d.

w

n<edz:elę).

NIEDZIELA

j/J Kl BICA

BOKS.
Międzypaństwowy
mecz
POLSKA - WĘGRY, w Pałacu Spor·
towym. iiodz. 10.30.
PIŁKA
KOSZYKOWA. 1 ~iig& k>o-·
!J\e.t: ŁKS - Lech Poznań, al. Un!~
PIĄTEK
!(od'l.
!~;
WŁÓKNIARZ PAB.
HOKE.f. I llga: ŁKS - POLONIA AZS POZ.NAN w Pal:l·lanicarh. g·odo:,
BVTO:\l, w P~lacu S(po•t0>wy>01, i;:odz. J,\ .30
18.
J.F.7.DZlECTWO .
Międzyokręgowe
!IOBOTA
n~vodv o memoriał
M. StroczyńPIŁKA NOŻNA
I "~ . "KS
sl<1•go. h.i•1modrc.m ŁKJ w Łagiew•
...,.a• ...
- / n.„karl! l(Od7. 11
LECH p<n;NAJli', a•l UnJi. gooz N!.
PIŁKA ŃOżN
lil L"ia· ..START
.Plł,KA TtOSZYKOWA. I tl\(a kil- - WF.GIE'L BRUNATNY BEŁCHA-·
btet: ŁKS - AZS POZ'<A1".
a•I. TOW I l T
Un it, god-z. 18.30; WŁOKNIARZ PAB.
· tt
eresy, gcxh:. 11.
- LECH POZNAR, w Pab1an.lcach.
!<od?:. 16.30. II bga kobiet: WIDZEW
- START GDAJli'SK. ul. T.atnań„ka. IJ
godz. 18 (w niedz,lelę giodz 11).
TENIS
STOŁOWY. I liga mężczyzn: WŁÓKNIARZ - GKS
JA- • W
STRZĘSIE. ul. 8 Ma.rea. g<>clz. 15.3-0
(!W nle<l'Zlle1lę go<lo:. 11•).
w
lę.s.kii
T l h
PILKA RĘCZNA. I llga me:tczyw: gd.,,le z~~ w;~~aF~cz~K~ 4:~:c ~(,".,k
ANTLANA - GRUNWALD POZNAJQ', K<>syJ.a w bramce doskona1e zapreu.l. N'ieia•rnla•na. !!odz. 17.30 (w nle- zentowa.Jl się na.reszcie lódz.cy od7.le<l.ę, godz. 1•1). Jl 111!• męhczyz.n: br<>ńcy, Nie zaWied~l też noapastn:cv:
ChKS - OLIMPIA F.J,BLĄG,
ul. Stopczyk <>raz Rybski Móry chÓć
Ko,ynierów gn<lz. 18.30 <w 11iedzlel~ nie -.dobył gola. to pomógł """;sać
g.o<h. 111). ll ll.~a koh;e1: Chl{S - się na !illtę strwl„ów 'IW<>im m!-0d-

'li'KS
Polonia
paIacu Sport owym

J::"ctn~ ;\v?~9~~;~,ć rÓ~ J~~~~~w~:,~~ ~~~" N~W~ ~~!i~'el~l g~~~yn{;}' 6 "'' ~~~ l~~~~~·o~v lfo~r.;~11)1'~ i'1" t~:Jest ktoś lepszy ~ · ;,lego. AkBO"S· :11ec~ o Pu~h~r. PZB 'w1- b;,.'Lbyśmv przec!JW temu b~ \xic;,i:.':
11

s;e

tualnle znajduje s11: na czwart~m
m!elscu v tabell, ma1"c tylko dw~
nunkty slratv do liderów. :\1'•r;i .1e~o Aktualnych mot.J:·,·o~•·I lo>t t~
i:-o
'\•
l'""~frfn·e.1 kr>l ice ~··,·gal
ir"".
I
•\·v1a•rtowe •potkanie 1 k
•r,,.
<
.,
Hutn'.kiem. To ma SW>.\ ·1· y -

0')-1
wyjazdo.wych

f

k<J<\vie.

„

m-crwę.

Csz.)

DZEW ;-- PflMORZANTN TORU:ll',
ul. A ·~~-1 Czerwom~j. l!'Od11. 17.
Gn'lNASTYl<A. Druh'11owe
mi·
•tr·,t.ostwa Polski kl. n w o:imn. art,.„ ,:f'.Z~f"~ •• ł;;all • \e:c; 1"'c: . t:o~'l.. 14.~0
( Y n·c ·• <""e gon. ą,Jn1
•
! STRZPT.A. :YF. Wo\P'I 61~kle 7.awn1

idy '" 1porta<"h ohronffl•·ch. '.\

nie bvło w d"Zlsle1"<7.ylm mer,rn ósme!
ekstrakl~•v.
7. wiceliderem
tahelt - b)"łomska p 0 •,..~fa.

kol~Jkl

I

W

l1-<YlO~tał·:.ch

t'\'l.1."'·'7.„„~

~„~ją:

Na.prr;óp.

--

Po<ihalo. - Zn1tlebie. Buro-.·;!,„• · _
<;;t.oczn!owtec. GKS Katowire _ ttXS

Qz()r„ •Tych,r

1

Cracovia. _

DZ!ENNif;{ ~ODZ~ nr 168 (10162)
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1A.MN1C~

długoWł<'>5e,

rodowodowe
Tel. H-10-41.

1AIMNIEt aprndam.. !hpe.
wa 'll m. 211

sorzedam.

t1CZENN'ICA
samodz e1nego
~2-58-69

14789 g

RATLERKl----p-,..,-e-l'!"am -..DZIAt.K~

m tersku
53-01-72.

0,28 ha w Lutosprzcrtam. Tel
, 34558 g

SPRZEDAM dom z wygo.
dam! Łódź. ul. Cboc1ano-

wtcka. 30-.

34636 I!
DUŻĄ willę, częściowo
końc,zoną
na działce

m

-

ro

ogfoS2!eń.

ważne

fit!.

wy1600

sprzedam Tylko po.
oferty ,35243" BiuPiotrkowska

DOMlilK Jed.·noroddnny par-

terowy ir; wygodami. 3-Po·
k<>;loiwy ogród 1500 m
w
And•rzejo\\'1'9 k. Lodz~
&J)l'Zed'8m. Tel. ~-47-30. p0
17

KUPIĘ
wa.lee do 11:umy
(wulkanl:ia<e1a). Tel. S3--0S-21
34218 e
KUPIĘ
małą
Warsza'łla

tel.

SPRZEDAM uUdad 87.•kla>T
ski w dobrym punkcie
Ł6dt, oferty: „14501" Blu.
ro 0J(łoueń, Piotrkowska
96.

Mdt Studzitlll.i!UI !Ba rC!rn·j
ay)
370S6 ~

Wl'RYSK
KĘ
hyd~au
~cznoi OO p;
sprzedam
Ofertv 34%3" BL·1ro O~ło.
,-,eń
Piotrkowska Ile

BELKI stropowe e m 76-2\-64 lub •orzedam. Liściasta 64.
,
342~1 j(
34-94-54, lub
przędzalnię

po p;odz. l7
oferty: 923385 W-wa. Btu.
ro Ogłoszeń, Poznańska 38.

BRANSOLETKĘ

złotą

IS

- 14 k - sprzedam. Oferty
34252.
Biuro
Ogłoszeń,
Piotrkowska 98.

2394 k

ZDECYDOWANm
kuplę
maszynę
do
produkcji
~karpet" frotte
1 maszynę
,J'2Dr" do raj.tuzów. O!ea:ty:
„36980''.
Biuro
Ogłoszeń,
Plotrkowsk•a 98.

OBRAZ
ole-}ny, aJkorrdeo'll
120 - ~przedam. Wólcz·ań
!k4 Ili m. 3S

KUPIĘ dzianlny bawełnla-

ZŁOTE obrą1czkl I p!e~śc1o·

ne I Inne.
Oferty 34399,
Biuro Ogło.szeń, Plotrkowska Ile.

OKAZYJNIE spr'Ze<lam fu
bro
ła·Pkl
ka;rakuł ·we
751 -54.
37859 g

~

ODSl'ĄPIĘ
w6xeik
Lld~ikl
POi<">j<llWV W

------

nek ' ~~m.
949-0ll do 111

P 1-C>trkowl';ka

16-18
14

m

Z3911 g

~&l~

3'!l250 g

w

!!

~1111

nastąpi

wymiana aut.omatyc eJ cemr n
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ŁODZ-BAŁUTY

OGŁASZA

na wyk<>nanie nowych komórek

PRZETARG

,,.SYREN~

w posesji przy ul. Klonowej 6.

W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa państwow ,
i osoby fizyczne, posiadające prawo wykonywania
robót. W ofertach należy podać: nazwę, bądź imię i nazwisko
oferenta, adres siedziby oferenta, termin wykonania robót, oś
wiadczenie oferenta dot. przyjęcia świadczenia (termin, ceny
jednostkowe, ogólna wartość świadczenia wynosi ok. 950 ty . zł),
ewentualne inne warunki związane z wykonywaniem robót.
Oferenci nie uspołecznieni winni wpłacić do kasy tut. przedsięb10rstwa wadium w. wysokości 1000 zł lub przekazem pocztowym na konto 47034 - 39 w NBP III O/M w Łodzi, w terminie 14 dni od daty ukazania ,się ogłoszenia.
Ponadto uprzedza się, ze wadium przepada na rzecz zamawiającego, jężeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli
się od zawarcia umowy (Dz. 'U. Nr 9 z dnia 4 kwietnia 1969 r.
rozdz. 3 § 15 pkt. 3)._
Bliższych informacji udziela dział techniczny przedsiębiorstwa
w godz. 7.15 15.15, który udostępni do wglądu kosztorysy
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I PRZETARG NIEOGR ~CZONY
Pierwsz:v przetarg odbędzie się zgodnie z zarządzeniem ministra komunikacji z dnia 14 kwietnia f972 roku w dniu 29
paźdz1ermka 1982 -roku w ŁRD „WARS" w Łodzi, ul. Obrońców
Stalingradu 2 o godz. 10.
W razie niedojścia do skutku pierwszego
przetargu, drugi
przetarg odbędzie się w tym samym dniu o godz. 13, zgodnie
z wy:.7.ej wymienionym_ zarządzeniem.
Pojazd można oglądać w dniu 27 października 1982 roku w
godz. od 9 do 12 na parkingu przy ul. Sienkiewicza 1 O;
Przystt'pujący do przetargu obowiązany jest wpłacić
najpńźniei w przeddzień wadium w wysokości 10 pTOC. ceny wywoławczej do kasv przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za wad:;· pojazdu oraz nie uzupełnia braków w osprzęcie i wyposaż-.:niu.
Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od przetargu bez poda- '
nia przyczyn.
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Informacja turyo;tyczna
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395-35
Pogotowie MO
97
Pogotowie Ratunkowe
99
Pomoc drogowa PZMot.
52-81-10. 706-27
Strat Poiaina
96, 661·11
Lniyu1~r województwa
li33·11
TELEFON ZAUFANIA
337·31
czynny w ęodz 15-1 rano.
W

dni wolne od pracy całą dob<iDla kobiet z clą:tą problemową
I sprawy rodzinne 740-33
w dnt powszednie od codz. U
do 22.
TEATRY

WIELKI -

go.d2. lt „Ca.rmen"
godz. 19 .,Głoo kobie„Od>r<>dzende". „Medea".
1'7.Hl, ~od'Z. 19 ,.'Ilrubadur"
NOWY - goo'!, lł „Damy l hu-

16.Hl.

cy".

"Z..atry'•

(Ul.

godz.

16.10

16,10.

l\IAŁA

SALA - god.z. 19 „Dre-.ą.
niana miska"
16.10. god-z. 19 „żongQer:zy"
17.10. j.w.
JARACZA - godo:. 11 „Jak 'll'Bim
sill podoba"
1.s.10. godz, 19 „Wle'lkanoc"
17.10. j.!W.

MAŁA

SCENA
n4eazyn<ny
16.10. godz. li „IA:ik! poroan-

ne''

17.1.0. j.<W.

l'UWIMA

- nł~zynny
gJOd-z. 18 „ObrOllla

16.1-0.

17.10.

god'l.

1n6w11

17\10. j.'W.

POWSZECHNY - !fOdT., M .~
truś Fla·n"
16.10. gooz. 19.15 „Wesele"
17.10.
god'Z.
19.nll
„lhe-!"ylf
Braindy"'

ARLEKIN - &oda.. 17.3'0 „Cesa.r5kl SłO'Wik"
l.S.10. j.w.
17.10. g<>d-z. lS j.W,
PINOKIO godz. llf,39 „H!l!rtoTla dire-wind.anego pa~aca"
19.10. jJW.
i:r.rn. giodo:. lt 3.w.

TEATR '1'1 -

godz. lt
Brurgiumi•a"

k"lęrni:c7!ka

16.10,

ny"

p'Z,

19

H

'I1r~

„!wula
'WWel•

J

17.10. j.'W.

MUZYCZNY fl'Od'l. il
c\Jllne.k"
18.10,
god•.
18.30
uśmlechu"

„Jtoip„K.rałn•

'7.'0. j.w.

MUZEA
lllSTORtl RUCHU REWOLUCYJ·

10-45

(Więckowskiego
1~17
!'»Cl~.
~7
godz. 1.~~

g)Odz.

18.10.
1'7.10

35)

a7.JO,

1~

10~14

god17,

•

•

OGRÓD BOTANJCZNY
C'Zynny codziennie od godz. 9 do
zmroku.
zoo
codziennie od godz.
9 do 17 (kasa do 18).
PALMIARNIA
codziennie
(oprócz poniedziałków) od godz.
11 do 18,
JUNA
BAŁTYK

„We.lście smoka"
prod, Hoo.gfl<ong-USA od lat 18
M. 12. Ił. 18. 18, 2-0
18 ! 17.10. j.w.
IWANOWO „Tel!S" łr.
otd
2a.t lłl god!I. 11. 18.~
go.do:

a.s.10. J.w.
l'f.10. Baj!lcl -

m.-awy" godz, 14;

„GW11aizdtO«"
da1~j

tej

POLON'IA od la~ li

ł!U

jak wy-

„Ko:ion>iei\lu" J)Oll.
10, l&, lA, 181

ł'O<loz,

21)

18 ! 1'7„16. j.w.
PR'ZEDW!IOSNIE - „$prawa ltn...
mei:6w" USA od bt>t lS
giods.
10. 11.lłl. 16. 17.~ll. 19.30
19.10 „Mn.tcMar na 1rol])i•"' ftdtz. b.o. g<'ldz. u. 13'; .,Sprawa K<ramerów" «odia. 111, 17.'15,
18.39
l'J..lG.

j."'.

WŁOKNIARZ -

nieczynne
WOLNOSC
.Sprawa KTame~6w" U.!A od ta~ 11 g.odz. 12.11.
11. lT li. 19.JG
16„lo. ..Dzieci wśród p\Jrlaitów"
ja.p, bo. ~"·
12.lł!; „Spra'Wt Kiramttów" eods. Ul, 11\'.ll,

1".

lUO
l'l'.10. j„w.
„Doll.1na lllly" lN!l. od
11.M li &Oda. Hl, lJI .a, U, JIU.S,

WI8ł.A

11.30

l8 i 111'.dt, j,w.

ZACH~A ~aJD.ad. od

lł.lO. Bajk
l' 'l grdy k1'op!l
-v.'!Ody" godz, l~ i5; .Dz:lęłki BoCJII jut. p!.ątŁ~" USA ad lat
ae god"Z. 17 15 19.16
17.a.O. 1.w.
STYLOWY Kino filmów poi·
tldch ,Q()ll m" ~l od lat 18
godit. !5;
„Mist.r7:owle kina
śwla.t(lwego .Ha r" 'USA od lat

„zeciuna po laitaehw
la>t 16 l!!Odtz. li),, li.li.

11. 17 .16. 19.M
U I 117.1.0, j,w,
STUDIO
- „W1elk.a mejówtcc"
poi!. od lat lS J(odz. IT.H. 19.18

J>YŻTJHY

gOO'Z l '7 111,SQ
Hl 1 l7JO j.w.
DKM „CC>, eO'lle" wt od at
Q8. f:OO'Z, 17, IS 111
16.10. l\fl~trzowle l<ln&
P.
J'elllni,. L.
Bunuel
- ~s.
11'1. 19..111
QUG. jlW.

OKA
.PLra-cl na Pacytlk11"
fr. itodz. 13.30;
Wcląt o tnl·
łoścl'' tr, \)(\ I.Il• lS ,l(odL 8.30.
11. lS.

lT.

19

19.l~. „PlJrMI na l"acyfUN "
C\O(lz. ie:
.:wc.ąt. o
mlłośc! "
god'Z. 15. Ili. 19
11.10. Slka~b na
wysp!e"
tr. go<lrz. 12 10.:lO; ,39 !Ol.opl'li"
od lat Ił Mig, godz Hl, 17, 18
GDYNIA - Ki.ro nOll-sW·P
od
l(od'l:. 10 -'22
C'Złov.rl~l<
klanu"
USA od lat 18

16.10 -

j

:w.

1'1.10. Km.:> ,n(>·t ~t>:lip od ps.
10-42 „Old
ebaind"
.!liFN-

Mtci~Ab .g·w

Rll1A -

„żandol!rlll

w Nowym JO'rlcu" flr. b.o. J{OO&.
llQ. 1SJ15. 15. 19.30;
,.Stranna
teecimva'' rllrllt. b.o. goc\'1. 1'1
18.10. - „żarulall"ln w Nowym
.lle>rktu" t'ldoi. 10, 111J5. lt\, lUO;

,.Naclazrl Oiam~ K:slęda"
«-ad'I!. b.o. go<\:!!. n
lT,10. BaJl!d: „K'!llk;a"
goud%.
l'O,

lll;

, :tanadBlml ·~

Jol):f<U" giod'Z. 12.lll. 16, 1'! .11,
MUZA. - „Su1'Pl."l'IP<"A1'Wór"
b.o. go<h. ui; „B&dY'l'l"
od 1at 1S goda:. 18
1s.1n, „S-Uiperpotwćr" j91P, b.o,

(00'1, 11, 17; ..l3<>ldyai."
łfOda,
19
lUO. llaJ : .,%.11~a ..._

.,.rta ";

dalej jallr wy'2e.j
'
„'Pariyzanc a
..?UC. 4ld ait lS l'Oda· M,

1 MAJA
cf,rn"

lUO. 1ł
11.41.10. jJW,
1T,10,
„
cna•MlWl!«ile"
, 131
d«hd
j111k wyżej
POKÓJ - . Ckq alilen•
w na1" duń!llct od lal\ 11 łod'ł.
tł.311, 1ua; wŁańC'U(ib'ł - . td
ll8<t 11 g>odla. lł .30
lMO. j,'W.
. 11f.10. Ba.Jd: 1 ,W l'łaT'J'D mą.
aU!" ~. lUu; d
j
~

.,..,.„.

t.l

'.ftO'MA "V ank"
lS goo•.
JO, 1S

Q7. 19

lG„10, l!l.a1jlkł1 „P>cńytec:me lflrn1·
gło"
g<>dz. 1.4; „Powrót
M"cha,giod!Zd.ltl~" godo:. 15; „Bl.rtrwa o
M!lJdiway" U.SA od 13łt 11 god'l:.

„Smler6
lllt

15

"

tytułem1

korrupu.1;era"

godz .

16.

17

f•r.

od

19
ma1Jpokd

..Pnygooy
Nuik{" radz. b.o. godz. l~; P&źeg.
nanle 1 łyt.ulPml „KaMy ma
9\"'<l>Je pleldo" k. «! 111t
18
«od!l. 1e .30. 111.Jfl
DA!.10.

B~

117.10,

krm.&ty" ~. llłl
wyitej
ENERGETYK
„01<11t& C%&tlU"
węg
b.o. g.0011. le.SO; „Wzgórz•
Zel.engOtl'y" juc. od la• 18 gods,
18.:l<l
18.lft. jJW,
li.Me.
Bajki

.

,;w puJlllZIC'ZaiCh

Kanady". „BOllek i Loil.el("
. godrz. 11.30; dalej jaik V.'Ytl:~
HALKA - seal!ls zamklnlęty llOOdlz. 111';
„S,pra~nLooa
mdłołcd" od lM Ul god'l:, 19
lM e. „ u nlk.am osta:tnl Mc>h1Jkandn" rum.41'.
b.o. g<>do:. 17;

1 ,~raginiona

milłości"

'l>u~.

od

IM 15 g.odz. 11l
;L'f.llAl, Ba~: „'l'ornclo Pa[uoh'"
11Qd2, Ul; daff6j :l«k wy0ej
.
PIONlElł
„ Trzy
d•n1
Kondora" USA od lał 11 ~ • ]'f,
li.li
1Ut. B8ijlld1
.a'hed~
kłoipotty" &<Oda. i.t; „Kuba• u~ń eouimołtal.ęmruika" c,zee, b.o .
llt'Od11. 16! „Tl''&}' lktt Kondon"
gOld!z. llf. 11.11
il'l.10. - j.w.
POLESIE „li prac As*l.'llaH
tt. b.<>. fQds. lT; „Nie r;a:zrnaS%
llp()ko j\J" l)OI.. ed bał li
godz.

0

i'KO!P·

cyny Precy (Teresy •)
WenerOllo«\«
'PTT.ychodftl«
I>erm.attolog\C'nna tzlJl:ą11l•

ebfrurlłde

R.ilKOJlD
.81edmiofłrod,r;Lan1e
na D'lOl!ttlm Zachoda;le" r>um. od
llllt 1* lfodit. 1.4.30. ie.•. 19
4~.'16. „Cudowny kwiait" nd9.

t:Y-

16.30; „Grseemy

IW<Ot J.llraniedszk• Buły" pod. od
łait 111 l,'Od'E. 17. 19
111.'10, BaJ!al „Pamipallln4 4 łe
~" ~. l.f.30; dalf'.j jalk wy-

l~H
#)dla,

„~"

-

lłJJ

Sod<z, lt\IO
1ł

„Knyhey"

NRD
J>Otl.

li.il.

b.o.

l 1't.4t. ,...,,,
APTg'IU

pool O<f llat
1'7 U
'IU~;

Mlcldewlcza to

Nlcfarnlana 11,

„

„„

'°"·
1•

lll0d11.

17. "·
Chil1t1Urg• a Ooi!:Ó'lna Bałuty Szrp.ltal !Jn. W. B e!(~fio;Jdcgo re>:lzienn e dla P.r·n:ichoo.nl Rejon.o·.q·ch
nir nr: 4, ff. 8, 9. Hl;
S'ZpltaQ Klil.n.!czny Im. N. Barrlttc.
kiego - cod11;le.nn1le dlla Pnychod111l Rejonowej nr T; Sz,pt1'11~ im.
M. SkiodowS!de-j-Cu de
cod1Z.leinn!.e dila Flrzyc-hodcl Re.jonowych n'!' nr: l S. 3. 8 w 2'.g:8'l"lU
ua. Pt.r7."lC'Ze'W'>ika 311; Sa<pttal im.
J, Mairchl'.?wsk1ego codz·!ennle
2"41.erz ul. Dubois llf ora:a ro~sto
l &nll:iJna ~ers. mdasto l tl!m.1n~
0'Z'O!l'k6w, miano l im\<na A1ek1allldrów, , 1(11Ill'.na
Pa'!'zęcttw;
Górl!l.a - lhpltaa ~. Brud"11ńskłe
go (!Kolfyinleirów Oliyf11!tdich 91);
PoileiJl• - &z;p!W Im. Ko.pemdlka
(Pe.btamclra 111); &r6dm1.eśoda &zJ;ńaQ im.
lk>n<mbe-rga (P.l«1UJ.y
SO); Wido:l'IW Sa.ip!tal ~. 8<>nenberc• (IPlea.l.ny 311),
Chirurgla urazowa - Szpital tm.
Skłodowskiej-Curie (Zgierz,
:Parzęczewska 85)
Neurochirurgia kpltal tm
Sklodownklej-Curl e ~giera,
Pa~
rzęczewska 35)
Laryngologia
hplłal lm.
Barlickiego (Kopclńsldego :112)
Okulistyka - Szpital !Jn, Skłodowsklej-Curi•
(Zgierz.
Parzęczewska 38)
Ch1'1'1UTeia l lacya~ ftleo1.ęca &r,pi,taJ. J.m, K"1'1CZ8k.a
(Armii Czerwonej li) - l&rY!'.'10•
logia; - Sspital tm. Bl•rnackl.ego
(Pabianice) - chlrur~a.
Chirurgia
uczękowo-twu11owa
- Szpital a. 8kłodo-llie3-0tińe
(Zgierz),
d!a
wo~.
ml•31lriego
lódrklego.
Tok8ykoloeła ~ Jdedy.
.,.ny Pra<1? (Te..,, I)

Chlirur~a
nczękowo-i:wanowa
- Szipi~al dm, Bairttlekdeg.o
d.ński ef!jO 111)
Tokey«<tologia - 1nlńTIRJł M~y

19
:i...io. jJW,
11.'f,10. Ba.Jktl.r „!'.ejplaic:łw mi u
„~lk l u:ląoe" gooE. Ml
,U l>'1'9oC Astierlxa" god'l.
15,
~'1; ,,.Me H'lltl8Mi lll>Qkojtu" l)Od:z,

11„.

SZPlTALI

Chirurgia ogólna Bałuty
S7.pital im. W. Biegańskiego
codziennie dla Przychodni Rejonowych nr nr: ł, 6, 8, A, lQ,
Szpital KHniczny im. N. Barlick1ego - codziennie dfa PrzvchO·
dni Rejonowej nr 7; Szpital Im.
M.
Skłodowskiej-Curie
codz!~nnle dla Przychodni Re)onowycb nr nr: l, 2, 3, B w Zgle.rzu
ul. Parzęczewska ~5; Szpital I.In.
J. Marchlewskiego codzlennia
Zgierz ul. Dubola lT oraz miasto
i gmina Zgierz, miuto 1 gmlnll
Ozorków,
miasto
1
gmina
Aleksandrów,
gmina Parzęczew,
Górna - 87.'pltal im. l5rudoZll'ISk!-ego
(Kogynle.rów Gdyń kich 111);
P<.>\esl.e - Stzutta! 1,m Kopemlk1
(1Pablaniclr.a BZ);
Sr6dm1etci_, Szpbtal Im Bonenbell'ga (P!erilny
llO); Widzew - S21pttał Im. 8<>nenberga (Pl.en.kty S'll).
Oh Lrur~la u.rarzowa - &l:l)ita~ ;!Jn,
K.opeirn.lka (.Pa'bdmtldta 8';')
Neurochlrrur~.a s.zottaa
Sn..
BuOJll<lk.lego (1Koipc11'url~le<&'O Ił)
Larryogio.logia
- &pitt.al
lm.
Ba ~leieglo (Koipclruilkie'l(IO 11)
Oku11sty.!<:a - ~pllte[ Im, Jolłt
sche:ra (M~lJ()(!OWa 14)
Chlruirgia I lal!'ymgolog!a ddeclęca
S'Ztp!~a[ Im. K01"02aka
(All'mii ~rwonej 111) - laryngoloogla:
Slz:pitaff im. l!Hern<acidego
CJ'a'bdain~ce) chl rull"g.la„

wyżej

17. 19.30
1'7 .10. j.'W.
l'AT:RY - Potepanle 'I

89,

Olimpijska 7 a

• • •

SW[T „P<JIWiró.t Mec!hagoolt.Jł
l.1" Jaip, od IM 111 po:, 10, 15.

0

MIASTA ZGIERZA (Zgierz, \tł.
Dą br()Wsktego 21) g-0rl'Z, 14-.1.8
lfl, !Al. godu.. 10-13

1&.

ce-

Ja.k

17.10.

Dąbrowskleilo

'Pabianice - Annli Czerwonej T,
Konstantynów - Sadowa 10, Ozor„
ków - pl. Armil Czerwonej 17,
Głowno t.owlcka 38. Aleksan·
dtów - Kościuszki 10; Zgiers Sikorskiego 16.

19.30

10-18

SZTUltl

Plotrkow•ka 87
Lutomler"lta L48

STOKT - ,Plrzygooy b8T{)l!18 M1unchha•l1Se'!l!I" ftr, b.o. !'(odi.
18;
,:Z:machor" C'I, I i II pol. od.
1
'1&t 12 11:001:, 18
lfi.10. j.w.
17.111. Ba.j'kl: „Pr„ygody 1\0bot~ ChorDbO'la<:a" godz. 1&; dAlej

9-.lli

nlec2ynne
gooz. 1().-,tł
HISTORII MIASTA ŁODZI
(ial.
Ogrodowa IS) godz. 9-16
16.lll. j.w.
17.10. .l!.'od'Z. 1~4
WŁOKIENNlCTWA
(Piotrk-0wsk1
2112) godz. 9-<17
16.Ul. god'Z. 10-48

I ta rO'l:-

b6Jn.lk6w" red:z.-!ind. od
lst
lS ~z 1\1,111
16.10 1.w.
111.10 Bajki: „lmie.nJ.ny cioci"
god'Z. 10. l.Jl; „Plr'Zygooy All B6·
by i 40 r<nbójnlków"
god'l.
12.lfi; ,Vabank" ji(odo:. lł, t.7.15.

1.7.10. god'Z. l~łl
BIOLOGU EWOLUCY,lNEJ
lJŁ
(park
Sienkiewicza)
godz.

1~.10. j.w.
11.10. goo'Z. 11 ,.Za is.iedm~oma
górami". 19.00 „Damy i hurza-

rv"

Alt Balby

nieczynny
lll.10 . god'Z. 10-J.ł
17„10. - nieczynne
OOOZIAł.
RADOGOSZCZ
(Ul.
Zgierska 147) godz 9-18
16.10. god'! 10-lł
1°7.10 j.w.
ARCHEOLOGICZN E I ETNOGRA·
FlCZNE (pl Wolności lł)
goo'Z. 11-18

o.Jllc'Jlna

JlałułJ'

-

Szpital lm. W Biegai'\sldel(o
codz\ennlf' dla Przychodni Rejonowych nr nr: ł. 8. a o 10. &zi)łtal
Kliniczny Im. N Bartickle11:0 codziennie dla PrzychOdT!.I Rejo·
nowel nr T &zpłtal Im M. !1\dodowsk!eJ-Cu rlf' - coilz•f'nn\f' dla
Pnychodnl Rejonowych n.r 'l!r: l,
2, I ł w Zgierzu ul Parzę~-
ska Ml 8zl)ltal !m ;J Marchl-sld.Pgo eodrlf>nnle Zi(len: ul.
Dubol~ l'r orH
miasto I tml·
na ZJtlen mla«to I ~ma Oz<>r·
k<Yw miasto I l(Tnln• AleksandTÓW ~ina Pq n:eC!'Zew
Górn•
- 8':lpttad Im. 'Kio!pen\ilk1 (Pab<\anielk:oa 92); Po~e&\e 8iz!pd~al
ln\,
P!iro;l(<Wta ('W61:ico:ańlik'a lll'll: lródmie<4cte S'Zi!>lta~ !!In. P8s!8'lra
(Wil#J.Ty i.)I W1d'T.- S7Jl'!itaJ.
Im. Pastell'l"a (Wa~ tł').
OMru~a ma:rowa !!\!:tp\~•I !im.
'!tAd~lńl!lkll~ (!Dre<w.n<>Wl!k& 'llll
Ne-1.iro.lo!!;la
Sztplta!
mo.
K()ll)8rn!.ka l'Pa~ainic!ta ~l
,
J,M"Y"'~oln.o- a
f:?nlot•~
Im.
l"!rr."owo (Wót<"?.ań·'~a 1~5)

AMBULATORIUM
00JlA:tNll1 POMOC'!'

111. steaklewlesa m
tel. '3T-08 wewn. n
9ab1net
Cbirurglcany ozynny
cał4 dobtt
- Gabinet Intern!.6tyet:n31 czynny
w godz, 15-T, w dni wolne
od pracy - eałc dohtt

-

uL Anu.li Cserwonej U
łel 657-50 do Ił wewn. To
Gabinet
Chirurgii Dziecięcej
czynny cała dobP.
Gabtneł
PecHa tryC!lmy C!SYll'lTJY
w godz 15-'f. w dni. wollne od
pr cy cai. dobtt.
•

-

•I. Iopch'lsklego :n,
tel. t8ł-ł3

-

Gabinet

Stomatologlczn?

(ul.

Kopcińskiego
22)
czynny
w godz. l~-7. w dni wolne
Cld orncy - 1'• l'I dobę.

I
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PAŻDZIERNIKA

PROGRAM I
Oz~ei;y

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ł'VV'~~~~~

ilzit Jutro i

pory

roku

(J)lłddiu

t••

Xonkurau 1'1 oe P'ose.~i. ~
t6rki l prt;ebojowe premiery. 12.00
W1a4, ta.Ol Konc•rt bes ł>IJetu tpi.w._ J'rank Sinatra. li.OO Godsi•
n« 111- kolek .1on&r6w
nagra!\ -ęp, „UFO" 1 „Bank". 14.l>O Tea<U
Kn.asyGU dlla Młod'fllety Szkolned „Opowi~ć o Alke~tts,
Pel!asowej
có!'%e" - ałuch. E. Nowacklej. 16.00
Słynne Ol'klestry symfoniczne świa
t&
„Plh'.:l,l,ha;i:a1t<>nla Hun-garica"
Hl.OO Teatr PR: „Nen; Clomek jedn~
rodzinny", !7.00 Wlad. 17.05 Stereo•
rewia w opr, Ilony Grzulak (Ł).
16.00 W. A. Moze.rtr „Cosi :tań tut1e". Il.Jl PrizewodnLk MtY'lYC'1lllY &ud. w Ot'l)r, u. Ku1neckiej. 11.00
AIAhur Rone.sger - Letnie Pastora,,. na Ol'lklntrę
Kameralrul. 212.00
PllOGRAiM n'
Wlad. ł2.t5 Wtadomo4el aportowe (Ł),
I.OO "Wllad<>mo41ai 00.80 h
tlLll'bH 21!.~ Płyu dnia: „MoMions eun" A.
muzyki bar{)kiU. 10.30 Chopiniana z Mouzon. 13.0ll Noony bluN.

a aa.Jileipayc* aa&rafl
R. Chad-. tł.11 Prywa.Wie Il
nU\J' Kaml.Mkl.•l. 11.30 bdl.o w M•
m.ochoc!l&l.<e. li.IO •..J• l mój ojolee''
- o ~Olłli Nalkawn:i41j, IO.OO asy..
mano'WBklego myśU • ntuoe. łl.00
Inf.ortmaoje aporitOIW'e. Il.Ol Kam.leń
f!t1oz0tfioznyr John Lock• - „Ro.r;wa:lanla doty(J'Z11c• r~u l'\.l>dZkleao"
~1.1G MU2yczne l)Ortr~y - aud. K.
K~p,.'1k.lej. J:l.00 Serwl8 Trójld. 2t.~
Jtsej: J'.oh&n Nubtn.&a .,za ba.wa jako
~ród!o kultury".
!12.11 Ploten.kt z
tek1'tem - Sewery.n Kn.jeWlkl. ruo
„GdJ' w udach dojnewajc Jabłka"
- aud. B. Prządki, 13.00 Z111pra.szamy
do Tr6tlcJI. U.Ili wt.... TJmoteusza
K.a l'fPC!Wlcza.

! ak·leso. M.JO

jee!eń.
1~ .oo w lad. l.lUlll KOIJlc{)ń prsed heln alem. U,05 Z ltra~u I Z4I ~lai\a.
l'<.45 Rolnlcq;y ltwada:ans. 13.00 Komunikaty I wlad. 13.la Radio ~ 'bo«a.co:y".
ecen„
W'ROQR M ll
o. i.li.IO W1-6.r w lllr.owców. 13.'lAl MU2ykow.a.nle w Zdo:i- T. o?'M' Moa:uh. lł.50 Ken~
J'o.Ue1t:
barmQ!lil, lil(l.24 P0trttret
pili.a.~ !ow:iJcacb. 13.W Kom'\)<l'llujący pl~ ,.Igła" - odlC.' pow. 20.00 Iin.ter!l'ad\o.
11.JO W1adorno6ci. u.u Komentars Rocer vafilan-d. 21.00 Kllub Stereo.
senk.9.rze
Krzymo\lof
Kn°llMTC'Zyk. 20.40 „~oa:l\lmiel? hlstoiię Ignacy międzynarodowy , H.4'1 P~1
pleś 22.JO Fak.ty dni.a. ti.<łO Kl!uł> Stereo
i3.55 studio Relał<.s. L4.00 Wiad. l4.05 Daszyński" :U .oo w 1cręg'U ballady. ni hlstory<'zno U.05 Od A
<Io Z pol- Upiaaza.
w pos:z•uk!n.va;niAJ ulubionej mel-Odi! 211.30 Dia'JX>gl piseudoplatońsk.\e
skiej p:osenki - autorka Jadwiga
- konce.rt dinia l4.SO Wlerme Fry- Mcyibiade6 I.
NDIDZlELA 1f PAZDZL&RNIKA
2ól.45 Godz!Jlta ja:ZZl\J. Has. 12.30 Twórcy
plę.knego ~!owe
deryka Schi,JJ!era. 15.00 Wia<I.
llUO 22.45 „u g-Odizlny w Hl m!rll\lt" I in- - B0ole$law
Pna. 13.00 Muzycr.ne
Studio ~lłodyc h 15 55 Radio kierow- formacje SJ>Q<l'towe, 23.00 Zapraszamy wizytówki tygodnia. 13.30
Wtad.
13.35
l'ROGRAl\I l
ców.
16.00
Wlad.
ld.05
Muizyka do l'Iójdd. 23.51 Wiersze Tymoteusza Ze WlSi i o wsi. 13,5U J'onoteka !olI a·ktualnoścl. 16.4-0 Spod znaku p~ Karpow:icza.
kloru. 14.00 Opera polska u progu
t.Oł W:ladomoścsL I.Oli Radiowy :Mall.chym'!liL 17.00 Dzlerunik. komunikaXX w. 14.30 „Juitan August" - :fr. gayn Wojsike>wy.
10.00 Radio kiety oraz radio kierowców L7.1-0 PaIX)W. G. Vidala. 14.50 Nagrania norowców. 10.03 Przeboje na~ych przynorama śv.iata. l'l.20 Kamerton
PROGBAM IV
we i najnOMTSZe. 15.30 WJ.ad. 13 35 ja<liół. 10,30
Ra<iiOW7
Teatr dl.a
propo<Lycje do Listy Pr-zebojów 18.00
Rumu1~skie
taiice
lud(>we. lG.50 DzteW. ,,Konkurs witsów w GęWiad !Il.OS Reflekls:)'e. 18.Jll ABC ploI.OO W1la'4. ·-~ „Kobiety • o.gło Sport moun hobby 16.00 l\.lagazy'll !artople" - tiuch. o. Enyedy. u.oo
sen.kl - pneboje Sil. 18.!!il „Katedn" &Zeruia" fr, J>01W, E. K. Gra·nd- dla do:ieci. ie.20 Kiu•Usy
nau- Wiad, H.Oł Koru:ert pn:ed hejnałem.
- fr pow. I. GrekCl'\Vej 19.00 Dz:le;n. pierre•a. I.te Quoo liLbe<t - czyat; co kowych - Hel, 16.40 O odkryć
wyzw.olenle 12.06 Z kraju l se łwiata. 13.110 SLy;nnlk wieczol'n-Y, 19 25 Racliio kierow- kto lubi. 10,00 G. Meye.rbffr: .Hu- narOdowe I ~eczn<i lT.00 Program "1.l
dyryge-n.cl.
111.łi
Publicystyka
ców 19.:io z naszej fonoteki.
20.00 genoci" - o.pera w ł akitach.
10.30 Rozgł, ~gtopalnycll Lub1ln. 17.40 międzynarodowa. 1'.00
Wtad. 14.0~
Wlad
20.05 KO!IlCe.rt tyczeń.
20.J3 Z mu'l.ycmycb nagirań bratnich ra- Radiowy pJJZeg\ąd
puł>lLcy>Jtyezny. ,Przegląd
ty,g<>d.n!.lr:ÓfW
literackich.
Komun.ika:ty
1'-0<taUrzalt<>ra Sportowe- ddofoinll. Ll .oo Poi·otret plsairza Jerze- 19.00 „Matysiakowi<!!"
odc. 111'50 H.30 Teatr Naturalny. li.OO Audycja
11:<>.
20.:>s Gra zespół
„Zmęcrzenl"
go Zawieysklego, 1[.30 MU?Zylta ró:l:- pow. radiowej
l· .311 ,SUperek" Uteraeka.,
16.2.6
Slaoern
naszych
in2tl 45 Krnnlka spor·tO<Wa 21.00 Komu- nych narodów Lnd·le. lll.00 W.!Jld mag, dl~ młodszy~ i;-łnchaczy. IO.Oli
n;.( aty.
:01.1-0 Wle1k.l.e Micla wlelcy Hl.05 Od Bacha do B;a;r·toka. . 13.00 Kompozytor tygodni.a - F Chopin. -terwencji. lł.80 Ka•lejdosk<>p nauk\
,.Jeirień"
aud.
R.
Dawid.sona.
wykona,vcy mu;zyika K. S-Zyma. Omówienie progrlllllu t serwie lnfor· 20.3U Sptewa ne
strofy Toan.na le.GO W!;ad. ld.OI Mlędzy fantazją a
n1~wskle11;0
212.00 Dtle.nniik reporte- ma~yjny (ł.). 13.95 Z jed!ll&j etrony Kl\lłtnowa.
20.łl
J~}it :f.rancul!kli. nallk11 ,,Punkty a tonę" - ałuoh.
ó-.v wtad. !'J)Ortowe oru rad.Io kle- longpleya koncer t ltereo pnyg, :U.00-24.00 WJeez<>rnn antena muzy- s. Mł:lllna.rcayk•. ltl.JG Konoet't tyr owców
22 3Q Ju.1.ro w m<mo I w pn;ez J. Ki.Io (Ł), H.00 Ste.ret0fonlczne =o-llteracka. 21.05 Nagranie
02eń. lT.115 Radio k.li1r<l1WCÓW.
1'1.20
-;tereo. 2.2.40 Audycja llteracke. u.oo nowości po]Skłej pl-06em.kl\, 14.3-0 E.<itra- cioru. lt.15 „Grzech. Chama" - wlefr. Ksmexiton. lt.00 Komunllt.aty TotaWladoma-<\ci cLnla.
"3.10
Pal!lOI'alQla da mtodych muri:yk6iw. li.OO Wiad . pow. T. P.a.rnl~kiego. ~1.80 Echa dnia. lizatora &po~ga,
18,(11
MerkuśwJa.ta. 23.3~ Z'l>lit~nla
progiram lł.05 Parnorama ltteraclM. 1.41.30 Po- 111.40 Słowo w p;~nce. 12.00 Kiedy .rl'Uill& ~- P,uni8 do m!'ll.
pub1icystyc'Zl!ly, 713.50 Jauoiwa d~bra. połudinle
melomana,
lT.00
Wlad. mówlla 1 ,Pszczółka", U.30 Moje mu- Ldrowia i G!Pieltl '-J>oł. 11.80 Koncert
nock.a.
lT.05 M'UZYQ (Ł). lf.11 Aktualności zyczne aacynaeje,
- Kon~rt na eb.Op\noWSIR. 11.00 ns.i.nnlk wl-llOllOl'clnła (Ł).
l'f.30 Kolej pnewozy tyezenle URr.tult Tr.awlńskiej-Mor06. ny. 11;11 Ra.d1o kterowc~.
11.20
PROGRAM U
Jeelemie - Mld, w. llod&ollllec<1 (Ł). :IG.00 Wler\!'7.e 'Il<Jm.aaa Gluz\ń.ękiego. Pnty mu1:yce o 1porcl-e. 20.00 K0<nlT.'6 W nuflroju ballady (ł.).
18.łlO 23.0s W kr~ „Retlektt>r«". 23,ł!i ceri lyczei\., li. ,Ol
Ol'G
11.00
He>ryzolllty
W!Ledzy,
1!.M „Punkty wlchenia" (Ł). 11.10 „Mędr· W1ad. ~.~ .,Ba!\nle s t:11Sląoea l jW- radio kierow<l6.w. tt.10 Wlelkie dQ:leWiad
11.35 Kome.ntairz międzynuo ca tzklełko I oko" - magazyn
ła, wielcy wykonawcy, nau- n~ nocy",
Kalekoja
d0owy, l·l.40 Po.15klie pleśn,i hri&torycz- kowy
w opr, AlieJl
na~ań Cza)kowakiego.
(Ł).
•-OO Teatr
n e 12. 05 Od A do Z polsk.lej pio- 18.3a P<>etydd koncert Juśkiewicz
PROGRAM
tyc'l!eń
19 oo
PR!
.,Pir6ba
oig;nia"
słuoh.
J, Lese-nki kompooytor Romuald Lip- Dzlel!ln.lik. 19.0!5 K1asyey mwzy~ rOa:narta. !3.00 Willd ctnta. 23.10 Konko.
1.2.30 Le'lct;u.ry I orzemyślenl.a. rywk01vej. 19.3'0 Wlec:zór
10.00 Melodl& pny!>(>JJU1J. ć f!Llm. cert pn;ed północ" - ~ , _
w tiJ1Jiar12.45 sos dla bi<J&fe1"y 13.00 „Piętra m01Dll - traru;mlsja
Orkie- 10.ao Codziennie J)Owleść w wyda- Prusza.ll:.
bez schodów" 13.25 5 mil!'Jut o nal\l- stry Kamerailinej PR koncerto
I Tv w Pozna. nl.11 diwlękowym - I. Sha.w: „Poce 13.30 Wlad, l:l.35 Ze w&! 1 o wsi. Mu
pod
dy,r. A. Duerzmal. :ul.45 gooa dlą bog11cz:v". u.oo Kl.asycy dll'ltOGRAM D
13.Sn F·onoteka folklc>ru
14 oo Sławme Audycja IMeracka . Si 05 D.c. trans.m.t- xlel•ndu - WUd Blll Davl.son. l'l.30
postacie hlstoryc'Ule w 0opene. 14.30 c.1J kC?«:eerw
o oo•łucha}cle".
to.30 W dom cl.
10 l!I Plmlenld
12.00
Utwory
ligora „Nie CJ>:yta\lścle
• Julian AUgllb-t" - f!r paw, G. Vi- strawmskiego 21.31> Fa•kty d·nla 22 40 1U5 W tonacji Trójk 1• l:l.00 „P':>- Kabaretu Star<nycb Panaw.
11.15
dala l.4.50 Naiplęk!llieJsz.a 1est muzy. Teatr PR: .Ka~ejdoSJ<op" - ·słuch. iegna.n!a l powr<>ty" ~c.
oow. Mai<azyn ZHP. 12.0ll Muzyczne Dwój
ka !lOl!Sik:a - od m!intatiurry do uwer- M.
A. Srogi, 13.10 „A proooa" aud. ka zaprasza. 12.30 Teatr PR: .,Mój
Blal<oM:e<wtSkJego.
!:I.SO
Głosy
tllry , J~.15 Zespoły z tamtych lat
Instrumenty, na.stroje.
słu'Clh. wg
· M. ·Czubaszek 14.00 Kruicerty kun- nrzyjac!el Meaulneos" 15.30 Wlad 15.40 Ludrzde
Ich pasje
netowe. tli.OO Serwis Trólkl.
in.Of> poow. A.. J'ouirn~er a. 111 .oo ~uzyk& z
16 oo
l'l'hl:ZY<:'l.ne
Gdy
się
łntermezo:o.
mówi
kryzYS
18,lO
Fwlat.owy
ekranów, 14.30 Wlad.
14.35 Słynne
SOBOTA lł PAZDZIER1''1KA
Dz~ś pyta nie. dziś od.pCJIWiedt - Naand. z. TarKo~za.
15 25 W•zystk!i! gtoe;y - victoria d4J Lo6 Angeles.
czelny Sąd Adm!tn!stracy:lny - dwa
clcrog! prowadzą do Naehvllle.
1~.00 15.DO „S• rzeczy 11U1 nl.eble i "11!11nl"
PROGRAM I
la<ta d<:Jśwladezeń - aud ·z telef~
Z8J>ra.szamy do Tró:lltl 19.00 Dys- l!Ud. 1. Heppe.n I T. Ka1lń.s:klej.
nl.Cllnvm ud.,,lałem •łuchac"Zy - tel.
kretny hande-1 a•i<I. M. W:J.hel- l&.30 Sławni
.,.. hołdzie Choli .OO Wiadomości.
ll.05 Koo.cert mle110. 19.:\11 Sceny ze >l<>w~ 11 oper pinowi. !~.OO planiści
44-7t~1. 17.00 Nasz dom 1 my . n.40
MA.gazyn dl.a dzieci.
Rad10wy
przegląd
pul>licystycz.ny, przed hejnałem. lll.0$ z kraju 1 ze Mourta. 19.53 Ken Follett - „Igła" 16.30 Wla(!. 16 311 „Wizyty l 'POtl.róte"
1.2.45 Rolniczy
k.wa<1ra1u. - octc. PC>w. 10.00 Ltsta pr•„bo.1ów 1·9.00 . lfom!>O'Zyt<>r 'tyl(od'!lla
F św1a•ta.
opr. W. P.nybyLskl. 117.i!Q MiniaC'hop:n 19.3S Pro<;ram na dobranoc 13.00 Komunikaty I wiadom0<.ci. 13.10 'Progr~mn III prowart7.l M. Nle- tury muzyC!!'ne.
18.00 Nabo!!;eń.~two
Tu
radio
kierowców.
13.20
Muzyka. dtwleckl. 2.'2.M T"atrz k
dla d'l:lect .S7'1«>c'\a UlC"Zarowal!lll"
„Zlel<>.ne
Zjednoczonego
Kooclo!a Ewangelie- ,
13.40 Komponujący
piosenkarze
Oko"
„Prze<IR!ęb;orca
li ~buch.
burlm\'lanv
S
M.akhr<>wsklego
kiego. 1a.4<l Min!awry
lnstrumenStudio Relak•. z Norwooc\".
.-O.oo Pi ()Se<nkl z tvcla wzięte . 20 45 Janusz Kruk, 13.55
'2.33 Leonio Czv7-:;k tlllne. Jn.s3 Wojsko,
strategla, d.Tc;rzyk
angle•Lskl.
2100
Wte<:oZ<>r.na 14.00 Wlad. 14.05 Piosenki trochę za- gra Ger~hwlna, 22.4~ , ~4 l(od~'nv w br<>nn~ć. 19.00 Radiolatarnla.
19.35
Koncert dnla.
14.50 10 m nut" l
antooa mn.tzvezno-l'tera„k a ii.os Na· poinnlane. nformaclP
s»ortD\'fl' Prngram na dobranoc dla dzieci
Wiersze Fryderyka
Schillera , 15.00 23.00 Za prn~z11my d<> Trójki.
il"anie wieczoru 21 15 Grzech Cha
„Nlf>toperzowe
skrzydła"
•!uch
ma" fr p<JIW
T. ' Parn~kte.g 0 Wiad. 15.0S „Powrót z gwiazd" - cz.
1'. Lipszyca. Zll.()0 Kompozytor tygodPROGRAM IV
31.30 Echa d•1 la.
21 40 Koncert lJ. Ul słuch. wg pow. s. Lema. 16.00
n!11 - F. Chom.n. 2<>.30 W1aod. 20.35
rvczny 22.00 Wieści - mao!(azyn kul- Wian. 16.05 Muzyka t Aktualn~cl.
l<omentarz
7ai(r11nle20ny.
Z0.40 Plow światowym
I OO Wlad0tmośd. 9.1>5 Przedpoł1td· •enki ?'. małe! sc„ny
bur~iln v
22.30 Swtat muzyk1 dawnej 16.40 Polscy artyści
Andnej
repertuarze.
17.00
Dziennik
.
komunje z.„ G. I' Telemanne
10.30 Z Narrielll. 21.00 Goc!z\na z t..11dwiklem
:a.oo WierS?'e T·omas"Za Gluzińskiego.
23.65 Granice jarczu. 23.45 Wi.ad 23.50 nikaty I radio klerowców. 17.10 Pa· muzyc-my-eh nagrań br.atnl.ch radio· l'lerl•rze:i11ew.,;·kl/l'll, !4.~ 1'1~ mdnut z
norama
świata.
17.20 Kamerton fontl. 11.00 „Opowiadania" Ivo An„Baśn1e z ty-.iąca I jednej nocy".
lista przebojów. 18 OO Wiad. 18.05 Re· dricia. 11.:«l z malowane.1 skrzyni Janem I p~ooenk11. 23.SO Wla<l.
fleksje. 18.30 ABC piosenki - Zga- - mag. folklor'r~tYc uy 12.00 W\ad.
PROGRAM rn
PROGRAM ITI
duj razem z namt. 18.50 , Kaitedra" Ill.llS Gra
WOs:E'fll'I •
z K:itowlc .
fr. JX)w. I Grekowej. 19.00 Dzien- 13.00 Serwis Informacyjny fł,). 1~.03
10.00 Nl„ch gra muayka, J.1.IMI „Porn.oo K:er<masz płyt wytwórni Bał.
nik
wi.,.czorny
19.25 Radlo kierow- M<>zaika
Tytmów.
13:10 Magazyn me>r7e «!" kanton
10 ~o Solo I w duetach - ców.
słuch.
dokument. M.
19.30 z naszej fonotek!. 20.0Q mlodych (ł.).
13,.JO Nowości z R·l 1 Z.
Barbra
<:;trelsand 11.00 Klasycy dl·
l1 30 7. naJ'lep.
Wiad. 20.0S „Jeden 7. nich" - rep. (stereo) (1.). 4.0<l Kto <lę ~ c.,ego •zych Fl!s'>'W"<kleh.
x;cla:i~"
nagrań Ray'a CharlE<sa
Geo·r~e Lewis 11.40 Pro12.00
K. Melion
20.30 Przy muzyce o śmieje <11td. w onr. L. Qchnlo. P.e<-lfal <\lfre<!A 'Brend!~. 13 ~o Ser~to z lva 'U
12.00 W tonacji Trójlt!. sporcie.
20.58 Komunikaty Totaliza- 14.30 Co jert grane• 15 OO Wiar!, 15,q5
l~.oo
Poż~•na.nla
Tr611!:1." l~.05 Na w~ niedziela
' powroty"
tora Spnrtowego. 21.0iJ Komunikaty „Spod1lcwane Jest ochlodzenle I o- w!"
l~.2fl ,.Teraz 1 nn zawsze" - n·~nva
odc oow A. Smiti. 13 1-0 Powtórka I radio kierowców.
ZI .JO Wielkll" padv śt"l e;{u" <•:l-OW.
\V S-o'lo „ !l!Vtn 7<'S'P. Arl Stmnl:v.
z rmrvwkl 14 OO Koncertv kla.rne- dr.ileła.
!~.no
„ A
wielcy
wykonawcv.
2!!.00
china
15.~n
Pop()l
ldnl„
melomon
nroprm"
- aud. \V Czuhas7.ek. 14.SO
toNe
15.00
Serwis
Trójki
15.GS Dziennik
oraz wla<l.- 17.0IJ W ad. 17,0;
.117yka (Ll. 17.l<l 0dkurzon" J>r?PbOIE'. 1~ 20 życie na
Wszvstko o spnrcle 15 30 Z mojcJ ~portowe I reporterów
radio kierowców
22.30 Aktnalnoć"i rtnlo f' ), 1;,3~ l"elleton t?•>ra~<l. 15.50 „raly blue<" gra 7csp,
ołvtotekl aud R Wasch'k<:J.
16.00 "'•rliowy Ty!(C>dnlk Kulturalny 23.00
Zaora;..,,amv do l'rójkl.
19.00
Co- w;ad. d·nla. 23.10 Tvdzień na świe " cyklu: W kr-:l!ll literatury ~.), is.no ;:,·tra FI 1 16 Oil , 'Pr>wlckszenla" 'VP„kettdnw.,,.
knnr.ert
b'"erco) (L).
{ld A D!ób1rnw'<klego. l~.30, Z na1az:ennie powieść w wydaniu dżw e·. c'e . 23.30 Siedem dni' w m<>no
i w 11l :'ł'I
:'.nn.„r .ai.t.~ .... vnf''k
opr. .T. lern;z„ch na~Tań R. Charle~~.
kowym - 1. Shaw: „Pe>goda dla 5+p~~,.,.
17.15
B'Pn'eck!P"'O. 1,.'YI Dzlenntk.
19.0;;
.P\ese'k" - słuch. :r. Sul!.my-Kamlfl9.00
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!POZOl!TAłtA aoDaNA

kom.d'Ołe:n.oJI.

flnu u pddzłMnlka 1981 :roku
w wLeku '6 lat, 'llB.SZ&
k0oebaua eto.et&

tmlarła,

ł. ł '·
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HELENA

LUDWIK
L!WANDOWSKI
Pogmtłl

odbędO!l.e

słę

<w

KRUPSKA
łLnłu

U pa.łcllglullll:ll:& b!f. o So'ds. 13.30
z kościoła tw. Jóu1a w Rudzie
Pabianickiej,
o wym poi\'"lada
miajpogratone
w
słeb-Oklm

smutku·

uro~„'Y'SWścł pogrub~ -iio·
e"Eoll4 1łę dni& Ul pddzdernłka br.
o godz. t3.3U w kaplicy Stuero
c:mentarta w Piotl'k<l'Wie Trybq
o ~mutnym tym <>brzędzle ...wła
dam!·a·

~N A • llCH>rZIN Ą

:,

It'ODZ'.liNA

P•••••••••••••!llll•rfill••ammAmmic::=1::1-•mm11t
pddzłern!'ka

W dniu 12

>marł,

iw

r.v'leku

83 lat

1~R1

r.

ze
mutk:lem
"awladamlamy,
te dnia. 12 paMzdcrnlka 198~ r.
prze'iywszy lnt SS, na'u
ukoche.na Sto tra i Babcia
zmarła,

ł.

ł

P.

STEFAN
tUKASSEWICZ

„ „.
ł

MARIA WANDA
SZULC

ADWOKAT
Pł)grzeb
odhęd~
pa.źdilernłka br. o

s~
dnia U
godz. 15 na
cmentarzu
ewangelicko-ref0Tn 10wanym przy ul. R~jt&ta w Lo·
dzi, o czvm po.,,1adamoa

C01łKA

z RODZI.'/'

' Poi;rseb

z KALI!i<SKICU

vat<lzit•Tni~a

cmen,ar'l.U
Ogrnd<>wej,

oolJ~d7~e

•lę
dnfa ta
br, O go:iz. 15.3() na
Jt>zefa przy ttl.

św,

SIOSTRA WNUCZKI 1 PO·
Zn.ST ŁA RODZINA

·DZIENNIK ŁODZKI nr 168 (10162) 1

-

•azem ialco!l.czvta U.
ntespodzłe·
jzupett1lej
hotetem
Prnd
wanie
Londunl•
w
,Cunard •
łte
(tam wlałnte odbuty
oatatnte 1.0t1liory) mttntnt.
de·
a11 zwtnzqt unqdzttt
•• „. <no1utrację proteatui'te pne
'-ł
„. clwkn obdarowaniu 20-tet
D'.l'Ciłl ~· n
niej plekno§ct 'utrem no
drotyzna.
, szlo do ~ę,.,\e~ btfatylet •
rozgorqctkmn11n.e 1110.
na
rtolvrqt
fllfPIU:ZA, WtJ mHośnlk6w
a WllSOŁA
w11bon1 !n111 p0dzkt!ato nawet prZIJ·
jakq sq :wykte
Brytcmtt, pomnle11te. b I oni majq
ml11 Wlelkte1
łll'R

_..

a-r1111,......

W. S
Plł\TElt,

1B PA2DZIERNIJU,
PROGRAM J

I.OO TTR, RTSS. UO TTR, RTSS, 7.00 Jes!eA n. l.llłl Geografia
Ił!. S. 9.30 „Wspólne mieszkanie" (3) - film fab. oras ,,Koń, mój
przyjaciel". 11.55 Geografia, kl. e. 13.30 TTR. 14.to TTR - meeha·
nbaoJa rolnictwa (lt„). 11.10 Redakcja Szlko1na 'Za!POW1ada. lUll
NURT••?a.oo Dla młodych widzów - .,Krąg". 18.30 „P!11tek z Pankracym 1 fllm z serii „Nikogo nie ma w domu". 17.00 oz1en·

nlk. 17.ZO „Ludzle z Tenganam" - film dok. 11.05 „Od melodl! do
melodii". 18.20 „Przyjemne z potytecznym". li.SO Dobranoc. 19.00
System - człowiek - „Poznać aleble". 19.30 Dziennik, 20.00 Mo·
nlitor Rządowy. >0.30 „Wspólne mlem>kan!e" ~) - se<r"l.al francu~l<I.
31.211 Moje m1~)9ee na tiem1. 21:!.06 Ddenn1·k. 211.:1111 „Mdaormvo WlHława Garbollńsklego. 22.ns Melodie na dobranoe.
PROGRAM

n

fr&ncudr1 Ił). lł.411 J. anl{!!e1Sld dl!I IHJW&<MO'Wa<nyich,
17.io Portrety ludzl w~l. 17.SO Teatr tygodnia. 18.15 Program rozrywkowy. 18.30 Dialogi polityczne (1). 19.00 Wiadomołcl (Ł.), 19.30
J>zlenntlt. 20 .GO Dlal~I P<>'.l!!tyczne (t) . 2.0.30 W<rkół Olkrąg~go stołu:
.Ozy 9ta·!"e1'Y nam fllł"? 20.llO C'hełmsk·a 21 - re:p 211.06 Wdedztecl :t-aik
- rep. 21.20 Wlos ale lft:v - rep. ll.30 °W3e!C%6T f\Jmmv:v - klasycy klna: „Charlie tent Ilię". 22.00 Tajemnice l sensacje małel
kLnema~afl.I. - „Obre schwytaony w oOIW'let!'7Ju". M.311 Plrzel(,1Ąd
ttlmów 1. Bosaaka - „Chwila wspomnień". n.oo J'ilm na dobrRno-.
•OBOTA, 11 PA2DZIBRNIKA
tł.IO

I.

PROGRAM I

1.łl T'l'R. I.Jl TTR - mechantzaeJa rolnlehra (L.t. T.• TTR mechanlncja rolnictwa (Ł.), 8.00 Jesień at. 8.10 ·„Tydi:leA na dinat-ce. I.OO Sobótka 10,80 .,Ojczyste strony" - radziecki Jilm o dllieG1ń9twlle M Łomoll080IWa.. n .1111 Wy'brane z 'Y«<>dnla. 1i.1e Telekino
- mag. t!.limoowy. lt.415 Romu~1oścl. sport<>w•. ~.Oli Od melod;l,! do
melodii.i. 1!.tl „w odbudOIWlle od~~<lłle:l" - miojakorwy t!Jlm d'Oie.oo 1)zle-rnndk. 18.111 W'"lb
kumentahly. 11.IMI Siedem a.ntem
18.00 .. Zde~u Koniynoe;ntów - .T~IPOlllU.: tnJ!.ty I 'Pt'a'W'dy.
dl1J!eci
.,N41BZ„
te~
pub'!k'ystvC'E'lry.
!1?0®ram
ryen!e"
ttlm węgierski. 18.05 01'rodki telewizyjne prezentujll
roan11" (Po•nat\). tł.20 Trybuna poselska. 18.aO Dobranoc. 19.00 „Ml.nipor·
trety - loanna Zgdańska. 18.20 Telewizyjna 14sta przebojów. 11.30
komedia
10.1' „.Tutro 91ę policzymy, kochanie" D%lenn.łk.
OSRS. tt.eo „ZalWl!IZe po tl" - prog>ram repo!'iter6w. 91.40 I>z!.enFit'°.
'l1!gh
~li.
„Nte-zdeieyd<l'Wan4..
~ pnredllta!Wda
llBł.

.SOND.AU

INSTY-

TUTU GALLUPA, opubtt.
Londynie
w
kowanych
W11ntka, ie Br11tyjcz1JC1J za
aojuszn1~
nalpewntejszych
Ameryka.
k6w uwa:tajq
nów, a za najmniej w1a.
Francuzów;
rygodnych
trzy czwarte Brytyjczyk6w
wierzy w Boga, tecz tylko
oo piąty w dtabla; 26 proc.
Brytyjczyków uwata !tę 2'4
Francji
azczęśltwych wskaźnt~ nczę.łllwych jest
nltszy (19 proc .), 11 jeazaze
(10 pro<1.).
niższy w RFN

l.lt ,,J)wbjll:a" dSa ~ej 'lllldeony. 10.te ~em. • m P'!n·
dml.nae:v jll~ ~ l!luiro'py w piłce nodnel ZSRR
lnf«ma,Co, g{ia;ie, kiedy?" larulia. li.OO studlio ł. 11.10
je.llt!" - tel..tumiej d4 dt:!eeL lt.40
llOI' ll:!Wturdrty. lł.20 .Ce>
„:llaq,IOll\e m1aata•' - flmi dole. 11 • Plosemtl o k!tóre lJ!'"os\cle.
14.10
o Maxie".
„Ol)OIWJ~
li.40 ":Kot\ mój P'l"ZTJtcleł"
lr:t6rych
'P~ne.
te.oo
!lze1tai.
hl&'llllej
Bractw'O
0
l)l'Ol!llcde, 11.lłl „Na to nu n!Je atać" - audycja studia S 1 „Ex·_
TU.. Zloty klleM.cłl
pr~ °W1fl>OZIOmego". tB.30 .•1111. zl(ło• 8l.ę" bimami". ltl.~ Teilekon.fe<r"emcja medyczna Studda Z (1). U! ..fl! Mo·
t.o.?r•IWY - o 9tair11ectu &l.ę 9am~hadów. l'T OO .. Co. p;dlZll.e. kiedy?"
l'U!I Te.l.ek>on!eremcj.a medyc'Z!UI Stud1a 2 (ł). t'f.411 ,,BQJl!ej natuTy".
ta.oo „Sama". Ul 411 Te1ekonfMencJa medyema s.tu.dńa I (3). 19.0ł
Wladomo'cł (Ł.). 19 30 DzilennMc db nl~yszący<:h. 21l.1S Telekon fer-1cja medyctma S!llldla 2 (4) 211.58 &tiud·Lo S:poirit. %1.U Kabairet
~D2ied0ldwo"
01~~.:.1'1kll...ej - „Duchy", a.11 Klub flbJQIW}' ,
clremał 9!)0łecmy.
-

'°

„

,„

N!e
N. ł.)1
ł. wypadków.
biegu
Sprawy na tvle jui dnirzatv te
wvsta rczv poczekać na finał. W
1omu - młta ,rewolucJa" którą
BAR.AN

.„ .J-

PROGRAM U
d:la nieł!tycl:ll!eycłl.

lł~ł.GO Bob lleree" IW) program woj•
Węgry. 111.óo Z konar i poligonów Polska llk<JWY. U.Jl Z pola na st61 (Ł.). 1'1.llO Sl>Ot'ltanla li.OO S'h.ld!o .
li.OO
i•.40 „litot na stacji lokomotrwa„." - wtenza dla dzieci.
„Porozmawtajmy o poezji" (ll. 11.11 „Pół tartem, p6ł Mrio" Jł.lł
proeram :rozirymmry. 18.00 „Poroanarw1a-jmy o poerj!" (I).
O J)e'l'O'we łlJ)O'ljkama Mud!.a s.
18.40 „lBOO 9fl!Nnd wt~ lllPOC·
pr<>cnm
„lleatymeMy"
.1111
1
1'
tu l'r oo „Z&tr-rymane w kedr'!•".
„Wocone dr~
A8ni'Ml2!kł 0.lec1dej. 11.46 „Cdowl.elt t -pry,'Y«'Qda" p!.etinl:lol.". li.li Zamlallt .Tu'! Jamborff. li~ ~ (dla n1tałyaz11cych). 20.0S Sport ,,. Studio I. IO.SI '\Ba1putl.n i inni". Il.li
„KroloWJl.a rlnsu" - łllm
Kalejdoskop filmowy „Kino-Oko" Japoń1kl. lll.!I Kwadralll Z poeZlll łptewan11.

wvwoła

(11. ł. - n. 5.): Po ok:re·
•te pewneito smutku I ro.:gory'lenfa - poprawa samopoczucia.
\Jusis1 wztać w swe ręce inlcja·
:vwę i doprowad7.ić do pomv~ldla Ciebie
1ego knfira wai.kie
BYK

~nrawv

BLTŻNIĘTA

dra:ty

polalde

pownd7enie materialne

6 - 22
słe do
Planowane I
<cle.
<orawv 7.rea\lzuje51
oiu •W•mn I swvrh
lazd

PROGRAM I
T.00 Jesień 9l! 9 OO H!:;tt>rla kl 8 9.~ Pr~am dila
2 zmiany 11.00 Praca - technika, kl. 4 13.~0 TTR 15.45 Kwadrans
z Artelem. 16.00 Czwartek TOC - m. In : film prod ang ,Oddziel
siostry O'Neill" 17.00 Dzlennlk 17.20 Tel.,.k!no". 17.50 Telewiz~· j ny
Informator Wydawniczy 18 OO .. Pani Seda" - wspomnienie o wybitnej aktorce Sewerynie Bronlszównte. 18.20 . Poljgon". 13.50 nnbranoc 19.0D „Sonda" - Towarzystwo płaskiej Zleml. 19.30 Teatr
Sensacji - l!:llbu Wlner - „Anatomia morderstwa". 22.25 Rolnlciae rozmowy. 22.35 Dziennik. 22.55 .Pegaz".
PROGRAM U
dla zaawansowanych. l'T.tO J. rosyJ91d (Il.
tll.ł9 J. angielski ,Toula" - dramat obyczajowy prod,
JT.~ „Kino bez gran.le" nigeryjskiej. 19 OO Wiadomości (t..). 19.30 Dziennik. 20 OO Telewl2ja
Kraków nlł antenie .,Dwójki" .
~~_...~Sl'.!&ilł1?1'S'tPYSR~dJ'~

(23

8

-

22. 9.):

1

I pragnień. Skieruj uwa.
która odlożyłd
na sprawę
ęę
sweiro czasu ad acta. Załatw zaległa

•. · _. ,.5 .„ •.;- .6· •
!„
..• „:"" .
lfll{~

~

.

~·

I

~„ H
. .. . .
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Zt

„.

@

~2~

--- • bo1W.ter6w
Poi:l-omot 1. ledein
„tllady" ł Rełyser rertor Wył.nej
Szkoły FIJmowej I Teatralnej, T. Pa·
WM Uość p11nkt6w. dawana llłabsse
mu w niektórych arach dla yeyrów·
Rimskiego.
nanla szara. I. Opera
Korsakowa. 10. Gatunek topoli, lł.
Prosto ~ „PC>!amu". 11. Lm14 ter\..
ski• 1 „zemsty". lt. Na jwiękgza tęt·
nica. 17. Zielon)l pana IO. Murzyń·
łwlata 1' biegach
ski rekordzista
krbtkich 1\3 Ręczna broń palna, Ił.
25. Drugie co
Bębenkowa w uchu
do wielkości J&Z!olro w l!lur<>1Ple. Ił.
Ptak z rzędu wróblowatych, 2'1 . WY·
Marconiego I Popowa, U.
nalazek
M:aterlal nie do zdarcia.
I.
Plonowo1 1. Jan Chryzostom,
w Indiach, a.
miejscowy
Rzemleto do uwiązywania ogarów 4.
Samica bydła domowego 5 Powśctą
<:l 'wość 6 Bylina z ,rodziny arna·
rylk01watych. 9. żałobny Poja.:d. Ll.
Nazwa Zakładów Celulozowo-Papier·
monetarna
14. Jedno~tka
nlczych
17 Rzeka teglo·
Dtwięk
Włoch. 18
Równo·
18
wna dopiero od Rzymu
czesne brzmienie kilku dtwlęków. 19
Fizyk I astronom francuski, 20. starogreckie monety zdawkowe. 21 Lewa tywa medycznie 22 Opoka
Władca

warROZLOSOWANIAI
nagród k'lątkowych termin nadsyfan:a rozwla7.ań tygod·
DO

toścl'>WYch
nłO\\'Y

-
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~r::„
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„Rozkoszy"
Dl' 282

I

„

. se.
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Rozwiązanie

.„'

;;• f® ·:. ·:

,. I~~ :.• " ~I ·~..; '\

~

-

I

korespondencję

fAł··

Jtaa:&a, ren<>ma, kropka,
Dan.la. Renoir. natura, astat. batai,
garat, wl.o11no, rzepa, rada.r. rytua·
orator,
lsmpa, aktor,
ly, apasz,
ameryk, korab, siarka. kllua, Nla·
~-Ol

sa.

kadn,
Plonowo1 Rezeda, 1obc>ta,
!()llet. akant, kontra skarpa. 8%011·
tak. antm.ato, barwa, trema. twartZ
gory'l, Radom, ża,rna partia, satyra.
anemia, prycza, arkan, torba. Rabka.
1":AGRODY KSIĄŻKOWI!

WYLOSOWALI1

ri 2•··
............

-

.

• I ~

- ..,

La11ota, Opoczno, '111. Xoperrrllu 8/85. Eła De!i.ńska. t.ód.t, \Jl •
U>dt,
Północna 15/ll. Jerzy Pola.'it
ul. Gorkiego 37/31, Andrzej Dałe:k,
Zgierz, ul. Komuny Paryskiej 8'1~,
LUdwlk Sobieraj. Łask, ul. Naruto.
w!cza 30/18. Nagrody są do odbioru
w sekreta·rlacie naszej redakcji
Ter-.

. PokoJ.oruj, wytnij, prześll1 d<>
na koperc:e
redakcji, pisząc
ul.
Ł6dź,
,,Dziennik Łódzki",
Piotrkowska

96,

i

d'Clpi,gkiem:

„Malowanka" Prosimy o podaW81!lie wieku autorów kolorowych obrazków.
z poprzedniego
NAGRODY
k()!lkursu otrzymują; Przemek
Giermakowski, Łódź, ul Retkiń
ska 96 tn;- 30; Iwonka Grzywacz,
Skierniewice, ul. Trzcińska 17;
Ste:faMadzia Ntewiadomska,
n6w 33, ~. Kolusziki.
Nag·rody wyślemy pocztą. Fundatorem nagród jest łódzki oddział KAW.
Czekamy n.a malowanki!

Piotrkowska
Udt, ul
Pra,;owe,
W~da ... nl<two
l. •. :,i..,~
u ch •
„DZIFNNIK LODZKr - -dziennik Robotniczej Spóld;t<:lnJ W;dawnkzej „Pro.sa- K iqJ.k
„nr_· t ódi. skr puc·zt !l!l y„ 1 „fun~·86
96. Adres p;11·1tow\
lt tr ot sk
r•r .i~owe Zakladv Graficzne w Ludzi Reda •uje· ko I~ •ium R1.•dalu·j..1 · kud Ut IO'.ł V\t' ź al
Druk
204- 75 _
sekn•tarz:
ci lnt>Rtl: ł06· ll'i i 307-26. RekretaM: odpowiedzialny f
łączy z w~zy«lkiml d·L!alnnl Reda4tor nac~elny: 645 85 ia~te cy rl'(l Mora
Z<':tlr •la i•13
228 Cli. 310 38 I 3i8 97, kultura I o ~fata 621·<ill, sport 208-9_5 dz łąL-znoścl 1 czytelolkamł. Interwencje I Nasz
spnłec:i:no tkooomil'711e
Spro~·y mh„ta 841-lll i ~37 41.

n

oo _

Telefon
ni

I

DZIE~ U)DZK.I

Osłll';owy

303-04

Pot knw„ka 96. tel

nr 188 (101„

<rękopisów nie

W

d:~aynsa( ~re~Ji~,:!n1!' 1 'sk~~~:~

KOŁOWA

PROGRAM n
18.!I S. -angielski (I). 18.45 J. roayjskl (3). 11.to ,;w obiektT'\'ie
„Siostry" (S). dramat prod. ZSRR. 19 oo Wiadomości
historii" :l0.00 Program publJ.cY4>łyc=:-. tl.00 Wł.Mek
(ł..). 19.~0 I>men:n!k
me!!om.ana. 211.00 „.Tan Serce" (:t) - tllm fab, -prod. l>O<l5'lńfl\1 ~porwt.).

'M:'R

rodzinnych.

22 8 ): Nie pocleniu. Masz szanse
to
uznan\e ?.:ależv
tylko od Twej pralnicjatvw lecz ta.kźe
ro7Wagi
1' -

marzeń

.Taleil ez. o.oo J. pol1kt, kl. I. •·• ntm7 Cl•
ł.IO TTR.
I emlany - Ll.pcowe SJ>Of:ka•n1a. Il.OO Pla.sty1u1. Ir!. S. Jl.SS R'\stc).
rl.a. Id. ł--4. 13.30 'I'TR. J5 45 Kwad.raa. z Ą,rle1em. Hl.OO Toeleturnlej TDC. 1~.30 Dla dzfec!: ,M1chałki" 17.00 Dz.lennik. 17.20 „DwóJ·
18.20 ,1 Nie
ka" prezentu~e. 17 .so .,Interstudio" - Tadtyklstan.
oszukt1jmy się" - program pub!. 18.50 Dobranoc 19.00 t cy1elu:
„Na ma.ri;tln~sle historut• - „W!Me soadochronow.a" C% I - „P'al!:ty". 19.30 Dzlennlk. 20.16 „CblO<P!" (12) - „Powroty", 21.05 Rolnicza
rozmowy. 2l.J5 .,Uczą Ilię takty", 21.55 Studio Sport. 22.10 Dzlenajk, 12.30 „Przed I po tournee" - Hallna Czerny-Stefańrrlta.

CZWARTEK. 21 PAZDZIEHNIKA.

szczę.

WAGA 123 ~ - ?3. 10.): sta.
nowczo rozmów się z Bliźnięta
mi. Sprawa doJnała. luż rlo osta·
bądź
Ni~
tecinego rozwia7.ania..
w dnc:ounkacb to\var7y„
opies7ałv
•kich
22. 11.):
SKORPION (24 to. S-zcze-ra rn.,,n1owa z przyjacielem
poglad na szereg
•mieni Tw6.1
•praw Ba<lz dobre.i myśli Ust z
ndrlali dostarczv Ci sporo tema•
tów do OrTP>nvśień.
STRZELEC (23 11 - Zl 12.l:
Sprawv ilnjr-zalv do tego tebv oo•tawlć Je na n.strzu nnża. Podejtni.1 stanowc7.a iecv7.Je Nie mu•is7 le.I reali7ować od ra,m. ale.„
mie,t w zanadrnJ argumenty
20. 1.):
(~ ·12. KOZIOROŻEC'
W natłoku róźuych spraw zawodowych i społecmych Die zapominaj. źe mas? dom I rodzinę.
W najbliższym czasie - wyjazd.
Czy spełni on Twe nadzieje
czas pokaże.
!O. 1.)1
(ll. 1. WODNIK
Prawdziwe uczucie nie wymaga
z góry formułek.
określonych
na a.pele. Mol:.liBądt wratllwy
awansu I wvr6żnfenie fi·
wo§ć
nansowe.

WIRÓWKA

~

PnOGRAM n

~nrawach

I znów

Ciebie

podejmowane
ku 7.adowole·
bl\skich Wv-

1vtę .

tratn

fllm

AlUZKA

WTOJ'IBJ[, 1• PAZDZIBRNIK.4
PROGRAM t

(3). 17.00 J. angielski (S). l'f.35 „Lipcowe spotkanie" - dramat prod CSRS. 19 o"o Wl~domoścl (Ł.). 19.30 Dzlen·
„Ziemia
ntk. 20.00 Tel„wl:t1a Wroe?aw na antenie .,Dwójki" drty" - reo 20 20 .. Zabvt'<' d<i<Jn,.,~laskie'• - te<leturn1e1. 2<1.45 PoSt Ml \Bła""·a
I lbta,n!a 05trobram"ka"
kład 11Za.~e1 l!'Xa.nsv". i1 IJ5
rep 21.35 Reportat z ml·
Monlu~zkl 21.20 .. M1e1sce zbrodni" strzostw Pol•kl w powotenlu zaprzęgami 4-konnym!. 22.00 „Re'
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