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PLENTJM KOMITETU CENTR<\LNEGO

Cena
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w

owe problemy
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woju kraju
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ROZPOCZĘŁO SIĘ
27 BM. W WARSZAWIE
X PLENARNE POSIEDZENIE KOMITETU cr;;:-<WfiłZLOWYCH
rRALNEGO PZPR DOTYCZĄCE
SPOLECZNO- GUSPODARC ZEG'.)
PROBLEMÓW
ROZWOJU KRAJU, W TYM ZWŁASZCZA ZA-

POSŁO\VIE

·o HANDLU

Otwierając posiedzenie Wojciech
Jaruzelski powitał zebranych o.raz
zapr.oszónych gości. przewodniczą
ce.go Raidy Pailstwa PRL - Henryka Jabło ń.skiego , prezesa NaczelZjedn.oczonego
Komitetu
nego
Stronnictwa Lu.do·wego - Romana Malino wskiego, przewodni.czą
eego Centralnego Komitetu Stron- [
nrot-wa Demok,ratyczn ego -- E d,
warda Kow a lczyka.
Przed ~poczęciem obrad I sekr.etarz KC PZPR oow[edzłał:
W okrooi-e między IX a X Ple- •
straciła
num KC nasza partia
przvwódcę
i
ws.półorganizato.ra
towarzysza
PPR oraz PZPR
,;Wiesła
Władyaława Gomullkę wybttmego d·ziałacza polwa" ruchu
wego
międzynarodo
skiego i
gene1·alrobot:niczego, sekretarza
nego KC PPR w latach [943-1948.
I sekreta.r:za KC PZPR w latach

\

.,

.. Trud.no dz1s o.kreśEć kto za co
n> ryn:i:u odpowiada. W:yłoniły s-ię
trzy odrębne kręgi gestorów: pt·ohandel i adminiStracja.
d:icencl,
żaden z nich bądź ole
Jednail:
dysponuje, bądż też nie wpisał w.
doota-tecznie
dzialalnosć
s voją
efektywn:ch mechanizmów , mogą·
zaopapoprawę
na
c;1-ch w.pływać
Paradoksem jest
trzenia rynku.
zestawi·enie spadku produkcji i
r:!:eczowych obro<tów towarami z
talk pJ:zed,rentow1nośclą
wysoką
s'ębiorstw wytwórczych, jak i jedNiestety
handlowych.
nostek
aukce·
zródło tego .,finanso•wego
su'" tkwi jedynie w cenach, co
spoz~
przyjęcia
do.
je·t trudne
łe<'Znego punktu widzenia. Komiezmierzające
czne ,ą więc kroki
do autentycznego , a nie pozor.nego \\·pisania w reformę mechaprzyrost
stymulujących
n'zmów
produkcji 1•ynkowej i gwarantuzernawiązanie
ponowne
jących
wanych obec·nie więzi międ,z~ han<:llem a orzemys/em".
Ta "''ypowiedź orzewodnkzącego
s"1mowej KOITTJisji Handlu wewnę
""wego, Drobnej Wytwórczości i
Usłag - .TrrzPi:-11 Jóźwiaka (SD.
odzwiel'ciedla
o,r .v1·h, Rvli ik)
iej posiedzeniu w
n
razo 1
dr'.tl :li bm prZĘ)',Z \\ .eiu oo.słów nianokoj ;,anem t'yn;;:n i swoistą
d

-~r..,drł,....1t"f

~}.„"ntll i,

. ~·.-o

iP.-lncgQ

- Nasitę;puj.e .st<ldJl!lrowa poffló!.'LWA
t&waro•wego .
uczestników obrotu
zwła&ZCZa
A.sumpt do takich wniosków dała rY'n.k'll żywnościowego,
przede wllzystłdm sytuacja w za- w grup.ie towarów objętych syste.
nym
.>patr.zeniu w artykuły orzemysło  mem reglamentacyj
Z niezadowo!leni em jednak priz.yj·
tve. Posłowie zapoznali się z ' nią
województw: mowane są pennanentne modyfiw toku wizytacji
bielsdto-bialsiki ego, ldeleckiego. lódz- kacje tego systemu pollegające na
Oto nai- drobnych wpraw<izie. ale niekokiego i łomżyńskiego.
oceny rzystnych dla s-p<>łe<:zeńs.twa zmiatej
wafa1iejsze elementv
przedst-wione J>l'Zez pos. pos. Olgę nach. Nip. wprowad,zenie obowiąz·
R ewińsk!ł (PZPR. okr. wyb. Zie- ku zaku;pu mięsa z kości;\, zrnia·
lona Góra) o.raz Jana J . Boja.r•
~al.ny eiąc 1u etr. ~
skiego (be~„ okr. wyb. Olsztyn):

H.

przekazał

ons
I

I
1

lfszelką cenę

'.VIrnIB1er obrony W.elkiej Bqw
powiedział
John No·t,
wywtadzie dla korespondenta BBC,
utrzymać
ze Londyµ jest gotów
Falklandy (Malwiny) za wszelką
~anit,

cenę.

z ,!(t'aniiowych
Tę konstrukcje
kwadratów widać z daleka. Jest
tyc-zna
ko.n1>truktywis
to pierwsza
rzeźba ulokowana w l'..od·zi. Usytuowano ją na , wzgórku przed
PWSSP (od etrony ul. Stryikowski&j), a wi~ niejalko na pro.gu
Wczoraj rzeźbę_ tę jej
miast a.
STAZEWSKI,
H ENRYK
autor,
Ta plenerowa
przekazał miastu.
k:omstruikcja jest dziesięciokrotnym

·w

Komunikat o w1zye1e
delegacji FPK w ChRL

Pra>a chiJ'1~ka zamleśc.cfa 27 bm
t,<>mu•n.l:at aE;encj1 „S'.nhua" zawie-

ocenę wi'Lyty de.J.egaejł FPK
Ch.!Jrlach Czy<taroy w nim. m. in„
że 1>rzywćtd.cy o·bu pa~tld .zgodni są
przynoszac
c<;> do tego. iż wizyta.
wLnowienie stoouoków między KPCh
1 z,a,J)Oliiwedź pOiS'l:·e·rrze-nia
a FPK
w
ro•tdrzlał.
współpra·ey 7'a•mkllll:ła
ktorymt na l!'toB<u<tlikd te padł c.i<!ń.
rający

w

Pirzywódey obu na•rti.I J)!>iflf{)lrmowall się wzaje.1TunLe o sy·tu.acji w

·•rych k.rajaeh I polityce swych Pa'l'·

2'l' b:rrt. zakończyły się w Wargza w ie. po•lsko-indyj.skie rokowa.n,ia nandl-0we. kh e·fektem było
podpisanie protokoŁu handlowego,
ko·nkr•etyzującego ustalenia zawarumo wie
te w poI.sko-indyj.'l kiej
haindlowej i płatniczej, obowiązującej w okresle 5-lecia 1981-'1985.
Zgodnie z protokołem, st)rowaz Indii wysO<kodzać będziemy
białkowe pas-ze treściwe. herbatę.
p1eiprz, bawełnę i wyroby bawełniane. jutę i wyroby z ,i uty, skóry i wyrob,\r «kór.zane. mikę oraz
gzereg innych towarów.
dostarczać
Z Polski natomiast
będziemy do 1ndii .5zeroką gamę
przemysłu
nasze-go
wyrobów
elektromasz~'"Ilowego.

Dostarczać

także będziemy indy,iskim odbiorcyple
hutni<fZe.
wyrobv
com
·· k
· d ·
· I . . •b,
n;te<.z l w~ro„:1 z m1e ZL _siar ę.
\\ęg1el kokSUJąc.v oraz _prndukty
naszego przemysłu 1chem1czmego.
(IPAPJ

Jego imię i działalność są nierozerwaln,ie związane ze sprawą
narodowego i społecznego wyzwolenia, z myślą politycz.ną i walką
nuzej partioi, z genezą i rozwojem
ludowej, so{?jalistyczmej Po.Jski, z
ideą soejali7Jlllu .i pokoju. Dzieło
towarzysza „Wiesława" pozos,tame
na zaWs1l.e w historii naszej partii
w zrębach i wieloletnim· dorobku Polski Ludowej.
uczcili
Zebrani chMlą ciszy

rzeźht

i

pamięć

PRZEZWYCIĘŻENIEM

SEKRETARZ
OBRADOM PRZBWOD:-!IC ZY I
KC PZPR GEN. ARMU WOJCIBCH J ARU ZELSKI„

KC

PZ P R,

gen.

artnii

obrad)·.

Wo.irfPrh

CAF -

I

l956-:1970.

Z

Jaru'lelski

Zag.ożrhii\s!<i

ntwier.J.

.• leJefoto

aby
zrobić.
nalezałobp
oczekiwania iuc(zi. Którzy
z dzisiejszym plenum wią;i.ą daże
nadzieje.
Jednocześnie powinnistn~' od~o
wiedzieć, (llaczego l\•iele spraw jast

~ie. Co
spełn:ć

k~asowe -: dy.si( .lEJa !'lad
tym, co, realizacja tego planu
ludziom
rnbotnikom.
nrzvniesie
::Vlusirpy zastanowić się
pracy
zrobić
wspólnie. ··co powinniśmy
jako partia. ażeby plan ten był
realny. ażehv znalazł on spqlecznosność,, zrozumienie i poparną

łeczne.

<Dalszv

cia~

na str. 2)

•
wte
a
spr
wniosku
o ·ągnięct do o powiedzialooścł
•
yjn
c
'
tytu
kQ
J

zmarłego.

bęrlą.do &praw
cych przedmiotem obrad. I sekre1 barz KC PZPR stwierdził:
Obecne, X plenari11e posiedzenie Komitetu Cent.ralnego po~wię
pz·oblemom o kluczow~-m
cam:v
2maczeniu. Jego tematem jest poze szczególnym
go.spodarcza
lityka
akcente.:(n na zalaiżenia pla·nu trzyletniego.
Plennm to jednak nie t.vlko proK~:„ce:a:-.'l. SeJm..1 .:-iformJ•e •e ':)()-~·.edz.a::.ośc. Ko.:.s·~~,..._H:~-';:,eJ łJ
blem piaun oraz jego ekonomicz.:.{• 1 o.o.~„
n''.'ch ce.tów i ut arunkott.-.ań. to \\: Posels&.Jn1 \-n~os~u o ooc.ąg:'l ę ... j Ol11łażea11? odi'.);:hvteJz:lal:1v' Ed·va~ord~ G.er'..\a
&ęC'L "Ol;nie- doniosłe spra1\y ~po- cie ao .od po·\ 1edz:alno•ci non~L,-i,1- wa,.,;. Fj 1
p·~'d::, a,,,,J.l ..,.
~a
I y:iej Piv·.1a J.uo..,.z.:\ ;u;„, Tarje-- ifa Ban.11<.:ho
- •
.
u.sza Wrzaszc;!yka. Jana Szydlaka. ~t~n.
(PAP)
Tadeusza Pykę. osobom tym zarzuca się naruszenie zasad i proporcji narodowych planów poltcz.no-'.
gospodarczycb przez nie nzasadn:one wprowadzenie i realizowanie szeregu zadań inWestycy}nyc h
planami w zakresie
poza tymi
moiliwości go-1
orzekraczającym
d-0
spodarki. czym doprowadzili
dysp1·oporc.ii w gospodarce. nadinW Pek~nie opub1ik0\Yano dane miernego \v,ydłużen;a cyklu
przekazał IL Stai,ewskiemu . jed- z.e spisu ludności Chi.n prze,pro- westycyjnego. spowodowali zam rowesty·
nemu z założycieli tódZkiego Mu- wadwnego 1 lipca br. Wynika z żenle wielkich nakładów inpoważ
obecnie cyjinych. spadek produkcji,
ma
ChRL
że
W dniu dziesiejszym słóńc~
zeum Sz:trnki, Honor<l'Wą Odz.na.kę nich,
1.008.175 tys. miesz.k.ańc6'1V, W cią ne braki w zao patrzeniu rynlku,
.
wzesdo o irodz, 6.23, za.idzie zas
Miasta Łodzi.
oraż
ponarodowego
od
dochodu
minęły
jakie
spa·dek
lat.
18
o godz. 16.11.
Uroczystość do.pekrił od.ezy.i; der ł-Il
bez.pośrednie
Chi-n bar<izo
p0waż.ne
ludność
Jani.ny · Ł11ctn01W;S.k:iej o konsiruk· przedniego S!Pis·u.
tym
Osobom
materialne.
ezv1i
straty
osób,
.
mln
·313,6
o
Wl!:!:Ołiła
!ywizmie i :roli, w nim Henryka
Imieniny obchodzą:
pmy.rQ\St roez.ny WJ1'110Sil przecięt zar.zuca się także. że wbrew . za(rs)
S'tażew&kiego.
$adom pra widl-0wego gospodaroFo'.: A. Wach . nie :u proc.
bezgranicę
\\'a.nia przekraczali
T~deuu, Szymon
piecznego zadłużepia. cz~·m spoobciążenie
woclowali nadmierne
synoptyk:
u ny
bilansu• pla'niczego obsługą tego ·
\
'
zadłużenia, d-0·prowadzi1i do draw dniu dllisie:isz:vm dla Lo dx.i
ograniczenia ii:npor~u
:>t,•cznego
przewiduje nast eo·uja,cą no-?.oil!,':
n:ezbEj'dnyeh materiałów i surowumiark owane.
zac b.murze n ie
ców, a w konse'kwencji cło p9głę
Tmnp. maks. 13 st. C. Wiatr
bienia s.padku prod'llkcji i dosfa h y.
chodu narodowego.
I
Ciśnienie n ~odz. 19 w~ no~
Czvny tł! stanowią na.ruszenie
995,0 hPa (746 ,5 m m).
1 tym ttrojekt usta:wy 1'>t't.ew!iduje
art. ·4. li pkt. 3 i 11 usot. 2 Ko,nft:onomioona
Sytuacja
.
reform.a szereg zachęt materri.al-nych s-tyrnu- stytucji PRL.
kształituje wprowadza.na
We wnios;k1). ,PQflłowie zwracaią
gospodarcza spl'JWodowała k:oniecAI· lujących zatrudnienie na tz"'.· tedeficyto- ·l!ię róiw.nocześnie do Komisji Od· ność opra,cow8'11ia i Wp,t'pwadzeniia renach i w zawodach
miejscowośd, w
Wykaz
odpowiedn·iego 1y$1:emu zabrudnie- wych.
zatrudbędzie
których pożądane
i uczelni. nienie
~ół za.trud.n·i•być
ml!.
nia absolwentów
absolwentów
1932 - Ur. S, Kiprianu, ·pl'!'·
y system
Dotychczasow
corocznie IV OPM'Z'l'tlent Cypru
nia nie mou byi: kon·tynut>'W,any . ~ed&tawiany wojewodów.
Przeciu o wlllioski
1892 - W Paryźu . premie!' a
w związku z tym rząd przedłożył
odpowiednie
pierwszego w ś~iecie film u r~·
do rozpatrze-nia projekt nowej u- w•idu.ie się ponadto
osób·, kt~re \JO·
p ier~unkoweg o nt . . „Biedny
stawy, ' z którą 27 bm. zapoz.n-ali Uprawnien\a dla
dejmą pracę w rolnictwie, usłu
rot'~
się posłowie.
gach i rz.emiośle.
192:? - Marsz na Rz~ m pt>d
Z u pow aż.nie-ni.a l'Ządu projekt
wodzą Mussoliniego.
ustawy o zatrudnieniu absolwe<Ilwypdsl6w,
zespół
Odpowiedn!i
tów przędstawił dyrek.tor generalPracy, Płac i brany na posiedzeniu. będzie konny Ministerstwa
nad projel\:tem
prace
tynuował
Jak iinformuje MSZ, ~6 bm. ktlSpraw Socjalnych - Jerzy Pacho.
{PAP) kudziesięcioosobowa grupa czło·n
przedłożone.i ustawy.
Omawiając -te.n dokument -podkreś
Fif.
Ten ktr. najdłużej ~·aha
trockist-0wskie j
ków organizacji
lił, że powstał on przy uwzględ
prlled daniem przyrzeczenia. jest
ambasabudynek
u.silow ała zająć
nieniu Wlńfosków oJ>i.nii J>ublicZll1ej,
najbarilziej 1odny uufania, 7H'
pod predy PRL w MekSY'ku
administracji oraz w konsultacji z
dotrzyma.
prze·
nia
i
i
zamanifestowa
tekstem
młodzi.eżowyrn
organiaacjami
Nowa
ciw:ko rzekomym represjom w Polśrodowiskiem naukowym.
się
policji meksy~ce. Po przybyciu
Listawa obejmie wszystkich absoli średnich
kańs:kiej grupa opuściła teren am•
wentó\v zasadndczych
liceów zawoszkół zawodow:ych,
b~sady.
MiJl1isterstwo S,praw ZagraniczI
dowych, studiów pO!icealnyc)1 oraz
zwróciły
bynie
szkół wyższych. Dotychczas
Miejska Rada Narodowa w Zduń nych i ambasada PRL
systemu.
władz meksyk a ńskkh. o
jednolitego
•
do
takiego
ło
skiej Woli podjęła uchwałę, iż się
kroków
odpowiednich
Po wprowadzeniu n1>wego. nie obo- svpital. którego budowa rozpocz- podjęcie
<:iowtórzem. in. ,warunek nie się w tym miescie, otrzyma które unie11109:liwilyby
wiązywałb~· już
pracy po imię o. Marii Maksymiliana Kol- nie .s:ę podobnego incydentu.
3-tetniej obowiązkowej
(PAP)
stud,iach w zakładach gospodarki bego.
oraz ko.nieczność
us-polecz•nionej
zwrotu części kosztów wykształ
cenia. Jednocześn~e przestanie oborozdzielnir.wią11:ywać „centralne
t.wo" w ·ciziedi;inie zatrudnienia oraz ulegn,ie likwidacji dot;vchcza~i:>wy tryb nawiązywania I rozwią~
zywania umów o ])!'acę.
Nawiązując

.miliard

!

podczas ma.newojs.1' brytyjskich .stacjo,Jo b.n
nując);'ch ua Falklandach,
dowódz;two
że
podkreślił.
:"ott
garnizonu przywiązuje duża wagę powiększeniem orygi.n-ału znajdują 
do nod·niesienia gotowo ści bojo- cego aię w zbiorach Muzeum
" ej sw-0ich żołnierzy i dosk0<na· Sztuki. Pom.-sł zrealizowamia rzeźi
ekipie f;lmowców
wojskowego na by po<Wstał
lenia programu
w 'Jach. -Minister stwierdził, że w plastyków pracujących nad wysta1ym celu jego resort p!a11uje prze- wą „Ko.nstrukcja w procesie". i
filmein o H. Stażewskim: Cląg
znacz.vć dodatkowe środki, które jak ok.reślil - „stokrotnie opłacą dalszy wziął na siebie s-pecja~nie
powołany komitet budowy, ktoreaię w pr·zyszłyeh wMkach".
Dzi enniik: „The Times" pisze w mu i:w.zewodiniczył prezes Federa._łr-0dę, ze ·„obrona wys,p falkl~n- cji StO<Wuzyszeń Kulturalnych
4zkich" wymaga zwięlksz.einia bu- R ysza.rd Brudzyński.
W czasie wozora is'Md U•roczystod-l:etu wojs-kowego Wieltkiej :SrT6ei wk-eP'J,·eeytlent mia5'ta. Z. Polit
tan ii o 150 mln fall!tów.
· -- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - e - - - -t - - - W:-;powiadając &ię

wró-w

swoją

sekretarz

DA.i" ZWIĄZA'.\'YCH
KRYZYSU.

Ludność Chin
I przekroczyła

\

Falklandy

za

S tażewski

I

.

o zatrudnieniu
Ol

'*!'!

tii. Zgodzili się co do teii:o. ie pardrogl
tie ponvLruly szu[{•ać wfasnej
do Sóeja•l!zmu 1 budować „socjali.zln
w banvatl:! nnodowy.cb". Kom'-1!11kat sll\'<'ie1rd2a. te w mlędzynarodo
nie
wym ruclm k'°"munlstyc2nym
żade1u .ośrodek" kierownL.
lstndeje
czy. · Obie str0ony osiągmęły daleko
idąc<1 zgodność w a<nallz~e sytuaej1
zachow•ując jedm1ęd-•yo:ia1rodowej.
nalt lsbniejące m"ęd.zy nimi różnice
po-g!ąctó·JC. Stw;eirdzono. !« wspólnym
pragn!enlem nairodÓ'W świata J<!S't u..
trzy1111a•1tle ook-0ju. na.toml.ast ka-Ma
ze sbrnn oO,ml<!«lll•!e ocen\a źródła naW myśl pr-0jektu, a'bsolwencli bęp\ęcla w atOS'Umk•ach międzynarodopracę na
da mogli pode,jmować
wych.
podstawie umów zawieranych zgofu11stypendia
o
W komunikacie czytamy. że między dnie z umowami
ro'l- dowane, umowami przedwstępnymi
o-bu parto.ami bstnie,ie znaczna
l'i'.eżność P<>?:lądów na niektó_re p:·o- lub na warunkach powszechnego
za·
Jak . flJ) posrednictwa pracy. bPrzyjęto
blemy m.ędzynarodo;we..
.
,
·
,
kampuezan®ki l afg'<!nsk1.
oroblem
eectnak sz,_·iera dy~lrnsja na ten te- :iad.} sw~bddnego· w~ o.ru prac:v 1
ma\. p:·zvcivnJa <e do lep8"eg,; z~o / 'te1owama rozm1eszczerue m absol! we:ntów \vyłącznie za pomocą ś.rod/ r.um enia v,,'!ajertmych s\.ano,,:".sk
ków eke>nomi=yc h. W ZllllTlązku
pog'ladów.

•

zeł

D

i.

Z kalendarza
da. el\

Próha zajocica
omhn5ady PRL
w Meksyku

_mytl

Szpital 'imienia ,

lechnlJ .

o. M. M. Kolbego

I

J.

Glemp wraz z

uda

sł

I

_age11cja prasowa A~SA wizyty 'PapieskieJ w t:vm kTa.iu.
arcvbtskup
ż„
sie
srodę. 17. n;i za- Przewiduje
' ~ •ł - · ·
Pt'oszenic papteza Jana Pawła 1f Gl 111 b .d : t0·:v a~,z.
pa_piezos~)
:·e
ę
.
P
e
oraz Episkopatu Hiszpanii, or.vmas
Polski arcybiskup Józef Gl.en1n Wj w nJedz1elę, poniedziałek 1 wtD-1
uda się w najbliższą niedziele. :{1 r<'k, ro cz,-rn - przed powl'e>t<>m
paździei·nika razem z ;-'lpieżem do do Pol.,ki uda się je&wze do Rzy- ,
Hisz.i;iani!i i weźmie w.I.ział w ezęscd mu.
Włoska

poinformowała_ w

j

l

L.
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DO L'CZESTNIKÓ\V

Węzłowe

problemy
rozwoju kraju

NA.RADY \V l\IOSK\VIE

Naszym obowiązkiem jest
zachowanie najwyższej czujności
stępstwo

Unii pol.itycznej ~rzyję
tej przez Amery<k:anów. N.ie ułega
wąitpli·wości,
że
w ostatecznym
rachunku jest to dzieło amerykańskich rąk. Bardzo skomplikowama jest sytuacja w wielu regionach Akyki, Aiz}i
i
Ameryki
Przema wiaiitc do uczes-tn~ków $rodlkowej. Przyczyna jes>t ta sapróby narzucenia amerynarady Leomid Breżniew oświad ma czył: Sytuacja między·narodowa kańskie.go dy«!:taitu.
rooowiązuje
nas do podwojenia,
Masy ludowe
na w.szyst!kich
a na.wet potrojenia
wysiłków w
kontynentach gniew•nie protestują
walce o :itrzyma.nie
pokoju, o przeciw a.gresyw.nej polityce Wazmniejszenie groźby wojny jąd1'o szyngtonu. która zagraża wtrące
wej, jaka zawisła nad ludlikością. niem świata w płomienie wojny
Powinniśmy
poszerzać
współdzia
jądrowej. Awant.ut'niczy i bTutalłanie w tej wal<:i ze wszystkimi,
ny cha raikter
tej
politydd, jej
którym drogi jesl pokój na ziemi. n4e skl'ywalily egoiun powodują na1 a.szym obowiązkiem
jest też nie- rastanie oburzenia w wielu k,rausta•nne
umacnia.n ie
obronności
jach. w tym rów111ież wśród sokraju, zachowywa,nie
najwyższej
jus-z.niików USA.
czujności.
Nawią>7llljąc do stosunków ZSRR
Koła rządzące Stanów Zjedmoczoz in•nymi k.rajaani L. Breżniew
nych rozwinęły polityez>ną, ideolo- powiedział m. i>D.: - Duże zna·
giczną
i
gospodarczą ofensywę
czenie mają stosu.nki z Ch1nami.
.przeciw socjalizmowi, doprowa- Szczerze p.ra,g,niemy unormowainWl"
dziły do nie i.potykanego poziomu
stosunfttów z tym k·rajem 1 czyniintensywność swych przygotowań my w tym kieruon.ku wszystlko,
co
wojennych.
W
Europie trwają w naszej mocy.
konkretne przygotowania do rozm ieszczenia w krajach NATO nowych
ameryurnńskich
środków
NA KREMLU ODBYŁA SIĘ
NARADA DOWÓDCÓW ARMil
RADZIECKIEJ I MARYNARKI
WOJENNEJ ZSRR.

przekazany Turcji
W Ankarze podano w środę. że
Omer Ay. wsp6ln1k A1i Agcy, zamach()IWca na :i;ycie papieża Jana
Pawła II. został we wtorek przekazany Turcji przez Republikę Federalną Niemiec.
Ay należy do skrajnej
pra1wfoy
tureckiej. Oskarża się 1to o U7lbrojenie w roku 1980 i ukrY'W111ruie zabóiców pewnego lewlicowego adwokata tureckiego oraz. zao"Pa:brzenie
w fałszywe pasz.po.r,ty
A~y
i
członków iel(o organizacji „S.u'l"e
Wilki" . Został aresztowany w lutym br. w Hambur1rn.

Infonmow-a!l.iśm.y już, te decyz.ją
Dyrekcji Przedsiębiorstwa PKS w
Łod~ w diniach od 29 paździer<ni
ka do 4 listopada br. oddziały w
Tom·a swwie
Maz.,
Piotrlkowie
Tryb.,
Bełchatowie i Radomsku
Ul'uchmnią
okresowo
niektóre
autob\l80We l)Ołączenia dalekobież
ne. Wczoraj poinformow.a·no n.as,
że ki'ln!:a Otkrę,gmvych
jednostek
PKS w kraju zamierza rÓ'W.nież
na czai najbliższych 3-d11iowych
świąt , \>.".prowadzić
daleko'bież.ne
kursy.
W dniach od 29. X. cło ł. XI.
kursować bęq następujące autobu1y dalekobieine: t.ódz - Rybnik pl'llllll Piotrków, ~ęstochowę
- od.jazd
z
lódskiego Dworca
Centralnego PKS o god.t. 14.10 J.rz.
Rylbnika - 6.30), t.ódi - Lubhn
przea Tomanów, Radom - odjazd
z Łodzi o 12110, a z Lublina o
11.20 oraz
trzy autobusy relacji

adzieccy gości~
w woj. piotrkowskim
W dniu wczorajszym odwied~ił
wojewódz.two piotrkowskie w.!ceprzewQdniczacv Centralnei Komisji
Rewizvjnei KC KPZR.
redaktor
n aczelny „Partinoi Zi2mi" - Michaił Iwanowicz Hatdieiew.
Rad:z:ieckiemu gościowi towarzyszył re

K. Krementowski
zgłosił siu do MD
'

•i•

POStOWIE O HANDLU
(Dokończenie ze
przydziału

oru =zający &i• zwycuj zastr. 1)
c2ekolady i kUIPU mięsa bez,pośred1!l!io u rolczekoladowych,
brak ników o .znlrionych,
a nie!k~edy
zam~enników z.a a!ikoho!l, gł&w>ll.ie niższych od oficj-al«lych cenach, co
kawy !Jb.p.
obniża poziom ilk'lllPU.
- Anali'Zy wymaga gospodar- Nie bul'.hrł
więknych
O'baiw
ka
mięsem.
Nliewykuipymam.le irta.n re!lel"W
zimowych, Clównie
kartek wskaa:ywać może na zubo- ziemnlakbw. Mniej nili przewidyżenie grupy lllldiności o niskich do- wał plan zgromadz.Q'\ych zostanie
chodach, niepraJWidłowy a.sortyment 111a.tomiut owoców i warzyw. Dal9 o .obie znać wyrainy niedobór
bu.1 pro:echowaln.icriej.
Znaczina
ozęść ZlllPl!llÓW (.nielriedy 80 ·proc.)
to rezerwy „n& pa.pierze", zakunione, J.ecs poU181tawione u rolników.
Łódi Piotrków Badom - Bal"Cho
lllepokoj,cy
obraz
odjarz.dy z ~:
11.10, 15.00 l przedstawia
rJ'lll9k
artykułów
18.20, a s Radomdai e.oo, a.30 1 pn:emytiowY'th. Handlowt wyraź
13.SO.
ni• brakuje towuów.
Dostaiwy
W dnlaoh 30 paiddoml•ka I 1 D· niektórych ważnych wyrobów postopa.da o g<lo<h. lUO odjedm!e 1 krywają
potr•:r w połowie, a
Dworca Centralnego aułobua rei•· niekiedy jeszoH mndej. Dotyczy to
cjj Łódź Sier&ds Wrocław przede wM:ysłlltlm biell~y btłwel
(z Wrocławia wyruszy Olll 29 l 80 niamej, odzltl:i:y
oraz
wyrobów
paźdz.ie.r.n.ika o godz. 7.10). Kurso- pończosznlicz.ych.
wać b~ie równieti: autobu da- Istnie-j' obawy, t. system relekobieżny relacji Płock Łódi glamenit.cji bwtów nie 11Pr~wdzi
- Kraków. Odja2ldy w kierunku się w praktyce. ~e szacunki
Kra!kowa w cmlach od 29 paźdlz.ler resol1tu >p0d1u'eśiano mogą
nika do 3 liSto(padoa. s Placka okazać al• błędllle. W .trll!klturze
o godzilnle 8.45, a a ~ dostarir dominuje kw. obuwie cao 11.20. Powro'llne autobuay je- łorocrme w formalnym teco .iowa
źdmić będą cd 30 patd:Dlemika do mam.eniu. Natomiut bu>t;r p.rzyst.o4 llst<lipada Z Kr>akOIW& O 18.l!J, & llOWUl9 do ebochenla je.1enli\ 1 ziI Ur~ O 18.45.
m, .ta.nowl,
zaledwie 16 proc.
Jaik
zapowi·adaldłm7, w 4nlach obecnej oferty prz.emysłu . . P.roduod 29 października do I listopada cenot Iekcewu, przy tym dyscyna łódzkich dworcach PKS będllo pli.n4 dostiaw i zasady rozdzielniprzygotowane autobusy dodatkowe. ków.
Naj.większy ruch spodziewa.ny jest
- Pall'ltykulame tnteresy dost.ww piątek i w sobotę. W dyspozycji kierowników obu dworcÓIW ców ujaW'Iliają al• w całej sfeauWbUB<JWych będzie w piątek 11 rze wyrobów ?l'Zemyałowych. WywozÓ'W ,,bisowych", a w ilO'l:>Otę s'tłl'PUJą juj; obecnie wyrdne ró:i:- 16. Zostaną one l:k:!ero a.ne na nk• w m.oipa.tNeniu wojew<><Wtw
upn.emyslowlonych i
rolniczych.
trasy w kierumilnl
Tomasl'JO'W&,
Nowego Ml:asta, Piotrkowa, ~ Torwar najlatwi_, jest ir.należć w
mia, Tw.ilcu., Płocka. i Kon.1na. Tyl- młejscu lo~alizacll Jeco producenko na popołUldlnl• 29 paźddernika. tów. UmoW7 awłcam• a handlem
reaU.zoiwane,
jest już aipla.nowanych 28 kur- praktfQlli• ni• "
sów , 1b.isowych". W nledJziel• l w zmumn w ta4c.lch elementach, jak
rytmdC!llle>M,
uort~
l ja.ko~.
poniedziałek kierownicy dworców
dysponować
będ11
rezerwowymi źawieraJll on.e przy tym niedoautobusami w zależ.noścl od p<>- puszczalne klauZIUJle, u>nlemo!Mwiające hBlildlO<Wi
obron• inJteresów
trzeb.
wozy
dodatkowe
będą
przyigO<towane rówcież na ilnnych konsumen.tL
(PAP)
dworcach w całym łód2lkim okrę
gu komunikacyjnym PKS. Na pewno zostamą wykorzystane w poniedziałek
po południu,
kied'Y
roi;poc:zm.ie się fala pow.rotów.
PKS swiękssy w okresie łwillo
tecznym Informację i obsługę ku.
Jui od wmoraJ llł w praedapr••·
daiy bilety na autGbusy okresowe
oraz na pob\menia
dodatkowe.
Za.pewniono
nu takie, ił WOllY
wyruszaJl\Oe na traay
bęc\11 na
Po kon.ferene.jf ei>illkOlllllłlll !lycydworcach woześnłeJ podistawłane
"1i, która l)Odełtnuliae decY!Zl• bez
na stanowiska.
elukomiuirti.k:e
Jak
nas
poll!lformowano
w nrecedensu oałoslla
łódzlkiej Dyrekcji Rejonu PK.P, w mal.ii, również łl!Piskoipa,t Kała.brii
r.awlerający
dniach 30 i 31 października eras uchwaill dokument
1 listopada obowiązywać
bfldzle 5tanowoze ?>Otępienie tel pot.ei
„róbociiy" rozkład Jazdy pooli\· i WIPłY"M>w•l orca>nd2acil 'Pl'UStę:P
Ekftonwin.ikowainie
mafi'i
gów. Kolej nie przewiduje wpro- czej.
wadzenia dodatk<JWych połączeń. 'Pl"Z~ blsk'1.11Pów •Ycl"ldj!lkioh. 1 dokumenit bialru!pów
kaJ.abryjskich
BędTie naJtomilll!lt wzmooniOllla ob..aktami
słu·ga kae.
(sk) · 'Pl"Ma wł0'9ka u.wda
wdei.k!ej odwa,d".
Crlonikowie k o n f - ! llDIMkoPa1111 K.alabr.!d. zc-rom.mr.n~ w tycb
dniach w Cainau.·ro, określili ..mafi4t jako ,,.hain.1ebna "1.lllll• apołeezeń
stw• włoskiego, WY!l'U
1.aoo<f.aniia
sJ)Ołeozno-gOS'p()da.rcze;go 1 przejaw
niepokojącego zwy;rodnierri~
moralnego, które w oobl!C'Ilych ctzasacb
coraz ba•rdzie! przybiera na sile i
ro?JPOwszechmia się". Dok>Umeint P<'tępia 1Z>brodnie mafii wylI'ażające się
Tha~er udzieli p0pareia J>O'I'(nAl- „w niezJ.i~nych zabójstwach, rozmleniu o rozszerzeniu W'Sll>ÓłrPI'.acy pOWszechnianiu rulll'lkotyków. uiµraw dzie.d7linie obrooy międri:y Pairy- wiainliu pattrstwa i
l)l'aiktY1kaeh
żem
a Bonn.
WY!llllm?Za•nia POd iroflba
śmJierci
ny ri:asad
cuikierkólW

Jeszcze o świątecznej komunikacji

jądrowych średniego zasięgu.
Również ag,resję Izraela w Lióba·
nie należy inter.pretować jako na·

Wspólnik Agcy

Związek Radziecki obćhodzl jubileusz swego sześćdz.iesięciolecia
w całym rozkwicie potęgi kraju
- s twierdził L. Breżniew. - Postępy go51Podarcze l społeczme aą
wy•raźinie widoczm.e. Radzieckie siły
z.'brojne są potę.nym czy.nnikiem
pokoju i bezpieczeństwa,
niezawodinym środkiem okiełznania
sił a.gre.sji.
Nairód ·rad>tieclQ nie
szczędzi
niczego, a.by byiły O!Oe
zawsze na poziomie zadań, jakle
przed nimi stoją.

(Dokończenie ze 1.tr. 1)
jesZC'Ze nie ro21Wiązanych. Pokazać,
co l'lllajd<uje się przede wmystkim
w rękach ludzi, co zależy od
~ynników 1ubiektywnych, co mozt;~Y skUJtec:m.iej kierując i wydajrueJ pracując uy'l:Jc!ej rozwiązać.
oto główne cele X Plenum.
Obecne
posiedzenie
plenar.ne
przygortowywame było bard·zo staranni•. Jak pamiętamy w połowie Wr>Ześni.a br. odlbyły się ju:i:
piąte z kolei &P<>tk·a.nla informacyj.no-ł!:onsultacyjne,
w
trakcie
kłó.rych c'Zlłonkowde
centralnych
wład'Z partyjnych mieli możliwość
wypowiedrzenia
co do założeń
pla11u
3-letniego
oraz
lmnych
spraw • zakresu polityki l praikty«ti g064P<ldarczej. Odbyły się równietż społlkan.ia cz.ronków Komi.te-

d.aklt«" naczelinY „Życia
Partii"
IllOtr Łcpart;yńsk~. Na wstępie wizy
ty odbyło się sriotka.nie 2ości
z
p0Htyczmo-administracyjnymi wła
dzami woj. piotrkowskiego, oodczas którego zaooznaH sie otii
z
aktualnymi sprawami i problemami
społecznymi i !!osPOdarczymi
województwa.
Gość ze Związku
Radzieckieao
zwiied'Ził też wczora1 teren
największej k!l"ajowej inwes.t:rcid paliwowo-ener([etycl'JI!ei
Bełcha
towski Okręg P.rU!mysłowy. Iruteresowa2 s.ię historią budowy. elektrowni
i
kopai!Jni ,,Bełcha~ów"
obecnym &tanem i zaawansowaniem
prac ora.z nerSJ>ektY'Wamd rozwoju

Do KW MO w Gdańsku zgłoo!ł
aię Karol KJrementowski,
były
członek Za-rządu Regionu NSZZ
„Solidarmość" Gdańsk i były prze·
wodniczący
Komisjj Za:kład<JWej
NSZZ „Solida.mość" w Gdańsk,ich
Zakładach Elektronicznych
„U>ni-mor".
Wymieniony od 13 ·gradlnia 1981
irOlku ukrywał się. Po złożeniu Sitosow,nych wyjaśnień został zwolrrtiony.
(PAP)

„Zaduszki
poetyckie"

okręgu.

Spotkawszy s.ię w Wolborzu
z
władzami tej gminy oraz działacza
mi i kierownictwem spółdzielC!Zości
rolniczej M. I. Hałdieiew Zarp()'1}!1.ał
się z najważniejszym>! problemami
piotrkowskiego ro.Jmictwa. Podczas wczo.ra.:iszei wizY\ty 1wied'Z'ił on róWlllież Mu7JeUm Czynu
Pll1'tyzanckiego w PoHclm!e.
m-ak

Pr~ed

~u

OentTalnego w mi•nistemwach
1 urzędach cent.ralny~h. W trakcie
tych spotkań omawiano założenia
,planu 3-Qet11iego w ascriekcie aadań reso.rtowych.
Projekit z~ożeń plainlu S-let.n!ECo
był przedmiotem rozważań komisji problem<JWych KC:
Kru_niai\
Reform)'. ~da·~~j i P~lltylti
Ekon.ot;i,iicz:neJ,. Kom11~}i G6;m1ctwa,
Korrn1si1. Rol,nei: ~oml8ji M1ędzyna
rodowe_i. KomtSJ} .Kult~ry . oraiz
Pre.zy~ium Kom1sj1 Polityk.i Stpo..
łec~neJ.

oktUIPU p!enięż.neeo". Biekw:>i lta.labr!i WY•rażają u=a.nie wsz:rs.tildm
tym ludziom, którzy zdobywają się
na odwagę, aby przeci<w&taiwli.ć si•
mafii i ,s,tosowa~ej nrze:s nia t>rzemocy.

24CfnHQłUo

przedstawiciela Libii
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A więc
w •urna uzibrojenle,
meryt0tryczno-i>I1formacyjay,
który uzyslkali członkowie cet!.traln 0j i.nstancji partyj.nej jest
bardrzo bogaty. Po.twierdza on, z
jedine.j strony inteinsywność nuzej
pracy, z drugiej zaś jej styl styl sk!l'UiPU1atnego
rozlicu.n4a z
podjętych uchwał o.raz aiktywinego
włączania
członków
KomlMJ>tu
Centra1nego w proces rodzenia się
koncepcji i decy~ji. Jest to niewątpliwie jedna z Istotnych form
przestn.egania
i
reail.ilzowa.nia
wskazań IX Zjudu stwiet'deR
Wojciech Ja!l'uzelski.

wkład

M6wea -6cłl 'lrWqę, tt """le
w aot1podaree mo.raklej 1l6wnym pro.
bleme<ltl Jeet należyte wykomylłaAte
11oslad11111ego 11otencJału I wezyetklcll
reserw oru wzrost ełektywno6cl.
Goepoduka morska - podknślll winna lta6 si• Jedną z BUzycb na.
rodowych •pecjaklości. . tnnym watnym tematem Je•t spra.wa dalA:eao ros.
woju , ryboł6wstwa mouklego
jM(o
~ażnej C'lę~ci skład.owej 1:o6podar1Q
zywnościO'Wej kraju. K«>lejny istołny
pr.oblem - to naletyte wykorzyńa
nie potencjału produkcyjnego stoeznt l zwl•lllłzenle Ich ud.,,lału w ek1po:rcie; wląte 1lę 1 tym koni11Czn~
rozw•zania problemu koope.racJI po.
nad
ty1dąca
r6tnyeh
lo&>kłlul6w
przemysłem

z

okrętowym. Niezbędna

• WARSZAWA. Ka sai-c>nenle jest teł plllla weryfikacja plan6w
miiD.l•tra koanu.nlkacJI - .Y&nuna 'lta zagc>11pocluowanla pnetltrze11.Jleco !Ila·
mlń8klego
przebywał
w
Polsee k!roregl,oou północneco.
w dniach M-47 bm. !I roboeB4._ wisy.
St. BeJ&•r wyraził pirzekon&Dfe, te
tą
minister komun~aejl N&D dobrze 1lę stało, Ił X Plenum KC
9tto Arndł.
ustosunkuj• się nłe tylko do 1tano.
e BIELSKO BIAŁA - 'KATOWI- i kl~6w rc>zwoju soapOdarkt
CE. Kon.tyin.IUAlją prace uc„estn!cy morskiej, ale r6wnte:i: odniesie •IC
59 posiedzenia Stałej Kom~ji Pne- do zasad t>Olityki społecznej I kul
m,"'1u Węgilaweg>o Rady Wzajemnej turalne<J dla regfonu nadmor&ki„o. 0

POllUf-CY Gospoda>rczeJ.

Spraiwa zruesienfa sankcji przee RZYM. W śr-0dę koalicyjny rząd
ciwko firmom
zachodnioeUl1'opejpremiera Giovanni Spadollnle11:0 usy.
sk·im, sprzeciwiającym się amery&kał w parlamencie wotum zaufania.
kańskiemu • em.ba!l"llU na do.stawy
Przedml«>tem głosowania była polisiprzętu dła budowy gazociągu IYtyka podllitkowa, }alko czc~e prosraberyjskiego,
a
także problemy
mu oszC'Zęd111ośc1owego.
Wczoraj (27 bm.) rozpOOZl\ł Ilię obr<my - orto główne tematy dwuw Piotrkowie Trybunalskim cykl nastego z kolei regularnego brytyj• BONN. zachodnLcMniemi!«k• ICełl
cja DPA pod.alla. ~ąc 11, na
interesujących
imprez
kultural· sk<>-'zachodlnioniemieok.iego sootkaMtn.ist&o;1Jwlo Obrony Hollanddl.
i•
nych, tradycyjnie już nawil\zują na n.a szczeblu szefów
rządów„
Stały przedstarwiciel
Ul>il
w gai11 0>0e sobie w J>rz:vszłości pra- samolot myśllwskd tY\PU .. stadlg!Mer".
cych swym charakterem I wymo- które od~ie się w dniach 28-29
naJ.erżą,cy
do
zachod>t'lll>0«1lemlecklicb
wą
do atmosfery nadchodzącego bm. w Bonn.
ONZ Ali Tra·iki oświadcz~. że wo do posta.mieni.a Izraela przed
sił p01W.letr'1.>Ilych
katasłn't>fle
państwa arabskie jednomyśln1e
i sadem światowe.i 111pałoozności na- i spadł do mol"la u1egł
święta Zmarłych zadumy nad
w po.blltiu wyspy
przemijającym czasem, wspomnień
Będzie to zara.zem pierwsze te- zdecy>dowa;nie ooteipiają eksrpansio- rodów, jeśli państwo to ~ędz.ie na- VlleJ.a.n.d. Piil.otowi udal-0 się kadla!pua...
nistyczm.ą pal:ityke Iz.raela, zagraża dal ignorować postainow1en•ia ONZ toivrnć.
o bliskich, którzy odeszli.
Tego1·oczne piotrkowskie „Zadusz- go t~'PU spotkanie prem~era Wtlel- jącą pokojowi l bezpieczeństi'W'tl nie i żądani.a świa,towel Qpiniil. 'Publi- e HAWANA. Gen. !:frafn Jłfo1
ki poetyckie" rozpoczął występ 'l:eS· kiej Brytainii. Marga!l'et Tha,t cher. tyil>ko Bliskiego Wschodu ale całe cznej.
Montt. nef reżimu itwatemals.klego,
polu .,Bo1·nus Consort" i recital z nowym chrześcijańsko-demokra go świata. P.rzemawiając na konpod naciskiem wysłannik6w między.
a.mery'kańskiej k<imisJI
lłraw
uło.
Przemysława Gintrowskiego
Dziś tycznym ka.ncler:z:em Republiki Fe- ferencji prasowej w imieniu g.rupy
wieka, kt6ra nledawno odwiedziła
państw arab.;;kich członków ONZ
(28 bm.) przed piotrkowską publiczGwatemalę,
pKYrzekł.
deralnej
'te
ni•
Niemiec,
będą
Helmutem
przedstawiciel
Libid oświadczył, że
nością zaprezentują swoje prograsię jut odbyWały woJskOl\Ve qzekupaństw.a. te domagają się niezwło
my powszechnie znani twórcy na- Kohlem.
cJe paTtyzantów bez przeproW&dH·
cmego wycofaJnia wojsk izraelskich
istroju - Łucja Prus I Jan Wołek,
nia postępowania sądocwero.
·
którzy wYStąpią ze swymi recitaWedluJr omnH kół nądowych w z Lib!llllu i oku.oowanych terY1Ło
• LONDYN. Pn:yiwódca Bry<tyjs;kte-j
}ami w domu kultury FMG „Pio- Bonn. kanclen: Kohl zamierza uz- riów arabskich oraz uznania sruszSO.cjailrl~tyicw.eJ.
Roy
Poważny brak mieszkań w mie- Par,tli
ma" i w sali. piotrkowskiego BWA godnić ze stroma bTytl;yjsiką wspól- r.ych nraw na~odu pałestyńsk•iego.
Jenklllls wyllduca:yi ewell'IJIJUallnl\ m~
o godz. 18.00 1 20.00.
ne s.tanowisko w kwestii ruł·óciągu w tym pra>Wa do utworzenia włas- · ście powoduje, źe wielu domom wość
u>łlWoorzeni\9. po przyszłych wy.
nego
państwa.
przeznaczonym
do
rozbiórki
prze- bO'rach
„Zaduszki poetyckie' w Piotr- syberyjskiego. które z kolej szef
pa.rlaanenitair>nycb
koalicji
Nawią12;ując do cl(łoszonego
w dłuża się żywot przy ·pomocy czę- wspo.lnie z ·kooserwat%tamll, kJ!errokowie zakończy w piątek recital rządu RFN przedsfawi w przy.
ONZ
listu
podpisanego
przez
delestych
remontów.
Dla
przykładu
w
Elżbiety Wojnowskiej. który od- I szłym m~esiącu
wanym1 przez Ma•rgaret 'Iba.tx:heir.
w WaszyinJ(.t onie
będzie sie o godz. 20.00 w BWA. poclczas
rozmów z prezydentem gatów 43 państw arabskich. sociali- czekających na wyburzenie już kil• WARSZAWA, Podsekretarz •tanu
Ten cykl intere~ująl'ych, nastrojo- USA Ronaldem Reaganem.
Jeśli stycznych i in., w którym to liście kanaście lat tzw. „domkach famiwycb imprez powstał w tym ro· chodzi o sprawy obrony, strona za- wyraża się zastrzeżenia w kwestii lijnych" co dwa lata trzeba wy- w MinJsterstwle Handlu zacra.nicznego,
Antoni Karaś. przyjął ambasa.
Izraela
jako człon- mieniać podłog1 zżerane przez wil- dora No-wej
ku staraniem piotrkowskieg-o miej- chodnlonlemleoka poi11formuje stro- uprawnień
Zelandii, Huzo .Jud.da.
międzynarodowej goć i grzyb. Cz_l:Stej wymianie pod- Om6whmo aktualny lta.n
1kiego
Ośrodka
Kultury
przy ne brytyjska o przebiegu rozmow ka orgaruzacji
.io.unk6w
że lega
także
S'tol&D.i<a okienna ł go1poduczych między Pokkl\ l Mowspółpracy z Wojewódzkim Do- między RFN a F1'amcją, które od- przedstawiciel Libii podJkreślił.
k·
r
aje
arabskie
za.
}
muja
jednoH~e
dnwiowa.
mem Kultury w Piotrkowie.
były
się
w
ubieałym
tY:iOdniu
wą Zelandią oras mMllo\voścl
I.eh
1
W. NOW. d.aJazeco rozwoju.
(m-ak) Oczekuje sie. że i:>remier Ma~aret stanow.isko w tej sprawie. Zastrze-

Oświadczenie

PZPR (informację 1 p~
zycje w tej aprawie Biuro Poll·
tyczne przeds.ta~
w
koóeow~
części po.-iecl:l:enia).

Człon!kowie
cenri:ral11ych władz
partyjnych otrzymali następujące
ma.terLały dotyczące problematyki
dzisiejszych obrad:
- „Ocena sytuacJl r08Jl0d&rt11ej
kraju w okresie styczeń - 1ierpień 1982 r.";
- Ra.port o wdrailmłu reformy
Refera.t Biura Polityc:imeao KC
gospodarczej w pierwnym półro pod tyitu~em ,,Partia wobec w zło
czu 1982 r.;
wych problemów rozwoju apołecz
- Waria.nty koncepcJl Na.rodo· no-.gospod.arczego kraju w latach
wego Pła.nu Społeczno-Gospodar 1983-1986" wygłosił sekret.an KC
czego do 1985 roku l wstępne H- Mainfred Gorywoda. (Te'lt&t refelożenia na. Iata 1986-1990;
ratu zamieszc.zamy oddzielnie).
- Założenia rozwoju przemysłu
węglowego na lata 1982-1985 l d.o
Nut~nie cJ>łoneik Biura PoUty1990 roku;
. cz.neco KC, przeiwodiniczący Kami·
- Założenia prorramowe polity- s}I Gfuinictwa i Przemysłu Wyki morskiej państwa. Stan, perspe- dobywcze.go Kmn!Jtetu CentralnefO,
ktywy i warunki roswoju JOllPO· Jersy Romanik, mówił o gospodardarki morskiej;
ce paUiwowo-energetyciznej.
- Op.inie komisji problemowych
KC dotyczące wariantów koncep· Mwlerdzll on, te ~lirWośel. poą'•
cji Narodowego Planu Spol-o· skalnl& paliw t einerc'il staJll lll• dslGospodarczego do 1985 r. i wełęp 1iaj wyuaczn.lk.lem kierun&<6w rłlll•
woju ,w tym -łaszcza produkcJI
nych założeń na lata 1986-1990.
pnemy•łowej.
Ma-Jąc na wqlędzłe
- Informacja w sprawie pne- ~a.nlczonoś~
środk6w
tnwestycyJ.
\1.egu ko.n.sultacJi partyjnej nł. wa- nych, a takłe motliwMcl techn>cme,
riantów
koncepcji
Narodowego nalety w piana.eh do \990 r. ~·
Pła.nu Społeczno-GOl}M>darezeco do ni~ utrzymanie wydobycia węgla ka.
1985 r. i wstępnych sałołe4 na la· mlenneco na uzyskanym pll'Ziomle,
Trzeba takte zapewni6 niezbędne
ta 1986-1990.
środki na rozw6j wydobyeta
wula
KontynuuJ1lc PNY'li:ł' prakltykę, b>rtllllatne«o. kt6ry w naJbUtszyell
ip.rzedStaiwiono czł<l'llkom central- 10 la.tach powl:nleoi by6 g!6wn, 1la.nych wła<ll pa.rlty.jnych
rówuUeż z11 rozwoju elektroenergetyki.
szereg ma.teriałów l opracow•ń inltcmll•fa G6rnletwa ltC uwata. te
formujących o przebiegu ~Iza·
zadania, 4ołye~c• wy41>byela
cji wcześniej podjętych uchwał: takle
palM stalyeh, •tanowl11 ninb~ne
- Informacja o stanie reali.sacJi minimum, zapeiWD.laJące p<>k.rycl• PCI•
uchwały IX Nadzwyoaa.inec-o Zja- trzeb aospoda.r>kl na.rod.owej,
zdu PZPR;
lui.neepcjt planu lłuHni• llla4sle
InformMlJa dołyc1,ea
prac si•W duły
nacisk na olllllltenle enw.komisji problemowyeh .KC PZPR;
gochlonnoścl
produkcji. Niezbędne
- InformaOJa
o
realizMiji Jest podjęci• słębO>kc> pnemyłlanyeh
uchwały VIIl Plenum KC PZPR;
konkretnych działań ekonomlcm)·Ch,
- InformMlJa
•
reallzaeji technlcmych l soepodarcso-ailminl·
stracyJnyeh, zapewnlaJąeyeh raraw1,.
uchwały IX Plen11m KO PZPR;
- InformaoJa e pracy Blura Po- zanle teco n-r&tclezneco Jlf0111-.
litycznego i
l!lekrełartaw
KC
w 4aJnym el.au 1weao "'Yltlllll•·
PZPR między IX a X pMleche- ni& Jersy Romanik saJl\ł 11• r6wnlet
niem plenarnym KC.
zaaa4ntenJamt zag~uowaata 1an
Niektóre z tych informacji ClPU- I -paliw płynnych. Podkrdlil. ił podstawowy
warunek pokonania barteblikowala iparty}ne. pruL
ry enercełycmeJ w nuzej cospoda.r.
Członkowie
centralnych włads ce 11olega na zastocowaoiu konkre*partyjnych również otrzymali:
nvch rMWł•zań, zmi~aJ•eych do
- Informację
o
daiałalnołei obnl:łenla eneraochłon.ności. PowitaCKKP za okrea od IX Nadawy- ło „nere« dobrych opra~owati I wnioczajpego Zjazdu pZPR oru nie· '. k.,.W, ale jednak dt>tyehczu w ~all
dosinec 8łN01>'11ych
k\órych
za.dan\aeh
dla KemlsJl .tyce nie m&ma
Mówca umał za celo-w•
Kontroll Par\yjnej wynlka~yeh a działań.
wprowadzenie do uchwały plenum
aktualnej 1ytuaojl w p-.riil l kr•- postulam motllwie szybklel(o etpira.
cowa.nla ł uchwalenia przez SeJm
Ju;
- lnłormacJę CentralllłlJ Keml• uałlalwy o 1ospo4uee ener1etyezneJ.
•Jl RewłzyjneJ' • reallaacJl pod·
z kolal &IOI sabrał salltępca ezłon
stawowych zadań
zawadyeh w
ka Biun Politycznego KC. I eełu'e
uchwale
IX
Nadawyoaajnego tarz
KW PZPR w Gdail1ku, StanlZjazdu PZPR.
sla.w BeJser. kt6ry swoje wystąpie
nie
pośw.tęclł
problemom
mOll'za
PonadJto towa.rzy.u.om iprzeltaza- i gospodarki m«>rskiej.
Gospodarka
no „Główne założeni-a t><>li~yki ka- morska - stwie.r.Uil - Jest integralną
częścią
gospoduki narodowej.
~eJ rozw6J motliWJ' Jest tyiko wraz
z rozwojem całej polakleJ goapod-arld.. kt6ra s kl>lei mote na.leżyeie
rozwlJae się, jełll będzie rozwiJat
1fę ha.rmoniJnie r~wnie:i &OSPtłfdHA
mortrka.

Episkopat ·Kalabrii
ekskomunikował mafit

spotkaniem
M. Thatcher - H. Kohl

drow~j

VV godziltlach
poipołucbniowych
X .P.lenum pocLjęło
dyskus.ję w

sz.esc1u

zespołach.

oto tema-t~a oorli.d ... pomiezegól1nych

zes1poll:ach:

- I zespół „Wychodsenł~ •
kryzysu i :P,rzebudowa 1truktury
gospodarczeJ'';

- II zespół „l!lpołeczne eele
projektu planu 3,-letniero";

- m zespół - „Wdrażanie reformy gospodarczej";
- IV 1esp6ł „Parifa w n·
monl\dnym pnedsięblorstwle";
- V aesp6ł - „Gospod•rka pa·
llwowo-enerl'etyMna":

-

VI seap61

morska".

„Gospoclarka

DZliś ~ bm. da.Lszy clu obrad
X Plenum KC PZPR.
(PAP)

Redaktor depeszow1
JERZY KLIMA

Redaktor techniczny
ANT">RZEJ W()JTOWtCZ

REFERAT BIURA POLITYCZNEGO KC PZPR
•
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kraju r- k:r.rto
gospodarcze&o
1
kieruobP.<!n;e zasadniczy
nek działań pa.rtii i wład,z
na
')Jans1wowych. Zada11-ia partii
uchwala
nakreśliła
bieżący
rok
VIII Plenum KC. Większość organizacji partyjnvch rzetelnie realizuje jego decyzje. Ich dziliłalność
organizatorsk a
inspiratorska
przyczynia się do lepszego gospotwach
przedsiębiors
w
darowania
do stopn:owe; normalizacji !unkCJOc1owania gospodarki.
społeczno-gospodarczej
Sytuacji
jednak radykalnie
można
n'e
zmienić z dnia na dzień. Mamy
przecież do czynienia z regresem
iiospodarki i załamaniem równowagi ekonomicznej o bezprecedenowej skali.
Kryzys przezwyciężam:I' w niei
korzystnej sytuacji pclitycz.nej
gospodarczej na śwJecie. Forsowa.n;i orzez USA polityka z.brojeń
oraz próby naruszenia równowaniebezpiecz.p.y
powodują
sił
Slt
wzrost napięcia w stosunkach mię
dzynarodowyc h. Rząd Stanów Zjeilnoczonych z pozycji siły, depcząc
pO'\YSZechnic uznane normy wspól.usiłuje
f,~ cia mii:dzynarodo wego
wewnętrzne sprawy
ingerować w
wobec
eskaluje
kraju,
na.szego
Sa
Polski sankcje ekonomiczne,
naone obliczone na załamanie
sze.i gospodarki, pogorszenie wtrunków1 życia społeczeństwa..
niesprzyjających
Pomimo tak
wyw·„1·1.mków wys~pują coraz
Wyraźniej tendencje noprawy.
JIG·
różnia się zwłaszcza wy&0kl
suziom produkcji w gałęziach
przede
rowcowo-wyd obywczych,
kamiennego,
węgla
wszy„tkim
Wzrost produkcji obejniuje coraz
przetwói-przemysłu
więcej branż
czego. Od kilku miesięcy notowany jest w przem.vśle wzrost wydajno;ci pracy. Wzrasta ekspert.
r daje się, jak dotąd - choć nie
bez trudnośc i - zapewnić pokryfic norm l!;artkowycb na :artyku-

P

z~·s

(S K

polityre
11t·
p.rzestrze!{anie
plac i dochodów socjalist) cznyrh
zasad wynagradzani a według wyzapewnirnic
oraz
ników pracy
ochrony socjalnej grupom ludnoię w na.itrudści znajdującym
niejszej sytuacji materialnej;
zdrowotnej,
- poprawe opieki
na
zaspokojenie zapotrzebowan ia
prorealizacje
feki, konsekwentną
szpitali, przybudowy
gramu
chodni i ośrodków zdrowia.
jest
zadaniem
Strategicznym
rozwiązanie problemu żywnosc10wego. Produkcję i spożycie żywności, a zwłaszcza mięsa i jego
przetworów musimy w zdecydooprzeć
wanie większym stopniu
na zuohach krajowych. Utrzymanie importu zbóż, pasz ·i żywności na. poziomie z lat ubiegłych
nie będzie bowiem w znanej symożliwe.
tuacji płatniczej kraju
· t wa dl a ro I ni·
wyma~a t o p1erwszens
h
·
t
d
h
kl
i
t
ycyinyc
c wa w na· a ac · ·nwes
··i
d u k c.11
dk'
t
pro
·1
sro
w
zaopa rzennt
·
·
·
d
.
a t ak ze prze s1ęwz1ęc · na· rzecz
1epszego zagospo d arowama 1 przeh
1
ł d·
·
· t wa.
t wors
po ow ro
d k.
· n:rc ·
p ro bl emy rozwoiu
gospo ar · 1

R

wanego budownwtwa Jed:iorodzinnego.
formy
Rozwijając róznoro<lne
nadal trakl.owac
budownictwa s.póldzielcze
trzeba wielorodzi.nne
jako
budownictwo mieszkaniowe ,
najbardziej powszechna drogę do
mieszkania. W odpouzyskania
wicdnim zakresie przywracane też
komunalne.
będzie budownictwo
~a najbliższym posiedzeniu Sejroz.patrzenie
mu przewiduje się
projektu nowelizacji pra•i.·a lokaprzyjęcie umożliwi
!owego. Jego
wszelskuteczniejsze zwalczanie
jekich odstępstw od zasady dno mieszkanie na jedną rodzinę.
go.5 poW warunkach kr~·z.vau
mocą pardarczego ze szczególną ochrony
&okwestię
lia akcentuje
cjalnej tych grurp ludności, które
znajdują się w najtrudnięj5'2:e] sytuacji materialne.i. W myśl posta:nowień IX Zjazdu został przygoto wany i wniesiony rpod obrady
'ejmu projekt ustawy .o Powszechemerytalno-'re ntosystemie
nym
całościowo
żywnościowej zostaną
.. Usta.wa pozwoli stopniow~
roz.patrzne na przygotowywa nym. w!·m
wspólnym :r: NK ZSL plenarnym zhkw1dowac star~ por~fe} rent ~
w. 51
osiedzeniu Komitetu Centralnego. e~e1·~.·tur. Dla m. ieszkano_ow
·
b d
P
lk
miec
. ę ~ie
ie i:naczerue
Dla normalizowan ia rynku, obok wie
1 wprow_azaopatrzenta w ŻY. wność, napilniei·- uchw.·aleme. p1.·zez SeJm
t
1
.0 ube.zpiezlago<lzenie 'zen~e w zycie us awy
szym zadaniem jest
towarów cz.muu społe~z?ym rol?tków mdydrastycznego niedoboru
rodzm..
ich
1
w1dualny?h
podstawowym
h
przemysłowyc
0
Zas_admcz:vm c_elem pohiykl płaa
dla społeczeństwa znaczeniu,
przemyslu cowei w wa,runKach reformy goswyrobów
zwłaszcza.
podarcze; jest_ wzr0;5·t wyda?ności
·
lekkiego.
Niedobory wielu t) eh towarów prac:\'.· F;i:nk~J'.1 socJalna pa~stwa
na. rynku wynikają dziś nie z bra-1 w tei ?z1edz1_me spro~?-_dza 1;1ę do
lecz ustalarua PoZJomu naJmzszego wyku surowców I materiałów
nagrodzenia o.dpowied.nio do zmian
1: ror.st:ego wykorzystania ' czasu
w kosztach utrzyma,ma oraz o~repracy ludd I maszyn.
Istniejll więc realne szanse aby śla:it:i: relacji płac naj•wyższych do
°t!Oi:trzez poprawę sytuacji .~ tej naJn1zszych.

I
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nio1Yych służyć po1.1. ·'lno lep:.ze wykorzystanie krajowej bazy surowce>wej. Szczególne znaczenie ma wydobycie i racjonalne wykorzystanie
podstawowego naszego bogactwa \(·ęgla kamiennego. Programem minimum musi być zapewnienie niezbędnych warunków dla utrzymania tegorocznego poziomu wydobycia.
branż
W,jele przedsiębiorstw
odczuwa brak rąk do pracy. Unieme>żliwia to zwiększenie produkcji.
Jedne przedsiębie>rstwa odczuwają
deficyt zabr.udnienia, w innych występuj~ jego przerosty w stosunku
do produkcji. Powszechnie nadmierne jest zatrudD<i.enie w administracji gospodarczej.
które
zat•rudnienia,
Wz.r0&towi
wzrost produkmoże dać szvbki
,
cJ'i, musi służyć polityka plac i
zatrudnienia, mechanizmv.. ekonomiczne ora"~ wdrażane w przedsi""
biorstwach syst.emy motywac\.'J·ne.
niezb"dtakże
a
Te instrument'-',
„
,
ne rozwiązania socjalne, sprzyjać
powinny przywracaniu pełnych ob. .
t t
. .
d
d
rzec1eJ
rug1eJ, a nawe
na.
sa
zmianie, zwłaszcza tam, gdzie bez
zwiększenia zmianowości długo nie
będzie możliwe uzyskanie poziomu
produkcji zapewniającego za.spokojenie potrzeb rynkowych.
Gwałt.oVlllile· skrócenie czasu pracy dokonane w 1981 roku ograniczyło produkcję, w tym ta.kże wyrobów najbardziej potrzebnych społeczeństwu. Społeczeństwo drastycznie t.o dziś odczuwa. Tymczasem
zakłady „Stomil" w Łodzi i Grudziądzu nie wykorzystują prawie 30
proc. zdolności w produkcji obuwia. gumowego o które woła rynek. Ze społeciznych więc )>rzesła-

wroz

•

-

•

•
odżwignięcie

,

Trzeba je odrabiać. Powinno to bior~tw do tego. aby ich plany
odzwierciedlen ie w planie społeczno-gospodarcze były ambitne i zarazem oparte o realne przena lata 1983-85.
Podjęte zostały przez rząd do- ,Janki.
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są dzi~
RłÓ\~·n) m zadaniem będzie zaha- w:rch dużego znaczenia
Ten fakt ro1'ne>1egle z nadmtem'.e inflacyjnym, a zwłaszcza podwyż- dz.iałaniu. Nie deklaracje
mowanie- jego spadku oraz two- zaopatirzenie w defic~·towe towarv cowvch·
_ frontem ipwestyc:YJ· szan i u cen dla osiągania ni en ależ- miarą naszej wiarygod11ości, a czyre>zhu~owa:iym
korzvi
powiazanła
tr~vałt'
·
prac\".
ludzi
robotniczvch.
załóg
rzenit> warunków dla poprawy w
ny i dokonania. Tym potwierdzainv
roz":oju wspÓI- nym 1 duzą. llc_zba0 buclow. ws.trzy- nych korzyści,
tp · dziedzinie w latach nasti:p- Musimy uczynić ws-zystko. aby to- stne 11erspl'klywy
11'.'.l~ych d~cy c;iUJ~
- przełamywaniu pozy('ji mono· pr~~wf.dnją. rolę partii, jej zdoitrudne i S:l tuaso<'jalistycznej
krajami
z
pracy
speręre
w
trafiały
nie
te
wary
·
n~·cb.
nosc do wyprowadzen ia kraju i
iiolistycznycb.,
.
CJl in:vest~ cnneJ.
wspólnoty.
Jak zatem powinna być ksztal- kułantów.
po- gospodarki z kryzysu. Zaw;;ze, ale
oraz
eksportu
zwiększaniu
.nalez~·
waru'!lka~h
tych
w
Ja~t~
osiemlat
gospodarcza
Politvka
w i.-totny
Svtuacja rvnkowa
. towana politvka społeczna? W tozwł~szcza teraz, gdy tak trudno,
bvt• uk'erun- 1 ~rz;vj.ą~ P_0 d~ta•:·.o\i·~? załozema po- prawie jego efektywności.
ku konsultacji większość orga.ni- spoSÓb wpłvwa na n astro.ie soołe- clziesia· ych fXJ.\Vin'1a
te zostały w ;z,nacznej pad't1a powinna być blisko codzienWymogi
·
JneJ
estyc:1
m1.1.
ki
ht:1
J
na:
wszy.~tkim
przede
kowana
społf.'czno.zacji i instancji partyjnych wy· czeństwa. W po.Jityce
w trosce o mierze uwzględnie>ne w przygoto- nych tro.sk ! kłopotów ludzi prawvkorzvstanie · PO PIBRWSZE - maksnnalne
n-n~~
~ospf)darczej problemom
nowiedziała się za szybszym wzrozrujnowania wywanyc:h propozycjach modyfika- cy,, reagowac na krzywdę. inicjodo
ie
niedopuszczen
"·zrostu
·dla
wów
akt'
posiadanyc·h
ludnosc1
potrzeb
zaspokajania
i
soożycia
etapie
tych, którzy j('j
s·em na obecnym
lllajątku produkcyjnego . o dalszą cji obecnie obowiązujących rozwią- wac po~oc d!a
·
nii. zbiorąwego. musi wiec być nadana najwyższa produkdi;
indywidualneg o
Parhla _ organizacJc>
potrzi;buJą.
z
być
orle
Powinny
reformy.
zań
obnidalej
można.
nic
1n-zyszłośe,
gospo- racjonalizację proer~ów
ranga.
Płace mu\zą wzrastaó jako i$łotpartii przewoźać poziomu naklad1\w inwestycyj- odpowiednim wyprzedzenie m prze- pa:,t:t·1ne, .czł~nkowie
.
_
.
darowania;
Głę)>okie tri~dności. przeź.ywa ~
11a dźwignia podnoszenia • wydajwiadomośoi przedsię- dz1c powmm walce 0 przestrzega
do
kazane
narodowej.
!l'OSpodarce
w
oych
ekorownowag1
przywraca111e
dowmctwo m1eszka01owe. Rozw1ąności pracy. W miarę zwiększania
nie zasad sprawiedliwos ci społecz
PO DRUGIE - konieczne Jest za- bie>rst.w.
dochodu narodowego wzrastać ie- zywa·nie nabrzmiałe.1 Jtwestii mie- nomic:mej;
Już na VIII Plenum 'stwierdza- ne.i. Ofonsywncść partii w z.walinwestycyjnakladów
pewnienie
att\
W)
struktul'Ze.
w
zmiany
o
zadaniem
więc
jest
na
szka·niowej
d'1ak wwinny także wydatki
niesprawieddla nYch na modernizację aparatu wy- no, że reforma PI'Zekroczyła bra- czaniu przejawów zła,
soołecznei. rzania i rozwoju gospodarki
i rozwią ,
ochronę zdrow!a. oświatę i kultu- szczególnej doniosłości
podstawo- twórezego oraz eliminowanie wąs- my Iabr)·k. ~iestety, w wie.I-u z liwości_. w Podejmowaniu żvciowyi·h
w lepsz<'go zas11o&aja11ia
uznało
KC
Plem.1m
dzie- IX
tych
rę. Jest bowiem w
codziennvch,
zywanm
dyrektorw
się
zatrzymafa
nich
~zczeco
gospodarC'e,
w
ogniw
kich
derydowac'dzinach wiele zaniedbań i nie zu- swojej uchwaJ.e rządow\• program wych 11otrzcb spolrczeństwa.
a gólnie mocno odnosi się do trans- sk•c-b gabinetach, nie wkroczvła do problemów ludzi prac)•
prod·tk<lj;.
Tempo rozwoju
ipię;;z_karol'lwoju budownictwa
pokojonych potrzeb.
jej będzie o pozyskiwaniu społecznego
przeofei
a
,
produkcyjn:1•ch
hal
portu.
z
wvchodzenia
tempo
samvm
Kierując się opin!ami organi~a niowego do 1990 roku za włascn~·ą 'tvm
i jej_ praPO '.rRZECIE - zgod11ie z uc·h- powodzenie zależy przede wszy~t- za.ufania dla jej działan
zakładow wytyczną_ d<?raźnych i ~lug?falo- kr~·zysu zależ;y w zasadniczej miee.ii partyjnych, załog
pier\l.szeństwo kim od lego, na ile powiedzie się gramu.
Zjazdu,
IX
walą
rozwlązy\vania
skuteczności
od
rze
zaKres1e.
cele
t\·m
w
dz1ałan
podstawowe
wych
pracy. partia za
rasz kraj ma atuty dla zape.,.;na roz- ona \V fabryce. .
s.oołeczne uznaje:
Państwo wspierać powinno wszv_ problPmów zaopatrzeniO\\· Ych gos- uzyskac powinny nakłady
P<;Jdstawow~·m mstrumentei;.1 or- nicnia godziwych warunków pran·
1
oraz
żywnościowej
gos11odarki
wój
i
s\nowców
eclostatek
~
podarki.
iniciatvw,·
e
tworzestkie konstruktvwn
wyżywienie narodu.
mieszkanioweg o. g~111zowa:i1a prac:1-_ społeczenstwa. i z.vcia społeczeństwa . .\by je wy·1. budownictwa
nie waiunków dla trwałego roz- społeczne. zmierza.iąc-e do rozwo- matc:·ialów, zwla.szrza z imJJOrl
rozw?Je1!1 ~połeczno- kor1,ystać, potrzeba wytężonej i
taki,e kierowania
ju budownictwa mieszkaniowe!? ;o. stanowi r!z.ś bar~f'n: 1zro~•u pro- l°wz~lędnione hyr mus:ai
wiązania problemu żywnościowego
kra.i.u iest plan cen: z~odn~j pracy <'!lłego narodu. Siag~spo~arrzym
paligo.s1>odarki
rozwoju
potrzeby
Duiych szans upatrywać- naleiy w clukcji. Dla prułamania tej bariew Polsce;
p1 ac . nad pl.anamt me mepokoju. Jątrzenie. wywoły
loku
W
..
lia!ny
ycznej.
\\·owo-energet
kompl«i>ksowe
.-ą
ma- ry nirzhędne
- zaopatrzenie fodności "'. uie- działalności tworzących się
w dąz~·c nalezy rlo wanie napi~ć. to środki z arsen~przed~1~b1orst
od:wiei
dolk
coraz
Gospodarka
zmniejclo
zmierzają<'t'
działania
zhedne dla codzlt>nnego iycia to- Jych spółdzielni i zrzeszeń mieszz dramatycznego czYZao- cz.iw", narasla.i<1l"a w mi~rę wzro- tego, aby_ w największ_vm. Stopniu łu niezgody.
kaniowych, nastawionych na zna- szt'nia materialocbłonności.
wyrll111·ary przemysłowe;
niewydolność tran~- uwzględmały one ~ało7;en1a prn_nu sto pol~kiego doświadczenia
produkcji.
,,tu
r\gory
taki!'
wymagają
śtrzenia
członwłasnej
pracy
wkład
czny
pogarszani&
- zahamowani"
Jes' to w dużvm <topniu c-ent:alnego. O_ ganiz.acJe Jlartnne sio powiedzenie, IŻ tylkn zgoda bunortu.
i
ałości
Ir\\
jakości.
zakresie
w
'ależv
.
.
mieszkań
budowt;
w
st"'.o·
i
j
ków
mieszkaniowl'
~lę sytuacji
s-amo„ząrlv duje.
in~ptro :vae
rezultat Wit' lol et.nich zaniedbań '>\" powmny
·1do-) nit>zawndnośei wyroh<i\l\·.
1
~PAP)
rzenie przestanek dla jej stopn10- pilnie wp1•owadzić w życ:e
.
pracownicze i dyrekcje przeds~ęLagodzeniu trurlnosci za0patrze- jego rozwoju.
~o'lnienia dla taniego, zorganizovo·ej poprawy;
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specjalnde dla niej wybudowSJlly
obieł!;t, koszitem s;s mln zł. Budyinek został
wykoi!llallly tandetnie. Potrzeba byllo ndema-·
łyich nakładów pracy, żeby obiekt doipl'IOW'adzić do sfain.u gwairwtru.jącego placówce odpowdeólllie wairunlki fUJD.kicjon<'.!wa.nda. Zaj'ęli
sdę · tym n81Uozyciele i iJlllilli pr&eawlllicy SZJkoły, uozruiowie i ich rodzice, za.kład opielwń
C!ZY „Famias" oraz w:l:adize dzielinicy Sródwy.kicmana
mieśoia. Większość prac :!lOSłała
w crz:Y'll.·ie społeOZIIlym.
Szczególnde ważnym tmZedsięW!Zię<liem by1969no węzła
ło zaiio:lstalow8lllie w !sitach
og.Newmego pa.rowo-iwodnego, oo rozwdąoołio
problem ogrzewam.ia obielttu, podnosząc ma·
cznie jego komfort. W naistępnyeh latach cl
saJillli społeCl2ill.icy wyGronald tmw. wybieg rek.reacyjny, bolis:lw sportawe, nową ele:wację,
ogrodzenie. Na l:iieżąico były prowadz·Ollle prace remontowe' i kanserwartnrslci.e. 01'i~ został WY15zyk.owainy na przysłowiowy · „wysoki! poły51k".
tmymała

Dzięki owym ZBJb'iegom silwOMollo w mostał.o się
że możld.we
le taikie Wl!li1"1lnk!i,
ZJ11a.eme rorzszel'IZende jej fUDJkcjf dydaikltyezno-wychowawozyoh, aż do całod:!liellillej pracy z UC7Jlliami. Było to nlie:iimiem.ie iisitońne
w przypadku tej s2'lkoły, jako że wielu jej
uozmów pochod2ńło .z rozbirtyoh, pijaiclci.ch rodzilin z pobl'iskiego „przeklętego rewńru" - .
ulJicy Włókieamiozej. Dla tych dzieci szlkma
sta'llOWi'lia jedyine pnytuJn\ł _mie}sce. gcłtme
można było zjeść ciepły j)osilek, apolwjnie
odrobić ltmcje Pod troSlkliwą opieką nauczyciela, ezy wreszcie wbaiwić !iię z rówUeśn.i
kamj w ramach ldoznych, oiek&1Wych se.jęć

ŚWlietliieowy~h.

M«a, wedJJUg .zgodtnej opinl!A ddelliniieoi ~ailioir111llll,
wych wła<m ośwdatowycli
pol'1l!omem pracy
wyiróimliała się wysokllm
dyda.k.tyomo-wycli.oiwawozej, 9tąd pmypilsano
jej także pełnienie runkeji lll'Jkoły ~eA
cMa &tudent6w kl!~ ńiaUCIZyclelskich
Undwersytetu Ł6daikdego. Odgirywała te.t w
życiu lmtalnego środowdska ~eg61ną roię
~aćyjną, a taikże ku1tu.ra'llną, jako te w
śródm[e~ej &l.eb!!ley Łod:lfi jeszeze do rued8!Wllla me było ~el ddelD:ll!mwego domu Irul1tury.

rzenia pnyj.acióillkd Barba!l'y - Jad0i? A morie c~ tu
o nakreślOllly .schematyc'Zinie i do tego w bairocl2o ~ro
szezon7 llPOOÓb, konflikit pokoleń (Michał - ojciff .Bar-

bary}?
się w tym mOmen.cle snalkomd.ita pioMłyllląrsikie;go o k;l.oc'lmch i Olbrv.lku.••
tytułu, bo dojść do
Pomdńmy jtllŻ siprawę samego
tego, d1acł.ego mwść łączy się tu z medycyną, napraw-

Pr>zyipami!lla mi
aenk·a Wojciecha

dę ni.e S1P'6só1b. Chyba, w co nie chce mi s. ię w~er2yć, że
by chodtz.iło o wyw<0ł.a1Jl!ie skoj.arizeń z głośnymli swego
cza&u ksiąti:lkami z medycy.ną w tyrf;ule. Byłiby to jedndegoicllj.y
nak chJwyit poniiri:ej pasa WOlbec czytell.ni'ka,
prawdziwego pilsarza.
iPJsząc, że k~iąma Edlwarda Kopczyństkiego, łaltwa w
ezyt.ainiu i pły:tlka w treści, nie budlz,i żadinycll refldcsji,
Tyfte tylko, że te re;fleksje
nie miałem jednak racji.
wynikają nie z jej lektury, ale z ililformacji zlllWU'tej
w bzw. siOiPce redalkcyjJlej. Otóż „Barbara, mdłość i medycyna" wydana została w imponującym jak na nasze
warunki nalkładzie 120 tys. egzemplar2y, W tym momeneie rodzą się wąit{pliwości- i nasuwa się parę pytań.
Czy Wydllliw.niclwo Łódzikie dysponuje taką ilością papieru, że nie s7ikoda go było na wydanie tej książki?
Czy nSJprawdę n.i e ma dobrych pozycji współczesnych,
że nie wspomnę jUIŻ o. czelk.aijących na wmowdenia klaay.kaich?
Ozy wyid:a.w.nictwo musi my·śleć wy?ącznie !k:artegoriamd
mteresu?
Ozy ks.jążk:a IPO'Wfama Ilię ty111ko i wyłączmJe dobrze
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Na marginesie całej tej sprawy naS'\lwa
Otóż, jak się
jeszcze jedna refleksja.
wydaje, niezapomniany pierwszy rektor UŁ
prof. Tadeusa: Kotarbińskd z pewJlością
n1ie próbowałby podnosić uniwersyteckiego
komfortu kosztem i tak diostatecwie ubogiiej oświaty. Pominąwszy już wszystkie J,n.
ne względy, 111ie pozwoliłby mu na to bowiem głoszony przezeń i ailirmowa.ny wlasbraterstwa i
ną posta.wą kamo.n etycz,ny:
szacunku i
między ludźmi,
partnerstwa
przyjaźni dla il!l.nych, imperll! tywnego oboW•ią;zlru niesienna pomocy wszystkim potrzebującym. Był to bow'iem wspaniały, wjelki
humanista i opiekun prawdziiwde sp<>legl6.wy...
się

(operetkowych)

ur~y 7: w~~~~yb==· d~~=~~=1

~~:Y~~!J,:~~~~.a z~p~;~:a)ko:r;:rt%.~~y~~~

.
na1rLUJsz pr1Zygotowuje A. M. Trzos, powstaje
dla telewii.zji, ale wcześiniej, ,na żywo, obejrzą
je widz,owie na scenie Teaitiru Mu.zyczinerg o.
Teatru MrUJzyczrn~o
]nf.ormację o planach
wall"to jeszcze dopełndć wiadomością, że jest to
obecnie jedyina z lódzJkich scen, która nie s.kaorży się na brark wtd,z ów. I, jak mnie za.pewmd10no, nie jest to wynik>iem „organizowainria" wii
down.i, bo w dużym stopniu · bilety są spirzedawane bezpośrednto z kasy. Tajemnica powodzetllia? P:rzede wSIZystkim chyba chęć przeniesienia się choć na trochę w kirainę iluzjd, w
wielki 'świat operetkii. Niewiele róiniącym s:ię
powodzeniem cieŚizą się bowiem: „Onomrwa Zuzanna" J. Gilberta, „Księżniczka czairdasza" E.
Rycerz Sinobrody" J . Offenbacha,
Kalmana
„Cygańska "miłość" F. Lehara, „Wiktoria i jej
huzarr " P. Abrahama, „Krraina uśmiechu" F Lehara. Młodi:d wid.2iorwie chętnie oglądają „Spią
S. Ger·~tenk,or
cą królewnę", „Kopciuszik1a" (rs)
na, „Ja1Sia i Małgosię" T. Kierskiego.
Na

zdjęciach:

.

'

(1)

„Kraina uśmiechu" (Anna
ryk, Czesław Jarosiewicz).
(2)

Gębicka,

nona He-

czardasza" (Małgorzata Wilk,
·Jerzy Nejman, Andrzej Orechwo).
Foto.: Ch. Zielińsiki
„Księżniczka

ubołylo,

łe

na.malowatem

z

,Natomtast w 11tudio $ko~yiem wrośnie fltm
„Chtoptec z gtiny". Jak niemal wszystko, co

zrea!tzowalem w „Semaforze" przeznaczony ;l'eBt
dla dz:tect. Teraz 1 zaczynam pracę nad kolej„o czarodzteju dobronym filmem z sertł
dzieju" pt. „K?atka".

te Ludwik Kronie
Przypomnijmy jeszcze,
jest znany młodym widzom m. ln. jako realizator filmów z serii „Zaczarowany• ołówek"'
i „Przygody kota Filemona".
(!'S)

o

Sfer

się
pejzaże.

tak

W gaterll - bez %mian. Staramy .tlę pi'opo.gować prace mtodych twórców. Artyści chętnie'
odwiedzający
przynoszą nam swoje obrazy,
handtową
chętnie je oglądają, gorze; jednak
stronq dziatatności galerii.

w ptenerze.

p

n

ja.koś

t11tko ciwa

pa,na MIECZYSŁAWA J,'\GOSZEWSKIEGO,
kolegów z ,,SemafoTa". Ro.zpoczątem portf'e.t owcnte ak·tor6w. Jednak ktopot w tym, te
moich
nie ma.tuję ze zdjęć, więc katdy z
modeli musi znaleźć czM na .spędzenie paru
godzin 111 pracownt.

Grecji. Taiki ,,kiurs" obrał bowiem Teatr Mu-
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funkicjOlllującej.

llWO!c:h plan.ach I aktualnych działaniach
m6wl LUDWIK KRONIC ;_ artysta pla-

vvyższych

nej Andirzeja M. Tr.zosa „Gdz.ie jesteś piękna
Gala.tero?", do Pafos. Tam słynny rzeźbiarz Pigmal1on, wiodący niezbyt cnotliwe życie, przeży
wa kolejne katus·ze ugodz0<ny strzałą Amo.ra.
A je·ś1i dodamy, że gre<:.ki mit o miłości do popolskie
sągu w:vbogacony jest o współczesne
f·ó wystarczy za
realia, · satyirę poJ.itycwą
wszellklie relmmendacje. Lnscenizację p11zygotowuje siam aUJt·oc tej komedii, kieroiwtllictwo mu1
A.inna
zycz,ne Tadeusz Błas.zczyk, sceno.g rafia
Włodz1mierz
Bobrowsika-Ekiert, chore.o grafia
Trac.z ewski.
kolejna premiera.
Mie·siąc później (l8.Xll)
Będzie tio lyri·Cal (P':remiera pokaże co kryje się
za tą naz,wą) Henryka Czyża „Księżycowy poemat" („Inge Bartsch"). Libretto według poezji
K. I. Gałczyńs!kdego, napisali A. Czyż i Leon
Ja.nowski Popularny kompozytor i dyrygent
jesot także hnsceiniza torem, będzie ponad.to spra. muzycZine. Reżyseria i
wował kie;wwnictwo
choreografia Włodzimderz Traczewski, scen10grafia Wojciech Zielezińsktl.
Dług'o trwały starania o reaHzację musicalu
Jeriry'eg.o Bacika i Josepha Steiin.a „Skriypek na
dachu". ale zakończyły się pomyślnie. Polską
pra,p,remi'erę „Skrzypka„." zo·bac.zymy w marcu,
w reżyserii Ma:rii Fołtyn.
SeZion zamknie (w czerwcu) operetka Eduarda Kunnekego „Kuzynek z Ho nolulu".
Do listy premier dołączyć jeszcze trzeba koncert arii, duetów i scen ensamblowych z popularnych operetek. WidCJIWistko, do którego sce-

:wPP

maczyć. Poza tym w szklole jest coraz ~
nde.j z wwa.gi na wstępują.cy wyż demog:ralliozny, stąd zajęcia musz4 się odbywać w
systemie zmiainowym.
Pny tym wszystkim, wraz z n'Owymd lok'ator;i.mi pojawiły się i dodatkowe problemy. W 1!2!kole oo rusz co.5 ginie. Studencd,
ludzie dorośli, mają zwyczaj paliić na szkolozasem coś mooniejszego
nym kiorytarzu,
wypić w kątku. Nie przebierają też w sło
wach podczas ~ówek toiwairzyskich, nie
licząc się z obecnością małych dżiecL . Ale
to joo~cze nie WSIZYStko. Kiedy boiwiem ' bydo llliłem w szkole, zbierając materiały
niejsa;ej publiikacjd, akurat na szlwlnym korytarzu kilku studenckdch „ wesoł:ków" prozy.
dybało jedną ze swoich koleż81Ileik, 11Prawjaikoi też
dzając publicmie i bez Żeillady,
owa pand'011ka ma biust. To dopil!["•O zrobiŁo
na dz:ieciakach wrażellldel Na szczęście reszty ll!ie zdążyły już OQejrzeć, bo dZWOIIlek
zapędizdł je do klas na leik.cje .••
Taka jest dizisiejsza, niewesoła cod:&iettmość
tej wspaniałej niegdyś placówk,i oświatowej
· i jak na razie nie zanosi się na lepsze jutro. A wszystko to d7!ieje się w c.z asie, kiedy aokm:art toczy się ożywiona, ogfil.nok.rajowa dyskusja nad nowym programem Min.i„Kogo
sterstwa Oświaty i Wychowania:
chcemy wychowywać w polskiej ~ole w pracy wygłqwne kieru:nki i zadania
chowawczej z d~ećmi i młocbieżą szkolną".

Co p!'lllWda, na ra?Jie s:z:kuła jeszcze niiby
ls1m1eje i działa w dawnym lokalu, czekając
at gdzlieś zwolni s-ię ja.kiś obiekt, ale to
tylko pozorny eysk. Już bowiem w 1980 r.
odebraalo jej aż ~ izb lekcyjnych, dokiwaterowując studenłóiw UŁ. Wskutek tego tr2eba był:o zlikwid<YWać pracownie: języka 1>01stmego historyczną, wychowania mu'ly=ego l zajęć tech'D.lC2lllych, bibl!otekę zas prze1111eslono do izby haircer:sklej. Co :ma.ozy dla
chyba Uiurn!koły takli ubyterk , nie trzeba

o
„0.tatnlo zcjmu;lę lłę port.retem. MyAtę
stworzeniu cyktl portretowych. Mam :lut kitka wt:zerunk6w dztenntka.rzy, w tym neatora

ńJLIUSZ CYPERLING

an

sokim SlllOZeblu i;pzwd~z.ać poprzez„. likwidację i wy.kwaterowa.nie sąsiadującej z budyn;kdem wydzdałowym Szkoły Floclstawowej
rur 111, berz wiedzy gospodar1Zy. W charaMemiała
łódzka oświata
l'IZe rekompensa,t y
obrzymać budynek sz,koliny w nowym osiedlu mies2ikalni1owym, w illlnej d~elnicy miasta.
A co ze Szkołą Podstawową 111? W efekclie wdelu interwencji na róZJnych szczeblach
nie zlikwidowllillO jej w trybie natychmiaobiecano jej czasowe
stowym, natomiast
pm:eniemeinie do budynku przy ul. Sterloiinga 24, skąd właśnile wyk;waterowaino XII
LO, by rozpocząć.„ remont kapitalllly obieiktu, Jmóry potrwa chy,b a do 1985 r„ jak dobrize pójd2iie. Z Pl'!Zeprowa&ki więc nic nie
wyszro. Szkola ,111 na razie pozostała w
swoim dotychczasowym locum, bo nie był-O
gdzJie jej wykiwa.teroiwać.
Sytuacja lokalowa oświaty w Sródmieś
c1u jest ba.rd2io trud.na. W pierwszych 15 labach Po wojnie wybudowant> tu co prawda
7 wkół, ale w następnych - już ani jednej.
Zlikwidowano natomiast aż 12, mieszczą
cych się w starych c.zynszówkaoh. Dzieci z
owych szkół trzeba było rozmiieścić w pozostałych placówkach, wskutek czego nastą
że we
„zagęszczenie",
pii!lo w nich talcie
wszystkiich naiu.lta musi się odbywać :z: kondeclZ!llości na 2-3 zmiany. I w takiej synieodpowietu81Cji Podjęto naj:z:upełruiej
jednej
jeszcze
dzialną decyzję Likiwidacj·i
siz.kollllej, maikomicie przy tym
placów'kli

styk, retyser związany ze Studiem MaFilmowych „Semafor", szef
łYch Form
prywatnej galerii sztuki współczesnej mieszczącej się przy ul. Narutowicza 35.

Pytani.a te, chJOć z!illadonicze, nie zail!iczają się do t.rudJ1.ych. Trudne, jalk ziwyikle, mogą być tylko odpowiedzi...

r

Dziś to wszystk,o już czas pra:eszły, histoNieszczęściem tej SZlkoły stało się bezpośred:nie sąsiedztw<0.„ Wyd:!liahl Eko.oomdcznro-SOcjologiiCZ1nego UŁ. Trudności lokalowe
tego bowdeim wydziału postanowWD.o na wy-

riia.

NA WARSZTACIE

9I)rzedawać?
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Wszystko na sprzedaż?!

Gdzież jeet to tao? ~yżJby miały nim być pojedyincze
ł!Pi:WdY nic nie wnoszące do ksiąźilci, jak np. Olku.p.acyjne przeżyeia BM'ibary, historia Ag.nie.s2iki, ezy ~- zwie-

,,

...

I

....-:S:

społecmio-cbyozajowych".

za,gadlnień

=mmRlCQsJT·r:u n · n

Ta sprawa Jest skandalem. Polega on na tym, że dwaj byli ministrowie i były prezydent ŁodZ<i, bez zasta.nowieriia I bez
ładnych skrupułów; najzwyczajniej... przehandlowali szkołę 1000-lecia, a kionkretnie - obiekt Szkoły Podstawowej nr 111
przy ul. Ja.racza 44 w Łodzi. Takiegą. przypadku pO'.Za tym łódzkim, nie zna chyba historia powojennej oświaty polskiej.
Ta osobliwa tra.nsakcja została na dodatek przeprowadzona bez wiedzy i zgody władz oświatowych oraz gospodarzy obiektu: nauiczycieli, ucz,niów i Ich rodziców, którzy zainwestowali w rozwój szkoły ogromny kapitał najgłębszego zaangażo
wam:ia I społecznej pracy, czy.niąc zeń w ciągu paru zaledwie lat od m0:me11tu jej powstania jedną z najlepszych, wzorcowych pla.eówek oświatowych w naszym mieście. Kupczono więc nie tylko budynkiem, ale t najżyws7'Ymi. najszlachetniejszymi luibkimi umuela.mi i llPOłecznikowskimi dokonaniami.
Konsekwencje tamtej tra.nsakcji, dokonanej w 1976 r., d-0 dziś odbijają się btalnie na tycłu l tulllkcjonowaniu szkoły,
k·t óra mimo wszystk-0 istnieje i działa. Sprawa ta bulwersuje całe łódzkie środowisko, nie cyLko oświa;towe, przyspa.rzając
niemało kłopotów obecnym wł!Mhom miasta. Nikt z zainteresowanych nie eh.c e się pogodzić z Zlłistniałymi faktami, lleząc
na to, iż w C7Jasie obecnej odnowy i ta spr.a .wa d~czeka ~zęsuwego r~iązania. Oto HCZegóły.

EDWARDA KOPczn,isKIEGO
ksi ąiżlkę
NaijlllOWS'Zą
,,Barbara, miłość i medycyna" pr:zeozytalem z tźw. mieszanymi ~uciam i. BY\ła to b<Jiw~em lelktura, którą się
czyta szylblko, oo jesit bez wątpi·enia siporym waforem
ale k1tóra ·n ie zmusza do najmniejszych nawet re<flelksji'
'
co jest z kole.i powiarż:nym mankame.ntem;
iKsiąiżlka przycią,ga nie tylko rzucającą się w oozy,
,,aeksowtną" oldadlką, ale i i.ntrygu.jącą informacją umieftCIZOlną na ostatii;m~i Sillronie. „Powieść jest kontynuacją
.- ,czytamy w 1p,eJ - wydanej wca:eśniej książki „Milośc i medycyna . Tym 1azem sprawy rodzinne ukaza, ne zostały z pUlllktu widzenia kobiety. Analiza problemów rMpadają~ego się małżeństwa osadzona jest w szerokim Ue wspołozesnych ir;agadnień społeczno-obyczajo
wych".
P:r:zyznać t~eba'. że brzmi to ~rut ere.sująco.. Próby pod!woj.nego ~Jrzerua na te.n sam prdblem mieliśmy chona tej samej zasaciażby w „Klimatach" Mauxoiis,
dzie akoru;itruowany był również film „Ona i om". Obyd!wa d:iiieła, aczkolwielk ró:imiące silę sposobem wyipowied.zi, cieszyły się, ogromnym zaJ.nteresowamiem czytelników i wid12hw. I to nie tylko ze względu na Wl!lritości
czysto lilteriaclkde czy fl1llrno<we. Tego tyipu zesit awienia,
poza tym, że tU\ .oryginalmym rozwiązaniem formalinym,
rozLeini.a
.twairmją wsipa:n~ałą olkazję do przed6\taw1
maitych °"°bowości i rÓŻl!lych l!IPO'jrzeń na ten sam problem.
W p.rizy.padku książki Eldiwairda Kopczyńslk,iego 6w zabieg forma1ny m!Lnął się jedinalk, i to Sjporo, z celem.
Obydiwie powieści wydane ZIO&tały bowiem w odstępie
pralWmało
że
ltliiliku lat. Jest to talk diługi okres
dopodobne wydaje się, by czytelnik przy obecnej lekturze mó,g l odwoltywać się do książki wcześniejszej. Jeśli
dodamy do tego, że wielu czytelników z pewno6cią. nie
ozytało pieriwszej książki, fiasko oiklW:e się pełine.
ZatPeWllle au~orowi choom~o o to, by jego nowa ksdąż
lk.: była ·n.ie ty1ko konot~uacją poprzediniej, ale i mogła jalko ~ieło funkcjonoiwać samodrLielni!e. Taiki u·niwem·a.ldam jest Jedmalk le!k'ko i.rytujący i co gorsza sikła
rua do pode}rZ€ń o lciolkaltrortne „ogrry;waini.e" iyclh ··mych pomysitóiw...
Dziw,ić więc musi p.i'zyd;ore~a na Wll·tfi1Pie nort'k:a lnfDrmacyjaia. Su,geru.je ona bowiem, że Jest to dzieło
tillibiiltne1 s'kłandające do reflelksjd. Tymc2lasem„. Zwróćmy
:a:;reeztą uwagę na samą fa/bułę. Boznaijediy maraeństwo,
które przeży!ło ze sobą wielle lart. W miarę UiP1YWu czasu zaezyJla ooo przeżyiwać kryzys, r<Xhą s·ię problemy,
Dlaczego
k•tÓre w końcu prowadzą do jego roz;bicia,
jedmak do tego prowadzą; jak~e to są problemy, skąd
.s141 biorą, gidzie · tkwi ich źródło, poiZQ&taje do końca ta•
jemnicą. Tajem.nicą cxwiame aą rówill.'.ież motywy pos·tę
pow8lllia główinej bohateriki.
NlełaJtlWo je5rt zrooumi.eć kobietę, Barbarę jednak z
kiliiąrż!ki Kopczyńskiego zrozumieć jest w o,góle nie sipoaói'b. Mnie w . kalŻidym raizie to się nde udał.o. Z pewnoicią au/tor ma wlęlksze w tym wrz.ględ!z.ie doświadczenie,
pow'iinlen jedinalk: - taik przy.najmll!iej sądzę - w S'POM>b baroziil!j s.roYJUJII111ały podl7'ieil!ić się nim z czytf;elnikJem.
W ne>tce iilll!ormacyi}nej jelilt IllOIWa o . ,,szerokim t1e
weipółczesnych
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ZBIGNIEW S. NOWAK

Co z metryką?
byłoby tak:
Po kobiecemu
„mam tyle lat, na ile wyglą
dam". W stylu filmowo-kaba·
refowym: ,,na wygląd trzeba
,obie zapracować". A w kinie?
Kolejna edycja
No, właśnie.
wymiany poglądów na temat:
kogo wpus.zczać na filmy od 18
lat, rozpoczęła się „\'Vejściem
smoka". Poglądy są krańcowe.
dzwonią
Oburzeni Czytelnicy
do nas, monitują, w „Bałtyku'',
że o pomstę do nieba wola wizapełnionej
dok kinowej sali
przez tych, co „na wygląd sozapracowali".
bie jeszoo:e nie
połl)Wa
tylko
to
Jednak
l)pinii o korzystaniu z metryki przy „Wejściu smoka". Druga połowa jest krańcowo odNiech przedstawi ją
mienna.
taka oto scena. Bileterka stara
rodzicom
wyperswad«>wać
się
10-12-letnich
wprowadzanie
dzieci. Ale gdzie tam! W sporej grupie tatusiów i mamuś
złość wzmaga się do ·tego stopnia, że " forsują drzwi nie czenawet na skontrolowakając
nie biletów. „Jnieci chodzą na
rodzice.
komentują .
karate - Uczą się, a tu Jm się zabrania uczestniczyć w takiej
lekcji poglądowej. Kto wymyślił te bezsensowne ogranicze. nia wiekowe?".
Informacje przy tytułach ·obwieszczają.ce, że .film dozwolodawno
ny jest od lat ..• , już
.stały się tylko kruczkiem dla
poprzez
pO'Zyskiwania publiki
erotycz„szpanowanie" mocy
nej, bądź sprawności w zabi·
janiu. Na całym ' świecie'spraw
dzono, że widownię kin stanowią nastolatki, a ich wiek to
14-18 lat, przy czym bardzo
trudno, po wyglądzie, 'ro'Zszyliczy
frowai!, ile też wiosen
sobie młodzian czy panienka.
smoka" dzieci
Na „Wejście
wpuszcza się teraz tylko w
towarzystwie rodziców. Jednak
czy tak trudno namówić sympana, aby w
patyczną panią drzwiach kina pe.nil , funkcję
opiekuna? Zatem i „zloty śro
dek" okazuje się zawodny. Na
razie słucham więc o ośmio
latku rozwalającym uderzeniem
kredek
dłoni kole.iną paczkę
(cafa klasa to ~obi - a jaka
Mogę
osiągnięć!).
licytacja
mieć pewność, że · dziecko „pracuje nad sobą" niczym Bruce
Lee.
Obawiam się, że metody na
rozszyfrowanie wieku widzów
nie znajdziemy w kinie.
(rs)
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8.790 -

.na

godzinę

codziennie, 77 milionów - rocznie
- ot.o w juim tempie wzrasta ludność glo·
bu ziemskie•g o. Obecnie zamieszkuje go 4,6
miliarda ludzi. do roku 2000, według progno.stycznych · obliczeń ~pecjalistów z O~"'Z,
liczba ich osiąJ?nie 6,1 miliarda, to znaczy
wzrośnie o 33 P'l"OCent. Przy czym najwięk
szy pirzyrost notuje się w krajach rozwijających się. I tak ;J/1 Afryce. biorąc ogól- ·
nie, ludność wzras·t a średnio o 70 procent,
w Ameryce Łacińskiej - o 45 proc., w Azji
- o 39 proc. w Oceanii. o 25 proc., w Chi·
nach o 20 proc. Ten sam wskaźnik procentowy w ZSRR i USA wynosi tylko 12, a w
Europie (bez ZSRR) jedynie 5.

. _.-.;. ·-. .- :-. .-. . . . . . . . . . . . . . . . .
~J --

Przewiduje się, te 1 czasem .najwiękmi!l
aglomeracją miejską stanie się Meksyk, kitór.e.go ludność osiągnie w 2000 roku 31 mln,

ezyli wzrośnie o 107 proe.! W dziesiątce .n ajwięk-szych miast św!4ta uplasują. się kolejno: · Sao Paulo,' Szanghaj, Tokio-Jokohama,
Nawy .To:r'k, Pekin, Rio de Janeiro, Bombaj,
Kalkuta i Dżakarta.

/
i;y-s zxs~ko
wskazu.ie na to, że w okresie
ćw 1 ercw1 ecza (1975-2000) liczba mieszkańców
Z i emi ~iększy się o 2.170 mln osób - bę
dzie to największy przyrost w całych dzie-

jach ludzokości. Przypomnijmy tu .s<>bie, że
w roku 1800 bylo nas na świecie równo miliard,. Zeby jednak osiągnąć' tę liczbę, po-
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.........d!lm. • do I
latl N•tomlut
ootrzeba było tylko 15 lat, od roku 1960 do
1975, aby nuza „ludzka gromadka" zwięk
szyła się z 3 do 4 mld osó·b . Dalsze miiia~y
to juź tylko kwest.i.a kilkunaistu nastę:pnych
lat.

Jeśli utrzymają. się w d.alszym ciągu obec·
ne tendencje demograficzne. to na przykład
w roku 2040 będzi.e nas ogółem 8 miliardów,
w roku 2110 - 10,5 miliarda, zaś w roku
2130 - ponad 14 m iliM"dów. Wprawdzie, nas,
obecnie żyjących, nie będzie to już raczej
dotyczyło. jednakże. jak ze wszystkiego wynik.a, następne wkolenia będą chyba mu-·
aiały wędrowa~ ,,,na Sa~y"•.• w kosmos.
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Początku

necznego -

naazego Sy•temu Sło
trzeba Wliązaó· z ·po-

czątkami całego Wszechświata.
Według ostatnich teorii wszechświat, a właściwie jego częś~
dostępna naszym obserwacjom

- istnieje jut ek. 15-20 mld
lat. System Słoneezny jest znacznie młodszy I liczy ok. 5 mld
La.t. Wszechświat powstał w wy·
niku gigantycznego wybuchu.
Mówiąc o końcu świata. może
my mówi~ tylko o końcu pewnego etapu jego ewolucji. Tak

samo na obecnym eta.ple rozwoju n&uki nie można powiedzieć
co było przed wielkim wybu·
chem. W osta.tnich la.ta.eh pro·
wadzone są badania mające na
celu stwierdzenie czy wielki
wybuch Jeszcze trwa. Oddalają
się gala.ktyki i skupiska galaktyk, Czy ruch ten będzie trwał
w nieskończoność - czy też nastąpi kiedyś moment, że roz·
szerZ&jący Wszechświat zacznie
się znów zgęszczać po C?;ym
dojdzie do kolejnego wybuchu.
J'&k na tle wielkiego wybuchu Wszechświata. powstał nasz
Układ Słoneczny z planetą Ziemią? W ostatnich latach nastę
po~a.ło powiązanie te1>rii kos·
mogonicznyCh z naukami o Ziemi. Początkowo przyjmowano
hipotezę
o tzw. gprąc:llJll pochodr;eniu Ziemi. Według tej te·

orli

stał

cały Układ Słonecany powli jednej wielkiej 1or"°'J

1ło
azą, że pła.nety ;worzyły llę •
chłodnego obłoku pyłowo-Jazo
wego. Nie było płonącej kall,
a tylko chłodne, łwa.rde olało,
które później ,vległo rozgrzanłll

kull gazowej. Nowe teori•

wskutek reakcji termojl\drowych 11aehodzącyoh w Jego
wnętrzu.

Gigantyczny obłok gUOwO•P'f•
w 98 proc. •
wodoru i helu - resztę stanowiły twarde cząsteezki pyłow„
Ta mgławica wirując bez przerwy przyjęła. kształt pla.BkieJo
dysku. Wy,odrębniła. się w nim
warstwa pyłów, która pod wpły•
wem sił gra.wita.cyjnyoh ulerła
rozpaclowi na mniejsze z•ęsz
czenia pyłowe. Te zgęAClllenia
łPwy składał alę

Ja1>0ni.a je.st
l)rawdziwym
rajem
dla
archeologów. Wyspy japońskie mało jeszcze
zbadane kryją wiele tajemnic. Można
tu
z;naleźć ślady dawnych tajemniczych kultur.
Jeszcze około 15 tys. lat
temu
wy.spa
Hokkaido łączyła aię przez Sachalin
t:
ikontyne.ntem azjatyckiin. Nie było cieśnin
oddzielających wyspy japońskie od stałego
lądu i od siebie naw.z ajem. Tą drogą. przedostawałv się do .Japonii gru'PY lud~i z gł~
bi kontynentu. Badania archeologiczne wykazui11. związki z neolitY'(!znymi kulturami
azjatyckimi 1 okresu 8-2 tya. lat v.rn. e..

:c

u

-przyrody,

zesl>Ołu

takich

kr~g6w

w Siuen.

li'od z,i4ml'll'.91'.D kO'PCem . wewnątrz całe«o systemu kręgów znalea:i,ono Jeszcze jeden ukryU' krąg - a pod nim grób. Rów.nież pod
kręgami

otaczającymi centralny grobowiec ·
jamy grobowe zawłerające po kilka p0chówk6w. Dno każdego grobu było wysłane
farbą ziemną ochrą. odgrywającą dużą role
w rytuale PO-'rztfuowym
u wielu 1ud6w
ellOki kamiennej. W grobach
znaleziono
resztki glinlllJlyeh naczyń różnych tyipów i
romniar6w, małe a-Hnie.ne dzwoneczki. ka·
mienine tonorT .f noi!e oraz groty atnał. By..:
ły taklźe 111aszyjniki 1 zębów rekin.a a w
1ednej ,,; mogU u.chowały się resz'tkli tkani- ·
ny, które M obecnie badane w laboratorium.
Badani.a zesPołu kiamiennych kt<ęgów koło
Sa'P'POOO uj.aw.n lly pod nim'i całe cmentarzy1ko ze nczątlkam'i kilkud>ziesi.ęoiu osób.
były

Hokka;ido.
ne z k·i:eJ?6w i kurhanów. Na kontynencie
znane są podobne obiekty - kurhanowe grobowc·e stepowych koczowników ze schyłku
okresu neolitu i okresu bTązu. Na północy
Japonii znaleziono 60 takich zespołów - z
kamiennymi kręgami. Większość j~t
na
Ho.kkaido, ale występują też na
wyspie
lion&iU.

Ta/kle wielklie zbiorowe eoobowce wywo-

łują

naz~~ią te kręgi „słonecznymi zega;rami" t

uwazaJą
:ie rozmieszczeme ;poszczególnych
głazów w.skazuje położenie słońca w określonych no:rach roku. Może to być obserwatorium astronomiczne albo 1świątynia kultu
W m!tologLi ja-pońskiej występują l:i-

słońca.

W kolejce
Bezrobocie w &ta.nach
ZJednoo1onyoh ł innych
kr&jach zachodu przybier& rozmiary przypomlna.jlloe \ Jako illywo kryzy10we lata trzydzieste. Pls1t1
o tym zjawisku Da-niel Yergin n& lamach Interna.tlona.I Herald Tribune.

Davdd, amerykański chłopiec ty·
jący od chwili urodzenia w plastykPWym namiocie, obchodził w tych
dniach swe jedenaste urodziny. Jest
on do tej pory najdłużej żyjącym
dzieckiem, jakle przyszło na świat;
z dzlędzicznym obciążeniem, polegającym na całkowitym bra.J<u natural„Właśnie wróciłem z 11odróży po wielu oki'ę·
nych mechanizmów obronnych ustro- gach naszego kra.Ju i mogę wam powiedzieć, że
ju przed infekcjami.
David rozwija się dobp.e, jest bar- wid1>k męiczyzn w dojrzałym wieku i posiadają·
dzo zdolny I uzyskuje doskonałe wy- cych wysokie kwa-llfikacje, stojq,oych w kolejce po
nikl w nauce i testach opracowyWa·
nych przez jego nauczycieli.
Od zupę - nie jest widokiem zbyt pokrzepiającym".
~wych rówieśników chłopiec różnd się
tylko tym, te do tej pory nigdy nie Te słowa, które brzmiały ąktualnie w la.t~h trzychorował. ponieważ chroniony jest dziestych naszego stulecia, wypowiedział w istocl11
przed dostępem balcteril z zewnątrz. kanadyjski minister zatrudnienia. w roku 1982. JeDavld prz€chodzi noqnalny
kurs
szkolny , porozumiewa się z nauczy. go wyp1>wiedź odzwierciedla. cor&:i: bardziej powc ielj1ml I kolegami przez
telefon. szeCJhne w Północnej Ameryce i w Europie obawy,
Na.Jbardziej interesują go takie zagadnienia. jak literatura,
historia źe ltryzys w dziedzinie pracy zbliża się wielkim.i
oraz ek sploa.tacja przestrzeni kosmi- krokami i że państwom uprzemysłowionym moze
czue.f. Zdamem
lekarzy,
.iedyuą być trudno utrzymać chociażby dotychczasowy pP·
stansą chłopca na opuszczenie
pia.
. .
~
stykowego „więzienia" jest przeszcze. z10m zatrudmerua..
pienie mu nowego szpiku kos1·nego
celem wytworzenia dwóch typów koProblem ten występuje niezależnie od orienta·
mórek niezbędnych
do zwalczania cji ideologicznych. Jest on wielkim wyzwaniem,
infekcji. Jak dotychczas ·plan ten nie
,
został zrealizowany wobec
braku zarowno dla. wolnorynkowej polityki
Ronalda
odpowledllllch dawców przeszczepu
Reagana. i Marga.ret Thatcher, jak i dla 1ocja.llz·
Ostatnio zespól badaczy unlwersy.
I
tetu w Wisconsin opracował meto· mu Franco1s Mitterranda. Poza tym,
gospodark
d~ laboratory,fnego uzyskiwania cia- krajów zachodnich są tak wzajemnie współzależne,
lek krwi przechvdzlałających odrzu- .
.
tow.i przeszczepu zaś zespół specja- ze Jeden kraj nie moze
rozwiązać swych proble·
listów w Minnesota testu.ie .nowy lek mów w oderwaniu od pozostałych systemów. Wielpozwalający
na uzy~klwame pomY.
, .
. ,
ślnych rokowań w wypadku osób kie korzy.sCJ P!Ynące z protekcJon1zmu będą prawdotknietvch nĄ eprawiJlowościami sy- dopodobme krotkotrwałe
stemu obronnego ustroju .
David spędza większość czasu w
Problem bezrobocia. znajduje się w centrum wiedomu swych rodziców, zaś dwa ra- lu spornych zagadnień dzielących wielkie
kraje
zy w roku transportowaQy jest w przemysłowe,
a więc takich za!l'a.dnień, jak eksport
specjalnym przenośnym namiocie do
japoński,
systematyczny
spadek
produkcji
europejdziecięcego szpitala w Texas. gdzJ.e
poddawany :lesit testom rutynowym. skiego przemysłu stalowego i sprawa budowy radziecko-zachodnio europejskiego gazociągu,
(PAP)
Zagad-

I

o

~Jllce wynillri l)n:yn'loały badania ar-

dntry.gują .archeologów tajemnikręgi
spotykane na wysJ2je
Tworzą one całe .!ly«temy zł<>Zo

·. „Bubble boy"
ukończył 11 lat

ałmoefera.

ohedlog!cme

Od dawna

NajpaTdzlei okazale wygląda zespól Z'Wa. ny Non.akado oołożony na rozległym rzecznym tarasi>e. Składa się on z ldlku koncentrycznych kamiennych krę,E!ÓW i urzypornina z wyglądu słynna kamienna
budowlę
Stonehenge w Europie. JaI?Ońscy archeolodzy

we doprowadz&J!lce do rozJrza.uia loh wnętrza.. Jednocześ
nie pl&nety były bomba.rdowan•
przes meteoryty. Ogromna. enerrla pędzących meteorytów
zmieniała się po zderzeniu z
planetą w ciepło • . część ciepła
ulatywała w kosmos ale częłó
l'Ollgrzewała
zewnętrzne
w11-r11twy planety. Dochodziło clo
przetapiania nbstancji twonq,oych pl&nety - lżejsze elementy przemieszczały się ku górze,
cięłsze opadały do jądr&. Tak
powstała. Ziemia. Dopiero póź·
niej pojawiła. Ilię hydrosfera I

pne 1>69twa 1Ymboliizujące slb'
~łał W awoi.t„ iltult słońca.

cze kamienne

1

uległy
dalszej
koncentracji;
p~yęillJałY pył,- i
ataJe rosły
dając początek planetom. Ten
proces trwał miliardy lat. Póź·
niej w chłodnych planet&ch rozpoczęły się reakcje termojądro

skojaTZenie 1 grobami stepowych ko·
ezowni!ków, m. in. z vcbowcami władców
scytyjskich. Badania antropologiczne oozwol n
ustalić jaki\ grupę reprezentują zmarli nochowllJlli pod
kamiennymi kręiiami
na
Hokkaido. Czy 8ll to ślady inwatji plemion
atepowych. ezy tei: tylko ślady przenilkania
ktdtur?

>

z
z

menie "bezrobocia miało być jednym z głównych
przedmiotów obrad s1czytu wersalskiego w czerwcu br., Jednakże ze względu na bra.k zainteresowania llłl strony Ameryki saledwle Je ta.m odnotowano.

lesse.e

pneł

ldlkoma młeełĄeaml SlldZOno, ł~
roku besrobocle w ' łwłeeie
sachodnłm mołe obk6 28,5 milionów lud1ł. Obecnie
pnewłduje stę 31 milionów bezrobotnych, czyli
o 10 milionów więcej nił na poesątku lat siedem-

w ko6.cu tego

dziesiątych.

Tak wielkie bezrobooie Jest powszechną ludzką
Jest to także ba.rdzo kosztowne dla ca·
lej gospod&rki. Dochody 1 podatków zmniejszają
slę, podczas g\}y wydatki na 111asiłkl dla be1robot·
nycb i opiekę społecZDll , rosnlł - co częściowo Uumą_czy cllaC1Jego wzraeta. deficyt budilletowy administracji Reapna.
tragedią.

Ale koszty nie ograniczają alę tylko do wylej
wspomnianych wydatków. Wzrastające bezrobocie
jest takh polityczną b1>mbll zegarową: narusza ono

po

.w

-z

edna z pCldstawowych zasad ro:i:woju technlki brzml1
nale:!:y dążyć . do zastępowania procesów nieciągłych,
okresowych przez procesy ciągłe, cykliczne. Zyskuje
się na czasie, niezawodności, jakości procesu. Jedy·
nym rodzajem transportu spełniającym te wymagania jest
transport rurociągami
Już dziś rurociągi stanowią główne arterie energetyczne
Związku Radzieckiego. Przepływa nimi większość 'ropy naf·
towej i cały gaz 2liemny. Transport rurociągami zajm_uJe
obecnie w ZSRR drugie (po transporcie kolejowym) miej·
sce pod względem wielkości przewozów, a w rokl_l 19E5 '
przemieszczać się nim będzie ponad 30 proc. tadunkow.
System rurociągów głównych składa się z około 70 tys.
km ropociągów i rurociągów do przesyłania
produktow
naftowych oraz
UO tys. km gazociągów,
przepomp<>wni
kompresorowych o łącznej inocy kilkudziesięciu milionów
kilowatów. Przesyłanie ropy naftowej, produktó;w 1_1aftowych l gazu ziemnegp rurociągami jest bezkonkurency~ne ze
względu na niski koszt transportu (2-3-krotnle mniejszy
niż transportu kolejowego), minimalną pracochłonność
I
energochłonnośf, ciągłość pracy, przebieg tras najkrótszą
drogą, niezależność od warunków at~os!erycznych.
.
Coraz bardziej zwiększa się odległosć zródel energh o.d
miejsc zapotrzebowania na nią. Trzy czwarte całej energii
zużywa się w europejskiej części ZSRR, zaś pon~d s.o
proc. jej zasobów znajduje się w rejona~h wschodn~ch, z
czego · w roku t985 ok 60 proc. wydobycia przyp~dm~ na
zachodnią Syberię. Na.jwiększe zloża gazu znajdu,1ą su: w
okolicach Uriengoju . Jego zasoby są tu 3-5 razy większe
niż łączne zasoby gazu Algierii, Anglii, Holandii. Ka)lad_~
i Meksyku. Jak więc będą wyglądały nowe
gazoc:ąg1.
p,rzepust01Wość jed·n ego z ;ni.eh, Urlengt?l-1'.ietr!>w~k. _wya11esl•
32 miliardy ro sześc. rocznie. Odpow1edme c1śnien1e w ru·
rach utrzymywać będą 24 stacje kompresorowe. o łącznej
mocy około 2 milionów kilowatów, długość magistrali wY·
niesie· około 3 tys. km. Jeszcze dłuższy (około 5 tys_. km)
będzie gazociąg Uriengoj-Użgorod, Jego budowniczo~vie bę·
dą musieli pokonać prawie 150 km wiecznej zmarzlmy, 700
km terenów bagnistych, 545 km masywów górskich u~a·
lu t Karpat, 560 dużych i małych rzek. Na trasie gazocią·
gu znajdować się będzie 40 stacj~ kompres!'rowych o Jącz·
nej mocy ponad 3 miliony kilowatow.
Przed przystąpieniem do budowy rurociągu należy wY·
brać optymalną trasę jego przebiegu, Budowane dawnie j
systemy transportu gazu wychodziły z jednego punktu (źró 
dło wydobycia) i rozchodziły się promieniście w różnych.
kierunkach. Gazociąg przyszłości będzie wyglądał inaczej.
z najwięł<szego rejonu wydobywczego wyrośnie coś w ro•
dzaju drzewa, którego pień przetnie Ural,
a dalej po·
wstanie rozgałęziona, potężna korona. JeJ konarami i gałązkami gaz ziemny popłynie do utytf<owników europeJ·
akiej części kraju.
Po_cząt}rnwy odcinek przyszłego systemu transportu gazu
„Syberia-Centrum " jest unikalnym kompleksem składającym
się z 6 gazocląg6w umieszczonych w jednym
korytarzu
energetycznym o Herokości
około 2 km.
Koncentracja
potęitnych gazociągów umotUwia centralizację ich budowy,
zastosowanie najnowocześniejszych form organizacji l tech·
nologlł pracy. Taki „korytarz energetyczny" ma znaczne
zalety ej!:spolatacyjne: jest bardziej niezawodny niż poje·
dydcze czy podwójne gazociągi, stacje kompresorowe pra·
cuJą z optymalną mocą, łatwiej jest zautomatyzować stero·
wanie 1 kontrolę -pracy przepompowni I Innych urządzeń,
~mniejsza się liczba personelu stacji kompresorowych.
Rocznie z zachodniej Syberii do europejskiej części ZSRR
przesyłać się będ?:ie 550-800 mld m sześc.
gazu.
Spra.
wą najważniejszą staje się więc zwiększenie przepustowo·
ści gazociągów. Zależy ona od średnicy rur, ciśnienia pod
jakim przepompowuje się gaz i od stopnia jego sprę·
żelllia. W najnowocześniejszych gazociągach stosuje się _ru·
ry
o średnicy 1.ł20 milimetrów i Jest ona . - zdaruem
specjalistów - optymalna. Przy ciśnieniu gazu wynoszą·
cym 75 atmosfer grubość tradycyjnych rur powinna wynosić co najmniej łO milimetrów, a w skład stali, z której
się je produkuje, muszą wchodzić deficytowe dodatki sto·
powe. Potrzeba więc innych rozwiązań konstru)<cyjnych.
w Instytucie Spawalniczym tm. E. o. Patona skonstruowano wielowarstwowe rury ze zwykłej blachy stal~wej
o
grubości! ł-5 mUimetr6w, zwijanej w spiralę Archimedesa.
Puekrój rury Jest więc spiralą, a nie kołem. Końce pasa
stalowego przytwierdza się do sąsiednich warstw.
Taka
konstrukcja Jest znacznie odporniejsza na różnego rodzaju
uszkodzenia oraz na duźe wahania tempera.tury, Tego ro·
dzaju rurami będzie moina przesyłać gaz bardzo ochłodzo·
ny, a mote nawet rozrzedzony, co jeszcze bardziej zwiększ!
ich przepustowość, Przy temperaturze gazu ziemnego mi·
nus 1110-UO at. c. I odpowiednim ciśnieniu prz epustowość
gazociągu wzrasta 3-3,5 raza. Schładzanie gazu ziemnego
Jest konieczne w najzimniejszych rejonach. Inaczej wo·
, kół gazociągu zacznie rozmarzać grunt. Aby nie naruszyć
wiecznej zmarzllny gaz ochładza się do minus 3 st. C.
Od dość dawna rurociągi wykorzystuje się do transport.u
twardych materiałów zaw_ieszonych w wodzie. OpracowuJe
się metody przesyłania węgla, rudy i innych t'!a_rdyc_h la·
dunków ropociągami razem z ropą i gazem. W b1eząceJ _plę·
ciolatce rozpocznie się budowę doświadczalnego ruroc1ąi;u
węgłowego Kuzbas-Nowosybi rsk o dłui?ości 250 _km. zawii::
sina węgla w wodzie przesyłana będzie rurami o śr.edm
cy 426 millmetr6w. Węgiel jest jednak dość kłoI?otl!wym
ładunkiem, poniewat wymaga dokładnego osuszenia. z1~a
cznie prostszy Jest transport koncentratów rudy. W w1~
lu krajach szeroko stosowany jest ten sposób przesyłama
rud żelaza i miedZli. Na przykład w Brazylii w 1977 r. zbu·
\ dowano rurociąg o długości ponad 400 km, w którym prze·
pompowuJe się rocznie do 12 milionów ton koncentratu ~u
dy żelaza. W ZSRR równiet prowadzi się prace w tym kie:
runku. w norylskim kombinacie metalurgicznym działa ~u
·r~clą,g 0 długości 30 km do tran.spmłlu koncentratów miedziowo-niklowych. Na ukończeniu jest budowa hydroruro·
ciągu do przesyłania koncentratu rudy żelaza do kombma·
tu elektrometalurgicz nego w Starym oskole> Goto~e
sci
założenia techniczno-ekonom iczne transportu hydrau11czneg
koncentratu rudy telaza z Krzywego
Rogu do Do_nhasu~
Planuje się analogiczny sposób dostawy rudy ze złoza. sru
kołowsko-Sarbajskiego do
magnitogorskiego
kombma
metalurgicznego.
le
zawartość składników stałych w przepompowywane j z_aw
slniii nile przekracza U proc., resztę stanow? woda n1epo;
trzebnie transportowana . na _duźe 0!1legł.ośc1 , Dlateg.o t~
specjallstów coraz bardziej in:teresuJe 1~ny sposób .. ;ze
stosowanie zamiast wody spręzonego powietrza. W biU
konstrukcyjnym „Transprogress" opracowano nowy sys:~
transportu - rurociągowy kontenerowy· transport pneu a

J

ty~~1!;'; 8 ystem transportu, to ruroci:\gi, w ~tórych pod ciś~
nieniem powietrza poruszają się z szybkością ~o-60 km n
godz kontenery na kółkach (pojedyńcze lub połączon_e ~
składy) w Gruzji skonstruowano pierwszą
na
świecie
pneum~tyczną linię kontenerową do przewozu krus~y".l'a ua
odległość około z km. Obecnie buduje się tu naJw1ększy
na świecie dwururowy system pneumatycz~y,
po któreg~
uruchomieniu długość całego systemu wyruesie 40 km Po
dobne systemy do przewozu plasku i krus~ywa działają ~
okolicach miasta Gorki I w okręgu tulskim. OI?racl)wf~t
unikalny, dla warunków panujących na U~alu, pro ez
dwunitkowego
pneumatycznego, kto.ry
poł_ąc t!:
s · dłowsk z rurociągu
miejscami wydobycia- w okohcacb m1as
A~~~!t Rurami 0 średnicy 1.200 milimetrów składy po du
wagoników poruszające się z prędkością 40-50 km na go :przy ciśnieniu tylko 1 atmo~fery dostarc2l3ć będą oko 0
3 milionów ton kruszywa rocznie.
Pneumatyczne kontemirowe systemy transportowe są szcze
gólnie przydatne w rolnictwie. Można nimi dostarczać pło
dy rolne do punktów skupu, kiszonki z wytwórni . pasz. na
fermy. Zastosowanie tego rodzaju systemów będzie . m1~!0
ogromne znaczenie, bowiem rocznie w Związku Radz1eckm1
przewozi się do miliarda ton kiszonek, 210. milionów ton
zbota, 200 milionów ton buraków, 70 milionów ton nawozów sztucznych. Do. przewozu takiej masy ładunków w
krótkim ~zasie potrzeba w każdym sezonie co najmniej 600
tys. jednostek różnego rodzaju środków transportu.
Lata osiemdziesiąte zapoczątkują więc wdrażanie nowych
TOd>fllów transportu ciądego.

zupę ,

umowę o utrzyma.mu pełnego zatrudnienia-,' jaką
rzq,dy zawarły ze swymi społeczeństwami w okre·
aie po drugiej wojnie światowej, W pewnym mo·
mencie może · ono również podważyć stabilizację
polityczną l socjalną.

Nie .ma tutaj prostych odpowiedzi ani magici&·
uych rozwiązań. Dlatego trzeba koniecznie wyjść
poza rutynowe sporządzanie miesięcznych statY·
sty!ł; i przyl!,tąpić do twórczej dyskusji nad
tym,
.!«kie inicjatywy państwowe i pry"1atne są
ni~zbędne dla. zmniejszenia bezrobocia Stany Zjednoczone rje majlł bowiem aż tak bogatego spo·
łec!'leństwa, aby mogły sobie lJO'.tWolić na rezygnację s pełnego satrudnienla.
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b!eniec 26 (J>TZY 1>ras:e E-12).
38298 g

PROBOSZCZEWICE, · pla'"
1.600 m przy S'ZO«le - sprzel'i am. 56-~·l.
,SS:>ln g
zteml w miejscowości
leit.ni&k.eweJ w Szvmaniczkach
"przed am
Oferty . „ 38111 ~·· B lUiro O gro.
szeń.
PloorkOl\VSka 96.
1,S

sprzedam.
po 18.

Tel.

ciągl!lik

Ofe.rty
Ogłoszeń.

pairosa•k,ryi,

wyna.jęc!a

na

okolle·e Pa·blaKOlled Obwodo-

wej.' O!er•tY „311253" B!'IJro
Ogł9S'eń. Pi·Ptl"ke>wska 96.

HA

MIÓD, kl.t J>S'Z.c!'ledt (poro.polli•S.) pczyszcrŁan y. reee1ptiu..
ra - sprzedam. ~1-30,
33•&15 g

KIT pso:c-.etl (J!)r oipoil~)
sprzedam. Tea.. 53-01-!!.1.

CUDZOZIE':l'IIEC wynajmie··
ume<blpwane 1\1-3 l'llb 111-4
najchętniej
z
telefonem. Pla.tne z (órv. Oferty „3821.15" B 'llliro Ogl0meń,
Piotrkowska 9,,

35214 g

SPRZEDAM

Ok&'lyjn'.e b<>Zgie<z.
m 40
38306 g

a'Zerię
- ~osnowa.
Pal!'zęcze~v~ka bl lł!

OBCOKRAJOWIEC student
pos:z·ukuje mleszi<ania 11•
1 ro'k. j:ił.a~ne z góry. teL

SPRZEDAM 1udz()nkt t•rusk.awek. odrn',ana Red11.aun.tJk.t. te~. 741-'l'2 J>O 18
381~ g

git·zecznośclOIWV

M 35-4Q.
38iH3 g

MAŁżEiqSTWO

PIEC C.<>„ no.wy, 5 m kw„
wa.nnę spr'1iedam.
tel.
38166 g

l>Cl<Sz'llik'u-

je Sll'!UOO<Ziclneg•o
pokoju
z kucbn'i:\. Oferty .39U81"
BJ,uiro O~omeń. Pl°'trlk<iw~

'55-:J.7-~.

lilka 96.
KUPIĘ

mleszkanle % wyg-odami. Te<l. 682-32. godz.
9-16.

GJtZE.JSUU ielii'IA'M
'P>I?
tel. ~-6'1~.

lru3338'7 g

PlLNlE
kupię
pi.a<" .
emen·taa Doły. tel. 70!Hlł.
311346 g
TKANINY, drz,ja,niny - .klll.
Teil. 466-36.
38001 g

pi.ę.

SPRZEDAM
p,rasowalnlł!.
tel. '727-12 11:odz. 18-20.
3&019 g
1'0ZUCH dam.'>'ki
sprzedam. 324-58.

tuTeekł

38{}15 g

PROWADZIMY
sk.u.p
spr2edaż to,..,va!'ÓW sp.ożyw.
ezveb· pochodzenia
Ui~ra
nicz,ne,go
Wid•ze1w-Wschód
Go-rkie•go 9'3
Chrostowski
~100 I!.

KOZUCH męski 1176 x 96
:;przed am. 'Te'1. 276-73.
po l~.
38!59 g
PRASOWALNIĘ
el.eiktryczn~
.Duńską"
wa.gę zega.

:owa O25 kg -

"J}r-z.edam
Ofertv
3!798·1" B:u.ro Ogło.
sietl · P~o.tr·k0:\1iSk-a 96.
„t.UCZ:-O'IK"
~~lnik
do
t:?War!ł'1C1:..

51-81-71!.

nr'Zemysło·w:v

SYrenv"
n2
sprzedam
38051! g

SPRZEnA:l<l z'mow>•

zam.szo·wy qam~ki
em. 56-04-21

płaszcz

t64-l70
31138(! g

•gypoczvnt'owy
KOMPLET
se''-ireta-ri;y;k
. swar-zerl?.u.
IB.'l.Jffilll1'.a)
Te.J. 56-55-50.

KOŻUSZEK

sor?:edam
po 18
37974 g
<izle•wczęcv

uzvwan v - sn!·7edam · Radom>k• '.'.':? m. 18 po n
311368 g
LISA. crzap:kę 1'17.eczko
spr-zedam 51-13-56.

-

31l2'2 g

SPRZEDAM tele·w~zor cza,r.
no-biały
Beryl"
Zielin'"'
Piotr!<owslto 1134 m 16
wl 55-l~-33 godz. 18· -20.
!"f>R7.EDA :1-1 w amic 17n cm
te·l Sfi-12-3:! e,odz 1s-2n
38i 90 !'.

l"AKS0'.1-IETR
R:vi;~a"
11przeliatn 'Tel. W2-76.
*
38231 g
l'ł. TTT
C!'1'l1

&

-

chodnHrnwe 50 " 50
"Przed.am. 52-88-20
38WI g

DZIEN~"E: ŁÓDZKI

notal!'iailn!e· w1ąad
na .Fia.ta t26p" z na.tychmiasfowvm <>dbiPr&IJ lub
d-0
końca
rolm.
Tel
53-S.3-36.
39896 g

prll'.edpła~ę

,.Sy1renV''

na

1934.

tel.

„PEUGEOTA 504". blacihudo remontu,
,F·Prda
Caą>ri" na części s.pritedam. tel. 55-37-42.
~
154 g

M-2
s;prizedam.
Oferty
z ceną
38328" B\u•r<> OgŁo..

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

Sl!eń.

(lGllO)
„FIATA 131 CT"
sprzed am !Jtrb zamienię na
.P0olone2aH
Fiata 1250".
3:}7113 g
ted 810-8?.

(19'78).

.,VW - garbus" sprzedam.
Tel 8Sn-2:1.
381!1{) g
,
P1L~IE sprzedam p,r2yc2e"'! d·r> żu1ka" D-17
F1a.
ta l26p" .(1 979 ).
Ro"~~ k
KoLUS-lek
:\1;irchleitvs'1-<ie38030' !:
!?;·O 17

samodzielnetel 772-05.
38187 g

M-Z d•wu.pokojOIWe.' spóldl!ie.lcze. tel.efoo - zamtten: ę n a większe z te<le-fon em. TeJ.. 53-41-'Te.
341341 g

E,leonorv 9 (Rokl·c'el.
311182 g
Sl>RZEDAM ... BMW 201!0"
32
Dabrowsld<el!;<>
a. 3srn 4 g

mieszikan la

MŁODA
panienka
po.sztikiuje ri-0.ko,ju b1•b ka.wale~
kl.
Alicja Aindrzejewska.
Adwoika<eka 1O m. 5/6.
331&1 g

(19611)

.. WARSZAWĘ" na Clllę$c!
9przedam. l'uszy·ńskB 4·3-1.
38374 g
Ładę"

. Pi<11>r>k()\vska 96.

POSZUKUJĘ

g<>

w całości Lub na cześci sprzedam
R.ąblł!ń
s1 k.
Łodzt.
58233 g

SPRZEDAM

POSZUKUJĘ

m'e.szkan'a

~y:_98 P<>i:J~S. (t>lokl)

'('CZĘSTOCHOWA,

333 ls~

centrum

2 PPko.1e. k111chni.a
stare
budOlwnic'bwo
bez
c.o „ teilefo.n
zamienię
na
:\1-3
Ł6M.
Ofe.rtv
-

I

3&220"

Bi•uro

·.
P1otr·kowsKa. 96
KAWALERKE
J piętro ba•Lkon
n'.e na wieks2e
po !~i.

o~łOISZefl

„

·

blokl.
zamie-

111-12-50.
STI.NIK
do
Wa•rSl!awy"
38207 g
-io·l•nej (kPmpletnvl sprzedam
Tel.
682-32
~0dz
JED1'0- lub 2-pokojowego
9-15
.
37988 e 1 m:eszkan.\a ooszu!ruję Tel
_ _, - - - - 52-92-48
po 20.
39540 g
CIĄGNlK
C-:f55"
(lót76)
z przvc~euą
Syrenę Bo.
ŻYRARDl'>W,
!\1-2
spół
sto·· (19R2)
sprzedam .d-zle•lC'Je zamtea1le na n1leBełchatów· zas~'l'ł.
szkanle w Łodq:! lub ok-t>3'lll7J g li.cv (d n brv punkt)
Ofert:v
37594"
B~u1·0
Ogłoszeii.
SADWOZIE
. Po·lo11eea" Piotrlt<"ws'J;:a 96
oo .wypadku sprzeóam te·l
18319 e; POSZUKU,JĘ
sam<>dziel4n 39
l nego
m1ewlkania
Tel
'671-69
379~6 g
PRZYCZEPĘ '.'1-126 kup'.e
Tel ~2-37-96 wieczorem
M-3 na Radio,tac.ii spcze.
38386 i: na,ni
Boinv
PKO
kumę.
- - - - - - - - - - - - - Tel 847-05 ___..,_ __3'7154
---e
AKUMULA'l'OR
135
Ah
d•rzwi. zawieszenie szyby '.\llAŁŻEJl<'STWO bezdz'.etne
tel
dvfer ramę. re~or „Octa- POS«Ukll!Je m,e,-zkan :a
vól" - spr-zeda·m. K•sl""-r- 4119-łl. od 141 do 18.
18/M)-0
g
•kL D<:>br•a JO.
311375 g

nr 177 (10171)

du.że

lJ<>dejmą

szeń.

PL<>trikowsk.a

I
~

----

_____

wktadl<ę

W

:111377'

J>il Wi!dad•ke

POTRZEBNA panł d<> ?rowad.:en[.a dP:n:vu. te<l. 496-66.
38386 '

w

wą

!Hl.

PRZYJMĘ

chałuipn'.
,.383419" B'u·~<>

w

DUŻY,
ll·inąl

c~arny klllndel zaprzy ul. Un.i~versy.
teckie<j. Tel. 842-36 (nag·ro.
40118 I\
da).

JACKOWI

SchneildTO·W.1
..,,-G;:ładk~ zaorpaWZ 31>5381
36111-0 g

ZGUBIO. ·o d<>k.umenty
wkładk·c

Of""ty
Ogłos.ze•ń.. P .o0>tir1ko'\\'!lk a 96.

POSZUKUJĘ

wy.ro·bó\\·

SKRADZIONO
o,pa~nzenliową

za-

wkładke
Y.-~~4

!\fa.

I

SKRADZlONlO wlkladlld za.

W-Z8!}6'71l.

W-28-0669.

Ewa
Golrllberg

Abram
WaldemM

La1uik.s

d-

szyńs·ki.

hab.

n. med., Wojciech Ga-

l1 - lek. JANA BLASZCZYKA pt.: „Wpłvw
urazu tel'micznego na zawartość estrów fo.sforanowych w krwinkach czerwonych u król~ka i u czlo-

ANTYKOROZYJ:\E zabezpiecza.nie
samochodów
LH'Zadz.en'.ami
wysokociś nieniO>'w'ymi wykonu.1e Lip..
cz"ńskL Suwa·ls:ka 24.

\\'ieka".

'PROMOT'OR: doc. dr hab. n. med . .Józef Kędziora
12.3!1 - lek. N'ORBERTA WACHOWICZA pt.:

GODż.
płuc

u psów we
tocznego„.

ANTYKQROZYJNE zabezpieczanie
samoch-odów
u.rząde·e'l1!iam1
VaJvo!llne
:vrvaie
spo<ló.w
siLników
'.\I"1n cvzy 35 Ga.jewsiki
«fo.ia2d Wan:sza·WSl\<ą w Wał
brzyską).
3GOS4 g

pruciwwstrząso~ii;ej na czynność
vmzesnym <>kres<i>e wstnąsu krwo-

PR0"1.10TOR: rloc.

dr

hab. n.

me"1.

Wojciech

Ga-

szyński.

lek. A.rDRZEJA BUCZY~SKIEGO pt.:
„Wpływ bodźca ak.ustycznego na stężenie am!<n katecholowych w o~oczu u czlo\vieka w ·spoczynku
1 w czasie wys.iłku fizyczne~o".

GODZ. 12.30 -

KOŻUCHY

\Ya wan:e

PRO~lOTOR: doc. dr h·ab. n.· med. Józef Kędz!on.
rozprawami ·doktorskimi ! opinfaml recenzentów
można zapoznać się w Głównej Bibliotece Wojskowo-Lekar,kiej w Łodzi, ul żeligo•wskiego 7/9.
Wstęp na
r<>zprawę wolny.
2574-k
Dziekan i Rada Wy!lzialu Buclownictwa i Architektury Politechniki Łód'Zkiej pod;iją do "'iadomości że
w dniu 18 li,topada 1982 roku
(czwa.rtek) o god'
12.15 w auct B-11
Lódż
al. Politechniki € (Pawilon
Budownictwa I piętro) odbęcfa•ie 'i'l obrona pub];
rzna prary dr•ktrir<kle1 mgr ini JERZEGO PAK1l
proży

c;cian

PRO~TOTOR

praca

nośność zarysow•nych
nad
U"iZtywnia ~ąc~~ch budynków wysokich"

I

prof. dr hao 1nż.
Tadenoz
GPdycki
Cwirko - Politechnika .J..ódzka.

I· opinlami re;cenze·ntów xapoznać s'f) można w Czyielni Bibllo<tek.: (;łó\vnte.1 Pol ..
techru,k~ Lódzkie.j,
~6-k
Z

rloktor~ką

odzież

zamsz()..

czvszcze.t'l!e
Gdańska 8

Gajger.

taubo.

SKLEP
przemy~owo-chemic1Zno-do:o·g.erv;ny
sztuczna biż<ute•r'ia
wy.ro bv k.aletnJc-ze
ke>nfekcia damska
od2ie2: d<la
dlliec!
niem·ow'lat
poszuklll.ie
do!ltawców Kra•ków Osiedle
Piastów
17175
teł
11-03-92
Boohenk

Z

.Sztvwność

.ANNIE

t!ldadaja

KOLEźAN"K! I KOLEDZY ! ! STUDIUM
PRAKTYCZNEJ XAUKJ JĘZ'Y.KÓW OBCYCH AKADEl\IU ~1EDYCZNEJ w ŁODZI

KOL,

ST.ANISł..A WIE URB.ANI.AK

.„ „,
't

B B: AT A .
uj&!ęb~

Wyraz.y

'l\'8półczucia

WSP0ŁPRAC0Wl'lo"ICY
OŚRODKA ZIDROWU

Wyrazy

śmie·

skła.da,ją

:!
GMII'<"NEGO
w NOWOS OLll.- EJ

W5pólezucb. s

cl·

po?o odu

MATKI

JADZI WERBl~SKIEJ

~-71,

GODZ.

„ WpłY'w tera pi!

29 01r112

P l 7-0. Informacje tel
P<> 20.
3839ll g

5.ol„zance

BOROWSKIEJ-LORENC

a·utobusaml: ,,

25

E

~p6łczucia

MGR

pra~ie

SKLEP meblowy.
Łódź.
ul. żeilaz•na 18 ppleca nowe meble kuchenne po..">oj<>We
taipice'!'Slkde.
Skl:e:p
pr.owadlll ·usru11l w ~akre
s'.e
W'f'k0<11a<wstwa
~ar
pr:r.ed•pekodowyeh
wJem.
ni.ków na pośc'.eU..
mebli
kuche;n,nvch.
półe.k.
ław<l'Sltlołów
oraz
renOl\Vacje.
Do•jMd
u~.
Fabry•Clll!lą do końca Lub do
rogu
A.rmió.
C'Zet''WO!!lej
i Prom!ń!lk~eg„ tramwajami linti:
1-0
14 18. ?!!.

38222 g

GODZ. 11 lek. ANNY PRUSZYRSKIEJ-BEDNAREIK pt.: „Badani111, czynności pł.'l.l!C u cblO<rych
w
wieku pe>deszłym we wcze9nym O/kresie l>"·"'Pe·racyjnym''.
·
doc.

na

1lębokleiio

mechanicznej 25 ton.
tel.
6'79-78 (l-20). Bo-rysiak
36188 g

Helena
W-2800i'O.
W-211001'7
W-280675.

D'ldekan. l Rada Wyd11:iału Lekarskiego \ W<>JS'ko•wej
Aka<d.emLi Medycznej podają do wiiad-0rności, że we
wtore'k, drula 9 ld.mo•pad.a br. VI saLach
posiedzeń
W AM - Łódź, plac 9 M,a.ja 1 <>dbędxie ll'lę pUbliczna obrona prac ddktorsklch:

PRO~lOTOR:

Wyn.zy

o1owa,..cy

WOLNE moce

opail>rzeni<>We He.n ry>k K.rnę>$k,!

Jl.ADA PEDAGOC.lCZXA

sklep we
WTocł.awiu
(Rynek) pos.zu .
kruje dosta.wców atralkcyj.
nych
wyr-0'b(>w z zakresu
k·Pn.fek(!'ji.
dl!!e<Wiarstwa
l;lailamte'l'iL
l<a'1eilntc~·a
1
drobnej oLŻillireri!i
Oferty:
Do.rota Spec·jąl, Wrocław.
Kościumiki 33 m. 4.
teł
31ilł-80
88il.95 g

OBRON.V PRAC DOKTORSKICH

nt.:

śbusairskde.

u

POSZUKUJĘ sta!ycl\
odb!orców SJ)Odnl z .:·ag.ran ic~m ego S1;1'rulksu. Oferty
382'16"
B\uro
Ogłor;zeń .
Piotrkowska 96.

riil Madsze<Wskiej.

31IOOl g 1

t,Y

USŁUGI.

wa'Ln<icze ·

epaklienta
teł.
Sl-40-119 Kaczoro.W1Ski Bardow·skief.\O i>2 m. 'f.
.
3«!11'! g

.JAN SUłek zgu•l>U wkład
kę uo.patrzenl<JIWll W ,lł-000'7'7.
311<21l4 g

38084 g

po 16.
JJJłATA

NOWO

ZGUBIONO Wlkładk! zaO<patrze."'lia na n;i.z.wisko
KosilrzewskJ. Rvsza'fd W l&l!M$.
Artur W 1'82347

ee-pet:o~skic.h

lfi-54-łl,

!IRU'l:OWNIK,
młynki d6
1>WPrz;;<Wa.
formy do pustaków. nakll:etki d:> żv
ra•ndoł\ - R.Ż.itów,
t.6d~.
ka 17a. W11J.~. te~. H-49-39
Łódt.
383'111
g
W'klad-

LESZKOWI sa,pal!e.
BogwłAw!e Kllmkie.w'..cz skrad'Z'lono WfldadikJ zao,paobrzenio.we W-41631>63 W-863116.
38236 g

sz:wacz-

Z-29'7H6.

354>&!1

39074 1(

HENRYK
Ka1ehellskl ,zgiubJ! \Nikfadikę :!!&<Oipa.flro:e<ni.,,wą
W-700344.
3837' g

O!e<rtY

GajeWlSl<t zg>u•bił
za'Oipatrzen!i()'Wlj

Ko-lińFkl

EMILII
SOBOLEWSKIEJ

dosta·wc6·.v

l

311378 g

447-16.

wkladkę

bys<z~wskleg·P).

MGll

POSIADAM lokal. oczekl\1pTopozycJl. te<!. 55-39-!S
po 2{),
3806'1 g
ję

JA.' Neuman zg<U•blł
k.11 Ul<l!PM>tte<n1ową 987548(748

7'1econa

:i:aob!'udnię

5.1-9'3-78
36499 g

R UBIN - naprawa. 55-11-03
(ll~JO}.
in.Z. ZasadZ>ki.

zaopatrze.'11owe

W-łł3ll7'1"r

EMERYTA
nitrudnlę
mies-zkainie (Gro>la:llnti) Oferty „38036" Biuro Ogi~eń.
'PiotrkO!Wlika 96.

NATYCHMIAST

GRACO! O chrOi!la antyke.
rMyjna
sam·PChodów
gwa-ranc,ia.
Mycde
S:ilnlków.
podwoo:i.
nad:kol.a.
Zakład.,,wa l~ {lrnniec Pr:i:y.

?.157 k

TELENAPR.\.WA,
O.wczairski.

Edwad'.d Koctan..Ck! W-&34'1'i5
Ąg;nie>7.li:a
W-939778. Aneta

RENCISTOW przyjmę do
pracy
y-1
o,girod1nlctwie.
Lódż. Besk•!dllka 13il.
36059 g

Ogł<>SZeń.

ZA W A RCI:E
malżeństwa
ułat"''
Kl<Ub
. Ty ! Ja".
:n. si<orytka 3.

zgllllbił.

~radll'.·lono
trz~owa

.

!)racę

!l'r.acę

La.to O!lllądaj !)r:te2
&"ly·bv
Sprzątanie
wnętrz. oferuje FIR:VlA KlWIK. Tel. łT&-95.

i:acmatrzeniową

3916'5 g

i

;ii·

BABfE

Gdynia

533111ł

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

I

C"Zyste

----------U te'.I<

Tell.

na
w-iJrySka~kę.
,.:18004"
Blnl'1'o
Piotr·kows-ka 96.

:Ma.brymon:a!.ne
14-3Uft
Lęb<>rk.
po:cl!towa 1 22
usługL
3'<!ł p

'm-0!!'711

RYSZAI\D
'Wldaidke

POTRZEBNY szewc d6 za-

Plotril<:owska

38036 g

BIURO
.Pia.st"
s!<:rytka
Pe>leca

38395 g

kładu memie~lniczego. O!erty .. 38Uil" BiUTO Og~f!,ń,

wyikwa1lif:iko\va:n·ą

38037 g

wkładkę

K.AZil\llERZ Womlak zwu2.a()lf)a<b::zenJo-

POTRZEBNA miła lml1'uraJ.n.a pani do o,piekl 3-le<tn.ieJ dzieiwczyn•kl ora11: pro.
warlzoola domu.. tell. 316-42.
~odit.
10-HI,
38366 g

k<:. Tel.

&ll562~

ADAM Bartos!e.w'cz Z~U•bll
za°'pa>trzen.iowa

zaopatirze-

'7'i2'.i'!S

JADWIGA Pinko,vska zgu.
bila wkładki -za9•patrzeni<>w.i w 211%3-0. w 290675
3113&1 g

charurpn'.ctwo
spodni l s-pódn.ic.
~6-29-~. M>ba<ta. Kmieć.

PRZYJMĘ

W

!Hl.

szycie

cza.

nio1wą

V 253148

P'.RZYJMĘ
T~.

zg<l'biła

ni<>Wll,

•

EWIE
Z'elińskle1
Skradziono wikładl<e zao1>abr'le-

Jastrzebawska

KRYSTYN.<\

pi;acę

selk'1:o>rze
prywatnym.
Ofea-ty .. 383'76" Bimo Ogip.

kobiety,

Zgłoszenia przyjmuje dział
kadr i szkolenia zawodowego codziennie w godz. 7-14
w Łodzi, uł. Lodowa 88, p.
713.

wikfad~ę

o.soby. poi$iadające
i:i<>mie.szc'lenie, sa•mo.

-

Warunki pracy i płaqy do
omówienia.

HANNIE Ba.lorek ~k1'ad-zio
no wkładkę r.aopatrzeniową W l65tl39
38044 g

EUGDMUS'ZOWI S.pychalskiearuu •kTadiziono wltładkę
r.a-0pa<l;rze111.io'V1·1\ W 79•1003
36204 g

tłoczarzy

wewnętrznego.

HOOl6/125

w

M-4 "Zamie.nie
na domek
l•ub
segiment
P-rzela.io3·~1119 g
wa 4 m 34.

TANIO sprriedarn „Wa.J:'Sl!awę"
Motylowa IO m 6.
bl 1'18 fRado~OSZC'Z).
3114113 g
2-04"

c

MIESZKAI'<,A 1! wygodaro!
poszuiklll'le n a 2-3
la.ta
J?ła.tl!Je z góry. Tel. 441i-42.
goo2 8-1.5.
379611 g

k.a

„WARSZAWĘ

DWIE

JANUSZ

3M49 g

56--09-84.

2'78212

MARIAN

PRZYJMĘ prac'ę na ov«irlóck l dwu·i•gł6wkę. •ofeirty
„31125(!" Billliro
Ogło1Sze·ń.
Pioitrk-OWska 9C.

z kruebnlą 24 m,
wl:a&l ościowe.
spl.ac,Olfle,
wolme.. komfprtawe
teQefon
o'k<li11ce Kt"Zemien·i<>c'kie1 - sprzedam. Ofe·rty „37991" Bluiro Ogłomeń.
PiotrkoWSka 96.

„PO!loneza" 3-. ~le<tn !ego
Oierty z ceną
„33183"
B~uro
Ogłoozeń.
Pi<>trko<wskca 96.

w

KRZYSZTOFOWI
Te<>do~
czyil<:<YWi skradzi·OltlO wokład
k~ zaopatrzeniową W 3411Q3
38330 g

POKOJ

KUPIĘ

ODST.4,PIĘ

3IT9ll7

DWA poko·Je. Jruchrua. wy.
gody
prócz c .o.
cecbrilln. za,mAen:ę na 2 oddzielne. Tel. 6ll2-32 godiz
9-.15.36.
37969 g

PRZEJMĘ

W•kładk<:

I

chód
w ()kONOWO•tki.
38400 g

lica<eh Ma<teJk•i te<l. 813-94.

mzyza'.kę

SPRZEDAM

kiieOO.Wą
. dab.
ul. Warneń!lka 12.

prze'llleg

GARAŻU posz<U.klllję

GARAŻ do
7 m1esięcy.
ni·c<kłe·l
-

Zybe.rt zgubiła
-taop:altrize.niowa

HELENA
38385 g

Pio,trkoowska 96.

na

lub
~prz<!dam.
.38,37•0"
Biuiro
P!ptrkCl'Wska 96.

56-19-1'1.
382116 g

„

zg11.1b'.ł

zaoipatrzeniową

W 994605

POTRZEBNY
l!>ZA!l1WC
od
za.raz. P!oiirkQl\\~a 112. tel.
312-82.
373$ g

„Ż•Ulk''.

12.000 zam.iel!lię

bnzegów 01146 -

mg.-

żu1rawskd

w1l>ładkę

l!UJb "nne pro,porzycje. Ofe:rty ., 383{)8" B!uiro Ogł<JS'Zeń.

l!!wendó•wek

l'PCl!OO•am.
po 1.8.
.

s

ścien!arikę

Mał.a•ch<>WS!kie-

Socha.

aa

MARIA.Ni

.

ul. Lodowa 88

+. tokarzy pociągowych,
+ tokarzy rewolwerowych,
+ zgrzewaciy,
+ ślusarzy narzędziowych,
+ szlifieriy,
.
+ ślusarzy remontówych,
+ hydraulików,
+ murarzy,
+ dekarzy,
+ malarzy,
+ krajaczy blach,
+ robotników transport1,1

FELIKSOWI
Zabłoc!tiemu
sk•rad'Ziono w1k!:adki z:RJ•p,a.
trzenio<we W 643720. W &'\3721
l831()

-~·~--------

~~?e,~~\rt;z~0°i,~~~~dl~~~

2478-k

~

ANDRZEJ Piechocki
zguwkład1kę
zaopaitrzen 'oW 098903
3830<1 g

bił
wą

„

napraw w roku bieżącym należy kontaktelefonicznie lub teleksem z działem szefa
produkcji. Istnieje również możliwość zakupu naprawianych przez nas silników luzem bez obowiąz
ku dostarczenia tego typu silnika do naprawy.

WYCINARKĘ
me.chankzną
6005.
sz·adowairkę

m-e'tOdą.

l•O

'

Odnośnie
tować się

l!eśną.

•

Makol~k1e
wkładke za.

W 8704_87

MAŁGORZACIE
38315 g
Gru~cizak
UCZNIA· do zaikład11.1 bla-1 skradzioino wlkładke
uchairstwa p()jazctpwego
JAN
o,palbrzenlową W-281079.
S.kowerenda zgubił
przyjmę. Ła1L0<Wa 16 (b<>C23817'1. g '"'kładki
zaPoatr'Zeniowe
w 123368 w 123369
na Zgiersk•ie.j).
3812\9 g
WANDZIE
Brzezińskiej
NA 4 god'ZlnV drziennie d<> sikrarlrii<>n-o zaśWliadcze.nJe o
sta•&ego małżeństwa.
tel. specjafuacji I St<>pnfa
ze ' ROMAN G.rzymała-Siediec
2~3-81l. I
39119 g · StomatoJ.ogii Ogólnej wyda- k! zgllllbił whladikę nop.ane przeiz WZiOS U'l'zęd11.1 t1·•,en i<><Wą W 816536
PRZYJMĘ pra•c~ charulpl!l.!im\40 g
m. Łoda:L
3.6164 g
czą.
Ol])ró~z
1nycia.
teł.
46fi~. po 18.
I lY7472 g
KRYSTYNA Sledlecikit zęllBO'l:ENA
Mimik<> z~111bli.a . biła wkładkę zao-paibr;«enioDO pracy
w wairso:tacle leg. stu.żb-oiwą 769f19 UŁ.
wą w 648'!(10
379'12
śl1.11SairskJm
przyJmę
pracqw1t1ilka. Ra!O<Wa 28.
3&843 g GRAŻYNA M<'OIW•ińsk• ,.gu. JÓZEFOWI
Winl«le<rowJ
boł~ wkładkę >:a()'l)a•trze,ni<>sk.radzioo10 "'kił.adkę zao•pa~
POSIADAM
U.praiwniel!l!a w~ W 065726
trzen l<>wą W 4:14!n!
do prowadzenta małej ga3&324 g

OPOLSIHE ZAKŁADY NAPRAWY
SAMOCHODÓW
45-052 OPOLE, ul. OLESKA 14, teL 384-91',
teleks 0733502.

d?.dalkl!
J)O 18.

„

38288 g

. I

Zam6wienia na rok przyszły z poda.niem terminu
dostawy, prosimy kierować pod adresem:

~PRZEDAM

()pa1>nenlową

UN'IEW AŻNIA się z<WWOlenle rur 51 na prowadzenie
dl!iata•linośc!
gastronomlC'Zne•j n·a naz.w•isko Barbara
Nowi.elka,
·
3•7966 g

-----· ·-MATEMi\TYKA.
inf<J<rma~a.
BazeQa, te<l. 56-'712-lll.
g<>ide. 1'7-2Q.
35·2·2~ g
-----ANGIELSKI
no•woczesn·ą

SW„680

FURGON

w Łodzi,

36180.-

•r fOZl'PSi•

1„,pkl kaulk:uł<>we
k:anadyjs:k\"' b'l"ą'Zo;we
spr'Zedam.
Plrzęd'Zaln1~ana
56 - :113.

m:u sk•r11dziono

----------

t r afory, sprętarkl I pompy

BŁAM

3&318

slłRADZiONO Wlkładlk1 za.
c>patrzeniowe
FranciS1Zek
Ba•kwra W-070630. W--07063·1.

Io.kal na
252

Koilumn:v

"

~

zaopat.rze.

g
WACŁAWOWl

e

'

Ptotrowsk.2

Y 195695

Ja~·P5ław.

ora.z podzespołów luzem do w.w. silników,·
takich jak:
· rv~•lt'l'WRC%e

381~

I

38349 g

s lnlków luzem,

„Leyland ~

BOGUSŁAWA
z)llu•b!ła wk!adke
n.Iową

r

wyina,jęc1a

DO

6w nSta.,U A„2 ,
6

DOROTA KaC!l'l''Zalk zgiubiła
Vl'lk.ładlkę
.:a.o•palbr-ze,nlowa
5567~!.

gka 96.

posiadają

,.,Skoda" 706

PloibrkOl\V-

I

APARATURY
ELEKTRYCZNEJ.

ZAKŁADY

38075 g

rem<J10tu.
Billliro

„

sta~vm budC>1Wpłatnt
mdeslęc2-

ok-oll\c.e) w

'
H9*10atf! POC:C'f!CO'! r 'C'JJ ~t' 7''UCJOJ:.~.

tldadaJa
PIELĘG:l.1ARKI

ODDZ.
U!łOLOGICZS-·EGO U SZPlTAt.A PIROGOWA

"

-

Dnia 24 paidz1ernika 1982 roku

nu

od„~edl

DOC. Dit MED.

BOGUMIŁ KOZŁOWSKI ·

Xa •a WSole
I pamieci.

poo;ostanle

w

na.uych sercach

GKOl'\O BYŁYCH ASYSTENTOW
łtada Adwokacka
w
Łodzi
zawiadamia.
ie w dniu 1'2 pazddernika ·1932 roku zmart

STEF.AN ŁUKASIEWICZ

REGE1'"ERA CJE
~aźn!k6w.
m~T
inż
Gaze•wsk{
Df7Vję<:ia
l!;Orl7
8 -10
Że;ierz
o;/:edle
6511-lec'.a
Tuwima 115
39371 g

\\le!oietni członek zespołu Adwokackiego

OZDOBNE
wvc:szan!e
drzwi umczeln: an :e ol>ien
Hajma,n · 778-9li
34279 i

r:uy

TELEXAPRA WA,

Bed.na rek.

.

l'.'~d>itn.y- _leka~z ok:'1lista. kochan~ naucz)·eiel
! PrzyJa~ael, Człowiek wielk1ego serca i u;Ja:chetnego charakteru.

ADWOKĄT,

Poddębicach.

·

w

~marlym tracim\I doś";adczonego pra"
ruka t oddanego Kolegę
Sajbliższej Rodiinie Zmarłego 1ert:1eczne wy

.w

ws pół czucia składaj:.,:

DZIEKAS i

RAD .~

w

ADWOl':ACK.<\

ŁODZI

a:

CEJ:ll •J:im :I.1:iw·1·1 ~l U§ :J: •1~ł m :i• l::i o
,

ANILANA z
• WIDZEW PRZYMIERZA DO RAPIDU
PRZE GRAC w
~ Kolejnym przeciwnikiem
• LKS NIE
Przed nami 12 kolejko mistrzowsko
Pogoń Zabrze
LESŁAWEM

SI~

MOŻE

J111ol>&fycy Widzewa •ą b&rd'Zo
ga,wied'Ztml po remisie mistrza
Poi.kl w ostatnlm spotkaniu
pneelwk.o nczedflskleJ Pop.
!tł. Włd!>C'Znie za.p omnieli, te w ok.r e1le kilku dni jedenastka z ul. Armil C'ZHW.O.neJ straciła wiele 111 naJplnw w walce prieclwko wrMlaw11k1emu 81ą11kowl, potem był cłęt
k1 spraiwdz.łan na „Hanappl Stadion"
w Wiedniu, męc-i11cca p()drót auto.tar- I niemal a ·mars-zu poty~zka
I P0tronł11.

S

W sobotę o sod'Z. 14 Wi.dze:w zmlel'llY •I• w U koleJ~e mistrzowskiej
1 ehorZOWl'kim Ruchem.
LodzJanie
Wyi!lttfp\ą w roll gospodana. ominie
~h uitem pod:r6t z Obor-zow.a
do

KRĄKOWIE

:Eloioo.tałe m-ecrze zarpo!W>iada,11\
11lę
przedie w.szysliki.m nłe<UlStęipl.iw11 wałkę
rn;n;.ej
bnteresują.co,
bowiem
o pumkity. WWa. kltóra podobnle ja•k nie
r:yoWail1rzlu\jącY1C'h dtrruttyn
w
LKS 1211a.jd'\l•Je się w streif.ie zagr·o.. staiwlka
ekstJra!ldlia6'ie wy·jąitfiWW>c> i;tę wy~óiw
żonej spadlkiem. nie może sobie po?JWoJ.l.ć na prreg•'ainle
tego meCZIU :iaił.a. W sobotę i nied0iel.ę oibejrzy1eślii myś!Ji powalbn:e o
U/trzy-man.lu my jes7>C'Ze na"l~pujące mecrze: GKS
Baibtyk Gdyni.a (jedesię w ]!rlze. Lod'Z.'la1nie mają podob- Kaitowice
ne z.ami.airy. tyi1k.o te w ich przy. naste i piętnaste miej!SICe w tarbell),
pa dlk>U remi& byŁby ba:rdrzo korzyst- G6:r1ni'k Za1brze - Za,głęblle Sosno.
nym r<>?Jwńą'Zfilliem. „ Biała WWiazda" wiec. Legla Wair&Za>Wa - Leich PozPogoń Szc2eelit\ Cracovia.
nie jest w 01śn.ie>wa1J ącej
fOll'mie, nań.
Sz;om,bil.erild. s la!l Miel.ee,
!!.l.ąśt
choć w O!Sta.tniim czasie zdoibywa na
G-\VMd.!.a Wairszaiwa.
·l!'WOim bolsku raiczeoj komplet pwnk- Wrndarw (au.)
tów.

na m'.!.ejsciu będą moglli przy.
&l.ę do najważniejszego
meezu 1-e<Zonu i Raipklem. P!1.kairze
'Wildrzewa będą chcieli na pewno odnteM: zwycięstwo. a"e oczywiście jak
n81jmmiejl&zym na/kładem ffił. l>o przee~tt przed nimf Ra'Pikl.
Goście na.
Im bl.ltej końca
jesie:nne.j rundy
tom!ast. którzy są w lig01Wej czołóiw r~yiwek w II goo;p!e dl!'ug;ie.j ligi
ee. po stiracLe ptlll1ktu na waasnym piłkal!'Skiej, tym sy•tuacja staje
S'i.ę
ttadiioinle ,pirzeclwko ŁKS będą z ko- bal!'d'Ziej za~aitwana. Dawno już w
le4 clll:dell!! myS!teĆ kioa"zysiny n!21U[- te•j kLasle pl.Rlkairskiej nie byfo tak
l.at. by nadaa ll>C2Y~ się w 1)1ta.IWICe wyir6'wmamej stałWlk.i zespołóiw. Każd.a
~z~ów,
kioJ.ej!ka mtstrzoweka 7.>Dllioo1a gooenwle układ tabeli. Nie ma w tej
W iłrodJOIWym
mec<ZU
t>rreCilwko c.ł1.<wlJ.l żadnego ~urtbo•lowego
speca,
l".h'lfand~i wadezyło
w re;pre'tel!lt.acji k-tóry śm'iaŁby pr-zep-O'Wiedz•leć kto zdobęd'Ziie awalltS. a kro będ>z.!e musiał
mł.odrzi~owe·l dwóc'h J'.)llkariy
Wl- pożegnać się z d:rugq ligą,
dlzewa na1ettącycll1 do podsta.woowego
Pablanicki Wł6kniaxz, kt6.ry przeetlon.u d•ruityny - Wraga I Swiątek. grał ostatni mecz na własnym boisl<u
z Hutnikiem Kra.k6w, wyjeidta
·z Wragą miałem miMJll1wość roornana trudny meei do Lublina. Piłka
wia~ po meczu z l'oglo<nią: Wie n:e Motmu nie stralCiiM. jesw2'e napn, Jestem zmęCIZc.ny, mam
Jut drzie1 na 111wans do I łilgi, choć w
na.prawd• do&e piłki. Chelałbym od- ostatn.!ej kolejce zailedw11e uem1sowail!i z jedalym i na•jsiabszych zespopoez11e„. Podobnłe chyiba myj}! ~e i.ów
te-j grupy - stalą Sltałorwa W oll1 mnydl młodyicb tilllka~zy Wi.du- la. Fakt, że Motor pod k!erllłnJd.em
Lesława
wa. KJł>o włe czy na miejscu tren.eira mme-go ongiś pHik.atrza nMI dałbym m..n.ll.wcści od~ynku Cmlkiewicza n!e dyspomu.je z.byt wYsO'kll formą, by~by sprzyjającą o«ow sobootę wll!śn.\e łle~ diwójce. a
w LiculoścJ.ti. gdyby nie to.. że 11rener
Czesław Fudalej bolich mlejslCe desy.ginował d-. ery In- Włólknlał!'ff nych p!i!kairrzy „.
~ać

Orzeł

trzynasty

Po ostalflnlch 1'Ulronlejacb pterrwszol!eoiwYch w
pod4loszeinilu cdężac6w
orarz podl!IC~u rezUJLtatów repre.
?Jentan>tów Pionskil. sta.rtujących w rotę..
d'Zyna'l'odowych tu•miejaeb. w tabeli
ek.sltnklasy pr01Wadz1 oDOlska
Odra..
W)'iP!"Zedzejąc
Leglę
O'l'llZ druty.ny
SłaSka z Tarlll-OiW•&ldcb G6T I Wrrocłe•.via.

Clętarowcy

ł6dzk:iego O.,ła
1J "1lOZYCk. wyprzedo:ając
Clechano-wa. _ K'fa_ils~l8'Q
nlo.wea ł 11tołecz11e Okęcie.

zajmuJ1,
MMOVI•
. _stocz-

s

J••••...•.•.... „

. . • . . . . „ „ .......... :. ..... „

-

.••••. . . . . . • . .

,,Calisia-82"
P-Od takńm b&Betn odbęd71ie- 1lę
w okiollil:acll Ka•lisza b:eg mairaitoń
Skt na nde 8j'.>Otylkanym w naszym
klm•.l<U d-ystansie 100 km. PocząitkOIW<>
kaltlscy dzd.ałacz.e Jiczytlil na udz&ai
naj!Wyżej kłll!lwna51n.I biegaczy.
Okauło się tymczasem t.e do bd.e..
git1 zgł()slt.o się a~ 200 uwodn<lków.
Wysta>rtuje tyil:ko 130 Megaczy,
bowdem wdększa licz.ba un.!emorl:lAJwdaby
organiurorom sprawne prz,e.prorwadzenle tej niecodziennej imprezy Najm~od.szy wcze.stinld< kdl.sk.iego ma•ato!tlu n.a 100 km liczy sobie 19 lat.
na.jstaTmy - 84. W tym doborowym
torwauys.bWle popie!l;!lą dwie panie:
E. ~ydł~ł " S'-'1e.J6wika -ol'H Z.

Tulrosz. kitóra l'Ult ~zyia m.
„se1f<ę" w Koszy ach.

~.

„1. ............ „ . „ „ ••••. .•• ••••.. „ . „ •.. :„ .. 2:.„ ••••••••. 2 •••

KRONIKA WYPADKÓW
• c.od!E. T.31. Na d. Włó'lmdarzy 111
·k<i<>r0<V1.ta „S!<ody" .Jan O. udeTzył
w
tył
sam'O'C'hodiu
ciężarowego
ma·rki „K.ra!Z''. Str.a•ty około 16 tys. zł.
GOOz. HJ.20. Na skirzyżowamłlJ
Ullic Pnyłlysze-w.sklego I Lubel.<·kiej
Kazimierz R. wpadł pod „P·odonetza".

ce@O clb.odnlk~em
dozn>Bł złamainta

1>a W • .-pow<>dO<Wała zde!"Ze<nl.e z ~F.1.a

e

głowy.

Rtzgowlticiiej '111 Ulr8Z'\JJl:a K. Wbiegła na je!Ed..
nilię i IW\pa.dła
pod nad.~!l;a.jącego
•• Z.ulk.a". dozna.jąc U'l'B'ZU g!lowy.
Godz. 13..311. Na skirzyWWanJ!u

e

podud7ila.

„maluch„

W nocy z 24 na 25 bm. &kradzfo-

e God11:. 111~. W Palbdamd!Cach na
ul. Mmlilulsrzki 44 rorwerzysUka
Tere.

:no

m.aJ.ucha LDD 2803 w kolairze

jasnozielonym. Na wiadomość oczekuje właściciel pod 1111' tell. 747-61
)Jub 866-55.

ło

Mistrz

e

R~u.cl!

aamocoodu
urrw~o

W

Zg!etrZll.I

1005 r. n'!' 8 od
c\ęża.r01Wego

Się koło,

które

na U!l.

jadącego

.,Kamaz"

po>brąicilo

Idą-

PAŻDZIER'!lo"IKA

PROGRAlll 1

9.00 CzteTy pory roil<ou - Jesień.
in.oo Wiiad. lit.OS KJoncert. 12.00 z
kirauu l ze ŚW!iata.
12.45· R<>ln:czy
kwadlraru;. 13.00 K'Ołllllll:niirałty l wtad.
1'3.10 Radio kie<r<O<WCÓW. 13.~ Z fe.
stirwaLorwe-j estJrady Zail<:o,pane 82..
lJ3.4j) Flnm 1 pbOOenka.
14.00 w.tad.
11u15 Int.emtudilxl se. 14.50 Wle-rsze M.
He>llubl (CSRIS), 1:.00 WLad.
15.10
Studw WOOych. 15.55 Radio kierowców. te.oo Wli.ald. IJ6.0G Muzyka 1 ak.W..
a~noścl.
1111.40 Po:lscy artyilcd.
111.00
Dz,ien.n!!l< ·i kOłlllł!lnilkaty. 17.10 PamOll'ama 9włlata. 17.20 Kame·rton - - Pr<>poizycje do LL&ty P.rzebojów
18.00
Wlad, 18.05 Retleksj-e. 18.30 ABC piosenki. 18.50 „Kaitedrra" - fr pow.
19.00 Dz.le.nru\dc. 19.25 Radl.o kle.rowców. 19.3-0 z naszej fo:nO>teki.
20.00
Wdarl. :z.o.oo Koncert tv=eń.
20.35
Gra Big Ba111d Wroda~v. 20.45 Koron"'1~a
~p.ortowa.
?a.on Ke>mllltr!lk>aty
ll.10 Wied'ltle d'.!!leła. 2l2 OO Dzien>n·ik
re!pOłrote.rów. 21l.30 Jutro w mono. 22.4-0
.• Nie obcaiżać się na s1oń<:e" - rep.
23.00 Wd.ad. 2:1.10 Pa·no·rama śwd.ah.

mistru

tyWi

zdo-

kto

p61Jme1ilra rozmJstrz

Cz;te~rnastdktrotny

POłllSkii

S!ąs!k

wy1p<1"z.ed2a zes,pół
Anilany o trzy p.ulil.kfy i jest ba•rdzo
wątp!.1>we alby łod'Ziianie potrafili :z.n.1welio'Wać tę pr2eiwagę,

Nie moma na-

w Rzymie

Włosi

spotkali się w towarzyskim meczu ze Szwa.jca.rią,

Z

&ięboldm

uajuk<>chańszy

:lil.~~.59 Wd.eiczoirna
liternclro-11I1ĄJzyczna.

rosyjski.

na

Ję-~:Y<k

ante-

I

Ił•
11

19. X, br. o godz. 13.30

I.OO Wd.ad. 9.0G „NO!Wi Adam 1 Dwa"
- flr. pow, 9.215 Quod l!Jbet - co:yi!.t,
co k.to l!uibd. 10.00 Al'nO!ld Sc-hllnbe'l'g:
„M·olże.EIZ i Alr·on ". 10.3-0 Z muzycinycib nad!;rań. 11.00 .. Nagie tycJ.e" a'\ld 11.30 MltllZy.ka różnych na•rodów
a.OO Wiad. 12.05 Od Bacha d.p Barrtoka. 13:00 Serwis informacyjny (Ł).
13.05 Monika
rytm6w
(Ł).
13.lD
Audycja Reda.kcJI Rolnej (Ł).
13.ZS
WiTtuozJ instrumentu (Ł). 14.00 P \osenikl z różnych stron świata. 14.30
Wyibi>tnl p~y soliści. 15.00 Wiad
15.<16 Panorama literacka. 15.30 Po-,
l>Oł'\ldmle meltomana
111 OO Wiad. 17.05
Muzyka (Ł). 17.10 Aktualnóścl dnia
CU. 17.30 •• Przed koncertem w f11harmon1i". 17.45 Z cyklu: „Przemyg1enia" aud. (Ł). 18.0D Z cyklu:
„Takty I fakty" - mag. (Ł).
18.30

w dnm
kaplicy

W clnia 26 paidziernika 1982 roku 110 kr6tkich cleirpienJach zmuła opa.tr.zona 6w. makramentam1

WNUCZ~TA

listy l pamlętxU!k•l.
19.00
Dz.iernuilk. 19.05 Wi~zór w tll!Jhumontl. 20.10 Mrulzyka, 211.00 KilruJb Stereo.
:Z.2.30 Fakty dnia. ~.40 Noc111e d~ver
ti.mel?l~o.
2'3.30
Głosy, lllsWumenty.

Czy1taimy

byt remds IIl-«.i-

e

T<l!Wail"Zy<Skd mecz w KOl!>E!lllhadze
Dmd;i 1 CS'.RJS W'YIO!"llil&

pomd.ę;drzy

Czechosłowacy :ł:l.

•
W. F.ibalk wyg>raq w I[ rondzie
turnJieiju w Pal!'y2JU 11 Buarrzulfitlm

6)1, 8:Cl.

W drogdej etzęśol llp()ltikiainda. gidy PolM:y :z&IC'Zęlil gir~ spoiklojndej i wy.
mleinlWi w międrzyezasl.e n>ajsiabsz'\
ogniiMra w SIWym zespoil<ei. w.lxlać było,
te pre.o:el!1JtnJij11
wyitszą
ldaellt

tee wys<lllde

1 odin.li.eśt1

Z'WylC1ęstwo.

Wacnd~

POLSKA:

Be.ndko.w1kł,

SokOloiwWI. Kublcld. N-azlmek. Swią
tek (od 70 mln. Kaczmari.k), S<>cba
(od 4ł mln. M. Bąk), Pękala, Buda,,
Ql(ońakl, J, Bąk.
TA.BELA.

1, Po-!ldra
I. Porqa!Ma

łłł

1:1
1:15
1:'2

3. P\lnlandde
4. ZSR.R

jadą

do USA·

ski (SiląSk.), Suda (Leg'dia),
Fiklel ('Wdsła).
Reschke,

Bogucki,

Młynarski

(Górnik•). Dollmki. BinkowsM (Gwail'Wir.), Węslo-n (ZQ!iębll.e) 1 Duda

dła

(Po[oomiie).

*•

PnyipomndJmy,
jest to jut m;ósty
w:y1jaa:d nuzycll ltoo9Zykarzy do USA..

Komunikat Totka
EXPRB88 LOTEK
• - io - as -38

ł -

HAI.Y LOTE<lt
I LOSOWA.NIE:

T -

Il -

ft -

•

·- Jl

B LOEIOWAME1

I -

lf -

li -

li -

Wyw<>iko«ł ~a.n.YIC11

w

at
:zoalkfadaich

Duttego LoiAc:a li dlillJa 214 paźdiierni.
ka Ul&! rOkiu:
LOSOWANIE I: 5 r<RJW. 11 5 traf, •
pran . 251.SG:i zł, 1196 razrw. z 5 trał!.
- 8.000 zł. 8.686 r<nw. z 4 traf. 211'7 zl. 133.821 ror:w. z 3 traf. - 14 %1.
LOSOWANIE l'I: 3 roz.w. z 8 traf.
- 6~0.4118 zł, 39'7 r<:nl\v. z 5 traf.
6.000 zł,
10.25'2 ro'Z!W. z 4 trat.
:im zł,
1211.31111 r&2/W, 11 3 t.ra>f, 39 zł.

MO Tl'IR. T.00 Jeałeil Il, u~ Pmy.
$PO.s<>~1e obronne, kl. I i l lic.
9.00 Pll'aca techin'!ka ltll. :L.
9.30
P.rogram dl.a d.rug\ej ~anyi.
12.50
.Język pol.skd, k~. 2--4 lic. 13.30 TTR.
15.45 KwacLra;ns z An„tełlel!Il.
!~.oo
Cz·wairte1t TDC - , O mnde, o toblie,
o nas" - „Oddrział si-Osty O'Neilll".
17.00 Dz!Jenn.iik. 17.20 .,Telek1111o". 18.00
.W św\ec.\e ciszy" progum dda
niesłyszących.
18.20 Mag,a:zyn lotn.iczy. 141.~ Dobranoc. IIU>O .. Sonda".
!.9.30 Dzdermik. 2Q.l5 „rn. z.głoś się"
„Hle•ny" - fi,Jm, 211.50 R<>Lnicze
roo:Jl1'0<\V"y. 22.00 D:z.iennl!t.. 22.20 MPe-

'Wyprowadrzen.te 4TO&leh
nam
21Włok nat~pi d111la 19 pddzlernika hr. o soch:.
11.30 s ;kaplicy
cmentarza św, Antoniego Pizy ul.
Solec. o czym powllldamiaj11 posirążen.ł w smufllru

pogr11tenl w

n. •

pał.d!Złernlka br. o sodz. 13.30 z kapllcy
uł. Oga-od<><Wej, e czym zawiadamiają

słęboldm 111Dutlru1

Po ciętkleJ ehoroble zmuł U 'Pał.dzl«'lllk.a 1982 roku IW wdeku
lat IO, nasz ukochany OJd«. Mąt .t Dziadziu•

l.f p,
MGR INŻ• .ARCHITEKT

MĄ't,

SYN,
CORKA,
SYNOWA, ZIĘC 1 WNUKI

patdzlernlka 198! roku
p0 długiej 1 clętkiej cho.

ro ble

RYSZARD PAWŁOWSKI
UCZeJ!tnlk woje.n 1920-1939, odm,11;czony pra:ez pap!ri'a Pawła VI
Krrzyzem za Zasługi dla K<>ścioła, ~zyżem
Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Po.lski oraz Innymi odznaczeniami.
U~oczystości pogrzebowe Odbyły się w Łowiczu 26 paMziernl'ka
br„ o czym lllllWiadamla PnyJacl6ł i Zna.!omy·ch

HELENA
LESNICZAK

RODZINA

11 domu KKOL.
Pottrzeb

odlbędzl•

28 października br.

z

ka.p licy

Z słęb~ bólem Z&Wfadamiamy, 1.t w dn.lu 26. x. 1982 r. po
długich i ciężkich cie,rpieniach zmarł nasz naJuk<>chaflszy
Mąt,

1lę · dnia
o sodz. 13.30

cmenła.rza

przy

SzczecińskieJ.

Ojciec,

Teść

i Dziadek

S.tP.

ul.

WITOLD GORSKI

CORKA, SYN, SYNOWA, ZIĘC,
Wl'>HJK!I l POZOSTAU RODZINA

garz".

H!.1111 .Jęiyk angd.e-l'Skd da. ze.awansorwamych (8). 16.46 Języ(< rOGyjskll (4).
17.20 .Oudoze dziec1" - flJlm Tv NRD
19.00 Wiad<>mości (Ł). 11.30 Dziernmlk
Telewltzja Gdańlik na anten.le „Dwójki'': :/JO.OO „Na pairik.!eole" - prog,ram
rozirylW'kowy, 2-0.lfi .•List prosto z raju" - re.p. 2-0.30 „Telegiram prosto
z raju" - rep. 2-0.415 R€iprezen>tacyj.
na Or'kiestra Maryłllatr!ki Wojennej
w r~pe.rtu.arrze popul.a!l'nym 21'.00 Według Panasa
prog-ram literacki
:1.1.30 „Kiró~owa pod tag!lamd"
prog.rattn o żegil.ał!'SIJWie. 2/l.00 Wid2!a111e
w Kohlenbed'giu - re.p. 2/l.15 „Nrumel!' 92.359" - ~llLm d·C>k. 212.30 „Rorzwa.żanla o śmierci I przem!.ja.niiu" przed kam'!M'ą prof. Tadeusi Kielanorwsk!. za . Rec:tal or@aiil!O'\VY
.Jerzego
El'd.mana.
~.oo
Kwadl!'a111s

Pog.rzeh ed11ęd'Złe

na Starym Cmenotanu pny

'ZOFIA:
TYRANOWICZ

zmarła

GRZVMSKA

1 domu 0.0LAKOWSKA.,

GóB.K.A,. 80S'.l1R'!', SZW.AGROWm ł POZ<>STALA
NIAJ&LIŻSIZA RODZINA

Dnia H

PROGRAM I

STANISŁAWA

•• t ;p,

mysz>ką.

.w

Aln~

z sltbolldm ta.Jem sa11riadamłamy, te w cllniu 26 paźdzlemika
:r. smada w wieku lat łl ukochana Matka. Siostra l Ciocia

KAT:K.A I SI-OSTRA

lat 58
O!Wnac-iony Krzytem KawaleTSkim Orderu Ockodzenia P<>Iskl
1 innymi <>dznaczeiniami wojskowymi.
Posrzeb Odbędizle •ill w dniu. Z9 październi•ka o aod.z. tł na starym Cmentairw, o ezym zaiw1adamiaJą pog;rążeni w smu•llku:

PROGRAM D

PB.OGR.AM Jl

p~aTskiiego

trakil>asy.
MaltlrOhester Uruited
2:2.
Pieriwszy meicz wygat Mancheflltetr
Ulnruted 1 awansował do Ml rundy,

1981

ul. Slenk!ewle2a IO odbędzie 1lę
msza lłw.
sa e]IO!k6j Jej duszy,
o czym U1WladamlaJ1.

nastroje.„ z

M.

gmVEgo Bournemotllllh .z lidel!'em eks-

g>U$1 (Lech). ho1>taar, Zelig, Ta.rsow-

Il pddd•raJka br,
• aodz.
I rll>!lo w kościele o.e. JW11Jlt6w

cmentarza katolickiego na Zarze.
wie, o czym zawiadamłaJ11 p0gr11z<>ne w głębokim b61u
DZIECI I

w 1ruirn.!eju w Parytiu

• BA.C2iMA<RO'WICZOW

PROGRAM In

lll.1.00 Zespoły gJW!fazd: .Johnny Hodges'a.
l!l.40
Baede'k~
kl\.IJIJt1.l~aJ.ny.
U.OO W too..acji 'Ilrójlkl. 13.00 .• Potegnani.ą I ))O'W'roty" ode.
po.w.
1'3.1-0 POIW'tóirika z rozrywk.!. l.Jł.00 Pagan!Jn1. · w &'ZEŚCilu przypad•kacil. Ili.OO
Se!l"Wlls 'Ilrójlkd. 15.05 Swia>t. w którym żyjemy. 15.25 Ten staory, dobry
rock arnd ro•lQ. 16.00 Z!l<1>ra.szamy do
T.rójkd. 19.00 Artyści pięknej k.siążikl
- aud. 19.30 Brl1lIItialie gi<tary. 19.W
Ken Folletit: „Igła'• - odc. 25. 20.00
Milll'lł-max.
20.45 Posbucibać
warto.
211.00 Bl'lles WC'loraj.
:li!.30
Erazm
z Riot;t>erdam'\I.
:11.43
Remll!llscencje
rrwzy<:ooe. 22.45 „24 gvdii.ny w l<l
minut" 1 V>iad. &PO.et. 2.3.00 Za!Pl'a- ·
S"Zamy do Trójkll.

ALICJA

Dziadziuś

JOZEP
BANAS
od·będzle

Roosta«Ń'!lo>ny z M' 1 1!1. ~

•

polk.onał

DeimaJlaneira w trrzech setach.
• Respod?Jta.nką Il ru.ndy pucllell'U

Po sobotni.o-~ied'zieJinej se!l'l.!. mi...
strzo>wSkdlCh apo<trk:ań z 15 pon1że,l wy.
mleinfonych koszyfka!l'zy wy"ora[i iostaną .• Aimeryikanie". Oto k.aindydad do
wy,ta<zdu: Kijewski, Jach<>rek, Bo-

DĄBROWSKA

l.t•.

Pogrub

vno.clly wyg:raly • Ru..

:b:O.

Rru®J>yścd byitom&kłiC«l
Cu.mych
roo•bylil. Pltlcha~ Po/lsk.!,, 11Vygiryiwając
z Lechią Gdańsk 1~:7.

•

sporto~e

talem zawiadamiaO,tcłee

po..

Polacy pokonali Finów 4:0

my.
że w dniu 17 pńdzlernlka
1982 roku zmarł w wieku 77 lat

zak:o~zył
1ię
1en1aeyjnym
zwyoeięstwem S'!'Wajcar6w
l:O (O:O),

:O.l>Uzylta na Lnstrumenty. :ll0.45

mwnią

2

Mecz

Kiraj l PO<looi.a. 1'7.00 Pr~am reg.ionailmy.
1.7 .4-0
Plrrzegil.ąd
P'U·bl>Lcystyc2ny. Ul.OO KOllllJ)'.>02yłiol!' tygodnda.
19.35 Progxarm na dobranoc.
2'0.00
Płyty Z gwi.azdką „~ X 48". 20.3-0

rnłod'ZJiet~.

dJO Alnfilany Ko.wacJr.I - wyrohorwaneik
M1KS Łod2~a. kltÓll'y odlbyiwai stu,t.
bę
'1t"Ojslrową
we W'!'ocławlilu.
Nie ma co u'k.ry>Wać. te Ainillal!l.B
z Dziubą bairdzo licz.yłaby s1ę w ligowe-j rywal!J!lzacjl o tywł
m.ISbrza
Po.Iski. Naj.plel"W jednak rrws1 dojść
do tego 1Jra:nsferu. a w S1C>botę i nil.ed'Zieilę tr'l:ełba zdobyć k<imiplet punkJt..
tów. Od lait zabrz;anie nie są Jednak z.byt wygiodnym ryiw.aa.em
dl.a
lódtzk.iej slódeanlki. Mimo to liczymy.
że Anlilana wzyska dlwe zwYClęsbwa.
.W PCl'ZOOt>ałych meczaclll
spotykają
się: Wyibrzeiże Gdia·ńsik GrunrwaUd
PI01ztt1.ań,
AZS Wa.rszarwa - Hrulbruc1<
Krraków. Pomarnia
K>orr0111a Kidce. Slą>Sk Wrocłarw - Sta4 Mleilec.
(az.)

Koszykarze

PROGRAM IV
t.3G mad,
9.38 „Ms~ane paneodftcl" a'\ld. · 1(),00
.Ido:-ieh1y
na
koncerrt" - aud. 10 ~ SoLLśd t k.a.meiraliśc!. 10.35 Nie tyilllro dh
l!lbuch-aiczy w mund'\luch. 11.00 Hor~on
ty w~zy. !~ .30 Wdad. 11.35 K'°'11len.
tarz mtędo:ynarodo-W:;. 11.4-0 Murzyczne wycinanki. !ll.05 Od A do Z poJ..
Sklej piosenkł. 12.30 W świecie WllJ!'toScl. 12.5-0 ROOtWażan•ia sty•llstyczne.
13.00 „W tN><plikailin •j puszczy". 13.23
S milDl\llt o nauce. 13 30 Wlad 13.35
ze \VSi I <> wsi. l(l 50 Więcej.. leple<J.
n'O'Wocześniej, 14.GD Polscy śpiewacy.
14.~
„.JwlJ!.all\ Aiugiust" tr. poow.
1'1.110
z
na.}piękn!ej11'zycb opeTe>te:k.
11.16 NURT. 15.30 ·W'li>ad. 15.40 uud!Z&e
t leh pasje. 14.00 Maga2yn bu~Y\StYC!Z
ny, 18.lro R.ozrnioMry lłlltymne,
16.4-0

bę<l2ie

g>ry>Wek.

obiekty

IDziś.,.Radiut
CZWARTEK. !S

chyiba

l!llimdnacyjny meoc do 'M!!:

'l'ulrcj11 i Mblal\lą W'YfllraM TIJr.
cy 1:-0. W ~~e Vil .p r-oiwadd .Mlsllri&
'P!'zed Tu~cją.
• W e1Mmińt11Cyj:nym m«:ZU do Mll

W OZORKOWIE, KONSTANTYNOWIE I ŁODZJ

przegrał

GdańSkliej

Hl ty\Sł zł.
Godz. l&.15.

pWl.<a·rzy
ręcznych
wro•ołaW\Sk!lm
Sląs!lclem
przesądzdły
o tym,

s!e

•

mdę:l.11:y

!-Olmiast dać jedll'l.()>Z1!1acZ1nej odpowiedzi na pyitanLe, kltóra z d!l'Ull:yn zdobędrzie
tyifruł mdstrza
P'Oilskd. Rzeci
bowiem w tym, te z~i wirocla,w.
sk-1. diyspołnujący najbMdiiej wyir6wnanym Składem w lidrz:e. u[egnie jW:
chyba w nQJ}blli!~!Zym cusl.e powatl:n.eimu o6ła:bienl.u: zaikończy~~ słuttbę
vrojs!lrową dwaj reipre.zenJtanci Polskii
- Zbigniew Tłuffyilaki, lttó.t.y powraea do Korony Kielce (łl'az®rywa~
jący reiprezentaicji) oraz Lesła.w Dz.iu.
ba. Te~ dtrillgle©O doolt~a~e znamy,
_pom!eiw'8.tl: jest wycbowamc.iem P.i'<>'łir
c.oVl!J. t lttllka meczów rorz.egirał
w
ryk.a Irlę z ogiromnym1 kłopoitamt k•- ba!fTW"acb An'11any. Nosi slę on z zamiliairem
wyStę,powan.La
w
l.ódzrk.im
droiwymi. Czełl"WlC>ną kartk;ę omymał
od•były
Kom<>rowskl (W mecw z Hrum!Jkiiem). kdlull>ie I w tym tygodin.lu
kontuzjoiwam są bramkairz
Stefań Się jłll!! z n!m tO'ZmOIWY. Nie jest
~e.
te
jll't
w
na~lmzych
czyk oraz oo.rońcy Kloeek I Sza.łec
111pot!!:a1nliach
kl. Li.nie ded'ensy>W!ne Sii za.tern w sobotmilo-n.iedi 1e0!!. ycl1
Pękala I (211
uj.rzymy 1 B>ramk.1 z.dlO<byM:
rozs-Ypc·e. a tu dodarllltOWW> wyjazdo- pr'UC'WłJJ!co Pogoni Zabne
go w b811'1W'11ch
łódzlkll.~o
kiLubu. i tn mm.). KaC>llllllirek ew W1 ml!n.)
wy meC'Z do L'ml111lna.• „
1
Buda
(w 89 milin.).
Tydzień W\Cieśnle>J przeszedł równie"'
(N,ł
Ponad god'llilnę waJtyły adę losy tego i;;podlkand.a. mJmo. lit od po.Cząltilw
reipirerzemacja Pollski uzyskała wy.
ratną przewagę,
iasyipu\!ąc lJ!l'amlke
f·lińSk•ą g1'adrem strz.ał6'w, c>o prawda
>w ł\v:lię!l:sz:ośct ni~nych, bądt pairoW\llll'lych pn:ez obrońlC6w lnlb bra!I\.kairrza.
Ty11ko w pie.t"WIS7>ej poł~e
IPollaicy oddail:i co najmniej 20 strnłów,
podcz.as.
gidy narsz bramlkairz
:P~Y klOł!l.tak~ s pliLką m4ał doł.6dł bela „8ta4'11u" • pt'!Eetzna- piero w 19 mllll'l.. a do końca mecru
Woj01Wód2two li6d8llJe po<l'l.ad.a jlult
25 obiektów SIPO~. k:t:óa prza- czem.iem przede wszystlkdm d:La cięta lil>o!Ać jego lnterwert>e}l w ~0Źłll!lej
N0W10C>1:esny oblekł. k.tóry S1Zych syit!llacjach rnmma po4.iiczyć na
ma1C'DOll'le są daa &pOII"towlców
po. rowców.
uplecn. paaic.a.ich jedrnetl rękil.
szcrz~ól!ll.ych kll'lllbów\. a talklte lllłrutą ma r6!WllJlee n~
C1.eikalW'Ostita: wmystilde te obiekty
FlinłO'WlLe. daA.ęikll balrd!l'}O dobrze ZOil'·
w· d1Użym liltopłntu lta.żdemu. k.to ~hce
czyin>nte ~ozJć vro1ny etzH po pra~ zostan11 wyipogałfloin e w edelkltrO<ll!ICzn e
cy. W najblltszy pląteik w Ooo.rko. zeg<u·y u!fulndowane przez GKKFiS.
ll'IOIWOICZeMIY
otrzyma
wie, K1>nst8Jltynowle I ł.od:z.l zosta.u11 Na.Jib.a~d2ie.J
oddane do utytku kołeJ.ne hale spor- „Start" dla pr~OIWadunia zawotowe. !Gt6re powiększą bazę naszqo dłrw cd~arroiwylC•h.
woJew6dztwa.
Oflwerc.lu ty.cł1 Dblddów tawarzy.
Tneba tu zazna1CZyć, te wszystkie
lls1>0!Pada ud>a,j41 się na prll!'.Vie
te ob!eklty polW!Stały dlZ'lęlkd. dWl:ellIIAl nyć bęklliie wiele cleka1WY1Ch !Jlnpretz
md.esięcme t'OIUrnee
po USA
za.aingażowaniu wdieQu działaczy, k·f.ć ~'Il (n11>. w nowej halli\ ,,Sta,r.
wystąrpd na ~e mdstrz
kadll'a
-ąaszyc'll
laoszykBll'zY.
rzy nie soociędzl!li wys!llku by po&la- tu"
śwdelta
a
IAllbailany
w
1r.aiteg;orrdd
lekPod
~ą
dlwójkd
s'l'!©lenlowdać wa.rmtal!:
pra>ey z prarwdzil\Vego
ców tJ, ~a I s. Ml!kłllJl511dego)
zd>atrzen.ia. Plriy ~noszeniu h&Jl jft.t kled - ~ Mandlra). /
uda a11ę
ir:a ooceen l i na·~yeh
przeuło 30 'proc. wkkdu pracy sponaszych
ba&ketibo(l.istów,
kłf:6n:y
lecrzne.j. 'ro proc. to ocnywl!ście drotatie IW najb!'ltmym
WUtc> doda4,
cja państwa.
~e W<lłjerwódtt.mw!O łód!Zlkl!e W!Zlboga. UICzesin~ąc w podedynka.clh z ame-rykańsk.im1
druil:yttlami.,
szdidować
bę
oto kirót!ka eharelkzteryatyka
ot lic o klolleln• obll.ekty 9PO'l'to>we.
szczególinyich obieikłł>&w:
W końcu llstotpada oddame W6taną dą fO't'mę przede wiszysbklm do pn:y.
Ozork6w - haila ~a..
kil6ra do urżytlm n.twczne lodO'Wli$ko
w szłorocznyich ME we Fra.n.c:jd.
słU!Żyć będtzde nie tyfi:klo •ekle11 sia>t- Zg•!erzu (zadanernle) oru: ha·le sze:rWyja!Ed do USA - 'co jłll!t stało a!ę
ków'k~ Brzury Ozorlków.
Będrtie
io m ie•rcrze l tenisa storowego na Włók tradycją
nastąpi
na d!OfPOdnych
przede wmystk.!Jm obiekt mi"!sta,
li rua>rzu. Ponadito ~ je6t jU!l: ow.aruln!k?ach fdin.ain.sowych. Nasza eikiktórego będą mog!!i korzystać WF>'ZY- biekt RKS
(ib.ail.a l~kkoa~ycZ!lla). pa ()')'.lłaca tycllko pmellot (W zloitłrw
scy mlemkańcy. Przy hoa~i powstanie Rzeci jednak w tyn\, te nJe poło k·ach) na trasie W>airszawa Monnowoczesne za11>leeze.
toony zoatał jesre1Ze tartan. Wyk011a>w- treal - Wanrzawa. strona ameryikań
K<>nstantyn6w
- ha4a JIP(lrio.wa cy Z81PO'W~eG1 ~le
tych ska organlrzu,je ł QPłaca wszystJk.ie
przezn11<CZO<na pn:ede WGZyatlk1m
dil.a prac l grudnia. W następnym roiku l<:<=ty p00yw Qprzej81Zdy. przeloty.
gier zespołowych oru cięUr~ów. p'lmuje się oddan1e dJO utl:ytlku laooej- vakwalter'Ołwanle, wyżyw:lenie 1 k:!eW szeirokdm zakll'es!e bęch4e
udo. nego rdrucznegio lodOl'Nłiska w olkol.1sz=Jrorwe). Ponadlto nasi k>adToMic-ze
stę:pn.lon.a młodlzie1y.. klt6ra zecbce Go
eacll Ra.J.1 S;pońolwej. W 19&4 r. u- zuoil>ią dola·ry.. lrlt6re 'WIPłYnll na
praiw'.!.ać apoTt.
klońCZOłlle srostain.le brudOIWa ha.J.1 Ani. ko.n.to ~KOli'Z. sa bilety wst~pu.
ł.ódt hal'l.a 1'1"1'1 kłuft>!e
w~ lany.
ZaptanOl\l\l'8llJO
a!edern mecz6w tołem". NO'Woco:esny o1bl!e«tlt o pnema~
Wl!Jr!ZyskilCh. .Jut I listoq>ada pierwczenllu !PZlklollen.lowym (d[a - - zes..
sza
kon
fłr01ntalC'}a w W.l.rgunti.
po11em
p~owych).
Posiada t'Ó'Mnlietl: baird11:0
m. il!l.. mecze w M'!Jchiicgan. OO'lo~ado,
DnJa I lipea U!ll rO<klu w odu\.
dobire za.piecze. a więe ~artmte.. gaWyoanJ!Jng,
Teatsasle.
P01WT6ł
na&tą!pi
•ku
odes:da pozonarwlaJąc, nas
bmety odno•wy blo!JO>gliczm.ej ł f.la:yko26 11!stooa·da.
w żałobie
terapit.

ud.

Po
ru
pierw1zy
od
zdobycia
1 74 LLpca kleroiwca w Hiszpa.:nłt tytułu mlatirza łwl.a.ła . ,Fiata" Sita:nIBaaiw T.
nie
usfląip!ł pilkl&rska ri.prezentacja Włoch
zapl>er·v."Szi>ństwa jazdy
I spowodQWał prezemtowala' się kiblco-m. W środę
zd.erz.eru;e ~ tram'\va1jem. Straty oko- wieczorem na Stadionie Olłmpijskim
łllllic

c~alkla•
pomięd2y
i - AllllL!a;ną

l.t•Zaginął

nog,i.

tEm". d01Z111ając wra'll\l
Goods. 1'1.30.
Na

Pieszy

Leona K.

(a. w.)

e

dorz,na(Jąc złama:nll.a

Dwa ostait.nl.e mec2e w

Pabianice
przeciwko Motorowi

Włókniarz

Łodll<i.

W 11ledzlelę w k<>lejnym mll!tn:<>wlkim mec-iu plłlta.rze ŁKS spotkają
11111 na wyjeździe z zespołem krakowskiej Whly. Sąsiedrztwo obu <k111tylll w Llg.o>wed
taibelll zal!!>O'Wlada

DZIUBĄ?

z głębO'ldm. talem za.wla.damfa.
my, te w dniu
25 paublernika
1982 ro'JllU po długich i ciętki~h
cierpieniach zmarła
wieku lał

w

~o

ZONA, SYNOWIE, SYNOWE i WNUCZKI
Z &łęb~m talem za.wiada.mlamy. te w dniu 23 października
198% r, zma.rła nana. najukochańsza Ż<>na, Mamusia.._ Babcia

l.tP.

1.tP.

''ZOFIA
RADWAASKA

MIECZYStA WA MARCINOWSKA

Pogrzeb odbędzie 11lę dnia
29
pafdziemika br. o god2. 1ł (Phitek) z
Anny

kaplicy
na

cmentarza

św.

Pocrzeb od będzie się dnia l i :pażdziernilk& b<r, o godz. 13
na
Cmentarzu Komunalnym D-Ooły, o czym w stębO'klm b61u zawia-

damiają:

Zarzewie,

BR.AT

a

ZONĄ

MĄŻ, CORX.A, ZIJ~C. 'BRACIA, BRATOWE i pozostała RODZINA

z Airte.lean.
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t•• USA od lat 111 eodz.
li,

1'1.11.

lt.30

sruDl:o pool Od lat
&odz. 2() STYLOWY

w

sobotę,

\rv

croraj w UMŁ obradował
Wojewódzki
Sztab
d/s
Usprawnienia
Transportu.
Przedstawiono prognozy dotyczące
planowanych
przewozów
pasażerskich i towarowvch do koń
ca bl'. !R'odkami PKP. PKS oraz 43
zakładów i przedsiębiorstw trans· portowych funkcjonujących w woj.
miejskim łódzkim.
Łódzka kolej zamierza przewiezć
do końca br. jeszcze 4,8 mln pa·
j 5azerów. , 1 ajwiększa frekwenrja
spodziewana
jest
na
przełomie
października i
listopada oraz w
okresie świat i Nowego Roku Niestety, ciągle pagarsza się standard
oodróżowania
Stan taboru i że
laznych szlaków wpłvwa na stałe
onóźmienia oociagów
Jest to zjawisko iuż tak oowszechne. ŻP kolejarze nawet w swoich nro~no
zach uwzględniają zaledwlie 65-pro-

30 bm.

ej milicyjna
"Bą , p zezo ny

n drodze
Najblltaza sobota. 36 · bm„ będzie
wzmożonel{o ruchu, zarówno
na ulicach Łodzi jak i drogach natzeco woJew6dztwa
Związane
Jest
te z tradvcvjnym
Swiętem
Zmarłych. W celu zapewnienia.
ęł6wnle
pieszvm a takłe kiernwrnm bezpie.
ezeństwa
na drogach
tego
dnia.
w ęodz. G-21 przeprowad'Zona ?.osta·
nie akcja mlllcvlna •. Badź przezorny
łniem

<> PKP przewiezie 4,8 mln, a PKS - 4 mln

. "
pasazerow
pociągów

<> Zaplanowano•.•

ładunków
R.ażdego dlllia powinno
na tra::.y 20 lokomotyw
i 58 zelektryfikowanych jednostek,
ale właśnie tylko tyle jest ich w
posiadaniu łodzkie'go węzła. Dla-

trycz.nych.
wyruszać

Funkc.lonarlusze MO -r.wracaf
bę.
44 uwage pr„ede WS'ZVltkim na za.
ehowanie się pieszych lako że oni
n naJc1ęśriel sprawca.mi i ofiarami
wypadków.
Nie
mniel
uważnie
obserwowane będa poC7vnania kierowców. WRD KW MO apeluje do cen~"".ą regularnosć kurs()'IJ."arua tego każda awaria powoduje zaspołer.·,eństwa
o stosnw anie się do ooc1ągow
pasażerskich.
Z
góry kłócenia · w rozkładzie. Z ruchu
uwag mllicja.qtów - przede wszy. więc przewidz.iano. ie „przeciętny" wyłączona jest. ze względu na fastkim ieśli chndzi o par\tnwanie po- pociąg „mu,,,i" spóźnić się o 6 talny stap technicz.ny. trzecia część
jazdów. JeM to ważne s'IJC7.e!l'61nie minut.
wagonów pasażerskich. Podróże bę·
w obrębie cmentany.
ędzle
ru<'b
W łódzkim rejonie PKP brakuje dą więc długie i niewygodne.
ltędde z 11ewnościa bardzo duży,
Prognozy PKS przewidują przelokomotyw
i
tzw,
zespołów
elekCm)

20
OKA.

,,Cudown)' 'kwiat" rada.
,Sanche'! 1 jego
dzieci" USA od lał li, godz.

opóźnienia

l.ał.

Wild T~LEl'O.~
[nformaeja PKO
Informacja o uwsaell
Informacja tury•tyema
tntorm•eja PKSI
D"'orzee Centralny
Dwonec Północny
ln fnrmacJa tel&łonleana
Informacja •łuib11 -r.dTowla
Cnformacja handlowa
Komenda Wo!ewóddra MO

wiezienie 4. mln pasażerów. Zna.czną ezęsć podr6:imych stanowi mło
dzień szkolna i ludzie dojeżdża·
jący do pracy. Specjaliści w ~kre
s.ie komunikacji autobusowej twierdzą, że regularność kursowania bę
dzie na poziomie 99,2 pr-0c. - pod.
warunkiem, że starczy ak:umulat.orów, ogumienia, części zamiennych
do silniików i... (chyba) nie będzie
z:imy. Wprawdżie autobusy kursują znacznie punktualniej nit pociągi, to jednak zdarzają s-ię opóź
nienia na skutek awarii.
Wzrasta jlość ładunków przewoł.onych

państwowymi

środkami

I

Plotrk()W q, Prztb &tewsklego,
na cmentarz Zarzew. • •
KO'Zin nt. Srebn:vńaka. Cmentarną.
Obrońców
!'talingradu,
zachodnia,,
Ogrodowa. Północną. FranCiS'ikań ka.
Wojska Polskiego na cmentarz na
Dołach e uL Nowotki Cod ni. Prze.
myskiej) przez pl. Wolności, ul.
Obrońrów Stalingradu, al. Unll, uL
Srebrzvuska do cmentarza .na Mani.
Dodatkowe linie autobusowe: • ul.
Rokicińska (od wiaduktu}
uJ. Puszkina, Lodowa do cmentaTZa na Za.
rzeWie • w Pabianicach z ul, Kl·
lińskiego
(od ul. Armii Czerwonej)
ul. Orlą. Karolewska. Wiejska
na
~worzec PKP.
Autobusy linii „69" w niedzielę
i poniedziałek dojeżdi.ac będą ul.
Lodowa tylko de> cmentarza na Zarzewie.
t li5topada. Zwiększona zostanie
ilość tabo.ru
na liniach obsługują.
cych rejony cmentarzy.
Częściowo
zmianie ulegnie trasa linii tramwa.
.iowej ,,15" do "Pętli Rzgowska
Kurczaki,
linia tramwajowa „29"
skierowana 'lostanie do cmentaTza
Mania. Tego dnia kursować
będą
takte autobu'v linii: .. A'. ., u. „D„,
ul

Lodo"'ą

w

'l'Wlazku
z
1>tteniea\entem
1 16 bm. na na.1bliższa wnlną aoltotę. 38 bm.
dnia pracy handlu,
w se>botę czynna będzie cała sieć
handlowa (jak w dzień 11owszedn!I.
31 bm. i t listopada w god2. ł-18
czvnne będa wszystkie sklepy kwta
e!arskie.
W ooniPdziałek. I listonada, dytur
• pełnić będa sklepy
WSS „Społem"
wvtvoowane do oracy w
niedziele
świeta.

i

We wtorek. 2 listopada.
sklepy
ltranzy mięsno-wędliniarskiej praco.
wać będa jak w każdy 1>onied'Zia-

łek.

łódzkimi

Przed

cmentarzami WSS
uruchomi straga.ny
oras
1przl!dat (z samochodów)
mt!C'Ly,
A.wiec i kwiatów, Na kiermllllzU na
pl. Barlickiego będzie można ukupić świece I znicze.
KOMU. IKACJA MIEJSKA
11 bm. flramwale i autobusv kU1'·
11<>wać będą według niedzielnegt roz.
kładu
jazdy. Ponadto uruchomione
będa dodatkowe
linie tramwajowe
Ila trasach: e ul. Rzgowską (Od ul.
Kurczaki> pnez pl. Niepodległości,
„Społem"

W przededniu $więta Zmarł) eh,
w niedzielę 31 października, PTTK
zaprasza łodzian na wycieczkę pie·
szo-tramwajowa do miejsc pamię
oi narodowej
Trasa! ... cmentarz
przy ul. Ogrodowej pa.rk im.
Promienistych
park im. Mickiewicza· - Radogoszcz - Okręg
lik - Lućmien (16 lml). Zbiórka
uczestników przy pętli MPK, ul.
Północna, godz. 9 (powrót O'koło
godz. li).
Odbędzie się tei: wycieczka pie.za na trasie· Justynów - Borowa - Kurowice - Wvgoda - Bu·
kowice - Wiśniowa Góra - Bedoń (19 km). SpotkaniP na Dworcu Fabrycz,n~·m o godz. 8.30 R«'>wnież w niedzielę wycieczka rowero'Jla - rajd „Pamięcj umarłych
i poległych" na trasie·
Łódź Nowosolna
Wiąc1.yń
ŁQ,dź
(40 km). Zbiórka nl. 9 MaJa,
godz. 10.
(j.kr)

•• J•ł

.,'-f"

.,65'' .•• 253", •. 254ł\

Dodatkowe linie tram,Vl.lJowe. Poza podanymi wyżej liniami dodatko·
WYmi równiei w poniechialek kurso.wać .leszcze będą tramwaje: e u\,
N<>womiejską Cod ul. Północne.il przez
pl. Kościelny, ul. Wo.Iska Polskiego
na cmentarz na Dołach • z cmen.
tana na Mani ul. Srebrzyńską, al.
Unii. ul. Obrońców Stalingradu, Zachodnią. Ogrodowa. Północna. Franciszkańska.
Wojska Polskiego do
cmentarza na Dołach, Linie pomocnicze „łl-bis" i .. 43-bis" kul'flować
beda na swoich normalnych trasach.
Dodatkowe linie autobusowe: e ?.
ul Gagarina (od ul. Kaa-packlej), uL
Broniewskiego. Tatrzańską. Przybysze-wskiego. Lodową na cmentarz na
Zarzewie e z ul. Felińskiego (od ul.
Zapolskie.Jl Tatrzańska. Pnybyszew'kiego, Lodową na cmentarz na za.
newie e z ul. Rokicińskie3
(wja.
dukt). ul. Puszkina. Lodową do
cmentar"'1
na
Zarzewie e z ul.
Rojnej, ul. Rydzowa. Szparagową,
Wersalska e w Pabianirac!J z ul.
Kilińskiego Cod Il.I. Armii Czerwonej),
ul. Orlą Karolewsk<1. Wiejską
na
dworTer PKP.
Opłata u
przeJa?.d autobusami linii ~ndatkowycb wynosi ! zł,

l 1 h•topada "
l'>Jonach rment•rz
wprttwadz:one ro!'iitana zmian
nr1;lnlzacji •uchu 11ojazdo".
Cmentarz na '.\tani. Dla ruchu kołn
wei:o zostaje zamknięta uL Solec na
odcinku od ul. Mania do ul. Wieczność.
Główne dojazdy wyznaczono
al. Unii i ul. Solec OTaz uL Kra.
kowska i Biegunową, Na ul. Solec
i Mania wprowadza. 1ię jeden kierunek ruchu.
Cmentarz Stary, Zamknięty dla ruchu zostaje odcinek ul. Ogrodowej
od ul. Gdańskiej do ul. Cmenta.rnej
oraz ul. Cmentarna na odcinku od
ul. l\lietczarskiego do ul. Srebnyń.
ski ej.
Cmentatn: Kurczaki, Dla ruchu kołowego zamknięta 'ZO~taje uL
Kur.
czaki od ul. Regowskiej do uL
Szumne.i. Główny dojazd . do cmentarza od uL R1JCOWskieJ ulicami War.
neńcr.yka. Komorniki. Sternfelda. Na
ul. Szumnej 'IVJ)rowadzony zoetaje
ieden kierunek ruchu.
Cmentau Doły, Zamknięta dla ru.
cltn >;ostaje uL Smutna. Jeden ki~
runek ruchn obowią2uje na ul. Telefonic„ne.i, Matejki, Tarnka.
Cmentarz
Za.:zew.
Ul.
Lod'lwa
w'dłu?:
cmentarza zamknięta będzie
dla ruchu kołowPgo,
Dojazdy
ul.
Dąbrowskiego,
Pu~zkina,
Przyby.
siewskiego.
·
Cmentarz na RadogoszcT.u.
Wprowadu się ieden kierU11ek ruchu na
ul. Sowińskiego od ut, Zglerekiej do
SwietlaneJ.
W rejonie cmentar?Zy przy ttl,
Szczeci ńs]Qej i Ret.kińsk1ej organlza.
c.ia ruchu bez zmian,
(m)

art"

NOWY ~ny"

MAŁA

,,

l'rzy ut. Spa.dOchrontarzy 23 mtedwie rodziny . .Tedna z madzteć~t.
druga
bez, ale

nkają

lymi

tel, 'l'3)..812.).

(r8)

s

• Spotkanie senior6w dzielnicy
Sródmieście s ud~lałem kapeli „Ło
dzianka". 29 bm. o g<>dz. 18 w DK
(ul. Buiezka 17'19).
\
e Kon<:ert crupy lazzowej „Sesja IO", :29 bm. o godr.. lł w aa'lli
STK (a[, Kościuszikii 33).

Spacer po mieście
Towarzystw o
Przyja.cioł
Łodz.i
zaprasza na kolejny sobotni spacer po mieście w. dniu 30 paździer
nika. Spt>tkanie
u zbiegu
ulic
Cmentat"nej i Ogrodowej o rodz.

.

SO
wszystko, aby a:kustycmie od:aoklub od mieszkan, ktore się
nad nim 7'!lajdują, zas szef art:vstycz,ny Andi-zej Michalski powiedział, że atrak.cją 1,5-godzinnego
programu będą nie tylko rozbierające się dziewczęta, ale i coś, co
roboczo
nazwano
„godziną
dla
gwiazdy". Pierwszymi gwiazdami
„Maxima" będą Andrzej Dyszak,
Krystyna Prońko i Lidia Stanisławska,
\'\; grudniu występować
tu będzie m. in. Hann& Banalizak,
a w styczniu Ewa Bem (wszyscy
przez sześć kole}nych wieczorów).
A teraz kilka słów o cenach.
Karta wstępu (miejsce można za.rezerwować przez telefon) kosztuje
1500 zł. Jedna! W tym za tysiąc
można
będzie
(podobno dobrze)
ziesc i wypić. Nie ma się więc
co oszukiwać, że „rozrywać się"
tu będą ~wykli, etatowi wyrobnicy z żonami czy narzeczonymi.

lować

l\od:i:

!IO

111

l/l'.16

19.~0;

,,Stedmlo,g:rodz.an.e
na Dzi!.i:dm
'l.achod'Zie" f'llm, cd l:att u gooz. 1u1
STOKJ - „ W!e'lk.a poda'ót l!l<>lka
1 Lollka" P01. b.o g<>dz.
18;
Potecnanłe 7 tytułem „:o.1an<toń

czyk'' USA od lat 18
god"L.
18
SWIT
- „K.rólew:Les i go .tarzda
wlecrorna•' czes b.<>. g<Od!z. 15;
„ Ta1tsówkan" USA od lat 18
godz 10, 17. 19.111
TATRY - .Kłamczucb.3'' ~ od
lat 111
god2. 15, 111;
,,An.na
ł wam!>k" po(, od lat tł lfOd&.
lł

Ell<"ERGETTK -

„Na .-ople SoNRD
b.o. g-Odz. 16.30;
„Wielka majówd!;a" pod.. od lat

!koła"

15 godz. t&.30

l)Oll.
RALKA
- ·~Sami 9W'O:i"
b.<>. gorlz. l'f. te
PIONIER - „MJJChał Strogow l;,u.r:eir carski" bułg. od lat
11
god~. l'I, 19.15
POLESIE - „Czarodz!ejskla da·
ry" węg. b.o„ godz. 17; „Po·
Jedynek" ang. od lat lat lil,
godz. 18.30
REKORD „C:z.erwonE' ber.-.ty"
po.1, b o. godz. 1s; „39 sto-p.n. •
łllC
od lat 12 god2. l'f. 1.9
SOJUSZ - nteczvnne
APTEKI
Mickiewicza zo Ntc!arotana lii,
Piotrkowska 67. Dąbrowskiego 89,
Lutomierska 146. Olimpijska 7 a.

JARACZA
n'eczyncy
MAŁA SCE.-A - ~odz, Ul „Zdzlczent<:! obvceajów J'.)O:<!niertnych''
POWSZECHNY - !l<>drz 10 .. P;otl"UŚ Pa.o"
MUZYCZNY - g>od'Z. 18.30 „Cnot..
liwa zuzain.na"
ARLEKIN - l!odZ. l'f.3() „Mis'.e \
ptyste"
PINOKIO ..'.. godz. l'T30 •. El~!a
drewnlanel(o oajaca"
FILHARl\lONIA (Narutowicn li!).)
godz. 19 - Koncert symfonicznv - ~lOS.dew~ka Ork'~a Kanie:ralna.
Solista:
Jewgl.ea:l.ij
Sm;rno•V - <krzypce. W pr<>Pabianice - Armlt Czerwonej 7;
I onstantyn6w - Sadowa 10; Ozorgram'.e:
A. V~val.dl - Ozter:v
pory roku J, Havdn - Symfoków - pl Ann!! Czerwonej 17,
nia fis-moll Pożegnalna"
Głowno Łowicka 3R; Aleks.an·
drów - Kościuszki 10; Zgierz MUZEA
Sikorskiego 16.
·
BISTORU
RUCHU
REWOLU·
DY~URY SZPITALI
CYJNEGO (ul Gdańska 13) Chi:rW"'l a <»l&lna - Bał 1tv
godz. 11-17
Szpital im. W Biegańsk.ieg<•
ODDZIAŁ RADOGOSZCZ (Zjfiercodziennie dda Przychodni Rejoska 147\ - godll. 11-16
n<>wych
n.r nr: 4. 6. 8. 9 to;
ARCHEOLOGICZ •• E
l
ET o.
S2ip~ta~ Kllnidny !m. N, BarltcGRAFICZNE IPI Wolnolici 14) kiego - codzte>nn!e dla Pnych<>niecz;\rnne
dni Re.jonowej nr 7, Sz.piltal !ni.
BIOLOGU
EWOl.UCYJNEJ
UŁ
'f. S'.<łodowsklej-Ourle
co(park !';.erik;e'.li!C-za)
!';007..
d7.óenn.e dla Pnvctlodnl Re• oUl-11
wych
nr
nr
1
2
3
5
Z
er-z
1
Hl TORII MIA 1' ŁODZI (~o
ul. Parzęc:zew ka 35; Szpital lm.
dowa ISJ - godz. 9-16
·' · ~laorchle v, ;cle<:o - cooz1oon e
WŁOKIE. ·N1c·rwA
(Piotrkow, 7.g ecz ul. T>ubo:.S 17 ora2 m.a o
a 182) ,l!od!! M '7
I
n n
z„ e z m• a> to 1 m
szru&1
ew .~kowsk!
Je) na 02or'ków m\amo • gm na Ale:
n lecz.
e
. androw
gmina
Par:zęci:e "';
MIASTA ZGIERZ~
rzg;eu. ul.
Górna - s~p1ta1 m. Kopernika
Dąbro.w kle11;0 '.1.1) l!.<>doZ. 10--.15
(Pabia•nkka 6'.l); Pe> e .e - Szp· ta!
WYSTAWY
'm. Pir(li!awa
(Wókzanska J•o);
oSRODEK PllOPAGA. DY S'ZTU.
Sródm\eście
- Szp,tal Im. P<iKl (pairt< Sl n•klew!C'l.a) - godz.
$leu~a (Wlgu.ry 19);
Wid'Ze'N
U-111 Mala1rstwo L. Kunki
Srzpltal Im. Pasteiura (Wlgury 19).
GALERIA BAt.UCKA (Stary Ry•
•
nek 2) - godz. I 1-18 - MaChl.rurg!a urazowa - Szpital im
larstwo L. Pindelskiej
Jonschera (~Lilionowa 14)
GALERIA SZTUKI
(Wólczańska
NeurochLru.rgla
S7p:.tal m.
31/33) g-odz. 1<1- 18 Grafika
Kopern'.ka (Pa,b,ankka 62)
R. Gleryszewsk~ego
_1n.
Laryngol():I( a
- Sz.pltai
SALON SZTUKI WSPOCZES!\E.J
P'.rogowa (WólczańSka 195)
(Piotrkowska SSI godz.
11-18
Okulistyka - Szpital un. J Qnakwarele . K. Wasa
schera (:l<Lilionowa 14)
Ch'.rmg;la i laryngolog.ta
dzeOGROD BOTANICZNY - <'>:)11!A"\1
c ęca - rnstylnJ<t Pediatn"l
ny codrzlein nie od godz. 9 .do
(Spoma 36{50)
?...mrok.u
Ohiru-rg·a
szc:z:ękowo-t„va.rzo,"a
zoo
coddenn!e od godL
- Sz11>ital !m. Ba1rl'~k·~eg<> (Ko,p9 do l'f (<kasa do fOd'!. Hl)
ct1\skiego :la)
dla m. Lodzi
PALMIARNIA
codziennie
oraz
Szpctal lm. Skłodowsk.ii'j
(opr~ pooied:i:tałkÓ\V) od godz.
Ctbr·e (Zg en. PaTo:ęczewska 35J
u do lł
- dla wo.i. miejskiego U>dzkiego
Toksyikolo,gia - ln!>tytu<t MedyKINA
cy.ny Pra>ey (Teresy 8l
BAŁTYK
.Wejśc~e an.oka" W·en.erologla
Prz:rchndn·•
prod Hon!!kong- USA od lat 18
Dermatolo!('czna CZakatna 44)
g<>d-z. 10 12. 14 16 18 20
AMBULATORlU:W
IWANOWO
„MęŻC'Lyzna nieDORAŻNEJ P'l'loJOCY
potrzebny·• pol, od lat 18, godz.
ul. Sienkiewicza 137,
15.30, 17.30. 19.30
tel. 6~7-00 wewn. 31
POLONIA - .• czwartki ubogich"
- Gabinet Chtrurgl.cz.ny
czynny
po!. od lat 18. godz. 10, lU5,
~ała d<>be
15. 17 15. 19.30
- Gabinet Internl6tycmy czyn v
PRZEDWIOSNI.E
.•Rodz"1s
w !\odz. lS-7, w dni wolne
Leeniewskich"
pol, b,o. godz.
od pracy - całą dobę
10. 112.1~. 15;
Spra"' a KrameuL Armii Czerwone.i 15
rów" USA od la1 u god~. 1'7.15,
tel. 457-50 do 54, wewn. 1n
19.30
- Gab~net Cbtru.rgU
Dziec.ęcej
WŁOK IARZ nieczv01na
r.zvnny całą dobę
WOLNOSC - ,;Chan A$pairuch" - Gabinet Ped·latrvczny
czvnny
a. li 11\lłg, od lat 15
godz.
w godz. 15-7 w dni wolne
llUll. lll;
.Spr>a•wa Kramerów''
od oracv - cal~ dobę
USA od let Ili go.dz 1'7 .15. 19.3~
ul. Kopcińskiego 2i.
WISŁA , Jej portret" POI. od
tel. 684-63
lat 15. godz. 10, 12. 13.30, 15.30,
- Gabtnet Stomatol'r>!(jczny
(ul
17.30. 19.30
S'enk:ewl.cza
137)
cnnnv
ZACHĘ'l'A „Konoplelka" poi.
w god-z 19-7; ,,. dni
.::omp
od lat lf god'l. to;
•. Ko2io.ro.
od p:·acy
• cala dobF:
DNCOo xcac •• •d'CO::tatt~ OC..,ON• u,,, q •c n., •oo.o
rr·'OC'~ti>H

.

ŻIUbaird21k.a 3).

,

3 listopada. po 3-letniej przerwie,
otwiera swoje podwoje noony i
kiepskiej niegdys sławy lokal „Max1m". Jak zapewnia iego kierownik, Ryszard Nowakowsk.i, teraz
powbnno być znacz.nie lepiej i.„
mniej uciążJ.i wde dla otoczenia, ho
właśnie uciążliwość „Maxima" była przed laty zasadnicza przyczyną
KOMUNIKACJA OGOJ,NA
złej o nim opinii.
Od godz. 12 do ,19 lokal czynny
w
•Jak eo rodru,
dniach 31 bm .
będzie jako kawiarnia (ceny kateg-0rii ,.S"), a od. 20 do ~ - jako
mocno acnorowana Obie korzystanocny klub (o cenach trochę póź
ły dotąd z wody. znajdu;ącej się
niej).
we włamej studni. Przed sześcio
ma tuqodnlamt zepsuta się rącz
Wnętrza
przyznać trzeba ka od pcmpv Proc.ownlcy ROM
zaprojektowano i wy;konano
ze
zabrali ;ą do spa.wania mówlqc,
smakiem. Dwie połączone z sobą
że wrócą za trzy dn\
Nic wr.6salki
i
68
miejsc
w
wygodnych
czll dotad Za to do lo1wtorow
fote!Ji.ch, banek, niewielki parkiet
dotar!a niobowa wiadomość.
że
aparatura d:vskot~kowa z .,Fonipompa : powodu tejże ~qczkl,
ki''. która "" „Maximie" będzie ponafwczcśniP.i zostanie naprawiona
za dwa mle~łące A tu na;btiż
niekąd testowana i która ma Poszu hvdrant w odleg!o.ścl 450 menad dwukrotnie mniejsza moc niż
tr6w1 Co robić. Reflektorku? zainstalowana tu kiedy~. Na dole.
p11taią m.luzkańcy ut. Spadochroprz:v wejściu, kilka gier mechan.irrrzu 23.
nicznych.
Pytanie to k,erujemy do PGMKierownik lc>kRlu zapewnił na.~.
Pole.!le.
(n)
że remontując „Maxima" zrobiooo

au-

„żon.

15

• •

•

• Wieczór poeizjl Jacka Krakowskiego, połą<:i:ony z wystawą jego
akwarel i grafik, 29 bm. o godz.
1~.30 w DK „Rondo"
QI.Ił. L:imaa:lQWgk\ego 166).
e Spotkani• dy&kWlyjne „Pnsto
w oczy" 29 bm. o !O<>d2. 1c w DK

15.

1od111. 111

14, 11, 1T.15. 19.30

GDYNIA
KUio non~ ~
godz. i0-= zemsta po la·
tach" USA, od lat 15
MŁODA
GWAROIA
„Putyucck3 e$\<ad·ra" jug. od
lat
12 E:od'! 9.3<1 12 14 30 17. 19 30
MUZA - .. Nie o.(!111daj I 'I
a
nami id.de koń" czes. b.o. gorl7.
lol!; .• Szczę.kl II" USA od lat
15 godz. 18
1 MAJA - „strzały Roblrl H'°?"
da" radz. od la1t l~ goda. 14.43;
,,B1tw.a o Mtdrway" USA
od
la1 1% godz. 18.30. Jt
POKOl - „o dwócb W.k.tch.. co
UkradU księżyc" pol. b.o., godz.
15.30; .,Spluwy I- ,pestki'
czes.
od lat 18 godz. 1 i.15, 19.SO
ROMA - .Laiwiina" USA od l.!!t

„

" E„tJ:s-

W kilku zdaniach
(uł

U!-lł

13.30;

•

Łódzk.ej
(ul • ·arutow c= ~)
b~u.racb pod.r6zy (in!ormac:)e -

dz:e
i w

9S

615· Ił

rtods. Ili . Damy i

SALA -

~let'!Zy"

3 listopada otwarcie „Maxima"'

;.
I

Dwa miesiące,
zamiast trzech dni

2n

7'1-to

"

Estrada LódzkM i „Orb s" zapra.
':ZaJa na koncerty re1WtO'•:e war'l'Zawsk1ego Teatru Syre<na" W ocn~ramie pt. .Fe>-ti.wal za cenę umow.
ną" występują m. ~.: Halina F!'ac.
kowiak. K>rysty01a Sienk:ewicz Ewa
Kultl'.ńska
Bogdan Łaz·Uka Tadeusz
Pluciński.
prezentując teksty m
:in
A1t1t1leszki O"ieckiej . :llarjd Czu•baStl!ek. RyszaTd11 M Groń!l'kiego Adama Krec'lln:tara. Daniela 'Pa••enta.
Autorami m'Uzykl •a:
Wk>dzimie.cz
Korcz. Ryszard Po,malkow~ ·t.
R<>man Czubat~ Orkiestra Teat1 u sy.
rena" dyryi!u.je Czesław Ma.iewski
Reż~'be.ruje Witoold Fll!er
Scenos:1·afia - '.\faire
Le-wandO'w"l< .
Kon.
certy O<lby ,·ać < ę beda '.'I Hall Soor.
.01>.e,_j. Na program ,. dnu 13 r tor>arla (<> J?:od!Z. 20)
• 14 Lstopad a
ro ~n<l<l. i'7) b'lety w .Orb~le" (ua.
Piotrno\\ a 88) n:i•tomla t na wy.•ei'Y w dni.o '3 ł.sfupana o ;:oo?. 17
14 l i;tO()ada o „od't

HS·H

52-11-tt. TOS·Z'I

·„Festiwal
za cen~ łnno\vną"

BA.,"D:EL

''lł·ł1

Strat Potarna
96. 561-11
[nźynler
województwa
633·11
TELEFON 'ZAUFANIA
a3'l-37
czynny w 1todo:. U-7 rano W
dni wolne od prac!" całą do·
bę. Dla kobieł " elął.ą problemowa I spraw, rod~e 140-33
- w dni ))OW11..ednte od 1octz.
11 do !Z.
TEATll'I'
WIELKI - godz. 19 „Ma~1a SW.-

Wczorajsza poranna mgła na
ul. Piotrkowsk•iej i w parlw
im. J. Poniaitowskieg-0.
· Foto.: A. Wach
I

398-11

en-n. zez. n

··-~~

i

131-12

Po•otowle ciepłownicze
US-11
Pogotowie drogowe
„PolmO?.bvt"
Pngotowie eoeraety~e•
Rflj«>n f.l)dt-'Półnoo 609·SZ. 334-31
334-21
Rejon t,ódt·'Poludnie
15-13-tł
Rejon 'Pabianic•
lł-3'-łt
Rejon Zęierz
Ut-15
Rejon oświetlenia uHo
!95-35
Pogotowie ,;aznwa
9'f
'Pogntowie MÓ
Pogotowie Rarunkow•
P'lmoo droirowa PZMot.

transportu .. Do końca br. PKP planuje przewieźć 178 ,tys. t.On towarów, ale zamówienia są znaoonie
wJększe.
Notuje się dużą ilość
uszkodzeń wagonów, eo komplikuje transport. Pozostałą ozęść ładun
ków przewfozą samochody PKS i
43
mniejszych
przedsiębiorstw
transportowych.
(i;k)

•

-

cod.z.

ilość przewożonych

<> Wzrasta

Tr

aa drodze''

.• Ha·llo S:iplcbródka •
11 goda.. li; DKF seana umk.nli:tv
- MlltTZowie - klna
łwlatowego:
„ Mroczny
przedmtot potądanla'' fr .-h!S"Zp.
od
lai 18 itooz. 15;
Kino Filmów
Polskich - Kultura ludowa w
ff Im.ie - „ KO!no pi eJJk a" od lat
11 &od'!, 11, 19
DKM
,,Piraci XX wieku"
radz, Ocl lat 11, &odz. 16, 11,

IQ

..

.

o.

„Koleżeńska" kradzież

dnia
do l~omend.Y z dwoma swoimi znajomym 1 RoMO
Łódz-Pole>ie I bertem ,M. i Piotrem M .. w trojkę
pani
mieszkająca w dokonali Potem włamania i krajednym z bloków pr:zy ul. Mara- dzieźy. Ich łupem padły rózne centońskiej na Retkilini. Zameldowała, ne przedmioty wartości
700 tYs
że okradziono jej mieszka.nie i że zł: m. in.: kalkulator, biżute1:iS.:
jest w sianie wskazać sprawców a>parat fotograf.kzny, kamera tilwłamania.
Ekipa dochodze-niowa mowa i 400 tys-. 'lł w gotówce.
MO stwQerdziła,
że włamywacze
dostali się do mieszkania przy poSprawców v.;łaman1a dwóch
mocy dopasowanego kLucza. Po- 17-letnich chłopców zatrzymali
czątkowo skierowano
się tropem
funkcjonariusze MO z GórneJ. Mło
podsuniętym
przez Poszkodowaną, dzieńcy kupili sobie za skradzione
a!e dalsze postęp0wanie pokazalo, pieniadze dwa motocykie „CZ-Ja-'
·że okradziona pani myliła się w
wa" i zaczęlj prowadzić rozrzutswoich domysłach.
ny tryb życia. Tym sam:vm v. ięk
Stwierdzono. że .sprawcy do wła szość
'kradzionych
przedmiotó' •
mania użvli klucza
skradzionego Przepadła.
Obaj młodzj pano\ ie
córce posŻkodowane.i. .Je.-t ona · u- zostali aresztowani. lch w~pólnicz·
Ogólnospołeczna korzy~ć może być czennicą II kla~v liceum ogólno- ka Anna M. została
przekazana
tylko taka, ie ci, którz:v cierpią kśztałcącego. Jedn„ z koleżanek pod dozór rodzicom. Przy okazji
na nawis inflaeyjny. jego część - Anna M. - wyciągnęła jej klu- zatrzymano także dwóch paseró,,·,
przynajmniej zostawi11 vr „Maxi- cze podcza5 przerwy między lek- którzy
spieniężyli
skradzione
mie".
(brz) cjami. Z t'm tro!e·um sn<>tkala się Przedmioty.
(,k)
Pewnego
Dzielnicowej
zgłosiła

się

.• DZIENNIK LOOZKI" - dziennik Robotnlc1.ej Spółdzielni WvdawolczeJ "Prasa-Ksląłka-Ruch" Wydawca: Lód<tkie W} dawnil'two
Pra!!Ol'l'e, Lódi. ul. Piotrkowska 9łi
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społe<'zno-l'konomiczoe
228 32. 310-38 I 318·9'2. kultura f oświata 621-60. ~porl 208-95. dz. l~oości 1 czytelnikami. lnlerweocje i Na!.2
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