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Przed Swiętem Zmarłych.

Prezydent Indii. Giani Zaił Singh
czwartek w podróż zaw ci;asie której złoży
oficjalne wizyty
w Jugosław·ii,
G rec.ji i Polsce.
udał się w
g.ranic:mą,

Pl'u& ~'ll<lJ--jsr!u. -podkreśl• wdne
znaczenie
wizyt dla umoMienia
przyjacielskich stosuink6w i wspól1>racy I:ndi.1 z państwam4 aocjaJistyc:znymi, Z{1spruellia ruchu krajów niez.unga.żawanych, umocnieni.a i rozwoju poik>0jowych i1niejatyw . ,,szóstki d.elhij&kiej", której
członkiem je:ń Grecja.
(PAP)

W. Jaruzelski
przyjął

łI.

Schmidta

Przewodnkząc:y
l'tady Pat.stwa
Wojciech Jaruzelski prayjął 30 b.m
byłego kanclerza federalnego RFN
Helmuta Sclutlidta, przebywające
go w Pohsce na zaproszenie ?oJ.
skiego Instytutu Spraw Między.
narodowych.

• •

•

Helmut :S~hmi<lt spotkał się rów·
niez z wiccmar<;załkiem Sejmu
Mieczysławem F. Rakfnnklm.

Gorbaczow

Reagan

Wybitny Politolog radzi-ecki, dyrektor instytul u USA i Kanady
,\ kademii Nau'k ZSRR Gieorgij Arbatow
oświadczył w wywiadzi-e
tlla
TelewilJi
Wegiersk.iej, ż-e
r<1~zie~ko~11n-erykańSiki
<lia·log na
naJwyzszv l szr:zeblu
może hyć
"nt. nuo1>.en. t:. ,-:o wtedy, jeze-Ll
strona amerykańska przejawi now e p.od-ejści-e.
. Inicjatywa powiedtzfal p;rOl!esor Ai·batow -; powin.na wyjść od
Waszyngtonu albo w formie listu
do :Vfoskwy. albo te± w formie rozmowy_ . W Genewie 13ow;nno się
pracow.ać nad
kwestią.mi drugon:~dn.vn1i, a s.pra wy kluczo\\„e będa
:·ozv:ian wa.ue w stolicach.

SKAD

su;

WZIĘł,Y

TAKIE

U:HONA7
Sk1·zy11ce,
Szta.ndar,
Wró-!t,
Struli, Ręcznik... ta.kie
sa imiona uicktór;vch Jugosło
wJau no~zącycb tY!l<>we ńazwis
ka w ro.dzaju 11-lal'ko-vic. C'l:Y JoV<>novic.
Poinform1nvar o tym
soejoloK Mila-n Bosanao w wydanej uieriawuo k.~iąźce „lmJona". ZgromadZ-Ono w uiej ok. 20
tys. imion kobiet i mężczyzn w
Set'bii i Chorwacji. Obok zwy Bażant.,

illyc>h

imion
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Jakość ZJWliOSCI
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na cenzurowanym

Około 2miliardów zł

s
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'.roma<lzenie Ogólne, l)() v;yjąt
o długiej i miejscami burzl.d-ebacie, przyjęło rezolucję a;owaną do Iz.raela, a.by podclai
s roje instalacj-e atomowe pod kontrc>lę M\ędzyn.a·rodowej AgencH Energii Atomowej,
Rezolucja przyjęta została 86 gło
Analiza ja.kości 21 grup produktów 7,y"1."DOściowych, mających
sami, przy 55 wstrzymuj~cych się
11odstawowe znaczenie dla rynku, przeprowadzona w resorcie
Pięć państw Honduras. Izrael.
rolnictwa, leśniciwa i gospodarki żywnościowej wykazała, iż 0,2
Salwador. Stany ZjedJ:1-0czone oraz
proe. wyrobów posiada wa.dy, a reklamacje uznane stano.wią
St. Christopher i ~ev~ glosowało
ok. łl,3 proc. wartości sprzetlanych artykułów spoiywczyeh.
przeciwko.
Zgromadz-e-nie Ogólne nle przyjęło n.atomiast
uproponowanych
W ub. r. przemysł
.spożywczy
Z badań przeprowadzo-nych pr-zez pr-z-ez Iran i Jordanię trzech
pod-ostarczył artykuły
żywn-ościowe, KomHet Go-s.P-Odarstwa Domowego, prawek do projektu rezolucji sprow tym. używki
wartości prawi-e wynika, ii z powodu złej jalrnśc: wadzających się do wyraźne.g-o po2.1 b1hona zł. A zatem lłonsu rotlzińa pracownicza złoż.oua z 3- tępienia wszelkieh ata.\t6w na pomend z.a.reklamo-wali, ze względu 4 osób wyrzuca rocz·n!e na śmiet- kojowe obiekty atomowe , w tym
na nieodpowiednią jakooć, wyro- nik m. in. 36 kg pieczywa, 5 kg ataków izraels·kich pn:eciwko Lraby żywno;~ciowe
wa•rlości ponad twaro•gów
i ty1eż od.iyweik d'l.a kawi. Rezolucja potwierdziła pra~ .mld złotych. Najwięcej zastrz.-e- dzieci oraz maki, po 4 kg kasizy \\·o Bagda.du do odsz•kodowan1a :r.a
zen budziły produkty wytwarzane i ryiu. Ponad.to wylewa prawie 30 >trat.,.. poniesione w!jkutek dz ialai'i
one-z p.rzemysl mlY'!la.rs'ki, koncen- litrów. ml€'ka.
izrae8kieh w 1961 ~ku.
tratów spożywczych oraz owocowo-warzywny, W brani:ach
tych
wyrobów z wadami wyprodu!ko;»ano 2-3-krotnie więc-e-j a.r).iżeli
srednio v.· cał:nn prz-eimy:śle rolno..
spożywczym. Na miejseu cen:i:uro1vanym zna.lazły s!ę zwłaszcza maCeniony amen· kański kmnenl~. "\<'ote P"'ezyd1"nt Ru.gana w Re-rkaron;-. maka, marmolady, dże-my,
tor p lit ·ezny Antho lV vw· O·
ii.vik u t je,go :r.ty:lu w
rf!tlłe
<Jowi<ll ot1u cuk r.
1
Rze(!z iasna są w tyC'h aamycb gloslł na !an1aeh dziennika „ ew aki wpi.yn11ł «t -i>oikania, z1'\ni,.;.ui ją do · zastanowienia ei~ nad tymi
branżach zakłady, które
wytwa- York Times" niezwykle ostry
rzają produkty dobre jakoś~iow-o, szczery artykuł, kTytykujący kam- zagadnieniami".
panię
propagandową,
rozpętaną
choć dysponują
takimi samym.i
(Dalszy ciąg na rtr. I)
surowcami i techn~ką , jak i przed- przez rząd USA wokół wyn lkó~
spotka·
siębiorstwa dost ar-czające na ryneik radziecko-ameTykafi.~ki~o
nia na najwyższym szczeblu
w
buble.
Reykjaviku.
Lewis zmstanawia się na wstępie,
Jak wykaza ły badania Państwo
wej Inspekcji Skupu i Przetwór- „kiedy ta Amerykanie po raz os~wa Arty'kulów
Rolnych pogor- statni musieli spojrzet na Mosszyła się ostatni-o jak·ość prze-two- kwę, aby uzyskać precyzyjn\ od.rów mięsnvch pochodzących z wy- powiedź na t-0, co Ich prezydent
twórni naleiacych do spółdzj.elczo.. naprawdę powiedzil\l na temat tak
jak afe.ra
śd
.. Społem"
1· „Sąmopom0c poważ.nego problemu,
Chł.op~Jca"
W sumie z tytułu złej bezpie-czeń;!iwa milldzynał'odowego.
jakości produktów żywnościowych Czy mieliśmy kiedyś wątpliwości
w ub. r. ponieśliśmy .straty wy- co do tego, te prezydent wie co
noszace ok 2 mld zł.
mówi i co ma na mym? Po..!tępo.
W ~aidz.fern!kowtj )t()ln.ferencji
dla dziennikarzy kraj-owych r;e;:zniko wi pruowemu r:tlldu - m!:n.
Jerzemu
Urbanowi
towarzyuył
(także
odpowiadając na pyta.nia)
jeden z zastępców, dyrektor generalny w URM - Aleksander Perczyń
ski.
Rzec.mik poinformował. te od
27 października wecSzła w ż}'(:ie I jest
stosowana międzynarodowa konwencja dotycząca wczesnego powia-
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film J. Machulskiego

w koprodukcii

ORCffiDEK

Na w:JetnaDlsklm płask11ws16·
rzu Dac "ac rosną szc2:ególnle
piękne ovtihide~.
Mo:i.na tam
spQtkać orchidee białe, żółte, różowe,
szmaragdowe i fioletowe. Ich specyfil'zna kolorystyka
n10ie za.dowolić na wet doskonalego znawcę
tych pięknych
lnviatów.
/

Opr. (kl)

mieć

Łódź

i

l

Wszystko wskazuje na to, że j\ii " ·kr6tce 'Lódi - opróe11
herbu - będzie miab swoje barwy i fiagę. Jeśli iaakceptują propozycją radni Rady Narodowe.i, barwami Łod.zi będ11
kolory złoty l czerwony, ułożone w dwóch p(n:iomyeh pasach
tej samej szerokości, z których górny będzie koloru złoteco.
Przewiduje 11!ę takte układ phtnowy wtedy bar"·a :dot•
zn•jdzie się po lewej stronie. I~olory (e na tkaninie stworz11
flagę miasta. Przewiduje się tei umieszounie na flad:i;e herbu miasta. Znajdowałby się on w centrum flagi.
Kolory flagi dostosowano do barw herbu ł..odd, który •4
równo 50 lat stanowi złota łódka na c-:r.erwonym tle.
Fundując sobie barwy, Ł6di wehodzi do nielicznf'!(G eksld•·
zywnego grona polskich miast. mających własne kolory. Kraków np. utywa barw białej i niebieskiej, Wrocław - łółtej
i czerwonej.
Dalsze losy P'J.'OllHYeJI zaleli\ ieru ea radnych, któny 'będą rtię nad nią ustamnvlaó za nl.ecałe dwa tyc11dnle.
'K. K.

Kolejny numer „Dt"
ukaże się

w poniedziałek

3 listopada br.
W !ff łnlu rok n 11tot\ce wuo fodz. S.29, zajdzie iai o

szło

(INFORMACJA
SędzJcka
rumuńsklml)
była

SO pkt.

sd,f~elu w po Jedynka e
P11l<•
najlep!IZI\ zawodnteZk11 w sespole

(na

Koszykarki ŁKS

pokonały

z koszykarkami
l..Xtl, zdobyw,aJllC

mistrzynie Rumunii 112:79!

c
na rewanz• w tiui
W plerwazym m'unu łru.l'leJ runlly TlllJryw"ll • Ilu.bowy
Europy. koszykatki ŁK8 roi:gromlły wozorn.j we włH
nej hali rumuński zefp6l U:nlnrsltatea Cluj 112:?9 (5ll:43).
Puch~r

Punkty zdobyły. dla LKS: Sę. korzystny dla siebie wynik. W udzicka 30, Laskowska 25, Turska 18, biegłym roku zakończyły puchaMadej 14, Sidoruk 12, Skuta 11, rowe występy dość p-echowo w
Pietraszewska 4; najwięcej dla ·Ćwiet'Ćfinale.
Universitatei: Dragos 20, Sandor 19,
A mistrzy'nie PQ1ski? Ostatni ru
występowały w europejskich
Po1>a 16.
puPięciokrot ne mistr'zynle Rumunii charach przed siedmioma laty. Przeprzybyły do Łoozi z jednodniowym
opóźnieniem, ale i z nadzieją na
(Dal6l:J ciął na rtr. I)

re~i::i:aJ!\<1

łu .rnmowego,

WLASNA)

zlecenie

ze<ą>o

lecz st&nie ~~
taki.e w.spółp.roch1centem filmu.
Jak nam p<l<Wliedział
dy•r e'lctor
WFF - Piotr Holwl!'k, wra~ z
7,espolem „Kadr"
wytwórnia
firmuje kolejny fUm Jullu.sza
Machulskiego ,;K.ln.g„aj.s". J""k
wiad·omo dwa
,.'V.a.banki"
i
„Sek&m:isja" na,jlepiej zaśwtad
czaiJą, tt' WFF nie inwHtuje w
olemno, blor~ na siebie polew~ kon:t6w realizacji noweg•
lytułu. A

~dz.I•

to t.ilm

1 ga-

tu n!ku science fict.!on utrzymany w tonacji '!!:~:!nedioweij. Ja.k
mo:łina sądzić re±yaeir i cała · ._
kipa .rea,lizatorska (a j-ellt to
grupa lu<lzi
sprawdzona przy
.. Seksmi~ii"l
nie zawiodą widzów, a i producentom przynfosą. spod;;iewa•ny J:)rotit.
?idjęc i.a zaczynają się w grod-

niu.

damlan!a

.1i!,l

Saturoln, Godzimir

poszczególnych 'Państv1

w wypaa.ku awarii
W<łncj.a
ta zoatała

jądrowej. Kon&formułowllllla

podczas ko.n!erencji Międzynarodo
wej Atencji Energii At0imowej w
Wiedniu i chociai nie została ratyfikowana, praktycznie już obowiązuje. Przy okazji J. Urba·n wyraził zdziwienie, że gotowy raport
rządowej
komisji o rozmiarach
skażenia radioaktywnego w Polsce
po awa·r ii w Czarnobylu - który to raport przyjęty z-o,tał pochlebnie za granicą - nie budzi
zaiutere.sowania. krajowych środków
komunikowania. A przecież :i:awieu odpowiedzi na w·iele wcześniej
11Uirtujących

•połec:i:eń.st.'Wo

w dnln lhtslejszym przewldu I•
dla Lod:ii następującą pł)J;'od.-::
rano zachmnrienie małe, w cll\gu dnfa stopniowo wzrastające
do duieglł, aż do wystąpienia
opadu deszezu. Temn. ma1'•. w
dzień 111 at, Wfatr slaby I umhirkowany. noludniowo·wsehodni i połutli1ll.'wy.

I

Ciś11ie11le o go1lz. 19 "'JOOs!Jo
1061,l hPa (750.9 mm), a tcmperatun 4,0 st. C.

pytań.

zakończonym włdnl• proteście
Związków Zawodowych
Pnedslębioratw
Kops.ln.ictwa Odkrywkowego z siedzibą w Złoto
ryi. Kilkakrotui<J wcześniej górnicy tej gałęzi prżemys~u. tzw. sk.alnicy domagali iię przyznania im
&

W .11.0W~ roli 4eb!Uibu„ ł6d.z..
b Wytwómia Fi[mów Falbu1"'rnych. Po nu: pierwszy ni• tylk-0 pełnić będzie funkcję usłu
gową,

DZI~: "lfllns, Anf;u.st, lifrhan .

POJUTRZE: Bert11hl, Bohdil1'
Tobian, B11tydar

Federa.cjl

Filmów Fabularnvch
Bonena

16.11.

· Dyil' • .A. Pettl%yńsld polnbrmował

z.„ Wvtwórnia

CZY POTRZEBNA PIJAWKA?

PIĘKNE

może

Wrocław

1

O Raport czeka na opublikowanie O Więcej
olejów silnikowych O Protest skalników O
Gdzie trzecia elektrownia jądrowa?

tei raczej dość dziwne dla ezło
" ·ieka. np.: l\f.ikro>1kop, Szmml',
H~storia.
Symroni:i,
Starzec,
Ziemniak, Ząb, itd.

medycy ny.

Kraków

Mają

noScio

Bosana-0 znalazł

Wśró.d gatunków istot żywych,
którytu w Indfa(lh grozi zagła
da wal.o.zło się •statnio takł.e
nie'til>yt
11ympatyezne stworze•
nie - pijawka..
W · na-s:1;ych 07.asallh pija will
'llnajdują coraz sznsze za.itosowani<:? w medycynie, zwłaszcza
w chirurgii plastycmej, gd?:ie
potrzebny jest W'llllloiony dopływ krwi do przeszcze1>ianyc11
odcinków słtóry. Po t@, by nie
dopuścić clo WY!l'inięeia gatunku, n:rnkowcy inilyjscy planują
zorganizowa.nie
specjalnl'j
hodowli
pijawek dla potrzeb

zolucja ZO NZ
•
sprowie
oelskiej
oni jq·drowej

z racji wy1rnnywanej pracy Karty
Górnika. Rząd $tał na stanowis>ku.
ie przywilej ten ni• wszystkim

grupom zawodowym w kopaLnictw•ie odkrywkowym si' należy. Rada federacji. w r,godzle z art. 43
u•tawy o ZZ, pn:epr-owadzUa więc
protest. Polegał on na wyw1eszeniu
tiar «órnicxych I robotniczych oraz

(Dalczy c!14f na .tr.

l.!48 - trr. '.I de AmlC'I,
plsan lvłm;ld
19ft1 - l'raur„ml11ra
„nzfa.
dów" w Tea.trze Starym \V K.1•ak.owie
1!145 - Znt. W. Witow - dtla·
łaci ruchu ludowego, pollt}·k
1984 - Zg. T. Gandhi
pre·
ntier Indii

•
W mfado.fol

uczy~y

sL;i.rośc rozumiemy,

się,

na

I)

Wiozą cytryny
W GdańJłku
•trołęka", SO

na statku PLO „0bm. od 1oozin rannych ro:i:poczęt.J> ?"OZładunek 1 ty11.
ton pnywi~i1'nych do Pol.ski cY·
kyn . .Zapakowane w ~-kl •krzyn.
kl ow<X?e •Ił przetrimsportowywane na HmQChody chłodnń.cze I wagony i odsyłane '!IV głąb kraju.
Pod~bny rozładunek ponad
tysiąca ton cytryu kubańskich
dotarczonych przez
drobnicowie<PLO „Żeromski" odbywa l!lifl równ ie:i: w porcie gdyńskim.
W portach Trójmiasta &podzlewaue I!~ kolejne jednostki z tym
ładunkiem, kt6re łąc7-n.ie dootar~.zą
ponad 2,5 tys. ton cytryn.
(PAP)

- l'fl•
JJaa:aaH/'!

,.,1Vrrrr.„•,

tylko

W niedzielę we Wrocławiu Śląsk~ŁKS

Dziś

Widzew - Olimpia

Poznań

Wielka Brvtania (ogloslla Wypowledf ministra M. Orzechowskiego
•I na Filipinach
15 · ilowa slrefe ~onomiczna WAustralii
wokó Wvs'.p falklandzkich

Tr11JDuta kolejka plłkankleJ ekmaklUJ 4Hlbęhte fi• w •w6oh
rataeh. Głów.ny powód - europeJute puohary. Tny nane sespoł7
eluporiowe nekaJ1' w Pl'llJSU!l hod• rewr.n:łowe meose puoharowe. Wnyałkl• aa W7JeHzle.
Wldaew, GKS Xa.iowlcle t Leci& ds11 .A. Piechmcdu. Góra<IDI: Zaibr~zeir&Jłl mecz• 18 kolejki •Utra- ra:e, &pra wdzi 1itt s podopiecsnylda.7 Ju& dzlś, aby mieć nieco ml trenera L. Jezierskiego.
W•l4C•J uuu ID& jak najle111z• przy- Oto ustawienie par 18 kolejki
1otowarale 1lt do pw:harowych llJ)Ot- ekstrantlaay. PIĄTEKc Widaew ..:..
kaA ff'Watltow7ch. Zdobywct Pu- Ollmp!a P „ Pogoli - G6rnik E.,
ohar1& Pol*i, GKS Katowice, cze- Lech - GKS, Buoh - Legla.NIElsa ~ meos w Pouaa.•1& a DZIELAc Sł111k - ŁKS1 Lechia ~911n. 'l'łlk&e 11& wyjeździ• ('W Polonia.
Mołol' GOMlll WU>„
OhoirsoW) WJ.t@l' plllkua• war- Słal H. - Za1łttble L.
...1Nlkl.t Le1ll. Nałomluł Wićlllew
(w;rb.)
pa a .Coble maJ1'0 aa prseoiwnlll• benlamlnka a Posnaula, Olim·
P1'· &potkanie rospoomle 1lę na
wł4Hwłl1dm .tadlonle 4zl.A • soda.

Wybrzeże

ił.
ł'Ullrarse W4duwa purn" sreha~llltowac\ •i'ł &a :t~ wpadkt

„

Zabr.su. Prsypomntjmy -

Wolnoam·erykanka
na rynku technologii
„

wtodzi

'eJ

s

~a

nut,plła dość maczna. sm!a- wodinicy, reprez"'11.t1.n.oi !k:ralu. któUilUadu •lił w oaołówce '-bell rzy mieli w łym sezonie wyjelkarl.klaą,
chał u. cr•lll!ofł, by ll:ont:rnuowa6
PrMrcru:i& w .z.bnu lllll1&rtwila 1w" kał'!ttt ~ leoa w eW11PQmagaj~ ~n IW•
~IO 17U1Pl.ty!ków widzewskiego felkeol•
~Il. Dalt oni ftw'ód w lioc- ck<ut7n7 w rozcrywlkach ligowych. '
trzeba
~ied!le6, ie naletą ' do
I
1.)'cll tie-I.tonach do redakcji, proponuj'° 11&w.t treinerowl Waliaó- wyrótnis.jących 1it azczypior.n!.tów;
J'!IO ,.penon~ eoięci.a" w zespo- W tt niedzielę i ponledz!ałelt ow be2polę. Nii• tędy ~edm.aik C!hyi>a droea ba. zespoły 'zm!eną
ModHtew~ spotkanie w <inten~ popra:wi.ni1.
•kuteczności
w łredn1ch pojedynkach, 1. stawką
cji pokoju 11.1. iwiecle odbyło 114 SO
łn•· Nie wątplim)', że widzewia- !eh będi:iie '!)rzodownietwo w tabe·
bm. w kości~l• Miłoeierdz·ia. Boże
~1 WJ'Diełli nauki • nieudanej ,,le• li (obie drużyny mają tę sa.ml\
go w Wuinaw-!e. Wy7'n&wcy rót~t" w Zabi'lrlu. Dowiod.11 te10 za. liczb• pumt6w ł aaległe apotkanda
n)'Q'h l'el!#it w krótkd&?h wyetl\.plope~ w dalslejuym meczu a O- 1 Koron" Kielce) ł kto wie, ezy
nlach przed11taw!ali ewojo pogll\dY
~-· Co ba.rdziej l&fOrlll.li ki· w perapektywie nło sadee;rdują o
I wyratall ~. o pokój n• mebl• WWS.Wa epodzinraj" •lt llWJ'· tytule m!atHa Poi.kl.
W ubiegłym 1nond• eba .-pocie. W llturci.aoh Iłowa wycłaaa.
eł.-Wa aa I punltt7.
IPU!kUH ut& watcą6 ~ o ły podzie1!ły lift puakhmi. Czy nvch pra:es srupy chrześcdjan i
I.Słowo punkty
d01Piel'O w nle- w tym przypadku oyituaeia •l'l nłechnekljan. przewłj'a.ło etę ltwlerdsiel41. Cullta lcll nl.eł&lt'WY poje- J>OwtórzyT W1syltk• będt&le :u.le- dzenł•, I* dopłJ]ń cie b•I• podynek se &.!Uklem we Wrocławiu. żało od dYllPOZYOjl m.1111.. Dmiuby koju w uu aamych, ni. b~le
~odoplec.mi Z. Gutowskiego W'/· (lidera. atri:elców ek~ra1!:1UT), Kogo i na całym glloble.
trall puchuowy mecs w Wojko- llllY i Marnałka. W Wylbrze!u do
Symbolem pojednania był 'WllJ)61.
?icach doś6 ł&two, rezerwuj~ li- wnótn.! a1"cych się zawodników
nie ~yty posiłek, który ni.o kob' włdnl• aa wyjazdowy mecz naleią obok Wankiewlna, *rzy- lidował z zasada.ml :ładnej wia+. W.rocław.lu. 8pośr64 dzisi•J· dłowy Urbanowios oraz Małusz ry. Po tej tzw. agllple PQ8zczegól·
IZYCh 9PO'bkd 01. plan pierwszy klewlcw (boha.ter rpotkaA f·inało no grupy wyznaniowe kontynuo..,.suwa a!tt .mecz w &czecinie, wych o Puchar Europy)•
wały modl!t'W'y w .tntencjl pooko(ss.)
•dzłe rewelacyjnie 1raj11cy pod woju.

1'wod6tr
Komitetu

Modlitewne spotkanie
,
wyznawcow różnych religii

~a

•i•

To chyba

Pałul&

'Iiraneferu Technologl4 jedn~ z
głównych organ6w UNCTAD,
w
toku których podjęta 10lłtal& dys.kusja nad problenuml wywnępud11·
cyml w mlęd11:ynat'odowym handlu
technolog4aml, w tym m-6wn1d nad

Z Jednej .trony ro%frywaj11cy A·
by- nll&nJ - Gne1ors Ko•ma, z dru-

k to Jui pi'i& a a-z~u IJl'&•&ra- alej .U Daniel Waazkiewloa
11.& lod.zla.n a Górn.filtiem, po któ- Wybruta Gdańsk, .i:.nakomici

.~

rc>Z'J>OC1ith eitt obrad)'

YJroczymooć zorgand.a:owan" w duchowej ł14czno6o! a dnie.m modlltW7
o pakoj w Asyłu ukołtczył mlę
dzywy~aniowy kt;;U modiltowny.

Tajne dokumenty sk~adziono
z rozbitego samolotu
madt.e RPA
:praech wyc.iiy 11.a czą atrdqtl Jill.UlOwa.n-1 pn.es tziw.
fironibow. ca. wypadek
m!etj8CU J:WJblcla. 114 ...mol.otu, kt6- państrYl!Il leciał prezydent Mo:za.mlbłlw wprowad:ae:nla ;pn.es Pft:tO!r:!ę sarnkgospodairczych
wobec tych
Samora. Machel, watŻne taPi- do- cji
kum~ty. Jak donosi dzieJllD.Lk ,1Wa- pań.atw. Re<!lm RP.A me ohce swr6shington Po.st", dolrume.nty <loty- cić dokumentów mlmo pooawianyeh iprz«11 MOMmblk t..dd w t.j

arczy
Watykańskie zalecenia
na rewanz• w Clui w sprawie• homoseksualistów
*·

(Dokończenie •
1)
trzega·no przy tym konykarGd
LKS: mlatrzynlo Rumunii rraJ1'
41111konale łechnlnnlo, a oo wałne
- ,,1ledsi" fm nuł.
Wszystkie walory )l:osz~areQr r.umuóaklch lod11lankl poddały auro-.
wemu egzaminowi. Końcowy WJnftr chyba. najlepiej łwladczy o
tym, kito dyktował warunki li'!·
Przereklamowany psp6ł i: Cluj

W

wys

robl6 w rewant-u pod własnymi
kosumi. Zreut" nie pozwol11 11.a
to k<nzykarkl LKS, o czym zapown!ły ZIAI po wczorajszym awycit-

SKRÓl„1E

Tyltuł

A

mlodi&iei<>weao miatr&a
Eu ropy ldo'byll HillZ'!>a;nle p()Jronując
Włochów 2:1.
Poniewd pie<rwuy

mecz

z,aftcołtczył

slłł

r.acuJ nie ma IUMo eby 83-punlttowlł pn:eWatfł mtstrs111 Poblkl od-

talk.fm samym

i•.
Mecs

stw

&ae%11ł llłt ed „inych nutów RU1111unek, ale ni kaidy niemal "kosz" prieciwnlczek odpowiadały tyna. 1&mym uwodn.lcz1id
t.KS. t>o jedinopUlliktowym prowadzen!•u ŁKs 9:8, i:espół rumuński
u.syli'kał
k:zypunktow" p.rzewan,
k.tór" zespóq: ŁKS zniwelował po
tr.zech celnych rzutach Marzeny
Las)l:owsklej. W 10 minucie snów
było 21 :2-0 dla. ŁKS I rierW&ZI\ połowę mistrzynie Polsk ukończyły
IO-punktowym prowadzeniem.
To nie wystarczy, dziewczyny powiedział w przerwie trener J.
Jarczyń..sld wilkuuj11c na. tabllc11. Trzeba .zantończy6 mecs z
więkaym i:adat>kiem przed rewa.niem .za tydzień na wyjet<llie. I ko-

reaultatem o tytule sadeeydowały
nuty ume. Hl.szpAmoy plł'ka.rze
wyigradł 8:0.
A Koledny Nkord łwle!ta uwłano
trR na torze Kł'yła tllkioje h olend.er*1 kolan u.iwodowy. I'. Rom~
bera prze.jechał za motocykll.em ·w
Jodzin• 86,449 km, a 100 km przeuyikardd ŁKS poeła.rały •1• o ł<>.
Jtthał w ezasie t :10J'4,86.
Emocji w d~giej CEęśct meczu
było niemało, ale I wlele makomltych akcji, ltołtczonych u.zwyczaj pr.z01: l<>dz:iankl celnymi nul • ~ ,,lthalffd 'll!m...' 1 Du- tami. Podobnie jak w mecau se
baju, aircł'Illtyfllld pi.lik.an Diego Slęzą zdobywała. ,,kosze" wprost i:
Mu-a.dona w cczerwcu przyszłego nieprawdopodobnych aytuacjl Bordlr.u pal będzie w Zjednoczonych żena 8ędzicka. Dzielnie jej dotrzylllmtrab.ch Arab8kich. Ma.rado.na mywały krO'k.u koleż111n.lld, nie wyma wy,tąipl6 w dni~le Al-Wasi łączajj\c Marzeny Pletranewsklej,
Duba.j w meczu przeclwlk.o Bay~ która swoją obecność w tym 1potnowł Mon.achlum I!le ~il ro- kaniu zaakcentowała w!elomf. 1k11...ra Mara.don& w ,,aowej" 1wej tecz.nymi pojedyi!lOl:s.m.i o p!łikę z
d.ndynie (obeenile
wyltępuje we pn:eclwnł<!llkaml 1 dwo.ma celnymi
włoSklm Na1poU) na razie nie rz.utaml. Cała si6demka ŁKS z.a9'łutył1. na. słowf. ui:nan!a, SPC!łnła
wl~o. Illo za u.dsla.ł " kaMym
11MCS11 obiecano po 811 ł111dQ!a.- jąc ty~enle klblcbw o upTafnloneJ ,,.eetco". Sto l na dokładkę
rów.
To lllll'O pi.no !IDtomw~, te w dwanajcle punktbw.
Pn:y talklm wy·nl!ku nł• ~
I>ublJu w gTUdnlu
br. piłka·rze
nie marzyć o awansie konykar~
Llveoripootu m.a.j• si• li!P(lit!kać w to- t,KS
do m rundy rozgrywek KPE.
wairz1*'1m mecn.u s, cettlcem. GluWIESŁAW WRÓBEi,
row,
Natom4allt s Rm li.Ideał.a w .....
domoś6, N w 1wed diruty:nle Mlradont eh.ce widz.leć Bayer.n Monachium., choć J)O!duiSlltllle kontraktu n.i• Seat k*1estl, n.aij!Pliaego
Po llda,nej ln.aiug'll'ra.c}! irozg rywe'k.
e..-u.
pierwszo1irgowych (~wyclęstwa nad
stołec:z:.'llymi drużynami: AZS I P-0lonezen) aiartka.T'ki łJKS przegrały
dwa kollejn-e mecu w ekstre.lklasle,
W trodę ude,gły w BielS!tu tamtejszej Sta[·i 11:8, a wezora•l przegrały w Mi[owfoacll • Płomieniem.
PIĄTEK
.
PIŁKA NOŻINA. I liaa: WIDZiEW talicle 1:a.
Inne wyni'ld: BKS BI~ - OLIMPIA POZNAfi, ul. Armil
Gwaird<ia Wrocław 8:0, Wlsla.
Czerwonej, godz. 17.
PIŁKA KOSZYKOWA.
U liga Sirurka 1!:1.
~obiet:
WIDZEW OLIMPIA
!>OZNA'A', ul. Nlcla!l."nla.na, godz.
19. II liga męt.czy.zn: ŁKS - TUROW ZGORZELEC, al. Uwl, godz.
12.
NIEDZIELA
PI?JKA RĘCZNA. I Uta m~
ozyzn: ANILANA WYBRZEŻE
()DAA'SK. ul. Sobolowa, 1odz. 18
Tradycyjilll• jiuł s oku}l &wtę
t'W ponledziiałelk godz. 18). ll Ug~ ta Zmarłych, czrolllkowlo Z,X.01.
mężczyzn: WŁÓKNIARZ PAB. złoż" dziś wi11zanki kwil&t6w l u.AZS POLITECHNIKA WROCŁAW- pal11 znicze na mogiłach łódzkich
SKA, w Pabianicach, godz. l't (w . olimpljc.zyk6w:
Wawrzydoa Cyi&
poniedziałek godz. Ul).
(pil!karza ŁKS, uczestnilks. IO w
PIŁKA NOZNA. II liga: WŁÓK- 1924 r.), Antoniego Gałeckiego (ipirtNIARZ PAB. - AVIA SWIDNIK, karz ŁKS uczestnik IO w 1936 r.),
w Pabianicach, godz, 11.15. III li- Tomasza. Kona.rzewsklego (członek
ga: BORUTA - STOCZNIOWIEC ŁKB, uczestnik IO w 1924 r.), RoPl',OCK,
w Zgierzu . godz. 11; mana. Kanton zamordow~nego w
START WIELUŃ'SKl KS, ul. Majdanku (szermierz WKS Łódź,
Teresy, go!U. 11.
uczestn ik IO w 1936 r.).

Maradona wBayernie?„.

Przeorana siatkarek

KALENDARZYK

·a· m~mromrc\A.

Kwiaty na grobach
łódzkich olimpijczyków

I
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Wa:tykamka
X:OllP'egacja łl.
Doktryny Wial'7' opuhldkowała w
czwat"tek 14-ftronlcowy list do blskU1P6w całego ł'willta, poświęcony
problemowi opiek! duszpaeterulel
nad pt0b1.ml o 111ldoxmośo-lal!h
m0$ekeuaJnych. Dokument ten
w!erdru. tradycyjne •tanowll9ko Kośclola katolickiego w tej kwestii
(grzeezne ~· praktyikl homoeeksualne, nie 1ame -11;lonnołci),
lee&
zaleca włakiw" opiekę duoputer~
ISką nad wittz11c1m! homoee'k1tualilatami.
PrzewOO.ni<:'Zący X.ongregacjl de.
DO>ktryny Wiary kaird. Joseph Ratzinger przyporni.ni. biskupom w li·
śde, :ło na.ulta Kościoła akceptuje
stosunki selkeus.lne tyl!ko w ra·
mach mał.żeństwll, a satem aktywnoś6
homoeeksualna a punktu
wid.zen.I& nauki K<llłcloła Jeat mo...
ralnle nie do zaakceptowania. Równocześnie zaleca etanowcl!!e potępia
ni• prza d'Uehownych aktów przemoc7, doko.nyw&nych „w mowie
i czynie", których ol!.u\ pa.daj"
homocekaualdśctl

Watykaflelkl dokument ealeea duehownym otoezenle opieką d'll8'Zp&·
stt!'Nlk" katolllków - bomoseklU&·
llBtów, którym maj" Jednaik: obo-

W.

OODZ. I.tł. V1

a...-

wl141118

„

niosły

80.000 złotych.
GODZ. 19,40. Ul, !lronlewl!klogo :le. Andrzej P. kl.erująo
,.RobU-

4

rem" zajechał dro!(ę „Traba:nt<>wt",
którego kierowca aby uniknąć ' zderzenia zjechał a jezdni I udersyt w
51atkę metalowi\. Pasa'l:er'.ka
„Trabanta" Iwona K'. lat
H domala
ogólnych potłuczeń. f!lwtadkowle tego wypadku proszeni 1a o
1gło
szente się do WKD WUl!IW w ł,odzl,
ul. Włady Bytomskiej 60, tel. S'T·18·8!.
4- GODZ . 19.18. Skrzyżowanie ul.

Jeat

aktywny

11.lemot"&lny.

Id p!ae

"Wah~

Polt" po.

Znkupy w KRLD

wołująe llłt na NI.toje mocnroh
ao bm. pod.pin.ny JIOlłtał pom14łwiadnl.ów, pot~ porudin.ł~ dą rqdem Poh!klej Ri!!eczypoapoUtej Ludowł\l a r.ządem Koreafl·

d'?';YbA9Cy,

kt6ray

'IM'S7b7'i •

akliej RepUibl!lti Ludowo-Demokra.•

m~ ~1. -4 NIN •bi-a- tyemej protokół o wzajemnych doH -1• 4o W}'d~,,....ui.la do'kumen- stawach towuów i płatm.oklach w

t

ł6w
in-u'kllwama portt4i per- 1987 r.,
~w
Do podstawowych

towar6w, kt6re Polaka za.kupi w KRLD nale-

.

c_'____
TV p_r_e_z_y_d_e_n_.-t--W--J-te---c·.-O--ID--0-,-W--i-?- =~!fe;~~~:~:~:!~~~
J

kl i \owa.lj' rynkowe. l'olsk:a na.·
tomlut będdo ek.lportować mameryka~l mote i chce doprow6- szyny , i urządzenia górnicze, sprzęt
(DokoilOHDle Ił
dz16 do rad.;rkałnego postępu w elektrotechniczny i ł11cznokl, koka
I tkaniny & wł6k·ien sztucmych.
Jtomeintator ,:Ninr Ycd: 'l'!lrnell" rozwi4'%1'Wlmiu tych problemów.
podkreiila 11a.stępnłe, te ..4o czetoś
podQbnego w oetatnlch latach w
Białym Domu n.i. dochodziło: do
czegał tak lll'leedecydowanego, błęd
nego, przepoj0<nego sfabrykowanymi wymy&łami, iktóre codzleo.nle
kocyaowa.no", Zm'USZI. bo wszy&tk!ch,
kt(>rzy majłl jakikolwiek
l'wil\Zft s l'QZillOWaml na , temat
kont.rol.{ zibrojei\ - sv6wno naTrzeba mukd dr61 praezw7clę dwud•nlowych obrad Il Zjazdu h·
szych 90jusmlków, jak I Z'Wll~ek
Raddeckł do ponownego zasta- tenl1. .rła'boki budownictwa. - oto deracl! NSZZ Pracowników Bu·
które zakońcl!!yey
nowlend~ ~ czy · obecny r.zl\d a· 1eneralnJ' wniosek wynik1.j1lC1 • downlctwa,
30 bm. w Warszawie. Od tego ca·
leży uapoikojenie potrzeb mleazik:aniowych epołeczeń.iSltwa., dalszy ro.zwój wielu dziedzin cospodarki, a
takie popr11Jw1. wa,irunkbw pracy
I płacy załóg budowlanyehl
P0011umowuj!\C dorobek ruchu
związkowego w mtnionycb truch
latach, zjazd eformułował w pn;y.
• podsscseolńlkl•J Trabiefy, Z oka- jętych uchwałach gł6Wi!le kierun.,zASILUZONY DLA KULTUBT
•JI es rocznicy
w1p6lnego po'l:ycta
NABODOWB1''
dzfałalnośei. Dokonano
małteńsktego 11WaneJ ,,telaznyml go- ki · dalszej
Enakomtą prosatlt Teodw Parnłe dami" udekorowani zostall medala- tet wyboru nowych władiz, pow:ie·
mal- rzając funkcję
ki wyr6lntony llOltal - praymanym mi ,,Za długc>letnle pofycte
przewodniczącego
przes Rad• Pailsiwa - tyiułem ho- :tel'Ulkle". Równ.ocsetlnle pan l!owlak Rady Federacji ponoWnle Stanisła
norowym ..zaałuł0n7 dla ltUlłut'F obchodllł 11Woje 100 nrodzlnJ',
wowi Barowi Wprowadzono zmia·
DarodoweJ„,
ny do statutu. Przyjęto rezolucję
8TBAJ'S " J'ILll
.,W «prawie pokoju I rozbrojenia".
,.GmmRAL MOTORP
l.J

*·

Szukać

• •

dróg

słabości

•

przezwyc1ęzen1a

budownictwa

•I•

.........

li.

Nletnietwa Jlltbieta W. lat rr tve111ła na jemnlę I wpadła pod .,:nata 128p".
P i - dozneła ogólnych
potlucall.
4 GODZ. Ul 81asytowante 11l.
Pojezler&kiej 1 ut Ks. BrzóBkt. 1erzy P. kierując „Wolgrf' P<Otrąclł na
przejaciu dla pieszych Agnlesek11 s.
lat 48. Piesza doznała rany twarzy
1 l'łlkl.
G-ODZ. Ul,00
w
Za·l d•dach
Przemysłu ll'ileowego odd'Zlał
„B"
przy ut Zana 1 1pallty sl•
trzy
bele filcu w pomleszczen1u magazynowym. Straty wyniosły 10.000 21.
Przyczyny po:taru
u&tall specjalna
komisja.
•
GODZ. Ul.BO. Blm:ytcwa.nle ul.
Lutomter&kle:I li ul. Modr11. TadouH
P. jadąc motocyklll!U'll „WSK" bez
prawa jazdy nie uchował bezPlecznel odległ°'4cl I ude.riay'ł w „Fiata
liBp", Motocyklista doznał lllamarua
podudzia.
4 GODZ, 13.0ll. Sll:nyłowanlt ul.
StaniWlerzMwej 1 ul. Nowotki.
sław M. kierując „Trabantem" nie
ustąpił pierwszeństwa
przejazdu l
zder7,yl się z „żukiem". Stanlslaw M
doznał stłuczenia fl0,111. StTaty wy-

t.e

tlłwiadamia6,

ho.mmekauatum

apr&tW!•.

l'Gtaa4 •

łJ'et..r lllł~ lłO

l'tbpln uo-łn.lcsyło M
bm.
w wtecu zorg&nlllOWanym aa ten•
ale parku
w handlowej d.sleln!cy
Manlll - Ma.k&al, prap•e w łeD
1po.s6b dał wyra• poparciu dla prezydenta kraju pant CorallOJl Aqulao.
llą

.„.

... . _ _ s lłP.4, w ilrod•
nęły tdmy montatowo w nru &1neeykaf111klego
koncernu aamochodoPort
wego ,,Generał Moton" w
Elizabeth. Nie stawiło ale do pracy
2000 -.m011k6rych robotników.
DBMENTI

BZĄDV

Dymisja

szejka Jamaniego

\
W środę W'ieezorem w Rija~ie
Mlnlełer
spra;ir
DIJl'anlceych ogłoszono dekr~ króla Arabii SauPra.ncjt, ,Jean-Bernard Ralmond zde- dyjskiej, n.a. mocy k tórego azejk
wteosorem po. Ahmed Za'k! Jama.ni zwolniony zoWYSTĄPIBNIB DELBGATA POLl!IKI mentował w tlrod•
głoski Jakoby Francja miała podpiministra ds.
w stał ze stanowiska
W ezwartele w Wiedniu
odbyło sać jaldekolwlek porozumienia
za. przemysłu naftowego i bogactw
1111 kolejne '3S posiedzenie plenar- sprawie zapobtetenla dalszym
Arabii Saudyjskiej.
ne delegacJl 19 państw Układu War- machom terrorystycznym na teryto- natu.ra•Lnych
suwskiego 1 NATO uczeetniczącycb rium Francji.
Deikret prec~uje,
że obowiązGd
w rokowanlaeh w •Prawie lnajemszefa resortu przemysłu natftoweBOS MA PAC!'l"IKU
nel redukcji •Ił mbroJnyoh t mbro•
go pełnić będzie
dotych~asowy
jeA w Europie •rodkowej. Tego dnia
w rejonie ok. 1000 mu na 1s.ch~ minister planowania Hisza.m Na.minęło dokładnie JS lał od ehwlll od lfY•PY Oahu (HawaJo)
1tanął
rozpoczęcia tycb rokowaA.
w ogntu
amerykaó.skl
tankowlee zer, kitóry p.azostanie jednocześnie
„onu Yukon", płynący pod balastem szetem re6<>rt1,1. pla,noweinia.
POLlłKO-DUięl!IKIB
DelkN't nie pod&je i>rzyc:z:.yin Z'W'Oldo 1uchogo doku w porcie Ulsan w
•ONSULTACJB POLITYCZNll
Korei Południowej. Spo!lr6d 36-oso- nl~la szej'ka
Jama.niego, k!tót7
bowe.! załogi (25 Amerykanów t 11 sprawował to ważne stanow!i;.::.o od
w Kopenhad•o odb:rf1' m• pollko- Japodezyk6w), a· osoby. które Z&gl· 1962 rO'ku I odgrywał wiel'ką r<>lfł
·duilskte
konsUlt.acJe
polityczne. nely,
najprawdopodobniej poniosły
Stronie pohlkleJ przewodniczył pod- amierć podczas eksplozji, natomiaat w działa•lnooci orga•nizacH kMj~w
eksportującyC'h
rop~
naftow,
sekretarz
stanu
w Ministerstwie S Inne •li. ranne.
Spraw Zagranic11nych Tadeusz OleOpr, (1d)
(OPEC).
chowski, na.tomlast atronle dm1skle.!
podsekrelal'll stanu w MSZ Benny
ltlmberr.
z głębokim talem 11awladamlamy. ie w dniu 28 pddzlern1ka 1981
roku 1marł, w wlekll a lał, naH najuko'cbańsiy l\Illi I OJcleo
IPA,DJllC maPOJtTU IT.A.fil
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Redaktor depeszowy

ł.

lapontt -t•Jnył

•I• w m1111on:nn mtu111eu e
ł,ł
proc. w porównania • anatoricmym
okresem nb. roku.
We wrzdntn
br wyntóll on l,S mln ton. Główni\
pnyczyna
ll}ladka
Jest powatne
zmniejszenie eksportu etalt JapoJ\Wólc?.ańsklel
z ul. Wróblewskleii;o. sklej do USA.
Krzyszt of R. kiern1 ą c „Fiatem 12Sp"
nie ustą pił plerwsze11stwa prze1ar..JUBILEUl!IZ
PA~STWA SOWIAKOW
du I zclerzyl sle z .. Fiatem 126!>"
Straty w y niosły 'ro.OOO złotych.
Miła uroCJystoH obchodZ!ll ps.A•
M. O.
stwo Tatiana 1 l\.llcbał sowtakowle

JERZY KLIMA

ł

P•

MICHAt SZACHNOWSKI
emerytoW!Uly maior Wolska Polskie&"• długoletni kapelmlstrs
orkiestr wojskowych, wychowawca młodzieży • .
Pogrzeb odbędzie •l"I dnia :n patdzlernlka 1981 r.
14 z kaplicy Cmentarza Wojskowego na D.ołach.
Pogrątone w smutku:
:t.ONA, DZIECI oraz
Red&kłor łeehnłez111

(piątek)

NAJBLIŻSZA

MAREK CISZEWSKI

o godz.

RODZINA

(Dokończenie

Dr Paul Lttir z austriackiego
lnslytutu l'olityki Międzynaro
dowej w Laxenburgu koło Wiednia przeprowadził na zlecenie
' 1niuisterstwa spraw zagranicznych badania dotyczące stopnia
zainteresowania.
przeciętnego
Austriaka. Pl'Oblemami· między
narodowymi oraz jego wiedzy
lll\ ten temat. Wyniki tych badań wykazują. spore braki
w
wiedzy przeciętnego Austriaka
o kwestiach międzynarodowych.
Np. jedna trzecia
respondentów nie potritflła
prawidłowo
rozszyfrować określeń COMECON
(RWPG)
i
„państwa
niezaangazowallc". Co czwarty ankietowany nie wic<Uiał co ozna.cxa,ją skróty
EFTA
czy
OPEC. Prawie co trzeci zapytany Austriak sąclził, że Austria
jest człot)kiem OPEC. Prawic
.połowa
ankietowanych sądziła,
ie Austria należy do EWG, a
14 proc. rcspondentow uważaio
że Austria należy do NATO.

• • •
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Odbywający podróż
lnspek~
zamieszk.anych przez
tybetańskq
rejonach
Ci~in
poludniowo-zachodntch
najwyższy w hierarchii Kościo
ła lamajskiego w ChRL dostojnik Pa.nczen La.ma E·rdent
(ustępuje on w hierarchii jedynie przebywającemu na emigracji Dalaj La.mie) oświa.dczyl,
że zarówno Tybet, jak i inne
rejony zam·ieszkcme przez Tybetantzyków stanowią integralni:;
c?ęść terytoriu1f Chin, a W&zel_/<1.e vroby oderwania tych
obszarów
sq svrzec:ne
:i:
WoJ!q
narodu chińskiego.
Powiedzi.il
on (w wyraźnej aluzji do wypowiedzi Dalaj Lamy), że „niektór;zy !udzie za granici:t usii1ijq
forsować koncepcję
niepodległości Tybetu., co jest niemożii
we do tolerowania.". 1 On sam
byl, jest i zawsze będzie przecwmy tego rodzaju knowaniom.
c.yjną pD
Ludność

• •

•

15·osobowa Rada Kardynałó 'N
ds. Organizacyjnych i Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej, która ohradow:ila pod przewodnictwem sekretan;a stanu kardynała Agostino Casaroli,
oceniła
stan finansów watykańskich za
rok miniony oraz perspektywy
na rok bieżąey. Deficyt budżetu
Watykanu 'wynió:.ł w ub. roku
ok. 65,7 mld lirów, tj. ok. 39,l
mln dolarów. Deficyt za rok
198~
wynosił 28 mln
dolarów.
Ubiegłoroczny dcfic~·t wynika i
że dochoily Stolicy Apostolskit>j wyniosły 44,6 mln do-

faktu,

hrów, natomiast

wydatki 8:l,7

Uli U.

54 proc. Vlydatków Watykan!!
to P<Msje (I ub eme1J·"tury) dla.
ok. 3 tys. urz1;dnik ·w i 11rac11wnikow różnych dekasterii
l
organ•>w watyka11sklch, w tyl.ll
Radia. Watykan
i
ddennika
„Osservato1·e Roma.no".

•
Władze po1.icyjne w chi'liskiej
prou·inc3: Gua1.u;u voszuku1q :;7
osób (w tym u;iele kobiet} pod

pszwitw m1J,li ymonial-

zar~utem

nych

stawiają

Na3częs~ie7

s1q

osz1ts~1

jal<o

swaci

przetl·lt•b

1watk.i i wyci4ga.;q tmmiąd~e od:
chlo1-6w, kt6r;:y pro.(nią się oże
nić. Niektóre oszu.stki sarne podc;jq się za kandydatki do zamciżp63scia, po czym gdy ich
wspólnicy pobierają od pragną
cych ożenku kawalerów opłaty
za wyswatanie w wysokości od
300 do 2000 vuanów (80 do 5.JO
dolarów) - ulatniają się z·pienięclzmi

Tak.

np. clwaj

chtopi

z powiatu Pin{!guo zapłacili za

zapoznanie ich z dwiema kobietamz po l.350 yuanów, a w rlwa
clni 7JÓZniej obie niewiasty opuści.ły wieś, w laórej uprze•tn•.o
miesi;kaly.

z.e str. l)

ichnió
JA l{ TO NA l'ISAŁ OR-OT?

„ ... Dawno,

jui. dawno spicie p<>d megilą,
A oto z drzemki przebudzam was cichej.~
Na twarz łagodne l'zuca.m wam u€101iechy,
I iserce wsknesi:am, by ja.k nlegdyś biło .•.
Dawno, jui daw.no w ciemnym śpicie grobie,
Na którym W'.les:i:ło kwiecie zapominek,
A otom prurwał 11łoiUd w~ spoozyn.ek,
A oto snowu che~ waa mleó przy &0bieWipomfu:lam te ft.1:1Jt.y ael~oo liśćmi łdelą
cymi sii; pod. .topami. Po prl!wej stronie dróżki
stoi kaplic:tk.a - ma«, skromna, lecr.t
wwsze
ukwiecona. Na wpros~ - zbiorowa mogił.a, a na
niej kamienne płyty z. wyrytymi nazwiskami. 203
naczwiska - 1'04 mężczyzn, 52 ko1biety i 47 dzieci.
Najmłodsza ofiarra me<rdu miała dziewięć d'ni.
Tego właśnie dni-a Irena. i Piotr Dąbrowa ochr:r.cill w koście·le pobliskieg-0 Wzdolu sweg·o 9-dniowego .synka.. Wxaeaijących i: utI"oczystośd sohv,/ytali
hitlerowscy pollojand i ,,dołączyai" do listy offar.
Michniów, leżący nie opodal Suche<Lniowa. przestał istnieć 13 lipca 1943 r. W odwet :r.a pomoc pa.rt)'.zanitom. z odidzialu Ja.na
Piwuika-,.Pomurrego"
Niemcy przeprowadzili trw-adącll. dwa d:ni pacyflka;cję. Za;bij.a.oo każdego z mfohniowia,n, nie bac~ąc na płeć C7.Y wiek. Wś•ród za.mordowatnych w
p1erwi&zej ik:.()llej;noścl z;nai!azły aię
rodzimy Wątro
bińskich, Grabiń:skich, Gilów, Dulę:bów... Zatnyma.nych wpędzono siłll do 11tod6ł i st:n:elain-0 d?
nich, a. potem lt·odoly qblano bem:ym.ą i podpalono. W tym samym ezasie gruipa hitlerDwców
rozpraw1ała się .r; rodiiina ga1jowego Wi-kły. Spał-0no gajówkę, .z.aś ioinę Wikły i kh dzieci - dopl':>\Vadzono do u.budowań Te-o!Ua !l·fater'ka. Tam w
p!·on11cych zabud-0wanlaeh zgi,nęlj St.imisława Wikła oraz 16-letn.i Zenon. 14-letnra Z-ofi.a, 11-let.nia
Halina, 8-1-eitnia MaJg-0ruita l 5-letni Józef.
Potworna masa>kra trwała z przerwami kfilkt.
god·zin. Niemcy otO'CZyll wieś szcrAM.nym k<>rdonem, zablQlk.zywał.i wszystkie pdl:ne ściei;ki I leśne
dukt:>'. W ich rę.ce wpa<lili więc talkie ludzi~ sPGza Michniowa, ~pi~s.zący wczesnym ran.klem do
pracy w Ska·rźy$iku i Suc'hedniow!e jalko ro1Yclt·nicy zabrudnieoi przy wyrębie lasu. Dla.tego nili
wiadomo ile .naprawdę ofia'r pochłonął michini-owski stos.
Z pacytikacji uratowało .1tię u.Je.dwie kllkana~
cie osób. będacych akurat poza rodzinna wsi!!,, oraz
lri!ka. które 'l'.rpr<JSt cudem ocalały. Wśród nich
14-letni wówczas Tadeusz Obara. Relacje tych
ninlicznycb są świadectwem zbrod.ni.
Obok mogiły-pomnika obecni mieszkańcy Michn·owł tl~:>dzili izgę pamięci. Są w njej resztJ.d
1.węglonego drewna, dokumenty, wvkazy nazwisk,
kopie hitlerowskich rozka;:ów i zdjęcia. Fotografie zgliszcz i spalooych ludzkkh szczątków ora'&
amatorskie fotki pom0<t'd-0w·a.nych.
Wyszukiwano
je skrzętnie po całej Polsce, w oC3!lały,ch aabumach bHższych i dałszych- krewny·ch. W kilk.u
gablotach umieszczono ta.blke podzielone na 203
pola-prostokaty. W każ-dym z nich zdjęd~ - od
kenkart, legitymacji, od ślubu, z Imienin•..
Niekt6re są tyl'ko symbolem. gdy± przedstawiany
na nich człowieik zupełnie inaczej wyglądiał w
d·niu trage<lii.
Kilkanaście -prostokątów świeci
białą
pustkl!..
\1imo starań. nie udało się zdo•być nawet najnmieiszego śladu istnienia tego ko~oo. Nigdv nie
dowiemy się n'P jak wygladał 9-dniowy Stefa.n
Dąbrowa i jego rodzice chrzestni...

Związku

Oto ubiory jesienno-zimowe z kolek9ji „T el i meny". Czy jednak będą
je nosić tylko i:nodelki?

uwagę

pl'Lez

Radz1cck11n

lu Liigo

cja

opublikowaną
zapnwiedż ft'.sLiwa·
t:.ńca w Tallinie. a.gen·

T,,ss

11a

podkreśla, ze 1v

ten sposób

dano do HOzumienia, iż zo•Lal on ofic.ial·
po raz

pierw-;·zy

nie zaaprobowa.uy.
Najpopula.rnie,jszymi tańcami
młodzieży
moskiewskiej
są obecnie ' bl'e°ak dance. rock
and roll oraz nowa wers,la stepa. Setki młodych ludzi wzieło
udział
w festiwalu tańca nowoczesnP!!'O· który odbył sie ostatnio w kawiarni w moskiewskie.i wiosce olimpi.jsk1ej.
Ja.k
Informowała prasa
radziecka,
wykaz3Ji sie oni wii'tuozowslq
techniką. w wykonywaniu cbaraktery.·t:vcznych
ruchów
w
stvlu robotów, wirowanią
na
podłodze, stawaniu na rekach
i akroba.tycznycb skokach.
„Sowietskaja. Kultura" opu.
blikowała. niedawno list młodej
mieszkanki Aszchabadu z propozvc,ją zorga11izowania. telew!:i::v.inveh lekcji
break dance'a.
„Dlaczeiro
telewizja i11;noruje
ten taniec'? - napisała autorlta
listu. - Jest to taniec sportowy \,sami wiecie jak l:ttwo
jest zlamaĆ' kark ucząc się sa·
memu jego kroków",

Moi.na ~
Mic~

nowej rel
tragl
trowane ,

JJ.ają

póżniej

w1

.,..1Wlohn
Nieeh
Ponad

dz.iaMio
dą·~l

1

z

M,auzoleu

decyz.ja '
cienpień
~i~ całe

Tu :i:osta
'\\•slach,
za myśl

l

Doły.

2 llstopa1b

Łódzkiego

wstrząsa;ją.-cą.

roa.g.net·o;fo1
przypomi·llpca 1943 :r. Oto z.a're.jes-

·J

pieśn.l,

którą

g11Sz01: pła.o 100

ojczTJlno
·, eo km tTupów

M
~ycl• w:z;górlza w!ra od strony drog~ wiodo Bodzentyna, p1'Wl9tanie
.1 Wsl Polskifl'j. Słus.'lJ!la to
'ta:ł 'a!ę bowiem symbolem
. W jego t.raigedH :z:a.wairło
bestlalstwo ! okrucJ.eństwo.
·alona :pamięć o wszy'S!tk.ich
ść ipła.cHa krwi, 1 tyciem
!epodległośel.

'!lneha o tym '!)am!ętać. Zwła!łll'CZll "' d·nlu Swię
ta Zma-rłych, gdy b~dzlem.y chylić growy .na,d mogllaml na:szy,ch d.rogtch inleobeenych.

Oddziału

Okręg'Jik

Zg"len

Straconyeh
Lu6miers.
Zbiórka uoze.stników1
MPK, 11.l. Półnoena, godz. I.
Organl'llatorzy proszą e zabr11.•
nie zniczy oru 5 biletów MPK
po 8 zL
kr.)

!ołniemy .
leży .•. "

Wg us
~ajkowsk!ego I Jana Rl'!Ug!,
n.a z!emtacn ""'"'"=· spacytikowa.n.o 8117 wsi. w
k.t&rych zginęło 1~.306 osób, w tym 2.753 kobiety
l 17<14 dzieci.

a.

Wczoraj w łódzkim Domu Technika odbyła się uroczysta ae1J.a. naukowa, poświęcona życiu i twórczośc·i prof. Tadeusza
Kotarbińskiego, które.go aetną rocznicą urodzi.n obchDdziliśmy
w tym roku. Na aesją sorganizowaną }>rzez łódzką Radą Towarzystw Naukowych przybył syn wielkiego ucz<>nego - doa.
Adam Kotarbiński. Obecny był aeG!:retarz. KL PZPR - 'l'adeun
Janusz.
Sylwetk• ł dorobek profHor& - twórcy pra.taeolotU. ayll
teorii 1praw.nefo d.zidanla, plerwszefo rektor& Uniwersytetu
ł:..6<izkiego, prezeaa Polskiego Towarzystwa FUozoficznego przez
pół wielk·u oraz wieloletnie.go prezesa Polskiej Akademii Nauk
u.prezentowaU w o:kolicznościowycłl referatach: .prof.
T.
Pszozolowski, doc. Z. Wrocławski, doc. l. Gre,orowlca 1 dr A.
Fornalczyk.
(n)
~

.---'!!

Wzruszający dowód pamlęcl • nanych kolebnkach 1 kolerach - łć.dzklch dziennikarzach polecłych w ezuie II wojny łw'Latowej oru w wal!kach o wolność t de-mokra.cję
złożyły wczoraj harceclti li klasy IIIa
Zuad.n.lczej Szkoły
Handlowej przy ul. Gandhiego 10 w Łod~i. Elżbieta Ja.roc!ka
I Iwona M.łY<!larczyk podjęły .się oczynczenla tablicy pami!łt
kowej, umieszczonej .na budynku przy ul. Piotrkowsk,iej 96.

W.M.

~·-

W Domu Kultury Kolejal'2!& obra'd<l!Wała .konferencja
sprawozdawczo-wyborcza organizacji partyjnej łódzkich kol~jarzy. Przybyli na nią m. in. przedstawiciele KŁ l?ZPR
władz politycznych Sródmieśc!a, Centralnej Dyrekcji Okrę:
gowej Kolei Państwowych. Obecny był równiet wiceprezydent Łodzi - Stanisłąw Żałobny.
1
I S<ekretar.z ustępującego Komitetu Za'!dadowego - Stefan
Nowak, złożył sprawozdania s działalności KZ w mijającej
kadencji.
Kilkunastu delegatów zabrało głos w dyskusji pojwlęco
nej zarównn sprawom partil, jak l środowiska kolejarskiego. Mówiono w niej m. in. o fatalnych warunkach panujĄ
cych na Dworcu Kaliskim, o sprawach 1ocjaJ.1Jo-bytowych
załogi wagonowni, o kłopotach zaopatrzeniowych.
Wiele
miejsca po.święcono dbał-ości o obsługę podró:t.nych. Przedstawiono 1tanowi11ko POP w ~j a'prawie. Chodzi m. 1n. •
uruchamianie dodatkowych kaa w dni wolne od pracy o
wyeliminowanie dodatkowe.go biletu tzw. dopłaty 'za
pociąg pospieszny, o usprawnienie pracy druiyn konduktorskich itp.
Podczas obnd przeprowadzono wybory nowych wład•
zakładowej organizacji partyjnej. I 1ekretar.zem wybrany
JJOstał pon·ownie Stefan Nowa.k.

••

• Dl8
Po jedinym, d:wa rodl:aJ• w Sltlęie. !
to w beż..,ch, br!l,-ia.ch, .f<t'„naitach, jak
na lekiM"stwo w modnlejuych kolorach
i z cieika.wszych wełe<n. A 1>riec!et n.a
ma.teri.ału prod·ucencl od.z.idy narzekać nfe pow.i,n:ni. Od dw6eh lat układy
w-ełnfa.rskJe m<SJją kłopoty ze
zbytem I zaczy.na·ją prod!U'kowa6 ele-

brak

Panom
~Y'O"-}mnłel

trudnłef

tpOd
wsc1ędem
Zr~tą n.le od dzisiai,. 8ytuaoja

W łlkilepach li kQl!lfe3!.'C!31ł 'esieimy rueh.
Wszyscy azukają okry~. B!eg,a1Ją od maga:zyinu do aa,lonu. Czu mila, a finał
za,ku pów rzad:ko o-zna·cza paczikę 1 zawartością o jakiej się mBJrzyło. W .i;klepach „Otexu" z konfekcją damslką po kilka rodzlfj6w płaszczy z wełny lub
ocieplane. w cenie 4-6 tys.• z renoml>wanych fkm, a·le raczej irtandardowe
w wV'konani'll Płaszczy z oc'eplen.Jem.
znacznie mni<?j w cenie 8-10 tys. tł.

śpiewano

cczyzny~

lmłttol,

Zar:i:ąd

PTTK organizuje wy-

cieczkę pieszą do miejsc
pamit;ci narodowej. Trasa: cmentarz przy ul. Ogrodowej
p11rk „Promlenlstych" park
im. A. Mickiewicza Rado-

<>

taśmie
mieszkańców

W tej ostatniej
raesywiłei• lpO!'O
piaszczy l kru rtek.. si!le ma.ew.le• drohH
ni:!: z !!llnych ukŁad6w O<Wletowych. Weł·
niane bez ~ie-pleni• od 11.900 w ,;ó~.
Wełniane z produllccji modelowej „M,P"
z ład11yeh lodenów w modny.eh kolor.a-eh, ociepl<>M - -po 211-2'7 tya. ~. Ta-.
też tutaj 30 płaszczy 1pn.edaje się n.1'e
w ciągu Jednego dnia. lecz w ciągu
t~·!(odnia Ale i on• nie w111Zll dłużej na
wies;i;akach.

wśród

opowieść

ne na

kaw.aze tikrunlny.
Nie-co l~plej ~sta.wtt.._ Il.~ wybór
Ok·rYć w „CemkaJu" i ,,Juvenrtus!e". J~st
i1.1h więcej, ale szan I smutne, pod·ObM
do tych, co w illlnych aklepac'b.. Jeśli zaś
znajdzie się coś a.traikcyjnego - ,nie ))0tr:i:eba wypatrywać. Poznaje się to po
kolejce. Oto w sklepie przy Pi<l'tr<kowskfoj 5S widzieiliśmy dostawę ~ płasz
czy damskich (wełna - jodła NI Wlaltolinie) po 8.000 :r:ł 7. warsztatów Zespo<lu
Sz.kół Od.zieio,yyeh przy ul. Iry~<>w~j.
Kolejce $fę nie dziwię. bo R,ła.szcze d-0.;
brze uszyte z mod,uej tł!:ani,ny . cza.rnobialeJ, a tańsze .niż w „M<>tl.i:le folskiej".

11isze w korspoudeucji
z
Moskwy agencja UPI. Zwracając

I

lo~ie

interesie nie lei:.y

•

ęcze
·

Poinformowano takte dzlenn,l'kaDziennikar.z katowickiego „Wie- rt.y, że sytuacja gospodarcza Polski
zapytał o lokalizację elek- w bieżącym roiku · wygląda nieźle,
tema.t - l>OWledzlał dyr. trowni jądrowej w regionie kra- :!:e najprawdopodobniej plan rocz.• - Mogę 'jedynie po- kowsko-ślą!fkim.
ny i:ostanie wykonany chocia:!: wie- Nie sądzę, by decyzja o tej le do życze,nla pozostawi.a harmoło 1>01.!ikl 'Przemysł mo·y nie ma umiaru rezyg- lO'kalizacjl trzeciej ju,t w kr.aju e- nogram
prac
w
budownictwie
r.r<?dukcj! 1amoehodu os<>- lektrowni jądrowe.i została podjęta mleszkallliowym, niższe od zaklale nie ma ta;kże zamla- przed 1990 rokiem. Trwają i;tudia. -danych są korzyści z hand1u za:rzanla samochodu całko nad tą lokalizacją. Nle została je- granicznego w II obszarze płatni
Jowej produkcji.
szc:i:e przesądzona lokat.izacja dru- czym I więcej niż zakładano przegiej (po żarnowcu) elektrowni ją znaczono środlk6w na podwyżki
f wprowadzenda do l)ro- drowej. Rozważa się możliwość jej płac.
iwego auta jest bardzo postawienia albo w wojew6dztwie
Notował: JANUSZ ATLAS
- dodał min. Urban. - pilskim, albo te:!: we Włoclay.r'ku,
(INTERPRESS)
ienie uczy, ie samochód S!$!~ 'PJ& WAestWWrtt1eaą;ą5 Uli 101• .~ ..~~
!elicencyjny, nie mógłby
1:i:edany za granic!! i tym
1 listopada. tolnlerze WP s
iwrócić
poniesionych na
Łódzkiego Garnizonu, w godz.
ukc.Ję kDsztów.
l 0-12 zaciągną warty . honorowe przy Grobie Nieznanego Zoł
nierza, a także przy grobach
tołnierzy
Września 1939 roku,
na cmentarzach lladogos:i:cz ł
~zyim

ine ujawnianie informa- czoru"

Okrycia
•
na zimę

Break dance, taniec który uarodzil się na ulicach miast amcryk:.u1skich, został oiicj:tlnie
uzuauy w

nad zbiornikiem wo<lnym. Oczywiście we wszystkich tych bada•
niach gruntu uwzględnia się ochronę zdrowia obywateli i naturalnego środowiska.

transparentów, natomiast nie zostala przerwana praca. W ostatnim
dniu pni:dziernrka. rezultaty swej
pracy i ewentualne postulaty przedstawi rządowi międzyresortowy zes-.
.
pół powołan'y w tej sprawie. Nie wy- dukcji Mtykuł6w smarnych t1
klucza się, te fakultatywnie skal- określa .się oleje w języku f
nicy objęci zostan~ uprawinieniami chowców. Obecnie r:r;ąd wyasyg
wynikającymi z Karty Górnika.
wał na potrzeby przemysłu pa
Zastę~a
rzecznika
prasowego wowego potrzebne kwoty I luż
rządu udzielił także odpowiedzi na miesiącach wrzesień - pa:tdzier;ri
pytanie, zadane przed tygod.1l,iem br. produkcja olejów s!1nikowy
na konferencji d1a. d:i:iennikarzy typu ,,seled<>l" była wyuza ni±
zagranicznych - przez kore.s.pon- roku ub. i wyniosła ponad 2200 I
denta UJ'>I - dotyczące braku na mie;;ięcznle.
Przypuszczalnie
rynku olejów ailni·kowych. Zda- końca roku nabycie oleju silni!
niem dYr. Perczyńskiego problem wego przez klienta Przestanie G
ten int.eresuje przede wszystkim problemem.
czytelników polskiej prasy.
Dziennikarze Polskiego Radl!
Otóż w pierwszym półroczu ole- „Expres:stt Wieczornego" pytali
jów rzeczy w iście brakowało, gdyż to, ezy podjęte zos.taly decyzje
resort chemii nie dysponował środ- spra.wie wyboru licencji na sa~
kami dewizowymi na zakup nie- chód osobowy. O to, której !ir
zbędnych
komponentów do pro- oferta'został~ '!)rzyj~t!.

ab'y~.

ta pow-

ta.rza .tę od. ki1llku, jeśli nie kilkui?IJ1.stiu
sezonów. Patbowie ll'Jl'Ulke.l- trurtc. Dut.ych - jak !l.ll1kall:uje !ll~a. no a ttarsi, teiby było mo:!:na poa. 111e WiUt:rć maryna,~ę. Kurtek jest tdewlele. Jeśli ·~·
to z fkm 1>0lonilnych od li do li tys.
zt Hand,lowcy W'l"ęCZ oddal• tu llJ)rawiedliwość firmom ngra.nil~ym. Gdyby n ie one w o!!!61e n1' byłoby w skle..
pach kurlek. W skle!'aeh „Otexu" widać kurbl{i z T'UNI-POLU nie najgorsze. ale .. wiatrem" 1)9dszyte.
Ale

e

kMene( j9 m.lerza. Nie widać natomia.<t,
bo &ni!ka.j4 n.aty-chmla.sf ku Mik,\ 1 firmy „Leyia" - el!l!n<>bawełna na misiu
- bo, cieplejsze, bardziej poszukiwane.
W „Ceubralu" widl::ieliśmy tłum pa!Ilów
w kol„jce po ku.rhki z f1'rmy z Andrzejow,.. fnie •J>OSÓb było w tym tłu
mie dopytać cię nazwy). Kurt'ki szyte s m.a:dery n ... 0ele.1>lenlu z ~ąbki 811bo watol!1nie przyzwoite wzorniczo
i:to 8.800 o.r;ł. Spn:edano je w ciągu 2
itodzln.

Tak

wygląda

sytuacja

na wieszakach sklepowych„.
Potwierdza '• st&tys-tyka. Umowy Jakie łód'ZCy haindlowcy pri:ywieźli z ta'1'gów wiosennych w Poznaniu ople-wały
na 3() proc t>Otrzeb. I ta;'k oto przewidziane było do realizacji 10.300 sztuik
płaszc:i:y da:mskieh na sezon jesienn<>zimO'Wy I e.100 kurtek męS'kich. Ta,k
rzeC% wyg1ą1cfała na pSJ>ierztt.
Do tej
nl>'r'Y łód-nk-i „Otex" ot>n:ymał z tego
1.400 lruit"te'k :rni:skkh ! 60 -proc. przewMzfa.nych dostaw '!>ła"1!czy d·amskich.
Z „Pr6chnillta" np., z które~o wedoług
planu 1>0wlnn1t Łódf o'trtyms.~ 1.100 ku'1'tek:, do te\l l)e>ry ha,n dcl otrzymał 100.
Z „Paibii" według lJ1an~ należało si~
1<100 p~u:zezy - I wsi:ys:tkie Ju:ż ~prze
d8111o. Wid:zle-ll§my 1'od:cns naszego T<!!koinuan.su po łótzkich !!klepach dwa
płaaz.cz. 1 tel renomowamej firmy.

. ;.I na papierze
Jllrod.111ee<ll.ie! łłuma~ się eksportem.
JaJt co •k<>ńei:ą - po 15 ldstopada ruszlł s pr-Odlukcllł uaj~Ą. Czyli zs.cz..
Jllł nyć d1• nu w momencie, gdy sezon Je.sienno-zimowy w ha>ii.dQu powLnien
być nmikll!Mtty. HMidlCYW·CY eze'kają z
nie«-eirop1iwoścl• n• zakończenie eksportu w zaikładach
konfekcyjnych i na
. wY'k<>?!Ml.ie l>ttez nie "Plaatu dl.a rynlku.
„W6wczu - twierdzi dyr. J. All.was z
„Otexu" - będ:t!emy mogli liczyć na
dostawy ponadplanowe, s których Ł6dź
zawsze korzystała".

P.ierws.zy listopada
to tra.dyeyj.ń~
termin w jakim wszyscy chcemy mieć
już oklryda . ~mowe n• aobie ailbo w
sza!·ie. To zaipewne mało komu się uda.
Mimo to h&ndfowcy namawiają do cierpli wośc.i. W połowie listopada sytuacja
powinna się nieco poprawić. to zn&ezy
reałiza,cja dostaw z za;kładów powi,nna
nBJl>rać '!"llm1eńc6w. „Ern!or" tyle nao..
biecyw&ł d~a Lodzi (14 tys. a:i:t1,1k), ••Pabia" również - słowo się rulkło
przypominamy to producentom - twierdzą ha1nd<lowcy. Po 15 listopada przyjada ta.ki:.e do Łodzi kurtki z i.mporiu J:z
tzw wymia'lly towarowej z Ho!aindią I
Austrią). Są to kwrt'ki <>deplane .r; rozmaitymi „smaczkami" - pow,i.nny mieć
powodz.e.nl.e. A będzie Ich 30 tys. sztuk.
Handlowcy łatają dziury - szuk·a'ą
rorwiązania w u.mowach 11onad-plano-.
wych. star.!llją slę zdySkontować nawet
oświadczeni• prod'!lcentów
wygłaszame
dla prasy,
I tak oto a:i:ef „Dami'lly"
wiosną w wywia.dzie dla .,Przyjaciółki"
oferował produkcję konfekcji dla tęż
szych pań, twi.etd'Ząe, że hand~l je·j nle
chce. Łód~ „otex" wystosował pismo

wraz z zaipotrzebowM11iem -

24 ezC'rw-

Do dziś zakład nie odpowiedzia,ł.
„Nestor" za poś.red•nictwem .• DŁ"
oferował motliwo.ś6 s-:r:ycia okry6 dla
t~ższycb osób. „Otex:" zamówił 2,5
tys. dużych kurtek dla. panów t 1.300
dla. pań. „Nestor" zaś odpowiedział, ł.e
przy,jmuje zamówienie bez określenia
wielkości dosta.tvy. I do tej pory nlc
jeszcze do sklepów „Otexu" nle uszył. ••
Sło·wem rad:z5my, ja1k eo roku, uizbroić się w edecrpliwoś~. Poczekać, poszu1ka~. W sklepie I talk będzie taniej
nH u krawea. Panie mote coś zna,jdą
w .,TeHmenie", d,o safonów kit6t>e•j co
drugi dzień odlbywa slę de&b.wa. Płasz
cze tu niezłe, a tańsze ni:!: w ,,Modżie
Po1sklej", Ty'le, te t:rz-Eiba je i!tU?O'WllĆ
szybko - jak gorące bułeczki. Panom
może _„'!)odejdą" kurt:ki z im'PO<l"tU. A
w Ol\"Ole to w Łodzi llle 11owlnniśmv
narzeka6, bo w lnn:veh rejonach je~
jeszcze trudniej <> konfekeję. TYLKO
KOGO TO POCIESZY?
ca.

Łódzki

AGNIESZKA OSTAPOWICZ
DZIENNIK ŁODZKI

lll'
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p~ystą'pił do opracowywani& dekret.u o Generailnaj GU'bemi ł ~
t tak :niejasnll - kon•rzucił ceye;ję Reststaait.
l'flemcy cbele'li
Jeślicby jednalk
-pawołać rząd k<>laJbOll"anekl, tó mieli pod ręką, Wła.dysł>aiwa Studnlcprzed
znanego
'klego-Giiz:ber'l:a,
wojt1.11 g>erman~[a. J.uż llł Wll'Wśn!a 1939 r. Studn!·eld, przebywaw Ralbce, ozna•Jmił
jący wtedy
gotowooć utworzenia rządu dla zalG
warcia pokoju 1 Niemcami.
wri:eśnla ,p riy'byt do Krakowa I
złożył llze.fowa niemieckiego zarzą
ofertę.
tę ll8'll\ą
du cYWillmego
Niemcy uehya!ll aht od jakichkolodtirąeajae
nie
robowiązafl,
wiek
!fistory'ków nie mOOEI jednak udo jed'!lla'it Studnickiego. Spr81Wa dosię
ognmi-czanie
dowdlić
.twierdzenie. tego oczywictego fak- ta.rła do Ber'ldna., gdzie pn:eł<>OOno
tu. Stawiali\ 100ie pytam.ie: dła
ezego nie było polskiego Qud-'l!cnznów wyjąWl:owooć
ca? Czyilby
Cl•~ hlstorll!

d lat czy-tamy i mówimy
- tatd,e w okoUezno.kiode'klara>ejach - o
wych
tym, te w czasie II woj•ny
Polsce
było w
nie
tw!a.towej
Qulallnga. pnypomnijmy: Vld'kun
~ulalln.g stworzył w zajętej przez
Wehrm&cht Norwegi! rząd wiernie
wep6liprM:ujący z m Rzeszą I je10 nazw!sk:o .tało się symbolem
lkola'boraej! 1 hitlerowskim okurełimy
Mal!'ionet'kowe
pantem.
ta1lde we wszystkkh
powstały
~.bitych przez Niemcy ki:a.Ja>eh
:l!:u·ropy, W Polsce takiego reżimu
ni• byto.

O

neiatywna. Wysługiwała ah:t ona
- choć bei pol>udek potityc'Lnych
- okupantom. Koru,pc}a, łr1powniclwo, su.ntażowa:n!e lu&zl pochodmecnia tydowak;iego w jej szereg'll.Ch by!y na porządku 1izlenczęś6 · policjantów
nym. Tylko
:r. AK (w1 ldług
współpracowała
nlemieekleh szacWlk6w - 1 aledwie ok. li proc.).
Za gorl!w" dla !flemców ałut
bę pod~lemle wyk.Olllało wyr<>ilt na
komt>.nda.neoie tef DOii cji w W ar~a w!e - Reszczyńskim.
WleLka szkoda, te mimo bogatej
historiog>ratil lat olrnpacJ:, ciągle
nie mamy wyczerpującego op•tacowania właśnie o policji granatowej.
Niektórzy pu'b1dcytcl (a, I pew-

Ot6ł łeby llP?'awę od razu postawi~ }uno: na ową wyjątkowość
ok\lpowam.~ P.01.sk! nie złożyły się
wyjl\~Owe cechy narodowe, lecz

Ili
'!)Ollitycka
przede wszy&tklm
Rzeazy 1 ~obiśeie Hitlera. Wiadomo jut od dawna, te w planach
wojennych I powodennych, opracowywanych w Berlinie, nie było
miej.te& na jakiś twór państwowy
- nawet m.atrlone-tkcrwy - n• ziemiami polskich. Te ~emle, a takt. ~ey lełące od nieb na
W9C'h6d. miały sostaó qeirmJ!Jńzo..

ł

WIM.

J11 na„. prlmt
pł8uJlłcY o
częł4 hlałoryk6w)
Ju!l do rUchu oporu lkłonni lll przedstanla 1940 r. Nde W'1'6co.n.o
niej.
wiać poladde społeczeństwo jako
Studme'ld snaładby a pew.notcl11 monolityczne w aprzeciwle wol>ee
współpracowników.
i>kupanta hi-tlerowskiego. Dotyczy
Generalnej Gu- to a pewnościa o~ej większoś
Przyj>rzymy
berni, gdzie Niemcy, ze względów ci, choć pamiętaj.my, ie l ta wlę
taik.tycznych, prowadzili nieco tn- kerość była MÓŻl!llcowama. Trwanlł politY'kę wobec Polalków anl- ła walka o przetrwain!e. Mi~!on
teM n• ziemiach wcielony>eb bez.. all.bo dwa - któi Ich policzy do m Rzeszy, tj. w zaiięlo się ha.ndllem, przemytem I
l)()Średmio
Wielkopolsce, Łodsl, na Pomorzu wszystk1ich tym, co nu:wać moł
I G6.rnym 811\llku. Tak np. -.cho- na eu.rnym ryD!kiem. Dla porówwe.no w OO a.dml~lst>raeję pollska, nania: za.pnyaięłonych w zbroja na nlhsych aczeblluh (gmlcna) nym ruchu oporu azacuje się na 400
~•k• wył,~le,
w tzw
-600 tya., oczywiście
Odtworr.ono poll.ic~ ~" - pterwnej tł.nil, gdyż tych 1 browprawd:zle pod.'!)OrządkowamĄ nad- nlll było :rin.acznie mnie). Niejedwrcom n:leimiecltlm l pozba'W'io~ nokrotnie bywało tak, ie żoł>nien:
własnego d'()Wództwa, de real11le t azmugler, to ta sama osoba.
Mówiąc o rezerwuarze kadi dla
lstniellłca. Liczebność pol!c~d 1ranatowej slęgał4 lol-1! tya„ a tyl- ewentual.nych rządów quislingowko ezęś~ przed.wojeonnych policjan- Skich w Polsce, trzeba wspomnieć
tów odmówiła podjęoia ałutby. O- również o bliżej nie ustalonej liczgólna opLnia społeczeństwa o poli- bie vruksdeutschów, których było
cji 1?nna,towej była zdecydowanie (nie licząc Śląska l Pomorza) gru-

Owaem, przej:§clowo

ipo kaml)a1939 r. rzyzpa.tryHttlera utworzenie
tnr. Reststaat, tj. polskiego pań
stewka azczątkowego I buforowego, podporząd:k<>wainego Niemcom.
Była to jednak robocza koncepcja,
na wypadek gdyby W. Brytania
& Plrancja zgocmiły się wszcz11ć rokowania pdk:Qjowe a Niemcami.
wneśnc!owej
waino w krę!?U

•i•

Aladaml tej koncepcji •• roz1 Wincentym
mowy IO!lda.żowe
Wiitosem, Maciejem Rata.jem I prof.
Stanisławem Estreicherem w począt
kach J)ddziernika 1939 r. Niemcy
1potkaU si' a odmowa ty® polityków.
8ytuae'a zmienna alę zasadnl1939 r„ po
et<> ltl patdzieil'nika
przemówieniu premiera W. Brytami! - Chamberlaina, który odrzucił mgławleowe prop'ozyde po.
Wtedy Berlfa1
kojowe Hitlera.
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bo ponad 200 tys. Pll"ZY· Innej po-

lityce okupanta wielu 1 nich wyprałoby drogę kolaboraejl, a nie
zaprzaństwa narodowego.
Nie należy wreszcie zapomlnac\
o tej kategoril (także liczebnie nie
ustalonej) ludzi, którzy weszli na
drogę

bezpośredniej

współpracy 'I'

gestapo. Powszechnie znane 111 nazwiska wyróżnlajacyeb •lę konfiKalksteina,
Ludwika
dentów:
Blanki Kaczorowskiej, Eugeniusza
Jerzego
czy
Swierczewskiego,
Wojnow&k!ego.
Trudno pomf'lll!,ć 1 te formacje
ruchu oporu, które uzbroj!lle
konta•kt z okupantrz.ymywały
tezu. Część taw. Na:rodowyeh Sił
"1ę z
wywodzących
ZbroJ11ych,
przed:wojennych skraijnych ugruśeiśle
powafl naclonelistyiemyoh,
współdziałała z hitlerowcami (np.
'w okręgu kieleeko-radomskhn). Owalkami
sławiona bratobójezym4
Brygada Swlętoklrzyska NSZ wycorafała s!ę przec1et do Nlemleo
zem a WehTmachtem w styc'lllliu
19~ r.
niemiecka
W GG wYChodzlła
prasa w języku polsltim, nazywana
gadzii11ową. Oczyw·iście, nie wydaW teij!Że
wali jej sami Niemcy.
prasie zamieszczali swoje pronieznand przed
mieckie publikacje,
wojną plsaT'lAt i poutycy, h.>ey lek
Feliks Burdeckl, Ferdynand Goet.el, Emtl Jan Sklwsld, Jen'/ d.e
N!ssau l in.
J)n'!OIJIU' -t'rrfodri.f,.
Ostatnio
1ra Pownechnego", wcr6e11a ap:.
wa Leona Kozłowslde,o - b. pre..
mlera (1984-1935). Otół L. Kozło
zdezerterowel w lOłl r. a
wski
.formowanej w ZSRR armil dowodzonej przea gen. Anderu., prz-esię przez front i zaofedostał
rował Ndemeom awoje usługi. W
Berlinie wykorzylltllllO jego udeczponieważ wykę propagandowo,
stąpił Jako rxłeklarowa.ny w.róg aojusiu polsko-radzieckiego. Sąd wojenny ArmU Po!.skde! w ZSRR skazał KMłowsklego na Im~ łmlervi,
a ren. SlkOMk.1 w;rrok i.n r.atWl~ł. Dziś jeden a ezyitelniPowaeehnego"
ków „Tnod,nika
próbu1e dowleś~. te Kozłowskl nie
byl :r.Ma·lefl.

„

q>rlls, tf. 1 lcwiet- na

ełł

z
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J~ll wlęoc dził
było polskiego
powinniśmy

m6wlmy, ie n!e
Quislinga - to
wle.d!.ieć dlaC%ego.
01\llKRON
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Tel.mes" u.kazało się 12
Mordechaja Vanu.nu z
Człowiek, któ„zegi.niony".
napisem na czarnym pa.skl\l:
ry ap!"Zedał angielskim czasopismom rewelacyjną wiadomo.~ó o nuklearnej bron! produkowa.nej na pustyn~ Negęv
w Izraelu, znl!knitł. 30 września opuścił hotel l rozpłynął &ię
w anglel8klej mgle.
Mordechaj V.a nunu pracował przez 10 lat w lzrael&kim Oś
rodku Atomowym Dimona jako technik. W listopadzie ub. roku został zwo1nio.'ly z pracy i udał się do AustraHI, gdzie prze
azedł z judaizmu na wyznanie chrześcijańskie I stał si• człon·
kiern Kościoła anglikańskiego.
Jego przyjaciel I opiekun pastor John McKntght, przyjechał
specjalnie z SycLney do Londynu na wieść o tajemniczym :r:nik·
nięciu Vanunu.
Zaginiony nie miał przy aob!e większej gotówki. Nle sdążył
jeszcz:e odebrać plenlędz:y za swoią relację na temat produkcji broni nuklearnej w Dim.ona, która opublikowana została
w 5 dni po jego znik.nięeiu. Nie zdążył tei podplsaó umowy
na kalążkę, której ·warunki u~od.nił a „Sunday 'l'imesem"
Dzie!lnikarze s „Newsweeka" wiedzieli tylko, że V&nunu był
przeliltraszony, ponieważ 28 września ukazało 1ią jego zdjęcie
w gazecie „Daily Mir.ror" dostarcz.one przez kolumbijslciego
dziennikarza, który pośredniczył między nim a „Sunday Timesem", a teraz chciał na własną rękę sprzedać rewelacje dotyczące Dimony.
Zamieszczona obeanle w amerykańskim tygodnlku ,,Newsweek"
wersja porwan~a. Vanunu, przypomina intrygę 1 aenaaeyjnego
filmu. „Mossad" zorieontcwawszy s.ię, gdzie Vanu.nu przebywa,
nasłał na niego lzraelaklł Mata Hari, któi·a namówiła nie maj11eego f·I'..oe& przy duuy byłe10 pracownika o.środka w Dlmona
do l•uksuso-j Fz•jai<lilkl po Europie, następnie llkłonlła go,
by w.zedł Il& pokład jachtu, który po w7płynhpu D& Mona
Sródstemne okazał ••··· pulap'k-.
Nadw 11eept;remłe aa.pałiru.je 11• aa ~ bajec*• pa.tor .John
McK.nlfht, który prz7jeehał do Londymu aanleipokojony prz~
wa.n.lem konta1d6w telefonicznych, jakle miał s Vanunu podczas j._o pobytu w .Aingl!I. Je!ll Va.nunu nawet opuścił hotel
na kilka dn~ to najwyżej po to, a;by apędzić je na wa - takie jest zdanie McKn!gbta. „On był w Londynie w ehwlll
twierdz! pastor. Podejrzewam. ie ,.M<>1111ad" areczz.nlknięela ·
tował go w Anglii".
Gdyby tak było, a W1tZys~o na to wskazuje, byłby to cl~I
przypadek naruszen•IA prawa międzynarodowego t •uwerennokl
brytyjskiej. Zwłuzcza ie policja angielska została zaala.rmowaca znlknlieclem Va.nl.lllll ! rozpoczęła poszukiwania doatrzegaj11c nlebuplecze6atwo, jakle może mu 1~oz·l6 po ofłonenlu
przez "Sunday Tlme.t" Jego rewelaej.t. A rewela.eje te soatały
potwiterdzone i>rzez dawnego nefa ha.neusldefo programu nuklearne10 prof. Firaneln Pe.rrln, rwanego „ojcem francuskiej
bomby atomowej", który powiedział, ie rZ11d Franejl potajemnie przekazywał Izraelowi sekrety broni nukleunej, a pod
koniec lat plęMrlesiątych obydwa kuje łcl.łle wsp6łpracowały
na tym polu. Po 30 latach aa.pl'IZ:eczeA Paryta 1 Tel Awiwu
przerwane 1oetało milczenie.
Opler&jąc alę na materiałach doatarc:r:o.nyeh 'Przff Mordechaja
Venunu „Sunday Times" ujaWl!l!ł !st.in.lenie tajnej fabryki Machon - 2, w której produkuje się głowice nuklearne. Arsenał
izraelskł ma }ut liczy~ sto bomb, w tym równie! termonuklea•rne o wielkiej sile zniszczenia.
Nie zabraknie na pewno róti;i.ych spl'IZ9Cmyeh a aobll wyjdn.leń, aby jeszcze bardziej pogmatwać tę I tadc bardzo zawikłan11 aferę. C~awe czy wie coś na ten temat brytyjska Secret
Se.rvlee t czy apecJ.a.l.n7 wydział Scotland Yardu zajmie się
ANDRZEJ ttCHOWICZ
wyjainleniem aagad!ld,

~

~le'.la>kim tygodniku ,,Sunday
paźd:r:!Hnlka zdjęcie lłl-letniego

0
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Mar-lula jak dwie krople wody, Potem był Brooka
ty I bractwa. Ponadto owe p~edxlwne ,,knajpy"
ełel Wynkya de Word•, @lak<>mlty anawea ko(1870-'14), potem Taylor (187ł-80), p<>tem l.nnl.
lłuż11 z równym powodzeniem tubylcom, eo wsztl·
ni), od eamego poc&lłtku sał11i•źd.1iło ai• w &&•
at do sławnego Bernarda Hollowooda, kt6ry z kokiego autoramentu i kondycji przybyszom, niezachodniej części City, włdn!e ~ na Fleet Street.
lei przypomina na zdjęciu kowboja s westernu.
leżnie od !eh koloru skóry, języka, Jakim alę poRozwój dru.kantwa w XIX wieku llW'illza.IlY •
Kiplin&, gdy był jeszcze małym chłopcem, zaWiększość z nleh to brodacze. I lłusznle. Czło
sługuj11, wykształeeniah wieku, płci. Po pr06tU
wynalezieniem maszyn .aybko druJcujllC.YCh (1880
pytany co to jest w y 1 p a miał odpowiedzieć:
wiek 1 brodll wygląda lepiej n·Jt człowiek bea
trzeba mleć tylko troc: ę p'ieniędzy. Móże się korok) wpłynął na podnleaienie nakładów fazet, na
- Jest to kawałek ziemi otoczony flotą bry•
brody. Zresztlł większość rewolucjoni.stów chodzimuś wydać dzJwne, te z sympatl11 piszę o m!ejrozwój literatury l prasy. P<>lltrafla stała
Imperialnego pojmowania
tyjską. Ten przykład
ła w mniejszym lub większym stopniu u.ro~n!_.,
seach, gdzie sprzedaje się piwo l nkocką, tudzi~
przemyał6w Londynu,
jednym s podstawowych
stanu rzeczy należy dziś do bezpowrotnej przetL A to co m.ual snaczyć. W pubie ,,Puncha"
lnn_e rozmaite trunki. czyli o miejscach, gdzie ci4a l dztł to jedyny rodza,t pr•Dl7ah&. kt6«m'll
szłości. Po imperium pozostało wspomnienie, a
pozwolono poz0olta4 w ~Lt7.
ws.pomnienie tQ wyglitda jak ubranie zdjęte a
Guliwera i założone na krunoludka.. In.n.a rzecz,
Z neet ~~ dojH moha Mraudem do Tr„
ie ten krasnal biega tam l siam po Europie
b.lgar llquare. Na placll kolumna a NelAlon~
l kontynentach ościennych, udaje bardzo dziar•
chwieje sią na tle :n~eba. To obłoki pęcbone od
1kie10 l przechwala się różnymi u.krytymi zale·
morza 1prawlaj4, ie stoJllc pod kolumn-. tui Oo
tarni. Zupełnie, jak w tym dowcipie o llHpucle.
bok kt6reg~ a cnereeh epl.towych lwów kt6N
Wolno mu.
strzen epokoju jednooklegg admluła I pa.tną•
Za jeden z najdonioślejszych mnaluk6w lu.dsw fórę odnosi Si• to dziwne wratenle, ie chw.Iekt>Rcl uważa się wynalezienie koła.
je &'lę Ollla na wszystkie możliwe strony I M aa
Anglicy wynależll puby!
chwil~ runie. Mimo spiżowych lwów, admirał jest przytulnie. Lekki p6Łmrok, r6ine trunki, na
ple al• niecne zyski 1 nałofll l ułomnośel naCo do pierwszego wynalazku mołn• tioczy~ &po•
odwrócony tyłem do National Gallery; jut H
rysunków
ści8.tll8.ch . obok !Zdjęć wiu• oryginały
tury ludzkiej w ehwUi, &dy kraj nasz, wraz a
ry, jako że istniały wysokie cywilizacje, które
jego czasów rzadko wielcy wodzowie •wykazywa,.
najmakomitazych karykat>urzy&t6w i ntyryków
innymi bratnim! nacjami, walcay zaciekle s goobchodziły się bez niego znakomicie. Wielkości
li umiłowanie utukl - spokoju nie ma, a to a
łw.iata.
się
rzałą. Zys.Id 1 nałogu i ułomności czerpie
i rangi drugi,ęgo nie sposób przecenić. Ulicę lonracji gołębi, które siadajlł na nim eo rusz, aby
pod ka!!dą 1zerokoś~U} geograficzną także l u
Pub leiy przy Fleet 8treet. Pur ulk:7 ckiendyńską, bal, w ogóle ulice każdego angielskiego,
go <>bsrywać. Ten brak nacun.ku dla lltZlllanycll
nikarzy, największych redakcji 1 :u.jwiękuych d.runas. Tym bardziej, te . rozbieżn~I między teorią
szkockiego c,zy lrla·ndzkiego miasta lub miasteczautorytetów l wielkości cechuje wszyst1rie miejkarin.l pruowych. Przes tereny, na których leży
a pralctyk:11 •J widoczne na każdym niemal kroka, z których by usu'!).ięto puby przyrównałbym
skie gołębie świata. Tylko , te w Londynie pom•
Londyn, płynęły kiedyś dwie rzeczki: Wal'brook
ku.
do atrakcyjnej, lecz głupiej, zimnej, bez seksu
nikl się myje. U nat myty od Cl'-UU do czasu
1 Fleet. Dawn9 r:nlkni:ł:r one z pejza~u miasta. Ich
„Puneh" - pierwsza na łwlecde fazeta 11tyi wyobraź.ni kobietx, Do żywego manekina, na
ale jut
jest Chopin w parku Łuienk<>wskim,
ryczn& - w nowoczesnym tego słowa znacze·
korytami płynłl teraz kield do Tamizy. Fleet
którym powiesić I udrapowa~ można wszystko l
Mo.niuszkl, Jaracze t linnt takie dłuco czekai11
Street przykryta 1oatała w 173T roku. P~ostała
niu - powstała w 1841 roku. Na ścia111ach pubu,
wszystko leżeć będzie znakomicie. Ale po eo?
w kolejce na kąpiel. Ale:
który wziął od niej nazwę, W'isZlł zdjęcia kopo niej tylko nazwa. Drukarstwo, m-a!De w LonZreszt11 wyspiarze prędzej zgodziliby się na zlflejnych redaktorów n.acze1nych. Znakomid to
dymie od XVI wieku (William Cauton - 1Ulkwidowanie królowej - jako Lnstytuejl oczywf,.
byli dziennikarze, nazwiska I.eh w leksykonach
1491, pierwszy drukarz, kupiec, autor podręe:rini•
dla
niż na likwidację pubów. które •Ił
ście lak 111 brudne •raczylkt.
znajdziesz. Pierwszym był Mark Lemon (prowaka ll'Y w szachy, tłumaca filozofów antyez.
nich tym wszystkim, czym gdzie Indziej zajmupodobny do
nych I francuskich oru 3ego pomocnik ł pnyja•
dził pismo od 1841 do 1870 r.) Czemu majłl by~ eizy.te pomniki?
j4 1ię rozliczne ministerstwa, stowarzyszenia, sek-
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WALCZAK PISZE SPECJALNIE DLA

Ze stolicy Francji otriymalł paAstwo
relacji o wydarzeniach
ostatnio wiele
tragicznych,
w łwlecle
głośnych
i
wstrząsających (terrorri:ml), waźkleh
na
ustanawiających (społeczne protesty
wielki\ skalę). Jednakie życie w tym
„mieście świata" toczy się ciocłzlennym
rytmem: jesienią - jak eo roku - jest
pora „kulturalno-towarzyskiego" sezonu.
A wlęe o kim się mówi w Paryżu Je11lenlfł '86?..•
.Jesn le Poulaln - nowy dyrektor Komedii Franeu.Skiej - tej wspaniałej, zasłużonej placówki, pierwszej sceny tea-

Je •wił łon• a.„ · nympauem. i.le bnml
to - pewiedzlł państwo - najlepiej. Tak,
ale zapewniam: nie Jest te tylko Jdoz,
maskaralla w 1lym ruścle; obraa naprawdę warto aobaozycl." Główn11. roltt
gra Charlotta RampllnJ - I rra wspaniale! Szympans jest Jak tywy - cho6
może to złe określenie, bo pneołeł rra
go żywy GZłowlek, kobieta e nazwisku
Ailla Berk - ale tero nie ma juł w
reklamie tero fllmu. W katdym rasie
„Max - mon amour" - • tym się mówi.
A tak w OJ6le, łe francuskie kino llo-

.

.

W klnie mody szybko mljaJfł. Ma przełomie paMzlernłka t llstonada najwięcej
mówi się o francuskim filmie Japońskie·
ro reżysera Nagisa Oshima •. Ma:s: - moja mlłoś6". Peter - dyplomata . angielski w Parvtu - podejrif'wa swoją tonę
• zdradę. Wie, że \vyna.lęła ona garso•
nlerę. gdzie snędza wszvstkie popołudnia.
Dorabia klne?. do miP~~lrnnla I którego§
4nla wdziera się do pokoju, gdzie zasta·
•

DZIENNIK LODZKI nr 255 (12161)

plero eczeka na ew6J wielki aukeea.
prze1 kilka osta~nloh lat."

luł

Wiele m6wi el• ffłatnle e francuskich
Stało !Jl• tak sa sprawił
.„arehlwaoh.
('I rodziny
Aleksan dra eto l\-lavenche1
dawne(Je łyrektora wywiaksiążęcej) du, który udziellł długiego wywiadu sna•
nej cU:iennlkarce radiowej l telewi'lyJ·
ne.ł Christine OCl'Vent. Z rO'lmowy pow•
stała kai91tka, a prawll'&lwa bomba wy•
buchła na Ull I 139 lłronaoh teco saplte
su. Oto cle Mavenches olwiadcaył,
ujawnienie będących w posiadaniu WY•
wladu tajnych raportów abwflhry I re·
atapo mogłoby udowodnt6, le wielu bohaterów ruchu oporu, to nie herosi wal·
ki, ale często konfidenci - adrajey. Oty
nozególnle w
można dziwl6 się, te aawna·
środowiskach kombatanckich Io? Ukazało się wiele wypowled'zl odmawiających autorowi prawa do takich q-

;

•••

... -

••

DŁ"

"

a 1le4słb1 'Ir/•
ł6w, arohhra ar.brano
wlallll l pnewleslono do t:amku Ile Vincennes, ale na razie Jak były niedostęp
ne - tak są. W łmleniu bojowników ru·
chn oporu Chaban-Delmas sałądał powołania specjalnej komisji do •badania zanutów. Tak to Jeszcze ras tej Jesieni
pneszło§c wr6clła do Franouzów.
A skoro jut o esasaeh minlonyoh, te
w tym miejscu o dwóch łm.iereiach
przedwosesnych, Hmobójozych. Jaequellostatnia łona wlelJdeJ•
ne Ploasso artysty, oraa J'aequellne Huet - w la·
francus·
naJpopularnlejna
łach 1955-75

MS~MÓWI
tralnej Paryta - ma dobrą prasę. Ro'Zpoczynający sezon „Sen noey letniej" Szekspira, uzyskał wysoką ocenę krytyki; odmłodzenie zespołu dobrze mu uobiło, a energiczny kierownik molierowskiej seeny mówi o łączeniu trądyeji z
nowatorstwem, „bez gubienia tluchll teatru" I... przedstawia swe plany n 11rzyszł11roeznv festiwal (będ-i:!e to ju~ 41 od
nasów Jeana Vilava) w Avi(Jnonle. To
się nazywa rozmach,!.•.

4

w l'UClha I „wewn,irspa•
ryskie" radle kłerowc6w ata przekazania tych Informacji, wollne autobusy na
Sekwanie, epecjalna nie u1brojona poltoja drorowa (Jencze jeclna policja?!) oto nlekt6re pomysły l projekty. \V kraju, rdzle jeden samochóll przypada ata·
tystycznle na jedną rodzinę, w stolicy
!Jdzie codziennie 1'75 tys kłerowc6w a
braku miejsca parkuje nieprawidłowo to Jelł 1Jromn7 problem, więo • tym
się m6wl... ·
W piątek, !ł pałdzłernlka, w paryskim
„Lillo" 1potkalł 11• lubi• francuskiej teł1'u4nłentU!h

n.ow1aych wyda6 ksl!lłkowych m6wt Ił•
wiele (1 1ensownie) o 111raw1ch pollty•
ki, kultury, nauki.
Mał1t sensacji\ Jest to, kto nie otny•
mal nagrody. Spotkało te samego Yves&
Mouvous! - najg,ośnlejsze(Jo dziennika·
na Francji, prezentera bardzo tu popularnego połudnlowe~o dziennika telewl·
zyjnego, rozmówcę prezydenta I wielu
Uhonorowano
ludzi kraju.
sławnych
Claude'a Seuvlllcn - prezentera (dzienwleczornego
nikarza oozywiście takłe),
dziennika Antenne 2. Uhonorowany jest
1ympatycznym, telewldzoczłowiekiem

w ... PARYŻU

Iła 11Pllerlta '1'V - odebr&17 "ble '7'ele.
l>rzyozyny: aamotnoł6. niepraełamane Jak plaz1t wszystkie gazety - niepokonane uczucie samotności - łym dotkliwsze, le po tyciu pełnym wrateń, boaatym, włród lutlfll .••

.Jean Pierre
Zastępca mera Paryia Bloch Z(Jłosłł radzie mieJskłeJ stolicy pro·
Jckt radykalne(Jo usc1rowlenla komunikaCentrum miasta, jego
młeśele.
cji
punkty wlotowe - to llzlł oi1ęsto Jeden
wielki korek 11moehodowy, ł to mimo
1prawnero metra, które łn jeat podstawowym łrodkłem poruszania tlę. Pierre
Bloch proponuje podział stolicy na tr.zy
1trefy: czerwon11., niebieską l 11ielon11.. W
pierwszej wszelkie parkowanie pojazl16w
dostawy do skle'ltędzłe zabronione pów tylko przed rotlziną a rano, prace
dro(Jowe tylko w nocy, specjalny system
uelektronło:anego abieranla danych •

lewlsJ1. Powff był watkh ectebranle narród ..,, 01iunlęela w róinych llzledzi·
nach - tej clzlł najpopularnlejnej na
łwlecle musy. Było wytwornie I uroczy'ele, s mlnlatrem kultury na czele. Smokingi, t1ł11rle euknle (H amoklnrlem pól
biedy, motna uwne połycsy6, nawet dopasuJI\ do „niekonwencjonalnej" flrury),
wiele wybitnych postaci francuskiej TV.
Jedynym, które odebrał dwie nagrody,
autor «łośne10 pro·
był Michel Polao gramu pub1lcy1tyozne1ro „Prawo edpo·
wledzi" - dziennikarz ,,aprzedanero" I
programu telewtzJt - Jak tu się mówi
- niezbyt kochany przez obecne władze.
Ciekawe, ozy nagrody u.ratujll ro od
dymisji, kiedy pnyjdzle nowy szef
właściciel„.
Wyróżnione także

Bernarda Plvot, au·
tora programu „Apostropff" - tez barwśród lntelł
szczeg61nle
dzo 11opularnej,
renejt pozyoji, w której przy okazji naj-

wie go lubl11- Zał Mouro111I był °'tatnlo
zbyt pewny siebie: 1a dużo zaszczyt6w.
za dużo sławy 1 Jerzoze ten 'lub
głośny, a tysiącami rości t wlelklł pompą._ Czyżb'f to Edecydowa.łoT Ale moi•
·
się mylę„.
N a konłeo eoł a kroniki 111t1owej, W
paryskim •l\dzle oywllnym sprawa •
powództwa Catherine Deneuve I Brtrttte Bardot przeciw tygodnikowi „ VSD",
który samleśeił fra(Jmenty (pominięte
książki Rogera
francuskim wydaniu!)
,,Z rwiazdy Da gwiazdę".
Vadima pt.
kledył .,mężczyzna
Sławny reżyser życia" ró,vniei sławnych aktorek - opi·
sał drobiaz!l'owo Intymne szme,óh po~ycia· z ob11 paniami... Wysokość pozwu
- po 150 tysięcy frank6w dla każdej
aktorkl.
Tak to w tyciu - nie w kinie
kończą się !Jłośne romanse. Choć prze·
eież nie zawsze. Na szczęście.
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"Eksperymen

Rysu·
neczek

·kosmiczny
, ,Phobos'' ··

I

W ZSRR rcnpomęto próby:
dzypla<netannej auiomatyczne
Pisząc
członek -

oji „Phobos".

o ti

„Prawdzie"
kor'
dent A'kademii Nauk ZSRR
e21esłaiw
Kowtunienko infoJ
ie wyn.!Jd pn:eprowad'llony.ł
dail J>Otwlerdzają
pr11>widl
rocwhp:ań 1ystem.·o wych,
łorskfoh i teehnalogianyoh.
Sta.cJa, bud·owana w ram
dzynuodowqo projektu k~
neiro „Phobos",
odbędzie
kil.erllJDlku Marsa w celu w
nia
Bkom,pli:kowanego
z'
przeprowadzenie ba.dań
pl11111ety - „Ph-&bma", sameg
sa, pnestrzeni kosmicznej
ca. PDMątek ekspedycji 1
dziano na li.pie<: 1988 ro-ku,
lot do M1m1a zajmie 200 d l
N1ukowieti
pisze,
że ·
i
11Ph0Jlma" jest głównym
dziej złol:Olllym · pod w•.i:glęll
olmiCZIDJ'Dl oelem przyszłej

Połqczywsiy
liniq ciqgłq

kj

wszystkie
punkty
od 1 do 21,
dowiecie się,
co fotografuje

j

małpka

-

fU 11'1w111l~i11[liJIIlfl111 ~m l l !1 Iw~I IIm IWl I!IDI~«mB I~

figl<!rka.

GEORGE

8. STARlEl

w~ewał .Ua gn.włłaey
llosa" .... nłew1ellka., młnieJ
woU pnepNwadzelrla w~
nyeh badail jego ;powłftllcll
.p owohiym locie stacji aa
wysokGłol oras „sa'Wiisanlu -·
wien czas w celu przepr-&v
dftładnlejnej analizy.
Lot nad miejscami o sł~ :
danej rzeibie możliwy. je
prey pomocy pokład·owyc~
mów st&rownlozyeh, mogą!
tomatycznie oceni.u
aytuaoJt 1
Hfb'lr.o podejmowa6
odpowleclnłe
„deeyzje". 'l'en nowy, maJl\Clf •
rromn• penpe'ktywy warłaot, llł&11-ł

I

podsłlllW•

mfędsyna!'«l-eco

ek11,Perymentu.
.A4Jarat kesmfnny .,Pb.obelt" jest
płer-rm prse4sł111Wł0lelem ncrweJ
generaoji radsleokioh naukowych
aip11>nt6w kosmicznych, bętl!łoyeh
w llłmłe rNwlązywa6 teco rodzaju 1adarua. Skoncentrowane zostały w nim na}nowsze
011!11,gn.łęcła
rac!zleckle-j techniki k11t11miozneJ.

!'! uC2!elill wsp~acują • włiolską ~edy~
od kilku lat OOrlan:La ta}emrrlczej
r N.a.zca w Peru. Dziielem tej kułtuiry są
: r=e irysunki zwienząt, .rośilitn i fLgu,r geo• ':znych .na p:IJIStyin.nym ,ptaskowy~u w po!U<dmradl2.ą<04

częścl

Peru. Wlooka eklspeidycj:a kon.cen-

' ą na bada!lliach śladów da'\rnego 068.dnie• miiast i c:m entail:'lZY'Sk będącyeh porz.oot.ak>twóroa.-ch gi1ga.nty.c znych .r:yisunlkiów. Ku1~aca rozW'i·jal:a Ilię w otit&itnieh stulecia.eh
.Jl!J&SIZl\ erą i w p(>C'Zątka.ch naszej e;cy.
' ltlllrn tygodni pracuje w $kładzie włoskie~
· lyej:l poliski u«~ny - :Il®t' Ka:roil Piaseck{
ctadu
AntropoLoigid H1storyonej I.rustytuttu
ologii U.niwet1SYtetu W1811'SZ81\V'1lkiiego. Plrowan badania :zachowanych w stacych g,roibach
!ków ik-01Stnych ora'Z lmlUlTllii dawnych mles.z1w wyżymy Nazca.
:ia? na.szego a.n tro!p-Olliogia iw bad.a.nia.ch
na
le Nazca jest jednym :1' elem.entów !t'ozw1f:ja-

jącej się ipo.!Sk'°':"'WłOl!lkiej "M>p6l!piracy archeoliogk:>
n.ej. Wl-ood, ll'ealizując Qbliozony na klllk.a. lat tzw.
projekt "N.a!7JC.ll 198~8, .naw.iąrnl:! ~ s

Instyt-ute:m Arobeo.Log!i UW or.aiz Pol.skira Tow.,..
r.zystwean
Studiów La-tynoameryk&nistyCZ!llych.
Ttl"Zeba

!llięda

prz.Y.PQimlieć,

w

prow.aid!2lo!ne

lll'ię

FtrimwMuij.e

nenie

po~~<>

li,gfijny.ch.

W lÓDZKIEJ
PRASIE

wm

§

I

58 LAT TEMU
Po długiej chorobie llDla.1'1 w
Bystrej kolo Bielska Jeden
•
najwybitniejszych przyw6dc6w
ruchu 1ocjallstycsnero, włelkł
polltyk i m!łł atan11 - lrnaor
Daazyilski.

~
~

·Amerykanie wybran P. Bo.
01evelta po ras drurł presyden•
tem USA. Zdeoyclowanle pokonał on Landona sa kandy.
daturlł Roosevelta opowtedzłało
się 45 etanów, a · w
kolegium
wyborczym uzyskał 519 głosów
(Landon - 12).

~~

~

~

~
w.
~
IZ!Il·aC'Zenia. ~
~
w.aTUnka.cb Jest ~
pro!eiltt o-

taden z lk.o.nstruk.torów ,,Mikru- WTÓclił •wojemu ,,iMdlkirullC>'W'l„ daw· 18lba odbył 'Wllękaz, po&-M
8u• " M:R SOO nie pr.zypuaz.czsl, że ny bla.Sk. Rdboty bylo ipny iym dł!ity nie ~aTWJ.ai,lą>c arwodu mł<>
te.u. ~ochód .Jdobęru.ie tyłe uz- niema!ło.
Do ,,Mikrusa" baird.'Zo d<e<m'U ~!eI"OW4]'.

kcSw. Mie.? blll'ld2.o pro.stą 'budow•.
MdkOilltemd. Uytnl:li Ili tego pod\9tawow- 'W9ld.11.
.Istobnie pairam«ry
11Hniika !Irle moigły uchw~aó. Za-

w.zeżenl.a budziło iro.związan!e zawfoszenia, chłodrzenie I komfort ja'Z·
dy. Doośó szyibko '16§U<Wa.no te 111iildoelmnalości.
„Mibuay", ehoo!d wyłmiewam.e
ni!eźle ramiiy eoible na drodze. Ba.
spir6'bowały sw<Jliełl slił ;w ir-addzie
earmocnodowym simą 1959 roiku.

Do

telefon stojący .prey łó2iklu..
- Policja.? Tu Sam Loirenrzo. 2'Jd:a.je mi a1.ę. Ile n.aa ,..._
mywaoz je.9t właśnie w moim diomu. P~leszcie się, to mote
go

zł,ruprecie.

Ale przecież tak szan-0wany dbywaitel Watertown :ml• mote
zdawać się wyłąlC2lllle 118. P<>llllOC i®l!iej i. Toteł :po chwili Sam
w.stal ci.ch'Uitloo rz; l-Ożlka., zał.ożył azlatir<>ik t pocjS1Jedl do maty.
Stal w rndeJ l·eg.o Wi!ll.chester.
Wyjął karabin.• wa.dow.aił,
wl<Y.iył jMZ'C!Ze ll'!a WIS2e:l!k!i WY'Padek ldi1ka m11boj()W do Jci<e...
szeni i

ootroiżnie za,azął

Był

eu mą dość wyso!k,, jalk ;na owe
czu.y. Ollt~
,,M!ikJrus" opuśic•ił

S

§s
§

'nad3lwał •ię

N/11 ,,Mikrua" MR !ff, rok prodnkoJl 1959.

·!ck Jagger - niegdy~ śpiewający wyłącznie z grupą
The Rollłng Stones - coraz częściej występuje i nagrywa aamodzielnie. Melomani pamiętają zapewne jego płytę „She's The Boss" ~ 1985 roku óraz. 9uet z Tiną
Turner na słynnym koncercie „Live Aid". Nafo111iast nowy
przebój sławnego piosenkarza nosi tytuł „Ru thless People"
Chociaż solowe przedsięwzięcia Jaggera
pozostawiają mu
mało czasu na pracę z zespołem, ostatni album The Rolling
Stones, ze.tytułowany „Dkty Werk", wcale nie odbiega, pod
względem muzycznym, od dotychczc.sowych
dokonań brytyjsk!ego ~wintetu. Potwierdziły się przypuszczenia, że rzec:~yw1stą siłą motorycmą Stonesów jest gitarzysta
Keith
Richards - współautor - większości utworów wykonywanych przez zes.pół.
'

M

I

1

• •

•

Być . mote nie Wt!Zyllcy młodzi fa:Qi Tiny Turnell'

wiedzą

te piosenkarka stawiała pie-rwsze kroki na estradzie pod
koniec lat pięćdziesiątych. Występowała wówczas z zespo.
łem Ike Tumer and the Kings of Rhythm. Gdy w 1976 ro~u.• w ~ołowie tournee, porzuciła Ike'a, wydawało się, że
JUZ o mej nie usłyszymy. Tymczasem, po kilku latach pra-

Iss

cy .~ nocnych _klubach, nagrała single „Let's Stay Together , a następme album „Private Dancer", kt óry pr zy niós ł
jej rozgłos po obydwu stronach AUantyku i trzy nagrody
„Grammy" za 1984 rok. Nastał pracowity okres dla 46-letniej dziś piosenkarki - ;vystępy, nagrania, role w filmach
fabularnych. Ostatnio kolejne nowe utwory w wykonaniu
Tiny Tuirner (m. in. „Typical Male" i „Girls"} są wys oko
notowane w zestawieniach najpopularniejszych piosen ek w.
wielu kTajach.

Ostry huk Irle Jll'ZYtłullll:ił odigl06'11 padającego ciał& W tym

samym ni·emal m<>menaie roiZl.egły sie syn-eny podicyj!lle 1 po ""'
ch'WiJi · poci oknem stal<> k:ll:ka radiowozów s migającymi S
larrtjp.'lmi. Ktoś podszedł d-0 wyłącznika. Swiailo, k:t6re u.Lal<> ""'
piwnlcę. wj.awnno ci.al<> led:ąoe ne p0<B<>d121e w kaluty krwi.
Sam 'IXJ<llszed~ blliej ~ 11;8.gle go zatikalo - leżał tam Jllm ~
Mitchell.
- Ttto oo„. ttte .włamania? .• „
- Nie. Sam. Jim był ne paitrolu najbllt.eJ twojego diomu.
ZootawH wóz trochę dalej bo c-hcial sam schwyta~ wlamy- ~
wacza. PToo:ił n.as żebyśmy ni.a wlą=li się do akcjd, więc
cz.e!kaliśm" w -pobliżu n.a Ja.kiś jego znak. WZi.ąleś go ~
zlod'Zieja Sam.
.
~
Wys:cl i orzeifl dom. Mimo późnej poey 11Jebrala etę tam
gruip.a ga.p iów. W pi·erwsżym rzędzie stal Tom SUJ!llva.n.

I
S

~

PLL LOT lata już na 18 Hniach międzynarodowych.
Ostatnio otwarte zostało połacze
S nie z Warszawy przez Zurych
do Paryża. Na trasie tej , iak
S ró,vnież do Moskwy i Londvnu '
~ latają turbośmigłowce „IŁ-l8".'
N
opr. (jsb)

złotych.

Samochód nie
do jaizdy. Na pr.Lyblokowym ,p odwórku JP. Mariusz przy-

•

...

~

ll'!a parr-terze. gdy etttlkil dochodrtąice • płwtndcy Ulńaly.
się, by nie spłoozyć włamywacza. l!lłe po ~l
chwili rimów rz.a.cząt ech<>Czić. D.rzwJ byty uchylone, beasze..
le.simie więc WSU1nąl się za nie 1 lri!lÓW maitrzymal się, by

si~. c:zy nieproszo!lly gośt jeszcze gdzieś tam
w '!Jilwmcy panowała ci.sza. r naigle na tJle nieco
J.aśniej'92.'egQ oilma orobac:zył Jaki-ś dim Podiniósl kuaib.iri . do
o.ka, wymieir.zył 1 ~lil, najpierw s jedinej, chwilę 'PÓŹJl!lej
z diru1giei lufy.

...

sklerp p<><!IO'blno w 1961 roiku. Jego
wiaściecie«i!tą aost<ll/łe. młoda k..obie-

Zatr.zymal

jest. Ale

S

•

telewizyjny odbiera w Polsce 561
ss~ tys. abonentów (z tego 486 tys.
~ w
miastach). Najwięcej teleabon.entów znaiduj.e się na tere~ nie woj.. katowickiego.
- 151
t:Vs. Województwo łódzkie znalazło sie na 4 rpiejscu - 50 tys.
ss~ abonentów.

scho<lizid na d-01.

rorientowa.ć

•

S

Łod.t p!e;rwsze ~ezmpl.ane
w IJ)Olł<twlie 191i8 iroku, Były

za 18 tys.

• •magistracie

§ Jak wynika z danych Mini·
S sterstwa Łączności, program

&lś pojuid. jest
JP, Mrurl'UlSza Darwdda z
.Łodzi. K'U!Pił 10 pÓ'l't-oira ir-dlru temu

hocror i :podniOO? s}uchaw'kę.
MóWj John S:mitth. Ozy mógłbym m:mniawiad • irlerbn.·
tem Jimem Jl<litchellem?
- Ndastety l!lie. Ma tera ~ pa;llroilow-. C:v" a mu
pil'IZeika:ta~ jak WII'ÓCi?
.
- Nie, di2!1.ękuj.11 1 za.dr&woN4 ipóinttł.

•

katowickim

IS
S

S
8~

Presentowein.y

-

W

S

wŁaim-OŚcią

ki~

• •

odbył się · ślub %3-letniej Marty
Eggerth 11 Janem Kiepurą. Slubu kośclelne!l'o nie było (panna
młoda jest wyznania
ka.lwili-

§

u.

Ne. ~ !p()llitji
~umy lllłew\11~,
przeci ą.gnął się, śaftlZYł telewirror "' kt&ym wyświetlamo ja-

•

Po zajściach na warszawskich
wytszych uczelniach,
premier
Sławoj-Składkowski
wydal oświadczenie, w którym stwier·
dzll m. In., lt rząd będzie tę
pił anarchię i ostro
przecLwdzlałał tym,
„którzy
burdy
wzniecają i je Inspirują".

S
S·
S

ło

•rzadmwonlll
* telefon.
•

• • •

odm6w.ić

IPOlll~ aprzed111Jwtlille w pm'!ikei• przy
ut Brukowej po 50 tys. Ził, co by-

W oc:mch Toma ~arwtlły ll'.i11 Il.Ile błya1d..

Sam ~ o'buMJ!! lłł• ~· ! dp()jtrał ...... był.a prawie droga. Nde Wiedział co go obud!zilo, w domu
painow.aiła. .a!Joo.lu.tna cl8Z1t. Poleżał cbw!lil.ę i jut ir:amń:emzal
- W by llla:pić się iz:imnego mleka, gdy ja.kiś deli:ka.tmy
dźwięk rzlWlrócił jego uwagę. Zaczął pr.zy.sł'Uchiwać się uwat.niej. Cw.arz; wyiraźni·ej dobi·egały j<eg<> \l!!l2lll stwkl pochcdizące
z !PiW!lli<cy. Czyżby pirzyszł.a 3roiej !Il& jego dom? Si.ęginął po

miał

• • •

w6:1 ~ mllJ!'ild d!la po;ldklt!IJ root011"yrz111Cji,
· Chocia;ż był
sklego).
Jesz.cze niedoskonaiły 11>okiauł, że
mawet w 111asz~h
~
!5 LAT TĘMU
wnystko możliwe. Jeao
Birmański dyplomata'"'t:J 'I'hant
.pra!COW<lllllo w 1111ecaJe 3 mleisią<::e.
otrzymał
od Rady Bezpieczeń
Kto w'ie jelit pot-Oiczyłylby się jeig-o
stwa nominację na tymczasoJ.-OSy, gdylby w 19~ :oolku nie rza,..
~ wego (do kwietnia 1963 r.) se•
niechaill-O ipr<>dilllked:i.
Choc.iał jest on aamochodem niell:retarza generalnego ONZ.
włamym g.roinie, wymiłlilly d-OŚ<Wliad llJ)ełina trzydrzlestoJ.etn!m to jednak
czeń l przede wazywtlkillil CZ4Ści H• kwalltillrnje 1!11 do gcrua>Y młodszych
Na mocy uchwały XXII Zlamiennyeh.
zdu KPZR, mauzoleum na Plaweteranów u-01. Bez wahania staSamocMd ip, Daiwlda. WZbud.za wiamy „Mikrusa" w rzędzie tych, ~ cu Czerwonym w Moskwie nozaiintereliOwanie ikderow<eów ilainych kt6re c~ tam w l!'ozwoju maso- S si~ bedzie imię W. I. Lenina.
!pojaOO.ów. Jest :z.ad1b ainy i .nieźle się wej motoryzacji w P-0~sce znaczyły.
Postanowiono usuną6 z mauzopre.ze:ntutle. W czasie teg«"OCZnego
leum sarkofag z trumną StaliR. PERCZAK
na.
ja!lde

S
S
§S

tiraitlły

Z trudem un.!6sl Ił'!.~ • podfogł ~"3 odłambm! akła.
otrrneip.sl Ulbr.ainie f l!!kllett."o\lva.1 llllę rw etironę W\Yjśd&, ade dNwl
•zastąip1ł mu barman.
·
- Chwileczkę, chłO!P1;aslu. a ~to acaf)ł.ael mt 111. sz'k.odYI

Nde 5p<)SÓlb

w na&tętmyoh sezona.oh rozsze..
i.!ldlzilll!llul we wi<06kich pl",a,c.ach

e.!!'ehoeo.lo,g:!<C7Jnych na teren:! e N a.zca.. Wl<XS!tie ba.da.·
1111& '.l!Zl1.lea:ją ll'l<>we świa1l!o na pochOO!zen.!e i ,PITMr;n.aczenie gig.antycmych ;rylS"lin.li:6w.
W świetle
101St.aitmich baidań widać wyraźnie tlClh kultowy chi!Lirakter - is;pelnialy one l!'olę dróg d11 a proceisM re-

~
§~

nania u właścicieli. Po iraz pierw- trudm.o o części. Okuało •lę jeday trzy e.gzemipla'I"Ze
„Mik.rusa" nBJk, że wiele os61b jest szczerze
ziaprezell!tQWa.no 22 liipca 1957 roku. &11>liniteresowa.nych tym autem. DoW pi«Wszym ~łroczu 111.tępnego ty1C1Zy to szezególnie lud~ młlOdych.
roku z ta$m WSK Mielec z.eHł<> K'UiPuJą wpełne wraiki ! w~snym.i
100 ntl\lk. Po dwóch lata.C'h wstrzy- aiłll'IIlli doprowadz&Jją je do wiytku.
mano prodiu\jtiQjC1. Łącznie poja.z.d
Przed 1pairnnast<>ma laity blt.niaiłr,
ten ukartail: Ili• w Git. li i.IW· egzem- w k ·!iliku miastach P·llll&lLi,
lltJ.uiDy
pla.uy.
a;rzsza;jące u:t.yt'lrowników ,,Mlik.ruChoci.H !był ~ DiedioskOll)eły n" MiR 300. DZiiś inie ma jur.t zllo...
1Zyf!Xo ziddbył uzne:Ne ur.tytiloowini- t6w „nlliJkJrusi!airzy", biw·alk.ów we

ooi~

Ladńls:kiej p,iiey,nio1s'ły

Pirawdziwe pływające ipuzemu utworzono w JllgJ.iPcl• na
jednym a n~jsta:rs~ych jac.htów łwiatL Zbudowan.: w 1866
roku „uczeatnkzyl" on w wielu h!.st0l7Cm11'Ch ·w,rdanenł.ach
Egiptu. W 18611 roku na czele konwoju 1tatków jacht jako
pierwsza jednostka przepłynął przez Kanał Sueski. W 1952
roku został na nim wywiezio.ny z Egiptu obalony przei nwolucję Brok Faruk. Pół.niej jacht został zwrócony nar~
dowi egipskiemu 1 otrzymał iwą obecną . nazwę .,Al Huttija" („Wolność").
W 1975 roku jacht ten ponownie jako pia"WHY przepły
nął Kanał Sueski po kllkt_tletniej przerwie, 1powodowaneJ
agiresją izraelską 1 1967 roku. Obecnie specjaliści egips<:y
zrekonstruowali jedtn.Oltk4- Umocniono jej kadłub, wy-mieniono tagle, zainstalowano ·nowO<:Q<;esne prz,Yl'ządy nawigacyjne l ~kl łęczności. W ka}uitach byłego . kr6leiws1kiego
jachtu rozmieszczono eksponaty, ukasująice historię Egi·p t\t
od czuów entycmych do WlpóŁczunyeh, jego kulitull'ę i tradycje. Wyetawione lłl ocHcrycia ucheolog6w
egipskich,
przedmioty codziennego utytku, dzieła 1ztukt 1taToegipskiej
i współczesnej. Odrębna ek1pozyeja prezentuje współczesne
tycie Egdptu. Uka.zuje ona osiągnięcia narodu w roriwoju sipołecmo-gospodarozym. Nowe muzeum odbywać będizie rejsy
do ró:!nych portów świata.

I Samochó~

drurże

talie w Ameryce
in łiere9Ujące veynild ! ~
!kały BICI z dud:ym m!.nteiresowaniem rui. calym
•wiite!e•

antro\pol.og;!czne

muzeum

Pływające

:t.-e P-01.ska ma

d7;!e;drzin1e en•troip-O>l<llgi!, Nasz.ie baidlll!rlla

•

Z albumu ,,Revenge" duetu Eurythmics pochodził przeboje
„The Miracle of Love" l „When Tomorrow Comes".

•

U nas natomiast, co potwierdza ostatnie wydan
listy prze·
b!łjów programu .III PR, najw i ększym powod·ieniem c eszą się
p1osenk1 „'.l'he Miracle Of Love" duetu Eut·ythmics·
Lessons
In Love" grupy Level 42 ł „True Colours" ,w wyk~n~ni~ ('yndi
La.uper.
DZIENNIK t.ODZKI nr 255 (12161)

c

JN GO

w Łodzi, ul. Traktorowa 148/158
I

t:

.I

szwaczki wykwalifikowane,

I

przyuczenie do zawod·u·

szwaczki -

oraz

I
I

Szczegóło~ych

li
Informacji o warunkach pracy
i płacy udziela dział spraw osobowych i szko:enia
\
zawodowego, tel. 52-06-99 w godz. 7-15.
6594-k
n •••••••
r er
m:•~~

-..1•11-

111

1

Spółdzielnia

Łodzi

o

TELEW IZOH
„Phil ips '
vldco
,,:\!itsub isc h i"
sprz<>dam. 14-12-2.5
MASZYNĘ
kupię lub

I

Inwalidów w

2 pracowników na stanowisko

próżn io wa
zlecę wyko-

31070--g r,
w
wie- P dSZUKUJĘ gara 7.u
okol icy Zaolz iańsk i ej ·7192 g
74-86-35.
E:LEKTROWYCIĄG
je31665-g
Kandydaci winni posiadać ważne zaświadczenie
dnot<'>nowy kupię.
Tel. 43-42-92.
31229-g
kwalifikacyjne
na obsługę kotłów niskociśnienio
POLICHLO~EK
winylu
„emulsyjny" kup ię . Tel.
wych.
Informacji
udziela komórko kadr, Łódź, ul.
li
36-65-08.
31253-g
Telefoniczna 28, tel. 78-24-30, 78-45·53. Nie
G RZEJNIKI elektryczne
1-cę głównego księgowego
olejne - ku.1J1ę.
Tel. MIESZKAK IA 2 poprzyjmujemy pracowników po porzwceniu procy.
74-2-5-52.
31051-g
koje w ce ntr um z te- ~
;::
WYMAGANIA: wykształcenie wyższe ekonoM
1
KUPIĘ dui.y stóJ owallefon em poszuk,Jaję.
~
6566-k
miczne, wiek <lo 45 lat,
w pracy
1 ny. Tel. 86-80-63. 1
74-H-97
"-"'~~::->"~~~~~~~~~
.......
::::~~~-~Ą:'.::-';t,,.....~~·;:-,!"~:~~~~
29038-g
:::
31198-g
na stano,viskach kiero,vniez~;ch, znajon1ośi· za...
1
(Recor<lt:Y!',
Tu- POSZUKU.JĘ sJrnodzielDWÓCH
pracowników I ;t.;W./UH/h7,H/U~,4W,(Q'/././....W-Hh9~
...
gadnień elektronicznego systemu przehn1rzania
::: VIDEO
ner),
kamera GZ-S3
neg9 m ieszk ania. - 'rel.
niewy<kwaHfikowanych
§I
8
danych,
:tirmy JVC sy.stem VHS
36-36-·45.
do w.ansztatu bla-charokaz:yjnie
sµtze<lam.
OT
31160-g
skiego przyjmę.
Tel.
samodzielnych księgowych
Tel. Zgierz 16-46-41.
POSZUKUJĘ
M-2 lub
78-83-08.
31159-g
210094-g
M-3, . Płatne z góry. MURARZY tynk.a:rzy
WYMAGANIA: wykst.:tałceµie wyżo;e ekonoSPRZEDAM
łó.tJko
do
Tel. 57-70-68.
:z.a.trudnią. '3-27-42.
m i czne, wiek do 35 lat,' cloświadczenie r.1iniopalania, tel. Wansz.awa
31045-g-E
·
9453-g
15-2'5-78 5·
wieczorem. POSZUJ{UJĘ mieszkania BLACHAR!ZA lłamocho,
mum 5 lat pracy.
ul. BRUKOWA 24
E
29055-g
z oddzielnym wejściem dowego - 1Z11.!J:rudnię, An.szufla<lH-66- 67 (18-21).
dr1Jejów, R-okkiMka 285.
Przedsiębiorstwo zapewnia atrakcyjne warunki pra~ Uu\.IRAŻARKĘ
kową ®rzedam. 57-24-25
9455-g
31052-g
cy i płacy, przeszkolenie oraz pracę na nowoczesnym
E
od 18. .
,
31333-g POSZUKUJĘ samodziel- ZATRUDNIĘ 11zewca C
sprzt::cie komputerowym,
5 STACJĘ dy.sków nową nego mieszkania z wy- „Rzemi-o.slo" Justyna,
S
kierownika magazynu,
1570 - sprzedam. Tel.
godami, telefonem,
do
Piotra
Slcirgi
8/10,
oraz na czas okre§lony do marca 1987 r. emery81-43-28.
31280-g
wynaj ęcia na 2 lata lub
78-82-04 •
31118-g
magazynierów,
SPECTRUM, stację dykróce j, lub k u pię wła- MATF.t\.l:ATYKA 51-74-10
~
towanych księgowych w niepełnym wymi~O'ze
.sków drulkan·kę .sprzesnoś ciowe M-2.
Listy
mgr Pluskowsk i.
czasu pracy lub na umowę zlecenie.
dam. Tel. 86-91-2'7.
31078 Biuro
Ogłoszeń,
81015 t
elektryka,
31226-g ~ P iotrko,wska 96.
Reflektujemy wyłącznie na pracowników o wysoSPRZEDAM futro kara- KUPIĘ M-3 w !ll:glerzu.
samodzielnego referenta
kulowe, szare ~kawalListy 29076 Biuro Ogłokich kwalifikacjach. Oferty.
6468-k
5
ds. zaopatrzenia,
ki),
błam cza.my, kaszeń, Piotrkowska 96.
~
raku-!Qwy
(kawał'lri). KUPIĘ M -2.
Listy 9475
r11111111111111111111111111111111111111111111m111111111nmmmmmm1111mm1111m1
Gdań.ska Z.1 m. 13.
Biuro Ogłoszeń Sieak ie- I:?qp ·hakowych.
gów, remon ty .si lni ków.
31230-g
wicza 3/5.
SOFĘ emp 1 r<>wą .sp-rze- W ŁASNOŚCIOWE
d wu,
Kroku.sowa 6GA, Staś~ a kł a d n Ie przyjmuje. os6b po S
kiewh."Z.
95o7-g
dam. Tel. 52-84-67.
trzypokojowe P a bian iPrzedsiębiorstwo Zagraniczne
31255-g
ce - s przedam. 86- 22-53 DEKODERY PAL,
maporzuceniu pracy. WynagrodzeKIOSK War zywa-Owoce
wieczorem .
gnetowicly,
UKF
'"'
przestrajam. Inż. Nizio.
nie zgodne z zakładowym syste· ~
SPrzcda m. Tel. 43-97-64. ,
31161-g
31050-g/E :\1-2 Chojny wynajmę cu74-22-23.
291~-g
~
kl'
w Bydgoszciy,
„Rumem wynagro dze ń .
orun
KIOSK 7. 1okaliza-cją w
dzoz iemcowi.
- Lisly TELENAPRAWA
Aleksa ndrowi e - .spr re- • 31 31!'! Biuro
Ogłosz:l?ń
hln",
„Elektron".
pracy I płacy do omówienia w
ul. M. Curie„Skł9dowskiej 19
dam. 52-54-16.
74-93-42., Stelt er.
P iotrkowska 96.
~ d
S
2s1s5-~fll2300-g
~
ziole kadr, tel. 51-60-91.
31014-gfE ODSTAPIE lok al
30 m
OVERLOCKI
„Juki",
(s iła . woda) Bałuty , I,iTELEPOGOTOWIE. W itl~
.
6618-k
uprzejmie informuje PT Klientów, że od dnia
3
dvrn lgłów'ka „Textirna."
s.ty 31127 Biuro OgłoW.m77HMW.h9/.hWD'h'HH/UhWHJo.
sp.rze<lam,
Tel.
szeń,
Piotrkowska
96.
1 września br. wprowadziło
15-67-38.
31046-g/E M-3 Teofilów :z:amle- SPECTRUM - na:Pl'awa. CYKLINOWANIE be2l,PyDRZWI
ha:rm'°'nitk<>we
FOTOAPARAT
„Polonię korzystnie na więInż. N:izio, 74 - 22 - 23·
fowe, lakierowanie. Jawys()j)>-Jej Jak-ości; pla2'9141-g
roid", meblową chloksze, bloki. Listy 31200
stik-<YWe,
dTewniane;
nkzek 36-12-44.
dzLar'kę z balikiem Biuro Ogłosz-en, Piotr- GLAZURA, terakota.. K<r
.a.trakcyjne wóz;.lrj is.pasprzie<lam. 81-92-45.
kowska 96.
strrewe'ki. 74-86-35.
WYTLUMIANIE 3~~
. cerowe; składak! (gwa·
31663-g
31012-g ŁÓDŹ - M-3 kwaterunrancja) , glębokie, . du±y
<>zxlobne, skwtec:z.noe ?..aKWIACIARNIĘ w śródkowe (38 m) z tele!o- GLAZURA, terakota Janbeapieczanie.
Waszczyk
wybór kcy1>ztalów, ży·
rni eści u sprzedam.
nem,
Ozorków m!eszk<>W'.!>kl. B4-0 3- 6S.
~2-42-57; 52-28-57.
r.andoli - poleca Sklep,
Listy „9418" Bium Okanie (44 m) - zam!esamoprzylepnego papieru folii.
31664-g
311!60-g
pl. Kośc i elny 8.
P<>,S!loozeń
Sienkiewicza
nię na M-5 kwaterunUKLADANIE
glazury, PRANIE dywanów, Wymor.slti.
19072-g
_3/5.
kowe Łódt 57-49-73.
teraikoty.
Kawka.
kla<l.zin rachunki.
16-42-64.
31266-<1
„VERITAS" dwurplytową
9940-g
Informacja - tel. 42-68-56, Bydgoszcz.
._,
UKLADANII!:
gi.a;zm•y~
Drorot 32-1ro-36.
- t;pr.ooclam. Babickie- MANHATTAN 84 m 7
łO 6 m. 29.
31119-g
zamienię na dwa mnlejMalecki. 65 ~-86 (po 16l· CEROWANIE kotu~~ g;.,g,.
~ R lllP ll'IE l"dl!H H li F Flll RR El PP RllN
9403-g
~• e1aa11 ORGANY
„Vermona"
sze. Tel. 36-14-37.
l!lkw:, .jJWetfów 1 dT.iaET6-1,
synibe.zatoc
3121%-tr l>RALKI automatyczne Irustalow.anie
86-97-38,
ni.n Pawlil1to'W$ka, Ko- 18 PAŻDZIERNIKA wleMOOG
ProdLgy
model
MIESZKANIE
mlędzySPOLDZIELNIA KOŁEK ROLNICZYCH
Wiśniewsk!L
2'9611-g
śclu.sZ'ki 41.
31862-«
czorem na Borowej zgi336 BX,
W2!Irulcniacz,
wojenne, 100 m własWDóWKI
Pawłowski
TELENAPRAW
A
Ronąl
CUiTily, półrocmy
96-230 BIAŁA RA WSKA, woj. SKIERNIEl\'ICIUE
1.Shomman 90" 'Z konościowe, telefori, par- na;:xrawa. 36-16-88.
1iak. 43-28-tn.
<>.wczarek.
Na~ooa.'
tumnatnj - aprziedam.
ter - zamieni~ n11. M-3
OGŁASZA
28048-g
27523/10~ '
151-01-60.
31299-g
18-24-01, po 17.
własnościowe z telefo,,......
PIER.WSZY PRZETARG OGRANICZONY
IH08-g ' nem lu b sprzedam. 0- INSTALACJE sanitarne.
31-91-72.
Mucha.
~/.H~/////H//Uh9'U/////U.//.02
na sprzęt:
:BOKSERY rodowodowe
ferty 27964 Biuro Ogło1. Ciągnik C-355, nr rej. SKC-815 H, rok prod. 1975, cena wywoławcza
BpTZe<lam.
Tel.
steń Piotrkowska 96.
llT-'11-96.
319.9-łl zł (PlJM Biała Rawska).
31053-g ŁÓDŻ - M-3, telefon zaIWSPORTU
GO
COCKER ł!IJll8.nlele rdote
mienię
na Warszawę ,
2. Ciągnili C-360 nr re.i. SKC-805 B, rok prod. 1980, cena wywoławcza
- szczenięta spr zed.am
Tel 83-99-92; 32-28-48.
267.840 zł 'fPUM Dańków).
wuioe. Ki·eł!łrlk 8~ifg
~
Hl-45-55.
9503-g
9428-tr
3. Przyczepa D-47 A, nr fabr. 90554, rok prod. 1978, cena wywoławcza
SZCZENIĘTA
dO<gi BRZEZINY
spó!dz!elcze
93 186 zl IPUM Biała Rawska).
ODOZIAt tODZI,
$Pr2ledam.
Koluis:zki,
M-4 :i:amlenl'!! na podo4, Przyc1.e1Ja D-46 A, nr fa.br. 4180, rok prod. 1975, cena wYWOta\vcza
Koocłuiszk! ~A.
bne
Łódt.
St r y ków
P~owtJkl,
36-40-116. - ~
ul.
PIOTRKOWSKA 25
93.440 d IPUM Babsk).
31389-g
51-06-90 (po 15)
30795-g
~
~
5. Wiązałka WC 5, nr 11/8/1/B, rok prott 1972, cena wywoławcza lOT.645
KOCIĘTA peMkie rod<>0452-g WYCISZANIE 1 obijam.ie §~
wOO<JIWe IS!Pr~edam.
zlotych iPUM Riala Rawska).
ó!2W1 bla.chą, zaklada~
~
Woj.ska P0<lski eg1> 40 /1 T.
:nie ziamków i bioked.
~
G. Wiązałka \VC 5 nr fabr. 50841, rok prod. 1972, cena wywoławcza
.
9493-g
Ewa Rogal~b„
Lódt,
~
~
97.394 zł HlUlW Dańków)
S ZNAUCERY
olbrzymy
ul. A. Stru;ga. 4,
tel.
~
~
T. Wiązałka WC 5 nr \;&br. 101593, rok prod. 198!, cena wywoławcza
ffl)T.l'Je<lam, Pl. KomUJny
32-19~4 (lZ-16), tel.
Bliższych
Informacji
udziela ~
82.016 zł (P{TM Babsk).
Pary.;;k'!ej l m. :J.a_
32-7'1-21 tcaJy dzień).
S dzia ł spraw pracowniczych,
~
MATEMATl'KA lid.
8. Kosiarka Z-036, nr fabr. 14265, rok prod. 1980, cena wywoławcza
31029-g
tel. ~
32099-g
Kubafilewlcr.,
fl2-46-82,
35.030 zł CPUM Biała Rawska).
Teofiłów.
OZDOBNE
~nie,
~ 32-13-75 bezpośredni, centró'la ~
9. Aparat do bielenia, nr fabr. 275, rok prod. 1977, cena wywoławcza
1&a,be71Pieczanie
ONwi
~
- : : . : : :::;~
8173..,g fl.01'3-g
32.2.56 zł (PUM Biała Ra\Vska)
<PJacha,
blokady,
~32-14-99.
6484-k
-:::::•::::••:::::::= KRAWCOWA :po<lejmie
JM ~e.eja1nt, at estowa'-'
10. Scinacz zielonek „Orkan". nr fabr. 3882T, rok prod, 1974, cena wYWl>ip'I'aeę
(.skóra
beli)
n~). Hajman 57--05-39.
WH/H/U/h9'.U//,Q//.Ll7'//HH/H/h9'/Z'A
:'!4-11-89.
11260-g
ławcza 57 040 'lł (PUM Biała Rawska).
NYSĘ - sprzedam. Rzgo- MECHANIKA
u.mocho- -A!!mllS~;i:'hliS~it'~Rlll 1 lliild NI
11. Sadzarka do riem~iaków. nr fabr. 16169, rok prł)d. 1971, cena 'ft}'WO·
wska 167.
ooweg.o ·- ri:a tiro.dlnią.
ławcza 39.16& zł (PUM Dańków).
1117~,
TiBl. 81:1-35-70.
31200-.g
12. Opryskiwacz ORZ-400, nr fabr. 4363T, rok prod. HJ7ł, eena wywoław
cza 38.376 zł <P.UM Babsk).
~./.Hh'.UUAW/hWUHAW'.b'U"~ ~
13. Nadwozie samochodu „Nysa", cena wywoławcza 105.570 llł (po wypa•
dku),
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sprzęt:

1. Przyczepa D-47 A, nr fabr. 90581, rok prod. 19TT, cena wywoławcza
74.592 zł (PUM i\farianów).
2. Ciągnik C-360, nr rej, SKA-836 B, rnk prod. 1917, eena wywoh''"cza
262.145 zł (PUM Babsk).

Przetarg odbędzie się w dniu 13 listopada 1986 r . o godz. 10 w lw~etl11
cy SKR.
W przetargu mogą brać udział rolnicy, którzy złotą do akt przetargu
kopie nakazów płat,niczych podatku gruntowego lub zaświadczenia z urzę
du gminy o wykonywaniu zawodu1 rolnika.
Dokumentów tych SKR nie zwraca osobom, które zakupiły spn:ęt.
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej należy wpłacić do BS
w Białej Rawskiej najpóźniej na jedną godzinę przed rozpoczęciem; -prze

targu ..
Braków w

osprzęcie

nie

uzupełniamy.

Zastrzegamy sobie prawo

pienia od przetargu bez podania przyczyn.
6 DZIENNIK f,ODZKl nr %55 (1!1!11)

OFERUJE
•
wycieczki turystyczne I sylwestrowe do WRL

• •
I·
_ 1
~ z siedzibą w Bruiyctce Małej, ~

oraz TRZECI PRZETARG NIEOGRANICZONY

!)dstą·

7.488-k

~

§

§~
§
~
§

gm. Aleksandrów Łódzki

ZATRUDNI

;)f

§
~

•

~

Praco w systemie 2~zmionowym ~
z atrakcyjnym wynagrodzeniem. §
Dojazd do miejsca pracy I z ~
pracy zapewnia przedsiębior- ~
~ stwo własnym transportem. In· ~
~ formacja
tel. 12-13-98 lub j §
§i 12-14·17.
6605-k ~
~
~
W/Uff.UHH//H.-67//H/U.W-//H..IW'//.'.'+0

ł

CSRS (listopad - grudzień),
reJs promem „tańeut": Hamburg ~ Kopen~
haga (6-11 grudnia br.),
-wczasy świąteczne i noworoczne w atrakcyj·
nych miejscowościach górskich.

I

~.
§
§
§

S
S

lODI""

§
~

~

S

S

§

§

Informacja
Łódź, pl. Wolności 10111, tel.
36-87-45, 32-49-30, tlx 884424.
2495-k

PIĄTEX,

st PA2t>ZIERNIKA

Dziś,

PROGRAM I

tl.00 Koncert. 11.57 Komuntkaty;
11 .59 Sygnał cza~u.
12.05 Magazyn
In formacyjny. 12.30 Muz:1 ka.
12.45

jutro i pojutrze wradiu

Rolniczy kwadrans. 12.00 Komunikaty 13 10 Uwaj!a bądt przezorny M
drodze, 13.30 Cu dZP. chwalicie swego dr&Me j.anu. Il • Kluł» 'l"ro1>:1 nie imacie. 14.00 Wlad. 14 05 Mag„. cz.· n. n.os lni. 11P<>rtowe
2u1
1
zyn muzyczny. 16,00 Wi ad.
16.0ll Folk - mui:ylka s p~:dosct.
U.11
Muzyka · I aktualności. 17 .25 u w ap; a I Kluca dJo Wllpółcze&nołcl. 13.00 OpeBe,dt przezorny na drodze. 17.39 Stu- 1'.!l tygod.Jl1•1 a. ll<l881łlt „wudio 1!1-13 Relacje z meez6w I
ligi hehn Tell"
pflkl 'notnej. 17.50 Muzyka.
18.00
Wlad. 18.03 Merkurlun rz~dowy. 18 20
PBOGI\AM IV
Studio S-13, Relacje z meczów I llgt piłki nożnej. 19.00 Magazyn tntor-.
n.oo
Dom 1 ""1at. 11.00
W!ad.
macyjny .19.29 Uwaga I 'Badt prze- 11.0G M gaz;vn nowetłm. 1!.IO
zeszorny na drod'f:e. 19.~0 :Radio dzle- poły ~rumen.talne. tl.30
lladio
ctom1 ,,Muzyku1e.ce dzlect s Pion- Moskwa.
lll.00 8wlat W-Okdl nu.
tek" - aud. 20.00 Dziennik
I0.18 13.:lill ,,Wrat19lavta Cantans" sza
Koncert tyczeń. 20.H Wiersze
dla kull11
14.00 Popołudnie Młodych.
c!ebie. !0.311 Komunikaty TotalU:ato- 17.00 W!ad. 1'1.05 Muzyka oratoryj11.INI
!l.OS
na. U.OO
Nabo:teflstwo
Kołclota
tportowa.
11.13 Requiem Mo21arta. ewangeltal«>-augsbursklego.
18.40
!2 DG W!ad. !2.05 Na rćtnych imrt.ru- Oho.raty :r. a. Bacha. 18.llO
atudlo
mentaeh,
22.20 Repet:vc:te z jazzu. l!lkspertów Ul.30 Wlad. 19.SI
Lektt.fltl Wlad, !8.10 Panorama świata. tury C:wótki1
W. 8uwcmyk
13.2'5 Ballttd7 ;na dobranoc.
..Syndrom Alą8kl".
19.411 !wl.ngowa
granie. !&.lłl WleMdr muąki 1 my•11.. 11.~ w pOnuldwa.ntu harm<m.11.
IPIKOCIRAM li
21.Q W!.ad.
~ po ~lń:eJ.
80BO'l'A, I r..r9ToPADA
~ Mill.
mp. u.oo z tnuzYZmadrobł
~
~ wl.ekt.
tł.111 Portrety
~ów j!lUOwyełl. tł.OO
Wiad
hnrll tuformaeyJn7 (L), 13.10
n<>OB.AM I
0

ra.

&omunlkaty.

Kronika

n.•

n.te

u.es

Cui pl'ftDllJ1U1ta -

„,,,_.,..,

W. Do-

and.

browobkłeJ (I.), 11.20 Kap~e aądeo
~e,_ 1lUO AlbUm aperowy, tł.OO No~•ct 'knijOwej
fon<l~at\1.
14.311
Pol.Jr:lor na
mąle
śmata.
111.00
Artur Jlfone~: „.restem l\lom,,.in:y-

torem". 1810 znane ezy nie cnMeT
tS.90 Muzyka n~ 1yntezatory. 18 oo
t>z!eła, style
!!Pok!, lll.llO A. eh.r!1'tłe1 l·~;;lf)ctu :MurzynkóW''. 11.00
wtad. 1,.os Rozwll\unte zagadki m.usyemeJ (t.). 1'7.10 A.ktualnołct 41.nla
tiol
!T.SO M~aizyn „Pla,tf!1k" (L).
tuo Dub stereo. 1uo Wl~mr w
ftthll!'lftonlł,
11.!6 Wlad. !1.tl! ~e

ezorne reneksl•· 11.so-um Wlee1:6r

ll.t~muzirczny.
łt .30
Nagra·nle
"141CZOru, t1.31 Tt"atr PR1 Maurycy
Maetet'll.nclt „s1„r>c:v". n. 211 l!łłtt
Chajmy M'Zem.
13.no A. T<mtol1
„Wiellde kłor>ot:r''. 23.ta Nocna d!vert!.mento. ł4.011 Noone muzykOONaai..

tt.oe

TMt3meDt pno«Skow - aud.
MUzY!ta
w to:neejt t-1ent.
Omówlente programu.
H.119
l!ly~ał c:raau, tł.OO Wlad. li.IO Poezja łpiewana. tł.OO Pleśni ba stów.
13.30 Lud'f:la odeszli - mylłll 'POl'lO•
stały wd. lUO LlrYk-a lnetrumflnWn.a. U.OO Pod ri,1abem .Abcha•ll ' - NP Ul.Jl U1'a11a, Be.tit P~·
Z<>m1' na drod11e. 11.l!S PlO.Sen,ki
w
je11teninym nastroju. ie.oo Wlad, te.on
Grają orkiestr>' radiowe ('cz. !), 11.to
Teatr Pollldeg.o Radia „Błapt.n!oe"
- ltuch. 1"18 IWiat musyk1 - K.aend.e1 lld:rem .
sp<>Wl.tv
aud.

11.30

11.llO

18.00 MatystakOWie - im Odi!. 18.30
Listopadowy blue11. tł.OO bxiermlk,
19.18 Grttlą orkiestry rad.towe. 1$.30
Radio dziectom ·: „Historl.a łćlte:I cit emki". !O.OO Wl.ad. !O.OS Interpretacje pletłnt francullkl.ej, IO.n JComuntltaty Total!zatora Il.OO Komunika-

otloptnows!d. 15.4.0 „1\baa wędru111_cego llldwarda Staanury
18.00 Mtniatura literacka - I tam l>ftla 1141
•wtstł!l. 18.20 Bluesy :Ryszarda SkiblJ\sklego, 1~.40 .ru:riowe tnterpret.aoje. 1'1.00 W1ao\f n.oa Muzyka posostata. li.OO Claudio Mo.nteverdl „Ve1pro della Beata VLrglna", IO.OO .
Pla.;enka trancu1ka. 11.00 Wta4. 1:1.110
Utwory Bronisława Kazimierza Przybylsklo110. 1'1.fll Stefan Mallarme „Poematy pllOZa" 22.1S Wielcy pian1AC1. jazzowi. ·13,90 lllektronlez.ne nastroje va.ft.E(elbra Jean Michela .Tarre•a 1 K!tal'O.
PlłOGllAM
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ełe 11enłl1.
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„ wlekw. n

zm.erł,

ta

pat.d'.&łernłka

•m.

ct'11kleJ,

Dw

wa
"'.„

ldrowł•

u-u-u

Dw

Północmr

Informacja

Porotowłe

łU

tl-11-11
ll-łl-„

CentralnJ

kułłul'lłbaa

11-ff·M
--...•
_..

a-IL.li
U.li
ft•
M•ll-U

„_

łl-111-Zll

ft-n-n1 ...

Poptowte .uwtsowe ·

lł-łl-łll fł-ft-A

TSLDON llCl'ANL\

11-ft·lf

n.•-•

IAODZJDOWW

TBLDOJf

U111'ANIA. cąnuJ' o4
toniedldldlnl Clo Plłltko • rolls.

-··

TllLD'Ol'I IU.Ul'ANJA 4111 kobiet
' et~q problemowa - "-łł·łl

·W l04L

Ił-IL

DLA llODZ1C0W
U-Ił.n porady .wychowaweaa - .eaynny od ponledzlalkll
do plą,tk11 w coda. 13-18.
'l'&ATBY

I

Miia łwtt1t& u ....... Zmarłej soltanłe odprawlon1, w llo•ctete
-.V, Tereą pny 111. Kopclllsklego, w dniu I l!stopada br. o goda.
li.IO. Pro1lmy o nłe1kładanle kondolencji.

-polSk.a. 19.00 Serw11
Piosenlń llstot>adowego wieczoru. !1.00
„Nie odejdę rugdzt~· - aud. poetya-

W dniu Ił patd.sler11.łka UW r.
nagle, pn;etywny lat Tł

11111.arła

P.

HISTORD lll1A8TA LODZI 1000..
dow• 11) goda, U-11. 1, L XI.
nleoaynne,
•PORTU 1 TUR'ł'llTYIQ
NL
Worcelle Il) lodL 11-11. i.· L
XI. ntaosynne.
WLOKIBNNICTWA
(Ptotrlrowldr•
!Bł) łodL I-IT. 1. XI. niecąc..
ne, I. XI. &od•. 10-1•.
SZTUKI 1Wleekowslde10 191
....
&odL lł-lT. 1, •• XI. ntec.synae.

Dieemynnn L xt. rod• . 19 „Mef!stofelea"
NOWY - itodz. 19.15 - „Porwanie
Babinek", t, 2. XI. nieczynny.
MAŁA BALA
godz.
19,30
„Szklana menaterla", l, I. XI.
nieczyn.nlł.
IARACZA - lfod'I, 1' „Pan Iowlalskl", 1, I. XI. nieczynny.
MAŁA SCENA - godz. 19 „TUłaeze"; 1, 2. XI. nlecz:rruia.
POWSZECHNY - godz. 10 „Uld-Puki", 1, :I. XI. nieczynny
TEATR 7T - godz. 19 „Labir;vnt
~lllta l raj serca".
l, I, XI.
nieczynny.
ARLEKIN - godz. lt „Krawiec
1 Niteczka", 1, I. XI. nieczynny.
STUDYJNY - lfOd'Z. 19 „Ldtota".
1, 1. XI. nieczynny,
CYRK. (aL Mlckiewlcza, l'Ół .s.

t-1'

PALMIARNIA
czynna .,, god&.
10-18 (prócz pónledsiałk6W).
OGROD BOTANICZNY - ft71lft1 od &odz. 9 do amrolN,
KINA
BAIJl'Tllt '?" „Do$ntęcłe Jjleduu"
ang. od 1.at 18 godz. 10, lt.1•. li,
1,,11; Pllm przedpremierowy ,Sygnał ostrzegawozY" US.A od
lat 19 IOdz. 20.48; 1 l t. XI, ;r /X" USA Od lat li 110<h.
11.41, lł, il.19, lUO; Pllm

pnedpremterowY I „sygnet

fiI

1trzegawcey" USA od lat
godz. 20.45.
IWANOWO - , Dot'kint.ee Med\1,llY" ang, od lat 18 godz, 11,
1T.15, 19.30. l, 2. XI. j.w.
PRZll:DWIOSNIJ!l „C.K. Dnerterzy" pol. od lat ta god1. 18,
19. 1. XI. j.w. 2. xr. J.w. &od•.
13, 18, 19.
POLESIE
- ,;powrót do pl'S)'nłości" USA od lat 11
godl.
11, 1'1'.111, 19.llO, 1, I, XI. 1.w.
WŁOKNIARZ - „Spowled~ dzl...
ei4cla Wieku" pol. Od l&t 18
godz. 10, 12.30, 18, lT.30, IO, l.
XI.
rodz. 111, l'l'.IO, 1G, ł.
XI. .w. godL 10, li.IO, 11, 1'.30,

1.w.

łO.

WOLNOSC
,'Ronor Prln:iOh"
US.A od lat
god1. 10, 14.JG,
1,, „Protektor" Ul!IĄ od lat li
godz. 19.30;
1 XI. nieczynne;
I. XI. „Jion~ Prlzzlch" godz.
14.30, t'; ,.Protektor"
11od11.
19 S-0
WISŁA
„Amadeun" 'Ol!l.A od
lat 11 lod„ 19, 11, l. XI. nie-

V..D'flf..u.l'".A'7T.AV~.HIU'"~

U

'/.

Z::,/, Z

'/.

„ Yester4ay"

lł,

poi.

od

wany prse1 Indian" NRD
od
lat 11 1odz. 11,
„u cleczka a
Nowego lorku" USA od lat Ił
godz, li.
POKOI - 'lZnaohor" pol. o4 lat
U ioda. 11, 19, 1. XI. nieGZynna, :a. . XI. „Owacja" rada. od
lat li &od•. 11. ,,Lubi' nietoperze" pol. od lat 18 iOdL 1'1.IO,
19.30.
ROMA -

FICZNB (PL Woln~cl lł) 1ods.

•

•.

„JAN
ł

ł

,

KAZIMIERZ
SPORECKI

'·

lat 11 &C>Q. li. 1, L XI. ,.Por-

11-18, l, I. XI. nieczynne.

• •

z 1łębokłm talem zawladamht·
my, h w dniu 29 pddzlernlka
1981 roku zmarł nasz ukochany
M11t, Ojciec l Dziadek

PoS:rl\łenł 11' ltllboklm -Uł1$:11 i
b6lu zawladamtam.y,' t.e w dniu
18 patdzlernlka 1981 r. 11111.arł, w
wieku lat 89, nasz ukochany TaWj. Dziadzi.ni I Pradztadztuł

PO«nflb odbędate 111'1 w dnhl Il
patd:r:terntka br, (piątek) o rodz.
11.30 na Cmentarzu KomWlalnym
Doły, o ct:ym powladam.taJą, porr11:tent w b6lu1

lexh·

ODDZIA.L RADOGOBZCZ cz11er.
ska 1ł'1) &odz. 1-11, 1. XI. goda.
ł-lT. I. XI. CodL 10-11.
ARCHBOLOGICZN.B I BTNOOllA·

ZOO eąnne w aoda.
(kata do godz. 18).

PRZEWŁOCKA.

pognebCJwe odb41d11 11111 a lłstopada br, o godl. WO
aa Cmentarn Komunal».ym Doły, Po1r"tony w głębok~ 1mutttu
MĄŻ s RODZINĄ

MAJEWSKI

Pogrzeb odbędzie slę !Jnla I H·
stopada br. (poniedziałek) 11 gedz
12.lO i kaplicy cmentana rzym
l<at. przy ul. Szc?.eclńskleJ, o
czym zawiadamia
pngrątoDI\
w
smutku

Pogt'leb odbędste 11• w 4nlu 31
paźdzlerntQ br, o lodz, U na
omentana ,.,..._.JrM. na Dolach.
ROll7INA

a

:tONA

.

l'ITAJBT.17.SZA

RO

DZJNĄ

~...M"'~~.DDJ'".A5V~HU..Lr0'".60"'/LO'/H/'LUU//"U'/ł"''-łJ

Wl6knlanlY)
J«1S lf.
JU,
lll.eczynny. 2. XI. &odL
, it.
llUZBA
RJS'l'ORD
IUICHU
.RBWOLU•
CY JNEGO (Gi:lańSka
lł)
nlaozynne. 1. x1. rod•. 10-11. L
XI. nieczynna.

t.ltl,

TBJ,!lł'Ol.f

WIBLJ[I -

I 4omu
Vrocsystołcl

eORKI, •YN, SYNOWA, WNUCZKI ora1 SIOSTRA 1 MIQ-

h

PO!fOtowie M.O
łtrd Potarna
Po«otowle Batunko1"

lnturmacJ1 PK•

ł '·

- ROZPARA

1od11.
•sne-

nuza

„
MARIA BOJANOWICZ

111.łll Mu~ka
'11rćjkl. 19.0ll

ł

'li lat,

MGR BIOLOGU

2BM

WAUl8 Tm.Bl'ON'W

lllf!>rmaeja tełefonlesaa
lnform.acJa kolejowa

~rnotrawnego".

wten

Dnia " pałdalar•lka 191ł rokw. sm.arła, w
aaju.koohallna &oaa. C6rlr& I 8iostr•

• domu ltOZl.OWSKA.

•YMOWA, WNUK.I

bdormaeJa siu~

..._~OGtOSZENIĘ

STANISŁAWA

Pornet. ed1l41dste Ili• w dntu n

pałdalernika br. (pt11tek) o
lł.30 na ementarn prar ul.

CORK.A, SYJll', DJtC,

-clziś·

.IT.OO „Sctełkl czaw" -

ł.

MALCZEWSKA

• .,.,_.. ołb41d11ta •
.,,
I
„snełl e4będste •
w dJlhl 11 ll•topada
br. (ponłedstałek) o ropałdsiernika br. (pi11tek) • wodz.
dzinie
11.30
na
cmentari111
lromu11 na anentuq Qoły,
•
1 ' natnym na Zarsewte.

.„.

rwcior~j zgłoszenliJ'

l'l.30 Musye%ne ~a.
18.0!! .Andre Gide: .•Powrót
BYM
aud.

ł '·

MIEDZI ASKI

CHWIAŁKOWSKI

tnleDl zawladamta-

sławsldego

„
WtADYStAWA

ł '·

ł '·

&oKA,

&tęboJrun

łe w dn1u
198• ._ smarla

„JAN

„
LEONARD

•. w Jeiiioranach" lł.00 Koncert t.yczet\. '9.00 Teatr PR! „Cina"
słuch.
l'l.00 D1'11logl hlatorycz.M aud, t'J.111 SV1riat muzyki: Reneaant
po 200 Jatach. 19.00 Magazyn mlcdeynarodowy. 18.20 Niedzielna wydanie magazynu muzycznego 111.00
DZleninlk.
19,10 Koncert na jeden
gloe. 19.30 Radio dzieciom: „Hl.st<>rla tółtel clternkl" 1łueh. 20.00
Wlad. 2(),05 Sladem interwencji. 20.10
Przy muzyce o sporcie 20.55 Komunikaty Totalizatora.. lit.OO Komunikaty. tt.Oll Na•groda 1m. Kusew!ckie~ •
nagran,te m: Symfon.ll Witolda Lutosławskiego p:MeZ Esę Pekk.n
- Sal-onena z :filharmonikami • Los
Antfele1. Il.SS Radio Artel przedllta·
Wla. 112,00 Teatr PR1 „Marta"
duch. u.oo Wlad. 13.111 Swlat .,, tFrcodntu. 1:1.20 J'a-m dla wszyst1deh.

-

my1

lał

o mistrzostwo I 11-

1ua

H

S

Dnta W paMst~ 1811 r4'łm

• ~boldnl tatetn 1«wtadamła
Dl?, tł w dntu at pałdaterntka
1981 r. amart 11a11•

spatkłU\

Trój.kl. u.os w
tonac:ll l'rójkl.
13 10 Wapomntenl•
o Al-0-Jcl,;tndrza
Ze1werow1c.zu
aud.. H.00 Cl.a-u:dl.o Monteverdi
Setva MoMle Il Spir!tuale - aud.
111.00 llerwts Trójki. is.os PowracaJace plmen.ld. lł.311 Na PękS<>wym
Błysku aud.
19.1>0 za.praazamy
do Trójki. 19.00
Węzeł" stucn
PROGRAM D
!0.19 Llstopttdowa balh1dla
aud.
tt.10 „Zegar dni naszych'' aud.
tl
,00
K9llCflń JDUQ1d. 11.ot Na 11\21.40 Muzvka • Krainy Cieni. 22.05
ta·rze 1 inetru.mentach klawl:!zowy<:h
Inf, sport. 112.lS RS Moriendi
gra Sewecyn Krajewski. 12.10 Roman„Na ma.r~!neS!e tańca śm~ercl"
se I nie tylko. 12.,11 Chw!la muzyki.
aud, !3 oo „Uśmiech Bereniki"
13.n.tl Wlad. 13.0tl Romanse! nie tylko.
ałuch.
.
13.110 .Tan Brah11U11 m Sonata d-moll. 14.Jt Romann I nie ty!lko.
PROGRAM n'
11.00 Ko.nea't choplnowskl. li.SO Katalog wydawniczy. 111.311 Nieza'l)OmU.09 'Magazyn 11.ozgłołnl.
H.llO nlane tem11ty klasyków. 1'7.00 W1ad.
Wlad. li.OS
W :kręgu muzycznych n.o~ 'Biblioteka muzye2n.a. 111 oo .r&wspomrtiei'\. 12.30 WYPt'll'WY OfJWÓr- tll)' 'l'uSZewllkl.: „Ferdinand Crom.meliki.
13.lłO W - kręgu muzycznych n)'eh albo lłiadaml Rogae1111 Wspawapomnleń.
14.0ll Kra1obrazy ht.m- ntałego'', tł.OO „.Tedneg-o 1erca"
l'?C'Ule. H.!9 W kręgu muzyc.znych wiersze. 1ł.1G Muzyka pozostak wspomnleń. 14.llO Wokół Antygony Wacław
Klt1ielewskt. 19.no .r. S.
aud. IS.OO Teatr Klasyki dla Mło- Baeh: m: SUita D-du1' 20.20 Muzyka.
dztet7. 16.DG W ·kręgu muzy=ych pozO!ltata. Jl.OO Wlad. u.os
Wiad.
W!t!>omnlefl. 18.:'IO .• Kult przodków w 1Portowe (Ł), 21.20 Wieczór plytokultu1'ach *wiata" - aud. 17.oo Wl.ad, lwy, 23.20 Szanujmy wepomnienla 1'1.05 Andrew Lloyd Webber „11.e- .aud.
ąulem".
l~ 35
Vademecum 1116'\V I
maczel'l „Wiersz" - aud. 19.0S
W
PROGRAM m
kręgu muzycznyah ws.p omnieli. 19.311
Wlad. 19.S~ W. 1!1%eweeyk „Synd.rom
14 .90 ~e połegJ1anla.
11.1111
t'1e,sk:l".
Ul.ff
Mu'tyk<t orpinowa. „l!'lower Staohura" aud.
U.Oli
20.10 Wi4'CZ6r 111 llłuehoWl.skt~
- Rec1ta-1 ~owy, 12.llO Bilskie epot•
„Sufk:owskł"
1tuch. M 40
'POftja kemu „'1'y'betań4ka kaię,;a
umarłr,>1 ewana,
11.50 J!'e'lteton Hteniokl. lyoh".
u.oo !!lerivta 'l'rófltl.,
111.0fi
22.0łl w k~g>u m·\Il!YC:mych W!J!)OM- Muzyezn.e PC>łel!l'ftaniłl. 1UO PnWatnleJ\. '12.39 „ThMa1JOS" - aud. 13.SQ ni• 11 Marti Szyei:kowakie:l
1ł.1ll
Muz:rka . Wl.ec.roma. 13,l!G Wlad.
.•· Muz:vcme potegn&nla. 15.DG Pn-'e.d
wYdarir:ed. 1uo Muzyczne poteg.nanla. 1!.llO Tybet.ańska księga umaTtmmzlllLA,Jl.nlTOPADA
?ych. t6 oo m l!l:rrnfonle W. Luto-

a.oo lttwis

t„. n.05 Tygodnik Xułtun·lnJ:. tUll
Mun-ka prz:v łwlette twleC.
12.00
!UO l'o t7tk0 b.t•· U.IO Olk~ Taa.t r PolSl!:lego Radia ,,Do 1apa'.!lllłuch.
113.11
IOft
aud, iue Gw1.Mdll tnoo- tvoh trzęsawl!lk" nt&. 11„llll W. Ortowi .,Pe.IMm
& w1ad. suo :Muzyka oOad&Jąąah 114eltów1r1„. tt.oo aerwte Trójld. n.Oli 0!..
toMejl Trójld. li.DG :80b 111naw:
,Ml.non nowyeh dni" 111.10 Powtórft\OtlBAM •
ki 11 rosrywld. tUł! Symfonia p1e•nl Gustaw. Mahlera. 19.00
8erw!11
111.08 P!~enlr.1. per't)'llMl~ 1'ł !O
'!'rdlkt. tUI l!oc)t po JM)lMu. 15.49
„Ozuj-. .ię potrsebny" - re;>. 18.00 Llstopa.dt1Wll zamy~lente. 11.ae OuZ1tprasz11m7 do Trójki. lt.11!1
PJłOGRAM I
Co- staw Mahler
11Kindertotenlleder".
Il! oo
Kon<?e" nator>ad<>Wl'.
1t.OO
dziennie 'PO'lrlełd - M Mit~en wiad.
13.0S
,.SamotnoM
ma
barwę
11.oe Konem 11.n. atttdio s~111 ,,Przeminęło 11 . wiatrem". 19.30 'l't'Owt~rne. 13.111 'Ba-rokowe relac:!e H 1potkd
ohę l'W!ngu. 19.80 W. Ortowi ,,'.De- zielon11" o inlatrzostwo
mon • altówki!". !O.OO Maguy:n mu- stylizacje Ee.t1t>0łu 11'.ROndo VeneZl•- I llgl piłki nmne:l. 11.119 Sygnał czaIJTczny. ~us Klub Tró:!ki l „ozelłQ no''. 14 Oli „Ut>rwa11c iek?'Y na Wie- su. 12.011 W samo p0ludnte 1 Btul'eueą nas• h!9toriaf", Il.OO Tny k'Wa- tn:a" ~ wsJ)OllD'1!eP1le. 111.00 Koncert dlo S-11. 12.4! l!ltudto s-11 PllOGBAlll

locje se

gl pllk:l. n.otneJ 13.00 Pt'zel!'lad tygod'11.lkó'w.
Musyczne , nowołol.
lS.ll-0 Studio S-11 - relaoja ze epotkat\ o ł'nlstn;OlltWO I Uql piłki notne~. 11.50 In.formacje, rady, propoz:reje. U.OS Klasycy operetki. 14.30

ka. Il.iii l'uneramas aud. u.oo !Ikt I jego czasy" aud.
Ili.OO
T Borowski - ,Potegnanle z Ma„St.o kslątelc - 1to rozmów"
rtą''.
16,00 Quiz popularnonaukowy
"Treny" Jana Kochanowskiego
aud.
n.11 Muzyczna
potegnania - WIST
„Słynne nekl'Opollti",
U.DO Bozmyjlanla
przed półnooe,. l'f DO Wlad. 11.05 Cl niezrównani
aud. 17.43 Reftclrojc ucwnych. 1'.90
PROGRAM IV
:r. Brahma: 3 Motety oP. 110. t~.00
Naboteństwo Kościoła
metodyatycz1 OO Tran&nl11ja msą rzymskoka- negfl, 18.40 J S Bach 159 Kantata
tollekie.J,
1'1.DG Ma~azyn RoZ,11;loil:nl „Pat:rzcle kroczymy · ku :Jeruzalem".
Harcel"łlklej. 12.00 Wlad. 12.0ll
Mu- 19.00' Alta ! Om~ - ma.g.
19.311
syozne fa9C)'!ll:&ele - rnut:yczne pe- Wiad. 19.SS Lektury Czwórki I
w.
netrecje - eud,
1!ł.30
Wyp·r!'lwy Szewczyk
„Syndrom śl115kJ",
CzwórkU l) „Jesteł wśród nu" - 19 ł5 Piosenki warszawy. 20.111 W.lerep., I)
„Kobiety
stamtąd"
- czór Muzyki 1 My~ll .11.33 Rezon•nrep. 13.H „LutnJk • MaTuszyny" - se muzyczne. 22.25 Magazyn Pub11.•
spotka.nie.
13 łl O , kulturfl 11k>wa. o;irstykl Kulturalnej .23.10 Mueyk!olł.03 Monografie Roman
Węg- M;'rapia. 23.35 Koncert muZY'l!:I Instr.
rzyn - aud. 14.łl ,,Tadeuu Borow- 23.55 W!ad

..,nne,

L XI. ,.ADladeuas" lodl, lll, 11, 19.
ZA.CH1''.l'A - „Na Cl&loj4" poi. od
lat li gods. IUO, 11, lf.1', 11.ao,
1. XI. nieczya.ne; 1. XI. i.oN•
"łość" iOdz. U, li, lT.lli, 111.ao,
8WlA.TOWlT

-

HOTELOWK

„Yesterday" poi. od
lat
&odi. 1a, 1, I. XI. nieczynne,

-

ii

STUDIO „C:i;ułe lł6wka" U•A
od lat l i ioda. lT.t 19.30 1. XI.
nieczynne. ll. XI. „uaule lłówka"

lodZ, 1'11 11,

STY~OWY

.J..Ub~

-

qle\Qper..-•

ooL od i.t 10 ll()ds. 10.il. "·
1. XI. nieczynne. li. XI. „Powrót 1.edl"

1oct11. lG,

godz. 11.30,

USA
i.Lubi"

,,30.-

Od lał . 1P,
niatoperu •

TA.TRY MAŁE
11Gan4hl" eJlł.
od lat 111 goda. 1ł, 1. XI. Dl.eosynne, I. XI.
"Gandhi"
aods. 10.
.

GDYNIA - Kmo GOll ~ -48.
9-U „Kochankowie moJeJ mamy" poi.. od lał li 1, I. XX.

J.w.

,Karatecy • Kenionu
Zóltej Rzekl" chińald od
lat
l i gods. lł, 18. 1. XI. niecsynna, 2. XI. ,K;aratec)' z Kanionu 2-ółtej RzeJd'' &odz. 10, 111.
MŁODA GWARDIA „Klasztor
•haolln" Hongkong od lat
11
&ods. 10, 10, 17.15, 19.30 „Porwa~
nie
w
T!ut!urll.atanie"
pol.
fod•. U.li; 1. Xl. nleozynne1
2. XI. ,,Porwanie w Tlutturll11tante" godz. li.li; ,,Klasztor
Shaolin" gods. 17 .11:
„F /X"
USA od lat 18 godz. llO.
MUZA - 1,Ucieczks w noc" Uł!IA
od lat 18 godz. 16, 18.30, 1. XI.
nleczynne, 2. xr. „Potar" rada.
Od lat l i godz. 18, „Ucieczka w
noc" USA Od lat 18 godz, 18.SO.
l MAI.A - „Wodne d1iacl" ana,

HALKA -

'/. ///. '////. /.

/.

'////.

//.

, Cotton Club" Uli.A od
lat l i coilz. 10, 11.aoL.„AJl:ademia
l'an:a , Kleksa" {OL ,I.I.) pol. &OdL
11, „Seksmisja•· pot; od lat' li
lock. 1"11, 1. Xl, j.w. L
xt.
•.Akad.mla Pa~ Kleksa" eoda.
lł.111,
Seklll:llisja"
&odL 11,
lT.11, „ł!otton Club" lodL li.IO.
8TOIU - ,,Gremlins:v rosrabiaj11"
US.A od lat 11 go<tz. 11, „anniau • Beverly lłill•" US.A od
lat 18 godz. 18, 1. XI. nieczynne,
a. XL „Gremlln117 rozrablaj11"
&odz. lł,
„Gllnlars 1 Beverly
Hilla" lods. 18.
SWIT - „Kr61 Maclu• I"
poL
&odL lt,ao, „Blues Brother1"
US.A od lat lS IJC)d1 lł I 1, XI.
1 ,_Dotkntęole Medus:v'' anc. od
łłlt 18 gods, 11, a. XI.
„król
Jdaelu• I" &od.z. li, '1Dotlmi4ł0ie
Meduą•• gods, lT, 11.
TATRY ,Alabama" DOJ,, od
lat 'li god1. 111.30, lT.ao, Ił.SO,
1. XI. nieczynne; I. XI, „tc.T.''
'OSA godz. 11, 1'1.11, 11.ao.
ZŁOTA JESIEtot
- „GreY11toll:e,
lesnda Tarzana Władcy małp"
ang. od lat 1ł &och. 11, 1, L
XI. nieczynne.
DKlll „Skorumpowani" tr. o4
lłlt 18 godz. 1'1, 18.11 1. XI. nteązynne, 2.- XI. „Skorumpowant"
godz. 1,, 19.19.
OKA „List 1ofleay" poi.
od
lat 11 godz. 1.30, 11, ta.30, lłl,
11.30, 1. XI. nlec:z:vnne, I. Xl.
,,Janosik" pol. godz. 18.30, „:tatadka nieem1ertelnoścl" ang. od
lat 111 god1.• li, 18.30.
llBSTA wt BAllllK t I I Jd.
łelt" go.ds .lł (I ba:lkl 11
kiem i Lolkiem)
HALKA
1.11.
„Prlnob
dWÓqh kólkaeh" (ICOdS li

TATB'I'

„w

I.U.

l(Ods. li

IO<lz. 14

-

ltarFm

mJy-

Ml.ODA. GWARDIA WY6P•ł''

Ił&
(l

% Z

!lńe~o 22)

Kołc!uaz.kl

DT:tUR'I' SZPITALI

Cblru.rwla

urazowa

NeuJ!OC!hlruTlill Sklodowakt.e:!-turte
rllf)Olewńa

-

lhl>ltal

(l>abl~!eka

l!IZJJlta!.
(Zgtarc,

ł!l

§

S
S

<Kopclń

Instytut Medy

§

.1
~

I. XI.

§fS

C'h!rurgl.a urazowa - - Szpital
im. Sonnenberga <Pieniny 30)

Neu·roch!rurgla

-

Szpital
('l.gJerz.

l!lkłooowskle1 ··Cur1e

rzęczeweka 3~)

Im.
Pa-

38)

Sgpl

eser

:;;;;~~:e:k:;:~~)!nla .

ł.
~-

%«terz - BUcorsklA.(O 111.
browllkiell'O 10.
Ozorlków - Armil Czerwonej lT.

~
~§
~~

.

Hczękowo twarzow~

Barllck!eso

Toksykologia -

Armii Olierwone:I

~.

Im '
Pa -

~

S

§s§

Okulistyka - Szpital lm. Jon ·
scnera (Milionowa 14)

Chirurgia dziecięca l!IZPltat
im. Bternacltlee;o (Pabianice, Karolewsk11 88)

Chirurgia dlllecięce l!l:r;pltal
Im. Xonopnlckl.ej (Bt!Orna 31/60)

Chirur;rt..
nor.e,kowo-twarJJOWa
811pltal Im. SkZodowsltlej-OUrte
(Zgiera, Parzęcr.ewska H)

l.łL _,z'WYllOd•. 111, 11

ł

'/./. '///, '//////. //. /.

Chirurgia
Szpital Im.

87.

Aleksandrów -

§~
§

Ul

Laryngologia
l!l~tta! tm
Barlickiego (Kopciń.1ik.lego H)

Młclrtewtesa IO, N!c!.ar:niana 11,
D11browsktego 119,
Lutomierska
H6. Ollmp!jsb. 'ra, PlotrkoW1!ka

KonetanoQin6w - Badowa Ił
Głowno &.owleka n,

~

ltn

-- Szolta.
Czerwonel

Laryngolo!Jia dslectęca tal Im. Korczaka
(Armil
woneJ 111

APTEKI

tm. K1>1>em1tta

CK01>clń8kle11:0

tł)

POLBSIB - Llt. „Jłańnch 'l'ek- ·
IHU" ~. 14 (t baflń I Bolkiem I Lolkiem)
STUDIO 1.11 ,,Pampallni
1
Yeti" godz. 19 (il bajka I Bol~
klem 1 Lolldem)

'·

Szplta l

• Chirurgia d%Jec!ęca
Im. Korczaka (Armil

u..ae

Bol-

l.lt. i,Balalllll W.CSll:a-

n:em" eoch.

Oku Us tyka
Barl!cktego

Ul. ..J!:lłJrulk... -

Pab!Alrlce -

~

§

Neurochirurgi.a - SzpjtaJ
Im
Barlickiego (Kopclńsklel!o !Il

,,Knianqtudek"

L1'1

WOLNOSC IOlk 10.30,

~

Chirurgia urazo'w a l!lzpitai
tm. Biernackiego IPablanice, fes .
rolewska 88)

R.OMA - l.H. „Reksio •dOwnlk"
lodL lł, 11- (1 balka • Bolkiem I Lolkiem)

nt•" -

~

t. XI

POKO.J - LU. „Relato remontuje" IOd1I. H.10

•TOKI -

§

Tokllyko1ogla
- Instytut Medycyny Pracy ('Teresy I)

~

~

~~

Laeyngo!ogla dziecięca - l!IZ!>l·
ta,1 tm. Kon,opnlckle1
(Sporna

~

~

3a/llO)

bajka z Bolkiem 1 Lollrtem)

MU7..A -

M.UA. - l I 1.14. „Obrofl-0y
prawa•• - l041. 11 (I 1»ajld 1
Bolkiem I Lolkiem)

1.11." „lftdlaftai bo-

IWAN'OWO -

prawa na

l

//.

Chlrurgta
szczękowo-twarzowa
Szpital Im, Bar!lckl~e;o (Kot>a!flsklego li!)

Toksykol~la

Wqerotogta
I>ennatotogiozna

/. /, /.

L:

-

Przychodnia

(111!.akątna

łł)

Pracy

Wene11ologla
Dermatologiczna

.

§~

Tnstytut Me('Teresy 8)

S
§~§
~S

Przychodnia
U)

~

Laryne;olog!a - Szpital
rogowa (Wólczańska lH)

dyoyny

.

Im.

Pl-

(Zakątnn

~

~QFUF.UHQ/if,',,-,;ą~

„DZIBNNJK l.()DZJtr - lllennł1ł llobołnłeaeł lp6ł4slelał W7c1awnłCH,f .Pua-ltełąłka-ll11e1t•. W14awea Uclsldt Wydawnictw•
Pra1owe, Udł. al
pi.,trk ... w•ka
llł
Drułn p, asowe Zakład)' Orafłcme w ł..o4d, lleduaJe llełesł11m. Bedako$1u kod 91-111 Uclł, 91. PlokltoW1lai 11. A.dret po~łOWJt „Dł/' t..6dt, •kr pocz& 89
I elPfooy
centrala 12-93 -lł (lącsJ' 1 wn71t1dmł izłałaml). Redaktor aaoseln7: Henryk Walenda. Słl-41-15; nstępc7 redakłoo naeaelne10: llł.ff-15 I 33 17 !6 ~ sekretarr odpowled&faln~
l O eekretan: 12-H-75. 8praWJ miasta: 33-'1 -10; 3S-S'l 47t epołeemo-ekonomleme: 12-28-11; U-11-SI; łołoreporłer: h·78 9T; kol&a.r. I olwłata: 38 21 80: 9 _, 0 rt :JZ 1111 95
eh ląMnoAel 1 esytelnfkaml, lnterweneJe I Telefon Usła10W7: 13..f3-H; 1pnWJ &ftrenowe: 12 -!3 15 (rękople6w ale Dm6wlon7cb redakcja nie 1wraea) RedakeJa aoena: Tł Tt ł1
74 -Tl .39 Og-łoszenła t aekrotort - Biuro Reklam I Ogłn8se6. ł..61111, aL PłntrkoWlka 98, łeL 18~'9-71 I aL Slenklewlcsa l/S. łeL 82-119-11 (n łre86 ogło.sze6 redakcja nie ndpnwłada)
Waronlrł prenumeraty poda.f1' oddzłałr PUPIK RSW „Pran .Ksłąłka·Rach".
, I

DZIENNDl t..ODZ.IU ar W (UUl)
(

r

dr;111i;i, sit: w autobusach,
w lrnv•.:arniach. l<"acbowcy
ie Związku Kynologic:i:ncgo wyjaśnill zjawisk. o
naukowo: na~tąpiłv W\"'
htko~o
obfite "wylęgi

10.ÓO
10.10

1UG
16.25
lł.llO

li.OO „Teleranek" oraz film prod. 20.00 Azjatycka podró.t
rad.z:. 1' serli „Zwiadowc&"
ua Republik& Lud
(2)
ao.30 "Lmperiwn" (6) 10.30 DT - wiadomości
dyj-"i serial obyc.z;a
10.35 „Tajemnice ludzkiego c·ła.11." 21..21> DT - komenb.r:z:e
(5) film dok. prod. US.A
21.50 Wieczór :& ,,.Pegax
11.25 Spotkanie z pi.sanem 22.30 DT - wladomo.ś(:i
Il PA2DZIERNIKA
Bohdan Madej
2.2.35 Język &n11.ielski (35)
11.ł:! „Damaszek" - fil>m dolr.
23.05 Wieczór :1 ,,.Peg a.zet
PROGRAM I
12.05 W Starym Kinie „Syn Karoliny" - film prod. frano..
DT - w!adomolcf
FiJ.m dla Z zmiany „Przed 13.50 Siedem anten
PROGRAM Il
n.a.ml oceain" (2) film 14.35 Kraj :ta miastem
ra.dzleeld
15.00 DT - wiadomości
17.00 Język a.naieJil.1 (85)
OT - wladoon.Oiłct
17.30 Poł godzi-ny dla rodz
15.05 Teatr Młodego Widza
„Szat, wdziejesz .z; purpury" 18.00 Wiadomości (t.)
Dla młodych 9fidtz6w: „Wy(3)
18.30 "Ginący &wiat" (2.)
swa.nia" a.ngielskl film
16.00 „Pdepn I wanllla" (o.) dolt.
drogi" - an:. flLrń dt
„Que llndt. 61 Cuba"
lD.20 Pioae.nkar;i: tyg.odu1.a
Piątek 1 Pamikracym

11.16 reteex;prNI
1'1.30 Be.z oróby -

Co •• .ta1o

1 dobrą piosenką 1
Wi~
Miecka.6 - wcechnłca

li!.48 ·„Sonata Kreuze-rowska" l'T.411

19.30
18.40
19.00 Dobranoc: „Szop i wlli'it" 18.80
11.10 Loay - Grze11orz na moście 19.00
- pro~am dok.

11.30

19.30

Dzi~i'

20.00
20.00 Monitor nadowy
I0.30 „Przed nam.1 ocean" (%)211.00
film prod radli.
21.50
IUO OT - k:omentard
22.23
a2.0S SJ)rawa dola reporleira
23.15
22.~ DT - wiadomości
auo ,.Korporac~a zbrodni" (!) ,.Mafl.a dziab." film -prod.

a.n,c.

17.00
17.00
18.00

16.30
18.l!!l
19.30
20.00

IO.Oli
20.~

11.15
Sl.f:i
23.lS

11.llll
12.20
12.50
13.20

lUO
1UB

H.30

15.00
U.OS
11.10
lł.25

1'7.0ll
lT.U

li.OO
19.10
19.30
20.00

21.10
21.40

12.20
22.30
22.35

we - Auguatyn. BJ.och
„Dialoghl"
„Nadwiśltńskle 01rod1" film dok.
Cmentuz aa Bródnlt (1)
,,Pieśni pe>laki•" pro&ram
muzyceny
W cien.ju Fudżl-Jam7
Z potrzeby serc&. .•
Bariery
Telewizyjiiy film dokumentalny ,,Powrót na Pod·
hale"
Barbara
Górzyńska
1ra
Wieniawskiego
Cmentan na Bródnie (2)
Wojskowy program dok.
OT - wiadomości
Antologia drall:\atu pow•
azechneto Jean Giraudoux - ,,Apollo z Bellac"
Cmentuz na Bródnie (3)
Telewizyjny film dok. „Nad wielktm rowem"
Los<>wanie Dużego Lotka
W Staryin Kinie - „Wuoa"
polski film archiw.
_
Dobranoc „Opowi.a.dan!&
:i Doliny Muminków"
Z kamer, wśród zwierzął
Dziennik
„Cztery pory roku" - film
prod. pol
Studio sport
Poczet poetów pclsklc!l
Julian Tuwim
7 dni na świecie
OT - wiadomości
Kino nocne „Wdow7" (1)
PB.OGRAM D

1MO Filmowe. roW Wlr,gtloiUBza
Grynia
lUO Spektrum
17.00 „Kino - Oko"
18.00 Łańcut '86 - kon~rt kla·
wesynowy
monodram WC
lUO „żmija" -

A. Tołstoja
lUO Dziennik (dla nleałyn~cych)
20.00 W 10 rocznicę łm!erei Sta•
nlsława Grochowie.ka
Wojcłecha
20.DO „Angelu."

18.20

16.2.5
1T.111
17.30
18,00
111.4!5

19.00
19.10
19.30
.20.00
20.15

„Wąwóz

pałeczkach

Ilf w

.OJ f]:·tjj ijJ

fDliJ

•

„MOST

w płomieniach"

aprz11<tającyeh,
utru11y
wielce,
m&la.zł
lf'.! pod bufetem eym;eznie prezentującą eię
elkę ze i:najom" natlł,
więe
wspólnie z
em kuchni postano(prawda, ł.e nieco

zapo

tym m!ej1cu nikt nie ma
zamiaru prrellcracz:ac! autostrady. Inwestycjf uznn-

no zis calkowlcie

zbędną,

choc! jej koszty wyn.iosly
prawie 350 tys. ma.rek.
Podaiemy tę wiadomo§<!
%ff zloll iwq
1atusf(t kej({,

dwcześn!I')
W:vtJlć
wie nowożeńc6w. Sl!ef

bo przecie! w•adomo. ża
u na• tra.fiajq. 1111 tzto.
1nl plerwsz:y wyeby- nletrafio11• tnwestycj•.
za.wa.rtoś6

ł

nklankł,

niestety znalazło dę
• W J,UBLINIE ai.ęłftt
d wcale nie to, oze. nlo Inwazja poheł. Ludzie
mcłlna

5 LISTOPADA
PROGRAM I
wiadomości

10.00 DT -

10.10 Film dla 2 zmiany: „Uz
winy" - rad.z. tilm fab.
11.~ O grzeczności po polsku.
18.20 DT - wiadomości
16.25 K.ral - magazyn harce
16.5-0
Dla dzieci: „Tlk - Ti
17.15 Teleexpress
17.80 Losowanie Express Lotka
Su.per Lotka
17.40 1''iLm dok.
18.30 Dobranoc - „Zaczarowany
ołówek" „Mały cowboy"
11.40 Studio .tport. Inter Mediolan - Legia Warsuwa (1
połowa mecz u piłkarskiego)
llUO Dziennik
lll.45 Studio sport. Inter Mediolan - Le,e1a Warszawa (2
połowa meczul
20.ao FHm dok.
21.30 OT - komentane
2.2.05 Pro1um publ.
2.2.20 Na kra.węd.Li llowa
2.2.40 OT - wiadomołci
22.45 J~zyk roayj.a<.ki (4)

D

creallzawal!. d11!ękt sa~ asa ł tr61a płk, tr6h, t ua k•f\
wiwlu tzw. manewr11 słod:deJskle 11.a łam• pik wyr1uoi6 • r•kl ltletro.
k• tren - I lta!dom• • aracą
~o.tan' jui tylke dwi• kat"ty.
W atakuje królem kare. oto jak
Aby aytuacja była jencze bay.o
powinna przebiegać r<n1rywka. Po
dzl•l ezytel.na, w'kład !!tarł pok-..
zabiclu króla a.sem karo :n.a llto!k w klery li pozycji 8.
zujomy aa druiim d!egramie.
le, natyehm!uł traeba przebl6 bloł·
le jak 10 wygra~ a pok41 ksre atutem, potem wejście na
--„-0znalcie lifł z naszą proTera1 ro11r:rwaJl\oY 11fl'ohołd ••
stół na fig-ar•
klerow'- snowu
pozycją rozegrania tej 1r:r.
stołu w 11ikal Co ma arobi6
-w
przebitka karowa, Je8!1J<IH ras wejtakim wypadku Et Je-§ll l'Mtebl·
ście na •tól klerem l Jessos•
ras
je pl$;a damą kler 8 wy;tzuol
karo zo atołu przebite w ręce a.z
;ręki prze1ry-wając, blotk• trełt.,
tutem. Następnie S powinien 11graii
natomiast leśll E powstrzyma si4t
li b~em piftta I 'Przebije 10 w
ręce walittem atutowym. Tak wygląda. maneWT rlodzlejskl w pra•
k tyce dobrego brydżysty.
Przy okuj{ możemy tu -posta•
pytanie, co by •ię •tało, łdY·
by trzecli1 damfł atutow' miał nit
E, leci jero partio.er? C1:r i '!Vtitdy można byłoby wyira~ tego nlemika 1 Odpowiadamy: tak, ale po4
warunkiem, :te w pozostałych . ko·
lorach W miałby cztery pik<!. t'"'łe
ry kara i dwa trefle.
w!~

~

okiem wida6, te

„

ott-

dan.ta ject 11.!e tylko lewa 11.a da~ atutow11, lecr tak.te jedna lewa tTeflowa. Mlmo to kontrakt

Poziomo: 1. Fiask0o ł.. Ti-a.gar:z; w
Azji. 7, Okręt woje-!lJly 9. Nadbrze-zna, słona pustynia w pn. Chile 11. Upoważni&
do wstępu do
cyrku 12. Uczta -po pogrzebie 13.
Pisarz brazylijski, autor „Kakao"
14. Bitwa 16. Zwolenni.k: Hl. Rodzaj
ciastka bisZJkoptowego 20. W t'ęku
-pogromcy zwierząt cyrkowych 22.
Kąiplelisko nad Monem Baityckim
w -pobl!iu Rozewia 23. Niedorajda
24. Roślina wlókrtis.14 2~. Niższy od
piętra 28. Przystapien.le do a•k~ji
30 M~lon 32. Byk czczony w sta·
roiytnym Egipcie 33. Pistolet ma•

I LISTOPADA
PJWGRAłl

18.2.11
Hl.25

17.00 Język niemiecki (li)
18.00

szynowy 34. Klamra u pan.
Pionowo: 1. Z:isłona tea.t-ralna. S.
OznM:renie wartości jakiejś n:eezy
3 Biała broń 4. W :łeszycie do rachunków ~ Pnąc7e 6. Zs.gadk~
tek~owa, t';"mo·vana 7. Mainna 8.
Ogrodkowa bu'Cl·'.>\Vla
10. Rynek
mia5t dawnej Gre-cji H. Odwaga
!.'i. Mia~teczko pionierów rad-zieck' eh had ;\Iorzem Cz.arnvm 17 Dro-

,,Poe-

plesziny nr 34" - mm prod.
rad.z.
Szkoła cHa rochi!e6w (.17>
DT - wiadomości
Dla młodych wld:zów1 Adrff - Polska - „1~ na1łych lotów" - fłlm dok.
„Był .obie lrosmoa" (21)
franc. cerlal anim.

Tańczy zespół „Adygef'
!UO
Wiadomośol (dla niei;łysZ!łcych (I:.)
,
l'T.19
Teleexpress
18.00 „Podaj ł~" - pq -,atter17.!0 Człowie<k dla
skie
ma.gazyn PCK
1Ul5 Klno ,,Dw6j'kt• aa.pi-aua
lT.fO Program publ.
19.05 Pię1mi i wapa:nlaX

17.30

19.30 Dziel!Jniik

I

ID.OO DT - 'Wladom*t
10.10 Film dla S zmian1 -

JUi
PROGB.AM D

l<a. go.ścinic>c 19. Buddyjski mnkh
hb zwierzę 20. Karnawałowy 21.

nłowl-.

Dźwi~k

Utwór muzyczny pe·

..Odglo.sy" i „Karuzela" rautm Z7.
Grzadlta Jrwiatowa 29. Mienk&li~
kana.rk11. 31. Obronn~ budowl·a, a
t.akźe w d•rz.wia..:h.
OPrae. J. ltAŁUtKA
Do "rOZ;1t'>!l:>Wlll%11t.: T11.'1on wu1ośc!
~OO ?.;łot:i-·ch utun~owsmy :przez SDH
„CBNTRAL" w Lodzi.

18.05 Wojskow7 film 4oeit.
lUO Sonda - Wiza d.o .Afltiatydy
tł.OO Dobrao. - ,.1"4 ~acrh

.20.00 Tu „Dwójik:a"
20.05 Kinematograf hiatorłt
20.20 Dni balet-u rad:dteklet•
kotów"
„Rajmond.a„
11.11 Eneykloped\a ltultucT ,.t,D.~15 Algierski ciu dojrzewania
9klej
21.55 „Biografie Ramon„-.. Cajal"
(2) biograf. mm prod. li.JO D.denollr
20.00 Publlcyatytta
hiszp.
I0.15 ,,.PospifftllY • W - film
!2.~0 Prosto 1 me>n:a
prod. rad&.
23.20 Wieczorne w!adomoś<:l
Jl.JO DT - komat&l'ał
Sl.40 Interstudio
22.20 DT - wiadomoilet
23.25 JQZ1tl fl'a:n..1.IM! '5)

konfllkt6w I
1akaJ!.
JłLIZNIĘTA

nlepe~·nyoh

tran·

(%7!.ll.-!1.S).

:!fi• denerwuj się, Twoje za.cho•
wanie ozęsto wykazuje, te nl•

11.1!0
17.15

Z LISTOPADA

17.30
18.00

PROGRAM t

18.20

DZIENNIK ŁODZKI nr Z55 {12161)

.z.;.

len mnutku ~- „Dziennik Łódzki",

_

11~
opal!Znłe

!Ul ludzlaeh.
l11terpretujen
niale sytuaeje.

anlld

C LI!STOPADA

wiej-

_..._..'"""".

DUCHÓW"

Laboratorium „W~ldło"
Dziennik
Rozmowa na telefon (1)
Teatr Teltwlzj.t - Ca.therlnt
Hayee - ,.Nu.u. ukocha.na

13.00 DT - wladom<>Acł
.23.05 Język niemiecki (8)

'"-'\

. .

wybudowano nad a'ito•
w m!ejacowotcł
irał się s tak uroczy- stradq
j oka.zj! · do gruntow- Lindau t11 RFN. Okazało
eh porzr,dk6w.
Jeden sit potem, ie 11kurat w

17 .Olf J ęzyir rQłJ' jelri (IJ)
17.30 Pół 1odziny dla rodzln7
18.10 Wladomolol (Ł)
3 LISTOPADA
18.39 Kosmlc:i:n1 te.n - klełurnlej (Ł)
PROGRAM I
19.00 Przeboje ,.Dwójld"
lll.30 Dziennik
DT - wladom.<>łcl
19.45 Tu ,,Dwójka•
Dla młodych ·widzów
lUO Dookoła łwi&ta - Xa4 BaSc.Jak dwie krople"
kałem i n·i• tylko
'l'eleexpresa
ICl.lll Dnl baletu radzltdtl„• Echa .stadionów
,,Konik Garbusek"
„Ja.nosik" (7) ,,Beczka 11.10 Studio aport. Sios - GKS
okowity" polski serial
Katowice
filmowy
!2.40 Osądźmy sam!
Program pu1:>1.
23.25 Wieczorne wiadomoW
Dobra.noc ,,.Podu111:ec:zAta
dla słoneczka."

matka."
11.311 DT - komen.tu.w
.21.55 R<>zmowa na telefon (Z)
22.10 Telewlzyjny film dokumentalny ,,Artyata a lł<>Wll

tycb Insektów. •. Podol)~I~
wróży Io sro_gą _znnę . .Jc>l~
tal<, to µowmni podrap.to
się w głową ruwnież s~"'
ce od centralnego llgr"Ze•
wania •

1111mo- sa:nemu icrwie zakrętkP,.
to można mieć 11adzieję,
ze pójdzie na zdrowie.

t.Aięcucrn ~zyko·
~ło się weselisko w re·
.uracji, wi~e per~ouel

PROGRAM D

su.o Tyd21ie!\ w "POlit:rce
21.80 „Klinika w Schwarzwaldzie
PROGRAM I
(3) „Obieżyświat" serial prod. RFN
9.30 Domow• 'l)rzedszkol•
Gustaw 10.00 DT - wiadomości
22.15 Moje piosenki Lutkiewicz
10.10 Film dla 2 zmiany - „Im23.00 Wiersze miłosne recytuje
perium" (5)
Ewa Salacka l P.iotr Macha- 11.00 Poradnik Domatora
11.25 Wyzwanie - „Lub\fł am!lk
lica
23.15 Wieczorne wiadomości
grozy" - a.ng film dok.
16.20 DTI'- wiadomośc·l
16.25 Dla młodych widz6wt Aka-

7.30 Wszechnica rodziny
lklej
'T.l!S Po gospodarslt1l
8.2.0 Tydzień

w

•!!i.

nych baśni'"
23.05 Wieczorne wiadomośi:i

l'llOGlłAH

Kilu a

I

to -

młod~le:t.y

lu"
1UO DT - wladomolcl
10.S5 Pol.akie koncerty •krllypcO-

111 chcieli puanieść ten
~m11~l
rui nasi grunt,
Wniosek! Wierzy6 tylzeba bu ustalić
oplrz- ko moncpolowi. Jak aię

19.llO Dzien.nilc.
20.00 Tu ,,Dwó}ka" ·
.20.05 Ambicje i upl.rac1e sen" - rep.
I0.35 Dn.i balfttu radziecltit
o:i:tery obrazy „Rajmo.
21.10 W obronie własnej
:il.40 Panora.ma kina radzi

magaa:r-

4tt.
oraz film
animowa;ny prod. USA „Jazon I. awie.z:dnete> pako-

dzieci I

11.26
U.to

monodram wg A. Tołstoja
Telewizyjny tilm dokumen·
talny „Wan:z:awa Stanisława
Augusta"
Antena
Wieczory,;nka: ,,Dzieciństwo
Muppetów''
Dziennik
„Trzy młyny" (1) „MłJ'll
nad Utratą" - łilm poli;kl
„Pegaz"
Sportowa. nied:r;litla
Kabaret Olgi Lipińskiej
DT - wiadomo.śc\

10.SO Film dl& aiesłynącyeh
„Trzy młyny" U) - "Młyn
PROGRAMU
nad Utra.tą"
U.80 K wadr8.l!lll a hejnałem
Język ansie1s1d (4)
14.5-0 Wspomnienie o Edward~t
Stachuri;e
Jak u;prawia~ sport
Wiadomości (Ł)
15.00 Jutro poniedziałek
MulJ)l)et ahow, łZy.li ...-wio& 15.30 Polonez.y Fryderyka Chop!·
na - program mw:yczny
1wiazd
Sposób 11& kobt~
111.00 Kino fami!ijne nRob!.n
Hood" (22)
Dzumnik
WYstąpieni• ambasadora At- l'l.00 Wspomnie-ni. • ).W Berezowsk·iei
1ierll
Galerie łwiaita .,LuWI\"'
17.10 Zwieri:ęta w ls:aimerz• traincusld film dok.
„Wąwozy
kangurów"
Wywiad z nieobecnym
film dok. prod RFN
Rozmowy intymne
17.40 Przeboje Bogusława ltaAngielskie kino młodych
czyńskiego
rn.lewnych „Billy ltla.mca." 18.30 Wspomnienia jedli.ee• po\Vieczbrne wiadomości
kolenia
19.00 Zakopiańskie cm•ntane
19.30 Dziennik (dla n~e.słyszących)
Z0.00 Studio .sport
.21.00 Wielkie !ilmy małefo ekranu - ,,Sa1a rodu Forayth6w" (7) - „W mrok"
ruo „De Profu.ndla"
22.45 Wieczorne wiadomości
1 LISTOPADA
22.50 Muzyka na dobra.noo
l'ROOBAK I

I.OO ,,Drops" -

11.00

.,. W PEWNEJ
WSI go oczelthvall. Butelka z:.1na w11spie Jawa (Indo· wierała bowiem, u:iywit·
1r1ezja) za udzielante ś!u- ny dn przemywania rur
b6v1
iub rozwodów sol· ltanalizacyjnych, kwa!§ soltys tvprowa,dził oplatf ID ny . .Jego partner o 8 ekunrzcrurach,
b•dącu:ch dę spóźnił się s tos.stem
1rau:dziwq plagą okohCtJ i to g-o uratowało. Wpra.wza, łlub
trzebtJ priv- dzie pybka pomoo urato.iefit 10 rabttyc/l azc.zu- wała życie równil'Ż tl"mll
ów. zG orzeczenie roz- pierw<;zl'mu. ale c-zeka go
1odu - 25).
Gdybyl- dług-le leczenie.

I
I

19.00
l!l.1 O
19.30

tUI
1'1.30

I~

Pół

frmtart (9'

godziny dla rodztn7

Ili.IO Wiadomoiol

18.30

lltORPI01' (14.lt.-!!. ll).

Kupą mości

(ł.,)

panowie

18.55 Henry.Ir Tomaszewski

jego

teatr

19.25 Piosenkan tygodnia
19.30 Dziennik
20.00 Tu „Dw6Jka"
21l.05 Eksprl!ll reporterów
20.20 „Variete, varlete" 'P!"C>-1ram rozrywkowy
demia muzye:ma
IO.ff Dni baletu rachiecltłe~ ,....
Dla dziec! - WY1'l'l.W1 Pl"°'"
„Spartak•ut"
fesora Ciekawlklece
11.lł Xtno stud:rine „t>w6Jk!"
Teleexpreas
„Niewolnica
tnlło.łeł"
Gazeta rolnicza
;1rod. ra~fa.
Telewizyjny Informator Wy- !!.:50 film
Wieczorne
wladomołet
dawniczy
Plusy I mlntay czyli gosw a
podarcze znaki zapytania
Dobranoc ,Dwa kosy i
!tedakc~a ł8eznoocf s widzami
kurek z ratt.1szowej wież.y" - OBOP - tel. nroirra,m I Diagnoza
'3-33-21, Dl'O\!t"8•m II - 47-80-20.
Dziennik
Czynny od 9 do %3.

....

·-

Ostatnio "pop!sujesi" się ltltkomyślnym! deoyzjr.JUI.
Wszystko motesz w ten spmsób zma.r•
nowa.ó. A tymczasem przed Tobą dute możliwości 1 znaczne
korzyśol

materialne.

jednak -

oo

1

Pomyśl

uczuclemt

(2U1.-U.lł).
p~61 110bll kler•wa6 1 ni•
dawaj się wod:ll6 •• nos. W ten
spo.<16b wiele syskr.n 1 zdobę•
b i - te, na ft'J'lll ot sr.lełJ'.

ITllZ&LEO

Nie

KOZIOROżF.-0 (IUl.-!0.1). Otr.enJI\ Olę łyczllwl
lud:z!e.
Mołen n• nieh l!c:zy6 w kddej aytuacji, Postępuj odt'ożnie,
a dopniesz swego, Pochopnymi
d~eyzjami

może~z

~i\bie

spon:yó ·wiele kłopotów.

przy·

WODNIK (!1.1.-%11.!). - Targa TobĄ wid• •itrzecz11ych u-

Zupełnie

zalst·

l\iu~.

11-Iusm
Jednak wybrd
nlljlepszy sJH)t!IÓb postępowania..
Układ, który wydawał
Ci się
korzystny, niestety, nie sprawdzi aię w praktyae.

RYBY (21.Z.-20.~). Skup 1lę
na tym co je1t
w tej obwili
najwainlejsze. Musi!!:& pilnować
swoich lnteres6w, bo w przeciwnym ra'Zle mote~z wiele straci(\. Nie zaniedbuj osób Cl naj·
bllinyoh.
_ BARAN (11.1.-20.C). Jin•
zapewnione powo4zenle. Wiele
podejmowanych spraw za.koń
czy się pomyślnie. Szykują się

sercowe niepowodzenia, ale bez
specjalnych emocji.
BYK (:?1.4.-!l.5). - Nie p11dc.jmu.J
pochopn)·ch
decyzji.
z,~i:\SH.':i. W sprawa'r.h
osohi~-_
t: eh . .;trz•·i: •ię 11ic1rntnchnych

RAI( (%2.G.-!2,T). - R1r1rpocwnij pnygotowanil. do wainycb
pr:z:edsięwz.ięć.
Mogą o.ne uhonorować
Twoje
długotrwałe
wysiłk1. Unikaj kłótni l gwRł·
townych słów.

LEW (23. 7.-22.S). - Nie wolno Ci 1111Mekaó
na sytnaejfl.
~ląitnąłd to eo
chciałd. W
uezuelu.ch nykuje się przełom,
PANNA (!8.S.-!2.9),
Po·
trzebny CJ odpoozyn1ik ł ot!prę
ienle. Wkrótce wyj:izd - nie
planowa.ny lecz miły. Za duio
mówls11 - za mało działaS'J.

WAGA ('23.9.-23.10). - Wszyprzemyśl l dopiero podejmi.i deeyz.ie. Na wszystkie argumenty mu~isz mieć gotową
o<lpowiedź . Zhyt mało
myśli.•z
stk~

o dornu

ł

rodzinlt>.

