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W miniony piątek. 13 bm. pnebyw woj. piotrkowskim ma'l"Szalek Sejmu, prezes NK ZSL Roman Malinowski Wziął udział w
popn.edzającyrn
obrady plenarne
posiedzeniu Prezydium WK ZSL
w Piotrkowie, spotkał się z polityczno-administracyjny m
kierownictwem
woj,
piotrkowskie~.
Zwiedzi? następnie glów.ne obiekty Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego.
g~zie
spotkal się z
przedstawicielami
budowniczych,
górników 1 energetyików BOP.
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Najstarsza gazeta Łodzi

(m-~k)

w. Brytanj.a. W Londynie wYbra no Miss Swlata'87. Została nią A•·
strlitczka Ulla Welgerstorfer (w środku). J
wicemiss Albanii Lozada
Jlmenez z Wenezueli (z lewej), a n wicemiss Anna ll<targaret
Jol':'!•
dotir z lslandll.
CAF - AP

,...,.,,.n, Ronald ""'""" ••..,,.

Po

„, ,_ka"u """"'"" ,„,,, •tli
0

WiOrci Pfcf-:Pfzf;dWYbó~ił"mi

jąl w czwartek. w. Bi~tym Do:;rn 1w1adcrente d.1~ prasy.
Ponowo •
Oficjalny kandydat
rez1mu n.i
przyw,ódców na~wazn:e1~zych Lig.u- pot1.v1erozit iz. Stan,v Ziedn-0cz.on~' stanowisko prez:ydenta Korei Popowan afgańskich duszmanów.
udrz.1el~ć _będą afgansk·1or11 kontr~e- łuiln:<>wei
Ro i::e Wu p0win .en
w<>lUCJ?OIS~<>m , ~1lne~
poparc.a. :zirezygn<>wać z zamiaru udziaJu w
Zapowiedz•ał. 1z .oomoc l!S.'\ ,dla zaPQwiedzianych na 16 gn.td'llia br

Chińczycy chcą

„Łódź 11" przed próbnym r0jsem lecieć w kosmos
W gdyńskiej Stoczni im. Komuny Paryskiej powitalna
mułka „Dz.ień dobry! Jestem z „DzienniKa Lódzkiego",
rzmiała parę dni temu jak lulslo, na które odzew mógł

for-

zab-

być

tylko jeden: „Lódź IP'. Nic dziwnego - czas, jaki dzieli tę
od chrztu I rejsu dziewiczego, stoczmowcy liczą już
na tygodnie a nawet doby, Korespondencję własną o budowie statku .,Lódź II" zamieszczamy na s.tr. 4.
Nz.: Tak będzie wyglądał statek, sławiący imię Lodzi po
morzach świata.
Fot.: T. LADEMANN
jednostkę

•

ap1ęc

•

hamburskiej uliiey
l)Ort.owei ich srmp.atycy zapowiedz.ie-li na !;C-b<>te ol łne manf1.'e.siacJe organ wwane na 'rzecz zach-O·
wa.nia kilku
domów w słynnei
dzielnicy S:mkt Paiuli o które od
lat toezy sie ()stra walka.
Podczas 12roma-lz.enia. które odbyło sie w nocy z czwartku na
ośwtadC7JOno

iż

obrońcy

wolnych domów nadal liczą na P<>k<>l<>w·,
ure~JowaniP konfhlctu
Pragną oni uni•knąc'
gwałtownych
stare< z siłam1 oorząd'lmwymi.
W czwartc>k Wif'C"Zorem setki demonstrantów
przec·:11~nełv przed
domami ,., kt<Src> t.{)("Zv !?ie walk;i
Sytuacja w Hamburgu zaostrz la

W. 'Tierieszkowa

ZEGAREK Z PODSLUCBEM
PODRYWACZ

Pechowo zakończyła się wyprawa turysty japońskiego, któr.v postanowił wvbrać się na
Filipiny. aby zwiedzić sł3'.nne
dziclnire Manili itdzie dommu.ią11vm
eleml'ntl'm krajobrazu
są <'zerwone latarnie I osobiś
cie oriekori'ae slll o wdziękach
pięknvrlt Fillpinl'k.
Japoóczvk okazał się tak niecłerpliwy, że już w samolocie
zaczął podszczvp~·wać jedną ze
stewardes. Adorowana Filipinka z poszczypanymi pośladka
mi poskarhła si() na Japoń
czyka władzom imigracyjnym

Chcesz wiedziecl, co twoja :tona robi, kiedy wychodzi „do są
siadki" parę pięter niżej, czy
wy~ej w bloku. lub eo robi twoja seltretarka która w wielkim
gmachu urzedu \vy!izła „do bufetu"? Nic prostszego. Kup naJnowgzy zegarek elektroniczny
firmy japońskie! na rękę.
Istnieje oczywiście moiliwość,
twoja fona, czy sekretarka
kupi ta.ki sam zegarek I będzie
wiedziała.
dlaczego
wyszedłeś „na chwile" do na przykład
baru kawowe10 pod
szyldem „Figaro".
że

ło

Otó:t to, oo do
dostępne
dla

łeJ pory byp!"lebległycb

papieża

u

Obecnie trwają treningi kandydatów na pierwszych lrosmonau·L
tów chińskich. Przygotowują się
na Ziemi. mają.c do dyspozycji makietę pierws:zego ch!ńskiego pojazdu kosmic;araego oraz makietę p<>mieszczenf.a. w którym przyjdzie
się po tym, jak na u1icach wzniesione zostaly ba<l'}'kady. „Budowni. im spsłnld wyznaczone zadania
cww.e" b- ll:.:ld ooom6w1L zl'ik'W~ raz I~ 11a Zlęmi~.
dowania Ich d<> C2JeK<> wez;wał ich
senat hana.eatyckiego miast.a
Burmistrz miasta. Klaus D<>hnanyi ośwladc-z;yl.
te na Pokoiowe
ro:z;wJ ązanie nigtly nie jest z.a pÓŹ·
no. Likwidacja pojedynczych barykad nie Jest Je-;:zicze wystarai.a·
jacą reakcją
na żądanie władz
mleiskic-h. Z wypowied'Z;' bu!l'llllstrza wvn1ka że 9enat nie ma 1esz.
C7JP 7.am;aru zajęc·.a pr"Z!'m<>cą kon.
trowersvinYC'h domów. Żrozumi.an<>
tym ~amvm że w na.Jbli7.szym cza·
sie domy będaN> ob ektem SP<>rtl
n;e :z.o~taną ?:buorz.one.
na lotnisku w Manili, które odmówiły
udzielenia wizy wjaz·
dowe.i niegrzecznemu turyście.
Został
odesłany
na własny
koszt pierwszym samolotem do
Tokio, jako
„niepożądany
i
niemoralny gośó".

TURYSTA -

bezpośrednioch wyborach prezyden.
ckiich - stwierdza
oglos!.<>ne w
piątek w Seulu oświadczenie największej
potu<lon.!ow<>koroońsk'iei
parli i opozycyjne! - ZjednOC'.ZoOnej
Według dziennika
„Washingbon Partii Demokratycznej.
P.os-t" amerykańska
pomoc dla
,
.
k<>ntr>rew<>lucj.onis.tów
zwięks.z.vla
Dokument P<>dkre.śla. ze Ro Te
s-ię z 50 mln dol.arów w roku 1983 Wu _odegrał klu~wwą .role w osdo 670 mln w roku b'e:i:acym.
tatn'm przewiroc1e w<>:PSkowym w

Pap1et Jan Paweł II pnyjął w
p:ątek
na aud~encj~
prywatnej
prrebywaiącą w Rzymie p'erw·sz.ą

k<>biete kosmonautkę
Waleontynę
Tieriesz.kową. Wc:oośniej Walentyna
Tif"J'iooz.kowa została przyjęta przez

ew Hambu rgu

Mie.sz.kańcy

piątek

Według
informacji nadchodzą
cych z Pekinu, Chińska :Republika liUdowa przygotowuje się do
pierwszego załogowego lotu kosmicznego, przy czym urządzenie
napędowe oraz statek będą włas
nej konstrukc~i.

duszma~ów .,~!llie pr~d~eJ wu:astać 8: nie. zmn-iej.sz.ać się • ta~ aby
mogli om lrontynUo\\•ać
dz,alalnoość.

Korei Poludn.owej 1 d.attg-o straciJ moralne prawu do wystawienia
swojej kandydatury w wyoorach.
Na konferencji n:-as<>wej . w S::ulu Rio Te Wu zmuswny był przyznać sie do roli iaką odegrał w
dokon.a.niu przewrotu wojskoweg<>,
jednakże cd!"Zucil żą<laniJll opo.zyej! w sprawie
wycofan'a swoj.ej
kandydatury. ·Rio Te Wu odrzucił
również propozycje
opozycji w
spraw'e
utworzenta neutralnego
rządu. który kontrolowałbv wlaś
ci we P·l"ZJeProwadzenie wyborów.

P'!'E!ZYd„nta Wroch

France~ro

Cossi-

E!ę.

W 318 dni uroku słoJ\ce wzeo godz, 6.53. zajdzie z.aś
o 15.47.

szło

DZIS: Emil, Wawn1yulec,
Roger, Rozanna, Serafin

tlctektywów i szdiegów, staje się
dostępne dla mas. Japończycy
rozpoczęli seryjną produkcję ze.,_
garków na rękę, które pódsłu
cbują rozmowy I wydarzenia w
promieniu 60 metrów, z kiflrnnku, na który nastawi" się mi-

JUTRO: Albert, Idalia,
Leopold, Pl"Zybysła;w

niaturową antenę.

SROGA ZIMA
W TYBECIE
Nleśpotyka.ne

o teJ porze roku mrozy I opady 'nleiu panują od oołowy oafdziernlka w
l'ybecie.
W wyniku niespodziewanego
nadeJścla. zimy 8 okręgów
w
płd.-zacb. Tybecie (w pobll:tu
era.nicy z Nepalem) zostało odciętych od świata. Niespodziewane mrozv spowodowały śmierć
18 osób I ponad 8 łys. sztuk
bydła i owiec. Silne opady śnle
ll'U spowodowały
tawlny ora'Z
zaklócenła w transporcie I 12'cznoścl. Zasypanych Jest wiele
dróg I zerwane linie telefoniczne.
ovr. peK

Przyszła kolej na mles'Dk.ańców
osiedla ,.Słowiańskie" na Olechowie. Będą brną~ przez Jakliś czas
PIVBL wertepy, bed<ł dźwigać pro.
W'i.ant z dzielnic zagospodarowanych. Ale ltlówn:r eel własne
mieszkanie osią.gnęło dalszych tr7.ydzieści łódizkich rod'Zlin.
Przed nowym
blok.iem nr 129
PI'2lV ul. Piast.a Kołodzieja odbyła
silę WC20tiai niemal rodzill'lna U!'O'cz.,ystość. Przybyli w.y>Ironawcy osiedla z LKB „Póln<>e", gosip()darze
Widzewa I RSM .Bawełn;l". Grzegorz Ogrodnik młody opera.tor obrabiarek s „ Wlfamy" otrzymał klu·
oze do swego wYtllarzonegoo M-3 z
rĄk I sekretarza Kr.. PZPR Józefa Niewia.domSkiep.
Nie brakło
chleba I 1011, a nawet sycnalu
dfwiękower. osiedla.

W CWl!oi• uroczystości - prezes
RSM „Bawełna" Wiesław C)'21C>ws:ki
przedstaw 7Atkires robót 1:1rowa~
du>nych w paśmie
olech<>wskiim,
naj.większym obecnie zagłębiu budowlanym Lod'Zli W 17 tysiącach
mieS'Zlkań zamieszka tu 65 tys. ło
dzian. Na osiedLu „Słowihańskiim''
powstanie 2.300 mi-e97.kań d!Ja 8 tys .
mjeszkańców (do końca br. od'C!ia
się łącznie 200 mieSŻk.ań) w strukrurze od M-2 do M-5.
Bu.dymki!. osiedla powstają w doobrym tempie.
Kamień węgielny
wmurowano 18 czerwca 1986 r. ~
17 miesiącach rzaJ11i~ają pierwsi
lok.arorzy. Z 'Programu socjia]nego
w 1989 r. oddana ma być pierwsza

srD!to?a.

w dniu dzisiejszym przewiduje
dla Lodzi następującą pogodę:
zachmurzenie dute z większy
m! pl"Zejaśnłenlami i pn:ejśclo
wym rozpogodzeńiem. Okresami opady deszczu. Temp. maks.
w dzień 8 st. Wiatr słaby i umiarkowany, okre,!laml dość silny. południowo-zachodni ł południowy.
·
Ciśnienie

o godz. 19

wynosiło

978,6 hPa (734,0 mm).

1943 Aresztowanie
przez
gestapo M. Fornalskiej i P. Findera, dzlałaoz::v ruchu l'Obot.nlczego

M. K'!'.

Fot. A. WACB
ltlio ma dziecko sam Jesł Jak
dziecko.
(Pl'Q'słowie abisyńskie)

„DŁ"

rozmawia z profesore m doktorem Janus·zem Borkows kim
- Pa.nie profesorze, słowo ,,referendum" należy ostatnio do naJ•
częściej używanych w Polsce. Wla·
domo ,jednak. ze nie Jest ło polski
,wynalazek''. Kto wymyślił
rererendum?

nie mogli. W przypadku, gdy zgro- zaprobatę lub aprobatc. To źródło
madzenie związkowe miało podjąć potraktujmy Jednak anegdotycznie.
decyzje w sprawach nie objętych
Instrukcjami. delegaci wracali do
- Szwajcarzy nie tylko „wynaswoich kantonów po nowe instru- leźli" referen!Jum, ale bodaj. na..tkcje I to właśnie naz.ywano przed- czę~cieJ 1tosuJą Je w prakł)'ce."
stawicielstwem ad audiendum et
- Instytucja referendum zrodzi· referertdum.
- latotnłe, tak jellt. Mam akula alę w XVI wieku w Szwajca·
rat pod ręką przygotowar.e przez
rłl.
Mo:mwoś~
- SĄdze; łe prakłyczni Szwajca- Szwajcarów zestawienie referendów,
przeprowadzenia
referendum utrwaliły na dobre rzy doszli w końcu do wniosku, przeprowad7l0nych na całym świe
te ten sposób realizowania bezpo- cie w okresie ostatnich stu lat.
przepiŚy
konstytue11 związkoweJ średniej demokracji Jest nieprakOkazuje się. te we wszystkich pań
Szwajcarii z roku 1874. Tradycje tyczny, zbył czasochłonny. Chyba stwach łwiata przeprowadzono w
wymy§łill
bnpośrednle tym cz.asie 1564 referenda. Szwajirodz.ily sie w szwajcarskiej pra- dlatego
ktyce parlamentarne1 - poozczegól- głosowanie wszystkich uprawnio- caria bez wątpienia przoduje z
nych obywateli?
liczbą 297 glosowa6 przedmioto. ne kantony wy~·laly swoich dewych - bo t tak nazywane Jeat
legatów na zgromadunla zwi!\Z·
- Mik>śnl.cy lrultury ..nt)'eznej referendum w odrótnlenlu od wykowe, a więo do tamtejszego par- mogą doszukiwać się pierwocin re- borów, w których fkieuje się na
ferendum w demokracji ated&kleJ, wytypowanych wcz~niej kandydalamentu, z blrdzo kisłymł In- gdzie
duchacze szemrając lub po- tów.
strukcjami, poza któn wykroczyć takująo mówcr wy.ratall 1woJ2' deDnacte mie)Ne ujmuje A\ISU.·

lia, gdzie ludność uczestniczyła
„ tylko" w 39 referendach. W czołówce jest również Francja z' 20
glosowaniami. Polska wraz z Buł
garią, Danią, Marokiem I Luksemburgiem znajduje się w
grupie
państw. w których przeprowadzol!O dotychczu po trzy referenda.
- O Jed1171D 1 nieb, w roku 19łl,
wled211 niemal wny1cy. Polacy
starszego pokolenia brał! w nim
ndzłal. Kiedy Jednak odbyły
się
dwa pozostaleT
- Autorzy osiraoowania zaliczyli
nam takie dwa plebiscyty przepro'l\'adzone na początku lat między
wojennych w sprawie Warmii, Mazur ora'l: Sląska.
(Dala,r

ałllill -

*· Ił

- Wittai&lełT Mama Piotrka
pok&l&la mu · ozerwon" kartkę ·
I mualal seJU s bolekal

Widzew gra w Poznaniu

tKS - Bałtyk Gdynia
na stadionie przy al.· Unii
Znów wracamy na liiiowe boiska.,
Po przerwie spowodowanej w_:rstę·
pam1 11airodowych. reprezenta~Jl, w
tę sobote l n•1edz1elę <>dbędZlle się
przedostatnia już . kole}ka
mis·
trzowskiich spotkan. W roli l:'ospo·
da.rza wystąpi ŁKS, który na boilikU przy al. Unii podejmuje zespól
gdyńskiego Bałtyku. Będzie
to
„bratobójczy" pojedy,nek
dwóch
trenerów, którzy kiedyś razem wy·
st~powaJ.ii na boisku: Stanisław Stachura. jest szkoleniowcem jedenastki .z wybrzeża, natomiast Leszek
Jezierski prowadzi aik•tualnie tneci
zespół e.kskaklasy.
Pierwszy
1
nich pragnąłby zapewne, aby jego
podopieczni uzyskali przynajmniej
remis, zaś dru.g·i - by powetowali
sobie utratę jednego pulll!ktu, jaki
stracili podczas „mecz,u
prawdy"
w Zabrzu. Zapowiada się
chyba
CliekBJwy mecz.
Druż.yina Bałtyku udowodl!liła już,

ie potra.fi napędzić siracl1:u najlepszym. PrzY'kłady: łód.Zlki . Widzew
po wyrówna111ej grze wygrał z Bał
tykiem tylk-0 1:0, zaś wrocłruwski
Sląsk, mimo atutu własnego boiska,
przegrywał do przerwy J :2 i dopiero oo drugich 45 minutll!ch ki·
bi.ce mogli odetchnąć z ułgą. Do
m•jsilniejszych
punktów · zes.połu
należą bramkarz Stencel (grał k iedyś w ŁKS), rozgrywający Rzepka
oraz w ataku wiecmie
młody
Korynt.
L. Jezierski
będ2ie
wreszcie
mógł . wystawić najsUnoiejszy skład,
b<>wiem odcierpieli jruż karę
za
żółte kartki OgrodowiC7l i Ziober.
W pełni sil jest taltże Bendkowski.
Czy po meczu z Bałtykiem
ło
dzianie
wrócą na pozycję wiće
lidera? Wszystko będzie
zależało
od wyników spO'l:kania Sląsk - Pogoń oraz oczywiście rez.uatatu
na
stadio!Lie przy al. Unii.
Piłkarze Widz·ewa , którzy
nie
io;bierali ostatnio
pochlebnych re·
cenzji (szczególnie za remis
na
własnym boisku z gdańską Lechią),
wyjeżdżają do Pozna1nia, by sta·
wić czoła Lechowi. W s.parriniroprzeciwko
FC
v.rym spotkaniu
K~rl-Marx-Stadt wystanił po dłuż
szej przerwie stoper Walc7.ak. któr:v .wraz z młodym
Łapińskim
twarzy! dobrze
rozurniejacY
~i e
duet. Na iprawdooodobniei im
też
tr~ner OrPr.t T,011~~vl!
powierr.:v· te
odnowied7.ia11'1P fnnkrie> w mec•u
T''"'7."~{iskim. !'\p•tlr::inle ło 1113 o1a
obydwu rvwali d•iże wacze-nie: ((dy
w:vizra Wid,zew łodzianie pozostana
w ścisłej czołówce, wvgrana Le>cha
pozwoli im trochę się do tej czołówki

W

przybliżyć.
pozostałych

meczach

Górnik Wałbrzych,
Jagiellonia - ZaLu.bm, Lechia - GKS Katowice i Górnik Zabtze - Olimoia,
(szy.n;.)

Stal

St. Wola -

śląsk
głębie

-

Pogoń,

W
B

SKRÓCIE

~zykarska

reprezentacja
ZSRR f!Ol7Jegtr'ala piąty mecz p>Otdczas swegio roumee po USA. Tym
razem koOSiZY'k.a~ radrzlieccy wysitąpili w Baton R-ouge..gid?Jie P'<>ko0naili drużynę Unliwetrsytetu Luą
zJa'11a 101 :56 (50 :30).
B Zanosi się n.a rekordl()wy tirans.foer· w hiS:rorii spwtu a.m•eryikań
sk.iegio. Swtiiebpy k!oszy1kaI"2l, @'a.jący
na poo:.ycji środlrowe~ David Robins<Jn obr'Z.ymal
ofertę z klµ.l:JIU
w:vstępująoe~
w !id'ze NBA San Ant1cmi!o, który giotiowy jest m.
dwuletnią um<owę zapla'Cić :1:4 mi·
li'()IIlJr dolairów.
li I<irn'kla mies·i ~cy br·enomal z pił
)rn1rzami Pogoni 5ZJC1JeCin, ~rzysz
t.of Bud'ka - pOllJ'rzednio -z;aw•od!niJk
Zal(qęiJ:>'a Li.tblin. a wC'ześniel k1rak·owski.eJ Wisly. Na ielto trainsfer
ni.e wy•raził zwa.dy l'ZPN. Jak infocmuią dzialJ:acze mocskiefu Idubu. Brudka opuśall
Szczec'n. ośwoiadlc.z;ają-c, i± IJli.e zamierz;31 grać
phl'kę.

ŁKS

PRZEGRJ\l
ZGKS4: 5
, Il

LKS .- GKS Tydly 4 ;5 ~1 :2,
2:3, 1:0). Bramki strzelili: dla LKS
Ludwig,
Łukomski.
Sikora,
Przybysz, a dla GKS: Zaborowski
2, Wójcik, Dracyk, Copija.
Spotkanie było bardzo zacięte. Ło
dzianie byli bliscy remisu w ostatn;ej tercji ruszyli d<J sztunnu na
90 sek. przed końcem wycofali
bramkarza i grali szóstką w polu
przeciw czwórce tyszan. Manewr
ten nie przyniósł spodziewanego
efektu. Gospodarze zaimponownli
400-osobowej widowni wolą walki
i ambicją. W LKS znów najlepiej
zagrał bramkarz Hahn. GKS wyróżnil się zgraniem, umlejętnościa,
wyprowadza11ia
błyskawicznych
k<Jntr i wyrównanym składem .
W pozostałych meczach paćlJy
n~stępui~ce wyniki: Unia Zag!ębie 5:5. GKS Katowice Naprzód 4:5. Stoczniowiec - Cracovia
5:4. LKS - GKS Tychy 4:5, Pod- .
hale - Polonia _..3:5.
W lidze prowadzi Polonia pr.zed
Naq:irzodem I GKS Tychy. LKS na
ostatnim miejscu.

Sportowy ·weekend na

łódzkich

parkietach

W ubirglym tygodniu łódzcy kibice nie mieli zbył wielu ofert.
Ten weekend - na odwrót - zap.owiada sit: wprost rewelacyjn'e, szczególnie dziś. O godz. 17 rozpoczną. się atrnkcyjnc
c spotkania koszykarek LRS z Olimpią Poznań i siatkarzy Wifamy
z Hutnikiem Kraków. Wcześn!ej, o godz. 12, piłkarze LKS w
µrzedostatniej kołe,jce spotkań ekstraldasy podejmować będą na
własnym boisku gdyński Bałtyk. W Pabia.nicacb o godz. 17 kos.:ykarki Włókniarza walczyć będa, o mistrzowskie punkty z AZS Poz-

.

~~

niedzielę sympatycy koszykówki znów nie będą wiedzieli, co
wybrać: LKS będzie miał za przeciwnika. akademiczki z Po:1mania, zaś rewelacyjnie zapowiadające się spotkanie Włókniarza z
Olimpią rozpocznie się pół godziny później nit mecz łódzki.
Wielokrotnie już postulowaliśmy, by w umiejętny sposób planować kalendarzyki rozgrywek. Jak te postulaty potra.ktowa.no
każdy widzi.

W

„

„

•

·Koniec rundy 1es1enne1 w li lidze
Mocnym akordem
zakończy się· szy Włókniarz podejmuje Górnika
runda .iesie·nna · rozgrywek drugo- Knurów - zespół, który w ubie·
ligowych w Pabianicach. ' Tamtej· głym roku w barażach musiał ustąpić pola Sta.ll Stalowa Wola. i nie
awansewał do e~straklasy. Trenował go wówczas dzisiejszy szkoleniowiec G6ir.nika Za.brze - Ma.rcln
Bochynek, jedlll.ak zmqana na stanowisku szefa dirużyl!ly nie spowod.owała obniiJki formy zespołu. ZaSOBOTA
wodnicy i działaeze nie ukrywają,
że
ich ambicją jest
wywalczenie
KOSZYKÓWKA. I liga
kobiet:
ŁKS Olimpia Poznań, al. Unii , w tym rnku pierwszej ligi. Przena
godz. 17, Włókniarz - AZS Pozna11 ciwnicy pabia111iczain są teraz
w Pabianica<:h o godz. 17 II liga drugim miejscu w ta·b eli i ustępują
kobiet: Widzew - Czarni Szczecin, o pu.nkt byłemu pierwszoiigowco- ·
wi - Stali Mielec.
ul. Niciarn 1ana , godz. 12.
PIŁKA NOZNA. I liga:· ŁKS Kto zatem zostanie zwycięzcą w
Baltyk Gdynia, al. Unii godz. 12. Pabianicacn? Obu druiyn<>m punkty
PIŁKA RĘCZNA: U liga: Anila· są ba1rdzo potrzebne.
GospodaTzom
na. - Start Elbląg, ul. Sobolowa, - by w spokoju przeipracować zigodz. 17 (w niedzielę godz. Jl).
mę, gónniczej jedenastce by z
HOKEJ NA LODZIE.
II liga: leipszej pozycji atak.owa~
bramy
. Boruta .:__ Polonia Bydgoszcz
ekstll'a.klasy.
w Zgierzu o godz. 17.30 (w niedzie·
GKS Bełchatów udaje się
do
lę l!odz. 11).
za
SlATKÓWKA.
I liga
kobiet: Swidnika, gd·zie będzie miał
.LKS - Polonez W-wa, al.
Unii. przeciwnika tamtejszą Avię. Bracia
godz. 18.30 (w niedziele god7.. 18). Surlitowie i s-ka w końcówce runstać
I li1rn meżr::zyzn: Wifama - Hutnik dy grają coraz lepiej. Czy
Kraków, ul. Niciarnlana, godz. 17 ich iędtnak hedzie na uzyskRnie
choćby remisu?
(sz)
(w n'eclziele godz. 11) .
:Vliedzynarodowe
PI:. VWA NIE.
zaWodv jun iorów Łódź Ka·rlMarx-Stadt. · pływalnia
Startu.
godz 16 (w niedzielę godz. JO).
PODNOSZENIE
CIĘŻARÓW.
Międzynarodowy memoria? P. Cherudzińsk,iego i M. Jałkiewkza
Dziś w Konstantynowie rozpocs·
w Konstantynowie o godz. 11 (w
nie się międzynarodowy turniej w
niedzielę godz. 10).
BOKS. Mistrzostwa makroregionu podnoszeniu ·.lęia.rów o memoriał
centralnee-o mlod?:ików - w
hali Piotra Cherudzlńskiel!'o i Mieczy•
z
Gwa·rdii przy al, Kośćiuszki o godz. ława Jałkiewicz&. W 10 Już
1{olei imprezie, której organizato11).
17 (w niedziele godz.
rami są Wojewódzka
Federacja
Sportu, Okręgowy Związek
P<>dNIROZIELA
noszel!'l ia Ciężarów, WKS „Orzeł Konstantyl!'lów .
1".0SZYKÓ\fK.\. r lil(a: J.Ks - AM" i Włókniarz
Azo;: Por.na11, .'1. Unii godz. 16; wezmą udział najlepsi polscy cię
żarowcy i czołówka łód~kich zaWłókniarz Olimpia Poznań
wodników. Obok nich
wystąpią
w Pahiankach o godz. 16.30'.
ekipy
z Ka-rl-Ma·rx-Stad~.
Dozsy
PIŁKA NOŻNA. TT liga: Włók..,
Szekszard (W~y) orez dru:i:y:na z
niarr. Pah. - Górnik Knurów '
R umwnii.
C!rz.)
w Pabianicach o godz. 11.1~.

KAL.ENDARZY.K

.a1 ·rn~ 11ru. 1111.c~

Sztangiści

działek). W dniach 8, 9 i 10 gTUdnia odbędą się. rozmowy obu przywódców. Wstępnie ustalono, że
Mlchall Gorbaczow opuści Stany

ZJednocwne 10 grrudnia.

Posiedzenie Prezydium CKff. SO wŁodzi

walczą

wania -ziemi na.~ę,pc:om i możLi woścJ
jej za~upu, polityki
kredytowej
fi.nansowania
ba.nków - gł6wnie
budownictwa
zakupów maszy~ oraz
wiejskiego,
Ciągle brakuje, 1nimo wielok!l'otnego pokazywania prototypów na
Międzynarodowych Targach
Poznańskich, qiaszyn
rolniczych
i
spt·zętu na
potrzeby małych gospodarstw rolnych których w całym
kraju mamy prawie 1,2 mln. To
samo dotyczy gazyfikacji wsi zapewnienia gospodarstwom wody,
skanalizowania gospodarstw,
itp.

imo wypracowania jes1.cze
w 1983 r. spójnej koncepcji
rozwoju gospodarki
żyw
nościowej przez PZPR
i
ZS;L, jej realizacja nastręcza sporo
kłopotów, a osiągnlete wyniki
zastrzeżeń. Obawy
budzi przede
wszystkim
ko11tynuowana
wciąż
polityka dotacji zarówno do środ
ków produkcji _przeznaczonych dla
rolnictwa (a w szczególności d;> na.wozów i środków ochrony roślin),
jak również do Ży\'l.'ności.
Rolnicy. a także podstawowe og.niwa PZPR i ZSL działające na
wsi formułują uwagi co do obowiązujących pnepisów w
za.kresie
ubezpieczeń społecznych,
przekazy-

j\1

W dniach 12-13· listopada odby- wodniczący CKR SD - A. Langer
się w Łodzi wyjazdowe posi'e- spotkał się z p!'zewodn.iczącym Łó·
dzenie Prezydium Centralnej Ko- dzki·ei Komisji Kontrolno-Rewizyjmisji Rewizyjnej Stronnictwa De- nej PZPR- F. Piecuchem. Omówiomokratycznego. Skontrolowano m .. no tematykę i zasady wspó1pra.cy
W najbliższą środę, 18 bm., zbieSD pionów rewizyjnych PZPR i SD.
in. dziala1ność 12 instancji
rze się Rada Krajowa PRON, aby
w woj. miejskim łódzkim. Wyniki
zaakceptować
i uchwaUć „Raport o
tej kontroli byly lllastę,pnie przedzagrożeniach L"Ozwoju rolnictwa w
miotem wspólnych o]jrad.
P!'ezy- ,
osiąganiu samowystarczalności żywdium CKR SD, ŁK SD i ŁKR. Wynościowej
kraju".
Wczoraj
w
ooko ocen iono całokształt
pracy
1
siedzibie PAX
na
temat
tez
iinstancji SD w Pabianicach, Ozordo
tego
przyszłev.o
dokumenkowie, a także w dzie<lnicv Łódź
tu
dyskut<Jwali
lódzcy
człon-Widzew. Pod:kreślono m. "in. dokowie
Rady
Krajowej
PRON.
brą p~acę aktywu SD w
radach
Szczególrną
uwa
.gę
zwrócono
na
narodowych, 7.Jlaczny
wzrost kół
sytuację małych goopodarstw.
jak
młodych demokratów, inicjatywy w
i specyfic:rną sytuację
Łodzi
w
dz1edzinie propagowania prog·ramu
13 bm„ w drugim dniu semina-1 go j<UŻ kap·italu d•oświadczeń i do- sferze zaopatrzenia w żywność. 0SD w społeczeństwie.
Podczas pobytu w Łodzi
prze· rium dla dlz!em1.ik;a,r:z;y z państw konrań nagrromadz.onych w· m'nio-1 brady prowadził J. Ja.blkiewicz :mchod.nich, poświęoonego
refor- nych 6 lata1ch.
przewodniczący RŁ PRON.
morn w pols~iej gospodarce. jego
(PAP)
(Z. Ch.)
uczestnicy mieli motność po.szerzyć swą w'edzę
na temat naj"·aż.ni ej.s.zYoch p1"()0lemów \\·spółcze
snej Bolski podczas spot~an i a z ,
Woj.ciechem Jaruzelskim.

wJaruzelski przviał uczestników
seminarium dla dziennikarzv

to·dzl1a sesia

I

IMA ZA PASEM

matek chrzestnvch

Zbliża się zima. Kończy si.ę już 15 do 19 bm. st-opniowe ochłod.ze
Wyraz'.!
on 7,adowole·ni e, · ie
oni za1proszenie d•o ud.z:a- dość ciepła jesienna pogoda. In- nie. Początkowo w dniach 15-1'7
lu w seminarium. Stwierd?Jil przy .stytut Meteorologii 1 Gospodarki bm. spodziewane jest zachmurzetym. iż ich pobyt w Polsc.e, prze- Wodnej przewid,uje w okresie od n'.e du.ie z ,rozpog<>2:Zeniami i okresowymi opadami. - Temperatur&
prow.adwne rozmo0v,.-y i dyskusje,
maksymalna będzie oo 5 do 10 st.,
Wczoraj w Łodzi rozpoczęła się powiinny 1:nv.;yczzynić się do lepswa minimalna od O do plus 5 st.
dwudln.iowa sesja wyjazdowa Ogól- gp prOZnania. g<lębokich
prz~mian
\~Q
miejscami możliwe
przymrollki.
nopolskiej Rady
Klubu
Matek zach0<dzących w namym kraiu.
-ł--:--eee
Wiatr pJ:Zeważnie umiackowany,
Chrzestnych Statków Polskiej Zezachodni.
Nast~i:mie
w
dniach
gl'llgi Morrskiej. Uczestntlczy w niej
Ich istotą jest połączenie reform
.
.
.
bm.
spodziewane
jest
21 matek · chrzes.tnych z różnych w sferze gio..spod.arkii z p!'zyspie- ... na pos1edze.niu. . środowiskowym 18-19
uni'iarkowane
stron kraju.
szooiem
procesu demokratyzacji spotk~h s:ę
~w1ązkowcy
bra_n~y zachmurzen'e
W godzi,nach rannych
patronk> życia spoleczno-polityC"zne.!ro. P:-ze- chem1cznei .WOJ· łodzk1eg~. Sposrod miejscami opady deszczu i śnie
Nastąpi
sp?dek tem]Jeratury
statków
szczt!cir"lskiego
armatora 0 ,t:rażrnia te wz,ajemnie się uzu- p:zedstaw1cielI 17 zakładow wyło gu.
przyjęte
zostały
przez prezydenta p-:lniają. Chodzi 0 p<Jlaczen'e tego. mono 9 delegatów na Sprawoz~aw- m<ksymalnej do plus 4 st. - miŁodzi Jarosława Pietrzyka, któ- co wspólne dla s<Jcja'I°zmu
jako czo-Wybor:zą Konf_ere.nqę
WPZZ nus 2 st., a minimalnej do plus 1
ry zapoznał je z osiągnięciami , bo- formacji ustrojowej,
minus 7 st. Wiatr umiarkowaz ty:n. co oraz 2
ka1ndyda.~ow , do
Rady
lączkami oraz potrzebami miasta wynasta z polskich tradycji i przo- W~ZZ. W dyskusJi. oprocz .p~oble
ny póln<Jcny.
i województwa w różnych
dzie- myśleń. Stano\Vli to zaTaze:n i od - mow związkowych i Praco.,,, n1cz)'.ch
(PA:P)
poruszono sprawę przepły>Wu
in·
,
·
dz,inach .życia. Następnie
matki
zakłachTzesbne spotkały się z młodzie ną z ~lownych P'f':neslane1k powo- forma~ji na linii WPZZ dowe organizacje związkowe.
żą kilku łódZJkich sz.kół i
gościły dz.enria progn:-amru reform.
(wit)
w fabryce koronek ..,FAKO".
IrMe - to tletermi111a<CJ.a kierowDziś uczestniczki sesji
zwiedzą
SzpitaJ.-P<imnik Centrum
Zdrowia n 'ictrW"a partii ' ł państwa oraz prze- „.obradow;ała również Rad.a WojeMatki-Polki. po czym
zbiera sie
w piątek na giełdach świ.at.o-konanie więksrośd sp-ołee7Jeń~tv.•a. o wódzka Federa<:ji Zw. Z~w. Prac.
w Muzeum Histo-rii Mia~ta
Łodzi
0cbTOIJ1)'. Zdro'l'l-ia.
.Kole.l'nY
raz w:rch od:notow.:i.no wzrost n·otowafl
ko11i
ecz.ności
!
eh
urzeczyv:istn
i.en
la.
na pbsiedzeniu plenarnym.
przedm1o'tem d:rskusJi b:;:ło fata.1- , d.:>la.ra. w Pa~·iu plarono za n;e.
w lek1. a tll!kze j
~ ·
J
cl
<>• (jm) I możiliwość ·wykorzystania ~aczne- ne zaopatrzenie
starzejący się sprzęt medyczny
i go 5._14,l;i fran~ów "podczas g ~ P
nisk:e plaee nracowników
służ.by prze:m.ego dn .a J.735'7 frank ·
zdrowia.
Łódzkich
zwią<ko"·ców
We Frankfó.rc:~ v: pią,tPk za dozrzeszonych w tej federacji reprezentować hedzie 17 delegatów na lara płaoono 1,6920 DM p-odczas gdy
w
CZ\\'art€-k tyillro 1,6830 D:\1'.. w
Konferencji
Spra.,,,·07cfa wc:rn-W:vWPZZ Tokńo notowania te v,.-yn<>Siły odl:>orczej WPZZ. Do Rady
poWliednio 136 jena w p-iiątek ra.no
wytyipowaino 3 kandydatów .
i 134.80 w C'ZlWartek w chWJli !:ZlllA Przebywający .,, wizytą oficjał·
A Delegacja uczonych radzieckich
(wit)
mylkania gi·el:d.
ni\ w ChRL minister spra.w zagra- z przewodniczącym Akademii
Na·
nicznych PRL Marian Orzechowski uk ZSRR Gurljem Marczukiem
na
gościł
\V
piątek ' w
na.1większym czele kontynuuje wizytę w w. Bry·
;
mieście, a zarazem w najwiekseym tao il.
ośrodku
przemyslowym
ChRL Szanghaju.
A Corll'Z większe uznanie I popar.
cie zyskuje proces po,iednania na·
A W Hawanie odbyła sie to ses.ia ro<lowes-o w Afganistanie.
Ponad
pnisko-lrnbaiis!,iej pod!wn,isji "' 3Pół· 1 3nq Afgańczyków wróciło w
ciągu
pracy naukowo-technicznej.
i ostatnich dni z Iranu do ojczyzny.
przyjęli

statków PZM

I __ ·--

•Z:ll

z dolarem lepiei

.
.
sm1erc1

Kara
i za udział w zamieszkach

A. W Tokio ulcazała się japo11sko- I
wersja
albumu Kra,;owej j
A.i;cnc.ii Wydawniczej,
zawierająceW czw.a.rtek wieczorem rząd Ban-1
go fotografie dokmnentalne z obozu g!ades.ziu wydal sił-O'ITI bez.piecze{1zagłady Auschwltz-ntrkenau.
stw1a roz;ka:z strz-elamia do uc.zestA h bm. w M~drycle zmarł Sta· ~~ódw l'ak,~~lw~k d e:i;n~stooc}i.
liisław Makowiecki _ zasłużony po·
ze o.su,zeg,y 1 vwn ez, ""
upolaryzator spraw polskich w Hisz- dział w 21amieszkach uliczny>Ch gro.
panii.
zić będz.ie kara śmierci.
,
A Francja I RFN podpisały r>n· i
opr. PeR
W czwartzk ponownile dosllł-Ó do
rozumlenia
w
sprawie
bud n wy
-·=,._.,.~~..._____

A l"ierwsza, czterodniowa runda
greclrn-amerylcańskich
negocjacji na
temat obecności baz USA na terytorium Grecji zakończyła się w plą·
tek w Atenach.
A W NRD przebywał pierwszy Pre·
:r.es Sądu Najwyższego,
prof, dr
Adam Lopatka.

1

I

Min. S.

Zięba

=

Pożar

Zachodnioniemiecka agencja pra•
f
,_ „
~~;a ~~~o~~ow;.... ~:C:u c::;;
we Frankfureie nad Menem ponownie wybuchl po±ar.
Rzeczn!1k
frankfurckiej
straży
pożarnej powiedział, :!:e ogień wybuchł w pobliżu scen prób i ma-

z głębokim talem zawiadamiamy, te w
po długich cierpieniach, przdywszy lał
Mąt, Ojciec l Dziadek

•.

ł

dniu 12 llstopada 1987 r.
75, zmarł nasz kochany

I'.

Ml,ECZVSŁAW ,~IEliRASłK
w latach 1931-lłłl Jeniec 1talar6w1 va. Vb, 'Ye.
Odznaczony Krzytem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Zło· ·
tym Krzytem Zasługi, Medalem ,,za Udzłal w WoJnle Obronnej
1939 roku'', Medalem Zwycle1twa
I
Wolnołct lNI r„ Odznak"
Grunwaldzk".
Członek ZBoWiD.
tołnłerz Września,

Długoletni ł zasłutony

,,Fonlca".

pracownik

Lódzkłeh Zakładów

Radiowych

Pogrzeb

dzlnl~

odbędzie się dnia 11 listopada br. (poniedziałek) o 10·
15 na cmentigzu ewangelickim prą ul, Ogrodowej.

Prosimy o

nieskładanie k~dolancjt.

aODZINA

iiamieszek

zg,inęło

•V"

tys. policjra.n,t6w I roltnierz.y, kt6rz,y mają strzec si0!"2ll\dm · w ~
Ueyi kra·jtu.

hotelu· w Rypinie
I

iż
się

bez ofiar w ludziach zak0\1czyl
gwalt<Jwny pożar w hotelu ro. botniczym w Rypinie (woj. wloclawskie). W obiekcie tym, nale-

żącym

/

Przedsię-

tamtejszego Rolniczego,
b:orst\\'adoBudownictwa
prowadzone były prace spawalni•
cze na po<ldaszu. Nieprzestrzegagazynu 1 !a.rbam!. Nie u, zna,ne nie prrepisów l lekkomyślność wy.
.
konawców tychl,.. robo't snr.wodo~~~~n~k:;w:~a P~~7:;aj·
wala, że ogni~· ta.jęła się~ górna
nown!e zablokowanych z<>&talo wie· kondyg·nacja i dach hotelowego
le ulic, oo d()JJ)rowadzilo do po- budynku.
wa:!:rlych za•klóceń w ruchu uliczDzięki ofiarności strażaków, stra·
nym w
śródmieściu Frankfurtu
nad Menem.
ty materialne wyno~zą tylko ok.
pól m iii ona zl<Jtych.
Jak ju:!: informowaliśmy, w nocy ze środy na czwartek w tym
samym gma·chu
wybuchł groźny
pożar, spowodowany przez podpalacza.
Wet!lług
W\St~pnych
ocen
straty wynoszą ponad 100 milionów marek. Odlbudowa !?machu <J- .
pery ix>trwa kilka lat. Frankfurcka opera· będzie wyłączona na
• GODZ, 7.15. - Na ul. Rokiciń
kfillka lat z fyda kulturalnego.
skiej przy ul. Bartoka
kierujący
Toyotą Adam B. · potrącił na przejściu dla ples:i:yeh' Wlodzimlerr:a M.,
który doznał urazu głowy· 1 złama
nia podudzia. Swiadkowle tego wypadku proszeni są do WRD WUSW
ul. W. Bytomskiej 60 tel. 57-16-82.
A GODZ. ·17.35. - Na ul. Nawrot
96 kierujący prawdopodobnle Oplem
uderzył w tył Fiata 12Gp. Straty ok.
Do Warszawy pnybyl ll!O.pros20- 50 tys. zł. Swiadkowle tego zdarzeny pirzeiz Te1ewi:zję PolSJką Roma111 nia proszeni są do WRD WUSW.
A GODZ. 18.10. Na ul. Llm~
P'°'lań&ki. Ten wybi1ny reżY'ser wySJts,pi w progiramie z cykll\l „God21i- nowskiego kierowca Flata Andrze' l".
potrącił przechodzącego jezdnle 1141•
na. li!„.". Plrzyipomnij,-i1y, ±e meda.w- chała G.,
który z urazem głowy
n(!I rogiląidia~rMmy nra. m111lym ek!l'anie przebywa w s:r.p!talu.

,;_

„Godzina z„.

R. ·. Polańskim"

~ąd

jegio ~ów.

~AP)

___
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Opmycj.a. za.pov.»;ed'2liała prreprov;ad1zenie kolejnych wysta.;iień antyrządowych d21isiaj i w niedzielfł.
Wladze zm-0-1.?i'li:z""'"ały
ponad 16

frankiureka opera znowu w0001.0

.

zam.,esY"....k na ulicach stolicy Bangil~deszu,
Dhaki i innych miast
kraju, w Dha;ce zgunęlo tego dnia
2 ~iolicja.n'tów i 2 deirn>Ol!lstiran.
.
tów. W sumie od wtor<.ku, kl1edy tlO
ro,ZQX>~zęła s-ię zorg,anioowa111a pt'2leZ
opozycję kampania „oblęieniia Dha-

w Rzymie. :~~b'~ czas~e

A Przebywa.!ący z wlz:vt'I- roho· I
czą w Moskwie, członek Biura Po- 1 Przewodniczący PQt1'skii·ei delega· e:anistanu. !Z deleg· acJ'ą ra.dz:eck" lltyczne;o,
sekretarz
KC
PZPR . .
b ad _·
· · " ··
"
Józer czyrek ~potkał się w piątek CH na .o !". Y urwa~ące1 w .ru.;ym1e uczestni.czącą po raz pier·wsz,y w
z członkiem· Biura Polltvczncgo, se· 24 ses11 kon.fe11"81lCJ'I FAO, mm1s- konforencjd
FAO w cha.rak.terze
kretarzem KC KPZR Aleksa11drem ter ro~n·ictwa, leśnictwa. 1 gos.p<>- obserwa.torów za.ś spośród państw
Jakowlewem I sekretarzem KC KPZR dariki żyw111>0ściowej Stanisław Zię- zacllodtlJioh, z SrZef.ami resort:ów .rolWadlmem Nledwledlewem.
ba ;p·r zeprowad:2li1 l:'O!Zm-OJWfł i: dyrek- nici.wg Wl'>och, RFIN, FTarnoJL, E'iin.torem generamym FAO Edu81t"dem 18.Jlldi.i, A'\l&trtl. ' ltira}ów lllklandyA Prezydent
NikaraguJ, Daniel SaiO'Umą.
DotyC2JY'Ła. ona óałsa:ej naiwslkikfu..
w WJSlPó'.llprac.r Pio-lSld z U\ organluOrtega, przebywający z wizytą
Waszyngtonie w zwlj\zku z konfe· cj,ą.
rencjl\ organizacji padstw amery·
O mo?Jl.liwOrŚC!iiacll na.'Wrl.l\ZMlda Jiu•b
kadsklch, spotkał się w czwartek s
przewodniczącym
Izby Reprezentan- dal•sz.ym ro7JW<>j1U wsipól1)1I'acy na.szetów Kongresu USA. Jimem Wrigh- go ro1'nń ct:wa iz !;nm.ymi kiraj.ami miilll.
tem oraz 12 Innymi kongresmana- Zię<ba Pounaiwial
te± r; w1ieloma
mi.
,
spośród ponll!d 100 mi111istrów rolniTylko dzięki natychmiastowej,
ctwa UC7.Jestniczących w s·eSji rn,!.n.: skoncentrowa'!leł· i skutecznej akA
W
piątek
na
zaproszenie
pre·
hRI
M
'„
Af
·
·
' ·
·
·
· mozna,
·
zy<lenta Włoch
Francesco Cossigi z mmlst,ram:i C
~.
o0ngOJ.-rn1.
• CJl gasmczei
aw d zięczac
prz:vbył do Rzymu przewodniczący - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ChRL LI Xlann!an.
A HO-Jecie działalności
obchodzi
Zakład Narodowy Im. ossollilskich,
1 najbardziej
jedna z najstarszych
zasłużonych
dla kultury Instytucji
w Polsce.
A W związku 11 zamierzonym ob·
nlżen!em dopłat z budżetu P.adstwa
do kolei, władze „British Raliwayę"
zapowiedziały, lt od •tycznia przys7:łego roku nastąpi znaczna podwytka cen l;>Uetów kolejowych.

.

języczna

~:~j~'.:~~~y ś~lgl~a~~~sl=oj~e'r::~m~~~~I

w Konstantynowie

I

wód-ca radziecid przybędz!• do
Waszyngtonu 7 grudnia Cponie·

Rz.ecznilk BiaJeg<> Domu Marlin
Fitzwater zakomunikował, :!;e podczas trwaja,cych w Waszyngtonie
roboczych rozmów na temat u.stalenia ramowego programu spotkania R911alda Reagana z Mlohailem
G<Jrbacwwem uzgodnion~. że przy-

ło

w

.!(rają:

Pierwsze ustalenia programu szczytu Żywienie-zmartwienie
Ronald Reagan - Michaił Gorbaczow nie tylko rolników

(Zltl

Z ankiety personalnejs
STUDENT.
Nazwiskoi ZNANE W SRODOWISKU.
Pochodzenie: CHŁOPSKO-ROBOTNICZO-INTELIGENCKIE.
Wykształcenie: PRAWIE WYŻSZE.
Zawód wykonywany: DZIAŁACZ.
.
Uwagi: SĄ.
Komentarz reportera: Od lat postulQwano reformę centrum zarządzania, zUkwldowanie ministerstw branżowych, odrzucenie ręcznego sterowania, No i stało się. Drugiemu etapowi reformy mają towarzyszyć refor- _5
my polityczne. Wkrótce referendum. Sprawy te wzbudzają różne reakcje - także w środowisku akademi- _
a
ckim.
Przyczynek do ankiety personalnej:
Marek Gumel, wiceszef ZSP wie jedno, że student przede wszystkim interesuje się tym, czy ma gdzie
mieszkać i jaki jest komfort jego bytowania. Nie oznacza to, że nie interesuje się polityką. Interesuje, i to §!
bardzo, ale„. powiedzmy sobie całą prawdę, traktuje się go raczej niepoważnie. Tak jakby nie był partne- _
rem do rozmów, a przecież to nie dzisiejsi pięćdziesięciolatkowie będą tę reformę wdrażać, ale właśnie ci
młodzi, którzy tuż tuż wkroczą w normalne życie zawodowe.
Imię:

S

S
=

a na
I ten cały jarmark słów odbywa się w kraju, '" kt6rym
od 1956 r. pewne sprawy zostały przesądzone. A może Ja
nie mam racji. Jeśli tak, to proszę ml to udowodnić.

Na razie mamy czujnych I czujniejszych. Widocznie tak
trzeba, żeby w fizyce akcja odpowiadała reakcji. Czujniejszym okazał się np. red. Waldemar Mickiewicz z „Trybuny
Ludu". 9 października br. wYłożył kawę na lawę i przyłożył
telewizji, tym razem nie jakiejś stacji BBC, ABC, NBC czy
CBS, lecz polskiej. Jestem ~ale.ki od entuzjastycznych ocen
naszych programów telewizyjnych, jednakże tym razem muszę wystąpić w jej obronie.
Wpierw wszakże preypomnę, że sektor prywałny ·poza
· rolnictwem, to ciągle ni~bywale malutki margines, Jeśli np.
porównywać się z NRD czy Węgrami i raczej nie należy
mu mrugać ciągle to zielonym, to czerwonym światłem.
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obowców lea& ioh Ilia ma. Z :
kllllturalnej łąa.kii: od roknl doo- ==

wioesz.ef
ROMAN RUMPEL
Lódzkiego
ZSP Uniwe.rsyitetu
· jest ~a.żony aglit-acyjlI!<>ścią
masowego przekam.
środków
Lud21i. ml<lid<ycb ptuide WSZY6tltlm, odpychaj~ drętwe komentarze i puibl~cystyk.a. A opra.wa
Proi>a"8ndowa. referendum, ze
strony wizualn.f wcal• lllbe die•t

tajemy po głowie 21a. brak w
m~eście akademiclmeg-o ośrodka
lwltury. Inicjaitywa u.twocrenia
wYszla od nas w stycw.iu os.iemuchwiała
dziesiąte&'<> szóstego,
Rady Narodowej powołująca ten
<>środek w czerwcu bieżącego
- zaC2llldemy d?Zl.alać moż.e w
•tY'C!Z!ldlu„.
Nie je&t dobrze, rlldainiem Marjeśli taka
ka Skłaidowskiiego,
rzeez, j,ak wybór do u.czelnLanego Joomttetu ós. referend:um odbywa się 1'.lO'llą plecami riaintere&0wanego. Sam dowie<W!ałem
jestem jego
sie. że wlaśnle
czlonkiem.

ir.achęcająca.

Być mote byklby tlrotlh• Jleplej gdyby radiowęzły 1tudienokle wresrmle rozpoczę?y szeroko za.krojoną a.kleję. Do dmlslaj (10 li\Stopada) , mo2ma było

z

głośników

wfyszeć

t.:yilkio

o-

gólnllti. Tak jakby problem nie
1stnta1. A ~tje studeale..
k:ie, co tu dużo mówić, ndestety

dopchać się do l"OZgliośni nie
mogą. Owszem mogą prosić rektora teby wpłynl\l ~e 1oo W6ey-

stko.
Deztn.formacja dellkiatniie mówiąc :!est duta. Na polii~bnice

trochę to Ieptef wygls,da.. powsbal 'Pl"Z3'najm,1e1 Okręg wyborKrzyntor
czy fak stwierdza

RU
Lisewski przewocmkzący
ZSP. no I st-ui&nt zamdeo~W1'

wie ehoclat gd'7:ie

będ?J!e

gl<leo-

wal. Tymczasem rut ,.Lumumbowie" chod~ sl!udent jak pfJany
od ~any do ściany !. nie w1e

o

n~czym.„

Nie ~ak.tuie ~ studenta poważnie llOwie MAREK SKLA-

DOWSKI (RU ZSP Uniwe.rs.ytet)
11 on eholiałby barom pQWażnie.
Dlaczeito nie ma spotlrot\ stude'!ltów z i:><>wamymi 1'.larlneraml tyco!a t\IOO"PC>dair~? Wiele
pcr.eolet 1.e&t 1'.lYtań, które wymaitaią t szybklel od'powi€dz!.
Reore;a'!lizacfa cenbrum nastęou.
u z; nowymd zJa~e w povl"!azanl1
wiskam~ ~arczymd, a brak

(Dokończenie

ie str. 1)

- Po raz pierw1zy 1potyk.am 1lę
s taką kwalifikacjll obu plebiscytów„. ·
- Referendum może odbywać się
w czystej postaci albo jako pewna jego odmiana, c.iyl! plebiscyt.
W czystej postaci dotvczy na przykład zmianv konstytucji. akceptowania projektu jakiejś ustawy, a
także pewnych decyzji wykonawczych. powiedzmy o charakterze
finansowym lub gospodarczym.
Natomiast w plebiscycie często
chodzi o udzielenie poparcia pewnym osobom ·Na przykład referenda., ogłaszane przez de Gaulle'a
w gruncie rzeczy miały charakter
plebiscytu. gdyt niezależnie od postawionych pytań, polityk ten zaWS?;e kładł na szalę swój autorytet. zaoowiadając, te negatywny
wynik Jl;łosowania będzie oznaczał
1ego odejście ze sceny politycznej ...

inrormacjd o pnysz.łej
fest
klWlestii·: o ile &ię pogorszy l
kiedy będzie lepiej. Nieweoolo
wyglll,da także w dalszym cią
iru pl'OOlooja. mliodych i rz:-dolnyeh. Jest to llJWY<:2ilłjne marnowanie talentów. a przec: eż wydawać mię iiowmno. :ie el najlepś

będią

oref<>rmę

Ozy jest to problem
z.ywaJmy?

reakrować.
:nierozw ią

Nie boimy się ~eforn1y
JERZY
stwieirdm ANDRZEJ
KOWALSKI - RO ZSP - ale
Interesuje na.s przede wszystkim sta.rt zawodowy, to jest
Cóż
bolączka.
tego, że hasłowo

największa

bo-

wyto d<>ibrre kiedy w 1'.lra ktyce same sprzeczności . Indywidualna przedsiębiorczość nis'.l!CQ:ODa Jest poprzez ludzką za-

wLem z

.gląda

Ale wróćmy jeszcze na chwile do plebiscytu. Otóż może on
tak
dotyczyć eprawv teryt<>rium.
Jak było to przed wojną w Polsce. Plebiscyty rozstnygnęły wówczas sprawę przynależności określe>nych obszarów Sląska , Wa rm ii i
Mazur do Polskt lub Niemiec.
miedzy referendum a
Różnica
-

wiść, skłonnoś6

egalltaeyzmu i

d.o nadmiernero
urawniłowkę.

&odÓw>isko aklademLalme interesuje, j.ak sąd211 Marek Gumel,
na pytan!e:
od'powLedź partii
Jak da.teko Idąca. demokrab'zacja bela moie wpłylll\6 na pomniejszenie jej przewodniej roA odbiegając od temałiu
li.
stwlerd>z.a, że wprawd'Zle wobec
zrneszenia studentów jest przychyłna atmosfera wtadiz 1'.JOH:tyczmych i gos-podiarczy.ch, lecz na
tym wlaśoiWlie lron.iec. Ot, taki
przykład nasza b.wa tUirystyez;na
jest utrzymywana iedynw d'Zlię
pieniądwm I
ki wyżebranym
<.połecznej 1'.lracy. Inwestycja w
Lućmierzu (ujeżd'źalnia) powstała , bo studenci wylronaM pracę wart00ci 3,5 mi.l ionów rzlootyoh, ale teraz potorzeba -ta-

siąca referend\)w przeprowadzonych
w świecie, nie wszystkie dotyczyły najważniejszych spraw państwo

wych.
- O Ile sobie dobrze przypominam, Szwajcarzy dwa razy wypowiadali sii;: w referendum w sprawie wprowadzen ia obowiązku stosowania pasów bezpieczeństwa w

·Szuvaicarski wvnalazek

jego 1SZCZególną odmianą - plebiscytem. jest istotna. Referendum
może stać się stałym instrumentem
demokracji~ natomia5t plebiscyt w
swej Istocie ·ma charakter doraź
ny.
- Pa.nie profesorze, C'tY polska
dopuszcza
ustawa o referendum
organizowanie referendum w gminie, mie§cie, województwie?

- Oczywi ście. Określa to już ar- „.I r-ieczywlście odszedł po o- tykuł 1 ustawy z 6 maja 1987 roreferendum.
statnim referendum, \V którym nie .ku o konsultacjach
- Zapewne wśród ponad pół t;I'uzyskał zdecydowanego poparcia.

samochodach. Dopiero za drugim
razem. p@ odpowiedniej kampanll
propagandowej, udało się namówić
obywa tell tego kraju. aby na postawione im w tej sprawie pyta·
'
nie odpowiedzieli: tak.
zaledwie
ciekawostka:
Inna
przed piętnastu laty - o czytn
w Polsce nie wszyscy pamiętają
- przyznano w Szwajcarii kobietom czynne i bierne 1Jrawo wyborcze. Zdecydowali o tym w referendum mężczyźni. W osiem lat
później takie samo prawo uzyska-

d:ru~o:
A co do pytania
„Czy jestd za demokratyzacją„" Ma.rek Gum el izastianaWi.a
się: „a Jest ,f&ka§ altema.tywa?".
Jednell'O jesteśmy
I dlOdaje:
włdciwle pewni. łe za długo
trwa ten pmces zachod~cych
zmian. Przecie:& katda impre>wlzacJa ,fest zła. Buła nie me>gą
u1tui6 faktów.

t 'ma P1'flMli•: na De motna
a.fac! władzy?· laka ,fest grantca? Oz.y w drugim etapte re·
formy smieni irlę model in:koły
Czy f tu przestan2'
wyłs:zej?
działa~ wskaźniki? A dobra organizacja studiów pozwoli na
sa.moksmałcenie?

I ostatnie pyta.n.ie: ery to
wszystko oo Pr2lewid1t11e S'ię w
Jest jeszcore
pro~amie Teform
W kaMym raoocjalmnern.
si ę
z.ie nikt nie wY'PO<\Vliada
prr,eoiwko potrze ble reform choeLa:i tyle j-est niewiadomych.
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Ale redąktor „Trybuny. Ludu" wie swoje 1 zdenerwowanJ'
pisze: „W tym z kolei programie ZNAK ROWNOSCI POSTAWIONO MIĘDZY R0Z1''"YMI FORMAMI WŁASNOSCI" (podkr. „TL"). Chodzi o program telewizyjny „Teraz"; :
Nawet własność komunalna według red. Mickiewicza nie · =
_równa się uspołecznionej. Tylko na pytanie. co w ogóle jest
własnością uspołecznioną, nie znajdujemy odpowiedzL Np.
jeśli załoga jakiejkolwiek fabryki w Polsce wykupi wię-1
kszość akcji swojej firmy, to czy będzie to jeszcze własnoś6
uspołeczniona, czy już nie? Albo nowelizacja ustawy o spół
kach przewiduje, że panstwo może mieć mniej niż 50 proc.
udziałów, to czy taka spółka będzie uspołeczniona, czy nie?
Oczywiście próżno szuka6 odpowiedzi na te pytania w ar,
tykule W. Mickiewicza.

BEATA GRATKOWSKA -

li tamtej.si oslemnut.olatkowle. W
tef sprawie talde w referendum
wypowiedzieli się starsi' od niob.
- Na 1Zczę§cie Poli.Cy ma.j~ już
'iałatwioną 1prawę pasów bezpieczeństwa, praw wyborczych kobiet
i osiemnastolatków."
- Referendum to uzupełniający
Instrument demokracji. Nie sądzę,
aby należał<> wykorzystywać je w
sprawach bl.ahych. Ta tonna demokracji jest dość kosztowna.
Poza tym warto wiedzieć, te
niezbędnym warunkiem przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego jest sejmowa uchwała, podjęta
więkazością dwóch trzecich glosów
przy obecności co najmniej potowy posłów. Wymagana jest więc
większość kwalifikowana - tak jak
przy zmianie konstytucji. T~kie
się
srtawia
wymagania
same
uchwale rady narodowej dotyczacei referendum lokalnego. .
Nie należy się zatem obawiać.
ze zbyt często będziemy stawać
do referendum.

ogarnęło Polskę. Szalenstwo dyskusji wokół własności. Ks. Józef Tischner dowodzi, absolutnie
nieteologicznie, że prywatna własność t o J e 1 t ł o,
drugim biegunie twierdzi się, Ił t o n I e J e 1 t ł o.

zalenstwo

§.
=
5
5
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Jak Już autor nie może znaleźć bata, to tak fastryguje na
marginesie filmu o przedsiębiorcy prywatnym pokazanym
w telewłzyjnym programie „Poczta obywatelska":
,,Bohater („.) nie skarży się nawet na tych zawsze „pa1kudnych" urzędników, nie robiących nie Innego prócz pne1zkadzanla ludziom porządnym. chcl\(:ym coś zrobić".
Proszę, nawet taki przewrotny Jest ten prywaciarz, te nie
powiedział tego, co w koncu musiał 11a niego powledzłe6
dzłennl~arz.
Przesłanie artykułu w „Trybunie Ludu" jest proste I Jasne. Przedsiębiorstwom uspołecznionym grozi zepchnięcie
na pozycje gorsze od sektora prywatnego.
Mój Boże, po cóż była ta wielka batalia przeciwko mono·
polom? Dlaczegoż to wybitni ekonomiści darJi szaty, pisząc
I mówiąc o konkurencyjnoścł I jej dotkliwym braku? Ale
red. W. Mickiewicz pisze jakby z wczorajszego dnia:
„(„.) coraz głośniejsze jest \Vołanle, właśnie zakładów
pal\stwowYch (nie uspołecznionych - przyp. E. T.), ~Y mle6
warunki zbllione d.o tych, w jakich działają firmy prywałne".

Takle wołanie, zwluzcza gdy mamy realizować n etap
reformy, to zwykle zawracanie głowy. Najpierw dojdtmy do
wykpiwanego w artykule „TL" 30 proc. udziału sektora
prywatnego w wytwarzaniu dochodu narodowego, a patem
porozmawiajmy, Myślę, że pieriestrojka I odnowa to jednak
zbliżone koncepcJe przełamywania stagnacji I wchodzenia
na nowy etap rozwoju socjalizmu.
I jeszcze jedno. Scholastyczne rozważania na temat form
własności są bezcelowe. Dogmatyzm ma to do siebie, że jest
śmieszny nawet w wystroju teologicznym. Ostatecznie de·
cyduje władza, która powinna posługiwać się takim Instrumentarium, które służyć będzie pomyślności całego spoleczenstwa.
EDMUND TULKO

Bogusławskiemu, wlceprzewodnlczą-

P. s. Panu Lechowi
cemu Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Inżynierów I Techników Przemysłu Papierniczego (uf, jaka długa nazwa!)
dzlęku.ję za reakcję. W zasadzie zgoda, tyle że moim zdaniem, 50 małych oczyszczalni to moźe lepiej niż jedna ogromna, lecz nie zawsze wykonalna. Poza tym te małe oczyszczalnie nie obciążą budżetu centralnego.
A papieru toaletowego wciąż brak.
E.T•
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ki, nie mogę oprzeć się wrażeniu chaosu, szamotaniny, w czym celuje „frajerka'' z Monachium czemu zresztą trudno s i ę dziwić - przecież od la-t leje
nam się s~mtąd nawoływanie do reform gospodarczych. do demokratyzacji
życia. Skoro w i ęc pojawi ł sii: „program
najdalej idący, który ma szamsę przYw1·ócić Polsce stabil!zację" ·(cytat z BBC),
te> niez~znie go potęp i ć, odrzucić, a
nawet uznać za nieśmiały.

le należę do tego rrona roda(nielicznego, na szczęście),
ków
które utrzymuje, że świat mia.nowa! nasz kra.i swym pępkiem I
wszystko, co się na nim dzieje, zaczyna się i kończy na Polsce. Od czasu
do czasu zdarza się jednak I tak, że
szc.i:ególnie Europa pilnie pr.i:ygląda się
temu, co dzieje się -między Bugiem a.
Ostatnią okazją do pilnego śle
Odrą.
dzenia wydarzeń u nag stało się ogło
szenie referendum ł rozpoC'tęcie dyskusji na lemat odnowy naszego źycfa, ra. dykalnych reform w sferze gospodarczej,
społrcznej I pol~tyczneJ.

N

Przez ostatnich dziesięć d'!ll pilnie wyi?azet I tygodników materiały
tym sprawom, a także pcacow!cie kręciłem i?alka radioodbiornika,
bv dowiedzieć się, oo maili qo powiedzenla polskojęzyczne radiostacje n'.! Zachodzie. ..Frele Europa•· nte wyłączając.
Gdy przeglądam teru notatki I wycincinałem z
1'.JO~więcone

Nie mogąc zaatakować naszego programu frontalnie, propagandowe wygi,
zas i adające przed mikrofonami, szukają
„dziury w całym" długo , dywagują np.
na temat sformułowań samych pytań,
które .,narzucają odpowiedź pozytywną" ,
jakby to był grzech. Nie znam przypadku. by ktoś rozpisujący referendum, CZ)'.
byl to de Gaulle, czy rząd szwajcaraki
- formułował tak pylenia. by prowokowały do odpowiedzi negaty'-1.-nej. Nawiasem mówi.ąc. kiedy .,Freie Europa"
użyczyła głosu dzi ałaczowi opozycji Janowi Lityńsk i emu . to ten wvsy p ał taką
wyźe p row a d zący
szczeJ?ółów,
masę
w:ad mus i ał go m itygować, zw raca j ą c
mu uwagę, że się chyba za galopował.
Wszystkim pi szącym i mówi ą cym o
referendum naj w ii;:cej
s:ę
zbliżającym
kłopotów sprawia opublikowany niedawno raport Banku Swiatowego. Kompetencli jego ekspert6w. którzy kilka m iesięcy spędzili w Polsce nikt nie odważy się zakwestionować. za~ owi eksperci
stwierdzają katege>rycznie: przeobrażenia
gospodarki polskiej są zasaaniczo dobn:e pomyślane. Dlatego też m.ln. francuska ągencfa prasowa AFP. anal12ując
ra1Jort donosi: „Bank Swla.towy zapalll
zieloni'! światło dla polityki o. ywlenla
w Polsce, .Prowadzonej
~ospodarczrgo
przez rząd".
Co gorsze dla <-;Lzycjonl$tów. w Innym miejscu mówi się wprost, te „tempo wzrostu llochodu na.rodowego I konsumpcji nil' jest wcale takie małe". K<i-

to stwierdzenie, brytyjsltl „Independent" pisze: ,.Analiza ła stoi w
sprzeczności z oplni~ publiczn~ w Polsce, która jest przekonana, :te po zniesieniu dotacji i wprowadzeniu zasad
wolnego rynku ·ceny gwałłiownie wzrosmentując

ną".

Uwaga trafna, bo rzeczywiście taka
obawa u nas istnieje, oo zresztą znajduje szerokie odblcle w licznych wypowiedziach - także na łamach „DL" i czemu trudno się dziwić po tylu latach nie najlepszych do6wia<lczefl. Eksperci Banku Swiatowego nie tylko nW9 podzielają tych obaw. ale optują za ograniczeniem konsumpcji (według założeń
wynoma
wzrost
jej
reformy,
ich zdaniem
si ć 2,4 proc. rocznie), oo - o rok przyspieszy odzyskanie naszej
wiarygodności 1'.lłatniczej. o ile jednocześnie uda nam się znacząco :r;wtększyć
ekS'l)ort.
Mimo tego obiektywnego spojrzenia
na stan naszej gos1'.lodarki. dywersyjne
radiostacje - oo oczywiste. za to Im
płacą - nie ustają w wYSiłkach . by siać
niepokój i zwątpienie, a w ostatnich
dniach przyjęły taktykę .przebijania".
Zaprzestały krytyki reformy, a zaczęły
domagać się czegoo więcej niż planujemy. żonglerka trwa i trwać będzie. My
musimy kierować się wtasnym rozsąd
kiem, spokojnie rozważyć wszystkie ,,.za"
i „przeciw", po czym pó)ść w !Gerunku korzystnym dla k:raju I clla kałdego
z nas.
peJawll1
ame~kamkleJ
prule
się alarml1tycme wldcl. Według
.nieb spotkanie na ncsyoie, przewidziane na 1lódmero grudnia,
stoi pod znakl4!m zapytania, rdyź w Genewie negocjatorzy nie potrafił\ osiun11ó porozumienia. Jako dowód przytacza.no zapowle4i spotkania Kampelmana
z 'Woroncowem, którą mafl\ R sa4anlo
przerwanie lmpa1u.

W

Wkrótce jednak przyszly o!lcjalne zaprzeczenia z Mosj{wy i Waszyngtonu.
Gierasimow, rzecznik radzteckiego MSZ
preyznal, że pojawiły się trudności, gdyż
Amerykanie domagają się by kontrola
objęła także inne niż średniego za~ięgu
typy rakiet, ale w żadnym razie ni e
zagraża to spotkaniu na szczycie. Rzecznik amecykański określił natomiast po,,;Jest to
wstałą sytuację następująco:
troszkę podobne do tego, kiedy nadchodzi dziewi2'tY mlesil\O ciąży I kiedy rodzin sacz)"llaJl\ si' denerwować„.".
Oficjalnie podano tet o przybyciu do
Waszyngtonu przedstawicieli radzieckiego
protokołu dyplomaty~mego, którzy wspólnie z amerykańskimi kQlegami przygotują program pobytu Gorbaczowa. w USA.
Nikt oficjalnie nie podaje szczegółów
tych rozmów, natomiast pojawiły się
plotki. Część dziennikarzy - oczy\vi ście
czerpi11.c z pewnego źródła - twierdzi,
że Gorbaczow spędzi dwa lub t rzy dni
w stolicy I uda się w drogę powrotną.
gangstera, polityka, policjanta i zwykłe
Inni - równie dobt'z.e poinformowani go mieszczucha. Rzeczywiście, ma zduzapowiadają aześciodnlowy pobyt i wyjazd do kilku miast, w tym takźe na m i ewający talent do wchodzenia w róż
zachodnie wybrzeże. Za niespelna mie- ne skóry. Koledzy nazywają go „tań
dobrze . czącym niedźwiedziem" (100 kg wagi i
siąc okde się, · którzy z tych
185 1)IIl wzrostu), reżyserzy chwalą ,za
. poin!ormowanycJo. mieli racje.
pracowitość, żona narzeka, źe za dużo
p ije wina i 1'.liwa, Zarabia „nieźle"
złowiek o tysiącu twarzach
Prcty
pisze „Newsweek" - &ktor, któ- okol<> miliona dolarów za fi'.lm.
„pewniak.ach" u.dowala się procentem od
ry na drugi pia.n zepchnął za.równo Alaina Delon&, jak i Bel- ZYilkU.
Teraz zapuszcza brod11 (patrz adjęcle),
moruło, ktoł, kło mote jut dziś stanąó
obok takich tra.ncuskicb gigantów ekra- bo w kolejnym filmie wcieli 1!11 w Rod !na - .słynnego rze:fblarza, z tego onu, Jak Jean Gabin (11,J Gerard Philipe.
kresu, gdy artysta zakocha! 1!ę w paO kim mowa? Oczywiście o Gerardzie
ni Claudel (gra j" Isabelle Adjani). M&
Deparcllea - akton:o, którego mieliśmy
jut za sobą, jak zapewniaj" najbliżsi,
onzJ' pozna" Jako łyłułowego bohatera
kłopoty z nadszarpnietym systexnem ner„Dantona" Wajdy.
wowym 1 nkol\czyt lec:i:.enie u psych~
Ma 38 lat i fuł eo fllinów na fronW każdym jest lnn1; w kddym · trów. Zamierza zająć 11!41 w większym
cie.
powtarzam opinię kry- nli dot~ łtopniU wychowywaftl~ dzie•
przekonujący ty:Jców ~eh. Wd.d.źialem go ledwie d. - H•lemlego ayna l 14-letnie! córki.
BENRY?t WALDiDA
w pl~u wefeleziiaeh - dak6 biędza,
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Informacja o założeniach polityki„ cenowo-dochodowej w II etapie reformy gospodarczej
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BIURO PRASOWE

RZĄDU INFORMUJE O PROJEKTOW APRZEDSIĘWZIĘCIACH
CENOWO-DO CHODOWYCH ,
ZWIĄZANYCH Z PROGRAMEM REAMZACYJ NYM II ETA-

NYCH

PU REFORMY GOSPODARC ZEJ.

OILB POLITYKI

CENOWO-DO CHODOWEJ Jl ETAPU REFORMY

nie w następnych la.tacli. Stanie slę
to mo:lliwe w roku 1990, jeżeli bę
dziemy działać konsekwentni e i
zdecydowanie. Już w roku 1989 powinno nastąpić wyraźne ograniczenie tempa wzrostu cen. Nie będzie
żadnych podwyżek cen urzędowych
przed rokiem 1988.
Rzeczywista poprawa warunków
i jakości życia - przez stworzenie rosnącej możliwości zakupów
bez kolejek l przydziałów - nastąpi dedyinie wówczaś, gdy ceny

oiiwdrlJiala.js,cycll nadlmi!ememu wtlndowandnl iy>ah cen pr:ae::i; przedS<ię
bilolrs-twa.
'UTRZYMANI E POZIOMU
ŻYCIA LUDNOSCI
OJ>«-a.cjia. cenowo-docho dowa
o czym ~ jiut. mowa
nii.e
=.ieraa w »kali .o.gólinej cl.Io obniżenia. porz.iomu tycia. Duży wzrost
kiosz.tów
ubrzymama
z tytułu
wz.rostu cen tiowa;rów i usliug (bez
alkoholu i tytoniu) będzlie w cal<>ści
ZJrelrompensow any odp'Owiednim przyrostem · doc;.hodów. choć·
nie moi.na ti!lgo zapewnić od ra.zu
ws:rJystkim. Część
społeczeństwa
skorzysta, eozę.ść ~ ruiestety )l'I"rejś
ciowo straci.

DOCHODY ROLNIKÓW
W rolin.ictw>ie. w którym og.ólna
p.odJwyliikia. oen WllJłylnd.e
o.bok
IWl!"O&tu kOS'ZitóW utnizymani.&
również n.a zwiększenie
kos:ztów
pirodrukic]i, j•J skilltki Jl()St.aną, ~
kmn;penso.wan • przez odpowiedni.
pod.wy:t,srr.ente cen skupu produktów roLnycb - zgo.clni.e z obo.w1ą.
zującs, zasadą utr'zymyw.ania opła
calności wy<lajinej
produ.kcji rolnej oraz pal!'ytetu dochodów
w
efekty1wnych gios.poda.r stwach. Nast11ipi to rówinocześnie z podwyżką
cen żywności i środ1~<ów Pr'OOUkcji
dla rolnictwa.

'

powszechne.i<> p~ , waru,nków :i.ycia, ani atlrat cfla emerytów, renciatów, rodzin wiel~et
nych l wi.ęk!&!l.IOŚai .. J)t"acui11cych.
Przyjęte m.aa.dy rełtomperu;qwania
iiowoduj-. ił ~.i.lnie} chrond()lla ~
doą, lll"UPY 9Ła,bae e.kion.omdcznie.
Sred·ni \WlrOSt pł.a.c dła praou}ą
cycb n~e oznacza,
te po<Jwyż.kii
wy<nagirodzeń będ11 dla wiSZys1'kfoh
jednakowe. O lch WY·SO.lrości decydować powinna indywfu:lualnie i!'Ość
i jaik-o.ść pracy oraz popra\\·a e!ektywności gios.pooderowania w Pl'zed-

Działania.

te

stworzą

warunki

dla ogiraniczenia
WlJ!'OoS•tu cen w
roku 1990 do wskaź.nik.a
poniżej

10 proc. ~ba jednak się lkzyć
:a ~cią pewnych lrorekt

rrowiych oen surowców i maiterialów roM!iiei w roku 1989,
'choć
w- 1> wiele mniejszej skali, niż
w roku 1968.

PYTANIA O GWAltAKCJE
Nadrzędnym celem reformy gospodarczej jest taka zmiana funkSpo!lkać mowa obawy.
że procjooowania gospodarki polskiej,
ponowane rozwiązania nie prz.ynioktóra zapewni jej roolność do
siębiors-twi:e. Niewąt·pl•iwie Z)'Ska.ią są oczektlwanych rezultatów. P1·zyzrównoważonego
i
efektywnego
na tym najlepsi pracownicy w do- tacza s.ię przy tym argument. że
roi.woju, aby zdecydowanie poprabryoh zakładach pra.cy.
w prz..e&zlośct
podwyż.ki C€n nie
wi~ warunki bytu i codziennego
roz.wiązaly w sposób trwaly pr10tycia o&bywateli. Wymaga to stwoZASILKI I INNE
11rudn10śai
mogą
od.C7.Jt!Ć zal<>- blemów rówin-o.wagi rynkowe•j. To
rzenia J)I'Zeslanek dla skuteci.nej
SWIADCZENI A SOCJALNE
gii tych Pt"ZJed&fębiorsbw, któ-re nie prawda, aile podiwy<żkli
cen nie
likwidacji marnotrawstw a, bałaga będ11 prawidłowo odzwierci!!dlać
będą w · stanie szybko wyipraoować wiąiz.aly się 111 tak glębok,ą PtrZJebUnu ł nieudolności; przywrócenia koszty, uwolnione od obecnego
REKOMPENS ATY DLA
Dochody rodz.lin praoownlcz.yoh c.dpowiednioh '.-odków nia. W1Zrost dows, calegio mechanilz.mu
gospoefektywnej pracy rangi poosta- wlelkieąo marnotrawstw a, zaś doPRACOWNIK ÓW SFERY
UIZ'JUllelniiane będą podwyis7l0nym i wynagiroduń ll'!'U1l.
JJwri.ęko;z,enie .d.a.rczego. Ponadto, prawie zaW1Sze
wowego czynnika wzrostu gospo- chody pieniężne będ11 odpowiadać PRODUKCYJ NEJ I BUDZETOWE J świadczeniami socjalnymiL. Podsta- Jl'rodu!kcj:i i e:fek.tyiwll106c(,
Wszystbyly
one
niekonsekwen
tne, polo.
daror.ejlO. Placę trwba uci.ynić wy- wynikom pracy.
wowym takim świ.adc.reniem
Jll\ kie pr.z;edisii!l'bi.orstwa będą mieć w .wfo::rme, łagodzone po::l naciskiem
.Jednocześnie z podwyik111 cen wy- zasiłkł rodzinne.
nagrod1.eniem,
. odpowiadającym
Proponowan& przebudowa ró:tnl
Zostaną one !l'.1la- nowy·ch warunlcacb szansę poipra- różnych girup społecznych.
wartości pracy. Aby to osiągnąć, się zasadniczo od podwy:tek
cen z płacone będą, wszystkJim 111atrud- =ie zwiększ-one, zaiś dlotychcza- wy swe.i sytuacja
elrono.mii.cz..nej,
Padają
też pyt•ania. jakie
sa
trzeba równiet doprowadi.ić do roku 1982. Wówcl.1!8 gwałtowny niMym w gospodairce uspołecznio~ &OoW•e zasady ich obliczania - zmo- a.Je wykorz..yst.anie
tej szansy za- ~wairancje. :ile cele II etapu reforeen. które należycie wyrażałyby spadek produkcji spowodował ob- nej oraz w instytucjach państwo dyfiko'Wiane. Chodzi o to. by naj- leżeć będzie od 7.doLności
p!"Zysto- my zos.taJJą osiągnięte? Absolutne
wartość poszczególnyc h towarów. · niżenie
poziomu życia ludności, wych i 6\l>Olemmych bezpośrednie Wlięk·57.ia pomoc trafiała do naj:'oar- s·owania s:ę ·do nowych re.gut gry, ,l?Warancje na sukces J<'OSP'Od~rczy
Każdy nabywca na każdym ryn- zaś p~dwyżka cen była jego skut- rekompensaty
z łytułu
wzrostu d7-i.ej
potnebujących
rod'2'li'1 od efelktywny.ch prz~sitialceń w nie istnieją. Pr11ll'onowane obecnie
ku (dóbr i usług konsumpcyjny ch. kiem. Byla ona konieczna dla ra- cen podstawowych artykulów żyw na.lillboższych i wielodZJiet.ny.c.h.
i!"f()Spo.diairce przedsiębiorstw, które rozwiązania twcrzą rac.fonalnie unościo0wych (w tym ~rodków produkcji itd.) powinien towania gospoda.r ki, a
mięsa i j.eNast111pri.ą również wydaf!ne p<od- II etap musi
zwłaszcza
Może t-o zasadnfoną
.!'1llnsę
powodzenia.
móc 11wobodnie wybrać w miarę rynku, przed całkowitym rozkła ~ prnetworów zgiodnie :r. n'°"1ną wyżk-1 p-o.z.ostalych ŚW1iadczeń so- prowadzić do 1piowooo.w>ać.'.
p.ewnych doleglli1w<>- Zmiany
Ci'n i doch·odów nic są
swoich możliwości dochodowych z dem. Dz:iś sytuacja i cele s11 Inne. kartkową). o.palu.
en&"~L
oraz cja.lnych:
zasiŁków
W)"Chowaw- ści sJ>(>.łeazinych. Odocmtć Je moga. celem samym w solJie. S~ one ści
czekającej na ·niego oferty to, co Przy ogólJtlym choć nierówno· czyinszów. Rekom.peneata wyrówna azych, wypłat z fu'ndus·zu altimen- nal1bard7lie.i marni
1>ra00ownicy w śle powiązane z liompleksowym ,
jest mu potrzebne i odpowiada mlern}lrii - w:r.r<>tcie produkcji i w ea.ło~cl przecJętny wzrost klo5'Z- tacyjriegio., sty;peaidiów, zasilików· z nieg,pra.wnyich
ek<>nomlLc:mie i o.r- radykalnym i głębokim refo!'m'()jego wymaganiom. Pr11ede wszyst- podaży cl!odzi o przyspieAZenle tów utimyma.nia (wydatków na. o- pomocy ~ecmej iit;p.
~n.ia:acy.jin.ie Al!lkła.d:aicb pracy. W Wa.Dliem g~darki, z jej rekonkim nastawiamy się więc na .fOl.WOjU i op&rde fO in.a rxirowych 110bę) i;piOwodowany przez ~st
ra7Jle lroniiecain<>ŚC'! ~iiany pracy i strukcją, i unowocześnianiem.
Są
r6tnorodne działania, które przy- podstawach.
cen '1:fch M1tykułów l usłur.
EMERYTURY I RENTY
PT2l€iklwadi:rulklowa\rlllia s1ę· 'J)t'ae'own!- więc tyllko jednym z elementów
/
czynią,
się
B~dn:ie relrom.p ensaty 11U!.do wzrostu podaiy
ka n•ler.będ:ne ~'k:! za~ł Pań- d7Jiałań. spTecyz.o.wanY'Ch w wo!llt'ano.Wlić będą &k.ladnik wyna.girodrnerynkowej
rozszerzonego
asortyDla ocll!rony
PRZEBUDOW A CEN NIE"JEST
:realnel wail"toścl stwv:>wy Fu.ndun A~ejl[ Za- mie realizacy>jnym II etapu. Gwamentu towarów o d-Obrej jako~ci.
DRENAZEM DOCHODOW . niia. wy<Jd~ębnrony na liście pŁa<i. gw1ad cze ń
emezytalno-II'e!ltqtw;ycll, wlood-owej.
·
rancją po.wodzJeni.a jes.t więc prze...
kh wiysokość będ-z;le Jednak!owa dla W6zyscy emecycli i remC'!ści obr7Jy.Je.'!lt to główny kierunek działania.
de ws2ystkim pełna realizacja ca·
Po to, teby mechanizmy reforProponowana przebudowa relacji wszy.s'lkich (prny uW!Zlględnoieiniu j~ mają j•ed.tnohttą. bezpośrednią re·
PRZEWIDYW ANIA
lego programu II etapu. bowi.em
my mogły skutecznie zadziałać, i poziomu cen · I dochodów nie ma drynie ::r;róimiicowainych norm kar- komipensa tę z tytuJru \\'IZrosiu cen
jedynie s.pclnisn'c w:;zystkiC'.'h j~gio
musimy naprawić również caiy na celu drenowania zasobów pie- tilrowy.ch na mięro).
podlStaw<>WY'Ch artykułów żyw1noś"
Pn~...ltibW•iione
zalo~ J)QLityk; za1ożeń
przyniesie
oczekiwane
W!UIX>sną jednak róWl!lież
system cen i dochodów (oh>Oć obe>wych. o.palu.
tak, niężnych społeczeństwa, "wyciąga
ener~i i czyn- cenowo-doch<>dow-eJ
na najb1iższ.e t•fekty. Swi.ad•czą o tym zapoczą"t
aby zlikwidować wyścig cenowo- nia pieniędzy z kieszeni". Chodzi słabli.ej) ceny iinnych towarów i u- SZÓ\\", Bę.dziie ona wyplacana wyJata
(w
s?JCZególnośi;:i
n.a.
rok 1988) kowane iuż procesy - wyr<iine
płaoowy, usunąć przyczyny inflaw niej o właściwe ukształtowanie sług. W zwią~u z tym, nieza.leż piraedzająco w sto!lunk.u do 'zagiwacji i doprowadzić wzrost cen do relacji cen ..:_ tanie winno być to, nie 0 d bezpośted.nicb reló.ompen- rantov;ianej ustawowo wal<J.ry.zacji stanowi~ jeden ~ i4t~t.nycli warun- przyśpieszenie rozv."Oiu i popr-aw.a
ków
pra
widł'c>weaio
·
wypelinienia
sytuacji mater'ialnei z~~óg w tych
normalnego tempa kilku procent co jest rzeczywiście tanie, a nie sat, stW10rrz111ne będO\ dooa.tkowe wa- emerytur i rent eraz rew.a!oryzaws.zy.st•kiiich
rocznie.
to. co jest sztucznie, kosztem wszy- ·runkl do tego, by · nie została. ob- cj•i t:ziw. stiarego portfela. Ponadto, składająoychdiziiata!). i pr::r.edsięwZ:ęć przedsiębiorstwach którB w pełni
się na prog1ram l'ea- wyk<>rzystują
nowe mechan'vrny.
Obecny układ cen Jest zły. Ma- stkich obywateli, sprzedawane po- niżona przeciętna pła.ca realna w os-obom
otr.zymującym
niskie liza.cy j1ny Il eitaip.u re.formy gospo- Sprzyj.ają temu dok-onane już głę
my wiele cen, niższych od kosztów n~żej swej wartości. Chodzi jedno- skali gospodarki narodowej. Do- św>iiadczenl.a
emeryta1n<>-«"entowe darcr.ej. Ich wa~ wyon.ika nie tyl- bokńe zmii.any ustawowe
w systeprooukcji i obrotu. Towar jest cześnie o to. by place za dobrą chody p'!7Jed'&iębiorstw będą bowiiem (uzyisku.jącym podwyżki świaidc:reń
7. rozmiaru
proponowany· ch mie ste•rowania irospodarką narowtedy pozornie tań.szy. W rzeczy- pracę byly godziwe. Ograniczenie wrnrastiać
'IV'!'az :re zwiększ..aniem n•iżs·ze od przeciętnej waloryzacjj) ko
zmdan,
lecz przede
wszysbk!im z dową.
wist~ci
jednak wszyscy płacimy dotacji poz.woli na podniesienie il~d I wartości produ.kcji. Zm!!liej- wy')Jlaoona będz..ie dodiat.Jtowa kW<>fak.tru, że bez realnych cen i d<>W przeds~awionych założeniach
zawsze pełną wartość - dotacje, plac.
szenie dlotacju umożliwi takż.e ob- ta uzupielniają,ca do
wysokości ch'Odów c:aity program, nasta
wiO'Ily nie ma konk>retnyc:h cen. Srezegó~
pokrywające te koszty,
niżenie poda1lków
pochodzą
dfa ·pnedsię pr::zieciętnej waliory:ziacj!. '
na prz.edsii~biorC7lość i efektywność towe cenniki po prostu jeszcr..e nie
takte z nasze.i kieszeni. Taka sybi>Orsflw. Zakl.ady praicy bęaą wóęc
KIERUNKI I SKALA
Należy l)'Odkreśliić, te mtim.o pnie.. gospq.daTOw.a.nia,
na
skuteCl'Me Istnieją. Przedkładam~' społecz.eń
tuacja prowadzi do wykupywania PROPONOWA NEJ PRZEBUDOW Y mogly prz,ei.na rzać \\'if>l~sze ~rojki
budowy cen i dochooów
realna
rynku, •tra.ci l'W'<>l 11 pod- stwu k:erunhi pr1.ebud10\VY cen !
zwłaszcza tych towarów, które ·są
na
wynagrodzeni a
dla
swoich wartość emecy•tlllr „starego portfe- d.ziaianie
CEN
s.tav;ę
r?.eoz.ywi.s.ty
rachunek doch<J.dów-. Je•.i konie~z,ne rozmiary
dotowane, i w rezultacie jest Ich
praoow1nlków. Zakładowe sysk1my la" w 1988 roku zostanie
zwięk ekononW:iz.ny. Przy braku J)ra.wd71i,. I proponowane
tempo realiz;acjdi.
ciągle i.a mało. Ci. którym udaje
Radykalna prz~budowJIJ
muszą mieć
p<rzy tym szona, a p.ozostalych emerytur
relacji płacowe
wych oen żaden ~am go&po- Wybór tempa zależy od nas w-szysię kupić takie towary. korzystają orari:. POl2'Jiomu cen towairów i usług oha~ak!te.r wysoko motywacyjny nie
spadnie.
darezy
nie
mógrby przynieść ocze- stkich. jednak w ost.atecznym raze „składki" całego społeczeństwa oz.nacz.ać musi w praktyoe znacz.- wiaoz;ać be:zpoośxednio wysokość wy..
Jmwany-ch efektów.
chunku - ceny i dochod•Y i tak
gdyt źródłem dotacji sa zwiększo n e :z.różnicowane
podwyżki cen. nainrod'Zenfa z indywlidualnym i W'<fWALORYZAC
JA
m1J6:z,ą mieć charakter obielmywny.
ne podatki. Jnne wyroby muszą Powinny one o.bją~ z.a>równo środ nikami piracy l syiu'(lcją ekono-OSZCZĘDNOSCI
Pmecktawś.am
y
fu
t4'
ulożen,i&
to. by byl to wybór ~\\'liadomy
opi-być
przez to wyr11źnie droższe. ki produ.kcj.ii,
nabywaine
p•rzez. miC7J!ll\ przedisięb!<YrStwa. Prowad7..11
nii WółeczneJ, Zll'Odni e z :zasadami - musi on być oparty na znajoznacznie powyżej swej wartości, przcd's' ebiorstwa,
jak artykuły i do tego W1SZystki.e roz..Wiązanla II
Zw„.,,.ryzow.an
e
będ11
również o.twarle,i
polityki , lntormia.cyjnej . mości rezul<ta•tów proponowanyc h
bowiem muszą być obciąrone tymi usługi konsumpcyjne ,
kupowane etapu re~rmy, skłaniające do <>~l.
podatkami. Poza szczel(ólnymi wy- bez,pośr-ednio prziez obywa.teJi i o- częidno0śd I lepS"Z.egio wyk«"Zl}'eta- wszystkie wiklady obywateli nara- choć może tio daramie wywołać ro-z;wiazań. ale także - skutków
chunkach
oszci.ędnościo
wych,
oszdokuczliwe dla życia cod.%.iennego niep.odfęcia radykal1nych ck.alań.
jątkami jest to sytuacja nie- kreślające ich koszty u.trzymania. nia msobów - energ'il.. surowców,
częd'l1ościowo0-.rozl i.c'Len'iowy>eh i bi e- reakcje w postaci. wykupu tiowa- Konieczna jest świadomość.
że ro'izdrowa.
Jeżeli operacja ma być radykal- materialów I pracy. Jest to waniżących oraz boiny lokacyj111e, depo- r&w dla l)O!lbyiW&!li.a się
110tówk.! wil\!Z.ania mniej radykalne przyni:ioPrzykład węgla: całkowity kosi.\ na. to w obl"ocle między przed&lę nek po.prawy moipabrnenia, l!klwizyf1owe,
bony
rewal~acy•j11
1e,
itp.
za
wszelką
eenę.
ss,
W
mnie}sze
iiewnym
rezultaty i wvdtu.żą
za.
wydobycia, sortowania. transportu biorstwami urealn ienie cen wiyma- dacji Jl'["Zesi>ojów I reg'lamentacj!.
Pos•iadacz.e oszozędności otrzymają kresie zjawi.ski. ~ s11 ni-eu.nilknio- czas st\•;arz.ainia ~ospcd·~rczych poditd. jednej tony grubego węgla o- gać będziie ich podniesienia w roPra.cownley opłaoa.ni 1 budtetu
palowego - czyli dostarczenia jej ku 1988 średni-o o około 40 pro- paJ\stwa (np. pracownicy kultury. spec.ialne certyfikaty waloryzacyj- ne - sta.nowi11 'P:.O PrOs·tu lrosz.t staw Jepsy,ego bvtu. Na tym tle
·
·
ocen;<ić należy efekty i doleg1 iwona rynek - wynosi obecnie około cent (przy W'ZlroŚcie oen z,a<>pa tir.z.e- oświiatY'. służby 7drowi!.a itd.) po-- ne, daJa,ce PO tirx.ech I.a tach baki Jiawności.
p;rzyrost wkładów, o Ja~i wz.rosną
~ci pror>ooow.ane~ przez rza'i \\'a12.000 zł. Dzięki dopłatom z budże niowyich:
węglLa i energiii
o 60 za rek'()l(Tl.pensatami bezpośredinim1 ceny w wyinik.u podwy:hek wP!'C>Prnedsta.\vione rozwią.zanu mają riantu. ZmdZJi! sif' on z \delolettu państwa. cz.yh z k1esz~ni każ proc„ innych surowców
- o 50 otnymają dodatkmvy W7Jr05t wydego obywatela, węgiel ten sprze- proc„ 7J<ltŚ maszyn I urządzeli - o na.l!'l"od'll€ń. Projelkt bud'.l:etu ~ wiadunyclJ w 1988 r. Do teg>o do.j- chat"akter radykalny, . Tab prze- nich prac i ~porów ck<>nom ' ~tó'v
d?Jie
normalne
oprooentowani
ie
budowa
un i dioohódów moi.le być o.::aiz praktJ,ków o różnych
dawany jest ludności w cenie nieco ponad 30 proc,).
ogląmidywać będlllie w t.ym celu odwikladów
(wynosZl\ce obecnie 15 domuczliwa na. chiś, a.Je otwiera d1ai;h.
5.000 zl za tonę. to jest o około
WIZ>ro.st cen artykułów
Z)'skal też zde<:ydowaną azaopa- powiedn·ie środk:t finansowe. Polą p.roc. rocamie dla- wkładów 3-ietdrogę
do
ustabilizo~n
ego
}utra.
7.000 zl taniej od kosztów dostar- trz,enia · p;rodukcjd
spoiwoduje crrone t'° będ'l.i ·e z reaH'l.aCJ!\ nie1
Uruchom!! proce.sy,.
które usuną prohatę za~ran ;cznych aut1orytetów
czenia na rynek. Tyle dopłacamy w-zrost kos.z..t6w. a W'lęc w1ymagać zbędnych oszezędno,ki I zwiększe nich).
Dla miies:llk.aniowy·ch ! budowla- pr:z.y~yny intlac,l!i:. na.rastan.ia nie~ i imtytucjli. jako program dz.iałań.
wszyscy do każdej tony węgla, będzie dostosowa.ni.a cen towarów niem gospodarn<>iścl Jiednost.ek bUdnY'Oh ksi ążec-Delk 05.2JczędnośC'i01WYch r6wnowa~.
P'OC'llUda "8.~żenia niez.będny<oh po to. aby P-o.lska zdoktórą ktoś z nas kupuje. Dopłaca i usług konsumpoy.lnY ch, nabywa- ż.et'O<WY'ch.
P'!"em~e 11;war.ancyJne
za.pewin!iaj11 bytu materialnego. . Umoż1Hw'i. ra- była robie
my równiez do węgla, sprzedawa- nych przez
ludność.
W71ros.t cen
soli<lną I trwałą pozyPr7.eclętny
W0r<>st
wynagrodmeń reialln.11 wart.OOć
wkładów
mimo ejonaane działiand.e ~podarcze i
nego przedsiębiorstwom. Różnicę tych artykułów WY'niesie w przy- będ'Zie wi~ następować
cję gospo<larcz;ą w śv.•iecie. m.ś jej
w· oo n.ajmiędzy kosztami
dostarczenia na szłym roku nie więcej niż łO pro- mniej tak.ie! samej wysokości, jak W'1l!'o.stu ~tów w bud:owniotw'ie. usurtie Poeywik~ dla %!a, lll>'ynikl.ją
cem z n'ie'2!.r'6wnoważen>ia .l('OSpo- obywatele mogli sobie zapewnić
rynek a urzędowa ceną węgla po· cent - w stoSl\liXlku do p<>ziomu og6Lny \WJN>ót cen (z
wyłączeniem
KTO MOŻE STRACICT
dar'k,l (Jak speku1e.oia . nieuzasad- wyraźnie lepsi;e warunkli żyo'.a.
krywa się dotacjami, na które ja· cen na koniec bieżącego roku (bez skułJków W?Jl'Ostu oen
alkoholu, t:yn.!lone boga~i~
1ię beiz pracy i
ko społeczeństwo przeznaczamy w skut1k ów wzrostu w rok>u 1968 cen t-oniu).
Nlie ma ~u oczelcllwia~ an~ inne wYnaturr.en.la ).
tym roku około 300 mld złotych.
alkoholi i wyirobów tytoniowych).
(PAP)
Ten stan rzeczy zniekształca ra- Wskaźnik ten obejmuje oeny, 7All~
~
„
chunek opłacalności w całej gos- równo ustalane P1"2'JE!!ll
„
,)
..
~
'
państwo
podarce, bo węgiel wykorzystywa - (ceny urzędowe), jak tet w negony jest wszędzie Nie ma w tej cjiacjach międ1zy producentam4 a
sytuacji zachęty do oszczędzania, handlem (ceny umowne).
do .zwiększania efektywności jego
Proponowany
40-procenrow;y
wykorzystania . do instalowania u- wz.rost cen jest wielkością przerządzeń. P<łZWalających na zmniej- ciętną. Złożyłyby się nań znacznie
sz:enie zużycia węgla. W Polsce zaś więkSQ:e podwy:tkl cen 111rtykillłów
zużywamy
na jednostkę dochodu i usług wys.oko obecnie dotowa.,Gorączik()IW!A knll,itanina na. nabO wysokich
wa1ocraoh Ui:żyit,konarodowego około 2.5 raza więcej nych i znacznJe nilsze tych wy- rzeżu wyposażeniowym rz.<iaje s•ę W!Ycli „Lodli;i II" decyduje jej. u- dit teorełtmn-. kieruJę 1woJ1 kro- d:z:ieć, że o kabinach rzialogowych
ki na 1t.tek. Moim „c. certlne" jes•t o takiej powierzchni i standardZJie,
energii i surowców. niż w pań robów. których produkcja i ~rZĄ. nie udzielać koo.sbruktorow i 11ta.t- nhwec6a.1nooć. Będzie to 1tatek,
któ- cią,mle :r.a.bi,egany irlówny ~·żynier jiak te na „Lodz..i II", dawniej mastwach wysoko rozwiniętych.
daż już teraz jesf Q1Płacalna
(w ku, inż.
Kazimierzowi Hyiemu. ry poza dI'Oibnic!l
moie równid budowy · •tatków :r. aecid B-3'5t, ryna.rze mogli tylko pomal!'z.yć.
Musimy to z.mienić - stworzyć tym o.statnlm
wypad1kru
wzrost ,.Lódź II" jest J,uż bowiem piąt~ %. pr:r.ewozić t<łwa.ry masowe (węlfiel, Bordan Turot11 · (w iłtOC7Jl'li od
uWchod1zimy do centralnej kabiny
taki układ cen, aby oszczędzanie cen musiałby t:y<lko poklryć wz-rost sera~ bliźniaozych 1&dru»teik, oma- rudę itp.), d 323 kontenery
(w kiończenia Pol~tecimiki G<iańskiej w
n.afa.szen:l!wan<?go
surowców i energii oraz racjonal· kosztów materiałów i energi1i oraz c:ronych wspólnym
kiryp1.<linimem tym 21 pustych), a także ładunki 1969 r„ na obeonym l'tćl.no.wis·ku od m,anewi:owej elektronika, „mózgu" silOl\"ni
na gospodarka wszystkimi towara- W:!'JNJ&t plac).
(la
B-354, lotóre pow1ta•j' w „Komu- plylllll.e (oleje Jadalne) oraz towa- 3 lat).
jest
już
wlaśc:.wie
gotowa do pre.mi stały się opłacalna koniecznoś
Wśród
n.aijwy:żej
dotowanych nie Paryisk•ie]" wed·t ua j.eg.o pro- ry wymagajO\ce w czasie transportu
Już z oclleglośC'i killmdziesiię<:illJ cy). Dokoła pulp~ty
sterowmc::r-e1
cią.
dóbr i usług kons.umpcyjiny ch ::zinaj- Jektru. C7Jtecy z nich - „wa.rs.za·w a podgrzewainia lub chłodzenia (w metrów
słychać dochoditą()e z „LoJest to tylko jeden przykład. To dują się przede wsizystkim węgiiel Il" Kraków II"
Lubhin Il" i jednej z ładoWllli może być utrzymy- du II" <liwiięCUle p<>jękiwani,a 11ta- kol<l'rowe lampki. wskaźni.ki i :zegary. Tyilko w jednej z ośmiu czę
samo dotyczy wielu innych surow- opał·owy. ciepła
w:Qda, ceint:ralne „~>fi" - p~mi~ają już mo- wana temperatura •tala. minu1 23 li, maltretowane j mlotkarnoi.
i wi- ści pulpitu !!terowniczego zibi-egają
ców i towarów (np. cena kilo- ogr:rJewa.nie i cz..ynsLe kwaterunko- r.u i oceany, dlatego też emo~je stopnie Celsjusza). Istotną zaletą
fierkamli.
Od
cz,a.su
do
ezaw
w
się zakońe!l.enia 300 różnych kai:>grama najtańszego mięsa wołowe we. gaz i energiia elekl!!"Yazma oria.·11: koo.S>truktora (od 1953 rokill ri:.wi11- „Lodzi II", ,s.:z;cz..egól111ie cenną
go z kością •wynosi 128 zł. zaś porl1stawowe artykuły Ży>Wlll<>Ściowe. zanego z giospodarką morską) li\ Europą, będ:z.i.e jej niiezale:imooćpoz.a róinych mi~js.cacb poklad'U błys li. Krótka rozm'()w.a z klilerownikiem
od
kaj,\
rÓW'l'lież
palniki,
ale
z
nabiura
budowy, &nż. Witoldem Ka·
koszt sam.ego surowca - 192 zł;
Zasadnicze ogiranicz.enle . dotaicj1i d•lliś dużo m.niejsze, n•iż przed pod- portowych urz.ąd::r-eń
kilogram twaroirn tłustego kosztu- do tych a:rty<kulów i usłu~ w roku niesieniem ba.n.dery na piel"W!J.)'m wych. Na pokładzie p-rzeładnl111lro br7..eża widać jut wyir.aźni·e, że ru- mińskim (30 lat w „Komun1ie Pa$tatku majd-. dowa l'ta tlw 21najid'uje •ie: na fi- zyskiej") i inż. Maciejem
je na rynku roo zl. zaś wart(}ść 1988 wymagałoby więc podnieS'ie- B-354.
Popraw•
1ię prawdziwe Goliaty dźwirł niM.111. W fródku JX>U)rny lub, skim (7 lat w stoczni). Obaj twiet"samego surowca - 197 zł: za ki- n ;a czynszów • oraz cen oP'al>u i
Int. Hy.ży spokojnie wll.ęc pyka elektrohydrau liczne (2 pojedyncze Jak kto wOl!i, twórczy
bałagan. E- d ·z.ą, że statki z serii B-334 s.ą U•
lowafogodzinę E>nergii elektryczne.i c1nerl(f!'i ·o 140 do 200 procent, z;aś fajkę i cierpliwie odipoWliada Tl.a i 4
zes.polone w dwie pacy) oraz lektrycy imsWUją ini.a.zclk.a. I syg- dane. Chwalą
płacimy 3.20 zł. podczas gdy jej p-odstawowych a.rtykulów ży\>.'110Ś pytania dotyczące „Lodzi II". Koprzede wszystkim
klilk<t
wspierających
je bomów nal1izatory, tuż pod ich bok'em wysoki stopień 7..automaty1-ow ich
wyprodukowa nie warte jest prawe ciowych - średnilO
ania,
o oko.Io 110 lejne „dzie.ck~" tego doświiadczo- p.rzetad1U111kowych.
Jedna
1
par
pracują
fachowcy
od
uklad.aoia
przystosowani e do transp-ortu róż
5 zł). TAkich nonsensów każdy z procent.
nego p.rojektanta ma 149 metrów dźwigów zdolna jest unieść ładu wykładzin
P<>d:l'.ogowych.
a
parę
norodnych ładunków i s.amo\Vystarnas może dostrzec· ·Wokół siebie
Jeż.el'i przyjęta zostanie decyzja długości l 22 metry szerokości. Jest nek o cięta.rze
docbodzą,cym do 55 kiroków dalej .stolarze przyc.inają
c.zalność prne!adunkową. Można by
- w pracy i w domu - o wiele o zmianie tych cen w ro.ku pr.ziy- to uniwersalny drobnicowiec o ma- t~n.
.iakieś płyty, Między nimii. ciasny- ich posądzić
więcej.
s:ulym. to wydatki budżetów do- ksymalnej nośności
0 interesowność gdy13600 DWT.
BezpieC2111eJ łegludze „Loeb.I li" mi koryta.rzam·i,
wzec.iskają się by nie to. że niemal identyczną
om-0wych na te cele będl\ w try- Dla p<l!I'Ównania - żeby przew~eźć spn:yja.ć będą, nowollJlesne ir'Odkl
malaa:-U, dtwi,aj11c olr'Omne pojem- pinię o eksploatowany ch już statPOTRZEBA PRZEBUDO\v Y
blo natychmiastow ym oraz 'W spo- ta.ki ładunek koleją,
n.a.leżałoby 10\ezności I urz~dzenla nawigacyjz faTbą. Tt>udn• s-ię w tym kach wyratllił przedstawtlcie l PLO
(.(EN I DOCHODOW
sób automatye21ny rekompensow a- p<>ds.tawić Cl80 d1wudmies.t.otonowych ne. P<liZ.a. radi<>Stacjami, dalekop-i- niki
kiler. d~ału llini.i wschodniego
ne wszystkim praoownikom, eme- wa.g onów bowarowYch. 3Z członków sem, ży1rokompa.sem, :tyro,piJotem, tlokiu pola.pać, ale wbrew ogólne- mu W«"a.że:n,{lu cbaow, ~z.yst-lto od- wybr:z.eża.
Szybkie osiągnięcie celów refor- r~to!ll I rencistom ota.z członkom zaJoirl zamle1zka w przestN!lnych , statek
Ameryki Poludn.~i.
wylposa:ilony
r;osba11ie
byiwa
rówli~
planowo.
my wymaga działań radykalnych, ich rodzin.
Jerey Zocbowskl.
jednoosobowy ch kabinach, 1 któ- niet w <>dbiO!"rti-k do nawigacja saZaglądamy do Jr,abiny marynarDlatego też w ramach II etapu
Niżej od przeciętnego
~ rych kdda wypoN!ona lfOStanle w telUameJ ! u.rzs,dzenie
„ARPA", siltie}. w której
dwaj elekprooon()wana jest 'zasadnicza prze- cen. "a tak.że wyriaźnie
Schodizą.c iz pokład'u „Lodzi IIH,
pon.id;ej kllmatyllMlję, natrysk i w.e„ Znaj- któ~ wspól:p'!'aoując 11 logiem e- trycy, zwi11iuni 'Pt"~CU.111
.~ g!ayń.!k11 •toocz- za.uwafyJ.em na burcie napis inforbudowa cen i dochodów w roku w2rostu dochodów ludnoki będą dzie się równle:t
miejsce dla n leikm-<>magnetycmym
l
radarem, nią od ponad 20 lat.
1988. Jej celem ie5t uzdrow ieniP się k~zt.att-ować ceny u.mowne al'- pasażeirów w zapewniająoycb wy· pot~ati wybrać
mujący, te od 29 październ;ka na
naj.Joorzys·tniejiszy i
Zbirnlew Tl"zeclak l Władysław siatku znajduje
rynku w cią~u 2-3 lat i ;;.ahamo- ~.kulów przemys?owyc h.
się już paHwo.
w tym soki komfort ppdróży pięciu f\a.- naibar<lziej bezpieci.ny kurs. Dzięki Król 7..3.kladaią .końcówki"
jednej Widomy to rzi:iak. że próby s tatku
waniP inflacii: poczatirnwy 0 koko- óbr trwałego0 użyt1ku.
Tym sa~ blnacb dwuosobowyc h I dwóch jed- wy·s>0kiemu stopniowi za.utoma1tyzo- 7. instalacji elektrycznych.
których
wy wzrc»t CE'n (i towarzys7.cicy mu mym. staną
sie one stosunkowo noo!lobowych.
Kto z pasażerów wania wielu czynności, w tym cał jest ogólem ok. 3-0. Wci.e&niej tyl- na uwięzi i próby morskie są tut.
wzrost dochodów) prowadz i ć bę- tańsz;~ w porówna.niu do dochodów zechce sie: odświeżyć ltl!b ~
tuż. Mniej wiięcej
w miesiąc po
i:rostu
kowitemu
z.automatyrow
aniu
pracy
ko
w
rejonie
nadbudówki
t!"zeba ich zakończ.eniill statek powinien
dzie do stworzenia zdrowych pod- nraz do cen ży\'rności i ener~i.f. z..regenerować nadwątlone siły bę
siło'ń<'Il I, „Lódź li" przez 16 rodzin było poloży6 4)k. 35 km kabli estaw gospodarowan ia. a tym sa- P!"Y'\\,id'Z.i<ine
być irotowY do dziewiczej pod.róży
Jest dal,s.i;e koinse- dzie mógl skorzyst-"tć m.~n. z saill- n& dobę moie płynaó 1&ma, bn leokibrycmynh.
- Przez dotyiehcza<!!o- do Amer:Y«tl' Poludniowij.
mym usunie źródła inf.lacji i kwentn1 W)"lrorzystywa nie wszyst- ny basenu kll,pielow~to . l u.1'1 1im- stałese
nadzoru załogi.
we ]alt.a llrac:r trochę &t.a~ków juf
spowoduit> iei radykalne ogran i c1.e~ . kich U!'<lta.WOW'Y<lh lłrodków, J)I7J&- nl.!ltyezneij..
Wnonłony w podstawo"" wł•· w!ihiełikłn\7, Wllęe m<Oł.emy ~'li ...
J'ACEK MICHALAK
ł DZIENNIK LODZKI nr 266 (124. ei
•

„łódź

•

-·

•

t!I

11 przed priibnvm · reisem·
11

„

•• „

1•

EJ f IJ " '

6F

I

Masz problenl?
Sytuacja atawala 1ię ooru groź:niejna. Na kt.any trz:r·
pi41trowego budynku w Essen zaczęły działać -n!•bezpieozn•
naprętenla, 1piowodowane nierównomiernym osiada.n.iem · fundamentów. Początkowo myślano o rozb!6rce · domu i budowie
od podstaw nowego obiektu.
Pr4wdopod>0bnie ogrom cz.ekającei rboty p-rustraszyl nieco
ekipy reml()!ltowo-budowlane, bo - zdecydowano się na nie~
dzienne, a przy tym 1 cyzykowne rozwiązanie. Zamiast rozbi erać cegła po cegle to, oo nie zdało egzami.n u, po prostu
ro~Howano dom wzdłuż linii największych naprężeń, a więc
w miejscach, w których mogły wystąpić pęknH:cia ścian. Następnie fundamenty każdej z części w2Jnocniono 1 wyrównano, zaś w końcowej fazie remontu miejsca po przejściu ostrza p i!y wypełniono specjalną zaprawą mu rarską.
W czasie prac 111ap•rawczych wszyscy lokatorzy budynku prze-

bywali w swoich mli!SZlkaniach i choć może wy<la_wać się to
nieprawdopodobne, ponoć nie mie<Ji poW'Odów ku temu, aby

• Przepiłuj dom!
skarżyć się

uciążliwy charakter prowadzonych robót. Cię
cie muru z C·egły łańcuchową pilą, z.aopatrzoną w diamentową taśmę, musiano wykonywać rzeczywiście z· wielką wpra-

na

wą

1 z niezrównaną delikatnością. T:tm bardtiej. iż technika ta z pewnością nie przynosi blyskawie?:nych rezultatów,
skoro w ciągu godziny ,; reguły udawało &lfł przepiłować z.a.
ledwi e dziesięciocentymetrowy odcinek ściany.

Essen leży w Zagłębiu Ruhry, a wlęa w :rejOll:!e RFN szcze(61nie zagroŻOIIlym niszczydelskim oddziaływaniem podziernnych wyrob!S'k górn!czyeh. Dlatego też ina zbawieilll!l• cięcia.
pily czekają kolejne domy, któr:rah aciany odczuwaj!\ wpływ
nlerówn<>mie=ych naprężeń.
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k,iego na jedną ka!rtę, 'Poszukiwania idą w różnych kierunkach. Bodej[!lowa-ne s.ą p.r~y
wYikiorzystania energii sl()!lecznej, energi Wiatru, PT'2lePłYW'll ~
odplywiu m~·rz. Jud: są ,pra1ktyczne ete'kty tych przed.sięw:zii;ć
barlaiwczych, tyle że - jak, na
razie - Pl!"Zleważn iie nieoplacalne ffa1ansowo.
Ale niegdyś l
P·rodukcia samochodów też była

J

wYtwocz,yć rodz.rui
wkla mocniejszego .n:ż stal. N:czym nadZ'W'YCza~nym nie są i•UŻ d.z:s:aj

dostarcza
współczesna chemia i! k.tóre 11.
powodz.eniem zastępują tradycyj111e surowce. nie >rylączając
metali.
Prawda, - że w pierwsl'Jej fazie
wprowadz.ania sz.tu~nych tworzy-w pope1niono niejeden błąd;
niektóre z nich okazały się niebeamie=e dla zdrowia.
Aie
można chyba mieć na<lzieję, że
z czasem błętly te 2lostaną wye1!m!m!O'W.a111e.
WoleHbyśmy / · może powrócić
dlO su·rowców tradycyjnych. np.
n-0.<;i ć ubran'a 7 wel•nv i hawe1-

Zaproszenie do refleksji
Cyiwi:l\a.acja. współcz.esna pożera coraz więcej energii i surowców. A rz.aisoby wę.gila, ropy
naftowej, rody ż~laza i innych
tnetal~ me są wszak niewycr.erpa[ne l i.s.tinU!iie obawa, że w
końoo ich izahrailmi&, nll!Wet 1eśli wydobylWać 1ię je będ7Jie nie
tyl'ko z lądów abafy1'h, al!e talkże 11; mórz i oceanów. Rachuby
na lirainsport surowców z Księ
życa r:!ZY innego ciala niebieskieg•o są niez.byl ri!Rlne. Pewnie
bardzo dbugio jeszcze. a może. i
zawsze trzeba sie będzie obywa-ć tym, co nam oferuje mac'erzyista pla·nela. Tylko że nie
da s'e jej zasobów wy1korzystywać dłużej w taki sposób. j:a1k
t<> czyni dzisiaj. CywiJ.izacjaonauk.owo-techniczma nie z,ajeduie daleiloo na napęd:z.ie energetycznym
uzy~k:iwanym ze spalania wę.gila
r::zy irorpy 111a•%owe_J. Elleiktirownle
atomo:wa, wytwa~1ją·ce energ!lę
P'O'Przez rozbicie c:!ężikic'h ją<ler
at<liffilll. też nie wydaja, się 111ajlepszym T<YLWiązaniem %1WażywE.ZY. że radioaktywne
odpa<lv

•

ryd\ oora:&

szyby, k}óre pod \1-p1ywcm silneg>o śwj'aitla stają sii; pr.;:eccwsłoneczne, a gdy ono sl.abnie,
znów są bezb.an-1· n~. Szklo może być cięższ.e od żelaza albo
tak lekkie, ż.e płyiwa po wodizie ntby korek.
Może być
brwalą_~ niż sial lub ta•k m:ęk
kie, -M da się przeciąć pilą,
Jest to dfa współczesnej cyw:Hzacji baordzo obiecujący materiał. blugo by trz~l>a wylicz<.:.ć
zaS'tosowa.nia,
jakie c1la11 są
przewidywane.
p·oczynając od
l'ffl.czyń kuchennych. ,.,_ na noka.eh mot<!>rowych kończą:,·_ Budowa szklanych domów z:h s'ę
iuż być d·etalem
n·e wartyr.11
wz1ni1:i.nki.

niooplacalna, więc to zapewne
tylko kwestia czasu. Można chyba l'czyć na. to, że wkrót-ce cywilizaeja ws'!lólczesna
uzyska
dla swych potrzeb nowe i obfite źródła eneTgiL
Natomiast
bardz'ei trudny do 7__asp0Ji:oj'enia wydaje sii; glód surowcowy.
Być mo~ :zabra:k nie metali oraz
Lnnych ma•teriałów, z których
przemysł wYtwarza tysiące różnych r=y. Jedynym wyjściem
jest chyba zaistępowanie materialów deficytov.')'ch j.alk.im!~ 11·nnym>!, kJtQcy.ch _Je&t pod dost.atkiem,
pirzyn,ajmn1ej n-. ra!?Jie.•
ZreS0tą 1'tllt to @ię robi, nle:raz
nawet na baroZJO l!lrel'(llką s<kalę
- nrp. smtu=e tworzywsi, kitót>-

girożą skażemiem śriodowiska. Co
i111ne.go. rod,yby u<lal(} się zbudo-

wać

urzadzenie, w którym pie.rwiaistki lek-kie wytwa.::zaJybv ew t.rakcie łąw..enia si~ w
oierwiastki ciężs·ze - n:e byloby wów=s Problemu z radioaktyiwn:vmi odipa.d.am!. Ale j.a_~
na n~ie, :na te_f 11Ja\S'ad-z.ie wYpr>Oduikowa:n>0
Je<lyn!e bcmbf:
WIOOOrowa. Na1Uikowcy ma 0lią jednalk nad.zieje. u i d1a ee1~ ~
lro1'0IWY'Ch tak>te uda s!~ ooi "ZJJ'()..
neri?'ę

bić.
Zres7.tą nie stawia al~. wm;ylSt-

JllY, mieć

w mieszkaniu parkiet
z klepki drewnianej
itp„ :ale
niestety, na•stę.pne dzies:ęc'.olecia nie spełnią 1:~11o życżeonia.
Nic nie p-0zosfa.ie jak tylko szukać cora·7. Jep;:1zych
(W()rzyw
sztuc•z.nych. A także innych materialów. ·
Okazuje się. że niektóre od
wieków użyiwan'i' rnater'ały m-0gą rzinaleźć nowe i bardzo szerokie zasto~owa•n'e. Il''· szkło.
z tym wsza1kż:e. iż ;:ostanie ono
udoolk.Olllaaone. tak że st•rad swoJą ~S'ł'()IWiową kruchość ;nabLeraJaoe n.()IW'ych cabkie-m cech.
Od 1.ait w laibMarorlach naulrowych eke<oerymentui.e s'. ę z
tym mate'l'liale:n. I u<lal-0 się j:uż

Eksperyme·ntuje s'<~ trż z innym ma,ter'akm. od naj.daw:1'ejszyich czasów używanym, m ia·nowicie ceramicznym. Już w tej
chwili służy on nie tylko do
wYP<>l:ru naczyń czy dachówek,
ale · l do oslony dziobu stat·ku
kosmkzmego. Rzecz _ia·s na, n· e
Jest to taki sam materia!. Ceramika m-0że mieć tysiąc i jeden posta.ci. To istna alcheJ11ia.
lvryj<ica ,,- ~obie mnó;two hj~mnic. które clzis'ai nauk-cw:cy sts•rają się r<>zszvfrmrnć. M.~ją nawet
nsdz'eię 7,'.:·ud-0-.;·3~

mo.t<l•r z mRhrialó\1- C€'f?.:n'r7.nvch. pr?,y cz;·m bylby <t1 r~o'konal. zv od motoru 7.e stali.
;_ilbo1viem mniejsze byl()by w
nim rozproszen'e energii.
Tak więc
giód surowcowy
współozesnej cywiliucji zosta.Jlie
pewnie :zas;p<>'k:oj'llny i będz!e się
ona moi.g;la dalej ["QIZWijać. ProbU!m tylko w jaikim kieruinku.
0
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Projekt
nowej .lodzi
rybackiej
Doświaidczenia cybaików p-olskich, skandynawskich, Kainady
i USA :zJofyly się na projekt
nowel lodzi
rybackiej, który
pows.tał w pracowni eksploata•cji
statków i portów
ryback,ich
Szczecińskiej

Akademii

R'Olni-

cz.ej. Radami slużyli tadl:że cz:łon

kowie spóld~elni rybackich, rybac.v indywidualni. i<:hti<>1odz.y.
Dwie pierwsze lod7Jle mają WYpłynąć na Bałtyk w prz.yszłym
roku: po odpowiednich spra•wd•z.ianach podejmie się seryjną
produkcję.

Nowe lodzie przeznaczone dla
h-bolówstwa pn:ybrz.etnego bę
dą miały PO ok. 12.5 m dłui:oś
ci: obsłu,2'.a 2-3-ooobowa plus
zmechanizowany i:przęt f'()IWCZy.
Koszt ma zwrarać się nabywcy
1ut po 2-3 latach. Eksploat.ację
łodzi oblicza się na ok. 30 lat.
Rybakom brakuje i sp·r:zętu, i
lodzi. Znaidujące się w ekspl<><l\tacii są mocno przestairz.ałe. Bu<lowa lodzi oznacz.a więc
stworzenie nowvC'l1 s.zans rybołówstwu przybrzeżnemu.

.
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Na pierwszy rzut oka '7-letnia Amanda wyglą
da Jak normalna dziewczynka w jej wieku. Ale
maji.e rok I 10 miesięcy poznawała 50 obrazów
namalowanych przez Van Gorha, rozrótniała olbrzymi!\ Jlośó rysunk6w, zwlevz11,t I potrafiła wymłenió nazwy 50 stan6w USA. Z kolei 8-mlesh:czny Josh ·Pereira · odpowiadał „amen" na skierowane do .nJego błogosławieństwo religijne, ukoń
czywszy rok znal ponad tysl11c słów, a w dwa
miesi11,ce później opanował sztukę płynnego czytania. W wieku czterech lat zajął się Już dywagacjamf· filo.zof.icznyml, a i'I' roku następnym studiowat biografię Louisa Plł"!lte.ura I Abnhama Lincolna,
·
Rzecz jasna, Amanda i Josh nie 111 „zwykłymi
ale „absolwentami" mleszczt,cero się w
FUadelfii „Better Baby Institute" (Instytut Lepszych Dzieci), założonego w roku 1978. W swej
działalności .fnstytut kieruje się dewlz11: „nikt nie
rodzi się geniuszem, tylko 1lę nim 1taJe".

dziećmi",

Dyrektor Instytutu Glen Doman łwłerdzl, te
katde dziecko dysponuje w momencie narodzin
potencjalnymi możllwościaml od Leonarda da Vinci". Jest 'llVlęo czynem nlemalte kryminalnym mówi Doman - niewykorzystanie
tych moiliwo§cl ł niepodjęcie próby „stworzenia" nowego laureata Nagrody Nobla lub medalisty olimpijskiego. Doman opubllkowal w Stanach
7.fodnoczonych jut kilka ksl!l:f:ek przeznaczoqyeh
dla rodziców. Non.1' one tytuły w rodzaju: „Jak
nauczyć czyta6 'wasze dziecko", ,,Jak nauczy6 dzlecko lflatematykl" łub „Jak przekaza~ dziecku wtedzę ·-encyklopedyezną". · ·
„większymi

-W Stanach . ZJednoczonyeh . powstaje coru wię
cej plac6wek typu „Instytutu Lepszych Dzieci"•

Zdaniem amerykańskiego psycho!o'ga Neila Bernsteina jest to zjawisko związane z charaktery- ·
styczną
postawą
obecnego pokolenia 30-40-latków, które wywodzi się z powojennego „wy:i:u de53 LAT TEMU
mograficznero". Członkowie tego pokolehla dążą
przede wszystkim do uzyskania 1ukcesów w kaCaly kraj obchodz.il urocz.yście
rierze zawodowej ł jak największych korzyści ma- 19 roc.,,nicę odzyskania niepodterialnych. R6wnocześnie żywią paniczne obawy, legrości. W wi·iflię 11 list-0pada
że ich dzieci nie będą w st:mie sprostać wyso- w Warsza.wie, Krakowie i Wilkim wymaganiom stawianym przez wspólczesne nie złożono h-0łd mairszalk>O\•:i
warunki życią, ł karierę zawodowi\. Dążą więc do Pil'sudskiemu.
zapew°'ienfa swe1nu- potomstwu możliwie na:.ilepszego startu do przyszłej kariery I to poczynając
.
od przedszkola. Jak mówi Bernstein wychodzą oni
Podczas zebrania Polskiej Az zaloienła: jeżeli moje dziecko nie będzie cho- kad•e mi·i Literaotmy większością
dzl6 do najlepszego przedszkola, to jak będzie 2/3 głosów nowym akademikiem
mogło studlowacl później w Harvardzie?
wybrano Jana Lo.rel'lt-0owicza na
miei•sce opróżnione przez KaroW placówkach w rodzaju „Instytutu Lepszych la
Huberta Rostworowsk~eg-0.
Dzieci" r6wnteż wiele uwagi poświęca się rozwo• • •
jowi psychicznemu, Jak I fizycznemu. W USA coPAT poinformowała, te w przyra:s częściej pow1taJ11, specj"alne ośrodki sportowe
przezna.czone dla dzieci już w wieku od 6 mle- szłym miesiącu instytut badalllia
1lęcy. Nowemu zapotrzebowaniu wychodzą, naprze- mózg;u przy unitwersyt-ecie Steciw wielcy krawcy I wielkie domy mody, projek- fana Batorego w Wilnie opublitując specjalne kolekcje ubiorów dla najmłodszej kuje w formi·e pracy naukowej
klienteli. Znalazły się wśród nich takie znane na- pierwszą część opracowania bamarszałka
zwiska dyktator6w mody, Jak Ralph Lauren, Cal- dań nad mózg iem
Józefa Pilsudskiego.
vin Klein czy Dior.

25 LAT TEMU
Podezas konferencji prasowej
w
Białym Domu
prezydent
J{ennedy oświadczył, że wydał
zarządzenie :cawieszenia blokady Kuby. Dodał on, że otrzymał zapewnienie od K. Chruszczowa, lt w ciągu 30 dni wszystkie bombowee „Ił-28" zostaną
usunięte z teryflorium Kuby.

...

Wurstko to wywołuje jednak uzasadniony niepokój wlększo•el pedagogów. Niedawno cztonko·
wie „Ii:rajo,vego Stowarzyszenia na Rzecz Wyehowanfa Małych Dzieci" wystąpili z apelem O·
1trzegaJą,cym przed zbyt wczesną lub przyspieszoną, edukacją dil!fecl, wskazując, że może się to
odbló negatywnie na Ich pófoiejszylJl rozwoju.
'

(F)

• • •

Jaik odżywia.Ją się dyktatorzy?
,. Republika" pisze. że MussoHni p-osila się głównie owocami
i wa rzywami. nie ni .ie a1lk>0holu
l nie pali. H itl er jest amatorem
mleka I kasz i wcale nie .lada
0

• • •

Buli:-arskif> Z!il'ontadzen!e Narodowe wybrałn
.iednilmyślniP
Todor:t Żiwkowa, I sekretarza
KC BPK, nowym
premierem
Ludilwe.i
Republiki
Bułgarii.
:r.waln!RJ~c z łcKo
stanowiska
Ant!lfla Jugowa.

•

•

W wieku 78 lat z~arta w USA
Eleonora Roosevelt. wdowa po
byłym prezydencie Stanów Zjednoozonych. Prl'JYCZY'llą zgonu była niewydolność seroit.

• •

Ze sportu: dobiegła, końca Jesienna runda rozgrywek o mistrzostwo I ligi pilkarskfej, Po
bezbramkowym ·r emisie z Legia,.
LKS za.jmujl! U miejsce (n3. U
drużyn).

m i ęsa.

opr. (bar)
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MOTORYZACJA ZA
•

aden samochód produkowany w kraju 1<>cjali1tycznym
nie ma takiej reklamy na Zachodzi.e, jak „Lada". W
jednym z kolorowych magazynów pod calo!tronic;owym zdjęciem „Samary" widniał podpi~ - „Ten ioamochód jest dwa razy więcej wart _ni:i: wynosi Je&<> cena!".
Rosjanie w latach sześćdziesiątych kupili licencję „Fiata"
124. Przez kilka lat w zakładach w Tolgiatti produkowano
p~pularne w calej Europie „Żiguli" . . W przeci:,vieństwie
do
nas (też w tym czasie kupiliśmy licencje .,Fiata" 125). tam
·zakupiony model potraktowano jako bazę wyjściową do stopniowej modernizacji. Wkrótce pojawiły się „Lady'' 1300, 1500,
2105, 2106. wresz.cie 2107 i 2108. Powstawały odmiany kombi
i pick u-p. Chociaż .,Lada" miała także okres słabszy, to
obecnie bez przefady można powiedi;ieć. iż jest to najciekawszy wóz średniolitraiowy, powstający w kraju nll$zegic>
bloku.
Przy omawianiu eksportowych sukcesów tego samochodu nie
sposób pominąć rewelacyjnej odmiany terenowej sprie<lawanej pod nazwą „Niva'·. Pojazd. startujący już kilkakrotaie w
rajdzie „Paryż ~ Dakar". staie do handlowej konkurencji óbok takich potęg w branży, jak „Lange Rover" ccy „Mitsubishi Pajero".

Z

Radziecki przemysł motoryz.acyj-1
ny jest obecny na oo dzień na ulicach i drogach
Francji, Danii,
RFN i Belgi!. Zaletą tych aut

jest pr:t:ede wszystkL'll . !eh niska
cena. W porównaniu z p-ojazdam!
podobnej pojemności silnika („Fiat
Uno", „RenauH" ~), „Lada" jest

WSCHODNIĄ MIEDZĄ.„

pnynajm'1iej o Sedn• trzecill tań
ua. Chociaż ustępuje standaroem
wykonania,
to jako drug! bądt
trzeci wóz w rodzinie .znakomicie
spełnia awoje zadania. Re.kiami\ i
sprzedaż„ radz!eokieh samochodów
w Eul'OPie uchodniej zaję!y 1ię
poważne firmy, które swoim autorytetem na motoryz.acyjnym cynku fwarantuj„ aprzedawany pro4ukt.
„Samara" jelt obecnie n.tandarowym umochodem Związku Radz.\eck!ego. Wiadomo, te nie je.st
to jedyny wóz <>11obowy produkowany przez naszych wschodnich
sąsiadów. Po wl!«'sJi dwudrzwiowej
zakończono przygotowania do odmia•ny pięciodr,,;wiowej .,Samary".
Daje to jej duże szan!e j:i.ko P<>·
jazdowi stos·owanemu w charakterze taksówki.
Przez wiele lat cicho bylo o
nowościach w mosKiewskiej
tabryc:'ł aamochod6w
.,Moskwicza".
Model 412 i jego unowocześniona
odmiana 2140 lux już dawno przestał być atrakcyjny i należało az.ukać nowych projektów. Próbowano wisrpóipracy z.e Szwedami, potem firancuskimi zakładami „Renault". Wreszcie I ta marka 'd oc.,,ekała się .nast!;:pcy godnego końca XX wieku. Jest to .Moskwicz"
2141" z napędem na przednie kola l całkowicie nowym nadwoziem. Przy jego opracowaniu sięgnięto -do dośw ,a dc?.eń kilkunastu
i;irzed~iębiorstw

produkujących

rl'R

swiec1e samochody osobowe w kl~1!e 1000-1800 ~cm pojemności silnl'ka. Mote nim tera.z wygodnie
J)odr6żować I Mób ze l,1)0cyM b11.gatem. Auto je«t sprzedawane w
kftku odml11.naeh 11!1nikowych. ~-

celowo produkcja roczna a!ę1.nle
1rubo ponad · 600 lys. aztuk.
Swego nutępcy doczekał .się także „Zaporożec". Będzie to wóz oznacrony symbolem ZAZ 11-02. Ma
silnik ,; przodu, na,pędzający kioła przednie. Nowa linia nadwozia
nadała mu nowoczesny wygląd. W
kabinie zastosowano nowoczesne
rozwiązania
tablicy roul.zielczej ,
składane siedzenia 1 bezwla<lnoś
ciowe pasy bezpieczeństwa. Zastosowanie wodnego chloozenia silnika - pozwol!lo na znaczne wycis:r;enie jeg-0 pracy.
„Zaporożec
ZAZ ·1102" ma dwoje drzwi r; boku I trzecie - tylne, uchylane do
góry, pozwalające 111a wygodny dostęp do bagażnika.

grupą tę l.'eprezentowal
w
ZSRR „Zaporożec". Teraz funkcję
tę pelni „Kama 1111".
Samocho- .
dzik, pokazywany w polskiej TV,
ma długość 3150 mm (nasz „maluch" 3129 mm),
dwucylindrowy
silnik o pojemności 650 ccm. Jest
to ni mniej, ni więcej tylko przepołowiony silnik „Sama1ry". „Kama 1111" waży_ ok. 600 kg (PF
l~p 580 kg) i osiąga prędkość
max do 120 km/h. Ta•kże i ten
samochód ma zgrabną, nowoczesną

i:>orY

sylwetkę.

o

Wart.o na kon.!ec wspomnieć
dwóch autach, okazjonal:nie .spotykanych na nasz.ych drogach. Są
to: „Cz.ajka" i „ZIL". Oba slużą
do celów reprezentacyjnych i produkuje się je w niewielkich ilo„ZIL" w z.<tledwie kilku
Radziecka motoryzacja bo także ściach.
,' ,Wołga". W niej stosun·kowo naj- eg.zemplarzach rocznie.
mniej nowości. GAZ 2410 jest zmodyfikowaną wersfą modelu
GAZ
24, dob_r.,,e znaną z polskich ulic.
Samochód ma poprawiony silnik,
zmie.nioną tabncę rozdzielczą, kierownicę i ogumienie.
Modyfi:kacjom poddano równiet przedni•
część pojazdu. Zupelr:le nowy model „Wołg:l 3102" na razie nie trafi da Po1ski. Jest produkowany
w ·niewielkich ilościach.

Na razie nie on:ewidziano zbytnich unowocześnień w tych maszynach. W miarę •ozwoju techniki m-0dernizuje się pojedyneze
elementy (np. sprzęgło), pozostawiając
wygląd
zewnętrwy
bez
zmian. W Polsce oba wozy uży
wane są np. w czasie oficjalnych
wizyt państwowych. Ze wzgli;du
na koszty eksploatacji, obie marki _n ie mają praktycznie .zastosowania w użytkowaniu prywatnym.
Nie znaczy to,
że ich się po.za
garażami rządu I ambasadami nie
spotyka. W Sochaczewie np. jed·na
„Czajka"
jeździ
w charakterze
taxi. Niedawno w telewiz.yjnym vrywiadz:e Maryla R-0dowicz oświad·
czyla, że jej marzeniem jest posiadanie właśnie takiego .samo·
chodu.

Kończąc część poświęconą pośredniol i trażowym, trzeba
wspomnieć 0 nie :zITTanyrn zupełnie
w Polsce samochodzie . ,Iż". Opra-

jazdom

cowano go z myślą 0 pracy w
pólnocnych rejonach ZSRR. Samochód ma napęd na tylne kola l
silnik niespełna 1500 ccm. Jest
- te> nowoczesna. .kombilimuzyna z
dość wysoko zawieszonym nadwo·
ziem
•
Wt>eszele m~ły litrAł. :Do te-:!
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POGOTOWIE telewlą.Jll1e ~mnn111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u111n1111mmm1
43-42-95 Sionek. 28520 g
FILMOWANIE
kiamerą
UD
Y ŁU ORZ
GC
5
Video 51-96-24, 36-06-67
· Radomskl1.
31766 I! E
w TYBLACH 98·420 SOKOLN4KI, el.

w Piotrkowie Trybunalskim, ul. T. Żarskiego 38
ZATRODNI ZARAZ PRACOWNIKÓW WYKWALIFIKOWANYCH
męiczyzn

w zawodach:

~

~lLMOWANIE uroczysto.ś

ci. Podigórslti 33-87-01.
55-89-91.
26747 g
VIDEO - !ilmowanie uroczystośd. Greflrowicz.
87-14-81.
7558 g
PAL/SECAM - p!'7.estra.
jam, Inż. Robakl-ewi.crz..
78-94-08,
Piie.rwiOs.nkót'ł
i.
. 30045 il
CYKLINOWANIE bezpyłowe Ja11lc:zek 36-12-44 .
E
30294 e:
TAPETOWANIE. malowa- EE
nie Zychalski.. 86-28-77.
30079 I? SPRZĄTANIE rachunki!, 34-10-77, Swiątnick1.
27423 I?
CZYSZCZENIE dy·wanów
wylcladmin.
78-69-!!7
Grabarczyk.
9122 I?

O R A

Z

PRACOWNIKÓW NIEWYKWALIFIKOWANYCH DO PRZVUCZENIA
w zawodach ~ tokari ~ spawacz.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.
·z11oszenla przyjmuje dzlal spraw osoboWycb FMG „PIOMA", pokój ńr '10. tele·
fon bezpośredni 68-69.
·
Dla zamiejscowych zapewnione zakwaterowanie w hotelu robotniczym.

BOAZERIĘ

montuję .

43-23-81. Wlach<>s 11144 g

pracy,

NAPRAW A maszyn szy·
Jących. Skręta. 86-B!J-23.

6018:k

LODÓWKI

stażu

--

z jednostkami

--=
-==
-s=

27512 I?

-

lockiu.
(w

Kilińskliego

f)OdwórrLU),

wiaia 49 a

!rupię.

-

w'

3-nitkow-y
Tal. 78-88-20.
26855 !!

PRZYCZEPĘ

podloorz;io..

zdecydo-

N-600 -

wanie

lru'l)ię.

43-42-79.
26433 g
' "OLUMNY, 80 W
sprzeda111. 57-76-48.
27008 g
J AMNIKI sprzedam.
43-97-58.

pracowników w chiale kontroli jakołcl,
w laboratorium mikrobiologicznym i w sekcji
log'c j.
Wymagane wy'*ształcenie wyższe z zakresu technologii żywności lub biologii. Informacji w sprawie zatrudnienia udziela dział spraw pracowni-. ·
czych, pokój nr 40, tel. 15-34-13 w. 21. 6521-k

wyjdlziecie

Zakład Budowlano-Remontowy

. Zgierskiej Spółdzielni
Miestkaniowej

-·······-~
.._

KUTNO

M-4 zamienię
na
Ló<lź.
Tel.
57-19-78.
31839 g
LOKALU poszukuję c.o.,
siła Bałuty. 84-91-77.
MIESZKANIE w starym
bu<lownictw1e. 2 pokoja wszystkie wygodiy -

21amiienle na 3-. 4-p<>ko-

jowe / mię<l'ZYW()jenne
lub stare bud<>Wnidwo.
78-74-06.
26443 g
M-3 bloki, Zl?Jiera. M-3

---:-:
-----------·
=
-------·----

------

w Łodzi, ul. Jaracza 3

ZATRU DNI

\

IĘG'

DYREJ(T .

WEGO.

Warunki:
wykształcenie wyższe,

minimum 10-letni staż pracy, w tym 5-letni
na stahowisku kierowniczym,
znajomość języków obcych,
wskazana znajomość zagadnień związanych
z techniką komputerową,
zdolności organizacyjne i menedżerskie,
wiek do 50 lat,
dobry stan zdrowia.
Kandydaci proszeni są o przedłożenie
następujących dokumentów:

--

kwestionariusz osobowy, ·

;

życiorys,

E

odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
oraz inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych,
opinie z ostatnich 5 lat pracy,
zaświcdcienie o stanie zdrowia. ,
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Informujemy, że:

~<'ółdzielnia zrzesza 750 rzemieślnlków, prowadzł działalność
w zakrPSiP przetwórst\'1a tworzy\v sztuczny , produkcji ga-

lanterii m:: dobne.J i papiernirze.l, szkła. ceramiki oraz innych
wyrobów zaon"*l'Zefl lowycb kooperacy.fnycb. Ponadto pro"
wadzi szerolm 1fa;ałalność usługową. Spółdzielnia jest naJ·
większym cksvort~rem w re.fonie dzlalalnoścł 16dzk;ej Izby
Rzemieślniczej.

Oferty wraz z pełną dokumentacją należy składać do kotka
listopada br. w dziale pracowniczym Spółdzielni Rzemieślnlczej „Wytwórczość Ró~na" w Lodzi, ul. Jaracza 3, T plę-

. tro.

·
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ASYSTENT - matematyka, fizyka. chemia przyieżdżlim.
Woźniczka.
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81-90-44.
27030 g

ANGIELSKI - k!orepety.
cle. lronwersacje, D~
najska 78-32-98.
KULTURALNA pam dó
1.8-m iesdęcrzmego Cirmeokia
pi.Jnle potrzebna. ·Tel.
36-16-56.
26623 g
MODELINA - chałupnicy
pOS7JUk.liwant, ~5-36-18.
DZIEWIARZA w Ulkla' d7l!e mtirudnię.
U&ty
26966
Biuro Og}osret\,
Piotrkowska ~.
BIEGLE S"JJYJącą· mtnJ.d,..
n ie na barooo diobr:rch

warunkach. Wschodnia
59 m. 5a, Kurek.
26841 Ilf
CHALUPNICTWO

Przvim". 48-26-03.
.

27019 g

ZA TRUDNIĘ cukiiernłka.
WYP<>C'ZV'Dkioiwa 38.
26890 I!

WYKONUJĘ

d2'llewl!arst-

wo

ręczme

-

S?owtlńsk.a

-

!17-08-:51.

26763 F
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TELEPOGOTOW IE
loowslct. '4-21-09.

WLt-

29838 I '

TELEPOGOTOW IE.

'rB-64-19, Kacrzmarek.

t781!0

«

Zgłoszenia przyjmuje dział kadr
- Zgłerz, Hoża 6, tel. 16-43-23,
16-54-18.
6251-k

„.

zakładowej
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kreślarza,

3

garderobiane,
szklarza w niepełnym
wymiarze czasu pracy.

~
§

§
§
~

konstruktora,

Informacji udziela i zgłoszenia
przyjmuje dział spraw pracowniczych teatru, tel. 33-99-60 w.
117 lub 31-94-84.
6121-k

OD
KOMBłNAT BUDOWtANY
I

w

Łodzi,

o

ul. Sienkiewicza 85/87

ZATRUDNI:
kierowników budowy,
mistrzów budowy,
specjalistów ds. kontroli jakości do zakładów produk·cji pomocniczej,
kontrolerów jakości do zakładów produkcji pomocniczej,
kierownika laboratorium,
technologa,
malarzy,
tyn korzy,
murarzy,
szklarzy,
elektryków,
montażystów,

O
TB O
I
OGOLNEGO „JEDVNK ·~
S Ger. "'rolny Wykonawca Budo~
§ Szpitala-'pomnika
ki- ol i

E

~
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kierowników

budów

uprawńieniami,
inżynierów budowlanych,
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solarzy,
dk
e arzy,

§ •

=
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kierowników koordynator6w
w dziale prQdukcji,
spe\°:jalistów do spraw kosz.
torysowama,
specjalistów do spraw
kontroli jakości.
~
specjalistę do spraw
norn;iowania,
kierowników magazyn6w,
magazynierów,
ceramików,
malarzy,
tynfcarTV,
cieśli,

•

blacharą,

Zakład nie przyjmu'• pracowników po
samowolnym porzuceniu pracy. Blłf:
szych Informacji udziela dział spraw
pracowniczych, pokój 1!520 I dział or·
ganłzacjl kadr l nkolenla, pok. 1302.
85111-k
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Komblnai zapewnlar wysokie arobkl

wg zakładowego systemu wynagradza-

nla. Wyjazdy na budowy eksportowe
prowadzone przez kombinat w Libii
I ZSRR (Gruzja, Estonia, Krym), molllwo§ó zdobycia I po~szenla kwallflkacJf zawodo\lll'ycb. liczne 11wladczenla
1ocjalne (m. In. wczasy w Bułgarii
ł NRD na zasadach wymtan:r mlędz:r
Zamiejscowym rwaranłuJem1 miejsca
w botela l'Obołulcsym I błetrorłl n

Zgłoszenia przyjmuje clzłal 1praw
pracowniczych, Lódt, aL Piotrkowska
55, tel. 32-62-05 lab H-91-łO wew. ZOł.
Kandydaci spoza województwa ł6dzkiego muszą posiada~ skierowanie z terenowego WYdzlału zatrudnienia.
Kombinat nie przyJmnJe pracownik6w po samowolnym porzucenia pra-
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ślusarzy.
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== 1tol6wką.
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stolarzy,
robotn. budowlanych~

E
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betoniarzy,
. zbrojarzy,

zał( ładami),

cieśll,

§

z ;9
-

E • techników budowlanf"Ch,
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betoniarzy,

zatrudni natychmiast
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27015 g
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· TeJ.
26990 g
3 oroby
na
mieszkanie. Pabiani.Oka
192

.

straży pożarnej,

PRZYJMĘ

-

:

komendanta

=mienie

M-2 w!asńości owe - zam ienie na poo'<>bne w
Torun iu . Lódrź. tei.
86-06-03.
26762 g
KORZYSTNIE
zamienię M-2
na większe,
tel. 33-67 - 05.
32597 g

majstra robót budowlanych.

zatrudni od zaraz

L6dź.
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ZATRUDNI OD ZARAZ
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na M-5
31-95-08.

~

§'

129,

i9'H.HH////////////////////////////HH~

~

--

Oferty pr.osimy składać pod adresem zakładu w
ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
2575-k

w

OVERLOCK
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n~

ubrane
w najnowsze
fasony sukien syJ.westro- OFERTY ma.1>rym'()l!lialne
kratowe i zagraniczne
w:vch. popołu<ll!I '<nvych
- „Riomantica",
Lód:!
oraz
wieczorowych z
1
Box. 102, 36-83-66.
dizianLn krajowvch l za29425
f!
S?mnicznych. Se<rdeoznie
zap.raszamy życząć mi- SAUNY mńskt., eol&rium,
lei zabawv
na57.ych
masat. odchudzający. lestroiach.
31408 I!
cznic:z:v
be-LbC>lesne
GINEKOLOG - cod!Zlienprz;ekłuwa.nie uszu, An ie 81-97-56. Majcherski.
leksandr-owska lOOB. ·
309~6 f!
52-67-6'7. Kalista 8213 g
~rzedam.

§

Maria
26600 g

Hau.
ZAMÓWIENIA n.a sadwn!ili pomi<llOrów. ogórków.
a.sp.ara~•
spre<ngedi .
plumosus.
odmiana i
tennil!IV
do wvboru.
G<>sP<>daMtwo O~odni
cze. Karski Qoopoda.rz
7 k. Rrz,l?'<>wa.
26969 g
ŻALUZJE zaktadam .
48-94-3Q Zamyislowsrk:i.
29582 I!
MILE Panie! Wstąpcie do
sklepu przy ul. Naruro-

socjalno-bytow e
i rekreacyjne.

-a.I
~~u

;

ZAT RU DN I

27017 g

szaty wnę·
lrowe. 43-15-11, GarozyńskL
30803 g
ZAKLAD
k:rawiecki
świiadczy uslu·gi dla rzem io5ła i Iudflości w z.i.
kresie szycia na o·.-er-

Zapewniamy,
bardllt> dobre
warunki płacowe,

i nie uspołecznianymi w zakresie
·

OICREGOW S
IEL
ECZA S
95-200 Pabianice, ul. Party:zon::ka 78/92

naprawa

48-17-32. W<>jciechoMik.1
zgłoszenia: 7-9. 21845 g

WYKONUJĘ

uspołecznionymi
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ELEKTROINSTA LACJE
Cieś!ak<>wski, 48-26-03.

VIDEO Sanyo
'48-12-74.

5
5

telH 046514

i-- podejmie współpracę I-

WYSOKIE ZAROBKI

deputat węglowy w wysokości 8 ton rocznie Po roku pracy,
nagrody Jubileuszowe po 15, 20. 25, 30, 35. łO, ł5, ISO latach pracy,
dodatek stażowy w wysoilośc' od 10 do 25 procent w zależności od
Ił pensja z gysku przedsiębiorstwa.

--=

435·19,

.

-

tokarz ~ wytaczarz ~ frezer ~ spawacz
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TZATB'I'
łOdL 11 „CyruUk Se•
WIELKI
wilski"
15.11. iod1. 1P „ Traviata"
••
NOWY - aod1. lt.11 „.Tak
koehaj4"
15.11. - j.w.
(lodz. lt „MoMALA SALA ralność pani Dulskiej"
j.w.
15.11.
fodz. 19.11 „Bye-bye, Jo,.li -

z

Dawidziuka
15.11. - j.w.
OSBODEK PROPAGA.NDI!' l!IZTU•
(park Sle.nkiewicza) gl)d1.
KI
wspólczKny
11-11 XYLON druk WYPUkly • RFN.
j.w,
lUl. GALERIA BAŁUCKA. (Stary RY•
nek 2) llodz. 11-11 akwarele
o. Perlina

nasz••

15.11. - j.w.
MALA SCENA

1odz. 11 „La•

zoo do

weczka"

WAŻNJ1J

TEUEFONY

Pogotowie Ratunkowe
Poiarna
Pogotowie ·MO
Informacja słutby zdrowia

Straż

999
~98

997
36-15-19
36-55-55

Informacja kolejowa
913
Informacja telefoniczna
Informacja PKS
31-97-06
Dw. Centralny
32-84-03
Informacja kulturalna
36-3%-11
Informacja PKO
78-35-46
Pogotowie wodocl"gowe
Pogotowie enerretyczne:
7ł-3ł-35
Lódt Pólnoc
7ł-Z8-19
t.ódt Południe
Pogotowie gazowe
H-55-23; 74-66-95; HZ
Pocotowie dtwigowe:
74-87-H,

74-ł0-41

TELEFON DLA RODZICOW
porady wychowaw33-Zł-H cze ceynny od ponied?.ialku do
godz. 13-11
piJłtku w
TELEFON ZAUFANIA - 3~-37-37
w dJJI powszednie w godz. 15-7
eałll
w dni wolne od pracy
dObf.:.
lllŁODZińOWY TELEFON ZAUFANIA. - 33-50-86 - od poaiedzlałku do pll\tku w godz. 1211.
TELEFON ZAUFANIA dla kobiet
a clllt1' probtemow" czynp:v w
dni powszednie w godz. 11-22
nr 57-ł0-33.
ANONIMOWI ALKOHOLICY
tel. dla ludzi z problemem al•
(ponie57-31-łZ
koholoWYm pl"tek - 17-18).
działek 33-81-21
WSZYSTKO O AIDS w godz. 15-7.
ORIENTACJI ZAWOTELEFON
proDOWEJ I SZKOLNEJ blemy wyboru zawodu S!-88-61
do
od poniedziałku
czynny
Pllltku w godz. od 15-18

•

Dziś I
SOBOTA,

1ł

LISTOPADA.

1u1 j.w.
godz. 10 „Nie·
POWSZECHNY
dźwiedź króla Gniewobora"
15.11. godz. 11 _ j.w.
godz. 11 · „PinoMUZYCZNY kio"
15.11. - j.w.
STUDYJNY - nieczynny
15.11. godz. 19 „Enfanti!lages"
Raymonwystępy
gościnne
da Cousse•a

.„ •....

• •9

czynne od

do

15,

kasa

lł.30

„Jak to się robi w
BALTYK
Chicago" - USA od lat 18 18.15.
16,
14,
godz. 10. 12.
seans nocny fllmu przedprenn~
rowego i czytaną ł!stą dląlogo
.. franc. od
wą: „Betty Blue„
lat 18 - godz. 20.30
13.11. - j.w.
„Cudowne dziecIW AN OWO ko" :..- 1101.-kanad. b .o. godz.
radz.
14.30. 16.30; „Temat" Seans
od lat 15 godz. 18.30;
nocny filmu przedpremierowego z czytaną lista dialogową.:
„Blue velvet" - USA od lat 18
godz. 20.30

MUZEA

„Cudowne dziecko"
15.ll. pol.-kanad. b.o. godz. 12.30,
16.30; „'Pożegnanie"•
14.~0.
rad z. od lat 15 godz. 18.30: seans nocny filmu przedpremierowego z czytana, listą dlaloJ?owa. ,.Blue velvet" - USA od
lat 18 godz. 20.30
„Jak to się
PRZEDWCOSNIE USA od
robi w Cl1ica~o" lat 18 godz. 15, 17, 19
15.11. - j.w.
kaj„Pasat.er w
POLESIE dankach" - c11Jński od lat 15
nocny
!(odz. 16. 18.15; Seans
filmu przedpremierowego „Czarna wdowa" - USA od lat 18
godz. 20.30
15.11. - Bajki - „Zlota czapka" godz, 15 dalej J.w.
-

(Piotrkowska
Wt.OKIENNICTWA
godz. 10-1~
282l
15.11. godz. 10-15
SZTUKI (Więckowskiego 36)
godz. 9-17
15.11. godz. 10-18
MIASTA ZGIERZA <Dąbrowskie·
go 21) godz. 10-13
itodz. 10-14
l~ . 11.
Obr.
MIASTA PABIANIC (pl.
1) izodz. 10-lł
St?lln<;r~du
13.11. godz. 10-13

WLOKNIARZ - „Mlsja speciama"
pol. od lat 15 - godz. 10. 12.15.
14.30. 16.45. 19. Seans nocny r11mu przedpremierowego z czyta·
ną llstą dialogowa: „Bett:o Blue„
- franc. or! lat 18 - godz .21.30
15.11. -: j. w.

WYSTAWY
CWólczańsk~
GAI,ERIA SZTUKI
M.
31) godz. 11-18 malarstwo

15.11 J'llm ptemierow,- - „Po
USA od lat 18
godz.lnach" &odz. 11

„Wak11eje
!łajki 1 MA.JA
todz. 15; „Po·
Colargola" USA od lat 12
wrót Jedl" godz. 16; „Orty Temidy"
USA od lat 15 fodz. 18.11
15.11. - j.w.

j •.w.

WISZ.A - „Pól tartem, pól H•
rio" - USA od lat 12 godz. 10,
12.30, li, lT.30, 20 oraz filmy
15.11. - j.-w.
Duzjon
DDJ -

KINA

HISTORII RUCHU REWOLUCY.lNEGO (Gdańska 13) godz. 9-15
15.11. nieczy nne
ODDZIAL RADOGOSZCZ (Zgierska 147) ~odz. 9-18
l 5.ll. fi!Odz. 10-16
ARCHEOLOGICZNE I JITNOGRA·
FIC:ZNE Cpi. Wolności 14)
godz. ll-lS
15.tl. godz. tO-lS
MIASTA ;LODZI (Ogrodowa 15)
godz. 10-14
15.11. - j.w.

18

krótkometrażo-we

OGROD BOTANICZNY - czynny
od $(odz. 9 do zmroku.
czynna (oprócz
PAL~nARNIA w godz. 10-18
poniedziałków)

ARLEKIN - godz. 17.30 „O kr11snoludka.ch, Skrobku ! o sie,
rotce MB.rys\"
15.ll. godz. 12 - j.w.
nieczynny
PINOKIO 15.11. godz. 12 „Bajki o lisie"

w
WOLNOSC - „Wielka draka
USA od
Chlt\skiej Dzielnicy u.30;
10, 11.11,
lat u godz.
poi. od lat
„Wierna rzeka" l i aodz. 18.30; „Poteanan!e"
1'.H
5odz.
15
lat
radz. od
1'.11, -

Najpiękniejsze

„Mistrzyni DU Dang"
od lat 15 godz. 17, 11
15.11. - · Bajki „Sni11danle na
biwaku" - godz. 15; „Zima -w
dolinie Muminków" - po]. b.o.
godz. 16; „Mistrzyni Wu Dang"
godz. 17, 19

POKO.J chiński

dzieci~
•wia~

bajki

godz. 14, 18, 18
1u1. - j.-w. godz.
18

a, u, 18,

- „Klasztor Shaolin"
OKA
godz.
(Hongkong) od lat 15
„Swiadek mimo woli"
13.30;
(USA) od lat 18 godz. 16, 18.30
15.11. - j.w.

1
„Miłość, szmaragd
ROMA USA od lat 15
kt"Okodyl"
godz. 10. 17, 1D.30: „Tajemnice
pani Wong" - radz. od lat 12
godz. 12.15, 14.30
15.11. - Bajki - „Reksio łyż
wiarz" - godz. 10. 11; „Tajem·
nice pan! Wong" godz. 12.15,
14.30; „Miłość. szmaragd I krokodyl" - godz. 17, 19.30

- „Misja" - ang. od
1?,
10. 14.30,
15 godz.
lat
radz.
19.30; „Powrót rysia" od lat 12 godz. 12.lS
15.11. - j.w.
„Kulmłka"
Bajki STUDIO godz. 16; „Elektronicwy mor15 godz.
lat
od
USA
derca"
17, 19
15.11. - j.w.
ust~ml
„Między
STYLOWY
pol.
a brzegiem pucharu" od lat 15 godz. 15, 17.15, 19.30
15.11. - j.w.

ZACHĘTA

„Sposób na wakacje
STOKI b.o.
Bolka I Lolka" - pol.
w
godz. 16: „żyć i umrzeć
USA od lat
J.os AngelP.s" 18. godz. 18
„Lodowa pani"
1~ . 11. Bajl<l godz. 1~; dalej j. w.

Pabianice - Armil czerwonej 7.
Sadowa 10,
Konstantynów
Łowicka 63,
Głowno Aleksandro-w - Kościusz:\d ł,
Ozorków - Armil Czerwonej 1'1,
Sikorskiego 18, DąZgierz browskiego 10.
DYŻUBY

15.11. -

75).

- Szpital tm.
• Neurochirurgia
Barlickiego (Kopcińskiego 22)
Okulistyka - szpital im. Bar·
llcklego (Kopcińskiego 22)
Szpital
dz.!ecłęca Chirurgia
Im. Korczaka (Armll Czerwonej
1.5)

.;.aryngologla

11.57 Komunikaty
11.00 Koncert.
12.05 Magazyn
11.59 Sygnał czasu.
12.45
informacyjny. 12.30 Muzyka.
Rolniczy kwadrans. 13.00 Komunika·
13.30
13.o;; Radio kierowców.
ty.
Wiad
a.oo
reklamowy.
KQPcert
16.00
muzyczny.
Magazyn
14.05
16.05 Muzyka i aktualności
Wjed.
17.0P Przeboje z Hsty Jana Webera
17.30 „Siadem pamięci" - aud. 17.50
Kto tak pięknie gra - Towarzystwo
Nostalgiczne • Sw!ngulas. 18.00 „Ma·
tyslakowie" odc. 18.30 Koncert dnia
19.00 Mag. Informacyjny. 19.25 Chwila
muzyki. 19.30 Radio dzieciom: „su20.07
aud. 20.00 Wiad.
pełek"
Na marginesie wydarzeń. 20.10 KoKon20.15
Totalizatora.
munikaty
al:.
cert życzet1. 20.40 Alkoho!l?.m,
koho\. 20.45 Nowelistyka radziecka
Aleksander Grin - „Gniew ojca" opow. 21.00 Komunllrnty. 21.05 Przy
muzyce o sporcie. 22.00 Wiad. 22.05
Zaproszenie do tańca. 22.45 Radiowy
23.00 Dziennik wleczornv_.
Odeon.
23.5•
23.30 Zaproszenie do tańca.
Pólnoc poetów: wiersze.
PROGRAM li
11.10
11.00 Zawsze po jedenastej.
Muzyczny non stop. 12.00 znane czy
13.00
jazzu.
Nowości
12.25
znane?
nie
Wiad. 13.05 Serwis Informacyjny (L)
13.10 Z cyklu „Okolice kultury" felieton Tadeusza Paplera (L). 13.20
Muzyka Mazowsza Starego. 13.ąO Al·
bum operowy. 14.00 Przebój za prze16.00 Dzieła. style. epoki
bojem.
o16.30 A. M&cLeart: „Czterdzieści
siem godzin". 17.00 Wlad. 11.0.; Rozzaradld mueycmeJ (Ł)
wi„zanle
17.30
(L).
Aktualności dnia
17.10
18.15
„Piosenki z dedykacJll" (L).
18.30
Kwadr&n1 z przebojem (L).
Gwiazdozbiór. 19.15 Katalog wYdawniczy. 19.20 Miniatura literacka. 19.30
Wieczór w ti1harmonll. 20.40 Wiad
A
20.ł5 Wieczorne refleksje. 211.10
„Podróż do przyjaciela z
Bitow ragtlme•u
Od
lat dziecinnych. 21.10
Wieczór
21.30-1.00
swingu.
do
Na21.30
literacko-muzyczny.
21.35 Teatr PR·
granie wieczoru.
- „Gimnazjum,
Szolem Alejchem
czyli kto wymyśli! kobietę?". 22.Jl
cz. I.
Stereo ·zaprasza Studio
22.40 Hallo Berlin. hallo warszawa.
cz.
zaprasza
24.00 Studi'o Stereo

szczękowo-twarzowa
Chlru ri;;ta
- Szpital Im. Barlickiego (kop·
•clftsklego 22)
im.
Szpital
Laryngologia
Barl!ckiego (Kopcińskiego 22)
Toksykologia - lnst:vtut Medy.
cyny Pracy <Teresy 8).

j.w.

TAT!lY-FAi\flLTJNE - !'lim dla
na
Lolek
dzieci - .. Bolek !
Dzikim Zachodzie" - poi. b.o.
godz. 15; Film dla dorosłych .. o rany nic się nie stało"
pol. od lat 15 godz. 15
15.U. - j,w.
SOJUSZ - nieczynne
15.l!. Bajki - „Kwiaty male3
Idy " - godz. 15; ,.Nieoczekiwana ?miaria miejsc" - USA od
lat l 5 godz. 16, 18
APTEKI
Dąbrowskiego
15,
iciarniana
146, Ollmpljska
L11tomier,klł
~9.
7a, Piotrkowska 67.

II.

PROGRAM Ili

u.s.n

Dzieci Arbatu" - odc. n.oo
is.oo Ostatni dzień
Serwis Trójki.
rozstwortenia. 13.10 Powtórka z
14.00 Słynne Interpretacje:
rywki.
Trójki
Dawid Ojstrach. 15.00 Serwis
15.05 Wszystkie drogi prowadzą do
Nashville. 15.40 .. ślad" - aud. 16.00
Rok
Zapraszamy do Trójki. 19.00
liście
19.30 Dziś w
aud.
1953 przebojów. 19.50 .,Dzieci Arb11tu" odc. 20.00 Lista Przebojów. 22.0~ Inf.
sport. 22.15 Teatrzyk •. Zielone Oko".
23.00 Zapraszamy do Trójki.

szczękowo-twarzowa
Cl11rurgia
im. Sklodowsklej·Cune
szpital
(Zgierz, Parzęczewska 33)

Im.
- szpital
Lacyngoloela
Pirogowa (Wólczańska 195)
Medy·
Toksykologia - Instytut
cyny Pracy (Teresy. 8).
Przycho4nla
Wenerologia
Dermatologiczna· (Zakątna 44)
Dorażna pomoc okulistyczna Zapolskiej I - Gabinet czynny od
17 do 7 rano w 'dni powszednie.
w dni wolne od pracy całą dobę.
Tel. 43-39·72 w 68.

13 bm ~~kończyła s1·0 w p~z
n.a d
18.00 P. Czajkowski „Trzewiczki" w . górach
~ • vtypoczyn:kowe
"
· ~
'
21.00 Wiad. 21.10 Wiadomości
opera.
spo,rtowe (L). 21.20 Wieczór płytowy. ·n aniu V! ogólnopolska. giełda wcza.- morzem, nad jeziorami mazurskisów. Przez dwa dni blisko 1300
23.20 Szanujnw wspomnienia. ·
mi oraz -w innych atrakcyjnych
reprezentantów ok. 500 zakladów
Wielu chętnych
regionach kraju.
turystyczprzedsiębiorstw
pracy,
skor2lystalo też z oferty t:!:w. wczaP1'0GRAlll UJ
nych, b iur podróży, ośrodków sporpodczas
specjalizowanych.
sów
tu i rekreacji i prywatnych biur
których ich uczestnicy będą mogli
11.00 Pod dachami Paryża - aud.
11.30 „Maril Dąbrowskiej śwls.t przed· turystycznych oferowalo do sprze· uczyć się języków obcych, zdobystawiony" - aud. 12.00 Recital Swla- daży i -wymiany blisko 300
tys.
wać umiejętność kierowcy, zapoztosława Richtera. 12.50 Ęliskie spot·
li.OO miejsc na wczasach i koloniach w nać się ze sprzętem mikrokompukania: „Pompeje Ameryki".
serwis Trójki. 13.05 Niech gra mu- sezonie .zimowym oraz -w okresie
terowym itp. Największym jednak
zyka - aud. 14.00 Prywatnie u WI· letnim przyszłego roku.
aud. 14.15 „Genesl!
tolda Grucy zaintereso-waniem cieszyła się wy- to jut 20 lat" - aud. 15.00 Zycie
Dutym powodzeniem cieszyly się, miana m!ejse wczaso-wych i kolowydarzeń.
przegląd
na gorąco NIEDZIELA, 15 LISTOPADA
aud. zgodnie z tradycją, miejscowości nijnych między za.kladaml pracy.
15.30 Odkurzone przeboje „Pompeje
15.50 Bliskie spotkania:
PROGRAM I
Ameryki". 16.00 Dzieła, Interpretacje,
11.00 Koncert. n.30 Międzynarodo- nagrania - aud. 17.00 Kronjka slcanPRASOWALNICĘ elektfycz.aią uży
17.30 Stare I nowe
wy Turniej Bokserski oraz relacje z dallczna - aud.
waną S1Jnedam. 74-59-9'3.
aud. 18.00 Miron 1
11.59 na~rania Trójl(i meczów 1 ligi piłki no7nej.
Jn.1)0
Koc\1".
22393 g-E
•. Pani
12.05 w samo południe. BilllOSZl'WSki
Sygnał.
J
razem
51<;
Baw
19.05
Trójki.
13.00 Przc- Serwis
12.45 Mut.~· czne nowości
1·dziś
gląd tvgodnil<ów. 13.15 Dom i my. z nami. 21.00 „Nas czworo" ,,·iersr.e
WLASNO$CIOWE - sprzeM-3
k ~rupy poetów moskiewsklc11 - Rud.
·
d
~ 30 • 1 i d
1 •·
32.>.'57 g-E
dam. 78-33tl po 15.
Turniej Bo • 21.20 ,.scena balkonowa" " ę zynaro owy
aud.
serski oraz relacje z I Jigi piłki
sto rozmów,
nożnej. Kronilca muzycznych wspo- 22.00 Sto książek
FLAC 1500 m kw. z domk.iem w
aud.
Jezioranach" Jan Długosz - „Kroniki" „w
mnień.
14 .30
Lodti umienie na. miesrzJkan:i-e -w
życzeń. 22.50 Rozmyślania przed północą: .Tan MIESZKANIE w starym budo-wnicKoncert
15.00
odc.
32784 g-E
blokach 32-05-60.
17.00 Klosowicz. 23.50 Norman Mailer „StaAutobus".
„Wesoły
16.0S
twie kupię. 57-98-48.
wieczory".
rożytne
8wlat
17.15
~istoryczne.
Dialogi
zatrudni• · '3-M-07, PI!„NIE p<>&1ll.llruję rme«7Jlm.ru!a., Lódź
KALETNIKA
1lów
muzyki: o D' Albercie jeszcze
- iolro.l'ice. Teol. 33-22-63.
84-15-87.
dla
killcoro - aud. 18.00 Wiersze
32637 ~-E
PROGRAM IV
FORD 1,:1 t diesel 1978 B'tan b.
cz.
Ciebie. 18.20 Fnnod!agnoza STĘBNóWicr. OVet'loo~ d'W'Ui"rłow
dobry .sprzedam. tel. 55-64-04.
n mag. 19.10 Koncert na jeden g!os.
kukę.. nóż. l'atkii skórkowa CITROEN CX 2500 diesel staai
19.30 Radio dzieciom: Wiersze i baje.oo Transmisja mszy św. rzymsko- doskonały
~16--20).
~2-'ro-98
pię..
muzyce o sporcie.
ki. 20.05 Przy
sprzecfam, zamienię na
21.00 katolickl~.1. U.OO Magaiyn Rozgłośni
g-E
mu
20.55 Komunikaty Totalizatora.
. .126p „, tel. 55-6-1-04.
Harcerskiej. 12.00 Wlad. 12.05 MuzyKomunikaty. 21.55 W k!lku taktach. czne
Tel.
spr.z.edam.
Wyprawy FORTEPIAN 12.30
fascynacje.
Radia
Polskiego
22.no Teatr
kukrakapeli
32649 g-E TELEWJ.ZOR p.OOskf kol0or 13.30 Jubileusz
36-40-08. ~dz. 8-16.
.. PiP.rwszy wiost'nny połów" - sluch. Czwórki. „Złot;>
32635 g-E
kultuo
•.
13.45
Róg",
Pie. 87-43-58.
kowskiej
&prze(1974)
die!el
23.00 Wiad. 23 . 2~ Jazz dl• '!\'Szystklch rę słowa". 14.05 „Tłumem otoczyć ży FORD Grenada
32423 g-E PAWILON h.andloaowy 30 m kw.
d.am. 32-05-60.
- aud. 23.55 Północ poetów.
cia swego dramat" w~pomnlenla. H.45
nowy dreW'lllioany 111 lok.al:i:zacją
(3 osoby} JlOS'Z;Ukuje
Przed spektaklem. li.OO Teatr Klasyki RODZINA
ll!)rzedam. &woluc}i 19();'5 r nr 20
md-k.a.nia tz. t~e!onem (2-3 JX)dla Mlodziety - Stanisław WY1p!IUl.PROGRAM ft
m. ~.
klol.e> u k!lilka miff!ęcy, dlębnie
li.Ile
Listopadowa".
. mM g-E
„Noc
skl Quiz popularnonaukowy - WIST ,;ie
J>!a:tne mlesięemie, ()(t'az wcihe:Echa
17.ot
I
Wlad.
17.00
świata nauki".
- lllD!'2ll!dam.. flel!. ~fl9.
· lfJO pom~ Teł. M-M-114.
t.oe „Stereo dla tonoamatorów'" - festlwall.
uezońyeh.
17,49 lte:fleksje
3283S !f--E
l!235'2 g..iE
B. Streisand Jakiej nie mamy
(l.). 17.10 Fantazja na :flet. 111.00 Naboopr. li:. Pletranek-Slemaszko
Ko~cio!a Ewangelicko-Reforus Niedzielny Program Literacki - żeństwo
10.so mowanego. 18.40 Józef Swider
w opr. Gr.tyny Papier (L).
l>Jl1a u H1topada 1981 rolla odeMla na sawsae o4 DM, nasza llomag. publ. w opr. "!'ło Pieśni do stów poetów :polskich. 1t.OO
,,Tydzień" popular·
magazyn
lllana Mama t Babc:la
omega
I
Alfa
dzimlerza Luszczykiewlcza (L). 11.00
Czwórki
Symfoniczna nonaukowy. 19.35 Lektury
Gra Wielka Orkiestra
ltadzlecklego. Ireneusz Dembowski „Lew. WladlmlRadia i TV Związku
Piosenki
19.49
Kuleszow",
rowicz
Zanim
12.00 Płytoteka Dwójki. 12.10
13.00 Wlad. Starej Warszawy. 20.15 Wieczór mutrafią na listy przebojów.
stronie zyki I myśli „Pokochać teatr" - aud.
13.05 Literatura po drugiej
CHIRURG DZIECIĘCY,
dykcją 21.35 z jednej płyty: „Super Tramp".
dobr11,
~
Piosenki
14.00
lustra.
byty tołnlerz ZWZ - wlezień obozów koncentracyjnych 11.avensra- 21.50 Magazyn Publicystyki Kultural- Wiesław Golas. 14.15 Humor
Oiwlecłm, wieloletni •rdyn.ator Oddziału Chirurgii DBle•
brO.ek
1
„'RełleksJe
22.35
Zdarzenie".
..
nej
dziecki. 15.00 Koncert chopinowski.
cięcej Szpitala Im. J. Korcza.ka.
Wlad.
23.30
13.30 Katalog wydawniczy. 15.~5 Pio- rezonanse muzyczne".
Odznaczona Ucmyml odmaczenlami państwowymi t re1ortowysenki na tyczenie - tel. 44-72-71. lT.00 21.35 Rozmowy Intymne - au<ł. H.55
111l I Krzy:tem Ołwlęelm1klm.
muzyce. Melodia nil dobranoc.
17.05 Rozmowy o
Wiad.
Posrzeb odbf,idde •lf.: dnia Ił listopada tm rolla • rod•. t.IG 11a
Cmentarzu ll:0ntunatnym na Dołach.
Msn ł'll'. ilnla U ll'Udnla lHl ren e redL U W J[atedfte.
DZIECI I WNUKI
epamoea
Dnia u lhłopa4a tm roku smarla w wieka H lai,
Babcia
I
Mama
ukochana
nasza
1akramentaml,
łw!f,:tyml

17.10
i tycie potoczne".
Cywlllzacje
17.30
polski".
18.10 Jazz tradycyjny, 18.30
francuski (7l. 18.45 Piosenki
19.00 z ziemi polskiej.
francuskie.
19.30 Wlad. 19.35 Lektury Czwórki:
Ireneusz Dembowski - „Lew Wladln1irowicz Kuleszow". 19.45 Nagrania ·z filmów _ aud. 2~.15 Wieczór ze
„Artur I wanda"
słuchowiskiem - słuc):l. 21.28 Piosenki - przebo.1e.
21.so Felieton llterackj Witolda MaJesy. 22.00 Muzyczny serwis prasowy, 22.30 z Syreną w herbie
aud. Elźbiety Kollat. 23.00 Muzyka
spod znaku Amora. 23.30 Wlad. 23.35
„Kalejdoskop kulturalny" _ aud.

PROGRAM IV
:po kraju".
u.oo „Z mikrofonem
11.so Redakcje Reportaty. u.oo Wlad.
12.05 Wiersz ! ana. 12.20 Biuro Listów - odpowiedzi na listy. 12.30
„Mr
Między fantazją a nauką Nikt". 13.00 „Koncerty zatrzymane w
<;7as\P" - aud. 13.5S ,,Lektury I refe!. 14.00 Popołudnie Mlot!e~sje" dych. 16.30 .. Krajobrazy hlstorvcznP.".
- „Kargowa" 17.00 Wlad. 17.05 „So·

"Wczoraj zgłosze~ie

„ ...... I

,~OGŁOS~ENIE

ł

P.

.8i~en.s"

z

lfę1toldm

SCHOLASTYKA BOROWIFl'SK1A
dobra, wyrozumiała, pema połwlęcenla dla wszystklell petrubu.111·
eych, wieloletnia nauceyclelka szkół łódzkich, odznaczona_, Meda•
Jem Komł1JI Edukacji Narodowej, Odznak11, ZNP, za Tajne l"lauesa·
nie, Zlot11 Odznak11 ZNP, Krzytem Kawalerskim Orderu OdrodH•
nla Polski I Innymi.
Pogrzeb odbędzie 1łę w dniu 1ł listopada 191'7 relta ft)oełetltda•
'""·
lek) o sodz. tMD 1 kapllcy cmentarza rzymskokatolickiego
Anny na zarzewie, o ezym zawladamlaj11:
Cl01'KI. z~ WNUezKA. ł POZOSTAŁA aonztMA.

latem lep._,

Clłowłella

wtelld•! llobreat

ł

nta•

ehetnero .erea

JADW1IGĘ HEWELKE-GRABOWSKĄ
wieloletniego erdynatora

Oddzillłu

Chlrurglt

Wyraą

w1p6lentda

6. Korczaka.

ltsłQa4a

ltlt 1.

lłodldnłe 1ktadaJ1łl

oanUA'l'OB,

PBlłSONZL

tm.

r.uuzz,

pJŻt.~GNIAJłll! I POZOllTAl.'I'

CllDIUJłOR

nzmcnccu IZl'J•
TALA 1111. ;J. KORCZAKA.

ODDZIAŁU

spowodowane tym,

„klauzaopatrzone były
iż tegoroczna
cena każdego m1e1sca wypoczyn·
w
. k<>wego zostanie powiększona
spodziewa.ny
roku przyszlym o
wzrost cen. Bardzo ostrożnie podchodzono do propozycji oferowanych miejsc wcz.asovtych w kwaterach prywatnych. zwłaszcza na
warunkową",

wybrzeżu.

Widoczny był wyraźnie wzrost
W
na wcza.sy najtańsze.
tej mierze oferta na poznańskiej
giełdzie przedsiębiorstw turystyczny{!h, biur podróży 1 ośrodków rekreacyj-nych nie byla jednaok zaP<>PYłU

dowalająca.

budowlaną sprzedam.
Listy 32532 B iuro Ogtosreń, P.i·otrkows ka 96.
DZIALKI budo.i.'la.ne - sprzl'!datn.
32347 g-E
Zg ierz 16-46-79.
DYW AN wełniany - :z.agora.n:.cz.ny,
sprzedam 48-73-93.
&l:uchawkri. 32544 g-E
DYWAN, lodówkę, opalacz do twal!'zY, rad<io „Zodiak" spiwedam, 32695 g-!E
55-26-46.
SZKLARZY pos'ZU.kluję 1:1--84-48.
32699 g-·E
DZIALKĘ 500 m ooSttąplę gm. Brójce. Listy 32701 Biuro Ogłoszeń,
DZIALKĘ

Piotrl<..ow~k.a OO.
ELEKTROINSTALATO RóW - •r.a.•
trudł!lię (clelegacja) tel. 78-44-25.
a2M8 g-E

paru do gotowania.
dl& rodl'.ill'ly. Tel. 57-78-'1.3.
32630 g-E
BULLTERRIERY - spr.zedam, tal.
32454 ł·E
M-41..171.

POTRZEBNA

.,._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•

z slęboklm talem sawtadamla·
my, łe w dniu u listopada 1987
roku zmarła nasza
KOLEŻANKA.

długoletni

pedagog I WYChowawca
mlodzlety.

pogrzehnwe odbf.:•
listopada 1987 rogodz. 13 na cmentarzu prey

Uroczystości
si~ dnia 16

d11
ku

ul.

„

Szczecińskiej.

KOLEŻANKI 1 KOLEDZY,
UCZNIOWIE oraz KOMITET
RODZJCIELSJ!l:I SZKOŁY Pon.
STAWOWEJ nr 51 w LODZI.

smutku
Pogrążeni w g1ęboklm
zawiadamiamy, te w dniu 13 11•
wieku
w
zmarła,
r.
1987
stopada
89 lat, nasza ukochana !\latka,
Babcia, Prababcia i Teściowa

S.

Dtdeełęeef ląłtala

Uroeą1tc1„ pepubowa odbf.:d11le 1ł4 w illnhl H
o sllłł•. t.IO na cmentarza na Dołaell.

głównie

gieldz.ie

zulą

cjologla

S.

to

ż.e wszystkie oferty na poznańskiej

,.Pejzaż

.
-

44)

S~p!tal
Chirurgia urazowa
Sk1odowskiej-Curie (Zgieorz,
Im„
Parzęczewska 35)
Szpital Im.
Neurochirurgia
PacZgierz.
Skłodowskiej-Curie
rzP.czewska 35).
Okulistyka - SZ!'ltal ml. m:łoParzę•
(Zgierz,
dowsldej-Curle
·
.
czewska 35).
Szpttal
Chirurgia dziecięca
im. Biernackiego <Pabianice, Karolewska 68) .
Laryngologia dziecięca - Szpltal
im. Konopnickiej (Sporna 36/30)

Było

JAOYJIGA HEW·EL1<E··GRABOWSiK'A

CZakątna

15. 11. 87

wczaso w

ad!lodnł

Frzycl.1odnia

Wenerologia
Dermatolog.jczna

,

~

- szpltal
Czer\vonej

15)

ś\vlata.
J~zyk

PROGRAM I

dziecięca

rth. Korczaka (Armii

pol.
„Och Karol" TATRY - pol. od lat 13 godz. 17, 19
15.11. - j.w.

giełdzie

SZPITALI

Szpital
Chirurgia urazowa
(Dre'IV!lOW&ka
Radlińskiego
Im.

„Tajemnica
l'lajk! SWIT
godz. 15;
1rz'!ch P"marańczy"
od
.. Bi&l:v ~mok" - USA-poi.
~mler
„Cienie
IR;
;?ndz.
l• t 12
cl" - jap. od lat 18 godz. 18

TATRY - 'MALE STUDY-JNE
„Próba wierności" - radz. od
„Obcy
lat 15 godz. 19.30;
USA od
ctecydujące starcie" lat 15 godz. I 7
Jo.11. - j.w.
Kino non $top
GDYNIA od godz. 10-22 „Powrót z orbiradz. od lat l2
ty" 15.ll. - j.w.
HALKA - „ Pan Samoc11odzik i
poi.
niesamowity dwór"
USA
b.o. godz. 16: „F IX" od ls.t 18 godz. 18
„Kosmiczna
Bajki 15.ll.
ii(od2. 15; dalej j.w.
b3:jka" „Czule
lllLODA GWARDIA
USA od lat 15 słówka" godz. 10, 14.30, 17. 19.30: •. Baśń
o Jasnym Solrnlę" - radz, b.o.
gol]z. 12.15
o
„Ballada
15.11. Bajki roztrzepany m rycerzu ' - godz.
Soko.Jasnym
o
10, 11; „Baśń
le" godz. 12.10; .. czule s?ówlca"
eodz. 14.30. 17. 19.30
- · .. Koncert
Bajki
MUZA
i?odz. 15: .. Cri~wierszcza" USA od lat 12 gocll:.
tters"

jutro w

• sza ...

••

n

•• n

ł

P.

B!RON,ISŁAWA

11GUMK:IBWICZ
Pogrzeb odbf,:d:de się w dniu tł
ll1topada br. o godz. 13.30, na
emen.tarzu katolickim na Zarze·
wte.
eoni. WNUCZKI, PRAWNU·
CZEK t ZIĘC

„DZIENNIK ŁODZKI" - dziennik Robotniczej Spółdzielni WydawnlezeJ „Prasa-Kslątka-Raeh". Wydawca: Ł6dzkfe W1dawnłełwe Ptasowe, Łódł, ul. Sienkiewicza. · 3/5. Druk:
cęn
Prasowe Zakłady Graficzne w Lodzi. Redaguje kolegium. ReclakcJa.: kod 90-1113 Łódź, al. Płoltkow1ka 96. Adres poe.tow1: „Dl.." Ł6dź, itr. poczt. 89. Telefony:
tr111a: 32-93-00 (łączy z wszystkimi działami). Redaktor naczelny: Henryk Walenda 36-45-85; zutępcy recla.ktora naczelnego: 84-116-15 I 33-01~26; sekretarz odpowiedzialny
i II sekretarz: 32-04-75, sprawy mlaflta: 33-41-10, 33-37-'7; 1połeczno-e~onomlczne: 32-28-32, 33-10·38; fotoreporter: 33-78·97; kulłura I oświata: 36·%1-60; sport: 32-08-95;
dz. łączności z czytelnikami, Interwencji I Telefon Usłu rowy: '3·93-H; 1pra.w1 terenowe: l!-!S-05 (rękopisów nie 1am6wionych reclakcJa nie zwraca). Reda.keja. nocna:
Biuro Rek lam 1 Ogłoszeń, Łódł, ul. Piotrkowska 96, tel. 16-49-70 i ul. IHenkiewlcz& 1/5, tel. 12-59-11 ~a flreś6 ogłoszeń re74-72-01 f 74-71-30. Ogłoszenia I nekrologi dakcja nie odpowiada). Warunki prenumerał7 poda.Ją Od działy PUPłK ltSW „Prasa-Kslą.tka·ltuch" oraz . odpowiednie urr.ędy pocztowe.

._,
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ce>
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1ł

LISTOPADA
PROGRAM l

UO Tyd:a!eń n.a działce
I.OO ,,Dropi" - maga11;1n

dla
dzieci
I młod.ziefy
ot1az
mm z ser:l4·: .,w eo dlni dooklOta łwliatia z Willym Foglem"
lo.30 DT - wile~
tG.40 Staire. DQWe n.a)nowsm
tl.25 .,Aa.ymut" - WOjslrowy m~
gazyn publ.
11.~ Ba.riery
12.25 Telewlri.yjny koncert tyczeń
dla honorowych• krw!iodawców
12.55 Siedem anten
13.2!5 Ant<>l<Ol1Jla diramatu powsuchnego - Mich.al Bołhalrow
- „Ostatnie dinl..."
14.SO MuZYCl21ll·Y klub
1!!.2.'I TVP story - report.at.
18.00 „Gd7lie 51' tdmiy z temtych
lat"
t'f.O!I Loeowa:nl• Duteł'O Lotka
1T.18 Teleext>res@
1'7.30 TrałlWa. cz:vli n&Ulk.a pbywaniia

1'1.55 TV prowlrncjia - rep.
18.20 WłąCUlIJIY kanał 5
19.00 Dobranoe - ,Pampll!liLnd
łowca ?Jwterząt"

19.10
19.25
19.30
20.00

Porozmawi.aim:r
Zapros'Zf'nle na wiecri.ór
Dziennik
.
.,BobbV Deerf1eld"
film
fab. prod . an!l'ielslt.iej
Z tela · Stańczyka Prof?I"3,m publ.
lO minut z pa.nem J.ankliem
Polityka I aport
Hit '87 Zbigndew Wodeokli
i Alex Band
Ki.no nocne (93 min.) ,,Monero Cane - pde61d śwdat"
(1) - flllm dK>k. prod. wtooki ej

22.00
22.30
22.40
23.00
2:3.45

PROGRAM Il
15.00 Studio sport - turni-ej bok.serskli o Memoriał Fe1'iksa
Stamma
Ul.30 ,,Atlas nad7lbeJ" - „Alainn
w zatoce"

16.00 .,Serce w ojczytrw!
mej
zostalo" - re.portal
18.30 .,Spektinunr.
17.00 Władvsław Hańcza
IS.OO Wladomośct (I.)
18.30 w ;elka ęra
1 19.00 Ma!)8
tolkloru - Kaszuby
20.00 Dni muzvk:i radzleololeJ
spotkanie
z
Rodlionem
Szczedrlnem
21.30 Panorama dnia
22.00 „W ri~n i u IJV'ie1'lł!le11» dębu"
(41 - serial
o~l'<>WY
prod włos.klej
23.10 Mój iazio:
24.00 WiecZ<l!l"lle wtadomokl

PROGRAM Il
8.10 PrLe!1'1ą.d tvl('Od:n ia (dla nleslyswf'vr-hl
8.45 Film dla niesłyszących
.. M·.a<1eczko
jak
Alioe
Springs · (4)
10.25 „PPrv <kop"
11.00 „ Pić czv być" - tran.sm.1sla r. Torwaru ze spotkania Marka Kotańskleito z
mtodz.;eża

12.00 Ta l„mn :ce starego Gd•ańska
12.15 .Jutro ponledizlalek
12.45
Pi~ C"LV być"?
13.30 Zwlerzeta ~wiata „Podniebn:I
łowcv" · (1) ,Jastrzębie"
serial
przyrodni~ prod.

prod.

)1.-

18.20 Portrety lntyn;me - I'~
Dostojewski
tł.OO „Royal
Ooun Theatn s
Londynu w Warna.wie"
rep.
·
19.30 J. Newman na Je.a Jun1on
· 20.00 Sbudio aport
21.00 .,Pić cri.y być"f
21.30 Panorama dni!•
21.46 Wtellk:ie filmy małego ekiranu: .,Kio!'7.enle" (6) prod.
emezykar\s.ki ej
22.~
duchem czuu" - m•gaa;yn rornrywloowy ~
tofa Materny 1 'Wojo:<0c-ha
Ma.nna
22.50 „Ojcz.yizna - 'POl~"
23.05 Wiecwme w!ad<>mośd

,.z

18 LISTOPADA
PltOGRAM I
16.2A> DT - wiadiomośd.
16.23 Dla ~: ,,Zwierąnłec"
oraz tilrn z ~: „21\v!ler:ca•
ki. ?JWiernakt"
17.1~ Teleexpresa
17.30 „Dm S:ziechenyi~' (3)
serial prod węgierskliej
18.20 Człowiek dla człowieka
magazyn PCK
11!.3{) „Laboaiatori'llm" „Krok
czy„ skok?"
.
18.50 Dobranoc - „Ba}ka o karasiach. zającu i obw.nrz.ankach"
111.00 Echa stadrionu
19.30 Oz.ienniik
20.00 Teabr telewi.z.ji! - W)odzlmierz Perzyń.s.kJ - ,,As.tant.-

:u.25

1'I' LISTOPADA
PROGRAM l

9.30
9.35
10.00
10.IO

Domaror
Domowe przedS7Jkole
DT - wiadomośct
Domator - .,Ency.klo0pediiia
tatrzańska"

m-

10.20 „Karetka PoZ<ObcYW'illl"
serial prod. cz.eohoslow.a~
klej

11.20 Domatoll"
111.35 . ,Losoś" (1) film prod. ka..
nadyjskdei
Hl.OO OT - IJV'i.adooioścl
Ui.25 Dla
młodych
w.fdrr.ów:
„K:rąg" ma~azyn
harcerzy
16.50 Dla dzieoi: „ Wypr&WIY prof.
Ciekawski~'

17.15 Telee""Press
17.30 Rz.emieślnic,17.45 Turniej tańoa towarz.yłllm•
~ poka:zl.v t.anecme
18.30 Kli.nikia ~rowego cri.IOIW'iek.a

18.50 Dobranoc „Opowheścl •
wichrowej 'wai"
19.00 ,.Spocy" pl'Og>ram publ.
19.30 Dzienndk
20.00 .,Karetka pogot>Owia" (1) serial prod. cz.eohosrowacldej
21.00 Konferencja pr85i()wa rz.ecznika rLą.du
21.16 Telewizyjne Sl)Ollikand.a .
21.45 Telewi?.yjnv infonnaior wydawnl02:y
22.05 „Rodowód" ftłim
&lik.
22.40 DT - loorneinta.l"ze
23.00 Język angie.Iskd (7)
PROGRAM li
16.55 Język anlli~ls'ki ('1)
17.25 Program dnia
17.30 Magazyn .,101"
18.00 Wiad.omoścl (I.)
HJ.30 „ Wielkie bl.twy hi1;>tórU"
„Bitwa pod Pottaiwą" - &ei:iial orod. franc.
1<9.30 Biennale ·att'clli tekWrr
Kraków '87 ·
20.00 Wiel"Z.ór Angoli w Telewlz.ii Pols.kiej
21.00 Studio sport
21.10 Po.lak dzieli - rep.
21.30 Panorama dn~a
21.45 Adaptiac:je - w!elkia Literatura romska .Letnicy"
23.28 WieO'llOl!'Tle wiadomości

austraHlsklP.ł

14.00 WidPotek.a
14.45 K i no

tamtl1·tne:

,,Nlebez-

pleozna 7J3loka" (2) ~erial
prod kanadvlskiej
UU!I Kotei<l~kot> rttmowy .mino
Olro"
!8.10 Przeboie Bogu~lawa
Ka,.
czvńsk<łeit.o'' - Maja Plis; ecka
n.oo „Country mu9'c... ix> poJs.
kU"

1'1.30

„

Pod róte w

C7llłsl<e

I DZIENNIK l.ODZIU

QI'

I P!"Ze-

168

(Uł'l'I)

18.10 DT -

18 J.ISTOP ADA
PROGRAM I
10.00 DT - wi!adom.ótcl
10.10 Domator - dla d7Jieci
10.20 ..Sherlock Holmes i d'Otkt«
Wa,tson" - serial
prod.
anglelslro-Po1ski!eJ
1<1.1 O Dorna toi'
~.OO J~ polYI. kl. I - M9-drej gtow!At,_

A NAUczyCIJ!:l.; w BGCI • W KRAKOWIB 1pne·
po· d•Jlł pra.!ynkJ ziemni&-

Mergenthełm fRFN)
lecn uczniom napisać

W!ladomołct

16.1'5 Losowa.n.le Elt'pre&S Loł>ka i

23.05

16.5!1
1'1.2.5
17.30
18.00
1.l!.30
L9.15

Język

wv- czane.

!'racowanle clomotve
n11
temat: „Gdzie ;est wiat~ .
gdy nie wleje?" Pytanie
okazalo się n~ebywole trudne ł dał na nie odpowie~.ź tulko jeden ucz111\.
Napisał on: „Gdu wiatr

Super Lotka
18.1.'5 ma dzieoi: ,,'11ik-'nlk"
17.16 Teleexpress
17.30 Sbudio BPQrl - 1/8 fina1'u
pucharu Polski! w pikę notnej
16.20 ,,Dawniej nit. wicrzmaJ" archiwum XX Wl!eW
18.M D<llbranoc - ,,Miś Uiszaitełt"
Ul.OO Gra <> milion
19.30 D.zlenni.k
20.00 Zwierciadło ca:;alJUI
,.Pcrtre.t :Ilony artysty" łilm fab.
prod. NI.dz.
l'J1.2!5 Telewiu..yjne apotikanja
%1.55 Praeboje telewl:i;yJn~mu
sic-halJiu
22.4-0 OT - loornentmz.e

nie wieje .u .!'a•, to wieje
gdzie indziej •

które produkujlł
dwie prywatne wytwórnie. Pięt\ deka pra:tynek
koszłuJe 50 złotych, co
znaazy te gram kosztuje
złotówkę. a kilogram tysiąc ztołycb.

A REKORD NIEPrJ_NKTU ALNOSCI ustanowiły w

rosyjski_17)

PROGRAM Il

Jęz.yk rosyj'śkt (7)

Program d•n.ia
,,Maigai.yn ,102"
Wladomo§cl (li)
Magaa;yn SPortowY
,,Lud~e z fic.lkiem" - Bro..
nielawa Fibak
18.30 I
OgóJncpo.l.sild
Kon.kun
Muzykli I Pleśni Ludowej w
Jaśle rep
'°·oo „Pocztówka z Aten"
Dzień grecki w Telewizji
P-0lskiel
21.00 Studio sport
21.30 Panorama dma
21.45 Stu.di.o teatrelne .,Dwój'lcl"
, - Yannis Ri~oos - „Umarły dom"
2'Z.30 Wieczwne wiadomości

-

Powieds ml, Adelo, czy Jest ja.kił ID!lł' męł·
w łwoim tyciu?

OZ)'Zlla

Ja La.wrence•a kontruję!
GdybJ
obrona stanęła na wysokości zadania gry nie można byłoby

Dwa tygodnie temu p<:rezentowa-

liśmy I"O'Ulanie w którym amerykańskl mistrz Michael Lawrence
w-ygir.nł ·SJZlemi•ka
dziiek11 temu. żie.

wygrać!

w

Zoba=ny oo p.roponujie p. Jakubowski: Gdy S zagra w tr ze cie j
Jewie waleta trefl ze s.tolu
prz,epuszcz;a nie tY'lko E, a le tak.że
W! Co teraz zrobi roozgirywający?
Oczywiście, nie ?.rez.y~nuj.e z szansy wyrobien.ia t-refli. w i ęc rzia.girywa d:zdesiątkę trefl. E siada damąl
S PTZebiia atutem. przechodz.i na
stół dziewiątką pik i dalej ciąg
nie trefle, bo prLOCież na coś musi wyr7JUclć klery. Tak więc i~Z
cze raz trefl (d<z.iewią.tk.a), z N:~i S wyrzuca lt.iera W bije królem
trefl i - uwagia ! - odwraca w
trefla. E bi•Je go atutem i choo' at
ro~waja,cy nadbij.a to prz.eciet
JedneglO trefla mu zepsuto i ni•
będzie mial na co ztTZ.ucić waleta

SJ}raml•zily &ię
p<I1Z.yjębe przez n:eiro ~włożen ia.

zaryzyko•w.al I

I

•W93

8 G4

ce okol fc:z.no..ści: allbo figury treflowe podiz.ielone u obrońców (jak
na diagramie), albo też caly mal'ia.ż jest u gracza t,1.a powcjli E.
+W10085
La.Wl"ence w trzeciej leWlie za.gry-w a
:r.e stołu waleta trefl, a poll>ieważ
praepusz.cza go. wti.ęc z ręk;i S
•D9
•K107 Espada
blotka kier, zaś W bije
+KW9864 w
•
walet.a uólem. Nie jest J•UŻ s-pecjalinie
wailne
w co zagra W, bo+!<642
s
•?- 073
wiem natychmiast po dojściu do
•AKD1074
reki (a więc już w cz.wartej lewie) S ~jdzie na stół dziewiąt
•AW532
ką p :ok I ~rając mowu w trefla,
będzde sz.u!kał da.my trefl u E. Ka-6.tk<> mówiąc, oddaje wyłącznie na kier.
Z rekii S 1c2.. e ~a 8 pików, W króla trefi. e. dz.lęki ogonowt w
dala pierwszy
wist blotkią karo, tym kolorae będ?JLe mogł wyrzuD7Jlęlruj«ny p. Jaku.bowsldenru •
Lawrence og111.da s•ół 1 wi<bll że cić & rękł P'l"z.e.grywające koiery.
Lnteresujące uzrupelnienle przykla·
dwa kl!ecy są do oddania Jak w
du. D:i:.lękl temu stał slę on jesz.c:r.e
banku. Dostrz.ega Jednak s7lallsę: a
~ka p~ajmy e- ciekawszy.
jeśli W zawiistowal w k:ar<> spod fektowna, techni=ie bez Z<lrrzlll·
króla? Kla<blie więe damę karo. tu. przeprowadirona ri. wyobraźnią.
Który t>o i!ut raz 'Otka7Jato się j.a.k
następnie zgrywa
asa ka-ro. n.a Tymczasem r>rzea.nali'1l0wał to roo:- wiele }est w bryldiu m<JIZ!lil\Vo.ści !...
którego W'Y'f'ZUCa .z ręki asa trefl. danie znany brydtys.ta łód2'lkl JaTeraz mogą byr dwie sprzyjają- nusz Jakubowski ; powiada: - A
KRÓL KIER
•

+AD

ka"

TeleWizy)ne spotkania
2.2.05 Telewizyjny film dGlwmentalnv „Dokitor Tiornek"
22.40 OT - lromentan.e
23.00 Język niemiecki ('1)
PROGRAM D
16.55 Języlk niemiecki m
17.30 Magazyn .,102"
18.00 Wiadomości dla nleslySZllcycb (I.)
18.30 „Ryeyk<>" - tieletrurndleJ
19.00 Galerie iwiata „Nacional Gallery w Londynie"
(10)
19.30 „Zycie muzyczne" Vlcl<ll!"ia
de Loe An~les
n.a XXIl
Miedizvnarodowiym Festiwalu Oratorvino-Kanta towym
„Vratisl.av!a Cantans"
20.00 Osą.dżmv sami
21.00 Powt.ót"k:a z hlstcmi - Walerv Sławek
21.30 Panorama dnia
21.4e Biografie: „J.\f.alksym Gorki!.
Lata I dni"
- fikn dok.
prod. radzieckiej
22.15 Stud'o festiowalowe - l'e&t iW13l Dramaturgił Kt1ajów
S<>cJ.allstyoznyoh
22.3{) Wleoorne wi.ad()tnośct

15 LISTOPADA
PROGRAM I
7.15 Alarm
przectwipoi.arowy
trwa
7.25 Wszechnica rod7.iiilly wiejsk.el
7.50 Po i:ospodarsku
8.20 Tvdiz.1eń
Il.OO· Dla mlodvch widzów: .,Telerenek" or~ film ' prod.
radz.ieckiei
.Sz;katutka z
twierdzv" (2)
10.30 OT - wiadomości
10.35 „B•ala broń" (3) - „M'lecze
I u.able'· - serial dok. pr.
polski ei
11.05 S~ud'i'° gport - tu·mlej boltsel"skn o Memol"ial Feliksa
Stamma
12.2G Telew zvin:Y k!Oncert tycz.eń
13.05 Teatr młodeiro widu
Jó~f ri:macv KraszewsdU •.Stara baśń" (1) „Zlow.iesz.c"ZR zmaki"
14.25 „Serce qmoka" ('l:Z - ootatni) Handel" &eriial
d<ok. prod . anJtiels-k:lej
15.15 Prez.vdeno1. J . Monroe
15.45 „ W rvtm ie di5CO" (16)
17.15 Teleexi:>ress
17.30 .Czary mary" - progiram
rozrv w lrowy
18.20 Antena
19.00 Wtec=rynka - „Sll'llU!'fy''
19.30 Oz.lenn.ik
20.00 „Miiast~o
jak
Alice
Spriint(s'' (4l seri&l prod.
australi1sk:lej
21.40 Pegaz
22.10 .Loi.a"
22.20 Soortowa n•ledziela
22.45 Klub międzynarodowy
23.15 OT - W'l.ad<omośot

,,lec!wm.bnJ

•

19!1 rok11 ~ugo1łotoł4Aa1cłc d1'odze
to 109 J)01'łae1'
1coleJa. Sumo apó.tntet\ po· lotniczych 'wlała.
ctqgów to 1cunej łylJco Republice Serliłł toitnłoała U
• KARTOFLANKI!; dla
ł11s. dnł, czuli około 30 eałeJ rodziny mo:tna urolat. I nlecPł teru
ktoł towa6 s Jednego
zlcmnlapowie na nasze
koleje to, ka, który
wyrósł na poco •toykle m61Dłt
In Czesławy I Edwarda.
Plelecbów w Wytaszyeacb. Rekordzista ważył
R PRZEPIS
wyd&DJ 1,z kr, ale 1 Inne okazy
przez byłe Młnlsterstwo były niewiele mniejsze.
O§wlaty I Wychowania
stanowi, te Jdli nauczy.t. BRYTYJSCY HOTEciel pracuje w nkote na LARZE twterdzq, :te do
pół etatu, a Jest wycbo· najgorszych gości zalicza·
waw~ klasy, to dostaje ;q się ludzie bogaci: z~z tytułu tego wymowaw- chowujq alt 01'dynamie,
stWa
n·e cały dodatek wymyślojq
personelowi,
w wYsoko§cl łrzeeb ty- sq agresuwni I.„ wykręslecy złotych. lecz tylko ca;q alt od płacenia rap6Jtora tysiąca. „Trybu- chunk6w w re1tauracj11ch.
na Ludu" zastanawia się
.
mr:v taki wrchowawca po- •TRZY SMARKATB
winien wYChowywd tył- DZIEWCZYNY wclsnęlY
ko p6ł kl&!lv aP:y te:t ca- się do obcego mieszkania
łą. itle tyiko
„na p6ł w centrum Lublłna gwizdka'.
Jedna przyłotyła gospodyni nó:t do szyi, a dwie
ClO
drugi zaczęły plądrować pokoje.
A
mo:te
Zrabowały m. In. radiodzieli?-·
magnetofon, dwa zegar.,.
MŁODY
BELG ki I coś z garderoby.
Bruno Loinen Jcupił •o· Wkrótce złapała je mllibie niezwykły bilet lot- cJa. Gdy podsumowano
niczy do Nowej Zelandii. wiek wszystkich trzech,
Bilet
miał
18 metrów okazało się, te maJlł IĄ·
d!ugołcł ł waźył prawi• czole ł8 lał jedna l'I',
pó!tora kłlograma. Po. druga I6, a trzecia I5 la~
dróż trwa.la l1 mlesłęcy.
Kto je nauczył ·tego,
Paaater przeb11ł łqc.mltl czego nigdy nie powl•
85.623 km, lqdujqc
po nlen?

I9 LISTOPADA
PROGRAM I

io.oo

DT - wti.adoow&cl
10.10 Domator - dla dz.~cl
10.20 ,,Antykwariusz Lovej<>y" (4)
- serial prod. angielskiiej
l'L.10 Domator - Co nowel§lO. co
slyich.ać?

•2

0•86&

+10752

+;
+A

18.26 OT - W'l.ad«ności
16.2.5 Dla
młodych
wid>r.6w:
„Kwant."
17.16 Teleexpress
17.30 Sejmowe spobltalnla
17.S5 „Tu le;st mój dom"
M>jsk progr, Mst.
18.20 „Sonda''
.,PIT1.1epowli.ednia"
113.110 Dobraaioc
- „ Węgierskie
bajki JudoW1e"
19.00 „LEX" - magazyn ~ie.cz
no-prawny
t9.30 Dziennik
20.00 ,,An ty.kwarlus;i · Lovejoy" (4)
- „Już n i.gdoy nie zasnąć"
- serial prod. angie.IswJ
20.55 Telewizyjne spotltanLa
21.35 Poe-ni.a grecka
21.55 Stud'o sport - m•istl"2JOS<twa
świ ata w 1udo Essen '87
POZIOMO! 1. Nagłe. krótki&
22.10 „Wódlro pozwól tyć„."
prz.yspieszenie w lekkoatletyce 4.
22.40· DT - komentarme
Plecionka z łyka używana przez
witości.alń 8. Krótki · utwór sceniPROGRAM Il
czny o dowcipnym di.al<>g1,1 11. Z
17.30 Magazyn ..102"
rodi.i·n y psów 16. Ogłoazenie w ga18.00 Wiadomości (L)
z.ecie 17. Największe jezioro (Ma143.30 .ABC" ~ teleturniej
z.ury)
18. Zniewaga 21. Długi
19.0!1 .Muppet show. C'1Jj'lli rewia
gwóź<lf z dużym łebkiem 22. Poinvt:az.d"
t9.30 .Puls" pnogram · medyczny bożny żebrak wędrowny w krajach tureckich i pel'Skich 23. Po20.00 .Auto-Motio-Fan- Klub"
20.25 .. Nina AndTY<:Z"
tilm chyla ściana wykopu 26. 006konaty, ale nieżyjący ju:t aktor polski
dok.
27. Struś amerykańsk Ili Swita 31.
21.HI Ek&Pres reporterów
Narząd 34. Największ.y wą:!: z du21.30 Panorama dinta
sicieli 35. Człowiek urodrony ze
21.45 Złote płyty - „Kombi"
związku
bialegio mężczyzny z Mu22.4() ..997" - kron.łka krym i nal~
rzynką.
na
PIONOWO:
1. Pm.yprawia do mię
23.215 Studio fesMW13lowe - FestilwaJ Drama.burglil Krajów sa 2. Stoją w pasiece 3. Najwyż
sza karta 5. Wąt dusiciel 6. Wać
SocJalrstycunych
pan 7. Oznaczenie na zobowiąza
23.40 Wlec:2'ldrne W'l·adomośol
niach płatniczych ich płatności za
'
okazaniem 9. Kulczyk 10 Wynaję
cie samolotu na okl"eślony czas
tub kurs 12. Tyt1,11 powieści L. Tyrmanda 13. &wek, nacięcie 14. Masońska a także teatralna 15. Mę
20 LISTOPADA
strwo 18. P<>l&kd tan:ec wirowy z fiPROGRAM I
gununi 19. Sżtuka Gogola 20. Samochód z Jugosławii 23. Instrumen10.00 DT - wiadomości
10.10 Domator - Rady na tym„ talny utwór muzyczny 24. Uchodzi
do Mol"Za Liguryjskiego 25. Autor
nie
10.20 „Zml.enn<ley" (3) Mrial „Placówki" 26. Tworzy. wiosną za·
tory
na ·rzece 28. Odbywa s-ię w
TP
lJl.20 Domator - ~ na. i:YCPJe- drukami 30. Przyjaciel A. Mickiewicza 31. Najciętszy pierwiastek
ni.e
chemiczny 32. Pta•k • wróblowa1.6.20 DT WdadomOIŚcl
.
16.25 Dla młodych widzów „Ram• tych 33. Sworzeń.
•
Oprac. J. KAl.UZKA
bit" - teleturniej (I.)
Do rozloeowa.n.i& nagrody ul-11'6-W ma dzieci: „Ojgfe.nko Pu!towe.
kiracegio"
17.llS Teleexprese
17.30 Za kierowniclł
17.50 Polska w śW'iecle
18.30 „Male klM" - „ W~
k.i hefle ńsdtd.e"
18.50 Dobran<lC - .,0Ud'own7 ,taliimlan
19.00 Monitor rza,dowy
L9.30 07Jl.erm<ik
20.00 •.Zmiennicy" (3) - „DEtewCZ.Y\lla do bicia" •rtai TP
21.00 Program pUJbl.
%1.40 ,,Nasz W6pólny
liw'lat" - Gdańsk „Oli.via" wy;k.:
,,Kombi" TSA, „Lady Paink".
•.Lomba.rd". ..Daab" 1 Ln.
22.10 TelewizyJrne s.potka«il&
22.40 OT - kiom~n.barze
.
SKORPION (Z%.10.-2UI), 23.00 Krajowa Loteria P.!~
Ten
tydzle6
powinien by6
uczegółnie udany, Nie b~zie
PROGRAM Il
większych problemów zawodo1'1.3Q M!ęd-zy namJ rod7lloam&
wych I domowych. Otrzymasz
18.00 Wiadomości (I.)
wreszele długo OC7.eklw&nlł od18.30 Strażnlcy echa.
powiedź. Czy Jednak pozyływ
19.00 Magazyn ,1112''
nlł'l trudno OSlld~l6.
19.30 Dookoła światli.
STRZELEC (23.11.-2I.lł.). Rio de la Plata"
Wbrew orzewldywa.nlom będzie
20.00 Non stioP lr.<>lor - mag.azyn
to nie n.aJgorny t)'dzlei'i. Uda
20.50 Recital na~czajny
Cl się przede wszystkim załat
Mont.serrat CaW1e
wi6 szereg trudnych spraw. Za21.30 Panorama dnia
mierzony wyjazd nie dojdzie,
21.4·5 Idee PddziemLlta w kinie
niestety, do skutku.
ŚWliatowvm: ,Tacy byillfśmy"
KOZIOROŻEC (22.12.-20.t.), - film tab. prod. a.meryRacja Jest po Twojej strónfe,
lllańsklej
Dla dobra sprawy nie upieraj
21.':1 •.m Roo!nOM"Y
Ln.t ymn„
s!ę Jednak p1 r.y swoim 1tanowl·
0.15 Wleczoone wiadlOll!<>Ścl
sku. Czai wyjdnJ wiele I poz-

nałli

odiallo

woli Ci podJ116 włdciw11 decy-

zję.

WODNIK (11.1.-IS.Z.). - NaJbllbze dni nie będą łatwe. Ani
Jedno & planowanyc_b zada6 ole
doJdzle do skutku. Tym bardzieJ
więo musisz umiejętnie nlatwla6 bldllce sprawy.
RYBY (19.2.-20.3.), - Klika
naprawdę lnteresuJ;\cycb propozycji zaabsorbuje Twojlł uwagę. Być mo:te będziesz musiał
wyjecha6, ale przyniesie to Tobie i rodzinie wymierne korzyści.

BARAN (ZLS.-zo.ł.). - Praca
I jeszcze raz praca. Da Cl ona
wszakte sporo satysfakcji I O·
kadi do zarobienia pieniędzy.
Jakał
niespodzianka podniesie
Chs na duchu.
B~ (2I.ł.-IU.). Dobre
układy na cruncle nwodowym.
Nałonilasł w domu pasmo nle-

porozumieó. Czyjeś preychylne
zdanie o Twojej pracy doda Ci
energii, a łak:te podniesie Twój

prestlł.

BLIZNl~A

(!Z.5.-łU.), osoblst)'eh planów.
Przyblor11 realne kształty proStabllłzaeJa

Jekty, s kt6ryml noslss 1lę od
dawna. Mile, okazjonalne spot·
ka.nie Podniesie Clę Da duchn.
RAK (ZU.-Zl.7.). Pn>'ochoty do dzlałaniL Dni•
korzyści materialne. Planowany
wcześniej wyjazd okate się bardzo udany. Pod konleo tyrodnla
Intratna propozycja,
pływ

LEW (22.'l'.-2t.8.). Twoje
kiepskie samopoczucie powoli
zacznie się poprawiać. Wydarzenia jakle będą miały miejsce
pod koniec ty.godnia pozwoli\
zapomnieć o rodzinnych '1fepowodzeniach.
PANNA (IU.-%%.9.). - Dobre
propoey w sprawach slutbowych. Dułej wagi 1111lany. Tydzle6 sprzyJajl\cy
wszelkiego
rodzaju Inwestycyjnym poczynaniom. Udane spotkanie towa- ,
nyskie.
W AGA (23.9.-!1.IO.), - Drob•
ne k~opoty finansowe. Nie wol•
no Cl dłu:teJ :tyó bez ołówka.
Kto§ bliski pragnie snuć wspomnle-nla. Staraj się nie komplikowa.6 sytuacji.

