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ze spotkania
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Jaruzelskiego
z młodzieżą
•
zamieszczamy
na str. 3

z

udziałem

Konferencja ministra J. ·Bilipa

Z. Messnera

Nowymi etodami·
Ekonomistów Polskich do nowej struktury
KOOg

rozpnczał

obradv

27 bm. w 100-lecie I Zia.z.du Prawników i Eko.nom.istów Pol&kich, a obecnie w przetomowej chwili po1itycznego i gospodarczego kalendarz.a, rozpoczął w Krakowie obrady Kongres
Ekonomistów Polskich. ,
Kongres postawił .sobie ambitne I W wystąpieniu inaug,ura.cyj.nym
zadania. Ma dokonać przeglądu kongiresu rektor akademii EkonoJerzy
procesu roiiwoju Polsikt w ostat- micznej w Krakowie
nim stuleciu; sformułować stano- AHkorn stwierdził. że polscy ekomyśli
historii
w
wisko ekonomistów wobec strate- nomiści zapisali
gicznych celów spole=o-gospodar- ekonomicznej Z!l<l(lZne osiągnięcia
czych oraz metod kierowania go.s- w badainlach nad systemem funkpoclarką; wskazać z.a dani.a. j~kie cjonowania gospodarki socja1i.s1yprzed śro<lowi.s-klem ekonomistów CZJnej. Dorobek ten legl również
stawia współczesność i przyszłość. u podstaw obecnie wdrażanej reNa obrady krmgresu przybyli: formy.
zada.niem
Pierwszoplanowym
cz.tonek Biura Po1itycznego KC
winno
stwierdzi! Zbigniew kon~esu PZPR premier prof
t\fessner - honorowv przewodni· stać się ujawnienie luk naszej
czący kon'g.r~su. prezes NK ZSL, wiedzy w kontekście wyzwań, któSejmu Roman !\lali~ re niesie nam nie tylko dzień dzimarsz.ałek
nowski, cz.lonek Biura P.oUtycz· siejszy. lecz także koniecznOść zanego KC PZPR przewodniczący pewnienia Polsce godnego miejOPZZ Alfred l\liodowicz. członek sca na mapie gospodarczej świa
Biura PolitycznPt'o sekretarz KC ta na przełomie XX i XXI wieku.
Ser<leczne pozdrowienia uczestrniPZPR L\!:ulan Wofniak. prezes
PTE. wicepremier orof Zdzisław kom Kongresu Ekonomistów PolSadowski oraz honorowy prezes
(Dalszy cią~ n.a str. ~)
PTE prof. Czesław Bobrowski.

(Obsługa własna}

- W moim r101Jumieniu pol~yka 1 przemysłu Jerzy Bilip na wcz.orajprzemyislow.a bo pr.:Dede wscys!Jkim sz.yim spotkani.u kierownictwa m1po1ityka zmian skuktural!nych w nisterstwa· z dz.1en.nika!'zami. Kone;ospod'arce - powi.ediziiał muniste1· fer-encj.a pras-0\1.ia, która odbyła ~'I(;
w CP „Interp.ress• p-0święcoL1a by ta :z.mianom stru.k~uralnym i n-0·
wym fu.nkciom ministerstwa. Za·
POwied'Ziian-0 m ln„ że będ'z'e on-:,

.W. Jaruzelski
przyjął

B. Haydena
pnzewOOlliC?.ący

Rady
Jaru7.Jehski
przebywa,lącego w Polsce
pn;yjąl
spraw zag:ra.ruiicaJnycb i
milllJistra
ha.nd1u AU.$1tral'ili - Bilfa Haydena.
byly
rozmowy
Prnedmi10t&m
bm.

%7

P.aństwa

d~.alama

-

Wojciech

orz.ez oł;Ja

po.:iejmow~ne

w ~teM)e pol i ty kil zag,raproblemy
niazmej oraz nieJdóTe
etosunków
związa,ne z r<l!ZWojem
PQls.!ro-a us.tra!oi'i~ kii ch.
Pozytywnie oceniono obecny sta·n
pol~k()-a u&trali j.s k1kh.
sitoswnków

oaństl'....-a

za kontynuacją
się
opowiadając
poJ.Lty=ego l poJtlębie
d!alio~
gospQ:.i,:m-zej .
współpracy
nlem
naulroweJ I lmli'llrał,nej.

daż.ają.

Główne

swe zadania nowe
na str.

•;

IC pamiątek

Tak • motna by podsumować
wczorajsze walne zebrani-e sprawozdawczo-wybo·rcze Towarzystwa
Przyjaciół Łodzi. które odbyto · się
w Mureum Historii M1asta Lodzi.
Przybyli na nie m. tn. I sekretarz Kl.. PZPR - Józef Niewiadomski, wiceprezydent Lodzi
Jan Nosko oraiz spora gr1Lpa
kó~
B.?Jkoll!lych
pr2led·stawicieli
TPL.
Zebranie rozpoczęło 11>ię od wrą
czenia nagród literac~icb towany-

Zgodnie z zapowiedzią, otwarto wczoraj dla rucnu węzeł drogowy JuLianowska - Inflancka - Lag\ewnicka - Warszawska wraz z drugą jezdul. ,fulianowsklej (na zdjęciu) ora~ pólnocny wladultt na ul. oąorow
sldego. Wbrew wcześnlej,zym informacjom - przekazanym również przez
wydaniu „DL" - wiadukt jest już ośwletlony.
nas WP wczvrajszym
do eksploatacji obu inwestycji . obecni byli
Podcza~ przekaz:vwanla
Józefem
przedstawiciele łódzkich władz z I sekretarzem KL PZPR Niewiadomskim I prezydentem Lodzi - Jarosławem Pietrzykiem. (ab)

skład

styczną,

LEPSZA SKORA
taką
Oszczędność popłaca de\'··za pokierowała się kolęj.
na firma jaoońslta „Idemihu
PP(r<l<'hPn-ira< · Cu.". Jei specjali4,..; no~tanowili zainteresować
~I p IV~ZE'lki l'll'O l'Odza iii Od Pil<!·
kam; naturalne; skóry.
Po wielu próbach opatento·
wano kolrjn:y wynalazek fa.
najdrobOtM nawet
pońs k'.
nfejsz" śeink ~kóry naturalnej
~efom sie na oroch. Następnie
pył ten miesza się z masą pia-

kLóre,j ·skleci podlega
tajemnicy patentowej, Uzyskuje się nowy, dotychczas nie znans material który Jest natutylko o Wiele Od
ralną skórą
niej lepszą.
Ta nowa skóra firmy „Jdemitsu'' jest bardziej miękka od
oryginalne.i i o wiele bardziej
odporna na wilgoć. Można w
dowolnie
butach z te.i skóry
wpada{> w kałuże, czy chodzić
po mokrym śniegu, a wewnątrz
buta „musi być" sucho,
Ponadto owa „lepsza" skóra
„oddycha" czyli noga w niej
CZU.i<' się całkiem dobrze.
POMNIK SHERLOCKA
OLMESA STANIE W TOiDO
literacmiłośnicy
Japońsc:v
kiego talentu brytyjskiego pisarza Conan Doyle'a postanowili
uczc'ć swo,iego ulubionego bohatera literackiego - Sherlocka Holmesa.

KI"lllPlY z R.10. W

biorą

Staraniem japońskiego klubu
licz:\cego
Holmesa,
zostanie
800 członków,
już
w Tokio
wkrótce odsłonięty
detektywa.
słynnego
pomnik
Sherlook Holmes będzie ubrany
w tradycyjną pelerynę w kratę i słynną czapkę kepi, a w
trzymać

ną fajkę.

będzie

(Dailsey

ciąir

na

str.

od 1967 r„
Ly1ndon B.
prez.yde.nl
w Punta
zorgani.ZOwal
del Este w Urugwajiu spotkanie
przywódców państw półkuli zachiodniie J.
Obsecrwa.toozy u.waż.aja.,, te w*ód
problEmów, jakie po!'UIS'Zą p.rezy.
den<li 8 pań.sitw. naji\Vlęcej m~jsca
zajmie spr.a.wa Pok!ołowegio U1re$J·
w Ameryce
lowania kiontJ.iiktów
środ'kowej oraz za<llureniia z,ag>ran.iczme1?0 państw liatynoamery;k1ań
ski1ch.
i

najwiięks.ze

nieodłącz

129 TYS. DOLARÓW
ZA NIEZNANY UTWÓR
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Obfite opady i§nlegu llłł. południu
zakłócenia
Francji spowodowały
w komunikacji I saopa.truJilu.

§

§

I

Mkha•ll Gorbacz,ow ceni sobie o- wi<l.z.enia" na aktualny s•tan dialoDojdzJe dq !Z'U roz.brojeni10wiego.
pinie pani ·Thatcher.
wYm·t any p.oglądów - powiedziial
w piątek w wYW'ia.d!Zlie dla IV programiu brytyjskiiej teleW'ill.jd rzee"l:niik radmieok!iegJQ MSZ. Gieninadli1

Filipiny

Gter.a!S'imow rz:aipyt.any

o zapoW'ie-

Stan

klęski

drziia·ne SiP'()tJtanie raooLeokieg>o Pl!"ZY·
wóClcy z prem.te:rem Wielikliej B-ry
fMr·id w d'l'Od7le na = y t ZSRRUSA w Waszyn~nJie. Do spotkania te1Gf> ma dojść w p.on.tedzialek: 7 g.ru.dlilia rano. kiedy samoliot radzieokńeg.o p>!'Zywódcy wylą
duj.e w bamie kirólewsk.kh aił powiet=y,ch Brize- Norton niied:alePrezydent Filipm Cora.zon Aq.uik!o Oxf<J<r<lu w celu zatankowania
no ogtosifa stan klęski żywioło
pal.i.wa.
wej w 11 prowi..ncjach dotkniętych
Jak powiedaAał Gi.eras·irnow•. Mi- skutkami ni62lC.Zycielskiego tajfunu
oh~ Gorbacrow pragnie wyikorz.y„Nina". który w środę i CZJwarstiać to lą.diowianie dla kontynuacjo
dlialogu z Ma,!'lgaret Tha-bcher. na- tek przeszed~ nad środikowymi renajnowWed'ług
jonamJ kraju.
wi~nego pode/Las jej wieyty w
Mosk.w,i e ldórą rzeczn.i•k rad7Jiec· szych danych, żywioł spowodował
kiego MSZ ok:JreśiHJ jako bard2l0 śmierć co najmniej 360 osób, .z
w
iż za.powiiedz.iane tego okolo 200 · osób zginęło
owocną. Dodał
Gorbaczow-Thatche<I nadbrzeżnym iniasteeztru Matnoga
,,."J>Olik!a'llie
wskaru•ie. że choć stosunki mię w prowinc.li Sor.soJ:(on. które rodzy Związ,kiem Radz.Leckim I Sta- stafo zalane wleHmm falami m-0rbard2lO
są
nami Zjed1noczionymi
skimi. Oblicz.a się, ie bez dachu
ważne. ro ZSRR ceni sobie wygfową poz.ostaje około 90.000
nad
soko flakt.e sto'swn~ z i1nnymi kra-

żywiołowej

osób. W kiraju narasta za~e
nie powodrziowe, które wywołaly
AFP ilnrormuje z Landy.nu, t.e
Margaret Thatcher zamierza W'Y- obfite OPady deszczu. Z terenów
z Michaiłem
k01rZYstać spotkan1.e
położonycl! za:iynają s,pl:y•
GorbaClZIOwem do z.ap·nezentowanba wyżej
puniktiu wa6 rzekami wody o,padow..
,.zacllodini~jsk!i.eg»
jiami.

vlill

S

Przed spot kart iem
Gorbaczow „ Thatcher

2)

Na cokole nie zn.aj, dzie się natomiast pnyjaeieł
doktor Watson.
detektywa -

Nieznany 7iapis nutnwy utwoFr~nciszka
fol"tepien
ru na
przed
odkryto
Lis:l!Ut, kflóry
został
miesiącami,
kilkoma
spnledll!lY w Pilłtek w domu
a.ukcyjttym Sotheby's w Londynie za '11.500 funtów sZ'terUnrów, tj. 129.000 cłoluów.
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§

Sheł'łoeka

ręce

~

~

.się w me- kańs-ltich
piątek roZJp.ocz.ą.ł
Acąp.uilco kiiedy t-0
mieście
ksykańs~m
w Johnson
wcllod:z.ących
s.zaz.yt państw.

sJ>Otkanfa1
llldmJ p.rezyd'e:noi Argen tyny, BtrarŁy!idd, K!Olium bidi. Meksyk!u,
P.a.namy, Pell'U, U~jlll i Wene:zrueM.
Agencje po<l'lm-eślia.ją, t.e jest bo
piei"WMJe tego roduju spobkan.ie
Foto.: A. WACH p·NiYWódeów państw la tynoamery-

nią

~

Te kilka z<:la1'1. wyjętych z referatu na Vl Plenwn ad 1tsu·
jemy przede wszystkim do tych naszych czvte1n1ków którzy
Wiemy 1ie je~t jesz.cze.
.wallających się"
należą d-0 grupy
w wielu z nas wątpliwości i troski o kształt nasz.ego jutra,
ale wiemy też jak:e lrnnsekwencJe moi.~ orzyn1~„c· trwanie
w okopach niewiary 1 bojaźni pr;i:ecl POdjeciem ryzvt•a.
Nie rai spóźnialiśmy się z pr.i;eobraienlami - bram t.o
gorzko Tym razem nie wolno nam popF!mal" tego blt;,'<iu nie
wolno uekać 7 t.ałożonymi cęb:am1 lee.z t1·rei:>;! wyjSL' \ elwaniu jutra naprzeciw. a takim wyjściem jest udział w jutrzeiszym referendum . wvpowt~zeme :owego z.Jama tarowno
na temat przeobrażeń w sferze go.spodarki które mu s q ule~
prz.ysp1esz.eniu by świat nie uciekł nam 1eszcz, r!aleJ. jak
i w sferze p<>11tvcLnej , by zbudowa(' na ~·; w!asn11 m-0dcl de·
l110krt lycznci Oiczyzny . W które; będz' e 'l\lei~<'P dla każde·
go Polaka ieg<> opinii I poglądów .
Zaproponowany program nie zapowiada s elank1 łatwego żyMówi się w nim szczerz,,, o trud-zie który
cia od zaraz.
przyjdzie nam podjąć Jednocześnie iedna·k program ten ukazu.Je konkretne sp.osoby wyjścia i marazmu przv•p!e.szema.
ale n ie przyspieszenia dla przyspieszenia , lee? pełnei normalizacji naszego życia w którym wiele mu~imy z.mienić. eliminując nie tylko nieprawdziwe ceny . ale także pustoslo·
wie. biurokratyczne m i tręgi czy arogancie 1Nadz różnych
·
szczebli
Nasz program jest z Polski i dla Polski - powiedz.1al na
ostatnim plenum W Jaruzelski - uda sie go spełnić tylko
przy poparciu i udziale całego społeczeń~twa O to apelu.ie·
my w imię najwyższej wspólnej wartości - dobra Ojcz~"WY ·
kiedy poPamięt<timy te stowa nie tylko dziś czy jutro
dejmować będziemy nasze prywatne decyzje. Pamiętajmy o nich w codziennym życm, w którym
przyjdzie nam sie zmierzyć z niejedną przesiiko-

~
ti;~

Ryszardowi S
przyznanych:
st wa,
~
S
Binkowskiemu za powieść „Zać ~
za
Pawlakowi
ma" 1 Wacławowi
S
e.sej historyczny „Na łódzkim bru- ~
S
ku". Znajomość historii Lodzi I
~
popularyzacja jej osiuniięć, to ~
dą.
kiryteria, według których wyróż
niono wcwraj dyplomami szkol- .,-,r,r/.F.F.F.F///f/FFF/////FF//FFF/F/.F///LT//F//.F///////F//F///D~
ne koła TP:L. Wśród szkół podsta.wowyc.11 zasłużyły na nie szkoły nr 41 i 169, a wśród ponaa·

zczyt grupy z Rio
W

•

~o~

m:- S~

2)

•

- !liie raz spóźnialiśmy się i przeobrażeniami Hywaln. ir
sygnah o 11le.ibędności głębokich rclorm cboc duirtcwaly w
partii. tuajdowały tdt·cydowany 1~yraz \\ formie · obur.nic;i:ego protest u t\fądricjsi gorzl;ą pan11ęc1 ą l~ eh tloswiadcteó je·
steśmy 1>rtekonani, ie przyszedł czas. b:l' retonny ekonomicz·
ne i polityczne radykatizo\\ ać i prtyspiesiac. lnuctc,j st&.i1ie·
my w miejscu. zmarnotrawimy wielki lrnpital dotyctrc1,as(lwej
uornulizacji i odnowy, pozwolimy nawa1·slwiac sie ~pneczno-

PI"Zemysł>0-

wą. a me kiermviać przedsiębi or
stwami - odnosić ma s: ę to :akd-0 samych skukturalnvch
że warunków do
zm·iian. Tworzenie
ich przyśPieszania t-0 &prawa ~en
trum. ale sam proces mu·i być
w wyni1ku de::vzj1
real«iz,owany
i o!'ganizatorów
przeds.iębiors~w
prod1u•kcjii.
przemys!owiej
FilOiZKllfią P-Olityiki
- stwierdzi/ minister Bi!ip musi
zdolnych
być wspiera.nie si,Jnych
nadąż.ani.a za
do samodz:eJneg-0
oos~ nem technioznym i ekonomiC'Znvfu oraz konkurencją na rynkach zagraniczmy.ch. W zw i ązku z
tym mi!Ilister unikał będz' e dz.iałaii
in\>e!'wencyjinych. by ratować slabs-zyoh bo sta\\1iać trzieba na tY'Ch
którzy są w stan ie rozwijać· się
-0 własnych silach lik"·id1ować 1.as
te Pt7Rd si ębi orstwa. które nie na-

(Dalszy cią~

CPAP)

gu

dzi.alal ·nością

sterować

•
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I{OMU NIKAT
Wuj e"ód Lkie Biuro du Spraw Referendum podaje do wiadomośct :te
pi;byl stały lub czasowy, umieszczeni w
do udziału w referendum w swoim obwotmlenlć miejsce pobytu I nie glo·
~t.ie głusowanla . jeżeli zamierzają
winni
.owa ć w swoim obwodzie glo~owanta w dniu 29 listopada br.
za o patrzy.ć się prted terminem głosowania w zaświadczenie o prawie do
takmlejscu
w
glosować
glosowania na podstawie któreiio bt:dą mogli
tycznego przebywania .
Zaświadczenia te należy pobrać do dnia 28 listopada br. (sobota) w
godzinach pracy urzędów terenowych organów admlnlstracjl państwo
wej a w wyj f> ł'< '>W Y<'h wypadkach w dniu 29 listopada br. (niedziela)
od godz. 8 do 20.
Zaświadczenia o prawie do glosowania wydają:
~b.y wat e le , 1.ameldowani na
>Ptsac11 osob up rawnionych

Wywiad prymYa~sa Polski dla hiszpańskiego

••

dziennika "

Lepsza trudna reforma nlz Chaos

- Moina powiec:tzJieć, że obecnie
eden z na,JiWlię~ch dZJienników hiiszpańskich, W}'da- 11 a P'Ol>rawne. W tej i;ytuaojd krywany w Madrycie, kabe>- zyw państ.wo nie chce tworzyć
l~cki „YA". zamieśoi1 wy- oobie jesz.cze jednego wroga. Ze
wiia.d ud'llieJl()!ly je~ wyslanniozoe s~J strony Kio.ściół wie. że ®OOO
wymaga w:zaMercedes GoirOOn przea; prymasa polis.klem nal'Odu
1) w Lodzi: Wydziały Społeczno-Administracyjne Urzędów Dzielnicowych:
Polski JfYDeta Glemp·a. D7Jieim ik jemnego 2J!"(YZ)Um ieni!ia.
al Lódź-Bałuty - przy ul. zachodniej 47, I piętro, pokój 129, tel,
- Csy sr.i:ybko będ!ł pełne st.oopatr.zył wywiiad tytu~em: „Ocze57-34-17, 57 · 97 -20;
w Wa.rszawtie sunki między państwem a Stolicą
kLwan•i a Kościo1a
108,
b> r,ódż-Gńrna - przy al. Polltecnnikl 32/34, I piętro, pokój
tel 84 - 78-09;
wobec pak:.ietu obietn ic _ ka.rdy- Apostolską?
_ Nie urodalbym poowiedmieć J<.lecl Lódt-PolPsle - przy ul. Zielonej 10, I piętro, pokój 117, tel.
na l Glemp: Lepsza tr'1-dna refm3~-57-37 , 32-80- BJ wewn. 333, 384, 385;
trwających
dy. ale z prrebie~
ma nii,ż chao.s''.
312.
pokój
piętro,
ITI
t,
Kościuszki
al.
dl Lódź-!';rórlmleścle - przy
w odpowiedz.i na pyta.nie: ,,Jak rozmów moi.na ~iw.ać, że ro'
tel 33-71-00, 33-70-16;
emi.noocjia widzi sytuację l)(JJiiityoz. &tan.a, one ustanowione.
e) Lódź-Włdzew - przy ul. Armil Czerwonej 30. II piętro, pokój 35,
ną w końcu 1987 rolw?".
tel. 74-97-96;
odpad: My.ślę, że sytua.cj:a P<>llSki
2) w Pabianicach:
przy końcu roku prziedstawia tli.i;:
Jep:eJ niż w jego • pocrz.ątikach.
a) Wydział Społeczno-Administracyjny Urzędu Miejskiego w Pabiani~!:,!i!ll ~:
Chociaż jest prawdą, :!;e lud'zi.e • il
tel.
I piętro. pokój 11,
Armll Czerwonej 16,
cach przy ul.
:zxlienerwowanJ z powodu retere1115-51-32;
WICEPREMIER Zbigniew szalajda,
Lch wobec
które stawia
dum.
który przebywał w Moskwie z wł·
t:ru<l<n eg.o wyboru.
3) w Z!!lerzu:
- A ~k Iudn.o~ć widzi orerti: zytą roboczą, został w piątek przy•
jęty przez członka Biura Polityczpierlestrcjki Jaruzelskiego?
a) Wydzlal Spoleczno-Admlnlstracyjny Urzędu Miejskiego w Zgierzu,
przewodniczącego
- Program nie obiecuje iia.dn.e j nego KC ' KPZR,
ul. plac Arm!I Czerwonej 1. parter, pokój 8. tel. 16-21·28, 16-36-17;
Rady 11nnistrów ZSRR Nikola.Ja ayz·
ek.onoawy
.
;.."'"""
·
n atychm iia.stowei .,...,.„.
kowa. Podczas rozmowy, która umiast
4) na terenie po z ostałych miast I gmin: wlaśclwe urzędy
atmo·
w przyjacielskie,!
mlcznej. ale ob'ecuje wiele. 1ibe- płynęła
gmin.
zaral'iza.cj·i na poolu spoJ:eczno-g>e>>P'O· sferze, rozpatrzono praktyczne
poJsko-raoztec·
stosunków
gadnlenla
darazym.
Ponadto osoby powracające z pobytu czasowego zameldowania przed
redla
znaczenie
dute
mające
kich,
zia.
'd
Isk'
•
·
referen29 listopada br„ których termin zameldowania upływa po dniu
zadań spoleczno-gospodar•
allzacjl
na.ro
- J a wmr1:ę Po
dum, winny zaopatrzyć się w urzędzl e dzielnicowym, miejskim lub !CT"lntua·
oboma
pn:ed
stojących
czych,
eminencji
zlia.nieni
co
smuctany,
nym właściwym dla pobytu czasowe go w za~wladczenle o prawie do glosojamł.
jest tel:IO przyc:lQną?
wania, na podatawle którego będą mogły glosować w miejscu stałe
- Pog;orszende &ię kl~.~hl cen i
go pobytu.
PreZESPÓL POWOLANY pn:ez
epoka niedostat'kór...
nadchOOząoa
Wykonawczego
Komitetu
to powoo tego zasmuceni;a i nie- zydlum
W dniu !9 llstopada 1987 r. w w/W jednostkach petnlone będą nadto
do·
wnioski
sformułował
PRON
RK
dytury od godz. S do 22 w celu przyjmowania reklamacji I udzielania
tyczl\ce demokratyzacji systemu wY·
mal depresj~ społecznej.
do
osób uprawnionych
wY!aśnleń w sprawach dotyczących spisów
Kościota borczego. M. In. w kwestii wYSU- Jak.a Jest Postawa
udzłalu w referendum.
wania kandydatów na radnych pro·
wobeo reform i refer-.idum?
Kościół ponuJe się, aby prawo takle uzy•·
ref<)l'1llę,
- Ocen iając
op ie4"a się na opini.ach specjia.liis- kały również organizacje I etowarzy•
na
tów. Istnieje tylko jeden plan re- szenia lokalne. ·układ nazwisk
form gospodal'OZ,Ych, powiąza.ny z liście wyborczej - zdaniem pRON
- powinien b:vc! alfabetyczny, wY·
, ·t
~formą żyd.a społeczne.,O'Q l PC>•• ycz.. kJuczający preferencje, dla którego&
noego. N·~kt nte prezentni,je i.nnegio z Imndydatów.
planu a.ni poprawek do zap•rezenRO·
TOWARZYSTWO ROZWOJU
t<>wa.negr0 progiram.u. D!:Meg-0 Koś 
c!wlerl!
DZINY skupia dziś ponad
ciół w Polsce, z:g1odn ie z drOktryną
ośro·
członków, prowadzi
miliona
s-oboru watykańS'kiie,g>o Il po.u.cza, dek badatl nad współczesną rodziną,
te katoldcy n ie mogą poooota~ać przedsiębiorstwo „Securitas", a tak·
biernymi i że lepsza. jest trudn a te 23 poradnie przedmartel\skłe
I
rodzinne, 8 przychodni 5pecjalłstycz·
rerorma ni.ż chaos.
U•
mlodztetowe.
poradnie
ł
nych,
łnldoości
- Jak.ie -SI\ obeCllle
dziela ponad 150 tys. porad.
Kośruoła w Polsce?
- P<>dobne jak w truiych k.o.ś
w OSTATNICH miesiącach Pakonsuunpcyj1n.a, kistan osląpąl znaczne 1ukcesv w
c;iolach. Postawa
egoi2m. allroh.ol·i.7.rn będący sze;ro.. pracach nad zbudowaniem w1asneJ
ką drogą u.oieczk!i spoteczeńst.wia, broni nukleameJ I byc! mote skonW drugiej serii rundy rewa.nżo weJ w ekstraklasie kobiet, koszyJ11,drowe,
jut urządzenie
które jest I'OW7l3rowane tą rz.e... struował
karki LKS i pabianickiego Włók niarza bez kłopotu uzyskały KO·
Potnforczyw~toścl ą i wYdaje pden l ądz" na które motna eksplodowac!.
rzystne dla siebie wyniki w spot kaniach z ROW Rybnik i AZS
agencja prasowa
aJloohol, zamiMt ooz.częd;z,ać. Jed· mowala
o tym
Katowice. Otr. relacje z parkietów w Pabianicach I Lodzi.
pe>jes.t
wyrzwań
· nym ·z n.a.szych
UPI, powołując 1lę na oplple · „ek•·
budz.an ie chtrześoi·Jańsikiie .i nad-z.iei. pertów wojskowych" I „raporty orAz.5: Bibrzyoka 19, Kowolik 17
WLOKNIARZ - ROW
witrn1ecia
narodowi
dala
{;()
ganów wywiadowczych USA''.
(w tym trzykrotnie .za 3 pkt), Du90 :63 (43 :37)
%)-ta papieża Ja.n.a Pa.wła Il?
dclt 12. Plewa 10. Baiors.ka 8, Naobecność i jeg,o wystą
Jego
RZECZNIK IRACKIEGO minister_
WLÓKNIARZ: Gliszczyńska 29, wrat 4, Dżumało 2.
pden:a daly Polakom dowody, że stwa obrony
zagrozU w czwartek
Po dwóch mi·nwtach g.ry oba zesUrbankowska 19, Seroka i Piotr·
s: ę, re
jednoczyć
ttr:z.eba urnrle ć
atakami lotniczymi I rakietowymi na
k '. ewicz po 12. Piesi!k 7, M. Szy- poły, prześcigając się w mecel·
Kiośoiół jest miejscem iednocz.en.'a
Iran
nych rzutach, uzyskały i.aledwie
stolicę Iranu, Teheran, jetell
maóslui 6, Kukieła 5.
si.ę .
ROW: Malinowska 20, Dzlur<lzia po jednym „koszu". Kiedy jed11ak
będzie kontynuował bombardowania
stosunki
"
fazie
Jakiej
W
„ceni~o
19. Kaczmarczyk 10. Madej 8, Ow- katowiczanki poprawily
miast Irackich.
Kościół-państwo?
lowniki", koszykarki LKS zabrały
czorz. Redllk I Cz~lka po 2.
się do roboty.
Za tydzień czeka LKS c i ężki
W pierwszym kwadransie gry
oba zespoły prowadziły wyrów.na- mecz we Wrocław i u .z.e S!ęzą,
ną ~rę , a przewaga pabianiczanek stąd też wczoraj łodzianki oszczę
ni e była zbyt wysoka (np . w 18 dzały sily. a mimo to nie miały
35:33). W drugiej części kłopotu z uzyskaniem zdecydowamin
zwraca.no uwagę na ginące, łu.sto(Dokończenie ze str. I)
Włók.n ia rz zdecydowanie dyktowal n - i orzewagi.
pods.ta:wowych: XXI LO, Zesp01 ryczne nazwy ulic oraz nis2cz.eją
przegirala
OUmpia
Poznaniu
W
wa runk ~ry rezerwuiar sob'.e jedSzkól Odzie:!;owych nr 2 1 Zespół ce domy i pałacyk.i, odbyły s i ę
m k sily na grudniowe mecze we z Wisła R4:86 (w dogirywcc). a AZS
wybory zarządu.
Szkół Energetycz.no-Instalacy~nyC'h
77:65.
Lublin
Start
okonał
p
Nowym prezesem TPL zosta1
Wrocta•wiu i Poznan ~ u .
TPL ma już dwadzieś c1a os.em
Wczoraj zwycięstwa Mamy nalat i liczy obecnie 35 tys. cz.lor- Józef Niewiadomski
dzi eję . ż e pabian i cko-łódzk i duet
LKS - AZS 89 :72 (45 :261
Wśród wniosków z. wczorajszych
ków. z czego 75 proc. stan.>wi
podobnie za•kończy dz.,siej5ze spotmłoclziet. Swkcesy TPL w ostat· obrad v.-ymienić należy m. ln. poMadej 15, kania :z ROW Rybnik I AZS KaLKS: Kujawa 16
nkh l.aitach, to w dużej mierL<! stwlat powołani.a Pl'"ZY pr<eZydenBuchwald i Turska po 14 SidoJ'uk. towice (oba mecze rozpoczną się
zasluga prezesa Mieczysława Woź- ·cie miasta społecmiego komitetu
(w-w)
o godz. 17).
Laskowska I Żebrowska po 10.
wybrano doradczego qs. na.zewiniotwa uJ..U:
Mórego
niakowsklego,
wczoraj honorowym prezesem to- i rewalorvzacjl ul. Pi()l!Jrkowsklej.
wairzystwa. M. Wotniakowsld o- Zaproponowano taild:e utwol'7'0nie
trzymał Ust giratulacyjl!ly od pre- seikcj.i TPL przyjacióJ tej uliey
Jarosława Ple- oraz u.ło:!;enie hcnorowej księgi
zydenta Lod2i ZM!ut001yeh d~a Lodń.
trzyka.
W.M.
Po dyslrusjl, w ozasie k;tórej

J

I . p•J
24 (iJ!_.IJr;f
1•

„.

Włókniarz-How

ŁKS-AZS

90:63 i

K. 89:72

l.atwe zwycięstwa
pabianicko-lódzkiej pary

Nie

gubić pamiątek

Wifama - Resovia 1:3

Zieliński

- superstar

Oczekiwe.ny z dużym zainteresoWlaniem meÓ-~ siatkarzy Wifamy z
Resovi~ zak()ńmyr siie porażką gospodarzv l :3 (-13 15. -12, -11).
Lódzk' z.es;pół "'--Ysta,,pił w !kła
Or
dzie: Babuchowski. Lassek,
Czyżak
ez'Yk, Szydlik. Rychlicki,
orta.z Zwierko, Kałucki I Piotrowski.
Mo:im.a rz.ec. że WICIZJ()rajsey mecz
był pojedynkiem poml~y l(Oi!>Odarz.ami i' Zielińslwn. beLsiprzecz·
n :e n.aj.lepszym naszym sl.atkaI"Zem
w eksbraklas>ie LodrzJianie n.ie wflrafili nawet wyloo!'ZYstać SY'1'Uiacj1i.
kiedy t.en z.a\VOOln ik w ~r:-reoim seci(' powędrował na ławkę re-zerwowyc11. Kiedy znald<>wał się on
w dirugiel !iilJ'li! wówc~s siat.k.arz.e
W1.famv '"romadzili punkty. Spo1kanl(' stało na n iezłym poz.:om 'e
czwa.rtym)
WszY'S'tkie sety (p<Y:z.a
decydowały Slie w em<?cion.uja,.cych
w
Dl.a PT'ZY'kładiu
końcówka-eh .
pierwsze! oarllil Pll"ZY stanie 11 :14
decydiuia.cY
obroni•H
łodzian'e
N, d~
punkt ' następni" ~oprow.ad'Zli
p1a,teJ
przy
dopiero
l
13:14
stanu
uznać
p ile-o ~ o ttx>'owei musieH
wy ż~rośc' rvwal'i Podobnie rz.ec7
s1€ m iała w drugim secie Gośc' f'
P!'O-wa dzil ; 13·9 ońf.ntei bYł-o 13:13
t:l:J~ 14:14 14:1~ 15·15 ł · wygrana
P r7e.7. ln<lz.ian oort ia 17:15.
Resovia wygrała :z.ash1>żenle . pobar<l·ziiei u11 ' ew<1ż prezentowała
obHC'ZIOna
~l·a tkówkę .
rozma iN>n a
n~ mR ksvma!nc wvkorzvsta•nioe ble·
dów ;vw.al:! . Wifama nie VJl<!"lllll
:He Usiłowała odirzuc i ć rvwaH od
~ 'Mkl f,r i1dna · U!t'l"VWka, i w niie kl<\rvc h momPnt.a<'h mec;r.u nletle
fi<> "-""!!Jadał.() . Dobrvm p.0e'n ~n„ę
c;0 m trener.a bvfa zm iana Rabu
Zwfl'rke. Rozitr'Y
M
cl>.:-w~kiP.ł!n
W<d~C'V IM?:kl.o i <7,Ó<łlrł mfal w P·

momentów. a.Io nie
le udanych
u.stl"2legl 9ię równlież błędów (np.
przebi cie piłkd. na &troal ę pirzeoi•w n·i ka przy wYStawie\. Mo:iie wreszcie u.wierzy w siebie. D<>birą partię ~a~ w01hraj Czyh.k. Z dużym za!Jntereoowaniem aziekamy na
oo u.dowOO!njl
rewamż. bowiem.
wc:zioraJszy mecrz, P<rZY ba.ro7Jiej
skuteC'2Jllym bloOlku są duże S"Mmse
na końoowv wkces. A pUn.klby dlQ
u•!Jrz.yma.nia si ę w ekstraklasie są
nap:Nlwdę potl'Zebne.
W pozostałych meozach uzyskano rezultaty: Legia - Stal Stocznia Szczeci.n 2:3 (14. 10 -9, -13,
-11). Stilon - Gward~a Wrocław
1:3 (-13. -13. 15. -7) . Płomień
Sos.nowiec - Hutnik Kraków 1 :3
(-12. -8, 13. -3) i AZS Często·
Czami Radom 3:2 (7,
chowa 8 -10. -13, 13). W tabeli p:ro·
wadzi zespół wrocłaiwsikiej Gwardii.
(a.szym.l

IWISŁA JEDNAK LEPSZA

KOMtJNfRAT TOTKA
EXPRl!:SS LOTEK
8 rozw. z 5 traf . - wygrane po
l.18"'894 z! ł.908 rozw. z 4 trał. wvitrane po ok 7.0on zł . ~9.375 rozw.
z 3 traf. - wvgrane po 342 zl.
SUPF.R LOTFK
84 rozw. · z 6 traf. - wvgrane po
ok . ~80.500 z!. ~.211 rozw. z 5 t~!tf.'
- wvgrane po ok. 7.500 zł. 61."123
rozw . z 4 traf. - wygrane po ok.

_ owa.
,
Slabkar~ LKS me za.! mpo?
!y oczekiwaną skutecznością w
rozegranrch pnzed ty~iem ~
czach p1erwszohg~wych z ben.1am'n:klem Z Torunia. ale wstar•
czyto to I tak do poKona.nia Budowlanych. :w~zystko bowi.em pod,szykowaniu"
porządkowane było
formy przed wyjazdowym! meczaKrakowie.
w
mi z Wisła
Niestety. pierwsze .podejście" <>k a zało się niefortunne LKS przegrał wczoraj z Wisłą 1 :3 (-11, 6,
-5, -5). Krak<>wiamki zaskioczyły
przede wszystkim
zespół
łódzki
ale takt.e
z.agirywką
doskonała,
slałlkat"ki Wisły skuteczniej radziły sobie w ataku. Czy bardziej
meldu1J1ek nadejdzie z
,JlOmyślny
Kra.kowa dziś?
LKS wystąpił wozoraj w tradycvinvm iuz składz·i ·e: Ble'ńkowsJta,
A. l\larszałek, Zełei\ska, Lipska,
Jlługołęcka, Wlęzik-Rychlicka, Ry,
chter.
Pozostałe wvni•ki: Budowlani
Polonez l :3, Kolejarz - Gwardia
3:1, Płomień - Czarnl 3:1, AZS
W-wa - Stal B. 11:3.
Dzi ś mecz-e rewanżowe.
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I

DZIENNIK LODZKI nr 278 (12488)

(w-w)

ROGACZOWA
WSPRAWIE AFGAN I A "U
WYPOWIEDŹ

zagranlczWiceminister apraw
oRogaczow
nych ZSRR Igor
świadczył, że Związek Radziecki
podjął decyzję polityczną w spraz
wie wycofania swoich wojsk
to
aby
Afganistanu i chciałby .
nastąpiło jak najszybciej.
Wkrótce - powiedział R-0gaczow
w piątek na konferencji pras<>WE!i
w Moskwie - przedstawiciel sekretarza generalnego ONZ Diego
Cordovez zlożył wizyty w Pakistanie i Afganistanie. Chodzi o to, aby na początku przyszłego roku dorozprowadzić do kolejnej tury
w
afgańsko-pakistański ch
mów
Genewie. Tura ta może być osta-

(Dokończenie

ze str. 1)

Redaktor depeszowy

i Afgna ni·clhod

.zależne.

M. Orzechowski

wizvte

złożV

BRYTYJSKI FUNT oslĄgnĄI naJ·
wy:!;sze od ponad pięciu lat noto·
wania wobec amerykatlsklego dola•
ra. W piątek na giełdzie Iondy6•
skleJ wartoś6 fanta przekroczyła 1,10
dolara.
opr. (zg)

w W. Brvtanii

spraw zagr<llll iC?mych
l\&!slier
w
z.loży
Ma.rian Oraechowsl.d
dl!lliJach 7-9 grudn'.a ofl.cjalną w~
zytę w WLellk.iej Brytan•hl n.a :z.a..
proszenJe mi ndstra spraw za.gran,iCZl!lyoh m Geoffreya Howe'a.

NOWYMI METODAMI
DO NOWEJ STRUKTURY

przemysłu w in.nych klra,Jiach i nia•
s:z.e apraOOWYtWaĆ będ'lli.e J)ll'Ogtt-amy
na}baroziej
wybranych
n-ister&tiw0 wid7.i w opo.raoowywa- roz.w'OJiu
n.i.u stra~i roziwojiu J)l"ZemY\Sło ru>WIOC2l:!sny-ch pr'Zeffiyslów - inZajnik.arz.e.
d:nien•
się
teresowali
będa.:e
wegio i za1powo.ia.da. że dąfyć
pie!l"WSll;ych
do miinimaldlz.a.cjli, oogerencjli w bie- mu.jemy lri.ę tym od
- oowiepriOOuilooyjną d1ntl powstanl.a resortiu
di7iia1alno.ść
żącą
przed&ebiorstw czy teź orgamZ1C>- d7Jiał min. BL!iip. - Tmeba pr7iejpowstałe
rzeć i scalić programy
wanla 7l8JOJXiłinzeal<i.a.
- Ozy t.o zna~, ie U!lel. i do- w róiinych branżach, Stąd trudno
Szefowie daJś powiiedrnieć )a~ie przemysły
tacje znikilla w ogóle?
reooriu podk!reś1aM, że •tiooowane będmiemy l"O'JIW'i)ać J)J"Zede wszy&tk.im, na pewno znaJd'Zli.e gię wśród
będą, wylączm.ie ulgt ł)'lSłiemowe w roaisądnych lll!'atlliioa.ch - zawsze nich elekbronLka.
rorden bc1W''31Ile na pzizedm4ot d2liiaMrlalń.ster Bild.ip wy.jra&ldiał t>Olladlania, a n.ie n.a podmiot, jak to bc> wątrpliW()6ci dziennlk.arzy, dotybY!llo dbtą,d,
ca:ąoe spórkd „Elpol". która wz.buW pracach nad etMteei ą praemy- d:z.a Wliele kionltrowers}i, r:a.y nlo
slową Ministerstwo PI'Zemysłu z.a. stanowi
jed'rlego
jeszcz
~na
l>OWi~ ścisłą wspó!;praeę z za- S'2lCIZeblia pośre-dni>e~ z&IV4d'zania?
pleczem naukowo-badawczym K<>- - pyta.no . .
mi tete-m 1 Urzędem Postępu Na.u- Ntie ma ona z tym nic wspólWdrożeń. negio L
kowo-Tectm ;.cznego
min,Lster. wyjaŚil1iał
Zmlian>!.e ulega zasada k57'taltiowia- Powstanie spótkii ma ,przyczyn.lć
~Ledyś się
niia środków na ro.zwój.
n0\1.--ych
powst.awani.a
dio
jej
progiramy rozwojowe oowstające pr:zedsiębio.rsbw.
Naj.wi.ięcej
w przemysłach· a.dres+wane były p;rzeoi.wn ików jest więc wśroo dodo oenltntm i Ironoeintirowały się tyc:hoasowyoh m001oool<istów.
na formułtowaniJu potrzeb i po.
10 proc. u<lrnualów w spółce m i eć
powć,,edzi ał m in. będi7Jie państwo. Spółka n.ie ograstułltatów. D7l!.ś B.111J:p l>o my będa;!emy formułować nkm samodlzii el1ności . a lror:z.y ś ci
pod adresem z jie_I wbwO!l"Zenia !«> pr-z.E'de wszyJ)rogiramy i oferty
przemysłu. Podstta wa i ob rea1i:z.acf stk'm rozwÓ'f ele ktron iki.
must.ą być Wla9lle środ'lcl. Fundlllsz
-.. (E. L.l
Znviran Stru.kburalnyeh w Pc.'Ulmytyllro ich
stanowić
ś1e może
wspoa.role.
Czy z.apowi111dana kon.sekiwentja
f . ,twaroiość" wobec n•i e radzą.cych
(pr:z.eciei:
sob:e przeds i ębi orstw
wie!>Oikirotinie wcześniej j;uż zap<>wtada:na) n ;e 1J00tan·ie złagodZKma

(Dokończenie

ze str. 1)

0

1'TZez

życie?

Słabi

Wielu obrońców

za.wsz.~

mają

To prawda - po-

wied7Jiiał odipoWliadaJąc na te wąt
pl•ilw<>ścn dlziennika.r.zy min·iS'fle.r Biltip. Będ-ą ~'.?' w reailirnowantu t.ej poillityki 11 le musimy ją
konsekwentn<te wiprowadizać w ty.

ole. Od'POW'fiada1ą.c na. py<!Ja4lie jak
wtad?Je reit-enmve m()g'ty'bv ~
rać działania m!.niister&t-iva, j~
szefowie Podklreślaą•i . ~ oczekują
m„eycil iill'llcJiaty:w I PorUdsiębior
~ci. Ni.e zam.ferz.ają 7J11Ś nLlrooo ma robi~.
mu Podlpowfadać
Jedyną metod~ oddrziałY'Wan1a moZmian
~ by~ tu tyl'ko Fun~
kreślil, wyratając nad:z.iejc, te ob- Stn.J.kbu.I'lllltny-ch.
Czy podobnie Ja>k mlnlst>e~twa
rady kongreru i podjęte na nim
uchwaly stanowić będą nowy impuls dla n.a,Ulk ekonomicznych I
wa.rtościowy Wlldad w dzieło rozwoju PolSIU Ludowej. Zapewnll
10.o.1. Na Narutowlcsa
A GODZ,
tet, jt rząd z uwagą odniesie Ilię do•zło
•
do lldersenta łramwa.tu
do wszystkich wniosków l postu- „żukiem"
I ,,J'latem" 1!6p, Kierowlatów stanowiących dorobek kon- e&
ponl6t!I
Jerry R.
„żuka•
.
gresu.
•
•mten!.
ll:leruo.
Ireneusz
9.łe.
GODZ.
A
Przedstawiajac w traikcl• -Jl Jąc „starem• w Ozorkowte potrąeu
plena.mej ud7J.al I rolę ekonomis- rowerzystkę
która
Krystynę N.,
tów w tworzeniu na'l.Lkt \ kuilitucy przeb:vwa w szpitalu.
narodowej prof. Jerzy Ozdow&kl
A GODZ. 11,35, w Konstantyno·
&3
stwierdził, te minl-0.ne 100 lat wy- wie· wykoleU się tramwaj llnll
kazało kolosaliny rorz:wój nauk e· bis. Wyl14czono go z ruchu na 80
mln.
konoml-ez.nych w świecie l Polsce.
Tramwaj linii
15.55.
A GODZ.
Polska myŚ'l ek<momiczna _ujmoplesz14
łS/10 na Zgierskiej potrącił
procesy ekono- Irenę
wała zjawis'k.a i
która z urazem głOWY
W.,
miczne w ~b syntetyczny nie Jest w szpitalu.
tracąc z pola widzenia treści huZa·
j. GODZ. 16.tO. Przy zbiegu
ek0111omiścl chodnleJ z Ogrodow11 dos%1o do zaeMy
manis tycmych.
polscy - stwierd!Lll mówca - o- rzenia „Fiat.a" 1!6p
z tramwajem
PO\\niadarny się za nowym po.r:tąd linJI 11/3.
kiem ek<momlcznym, który będzie
j. GODZ. JUS. Paweł li. kleru·
s i ę dy.namicznle realizo:wat w m ia- JĄc autobusem linii 62/! na Paradnej uderzyr w „żuka" .
rę reformowania 1 demokratyzo
A GODZ. 16.45. W gwałtownie ha·
wania naszego tycia nawdO'Wego
muJącym autobusie '73/ł upadla papowled7Jla~ 1aterka t z obratenlamt ciała prze·
&n.sem reformy jest po- bywa w szpitalu.
prof. Józef Pajestk& A GODZ. 1'7.20. Na Aleksanllrowwiązanie p ieniądza I mechanizmu
rynkowego z centralnym planowa- 1kfej tramwaj lłnll 5 /5 udereył "
t28p. Obratel\ doznała pa„Fiata"
społec7JTlą,
~ra.w!edU\VOOclą
i
niem
Wykorzysta.nie mechanizmu ryn- saterka „malucha" Agnieszka N.
1'7.łl. Na atacjl Lódt• GODZ.
kowego w go!J!)oda·r ce par.alirowa- •Karolew
sic dwa wagony
spallly
ne ie&t obecnie Prze1: l•nflację , przeznaczone do kasacji.
która in!llW·ec:zy wszel'k:ie motywaGODZ. 18.00. z tramwaju &ł/1
cje, a · taik±e przez brak zd-0lnolicl 'fł AZgierzu
z
wypadł Czesław N.
do wyłk.sz.taka111!a rdrowych !łlruk urazem
głowy przebywa w szpitatur w gospoda.m e ora,; motliwośc: lu.
J)I'Ulllli~nla zasobów w skali
18.10. Na pól godziny
A GODZ.
stani:ły tramwaje na ulicy Aleksancalej gospodarkt
drowskiej z powodu zaniku naplę·
Zdaniem prof. Wacława W1Iczy6- cła w sieci.
niepowodzeń
przyczyną
1klego
j, GODZ. 18.55. Na NowomleJSKleJ
Pf'Ób refomi w min!Qilych deka- tramwaj llnłl ł /ł uderzył w „Fiadach oraiz pierwszego etapu obec- ta" 126p. Samochód z-ostał powatnej reformy byt do~atyczny kli· nie uszkodzony
Pol·
mat ideologiczny i polifyczny. Na
A GODZ. 19.05. Na Wo.I ska
szczęście nal~y to jut do prze- &kiego „Illercedes" potrącił mętceyz.
ciała.
obratetl
doznał
który
nę,
szłości. Progr'am II etapu stwama
A GODZ. 19.35, W Imlelnlku pod
korzysłlne warnniki do zwy.cięstwa
,,Jelcza" wpadł nie zidentyfikowany
racjonalności I postępu .
mlltczyzna. W stanie clętklm prze•
Natrtępaiie rozpoczęła się dy51ru- bywa w 1zpltalu.
sja.
peR

KRONIKA WYPADKÓW

ZOFIA GUTMANOWA

czynią

aby tak się stało.
Wienymy, że podczas kolej n ej
tury rozmów uda się wypracować
w sprawach
decyzje
ostateczne
dotychczas nie uregulowanych stw ierdzll I. Rogacrow. Generalpoprzed·
toku
w
nie biorąc
nich rund tych rokowań nas ~ą p!lo
zbliżenie stanowisk stron. Przy dobrej woli ze strony Pak istanu można by u .;.g-Odnit ostateczny term inarz wycofania wojsk radzieckich .
Jeżeli chodz i o Afganistan, to kraj
ten przejawia e!astvczność w tych
sprawach i wyszedł naprzec iw dru·
giej stroni,e.
armia - - - - - - - - - - - - - - - ·
ośwładczył. te
Rzecznłk
Iracka dy•ponuJe niezbędnymi !irod·
kami do zaatakowania Teheranu.
w PIĄTEK we wschodniej, cbrze·
~clJal\sklej dzielnicy Bejrutu eksplo•
dowal samochód·pt2apka. Jedna osoba została raqna. W poblltu mleJaca eksplozji powypadały szyby z
okien. Wszczęto dochodzenie w eelu ustalenia 1prawców Incydentu.

Kongres Ekonomistów Polskich
skich w imieniu Biura Politycznego, I sekretarza KC PZPR,
prz.ewodn i cząoego Rady Państwa Wojciecha Jaruzelskiego oraz w
Imieniu rządu - przekazał premier Zbigniew Measner.
Wymiar kQ11®I'ffll - powiedzlal
- wykracza poza jego środowi91ro
we znaczenie. Jego prace stanowić będą si1ne i:ntelektualne wapureformartor$kich.
poczynań
cie
Wśród problemów czekających na
są m. in. stoa.nall.zę
pogtłębiooą
koncepcja
wła&nośoiowe,
sunki
przedsiębi<>rstwa socjaHstycznego i
aocjalistycznego
funkcjonowan ie
rynkiu.
W c:lah7.ej · części •wego wystą
pienia premier nawiązał do giłów
nych elementów programu reailda.a·
cyjnego reformy. Wskaz.al na konieczność kompleks<YWej jego realia.acji. Zapowiedtzial m. I.n. rezystzw. gilotyny płacowej,
nację z
obniżenie stawki P.odatku dochodowego dla przedsiębiorstw pań
stwowyoh, ewentualnoś6 powrotu
do stosowania minimalnej stawki
podatku obrotowego oraz rewidll
programu inwestycyJneso.
Powinniśmy wystrzegać sic nieudanych e~erymentów Nie może
my tet ulegać dolttrvnerstwu, cotać się przed ryzykiem. N111w1lązu
jąe w tym kontekście do zbli:taje,cego się referendum Z Messner
stwierdziJ, te sprowadza się OM
do ['C)Z9trzyg.nlęcia dylematu: czy
iść drogą korekt starego systemu
działania . ezy tet podjąć dzieło
radYoka1111ych przeksztalcei\. Polow
dreptaniem
grozi
wlczność
miejSC'll, zastoj«n a nawł!'t regiresem.
Premier podlm'eślil tri, t.e pojest
cenowo-dochodowa
lityka
wat.nym elementem J>r<>gramu lecz
n ie zasadniczym. Stanowi jego
Nie ma na oelu zmruejczęśc!
szenia realnych dochodów i za·
sobów finaai..sowych ludności. Stoi~
my przed nl-eJ'owtarzalną szansą
popraiwy wspól.nego losu - pod-

ZSRR
decydującą.
tnią,
wszystko co
stan

Redaktor

łecbniczny

W 332 dniu roku słońce wze·
o cock. 7.1'7, 11aJdzie zd
o 15.30.
nło

Imieniny

obchodzą:

DZIS: Bla.nk.a.. Zdzisław,
Grzegorz. Jakub, Tristan
JUTRO: Białej, Saturnin,
Ida, Pn:emy•ław

Dyżurny

synoptyL
~

"' dniu dmieJs11m pnewoduJe
dla l.odzl ~PUJlłCI\ pogodę:
przewatnle da·
aaehmarzenłe
le. Okraaml opady deszczu.
Temp, maks. w dzień ok. '1 1t.
I umiarkowany,
słaby
Włałr
zmienny.
Ciśnienie o rod~. 19 WJD09ilo
9'19,9 hPa ('135,0 mm).

Z kalendarza
1912 dległości

1907 -

wydarzeń

Proklamowanie nJepo·
Albanii
Ur. A. Moravia, pl·

sarz włoski
1907 - Zm. S. Wyspiański ,
mal&rz, poeta, dramaturg
1942 - Zg. M. Nowotko, działacz robottniozy

Taka sobie

myśl

· Drzewo wiedzy oceniać łn: e ba
jedynie wedle Jego owoców.

Uśmiechnij się

Nieustannie wzajemne pretensje!
RYSZARD PERCZAK

I

BICNNALE

W. Jaruzelski

MAlYCH FORM

spotkał. się

z

Międzynarodowa

młodziezą

·

RzEźo1ARsK1cu Ro z.mowa o Polsce przyszłości na temat

konferencja

że nie dla
wszystkich
obowiązek slui:by wojskowej jest
zrozumiały. Jakie są gwarancje - pytała
Iwona Konieczna że reforma się u-

Mówili szcierze, z pasją, odwainie. ·Wyrałali
obawę, czy uda im się zrealizować swe życiowe
plany, marienia, ambicje, zastanawiali ·się, cz.y
mogą mieć wpływ na przyszłość kraju. Tak było w
minionym tygodniu, gdy „Teleexpress" z.adat mło
dym ludziom, spotkanym prz.ypadkowo na ulicy,
jedno pytanie: „J~k widzisz. swoją przyszłość?".

Po tym programie, emitowanym w środę, 18 bm., przewodniczący
Rady Państwa, Wojciech Ja.ruzelski, ujawnił w
rozmowie z reporterką Dziennika Telewizyjnego: - To dobrze, ie WYJ>Owia.d.aj" się t&k
bezpośrednio I ostro, i;:hcę się
1potka6 s iyml młodymi ludź
mi.
\V 1potkaniu z szefem pań-

W Poznaniu trwa YJ Biennale Ma17cb Form Rzetblarsklcb - Jest ta
Impreza towarzysząca Targom sztuki
Krajów . Socjallstycznych. frezentowane "'li dzieła 135 artystów z NRD,
CzecbosłowacJJ, ZSRR, BułgarU, K11•
b)' I Polski, a takte • USA. „

1twa, które obejrzeliśmy 27 bm.
w „Teleexpressie" udział w.zlę11 autorzy najciekawszych propezycji, klerow&nych do Wojciecha Jaruzelskiego oraz dziennikarze teJ popularnej audycji
telewizyjnej, „Sztandaru Mło·
dych" I radiowej TróJki, którą przez tydzień pełnili speeJalne dytury w swych redałl:
eJach, zbleraJ'° wszelkie po·
1117117, awast I pyianla.

da?

Wojciech
Nowakowski
powied2lenie
jed·
nego ze swych
wykładow
ców na · studiach, Iż socjaliun
to piękna rzecz, ale nie ma
jeszcze swej ekonomii.
przytoczył

Rozmowa
\v
telewizyjnym
studiu rozpoczęła się od pyt.li\
osobistych. Jedno z nich brzmiało: „Jak wygląda pana dzień?".
śniadanie
herbata I
mała kromka
razowego chleba, biały ser I miód
- odpowiedział W. Jaruzelski.

-

Na

wyłączinie

-

Potem praca i powrót z ;:iiei
o dwudziestej czwartej.

często

- Zgadzam
się · z tym m :wił dalej szef państwa że
informacji,
przybliżających ludz,i, zajmujących
najwyższe stanowiska w
kraju,
powinno być więcej. Może w
tym inf-ormowaniu
jesteśmy
zbyt wstrzemięźliwi.
Rozmowa potoczyła się na.w kierunku
spraw,
nurłUJl\C:VCh dzi§ ludzi
mlo·
dyob, Jan Szul przypomni.al,
1tępnle

- Historia
Polski
Lu.dowej nie napawa
optymi'zmem
- stwierdził
Kuba
Strzykowski. ~ Skąd czerpać wiarę w reformę?
Przewodniczący
Rady Pań
stwa nie z.godził się z poglą
dem, ja.koby minione ć.zter
dzieści
lat stanowiło pasmo
samych
kryzysów. Przypcpinial, iż kraj wstał odbudowa.ny z wojennych zgli&czy,
że przed drugą wojną światową
Po1'sika
była
k.rajem
głę boko
.zaicofanym.
Młodzi
wykształceni
ludzie
rumważy! nie stoją w kolejkach do biura zatrudnienia i
. n!e bła·gają, by otrzymać pracę.

eta,p

reformy mówil
dalej
stworzył
przyczófilti
dla dru,g~ego, nie można wjęc
twierdzić. że w ogóle się nie
uda!. Inni S!\ też ludzie, rea11.rzujący
refonm1,
ll<J.Sląpilo
wiele .zmia.n.

big,te
gim
lanta

A jakie SI\ pańskie osoobawy, zwią:za.ne z druetapem? - zapyt.ata Jo- ,
Kucharska.

akupunktury

- Moje obawy wiążą się
z tym. na ile społeoz,eńistwo
gotowe poprz-eć ten
kiet"une<k a następnie kon11ekwenflnie go r-eali.wwać.

będzie

„

P.o raz pierwszy w historii medycy.ny pod egidą Swlatowej Or·
ganizacji Zdrowia obraduje w Pekinie międzynarodowa konferencja
na temat akupunktury. Uczestn iczy w n iej ok. 1,5 tys. specjalistów
z ponad 50 krajów. którzy omawiają różne aspekty tej mającej duże
perspektywy !'Ozwoju dzled"ZJiny medycyny.

Wśród

gości
zma,jidiowal·i się

„TeleeJGpres;>U"
rów'Iliież oul:Oillrowie
ru.i:hu
ekolog1czmego
„Wolę Być". Grzegorz Ma.tusiak podn.iósł p1io.blem
bezpiecz.eiistiwa
energ>etykł
jądJrowej i postawił p•od zniakiem rz.apyt'3.lllia budlowe elekbroW'Ild at<lllll<>i\VIY'Ch w Polsoe.

Głównym
tematem konferencji
Jest wykorzystanie osiągnięć trady cyjnej medycyny chińskiej,
w
tym igłoterapii i innych opracowanych w dawnych czasach metod
leczenia chorób. Obecnie akupun·
ktura stosowana jest w 120 krajach świata, co świadcz~ o jej efektywności. „Rząd ChRL przywią
zuje wielką wagę do rozwoju tradycyjnej medycyny ~hi ńskiej, w
tym akupunktury i będzie udzielal wszelkiej pomocy oraz ·!>OPM·
cia badaniom w tej dziedzinie" ośwladezył podczas otwarcia konferencji wi-oeprzewodnlezl\cy ChRI.

budować

ele.k.t.rowni at>omowyoh . to by znaczyło bye wyspą
w Elu•r opze
padło w odpowiedzi.
WyC!lJe!"PUją
sle zasoby
węg.I.a
ropy na.ftowei
Inn.a sp'!'awa
to
konieozmość
spel:nAenia
-

Nie

wszy1Stkiich wa!'Wlków
~e
w tych obieh.-tiach.

czeństwa

W godzinnej rozmowie •
Wojciechem Jaruzelskim dy1kutowąmro
równie! o budownfotwie mienkaniowym, priz;ysdo§cl
wsf,
1yrnm.l!lmwaao
wiele zanledba6.

ANDRZEJ MlKlASZEWICZ
(..Trybuna Ludu")

tnan Hu.

mmmm11nmnmnm111mm11m111u1111mmmnnmnulilJ1111rrum1mJ1mmn11111111n111m1111111mnu11111un11m111nnm1111111111mm11uu11mn11111111mrmmrmnmrm1nmrrmmrmmrU1
warlow&G r.nożna w dzlsiej·
szym szumie informacyj.
nym płynącym
zewsząd.
Wtłac'a się w nasze
łepetyny
mnóstwo
faktów i fakcików, 'i
pozostawia ogłupiałego czytelnika, słuchacza czy widza, bez ja1•111111111111111111111111
111111011111101111111111
kiejkolwiek wskazówki, jak ma
Jest mężczyzną. ,posiada łredni• wyoksa.takenie, ma 'n ieco §_ sobie radzili w tym całym labiryncie. A ponieważ jakoś rozezponad 3Q lat, żyje w mieście średlniej wie11kości (do 100 tys.
mieszkańców). Oto staty.!ltycmy wbertl1lek Holaika - pala- ~ naó się w tym trzeba, więc każ
cza. Tacy lud'Zie to większość, palą jednak L ililni. Palimy „ dy wybiera sobie to, co trafia
do przekonania, albo śdślej to,
duio, nawet powyżej 3() papierosów !Weruiie (3 proc. pala- §_. co mu się podoba.
czy), Najliom!ejsu giru.pa osób uzależnionych od nikotyny (64
proc.) wypa[a ltaf>dego dnia po 20 papieroeów. Beiulamle paDotyczy to wszystkil'h sfer: politycznej, gospodarczej, społecz
...
li ponad 8 mln Polaków i 4 mhl Polek.
=nej I - nazwijmy to tak - oW aumie si>al.a.j4 oni 100 mdd papierosów rooznie. Papiególnych
poglądów · na
świat
S rosów, których wysoka szkod!Uwoś~ je&t wp.1"06t aJ.annująca. „ współczesny I jego przyszłość.
!; Według fragmentarycznych bada!\ przeprowadzonych w bieżą- E: Warto się bliżej przyjrzeć tym
ostatnim.
;;
cym roku, najwytsze ilości cial smołowatych.. nikotyny t tlenku węg\la wyd'.l:ielają z siebie papierosy marki Carmen, druWeźmy na przykład podstawog.i,e miejsce zajmują Klubowe. Rakotwóroze składniki w tych §„
wy problem zagrozen środowis
pa.p ierosach o 60 proc. pr<Zewyźszajt, dop1.IBZOZ8ilne nonny oka naturalnego.
Każdy z nas
bowiązujące np. w Finlandii!. Dane te podali działacze Polfunduje sobie jaki.ł
filtr, albo
&kiego Towarzystwa Przeciwtytoniowego podoza.1 . konferencji
:
przetak I cedzi z rzekł doniesień
•~
prasowej, kltóra ostatnio odbyta Ił• w War9Zawie.
światowych
potrzebne mu do
;;
•
Czy wobec przygmębLających wynllków ataityetyaznych plano- 5
„ składanki fakty. A ponieważ
zbiera te jego zdaniem bajsenwa.na usta.wa przeclwtytondowa rozwiąże ogólnospołeomy pro5 blem uzaleinten.la się ludzi od nikotyny? Zakaz pa1enia w : sowniejsze, więc mamy zbiór
się
wykluczających
::
placówkach medycznych, w szkołach, w bufetach, w środlkach • wzajemnie
szkół myślenia, poglądów i prze.
„:
komunikacji publicznej„ zaikaz sprzedaży tytoniu osobom do „
konań, co jest prostym odzwier1at 18, ka,ra do 50 tys . zł za palenie tytoniu w miej6cach
ciedleniem wspomnianego szumu
•
niedoowolonych zakaz reklamy papierosów - wszys1lkie te !: informacyjnego. Oto krótki przeustalenia są slu.szne I oby nabraly mocy prawnej, Nie wY· 5i gląd tego chaosu.
•
starezą iednak one, :i:eby ograniczyć liczbe Il.gonów nowotwo•
Emisja
dwutlenku węgla
rowych spowodowanych pa.leniem papierosów. OBECNIE CO :
'związków siarki do atmosfery, co
•
ROKU UMIERA Z TEJ PRZYCZYNY 15 TYS POLAKOW.
E Dla lud~ z charakterem - propozycja: o~es od 1 do 15 • jest następstwem rozwoju cywigrudnia dni~ bez papierosa.
lizacji, a ściślej mówiąc przemy·
siu, prędzeJ czy p6tnieJ spowu011111111111111111111111111111n1111 111111m1111u1111111111anno111111n1 m111u duJe tzw. efekt cieplarniany, w
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W tymże jednak „Tygodniku
Powszechnym" Stefan Bratkowski, z szumu informacyjnego, bo
specjalistą przecie! nie jest, wywiódł, te w Polsce trzeba budować elektrownie wodne l Wiatraki energetyczne.

e

-

.a

filtrowania przemysłowych wy- atomowyi;:h, bo s innych tr6deł
zlew6w do atmosfery.
(energia wodna, słoneczna, wietrzna, geotermalna) nie zaspokoi
Klawo! Ale dlaczego w tym się zapotrzebowania wciął ro1roku
Norwegowie
protestują nącej liczby ludności na świecie.
przeciwko wysłaniu do Londynu 'w dodatku obecme elektrownie
są większym zagrożeniem dla ży
tradycyjnej choinki
(właściwie
cia niż elektrownie Jądrowe, nawielkiego drzewa świerkowego)? .wet uwzględniaJąt ofiary czarnoAno z tego powodu, te z W. Bryta- bylskiej awarii - obecne i hinii napływają chmury zanieczy- potetyczne przyszłe. Tymczascw
szczeń I na Norwegię
spadają u nas w Polsce nie wyprodukotzw. kwaśne deszcze, \V których wano dotychczas ani kilowata esą właśnie zawiesiny trujących nergii elektrycznej z paliwa Ją
związków siarki. Albo dlaczego drowego, a w takiej Szwecji at
niedawno prezydent Reagan mu- 12 proc., Flnlandil - 6 proc., w
USA - 5, a we Francji - ok.
30 proc.

5
5

5

§

Inni natomiast wró·żą coś innego. Przy pomocy różnych obliczeń udowadniają, te żyjemy w
epoce międzylodowcowej ł tylko
patrzeć jak się część północnej
półkuli
zamieni w Grenlandię
albo inny Spitsbergen.

g

5

§

wyniku czego stopnieją lody Arktyki i Antarktyki i zaleją niżej położone obszary kontynen·
tów. Zniknie
Holandia, Dania,
część Polski, wiele miast amerykańskich ltd. Tak powiadają Jedni.

5

-a
5

Od 1lebie dodam, te

1ądząc

z słał odby6 przykre rozmow1 z
częstotlfwości
występujących w premierem Kanady Mulroneyem?
z powodu
kwaśnych
Miejskim
Przedsiębiorstwie O- Właśnie
deszczów
nękających kanadyjczyszczania zim stulecia,
rację
skie rolnlctwo i niszczących lamogą mleli zwolennicy teorii lo- sy oraz cały rejon Wielkich Jedowcowej, Jednakże ostatnie u- zior.
Te deszcze to oczywiście
pały w Grecji jakby potwierdza- „zasługa" amerykańskiego
przeły teorię
badylarsko-cfeplarnla- mysłu.
ną.

Idźmy dalej. Tamiza w okolicach
Londynu zrobiła się tak
czysta, że można w niej łowić
ryby, Ogłoszono więc, że Wielka
Brytania
przoduje w ochronie
środowiska naturalnego. W Stanach Z,iednoczonych z kolei opracowano rewelacyjną metodę

No i bardzo dobrze. Tylko g·
mamy Jakby ciut za mało, a I
wiatry tet nie li\ najsllnłeJsze.
I cóż my biedni laicy na te
huśtawkowe koncepcje
możemy
powiedzieć. Ano niewiele.
Może
tylko tyle, że eksperci powinni
wreszcie przesłaó kaptowali fg.
norantów miast dogadywa6 się
'Diędzy sobl\.

Jeszcze poważniej przedstawia
sprawa z energetyki\ Jądro
wą, a katastrofa w Czarnobylu
Takiego dogadania się tyczył
zrobUa swoje. W
„Tygodniku leż należy ob.radującym od wczoPowszechnym" dwóch profesor6w raj w Krakowie polskim ekonoAndrzej Hrynkiewicz i Zyg- mistom.
munt Kolenda,
udowadnia, że
nie ma alternałJWJ' elektrowni
EDMUND .TULKO
się

~•tt'''M-.wnJM"#&~~it-~
I

na jest - jeSli epo!Jkanle na .szczycie ma
dojść do skuMru jeszcze jedna l"Unda rozmów szefów dyplomacji. Pojechali oni do Genewy z wyraźną · tnstrukcją: nie rozstawać .się bez osiągnię
cia pełnego noroarumienia.

ledy dwaj „superdypl-Omaci" . Szewal'dna.dZŁ i Shuli~
- zeg~
} ( nali się w Genewie. otoczem
gromadą dv•·nnikar:ty
I fotoreporterów. wiadomo było pooad wszelką wątpliwość, że kolejny szcz.)lt amcrykąńsko radzit>ckl
Jest spra\vą przesą
dzoną, że udało sie usunąć ostatnie przeszkody i układ o likwidacji rakiet śred·
niego tasiegu iostanie podpisany. Nastąp! to w Waszyngtonie w cza,sie spot·
kania Gorbae70W - Reagan.
Związek tego genewskiego pożegnan!a
ze S1)otkamem na szczycie był dla kaz·
dego oczywisty ędyż wiedtiano o chmurach. czarnyeh zresztą
które zaw.isły
nad układem rakietowym. Negocjatorzy
niższego szc-zebla nie zdołall uporać się
z wa:!Jnymi detalami a pr.zede wszystkim nie udało im stę osi~ąć porozumienia co do ~rodków kontroli przestrzegiania ll!kladu. Obie strony doszły
w tej sytua.ejl do wniosku. że Ironiecz-

Za takim ro2l1l1llowa.niem przemawia
fakt, te g<ly do Waszyngtonu d{)tarla
wiadomość o za!końozenlru rozmów w Genewie,
prezydent Reagan pow.iedzial
dz1e.nm~rzom: - Wyglą.da na to, że
wszystkie nie rozwiązane problemy zostały załatwione, w tym także sprawa.
niezawodnej weryfikacji całości układu.
Zosta!tle on sfinalizowany. gdy sekretarz generalny Gorbaczow J ja spotł•a
my się w priyszlym miesiącu w Wa,szyngtonie.
·
Optymizm prezydenta USA dal też o
sobie znać. gdy spytano go, ozy uda mu
sie przekonać Senat co do istoty ukła
du i czy nastąpi jego ratyfikacja. Reagan na tak sfonnulowane pytanie odpowiedział: - Założę sie, że mi się uda„.
Nie ulega iednak
wątpliwoś ci.
~e
Reagan zdaje sobie sprawe z trudnosci,
jakie napotka
po przedłożeniu
paf!amentowl u•kładu do weryfikacji.
Jednocześnie
z:lecydowany jest zrobV
wszystko by nie dopuścić do powtórzenia sie historii: preozyd.entowl Cacterowl od.rzucon::> ra-tvfLk.ację układu SALT
[[, podpisanego z Breżniewem A przeciwnicy we.ale nie są słabsi niż przed
kilk<>ma laty. Nie kryją zresztą swej
niechęci do wszelrkich rozm6w rozbrojeniowych.
Rzecz jest dla nieb o tyle niepoko' ąca, ie obie strony trailmiują układ o
likwidacji rakiet średniego za.!lięgu jako pierwszy k!rok na dJro&e do rOOJbrolenia. W przyszłym roku, w jego p-olow.ie, planuje się ma.zd Rea,gama do
Moskwy, ab) mógł sfinałlrzować recI.uk·
cję rakiet l!ibrategiemy!!h o polow41. To

już

powoduje u konserwat~tów istny
alarm. Uklad INF, to litk!w.ida.cja zaledwie kilku procent glowic nwk:leairnych
(szacuje się to na trzy-cztery procent
posiadanego pvte.ncjalu) nat<>m!Mt przy
redukcji airsenalu strategicznego w g;rę
wchodzić będą wielokrotnie więk62e Ilości głowic. jak i większy Ich kaliber.
Howard Backer, szef sztabu Białego
Domu. podziela optymi= swego pryncypa:la I prog.nozuje aprobatę Senatu
dla uklatlu. Optymizm obu panów bierze się i stąd, że przyszly rok, to rok

niem, więa - obcą.o rue ch<:ĄC · - będa,
musieli nieco 1otonować ewe ataki. Moż
na zaitem powiedzieć. te prognozy d14
układu INF 1ą dobre. Oby nic ieg<o •ta•
nu rrr.eary nie mnien!lo.
1tatnio w
Pł'Uie
zachodDieJ,
szczególnle amerykańskieJ, poJawilo się mnóełwo sensacyjek 11
pryw~ego życia polityków. In1tytu& Gallupa - oriranlza.ci.ia wyspe,;.
i;:ja,Jizowana w ba.daniu opinil publicznej
- przeprowadzll sondę, w której pytał
czy społeczeństwo aprobuje t41 „wścib·
1k>OŚĆ" prasy I telewizji.

O

Wyniki są dość zaskaikujące: aż 6IS
proc. badanych wyraziilo zdanie, że niit
µ,Hvinno sie ujawniać, r:z.y poH·tyk ma
romans, czy jedno L dzieci jest nie•
ślubne, albo jakie upodobania .seksualne w młodości miał kandydat na .senatora czy prezydenta. Natomiast tylko 32
proc. potępiło ujawnienie faktu doko nania pla~a.tu i palenia · marihuany, Na
marg.iJnesle tych badań pr:zypomina się,
że w ciągiu ostaJtnlch ~illcu tygodni, w
wyniku ujawnienia ró:bn}"Oh .si.abo.stek,
kiHru polit)"ków pożegnalo się ~ ka-

rier~.

N /z.: prezydent Reagan nie ukrywa •We•
go zadowolenia z powodu szczęśliwego zak01iczenła rozmów Szewardnadze _ llhulłZ
w Genewie,

wyborów nowego prezyden.t&, l:aby Reprezentimtów i jednej traeciej Senatu.
P<m:lewat pr81W'l.oowl poiMycy zdaj!l die
&pra wę, jak znac:na część wyborców o-

pcmiada słlł

I&

Momowym ~-

Najgorzej wyszedł na tym senator
Hart (romams .z modelką), pastor Robertson GnieślUJbne dzil!Oko) i sędzia
Gin.sbUl"g, bndydait do Sądu Najwyż
szego (palenie mar:ihuany). Wszy&ey <>ni
mieli przed sobą w~te szansa, pog·rzebane jedina!k pt"zez ujawnione grzechy m~cl lub Wieku doj'I'Zalego.
ołyehozu

na mia.no najwlęmeJ
fplewaJ"eeJ plazdy ekranu zaslurfwala Barbra Streisa.nd. Dzl•
mówi si• o JeJ detronizacji przez
Cher, 41-lełnłl\ ebpłosenk&rkę, która
P!'led lały wy11łępowała w l'lueeie s mt·
tem. Daet ten - ,.&onny and Ober" -

D

N fr,.: Cher w domowym zaciszu._
rozpadł

1975

r.

się

razem z

maUeńshvem

w

Od tego czasu Cher mozolnie w.spina-

ła się po szczeblach kariery filmowej i
dziś nikt nie kwestionuje jej zdOl1ni>ścl aiktorskich. Wystl\Pila w ki1k'U kasowych filmach i ugruntowała swą zawodową reputację Jej słabostki,
po-

to

kazywainie sie w ek9trawaganckich sbrojach i zamllowainie do kolekcjonowania
mlodytjl pr.zyjaciól płci męs1deJ. Jej ostatnia :lldobyoz, „praW'le mąż", ma 23
lata.
Napra.wd11 nazywa eię ona Oh~in
Sarlt!sian, jest pół-IndLami!ką a pół-Or
mimltą. Gdy . zit1Z11cają jej 7.mi~ć w
upodoba1Diach, odpowiada te I tak nie
pobiła reko.rdu !fWej · ma.tld, kitóra ma.alia a2: ośmiu mężów. A saitem Jesr.cze
Wll!ZyStko PMl9d Cher„.

HENRYK WA.LENDA
DEBNNJK IA>DZKI nr 2'18 (llł88) I

•

„Scen\V sportowe 198) . rokn" Edwarda Ria.dzińsklegio I „Mów •.•" Aleks.a.odra Burawskiego. Z tymi sztukami moskiewski Tea.tl' im. M. N. Jenn-0łowej Przyjechal n a listopad•owe t:Jurnee do Polski, występując mJn. w tym tyg:odniu przed
łódz ką publiC0llością. Bu~liwe, długotrwale oklaski PO zaklońozeniu spektakli
były ni e tylko wyrazem uznani.a dla a :,torskiego kunsztu, ale ł>a,kże a ' może
nawet przede wszystklim - nagroda, 2!a odwa,gę, śmiałość i otwa.rtość w przedstawieniu podjętych tematów.

Teatr
pod-

Nia pytanie d>La.cz.ego te wi.aśnie przedstawienoiJa sią.nowLą ~ytówk~ z~społu,
odrp.ow i edZJiał i·ch reżyser i wraz.em dy-

LJpekbakili - U-aktuije właśn.ie o ta.kil-eh
białych. pilamach. Mówi głoś.n.o i fobll tnie. Na tyle glJ06no , na tyle dobutn .e,
że sam schemat sztuk1,, nje dają,cy, moim
zda.niem, a.ktoro.m :zibyt w ie"'1tieg>o pola
do popisu oraz wybitlnie publdcyst,yczny
chaorakber schodzą na plan dalszy. Wczesne 111tta p ięćd·ziiesiąte. w1ieś na dalek:ej
prowincj 1. konf.l,ikt se k.r.2·ta~-z;y rejon.oweg.o k'Omitetu. obiraz tragii•czne go ko.łchoz.o\~·e ,gio życia, nędzy, kon.ipcji głupoty, pra,
cy wyk-onY'w.a.nej z lro.."liecznoś c i w my śl
z,as.ady .. im gorzej. tym lepie j" . b:=-z,:;.c.nwwnych meohanizmów
w i ą żąicych l udzi0tn ręce, przerażających swą sz,tampą
partyjnych z~brań...
.. Sp-akta.kl „Mów ... " jest przemy~Jany
P•r zez twórców.
Docc.•nHi onil prostotę,
szcZJSrość
pirt.end1ltH,wość prozy Owiecrz,.
kina (A. Bu.rawski nap·i~:ał tę m.bu.kę na
p.od&lla•wie jego s21k;ców - pir,z,y;p. J. C.).
który ponad 30 lat temu um1i;ał p>Diw:edz,!eć to, oo f obecnie jątirzy drulSlle, co l
obecnie je>St ważne dla naS1Lego życia."
- piisaly w mookiiewskiei
pTeffiie'fze
,.I!ZjwLestJie".
Tyt'll'J.lotwe „Mów ... " to nde tyllko mów gloono. To także powiedz wszy1Stko,
powiedz p>Nmvdę, UJ\\'ie!l'Z ro.z je.s'Z.cz.e i
mów. Mów jeśH ohceS'Z żeby bylJO mac:ziej. Inawej czyli ruonnalmie.
D:nień wcześniej robaczyl i śmy „Sceny
sporrowe 1981 roku". Gor7.iki dramat o

r ekt<lir tea tru - Walery F<YkJn, jeszcz,e
p rze d p1rziyjia>Zdiem do Polskii: „_Uważam ,
że najQepiej
chairo.ktetI'yZUją o ne naszą
pracę , naszą ideolQgię, s•tirefę na.s zych dąż z 11 artystycznych. Na sz tealir nazwałbym
teabrem pod1-wiyższ0Mj wrażJhV<iśc i SP'(>łecz-nej . os t ro reagującym na najharoz,ie j
z loilooe i bole•S111e problemy.
Te dwa
sp := kt.aikle są ba•rdw róŻl!le pod względ r m giatumkó w i czasu akci i (lata pięćd Żhes•iąte i os:emdz.ies:ią te )
Boha.t e:·owie
wywo.d:zą si•ę z różnych środowi-ek sp'()leczmych. Lecz główny cel tyich spektald>i
jc ;,t wispó1ny: rozibuid>:ziić w CZl'owieku to,
co w nim naj1eps7ie, poka:ziać mu ja k dale ko moilna zajść w egoiźm.i•e. ugodzie, o-

wyższo•

OBJ
wrażliwości

bojętności społeC!ZJ!lej".

Chciałbym, u=pelinil t.ę wyp.owiędt na
n.i·edawnej kond'.t>rencji pirasowej ' - :z,a.j-

mować się CZJ,Y&tą wtuką, uwolnić 5łię

od

wszysilk,i,oh prolj)emów Wjem jednak, re
t,.. niemoZltiwe, Żle teg>c> mi nie wolno. że
brzeba d"ZJ!ałać, walczyć o tio, by to co
no~ wohOO'Zli. w nasze życile :wstało utrwaJIO!lle, W nam>e·.l historu Wiele b:; ło
b'alych płiam, okresów, o @tóryeh rde·
w•iele W'iiemy. 'I'mieba je p'fze11"wiać. tr.Ó\V'ić
o nich. mówić drużo I praiwdzii,wie. S'z1uk.a n de może wyklreywiiać hlistor>i'i.
„Mów„."
d:rutgli rz. pif'ZledstawionY'Ch

g>oir'Zlk.iej wymowie, Dwie D>ie lrochające
s ię pa.ry małżeńskie zwi·ązane uikladamj
i koneksjam i rodziiców-promi111entów. N'e
ma tu nęd 1zy. poMycznych probJ.emów. Są
duże pieniąd'Zie,
najmodniejsze ciu.c-hy.
- .. Me•roede$Y". diacze I .• walkmany". Jest
t;ż i ceda. kitórą za to trzeba placi ć obojębno.ść. oboość
wręcz n·enawiść t>0warizys.zą.cej oooby. „Sceny sp-0.rtowe ... " to
jed111ak nie tylko obyczajowy a,;amat. To
także rzecz o wynaturzenil::ich. o sp-0lecznej d emoraLi:z.acjli. o takim w'laśnie ~wkJ.
d-0.mym b'egu pirzez życi ?.
- W 1981 rok.u - mówi \Valery Fok in - z .i:a\V'iska takie. ukla dy . ko neks;e
ulat\\•!ające życie uzys kały swe ap·ogeum.
Sta.id też ty:tul.
J a k podaje „Tea.tr' do m os.i(e•wi;kkgio
pro~amu doląC'ZOna z,o stata wkładka . ro- ·
dz,a j listu autora do publ>ic znoścL \V j :?lrlO zakończeni>u można był'° prz.e<::z.ytac:
,.Od wielu lat pracuję dla te~tt·u 1 d·awno · odkryłem smutną pr.awd ę : d :·amatu :·g
p '1s·z e jedną sz,tukę .
reżyEer wy s-taw;a
rfo:u,gą a widz ogląda t.rzeci ą . Ana! ' z.ując
t ę .. trzec-lą". możemy wie·le dowiedzieć
sie nie tyl'k:o o samej s;z.tu·ce. ale l o
Cz.asie ... "
W pTzeów:eńsllwie dio „Mów„." szt u.ka
ta niie ie.st pu1bHcysl!Yką. Obejnel13my
żywy teatr. ze '.lllla.kornHym , kreacjam i,
wystawiiającym1 moskiew~.kiemu (('atrowi
j,ak najilep'szą ocenę. Było bo akto1·s·tw•o
W'Y'OOkrl.ei próby.
Zapre'ZJellltowaine nam s.p·ekhakli= są !Zlnakomdltą wizytówką tego oo no'Xe i oo
wazme w Zwią:ZJk;u Radzieddm. Preze.ntu.ją iirnny spooób
myś!eini.a, obr.a~ują
prz,emiaa:i,y jaklie s'ę tam dokonują. Prz.cmi1any te dotycizą także życia teatralnego, które majdlll·ie sJ ę w -preededniu re-

formy. Ponad 70 radzi1eck.i.ch teaków w
tym 14 mosk•iewsk.icn :z.aczyna pracow.-ć
na nowych 1..asada.ch mai a<' możl i wo0 ś ć
sw10bod111eg-o wybo.ru sztuk
11ndyw:dualnego rozliczenia fiinansowes:o. 1'ylk<> w
tym roku otwartych zo<tało w Moskwie
li nowych stud·ów tea.tra!nych Istni ·2 ją
on 2 na zas:ad7i'e umów se?PnOW"Ch ma j ąc d•wa 'lata n.a -E;prawcl:z<>ni~ & ę. Jest
to irdna z dróg orowa<l>7ac-ych C·" stwor:a0nia nowl'gio moclelt• tea!•ru Te3ku.
k tóry będz' P się rocl1,il
um i-e•ral w sq;<0sób natu.ra.Jny.
JULIUSZ CYPZRLING

Na zdjęciu: „sceny sp.ortowe 1981 roku"•
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ANDRZEJ

GRUN

Nie lada dylemat ma.Ją, do rozw1ą,zania włoscy konserwa:
i.ony n~llki odnawiaJl\CY freski reneS<łlllSowycb mistrzow, na
:. <iWrycb występują, nag1e posiac. „ub1·a.ne" , przez po:im..eJszycn
:'. cenzorów, w... łistki ligowe. \'V „S~dzie o.st.atectJnym" iHicha:
ła Anioła, adz.ie roi się wręcz od golasów, dra.pene przesłaa.la.A łe m.eJsca ludzkiego ciała, ja.kie artyst.a ukazał z oa.łą,
szczerośc.ą, artystycznej 1 naturalnej prawdy. Są, ooe również
efektem późniejszych domalowań na zlecenie nadcnotliwycn.
5_ A ekipy konserwatorów zbliżają się do malowidła; za dwa
lata łrzeba będzie podjąć decyzję - rozebrać czy nie rwbie!:_ t"ać tych panów i t.e pa.nie?
Dziełem nadcnotliwych są, równid marmurowe listki zasla.~: niające marmurowe kutasy marmurowym Grekom i ltzymianom. Dowodnie świadC".i:ą o ,,ma1murll'wych" .zasadach„.
:
Ostatnio problem listków stanął niezwyl>le wyraziście pod:
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ryczny i krytyczna ana.liza". Listki usun.ęto. Adam i !:!:Wa,
nadzy Już, ze wstydem opuszczają. raj. J.'ylko chory na umyśle, nłewra:l:llwy, para.noiczny nadcm1tliwicc móal do tego obrav:u rozpaczy i wstydu domalować listki figowe.. Malarz powiedział wszystko o upadku na.uycb pierwszych rodzicieli.
Wiele Jest Jeszcze l.:stków figowych do zdjęcia z różnych
tworów ludzkieg-0 ducha I geniuszu Kłopot z tym, że po
świecie wciąż łażą. . tacy, oo domalowują. nowe. Moje hasło:
- „Tęu przyprawiaczy figowych listków. To kłamcy! Praw·
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da Jest uaga".

:

S<>hie z nieb serdecznie onorevole (czcigoilina - tytul przysługujący we Włoszech deputowanym do pp.rlamentu
(Ilona Staller znana jako Cicciolina (Pulchniutka), latając po
Rzymie z gołymi cyckami, z ramienia Partii Radykalnej. Ta
!{Wiazda filmów porno I kabaretów mówi o sobie dla „Ob~ervateur": - „Jestem Joanną d'Arc porn.o0grafii. Dla wszystidch bigotów i onotliwych ojców we Włoszech mój wybór był
moralnym polimklPm. Wielki OJ}wet dla mnie i dziewcząt,
które pracują tak jak ja. (.•. ) Jestem osobą bardzo łagodną,
a moją agresję budzą na przykład elektrownie Jądrowe - tę
przemoc c>dczuwa.m bardzo wyraźnie. Mówi się w związku ze
mną o obsceniczności, ale te obsceniczność widzę gdz' e indziej, u tych deputowan·ych i m.,inistrów, tych wstrętnych,
grubych świń, które popierają handel bronią I mafię narkotyk6w Oni niosą śmierć. A ja nio.sę źycie uprawiając miłość
i ekshibicjonizm, który jest wyrazem miłości .. (... ) We Włoszech
I na całym §wiecie represjonowanie seksualności rodzi prze-

.Zakpiła
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serwator dr Omella Ca.sazza wyraził swoją. opin_ę: - „Aby :
uszanować Masaccia, musimy przywrócić freski do ich 0ory- :
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W&ród pracowników przemysłu
p()lj)IUJ!ame
jiest powiedzen!ie o
czwall'tym •. S'1 ref<mny gosoodar~
aze j. Owo kolej1ne „S" to samot11JCść r.ciUl.lmia.nia pll"Z€>:h wszystklim jallro brak <llPairoia i gospodal"cz.ej P'OOlO:CY u inny-eh podm~10tów
drz.!alająicych w przemyśle. Odlnosi
S>ię t>o również
dlo samorzą,dów.
które praktycznie nie ma.ją Irontaktów między sobą i są pozoSJtawiooe na wlasnyoh giospoda.rczych
poletkach bez możJ.iwofo kootaktowa.ni.a i w-ymi·any doświiadczeń z
irunyun<ii. Qzęść dZJialacz;y &ta.n tak
sobie chwaJ·i, iednaiklż2 większość
coraz gllośn.iel mówi o teren0owym
sam01.;;ą~l.1zie gios;p>Odariclzym,
który
byłby
plas=yinną
porozumlilen.'a
zarówno p1r•1Jed5'ięb'.'Dll'Stw, Jia>k i sam~ów.

funad miesdąc temu w ,,Rllleczp.ospo!H.ej" Q<PU1bJ1iJrowa.n o -projekt
wistępny ustawy o
iiibach gospodarczych. Obecnie tirwają dy&k.uisje
w kom~Jach s:amorządlowy.ch rad
na.rod10wYOh stopnia wiojiewód21kiego
w S'Pl!'lawie tych pro-pDIZycji. Wszystkie sugestie bedą następ•niJe tf'O!Zpatil"2'lOl11e JJ'I"Zl€<.Z od'PO~':edni.ą komisję sejmową. l'llanim projekt tra11! pod ()lbrady Sejmu.
W LJodz,i
dy&kiusję na beJl temat mamy już
:z;a. robą.

Jrz.by gioopod:arcrze,
jaiklo fo,ma
samoirządiu tel!"Ytoriial!IlegtO, są p<J•Wszechne w kirajach kapilbałi:;tyc.z1tych.
Pelmill tam roilę 51w-0•i01teg'O
dYll."Ygeinha w gioopodaJI"ceym chli·!'Ze
skn.l'l)lającym na rz;as.adlach
dobroW10lności Wll.ek.S'2lość tirm z di:me,,010
looid'lll. wojewód!Zltwa crz.u hrabstT\va..
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moo wobec kobiet i dzieci. Mężczyźni nłe potrafią, Jd uprawlać Kamasutry. Ja stosuję wszystkie pozycje. W parlamencie
tloiylam dwa wnioski uttawowe: jeden o uchyleniu artykułu
kodeksu karnego. dotyczącego obrazy obyczajowości, a drugi
i>rzeoiwko cenzurze w ogóle, także polityll'ZileJ. („.) Przez 5
dni w tygodniu jestem przykładną deputowana, (żadnego poka.zywama cyt'uszków), słucham, wyrażam swoją, opinie, gł<>~uję, studiuję konstytucję, a podczas weekendu, w dyskotek~ch staję sie tnowu małą świnką Ciccioliną".
Rzym, na przestrzeni wieków, nleraz o.gla,dal gole piersi
swoich c6rek (były takle okresy w starożytności. kiedy to
patrycjuszki I k<>ryntianki nosiły cały biust lub Jego częśó
odkrytą. jeśli nie codziennie. to przynajmniej od gwięta): za
piersi Clceiollny nie musi się wstydzić.
Do nas zaś przybyli znowu Rycerze Ciemnogrodu I stanęli
ad portas gabinetu nowego ministra edukacji. Nie miał, niestety, minister gęsi kapltoli6skich, by go w porę ostnegly
I clemnol!"rodzlanie urząd wzięlł. Skonfiskowali dopiero co wydany podręcznik dla szkół „Zycie seksualne człowieka". Podobno g'Wizdnęll przy okazji (ale to już ze llbi<>rów prywatnyeh mtnlstra) „Zycie seksualnP dzikich" Malinowskiego.
Jedną, z dotkliwych plag teg-0 świafa bvli I są, głupi nauezyclele. Nauczyciele głupi mający na dodatek kompleksy
l!wfązane z ~E'ksem - to już Jest denko denka.
AIDS hula po Ś\vlecie. kosząc swe żniwo. W wielu szkołach
średnich we Francji zainstafowano automaty sprzedaja,ce prezerwatvwy fak qomę d-0 :iycla. O seksie i prezerwatywie mówi się w programie szkolnym t.ak samo wnikliwie, jak o
·
NP'lOl«>nnle i Ral1acu.
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:
•

sa, ·rad!n i tell'wiz.ia tak du:i;o mlejsca poświęcają seks-0wl (.„)
c:rvłamy ; slyszvm:v „seks, seksu~lizm. orga,im. sa.tysfakcja
1>lcfow~
lerhnlki milosnt"' Nawoln.ie s'P rodziców i szkolę,
aby dzler!om tłumaczyli wszvstkle za.wiłości płci niemal od
o1"lr•klkola„ aby w szkole zajęcia prowadził seksuolog. (. .. )
N';t> dziwmv się oóźnil'J. że oowst<jiłw młodzieżowe gansri że
dzlpm„zefa w ~zkole średn'ei na.gmmn'e się ma.lu.ją, zachodzą
w riatr. rnbla ~krnbanld Zah'l'P,"i robią juź 13-14-latki ! ( ... )
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~~:fi.el~iz~~~~\~~
gospodarczego
typu
zarządzama

byłych zjed'll>Oczeń rn.y zrzeszeń. To

z.aś

cele dizi.alaLności
ilZlb jak organizowanie i prowact.zenie docadlzbwa techniiclznego i e·ko '
nomi.oznegio.
d'Odooinywanie badań
jia.Jooścti to.warów ł UJSlug, p!l'Opag>owainie dobrych tradycj'i i obyc:z,a·
jów ha.ndlowych. prziec1ws-tawi.anie
S•ię i piętmowan•ie nie1ojalnoścl i
nheuczciwości w kontaktach go.spoZa:ktad:a się,
że powstałoby 9 dlarczych. o.rgani:Zlowanie postęp(>
izb regilO!llaJmych. a wśród nich i wand.a poj,e d:nawcxego i pollll>bowobejmująca makroreg110ll środtkowy ne.$0.
to jest W10jewództ'Vl-a łódrnkii;e.
Przedst.a.wilc'Jel.e
sa,.'tl(llrz.adów
o~otrlrow&k.i·e.
P'łoc'kie,
sieradlZJki e.
skieł"niewickie. WY'!lika z tego. żę prziedsiębior;;t.w ,;eżą" się reż na
1-z;by skruphałyby
od tYtSiąca do P·J."OIPOOY'C'je lY'P'U s·kJa dek obowi ~
dwóch tysięcy
róiineg·o, l!'odizajiu l.rowych i i•n111ych wipła•t n.a rz.eaz
firm dtzialaj3i(!Y'ch w sterze ~ ilZJb. Można to rZJrozumieć. i.ako ie
mysru. bud01W11i·etJwia.
tra.nspo<rtu. datlki na rzecz :zmreszeń bud;zą do
pooy :z.gr:cyty podiczas obrad
łąC'Zlllośoi. handilu <ll!'az ~atrkii tel
kiomumalinej
t mi~'Zlkantl>D1Wej. W wi.ęikswśoi samorządów.
raża.ć

w istocie llormę samor7lądu
g.oopoc1air07Jegl0.
k;bóey
pełniłby
frnn.kcję pn:;e•katn.i1!ta oolów i :zialożeń paii.lcykJi państwa dl() pr'z.edsię
biilOrstw. spółd1Z1!elnl„ lli.nn pcywatnych wa.z - w odwrobnym k!erumk111 - ich op~nie do wlad'zy ce.:1trall!lej 1 tleren·OWYch jej szczebli.

wątpiJJiWOoŚoi takie

byll!>by podłożeniem no1ti kolejnej dobrej lnlcjatywie, sprz:v.iającej reformie gospo.d.a.rmej.
;'\Ile

można powtarzn~ błędów przeszłoś

ci, SZCV'gólnie przy obeonym urwLeniu dzil'laczy gospocbrczych na
uszwuplenle Ich kompetencji.
Nie najlepszym
pomysłem just
próba,
tworzenia zwi'łllm
izb gospodarmycb. co nacbnie Im·
lejnym superministerstwem z eał:vm aparatem biuro.kra.f:v<nnv•"I ł
hiemrchią. Dz:iw111a się też wydaje sugest;a., że izby mogą pod'Cl'\'tĆ
Radzie PiP.ństwa lub rządawi. Ta
druga pr'1Jo1J10zycj~ jc;t nie do utrrz:ymania. Możliwy Jest tyl!r„ warrant
podpor'lądkowania.
Radzie
także

Pa.ństwia.

(Z. Cb.)

C:

in·zedp ws?v ~tkim przestać wrPszcie nab;,iać
d<iwv młodz'l'zv sl'k~p,-,1. Prz vwrót.rnv w s:>,lrnłach iednolitv
5tr6f ; zakaz makl,i~źt•. (. .) J(i~v~ przecież· w szkole niibvl" lekci' u~wird~"";.;~~:vch. a. n1lodzid po skońrzenin szkół
i~'dądal, rndzłn:v rtailz'ła sob' e 'z ' tvm zupełnie ilobl"le."
'7,uoza! Jlobrze. żr ta mtl'~Z:V<'i?llr'I ie5t już n<t emeryturz'!'
i przez „jej ręce" nie ;>rze t!z=e 3 t, ż i ?.dna szki>Jna n1łodzłeż.
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faby są takie l.rontr()ll>ere.-n i nad'-1 lódZlkiej iiz:b'e skupilooych byleby
Pat rząc ob'ektywn i•:? i z boku
voreą az.u.wającym nad iJn.tere•fem bEsko 12.-00 Jednost·eik.
n.a ca.ły pomysł i;zby gio:;;p·c Ja.r<'.7.e
s kartu państVl."3. Pełnią też pewne
mogłyby się &tać pl<it formą oobufunkc.ie pr<J<mocyjne, szczególnie w
Z dyskusjli .która. oobyła się p.ad- <lz,;m;i·a gospoclarC?.,.:-go. sz.cućg ri 1 n :e
sforze ha.ndr.ru 2'JB.Jg>raBJilc!z.:n€6010, są or- i c.z:a.s obrad Komis.iii Samoo:ządowej fi1rm małych i n'.eruchawyci1. ugan:uto.rem
wielu
wspólnych ' RN m. LoclZli wynika , że je j cz.ton-. d7Jielania im pomocy i•nforma:-vjp<rvedsięwzlięć f wYS·tąip:eń firm • rz: k()IW'ie są p ·r z:=dwni za.sadz'ie obll- nei. p1rav.1•11e1 1 organiZJacyjnej orda1r1egio re.gi.ioinu
gatoryjiności członkO'Stwa. Pachnie . gan.izowan.ia wspótnycil wystą1l:'.eń
to bowiem zbyt moono i nieładnie gospod·arczych z.arówn-o w kraju
Pol&ka p.ro~y.cja zaklada ,,stwo- zmarłymi nie taik d'awno l'onnami iak i 'Zla granicą CZUJwan!.a nad
rzernie ta&ich f.oam LnstJy.tuicjonal ooowiąe.kowyich 'llrz:szeń i różnego reald;zacją polityki pańs~wa. Prz<in)"Ch, kitóre uzgad>n!alyby i pobu- t,.ypu h ierarichicz;nych o rganizacj:i. clw11:v jestem natomi'ast wyposa~P
Glosy sprreciwu budzą się także niu irzb w mstrumen1y •.;caz aty·
d,z,ały w ukfadaich terytorialnych
taki.c;h fuinkcj~ wania ekonomicznego w pcistac'
branrowych i sektorów IW'llku dz;La- przy omawianiu
łaJl11'QŚć
jedinootek giospodtarezych, przyi,szlych izb ja.k organ izowanie rozdzielnictwa deficytmv.v<'h m;;.tc·
badawcz1ych • rialów ł surowców, zamówień rzą
lrojiarz.ą.c ich interes z ogól•nym in- właSlllych ośrodków
WóWMas oow:em
teresem sp.ołecznym".
Ta tirochę c:ny prowadZien.ie dzialal•no <ci s~o 1dowycb it;1.
Ni1e budzą nat•om 1ast \ strtaei se.us ZMa1a dobrowolnośdi
:ziagma·t wana :flo<rma słownia ma wy- leniJOM'ej.

Biialo~&

dojiech.ać

mOOnia.

w dwojiakti spoaób: albo skiręcić z brasy ~bktleg;o ruchu w
Hucie
Zaiwa.<h:Jciej
('Pll'IZed
Ms7.IC!ZIOalJ()wem jadl.l,C . w kri.e=kru W~wy). jechać dialej do
Białej RaW&lmel I za G«-zymkow!icami sk.ręcir w lewo w wySYlJlllllill\ l!Jt"Y'Setn poll!lą, drogę na
Osuchów. allbo prviez Białą Rawską równdież dlajechać dJo tego
budl()wanegio obecnde ~tiu.
Gdy sW już n.a nim llJilajdizJiemy należy poi~ jesrz.cze ok.
3 klin i WÓW10lla8 lJIO lewej sttronie robaczym.y w Qdijeg:lości 250
m od dlrollli kępę · dltv.ew. Jes.Lenią i zimą. gdy <JiPadlną l:iiście,
wśród
brunatnych
k.onarÓ\"1
prześwLbują biiale ściany diworkiu. Proiwad!Zli d:oń szp.a.ler dirzew
i wyboista wJe}skia d~. Doje2idż.ają,c do bramy i I!JOwego,
otaCZJająoego paJI"k protu, µiijiamy po lewej ręce natt.Uialne. urokJrl.we J.e:ziior~ mlejsoamd zaro.§nięte tlr2loimą
i w~ną.
Sam dwór :ziabytlkltem wnelknel
klasy nrle jest Stanowi jednak
i1r1taresu.ią;ey PIZYkład lrontynvacj;i polskdej łlrad'Yci'i bu.diowlainej
na wsi. Budynek wZllliesiooo na
plsnie zbliżoCJonym do pros•tioką
t.a z d1CJ>Stawionvmi symetiry=ie
pro.~.tokąt.nvmi skrzydłami. Część

cf.'ntralna
pnz:rkryta jest dachem czterospadowym. a skrzydła d1wuspado0wym. N'esteLy.
obecne pokryciE> dachu stanowi b1<1 ch.-n co 'Z oewnośc'ą bv1-o podyktowane łaitwiej.szym jej
nabyciem niż e'dyby
pirzysz!o
kup i ć
d.achówkę
czy nawet
f:(•C'<'1("
S!eń

!13

d>w'Or\1 zost~a Uill·Y truowac"!1 fu"aJ.nie. a dwa sal>Qilly

pracował przy budow~e
wojną wspomLlla.

dwoiru
byi.es:zicwe obora,
svodola.,
st.a:j,n1a, spichlerz
a dawny
dwóT stal albo na tym samym
miej.sou., w kitórvm sbo1 obecnie. aLbo trochę oOOk. lfo1wM·k
liczyl 12 włók.
Dwó.r :z;bu.d'Owial wediug jed'nyoh Sta.nisJaw Okęcki, a wed'lug i.JlJlvch i>e!W córka p, Sokolnicka. Dz.aedz!CZk.a dwu.k.rotn.i.e jieslLC2';e wYChod7Jiła za m ą,t
za Ja=ynę 1 Sied[ecktego.
Milejooowa tradycja prrzypiruje założenie parklu n.a drugą PIOłowę
XIX wieku OkęokJ.emu
z . Rylska.
Jec1nak .l ak pi;;z.e
prof. Olczak, a.utor d'Olwmentacji parkiu jest bo mal.o prawdopodobne. ponieważ ukilarcl prz.estrz.enny i wfok
d•rzewootanu
wsklaziuje na jeigio sta.rneą metrykę. Profesor d-abuje go na
XVIII Wliek. SymetiryC!'lll1e l"-OIZm i.eszcz,en.ie stiarvch drzew. alba.na grabowa.
zachowany u,.
ktad śoieżek uoogi i:e&ta w giatu.nków drzew wsk.az.ujie na barokowy rodl()Wód teg>0 ogrodu,
Rom!Ja.rv na fwięk:szYch drzew
w PaJI"kru wskaZ1Uią. te mogą one
hiczyć olroro W'l lat
Po wojnie majątek ul-e~J parcel•ac-H. a w dworZE> była szko. la ł mies'lllG<Jini.a pracowników
RSP. Od czterf'ch lat lekar.skie
malże(lsitJWo 'l WarSZiawy Artur
i Ten>Sa Cz~-żvkowie prowadza remont dworu Wiele l>uż
l\·vkonan.o. Dz.leki nim nadal w
t.am tlf' iszym kira iobra z:ie będ'lli,o
j,s tn.ial budvnek
kontv'lluui<Jcy
!"roin wvlflądlom narodową a'fpr1Z.ed
la tu

poląc:ooine amfiiibeatira.ll!lii.e, majd ują siię od sllrony
ogirod:u.
Dwór jest zWJróoony t.asadą ku
ws.chodowi i jest
9-osiiJowy.
Dwólr Zbui!IQWaThO P•rzed Il wojną świa.tową, Jednak isbndała :z.
p.ewnooaią tutaj piańSlk.a siedziba wcreśruiej,, oo Jl'(>twie·rdzają
rozmowy ze sllall'S@J'mi mies:z...
kańcami wsi. Sllowniik Goo.graficzny 'P'Od'aje lalOOinliczmie. że

„Wieś... w 11827 mia.ta 19 budynk6w i 135 mieszkańców". Z
mapy
kwa berml.5\ir7JOw&kiej
mo2lna wyczytać. :le była rooJok!Owa!llta. wokół I.roli site·go zagłę
menia (jeczriKll!"'lro).
Na północ
od
je:Z:Lorka
isitm.iala mrarta zabudowa, :ziaś przy dirodl:zie stałia drewniana kairczma.
Dz~&i1ej>szy S'Ooltys · Białogórne-gio
Sta1nisłaiw Szalagia.
który

ż~

eh.LtE'ktbu1rę.

B.m.

Malf('j JP>Zfnirow"kł
Stef.am Dobrow'f''~•kit
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w oazie Fajum
Polskie wykopaliska w oa·
zie Fajum w Egipcie przyniosly dalsze Interesujące odkry.
ekipa
cia. Już trzeci sezon
pod kierownictwem dr Wioz
Godlewskiego
dzłmierza
Archeologii
Polskiej Stacji
pracuje
Sródziemnomorskiej
w rejonie Naqlun - w ruinach wczesnochrześcijańskie.
klasztornego. W
go zespołu
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= Odchudzanie z 1:tomputerem

I Stare papirusy I
=

UPI

i

cie starych papirusów - pozostałości dawnego archiwum
klasztornego W tym sezonie
znaleziono ponad 50 zab~· t
Są to listy
ków pisanych.
prywatne, fragmenty tekstów
literackich, a także dokumen·
ty związane z gospodarką
klasztorną, pisane w języku
koptyjskim, greckim i arabskim pochodzące z okresu od

=
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Oty1'ość jest jedną rz chorób cywdfrzacyjnych gnębiących tak,że l. nasze społeoz.eń
st•WIO. Kaild;y, kito kiedyikolW'iek u.soi•l>owat s:ę
odchudzać wie, jak bardzo trudny to proces.
na-dlwagii bywa
Utrata krlJ1ku killogiramów
baird~ kbopotillirwa, CZiWlaszcz.a że diety odchudrz.ająoe są, dość trudne do dotrzymania.
N1iektóre diety w-yilcluczają z. jadł!Ospisu ster
spożycie tlus:zczów.
dy{)Ze, ionne lfeduku}ą
Wszysitkliie \l.'Y~!1)a.j0,0d odchudzającego rezyg·n.aicjrl rz; joego dotyciJcza!SIOwych lJ!l"ZyzWycza.jeń i narwyków, :z.miellli~ją jego sposób
odżyw1ial!lia. się. Jeś'H więc nawet w pocz.<itklowym etapie komuś uda się st•acić kilka
killOgramów to •na ogól 'P'O 7.JćlP·rzestan:u stosowani.a diety del1iJrn·ent szybko \\;rac;i do
starej wagi. Tego lyipu diety raczej z.n :-echęcają niż zachęcają odchudzaj.ącego, sk<-»'O
kiia•ka tyg1odni az.y mie'Sl:ęcy wys'tku tak lat\\'I() -o'braica się \\' niw2c.:z.

ri.ia czlowieka i '·illlfocmacje na temat wszystkich sp~t.ywanych prz,ez nas pokarmów.
Wems
systemu j.es·t
Przykładem tak.ieg.o
(Wei·gh.t eaters medicaJ sy"tem) opraoowany
pnez Mariana Alpfelha'llma - żywieniowca
jednegio z pary~ich S7i!l:•Wili. Innym jes.t
system NutrHog opall"ty na tych samyc;,
zasadach. opracowany w Greno·!Jle w prz:d
s'ebi•orstwie DelPhia.

~·oz!oż<)I0-3 }est n.a ·ń·tele tygod'l'ł
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Nilowi grozi

Nl8Jtlllrowicy - ddieteitycy, lekarze I tyw1e:nrli0wcy mogą loo!'!zystać z ios•t.nńejących ju.ż
SY'Sbemów baa;u.jącycli na baonkach da.nych.
mwier.ającyah izas·ady prawiJdłoweg-o żywie-

wyschnięcie

kontrolą

Jak ustaHć Laką 'ndy1V':du'.łh:1 d ctr· ·; •<:_...,
rzystanie z system u WE'.\1S p-o'e'1 na 1-·m.
że 11€1ka:r:z każe wypeln:ć p acjenbowii kwestiona!"iusz. składający się rz. około 500 pyt?ń
dotyczacych je!fl(} cod7liennego snosob:.i ojkoJQ 1•n:i tysię. P.acjent opisu.i~
żywian1ia
powy posHek po pos'lku w ci.ą.,Oi\l r.al·egi.1 tygodni~. Wśród i•nny•ch pyta1\ są i t·e o ulubione potra~'Y- o w!ek. wagę ck>le.~liwości.
na które ciernia! lub c;et'P; ; wresZCie - o
J.i.cz;bę lctolo):(•ramów o j1111ka chciałby zeszczupleć. Ten kwestlionall"' us:r mote pacje.nt wy-

a-:---:

·--·

p.c. c.k~nt i~i

k=~
swoj ~ g() lek<:·rz'.1
u by te:; wag.' pa~looza

Wedie opu.bl·i.kowanyeh inform.acjd pacjenWEMS tracą od 5 oo 11
;:-r'()c. swojej wagi w ciągu tor;o.ed1 mies.ę
cy. Ozmacza t.o utratę od 4 Jo 7 k~. a skuteczność tego SY"Skmu sz.acuje & ę na 80
proc. Oba systemy, WEMS i Nutn1og są
dostępne w aużych s.z.-p.talarh Fran~j.1 B:l
gii i Szwajcarii, a także w wielu prywat·
nych ~bi·nietach Jeka.rskich. Latv11ość ich sto
sowwn1a - wyma,171any icst tylkn kon1pu·te
typu PC z pam•ęeofą 512 KB - pozwala każ
t:ikiego
posiadacrow·
demu praktyczni<>
komputera na P'O'S adanje domowej <lvskie·
ki odchudUiojąrej. która proponując wla<lc'wą dietę bierz= pod uwagę ; to. ż,z wszy scy ie9teśmy ł.a•k·omczuchamL
ci stosu jący 5ystem

irrz;ec:zywtl\S·t>Ości

i! „
=

st.al'!.

":.!tera. Obydwa i
"icnt.a. na b'.•eżąoo zmi€•n:a_jar menu i wp1"l
"rndzaiąc dooń ni~zbędn~ k·0orekty.

\V
E ~°!hr~~:n:~ryto po!!~!:zc::6 ~~1!:jąX~ył;:· ::a~~~!~';'eą :;: i5 promisem

di·2ta musi być kom'pom·i~y t•z.ema pods·t~w10wymi <>przedstapapirusie
mnich6w pustelnłk6w. Znale. sunku na
girainlilc.Zeniiami - terapeutycznym. prowadz.qzlono tet wiele drobnych za· wiającego postać ludzką z
cym do !ZlfeduJrowan.ia ilości spożywaonych
bytk6w w tym sporą ilość gołębiem, a także oprawnej : kallOr.i'i; 2iywienioowym, który mus:i U!WZ:g'Jęd
wartość d·i·ety t wres.z.C.:e
iniać ooeywozą
oeramikl. Na szczeg6lną uwa· w skórę starej księgi.
psyohlOllo~iKlZlllYm. by dioetta 'lllie s:tał.a. się mokolejne odkryzasłuruJe
pacjenta. wytrąca.j<l:cą giO
dlla
r.a!lną ul:l.ręką
~
11D11IU0111nn1m11101D111uuunn unm11111111111m111e111111!'1D D1D1 z jegio d~blczarowych 'IJll'ZiYZ'WY.OZajei't ży
wie:niJoowych. Ja.k okaaruje &ię, jedyt11.: e przy
Pomocy kloanpu.tera. można s;zyl:iko i s•kutcCl2l!lie przeanaJd•rować te tirzy elementy i
zindyWl.!<dlual·izow·ać dietę. d01Pasiować ją do
P'O'!irne'b ka;ljdoeg0 czIIQl\vioe'ka.

petnić w domu )'lllb wystukać odpaw:ed7Ji
wpi'()S·t na kla.w1iatull"z.e mikrokomputera znaj
dui~eg(> sie w g.ab'·nec'e dlietetyka. Pod-obn•ie zap,r<>giNun<,>wany jest NUJtl'il<>g. k.tór:
natycluniast analrzuje potrzeby I preferencje
pacjenta 1 proponuje mu men.u dostos<>wa
ne do jego ddety i nawyków. Jest to zes.
t.aw posilków składający się z ba.rdw wielu
kQffib!ruicji. dający możliwość \Yyb0<ru. Prz:
tak.i•ej ddec:e !Odchudzający n.' mu.s i odmawiać ~ob:e wszys~kich ulubionych p-0~ra 1\\
n"e musi si; um <trtwiać 1 udręot~ać puchicz
n'e na w1dck das!olra cz.y knwalk<i czekolady. kotleta czy ulub <',nei ziupy. 1'U.i':> 1~.i ·

Nie wda•ł() .sie tyl1'o... stworz.Y'ć Ul'ząidz.e
nia które =usi pacjenta do prz€1!=trz"gani.;i slrornt7U·teryzowanych zaleceń.
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Osiem 'lrolej!ny:ch klló.i-e k~wencje .lAJ.i si~ odiNM W'Y&Yoh&I
lat SU6ZiY na wytyn~ etoi~ej C7JU!wa. Wytw&l"Zlllll.ie ooel'l&iili pl[TlS2:
mmleJISIZ.yło rzl81Pl8iSY wtody w Je- hydroe1eikitrownię na tam~e a.su- IF•lilMIF•Hilll••M•RRH•IF•H•••:amml!IFlll611"'il11l•lBFlt••Rl•Pi!!&••••MRMlllililiai~!il:lllll!IE!liłllRH•81H!lrl'lllil!llll•••r•&llJll!Jłm•llllll:llA•lllAIRal!J••lllllltDmMR-lllll9l'lllllllldmH-D

z!IOll'Ze Na.ser.a, majdll.IJjącym dę m
naj!niim7leglo
t.amą 116\.laflsk.ą. d'<>
poa.iomu od 1968 rok1u.. JeśM Elgliipt
nadal będrllie 2lll żywa? tyle wooy.
11e obeonie. to do ezerwoa P!"ZYj.eJ zapuy ~ani\
Sllllego roku
wycrrerpiaaie.
Najlbai!"dziej diriiina.tyczine jest
fl9 w tvm rolro n.Je dloplhs;aly oo-

».

Móa.-e
p'!'ZY'P'łYwy.
prizywrócić od'!l'<>wiedll'li porrekli - n.a1Jeżaly d'° naj-

ro=e obtiote

miały
2'Jił()l!TJ

ml!llieJszych w tym stu'lecilll.

Nie-

_ _.....,_ __,,_ _~~--.,;,,..,.:.-,·~

a.ńskliąl, pokirywaj~j 4-0
trzeb ~'P'tu. 617JW.an'.lmLje

P'f'OC. p.opontlewai n11Sdti pozliom wody dost.31['cza tua-bllll.om m.ndejlsizJe j mocy.
Ni'sk,i porz.iJom wody stwama rodl:a żegl.'1.1~ na
W!Ilde.ż zagroilende
z.ina.lamii<> 5ię na
NiUl\L. Teg,o lata
mdelima.cp w11iele sitaitików wycieakowych pm:y®to.soowal!lycll do plyWOdach. a
po płytkLch
wania
PTU?wipżących turystów oo Gó.meroku że
pn.yS'Zlym
W
Elglptu.
go
'®uga bec!IZlie prawdopodobnie jeszm.e trudn>Vej.s--za,.

Telefon dla le.niuchów
.naciskasz
Bie·r= mcha.wkę do ręki.
pr7.yoi-sk i mówisz. numer te~ef·onu o:;.oby. z
W Sta1nach Zjedktórą chcesz rozmawfać
nOC!Z!Onych poj.a.wily się aparftY telefoniczne dla lem!;uchów. Niest-ety, ńie dla wszys.t·
klieih. .bo jooynie dla loenhtichów znających
języlk a.ngiie1ski. Ważna jest z.naj·omość a.ng-ieLskiiego, n'ewailna jest na1!>om1iast wymowa i tembr glosu. Z nowegio typu telefonu be:z 'P'fZ€05Zkód m-og~ kOII'Zystać Ul•równo
lJ'Mlienkrl obd.ar.rone sopranem koloraotu.rowy:n. jak d. męż,czy:bni mów'i·ący mal!<>wym
bMem. KlonSibf!ll•kit>orzy llla'Pewniają taki:e, i·ż

=-

NajllJ!Owa.i;niiej.s.ze je,s.t jiedook
grożenie dla egipsk.iegio rolnictwa,
które wykorzystuje wody Nilu do
n'll!wadinia.nia. Niektórzy specjaliści
re produkcja rolna
s:z;acu.ją,
zmndejSll.y sie lJll'Zy>n.ajmniej o 15
p~.

nawet z.naCZ111e ll"Ó7Jnke w szyblkości wy1powiadanych stów nie wµ!ywają n.a. pra·widlowość U/Zyskiwanych 'P'Ołączeń.
N.ie są tio wszy.stkiie rzalety noW10c~S111etelef'()n•u. Do jego pamięci m():ima bo·
wiem wp.rowad~ić aż 63 num.ery. które wywołuje się J)lrllJeZ podainie klrótki!eg•o hasl.a.
J,est bo s:zcvególlllde wa2lne w nagilyC'h wypadkach. gidy rozmówcy :mi•l:eży na szybldm
k'l>ntakcie ze stratą potairną. po-licją lub P'Og.otl()w;em ratunkowym.
Po 'PC>daniu słO\V'Ilegio siygmału n.p. ,,rzina-

•r!JO

jomy - jeden" albo ,.7majomy - dwa" (przy
kooow.an:u t.rzeoa korzystać 7 ki'!kudzies · ę
C'iu wyrazów u talonych prze·z p-roducenta
telefoou) na ma!ym ekran.ie wyświetlane
sa dodatkowe inronnacie p-rzybliża.iące postać abonenta. jak choćby jego na:zwiS>k>O.
llffiię lu.b o!voli'C7ll1oŚ·ci spobkan1•a. Nowy typ
apa•ra.tu telefon ;cz.neg<0 oowin;en z;ainteres-oale przede
wać n·ie tylloo l<Uid::zJi. leniwych
wszystkim osoby nliewidome mające pr:zeoież zazwyC!'L!li najiwięcei trudności z prawiid~<>wYIII wybrani-em ootruebnego numeru.

asuańska zaczęła !unkcjlOw lata.cih L966~ z 7Jad:aniem regt11Jow.anfa !)T:ZJeplywu wody pocbod!Zą{)€j z oorocznych opa1111111ł11111111111111UlIIIII111111111111111111111111111111I11r11111111111111111111111111111111111111111111r111111111111I11
dów w sierpniJu i wr?Ałśniu. Regu- łlllll li 11łlillUli11111111fi111Ili111IJ11111111
zaowyżynach,
larne deszc:IJe na
p-a brujące Nn Błękitny. oraz ni•e.
~.:i::™-::::su=:!:&:r.•i:::~ t:.:?- ·- .'1:' .:i::-=i
porz.'om wooy
naturalnie wyso1d
w Jezlorze W1i.ktori1 spowodowialy.
7.e od 1978 roku tama zgroma<lz'la niemal dwuletnia normę. Jednak od tamtej pory opady des.zez.u z.mn'iejszyly s!ę. a wody Je71i•ora Wilktorioi opadły z powrotem
do normalnego poziomu.
mogą reagować na
Trudno sobie wyobrazić, że rośliny
Badania \\"Y"kazały te na skutek
rytmiczne fale
muzykę. Tymczasem muzyka, a właściwie
zachoooz.ących zmian k·limatyczmych
akustyczne mogą mieć wpływ na obieg wody w roślinie
w dorzeczu N Wu na polud1n ;owej
pól'lmli t-emperat.uira W'Odv w21'"'<>sła
Uczeni z Instytutu Fizjologij Roślin Akademii Nauk ZSRR
o p.ół sl<Jpnia Cel jus·z.a. a na pół
Mungolskiei
oraz Instytutu Fizjologii i Biochemii Roślin
nocnej oz.iE:biłz s;ę o tyle samo.
Po rozmowach lorda HalifaAkademii Nauk stwierdzili, że obieg wody w roślinach odx.a z k.a.riclerzem R.z,es.zy Hitle- , W minionvm 10-leciu zmiana ta
wykorzystano
bywa się w określonym rytmie. Do badań
rem ujawniono że Niemcy eto· ; - być może 5P<H'-oodowanR tym. że
fasolę. która miała wyraźny 2-3-minutowy cykl pob;erania
magia.ją się od Wielkiej Bryta- · rosnący poziom dwutlenku węgla
te wykonywała r;iślina na
i wydalania wody. Czynności
og>rzewa atmo~ferę - p·rzesun.ęła
nii 21gody na ro.zbiór Czechoporowan:e,
intensywniejsze
przemian. Gdy występowało
pas deszczów bardzie-i na poludżądają rówon.ioz
słowacj.i oraz
ustawał chwilowo pobór wody i odwrotnie. Radziecko-monn.ie. Niektórzy naukowcy sądzą.. że
zgody na ainekl>ję
wyirażeru.a
z oka.z,ji 150 roC741.icy Kolei Radzieckich w LeningrMlzie zapremoże to być zja~-hsko state. &t-OPgolskie eksperymenty w:tkazały, że muzyka wywiera wpływ
Austrii.
zentowano superekspres ER-200.
n.iowo po7Jbaw'iające NH wiody .
•
•
na te rytmy biolo~czne. Można w ten sposób stymulować
Jak dowiaduje się ,,Rep.ubliobieg wody, a więc pośrednio oddziaływać· na rozwój roślin
roz,waża
k.a". Zarza.id Miejski
Przewiduje się dalsze badania mające na celu wykrycie
sensacyjny projekit wybudowadziałania tego m~hanizmu, czyli wyjaśnienia dlaczego imnia w Lod?.li .koJejJti podzJiempulsy akusty<:me sprzyjają parowaniu lub pobieraniu wody
Trasa
nej ozy1i taJw. metl'a".
Baikic<kiiego
od
prz.ebie1'.aiłaby
om:w:aceJ'. •• •MllR'W LidlRlZ w
Ryinku do p1acu Reymonta, a
przy budl()Wi.e. której koszt ob·
licz;on.o na 28 mliil rd, rz,na.J..arz.lyby za,lro'Clonienie tysiące bem-owpWów. Nie było mowy o ku·JJSach bez liomibotlflych.
ka.
w cza.s1e p1~rwszej woj.ny św~a.towej jed.na '
Choci.aż w .r.óżnych punktach Lod7.i 1St.n.ial;y ponaJ·C1ęższych bitew rozegrana ~ta!a nad .Ma~n~
W drod-re z Salonik do So•toje, kaźda ta:ialówka mi.a.la swój macierzysty.
Napierająca na. wojska !ra1Dcusk1e armia ~uem.iec
fii za$ną1 polsku samolot pasaPo odbytym kursie na ogół wracała na swoje
•
ka spychała je w kierunku Paryza. Niezbędna
ile!'skti typu ,,Douglas" z 6 osostale miej~ce. Pod koniec 1at tr.zydziestych po ubyła szybka pomoc .z glębi kraju.
bami na pokilad~ie. Po pairolLc.ach miasta jeździto już około 700 pojaulów z
D21ś nie wiadomo, kto wpaQ! na pomy.M wyposzuk1iwaniach w
dn.iowych
tabliczką .,taxi".
Jwrzysta.nia prt.y transporcie ludzi na tront pa1tt.órych b!'a.to udzd.ał kilik.a tyMiędzy kierowcami (wtedy ruizywanymi szofedn1'
pewnego
że
j~t..
.
Faktem
ta.l<:Sówek.
ryskich
sięcy osób -odnaleziono samolot.
Bez W'-'-''-'''~
rami), panowała niezwykła koleżeńskość.
'Tl..rJ''-'''J;
w kierunku gora:nicy belgtJskie-J wyJech.alO z Paktóry roztrzaskał się w górach
wz.ględu na okoliczności pomag.a.1110 sobie np. przy
~
ryża "kitLk.aset wozów osobowyoh z 01Jwórkl{ męz
sama
nocy
w
i
=~erachtt
<>
nieba
świecenia
Nasiłen·liem
Pi•rymu.
śc!ą,ganiu uS7Jkod=ego auta do gairażu. W benSI
c.zyzn w każdym. Wnet wszyf>Cy .zn.ale:fili liill. Dl.
Stwierdzirz.iemi.
trzęsieni1a
Sile
aibl~:ilaniu
o
ostir7;egia
przyroda
•
S
killka
•
taksówkarzy
ZYl!lę zaopatrywało łódzikich
linii frontu. Szybkde wunoan.ienie forancusJueg9
Jol to niau:Jrowcy Aba.s·liumańsoltlegio Obserwabotii1Um AS.tro:liizycrL- ~
Lód·Zlka straż ogniowa ob:::hostacji benzynowych. znajdujących się m.in. ptzy
wojska pozwoLiło na zatrzyma.n.ie niemi~ego nanegio w Grwz;jli. Tak np. na dw:ie dioby przed sflnYm tirzęsie· ~
dzi ł.a 60-lecie swego Istni.mia.
ulicy PiotrrGmwskieJ (okolice supersam.u „Magda"),
„Rena.ult"
ma.rki
wo.zy
W tym cza5ie
ta.r cia.
n.iem rz.iem.1, które na.stąop!Ło w polu.dniowej części legio regionu .
Z tej okaozj.i odbyła 5.fę defiła·
na pl. Wolinośoi, Reymonta, Baluckim Ryniku i
cza·
tamtego
Od
stolicy
do
triwnfalnie wróciły
S w 1984 T<Jlk,u i w Ru.muniii w 1986 r„ świecenie n·ieba w oko.
da stra.ży na ul. P iobr>lroW'Skiej.
ulicy Zgierskiej (<llkolice Radogoszcz.a).
su inazywano je „taxi. de la Marine".
licach K.a.ukiazu ooacznie ~kszył() sie. Odkryte ir;jawisko n.allla biskup Jasiński poświęcił 15
Mimo sporej liczby, taksówki w Lodzi p.r.zed
k'°'wcy tlumacz.ą podwyż=~em tempera•turv jed•nej z wal'Stw S
n·owych wozów strażackich. uwojne, nie były dominującym środkiem transporLódzk.ie taklsó\Vlki nie maj" taJk chwalebneg()
władze
P'l7le'Z
a<!.m()sfe:ry. spowodioowanym promieniowaniem elektromagnety- ~
fundowanych
tu lud7.1 i towa!fów. Utrzymanie dorożki czy wo- S
czynu w swojej hisrorH, aJe i ich d:rJieje Ilf,
cznym rz; wnętmia Ziem.i w 'P'C'OCesie detonnaoj,i a:achiodiz.ących
zu konnego było tańsze niż samochodu. Przeszmiasta.
~odne odnotowania.
tam też P•rZJed ws:trząsam1 t-ektonicznymi.
kodą było także zxiobycie prawa jazdy. Na uli- ~
I
Na początku stulecia jeszcze i<:h nie było. W
cach ruch był zdominowany przez zaprzęgi kona~e
zaledwie kdiLkanaście,
latach dwudziestych
Znany naukowiec gruziński Benedykt Balawadze oświadczył, ~
Na „owsia.nym napęd.zie"· opierały swoją
ne.
już wkrótce doli=no się okol<> stu wozów. NaJiż naJt1ce współczeslllej mane są f.akt'Y świadczą-ce o pow st.a wastraż podziałalność również służby miejskie:
WicO.'<.le mocarshva osiągnęły
częściej w celach zarobkowych prowadzili je doniu pól elektcy07Jll.ych we W•nętI"ZU Ziemi przed klęską żyw io- ~
~
żarna, pogotowie i zaopa.ti:-ren ie.
porozumienie co do wybo1·u Seroilk.arz.e, którym zamarzyła się zmiana śroclJta
S
l<>wą. Powiodują one ozewnętrz.ne promieniowanie elektrom.agRYSZARD PERCZAK ~
kretarz.a !{encralnego ONZ. Zos·
tra.n.sp-01•tu. Sprzeda wali swoje k-0nie 1 powozy,
netycrzme w szerokim za.lcresli!e częsbotil'iW10~cl'lllo.Ta1k więc odkry&al nim Birmańczyk U Thant,
kupując w którymś z licznych przedstawicielstw
to jes:z,07_.e jedneg:o 7JW'iastuna lmzęs·ień aiiem~ ~ świeoenrle n·ie- S:
~
już od 3 list.opada 1961 r. peł·
pojazd napędzany silnikiem Aby prowadzić sa~niący ebowlązki sekreta.na ge
~
mochód. ,iuż wtedy trzeba bylo ukończyć specjal~
nN·alnegtO.
ny kurs.

Tama

no.w.ać

l

Rośliny i

rytm

50 lat temu

•

Łódzkie

taksówki

świecenie nieba ostrzega

• •

przed

trzęsieniem z1em1

s
S

•

8

§,„
§

S
S

§

§
§
§

I

25 lat temu

S

§

§
§

§

§

§

s

§

„,,,,_,,,„„,„,,,,,,„„,,_,,,_,,_,._,.,,,,,,,,,„_,,,,„,,,„,,„,,,,_,.„~

• • •

Pl'OZYdent de Ga.nile skorzys.
tał z prawa łaski i darował żY·
Cil' ~kazanvm 13 kwietnia t>rzez
~ąd wojskowv na kare śml-erm
orzvwódr.om OAS - Andre Ca·
lan<iwil ; eks-gcnerałowi Jon ·
haud•llwi.

•

W rewanżowym
śp ortu:
~potkaniu piłkarsk' rn o Puchar
NarO!'>dów roz„gra.nym w Belfaś·
cle. lrlandill PółtltOC1la pokonała Polskę w takim samym st.o·
Ze

!unku .fak w

Cbo~wie

- 2 :O.
opr. (bar)

..__,._.,_""""_,,_ _ _ _ _ _ _ _ 1,

Pan K.s.awe1·y I~aluż.a z Lodzi twierdz.i że łódz
kie taik.sówki były najładniejsze w ltraju. Pawtaśclciel .dwóch
mięta cz.asy, gdy jego ojciec 5ąmochodów. wynajmował je do transportu ludzi. Kor.zysta·no przede wszysbk.im z samochodów
firmy .. Ford". Nie brakowało jednak \\·ozów innych marek.
Lza w oku się kręci, gdy słyszy się opowiadani:l ludz.i pamiętających tamte czasy. Przede
wszystkrim · kultura obsługi klientów. Nienaganne
maniery . zasiadających za kierownicą są dziś
nie spotykane. Każda taksówka miała specjaJnq
w
„Książec21kę :z.a.żaleń dorożki ~ochooowej",
której niezadowolony z u,i:ugl pasażer mógl wpisać swoje spostrzeżenia. Raz w miesiącu odpow'edn~

urzędnilk

potwierd.mł

pieczątką

k()n·troalllł

Dino sapiens
bralrnwalo, aby zamiast
Niewiele
homo sapiens panującym gatunkiem
na Zleml stal si~ dino sapiens
paleontolog
twierdzi amerykański
Jolrn Ostrom. Uważa on, że wielkie
gady ery mezozoicznej - dinozaury
tylko przez przypa<lek nie rozwini:ly
sii: dalej. Zdaniem amerykańskiego
badacza, ewolucja dinozaurów szla
w kierunku stopniowego różnicowa
odnia tej grupy zwierząt. Obok
mian skazanych na wyginli:cle były
takte odmiany rozwojowe.
Na

zdJi:cłu:

„Taxi de la Mame"•

C:oras

częśc:le,j

były ciepło
poteza, że dino.<a ury
krwiste. Szczególnie lnteresuJa<'t· są
grupy niewielkich dinozaurów dratylnych
pieżnych, które ctiodz!ly na
wyprostO\\·ana syJnogach, miały
wetl<i: i wysoko uniesiona głowę. Tak.i organizm wymagał silne~" krą
żenia krwi - a to z kolei decydoo odmiennym metabol1zmle.
wało
Przypuszcza się również, że niektóre
eyworodae.
dinozaury mogły być
Wygląda na to, że jak gdyby natura
wypróbowała rozwiązania, które znalazły pótniej szerokie zasttisowan!e
wysuwana jest h1- u ssaków.
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ZAKŁADY HYDRAUUK1 SltOWEJ - „ZHS"

-=

i

-=

5

93-120 t6df, ul. Przybyszewskiego 176'178

§

ZGŁASZAJĄ OFERTĘ

§

na wykonanie dla potrzeb ZHS
·operacji szlifowania otwor6w i powierzchni
zewnętrznych wału wirnika.

5

.

5

--55

-=
:

5
5

-:

:

5
5
:
5

:

:S

Kompletna. dokumentacja technologiczna znajduje się do
wgll\dU w Dziale Przygotowania Produkcji ZBS, Oferty
mon byli zgłaszane przez przedsiębiorstwa państwowe, sp6łdzłeleze, 1półdzielnie rzemieślnicze oraz osoby fizyczne
z uprawnieniami.
Po zapoznaniu się z dokumentacją techniczną oterty w za-

lakowanych kopertach z napisem: „Oferta wykonania ope-

racji szlifowania otworów I powierzchni zewnętrznych walu
wirnika", należy składać w Dziale Przygotowania Produkcji
ZHS w terminie do 2 t ygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia . ZHS zastrzega sobie prawo wyboru oferty
bez podania przyczyn.
2584-k
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-55=
-=5
5
5

:
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·uwaga

ww;rbnuh:
.Zespoht ..Stan Dz.wony". Jiara. Poitmkleio
oru „~ ta )Eeja"..:..
.• F•~iwalu „Sbmtiea w.
· KUet; c1o nah1da w
11depie ,,Inttrtoar" ap.' ·:a: o.o,,
'llllcia OfiodQwa nr 4, w. Łodzi,
·kł'rep a,_&a1117 od ~ ł do 1T

„ .·:

...1

tODZKIE .ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE
„POLFA"
w ŁODZI, ul. DREWNOWSKA 43147

e

nią,

w dziale produkcji (Ili zmiany):

techników chemików i absolwentów zasadni·
czych szkół zawodowych (mężczyzn) i
pracowników ze średnim wykształceniem
ogólnokształcącym (mężczyzn).

Pracownikom zatrudnionym w dziale .produkcji

*
*
ił

-

OFERUJE MV:
możliwość uzyskania dodatkowego wynagrodzenia za pracę w dni wolne od pracy,
dodatkowy płatny urlop po roku pracy w wymiarze od 6 do 12 dni roboczych,
możliwość uzyskania premii motywacyjnych.

Informacji nt. warunków pracy I płacy udziela dział kadr
i ukolenla zawodowego Łódzkich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa" w ł',odz!, ul. Drewnowska 43/47, tel. 57-90-00
w. 266.
6331-k

oz

e

•

8
•
•

GŁ

głównego

księgo·

Warunki dla Informatyka:

•

DOłj\dana znajomośt\ system6w

w językach D'Base

TURRO C,

NETWORK, NOVEi L.

słeclowYCh

Kanifvlial'I
proszeni są o przedłożenie
d „!nJmPntł>w·
lnvrdlnnarłusr oso~wy,

In

Plus,

mM-PC

następujących

tvriftry11,
.
nd1>l!I dyplomu ukończenia studiólv wyższych oraz Inne
dnlu1mrnty ootwlrrdzaJące
posiadanie
dodatkowych
kwallflkar .fł iawódnwycb.
... oplnlP ~ ostatnłrh mlr.isc pracy,
... zaAwładrzt"nlP o $fanlt" zdrowia.
OłPrtv należy
~kłada~ w terminie 14 dni od ukazania
sle 01?ł0!:7'.rnia w dziale pracowniczym spółdzielni, U>dź,
ul. .Tar&cza 3, T piętro.
~~i!7)!'9'J!T//" .,..,~ '?'Th

I
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NIEMIECKI
mgr

-

K.at.arzyma

lekcle,

Tel IT-H-3'7. 1>0 te.

Lis.

29443

c

ELEKTRYKÓW - renci1t6w emerytów uczniów
pełnoletn1ch utrudnię. 43-16-41.
33781 11.
POTRZEBNA
kobieta
do sprzątania mieszkania w wolne
soboty,
32-97-61.
30388 I(
PRZEDSIĘBIORSTWO

=:~;:~:::.:=

=:!1!!!!:!:::=

§

§

i

zat1·udnią i
§ natychn1. · ,st §
5
-§§:E ... tokarzy,pracowników:
-§=
= ... spawaczy ciśnieniowych, =:
§

dUia-· .

~

ZAKŁAD

§
§

~

§
~

przyjmie zlecenia na:

S
S
§
S

PRZEPROWADZENIE INWENTARYZACJI (planowe, doraźne),
USŁUGJ elektryczne, budowlane,
mechaniczne, architektury, 1przątania .wnętrz I inne,
:i/f. ZAKUP I SPRZEDAŻ 1urowc6w,
maszyn, urz;\dze6, towar6w I nieruchomości,
'łf. NAWIĄŻE WSPOŁPRACĘ a osobam! posiadaACYml nie wdroione
patenty, wzory użytkowe, pomysły.

§~

t.ódzkt

S

~~§

:§

S.

~

~

S
S
§.
S

§
s§S

S

§
S

S

ZGŁOSZENIA:

§S

Zakład' Usług

Handlowych I
Innowacyjnych „PUH" Spółka
z o.o„ Lódź 7, skrytka 191, tel. 74-48-81.

Wdrożeń

~

§
§

s

2644-k
U,U/UH/77'.H.HH'~A«ł'/D"/./H"~/D"A

,,TEXTILIMPEX"

II

I

I
i
I
i:

ds.

SPOŁKA

z o.o.

I

ZATRUDNI
NATYCHMIAST
specjalistę

inw~stycyj~o-remontowych
-

męzczyznę

wykształcenie

.

łrednle

Wymagane
budowlane, oraz doAwladczenle w bu·
downlcłwle minimum ' Jata.
Blł!szych łnformacjf

udziela

dział

I

kadr

I szkoleni!!. ul. Traugutta 25, pokój 204.
tel. 36-80-26. Zakład nie zatrudnia po
porzuceniu pracy.
6675-Ji I

Pawłowski.

30'112. 321M g
UKŁADY

wvde<>howe.

=
~

§ .,...

::

-s
§-

=
=
=

frezerów,
... ślusarzy remontowych

-2
;

technologa ds. no1·mowania, :;j

1111-

S
~
:::
3-

P... konstruktora ,
oprzyrządowania,

=

konstruktora,
§- .....
r
=-§!
... kontrolerów jakości,

I

§
~

=

:~~:~:c;h:~~<rNców,

:_:=

:

§

Zakład nie przyjmuje osób po
samowolnym porzuceniu pracy.

=:

I
:;:;

~

=

.Warunki pracy i płacy do
omówienia w dziale spraw pro- ~
= cowniczych, tódź, ul. Warecka :i
= nr 5, pok. 101, I p., telefon :;
5 52-71-01 w. 238 w godz. 7- 3

§

=

=
14.
~

6588-k

=
=
j
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WYDZIAŁ

EKONOMICZNO·
-SOCJOLOGICZNY
UNlWERSVTETU tODZKIEGO
OGŁASZA ZAPISY na
SEMESTR „ZE·ROWY"

Zaoanych

Studi6w Zawodowych
w roku akad. 1987-19 8.
O przyjęcie na semestr „zerowy" mogą się ubiegać kan·
dydaci legitymujący się co najmniej dwuletnim stażem pracy.

PRZYJMUJE

_,.N

ZAłCŁADY

:

s0226 g

MIESZKANIE 48
m z
telefonem centrum zamien i ę na wieksze. 34-40-46.
30306 g
ZA"v1IENIĘ
M-2 i lokal

tODZKIE
METALOWE
„S P O M A S Z",
ul. Warecka nr 5

:a1:1;=::c::=.::::~=:=

rzemieślniczy na
M-3. CIŚNIENIOWE
pranie
32-43-41.
30314 g
dywanów.
tapicerki
MIESZKANIE
Jedno-.
78-76-91. Wieczorek.
dwupokojowe. chetnie z
34693 g
telefonem
kupię.
Listv 29436
Biuro O- NAPRAWA maszyn
89IZY•
23
głoszeń. Piotrkowska 96.
jących. Skręta. 8627512
- NIE
UMEBLOWANEGO
g
M-2
pO<SZUkuję. BOAZERIE montu!•· 43-09-72.
2'1813 g
43-23-81. Wlacbos.
MJESZKANIA do wyna8144 I
jęcia
poozukuje mał- CZYSZCZENIE
d:rważeństwo.
tel. 52-60-95
nc>w,
wykładzin.
(17-19).
29620 g
78-69-9'1. Gra.buczy1r.
2-POKOJOWE bloki
9122 I
zamienię korzystn ie na SPRZĄTANIE - rachun3-pokojowe bloki albo
lti 34-10-77. Swis,tnickl
4-pokojowe stare bu27423 g
downictwo. Tel. 51-84-39 CIEPŁE solarium - z.aM-2 zamienię na domek.
prasza ;12-57-85
Więc43-87-68.
30097 g
kowsltiego 1. Lukomsb
KUPIĘ duże
mieszkanie
32584 g
lub zamienię na cz.tero- CYKLINOWANIE bezpy.
pokojowe bloki Retkilowe,
lakierowanie.
nia. Oferty 6935 k Biu30294 g
ro Ogłoszeń f,ódż, ul. CYKLINOWANIE bezpy.
S ienkiewicm. 3/5.
lowe,
lakierowanie
POSZUKUJĘ dużego \oPodsęd!kowski 36-40-56.
kalu produkcyjnego w
28657 ~
Tuszynie lub okolicach. MYCIE okien.
Budzisz
Oferty nr 6934 k Bi:u- , 55-53-15.
31218 g
ro Ogłoszeń. Ł6df, ul. HUDRAULIKĘ - centralSienkiewicza 3/5.
nego ogrzewl!Dia
wykonuje w domkach budynkach itosnodairczvch,
mieszka.n.lach <także w
Łodzi) Posiada.my: wanMUZYCZNA AGENCJA
ny. umvwalkl
stopki
sedey . bidety bojlery
IMPRESARYJNA
rury. Zlecenia:
Piotrk&w Tryb. tel. 54-1!2
SMR 11 STOMUR"
Mul'grabia.
30186 I!
FILMOWANIE
kamerą
video 51-96-24, 36-06-67
Radomski.
ZAMÓWIENIA
31766 g
FILMOWANIE
u.roczystoścł.
Podg6rskl
~ lltUIJCZftq
33-81--01. 55-89-91.
2374'7 g
ŻALUZJE zakładam
48-94-SO. Zamvsłowski.
społy
29582 g
GINEKOLC'G - codzif!'ll.
nie 81-97-5'8 Makherski
30946 J!
TELENAPRAW A $j.
korskl 32-91-'17.
Informacja zgłoszenia: Łódź, ul.
.
33106 g
Piotrkowska 53, tel. 33-77-33
TElLEPOGOTOWTF Witkowski 34-21-09
lub 32-63-09 w godz. 8-16.
.
.
29835 g
TELEPOGOTOWIE
2493-k
78-154-19. Kaczmarek.
al"ł
278!'10 g
mu~H'H.Hb"././H.H./.HU'H.U//'H/'U.H.HH./~ PAL/SECAM
strajam.
Inż. Robakle·
wlcz.
'1'8-94-08
PlerlOOZKI
US
wiosnk6w 2.
3004!1 g
HANDLOWYCH
t.lITOSERWTS - ..128 p"
Ka•anowa 33. &S-24-4'7

S

m!nimum 10-letni stai pracy, w tym 5-letnl
na stanowisku kierowniczym,
wskazana znajomość zagadnień związanych
z technika komputerową,
wiek do 50 lat,
dobry stan tdrowia.
wykutałrrnle wyłsze,
znaJnmn„~ oroRTamowanla

Telefon
48-14-24
po 17.
30260 ~
DZIAŁKĘ
budowlaną na
terenie Łodzi kupi ę .
Tel.
86-37-24 w ieczorem.
29890 g E
KUPIĘ duży dom.
chętnie do remontu . Oferty
693S k Biuro Ogłosz en ,
l.ódź,
ul. Sienkiew ic-za
S/5. .

~

wykształcenie wyższe,

+
+

•
...
...

.

WNEGO KSfĘGOWEGO
INFORMATY1CA.

Warunki dla dyrektora
wego:

lub sprzedam.

grzecznościowy

-··
-· ·····-····
..,.,···...- §

Zagraniczne KARIMEX
ul.
Zbaraska '1/9 tel.:
43-03-06. 48-93-02
za.trudoni
natyehmiast.
S?JWaczki.
6309 k E
====~~!~==
.....- -- - - ··- -~ MAŁŻEŃSTWO przyjmie
chałupn.ictwo.
Telef<>n
POSZUKUJĘ pomieszcze34-21-11 P<> 1&.
ni.a dl.a celów produk29596 g
cyjnych o powieorz.chni
PRZY
J;11Ę
chałupnictwo
100 m kw. Jub powyżej
lmaszyna „5"). 55-62·23
na tereni e Rz~wa lub
30065 g
okolicy, U:l. 55-80-31.
podejmie
9621 2-E TAPICER
współprace ze
stolaDWA M-2, jedno :i; telerzem - kopie antyków.
fonem
zamienię
na
Listy
30033
Biuro
Ogło
większe z telefonem szeń Piotrkow:;ka 96.
I 43-01-41.
30208 g
biegle ro.
WŁASNOSCIOWE 2 x M-3 POTRZEBNE
biące na dTutach. Ryzamienię na M-5. M-6.
dla 3 m 54
9592 g
Tel. grzeczn. 36-34-76.

~ 'łf
:§
§ 'łf
§

w Łodzi, ul. Jaracza 3
+DYREKTORA

DZIAŁKĘ
&OOO m
zamienię na
mieszkanie

~

SPOŁDZIELNIA RZEMIE$LNICZA
„WYTWORCZOść ROŻNA"

ZATRUDNI

clONowy I.

„FIATA" 12fl li (le'm iprz~ 18-15-2'1. wieczorem.
30210 c
30254 I SPRZEDAM Volbwacena
SPRZEDAM I ha 11 doJetta. wladomo.ś~. ~
mem. Grmniąca
koło
do!llllko. tel. '15-92 Danu•
Brznin. Dain.uta
Głota Ku.b lczek.
waclra.
30253 g
408 p
Sł.GMENT lub
domek GARAŻU
najchętniej
(WSl'Z.Y\'itkie wygody) Górna - poszu]!)uję. Alekundr6w. Teofilów
84-15-69.
29601 g
- kupię. W rozliczeniu SILNIK 125 p, częściowo
może być M-3.
Alekdo remontu sprzea;andir6w. Listy 30053 dam.
Kanst&Jntynów.
Biuro Ogłomeń. Piotr·
22 Llopca 92
kowska 96.
30220 I(
SEGMENT (Bałuty)
sprzedam. 48-06-52·
34863 g . _ _ _ ,,. · - ~ Imle~k

OłcnNcld Mirolław.

SPRZEDAM automat do
lodów, Radomsko, telefon 75-92 Danuta Kubiczek.
407 P
SZNAUCERY min iaturowe po championie
szczenięta sprzeaam.
tel. 15-85-02.
411 P
STĘBNÓWKĘ
„LZ-3"
overlock kupię 81-81-08.
30238 g
DŁUGI kotu.eh
damski
aprzeda,m. Łowicz, tel.
23-'19.
30261 g
PILNIE sprzedam piec do
wypieku sfoik6w do lo-·
dc>w (55 sztuk), Toma1zc>w. Pusta 17,
· 391 P
OVERLOCK przemysłowy
- kupię. 43-01-41.
30209 g
„EXTRA
casett.edeck
P!oneer" sprzedam.
Te!. 51-91-01.
29687 g
SZNAUCERY
mł·niatury
cz:arno-srebrne,
rodowodowe sprzedam.
Tel. 86-35-14. po 16.
29705 g
NARTY „Atomie". „Blizzan-d" 185 - sprzedam.
57-00-53.
28496 g
KURTKĘ z lisów.
nową - sprzedam. 34-97-03
30028 g

kaseta JXIQDetofonowa

e

m>RZEDAM 1 ba a
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Dokumenty należy składu do dnła
15 grudnia br. w Dziekanacie
Wydziału
Ekonomfozno-Socjologlcznego
UL, ul. Armil Ludowej 3/5, pok6J nr
D-l'f. teL 33-00-8'7.
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„łNTERTOUR" SPOŁKA z o.o.

~
~

~

ZAPRASZA
do sklepu z artykułami
sportowo-turystycznymi
przy !Jl. Ogrodowej 4,
. w godz. 9-1.7.
O F E R U J E M V:

§
§

~
~

§~
§

§

~

~
§
§~
'"

""

~
~

~

~

sprzęt sportowo·łurystyczny, ~

•
•

odzież

*

i obuwie sportowe,
§
namioty i sprzęt campingo- ~
w~
~
~
2694-k ~

m9'./'H/ZT.U7'hW'/ZTH./HH/ZT./././//////./M
nadkola. Judvma 20 (od
Traktorowej) Int Mysar
~./././'./'./'./'./'./'./'././'/./'././'/./'H./'./'./'/./'.//././/.//M
kows:ki.
2919'1 r
STRZYŻENIE I trymowa- 1
LOKALU TELEFONEM
nle ps6w.
Kilińskiego
129. Lf!WMdowskl.
na
29598 f!
UKŁADANIE
Małecld,
tel.

dazury

55-42-86
po 18.
29615 p
VIDEO-KAM.
filmowa.
nie uroez:'V'Stokl. .Ta'!'lus
'18-47-84.
2958 li
LODÓWKI naprawa
48-17-32 Woiciechowskl
zgłoszenaa: 7-9
27845 f!
VIDEO - MIX filmowa·
nie uroczystości
reklam Frankowski
36-44-91.
29162 g
VIDEO - REC tilmowanle
uroczvstoścl. 151-8~1.
Frukacz.
9268 li
MASZVNY szyjące na·
pra'WL Bl"ZC9kl 43-87-68
800511 ft
EKSPRESOWA na.prawa
protez. Protezy mosty
korony
PawUkowska
Sienkiewicza 2'1 m 18.
34283 p
WYSTRÓJ wnetirz - boa
11Jerie na 1988.
~"'ON
48-91-94.
30~78 p

_
..... .
-········_ _ .•• „ •••
,, ._. _ ,

___ .„ .• „ ..

WSPÓLNIKA

~

(~kład

mOźllwoś~ roz·
szei.v.enia) przy3n.e
Listy 80272 Biuro f}gło
mm. Piotrkowska 96.

tworzyw

~
~
~

Z
~
działalność administracyjną ~
poszukuje
~

§
~
§

ul. Piotrkowska 73175,
~
90-422 Łódź, tel. 32-91-57,
~
32-65-38.
~
2728-k §

~ „INTERTOUR" SPOŁKA z o.o. ~

~

~HhV.HH/ZT//'//H/././/H./.HH./'./'./'././'//Hh

„l NTERTOUR" SPOŁKA z o.o.
0

VIDEO

*

USŁ

G

Tłumaczenie film6w, wgrywanie wersji polskiej na ko·
sety video.

~~ Filmy, rejestracja uroczysto
ści rodzinnych, śluby, reklama.

„lntertour" Spółka z o.o.
ul. Piotrkowska 73'75,
tel. 32-91-57, 32·65-38.
2693-k

Łódź,

- iodz. 19 „Straszny
WIELKI
dwór"
29.11, Jodz. 11 - „Halka''
NOWY -

kochaj11"

al41

god:11. 11.11 „J-k
/'

29.11. -

1.w.

29.11. -

j.w.

HALA BALA - god1. 11 „Mora!·
ność pant Dulskiej"
.JARACZA w1alsld"

lodz. l i „Pan Jo-

nieczynny
29.11. iOdl, Jt „SeMAU SCENA -

ans"

WAŻNE

TELEFONY

Pogotowie Ratunkowe
Strat Pożarna
Pogotowie Mo
Informacja slu:tby lldrowia
38·15-19
Jl-55-51
Informacja kolejowa
Informacja telefoniczna
IUS
Informacja PKS
Dw. Centralny
:n-n-oe
Jl!·H-03
Informacja kulturalna
Informacja PKO
36·12·11
78-35·&1
Pogotowie wodocl11gowe
Pogotowie energetyczne:
- 1ł·H·35
l.ód:t Północ
u-21-u
Lódt Południe
Pogotowie gazowe
74.55.23; 74.gg.95; Ili
Pogotowie dtwlgowe:
74·87·68; U·łłl-łl
TELEFON DLA RODZICOW
wychowawporady
łl•Zł-99 eze czynny od poniedziałku do
Pilłtku w godz. 13-18.
TELEFON ZAU~ANIA - 31·11·17
w dni powszednie w godz. 11-7
w dni wolne od pracy cał11 do·

"'

bę.

MLODZIE20WY TELEFON ZAU·
FANIA - 33·SO·łł - od ponle·
działku do płl\tku w godz. 1211.
TELEFON ZAUFANIA dla kobiet
z cl11żą problemowlł czynny w
dni powszednie w godz. 11-ZZ
nr 57·ł0·33.
ALKOHOLICY ANONIMOWI
tel. dla ludzi z problemem al(poniekoholowym - 57-31·'2
1'-20).
piątek działek WSZYSTKO O AIDS - 33·11·21
w godz. 15-7.
ZAWO·
TELEFON ORIENTACJI
DOWEJ I SZKOLNEJ - proo1e·
my wyboru . zawodu - 33-81-61
do
poniedziałku
czynny od
pl11tku w godz. od 15-11;

•
I

Dżiś
SOBOTA,

!ł

LISTOPADA

PROGRAM I

u.oo Wiad. 11.30 I minut w kuch·
12.05
ni. 11.45 Wczoraj na giełdzie.
Dziennik południowy. 12.30 Weekend
na świecie. 13.00 Komunikaty. 13.05
Wlad. 13.10 Lista bestsellerów. 13.ł5
Kim jest ten człowiek? 14.00 Wiad
lł.45 To warto
14.10 Radlo Rytm.
15.00 Wlad. 15.10
bylo przeczytać.
15.45 Akadetemu...
lat
10
20,
30,
mia muzyczna. 16.00 Wlad. 16.15 He·
rosi mass mediów - Ralsa GorbaU.30 30, 20, 10 .lat temu •••
czowa.
17.Qll Wlad. 17.10 Doc. Kuc - Felieton bez kartki. 17.30 30, 20, 10 lat
temu... 17.55 Wlad. 18.00 „Matysiako·
wie" odc.· 18.30 Koncert dnia. 19.00
Magazyn Informacyjny. 19.25 Chwila
muzyki. 19.30 Radio dzieciom: „Su·
pelek - aud. 20.1>7 Na marginesie
20.10 Komunikaty Totall·
wydarzeń.
20.15 Koncert
Sportowego.
~atora
alkohol
20.40 Alkoholizm.
życzeń.
.,Odkupienie"
20.45 B. Scepanowlć:
21.05 Przy mu21.00 Komunikaty.
zyce o sporcie. 22.05 Zapraszamy do
23.00
tańca, 22.45 Radiowy Odeon.
Dziennik wieczorny, 23.30 Zaproszenie do tańca. 23.55 Północ poetów:
wiersze.
PROGRAM Il
11.10
11.00 Zawsze po jedenasteJ.
M1,1zycz.ny non stop. 12.00 Znane czy
13.00
;azzu
Nowości
12.25
nie znane?
Wiad. !3.05 Serwis Informacyjny (L).
13.10 „Tak czy nie" - rozmowa z
J. Borkowskim (L).
profesorem dr
13.30 Z
13.20 Z malowanej skrzyni.
Marto
repertuaru wvbitnego tenora
Lanzy. 14.00 Przebój za przebojem.
16.50 A.
18.00 Dzieła style, epoki.
Mac Lean: .,Czterdzieści osiem godzin". 17.00 Wiad. 17.0S Rozwiązanie
zagadki muzyczne.! (L). n.10 Aktual17.30 Piosenki z de·
ności dnia (l.)
dyłracją (l.). 18.15 Kwadrans z przebojem (L). 18.30 Gwiazdozbiór. 19.15
Katalog Wydawniczy, 19.20 Miniatura
literacka. 19.30 WIE'czór w tilharmoWieczorne
20.55
ntl. 20.50 Wlad .
do
refleksje. 21.00 Od ragtlme•u
wieczoru.
21.30 Nagranie
swingu.
21.35 Teatr PR: Jarosław Borszewlcz
•. Podróż poślubna" . 22.10 Studio
W.
Stereo zaprasza - cz. t. 23.00
Zalewski: .. Wysłannik". 23.20 Studio
Stereo zaprasza - cz.

n:

PROGRAJ\7 Ol
11.50 A. Rybakow „Dzieci Arbatu".
n.oo serwis Trójki. 13.00 w. Jeschke:
13.10
stworzenia".
„Ostatni dzień
Powtórka z rozrywki. 14.00 Słynne
tria. 15.00 Serwis Trójki. 15.05 Wszy•
stkle drogi prowadza do Nashville.
aud.
15.40 .. 38 równoletnlk"
19.00
ta.oo Zapraszamy do Trójkl.
listopad 1887.
Pami ętnik potoczny 19.30
przebojów.
llścle
19.30 Dzl~ w
A .Rybakow: .. DzlE'cl Arbatu". 20.00
Lista PrzPbojc'iw. 2~.05 Set"Wls Trójki.
22.10 TRPtrzvk . Zielone Oko"
Ed\«ard D. FTocn: .. C,vJ?ań,kl skarb".
23.nn Zaprn~?amy do Trójki.
PROGRAM IV
Il.OO z mikrofonem po kraju. 11.50
Wlad.
12.00
R edakcja Reportaty.
12.05 WlerS7.E' I arlf'. 12.20 Biuro LisMiędzy
odpowle<.'lzl. 12.30
tów fantazją a nauka. 13.00 Koncerty zaLektury I
tnvmane w czasie. 13.55
refl eksje. 14.00 Popoludnle młodych.
16.3n KraJobraz:v nlstorvcznP: .,KatE'·
dra w Klelcach". 17.00 Wlad. 17.05
Kong,·e~ Elconomlslów Po!~klch. 17 10
PPi7~" oolsk\ . 17.30 P odróże ksztatcą.
IR.n~ Jazz tr11d:vc:vln". 18 30 .Tez. franfrancuskie .
18.45 Piosenki
cu•kl.
19.00 Z ziemi polskiej. 19.30
- auct.

29.11. godz. 18.30 j.w.
T.11 - godz. 10 „Tytua, :Romek
I A'Tomek"
j.w.
29.11. godz. 11 nieczynny
POWSZECHNY 29.11. godz. 11 „Ptergcleń
róża"

MUZYCZNY -

codz.

Małgosia"

u

29.11. codz. 11 „Królowa Sn!egu"'
ARLEKIN - godz. 17.30 „Stryjek
Cap, Kllp t Klap"
29.11. gc,dz. 12 j.w.
!f<>dz. 17.30 „DrobPINOKIO w r:amierzchlej
ne zdarzenie
29.11.

godz. 12 -

o

„BaJld

opowieść"

WYSTAWY

„Jd

przeszłości"

j.w.
alę
„Nie końoz11ca
- RFN b.o. - eoaz.
16.30; „Goniec" - radz. od tat
U godz. 18.30; Seana nocny tllmu przedpremterowee o z czy„Krotaną llst111 dialogową USA godz.
kodyl Dundee" 20.30
alę
„me kończ11ca
29.11. godz. U.30, !UO;
opowieść" „qonlec" - radz. od lat 15 godz. 18.30; Seans nocny filmu
z czytaną
przedpremieroweg o
_ „Krokodyl
listą dialogową
20.30.
godz.
USA
Dundee"
WLOKNIARZ - „Mona Lisa"
10,
godz.
ang. od lat 18 12.15, lł.30, 17. 19.30
29.11. - j.w.
WOLNOSC - „Czarne Stopy" poi. b.o. godz. 10, U.15. 14.30;
,.Jak to się robi w Chicago" 17,
godz.
USA od lat 18 19.30
29.11 • ...., j.w.
„Obywatel Kane"
WISLA !O,
USA od lat 15 - godz.
12.30. 15, 17.30, 20
29.II. - j.w.
„Cudowne dziecko"
ZACHĘTA poi-kanad. b.o. godz. 10. 12.15,
14.30, 17; ,.Po godzinach"
USA od lat l i - godz; 19.30
29.11. - j.w.
STUDIO - Bajki _ „Pampallnl
I Yeti" (1 bajka z Bolklrm I
l!odz. 16; „PokuLolkiem) ta" - radz. od lat 15 - godz.
17 .
29.11. - j.w.
•. Próba wierności"
STYLOWY - radz. od lat 15 - godz. 15,
17. 19
29.11. - j.w.
29.11. -

POLESIE -

(Piotr·
SALON FOTOGRAFIKI
kawska 102) godz. 10-18 „ProSto·
Federacji
mocje Polskiej
Fotograficznych
warzyszeń
Prezentacja 8/87"
29.11. - j.W.
OSRODEK PROPAGANDY SZTU·
Kl (park Sienkiewicza) - godz.
11-16 prace J. Berdyszaka
29.11. - j.w.
(Wólczańska
GALERIA SZTUKI
E.
11-18 grafika
31) godz.
Chung-Flx
29.11. j.w.
SZTUKI WSPOLCZES·
SALON
NEJ (Plotrkowsfa 88) godz. 1116 prace J. Treltńsklego
29.11. - j.w.

lisie"
godz. 19 ,.KomSTUDY.JNY pleks Portnoya" godz. !9
(w salt
wyspa"
„Szkarłatna
„Cytryny" zachodnia Il)
„Tragedia· 29.11. godz. 19
Wlodzimierz Majakowski" godz.
19 „Slcarlatna wyspa" (w sali
„Cytryny" zachodnia 111)
FILHARMONIA (Narutowicza 20)
godz. 18 Koncert Muzyki DawSymfonlczna
Orkiestra
nej.
TeDyrygent - Karol
FL.
ut.sch. Soliści - Tomasz Bartosiak - skrzypce, Jolanta Baraltówka. W progratosiak mie: Ch. W. Gluck - Uwertura do op. lflgenla w Aulldzle;
w. A. Mozart - symfonia koncentująca Es·dur na akrzypce 1
Symfonia
altówkę; J. Haydn f-moU nr 41 •. La Passione"
29.11. nieczynna

zoo -

• • •
czynne od 9 do

15, kasa
do 14.30.
OGROD BOTANICZNY - czynny
od godz. 9 do zmroku.
PALMIARNIA - czynna (oprócz
ponledzlalków) - godz. 10-16
KINA
BALTYK - „czarna wdowa" godz. 10,
USA od ·lat 15 12, 14.15, 16.30, 18.45; Seans nocny tllmu przedprem)eroweg o z
czytaną

listą

dialogową

MUZEA
HISTORII RUCHU REWOLUCYJNEGO (Gdartska 13 godz. &-15
29.11. nieczynne
KADOGOSZCZ (Zglergodz. 10-1s
29.11. j.w.
ETNOGRA·
ARCHEOLOGICZN B

ODDZIAŁ
•ka 1ł7)

jutr o w radi u

Rytmicz na

t

IRENA

DYŻURY SZPITALI
Szpital
Chirurgia urazowa
Im. Kopernika (Pabianicka 62)
Szpital im.
Neurochirurgia llBarllck.tego (Kopcińskiego 22).
szpir.aryngologla dziecięca (Armil czertal Im. Korcza!ca
wonej 15)
szpital
Chirurgia dziecięca
(Armil Czerwonej
Im. Korczaka

13)

szczekowo-twartow a
Chirurgia
Szpital Im. Barllcklego (KOP·
22)
1m.
- Szpital
Laryngologia
Bar!l<'klego (Kopcińskiego 22)
Tolcsykologla - Imtytut Medycyn~' PraC'y (Teresy 8)
Przychodnia
Wenerologia
Dermatolo1?iczn11 (Zalcątna 44)
-

ctńskiego

„Obcy - decydujące
USA oo lat u
starcie"
godz. IO, 16. 19; „E.S.D." - poi.
od lat 12 godz. 13
1
29.11. Bajki° ·- ,.PampaUn1
Mrówkojad"(! bajka z Bolkiem
godz. 10, 11;
• I Loll<lemJ
,.E.S.D." - po!. od lat 12 godz.
12, 14; ,.Obcy - decydujące starcie" - godz. te, 19
1
STOKI - „Pan Samochodzik
Niesamowity Dwór" - pol. b.o.
godz. 16; ,.Orly Temldy" - USA
od lat 15 - godz. 18

19. XI.

- Szpital
Chirurgia urazowa
Im. Jonschera (Mlllonowa Ił)
Neurochirurgia - Szpital Im.
Kopernika (Pabianicka 62)
Okulistyka - Szpltal Im. Ko·
pem\ka (Pabianicka 62)
- szpital
Chirurgia dzlecleca
im. Konopntcklej (Sporna 38/30)
szpiLaryngologia dziecięca (Spoma
Im. Konoponlcklej
tal
36 /50)
szczękowo-twarzowa
Chirurgia
- Szpltal Im. Barllcklego (Kopciń
skiego 22)
Im.
- Szpital
Laryngologla
Plrogowa (\Vólczańska 19!1)
Toksykologia - Instytut Medycyny Pracy (Teresy. 8).
Przychodnia
Wenerologla
Dermatologiczna (Zakątna 0)
pomoc okullst~·c7.na
Doratna
Gabinet czynny
Zapolskiej 1 od 17 do 7 rano w dni powsze!lnle, w dni wolne od pr11cy cali\
dobę. Tel. 43-39·72 w. SB.

Bajki - „ Duchy pusz29.11.
czy" - godz. 15: dalej j.w.
SWIT - Bajki - „Reksio I wrona" - godz. 15: „Czarcie legowisko" - radz. od lat 12
godz. 16; .. Między ustami a brn'lat
glem pucharu" - pol. od
15 - godz. 18
29.11. _ j.w.
USA od
TATRY - „Crltters"
lat 12 godz. 17, 19
29.11. - J.w.

..„ł

Film
TATRY - PAl\ULIJNE
,. Biały smok" dla dzieci UC:A·pol. od lat 11 - godz. 15:
Film dla rodziców - „Nlesamo-

cukrow ni

praca

Bez .załdóce.ń przebiega przerób
cUJ]{Jf"OWych z teg.oroczburaków
nych z.biorów. Do 27 bm. wyprodukow.ano (-z przeszło 9 mln fQTl
I bura•ków) po.nad 1,1 mln ton cukru.

- i aud. 14.00 Prywatnie u Jerzego Bo19.35 Lektury Czwórki
Wiad.
„Zmlerzch estetyki'' - książka zbio· Jestawskiego - aud. 14.15 Marla Jo·
filmów. ao L Na festiwalu wokalistów jazz
rowa. 19.45 Nagrania
aud.
Zamościu
w
20.15 Jerzy Szaniawski: Dwa teatry" zowych
15.05 życie
nie.
czy
Tak
- &~eh. 2.1.47 Chwila muzyki. 21.50 15.00
w.ydarzeń.
przegląd
Felieton literacki Hanny szof. 22.20 na gorąco' aud.
22.30 Portret slo- 15.30 Odkurzone przeboje Sel'Wls. pra5owy.
wem malowany: Magda Teresa Wój· 15.50 Bliskie spotkania - O skończo·
o!k - aud. 23.00 Muzyka spod zna· noścl I niedokończonoścl świata. 16.00
ku Amora. 23.30 Wlad. 23.~5 Kalej- Dzieła tntepretacje, nagrania - aud.
17.30
17.00 w stronę nieba - aud.
doskop kulturalny.
Stare I nowe nagrania Trójkowe 18.00 J"erzy Sito „Marsz Króaud.
19.05
lewski". 19.00 Serwis Trójki.
NIEDZIELA, U LISTOPADA
razem
Tak czy nie. 19.10 Baw się
grzech" z nami. 21.00 „Ponad
PROGRAM I
21.20 Kurt Weill na skrzypsluch.
11.59 cach ~ aud. 22.15 Lubię szum stare}
Referendum.
11.00 Studio
„Zawsze w niedzielę". Sygnał czasu. 12.os Przegląd tygoani- plyty ków. 13.00 Studlo Referendum. 13.45 aud. 22.50 Rozmyślania przed północą.
session w Trójce - Jazz
Jam
23.00
14.30
Wiadomości.
tł.OO
Dom I my .
odc. 15.00 Kon- Jamboree 87. 23.50 Ingmar Bergman „W Jezioranach"
magica"'.
cer~ tyczeń. 15.45 Studio referendum. Laterna
16.05 Z dziejów kabaretu. 17.00 StuPROGRAM IV
dio referendum. 17.15 Najstarsze pły
ty Benedettiego - aud, 18.00 Studio
12.00
Rozgłośnia Harcerska.
u.oo
po- Wiad. 12.05 Muzyczne fascynacje, mureferendum. 18.20 O rozrywce
19.10 studio zyczne penetracje - aud. 12.30 WY·
ważnie. 19.00 Dzlennlk.
19.30 Radio dzieciom: prawy czwórki, •• ursynowska ballareferendum.
20.00 da"
aud.
„Ewka-Marchewka " mojego życia".
I „Zdjęcie
Wlad, 20.15 Przy muzyce o 1porc1e. 13.30
muzykowaAndrzejkowe
20.55 Komunikaty Totalizatora spor· nie.
aud.
13.ł5 o kulturę słowa towego. 21.00 Komunikaty. 21.00 Stu• 14.05 Tłumem otoczyć życia swego
PR: dramat -.wspomnienia Joanny Rawik.
Teatr
dto referendum. 22.00
„Jan Bielecki" - powieść narodowa 1ł.ł5
Teatr Klasyki dla Mloclz!ety
polska. 23.00 Wlad. ~.25 Jazz dla - „Opowieść o Tristanie I Izoldzie".
ts.55 Północ poetów: te.oo Quiz popularnonaukowy .
wszystkich.
17.00
wiersze.
Wlad. 17.05 Echa testlwall. 17.45 Rei·
17.50 Motety xVI.
leksje uczonych.
P&OGBAM D
Zjednoczonego
Naboteństwo
11.00
Kościoła Ewangeltoklego. 18.40 KonI.oo Studio Referendum (L). I.OO certy
na trąbkę. 19.00 Alfa I Ome·
„Stereo dla fonoamatorów" - Nowy go _ magazyn.
19.30 Wlad. 19.35
lp. Whitney Houston (Ł). 9.!I „o- Lektury czwórki. 19.45 Piosenki warpisanie rodziny" - montaJ: łlterackl szawy. 20.15 Wieczór muzyki I myGraży~y Papier (Ł). 10.30 Studio Re- śli. 21.35 z jednej płyty.
21.50 Ma·
poo gazyn
ferendum. 10.so „Tydzlei!." _
Kultura,lnej.
PUbllcystykl
Łuszezyklewicza
red. Włodzimierza
22 35 Refleksje I rezonanse muzycz(L). u.oo Wlad. 11.05 Gra Orkiestra ne - aud. 23.30 Wlad. I.US Rozmowy
Płytoteka
tz.00
Warszawie.
w
PRiTV
Intymne. 23.35 Melodia na dobranoc.
Dwójki. 12.10 Zanim trafią na llsty
Klub
przebojów, 13.00 Wlad. 13.0S
H.OO
Milośn!ków Sztuki Radiowej.
H.20 Ple·
studio Referendum (L),
Listopada·
Powstania
śni z okresu
z talem uwla4amlamy, te "'
gra
lł.łO „ł pory roku" wego.
dniu Z5 listopada 1987 roku zma·
Mikołaj Hertel. 15.00 Koncert ehop1rła nll'9za ukochana Mama I Ba·
nowskl. 15.30 Katalog wYdawruczy.
bcla
tel.
15.35 Piosenki na życzenie
44·72·71. 17.00 Wlad. 11.30 Studio Be·
ferendum (L). 17.30 Z cyklu „Ludzie
P.
I.
Strumuro
nauld" - prot. c~raw
- aud. (l.). 18.00 Stanisław Montuszko: „Halka". 21.00 Wlad. 21.05 Studio
ŁYP
Referendum (l.). 21.30 Wieczór plY·
towy co. 23 ..20 Szanujmy wspomnie·
• domu SZADKOWSKA.
aud.
nla Pogn•b odbędzie się w dniu 30
PROGRAM Ili
listopada 1917 roku (ponled7Aałek)
o godz. 13.30, na Starym Cmen·
11.00 „Tak czy nie" - os. t. 11.05
tarzu pod wezwaniem łw. .Józefa,
aud. 11.30
Pod dachami Paryta
przr; ul. Ogrodowej •
12.00
. urodzeni na początku Wieku".
Pogr~:tenl w bólu1
Gary
.,Tak czy nie". 12.05 Recital
Graffmana. 12.SO Bliskie spotkania „o
COR&A, ZIĘC I WNUK
cz.
~kończonoścl I nledokończonoścl,
2. 13.00 Serwis Trójki. 13.05 Tak czy
nie. 13.10 Nleeh gra muzyka

APTEKI
Dąbrowskiego
Nlclarniana li,
Olimpijska
89, Lutomierska lłł,
7a, Piotrkowska 6'1, al. Mlcktewlcza 20.
Pabianice - Armil Czerwonej T.
K-onstantynów - Sadowa 10,
G'lowno - Lowlcka S3,
Aleksandrów - Kośclus:r.ld ł,
0zorków - Armil czel'Wonej ł'I.
Dą·
Zgierz - Stkorsk1ego 18,
browsklego IO

ROI\.tA

MALE-STUDYJNE
TATRY „Macaronl" - w!. od lat 18
godz. 18
29.11. - j.w.
(radz.)
,.Pętl11 Oriona"
DKM od lat 12 godz. 16; „Nleśmll'r·
teiny" (ang.) od lat 15 godz.
18. 20
29.lt. - j.w.
OKA - „Zima w Dolinie Muminków • (poi.) godz. 14; .,Miasto
koblet" (W!-) od lat 18 godz.
16. 18.30
29.11. - j.w.
od
GDYNIA - Kino non stop
godz. 10-22 „Protector" - USA
od lat l!
29.11. - j.w.
HALKA - „Mlsttzynl Wu-Dani!"
- chiński od lat 15 godz. 1s,
18

„Betty Blue" - franc. od lat
18 godz. 21
29.11. - j.w.
„Misja speęjalna"
IWA.NOWO - poi. od lat 15 godz. 15.30,
17 .30, 19.30
w
„Pojedynek
29.11. Bajki I
buszu" (1 bajka z Bolkiem
godz. 14.30; dalej
Lolkiem) j.w.
PRZEDWIOSNIE - „Wielka draka w Chińskiej Dzlelnlcy" USA od lat 12 - godz. 14.30,
16.30, 18.30; Seans nocny filmu
przedpremieroweg o z czytaną 11·
vel„Blue
stą dialogową -

1't
wity jetdz!eo" - USA od
15 godz. 15
29.11 - j.W.
SOJVSZ - nieczynne
29.!l. Bajki - „Mala Ml"
godz. 15; „El ektronlczny morde-r·
USA od lat 15 co!lz. li,
ca"
18

19.11. Bajki - „Stefanek" godz. 15; dalej j.w.
„Pocl111
l\ILODA GWARDIA do Hollywood" - poi. od lat
1uo;
15 cod z. 10 1uo. t 7.
„Powrót Rysia" - radz. od lat
12 godz. 12.15
„Indlańakl bo29.U, Bajki tek" (1 bajki z Bolkiem 1 Lolkiem) - godz. 10, 11; „Powrot
Rysia" - radz. od lat 12 godz.
Hollywood"
„Pociąg do
12.15;
- godz, 14.30, 17, 19.30
I
„Reksio
Bajki MUZA godz. IS; „Matnośna kura" ka I<rólów" - poi. od lat 15 godz. 16; Film premierowy
od
„Czarna wdowa" - USA
lat 15 - godz. 18.15
29.11. - j.w.
- Bajki - „Obrońcy
l MAJA
I
prawa" (2 bajki z Bolkiem
Lolkiem) - godz. 15; „Przygody
b.o.
Hucka Flnna" - radz.
godz. 16; „Swladl'lt mimo woli"
- US;!'; od lat 18 - godz. 18
29.11. - j. w.
POKÓJ - seanse zamknięte
„Clenie
godz. 8.30, 10.30. 12.30;
jap. od lat 18
śmlercl" godz. 16.45; „ To niemożliwe" radz. od lat 15 - godz. 19
29.11. BajkJ - ,.Ballada o krógooz.
lu Dąsalu Wąsatym" 13.30; „Clenie śmierci" - goaz.
nlemotliwe"
,.To
16.45;
14.30,
godz. 19

iod&.

USA od h1t li -

vet" 20.30

FICZNE (pl. Wolno~cl U)
iOdz. 9-15
29.11. godz. 10-1'
(Ogrodowa li)
MIASTA LODZI
godz. 10-U
29.11. - j.w.
(Plotrlrowska
WLOKIENNICTWA
282) godz. 10-lł
29.11. godz. 10-11
SZTUKI (Więckowskiego H)
codz. 9-17
29.11. godz. 10-lł
MIASTA ZGIERZA (D11browsk1ego 21) godz 10-13
29.11. godz. 10-lł
(pl. Obr.
l\UASTA PABIANIC
Staltngradu 1) godz, 10-14
29.11. godz. 10-lS

TEATRY

Zimbabw e

szceyruki-ego. dostu.rczają do cukrowini ok. 5il tys. ton bur.·a,ków.

Zrzeszenie Przedsiębior.stw PrzeC\Jlkrownlczego „Cukrop<>1"
oc-en!a. iż &kupi jesz.cze ok. 200
tys . to.n tych ziemiopłodów. SuP.rodU!ktu tego wystarczy na ca- rowca wystarczy zatem na ok. 30
ły rok. Na przyfabrycznych skla- dni dalszej rytmicznej pracy cudowi&kach jest b<>wiem jeszcze ok. krowm. W!ękiszość tych zakładów
4.4 mln ton sur.owca, przy czym .zalkończy tegoroczną kampanię w
skup buraków trwa, choć <>&tatm.!o ostatnich d!niach roku. Najdłużej
systematycznie jut maleje. Obec- zaś - j.a.k $lę pr;zypuszcza - bucląg,u doby plantat.orzy,
w
nie
ralk! będą przerabiały cukrownie
głównie z woj. pozna6sk!ego 'i le- opo1sMe i l.eszazyńs11:i.

~

mysłu

„„. \

-Wczoraj zglosz;eie

1·dziś

I

. ,~OGŁOS~~NIE

opakowan;a z folii.
74-83-60 od pon•iedziatlru po 18.

WYKONUJĘ

NORKI

tasne.

354'.lO !!-E
S']l'l'Zeddm.

kurtka -

3541)6 g. E
34-10-7'2.
FUTRO pitżmowce. piieirśC:one" 35~()'j ~- E
S'PT':ll(?dam. 16-32-22.

- TVC Grund1iJr sprziedam. M-67-07.
(1982) B?rziedam.
96211 g-E
35429 g-E
STĘBNOWKĘ kU?ię. 87-52-72.
k.ara.kulowY - sp.rz.edam.
BLAM
35564 g-E
. 354-04 g-E
Tel. M-73-43.
TELEWIZOR lroforowy mchootn!i -

POLONEZA

84--04-16.

.

KUIPIF; M-ll Aleklsandrow Ló11r..k1L
M286 g-E
u!!. Sol)May 8,
KUPIĘ

..,Kirokwlie".

86-~51.

l5133

1111Wa.ozk:d.

ZATRiUDNIĘ

g~E

36-47-7~

35467 g-E
SZW AOZKĘ

tz.atrudruę.

POSZUKUJĘ

-

35428 g-E

57-97-93.

SPl"7Je(lam.

Tel.

.

krupitę.

GOLFA sp1'7lediam. 56-34•12.

23 m. 58.
3.i4~

1?-E

86-45--06.
354-02 ~-E

351434 «-.E MIESZKANIA \liffieb1<i•1~ra1ne!'"-o
35399 g-E
pos~uikul~. !il'!-47-88.

v<hdeo Hlll-Fd -

VIDEO -

z głębokim talem :n.wladamla·
my, lt w dniu Zł listopada 198'1
roku zmarła

S.

3.5278 g-E

denek.;,, 619i6IPL.

9IJ(l'll'led1111D. Ted. 33-315-M. „JOWISZA" -

~dam.

35409 g.-E

ZABl·ELSKA
PRZEŻYWSZY

Pogrzeb odbędzie atę w dniu 30
listopada br. (poniedziałek) o i:o·
dzlnie 14 na cmentarzu Doły,
Po-aostaje w głębokim smutku:
RODZINA

43-46-00,
353'n e--1"

W dniu ZT listopada nn
nasza Matka

s. t '·
Z wielkim smutkiem uwiadamiamy, te w dniu 15 listopada 1987
roku ana.rl nagle

ł.

ł

Pogrzeb odbędzie się w dniu 30
(poniedziałek) na
br.
listopada
cmentarzu - Zarzew o godzinie
zawladamlaj11 po12.30, o czym
grątenl w talu:

MIECZYSŁAW COKiRZYŃSIK1
były

FEUKSA ANTOS1AK

P.

ARTYSTA MUZYK,
wieloletni Jroncertmlstn Operetki

Łódeklej.

BYN, llYNOW A I WNU!tl

114 30 llstopada br. (poniedziałek) o godz. 14
Pogrzeb
na cment111rzu pod wezwaniem św. Wojciecha, ul, Kurczaki 81, o
czym sawladamlaJą Przyjaciół, Krewnych I ZDajomycb1
odbędzie

RODZINA I

NAJBl.IŻSl

Z

roku

.sza Mateilka I Babe:la

S.

MA:R·l·A

ł

z głębokim talem zawiadamiamy, te
r:ma.rł po długiej ehoroble, prze:tywszy

o
Pogrzeb odbędzie aię w dniu 3' listopada b.r. (poniedziałek)
godz, 1ł na cmentarzu rzy.mskokatollcktm przy Ul, Ogrodowej 39,
o czym powladamlaJ11 pogr11:ten1 w głębokim żalu:
DZIECI

w dnln H listopada rnST r.
Il lata, na1:1 ukochany Mąt

ł

P.

ł w7uczĘTA

S.

MARIA

JERZY Z1ALEWSK1l

ANDIR~eJE·WS!KA

1lęboklm tal•m
ł.e w dniu 27
zmarła

I Bra\

ł.

P.

roku

zmarła

my,
Z głębokim :talem uwiadamiamy, te w dniu !I listopada 1987 r.
zmarła po cltźkleJ chorobie, przetywszy lat 11, nasza najukochai!.·

LAT tO.

stu-

JACEK Pia•twi'ń<Jki !Zl~b'ł 1 .? ~.

3M10 r-E

t P.

MARłANNA

. .Siemens"

zachodni
Braeła1!0<Wa

354'13 g-E

te~ewiil:l'IOlr ,.Sony",
~. &2-'1'5-88.

w 2'imbabw<.d1sk iej pro-

cown.ków 2 misji chrzescijan5kkh
konferencji
poinformował na
prasowej w Harare minister spraw
[·nos
Zimbabwe
wewnęt.rz.nycn
N.kale. Zbrodni dokonano w czwarodległo
w
tek na farmie Adams.
m iasta
ści 30 km na południe od
Bulawayo, k.tóre je.st ośrotli;:iem
tej prowi ncji.
administracyjnym
od lat doBandyci którzy już
ko.nują w tym rejonie rozbojów I
użyli przeciwko
aktów sabotaż.u,
- noży
maczet
„wym ofia.rom
przeznarzonych do ści.n<ini a In.ci.ny
śmiertelnych
16
i:ukrowej. Wśród
ofiar jest 13 obywateli Zimb~bwe,
jeden
dwóch Amerykanów oraz
Brytvjczy'k,

RElNCISTA podejmie prac41. Lis-ty
354'26 °B!W'O Ogł<>szeń, ~fi~lrow8"kla. 96.

BONY PKO -

KAMEROWID,

Gca.;;ująca

w. n<;j, ,\i~tabelelanc. ;.,nt)T1,.1-i<>wa
banda okrutnie zmasakrowała pr a-

I.Mty 3M2'7
OVERLOCK lruJ>dę.
Bl'lllro O~osmeń, Piotrlrow"Ska 96.

bet. 32-76-98.
:ł5436 g-E
TELEWIZOR

k:&walet1kd..

34-47-34.

ł'P'l'7l6d'.am.

Okrutna zbrodnia

Pocszeb odbęd7Jle •I• w dniu IO listopada br. (poniedziałek)
codz. 13.30 na cme.ntarzu katolickim na Radoaoazczu.
Pocr11:tenl w amutku1

n

t

U\\ iadamia·
listopada lł87

P.

PACAŁOWS1KA

pogrzebowa odbę·
Uroczystość
dzle się w dniu JO l!stopa<lit br.
(poni<>dzlalek) o godz. 1'.30 z ka·
plicy cn:entaua przy ul, Ogrodowej 39.

._______________________....„ •.,, _______________
ZONA, 8IOSTRY, BRAT I POZOSTALA RODZINA

SIOSTRA z RODZINA

Prasowe, Lódź, ul. Sienkiewicza 3/5. Druk :
„DZIENNIK ŁODZKI" - dziennik JlobotnlczeJ Sp6łdzlelnl Wydawniczej „Prasa-Ksłąika-Ruch". Wydawca: Łódzkie Wydawnictwo„l>L"
Lódź, skr. poczt. 89. Telefony: cenpocztowy:
Adres
96.
Piotrkowska
ul.
ł..ódź,
90-103
kod
Redakcja:
kolegium.
?rasowe Zakłady Graficzne w Lodzi. Redaguje
i 33-07-26; sekretarz odpowiedziałn ~·
84-06-t:l
naczelnego:
redaktora
zastępcy
36-45·85;
Walenda
Henryk
trala: 32-93-00 (łączy z wszystkimi działami). Redaktor naczelny:
33-78-97; kultura i oświata: 16-21-60; sport: 32-08-9:1;
i Il sekretarz: 32-04-75, sprawy miasta: 33-41-10, 33-37-47: społeczno-ekonomiczne: 32-28-32, 33-10-38; fotoreporter:
redakcja nie zwraca). Redakcja nocna:
dz. łączności z czytelnikami, Interwencji I Telefon Uslu gowy: 33-03-04; sprawy terenowe: 32-23-05 (rękopisów nie zamówionych
Biuro Rek lam I Ogłoszeń, Lódź, ul. Piotrkowska 96, tel. 36-49-70 I ul. Sienkiewicza 3/5, tel. 32-59-11 (za treść oi:-los xe ń rei4-72-01 I 74-71-30. Ogłoszenia I nekrologi dakcja nie odpowiada). Warunki prenumeraty podają o rl dziaiy PUPiK RSW „Prasa-Ksląika-Ruch" oraz odpowled nie urzędy pocztowe.
R-1

Nr

1ndt'k~o

asuot

· DZIENNIK LODZKI nr %'78 (12488)

•

T

-arni. Klienci ł!J im do pos1łk6w mtdt
wa1- do nłe&o drzwiami dawki trucizny.
Skutek
I oknami, bo
wny1lko bf/ł łe1kł, i.i podtruwam
Jest łwleie ł w dobrym nit mieU jut ochoł11 na
gałank11. Najciekawsze. te żadM uciechu Gdu jecte.n
o dostawy specjałów pa· z nich wylądował w upina Czecha at&ra sle m. talu przeprotolldzono
In. sklep, w kt6rym za- szczeg6lowe badani11 t •o·
opatrują
się pracownicy dzielono ~ie pode;rzm!am1
Okręgowego Przedsfębior z 11olicjq, a te1
wztęle1
stwa Przemysła Mięst'le· jego domowu telefon na
go.
podsłuch. Dzieki temu na.
My na ich miejscu spa- grano rozmow'!J. w let6·
Iillbyimy się te wstydu. rych kaletanki tonu 11a-

••eJeJ

ł

.•

'-i

A BZ'&BY7
•
Bluft (Arlce1n1caa,
li.OO Pa~ ~ Plldnl I
Tai\ca .SI-*"
19.00 Goście Daniela PU1Hnta
19.30 ,Sztuka Jac><>t\llka
w..-

„

R&wi•" - ~.·
20.00 Studil.o IP01"t - Puqbw la·

li LISTOPADA
PROGRAM I
na dziab
li.OO „Drops'· OC'U tilm . 1 eeriil

1.30

Tydz.ień

"w 80 dn.J dookoła łwi,a,ta
z Willym F()fiem'
10.3Ó Dl' - WJ-.domojai
.
10.40 Stare nowe. nejclowue
11.30 „ZdrQWle„

12.00
12.30
13.00
13.3-0
Hi.IO

111.10

wojlkowy

ma.,azyn pułil.
Bariery
.
Telewi1&.1JnY ~ łJczefJ
dla honOl'()W'J(rh ll&owiod&w·
ców
.'
.
Z Polsltt rodem
Anbologla ck~ . powszech.nego: PJ)iląl · Baay .. Króle.stwo . awl~t"
„Gdzte
Wmy a temtycb la•t„
Studio IPOt't
Pucllat

w

~

ar-

ty3tvcmej

17.30 TeleexpreSll'
17.45 Lo.sowa.nie · Dllłllea L.otka
17.55 Telewizyj.na !Wt.a p!Ubofów m'UIZY'kl powdftej
18.20 ,Boutiqut - · butik"
1!.50 Dobranoc - „~IN

19.00
19.30

tystycznej
20.l!O ,,Moje pioeeolrt" -

tot ·Krawczyk

z

łowca

cw. . .t"

Ume1'

.~

......._.

D~lennft;

20.00 .. Arabeltk&" A'lm ~·
prod am•rJllMłlllNt
21.45 Czas
22.15 '1 dm na twtecte
22.25 Sportowe ~Y tnodnk
22.55 OT - ~l
23.05 Kino nocne:
tM mln.)

„WielilD. llaok" (1) -

flhn

SE!MaCYłnJ 'PJ'(ld. ~

nu .,Korzenie' (7)
22.3.'5 „Ojceyzna - ~"
22.00 w~ wiadomoćd

„Cnoty

bogatycll"
llUO „Cbaplms.." ""' · Nm -..
letowy prod. .-41ieckiej
18.35 .,Snelttnml"
1'7.00 W luęfO . 11.taa ,...,. ,,Greta
Ga.r'bo" (2) -. ·„~w.n" -

film dok. lll'Cld. nwedlllto-amerykat\lllmej

18.00 Wladomatet flł
Ht.30 .Wielka gira"
19.30 ·,Alfa I amer&" nloe · plTamid"'
2-0.00 Oblicze Albmll -

.„Ta.1em~am

publ.
.
20.3.5 Alg.lereltle IPOtkMtł&
21.30 Pa,norama cłata
21.4!1 .,Na·@lr'Oda d11 WlleoM."
- fmm fab prot!. e.nc.

n.35 Bru:nona

M~a

chy polslcle"
·
22.35 Ma,g.azyn Auto 2.1.25 W1ecmome vl 1 I

LISTOPADA

wiadomości.

16.20 DT -

16.2!5 D1a dzieci: „Zwaerzyniec"
oraz kiilno ,,Zwierzyńca" .,Zw·ie~i. zwierzalti"
('1)
,Pies" Rriail prod.

USA

l 'l .15 T~eeX1>1'6U
11.30 „,Dni Bzecheny'egd' te>
aet11al prod. węg.
18.15 Człowiek dla

18.30 ba.bora,Mm!Alm
18.llO Dobranoc

cha"

-

.~

'"'di.omów

19.00 Echa
19.30

czlowt-.

Dzlilmniłt

IO.OO Teałł' 'l'elewiQI DaYłd
Willi&IDllOD - .,K19b„ (I.)
3UO Pl'Oil'8Ul publ.
12.10 Telewl1eyjt'l7 film OokumeDtalny -

32.40 DT -

„Obok siebie''
lllomentane

111.M

Jęz.n

niemieok.i ff>

Wiadomości (dla ałNłr•·
eych" I.)
,
18.30 „Ryzyko" - t.leturnieJ.
111.00 Galerie świata: „Naitionall

18.00

w boodynie"

Gallery

(12)

19.30 „Zycie muzyczne•· - „Wokół lronkursów eyrygantów''
20.00 Osądźmy sami
20.45 Rytmy i nastroje
21.00 „Powtórka :i hl&torii''minlster JM.ef Beck
21.30 Panorama dttia
21.45 Biog!Mfie: „Żyei• Au1U&ta
Strlndberga•· (1) - „q.n i
ii:lm

.

Wll~

18 LISTOPADA

1.30 Dom.at«
11.35 Domowe

(2)

•

10.30 OT - wiadÓm'* ·
10.40 „Arka Noego (1) - „Tęt
nią.ca tyciem PMalfQnia, pozorna ouMytita" - 1Eria1
pr:-zyr.

11.15 Siedem anten
11.50 DT - wiadomokt
12.00 Poranek
. IJ'lftfon.łcmny
WOSPR.iT w .Katowl.Qaeb
13.10 Teatr mkidegio wlda Józef ...„r,Oacy • Jtiemrwslti
bdń"

.,Stara

Cl -

ostał·

.Zwycl.-014.25 Telewiz:vJ11y . lt:cneert.
n!) -

C'lleń

27·

15.10 OT - wiadonte*ł
.
15.20 .Biała bl'Oń~ ..;.. .,Kaabela c:z;y husanlra" - film
dok.

18.00

.w rytm.i• .d laoo" (18) sertaJ obycz. orod. ~.

17.Hi Teleexpreu
17.30 .Rytm '!!7" -

.
tumi•J tańca towa·reyskiego .·
18.20 Antena
.·
19.00 Wlee?.<>cy'nka: „Smurfy''
19.30 0,;tellll<lk

20.00

filnł

Ma,rvnla"
p!'od poi.

fab.

.Ma.rvnl.a"

·

11.30 Wyżsu Szkoła Oflćersk.a
Wolsk lntyn.eryjt'lycm
WOj'JkOwY· OrotraJD pubt.

12.00 Tajemnice •r'eflo Gdańska
12 15 .Jutro 'DOnt~ztałek
t:! 45 F11nt.azja na · miyczld" -

.R.r.eez o olańtM.adi"

13.30 ZWle'"'lettl łwlat.a"! „Pod·
nlebrll k>wev" (!). · - . .SO.
koh"'
..
14 Of! Pą norama ·4nta
ąt'eelalne)

16.511

lUO "Karetka poaotowła"
(9)
- serial
11.20 Domator
11.30 „Wody prerii" ~) - !lilm
dok. prod kana.d.
Uł.20 OT - w!adOO'lołc:lł
16.25 ••Krąg" - mag,a.zyn harcerzy

18.00
18.30

111.50 Dla dzleo1: ,Wypl8!W"f pcof.
Ciekawskiego"
17.15 Teleexpress
17.30 Prosty rachunek
17.4-0 „Wspólna Polska -

wspól·
ne sprawy''
18.00 Czu opamiętam& - ~o
meracja
18.30 KlinHta actrowe&o crlowieka·
Hl.SO Dobranoc - „Opowi&Alri
wichrowei Wiii''
19.00 Spory
19.30 Dzienni.Ir
20.00 „Ka.ret.ka pogotow!A" fi) 1erlal prod CSRS
11.00 Konfere.ntj" orasowa ,.._
czn!Jka ru,du
21.18 Telew12yjm film dokuma-

talnv .Złe zachowame''
Telewiz:vin<v lntormator Wydawniczy
22.05 Międzynarodowe Spotkania
Wokalistów JarJ:7JOwych ZamoM '87 - Lu McOomb
- USA
~.4-0 DT lroment.arze

tl.łl!

23.00

Języik en!łfe1111ll

(O)

15 30

Wtd~oteka

Ut15 Pneboje

18.55

JęzY'k ~lelslt'

18.00

Wla.domo'cł

18.30

,Wielkie blrtwy bi.toni"
„Bitwa pod Yorłrtown"

l9t

(L)

tilm prod. franc.
19.30
20.00

, Młodz1

~iame" Tvdzleń tałentów "W

!"el'·

Tu-

nowie

21. OO S t'lldio <;port
21.10 „Polak d-zfell" - rep. (I..)
21.30 Panorama dnia
21.415 Adaotacjt' - wle1Qca Uteratura rosy,sk.a Anin.a Kare·
nlna" f,film prod. radiz.
24.00 Wieozome wiadomolc!

•

c,;vń~klego"

K.a-

Róży"
- o ksiaźc~ Umberto ~
t'l.30 Po<lróź„ ".v czasie ! P~·
st~f • .Jeo1w.abny ~zlalf '
(8) .•Gor•e:v tiu.rfa11" ,:......
s~rial
.
•

17 05 Wv'l11rzenle·

•

·„Imię

DZIENNIK l.ODZKI nr

ns

(1%488)

E

+: 6542

s

17.30

19.00
1łl.3D

. %0.00
20.30

Sl.15
21.30
21.45

13.20

gloW'ie I tak nie pneszkodZl\
w Pl'7lebir,iu ~wartego pi!lla

królem atutowym na stole.
Gl"\3
Jest pewna nawet gd'Y któryś z
obrońców

4
trójka

wszY19t-lcie

A Ile.raz jesz.cze o ootat.nich suk-

graj~

I

zaęrać

miał

atu.to\v• 1 choć N nadbije, nie bę cesach łótlizkich brydż.y.stów. Pls7AjluŻ miial dojścia do pa.ptnera. my o nic-h z tym wię.ksz.ą przyW

~

problemów bie-

Lky>baoją ~ S, • potem ~ d'2lieslęć lew.
fosiz.ca.e uja.\WJJ!l dlu~ć w brefI jesri:cze raz 4 kllter
Iaoh. W byl zbvt moony by o1dać
N atakuje k:rólem kac<>.
initjatyw~ przeciwniik.()o!ll l koniec
siię

bę,dz,ie

pozos·t ale a.i>uty.

clmie.
Tak

:zrlecydował

do celu. Nie mam

Gam

• :5
6&54

"Węliersltle

:1 rękJ

o•54S

W.

jemnością,
że
ta.k długo na nie
crek.aldśmy. Na. pierwszym m iejscu
wypada p<>stawić zwycięstwo Anny

Kowalskiej i Ewy

Sen.dackiej z

Ronda w mistrzostwach Polski par.

Przyjemnym zaskoczeniem byly też
wysok.ie J.okaty Ic><.lOZ1t.an w m1istr:rostwach Po1skn teamów. Star•AW108
•.ADW109
E •'KH. towa.Io 90 zespołów. Wygrial - co
było do prz.ewid•zema św'etny
+:A75 . .
·~864
CZoarnycb Słupsk, ale na d:-u.+·AK&5 · team
!fim miejscu przyszedł do 01ety
trz.ydniow~o tumieju kombinowa
ny :ziespól. w którym główne role
Kiażdy widz,!.
te diz!iewięć lew zagorali tri:ej łodzianie: Jan Cza.p·
jest peW111ych. D7Jiesqąt<\ może orzy- licki, Ja.n Moszyńsl,ti i Sławomir
n.ieść podwójny impas w pik.wb, Szydłowski, Trrziecie miei.!'ce
iedna.k może się zdarzyć i tak. że także d~ia łodZlian ! Zdobyła ie AniN będ7Jie miial w pii!t.ach nie tylko lana w s.klaclizi.e: · Artur Bartosze.
obie bra.kuJące figuey, ~tlZ także wi'cz, Zdzisław Beling. Waldemar
jeszC'U dwa. l)ik.i, w tiym dztiewią.t Frukracz,
Włodzimien:
G1·od:i:kę. Pewniejszym
s·p ooobem rorz;e- ki, Jet·zy
Romke i
KrzySt.":oof
gn-anfa gry będzie więc. po za.bi- Stadnicki.
ciu kr&la karo. szybkie ode~ranie
Być może jes·t to u.poWliedź poasa i król.'! bren (należy wy;rrucić wrotu łódllkiego brydia., tak nieoozywiśC'i.e bl'Otkę karo). a nastep- gdyś mocnego. do śoil.»łej C2'0łówkl
ni·e 218$'a111.te asa I ósemki pik. Ob- w kiralu. ·
rońcy mog;\ teraz na.wet 6tanąć na
K·ROL KIER

w

s

+A

..,,

KRZYZOWKA

POZIOMO: l. Sejmowa, a tak- szek: 33. Manlfestac'a. ~adu
Do rozilosowa.nla: 5 n.a.giród ks!ą·
że egizamtnacyjna 4. Polski zdo- nie ludności.
tkowycb,
utundowa.nych
prze&
bywca korony Himalajów 8 Ror.księgarni4
.,WSPOLCZESNĄ"
w
PROGRAM U
pęd 9. Na Rtwlerzt- Francuskiel
oprac. J. KA.t.UZKA Lodz.i.
10. Zwój papieru 11 Wvsiłek b\tJ. tranouskd (Ił)
giacza tut przed me-tą 12. PreMagazy.n ,102"
mier naszego rządu 13. Oczekuje
Wladomofcf (L)
na ~zybiairzy 14. Bokobrody 17.
„Dzieci Yamahy'" - pro- P<>J&d na płozach 19. Artystyczna
gram m·u.zyozny
tk.anii?l.a ścienna 20. Sport na loMuppet show. czyli re1ria dzie (męsiki·) 21. Nałkowska 25.
łwiud
Utw6r wokal.ny niejeden w o„Puls" p~am medy- pe-rze 2'1. Ptaik wiosenny 28. 0czny
trzYllilujesz go w kasie po za.pl.a~
Auto-Moto-1!'.ui-Klub
cenlu gotówki 34. Do p~ałania
Warsza.wa Moslmva
na odleg'łooć ł.adun.ków maiteriarep.
łów wvbuchowy<lh 35 Obraz z cerEkspres reporterów
kwi 36 K.a.t'C?l!Ila 3'7. BieszczadzPanorama dnia
ka rzeka ~ . Imię teńskie 39.
.Non st.op kolor" - „Jim! Premier naS"Legio riządu, obalony
Hendnx" - film prod. USA przez .zamach stanu J, Piłsudskie
Wi~ wi.adomoścł

g>o.

PIONOWO: 1. Taniec pochodize-

ł

GRUDNIA

PROGRAM I
ł.3!! Domowe przedszkole

10.00 OT - wiadomości
10.10 Domator
rady na ty-

czenie
10.20 „Zmiennicy"
pl'Od. pol.

('!!)

ser.iał

-

nia murz;:vńsktero
2. CyldiC7llly,
!Mtrumentalnv utw6r muzvczny 3.
Na p~vłce pocztowe' 4 OeM<>na r6ty li. O'czyma 8. Imdc m11ttk!e 'I. Omres przełomu 8
Pod
za.siew 12. Strizet.e l.adu t l)Or'Zltdlru pubMemego 14. W11t dll91clel
111. Dt"Zewo lubiane "1'.Zl!2 d'Zl«i
Hl. PrzYoPadek 18 B()g!ni ~wycli:·
stwa 22

Rodzaj wiet"llby 23. P<ld-

st.awow.a lub zawodowa 24. DuchOWilly ewangeHok:! 28. Gaz mu-

sztaroowv 29. Ryba ze ~ledzlowa
18.20 OT - wiadomości
.
18.H Dla
młodych
widzów: tych 30. Liikier !anLnkowy 31. Do
„Rambłf' teleturniej (L) ocl.lkat.am.i4 wody n. Odmlallla tru·
1UO Dla dzieci: „Olmen!mo Pan-

18.25 .,Małe tmo• - ,,SteT.a kra·
c}ona3no4e!:"
'
11.llO Dobranoc - „Cudowny taUzmalll"

19.00 Monlitor rządowy
19.30 Dzienntik
20.00 „Zmłermtcy" (S) -

PROGRAM I
9.315 Domowe przedszkole
10.00 DT - wiadomości
!O.to Domator dla dzi'!cl
to.20 „Sher'lock Holmes I doktor Watson" - seńal prod.

polsko-angielsk!e1

nabi

odiałfo

„Safa-

ri" - serial lJI'()d. po! •
21.00 Sprawa ~a reportera
21.35 · Barbórka '8'7 progiram
rozrywkowy
2:11.40 DT !.... k<lmenta.rze
PROGRAM li .

„w

20.00 .,Jesiefl
z bluesem"
prog1ram roz,ryw'kowy
20.50 Antvczny §w!B.t prof. Kll'awcmll:a
21.30 Panorama cmta
21. 415 •D<>c7.eka ć
zm,roiJru"

dramat

USA

Jm-ymlnalny

23.30 Rozmo.wy !mymne
24.00 Wteozome wladomołd

ITRZELEC (%3.11. - 11.12.).
Pozwól .aobie na mały Wf•
Jest on nieodmwny
abyś odzyskał pełną k.ot'ldycJe.
I dlatego nfe l!abjeraJ się do
nowych orzedslewzlęt'i,
na.weł
gdyby one były bardzo intrat·
ne.
-

18.35 J. a.n.g!elskil (39)
.
11.30 Między nami rod!zicami
18.00 Wia.domojel (I..)
18.30 „Krafobraz PO bitaMrof·l et'
- rep.
19.00 Mag.azyn „102"
19.30 Dookola
świata

Flinlimdtf"

! GRUDNT'
Bo~awa

ORUDN~

- Musisz . nauczyć się •kakać
dość pieniędzy na basen ..•

~"

se-

.

.+.A

lUS TeleeX:prwa
lT.30 Za lllłerown.I~
1UO Popołudme s P...-n

(wydante

i:atoka" · (4) -

• J\DW8742 w
:AKDW · ·

cjenta dowiaduwal11
się
u nie:I jakie
stosować
dawki trucizny Wszystkie
cztery e1resztowano.

...-

o•KDW10
+

•1
+

końców

z

14.10 Ktnri
Oko"
ll!.05 Kino familijne: . „N!ebez·
p\~a

bów, powinien on m1ec NIARSKI z Lublina
pa.stele, plak'atówki. wę- - Stanisław Czech. otwoglei do rysowania. papier rzył sklep z wyrobami ze

kier.
Pierwszy wlm N trefl. W drugiej lewiie W zagirywa
k<rólia kier. S bije a.sem i gira k.róla tre!l. SpróbujOie dalej POl)'ro9.115 Domowe prz.eds.zltole
wadzić grę uwzględnłaJąc niezbyt
10.00 DT - wiadomości
Pl"'ZJ'.Cb.yln-e układy.
10.10 Domator dla dizieoi
10.20 ,,Solista"
flłm
proct
Nfe.~twa m<>g~ być ta. bulg.
kie: N mioal singletona trefl, a
18.20 DT - wi.adomoścl
jedJbocrt.eśnie C2'JWa.rtą di:1Jilesia,ibkę w
18.Z Dla
młodych
wl..dzów: kierach. Jeśli więc W
prze.bije
„Kw-an·t" .,.„byli.„ ni• bll()tką a.tutową króla trefl. N nadbyli ... ?"
bije d:7Jiewiątoką. odeid!Ziiie pilkiem.
18.50 „Było 11<>bie tycie" (1) - S dioid'llie asem l powtót'IZy tref„$wiat komórki" ser~~ lia i koniec nadz,iei roo;gtryiwaammowainy prod. franc.
jącego na kJOńcowy s.ukoes. A m·
17.15 Teleexpress
tern nie tędy droga. Jeśli teclnak
1'7.30 „Pa.trol'' - '111."<>)Slkowy ma- \V llJa.St<>5'lllie ma n ewr przegrywają
gazyn pub!.
ca. na przegrywającą i na kiróla
18.00 Cz.as opamięta.n.i.a „Ko- trefl z=•ci siódemkę ll'iik• - m~
rek"
c-OOW'a szal!lSe na wyg.ra~1ą. W t!1Zle18.20 Sonda - .,Odciaek specjal- ciej lewtle S .tes-reze raz z.aa ta.kuje
ny„
w trerrla - W ·pz•rJE!hi1je go blotkĄ

encyklopedia

·

rial

.-a1'/Et;rnr11

pOOal'CZ)'

1'7.30 Magazyn „IG2"

9.15 .,Pr~gaąd .tyfQdn.la"
(d1a
nleslysząc<vch) ·
·
9.50 FHm dla nlesłyau,.cych -

ro.ł)'jak4 (li)

17 .30 M.agia.zyn „102"
18.00 Właclomośol (I.)
18.30 ,.Nadbumlmn po&ta•
rep.
19.00 Studio s,port
19.16 Zwierzęta wokół nu
20.00 Studio sport
:Z0.45 Złot.e płyty zespołu „K-OmI;i" pr. rozrywlk-owy
211.30 Panorama &n.La
211.45 Stud·i o teaitralne „Dwójiki"
„Jestem pewien"
monodram, wyik. J. Gajos
1:u1 w.i.~ wi~

Z2.00 Zawne oo :1
22.40 DT - komentane
is.oo J. trancu.ak:f C9>

PROGRAM D

PROGRAM„ U

„PoWII'Ót po
amierć" Ulm prod. po!.
11.40 ,,Spotlk.ania satyryczne'• (;2)

20.00 vTemida"

~ale

10.10 „Dama.tor" -

.
~~

21.50 DT
22.00 Pegaz"
.
22.30 Sportowa nlecbł~t.
23.05 OT - wladdmOlkd

1zyngitoin

10.00 OT - wiadunośel
zakopiańska

9.00 Dla młodych wtdll6w: „Te·
leranek'" óraa film a Hrl!
„Alicja w kiralDt. eza,rów''

we; ciężM6wki. Kilke1 l11t
temu podobnie poatqpił z
16 więźniami tego
po- ty finansista,
pozostawił
przednik.
Stwitrcbłł synowi testament, w 1et6wtea11 że je1koł mu.al ao- rym stwierdzono, ż•
w
.bit
'radzić, e1 więzienie górach, ole. 100 km
od
stanowe z powodu
tio- sto! icy. zako11ał cale osz.
ku odm6wllo
przyjęciCI czędnofci swojego
życia.
skazanych.
Niestety, rabraklo doklo.dA PRZEDSZKOLAK w niejszego
opisu miejsca
Swiętochłowicach (zresztą złożenia. for~uny. Na zbonie tylko tam), aby za- czu wskazanej prżez Kre~ edukację, musi
zo· zusa r16ry wykopano jui:
stać wyposażony w liczne 128 tuneli, jednak
skarb
przybory, których rejestr - jeśli w niego wierzyć
zawiera kilka.naście po• - wciąż pozostaje tajemzycji. Nie lic-ząc piżamy, nicą nieboszczyka.
ka.pel i szczoteczki do zęA MISTRZ
WĘDLI·

111.30 Dziennik

19.00 „Kon.takty"
pros;rarn
publ mpołeomo-poUty<ll'JDej
· 19.30 Dziennik
20.00 „Kilwater" film 1«1sacyjny prod. aFN
11.30 „Te<ratZ" t'Y'IJOdoni·k IOS ·

PROGRAM I

8.55 OT-~

_,ort

18.DO Dobra.noc bajki ludowe"

Port
I feS

1.30 Po gospodareku
8.00 Di' - wladoa)°*ł
8.10 Tydizieil

deazcz, pr.zenouono
ich do autobusu ł •łużbo·

~ 7.20
l'l.55 A. i Cz CeMll:iewiQC>wi•
Hl.SO Dobra.noc - „łłi• U.szaitelt"
wa19.00 Telemost Modwia -

I

17.30 Magazyn „102"

ona" -

wi~-

padac~

Teleoprłlillll
Sł.'udllo

A mote to I clobrze't
Niech wie już na starcie,
że w życiu nie ma leli.ko!
A JUZ PRAWIE STO
LAT rodzine1 Mitsuno •
Tokio pouukujt •karbu,
A CZTERY ZAZDROS1kłaciajqce110 1ię podobno NE Hiszpankł, aby
za.
z .250 t111. złotych manet. pewnić 1obie wierność
Pod
koniec ubiegłego swoich mężów, dosypywawieku ojciec t"odu, ooga-

PROGRAM I

„Du-

Ndzitl.7

18.55 Studio sport

l '7.15

16.111 l.

PROGRAM I

12.45 Wieczorne

PROGRAM I

i

PBOGBAMll

Ił

1 GRUDNIA

UO WSU!Chnlca
sk!ej

Lołlll:a

e1reucłe 1e1-

bre1klo wolnych
mt•J•c,
przykuł 50 nadprogre1mo·
w11ch oTesztant6w
do
drzew ro1nqct1c1' w
1q1iedztwl•. Gdy
1ac1unał

23.00 l. l!Ollyj9k.I (9)

PRoo&AM ll

llildsl_. · -

ltl.00 „At.lu

poniewCl.ł w

I>omMow

- M&rclo Wo16ikJI
22.40 DT - komentarze

n

PROGU.

Jen,_.

21.30 Panorama dni&
21.45 Wie11tle filmy małeeo lhrt·

11'

bwiestH

W ~ce ar-

terw!Zj•l

l!l.1ł

1&10 DT - wiedonloAal
18.~ LowwaniAI Expreu
Super L.ollka
H.» Dl& dzleal: Tik:-Tak

l'IM de w7oiDMl.ek, kolorową
USA). bibułk•, bloki. seny&y...

po~aek.

KOZIOROZEC (22.12. - 20.01.).
- Czeka Cle trudna próba. Musisz iednak zdobyt'i się na Od·
wage I powied-zieć całą pra\V·
Ile bez względu na. konsekwen·
cje. Pod kJonJee tygodnia miła
nles-oodzi ank&.

prod.

WODNIK Il.Ol. - 18.02.).
Nadchodzi okres W'ZID·O:łollieJ akływno4cl. N•o1ve ll!UłlAłla w pra-

f1I I ol>owl'*ł

w domu. 81\tłł
k'oDl!leltwentny w dątenlu
do
celu. W tym tJ&IOdnfa nie mass
co lbyd aa nm:eścle 61epep
łon.

20.03.). -

RYBY (19.02. -

Mi-

łol6 własna nte mote zwycle:ia6,
rwojel'o rO'Zllądku. Porzaó wewnętrzne
rcntukl I niepokoje.
Nade~ły
dni sposobne do
wpl10wadzenia ładu I pon;ą11ku
do b'cfa UC'Zaolowego.

BARAN (21.03. -

Wyołągaf

wnłosk1

20.04.).

-z d·otychou·
sow:vch do§wtadc-zeń.
Musisz
wreszcie powiedzieć sobie cze..
go chces-z. Nte . liC'Z. te ktoś PO·
mote Ci w trudnych wyborach.
BYK (21.04. -

21.05.), -

Tro-

che kłopotów i frastMcji. Oka·
:ie sie bowiem :ie .feszC"Z" nie
trafiłeś na to oo może przynieść
zadowolen'i'e I satysfakcję.
BLIZNIĘTA

21.08.).
- Nit dawaj się ponieść emo·
c.Jom ł nie poddawa.i się syłua.
cjom. Mus:fs7 b<v6 prz:v11"11towa11y
n11 dn:ie za11lt11Cl'lf'nie.
TwoJa
wiara we własne am!ejętno8cl
zosłanfe trochę zachwiana.
(2%.05. -

RAK (22.08. - 11.0'7.). - Pa·
wybmll6 z · łradnoilcl
wszystko wróci wlec do 1110rmy.
Potrzeba bedzi e fedn:ak •POl'O
1ił I moco.Ych nerwów.
LEW (22.0'7. - 23.08.). - Tylko opanowanie llliOŻe Ci Pi)móc
we włoaśołwym reall'Owaniu na
szybko zmieniające sie Wydan:enia. Watn„ fest. te wierzysz
w swo,fą irwiazdę.
PANNA (°l4.98. - 22.09.).
W tym tyirodniu mołes?. osląg
nl\6 to na c-zym Ci bardzo ze·
leży. Jeśli w:vtrwau w swYch
1>11stanowieniac1t . masz szanse
wiele z:vska.~.
WAGA 123.09 - 21.10.).
Musisz nchowYwatl dvsflans wobec na<;tenuiac:vch wvd:.1!"11>6,
Szereg i;praw wyi~4n1 RiP Dild
knnlec t:v!l"odnla. Swlei:v dopłvw trotówkl w postaci Pl't'mil
łraffSll!

fuh "'All'N\d:V.

SKORPION
Kklś

-

22.11.).
abyś

Nie
zawsze powinieneś
odkr:vwa6
sm>.fe kartv Jf'stf'ś bacz.nit' obserwowanv prze„ otnozenl„ De·
c:vzje l)Odefmu.ł on za.stannwłe
ntu I tkonsnlł>o~ll'fu z ~7Jl
nl!;.
sprawił

mu

(22.10.

bliski prani„
pM'yjemn.oś6.

