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40-Iecte 

nawiązania 

stosunków 

dyplomatycznych 

Polska ZSRR 

ymian e 
a •kas.I doo:iosłen WJ'd&nenla 

- .j,Q rocznicy nawią,za.nta stosun
ków il>·.1.łloma.tycznycb między .r•l-
1k11 Rzeosą,pospolit11 Ludową, i ~wiĄS
ki•m SooJaltstycznycb Republik Ra
claiecklcb, I 1ekreiarz KC PZPR 
preaes RMIJ' Ministrów PRL WoJ
tiech Jaruzelski i pnewoduwzlłC:l' 
Ra.dy Pr.ństwa PRL Henryk Ja
błoński oraz sekret11&:& seneralllY 
KC KPZR pr.zewodniczl\C)' Presy
lłlum Rady Najwytszej ZSRR Kon-
1tantin Czernienko ; pr:i:ewodntc:ią,
IJY Rady Ministrów ZSRR Nikołaj 
Tichono\v wymienili depeaae. w 
których mytamy m.in.1 

'l'a wa.tka decyzja •na.oi.lonowa-
1• historyczny zwrot w stusun~•ach 
111iłldzy naszymi państwa.mi, bJ'la 
11odna z zasadnic;i:ymi inu:reH-
Dlł obu narodów. Minione 40-leole 
w pełni potwierdziło słuszność i iy
woinolić usad. na których opiera. 
aię sojusz polsko-radziecki. Wyra
łamy rlębokie przekonanie. ie na
~ ścisłe współdziałanie na.da.I h11-
d1.te słutycl Interesom nanyoh 
bratnich narodów. sprawie socJallz
mn I poko.lu na świecie. 

Coraz tru~niejsze 

warunki na drogarh 
Potęgujący aię atak zimy, które

mu towarzyszą rosnący mro7 I 
apore opady śniegu powoduJe co
ru większe utrudnienia w ruchu 
drogowym 4 bm. wszystkie dro&i 
publiczne były -co prawda pr7e
jezdne, ale mimo wysiłków P<;>nad 
Ś,5 tys drogowców nawet nawierz
chnie tras o podstawowym znłicze
:nlu komunikacyjnym pokryw!lło 
•nie7.ne oloLo N.a.t0m·u~ us drc 
1acb utrzymywanych W· II I [II 
kolejności, występowała śliska war-
1twa rozjeżdżonego śniegu . 

Rozjazdy na 1taojaoh Ir.olejowych 
przy obeonyoh •padach iu ie1u 
łneba przejne6 •• S sodzin, a 
pny większych praktycmi• ~ 

1 przejeździe kddera pooil\1u. Bes 
pomooy wojska kolejarze ni• wy
konaliby łego zadania. Na •łaojl 
PKP Opole Główne pny od•nie
łanlu torów I rozjazdów pnouja, 
łołnleru • midscoweito pułku OTK. 

CAF - K. Swld„rski - łell'foto 

r 

po z n 
Jak p<>lntormował ddennlkana 

PAP dyrektor oddziału między wo
jewódzkiego Totalizatora Sportowe-
10 - Marian Kaliszewski - w 
kule przedsiębiorstwa czeka na 
bezimiennego, IZCzęśliwego cracLa 
ponad 2-mlllonowa wygrana. Na 
1łoiony w grudniu ub. r. w ko
lekturze Totalizatora Sportowe10 
pny ulicy J'ornallklej w Białym

ltoku kupon padła w loaowanlu 
14 1rudnla ub. r. „piątka" wy1r1-
waja,ca 1 milion 89 ty1. :r:ł. 30 &rud
nia, w przededniu Nowego Roku 
w losowaniu „piątek" dodatkowa 
wygrana w wysokości l mln zł 

padła także na ten sam kupon o 
numerze banderoli BN 2138104. Do

tychczas właściciel ponad 2-mil io
nowej fortuny nie zgłosił 1;q po 

odbiór wy1renej. Kupon zo5tal zło
ton:v na okaziciela I tot11.lizat01 Ilia 
moi• odnale7.e rzczęśli wca. 
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i ogram zenia re am_ nta P 
przekazane związkom 
Minieter STANISLAW CIOSEK 

który odpowiada w rządzie m. in. 
u współpracę ze związkami zawo
dowymi przeknłlł 4 bm. prLewod
n,cŁąLemu Ogo\1,0,io!,.,,k..ego Po10-

1.umwnia Związkow Zawou "J·c·h 
ALFREDOWI MIODOWICZOWI 
materiał, który stanowi podstawę 
społecznej konsultacji w gpra wie 
propozycji nowych cen żywności 
i ograniczenia reglamentacji. 

W piśmie tow11rzy~z11cym min 

Ciosek ?.a.proponował - w nnwi1t
zaniu do przeprowadzonych rM• 
mów - spotkanie KomitP.tu Ra
dy Ministrów rl.s ZwiiFk6w Za
woclowvch 1 Komi'"''em 1Vvkon:.1v
czym OPZZ. które bc:d?ie pohv!~~ 
cone omówieniu tych oropozycjl. 
Spotkani~ będ1ie miało charakt'r 
wstępny. 

Na tvm po,ipd1.~niu hv!b:o r6w-
ni~ż om6wiony pro]Pkt uchwM 

7AV..DJH/H.//HHH.U././/.D//./A7//.///./.U/H/./H//.///.//U.N///.//////H///.////././/.///././/./////////./././././././././././././/.//./././/./././...O 
Propozycje nowych cen 
żywności i ograniczenia 
reglamentacji publiku· 

Posiedzenie Komitetu Wykonawczego 

Rady Krajowej PRON 

przed spotkaniem Gromvko ~- Shultz 
ma nastą.pić w 1110botę. Reai:tan 
przyiąl też w B,alym Domu "}i'zv
wó<lców Parti; Republikai'iskiei 
Demokratyc.z:nei w Izl:)ie Reprez<'"n
t.a.ntów w Sen.aicA!. a.bv ooinform<>
wać i-eh 0 stanow:sku iakie d1·1e· 
l(acia amerykańska za im'" w G"-

jemy na str. 3 i 4. 

Ract.v Minisl16w w gpnwi~ pod· 
wyi.s1enia niektórych emeryt.ur 
rent przE";la n ych pr>ewor!niczi1r•
mu OPZZ 20 grudnia 11b. roku 
prn iu;nistra pracy. Dlac i ,praw 
SO<"jalnych oraz n!11n realizacji 
wniosków 7.e 'potkan'a I sekrP!it.
rza KC P?.:PR ~Pn armii WOJ
CIECHA JART:lZET ST<IT'GO z ~; •• 
rownictwl'm OPZZ. l 

W l)On.tedzielek l wtorek w ~ 
neWi• ma111 spotkać si~ raQizie<iki 
mi!Dster 111'.)raw u.!l'riam-cznych ATl
drl-e1 Gromyko i ILITlerykański 8e
kret.a.r.z atanu ~l'lle Shu1tz aby 
omówić sz,a,nl!IP P<ldii:eia nE-l(OCilicii 
rozb:-o1eniowYch miedzy obu wAl
k.m· moc.a.r1ttwaml. Swialowa ooi
nia publ'czna orzvwiazuie wielkie 

newie. Na sootkan~ t,-m bvl• o- Min Cio•ek apt o;mno·.,·8!. aby 
beoni l(lówni członkow;!' <>wei d-e-

1 

spo•;<an:e odb:·ł0 5 ;'l 1n bm. 
legac1i. znac.z:enioe do t~I(<> llJl)Otkarua któ (PAP) 

W Pała.on JCultnrr I N aull1 w Wal'ft&wle edbrlo •lę po1\e
hf'nie Komitetu Wykonawcze•o l'lady Krajowej PRON . ~ u
clzh1łem przewodniczących n.d woJew ódzkleh ruchu, połw1ęcone 
wstępnemu rozpatrzf'nin 'lla.lołeó proj„k.tu ordynacj; wybor~el 
!Io !!lejmu PRL oraz przy,jęolu trybu Ich kon!ultacJl. Na nbrlL
dy, któr.- prowadził Jan Dobrac7.yński przybyli prz<'d~lawlllle-· 
le Rady Państwa I Rady MlnJstrów. 

re moż.e stać t<i' za~tklem 1-e-p
sz-el(o !dema.tu w s'01JU.nkach m1ę
dzYDarodowYch Równocz.oeśn~~ 1-e-d
nak wielu obse-rwatorów "OrZ?o<;trze
si.a Pned zbytnim O<Ptymizmem i 
nrzed nadz'elam: na n.a1vchmiasto
we re2llllta.ty. Trudnośct o' etrzace 
.sie na d:rodi7.e 1ru rokowa.nil();Ill sn 
rze<:zywi9<:i.e ha:w.o "POWainoe 11 >!' 

Parywltj trirooni'k .. Le . '011•:ei I 
Ohse<rva'eur" w oh"7.~rnv·m ko- l"""---~~-~~--~--~-

ZIM!l'!l..a do l)l['Oi.ktiu u.t1ta'WY 
.. 0.rdyn.acj~ wYOOrc:z& do Sejmu 
PRL" przedst.awil z-<:a "t>rzewodm
czącego Ra.dy Pań6twa Ku:m1er:z 
Secom.ski Dokum~nt •twierdza, '.t 
wybory do Sejmu łlłl aktem l{.reo
wania na.j-wyź.sze1to oc11;anu orzed
stawic:elskiell:o włe.<lzv nafultwv'.Ą.ei 
w kniu Ob rwa'el wvb:„rai11 do 
Sejmu na jlepru.ych .-wyob -pr:zi6d111ua
w:cicli. daiących rękohni' nale:l:yt.e
g-0 wypełniania. powi.erzonelt<> im 
man.da tu dla dob.na. •pol:eczerurtwa. 
;!godni• s zasad.ami u.stro1'U 60Ciall
styC7lnei Po1skl!. Wybory do Soi
m'l.l odbywaią gie w <J1Pan-ciu o d•
klalr.acię wyborcza PRON sta.no
w··ącą l)(Xl.stawi: do ol(ólnonar<><lo
wei dy.sku.9ll n.ad węzłowvmi o.a- . 
;!adnit>n"amt oonwślnel(o r01woi,1 
oań.st·wa. (Omówienie zal<l'Ż<'ń ptv
ic-ktu u.<>Lawv z.amieśc:mv w oon·e
dzialkowym wydaniu DL") 
Zab'eraiąc n.a,stępnioe glos gekir"

'arz l(eneralny RK PRON Jerzy 
.Ja.s.k erni.a uodkreśl'ł zn.aczeni-e wY
borów do na iWY:ŻSZel!o orl(a.nu 
nrzcd.-,1.awicoelskiel(<> w naszym kra
iu S wladczv o tym tll".ZYJ1:0l <Yw.a.n te 
zal-0<.!.eń oo !Xl'Oiektu ustawv .. Or
<lyin.a,ci.a wYOOreza do Seitn'U PRL" 
Prze:z Rad• Państwa. PRON 
stw'i>ei!'dz~l - nie le6t wi~ ...uto
r~ tel(O 11X<>1ekrtiu tvilko 1~o 
głównym konsultanwm. Nie sam:r
k• to ocrzywiścl.e dl'OJlł innY'l11 C)ł"jf6-
11:lzaclo.m ll!)Ołeezuym l>~awi• 
nt.. .welfo •t•nowl.U.. ~ tAtlllO 
J)I'()lekrtu. ~. -·~ ... „ 
t. bęc!• ;ai[d,e inne llta,~110, ,._ 
z..y.sk..ne w wY1lfit'll k>olrwulta.oli "D~ 
w~ Ol"2lllll 139 Ol!'CMlll·zaejl 
~9'CTl?lydt, llrt6r~ ~ JJt,1-
..,,., altioM d!o PR.ON ora-z n• 111>
rum t! 5Y'ati'8!ta~ PRON. St.a>n0-

W'l~ tie •• -- - „ ~ 
t)()~ 

ho~kt ~ - wita'W!J' •• Or-
d-rna<i}a ~ &> hjmu PlU." 
uW2J!tl~ri• ~ad-.!& w.J'lllłra· 
no ~ ~Il 1m>l•ktu 
otdnae)l ~~ „ r.4 ,._.. 
dO'W'Ydl. a.n.rón.ym .Wolom 
!«ft, „ ~ 'lrJi)ol,.,. '° 
Sejmu Nie mo6e ~d IDl'I~. 
nti ucz:m!OftO 1lo w u.ta.'W'I• • «-

m-envarzu oo~\"'!!Convm «notka;; u 

Po katastrofie 
samolotu w Boliwii 

m-O!!na zU>om1n.ać o baro~o silebo
dYnact\ W"Y'borcz>91 do rad nc.rodo- k:m ool(orszeniu klim.a.tu ato..~·P1k6,,· 
wych. Jeśli wvnj1k!n11 1.a.k.eś rózm- mlę.dzyna;rodowvch od c-za~ it~lv 
ce. to bf!<l11 one ret'l.llt.a:tR-m ,.,,,,.,,v- PO<l k<>ni-M: l!l83 r. za.czek> w z~
tl.ki \\-Yborów d-0 naiwy?,q7 „llo or· chooniei Europ'e •n.s'~low:.ć <1m~
~am.i "Orze<l,o;!aw'c'eh„kiel(o wlo.<lzv rYk.ań111k;ot1 t)<)('i.skl iądrowe śre<:ln;e-
t111ństwowe\. Konsultac1e _ .,,!\,·:er- il"<> 'UlS'el(U U-osobowa ekipa Czf!rwon~Ę 'j 
dzil Jerizv Jask;ernia - oo-..-innv W ~łlbelc prez:yideM USA R .. Krzyta rozblla obÓ7. u podnóż11 bo- I 
1akończyć .,;• 18 mare-a ".\'ówcza,.. Rea1t.1.n udzieli~ °"''atn~.ch bstrukel• liwij!'kiej góry Illimirnl (6

4oo ml 
w Andach, skąd kilku czloniiÓ\\ I „ I $ 1-i" anowi stanu Shul'zow' akspedl'cil rozpoczęło w piruiczki; 

1D l•ty ol:\ł iw. I«> o<ll.O'ern \lo Ger:evo.'J · <-'<> by dotrze<: ńa ·m1eisc K:atastr!'lf. 1 
i:!;:=;~~ ===::::::=====~==------------• ~amolotu pasater1klego !merykań-

ł atyesnta, w lll\8łeddwia lmdewan•s• lsplłala Wojewodzkle1• 
w rrzemyślu przekau.ne so1łało •mllłowoowe l11dowltko aanltarne. 
Z noweso ll\dowl1ka. będl\ mosłJ' kon:r1ta6 łmirłowe• sar6wno w 
dzleil Jak I w DOiiy. Na •dJęolu: plerws.y 6ml•łowlee Z111polu Lotnic
twa 8a.11it&rnete 1 l'lnHowa pllełewa117 pnff Lo9ława 1tanfleja 
„iła.da" na now:rm l11dowl1k„ 

Thatehl!ll', k'tdn wywwa n<>w• klll\
dydatury do bby Lordów, utwier
du.ne nutępn!o pn:ez ltrólow,, 
chciała w ten 1posób nagrodzić 
„urnlarkow1.n11 po-stawę" tych dzia
łaczy nn,sk-owych, przej.awiaJ11c11 
li• popi«"&niem ustępatw wobec 
pre1jl wywl•ranej na ruch ~l„z
i:owy pn• l'U\d koruierwa tywny 
&rai atakowan!Wll mni•l uległych 
przywódców zwi11akowyclt, talddt 
jak net -i~ 1ómilków Anhur 
Scar1Ul. 

sklch linii lotniczych „Ea~tern Air 
Unes", który rozbll ~ie w pierw
szym dnlu nowego roku z 29 ;)l>O

baml na pokładzie. Pogod~ jei;1 
bardzo ua. Zacina grad. deszcz. 
utrzymuje się mgla. 

Wielkie 

' bm. 1amolotem pr:i:n Zur:ych 
do Nowego Jorku odleciał Z"spół 
Plełn! l 'l'ańca „Mazow1ze" :i: dyr. 
Mir11 Zimiń1k11-Sye;ietyń1kł\ na ko
lejno, prawie 2,S-mle~ięczne tour
Dff po Stanach Zjednoc:r:onyct i 
Kanadzie. Od ł do 14 1tycz.nia .,Ma
sowao" wy1t11pi w Nowym Jor
ku, a następnie odwiedzi 40 miast 
amerykańskich, m.ln. New Haven, 
Filadelfię, Baltimore, Richmond, 
kilka miast na Florydzie, Kansas 
City, Minneapol11, Chicago, Cleve
land, Detroit, Bufalo. Ameryku.ń
akle tournee sakońcr:y 18 rnarca 
koncert w 1toliey St~?w ~ednoczo
nycll Wuayngtonle. • łt· b'" 

W dnłacla ł-10 maroa 
fte" ~pł w Toronie 

„Marow~ 
(Kansda). 

(PAP) 

Na Brukowej ogień ugaszony 
Jfa waorajsnj konforedl Dra

eow•1 w Wolewćd2lki•1 Komen
dzie 8trażT Pożarnych w bod.:11 
poinformowano o aktualnej avtua
ch w muazY'Ilłe mebli t>rzl" ul. 
Brukowej, idz.le w czw&Me4r s 
Irle WJt.aJ.<>n;YJCh do tel l)()1'Y i:mq
czyn, wybuchł aro:tny pożar. w 
akcl! orzeci'WPOtarow.1 wzł.eło 11-
dz'ał 36 1ildnostek rlrah" t><>ż&r
nej l 6 odd7;!a2ów llP9c1alnvch. 

Tlll'en wo4tół bud:rnku 111>!.Tr-
lał akc1! ra.townlci:eJ. Jedmym. 
mankamentem. lak stwierdzili 9'ra
żacy. bvło to, t:t zamarua cześć 
t:r,w. hydrant6w kolum\enko.,,..-.,ch. 
Są 10 urzadzenla naziemne. z lct:ó
rvch ?:ima nowi-n.na bvć sout>Zczo
na woda. Trzeba jednak przvz;nać. 
ta w tym rejonie mlu'a afśnle
me wodT 1Mt l>arid.7:.o ni9kle, W 
zwiazlru • tvm mai.acT r:alon"l• 
włiunT wodoch1c • h'ednlcr 110 
mm l n.o'WO'!'ZellJUI "DOl'll1>T tł<>caicP 

~ HtT'6w ~ ... - 1111'mrto. ~ 

kt '°*>TS• 80!'Jlanizow-ane1 altctl , 
DOiar Ułl'.asz.ono 1urt w noc,- s 
czwarlku :n.• l>illtek. Jedna.k nn:e~ 
cały wczora"jezy dzień trwało do
;(ananl• J>Ol(Or7A!liska I sabemie
c:zanle budynl!1U.. 

Dti• na te<t-en we"lśd hd mob 
w1a..łciciel - ezyll prz~sleblorstw-0 
.. DOMAR" - i nj11d lttt 01>rM
n111.nie-m m.a~u. 

8 tra tT wY!llld• l\a lllrutek 11<>
Mru. fl2llll0ll,je Ilię W9!i,pnt. De. 2() 

do SO mln zl. ~Mczenlu ule,t(ł\• 
m~ble i:n~1dul11ce •le na na1w:vż-
1ze1 k:ondv~acli. Połar straw!! 
dach. budmku. szczytowa ścianf" 
na ostatn•m pietue I natuTalnie 
to. oo :imaidowa1o .te w frodku 
Dolne kondy~a-c1e 1 maidn1ąc~ 
sł• w nich a;kurat na1wul<>klow
sze meble - ocalały. Warto do
d at! - w ll'l)CU WVWl I en lano w !:Tm 
budnlnt inetalacle 11!annow11. oo 
~llo na QVb.lrle "DOd1ed• e..k
ołl Ntttnltow>eł. w. 111. 

Przywódca brytyjskiej opozycji labourzy•towskiej N.-il Kinnocl. od
włedsJI I lim. 1trajkuj11c1oh 1órnl ków kopalni Celyne11 w Walii 

OAF - AP - łelffoła 

W 5 dniu roku 
•zło n ęo<iz . 7 44, 
o l~ :!~. 

sionce l<"Ze
'" j-i~i „ zaś 

DZlS; l!:dwud. Amata, Emilian 
Ranna, Szymon, Te\e~for 

JUTRO· Kaopf'r, 
8• lt~ur 

• teJrh1or. 

w dniu dzL1iel<;Trm D'""xiduj• 
ila t url11 11;1-.lrout„u•a potntle 
7.1trhmt1r7.rnlp rlute z rnznoe;n<fu„ 
nfami. okresani; opad'< <nieą-,• 
Temp. m"-k<. w rhirń ~kr>lt) 
-10 st. \"iatr umi:uk•J\nnv o
kr~sami rło~ć ~iln:r pM"oc"o" 
-n·s<'hocln; 1 pólnomw pownrltija 
C.1' uwi.-.11' I 111Lmif'rl• §niet11" 

O i:od•. 1q rlfoit'n!„ '<V?/'M~il11 
977,6 hPa (133,.1 mm). 

ll!M - Zm. W P11d\!1wiill!łl:i, 
mah1n 

19ł! - Powsh.h1 P!l1'k.a Par
ti1' R!lhotnleu 

UU - l:'k„flll się pienrnr.r 
num"r -p!""'a "łhd• N1t'1tdllw•I'' 

To~taw110.fm:< po l!Obit> debre 
imif' I t?wa"- pamii:;ć wśr/id 
łmiHł"lnyt>"h, ah:v *'."Cit' na•zf' nit 
pnf'.•~ł" nodar""'"~"· 

- Pi&niadu ... ubrania ... dA1ew 
ez;t"ny... (dy my .,, matl!.ą b:-<
llśmy w twoim wiPlrn, w~~y5i
ko, ~ mi„!limy, •.o byl~!i TYi 



NA BAl MISTRlÓW SPORTU W „C[NTRUM" 
Nusa doroczna akcja p.n. 

N W7bl„&my n&jpopularnleJ
u„11ll •J>1trt.Gwo6w woj. Jóh
k le10 w 1934 rok.a" zn&la:da sle 
oa flnl1Zu. Pleblsc:vtowe Jury 
aakończ:vlo Jut •FA"zecóloWJ 
pr:r:erl11,d mdesła.n:vch d• re
ł&kojl kuponów, Pe tkneinym 
ebllet:1J11łu p11nktów, tl>9nlłh ... 
ne late w:rrółnlon:rch zawod
alosek I zawodnlklhr, kt6rn. 
!!daniem nan:vch Ontelnlków
•ctesłnlków 11lebl1eyht u•łuty
łt aa wyró:l:nlenle honorowymi 

IOBOTA 

BOIHU 1'A LODZIB, n ltn: 
WLOKNIARZ - ZNICZ PRU8Z
K0W, w Zl[!er~ DI"n' uł. Wseho
dnlel. "odz. 1'!'.30. 

LEK.KA ATLETYKA. Bal-• 
mł1tr ... etwa okrci,;u 16dzldwe ja
ał•riw mlod•zyoh, w hał! RKS 
•rą lll.. Rudzkie1. 1-oda. ltl.30 (W 

Dled2'1ele od ~. 10. w hall AZS 
'łł'ZY ul. I.Utmumby J "" hall RKS 
" «od,.;. 11). 

DACHY. W•jew6dstra ~aklr.„ Junłorów, w otłrodk:u szach<>
wYm 1M'ZY ut. JU•C?..& lll!. t'.0011. 

•..w tw n!~ele 6d .OOz. 130). 

MIZDZIELA 

ROK'.JU MA LODZIE. n li n: 
WLÓKNIARZ - POGO~ SIEDl.
CE. w Zit\9rru riny ul. Wsehod
nhil e:odz. 17.30. 
. TENIS STOJ,OWY. n woJewód•
kł łurnle.1 kh1.s:vflkao:vJnT młodwi
ków, w 9&!'. ZSZ nr 1 tn"Z.'I' ul. 
Wa:rf>C'k1e1. e:~z. 10. 

8LT7.GA WKA. W Pah'" her· 
łew:vm w niedziele w iredz. 14.łfl 
-H (we\.k1e od ul. Gdt1ń!kle1l. 
1".Hf C7Tllne od cod~. 13.30. 

Resursa przegrała 
W meos1& I lici •latk6wkl m~

nyr.n drutyn11. AZS Olaztyn poko
'Hła R~r1141 Lódt J:O (15:1S, 111:11, 
1!:2). 

Akademicy swyclętyll w e1,1u 

l•d.J'lej cod:dny, al• zaprHentowa-
1 formę dalek, od normalnej. 
Zwłuzc:i;a dwa pierwsze sety 1tały 

na przeciętnym poziomie. Oba :ie
apoły popełnl11.ły mnóstwo błędów 
w ugrywce I jej przyjęciu, lłaby 

był blok przy 1lat<-e oru niedo
idadne, r.rgnalb:owane Ataki. W „ 
bu Htach iospodarze upewniali 
IObie •uke&a dopi4tro w lco{lców
kaeh. Na po:r:lomle zblił.onym do 
normalnego AZS ncrał dop!uo w 
irzee!ej partłl, jedn11.k ułatwiła mu 
to Resursa, 1rajl\C jut bt11 wiary 
w możllwo'ć odniesienia rukcesu. 

W ze~pole AZS najlepny był te
IG dnia Ireneusz Nslazek, w dru
żynie Resursy wyróżniał się ka
piten l'.espolu Zdziftlaw Dybowski. 

„Koziny" 
. 

zaprasza Ją 
Jl'nejawlaj11~ etywio~ Ulałal.noU 
~ko TKKF „Koorlny' pr11yjmuje 
J««un chętnych t\o Hkejl: tlłullo, 
lrnlturystyrinPj, karat•, a takie u 
„J~ela piłki 1l!ltkow1j I aauk• 
pływania. 

Szcngóło- 1ntonn1eje I „i>i•Y w 
.,.kntar!acl• OCftlua, m!-,uce 
llt'I w S"P-ł1 pny ul. )(a.pruka "· 
~· '°""" 1, 80 -!ł „ 

H&rfamt. ufundowanymi pru•J 
Wojewó1bk& FederaoJ• Sportu 

Uroeay1te erlonenle wyników 
pleblso:vł• „DL" llMt&PI bi• 
wieczorem w 01111.sle tradycyJ
newo Balu Ml•trzów Sportu 
lmprer.a ta odh11dzie Irlo. .la.le; 
w lata.eh poprzt'dnlch. w .-11-
łol11n:nll tal~h J.otela „Cen
•ntm„. 

lacsegMy era• rel&oja 1 llO

llołnlej lmpreu - w 11001•
dałałkowym wydania „DL„. 

Fibak i Mayer w półfinale 
Dn.lei• llWYCieirtwo w ellm!.rul· 

qpi..j lt'r'U!l>.l• • .cii:oei-wone1" vr 118'
ni.o.~ m~t'W'a!Oh WCT w 
szw,ch ~h. od.n~ 'POlaJro-. 
-.tm«YkańsM. i>&« Woj<)lech !'iba.k 
i 8a,r»d,y Ma:yw. W ,,wym dnJ«lrn 
l><>.joedynJJru ellmilnaOJ"lllJ'l!ll. Fl!bllk 1 
Mayer ~ię:tn! mlatn:ów s l 982 
1 19183 r. H.einze. Gt.te.nth11.rota. I Ba
l.a.- Tu r00717 8 :l!. li :'T. 8 "4. 7 :8. 

• • • 
Tt--. YIW'.YO!~ ,,._ d.eblowel 
~ Wojcieooh l'>ibe!k t Sandy Ma
y,... ..., m.!•tno.tw.a.oh WCT w .._ 
l)Od.wó;n.J. P®'!co-al!MlrYk.e.ńska pa-
1'11. •kol'IC!7.Yla ba P<>ł'&lllrii eMm.l
M.O.I. W lfl"U;pt. i -~aa do 
półfinału mi1tr:r;o1tw. W ostlttnim 
-.i el!im!:n.acyj!na'm .!'Lbak i Ma
yer 'l>Okooll.ali 'PO nici ętym DO:\e
~ wt.elen;t.o"lh.n.T'dh SZ"R«lów 
And«Nlll J~ ! Hem• Simon
-• 1:e. Sll. a:e. 8:-4. t1:<1.. 

W Innsbrucku 
najlepszy Nykaenoo 

w --t.elc ~ ~ W' ~ 
11!11 odbył a! ę tr7AOi k.omi1rurw 9kit>-
}tów, Wiczat1:r do '!t\Lnktaej.i Tut~ 
ni•Ju Czte~ Sikiooz.n.i oru: Pu
ohil'U Swat.__ Z~ -tal 
m~.z olimrpijliki s Sara.1ewa. 
Mal:tii Nyka..nen ('FinJ.and,ia.) - u
zJ'l!llku.lll.C a skoki !!LI. o.dle,g"loś~ 10~ 
J 110 m notę 210,ll pkt. Dnl.,l[.e 
miejeoe r.a.Jlll J•n• W eiMf.1(),1{ (NRD) 
2le,a pki., a t:rzeoie Pav.i l'loc 
(CSRS). l!ttÓr:r w Tńe-rv.'fte1 r1 iJ 
poprawił rek.or<!. •koczni. u~vsku

ia.e odlległ~ 112 m . 'Piotr F j:IB 

miał •koki n.a. odiloee:łość 101 ' 97 
m i ·s not. 190,0 ~lot . 2:1.ll! 14 
miejece. Dru,Jfi :z Pol~ków, Jan Ko
wal. •ka.k-al lllail>le1 "2 ! ł4 ml i 
uJrońc2'Yt kónlrunl na l!G r>m!"C.P. 
z 110!11 l ~.li '!l''lct. Po t'M'l8Cih looct
ktlrsA.ch l~derem kl•miJM.cł\ 1lfllt 
WeiMfl<>Jr. ~'7l•jl\lll NyheneM 

• 11 ok:t. " 

Komunikat Totka 
W układacll • llnla 1118~.0l.02 

.twierdzono: 
EXPRESS LOTEK: lJ ro:nt . a 

5 traf. - wycrane po 289.000 z.I, 
2180 rozw. z 4 traf. - wygrane 
po 2.000 sł, 77.630 ro:iw. • 3 traf . 
- wy1rane po 111 :d 

MAŁY LOTEll 
W.owanie 11 Hl roi:w. 1 I irat. 

- wy1rane 73.~00 d, 1796 ror;w. 
1 • int. - wy1rane po ll60 !U, 
49,2tl0 roaw. • 8 traf. - wysrane 
po 58 zl. 

Leaewanie 01 I rosw. 1 I Wat. 
- wysrane po M'T,500 zł, 1495 rozw. 
z • trat. - w7irane po UOO Il • 
44.9115 roaw. 1 a ltd. - wy trr•n• 
po IO zł 

I 

-· 

IGOR SIKIRYCICI 
1t'T1tłU.1 ~eta I ,....alll, ....... ,._ l _.. ..... „,. aa 
Ut.Hl I młodsldT, ~a" „.,.., r&4sl..,ki~. W .e„1. .,lrapa
•JI i0łlllo11 AK autor telut6w plełal :Jacłysa.Delll.aa., od 1tł4 ren 
tpuwozdawea /rontowy I ątk.r roqtoł•I P'ILWH w L•lt1t111e JO 
-J11l1 ąiker ""'l-.irł1go .aati. I lóeroWlllll TMłr11 l&tTYT. lu
tHt Nasrody .PrHNa Ra.4J' Mln1•łr6w • ulokntałt tw6reaołot 

IUa d.•l.Hil I młods!dy . Za tw•-•~ p:reelrlalle.w, 111toaorowaa1 
aasrod11 lltMack11 Im. M. Gqrkle10. Dyplomom Honorow1a „ ... 
m.lt.t• Wydun1Jcu10 prsy lhd•le Mln1atr6,., :zaaa. r.. aw&r-u 
ltterack~ I dzlałalnołć 1połeasn11 od:onanony mlęd!lY lllllyml llHY
łem Ofltersklm I Jlawo.leuklm Orderu O.d.rodunta Polek!, lt•lt•-

•• pol•.lr.a 9(>lllo1la dotkllw• ewo.~. 

... ł " 

WTTOlD 
KS1ĄtCZVK 

POl!'Ull edbędmt. 114 11' „,_ I 
1tyM.11tla br. e JOds. tł.Ił u 
4lllentu~11 lr"mun11.lnym T.a.ntw. 

... ł ,, 

KAZIMIERA 
SKRZYDLEWSKA 

- domu JlRALltOW!IKA 

POrn:eb ed'bęihde ~ ła1a I 
•tynnla br. e ir<Ht•. d • Jr11.pllcy 
cme1ltaru łw. Anny aa Zt.r•e
włt, • uym ""w1atla1lllaJ11 ,.._ 
aord•nł " -utlu1: 

COJtKA, l'l'!f, IYJllOWA, 
WN'UJU I PIU. ""°"1.Jltł 

I MDJUOK. t..ODllKJ • ł ...., 

HINMTH llVLTV'a'I' I lllft'TllU 

„ ł " 
ROMAN 

KOZAKOW 
,,.,.,............... --- ..... pt 

b.S.. I etye„111 w. e cds. 1'.3ł 
• k"plie:r emontusa atol1ckle
iro - Zaruw. Poir11„-. w em•
tlno1 

„ ł " 
JAN 

ew1E1< 
MlSTllS K.111.A WTl!łe«J 

,...,.„, tdlt~wlo lllt w .,.„ 
I 1łyewnla In. o ll"'d'L U.li •a 
cmf!ntarsu lut>elleklm P'MlT· ul. 
0WrftdftW9J . PMOM.aJ11 " atnt11-
IOll}'M łl\1 '111 

tONA, STM, ITNOWA, 
WHUIJtł, llO:DZtM A „ ........ al•lda.daA11 "'"4• 

'--łł. 

Eb.llta lł41 lrrM ll:ol•jn.,i 4-letN•l I frcmtacjl 91't'aw0f.daw~wybcr. 
Ostatnie przygotowania z u łódzkich harcerzv. 

• 
wizytą 

(Dokońozenle se 11.r. 1) oj.a ni~~ PC>ci41?1l~ 

soibl\ nowy ~c:ill'. :zlbrol.eń 
r11 lcadencjf włads Zwi11,z.ku Harcer- oa:ych vr hufcach, 1& ltilka dtll de-

.twa Polsklefo. Po odbyciu kon- legaci 1potkaj' si~ na konteorn• 

------------------------- ojl Choruwl Mdu!ej ZHP. w j'it 

(Z a) ł 
, p , b , , przede<lnlu, w lokalu Ch<>ruwi d<1-

• 

g Os n a , , ro a nło do wspólnych rozmów 'k&· 
diry lnl'truktorskl•l 1 02:łornklłłl\ 
Biura Polltycll!lego, I sekretarzem 
KL PZPR TADEUSZEM CZECHO

~ w!do~'tfka Dr7..viniotla od
biorców ltoumunym lomotem. 
PrU:tvcll'lie tylko nkoł artylerii 
byłaby w •tanl• cilH~ takle n.1.

tet nle diwlekbw. W •n•tn.kcie 
rozoa.m1etvwano 'Wieo 1>t'1l'TCf.YllV 
°''lun.anta i tyo.in ~em w.srv
atko co n• 111eenle. us:i.lo na r>lan 
dalan. TymCUBern, to oo na llC&· 
nie w lnterpretactt lodzi•n I łwie
tn rch welierskich 901!.i.ów (Ma~
te. Mtmi11•r. Jeno LOC.HT. G'TC>rll'!' 
S:uka.J.v) 1u1lu11lwala na uware ! 
uznanie. Druo c:r:-9c! „Próbv" tx>

swolt!a llli na 11kuPi4"1le. W rezul
tacie - „1ak na Wanzawt" (~o 
l>Orlad .ta!Tch bvwalców teio tea
tru) Prrv1'6ie nublł'ezn~c! u:r;nll.c 
1!'29ba ria Dt"nch'V'lne. choć oo tu 
ukr:rwać, 'PT'ZVWY'kli-~y •równo 
" l.A>dzl. lak I DOdeza.1 we(.łer
tlctl!fo tou·nee do entu:r;1a11tv·c7Jlte
Jt0, „Do WaMu.~ trzeba. orz;v
wletć roś. oo by azokowafo (l>Od
al'llcl11walam rozmowy) lllbo pa
chnl.t1!0 skandalem i haooenn!n
~l•m Sama ooPrawn~ć !'O za ma
lo, choć . .Próba" <et<t rz~vwtkle 
1:1teTesu1aca". ' 

WICZEM.. 

Instxu'rlony przed6tawlli proble
my z jakim! apotyk.aj' ei, w 
eo:ctzienne.j pucy. Wl•l• 1 aioli 
wiazalo się z• 1tatu1em Instruktorów 
w ich. miejacu pracy. Sporo mled• 
aca poświęc<>no kłopotom 11apoty1ta~ 
n:nn przy organizacji wakacyjnej 
akcji. Dotyczyły Mlt zarówno br-.. 
ku nowych terenów obo-zowych. 
j•k I ograniczania mod:liwośe! ln>
rzystanla z jut zago•podarowaGycll, 
rękom• harcerzy, teonów. Jedeo
cułnle zla jak~ć 1pn•u b!W'lkg. 
wego w znacznym •IOPlllu WllłY• 
wa na warunki odpoo!ynku Cibor.o. 
wlezów. Trzeba w tym mlejl!Qll 
pn:ypomnleć, ie 1 Cho.rągwl LOd&
kiej ZHP wyjeżdi.t rokrocmit 
ponad 50 proc. w.~zystk!cb osłon.o
ków drużyn. 

C. prawda organizacja, po ..._ 
•ię znacznego apadku liczby c~ 
ków, w o~tatnlm okretlt o<!zyUu.. 
l• zau!anle częk! apołec1:n0tlcl a
czniowskleJ. jednak naJwlęk.. 
sze problemy sprawla.J' u... 
cy,erbkl po:iieslo.nt wśród u~. 
Uwaci uozeatnfków pl~k&W• 
1potkania wiązały a!• ze 1tworze.. 
ni~m warunków lrlłztałoenla -
wyrh Instruktorów. 

W •potkaniu wziął ud.ział •• 
stępca naczelnika ZHP - K. PIO. 
TROWICZ, który w pewnym .top. 
niu wyjaśnił nurtujące lee.dr, wąt
pl1woścl. 

DYSKUSJA NAU ZAŁOZf NIAMI 

DzU in.ecla 'li waNWA wskich 
Pl'Heint.a.ctt teao b.t.letu. J es\am 
zdania. to wa.rto POde.llllQwać ta.
Ido lcra.lowt1 wo1a:t.e. Kdt&Jca nl• 
i:vlko oodróie u.i;trani=-. a war
to 'Pr• wd:ii~ Ilię takie wśród 

swoich - u konkurenc~l. Z on.v
jarou ~o te.tru n41mniel -
tu m<>l(lam obeeorwować w er;wa.r
~ - zadowolona b.vla <>b.sJuu 
hoł.olu .,Euron•.l•kl•eo" w którym 
miullk:a zesp6l, • trudem toleru
laca k~l<>wców. nawei - jeśli „ 
to •vmP&.t:v-crnl a.rtnc!. 

RENATA SAS 

Podsumowujl\e spotlranłt T. ez„ 
chowlcz przedstaw11 lltanow!Ako 
wlad!t I zapoz.n!ł uczestników 1 
zamie-rzenlaml ma.J11cyml pom6c 
harce-r.tW\I w rozwiązywaniu ich 
kłopotów. tnH~ 

!Dokończenie M itr. l) 

:oomt.ani• ~towa.n. l!lt.a'nO'W -

sko Rady KraijoW•l PRON'. 
Pr.zyibyly A'- ixi&ed.zen ie wiloe-
~r MieezY6'ław .F R.ak<>tw11kli 
powie<lz.ili, 7.e RW. Mini3trów 
wLelokrotni.e oc.niaJ.a. w uib. r. roo:
wój •ytu.a,cld 1111><>leczno-poli tyczne i 
w kr.a.iu. &naJ.i.zowal& n.a ile tasy
tuaicia aprizyjab. umaonianht tm>
ceaów n-Od'fllali7,,acyJn.Y'Ch i w.z.vczy
n.illla s111 d<> 1mzezv.ryci eżA!nia spuści~
rlJ' k.r:rr.Y\llU Z ocen tych wYnik.a.. t,e 
norm,alu..ac1a :t.y>Cd.a w kra1u 111i:.a.la 
si4 zlawii!lk:em trwałym. Przycry
n!& ~• do te.reo 'POil.ltYke. wewnękz
n.a i z.aar.a.rnio02:na.. k.oczYs'n\e oo
dz.l.ałuJl\aa u. 11en 'l)'I'OCM W-pływ 
1'111. te t>Ollt~• m•ill obn;atel~~~ 
DUO lar&t\1. któt"J1 )tł _.lf./''."t' 
wy;ll'u.ohu i. ·ww.a0ni• \ Tm'~hłl'1•. 
Wdne m:!Atj8Ce w 'Ol.'IXPsie !IU!U.l

nl.a. ~f:! ISl)O'łee:mtY'C'h ! Dl'7lt!1tUT

w.a.tvia liCh do ~rooltów kl.rownl
azyoh za.Jmu1oe PRON. 

O l)(i.9\i:pu1ł!ce-l norma11zae11 1)0-

w!oed?:la2 wicepremier itw'a.dcza, nn
st'1f>'U.1!\oe dowody: NXUlta.t:r wybo
rów do riaid nairodOIWYOh. które bv
Jy l!fP-ra.WldJl':ianem politY'k! :rea.l'ozt>
wa.•nej w ostatnloh 3 La.ta.eh; sz~ 
roka amnestie.; utrzyrnuj11ce &le 
od 2 lat oitywien\„ l(Qt9pod8~C!.ł; 

aeclaktor 4epenoWJ 
JERZY KLIMA 

Redaktor łecbnloznJ 
IERZY BA RSKJ 

I 

a „.bolrta „,_ •wladamta
•T, k w llntu I ń:ronla lffl r., 
Jn•łTwflT lat • 1111arł aaaz 
11.koch&aJ' lllłł. GłełM I Daładok 

... ł "' 
BROMSlAW 

FłDO 

hrn•ll ~ ....... , .ą
OllDI& 1JU rolna • ,odzlnlt li na 
cmtntanu 1wa11111tcklm pny 111. 
OgrodowtJ. ' 
P010<1taj~ ....-..•• w rt•bolltm 

1>6lu1 
ZONA, nlc:tOWA, eoaK.A, 
•YK 8YHOWA. WNUCZJU. 
I POZOl!łTAU •OllZIMA 

PnNłrą •• ~ ...... ~· 
leooJł. 

Cenna inicjatywa społeczna 
wydia.tn• :zu:t..śnd9'1Ue •to.9W'l.kÓW t>O

Litycznych,, ~TCZYCh. ikult'urail-
11.Jcll I lininJ>1Ch .a 8m-a..l•md .oojal.l
s ~}"CZlllymi.; odohodi2ien.ie od D()i!>ty

lct ~lacll n:an:1.1i0011.el Polaoe W%łl'% 
n!.ek!tóre Jcr.a..i. Za.chodru.; um.a.mda
ni• llifl odr002lon..-o ruchu 2m"łll.%· 
kowego. 1'<ll!llllll.C& rola. PRON. 

Troska o dzieci kalekie 
N i.e orz;n.a<17.a to led.n.a.k:. t.s Jlll'(>

~ n<>orma.l.!za,oj,! wz,ebi„i<&! w n.a
szym kra.tu be!z zakl~ń. Do z1.a.
w sk ujemnych . któroe I(~ OJ)Ó!Źnia

lll zal'czyć naloetży oboi~tność ez~i
e ! sPOlec:teńst-w"t wobec soraw 'PU

bl"c:flnych. tr'l.lld.ne lff1I'Unk1 m.a.te
r!n.lne ~u oeób. utr.zymu1t1ca 15111 
nadal w~ród m•któr.Yoh nJeufn~ć 
wobec poczynań 'WU.dz. oazy tali 11r..
z41n t&Wa.ne nieki!ed.:v- oo.t...,wy eter
l>; !łtn.iC?.oe. Poste.w t.'l""Ch 11.le mott.na 
a'Pr<1>oow•~. JeAti chodlt o ~ to 
nie 'zabra.kn!• Rl'll. ol>llln>liwo-6o\ '" 
wyJa.śni.Mdu celów _.el ·po.Wvkl 
N >t l)('()Ces 1)()r()l:r;Um ie n le. n.arod r>w e
"o l)()'Wa:i,nym den i"'1n klad'llt * 111, 

z!brodin.ia ~n!Olll.& na ks. Jl!':"Zym 
Popi>ehJmoz.e. 
DOlk:onuj~ blft.ul1111 ez;rn nih'lw 

8'PrJ;Y'.la.l~ych 1>0rozum len.tu 1 o-
nóźn!oa.jących te.n tH'<K'>łll!I , należ)· 
stwi ero:z.ić, te lima t><>t'ozumienia 
! wailki reaJ.l:rowAne. 'Pl"ZerJ: PZPR 
ONIQ'; 50lUSZników i111>rawdzlla s!11 w 
?)9,l"ktYoe. Z~!ękl9zyły • tli sz.erel!'I o
byW.e.tltli • kloeptu ll!C:T'cil l'łów•n• kie
runki 'POlttylkj ~. Wlcet>re
m!er M.F. R~ w:n-uił u?Jn&
nte dl.a m!Jfomów Pdaków. którzy 
za ~ 'Dd.ł~ ~1• enod!z!oen-nje 
~1na. 1'11'"'- (PAP) 

Wedl!u.rc danych WHO a.t ~ proo. 
dzleel rodl'J &41 a w.a.dam.i rcene
tvcznvml. będ11cyml tródtem acho
r~eń centralne20 ukladu ner'wo
Wel(o. W lódzkle i Ka:totece Dz1e
cka Kalek!ea;o zare'es•rowan)'Ch 
1est bllsko 2.800 dzieci. Wi!ńeP'fl.a 
sz.acunki mów!a iedna.k. ł~ na t.
renie na.~z:e1 a.1tlomeracli może kh 
by~ okolo 20 t:T•. M'mo dziala1· 
n~·l J t-o etelctywn~f W'eJu in~tT
tucfl 1 ort'anl :r.acłf SJ>Ole'~z:nvch o
piek& nad dzleoklem kalekim l!>~t 

W<!tu nle-w:r.stu•:za """ ! '1100'\V'f 
Pnvslow:lowa kronlf! w mo"l!l'.I "°'" 
trzeb. Dlat.e"o też wnelltte in!"
j.atywy spol«or.ne tx'Ób:Y' IWTIO• 

1>rl(aniz.ow11nla ste rodzlcó"' I ouie
kunów dzlecl kaleklch n11lE'i'" 'l'.1-
tać a n.doścl• I o•~czać ~zarun
klem I oomo~11. 

Na G6mel. pn;v te.mtel~tvm T'>
warzvstwle Przv1aciól Dz' ecl u
wi11zalo s:e 1e;;z:•z.t w nhleg-lvm 
roku Kolo Pomocy Dziec!o:n Soe
c1alnel Troski. Celem o.•óh w nim 
skunionvch jest udzielenie 1a k 
ne lszer".n.el tK>m<>CT \'J'Za 'emn('I. ln
formowanle o D!'&WAC'h. 111ki" onv
lł\1l{uJ11 nrówn.o dl'.ieciom. lak I 
Ich <>Pielrunom. a takte trtworz&
nle ..wo!9iel!O l<*>bv lak<1 !t'UL>"I' 

n11d.«ku. Dzi~. t1. ""' !l('obl)tę. ~ „ . .,.. 

Dalszy ciąg wyjaśnień 

oskarżonego W. Chmielewskiego 
Ut~ „ ~ - Nlre.~y ll'ł'l'6· 
cU 9lę do 1"6u I prośb• O we:ae4-
nłej-.. nit planowano pne>r"W•· 

W c!.rodze po'W't'011n• J d<) W a.rsu -
..,,., Nkarlenł l'OSm&wlali według 

wyjdnleń W. Ohmlelf!W'Skie~ o 
f!'ots.cej Im odpow\edzlalnokl. Pę
kala bal '141, te 1K>sł.a'1le rozporoa
ny; w mlłlcy)'nyC'h kartotek11ch 
znajdowały rle Ja;lt 1s,d:iit odclskl 
jego palców. A pnecte-ż pozo~tawtl 

je na kajdui.kach, w których uciekł 
W. Chr<>9tow9ld. Piotrowski uspo
kajał il'Wych po.dwla.d.nych. Jego 
1danlem nie było )><>Wodów do obaw 
bo ntki nie mia.I od'llalefć clal11 
bi~ Gdyby ktokolwiek pyta! 
nu • •ł• apraw~ - mieliśmy 
nnercbld - kontyn1uowar oskar:t.o
fty, łe nio nam o cy.m nie l!Tlaoo
mo. N\lkił nie pozwoli aby4my byM 
w IWi'zlru 1 „a.keją" przesłuchi
wani - 1:u;naonć mia! a. Piotrow
ski. 

W nule j&zdy <>skart<my, je.k 
przyznał, wyrru<:ał Przez 1>kno la· 

mochodu różne prz"°mioty: s1'ma
ty, ll1ll'lurk!, kamienie, takie pólli
brow11 butełke po wódce, któr11 
WÓWCZ.H ru:em wypili. Jut w Wa..r
IZ8.w!• i1at 12no.p, w którym jechali 
- ao.tal dwukrO'łm!e utrzyma.ny 
li"" mlllcj,. Za dI"ug!m razem 
pairol MO Nnył li& nim!. Po za
trąm11n!u mllliojain.t ogl11,d.al dOilc'ład-
1'\il prnpu.tk" ale 01tatoomle l 
tym razem uohronUa ona Nka.rio
nyeh od ._eg6łow•j k()lflłroll do
kument.ów, 1amooh<>du ltd. 

W podobny fPMÓb, Jak 'lft1le9nlej 
L. Pękala, oskartony pned1taw!l, 
jak poz:by"Wano flę Innych rzec:r.y 
I 'J)l'7:ętu u:!:ytych w ,,a'kcji". Po
łlwlerd:zll, l:t. drev.rnlane pałki wy-
1'2'JUO<>ne lOlltaly w pobliżu m!ej11ea 
samtesilkanla G. Plotrow1klero. 

W IO~ !O pdd>z!emika ulb. r. 
Mk•rffnl ll>O*-'li 11, w amachu 
łilhd•'9t•h•a ~ w.-..i.trsn7oh. 
"'°"'oHld pn.._. podwta.ch.ym 
~ • 1Nlic••• Aedztwa w 
...... "IJll"O~• J. Pool---

i::znia. o rodz. 1 T. w nJkole PMIY' 

ul. Słucza.nel 29~ odbedzla m• 
zebranie kola. na k:t6re 19t'o DM'.9-

w·odni.cr.aca "· Krv.stvn11. Jarnecka 
('el. dom. 43-60-03) 'Z.l.'Drana wst;y• 

>tklch z11..ntere~wa.nv"h. CZ. Cb.) 

PIOTRKÓW 

Konsultacje 
~•1• •icr "1ll<>1eczrut Jeon. 

.itl acj,,. w l'DraWie DMl)OZY'cji ~-
11.•yżek oe:ri t~-wn~. ~ OJ>l
n!t rótnych OOl(al!llZM:1i 9!)()lecz.. 

nvch. równde watne be<!11 uwa1r~ ' 
1111'.)()tłtr.z.e:t.enia. t>Oel'.CZel{Ó] nyoh oby
wa.tell. kierowane do wo1ewodr.
kfoh 1.e.qpOlów dis. kon11rult.acji. R0,,.-
nlet w wol. Pio'.""kovt.skim 'X>WO
łany zo.~tJlł a.ki zesoó? W:iio.>k.1 I 
uwald w eorawach !>T'OPonowanych 
wa;riantów Podwyżek k'erO>W<C n a 
leży otlo Wwlz alu Ha'ldlu i U~l:ttł 

Urzędu \\'oiexódzkieit<> ~- P .'otTko
Wie - ookól 331 t>el. ~-74 w izodiz. 
11 00-14 3() 

Na.tom!.atrl lm.formflcH nia t«ru!Jt 
rekom'Pf"!lsRt u.d!l;fel.11. W~W.:al Zdro
wia i SorMv &,.cj~lnV"Ch U W„ ook. 
136. t>l'll 62 -1 !1. :·lrv."m'Pł w l!'odz. 
11.00 H.l!O. Cm-a.kl) 

ki. fńwl11e e Chro~tow~klm pod
krPślał, ie ten iem11Je nlepe'l':'Tlle1 
myll rysopl~y. dM!ownl": „ooa 
krttei''. Nie m6wit jednak skąd po
siada te Informacje. Wywnio~kowa
łem, te <>d „dyr@lkcji" tak to wynl
km ze !Iłów naczelnika. 
Także I później PiCltrowsld pn.e

kez.ywal I.. Pękali I W. Chmlelew-
1klemu, ie '1~z.two w tprawle nie 
posunęło •i• na przód. Zlecił jed
nak podwllldnym unlb.nle wspól· 
nych •potkań w miejscu pracy. 
Ostro:!:ność mial11 dotyczyt takie 
rozmów. Piotrowski ujawnll, te w 
jego gabinecie mote być uln.stal<1· 
wany podsluch. Na pvtanl• 111.du 
cr.y po<lawał sk11d o tym wiedział 
- oskarżony odparł: „Piotrow!!kl 
wyj!l~ll nam, Iż od dyrektora Pie
truszki". 

Oskar:!;onv mńw!I "'i<>le o nar1.
staj11cych w mm oba•,•ach towarzy
~zs,cych za1 ńwni:i wcz.eśn!ej przebie
gowi „akcji", j11.k ! Łwiąianycb 
nastl}pnle z możliwym - jak 111.
dzil - wykryciem 11pr„wc~w. 

~ . ' . . 
. - ""' ~ 

• t'1ndz. O 10. A. Str1Jga 88. ·1a
trzetwa piesza Malgorw~a M. (lat 
30) wbiegła na jezdnlP, wprost pod 
przejeżdżającego „F!e t&". Po opa
trzeniu powierzchownych pottuczeA 
przewle:z:lono i' do Izby Wyirzeż. 
w leń . 

.,.. Gods. 10.llO. Zslerz, lllL 1' ltJ'
eanl1 63/67. Pleuy Edward O. 
(lat 75) wftedł n.a jnd.111• U& 

stojs,ceao autobusu I wpadł pod 
„Fiata l~p", doznaj11• 1'&111 Iło
wy I w1trz111u Mózgu. 

.,.. Godz. 13.55. Promlń1k!e10 - Ar
mli Czerwonej. Małgorzata B. (lat 31) 
wbiegła na jezdnię I wp11dla pod 
„Zastawę", dozn11j11c wstrz11su móz
gu l 016Inych potłucze!\. 

.,.. Do chwili zamknięcia pseł;J' 
fu.nltcjonarlu•ze WRD WUSW od· 
notowali ł ,..tłuczek". W areno!• 
utrzymano teł trzech nletneJWJ'ołl 
)clM'OWOÓW, 



p JE o CH 
Un:11d Cen w porowmlenlu z Ministerstwem Handlu 'Wewnętrzne

ro I Usług, Mlnlsterstwe.<1 Pracy, Płac I Spraw Socjalnych or11. Mi-
111rierstwem Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej przeds'a wia do 
kon1ultacjl 1połecmej v.ariantowe propozycje podwyżki cen żyv.noścl, 
ocran!czenla reglamentacji oraz wyrównania najsłabszym materialni• 
crupom ludności, skutków tej podwyżki cen. 

Oczekujemy, te w wyniku kon1ultacjl społeemej dowiemy st~. 

któr7 1 przedstawionych wariantów bud'!'il na~ej za!Ptrreżeil. Way
~ ebywatela mag- Indywidualnie lub zespołowo wypowiedzle<\ IWO

ja zdania w 1prawle przedłożonych propozycji, kleruj11c listy I uwasl 
be&pojrednlo do Urzędu Cen (00-9HI War1Zawa ul. Swlętokrzy1ka 12), 
90p0łów konsultacyjnych pny urzędach wojewódzkich, a t.lde cło 

redakcji fazet oraz radia l telewizji. Propozycje te przekazana zo... 
ltały w dniu 4 stycznia br. Ogólnopolskiemu Porozumieniu Zwl11zków 
Zawodowych w celu zajęcia stanowiska. 

Autorzy zwrócili się równlet do srMefU lnltytwJ1ł I or1anl„.acji 
fJ)Ołecznych, a takte ośrodków I stowarzy1zeń naukowych z prośbą 

6 wypowiedzenie opinii I uwag o przedstawionych propozycjach. 
Uprzejmie prosimy obywateli. aby z~hc!ell wypowiedzieć się, nad-

' 1Ył:ali uwagi I propozycje do dnia & lutego br Wyniki konsultacji 
solltanl\ podmmowane przy współudziale czynników społecznych 

l przedstawione w środkach masowego przekazu zainteresowanym 
~cjOlll l or„nlzacjom, a przede wszystkim opinii publicznej. 
Prziedstawłone będ4 metody przeprowadzenia konsultacji oraz spo

młlia podlumowanla jej rezultatów. 
Clłoi ephlll 1połecznej, podobnie jak w roku ubierłym, będzie miał 

Jl1lłTw u IJIOSÓb przeprowadzenia podwytek, ich zakrec, struktur,, 
~ sa~la re1lamentacjl, o.a to, komu I jak' dać rekompenwi~. 

W clokumencrie przed.stawiamy przyczyny konieczności podwytkl cen 
~l Mal' one eharakter obiektywny. Nie motna na ni• umy
W ...._ Tru.duio ,..„ ~waó możl~ J-l niedokonania. 
Mecatywne clołwiadcsenia nleuwzrlędnlania tych obfektywnych ko
ałeomoiłel ._ bowiem a* udto bogPte. W latach 1ied.emdzle1i'ltych 
llUkoesywn.t.e poclnoazono cen1 lkupu wldz'c konieczność zapewnienia 
opłacal.no6cl produkcji rolnej wobec wzrostu een łrodków produkcji 
dla :rolnlct a. Nie podnoszono w tym okresie cen detalicznych tyw
ao*:I. Doprowadziło to do rozregulowania rynku żywnościowego, cii:e
av starano '111 wówczas przeciwdziałać poprzez zwiększenie krcdyto
wero Importu zbóż, pasz, ml~ll!I, tłuszczów, ao było, jak wiadomo, ied-
11111 11 Istotnych przycąlł pope.dnlęola na11Zego kraju w .tan wysokie-
IO ndłutenla. , 

Ujemne 1kutkl takt.! polityki cetl 1111 mpołeoze~stwu mane. 1'yła 
-. przedmiotem powszechnej krytyki w llltaoh 1980-81. Poprun 
pomijanie elementarnych praw ekonomicznych musiała ona doprowa
dJo;l6 nleuamonnle do al.tokowego wzrostu eeu tywnoścl w lutym 1982 r. 
Takiej tyiuaajl musimy unlka6. Nie powinniśmy powtar7.a6 błędów 

~ 

t. ecMl.n F..Ał, ~llf'IA POLł'l'YKI CD DBTALIOZJfYOll 
KA 19SS BOK 

„., )ljde Cenb>atne.- P1anv ltoemeto • 1łllll Mir ~ło prnz 
""4 pop1'7'.edzone llon11.1ltaejaml tpelłeoqyml, aaasnle 1łębnyml 
I IN!'aytnl. nit to miało mlejllOe ldedykolwlek poprzednio. W kon.
IUlłaejaoh tych lpołeeuńltwo poparło zasadnicze 1POłeazne cele planu; 
popraw• równowafi plenl!!żn<>-rynkowe1, 01ranlczenle Inflacji, por:l!ł\d
bwanle rynk\a. 

la')[ ll'ladqmo Centralny Plan !toezny na 198S roll: ekrełla ~czn7 
'tnl'Mł cen detalicznych na U-lJ proo. W ramach tero wskainlka 
podwyłkl ee11 detalicznych w roku b1ehcym wynloq I proe. Pozo
ltałe 1--4 proc. ~ przeniesienie u roll: obecny 1kutków ubległoroes.

n:reh podwytek cen.. 
W takt•j am•j wywoko6c1., a ~ ?S--11 proc„ urotono w oentra~ 
~ P1anAe ~ym w:z.r~t doełlodbw pien!ętnyeh rudinoecl, a w 
~ególnołcl pri.eclętnych wynagrodzeń za pracę oru: emerytur I rent. 

Oznacza to, te realna wartość tych . dochodów, llcze,c przeciętnie 
-tani• •łrsymana w 1985 roku na po~lomle roku 11184. Mimo pod
wyte}c ffD nie pogorszy tlę, OfÓlnle blor4c poziom życia. Wzrost WJ

clatlr()w 11 tytułu podw„tek een Jest bowiem w 1ltall rlebalneJ w 
pełni wyr6wnywan:r wzrostem 4ochod6w pienlętnyob. Nie znaczy to 
J-dnak, lt katdy w jednakowym 1topnlu odc:r:uwa6 będzie •kutkl 
wzrostu een I każdy w jednakowym stopniu uzyska podwyżkę 1wolch 
dochodów. Skala wuostu cen pollzczegiSlnycb toW11ró I u1łu1t będzie 
sr6łnlcowana - jedn• z ulch wtrolłlll\ więcej niż pneo!ętn!e, lnn• 
mniej nli prucłętnfe, a cn:ęść cen w ogóle nie ulemie zmian!•. 
Rhwn!eł wzrost dochodów, wZl'Ost wynagrodzeń za pracę, emerytur 

ł rent, jak równlet wy110ko'6 ewentualnych wyrównaó. wzrostu en 
~okł będl\ llt'óinlcowane. 

C\ell.tralny Plan Roczny na 19811 rok saltł&4a 4alne smnłejftenfe t&
lłaeJł. Je.t ona zreszt11 ograniczana ąstematycznle, s roku na t'Ok. 

8wladezl\ o tym wskatnfk! płac I een .. W okresie octatnlch lat 
wsbtnlkf te (na ne wskaźników lpO?.Clznlłj wydajności pracy) pned.
ltawłllł7 ~ nasłępu,11eo (przy pnyjęelu poprrednleio roku a 100): 

~AB'BLA t 

lW 1111 19" lW 
CJ. W)'lt.) (plaoł 

- ilpOłM&Da W)'daJnoU pno1 
~64 11arodol'17 wYhrorsollf 
w pnellesenlu u 1 pełno-

tn,4-lft,I •łr11.4nlo1lero) "·' lł5,ł 105,I 

- pneolętne W7Jlarr•dsenle • 
fMPecłar" -upeł-nlonej lit.I 1",I 111,1 UJ,ł-IJJ,ł 

- eeny detaliczne towH6w ł ulur 
~peyJn„oh ... „ J.Jl,1 tu.I n~u.• 

lak 1 tabelt 1 wyułka wva.t płac nominalnych jfft w całym ąm 

okns!.e 1Z7bsz,- od warostu społecznej wydajności pracy. Je.t to jed
aa 1 prsy<izyn wnostu ll:ontów produkcji, a w konsekwencji ta.kte cen. 

Jak ju:ł wspomniano, wzrolt een detalicznych towarów I ulłu1 lron
!NmpCyjnych ma wyn!eś6 11 tytułu podwytell: oen wprowadzo07ah 
po 1 ltyomla Ul8S roku 9 proc. Ponlewd 01ólna wartoś6 do.ław to
warów I 111łur konsumpcyjnych na zaopatrzenie ludno'cl wynleła ma 
wedłur planu 4.480 mld zł w cenach 11 l!IM r. • e1"6lne 1lrułll.ł ,..,... 
n. •en • I proo. wynłos11 elt. łOI m.14 sł. 

Jednym 1 elementów wzrostu cen ułotoneto w planie Da rok 
US. llł }Hł4wyłkl een anędowyeh nłelttłryoh artyk11ł6w ływnołt!lowyeh. 

Ocenia l!ę, te stanowi6 one będ, 1/3 ogólnego W%ro1Jtu cen, a ~ 
llłałe 2/8 dotyezy6 ~dzle cen arłylrul6w przemy1łowych I 111łu1 usta
lanych z1odn!e 11 zasadami reformy 101poda:ro:aej w wi11k11ZOścl prZM 
•modzlelne przedsięblontwL 

L PllZYC'ZYKY l'ODWIZKI CEN ZTW?f08Cll 

Ptąez;,ny podwytkf - 4eła-lłoey arłykuhnr tywaołclowycll 8' 
Ullt@uMffl 

- -wsrost - lrodków produketf Ila rolnictwa I llłłul rotntozyell 
wu wprowadzona w lipcu 198ł roll:u, a konieczna dla zapewnienia 
opłacalnośel prbdull:cjl rolnej, podwytka een 1kupu produkMw rol
nf'Clh. Kwota tej podwyżki cen skupu wyna.I łł mld irł. 

- Wzrost kantów przetwórstwa w przemyśle 1potywczym, ~ 
4owa,ny, podwyżkami cen :eaopatr:r:en!owych węgla, entwgll, pzu, iran.
eportu oraz wzrostem amortyzacji. Najoszczędniej liczony wzrost kon
Mw 11 tych tytułów wynosi ok. 20 mld zł. 

- Podniesienie m11rt handlowych w obrocie artykułami ilPOf:YwOllJ'
mł. niezbędne dla poprawy warunków w jakich robi llę sakupy, 
lkncanla kolejek, poprawy wyposdenla sklepów oraz stworzenia 
m.otllwośct elutyczne10 stosowania przecen. Kwota podwyżki ~eh 
mart wyniesie 82 mld zł. 

Tak wię. l!łcmtle dla wyr6wnanla wsrosł• konł6w prełultoJt I ebr ... 
ła ływnołallł konleazne jest podnletłen!e een iywlaołel N „JmnleJ 
u kwotę tMI mld 111. 

ltenlecme jesł utnymanle swhl•ltu mlęby w1ll'Ollłem kenł6w JTe
łaltejł ływnołcł I Jej cenami przede w1Zyltkłm dla zapewnienia opła~ 
eal.noścł produkcji w 1ospodaratwach rolnych, które ozęł6 ie! p:ro
clukajl przeznaczaj' na zaopatrzenie własne I najbllta:ej rodzin)' 

W tych pn:ypadkach, w których eena detaliczna staje 1!~ n~ 

od kosztu wytwonenla te10 produktu w ~01podar.twle rolnym Jest 
oczywiste, lt produkcja na właene potneby jellt ~ 
na (bardzhtl lię opłaca kupowa6 produkty rolne w •klepie), 
Przy zachwianiu re!Acjl między kontem! I cen•ml niektórych arty
kułow tywnośclowych, jale chleb, kal!'l:e, mleko rrozt ich w7kup o.a 
p&IZfł, bo to się opłaca. 

Powstrzymywanie 1!4 od podwytkl Mn tywnołoł w warunucl!., 
cdy rosn11 koszty jej produkcji, oznaczałoby konieczność 11wlt1kszanla 
dotacji budżetu pa6stwa dla pnemyału apotywczefo. Wzrost dotacji 
budżetowych do produkcji tywnoścl powodowałby 01ranlczenle wy
datków z bud1'„łu pańltwa na Inne bardzo ważne eele lpOłeazna, t&
lrłe jak np. budowa azp!talł. szkół, mieszkań, ochrona sdrowła. oł111 la
ta, kultura, ehyba ~ budtet by lń11 ratowało znacmJml podwyik!l!Dł 
,_ artykułów przemyslowyoh. 

Jak już wspomniano, dh pokrycla W%t'ostu kor.tó"' jest koulec:-na 
podwyżka cen żywności na ok. 96 mld •L 
Rozważyć jednak trzeba. czy podwyikę oen tywnoicl wprowadzd 

w taki 1pos6b, by pokr;·ć jedynie wzrost kosztów produkcji konkrri
nych towarów wraz ze 1kutkaml podniesienia ich mar:i., czy toz do
stosować ceny w wi')kszym 1topniu do warunków rynkowych (do sto
aunków między podażą I popytem) i .tworzyć w ten 1posób moł.11-

woścł o~ran!czcnla zakresu reglamentacji 1pr:r:edaży tywności. 

Reglamentacja aprzedał.y ływno6ol llOStała wprowadzona w wyni
ku rozregulowania rynku tywnOłielowego. Powstałe trudno6<!1 1 u-
kupem podstawowych do iycla towarów wymagały zasto10wania ta
kiego 1ystemu aprzedaiy, który katdemu zapewniałb1 motllwość za
kupu odpowiedniej Ilości artykułów tywnośclowych. Opanowanie tej 
sytuacji było mołllwe tylko za porno~ sprzedaży żywności na kartki. 
Wprowadzenie sprzedaży tywnoścl na kartki spowodowało jednak 
wiele ujemnych konsekwencji i znaczne dolegliwości dla wielu ro
dzin. Z natury rzeczy spotycie różnych artykułów tywnośclowych w 
r6tnych rodzinach jest różne. Wynika to z różnie w upodobaniach, 
przyzwyczajeniach, poziomie dochodów. Są „óżnlce w strukturze spo
życia między różny·nl regionami kraju. W jednych regionach trndy

cyln!e jada się wl~ej tłu~zów rwlerzeeyeh, a w lnm.ych - trumczów 
roślinnych. W jednych rodzinach potrzeba wli:cej mąki, ponieważ 

wypieka się ciasta, w Innych mniej, ponle\YBŻ ciasta kupuje 1!11 . w 
cukierniach. 

W 'ednych r:ospodarstwach domowych jelrt Wif)ksze zapotrzebowa
nie na cukier, ronleważ robi tlę własne przetwar1 owooowe, lnn• 
potrzebuj11 mnie cukru, 1dyi kupuj11 gotowa dł:emy, soki owocowe, 
kompoty. Wreszcie jedni w ogóle jed24 więcej Nkru nie zważaj411 

na wskazania dietetyczne, a Inni kleruj'lc 11111 tymi wskazaniami, ogra
niczyli konrumpcję cukru do minimum. 
Stęd teł reflamentacja spn:edaty tyWJ1oki, w praktyoe wymusza,. 

jąoa na wszystkich nabywa.nie poncze1ólnych artykułów *ywnościo
wycll w takich aa.mym ilościach (wzflędnie, jeśli w Uo•ciach zróżni

cowanych, to nie ze względu na Indywidualne zróżnicowanie potrzeb, 
lecz z uwagi na :iróżnlcowanle przydziałów kartkowych) jest przeciw
na tej „naturze rzeczy", wypacza 1truktur" apotycia poszczególnych 
gospodarstw domowych, ogranicza swobodę sprawunków, a w wielu 

'przypadkach prowadzi wręcz do marnotrawstwa żywności. Dodatko
w4, ujemn11 konsekwencj" reglamentacji sprzedaży 1ą, oczywiście, 

wysokie koszty jej ob11h1gl - druku I rozprow11dzanla kartek, st.raty 
eZ!l'"l ~rsonelu sklepów na pr!lyjmowanle I rozliczanie kartt.k Itp. 

Uwagi na temat propozycji nowych cen pnyj
mujemy w redakcji „Ot" w sobotę, w godz. 
10-14, pod nr telefonu 84-06-15 oraz w niedxie
lę w godz. 11-14. 

Dslękł pomyjlnym w ostatnich łatacll WTJlfko~ produke'1 rolnej 
I tendencjom jej rozwoju powstały warunld dla stopniowego ogran\.
ezanla zakr•su reglamentacji 1przed.aży tywności Nie może to }ednak 
na&~~ bell odpowlednl•j regulacj,i ce111 na te arly!lwły. W warun.. 
kach bowiem 1wobodnej, nle1krępowanej reglamentacj, 1przedaiy, 
ceny muu, byó doatosowan do wsrunków rynkowych, do 1tosunków 
między podaq I popytem, kt6ry roinle w &więzku u wzro1tem płao 

nominalnych. 
Proponewane podwyłkl „n nie maJ11 na eelu llllnlejpenla 1P41*Y•la 

w sto1unku do stanu ebecneco. Wprost przeciwnie. Centralny Plan 
Roo1n7 na 1985 rok saklada w~roał dostaw artykułów •1wnołoiowycl1 
na rynek, a zatem w21rost poziomu spożycia. Podwyiki e•n 1mierzaJ11 
uato1nla1t de przeciwdziałania nadmiernemu wzrostowi popytu w sto
sunlta de mof.liwoiel Jeiro 11aspokojenla w warunkach, w których n
lrupy ale będ11 orranlc!l!on• normami kartkewyml. 

I. WAJUAllfTOWB KONCEPC.JE PODWYZKI CEN POD8TAWOWYUH 
ARTYKUJ,OW ZYWN08CIOWYCH I WYROWNANIA JEJ 

IKUTKOW NAJllł,AmlZYM łfM • L!ffB GRUPOM LUD:NP Ol 

Pned*wla _.. •• ltenaulłaeJI I warianty podwytld - ,.xt.ta
wowych artykułów tywnołclowych: 

- „ll:o11Ztowy", który l!Inlerza wyblcmle •e uwzfl"dn!enia wzroftv. 
lloezt6w produkcji tywnoicń - ni• stwarza natomlalt moil!wołcl oirra
alczenla reflamentacjt, 

- "orraniczanla retlamentaeji", który mno:tllwia oclej'°1e „ refla
mentaoj! 1przedaty przetworów :rbożowyoh i tłunczów, 

- "01ranlczenia reglamentacji I 1:rerne10 zakrew wyrównań", k'6-
f"f układa odejlcle od reglamentacji 1przeda:ty przetworów zbożowych, 
tłun0%6w, ale równi•~ i cukru, a umożliwia jednoczdnle przyz.'l&nla 
wyrównań pieniężnych dla nerszego kręlJU osób nit w poprzednich 
wariantach. _ 

Proponuje m. W'pr'Owadzenle pod.WTiek aen tyn~e\ u 10et:11tlrn 

••Hll 1981 rolla. 

WABIA'MT I - ltO!!ZTOlln' 

W tym~ Jl'NPOlMJie n. .......t Mn. ariJirułów ~lowyd 
lt'Tł'°2'Rle w łaldej wyll0k4*!, jaka wynika rA wzr<>Btu koazt6w produk
tjł ponczególnych artykuŁów oraz marż w handlu 1pożywczym. Trze
ba podltrdllć, te nie oznaau to j~ncze ustalenia rentownych cen. 
W wlęluzokl przypadków konieczne będzie nadal dotov;ranle produk
cji. ływnołcl na dotychczasowym poziomie. Podwyżka cen umoUfwla 
tylko pokrycie wuoałn ltosd6w w Ntatnlm roku. Nie umożliwi ona 
moaenla kart.li: na ŻTWDo•ćt 

W' tabell I pode.je .tę pnyirłady podwyłetr - wałni.jszych arty
kułów l:rwnołclowych w wariancie I. Dla porównania podaje 11lę 
takt• „eeny rentowne", a wl!IC ta.kle oeny, przy którylłll w roku 
1981 Die Jtvłoby potrzeby dotowania t,.wnokł. 

l'ABBLA I 

i.-. ...... ...,._,... 

1 I 

....... „ .......... 
l. „ ... ,,..... ..... 
L bala --ICIUUI »n1ow11 
l kana mallJI& " ,.,.. 
5. -ka- "9ja.f-, 
l malta1'01l 1-JeJeouf 
f. 1hl•ll 1W7"ltły 

111 ... 1,........., 
I. natelre t' •-rtełel I ,.,.... 
~ .i. h•m ... enlzo-ne 

I. mleke • 1awartoj11l ll,2 proa. 
łłusosa ni• homoienlzowane 

Ie. łmietana I proo. łłuszcsu 

11. - hrarorowr Unity 
U. ser „ehe4dar" 
l!. nr 1na1ur111.ł 
14. „, warmlAsld 
lli. - 1mentalaltł 
le. mule '2nletanlr.-• 
1'1. mdłe .ekstra" 

li. •• ~,..,... ......... 
lt. merpry11a 4_,_. „palma" 
te. mMłe rołlłD.lle 
11. ete,t -1were•lnr 

~nrter~· „ ll•llłne 
IS. smalN 

M. nkłer ltlały , kryntat 

'-łnestb 
•f&rr 

I 

lq 
lq 
1 Jr.1 
1 kr 
lq 
1 lt1 
••• kJ 

l I 

11 
1,111 
1 1t1 
1 kr 
lq 
1 Itr 
1 Itr 
Ullk1 
us tr 

... „ 
t,16 „. 
~.a; llr 
t.111 

1 .... 
0,25 111 

t ttr 

o.a. łetalłema • si 
4ołyeh- ··- rent ... 
••1111- prepene- wna 

wana 

' ł • 
.._ -- --IL- a- Ili.-.,_ 51.- "-61.- a.- 11-„_ n.- ··-Tł.- w.- lf.e.-
zo.- u.- 44.-

11.- l.Z.- IS.-

Jl,.- •.- IS.-
lf.- li.- 21-
M.- tt.- lOI.-

no.- m.- IW.-
m.- ł!łl..- 14111.-
139.- Ul.- Ml..-
sot.- -- Ilf.-
1'1.- "- l!S.-
11.- lOI.- JK-

.._ li.- --se.- IL- n.-
łł.- a- łł.-.._ I!.- lll!.-

m.- m.- UG-
aa.- Il.- n.-

/ 

12.- 11!1.- n-

--·-·---- .... -~--

E J 
W tym warlanele konlCCUl& b,Jł.aby pod.wrtka - mlęaa l jep 

przetworów il'ednlo o Ul proc. Proponuje ai11 rozważyć dwa r6zne 
sposoby dokonania tej podwytki, a mianowicie: 

1) podnieść wnystkie ceny mięsa I wędlin w )H.nako"'1yl!ll .topniu. 
tj. o 15 proc. 

2) podnieść eony mięa. t wędlin wyt~ch ratunk6w • • proo.. 
a niższych gatunków o 10 proc. 

8lru* podwytlq Mil ~ ~ie 11 omówionym( 
da:l•l \)Odwy.bkaml eon arty'ltułów tzw. pochodnych oru wmro. 
Item ffll herbaty ł ryb moraklch dora:r:<>wat~yełl wy. 
niosłyby w tym wariancie elt. M ml4 zł, Podwyżka cea żywnołQ! w 
t.ej llkal4 zwiększa ogólny poziom cen towarów I ufiuf konsumpcyj.. 
nych e 2,2 proc. Koszty utrzymania rodzin pracowniczych w.zr~ w 
rezultacie l)Od'Wy:!lki ceon żywiności o 8,1 proc. 

Ja.k już wspo.mnlalllO, podrwyż1ta cen żywnoecl jfl9t jedmym s .._._ 
men.t6w a:ałożonego w planie na 1985 rok wzra&tu cen detalicznych. 
Wzrost wydatków ludności z tego tytułu, pobalnle llcZ1ł41, wajduje 
wyrównanie w zaplanowanym wzroście jej dochodów plenięmych: 
Wzrost dochodów moze być jedna•k różny dla poszczególnych osób. 

Biorąc pod uwagę charakter artykułów, których ceny maj' był 
podwyżs'WI!e - s~ to artykuły pierwszej potrzeby - proponuje sl41 
'lairwarantowanle bezpośredniego wyrównania części 1kutk6w iych 
podwytt'k ce11 słabszym materialnie grupom ludności, 

PropD'!luje się miAl!lowlcie wyr6wnaó wzrost wydatków 'I łyłułn pea
wy~ek cen artykułów tywnośoiowych reglamentowanych btou,o n 
podstawę obliczenia tero wzrostu wydatków zakupy wedłur norm 
kartkowych. Wy.n09! on w I wariancie w rodz.l!nach pracown!czycb. -
jalk wynika 11 tabtlll 4 - przeciętnie 183 llł miesi11CY<IM• u osobę. 

Proipoouje irl~ przyję6 nMtę-pu~ l!Ma.dy wyr&wnanla tego -
.tu wyd.a11k:ów: 

1) wyróW'.llAlnie llk'u-.itbw podwyżki Ctlft e.rty-lruł6w ~
reglameint<Ywamych otrzymaliby pracownicy upołeooinlonyeh sakła46w 
pracy, których zarobe'k miesię<:211ly nie pl"lle!kracza 9.000 lał. Ja,k pa.. 
mi4ttamy, w roku ubiegłym wyr&v\manie takie przyz.nawano pt"aCOW
nJkom, których zarobek nie prze.kraczał 7.000 lał miesięcznie. K.wota 
wyrównania dotyczyłaby tylko pracuJĄcych, a ni• członków !eh ro
dzin I wyniosłaby 185 1ł miesięcznie. 

W przedsiębiorstwach uspołecznionych od.powied'!lda kwota wyinag~ 
d.zeń (wynikająca z liczby osób zatrudnionych uprawnionych do uzy.,. 

· b.nia wyróWillanla ora-z wysokości wyrównania) zostałaby wyłęczona 

• obci11żeń na rzecz Państwowego Funduszu Akitywizacji Zawodowej. 
W jednoetkach budżetowych, w których już podnieslD'!lo płac. na 1983 

rok, nie .t-OSOwano by odrębnych rozwłl\Zllń kom.pe!ll.lac;rjnych, po.

n!~at podwyżki te· w pe-lind wyrÓW111.uJ11 wzrOOlt wydatków z tytuł\l 

"Podallelrienhl •łlln artykułów ~oeeiowych objętych reglamentacj" 
W Jednostkach b\ldżetowych. w których l)Odwytke wynagrodze~ 

Jest Jllf'Z•widzla.na w późniejszych mlesl11cach 1~ roku or• w jed. 
n09tkacl1, w których nie prwwidu„ 1141 podwyżek płac, pmy~ 

?cnta.łyby ed ma.rea 19M ro'ku (a wlęo 1 chw,fł" podwyłeozenla een). 
od1>0w!edarle doda·t:ld, ktbre uległyby ltttwldacjł od dnia wprowad-.. 
nla właściwej podwytkl wynagrod,zeń. 

2) pod11l•lone zoetał;rby wuy1tkle emeryłury l r-.ały obUeeone „ 
U'l'ohków nimych nlił 18.000 rl mleslęomle 1 wyj4tk.lem: 

a) rerit lir),wałid*lch !Il fl'UPY pobieranych przez mężcz3'21ft w ..n.. 
ku po.nl%ej 80 lat 4 kobiety ponit&j ~ i..t. 

b) emerytur I nnt -przyz.nanych po 4n!u 81 fl"ll.d.nla 1083 r. 
Podwyżka emerytur I re<n.t byłaby zr6inJcowan1. - więkaza dla 

n!Uzych .merytul', inn.le)sg dh wył.szycll, Pneelęłmfe l!cząc wyr6w
n:vwała;by on.a .mer-ytoim I rencistom cały wvoet cłl!I w 1985 l'Qku 
(obliczany, jak wiadomo, na U-18 proc.), 1 w każdym przypadku 
11 nadwy~kl! wyrównywałaby ~ wydatkbw s tytułu podniesien!1 
cen artykułów iyw.noOO!owych reg:lament&wa!llych 

Em.rytury I ren.ty :rolne !!'09tafy od dnia 1 styczni• 1~ roku pod
wyżazone • 800 r.ł mleslęez.nle (a s pochodnym! 6rednlo !!60 zł) M 

każdą upra W111.lon11 OIObę. 
W tym w•rłanale bespołNdllhnł wyr6wnaniaml plenłętnyml objęot 

byllby W8Zysey pr1u!nJ!łCY Hrablaj!łC!Y poniteJ 9.800 zł mlemęMnle, tJ. 
•kolo 0,8 mln eeób ern 5,1 mln es6"b pobłcraJ11cyah świadczenia IPO
łeezne. 

WAlllAXT n - OGJtANiCZENIA REGLAMENTAcn 

Warłant '9a r.apewnla lepae srównowaten!e rynku artykułów tyw-. 
~lowyeh, qodni• s woi, wię.lazokl społeczeMtiwa wyratM, w 
konsultacji zelotet'l Ce.ntralnego Planu Rocmego. 

W tym ~le propQnuje 91• jednocześnie Jl& anła\!U\ - mfcfł 1 

reglamenłaeJll 1111raelldy mftkl l kan •ras tłunoz6w. Wymaga on 
jad111ak nieco większych l>Odwył:ek cen przede WHystkim tych arty
kułów, dla których znosi 9!41 :reglamentacj41. Ogókla kwota podwyżek 
cen wynlo1h,by 1!4 mld 111. 

Dla zniesienia reglamentac}I obo'k wy.luyeh nit w warlaneie I pod
w;rtek Cl!łl. lroniee2l!le jeet zagwarantowanie takiego poziomu produk
•H i d08taw na rynek, kMry umod:llwlałby nie zakłóconą sprzedaż. 

I ltk oceni. •lt, te dla mies!enia reglamemtacji spr?.edaży konlecz.~ 
jest zabMlJiecze,nle dosta'W w pnellcz-einlu na 1 mleSz:kańca na pozio
mie zbl!2onym do okreeu, w którym ~ funkcjonował normalny 
ry>nek I nJe sfx>cowano :rett.amen.tacjl ~p w 1979 roku). 

Planowaa.e na 100!1 rok 4osławy miłki I 11:11111: 1peilniaj~ ten warun•. Ietnleje Wlięe ~iwoś6 znlesie'llia r•glamentacfj Ich aprzedaży 
- oez:rwltłcle, jeśli będ11 one wykorzy.tywane tylko ·na eele spotyw
on. Ceny dfl&11ome proponowane w I waria.ru-ie n.!'8 daj4 takich 
KwaraiD.C}I. Dlate'o teł dla ziabezpleczen!a •it przed :z:utywaniem ich 
na trP&sande koni~• jest ustalenie een ma~ I kasz na poziomie 
UW!Zgledniall\-CYM woklor:rin.kowe cen.y ~bó! i pan. 

OdJ>OWi,ednio do wZl'Olltiu cen męki wzroełyby ceny chl~a \ maka
ronów. 

Bardzl«f --~- ,_. iytue.c'a M Jlllonenlem reglarnentacj.! 
IJ)nedaty Uaqes6w. 

Planowa.n• dosta,.,,,- 11łuS21Czów rolll.nnyeh (mar1aryny I olejów) w 
nełnl zaapokaja1- potruby, Pewiftl niedobór występuje w odniesie
:illu do muła. Najwiębzy ~nak dotyczy tłuszczów !ZWlerzęcych: ało
nlon.y I mi.al.cu. Zakhl.da st11. :H z.uleslenle reglamentacji sp~aży tłu 
noz6w ~· wyma1ało uzupebnlemla planowanych na 1985 r Ich d0: 
.-Ław im.porieftl - przede wezyst1dm .mialcu, a w newnej mierze tak*• ł mairła. 
X~iecm. ~ podwytkl ... prac!rwdzlałaj4ce wzrostowi J>Opytu na 

1"'tłu8h> 
6
1 tlłuezcze swiea:%ęce pomad możl!'Wości l)Oddy, gdyż tmaczej 

IZCZ W D.bra•kłoby W •kl•pach, 
Blor11c pod uwa141 llY!'1ację w d.ztedzln!e podaży f popytu na tłuszcze 

zakłada lrię, te w wanaincle Il nie uległyby zmianie ceiny podstawo
wych tłueze26w ~Unnych - margaryny stołowej. oiehi rze,pakcwe
IO tt-k, aby ka:!xl~ rodzln4 Jtać było na o<łpowiedni4 ilość tłuszczów 
podistawowyoh). Ceny th.tllrlezó-w ra.łlimiych wytwarzanych na ba-z,ie 
lm>Po?"tow&alych ol&jów z<>ltałyby zwiękazone w granicach 10 proc 

W W'i1tbz:rm .topniu podniec!ono by ceny masła, szczególnie iw;.._ 
:: ~ mn!ejftym stopniu wzrosłyby ceny masła chłodniczego W 

,,.._,.. na~p:lłoby •ółnicowanle cen masła jwfeżego I masła 
4h~nlc~ nero od drutsH10 czasu domaga eię opinia publiC7!1la. 

najwlękazym •topniu wzrosłyby ceny detallcz.ne tłuszczów zwie... 
t:[ch - sto.ni.ny I 111na~«i: 11.ledobór :r:aopatrzenia w te thlezcu jest 

em natwlękezy. 
O.. n.Ir.na llOlltałaby W!alona aa poi,iomie upewn!aj~ym r.nłow

aoM jefo l)rOdukajd bff dot.o.jf państwowych - niższym jednek od 
eiozbęd.in-ro dla 21n.ieeleni. reg1ame.ntacjl aprzedaty cukru. 

.,,. ' 
mnł.,_,,_ .topni. utomtellt nftł w Wllrlanele 1 podniesiono by 

~ młtft I pr11etwor6w wu mleka I „rów blorj\C pod uwagę więk
Y .topiet\ podwy7lkl Cfll1 Innych artykułów Przykładowo podwyżki 
~ watnJejaych artykułów tywnok!owych przed4ta wiałyby 11111 w 
.,.... wari.enol. jak podano w ta~l! a. 

TABELA I 

Oena detalła11Da " 11ł .... 
·-- lll'łyhłtl 

leflnelłlta 4otyoh- nowa rento-
miary 811&50- propODO• wna 

wana 

L „ 
I ' I • .......,...,....__ 

L ~ka wr.eta„.11:a llr.s li.- ł1.- ··-I. ka-. Jtnml~ „ ....... l k1 n.- 4!1- 111.-
1 k••• manna l kl" 36.- Sł.- 10.-
4. r;r!I l 11:, u..- &!.- 1ą.-
5. makareis beqa~y 1 Itr „_ 

1141.- a.-„ makaron l-jaJC811ny 1 k1 70.- 114.- 126.-

'· ehlełt 1Wykły ... k1 !I.- M.- H.-

~•u na*·• 
DZIElOillt U>DZJU nr ' (10799) I 



PROPOZYCJf NOWYCH Cf N ŻYWNOŚCI I OGRANICZf NIA Rf GlAMf NTAGJł 
CDok:oilczenle .., ńr. Ił 

CDa1-7 etu t.abeU li 

I ' I • 
Mle-k:o I puetworf 

„ mlelr.o o uwartołel I prM. 
tł11.111et:u, nle homogenizowa.ne l I lL- u.- la.-„ mlelr.o o za 11\"u.r lości 3,2 proc. 
tłuncnu, n.le homo1en.lmwame 11 1.1..- ie.- ·-li. imiet1Lna 9 proc. tlunczu O,!$ I u.- n.- Zł.-

u. ser twuogowy tłut:r 1 1r., u.- u.- lłO.-

l.t. aer „cheddar" 1 lr.1 m.- w.- 300.-
13. ser mazura Ir.I 1 kl UO.- 131.- 3311.-
14. aer warml1hkl l ll.1 !30.- w.- ll40.-

1~. aer em en talaki 1 11.g 300.- -- •1•.-
u. masło •mieta.nllowo O,z5 k1 71.- ltO.- us.-
l~ masło „ek~tra ., oh.lodn .e-... •j; k1 9&.- 119- ~--
u . mulo „Pk•łra~ lwieie • 1<1 9&.- 126.- 13!.-

T-luneM roślinne 

19. margaryna 1tołow& ł,!6 ll.1 Ił.- 11.- as.-
zo. margiLryna deierowa .pa.llllA'" o,25 k1 ao.- IO.- u.-
21. m•sło rośUnn• 8,ZS lr.1 łl.- .'5.- ł.\.-

!2.. olej 11nlwerHln7 t,5 I ee.- „.- uz.-

Tłuneze nrler~ 

• ałonln.a l kt. na.- ··- I.li.-
14. &malec us IS..- 16.- llS.-

Cukier 

rs. o u kler biały lrynb.ł l k1 ~L- n.- Tli.-

W tym warialM'i• nJżma adj w ~e I był&'t17 p9dwytka -
mię&& i jego przetwor6w i wJ"l)i.iaby łredlrMo 9.5 proc podobn1•, jak 
w wad.ancie poprzMD.im proJ)Ollluje si~ r<nwdy-ć dwa llp'»Oby dok0-
11An:a tej pod.wyik!, a mlan.owlot.: 

ll podnieM wszy-stkle ~y mritl" I w.win w 1ad.t1.aJo:qwyu ~u., 
ilj, o 9.5 proc. 

2) podniMĆ eeoy Dlęsa l w.W. w,.._,.oa 1..tunlrh • •· • Pf""„ 
• n.li.szych o ok. S pr<lel. 

Skutki podwy-tkl cen ~ - ~ podoba.M )* w ......n~ 
I bwmi.ie z podw,rif.ta.md cen U°t)'truł&w bw. ,,pochod.nych„ oras w-. 
stem cen herbaty l rY'b mortlldch dorsrowa>tyoh - wyniioałyby 
w II wariancie W mld ał . Podnosi to ogólny podom cen towarów 
I us!ug konsumpcyjnyeh o l,8 proc. Ko-sl'lty utrzymania rodzin pra
~wnlczych rom11 1 tytułu tej podwyi<k! oen o ll,8 proc. 

W2'to~t wydatków 1 tytułu podniesienia cen artykułów tywnO<kio
wych reglamentowanych wedtug wariantu II wyniósłby w rodzinach 
pracowniczych przt>ciętnle 192 1!11 miesięcznie na. osobę. 

Proponuje się przyjąć następują~ zasady wyrównani• te&'O wwo
ftu wydatków najslabirzym materialnie grupom ludnołcl: 

l) przyznać wyrównanie w WY!Hlkoścł 195 zł na praoownlka 111po
lecznlonych układów pra.cy, ldórego zarobek nie przekrac:r.a 11 .000 zl 
miesięcznie. Techmka zapewnienia tk-odków na '9 wy·równan!e byla
by tak„ sama, Jak w wa'liancle I. 

2) wyrównanie dla emerytów I rflMlriów pnySDMl w takt 1am 
rposób I w tej wysoko•cl, oo w warl&Mle I, 1 tym, te dodatko
'\\'O pr&ponuje się pn:ymal: jed.nma210'W• zryczałtowane świftdcz:e-nle 
o~obom pobierającym renty lnwalidU:I• III grupy, ldór9 nie l'Ołltan11 
otljęte normalnym1 podwyżkami rent. Przy wpwwadl.enlu podwyżki 
cen s Poezątk!em marca 1988 r łwladounle te wyniosłoby 1.950 sł 
(19~ zł x 110 miesięcy). 

3) podwyższy~ ie11U!lcł rodl:tn.ne wypłacane pr1100'W!ll'ltom ens 
emerytom ! re.ncl&tom o dochodM?h nie pri.ekn.c:r.ajftCYch 3.0011 rJ na 
oeobe w rodzinie z 1.800 s wypłaca·n:r':'h obecnie do 2.000 ID! esyll 
o 200 l!ł. Wszyscy wlec aa}dujl!,}cy sill w brudnlejseych warunkach 
111a~eri al111v<.'h U7.~allby re>kompensatę ""'roctu cein iywno~~i. 

4) podnłe'6 s siłki H •rodk6w aa pomoc 1połeC1!n11 oraz •wla.dcae
ala 1 fundu11zu allmenfaąJnere dla e16b, które lllłe otrzymuJ11i --
11!1tów rodzlnnyeh o 191! d mleslęo1u\le. 
Bezpośrednimi ~wnan1amt plent.ęSnymł ...taHbf ob,,.el Wft7• 

aey pruuJ11oy HHbl~y peinjłej 11.900 sł mlMlęe.n.le U. llłl.te 1,.1 
mln MÓb W&'I f mla orib ii"f_,_.111h ..... S.4-Dlla lipeł-e. 

ł. POZOfllTAU A1lTrKUł.Y ZYWlfOłOIOWW 

W ~ !'<>~ - --. I tDlllld w•M:r1tr tałlł4I M11i7 
anowne tsw. artyk11l6w pochod117eh, P!'ll1 kt6rydi lt'ytwananlu ou
lrłer I mu• ~ pods.taW<"lWym •Ur'OW<'em. Dotycs, • ,.. ełaet I •·· 

6 DZIKJOml l.ODZJll u ' (U'f„ 

ttek, ftemów, 111.ompotów, llWri•kOw. <>o.mea ·~ h _, uvw
!ów pochodnych - w aalrino.łci od wariantu podwyłld. oen podeta
wowych artykułów tywnoklowyeh w2ll'Ollłyby w J1'•nlcach: wyT'()br 
ola.tkarlkt.e 10-,20 proc„ C'Uiki..rlci ~20 proc:„ dtfllly 8-2l0 proc. 

Konieczna będzle takie podwytka cen rrb monkloh dornował;rola 
(dorsn, morszczuka, mintaja). Ceny te na.lei" d-0 kategorii cen regu
low„nych, ustalanych przez przedslflblorstwa połowowe, odpowiednio 
do poziomu uzasadnionych kosztów. Ponłewai ko1zty połowów, a ta·lt
te k<">!łzty przebwórstwa wzrosły, nlezb~na jest odpowiednia podwył
ka cen tych ryb. Pr.w!,nna się <>na mieścić w aranlcach 15-30 JJMC!., 
(w uletinoścl od rtopnia przetw«>rzen!a ry'b - 111>· wlękua pod
wyżka cen filetów n'i całych ryb). 
Zakłada się równlei podnlNlenle ee• vwędow-relt Iterb„ „paler

u.:veh (paczkowanych w kr11ju). Podwy9ka cen herbaty jeet n~a 
dla Jl!'ÓWnowałenla rynk1l I stwon:eftia wanłtlltów dla normalnych 
Jej :utlrupów. W chwili obecnej rÓ'Wlfl.owac1t między pod~ I J>O'PT" 
tem otl-.gnlfjto j«łynJe dla herba-tr w ~owM'llaoh oiry1l-nainych, 
r.nac:rmie drobzej, której udziel w d<>.tawach na rynek waha lrilł w 
granicach 13-20 p.-o<:. Nabc>mlut ceny hwbat popularnych, ~cUo
wanych w kraju, "' znacznie nltne, al• te* nie na motllwo4cl nor
malnego Ich zakupu. Podwy~ę cen herbat,. uuaadn1a takt• pozi-om 
cen jej zakupu w 1mporc!e. 
Proponowaną podwytkę cen herbat paczkowanych w kra}u e'ha

raki&ry:ruj~ następują-ce pr:r.ykł.ady (cenT u IO dag h&rbaty) wu-oat 
c~my herbaty ,.Popularnej" ! 2~ na 46 z.i, ,,.Madras" 1 46 d na 70 u, 
„Indy jskiej" 1 90 zł na 150 :d. 

Skutlk! wzrostu c~n artykułów pochodnych, ryb inoraklch doruo
wa tych ! popularnych herbat rostały ji.1t uw2lg.l~lan• w rlob.alnych 
kwotach podanych uprzednio przy J>OSZQ~61nych Włlrl.an·tllc'h. 

L cmfY OPALU I lfNKRGD 

C4iny Oll>a.łu l wi~I nie bTły .ml~• ~ "'117 lała. W llM 
roku, uwzględsllaj11ic W"Y'"lld ówczMnej kon.su!ta.eji, .mnie}nono lk&l11 
podwytk! tych cen w 1tosunku doo pierwotnych propo-zycj!. 1.a.po
wi~z.lano Jcd11<>e?.elinl• kolejn" pod.wytk11 jui w nut~pnym roku. 
Z uwag! na •t()sun kowo wys()ki wzr08t k08Ztów utr?;yma.nla 1 ln11ych 
t:vtułów, nie wprowadzono podwyżki cen opalu I energii w roku 
1983. Nie uczyniono teg'Cl równ!et w roku 1984 
Spowodowało tv powstanie znacznych rótnlĆ mlędsy roen11e:rmt 

kosi.tam! Wydobycia węgla ! kosz.tarni jego &przed.ty a poziomem. M
ny detalicznej. 

Cena detaliczna w1;gla kamlenneiro I ratunk\a 'WYnoel I.OOO 11 „ 
ton41, natomiast ten aa.m węih1l jest 1przedawany ~dnoetlcom roe
p<>darkl uspolec2mioncj po cenie zaopatlrzenlowej, która w,.n<Nń '· T80 
z.! u 1>0n11. Analogi.cmilt! cena 11azu ziemn@C<> wy110komertanow1t110 4la 
1o.spodaretw domowych W)'tl<>sl 2,70 Il aa 1 m ez-., a dla pnemyirlu 
12 zl. 

po rod•,.... 'tf'J'l'dnie ..... „ ~ ............ ....... • 
!to.._ łłrie lllm'8 ł"* • ..-..""' • ......_ -.„,~ Wt 
ruem). 

Do clapła w IM•llk&lliaell, ~ 1110 ,..,,.., ..... ..,.,.._. ... ~· 
nadal hud20 dute nimy. 

Przewidywana po<iwvłlk• eea opału I ..,..... obc\"*7 l\ldn~ w 
19!1~ mktt kwot~ o!-. 26 mld rl. 

e • 
'lhl"Mł "" artyku!ów pnemy&krwyc11 I du1 wl11tttl lł11 bfjdz.lt 

1 podwytkamt CC! podstawowych turowców I materiałów, lttór• 
l'Ollnll w rnultacle: 

- 8mla11 cen ultupu w !lnpol"Cia, 
- smlan::r kur1ów walut obeyeh, 
- d~wywanle oein 1111rowe6w ~h „ !rontów Jlftd'*'d. 
eeny a.rtykułóvr pn:emylllowyeh I uełuł ~. Jak wiadomo, w wi1tłr• 

-*iii oena·mi \lmOWll!.yml, u.stala.nytni J>l'r.M prad•iębiomwa. w ~ 
tym will(:' 1topnlu Ich poziom w roku 19115 z.al~eć b'tdz.ie ~ IOIJIO• 
darkl przedi!iębi<łntw, p<'st11p6'w ueysk!wanych w obnltce I.outów, 
racjonall:z.acj! zRtrudn!enla. 

RUld podjął szereg środków maJ11cych n.a celu Jak najdalue oera
nlc7.E'ni11 wpływu podwyżki cen pod~tawowyrh 'urowców ! matllrit• 
ló'"' na ceny detaliczne gotowych wyrobów przemys!owych nabywa
nyrh pnez mdność; 

- utn-ymano wprowadZ<>ny w roku ubiegłym aaku podnos1tnl1 
ea.'l umownych przemysłowych artykułów lrnneumpcyjnyeh I "'1• 
jątklem przyp.a,lków, w których poowytka ceny Je9t ur.uadf!lo
na n!eu..lH.nym od pT':ted•ltblomwa w2roltem ko1:r.tów produkejl. 
prztlde WftYJbkim 1 tytułu -.nr08tu cen pod„tawowych llUl'O"IP• 
0>6w i m.a.terla!bw oru taryt 41T1trtetycznych ! przewozowy~b.. 
%.altu te.n pr%Jc'tynił •!fi w roku 19114 do ocnniczenia •kall ~ 
wadzanych przl?tl prnducentów podwyżek C!en artykul6w pru
my1!-owych; 

- wprowad~ono w rolru h1et11cym dal~ ~en!a. Pnedll~ 
1hva nie maJ11i obnnle prawa Pnlenouenl1L pelnyeh 1kutk6w 
wzrodu cen podstawowych 1urowców I materiałów, IL takte ..., 
ryt lraMportowreh I energetycznych na ceny 1woleh wyrob6w, 
Pow:nno się te 1>rzycr.yin!ć x jednej strony do osłabienia wwi.tu 
een wyirobów gołlowych, nabywanych przez ludność, a 1 dru· 
riel ttrcmy powinno wymu1lć ll!Wlę'kazenle onczędnokl w Sńl
podaree mater!a!o-wa1, a ta.kie w tran•porcie towarów; 

- --.. ... 1"n)-mana rocnmieł -d• wprowad'liOna .... 111!14 !'Ob, li 
W'lll'O•ł eeny de'-llesneJ nie małe b:r' wlęk•r nit to pr". n
wet wówesa•, 1dy nles&lełn:r ed producenta w:aroat koqłów 
•rodukcJI HAlliLdnla wlękHl!i podwyłlr.ę eeny • .1~1'!1e w supeł• 
ni• wyJl\tkowych wypadkach, gdy ustosowan!e te~ ogr111lcz.e. 
ni.a mogłoby lłJ)Owodować nler&ntownojć produkcji I wycofa· 
nie si• producenta J wytwa!"'Zllnia potrzebnych spolec:rnl• wy
_rohów, mo:Ww1 Je~ iny-skanie przez niego :El(<"lcly na wlękaZI!, 
podwy1!1ui ceny. 

Motliwoki ZW14S'lurenia doeta.w paMw I 1!11«111 -.równo na połnJe
by przemy&lu, budownictwa, fOapodarld komunaln•j, jak i dla 
go91>0da.ratw domowych 111 ograniczone. Ich podat wZl!'a.ta J>O"'l'Oll, 
z.aj popyt nieporównanie nybclej. Jut wkrótc• mote si• <>kazad te 
gospodarka naftza W"!jdz.le w okres ostrych braków paliw I ene~I!. 
Przeciwdzla!ać temu motna przede wszystkim }:)1'%9% ()H.Czę<i'fllejszt 
korzystanie a opalu l enerell . Dlatego ceny zaopatrzeniowe wę,cla, Pnewlduje •l'I i.:1cte. te podwy:Cki C*tl nlekt6rycłi wyrobów prie-
energ-i! elektrycznej, gazu s" u t.u stopniowo regulowane. my~!owych nie naletących do artykułów pierwszej potrzeby mogą być 

Z tych wz.ględów przewiduje się wprowadzenie w roku bletącym wy:hze n~t to wyni·ka ze w1.ro1tu kosztów ich produkcji. Dotyczy to 
równ!ei podwyżki cen detalicznych opalu I ~ergli dla ludn'Clścl. przede ~ szys~k!rn takich sytuacji, w których brak zrównoważenia 
Podwy7.ka. ta nastąpiła.by po zakończeniu se1onu rrzewc:r-ego, to m 1~zv pod~ZI\ i popytem uniemożliwa normalne nabywanie tych 
Je~t z początkiem kwietnia 1985 r. wyro~ów l_ Je't tródtem szerokiej spekulacji ()raz sprzedaży w tzw. 

Cena detaliczna. WlJJrl• opalowe.-o I .-ałun.ku wzro~łab7 1 I.OOO Iii da drugan obiegu P<> zmac2ln\.e wyiazyoeh cenach Tego t:-·pu podwvż:<:i cen 
!.600 :r:ł za ion11. by!yby wprowadZllne poprzez pod·noszenle stawek podatku obrotowe-
Przewłduje !Ili takh podnlHfenłe Mny 1 kWh enerl'łl elekryC1nej ~. I <>dwr:itnle - w !!)'tuacji, kiedy aktualna podaż przewyższa po-

i 1,80 do !,20 d, oeny 1 m n:t1śe. l'&zu ziemnego wysokometa.nowego pyt stawki podabku obrot-owego mogą być obniżane. np. w odniesie-
z 2,70 do 3,50 :il, a ceny 1 m sze§c. gazu zaazoto'"'"'""IO z 1,90 zł do mu do sprzętu elektronicznego wytsz.ej klasy. 
:uo zł. ~miany ~tawek podatku obl'Otowego będą wprowadzane w ciągu 

Podwytlta oen węK!a, en.erg-il elektrycMej, 1a:r;u wvmaga podniesie- mku na ~dstaw1e anal!z.y. stanu równ0wagi pieniężno-rynkowej oru 
nla takte opiat U centralne ogrzl"wan! e ! ciepłą wodę. Opla-tę K z u"".zględn1en!em równowazących rynek efektów podwyiki cen i,vw
cAntralne ogrzewanie przewiduje 1lę podnieść z 11,50 zł do 9 u u nośc;, ~fa tu ~·;i:c wpl _v w także wybór wariantu podwyżki cen iyw_ 
1 m kw. powierzchni użytkowej m!es!ęczn!e, a za ciepłą wodę z 2 zł noścl - im większe elekty równoważące tej podwyżki tym mnlein:a 
do 3,M zł. Stosunkowo wli;ksza podwy:ika tych opłat je8t uzasad- potrzeba wyknrzystyW11ni11 dla tych celów zmian stawek' podatku obrG-
nlona be.rdzo wy1okim kruztł!m ogrzewania t ciepłej wÓdT (w roc- towego. J.ątotny wplyw będzie miala także wielko~ć lirodków pne-
podarce k'omunalnej wynos! on ok<>lo 38 :rl na 1 m kw. pw!erzchnl znaczonych na bez.pokednle wyrównanie pieniężne 5kutków PQdwyt-
mleS"lęcznle)! jak ró"Wn!e-f tym, li przy obecnym poziomie tych opllt k:! c:n. żywnnścl. Je~!! wyrównirnia tł! powodowałyby wzrost dochndów 
posladaCM centralnego ogruwania !Jl\ jakby podwójnie uprzywlle- pfen1em,·ch ludno4ci ponad ich wielko.ść 7a!Mona ": Centra lnvm p78 • 
jowanl; poz.baw1„n ' li\ klo!>" , J Kle '" i:wląz.ane 1 ogrz.ewanlem nie Roc1.nym na 198~ r, t.o dl~ 78P"'>."T1 1"''1'A lrnrlkńw ,.. 11 Pn r„1 k'>-
W'lj!lem lub kolt~"'l'Tl • jedn!'l<'1"'fole p01101zą nitllze kosz.ty ogrze- meczn~ bvlahv o.:lpowieclnio wlek~1.11 pndwvt.ka c„„ ~~tyk:tlńw pr"lt'-
Wa!lla 111!ei:::r.k11ń. Op!11ty za c"rtralne Qqrzewanle '" bowiem I b-:d11 my~Jowvrh i tytulu wzro,tu ~tllwPk p--><l>it:1rn ohrotO'\\'Pl(<"l 

WZRO~T WYDATKÓW NA 1 OSOBll w PR7.E('JF,TNEJ nonzt .... lF. 
PRACOWNICT.l'!J Z TYTULU PODWY7EK f'E:-1 tYW .... 0<\('1 

ltFGLAMENTOWANF,J 

Wv.t wydatków ebllczono u pocS.tawk 110rm Jtn:rdziałów kartlr.ewych. 

l'ABaLA ł 

I warliLnł n warliLnt rn warl1L11t 
irednl w zrosi irednl wzrost wy- Średni '\\•zrol't 

~ -.Uia -o.t wydatków wzrost ceny datków wzrollt wydatków 

i~ 
l kane, pla*ld, 

L :l!...,. relllnne 

"~ nvl•rsęee 
I. muło 
l euklu 
T. ml490 I 

praełw-r 

ra- ań1kułJ *7W'D• 
Nie- Nflamentow ... 
IM 

(Dokoćo:aenie M *· • 

aorma 

" 1t1 

J 

1.ł 

'" Q,a 

1,111 ... 
u 
u 

I .a.t•lltT* •-uałka~ ,.._.. 
kas;rwanyeh • 1prawie oplnll pu
bllcsnej - Nkar._y clewiedlłał 
•lt e odnalezieniu oraełka od :inl
lleyjn.ef esapkł. Sprawdził, k to 
orzełek ed oaaplcl, której utywal 
w e&Ui• u_prowadzenia I po1tano
wlł 1&1~plć 10 lnn.ym., od w!on~
fo mundun.t. 

Oplauj11ie dalałenlia amleruj"oe 
do sacleranla łladów prr...t•pstwa 
W. Chmlelew1kl dwiadozył m.in., 

' li tablice rejfftraeyJne zmieniano 
Jut w Warazawle - wedłu1 słów 
i'totrow1kleco - na polecenie dr
rekłora P!etrunld. 

P1otntw1Jd MOwil teł, U dyrek
tor Z. Płatek pytał 10. ozy wie * aa ~em.at Pople!u1zkl. Plotrow
sld - kontynuował oekarton:r -
•kłamał, m6wi11ic li nie mu o tej 
1prawl• nie wiadomo. My także 
na ~fo polecenie mieliśmy za
przeoza6 w t.n 1poa6b. W niedzie
lę 21 patdzlernllta ub. r. oskarżony 
powiedział wprorl Piotrow1klemu, 
ls uwda, te ktot 10 Uedrl. NI• 
przekonały 10 w6wcxa1 iłowa 
pnełotonep, aby 1i• tym 111• 
martwił, te 8' tG jedynie Jeao 
przywidzenia. Nt1.dal aądzl!, te jest 
obHrwowany. Do rozmowy mlę
d?y Piotrowskim a Chm!e1ew1klm 
na ten temat c\oszlo takż.e w po
niedzla!ek 22 patdz!ernlka. W69.0

-

cza1 to Piotrowski mia! 1twierdzie: 
„w 1ztable do tej 1prawy są po· 
rządni I właściwi ludzie I nla ma 
1111 eo martwi!\". 

Mutfjp111re dnła edłłyła ~ w 
rabluecle dyrektora A. Pletruazk!, 
elloł ba Jeto 11dzlału - ~prawa 

.-na do- aeny ia 11a l l>96- ... k1 w na I oao- oen:v q 111 1 oso-t)rcboza· 1t1 w sł b4r w s.! sł °" w &i k1 w al ~ " Ił IOW& w sł (rubr. 2X4) (rubr 2X8) (rubr 2 XS\ 

a ' • e 8 ' IG.- ,„ 7,5(1 11.- 11.- 1.2..- 12.-.._ 
Il.• „. H.• 18,IO l{,40 10,ID 

UL- .... „.,. UO OJ)O UO 0.96 

U6.- 11..11 I.Jl li.JO tUO '3.20 lU• -- .,_ 16,- M,'70 u.• 84,7tl 42.35 .._ 11.- li.lit 13.- 84,Ml 38.- 57,.-...._ ... .... ..„ 'l'tl,111 ~.M T8.1!8 

113,łl 191.711 !14,29 

Dalszy ciąg wyjaśnień 
ski liuchał wypowiedzi Clm,iel„w
skieeo z opu1zczoną 1low~ . 
Następnie W. Chmielev.ski odpo. 

wiadał na pytania bielilt'j nrot 
Mui! Byrdy. Podobnie jak w or7.y
padku oskarżonego L. Pękal i in
teresowała się ona kolejno.<cią kn4'
b1owania uprowadzonego, sposobem 
umocowywania knebla, materiala
m! z _jakich był robiony. sposoba
mi wiązania ofiary, reakcjami J 
Popiełuszki. Oskarżony szr.;:eg6lowo 
oJpowiadal na te kwestie. 

&łułbewa. Prowadzłł )Ili 4,-rek\.or 
departamentu rJ.. Płatek Obecni 
byli: Chmlelew1kt I Pękala, bra
kowało natoml1.1t :Plotrow&kieao. 
Wpadłem w panlk1t - J)Owled7.lał 
Chmielew•kL Nie wledzla!em eo 
&lę dsleje. Pomyłlalem, te PlotI'Gw-
1kl fdzieś uciekł I coś przeciwko 
mnie I Pęlr.all ,,ltnuje". M!eliimy 
napl~a.6 oo roblllłmy krytycznego 
dnia. Podałem, te bylem na awol
D..lenlu lekanlclm. W katdej enwi-
11 Jlo:ayłem tię jut 1 możliwości" 
utrzymania. Dzień p6tnlej tak tri 
'141 siało. 

Gdy jednak 4owled&lałem Ił• e 
1rft2tow1.nlu Piotrow1kl•110 w Clł\
tu kilku minut postanowiłem 
prsyi:na6 li4 do tego, i• nlet.yJ11· 
cero kll•dza wr:r:uc111śmy Jo Widy 
1 tamy we W!ocławku. SkladaJ11c 
w6wczas wyjaśnienia, powiedzia
łem - kontynuowat odcartony -
itt nie wyobratam 1oble, aby j3kl
ltolwiek ozlowlek m6fł w:rtny
ma6 tyle uderze:A w fłow,. By
lem pn:ekonanr, te pnycz:rn11 
.śmierci była pobicie. 

Czym oskartony kleniwał si• 
wKkazuJąc miejsce zatopienia 1wlok 
ofiary - w odpowiedzi W. Chmht
lewskl przypomniał 1w11 l(otowo!ć 
do odtwarzania - w toku lledztwa 
- przeblefu wydarzd zwlą7.anych 
1 uprowadxenlem ka. Pop!etu,zlcl. 
Obawiałem 11• cały c:i:a1, te mofę 
byó pomówiony jako jedyny 1praw
,,. - przyznał pned •lider.n. '!Cif>
• ow11łem li• po proatu ludzkim 11-
eruełem . strachu. Czułem rl11 i>O
twOł'DI• onukany I wykony.tlll.J'. 

Muslałena te w lloil.cn powiedzieć, 
nie moe!em dl:użej z tym tyć · 
Było to okrutn• I potworne zca

rzenie - mówił oskarżony Żad~n 
rozsądny człowiek nie mógł tei:o 
zachować w 1oble. To jHt ponad 
ludzkie 11!y - podkr•~lał W. 
Chmleltw1kl z wyrażnym załama
niem i powstrzymując płacz. Już 
wcze~nlej byłem zresztą pewny, 
i• to •i• mu1! wydać. 
Wierzyłem 1wojemu pn-ełożone

mu bardziej niż własnemu ojcu. 
Znając Piotrowskiego nie miałem 
żadnych podstaw do przypuszczeń, 
że to 1ię tak wszystko skończy. 
Mam tet rodzln41, którą pr1tktycz
nlt teru 1tracllem. Zdałem sobit 
1prawę, te ksl11dz tl!Ż miał rodzi
nę, te '" Judzlot, którzy cierpi" z 
-,,,iwodu jego •mtercl. 

Po chwlll przerwy odpow!adaJ11c 
111. zadane prze?: 1ąd pytani•. o-
1karzony określił 1ylwetkę swego 
przełoioneeo - G. Piotrowskiego. 
Dzl•ki niemu uzy1klwa!em jobre 
wyniki w pracy l byłem nagra
dzany - powiedział. Uwatalem go 
a c7lowleka o 11Jnym charakt..
rr.e. Za kogo <, e kim mówi ,1„, te 
m"- otw1rt4 g!ow~. Zawsze 10 
szanowałem . Bylem przywiązany 
do n!~10. 

Wydaje mi 11,, Ut naczelnik 
Piotrowski wzajemnie również I 
mnie danyt uufanlem I szacun
kiem. Co prawda, nigdy nie zo-
1tall•my kole11ml, ale l• tak zo
stałem w1chowany. łA przeloto!\e
mu na!~ Ił• •ucunelt. 

W tym ci;ule eskariony P'1ot.r11w-

Z kolei sąd postanowi! ujawnit 
k i lkadziesiąt kart protoko!6w wił!· 
lu wyj-aśnień, jakie W. Chmielew
ski złożył w czasi~ śledztwa Po
dyktowane to zostało r6in:cami w 
tym co mówił on wówcra~. a re
lacją iaką przed5tawił przed sRdem 
4 bm. Odczvtvwanie kHt. rhor lll
jP,lo 2 l(odŻiny, nie zostalo tPgo 
ctnia ukoi1czone. Oskerżonv nie po
tw!erd7.ił np., ze bral udtiał w 
wiązaniu i kneblowaniu księdze w 
pierwszej !azie uprowadzenia, Pil 
Jł!go obezwładnieniu. Rozbieżnoscl 
wywolala też: kwestia kto zwrócll: 
~•ę do oskarżonego, abT zacz•! 
przywiązywać do nóg J Popie
mszki worek z kamieniami. Dzi11-
ło alę . to na ostatnim iuz postoju 
przed dllJazdem do tamv CJ111:ario
ny potwierdził swoje słowa wy
powled1.i ane wczesn!ej prz~d Sl\
dt!m Ze słowami „dawaj karnił!
n:e" f „wiąż je mocno" zwr6dl się 
rlo niego - jak wyjasni! - L. Pę· 
ka la. Czv wcze~nlej polect'nie ta
kle wydawał Piotrowski - teio 
o~karżony nie był w stan!t po
twierdzić z całą pewno5clą. Zap1-
mh1tał J!Mynle słowa Pekall. 

Dalszy elł\f rozprawy w p0n!e
dzlałt!k T bm. 
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dla starożytnej Aleksandrii 
_Cl, ~. „ ~ 19a\I 

l 

Rozmowa 
Centrum 

z dr Pawłem Obercem 
Badań Kosmicznych PAN 

1 1~ r O."U na Ól'Ulfll -polow-i 
lcwi.etnia 19M :r .. lti<!dy k-Ocnieor.a zn.."lj 
<bl!e .tę n.a.}btiu1 Z'iemi Jednaik 
nawet w trm czetti-e l'rlll'7.'1""l.a tąee "'r.a~ 
run.ki do .ohterw.acti blld.- ł;rlko na 
l>Ólkuli l)Qłudniow•1 i n.a niskioh 
aerokoścle.cb Jfe-<>~~nych l)Ólku-

Dawna wielkość ialoionej i:>rzed 2300 laty pnea Alek,an
dra Wlelklero stolicy 1taroiytnego Egiptu spoc:iywa fil'lTZA

bana pod nowocze~nr, niszczejąc„ metropollr,. 
Zanlec:ays:i:cienla powietrza oru problemy odpadów „,.._ 

myałowyoh I domowych stanowią plagę dla przf!ludnlonero 
mlaata I portu, lloar,ceae lt mln mles:ikańeów. W d1iłllej111aeJ 
Alekeandrll uehował• 1lę niewiele reliktów przeszłości 1111J

wlękne1'0 (po Raym!e) mla1ta 1taro:łytnośol, b~i-.ceg11 1łów
nym ołrodklem kultur7 hellenlstyoznej. 

- szefem naukowym pols.kiego 
eksperymentu w ramach projektu „ Vega" 

ll. vóln()(.llleJ 'fyJ.Xlo w tamtych & 
;on.acll · kiometę ~ moctm.& d!<>-=- - ~ e\ft?llMI~ !i.i.W.. w 
Poleoe tl<J"łrlml• ~ -. widoezna 
i.ad ltn-i. h~<b!i M~ t'Ui .. 
~ wwcmod1em S°l<>Ól'& kl!4'dY n·~.,_ ::• ~------
bo ~ ~ci~. „ """~ ,., ....... -
mn'kw.d! ba'l"dM t<ll:l1bvc!i d„ ~~ Prr:ed I ty• laty Alek!lan-

l!IU wl~t-2'0 m.aJ.run.a któn w wa<-~L drl.a była sledi.1bll GstatnieJ 
XIV w. wL<lz'.a.l i b1rdzo realL.sty- władczyni i dynastii Ptolo-
ci:ni.ie .n,a,m.alow.al na !reisku ;,orne- Natomlr.st pnez teleslcopy k?me- meu&z.6w, królowej Kleopatry, 
te Hall~y.a) zM.lda •le w odle:i:l.<>- h: HaJ.len wkW.d jo\d d?J!<ł\al której wspaniałe pałace znaj-
~ kilku t}W. km od la.dr.a kome- choć ~u.Le ioeszCLe lako baTdw duj• 111' • ~Aobno na dnie 
ty i ro:J:POOUl.11 l)I'"2lP.'kai;ywwullie in- .tlłaby 1>UJ11'kt na n.le.ble Astrono- ... ... V"" 

!-onnac'1 do ośrodk&w na Zloeml. mowie od1<muk!t!.1 J1' .,.. t)&.Żd:r.\erni- morskim w poblitu miasta. 
ku ·199:1 r. J\.lie.ukańcy Aleksandtj.1 twie.r-

- ir.- ..,..ratar. ...,.. hy4 bM'- - O. w - 1989 r. "lnlll7M:'I' 1bą, że w pogodne dni ruiny 
he~ 11ę4, mot'll 9bfl'Jrzo4 k~m~te ao- - Dl!ękll~ n Nem~ dawnej atoliey widoczn~ Il\ 

- o.w... • ... .,,.., ... „ 
m.i.jn)J ~ ~. Umowa a 
In1tytutem Lotnictwa u budoW4l 
&ft)U.atur:r. lllt6ra beda:i'9 na.az;rm • 
danN- lł' 1lir'Ol~ "V•••" C()d ... 

- u IO mln Il Dla, poró~ 
jaM • klOat typo~ wn.w.. 
jaki real!:zulot •• "' p~ .A,. 
bd.mW. N1811H. 

IJ'm okiem' łtol!mSWW'al pod wodą we ~hodnlm p<Yr-

- N&jleilm:t' ~ &, '81 ~-.r- &ANN A SWIE!!~(.'ZAKOW'SKA cle. 

U.U.//AV.U//.U.//./U/./././././.H/./H/.H/././H//..U./././.H.H/.//./'/.//.///.///F///U.//./F//'.//./.U/H././././.D 

AtrakCJI\ turystyc1n11 Ale'll• 
sandru .1est majestatyczna for• 
teca , zaliczana do Jednego 1 

„siedmiu cudów" starożytn~go 
.hv1ata. Zbudowana w 14110 r. 
przez sułtana Mamelu1ców1 
Kaita Beya dla obrony pn.94 
na3a:r.dami Turków, forteos 
obecnie. i:amieniona :i.ostała na 
Muzeum Morskie, kryjące li• 
czne pamiątki m. it'l.. li<r:uttld 
fla.gowego okrqtu franautkieJ 
floty przewożącej armi4 :Bo
napartego do Egiptu. 

N111 brak również licznych 
:r:wiedzajlłcych w zatoce A'bu· 
kiru, gdzie brytyjski admirał 
Horacjuu Nelson zatopił czte
ry okręty Nap-0leona w l!Jn• 
nej bitwie na<l Nilel'll w 
l 7Q8 r. 

-· „ ......... '"""' --~ -CN>•- ..... --~ -llmmetT ..,....._..._ ae..-. • • .... ..., ,...,._ ~ 
....,,, .Ili& Mdłlllldll ~Ll<ilO- „ l .... W dz;iliejuym odcinku emówim1 problom 

nhabilitacji po •wałach Hrce.. Wedłu& IC4.'tta 
- srehabihtowany je.tt ten obory 1 ehorob11 
układu lcr!łżenia, który uakceptował nar;i;uoon• 
mu przeI. chorobę ogranie.Lenia i który w ra
mach tych ograniczeń bez strachu wraca n.I 

1woje m!eja~ w 1połeczei'lstwia i wykonujt. w„ 
dlua: W'ł'1Mle1to orzekonarua I ~· o-~eme ()ł(ółu oo
żyteczną pracę". 

I 
no.6ei11 90Zymatrc=- " mięłniach 1renowanych. 
Dochooli tet do l~uego wykony•tania tlenu. 
!olmtein uwata, te pod wpływem daw!c:iwan•-
10 wysiłku doch<><bi do wytwor:ienia kr11zenia 
obocznego. Zasadą treningu leeznicze10 „ reha
bili tacj! je11t jego 1yatematyczne prowadzi>nle 
oru atopniow• zwiększ.anie obcią:i:eń. Cwicze
nia nie mogą tcwać !cróeitj niż 30 minut, a łącz
nie w ciągu tygodnia około 2 goddn. 

Aleksandria naleł.y do Jłów„ 
nego rerortu tury1tyc-me„ 
Egiptu, 1d miejscowe lokal• 
80ściły całą plejad41 znanych 
04obl1tości. Hotel „Cecil" ~
dący w czuie ubiegłej wojn7 
sztabem wojsk brytyjskich. 
p-0si da „Monty-bar" nazwa• 
ny tak dla upamiętnienia czę• 
1to ~oszcLącego tu marszałka 
B. Montgomery'ego, zwycięzcy 
epod El Alamein w 19<!2, zd 
w założonej w 1919 r. rest.iu
racJi ,.Union" byw11li 11\. iA. 
prezydent Ei5~nh<Jwer. ~en . de 
Gaulle oraz grecki krói Kon-
1tantyn. 

„ ..... IDIOdlibyMIJ \e ~ 
~4 ~ 'lm'bY ~ 

Pllerw - • "''~i• lur 
dr.r becb1'l~ i ... u'lc.owei.. w 

tym ~jd1210-.n•1 w budowle 

si>ec.Yflc:rn•1 a'!IANtl.r.r. J'9111t t«t 
~-'Pl- Mchn~ 

- c,. „ JeM wtaletwte lilemf!ta' bMiel!r tecti.n~cmiel _ ~~ 

-~ .... ~""'11noe 

--~~--te~-s. łam! pocbodqeyml I p.ryterlł U-

kładu Słoneeme1•. PnTbywa:i- wlitC 

-~ ~o«\\ 'l'ri•· „ •• • ,,..,.C.i!Jlt,amj d.ew!zowYI'llli 
Poa tym 'l)9W1loe ~entT .i '9-
chn.!lot oble'lo amerńaMki• embaT-

Nut.pst..•• zawału 1erca ttały się watnym 
zagadnieniem 1połecznym. Swież• :r.awaty I 
wszelkie ich powiklanla 111 obecnie leezon• w 
ośrodkach interaywnej terapii kardiologicmej. 

Cwiezyć należy w odpowiednim ubramu, w 
dobrz.e przewietr:ionym p-0rn1eszczeni~ lub na 
oowletrzu, w około 2 ll:('dzinv oo POSilku 
Jeżeli w czasie ćwiczeń występuje ' boi za-

• drd.!ae 8lońoa „ -]"C!b - ... 

Trzeba stwierdzić, te człowi~k po prz.ebyclu 
zawalu serca ma pełne szanse powrotu do nor
malnego żyeia, o ile przejdzie prawidłow11 r•
habilitację psycho!izyczną. 

mostkowy nale±y je natychmiast przerwać. a 
gdy ból nia ustępuje trzeba zażyć nitroglice
rynę. Oczyw1ścl.e po ustąpieniu bólu nie można 
wz.nawlać ćwie:ień betr. kontroli lekarsk1e3. Do
tyczy to równlet wystąpienia dusi.n~ści lub n'ie
równego bicia serca w czesie wysiłku. ~ -.k Dll ~ ~

- ed!~. }q1«\i- „ koni ... 
W-1tr~~DO~h 
11lubyt odlecłyeh od Słoóea, .ta-
17 ... takimi, bo WI Jłłwwotaly 

ruch ~ •bu.rmDY W2lllll kt6r-.i 
I wi"'lltl.ch ~ Korn.ety "' 41ie.
al'Qt ma.b-ml a lOh _,,-1)\t& oo

J...,.. aa 1'?m. '9 „ mlen llbl!ar. 
.... til• .to lłoOtńica ~„ 'nt..-n

~ emd.~~ ... - lll<1tt .,.. 

"*''- Poea tJ'lll w:>'dzll•l• llOOre 
~ wta. w-.~ oddlllMb we.-
•"---.w i..,..~ 
~ • wUwtrllllll ~ .... 
j,e bardzo ..tektow.noe ~ llt6-

„ IJl:Ollln,,. ~ „ --
~ ~ lllll.a1dulie ale w ftO

.unl«>wo me~'lrloet ri~ od 
~ 

łłÓw'f'l!O Cllbra~1 tiom.t.a tio 
toś w rodzaju bryły lodu 1miena
„J .1 b.ud2IO drobnym maAleriał.em 
.ta.łym. Przy v.ym .,,. l;rm. wY'Pad
lt111 lód '° l'l.!.e tyil.ko uiru=tet• 
W<>die.. ale takt„ llftSta3.ony d~ 
~k węJtia,. am.on:Le.k i J<nn. ZW'iu
kt. Jak wielka X\!lt to bryła i •
~ ma cdly eharM:t>er 'el;yc:rJlle. 
t.it. bud~"fJ - to „ 'Dy1ian1- be 
Widn<JaJn.&.C1lll.'Yob cdwwiecht. w edt.u« 
wsP6lC2>Mny~h St-ectmków irmirnta
'l'Y 1'e1 br-yły c::eylf 1~ k~ 
~ od 1 do 10 km. Dl.a.be«-0 
mod:n11. 1'e ob.!!11r;ziec! ~ 11 bl!!sklel 
odl.ell'l~. Jednym I! 'Podisf.aWO"ll'Tch 
celów m L"'11 do k-ometv Ha.Ueya 
le9t w!~ U'?:T'Eika~~ m. l)Om~ ka
m„c-v telMV'.zv1me-1 obr.amu is.dra ~
mew. 

- Ce WTA~11 I ..... h !rM
mol(t1'fY fl')bM'?,11 wrf'nele „ Jt\-
dr11' 

- Z bad~nl<ml 'k<>met ~cy 
._,.'!llŁll. d'lllł.-e nr.b,leloe 1'111. t>Ollriil"D w 

knne I<>W~·n1't1 teivrli ~ •nla 1 
ewolucji Ukl11t111 Słonecznego. Ko
M&t:T bow!em. 3'.o c<eJ.a. ma~~ l 
li.I• ~.a1ąoe ewoh1.c'1. N"DreT,..n-1 
tuj11 tę postać m11terll Układu 8ł~ 
rM!(l:lln~<'. lab m-łe. ty-po.wa "# 

ba.Nho ~n"""h eotw•rll Wi!i!O M<%

wotu. 

- Projekt "'Vep" „. fMI ~er

ws:irym ~ksnnymtm.tem ko!:mlc7nym 
1 ud-dal!'m Pol'łkl' 

- me :Byto jeb ~ lt'!Jks Ołów
~ nl!!l'!'lJ\ imecl.aln~~ lł' bad.a
ni.ach k~ stała 9141 trud<rw'I! 
&M1!z.a:~&w w 1dma d<) fl&.lowydl 
•"\aąp(>ry~ 'Dll'Qll'l'lOW'J'()h. P 1e-r
WS'!Y W Jrtór.mi b1'aJ.i ud*1 ~
llCV infyn~~ t MtrotV>llTH>W'i• 
~ e'ksoe~eni 'll'Od .n.a"lnłl „.K.o
?:W"rn i'k - llOO". mw1-=riatt :r 11 re~ 
-1>rRdl! f.&.I rll<t!<YW"'f'Cih. llr"!llJ1ll10W'll 
!Iii' 1 <:>k.u:!• !\00-l'!oda i.m. ooX' n ne · 
sze!!o ori.elk'f>e:') ~·<>ma.. 

- N'l&mnłeJ. llth.lal Polni 
111led7'Vn11.ro<tow.,.m Pl"'f>ll't"a.mle ba

dał\ lt081nlcmtJcll ~ --- "11'1-
łerkosmos" - ehara.kter ąmbo
lalQ'T 

- ~ ,_... ..,...lf"d7.le6. ee 
... -ka w swl'"-a 1 prnlotem 
kemełJ' - mołe Je,kłj kataklizm' 

- lfte. llatakl'lllmów uiie ~e. 

Orbita lDometi:r Ha.n.,-. Met od da-

Wll& ~· obl.iC7JO<nll. 1 ~ 
ieJ dJlltsole •• de 8loń.ca nie 
apowoduje lrolkll 1 tadnym ełałem 

Najlepszą formą rehabilitacji lud:r:i po awal• 
je1t) oczywiście kierowanie ich bt-1pośrednk po 
leczeniu szpitalnym do specjalnych ośrodków, 
w których 11t~owany jest trening rJ.mna~ty~zny 
indywidualny lub grupowy I przeprowadLana 
d !agnoatyka psychologiczna. 

Chory po opuszczeniu ośro<łka rehabllltaeyj
nego musi być pod stałą opi ką ne leka
rza: Konieane jeat kontynuowanie tzw. prewm
eJI wt6rn•j w warunkach domowych, a więc 
atosowanie reguł dietetycznych mających na ce
lu normalizację mburzeń goepodarki tłuaz..:z<>
we1 (dieta blallkow'O-we!"l.ow{)dan0w& :t 02ren!
cnniem węglowodan6w prostych 1 niskotluszczo
wa). Zawiera ona około 2400 kalorii. Chony 1 

nadwail\ powinni ograniczyć dietę do 2000 ka
loril. Wskazane jest u.przestanie palenia papi•
r086W. 

'śród r.aleceń odnośnie racjonalnego trybu 
tycia ważne 1ą wskazówki co do życia pkto
wego. We wapółżyciu seksualnym należy zacho
wać ostrożność unikając większych podni~cet\ 
p-0n.ewat połączone jest ono a wydatkowaniem 
ene•gii i obciążeniem dla 1erca 1 naczyń. 

oteb!.~ T.b lrołilllła Mllt Sl'e

ntll ~ mało ł!'l"4'W'OO'POdobna 

lł' ffZY'l)adłru W.kieNtołwielc ko:rn.
t;r. 

~,......-..~!W

~ .,_, ~ ekłl:ot:rld. a 

P cjent 1 przebytym u.w łem 1eraa ma wie
le obciążeń psychicznych jak lęki, n.erwo\~ e na
p!ęcia, p-0czucie winy, poczucie mm.eisze! war
tości. Prawidłowo prowadzona rehab1lltac1a pey
ohlc:ma do<łaje pacjentowi otuchy, nadziei., 
swalcz;a nl""P-Okoje, co przyczynia się da pełr.cgo 
wyzdrowienia. 

W!!• ~ -~•I - l&
t.?'WUJ4-CY. 11...tlW!lli m.t~ I a 11 

- 1988 ,, w tym -..i. oba 
&"P&Nlt\Y "V<11111a" ..._ PICMdn~ 
~~ mlllje. "Gioto" fod ftaTW'l-

Pr-owadanie treningu ltontrolowan„• '"t 
nte:tmle-mle ll!'totne dla oadenta oo :r.awaJ.e strr· 
ca. Ef•kt korzystny rehabilitacji :fi:eyc:m•j tłu· 
maezony jest mi~zy innymi wzrutaj8,0ll aktyw-

Talda .kompMlbowe postępowanie rehabiltta
cyjne prowadzi do te;o, te 01.łowlek J prnby
tym uwałem serca mot• pono·wnle uczt,tnl
czyć w nurcie codziennych 1praw i być użytecz-
llT dla społeczeństwa i ro<łziny. ~ 

fr naak mfld. IERZY PRUSZCZYN~Kl 

• Jeden... dwanaśc · ••• e . .. czternaście 
shaw~ I aakręeaj11e mów numer J'~nn1eke I 
p1·7,ttka;i;uje mu il.ością dr;wonków litery 1m1łi-, 

nla lwladka, któreio weawać ma prokurn
iot Powiedzmy, ia tele!ou dzwoni tylko 
rar: aa liter• A, dwa razy ua B, iny razy C 
i tak dalej. Trzeba więc bf,ldzie zaz.ądać 
przedstawienia 111dowi taśm magnetofono
wych z podsłuchu. Jestem przekonany. te 
jedna :i: aekweucji ~ych nict prz;yjmowanych 1 
pr:r:ez J'ennlcka. ror:mów telefonicznych bę
dzie 1yanalizowana dxwonkami jeden - dwa
naście - jeden - oztunalicle. Za.łożit 11ię, 
te i'ennU!k w ten 1posób właśnie dowiedriał 
się, te to A-L-A-N jo1t tym tajemniciym 
jwladkiem, lc:tóngo prokurator zamier7a wy
il:orzystaó przeciwko niemu. Tym jwladklem, 
którego on mu1! na za wsze uciszyc. Cz)' 
małeś P'ennlcka. osobiście? 

'1>Q«OtllllOllB1'm I l!fU1DJłW 
.POPRZEDNlEGO) 

T 
eJ •-1. •~1 lermore !lfł1Mlł, hn-
11.lck wyuedl 1 domu ok• chieai\· 
wj. Ponli • nim, leoa aaubill p 
"" l!l11&u pi•tnutu minut. W, 11iuu 

ieiO kwadranaa m61ł sprawę aałatwlc, oer:)"• 
·wiśc:ie, jeillb7 wiedział na pewne, k pe
abyć lię :ma widnie S.ymore'a I ieiieldlb1 
poaucil wproet do 11.te10. Nie potrafili J&O
uk u.tal!ó, w jaki apoaó'b i'ennloll lllOil •i• 
towied:deć, te to Seymore jaat tym W.jenr.
nlcr:ym 6wiadlc:lem l :ale starall •1- nawet 
• wyjdnl•nla tej wainej okolleanoścL 

Wuuaył ramionami. 
- Zren~ dla.CHłO mi•lt ~ ltardT Za•• 

llfłli prr:eciei. mnie i wrobili ml ien mot.Tw 
sazdro6ci. A 1a1tali mnia widclwle nl mal 
na mlajacu zbrodni, brot, 1 llt6rej 10 zabili, 
była w moim po1iadanlu, a ja •m nie mia
łem ia.dn110 alibi. 

- Mówln, te malritl ełebte koDlplrinie 
plJana10 w iwoim wocle, a .,,. au!l.adoa 
znajdowało •I• nar:u;dr:le s:brodnl A tds:i• 
'był ten twój wód 
Poczerwieniał na iwarą. 
- Zaparkowany tut przed dom-, .,,. ~ 

rym miekU 1lę apartament leymore'a. Po
n.edłem tam, śledz•c Rhodę - 1krz1wlł Il•. 
- Kiedy udała •i• do mlf'lzkanla ~ymore·a, 
pozostałem w wozie i butelk• dtlnu, kt6r11 
&acz11łem opróżniać. Min4lłO chyba pół 10<1.zl
ny, fdY zauważyłem, ie w je&o mleazkanlu 
zcasło hvlatło. Wkró~ potem „~miło mnie. 
Ta przerwa w :!.yclory1le aacz:ęła 1lę 1rl2.iel 
około 61mej. Nla widziałem nawet, jai: Ptho
ta wychodr:!ła. 

- A mote - w;rehoda\a, 'łridll~ a.
ble. Ml>M mh1dą ni• a le,-morem '°8&lo a 
awentury, w któraj uatrz•llła 1e. Wyble11ła 
1 domu, 1pu.trze1ła elebl.e I wpe.ltowau w 
pułapkę. 

Uśruleehn2'1 .tę i po~IJUlł sto""'. 
- Mo:l:e to łmluzne, ale nie miałby1111 dly

ba nic przeciwko temu, teby tak •I• włał
nle ltało. Nie Italo 1l4l tak jednak. T&lc:iiiar1, 
który zabrał l• 1pod domu Śeymore'a o 21.10 
miał tę 1oddnę odnotowan11 ne kareie kon
trolnej. Zapamiętał faceta, odpowla.daille•ro 
rytopisowl Sevmore'a, który odprowadził 
Rhodę de „k1Ówlti, a autępnt. powróell ... 
domu. 
-No~hAlt.•~•tn 

l'\hod11, to 11n1slał ~ htmlek. Chy- la 

'lfłllr:at- j- !rDjOł, kW miał arówu 
aqtyw, jak I o._z,_ . 
Zabrałem li• do ilepanla ~ Je„ -1 

laył)" puate, jak dół w 1l•mi. 
- P'ennick jeli aajbardziej pra wclopodoD

Q"Dl podejrzan1m... r.:ca mD\ oc.r.ywiłc1a.M 
I bardzo bym ohcla , śeb7 to okazał •l• 
włałnle on. Muu• jac!nall liczyć sl'l 1. fak
tem zidentyfikowania pne& nle10 r cał'l 
pewności, te10 uJ11mnlcze10 łwiadka, jako 
Beymore'a. A więc ilonln:me było, aby ten 
jeao kontakt .,,. ur1M1dzl1 prokuratorskim 
pri:eh:uał mu ~ informacJ11. Ale .l!'otunick 
u.1rzebal si• w 1wolm odludnym wiejaktm 
tomku, iflbf 1awolnl6 tlę od reporterów I ten 

lato kontakt mó&ł pneku:aa mu tę poutn' 
nformael• wył11canl1 dron telefonie~. A 

J'annlclr nie pnyJmował przecieł wlefonów. 

W7~wałea ... „WGli I mów ..-ą
lładłem na pl•taeb.. 

- To, *• ni• pn:yjmował telefouO.. ai• 
HUacza wcale, M loll ala 1łuchał. 

Numer 10901 1pojr:&ał n.a mn!a cdumlo11.7, 
- Ocz;rw!Acle - odezwał •IAI po chwili 

odl'iłtwlałym 1ło-. 
Popatrzył na ntebe ponad 1r1uram1. 
- Przypominam tobie, *• er:ekałem kiedy• „ autobus mlędr:ym!utowy, Może trudno 

w to uwle1ny~. ale bywałem równleł na wol· 
noścl - . dm!echnąłem 114. - Obok mnie 
jakd atareu para odproweduła dwoje mło
dych. Ten starn:y facet powiedział c1u nich: 
Nie :u.pomlnajcle o trsech dzwonkach, kie

dy nezę611wie tajed;decle do domu". A i:tó
rd s tych młodyell odpowiedziało: „Nie u.
pomnimy". Widz;ln w~c, k l1tnl1ja 1po.Ob 
na wykpienie 11• 1 opłaty u. rosmow• ml.
d1ymlaatow11. Wydaje mi Ilię, te I w tym 
WTpadku o.,,. poufna Informacja morda Gył 
przekazana .,,. podobny sposób. Oczywl'-ile al• 
d1A „onczędzenla p!enl41dzy, ~ d..la .,,.„. 
kpienia lię 1 podełuchu. Rzec1 w tym. M 
dzwonienie t.lefonu, lrtl>rero eilł •le pn1J
muje, tit mote praekau.c! okrełlon, wlado
nio~c\. Jak lię naz:rw•t ~n a.mordov„anyT 
,No, tak ... Seymore. A jak miał na lmtę, bo 
111pomnlałem... 

- Ala.n. 
Zutanowłłem Ił• ehwłl-. 
- Ala.u. Dobru uwała1- ln1untlatw 1 

prokut"at11J7 wy~ aumer hnntoka I ed
uelN1e ja~• 11°" Uwonków, ld6n. ,,.. ... 
dłuł ieh Upnednłej .mowy ąp.al!suja l't.tn• 
Pillowl, te qłuta ~ włdnle tewa }efo 
nntakt. Nal'tępnle '-. eo4ł edwlesze 1ht-

Pnea: dlu111 ohwllę nie potrafił wyc'.obyć 
I lllbie flo3U. 

- Lu7.na majomoł~ - oduwał lię wre ·:r.--
1ł1. - Mu1lał jednak chyba lłyszeć o Rho
clllle, S.ymorze I o mnie. 

- Zaadza ·11ą więc. Przypuszc:r:am, ,P<.> ur.y1-
bnlu informacji dotyczącej Seymore'a, Fen
nick urwał się ob1erwacji I poszedł wprost 
do mieszkania 8eymon·a. Zastrzelił, go, a 
kiedy wy1:z:edl zobaczył twoj wóz. Podcho
dzi więc, żeby pozbyć 1lą Jeszcze tego przy
padkowe10 łwiadka, ale 1twierdza. te jestt>ś 
pijany w trupa. Zdaje 110bie 1pra W'l. zi; niP 
tnala.zleł al4l tam przypadkowo. Wito. ze je• 
toJ uzdrosny o Seymore·a. Lo1 portsuwa mu I 
okazjtt do podrzucenia narz11d1ia zbrodni i 
W1'oblenla ciebie w to mord„utwo. · 
V6miechn4lł•m sł•. 
- Intere1uj11oe byłoby 11<>baczy6, }ak 11.ę 

J'enntek sachowa, 'kiedy proce1 r.o..•tirnie 
wznowiony I amlenlony będf.!e kl run"k ~ 
skarlenia ... 
Podszedłem „ wózka, :pochyliłem llę nad 

rtancaml I o.trotnie podniosłem a11 w41, ktb
rł\ miał m prze1ad11!ó. 

Numer 10901 ltarał d11 odpłaci~ m! 1'\in
\el'ftowan!em moj~ praCI\, ~hoclat oczywti
ele, m~li jego wędrowały j11t gdzlei za mu
rami. Patrzył, jak umieszczam agawe w d<Jle 

Obaj myśleliśmy teraz o tym samym.„ 
J8'1i we własnej aprawle nie znajdę r6-v.•n!„ 
poroy•lneae rozwi11zanla. ~ak to. które od
krrłl•m w „go przypadku, będę musiał o,;lą
daó plet-wne kwiaty agawy, we!ll,t jako ~j 
opl„kun, włę'l'.fe-6 na tunkcll ogrodnika 

\mWARD WELLnf 
~ełołył 1 angielsklt'A"O I 
llA.ltTAN KOZł.OWSKn 

V./ ŁÓDZKIEJ 
PRASIE 

50 LAT TE~IU 

W rilewlelkim amerykańskim 
miasteczku Flemington rozpo
e?.l\ł slri proces B R. Hauptman
na. przypuszczalnego zab6Jcy 
1yna pułkownika Lindbergha, 
oskarżonego ponadto o wyłu
dienle od lotnika 50 tys. dolll• 
rów. Proc<'s. ktory wzbudził ol
brzymie ia nteresowenie na ca
łym świ„c:e, może potrwać kil
ka tygodni. 

F~ zachowaniu nlezwyl<łych 
łrod ków ostroino4ci, w berll~ 
1l{iej Operie Pan~twowPJ Jdby
ła się wielka mani!estacjf, v„i„r
ności dl11 Hitlera. Głównym te
matem wy~tąp1enia ksnd,.,rza 
Rzeaz; by! zblizający się ple· 
biscyt w ZagłP,biu ~a.ar}. 

Od l 1tyczn ia zostal:Y zll-
ki>:'.rtowane wszv~tkie term,.,me
try i ;iodz1alką Reamu1a. \\·y
dano zakaz !eh spr1°dawama: 
obowiazy •:eć będą wyłą~znf" 
l"rmr.m<'t~y t pnrt1 ialk "1 C~lsju-

za. 

Jazd11 t•ks6wkaml będzte hez
plec1.n Pjsza. \\·eszłe bowiem w 
tyci'° ust11wa o uhezp1eczeniu 
paseżr>rów t>1ksi>\H'k od <m1ercl 
lub nie~zcz~<lhY"!(O w:·paoku. 
PrPmi" płacić b-;da„. kier:;wcy 
taks6w„k. 

!5 I. \T TEMU 

W lbtach do przyu;6t1ców 
us „. Wit!lk1ej Br·:t;i.nii l f Ibn
cj!, N. C'hrns:•rrnw pr>, nformo
'>.'al, Żf' n~d Z~RR w1 r:uił 
zgr>de. ab konf0rPncj~ r1t~1 E'ch 
mor11rstw n~ n11jwy1.•z.} m szcze
bl11 rozpor1ęł~ •if.' w Paryżu 
w dniu lR m•1~ 1060 roku. 

Litera tura francuska ponlos~a 
olbr>.ym!, stratę 4 siyc.z;n1a 
1tfin11l w wypadku samoch1do
wym 1łynn:v pisarz. dramatur1 
I filozof. Alb„rt C-:am•1s, laureat 
Jfterackiej Kagrorly Kohla w 
195~ r. 

Od 1 st '""znla łodzianie m i e
szkali\ w nowyC"h dz.elnicach. 
Na uro,..z · tych se~.iA""h lE:hra
ły a!ę "'"7·"·stk:e n~ eln'.cowe 
rady narod.1-v•. ab~ wyhrab 
władze plDciu (z8.mla~t dotych
nuowych 1IPtimfu) lódl!:kior. 
•zl„lnk. 

111'1'· (jsh) 

MRNNIX WDZKI ar 4 (101'99ł I 
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POZNAASKI! ZAKtADV ZIELAR KII 
„HERBAPOL" 

w POZNANIU, ul. TOWAROWA 47/51 
•I. 610·21, telex 0413662 pn pł 

OF RUJĄ DO SPRZE AŻ 
OOSKONAtE SYROPY SPOlYWCZE 

produkowane na naturalnych składnikach, za· 
wierających witaminę C, nadające się do spo· 

nąd1anla napoi, deserów Itp. 

Syropy spofywcze polecamy r6wnlef !okładom 
pracy 1 przeznaczeniem dla procownlk6w w ro· 
mach akcji socjalnej I bhp. Syropy sprzedajemy 
w butelkach o zawartości 650 g o następującym 

smaku i 

Rosavit, Sorbovit, Różany, orgz Herbavit 
cytrusowy. 

GJłOTNUU - will~ na 11-
końcnniu, ws6r zachod
nt okazyjnie aprzedam. 
Oferty '1841 Biuro Ogło-
1nń., Piotrko~ka H 

BUDYNEK- nadający li<: 
u atolarni'l 3-00 - ISOO m 
?'Ydllieriaw\4 lu'> kupi~. 
Mot• bye do M km paza 
Lodń". Oferty "~89i" 
111.uro OfloaaA, 'Plotr-
kow9k:a N. 

DZIAŁKĘ bud<nrlan11 „ 
awę<towle notarialnie 
kupi~. Oferty "•!!MT" 
*1uro O&loalrll, Piotr-
Jcow•ka ta. 

RADOGOSZC• - 4orn „d. 
norodsinn7 a u.pleczem 
waraztatowym aprzedam. 
Obiekt nadaj• al.~ na 
tsemloalo katdeio typu. 
Of•rty naat Biuro Oc10-
1uń, PiotrkoW11ka M 

SPRZEDAM goapodarlrtwo 
rclne w lffilnie Piątek 
1 pow. I ha. nadaj1,ce 
f\ę na atawy r7bn • Ołu
bak Jolanta, Galków Pa
tel.a I - P!ctrkow1k!•. 

ł38!1 g 
J)Z!Al.K1' latn!1kową, za
. lu!on11 w okollcy Grot
nik notarialnie 1przedam. 
'l'•l. &rH<l!I. 11 ... 7-lO. 

ł40'll g 
IP1lZ!lDAM dsiallrl roina, 

tlkrttacyjne I 1Hll11, ma
„r\al na budow~ domu 
1 og r odunla blisko ŁOdlll. 
N. 11..ft...H. ..... 

• )IO"WO<lll ehorob7 - apnie
dam 'budynek gc&D()dar
no-mieazkalny 700 m na
daj11cy 1!11 na hodowlę 
kil> · prowadzen ie układu 
- tinnle uapolecan lon ej 
lub o.oble prywatnej. O
tarty ,,44118" Bluro Ogło
ueń , Plot rkowrka !Hi. 

DO~ piętrowy, ogród, lt.a 
- apuedam. 52-1~ -38 

43531 g 
PAWILON branty prz!!my
lłOW!!j (południ owa cxęlić 
Lodzi\ nada J11cy slę na 
lnną działalność handlo-
wą, ri!!mle~lniC'll\ 
apncedam Oferty ,.11384" 
Biuro OglM"-eń, alenlt!e-
1'1eu 1,111 

LAMP1' llłY11kow11, Hnkl I 
oparciem - 'kupi41 . Ko-

lec dziecięcy duży z pod-
0111. atebnówkę KL-ł.20 

spnedam. Tel. 13-77-21. 
4K40 J! 

ltUPI~ pralk~ ! lodówkę, 
tel. lt-89-81. _, 

ODllIORNUU ty na •ęłcl 
kupl11. u -n.u 

4łON ( 
KUPUi heblarkę do drew· 

na I 'bojler e lektryczny 
a wętownlc11 Ko!ls t anty
n6w tel. 111-021. 

440'l'I' c 
KVCHNn; „Jola" - kupi<: . 

Tel. ft-H -OS. 
lltOtt g 

t6dzkl Kombinat Budowlany 

Generalny Wykonawca 
Budowy 

~ stolarzy, 
.A cleśll, 
.A 
A 

murarzy, 
tynkarzy, 

.A dekany-błachorzy, 

.A' zbrojarzy, 
A.' betoniarzy, 
.A brukarzy, 
A. posadzkariy-lastrykariy, 
A operator6w łredniego 

sprzętu budowlanego, 
.A lnstalator6w urzqdzeń 

sanitarnych, 
'JA' robotników budowlanych, 
A magazynierów. 

Praeownikonl realiJluj1umn l'Obo-
ty na obielritach npit.alnych btd• 
przyznawane .wilSknone o Ił proo. 
stawki płae. 

' Zlm!eja900-w-1-·m- rwwantulemr 
m.ie}.lca w hotelu robotnie&ym I u-
te,;oril • atołówk" 

' Zfłoaen.ia l>nY1mu1• chtał mpraw 
pr~oownkzyeh, Łódf, ul Piotrk<>wwka 
55, II piętr<>, pokój 119, tel. 32-62-0& 
lub H-łl-•O w. 204 oras Kierownictwo 
Budowy Szpitala - Pomnik&, U>cli, 
ul Rzgowska nr 279. tel. 13-11-00 .. 

KlllOOydael epoza wo1ewód'lltwa 
miejskie.go łódzkiego mtaQ J)OSiadad 
1kierowania 1 ter•nowych w-ydJrlałów 
atrudniMl.l.a. 

' 

55-k 

aZCZENIĘTA --~'W 
•odhalań.aklcll. aprHd•m. 
Jłnltldzkt. 181 

GR.ff telewlzyJn11 - llupl\. 
tt- H-71. 

12'144. 
FIRMA ll'ł'COMP-CBI po-

mota ci kupić apnedać 
wa:zyatko. Skouy at ajt Na
pin! 90-001 Łódi, akrytka 
pocztowa M 

ł4004 g 
ZEGAREK tlo t7 Doxa" 

mf;skl 1pr zedam. łi-sł~. 
po li 

MAGNETO.FOK 
model U86 -
Tel 11-M-;e 

ł39SG g 
T9chnl011 

aprzedarn. 

ł38M I 
OVltKLOCI ~F•mad" -

1prndam. 01. .l\ado1oexc11, 
:at-.!ronl<owa U - „ 
blok 102. Rótyclta. 

DAMSKI plllftł!Z 
I podpinki! 
młodl!\etow11 -
11-ł'I-•. 

UIOl g 
akóraany 
I lmrtk 4 

apraedam. 

IH80 g 
KOŁY8K1' 19rzedam. 

Lermontowa 4 m. t. 
um g 

SPRZEDAM ZG 10 /4, SN 
ft, iel. 13-~-18. 

HHT I 
NARZUT.tę li wl.elbl11d~lej 
wełny I.la x 1,50 - 1prH

. dam. Rydla ł Jll. R po 
n. 

um g 
SREBRNĄ mlni-wiet~ -

•przed am . Tra u1utta t 
m. k. „ .... 

POLAMID płannttny -
aprudam. Ofert7 „11119t" 
Biuro Ogloueń, l l enk l• 
wlcza J/I. 

MADERĘ - llłll.k.on, 11pne
dam. Ofe:ty IHS& ł· Bilł
ro O gloneń, 81•nkl•wi
eza 3 fi. ... , 

NOW• "ńdee lspO!lallie -
1prndam. Tel. 11-17-H. 

111621 • 
SPRZ•DAJI( modn11 kurtk4 

1 czarnych Ul6w .,, bar
dzo dobrym 1atunll•, tal.. 
11-78-H 

l\IAGNETOFON lle„t.nry 
„Dec", duł'J alim, nowy, 
prod. Jtl'N, wmnacnlaoa 
R W, kolumny IO W -
aprndam. l'l-ł'l-11. 

PRALKĘ automatycm14 -
•pnedam. Oferty U8HI" 
Biuro 01łon•ń., "Piotr
kow1ka N . 

MAGNETOFON MSH- IOl 
llolumny - Altull ft ...'. 
sprzedam. ł'l-Sll-łl. 

WIEZĘ .,Phlllpn", lto*uoh 
dam•kl tunold, manyn~ 
do piaanla - 11Pl'Hdam. 
ł1-łl-ft. 

9711' 
MAIZYl'fJI „ 1'fOdukcjl 

narpat frottt !ul> rajatcp 
kup!~. Tel. :tar7 11-łl. 

4M7S !!( 
MOTOROWS.Jł „Masnff nO'• 

rpned11m. łl!-!S-ł'r r.1•
aorem. 

11'"'9 I 
VIDJl:O rve - lfp'l'Zedam. 
lł-M-M .... 

OVERLOCK 1-nttllowy -
•i<=•lantt." n_,- - 1pna
aam. W6leuńaka 10 m. 7 

SPKZ.EDAM automatu~~ 
lodów NRD (1911). Tit. 
11-f'r-tc Pa blant.ee. ..,.1 J: 

llOLUMMT „ W ł -
llP"e<łam. T•l. „-90-H 

077I lt 
JAP01'1JU 1ftmaonlaos 1 

equallnrem AX-1 Super 
CHett_.. X DA-TE: 
l~arek m~ „Sejko-
-Cluartz" 1Pft'9d•m. 
N. M...ft-łl. 

~, 

ltOMll'LR ---,. „Swa
l'SAtds" - 91>nedam. Tel. 
łl-łt-11, 1ed1. l'f-lt. 

Dlllł I 
PILKIJI 11pl'ff<b111 W-.. u

ohylnll do li kg, plff 
akumulacy jny, lad11 skl •
PO'lll'll, K1lll\akt1ae Uf m . 
1ł „ 1' 

•m • 
DZIAKfKA tllletti:a 109 

proe_. ~•-łn7 - 11pna
._ T.t. N-ft-tł. 

n. I 

IPOŁDZIEL:s:tA ltZEMIESLNICZA "WYTW0R.(JZO$C B<łżN A" 
w LODZI, al. JARACZA I, .._ U-H-Oł 

OGLASZA 
n PRZETAiłiG NIEOGRANICZONY 

u ll()nl{'1!a.ł SMnocłlodu oię!arowet"o ma.rki „Sta.r A-ta" fu1'Soa ~1-
t'll!ł!J, nr rł!j. LDA ·'f40 N, nr silnika 83300, nr podwrml\ 1459•, rok prod. 

1979, .Jł<>pień zuł.yela 55 proc„ oena wywołaW«Sa W.OOO rl. 
Przetarg odbędzie ~ ! ę w dniu 16 styemia 1985 r. o łfO<hs. IO w biur:M 

IJl'.)f>ldzielni przy u l. Jarac:ta 3. 
Pojavi ""ląd ać moina na parldngu przy 1:1ł. l!l AlłPr.de . .tanowińo m- 2 

w obeenosc1 pn:edsła"ll•~ eiel a 11półd'Zieln! w d.niaoh od 1 do 14 stye:nnlt br. 
w •O<'lz. 12-lS. 

011oby przyc:t epuj ąee do przetargu " "illn,- wplacll! d"' bs-r fll)6łdzl~ln1 
W18dium w wyookotei 10 -proc. ceny wyw<>?awe:Mj najpóilnle1 w wzeddzień 
pr i:etar J(u. 
Za.vt~~gam"t" io<'.'h4t1 prawo odst!\iiienh1 o-:1 J)T"7Jl':t.ar~ bn 1>1')(fan1R ~-

ez-rn:v. 4'L}\: 

I DZIENNIK ŁODZ.IC nr ' {10f9S) 

Tl!R&CIU 
damt1lc1 
51-00-l'I 

4'111 I!: 
n (>'WJ' li: M . w: h 

ap~~am. 

44()18 J 
AKORD EO N' „ w „ltmels ter·· 

- ap:zedam. łl-71-lł 

lNSTRUME MTY 
lly nth. JCor g 
nowy, liltrinv 
-Multlman" -
Tti. 11-1~. 

4408S I 
m u zy czn e 

„Poiy -slx" 
,,Crwm.ar ... 
111>rzedam. 

"11• • 
RADJOMAGNBTOFON 

,,Sh«rp" DC>wY orea ••wa· 
•to - apnedam. -r.l. 
U-IJll-łl. 

4408'. 
S:OMPLf;T WTP<>e7.y nkowy 

jugoslowla ti•lci - aprze
dam. lł-H-17. 

'403& ~ 
AKORDEON „Weltm „lster' 

98 - sprzedam. Luk-Ko
lumna, Dolna ł. 

440~5 g 
DYWAN aprzedatn - za
mie nię na inny U-lł-7 8. 

12151 i 
RADIOMAGNETOFON 

Sh arp" 11Przedam. 
ls-14-71. 

111113 I 
IADZONJJ.l pomidorów od

mian holen derskich 1prze
dam od 1 atyon.la do 1B 
marca 1981. R&gów, ftudz
ll• 17, al. u-11~1. 

1121• I 
BONY PKO - aprudarn. 

ll-H-91. 
łlm 1 

5l'RZEDAM zlow obrącz
ki, opon y 11 x 165. Tel. 
S2-18-~8 

SPRZED A M n ót 
n ln ele ktr yczny 
Tel. ~-02-.U. 

~nag 

do tka
t arozow y. 

ISM1 g 
ZESTAW kombin ow any -

11 Urb an" lub „Min a" -
fprzedam. Ofer ty „UM9" 
Biuro Ogłoszeń, l!lenkle
wicza S/I 

PARKIET polecam 1111-30-14. 

IZLIFil!:RltJł 
sprzed.am. 
- Doły. 

43611 I 
łlo drewna ~ 
Oświa towa 11 

n6lł g 
aPRZEDAM overlock tel. 
H-4ł-38 

fKłl I!: 
T:SLltWIZOJt Jow1n Oł -

- 1pnedam. T•l. ł3-7 1-H 
43640 g 

BNCYKLOPEDIJI 13-to m o-
Wll - apuedam . Tel. 
łl-4/l-lł. 

f3M4 g 
SPRZE DAM now• 'ka t a l og! 

rótn • . pa1y be10pleC2eńatw1 
nowy d y wan I 11ln!k e .o. 
na ropę, tel. 17-33-~. 

I ! 2855 g 
5REBRNEGO pud.elk a -

1pned11m. Tel. Jł-10-51 
'399% g 

OWCZARKI nlrmieckle -
azcz!! nięta rodowo d o w e. 
U>dź, S trychanka 14 /lł 
m . U. 437!18 i 

FOKSTERIERY - 1zc2e nl ę 
ta rodow odowe - •prz l!
da m. Podhalań1k1 21 , 
42 bl. 741. 22721 I 

PUDELKI min!aturll \ mo
relowe z rodowodem -
1p r zed11m. Pr.eśwlt JS. 
Tel. 14-11-11. 44041 I 

JAMNIK! 1łprndam. Lipo-
wa 71 m . 28. 12643 g 

COCKER 1pan1ele czar-
ne, po :rwycl•zcy Pol-
iki 1H4 - spnedam 
tel. 11-!l-M wl.eciorem. ' 

22524 g 
DOBERMANY - 1zczen!~ta 

- aprudam. C•ob(l~tów 
a m. 1. ł3777 1 

LODOWKJS ne lttr6w 
apnedam. H-88-H. 

4411" • 
1.K.LltP Kupn o - lprzedat 

ul. Próchnika I zakupi 
atrakcyjne tow ary galan
teryjne, odzletowe l obu
wnicze od nemhttlnlków 
1 pochodHnla ugranlcz
nego, tel. ts-t0-11 Ko
alor111ń. 

TT Yldl9toł\ 
tel. U-Of-łł. 

łl7• I 
1prndam, 

n111 I 
AUTOMAT M P'IMk6w -

„Donat6w" oru przycze
pę campln•ową - •ma
łalnlę - aprsedam. Ofer
ty uno Biuro Ogłoneń 
Slenklewioaa I /I, te!'. 
H-11-la 

MJ\GNETOWJD, kamera, 
l<aaety 'l'ldec1 - 11pn:1.dam. 
Horten1Jl ł. 

Stm 1t 
KOMPLllT mebł!..antyk, 

dywan, lltól - iprudam. 
FranollllEkańlla li 111. •· 

H'T11 I 
AUTOMAT „ lodów 

1prudam. Teł. Z..aak 21-H 
U!ltt I 

GŁOllKIJQ • W, magne
tofon7 'l'•cl\nlos, ZK241, 
•~ tel1wi:iyJn11, radio 
„Batut" ąrzedam. 11-"5-U 

!2811 llfołWO 
Sl'AWAitltl rótnvch ty-

pów, Antoniew 
0

3ł, •-011, 
Jląbl•ti, 01100. 

114• I 
MAGNETOWID VHS Pal{ 

lecam - apl'Sedam. Tel. 

·~-· •m • 

nATA JIC , - ecll:Mbfu· 
t7ahmlalt - ąr:r.edam~ 
Otarty U&el :a!uro Ogło
Plń, Shtnk! wlesa S/ł. 

1'<fERCEDE8A UO D (1"8) 
- ap.rzedam. U-łl-łT wla-
norem. IS'IOJ 1 

,SKODĘ" nowa ll:aror-
ria, oaffoi nowe - 1prse
dam. 'ret łl-0'7-Ct . „. 

„ZAl'J TAWJł 1W' (lł'!'I) 
ap?Mdam. Tel. IS-73-21. 

. łt.5Sł li: 
WKŁAD na „ ruta 11~ p" 

- kuplę Od.b!ó r I pńł
rocn IW. T• l. 1\ -ł')-U , 
wlec:iorem. 

1'"3 I( 
• FtA.TA 12~ ;>" '1 !1'19) - I 

1prurt11 _ Tel. łlf. -118-tł. 

ł.~ll g 
\W IMO A ·1 !.Gm J!t!c (llltl~ ) 

- sprndam, tal. 11-J -U . 

TKABAn 
(1"'1'J) -
k - 3-11!1. 

mMg 
Ml „Lir.:luiyna" 
rpl"1't>d r.m. Tel. 

121!!'1' I( 

ODST.'\Pnl ~., 'il.Pdb-
nua" ttclb\tlr hr. Qferą 
łNfł JJ!uro OClO•H•'Ó, ~ 
trk-.:Ca M. 

SPRZEDAM n"'f ~p!M
n:p 11.billr „ !tuka, t.\. .„.......... 1t•1 

„ VOLKSW A.O 1Pf4 „811.11.~
n.a" (ltłl) di-1 - •Pn•-
dam. Bartolu. • m . U 
blok łlO. .P7M I 

SYRENĘ Bollbl (lt'7ł) po 
b laeharcr plua r6tn• H'ł
ścl ! ogumieni• - apne
dam lub sam\eni' na 12ł 
p . Tel. lt-at-'lł. ... , 
WYREMONTOWANĄ karo
··~ - lH p - llłl -
- 1pnedam.. T-41.. 14-0ł~ 

sim, 
&AROSltlUA - lntoda UO 

model 1t94 - rpnedam. 
hl. łl-IS-ll, .,_lL 

łl9ł1 • 
Il LNilt Ilf D. epony Ili x 

13, blotntll tylny „:Z:aata
Wf 1100" - spnedarn. 
ł.6dt, Z.lenka H. 

4ntl I 
Ol'ON'Y ZSR:lt l!r.1 / H 1 

do:tkaml ł ut. - aprze 
dam. 55- 86-U. 

21131 1 
I aztuk lH „ li - ~ami e
n!ę na 1711 x IS ewen tual
nle sprzedam. Tal. 16-47-44 

44105 ' 
„SIMK!ł 1301" na części 

apnedam. ltrHlczyka 58. 

„llYJlBNJI Jl-IO", 
ozep:kę ba.gat~ 

s:nn 1 
pray-

91>nedam. 1'1-łS-00. 
1111łr I 

MOTOJlOW:Sl'l ,,&mion'" -
kupi41. Kolunk.1, telefon 
14-12-st. 12311 ' 

„NYSĘ" (lłTt) - 1pne-
dam. Klllń&l<i&eo 11' 111. 
4. UlH I 

„DZIKA" I a!lnlklem dia
sla · na 4 kołach 
sprzedam. Stron l!!wl... 14, 
99-434 Domaniewice. 

'3&21 I 
NOWĄ karoserię, nadwo-

zi!! „syreny 105" po wy
padku - aptz!!dam. Zgier
ska H, god.a. -11. 

!tsot I 
SPRZEDAM taktometr Pol

tax zalegalizowany, tel. 
33-00-37. nrr4 11 

„MERCEDESA 809" clęh-
roW"f (1974) •przed.am. 
52-18-H go(b. 10--19 

ł3łt0 I 
„ ZUJl;:A" pilni• - 1prze-

dam. :tllnfla Woda 13, 
p-ta Aleksandrów, J{wlat-
kowakl. «lU I 

PRZYCZEP1' c1.mplngow11 
N-12S t:, now11 aprt!!dam. 
Grabow•ki, Kutno. Kr6-
lewoka !1, t1'1. IS-H. 

POSZUKUJJI !(aratu 
brf;ble Teo!llowa, 
fon SS-72-37. 

HHO g 
w o

tele-

ZAMIDtllł 1-pokojo"" u 
a.pouJow9. Tel. ...._. „ J.&. ttn• 1 

Wł.UM'DaCJOWll 'M... 1 
114 li~- tamie
~ - ~'°"" • le11ł9inem. 'hl. M-11-lł. 

tm.• ' POllZUS.UIJI -od-1•1-
nego mieUllania. (){er\( 
woe Biuro oitoneft., u . 
Slenktewlc:1a S fł. 

SA..l\fODZIELNEGO al-
kania, pokoju pilni• J>0-
11u k'-U'I· l'f~J-00. 

4*° lt 
POSZUXU.TJI m l eizkania 

aamodz!elne110. telefon 
H-:13-7ł. Włl I 

LOKALU M a• pra
Ołownlę ll:rawieck• - Jto
ni1cml1 dzl1lft!ea - wt
dHw - poc.ulm~. T-1. 
1rnernoiclo'IV'!' 11-11...,. 
"" a:od•. 11-1i 

llTOl I 
MALf::BRSTWO ponuku-

ja tamod%1olne,go ml•-
1zkan1!1. Płatne mle -
stęczn le. Oferty «on B lu 
ro Oe;losień, 'Piotrkow
sk a SM!. 

LOKAL na usługi - •ród
m leśc! e - prz ejmę, tel. 
78-54-81. 21809 g 

CU DZOZIEMIEC po•rnku -
j!! mieszkania. Ofert y 
t26ft Biuro OglOl!zeń, 
S ie n k iewicza I /I. 

POSZUKUJJI um!!blowanej 
kawalerki lub n!•i<r11ou
j11cego pokoju w centriun 
mluta. Ofert7 4t371 Biu
ro OgłOfteó., P1otrkow
slta te. 

POSZUK1'.TJł m!tt.1nnł• w 
""Yt(odam.t na rok lub 
dwa. Tel. lt-M-+C. 

l!S'ft' 
WLASNOSCIOWlł M_,, W 

l.odd zamienię 11a War
tzaw- lub spnedam. Tel. 
Warszawa 43-92-11. 

W71' I 
ATRAKCYJNE ł-poko .1owe 

IJIYUdam, ogl~dać nle
dz\e-la JlOd. t . 12- 13, Dąb
rowsl<lego JOi m.. 41. 

178-){ fE 

MATBMATTitA, nsyka, 
Młynarczylc tl- Tl - 9'. 

43KS g 
MATEMATYKA - Jllalura, 

eaxamlny wstępne, mir 
Kuna U-łl-H. 

łłMI i 
MATEMATYKA, flsylca 

(u UMnla) Tijalkowskl 
14-IG-lJ. 43771 g 

GEOGRAl"IA, Tomu, tel. 
55-68-U. 11115 g 

RAZEM 
===MONTALNf Q7 

Naplu halt Adam, 11SJ9ka11 lllfonuąl 

"Jakł ...o.. llo111,.W •lllOłłlwt ..... . 
JODuh fl'871ldll „rtnKld hilt .....-.. 

NaJłftfllltJueto "7M111 .,...,.-. ~ 
6tlkAfta kom,_,• wlał•~ ..... 

PAMl~A11 - ..,..koJl1'lftJll..W.JMt 
tptlrU • _...... llOllttawJ. 

SK0Rzys;TA1 ·NIE ZWtE1tA1.' 
CW111deł< Obll-nlowy. ul. HtwellUAI 11 

IO - 951 0.S.lllk • 5CI , tluyłka Peoz10WI 1'5 

tel. Sl 32 55 /8.00-20.0IJ/ 

•AFT a.f1ylt)'can7 - "111· 
nie, bhułd oraa kurt. .na 
aułonUt pny;!m!a pra
eownia b&!tu, Plotrk<>w
&l<.a łł. Krótkie tuminf. 

~7as I 
rAPBTOWA.Nlm 1111ieaskań 

- rwaranc,Ja. Słowiński, 
fi -08-IH. 10972 C 

10 WISZ - JIUbln napra
wa Munyń.1ki t5-J4-~ł. 

43771 i 
TEL&POOOTOWI• 14-56-90 

Korc:r.yl\J!kl. ł3761 g 
NAPRAWA pralek automa

tycznyoh .Pn7l>y 5% tel. 
łi-06-SS. ł40S-0 I 

TltLEPOGOTOWIS Wit-
kow•kl M-61-3ł, H--08-3S 

ł4084 i 
CIĘCIB drzew ewooowych. 

U-7'7-71 Z!elińsld. 
ł1'91' 

U&LADANl• parkle1u, 
mosa1k1 I<mld 32-21-ł4. 

1117ł • 
- usłu-

11debska, 

"CYJ'JłAL" - .~„ 
'my Il~· l)'WtAlmf 
łliWińald, }ł!ouk"""'5& 
trr, tel. •-ff-Tl. ..... 

&JUIPUIOW4 nap:raw• 
mauyn •1J11~7ob. Xi• 
ehaló:i, tel. I~ 
ll--Oł-l! (t-19), ·-· ŻALUZJ.11: llll~d.lynybowe 
11-M-58, lknyplńslll. 

11191 • 
SZTUK:ATEBUt:, tynkl llp

IOW•, malowani•, tap•· 
towan1e, kominki - wy. 
lcenuje Gawot, Buolka • 
111. I, tel. IUlłCllTIOŚOlOW)' 
14-H-31. 

FIRANY, aa•lon1 
Il wyJConuJ• 
Plotrl<OW'lk• lł. 

MY.INIA amochodowa r.,. 
U226 

1 
cana do wynaj•cia. O· 

\VYT •UMIANI:S l aabupie- terty 4'0!1 Biuro CC~ 
~ neń, P!otrkowska M. 

cun!• drzwi (!)lacha, bl0 - l\"SPOLNIKA do uklerUA• 
kady, z11ml<l s:r;ytrow•) kowane10 iakładu *111• 
taluzj• przeciwsłonecme sarak!eao w Zduńskiej 
dr:r.wl harmonijkowe. Woli Współpraca konie. 
Tel. 17-78-96 Hajman. ezna Oferty 44~7 Blu. 

H'Tal g 
G!l.RAŻU okolica ronda Ti

towa - poszukuję . 0-
futv 4~871 Biuro ogło
szeń, Piotr kowska IH . 

CHAŁUPNICTWO - przyj-
mę 55-86-23. 211:14 , I 
KSIĘGOWEGO de pry-

watnego układu - przyj 
mę. O!erty %27lł Biuro 
Ogłoszett, • Sienklewlcza 
I /ł. 

43638 I ro Ogłoszeń, Piotrkowska 
USLUGI hydraullcana tel. H. 

12-71-H, Malinowski. LULlAl:.OWCA clo rzemto-
220&1 g sła przyjmę. Oferty ł4lOS 

T APETOW ANlB, malowa- Biuro Ogłoszeń, Piotr -
Pl (.'."Ir. sprzeda m n owego 
„Vo1kswa~ Pn a ~a.nt1tna" 
(1984) - prr.ebl• l! H OOO k m. 
tel. BS-Sl!-73. 

!!PRZED AM 
3~-U-n . 

54-t;/• 
'50~ '! , 

1t33-1!, f'I". 
rosZt' K tl.J'I •or atu &1-1n- 11:1 

• '8~-f.{E 

MJESZltANIS '!'lłamołcł._ 
we - dwa pokoje, kuch
nia - aprzedam. Al 
Włókniarzy 226 /U. 

UIOI I 
M-ł wlunośclowe 11pn•-

dam, tel. H - 98-50. 
&lłll ' 

!Ił-& WldHW-WllChód 
umieni41 na M-1 i M-1 

, Jfert y UlH B!u-
re Ogloneń., Sienkie· 
wlcza 3/1. 

ZGIERZ - własnołclow• 
M-ł 1pr:sedam. Telefon 
16-14-U. 12740 I 

r.IIESZKANI• wlaanoilclo-
we (70 m) ~ llomtort w 
Aleksandro,.ne l.ódiklm 
- apnedam. Tel. >2--ł-O-H 

12131 I 
KOMFORTOl'f• · mieszka-

nie m!o:dzywojenn • 100 
m, wlunoiclow•, un-
trum, telefon, wysoki 
parter umlenlę na 
mniejsu wla1moklowe a 
telefonem. O!ert7 '2227 
Biuro ogłoszeń, Piotr-
kowska H. 

SA'.lfOTNY, praouJ11c1 WT
najm!e pokój s n!ekr~pu
j11cym wejticlem na okrea 
4 mleaięcy. Tel. łl-112-14 
w niedziel~. 11771 I 

ZAllUENIĘ M-4 W łDM -
1p6ldzlelcH pow. M • 
na dwupokojowa ! Jedno
pokojowe najch11tniej 8DM 
Oferty 44001 Biuro 0-
llłoszeń. , P lotrkowaka N. 

PRACOWNIKA na •ltodruk 
- pnyjm4. T•l. 86-41-08 
po 18. U711 i 

PRZYJMĘ pracę na over
lock. Ofert7 2261J Biuro 
Ogłoue.ń, llenklewicz• 
J/I. 

ZATRUDNlllf kaletnl.lla. 
Warunki 'llardao do!>re. 
Zayewniam zakwaterowa
nia woj. Kotzalln, kon
takt telefoniczny Poł
nyn-Zdr6j. ft-Gl8 . 

nłK I 
HYDllAVLIK.OW - apa-

waeay (renclłol Ilia wy
kluczeni) sa trudni~. O
fert7 22910 Biuro Oglo
nett, Sienkiewicza l/ł. 

11~10 I 
PRZYJMJ; prac41 na over

lock. Ofert7 UTll Biu
ro Ogłoszeń, aienk!•wicu 
I {'6. 

PRZY.TMllj chałupnictwo -
ra„topy na man:ynle 
„Korona". Tel. 11-85-lł. 

ł3728 g 
OPIEKUNKI •• I-letniego 

dziecka ponultuje mal
łeń.stwo lakarolc:le Choj
ny-Zatorse, tel. H-20-lł. 

4i183ł g 
P08ADZltAJtZA ! betonla

rsa - satrudn ę. 78-17-Jł . 
12708. 

MAŁ:tJtnSTWO po1lada-
j~ce lokal (tlla, woda), 
priyjm1• ohałupnlctwo 
lub prac~ .,, aektorze 
prywatnym. Oferty Ullł 
Biuro Ogłocntl., Sienkl•
wlcu Jfl. 

BLACHARZA aamoehodo-
wego przyjm~ Kon1tan
tyn6w, l Maja 70. --· PODlll~ pra~ jako 
aprsedawea w 1ńtorn 
prTJfatnym., tel. H-~4~9 

12809' 
ITOLABZA aemodslelne-

10 oru rencistę - prsyj 
m,. 11-ea-7t. 

łt'Tłl I 
POSZUltUlJI Ulewiana-

-chalupnika ma j11ce!(o 
pracę na aparatach. 0-
farty 11751 Biuro og10.-
11•ń. Sl• n k l włe-7a. ~ '5. DWUPOKOJOW:S I lruch

ni11 b l ok!, kwaterunkowe, 
'7 m zamienię na mnl•j-
11• okollee ArmU Cs•- e 
1Y0nej - Kon1tytueyjn•l· 
Telefo• 11-H-71 po &och. 
IO. «li'! I 

M-S, a a ...,,, JleUtlnla -
um!enl~ na M:-ł lub M-4 
~adogoazoc (bllt•l ae-
tenówka). Oferty lt90ll 
Biuro 01llot1Hfl, llen-
klewlcu S/I. 
MŁODE mal.teAatwe J!O-

uuku je ml•nkan\a na 
e'krH 1-ł lat. as-OC-łł . 

U7Sł g 
STAłlll I - pokojowe, lc:ueh

nla n m , Otf!k!ow• WY-
1od1 umiani~ n• po-
k6j a Jrnehni• "eloirl. 
T•1. lł-14-M. 

łłm g 
H-1 w Xialoaeh 1 telefo

nem uml ni-. na r.Jo<!t, 
tel. L6dt, " -11- rr. 

l'ł'l'ł. 
TRUPOE.OIOWB, lOI Ili. 

wnyat kla Wygody ._ 
proc. 1.0. •• aam1enl4 n• 
M~ i M_. 1 motliwo
'ni11 dopłaty lub inne 
p ! Op0%Ycje. Tel. '1-81-TO. 

.stoa~ 
'.\f . S własnościowe P r o-
mlń1ltle10 r6g Pnyby
ne~?sk1~go ~- zam \~ię 
na róV.'TlO!'l<e<\n ~ w Sr<'i rl 
:n' d clu Ofł'l'tY '367! B !•1-
ro Ovł<>szt'!ń, · J>lo trko-,.--
•lta H . I 

WYNAJ M1' hm kup!~ 1'0-1· 
k6j, pok61 i neh n«'I 
Of~rty MlO'I 1!11u ro Ogło- , 
ueń. '?1otrkow ' '<e H . I 

POSZL':tUJE l>:~"'Al~~kl. 
tel. f'l-311-98 . 

nsn~ ;: 

~ALUZJ& prseeli.ntoneczne 
wywoki•l jakości - 1 ... 
lementów n!udzewnych 
(gwarancja) 0-80-t'l, Za-
my11lov11'kl. :112877 1 

BLACHARSTWO pojazdo-
we. H11kl holO'll'mlcze . 
Lódt, Swiętejań11!:a Ił. 
ZiellńzJ<I. 4łłłf l 

DYWANY, wykł1chtny p lo 
rę. Tomanewsld. U-42- n 

40·ł:l C 
UK.ł.ADAKI• fluu ry, t•

rakoty - f":aran cja, oa 
wli.l< n-'11--U. 

W7U I 
MALOW.OIIS - t\tO<lruk • 

na tkaninach, Wiun~. ' 
Gorkiego n~ b 347 I 
Piotrow1k1. tu'f8 g 

CYltUNOWANIZ, laki'°-
rowaniP. p11rldet6w B -
dnarczuk, ł7-1!-U. I 

łHSS g 
1'~PRAWY1 Fiatów, PO- , 

lonez6w - '9 preą. b<>-
nlflka ty. V.'schodn1a 113. 
Mirowski. '272ł li: I 

BO ~ZF.RJĘ u 1".ł!r!• M 55-18- 7S I 
\~ojt&5zczyk. 

~ii: 
ROAZl!:RJI!!, ns!·', pawl&-

cu, antres:>:~ - ~-M-%5, 
Piechota. :137' g 

WNĘTRZA - rol:>oty ~ot-
l<or1cyjne pełnym ra -
kT~1. 52-<n-:t & u er 

._,~43 K 

ni•. Posiadam tapety kowaka as 
wlnllowe. Tel. 32-93-45! PllZYJMI; ~działowe. 'be:s 
Bie•ieklersk!. 0149 g wsp6!pracy Oferty HOM 

CYKLINOWANIE b C7.p;"!O- Biuro Ogłoueń, Plotr-
we lakierowani e łJ-48-27 kowska &&. 
Gr~ywac:r;. 22765 g POSJADA.\I Ny111 untwar-

. TELENAPRA.WA 12-38-20 salną, wolny CZAI - e-
Wożniak. J285l 1' c•ekuJę propozycJJ. Ofer-

WYTL U!'>UAl"i'I• dr:r;wi 0- 1 ty 43&41 Biuro O&łouell., 
zdobne oraz 1k.itec.:ne za- P lotrkow•k• 9f. . 
bezpleczanl•, tal. l5J-ł2-~7 • L WAGA produc e :1cl. •r•n-
&t-U-57. Watzezyk. iy 'krawiecko-dzlewlar. 

SHU I •klej. Przyjmę 11kwy-
SlTODRVJl na dS\anlnla. aj11 - wieloletn ia znajo-

Sznyr, Lódt., ?.arnlej!ka mo~e rynku Tel 75 53-lł 
to. U422 I . · - · 

REGENEll.ACJA 'lr.ineska- 4111-C{E 
p6w1 tel&napnwa int. 
'Mac1anczy'lt '6·&5-Sł. 

St04t I 
S ltJF - lkuteczn1• zabez

pi c:syn awoje m lenle. 
tnstalowanle skrytek 1a
kretnych 1 nietypowym! 
zamkami. OTodobne WY· 
tłumlanie , :iab!!zplecz11n le 
drzwi (blacha , blokady). 
Driw! harmonijkowe tel. 
52-91-n Anczewskl. 

'1399 g 
l'RALltJ a •J :omalvczn e 

naprawa l<llmcŻak, tel. 
16-03-58. 11153~ ' 

----· ---· -
ZGINĄŁ czarny d;gOd
prowadzić za -„·ynagro
dzentem, Fallsta 43. t e l. 
a6-88-l8 4ffl 'f 

SUKA , asr.A podrala n a ow
cu rek alzacki zgln <il a 
Jl. lt okolice RAdiost a 
ejl. W\11dOT:l.OŚĆ: 78- 57-19. 

433 -g fe 

Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Inżynierii Miejskiej 

"INżYNIERIA·lODl" 

A T R U D N z 

• zastępcę dyrektora ds. pro· 
dukcji, wymagany 10-letni 
staż prCJcy na stanowiskach 
kierowniczych, 

e kierownika działu kolkula· 
C:JI I rozliczeń, wymagano 
praktyka na budowie na 
stanowiskach kierowniczych. 

Btitne lnform&c.!t' w 1b:iale kadr -
Lód:t. ul. Sienkiewicza 85 '87, pok. 1101, 
tł'I . !6-111 -119. 41611-k 

ODDZIAŁ w ŁODZI, 
ul. PIOTRKOWSKA 25 

na terenie Piotrko1.va Trvb . 

Wymagane wykształcenie średnie 
ekonomiczne lub handlowe oraz 
praktyka w zawodzie. Bliższych 
informacji udziela dział spraw 
pracowniczych, tel. 32-13-75. 
32-14-99. 32-34-33 wew. 212. 214 . 

- Nie dot~·czy kandydatów 
1 .woj. m. łódzkiego. 

52-k 



.....-wi. „ .. .-
Poiotowlt 110 
1aronnacja tel•foU.-. »w. c„ ... „„ 
Potiotowtt elepłowaMIH 
Po1otowte •n•rs•tl'-91 

-117 
•13 „ .... 

Jl-53 li •. „ .. 1 „.„.„ L64ł·P6łDCMI 
l.6dł-Połudnk 

POl'•Mwł• 1uo- ... „ ... N2 
Pop*-łe dłwtso-

91 .... a, ,.. ..... 

TllLlll'OM SAOJ'AHIA n-M-n 
llLODZts:toWT UL•.-ON SA· 

V.AMIA - ......... ftJ'llDJ' w 
..... U-lL 

TELEFON ZA Ul' AMIA. łla ko1'14'1 
• et11t11 probl4'mow11 ..:.. J'(·.._H 
W fOdL Ił-IL 

W'lllLlll - ...... • ....... I 
Lamm•nnoer" 

&l. peta. li,,._... .......... 
'9 e.<:ena kemeralna) 

JfOWT - •*· 1t ..P•„Je"' _..„ .W'bła" 
U. I°*· 11, M J.w. 

llAU ALA - .,.._ IUI 
..7"" a!kU1tmł" 
,~eł:·_ ....... ,......_. „ Ooclote" 

U. j.w, 
llAU llCBWA - ..... » ,,.,,,.,,. 

Ll. j.w. 
Ul - &odia. a, M .......... 

l łetlra'k" 
• 1.1. &oda. Il. • j. .... 
POWIUCHMY - ni_,.., 

1.1. pHb. 14 W.ok loajlta a 
llDUtlrlej )u•6awnte 

lllUZTCZNY - loda. lt ,,.falda '9 
"tro llyło Gtnn•" 

1.1. (9dl. ll, 14, R ~„ 
królewna" 

AJtLBllIM - llł~ 
u. &od•. lł, li „lłłfa,.._. 

ft'UDY.JNY - nieuynn7 
&1. &odL li „Platon.,... 

PINOKIO - loda. 1'.M "W\-"ra 
Saba" 

1.1. ll04b. • j.w. 
ftt.BAI{MONIA (KIK'UWwiese 11t 

Coda· li - KMtel't •J'lllfOniCll· 
a7. Ol1d•tre Symfonlccn• J"il. 
llannonli ŁódslrłAj. D)'Ty1nt: 
Ulllalaw lsoetall. SolUot: .1ers7 

GtHr..,..__..,....... .... 
... Kodor - ldlHJpce. W 'PfO
cramte: J. , llaydil - Koncert 
łertaiplmowy D-4\lr. A. V1vald1 
- Cstery.r.,ry rollu 

1.1. - łClynNI 

lll1JSSA. 

llIS'l'OILR aUC111J llPWOLt1CTI. 
NSOO - (Odaittlu ut &oda. .._.. 
u.-...,._ 

ODDZIAŁ &ADOOOftlCS ..._.. 
•kA 14'!) 1ods. 1~1 

1.1. j.w. 
ARCHEOl..OGICZNll I M'MOOJlA,. 

l'ICZNE (pl. Wolnołal 14 
lodCL ł-11 

1.1 •• odc. -
•IOLOGll SWOLUCTllfU W. 

(park lllenkiitwl.cza) fOds. Jł-44 
U. J.w. 

•ISTORU MIAllTA LODSI fO.-. 
"°""' li) l0d9. 1-14 

ł.1. j.w. 
WŁOK.IENNICTWA. CP\Ołft ........ 

181) gods. l......,._ł 
u. ,od.z. lt-11 

IZTUltl (Whtclrow•lrl... 111 ...... 
ł-1' 

ł.1 ...... a-.. 
llJA.llTA ZOIBllZA (ZC\eN. ~ 

rowelrltCo IJ!.) &oda. l.,_. 
u. cods. it-1• 

MIASTA PAJłlAMIC (Pabianiee, 
pl OM. St.lln1ra4's lł llOdL 
i ...... 

ł.1. f(>ds ....... 

WTllTAWT 

•ALO!f nTl.71J.I W11P0ł..ftUM'lll 
IP\otrkowllk& _, &Ma. U-U -
inalarstwo K. Tehłirs.,...ldej 

U. j.w. 
OłRODEll PROPAGANDY 9ZT'U· 

JU (park ll•nlll•włeu) Soda. 
U-11 l'f'•tlk• 'Wllp6ł-

ł.1. j.w. 
eALl:RIA ntTUJU •WA ~ 
-Mk• 11) .-.. ........ ~fi
ka wep6łczeena 

u. j.w. I 
9ALKRIA llAl.11~ --~ a,,.. 

Delt I) •°"'- ll-W elllw9re!• 
I. Trtllńal<lej. 

U. j.w. 
KVZl:UM I(, llOimasA ..,..._ 

tldea'CI li) IOd1. 16-11 „ lat 
Za!rl. Pnlmywłu :S-1'.kbw .... 
"' .... 7.«l•Nll u. j.w. 

• • 
900 tąn.M „ ..... I „ S.tl 

eka" do IUll 
PALMlARMlA łSJ"lnl w ..... 
Sł-11 

Jl:IWA 

aAL'l'TJt - ,.JOaat« lnulelt&a" 
KoJIClkon1-cbłn„ o4. lat li oras 
tl.lmy kr6tkometratowe IO<k. 
I.le, li,. 14.IO, n, lł.M 

Ul. - jak wylej 
IWANOWO - .r:. T." USA od 

lat li orat: !UmF krótkOl'llW.· 
&owe IO<h. 14.Je, 171 _„Anielalta 
dl.ebl!.ca" -· od. - JAI ftfl 
ftlm.y ~omailrdDWa - lodll, 
tł.IO 

1.•. - „jk« ,,Awantura 1 
kretem" 1od&. li .IO dale:! jak 
Wyiaj 

PRZEDWI08MIB - •L!I· 
od lat li loda. „ •. 
lt.ff. SHna aamknl•tT 
lf 

1"' U&A 
11, 14.ae, 
- 1P>d1!. 

I.IL - aaaruoe ~ 
cods. l .ae, 11,:J•JI. T.'' USA „ 
r.t X gods. w, 1'.M, M 

Wl.OllNIARZ - ,1Anl.elalta dlabh
•a" -· od lat lt oras tUm1 
llT6tkometratowe IOdz 10, IJ.IO, 
li, 17.JO. J'llm prndpremi..-o
wy 1 czytan11 1.1.sta dlaloaow11 -
„&pokojnie to ty1.1c:o ..,..aria" -
t':iaA oraz tlimy kr6tkometra• 
- lod:t. Ili 

Ul. - jak WTłef 
WOLNOllC - !lajke .,Jltlll>h8* 

ml aa te" (1 llajka 1 Wlladem 
l Zaj11eem) &odE. li, Ut „Bł•kit-
1\"Y Gn>m" tr!IA od lat 11 oraz 
filmy kr6tkometruowe 1ods. 
tll 14.JO, 1', 19.!G 

• .•. - jak wytej 
WISŁA - P1eni11ds" Ir. „ )M 

11 !loda. lt1 Ił.li, 1•.ll, lt.M 
Ul. - jn: wyłaj 

llA.CllJrrA - „es, !Je« • ~ 
pł!otf" WA od lat il Ol'tl 
l!.lmy ltrótkometra*-9 1od%. 
lł. lUO, lfb lUO, ,,.Stblfta JC!el8t 
»i r• NR b . o. Cods. 1ł.3ł 

ł.«I.. - jalr. wytej 
SWIATOWIT - llOTJ!ILOW'S 
llłeczynne 

Ul. - jak wytej 
8TUDIO - !lajka „w 06raell 

Skallirtyeh" &oda. 11.41, ..Kftllta 
t tebrak" .,.nam. od liM li 
&Od&. l«.•. vBuwll C...idy I 
lundance Kła" USA ed lat ia, 
l'Qds. 11.11 

UL - Bajka W eóftotl Mła· 
li.tych" 1odz. ~.łl1 „Klllętnłcw
P" W41C. ... lat 1• gods. lł.411, 
Ił.li 

ITTLOWT - 'ICbe ~· dlła
lłona „Allll4ernla hne · K1•11:n" 
n. I pel. li.o. &ods- 11.M, 
GłMn• detuty ret~ 
1ohn Jrvln „Pey ,.,..,jny" tn!A 
ed lat li godz. tT.10, H.M 

Ut. - jak W7ftj 
llIAŁ• lłTUDT .JN1I - 'Potttyłtlt 
-rusa na ekran__ -l"'Y ,,,.,tnT' 
1.71SA ed lłlt li goas. M 

Ul. - 1ft wytej 
•S.M - ,,.lleltam!aja" pcll. „ łolll 
li - 1odL 1,, 11.M 

Ul. - jak wył.ej 
•DYKI.A. - Kino -- .... „ 

&oda. l._. ,,GanlJitel'sy DOt" 
kanad. od lat li ora1 filmy 
lr.rótltometratowe 

1.81. - Kino nOll ...., od So(I&. 
~ „Imperlum lllontnwkuje" 
USA od lat li oru ftlm"1 J&r6t.. 
k.ornetrażowe 

MŁODA GWAKDIA - Duch" 
od lat li aod10. lł, lł.•1 ił, lt.• 
łllodl. I - ff&nl am.snl•tTI 
ł. 01. - :Bafk• ,,Jtcl<s!owa wio

sna" soda. li, 111 ,,Jtyeerzn 
~erwonego SeralleEka" pal. 
b.o. 11odz. li.li, „Puch" USA 
od lat li ao<h· 11, 1 f .l&, lUt 

MUZA - Bajk• ·„Owl.„dor fil
mowy'' 11od11. lłl.11 , „N• wielkiej 
n-" ezH. li.o. 1ods. lł.11, 
.I!.. Wl•zteń Brubal<er" USA ad lat 
t11 or• tllmy krótkometratow• 
.ods. tl 

•·•· - „Jke „Chrialldor m
mowy" 1oda. U, •atej j9'c wy. 
tej 

l ,rA.IA - „j!q ,,.)lała „„ -
god:z. 11.tl, 1,fłemt ll'll'Ol" )14'. 
b.o. 11ods. l•.11,_.JI 'Wej~le .mo. 
ka" Słon(kOflC-U.A od lat U 
Mu filmy llr&tlrometnltow• -
fOdz. li.li 

I.Ol. - eeaiwe ~ 
POK.0.J - „Ootaraal na Ds1lam 

Zachod21e" pol. i .o. &ods. li.li, 
, Dzieel<o Jl<>11emar,." 1'SA od let 
ii oru fllmy krótkometruow• 
P>ds. 11 

ł.tl. - l!lajke ,.Mnak• l „ ... 
oha" (1 llajka z Wilkiem ~ Z.
Jt1cem, 1 1-:!ka s BoUU- I 
LOlldam.) - IOdL 11, dal~ jak 
~ej 

llOMA - ,,.lle~a" pet. od lat 
li gods. lł, 1'{ u.all, "'111'1<!1.ka 
~r6t !!Olka Lolłuo„ poi. 
b.e. IO'h· 11.ae, 14.M, 

OltA - ~™ ..... dUn" od lllt U Coda. lł, 
~To tyllro "°*" ł<ł t li 1f<1Ck. 
li, lf, lł 

I.«!. - '1llla „ ~ 
llułlby suNnieM' „Te ~ 
rock" fodz. 1e1 ,.P-.n„ „r ... 
lndtan' od le.t 1ł 10\P ~. 
~'!_~ „ To tyłllio roelr" od leot 11, 
pm. aodz, li 
l.et.-„JU~ ....... 

J ł>&jlra s Bollilem 1 i.olk1em) 
&ods. lt, u \'. W1•!11& podrdł 
Bolb I Lollut po1. „.„ ~ 
111.1101 1'.30. ,,a~a" poi. 
od 1at 11 dds. 1,, 11.• 

STOJD ..,. „Nt~y'' ,... 
od lat a &ods. 1uo. ..J'łwjleipay 
kum~" U8A od ~- 11· loda. 
11.• 

Ul-~......_... ... "1oh" • M 1 - .,..__ l 
Lolki-) „ ... Olei -
wyttj. 

l\VIT - !i":._.. ,._ Jnelr... _„ ... r'-_,b.e. ~ „ 
„tnttmatwn ,_. „ - 11, 
100.. lf, 1' 

ł.01. - BaJ]lil ,.:-~· .... 
pta" .,... 14, ., ~ 

TATRY - „DłlUl""R ~· -
NRD li.o. llOda. 1ł, „GMl.dhi„ -&°'. ed la{ li N'H filmy kl'6t
kometratowe Jod:I. 1t 

I.Ol. - Bajlr4 ,Jl-.U, ...,_ 
li• wca" 1ods. 11, aal•i jaill W'P'-

•~JlO Jrl'Tlt - ..._ ~ 
l.01. - jek W7Uj . 

• A LltA - •J Tool:WW' . uaA. ... łat 
11 IOtk. lt lT.11 

Ut. - Bajka ,.&wt11'-l• 
pnygody łllftatbw°' .... n, 
11 Tootaie" USA o4 9ot li fOds. 
18, 18.30 
POLESIE-~ 

Ul. - jM: wyt9j 
lłll:KORD - Bajka ,Slota """ 
u•• (1 ba jllca z Botktem I LGl
ki•m) aodz. li .li. „Curodt:lejalci 
Loio" wę1. b.o. gods. l•.11. i:Po
nukiwacze 2-głnlonej arki -
USA od lat li 1odz. le.li 

Ut. - jak wył•j 
10.JUSZ - nleesynne 

I.Ol. - Bajka „„ ~ 
ll•Jkll" ~od'L li, „Pn'ygody Oa.
Unecdtl' Jap. 'li... Jod•. lł, 
„l'toeoky n" Ul!A od lat li rod.a. 
li 

DZIŚ I JUTRO W RADIO w dni'& " .-.'-1& -· !'Oil• 
wma.rla llyla - 91fUClwnlM 

WALERIA 
GALANT 

90BOTA, I nTCZNIA 

NOOLUI I 

L10 aa.n.~. JlM Kon. 
„n. U.M Komuruut„. 11.11 sycnat 
•uu. li.Dl Z kraju 1 M twiata. li.IO 
M\ayka folklorem malowana. 11.45 
Jtolntcay kwadran1, li.ot Komunik•· 
ty. lł.10 Radio klerowc6w. tł.Ml Plo
Hnld z Butyaławy. U.IO Koncert 
reklamowy u.oo Wiad.. 14.05 Maga. 
syn muzyczny „Rytm". 15.56 Radio 
k1erowc6w. lł.GO Wlad. lł.OI Merku
riusz rządowy. 18.30 Koncert 1yczeń.. 
tł. IS Przezorny :t•w•H ubuf.lecso
ny. 17.00 Muzyka 1 aktualnołc. 17.16 
Alkoholizm, allcohol. 17.!0 Premiery 
rtudlów. 11.00 „Matylliakowie" odc. 
!UO Koncert •rua. li.Ol Dsl.ennlk. 
11.IO MlnlrecUaL lt.IO :Radio bi•· 
etom: „Supełek" - au4. IO.tl Wlad. 
IO.Ol w kilku taktach. IO." Komun1· 
katy Tota11utora. N.lt Prą mu•7" 
t mporcle. Il.OO Kom.unikaty. Il.Dl 
Tnodnlk Xulturaln7. IU• :hionHy 
a I kontynentów. Ił.OO Z llnju 1 N 
łwlata . 12.2~ Na rockow• JlU~ ' -
aud. 13.!MI Wlad 1326 Chwila mu
zyk!. 13.30 Konc„r t tyose1\. 

PllOCłJlAM • 

u.ee oedlllfta ~ •·• ...._ •• E jedenuteJ:iiił Jta1-rMcłn 
Dwó ki. 11.Jt Tyc&łeil w •t•no. li.te 
bta tta Ot'kleetr. 11.M W ~ jn
&u. JJ .00 Wlad. tł.Oli Serwł• lnforma
łJ'JllJ' (Ł). U.lt Z ~hll ,OllolłM 
kultury~ - fe!. I. Wlhaa'ii.akłe1• IŁ). 
1UO Z malowanej •krsyni. 11.H Al
bum operowy. 14.IM! Co ,_ raneł -
JYtanla. 18.00 Co jfft •rane - od
powiedzi. 15. ~0 Co jfft &raneT - „. 
1rody. 18.00 Wielkie dzieła. lł.M Jło
'bln Cook - „!\pl11czka" fr. ł pow. 
17.0G W!Ad. 17.05 Jlo•wll!nDI• •· 
pdkl muzycznej (Ł). 11.11 Aktualne
łcl dnia (Ł). 17.39 Z cyklu: Gospo
ilan wteesoru sapra-. fł,). li.IO Ku.
'lyczna itai•rl a. 19.20 Aud. literacka. 
tt.311 Wlec~6T w ftlharmonll. !il.IO 
Wlad. 20.M W\ecwrne rertekaje. tl.IM! 
lwing po Jolsku. 11.IG Literatura l 
lllU&yka. 

nooaAM Jn 

a.• 'W'ft41 _.. n.• ..,.. 
ł•romsld „DR•nnOd". Ił.OO lerwt. 
Tl'6jkl. 1ue Vladlmh: Parel - „Za· 
w6d - ltollleta" odc. M. 11.lł Ty11ro 
IO mll'lut: „Obmowa". 14.Ge W krai
nie walca. li.OO Serwie Tr6jll:I.. 11.fll 
Wnytrtkle droitl prowadz11 do M&1h· 
v\Ue - aud. 11.41 Podr6U reporte
rów. 18.0G Zapruumy do Trójki. 
Ił. OO M&fn 'Polska Reporterska 
Wanzawa. lt.40 Trochę irw«ngu„. lt.R 
Stefan Zeromeld , 1I>ńPnnlkl" odc. SO. 
IO.eo U.ta prnbojow. st.n& Int sport. 
1:1.lft Teatr"•lt „Zielone nkn". n GG 
Z.prana.my "" Tr6jkl. 

P'll001lAM IT 

n.• Ma1asyn Jlo1.gło•n1 1'aroel'-
"'1ej. 11.• S:r!ln•I ezuu. li • 'W\ad. 
tl.10 Zespoły lnetrumentalne. 11.!0 
~luro l1st6w .11.M K\edrr •nttm 
a a..n:, ,.()perHja" _;. ~ucll.. IS.°' 

Złota ..na C1•u«la A.rrau'1 - .
li.N J'•li•tOll llteraokt. 14.IO o lnul
t\11'• ałowa - aud. lł.18 Spiewa lff• 
p6ł „Mezzoforte''. 14.łO Popciłudni• 
Młodych. li.OO JttdakcJ• Raportały. 
li.Ili Z mikrofonem po kraju. lf.00 
Wiad. 11 .• P•jzU polaki. 17.IO „LU· 
dllle, epokt, obyczaj•" „Lamu1 etno-
1raflnnY" - aud. li.to Tydllań mu
zyc:.ny. lt.00 Portrety Polaków. lt.H 
Wlad. lUI Chwila muzyki. lt.łO J41-
zyk francu1kl (14). lt.11 Orkle•trow• 
granie - aud. 10.20 Wieczór ze ału
chowbk1em. U.li Spotkanie z Krsy
Slłto!em Sc1erań.1Jclm. 21.llO Słowo o 
kulturze. n.oo Spotkanie z reporta
tem .M.• Zdplewane tek•ty. ·li.IO 
Lektury Czw6rk1. n.oo Kuliay 1een. 
2uo lt01mOW7 Intymne. li.Ił W\ad. 
U .S5 Kalondan: radi&WT. 

„OGaA.M I 

.... ~ ... llMdml.... ""'4· 
południ• 11.M 1191\•ł '11H\l. li.• W 
umo południ•. lł.łl .Mua70DI M· 
~- 11.to Przacl-' tnodnllr6w. 
ll.11 KlHycy operetlr.1. 14.IO M•aa· 
1yn ml~ynarodoWJ. 14.IO w llłU111 
tekt.e• 14.M „ W .lfflOt'anaełl" Mt. 
li.ot Koncert ł"1oaań. li.Ili Wwoły 
A~ - .„ t'f.00 ~ ..,,... 
d-łe .... .,..11 _,....... 11.łl 

I>laloet hUtory- - ad. ll.JI lhrlat 
mut1,.XS: )11~ ....-kewte. •· 
11.M Dsl.emillL Jl.M XOMeń • ,._ 
den dclll. :Ił.Ił a&dl• dllleal-: -
,1Nledhrtt4sie pi»)llowłe''. .... ... 
Hm l.n~J. „.„ ~ .... . 
Komunika\)'. MM,......~ 
11.10 RYM1 "'"'"9l1 ltttell .q •re Wl8ftlawftłtC•· a• ,...„ 
1kt•110 Jła& - „rai." etueh. a• 
Wlad. H.H etowna -~ 11.tl X-. 
Hrt tyasri. 

PIUHIJlA.M • .„ ,._,_ „ .... „,..,...... 
11. oo Wlad. · lł.• !łledaluy Konffft 
X.-dyflulaj ont ... r7. tł.IO Jt!CIMllW 
• dottr11 dyli:cj-. 14.11 Xol41d7 vluali\
llrle. 14.M Xoneert ohal'lnoweld. li.Ił 
Xatalol wydawnl.uy. 11.• P!.9Nnld „ wl•folt. 1'·" wtac. 2'.• ~ 
wu Musy.u. 11.tl •-- ' all 
\)'!Il•. 1UI F'NMle Po\lł-. - ""°' 
eert. lt." •om- i ll4t .-.. tt.41 
Musy1la hlnpal\111:1. li.„ •-'""' 
I Jlłe tylko. te.41 9-1.ey IM!tl tpi„ 
wa p!ttłnl. łt.IO W\ad. Il.N lria•. 
•port. (ŁI. 11..1111 UN pneboj6w. 
tł . li WleeTM płytewy. 

PW091tAM 1K 

11.f)I! Pe« ••ehamł Paryat tet.... 
dor (1). 11.H „Jałta lMI" ttuah. 
lt.IO 1ledta1 asatrana. lł.M JIUftia 
spotkania: ,;Mffoamer)'ka" - Md. 
li.IO Sel'WW Trójki. li.Ol 1'lMll pa 
musylra - aud. 14.IO Prywa41nłe • 
Zelnlka. M.ll „Het>remanla" - ... 
wa płyta. tł.„ :lyei• - ~ 
H.„ Odll~ 1'*•b0'8 - lud. 
11.110 llłlaki• 9P0tk&l\ł•: ..M__,.
ka" aud. tł.IM! :Dsłlłł1l.J. lftt•,.,,,._,., 
nasrania - ettd. "·" Pewt41UMriła 
- aud. 1'.ae llta.H I - ......., 

nie. •• 00.nJlll" - ..--. ».• ••nnm Trojki. a.• „.., •• „ .... 
1 nami. 11.eo „Dtdyll:ecJ•" - &1114. 
al.N MUil'J'CIUl.e portret)'. lt.tl JlOGDJ• 
•tani« prsed p6tnoc11. li.tł l>fl.M&7· 
Ile 1 poezja. 2s.so Rounyłlania pnd 
p6łnoe11. li.oo Zapranamy do Trójld. 
U.IO Julio Cortazar ,,Kat,tl<A dla 
Manuela" „„ 1. 

l'JlOOlłAM!T „„ Tnnwnuja mny rsymtkellato
Ucktej. li.IM! Wiad. li.li Za1adl<1. 
11.M Wyprawy Czw6rld. li. Ił Pldl\ 
romantyC'l:na. li.U Dorołll o barcer- · 
atwte - refleksje. 14.00 Mon0jra111. 
14.IO Popołudnie młodych. li.OO llO· 
cjoloele l ąete. tł.• Dni musylli 
starych .u.tniilw. lUt Wlad. lf.„ 
Qui• p0pu1Jmonauk0'w7. 1'.N K~ •1 Kl.chaeła Praetort-. l„00 1'•· 
~two „oi.ldaco a\lt.olcefalicsnłlCO 
XMeiota pTaWOtlła-„•· lt.4t oUvler 
Me.łan: S,,ojnenła M blecl„o 
J-. 1t.tl Alfa t Oni... - 1111a1. 
Jt.N W!a4. lit.• 11eba f......._. tt.lt 
W!.-Ar ~- li.OO Jlefl.eluje I 
r-•- ~uąemie - a\141. •·• 
lAllturr ~- n.• ora tMP6l 
„Brea:lt:wa_... •tt ..._.9" 1'u1iU
e79tJtd J(ul:=. „„ ........ „. 
1ta1en." . 

„~ ....... „„
urn ko-na.In.,,. 11.a Zarzewi• 
• IMs. n.at w dlll• T nye:mla 
br., o eaym aw1acb.nliaJ111 

DTRJIKC.JA, ll0LBZAN1U I 
KOLEDZY " BIURA PRO
IUTOW WUDOWNICTWA 
11-0MUNALJOOO w 1.0DZI 

• „.ltMcl.ni lat- •wl•d&mla· 
...,.., k w dJahl ł ..,._la 11115 r . 
zmarł. prut,.......,, lał 74, 1lUS 
uoehqy M11t, Ołalee. Dziadek, 
TeO l llHł „ ł '· 

'90TR 
fl'AWlUI .... ~ 

„:::-„~.„ : =·: 
~ -ucetiAllEo-a"Pbttr
..._. '"" ... °'"4-•J. • 
..,,. ~ JOer•łOta& w ---

& ł a 
WOJOICH MOWtCll 
...,. ,„ •. „,_1111•• .6 a 

~ ~ ·-==: ==· '-~: ~ MU, lZ..::. ...... I llndil!.a6* „ ł " 
JAM M)l.AI 

~~~..l =::.:z:5~-=.i ....... fN:.~~ Z";ihlł Plł.L, 11 UH·l"1a. Oda.-_' ~ 
,..tft t łla!l"1Dl M-.....ł.NIM 'P•6-mGW'J'lftł I „_9WJ'1Bi or... 
łiraMUlńllll H•-ntaat eM1s de Ce:m1ta*-t OH•rre 1tll -
tHI, lltdatne •• Comllartant Tolontatn de la aeetaian••~ cr„lir 
ł• Mnłt• pou lemoe R•Dd•• ••• Jl•l•ełłł••„, Crełs ComwattaDt 
PeSon.a4a, CW•t- •• Ja li.ff~ „ rruee, Cka"'4e Offtt1er &• Ja 

lledatlle 1•-•tłf „„ .. ,„ „ \a 0.ene dllt - »41, 

....... ,. X. I 111111-•&acm ... „„ ... 

~neltlewtne -. "'°'41mlaM ia. 
D11brow•kl•&o tl, Lutomierska 
tłł, Ollmpljska k, Plotr!ro,..al<a 
9'1. 

Pablanift - A.nnłl C.rwone3 
T, Konatanty-Mlw - aedo n 11 
Olown·o - t.owlclul :n Aleluan
dr6w - Kołcluftkl '· qlen 
- 81konldego li, ~browlklego 
Ił, Osorlr6w - w.,....yttatrla10 ł 

DHUBY SZPITAU 

Batuty - 8ą>ttal tm. Barlleldego 
- cod21•nn\• dla przychodni re. 
jllnow,.eh nr T I I; 8%J)ltal In! 
Bl•&•ń•trl•110 - aodaienn1e dla 

l nychodnl rejqno1117ch nt ftl' 1 
, 4, I I 10; Szpital Im. llkło

dowwklej-Curle - eodrlennle dla 
Pnychodnl Rejonowej nr U . 
I°' Radogoesoz) mlaltl 1 gminy 
Alekwandr6w Dla przychodni r•
jonowych nr I I I - Szplt•I 
Im. Brudzlfl•l<lego w dniach 
1. I. I . T, I U li 11. l'f. li 
il, li. •. "· • - kpltal lin 
Jonechera w dniach: l. '. I, 19 
w. 11 n. tt n •; - Szpital 
Im. Kopernika w dnlacb: I . n 
tł. W Sł. 31. Dla Pr2vc:-hod"1 
R•jon„wej nr t - SZP!twl Im. 
Sonenberga w d?1ł ni"Panylłtr 
- Szpital Im. Pasteura w d1'l 
parzyste. 

Górne - Szpital a l!Umaolda-= eod21ennte dla gminy 
; S!Opital ._ ltn8Chll1'a 

nowa 1„ 
Polesie - Szpital Im. Blemaclrl•· 

&o - codziennie dla m. Kon„ 
tantrnowa; Szpital 1111.. P1rog4-
- (W6lcuńclka lflt. 

Sródmlełcte - Szpital Im. ller
llck1e110 - oodzlennl• dla prry
ehodnl rejonowycll nr łl, łl: 
łr;pltal Im. Pasteura (W\sury 19) 

Wids- - lspl.tel lin.. P,.llte\lH 
(Wl1ur,. li) 
Clhtiurgta \1!'8- - 8spltal 

... J-htta (M1"°-e Ul 
Neurochirurgia - Sspltal la. 

•opemt11:a . (Pabl•nlelra li) 
Okullatyll:a - bpltal lm. J

tlllhera (Mlll-. lłl 
Chirurgia dziech1ca - lhpltat lrA. 

1Mernaekle110 (Palllenłff, X•ro-
lewska 81) 

Chirurgia _,,.owo-twa nowa 
- llspltal Im. Barllmllł„o (lCOJ>
tli\•trleito li) 

Lar'J'tlCologla - „pltal 1111.. Pi
rogowe (Wólcuftft.a Hl) 

Tokaykolo1la - ln1tyt·1t Medy. 
oyny Pracy (Teresy I) 

Wenerologia Prsychodnla 
Dłrmatolotelczna !Zek•tn• '4) 

Luyngoloete ddtolęea - tft8t„. 
Nt J>ed!.atrU (8~ M/lllt 

I. L 

llałutr - 8zpltal Im. 9erttcltiq„ 
codziennie dla pnycbodnl re

jonowych nr T l a. Szpltel Im 
łłlegańsklego - eod:ilennle tflJI 

rrzychodnl rejonowych nr nr l , 
, ł, I I tł; Szpital 1.m. ·Sklo
dowslclej-Cuńa - codztennl• dle 
Pnychodnl Jłejonowej nr H 

a lłłbollta ł&)eta aawU.d&mia•Y. h w dnl'& ł ftye..U.. LIU r. 
PDarla, W wl•kw lał J'T. 11.&a& 
ukochu.a &o.n.a, Ma~a, Córka 1 
8lo•tra „ ł '· 

f.WA 
MATCZAK 

• ło:nw &ZCABJWn..x... 

r...,.„„ '4~ -. w *"1• 
I atycsnia br. e Sods.. 14 Il& 
cmentu-.m l&omaa&lnym ZarMw 
o czym saW1adamtaJ11 PoC711ten! 
W '1X1UtkU1 

MĄŻ, ITIMlOWIE, M.ATK.A. 
Sf08TRT 1 BlłAT 

........... „„. 
lllDUl, w wiek• IM „ a.aea ~ 
eh.a.nF u..t I o,... „ ł „ 

ZDZIStAW 
BOIQCZYK 

„,„_ o 1911 ~ ... 
nrłO'll odll.._.a -. w d.al• ' ilłJ'· 

-.me -· e ...... Jl • kąl!IJ' naatana ,...,,.._.kM. • .i. Owro-
4•wa n,, • ..,,_ lawłada.mla"' »ocr.-.. w ---......... 

(oł 11.ado,oazc&) mlut.11 l 10\lnl' 
Ale1taandr6w Ol• przychodl'll re 
jonow7cb Df I I I - ł:qtltel 
lfll. Bruddi'l•llftego w dnlacll 
1, I, I, t . ł li IJ ta 11, 11 
11, U H 1' łt, - l!l&p1t.lll '-" 
Jon11nMra W dnlaell l. ł. ł, Ul. 
Ił, tł. u ta u 30, - 1ł111>lta1 
Im Koperruu w druacb ł 11. 
li 20 ł4 St Ola Przychodni 
lł•loru>-1 nr 1; sspttel llll. 
lonenbe•&• • dnt ftiepars)Jew. 
- •sotttl '**' Patteura w 4"' 
parsnt• 

Górna - Sapltal Im. lllernaclili„ 
,. - ood%1ennle dla amt.nJ 
Rq&w; Szpital Im Bruddń*1a
&o (Koa. Gdyf11ll:leh 11) 

Polesie - S&pltal Im. BternaaKia
«o - eod~lennla dla m. Ko-. 
tantynowa; SipiUI Im. Kopar· 
alka (P•ll!enlcka •> 

łr6dmtMcl• - Szpital lal. ....... 
llclri•110 - ooddennle dla prsy
<1hodnl r.jonowych nr łt, łil; 
•spita! lal. eon..,llerca Cl'ł•· 
niny IO) 

Wld•ew - lł&P1t.1 •· SOn«>Mt'
P (Plen.lny ło) 
Chlrur&a 11raaowa - aspltal 

llll. KopemlJra (J>alllameka Ili) 
Okuliatyka - Ssipltal Im. llkło-

dow•ldej Cuń• <ZCl•rz, Perq-
Uitw9ka ft) 
NeurocblrUJ'lł• - lqaii.l tlL 

8lrłodowsk!oj-Curl• (2:Clen, ,.._ 
fZ'ICHWllka 36) 

Chlruraa dsi~ - -..W 
Im. KOTczalra (Armii OHrwonej 
111) 
Lar~ dal.tel.,. - llsphat 

Im. ttorcau (Armil C..~ 
11) 

Chlrur1t• 12e1•kowo-twarwwa 
- Szpital la. Barllelc.l„o (Kop
.tilńlego M) 

I.A.ryngol.oeta - ••ta.1. •· ..... 
liakie«o (KO'J)lliMlli-ao li) 

T<>ksykolo&I• - lnatytut lhd?
'711Y Pney (TerNy li 

Wenerol._sa - PnyellodNe . ..._ 
-tbloClcsna ~k11tna '41 

AJOIOLATO&l\.i'°" 
DORA%K&.J POMOCY 

........... W1- lJI, 
Mt. M-11-fl w. 11 

- cta!nnet etllrurstft1>7 
uł11 dobot 

- Oat>tnat IDwrni.tJ>anr esynny 
• l<Mb.. 11-T; w dni wolna 
04 Pf'aGT - ~ d""" 

... A""11ł CM!"tl' ..... j Jl, 
tet IS-łS-tł do N w. W 

- O•lnnet eblrul'IU a:rnny 
w IOds. lł-1; w 4nł wolne 
N praey - „._ •ołMI-

aL ltopet.6alrl'I• a, 
tel. Tl-ł4-d 

- Cła bi,,_. .ioma tolo1tcm7 llllT'\· 
Ilf w &ods. lł-T; w dni wolne 
tM1 prae,. - eał11 dob" 

Data I •J'-1.a t• 1 . .-aria 

a. ł '· 

ANNA 
StONECKA 

.-...._ 'l'•....., „ulelrln"'. 

........ -„" .... •~Uhf 
llłyf91a •• o ....... 14 „. ----
tania J>oty. l'otr?"lłOll.tt w ł&JWI 

llOtłTJlA a RODZLNĄ I CJRO
N'O PR'ZY.JACIOł. 

W ei. I _,,__ Im ...... 
~,„ tr ... ..,.....,. lat " 

a. ł '· 
RENARDA 

GATKOWSKA 
• ••IDU IJN' <> C RA. 

Po~ Nbłdsta li• w Ul-u 
t Myun.t.a llir. o IOd•. 11.JJI aa 
cmentarzu komtt11.alnym Zar-aaw 
!eaęU katollclral, • esym aawt&
~a PGCTll*laa w rtę'boklm 
11111•dla 

• ....,..._ ...... ••nt•wa_,,, „ w ... i. • ll"'d.a.la ttlł '· _.. .... „ ......... . „ ł .... 

.HfNRVlC KRVSZKOYłSKl 
llYłr '1&aaletlll lfl•o-.ni.Dr produlr.e'I w Studiu ()opTa.toW•tl F\:lnów 

MM Wytw6rll1 r1lm6w <>łWlatowyeh. 

~ „.._, etę data T atvemla br • rodL U.311 a bpl!ci· 
aneniene rąna.-kat. pny ni. Opodow•l. • _,..., p<>wladamlaj~ 
~łellł w rł•bołńa smutku: 

„&Il.A ł •TJf a &.OD'DKAMJ Mq &Ol>ZIMA 11.AMJ.Eft.. 
„AŁA w JfO'W'TM JORKU I P ARTŻV 

W ..,. ł ""e.4" 19 ,.._ .alll'b. .._ 'HJ1lkoella'"-a M.a. 
.-te. 8&b ... l THeto..,. , 

a. ł '· 
MICHAUNA SfERANT 

a 6em• CRB1'M 

.....,... e4t.~ Il~ w Ulw • ltyemia btP. • pdL lł 1 ll:aptl„ smtnłał'sa la.atofteld„o u Zarzewie, e esym :&&wladamlalą po-
9'~M w mt11bollł111 116111 I emutlnl 

DZIBCI s llO.DZIHAMI 

- .... , ......_ aenaałe e<lpr"'1o21.a w lcoHtele łw. Ka91m1e
... aa W'ld..wlt. w dlllw at ńyewftb 'bt . • 111ods. T.!O. Ms~.a łw, 
~a „ 11tehalbl, l ltelaaa S!eraotów zostanie odprawiona 
'I' kolk!lale tw, S.atlbalena w dni• a lnńebla w. • soda. tl. 
hwt~ e meeldMl&J&le !MsMlo!HeJI . 

.DZJENNlK t.ODZJU• - łslennłl toMłllłftej a.łNwl.... .,...,........ .......................... W1bw... U4Wkie Wyctawnłcłwe Pnaowe. łMl. lłl Ptc1t.rkowsk11 96. 
Drak: Prasowe · Zakłady Gratlcane w t.eflll. Redasaje "l•st-. ... alreJai u• to-lłl Łl>dt. Ili. Plełrkowna H. Adres pocztowy: „DłJ" Lódi. akr poczt. 89. feletcn7: 
centrala: H -93-H (ł~czy 1 w1111łklml cłlllat.mO. 'Jle4alrłer •aeuln1: Benr:rlr Walenc1a H-'5-15, ••łtuOJ redaktora •aesetnero: 84 -06 · t5 I 33-07 -!6. 1ek retan ~dpowled~ialny I 11 t1P.k retan 
3!-0ł-15. 8praw7 mlaata: ll·łl-11, 11-łT·''· apeł...--elleoemłeane: H-!8-11. U·ll·~ r.łereperler: 11·'18-91, kałtara I .. wiata 11-11-IO. 1Porł1 H-88-95, łb. łącmolct 1 esyłelnlkamf. lnt~
wenc.te t Telefoa U1ł•ł•WJ: lł·łl-łł. llK'WT „ .... er l!-13-05 Ctękopl16w ale 1am6wlon1cb redakeJ• nie awraea•, Redr.ke,Ja noonr.: 78-89-68 I 78-68-TS. Orłonenła I nekrolofł 
- Blm• lłeklam I Qsłone6. Wł, wł. Pl• .......... 9' W. 11-.._'ll J Il •wMewt- 11J. ML n-11-11 ... ....., ...._. MClakeJr. ale edpewladal. W•rvnkf ~renumeraty podaM 
eddzłały PUPii( UW ,.Pru&-~, 

„ ......... ... W•JI t.ODZKI • f Cl""' f 



Ul 
UO 
UO 

lUO 
10.40 

11.41 
11..16 
U.66 
l8..30 
13.!0 
lUO 

li.OO 
111.10 

li.IO 
14.00 

lUO 
18.10 
18.20 
10.00 

ll.10 
lł.30 
30.00 

:&UO 
22.00 
2UO 
22.M 

TTR 

I 9'J'Y()'l;10.A. 
PB.OGRAM l 

.,Tyd.zle6 Aa Ul•kc"' 
,,SObótka" Ol'&J: film I -
rii „Dou K!azot ' Manczy" 
(8) 
DT-wla~i 
Historia cl.raroa~u pohll':Ma• 
- Stan!.aław Grocbowiak
,.Po tamtej stronie awiec" 
,,Hobby" - ,.Kalendarze" 
„Kroniki lat plerwuycb" 
W 1tarnawałowym rytmie 
„Poradnik rolnlc7.y" 
,.Swlat :1 bliska" 
„Do :iwyclęstwa" - .wo1-
1a. Wolca - 7.&ł°' ~" 
DT - wiadomości 
TeltrW!zyjna liata przebo
)6w 
„w łwieow ctsz7" 
,,Lalka" (1) - „Powrot• 
poliki lel"lal Ulmow7 
Maeazyn sportowy 
Losowani• Dużeco Lota 
Pecaz 
DobranM 
Boln i Lolka" 

..Olimpiada 

..z lt.am.eA „~ .~„ 
1'zlennik 
"Wampir 1 hratu" - he-
chosłowaokl film fa'b. 
Czu" - procram pubL 

Nad Duruajotm I w111, 
Wiadomości sportowe 
"Gw!a.1tdy H" (2) - rrc>

ll.CI DT - w1a4omołot 
!l.45 Wielkie filmy małe1• elml

nu „Eltbleta, kr6lowa 
Ancll!" (8) - „Cld w h!a
rku słońca" - terial prod. 
Uli-

f IT1'Cl'IN1.A 
PROGRAM l 

Jl.JO T'l'a 
lUO NURT 
Ul~DT-~ 
13.30 „E~ TDC" 
„~ XX w:i„lw" tł) 

Ul.411 Dla dzi«'li: .. ZwJ~..,.. 
17.20 DT - wJ,a,d()!JD<Jo8ci 
11.30 .;z. filmoteki 4'1-~ - a.. 

mowuy - f!lhny Cl. Du-
bow&'.lo&ll>O 

11„Hl Tel.ewirz,yj;ny In.tonnalllCllr Wy
d.&wnl~ 

18.2111 . .8a.1do" - ~ lllOlrl>O
dl.roz;T 

lł.00 Doibr'ADOO - ~ • 
A~ 

18.10 ,,.Echa "'' • 1 ...... 
10.30 D~ 
20.00 Publdcywtyb. 
to.15 T-~ ~ awt.olł 

BNCl:lt 1 lt'lllr't W dl .MA,. 
n~ 

ruaDT-~ 
22.3:1 • .KonwnT' -~ 
i3.0CI OT-~ 

lUll 
PROGft.AM D 

LM-zkle kle -kalno-iutna
mentalne (t.) 

23.%0 
&ram rozrywkowy. 
Kino nocne 
chr:z:estny ll" 

18.0tl 
„0,c1" 

.,Gdz,ie óiaibeł mówt ~
noc'' 

prod. USA 
(1) - film li.SO 

19.00 W.eturnlel 
Wladomoloł lłał 
M.a.eetro" 

mel.omui.6-w 
Pr?Jebo~ ~ IO.OO 

11.GO 
11.18 
U.10 
l:U6 
1.Ufi 
l'-00 

1~4ł 
I.a.O& 
lUO 
11.00 
17.30 

SUI 
lUI 
lł.00 „ 
a.oo 
a .11 

n.• .„ 
2ue 

PBOGllAlll D 
:KURT 
DT - wladomolloi 
.Filharmonia „DwóJlllJ.• li.J 
Od 110boty do aoboty 
„Godzina paajonatów' 
Studio aport 
Dla d&i.al - „Podró&e na 
taśmie filmowej" 
Wideoteka 
Z. utulą u tr 
„Spektrum" 
,,M&%0WU8" W Ct&JlL - ,... 
„Ciało bez tajemnie~ 
oirtat. odc. aerlalu ana 
Propozycje „Dw6jkl" 
Wlad•mołol (l.) 
„Swlat w wideoira-W" 
rep. 
07.lennlk (& a!~c.ve~ 
„BI• na bil l nie tylko" -
po6wil\teczn• remanent7 
„~~ J!.u1-." - ~ 
1'411P. 
„Cz:r* U. dobija a. S.. 
al" - rum paycholo&lcr,no
-obyc.-Jowy prod. USA. 
trr - wiadom~l 
„Demontat, czyli ,_ e 
fttU<'e 1. Mł~ 

• aTYCEJOA 
PROGRAM l 

f..09 TTJt 
T.00 Wnecllnlea rodltillł' 

akiej 
Ul „Po &oapodanku"' 
łJlO „Tydzień" 
li.OO „Teleranek" -. łflDł • 

111r!I ,,I mll!on6w tekund" 
(li) 

lt.20 
10.30 
IO.OO 
00.1!1 

Il.Ul 
11.30 

li.OO 

Il.Ił 

I.CG 

D:PJi~ik 
.. S7Jki.C. hi~ 
Wi'9C!Z6r Ku~ w ~ 
w!mti P~I tli 
DT- ~i.la 
Wi.ec-Lór Kubai'wl'k4 w ~ 
w:llaii P~i (S) 
K'.&rod. S~-am.OWl!lkt - &r
m::r d!zl<ecl~. 
Oblicm& ~ ~ 
~'I: t>!-1111 
DT - wiadom~ 

Ul.llO OT - wladom*I 
Ul .Sii „Pr7.y&od7 rołlln" 

tum dok. 
(G} true.. Il.Ili 

UM „DeoyduifłC"f · łronr' W 
„Bitwa • Moakw~" - „. 
uieckl film dok. 

li.IO „Siedem anten" 
li.la Kraj aa mlutem 
l.J.4ł Teatr Młode&o Wicia 

J. I. Kraaew1Jri - ,..lłl ara 
baśń" (1) 

tł.OO DT - wiadomo6oł 
IS 1! „ Tam, cdzle tośnle waD.i

Ua" (8) 
Hl.OO "Orient :Zxpr_„ (1) 

2
Marla" - film prod. trane. 

lT.00 :studio sport - Turniej 4 
Skoczni 

lT M „Kuliay wielkie' polityki" 
111.20 Antena 
19.08 Dobrano• - „D' Arlagnan 

tne1 m\.11!1Zkn9fler()wi•" n) 
lł.llO Dziennik 

20.00 „Szogun" (2). - „rtal przy-
fodowy prod. USA 

:n.Ol •i.Klub mlędzynarodowT' 
lll.łO eportowa niedziela 
22.10 DT - wiadomości 
22.11 Swpka noworoczna 

10.• 

u.oo 
lLlł 

PROGRAM D 

.,()rlent J:xprea" 
wenja dla nieał:ynlłcTob 
"Następcy awyclęzc6w" 
wojskowy program doll. 
DT - wiadomości 
„Glmnastyka prą aUUIJ'• 
oe" (Ł) 

11.311 
n.oo 

PaoGBA.11 • 
llł.M A,.,.,.._ n • ..,.. ~ 

ró-w ---~ li.Oli ,,J'ilac" - „Zwitodo*'4'"' 
J.Uł Władomeł« (L) 
19.00.,!3"-~ 
lUO Pn.boie .J>riikł 
19.l!O~ 
2.0.00 „a.or.o.. .... „ - ...... 
Z'~ 

Ił.li ,.Balon mu..,....,.. - .... -
... - ml" (I.) 

llll DT-~ 
11.SG „Utnrtii~ Ald" - -

~i•łl~.,. 
Z! 1111 ~tura t ...... - ,..... 

- chi41n.lice" „ - ,,... r.r&. sima 1'11-1911" „ 
'Prod.~ .„ D'!'-~ 

' ITTCll!łl4 PROGRAM l 
I.DO ~ P~ - .,,..._ 

W!• w..,._,.~ 
WT 

UO Fiilm aa I ~ - ..... 

111.111 

21.315 
12.00 

IUI 

.,Ponied7łitift:" llUm 
prod. !hoc. 
OT - lromen tatrM 
.,Krok w nieD'la.ne" 
jłram oubl. 
DT - W!iaóom<*1 

PROGRAM Il 
l!f .Jl ,,.Muz.yilu PO poił'ud;nh.1" 

1potkanie z Barbarą Niem•n 
11.00 ZwieI'24'ta swj,at.a .Koń. 

mól pirzyJ.aciel" 
11.30 WiadomolOi (L) 
18.00 .• Mait>a folkloru" 
lUO Prubole .DwóHd" 
li.30 Dziennik 
20.00 „Za kiier-oWIJli!~" 
20 .1 li „Doollrola łwi.arta - „11 O"" 

Ili~ lddomeitrów od W 811'-
eZ>&'WY'' 

I0..1115 
Il.li! 
21.30 

$l>iewa. C..itlhy Ber'beri.aft 
DT - W}"darzen la 
.. B.li:t.I t>ra.wa" - .. DM-o-

22.00 
w17JI141." . 
Kino aUtorek1.e - ,.Mas1eń
ka" - film wod. r"'dz. re'!. 
Julii Ra.jzrn"'n 
DT - wiadomości 

lt ITYCZ'MlA 
PROGRAM I 

I.OO Prac-. - technika, kl. 
10.&0. DT wiad0U1ości 
11.00 Jttz.Tk polski, Id. S 
11.55 H1.s1oria kl. 6 
11.50 Pra~ - technik• . kl. 1 
13.30 l'TR - mechanlrn.cja rol-

nictwa (L) 
16.25 OT - wiadomości 
16.SO ,O mnie, o tobie, o nas" 
lT.20 OT - wiadomo.łci 
17.30 [nt&rstud~ 
18.05 \1aea:iY11 lotnic:iy 
18.30 Sonda - Diesel 
Ul.OO Dobranoc - „Fred, 

strach kot6w" 
11.10 Konto .,M" 
19.30 D:lli.ennik 
20.00 Publlcy.tyka 
I0.15 1'eatr Telewizji Jeny 

Jesionowaki - „P081!ukiwa
n7 Albert Peryt" (1) 

K.10 Puchar jwiata w nardu
.tw!e alpejakim 

11.'° OT - komentarze 
U.Oil Reportd z prz.Hzlośd.: 

ZUQWU WarsuiWa 
11.80 Seans filmowy 
li.OO OT - wladomoW 

PROGRAM Il 
tT.31 L6cł:llde łrio akordeow1wc" 

(L) 
11.00 1.trajobratr.y lluliu17 
11.30 Wiadomośol (L) 
19.00 Teleturniej monk! 
11.20 Prwboj• „Dw6Jld" 
18.30 Dziennik 

e~ IO.OO „G«l\Ca llnte." 
reporter6w •.li TN~ muzycmy aa twt.
eło - Johami !traust 
„Zemsta n.l.top•rza" (I) 

a.li OT - wydarzenia telefot1 
Dw6Jld" 

Il.IO 
0hnkt widzenia 

U.OO ltl1lo młodych - „Wakacje 
~ madonn," t!lm poł. 

li.le OT - wladomMcl 

ll ITYCZXIA 
PROGRAM I 

I.fi !'T1t - meehanlsaoJa rolni· cmra (L) 
1.10 Geo1rafla, Jll. ł 
1.10 Wok6ł us, kl. I 
t.15 Film dla S zmlui7 - „04-

wi8CZ!ly _„ (11) - ,,Ni•-
imiertelnoić" „rial prod. 
ZSRR 

te.1G DT - władamoM!t 
u.oo n.omo- itrzed-!'kole 
lUł Język pol.llti - Id. I I I „. 
JUO WOtk« - ~ I - ~ .„ fknJ"dła 
.... Tl'll 
11.JO W azllM I w .._ 
li.IO NURT 
ll.J5 Wład.. 
lUO Dl.&. młed.70 ,,...,... "Tyl-a. lłla ori,t" 
N..81 . Pl,ta I P&'ftkraąa 
lUO DT - wiad.omoMl 
lUO Mylil. I Iłowe 
11.00 Raj utraco1l7 - ,.... 
lł.Jll studloo &pon 
tł.OO Dol:r~ - .~eo z plia-

ka.W" „ 
•tt Woj•Qwf J"Cl"- '*- -

,pd WW,. -cle Od.rr" 
•.• Ihl.enn~k 
18.00 Moll.lłiar ~ 
IUO "Od:wi--17 1n ' (St - ~ 

9'Mal) ,,Nlełmierio~" 
ffrial T'f rada . • „ Poet aoń~\lm „ .... 
.,Dd'Wł-y _„ 

a.11 DT - !dm•._ 
au6 Be& pr6b1 
li.U D'l' - wla~ 

PROGRAM U 

IUI 
li.O& 
12.l& 
12.41 

„Bliżej natury• 
,,KwaidJra;no z hejlnałem" 
„Moja muzyka" 10.80 
Kalejdoskop tllmowy ,..Xi• 11.M 
no-Oko" 

n.1.echWek" - 1tf'IOl4. ,....,.. 
DT-Wlia~ 

l'M łled2&- w eprawio .._. 
lT .J6 Z wlsyt, w Kontteln.le 
Hl.OO -r. trzeba wymy61!4 
11.10 Władomołct dk Die-~ 

eyoh (Ł) 

lUO 

lUO 
111.10 

18.00 
18.30 
14.4& 
17 .211 
18.00 

18.IN! 

lUO 
20.()(1 
31 oo 

•. Mr6wkowlec" - pro1ram 
publ. 
Nikifor I l1U1l 
Kino t11.mll!jne - "Wspa
niały iwiat Disney'•~ 
„Jutro poniedziałek:" 
„Muzyka trzech pokoletl" 
Tajemnice hotelu „Bristol" 
„Figielki pana Słani" 
„Czlowle.k z Suezu" (11) -
franc. serial tilm . 
Okolice sztuki - ma.Ian: 
orientu - E. Delacroix 
DT.iennik (dla n.le1łyszącycb:) 
Sport w „Dw6jce" 
,,18 wcieleń WłktoN Xbc>
rowsklego" 

Na'\diia • ~ Iii. f 
i I 

tUO Kr911obrM ,...... 
13.SO TTR 
14.00 TrR • ...,....... ...... 

twa ILł 
11550 NURT 
Hl.211 DT-~ 
16.30 .Kn:-u" - lll&«MJ'll h~ 

r.111 
1815~ Dla ch!ea: .• Tik - 'l'a9t" 
17.2<1 DT - w!a&omo4al 
l' .30 Losow.ui~ Malego J..oot1t1a. 
17.40 „WY'klęt:r ain." - wtetnNn-

Sld f!h fl&b, 
!9.110 Dobranoc .. Ouc:i.o I Oezu"' 
1.9.10 „~ w llliemł" 
!UO DzJl-en'ft'!llt 

IO.OO Pub!.!~ 

łt.00 Pobocsa ·~ - „Drucie 
pcnn.łme OtltrzetMll•~ •.IO Przeboje „Dw6jld" 

lł.30 DZ!l«in!k 
IO.OO .,% ~-~ 
I0.115 Galterle łwie.ta (1 '7) 

„Muzeum Rosyjskie w r..
amrr adzle" 

I0.4e „Było nie minęło" 
r•zyn filmów dok. -11.11! OT - wydan•nla te-lctfoa 
„Dw6jkł" 

tli. .~ Wspomnienia e Włoddmle
rw Wysockim 

n.oo Opowieści e mlłołcr' 
,;Wiatrak!" (1) tlla proti.. 
bruylij111de1. 

D.30 DT - wi11.dom9'll 

. , , W. BRYTANIA łun za m1 o ze 
Mężczyzna 

zegarynką 

M:ttlda J'raneuzka •otrtała •kan
na w czwartek przez s11d w Lon
dy-nle na crzywnę w wysok<'Ód 400 
!unt6w szterling6w za przywiezie
nie do Wielkiej Brytanii bblego 
uczura, do kt6rego była bardrn 
przywiązana. 

Cała sprawa 7akn:'it'zy?& lłę „ 
~a<lzie 

W pr:iyułym roku, fdy llrytyj
in.ycy wykr41C11 o.umwr ze11uynkl. 
11le u1ły.z4 ju:t altu kobiecego 
l9C<r. męsk1 baryton. 

Ootycl!.cz&80'Wa ffł&rynka, pani 
Pat Slmmon1, zastąpiona zootanie 
pn:M llll-l~le10 Briana Cob by. 
plastuj4cego un,d zactępcy kie-
rownika centrali telefonicznej w 
Brlchtoo.. Cobby :r:ostal :r:wyclę7.cą 
konkursu na nowy eto. za1arynkl

1 
w lrt6ryrn wzięło udzlal SOOO kan
dydatów. Opr6ct; zaszcr.ytnego sta
nowiska otrzymał również 0000 
runt6w. t1 lat temu zwyciężczyni 
podobneco konkursu Pat Simmons. 
otr:rymała 500 !unt6w, • Jttl po
pnednlctlu, Mln Calin, >:wycięża

j'c w 1938 r. zalnkuowala tylko 
10,5 hmta. 

24-letnia Valerle Gilbert, studen
tka architektury, udała Ilf; do 
Londynu. aby spędzić święta Bo· 
żego Narodzenia Zbyt p6źno do
wiedzie.la się, że ww6z do An~Jii 
wtzelkich zwierząt jest ustawowo 
zaku:any. Przekroczyła granicę, u
krywając ulubionego gryzonia pod 
rwetrem przed celnikamL 

Nutępnego dni• po przybyciu 
do Londynu, Valerie udał& ai11 z 
„Tedem" - jak nazywa się szczur 
- do jednego z bar6w, aby coś 
zjełó. Z przyzwyczajenia p•1kiłe 
wolno szczura, co wywołało penike 
wśr6d konsument6w Jeden z nich 
zabił gryzonia. Zdenerwowe.n& Fi an
cu:r:ka użyła większą dawkf; !!rcd
k6w uspokajających I wylądowała 
w tzpit&lu. 

Małpa sanitariuszka 
M1esL..k ... a1ec d.ffit.ryk.a.n&kl.e!(o mi ... 

st.a Bo.stoo Roberto F<ASter któlry 
doznał ciężldcb obrażeń w ka~ 
strofi>e samochodowej ma niezwy
kłą sanitariuszkę Przykutego do 
łóż.ka chore11:0 '>b.sluguje maleńka 
'Tlalpa z gatunku kapucvnek. 

Rankiem do Fostera pr-zychocbl. 
-łuźąca która wykonuje niekttóre 
orac domowe orzye;otowui. pos!l
ki l umieszcza Roi>erta w wóz.ku. 
Pófniei t:ro..w.czy 1<i!! o niego małp.. 
ka Helion Czegoż nie 0-0tra.t1 on• 
lrobi ć ! Wvim11ie z lodówki ied7>e
nie kaMn• lvieCT.ka !nwalide pal 
e:o zmi en·~ ka.<oety w ma !(netofo-
r. i-e nrze•vracA k~rtk· k'<ia±ek 1iiotn 
; gazet poono.s• z oodlo.ei orze<i
mir>tv k'ór" uoadly 'amiat?. §tni<!
ci OO<laie sluchJtwke telefon\cznl\ 
· trzvma la orzv uchu za.oda 
ówiatlo Tego '.\~y-stkie,![o Helion 
nauczył.a się w czasie 8l)ecjalne1 
tresury. 

I 
CIACH .ftY BY pewn4 1101- zaniosła do 1ubttera. Do
poclynt domowa w Kuryty- brze irootta: fachowiec o
bił zna!arla b!aŁv przed· rzekł Iż jest M perła na
miot , któru • poczqtkt1 cl.klei jak()ścJ Oszacowano 
cncł<t!a wyrzuc!ć, 1e- jq na 2.10 ty• d.olorów. 
clnalc po oczyszczeniu To byt udany połów/ 

... IJ\D AP!'LACY JNY 
W MONACHIUM rozpa.-
trvwa.l proibf wl,źnill 
od1iadu;qcego k11r, 16 
mieaifCl/ pozbawienia 
wolnoici o... prndluienie 
okretu pob11tu za kratka 
ml. Prośbf tf motywował 
t11m, ii w wifzieniu mial 
ozansf w11ucuma rit za-
wodu spawacia, na co 

"" W IZPIT ALU W 
SZTOKHOLMIE lekarz, 
sto;qc pn11 16.ikw 170-
rqczku;qc•go !rkkoatlet11, 
stwierdzi! pólgloum: „40 
stopni I jedna kreska.". 
Cnor11 1portowiec pod
niósł glowę i zapyta!: „A 
jaki je1t nkord wa12ej 
kliniki?" 

.jednak potrzeb& at 24. ... ZAWODY Kl!iL1'11C-
miesięc11. \ROW odb11L11 •I• w portu-

lqd wniosek ednucH. galalchn mtefole Porto 
Zawoclnlc11 i tacq w jc
cln•j ręca, na które] u•ta-• Z powodu Nm<mtu bu- wlon• b11ł11 tn11 b ut•ll<:I dJl'llcU 1qclowe110, 1qd w plwca 1 tn11 kufi• muat•-

Wl•d"lu przeprowadził llę li pr:rcb11ć c111atan~ 132 km. 
do budunlcu, "' kt9r;rm Cltodslło o to kto ptarwfunltcjonował Medy' cłom „ 11 przllblfclzl~ do maty s 
publiczny. nlenarunonq ruwartośclq 

... IWIATOWT K•-
KORD GRY W KARTY 
POD WODĄ usta.mv dwie 
pGrl/ "'41teńtkia w ba
smie jednego z hoteli na 
F!or11dzir. W 1trojach 
nurków grali oni przez 
51 godzin M stoliku 
prz11twlerdzon11m do dna 
bumu. 

t4c11. Zw11cl4sc& prs11b111 na 
matę po 2ł gocl:i!nach 
l(rańcowo w11curJl(l"łl· 

• W LOMIANKACB 
POSTA WlONO NA NO
GI SAPERÓW. 1dy w 
ozasie kłótni mlęd•Y mal
tonkamt łona r•ucila w 
me:ła a'ranatem. Ofiara 
ataku była w tym cza-

• w lwłqSH tft«fonlos- !I„ w „ople. Granat. na 
,..~ w ll•uUl1>9n (RFN) „011:ę~ole. nie wvbuchl 
mo._ zMl•te t Nicą po- Zapewne m"ł nf P ntywał 
111c1•: „cuar Jultu.u, Dro- ar1nment6w lasodnyeh, 
11• Riym.slta I, teł l-41-3ł" al rewanł był eokolw\ek Gd11 lttol iad~t110111 poci e · 
in "umtt, w Muo"4lwc• uokuj„07. 
odzywa ri4 rł<>•I „AbOM"t 
umarł". ... W• 

... W11łpleała aajłru4nl•Jnrm 
meoaem naanj druiyuy na elim
pladaie w leatłle był pojedyoek 
półfinałowy a Au.tri11. Prawdę po
wiedziaw1:i:y, wy1re.liśmy go niemal 
cudem Austriacy prowadzili do o
statniego rozdania, kt6I'e zadecy
dowało o lo1i11 obydwu druzyn. 
Poniewał. to nam 1!ę udało - we
szliłmy do finału i 1rając prH
clwko Francji wygraliśmy iloty 
medal. Tym bardziej warto poznać 
przebiec rozgrywki w tym właś
nie decyduj,cym rozdaniu. 
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Ma l!Dft ,..... Polaą llemail1ll\ i 
Tuaayńakl. I..ioytac}ę ACZ~ł Roruafl-
1kl (W) ed p.1&, potem Kubak (N) 
otworzył 2 kan (konwencyjne), Tu
ft7Uk! u ,..,.ejl Jt 1kontrował, 
Milav•• (8) I ba atu, potem ,._ 
on Jf I nn, a I ' kier, lr\óH 
*-inwał T\l•;r1'•1ll 
J\omań1kt awl.tował pl\tlt' 

h'efl.. Tunyitllrl pneblł aaem., • 

K"'9rołee (lt.11. - li.I.) -
Oa~ro.łnośó, ro1w-... I łelaaa 
koD.10kwenoja w clttlala.niu - Ml 
bwd„ Ol at• prącia w naJblił
a„m -le, W 1toeunkaoh mi•· 
cl•7lud1kiola a.ie kleruJ •• e
mooJaml. 

Wodnik (11.1. - 11.ł.) - Do
bre widoki D& u.Jbll:tn„ pray
tzlo•ll. WHelkl• problemy zbll
iajlłcyob lici dni ro1:wl„tes11 bez 
trudu 1 1 pomyślnym 1lmtklem. 

Ryb7 (lU. - 20.ll.) - Ra
doić, u.tysfakoJa. a Pl'S1 tym 
troo~ emocjf tGwan::vn:vcl będlł 
r.ałaiwlaftlu 1praw. W tym t„
rodnh1 ni• aabrakmłe kłopotów 
111roewyeh. 

Bt.r&n (Il.I. - IU.) - Wny
stlrc eo llłe jaj ~ kot\oay. Jt&J.,.... ... „" ... ·r.~. 

następnie zaatakow•ł asem i s76st
k' pik. Milavec, najwidoczutej 
spe1zony kontraktem - bo prze· 
olet J bea ah1 wychodziło bez pro· 
blem11, a tymcza1em 4 kier musi 
b7j lle1 Jednej - zamiast przepu
łcić pika do 1tołu, pnebił 1• w 
r1t09 alódemk, atutow,, po czym 
u1rał dzleal,tk, kler, kt6r11 :I za
bił królem 1 znowu wyszedł w pi
ka. Mllavec, przekonany, ie tym 
raaem pnebitka jest murowana, 
pełotył 4am41 kler. I tak ograliśmy 
Aultrlak6w be1 dw6ch, bowiem 
1dy Tunyńakl raz jeszcze dos?.edł 
klerami, Romań1ld m6gł prrrbić 
01warte10 pika ótemk11 kier. Po
Alewai druea n.an:• para Gawryś 
- Welny n.a Hai! N-!!1 1ral11 4 
Ilf« 1 kontr, t prze1rała tylko 
i>ft jednej w 1umie byliśmy lepsi 

& brydła ellmpijskleg-o zeJC:imy 
tera• cle awyosajne(o kółko"' ?.go. 
chM - jak podaje Jeny Pomit\
newakl w miesięczniku „Brydt", 
1k,d zaczerpnęliłmy ten przykład 

srano bardao wysoko i dd tego 
w twardej walucie, bo rzec1 dzia
ła ~ • sranie,. 

lebr lri1t lpff}alnle nie rozwo
d•lł uad nluan1aml licytacji, zau
ważmy jedynie, ,le otworzył !f, ll
cytuJ11• l pik, 11:d I for.~ował kie-

Nled.hi&'o cza.9 tnkoesów, 1pokoJ· 
Dej Dr&OF i dobrych kontaktów 
I !Ud:imi. 

•n flU. - n.5.) - Sporo 
pnenkód " u.la.twianiu bie'~J\.· 
OJ'•h 1praw. Ale te najważniej
'" afinallzuje&• pomyślnie. W 
mlłośQ) IM!howuj sozsądek I u· 
mlU'· 
Bll:folęta (!U. -· 21.8.) 

St.m aoble narobls:i zupełnie 
niepotrzebnych kłopotów. Mu
sisz ozuwiul nad emocjami. Zna
k! przy,Jazne: Byk I Wodnik. 

Ra.k (ZU. - 22.7.) Już 
prAwie wszystko było dobni' I 
snów przed Tob11 ja.kieś nlepo
ko.ft. Bedzle9a musil\J pod.htć 
łntdn„ dN!Yll.lct. Pomoże Cl Ba,.., 

I btdeco dnia n-bJ-
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ry, dochodząc w tym kolorze cło 
szlemika. Gołvm okiem widał', ie 
nie da się tego wygrać. ale roz
grywający zachowvwAI dobrą mi
nę i to chyba przeciwnik6w tro
chę uśpiło. 

Wist W - karowy, rozgrywr.jący 
położył ze stołu damę, którą .E 
przebił królem, a z ręki oczyw1śc1e 
as. Wyglądało oa to. że przy tym 
asie S ma jeszcze blotkę. Obrcmcy 
utwierdzili się v.• tym przE.knna
niu gdy natychmiast zagrał on asa 
pik, a potem przeszedł na ~tół I 
po raz trzeci wyszedł w _p1k1 da
m11. E - aby przeszkodzie wyrzu
ceniu kara - położył piątkę kier . 
S nadbił, polączyl kiery l . zrobił 
swoje. Grat 1 duż11 pewnością 11e
bie, staral11c się. ab,v przeciv.nicy 
to zauważyli. Dzięki temu wyg1·ał. 
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Lew (23.7. - 23.8.) - Twój 
pesymizm Jest D.ieuzasadniony 
Sa.m sobie wmawiaBi przykre 
rfeczy i sam .,motasz" kłopot
liwe sytuacje. UśrniechoiJ aię, 
jutro bedzie lepiej! 

Panna (23.8. - 22.9.l - Wszy
stko trzeba do końca wyjaśnić 
Nic ta.k nie komollkufo sytua
cjj ja.k atmosfera niedomówień 
i dwuznaczności. 

Waga (23.9. - 23.10.) - Po
rozmawia.i z partnerem o swych 
wewnętrznych n.iepoko.Jach. roz
terkach i pła.nach na prz~szlość . 
Poron1młf'nle z czlowlek1em, na 
którym Ci za.Idy mote tylko 
wv.lść na korz,•śi'. 

Skorpion (24.10 - 2!.11.) 
Tydzirń hez rewrłar.ii. Trorhe 
zalef!'lych <;potkań, .iakiś ~v:v· 
Jazd 7.naki, na które mozesz 
liczvć: Rak i Panna. 

Strzelec (2311 - !t.12.) :-
Masz szanse kor1n!Pi!' załatwić 
<mrawe. do którri orz:vmirrn
lt>~ sie orl d1twna Klo§ z hlł~
klei:-o oto<'7t>n!a w•kol"'Y Cie 
awym oostępowanlem. 


