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Gromy 1>0żar wybuchł w lrodę 
wieczorem w prawym akrz:ydle 
i.machu UNESCO w Paryżu. R!ys
kawicz.nie rozprz.eatrzenia lące 1ię 
'Płomienie objełv ok. 3000 metrów 
kwadratowvch oowlerzchni budyn· 
ku wvrządza1ae POważne straty 
materialn-. 

Sz:vbkiemu rozprzestrzenianiu 1ię 
'!)()Żaru niewątpliwie aorzviałv duże 
ilości łatwooalnvch materiałów 
zeromadzonvch w budvnku (mate
rlałv biurowe. dokumentv. filmy). 
Akci~ 17aszenia oenia utrudniał tok· 

svcznv dvm z paląc:vch sle mebli 
i materiałów biurowych. Co nal
mniei 2 strażaków ulegb zatruciu. 

Policja francuska, prowadząca 
dochodzenie w sprawie. pożaru 
orzvouszcza. że bvł on wywołany 
rozmvślnie. Powstał o.n w skrzy
dle !?machu, l!dzie znajdowało się 
archiwum i rozprzestrzenił się na 
dwa dalsze o!etra. Ekipa st;:a±y 
ooiarnei. wezwana d:> !?aszenia o~
nia. znalazła śladv świadcz:ice o 
oróbach wzniecenia P:>żaru w kilku 
innvch ounkta~h bu'łvnku. 
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DZIENNIE 
ł.óDZKI 

PO INCYDENCIE NA 'VODACH 
TERYTORIALNYCH NIKARAGUI 

Akt piractwa 8 

I 
Oburzeniic ł poti:r kuie - tak motn-a scharakteryzow::.ć reakcję 

radzieckiej I światowej opinii publicznej na Jkt rozboju i piractwa, 
dokonany przy bezpośrednim udziale Waszyngtonu u wybrzeży Ni
karagui pncciwko radzleek;emu tankowcowi „Luga:uik". 

Jak jtut informowaliśmy, 20 mar
ca br. podchodząc do nikaragu
ańskiego portu Sandi.no, wszedł n.a 
minę radziecki tankowiec „Lu
gansk". W wyniku eksplozji sta
tek został uszkodzony, a wśród 
członków załogi są ranni. 

Z doniesień agencvjnych wyinlka. 
Iż tankowiec nadal znajduje się na 
miejscu ekspJ.ozjL Radzieccy ma
:·ynarze wraz z nikaraguańskimi 
specjalistamj prowad'zą akcję ra
towniczą na pokładzie statku. 

Jak donosi specjalny wyslan.nik 
TASS. eksplozja nastąpiła o ~z. 
13.50 c:z>a-su miejscowego. W jej 
wyniku statek pochylił się na bok. 
Fala wybuchu zerwała dźwig, któ
-y mnal na pokład. Kapitan tan-

Wojciech 

oj. pt 
r sekretarz KC PZPR, orezes 

Rady Ministrów gen. armii Woj
ciech Jaru1elskl prrebywał wczo
raj wśród rolników w wojt:'wÓ'dz'. 
twach: płockim i . ciechanowskim 
Premier. któremu towarzy~zyll se· 
kreta.rz KC PZPR Zbigniew Mi
chałek I min. rolnictwa I gospo· 
.Jarki żywnościowej Stanisław Zię
ba, odwiedził gospodarstwa rolne 
oraz placówkj techniczno-handlo
wegio zaplecza rolnictwa. intere
suj,!!C się szczególnie obecną sytu· 
acją spcłeoczno-g-0spod-arcza na wsi 

:i;z.: wizyta 

Jaruze!~ki 

stanem przygotowań do prac po
lo'\l. ych oraz konkretną realizacj!l 
w tererue postanowień wspólne
go plenum KC PZPR I NK ZSI.. 
które rozwinęŁo I skonkr etyzow·a?o 
zadarua w rozwoju rolinictwa I 1>
~iąganlu ~amowvstarcz.alności żyw
nościowej przez nasz kraj • 

General Wojciech Jaruzelski pod
czas wizyty orzeprowadził bezpo
średnie rozmowy 'Z wieloma rol
nlkamJ I pra.cowni<kamJ gmLnnych 
ośrodków ma-szynowych. (PAP) 

;~:;l!J,1*'"11 Pierwsze posiedzenie 

kowca oświa:lczyl iż jednostka we
~zła przypu·,zcz.alnle na pływającą 
mrn:. m.a.gnetyczną, ustawio-ną w 
miejscu w którym statki 11a ogól 
dokonują manewrów. Uratowało 
na~ to -- powiE'd?iał - 1ż e!{splo-1 
z.ja nastąpiła pod pustą ładownią. 
Gdyby się to wydarzy!() w po
bliżu zbi()rników z ropą· naftową. 
to skutki byłyby katastrofo lne. 

W wyniku eksp!ozj.i w kadłu
bie statktl powstał:; dziura . przez 
któ~ą przedostaje się wod<> Jej 
u~uwanie jest poważnie utr,:dnlo~ 
ne, poniew<>ż wvbuch zniszczy! 
pompy w tym orzec·iwpożarową 
W wyniku detonacji zniekształre· 
niu JleP.!y ~talowe prze~rody od· 
dzlelające zbiornik! oraz uszko· 
dz~ne zostały nł dktóre ciągi rur. 
Kapitan statku podkreśli!. iż w 

I:!~). 

w 
w GS !':amopomcc Chłopska w Czerwińsku (woj. płoc

CAF - M. Langda - telefoto 

; 

znow walki Libanie 

Niz.: ptonący budynek PNESCO w Parytu. 

o 
Mi.n.lsterstwo Handlu Wewnętrz-1 ta sprzedawane będą w ramach re-

nego i Usług informuje, że w 1 glament.acji, a drób tzw. duży 
kwietniu br. obowiązywać będą· ·k•1ry, kaczki. gęsi, indyki) będzie 
następujące zasady sprzedaży t-0- w wolnej s_przooaży. 
warów reglamentowanych: - Ponadto przypominamy, że: 

- dla poprawy zaopatrzenia - obowiązuje zasada zamiennej 
świątecznego zwiększona została sprzedaży cukru r.a mięsne odcin
o 0,25 kg norma masła dla lud-noś- ki kart zaop:itrzenla z wyłącze· 
ci uprawnionej do kart zaopatrze· niem odcinków na mięso wołowe 
nla na masło. 1 clelt:ee z kością w proporcji z.a 
Sprzedaż doda.tkowej normy pro- I kg mięsa l,5 kg cukru; 

wa-dz.ona będzie n.a 2 odcinki - w ramach normy 0.375 kg tłu· 
„Masło 125 g", które będą upoważ- ~zezów można nabyć margary·nę. 
niały do zakupu po 0,25 kg masła <.malec lub słoninę w zależności od 
na każdy z nich z wy jatki em u- d0staw; 
prawnionych oo kart O I MW - na odcinki uprawnlające do 
którzy :lodatkową norme -zakupla zakupu przetworów zborowych 
na kupon rejestracyjny tych kart. ,przedawane będą kaste, płatki r 

Ponadto, uwzględ·niając wnioski 
organizacji społecznych ora2 rodzi· 
ców. podjęto decyzję. że na odcin 
ki uprawniające do zakupu smal
cu w kartkach MID, MllD I MW 
dl.a dzieci I młodzleźy w wieku 
l-lb lat można dokonać dobrowol
nego z.a.kupu masła. 

- Struktura dostaw mięsa I je
go pnetworów będzie analogiczna 
jak w grudniu 1983. r 

W dalszym ciągu wyodrębnione 
będą odcinki na mięoo wołowe • 
cielęce z kością, natomiast kurczę-

ryż w zaleinoścl od możliwości 
pod<iżowych. możliwe będzie rów· 
nleż dokonywanie zamiennego za
kupu orzetworów zbożowych za 
mąkę; 

- do nabycia kaszy ma-nny po
siadają uprawnienia clzleci roku 
.,O" na oodstawie karty zaop:.itrze
nla .,O" oraz d2lecl w wieku 1-3 
Wit na odcinek .,Przetw.-ry zbożo. 
we" kart zaopatrzenia MID tub 
MW . za okazaniem książeczki zdro
wia dziecka: 

- ma0rcowe karty zaopatrzenia 
ważne są do końca marca br. 

z Kazimierzem 
Trznadlem 

Płk prof. dr h~b, 

m~d. Kazimie~z Trzna
del - kfer wnik li Kli·
niki C .or?b Wewnętrz
nych \V cfs?<oweJ Al:a

ł "e~vc;m((:~ r! te-
dzl. 

Państwow~j 

omisji Wy~orczej 

Na ulicach Bejrtu znów rozgo- j W czwal!'teik rano - jak piszą, 
rzały wa.lki. Panuje tam powszecll- I agencje - doszło też d<J starć w 
ne niezadowolenie, że w Lozannie muzułmańskiej części miasta mię
nie udialo się dop ·owadz1ć do re-1 jzy mil!cl!I d•ruzyjską a millc_!ą 
formy systemu oo!Jty-crnego w •unnitów. Według AP radiostacja 
Libanie, w którym dominują <1'.nnitów - „Głos Arab~kle!;o Li-22 bm. pod przewodnictwem pre· krytycznym momencii> ca.ta 42-o

zesa Naczelneeo Sądu Administra- sobowa z.alo1a działal:i stanowczo 
cvjne.!!o Ada'Tla Zielińskiego odbyto 1 bez oanlki. Z 5 rannych mary· 
sie pierwsze P:>Siedzenie Państwo- narzy dwóch przebywa w ~zpitalu 
wei Komisii Wyborczej. Zastępca szefa Służb~ Bezple-

chrześcij:::nle. I bonu" p1·11>•tala nadawać program, 
a główne Ich stanowi ·ko kolo 

W środę doszło w Bejrucie do muzeum zostało opanowane przez 
starć między milicjami chrześcijań- bojowników druzyjskich. 
ską i szyicką. Jak pisze agencja 

Komisja zaooznała się z przebie- czeństwa Państwowel!o Nikaragui. 
iriem dotvchczasowych czynności I Manuel Calderon. oświadczył. że 
orzedwvborczycll oraz uchwaliła mina. która tt·SZJk()dzlla „Luga.nsk" 
pl.an pracy, 11stalający !IP sób rea- mogła zostać podłożona przez za
l1z.acji fei mdaó określonych w <>r- łogę ame Vkt'lńskiel'o okrętu któ
:lynacjl wyborczej. ry przed 10 dniami kursował w 
Państwowa Komisja Wyborcza odległości 10 mil od wybrzeta nl

oowołała insoekcie terenowa. któ- ka.ragu<ińskie!('O, 7. pokładu tego 
re.i zadaniem iest udzielanie norno- okTetn wlelokrotnlP ~tartowaly I 
cv woiewódzkim komisjom wvbor- krłlżyly nad Puerto Sa·ndlno dwa 
cz:vm. komisiom wvborczvm qtop- samoloty oraz helikopter. 

AP, w wyniku wymiany ognia 
zginęły 2 osoby, a 16 zostało ran-
nych. Na tzw. zielonej linii oddzie
&ającej chrześcijańską od muzułma1i-
sklej częścł miasta pcjawili się' 
mów strzelcy wyborocwi. 

nia oodstawowe!?o I obwod:iwvm W związku z lncvo·entem w 
komisiom wvborczvm w realizacji Puerto Sa<11dlno szef rządu nika
ich OboWiązkÓW przewidzianych rBi'U<lńsklej1'0. n~nie! O~te!:!a, przer
orzez ordvnacie. wał swą wizyte w Meksyku I p0-

(PAP) wrócił do Managui. 

Armia lltań·sk.a I m!l!cJa szyicka 
wznowiły wymianę ognfa artyle· 
ryjskiego w rejonie Suk El-Gharb 
w górach położonych na poludnio
wy wschód od Bejrutu. W Bt>jrucie 
od pm!sków wybuchł-o kilk<i poż.a
rów. a mieszkańcy domów polo
ronych koło .,zielo.ne.i linii" udali 
się do schronów bądź dio piwnic. 

--------------------
Rozmowy w sprawie 
polskiego zadłużenia 

W Parvżu odbvło ah1 spotka.nie 
w ramach negocjacji m!ędzv rzą
dem eolskim i zachodnim! rzą::lami 
w!erzvcielskim!. Polska delegacja 
finansowo-!?osoodarcza rozmawiała 
z l?rupą „Klubu paryskiego" tj. 
orzedstawicielaml rządów 17 kra
iów zachodnich. wobec których 
nasz kra! jest zadlużonv (głównie 
kraje EWG. Stanv Zje,dnoczone, 
Kanada JaPOnia, Szwa•caria, Au
stria. Hiszpania. krale skandynaw
skie i Brazvllal. Omawiano pro
blem zadłużenia Polski w latach 
1981-1984, lak również sytuację 
!?ospodarcza Polski. Przewiduje się 
dalsze •potkania w najbliższych 
tv!?odnlach. abv kontynuować roz.
mowv na te tematy. 

Zagraniczne wystawy 
łódzkich plastyków 

W kwietniu, z okazji &O-lecia PRL, odbędą się w ZSRR Dni Kultury Polskiej. M. In. w moskiewskim Maneżu otwarta zostanie wielka wystawa plastyczna - około 2 tys. dzieł - obrazująca powojelll!ly dorobek twórczy niemal wszystkich dyscyplin. W. jej ramach mieszkańcy Moskwy obejrza takie dwie wystawy Indywidualne Bronisławy WillmowskleJ • pośmiertna ł6dzklego plastyka - Benona Liberskiego. W ekspozycji zbiorowej znajdować się będą 
także prace Innego łodzianina - Wiesława Garbollńskiego. 

Ponownie prace Wiesława Garbollflsklego (około 60) zaprezentowane zostau11 w Moskwie kilka miesięcy póltulej, W ramach wymiany kulturalnej między Ministerstwami Kultury I Sztuki Polski I ZSRR otwarta zostanie przed 2Z lipca, s okazji 40-Jeci:a PRL, .lego wystawa retrospekt)'Wna. 
Poza Moskwą. gdzie wystawa eksponowana będzie w Domu Plastyka, obejrzeć będ11 Jl! mogił takie mieszkańcy luuych ośrodków, m. In. Leningradu. 

PL 
- W Polsce, vodobnle Jak I w ealeJ Europie, 

rokrocznit• przvbywa okol11 30-40 nowych pacjen• 
tów na każdv milion ludności, z przewlekłą nie• 
wydalnościa nerek, kwalifikujących slę do leczenia 
powtarzalnymi dializami ! ewentualnymi przestrze
paml. Jak się szacuje, w naszym kraju na każdy 
mlllon ludzi dializowanych test 17,3 chorych, a dla 
porównania w całej Europlt> przeciętnie 114 pa• 
cjentów. w NRD - 67. w Bułgarii - 9Z. Co 1oku 
umiera w Polsce 8 tys. 01:ób z powodu mocznicy. 

c:vlnvch łnnvch narz.adów DJ). upaleniu migdał
ków oodniebiennych zatok. czv oskrzeli. Dlatego 
te:Ł oz:o-.1me znaczenie ma ochrona organizmu P• zed 
różnego tvpu infekcjami i zakażeniami. Słowem 
pozornie niegroźne zapalenie gardła może w kon· 
sekwencji doprowadzić do poważnego schorzenia 
nerek. 

- Gdy dochodzi Jui do zatrucia organizmu, gdy 
nerka przestaje pracować. ratunkiem ~taje się 
sztuęzna nerka czyli lnat'zej 11iallzowanlł' chorego 
przv oomocy urządzenia o tej nazwit>. Pier """'Y 
skutec~nv zable2 diallzv wykonany został doplno 
w 1943 r. w Holandii. Na czym polł'g;ały trudności 
w •konstruowaniu utuczne.I nerki? Pomysł poza
ustro.ilwf'i dializv krwi nlr jest przrclrz nowy? 

- Jakie !Ili\ przyczyny panie profesorze, te &e prz:r
u;,minającc> dwa 1łużr ziarna Jasoli organy, które 
nieprzerwanir> filtrują nasza krew, słabną. cho
ruh. Co w konsekwencji prowadzi do niewydol
ności nert>k? 

- Naiważniejsz:ym zadaniem nerek test rzeczy
wiście filtrowanie krwi. Kiedv <'zynność filt1 acyj
na słabnie. toksvczn" substancje -przernianv .1•ate
rii eromadza się we krwi. Zachwianiu Ulel(a gos
oodarka wodna . mineralna oraz równowai?a Kwa
s:>wo-zasa!i'.>Wa. Nai~zestszvmi przyczynami ctwrób 
nerek $1 zakażenia bakteryjne. Mol(a one wywo
łvwa~ "nrnośrf'dnlo ~a cal Pnia układu rnoc ~ • ve~o. 
albo też powodowat' wtórne zapalenie nerek przez 
wz"iudzenie mech2niz:nów immun•ilo~irznych. To 
ostatnie może miel! miejsee or:zy chorooach infek· 

- Pomv•I skonstruowania sztU<'lnel nPrki zro'!ził 
s!e dawn". Zrealiwwanv ieclnak zos\al rlop!er«i w 
1913 r. w' USA. Wvkonano wówczas pie.rwsza he· 
modialize doświadcz,..lna Pod•tawowvm llrohlem•m. 
którv należało nokonać. hvło krzeonięC'iP krw• w
za oreanizmem. co jest fet naturalna właśC' 1 woś, 
cia oraz wvtworzenle błonv półprze,Puszczalnf'j r 
orzez która krew chore'.'(o moglabv sie i:;o,l)ywać i 
rnbstancji tuksvcznych. Pierwsza sku teczna hemo- I 

f 
(Dalszy ct1ur n·a str. ~ 

W 83 dniu roku stońce wze
szło o godz. 5.31, zajdzie zaś o 
17.55, 

lml nlny obchodz• 

Pelagia, Feliks, Tyberiusz, 
Zbysław 

syno tyk 
w dniu dzMeJszym przewiduje 
dla t.odzl na,tępu .iara POS?odi: 
zachmurzenie małe w cfagu dnia 
orzejściowo umiarkowane. TćIJlp. 
maks. w dzień około 5 st. c. 
Wiatr ałab:v I umiarkowany z 
kierunków wschodnich. 

Ciśnienie o 11:odz. 19 wynosiło 
994,6 hPa czyli 746,0 mm. 

z darz I\ 

1189 - Zm. M. Kromer, bls
storyk, sekretarz Zygmunta Au
gusta 

1824 - Ur. z. Miłkowski (T. 
T. Jeż). powle§cloplsarz 

1939 - Niemcy za:l:ądały od 
Polski zgody na wcielenie Wol
nego !\Ilasta Gdańska clo Rze· 
szy 

1919 - Utwonenłe w l\'.lcdlo
lanle faszystowskiej organizacji 

Związku Walki Mussoliniego 

Taka sobie myłl 
I 

Tajemnica szczęścia tkwi w 
tym, by lubić to, co musi się 
robić. 



Cłl,SUJEl\fY DU 30 MA.RC.A 

Plebiscyt na najlepszvch sport~wcow i trnnor!jw 
40-lecia w województwie łódzkim 

---------~·--

___ „. ______ _ 
?,ódzkie władze l;><>rtowe wru • ZŁ Z~ti' o;az Klubem Dzien

nikarzy Sportowych organ:zujai plebl9cyt na najle9szych sportow
ców i trenerów 40-lecia PRL w województwie miejskim łódzkim. 
Swoje kandydatury mo~ą z~łaszać organlz&cje s;>ołeczne I 1porto
we. a ogłoszenie wynlków nąstąpl w najbl 1 ższym czas!e. Przy 
ty9owa.niu najlepszej dzleslątk! trenerów I snortowc6w moma 
brać pod uwa<Sę nie tylko te kandydatury, k·tóre po:iaej przed
stawiamy. a kartv pocztowe z nazwiskami należv kierować rl•l 
działów s9ortowyc·h łódzkich ga7.et coelzlennych. rad!a I tv lub 
do Wojewódz!ctej Federecji Sportu (!>!. K:;nn.:'1y ParygkleJ &) z 
doolsklem: „Plebiscyt 40-lecia" 

Aby Czytelnikom „DŁ" ulat""!ć gło.!lowanle. pn~r.s~awlamy listę 
s:1ortowców, któr•Y naszym zdaniem powinni mleć sza.!)se znale
zienia się w d~iesiatce naj'epszyc11. Są to: 

JADWIGA WAJS-1\fARCINKJ1'WlCZ (znakomita polska lekkO-
!ltletka, olłmpUka) JAN KUDRA (kolarz Społem, olimnijczvkt, 
Ll:Sł,AW KROPP (zapaśnik lłorutv Zgierz. olim!)l;czyk). ANDRZEJ 
SZYMCZAK (olłkarz ręcmv Anilany, ol!mpljczvk), l\ITECZYS•.J\ W 
NOWICKI (kolarz Włókniarza f ,ódź olim'11 lczvl<) 'l'OMASZ BlJ~SF. 
(zapaśnik ŁKS, olimnlfczvk), PAWEł, KURC'7.EWS'ltl (zana~nlk 
Budowlanych ł.ódf, olim91,lcz~'kl. ANDRZEJ BEK lkolarz S110łl'm, 
olimoliczvkl, JANTl1'Z KOTU~SKI (kolarz Włókniarza ł 6tlź. 
olltllniktl'k). JAN 'fO:ll•A.:;zt-~WSTtl rnlłkorz f,KS, olim„Hcr,-1;'. 
LEONARO TIETIANIEC l~latk:irz, renrC'Zentant Pol 0 ki, grai W 

A7.S f,ódf), S'l:'ANTill.A w w,, n ... ER (IP!tko1.tleta A '7,S lAl-lź. 
o1imoijczyk\, I.UDl\lllł A JANOWS'l{A lkoszykarka. renrer.ent:rnt'lta 
Polsl<I, grała w ł.KS), STA NTSA w BA RA" I piłkarz. '"OTCZP11tant• 
Pol<kl, grał w ŁKS) RARRllRA Nml\TC7.VK (~latkarka Startu 
Łf\ilź, o!lmnljkal. ANTONr PAWf,AK (t'ięhrowtee Orła-Wll.~1 
l.l\dź. olimn!Jczvkl. WA (''f A W TA TO CHA tkol3rz Snołem ~.~dt. 
ohm„ijczyk) KR7.VS'ZTOF su.ur A lkolan s ... ołem ~ 6dt reorezenfant 
kritju, wiremlstrz <;whtal, WALERY KOSVL (hokeista ł.KS, 
ollmnljczvk). ,TERZY POTZ lhokełsta ?.KS. otlmulliozy'-''· ~n•G
"IIEW l\01'\ITF.K lnlłki>rz re..,rezenta"1t krain, i:ut w W'1zP.\\le1. 
"'ARFK DZTUBA (olłk'lT7. ~.T{S, renrezentant Pol•l<'ll !" "7."\łlF't??. 
Jl.t,\RA,.,.DA UPkkoatlefa f,KS. ollmpllczvkl. HE"'1RYK "lELT<'.SIAK 
lbol<,er Gwardii ł.6dź. ollm'>ilczykl, ROZF.NA SFD7.tCKA lko~zy. 
karka ł.Ks (re<1rezent„o:itka Pol~kil 'l'F.lł.l"SA r'TF.l>F.A ne1·1<0°t1P.t
ka A'>IS ł.ódf. 011m„!Jkal. w• 0Il7.!"TIFRZ S'VIOLA R"-1' w•.„'DY
l;'~.AW ŻMUDA. J()'7.EF l\.JLYNARCZYK (piłkarze RTS \'Vld:i:ew, 
reorezentancl kraju). 

Do dziesl~tkl najleosz:vch trenerów 40-lec!a PRL łódzkie.<(o wo-
1Pwód•twa m'e'skl<"!!O powinni naszvm 1dan'em kand"<loweć: ,TO
ZEF ŻYLI!llSKT (trener kosz:vkarek LKS, tw6rca snkre~ów tego 
klubu), HENRYK LANGTEROWICZ ltTener koS'Zl'k9.Tek Wł61'ntai:za 
Pabianice. tw6rc:i. 8ukre~6w te11:0 klubul ZYGFRYJ\ "''CH'rA 
(utalentowany ~zkoleulowlec młodego nokolenla. trener reprezen
t:tcjl Pol•l•I 1>lłkarzy ręcznych. 11rocuie w Anllanie Łó«li), \VA· 
Cl.A W PEG7.A (cl oświadczony .9zkote11iowiec olikarski. bvły za
wodnik ł.K!\I. J \~ KAUC !wychowawca wielu =~komltych za
paśników w 'it~·\u wohwm. reprezentnntńw kra iu l 1>lin1pl.jrzvkówl, 
CZESl'.AlV KASZNT•\ (trener bokser~kt. wyrhowawc" wlelu re
prezentnntów kra.lu). ZYGMUS"f 'KO''"'F'~,'f.W~nn 111ie+,•1ary już 
Zll'łkornltv szko!P.ninwlt>c bokserski!, LUCJ.\N JOZFFOWICZ l11~n
cuic aktualni„ we Wlóknhnu ł 6dź. znakon11tv O"ltdś zawodnik, 
dzH doh~l' farho?.·iec kolar•kn, TEOFIL SAT VGA (.i'!df!n z 'lłO
ni'!rów ł6dzkieo:o kolarstwa znllkomitv z». wodnik ł s~kolen!owiec). 
LF-SZ'F." ,TEZTF.RSKT flJt•łv 'liłk~r7 ł,KS. renr!"ze„hnt knłu. nhec
n!e ceniony farhowlec r>iłkarskll. Wf.A nvin.AW ~IUDA trener 
pił't•trzv Widzewa Cf'O!tionv farhowłec) . W~ . ADVSt.AW R:WIAT
T,OlVSKl (wychowawca wielu utalentowanych nolsklch Jekkoat1~
t6w, reprezentantów kraju). JAN °'<'"lł~'MFR; tznakomitv zaW<'dnlk, 
nl•"11>ilczvk, obecnie trener kadry pnl•klch cleżaroweówl. Wł.A
J>YSLAW KROL (świetny uilknrz t bokel•ta. trener ł.Kl'! w tyd1 
dy<cvt11inach. bvł szl<nleniowrem drutynv oiłkorskleJ 'f,KS. która 
w 1958 r. zdobyła m!strznstwo Pnlskll JER71Y Bl'!K fdosk""1ały ko-
1.uz. obecnie szknlenlowłec kol1tntwa toroweeol. TADF.US'l GO· 
R7.ECHOWSKl lwvcliowawca wielu repre:tentantów kr•ju ł 
olimpijczyków w lekkiej ».tletyce). 

(aszl 

c:"Y START vVY\i\ALCZY TRZl~f'L\ LOKATĘ:' 

Ostatni tu~niej w Słupsku 
D~lś w SlupS<ku rozpoczy-ra eię o

sta tn i flnałowy tu·rniei s>iatltarek 
który da nam O<lpow1ee:!; na to. kto 
zcl~·będezle miano najlepszej dru~)l'nY 
w kra}u Przed rozgryv.-kaml !>C}

wszechnie sądzono te tym razem 
sloli'Cą polskiej siatkówki knh!ecel 
będzie Słuosk Zawody w tvm mie~· 
cle miały ~~ tylko retow~nlem "1.1· 
kcesu zespolu mlejs('<>wych, w k~ó. 
r~o ba ri.\.·ach ~;-:Jia f""~!)T'P?e·ri·~ „,'k, 
kr.oju Lirbf'dli,lewska, Sliwińska 
Hanyżewska Szczy!<i•l~ka A tu tym. 
czn~em oo ostatnim turnleiu w Kra
kov..-ie zespól ,hiałe1 gwiazdy" ma 
dwa punkty przewaP'l na<l <>gólnyml 
fa\V'Orytkami rozgrywek ml.•trz<>w 
skich Jl*<t to ~wego l"Odzalu zasko 
ezenle, bowiem Wis.!a mlrno oowro 
tu do drużvny oo urlooaeh m~cle
rzy11sklrh wielu ooclstaw,.,wych ~la
tka reok nie nre7t>ntowala •ie najle 
pie• A jed<nak WlMe na tum1e1u 
w Slunsku ootrz#ba oraktyeznl" t:vl 
'ko .1ednel(o ~w•yel~wa n·rA"' ,,.,„,.,b„ 
e!a w dwóch 1'<>7'0~tai~·rh m!"<'rach 
di,-.''C}l .c;~tńvr, bv WV\tra]C7.VĆ tvf.l1ł 

m'•tn<> P-0-lskl Cle.k AW" ""' na to 
z;iwod111<'7'ld C>arn""<'h '<!n-o~k 

f,ódzk' S1.•r1 \" nst~tnlm mP.CZU 
krokow,,,kle!!>O turnle1u M'knn:;ł ni<>· 
slX'<ł'Z~PwanlP Czarnych Slut>'Sk I 
J<lk~v . •apraeow&ł" na m'"'tl"T<>~two 
dle W!sły t..OOzla'lll.<l m;i 1a r kolei 
tylko DUnkt straty do Płomienia 
SMnowie<' f w ostatnim tumleju 
qhca orzes~yt ten 1:esp6! I u·ole 
rowa~ si~ na trz.eclrn mie1"ru ~ 
tego ootrzehne 1ei:t 1>n:Yn" 1mnleJ ~ 
dno 7WVC!t>•tw<'. ~1„ r.>r?V tvni .,,,,.,. 

mień musiałby ponieś~ same i><>ratkl 
Po wczorajs'Zym tren\.ngu Startu 

t<llZltn.iWidhtl\my z tre.neraml I ZllW<>· 
dnl<'zkarn.I Najba rdzlej dośw!.ad<:>ro· 
na slatkaI'ka dru~Y'UY - lwona Sie
licka ~"'"1erdzlla że n2 pewno on" 
1<ik I fe1 lto·lefankl doloza \Vszel'l<~ch 
'ltarafl by w:vwa!.ezvć dla klubu trze. 
cla lokatę 

przypcm'n<?my te SI.art spotyka 
<lę koloe1no z Wi.ołą Płomie·nlem 1 
Czarnymi 

(SZ.) 

• • • 
W trwa:l.ąc»m ponad ! 11;odz!ny 

meczu siatkarki LKS w flnaie „B" 
i>okonałv .Spójnie„ Gdańsk 3:~ 
'(1~:10. 11 '1s 10:15, 15:\1 t5·5) . Naj
lei>sza na boi&ku była elatkarka 
r:Ks Katarzyna Fllarczyk. 

W m<"<'zu w Radomiu Radomka" 
wv(!rela 1 r.eclanla" Gdańsk 3:2. 

Pr trdsprzr.daż biletów 
na mecz Widzew - ~fol-Or 

W tN;eCiel ko!oejce m!stn.owaklcp 
spotka i' oiłka rskloe1 ekstra1'l.asy w 
rundzie wLo•en.neJ fód'.ZS!:I Wl.ci'U'W 
wy~1ąpj w ro-14 gospoda1'7la Je10 
przeciwnikiem będzl• lubelski Motor 
- rewelaeJa run.dy Jeslettn.ej 8'!Mlt.
kanle rozpoeznle 1łę w 1obotę o 
"Od? tl.30 Od dzlł n.a ten ».trakcyj. 

· llif upowladaJ11cy nę mecz motna 
,1ut 11.abywal\ bllety w sekretui~dP 
klubu pny nl, Armłl Czerwo'fteJ 89. 

Walczą 
. ~ . 

czy kradną? na p1ęsc1 
Bokserski śwlatek zaskaku.1e nas 

raz po raz nle tyle w~mikaml, c.u 
godnymi pożało\vania wvt:>i·y'katni 
Nle tak dawni'). przed wylazrlem re 
prezentacji na turniej w Buk aresz 
cie. nasz mlstr2' olęści Henryk Sred 
nicki, doskonalll formę w stnlet'zn~·ch 
b::trach I wrócił do hotelu w stanie 
n!ewDtkokl. Nie minął tydzień. a 
trener Andr.te! Gmitruk Informuje 
W WYWla<lzie orasnwvm n k()morO·· 
n1Hu1ac:vm wvbrvk11 4PnPltf' h1lk~P 

KnMunO•pt Totłta 
T', Totalb:~tor ł3ryor!""'w·• 7aw1a 

d ..., '.... '),,.. t~· • ,·.ł „1 n n•,\. ,.., ... 'ot 
ka z dnia 18 ~ ·~84 • · w~ wątęo
n"l·~:1 dan.·c11 ._.. ·•-lr.o ct, ,...,„o: 

LOSOW.!\SIE I 

( .\\O:a .3 ,.,.'I ne 15 o;~ 8'.9 Ul 

'i ··o w. z 5 „r .! ort-m - wv~ra

n e 1J o':olo "'15.000 zł 
".!~'1 r )ZW. z fi traf. 'lWVkł. - wy

gr• e oo ~··olo :o OOO zł . 
t5 ?' fi t' ozw. , 4 tur. - wygrane 

tJ() ~25 ll. 
2'1~ B14 rozw. z 3 traf. - wygrane 

po 18 zł. 

LOSOWA'.l<TE tt 

tk•wota na wy<;rane - 31 211 m złl 

8 rozw. z 5 traf, - wygrane po 
O k fi&j.000 zł. 

91'1 rozw. z 5 traf. - wygrane 
po ok ·h 6.300 zł. 

~4.~'· •01tw. z 4 traf. - wygrane 
po ~20 ·1 

~79 784 rozw. z 3 tn.f. - wygrane 
110 44 21 

ra. Ireneusz Zdzl:lnkl, któr)' na 
~urnicju w Wenecji kariery na rin
gu nle zrobił i miał dużo wolnego 
czasu. udał .tę do sklepu po zakupy 
i „zapomniał zapłacić". Krad21ież 
wyszła na jaw, młody sportowiec 
oddany zostały przez obsługę maga
zynu w ręce włoskiej policji. Sele
kcjoner zapewnia że pobłażania tym 
razem nie b<:dzie i on sam zw1·ócl 
się do zarządu PZB z wnioskiem o 
roczną dyskwalifikację dla zawod
nUta, co jednak wyclaje się zbyt 
skromnym ekwiwalentem za kom
promitujący polski sport wyczyn 
repre7entanta. ,Gdy dodamy do tego 
fakt. Iż nie wrócił z włoskiej wy
oraw' masa:ivsta bokserów Janusz 
Minda, ulatniając s!e dyskretnie z 
hotelu „SJrlo" 'i tnne .,kwiatki'·, któ
re w o\ęlfolarsl<im środnwlskn ~ą ta
jemnica ooll~zynela, to <loirlzlemy do 
wnlnsku. te ta dyscypllna jest bar· 
dzo chora , Brak sportowych rezulta
tów 1est tylko Jednvm z sympto
mów choroby. która wymai( a szyb
kiej I zdecydowanej terapti. Ale, 
kto ma by<' lekarzem. sltoro dotyeh
,...?a'"1WP m~tortv 1ec?:en1a 7awoctzą ... ? 

DYSKWALIFIKACJA 
ZDZlARSKIEGO 
Wydz!o.ł Wychowania I Dyscypliny 

Polskiego Związku Bokserskiego roE
patrywał w czwartek sprawę z?wnd
nlka kadry nuodowej Trem•usza 
Zdziarskiego (Zawl•?a Bydgoszcz), 
którv dopuścił sle kradzieży podczas 
turnieju w Wenecji 

Wymierzono mu kare dwuletniej 
bezwzględnei dyskwalifikacji. 
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Skarga Libii 
w ~adzie Bezpieczeństwa Kadencia trudna i pracowita 

Libia 1kierow».ła ll•t do Rady 
Bez.pieczeństwa ONZ, w którym 
wskazuje. :!:11 PO niepowodzeniach 
w Libanie administracja USA usi
łuje wvtworzyć nowe. „ośrodki na
')ięcia" i do tezo celu wybrała L i
bl~. Nawlazuiac do wysłania do 
El(iptu amerykań.skich samolotów 
zwiadowczych typu AWACS, list 
libliski zwraca uwa2'ę na sh.łe pro
wokacie stronv USA wobęc Libii 
i naruszanie lei orzestrzeni oowie
trznei i wód ter:vtorialnych. Uibia 
zwraca .~ie · o zwołanie n;idzwyczaj
ne;?o rosiedzen!a Radv Rewie<::zeń
stwa dla om6wienla nie"ezniec:me
go rcnw'>0ju sytuaejl ~'Yonikającego z 
73."roże~'a. arabskiet!o narodu lioii
s1<'.0'?J 7a ~--:inv USA. 

Rozmowa z z. Tomalem zastęncą przewodniczącego Rad!· Pa1łstwa 

Rekrutacja 

2S marca br. końeiy •1• obecna 
kadencia rad narodowych. Na py
tanie dziennikarza PAP: jaka ona 
bvla - odoowiada zastęoca orze
wodnlczaceeo Radv Pańs-twa Zdzi
sław Tomat 

- Lat& obecnej kadPl!lcJI. dla rad 
wojewódzkich od w\osnv 1980 r„ 
a dla rad sto-pnia podstawowego 
od 1978 r.. to okres skomplikowa
nv i trudny. BYł to cz:as oirrom
nych naPięe społecznych. dc:boki~ 
l!'O krvzvsu ll!osn<>darczeli(o. ziaWi$k 
anarchistycznych wstrząsa i<icych 
1>aństwe:n, A lednocześn1e to okres 
bezorecedensowych. szero·kich i 
"h',okic'1 nrzemian oolitycznych, 

na studia 

Sl>Ołecz.nych ekonomicznych 
tworzących w sumie oro11ram .o
cialistvcznel odnowy. Rady naro
dowe. iako Przedstawicielskie or
ll!anv władzT naństwowej znalazły 
się w centrum wydarzeń tel!o o
kresu. Wraz z terenowymi orga
nami administracji i>aństwowej. 
były przedmiotem nie tylko nie 
sootvkanei krvtvki ale wręc1 a
taków. Nie zaoominaim:v. że ">Od
ważano sam ustrói rad mrrodo
wvch. 
Jeśli weźmie sie Pod uwage cha

rakter teli(o okresu a trzeba 
to uwzRledniać - to osobiści'! o
ceniam. że radv narodowe 1 ich 
orRanv zdałv e!!z.amin. Podjęły 
walke w obronie raństwa i jego 
ustroju, o ochronc warunków zy-

do krajów 
j 
cia i nracv ludności Nie brakowa
b słabości. okresowych załamań 
it 'J •. C'J nie może przesłaniać oozy

-
1 

1 :vwn.~!'O dorobku kończącej się ka-

soelłałtstycznych ! de~c\'v dvsknsjach O ]>Tacy rad 

Rozpoczęła się rekrutacja k.a.n
dydia·tów I).8 studia wyisze w ZSR'R, 
NRD, Czechosłowacji, Bułgarili i 
na Węgrz€ch. Jak poinf>0m1-0wał 
dziertnlkarza PAP rzecznik praso
wy MNSWiT o przyjęcie na studia 
za grain!c11 mogą ubiegać się M
równo kandytlaci szkół średnich, 
którzy ulrończą szkolę l otrzymają 
świad·ectwo doj~zafości w roku bie
żącym, jaki absolwenci z lat ubie
głych. a także studenci I roku 
szkół wyższych. 

Kwalifikacje na studia przepro
watlzają w zależności od kierun
ków nas.tępujące szko0ły wyższe. 
Uniwersy•tet Warszawski (nauki hu
manfatycz:ne), Szkola Główna Pla
nowa.nia i St:atysty•k·I w Warsza
wi.e (ekono..f1iczne), Szlooła Głów
na Gosp-odarstwa Wiejskiego 
Akademia Rolnicza w Warszawie 
(roln!cze). Wyższa Sz!roła tntyn!er
slra w Radoo-mitt (technicz.ne). Aka
demia Medyczna w Lodzi (lekarski, 
lek.arsko-hii;:!en.icz.'1y 1 stomatolo
gia). 

Absolwencl Il lat ubiegłych l 
stud.enci szkół wyższych wymagane 
dokumenty przekaz.at powinni bez
pośrednio d'O wymienionych wy
żej uczełni do 13 maja br. Kan-
dydaci, którzy uzy·sk.ają \V br. 
o§wiadectwo dojrzałości, składają 
pr.danil! w macierzystej szkole 1ke
dn.!ej, skąd dyrekcje prześlą je 
do rektoratów sl'Jkół W)·tszych pr<>
wadzących rekrutacje na studia 

KHAJOWA KONFERENCJA PK. 

W czi.vartek' rozpoczęła się w so
rn Krajowa Konterencja Bułgar
skiej Partii Komunistycznej. W jej 
pracach uczestniczy sekretan gene
ralny KC BPK Todor Żiwkow oraz 
lnnl członkowie klerOW'nlctwa nar
t!! I rządu. Trzy tysiące del2<(a.tów 
b;:irących udział w obradach repre
zentuje ponad 800-tyslęczną rzeszę 
komunistów bulgarsi;ich. 

WYPADEK N_<\ BALTl:'KU 

Jak doniósł ukazujący się w Ko
penhadze dziennik .. Berllngske Tl
dende" 5 dm~sl;ich rybaków zosta
ło poparzonych tzw. gazem musztar
dow;vm (oerytem), ~tóry w posta
ci skawalonych brył dostał •il!: do 
ich sieci oodczas połowów na Bał
h"ku. 

Rybacy w litanie elęł!klm zostali 
hospi-talizowani w Kopenhadze 1 na 
"iYSple Bornholm. 

W. BltYTANIA - EWO 

W Brytan!». odroczyła decyzję 
dotyczącą jej wkładów do EWG 
do najb!Lższego l!lpOtkan!». mini-
strów sprar_,,. zag~anlcznych „dzle-
~!ątkl" wyznsczonego na 2'I bm w 
Brukse:t. Postanowienie to za9adło 
w c:twn.rtek na nadzwyczajnym po
siedzeniu gabinetu brytyJskłego. 

ltATASTltOP'A K.OLP.IOWA 
ltOŁO 8ZTUMU 

~- _,!>owy rel&ejl Malborat -
Tłswa, -O'tarł 1lę l!ll bm. w miej.sco
wa<!cl Now». WiM kolo Sztumu o 
nadjetdtający 1 przeciwka pocl~g 
tow11.rowy. W nastf!:J)Stwle tego W';l
ko!eiły ei~ obydwle lO'komotJl'V.'Y I 
1 w&ł(on ze akladu towarow„~o. 

· · 11.arodowvc•1 nn.iawiało sie czasem 
t;; • stwit>rdzenie. ie rady l radni by-
wyżs·ze za granicą do 30 kwietnia' li bezradni... · 
br. i - O::i!nie takie bylv l są for-

. t ze - d i mubwane Mah one cześcio•we u-
Eguimmy ws ępne P.r pro~a 2l0- I zasadnienie. wvn'kajace z tego że 

ne wstaną w ucze~mach Wa~sz.?1. 5- ! radv Tlarodowe bvłv w poorzed
wy i AM w l.,Qdz'. od 11 do nich olrresach czesto C!''amczane 
czerw~ br.. na.tomaast w WSI w w swoich ko'.11...,e~encjach i możli
Radomiu od 25 do 29 cze-rwca br. w0ściach dz!ałania. ·Nie była to 

Szczególowych lnf<;>nnacjl udzie- sytuacja zdrowa. Zdawano sobie z 
1.ają ku.ratmi.a. szkoły wyższe pro- tego s;:irawe. Poc7aw„,v cd 1980 r. 
wadzace k:walifik.acie kandvi0.'2tów znoszono baric:·v centralistyczne. U
oraz BiPiro Wy·mia.ny Sty.pen-dialnej chwal na została nowa us~awa o 
MNSWiT. svs~e'.Ule rad nar:idow:vch i sa'IlO

(PAP) l ~.,.~r'u ~~~vb~ialne~1. Radv na-od'l-

Kłopoty RFN 
z· uchodźcauu i przesiedleńcami 

Zarówno w prasie RFN, jak i 
\V wvP-Owiedziach polityków eoraz 
cześclei oojawia sie temat kłoi::ot
liwvch dla Bonn prżybyszów z 
kraiów socjalistycznych. przenoszą
cych sie tam na stałe. Ostatnio w 
te; samei tonacji mówi sii: i msze 
również o Przesiedleńcach z NRD, 
którzv w ramach s.kcji łacze,nia 
rodzin przybvwaj;i. legalnie do Re-
oul>liki Federalnej. . 

J' eś li cho<ii:i o przybyszów z po
z:istałvch kraiów socjalistycz.nvch, 
ta'.!ltejsze źródła .syl(llalizuja naj-

Reagan I wzer pan.s.twa francuskie
go przeprowadzili rozmowy. których 
~ematyka slęgata od sytuacji w Li
banie do kwestii barier handlo
wych stawianych przez EWG wobec 
amerykanskiego eksp0rtµ artykułów 
rolnych. 

~OWY SPEC.JALNY. 
WYS!:.ANNIK USA 

cz~ściel tru<lności acantacyjne Po
laków, którzv oo 1930 F· legalnie 
'u':> nielegalnie P7z:f'.:iyli do RFN. 
Wielu z nich nię może znaleźć 
orac,-. oonieważ w wa:-unkach ma
sowego bezrob:iC:a urzeclv pośred
nictwa rezerwują wolne miejsca 
dla Niemców. Cześć przybyłych z 
Polski. nie znahc w dodatku je
zvka. chwvta sie zaieć cj1rvwc:wch. 
nrae:v niele!!alnei w warunkach 
nrZY'.'1l'-~WYCh naj'!:J,'Zei ntatnej a 
p0zostali źvh z głodowych racji 
lY.lmocv sicia1.nei ooniewai nie ma
ia P~awa "awet d'J za5~łku dla 
bezro'Jotnych. M'nister do SP"aw 
socialn,·~'1 w „r.~"·'e Na"renii ·Pół
roc:i~j-Wes'fal'i. F!'i?dhelm Fa:-th
"'lan-i. st\v!c~d·dt na konf~-e..,di 
„„as:iwej. że rrzvhvszów ze Wsch:i
du. !'awet tvch tx1wołuhcYC'.1 sie 
~a · TliP·n!eck'e oochod~e:iie. o:acza 
w RFN k•imat n!eżvczllwo~c'. So:i:>
łeC'zei'~tw1 pa';rzv na oic'n ia$ na 
T'l;~'""""l!.""A~Tł'""'""' r-hl""\tr""~i"'l;U(':-)"\~•" 

Zakończenie blokady 
DO A\fERYKI ŁACt~SKI.E.J oran1cy 

Kom:s1a s;>raw zagranicznych j „ hiszpanskiej 
Senatu zaaorobo1Ar2ła kandvdaturę 
b)·lego. dy9!omaty Harry·ego W. 
Shlo.:clemana jako specjalnego \VY
slannlka prezydenta Reagana do 
Ameryki t.aclr1skiej. 

PlłZYGOTOWANIA 
DO „WOJNY ELEKTRONICZNEJ" 

Od 1!er-pnla 1982 roku 1amcloty 
jaoońsl<lch sił oowietrznych typu 
„F-1~" oraT. amerykańskie bombow
ce strategiczne B-52" stacjonujące 
na WY3llle Guam 33 ruy uczestnl
cz::łv w manewrach. przvl!otowuJą
eych się do prowad•en!a .woJn~r 
ele":tronlczner·, Poinformował o 
tym przedstawicie! 1anońsklesro ml
nls~erstw3 obronv w odpowiedzi na 
Interpelacje oo~el~k11. 

I'. PEltł!:Z DE CUEL'LAK 
W MEKSYKU 

W •rod• sekretarz icenralny ONZ 
.Javier Perez de Cuellar przybył 
• 4-dn1orw11 wlzytlł oticja1m1 do Mek-
1yku. Podcz11 11Wojego pobytu w 
tym kraju 1potka się on z presy
dentem Mll(uelem de la M~drld I 
mln!st'rf!m imraw zagranicznych 
Bernar,do Sepu!V•dlł. 

" P!JftU 

W czwartek rano zakończyła się 
blokada !!''an!c:v Hiszpan.ii spowo
dowana orzecięciem dró~ kołowych 
i kolei:iwvch miedzv Francia a 
Hiszpanią przez protestujących 
francuskich kiel'owców cii:żarówek. 
Zdecydowali on! przerwać swą ak
cie w zamian za zanewnienie och
ronv nolic:vlnei nrz:v pnejeździe 
nrze.z terenv obiete nikietami bas
kijskich rvbaków. W ostatnich kil
ku dniaah orzed zablokov.raniem 
ruchu kołowe1?:i oikietv 7.atrzvma
łv i zniszczvłv okol1 20 ciężaró
wek z francuska rejestracją. 

Pierwsze kr>nwoiP ruszyły ood 
straża Guardia Civil I raz.poczęło 
się rm:ladowywa.-:iie gii.rantycznych 
korków oowstałvch w dniach blo
kadv francuskiej. Jak dotyehc~.as. 
PiP "'·P·notow11n„ l)OWV<'h incyt1entiiw 

W Wiedniu 
nadal nic nowego 

C l ęż.!:ich , obrażeń doznały ~ osoby, Wladz8 pero~"!ańskle w~rowadził:v 
które r.os aly nrzewlezione do szpi- w ktatJ 3-dn!ow:r stan v:yjąt!cowy 
tn.la Ka miej.!l;CU pomocy !e-karsk1ej . i zawiesi!v na ten okres or:n'l3 o ... 
UdTielono 9 Mobom. -or~wadz'lnt? bT,vatelt'lk!e w zw!ązku ~ plsnowa-
jest dod:odz~"lie w sprawie przy- nym ~4-~0d7lnn,·m s!ra1klem oa"H-

Niestety - w Wiedniu nadal nic 
nowe~o. Potwlerdził to przebie~ 
odbvte!!o 22 bm. plenarnego. 360 
z knlei, po~iedzwa delegacji 19 
nafat1i.-, ucze tniczących w rokowa
niach w sprawie redukcji wojsk i 
zbrojeń w Europie środkowej. Je
d:vnym mówca bvł szef delegacji 
CSRS. amb. Emil Ke,bluszek. 

cz;-n ·.vypad•ku. szechnym na znale protestu -przeciw 
:Polityce gospodarczej rządu. 

PltZYGOTOWANIA 
DO PRZYJĘCIA 

AMJ!JlYKARSKJCH RAl't.IET 
W BELGU 

•UKCES PAJtTYZAS'TOW 
SALWAI!OltSKICH 

Partynnei !'rontu Wyzwolenia Wbrew wielu zaoewn.ieniom u-
t>Om1mo tego, lt rz~ bełgljs'.ii ~·11·rol!owegq Im. Fa.rabundo Martle- czestników zachodnich oraz mimo 

nte podJąl Je!zcze ostateczne.I d·e- go (!'MLN) zal~! dwie rozgło1nle dł L- • •ż kle · 
cysil w 11prawle rozmieszczenia w radiow·e w San Se,!vador. nądając U=Ze1 n1 z.wY przerwv m1e-
kra]u ameryJ<;Rfl!tldch ra•k!et ma- 15.minutowy orogram. w którym dzv . ooorzedn1a I ob?c.ną runda. 
newrulących, w niektórych bazach wskazy-wali. lt wyznaczone na nie- oow1edz!ał Przed~taw1c1el CSRS, 
woj!lkov.-ych oodJ!\to jut przygoto- dzielę wybory prezvdenckle są lest!"ś:nv oonownie śwJadkam1 na-
wania do przyj(lcia nowej broni sprzeczne nawet z obowiązującym wrotu do n1e zmienionego, nierea-
alomoweJ. I w Salwadorze prawem. 111••„n~"le"" stanorviska k!'a i6w 

UROCZYSTOSC W ONZ opr. (jsb) NATO. Nie ma Z Ich strony żad-
----------------_, , !lVCh prl\b o:iszukiwan!a kom;n·o-

w środę w siedzibie ONZ w No-1 Redaktor depestowy I ' ·n;~owvch rozwiąza11. 
wym Jorku odb3·ło s!ę uroczyste .Jll'Rl'V !\A R<;JO I K:ileine no.siedzenie plenarne wv-
posledzenle dele(atów państw człon- llf"daktor teehnfezny 71' acz.ono na naibli7.szv czwartek. 

~~~k!~le~~~chl z d;~~~avc;{~ ~:fja;.!~ .TERZV q;:f IMA 29 bm. (PAP) 
oośwli:cone Mlędzynarodow~mu Dńlu 
Walki z oy.-krvmlnacJa Ra!ową. 
Dzień ten jest ohchodzonv ~I mar
ea db uczczenia namlęcl ofiar ma
sakry w Sharpevllle w RPA. gdzie 
riollc1a nołudnlmvnafrylcań!ka za
strzellla i>rzed 24 laty 99 Afr1''·ka
n6w protestuJacvch ptzeelwko prak
tykom auartheldu. 

WIZYTA ~Tl'l'TF:RRA!lrDA 
W USA 

W erwart„k • B·:ln'.O"ń~ wizytą 
of!cja in ą 9rz;:był do Was~vn7'.onu 
prez:•:denł Ti'r~ncji l''ra"leols Mitte
rrand. któremu towarzyszy te-owb<>
wa deleocJa, w tym minister spnw 
~aiiranlcinych Claude CheyHon. or.
go tame:o dn!a prezydent 'Rona~d 

Zagroienie poimowe 
w woj. piotrkowskim 

Ze wzJ?:ledu na wyiatkowy brak 
ooadów, znaczne wysuszenie zabu
dowaii. zwłaszcza ROOPoda:·sn: 'ch. 
oosz:vc!a leśne:i;o. traw. w woj. 
niotrkowskim utrzvmu ie Elf! cią
l!le wvsokie za.l{rożenie pożarowe. 

Wczorajsz„ dzie~ był szczególnie 
cii:żkl dla .traźaków 11 woj. piotr-

kow.!!kluo. Gasili oni pi~ poża
rów. liczba lnnvch inte.rwencji !lrze· 
kroczyła dwadŻieścia. 
Wcześnie rano ok. 4.30 w dniu 

wczorajszym, z nie ustalo.nych d·O 
tel par:v przyczyn wybuchł i:roź
nv Poiar na przedmieściach Ooocz
na. W Ol!niu staneło i spłonęło 7 
stodół i ieclna obora. inna obora 
spł:i:iela czesciowo. Dzieki ofiar
no~ci 9 jeclnoste-1< Zawodowej i 0-
i:ho.tnlczej Straży Poż.arne-j udalo !!lę 

uratować lnw„ntarz. uniknąć więk
sz:i•ch ~trat. które wstępnie osza
cowano led.nak n• 700 t,.... zł. 

m-ak 

we w ostatnim roku kadenc.~i w 
duchu tei w;.tawy kształtowały 
Praktvke swei działalności. 

- Jakle problemy dominowit:IY 
w pracy rad mijającej kadencJl? 

- Zsimowałv sie one wszystkim, 
co wiazało •ie .z procesem stabili
z.acii oolitvcznel. nrzezwyciężaniem 
krvzvsu warunkami życia i ora
c:v ludności. umacnianiem prawo
rzadności. ładu i oorz:idku na te
renie swojcl!o działania. 

Istotnvm zal!adnieniem były 
snrawv zaopatrzenia ludności, tak 
boleśnie odczuwane. Wiele uwa,gi 
ooświecałv radv narodowe ochro
nie zdrowia. oświacie i kulturze. 
Zaimował:v sie sprawami reformy 
"Osnodarczel. ziawiskami nie!!08PO
darności l marnotrawstwa. wvpra
cowałv Vff tvch dzie<lzinach wiele 
n:owvch ln!clat:vw l doświadczeń , 
które Przeka·ża nowym radom. 

Trzeba też oodkreślić. że rady 
narodowe kontvnuował:v dzieł? 
Frontu Jedności Narodu w z.akre
~:e insnirowania inicjatyw ludno
~ci w realizacii czvnów społec".
n:vch i konkursu „Mistrz gospoclar
ności''. 

1 

- Kilkuletnia dzlalalnośc w ra
ilzie narndowe.i to poważna. próba 
dla ludzi. Co pan przewodniczący 
moźe nowledzleó o ponad 100-ty
sięczne.i rzeszy dotychczasowych 
radnych? 

- Żyli oni wśród wyborcó:W, 
Przechodzili te ume zwątp1ema, 
trudności. a nawet i wstrz~sy. Mo
że nawet ełebsze niż inni. bo ra<i
ni musieli niemal codziennie k0111-
frontować notrzeb:v z możliwościa
mi. krvtvke z obiektywnymi wa
runkami. 

Dla obiektywneRo obrazu trzE'b~ 
1ednak oowiedzieć, że więk.szośc 
radnvch dobrze wywiązał.a: się •ze 
swoich obowiązków. przełamy-.vała 
orze!lz.kod:v i własne sła:bosd. mo
billzowała sie do większej aktYV\: 
ności Ma to odbicie w więk.szeJ 
niź w ooorzednich kadencjach li
czbie sesji i oodejmowanych pro
blemów: aktywnie dzi.ałałv prezy
dia i komisie rad narodowych. M:r
ś!ę. że wiekszość radnych będzie 
mol!ła w czasie najbliższej kam
oanii wvbo:czei z POCzudem dob
rze snełnioneli(o obowiązku zdać 
SPrawe ze swoiei dzi!?łalności. 

- Jakli" doświadczenh z mijah
eej kadencji mou być przydatne 
w (lalszej dr.iałatnoici ra.d narodo
wych? 

- W tv:n miesiącu odbywają 
sie sesje nodsumowujące działal
ność rad narodow:vch. dokonuj~ce 
krvtvcznei oee-nv swoiei prac:v Xa 
czob dJświadczeń które pow'.nny 
bvć brane Pod uwaee orzez no
we r:i.dv narodowe wvsuwa się 
kilka soraw. N'l. że działalność ra
dv narodowe! w decvduiacv:n stop
niu zależv od ak.tvwno<~i i p:i<;'.a
wv sam1•ch r.adnvch. Tam. ~dzie 
radni bvli do końra ak.tvwni. k"n
sekwetn i. · utrz:vm:vwali więź z wv
horca mi. tam kadencja kończv sie 
duż:vm dorobkiem Dru!!im pro'.:ile
-nem iest konsekwencia w rea1i
~acii uchwał i oostanowień rady. 
Ważne iest utrzvmvwanie ścisłej 
wiezi z wvoorcami i oll!niwami sa
-norzadu soołecznel(o. konsultJwa
nie zamierzeń rad:v wstuchiwan'e 
sie w oninie i r,ostulaty, ale tak
że orzenoszenie na ten erunt µ::
stanowień radv i mobilizacja cl'.l 
ich wvkO.nvwania. Warto hedz!e 
k:irzvstać z d'>świadczenia wskazu
hc~iro. że siła radv narodowe,1 wy
nika z PrzestrzeP.ania nrzez nią 
orawa l wvma!?ania tei?o od wszv
stkich innvch orll!anów i obvwate
li. Dochodzi do teeo także. szcze
!?óln!e w obecnych warunkach oo
trzeba umiejetneeo oosługiwan:a 
sie instrumentami orawnvmi i e
konomicznvmi. Autorvtet rad p:id
nQ..'!iĆ' bedziP na newno nowa u
stawa: ale żadna ustawa sa:r.a 
nrzez sie rzecivwislel(o autor:vtetu 
nie z'iuduie Radv musz~ tworzvć: 
swoia nozvcie w toku co:iziennej 
działalności. 

- Kadencja kończy de !3 mar
ea. 'Prezydia rad narodowych pra
cować beda ał. do ukonstytuowa
nia słe nnwvch rad. Co będl\ w 
tym okresie roblef 

- Beda one w:ruetn!ałv funkcje 
zw!azane z kamPania wyborcz!l. 
lak np. oowoł:vw1m!e komisji wy
b-Orczvch konstvtuowanie kole!!iów 
wvborcz:vch. itn. Poza tvm prezy
dia uimować sie beda sprawa-ni. 
wvn!kaiącvmi z całokształtu zadań 
I komnetencii rad narodowych. 

Do wat.nv<'h obowiazków ort:z'IT
diów rad narodowvch bedzie ni
leżało §Jedzenie i kontrola or:>.c
b!eli(u realizacji uchwał i p.ostano
wień rad:v narodowei. orzede wsw
stkim wvkonvwania zadań wvn' -
kajacvch z planu spałecz.no-gospo
darcze110 i budże;tu 

1l0Z'IA WlA L: 
KRZYSZTOF SOBCZAK 

a 14.19. ~a ul. Tn!lanck e• !12 
Od elętarowe«o „Jelcza"' LDG &2?B 
z naczepa-betoniarką urwało si~ 
koło które uderzyło w s•o1ącei:o 
„żuka". Zanotowano straty· ·m ate
rialne. 

A 11.S. Na ekrzylowaniu uJ!c 
Narutowicz-. - Wschodnia Józef W 
w nieustalonych okolicznościach po
trlłcony został puez nleznan,· ~a
mochód Pieszy doznał uraz6w twa
rzy 1 nrzebywa w szollalu ~w'~<l-
l<<l'V'.•le oraz kierowca proszeni są 
do WRD WUSW W Łodzi ul. Wł. 
Bytomskiej 80, tel. 57-16-6'2 

A Strat 'Potarna zano1,.,wała 
wczor».j T pet.rów Gł?wnie 1allla 
się trawa 1 ponycle ieś- 0 ,, <'rn
tek długotrwałej suszy i ntcJs roż-
nośei ludsl. C'<ll 

I 
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X1.edy Stanisław Staszic doszedł 
do WlllLosku, że d'rewniana, skrom
na wlej Lódt jest doskona.tym 
mlej•scem dla założenia osady przie
mystowej, miał na uwadze taikże I 
14 (czternaście!) płynących tu 
l"Zek. Przyszła ~nakte rewolucja 
przemysłowa I wiek pa•ry. A para 
1!o oczywiście w<>da. Zasoby na
szych rzeczek C>~zaly się wtedy 
wręcz śmles1Jilie małe. Położenie 
Lodlzl na wocliodziale pomłędzy 
dorzeczami Wisły I Odcy (a więc 
lronieczność sięgania po W\Odę da· 
lej) 1tal'ioby się wtedy wyrokiem 
dla miasta. gdyiby nie leżało ono 
w rtiecoe szczecińsko-nioche>wskiej, 
bogatej w zasoby wód podziem· 
nyich. Złe położenie hydrologiczne 
loompensowało dobre położenie 
1eologlczne. Rewolucja przemysło
wa, z charakterystyczną dila pry
mitywnego wczesnego kapitalizmu 
pa~ośclą, wykorzystywała ma
ksymallndie -0we zaso.by (stud•nle 
głębinowe) na p<>trzeby wyląC7Jllie 
pr21emyslu. Jak I który fabrykant 
1kąd czerpie wodę, było otoczone 
głęboką tajemnicą I do tej pory 
krątą opowiadania o bandyckich 
wręcz chwytach wśród konkuren
c'J w podblerallllu g.obie wody. 
Interesy miasta - czytaj ludmoś
cl - były sprawą nieistotną ••• 

Lalmtenle wody wyrażało się nie I 
tyllro wołaniem „dajcie". Oczy
wiście, chod'z.iło o środki Inwesty
cyj.Ile, ale wiedziano O<l początku 
jak konkretnie je wykorzystać. 
Kiedy w 1950 r. zapadła uchwala rzą
du o poprawie warunków sanitar
nych i rozbudow'łe urządzeń komu
nalnych w Lodzi, sprawa była już w 
mieście przemyślana szczegółowo. 
Wied7liano już, że woda mu·si być 
z Pilicy, te zasoby pod Lodzią 
ma.ją ty>lko z.naczenle u·zu.pełnia
Jące, że zmniejsz.a.ją się one do 
tego stopnia że Łódź stała się po 
raz już któryś miastem-cu.ri•osum, 
gdzfo wodę racjon(}wano nie tyl
ko w przemyśle, ale I mieszkań
com. Budowa nitki tomaszowskiej 
to prawie piędokrotne zwiększe
nie prooukcjd wody dla Lodzl..Nie 
chcę tutaj przypomi·nać, te rzec;z 
nie tylko w bud'ow.ie rurodągu, 
ale całeg,o szeregu urządzeń towa
t'IZyszących, nle mówl~c o koniecz
ności rozbud<OTWy sieci wodnej w 
ml·eścle. Wy.ma.gało to plenlędey, 

-i ! tt mamy dZlisiaj wooę, to jeszcze 
żadna gwa•ancja, że za 6-7 Lat = ny na cztery osoby, które urod:tlly się I wychowały 

w Lodzi, a dobiegaj" dziś pięćd'llieslątkl. nosiły w 
dzieciństwie \VOdę ze studni lub z ulicznego :idroju. 
Miasto nie miale przed wojn" wodocii\gu. Owszem, by-

nie powstanie jej ostry deficyt, = 
jeśli nie będzie drugiego eta.pu =-=-
Sulejowa. że w całym czterdzie- Prezydent Reagan, kt6ry po-
stoleclu różnie bywało. że I obec- stanowił sprawę religll uczynić _ 
nie rezerwy są coraz 1im-omniej- jednym z główaych tematów -
sze, że u.rządzenia pracu:ją na kampanii wyborczej, 1potka alę = 
„okirągłio I na styi!mJ", I te w o- z papJe:l:em Janem Pawłem n 5 

IF posesje wyposażone w studnie z pompami głębinowymi, I 
których tłoczono wodi:i do zainstalowanych zazwyO'ZaJ na da
chach cey strychach zbiorników, skąd rozprowadzano J" In
stalacjami po mles21ka·nlaclt, niemniej w 1931 r. 75 proc. lud
ności czerpało wodę ze studni kopanych, zasil111nych wodami 
opadowymi. 

Z maja w Falrbank1 na Alasce. = 
kresach maksymalnego poboru Rzecznik prezydenta Larry spe· __ e=-
(maj-czerwliec) „W<OdociągI" robią akes oświadczył, te uzgodniono 
bokami. z Watykanem cui przelotu pa

UW\ab z drugiej strony, te oso- pieta, który udaJe się do AzJI, 
by, które wzięły sprawy W<Ody w z czasem przelotu Reagana uda- -

glębinowy!!h, w których zresztą 
przed oddaniem wodooiągu Lódż
Sul:ejów poolom wody gwałtownie 
si~ obniżaJ. Lusłlro wód glębino
wyich zaczęło się podlno.sić dC>pie
r-0 P.C> 1972 r., kiedy przyipłynęła 
do n.as woda z Sule}owa. Obel:nle 
po latach zn.ów opad:a, 

gr Dielh z Wydziału Gospo
darki Wodnej I Ochrony 
Sro.dowiska UML nie wy
obraża sobie przyszłości 

· "eć t jącego się do Chin, Oba samo- = 
SWOJe ręce, mogą ml· czys e su- loty wylądują na Alasce dla uzu- = 
mienie. Nie popełni001-0 błędów. pełnleonla paliwa. Rozpoczęto Jut = 
Swiadczą o tym sku.bki. przygotowania do tego 1potka· i 

bez dlrugi'l!go etapu SUilejowa, ale 
witlzd ją {!9nadto w oddaniu (po 
jego atwoczeniu) całego łódzkiego 
systemu wodnego w jedn·e ręce. 
Byłby 1!o jeden producent, jeden 
dysponen.t. I d'la wód Jromunal
nych, I dlla przemysłowiych. I o~ 
czyw'iścte, mimo że W10dia jest, te 
płynie, należy Ją racjonować. Bo 
zasoby •Il ogira'lliczone. Polska zaj
muje dopiero 22 miejsce w Eu.ro
pie w zasobach wodnych l nie-

,To znaczy - możemy sobie po·· nta. = 
gratulować, ale na tych laurach • .6. • ,1 = 
nie zasnąć, tylloo dalej dzliałać w = 
tym samv'"' kierunku„. Agencja Reutera: ,,Konserwa- --

•·~· tywną partlę p\'emler Margaret 
My? zacytujmy tu raczej pairę Thatcher trapi od dłulhzego cza- El Możemy z czystym mm.lentem 

powiedz!~, że co Jak co, ale 
bi•twę o wodę Lódź wygrała. Ale 
jeśli po tej czterdziestoletniej 
konsekwencji zawahamy 1lę bodaj 
prze« moment I zrezygnujemy z 
walki o diaJ.szą r&llzacJ~ koncep
cji zaryisowanej jui prze-z: Lłndle-

kion<kre1lllycll na2JWl!isk osób, które su seria polltycznych p0ruek, == 
szczęśliwie trafiły na okres P.ols- rzucając cleń na jej 11rzy12łość 
k1 Llllclowej, ldediy te dątenla mo- w dalszej perspektywie. Po na- __ 
ł Jil ć r-„, J Di lh znaczonym kryzysami •tarcie do 

g Y zrea ' ZOIWa • "'"'• an e jej drugiej kadencji, obecnie ee 
wysiłków I rMmego trpu zabie
gów. Słowem ciągłego c:miiwanla. 

wymlen.ia &W<Ojego szeta, nleży.ją- ,.żelazna dama" w. Brytanii wy- -
cego jUŻ dyiraktora Bolesława Nej- daje •ltt mniej pewna •lebte

1 
= 

ma.na, kleroWJnika Wyd21i.ału Gos- niż w jaldmkolwle'k naste oa : 
podairkl Wodnej, lonż. Zdzisława objęcia przez nllł urzędu pre
WJazlowleza, któiry współpro}ekto- mlera w 1979 :r. Choć jej bll-

l I d ił I ty . scy wwpólpracown!cy usiłujlł zba-

~D 
wa poprowa 'li nwes CJę su- gatelizowad jej 01tamle kłop0ty, 
I.ej.owską, dyrektora Januarego Ma- 'llwierdząc :te jest to po prostu 
galskleiro, Inż. Ksawerego Krasso- zła prezentacja 1trateglt rzą<lo
wsklego. A wszyiscy bez wy·jątku weJ, nlelmórzy n?onkowla ;par
przyzn.ajll nłe dlatego, te mUSZI\, 111 martwl111 al4, li samieszanle 

Nbe zn:aczy to, te nie było w Lo
d'zi społeczników, ludzJ światłych, 
którzy od początku dążyli do teg.o, 
by miasto za.opatrzyć w wodę. Już 
w 1886 r. lntyinlm-ow.1e Bronikow
ski I Słowikowski zaproponowali 
przyigotowanle (d~lli się !Jo naZ1-
wa d-0kumentacją) budowy kanali
zacji I wodociągów. Wład·ze m·leJ
tkie odrzuciły prajekt. Naciski 
wywierano niemniej dalej I w la
bach 1902-1909 Anglik William D. 
Lindley opracoWlllł projekt kaina
Uzacj~. oczyszczalni I wodociągów. 
Ciekawostką jest, !e projekt ten 
- obecnie w posiadaniu Przedsię
biorstwa Wodociągów I Kanaliza
cji Okręgu Lód7lkiego - :llO!ltal G
praco.wany w językach: angiels
kim, francuskim, niemleck!lm I ro
ay.jsklm. Na tłumaczenie na pols• 
kl zabrakło pieniędzy. 

ledy oddano tę pl~, ,.. na poc~tku wtelm, lłtl'ąma• 
nitkę w 1953 r. I przystą- neJ przez prof. Rosło61kleso w 111-

pra!Wdll jeet. h woda zawsze była ale dlatego, że '" ~)nie ucz- -:-:kii~bf:J.1.~r,Jct ma łródło tkwilł-
1 będ'Zle, te jeat io dobro o.fe.ro- clwl, te bez 1J01Sta'W\Y baTd2lO akty
wane nam przez naturę nczod'l'Z• wmaj wszyetlldlch Jl&l'ZY'Ch kole'-
1 za dann.o. Wodę więc trzeba sza- ny.eh przewodnlCZ11cych preeydłów 
nować, ale takte odzyiSklwa~ '"' Rady Na~odowej er:t prezydentów, 

piono do eta.pu drugiego, tach hreymi!estych - to będzie 
zakończon~ w 1964 r. - na.j.ple«"W krucho, a potem dra-

w Lod2.i jut mów rygowala tlę matycznle. Jeśli W1l.4DC na prZ)"kład 
groźba braku M>dy. Na zewnątrz nie wybudujemy drogiej nJ;tki wo
t!!ltu~jazm, w głębi ducha - dloclągu Sulejów - Lódż, to bę
mnarlwlenie. Miasto jak wiadomo dzie· niedobrze. 
rozrastalo się wraz z przemysłem 

używa~ kilkalu·ofJnd<e. Tę 11ZMU1ę w00'1 w Lod2ll by n.te było. 
daje nam Grupowa Oczyszczalnia Dyirektor Magals'.d: - Nie wol
Scl.eków. A Jut naprawdę przy- no' rot p<>mlinąć tuta1 takich naz
szłościowll szaruą, kiedy natknie- wdsk j&k pierwszego dyrektora 

I nie były to już czasy, by oby
watelowi propon-ować mieszkanie z 
wodą na ulicy. 

my się na próg wodny w rolJW'O- "wtodlocilągów" po wi0jn4e, robotni-
By deficyt wynikający 11 brak\! }u mJast.a - może być tylko Pro- ka u Poznańskl~go, na którego 

drugd-ego etaQU sulejowskiego zll- gram Wisłla z kanałem-clęolwl\ wykształcenie przed wo}nl\ ciuła
kwidować, znowu sięga sl.ę do łączącym Wisłę pod Włocła'\'lllkilem la cała rodzina - Tadeusza Ko
wód pod mlastem, znowu się do- z Wisłą na Sląsku„. Będzdemy du- walsklego. Dbał on o wodę- w Lo-

0 kolejnej posusze n.li! tylk.o datlrowo wierci. a jednocześnie żym miastem nad d·użą rzeką. dz,I w duecie 11 nieżyjącym Int. 
mówiono, ale stawiano jej czoło. przygotowuje się wszyistko, co Minione czterdzi-esto.lecle to l\lleczyslawem Badziakiem. Był to 

Nie tylko na tłumacizenła., rów
nłeż I na budowę. Budowę kana
llzac~I - 1łusmie I praw~dlowo 
od t~ za.czębo - zapoczątkC>wa
no w 1925 r. Nawet pierwszy etap 
nie został do wojny w pełni zre
allz,owany. 

przygotowując Inwestycję sulejo- trzeba aby zaraz po 1990 r. wy- czterd1liestolecle konsekwentnej duet wzmomllony o - jak mówd
wską. Bo od samego początku startować z drugim etapem Sulefo- walki o woo~. Koo.sekwencjl wro- llśmy wów@z.ais -, tatą-.Katmdercza
było wdadomo, te nitka t(}maszow- wa. Dokumenta~ę robi Biuro Pro- dronej (bo cale mlasto ongiś wo- ka, Edwarda Katmlerczaka - ów
ska nie· wystat"czy. że nie wy- jekt.<>wania I Programowania &z- dę nosUo), nabyte' I zaprogramo- czesnego przeW<Odnlczącego Prezy-
starez.y wl&cenle następnych stu- W10ju m. Lo<lzi wrao: z Bll\Lrem wa•nej. Do tego stopnda, że kiedy dlum RN m. Lod<zi.. 
dzlen głębi'llowych. Tym bardz.lej, Bm:lownt.ctwa Komunalnego I spe- ostatndo zapadło kolejne rooporzll- No I następn.f - len„ Lorens 
że Jak podkreślali dwaj mol roz- cjallsty~ biur.em wrocław- drenie podpisane przez trzech ml- I Józef Niewiadomski - obecny 
mówcy - dyirektor January l\lagal· sklm. Generalny projektant Int. nl.słlrów na temat polepszenia zao- prezydent. Ciąg dals~ łódzkich 
9kl z Prz~slęblorstwa Wodoclą- Zbigniew Wypłosz widzi przysz· patrz-en.da ~dy w kraju, Lódt mo- zabiegów o wodę nlewątpllw11e na
gów I Kanalizacji Okręgu Lód-z- łość wod!Ilą w oszczędności, ale gła podląceyć się od razu do pro- stąpl, mam nacli21leję, te z ta.ką 

kiego I dyrektor Jan Dlelh z Wy- uważa, te Lruwestycja nas nie mo- gramu, posyłając 11wó' własny, o- samą - jak dotąd - WTtrwałoś
d?.iału Gospodarki Wodnej I O- że -0millląć. Wody wraz z drugim praoowany wcześniej, zandm ma- clą I lrolllsekwemcją. Bo zapewme
chrony Srodowlska UML - wo- etapem Sulejowa mpże starczyć padła minlst-erlalna decyzja. nie W10dy wlellt<lemu mtastu - to 
da z daleka, z Tomaszowa I póź- dla miasta 1,1-m!lionowego. Po- Dyre.~tor January MagalskJ z nie sprawa jedm!go, ~ d:wóch 
niej z Sule}<>wa swoją drogą, a tem trzeba będzie jej szulrec! zu- PWKOL, który 30 la.t· spędzil w pokoleń, to cl.&g} qziuwanle, 

udowę wodociągu rozpoczę
to w 1934 r. korzyistaJ11c z 
istniejących pod miastem 
wodn~h zasobów. Wy-

w:lereono kilka nu!Wlen r?ęblaio
wych, rozpoczęll<> budOwt: etaćjl 
filtrów I .eomp t!oc2lnyeh, wy·bu
dowano 9,4 km rurocląiu tłoczne
go, zbiornik wyrównawczy I ok. 
600 km pr:ziewodów rozprowadzają
cych. 

swoje dir~>'gą rezerw.a ze 1tud'Zlen pełnie gdzie Indziej. „wodociągach", takte u.Wiaża', te tl\:>, &LINA PONIATOWSKA 
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Start w ezterdzl-esbolecle powo
jenne mieliśmy w gospodarce ko
mu.nalnej nadeir &kromny: tylko 
jedna czwa~ta mle~ań posiadała 
\V<><Wcląg, Ul proc. we, 8,7 proc. 
łazienki I to w 1950 r., kiedy Już 
przecloo co nieco zrobi.ono, by stan 
t.en polepszyć. W ,tym nie zburzo
nym mieście wszystko było włat!
clwle do zrobienia, patrząc nań 
nie z lotu ptaka, ale z pozlomu 
płynących rynsztokami ścieków. 
zanlecz)'szczonych studzien podwór
kowych, wygódek (bywały i piętro-

SIAŻKI WYDA' .NIC ŁÓD GO 
W ubłeitłym roku WŁ wypuściło na księgarski rynek 71 ł7-

tułów książek w nakładzie 3,6 mln egzemplarzy, Na ten rok 
1aplanowano trochę więcej. Będa wśród nich pozycje hlstoryez
no-społeczne. ksiaźkl dotyczą~e tematyki łódzkiej m, In. utwór 
W. Pawlaka pt. „W rytmie fabryc21nych syren". Wyd, Łódzkie 
kontynuuje wydawanie dalszych pozycji literatury narodów 
Związku Radzleckle1to - w czym się od lat specjalb:uJe. Czy
telnicy otrzymują przekłady poetyckie I prozę, m. In. „Likę" 
Iwana Bunina czy antologię poezji armeńskiej. 

Osobna pozycJe w planach wydawnictwa słaoowl literatura 
dziecięca. zwłaszcza zapoczątkowany niedawno cykl przybliża
jący najmłodszym czytelnikom nasze legendy historyczne. Dzieci 
otr111ymają książki! Wł. Broniewskle1to pt. ,,Popiel I Piast" l An
ny Swirszczyńsklej .,Jak Krak Kraków zbudował". 

we) w podwórkach. · 
O<la dla miasta - była I 
pozostała obeesją, motorem 
działania n.te. tylko fachow
ców od wO<ly, aLe także 

N /z: w drukarni Wyd, Łódzkiego. 

władz. 

bserwatorzy wvdarze6 mlęt!zynarodowych se sz~ze
gólna uwaga liledza rozpoczęła w Stanach Zjed
noczonych rywalizacji! o urząd prezydencki. I nic 
w tvm dziwne(o, Jeśli zważyć rolę. tego super~ 
mocarstwa I wotyw jaki mieć moze osobowośc 
głów.ńel:'o mieszkańca Białe1to Domu na ble1t spraw 
łwlatowych, na losy pokoju i bezpieczeństwa mlę

dzynarodowei:-o. 
Na razie najwięcej nam daje Ilię obecnemu prezydentowi 

Ronaldowi Reaganowi, ale do listopadowych wyborów wiele 
sil! jeszcze może przytrafić. Przyi>omnljmy, ie poprzedniemu 
nrezydentowl Carterowi uszkodziła nieudana próba uwolnienia 
zakładników amerykańskich w Teheranie i w efekcie poniósł 
klęskę, ustępując miejsca Reaganowi. 

Jeślt jednak kłoś sądzi, ie zainteresowanie wyborami prezy
denckimi Jest w samych Stanach Zjednoczonych ogromne, ten 
pozostaje w błędzie. To 11rawda te środki masowego przekazu 
(a przede wszystkim telewizja) poświęcają duzo miejsca kam
panii wyborczej, ale efekty działania teJ propagandy nie przy
noszą spodziewanych rezultatów, Najlepiej odzwiercił'dla to ma
lejąca frekwencja. ll'łosującyeh. która wynosi nieco ponad 50 
procent! Proszę to sobie wyobrazić: niemal co drugi Amery
kanin pozostaje w domu t Jest mu obojętne kto będzie prezy
dentem. Sa te1to dalsze konsekwencje. a mianowicie te, ie pre
zydentem zostaje człowiek wybrany przez mniejszość I to zna
czna. Zilustrujmy to przykładami, Oto w 1948 roku frekwencja 
wynosiła 51,1 proc., zał na Harry Trumana, który został wy
brany prezydentem, oddano ł9,tl proc. głosów, a zatem 25,7 

proc. uprawnionych do rłOHwanla. lłmmy Carter, według po
wyższego przeliczenia, został wybrany w 1976 r. głosami 27,:t 
proc. ogółu uprawnionych tło głosowania, a frekwencja wy
nosiła 53 proc. 

Teoretycznie pr y entem mote 101ta6 nawet kandydat, kt6-
ry zdobył mniej irł111ół' nł:t Jego rywal. I tak tet w przesz-
łości dwukrotnie. i.~arzylo. W 1876 roku zasiadł w Białym 
Domu republika B. Hayes zdob waJąc 47,9 proc. odda-
nych dosów. o r . Tifden, uzyskał 50,9 
proc. Powótrzył 8 o epubllkanln B. Har-
rison otrzymał krata G, Cleveland 
48,6 nroc., ale tn c m. 

Takie możllw amerykańskiego system• WY• 
borczego. Trzeb ę ybory prezydencki• 
nie sa bezpośre ektorów. Liczba tych 
elektorów rów u l Izby Repreze11• 
tantów przypaa na czym obowiązuje 
zasada, ze zwy~, b,lerz iiystko, łzn. stan wysyła albo 
samych demolp;a!ówc republikanów, Wystarczy 
wiec w duży New Yorku czy 
T.eksasie zwyc ym r;łoseml, aby 
„za~arnać" ki wtedy przegrać 
sromotnie w k u czy y anach, a mimo to 
uzyskać przewagę w koleg um elektorsk m, co zapewnia no
minacje nrezydencką. 

Amerykańskie prawo ma Jeszcze tę specyfikę, te kałdy słan 
sam decyduje o sposobie glosowania, uprawnieniach ttd. I 

Trzeba pamięta~. te Murzyni amery
kańscv doPlero w latach sześćdziesiątych 
bieżącego wieku wvwalczyl! pełne rów
nouorawnienie wvborcze Przedtem. zwła
szcza w stanach południowych, lokalne 
1>rzepisv bvłv tak sformułowane. aby 
zniechęcić do wyborów ludność murzyń
ska. Skutecznie tu działał no. tzw. egza
min wvb<>rczy. Pierwszv stan. którv ta
ki ei?zamin WProwadzlł to Connecticut 
w 1355 r„ a wiec ieszcze przed zni,esie
niem niewolnictwa. Za tvm stanem po
szłv inn.e. ChodzUo w owvm czasie o 
wveliminowanie z żvcia oolitvcznego na
olvwa lacvch imigrantów. i?ł6wnie z Eu
roov. Można sobie wvobrazlć takl e;~za
mln ze znaiomośc! konstvtucil. edv zJ:(ła
szał sie do wvborów emigrant - Polak 
lub Włoch. n.ie znając„ lezvka anglel
sklel!o. Potem egzamin ten przez lata 
oozos tawiał na_ maritlnesie Ub()ższe war-

stwv Stanów Zjednoczonych .1 Murzyna
mi na czele. 

wybiera l<le kandydatów na konwenc,ach 
Partvlnych. 

Skutecznym! Instrumentami były een
zusv oodatkowe I zamieszkania. Ten dru
!i w złuodzonei formie obowiazuie do 
dziś. Jest nim wvmó.I! zamieszkania w 
danvm mieiscu co naimniei 30 dni przed 
wvboram; do władz federalnych. 

Znąwca pra.wa amerykańskieiro Joseph 
F. Zimmerman pisze, że władze stanowe 
nie orzvznaia 1Praw wvborczych •. prz~
stepeom. osobom niel'lorozwinietym. obłą
kanvm. niemoralnvm I ubogim". Inter
pretacja zat~ może być rozległa, zwła
szcza owe! niemoralności czv ubóstwa. 

Specyfika ainervkańska jest instytucja 
nrawvborów. którvch świadkami jesteś
mv obecnie. In.~•:JtueJa ta nie ma cha
rakter u uniwersalnei?v i w cześci stanów 

Jak olsza Charles A. i Mary R. Beard 
w .• Rozwoju cvwllizacj! amerykańskiej'', 
zaczelo się od buntu wobec praktyk wy
botczych POd koniee XIX wieku. Gdy 
wprowadzono kartki wvborcze (przedtem 
!!losowano ustnie). koszty ich bvłv tak 
wvsokie. te mol!łv .robie na to oozwol!ć 
tvlko zasobne ka.sv silnvch partii. Z gó
rv stawiało to kandvdatów niezale.):.nych 
na straconel POzvcii. Kolor kartek poz
walał dopilnował? by .,towar dostarcza
no na miejsce z wvciarzniętą ręką" 
(straleht arm voting). ..Przekupieni wy
borcv - nisza Beardowle - ustawiali 
sie w szeree przed weiściem do pokoju 
mieszczaceiro urna. tam wreczano im do 
w:vciagniete! reki kolorowa kartke wy
borcza PO czvm ruszali do urnv z reką 
wvciaenieta lak ramie semafora". 

CAP - ANDRZEJ ZBRANIECKI 

2adano wlec. aby państwo pokrywało 
kosztv druku kartek. W 1888 uchwalono 
tak w Massachusetts. a PO dwudziestu 
latach we wszystkich Jl(lzostałych •tanach. 

Zą:ianla reform •leRnelY łet mechanl·z
mów partyjnych w jakich wyłamano 
kandvdat6w Odbvwało &ie to na ko.n· 
wenciach stanowych. ale w praktyce gru
pa oolit:vków na swoich konwentyklach 
wszystko od początku do końca reży
serowała. Zresztą w konwencjach nie u
czestniczyło niJ~dv wiecel niż 10-15 proc. 
::prawnionych do ełosowania. 

Po kilkuletnlel walce • bezpc>llr~nle 
::>rawvborv. w 1903 roku 'wprowadził je 
iako Pierwszv stan Wisconsin, a potem 
wiekszość stanów. Członkow•ie Partii De
mokratyczne! czy Repubiikań&kiej mogą 
w tvch stanach bezpośrednio uczestni
czyć w wvłanianiu kandvdatów. co jest 
szczeJ:(ólnie waine. w roku wyborów prej 
zydenta. 

Wprawdzie svstem wvborcz:r w Sta
nach ewoluował w kierunku bardziej de
mokratvcznym. Jednak :r:nawcy .1 n1epo
koiem obserwu!a wspomniana już obo
jętnoM wyborców. Ta obojętność łączy 
sie ze świadomością. że o sukcesie kan
dydat6w decvdula nlłl l?łosy, lecz pie
'niadze. Wprawdzie przed kHku laty u
stawowo określono kwoty, jakimi może 
dvsoonować ubie2aiacv •le o urząd. ale 
wiadomo. że I tak bardz.iel bol!'aty. lub 
oopieranv orzez boiratvch ma większe 
szanse od kandvdata niezależnel{o. choćby 
ten dvsoonował Vfalora:ni !nte.Iektualny
mi najbardziej właśclwvm! prez:vdento, 
wi. senatorowi czv kongresmanowi. W do
datku oble rvwa!izulace partie tak nie
znacznie różnla się programowo, że wy~ 
bór staje sle iluzoryczny. Dodajmy. że 
nie Jest ooirlad antyamerykański, lecz 
odwrotnie - to zatrMkani amerykańscy 
znawcv prawa l historii zastanawiają się 
iakie z tel 1ytuacf! znaleźć wyjście. A 
niesłvchanie bedr.le to trudne w kraju, 
edzie biznes splata sie z J>(lliłyką. 

OMIKRON 

• • • 
Amaryll:dllllt ty1odnJ1l ,.l'hw-

1week": ,,Prse1 wiele lat uno- I 
rykaukło I Japo4111:ta firmy pO• 
1Zuktwały na rynkach azJat:vc-
klch taniej robocizny - by pro. Ei 
dukować tekstylia, 1amochody, !!!! 
urządzenia elektronłnns. TWO- ;; 
nono mJllony mleJ1c praey I = 
nowe rałęzle przemysłu. Motii- : 
wośct rozwijania :rejonu wyda- = 
wały sl4 nieograniczona. Aktu- 55 
alny obras 1ytuacJI Jest całko- = 1 

wiele rótny. Takle koncerny, = 
Jak: „Hitachi", .0Fujlt1u" I ,Ge· 
nera! Motors" snów 1prowadzają -= 
do kraju swe linie montatowe„ 

Podczas 1dy w A1Jt zasadni- 1-
ezo wzrastały place, w samych 
Stanach Zjednoczonych I Japo-
nii doszło do tak znacznej obnl- =i 
tkl kosct6w produkcji I techno-

1
= 

logicznych, łe rodzime zakłady 
okazywały 114 konk,urencyjne 
wobec tyd1, kt6re przeniesiono I 
wcześniej. do Hongkongu, Słn
gapuru ltd.'' . „ . 

We francuskim „Parad• Ma
gazine" zamlenczono artykuł _ 
prezydent« Mitterrand• przed Je- = 
go Wl.IJ,'.tll w Stanach Zjednoczo- _ 
l'lł'•h< Mitterrand wzywa do .!!!I 

dialogu 1 stosunków handlo- E 
wych między Związkiem Ra- _ 
dzlec,klm a lu'ajam1 zachodnim!. -
Jednocześnie prezydent Francji !; 
potwierdza awe poparcie dla roz- iiiil 
mleszczanla amerykańskich po- -= 
cl.sków manewruj1tcyeh w Eu-

r<>!>'le, które rozpoczęto w 1ru- = 
dniu ub. roku. , . 15! 

Mitter.rand 1hrlerdzłl w dalnej 
części arty.kułu. łe „Francuzi 
tyją na tym samym kontynencie 
co Rosjanie 1 nJe tywi!ą wro
gokt wobec nich". POza apelem 
o dialog w kwestiach p<>Utycz
nych. Mitterrand podkreślił, te 
Francja opowiada •lę za utrzy
mywaniem stosunków handlo
wych 1 krajami bloku wschod
niego. . „ . 

Prezydent Reaglll!l e!wladczył. 
te postanowił odwołać ze 1tano
wlska ambasadora USA w Nika- -
ragul, Antbonlego Quaintona. Nie 5 
podano ładnych przyczyn, je- _ 
dnakłe agencja AP, powołując -
się na łr6dła zastrzegające so- 5 
ble anOODlmowość, twierdzi, że = 
Reagan uwatał, lł Qualnton nie = 
wywiera do1tatecznego naelsku =
na rząd Nikaragui oraz, te zlry- _ 
tował Henryka Kissingera su- -
geruJąc. Ił Stany Zjednoczone = 
mogą przyJatnte współpracować i 
z Nikaraguą. • .6. • a 

Z ChRL wydalono kore11pon·· , 5! 
denta zachodnJonlem!ecklego ty- -
godnLka „Der Spiegel" . Tlzlano !!!!! 
Terzan!ego. Jak poinformowała i: 
agencja XINHUA, Terzanl na- !!! 
ruszył ustaJWodawstwo chińskie, iiiil 
próbując nlelega,lnle wywletć 7a ~ 
granicę antyk!, m. !n. pozlacmą ;; 
statuetkę Buddy s okresu dy- = 
nastii Song (960-12'79). XINHUA = 
dodaje 2e korespondenit „Sple- !i 
gla" przyznał 1lę do naruszenia _ 
prawa; władze chińskie „potra·k- = 
towały go łagodnie, wymierza- : 
jąc mu grzywnę ('2 tys. juanów) : 
1 nakazuj11c opuszczenie kraju". !!! • „ . = 

Dwaj mkllstrowle kanadyjscy : 
odrzucili propozycj4 1towarzysze- = 
nta ł1>wc6w fok. aby rz111d wpro- : 
wadził formalny zakaz na ubój -
młodych fok na lodach Zatoki : 
łw. Wawrzyńca. Rzecznicy o- : 
chrony środowiska w Kanadzie ł = 
Innych krajach rozwinęli szero- = 
ką kampanie przeciwko prakty- = 
kom corocznego ubijania maczu- = 
gamł na lodach zatoki ok. 180 El 
tys. młodych fok dla 1ch ceonne- = 
r;o białego futra. Łowcy tok _ 
utrzymują, te praktyki te 1:0- = 
stały zaniechane od dwóch lat, -
natomiast rzecznicy ochrony łro- El 
dowlska twlerdz111, te deklaracje = 
te •Ił Jedynie „dymn111 zasłonił"• I . "' . Premier Zimbabwe, :ftobert 
Mugabe, ponownie zapowiedział, ;!; 
lt w stoeunkowo krótkim okresle iilil 
Zimbabwe będzie państiwem je- !!!I 
dnopartyjnym. Przemawlając na ;:;:; 
plerwszylJl zjetdzle Lig! Kobiet = 
- członkiń partit ZANU-PF, !!! 
Mugab" oświadczył, lt dalsza ;:;:; 
zwlc>ka w tworzeniu systemu je- = 
dnooartyjnego będzie oznaczać = 
pogłębianie rozłamu 1 działalno- = 
ścl wywrotowej prowadzonej = 
przez s!ly. które chcą zniszczyć = 
niepodległość kraju. ..Nie mote- = 
my dłutej wahać się w tej = 
kwest!! . Nadszedł czas, sbyłmy = 
przyst11p1!1 do tworzenla pod- = 
staw struktury pań.ltwa jedno- = 
partyjnego". '"'! 
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- świadectwo pamiętników Anrłelscy biolodzy Alastałr Hay I Sean Mur- ki jest obniżenie zdolności bojon·ej pnechnv-
pay przedstawiają na łamach londyńskiego ka. Najskuteczniejsza jest więc choroba, która 
dziennika „The Guardian" niebezpieczeństw<>, da. gwarancję, że zapadnie na nią bardzo wie-

Obra1 jednej ęoł•emełel w •· 
ezach druitleJ przybiera najczę
łclej uztałt nakreilonego kilkoma 

rubyml kreskami „portretu" -
stereotypu. Jest to zazwyozaj wy
raz braku dosta.teeznej lnformacjl 
o ludziach, odmiennym stylu zy
ola, lnformacjl zniekształconych do· 
datkowo przez d:i:lsiejs7:e aspiracje 
I pamieó o dawniejszych uprzedze
niach wobeo zbiorowości (8rodowi.s· 
ka społeezne«o ). 
Pamię6 uprzedze6.„ '• moie llry-

11 114 Jródło wielu, pr1yblera~
boh form4 knY1!11'dslłOYoh poaą· 
di:e6, mltłw - Jak ap, • ,.rolnł· 
~„ który bi. a wnyatko ma ro
łnle". OIY rozprzNtrzenłone wśród 
li~ mie1zkańeó1111' wsi pnekoaa· 
nie e ,,-owicie n•gradzaneJ lekkiej 
Pracy w mieście". 
Pamlę6 najstarneso pokolenia 

bJllcyeh Polaków oddzłałuJąca 
na k112tałł Awladomołet w1półcze· 
me'J - twlei:dzł doo. Praneiszek 
.Takubonk 1 Polskiej Akademii 
Nauk - poprze. ustne przekazy 
rodzinne, a takle w swlelokrotnło
neJ formie przez zapisy I druk się
•• l>łerwszej wojny lwlatowej I 
odzyskania ntepodległoAoł w 1918 
'· Zbieita llę to • zawarl11 w na
raatających od 1921. r., 11J1ikalnyeh 
w świecie 1bloraoh polakle,;o pa
miętnikarstwa konkursowego (po• 
ehodza one z ponad 1200 konkur· 
16w na 11amiętnłkl I Ucz• blisko 
500 tys. wspomnień) szeroką doku• 
mentacją. warunków bytu I śwla· 
domoścl społecznej podstawowych 
warstw narodu. Ponad 75 proc. 
1tblorów stanowia pamiętniki mie
szkańców wsi. Na Ich podstawie 
mo:tna m.ln. stwierdzić, :te obraz 
mlast:1. w świadomości rolników 
lndyWldualnyeh w swej zasadnl
oze.ł. nie !llmistyflkowane.ł płasz
ezyźnle zmienia słe w zależno§cl 
otł dynamiki nn:emlan hlstoryoz
n:vch, ustrojowych, rand i fun
kcji miast oraz od Jlozebnolei, pn
zyojl I wiedzy warstwy chłop· 
•ki('j, 

W latach mię4zywojennyeh mia· 
lto w świadomości chłopskich mie
szkańców wsi nie rysuje się jako 
~na wyraźnle.t obecna, pomocna 
czv pozwalaJąca wl!lzae ze sob!ł 
nlanv na przyszłość. Chocla:t okre· 
~lona liczba chłopów znalazła w 
heh latach zatrudnienie w mie· 
łcle e:r,v 1:dobyła wyk!lztałcenłe -
to ,fednak wiązało, się to z nie-

Gazeta 
świetlna 
w ... 
autobusie 
Niemała sensację wywołał w 

węgierskiej stolicy autobus ko· 
n1unikacjl miejskiej, w którym 
zainstalowana została„. świetlna 
gazeta. Nad kabina kierowcy 11-
młeszczono spec,ialną tablicę, na 
które.i kilkuce11tYmetrowej wiei· 
kości litery układa:ia się w zda· 
nla informujące o trasie auto· 
busu. miejscach, gdzie nalci:y 
przesiadać sie np. na metro lub 
inne linie autobusowe, ezy tez 
tramwa.lowe. . 

Autobus ten wyprodukowany 
przez zna.ne zakłady „Ikarus" 
odbywa na razie jazdy l)róbne. 
Jeśli wynadna one pomyślnie, 
specjaliści z „Ikaru.o;a" zamie
rzafa rozszerzyć zakres podawa
nych w „świetlne.i ~a'llecie" in
formacji o najważniejsze wy
darzenia dnia w kra.in i na 
świecie, a takze zainstalować po· 
dobne urządzenia w innych 
§rodkaeh miejskiej komunikacji. 

Projektuje słe też - z myślą r 
o z:1.~ranicznych turystach, któ· 
rych milionv 11rzebvwa.ia katde-
11'0 roku w Budapeszcie - po· 
dawanie .. świetlnych wiadomoś· i 
Dl" w kjlku jezykach. I 

9ewnołc1-, 1Mnrlian1em, wyob~a
nlem l odtracenłem. Połocmy w 
tamtym okresie, snacznle 1m1styfi
kowany t 1tercotypowy obra11 mia-
1ta w 6wiadomoścl mieszkańców 
wsi przyblity6 mote 1111aeznłe frag
ment pamiętnika opublikowanego 
w opracowanym J>rzez Józefa Cha· 
łasfńskieito zbiorze „Młode pokole
nie chłopów" z 1938 r. A11tor 
wspomn,feń dwukrotnie przer.osił 
sie se wsi do włókniar1kioh Pa
blanlo t znał opinie obu łrodo
wlst. „Niektórzy przedaławiall 
chłopów - l>ilał· • swoich kole
,;aoh • młejskie.t 1zkoły - jako 
nvoleh wro•ów, z którymi trzeba 
walezye, z teco powodu, te ehlopl 
n zdzlerusaml, ltohwiar:;aml, 
chclellby za swoje :Pł"Odnkty rolne 
czy hodowlane ilcll\gną6 ostatnią 
1kóni 1 robotników ltd. (.„) W o· 
,;óle stosunek do Wiii był wrod. 
r;dył 1101;lady rstl4!ane między ko· 
legamt były wyzn,nnne w domu 
przez ich rodzlc6w, eo przejmowa
h• Ich dzieci. Będac później na 
wllf 1110tykalem l>04obne zarzuty w 
nosunkn do miasta se 11~rony ehło· 
1tó1111'. Chłollł mówłll. te robotnik 
ehełałbv life sa darmo ndree pro
dukł61!11' rolnyeh, mówlac, te ule 
ma pieniędzy, ale na kiełbase I 
na wódkę zawsze snaJdzle Ud. Wy
nikało 1tad, te tak miastowi Ju
ble. Jak I 11e wsł nie znaJa sle· 
ble wzajemnie, swoich warunków 
bytu ł stad nłeporozumienłe". 

I~tnłały Je4noezełnle łnne nasta
wienia. Mla&to 110 raz pierwszy 
widziane oczyma włejsltle~o ddec
ka r:vsowało sle niemal baśniowo: 
„.„tyie ludzi. sklepów tyli'. jakieś 
druh' na dachach. a najbardziej 
tom ~le napatrzył dzieciom moim 
rówlC"inikom, w~zystlr.o to jaklcł I· 
n11.be, lna.kse .lak Ja. ;lak u nas 
dzieci. l'lszvstko to z J>ań~k11 ubra.· 
ne. buciki. koszule Jadn ub.ra.nie 
lak na ~wleta, cho6 d:i:l!da.f dzfe~ 
uow.nednl". Warło to odnotowac. 
bo ludzi, kłórzv w ten sposób ,.zo
hac:rvll" miasto .fest włceej. Czvż 
te ulerwszc. nf..,„atarte wsnomnle
nh modv po:i:o11ta6 her, śladu? 

1, 

Pr:i:eobratenla u.dro.to"'" no wo.f
nll'. zmiana "t'&Dłe pa1'stwa. ha
rzllw~ 11rocesy 1IT1rzemysłowlenia l 
urbaulncjł st1rawlły, te miasto l';b· 

ja.kie niosą ze sobą amerykańskie badania nad lu żołnierzy. Ta. myśl przyświecała Ameryka-
bronią biologiczną. Poniżej przedstawiamy fra- nom w latach pięćdziesiątych, kiedy w Fori 

ło dę wszechobecne w codzlenn~ gmenty tego interesującego artykułu. Detrick rozpocz<;to badania nad wirusem żół-
iy~iu i śwfadomości lu~ności v;icJ- W 1984 roku badania nad bronią chemiczną tej febry. Choroba ta ma kilka „plusów" 11 mi-
skiej - a z~łaszcza J.eJ. młoc.e~o będą kosztowały Stany Zjednoczone ponad rui- litan1ego punktu widzenia: jest bardzo nie-
pokolenia -:- Jako a.lterna,ywa dla liard dolarów o ile oczywiśc'e prez~·dent Re- bezpieczna, przez pierwsze kilka dni od zara-
pozosta.wama na wsi oraz płasz· . ~ . 1 " . . 
czy:ima norównawcz:i dla pozycji a.Fan zreahzuJe swoJe plany. Ostatnio zwrncll żenia truóno ją wykryć, a zarazki przenoszo-
zawotlowej, warunków t ycia, kszta~- 1 s1~. on_ do, Kon_gresu o przyzuanie ponad sto ue s:i, przez m r. skity. Pod koniec lat pięćdzie· 
tu rodziny, .iak też urzestnict.wa w m1horJw c.wlaruw, ktfrre byłyby 11rz.czna, ·z:m e siątych Stany Z . ednoczone były przygotowane 
życiu kulturalnym i o)>ywatl"l.ski.m. na vrace nad nową generacją gazów b::ij o- ' do wyhodo\lani:.i moskitów zdolnych przenosi6 
Dostrzegane sa różnice w Lahezp1e- 1 wych. zarazki żółtej fe ry oraz posiadały specjalnie 
~z~niu star?ścl i;a ~.si ~ w ~ie~ I Za.interesowanlie U.i;A bronią chemiczną jer t i,kcmstrno\n.ne lrnmby do transportowania tyeh 
scJe~ a takze Je.1 J!rzyspicszeme I oficjalnie potwierdzone, o broni biologicznej o;va.dów. 
siebie w następstwie przepracowa- t . t . . . . p t . . p bl nl I t I l J 
nia, słabej onleki lekarskie.I ~zy na 0~1as ruc Slę me \.~·spomma. ow~ aJe. \.\'J~C ro em 1 orga zmam na ura nym po ep 
wielodzietności. w pamiętnikar- pytame: czy rzeczywisc1e Amerykame nie s;~ na tym, ie okres inkubacji pomiędzy 11araże-
skicll wapomnleniaoh zwraca się zainteresowani tym rodzajem broni? Czy mdc niem a pojawieniem się pierwszych 1ymp'9· 
równie:!; uwagę na ło, te sytuacJa raczej nie chcą, a.by świat dowiedział się, na.d mów trn·a dni a nawet tygodnie. Żeby był 
dzieci w mieście .iest lep~za. Nie czym pracują wojskowe laboratoria biologiez- użytecznym z militarnego punktu widzenia, nł-
obCl~tone obowlazka.!111 pozaszkol- ne? Przypomnieć tu należy, że podpisana w ganłzm musi zareagować znacznie sa;ybciej -
nymi, ma.fa ~orzystrue}s~e ~la roz- 1972 r. konwencja w sprawie bro11i biologicz- w przeciągu kilku godzin. Inżynieria genetycs• 
wo;lu śi·odowisko kole~en~kie 1 ro- nej zakazuje produkcji wszelkich środków i l'a µoz\vaJa rozwiązać ten problem. Można np. 
dzlnuc. lep~ze warunki m1eszkanlo- . . . . .. 
we, szkole 0 wyższym paziomie i t~ksyn, kto.re .mogłyby mie? militarne. znaczc- wykorzystać gen:v' Vl<irusów, które dzfałają 1zyb-
większe 5 ,,anse dalszego ks:.:la!cenia I me, z WYJątk1em produkcjf „w prof1łaktycz- ko, ale przez krotki czas. W ten sposób :iołnie-
sie. 1" r". ochronnych lub innych pokojowych ce- rze byliby nlezdclni do walki wkrótce po sa• 

lach". - · ra,';cnfo, ale t:rlko prze} kilka dni, dopóki ich 
Młod7leł. wiejska sądzi, te 1>0 • vrt Detrkk to jedno s laboratoriów biolo- organizmy nie zwalczyłyby choroby. Te klika 

~ie,iskie.1 szkole za.wodowej jej ab· gic:znych pracujących na potrzeby US Anny, dni wystarczyłyby jednak ata.kującym. 
„ol~encl uzyskaj:\ lepsza nlit na Prowadzi się tam obecnie prace nad inżynie- A!e przecież brnń biologiczna zwalcza 'ble 
wsi nrace. pełne wyposaienll'! sta-
nowiska. pracy, płacę do własnej rią. genetyczną I jej zastosowaniem w celach tylko organ izmy ludzkie - atakuje ona również 
dvsnozyc,!ł. c·tas wolny p0 pracy t WOJSkowyeh. W Walter Reed Institute z kolei ~wierz~ta i rośliny, Stany Zjednoczone były 
środowiskowe warunki do Jego wy· naukowcy prowadzą badania nad wyodrębnie- np. w posiadaniu dwóch rodzajów grzybów, 
korzystania, perspektywę na nowo: niem genów powoclujących śpiączkę afrykańską„ k i'lre, w razie ich użycia, skutecznie niszczyły 
czesne mieszkanie oraz moillwo§c tyfus i rzeżączkę, Na dodatek Departament O- plalltac.ie ryżu i zhoża. Pokonanie przeciwnika 
załntenl'I. rod7lnv l1ez Uczenia się brony USA zlecił niekt<1rym laboratoriom uni- g:or1em to t11posób znany I stosowany w ' wielu 
1 wymoi:aml l!!'snodarst:wa. ezy na· wersyteckim próbę wyizolowania genów z wi- wo.inach ad setek lat. Ponadto zniszczenie rol-
clskaml roilz!eow. Brak tych mo- _ · . . . . , 
żliwo§ci "cenia fako isto ne ui1ośle- rusow powoduJącycb kilka JeszC\ze innych c 10- nictwa to też jc ·' cn s aspektów współczesnej 
dzenie, sklaniaj~ice h do ucieczki rób, m. in. afrykańską clenge. Czy t!l wszyc;tko \YO;ny. 
od za.woc1u rolnika lti•1 dll opusz- ma. na celu tylko przygotow:mie szczepionek, Ku b a o!'karż~· ła. ostatnio USA o celowe użycie 
ezenla wsi. Autorom pamiętni~ów jak się oficjalnie twier,lzi? Trzeha zresztą pa- l'd·~•sów <lengc craz zwierzęcej tebry, które 
atrakcyjno§ć mla~ta jako mieJ,ca miętać, że w kategoriach militarnych szcze~bn- n~.t aki:"·ah lu<hi oraz bydło. Nie ma ,tednak 
zamieszkania .iawi się poprzez ho- ka jest po prostu zabezpiec:r.eniem w razie :1 ta- na b przekonyw"hcych dowodów, gdyż ndo-
e:actwo instytucji zaspokajahcyclt ku biologicznego co oznacza. il" możliwe .!est w":'r.ił użycie przcz przeciwnika broni biolo-
potrzebv h:vtOWf' or11.z kulturalno- . . ! ' . . 
-roin·wkowc w t1łaszczvźnic wyz- wysfame oddz1ałow na. tereny blot:ig1c7.me c;ka- d ::7 Pe i .óec;t nietn'i<·rnie trudno. J dlatego trze-
wolenia sle 'od kontroli lokalnej żone (naturalnie obojętne jest wtetly, która ba pam!ęt;ić, fo l>roń biologiczna jec;t nadal 
opinii. zadzil'rze:nięela pelnil'jsr.~·ch strona dokonała ataku biologicz11cgo). c::r :::;;Q dużJm za r; rożeniem dla świata. 
więzi wzbogacahcyrh osohowość. I Celem użycia broni biologicznej na palu ' ·a.I- opr. (jsb) 
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'~1 J:1!k~~~rz:~: ~.~~~:~~ti;!~~t· CIEM 11"'F."'C .„ · nr\· L lit LACZA 
deformacj 1 nrawd)'. 1\fetotla hada- - ' ,i.~ 
nia świadomo~ci ~po!ceznt- .i przez 
analize natlsyli<nyeh na kon rnrs \ V ramach walki :r: rJkotvniz1nem a m ervk,1 "1- TI !!. ,T uu1any zr;, tał za jeden :i: najlepszych 
~a.tniętników w puls!tir.i soclolo~ii 1 ski il stytut serca płuc i . .kr wi \\ yla n;O.\'U ł pl 1 :;::w.\\· t e ·apiJ antypapierosowej i legity-
~u:~a lat dwuddt-stych na>i~go stu- program p.n. terapia przy pomocy ś rod cv i kn - m 1 'e się w 53 proc. sukcesami na przestrzeni 
lecia. · t I „ t · t d t 1 t · l ł I l O l t Dl ' · weJ s ;n1u acJ1 - res nc e enn :·onm en a s 1- u , e• .n: 1 a . a porownarua, inne progra-

m u l a tion therapy - REST. my t e>rapil osi ;~~nęly wyniki rzędu do 38 proc. 
P rogram opr acowany przez Peter a S 1eCfclda : c ).\' L•Zil' c· • 1ę za całkowicie wyleczonego z 

z de pa talnentu psychologii u wa ż ny . e*f 1„- na ' u-::.l. pacjent pot1 inien nie palić w okresie 
r ówno za n ietypowy juk n iezw yk .e rad ~ k-- lny roh 1, t vlko \\.ÓWl'Z<t s bowiem jest gwarancla 
l przeznaczony głównie dla osób dla kto':' ych powod1.enia terap• i 
zerwanie i nałogiem jest alternat:wą Pełna izolacJa r; a . a celu wyeliminowanie 
przezwyc1ęzenia ciężkich chorób s:Jo·-vodowanyc i1 wszys tkich wpły wow :z:. zewnątrz, co jest 
paleniem oraz szansą na pr:redłużerue żvria. n ie:11ozliwe w non.ialnych warunkach. 

Zdecydowany na przeprowadzenie inten5:,-- Chodzi tu równie; o uniknięcie wielu nawy-
wnej terapii pacjent ;wstaje umiesz~zony w k iw poprzedz.a j ą cy c:i sięgnięcie po papierosa 
niewielkim, całkowicie ciemnym poko ju, ktcre- . a k filiżanka pnr;i nn ej kawy, przebywanie w 
go śdany i podłoga są wyłożone t\.\·orzywem lokalu zadvmionyn , spotkanie osoby palącej 
dźwiękoszczelnym. Całkowita izolacja od świata it [). 

zewnętrznego trwa 24 godziny, po czym drzwi I"'odczas izolacji ! ·a \:ientowi przekazywane są 
ookn ju ZO<jta.ią otworzone i chory może opuścić nagrania rói.n eg o t .Y f>U zaleceń, ostrzegających 
:.\\ ięz;enie''. Więk>zoś<' pacjentów jednak oozr:- przed paleniem on' z środki zaradcze zmniej-
s ta je kontynuując terapię. Warto nadmienić, sza.i ,' ce chęć palenia. 
że nndc7.as doby spędzonej w izolatce me o- Według opin ij międzynarodowych kół nauko-
tr zymują oni nic do jedzenie . poza płynami po- wych, eksper ·ment może być zastosowany 
zba wionvmj smaku. w przyszłośc i ró~ nież w odniesieniu, do al-
~a liście dr Sued!eJda figur . .iją setki osób k oholiknw i nar ko m anów jak również osób 

<kierowanych przez lekan.y i oczekujących cierpi ących n a rOżnego rodzaju fobie. 

I 
'.\\'o.ie.1 kolejki. Wo]/ec osób tych z.awindły wszy
' t kie inne metody leczenia odwykowego. (UPI) 

l ANTYIMPOR-
1 TOWA 
I 

Zamiast telefonu wmontowanego w dci.ke l' ozdl.ielczą samochodu 
pomysłowy kon<>truktor zapragl,}ął woz_ić ze sob.t c:i.łą . IJudl~t: telef~
niczną. 'Siestrtv miałby chvha trutlnosci z prowadzeniem JCduoc:tcs
nie rozmowy i samochodu„, Ten .dziwny poja7.d IJył jednym z ckspo· 
natów na wystal•ie w Hamburgu. 

1PRODUKCJA 
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Powstał„ w 1979 ro ku Zakład 
Budowv Urządzeń Tech nol<,gic:>:
nyc[f „Unitra-Elmasz" w Bia
łvmstoku miał oTodukowac orze
de wszys ~kim urzacLGenia i or~v
rządv na potrzeby k r a joVl'ego 
orzemvsht elektronicznego i ra 
diowo·t~ewizyjnego , Ro \r l980 
przekreślił te za. łożen ia. Dvrek
c ia dla uh·zymaa1ia zalogi oro
d ukcvinei i kadrv tech:i ic;1;ne j 
postanowiła w zamian w yicofll: 
n vch zamówień przemvsłu ele1(· 
tronkrnee'o orzviać kazdP zamó
w!t-ni!I e'warantujare c;ągło~~ 
n~odukcj! . T t ak wvtwa~za s?ę 
u ohecnie m. in wózk; cto ze

>tal''ÓI'.· reanim:o.c •jnvch i rnm-

Arabscy żeglarze sprzed 4.5 tys. lat 
Wykopaliska archeologiczne prowadzone w Oma· 

nie Kuwejcie Bahrajnie i w Innych krajach Zato
ki 

0

Pcrskiej i;wieńczone zostały ostatnio niezwykle 
Interesującymi okryciami. Rzuca.ja one światło na 
życie i zajecia ludzi te!l'O regionu w trzecim ty
siącleciu p.n.e. Wzdłuż caleito zachodnie~o wy· 
brzeża Zatoki Persl>:ił'j znaleziono liczne masowe 
grobv ludzi z XXV wieku p.n.e. Zauważono te 
wszystkie ciała zwrócone sa twarzą ku morzu, w 
reku każdeito zna id u.ie isie nerła, zaś na głowie 
kawałek nancerza. t.ółwia. W tuinacb istarożytnej 
urzvstani w nrzv1Jrz1>7,nv<'h skałach Omanu. zna
leziono frae:ment e:linlanej tabliczki ze znakami. 
t1odob1ivmi do uisowui takirh miast-państw dolmy 
Indusu . .iak Harapt1a i Mohł'nd·io-Daro, którP rrze
żywałv swó.i rozkwit w OT-U tyslącleciacll •l n.e. 

W Bahrajnie znaleziono fra~menty w~·roh<'1w ce· 
ramicznvch z Mohendżo-Daro, pieci:ęcit-, e:lin~ane 
tabliczki z nismem cywili:zacjl hatappskiej, ktnre-
11'0 dotvrhcuii nie dolano odc~yta6. .Jednakże jak 
w<izvstko na to wskazuje, •a to łolementy esy 
uamlatkł transakc.łl h&ttdloW'ł'eh, nwteranych 

ł M!ENNIB. ł.ODZlll .,,. • ... 

mledzv mieszkańcami Bahrajnu I Doliny Indusu, 
około 2500 roku p.n.e. 

Badanie bardzo cennych znalezi~k umożliwiło 
naukowcom usta.lenie, że w tych odległych cza
sach Półwyseu Arabski był nic tylko zasiedlony, 
leo71 również stanowił skrzyżowanie ożywionych I 
szlaków handlowych . _łącząoych kraje Azji połud
niowe.i i ooludniowo-wschodnie.i z państwami llli-

1
• 

skiego Wschodu i Afryki. Arabscy ż„gtarz<' do· 
starc..:ali do Egiptu i Somalii kamienie szlaclwtne.

1 uroduktv roślinne, w tym baW('lne. zaś faraonom 
takt.<' nawianv z Industanu, Cllln. krajńw J\z,Jl ro- I 
łudniowo-wschodniej. Tam natomi:i.c;t tlo~ta rnzano 
miedź '· kopalni Półwyspn l\rah~kirgo. 1wrł~ "' ~1 - I 
dobvwanl' z dna Zatoki Prr,kiE'.i. Prz~pus7.C-~ '!" \ 
również. iż hand lowali 01; i lak7t' na~ionami roz
nych roślin. \\.idocznie 'l\' la.śniP w tyeh r ·1a<-arh 

1 
ryt z Industanu dotarł na Bliski Ws<>h6il i do \
rr:vki. e:dzie zaczeto a::o u11rawlać 2'aś niektóre od
mianv nszeuicy, sor~o. trzciny cukrowej, głównie I 
11ochodzenła afrykauJdcro. przewieziono do Indu- I 
1tanw. 

pę do sztucznej n<"rki, dla rol
nictw3 - Ul'Za dzenia "l"chnolo
e'icznP do nrodukcil kouaczck 
ziemniaków. Do oroc'tuko"-'an~·ch 
w Białvmstoku u rzaclzeń anty
imnor•owvch 7a liczv r na!e?'.y 
prze cie wsz,,·stki m naw'ia.kę 
dt'lT"ów ril'nkich i wv~·we skom· 
n! 'k<;Tanv au t'om11t d1 c ięci a i 
" c1izo1owan h lto '1 có we.k oru ·,·o
dów. ~u'mnat iPS O"V'.!in;iln v•n 
1z:Ple'l1 k~n~tru ktorów z nialo

>'.ocldei „Un 'trv - Elmas7. ' '. 
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Dokończenie 

ze strony 1 
tl!a'11ze • ezłowielr.a wvkonał dr Koiff . L""- ·; .\ iscie 
w 1943 r. Skoru:truowanv pr.zez n1e~o aparat skła
dał s!e ;i walca. na którv nawinięta była rura 
wvkonana z celofanu. Prz.ez rure nrzepływała krew 
ch '.>re20. Całość zanurzona była w naczyniu wy
nełnionvm płvne.m dlalizującvm . do którego prze
nikałv substancje. t<>ksyczne z krwi. Dalsze udos
konalenia aparatów do dializy zmierzały w kie
runku :i:mnlejszen!a Ich wa.1?i. wielkości, zwiększe
nia wvdajn~cl, uprou.czenla obsługi J skrócenia 
CZ!asu ootrzebnego do pnygotowa.nia zabiegu. Dal
na zmia'lv nolegały na wy])06ażooiu aparatu ry w 
urzan:!e,nia sv2nal!zuJace i monitorujące np. ciś
nienie krwi. temperaturę, szybkość przepływu 
l wiele innych. Istotnym usprawnieniem byh 
wprowadzenie urzadzenia do umoregulacji s~la
du Pły:iu dia'łlzulące<?o w zaleiności od bioche cnicz
ne<?o skladu krwi. Bvłv to iednak urzadzenia p-:i
mocnicze,, natomia.st oodstawowyrn elementem ,n
zcstała błona celofanowa. 
Kilkanaście lat temu powrócono do starej kon

eeocji odtruwania u~troju 111.dzkie.!(o przy ro:i.Dcy 
substancji aboorbujących. Najczęściej używano wę-
1ll11 aktywowane·i;o. Hemopet·fuzja bo taką nazwę 
no.si ta metoda, polega na przepuszczaniu krwi 
OSGbv chorel prze.z kolumnę wypelnion;;i wę~lem 

- aktvwowanym. Węelel przechwytuie część substa.n
cjl toksvcmych I oczyszczona krew wraca do cho
rego. Metoda ta 'li.i• 1~ tak efektywna iest hemo
tHaliza. Jednakże te dwie metody wzajem.nie się 
uzupełnte.Ją. ! daja doore rezultaty. 

- .Jak wiem był pan profesor pierwszym w 
kraju, którv wprowadził do użytku kllnieznllgO 
hemo-perfuzję'I' 

- Rzeczywiście. W 1977 r. w Wojskowej Aka
demi·i M:.e,dycmei wykonaliśmv jako pie~·wsi w 
Polsc.e l drudzy oo Związku Rad2iieckim wśród 
k!·alów w.spólnoty socjalistycznej. hemoper:fuzię z 
zastosowaniem kolumn z węglem aktywowanym. 
Wzbogaclllśmy przez to dializoterapie, którą zajmu
jemy sie od 1961 r. Aktualnie w całym kr:łjU 
istnieje ponad 50 oArodków s?:tuczneJ nerki. Nie 
ie~t to mało. je.dna.k potrzeibT w k:uju są znacz
nie wleksze. 

D!allzowa:ni. ehoreito w llr7:YP1tdku nlewydo«!o4-
e! nerek 1eat nie tyle leczeniem. co racze~ wyrę
czaniem ehoreao narządu. Bez t~o chory nie mógł
by żyć. Dializv trwaJa n;rykle latami i są nie
!tetv kooztowne. Oprócz drog:iel aparatury, sprzę
tu wvmienialneg-o i oomocniC'Zel!o trzeba te.i: od
powiednie110 mlej~a i właściwie przygotowal!lP.go 
person~lu. . 

- Dla wielu paejentów, Ir.Mrn elerpl~ na nte-
11\ eczalne schorzenia nerek, a którzy jednocześnie 
źl1l znosz1' dialłzoterapię, ogromn1' szansą •ą prze
szczepy. 

- Pierwsze~o udane.eo nrzeszezepien!a nerki do
k.:mano w Warszawie w styczniu 19116 r. Pacjent-

ka żvła pół roku. W 16 mies!t:ev !JO ::,,ar.oc •l L.J< c<· 
n<>cZ-Onvch. bvliśmy Jednak jednym z pienv~tyc ll 
krajów europejskich. w którym zaczęto orzeszcze
piać ne rki . Aktualnie obok Instytutu Transplan- „ 
tologl! w Wars1awie orzeszc?enów nerek dokonuje 
sie ;eszcze w l':!inikach w Gdańsku, Szczecin :e 1, 
~ W:·cclawiu. W całvm k·aju na operacje cii ze
szcze::iienia ne:-ki oczekuje okol.a 600 osób, Czas 
wvcz~k\wania na orzeszczep ;e,s: nies•etv dtugi. 
Przyczynv te!!o sa lłOŻ!}ne. Abv nerki przeszcze
n!ać trzeba 1e no n'"<l<:u mieć. '.'l°e!'k ~ dJ tran~
ri!antacji mdna oJb!erać: od ludzi zdrowych. naJ
le::iiei od człor,kÓw naiiJliższe.i rod1!nv ' i wówc7,as 
~7.aii.sa t":·zv.iecia :l~·zeszczeou 7 . .nac~""l:e \V7:!'asta. Ne.r-
ki oobieran.e sa tak 7:e zP- Z\'".'}:>~. "rY'""l s'1:>s:be!n za
"lew.ni11 siP. n~ze\''"~aj1~a !lcz'Je nc:·ek do prze-
s?. .... !'.:ZPÓW w śW~eeie. . 

I>o rr ... u ... 1 n~n 191~ .... wz 1t:1rit=1n"J v..T Po 1:;'.~ e 424 o.:-ze
S'C'C'1'.e.~ia pe;·ek, f jc-;:ba fra!J.<;-jenta:ji W r.asi:ym ~ 
k ·~lu z ka:~vm '':" 1"'~e:-n 2v 1icks~a S~f'1'. R "'k 19~3 
"1vl "C'i.' tv":l ~·rzqV:.rl.:ie t·2:~0„:-t--:·>vv. c"l "'.'<!)a?: n:P. zp- .t 
srm'.rnił is~nie."cych c:otrzc'.1 i w'e\u c'io:·ych nadal '! 
o~~ek't ~~ n"·r.e~"l~Ze'\'.'lu. • 

- n„tat"'ie la~a prJ:vr.i'lsl.,. zm"'rjs;;e"i~ si" Ju.n
l>v ('l1.~rvch ~ ostr~. niew:vnl)Jności . n.erek. Czyżby 
se:1or:!enia nere~ l1yły w o!lwroc!e? 

- Wydaje sc!l:. że podstawmva przyczyną tego 
s:anu rzeczy j~st rozwój wiedzy medycznej l wzrost 
nozbmu umiejętności naszych lekarzy w zitkresie. 
zaryo:1lezan'.a ostre1 niewv.:ioin.aś~i nerek. Bez wąt
"'"r.ia ma na to równie·.i. wPłY\V rozwó1 nefrologi.i, 
1'1 ł,odzi oY•k trzęch oś:·odk6w ndrolo.~icznych -
AM. WAM i w ZS!ierzu. ouiekc ~ad nacjent~mi z 
C' !11~:i':-ar'li ne:'l'k roztacza SDe.cjalis!.yc:'.na Poradnia 
Nefrolo5':czna dla woJewództwa łódzkiego, 

Na zakończe.nie chciałbym jeszcze doda~. ie w 
ś-.vi::;::ie znane są różne formy organizacyjne le
czen:a chorych z ;:irzewl<i!kła niewydoJ.nośdą ne
rek. 'lv nle~tórych kraiach stoouje się hemJJdializę 
w d?mu chore:go, hadż te:!: tworzone "" ośrodki 
satelitarne lub samoobsług\ ezy obsłu;<i wzajem· 
neJ. Teii., typu rozwiązs.nia obniżah kosztv le
czenia oraz bardzie.i angaż.uja chorego w proces 
l"!czenla, C'J korzvstn,le wi;>lr.va na je,ll(o S'~a,n psy
ch!cmy. Wydaje si!l. że gą to formy f<>'®e naśla
dowan!a. 

- Rozwlazanłe problem6w technicznych I erga• 
nłz:o.cyjnych iwilłzanych 'l odtruwaniem ustroju 
staje s!e spraw:\ pa.lącą, W Polsce w kati!ym ro
ku okob 3 tys. &sób wymai(& te~o 1po$obu lc
c«enla z llOWodu l:'rzewlekłe.i nlewydolnoścł nerek. 
Niewiele mnie.I lJIHldawa.nvch jest bemudialtzie z 
powodu zl\truó. Już te dwie liczby wyznne::ah 
waiie pro!J!!'mów. o których mówił pitn profesor. 

Dzi('!tuję :za rozmowę. 

ZYGMUNT CIIABOWSK! 
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Centralny Bonk Tkanek· 
Nie ma nlgd'Z[.a na świecie 

banków na•rządów do transplan
tacji; są natomia!M: przechowy· 
111i>ne fragmenty ludzkich tka
nek. Jed11ym z największych w 
!i:uropie i na świecie iest dz.i.a
;3jący od ponad 20 lat Cen
lralny Bank Tkanek przy War-
5zawskie1 Akademii Medycrnej. 
~>rzechowywar.e są tutaj np. 
7.akons~rwow;me kośri . chrzą
stki. a nawet skóra, której w 
l:ażde.1 chwili gotowe są d-0 
przeszczepiania - f\Sobom po 
poważnym wypad:ku, czy u;·a
zie grozącym kalectwem. 

Inicj.atoramd utworzenia t.a-
kie<e'o o~roclka, bez którep,o nie 
może się obejść ortope-
dia or.n chirurgla1 pl-3sty-

rzna. byli nrof. Acl.'.ltn G!'u.c11 
o~a'Z prof. Kazimierz Ostro-wski, 
ci;'r2s tor [nstytu•tu Biostrnktu
ry AM w Warsz.!!wie. Od wie

lu !cit centralnym bankiem kie-
ruje prof. Janmz Kome::der. 

Każdego roku z tka.nek głów
,ni e kostnych ko·rzyista w ca
łyim kraju pr.'.lwie 180 szpitali. 
Wykony1wanych je.at d~ęk! te-

mu kilka ty&lęc:r pi.:zeszczepów 
w tak trudnych przypadkach 
jak wady wrodzcme wkł.adu ko
stnego (po.nad 30 proc.), gu.zy 
kości I skrzywie.n,iia kręgosłupa 
(prciwie 35 proc.). Można uzupeł
nić i przyspiesźyć również go
jenie się ltości po skompliko
wanych ur;izach. a nawE't le
czyć ni€które zwyrodnienia krę
gosłupa. 

Korzystają z tego przede 
wszystkim dzie<:I I młodzi·e2, u
nikając często kalectwa. Ponad 
iO proc. pacjentom w wieku do 
15 lat WsPółczesna tra<11splanto
hgia i konserwacja tkanek u
możliwia uistmięcie niektórych 
wad. 

~0trzeby są ogromne. Po u
lw-0rzaniu banku -tkanek przy 
CKP WAM w Warszawie, w 
okresie os:'.!t·nf.ch kilk'tm.astu J.'.lt 
powstały h:de ośrodki przy 
Wojewódzl<iej Stacji Krwiod:1-
wstwa w Kielcach, a następnie 
w K.".towicach. P·rz.ez okres blis
ko dwóch la.t przechowywane 
mogą być tu tkanki d1a po.trzeb 

prawie ~50 1.zpltalt .., k>fatu.. 
Zapotrzebowanie je&t jeónak 
jeszcze większe, szczegóhnie w 
innych rejonach kraju. Dlatego 
powstał zamysł utworzenia ca
t-:;j sieci banków tkanek, które 
b7!yby mniejsze, ale pokrywa
tyby c<iły kraj. 

20-lecie Centralnego B.a!11ku 
Tkanek w Warszawie jest je
dnocześnie jubil·euszem polski C'j 
szkoły konserwacji tka.nek i 
jej osiągnięć nauk-0wych n.a 
skalę międzynarodową. Opubli
kowano wiele prac. które przy
czyniły się do udoskonaleriia 
technik konse·rw.acji tka.nek. Na 
świF.towych kooferencj.ach o
be2ność polskich specjatlstów 
zryznaczana jest wieloma zna
cz;;cymi reteratami m. i•n. w 
Z'.lkresie stel'ylizacji rad.iacyj
r:·„ i. 

Dorobek nau•k-0wy potw!erd?Xl
ją t.:!kże wy:niki, jakie osiągni~
to w lecznictwie. Ponad !lO 
proc. przy.padików przeszczepie
nia cr<>.ło pomyślne rezultaty te
rapeutyczne i tyilko 5 proc. :na
leży zaliczyć de nieudanych. 

a wniosek prokuratora aąd w l\lłluzle ukarał niedawno 
dw6cb młodych ludzi Jeooego 100 godzinami pracy za !11'6· 
bę włam.'lnia. drugiego xaś łU godzinarul za zniewa.Zenle 4Dębowa 
arbitra na meczu piłki ręcznej. 

Oba te orzec:ienla zapadlv na mocy ustawy, która w końcu 
grudnia ub roku weszła w tycie we Francji. Wprowadza ona 
nowe formy kar zastępuJ11ce w określonych przypadkach do
tychcza5owe kary po~bawlenla wol.'!lo~cl. Jedną z nieb Je•t k • .ra 
pracy społecznie uź)·tecznej która QlCzyna być stosowan~ przez 
trybmnały orzekajace w ~prawarh wykroczenia. Podstawową za
letą U•ta\l1V sa ,jej w11.1ory wyrhowawcze , zwla~zr.za s„:ins1 !l!'hro
nlenla wielu młodyeb przed pozostawiającym ślaily pobytem w 
więzieniu, ale nic bez znaczenia test tet DTZPµełmlenie francusltlcb 
zal<ład6w pcolt~ncjarnych . 

Dod1tć trzeba t„ kary pracy powszechnie J)rzydatnej mogą byd 
wvmleriane tylko w pr7ypadkach drobnlcjs:zvch przesfęµstw l 
obejmować okresy nie k1·ótsze niż 40 godzin ale I tnie dłuższe nlz 

KARA PRAC\' 
SPOŁECZNIE 

UŻYTECZNEJ 
2i0 god>:„ te mus2a być wykonane w ciągu li m.les!ęcy od ogło
szenia wyToku te tnoga by~ aplikowane tylko wobec osób, kt6· 
re w elagu ub. µleciu lat nie bylv karane wyrokiem 1urowszym 
uiż cztery miesiące pO'Ebawlenb wolno§cł. 

Jeśli chodzi o rodzaj pracy - oczywiście wykonywanej bez· 
płatmle -- to ustawa zaleca zatrudnianie o!lób karanych pny np. 
utrzymyw!\nlu porzadku wokół zabvtków 1 pomników, pracach na 
terenach zlelonveb. naprawianiu rM:nych szkód (jak usuwanie z 
murów napisów czy ulotek). oczyszt'zan1u pla.t, a takt.I przy 
nlP.sieulu pomocy osobom nlednlefr.lvm. 

Problemów I wątpliwości związanych z realizacji\ nowej ustawy 
jesł wiele. Instytucje korzystaj9,ce 2 przymusowych . pracowni
ków np. chciałyby ' ich utrndnl~ć w dni normalne a me w. ?kre
sach weekendów, co .wo""u odpowiada Intencji sądów I w1. ''O
ści skazanych. .\ co IJedzie Jesli DOdczas wvkonyw:.nla kary !da· 
rzy się w~:o~dE"k. alho czy ukaranemu bezrobotnemu przysługuje 
za!ilck za okre~ ot:!bywau!a kary? 

W odległosci ~ km na połu
dnie od Skierniewic. jadąc w 
kierunku Gll1chowa znajd•uje s i ę 
Dębowa Góra. s~·oją 'h!slol'ię 
rozpoczyna ona od II polowy 
XVIII wieku. Z tei;o okresu po
chodzi kuchnia dwoi:ska, do 
dziś Istniejąca jako pólnoo-ie 
sk•rzydło mlod.szego od siebie 
dworu. 

Lat.a świetności DQbowej Gó
ry przypadają jednak dopiero 
.sto La.t póżnJej. Jak pnekaimją 
nam źr6dta historyczne, w ro
ku 1827 byio tutaj jedynie 16 
domów z 146 mie.w.kańcami. 
Mapa Królestwa Polskiego z 
przel-0mt• XIX i XX w. pod.aje, 
że Dębowa Góra miała jwż 1001 
ludzi, 

Na dobra om.a.wianej d·ziś 
miejscowości składały się n.!l
stępujące części : folwark i 
wieś Dębowa Góra, wieś Balce
rów Ludwików, Dąbrowice o
raz Rowiska. O dobrym wów
cza~ gospodarzeni11 świadczy 

·stan p:>$iadania wtaśclcieU Dę-
bowej Góry odnotowa.ny u koń· 
ca poprzedniego stulecia. P·ra
cowala ę:orzelnia . browar. młyn 
Mnery•kań sk:I - wszystko było 
poruszane silą pary. co z d'U
mą odnotowuje Siownik Geo
gralicz.ny Królestw.a Polskiego, 
Zachwytv ko1'iczy informacja o 
wspanialej ""()Wczarn.! ł ehm:iel
nilru. 

Do 1\.yhud1u Tl wo.jny świa
towej Dębowa Góra zn.ajd{)wała 
~ię w rękach Ostrowskich. któ
rzy prz.eięli ją od rodziny Ko
ztowskich. Duży majątek zie.n
ski zajmował się w okresie Il 
Rzeczypospolitej, również hodo
wlą lrnni i bydła. 

Wojna zd:ziesiątko·wał.a rodzi
nę w!aścłcieli. Ostatni męS'ki 
potomek zginął w 1939 roku poa 
Sochaczewem W okr&<.ie oku
pacji mieszkals w majątku je
dynie przedstawicielka rodp, 
którą za.stal tutaj dzień wyzwo· 
lenia. 

Oczywiście. tak duży majątek 
ziem11ki podlegał parcelacji, a 
zgodni·e z zarządzeniem wł<Jdz 
iż właściciel nie może mieszkać 
n.a terenie powiatu w którym 
z;nsjduje s'ie iego posiadłość, ro
d"Zin.a Ostrowskich opuścila Dę
bową Górę. Jak \\·spominają 
dzi~lejsi mieszkaócv. parcelacja 
była przeprowadza~ w trzech 
etapach. Pracownicy majątku o
trzymywali zgodnie z Dekretem 
o Reformie Ro1nej 5 helrt.arów 
rod~iny wlelodzletnP 6 hekta
rów. ale są I tacy którzy cl-0-
sbald działld wieksz€' Realiz~1-
cj.a reformy przebiegata nie 
bez zakłóceń. 

Sam dwór, o nleregu.!.ąl:'nej 
bryle b)Jdynku świadczącej o 
kolejnych fazach rozbudowy, 

70stel prz.eję-ty przez Związek 
ll·lłodzieży Wiejskiej RP ,.Wici", 
który urząd·zil w nim ośrodek 
kulttiralno-o&wiatov<y. ..Wicia
rze" gosi>oda n:.'· li "'' Ci\v~:-zo O<'.l 
lJ ~rudnia 1943 roku tzn. do 
momentu zjednoczenia ol·gani
zacjl młodzieżowych. N:a krót~ 
ko obiekt prz-ejmu.fe GS „Sa
mopomoc Chłopska". 

W styczniu 1951 roku wp1-o
wadza się do siedzdby Ostrnw
skich Państw-0wy Cfrodek J.\Ia
szy:nowy. który do n~iś jest tu
taj gospodarzem. 

Ponlew.aż bud~nek nie spel
nia JUZ funkcji rr..ieszkalnych, 
a iedyni~ biurowca ril3 POM. 
zaszły w nini dul.ile zmiany. 
Niestety nie na korzyść. Dach 
mający czerwoną dachówkę w 
okresiP. mie.dzywoje,nnym, dz.lś 
przykryty jest papą. P-0 ze-
wnętrznych ścianach · po.mato-
wanych na różowo, wspina się 
wilgoć. schody I podłogi ugi
na.ią się .pod n<lgami chodzących 
lud11.i. .Oczywiście postawiono 
mnóstwo ścianek o<ldzie\sjącyc!1 

. poszczególnych u.rz<:dn i ków. 
Zdianiem dyrektora POM, nie 
ina co liczyć w ciągu n.ajbl:i7.· 
szych lat na przeprrm·"iclzenie 
YeneraJ.n~go re<rno!'ltu, bo tyl';{o 
taki wchod·7,i w rachubę, je-i:eli 
mamy mówi~ o uratowaniu 
dworu. Btclzle je<lyini" rea!fao
wa.n,a bieźąc.a konserwa ej-a. 

POM jc.,t wlaśnie U\ instytu
cją, któr.a użytkowując przez 33 
Jata budynek, doprowad1,!ła do 
takiegtl jego stanu. Octywiście 
należy uznać racje POM, że 
nie stać go w tej chwili na 
większe ,\·y:datki, jako że obo
wiązuje nmotinansowa.nie. 

Jednak dobrze byłoby, gdyby 
uświad-0miono sobie obowiąrz
kl w:obec cblektu już zabyt
kowego. 

Byłoby niesprawled1Jdwe wo
bec POM, gdybyśmy nie wspo
tnniP.<!.i o podjętych pracach na 
rzecz ma iatku. Zlecono miano
wicie ooricowanie dolmmeinta
cji re\l~a!oryzacjl zabytkowego 
pal"ku otaczającego budyinek. 
Pr.ace. ldóre mają być pcze
prowar:l•zone obejmuią oczysz
czenie parkn z chpryich drzew, 
now~ nasadizenia. wyczyszczenie 
dużego Ftaw·u oraz ogrodzenie 
całości W ten sposób miejsco
wa ludno~ć zyska malownkzy 
7.akątek, w którym mofoa bę
dzie \rypoczy-wać. Warto zazna
czyć. że · prniektantem młodszej 
części par'ku jest St.efan Celi
chows>ki. t·wt}rca wielu poclob
nych ol;>iekt6w w tej części 
kraju. 7:res?.tą ;ego \\·las n.a po
Fiadloflć zn1 iduje sie dwa ki
lometrv od Dębowej Góry 
w Pod~bitt. 

MACIEJ JEZIOROWSKI 

• Wiceprezyde1it popiera, postulat ZOl' 

Miesiąc temu pisałem w tei rubrvce o wy.stąple
nlu Zwiazku Obronv Konsumentów do wlaclz mia
sta \V sorawie reaktywowania komite.tów kolejko
wych. Wszyscv zalntei·esowant zdawali sohie wte
d · sprawe. ie kierownictwo Urzedu Miasta U><lzi 
nie może niestety rozstrzve:nąlo ostatecznie. czy 
komitetv w t.odzl beda czv nie Do te:?o notrz<>b-

-na iest de~vzia ministra handlu wewRętrznego 
i lus!u:t. Na szczeblu łódzkim nat'>miast nrzeanaii
zowano wszvstkie are:umentv 7.a i nrZP<'iw kolej
kowvm komitetom soołecznvm v;"vnikiem tE"i 3.Da

lizv stało sie oismo wicenrnvd<"nta rnia•ta t,odzi, 
J'!rze~o ł,ar.JińFkie?.o skierowant> do min!stra Zyg
m11„ta f.okomca W nlśm!e t:vm czvtamv m in.: 
„za~2dv sprzedazv w ir«loostkach hand11 detaJirz
nei;::o oraz placówkach <?astronomir.-inyeh rei:uluje 
zP~7.aihe11ie Ohvwatela. l\flni.qtra. 'Il dnia l4 lu~l'l(O 
19'13 r„ku. Parairrał 8. nunkt t '!tanowi. 7P obs1u
'!'a klientiow w jednostkach handlu dP.tallczn•g-o 
tJ'11'"i11na Oflhvwać qje w lr11ll'.in1>~ri ich nrzYli\'Ma, 
z wvhtkiem osób · uprawnlonvch do obsJUl(I noza. 
ko1<'.inością.. 

Tvm('M$ern faktem .fest te l'f~f'd 'klepami (.„) 
tworz·• ··le ~irnłeCmp komft!'tv kolP..iknwl'. , !ctorc 
n ro wa 1h:<i o1-re4lona. do1n1tńrntaeje lud1.I, oozrku
Ja~vrh nA n'll<Onanfe 7.llkUt>ll. 

Oil 1H117s71'!"n ezast• jP.ste8mv l!od presj, osób w 
ten en"'"'" 7.l'ritanhowanyelt. które wnioskuh o 
11rnanil' tveh l!:omftet6w I honorowanie nrzP.z 1wr
setneJ aklep6w w ... 11PM6b mtawłoneJ knldkl. 

•Ciąg dalszy rad dla palaczy 
Opierając sle. na rozporządzeniu Obywatela .ł!łnł
slra udzielali.;mv i nadal udLlclatny negatywnych 
odpowiedzi na kolejne kierowaJJe do na.s wystą• 
pienia. 

W ostatnim okresie przedstawiciele społecz
n:.,.ch komitetów kolejlrnwyclJ zainteresowali swoim 
probfomen1 zv.,iązek Obrony Konsumentów w Ło
dzi." \.V dalszvm ciąfl'u pisma wicepr~zydent p1·z4:d
eta\•via racje ZOK za uznaniem kom1tetow, Ponie
waż były one w te.i rubryce .iuż referowane, nie bę
de ich urivtaczał. A oto 1ak podsumowuje te ar
E!umentv wiceprezydent Łapii'lski: „Uważam, że ar
'°u:nentac.ia ta fest sł.uszna. t:om bardziej, że row
nież i Inne oręanizade społeczne zwra.cajae sie dO 
mnie z '<\"llioskami o rozwhza.nle teł!"4' orohlemu po
dobnie uzasadniaj;i swoje wystapienia, Posiadam 
miedzv innvmi pismo w tei sprawie Wojewódzk;ej 
Komi~ii do Walki ze Spekulacia w naszym wo
iew6dztwJe Temat ten ie.st padnoszonv takż.e na 
sootkani11ch w zakładach nracv („.) o~az lt tka
kl'otnie rlv·skutowanv na nosiedzeniacb Komisji 
H~nrl'l! Za0oatrzeJli:.i Ustui? Raclv Narodowej 
;w;~,,ta r,0dzi. 

Z'(odn'c z o!\ ·Niadcz.e:1ie:n Zw\ąlku Ob;·onv Ko11-
.•u!l1entó\11 uznanie komite~ów k!)leikowvei1 w lad
n,·:n stoPnm nie narusz,,łobv istniej:icego aktual
nie orzywileiu dokonywania zakupów noza wszel
ka lrnle.inościa inwalidom woiennvm i wojskowv'TI. 

foformulac Obywatela l\'Iinis~ra o powyższvm 
prosi, wprzeJml.e • osobista nint!resowanh: slę 

spra.wą. I w PUY\t&dku n.znania przedsta.wionyclt 
racji o •tosowna ·zmianę obowiązujących aktualnie 
zasad s11rzedaży w 11lacówka.ch bandlu detalicznego 
art;vkułamt wyposa:ienla mieszkail bądź teź udzie- . 
lenie władr.om terenowym moUhvośC!i regulowani& 
tyoli spraw w za.lezności od wielkości zjawisl,a, 
wystepujące~o w danym województwie." 

Tvle z pisma wiceprezydenta t.apińsk.i ego. Te.raz 
decvz ia jest w ręku ministra. ZOK stara .iię p:id
powiedzieć utzednikom. rozpatrnjąqyru sprawę w 
MHWiU. że moina bv l',ódi: potraktowac na pra
wa~h eksoervmentu. ie<1i istnieie obaV1Ta przed do
puszczeniem komitetów kolejkowych do regulo
wania spnedażv od razu w całym kraju. boś
wiadczen.ia łódzkie mo!r,łvbv przecie:i posłużyć do 
oeenv. cz:v ten sposób orgańizacJI sprzedaży wart 
iest sz!!rszeeo rozorona~owania. 

ZOK ze swoiei stronv itwara.utuie o&j"cie patro
na'u nad tvm ebneryrnente..'TJ i kontrolę praw·i

~ dl)We!l'o realizowanl.a v;szystkiCh pr7..epil!6W. 

• . ;. 

.\ !l'raz ciao.: 1fa\5z" rnd dla lrnn,umentów 11a
Piero„ów . i;tóri" chefolinv 1•0~\ivc się nato;u. 't'Y
<lzi~1\ temu ni-a!e•n o r"ó;Jach o~:·anicze.nia ilo!ci 
1nrnal1nvch oao·ierosów. Dziś przychodzi dzień rzu
cen ia nałogu. I eo notem? 

T"1·edzel czv oóźnie1 i:aez"1'1, llltt nłeuehr~ 
głód nikotynowy, Bronić aie motna ró:i:nymi ~ 

I 

10\:lami: prysmle i wycieranie ciał.a frott-Owvm 
riwznikiem, l?rvzienie oes Lek słouecz.nika, d.v ni I u J 
o:·zeszków, żucie gumy. jedzenie niskocuk:·oAych 
cukierków. Krótki. intensywny spacer. choćby do
koła domu. Starajmy się być iak najwięce 1 na 
świe,żym vowietrzu. W noczatkowym okresie zre
zvl!nujmv z ostrY~h przypraw oraz obfitych i pi
kai1tnvch posiłków. Bv nie dopuścić do przy ycia 
nalei:v unikać iedzenia międzv posiłkami Of!' ani
c:vć ootrawy maczne i cukier. Trzv posiłk' dzien
nie spoż~wać w s tałych parach. Jeść jak naJN , ę
cei warzvw i oworów zwłas~cza surowych. Po >JO

siłkach .n.ie wolno ood żadnvm oo-zorem nll.ktaciać 
sie na fotelu c~v na tapczanie. Tylko srace" ,uc·'~ 
n.as wtedy uratować orzed papierose.m ! W Cla•ie 
kuracji bardzo oomocne jest zażywanie l\'i tam:n 
B-complex i C. Unik2.imv wtedy zadymionych lo
kali i w ol!óle kontaktów z tytoniem. 

Ale naruietalmv o Jednym. Przestać palić mot
na t;!ko nrzv maksvmalnym natężeniu silne\ woi:. 
T trreba liczyć się. że cała o peracja nie pó jd7.ie 
łab-,o. Ale zaw~zc warto wszystko to prze>żyć. 
C:hoc·)v O:> to. bv potem innvm palaczo'TI móc 
dawa;! rfohre rady i świecić im w oczy wła.s; 1ym. 
p~zykładem. 

Opr.ac.: K. KRUBSKI 

'!'bs.z adres: :Redakeia „Dziennika Łódzkiego", 
P iótrkowska 96, tele>fon 33-41-10. 
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... WSZYSTKO O WOJSKOWYM 
SZKOLNICTWIE 

- rodzaje szkół wojskowych 
warunki przyjęcia 

f 
- egzaminy 

1 - przebie!! studiów I nauki 
i - sytuaria mate:·ialna 1 s'.J· il tialna żołn:erzy zawodowych. 

1 Na te i inne pytania udzie- , 
l;::ć bcd~ie od;;owiedzi przed- · 
stawicie! Woiskowet?o Komen
danta Uzucelnie'1 Łódź-I 
oolk W'IESLA W GODLEWSKI. 

ś:i?lłA'\VY RYNKU 

SESJA RADY NARODOWEJ M. ŁODZI 

23 marca kończy się kadencja rad narodowych. Wczoraj po raz 
ostatni w te.i kadencji st>otkali się r.a sesji radni Rady NaroC:owej 
m Łodzi . aby dokona<- orcnv wvkonania wujewńrl dde!!n planu -;vo
łeczno -gospodarncgo i budżetu w 1983 roku. a także podsumować 
sw.iją działalność w mijającej Vlłl kadencji Rady Narodowej. Obrady 
prowadził przewodniczący RN m, Łodzi prof. l\fiECZYSŁA W SEłt
w1ięsru. 

życia. Na sesiach zgłoszońo 161 in
terpelacji a 17 pomiędzy sesjami 
Znaczna ich część została Lalatwio
na pozytywnie. z!!odnie z wnios
kami radnych. 

W m inionei kadencji Prezydium 
radv odbyło 51 posiedzeń. na któ-

P 
rezydent Łodzi - Józef Nic· 
wiadomskl w swoim wystą
nieniu przedstawi.! ocPnę 
rl'.alizacji zadań społeczno

'!Osoodarczvch i budżetu woJewóaz
~wa mieiskiego łódzkiezo w l933 
roku zwracaiac m. in. uwagę iż 
wojewódzki olan rocznv nie mógł 
być opracowanv iako plan zaspo
kojenia wszystkich naszych potrzeb 
i ambi<'ii ale iedynłe jako pl:;..n 
realnych możliwości. Pozytywny 
bilans minionego roku. to przede 
wszystkim powiekszenie o 80 po-

rych rozPatrzvło 380 tematów o 
mie.szczeń do nauczania szkolnej 1 cha"a'kterze sno!eczno-sa'llo«zado· i 
bazv lokalowej. orzekazanie do u- wym I gospoda.rczym. W WY1!1iku 
żylku 6 nowych orzer<szkoli, dzięki dyskusii nad poszrze~ólnvm' oro· fJ 
czemu baza lokalowa ·oowiększona blemami Prezydium podieło 30 po
została o !!40 miejsc oraz oddanie s~rn'.lwień. 
do użytku 166 łóżek szoitaL1 vch. ~J 
Rozpoczeto budJwe Szpitala-Pam- W dvsku5ii w tvm Punkcie o b- ~ 
nika Matki-Polki . Nastąpiła także rad radna Genowefa Atfamc~ewska. I 
rozbudowa sieci woclociagow:i-kana- nrzedstawila 6-letni bilans d<Jko-na ·, 1'j. 
lizacyjnej orldano do użytku uję- Wojewódzkiego Komite.tu KJntroli 
cie wodv w Pabianicach i Aleksan- Soołecznej zaś radna Maria Grze!- f 
clrowie a .także wodaciuz strefowy ka omówiła pracę Zesnołu Rarl
Widzew-Wschód. Trwa budowa nvch Partyjnych i Bezpartyjnych. 
Gruoowei Oczyszczalni Scie.ków Podczas ohrad członek Biuta Po-
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Paczki mięsne w 19 sklepach 
Dlaczego chleb jest mniej smaczny? 
Kredyty .,MM„ zobowiązują 

Wiele iednak problemów nadal litycznego KC, I sekretarz KL 
nie zostało rozwiazanych. Do nich 'PZPR - Tadeusz Czechowicz przc
zalicza sle przede wszystkim bu- kazał w imieniu łódzkich władz 
downictwo mieszkaniowe i remvn- oartvinvch serdecz;ie słowa oodzie
ty starvch· budynków. Przekazanie kowania I uznania radnym oraz 
do użvtku w zeszłym roku zaledwie orze,wodniczaceMu RN m. Łodzi -
5.569 mieszkań i wyremontowanie. orof. Mieczysławowi Serwińskiemu 
93 budynków państwowvch i pry- za ich trudna i odPowiedzialn~ 
watnvch. to bardzo mało w sto- prace dla dobra miasta i woje-. 
sunku do soołecznych Potrzeb. wództwa. Pod'.lbre shwa uznania 

W drueiei. uroczvstei części sesji i nor'lziekowania dla radnvch o~ze
nrzewodniczący RN m. Łodzi - kazali w imieniu Ł6dzkie 1w Zesn~
Prof. M. Serwiński omówił spra- łu Pcselskieiro m. f./.ldzi iei nrze
wozdanie z dzi!l!alności Rady Na- W"'dniczaca. oo•łanka na Sejm 
rodowel m. Ło<lzl w VIII kaden- PRL Urszula · Pła'!cwska, w 
cii (1980-1984 r.). i'11i1mf1.1 Z'SL nrzewodniczący 

Na sesjach rady - odbyło się WK ZC:L w Łodzi. Jerzv Chojnac
ich Z!! - rozpatrzono 32 ważne dla ckl. vr imiE>niu SD - n:->:P.wodni
woiewództwa tematv. a podjęte ćzMv U{ SD - ~tanlsJaw Żałobny, 
uchwałv (łącznie 99) zatwie.rdzały zaś w lmifmin RŁ PRO'! iei p~ze

„rwana kslc!żnlczka Burgunda'' 
MUZYCZNY - &DdZ. 19. „Cnotli

wa Zuzanna" 
ARLEIHN - godz. 17.30 „Chct: 
być duży" 

PIXO!UO - godz. 10, 17.:!0 „Ty
m oteusz Majsterklepka" 

FILHARMO'.\TIA (Narutowicza 10) 
godz. 19 Koncert symfoniczny 

. Orkiestry Symf. PFŁ. Dyry
gent: Zdzisław Szostak. Solfsta: 
Jerzy G-Odzlszewski, fortepian. 
W progr amie: z. Noskowski 
- Step; s. Prokofiew - Kon
cert fortepianowy Des-dur; G. 
Debussy - Morze. 

W ł.odzi od dłuższego już czasu 
w 9 sklepach branżv miesno-wę
dliniarskiei prowadzi sie sprtedaż 
na zamówienie. System .• pac<:ko
wy" spotkał się z aprobata kliE>n
tów. Od 2 kwietnia sprzedaż pa
czpk miesnvch wprowadzi sie w 
dalszych 10 placówkach. Paczki be· 
dzie można zamawiać w sklepach 
Przy ul. ul.: Ste.fana 2, Rojne• 1. 
Przybyszewskieto 45. Piotrkowsk1ei 
225, Jęczm:ennei 24 Wróblewskie· 
l!J 69. 1 Maia 26 Gogola IO Ar 
mii Cze·wanei 29 i w Pabianicach 
przy ul Armii Czerwonei 13 

Jeśli na ·al notowane bedzie zna
czne zamteresowiinie te.!!o rod1.aju 
usłu"a. w końc11 ma ia „Soołem" 
uruc)1Jmi dalszt> sklepy, w któ
rych or>vzotowvwa ~ sie bedzie na 
czki miesne. Dod imy że za u
słuae te klient '1laci marże w wy· 
s kości 3 Pro~ warto~ci nactk1. 

P-acownicv Wvdziału lhndlu 
U.~Ł rl1kor:ali ostatni<J kilku ryn 
lnwych rekonesansów. SkontrC'lo· 
vano m ·n niektóre n~vwatne ole 
karnie. W kilku wvTJadka<'h stwie.r
tlzono nieopestrze!!anie !!or11,1n nra· 
cv sklepów z piec1vwem. Odnoto
wano równ;eż fakt znar~ne20 oo
f!Otszenia nie lakol:r-i \Vvn1P"ńów . 
l?·;-vrzvn-r "O"S'l'""I .~·,.,nl.:11 ~hle-

na 
·"'O 

po 
Gdy w ~rodi:. 21 bm. kupowarem 

rano m!ckn tzw pelnot!uste w •'<le
ptc SlJ'JŹl1tcC':t1m PTZlJ 11t Phtrlc'l\.C 
sT;ici "'-' '!41, cni oneo c11w!le ni~ 
saodzlew~ 1cm sfe 'faka: t<:>n zal<up 
3urnw1 mi '1.P.o:tH'>rt2'1Dnl.e Po nr:i-e
lani 1 m.Lcl,:a d0 ąarn'.a oka:a!n się 

O'JW '"" ~P. w 1J11telrc p:>Z?' tnly„. ; 
bitc•ti Pr<s - kaidq za H z!. 

R~zum!cm hajnośl' proc111cc11ta (2a
·k/adu pr:11 te! Omlot.owej), który 
chce b11ć m'loC t1a'cl·rntr 'w 1ic1! •dl 
cntów do w~Ja>rlńw 1)tna f,ódz riui: 
nr-ecież WlfHnta) , a 1edrłrJC!e.~nir za. 
pewn;. darm•JWf1 Tl'~'lOmt..' 01{,\'_ S~ko„ 

d~ tu!~o. że ndbt,wa sle '" w ten 
wla~nlP sry"J.\'db, bo z ninvndu l>He
:ów ?~t""knś nie m;alem o("hot11 na 
tu'JP!ci~ i.;„ ui?n?qo mlc1<11 No I. S?ko. 
da równ cż, że b!LetlJ byly skasowa-
ne •. 

r1sb) 

Na samotność cierpimy - z 
róznyC'l1 powodćw, w różnym 
stopniu 'i ·w różnych okresach 
życ!a - chyba wszy5cy. ,Jest 
jerlnak pewien szczc;\ÓlI·y rndzaj 
tej choroby, wyjątkowo przy-
kry samotność ezlnwieka 
star~go pozbawioncgr> opieki 
rodziny, często scb<'rowa.nego i 
niepe!no<prawneeo. C"zy jest to 
choroba nleu!Pcziilna? „ 

ba, a zwłaszcza pieczywa pszenne
e:o. Jest fatalna lakość mąki wy
Pie.kowej. Badania laboratoryjne 
wykazały duie odstępstwa od przy
letych norm. W tei sprawie ood-
1eto luż działania interwencyjne. 

W ubieełvm tvzodniu skontrolo
wano również stan zaopatrzenia w 
Placówkach .Centrali Rybnej" a 
także w Prvwatnvch I ajencyj
nvch sklepach soożvwczych. Stwier
dzono. że asortvment rvb i Prze
tworów rvbnych ie.st obecnie bar· · 
dziei urozmaicony. Sooro wątpli
woś!'I budzi iedynie iakość wedzo
nvch dorszv. 

szczetółowe nroitramv oraz k ieru'l· wo:ln'.cz1cv l""!lr Si!dryckl. 
ki rl7ieł~nia w r67nv<"'i d,;e,17!'1?~'1 (1. kd 

co I cjach? 
Tematowi temu było po§wlęcone I zajęcia najbardziej Jntcresują mło

m. In. wczora jsze kolegium kurato- ! dzież. We wszystl<lch typach szkół 
ra oświaty I wychowania w l.odzi I najm!'!ej jest kół te 0 hnlcznych, z 
Zaprezentowano I 01nówlono wyni!<i uwagi na trurlno•rl z uopatrze
przeprowadzoneł ostatmlo przez wła- niem w narzędzia i materloły. Za
dze o~wiatowe kontroli tzw. zajęć I tern problem tzw. politechrtizacji 
pozalekcyjnych w szkołach podsta- młodzieży szkolnej nadal pozostaje 
wowych I ponad„odstawowych w otwarty. 
województwie łódzkim. Wyniki kontroli wskazują, te 

(sk) wlększoś~ stałych za.ięć oozalekcyJ-
lak wykazała kontroli\, stałymi I nych odbvwa slł) w dniach nauki 

zajęciami pozalekcyjnymi oblęto w po lekcJaĆh. W wolne od iaJe~ dy-
szkołach 'IOdstawowvcb około 40 daktvrznycb soboty odbywają sJę 
proc. uczniów. w ttceach og6lno- oraw!r wył,t'znle wycieczki, roz-

IMPREZY 

KLUB 77 - godz. 18. Srodow!s
kowy '1rzegląd piosenki „Bazar 
84". Koncerty konkursowe. 

MUZEA 

ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRA· 

l
f fi~ii"rn (pl. Wo~qo~cl 14) go iz: 

ll!S101tll '\HASTA LODZI cogro
~ 1wa 151 !('lcil 11-15 

:

. Wt,'\!OENN!CT\Vi\ !PiotrkoWSKB 
282) godz 10-17 

SZTUK I Wtę<'knwsklego 36) 
11-19 

POLSI~ IE.J WOJSKOWEJ SLUZ
BY Zl>l!OWIA (Zeligowsklego 

~ 
7) godz. rn-18 

1\1' ·'-;'I I\ 7.C:tER7.A 17.glert Oą

browskle<lo 21) godz. 14-18 
1\'l<\<;'rl\ !'l\Bl.<\NIC 1Pablan1ce 

' 

pl Obrońrów Stalingradu 21 
godz IO-IS 

• • • 

Wiele sprzecznych opinii wvwo
lu ie ciae:le svstem sprzedaży kre
dvtowei dla młodvch małżenstw. 
W ubfel?łYm roku oddziałv Naro-
1 •we!!o Banku Polskiezo zaw'łrłv 
6.'l61 umów. a wy.rokoM wyda
nvch kredytów „MM" wyniosła 
1 106 mln zł. Kredyty wydawane 
sa nadal obowiazuie jednak zasa
da leititYmowania sie decyzja na 
nierwsze samodzielne m ieszkanie. 
7.wii>kszono również inn~ rygory: 
hank zwraca uwave na term1n<>
wool~ sPłat. rzetelni> zabezpie.czenie 
kredvtu snrawdza również prawi· 
-lhwoM· realizacji zakupów. 

kształcących - 58 proc„ zaś w grywk! sportowe, konkursy sean•e 
szkoł'lcb zawodnwych - 6S proc. filmowe, ubawy Itp. Frekwencja ( 

ZOO czvnnP nd l(odZ 
1"~·~ rlo 1430) 

PALl\JlARNIA czynna w 
10-15 

ł-lS 30 

przy tym w szkołach podstawo- n'\ tvch Z'<.lęciarh .test ina ogół har-1 
wycb I łlreach ogólnokształcących dzo m1.la I rza·lko przekracza no
najwięcej Jest przedmiotowych kół ziom 10 proc, ogółu ucz'li6w. Pro
wle<lzy - na.lłatwie!szvrh do zor- lllem organizacji wolnych sob'.lt w 
i;anlzowania dla szkóJ pnslarlają- szl<oł•ch. zdanirm kuratorium, 
rych odpowiednia h'\Zll lokalowa i nadal oczekuje ~ensownrg" roz
wyposatenlową or.z wykwalillkowa- wi•zanla. a nrzvnl\jmnlej macz
nc kadry. W szkołach z'lworlowych nie 11owaźnlejszego potraktowania 
zdecyd~wanle nrz'!Ważają ltnla ar- przez szkoły. 
tystyczne i sportowe, w których ("'1) 

• 
Posiadacze kredvtów . MM" nie 

mala rybecniP wlekszych trudności 
z nahvt'iem sprzetu rtv i nie'któ
~vch arlvkulów 11osno<larstwa do
"llowe!!o. Dtu;,ei C71'kai' trzeba na 
~akun <"hłndziAre,k Pralek i m.a
•zvn do szvcia Naiwieksze kłopo
tv sa z nahvciE>m fłvwanów. wv

Rewo werownec 
Człowiek z rana postrzałową u- Łódź-Bałutv. długo nie mógł 

kła.dzin firanek l zasłon. da. którv 19 stycznia w nocv z!!ło- przviść do siebie. Pokłócił się ze 
P. s. sil sie do oficera dvżurnego DUSW swoim znaiomym w czasie wyko

nvwania Prac remontowvch. Oka
zało się że tamten nie żartował. 

za m O 
W oewne,i chwili chwycił oistole1. 
służacv do wstrzeli wania kotków 
w ściaoe i za\?rozil swemu adwer· 
sarzowi. Ten umknał do sasiednie-

W sob<>te PTTK zaprasza na dwie wycieczki plesze na trasach : 
li. t.óM - Widzew - Mlleszkl - Nnwo•olna \Zwiedzanie Kombinatu 
Ogrodnic1ego Janilw> Ol11go~ć trasy 10 km zbiórka - krańcówll" 
tramwaju .29" 1 „21" godz 9 li. Gałkówek - Wiączyń - Nowosol· 
na - 15 km); zbiórka - Dworzec PKP t.ódż Fabryczna, godz. 10 (odjazd 
10.30) 

W niedzielę Srodow1skowe tCoło PTTK nr 149 przy Polskim Związku 
Niewidomvch w t...odzl oraz Komisja Turystyki Pieszej Oddziału PTTK 
t.ódź P<>lesle organizują IX rajd topienia . Marzanny" z metą w Kotli
nach 

W niedzielę można też wybrać się na wycieczki piesze: .li. Gałkó-
wek - '{ochna - Koluszki 115 km); zbiórka - Dworzec PKP Łódź Fa
bryczna. godz. 10 (oojazd 10.30). & Grotniki - Lućmierz - Zgierz 

15 km); zblńrka - Dworzec PKP t.ódź Kaliska. godz. 8 (odjazd 8 33). 
li. Pabianice - Wola Zaradzyńska - Prawda - Babice - Rzgów 

(15 km); zbiórka - pl. Niepodległości, godz. 8.45. 

głos bo nie wszystkim już 
wzrok pozwala na sam-0dzielną 
lektur<:. Panie ujmują si~ ro
bótkiimi ręcznvmi 5zydełkowa
niem. •zyciem n3 maszynie. Po 
wspólnym podwieczorku, ok. 

amotn1 
• u z 

(j. kr.) 

zdrowię, jeszcze kiedy lndzlej 
prelekcja o ziołolecznictwie, 
albo pokaz interesujących prze
źroczy. Raz w tygodiniu odby
wają się badania lekarskie, 

W lipcu każdego roku klub 
przenosi się na teren poblis
kich · ogródków działkowych. 
Jest tam świetlica. jest miejsce 
do spacerów I do odpoezynku 
na świeżym powietrzu. 

!!o nomieszc~enia i zatrzasn>ił za 
sobą drzwi. Rewolwerowiec jednak 
wvnatił„. 

Stalowy kołek Przebił drzwi 
zranił człowieka. Ustal ono że 
sprawca tych "kowbojskich Popi
sów bvł 29-letn; Henryk Ł. R:iz· 
toczono nad nim dozór milicyjny. 
Miał sie też co kilka dni meldo
wać w• siedzibie DUSW. Pier'Vsza 
wi!yta 20 stycznia znamionowała 
iednak. iż z Henrvkiem f"· nie jest 
całkiem w Porzadku. Zjawił sie 
Piianv a na nneitubąch rak m·nl 
śladv samookaleczen ia żyletką. Za
czał oonadto symulować atak e
oilepsj!. 

We.zwano więc karetkę pogoto
wia. Sanitariusze nawet nie prz:v
nuszczalt. z lakim pacjentem Przyj
dzie lm mleć d0 czynienia. Hen
rvk Ł. nobil obsłu~e w białych 
fartuchach. a potem zdemolowa} 
ambulans. Ponad dwa miesiące 
trwałv poszuktwania awanturnik~ 
no którvm wszelki ślad za!!iną ł . 
Zatrzymano !'O do::iiero 9 mar{'P. 

godz 

IUNA 
EA LTYK „Duch" USA od lat 

15 ora? f!lmv krótkometr•żo 
Wt! 1!,0dZ 9 .~0 \2 \4 30 17 19.30 

lWAS OWO - „Wllcz'.{ca" :>Ol 
orl "1at 18 '1;ndz. 10. 17.15 19.30: 
„Wielka podróż Bolka l Lol· 
ka" pot. b.o godz. 12.15, 1& 

POI O'l!IA - Ko<'hanlca Fran 
cuza" ang. od lat Ili godz 
IO. 12.30 15.30, 18 Seans nocny 
film u orzed o remi erowei:;o· 
. Tootsle" USA od lat 15 1odz 
21 

Pit 7,F.OW IOSNlł!! ,Duch" -
USA od lat 15 oraz m:nv 
krótkometrażowe godz. I! 30 , 
13 30 18 Seans n >eny filmu 
przedpremierowego „Lata dWU· 
dzieste lata trzydz!este" no! od 
lat 15 e.octz. 21. Seans zamknię
ty godz. IO 

\Vf,()K 'Jl" RZ .Po.ruklW•Clf 
za;i:ln!nne1 arkl'.' USA "d !at 
12 "raz filmy krótkometrażo
we g"d>. 9 30 12 14 30 11 

-19 30 
WOLNOSC - Seans zam!rnlęty 

godz. 9 „Akademia Pana Kle
ksa" cz. II , Tajemnica Go!a
ra Fi!ioa·• poi. bo. godz. 12.:5 . 
15 17.15. „Co dzień bliżej oie
ba" poi. od lat 18 oraz fl!my 
krótkometrażowe - gOdz 19.:iO 

WISŁA - „Blues Brothers" USA 
od lat 15 godz 14.30 17. 
„Wspomnienia ze starego Pelt!· 
nu" ch iński od lat '15 godz 
19.~0 

ZACHĘTA „Zupełnie nleoczt?-
kiwanle" radz. od lat 15 godz 
10. 17.15. 19.30. „Za siedmioma 
~orzami" NRD b,o. godz. 12:15 

STUDIO - „Jenny l T-0by wśród 
dzikich zwierząt" USA b.o. 
godz. 17.15, „Parszywa dwuna
su:a·• USA od lat 18 godz. 19.15 

STYLOWY - Aktor charaktery
stvr1nv - ll:tr.1na Stankówna -
„czule miejsca" poi. od ~at 

i 

li l(odz 11.30. Potegnanle z 
tytułem - Fedora" USA od 
lat 15, god2. 17.30. 19.30 

DKM - ' ,1941" USA od lat 111, 
godz. 17 19.30 

OKA - ,Czas przeszty" fr. od 
lat is godz. 1.30 11, 1uo. tłl.30. 
~a tropie sokoła" NRD godz. 

14 
GDYNIA - Kino non •top od 

godz 10-22 .Dzieje grzechu'' 
po!. od lat li oraz filmy krót
kometratow• 

Ml.ODA GWARDIA - „C9Cyl1a" 
kuhańsk1 od lat lłl god1. IO, 
15 30 19, „Przygody Błękitnego 
Rycerzyka" pal. b.o. godz. 13.30 

MUZA - .Ryś na tropie" rad'Z. 
b.o. i;:odz. 16.15 „&zczękt II" -
USA od lat 15 godz. 18 

t MAIA - „Wejście Kmóka'' 
Hongkong-USA od lat !8 
godz. 16 15, 18.111. 

POKOJ - Bajka opowiedziana 
nocą" radz b.o. g-0dz. 16.15, 
„Nosferatu wampir" RFN od 
lat 18 godz 18 

ROMA - nieczynne 
STOKI - .Król Maclu~ I" poi. 

b.o. godz. 16.15. „Zemsta po 
latach" kanad. od lat 15 godz. 
!8.15 

SWIT - Akademia Pana Klek
sa" cz. r „Przygoda księcia 
Mateusza" col b.o godz. 15. 
, Kaskader z przyoad.ku" USA 
od lat 18 godz. 17 19.30 

TA TRV - Afera ,Concorde" -
włoski od lat 15 godz. 15.30, 
17 30 19.30 

ENERGETYK - „Rycerzyk Czer
wone11;0 Serduszka" poi. b.o. 
goc:lz . 16.30, U ciecz.ka na A te
mf' ang. od lał 15 godz. 11. 

HALKA - seanse zamknięte 
POLESIE - nieczynne 
REKORD - „Dziedzictwo" ang. 

od lat li godz IO, 15 l'r, 19, 
„Kajtek I nowy braciszek" 
węg. bo. godz 12.15 

SOJUSZ - „Unkas ostatni Mo
hikanin" rum. b.o. godz. IS, 
„Saint Jack" USA od laA 18, 
godz. 18. • 

APTEKI 

Mlckłewleza 20 NlełarnJana ;e 
Piotrkowska 67 Dąbrowskiego 89 
Lut„mlerska 146 OUmplJska 7a 

Pabianice - Armil Czerwonei 
1 Konstantynów - Sadowa 10 
Głowno - t..owlcka 33 AlekRa.n
drów - Kościuszki ł. Zgierz 
Sikorskiego 16 Dąbrowskiego 11. 
Ozorków - Wyszyńskiego a. 

DYŻURY SZPITALI 

Chirurgia ogólna Bałuty 
Szpital Im W Biegańskiego -
codzlen'lj.a"' dla orzychodnJ rejo
nowych nr 1, z 4, .8, 10, 
Szpital Im M Skłodowskiej-Cu
rie codziennie dla Przychodni 
Retonowet nr Il mtas-ta t i;:ml
ny Aleksandrów, Szpital Im N 
Barltcklei;:o codziennie dla przy. 
cho1nt retonowvch nr nr 7 8 
I 9 Dla orzychodnt rejonow'ych 
nr 3 I ~ '!7oflal tm K J?nsehe· 
ra w dn1ach I 4 6, 10 14 16 
18 22 26 80 , Szoltal Im Koper . 
nlka w dniach 2 I 12 20 24 2a 
Szo tal Im I Aru'izlt'i.kiego w 
dniach 3 8 1. 9. 11 13 15 
11 19 11 !3 25 27 29 31; 
Górna - Szi>itat Im · Brudziń-

skiego (Kos Gdyńskich 61); 
Szpital Im Błernackleg0 dla 
'(miny Rzgów; 

Polesie - Szpital Im Blernae-
klei;:o - codziennie dla m 
Konstantynowa; Szpital lm. 
Kooernlka rP•blanlcka 62): 

Sródm!e~cle - Szpital Im Bar
Ucklego - codziennie dla przy 
chodni rej nr 48 7 8 9; szpi
la! Im SOnenberga <Pieniny 30) 
clla orzychodnl rej. nr fi' 42 
44 45 . • 

Widzew - Sl.pltal Im. Sonenber
ga CP!entny 30): 
Ch!rurl(!a urazowa - Sz·pltal 

Im. Radlińskiego (Drewnowska 
73) . 

Neuro<'hlrU~J:lla - Szp.ltar Im. 
Barlickiego rKopclńsk!ego 22) 

Okulistyka - -Szpital Im Bar
lickiego rKooclńskiego 221 

Laryn"olo>Ua - Szpital lm 
Barłlckleilo cKnoclńsklego 22) 

Larvn!(o!ogl a dz!ecleca - insty
tut Pe"f!atrl' 1Sporna 36/501 

Chlrurda dziecięca - Szpital 
Im B!erna<'kle~o (Pabianice, Ka
rolewska 61!) 

Ch I rur'11 ~ ~7.rzękowo-twarzowa 
- Szoltal im. Barlickiego (Kop
cińskiego 22) 

Tok<vknloi?la - Instytut Medy
~vn V Pra~\' r'l"ere(ly 8) 

Wenerfl!<>!(1a Przychodnla 
Dermatolni(lczna <Zakatna 44) 

AMRULATOR!UM 
DORAŻNEJ POMOCY 

ul <o;tw.ikll'wlcza t37, 
teł ~~-~7 on w ~I 

ut. Armil Czerwonej 15 
tel. 33-95-95 do 99 wewn. 225 

- Gabinet ehlrurglC%nv czynny 
całą :!obę 

- Gabinet nterntstvczny czynny 
w eO<lz 15 -7 w dni wolne 
Od D"'arv ~ał~ inh~ 

ul Armil Czerwone.I li. 
tel 99-95-95 do 99 w 70 

- GabtnPI •n1ruri!ll dZlec!e<'e• 
czvnnv cala rlobe 

- Ga hl net oed\atr vcznv CZ) nnv 
w l?Od2 16 ·7 w dni wolne 
od praev - eala dnbe 

ul. Kopclń•ktego 2Z, 
tel 78 ·64-8? 

- Gabinet sto!l'latoloi<lr:zny czyn. 
ny w godz 19 -7: w dni wo!· 
ne od oracv cała dobe 

W frzech dzielnicach t.odti 
(Polesie. Górna, Widzew) dzia
łają - powol„nP przy wrządach 
clzielnicowyrh P•il<kiPg" K0mj 
t.etu Pomocy Sp1'łe<.·zne 1 - !du
by se i<m'ł. !<lub przy iii Za
rzewski ei 63 skttp ia 3~ 1·zlon
ków w wieku od 60 do ponad 
80 lat I jest klubem całodzien
nego pobytu. 

b ć samotn· 
Klub prowadozl własną kroni

kę, z bogatą dokumentacją t-0-
tografiC21ną Posła.da te:l „tecz
kę twórczości członków klubu". 
Są bowiem wśród nich osoby 
piszące wiersze, mlllujące, sii 
ucz0Rtnlcy konku•rsów „Złote 
ręce seniora". gdzie prezento
wano m. in. haft, rźeźbę, za
ba wkl. 

He,nrvk Ł. przebywa w areszcie 
tvmczasowym. 

(sk) 
Co roku, tt marca - w rocznicę wystawiła ,Lekcji:" Eugene Ionesco 

urodzin Joachima Lelewela ob- w języku francuskim. 

' 'I 
I 

17-18, rozchodzą się d10 d.o
mów; iutro 5potkają się zno
wu, ktoś bt:dzie n3 nieb czekal, 
znó~ hęda mogli być razem I 
razem ro~ robić. 

Zbierają się przed p0tu1.ntem, Co tvdzleń odbywa się w Panl Anna mówi o przyjaź-
1ozm:iwia.ią. czytają gazety po- klubie laka!; Impreza. Raz jest niach za\viązujących się mię-
tcm w•pólnie Jedzą obiad Kle- to wiPczorek muzyczno-tanecz- dzy jej podopiecznymi, zda1r-m-
rowniczka klubu, p Anna ny orzv herbacie, Innym ra'.tem ją się podobno I mił<>ścl. A za-

~J Wyk_a, przynosi >. ~ibl~oh>ikJ degustacja '!Urówek. połączona tern :;amotnl wcale nie musza 
tj ks1ązkl. Często czytaią Je na l P<J!!adanka o lch wpływie na być '!amotnl !.„ (ab) 

'"="'-' ::l:r:-..m1:::w.t!'!*t:_„ 1„a2c„ ......... ws:::a #ta= t•c '"'lłł..,' e•aea;:::~ 

\V kilku zda.niacb 
+ Giełda plyt gramofonowYch, ka

set, plaka tów ltp. - 24 bm w godz. 
1~14 w Klubie Osleolowym ŁSM 
ful Podgórna 74) + Bal kostiumowy dla dzieci po<l 
hasłem Powitanie wip.«ny" - 24 
bm o gooz 12 w OK . Energetyk" 
lal P<:-litechni•kl 17) . W tym samym 
czasie dla rodziców projekcja sen
sacyjnego filmu pt. ,Ucieczka ra 
Atęnę" 

chodzi swoje ~wlęto VI Liceum 
Ogónokształcące w t"odzl. któremu 
oatronu.ie ten wielki polski histo
ryk I działacz. Tradycyjna uroczy. 
stość ku czci patrona odbyła się 
wczora.J w VI LO z udziałem m. in. 
se!<retarza KL PZPR - Kor.nada 
Janio. 

W 1ramach uroczystości zorganizo
wano okolicznościową akademie po
łączoną z pr ogramem artystycznym 
dotyczącvm epoki Jelewelowsklej. 
Odbyła się tet, zorganizowana przez 
uczniów, sesja historyczna poświę
cona Joachimowi Lelewelowi. sek
cja romanistyczna przy tej okazji 

(D) 

Podczas wczorajszych uroczystości 
przed budynkiem szkol; dn'<onano 
odsłonięcia Pomnika Lu ct, \~orza. 
żelazna kotwica stancw! ··c:dzle 
pamiątkę obchodów 40-leci "'olskl 
Ludowe.1 I 39 rocznicy zaśluhin Pol
ski z morzem. Opiekę nad „omni
klem sprawowai! będzie młodzlet 
VI LO, w którym działa na jsta rsze 
w Lodzi szkolne Bractwo Ligi Mor
skiej. 

W tetewe<Io~kl.m liceum odbvła 
sli: także wczoraj popularnonauko
wa sesja marynistyczna. 

(ski 
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'.M'H'l"Y': •. !!ead" tflll, „llo
ssignol" lgs, „Marl<ery" u
żywąne sprzedam. TeL 
51-18"2'2. 

DOM do rozbiól1ltl SPRZEDAM pralkę auto
•przedam. Przestrzenna 10. ma.tyczną na gwarancji. 

'i'9'7 g Tel. 5'7-60-19 po lł 

SPRZEDAM gospodars.two 
Tolne 12 ha w Rąblenlu 
!le. toodzi. Now.:iczesna <:JW
czarnla. dom mieszkalny. 
zabudowania gospoda.rcze. 
Tel. 57-:4-93 

BM g 

SPRZEDAM kot"\.lszek dam
ski. Kupię kotorowy tele
w!zOT . 48-09-60. wieczorem. 

1158 t 

834 g SPRZEDAM pa'lmę 
~DAM ·-d-zl_a_ł_k_ę_r_o-ln-1- tlę'' t"1. M-'76-0l 

„Ken-

t83'f g 
czą 0,75 ha, Zgierz-Rudu.n
ki. TeL 16-28-:8. 

APARAT dziewiarski 
ku.p\ę, tel. 51-40-20. 

112 g 
DYWAN I X 3 tm:port. 
plan ino firmy ,.J. Grof
splels.ch" sprzedam. Tel. 
52-93-17. 

9290 g 
-~~~~~~~ 

BRANSOLETKĘ 16 g, 12k 
sprzedam. Tel. !1-~0-42 po 
20 

a85 g SPRZEDAM butle gazową 
--~-··--- -·- - ·-· 11 kg. Tel. 1e ... ::g-2a. 
KUPIĘ tokarkę do meta
li Przędzalniana 102/104 m. 

8:0 g 

rl.'1 DYWAN 2,S X 3,5 belgij-
8963 g ski - s;>rzedam. 8'5-73-53. 

-----------~ 813 g 
KUPIĘ maszynę elektrycz
ną do rnbienia swetrów 
Ja.:F.viga Adamek Jelenia 
Góra. M:ckiewicza i/9. 

SPRZEDAM obrącz ~:i 
86-22-02 1)() 18 

tel. 

8_5 g 
9645 ~ -----------

KUPIĘ wtrys~rnr-kę ręcz
ną poziomą 1 polietylen 
w ysoke>ci5n:eniowy. Ofer
ty „W-04" Biuro Ogłosze1\ 
Pi:>trke>wska 96 

SPRZED AM kom-:.let mebli 
.Jerzy·• Rzepar:<:: owa 2·) · 

8'3~ g 
-----------
SPRZED AM płaszcz s:<o-
rzany damski. Tel. 53- •5-:2 

' 78fl g ------
STÓE. de> maszyny prze
mysłowej sprzedam. 
Ruda ul. Municypalna 8. 

889 g 

W ANNĘ 140, bojler gazo-I 
wy - s.przedam. Głowac
ka, Próchnika ~9 m. ::. 

g:m g 
sprzedam. OBRACZKI 

Tel. 51-73-812. PlLNIE sprzedam pianino. 
&69 p; 512-3'7-lł4. 

9528 g 
WTRYSKARKI oraz for-
my sprzedam. Tel. DYWAN strzyżony. 43-28-09 
51-7{-62, godz. 18-1.?0. 96'.o g 

807 g 
MASZYNY do waty cu

ZMYWARKĘ do naczyń - krorwej - sorzedam. Pa
s,przedam. Tel. 81-85-04, bfanice. Mar-chlewskiego 

36-0 g 17 - 15. 
96i1 g 

SPRZEDAM d\va krosna 
żakardowe z cewiarką DRZEWO Uo~e sprze· 
Pabianice Orla 30. dam. Tel_ l~-11-63 

„SPOLEI\I" PSS O/GASTRONOM-II 
ZAKLAD -RESTAURACJI, BAR()W 

i KAWIARNI 

POSZUKUJE 
kandydatów na agent6w 

do prowadzenia zakładów agencyjnych 
typu restauracje, bary, kawiarnie. 

Wymagany 4-letnl staż pracy w ga
stronomi~ 1 licencja Szczegółowych !in
formacji udziela sekcja kadr - Łódf, 
ul. Narutowicza 7/9. p. 316, tel. 
33-55-31 'W'. 64_ 10&2-k 

9885 g 

~DAM odpa.dy <hórY 
zamszowej, stebnówki;: LZ-3 
koszulówkę. S2-'5'7-44. 

SPRZEDAM kablnow• 
łódż motorow11 .Kormo
ran " ~ wózkiem I al!nl· 
klP.!11 0-25 oraz sprętarkę 
3J W -50, TeL '18-1!12-01. 

96ł0 g 

OVERLOCK ,.Kalanda" 
nowy sprzedam. Konstan
ty·nów, Monlusz,\«I 4~ 

~3 g 

DOBERMANY . szczenię-
ta rodowodowe - sprze-
dam. TeL 78-21-411. 

OOOS'l'ł g 
--------~ 
SPRZEDAM ..,,,letę „Tu-
ner T-ZO UV Ma~konl 
JVC. magnetofon KD-D 
W. Conitlnental Edison 
wzmacniacz PA S'.!06 2xZS\V 
He>dowlana 21 

KOLUMNY .. Altua ·'15" -
sprzedam. 5'1-!18-4.2. 

96:8 g 

KOLUMNY z membraną 
biern~ 40W S om - sprze
dam. TeL 84-16-:6. 

B623 g 
---~------
SPRZED A JII FaU$ta I 
wzmacntzc• ''l'S ~0'4 lub za
mienię na so:o . TeL 43-l :-113 
po 15. 

809 g 

SPR ZE O '\M m ::gnetofon 
'~-101 ~1-2 :04S. ~ietchó'.ly. 
VW !~OO - części, tel. 
5'.-92<3. 

SPRZFD ."'f HiFI - Cnm
pact ·- Tristar PP 8'.lOO 
or~ z radion1ag !}_eto!·::J ~ :a
p .:msk. \ s tereo na słuc ~1 :;\.v
ki. G rlaliska 153 m. 5. 

"AGNETOl"O'.\f 
San yo RD 
Technics MS 
::6-70<8. 

796 e; 

~ase tow~· 
400 oraz 
s;lrzedam. 

KOMPLET masz)•nek do 
wyoie'ku wafl! tortowych 
- sprzedam. Da·niela. Pięk
na, K.al:sz. Rogozińskiego 
5. te,!. 721!-40. 

9543 g 

KIT PSoZCZell ('!>rO;>Olls) o
czyszczany. receptura 
sprzedaję. 57-51-30. 

I 5960 g 

FIATA 12~p nowego sprze
dam. 51-16-60. 

g57 g 

,FIAT 126" (XI. 19'19) -
sprzedam. M-:4-28 po 16. 

821 g 

SPRZEDAM Moskwicza 408 
blacharka do remontu. Tel. 
43-23-08. 

mg 
-~-------~ 
SPRZEDAM Fiata 12Gp, 
odbiór w Polmozbycie w 
kwietniu br. Tel. 78 40-24. 

815 g 

PORD Granada - !!ptta
dam lub zaml~nię na 
Fiata 125p, 12&p nowego. 

, Tel. Z~-~..47 

po re
lub za

w!ado-
1211 m. 

ROBURA furgon 
nroncle sprzedam 
mienię na żuka 
mość: Lutomierska 
13. 

„1Z6p" •przedam. Pa-
bianic.ka 246. 

9694 g 
~----

SPRZEDAM „syrenę 105 
Lux". (11}81). Przejmę 
przed,płatę Fiata 125-p. Po· 
loneza tel. 52-18-34 

9719 g 

MOSKWICZ 41l'1 (1962) na 
części lub w całości 
sprzedam. Hodowlana 21 

9710 g 
-----···---- --
SPRZEDAM „Fialll 125p" 
stan Idealny, kupię ma
szynę do szycia. Tel. 4~4 
Poddębi-ce. 

9625 g 

„FIATA 1:!5p" (1'97'8) stan 
bardzo do.bry - ' sprze-
dam. Garażu pe>szu·kuję 
okoll<!e Zgierska-Site!ana. 
!:'5 -2~-95 Po 18. 

9914 g 
- -----

ZASTAWĘ llOOp (1977) z 
nowymi w większości po,d
zesryolami z r-0<ku 198~84 
- stan bard20 dobry 
sryrzedam lub zam i enię 
n-a Fiata 1~6 - r.owego. 
Oglądać Rym3nowska 5 m. 
3 tel. 84-27-~'5. 

9806 g 
---~-----

SPRZED '\M „Fia·ta 1250" 
c: ~•3> t el. ::.::-: 5-50 po 17 

98GI. g 

STAR 25 diesel, Sirocco 
{ b!ac ll ar ~ a u.-:i remontu) 
- s;>rzect=. Konst3nty-
nowska W. 33'5 g 

PR'7.YCZEPKE b3q;a?;ow"ą 
N-250 sorzedam. Telefan 
15-23-~4 po 16. 

95~ g 

NADWOZIE kompletne Za
sta\va ,7:50" ~ sprzedam. 
Antoniewska 51 m. 2. 

861 g 

SILNIK po remoncie do 
„Trabanta" sprzedam. Tel. 
51-.20-42 po 20. 

931~ g 

FILTRY powietrza do 
wszystkich samoohodó•w 
produ.kcjl zacłrodplej 
sklep motoryzacyjny ul. 
Wó-lczańsks 15S (przy żwir
ki) - Zientarski. 

17193 g 

OPONF. 18'1 (701 13 CD-124) 
- kupię. S'l-13-23 (wieczo
rem). 

144 g 

SPRZEDAM sllnl·k .. Lada 
!500 S" z osprzętem. Ku
pifl błotniki przednie nad
kola „zastawa llOOP" tel 
86-4!!-98 

9000 g 
--------- --
SILNIK ;:Jl~el pqvstoso
wany do żuka. Wołgi -
sprzedam. Tel. 5'53 Poddę
bice. 

9626 g 

KAtlOS'EJ!tle 
bi" częśc: oVi'O 
model 145 
43-05-611 

„Yotve-coni
uzbroje>ne 
s.przedam. 

~3 g 

ZAMIENIĘ mieszkanie w 
dzielnic v h a•HHowej ct~a 
rzemleś!n.Lka 90 m wszy
"t k ie wygody na 2 pokoje 
z kuchnią 44 m k'W . w 
starym bude>wnic~wie dziel
nica Sródmleśc!e . Bałuty 
Tel. 33-57-59 

9615 g 

MŁODY na rencie - przyj
mie pracę chałupniczą (o
prócz szycia). Oferty „886" 
Biuro Ogłoszeń, Sienkiewi
cza 3/5. 

MŁODY - posiadający go
tówkę - podejmie pracę 
\v sektorze prywatnym. 
Oferty „884" , Biuro Ogło
szeń, Sienkiewicza 3/5. 

HAFT maszynowy przyj
mę. Oferty „871'', Biuro 
Ogłoszeń Sienkiewicza 3/5. 

pRZY.11\fĘ kobietę do o
pieki nad niepełnos~nnv
nym na Teofilowie - kon
taktować się tel. 4~-01<8, 
po 15. 

l\TLODY z praktyką podej
mie pracę na wtr, skarcc, 
prywatnie. Oferty ,.8:6", 
Biui'e> Ogł:iszc1i, Sienl:lewl
cza 2/5. 

PRZYJ:\tF prucę C'11ał·""ln l 

cz~ proste szycie). Ofer
t ·: „8t;"', t-J:urv u;ł ... szC:1'1. 
Sienkiewicza 2-/5. A 

PRZY.Jl\ TE chałupnlctwc, 
'.>prócz szycia, tel. 51-96-17. 

831-g 

PODEJMĘ pracę chałupni
czą na overlock, Janlak, 
ul. Winna 3 m. 31. 

838 i:; 

l\ENCISTA podejmie pra
cę w sektorze prywatnym. 
Oferty „828" . Biuro Oglo
§zeń, Sienkiewicza 3/5. 

POMOC do bu!Mu. kuch-
ni ">Otrzebna. me>tl!wość 
zamieszkania, bar „Pod 
Dzlkiem". smaTdzew 17 
tel. 16-9~-PO. 

10495 g 

ZATRUDNIĘ cuk!erntka 
z dłu'(oletnlm st~?;em pra
cy. Bednarska 14 piekar
nia 

9608 g 

ANGIELSKI Jamer, tel. 
43-02-41 9603 g 

POTRZEBSA szwaczka 
rękawiczarka. Oferty 9607 
B' uro O!:(loszeń. Piotr-kow· 
ska· 96 · 

K:\.LET~lKA zatrudnli:. 
Oferty 9~9 Biuro Ogło
szeń, Pio-trkowska 9G 

KUTNO - td.n'l!n!jltnctę . 
nieruche>mości zlecę eme
rytowi. Ofert~· Mstgorza·ta 
Mądrzak, l'oste Restante 
Sopot 1. 

1041 k 

PRZYJMĘ chałUJPnictwo 
ma:te być proste szycie. 
86-55-01 

BRUKARZY 
Te'l. Z2-68-5t!. 

9557 g 

za•trudnię. 

9578 g 

MŁODE solidne małżeń · 
stwo pode}mie pracę cha
łupniczą o;prócz szycia. 
Oferty .~87" Biuro Oglo
sze1\, Pie>trkowska 96. 

DO pracy w ogrodnictwie 
przyjmę solidnego męż
czyznę. Oferty „9S'74" Biu
ro Ogłoszeń, Piotrkowska 
96 

ZATRUDNIĘ blacharza sa
mochodowego rencistę. 
Zgierz 16-4ii-25. 

ZATRUDNIĘ meehanl'kll 
ucznia. za<;<-ład Samocho
dowy, Fredry 11. 

9674 g 

SOLIDNY, zdoLno~cl manu
alne - telefon pe>dejmie 
pracę chałupniczą. Oferty 
„9711" Biuro og!oszel1, 
Ple>trkowska oo 

ZATRUDNIĘ WY'kwali!i
kowane.go l.a.kler.nlka po
jazdowego tel. 81-95-88 

. 96M g 

PRZYJMĘ prace>wnika de> 
łączenia łatek skórzanych 
cyk-ca:!«lem, pra<:<>"Nnla 
.. szycia kurtek. galanterii". 
Oferty ,,9519" Biuro Ogło
szeń, ?lo.trk01Wska 95 

KOBIETA I ,mi:tczyzna do 
pracy w o<?re>dnlctwie -
1>0trzebnl. Glewon.t 66. 

9963 g 

\SPRZĄTANIE wnętn:. Jan
kowski, 33-59-41. 

35! g 

TELEPOGOTOWIE, 86-42-95 
Banasiak. 

9253 g 

MONTAŻ boazerii, Stry
charska 14/18 m. 44, Kussy, 
ge>dz. 19-20. 

51 g 

INSTALACJE wod.-kan. 1 
centralne ogrzewanie w 
domkach; warsztatach i 
mieszkaniach! tel. 84-88-89. 
Inż. Prusińsk . 

19269-g 

CYKLINOWANIE, laklero
wanle, mycie okien, sprzą
tanie. Kluszczyński. Tel. 
84-58-68, 43-91-62, godz. S-10 
(17-21). 

NAPRAWA 
ma tycznych, 
tel. grzeczn. 

'1134 g/8152 

pralek 11uto
De>magała, 

78 37-42. 
18067 g 

ZA~t.ADAl'tIE tlllu'l1!. koł
ków, 81-ó7-68, s.r·lwanow!cz. 

5505 g 
~~-~·~---~--

DY W A!llY, wykładziny czy~ 
szczę maszyną RFN, rów
niet instytucje>m. 43-74-38, 
Lewandowska. 

aoe g 
-~~~~~~~~-

MAGLE prasujące, dute, 
wykonuję. Wrocław, Flo
rek, Polarna 4. 

1040 k 

DNIA 15 ma.rea w O<koll• 
ca-eh Stry.kowa zginęłf 
dwa owczarki niemieckie: 
sulta 1 plea. Wiadomość: 
Smoli.ce 89 k. Strykowa 
lub Lódt tel. ~T-22-30 . -WY-
soka nag•odll! •1 I 

. WSZELKIE druki na kse
rograf (informatory, in
strukcje obsługi, dokumen
ty), krojenie papieru 

ZAGINĘŁO prawo jazdy 
ka~. ABC na nazwisko 
żyra A·ndrzej, Olsztyńska 

23. 170 " 

. 

wykonuje Zakład Malej 
Poligrafii, Wiśniewska, 
Łódź, Orla 21/23. 

9704 li 

WYKONUJJI; przyjęcia we
selne l bankiety, tel. 
grzecznościowy 15-83-01, 
Klepczyt'1skl ,Marek. 

9640 g 

TELEPOGOTOWIE - Wit
kowski, 84-52-32, 33-09.-32. 

7313 g 

UKŁADY wydechowe. Mon
tat nadkoli. Judvma 20 
(od ·Traktorowej), f.ń:1;. My
szkowski. 

7151 g 

TELENAPRAWA, 34-98-65, 
Bednarek. 

EKG u pacjenta. 
57-55-55. 

19113 g 

Drozd, 

4577 g 

PRYWATNA pomoc chi
rurgiczna zgłoszenia: 
32-20-26, 33-41-82, Badowski, 
Kołe>mecki. 

125 g 

SPRZĄTANIE wnętrz, Ar
bajter, 88-82-33. 

'°' g 
DYWANY, wykładziny pio
rę - równiet instytucjom. 
Kuligowski 48-04-27. 

1763 g 

GABllNET ~lneko.Jog!cz
ny, Łódt. JullanO<Wska 5(/. 
Tel. 57-.2~-00 wtorki, śro
dy . czwartki, piąt.Jtl (18-
19). Dr. Czekan. 

"2909 g 

LET.NISKA w okolicy Ło
dzi poszukuję, tel. 84-72-45. 

9744 g 

UNlEW AŻNIA się u.gu-
bioną pieczątkę „Anna Ge;
ł~blows!<a, lekarz medycy-
ny. Lódż, Slenklewlcza 
1011100 m. es. m ' 
IZAB'ELA Wiśniewska zgu
biła legitymację studencki! 
nr 12527 /L AM. ~5 c 
UNIEWAŻNIA •1• HSU• 
b'loną p!eezą.tkę „Krawiec-
two lekkie t blelltniar-
stwo, Eltbleota Pard ej, 
Lódż, Wólczańska IM m. 
14". 124 I 

UNll:WAŻNIAM podłużni! 
piecząt'kę zagubl.(}ną: Sta
nisław Chmleleoki U1ptaw• 
niony do pomiarów ener
gety<!znych I k.(}ntrolnych 
Ir.ba Rzemieślnicza w Ło
dzi nr uprawnień 00057'1" 

95'93 ' ----- --
ZGUBIONO prawo jazdy 
Tom!lJlz Godiclman, Gandhie
go 22-2. 

SKRADZIONO prawo ja
zdy, Wa.ldemar Myszkow
Ski. Cl-es:..kowsklego ł-73. 

96183 ' 

UNIEW AŻNJA Ilię legi.ty. 
znację d~bow- pracow
niczą Jadw!;ga Dudkiewicz 
3112/83 U!.. 9686 I 

SIUtADZIONO prawo ja
zdy - El!bieta Gadomsk• 
Osjaków. Częstochowska 30. 

9684" 

ZGUBIONO prawo judy 
Grażyna Kozlar:k!ewioz, 
Szafera 11 · 9682 I 

lACEK Stein,brecher sgu
bit !egLtymację atudenck• 
ł9381 PŁ. 9621 g 

DNIA 20 marca sgublono 
złoty kol-czyik. Ucz.ciwego 
znalazcę czeka wysoka na
groda, tel. 81-03-90. 

10183 ' 

ROZPRAWA DOKTORS·KA 
Dziekaa t Rada Wydziału J:konomiczno-l!locJologicz

nego Uniwersytetu ł.6dzkiego podaJ11 do Wiadomości, 
te we wtorek. 3 kwiet."lia 1984 r. o godz. 12.15 ' w 
Bibliotece Instytutu Socjolc.gil UŁ w Łodzi, pr~-y ul. 
Rewoluc}i 1905 r. nr 41/4'1 (I plt;:tro) odbędzie się pu
bliczna dyskusja nad rozpra'A • doktorską m-gr Danu
ty Przybyłek pt.: „Adaptacja robOtnlków do wpro
wadzanych zmian technicznych, technologicznych l 
or~anizacyjnych (na przykładzie ZPO im. dr A. Pró
chnika w Łodzi)". 

Promotor: pro!. dr hab. Stefania Dzięcielska Mach
nikowska :c Unlwersyt~u Łódzkiego. 

Rozprawa doktorska znajduje inę do wglądu w 
Bibliotece Unlwersyteckle-j, Łódt, ul. Narutowicza M8. 
Wstęp na obronę wolny. 1096-k 

r:u~~=>=~~;:o~„~~~~~.W"i:f.:-~.:--~-~~~..x.~---~:::~=....::........:..:.-~~ 

PIĄTEK, !3 MARCA 

PROGRAM I 

I.OO KomunLkaty. 8.20 Melodi e. ł.30 
Przegląd prasy. 8.~ Zołnlerskl 
zwiad 9.00 Cztery pe>·ry roku. 11.00 
Wiad. !1.05 Ke>ncert. 11.57 Komunika
ty 11.5'1 Sygnał czasu I he jnał 12.00 
z kraju l ze świata. 12.30 Muzyka 
folklorem malowana. 12.45 \ Rolniczy 
kwadrans . 13.00 Komunikaly . 13 10 
Radio k iere>wców. 13.20 Berlin z me
lod i ą l piosenką. 13.20 Cudze ch\',(a 
[!cle swego nle znacie - z twórcz9ścl 
F . Nowowiejs-kiego. 14 OC Wald 14.05 ~a 
gazyn muzyczny, 15.55 Radlo k ierow 
c6w lG.00 Wiad. 16.05 P r oblem 
dn ia 16.15 Bank przebojów 17.00 
Muz yka i aktualności. 17 25 Gitara 
b a.n I·:> 1„ .country. 18.00 'W'\adomo
ścl 18.05 Ge>rącv temat. 13.15 W 
n c szukiwaniu melodU. 19.00 Dzien
n ik 19.20 Minirecital. 19.30 Radl.O 
dz!ecle>m. 20.00 Wiad. !0.05 W kilku 
taktach. 20.10 Koncert życzeń 20.38 
Komunikaty Totalizatora Sportowe
go. 20.40 Wiersze dla Ciebie. !0.51 
Jazz w pigułce. 21.00 Komun1kaity. 
2.!.C5 Kron<ka sportowa. 21.15 Wl~
czorna promenada. 22 OO Z kraju 
i z@ świa-ta . 22.25 Renetycja z Jazzu. 
1~:57 Komunllrnt.:v. 2?.00 Wia<l. 23.25 
Dysk01teka przed sobotą. 

PROGRA~I JI 

I.~ Wiad. 8.05 Naszym zdaniem. 
a.:o s~ereofon;czne nowości. 8.30 
Poranna serenada. 9.00 ,Kamiet'l l'l il 
k amieni u" fr. 9.20 Muzyka. 9.30 

Twierdza" fr, 10.00 Godzina melo
mana. 11.00 Zawsze PO jedenastej. 
ll.10 Relaks w steree>. 12 OO An
drzej Tatarskl gra utwory Oliviera 
Me~sl aena 12 25 w 9tronę jaz-zu. 
n .oo Wia:l 13.05 Serwis tn!ormaeyj
ny (t.). 13.10 ' Przed kongresem 

audycja B. Szurgota (ł.). 
13.20 z · malowanej skrzyni. 
l~. o .I\ 1:rnm o,:ierow v 14.00 .:rwier
rlzc '" fr. l4.l0 N.:iwośol krajowe! to
n •-s:·afi i. 15.00 Pamt~tn ! k! I wspom
nien'a 15.10 ~'>lewalący komryn7vtor 
15."0 ;<..tuz vka rridone71\ 16.00 WleJ
kce ,1, i e ł a 17 q:) W' a d !7.Ó5 n°·rn·tą-
7•1 11ie 1:i~a dki '1lllL>'nne.I (Ł,. 17,10 
Aktttalno-<r1 r'ril:l tt,), 17.30 „Luk•uso
w:. oremla" - rep . '1. Hoffmann 
~ premiery „Walkirii" w TW 
(I:.). 17.43 „w płatek no pl:ite.l"' 
- and. (tJ. 18.15 Nowe twarze 
łódzkiego studia - Anna I Grzegorz 
1;:uczvl1• ry (t,). 18.30 Klub S 1ereo 
19."ą W'e~iór w fll h armon\l ~l.lo 
W\a cl. ?.l 'ti Wlecz.orne refleksje 21 20 
K1-;..:: •.·cv m uzv .~1 21.:10 Literatura 1 
muzyk a. · 

PROGRAM tli 

!l.50 . . S <Je>w \ ed ź szale1i ca" odc. ! . 
12 .nn Serwis Tró ikl. ;2 05 W ton a 
c .li Trń •ki l? oo .R a rfles" Odc 24. 
13.10 ''nwt órka 2 re>zrvwkl t4.0fl Mls
t r1nv "'e In<' r 'l men ! acjl. 15 OO Ser-
·wt~ T„;, k . 15 .05 Rock oo t>OIQkU 
15 ~ r.:: ' ~'<Mn !6 oo 7aoraszamv do 
Tró\ '.< ' 9 oo Wlt'! lk!e wvgranP." odc 
9. 19 • ij Trochę swln~u . 19.50 „51)1)
wledź -<1,leńr~"' ·">de. 3 20 OO T~6j
Dtwlęk 20.45 Klub Trójki - „Csy 
lrultura l\ld-a jeascH łatnleje? tl.80 

Trzy kwadranse jazzu. 21.45 Klub 
Trójki. ~.05 24 l(odzlny w lO ml- 
nut Z2 15 Muzy'ka duszy. ~.45 Naj
now~ze nurty. 23.00 Zapraszamy do 
Trójlki. 23.!ffi PóŁnoc oe>etów. 

PROGRAM IV 

9.00 Muzy'ka. 9.05 Swiat wokół 
nas 9.50 Muzyka. 9.35 Notatnik kul
turalny 10.00 Poznać I zrozumiel!. 
10 30 Polska muzyka. 11 OO He>ryzonty 
wledzv „Wlókiennlcza arystokracja" 
aud 11.30 Kolekcje p!y' we. 1!.57 
Sygnał czasu I he}nał. 12.05 Wiad. 
12 10 Wldnokrą.g. 12.25 Muzyka 12.30 
'Radio Me>sltwa. 13.00 Swiat wookół 
nas 13.25 Płyty H. Szerynga. ' 14.00 
W trosce o przyszłość. 14.15 Nie-
zapomniane przeboje, 14.W Blok 
audycji dla młodych. 16.00 Wiado-
mości. 16.05 r.nstrumentarlum mu-
zyki. 16.35 Widnokrąg. 1'1.05 Kon-
certy Instrumentalne. Ul.OO Moja 
hobby. !UO Mu.zyczne hoboy. -
Musical. 13.40 studio ekapert6"". 
19.30 Whd. 19.31! Muzyka. lt.«> 
Język am.gielskt 19.M Kolorowy 
świat w. Chotomsklej. to.li Ulubio
ne melodie. 20.30 Wieczór mw:y.ki i 
myśli. 112.11 Na Skrzydłach ple~n\. 
2~.oo Lek.tury „Czwórki". 23.10 Re
wla orlrtestr. ~3.50 Wiad. !3.3\1 Ka
l endarz radiowy. 

TELEWIZJA 

PROGRAM I 

~.oo TTR 
9 ,00 Wokó? nas. kl. Ill 
9.30 Film dla drUli!iei zmian:r 

.„Bez ooczątku i bez koń
ca" (5) - serial prod. CSRS 

11.55 Geografia. kl. VIII 
13.30 1'TR 
15.05 W szkole i w domu 
15.25 NURT 
16.00 Król uśmiechu - K . Ma

l<:uszvński 
16.30 OT - wiadomości 
t 6 .40 Enrvk 111nedia 1'DC .Kos-

-nos _ 
17 05 P'atek z Pa!1k ~acym 
17.!lO .. Cl!'<?o ~v ode mnie chces z" 

fil :n fa'J Prod. '<RO 
19.00 Dobranor „O r;anienc·e 

A oolince" 

19.10 Na chlooski rozum 

19.30 Dziennik 

'.!O .OO Monitor rzadowy 

20.30 .Be.7. r oezatku i bez koń-
~a" 15> 5e!'ial p~od. CSRS 

21.50 Tele-gol 

22.10 OT - kJ'llentarze 

22.40 · Sprawa dla reportera 

23.10 Koncert - ii;oleska filmo
wa 

'.!3.50 DT - 24 !pdziny 

PROGRAM ll 
·~r~--

11.00 DT wiadomości - te-

17.10 

lT.30 

lefon .Dwójkii." 
Szaeh i mat 

Człowiek z komputerem 

18.00 · Debiuty 

18.30 Wiadomolel (?.) 

19.00 Wystąpie.n:ie ambasadora 
Islamskie.i Republiki Paki
stanu 

19.10 

19.30 

20.00 

JaJi: zostać dyrektorem? (2) 
- teleturniej 

Dziennik 

Studio K.r&}c>'iVt! Xonferf'n
di Deleir.a tów PZPR 

11.IKI Za .k.ierowGic11 

21.11 DT - wydan.en!& - te
lefOll „Dw6}k~' 

21.30 Koneeri lrieat Ostrow.ski•
«-o 

!UO 0]:)0w!eśol o mUo.łd - ,)to
bie.ta w bieli" (~) aerial 
-prod. ant. 

z 1łęboklm !alem H..,,'tadamla
my, żę dnia I9 marca 19Sł roku 
zmarł nagle, przeżywszy lat 57, 
naJdrożs~y Ojciec, Mąź. Tatuś 
i Brat 

S. ł P. 

TADEUSZ 
CZE1ł1CA WSKI 

Uroezysto~cl po17zebowe edbf!· 
dą się dnia 23 marea 1984 roku 
o l{Odz. 13 na cmentarzu Mania. 
o smutnym tym obrzędzie ~,a
władamla ln pozostall w nlt!Uiu
lonym żalu: 

MATKA.. U>NA. Cl'IRKA 
i BRAT z RODZINĄ 

W 18 bolesną rocznicę skryto· 
b6jczej I mGcze!\skleJ śmierci 

S. + P. 
MGR 

TADEUSZA 
HUBN:eRA 

st. asystenta Katedry H!storłl 
Pows~echne1 Starożytnej I Sred. 
niowiecznej UŁ, zostanie odpra 
wlona 22 kwietnia br. w nlcdsie 
le, o ee>dz. 9 msza sw. w ke>t!cle-
1„ św. Jerzeeo w intencji tragi
cznie zmarłego Historyka. o 
cz"m zawt&•h'lli:iJa Przyjacl6ł 

i ZnaJomvcb Zmarłego pogrąźe · 
ni w lflęboklm ~mutku 

RODZICE z RODZINĄ 

• • na1gorzeJ 
kobiet 

Zn.anv 1.:nervka1iski ptojek<ta'llt bior6w raia.cvch &Zt11cz:nym oocllo

modv Richard Blackwell dorOCtZ- dzeniem materiału 1 ooza · ekra

nvm zwvczajem luż oo raz 24 o· nem wveadalaeTch W'P1'08t kata
dosił .• czarna listę" na.j«orzei u- strofaln!e. Z Jn,nvch „Ol!Obk;,tośc!" 

'branvch kobiet, która otwiera tr na czarne! Liście zn.a'1a:Uy aie Bar
lewizv:!na aktorka ·Joan CollinS. bra Streiund i o!oselllltarka rock· 
Wedłu1! Blackwella 1ej W'Vl!ZUka· kow.a Joe Jett. austr&lilSka p0pu
ne strole stanowią żałosną oróbikę l«rna -PiOflenka-rka 1 aktorka Olivia 

naldziwaczn.ieJszvch hollywood?lkieh Newton-.JO'h.n. od .t6p do l{~ów 
modeli. U Joa.n Comns Blackweno- nrezentując1. sie • .strasznie nie

wi nie 1oodobało &ie nos.zenie u- chlu;Jnl11". Skluy!ikowan1. na pią· 

z &łflboklm talem zawiadamiamy, łe w ct:nta li marea HH Toku 
~1!i~f· prze:tywszy n lata. nass naJukochańny Mąt. Tatut t Dsla-

ł. ł P. 

HEMRYIK MILEWSKI 

Porrse11 et11lęil1:le Ili'! w ilnta. Ił !llare& Jn. • ll9«s, ta aa Cmen
tarzu Komunalnym na Dołach, o czym powiadamiajlł pogr~teni w 
ll'łęboklm talu: 

'.tONA, CORK.A, ZIĘC, WNUK. oras POZOSTAŁA RO'DZJNA 

W d-ntu ZO marea 1886 roku ll!l'llarł na1l• 

ł. ł P, 

K1łZVSZTOF WROASK1 
LEKARZ ME.DYCYNY, 

Msza •w. edprawtoua zoetanle ctnla M ma.rea Iw. • pilL tł w 
ko•clele ~w. ~I. Kolbego, po czym nastąpi wyprowadzenie !:włok 
na cmentarz w Pabianicach przy ul, Ewangelickiej, e ezym · po-
wiadamiają: -

::tDNA, CORKA, SYN, MATKA, l!IJ08TRA, ~ĘC 
I POZOSTAŁA RODZINA • 

Prosimy o nlr1kłailan.le kondolencjL 

z "łę11okim talem zawłailamla· 
my, te dnia 21 marea 198ł roku 
zmarł nagle. przetywszy lat 52, 
najdroższy syn, Mąt, Tatuł I 
Tel~ 

S. ł P. 

RAF At 
STOLA1RCZYK 

Uroczysto§cl potrzebowe odbę
dą się dnia z3 marca 1984 roku 
o godz. 15 na cmentarzu przy ul. 
Otrrodowe.f. 

O smutnym tvm ohnędzie za
wiaclam!:\ lll pog1·;iteu1 w nieutu
lonym żalu: 

MATKA, ?'O"'' i\, CORKA, 
z111e 

Z "łęboklm talem lapamy na• 
naszą 

ltOL'JC'.tAN1UI 

MIROSŁAWĘ 
MASŁOWSKĄ 

długoletnlero I eenlonuo iwaeo
w.nika Sp-ni lnwall46w Aparat. 

Zlektrotech. ,,Pok6J". 

Rodsłnle Zmarłej wyrazy sseze-
rego w1p6łczucia skladaJa: 

ZARZ.'\D, RADA NADZOR
CZA, POP PZPR, ""zz ora" 
'KOLEŻANKJ I KOLJ!;D!:Y -z:e 
SP·!l.'l JNW. APARAT. ELE
ltTROTECHNICZNEJ ,,PO-

ItOJ" 

tvm m1e:iscu aktol'lka l zarazem 
model·ka Twiei?v przypomina „La
dv Godivę ubraną na rzymską or
irię". a 'PI'Zv1aciółka księcia . An

drew. Kathleen „Koo" Stark ,,po
:?;Uje na Frankensteina oczekujące

!?<> u wrót .pała<!u". 

Księżna D iana. która w zeszłym 

roku Gtwierała .• ~aTna listę" sp.a
dła z niej 1 została przeniesw111a 
na nochlebnielsza liB~ę kobiet. u
biera iacvch sie w „sposób fanta~ 

stveznie niezależny". Patnąc na łei . 
.• workowate" • s'l)Odnie Blach--weU 

nie może sobie wvobrazić. lak 
ksiątę Karol m6irłbv ooka•zać się 
w lei towarzV1Stwie. Na dru11iei U
ście znalazłv sle ooza t~ ame
rvkańskie aktorki Linda Gray, 
Shfrley MacLaine, Zsa Zsa Babor. 
Priscilla PrealeT - była żona k·r6-
la rook-and-rGUa. dwie Karoliny -
córka orezydenta K~edy'ego l 
ksleeniczka Monako. oraz oqzy
wiścle obecna „First Lady" w 
USA, Nancy Reagan 

Wcześniak o wadze 
397 gramów 

W Bronx (sta.n Nowv J(lr<k) przy

szedt na św!.at, o 4 miesiące W{:ze

śnie1 od oląnowaneiro termin u roz
wiazania. noworodek o wad.z~ 397 
rramćw I dłueości 23 centymet rów. 

Chłopiec które110 nazwano Lut
her Ravmond Noole, umieszezony 

został w l.nkubatorze, Jeiio stan 
ierl w miare zadowalający. 35-!e'.
n!a matka. Marv Noble. czu ie s '. ti 
dobrze. ale orzebvwa leszcze w 
szpitalu. 

Wyrasy serdecznego wsn6łc•n · 
ela Rodzinie z powodu zgonu 
pracownika 

TADEUSZA 
DĄBROWSKl:EGO 

s"klada.ta: 

DYREKCJA, ORGANIZACJE 
SPOł.EC'Z'NO - POLITYCjlNE 
oraz KOLE:ZANKJ I KOLE · 
DZY z PRZEDSlĘBIORSl'W ;\ 
OOSPODARKJ llllF.SZKA
~~OWEJ ŁODZ - GORNA 

J>Zm!fNll[ ł.ODZIU nr n (105!19) f 



Po ~o latach małteństwa 
kl urzęd'li·k w Bonn utądal roz 
wodu, me>tywuJąc swa prośbę 

brakiem kulinarnych zdolności 

swel tony. Przez wiele l,ilt lart
tem przesoloną zupe I potrawy 
„z torebki" . dłużel lt:'- nie mo
gę - oświadczył w oozwle PO· 
krzywdzony małtonek który ?'>
nadto zarzuca swej tonie te !est 
zaniedbana, chodzi w etary_,h 
strojach, nie stosuje makllatu 
ani nie farbuje włosów p0s~łkl 

zaś serwowane są o rbtnych ~o

dzinach, co unlemot!lwla mu 
pracę zawodową. 

'fi\ ,tj iniouego lata, w Jednym 1 kra-

l
. ('.' j(1w Europ3 zachodniej areszto

.' j wany został, turysta 'l Polski, In
.. ' żynicr magister Florian Z. Po-
wiadomiona · została polska placówka 
lwn~ularna, która uznała sprawę za 
dzlwaą. Zdarzenia miały się tak: 

lntynier Z.- pracujący w przemyśle 
Jako konstruktor, wyjechał za granicę Il 
żoną na miesięczny urlop. Uzvskall przy
dział dewiz I wybrali 'iię w dwójkę sa
mo:·!rn:lcm wioząc namiot I upu kon
serw. ,iak ·to jest u nas w żwyc:1aJu, 

lctćrcgo·ś dnia przed wll'czorem skrę
cili z autostrady w bok by poszukał! 
m!cjsca na nocleg. Z drogi publlcznei 
zborzyli na prywatną. i mimo te tablica 
o tym oznalmiala jechali nla,, minęli 
otwartą. bramę wjeehall do ogrodu 
okalaj~cego rnydcncję I zatr~ymali się , 
przed tarasem domu, gdzie właściciel 
si cel rial ·na leżaku I czytał.· Florian z. 
wy~!adł , przeprosił go, że natus:zyl pry
watne prawo pr:zcdstawll' sie jako tury
sta z Polski I zapytał czy m6glby rozbl6 
w Os'J'odzie . namiot i z tonl\ pncnoco
w:i.ć z:ipcwnlająe. że nie będziP korzt• 
stał z urzą!lzeń domu. Włdclclel wyra
zi! ~zceę, acz chłodno I bez eńtuzja:zmu. 

Pan ów, właściciel firmy budowlanej 
ze::~~:. że zawiadomił tonę. lt majai, 
go~e! , ta zaś zapropoD-OWIJola, żeby zapro:
s i ć icll na lrnlae.Je, Pan ów op0nował. nie 
m&j~c ochoty na ll'Oścl - obcych ludzL 
żo.-::;i wobPc tei:ro ustąpiła, natomiast '-
to::~· lo n.a tacy owoce I kanapki„ posta
wna butelkę wina I poczę~tnnel< ten za
n!r.~la Przed namiot, który goście zdl\
ż~· li rozbit' I or:zed nim l!ledzft'll na 
s'.11:ir1~nych fotelikach. <;pożywając posi
łc l; . Podziękowali, r.oezęstowall , czeko
la t: 1"1 upr7eJ1ną właścicielkę poqiadłoścl, 
I':> c;:ym ona wróciła do domu zabłera
h 4 tacę. 

Pu lrnlae.ji pan domu polotył się do 
łM:'.;:~ około jedenastej wieczorem. a żona 
wyc1l a orn•jść się do ogr11du. Nie było 
jej rrn•z. jakieś pól cod'l!iny, Nagle 
pr- ~·1 ' -!• Io: ca budowlal\d' zerwał się 11 
łó :-. "~ "!oiv'.i u~lyq7,al kr!y'k. Spotkał w 
hola ·iem~ J\łiała słlraszlfwle pokrwawio
ną !""" · Gvla w noku. Powiedziała, te 
nal~rnl,'ła ~ię w ogroclzle aa tero Pela
ka, który 1\cdszedł I bu słowa 1clradza
jąccgo Pr7YCZYDJ' llr blł91Hłt łUlep 

I tnmNNIK. t.Oimm • a -

FOTOREPORTAŻ 

ANDRZEJA WACHA 

końs • 1m 

łclrgu 

W tym tygodniu dokon:il 1my 
kolejnego losowania-- nagród 
książkowych. 

Nagrody otrzymują: I. Sylwia 
Mieszałka, Lódź, Tnowrocl:iwska 
9 m 2. Mariusz Domfał, Łódź, 

Fforeclstów 3a, Agule~zka Le
i;cnza. Zgierz. ul Wi t!:acego Il. 

Mnlowank1 pro~imy przesyłat' 
pod adresem naszej redakcji: 
„DzPnnik Lódzki", Piotrkow
sk:i 06 z d-0pi·skiem „Malowan
ka". 
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Po skie· k 
• 

1 a eksport 
27 bm. w Ministerstwie Rolnic

•wa i Gospodarki żywnościowej 
torgdnizowanu wy~lawę kwiatów, 
klora ~tanowi jednocześnie ofertę 
handl1>wą dl:• przecisit;biorstw han
dlu lagnmicznego .,Hortex", „In
Lerp(•gro" I „Rolimpex" zajmują
cych się eksportem ogrodniczych 
ptodow. Na ekspozycji; złożyło się 
kilk;,Hliiesiąt oryginalnych krajo
wych odmian kwiatów cli;tych I 
doni(·1lrnwvC'h · frezji, hippeastrum, 
:ykl.1menów, gerber, cynerarii, stor
C7.Yl<ńw, poinsecji. 

W ub. r. pnedsiębiorstwa handlu 
zagnrnkznego .,Hortex", „Rolim
pex'". oraz „lnterpegro" sprzedały 
za granicę produkty kwiaciarskie 
.i:a ok. 400 mln zł. Spośród wszy
stkich odbtorC'ÓW najwięcej kwia
tów, gtówniP l'ietych kupuje Zwią
zek Radzie('kt. Natomiast najbar
dziej znacząl'yml partnerami pol
skich central handlu zagr<1n!cznego 
na wchodzie Europy są firmy ze 
Szwecji. Austrii. Finlandii, Berlina 
Zachodniego oraz Holandii. 

J{oniec karnawału 
lV Rio 

Stynny karnawał w Rio de Ja
.1eirc 1.akończył się końcowymi po
lrnzami na .,Sambadromie". życie w 
tym brazylijskim mleśclP wraca 
powoli d, · nonny, zostałv otwar
te ponownie państwowe u.rzędy I 
banki. 

Zdaniem miejscowej policji, był 
to na ispokojniejszy z dotychczaso
wych karnawałów, a liczba mor
derstw, wlam11ń I kradzieży, jakie 
towarzyszyły tegorocznemll niemal 
5-dniowemu k3rnawałowi, br,!a 
mniejsza, niż w normalnych dniach 
pracy. 
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Niektóre zagraniczne firmy mliJ'.I 
zwyczaj premiowania nabywców :a
klegos jubileuszowego" np. mllló· 
nowego egzemolarza swych wyrobów 
orze1 ukrvelt' no w nim banknotu 
ostatnio taką szczęśliwą nabywczy
nią premlqwaneJ" tabliczki cze1<o
lady stała się ledna z mieszkanek 
Rzeszowa W prywatnym kiosku 
do którego weszła z zamiarem na
bycia jakiegoś tO'Waru molestowana 
przez towarzyszącą je1 nieletnią la
torośl - zdecydowała S!El na wyd&· 
nie 2SO zł na zakup efektownie wv· 
i;:!ądające.I tabliczki czekolady. G·Jy 
wlaśclcle1ka oodała towar I zalnkn
sowała zapłatę - dziecko zaczęł'> 
się domaga{> kawałka słodyczy. Kil· 
entka f")7w!nęłn więc oo:i'..<owanłe -
i wtedy wypadł na podłogę ban· 
knot 100 dnlnrnw' Wtedv .do ak
cji" wkroczyła wlaśclclelka kiosk'' · 
domaga ląc• s~e zwrotu tychże do-
larów. Klientka ma się rozumieć -
zdecydowanie odmówiła. Kloskar:<a 
zamknęła kiosk ,I wezwała na po
moc funltcjonarlusza MO. Milicja-ot 
oczywiście stanął po stronie klient· 
kl, twlerdząe zgodnie ze stanem 
faktycznym l poczuciem sprawledll-
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voścl, te ta kupiła opakowanie cze- Pczi::mo: 1. Wysokogatunkowe podsuszonych winogron 4. Pra-
kolady wraz z całą zawartością. Wi!}O \11;ęgierskie produkowane z ojciec bogów - postać z „Wal-

AS&OW4ili9!S&.ł:lAi:!l:-™"'"li:S ... ~~„-~-::.:::-.'!!fł:miil!lllll!!„IZIN!Zf'!lll"lll:l••=-•••••-••••mmam111•••a•••m'iiZ&:l:!10!i•l:l&lfiliilMMiO••:W:awai1 Clriill.!MltYM"i"Tllillra· !:-1:2c::u:;,,;:;;:'!':;a=c !{irii" R. Wagnera 7. Ma swoje 
postępowania pociął jej twarz czymś 
ostrym. 

Pan domu telefonicznie wezwał Pogo
towie lekarskie i policję. (Uedy sic: ona 
zjawiła turyści zwija); namiot i Pako
wali rzeczy. Oboje ich zabrano, wraz z 
samochodem, Panią z. potem zwolniono. 
Powiedziała ona, że mąż wrócił ze spa
ceru wieczornego po ogro1lzie zdenerwo
wany, kazał Jej wstać I zwijać namiot. 
Nie wy,laśnil dtuczcgo. llannę z. archi
tektkę poinfo1·mowano, :l:c mąż jest o
skarżony o okalc<'zenic wlaściciclkl po
slalllości I przyznał się do winy. 

Inż, nrcb. Hanna z. zjawiła się naza
Jutn w konsulacie opowiadając o lym I 
mówiąc. te cale oskarżenie oraz rzeko
me t)rzytnanic 'iię jej męża jest absur
dem olepodobieńshvem, bzdurą. <"''.'! nic 
Wit> icdnak7r co się z.darzyło tej nocy 
w OL'. rodzie, al~ ooś się zclarzyło skoro 
mą? kazal zwijać manatki. Naj:~cwnicj 
ktoś Inny napadł na goszczącą ich C'OS
podyniQ. 

Polski przedstawiciel kon!lularny te:! u
znał wydarzenie za dziwne i mało pra
wdopodobnp w tej wersji w której po~ 
dawała ,jej policja. W parę dni później, 
w czasie spotkania z obwinionym, Flo
rian z. potwierdził wszakże polskiemu 
urzędnikowi, te żyletki\ umieszczoną 
między palcami pokiereszował twarz go
spodyni. którą ~potkał w ogrodzie. O 
prz:vezvnach będzie mówił tylko w 51\
dzle. Podziękował nadto za ewentualną 
pomoc prawną., ale adwokata ma Ju:I: 
zapewnionego, Byto to też niezmiernie 
dziwne zwa:l;ywszy ile kosztuje obrona. 
W tej jednak sytuacji trzeba było przy
puszcza6, te polski Inżynier napadł na 
udzlelaJ11cl\ mu gościny kobietę Jak ostat
ni zbir. Mote powodowały nim chęci 
erotycw:neT Mote chciał weJU do cłom11 

I coś ukrdć, a ta pani stanęła mu na 
drodze? 

.żona aresztanta Hanna Z. zjawiła &lę 
wszaliżc powtórnie w konsulacie twier
dząc, że historia Jest tajemnicza i ontł 
sama nie z niej nie rollumle. Mąt otói 
istotnie ma adwokata. I tu sensacja: 
sławnego tego prawnika wynajęła mu na 
swój koszt sama poszkodowana. Obroń
ca ten 'l!aprosll do siebie panią Z. Po
twierdził, Ił Florian z. przyznaje się do 
winy. Oboje, to jest I poszkodewaDG I 
obwiniony odrzucaj\ w swych 11eznanlach 
napad seksualny, O'ZJ' rabunkowe podło:l:e 
tego zdarzenia. Okaleczona prarnle lśó 
maksymalnie na ręłl.ę swemu prześla
dowcy, czego ,ful dała pierwszy dow6d 
finansując jego obronę. Ale na tym nie 
koniec. Pragnie ona, zeznając przed są
dem, maksymalnie ro odcląży6 I powie 
co będzie trzeba np. le go prowokowała, 
atakowała, C'ZY co tam obrona uzna za 
najbardziej wskazane. W zamian prag
nie. aby Florian z. me wyJawlał dlacze-

go zrobił to eo uczynił. I cbodz1 o to by 
pani Hanna z. nakłaniała go do takieJ 

I dyskrecji, która Jety w Jego Interesie, 
Czy zechce współpracować w tej mierze 
z obroną? Widzenie z mętem mote u
~yskać w każdej ehwlll. 

Pani Z. odparła, te wpierw chciałaby 
wiedzieć dlaczego mąż to uC'Zynlł, jeśl' 
Istotnie on pokałeC'<1ył kobietę, w oo on.a 
absolutnie nie wierzy. Adwokat na to 
rzekł. te po plerwsże może być zupełnie 
pewna te jej mąt jest sprawcą. pocię
cia twarzy owej pani. Po drugie on zna 
podłoże tego czynu, ale nie jest upowat
nlony by $1\ w to wtajemnlcnć. Jej ro
la polega na · przekonaniu męża, żeby 
milczał, tak Jak to czyni dotychczas. On 
Jako adwokat mo:te panią__ z. zapewnić, 
il łe Ił• motciwt eplllCIL l'o9ława pni-

. kodowanej pomyślnie zaciąży na prze- tródła na Wyżynie Łódzkiej 8. 
biegu procesu 1 wyroku, On też zrobi co Lekka komedia oparta na bła
się da. Ofiara tego zdarzenia pokryje '.lych konfliktach i komizmie 11. 
wszystkie koszty, łącznie z ewentualną Starcie, bój 14. Kompres 15. 
grzywną. Nie będzie żadnych roszczeń Slad 16. Skóra owcza pokryta 
cyw{lnych o trwałe oszpecenie. Sprawa wełną 17. Miasto nad Odrą 20. 
raz awa znajdzie finał Sl,ldowy I państwo rytuł orn>ry romantycznc-komi-z. wrócą do domu. Hanna z, odparła. te ,,... 
skoro nie wie o co chodzi nie może teł cznej Flotowa, także tytuł po
ocenió oo leży w Interesie jej męta I wieści E. Orzeszkowej 22. Nad
ole będzie się wtrącać. morskie kąpielisko w pobliżu 

Istotnie proces odbył się wkrótce • .Jego Słupska 25. Napój uzyskiwany 
częśó toczyła się przy drzwiach zamk- przez fermentację trzciny cukro
nlętych. Florian z. został skazany na 1vej 26. Solistka łódzkiego Te
wysoką grzywnę, która natychmiast zo- atru Wielkiego 27. Nigdy nie
stała wypłacona I . wyszedł wolny, Po widoczny, przeciwległy zenitowi 
czym wyjechał do domu. Wszystko więc kt f · b' k' · 'd · 
przebiegało tak, jak to zaaranżowała pun s ery me res teJ znaJ UJą-
poszkodowana kobieta. Polski przedstawi- cy się w kierunku pionowym 
ciel przysłuchiwał się procesowi, także pod nami. 
tej jego części, która odbywała się przy Pionowo: 1. Szczątki roślin 
drzwiach zamkniętych. Obejmowała ona z;butwiałych pod wodą jako ma
zeznania poszkodowanej, która zeznała, teriał opałowy albó nawóz 2. 
:l:e wyszedłszy do ogrodu, natknęła się Skomponowany plastycmie obraz 
na Floriana ,i. I zaczęła go napastować filmowy 3• Smiałek, zuch, chwat 
erotycznie m. In. w sposób, który spra-
wił mu ból. Wtedy on pod wpływem te- i. Zapał, ożywienie 5. Lekka, 
ro bólu pociął jej twan żyletk-. =ienka przezroczysta tkanina , 6. 

Emitowany aktualnie w polskiej 
S~ wzl11.ł to za dobr" monetę, ale telewizji francuski serial filmo-

połskl urzędnik nie. Po pierwsze wie- wy 9. Tkanina wełniana z pfaę
dzlał on„ te poszkodowana ma tak ze- dzy czesankowej 10. Kąpielisko 
mawac'.!, Jak adwokat doradził I że Jest d k · d z t 
to zaplata za milczenie Floriana z. p 0 na mors ie na a oką Gdańską 
drugie wersja nie trzymała się kupy, 12. Na przesyłce pocztowej 13. 
Ską_d pan magli.ter-inżynier . nawet za- Naszyjnik z drogich pereł albQ 
łóżmy, te boleśnie ściśnięty w ciemnym kamieni 18. W sporze o tytuł 
parku za delikatną część ciała miał w najpiękniejszej bogini przyznał 
pogotowiu tyłetkę I to ułamaną, kt6rą pierwszeńs!\Vo Afrodycie przed 
by umieścił sobie między palcami? Z Herą i Ateną 19. Jednostka głó
przyrządem takim chodzi\ raczej zawo- wna strumienia świetlnego 20. 
dowl bandziorzy, a nie męzezyźnl za-
skakiwani w cudzym ogrodzie damskimi Przejście z dnia do nocy i od
zalotaml. wrotnie 21. Równoległobok 23. 

Florian Z. ,fednakte nie pu§ell przed Mozół, fatyga 24. Ozdobny układ 
sądem pary z gęby I po prostu nie wla- otworów ~!Jlieszczonych w do
domo eo tkwi pod tą sprawą. Jedyne wolnym tworzywie, tworzących 
co dziennikarz mote dosta6 to •dres zespół dekoracyjny. 
państwa z. 

lntynier Florian Z. poproszony o spot
kanie powiedział, te ponlewa:I; jego tona 
już zna call\ pra"'°dę o sprawie, teraz po 
w zystklm I w kraju może opowiedzieć 
Jak ł• b7ło. (D•IDI' cl"' Jałro) 

oprac. J. KAŁUŻKA 

Do rozlo1owanla: 5 nagród ksiąt
kowyeb - termin nadsyłania 
rozwlj\zań tyrodnlowy. 




