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W Wainsuiwle obradował we.z.or.aj Centralnv Komitet Stron.nictwa Demokratvczce~. Tematem
Plenum które Prowadził przewodniczący CK SD wicepremier
Edward Kowalczv'k. bvłv tresci
orol{ramowe iak!e stronn.!ctwo
ora!!n!e wnieśc'o do oi?ólnonarodowel dehatv w toku kampanii wvborczei do rad narodowvch.

Znakom!iitv z11swc.a bronl i harwy,
orof. Zdzisław Zvgulsltl wyjasnił
Na
szabel Kościuszki
tajemnicę
oodstawie analizv ikonograficzne; i
pisemnvch przekazów. wśród kilkuąet szabel zna id.ujących sae w
Muzeum
Czartorvs~ich
zbiorach
Narodowei?o w Krakowie, trafił na
orzerobiona z ozdobnej karabeli
szable boiowa z kutą żelazna rę
koieścia umożliwiaiaca skutecz;rnejsze używa.nie ·tei bron~ w czasie
walki. Sz.ablę tę otrzymał Tadeusz
Koociuszko w 1786 roku. od \wow;kieeo Ormianina Adama Łady.
Bol?danowicza. któr:v z kolei odzie·
po swvch orzodk~r.h.
dziczvł ia
Przvszłv wódz oowstańczei?o zrvwu
n.ie rozstawał sie :i: nia nill'.dv traktujac ją lako sweeo rodu;ju ~aliz-

Nawiazulac do zbl!iaJace1 się

45 roi::>Uticv stronnictwa dysku-

pl~num
że
tanci wskazvwali
ob!'adufe oo zakończeniu waż
oolitvcznvch:
nvch wv-ia„zeń
Kralowe] Konferencji Dele)?at6w PZPR i IX Kon1?resu ZSL.

Nalsllrsza .gaZBta todzl
.
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prezydentów miast

Narada wojewodów i

rganizaeji cht0pskkh w \
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śmierie~nvch

man l u±vwafae „w kaidel ootrzebie" 1'o właśnie z tą nabla. w
rece składał Kośc·iuszko 26 marca
1794 roku orzysiel?e na Rynku Krakowskim. prowadził decydujący o
?wvciestwie ataik pod Raeławioami,,
z nia też ood Maciejowicami został ran.nv i · wziętv do niewol.!.
Uratował ia. przekazując nas.tępnie
do Zbiorów puławskich, ad.iutant
naczelnika w sukmanie. a przyszły
qenerał Łukasz Biega11sk:i.
Druiza szable. bed4ca bez wat::iienia wtasnościa Koś~iuszki. orzekazał do zbiorów wnuk siosf.rv naczelnika Hipolit Estk•e. Jes.t to lekka broń. która posłueiwał się Kosciuszko w erosie swych studiów w
Szkole Rycerskiej, a potem w Parvżu.

ofiar tor11ada

~'

USA

W. Jaruzelskiego

Aby żywność była instrumentem
współistn!enia

pokojowego

narodów

W Warszawie odbyła się wczoraj w gmachu Sejmu międzynarodo
konferencja partii chłopskich ł pokrewnych oraz organizacji
i zwlazków chłopskich z Europv I spoza naszego kontynentu, poświę
cona sprawom wvivwienia I l>Okojowej współpracv państw.

wa

W obradach uczest.niczył.,.- deleza!?raaicz.ne . które brałv uw zakończonym w czwartek
w Warszawie !X K.on!(resie Zlednoczone!?o Stronnictwa Ludowego
oraz delet?acl-a Międzynarodowego
Pracowników Rolnych.
Związku
Leśnvch I Plantach
Otw.iera iąc obr adv prezes' NK
ZSL wiceoremier Roman Malin<'(Wski serdecznie O'Jdziekowat dele,Ęa
cjom zaeranic?.nvm za orzyjęc-ie zaoroszenia do udziału w konferencji która oodeimuie tak istotny
<hl~ nrob1em wv.żvwienia ludzkości
nie"o~erwaLnie zwlazanv z walka o
ool!::6i.
Obe<'ni hvl1· Józet Czyrek, Ste~ac.ie
dział

tan Olszowski.

Zbigńiew

SO marea. pod przewódnlctwem I sekretarza KC PZPR, prezesa Rady Ministrów, gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego O'dbyła sie w Urzędzie Rady l\'.linistrów narada wojewctlow i prezydentów miast s udziałem członków Rady Ministrów.

Michałek,

ministrowie zainteresowa.nych resortów,
W swoim wntaoleniu na począt
Jei z.ałoten:!em było oheślenie. wił oroiekJt harmonoi?ramu realiz.aku -obrad Roman Mali·nowski 1iodproblemu sposobów omilanla U.1;niejących ba-, cji zadań ~vnikaiących z Kraicwej
że rozwiązanie
kreślił.
65 osól! zginęło a 600 odniosło rany w wyniku tornada, kt6re prze.
bezoieczeństwa żvwnościowego świa rier rozwoju i;iosoodarczei;io i p0• Konferenci1 De!eeatów PZPR oraz
szlo l!lad palnocną I południową Karoliną (USA). N/z.: ośrodek handlota wvmaea podejmowania działań Prawv warunków żvcia soołeczcń- Kon.1tresu ZSL.
w Bennettsvłlle w południowej Karolinie zniszczo'1y przez tornado.
wy
zada~1Ja
obejmuje
Harmonogram
reaplan
w skali miedzvnarodowej. W dvs- stwa Nakreślono również
telefoto
Ap· CAF kusii nad tvml przedsięwzięciami lizacji pastanowień Krajowe; Kon· o charakterze analityczno-cceniaJą(Dal.szv ciar na str 2)
- stwierdził - nie powin.no za- ferencii Delei?atów PZPR oraz IX
braknąć etosu oartii i or)?anlzacji Koni?resu ZSL. Formułowano je<l- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - chłonskich ! innvch sil demol!:• a- nocześnie zadania dla terenowych Jl.
tvcznycb„ niezależnie od tei?o. w oreanów admi.oistracji oaństwowej.
fa.kich svstemach .społeczno-poli
Otwieraiac obradv 11en. W. Jatvcznych furikcjo.nują.
ruzelski za1maczvł iż narad.a ma
charakter szezel!ólny, bowiem od- :lf.
<Dalszy c!ae na str 2l
bvwa sie bezoośrednio PO dw6ch
niezwvkle ważn:vch wvdarzeniac.h
w żvciu kraitt. Na Kr11j-0wei Kon- •
fere,1c.l! Dt:le11tataw PZPR i ~tl-)
czas Kontre.su ZSL wv.sunięto white lstotnvch wni0.tków dotyczacyeh
trudl.stnielącvcll
orzełamvwanla
W 91 dniu roku słoilce wzeności. Chodzi zwł.a.szcza o wvszuszła o Kodz. 6.13, zajdzie zaś
ki w8<!1le I wykorzvstanle rezerw
o 19.09.
we wszvstkich dziedzinach I obszar.ach eosPodarowania.
W pierwS>Zej części narady l(łoo
iabrało kilku członków rzadu. Jabełt
.to oierwszv wvstaoił wicepremier
Zbigniew Messner którv orzerlsta13 września ub. roku w gMw- USW musiedi kll'ka minut poczekać
Dziś: Balbina, Beniamin, Owi•
nym wydam.lu „Dziennika Telewi- na poozukiwanego w całym kraju
don, Kornel.
w
zyj.neg-0" ogłoorono komu.n.i1kat c o.sobnika. Został zatrzyma.ny
poszuk.i-waniu niebezpieczneg-0 prze- chwili gdy wchodził do hotel<>weg.o
Hugo Hugon,
Grażyna,
Jutro:
~tępcy. Podan-0 ryoopia i pokaza· hallu
w towa.rzystw!e \ młodej
Teodora, Zbiltniew.
prawdopodobnie
no zdjęcie 23-letnJ.ego Piotra K. d"Ziewczyny
w przyszłej ofiary.
urod:oor.aego . J zamłes7lk.a.Jeg-0
ten podejWa.mzaWlłe. Człowiek
Kim jest Piotr K. T Urod:zll się
licznych w stolicy, Jego rod2ice szybko rorza,ny był o dokon.a.nte
umy
'"były
Po.szk<>dowanymJ
kradzieży.
z.eszll się i chłopcem opiekowali się
wyiłączrue k-0bi ety:'
kirewnl. Był karany za kradzleż
bezpieczeństwa wewnętrwego oraz
Wiele osób wrysłuchalo tego kio- le.<rzcze jak-0 n1eletn1. W 1980 r.
w dniu dzMPJ~zvm przewiduje
eruoa obserwatorów .francuskich.
wratenajw.!.ększe
ale
mU.ni·k.atu,
otenłł się, ele już P-0 row.i ZOl!ltal
Sart ll:osm!cmy mdędzyna.rodo
dla ł,odzl na •I PDufaca ooiiot!e·
receipcjoniśtce
na
o;n
W'Y'W<>lał
nle
pół
I
dWlll
r.a
na~
kradzlJm:
za
skazany
zachmurzenie duie. Okresami
Age.ncJe 11ora.sowe plaq, te ope- wei r&dz!ecko-l.n.dyjsk.iej
w Pion-kach. roku
„Chemik"
wolnośd. 8
pio.zbaw'ler..La
opady deszczu. Temp. maks. w
racla zastau!.en.i,a :Włnierzy fr.ancUł staJ>I 3 kwletn.ia o iocis. 17.08 ca- bo!Jelu
wyiglądz!e • - marca 1983 r. llOtlltal
ta.klim
o
Ozł-OWJ.ell:
wart:mloowo
llOlll:tormowa~
moakiew11ldeao
1u
dzieA około li st. Wiatry słabe
klch przez oolicjaintów 1Lbań.tltich
meldował 111.ę tego dnfa w hotelo- zwolniony 11: alda.du ltarneg<>. Za1.&l(il'&IDil
·raJowTI!ll
»łatek
w
110
I umiarkowane pnewa:łnłe pół·
I ob&erwator6w francuskich odbyje1112.lC21e mieszkał zn.ów r. ł.ml14 w w~
~jl. Sp?llllW'Cilzłla
wej
:aaomad.zon~
dzlenniiku:i;T
czn.yc.h
noono-zachodnie.
waŁa alę w aookoju. Nie ~MJ.oto
w!e.. Z&CZll.ł pra.cowad jako lronserAl. :lr.onterł'JleJl pr.uo1v:et 'Ili' Mot- aple w lm!ą.łlce rneld~j wano i.adnvcb i1Dcvdentów.
WllztYstk!l• dane zpdza.ly -..
kwie.
Clłnłenłe o ęods. 19 wyno.lłło
wam tu.n.kcjonall"iluisa mte)ltooi\Wlgl(I
rta .tir. ~
<Dak2:7'
. 982,Z hPa 1736.8 mm).
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l
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DZIE\i\lCZYNY NA

EKSKLUZY\VNE HOTELE
GRUBY POKEHEK

Nowy Kali babka

dz

Jak oodaie All:encJa Reutera. żoł
tlierze francuscv oouścili w piątek
ra.no ostatnie stanowiska: przeiśoie
iedvne połączenie
koło muzeum.
miedzv wschodnia ! zachodnią czę
ścia Beirutu 11 także inne pozycje
t\a zie!on-ei Unii'' w Bejrucie. Poz'l'('iP 7.o!nierzv franeuskich zalęły
libańskie siłv
•ił" neu•rnlne

3 kwietnia start
radziecko-indyjskiej
załogi w kos mos

w-

IO bm. odbyło się w lłelweden:e posiedzenie Rady Palistwa. Zasadni•
• praworządnoścl~. łaezym tematem obrad były •prawv związane
dem t porządkiem publicznym orazwymiarem aprawledllwoścl,
Państwa rozpatrzyła m. I.n.:
głównego
komendanta
tnformację
MO o -stanie ładu I porządku publicznego w kraju oraz przeprawa~
dzon vel) w związku z tym nora
teglonalnvch 1 wytyćzonych
dach
o
ns olch zadaniach !nforrnację
w
d?1 ·'ł•lnoścl Sadu Nalwyż•zego
dzlałalnr"lcl
o
lnforma<'le
r
lll8'

Rada

Sl.'Wierclzaj110,

tł

dztałaln<>«4
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EPISKOPATU POLSKI
~
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miał
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tnor:jj

nrzvna-'kiP"1

umarł

to

w

droclz„ na C'm.,.nta~z koleinv natrol
dla
trumne
otworzy{>
kaY.athv
<''.'v abv na oewno
1m·•wrl zenla
zwło
11norz"'""i~ w niei szanowne
ki a nie rl?.ht'ski kQmanrlos -- dy·

/ W et'<i•1 nt · oh~e2"n

J'.cwyższa

oańst\va

sceneria n.le .lest wyt-

W. Brytania I Francja
że przyjdą Polsce
11 uomocą zbrojną, jeśli Polska
zdecyduje się na wojnę w obronie swych „żywotnych interesówu.
1939

w

d.nl.acll J8 l 21 ~- odbyła
W.ar.zawJ. 199 konfe91• w
Eptskopatu
i:>lenar.nia
rencja
Polskl wprzedzon.a obraQ.airn!
Epi&kopatu.
Głównej
Radv
Pr.acaml konferene}I kierował
lei orzewodn.!cz-acy llt'yttńU Polski Jóref Glem.P.
Jll!k wvnlk.a • iornun.ikaotu
Biura Prasoweeo Episkopatu w
toku obrad odbyła a!ę - j a
biskupów ordynariuny, którzy
dostOBaw.:.t.niiem
nracowall nad
statutu kon.ferencJ1 Ep!slrop1.tu
'l'rwają sach1t• walki w okoUcach
do J)l'ze'Plaów llO'młRO kodekau
lrallaeJ' w okopach.
·
1>rawa lrall.Onlcm•ao.

ołw!adczyłv

T k sobie myfl
Poezją Jest rodzajem muzyki: trzeba ją słyszeć, żeby móc
o niej sądzić.

Basry

w

N/z.: tolnlerze
Iraku.
CAF - AP - telefoto

Uś

'FPP

wątpliwą

orzviemność• zi.witać iw ostatnich tveodniach do\ maIownicze!!o mi11steczka Karisna nołudnlow<>-w~hodnjm
k:rona
wvorzeżu Szwet'ii mó>?lbv n,abr.ać
orzekonanla ż„ ,,nalazł sie w lc.raj11 toczacvm zaciekła woinę. Na
ultcach tłumv ooiazdów wojsko·
wvch i żołn!ePv 2l bronia !(otaw:>
do strzału. Od stronv mona głu
che detonacie I salwv z n1;tole
w powietrzu
ców maszvnowvch
helikooterv boiowe Kontr<Jle one·
m1»rów
ehodniów co· kilkaset
orzeszukiwanie samoehod6w m!esi:kań ' ookoi hotPlowvch.
Je.rnbv nrz11hvs · z n"1dmlaru e-

d-•

KONFERENCJA PLENARNA

du Najwyższego przyczyniała Ilię do ~
~
praworządnogcl 1 poumacnlan!a
rządku prawnego zapewn-!ającego o- ~
lnterell6w ~
p<>dstaw<:>wych
chronę
Rada
I Jego obywateli.
oaństwa
~er<>w·
Państwa wyraziła uznanie
rdctwu I sędziom SN za realizację
Państwa
Rada
zadań roku 1983.
Naczelnego S"du Admlnl$!racyjnego otzvję!a do wiadomości sformuł<>wa
w !~8:~ r. tnformac1ę o ,;łównvch ne przez Sąd Najwy:l:szy wnl<>t1kl.
s-ora- Zmierzają one m. !n. do dalszego
kierunkach działania resortu
dla prawa.
lM~ r-, !nf~rmaeję o umacniania szacunku
wlerlllwoścl
PR! kultury prawnej i dyscypliny apo- s
r,eallzacll oriez orokUraturę
~
łecznej.
zasad oostęoowanla ułaskawlenlowez Informacji o dztałalokt / Ma10 ()l'az wynikające z ty"h lnforma~
e:tl wnioski.
rnemu,,. ci..c na' .tr. Il
S!

\w

worem chorej wvo-braf.'lll. lecz wiernie oddana rzeczywistością z wielkie! farsv pt. .ooeoń za ob,:,vmi
okretatni podwodnvrni" nażyw·a-nej
reż coraz częściel oolowaniem n.a
<?weclzkie!!o ootwora z Loch N6's.
Farse te tutejsze koła wojskowe
1raia iuż od osru lat iilk dotvchnas z iedvnym ale za to nama·
ealnvm rezultatem w oostaci wv·argowania ocl rzadu i oarlamentu
'1ocfa;kowych 500 mln koron w uhieizłvm i 2.2 mld koron w tym
eoku. Soektakl ma zawsze ten sam,
mme1 wiecei przebie.e:. Najpierw
ktoś rzekomo dostrzeea coó, przyoominające1w wieżvczke lub oeryskop. Rusz.a machin.a pości.e:owa l
zaraz ootem odoowiedzi.alni ofice-

synoptyk

D.

rowie · w .ztable mair:vn.airkł wojenne! komunLkulą :te teren akcji został s:r.czelnle z&iblokowa.ny i ie
wewnatrz „t>Onad wszelka watpll·
wość" ~.aldule ile 1eden., lub k.11ka obcvch okrętów oodwodm.ych,. Po
iakimś czasie, nie ma WlłtPLłwoścl
iuż tvlko co do tei;io, :te ~nt.<l'uz
.bvł. ale uciekł''. To z kolei słu
żv do konstr:.iowania „faktów" I
o!iclalnvch statvstvk naruszeń wód
szwedzkich oraz stwarzania nastroiów i wvcia!!anis d.aleko idacycb
wniosków oolitycznych.
Dla usprawiedliwien.ia następują
cych oo sobie o~acii . puszcza
s·le w obiel! naihardJ:iei fantastyczne. bv nie oowiedzieć humorystyc.zne. wersje i hipotezy. Kiedy ~le

Ztfoła.no w:asadn!6 rozpłyW&nia się
w n!eojć konwencJonamych okretów 'P()dwodnyc:h. wyn:i.yil,OlllO „mi..
n.lokrety" w dodetku pełzające po
dnie n.a «aeienioach lUb poruszają
ce ile n.a kołaC'.h. Gdy 1 kolei t.rzeba •ie było tłumeczyć dlaczego
wale!Me w te taje."llnleze mi:nioo!azdy dzles!atkam! bomb !?łeb11110wvcb n.le orzvnos! tadne20 s.kutku
le 1 w niezniszczalne
W'V!J()Ol&żono
oancerze. Nasteon1e mLniokrętom
tudzież
orzybvł n.aped atomowy.
zamknietv obiel? powietrza i inne
urzadze<nia na wzór pojazdów k()j!mfoznvch. Ostatni silai;iier, z Ka:rlskronv. to nłetwonur'kowie na„. motorowerach.
Prawct.. Je,.t ta:ka k od 'POCz.ą.ł-

lw całe! tej zabawy, dowództwo
nwedzlcle nłe przed.i·t·awlło ani iedD.el!'O materi.alneE!o dowodu faktvcznej P4%Let.racjj miejscowych wód
1>rzez obce okrety czy „pojazdy"
oodwodne. Tutejsza prasa 1>isre coraz częściej, te pości!(! wszcz'.Y'fiane
sa w o~iu o nle zwerytikowane,
mało lub całkowicie niew!.11.rYR"OOne Poszła.Id.
Sceotvcvzm wobec t:rcll poczyn. ań rośnie. Jut i:>rzeą roki·em ekBPert-i:>sycholoe 1 wojskowe!?o zakładu badawczello FOA stwierdził
w wvwiadzie dla ai?encli orasowej
TT: „do tei oorv Szwecja ieszcze
nJe zostaŁa dotknięta Ol?Ólną histeria okrętów oodwodnvch, ale iest
orawdooodobne. że wkrótce doidzie
do masowel nsychozv na tym ·tle".
W oare miesię::v oóźniel Jeden z
dzielllnlkarzv. oo gruntownei analizie i•ncSynuowanyeh naruszeń 'wód
szwedzkich w l.ata.ch 1980-83 oś,Calo>ZJ'

.su
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~hnlJ sht
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- Miałem piękny sen! .Jadłem
obiad z Zofirl Loren - i ona
potem 11omyła naczynia i sama

wytarła!

Posiedzenie Rady Państwa Miedzynarodowa k1mferencja Wnioski dla gospodarki kraju
(Dołcońe'l!enl.e

"

Itr.

łlt!tucyJnye

Jt

nelnego B11dtt Admlnilltra eyjneg0 w
1'983 r. wyn\.ka, :te kolejny rok pracy •11du potwierdza potrzeb11 i utyteczność s11dowaj kontroli legalności
decyzji admln11tra cyjnych urówno
d la ochrony praw obywateli, umocnienia •połecznego poczucia aprado1konalen la
t
wledllwooc ! jak
pań
administra cji
działalności
•twowej.
inRada J'ańatiwa saaprobow ala
formacj4 l wynlkaj11c e s · niej wniopopularypotrzeb4
o
•k·I. Podkreślon
prac 1 orzecznictw a
zadań.
zacji
NSA oras w•kuano na jego ro111 w
prawnej,
kształtowaniu świadorii°'e!
a zwłancza przekonani a, te tadne
być tomQ111
naruszenia prawa nie
lerO"Rant. Podkreślono konieczność
na
uwagt
zwróce.Ma 1zc2ególne j
po1"eallzację orzeczeń 111du oraz
współdziałania
trzeb4 umacniania
•11du z radami narodowym !.
przez
Z lnf<>rmacj! przedłoż<>nej
ikomendan ta głównego MO wynika,
w
ści
lt "hoć rozmiary przestępczo
Polsce ai nadal mniejsze, nit w
w
lata.eh 1ześćdz!esiątych a takte
wielu Innych krajach europejski ch
t<> w latach 19'7tł-1933 zunaczył tlę
!Ch wzrost. Odbiciem natomiast p.:>zytywnych zmian w 1ytuacj! społe
Istotny
czno-polity cznej kraju jest
przestępstw o charalcterz! !
•padek
destrukc;ti politycznej I społec:i;nej
przedMinister •prawledllwośel
stawił Radzie Państwa Informację o
regłównych kierunkach działania
roku 1913
1ortu sprawledllwoścl w
Pownioski.
1t11d
płynące
t
zmieoceniono wysiłki
zytywnie
rzające do utrwalenia procemów ~ta-

Pl'•" •llłałante 11a
ponl\dku t dy1cypl1n.y

necz ładu,
praworar. wdrataft!a ronn11uft
reform
nych 1rworz11cyeh podataw4
Pod·
gospodarcz ych ! apołecr.nyeh.
kreRlono 1łu1zność uoocz11tko wanej
w 1983 r. r!!Orlantac j( polityk! karprzynej 111dów, zmierzającej do
postP,powań oraz dostosplenenla
osowania orzecznlctw a s51dów do
biektywnej 1ytuacj1 1 po1tulatów o•14
pinii publicznej d<>magajljc!!j
przec!wdzlałanl a
skuteczniej szego
przestępczości ltrymlnalne j, dezorganizowaniu rynku pn.ez 1pekulację I
narastagospodarczą,
przestępcxo«~
niu zjaw11k patologu 1połecznej.
Prokurator generalny pned1tawJł
z
Radzie Pań.twa sprawoz<la nla
d>lałalnoścl Prokuratur y Generalnej
PRL w 19tS r. w zakruie postępo
Stwierułaskawlendowego.
wania
dzono, t. at<>aowa.na w tym ukresie
polityka generalnie odpowiada dyrektywom 1 wytycznym Rady Pań
stwa oraz potrzebom w ynlkaj11cym
z aktualnego stanu zagrotenla przestępczością. Wskazano, !! lnstytuc~a
musi przede
prawa ła!tk1 1łużyć
wszystkim resocjalluc ji osób, któprzedrogę
na
re wkroczyły
stępstwa.

Pańltad~
Rozpatrzen i• 11rr.es
stwa komplek1u 1praw należących
ji
kompetenc
do jej kon•ty·tucy jnych
prawozw111zanych z problemam i
rządnośe! oraz wymiaru sprawledll ·
wośe! było podstaw" do sformuło
organów
wazy1tk1eh
wania dla
właściwych dla ochrony prawa zam
państwowy
11
dań r.w!11r.anych
programem umacniania praworz'ld o.
nośC'i ładu l porządku publiczneg
(iPAP)
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o

pań9"f..n.n.

n

fl)akoflc%e nle l'4 lltr.

•,.W.Ci!. iJ"WAoj-

clowej w łwiecle mówca i>rzypomni•ł i.n.!c.liat:rwv podejmow~ u
torum mledzy.n.at "odowym przez nasz

kMj.

Oceny •Peclal~iów wskazuja .twierdził wkepremi er Malinowsk i

- na to. te 7.>L!ObT naturalne 11a·
szej olanetT •• wy1tarczające dla
uzv.skanaa odoowiedn iej ilości żywności dl.a at.ale rosnącej liczbT ludnoścl świata. AbT ta możliwości w
pełn.i wykorzystać, koniecf.il.e .i-t
stwarzenie I utrw.alen.le ayst«nu
stałej w„półpracv ml~z.ynarodowej
wzaooartel n.a zautaniu
, t wadz .., ))I.Il.I
„..., ml.I ~2.11$&dzle
I ern.nvc h k orzv""'
Ich u.strojów •JJOml nlezaloż.nle od-"'
N' b „ __
d
ła~~
" 1ez; ę....~~O;l(OłlPO .&rCZJ=•
ie.st - oodkreślił m~a - ooora·
wa klimatu polityc:mie1?0 w .zczeeóinoścl .n.a li.nili W.schód - Za· 'd
cno ·
ste•-- 01, Zable111•j• ... ->~
a

....

Ullll

-
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-•
' · ' •epraw zagra,"""
""'"'"l!l"".r
"""' - CZil.Y'Ch skoncentrował się na sprad
-•ęa
... -tw::a ""' zynaro owie bezpi~
~""''""
,_,_, 1 •,eJ·
Wt!l"'O "'• -'--~~„•-k;„ p o.......

SZK>Wr"'-'

• • ·-

.„.~w
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'W

mł•d-..•rod-<
pollty
„ -~·- ~„-,.
. oe nap!-·
-'-~-·
St.a.n
po... ,~ .......... w llJIOSÓb l"&aJny •inu *wl!.ałlo:wemu pok-o~ l bezplec21eńiftwu.
Poczucie rapo:t.enla rZBdik<> kiedy
było tak w:ielame 1 ~112'';ecłm1•
odczuwaln e. Nasti\J)fla kumulacja
nJekorZ)"91mych z.jawlsłl: NI wielu
planezym1 Ach 9botinmków miodzyMg!onach
nall"Odowych w wi.elu
uległ proces
świata. KompUkllo jd
enia l.
pa.ro2l!JmJ
K11ma.t
odpręte.nia..
miej•ca poldtye@
diafogu u~n
przez
rut'l""Zluoonej
kon!Jronta cji
s~ Z}ednoar.o .n. I NATO. I

Pod.tawo~ pn;y~ 1'08Il~ych

podkNlłlił m.tm.t.. Olj..t od.eojjda Pl"2IG rłóNATO, llWłanes&
~ pań.~
pnie. USA. od -.ad ub2l1Ułlow•-

nep.I~ _

•2IOIWWlm -

piłkarska

pauzuje
Ekstraklasa
Wl61.ni.1rz Pab1anke gra w R;1tJ„:ain

Warto więc zobaczyć mecz
Start - Ostrovia w m lidze
W rozgryWka eh pllkarskiej ekatraW sobotę, a więc
Jclasy przerwa.
Widzewa
dz!~ o godz. li p!łkarze
apotkaj11 1111 w 1parr!ngow ym meczu z pierwszolig owym Zagłębiem
nie
Sosnowiec. M1ejscem patyczki
lecz boi·
będzie stadion Widzewa,
Do11<0 „Orla" przy ul. 22 Lipca
,p!ero 11 tydzień :u.wodn1cy pierwszoligowyc h HSpołów pnystąpl11 dO
A
walki o mlrnzow•k l• punkty.
emocje Jakie nu esekaj11 juł dm•laj wywołuj11 srollumlały dreazczyk.
Widzew bowiem •potyka 1111 na WYjddz!e 11 poznańsldm Lechem. nawłu
tomiast t.KS podejmuje na
nym boisku zeapól ścisłej crołówkl
Wc:i;eś
llgo\vej - Pogoń Szczecin.
nlej n1~o l>o w środę wszy1cy zaa!ąd:t!emv przed ekranami telewizorów. aby doolngować reprezentację
Polski, która w decydującym o iwansle do t!nałów Igrzysk Oiirnpljak!ch w Lo• Angeles meczu 1potka
•lę z zespołem NRD na stadionie w
fakty,
Pnypomm jmy
Szczecinie.
to llrodowe WJ'dan•upr:i;edzaj. ..
nam
toruje
swyc!ęstwo
ty~
nle. :te
drogę na ol!mp!jS'kle obiekty.
Wracajmy jednak do 11VYdaneś pll'karsk!oh, które ror.egraj11 11111 w t41
sobotę I niedzielę. Odbędzie si• peł·
na seria mlstnow&kłch apotka:6 w
drugiej lidze. Sympatykó w Włóknia
rza jak I ten zespół oczekuje bardo
dzo trudnv wy.lazdowy mecz
Ralidera U grupy rozgrywek domiaka, Będzie v.•ię~ te;> spotkanie
1:espolów zajmującyh pierwszą I drugą lokatę w tabeli. Ntc więc dziwnego, że jest ono w kri:gu zainteresowań k!blców z całej Pol!lkt. Pab!anlczani t po pierwszym inauguracyjnym pojedynku odetchnęU z ulciflł·
«'I. albowiem ich 11t1pół(alepo sawsze)
klej oo prawda walce
nad RakoWem
odniósł lPWYc!l•tw•
Radomiak natomłHt
Częstochowa.
wyjechał do Rzeazowa. gdzie spotkał lłę 11 jedaym z kan<ly!fató w do
&:O.
ekatr&klasy RHOvlq rem1suj11e
Ten wynik podbudował psychicznie
pewna
chciał
będzie
~espół, który
no odnieść zwycięstwo w pojedynku 11 Włókniarzem.
się
A • J1tk!mł azannm1 •daj11
Wl6knlarsa 7
4n Radomia pllkan:e
trei
Pr:i;ypomn ljmy. te podopieczn
nera Ca. Fudaleja ale przagrall J•1zcze (jalr do tel pory) wyjazdowe go mecn 11 t11 drutyn11. Nie ml«·
aby
łlbyśmy me przeciwko temu,
w nadcllOd•~ll nłedztel4 (pocz. 1otb.
u~ć
f\4
1tało
nie
lS) tradycji
1
b4C11le m6tł wy1t11ptc
9Wa.tywny
ldóry
llutkowskl , or1anlr.ato r gry,
i6łte kartki. Na poro11auzO"Nał •

„

Sedziowie „na

1talych pcnycjaoll. nie pow1nny zajść
na
tadnt r.m!anyl a W'lęa czekamy
pomyślny me dunn • !la<lomJa.
Go1podarz • aa• uc11yn!11 zapewne
w11yatko, by wyj~ 1 tej konfronlat
tacji ligowej rwya149ko. Od
wa1c1111 • I 11Jł4 l w tym roku w1ambitlch
łty
IZanH
ogromne
d111
ne 11miennt a ultCłF pełnel reall11acjl. Ze saanydl aawod.M116w wyatf!puj11.,.et1 w tym ae•pel• trzeba
..,,,,.ml•nl~ W0Jtlank11 , roz1rY'WaJ11ce10 pomoellł.ll:a • Jrt6ret0 po2y1kaale
kluby
1tarały 11111 pl.enr1zol!g owe
Widzewa
oras byłyeh aawodnlkó- w
ooras
c•
- poraocntka zawadzkt•
N!ewyk.Juczo8konłec2111e110.
brońc~
„trzene, !e w tym meczu wyatąpl
który
l!lajew1cs,
el w!dzewlalt " do Radomiaka ,
został potwierdzo ny
została
ale sprawa jego prnj~cla
skierowana do wydz1ału dyacypl!ny
PZPN.
1t11Natomłui w 'Ledait •'1114ał
dslemy mee. Ul Uct pomlędsy Startem i 01troYl11 {mecs „apoesnle n•
al.
t 111ds U aa 1•adlonte prs7
Teruy H/11). I WllY•tltim kibicom
poleapragn1ony m "1lt p(nit 110łnej
wielu
camy to •potkanie. a
będzie
wr.ilędów. Pe pltrwaze listspół
akcjt
mo!na obejrzK w
dera. którv z wltJ.kl!m powodr.ent em
walczy o awan• do n llgl. Po drugie - Ostrovla nie nalet.y do futbolowych słabeuszy ! zapewne tanio
skóry nie sprzeda na łódzkim oblel<c!e. t po trzecie - powinniśmy obejrzeć dobry futbol, ponle•waż zawodnicy Startu chcą udowodnić, że
Ich amb!cje nie 1lęgaJ11 11 tylko wy•Ili
walcz!!nia awanmu ale łltanla
zespol.~m,
drugoligow ym
dobry.m
kt6rego przeclet od dawna t.ódt nie
posiadała. Popatn.m„ W'l'IC Jak jut
1 tym umlej4tno6 eiaml przyul.e•o
d.rugoU«ow ca.

„•

1'111d1l~Y

wł„

• -...

AedsłJI.

pojedynek z ~. (rem.i• t:ł w
ostatniej kole:le• aa wtun,... 1'otsku 1 ursusem), a jednocs•n t• li
mecl-erpllwotcl111 eeMklwal1 :ruultatu 1potkanla Uraun z tomuzow1k 11
który ma dułe snaczenle
Lechl11,
1órnyeh rejonach
dla układó-w w
tabeli.
bo
zapra••Mll l' sat- wa St111't,
emocji ni• powtnao 11.brakn1116. 1f
bałuckiej jedenaatce wy1t4puj11 byli
- bn.m.karz
Widzewa
zawodnicy
1Ueposy:611d, ros1rywaj11ą ·P, Weł·
atak, bfldl!Ol' na ltdu prwed MIOnem. w dr\Synte plenn110Ucowea Wl.-lk e117 W 111łutnłlt siak. Warte nn6e!. :rbwnl.„ -ac4
na 1r4 bnm1<o.WHhl8ł• 11apułlll(ua.ł
ka - Barna.

„.....

piątke„

dio •l.liniycll.
Ł6dt na.i.tak c:młll'i
ośrodków koLaT6'kdich poBtadaŁa !lezą

wyin!lk!
Nile chcemy powledrz1eć tie bezpowrotnie swoją p<nycję straciła. ale
prawd a jest. t.e cl.O pt!bne.i!i<> b1.a.s'l<iu
je.sł. daleko
Dolne tradycje natomLa.t koluwkle podtrzymuj 11 sędziowie. którzy

ce sie w te1 diyscypl\inie

nalKll 4•

a kolarze?
6elsłeJ

MOłhtQ

lr.nJow•J

W)'ILll•PL-~.
mlędzynarod4wej.
czyi jut obsadci ruijpo'Wl&łJruejesyeh

i

Imprez .Tak c:o rokru., ooj)O'W'\edizlalne fwnkcje ot.r~ymall. ł6d?x:y a-rbln.rzy.
Z wYmlenJ.onyich w k\alen<l·a rzu 111
!.mpre<z centralnyc h w 83 u1trzym7
.. sprawle<llhvyoeh'' z nasz~g.o okr~ .
a w :M wyśc!.2acb IJ<:dą pełn!4<1 0<nl
funlticję sędzi.ego clów~g,o.
W WyścifJU Polmju będ<ą acM9ł.lll

c,,yM T. S1i_orek I 1\1. Wojdak, nato.mlaat Wy~c11 Dookoła P<>l•lct będai•
Od~
Dry1ała.
W.
~ęd'Zil.ował
dal!.aJ.ine fu.nike.je w t.o.rowyich mlilPtrzo..
D•J,
'ltw8Ch Polaki ~rzymej11:
1 Z. KT•·
szyńlkl. z . Malinowsk i
l!IOBOTA
r.r6w!nlet
J8t
BOD. II międzynarodowy turniej cln. Ten oetatn1
na Wyście Poko)u. W
o •. sre•brną Łódkę" w kateg-0ru 1u- zie'WOwym
lmpreach wędzi" ir?6winym
nlo.raw, al. Kościuszki 73/'1'. godz. sześclu łodzianin
- T, Durdyn. Pobędzie
M I w nledzl!!lę ~odz. 11
„o.!erwszeg o aprawled!! rolę
nadto
PLŁKA RĘCZNA. I !il(a mętczyzn
l>l:<dą: M. Doma11ała
- Antlana - Stal Mlel!!C, ul. Pól- wego" spełniać
I
11 l w ntedzlelę (SZ050We MP jlllI1.!0or6w), A. Woch
nocna 36, godz.
Na11r<>da Ra(Wi.eolk.a
i
Malinowsk
z.
ChKS
!r<>dz 12 II liga mę~czyzn
ul. Kosynler'>w domia na torze) I I. Pator:a (Memo- Warszawia nka,
rczyóka 1 Stachcw!ia1k.a w
Gdyńskich 11. 1<>bot1 godz. 17 I w rlał Wloda
11rurpa mło
11:ob!et - żyra rd-owl„). PooDQd1o
niedzielę godz. 11. II ll~a
ul dych sęidiziów - J!:. Dudek, S. ł.11- Budowlani Kielce
OhKS
A,'
Mł6d7Ak,
Jl!.
1twa1lk,
A.
godz ezytlskl,
Gdyńskich li,
Kosynierów
Wltkowń:I t A. Wotn!akO'lfWkl ołil'ZY'
11.łS I w n!eddelę t~.46.
PODNOSZ ENIE CIĘŻAROW. Stre- mała nommacje PZKol. do lędml.>0fowe eliminacje do Xl OSM, ul. Te- wan!a lm'Pt"eoz ce.ntrabnyc h.
Roaid,ala równl~ ncm.!macje M!ictresy 56/58, godz. 11.40 t w niedzielę
K<>la rwka.
dzyna redo.wa l"ederacja
1odz. 12.
mlk<·asy ltlllędozy,na.rod<>wej
Sędz,i'll
HOKEJ NA TRAWIE. Halowe
1ęd.d11
atrzostwa okręgu w kategorlt mło l<Jlda.la n!n T. Skorek będzlle
NRD
dookoła
wyśc lg,u
ddków, ul. Brukowa 22, godz. 16 1 ~tównym
jed'l!ym
oru
RlllTldfahI't)
(~u.tsche
w niedzielę godz. 10.
z 6 a rhltr(>.w n.a milortrzostwa eh śW'.la
NIEDZIEL A
we Francji.
'KOLARSTWO, Kryterlum ul!czne ta juniorów w Caen
takte ze·prosz-enle na
Ot·rzymał
we wszystkich kategoriach wl!!kom!,.d.ZYl?l&'Nldo1ędrzAbw
w ych w Aleksandro wie, godz. 10. I?1d1na·rl~1m
Btart wYCh. kt.6-r. odbędoz&. a!ę w LanPIŁKA NOŻNA. III l!ga Gratulu•jem.yl
F,ra-n'C}t
we
del'll'helm
- Oltrov!a, ul. Teresy 56/51 1odw.
tez,)
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e

nydt !F W.eh Mdemc:tG.el9lfńC!b,
~ »af1 • podlta.w odciir~
N4.......n. dk pakio)u europej1111ai181JO jmit tal!!M llln.Yman ie Jr.on-

oepo,jd po&v.ataj1 1cych ~.todalawpoli~ ład na lmontynem cl• w-

rope}sldm , nawołujących do rew;t,zji
układów
pod1tawow ych ' załiołi!fl
Pa'llblem
jałtań&k<0-poczdam~k.ich.
ten ml.al I ma dl.a n.a.rodu polskJeg.o sz.czegóLne uiącz.e<nla.
Do najważ.nLej.sziych dzlł zagadnień 1ytu.acjd mię.deyl!la:rodowej 1
żywnościowej M •w:ll\eywall podczu
war&awsld egio S?Otlt.ania or.zed.6t.~nl:awic:!el1 poezcmeogómych
ej! I :riwi•ów chłOi)eldch. Wiik.abeizp!esywal, t.e zapewnd,en J•
cze~ ~clowego l otra.NCMnie .romrluu głodu wymaga popra'W'Y .t.oeunków mi~irodow.irch, zaprzestan ia wyiśclgu abrojeń i roziw!nięcla i><>kojowej '\Vl!l'l)Ół·
pr.acy państw I narodów 01)!arlej
na asadach rówinośc.l 1 ' n!ellllgerowaJ11.f.a w wew>nębnme sprawy k:rajów.
ehllopek:te
Parli• 1 Oll'gammc je
!nllj- tu do odegramia RC12le1Óloll
rolę. Ich ~'lll"łd.ełe ....._.
na obraic!adt ko~ne .,rop&zyei._ 1l1ł6re WIYChodlJllł napnedw d~ ~ dlo t,-ole w pokoju J w godl:iiwydl ,..._

ltBWS

w

..,..wi•

'1'00.ków budowy za,llfa.n.ta, b\lmple~a I roZlbro~a w lluirople.
k 1'8ZIU!taty
Wyrał.amy nadizl.ej4,
tej konferenc ji pniyczy:nia~ 914 hęwzaj.em111ego
d11 do 21W'i.ęlmzatrla
zaufani• f bempleezeń&łlw• między
KBWE ctru
państwami-stronami
sprzyjać będą w ,zn<>wieindom roko(PAP)
v.'lllń r<>zbrojen fowyeh.

ppodadit ,
lłewcrwye~ JIC'01IOMJI
1łr%J'Wraean.le równc>WIJll płen!ę.i:nocym oru ilroneepe)e 1'Qr.w1~1.a o- -ry.n.Jcowel, •ktYW'~ję eksportu.
I C«1.
kreślonych oroblemów (sa to za- u.trudnl911 le. oolltykę pł.a~
danill dlutofalow e) a t.tikże zada- oollty.k,a 8QCjalna oraz na lnte11.1yfl)ok&6cse nle ~

m.

U

n.ajbardoraźne, U9uw.aJące
nla
dziej dotkliwe bolaczld tyci.a. 11po!eczneto. HartnOJil() gram koneontru le uw.au l!ł6wnle na takich zaodn!eniac h lak: Juztałtowanle pod-

Now·y Ka 11· babka

(Dokończenie :ie str. 11
M
w.atol' w adanJ.nia!irlacji jedn...-..mieszk.anl oh oaiedli
•tołecznyic
1!41
wiych. Rzadko jednak zjaWILał
w pra.cy.
ub, l"Ok.11
W po.tow!• ~
rozpocz.ąć
K. postanowi~
Piobr
poch'óż po kraJ·u.
,,rozrywko w""
,..
Chc1ał !li.ę po pr<>C~U do.brze ZlllbaW·iĆ 1 bogato pożyć. zabrał !I doZił przeamacr one na
mu 40 tyt!.
k!upn.o mebli i przyby~ do Lodzi.
Szu.kiat znajomeg o, który był mu
o dłu·
winien 200 tyis. rził D'!'claneg
""h
gu. Zam;i~ w•-~ otelu „„...z.owiecldm" I tiu w .... ni. zaCZYinaj11
1ię jego pr:eygod'y • lroblietami .
trw.aij"cee o
Po.dcza1 żrnudneto,
'1lll ldil:ka m!elięcy ~& uataPfotra K. na
lo«IĄ że o:Maraml
pewno bylo 21 kobiet w .rótnym
wi.ekJu. 'mies7Jkan ek .rótnych miast,
a takż-e oudzorzii-eml!(k:. PoznaJW.ał je
r-esta.uracj a.oh, w
w hotel'Owyo h
nocnych lo.k.a.la<eh, n.a dyskoiteik.ach.
B~ az.a.rmane.ld., bard«.o wymowPo
pienl.ęd~y.
ny, nie żalowal
• ~
&2lamp.ańakiej zabawJ.e
następowała intymna .noe w poko}u hotelowym . Patinerk.unł Piotra
K. były !robi.ety olśnii-aj-.oe - ~ bliuteri.a.
N~j Po noą, ..,.._.., w
hot.ek1 Pio~ K. ,,._ł w~e
do wdidd RD}e
rano, ptitowal
bltulterJ41 now•j mia)amej.
racą.\Wlli&dał
do talmówlQ I IU·
Połilm
nil do J.nneco mte.ta. NSNfed.T
1zepUJ mule
~al diut.eJ,

runlta.ch t0ej.a1N>-ł7ytowych.

mUoeć,
eł6wlłta, obtecywał lk>ZłOOIJl'
ro.Ll Dlt"ZI!-
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SZIClZecin, Bydg06'Zc.z , Toruń, Ki.elce,
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lidzkiego SARP

W ' - wla8ni• ~ ~Io
W ublesl'Y' plęłlek odbyto się. zelllł1'Iru ebł<>ip6w a J)rwedmtel tda fru- lmln.le
apraw<J7.d awcoo-wy boircze
JUl lll!lał:: oddziału łód:1Jk.iego Sboiwa.:·zy.sze.nia
owiklleeo mtasta Tour9

proteetiu pnieciwk!o podjęctej przez Arehiitektó w Po1skich. Prezesem zowiceWspó'lny 1'!.ynek -decyz}i ~jue- e!Jał Krzy.sztof Muszyński, aWacław
prezesanu: Leszek Lukoś,
seUe.k
Wachowia
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J
Bald
Urzędnicy
ma produkcji
pełdl'. wyr&211.li Jed!na.k w•łlpllLwośc!, tarzem - Marek Skurnóg, skaTbnlmy ZWiMzętJI. zdiol.aij- uizyskać .za- kiem - Marian Magdziak.
nagrodę oddziału łóthtdłiek dla ~oo~h majlł-C na . Doro=kiego SARP za całokls?JtaJt twór,
wi Ta'lllW'&d:n probl.emy budtetow . nU(!'- C210łci przyznaTlJO Bolesławo
(p)
t1orkfewlcz owt.
obecni• EWG.

ml„.

kij~

Jfa pocslłtb - a hył to konłeo W pl~elł1ttycl\
- było wielkie niedowierzanie. To przecie* niemoł
lJwe - mawiali ludzie - by ciepła woda mogła po
pokonaniu kilku kilometr6!' trafi~ nie wystudzona
do kaloryferów w bloku.
Pl'YWatnel wlunokl rrunt6w. Wani ciło ale w eza.sio kosztem często
- mawiali e~ cudliC>- bohaterstwa wóa„.
sie'IIllCy ener•etycy baw!A&ey w Ło
Jeśli obecnie zdarza lll• ehł6d w
dzi - WY molecie robił to n.a du- mluzka.nlu
me wdn.a przyjętej
ża 1kial-.
prsed laty koneepc)I takiego, a nie
lnnerco orcrzania n.a.szeito miuta. ale
faktu. te na dobra spr.we tylko
Hot.na było i srob!ono.
budowano. bardzo mało w latach
Dziek! czemu Łódź jest dzis~1 w sledemdzle.slątvch przeznacza.no n.a
łclsłe1 k.ra\owe1 czołówce. 1eśl.1 cho- remonty. Osta·t n!o zmle:nilY ale niedzi o „uciepłowienie" miuta. Nie ma co te orooorcje. Ale fakt pozootaje
mieszkania w nowym budownictwie faktem. Drobna awaria, która bybes ceiltralnelfo 01Tzewan!a ł wie- tab'f do unlknj~!a rdYb'f w swoim
le 1u.ż .tarych zuobów miuz.ka- czui. - tak ja,k to 1u1terowal! faniowych korznta a łe«o dobro- chowcy - znalazłv ale środki I aldzleJstwL C..o. w m!e1zkra.niu jest ły Jl.I konserw.a.cle małe dzlł wydzl.sial ocsywf$to6cl,. n.ad kt6ra się chłodzić kilu. kilka.naście bloków„.
juŻ n.ikt n.ie zut.anawia. tak jak
woda bieżąca. Prawie każdy przed
Cisy ten •Ystem ogrzewnło:ay to
Łatwiel

•I•

- Spótnlliśmy
łroc'htt. Na
!ubardzlu •t&łY 1ui - a było to
łwler6 wieku temu pierwue
bloki było chłodnawo, a myłmy
jencze kładli l"Ur'f Dt :Drewnowaklej. Odwiedzali n.u w wykopie
mieszkańcy Zubardz.la. C1ęstowall
herbata. S'Pleszele
bo marznie' mY - mówili ale oowat'Pdewall w
to elepło , bo „ to do ll!CZeJ(O Pl'l:e·
ei.t nlepodobu. by woda mogła
ll<>t>ł"nla~ iroraca ~ tak dalek.a" ooowlada obec11.y dy<rektor Z.polu Elektrocleołownł im. Lenina,
ZDZISŁAW SZYDA, któ?'T całe
1wo1e zawodowe tTełe zwiazar z
ener1?etvka. z ciepłownictwem.
Zanim 1ednak oterwsze c!ePło ponłvneło do plerwsze1?0 bloku n.a
Nowvm Rokietu - a było to w
1958 r. (długoś~ mec! z przyłącze
niami wvnosiła wówczas półtora
kl1ometral) - były lata. n1ezależ
:n.ie od trwa 1acvch u
oo dziefl
dzh1łlll\ swlllU1lY'Ch s bUdow11. rozbudowa. ko?lff'rwaeja urs11dni\ enerretvcm~łl. - 'P?'aeT kone.ocy'ael: !ald WT'bra6 model o(rMft.1•
łalr ooteme«o ołrodlł.a l'J'Ze?DYslOwen 1 mlelaldeco 1aik Ud!T

•I•.

'°

ml 1wo!el własne1 kotłowni. J'enCH w tatach sześćdzleslatych na
każdy kilometr kwad<ratowy n.uzeito 6ródm.1eścla spadało roc:mle po·
nad 700 ton pyłów Zaru PO wojnie nul eneritetycy stanęli przed
Problemem. czy odbudowa~ ko.tłowJli• fabryczne w Ich stare1 technolorcU, czy da6 im nowa jakpść?
Zwycięł.yla
koncepcja druga czyli
budowa
elektrociepłowni.
Oczyw16c.le chodziło w plerwsiym
rzedzle o par• tecll11.ologlcZl1l.4 dla
fabryk. a .tad lat krok do ciepłej
wody orcrzewa!acel mle!zkanł• I już
- tak to wyrclada s perspektywy
lat - kolejny krok do l!oracel wody bleżace1 w każde1 kuch:n.I. w
katdel łazience. Łatwo sle to czyta I łatwo pisze ale rodziło sie to
w trudzie. Dyrektor Szyda, który
to w.szvstko orzeżvł wówczas le5zcze lako młody, -początku!!łCY fnhnier wvmlenla bes zastanowi.enta urwisko łln.ż. ALEKSANDRA ZYLBERA. którv w 19411
r. J>nri>rowadu.ł Ila esele rruPY
faehowe6'w miw.itta.r:rzae" 1t1"14dzefl.
ciepl.ft..:rch w 'Pl'Mm.ył\e - 'PC>dsia·.
.,,, do wtawienla bl'IAIDIU •pot?'Zebow.anla Łochi na en.ergi' I
ciepło. Wvmle11.ia takie Id. JANA
NAPIÓRKOWSK IEGO, l1lt. WŁA
DYSŁAWA SWIDERKA, d?ugoletnlero dvrektor• - Int. BRONISŁA
WA PERTKIEWICZA , s pe}n14 Awladomoścłlł. t. wszystlclch. którym
Ł6dt zawd-zleeza bardzo wiele i kk
wvm!en!! nie Noła-

OW'Olll let.łołeł ~tmT •
•i:>ned 1939 r. była
mi.utem. rdz!e o ezT?D ia'.11: o czym.
ale o clepłown!etwi. tl"Udno m6wl6. BIL.ko '10 proc. budynków n.le
•lenło nt.rwazeto 'Dlltir&. 911 'D!'CC·
miało dachy nleornlotrwałe. Tyl·
ko 8.9 proo, budT11.ków było wy"POSażonTCłl w wodocla«I lokalne,
14.T 'l>r<>O. w 1r.anaUzacl11. 10,8 w
KOCC9P11i& ornewusła młeszkaft
lnrtalac1e razowa. lnatalaeJe oen- Pm' 1>0moeT oddalon~h n.awe't o
tralneto •!fnewanła 11osladałe sa- ldlkadt!ea!at· lrlfometr6w
tródeł
le4wle I proe. mleszkafl.
cle-plnycłl. n.fe ~ koneepcJa polsk14.
Rzee11 była manc 1ut t>rzed woln14,
Talrt 'byt .... .tart I llłewy roz:wak11« tu I 6wdzłe. w-prowaklucsone, te ta właśnie nusa ko• dzana w n!ewlelldm Plłlętu w bomnnalna ned?!a 1tała słę s:11c:1ęAclem otyclt krałaoh. Po
by la w
w nleszm:deh1 - arr;nmentem nie oełnł wykorz.,..ta~ mu.siałT nlstn!eć
4o odrzucenia w 4y!lkod•ch na akurat ta,kle warun.lcl '8.'k u ne.s
centr•lnym 11zesebh1 na temat hłe no woJnle. tak! a nie łruny .-,stem
nrehll finansowych I społecznych oolltvczno-apołeczny
ellmlnulący
włunoł6 J>r:rwa~. !Io -przecież
11otrzeh.
Badtmy ,ednak ostronl w ece- budowa elektrocl~łowni lfft jedaach. Duta role w decyzfl o ucle- na 1Praw1. a bUdow& maghstral
'Dłow\enlu
miast.a odecał stan clePln:YCll. ł 1M>dłaezefl. - dl"Uflł. Na
wnksnloatowa.n.l a \ut ll'O wojnie to trzeba wiele n.a.kładów, ale t.akfnltalacU kotłow'fCh w nazycti fa- te l tere11.6w. Tutał tneba było
brykach. Nad mtutem aterezalo 200 dzlald odlt6nsłe. eentralJl.le planokominów, ka!dY' siODllCY wysiew&- wał. eo ~ bard• utl'udniOlle ~Y

łTm. ie Ł6di

~~--D
~

wolną

dzlalal irzctba było WTkołat&ć
mn6.rlwo pien.i41dzy oprMOW•Ć optymalny WOl(r&m I Wll)I'OWadzi! ltO
w ivele. Hi.torla ...„J łódzkiej
enerrcetvkl obfituje w Ilem. kaimlenie milowe. Pne'klrocsenle lrdde.ro co.ł :nam -orzynfoało. Uruchomlend. elelt'troe!epłowml Il I d.zlaiaJ lui staruszki. o ~l •stanieniu .ie luf. sacz:rna lłrsebąkl
wa~ - l>rzyonioeło novum - ior14ce
kaloryfe<ry. Jctl budoW'l• toww1yszyła nie zn.ana jut d.zij roma.ntyka. Ni•
liczono ile s wY1iłklem. uuem.
my

- lłylłłmy mloc111 I wten:rilłmy
w to. oo robimy - mówła tel bud.ownlezowie. Budcnr• ł4 prowadzil
zreazta naJsław'Me'°y polak! budowl.an y p6tndejuy dyrektor
Kodenlc, nlet:v111cy tul l.nł.yinier
JÓZEF ZIELiiq-SKI.
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PRON W WYBORACH
no RAD NARODOWYCH

llAD'I' PllON. Jak mona wntollkowd • tnformacJt lcJl ddałacsy, Ił!
łwladome _wagi powierzonego Im sadania. Zdali\ sobie apraw,, ta dobry,
real'lly, obliczony na miarę 0otneb ale t motllwoścl lokalny piosram
wyborczy Jest r6wnle watny, Jak włałclwy dob6r kandydat6w na radnych f mote walple pnyezvnll! al• do p07.Y•kanla Jak naJwlększej Ucsby głos6w wyborc6w. Musi to by6 jednak - podkreślają ctzlałacze program realny. gdył po wyborczej aprobacie atanla 1141 on prawem,
jednoooacznym zobnwlazanlem nowo wybranej rady do reallzac!I sawartycb w nim zadaA A. przeclet po upływie kadencJI nie tylko rady,
ale takta ogniwa PRON będl\ •I• a tych sadaA rozllc:aały przed WY•
borcamL
.rut samo to wskasuJe. Jak sto:tonym t trudnym sactanlem !Mt •pracowanie takiego programu. Nie motna przewidywać w nim mnie! nit
lokalna społecznośl'! ma prawo oczekiwać , I aie , więcej nit lokalnymi
1lłaml władz I społeczeAstwa da się oslągną6 Mimo to 1podzlewaJlł
alę działacze PRON nie uniknie się przesadnego niekiedy zbioru po1tulat6w. Uzasadnionych potrzeb Jest bowiem wiele wa wszystkich 11.11mal dzledzlnacb tycia W budownictwie mieszkaniowym
I remontach
atarycb domów ohrlacle, słutble zclrowla, ha111dtu, usługach. komunlkir
cji ochronie środowiska. by wymlenl6 plęrwaza • brzegu potrzeby.
więc

lawina postulat6w, 1tt6rym trudne o4m6wtł racJt.
at.
1r.t6re trudno tak:te :amleśclć w lokalnym prosramle. D:dałaCH PllON
pocieszają alę, te będzie to dobra okazja eto przedyskutowania na przedwyborczych 1ebranlacb mleszkaAc6w, zał6g Hkład6w pracy t pnedsta•
wlclell środowisk zawodowych, w jakiej mJern onł
11!-0gllby rartycypowa6 w realizacji swolcb !ądaA, roawlja6 włallłll\ pomysłowoś6 zaradność wspierać działania władz czynami I Innymi lnlcJatywamt apołecznyml. Wiadomo bowiem.
te lokalnych zamłerzeA wymagaJl\CYCh
Większych nakład6w lnwe.tycyJnycb nte da •I• poszerzyl polia •&dania
ujęte Jut w planie 3-letllllm.
Tym bardzie! jectnak - m6włl\ lłslałacse PllOM - lokalne pro1ramy
b~dą szeroko otwarte na te potrzeby 1połeczne, lń6rych saapokoJ••łe
wymaga Inicjatywy oru wsp61dzlalanta władz t tpołeczeAatwa, a
nie
dodatkowvcb matertalnyeh nakład6w I łrodk6w. Bealnwestycyjnle
clet motna poorawlć fu111kcjonowanle ur1ęd6w l leh 1tosunek do obywatela. Upowuerhnlł: konsultacJe społec&ne, Jako metodę ap-rawowanla
władzy, r11zstrzyganla najwdnle.lsz:vch lokalnych problem6w. Reaktywować kontro111 1polecznl\, kt6ra niemal •anlkla w esaala, glly Jest ••J·
b ardziej potrzeooa Podlił~ konkretnt1 działania clla usprawnienia handlu usłu~. opieki 1clrowotneJ Zadbaf o pon11dek t be:aplee:seitstwo. 1lo1wlnąć dzlałalnośl'! wychowawcz11 w•r6c! młodslety Skutec1nleJ zwalcsa6
pla1ti społeczne. zwłaszcza złodziejstwo. łapownictwo, płJa6.1two, apekll-

••ml

•rn·

lac]ę."

Stopniowo

dobudowano

kole)ne

kotły w EC-II, kładziono magi.trale, oodłaczono stare 1 nowe fa.bryki. Po za.kończeniu EC-II, zabrano

sle do budowy EC-III. Tym Ntzem
prawie Jut na włunych urządze
ni.ach. Kończąc EC-III zabrano się
do EC-IV. Czytelnicy pamiętają
może n.uze relacle s t:ycli koleJnvch budów. Nie było ni.gdzie łat
wo. N!rcdzie nie było }ednak urywanycll terminów, waz:rat.ko miff-

blko ełepło. jaki jest Je1to wpływ
na ochronę 6rodowiska?
„ To n1e leat ta.kie p~t• - tłu
DW?SY mn Im. JAN DIEHL dyrektor Wydzi•łu Ochl'Qny Srodow.laka ł Gospodarki Wodne! UML.
W akalł kralU wuyatJde elektrociepłownie •a :największym tródłem
zanieczyszczenia
6rodowisk.a.
ze
wzrcledu na !eh llcsb,. Spójrzmy
n• to od .trony :n.uzero województw&. Od 1970 ro'ku notujemy stałą
POPMWe ezystośc! 'l>Owietrza I sawdz!ec.zam:or to elektroc!e-płowniom.
Nie ma !nnerco 1poaobu n.a 'POiJ)r•we now.letna w dużych al?lomeracjach. Generalne lM:iepłowlenie to
możliwoś6
podł14ez«1d.a
do meci
cfepl11.e,f wssntk•! ah lolt&J.n:reh (w
tym takt. I ~:r.emymłowych) łró
deł eieplnyoh. To da}e możllw~ć
llkwddacJi l>Yłu oi>adtlace«o (to eo
widać ł .n.e.Jbardzle1 dokucza :na co
dzleft) ł moł.llwoś! :rozproszenia
dziek! WYll()kltn kom.lnom dwutlenku siarki.
Dzleki elolttroeieprown!o m ftoł6
pyłów •1>8d•J•cych na jeden kilometr
kw•dutowy
•ród.m!ekda
sPadła w elairu 13 lat z oo.nad 700
do 480 tąn roc.m ie ~ 1 km. J'est
to duże oslagnlęcle. ale do ideatu
dale.ko. akoro 11.ormy - a normy
mamy rvirory.stycz.ne - przew!du1a maikslmum 2!IO ton rocznie :na
kilometr. W !n11.ych naszych dzleln1caeh, t:dzle opady sle..taja IM-170 ton. rocznie n.a kilometr kwadratowy - 111.l>Ylenie jest t><>nl.że'

propozycJe - wiadomo. te to
pewno tanie nie b41dE!e.

M

T:rl.ko wdowa llC·T 1llDOtitwt
nam atooniowe oczT111'Czen!e p;owlet.r:z.a takie i w łródmieściu., nie
mówiac już o ognaniu Retldni.
Dziwie 1!.e mieszka.ńcom Retk.ini
orotestu.lącvm przeciwko budow~e
EC-V. Ja ~biścle nie widzę in.n.el
ołowni.
co umożliwi oodłacz~T'ie d.roe:! ochrony środowiska jak pote20. co leszcze oodł~cwne nie zo- orzez roz:budow• 1:vstemu ciepłow•
st.ało do sieci cieplnej.„
niczego".

Nie ll'O to ale buduje WY!o.kle koTa.k lak t woda. «dzle ehwnolllilny w EC, bv ile lepiej w kot- we choćbv l'Jdjecie rek.I z pulsu mołach paliło, ale 'PO to, by wyłapać że spawodować k,a.tutrofę, tak l
Pvłv a jednocześn,ie tak rozproszyć tutaj: zahamowanie mwestycji IDO•
dwutlenek siarki, bv obniżyć jego że mleć fatalne skutki. Moż.emY
m.a.rznać i m<l!!e zabraknąć pary
technoloelcmel w nuzych ta.bry·
kach. Potrzebna nam nie tylko
EC-V, ale także I rozbudowa elek•
trociepłown.i w „Borucie" dla Zgierza. „Pamotexu" - dla Pabianic,
„Sandry" tUa Aleksandrowa !
szkodllwoś~.
Jeśli
chodzi o wy- ..Morfea" - dla Ozorkowa. Miejmy
chwvtvwanie Pyłów trreba p0dkreś nadzieje, li łódzkim energetykom .
lić oslarc-nie.da EC w Zgierzu, rdzie nie za.brakn1e uporu I konsekwen1JPrawność urzadzeń siei(• 98 proc„ cji w rea.Liza.cli tvch planów. A ich
co •Ława · n.aa w kra1owel czołów oracy nie ocenia1mv !edyn!e wtedy,
ce. Problem ruoełne20 un.ieszkodli- edv zdarzy si• J.a,ka.ł 1.w~i• kialowienl.a dwutlenku s.iairki nie jest rvferów,
Jeszcze w świecie do konca praktycznie rozwiąz,any. Sa projekty,
ALINA PONIATOWSKA

l'oto1 A. WACll

JAKA DROGA NA STUDIA

W sblltaJącycb .i., wybo-racb 4o ract na-roctowycb nowa e-rdynac!&
wyborcza wymaga po raz pierwszy przedstawienia wyborcom do akcep·
tacjl ole tylko proponowanych kandydat{)w Ila radnych, al• \akia pTO·
Jektu lokalnego programu wyborczego. Jaki b~dl\ reallzowały nowo wybrane rady, .Test to watna nowo•6 orctynacJI, kt6reJ uneczywlatnlenie
ustawodawca powleuył Patriotycznemu Ruchowi Odrodzeala Narodowego. Ogniwa PRON w•zystklch ascaebll podjęły się Jul przygotowania lakich programów. Po łeb uzupełnieniu elementami deklaracji Rady KraJoweJ PRON, kt6ra określi polltycZDJł platform• wybor6w, będzie motna przedstawl6 je do oeeny wyborc6w,

Będzie

skąd.ł do mieszlta.nJ& rw&lł
dźwircał weitiel czy drewno
opał. By doiś6 do łeao. co ma-

wode.

na

norm. Nal2orzel le.st :na ul. :Plo.trkowakiej. Stue fabryki • .tare budownictwo mleszka.niowe. nie podlacmne leszcze do EC s różnych
wzrclędów - a wi41C llłtn.lenie lrotłownl lok.&111.ych pa,!eillde w plecach
wel?lowvch itp. czynia s tel dzieln.ic„ najnlebeZt>lecznie Jsz• dla nasze.eo zdrowia Dażrć wdęc trzeba
do dal.sze1 rozbudowy elektrocle·

Mot\lwo•cl 111 tli s reguły snacznle wtęk•H nit dokonania, " JHt
przer1mlotem słusznej krytyki 1połeczne! Ale wnioski • lllłaJ Jak
słu •znle nuwata!ą dzlałaC7e PRON odnieść tneba zar6wno do nowo
wvb ranych rad. Jak I do lokalnych społecznoAcl gdył bH Ich w1p6ł·
dział ania • włactzaml niewiele 1mlenl •l• na lepsse.
tJkąd rady PROM nerpll\ 11ropo:aycJe do program6w wyborczycbT Ił•••
atanowlą zadania wynikające • planu 3-letnlego. CeDUym łr6dłem lllł
programy d ziałania •v~natarluszy PZPR, ZSL I SD. 8zczeg61nle bogatym
materiałem d vsponuje 110sza partia po Krajowej ttonferencJI Delegatów
na lX Zjazd ora1 PO kampanii sprawo•lławczo-wyborczej.
1
Obfi tego materl•łu dońarr.zaJ!ł OCflDY I wnioski ustępujących rad
nareo
ilowvch a takte 11ropozytl1 urzęd6w 11:mln111ych. miejskich I wojew6dz·
kich. DUtlł wagę mal'! no~tulaty l wnioski proponowane prze• organtsaaJe
masowe kt6re zgłosiły akces do PRON.. samorzl\d6w mleszka6.c6w pO•
sz~zeg6tnych obywateli, a takt• przes ogniwa PRON l Jego komisja pro•
blemowe.
Całe to 'bogactwo propozycji 011racoW11JI\
apecjaln• sHpOły slołone
• przedstawicieli PRON, sygnatariuszy, prnydlów ustępujących
~ad
narodowych I właściwych urzęd6w terenowych. Tak powstali\ proJektv
programów wojew6dzkkh mle.t~klch t!zlelnlcowych I gmlnmych a takie
•'9~go rod7aju
,podorogramy" dla ponczeg6lnycb
osiedli, zakład/iw
pr ~ cv, wsi oc~ywl~cle - zaznacza.fa dzlałacre PRON - •I\ to tylko projekty, ktllre b~da przed•tawlane do akreptac)I na plenarnych posiedzeniach
rad PRON a następnlt- konsultowane • wyborcami, t to dwukrotnie ea rehranlarh orzedwvborczych.
Nie llęd!ł to wh;c programy 11rzypadkowei ani wyctumane 1111. 'lllur•
klem. Powinny maksymalnie odpowlada6 pot:rzebom,
ale ł motllwoł
clom. Powinny bv ć zobowiązaniem dla wład:11, ale tak.te clla apołeczetl.·
ttwa która Je przyjmie.
LUC.JAN PKACK.t

Od paru Jut lał trwa ogólnospołeczna, oły·
wlona dyskus)a na temat naszego systemu
kształcenia· na poziomie , Ylfłuym Jeg o,..
ganłzacjl, .Jasad rekrutacJI na studia, limitów
przyjęt na poszczególne specjalnoścl, społe
cznych kosztów kształcenia Itp. Od lat fet podejmowane '' r6tnorakle działania, mające
na celu uzdrowienie systemu akademickiego
- z rótnym skutkiem. Jak wygląda sytuacja w
tym względzie d:zlH
ZanJm przejdzlemy do szcze-

gółów,

wstępie

dwie tntor~cje, n&jważn.iejsze dl& teaorocznycb kandydatów na wyrtua u.czeLnle. Otót, zaodn.ie a oetatecznymi ustaleniami, w bieżącym rokiu łączny UmU prz;rjęć na pierwszy rok •tudiów
i.ostaja zmniejszony, w porównaniu • rokiem
ubiegłym, •
2.000 m:iiejlc. Do wm;yatlkich llczelnJ wyŻilzycb w kraju soatani• przY'jętych 80.400 osób, w
tym do uikół podległylch WnJ.
sterstwia Nauki,
SzkolinlcRa
Wyższego ł Techln.lild
- ł0.200
osób. W obecnym ro1w 809U.j11
te<t 'lłtn;ymall• dot,chezuowe
suady ~~ li& nudia.
lak pamiętam7, dyeiw.je •
tmnat potr11eb7
reorpmacił.
u:nowoczemuania 1 uaprawnJ.enla
qeiamu akolnlctwa WJłn••
przybrały ncucólnt•
Ił.le
po roku 1980. Ich kulm.lmacj' I
na

elacb. W najblltszym
eza,sle
pnewlduJ•
lit iet UkwldaoJ•
ponad 50 &:Iw. pnnld6w konaultaąJnyob, apoAr6d obecnych 91.
NutępnJe seneralny odwrót od
fonow&ne10
w
poprzedniej
dzleełęołolałee
p!'Ogramu: „W
katdeJ wił - WSI, w katdym
powiecie - po uniwersytecie",
lak 1łoslla slo§Uwa fama.

Wanszawsklego, jut w latach
1988-81 n.Jety rri• 1podzlewa4
irnanne10 wzrostu llosb1 kaadydatów na 1łud•a. Ooras łradeJ będzie włęo • mleJsee w
uczelni. Stl\d opinia apofeozna
tak wlelkll •vaH przywl2'sUJe
do radykalnep I deflnlływne10
uporl!łldkowanla sasad rekrntaoJI na lłudla, irwlaszosa rosełrsyptęol&
kontrowersyjnej
kwestU tzw. preterencjL
Rozwl117.11n!e owych próblemów, w epo1ób 11.ty\!:fa!ltcjonujl\cy Wl!leystiklch zamteresowa~h, nie jfft
zadaniem łatwym. Ustawa
o alrotnktw!e
wył.lzym 1tanow.t. te: ,,Decyc!ujl\CYUI kryterium pnyjęda na
1tudia jeei meryto,ryczna ocena
wiadomołcl kandydata."" (art.
86.2). Ale jednocześni•, qodn.!e • uataw14: "Właściwy minister, po zaalęgnlęciu opinii Rady Głównej
oras . w ~
mleniu 1 nacselinymL orpn.amJ
ogólmolm'ajowych
orga,n lzacjl
młodmeżo!VJch.

111iOże

ok.reśllć

b;Jła utllwa
W)'Ż.lllJlll I
4
ob'.ela~
w

nrlcldeao m.

11'·

m.

miała

u

••lu,

„

1ru...,

„.

uJclerunk.owan.le
I podnieflłenie }e«o
poziomu, 1to.ownle eto pomzeb
i wymagań gospodarki narodowej. Konieczna
dla reallzae'1
owych
z.ał<:>teń
looncentraeja
możliwości, •Ił I 6rodk6w pociągnęła za 10~ m. In. znaczne korekty i ograniczenia Umitów przyijęl! n.a etud!a.
W el2'1U dwóeb o~atnlob lał
zawle6'1Zono przyjęcia na 90 r6łnycb ldertl'll'kaob I irpecJalno•'k!rlałcenfa

IPO-

totowanl& d.o apaminów wa~

Ili•

okre1Hone

podd&Dł'

ProJekt ......

leoanej ko11811Uacjł, ldóra jednalde li.le doprowadziła do oltatecznep aqodnlenła 1tanowł1k wn:;y•tldcb ulnteresow„
111oh. s~
bl•~CJJD r<>ku ....
trzymano dotychcaa obowd-.j'ee suadJ rekr\łtacJJ,. Na-.
mlut w
~
bi'. r..ort
Hklolnl®wa W)'dla... sapropollOW&ł
Way
IM>We Wariul.i7
•Y•temu prąj4d u ~
I. Zakłada •I• prąjmuwaate
aa 1&ndła dsleol 1 roclzm rubotnłoąola I ehłop1klob *7lk• u
poda~awle
pomyślni• Ida.Des•
eszamlnu wat,pnese
bH
dallz"IO poat4powanJa WUW.
kaoyjneco. lMt to wulan.ł w
plenvaym
~· popleran7
pr- duł• „ldad7 PNC1' oras
jrodowiU. r<>botn.l.cse I ohlop-

P117eh ~tów • rudnych
uwanmkowanJ.ae h *'°4owiak.oW7ch l łllultul'Owyeh. popl."HI
l'ÓiJM>Ndne
for.a17
pomoą
paM._ (la. IA.
l>t'Z7IO•
towaweu). J..t to wariant U•

maja 1982 r„
11poeób r&mOWJ oeół llMl'W.U90wanych
saaad
wpajuojt I
tu:nkcjonow.U.
IUlkoJ.ntdwa
wyżn:eio.
W •d u miMrll
podjęt.o teł
utala6
j~cych na cUI 1an«alne podpo~anie .,.temu U.d„
mtcldego ujływolialejft111l a•
taresom lllraj11, prsede ~
lcim apoł-O-COllpodarcęm.
Jak mow wno&I! • łlnn:rlll
tondaty, młodzld najbarcbl•ł
lnte.reauje lliweetla bvalłtł.lr.acJ
na IJbudia, • więc llm.lt, prsyjęć i zasady rekrutacji. Włado
mo - Jak jnł odowfek doała
D.le •Ił na atudl-. ł• 1 reply
jakoA Je 111to!\osy. 1 m.nleja:ayml
o:ay włęazymJ ldopotaml; neos
pod11ławowa w '7m, by sclobyd
apral'nlony lndeł1:1. Reorsanlsaoja nkolnlotwa wyłlseso, HjOl'61nleJ m6wl~
ateco ew'll
dellkatn' kwesłl• •komplikowała. W osym nMI!
Modernlzac"8 17.tem. abł„

.„„

maturalnep I wirtępnep •
w Jeclea epamfn pańaiwow11
apełnł•jllOJ jednooHtDle wyma1anła maturalne 1 ll:wallflkaoyj.
ne na ltudła.

łF&nla poobodsemla
•Polec.n'ese. .1edJ'·lł1m ltr;rłerilllll pHJj.„
... byłb1 •IMmł• •"'1>11:1 •
ebar.ak&one konk11now1m. Wariant t-. prMW!cluje ponadto
WJl'ÓWJ111Wu.Le pO!Klomia pn;y-

zuazem efektem
nkoLnlotwie

młnu

llld.e.
IL l'newlclaje ... llDłed„
llle pulllr.Ww prefereno1łD7ela •

„

O

•tał praq l .wentuam• odbye:t.
llłuribJ woJllkiow•J (li-IO proc
plUllm:ów "8iralr.an1Ch w ~
poltępowanJ.a nalltilrac.Nn"IO ).
Zakładane r6wD.ld w D.ledal•kłeJ PTZJ'Hloiol poł..-•nl• ap._

względnilaj~

poatulat;r łrodo

wi&k .l.ntel119n.c::ld.ch.

m. ...„ ...,.

tm11 rzeczr tonlecrin.
.ta.to
•&ran.lczeinf.e Kmltów Pl"Z1·
j'4 na wym•
ueselnle, i.eh
rmn4ejuenlie • 1.1100-1.000 miejsc
oorocznle, oo odpowiada mnie'
w!ęc.j wlelkołd jednora.smvego
naboru do tak
d.ułej ucselnl
"8k 11.p. Uiniwerayt.t Waruaw•ld.. lnaosej mówlllłlt ayłuaoJ•
maDł1' łlakll, Jaklłyibn7 "
roku
sam:rkall Jednll wlelkll noselnl,,
albo dwie mnłejne. Taki ubytek mleJH omacma jedll'On„nte powatne uolłrzenle konkurenoJI w ,.batalii'' • bllłet•

PMd - , llllllł9d .... ale ~
jencze zbyt mocno odC71Uwane,
bowiem w ostatnim czule spadli r6wn!eł relatywnie liczba
kandydatów na wyłaze uczelnie, s uwagi na nit demograficzny w ,,maburalnym„ przedz!ade wieku, a takie prujł
clowe zmn.lejne<nle r.alntere9owanla mliod'Z.!ety .rudłami. J'ak
jednak wskazują orle-n.tacy,ne
szacunki, m . .tn.. Zakładu Soe'olo-gU
Ośwl.atf
Uru'\lVersytetu

i~ wa.runkl, Wre oboiJll wyników epamlnu, 11WZ&"lędnlaj11c:
lotowe lub Arodowi1ko,... mrótnlcowutle przygotowania .latnd)'datów, · mo111 nrlec! wpływ
n.a dopuuezenle do odbJTW•nia
•tudlów" ~ 811.11).

BeMri llkolntołwa ,,,....• ..,
pod naciskiem opłllll apole01ne,I, de ko6ca 1981 r. pnypłowal wsł•PD7 projekt no-10
111tem11 rekrn&aojl, ••upelnlony
w lłyoznla 1981 r. llOPrawltunl
„łoasonymJ. 11nes Komliet Bab Mlnłatr6w cli. Młedllłeły, Nowy eyatem miał być wprowaLh<>n," do praktyki juł w b!ełl\
cym roku. Zakładał ll!ft w po1t4'J)Owan1u kwalifikacyjnym poszerzoną, 100-punktow" 1kalę oC)Oli,
UIW'Zględnlając"
wyniki
egzaminu w1tępnego
(eQ-70
pkt.), oceny ze szkoły •rednlej
(25-33 pk:it.) oru
dodatkowo
por;ytyiwn11 opl.nlę 112k<>ły 6rednlej (li pkt.). Nadal przewidywano preferencje - za poch<>dzenle społecma, terytorlalne,

... ..,..,.._

ale •0&1ebosuowej •kall krył„
rl6w kwallflkae,yJDJ'ob 1 obeoDle
lłoluwan:;rob
li do lOI
punkł6w
eras
prsyuawanle
kandyda&om poobodsłnlla robotnłose10 l ehłopskłese IO proe.
punk:Ww dodatkowych od •IUDJ'
punktów usy11kanych w toku
pos*'powa.irla kwaltflkacyjne10 .
W.aria·n t ten jeat modernlucj11
obecnie obow.Lą%ująeege 171temia.

......

.Jak motna domnlemywad, na

podatawie dotychczuowy,ch do'1Riadczeń, łacina 1
prsedstawlonyeb prepoącjl Ili• ma wł1t
ku7ob nam aa pel~ 911ole011Jl1' akeeptaeJt, bowiem obi•
kty~e Ich miec! :n4e mote, oo
ł.atwo udowodnić,
„przym.ierzaj11c" doli konkretne PI'Z1·
kłady.

„Poród"

nowej

lroncepc'l

przyję6 na ltudda zap<>)VUtda 1141
więc bardzo clętld, a dotych-

czal!!owe
próby
jako ty'W'O
prr,ypomlnaj11 dylemat: kle&Zeze
czy„. cesarskie cięcie?
A :nle
motna by tak... norm.alnł.8'
lllllONIEW li. NOWAK

DZIENNIK t.ODZKI nr TS (10568) I

„W1edefl, jak t. Wł~eń." - powia&j11 Ausbr'J.acy I d
,,z Francinkdem J6*em miy be.z - niezmie
jaik Dwn.ia·j". Spacer po ulicach ausłl!U.ckle3 stoHcy je111t
przy-jemnoścl11- Miasto jest czyste, ulice utrzymane w
dobrym •tanle. La·two moma 11111 d.oatat! do każdego
miejsca, bo k1omunikacja jest lpraW1Ila. Na pi:<Zyetankach tramWlB.j-0/WYCh J autiobusowycb p])3.wle się nil•
cHka (do pięoiu minut n• przystankach metra). Przes
szyby, o d:lliwo, wszy,stko wdidać, chociaż pogtod31 jest brad.aj11:

jowata.
'lUklll -

pół

Ile wdny port

nocnego nLaku llWl"Sk!lego, moc11oa brama Jallrucjł. za1po!arn•
Niedle :sabudowane

J-t

Iłów

nie 3"9fętrowymt kamiennymi
domunil. W1ększo4d zaitrudnło
nych zwUizana jest 11 pn:ewozaIN D'1IOlrtlllllmd
I rzeomyml, a
lalkte badaniem ,,kluc1m4 PG&"Ody" pólilwM półn~nej - zór2
pol.a.m.yich.
Srednia z:OCl.llM.
Mnl.pel'Uu.ra
.....-,.nosi tu 13,4 sto.pni
mrO'Zlu.
Przymro:zkł w l!lpcu "' zjam1k!l.em norme.Jnym. Ziemia, skuta
wlleczn11 zmarzllin11, Lałem od-

marza zaledw·l-e na 15-20 cen'1;metrów. Dlatego na lllliaeh
osted!la nie drzew. es dób
trwa tu polama noc, zaś 88 po.lamy d:IJfed..

t6w 't'lkB:I
dn4 bur7J9
nlcli, która
trDeba

biJ'

112hrnftau\111 flnnl,j11oe wiele
6nleżn„
J edmll I

było

lutym,
li dni,

dopiero
Jl& '16d'm7 mo0:na
bylo doleci~ do linteresujl!,cego
Nł-edla. I>rog:I
były 111wiane I
-..yparie aspamt, włełe llomów

F

pl"tlro.
łnlełm.e
przewodnk:zą-cy
rady

Bua:ize I umiecie

mówt

tJeclia -

"

-

o-

dtlia n.a.t zjawd.sktem

częstym J praWie norma.lJnym.
O!lł·edLowym komitecie wy-

Pl'Z7

Joone.w~

lltale działa nawet
specjalna komisja "d.s. zamieai'.', która wyznacza syiStem I
zasady pracy wszy15tk!lch 2'Jakła
dów rejOillu w S'krajnych warlllllkach. Wiele kłopotów przyapori;ył ty.wiol, któcy rozszalał
się w pierwszej polowde stycznia. Przy mTO'zii& 30-3~ sto9n!
prędkość wiatiru o!il\fala 40 metrów na Mkiurulę. Trzeba było
zamlmąć przedS'lJkJol.a,
s?Jkoly,
pt'Hr'Wa4! ~.acę

na powłehu.

pa„terów.

w

pnl1punc:z&•ll\y

I"8jlO!n nł~a U<!ał7 lllę natychmlut ~ d~e pojlaroy
teren'O'W'e n.a 11!.fi~nica.dh, wyipoNżo.ne w rati:liostacje. Ludzi. odn:al!'?:iono dopiero po upły'W'ie
do by. OJtaa;ało ~I~. te gwałto
wny w!aft' po pl'(lll!JttI sruótł autobla s drog<i. Po)a.'lld ~~

w

śniegu,
Zdarzały

glębokim ja~.
się też Inne, podob-

w

no wypadki, jednak w.szy1St.lm
kończył.o ~i~ bez ofiar.
Tiksi nawet .Podczas najgwał
towniej-szych bun
I zamieci
lin.ie2ny.cl1 regu.iiarnle zaopatrywane jest w p.rl!,d elek~ZillY,
cieoło. wode. Funkcj(l(lluja telefony, można oglą.<l:ać telewizję,
słuchać radia.
CZY MOŻNA PRZYWYKNĄC
DO POLARNEJ NOCY?
Jednozn.acznej odpowied'ZI na
bo pytanie
nie
otrzymałem.
Nurek z perlu morsk!ego podk>reśl.a, że na niego, lil'llego tliz.y.cZillie mężczy=ę, noc polarna jaszcze bera:z odi1ziiał(Y'9'Uje
~C'ZJ!l.j!łCO, Pojaw4a tlę IM•
n0ść, pc.glall'Sra ti' „mopocw.cł„ Co prawda, w pderwaiyeh
latach b~ je«llCM lrudn.lej.
FryzjeTka m6wil, te noc poiam, I zamieć
jni«łin' S'l()Ś
labw„iej I !tej, nit llł!ne mrozy
I gę!Jte mgły w Jakucku, rdzl~
przed tern mi edltala.

n;Ych s pola.rlnlł l'IOCllł -

xastępca głównef!IO lekarza centralnego s:z;pdtala rej.onoweg'C>.
Bowszechn:le wiadom~
iednaik.
że
oddz.ialuje
ona
przyg:nębiająoo,
ziwlaszcza n.a
ludrzli o S'łabym 1Y&temie nerwowym Lub cierplą.cych na chor.aby sarcowo-m.aceyn1•owe. Oklre.
ada.ptacjli do wartmltów z.apopola.r ia trwa chla no.wo przybyłych ludlli oko!o trzech lat.
N.aturialną
jest
sprawi\, te
szczególnej llrosk.i
wymagają
dzieci. System.aitycz;ne naświe
tlania k:warcówką, witaminizacja
pokiarmu, hartowa•nie w
w o d'Zi e i n.a powl ebr z:u., :z;a baiwy
ruchowe na zewnątra: pomieszczeń, dlu~ lll'n vis.zysfJk:o

muj&

bo Tmn~ejftll nę<gatywin.e oddńa
ływa!ll..!e dlbuglotrwałej ciemnoś
ci na organ11.m d:i:leckA.

W Tfiklll lło6ce wecboda o..
beooie kaMe.!JIO ltnła, zd od 10
ma1j.a prawi• przez ~ m1Mi2'ce ni~ będ21!.e ono
opuw.czać
firma~tu: r<>:2lP'O'C7Jl'll• 11h1 po-

larny dz:l~ń
- .rrowa oeGbl!wa
próba dla. cz~elę:a.

stw'l.imłzamy )aldC'h4
~c:anych
chorób. zwi~-

-

JnfOtl:'-

Ni•

WLADYSŁAW

KNYCPEL

I

„CJ:ujed 11111 aamotny7 Nie kocha11v? NIAtpotrub1ly? A m.oie "iernln. choru~ IN't et tI. u. śwle
efe t nle mus komu o tym -powiecbłe4? Zachwoń die mme. Zad:nroń konlocmie.„"
Takt• odoszęie 1du.zUo All w
19113 roku w londyńalcim ,Time•'•"· l••o n&dawca. anglfluńsld
-proboncs Edward Chad Varah ni•
wzTI>u.szeiał. te na podany przez
ni.~ telefOll runi• nlewJ.o.rygodna
wprost lawlina rozmów od ludzi,
którzT fl0trzebu1• el.epłeio, dobrel!o .ro-wa. iycż!lwe1 rady i otl!'r-

pUw~•o 1łUc'haczia.
,...i 0 l'WSZT W łwiee!e

Tak

powstał

telefO!! ze.ufa-

a!a.

Proboezie'.Z Chad Varah Jut po
p!erwH.vm dniu zinnumol.ał, że aam
ni• da radY. lał tedT werbowa<': ochotników zdoln!Ch do wysłuchi
wania .r;wlerzefl ! udldeluli• parad.
W dzlellleć lat l)Ółn.lej ruch „SamaT"!tans" obeJm<7Wał Jui suięglem
C41ł• Z1~noc7.Allfte JC.r6leatwo, cało
dobowa służbe i:iełnl.ło 200, al.gdy
:nie mllknaevch telefanów. Nllkt nł•
wde. Ilu ludzd unikm.ęło d.?:lęk:I owvm te'lefonom dN_,mat6w. nu
zrozumiało. te mlme wszystko war-

to

po pierwsz.e

~ldśmy
aiamw~ 11911&ł: ~ttl aullobu., ktOrym jechało
dlwóch

dla

IZlllała ....
pnzecz:ela!ć

w tn.!esu,

Na 4t'uC1 clzteA

PJllll:C 8NIE2NA.
Cl~ ~

borlttło

Równi.n na unhvel"lyt.t.c1a londynsklch :rm"•anlrowano 1połeczna ałui
be ..Nocn& Linia" - J>I".Zeznaczoną
dle. tvch. któom ni• daie 1-pać bÓil,
ro.sł>&CL wyr.suty 11Umienl.a.Poaka, Wt• ~ w twiecl•,
1>r.zecl dwoma 1aty „o.nkolodcmy t$elon zaufani.a" czynny,, d2ll11ki .ttarianiom doo. Marka
p,,_wllekie.l!o. w 111.t:Yiucle Onkolo«11
w TAJMo'Vfl!e. Od wc.z.Mnyeh
iodzibn 1>0oołuda:!.łow:rch do aamego
rana bu 1>rzerwT d:J:woni. ?>Od podaw.any w "Prasie numer ••tki osób z eałea:o - tia.k, tak, to nie przenda - łwlata. Nie ohod:!ll ~zyw.!ścle o
ooradnlclwo 1'1t'Ze-J: t•l~on, ale o
nakłaml.en!.e dzwonlac«l OIObY
do
l>Óiśc:!a do lekarza bo DO pierwsze
ople-vwane l>l'MS aia obl.awy wcale nie mw~ by~ nowotworem. no
druił• bo wcuin.i.
wykryty
ra'k leri ~Y. a llO in-1• bo kl.tek. !laW'et 11&1rona ~w
n<>M 1•t ~ "- ••~Md-.
uruchomiła

której numer telefonu był niemal
identvczny r. numerem t~efonu
zaufania. Pomyłkii zdarzały 1ię
numJnn!e. ala - <Uiwne: niklt z
nracowników lnst:rtucf!, oho6 praeowall w niej przeclet rćini , lud.zie. nl!!dY nie oozwollł .ohle wobec mvlacej sie osoby na !!łupie
UW&.1!1. dowcipy, PTopozycje, Podawe.no właścdwv numer - I koniec.
T~ uaeunek dla lu~kieeo n.1e1zcześeia towarznzv od początku
praev telefonu zau~nia. Nie zdarza sie prawie w 0.1!6le, by z.adzwonH ktoś z niesmaeznvm żartem.
A przecież ten telefon ma u nas
tradveie stosunkowo młodą. zorl!anirowano !!o oo raz pierwszv w
1967 roku w klinice psychiatrycznej Akademii Medycznei we. WroclawJu. W tvm sam:rm roku s 1nlc1atvwy urof. Tadeusza Klelanowskle.l!o zaczął działać drui;r1i te•o trou. w Gdańsku, JIQ!'Jtanizowa-

nT .na zandach brytyjaldcll. ~
nie, wedłu.I! r•t>Orbu Instytutu P1ych()l!leurolo2!czneio. telefony zauf&Pxaoow.U- ldedy• "' a.tyiucjl, nla istniela w przeiszło połowie

.„I

miast wojew6dzltlch l liczba ta stale wzrasta.
Jak w.szed:zlie, tak I tu doszło
do aoeclaliz.a.cj!.. Prócz wspomniane!!O luż onkoloelc.z.ne.1?0 oowa:tały
telefonv młodzieżowy. wenerologiczny.
prawniczy,
m!ccyjny,
nsvchi.atrvczny itp. Obałusiule le ok.
500 oaób. urze<Utawic!eli wszystkich
zawodów. lekarzy I psychologów,
1>rawndlltów i
dzlała.cr.v
•Połecz
nveh. Rów111ocze.śnl11 Pt'Zed czterema
laty powoliano nrzv Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym Komisk
Suicydologii (nauka o nmob6jstwach). a ll'i członkowie nel:nią
również dvż\lrv nrzv telefonach.„
Nikt niltdv nie dowJe sit:, ilu
nleszeześciom zdołał zapobiec telefon zaufan.la. lJu ludziom Zł.aJ(O
dził .samotnoś~ ! clerpil!lll-fe. Dyżu
ruJacY Drz..- telefonach ludz;e dobre! woli P<>z:bawftrni aa więc tej
stat,.-.t-rczne.I. w:rmlernej w licz:·
bi.eh aatłsfs;h:j{. Ale ćw[.adoruosć,
\alt Ba.rdl'JQ aa ll1Ytri.&bnl.. .tao:czy
cbY'ba u każda !Ml!.„
L.M.

Odwiedzam Miweum 5':llbtllt Piękn~b wczem:nn połt>O
dniem. Najau! bwry1tów. Kolej.lilii do ka.sy. Mam w.rese•
cie okuje. aby z.oba.czyd w oryginale wlubllQt!ly obrali
„Wesele chłopskie" najwybitJnioejsrzego malarza nlderla.n.•
ttl:kleg.o ~ste@C wi·eku, P.ietera Bruegel!a. T.ern twór""
ca tak z.wanego pejmżu kosmdcznego zajmował się głów
nie mala~stwem figuralmym (i ono mi 1lę najba!l'd21iej
podoba). W obrazach swoich sięgał do ood~ennego życia
pro.stycb ludzi, Ich zw yczajów I nawyków, do ludzi r;po•
tykanyoeh na co dzień.
'
Soczystość i v;-;yiraz;sto1!ć poszczeg6ln~b pot1lac1, ich
W'rmonizowana bryłowatość, m.oone k;olory 1 al\\ne poczucie J)l2!1tyki głębi p-0wodują, że „Wesel'!! chtopskie"
robi ogromne wr.ażenie.
A· jego „Zabawy dziecięce" (1!560 r.) m:lenlące Ił• ••
sk:akującyml barwami C7J sławny obraz utrzymany
tonacji paplella.teJ „Zlo.dlzieJ g1nfa:llda" - 111 bezcennymi
"'~rlxlśclaml uniwensalnej ~utlt;u!I'Y', 1: kitóryich dumn1'
Wiedeń.

Byloby ,,ll!eeprawiec:n!wojol~" o!ybym me wwponmjal,
n.i~tóre płMna tnnyoh wieł
Van Dyicka, Rembrandta, Vermeera r.q
jeśli wymienię ty11ko tych najsławnJ..e.f•

te w muHu.m zn.ajdu}a 1ie
klch malarzy Glorgione'a -

szycti.

O KOBIETACH, DZIECIACH I ROZNOSCIACB-

NuJC(llll.y
miaato".

J>i~em,

o;

;; llllUL .mu1.um

ł

runa.m „w

LOO:zle u vMą ni~ wnl•M el~. W1rMr ...._
kiwaniom. ....WeAcZ\"'<:Y _.. m„ja a:r.ykll w apclllOOM
uble.."&llia 114. Odn<>sl lll4 wra.tenł•, ie b>b!ety nłe
pn;yw'd111mj\ wali oo ..,,... wygi~ n&·WM młod„
Lodenowe ptaaacae 1 laurlld, pnew&łla łdttcyd-anl•
kolor ale!onoollwlwwy. M~zyinl., a nawet kobl•t7
nou11 małe \')'ro1-kie kapeluaiild. Miot. te ełegaooke
ubca.ne pull• le~ilł sam.ocbodam!T
J.a
cl*awą. tie uUqi
praiwte N
.....,..
kobiet w cl!LŻy, ani kobi.t 11 wó:iikami, W ogóle nie
widać piiawie d2.leci.. Jedynie "!7 pa<r'ka<:h j~t lcb k>x>chę. Bawda, I.le D(ld okiem ttarsz:ych pafl. kltót• q
schlu.dnie ubr.an._ ale azaro.
Na,tomi.ast sk:le.py •I\ kol<>rawe l kollocow-e 3elt 'WU)'sbklo co o.ferują do !!pr'l.edaży. Duiym powodee!ni
ci·wsz4 1ie sklepy „Lauteha." n.a
Hutte;l.ldiod«Stra•„
zwl.aswza ten z nich w lttól'Ym llpr'Zedaje aię ~ te111ich cenach towaey k.on1ek.cJ)n• l trylootażowe. W ll•ł·
dy pOOJie~alek tkma wymi.ca n.a irwo!e 1toiak& nowe liu!kienki, p.llaszeze, bluzki a.y awetry. Rand1uje llłl
w spcsób ope-ratyv..·ny. K.atdego tnodnla cłównie pod
jeaio k.onie.c, nJektóre tow~ ._ praeclll!llane I zinajduj11
się przed &k:loepami. I
tak. przy!ldadowo blo~ cen.a
sultlein!kJi 11 „La.uscha" wynosiła w ponl~a1elr 490
szylingów, -we wtorek l środę cen.a nie ul~,gl.a zmianie,
ale jut w c:zwart-ek ta „ma &ukien.k:a or.zeceni001a została na 390 szylingów, a w plątek, jeśli .}~ n!•
'zosi.ala sprzeda.na, ruotna Jlł nabyć za 290.

r.llfl<l'Z'

MEXICO I „CIOTKA DOROTA"
Osobliwo.ścia W1~dnla jMł Ili-lelki placy'Jl Miexic~
Przewodniki najczęśc.teoj eo nie piOdajłl. Peltno w 1~
pików, pa•d1 handlowych, tiego Wicmeco bl.7mew ctlia

przyjezdnych

tury~,
J'u1osławf.1„ G:t"eeii Uf' lłi- ·
pan!!. W •kleipi.kaeh mołna 1h1 poc02lllmled W• WCETstik:leh j~y.kach •wiata, m-ołin& tolldnłe si• pota·rg<J1Wa d
i k!upić · za oenę o p•w11 Dlini<ejs:z.ą n:l'.l: podano M met-

tpOza

Wiednia, hand1ujl)CYCh

p1tarbe1tec6w s Tu.rcS1,

ce.
W1edd ma -6j ,.pebat a!'I" na nomatl'kt.. .Jelt C&TAn„ w ka:lld11 aobote do pohldnta.
pirzypomtca JlaSll•
,pluchy" w dobie ich rod!1wUu. Sprudawaine u~an•
rzeic:zy, acżkolwiek w td•llnym łtanile, •• banho '8fti„

tyć„.

Trzydz.łestoleele

I

„WESELE" PANA BRUEGELA.

\elefonu zauf•111.ia. bflz któreco trudno wyobra.zi~
dziś sobie fun.lrejoinowa.n.l•
wielkich ludz!kich społeczności, ltd•
1>rzyp0Illltleć hi&torie i dueń d.zilńeJszy i.I Instytuc}i. Ludzie. kt6rzv w nie! pracu]a. czY'Jlli• to w
olbrzvmlel wlekllwłci wypa.dków
ca!;kowlcie •POłeczn.le. Ich kodeks
sformułow.anv w 20 punktach
MZH
anirielsklch Mma.r;rta.nin6W,
mówi o notrzebie nleS!ien!a blii~
mu l>OMOCT bez wziledu na lego
rase. wvznani~ 'DOrllłdT polityczne. wiek. 1>leć. M:v statut. Pomoe
- to rozm<JWa telefoniczno. irozumlenl• f 1zaeunek dla trOO!J! dzwolldaeeiro. nierzadko ofert.a 1potka-nia .Jwarze w twarz". propozycja
zwrócenia lde do Jrom-petent.nych
oeób. do któr:rch C%łowlek -potrx•bulacy 1>0mocT Jli• dzwon! - bo
mu wwtyd.. bo słę boi. bo m. wieny. A muiri 11wderny6, "7' b'ł.
l>l'Mlt.&4 tił•rt>ie6. •n..W '111 N!.

Za.wod<lwi handlarze u.t.awlaj4 pudla s b11.U1!kam.l, llJlOdmaml, 1k.a.rpeotkam1 Up. Katda 1Zllluka w pudlte
ma
iedn;akow, cenę: 2 uy&f.I, I GT 10 J ku.pu11\CY mlOżte
rabie wyb.rd co mu n.a:jboRbllef odpowiada.

opr~wanyc:b na pod.stawie spisów
pows.uehnych w lłTO 1 w 1980 r. wynik.a, że
ludność cry1afulta wzrastała w Czechosłowacji
uybciej niż otół ludoołcl. W
r. było jej

Z danych

W atr.u kturze 1połeemej C71an6w 83,4: proc.
1tanowi- robotnicy, 5,B pracownicy umy1ł01lli,

ty1. Wi•kszoU C:r1an6w mi-.szk.a w Słowacji,
W odr6inieniu od po.zo.stalej ludnośei Sł-owacji
wśród Cygm6w utnymuje Il• przewa.ga męż

11,B członkowie rolniczych 1p6łdzielni produkcyjnych, 1 proc. innL P-onad 3/4 ludności cygań
skiej czynnej zawodowo pracuje w podstawowych dziedzinach 1otpodarki - w przemyśle 315
proc. wobec 28,D proc. w 1970 r„ w rolnlct~'ie
20, l proc- w budownl.ctwi• 2%,2 proc.

ni•-

proe. w.pólnl.e mlaskającyeh { eospodan1-cych rodzin eygańlfldch ma ponad 5 oi6b, 11,fl

uno

ponad %111 ty"- w 1980 r. osiągnęła liczbę 288

czyzn. Llc~ba Cyganów 11 ukończonym wykutał
ceniem podstawowym osiunęła w 1960 r. 11,1
proc„ pocłc.7.U 1d1 w 11170 r. 1tanowill oni
• - j~ \nec!.- ludn*i 1Yta:ńakiej od li

„

proca.

więcej Bił

8 osób.

Przy DOl"Otł-.ńrul• 1f majd~ lię osobJl1W7 budy.
Dorotheum, 11Wan1 po.puiemfe .,c.iotlal Do~'",
J'ect tln st.ary lombard, a.1!oodowany jfl!IZCZ9 prŁez Rn'la Franci~ Jó:Defa I, klt6ry w te.n eposób chciał
pomóc lOOzlom biednym. :za 11.utawłon~ w romba.rd.'7Jle
przedmlo4: ołlrsymuje Ili• w pnyblf2eniu ~ pdenlężnlł
irÓWinowarbollć. Jetel:I pi'lll!tCl!nlot tm n.le l!lOtStarue
w
okireśkmym temiin·le wympfony Jlll"HS jeg!o whnfofcl.ela,
l-0m bard przekuuje datlll l'ftll!ll do aprzedaty ne Jlcytaejj. Wł.a.śnie w DOt"Ołh«llll odbywaj!\ lł!.ę U:eytacje
fu.ter:, sta·rej dlcoł, obra~. porcelany., a tadde ubrań
1 moe1'11. Wielu UIC%esłlrl4ków ftcyilJacji wyfyrwe lłę
w
hiazairdde, 21\Vl.aa.cz& Je1H ehoozi o lrolekcj011erów,
1
pl.act r.a Hcyitiowene ,,nedmłoty llL1!C2lnł.e dlI'o~j .aatlte.Y
._ warte. Ale !Jak to )Ił bJWa • ,.Ciotkl! Doroty".
11«łi:

ADAl\f TRO.JAN

l•t.

8-16-lm• ~ hd:lł ~

Janch telefony 'z:auf.ania •

1m1.-

~

el.alni MMob6JcY. - To adepni,wda
pis.ze w .we1
,,lamobólstwo - 1>rz:r?adek ezy konłee:r.
ność" l)l'oif„or Brunon Hołyat. u
~11 oo mówi „Ja 1!1 ubiję" nigdy
.f!e nde talI'Knle n.a własne życie.
Praktvka uczy, niestety, te w
ślad za t«Jką dek1aNcla !dz.ie cz.,.All&Cth j . t W'WlJdl Załwiadczam, te
sto czvn. DzJałaja wdęc A.a łwi• n.i• ma b<Nltwa prÓGI .Mlachaf Zaiwi.adcie specjalne „telefonv dla samo- aam, ie Mahomtlt ,le9t wysłań.cero Alb6Jców". We Francji ożywion11 lach•! !Tzybywajcle do modlitwy! P.rzydziałalnoś6 rozwila „sos Amłtle bywll!jcie w pomyjlnoeołl
Allach j..t
France" porosta.J•o• w oh11łaj wie1ildl Nd• ma inaelo
1>6-tlwa opl"óc.z

I

2otow~i 1łużba. tlli<Maca l'Omoc o-

1obom. którvch od nmoł>ó)czej
'mlercl dz.leili tylko krok u
1zcześc:fe wTS'tarcuJaeo dm:r.
by
móc le11ttze .tuinąć p0 telefon„.
RozmowT aa ndezw:rkle h-udn•,
dratn4tycme. apecznl.ałe
emocllł·
Nie wolno oeoble tele.fonuJ!lcel nlezeio narzucać, unikać
należy
wszelkich oorad. -próbow.a~ za to
uiawnlć 1e1 Wł&.Blle racje I motywacje, 1kła.ni.aJace do wV'boru ży
cia. a nie śmie-rei. Telefonv .SOS
Amltle Fr.a1I1ce" cZYJl<ne •• li& okral!ło. l>rzez cała dobe i dzwonla bez l)rzerwy choć leet loh w
całvm kra 1u oonad 2000 i choć
nr6ez nich dzlałala w 8 wlęlcz:vch
miastach również .. placówki otwartych dnW'I". Możm..a -przyjść. porozmaw!.ać . WTPła'kać al.ę z wlanych
trosk. wao6lnJe imSbować znaletć
na nle antidotum.
różnvch

krajach atosuJe 11ię
odmianv telefonow zaufania.
W Wielkiej Brvtanii istn ieje nawet soec1alnv .telefon tes t.lwalowv" czVt!l.nv w czasie wielkich imprez muzvcmo-rozrvwkowvch !>'"zez
eała dobę i
udzielającT
oomoey
młodvm ludziom. Około ~ 1>l'OC.
telefonul11cvch
to narkomem!.
W

różne

ł

DUBNNIK

ŁODZKI

nr n

(I....

Aill.aeho, ...

&ow• .......,,..,

~j„

6o mod-

lłhry, rozl„aj11 •11 • wysoki„o m!Duftu
~ Ketchaoua prsJ' plaeu Bu Ba&. w Ałfl~ kiedy
adj11łlllll
buty
Wlńaw!aj„ je przed prociem i wrM a

wiemymi wazedł41!1l do •rodka. Tec meczet zoetal pn:ebudowa.ny z d.ziewi4łtm.u
towdecznej kMedry katolielkiej pod
wenłem 6w, P'll'J.i.pa, utriz:rm.an•j w .tyilu
orioentalnym. ~edr11 w latach francU1kieao panowani• w .Mfierii, odwiedzały

w_..

koronowane

tł.<YWT

I

w,-.ł.amtlcy

Wa!ty-

karn.u.
Wieral ~ 11' ~ M. frubyeh
dywanach. Tww.se ma.111
awróoone do
nl8zy-mibr&biu, łd6N majduje
a14 po
w.chodnd•j .wtiron.!e, po tej 9'ro.n.le łwi•ta.
fdizle lerty ujłw'1'*•
miot.o
!lllamu
Melclta.
W tym mle619 z plerll'len1• l!t.ut"ajuytów, s rodl\l Huzyimf>tów urodzH •111 Pf'Orok i praiwodaiwca, Mahomet. Pielgrzymka do Meklkl, zwana hadżdiż, jest jednym
z pl~iu :tllarów Jrubllu religijnego obok
modl!tbwy, postu, wymmia wiary i jał
mużny.
Do odbycia pl&lgrzymki zobowiąz.any jeet keżdy mężczyzna lub kobieta ru w tyciu. Do12:wolone jest, żeby
plel:grzymlkę w z.astępllltw!e wylroThllł ktoi
Inny. Wymawcy r.Iamu włdzl\ w pi~
grzymce apos6b w:J1Pro9zen.la • Allach
wszellk!!cll łaolk-

•t.aJ•

Pr.zed modllłc:rml liimmam,
który J>l'UW~
w•pólnej moóltinńe.
Kob.i.ty teł •Ił w mecucd.•, ole .leci.z'
oddzi•lone od m•zra 4rew~ ll~
barie1'o\. Mft'JQUl u t7ł.all :molilit.wnej 1a1l. Ka:t4.,o •-lÓ'Nnm ~
sui- plłlC\ł~ DtodL!two.
Ja QP!nl• .ara.!Łi.ta. J6ul. ...._..,
~ modlitwa składa ~ a f ....pu.j,cycll pe .obie poz.yoji: o4 l'OS,..Ji
kiedy modl.,. 4114 ńo( a rękami ....,...

t:rmt

Aa w~ romiłoe.

EY na padanMa na liwan

a

B.oflcla,..,.

ł wybł.Ja!li•

pokłonów.

8ledz4 • bcllN ł JPHN!lłdll'lll ... modlłtw1e. Nal1• podcb.odst do met• młtod.y

ozłowie1k w bloł•j dłufi•J lł\lkn:IAnle i •
blał4 C1Upecślł a.a aubkll 1łowy. Na.,.
chyla •iłl nade ID!1ll i poowdada 1'0 fr11&1auak·u 1y'llli1wym l!Mptem, łe pode- :aabożeń.9twa nlewter!lf a.te mo.- pneb,-wał
w meczecie. .Al• nr• llllly męłA!lz71:11a

podiniótł 11111 s k!l.-11: l ..,. pcnrl~
do teio w białej wlmlo.nie. Nie wtem •
mu powiedstał. al• dot6.
duio mi •l'O"'
kój I mogł.m nadal u,.io-6 puy llb!o-

„

rowej modl!Jflw:l•.
!al.am jest H1'irllł <k>l•N.nCY)IU!. Twierdza to WIZ'l'SCY znawcy 'P?'%edmiotu.
Zwła5Z.Cza miana była
tolerancja reli-

gijna w Algierii_.
Pliut na ten . temat
-przez wiele lat zvj~cy wśród Alg1er~y
ków Laniier de Taey w losiąue, wydanej "" Pary?;u. w 1757 :r.

Pra!W'd11 j..t, M na og6ł ll!łe .-r:wa1a
llt n.kHnml'!llłm111om 1111 odw1ed:zianAe me-

mlenala uderH11i& nlepo.ałuqnym le:n.lom
i tle recytuilłCJ'Dl· .Iłz.ieci •kiandując pru-

chydaly li• to w ~ .tron11 oto w drlltilł.
.w.,o nll!uczyolela.
W omo południ•
dzieci
odm&wiły
...-.pó!D11 modl-ht ł l'()t1)pfemichły 1!41
Jll':&era*lłwJ"lll krsytk!em po cduno .toj'-'"
:111śladuj11C

„

•ycll domach.

łwieete, .,..
bardmo powUn.4
Pr~y oloujt wrlaftłamy,
Jlalem
Uleli .1!11 na ctwa sualłnl.cze odłamy i.tem ftl.IMtlc<ki 1 W.am ayicld. T - ~·!'

W arebakilll w.p6l'ca.D.,.a

.._

"°'"

udał ocłofr>""•

WflZY

jest bard.złej derndlm-at~y. Wlę-

u

1mz<l46 państw arab5kl.cb jest •Win.foka Alfier, Tunezja, Egipt, Syria, Ir&'k, Libia. P•ń4tws, w których panuje ten odłam rellgljny,
pl'IZ&prowadzai\ reformy
•połeczne, są pOlltępowe. Natomiast llliam
azylokli j9t zaehowa'WC!Zy, ortodolmy}ny,
floC pelne m.owanl• :r.uad 1111amu w
i~u pań.twOtWym i w prywat.nym ty.
cłu lriaMego m'1Jo911łmem!na.
Ten odłam
w~je wyrdn!e lllp.
w laraj'u ftfe
a.rabfttlm. w lft11.le.
W' łom• tlela11111 t.tnf•1• .imtr«nl.styez11y

ruch Hlitl)n<>-podltycsny „Braot Muzuł

mańskti.eh", Gli"'~n:1 m{aó,;;m
„:m~ll"rmi
wojującego". „Bracia ~uzubl:naMey" gło
l"Zlł powrót do piel'womych źródeł Koranu, odrz.uca11ł wszelkie
myśli reformatorskie, twierdząc, że Koran jes.t jedyną I .niezmienną k~ytucją
dla wsr.yst:kich muzułmanów.
to fanatycy,
gotowi do obaleni• lcddej mullułmań9kiej
władzy, .która wykaruje tendencje -positę

s,

powe,

Zn•~ f..e juł . . . . . . . . . . . . . . . . .diw .....-UbrlllJ'ch aow-ej ,,LadT' - eode&u WAl llOI, ~-- ...,.,.
na. pmdukcje 11111 a.4 ~ JM 1' trm r0ku. Głów
ny k<m.•killrbor iabr7ti - O. Młrso3Mr powłlilk!al niedawno d-zlennUmn:om, te aow7 am<>ehóc! bed12!e 1tpaW
o 2 litry paliwa mnd•! Bił pOJl~eitn.le modele, a t.o
dzlękł bardzo wtaraml!e opracOoW&llemu 11.adw=lu Jego
ksi:tałt jest m .In. &felclem prób w tunelu aerodynamicznym.

Zadbano • wyg.od• ldet'O'Wcy J pasaterów. Z mylilł o
lnstslowe•• będlł fotele e anatom!C'llD.ym k'9ztałci..,
hala• we W!lęł:rr.u pochodQ<'Y od lllmlka I kół me być
2111acznle 1tlumJo;ny. l!amochód będ:tle napędzany pn:ez
rupeł:nłe nowy allnlk (charaktet'V'Z\lljl,cy
się wye-oklm
stopnlem sprętaru.a) 1 Mwym gaźnikiem.
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N o~ Lada" .....,złe o 1150 mm tm-ótS'Zlll od popt"Zednlch ;od:lł, d e ; ; wmętlrru będ.7'1e W'lęcej mieJsca dla
pa sater6w 1 bagażu fd yt ze.spół napędowy umieszczono
7 pnodu. °P'<Jd3t.s1wnwa wersja samochodu będzie trzyi l"'lwtowa. tec:s jednocześnie przewiduj e si~ możliwo ść
wytwa.rzarua samochodu plęciod1·zw towego.
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!pecjaliśc! Japońskiej

cd

...
Unny

Mi.hsu.bi~hi

Indu1triee tlron.!truowalJ *urboapręiarkę NmocMdoWlł wyko!"'ZYstujl\C m. 111. aowocaeane materiały
ceramtcxn1.
Jak· wiadomo, tłlm..lkJ 1 tuiI'bo<loładiowan.iem Cza pomocą
turbospręł.arek) ·~ jut e7.ieroko eto90\V·a.ne
urówno do
napędu 1t1mochodów clę!arowyoh. jak I osobowyc~. W
porównaniu do tt>~'arel; l!radycyjmej
_koiutrukcJl . ta
nowa . z no'"cb materiałó~ je.st • 1/3 li:eJsz.a I ma w 1 ~
Heavy

kszą fywo1lność.

~-I

~!ka

p-.

O

.
a

0
·

tntere«Ują

:Tm:

Nie
lapodftle
m:o.ryucyjne
•i• n.owym6
ceramlcmymi.
z nich
wrlron.ywetc niektóre ctetal• t pod-zespoły alln!k&w .amocb<ldow-ych; ceramika techniC111A
jwt odporrua na
wy9okle temperatury,
lde korodtlje, jeet odporn.a n.a
kleranle ltd. Pad wt.tom.a ""'łlędamJ pn:ewy6)1u materłeły oł>eeJl.le utyW911ie dio produkcji tllnl\rów.
To
wny.stko epraw!a, te wn.aMrialllmł eeram1cmn1'!lł, mMlilwoścl.amJ łeb •etoe!>wa11.!a lniterewj.e tlę oor.as więcej
firm samoehodow-ych, a wir6d nich z.achodnfoniemlecka
firma „Opel". Co mona uzyska~ d:nłeki W'J'kO!"IYStanlu
ceramdkł? Ot6t „połotenle" wamtw
ctr.amlcznych nł!
denkach tłoków, n1'ektórych powierzchniach
zaw<M"ów
glowicy. kanałów od'Prowad?.aJącycb 1paliny !t.d. pozwolil-ObY r;wlek$eyć temperatuire ro~
lilnika. Dzięki
„lepssemu 1patanłu" w takim llWku en.ercl• zawarta
w paliw~• byłaby r6wnleł 1-eplej wykorzystana. epallny
bylyby bard'Llei
Oo wlęce3, taki 11lnlk n.{~ ~u
siałby ~ tak !JlMln.,.wnie chłod~
ja.Ir ddli.eJue.
M<itn.a by w efekcie mnn!ejuyc! powle.nchruę chłodinlcy
I zmniejuyć powlei-z.chnlę wloł!U
tero powtetru. To
z kolei poprawiłoby aerodY'Ilamłkl! przedtn.lej e:tetcl nadwoZ'la (m11&\ejny otwór w mnle1,zym ttopn!u
:taklóoo
cp!yw ROWlebru.). W •utnie ungkać motna 1pore oirz:·
czędnośoi ~lłwe. Jełlell nowe materiały ttw.arzaj~ t.akl-e persp""ktywy, to dlaczego 1e~zcn
ni·e •tosuje !I~
Ich powszechnJe? Wad11 ceramiki iest 'l)rzede ws:r.yetk1m
jej k:ruchośc!. Ale I I tym moma !Obie porad~ić. Potrzebne }eJJt jednak op!"aoowanle techn-ologll
pn:ydatny.cb w wlellroseryjne1 p1'0d'ukcjl. ro. In. metod spajania
tyeh mater1a1ów. Na to poneba jencze oz.nu I plen1ed~. N.t1kład1 na opracowani•
detal! 1 nutm.alów
c.eramlcznycb li\ d:iiiŚ jeszcze wlęk&ze tili ni !«111.!l!JrUOWan!e I produireję częśC4 1llnlk6w li materiałów tradycyjnych.

materłałaml

Mołlna

\

„Przekleństwo ~ Jagiellończyka"
Na kilka dni przed t11 długo
oczekiwanlł chwilą Inż. Stefan
Walczy (pracujący w ekipie
odnawi ającej Zamek Królewski

na Wawelu) miał rzekomo powiedzieć
do przyjaciół: „Kto
pierwszy
tam wejdzie,
ten
pierwszy zejdzie„.".
Rankiem w piątek, 13 maja
1973 roku, jako pierwszy wszedł
przez wyłom do krypty pod Kaplicą Świętokrzyską,
gdzie w
grobo\Yej komo r ze stały trnmny króla Kazimierza Jagielloń
czyka I jego żony Elżbie ty Raku>zanki , zwanej
Aust r iaC' z ką
- matką królów. W pół roku później Stefau Wa lczy iui:
nie żył. Potem, w pew ny ch
od stępach czasu, przyszty dal,ze zgony. Umierali ludzi do
tej pory aktywni, nie skarż ą
cy się na dolegliwości, które
montyby budzić niepokój. Umierali mężczyż.ni ·w średnim wieku, legitymujący 1ię sporym
staż.ęm
pracy I dużym doświadczeniem. W zagadlrnwych
okolłcznościach
odeszli m. tn.
Ka zi mierz Hurlak, Jan Myr lak. Feliks Dańczak I Inni. ,Tedenastu, a prawdopodobnie nawet trzynastu ludzi, którzy w
owym pamiętnym
maju 1973
roku uczestniczyli vv „profanacji" - jak to określall jedni, lub Jak dowodzili inni w naukowej eksploracji miejsca wiecznego IPOczynkq królewetdej pary.

t•-

A •e:tęlo Ił• wszy11tiko od
10,
w ramach prac konsttwatorsklch Wawelu przyst!łpio
no do odnawiania
Kaplicy
Swlętokrey1kiej. Pewnego dnia
-pneumatyczny świder
przebll
prawie metrowej grubości ścia
nę grobowca
Kazimierza Ja-

*•

giellończyka.

kazja nie

Nadarzała

do

1lę

odrzucenia

o-

rrobowa krypta nie była otwierana od bez mała 500 lat. Pięć
wieków kryla tajemnicę królewskiego pochów ku, obra stając
w liczne legendy I podania.
Ze zrozumiałym
podnieceniem forsowano więc mur. W
otworze ściany najpierw ukazała sie
oczom badaczv zbutwiała trumna, a w niej pot.ó'tkła czaszka ! stercząca rę
koieść miecza.
19 maja do kaplicy p rz ybył
Ó\1·czesny metropolita k ralrn w skl Karol Wo itvfa T'o z iego
inicjatywv
pr owad zon o prace
konserwatorskie ł za je~o wie·
d z ą otw arto król ewski grob owiec i pod .ieto prace na llkow e. W his torii Wawelll był h
ju:!: drugi tego rod zaj u 11-'Ypadek. W 1869 r. odkryto -w k a tedrze wawelskiej grób Kazi mierza Wlelklego, któremu 8
lipca odprawion o ponowny pogrzeb. Uroczysto~cl tej nadano
bogat!!, oprawę, 'l'.rywar?a ona
tet du~e wra:!:enle na uczestnik ach; znajdującnawet poetyC'ki zapf.s w literaturze.
Mimo całej !JWej don!osło~ rl,
nle mi(lla ona przecież tego posma!rn sensa cji. która towarzyszy od 11 lat eprawlt> KazimlPr za .Tagiellończvka. Ale na tej
o~tatn!e3
zaclą:!:yła czarna
seria ztooów ludzi - wybitnych
fachowców, którzy w pam!etnym 19"73 r. uik!ócill t1pł)kój
doczesnych szczątltów władcy I
jel(o malżonkł.
Czyżby rzeczywik!e „J)t'otanów" miał-o &sltigna,c! „?l'Zekleństwo"
Jagiellończyka?
A
może, jak w wypadku grobowC'll Tntencham ona w eglp:J!dej
Dolinie Królów, v•łaśnle na Wawelt1
objawiła
~lti
kolejnn
wielka zagadka XX wieku? I
tam l tu „klatwa zza 1robu"
pozbaw.iła tycia wielu ludzi..

Czytby

zarówno

w lt"Obow-

cu faraona . iak I polskiego kró-

la Istniał szczególny t tajemny
soosób zabezpieczan ia
zwłok
przed rabusiami?
Kto wie czy kluczem do rozwiazania tej pasjonującej zagadki nie staną tltS badania
prowadzone w Krę.ke>wekiej Akademii Rolniczej. Kierownik
Katedrv Mikrobiolo(Li. wvbitnv
naukolviec orof.. Bolesław Smyk ,
do lrnNtł odkryć. które w z u peł
ni e in'1ym ąw1etle ~tawialvby
.. ot'Zek1eństwo Jaitlello ń c zyka".
W oo'n·a11 vch z w3wpl <ki,..i k.,. ,..,_
tv s~C'zatlm ch znalazł on wi e1«=' ni e

7,.n~n vc h do! ~rł n~uf' p.

h.? k-

t~ rii. ~ rzvb ów I ple<ln l. Co ~·a 
ż•1 iei ~ 7.e . prof P ~orowl uda ło s i ę

07.vw ie no 492 l:.otach anahiozy

ntaionego w gr obowcu mikroba.
Przez szere.a: lat trwały prace nad wyizolowaniem bakterll
i grzybów - żmudne, wymagające wielu prób I do ś wi ad
czeń. W laboratorium AR spróbo wano stwo rzyć warun ki przypomi n a j ąc e
1;n ~trze
krypty.
Bakteriom zapewniono stałą o.
k;·e śl o ną
temperaturę,
przygotowano dla nlch odpowiedni!!
pożywk~ z!oi0n11 z pyłu trum!ennego i drobin zaprawy
murar11kiej. ogt'll.n!czono dopływ
tlenu - M:Yll doi:>rowadzono do
~ytuacjl ldentyc21nej, jak "' crobowcu wawelskim. A mimo to
taden z mlkrobów nie ujawniał n.ajmnieJs:i:4!l uwet oznaki
tycia.
Dopiero
:i:astosowanle
tzw.
szoku termic:imego
(dzlalan\e
oodwvższona temperatura) s t:'O·
wodowało
rozr ost bakteryjnej
kolonll. I wtedy równlet Ellnwatono. t.e badane grzyby zachowywały

~ilne

właściwości

eq•.._

•

•

•

u zyskan e w trakc ie wiercenia super odwiertu na półwyspie Kola doprozdaniem naukowców do prawdziwego przewrotu w wyobrażeniach o budowie kont~-nentalnej sko r upy ziemskiej. Pod koniec ub. roku świ der szybu osiągnął głębokoś~
12 km. Przeniknięcie w głąb Ziemi jest równoznaczne z rozszerzeniem bazy mineralno-surow cowej kraju. Poszukiwania nowych złót bogactw
naturalnych n.a dużej łł4lbokośc1 staj, sit ju
koniecmoici,. Właśnie teraz rozwiązu je się to
skomplikowane zadanie. Po plerws:ze, uściśla się
i bada budowę oraz geologiczny rozw6j kon.tynmtalnej 1ko-rupy ziemskiej, Po drugie - tworzy 1i1t naukowe podstawy zagospodarowania
zł6t bogactw naturalnych zalegających na dużych głębokośeiach I po trzecie - op~acowu
Je e.fektywne i opła~alne metody docierania do
wcześniej niedostępnych głębin Ziemi i kh bezpośredniego badania.
Uzyskane dane stan, liit podstawig opracowaDane

głębokiego
wadziły -

nia now ych m odeli budowy litosfery i. skorupy
ziemski e j, uł atwią skonstruowanie nowej apa.ratury geofizycznej do badania dużych głębo
kości. Zaskakujące są dane o temperaturze panującej w skorupie ziemskiej. Do głębok-0ści 3
km nie zanotowano żadnych niespodzianek, jednakźe poniżej obliczenia nie odpowiadały rzeeźywistości. Na głęb<>kośd. 10 km czujniki zarejes trowały 180 stopni C„ podcaaa gdy przew idywano temperatur1t ok. 100 stopni C. Ostatni-o
eiujniki zarejestrowały 200 1t. C. Omacza to,
if .1 głębi Ziemi wydobywa
01romna en•r1ia cieplna.
Odwiert kolski um~liwił bMpojredn!e obserwacje proces6w zachodzących w 1łębi skorupy
:tiemskiej. Okazało 1ę, te we -wnętrzu pancer.7'..a bałtyckiego następuje stałe przemleuczani•
si ę roztworów w<>dnych o dużym sto.pniu miner alizacji, co świadczy o aktywnym procesie
powstawania złóż krll!:te6w.

•i•

' P::onstrul!:torzy 1amoehod6w ebwyt.aj• rię t"Ółl!'lyełl spo1ob6w, bJ anllł•JIZY~ bala• pow<>dowa117 'rz" ,o!.azdy .
·• zwła.nc'Zll p~es \eh lłlm..lld. Cbodsl w •l• trlko • podwyi;szenle komfortu 1azdy, at.e \ o ochron• INldowbka
przed n.łepożądanyml dźwlękem1. NaJ1!%1t6cł•j hału llumJony fe~ u pomOCłl oslon 1 od:powlednlc:h mat.nałów. Osłona taka. to tednalr dodatkowy cięł:;i·r. a wł·a
(PAP)
domo. te k:atde jego zw1ekszenl• odbija •lę na zu.tyclu Hllllll'IR '"".._
-n
- -nnmllllllftlłlllłłHllłlll nnmn11m1nnmm11111m11n1111111111•ma11lllllllłlllllnmnłllllllllłflRll
...,, r„ ............
~!lwa.

Jak wioc po1otkić t• wymap.maT P~ 1ll.Oł1l łr,rć
materiały l.ekkle I a~em c!obrs•
tlumtigce
dźwięki. OsłOlly a taki~ włdn.!• m.atena:łu ucs.ęła
ostalm.lo łnstalowł!I! w 1811lochod.aeh
brytyJ111u firma
„LeyLsnd". Osłony łl\ wy·koll1ane 1 m.ałerl.alu wał'ftwo
wegC>. przy czym podC11tawowa jeat '"-rttwa I twot'ZTW•
o nazwie Neopren. P<ll1łC210ne jNt ono 1 w.air1tw• włó
k ien '!zklainvch I toHig tlurołn·l'OW!ł. Osłona, eo aajwa:!:nJeisze. 1eeł o bllskio 215 oroc. ltelne a.ił oałOłly wYkO·
nane ~ Innych m.aterlalów: ttumd bała• I ma jednocześ
ll'lle &<rkON1ł• włdc:lwokł t~lacyjne. Inetłllowarui
jest w umnchodach .• Rover" ae.pędUlly-ch
•r6wno
nrz-e2 •llnlld benzni.owe, uk I ~kol)r~e. By~ mote
w niedalekiej pniynłołcl w podo~ ~b bed• W'1tł11 m tanP. takte tafuaze •moch<ldy. ~ .. ftover" do takleh
Idę nle ułdcsa. W6'vcza' tłople-Nt moima br 1116"11! •
wyeL!mlnowamu asad-n!CMj wad7 ame>ełlod6w, ~ t-t
ich hałdllwoU.
EPAP)

no-

„OKRĄGŁY

METR''
'ftll84nm„.

._,li

fllJ tartem ,,o1l:rl\gmn
Po eo IO
wykonano?
Gd·zie jMł ~. tiam l • równ!eł obrót.
A obracaj~ •I• elementy I aar-egia:ty osęfto &.cyduj11 o niemwodno.śd I dlulOWieczn.ołcł m.&ftyn,
tokarek, PI"ZY'l°21\dÓW, szc:zejólnie IMA tu."hin, fd!zie
dużym 1ZYblrościl()In bowar:ey1zy li!Ulczne obci11.teJ!l e. Nowy WBOnec rwiękn1 6old.amość pomtar6'w
okirulokł. a co u t7m lc!SI• - jakojć produkojł
w:lelu „łęa Pl'Jilmyału aaa,n~.
Do u.jdolrladn!ejnyclt na lw!ec:ł• nat• ~
lde Wl!Oree olłn!enła, dłueojel •ompllkowa~
f"J' •
powtensc:tiN _... 1181taw 11NOrc6w

...__,eh)
en.rc.t:raa-1

f~

lllUllllllDDIDlldllhhiliililiiliiidMlllllAUAWWWWL&liiiiiMIWllAZAELEllllLEEAUIZZULUCAMllWWWWLAZUXEAEEAllllWllHIRWADIWW&AAZSSAECAEZZZUll&illllhMMHR

Dokończenie

N

z numeru

lkodemowt t. zuzw&llkow:ato zdrowie. Miał laką6 aaoaść

zwh~zana

b6!.amł

1

Puchłv mu I bolały
Wzbraniał
·1i11 pried
p6i~ciem do leka.n.a, oon.!eważ 111.lfdv dot•d w tvci:u
tuo nie oraktvkował. JMiiakż• nrzeję
tv bvł ~oLm zdrowiem bardzo. Prze-

st.u

'Dlć

toksynotwórcze.
M!kr«i>bem
szczególnie agresywnym okazał
się przy
tym znany uczonym
pod nazwą aspe rgilus flavus kropidlak zło śliwy. Atakuje on
na j słabsze organy ustroju ludzkiego. I dlatego nikt nawet nie
podejrzewa. że gwaltowne zgony na zawał serca, wylew do
mózgu czy
nowotwór mogą
mieć to samo podloże , te róż
ne przyczyny śmierci mają ten
i;am rodowód.
Je śli hipotezy
prot !!myka
p o!.w ierd zą się, wówczas „kl11~wa Jaglello6czyka" stanie się
Jeszcze jedna legendą wawelskiego wzgórza.
.Jak na ra zie jedno jest pewne : żaden z ożywionych szczep~1v bakteryjnych nie może być
uzyty jako szczepionka 1kutecznle działająca w przypadku
nieuleczalnych dziś chorób. Ale
prze~!et badania trwa~ nie
powiedziano Więc w tej 1Prawie ostatniego słowa.
Wracaj14c zaś do hlstorlł ltap l icy Swlęto k rzysklej - wkrót~e na rynku k s ięgarskim ukaze się praca Zbigniewa Swię
cha „Klątwy, m ikroby I uczeni '". Jest ona próbą wyjaśnie
nia wuvelskiej tajemnicy, bulw ersującej od 11 lat mieszkań
ców Krakowa, 1 za sprinvig prasy takte czytelników polskich i
zairranicznych, pomnych „kllł
tw„ Tutenchamona" .1 .roku 1922.
Jak oświadczył autor, kllilłłkA
h1 ~dzle hołdem dla ludzi, którz~ na ołtarzu nauk! •kładaL!
'we tycie, bez względu na to,
czy Ich śmierć była tylko tragicznym zbiegiem okoliczno-§ct,
cr.y tet została &powodowana
zjadliwymi bakteriami sprzed
wieków.

serca.
noe;i.

rzucił

oalenie I lał ezełclei bywać w domu Zachwvco~ tym, le choroba czvnl la notrzebna I da'•
•~
se Danuta ż. rozwln~ła na.dzwyczafn•
starania oPlekuficze. <;tworzyła atmosf•re nlez wvkłerzo nrze.1ecla Pleleitn!arka · l
łel naclent to · hTb nowa wlęt. kt6ra Ich oolaczvla a nasza bohaterka czy•
nfła wszvstko. abv 111 wzmocnić. Jemu
bvło to leolel to e:orzel Kiedv lepiej
- bl ee:ł do swo1el malarlrl. kledv 1<>~ze l - uleoł tonie.
Dan uta ż. •tan.la sł11 wtcc. abl' wsłU
r hiwał sie w ~w6i orranl'f.m i Wl'łłd:ta111 !'O w h inorhonllrle.
Wre111.1Cle doszło do wle.,ty • laarza.
Podelrzewa? on
n1edomoie krden.ła ł
zalecat cóżne b1danl1 dla«noet?Czne Nikodem Ż. oo<łc!Rł lię Im i torllwo9cl11
neołitv
1 leeo tona bTła uiestrudzon11
I oe łna t1>raz enerell oronlzatorka tvch
nr z<"d ~ l ew złe~
medvcznveh. S11.m1 P<>Od·
b i erała wszvstklP. w vnfk! I mUlliah!
je
<' hvba ookazało komu§ komoetentnemu.
rhlX'ia7 nie:dv sie do te_iro nie przymała . Z a r ?. ełv s!e ter11z rozmoWT Nikodem
Ż. - ·rodzice fona Ul trzel>a 1 ze·
branvrn materiałem badawezvm Iść do
t 9 k f 1>e:oł wvblt neeo sPedallsty. Danuta Ż.
oznalmłła
te ~e koło tuo ukrz11tnle.
Wkr6tce oo wi edzlała. te załatwiła wizy-

„,

piątkowego

WT!>~ •oiwra w
domu.
W wymaczony.na ier:miJlie nAatwe Z.
tam PO}tchall. Odn.al1tli nuwl9ko u li-

Leaka I. kti>t'T llle

"4dlła lek&r.1:1m a
na.mowa ie.ro !eny Du.uty Ż. udał lekara I oma:!m!ł mu nee.1 tak 1truzną,
t• M6d doprowad%i! nawet do nmob6iatwa autora. 1karfl,, oo by lłię stało,
tdl'bY on nie ~owił zweryfikować
werdyktu. Pot.Dl dowl~ &!,, ie ni4!
ma l>Od9taw itraW\11.yeh do łclcama. Ni•
bylla • 11.a..,,. praktyka l-1cal'llr.a bez uPHwaieil. •kor. łw Llesek I. aJe wziigł

łc ie

1okator6w. tabliczka aa drzwi.ae.lt
te tu mi•zka prof. dr mel.
Le.zek S. Prominentny lelle.r.1 pr.i7j11ł
leli w .swvkłYJD t>Okoiu. 1u.mitu1u 1i"
te a!• m.a w ..mluzkaniu 1ab!Jl•tu. tdJł
t>rTWatnle Jłe ordTJlui.. Oallłd&ł wynikł. badał lokła. snów orl•d.al wJ'lfl.lkł,
U'l>!ldał w ii.bok!• aamyłleni•. wwle.kał1
wl'ffllele ozn·aJmił. :le mUll!I powted.zieo
ui. •rawd•. Te jut ehoroba BiTCera.
l.nfprmowała.

'Plenlł4zy.

)d.ed„

..,,..„

1-sft I.,
blWI!
Daaltt.,. 2:. bił 14• ł-4 um6wl6 ... miAtyfl.kao~

obelmul-'• aawłlt w~ywowani e

"'

e:r.niczej. odwołanla Od
wyroku. B,t
zszokowany. Danut. !. U.l'ytał& U• 1>lacl.
Profes'lr odparł te nJe.
Prze z trzv dnJ Nikodem Ż. leiał na
tat>Czanie. nic n!e mówił. pal ił teras znd\VU oaolerosv. Ani słowa ze IOba nie zamienili o tvm. co oowiedział profCliO!'.
PC>tem ubNl el~. orolił. ubuł wvniki
badań l wyszedł. Tak "Przez parit dni
cbodz.!ł ird.zleś z wynikami badafl. at
kt6re~ kolejneto n.ie Tr6clł 11.1 noc,
Co l'JllaC!Yło. te !est mi.owa • IWO jej
malarki.

§S 18
t.e

11:rony r.zadu Wałdem.ar&•
ujawniona l'Al t ała
sut>eŁn&
niech~ do - tuun!ec!a a:'bsurdal•
S ne@ •tanu 1tosunk6w, d.odająo.
te ,,at.n barbarzyństwa, dstn.!eS laey w .to.lunkach pol!ko-lltewS •kłch, UWł!Żldly jest nrz111 Lltw•
aa ~·o·•ma.lny",
~
Jll

§
§

§
s§

* •

-i.a.

ale -1.sw.ta ••· M
ie ....findał.a nawet etat111 ał..c.qigneJ ofl&tT
m41b f loeu. Teru Olll t.lt ełltłko akrsywdzo11.y. a Cit!& draie.na, • ktłrym Uczył
llle ałe t.rzeba.
M6w!ł. le aldy tał Me 911ei.ałbT }ej
widzi~

na oezy nawet · t>rzypadk!tm. t
t'9'm fałazvwv m orotea-0r~ lie porachuje. T ż• nawet nie pvta, p0 oo to
11r zadzlł11.. n.a co llcz vła I eo lel 1>rz:-os~ło do d-owv. stdv7 Po Prostu ona co
nie int eresu ie kom pletnie.
Danuta ż. leszcze/ kilka dni pomi•zkała. St arsi państwo ż. n.le odzywali al•
do n ie! ł n.ie 111uwatall l•l. Potem •b r ała manatki l w'.rleehał9. do .rlOIMT
na l>ro1"1!1eje.
Nikod~ 1:. złotyt •mna •karft •
że 1

•

W' Loeb.i -.płonął d.oncsętm4e
S budynek fabryczny pr.ay ul. PoSl łud.nlowej 69, w llt6r:rm m1Hcl·
§ ło .rl• kilka J)t'zedzalDJ I tkail.ni.
~ Pnyci::r.na wyibuchu notaru bY..
la iskra elekbrycma. Podcąs oO•
S tan zt!m.~y ł o.roby, 'OOtlad. 2ł
S oeób od.nfolło cleżlde ob.rażenia.
d6wnl1 w1kutek skake.n.ia 1
S kia II ł Il! pl~ra. Liczba
tiar byłaby m."tlejsza • .ie w btt·
dy.nlm była t:vlko jedna klatka
S schodowa, a okna były u.krato~ Wollle.

§

§
§
§

°"°"

...

§~

J:>Jilen.nł'll: Uataw :Rzeszy odod
~ ~l>Or~dU!llłe mlnl.!t.ra
llll'a'W'
S wewnętrm"'h, moc, lrtórero Sł

S em~utów

pe>zbawłon~h

-tao

IlS

obyWatehtwa llleimecldero.
Na lllłcle t.j maJduje .ti.ę mJa.
prof. Albert Eł.Mte1n. - Z Wan:rnrtonu donoaa. te w I!!błe

Sl

§

sek o t!rZ'9'l'JTl.a.ll!4! Einsteinowi ~
byW11.tel.!twa amervk11.ńskie1t<>.

~
S

25 laf temu

)o

s

złot.ono

wnl~

W Moskwie zostnłv wręczone
S noty Stanom Zjednoezonvm, W.
Brytanłł, Pra.nc.fl oraz RPN. SS to ed11owłedzł na note radzłee
ll:a dotyczaoa fllr&W Borlłna I
Nłemlee. .Jak wynika w łekst6w
net, wny1tkte te ·oaAsłwa we'lt9Jlu.fa nrołanłe
kenferl!lftol
~ młnlstr6w 911raw Hlt'J'r.nłesnyolt
~ w Genewie
ora1 'P!Hwłt1ufa
r6wnld motlłwoł8
nrołanła
S konferenc.łl na 11aJwytnym
nosebl11.

§

§

I
S
§

s

CEL I SRODKI

wri•l kol.&M. Jtledv al• Dan :I. w!ec:rdui.. nrosz1 mu da6 --~ Nikodem Z. •
n.ie ni• nytał. ale łmereeowało ł'O Mw.t. m:v n.le ma bdnei alternatyw„ le-

SO lat temu

§ .M!.nlllt er Beck .r.łoivł olw!ado
S ez.en.ie dla pruy, w którym .,.
§ Prlleezył jakoby ru-owa~ by.
S ły pr.ay.cotowu.la d.o rokowd
§ J>QWl:o-lltewsklch. Stwi«-dzlł cm,

~ ~nentantów

t. • t1•wn...

Trz~ bedzie od!&! lr.ol\nye•· Lew'- po-

~

•

~

•

•

A~enoJa Nowvch Chin edo11ła

~ komunikat w sprawie wydarzeA

~

w Tvbecle. W stolic„ łeJro kraLhassłe
wybuchła
zbrojna rebelia „soriranlzowana
~ nnes tokalnT nad tTbetaAskt I
S feut!alna klik• reakov.tna". Re-

S J• -

I •rzJ'bleie wiayt6W'lrt aa l.rswłae!t., kl•dY •11 oe.a lll'UdMaW'lła t• nroj• dramat:rona 1rtuae!e. powiedsiał.a, a tylko
sw!azaay li 11~l•m o ci11ż
ltl•l ehorobłe mote te! m• uapokoić I
nn:rwluiać do doma. Tymczuem w"Vn!'ld
badali. kt6-re ltOkazvwda llt!.ajom•I l•k11.'!'ee :nle%e1(o złtto nie wyk.azuJa. ,,Niltit
mu orz ec i eż nori 1111 utnie - rzekła ale musze iro trocha oostraszvć". DlaCZE\J?o nie p rz ewidziała. że maź pcbiegnie
do leksr zv szub.6 .apalac ii od tak po.s·
Plesznego, ooza 1zpitllem wvdanero wy·
roku - odoowi~dme6 trudno. tak Jak
t rudno zrozumłeł postępld kobi lłt sro.1pacaonycll.

•w

11.AOMA

§

§ belła.nł!ł lll>rąwallzłll na.fwyłS'le
S
ll1t11to.tn111:a
w
§ Tybecle - Dalabut'lt!vł.!11:1~
,f Lamę.
• na* 11ary1klm
• !tła§s Ze ąortu:
§ lllonłe Puo Ile Prince. rozegraS ne zostało miedzvnarodowe apo§ tkanłe l>lłkarskle miedzy repreiro

SS zentacJa

naszej ekstraklasy a

S rnl•trzem Francji I

116łflnallsta

§ Pnoharu EuroJ)y -

Stat!f' Relm11.
~ Po •łojącej na dobrvm poziomie
S n'" WY!ll'ralł Frannuzl 2 : 1,
bramk• dla naszej 4rubn'9' zdoS był Kem..,n:r.

§
~

DZmKNDl ŁODZJD

{Opr. (Jlbł

111

n

(105") I

/

/

COCJD!!lł 11p&nłele
nLęta
ro.d<>wodow.

ALEKSANDROW
Łódzki
ZATRUD~ pomoc domo--'
lub 1mtna - wynajm4 lo· Włl
~ zamle!!2'kllkal na c:lChll d21ałalno~ć n.lł. Teł. IM'f-U
r76'ł g
rsernleillnlczll o powierzchni
"Pr~•nlla.
m ..,
minimum 60 m. 52-95-211.
MŁODA p.nyjmla ehalup..
SPOŁDZIELNIA
11331 g
n.ictwo pra..te aycte tnne
KUPl1' ll!b W}'najm~ maJmll?OZYC1e, Zgierz Boj<>1zynę '.!o lodów włosklch
ŁODZI
11-t-S właeno•ctowe kupl41 W!l)lltbw S.
Mł e.
Oferty ,,10022" Biuro ogło- Głowno,
Łódt.
Oferty
szeń Piotrkowska 11.
Ł6dł,
,9304",
Biuro
Ogłoszeń, l'ACIJOWCOWI zteeę ~o
Piotrkowska tł.
nanie chlodt.ent• W<>dll maSPRZEDAM
technologi~
'łZY'JlY
do
10dów
t<e1.
centrum !1-79-11.
wvposaten!e orai
zam6 WARSZAWA
MO g
wtenla na wyroby, glp<JO· (60 m, własno~clowe, telewe. Oferty „10103" Biur<' fon) - zamienię na s-, ł Mt.ODY,
P~b»rcn;r
pokojowc w t..odzi (włas po wojsku znajomość
OJ(loueń. Piotrkowska 98
lflnościowe, telefon). Naichęt
zyf!U angle1'.kleg-<>
prawo
niej SDM lub międzywo jaz.dy poM1mle 'l:at.dą
KUPI~ ma.uynę dzln..1arprajenne. Oferty „7'702", Biu- cę w firmie
ak" do produkcji skarpet
p<>lonljne1 lub
Oferty , 10090" Biuro Ogło ro Ogłoszeń, Piotrkowska -;e,ktorze orywatnym Tel
98,
szeń
Piotrkowska 98
43-53· 22
9223 g
>.f.
ODST!\P1'; dwa place na WYNAJMIEMY lub zaopie- PRZYJ:\fĘ
chałupnic wo
się
cmentarzu św Antoniego kujemy
mieszkaniem Tel 52·68-44.
8950 !!
uL Solec 11. O!erty ,10208" w Lodzi., Pabianicach na
kładu usługowego
Biuro Ogłoszeń, Plotrkow- rok. Tel. 15-90-84.
474 g
PltZY »lĘ cbałul'pnlctwo
aka 911
INŻYNIERA
I
takie
,
szycie
Sprzedam
M-ł
bloki
w
Zduńskiej
.z.łołe" ntci. Oferty „574"
SPRZEDAM 11tmaragd bez Woli zamienię na podobne
Blturo
Ogło~zeń
Sienkiewioprawy 9,51 k z atestem I w Lodzi, teL 52-84-69 po 16.
cza 3/'S
wyceną
Oferty
,,1036t"
9114 g
aktualną
Biuro Ogłoszeń PiotrkowPILNIE
potrzebna <>p!e'kunOBCOKRAJOWIE C
ska 9S
poszu- ka
grupą
do półtorarocznej dzl~
kuje mieszkania samodzlelMAGIEL
prasowalnia. nego w blokach z telefo- wczynkt UrzędniC7..a 39-12
napięcia
tel.
55-2~-59
1034() g
odstąpię.
Oferiy
nem ! z wszystkimi wygo„1272'
Biuro Ogłoszeń,
Sienkie- dami. Oferty „9233", Biuro
wicza 3/5.
Ogłoszeń,
Piotrkowska 96. PRZY Jl\11!; praicę chałupni
czą
nycie wykluczone ODYW AN
O fąruj emy
fioka ty uwedz- l\Ił.ODE bezdzietne małżer'\ ferty „345" B;~i:o Ogło.szeń
Sle-nklewicza
3'5.
ki 2x3 sprzedam.
Oferty stwo poszukuje mieszkania,
„10379"
Biuro
Ogłoszeń
tel. 51-46-89.
348 g
PRZYJ~·::;;;:łtll~~t-;,-;:,-;_ !
Piotrkowska 96
s:zycU!)
dział
Oferty
POTRZEBNE
mieszkanie, or6cz
,8970"
Btu !·o
Og,loo:zeń,
tel. fi2-68-4ł.
6929 g
Pf.citrk<>wska M.
POSZU.KUJ'JS M-1 lub M-1
PRZY.TMJS szwae:zkę (blus11 telefonem. Płatni za rok
1 góry. Oferty „9351'', Blu· kl) Więck~e~ 28.
ro Ogłoszeń, Piotrkowska
„Zu&JL• - bLH'HU ami. H.
MŁODA, llol.!d.na na r~nc!Je
nlę
na
oeoOOwJ'
~.
52-13-TJ ponledzlałeill, łrOda DO wynajęcia lokal rze- pode}n1I~ pracę w Se:l<t-<>-1 Tl!:LENAPJlAWA - l!oolor BOAZER:m. ~~ ..,..
mleślntczy
70
m
pod
c.opryiwatnym.
Tel. - ilf'!. Wal~ndowt!ki 57-71-80
t>r6j 'Wllletrz..
po 11. Dom stan su.rowy
W'J'rzyk.ow.
51-31·3'
1~13 g
- Stoki woda, gu S!>rze. clzl11. Tel 86-44-75 po IO
1'1'23 S '11:1 teł, ł7-lll-ł'f,
flł '
dam.
i307 ft
POSZUKU.J:q
mieszkania. PRACOWNIKA do roble- TELENAPRAWA,
IS-$1-IH GABINET
~~~
Oferty „9973", Bluro Ogło- nla statki ślimakowej
- P ater,
13808 I t. ód:f JulJ.a!l'lowak:a 1/7. Te<!.
SPRZEDAM
tanio Wartzatrudni~.
Oferty
57-~-00
„1156" - ·
W!ł:'Orkl,
łrody.
burga 1000~ Lenrwntowa szeń, Piotrkowska 116.
Biuro
Ogłoszeń, S1enkie- CYKLINOWANIB
beozpylla- e zwartki. plątk;t (1~9), Dr
10 m. 1 niedziela
OBCOKRAJOWCO WI
wy- wlcza 3/5
we, lakierowa nie r 6wnl.et c 7ll!ilui n.
2909
najmą
M-4 a telefonem
instyt1J1Cjsim 38-1~-łł J aoni"FORDA-Taunusa "
tanio 57-93-81.
8704 g PANIĄ s referenojam1 do czek
19059 g c Z 'l'SZCZĘ.JlfIB ftamiponle.rłl
sprzedam, tel. 57-85-02 po
prowadzenia domu pHo blć ta piee-rsk1eh.
wyk!4godz. 18.
9217 I
LOKALU na C1Chll pracow- n!t poszu uję.
Warunlt.l CYKLINOWANI• bespylo- d zln. !L,vwiinów. We.gr.,,_
rtl41 w gminie Aleksandrow bard<no
dobf'9.
Oferty l akierow ani.. ł3-ł8-'!1 ska 14-96-03,
'IM s
pilnie poszukujca, tel. „10018"
SPRZEDAM ,,Fiata lSlS" Biur<>
Oitlosreń
P!ietra s!k
S49t g
(1977) lub zamienię na no- 78-l!S-97 (Wieczorem).
Pllotrkowslu M.
UK.ŁA DY wyldecho<we. Menwego
„Fiata 126p". TeL
-USŁUGI ta<p~le u t at nadlkoH. Juid.ym.a 20 (od
57-72-22.
ZAMIENIĘ bloki, dwa ma- 8TUDENTą,A
4ł0 g
pr.eyjmie o- klienta Ryisza.rd F t -<>ntr7a'k Traktoro'Wlej)
lin!!.
Myezłe poltoje kwaterunirnwe, t>~kę nad dtl~'k.lem wiek Tel 33-2'-7l.
IMl79 lf k '<>w1'1k !..
7158 •
.
,,1Z6p" (1980) zamienię na telefon, na trzypokojowe, 1~ lat na kllk.a godzl·n w
_
stare budowructwo, wyho- ty1odnlu.
O!t."!'ty ,10391" EKSPRESOWA
większy lub sprzedam, Tawykla.dz11\
.
naprawa ZAKŁADANIE
11364 g Biuro Og.!~2el\ PJ.otTk-0w- , maszyn szyjącyich.
trzańska 61 sklep moto- dy. 55-51-20,
P alor oodlogowych typu „lentex"
ryzacy jny
341 g
równlet
tel. 33-21-93.
1 sk.a M ·
119'11 g 1 dywanowycn
Wróblewsk1
UMEBLOWANE
- pokoj,
- - - · - - -- - - - - Ins tytucjom,
"'
„
~~-1
1
~
~11
. 1-lł, 11-44-92 po
k' d l<uctmla, 34 m kw., bloki
12 Bp
Kup I
Uu 'W ,a
- stirzedam. Oferty „105ti8''
SPAWARKI 7llO A
:!!20,'3ł0
na 1 ~ 85 - 86 • Tel &4- 44-0 3
Biuro
V wytwarza Zakład E l eolt
101411
__________ _6ij_·1_1 ska 9& Ogtoszeń, Piotrkowtro~echanliki Leszek Oglo
HYDRAULIKA. !n1tala•
u
l>l-075 Rą bleń,
Anto
„126p" - blachy Inn• częś· - - - - - - - - - - - ntew u,
111'1
c le wodne kanallsacyjne i
cl nowe, kajak składany, l\1At.2E!Q'STWO
I
a dziec- INSTALACJA
nowoczcscentralnego
ogr&ewanta
motorówkę małą sprzedam, klem ·członkowie apółdzlel- nego, elektronicznego sys- REGENE R ACJ'A
k l.nu ll:o- domkl m1e allkalne. gospo.'
teL &1-U-SS.
165ł g ni t>ilnie poszukuJ11 mle- temu
antywłamaniowego -Aw, Mont 8't •-•-w•-~·c
darcie
1
i
n
ne
1 m ateria•
ukanla na 2-3 lata. Tel.
e wn~ tki h t
b
""
..,.., -~~ 3 h
yp'lc
o- ka.nał6w d<0 1ta ryieh t e-le- łów wł a snych łub p<l'W!e"FIAT 125p" po blacharce grzecznosctowy 15-U-ff Ja- wbl ekt6 w. ·s c
Int.
Hryniewicz,
rz-0nych
w!.ztorbw
wykona
86~
n atych•
-11'1
Kslęł.a k
(1975) - 1przedam. 17-43·11 worskl
1.1502 1 tel. 86-117-43.
9089
m!aat Zakła d Hydrauliczpo lT.
n~u &
I ny J. RY'ba. .Pl.otr ków, teL
GDAIQ'.SK - Wrses:&es - I ŻALUZJE
mtiędzysz.yboiwe
1~-04- 12 Po lt.
ROZRZUTNIK obornika pokoje bloki kwaterunko- !Mtalaeje- z gwarancją. I ELEKTR ONlCZNB drlr'Oonk t
Jednoosiowy
sprzedam. we zamienię
na równo- Zamyisłowi;<.<i. 43-&H17
potZytywki wygryowająee WOD.•K A N , ••
m atert•·
Lódt, Rojna M.
881 I
rzi:dne w Lodzi.
Oferty
?oM lt dwie do '!!'<>lin• melodie i:o- łów własnych 4 powierzo„10017"
Biuro
Ogłoszeń,
leca P ra cowrnla Elekt-ro n i
nyc h
w domkach jednoAKUMULATOR 1S V 120 Ah Piotrkowska 98
CYKLINOWA„IE, Iaklero- kl Wigury 11. II k1 ., T ro- rodztnnych 41-H-911 Wasiń
zamlen111 na I opony 161 z
wan1e, tel, 73-79-SG. Boh- ,1.ak. 33-53-llO.
ski
l'fHI
li
13 lub 1przedam. Telewizor KWATERUNKOW
_ ________
11&
'438 g
E
pokój d.zlun.
cza.rno-biały 24 cale „Nep: kuchnią 46 m. kw. Piotrtun 611" zamienię na tu- kowska, zamienię
OI!llEKOLOO
TELEPO GOTOWIE polotnik,
na M-3.
Wltrystyczny
lub
prz dam, Oferty .• 10350"
ll:'.Owslrt, H-~·l'l, ·ia-09-:it.
Biuro o- Sm~tany 4 m 43 WltdzewteL 84-99-8'1 ·
3;11 g
Wschód bł. S kl V, p<>'
głoszeń, Piotrkowska 9S
1313.
niediztalki czv.·artkl 1~18.
GARAŻU
w
Stóamieśclu
19271 g
M-S
Retklnia sprze- Ma jcherslkl..
poszukuję. Opony l:i5 SR-12
dam. Kupl11 niewielkie goszamienię na 165 SR-13, tel.
ZAKŁAD w-ykonu.~ maszyUSŁUGI
hydra•ultczn.e
Oferty „10'25"
33-47·78.
9186 g podarstwo.
ny clllklern lcze, w.alcówkb
mistrz
?olań.ski.
Tel
Biuro
Ogłosze1\, Slenk1eu
bijaczki, p ate.tnle eleoktcy
33-52-~.
10138 g
WYNAJMĘ
gara:t
wolno wlcza 3/1
czne Ma rllń„kl , P-0.d d ębl.c e
stojący lub kuplę plac poci
ul.
?.6d7Jka 11, t "1. '49
TAPETOWANIE
gwagaraż, tel. 84-54-07, 16 do 20.
MT g PRZY J'Ml$ Jl'llPÓlntka 1 ttOWLASNOSCIOWE M-S za- rancja.
Tomaszewski
9128 g mieni<:
t~ll l ~entlloll lalle z s.ana
M-3.
O!erty 78 6-S3
17054
1
„1135"
ao
zakład.u
Biuro
UKŁADANIE
Ogłoszeń
..;i
parlt.~tu z m -OtCh<>d1em,
•
g
SPRZEDAM •ib'lik, skny- Sienkiewicza 3/1
k·raw.llecki~.
W'Spólpraca
m
a
tert ału w!.asn.ęsp L
poMURARSTWO
s nlsław wler:roneg,o.
nlę
biegów, tylny
most
n Lek-Oo11jeezna,
§:Uro w iee l
montat boa
Ziętara
97-200 Tomaszów zera
do „Skody"
ciężarowej,
z b yt zagwarantowane.
Otel. 11-54-11 Boh r .
M.azow~l
Wle-jska 35 m
Laskowice 31
ferty
_,9320"
BWiro
Oglo138
Il
9 wie-czore-m.
19635 g
neil. P iot rJriowsk.a 1111.
CYKLINOWANzB bezpyło- ARTYKUŁY
dek:<>ra ey)ne D O -wynajęcia le<t.nlsko
n•
we. !a.icterowan!oe. Ja·nakle-- \boazerie Maorek M.a,}ewsk
~ w Inowl'Odzu
k<0ło
tm I SpałTo Tel. ŁódJ 11-14-32,
POMOC domowa
),)Otrze- w~--~-!13. -·-- rn.a g T_el. łM'9-«I.
llt929.
bna 117-19-111.
CZYSZCZENIE dvwan~w 1 NAPRAWA prala &'Utom.a
wy<k!adzi.n masz~ ą mark! \ tycznych. P rzybyt_z. ł8-M-n
OZORKOW M-4 własno...
natychmlast Hoover
T8-<il9-91 Grabarc1owe 111
sprzedam. Ofer- ZATRUDNIĘ
krawco- czY'lt.
1286 I?
ty „3Sl", Biuro Ogłoszeń., wykwalifikowaną
1
szwaczkę,
JaśmlMALOWANIB,
tarpetowanl
Sienkiewicza 3/S.
nowa nr a (Julianów).
PARKIETY u!.tladanJJe
wyklejaniJe t k a n bnam1. tti
cykllnowanie,
ZAMIENIP,j I pokoje I INlak!erowa. , 88-74-78 FraonkleW!ics .
nauczani-. nie. Kiełbik
14-83-36, wiechn111. telefon, bloki, kwa· ANGIELSKI •
f
·
643'1 g
- - - - -- - -- - terunkowe, na większe w 1 tłumaczenia, Mgr St.ani- czorem,
sławski.
Tel.
36-72-11
w.
413
--budownictw11
BETONI ARSTWO - J'IUorta SKLEP ~uje dt09tawmiędzywo
tionledzialkl, piątki 9-15. GLAZURĘ, terakotę, par- k! sprzedaję.
jennym. TeL 17-02-27.
zą_móWW.nl.a c6w U?O.!l1Jmk6w
zabawek,
klety - UJkladaun. Sobczyk przyjmuję. Tel.
S70ł I
1%-08-12, Ma,!eT, Swlęrochłowloee k-Oło
PRACOWNIA
krawiecka 33-415-83
1446'1 g OskUILsdti..
1998
g
Katowi.o.
Buil<<>wa
147.
Pł.OCK,
zamienię
14-4 zatrudni szwaczki z um1espóldz. komfort na podob- Jętnoścl11
azycla
lroszul. KOMINKI
wylkon.uji:. BLACHARSTWO Nmoeh!r
ne w Lodzi. Tel. Płock Tel. Sl-6'1-'l'l
Zgierz Bazyil!~a Ili po 17
dowe Jr,r6 t lde ter m!.n7 POSZU'KU.JJS
dosta~
291-03, t..ód.t, tel. 57-41-79.
ZATRUDNIĘ pomoo
Ili
t rakcyjnej
do- Kochańslt1 16-M-ll.
CJd-z,ieo2y 1 ci..
3063 g Konstantyno"Mlilr.e
Frant.
Uf
ł
buwda
.
Tel.
5'7-78-10
_ _ _ _ _ __,;._ _ _70_8_& IDOWI! teL łl-6'7-7.1
w;tie...
PRANIB dyWanów, wy:k:Łac zorem.
876!7 •
M•I
Dl kw. Piotrków MATEMATYKA.
łl-'l'ł-10 d%m manyną
RFN rówTryb. samlenlę na podobPl lrowsk&.
u...
nle:t fn.ttyt)l!C~
33-49-Hl.
n1 w Lodzi. Oferty „9308", m&r
us
.,.,.,., g Sznajde-t.
804 g
Biuro Ogłoszeń, Piotrkow• MATEMATYKA 91-C-H 80aka tle.
anowU.l.
SiSl • DY\YAN'I', ~ładztny piorę. u kllM!<nta. 1n.stytu.cj<>m
KONSERWAClA, l'llfl<l'W9·
ZA.MIENI~ mleszkanl• 14-S
rachunk:.I., 111-3-M Sk6rka. eja przedmlotcnr artygtyu..
MATEMATYKA,
ti&yka.
w Pabianicach bloltl, na
l9!1M g UlCh 1 u!l)'tkow:ych - 0- D NJA 111 ma
cbemlla.
C1esLeLtild.
l"Ca
11-34-l!O,
zgu:biono
podobne lub wli;kaz1 t.ćdt.
M,llZl', ram:r. meble, n~ Zllo t y kole-z~.
Uczciwego
1"20 I BUPRESOWO
Oferty „540", Biuro Oglomon.tuję
ry.
f/Odc.
14--11
o
pr6cs
11<>- znalazc41 czelka 'Wylsolk.a na1zeń, Sienkiewicza 3/1.
MATEMATYKA td. '7-'l'l-10 u1':!ady wytd.echo'Wf!!. nadko- bót ?Mt-Ruda, Pniestnien- giroda. Te.I.. 11-03-90.
la, k<mMrwuJę
Aleksan- na H. Kaes~•·
10111 I
łl31 I
1in1111.
DWA pokoj1 1 ltuchhi' w Glb'k.1 atudtent
dr6w, Wallenr.:i.tt. U. Systarym budownlctwl1 ora1
«Uła.
SZTUKATJUUll.
ZAG INĄŁ
ANOIEUIK.I
li:~
mały
m&r
ezarny
Maikow2 x :M-S bloki aamtenl~ na
tynki g11>90W9, malowanie , pudele k „Ikar" u :zbiegu
•ka, ~l'R'W'lłka lllS,A91 111. 1oa
trzy pokoje s kuchnl11 ZDJ'~CIA '1Ull:me,
aybl.ko,
tapetowani.
u
~u.)e
Ue
za11ajnłkowe3
a.ponledzla&l,
1
Oko~tltl
p0 11.
bloki. Telefon 51-112·23.
aofutnle tanio. Td. C-ll8-9S. '\V'Ot He-nr-Y1t. Buiczlka a m p O'Wt l.
Wy11<>ka nagroda
Hl I HATEMATYJL\.,
KillańakA,
"7•
g
N~emojewskiego
ł m. 211. '
łla-,tta
9, tel. R~· 1S-114tftea I
ZAKŁAD rumieśln1cs7 11- chemia.
1.1646
Mgi'l'
atael.ak. „SZCZĘALIWZ„ .topy! 1'11·
rządzony w dobrym punk· J1%COIWlll&>a 11 m • . Msi I n w ~n;rch bU!lachl
cle J>OW'{ękon<>onych elektroumlen141 na mały
lub inne propozycje. OfeI- UCZNIA aatrudnl.4, wara- mechanlcznle
w K11mlce
ty „9267", Biuro ogłoszeń, tsl Ntn0ehO<low7 ul, No. Obuwia
~aflllllca
Zakłady
21
Piotrkowska 98.
wo~od..'dlLa !iii.
..,.. I Wt6bl~.
034 g
tzez&dla
do
:r.aolzlań.ska 47
m1

znawców 1 amator6w

AKADEMICKA
PRACY
w
90-t JS

ul. Narutowicza 'I 8

+

-1

ZATRUD Nh
fN!Y1NIERA lub technika
budowlaneg o z uprawnie-

niami wykonawczymi na
stanowlsko kierownika ra- ~

+

oraz

technika
elektryka z uprawnieniam i
lub

wyko nawczymi I
SET b ez ogranicze-

nia

na stanowisko

specjalisty.

korzystne warunki
finansowe. Informacji
udziela
kadr, uf. Narutowicza
f 8,
tel. 32-72-35,

Cllt:~•trnr.f1~,
:::ą

·':·-=:t~~f)~i):)::;··

00!\f w Łodzi lub najbl~-1 SPRZEDAM
~z.ej

DO .fEK p •'(rowy (st.an lfU.
r'-OoWYI
w
POrideblcacb
•Pl"ZŃ&m
~lż
grzecz
Łódź "3 11-33 oo 16. 10901 ~

okolley, mote tu.ć do
re-montu - lru.p!ę
Sprz.edam mleoozlkanle M-5 Oś
2':g;~rska Stefana.
Oferty
.8707"
Bbtrro
Ogłoszeń.
Piotrkowska N

8740 I!

SPRZEDAM dom własn~
c1<>"'-Y 1edo<:>rodz1 nny wra•
z dz alką 01'C>rków ul No
wa 1-0
8759 ~
SPRZF.nAM dom w!asn<>ł
clowy w•az z placem fi<JO
m kw b"z U'"2ad2f'ń •&ni
tarnych Po1„11er„ka 3 m
„~ 10 piętro bl 57,
254 ~
DZIA tKĘ bud, wlaną ? l>dt.
ottollce
kuole
Of-I!\ ty

,,489 ' Biuro Ogl<.>szefl Sienkiewicza ~łll

SPRZEDAM
go t>Odantwo
rol n~ ł S ha b!ISiiO Lcxl~t
Boru '7.CZak D<>bia
53 k
Strykowa, woj. t.611.t

•1
GŁOWNO

notartalnle
i;pnedam pl.a111 budowlany
870 m kiw Kuplę nowe-go
.1:!6p" Teł
66 96
Lowlc<
po iT.
9182 r.
SPRZEDAM dźl.alkę 1500 m
kw
relLno;acv nt,
bltsko
Ł<>dzl :ta.bud<0wem1
W<.'lda.
alla. Łódź Lutom•e~ka •27
m 83
9111 E'
SPRZEDAM d7.lalkę budo
wianą 500 m, częściowo U·
zbrojoną Stoki
Ofe-1 t'
„10403"
Biuro
O&ł<l"1eń
PiotrkOWSKa !le
10403 I!
---.,.---· - - - - - !SPRZEDAM dom
(1.0 ml
w Karpaczu, w ładnej cl
cheJ
dzielnley.
Oferty
,8778"
B\u•ro
Ot;loszeń
P1ot ritowska !le

'1'418' I

---------SPRZEDAM manyntt s1ta.rpe<t.kow11 ,.Korona" - f?'Ott• tel. gr:.eezm. 3~11-07 t:o
11
~SI
I

wełniane

75xl00
dam,

ku·

a8a'

9Uk.n1ę ślubn11
M-97-ł'T.

tel.

DYWAN~

DZIAł.K~
bu<lowlaną
w
Rudil~ P.ablan1cklel plę
Tel
grze.cznośclowy

lf.-03-39 godz. 15-20.

17~17'

32-39-08.

.':.::::-:::·::::: ? ~~:::::=:::·

KUl.ńsk!egio

dywaniki
Odprz„

40 m

n.

ISO g

PlS'IOLET
pneuma1yc1- N'.OWĄ pralk41 automatycs..
spru.c!.am.
Off!-rty
ny
1prętark•
l
duty n~ Bluro
0~002eń,
zapas zszywek aprre- 8386''
dam.
Lódt,
ul. Szarotki PLotrkoWS!u 91,
14. Pracownia trepów.
BŁAM

karakułowy

łapki

brązowe &przędam
Ja.
PRACOWNl)I pantofU
s racza 1'1 m U.
8294 I
ma<zynatnl przvl:>oramt
I
materiałem
sprzedam. DYWAN
nol!:atl" - blały
t.ód:!. ul. Szarotki 14
:l00x300
sprzedam.
Tel
57-117·"3
IHllł I
KURTKĘ z llsa 48/44

-

-- --..::----

-

sprzedam
tel grzecznoł- SPRZEVAM pr•Ut• au.t<>maciowy 43-12-51, itodz 11-:ZO tyczną tel.
43 _90 __
11
9861 •
L1511 I(
"

SPRZEDAM rnauyiny ńar
1przedam. petkowe overlock trzynitkowy I 'Pl'%ewij.aorktt do. haum 11 wełny,
te\, 32-21-lt. 8!l'l'ł 1f
SPRZEDAM
11rzędz41 bawr 'nlana Tex 30, 40 Ofer- SPRZEDAM MCl!Mmł ,Ml·
ty 11742
Biuro Ogłoszeń stei:", telewi:zor
, Tau.ni." J
Piotrkowska M
Ofe-rt7 .9099" Bloro Ogloszeń
Piotr'kow.llka N.
KOMPLET me-b11 łl:udlen
Andrea num
nyich 1 1z.afe do przedpo- ANTURIUM
rośliny dol'Olle - n!ed.rokoju
1przedam
t~
go
sprzediam,
te.
19-82-34
ss :!Il-a.
as2 11
8992 g
$PRZEDAM
in.-gnetQfon KOŻUCH
1'10,
Nre-ckl
mę.
•tereofontczny
'M'" 2407 s "11:1 sprzedam. Te:l
78-12-81
.Graoeja" tel. ll&-64- '17
po
U300 g
17.
11947 g
DOBERMANY
Tel. 78~1_..

~--~~~~~~~

DALMATYlll'CZTK A I-mieTELEWIZOR
,,J<>Wis%" - sięcznego,
rodowodowego,
sprzedam ~1-90-%1
89(lt g
bl!!l<>-brą2'0W'egio aprzedam
"IPRZEDAM
, Rubln '1'14'' t..6dt, ~· rtowlicz.a. 15 m 2
9321 g
tel 115 88·70
n96 [1
PlANllllO ~2 3i 2:1

lprzedam, tel JAMNIKI,
189 I'. ~f~ed~'.11'

rodowodowe
Dzt.ę.rżyńsk1ego

8898 g
amery- K_U_P_J_Ę_&Z_a-fę-wn--ę.k-ow----.
1 311
IJ)rze1am m 1, elementy do regału
Tel 78 47 29
9132 I'. . Nawa L 6 dź" Tel.
_
52 64_45
311 g
POŁOWĘ d<>nl'J czynsz<>WE>
FUTRO mę•.kłe nowe tch6- po li
go dW\lp!ę r<l\" e~-0
11936) rze k-ołnlerz szalowy wyKUCHNIĘ
elekt<rY'C'7Jtlą t:~ł·
mieszkanie
80 m narte1 dr~
rnzmtar
średni
nie kU"Pię tfi. ł'f-U-94.
wolne, garat
o;nód wy •t>Ttt-dam Tel 32-M SC.
!>31 11
ookle P"'V'!lLce - 'ródmteś
&O'Tł g
cle oraz ml.e-sz.kanle wła
SPRZEDAM
moulkę
parPRAS~
ba.J.ansową od 3 do
snooclO>""<! 43 m blok\ z:a
mienie
a
dcm le<Jnoro kletowa dębowll tel. 85 09-88 5 ton - kupl41, Sl-00-82 'P'O
9025 g 19 ·
dzlnny Ofe-r.ty 9098'' Biu9:1613 g
ro Ogł05z.en.
Pt.of rkowsk~
PQ<:hodzenl.a
86
WARSZTAT samochod<>wy ARTYKUŁY
sukienki.
sprzedam T~. 57 95 77 ugranlcmieg,o:
~DÓdnlce,
blll2lld. awetry
łPRZE!lAV. d<>m nie wyk-Oń
873-0 Ir
kU<rtkl. rajstopy
apodonle,
czony
'findplwnlno.ny w
Gałkówku
Ofei-tv
, 9000' SHARP SG-360 H - sorze- buty u!mol sk1'!!1> ąkładowa
11
(Dw
Fabryczny).
B•uro Oir!o.steń Plotrkow 1am
Warszawa 48-47 24
Bartczak.
3818 g
•ka 96.
·
'iPRZEDAM
czarny skaj,
SPRZFn.<\M d'Zla!'kę budo· gatunek I dzianiny elas- ODBIORNIK.I tv na części
- kuplę 84-52-3:
7312 e.
wlana 6800 m w Pr•>b-0«2 tyczn~ w-ziony-c;te.
Kuplę
cze-wl~•ch k
Zgl.er-za (W<> .-1,,.nk'I' dzi.anlny bawe!A.la
dor•ag,
~włR'lol
Off>rh n~ typu ,.1nterlock" Oferty KUPIJ!; zyg-11:ak pn:emyeło
wy n.alleolej
.Scbubert"
„9157"
Biuro
Ogłoueń
,!łiS7"
Biuro
Ogłoszeń.
Tel 116-22-07 po l•
8907 g
Plotrkow<k~ 98.
Sie-nklewtcza 3/S
"lUKNJĘ ~lubn11
kań~ką
nową

11

KUPIĘ ma~ynę do pl.sani.a
długl.m
wa&lem.
Te-1.
51-96-łl
rrrr g

z

AUTOMAT d.o 1'od6w prod
NRD
- •przedam.
Tel.
43-73-lJF 19-~.
11332 g
SPRZEDAM
,,Amator r.
tel4!!W'lror ,Sport"
..Em•·
nuel" - u!Y'W•~. '8-33-5'1
po 1•
11212'
SZAFKI kuchen.n• - &p~
dam. Stryków ·Teł. 165.
7łll'

AUTOMAT
11La'I'petik<01Wl'
D3Va 18 •prawmy - •prz>edam. Tel. 8&-i!l-11
n7' lf

--------- -„
SPRZEDAM akord-eom.
basów
l:Z..16-M.

-OP
PRZED Z

.,Wlkt<>t"la",

t>ł!'l.

ll'MS g

SPRZEDAM d'V'Wa<n bel1{1j2.5x3,5 m tel 11'7-33-04

~kl

S P RZEDAM IZC%&nlęta oeklń.czylkl Po ~riiz. 18 ~l·
na ftb m li
lltlM f
ltODOWODOWF.
1amn!!d.
•Pr-udam 51-63-111,
'2M g

tt•
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TRZYPOKO.JOWB blokl -

RltNCISTA prs:r"11<1• ehału-

klnla
wykluczona.
53-49-91 wieczorem.

syc~. Ofer't7

~~~~y l~ ~·~.i:;i:.i_r;_a

:ei rr::„ ~~t D~
Tel

'3M1

ODIWIE:tAMY od219' tll:6n•D11 11.cowll.
Zaoebodnla
n Kochln.elr,
nss g

,1214„ Blu.r<>
TAPJC'.rOWANII!:,
· ~ń, Piotrk<lf'NR:•
"
S1l0N'l'A,K.TUJ'~ 114 s

....

DZlE' , IS. t.óDZKJ nr iii (10568)

I

I

-

bll maj11c-11 llZl'.'.c!e ehUań.„
M-1 właano•ctowe.
• •
centrum
zamieni~
na cZ'ilk Of•rt7 ,,łllll"' Bturo
Pl<>t.r'kOWlllk• N.
większe. (Mote by6 nar• OJłocft
COCltER
•panie\• _ ...
budownictwo - kwaterunnlęta zlote rod<l'W'Odowe kowe z dopłat11). otertY ZAJtl.AD 1DUT•r&'kt - tya•orzedam.
!n<OWN>Cławna
lrara &atrudnd.. A1eluarul„9291",
Bluro
Ogłoszeń,
51'78 t>el. 11-55-3!
1&554 _g
roW1tka 1oz m 'Pl
!>Otl\i.Piotrkowska ff.
ddałN 6t'Oda po 1a.
DALMATY!Q'CZYK I - t!ttt!<e·
M·I bloki. telefon - sanlęta
rodowodo~
POTRZEBNA n.aueTyclel'ka
oo
mtenlę na większe s wYgochampionie spri>edam
emerytka cr:r na fortepiadarnl. Tel. 78-43-11.
~l.:22-10
nie
dla [)Q:!'U!tkującej
4'0'T i
O·~3T g
ferty „433" Biuoro Oe:łoe-zeń
-~------~
COCKER spaniele rodowoMIESZKANIE w Częstocho- Slenklewkza 3,7!s.
dowe tricolor po champiowie iamienlę na t..ódt.
nie sprzedam
Tel. 14-75-50.
K<>nstytu9262 g ELEKTRONllt rnl<>rty s poeyJna 1 m 23.
myslunt znajomość
11457 g
1ęsy
SPOI.DZIEi CZE M-3 n• kll an«!elskl<!og>o. po woj811:,u
KIT pszezeJ.1 {propoll•) omlenlq na mniejsze. Ofer- J>O!l•Jml• pracę w •1.rml•
czy<zcz:any
n!eeptU"'e ty ,13111", Biuro 0Cłoszeń, ;oiont~t luł>
Mirto~
so:-zedaję. ł'f-51~.
~*""'
ł:l60 1Plotrltoweka "'·

I

11 76-k

„........

nie.

łclieMVLckt

malowaG-53-4

t• g

PllYWATN4 ~
eh!rur~
.,._nla:
n-IO-» 31-41
. BacloO<WS11:1
Kołomec):l
m V
WYTł.UHIANDI drwwł oru
~uteczne
u~eczanle.

52-41-5'1 Walfz:eZyk.
TE LEN APRA W A,
W-0tnl.ak.

'l'90t li
lł-411-!0.

19531 g

KONCES.JONOWA NT
układ: Ozdobr•
wytłumle
nloe I u be.ro1-nJ9 d.rZJW!
(bl.aeha
bloludy,
:ram'k!
ty.pu „S!k:•·rbl.ec"'), montaż
dlrzw! harmoinl~. Tel
1-rr:)'lllld .......... „=~

c

Przemysłu Dziewiarskie go

B ISTO N A„
" w lodzi,
ul. D•browskleg o l t 6

ZATRUDNIĄ OD ZARAZ
na korzystnych warunkach pła
cowych (w syste mie akordowym do 20 tys. zł)i

+ przewllaczkl przędzy,
+ teksturowaczkl przędzy.
lnformac)I

udziela

spraw osobowych,
43-54-98.

dział

telefon
1046-k

SZWEDZKI..... POTWÓR Z LOCH NESS
fI)otoł'lc.zen.ie

J>OdwodaJ"dl NATO, l&?l CIT ... llk.ałaoh w 110blltu t.jiłle
McO.OOh n.a'D!Nl w t~ wAfton-. K.arl&k.rony. ltapitu Jednos~ki po-

ze llłr. U

ll:rtttów

wlA<iet:TI publlcl.'ll.de n& limach

bladet" oo .i&J>Om&niiu s!e s. dokuudostumAona mu 'Pr.MZ
dow6dztwo 1zwedzkle. te obecność
ok.ret6w oodwodonych u
wskia.zanTCh wodaoh Jest w n.a.jwyiszym
stoP'?liu nieprawdopodobna.. Porówn.am.ie 1 ootwor•m 1 Loch Ness
n-obił zd nie kto lruLy, iak„. ml11.1.!ter obr<llllT S?:Wecj.i A.ndeni Tłl.unoorr. za ee sreezta na.rulł ale okrutnle włunTm 1>0dwbadnym.
Od lłtran.T 1lrutk6w oolitycz.nych
vr bm 1zaleń.rlwle rnmma dopatr.,-wa.~ 1'14 metody. Jest n!a ll'!'Ób.a rozoetanla poczucia zairroże.nia
I nutrolów a .n tvra.dzieelldch, la-ko te
oodawa.ne do wf.adom~ i lld·gdy,
nie udokumentow.a.ne „n.aruuenia"
wód adresow-ane sa wt>ro.st lub pośrednio do Związku R.adzleekiego
bez tadmvch ku temu przesłanek. Na tvm z kolei tle słychać l!'łów.n.ie 1 ll9t ak.r.a..iĄei prawicy nawohwanla do rewizji szwedzk,iel
oolih'kl neutr-alności I oddania się
.ood onleke" NATO.
'
Pretekllt d~ rozkrecenia tel 'kampanH zn.alez1o_no . 2,~ roku temu.
Ot6t w oaźd:r.1ern~ku 1981 r. koi:t·
wenc\l:>!nalnv i bedącv w słm:b1e
luż blieko SO lat ra.dzieck! okręt
l>OdwodnT nr 137. powracając z
~w.lezeń na Bałtyku utknął w no-

1JO-

daldemokra.tycz.ne10 dzienn.Lka .Aftonbl.&det". :te były Me zwykłym
bluffem k6ł woiskowyoh i ie ma.rynarka może do sadnee:o d.n.!a !'IZUca-ć bOIDbv debinowe, bo 1 tak nic
nie wTI>łvnie na POwierzehni11 po-• 1d&clhłvml dorszami • W końcu
luteto br. brvtvi6ki wleea.dmirał,
b. dowódca n.aczeLnT formacii o-

mentacJa

-

Wycieczk1 1a miasto
:o.U PTTK w

sa,pruu na

t.od9ł

W)'Cieezk• pietz11 na traale: Glinnik
- Smardnw - Laglewnlki
- dlutość 111 km. Zbiórka: Dworzec PKP
L6dt-Kal!!ska o god1. 10, odjazd o
godz. 10.2ł.
W niedziel• l kwietnia Itr,
ed'będll
st11 trsy wycieczki piesze n
miasto na trasach: 'BrzeZ'lny - Kę·
drlorkl - Bronowice - Twonyjanki - W11gry - dl. 11 km; zbiórka:
Dworzec Północny PKS ul. smugowa o g<>dz. 9.30. Głowno - Rudnik
- Wola Lubianowska - Cutolln Domaniewice dl. 20 km;
zbiórka:
Dworzec PKP f,6dt Kal11ka o 11odz.
a. Sieradz - M41ka - Ruda - Mnichów - Kol. W.otnikl - Monice Sieradz - dl. 18 km; zbiórka: Dwonee PK'P Łódt Kaliska o 11odz 1.30.
(j. kr,)

DZIŚ ·I JUTRO
raOOJlAll I
li.li Pneoje a lllt.ntudł•. u.•
Wla..nne uwertury wiedeńaklch ml•tn6w. lUO Wlad. lł.05 Meguyn musyosny .„lt.ytm". li.a& Radio Kierowctów. 11.00 W1ad. li.Ol Problem
d11ia. !Ul pKO - twój 'banlr, tw6l
dorad••· lł.20 Koncert tycsefl.. li 91
Alkoholizm - alkohol. 1'.łlG Muzyka
l aktualnołcl. lT.25 Muzyka z filmotek!. li.OO Matyliakowle oda. 11.30
Koncert dnia. 19 OO Dziennik. 19.10
Mln1rec1tal. 11.311 Radio dzieciom:
„Supełek" aud. 20.00 Wlad. 20.05
w kliku taktach, 20.08 Komunikaty
Totalizatora. 20.10 Przy muzyce o
sporcie. 21.00 Komunikaty. 21.05 Tygodnik Kulturalny 21 25 Pół tuzina
atrakcji. n.oo Z krsju l ze świa
ta. 22.25 Na rockow11 nutę aud.
2UT Komunikaty. U.OO Wlad. 13.25
Przeboje bez słów.
PROGRAMB

PROGRAM IU
„Spowiedt 1Zalei1ca" od. I.
serwi1 Trójki. 12.05 W tonacji
TróJk1. 13.00 „llatłlH" odc. u. lLlO
Powtórka z r9zrywk1. 14.00 MUtraowle batuty _ Se1j1 c>sawa. li.OO ••wl• Trójld. li.Ol Wszystkie drot1

Cautaw Niemen..

Biuro l11t6w. 11.31 Między fantazją
a nauk11. 13.00 80-lecle Horowitza.
o kulturę iłowa. lł.20 Gra
String Connectlon. 14.30 Blok audycji dla młodych słuchaczy. 16.00 Wlad.
16.0I Z mikrofonem po kraju - pro11ram. 17.00 Pejzaż Polski. l'f.!O Encyklopedia kultury. 18 OO Warszawski
tydzień rnuzycznY,. 19.00 Portret sło
wem malowany. 19.30 Wlad. 19.38 Mu·
zyka. 19.łO Język francuski (15). 19.53
Nane obycHje. S0.15 Wieczór muzyId. 12.01 Zapow!edt niedzietnych „Wypraw csw6rkl" 11.10 Sławne orklelltry. st.OO IAllltury •. Czwórki''. tUO
J!t.oamowy Intymne. 13.30 Muzyka
•Pod anaku AmorL 13.50 Wlad. 23.55
Kalendarz radlOwY.
M'IZ.DZJJ{LA, 1 IWIETNtA
PllOGllAM I

tł.eo Grłf
Orkiest ra PRITv.
11.~o
,Milion motllwoścl" - 9łuch
1·1.00
Koncert. U.17 Sygnał czuu. lll.OS w
samo oołudnle 12.45 Muzyka
folklorem malowana. li.OO
Prsegl11d
ty(odnłk~. 13.11 KlHycy operetk.l.
14.M v„„,..
~oblem6w.
14.11
W lrllku ta·ktacll. tł.30 W Jestoranaeh - odc. 11.eo Koncert tyc.eń .
tł.OO Dst.et\ lł\lm()fU .Cslowlell •
człowtelr" au4. 1,.. · N1ed.sleln•
wydanie maguynu muzycsne10
„Rytm". li.OO Dialogi
historyczne.
11.15 hiat miayki 11.00 Osi~.
tll.10 Me>f\turluas
rz11dowy.
lt.2li
Chwila muzyki.
lt.30 •.Nic dzbwnego" - aud. t9.SO Sladem Interwencji. IO OO Wiad. ~0.10 Przy muzyce
e aporcie. U.OO Komunikaty.
21.05
Słynni
wirtuozi. S1.3'5 Giełda płyt
H.00 Teatr Polskiego Radia
23.00
Wiadomości. 13.25 Jazz: dla
wszystkich.

11.50

u.oo

PllOOllAM Dl
IS.Oli Niech gra mu1yk1. 13.49 Mu-

zykoterapia. lł.00 Prywatnie u
Kazimierza Anny Arwantl Wichniarza.
lł.115 „znowu razem" nowa plYta.
13.00 Zyci e na gorąco.
15.30
Odkurz.one przeboje.
Ul 50 Bliskie
spotkania : .. Kamienie z
nieba" aud. 18.00 'Dzi eła, !nterpretacle,
nagrania. l'!'.00 Powiększenia.
l'f.30
Z mojej płytoteki.
lł.00
„Sakramencka ulewa" - lluch. 11.~! Jan
na 1001 drobiaz~6w. 11.50 Muzykoterapia. 19.00 Serwis
Trójki.
11.00
„Odyaeuu 1 Syreny" - aud.
21.20
Muzye..ne portrety. H.00 Rozmyśla..
nia -przed północ,: 22.10 Al<ademla
Zana Sebastiana - aud.
n.SO Rozmyjlanla przed 1)6łnocą. 23.00
Zaprauamy do Trójki. U.55
Północ
,poett'>w.

••• · - ·
lł.11
1'1.....hl)'
•recra•
łlteraeld IŁ). u.•
„.~•
aaw91rk __,,„ - ... llM _..„.

syki „Kaukukle kolo kredowe" li.OO Wiad.
is.os· Recitale
miarz6w. 1'1.00 Qu!s popularnonaukowy - W1ST 111.to Marian Marata:
SOnnerte de Sainte. 18.00 Naboteń
ltwo KO<!c!ola ewangell~ko-reformo
wanego. 19.40 Gamllle Saint Sae.n1:
I Koneer.t wl.oloncnlowy . Ił.OO Alfa
1 omega m111. popularnonaukowy. lt.30 Wla.d.
19.311 Wiec1ór muzyki. 22.10 Retleks.1e I
rezonanH.
23.00 Lektury „C:r:wórk1" 23.50 Wlad.
23.tiO Wia~. 13.11'5 Kalendarz radiowy.

Dnia 2t marca lłH roku amarł
po długich I clętkich cierpieniach
móJ ukochany Mt,ł
ł

P.

„

Przyjaciel ludzi

„

li'*

•.

ł

KAZłMRZ

ucaestnlk Powstaala wa:r-Wlllle„, Mm&-•F lkWF._ ~
ay1la, ltrsy&ea Ołlcerlkla Peleala aeełłł9t&..

9'11•'- ... - _ . .. . . . -

vrenyatołet popn'llealem tw. 16aefa pray ul. OgrodoweJ • w Cala I lnrłota.la
e IKL 11.... e n,,a aawta4amla.Jll 1'9Plł.... W 1161•1

„

ł

mgr ZVGMUNT

k.
'A

M

-

norowa Odznaką m. Łodzi oraz Innymi odznac:zenlanlL
Vroczystnścl pognebowe odbędlł •lę dnia I kwietnia ltH ~ell•
o godz. 12 w kaplicy cmentarza komunalnego na Zarzewa, • eaym
powiadamiaj& pogrążeni w smutku I talu:
WMlJ~A

I

W 4nl11 • marea 1Hł roku mnart. ~"ł}'WftJ' li łat, chany Ojciec I Brat, Dziadek I Pradzladolr

ł

.n-

„

ł

P.

MA.LA SCENA -

u. J.w.

Posrali odbttdtde •• uta n
marca br„ o 1od1. tt.M s kapll·
cy cmentarza aa Rad910Hon.

•YH •

KODZINĄ

z llłebołńm łalea sawtadamtamy, h w dniu • marea lN' roku, po dłulJfch c:lerptenlaeh, pnetywssy 81 lata, zmarła nassa najukochaJ\ssa Matka

j,

ł

•.

I yoto POIORSK.A

Urocz)"stoścl
kwietnia 1~84

po11;neb11we
rozpoC:lllllł
Ile
- . . łw. w llnlu
2
roku o tt0ds. li w kołelele parałlalaym w llSIOWle,
po czym DMtąpl wypr<Jwadztnie swłok na miejscowy emen.tarz,
o CZ)'m zawiadamia stroskana
RODZINA

lł

loda.

„Klub"

19.111 .. Opiekun mo-

7.15 - godz
jej tony"
1.4. J.w.

lł.11

to.ds.

Radzlwiłłowna ''

-

li.Ił

n .st „smok

'·w.

PIMOJDO - alee&Yftft'J
1.4. C'Odl.. lt „Puy~ IPOll·
bój.nlka Rumcajsa" (Ocrodowa
lł)

STUDY1N"I'
dian"
u. j.w.

-

Sods. 11 ,,Xor-

ł'ILHAR"1.0NIA

(Narutowicza łO)
l(odz. 18 - Koncert oratoryjny
Orkiestra Symf. i Chór Filharmonii
Łódzkiej
Dyryg en~!
Krzysztof Pendeteeki. Andrzej
Markowski.
Soliści:
Grlgorlj
żislin akrzypce (ZSRR). Jadwiga Gadulanka - 1opran Jadwiga Rappa - ałt,
He1uyk
Grychnik - tenor . Maciej W1tklew1cs - ba1. W orogram1e:
K.
Pen der.toki
koncert
skrzypcowy - Te 'Deum
1.4. nleCZY!IJ\I

Pograeb edbt14.ao ~ w datu
31 marea 1114 rok•, o sodL u
z kaplicy enHnłana prą al.
Ogrodowej, o esym powtadaml•·
ją pogrt,łenl w smutku
SYNOWIE', SYNOWI& t WHUCZJ!;TA.

34.~;

li,

,,l(Hkad• ' llft)'USA od lat 1ł cod.a.

pad.kU"

WISŁA

- .• N1ebt„ld• lrołnteny
kl" USA od lat 11 oru poku
filmów
krótkom11tratowych „Pllm w przekazie przewodnlo!tlm" - „ Pałace Ziemi OblecaneJ",
.• Ulica
Plotrkowaka" .
„Zlemla Ł.ódzka" - godL li,

u.

t:,

l.ł.

li

j.w.

-

,Kom andoll. 1 Navorony" USA od lat l i 1odz.
!ł.:!0.
IT, 11.31
u. j.w.

I.JO. 12

STUDIO
„Bll•kl• epotll:ania
trzeciego stopnia" USA od lat
12 godt. 18.45; „Biali tango"
ndz. od lat lt lbd& 11.lł
1.4. Bajk1 - „o i<:r61u Popielu" 1ods. lł.«5; .• esu A.POka'lpsy" USA od lat li Coda.
l'f.411
STYLOWY - All:t•r •llarakłer)'
styczny - Hanna Staoikówna „Epitafium dla Barbary
lt.adzlwlł16wny" 1>01. od
lat li
godz. 15.30; Tylko dla kin atudyjnycb „Pojedynczo"
sz)Vedz. od lat 18 godz. lT.30,
19-30
l.ł. j.w.
Iluzjon „Losy
dllin" godz. !'I' 19.30
U. j.-n.
·

DKM

In-

OKA - „Wyprawa .PO złote wto1y" cteskl godz . .\3.l~ . 15, „Violetto i Francol1" od lat li fr .
1odz. 16.ł5, a
1.4. j.w.

dyskote-

GDYNIA - Kino no„ •top
od
g<>dz. 10-22; „Magiczne ognie"
poi od lat 11 oru filmy ltrótkometraiowe
l.t. j.w.

HISTORII Jl.UCHU REWOLUCYJNEGO (Gdańska 13) 1odz. t-11
1.4 oleczynne

Ml.ODA GWARDIA
- „Krzyk"
ool od lat li (odz. !O , 15, lT 15,
19.30; .Ry4 na tropie"
radz.
b.o. godz. !Ul
'
1.4. Bajki - „Pyu I lld'lo"
1odz. 10. H; ,,l\ył na tropi•"
godz. 12„!'S; „Kny·k" goda. 11,

1MPll.BZY

n -

KLUB

zespołu

~odz.

lł

Hiccu Pii or u

wy!Jtęp

-

MUZEA

ARCH!:OLOGtCZNS
OllAFlCZNE (l>l
godz. 1-11
U. godz. te-4t

STNO·

t

Wolnośct

14\

HISTORII l\flASTA ŁODZI
tul.
Ogrodowa 111) 11odz. 10-!ł
1.4. j.w.
Wt.OKIEN N I CTW A (Piotrkowski
282) godz. Hl-lł
U. godz. 10-1~
SZTUltI

CWięckowskle10 31)

codz. t-17
1.4. godL

codz.

~t

(1r41łers.

ltł.

~

„ „.. . „
_,..na

-&

..... Ul
j.w.

u.

„

M

li

„„.

16.•, • • • . •

„

„ .......

POLOJ11'14 - „llK młecnł•la"
pol. od iet ił codll. ..... 11,
14.lł. u. 1u•
1.4. j:w.
PllZJIDWIO&HD - „'DIMll" WA
od lat 11 oru ftlmy kr6tlromt·
trałowe gods. ·t.311, 11 14.31, 1,,
M.M

u.

J.w.

rós:oa lał ~

~

aed•.

.,l'1ek1elna

prQ„Sr.tt.lłld M''

fOds. 14;

1C.U.

n- vu. ee

lł.11. 11.ll

lł.•

ROMA - 1l1ec:synM
1.ł. J.w.
STOKI - „„ llłed1llłoma
-rsaml" :Nl\D. 'b.•. goda.
tł.li;
.14.Weflłało 11111ok1"
Ho11gkona"&A ed lat 1ł
tl.11
1.4. B&Jld, „etiłopay a 111·
Bno-el'' fOds. 11.11;
,Za
lledmi«na
morsami"
!11941.
lC.11; „Wejlłeło amok&"
t-da.

sou.

tnydtlloete" "'- ed.
Jet
...
ru..1 lrr6tnaaetrMolods. t.M. 11, lł.M . l'f lł.3D
1.4. Ałr&lł-1• Pana Jó•l!:ta" n. l i li ,POI. li.o. 1ods.
'Ił,
lł;
,,Lata 4"'u4d„te, la1• 1nydztute" eraa łilm7 uół
)l)ometrat.owe ,.n. M

11
-

lla}ltl - ,,PrHdJ>OtOpowe kłopoty"
Codz. li.li;
„Oko proroka" -poi. od lat li
1od1:. 1e.1e; „Kul!:ader s pnypadku" U$A od lat li
o.ras
11\my lcrótkometratowe
cods.

rods.

aA&.Tra
„Lał8 ..........
lata tn:rH..te" Ml. M let
tl •raa filmy lrr6tkometrato~

1 MAJA -

1,4. Bajld. -

(k- da gods. 1'f)
PALWl'IA'RNlA

1.4. llajld „Wl1dea pustyni" godz. 11; ,.Przygody Błękit
nego Rycerzyka" godz.
18.15;
„Jakaś in.n a kobieta" godz. lł

~dy"

••••
zoo ..,_.

l'!„15, 19.30

Mll'z:A - llajkt - ~WladOa JNstynl" lodt, !S.11;
, •.Pnygody
Błękitnego
Rycersyxa"
-poi.
b.o. godz. 19.15 ;
r;fakał inna
fa°bleta" lug. od at l5 godz.

18.311
1.4.

PAllIAHlC (l"abłaftt~e.
Obr. •tall'qr&Chl l) 1od•.

JAr.

Wll.OllMIAU . . . .lltdw_
111tntonej Młrt" liaA
M JM
1t er„
ftłmy krótkometratowe gods.
10 11.31 lUł , 1~;
8ea.q aoeaF
film• •raeclprem.lerowese _.1 Tootlłe" USA
od
lat 11 llOCl!I. Il
1.4. j.w.
WOLM09C „C. Młei\ ltltłaj
nieba" pot. od JM 11
oraz
tlimy ll:rótkometra*'°"'1e co ds
ut, 11. 1ue. 1,, tu•
1.4. „Im.perhHlll ko11tratalruje" USA od lat li tods. ~.•

J>11br_Ui„•••
Ollmplj•ll:a Ta

-,r.....,..,.

1UI
łW!T

- „l.•l•d• ~ ..,.........
Die,..,._"
rMl1. li.o. ,odL Jl,
1'; J.Chlillllrl •Yadrom'
uaA
•d .111t 11 loda. lt
1.4.
„Tajemnica 1&yłru
Karablńa" POl. 'b.o. gods.
l~;
„Le!tenda
o
najwalec,ntaJlaym" 11od1:. li, l'f;
„Chiń1kl
1yndrom" coda. l i

TATll"I'
- ' „Tana 11a tajemmny "· dr6ł1':ach"
rada. b.o ·
&odi. . Ił; .. Cena 1trachu" UAA
ed lat 11 11ods. l'l'.30, U.30
1.4. - Bajki - „DrukO"Wan•
kwiaty" Codz. !4.30;
„POwrćt
Mechagodzllll" jap. od lat U
Coda. lt.30; .• oan111teny HOI"
kana4. od lat li &<łd•. 17.39
19.31
SNEJl.Ol!T"l'll
„Z•-J' l TO'lry
włr6d dzikich rwlarz11t"
USA
'b.o. godz . lł.30; „Bntia" poi.
ad lat 11 goda. lł.311
1.4.
Bajki - „Colar101 ner)"fem" (I bajka s „Wilkiem
I Zaj11com'') godz. 11.30; dalej
jak wytej
11.A.LIA
„Cay
Lucyna to
dzlewesyna" p01. od lat 12 Jodz.
li; ..Saint Jaok" USA o
lat
lł 11odz. li.SO
1.ł.
Bajki - „Muzyczne popołudnie" gods.
13. 14 (tdma
lł mm); aeana zamknięty
-

e •

Palllani.o Armil 0 . - . j
T. Ko111tantyn6..,,, - !Sadowa
Jl,
Głowno r..owl11ll1 aa, Al•lutandrów Kośclu1zk1
ł, ZCS.en
Slkorakie&o li, Dl\browaki... U,
Ozorków - Wyszyfulklet• a.
•YltUJl"I' SZPITAi.i

17. 19.30

ZACHĘTA

MUZYCZNY - ~·· lł „Ksl~
niczka Czardasza"
1.4 ll~dz. 11 „Królowa 8nl•1u". 18.30 „Hrabina Marica"
ARLEl!UM - coda.
I kr6lewn1"
1.ł. gods. 11

•

-

JARACZA - IOds. lt „Wyjff"
l.4. godz. l i
„Krasnoludki,
krasnoludk1". lł.00 „Wyjść"

lała

LIPłAsKA

US

lUł

SALA ,Ceik
.. Tam I 1 powrotem"
1.-i. nieesyn.ny

nu.wow. - ..LMI ...

FRANCISZKA

•.

CZESŁ.A W

aala4bda •
mana 1114
rolna .aal'la w wieku łat n.
nana aaJulroollaiina Matka, Babeta l Prabalteła

ZVMDERMAN

SOBOLi·WSł<I

były dłusoletnl wychowawca młodzleły I nauczyelel aaayld, łożyeiel Społeeznych Ognisk t\rty1tyemyełl, odinaezony Kraytea
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Poliki, Złotlł Odznaki! ZNP, Re-

ł.

•1".• ...-111
„ w ..........

mPANIA.

•.

:&ONA, llYN, •YNOWA l

MAł ..,,

M, MWanlMe łl.

rr
lH

W /W aptekl
~
w
wolne
90'boty,
aledsiele
1 lwię ta Cod&. 1--łe.

„ZńOp.łone

)IS

u. eon. ._.

901fA

w ul• n aarea lllł r.ka,
lał •
aa u.wsze najukoc:haflaay ~flłł, OJclec I Dtlla4ek

NOWY to'd.z.
królestwo"
1.4. - j.w.

pl.

„„114... ...

APTZIU
MlckłO'Włesa

~Prbtła"

IT.•

ł~•

·~w ....
lllł roll•, e 1od111. 14,
na cmentanna nymall:okatollek1m
na Dołaell, e c:aym powiadamia
pozo1t1J11ea w :aleutulonym łal•

BASIAK

•-.&.·-I
,..„.,,._.,
.._„

codl.

MIASTA

n marea

J."- J.w.

P\otrkowska
Lutomleuka

D,br-•ld„o łlł coda. 1t-1t
~.4. &oda. !li- 4

BtłONtSŁAW

1'

SOJUSZ - Bajlll - ,.Pl....
i
kot\tl" łodZ. ll.'91
„Col&rlOl
1.dobywc;i
koamosu" pol. li.o.
godz. 19.3ł; „Zakazane ptoeenkl" pol. b.o. 1ods. tł

godz. 19 „Madame Butter-

1.ł.

MIA•TA SCllSRZA

M.ARTOFEl
roirrl\łRI w wl•lklm 1161• •wł„amtam7',
w łslll • - •
l9Sł roku zmarł naaz ukochally
l OJ.tee, w1p&lllały CałoW'lell,

33-Sł-31

33-H-21

J.•. j.w.

słuch.

„

51-ła..H

31-11-U

fly"

U.20 Przegląd
piosenki. 14.20 „uchem Ibi.la" - aud. 15.00 Teatr Kla-

PltOOllA.M •

31-•-H

T'EA'l'll'I'

ka.

PROGRAM IV

aSK:OllD - „Kent• po poWku"
pot od lat 1ł godz. 1a, 1', 11;
„Diabeł
morski"
rada. 1t.O.
'oc1z. 12.11, U.st
1.4. Bajki - .,Pierwaaa 'W')'prawa" 1ods. lł, 111
,,!>tabel
morski" godz. 12.11, !UO: ,,Ka.rat<! po ;polsku" godz.
li

Pogoto..,,,le gazowe
36-53-59
Pogotowie dtwlgowe
11-31-19. TC-4ł-U
TELJ:POM ZAUFANIA
33-H-37
MŁODZIEŻOWY
TELEFON ZAUFANIA - 33-IO-H (caynny w
godJ. 13-11)
TELEFON ZAUFANIA łlla kobiet
a cl11ła problemowi\ - 17-łft-33
w 1od%. U-22

WllLJU -

ałec&yll

POLE8111 U. j. w.

111
36-15-11

1.4. godz. 11 ,Uki...Puld'',
- „zwodnica"

ka dla kolekcjoner6w. 13.00
Wlad.
13.05 Koncert orkiutry. U.ot
Spod
Góry Gellarta" - awi. 15.00 l';onc:ert choplnowak.!. 11.30 Katalog w-ydawn.lcsy. lt.36 Piceenlti na telefon. 1,,00 Wlad l'f.06
Bl.b11<>ttka
muzyezna. li.OO Se!'lfL\lłls Prokofiew
- „Zarecsyny w klaaztorze"
u.oo
W1ad. 'll.01 Wiadomości 1portowe. (Ł)
łl.10 Lista byłycih przebojów. 22.11
Wieczór ptytowy. ł.11 W świecie kameralistyk!.

lł.tG

lł.00

ł.99 W\ad. I.• 'NllZJ'lll lldantem.
1.10 Przeboje atare. 1.30 Poranna Mrenada. I.OO W. MymW11k1:
„Ka·
mień na kamieniu" tr.
Muzyka, kt6r11 lubi Marelr BUlt'l1lrl. 9.IO
J. Hlggln1 „Piekło
jelt HWIH
dzisiaj" - łr. 3 pow. 10.00 Godatna
melomana. 11.00 Zawsze po jedtn111tej. 11.10 Kabareton „Dwójki" U.30
Tyd7leń W Stereo. 12.00 Sztafeta orkiestr Radiowych U.25 Relacja ze
Złotej Tarki. 13.00 Wlad. 13.0S Serw!•
informacyjny (Ł). 13.10 „Okolice kuł·
tury" - tel (Ł). 13.10 Z malowanej akrzynl. 13.30 Album operowy.
lł.00 J. Hl.gglne „Plelr.1o Jeat &ł
waze dzi11.•l" - fr. lł,10 „Co jest
grane?" pytania. li.OO „Co jett
grane?" - odpowtedzl. 15.30 „Co JHt
grant?" - nagrody lł.90
Wlelllie
dzieła, wielcy wykonawcy. 11 .oo Wlad.
11.05 Rozwil\zanie zagadki. musycsnej IŁ). 11.10 Akt.ualnołcl dnia \Łl.
17.30 „Gospodarz wieczoru aapraaza'
- audycja tŁ). 18.30 Muzyczna galeria ,Dwójki" 19.20 Kameleon" opow. 19.30 Wieczór w fllharmonU .
20 .50 Wlad. 20.55 Wieczorne re!leksje.
21.00 Gra Georl(es Benson.

t.•

łi>1-.

„

"'

Ł6dł-P6łnoc
Ł6dt-Połudnle

„Barbara

WRADIU

•aooaAM l'Y

li.te

cv}nych. Eksperci uwedzcy, którzy
weszli na nokład stwierdzili. te
urządzenia te istotnie byłT .n!espr.aw·n e. Władze r·a.dzieckie of1c}alnie przeprosiłv S?:wed6w za Incvdent. Kapitan okrętu zostd ultar.a,ny. cze20 strona radziecka. bv;najmnlei nJe ukrywała. Okaz.J11 jednak slci'zętniie oodchwycono. P6źnieJsze. W'ielokirotlne o4wl.adczenia
władz ZSRR. ft od teeo c:z:.asu U.den radziecki okret 1\)0-<łwodnv nie
znalazł sle na tery.toriulll morsk.im
Szwecji i ie kapitanowie t~h okretów otrzvm!lll ze.ku podpł:vwania
na odledość mnlels.za. niż 30 km
od itranicv tee:o terytori'llllll - nie
bvłv przv}mowane do w!.adomośc.\.
Poście: w Karlskronie znal.u;l mało
efektownv finał w 005taci wvdobvcla 1 dna. zamiast atomowego
tnlniakretu. zardzewiałego wraku
samochodu „Volvo''. któ.r.,. włllc:lciel utonlł dla •n a.bicia w butelkę
towarzvstwa
ubezpiec zeniowee:o.
Oh~el'Wa to~zv w Srlokholr:nie ustan.a:waJa sie. Jaki może być !(eneralnv f i nał palowań na l)Otwor.a
„
z Loch NffS „made in Sweden ,
czvli nab!lwia ..,,, butelktt całego
soołeezeństwa nwedzldego.

-

WL•POH'I'

.....

POWSZECHNY -

prow1dz11 do NHhvllle. 11.41 Podróte
reporterów.
li.OO
Zapranamy
do
Trójki. li.OO Paml•tnlk potoczny marzec ltłł. 11.30 Troch• IWingu„.
11.IMI , apowiedł naleńca" odc. 19.
to.oo Lliia pnebojów. IUS Inf. 11port.
U.li Teatnyk „zielone Oko" 22.34
„Dzień Sanchesa", IS.OO Zapraszamy
d~ Trójlli.

SOBOTA, 31 MARCA

dał. te PrzY'CZYll.a zbocz.eatla s. Jcu.rbTła awa.ria urządzeń n.a.wiga-

•u

„

I

r.ptowte aa....-..
strat Potaraa
P~otowle MO
Informacja telllfoał-a
Informacja koleJo•a
Informacja pJta1
Dw. Cenirallly
Dw. P6łnocny
Pogotowie 11ner1etycsne:
Pogotowie ciepłO'WDIC:ae

Cłlłnrtla -cbtaa
Jhlw&F
Szpital
Im. Blega6111Mlo
ood1lennie dla praychotlnt ~
aowych nr 1, t. ł, ł, lł; AsPital Im.
Skłodowaktej-Curlo
codzlenrilo dla pnychod.nt
""'
jonowej nr ll
miasta I ...,.
nT
Aleitlandr6w: S:ipltal
la.
Barlickiego codziennie dla ~Y·
chodni
rejonCYWYch
u f, I,
I.
Dla przychodni rejon-ycth
nr I i I; Szpital Im. X. .TollNhera w dniach 1, 4, I, lł, 14, 11,
li, 2.2 16. 36; Szpital lm. Kopernika w dniach 2. I, lll, •, M, • ;
Szpttal tm. Bruddt'wkieco
w
dniach 3. I, T t 11, u, li. l'f,
ł.1,

li,

IS

SI, IT, U

Górna Szpital - . JINdatA1ki1so
(Kos. Gdy!Mtdoll fl);
8&pltal Im. Bl•mBAlklet•
Ca
gminy llzg6w1
Polesie - Szpital łla. aternaolóa1-0 codsit.nnie dla m.
Koe•tantynowa - S:lpttal Im. xopernlka ('Pabianicka •>:
Sródm!e.ścle Szpital Im. Ba•
llcklego - dla prsychodnl rej.
nr 43. T, I, t; Szpital trn. llonenberga (Pieniny 30);
Widzew - Szpital im. Sonen.berga (Pieniny 30) ;
Chirurgia
uraz.owa - !lzp!tal
1!11. Radllńsklego (Drewnows!ta 75)
Neurochlrurg!a Szpital tm.
Sk!odowsklej-Curla
(Zgierz, pa.rzęczewska

:i5)

Okulistyk.a - Szl>lt•l Jm. llldedowsklej-Cul'le
(Zgierz, P.arz,.
ozewska 311)
Laryngologia •ąltal
n.
Barlickiego (Kopolt\1klego li)
Laryngologia dziecięca - LnftJ'tąt Pediatrii (Sporna 311,410)
ChJ.rurgla dzieci~• - Inetytut
Pe.dlatrll (Sporna 36,'!0)
Chirurgia
szczękowo-towar-•
- Stpltal im. Biernackiego (iPabianlce. Karolewska 68).
Toksykologia - Instytut Me4yoyn y Pracy (Teresy I)
Wenerologia
Pnyc:hodnla
Dermatologiczna (Zakatna 44)
1. IV.

Chirurgia og~lna
Bałuty
Szpital
Im.
Biegańskiego
codziennie dla przychodni rejonowych nr nr l, I ł, ł i 10; dla
przychodni rejonowych nr nr Sl,
1 w dni: 111, ie. rr, a, 20, 11 n .
n, 28, 2'7 ~9. JO: Sz-pltal
tm.
N. Barlickiego - eodzlennle dl•
przychodni rejonowych :nr nr T,
I 1 9; Szpital lm. M. Sk'łodow
•klej-Curle coddennle d la przychodni rejonowych nr
11, miasta I gminy Aleksandrów - dla
or7vchodnl rc1onow~· ch nr 3 I nr
S w dni: •I, 2 3, ł, I, S. 'f, ł,
9, 11, 12 1 13; Szpital Im. Kopernika dla przychodni :rejonowych
nr S
Hi IłI nr I w dn.J: 10 14 li 24
••.•

Górna - llllpttal Ila. Biarnaekleo dla f!.11l. l\zg6w; Sll\pital tm..
oM.Jllberca (IPI.miny łO)
lródtalftele Szpital Sal. llO:nenbel'1!a Ca p.nychodni NlO_,.„h "' łl, łl, " I •; ••pl·
tal l.m. Barlleltlego - isodstanJlla dta prsyohodnt rejonowej
nr ł3
,
Polesie - ••PIW la, lłłel'llHlda
todzlen.nte dla m. Kon1tantynowa; S1p!1al im. Kopernika ('Pabian.leka 112)
Widzew - S~tal im. llOftftltorga (P!enlllY SO)
Chłr~rcta urnowa
- &spłtal
im. Kopernika (!'al>lanlel!:a Il>
Neuroehtrurgla - Szpital
ha.

f

•o -

aar!łek18ło

(Koipałti.kleto

Ił)

Okulistyka - S1p1tal im. llarlloklego (Kop.oil\ekleto 22)
Laryn11oloeła
- Szpltlll
•·
•arllckiego ('Xot>dń•kle«• li)
Laryn11oloeta dslocl•c• - l.,ttal tm. Koronka (Armil CaerwoneJ lt)
C!l!rurgta dsleeięca - •!łpłtal
lm. Blernackieto (Pablanle1. Karolewaka 88)
Chirurl(la
stC1:ęlrowo-twanDwa
- Szpital im. Barllcltl•llo (Kopc:lńsklea;o !t)

Toksy·kolog1a - I111tytut :Medycyny Pracy (Tereay 8)
Weneroloir;la
Przychodnia
Derma.tolog1czna (Zak11tn1 44)
AMBULATOll.IUM:
DORAZNE,J POMOCY
ul. Sienkiewicza 137,
tel. 36-37-00 w. 31
-

Gabinet chlrurgtczny
dobe

)ałlł

-

-

mynny

llabln11t mternletycsny czynny
w godz 11-T w dni
wo\ne
od oracy - eał11 dob4
al. A rmtt Cierwone.1 n.
tel 33-95-95 do 99 w. tzl
Gabl nrl
"hfrurg ll
dz1ec : ~cej
czvnn v :ała iobe
Gatlnet oedlatrvcznv ClVnnv
w godz 16-7 w dni wol ne
<>d orac v - cal11 dobe.
ul. Kooetń•ldego !I.
tel 71 -84-13
Gab in et stomatolog l"'2!ny c•:vnny w godz 19- 7: 1 dni woJ.
ne o1 oracy cala dobę.

,,OZIENNl8. LODZIU" - dzienni• l!&obotulcseJ lpółdzlelnl WydawnloseJ „Prua-lbllłłka-Racb•, W1dawoa1 U1blde Wydawnictwo
Prasowe, Lódt aL Piotrkowska
te.
Druk· Pr""""'" 'l .1kl11d, Grarft!ZDe w t „1dzt Redaguje lmleglaru Redakcja: kod H· 103 Lódt, al Piotrkowska 96. Adres oocztmvy: „DL ", Lódż. skr. poczt. 89
Telefony:
centrala: 32 93 1111 11~ 1 wssyatkłmi działami) Redaktor naczelny: ~'ł-45-85, aastępcy redaktora naczelnego: l!lł·Oll-15 1 !l:ł 07-211. sekretarz odpowiedzialny , li sekr„tari: 32 04-75.
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lndelln l68M

a.u

DZIENNIK LODZKI nr 7S (10588)

f

/

'IV
11.211 „M1str:zowle !nte.rpreiacji"
Ga.rrlek Ohlsson
11.ll15 „Godzina dla zdrowi.a"
12.55 „Niedziela w.„" (Kry.n.1ca)
13.30 Wvbrańcv Melpom~v

31 MARCA

Leon Schiller

PROGRAAI I

I .OO ,,&>bótk:a"
CSRS

ków"

-

~ film
„S'P&<iła :a:

orod.
obło

(9)

10.M Hiatoria dramatu polskiego
- Stefan Zerom.s.ki - .,Suł
kow&ki"
12.11 W ~wiecie clt!zy
12.0 „ To bvlo tak o.iedawn.o"
l3.15 .,Skradziona oiczyzr..a·•
film dok prod . radiz.
l3.511 „Jezioro Luka:fno" - film
wzvrodniczv orod. ools1oej
14.40 Tu. w tTID samym miej.CU .• Czwartacy"
11.111 DT - wiadomo$c.l
15.30 Telewizvilui Lata Przeb-oJbw - marzec 84.
18.110 ,Polsll:ie drogi" (1) - .,Ml·
11a 1pecjaln.a" - serial TP.
1T.JO Zdrowie 'Program woj1kowY
11.00 Studio Sl)Orlowe
li.OO Dobranoc:
11.10 Proiram 'l>Ubl.
19.SO Dziennik
20.00 Filmotek.a festiwalowa
"Niedojrzałe
maliny" film

Hl.OO .. Zakochatni w

„Zdjęcle

pa-

film prod.

franc.
PROGRAM U
„Niedojrzałe maltnv·· - film
'PllYCholol!'lczno-obyczajowy
TV CSRS
li.IM! Czym tvie kraJT
12.10 Targowa 291 noca - rep.
fil!JlO'WT

„s -

10 -

ir -

sespół

..Dom" pn:edat.awla
14.0IJ „ Wideoteka"
14.30

14.!IO

111.40
lUS
Hl.~

1'1.15
17.M

.,Gorąca

Lini•" expre.s.s
rel)Orter6w
„Intyn.iersk.a odyseja"
(3)
- „Sierota" - ser ial orod.
CSRS
Miedzvnarodowy
kulturabl.T
•• Tropami m.!t6w" (4)
.• Wielki orzebudzony"
„Czv możemv ży6
plękn!e1?"
Muzvk.a trzech pokoleń
,.Relie!e I kośc ioły w Polaee" - KoŚl'!61 ewa.neelic~o-reformowa.ny

li.SI Mecazyu kulturalny

(ł.)

19.00 .•Kiedv cle okradną'' (1)
1!1.SO Dzi„nnlk
20.00 „Kledv cie o'kNld.n4" ('2)
20.111 Redtal
Jana
Tomasz;ewskleiro ,Spe<-Jalista"
20.311 Bal w hotelu .Polonia" wsoomnienia wfoskieeo o!Hru
20.53 Zaoroszenle do Teatru Narodowe!?o w Warszawie Aleksander Fredro ,.Zem-

st.a"

21.10 „Grv w internretacje"
21.40 . .'rvdz! eń w noJłlvee'
21.110 Kino doro~lv„h· .Jak usidli~ malar'>o "lllrnfnwego'· -

mm

lupo~lowi~ ń ,kłt>l
Muzyki - Łańcut

oror'I

:.3.00 Festiwal
113

.

17.30 .,Na krawedz! •lowa"
17.55 Konto „M"
18.20 Telewizvlnv
l·nformatOT
Wvdawnlczv
18.M „Klinika zdrowego człowi e
k!.„

1~~

Wladomolicł (I:.)

19.00 „Malarlltwo muzvka I rzefba" - oroPram q weg.ierskiel kulturze
19.211 Kilka słów o wttgierskim
BPOrcle
19.30 Dziennik
20 .00 „Prawie wszystko o Buc1aoeszc!e"
20.40 „I to też " W e!?I'Y"
!mpres1a fllmow•
21.00 Naileosze weelerslde zes?O•
łv rozrvw'kowe
21.l!I DT - wvdarzerua - telefon .Dw61kd"
21.45

.Zmlenno~l' irwlud" Telewl.zft WeeieNkie!

PROGRAM I

I.OO „Teleranek" oraz film orod.
u.wedz. Piool Langstrump"
10.20 .• Anten.a"
10.45 •. Estrada folkloru"
11.00 „Majowie - !OOO lat nlezwvkłel
kultury" (3)
„Imperium Majów" - film
dok. orod. franc.
12.00 Poranek Svmfon1cznv
WOSPRiT 1 Katowic
li.OO „Kra1 u miastem''
13.211 „F'orum tn lf'latywy"
13.45 .,Siedem anteo"
14.45 Teatr dla dzieci: „Dookoła stołu" - wiersze J. Brzechwv J. Tuwima i T. Slit!'!.10
15.20
15.30
111.15

lT.29
1'1.!!0
18.20

19.00
19.M
20.00
:tUO
22.00
22.35

I KWIETNIA
PROGRAM I

us
lo.30

11.°"

11.111

1

20.4!1

21.111
21.30

22.00

wana 1.0m111 •

• .-

W JAKI SPOSOB, maj1'C Nzkład kart taki }lik
na d!iagramie,

„ Zatrzeć ślady"

r

sztuk.a to wygrać
gdy trefle
lub DA?Vet gdy u S
będzie
azwp.rty walet, bo gra llę najpleryr figurą z rę
ki W, potem blotką do króla, śclą"4 się asa l króla kier I impasuja trefia. To prQSte. Jeśli ledniall:
walet. trefl będ.zie u N np. czwarty?
W taldm
wypadlru wLelklttn ryzykiem będzie zgranie obydwu WJ\SOklch kierów za s.tołu :zanim nie wyjaś
Oczyw1śc!.e-, tadina
będą ułorone 3-2,

jeszcze dwie lub trzy blotki. Jak zatem p.owinien

zagt'ać?

ni

Ma zaf§rać bez namysłu I z kamienną twa- na impas damą!
Naprawdę
duże :egt

rzą!

lorze atutowym brakowało mu króla, waleta, dziesiątki I dzlewl11,tld. W ręce miał on· p!ąteg.o asa,
na stole czwartą damę, E ml.al króla z dziewlat-

ri

.„•• ,•. „ ••.„••„.• „„~ '""" .••••.

•

„

wiceprezydent
Amsryka!\•kleąo l Komitetu
OttmpljA WYJĄTKOWO DŁU
sktego ~ - rozstrzygnq!
tę GO tnoola droga kartki z
kwestię l'lllstępujqco: „Róż tyczeniami
\mientnowymt,
ntcc w sporcie między za- wyslan•1 1 Jen11 (NRD) do
wodowcamt
a amatorami odteg!ego o IZ km Hatte.
potega wyłącznte na tvm. Adresat otrzymał jq
clote
eł vterwsl taras
po ldadnte po 4741
dfłlach
aukcMI• otrz11mujq czek, z (przesz!o u lc.tt). Na przektór11m ldq potem clo ban- byci•
j6dn.ego
kilometra

z:m.iańy: ,,:Ser.,Lekkomyślne

Jcu,

„Mie&zk•~" "POMdinllc budowlano-mieaJlkiall.lowv
uuo DT - wla.domoki
Hl.40 „o mitle o ~ie. • ....ma.run akolny

dm, eo c•ł•.1 t.j przyfSbJI tł~ J>OSOatał tadefł god%ie 1 pocztą d4~ nrz•jlca4".
pwtk• do Mł•oł ,..kordów

lT.00 „Arabella"

W AltSZA WIE przJ' 111. Ar·

Hl.OO

fl4tomła1t

amatorzy kartka

n

o4 tasu do•fG.fq plniqdz•

-

A

„t1od,.....

Atm

ireflamł.

KIBICE,
dzta!acze brzy ludzie zajęli się
o9]JOrtowl ł sami s portowcy fiarą, wkrótce te:t wkrota•tanawtajq
się
coraz czyła do akcji MO, która
częściej
nad ró:tnlcq m 1 ę zastała trójkę napastnJków
dz11 amatorami
a zawo- no gdzie? - oczywiś
dowcami. Jack Kon11
cie przy kieliszku!

dziewczęta"

1ra Ara.belli" -

eo •

••m•~klm
......n~1- te10 nlkt nle wto. Dlamle" ml6d • tmportu
po czego nie obniża al• ceny
160 zł za 116lkllogramowy miodu J<rajowego tet
słoik. Po co sprowadza stę nie wie nikt.
ml6d zza gramlcy gdy naNo tak, ale to jut nie

[dz~ennlczek\

PROGRAM I

-

się

Ot:M bezpieczna rozgrywka powinna być taka:
z ręk:i as trefi 1 blotka do stołu. .J-eśli N dQloży
trefla po raz drugi - przepmszczamy! Tera-z Qbrońcy będą jut bezradni, ponieważ
W
bl•erze
cztery lewy ł:tefiow-e, dwLe pikowe, dwie kierowe
i asa kar-o.
KROL KIER

pravl'd-opodobi Pńs tw<>, ŻP W nie podłoży król.a! Widziałem kiedyś jak pewien ni·ezły gracz (zresztą
cały skład był niezły) wygrał szlema. choć w ko-

1' K.WIETNU.

(5)

lł.

e

Wl:ląć w k!l.erach dwie lev.·y
bez 1trat1
tempaf
Każ.dy powie: n.f.ernożliwe !
słusznie,
bowiem
widząc wszystkie karty, trudno sobie wyobrazić
aby - poza asem - skądś nagle miała się w:zliąć
druga lewa. Nie zapominajmy jednak. że gra się
w zamknięte karty I rozgrywający S ma szansę
tę nieświadomość obrońców wyko·rzystać. Wprawdzie może on liczyć na singlowego króla, jednak
:r..ałóżtny że domyśla się on iż W ma przy kirólu

„z dymkiem cygara" gaweda Wilhelma Szewczyka
.,Z wlzvta u ... " Anny
Dvmnej
„Dookoła łwlata" .,W
środku Afryki"
DT - wvdarzenfa - telefon „Dwó'fki"
„24 klatk; na sekunde" żartv tilmowe
Fragm„n.tv dvsku.s.li na Kralowe; Konferencji Delegatów PZPil (cz. 2) .

rerac"

czymś,

• AKSS E3+84~
• A654
w
?~~lr
: AD1033'
s +.K 54

"096~

Wiadomości (Ł)

9.30 Film dla 2

na

Mongom.

k'- a W - waleta z d~esiąłlk!l. ~ for90own.ej H·
cytacji (zbyt for110wnej !) trzeba było jalooś to ro#
zagrać. Gdy S zagrał z dzla~a damą, E me nl•
potrafił wyczytać z jego pokerowe3 twarzy 1 króla nie położył, podejrnewając jak potem po v.ied71ial - że jest bo zagranie przy dziesięciu lub
nawet Jedenastu ka.r tach nia obu ~kach, a utem że S może w tej sytuacji położyć asa. Ten
occywJśde przepuścił, a potięm za.brał ju:t wszyistkie poWGtale lewy.
Tak.i wariacki Impas nuywa &!ę Impasem chl6sklln. Malo kto wW.. że brydż jest w Chi'lllach bar·
d:z.o popul.arny, choć ich zespoły udzi·e lają się na
arenie m1ędz;yna.rodO<W1!j od niedawna. Ttld"niej-e
w Chinach od'bywają 11.ę w wielkich halach, gromadząc po kilkaset par. Pewnego razu w takim
turnieju zagrał tet many polltytk Teng Siao-ping.
Szkoda, że n.ie wiemy z jak11m wynikiem ..
A TERAZ ZADANIE: trreba wygrać 3 b.a. i><>
ataku N damą pik.

Wystąoienie
ambasadora
n.adzwvcza1nego i
pełn.o
moonego Węgierskiej Republiki Ludowej w Polsce
Dob ranoc - .• Przygody ma-

ll09ZltAIĄCA

W

IO-lema. atarunk•
odwłedztll
wnucsek,
wnuczka l JeJ mąt. za110•Ile •I• •• wcale prsyjem
11ą wl1yt•. be p;ołełe p?IJ'•
nlełll 1 •obą- wtno . Jednak
wkr6tca pokasalo at• dno
1tutelld I wtedy wy111ło td
na Jaw dno moralne ukocb-yeb wnuc:a:11t,
kt6r•
llajpłerw zatądały pleni•·
d1y na w6dkę, a nie Illo·

'Prod. CSRS
17 .!Hl .,!interstudio'"
17.1511 „CUowiek dla atowtd&"
- manzn krw.fod•we6w
PCIC
111.05 „Pa.trot•
18.30 Sonda"
,,Pl.ut4r rM-

t•J

potrzebowało

Ul\.,c:

GulfłNM.

A JfDI W'łB.MT CZ"I' W
ULU OBOWIĄZU~Ą
ww.

bnsowej

łeb.

9.35 mm dla 2 amda.ny - ,;powi·att na oółnocy" (1)
„Nagan.a" tllm 'Drod. CSRS
11.00 Plastvka kl. III
~zvwistokl."
l!?.00 Domowe przedszkole
19.00 Dobranoc - ••Mt• Usza.telt"
18.30 TTR - Hodowla zwlerZ!łł
19.10 „Swiat :z bliska"
14.00 TTR Mechanizacja rol- ~9.30 Dz!ennllc
20.00 „Fakty wydanenq.,
elunictwa. sem. ł (Ł)
U!.30 ,Start DO indeks" (2)
zje"
20.lll „Berg8't'llle" ,,Le!klromy16.00 „U orzvJaciół"
16.30 DT - wiadomości
wlak•
łlne dziewcztrta"
film
D'T · wia•fomoi;cl
16.40 Dla
młodych
widzów:
krvmlna.ln v prod. 8'·
Lo.sowanie Du7E•l!o Lotk.a
„Płvń oo morz.ach I ocea- 21.10 Dialol!i
ooHtye~ DoZ fi!mutekl 40 lecia
nach" - teleturniej
kad tinlen.amv - aul:ln
Teatr 'relew izji - Jordan IT.DS Dla dziec!: „Michałkl"
deklaracji ideowe! P.lPR
Radi~zkow .. Chryja"
1'1.30 „Niebezpieczne iclei'ki" f2l
p.nyJete1 na K.ra.:lowe1 Kon.Maekv" - iluzjoniści buł- 18.40 .. Kram" - n;.&gUY\D. koM'll•
ferencll Deleir•t6w PZPR
tt.00 DT - komentarze
trarsc'f
menta
„Kulisv wielkie! polityki"
19.00 Dobranoe "Sumek Ma- 22.211 ,.Pegu"
23.0!! DT - M .-c>dz:tnY
Studio SPOrt
ciuś"
W!eczorvnlta - ,,Pszczólke. 19.10 ,.Sofijacy aolikł" 11twoMa la"
TT ottorlno Respi,tb.ł
PROGRAM D
/
Dziennik
19.30 Dziennik
.. Gniew aniołów" (1) film ZO OO Publicvstyka
11.00 DT - wtadoID.O<łe.I - tele20.115 ••Powiat n.a J)61:nocy"
t>rod USA
nl
fon ..Dw6lki"
- .. Nara.tl4l" - film J>r<>d, 17.10 I tv ootrafl81!1 - prc>frllm
Niecl11lela ~oorł..owa
„Prz:eelad miedzvnacrodowy"
CSRS
dla ~a is'terko'W'!ic.zów
Gdzieś \u.t te twarz wi- %1.05 Z
l'f.~O „Lekcja" filmotek(
~-le<eia
młod'd 9'
działam" oro!!ram roz„Por.rety" - tvcle ~od· 18.ff •. Kra,JObran kultury" (Ł.
ryW'kowv -orod. RFN
tum • wof. T . ICo· tS.30 wtadcmołoł (ł,)
19.00 Pneboje .Dw6Jkl"
łarbi6.s1r.lm
P'ROG'RAM U
IUl8 Ra'POl't o t.Mrwe mlodycll 19.10 Klu'b An.ton.leio P1echft!ez12.00 DT - ko!Ulllt.ane
11:a
!UO Dz!enn.~
„er... reformy" - ··~ 22.21' JllZ;J: .TambOlree a
ao.oo .. Goraca 11lrrla• - ·~
23.lD DT - M todz!n:y
transoort do1toni reformę
„Gniew a.o.loł6w" (1)
rePOrter6w
P'ROGllAM U
film i:>rod.
USA (wer11~
Filharmonia
.•Dw6'1c.1"
dla n!elłvszących)
re<'ital Ko.'!!...-'antMo Kul'ld
Tajem.nica muzealnych . i 1T.DO DT - wia.domok! - tel-e· 2!.15 DT - wvdarzenia - telefon „Dw6\kl"
- wo~kowv film dok.
fon .Dwófkl"
lT.10 „ZwierT.~a wokół ua" Czym zv1e lł:raJ?
21.30 K ino studvi·M „Dwó jk!" .,Poda I łap41"
AeTohlo
:a: Dorota Bt&M6·
.. Zabawa w kot v" - flm
fTM •.S~ 1>0monkł••
Ha (I)
-orod. weir.

„. -

Ul

fiłm

20.UI

wyrżni~te
bydła w

oprac. 3. K...'1..t.UżK..t.

19.00 Przeboje _,D\'\tó .lk!"
1g.10 . ~r>iew!'li!r d~.mcrwy"
19.30 Dzlenn.tk

:!O.Oo

Poo-

DO ROZLOSO'WANIA: B "'7AGRÓ:D
KSIĄŻKOWYCH TERMIN NADSY.t.ĄNIA
ROZIWIĄZAN'
TYGODNIOWY.

19.10 .. Prosto z most-u•·
l!l.30 Dziennik
20.00 Pub!icvstvka
W .15 F'lmoteka ! 0 •tiwalo>va
.. Wuias?•'" Wa::i.ia''
!il-:n
orod. ZSRR
21.415 O żvwi eniu
2~_on DT komentar!e
22.25 Olsztvn 83 „Śpiewajmy
o-w.z.le" (1 l
22.50 DI' - Z4 !!Odzln'."

18.3fł

11.15 C'><>ŚC!e weeierscv w zt'..l A;u
17.30 „Wę~rv 83" - ~·
17.40 „Wolność" - lmi:>resl• filmow•
„ŻObnieri: wolnoAcł" - fll'm
dok.
Wywiad z Znm1a ltO'Dcz I
lei n.alnowsza oiooenka
,Ba.lk.a o ow-a dzle" - :rum
an!mowanv dla dziec!

%1.30 „Czerwone złoto'"

1 KWTETNIA

nacięcie

Hodowca

.. Beztroski ko19.00 DobralWO nilt"
19.HI „Echa irt.adion6w"
19.30 Dziennik
20.00 Publlcyatyu
20.15 Teatr Telewii.'1 - Eugene
PROGRAM Il
O'Nelll .An?La Christie"
21.40 E<'ha festiwali - Sopot
17.00
DT - w iadomości tele22.00 DT - komentarze
fon „Dwójki"
22.25 „Pok61 408"
17.10
„Muzyczna
muzvczka"
22.55 DT - 24 !!Odzln.y
mbdzjeżowv
koncert ży
czeń
PROGRAM D
17.30 „Ekonomia na eo d?-!ef1•·
te:e- 18.00 Galeria .Dwójk; " - Hen17.00 DT - wla.d.omoścl
rvk Madrawski
fon .Dwó!kl"
Dde1' wederskl
w Telewlz.il Polskiej

7..naczek

18.

wynlad. fabryczn ej kon•
troll technicznej.
Pionowo: 1. Niezniszczalne mar:ranle. 2. Zgiełk w;elu głosów razem,
4. Zwi11zek patlstw te.rytorlćw, organizacji międzynarodowych, 5. DO•
stolnik państwowy w wielu
kraja·ch Wschodu fi. M\asto nad Dobrzynką, T. SomnarobuQlk, I.
Logiczna. widmowa a także matema tyczna, 12. Poeta, dramaturg I nowelista (Jan Stożek) 13. Przelknlę
c1~
pewnej lloścl płynu, 15. Zna 1<,

łe"!o maśla.ka"

Ca1:U"

9.00 Premiera w „Dwójce"

11.•

:itlemi"
16.30 DT - wiadomokl
16.40 „Zwierzyniec"
17.05 Kino .Zwierzyńoa." - „Karin.o" (13) „Cena suk- 19.00

cen-

zawierające

i k.siażkaroi"'

18.25
18.50

E~egancJ a,

Najw lęka:i:Y,

rząd raków d'Z.\eslęclonog i-ch
(liczno
gatun.kl jadalne),
19. swia·dectwo

w orzerwie meczu
ltl.4.5 Losowanie Express Lotka l
Małe!!'o Lotka
17.415 .,Od melodi·i do melo<lii"
18.00 Dla dzieei: ,,Mię dzy nami

PROGRAM I

15.

związany 1 Europą,
17.
l>OCztowy 1 us-Lkodzen1em.

-

I KWIETNIA

~rtowe

u.

w~dltny.

tra1nv kontynent w o toczeniu Ameryk!,
Afryki 1 Australii,
śc lśl•

nożna

12.45 Yatrldes jeden z na jsn.a.korrutszych ma larzy świa

t.a

Ga~unek

wytworno•ć

19.00 Przeboje Dwójki"
19.10 „Skojarz.enia" - teleturniej
19.30 Dziennik
express
20.00 ,, Gorąca Unia"
reoorterów
21).15 „Salon muzyczny"
Katowice
21.15 DT - wydarzenia
telefon .. Dwóild"
:n.so Fragment dvakusii n.a Ku.Jowei Konferen.cjj Delegatów PZPR
22.10 Teatr Telew-iz}I ~ $v.'1eCle
„Commedia dell'ar-

-

ZUll F.cha fe1tiwal4
:?Z.OO Na tywo

23.211 Kino eocne:
miątkowe" -

11.30

miue•

14.10 .,Kinp-Olro"
14.55 „Jutro ooniedziałe.k"
15.25 „Ojciec Murphy" eerial
prod. USA
16.20 .,Warszawskie t.az!enkl" .Teatr:rHl.SO Lista orzebolów .,Dwójki"
17.50 Rozmowa dnta przegląd
!!lmów greckich w
,Hybrvdach"
18.015 „Berlioz" (1) - aer!.al orod.
te"
franc.
19.00 Nie d.ajmv •le rw•r~owa6
·- program satyrycznv
19.80 Dziennik (d1a niesłyszącyc.11)
20.00 Studio Sport
20 45 Prawdziwe życie .,l!'rrun'kl"
4 KWIETNIA
21.00 „Przeg!ą.d dyplomów"
PROGRAM I
21.30 „z oa.miętnika szalonej it.o.-pody·n.!"
,,SIJ(lłlób
na
9.30 FLlm dla 2 ~1anv - „ Wudom"
jaszek Wania" - film Órod.
21.41' .,Sensaeje XX
wieku"
ZSRR
„NarodzLnv łm.lercl"
22.10 Wielkie fllmv małeco e- 11.00 Praca - technik.a. k1. III
kranu - .,Drog.a -przez mę 11.55 „Przybysze z matpl.a,nelty"
ke" (9) „Roszczyn" se- 12.30 „Cz.as reformy"
15.45 DT - wiadom~I
rial prod. radz.
15.55 Polska NRD piłka

CSRS

22.!0 Wiadomości

-

łwł&t.a"
Czecho.słowacji
Wiadomości (ł.,)

18.00 „Galerie

Podomo1 1. Dr:p;ewo hl.1' ll:new •
aroma.tycznych ja·dalnych owocach,
3. WszyetkQterny duży ptak który
w POl!ace Jest tylko ,prze l otnie,
T.
Palma o 'Wachlarzowatych liściach,
hodowana w a2'klarniach jaJco rośllna ozdobna, 9. Rodzaj ha.Uu
•
dziureczkami, 10. Kordyliery,
U.

twarde prawa

nel

eko~mtcs
łam
e

eay myAll al•

re ormłe,

•

tr„ch

..S"

ltd•• wszylltko Jednak w1lca..
1uje1 ło predukcJa kraJo•
w,-cn pncs61 Je1t anac:snla 4rotna 11lł psscz6ł za
sranlcą. Wprawdste onacze

P•CZ6łld •li pracowite nad
vocklw l w kałdym ak1eple motna
dzH oglądae

•tawny - pn1yłotyły
rzędy sakursonycb słolk6w
tak dotkliwie, te mac la • miodom, pe kt6re nikt
praytomnote. Była te oko· nie dęsa ale teł wiemy
llcsnoł! •Vl"llYJaJaca
dal- dlaczego alę nie 1h2sa1 pół
działaniom

11ym
•tylu,

w tym kilo miodu wtelokwtatowego kos:ztuje aio sł, a !lpo-

bowiem
oaobllwł
1tn epora mogli zenrae habet 1
.zyl
worocsek, w którym było
so~elo Jut

wego lub grycnneg 0 nawet 3110. o tym. te Jud:a:le ml6d lubią, saśwlad
Tł ty1. 1łotyeb I poazlł 10- cza zalntereaowanle
nim
ble nap!~ Ili• Clo wolL Do- sdy tylko pojawtl d• w

I

•AKAN

T)'dzlofl.

ey

„-„

••

11płyate

ńroJu.
miłoiel.

&,ł.
'1esłym

w

- Dobre układy
wzc!ędem. Spełnili

-

aa-

B•dzteaz mlee ncs•łcle w
Nowe zad9Dia w prapostawi, Clę w trudnteja:a:eJ

rzenia I

atrotnośe

katdym

pod
się

Twe
maZachowaj oczasie podró:ty,

Projekty,

w

aytaaejL

aTI[

(łl. &. -

n.

STRZELEC fZ3. 11. Zl, 12.l
Clę sporo s praw
w t,·m
kilka skomplllrnwanycb.'
żapadnle korzystna dla Ciebie
l

Czeka

Uwa·
łaJ na lldrowto L. kle1zeA. Tył•łet.i pod ana.Idem llC211.ycb apo~
ka6 I wydatków. Nlekt6re spra-

wy

będą

dllałallla.

wymqd

L). -

Twojego domu decyzla. Na op:6ł
a tego tygodnia zado·

będziesz

.zybkiese

aLibllfl'A f9I,. I. - L L) •uto Hrdeesnołeł
"
atro11y
prsyJacł61. W perapekt:-wte
ro-

mantyema
pnygoda.
Tyd:a:ld
minie w do1trym aaatroJu.

wolony.
llld -

nie najgorzeJ. Znali tt•SJ'·

ehyl1111 Bara• l Waga.
PAM'JfA f9I,.

Odpowledał

llA.K (li. L

-

a.

T.). -

TJ'•

dziali nie b•dzle lekki swłanc1a,

le obok sleceil słu:tbowych bę
d:sien musiał t:ałatwfc!
r6wnlet

aprawv oso'l>lste. Udane ~potka.
11łe w sympatycznym ęronle.
LEW -

1n.

t. -

•

I.). -

Kle

przejmuj si•
pneclwno~claml.
l „Ila TwoJeJ ullcy
1dwlect
lllo4ee". Z. •prawami fłlla...YY-

L

okres

Ila

a.

I.).

załatwiani•

1vraw 01obl1tych. Mołes• lłczyt
n:t wuJemnoAe. Trocbe k1opot11
•prawili Cf zaległe sprawy.
WAGA IH. I. li. ta).
Uporasz się a kłopotarol,
kt6H
od dlu:!Jszego czasu spedza!a Cl
""" 1 oczu. Ostatnie dni iygodnla będa wy .llltkow1> pomyślne.
Znaki vrzycbylnei
Strzelec
I
Lew,
81t0lt.l'lOX (M.

lł.

-

a.

U.).

KOZIOitO:tl!:C ltt. 11 - Ił. 1.). aacJa Jrst po Twojej
stronie l
ona .rwyclęty w toczącym się 8 porae. W pracy w y r6tnlenle
Jub
nagroda, W domu - niespodzianka.
WODNIK 111. 1. -

18. !.).

Przed Wodnikami dobre
dn\.
R6wnlet w sprawach sercowych
pełnv sukces. Szczęśllwe liczby1
7. 19, 33 tt.
ltYBY: (19. I. Więcej uwagi zwr6ć

zo

3l
~a 'sprawy

o•oblste Kllk „ niespodziewanych
wvdatk6w.
Motesz
lłczyll
na
przychylność Raka I Barana.

