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Swiatowa konferencja FAO
w sprawie rybołowstwa

Wydanie/
I •"

W piątek zakońcivła 1lę w Rzymie po· to dnlaC'h pierwsza łwia ·
towa konferencfa w sprawie urorzadkowanla I rmwoln" rvhoł6ws:twa
która :r.ostala zwobma pod '!gida
Organiza<'ii do Spraw Wvźyw1eni11
I Rolnic-twa t'FAOl U<'2'estnlC'Z'l'łV w
nief dele11ade 150 kra.!6w I WiP.tu
organi7acil miell7vnnrodowvch oraz
Instytucji pozar„at'lowvrh. Na t'zele POiskie.i delPl?adl stal klProW·
nik Urzędu no•r ot'larki Morskiej .
min. ,Jerzy Kor7onek, ·kt.6ry byl.
również lednvm 'l wiceprzewodniczących konferencji
CPA.Pl

6

zł

P<ezydlum Sejmu
po~tanow•lo
52 po.o;ledzenie Sejmu t>olslde.1 Rzeczypospo11tej Lu.fowel v;
dniu 12 bm.
Pos!edzen·ie rozpocznie się o ll<'dz
9.00.
Porządek · dzlenny
posiedzenia
przewiduje:
- sprawowanie Komisji Planu
GospodarczeRo, Budtetu I Finan-

.row:

·Nalslli'Sa llZlll l811ZI

I

t

r ,. dzień

w

ZNUDZ IAŁEMd. w.
1

dyrektora generalnego UN[SGOI

lJNESC U.

Mówiąl'

o ~pra

wie wyrnfania ~ii:> Stanów Zje(fno
czonych z tej organizacji pod 01e-

&» we" ·H MA•·

JARUZELSKIEGO

B •

' a

Podczas odczytu na

uroc~ystym

posiedzeniu Narodowet Rady Kultury

głosił
tlłra

CAP' -

T, Walczak

~

foto

wykład zatytułowany: ,Kulwartości sferą twor:i:e-

tekstem · jej „upolitycznien
dyrektor generaln;v przypomniał, że
nla pokojowych pastaw I krzewie organizacje zakładało tui po woj
nia międzynarodowego zroz1.1mie· nie mniej nit 30 państw. Dziś U·
nla''.
czestnleiy w niej 16J państw I
ma ona zasięg globatily. > Zrozumia·
ł• więc te UNESCO 'nra charakter
ZATOKA
plurallstvczny .1 na' jej forum ~cle.
rafą się r6tne. 1przl!<'zne .często PC>
~lądy Obejmufąe w 1974 roku fun·
keję dyrektora generalnego UNF~<!Co
wYrazlłem opinię ~ przypomniał ~· katde państwo I katda fl'Upa
paflstw mus~ mle~ c,ałkowltą swoI jej

PE HS KA

Nowe ataki

na ·zbiornikowce

Wyczarterowany przez Japoz\skle
towariystwo teglugowe liberyjski
supertankowtee .,Primrose" został
trafiony w czwartek dwoma •·
kietaml w czasie gdy zmierzał ku
cieśninie Ormu1 w Zatoce Perlklej.
Przedstawiciel firmy Japo6sk1ej
polnformowat :te ltatek został zaatakowany na wodach międzynaro
dowych przez Irańskie
eamoloty
wojsko.we. Jedna 1 rakiet trefiła
1tatek w poblltu dziobu, druga r.a~
nie eksplodując. uderzyła w częfl!
atatku, przylega.jqcą do manv110wn.1.
Załoga 1ta.tku dostrzegła n.a ka-

dłubach atakujących myśliwców I·
rańskle zn.akł rozlX'znśwcze. Ekspio-

Punktem wyjścia do dyskusji były tezy zawarte w dwóch wystą·
1Jieni~h: przeworlnlt'zącego
Rady
Państwa Henryka Jabłońskiego na
temat zadań rad narodowych w
~wletle ustawy o sy'łtemie rad narodowych I• samorządu terytoriel
nego oraz członka Riura Politvcme
go KC PZPR, wicepremiera Zhig
nlewa M~'lnera, kłórv przed.;tawit
zadania administracji państwo~ei
we wsr16lpracy z radami narodowymi.
Przemówienie
charakteryzujące
główne
zadania rad wszystkich
~zczehll w kadencji 198~ 1988 wygłosił 1>rzewodnlcząry Rady Pań
~twa prof Ffenr:rlr .Jabłoński.
Głęboki .sen'ł dl!mokracji lokalriel
notikre~lil on
której wyrazem

spowodowały p~wa·

warunków, ne prefprowaniu tych
które w tym miejscu 1 na
tym terenie są najważniejs7.e, ma·
ią na.iwleksze znl!clenie z pµriktu
widzenia potrzeb mieiscowej lud·
nośl'i
Kompetencje rad nar<>dO
WYl'h to wymownv wyraz rl'l.l:U
~tronn.vch powi111ań wład7. centralnych i terenowych - podkrF:~li'
or?Pwodnirzący R.ndv Pań~twa Ra
dy nił' są f~ra7. .frdvnle wvkorn1w
eą irddP
Indzie.I
lub odgilrnlł'
k~ztałtowanr.i 11olityki, ale \'la.la !lh:
wqpółtwóreą
11olltykl oi:ólnnp"ń ·
.,.tw11we.I. ws1>6łodnnwi1'dżla~nym za
lt!.I fealirowanle przę„ właśeiwe
'lłerowanlf' tvelem i1polee:nym
na
~wolm fprenll' działania.
Podkreślając. że skład rad na<~
dowy<'h został w wyniku czerwco
wych wyborów zasadniczo odnowio
ny, H . Jabłoński stwierdzi!, iż rad·
ny powinien szybko stawać się centralną postacią w systemie władzy
terenowej, otoczona szacunkiem za.
równo' społeczności lokalµej, jak I
Po kilku tygodniach deszczu
instytucji administracyjnych I goschłodu straeiliśmy tut nadzieję na podarczych.
prawdziwie . letnią · ciepła I sł()ne
Następnie zabrał głos członek Biuczną pogodę. Długotrwałe nlek0t'7Y· ra Politycznego KC PZPR, wice!ltne układy atmo$feryezne zaczy- premier Zbigniew Messner. Stwiernają !le mtl~nla~. Południowo-za· :izlł on, że w ub. r. w gospodarce
~hodnia cyrkulaela powinna śclą. narodowej zarysowały się
realne
<;(na~ nad Europe środkową I Pol· przes.łanki pokonania sytuacji kry·
~ke falę cleor~o powiętru.
zysowej. Osiągnięte wskaźniki-- są
fnstvtut Meteomlo~ll I Gospodar- powodem, do umiarkowanego optyld Wodne' orzewidu'• w dniach mizmu. Cieszy fakt, że także w
od 8 do ~2 bm. ocleplęnle. Spo- br. utrzymuje się wzrost produdziewane fest zachmurzenie prze- kcji przemysłowej. Korzystne tenwatnle umtarkowa.n• - mleft1eaml
dute. Temperatury m11kSTmatne bę
da od 23 do 28 .t e minimalne od
12 do 1T st. W!11tr słaby lub umiarkowany 1r klenmk6w mnienlarPAP)

i

~praw.

Bes

większych

za okres od I
grudnia 1983 r:
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.
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Po
stem,

przejęciu
oddziały

Rzlłd

ZSRR

omę.jmU w

Biale obuwie sportowe w typie
popularnych
na całym
świecie
„adidasów" staje się I u nas krly·
kiem mody. Jest noszone chętnie
zarówno przez nastolatków, tak 1
przez dorosłych. Ogrumny popyt Od
ten typ obuwia '>powodował wy;:1tk! organizacyjne przemysłu, dzit:ki
którym w b•eżącym roku rynek <'·
trzyma, głównie z Nowego Targu.
prawie 6,2 mln par sportowych butów. Poniewał iaintere~owanre klientów „adidasami" nie maleje,
zdecydowano $1ę na inwestycję.
W tych dniach 21 zakładów przemyslu skórzanego z całego kraju
podpisze ~a po~rednl~~em C,entr.all
Handlu Zagranlciznego
„Polimex·
Cekop" - spółkJ z o.O'. umowy 'l
kontrahentami - znanymi produ·
centami mastyn na potrzeby branty
~kórzanej z RFN
I Włoch - na
dostawy 34 specjalistycznych agre·
gatów do produkcji obuwia metodri
bezpośredniego wtrysku. Z11chodn e
maszyny będą Instalowane w trze·
cim I czwartym kwartala, a pierw.
sz:s>ch
kilka tysięcy
par biJtów
znajdzie się w handlu \es:r.cze w
tym roku. W roku J985 wsi»n'lnlana
•nwestycja pozwoli zwlęk.>z:r.ć pro·
dukcję obuwia sportowego o ptR·
wie 15 mln par, zaś za '1wil ł.atłl
dzięki wspomnianym
automatom
uzyska się ponad U mlin p:ir rół
nego typu ,,adidasów'" - zarówno
dla dzieci, mlodzlety, jak 1 doro!łych.
·
Dewizy uzyskane Ili! •rook6w eert-

I trud- waniu mln. W

kontroli JJ&d miawojskowe umocniły się na 1tanowlskach przejętych
od ugrupowań paramilitarnych. Z
zablokowanych ulic między obu
częściami stolicy usunięto baryka·
dy. Przejścia zostanq jednakże uthłedta w oi61e ate pnewfduJe. dostępnione dla ruchu osobowego
Sprawa ogr&nlcztmla 1br0Jei\ jądro. z jednodniowym opóźnieniem, z uwycb •rednlego falllęgu I atrategł wagi ·na prace saoerskie prz_y usucznyeh byłe przedmlote:n rokowań
radzleeko-cmerykańskleb w Geniewie do końca ub. roku, ale ZSRR
przerwał fe, gdy USA zaczęły rozmleszczac!
w Europie nehodniej
rakiety „Pershing 2H f pociski manewrufące „Tomahawk" naru!zajac
w ten 9J:>OS6b równowagę w::ijsko·
·wo„"rateglczna między NATO
I
Układem Warszawskim.

a ntońskiej

5) o sprawozdaniu z wykonania
Funduszu Kultury za 1983 r.; oraz
wnl•Jsek o pnedmfocte absolutorium
"la rządu 1.a ten okres.
- sprawozdanie Komisji 'Admlnlstrac.ll. Gospodarki Przestrzennej l
Ochrony Srodow!ska. Knmfsjl Planu Gnspodal'f'tf!C!O. Bud:!:etu i Finansów orar Komi·s ji' Prac u~ta--
wnda,w~zych o nądowyri- proiekc1e
ustawy o planowaniu przestrzennym;

- sprawozda,nie Komlsl! · Admlnlstrllcji. GMpodarki Przestrz~nnej I
Ochrony Srodowf~ki> or::n Komisji
Prac Ustawod~Wl'?"l'"h n oosel~klm
orolekdP. tt'lb1wv zm!eniajacei u. gtawę n orai:ownlkach
urzędów
r>aństwowyeh:

(INFORMACJA

\

zakł6ceA

ności
przebiega realizacja rządo
wego planu bezpieczeństwa dla
Bejrutu. Po rozmieszczeniu po obu
stronach linii demarkacyjnej oddział6w armil rządowej I uruchomieniu dalszych przejść między
wschodnJq I zachodnią częśclll miasta, w piqtek zostaną otwarte dla
utytku publicznego lotnisko mi!ł
dzynarodowe I port morskL

W SPRAWIE ZAPOBIEŻENIA
MILITARYZACJI KOSMOSU

wał

31

I

jest ' nasz system rad narodowych,
polega na dostosowaniu Corm i metod pracy do miejscow·ych potr 1eb

fących , tlę.

RŻąd Związku Redzf~kłego wezw piątek St.any Zjednoczone,
łniejszych
uszkndzeń
jednnstkl aby udzieliły pozytywnej odpowiektóni kontynuule rejs .d o Dunkierki dzf na tego propozvcjtt z 29
czet·
(Franc1a) z ładunkiem ropy 111udy,.
wca, przewidującą te we wrzełsklej.
nłu br. oba mocarstwa rozp0czn11
w Wiedniu rozmowy ·na temat za„
poblełenla m!Htaeyzacjl przestrze.n! kosmlczneł.
Po raz pl erwszy od
rawa.reia
/ ąiałteństwa przed 20 laty, łO-letnl
Rzqd prezydent. Reaga
zal'eaCharles T'umer u11:tąl !Ile przed swą
'oweł
fuł
ne
te
propozycję,
oA·
połowicą, ąodząc tlę na zmycie
naczyń po rodzinnym posiłku.
O wladezajac kilkakrotnie w ostątnlch
takcie .tym stąło sle lfłołno w ca- iniach, te fest ~t.6-w wysłał! swych
łym Castleford w Vorksh-lre
w orz~stawietetl d<1 Wiednia . .Jednak
pólnocnet Anglłl. Ch1Jrle9
kt6rv Waszyn,ton nie ehee
rozmawia~
nienawidzi 'ezynn()śel
domowych
łlllftl o zakazie broni koMnlczne1
r.atądał nd tonv n11irodv. Małhn·
1ka nie !llł:reclła 1'e1.0TIU 1 odpłaciłe leeT tylko o „podefśclach negoc111·
!tlę pnd:rłekowanłem na łamach ło·
cyjnyeh '!!o tprawy „ograniczenie"
kalnei ~a7ety , tprawlaJąe kosztem łednef t dz!edzłn zbrojeń kosrnaC'l!upokłlr1nnet'> meta ~w1etną ~abaWP
nych, mianowicie gystem6w antvłysla('nm mle•1lrnń('ÓW C'ast1P.fnrd.
„Komiin!kułe wszy,tklm.
kt6- <1atetttamych. R6wnoeześnle zap1>.,.ch m'"l!'lnbv fo ra!n•eres"IW8ł. tP wlade, te r>odczH rokowań 1»r11·
etiarlo• Ttrrner nmvł wv~r1 I od- uy 9'J'l'llWe ogranleŻenle
tbMień
fotvł na Pńłke niiezyn!a p:i t'87
Jllerw•rv l'ld ~ lat. Dzięku!~
el fądrowvch średnle~o zasięgu 1 stl,'a
tegłcznych ezeg9 propozycja rakGehante - Denise".
sje rakiet nie

do

(Dalszy ciaJt na str. 2)

Nadzieja
na przyjście lata

na Zamku Królewskim w Warszawie.

państwa

2>. il iprawozdanlu 1 wykoP.11}1ia
planu krMytowego I bilansu pie·
n ężnvch przychodów l wydatków
ludności w 1983 r;
3> o bilanstP ołatnlczym
PR:t.
w~z r oceną wykonania planu obrotów płatniczych s zagranicą za
rok 1983;
ł) o 1prawozdanlu· z przebiegu
wvkonania· Narodowego Planu 51)('łęczno-Gospodarczego na latn 1983
-J91Jll w !'Oku 1983;

dencje - podkreślił wicepremier ~ 7lmiany · w· st-ladzie osobowym ·
odnotowujemy także w produkcji komisji sejmowych.

niczących

dniem wizyty, jaką na zaproszenie Stefana Ol·
naszym krłljU dyrektor generalny Organiracji
Narodrnv Z1cdnot'mny.:h do 8µraw 03wiaty, Nauki i Kultur:r
UNESCO - dr Amadou Mah tar M Bow.

taln•1~d

Gd N'

4

.
o sprawo~da.nlu z wykonania

budtetu
stycznia

W gmachu Se,jmu odbyła się G bm . .. plerws::a narada przewodnowo wybranych wo.lewódzkich rad narodowyrh. W
obradach uczestniczy! I "lt>krcta::z KC PZPR , premier, gen ar·
mii Wojciech Jaruzelski, Obecni .liYli członkowie kierowuicl.wa
partii. stronnictw politycznych, Bady Państwa i rządu, Rady
Krajowej PRON.

bvł drugim
szowsk •<-'t.?n ~klada w

W dalszej części spotkania dr A·
maclou Mahtar M'Bow udpowiedzial
na kilka pytań dolyt'zących rfzia -

•

' l)

aro .o. p~ze. oonH:zącyc ·
nowych wo1nwodzk1ch rad· narodowych

Piątek

W godzinach rannych -goY. iwiezrekonstruowane pomiedzcze
nia Zamku Kr{)lewskiego w War
szawle a na~łępnle wzial 11drn1ł w
uroczystym ~osled1eniu Narodowej
Rady Kultury, pod(.:za'i kl6reg1> wy-

Cena

iwołać

'•

dził

1e1Mtte' 1 !!:ei. •n,,.
llllł rolr11
Roll ll'.L
Hl (10ł47)
PL ISSN 8208-'l'lłf Kr lndeksa 85I04

całym

Bejrucie pa-

nuje absolutn7 spokój.

•

• •

piątek otwarcie
portu lotniczego
odroczone o 24
godziny - poinformowali prze~ta
wlclele libańskich kół wojskowych .
Jak oświadczył naczelny dowód·
ca armil libańskiej cen. Michel Auna, nie zdołano jeszcze zakoliez)'~
rozminowywania wszystkich dr6g
prowadzących do portu lotniczego.
Według doniesień prasy bejruckiej proces rozminowywania może
potrwać Jednak o wiele dłutej niż
do soboty I nalety się łiczyt z
tym, te lotnisko uruchomione ze>st:inia dopiero w przyszłym tygod-

Przewidziana na

WLASNA)

tralnyeh .zaowocują więc modnym
obuwiem sportowym i pólsportowym typu wylklowego - zarówno
zimowym, Jak f klac;ycznym; .,adi:łasaml".
zarówno sznu~owanyml,
fak
I poszukiwanymi ostatnio z
tzw. samoprzylepcamJ.
(Z. Ch.)

'ZIEI

KmSIB

W 189 dniu roku słońce wzeo godz. 4.24, zajdzie zaś o

szło

20.58.

odi:
DZIS: Cyryl, Metody,
Apoloniusz. Ewald, Kira
JUTRO: Chwalimir, Edgar,
El:tbłeła. Grzegorz, Prokop

1y p
w łni• dsłsłeJuym przewiduje
dla ł.edd następuJąłllt posodę:
zachmanenle małe lub umiark•wane, okresami wzrastające
do dalep. Opad przelotny de·
11os11. Temp. maks. w dzień 20
i l Wiatr slaby I umiarkowany
a klerank6w p61nocnyclt I 1a·
11hodnlelt.
Ciinlenle e god1. Ił wynosiło
993,ł hPa (745,Z mm).

międzynarodowego
w Bejrucie zastało

DIU.

wyd

rzeł\

ll5ł - Zm. G. S. Ohm, fizyk
nlemleckL
·
1944 - Zg. w Oświęcimiu J.
Wieczorek, działacz ruchu robot, niczego.
1954 Utworzenie Pollteeh·
nikł Krakowskiej.

I

pi4tek -

:za !>Mrednletwem agencji TAS!!! za dotych~uową odpowled~ Wa•zyngtonu na swą propozycję . z 29
ezerwea uwda • negatyw.n~ W
związku 1 ameeykańsk!mł ' dekla·
"l!cJaml . gotowości wy!lłanla negoefatorów do Wiednia, ~ad ZSRR
oodkreśliL te zanim dojdzie dó
spotkanfa delegacji obu
państw
Mleszkaflcy stolicy Libanu
trzeba osiągną~ . porozumłenle
co 1powodowan• ·10-Ietnt~ woJnll• wychoWill aa ullce I oglądają salszczeata
do tematu rokowaA.
CU - '"1 - telef•„

Łatwiejsza jest sztuka pamię
tania od sztuki zapominania.

sł

.

Narada

przewodniczących

(Dokończenie ie

W NIEDZIEL~ ~'XIX WYSCIG KOLARSKJ
WKS ORZEt-WAM I ·REDAKCJI ,.Dł/'
O MEMORJAł, REDAKTORA J NIECIECKIEGO

Oby

dopisała pogodą!

zmartwieniem oraaąizatorów XXXIX wyścigu
kolarskiego organizowanego przez WKS Orzeł - W AM, Lortzk1
Pkręgowy Związek Kolarski I redakcję .Dziennika Łódzkiego'
o memoriał redaktora Jarosława Nlęoieckiego jest deszczowa
aura. Miejmy iednak nadzieję, że w niedzielę.. naszej Imprezie
towarzyszyć będzie słońce, oczekjwane zresztą nie tylko przez
kolarski peleton.
Wszystkim. którzy chcieliby obejrzeć kolejne ogólnopolskie
kryterium. przypominamy, te odbędzie się ono w niedzielt; 18
lipca) w obwodzie ulic Lniana (start I meta). Rydzowa, Raina.
Kaczeńcowa O godz. 9 do pierwszego wyścigu wystartują mło
dzicy" następnie rywalizować będa na tej trasie juniorzy młodsi
I juniorzy starsi. a o godz, 11.30 główny wyścig seniorów (30
przypomnijmy Jedokrążl!ń - 66 km). Regulamin jest znany.
nak, że na trasie będzie łO lotnych finiszów na których kolarze będą zdobywać punkty , Ponadto punktowane będzie każde
niefiniszowe okrążenie, co na pewno uatrakcyjni walkę na
„
trasie.
Kto zostanie kolejnym zwycięzcą niedzielnego wyścigu? Lista
triumfatorów obejmuie wiele znanych nazwisk Pierwszym "-WYcięzcą został Rzeźnicki (1946 r.), który potem dwukrotnie, rok
po roku. zdobywał laurowy. wieniec naszej redakcji. A komu
ni~ są znane takie nazwiska triumfator6w jak Sałyga, Wójcik.
Ul!k. Chwlt>ndacz. Bugal'iki. Gt'abowski , Wilczewski, ChtieJ. Do~-aó~ki (trzykrolny trium·rator), Latocha, Bcker. Polewiak, Ziehnskl. Czechowski. Szurkow„ki (równiei tr:=ykrotny zwycięzca),
l\fytnik, Nowicki, Sujka„. Wielu z nich jeszcze raz przystąpi
do rywalizacji, chcac w ten spos6b ucz~I/> pamięć naszego kolegi
redakcyjnego - red. Jarosława Niecieckiego_
Zgłoszenia do wyścigu napływać będą do niedzieli. Wiadomo
Już, że wystartu.ią: Krzysztof Sujka (ubiegłoroczny zwyciętca),
Tadeusz Mytnik (pierwszy w 1974 r.) oraz Tadeusz KrawCZ) k
(d_rugi w tegorocznym Tour de .Pologne). Z łódzkich ko1arzy
uirzvmy na starcie Jagiełłę I Swłderka z Gwardii, Ciekańsktego
I Węglewskiego ze Społem Wesołow„kiep;o I Plełruszew'ikiego
z Włókniarza oraz Kurzawin•kłego, Wojnę, Zimonia i Roslailca
z Orła. Przegłąda.iaC' listy zgłoszeń (Ok 60 zawoclnlków), trzeba
zwrócić u waJ;?ę na nazwisko młodego kolarza kieleckiej Kor~
ny - Anioła. który dzielnie- spisywał sle na trasie Wyścigu Dookoła Polski Z posiadanych przez nas Informacji wynika. te
można liczy& na star1 Ryszarda Szurkowskiego I jego grupy
z Poloneza Warszawa. Andrzeja MieneJewsklego (zwycięzca
Tour de Pologne) I wielu Innych znanych kolarzy. Wszak wy·
nlki z nasze1 imprezy zaliczane są do challenge'u Polskiego
Zwiazku Kolarskiego
Zapraszamy więc ~ympatyk6w kolarstwa 1111 niedzielę, na
trasę XXXT:te ogólnopolskiego kryterium utłcznego. Pierwszy
wyścig o godz 9.
Najwię_kszym

str. L)

rolnej. Ważnym kompleksem zadań
jest stałe umacnianie mechanizmów
poprawie . efektywności
słutących
gospodarowania Zbigniew Messne1
. nrzypomnlał. te na ostatnim swym
oceny
rząd dokonał
oosiedzeniu
reformy gosp~
{tanu wdrażania
darcze.i Zgodnie z zasadą. te reforma nie jest celem samym w
;obie lecz środkiem dla poprawy
efektywno~ci gospodarowania rwrócono uwagti na ootrzebę doskona·
lenia niekt6rvch rozwiązań szczegółowych W dalszvm ciągu przemówienia wlceoremler Z Messner
"odkreśl.ił konierzność lepszego sterowania procesami Inwestycyjnymi
a także skoncentrowania uwagi na
inkoś~ orodukcjl. gdyż stale się orm oogarsza.
Podczas dyskusji przewodniczący
nawiązvwali do przebiegu kampanii
wyborczej Informując o pierwszych Inauguracyjnych sesjach rad
narodowvch. Uczestnicy spotkania
oośwlęcilt tet wiele uwagi nowym
zasadom. w jakich będą działać
radv narodowe w obecnej kadencji,
formom współdziałania z terenowym! organami administracji pań
qtwowej oraz .organizacjami społe
cznymi I samorządowymL Wymieniono na iwaźniejsze problemy, któr,·ml będą się r.nimowałv rady na"<'1owe na swoim terenie.
narady zabrał
Na zakończenie
głos J sekretarz KC PZPR_, premier, gen. armii Wo.iciech Jaruzel·
ski. którv podkreślił kluczowe meczenie walki o zaufani·e I wiarygodność u snołeczeństwa. Wybory
do rad narodowvch bvły ważnym
etapem tej walki. Cala przys~a
łeb
dzlałalnołć rad narodowych,
rozwaga ł imlałość w korzystaniu
o
ustawy
nowej
z dobTodzle,istw
radP.eh narodowych, mote I powinna llWTI!Ulrlłć 9'1uteoznośó llnU de-
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CTKŁADU

'PODPISANIA
ZGORZELECKIEGO

mokratyzacJI I odnowy, kt6r11 partia przyjęła .na swyai IX Zjezdzie
Nawiązując do bliskiej już 40 rocznicy powstania Polski Ludowej
premier wskazał. te przez wszystkie ubiegłe lata organa przedstaW S4 rocznicę podptsania układu
wicielskie władzy ludowej bvły egr.ekutorem sprawiedliwości społe między Polską ł NRD o wytyczegranicy państwowej na Od,..ze
niu
cznej W Jaruzelski tyczył nowo
'tlę
wvbranvm radom narodowvm !łby 1 Nysie _Lutvckiej rozooczęło
dwudniowe
te linie. działania kontynuowah w w Zg..-zelc 6 bm
rum pokoju W .;pozasadv. te Polsce potrzeba młodz efowe
mvśl
i więcej demokracji I więcej od- tkaniu które~o tematem iesł ałt
ook·Jl,•nle
tywny udział rnłodego
powiedzialności.
(PAP) Polski I N'RD w walce o trw~lv

Mlodzieżowe forum pokoju

Drugi

dzień

(Dokończenie ze str, 1)
wypowiadania swych włas
nych opinii. Nie przeszkadzało to
w działalności organizacji. Wszystkie jej programy były ustalane na
zasadzie consensusu. czyll ogólnej
akceptacji wszystkich członków. 5
grudnia 1983 r ..otrzymałem list od
sekretarza stanu USA zapowiadaiący wystąpienie tego państwa z
organizacji. W odpowiedzi stwierdziłem, że w organizac.il reprezensuwerennych
towane są rządy
państw I. nie mogę im przeszkodzić
w wypowiadaniu swych opinii w
różnych kwestiach. Pozostają one
iednak opiniami rządów a nie organizacji, która swą wolę wyraZa. w decyzjach, UNESCO, z woli
państw członkowskich. będzie kontynuować swą tak potrzebną dziś
światu działalność, bo nie reprezentuje ona Interesów poszczególnych państw. lecz Interes wspólnoty całego świata.
dyrektor generalny
Tego dnia.
UNESCO dożył wizyty ministrowi
bodę

wizyty

oświaty
sławowi

I wychowania prot BoleFaronowi oraz ministrowi kultury i sztuki, prof.' KaziRozmowy
mierzowi Żygulskiemu.
aspektów
ważnych
dotyczyły
współpracy Polski z UNESCO,
w
W godzinach południowych,
siedzibie MSZ odbyły się rozmowy, którym przewodniczyli minister spraw zagranicznych, 8- Olgeneralny
dyrektor
I
szowskl
UNESCO, Amadou-Mahtar M'Bow.
W ich toku dokonano obszernej
wymiany poglądów na temat aktualnej sytuacji międzynarodowej.
we współczesnym
roli UNESCO
świecie w zapewnieniu bezpiec:eństwa międzynarodowego i .u trzymania światowego pokoju, w tym poprzez zacieśnianie współpracy mię
dzy narodami w dziedzinie oświa
ty, nauki 1 kultury.
Po południu dyrektor generalnt UNESCO - dr Amadou-Mahtar
M'Bow spotkał się na konferencji
prasowej :i: dziennikarzami.

pokój, bezpieczeństwo, rozbrojeni•
I trwałość granic ukształt.owanych
po n wojnie §w,at.owe1 uczestn·lmło
~71 członkowie ZSMP I l!'D.l
dzi radni z zaprzvjatnlonvch województw dolnośląskJch i okręgu
'.lrezrleńsklego

Mokle
O godzinie 9 rano na
ne Nysie Lużyckiei lą
. czącym Z~orzelec z Goerl'tz od~letnle udekorowanym tlagam; o
barwach obu kraiów nastątllo powitanie delegacjl młodzletowych I
wład? polltvc:zno-admlnistrac,. imch
wofewództw dolno~ląskich 1 okrę.
qu drezdeńskiego.
Przyjaźni

Następnie młodzi~ udabł trlę na
cmentarz tołnlerzy II Armil Wojska· Polskiego poległych w watkach
o forsowan!P Nvsv lufyckleJ. Po
odegraniu hymnu państwowego w
asyście kompa;nlJ honorowej dele!l'acje złofyły wią7-anki kwiatów na
żołnierskich mo~lłach oraz wieńca
z sza.rlami o barwach narodowych
pod pomnikiem Białego Orla.
Następnie w największych zakła·
dach pracv rei:tl<>nu z1torzeleckie1?0.
m. In. w Kopalni Wel?la Brunatne.
go Turów w Bo1iatynl , odbyłv ~ie
~potkania młodzlefy Polskl i NRD
. z przedstawkielaml ?11trudnlonvch
lntelitam młndvch robotników
gencji technicznej.

Uczestnicy młodz-!eżowego forum
pokoju przyjęli dekLarację pokojową w której m. iii. czytamy: ..ole
dopuścimy do zachwiania naszerro
szczęścia w socjallzmle ani do zbu•
na
rzenia egzystencji ludzkoścl
skutek szalone.i polityki konfron(PAP) tacji I wyścigu zbroJei\ administr~
cjl USA I jej satelitów li NATO.
Nie dopuścimy do powstania plan6'1" opanowania świata przez imperializm amervkańskl I Ich rew
wanżystowskich popleczników
Republice Federalnej Niemiec. W
gromawalce o pokój I socjalizm
dzimy sle wokół . PZPR I NSPJ",
Przyjęta prze2 młodzież deklaracja pokojowa Jest wspólnvm stanowisklern socialistycznych :związ
na
ków młodzieży Polski I NRD
Z Lahore nadeszła wiadomość, Kaszmiru, Faruk Abdullah lekce- przyszłoroczny Swlatowy Festiwal
zatrucklłał Młod:zlety I Studentów, który odwładz,
!e w . piątek po 20-godzlnnym dni- wat11c zakaz
>?Złonków tej organizacji jak>o pra- będzie się w Moskwie.
w maole terroryści uwoln.fli załogę I cowników państwowych.
w czwartek
Uprowadz.on7
(PAP)
Lon.d7nie emigracyjny polityk ni- wszystkich 264 p&1111łerów aerobugeryjski, Uma.ru Dikko został od· su .,Ind!en AJrlines" l poddali 1lę
nalezlony przez policję brytyjską
bezpieczeń
tego dnia wiecz<>rem na lotnisku pakisbańskdm 1ił<>m
• na·plsem stwa.
Stanstead w skrzyni
„bagał dyplomatyczny".
w
Samolot został uprowadzony
1 dwoma
Umieszczono go tam
innymi Nigeryjczykami, których na- czwa.rtek do Lahore pn:ez 9 terzwisk nie podano. Skrzynia była rorystów sikhijsJdrb. Domagali się
PRZEMO WIENIE
rejonie miejscowoścl
Salzburg
przygotowana do transportu lotm- oni wypłacenia 25 mln dolarów oSEKRETARZA GENE~ALNEGO
Holzklrchen rozbił się samolot myś
ekstremistów
20
•a
uwolnien
t
kupu
ONZ NA KONFERENCJI
czego do Nigerii.
RFN typu
powietrznych
si?.
Uwskl
SZTOKHOLMSKIEJ
mln ster pendżabskich oraz wycofania wojsk
były
Umani Dikko,
piloci zginęli.
Obaj
„ Tornado
nad
kontroll
oddania
Pendżabu.
z
ma$zY·
1zczątkl
rouzuclła
Eksplozja
transportu w byłym rządzie preW pl4tek ·od.było '&lę uroczYl!fte 1>0- ny na powierzchni kilku kilomezydenta Sbehu ·Shagariego I czoło 9wiąfyn•amJ sikhow komitetowi ad-' slecizenie'
ut<>kkonferencji·
-plenarne
w;a oponen.t obecnych , władi wol- mlnjstratorów !{kbljsk:lcrl I zagwa- hol.m!łkleJ, na którym wygłosu p~.ze tr~w kwadratowych pl> obu stronach
autostrady Wiele · budynków rnleszgk:oWYch Nlgeril, został uprowadzo· rantowania swobodnego dostępu do mówlen!e
rząd
zaproszopy przez
kalnych w okolicy zpstało uszkodzoAmrltsarze Szwecji sekretarz
generalny ONZ. nych. Przyczyny katastrofy nie •li
.' )sobnlka „Złotej' Swtątyni" · w
n:r. przez uzbrojonego
sprzed własnego domu w iaenod· wszystkim sikhom, w tym także z Javier Perez de Cuellar. Podkreślił n11 razie znane.
'
te wzajemne zaufanie mlędzy
on,
zairanicy.
nim I.ondynie.
narodami mote być jedynie wyni.Jak podają agencje pra'lOwe, okiem pozytywnych akcji I konstrukrannych tY\\:nych
W piątek w godzinach
becne władze nigeryjskie ścię·'!lją go
w tym kierunwysiłków
pa.chorych
7
zwolnili
porywacze
ku.
l'AI korupcję l defraudację D1en!ę
248
nadal
przetrzymując
sażerów
dzy państwowych, Jest równf P.t ot!!POTKANIE
kartany o udział w spisku WYi'n1e- osób i 9-osobową załogę. W I.oku
PONOMARIOW
DŻUMBLA 'l'T
gen. pertraktacji porywacze odmawiali
rzonvm w l"Ząd wojskowy
i
· przyjęcia na pokład posiłkó'I"
Buhariego,
w ZSRR delegacja
Przebywająca
napojów dla zakładników. Przed· Postępowej_ Socjallstycznej Partii Li,...
.
stawiali się oni lako lfrewm tych banu " "'l'al!dem Dtumblattem
na
+ T,oo. Na ul. Roklclftsklej przy
którzy zginęli podczas ataku ann:i czele przeprowadziła w piątek rozul. Puszkina kierowca „~artburga"
lndyjskie1 na „Złot1t Swiątynle" w mowy z Borisem Ponomarlowem
na 1kutek
9825 Sylwester N.
LDN
członkami KC KPZR.
innymi
Amritsarze. Horrendalny okup w
nleostrotnej jazdy uderzył w · tył auwysokości !li mln ,dolarów miał poStraty prze1traczaj11
tobusu MPK.
ROZMOWY
20 ty1, zł.
krY~ straty wynikłe z powodu !.JraGORNICT -·ZARZĄD KOPAUfl
b!ety popeł1;rlonych rzekomo przez
UO. Na uL Zgleraklaj lO Wła
W czwartek. w nie ujawnlonym dożolnlerzy Indyjskich w sanktuarium
!łkhow. Przez eały czu zarówno tąd londyńskim hotelu, przy zacho- dysława K lat B4 weszła nagle n•
>:o_stała przes
fezdnl11 I potrącona
odbyły się
tajemnicy.
•ctslej
waniu
w .Islamabadzie 1ak I w Delhi o- rozmowy między strajkującymi ,jut motocykl. Kobieta doznała ran tłubradowały be7 prz!'l"WY sztaby kryw
od 18 tygodni górnikami brytyjski- czonych głowy I po opatrzeniu
"
Rozmowy, SPR udała sle do domu.
zy90We. Pa·n l premier Indlra Gan- mi ,-e pracodawcami
w mle'jsC'OWOŚcl Słowik
• 1.40.
dhi utrzymywała kontakt z · przv- które trwały 9 ł pół godziny; okreś
gm Zgierz Leszek O tai 12 wbiegł
Radziecka 1łutba bezpieczeilatwa w6dc11
generałem lono jako konstruktywne,
pakistańskim,
na Jezdnie I potracony został przez
aresztowała w Moskwie obywatęl- · Zlaulem Haqlem. Delhi za1>ropono1
!fACISKJ
samochód „Fiat 125p" Chłopca
MONDALE'A
kę ZSRR L. 8. Tumanowlł, Infor- wało wysła'll•ie oddZiału troma.ndomózgu
podejrzeniem wstrząśnienia
matorkę tajnych słutb amerykań~ sów. ale władze paklstiańskle
odprzewieJ'edanastu kongresman6w 1 ramie- I ogólnymi potłuczeniami
sklch, w momencie. ady przeka- puclły ~ ofertę, stwlerdzaJa,c, że nia Partii Demokratycznej
zaape- ziono do szpitala,
zywała na umówionym uprzednio ay1ponują wła~ym oddziałem an- lowało w czwartek do Waltera Mondale'a, najpowatniejuego kandydata
!potkaniu kolejne informacje dw6m tyterrory!tye'llftym.
+ tt.•. Ha al A. Struga Andemokratów na prezydenta USA w drzej 1' lat '9 wszedł nleostrotn1•
pracownikom ambasady USA, .Johjesiennych wYborach. aby wziął IO· na jezdnię I potrącony został boI Oeorae'owl
nowi · Purnellowl
f
.
1'1'mczuem w dlmłe DMnlm•
ble na wiceprezydenta swego głów kiem „Trabanta".
Poszkodowanego
Glaaowl.
lhiałalnołć nego rywala w walce
u.w1ea10D0
Kaszmir
o uzysltanle z urazami głowy l wstrząśnieniem
Kolą
lltanu
••
Hnatora
nominacji,
tpt·
cywilnych.
lollnlek
wnyatOOioh
Obaj dyplomaol em.rykaAaoy mózgu przewieziono do szpitala.
od dłut.szeeo ejallścl Lnataluj11 tam dodał.lk;nve u- ra~o. Qary•ego Harta.
Informuje TASS w
Przy ul. Bartoka
11.40.
kontakty ro- rządzenia I wymien1aj11 kontroleczasu utrzymywali
SA.OGNIENIE SYTUACll
mieszkaniu 80-letnlej Wandy M. wybocze 1 Tumanowlł, llecajlłc jej rów. bowtem okazuje efą, łe nieW BOLIWII
uległo
Zniszczeniu
buchł potar.
zbieranie Informacji lnteremjących m.al wszystlde porwane dotychczas
kuchni.
Wyposatenle
częściowo
W BoHwtl doszło do powatnego Przyczyn11 było zaprószenie
samoloty Indyjskie uprow~dwno z
wywiad amerykański.
ognia
wy- przez właścicielkę mieszkania.
Przechwvcony w momeDCle are- Kaazml.ru. Porywacze aerobusu uJa- zaognienia napiętej sytuacji,
zamachu
próbą
niedawni\
wołanej
materiał in- wnlli, te 84 członkAlml kaszmirskiej
sztowania obszer.n y
tam
W środę rozpoczął się
Na ut. Llmanowsklego
t'T,40.
Cederaef stanu.
formacyjny miał by~ przesłany u sekcji zdelegalizowanej
z
bezterminowy strajk powszechny
Małgorzata P . lat 29 wyszła
granic11 I wykon:ystany . we wro- !ltudentów 1lkhljskloh. Warto ?>od- Inicjatywy Bollwljsklej Centrali Ro- S!/54
zza •tającego tramwaju I potrąco
gich Związkowi Radzieckiemu ... kreślić, !e usunięty nledawno pre- botniczej (COB), który został okreś na
prze:i: nadJE!żdżajacego
została
mier !'Złldu 11tanowego Dżammu 1 lony przez rząd jako posunięcie po- ,Tarpana" Z urazami brzucha
lach .
1
lityczne, niebezpieczne dla procesu ogólnymi potłuczeniami przewieziodemokratyzacji kraju. La Paz; lto- na została do szpl tal a.
llca Bollwll, ·pozostaje na wpół spa(kl)
rallto"vana - nieczynne 111 fabryki
urzędy I większość &klepów. Nawet
radio I pa'llstwowa &tacja telewizyjnadawanie prograna praenrały

Odnalezienie

uprowadzonego

emigranta

SZCZ~ŚLJWY

FINAŁ

TERRORYSTYCZNEGO ATAKU

Uwolnienie porwanego samolot11

nigeryjskiego

Przybył
szał w
Ponad 10 ty1. kibiców przyszło na
by
1tadlon San Paolo w Neapolu.
zobaczyć 23-letnlego piłkarza argen
Diego Armando Mara
tyńsklego,
barwach
donę, po raz pierwszy w
Maradona pierwszym kop.
~apoll.
męclem piłki rozpoczął mecz lokalnych drutyn mlodzletowych.
1gotoMłodemu Argentyńczykowi
wano niebywałą owacj11. Maradona
ubrany w strój piłkarski o barwach
po
pow1edzlal
klubowych Napoll.
włosku kibicom. „Dzieli dobry Neapolu. Jestem azczęśllwy b11dąc raiem zwami". Maradona rozdawał autografy, pozował do zdjęć fotorepor
terom. Tłok wokół piłkarza spowodował Interwencję oollcjl. czterech
zostało poturbowafotoreporterów
nych. Na ulicach miasta obyło Ble
bez większych lnc.vdentów . choć policja i tam kllkakrotn!e próbowała
kiuspokoić rozentuzjazmowanych
biców.
Odbyta się takte konferencja prasowa z udziałem 250 dziennikarzy
Jeden z reporterów telewizji tran
cusklej zapytał Maradonę. czy wie,
łe część pieniędzy za kontrakt ('1,5
mln dolarów) pochodzł od mafll. Zo1tał usunięty s aall przez działaczy
włoskiego klubu. ,1Neapol to mlallto
uczciwych ludzi, 11:t6rzy mają 1>leftiądze pochodząca wyłącznie 1 lch
powiedział prezes
Własnej pracy" klubu. Corrado J'erlalno.
Maradona krótko przebywał w Neapolu, odleciał jut dn Madrytu, sk11d
uda si~ na wakac1l' dn 1;3uenos Al-

DZIS SPARRING
ORZEl
WIDZEW
Pierwszoligowe n1poły Wldzewe
' LKS pilnie przygot.owuja - Ilię d<'
ibUtających !lę rozgrywek. Podobnie łódzki Start, który tako ben.la·
minek druglł!j ligi Udał tlę ria ob62
treningowy do Słubic. Pabianicki
za.jęcla do
Włókniarz roxpoczynAi
tezonu. w najblltszy ponled ~lehk
. Dz" na stadionie Mdzkleiro Orła
(pocz. o godz. 18) odbedzle <Sle towarzyski mec• miedzy gospodarza
ml fzesp61 wysterm,1ąr.y w 111 lidze
trenowany przf'7 Jana Toinas7ew
Wid2ewem
łódzkim
I
1kfego)
Plerws2ol l'(owcy w nledi elP wvla
ne
do Finfandłl
tują ~amolotem
kilka sparrlngowyrh sootkań. Ten
plt>rwsrvm
zatem
mec?. bed:zle
Sprawdzianem po tygodnl<'wym okresie wvtetonel pracy szkoleniow barwach
wej. Po raz ostatni
Widzewa zobaczymy Józefa Mly
Garczyka, który 1u:t we wt9rek udaje się do Bastll na kilka trenlngów I tam z<>stanie oodol~ana koń
cowa umowa . Po ra:z oierw~" w
bvłv
barwach Wld7.("Wll wv•t>1nł

Diego
Neapolu

rea. W na111e jqo pobytu w ł)'m
włoskim mleścle, 3łl nowo narodzoDłe~o
nym dzlectom nadano lmie
-\rmando

56 medali
polskich sponowe6w
inwalidów .S.

polllcy
Bardzo dobrze aplnll.
sportowcy - lnwalldzl w te'ra:v1kach
w Nowym Jorku tł-SIU. br. polaka
eklpa zdobyła 18 medali. w tym 22
złote, 19 1tebrnych I 15 brązowych
W rywalizacji sportowców z ampu
tac1amt Polska zdobyła 42 medah
119 złotych. 12 srebrnych I 11 brązo
wych), a w konkurencji niewidomych
14 medall (3 dote. 7 srebrnych I
polsc~
W czasie Igrzysk
brązowe)
spnrtowcy poblll Ul rekordów ~wia
uzyskaIgrzysk,
ta ł rekordów
u· onnadto e wyników lepuych ocl
ti·~h•rhf"!~~nwvc--h

rekordów

4włata.

Komunikat ·T otka
PP Totallzator Sportowy sa11fladamla, te w sakładach • dnia 4. 7
1914 r. wl wstępnych danych lltwlerdzono:
•XPRBU LOTBS ,
ro11W. • I traf. - wysrana po
192.000 zł, 4.010 rozw z 4 traf
- wygrane po około \.500 Ił. l31.44b
rozw, 1 a traf. - ,wYcrane po tl zl
•

około

HAł..T

LOTll:a

LOBOWANd .1

li rozw, • I traf - wY1rane po
141.000 sł, 1.1119 rozw z ' trat
- wygrana po około t.000 Ili, ff.ISO
ronr. • I traf - wy1rane po 11 zł
około

LOISOWANI• D

I , _ , 1 I trał.
około lłt.ooo sł, 1.111

- WJ'lr- po
ro11w. • ł traf
- wy1rane po około 2.000 d. łl.łl 4
ro11W, z 3 traf, - wyicrane po 111 zł
reklamacyjny
Z uwagi na okres
Cl dnll wysoko~ wy1ranych mote
11lec zmianie.
Podczas lo11ąwanla nagród rseczowych aamoch6d osobowy m-ld „Da
został na nume1
cła" wyln10wan:v
Kupon
banderol! 1031550 Hrll „M".
ten złotony został w kolekturze lfl
w f..odzł przy Ul Nowotki. Ciągnik
.. Ursus" wylosowano na numer ban!lero!I 1!'76320~ serlk ,J" Kupon ten
?lntonv został w k.olekturze łódzldei
"r ~li!~ nrr.v ul Piotrkowskiej

Wimhledon-84

I

W drugim póUinałowym pojedyn-·
Au1tralljczycy
ku debla mętczyzn
Pat Cash I Paul McNamee (nr ~)
rodaków Petera
swych
pokonall
rancutta 8:1
Donhana l Michaela
""~rpłr n.,,fnh~ .
piłk:lr'7 P f(C
W tegorocznym
3:1, ł:S, 8:1, T:I.
wlmbledonle dojdzie wi~o do dwóch
oojedynków Mcl!lnro - Cash. Gra
en cl 1pntkaj11 st11 " pólflnAle #in
gla a w finale debla przeciwnika
ml Casha I McNamea będą obrQflcy
tytułu Peter V'lemln& t John McEn
roe
Do nnału atngta mę:tezyzn awanW pll\tek. I bm rozpoczął 111e we
po
41 Samochndowy Rajd sował 11mmy Connor. (nr *>
Wrocławiu
nad Ivanem Lendlem
Polski, bt1d11cy eliminacja mlstnostw zwyclęstwht
Europy kierowców oraz mlstrz.>stw Inr 2\ 1:7 ł,I, T:I. ł:t.
W drugim półfinale John MeEn
krajów socjallstycznycb o „PUchar
A.uatralljazyka
roe <nr tl pokonał
pokoju • pnylafnl"
Ca11ha ł:3, 'r:6. ł:ł.
Pata
Trasa •ajdu ma 995,4 km długo
•et I zawiera 31 odcinków specjalnycl1 o tącme.1 dłu~nścl 364,6 km w
tym ok Rn km na drOl(ach o nadebla kobiet:
Wyniki pólflnałów
11wler1.chnl szutrowej Na trasie
mle•7<'70no 2'I punktów kontroli t;za Martina Navratilova, Pam Shrtver
HayKiyomura
Ann
Durle
Jo
W Bielawie pr-zewłdzlann 2,5
au
-godzinny odpncz_vnek Przy1ezd płer ashl 9.1 ł:4
Kathy Jordan. Anna Smlłll
wszvch ułó" na mete 11H WrocłR
1:1.
ok . Barbara Potter. Sharon Wli!l911
wtu Rpo<1złewany jest dzisiaj
I:~. ł:L
gorl:> Ili

SAMOCHODOWY

RAJD POLSKI
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Kolizja polskiego statku

z

jednostką hiszpańską

w
działające
Jat Informuje
Szczecinie Pn:edslębl<>rstwo Pr;zeRyboł6wstwa
my9łowo- U ąługowe
w jego
,Tr.ansocean" pływający
„Har~
fiotyll, statek łQcznikoWY
mattan" w czasie rejsu powrotnego
do kraju zderzył się 8 bm. około
l?odzlny 2.41! w odległości bll sko 25
mil mor!lldch od hlszpańsl!:i~go portu La Corµna r hillZpańsklm sta~klem „nauka", Na pokład!ie Da·
ukl" o wypornokl około '- tv~.
ton znajdowało sill 12 osób. W wyniku zderzenia hł!rzpańskl .tatek
cał'.11:
zatiohlłf. „Harmattan" jest
~złonkowie załogi nie doznalł tadnych obrilteń.
Podjęta została akcja ratownicza,
w której oprócz hiszpańskich statków I !18motot6w uezeslmlezy rówT"?vwa~ „Ył.armetta,nN OT'!ł'!! -

„,

j~

flotylli · 8w.lnoujlldego

Dl6w.

PRIA 'WYBUCROW BOMB
WI~KSZYCH MIASTACH
HISZP ANU

W

Zatrzymanie
Aa Pietkiewicza.

W ph1tak w piflclu mtutach htupa'llsklch nastąpiły wybuchy bomb.
Slu:tba Bezpiecze'llstwa MS N zate 8 prawcam1
Policja /odejrzewa ,
są członkowie podziemnej trzymała w Warszawie. ukrvwaią
tel akc
ra" - trawler .,Kalmar".
terrorystyczorganlzac:jl
lewackiej
cego się od września 19'12 r.
Z lnformacjt nadesł&nej pl'ZB'Z a- nej GRAPO.
czlonKa
Ant.onlego Pletklewlcza,
gencję France Presae, 1 powoła
_tzw. TymczasoweJ Komisji KoordvAMERYKAiiłSKO: RAJUETY
radio
niem się na hiszpańskie
morskie wynika że w kata;;trofle DLA SZWEDZKIEGO LOTNICTWA nacy!nej byleJ NSZZ ,Sollda:rność".
Był on równieł twórc11 nleleJ?amej
zginęło trzech marynany hlnl'ań
umoloty my~llwskte Orl?anlzac}t obejmuja,ceJ u9le1?fem
Szwedzkie
!kich, a Olllem Innych osób ze !rta- „Vlggen" zostaną wypoaatone
w
tku hiszpańskiego - ugl•nęło. !'fa amerykańskie rakiety do zwalczania !Wel?o działania woJewództwa kaA.
Sldewtn- liskie. k<Ynlńskle f sieradzkie.
li~c!a. zaginionych tlguruje tooa ka- celów powietrznych typu
der''. Podpisane w piątek" porozu- Pletkl1>wic:z oostanow!enlem Prokupitana „Dauki''.
a raturv WoJew6dzkle' w Kal'$1U zomienie między armią szwedzką
marynarką amerykańską przewiduje
. Przyczynił mer-zenta 9'ę 11htk•Sw dostawy pocisków łącznej wartości stał aresztowany. Sledzlw<> w tnku.
(PAP)
była gęsta mgła. a doszło do nie- 600 . rnln koron,
go " miejscu zwanym pl"ZH malłellałrtor lf•veaowy
KATASTROFA SAMOLOTU
P1n&rZY „zaułkiem ~miar(?!"
JERZY BARSBJ
TYPU „TORNADO"
Agencja !'rance Presse podkre~tlła, te ni• ma ofiar wśr6d 211łogl
ael!ak:tor teohnh!znv
'W piątek W godztn~ polucllllo
statkU pohlkl„o.
wyd! pny autostradzie Monachlum _ _ _ __.n:R,...;.;;;ZV;.;.....;f{,;;L=™;.;.:.:A.:__
we

Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorlkloh I .Usług Rybackich „Od-

I

I
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l"lnansowanle nauki jest osta~
nio tematehi często podejmowanym zarówno w środowiskach
naukowych, jak i w "publikatorach". Jak wiadomo, kryzy1
ostatnich lat nie ominął także
tej sfery, która obecnie wymaga
znacznego dofinansowania,
jeśli zależy nam nie tylko na
utrzymaniu obecnego potencjału, ale i funkcjonalnym, efektywnym r ozwoju
działalności
naukowo-badawczej, we wszystkich dziedzinach.
O cl.ostatek środków na naukll
nie jest łatwo, potrzeba ich bowiem coraz więcej. Pod tym
względem nauka polska nie jest
wyjątkiem; tak jest na całym
świecie. Jeśli bowiem chce się,
by nauka była motorem postę
pu, tł'Zeba z nią inwestować I
to dużo. Inwestycje owe są jednak bardzo opłacalne, przynosząc
w efekcie ogromne, różnorakie
pożytki, pod warifnkiem, że gospodarka potrafi należycie wykorzystać dorobek nauki, zastosować w praktyce nowoczesne
rozwiązania zwłaszcza techniczne, technologiczne, energetyczne, materiałowe,
wreszcie
organizacyjne.
W sferze nauki wlodącll rolę
odgrywaJą wyższe uczelnie; z
dwóch powodów: po pierwsze
kształcą one dla gospodarki 'NY1oko kwalifikowane kadry, po
wtóre zaś wykonują na jej rzecz
mnogość rozmaitych badań, opracowań, projektów, rozwiązań
techniczno-technologicznych Itp.
Uczelnie muszą więc reprezentować wysoki poziom pod katdym względem, jeśli chcemy z
Ich działalności mieć maksimum
korzyści dla gospodarki. A to
kosztuje - musi kosztować.
W kraju mamy obecnie 119
wyższych uczelni. W tym roku
przeznaczono na Ich utrzymanie
około 64 mld zł, czyli o 9 mld
zł .więcej niż w roku ubiegłym.
Nie jest to dużo; pod tym wzglę
dem mamy najniższe wskaźniki

wśród

krajów socjatlstycznyoh.
Ale w tej chwili na więcej nas
po prostu nie stać. Problem w
tym, aby przeznaczope na nauk~
6rodk.i były najefektywniej wykorzystane.
·
W niełatwym dla kraju okre1łe rząd uznał' szkolnictwo wyż
sze za sferę, która powinna być
szczególnie
chroniona
przed
skutkami trudności gospodarNakłady państwa
na
czych.
szkolnictwo wyższe systematycznie wzrastają: w 1980 r. wynosiły one 18,9 mld zł, w 1981 r.
- 21,8 mld zł1 w 1982 r. - już
43,7 mld zł, a w 1983 r. - 55
mld zł. Kwota przeznaczona na
utrzymanie szkolnictwa wyższe
go w bieżącym roku - 64 mld
zł, jęst prawie 3,5-krotnie wyż-

wiele zakładów, kt6re chętnie
wykorzystuiia pomoc naukowców,
zawierają stałe umowy, o współ
pracy z wyższymi uczelniami, a
czego obie 1trony wynpszą wymierne korzyści. Uczelniane in•
stytuty powoli 8tają się równorzędnymi partnerami dla jednostek gospodarczych nie
tylko potentatami
uslłbjącyml
gdzieś „upchnąć" 1woje opracowania, wdrożyć je do produkcji.
Sami naukowcy powiadają, że
to właśnie dzięki kryzysowi rodzima myśl naukow1>-techniczna
została
wreszcie
dostrzeżona
przez decydentów róznych szczebli 1 „zawiadowców" gospodarki.
zyskując wreszcie realne
szanse pełnego urzeczywistniania
się w praktyce, jak być powinno.

nla I działalności wyiszych uczelni. Resztę szkoły te muszą
same wypracować. Inaczej mówiąc, nauka musi na siebie aarabiać, wytwarzając
(podobnie
jak Inne działy gospodarki) dochód narodo_wy w postaci wysokowartościowej

myśli,

zwła

szcza technicznej l technologicznej, procentującej określonymi
efektami gospodarczymi.
Wyjaśnijmy od razu, te azlOzasady wdrażanej obecnie powszechnej
reformy
gospodarczej natychmiast wprowadziły w życie, w ramach swego działania, zwracając się 1
wieloma ofertami do innych jednostek gospodarczych, zwłaszcza
przemysłowych. Nagle okazało
ły wyższe,

NAUKA I GOSPODARKA
1za nlł pięć lat temu. Jeśli więc
nawet zważyć, ze w tym czasie ceny i koszty utrzymp.nla
także wzrosły, to okazuje się
mimo wszystko, że jednak na
szkolnictwo wyższe przeznaczamy relatywnie coraz większe
środki.
'
.Tak jednak SI\ one wykorzy1tane. Z całej pull tl4 mld zł
aż 27,8 mld zł,
czyli prawie
43,5 proc., przypada na wyna1rodzenia dla 135 tys. praco'IVJllków wyższych uczelni. 10 mld
zł jest przeznaczone na pomoc
stypendialną dla studentów oraz
na utrzymanie domów l 1toł6wek akademickich. Łj\cznle 1tanowi to około 60 proc. bud:!;etu
1zkolnictwa wyższego. Z pozostałych 40 proc.
ponad trzy
czwarte pochłania
utrzymanie
tz'N. bazy. Na rozwój pozostaje
więc bardzo niewiele.
Ale,
zgodnie z założeniami,
łrodk!
asygnowane z budżetu
państwowegQ

mają

pokrywać

tylko 85 proc. kosztów utrzyma-

Związki nauki z gospodarkll
~tają się coraz bliższe, ściślej1ze. Dzięki temu nauka w co-

raz większym stopniu może zarabiać na swoje utrzymanie, a

lłę, te polska myłl naukowotechniczna atol na dość wysokim
pozlomie, a w wielu dziedzinach
wcale nie odstaje od poziomu
światowego. Przemysł zatem wydawało sill powinien był!
zadowolony, te nie musi kupować obcych licencji za twarde
dewizy, lecz może korzystać z
rodzimych roz'Nlązań I opracowati.

cospodarka racjonalnie, efektywnie się rozwijać. l'yle :te pozytywnych przykładów
takiego
współdziałania, współpracy korzystnej dla obu stron - także
dla nas wszystkich w ostatecznym rozrachunku - jest ciągle
jeszcze zbyt mało, w stosunku
do potencjalnych
możl!woścl.
Jakby
jednostki rospodarcze,
zwłaszcza przemysłowe, bały si•
nowoczesności, kłopotliwej dla
łych, którzy przyzwyczajenf do
1tarych 1chemat6w, 1posob6w . I
metod działania, często nie ' '
jut w 1tanle zmienić porl11dów,
skłonić sill 'ku nowemu.
Ale
tak dzlałaJllC - konserwatyw•
tile, zachowawczo - co właścl•
wie chcą uchronić · przed zmia.
nami na lepsze, co chcll zacho-

Tymczasem przemyał
wcale
kwapi •lll do wykorzY1ty-wanla dorobku nauki. W dalszym
cłąru mamy więc do ezynlenła
1
marnotrawst.wem łrodków,
surowców, materiałów, enerfił,
w dalszym cll\IU wiele krajowych wyrobów dalekich jest od
nowoczesności. Sil one niskiej
jakości,
Ich walory użytkowe
, pozostawiają wiele do życzenia.
Czy:!;by nowoczesność nie była
dla naszych producentów opła
calna?
nłe

wać?

.Te§lł chcemy tyć lepi~
nie bójmy slll Edisonów!

Oczywiście, zarzut 6w nie dotyczy wszystkich, jest bowielll

ZBIGNIEW S. NOWAK

RENATA SAS
PISZE
z DEBRECZYNA
Dzlł w •rtystycznym
r<nkła
dzie 1azdY Debreczy;n. Tu jak
na całej trasie 1 \u przywitały
nas ju:t u wlotu do mla1ta olakaty zapowiadające występy baletu Teatru Wi.e lklego z Lodzi.
Wszędzie napisy
,.Monstrualne
tournee".

Istotnie jak zape'IVtllaJll gospodarze, agencja kQncertowa Magyar Media, takiego teatralnego
tournee jeszcze nigdy dotąd nie
było na Węgrzech. Sła'IV?ly balet
Antala Fodora „Próba" wędruJe
bowiem po całym kreju przywieziony przez polski z~pół. W
partiach solowych prezentujll się
wymiennie nasi I węgierscy IOllścl. O zainteresowainlu „Pr6bą" niech świadczy takt, te organlzatot'Z'1 tournee zrezygnowa11 z występów w salach teatralnych Uczących najwytej ok:>Jo
sześciuset miejsc I nie
nczę
dząc środków w ka!dym z dziP.slęclu miast budują sceny, montuj11 aparaturę w dużych halach sportowych. Warunki wcenlczne Bil więc odmi-e, ale
ełutą wyrazo~ tego łw1etnego
rock baletu, zaA muzyli::s Bach11
I Pressera brzmi
tu cl!lłkte:n .
ddbrze. Publlcznoś! cho~ b:lety
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am taką oto wlzjll przyszłośct. Za dzleslę6 lat - Jak
dożyjemy - nie będzie już kol~jek przed sklepami

mięsnymi. Po prostu nie będzie mięsa. Wtedy cały naród pogodzony z tym faktem weżmle się wreszcie do
zgodnej pracy w obliczu grmby ostatecznej. Wsz~lkle ~yskusje
o tym czy chłop się bogaci czy też nie stracą jak1kolwiek sens.
z'1olennlcy 1 przeciwnicy reformy pa'dną 1obie w C?bjęcla, po
czym ślubuJllc dozgonną przyjaźń przystąpią do kopam~„. studni.
Jeśli utrzyma sill jeszcze podziemie z koncepcJą „długiego mar•
szu" to rzuci hasło „Polak nie kopie studni". Al•. kto tam
\!słucha tego wezwania gdy w Waszyngtonie zapadme decyzja
nałożenia embargo na' d0$tawę do Polski coca- 1 pepsi colL
Zre5ztą na pepsi nie da się zrobić ani porządnej herbaty, anl
przyzwoitej zupy.

Wizja ta nie jest wcale baJkll o żelaznym wilku. Wystarczy
tylko poczytać to i owo z prognoz specjalistów ochrony środo
wiska.
Przede wszystkim fakty. Nale:!;ymy do kra~ów o na~mnlejszych
zasobach wody pitnej. Tuż za nami :z:najdUJe się Egipt. Z roku
na rok topnieje stan naszych zasobów, a w latach 1985--1990
nie wyklucza się takiej możliwości, że zapotrzebowanie na wodę przekroczy zasoby! Są dane tak alarmujące, że Adam Holla•
nek w Trybunie Ludu" (25 czerwca br.) zadał w tytule pylanlt
„Jak zapobiec reglamentacji". Oczywiście, reglamentacji
wody.
·
J'edną z przyczyu nadciągającej katastrofy jest„. dynamlcznY
rozwój naszego przemysłu w latach minionej dekady. Oto dane.
Całość zasobów wodnych naziemnych 1 podziemnych szacuje
się w Polsce na 22,5 ·kilometrów sześciennych. Jeśli .,, 1949 roku
zużycie przemysłu l gospodarki komunalnej wynosiło 2 km
11ześcienne, to obecnie sięga jut 13 km sześclennrch. Do lego
dochodzi rosnące zanieczyszczenie wód powierzchmowych. W1a•
<fomo, te do naprawdi: czystych należy zaledwie 10 proo. n.o
nych rzek I potoków.

bllanaach wodnych nte 11vng1.ltdnłano rotnictwr..
dochod.:z:ą wieści o bra..
ku wody na wsi: Trzeba ją dowozić z odległości paru czy ~
runastu kilometrów. Wysychają studnie. Czy w takich war\UJIO
kacll chłop mo:!;e rozwijać hodowlę?
kiedy w

~ekt? Z

eora:s to innych obszarów kraju

A w samych m!BJ1tach1 J'u! przecie! na Dolnym Sl.ąsku woda
najzwyczajniej w wodociągach „obecna" okresowo.

Jest

Wszystko to są fakty niby powszechnłe znane, ale tylko „nt-j
by znane" W istocie an! nie widać nadmiernej mobilizac I
władz, ant stosowneg~ przygotowania opinii publicznej. Dzieci
lubifł się bać strasznych bajek braci Grimm. I my te! zdaje
się ponure prognozy specjalistów bierzemy za takle bajki. Boimy się ot, tyci, tyci, a potem ws:aystko cieknie po 1taremu
Woda zamiast w 'obiegu zamkniętym wycieka a zakład6_w nie
oc?yszczona do rzek. Cieknie iloble s kranu, to niech cieknie,
O kranach, bez 'powodzenia, juł w tym młejscu pl.salem. Woda
- jeszcze! - nie kosztuje. ·

A ta dochodził hme ponure przepowiednie. Olnl\ aam i..,.
!pecjallśct m6w alarmuj,: I mla hektarów luów obejmą niedługo nkodllwe wysle"lł'J' prmmy1hl, a brudnica mniszka mJ;.

•Il bardm drogie, bo Po sto plę~

forintów, dopisuje · opuszcza widownię
po :Slugich
brawach, nagradzajĄcych artystów. Bywało jut tak, te llUPicjencl gasili ~iatla a widownia
wcl~ 1kandowanymł oklaakomi
dopominała lllę kolejnego w:r1•cla artystów na scenę. O Jakoł
ef pobko-węglerskfej koprodukcji arty.tycznej
okuję
pn:ekonad się katdego wieczora
dwukrotnie, wyltępy 1111 bowllem
o 09lemnastej
I dwudziestej
pierwszej. Zesp6ł ma więc prawo czud zmęczenie, cho~ dobry
nastrój jak dotąd towarzyszy
tej wyprawie.
dzlesilłt

mam

A

zaczęło !!lę

wszystko w n!e-

od krótkiej wizyty w Budapeszcie l konferencji prasowej z udziałem Antala Focbra.
dzlelę

Jak się okazuje to wielkie tournee ma byd początkiem dal~zej
współprecy.

Polsko-wę1?łe~skl

skład tancerzy zawtezie „Próbe"
do kilku krajów Europy, a t,n:eba doda~. te widowisko zyskało sobie jut
mledzynarodową
sła~. Nie będę
przypominać
tre§of btdetu, jam te „Próba"
był9 w minionym sezonie llpektaklem rranym najczę~c!ej, ale

111

d

•

Ff
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w kalendarzu tato, a z nim
nadchodzi sezon ogórkowy politycy rozjetdiaj~ się na zulutony
wypoczynek. W tym roku nastąpiło pewne opóźnienie, do czego pnyczynllY
Ile ostatnie propozyc,łe . radzieckie rozpoczęcia we wrześnio rokowań w sprawie zakazu broni kosmiczneJ.
Na pierwszy rzut o.ka wydaje &lę,
te W<;zystko zmierza do pomyślnego
finału. bo Amerykanie wvcofali swe
warunki. które wvsunell natvchmiast
oo orzedstawieniu oropozvcil radzieckiej. Pole!?ało to na tvm, ze rokowania na temat zakazu broni kosmicznei chcieli oołaczvt z rokowaniami
na temat rakiet c;trategic.'znvch .! śred
nlei?o zaslęeu Po oświanczeniu agencJi TASS wycofali się z tego :żądania
! w' ubiegły wtorek "WYraziH formal-

bez warunków wstępnych.
Jeśli 1ie 1ednBJk uważnie prze.łledzi
o§wladczenł.a polityków i dyplomatów
USA, to wyraźnie ry~je &ię zamysł
„wprowadzenia rozmów rakietowych
kuchennymi c!nwtaml"
w Wiednłu.
Dają to do zrozumienia zarówno doradcy prezydenta Reaga,ną. 1ak i jego
ministrowie. Jeden z nich ~ział
dosłownie będziemy e tym mówł6
nawet Jdlł RosJanJe nie secbC!łl 1łu
eha6. Co to może o:r.n~zac! w prakty•
ce? W najlepszym razie im.pas, • w
najgorsz:vm mrwaiue rozmów, gdyt
jedna ze stron zacznie mówdc! nie na
temat. czyli nie· o broni kosmiczne>J.
Warto w tym miejscu wyjdnic! łfl
kwestif:. Otół rokowania na temat rakiet. a dokład,niej środków pr7.A'!'noszenia brońi nukleamej. toczyły Iii/I w
Genewiei wiele lat. Jedirtl negocjatorzy
zajmowali sie rakietamd łredniego zasiegu. Inni zajęci byli rakietami atratei?icznvml (angielska nazwa rozmowy START). W momencie rozpocz111cia instalowania przez Ameryk.a.nów
nowvch rakiet w Ew:opie zachodniej
Rosjan]e przerwali te rokowania, wycbodzac ze słusznego zało!enla„ te
skoro przeprowadza si111 kolelnlł eskalac:l-e zbrojeń, nie ma sensu prowadzenie rozmów na temat ich ograniczenia.
Amerykanie udawali I udaj" do dziś,
nic s!e nie stało - instalujemy rakietv. prawda, ale mo:Zemy przecież
dalej neJ?ocjować . O czym? Na to pytanie nie umieli udzielić odpowiedzi.
Teraz kto! w Waszyngtonie przeforsował konceP<:ie ·„powrotu do Genewy
J>rzez Wiedeń". Tymczasem §.tanowisko
ZSRR jest k-0nsekwentne
dopóki
te rakiety Sił w Europie nie podejże

apektaklac.h. W1ZY1CY piln•e się
obserwuj!\, a konkurencja jest
naprawde mobll!zujllca. Z podziału scenicznych obowiązków
wynika,
te najwięcej , bo ał
dziesięć występów czeka Henry•
ka Minkiewicza. For90Wne tour•
ni!e na razie nie po2'lWala 11kosz.
tować turystycznych uroków od„
wiedmnych miast, bo przyjetdtamy przed południem, potem
obiad, a karmllł nu wybornie,
zd od goth. pięmasteJ do D1ł
nocy trwają przygotowania no l
spektakle. Przed nllmł jeszcze·
spora trasa l .między
Innymi
występy w kurortach nad Bala.tonem. S11 więc nad-zleje na relaks, eh~ na razie po"oda nie
skłania do man:eń o odpoczyn.
ku. Jest tet zaplanoJVany wy•
!tęp w Gyór m1eścle, w którym działa sławny ł!ialet Ivana
Marko. Z!'O'Zumiałe wt~. te bl:dzle to takte szczególna mobilizacja chod to Jut bedzie jeden
z końeowych koncertów. Z pewno~clą bedrle oklaskiwany tak
iro"'co ja,k te, które Jut nll~
ll§rny.

"' JJJ

ftftł

mlemy ładn:rcli rokowań, 1dyt były- •
by one fikcj" a:twonyłyby złudzeni•
dzianda li• czea<>' pozytywnego, •
zuroten!e wywołarne instalacj• pc:aoatałoby na naszym kontynencie.
Dlatego właśnde wokół spr&W7 rokowa6 na temat zakazu broni lQgsmlcznej i>anuje raczej pe1Jymlzm. Istni.ją uzasadnione obawy, t.e mote dO
nich nie dojść jdli Ameryk.anie potraktu1ą je jako -parawan do dalszych
Zbrojeń.
Nie ulega wĄtpUwokł_ le

prezydentowJ Reaganowi
bardm 1>0trzebne •

te

roZDOCzęłyby

byłyby

on•

względu na ~.

lli4 w

a\tDYłD

6rod-

ku kampanii WJborcmej.

M6gJ.b7 przedltawicł -. apoilecze\•twu jako polLtyk „uaodowy", ~o.lny
do nawiązania •rwanego diaJ~u, a
jedlnocztinie pozostawiłby IObie W'Oil·
ną rękę w dalszym rozkręcaniu zbrojeń na n.iespotyk~ w dziejach skalę.

Dla :m-Hli2X>'Wania .wych celów 10tów był nawet spotkać a.!4 s ambasadorem Dobryninem, odbyć • nt.rn na
przyjęciu

długą

"fo jednak ._, Jak prucl•tnY rodak wie, 1trachy na Lachy.
Na razie lasu 1tarczy dla wazystklch, Ba, nawet polować jesz.
cze można. Prawda, jut nie na 1łuszce I eletn:ewle, ale zajęcy
I dzików na razie pod dostatkiem.
Na pocieszenie

można

tylko

powiedzieć,

rozmowę,

przekazać

li$ł

do Czernienki. Czas poka:!e na ile
były to tyliko propagaind<>we gesty, a
na ile rzeczywista c'hęć rozpoczęcia
nec7hW7Ch negocjacji.
·
16wny rywal lleagaaa w w&loe
o tot11l prezydencki, były wtceprezydent Walter Mondate, nmlerza 1lęgn"6 w naJblłłss:rm caasle
po „taJnit broń'", która ma mu zapewnić pokonan~ urzędującego· prezydenta- Bronią tlł ma być." kobieta. ,
Sytuacja z grubsza biorąc, wygląda
tak - Mondale ma zapewnioną nom!nacj~ Partii Demokratycznej: Jego
przedwnky, Hart i Jackson praikitycznie zło.tyli jut broń, chociaż formalnie
na k:0111wencj1, krtóra wkrótce &ifl zbie-

J

:JHSJ[

te

kłopoty

z wod'

t lasami to nie tylko nuz narodowy 'kłopot. Eltolodzy, a zwła

szcza klimatolodzy l>bserWUjl\ niepokojące ajawiska degradacji
łrodowlska 111&turalnego 1 pogorszenia warunków egzystencji na
całym lłwiecle. J'ednak:!e to żadna pociecha, gdy marnujemy bez sen1u własne zaso):>y. Trzeba by tu ogólnonarodowego zrozumie11ia,
!e człowiek nie tylko tyje mięsem ł chlebem, lecz także wodą
I czystym powietrzem.
A rdybyimy l tego n1e zrozumieli pozostajl\ na przyszłości
jeszcze dwa wyjścia: Import wody s zasobnej w wod•
Syberll I ewentualnie odsalanie wód Bałtyku. Obecnie mó'Wł
•lll; te nie 1tać na1 na wielkie inwestycje wodne, budo'Nll zapór 1 oczyszczalnie lłcleków, bo wiadomo kryz71. Czy jednak
za dziesięć lat rurocląrl transkontynentalne 1 wytwórnie wody
pitnej na Wybrzeżu nie będll kąsztownlej1Ze. Oto dylemat, przed
którym 1tanlemy. Kto nie wterzy niech Jeplej 1Zykuje łopat,
do kopania studni, wcześniej, jak to jest w modzie upraszająo
rótdikarza o wskazanie odpowiedniego miejsca•

RENATA SAS
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nie z«ode na spotkanie w Wiedniu,

a kołnierz się leJe, parasole w
ciągłyni użyciu, ale przecie!

bor Keveha2.'l. Co wieczór cała
stawka solistów spotyka sii: na

za IJ)rawą wykonawców po ru
kolejny przekonuj• elę o znakomitym sposobie
połączeni& w
.dwu tak odm.lennych w wyrazie
W'ątk6'v paiyjnego I wsp6łczes
nego - o zaletach muzycznego
marlału słutącego pięknej '\flZji
choreograficznej. Mamy jut za
llObl\ koncerty 'W stolicy w!aa
Egerze I w Miszkolcu. Pierwszy
występ był w całości polski. Delikatna, bardzo dziewczęca Anna Fronczek w roll Mari! Magdaleny, przykuwający bez reszty
uwagę baletową I aktorską tnterpretacją roll Jezusa Henryk Minklęwlez I Tomasz l.ukaszyńskl
jako
Juda!'Z, a w
efektownych partiach dramatycznych jako oprawcy Kazlmlerz
Knot i Wacław Nled:fwiedf w
pełni przekonali o zalet.ach widowiska I WYSokich walorach
Interpretacji „Próby" po polsku.
Kiedy mów w przedstawieniµ
biorą udział soll§cl węgierscy,
prezentujący wspaniały
poziom
liczący się na łwlatowvch scenach ~ I talk pozycją I\Umer
Jeden poJOBtaje na estradzie many te.lde a JIM odtwórca rolt
.Tudana 1 tu równie! tirolklhvy
1zet arty.tycznej wyprawr Ga·

szczy ok. ZO mia metrów neAclennych drewna, czyli tyle, 11•
wycinamy przez rok. Zresztia wyclłlamy willceJ nil 'Nyn09l
przyrost masy drzewnej, bo lu rośnie powoll. Prof. dr Arka•
d!uaz Bruchwald a . SGGW-AR ~r'" ostneaa w „Przeglądz.i•
Technicznym": las pochłania dwutlenek węgla I wytwarza tlen.
I dodaje: - „Bez lasu udusimy 1h:I".

ED!IUND TULKO

FJf
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jalko kandydaci.

s =~a::oc:==-

od niego nie chcąc powieDoradlc7 potencjalnego kandydata do rzać drugiego co do ważności urzędu
prezydentury czytają jednak uważnie w państwie przedstawicielce słabej
1azet7 i wyniiki ankiet. Jednozna.c:rn.ie płcL Mądre przysłowie powiada - towykazują one macm!ł przewag11 Reanący brzytwy 1ię chwyta.
Sytuacja
gana 1 nic nit za.powiada, by Moodale Mo.ndale wymaga radykalnych pocią
mógł go pokonać.
gnięć 1 o.n, i jego doradcy to rozu•
·Pned kilkoma dlnlami Mond:ale sde- mieją.
pll.łcić plotką, ie zasta·
d kilku miesięcy Japończycy pa·
•1'dowa1
nawia fifl cą .nie mianować kobiety
1Jonowall się 1prawllo która do
na_ mząd Wilce.prezydenta. Cios jest
d~iś nie znalazła swego rozwiącelny kcbiet7 , nie da:rzą. Reagana 1 sanla. Wszystko zaczęło się 18 marca,
na~ 1,mpałią, gdyt
kilkakrot- kiedy to trzej zamaskowani mętczyinl
ni. on sam t jego doradcy wyrażali porwall (z wanny w Jego własnym do114 o płci pięknej dość lekx:eważąco. mu) Katsuhizę Ezak.l, mlllonera, właś·
Ponadto • niepokGjem obsel"W'lljll Je- cfcłela koncernu Glłco, produkującego
go wojownicze poczynania 1 boją si11, słodycze dla dzieci.
•
że może doprowadzić do Jakiegoś niePorywacze zatądall 4 milio111y dolabeZ'piecmego konfliktu.
rów wykupu, ale 42-letni milioner uW tej chwili od Atlantyku &ł po ciekł im po trzech dniach uwięzienia.
O~an Spokojny wuyscy zastanawiaZaczęły .s>ię dziać dziwne 1 przeraża·
jll .ri,ę czy Mondale na aerio zamie- jące rzeczy - dwa zakłady Gllco pod•
rza dokonać rewolucji, mianując po palono. Do prasy przekazano komuraz pierwuy w histordi USA
ja.ko nikat, te wystarczy zapłacić l,S milioswój nr 2, kobietę, a jeś1i talk, to kito na dolarów 1 podpalenia ustaną, Gdy
będzie tą wy-braną. Pada wiele nato nie poskutkowało przekazano inzwisk, mniej lub bardziej manyx:h ny komunikait. „Umieścilłśmy w skledziałaczek, ale :faworytki jeszcze nie
pach pudelka s wyrobami firmy Gllma. Organizacje k-0biece są wniebo- co „nadziane" cyjankiem. Dalsze puwzięte - oce.nia.lll one, 'te nanse Mondelka 21 trucizną będą umieszczane w
dale niepomiernie ~ jeśli " je- sklepach na terenie całej Japonii".
go boku .tanie kobieta. Ocenia .a.tę,
Nie trzeba dodMVać, jaik: boleśnie to
:te w wyborach tradyx:yjnie nie bierze
dotknęło finne praktycimie prawie
udziału około 10 milionów AmerykanJkt nie kupował jej WY'I'Ob6w. Poli·
nek. Ponad połowa z nich pójdzie tym cja była bezsilllla. Nagle do prasy dorazem gł~wać, jeśli kobieta ubiegać tarł , kolejny komunikat. Głosił on, że
się będzie o wiceprezydenturę.
zabawa przestępcom się znudziła, że
pudelka z zatrutymi czekola dkami Gli- ,
Wszygcy 9' zgodni, te zagrywka jest co zakopano i nikli: nie mus i się już
bardzo ryzykowna, bo jeśli na kon- ni.czel!o obawiać. Dziś w szystko w,r6wencji okate si111, że MOill.dale nie po- ciło do normy - dzieci jedzą cukiertrak~owal tej zapowiedzi poważnie i
ki i czekoladki Glico, ale nikt n ie powybierze tobie sa pa.rtnera mężczyznę, trafi odpowiedzieć na pytanie - k to
to w6wczaa gniew kobiet może go d-0- to wszystko robił l dlaczego.
prowadz.lć do klęski. Z drugiej strony
istnieje ryzyko, że część mężczyzn odHENRYK WALENDA

wróci

.się

•i•
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pomitcky Sa~hodtdlni Pirenejami a Górami Kantabr7jckiml.
Kraj nie11W)'kł•1<> \ll'olw. Góry llł sal•ione,
zielone, rołlinnoś~ aoczy1ta, j!_kte odmienna od
tego, eo włdai tł4 wewnątrz kraju palonego
słońcem. Drotł i aut<>11trady znakomite, oznakowanie równiet. choć.„ kierawca nie obyty napot yka. na nieoczekiwa-:ią trudność : z dwujętących

mAJU BASK:ÓW

.... ..,.....,. ............Xn;a-. „.......
„
•kor•

:-'POftllb!ei• kh na mapie - Balearów na Morsu
8r6dziemnym. W Hiszpanii istnieje ponad 20
prowincji o powierzchni ponad 10 tys. km kwadr .
lratda, zaś największa z prowincji - Badajoz
w Estramadur ze ma ponad 21 tY1. hm kw.

Buków P1'ł..U. o oo ehoda w
nieco ł.ałatów i opt.ów 1\anowilłcyell tlo pro.t„ nbl..... Mole łlbM łl'ocb41 ~
nawet w
suj włedsy, Ili• aajlepmą nuaj prMkt pracaytałem, tt ~MF batkiJ-cy
w rniewn7Dl protełcie pjlrł«owail." drotl tło

.....,

~WC ·wieitzy o regionie

jallldowe do Barcelonf, llt6ra - wJWtarezrloby
--~ - Mą uod Mon.em Sród:demnJm • 'ft)iO łrAGnwtrów od Zał.ókł Bllkajlddej, ldóra ło ..toka JaHWma ~ła a kolei
spojnK -

w Jedn1JD • pocsJ!btyea dlHnftiłrów wunaw11rłeh .,zat*' pńońałal'"t
ltt-aj Buk6w lety na pólnoey JIJnpanłt „d

Zatok" Bbkajską ..,łdnle 1 przyte1a tlo J'rneji. Nazwa Xraj Baełl:ów jellt nazw" ret:lonu,
jak Wlelkopokka. M&llO'llfne aą Sllł8k. 1kłada
odpowiednikćiw
jącego li• a trzech prowineji naazyolt wojflvód~w. Nazwy idl " dla nuz:ego
ucha trudne: Vlzcaya, • akcentem na l'!'zedo1tatnfo „a•, Gułpuaoa, 11 H:cent4tm Jla drufi•
„u" 1 A:laYa, z aikcent~ na pitt1H•
Jcla ltollcamł aą (odlpowied!lio) Mia.ta: Błłbeo.
S• lkbuti• i Vitoria, która je.t jednoczelnfe
W j4ayku huldjfthn •&EWY
ttoUcła ~.
brwnllł: Bb.lrala (wtollca Bilbao) Outpuzeoa (Donoirtla) 1 Araba (Gasteb). eo podaJ. ~ juł
pHlihM W'Ctilo ... je9t
wst•pnle WF-l ra•4,
pro.ty.
Osobltwe llł to IJl'OWłncJe Jlłll~. 8' ldtcydowanle najmnłejne • WHJ'ltldch t.t!lie.j(cych !Jl i ich obszary wahaj14 Ił• od lot t:rs.
km kwa.dr. (Gulouzeoa) do S.04'f km kwadr.
(Alava). Cały reglon, ł14csnie tylko nieco mniej..,. od 'WYl'P Xa.naryj!Jcieh. }l9t jut mniejasy od

Jfatamiut g~ uludnieDia bije w ltraju
Baó:6w wszelkie rekordy: w prowincji Vizcaya
- wyno.i 524 lud:d. na km kw., Gtńpizcoa l4ł 1 jedynie w Alava W!katnlk jest nieco wytod •Hdnłej ogó1nohi1zpańsk!ej wynos•ced
TO ludlt na Iem kw. C~:rt-elnik uwaŻ1l7 .p rzyr6wJla te dane do 14".Stoki zaludnienia w takich ,_.
włacjach hisJJJ;>a!Ukich jail: Teruel, Soria ..,
Ouaca - odpowiednia 9, 10 1 12 11.tdtlt na •
kw., eo mtmo woli nuuwa porówitanta np. z ocli..- Moqoll,.

„•"·

.,„

„

Loes na rade
He• I •tatys-tyk.
okiem przybysza.
nieco • południa.
zjeżclia

•i•

bastał Dol~ „po Milł:PaA*u"

Popatrzmy na Xraj Brusków
Od Madrytu wjeidża si• do
Sctślej powiedz!~ mot.na .r. wyżyn, przecinajlł'C puma cór »-

zycmych aarw ~yta jedynie ~zwy baskijskie. Nazwy hiHpańskie nieznana rę-ka staI'annie zamazuje nocą. Nie pochwalając tej :formy
wyra.tania nastrojów i upiracji, odnotujm, M
jako fakt niemal pe>ws:ziechny .
s trach wymienionych nallllt - Btde mne.
.mleub.łMów, jett najJOO
"fltallia hilaipaiakim .
szybciej roswijaj,cym •14
Wynłlca ło .-równo 11 wt11nowienła tu przed
kilku zaledwie laiy riolłc7 rOfłon.u, jak I silnie
rozwijajlłCOfO 114 młmo llr1ZJ'9U -pnemysht. Poniewat Vitoria laty jenc• na wyiynie. klimat
tu latem przyjemny, a ~ietru czyste.
Pcma-d półmilionowe Bilbao jat miutem nowoczesnym. ruchliwym o centrum J)f!łnym bogatych siedzib banków i kosmopolitycm.ym wyNervim r<>ZpOCZYna silił
1lądzie. JedYftie a

*·

Kiedy otwario •n.ynie, oczom urzędników ze Srinagaru
ukazał się, poń'ód innych kamieni, 34~karatowy diament,
który_ mógłby - jejli chodzi
o czy1tość - rywalizować zo
Jasłynnym 100-karatowym
cobem Nizana x Hajderabadu.
W skrzyniach było próa tego
100 innych diame+itów o wad:r.e 15--20 karatów i 100 daluych o wa-du 14 karatów,
ćwierć ty•iąca 50-karatowych
szmaragdów oraz cejloń1kie i
kaumirbirmańskie rubiny,
skie •zafiry, tybetańskie turkiu1y, nie mówią<: jut o kilosłota.
1
gramach topazów
Wszystko to w naszyjnikach.
piedcieniach, na zapinkach.
kokardach, pasach, pucharaeh.
dzbanach, opończach.
Tneba co najmniej roku,
7.eby udokumentować zbiory.
PJ'.zyblitona warto•ć· w zy1tkie10 ruem ocenia 1i4 J\a 20
miliardów rupii (2 mld dol.).
Wla4łclcielami !karbów byli
Dogrowie - ród maharadżów
Kas1llniru, ldórzy po podziale
Indil brytyjl!kich przyłącxyli
1w6j kraj do państwa indyj11kiega, broni~c się w ten 9PO-

w· starej
części

Hamburg

lleJdll ebrapraedstawlaJl\CY
kety na ile
po rsece
płynj\cycb
tasJClwek to olbr1y.
malowidło na
lllłe
ielanłe jednego • do~

Hk

dwa

m6w w Rambursu
' •Al' -

Iey1tone

14

mar• Itr,

Awlałowe

„••eJe

,.inrermewa-

we1e w Gwatemali, Al"ł'are ...a BamN,
•ne6laclewnm l -•a•ł
intołm
scltrealenle w ambuałne belllJlkle~. Pran l i 1ed1la1 saaJclewał Ili• •• w r•kaoll 1pee,ialnyełl eł
dslałów armil 1watemat.klej I peclławany był WJ•
myAlnym torłuem. Za k•baukłm łsleanłkłe•
„Granma" publikujemy frasmeaty Jece w.pem·
nłeli • łych kilku trarh1snyeh dni.
W niedzielę ll marea ok. I raae •paeerewa.lem
w okelleach stadionu pilllankie1e • •łelloy. K.le·
dy mlnlłłem Jakłeroł faeeta, ftWelał mnie pe na•
wl1k•, a 1cly eclwr6oiiem ••11, •battfłem w ie1•
r!lłM 1tre6. W łoJ umej ldemal ellwlU łeblecł•
4e małe kllk• m'*cSTSB, kUr„ wy1koesyU •
tneoll uparkewanyelt w pebllt• •meche46W •
pr117ciemnleayml •11Yba•l. Zarnelll ml marynarkę
na 1łe•• I wn•clll cle 1&meehecla. Przywle1ieno
mnie cle nlesnaneso bnclynku I 1ły •r11e1 cłwłe
godziny 1ledzlałem w pustym pQ:kejn ale włedllłC,
oe se mn11 uobl11, cały e1a1 1ł)'d&lem przeratll•
we krzyki dobiegające z sl\!lłełnleh pemle1Zcseń.
Klecly przys~ll po małe, zm•8łlł mnie do re1ebranla się (mimo ii miałem kaJcłanlłl na rętM!h),
potem związali ml r~e I powłesllł gleWlł w dół.
Zaczęło się bicie tnont.iem eł •łekiery. Ce
włen esas pnerywaae Je ł pytane, ny pnyznaję
st,, te oalełę de ortanlsadl re1"h:eyjaeJ. Mel
epNwe)', kt6r1y Jlftct'lstawlll ... Jall• etlenkewle
•ciekł

„.
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le.
•e kllll• pdlłnaell •łraolłem .....
Pami•łam, łe odcl•łe mnie, a 1d7 leiałem na pe·
clłedle, bylem kepaoy w rłew, I twars. Petem
11n6w włllłalem, a nutępnle 1awleklł mnie łe plwllie, aby pokazać ml cdowieka tortnrewanege tak
jall ja. Zapytali, czy r• mam. Był łall peraDlony

tam

mienia przecierali oczy, podobnie j3'k przetarł je pótniej
zaproszony specjalnie z Londynu rzeczoznawca firmy aukcyjnej Sotheby...
Faruk mógł się domy~lić, te
otwiera pu.zk11t Pandory. Każ
dy x m.iniatrów wydałby chetnie na potrzeby 1wego rawrtu bodaj jedną skrzynię. Premier rz"du 1tanowego nle robił im nadziel - akarb o wartości muzealnej stanowi włu
ność Xas:r:mtrczyków.
Rząd centralny i.godził się
1 pierwszą częścią twierdze-

nta.

jedna.li: uwala, ie wł~
cidelami lkarbu próca ltaszmlrczyków są także Asamczycy, Tamilowie, Gudtaratczycy .
mieszkańcy Uttar-Madhya, HinaezaI. Arunaczal i Andhra
Pradesz. etc. czyli po proetu
cały naród indyjski.
W kraju kilkuset maharadi
żów, z których część żyje
ma •i• dobrze - 1karbiec Do~6w jeat drugą znaną i zlokalizowaną, a także obejrzaną
kolekcją kosztowności. Pierwsza należała do wspomnianegc
jut Nizana. Czasami ałychać
jeszcze o trzeciej - 1karbach
maharadży 11 Jaipuru. Ale nikt
(zwłaszcza spośród członków
rządu stanowego Radżastanu)
nie wJe, Idzi• została ukryta.
Tych ukrytych kilku tysięcy
skrzyń kilk11.1et rodów pilnują
starzy ałudzy, ja:k Diwan. I
tylko oni -mają .klucze.
Płacf im 1i1 za to jmjenne
llwoty. Dfwan otrzymywał 400
rtil)il miesięcz:nlo (równowar~ć 40 dolarów).

Próflno dodawa~. ie

zgiT1ęło.

ltnJ'Hłof

Mr1tztewtos

me

nł•

(Delhi)

spod znaku swastvki

11

Du-eldorfie donło do traaicmyell ajilci we
:Frankfurcie. Prze1zło tysiiacC111obowa 1rupa
członków or1anizacji „Adlerfront" zaatakowała wiecujących zwolenników pokoju. Napastnicy przeważnie w wieku ll>-20 lat,
ci•żko poranili wiele osób przy pomocy pałek, kutetów, łańcuchów rowerowych 1 t„
mu Po<iobn~ch akce&0riów. In1erencja policji była, mó'llri'c Oll~nie, bardlO dyakretna.
Min.a. dal9ąell ki.Ur.a dilł ł w 'Fmi•
procu
l'rankf•rcłe nad Menem odb,t
neofaszystów, którą w okrutn7 sposób an.aali 1l11t nad •"'7Dl kol„• sa "ldr•d• 1pra.,,.,.., S"d potraktował •brionyołl niemal
pe ejcowalnl, UC!Z.)'mlaj11c rozpraw• od upomnienia pruy a niepotrzebne wyolbrzymianie całej tej 1prawy. „Dzieml" ehłopcy
otrzymali jakłei zupełnie nieznaczne wyroId. OkoliocncMć ła1odz4c11 stanowił - xdaniem a,d11 - fakt, fle działali • i "w obronie UHMdniortych lnterMÓVI IWOjej frU•
'fl'T"'. Ka •wój apoe6b ucsetól.nłe pikantna
byk łtl pewna auloafa. Otół Identyczne
uauadnienłe wyroków ferolQłJ' "dy a„
hitlerowców,
wvboe
P11blłkl Wetmarakiej

bynajmniej .te ...t71fakcjonował 1&1od.n.y
wyrok. Wstali, wyciągając r•ce w jakże
dobrze znanym picie i najpierw odśpiewali
jakiś swój hymn, w czym '"d Im bynajmniej nie pruazkadzał, a naatępnie oświad
czyli, że kiedy dojd11 do władzy, powywieuaj4 sędziów na okiennych ramach.
Czymże wytłumaczyć ł4 ,,aDielslq cierpliwość" frankfurckie10 sądu; je10 wyrozumiałość l pobłażllwolć wobec wyrostków,
przejawiających przecleź najwyratniej mordercze instynkty?
Zachodnioniemiecld d&lennłkers J:mil Jtarlebach, OJDallzuJlle te se wnech 1Piar ponure zjawiska, pt.ze: ,.Bezrobocie 1 kryzys
do
doprowadzaj11 tysiące młodych ludzł
skrajnej rozpaczy. Neonazizm, podobnie jak
i faszyzm w okresie Republiki Weimarskiej,
1tanowi . coś w rodzaju klapy bezpieczeństwa

lhMlllMDłl

hno J :za czasów Republiki Weimarskiej. A
CllJ"lll. a. to 1końc:r:yło, ogólnie wiadomo".

a.

Jrr'wa-

rosp11awłahef*

„ . ...,... .....

d~a kół rządzących. Có:I: ..może za.szkodzić
pań.ltwu, :l:e eł młodzi sobie „majsterkują".
baWiilł się w or1anizacje paramilitarne, oni
q po prostu ludźmi „nastrojonym! w duch11 111Arodowym", wrogami związków :r.a wodowych, komunistów l wszelkiej maści socjaldemokratów, a także I Rosjan„. Tak dziwnie si1t składa, te zupełnie podobnie my-

GRAC.JAK KOZI.OWSKI

„ ....„ .„......„

„

llelsUekl.el. Ale ......., •
la wtefT, 6' JIAI ale pn.ltl6, •le ..... miał idb' p6JA6 • aiml.
-~
• " aec1atk• ate ~· mecł mkop reąemae, 11e
- • twar1 eJłłlollni•łll eł •łerse6 I Jlftwie Jde
llle wicią. Wtedy •r...łall mnie 1116.
We włerek li marea ekele ........ "ftl'llWelll
f•rreDełllł I pejeoballimy peł pemal• suw
„ny prs... małe aclr•. 1'a1alł mt wskasaó kał
łtt -~. llUr4 NljlHnam aa lllicy. Samochód
miał prayciomniene „„by, teby aie meina było
Pewiebłałom

•Ili•

„

rnpesad eo6łl 1ied•1tcyclt we•nlłtrs.
G4J prsyjeełlallłmy w ekelłce ambaadJ, u
jednym se akrzyłowań ffbao1yliłmy dwie ateJlłC•
dslewczyay. Bandyci wyslr.eczyll 1 1ameoh•dll, i•·
by J• well\CDlłĆ tle 'r•dka. Dzlewcsyny saczęłJ
tr1yose6, wywllłlała li• e1arpanłna. Gdy odepchnę
drllllł dren, nmoched•, łebT srobJó
li m•l• •
mlejlcle łla hlewC1Sy11 sa•wałyłem, ie tlnwl me

91!
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pieczęci zostaną złamane.
Faruk otworzył skrzynie osłupiali ministrowie ze zdu-

52 GODZINY

I smuakcewan7, łe 1 wielkim tradem po1nałem
w IJ(m llih•I• Małrlcardl Salama - pny"''adcę
Naturalnie nie prsysnałem
swl119k11 naV"'!JClelł.
fę, ie 10 znaiill
Oły wróolllłmy na 1arę, znów pewieszon.e :mnlo
'n ae1i. Tym rasem torłurowalł mnie wstrz~aml
elektryosnyml. Pedozaa kałdoj praerwy pytall, ..,.
będ• m6włl. Wrenołe llf.e wytrzymałem l ped Iem
łm pewłetł adres ~ hłelniey, llłn" małem. Był

maharadży

i.tanowiony
rtntn.ik :aapomnianej kolekcji.
· Po śmierci szejka Abdullaha
władz11t w Ka-szmirze objął jeJedną z
go 1yn, dr Faruk.
pierwszych czynności nowego
premiera była wyorawa do
skarbca. Udał 1ię tam korzyl!tając z nieobecności Diwana,
któremu dano urlop - stary,
84-letni sługa nieżyjącego maże
haradży nie pn;ypUllzczał,

n-

IWJ,

San. Seba.tiMJ - mów inne. To ltolica ildeSHczne miuio nad malolektualna Buklnlr.
wniczą za.tok14 rkupta bukljs-kłch ludzi i:it6ra,
artystów i filmowców. Tu rozwija Il• coraz deka.wsza baski~ka ldaomatogra.fia, m. przypadkiem San Sebastian organizuje man.y dorocmy
f~ti'wal filmów. P't19'byna udena eleganeja 1
wdzięk kobiet na włecr.om.e! lp!'otnenadzie.
Bardzo często słych~ tu nlezromm1ały lttzyk
mieszkańców. San Seba.tian, czyli Donostla jest
najbardziej na-ejona!ift:rcznym z miast baskljJAX DZIEDZIC (Madqł)
ikich.

wchodzić jedynie
przex maharadż11t

Zgod:i:il on starego sługt: ro1trażnlka
na
du, Diwana
skrzyń i wymaczył mu doży
wotnill pensję. Diwan d<>lt.:onale wiedział, co znajduje tri•
w jrod.Jru, dysponował spisem.
O 1karble, prócz Dfwana wiejezc• tylko premier
dział
rządu stanowego szejka Abdullah, który po śmierci generała
te
po.stanowił.
maharadiy
skarb będzie przechowywany
w tajemnicy przed tymi wszystkimi, którzy chcieliby wystaWtć ·k<>Sztownolci na licytacJ4. jak to zrobiono 1 bajecznajbogatnego
Jcok!k~j'
człoWieka ' w ówczesnym świe
ci~ Niuna Hajderabadu.
u 1karbie nikt zatem nie
wiedział. Szejk Abdullah 111mw stanowym
knąl akrzynle
skarbcu - kilkaset metrhw od

W pewiea. lłonecmy, kwietniowy daW
biuiac„o rok11 w jednym & domów w DueaHldorfie nu~pił potężny wybuch. Wezwana policja a:i:ybko odszukała zdemolowa.ne
mieszkanie, w którym znaleziono młode10
człowieka z urwan4 ręk11. Znaleziono także
I ce inne10: proporczyk ze 1wastykl1, na.r.i1towskia literatur• i broń. Przyczyn• wypadku młode10 ,,maj1terkowica" było jesę
111.łeumiej•tne obchodzenie ai• M 1konatruowan11 przez siebie bomb4... Informacje w tej
sprawie, których udzieliło prasie miej1cowe prezydium policji, były doić 11Ukakuj4oe: „To był po prOlltu facet awariowan7
na punkcie materiałów wybuchowych, ale
bynajmniej nłe nad1ta ny terr«J1ta, ~
nieważ nie ma dowodów, ab7 Ił• 1 kizm
takim Ilon.taktował".
Enuncjacje te dziwnie wapół1raj' • -...
jednokrotnie podkreilanym atanowlakiem a1praw wewn•trzn.ych,
ktualnego ministra
kt6ry twierd%i, :te prawdziwe nłebttpieczeń
atwo rrozi ze 1trony „lewicy", 11&tomiut
prawicoWi ekstremiści w ogóle 1ł11t n.le ll~.
Umiarkowana pra.sa uchodnionlemieob w
przychyla do wypowt„
zuadzie chętnie
dzf. ministra, ale fakty - jej ldanłem m6wi11 zupełnie eo.i łnneto. Ot.o • 1kutek
wybuchu podłotonej przez neonuhrł6w ~
by z1lnęło w Monachium 10 eaób.
w kilka dni po oplsan7m wneclllll •

pnemysłowych.

wtunep doml&.

wchło

paki1tańskl.ch muxułm.anów. Ostatnim właścicielem skrzyń, w
których umknięto jeden z
najwspanialszych zbiorów kcntownoici, jakie zna historia
genologii, był maharadta Hari
Singh, generał-lejtnant.

„Hobbiści

ąeejalaJell oddziałów armU 1watemalakleJ de walki • rewel.oJenłltaml, doić n•ta •mieniali
prsJ ltłel•. Cl • ałch, któny palili, nie uywall „płelnlc1ek - ałedopałlr.I sulll • melm eie-

skarbów

1db pnecf prłłNlmt !114<:1• ich dem pr»&

•i•

ły, ie Jełea • •"7•óclo6w r••lt• •wł\8ke

.u-..

T...._

Strażnik

lugo&lawia

*""·

1tarówllta - Casco Viejo s ,plątan.l.ną uliczek i
tysiącami sklepów.- Prawie wu.)"ltkie były zamknitte, a z lokali rozlagały się atukl młotkó~
i wycie pił mechanicznych. Likwidowano likutk1
straszliwej jesiennej powodzi.
W starym kokiele łw. Jakuba też w remoncie,
nie dopatrzywszy sit nigdzie śladów powochl.owej fali, zobaczyłem przechodzą-cego księdza:
- C-iy powódt ominęła ten kościół, padre?
- Człowieku - wykrzyknął - spójrz. I kazał
mi głowę zadrzeć do góry. Kościół zalany był
do wysokości 3 m i 80 cm od -p<M1adzki. Powódź
1983 r. nie miała precedeMU w 700-letnieh dziejach miasta.
W prowincji Vizcaya, podobnie jak u Jlal na
$ląs'ku, trudno odróżni~ gdzl". końezy 1i11t jedno
a zaczyna drugie miasto. S~11ka domów mieszkalnych przeplatają się z dymiącymi fabrykami,
hutami i zesoołami 1tocmi. Prawie -iawzze słoń
ce zasnute jest wyziewami przemysłowymi 1
pri.ejaśnia się dopiero n.ad morzem. Nic dziW?':go, że nad jego 'Plażami rozrosły 1lę liczne mteJscowości kąpieliskowe: ~txo, Las Arenu. Plencia z wzniesion ymi na przełornła atulecia atary~ hotelami i pałacamt lokalnych rekinów

ggmk~.
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llolłn„i.a
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miałem •kute
Ołwersyłem łnwi i
Błqłem w 1łron,

kajclankaml, ale no1I wolne.
wy1keo1ylem • ._mochodu.
ambuacly. Wledslałem, ie
mn" I ie nie bfld• miał czasu, aby
'bleplł •
wl•c 1łratnika i
Oclepohnlłłem
prze,166 prsea: mur.
W1Pilłłem Ilię przez nlesbył wy11oklł bramę. Zeskocsyłem aa trawnik l pędziłem w .tronę wejścia
cle am1'uady. Wtedy usłyszałem atrsały. Pierwsza
kula trafiła mnie w łydkę, a rdy 1ię przewrau1odzila muie w klatkę piers10WI\.
eal~..a,
W amb...dzie udzielono ml pierwszej pomocy,
a nutępnle zawiezione mnie cło prywatnego szpitala Bella Aurora. Byłem ranny, epnchnlęły, moje ełałe było poslnlaosene. Pnea eały osu pobytu
w •11PHal• ebawl~łem al,, te alły besptecseńltwa
mnie porwłl\ lab sablJ!ł, oe nie jest woale r„dklm wydarsenlem w 1watemal11klch 1:11pitalaclt. Wiem, te cały eau agenci łajneJ policji pil·
terapii, na ktarym
newaU eddzlal• Intensywnej

•r•ra

r.--

letałem.

Od lS de n maroa byłem pod ochronił 4yploambasad belgljsldeJ i wenezuelskiej. Zl
marea wyjechałem 1 Gwatemali do Kanady„.
małyez114

•

•

•

AlTare 8osa llamos Jest pierwssym • porwanych
'Przywódców :11wiązkowych w Gwatemali, któremu
udałe się pr1eły6. Zwłoki SiJvio Salama, którr.go
8esa Bames 1potkal w więzieniu, znaleziono 14
maroa 11& prseclmJeicłaoh BlcnlinUa, clalelło na po-

..... ~

•Pl'· (jsb)
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Bardzo znaczącym powodem przedwczesnego starzenia 1ię jest otyłość. Wśród 1erontologów panuje
opinia, że przeciętnie biorąc każdy kiloaram nadwagi to skrócenie życia o rok. Nadwaga to przekroczenie o. 10 proc. wagi należnej, otyłość zaś to
przekroczenie jej o 20 procent.
Tzw. wagę należn' w kilogramach (czyli jaką
powinniśmy mieć) obliczamy odejmując od wzrostu
100. Dla kobiet od otrzymanej liczby odejmujemy
jeszcze 10 proc. Np. kobieta, która ma 160 cm
wzrostu powinna ważyć 160 - 100 czyli 60 kg
mniej 6 a więc 54 kg. Mężczyzna zaś - 60 kg dlatego, że w ustroju męskim więcej ciężaru przypada na mięśnie, które są cięższe.
Znany jest szkodliwy wpływ otyłości na ustrój:
1) znacznie przyspiesza rozwój miażdżycy, 2) zwięk
sza ryzyko wystąpienia cukrzycy, 3) obciąża układ
sercowo-naczyniowy, 4) utrudnia wentylację płuc,
5) ma szkodliwy wpływ na czynność wątroby, 6)
zwiększa częstość występowania zapalenia ner ek i
kamicy moczanowej , 7) obciąża. układ. ruchu, 8)
osłabia popęd płciowy u obu płci, 9) zwiększa czę
stość występowania chorób 1rzybiczych skóry
l
czyraczności.

Po ustaleniu przez lekarza charakteru otyłości
oraz po uzyskaniu zgody na leczenie rozpoczynamy
kurację. Zmniejszenie wa1i ciała można uzyskać
drogą: l) dietetyczną, 2) farmakologiczną, 3> przez
zwiększenie wydatków energetycznys:h na pracę tizyczną. Podstawą kuracji jest dieta. Poczynając od
25 roku życia podstawowa przemiana materii stopni6vto spada i w wieku 75 lat spadek ten wynosi
aż 30 proc.
Wynika z tego, te dowóz pokarmów powinniśmy
ciągu żvc ia stopniowo zmniejszać, a w starości
zmn i ej ~zen i e powinno wynosić 30 proc„ a nawet
więcej przy mało ruchliwym trybie życia.
Niesłuszne jest też twierdzenie, że z wiekiem waga
c iała powinna wzrastać. Tak często bywa, ale jest
to właśn ie nieprawidłowe, wynika z nadmiernego
jedzenia w stosunku do zapotrzebowania ustroju.
Nasuwa si ę teraz pytanie: jak zestawiona powinna być dieta, dzięki której możemy uniknąć otyłości i zredukować nadmierną wagę ciała?
Ten
bardzo zasadniczy temat będzie omówiony w następnych odcinkach.
w

Oczywista jest więc konieczność redukcji nadmiernej wa1l ciała.

lek. med. ZOll'IA IAŁCZAK

złamał

Nakładem w y dawnictwa Simon
and Schuster w Nowym Jorku
ukazała .się książka niejakiego
Andrew Hodgasa będąca biogra!ią
brytyjskiego
matematyka
Alana Turinga. Autor twierdzi
na łamach teJ· książki - szeroko
zresztą reklamowanej w k r ajach
zachodniej Europy - że Turing
zdołał w latach II wojny światowej .,.złamać" szyfr niemieckiej
maszyny „Enigma". Jak wiadomo
„Enigma" służyła do szyfrowania
depesz przesyłanych przez dowództwo Kriegs marine do hitlerowskich okrętów podwodnych, a
złamanie tego szyfru pozwoliło
dowództwu alianckiemu wrientować się, gdzie w danym momencie znajduja s i ę niemieckie
okręty podwodne i tym samym
zwiększyć bezuiec zeństwo kom"'.ojów płynących przez. Atlantyk i
1\'Iorze Północne .

P

szyfr „Enigmyf

na kartach tej ksiąi.ki jako „genialny matematyk", który niemalże zadec:ydował o losach II wojny światowej. Rzeczywiście złamanie szyfru „Enigmy" miało istotne
znaczenie dla sukcesu aliantów
zachodnich w woJ'nie o Atlantyk.
Andrew Hodges ani słowem nie
wspomina jednak, te w rzeczywistości zagadkę „Enigmy" rozszyfrowali Polacy.

francuski ośrodek kryptC>fW~
ny „Bruno", kierowany przez~~·
kownika Bertranda z francuski
służby , wywiad-0wczej. Na :POCZ<lłlf
ku 1940 roku . Alan Turing OC1,t
wiedził ten ośrodek i zapozna't
się z wynikami prac polskich sn~
t ·-"'
cjalistów. Co w ięcej. ośrodek ·e~
otrzymał połączenie dalekopisowe
z analogicznym ośrodkie.m brY:,.
tyjskim. Od tej pory wielokrot'·
nie przesyłano wyniki prac P0;oo
Warto więc prz.y;x>mnieć pod- laków i Francuzów do dyspozycil
stawowe fakty.
Jeszcze na po- „genialnego brytyjskiego matem8'czątku lat trzydziestych matema- tyka".
tycy z Uniwersytetu Poznańskiego Marian Rajewski, Jerzy RóP-0 urpadku Francji kzej Jn3•
życlti i Henryk Zygalski podjęli tematycy znaleźli się w tzw„ streprace nad roz:wią:i:aniem zagadki fie nieokupowanej, gdzie kontyniemieckiej maszyny szyfrowej
Upało i:n się tego dokonać w nuowali swe prace P<>d kierunroku 1933. a pol~ka firma „Ava" kiem Bertranda.
Jesienią 1941
wyprodukowała nawet kilkanaś- roku zdołali przez His7.ipanię przecie kopii „Enigmy". Latem 1939 dostać się do W. Brytanii i ta:i
'
roku drogą morską przez Gdynię włączeni zostali do „pułku radio
Alan Turing przedstawiany jest Polacy pr:i:eslali udoskonalone eg- pols-kich sił zbrojnych. I tym l'H•

•••••••••••••••l)ll•••••••••••••••••••••••••••••••••••••m••••aa
W ŁÓDZKIEJ

zemplarze
„Enigmy" To
Brytyjczynawiązali
współpracę
dkom i Francuzom.
właśnie zem
środkim
kierowanym
przez z'N'umoż.liwiło
An1tHkom. podjęcie ringa.
własnych prac w tym takresie.
Książka Andrewa Hodgesa l-'
Jesienią 1939 roku trr:ej polscy ty,powym przykładem jakże łi'i'•
matematycy
male:!:li się
we wego zapominania volskich -ą,;
Francji.
sług w walce z hitlerowską :Ili
Pod Paryźem powstał polsko- Rzeszą .
.Je~zcze Jedna re~?lucJ~ w. badaniac~ naukowych! Pamlę6, k~6rej ~artośó dostrzega się dopiero gdy
1lę Ją zaczyna tracie, staJe 11ę przedmiotem konkretnych badan. Niewykluczone że wktórce można
będ:le ją ocalić. Bo ju:i na pewno obecnie można Ją rotocrafować. Te jui nadz~yczajne zwycięstwo. ;:11111llH!lflllll1Jllłlłfflłlllllllllllllllllllllllllłlllłllllllłłllllłftłmłłn
Jak .. Po prostu dzięki urządzeniu nazwanemu tomosrafem, kł6re pozwala na badanie mózgu. Ten

CO JA BĘDĘ MIAt DOBREGO?
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NAUKI PRZYRODNICZE

tatruch numerów francuskiego ty1odnlka ,,Pniakomórek za1raża strukturom sąsiadującym, czemu ;
Ił LAT TEMU
Egipskie mumie, które oparły się niszczącym wpływom
Match". Jeco obszerne fragmenty - poniżej. Nietowarzysz7 awyrodnienie i liczne ślady starości.
iii
•~ety, a P:zyczyn technicznych nie jesteśmy w 1taInna niezwykła właściwość urządzenia, to moczasu - można traktowa~ jako jedyną formę .przetrwania
Pod olbrzymim tytułem ,,Bunt nie opublikować ci~kawych zdjęć (kolorowych), ilutliwość dostrzeżenia dzięki niemu (wzrokiem!) wyciała ludzkiego przez tysiądecia. Stanowią one ważny prredw Niemczech" ,,Republika" przy- struJ.ącrch pracę mozgu, przedstawiających wysiłek
1iłku pamięci. Celem pracy nad tym aparatem jest
nosi wiadomość, ie w łonie od- pam1ęc1owy.
zresztą ustalenie wszystkich braków pamięci
i :
miot badań r. pogranicza archeologii i nauk przyrodniczych.
,dzlałów szturmowych SA wy?zięki za~iosowaniu czynnika radioaktywne10
ewentualnie jej odzyskanie. Bo przyznać trzeba, że •
Zagadnieniom interdyscyplinarnych bada1\ w archeologii zobuchł bunt, któr7
na rozkaz {me. stanowiącego dla pacjenta żadnego niebezpienie wszyscy dotknięci utratą pamięci są nieuleczal- :
ni• na to chorzy. Weźmy np. mężczyznę po pięćHitlera został krwawo stłumio czi;n,st~a) medycyna m~~earna dysponować może
stało poświęcone zakończone przed kiłku dniami w Mandziesiątce, który zapomina o spotkaniach. Jeśli mo- :
ny przez Reischawehrę. Przy- dzllilaJ obrazem anatomu organu w stanie aktywchesterze (Wielka Brytania) międzynarodowe sympozjum nt.
żna 10 wyleczyć - co jest możliwe - można go
wódcy SA, w tym azef 1Ztabu naści i. studiować jego działanie fizjologiczne. Po„Nauki ścisłe w egiptol'.:>g!i'', w którym uczestnic~li równiel
ocalić przed ewentualną depresją.
•
kapitan Roehm, zostali ro:v przednio wymyślony bardzo skomplikowany aparat
1
•
strzelani. W oficjalnym komu- „R.m.m." pre~yzyjni~ prze?stawia anatomię mózgu;
reprezentując dorobek polskiej archeologii prof. Tadeusz
- nikacie I'.Ząd Rzeszy atwierdzlł, tomo~af idzie daleJ, zdaJąc sprawozdanie z jego
Dzierżykray-Rogalski l prof. Elżbieta Promińs·ka z Polskiej
że „cały naród z niesłychanym funkcJonalnej dezorganizacji. Natychmiast po zgoĘ
Akademii Nauk. których powołano do grona ekspertów
· entutjazmem opowiada 1lę za nie „R.m.Il}." daje obraz mózgu normalnego, a te>mograf mozgu bez , żadnej już aktywności.
wodzem".
UNESCO
ds. mumii i starożytności egipskich.
Oszczędzimy naszym czytelnikom szczegółów techI
nicznych, dotyczących istoty samego wynalazku
I
ograniczmy się do bardziej przystępnych nam, lai~
- Interesujące są nie tylko zagadnienia mumi!ikacj! nakom. We Francji, jak do tej pory, działają tylko
!!
turalnej
- powiedział w r-0zmowie r. dziennikarzem po poPolska l światowa nauka po- dwa tego typu aparaty.
Zatrzymajmy się przy
Odzyskać pamięć? Jest to marzenie wielu, ale ~
niosły wielką stratę. W Pary- aparacie pozwalającym na o~iąganie lepszych, dawrocie z sympozjum prof. T. Dzierżykray-Rogalski - sprajak? Jak oznajmili to autorowi artykułu „Parisżu zmarła Maria Skłodowska lej idących wyników, nazwanym „Tomomatic 64",
Match" specjaliści, potrzeba - po pierwsze - hi- ::
-Curie, cierpiąca od dłuższego (64, bo tyle zawiera detektorów). Pozwala on na
cieniczneao trybu życia, należy odnaleźć normalny :;:
czasu na złośliw' anem!•, spo- robienie zdjęć w ciągu trzech minut (w porównarytm snu1 ldżywiać się w sposób ustabilizowany i •
wodowaną dośwladczeniaIIti
z ni~ do trzydziestu potrzebnych jego poprzednikauprawiać sport. Nie jest konieczne rzucanie pale- ,=
radem. Pogrzeb odbył się zcod- w1). Pozwala to na wykazanie różnicy pomiędzy
nia, bo nikotyna lekko pobudza pamięć, ale należy
nie z życzeniem zmarłej bez o- osobą posiadającą pamięć normalną, a osob4 11: paje ograniczyć. Podobno rozsądna dawka, to trzy
ticjalnych ceremonii na małym mięcią już - powiedzmy - zanikając!l.
papierosy dziennie. To samo jeśli chodzi o alko- •
wiejskim cmentarzu w Sanaux:
Jak 1ię dti 10 d0Chodzi7
· "'
hol. Kieliszek wipa dziennie - wyatarczy. Alkohol
wiaillcej, *- ni• ubalsamQwane 'ciała ubofich mlesz.kańców
DrCJR tastu, polepjącego na odczytanht &ty
lnłł ponoć dobry .Wpływ na cholesterol.
I
1tarozytne10 Egiptu r.a.chow.ały si• lepiej nłi poddane epepiętnastu iłów pięć razy z rzęclu. Do chwiU Ocfi.
Pozostaje jedna tajemnica: czy precyzyjnie wlapóczynku pacjent proszony jest o powtórzenie słów,
domo Idzie znajduje się pamięć w mózgu? Te
cjalnym zabiegom, owinięte w banda:t.e ciała notabli 1 wład
które zapamiętał. Osoba młoda i w pełnej formie
strasznie skomplikowane aparaty tego jeszcze poców panujących vr Dolinie Nilu. Przypu1'Zczam, opierając
W Lodzi przedłut.a się lltrajk zapamięta dwanaście, osoba starzejllca się zacytuje
wiedzieć nie potrafią.
Wiadomo tylko, że jest ona scentralizowana w :
l'Obotnlków sezonowych. Podczu dziewięć albo dziesięć. Od czterech - pięciu słów
się na 2!1 latach własnych bada.i\, te Egłpcjanie zdawali
1zarych strukturach, dobrze widocznych na ekranie. :
zwołanej , konferencji
poroz:u- w dół są już powody do niepokoju. Dziecko cztes.obie api-awc 11: tego paradoksu, ale wiedzieli r6wniet, te
ro
pięcioletnie,
nie
kojarzące
słów,
zapamiętuje
15
„Szare
struktury
szare
komórki"
określenie
miewa wczej delegaci sezonowwi~ nie wymyślone. Te szare komórki naprawdę •
w kamiennych grobowcach, gdr.ie akładarto, w obawie przed
- ców odrzucili propozycje ma- - nawet jeśli nie wszystkie rozumie. Od 1~20 lat
w móz1u istnieją.
to komórki nerwo;we. Utrata
glstratu. Podczas próby przedo- zapamiętuje si41 je drogą Ich skojarzenia. Pogłęrabunkiem'
1 :i:beszc:zeszczeniem, ciała faraonów 1 członków
pamięci, któr11 specjaliści wolą nazywać utratą
stania się w kierunku ul. Pio- biając swoje badania, naukowcy doszli do wniosku,
kh dworu - procet naturalnej mumllikacjt nie zachodzi..
sprawności, oznacza
zanik komórek nerwowych,
trkowskiej 1rupa demolllltr.ują że pierwszy znak deficytu pamięci osoby starszej
których liczba w naszym mózgu jest zdumiewająca: :
cych robotników została zaata- to zanikająca umiejętność kojarzenia (np. wazon Stąd balsamowanie zwłok atało
dla atarot~ycli lllfrłp
18 miliardów I Pod koniec życia tylko 20 - 30 proc.
kowana przez policję. Pięć o- kwiaty), czyli „deficyt strukturalizacji zjawisk".
Powr6ćm7 jednak do testu.
1
nich zanikL Wystarczająco jednak, by zdezor1a- 1•
cjan mnlejuym złem.
sób odniosło obrażenia.
W czasie, gdy odczytuje 1i41 pacjentowi piętnałcle
nizować prac• móz(u.
,.
s1ów, jest on ustawiony pod ape.ratem i informoOba aparaty Istniejące we Francji ' ' oblegane,
Egipitki• mumie umotllwiaj' badania ll'U'P krwi, HnU pawany jakim czasem będzie dysponował, by sobie
mimo ntemałe10 kosztu jednego aeansu {od 3 do 5
•
pilarnych 1>9lców ludzi smarłych p.rud wiekami co pozwala
przypomnieć •łowL W tym momencie (kamera jut;
tY1. frank6w). Będzie Ich niebawem więcej. Specjakręci) watrzykuje 1lę odpowiedni produkt radioliści mają nadziej-i, te dzięki nim rozwiążą sporo
na pewne U()f.61nienia & dziedziny 1enetyki człowieka. IntePacjent nie odczuwa żadne10 pobudzeprublemów.
Na 1pecjalnJe 1wołanej 1esjł aktywny.
resujące wyniki uzyskuje li• dzięki badaniom rentgenownia - ani wzrokowego ani słuchowego. Po trzech
Aperat7
1111
drogie,
ale
jak
kończy
autor
1wój
Wydziału Handloweao Sądu 0minutach otrzymuje się interesujący obraz.
artykuł jeśli wiadomo, że na świecie co dz!•- :i
skim. Podobnie inter-.ujl\C• SI\ wnioski z badań paleopatokręgoweao ogłoszona została uZdjęcie ilustruje wysiłek pamięci. Naukowcy ll'e•l•ty dormły człowiek ma powyżej sześćdziesi4tki,
padłość
dotyciących chorób,
,,Zakład6w
Przemysłu
które dręczyły ludzi
bili doświadczenie z osobą nieco niedorozwinictłj,
to 1taje
jasne, że starzenie stało się wielkim 15 logicznych Bawełniane10 Ludwi1 Ge- posiadającą jednak umiejętność porozumiewania ile
problemem. Doskonała pamięć na całe życie - to i; przed tY1iądeciami i porównań s tymi, które trapią ludzyer, Sp. Akc.", mieszczących się w sposób dość skojarzony z Innymi. Zdjęcia wykarzecz prawdopodobna i kto wie, może w niedalekoj~ dzisiaj.
przy ul. Piotrkowskiej 288. O- zały istotne różnice. I oto dowód na istnienie po.
klej pn)'Ułoścl osiągalnL
głoszenie upadłości 1ednej z naj- ważne10 deficytu: ta osoba zapamiętała tylko dwa
(tłum. I opr.1 AP) łlllllllllllłlllllłllllHllllllllllHllllllłlł11Hlllllllllllłlllllllllfllllllllllll
starszych ł6dzkich firm wywołało wielkie wrażenie w mie- iWTH/'07HH.H7~H.UAWAmm•••B!!Z9JVA.YH'~..N/07T.A970707TAY~AZr/HO'/'.-wdAYO"AV'.H7.A0"HAW7'A
lcie.
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Dokończenie

ZI LAT TDftJ

W Pał&Gu Kultury I Kanki
w Warszawie odbyła 1lę kon-

z numeru

ferencja na rsec1 odprężenia i
bezpieczeństwa w Europie, zwołana prze1 Międzynarodowy ~o
mltet Inicjatywy, Ponad lZI •·
czestnlk6w konferencji reprezentowało n kraje wschodnio- i
zachodnioearopejskle. Na czele
delegacji polskiej 1tał prof. Stanisław Kulczyński.

•

•

•

Kandyda&
adena11erow1łdej
partii CDU/CSU, dr Heinrich
Luebke, wybrany sosłał presydentem NRP. U1yskał on w
drugim głosowaniu 528 słosów.
Kandydat partll socjaldemokratycznej prof. Carlo Schmid otrzymał 388 rłos6w.

•

•

•

Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu dwa rodzaje
monet tł-słotowych z wlzerun·
kami Tadenssa Kościuszki 1 Ml·
kołaJa Kopernika Monety zodaly wprowadzone do obleru na
razie tylko w Warszawie; wabu:dziły one duie zainteresowanie.

•

e

•i•

W Warszawie

•

•

zmarł

W

w711lk11 narady Jeden • ,..6w
sobowl•zał •i• delikatnie Anlł4 Il.

wybadad. RoEJ11owa
wyrl•dała
mniej wlęceJ tak:
O, Jaki ładny ma pani 1esarek. Pewno so oanl kupiła we Fran.oJL
- Nie. Dostałam.
- We FranoJl?
- Nie. W Polsce.
- Ciekawe lddł to robi toki• eatewne prezenty,
- A oo to pan.a pnepruzam obchodzi?
-

Kiedy Hali.ple P. zrelacjonowano pnebleir rozmowy podniecił
11~ bardso:
„Czułam od razu, te to mój, czułam".
Zdecydowała. te trzeba teraz Jak n&Jwlece,t rozmawla6 • Anita R. Chodzi e
ustalenie kogo ona blltej zna społr6d
uczestnik6w tamteJ konferencji. Podcho·
dzono Ja I tak I owak, ale nie okuala
sle wylewna.
.
Zniecierpliwiona naczelDłk po1t.nowUa
dzlała6 wprost.
·
- Wie pani - powiedziała / do Anlły
R. - zgin2'ł ml taki sa.m zegarek. - I
dokładnie opisała okolfoznoścl nleszczęioia,
naz:vwaJac rzecz po Imieniu: ukradł go
ktoś z ekskluzywnego 11TOna specjallst6w

znakomi·
ty artysta scen polskich Jerzy zebranych na konferencji.
Dzlewcz:vna ole była speszona.
EE._ Lesz0t:yński. Należał on do dynnego rodu aktorskiego Rapac·
,-;Ntesłychaoe, niesamo\\·ite" mówlla
kich i Leszczyńskich. Zmarły 1 dodała. te szkoda, bo to taki dobry
był członkiem zespołu warszaw- zegarek. a fason stary. - wiec elegancki.
sklei„ Teatr• Polskiego.
- Ciekawe: skąd ~o r.ani ma?
etr. (J1b)
- Dełłalam - edparł• Anił• L I Ba-

=
-

1

.................
_,,„ „ .... „.
w"•-.tatn ..... „ „.
„
„
„.
...... „ ...........
prae~ Jej

ehmurn.ei

lald•lł

llfteS flo-

pny11ła

9"8J', Pod koalee wrs4'C'lowanla Jej .,..

alM telefonlOSGla ..,..1a4omll bimo.
Je19 e6rb
lrJL
b6jełwe

...

lllWdnl... wt._.n .abw&llł8 llłoeow.._
n°"1 łrod1'•w łannaee11łJ'cznyoh. WdrołoM w teJ 1prawle illedsłwo, 1prowadnło
do wyllluebanla aesnu\ dr Wiktora t. Pewled:dll on, le od csterech
miemlęe„,
snaea1 od powrołu Anity
R. • PraneJI, 11lie11kał 1 nl11 ra11em w ~y
naJetJ'm poko.f11, KryQ>csnero wlecsorn
miał wyki„
llłudium podyplomowym
dla pr&en.t.eyela I wr6ell około dWlldzle•łeJ, Rasem ezykowall ll:olae.fę l wtedy
Anlła .apyłala •• ..,. był ldeclył aa mlę
dzybranlowe.t konłereneJt w 1prawl• 11.ormowanła pruy.
Połwierdslł. Gd:aie to
bJ'ł•? Klech· ło byłoT o.Jpowled&lal. DdeWC!Q'aa orlftłala praeo~a6 W kuchni, Załllleła Ile trZ!łł6. Lealaly JeJ hy, cboołat
nie płakała. Nie ro1Umlał eo sie dzieje.
Ona sał nerwowo, pałtownym szarpnleclem serwala s ręki zegarek. agruy·
wnie pyła.ftłc 1k"4 oa ro wziął. Zrozu-

•I•

„

„

miał. Poczuł włoiekłoić.
- Nie będziesz 2e mnie robić dodzieJa. Rozumłet1?l - kuyknąl, cho6 ona
przecieł słowa nie powiedział!\ I
rzedł. Nie wr6cił na noc. Kiedy

wyra.no
wpadł do dom• pe papiery, obyba Jut
nleł;vla.

piątkowego
Ił-letni clafj

I. ADI„

a.

penat IEfta

lał temu na ucselnl, rdzie był adlunk·
łem, a ona mQltłrantk•·
I.li~ leb
nesuela były ooru soręłsze, ale 011 mlal

lone f chlecl. w tnll:ele JeJ pebytu we
hanejl miał prseprowadzić rozw6cl "
IWO~ łon•· Troch• odwlekał 1praw,, Ile
dopiero po jej powrocie do ,Polski, wmetł
o l'OllW64 I mol'll razem -lenkŃ•
W IM" mleeł'°" pned WJ'JMdea to
PrancJ1 wrętliył Aniole Il. zerarek mcł
włae. łe to prezent w rocznicę Ich plerwszeso zblltenla. Okrrilłł „Dos:~" Jako
pamlałkt po 1w0Jel zmarłej matee. i.nie łeiro nll'dY nie dal - m6wtt - jakby w orzeczuclu, te b~zie w Jero lycin
Ido§ watnleJszy. Włamie n wzrlędu na
ło wsz:vstko co wtedy Anicie R. powiedział łeb)' prezent jeaeze uplęk111yc1
- ona do zegarka przywiązywała tak
wielkie znaczenie menłymenłalne. I te ...
łr&l'temłe 1ko6nyło.

Wtedy w lłom11 WGSMOWJ'lll, w łrelłH
baru do lótka. zszedł na dól. znalazł
Zt'garek, schował do kieszeni. Nie
był
w stanie anł logicznie mytlleć, ani wr6cl6 do baru. szukać! wla,clclelkj. Po prostu był urtnlety tak, te · źle trzymał Ile
na nol\'ach.
Na 'nladanle znedl p6:2no I do~ero
przem6wienle w sprawie zqarka prllYuomniało mu, le ma so w kieszeni. U·
słyszał, le kto' „ste 1ł0łakomll" nDołe znalazca naz;v,.wany JMł dodzlelenl, le udslell mw .._ łuki w postaci
1

x•"·

bllEPeeJI. On oneoleł nalazł ~Qrek I
sw:vez&Jnle . ehee ocldŃ, a tu Jut groh
młlleJa. mów'- • akandalu f kompromiłae,11. PoJlłł Jednym 1łowem, le z tego
banałnel'O zdanenla nie mote Jul wyjśó
• łwan"- Pomyłlll o bm, le on, 1zacoWllJ' doktor ale lłanłe przeoleł teraz w
teJ ałmosłen:e przed tłumem koleg6w 1
całerio kraju, aby wyjg6 na zlodllłeja.
Ciul się· zmuaony zachow~6 ło C!&Clko.
Ulr.rył „Doxe" w samochodzie. Wynikło
ło s lol'lkl zdarseil. A potem na ~oje
drogie nleszczęłcle dał zegarek dziewczynie dorabl&Jtłc dol\ rzewna legendę.
Wtectv na konferencji nie wiedział, kto
to Jest Dani P„ które.f zginał zegarek. ani
uołem nie miał pojęcia. te Anita Idzie
do Dl'UY tu. gdzie ta kobieta pracuje,
czy te Jl\kd „ani P. Jest Je.1 przełożo
na. WsQ'stko. spadło na niego, Jak obuchem w łeb. Ja.klit koszmarny splot fałalnyeb I tragleznyeh przypadków. Jest
POWalnym człowiekiem t ło przeełet 1upełny ablurcl chocłatby pomyśleó. te w
WC lltlhował do klnzenl znaleziony senrek, aby p sobie grzywłaszczy6.
- Chyba pa.nowie tak nie mygłą?
zapyta.I z codnośch1 I pewnością siebie,
przesluchuja-cego ro oficera.
-

Ja nie. ale widzi pa.n: tak pomykobieta. która pana długo. dobrze
I kochała. Czy to nie dziwne?

•1ała
znała
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PO RAZ PIBRWSZY \V KRAJU

Dla ludzi
Ponad 160--osobowy I Kontyngent oraz pabianicki
zespół
rockowy
Brygady Młodzieży Kubańskiej im. .,Pewex''. Wystąpiła również 29-letCarlosa Roloffa Miałow5kieao
o- nia Marta Campos i Hawany, któpuścił wczoraj wolewództwo łódz
ra wykonała killui piosenek w sty.
kie, uda.j11c się do Wrocławia.
lu · ,Nueva Trova Cubana" (utwoZnaczn11 częś~ ostatniej nocy w ry oostępowe będące „mieszanką''
1.odzl młodzi Kubań<'eycy spędzili piosenek ludowych I pieśni ool:wspólnie z Dolskim' kolegami na tvcznvch).
dyskotece w młodzleżowvm klubie
Po kolacji odbyło się uroczy~te
„Fama". Do tańca orzyerywal ;m pożegnanie gości. kubańskich p-zez
rockowy zespół „Rezerwat"
oraz reprezentantów ZŁ ZSMP. Uczestn i czył w nim również sekretarz K'f.
zespół
kubański
.,Manaeuare"
Wczoraj rano przyjaciół i Kuby PZPR Konrad .Janlo I pi:-zedstawlc!ele władz Pabianic.
gościły łódzkie zakłady oracy: „UcJm)
nlontex". .,Polmerino",
„Fen\kR"
„Hamam" I ZP.J „Pierwsui". Mło
dzie! kubańska l'Wledzała o!"Zedsię
biorstwa, rozmawiała z robol:n'k~
ml przy pracy, spotkala tle również z aktywistami społeczno-!?o~
podarczymł, młodzl~owvml I zwlą- _
Tragiczny w sklltkach pożar wyzków zawodowych. żvwn lntere~:u buchł w środę, w Beverly, stan
jąc s!ę wieloma problemami.
Massachusetts. Spalił się tam staPooołudnie upłynPło !?O~l'lom pod ry drewniany dom opieki. 14 penznakiem kultury. W sali wldow~s. sjonariuszy poniosło śmierć w pło
kowei Pablanlckkh Zakładów TIN- mieniach, 12 odniosło rany, w tym
Jedna osoba
nin Technleznvch Im. een. W. S•- ciężkie poparzenia.
kor~lde"O Vtorezentowałv się
Im zginęła skacząc z okna. 3-piętrowe
kaoele ludowe: .."P..od?.lanka". .,0- go budynku. ·
Przyczyna pożaru , nie jest znana.
zorkow!Rcv" I . K,.,n.tiintvnowlacv•·

Pożar

atdy, ktb ma psa, wie te potrafi on być najwierniejszym
przyjacielem.
Obdarzając go
największą miłością,
nle po·
wlnnl§my Jednak zapomlnd, te li\
wypadkl gdy nawet naJłagodnlejsze
1tworzenle staje się agresywne. Dla·
tego td odpowiednie przepisy naldadają na właścicieli
ob6wlązek, aby
podczas spaceru ttles był prowadzony na smyczy l mlał kaganlee.
\Vychadząc z domu. I-letnia Monika zalotyła psu Gajusowi
smycz I
poszla z nlm na podw6rko,
gdzie
apacerowała jut ze 1wolm pupilem
- owczarkiem alzackim -- IZ-letnia
~asla. Pies MDnlkl
był szlachetnej
krwi jamnikiem dlugowlos:vro - mi·
mo młodego wieku, nagrodzonym 1ut
dwoma złotymi medalami na wystawach ps6w rasowych. Choć zaz1łro~ć
to podobno ludzka cecha, medale te
chyba za bardzo
łwteclly w ocay
owczarkowi, bo saatakował Jamnika
Miał salotony kaganiec, lecs w trak·
cle walki łclągnąl go 1 mimo te obłe
dziewczynki odct11 galy walczące 11sy.
dotkliwie pogryzł Gajusa a CIK6w.
w klika dnt petem Jamnik ader.hł,

K

wdomu opieki wUSA

•

n k

Z ZI

Dzlł 1potkaJ1t •ł• w Lodzł przewodnlcz1tc1 za~d6w 1pół
dzlelnl l rad 1p6łdz,lele&1ch apółdzielnl mieszkaniowych pi,clu
województw: lódzkieco, plotrkowsklep, płockle10, aleradzklego i skierniewickiego - CZ:f11 całe10 łrodkowego makroreg•onu•

wią

Spółdzielczy sejmik

(INFORMACJA WLASNA)
Kto widział słynny tllm , Cena
strachu", nie zapomni fizycznego I
psychicznego
wysiłku
kierowcy
przewożą<;ego
ciężarówką nitroglicerynę. Obraz ten
przychodzi na
myśl w. zestawieniu
z zor~lzo
wanlem po raz pierwszy w Polsce
przez Zakłady Do9k<•nalenla Zawo·
dowego (na zlecen.le Ministerstwa
Komun'kacjl) kursów , dokształcają
cych przeznaczonych dla
kierowców przewożących
matertaly niebezpieczne. Rozumie się przez nJe
m. In. gazy, oleje, smary, etylinę ,
różne mieszanki wybuchowe, radio"lktywne Itp. ZDZ w Lodzi poprowadził takle kursy w sześciu swoich ośrodkach: łódzkim, łowickim;
skierniewickim,
zduńskowolskim
wieluńskim
l plotrPj:owsklm.
Od
kwietnia tego roku
do tej pory
przeszkolono 1000 kierowców.
podpisała m!ędzynar.:idową
zakresie przewożen.a maniebezpiecznych.
Każdy
absolwent kursu otrzymał zaśwlnd·
czenle uprawniające go do przewo-

Polska

umowę w
teriałów

•

takich
materiałów na trasach kraj-0wych. Wśród abs.Jlwentów szkolenia znale:Hi się wysoko
kwaliflkowanJ kierowcy, m. In. z
CPN, PKS, różnych zakładów chemicznych, a także z POM I SKR
żenla

Łącznie około 1tu osób. Goapodarzem Impr.,. jest Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w l.odzL ·

Działacze 1półdzlelcz:r 1włedz1t kilka łódzkich Ollledli, om6wl1t

także sprawę budowy Pomnika-Szpitala, b)' t11 cenną lnicJatywą w większym jeszcze stopniu zainteresować rzesze spółdziel
cze. Przewiduje się także omówienie sytuacji demograflczn~J w
makroregionie, co nie pozostaje bes wpływu na 1ytuacj-a 1pól-

Do końca roku
ukończy dalszych

podobne
kursy
1000 zapisanych
jut kierowców. Jeśl i zajdzie po·
trzeba, następne kursy prowadzone
będą w roku P!"ZYSzłym. Absolwenci kursu mogą ubiegać się (w urzę
dach wojewódzkich) o zaświadcze
nia uprawniające
dO' p!"Zewozów
materiałów
nlebezp:ecznych .na
szfakach międzynarodowych. (kas)

dzielnl.
(p)

OCHRONA ZDROWIA MATKI I DZIECKA

ao z

W
uzupełnieniu
łuformacii
PAP
pt. „277
Budownlczye1'
Polski Ludowej", zamieszczDnei
w „Dzienniku Lódzklm" 'I lh>ca, Informujemy, ~e w§riid miast
Order Budownlcz:v Polski Ludowej ma także Liidf.

oord nac

nau

Przyjęciem wspólnego
zakończyła się 6 bm. w

protokołu

Warszawie
3-dniowa narada naukowo-koordynacyjoa krajów RWPG, poświęco-.
na podsumowaniu dotychczasowej
realizacji kompleksowego problemu
badawczego pn. "Ochrona zdrowia
matki I dziecka" oraz wytyczeniu
dalszych kierunków prac)' w tej
dziedzinie. Protokoł, pod ltt6rym
podpisy złożyli przedstawiciele wiodących ośrodków pediatrycznych z
Bułgarii,
Czechosłowacji,
Kub1,
Mong?lll, NRD, Węgier, ZSRR ł
Polski, uściśla plan pracy do ko6ca przyszłego roku, jak teł na lata 1986-1990 oraz prognozuje najważniejsze zamierzenia do 2000 r.

a lekar:& weterynarii stwierdził,

te 12-lS ty1. Pozwany nle sgod11ł •'• madkl małych Jamnlczk6w zostałby
Jednak z tą optnl111 ponlewat G'tjlls na pewno, gdyt bezplodnoś~ u psów
z powodu młodego
wieku ule 1'Ył należy do prawie
nie •potykanych
s11du s pozwem o odszkodpwante w jeszcze nigdy reproduktorem
I nie wyJąt!l:6w~
wysokości 60 tys. złotych.
W:utość wiadomo ezy by nlm so~tal w pnyutraconego pupłla ustaliła opter.'ljąc szlośct - pozwany mote zgodzić lę
W takiej 1 ytuacJl włdctclel owsi• na pt§mle Łódzkiego
Oddziału jedynie na odszkodowania w wyso- czarka s pewności'
zapłaciłby odazkodowanie, gdyby w por• nie przypomniał sobie, :te posiada polis• u·
bezpleczającj\ 1111eszkanle, dzięki kt6reJ nie ponosi on odpowiedzialności
cywilnej - równie:! 1a szkodv wy·
rządzDne przez swojego psa. Żawladomlony o toczącej się 1prawle, właśclwy oddział PZU wystąpił w rharakterze stronv pozwanej. Tym sam ym właściciela owczarka zwDlnlon?
od udziału w 1prawie. Włdc!ctelka
Gajusa przyjęb propozyc,lę PZU 28·
Związka Kynologicznego, Opr6cz WY· kD§cl 11 ty1,
Ił (tyle, lle kosztuJe warcla przed sądem ugody, godząc
raz6w głębokiego współczucia z po· Jeden szczeniak teJ rasy).
sl• na odszkodowanie w wysoko~l'I
wodu utraty szlachetnego przed1taPrzed 1ądem 1lotył seznan!a wYde• SO tys, złotych. Ugodę sawarto 1 ~trowtcleła Jamników
długowłosych legowany członek Związku Kynolo- ny zgodnie
wnlośły
0 umorz-.nle
GaJusa 1 Cls6w, którego
stratę do· glczneco, atwlerdzaJąc, te mimo lt przez sąd toczącego się postępowa'1la.
tk!lwte odczuli zar6wno członkowie GaJu• nie był Jtsz~e reproduktorem, Sąd przychyllł się do tego wniosku
związku, Jak I pozostall
miłośnicy to by nim so1tał, gdył
w naS1Ym 1 sprawa ze.tata umorzona.
zwierząt - pismo to zawiera 1twler- mlekle 11ą Jedynie dwa p1y tel rasy,
Czy pow6dka za owe so tys. ku·
dzente, te wartość psa tej ruy r6w- natomiast 1uczek spragnionych ml- Piła aoble nowego psa - nie wl:tdona 114 wartości 3-4 azczenlak6w pe lołel macmte więcej.
OJeem ero· mo,
(Iza)
nastąpiło to na skutek
pogryzienia.
Wlaśćiclelka Gajusa
wystąpiła do

s'ma·erc'
GOJ• sa z c •sow
'

T·ragi·czna

I

-

~ak • stwierdziła W rozmow • I
dz1enmkarzl!m PAP, dyr. Instytutu
Matki I Dziecka w War11zawie, mię-dzynar<>Qowy koordynator probiemu, prof. Krystyna Boikowa, narada przyniosła konkretne wyniki,
tak w sferze nauki, jak l praktyki -pediatrycznej. Rozwij·•ąca •I•
..,
„
współpraca dotyczy głównie zagadnie!\
położnictwa,
perinatologii,
wpływu czynników genetycz.nych l
środowiskowych na rozwój l zdr...

wie dziecka. Przewiduje się, ~e r„
zultatem tej współpracy będzie juł
niedługo kilka książek naukowyCh,.
ale znaczących wiele dla praktyki
diagnostycznej 1 terapii; poszczegól•
ne ośrodki w naszych krajach jut
pracują nad przyeotowanlem
poszczególn1ch rozdziałów, Rozwij~
J1tca •I• W1p6łpraca przy.pl- pro.

.„....

wadzenie Q>eCjallstycmych b np. poprza 1prawctz.nle nowel
metod)' rółn)'Dlt metodami, ~
czyni& allł teł do
nawiązywani&

bllłuyeh dWU1tronnych ltontakt6w
pomi.m:r ośrodkami pedlah7c:myml
ró:tnych krajów.

Nas~pna narada 11aukowo-koo11o
jlynacyjna odbędzie lłlł równioż

„

Warszawie w 1986 r. Do teeo eza1u w Moskwie, w Berlinie I w
Pradze od"'•d• al• konferencje nauk
~..,. „ „
owe poawl-acone omówieniu wy.
ikó
ól
„
dnld
n
W poszczeg nyc&&
aaea
badawczych.
(PApt
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SEGMENT I •zaf11 aprze- GERBERA In vitro - •adam ul. Hdka 10 m 88 bi. izonkl gwarantowanej zdro4 po 18.
23264 g wotnośct w li :>dmlanacn
do nabycia od 1 Upc:i. GoDYWAN wełniany, planlno spodarstwo ogrorlnlc:r.ł! mgr
L.
Piekacz,
UJdt, Ant.
- sprzedam. 55-Ge-71.
8161 g KB111tka 25, tel. &7-27-82.
DOMEK murowany, dział
ka - sprzedam Kołobrze
ska ł. Wiadomość SienkleWicza I - 32.
20711 li
aegment 1 wła
M-4 umlenle na
odpowiednie
obl~ty
w
Łodzi lub sprzedam. Ofer·
ty 21663 BiurQ Ogłoszeń
Piotrkowska 9S
KIELCE snościowe

SPRZEDAM, wYdzlertawle
Zakład
Mechaniki Pojaz·
doweJ w centrum. Oferty 21697 Biuro Ogłoszeń ,
Piotrkowska 96
POŁOWĘ

domku z ogródkiem w Zduńskie! Woli
iamlenle m1 oodobny w
Lodzi lub sprzedam. Oter·
ty 21658 Biuro Ogłoszeń ,
Piotrkowska 9&
DZIAŁKĘ
ogrodzon•
z
irzewaml o powierzchnJ 1
ha w Głownie - sprzetlam. Oferty 8512 Biuro
OgłosZf>ń Sienkiewicza 315

DOM 1ednorodzinny 1 WY·
godami - Stl\Vków Koś
ciuszki I - sprzedam Na·
talia Pomorska - blltsze
1nformec1e tel -11-18-03
21448 e
SPRZEDAM dzlalke O.lS
ha Ł6dt Roldclńska t86a
l(odz. lł-17 .
11554 11
DZIAŁKĘ

o POW t.'73 ha
1 ha sadu wiśnio·

w tvm

wego
blisko
Łodzi
sprzedam w całości lub
na działki rekreacv1ne tel
51-40-57
8454 I!
ZŁOTNO działki budo
wlane częściowo uzbrojone nota rlalnle
nledr<'ll(o
sorzedam. Tel. 11-74-99 oo
l(odz 20
22eą~ e

,..JADWIGĘ" brązową
dam Liściasta 11a.

sprze-

PRZYCISK , napędowY do
„Łucznika" kuplę
Tel.
33-19-94.
8238 g
1,5 m
43-35-68.

WANNĘ

Tel

kuplę

21270 g

KUPIE maszynę do haftu
Oferty ,21203 Biuro ogło
szeń , Piotrkowska 98.
GRZEJNIKI tellwne, nowe
- kuplę. Oferty
.,21718"
Biuro ogłoszeń, Plotrkow
ska 98
hydrauliczna

GIĘTARKĘ
nową

kuple

natychml:łrt

54-61 Plotrl<o„
Tryb . po 19.
94'1 pt
Telefonować

TARCZE Jll trezv profllo
we , głowice frezarskle , no
te do
strugarki
oapler
ścierny ,
tarc!ze .:teh< W'l
1osnową
kuplę , tel

I

'-wlf'rkową

78-79 tt

czorem).
ODBJORNIKI tv na
84 52-32.

kuplę ,

(wie·
8:~4•' P

części
n~29 !!

SPRZF.DAM kiosk nadaf:!ICY
sle na kiosk han'llowy łub
na d7lalkę. Tel. 14-59-35 po
U.
ł

WRB'f "

DZIKNNI& l.ODZKI

AUDI 100 LS (19T4)
1przedam, tel. '3-79-11 po
19.
SYRENĘ

lllł (1971) aprzedam. Snopowa U. tel.
53-79-IO.
lł31 K

Zl8.~T g SPRZEDAM ozęścl do ,Re·
S_E_G_M_E_N_TY
____,R_u_st_l_k_al-", nauu 16", Tel. 11-911-20.
meble kuchenne t Inne p,o21859 I
leca skleo .<upnn-sprzedał. ZDECYDOWANIE
mebll Wólcnńsk~ ł tel silnik diesla. Oferty lnr!>lę
8124
AKORDEON „Weltmelster" 33-611-11 Boitdanowlcz.
Biuro Ogłoszeń . Slenkle120 basów _ nowy sprze211~1 g
wicza 3/5.
dam. 'l'el. •&-9'1-79. !1259 g
DOGI •zcz„rlęla t>:>. ddski>" , Sf'UttK diesla kuplę, tel.
SPRZEDAM 'la:nlot ł-o&?na<!oc'i. roddt'ach - 1 spll3:e- 33-13-ł6.
8123 g
bowy. Wladomotlli
L6dź,
'.lam. J;rzezi(1~ka 69': ' · ~
· ·
·•
··
ul. Odrzańska lB.
11195 g
!5111 g -SILNIK itórnozaworowy po
- - - - - - - - - - - kapitalnym ręmoncle oraz
'iPRZF''>AM jllnte wyposa- JAMllilCZ&.f
tanie- - t.::ir:i:~ Inne części do Warszawy
ten!e warsztatu
tworzyw dam Plec gazowy c:o. 1,5 - sprzedam. Tel, BS-21-59
sztucznych. Pabianice, 111. 01 - 1-'"Uplę.
Sasanel~ (~, po 17.
8491 ·g
Mokra 25 tel. 43-08-90
Ra dog.>SZCZ.
21701 g
21670 g
„125p" (1975) tanio sprzeBASSET hound
- suka dam. 14-39-53.
9121 g
SPRZEDAM
lnterlock rodow'.l::l.>wa
sprzedam.
.Mellor Bromley" średnica Tel. as .n -1!0.
2l ?02 g Hetniego Poloneza aprze18 call, saneczkową „5" o- - - - - - - - - - - - dam. Tomaszowska 151.
krągłą,
arednlca 1 I 3(4. SZTUCCE tajlandzkie s wi21262 g
Tel lS-84-51.
20981 g zerunkiem Bu1dy - spn:eSPRZEDAM „stara" •tan
dam.
Tel.
51-37-02.
8196
g
STYLOWY zestaw wypoidealny. Oglądać: L6dt, UL
czynkowy · kanapa i dwa
FIRMA
INCOMP - CBI Dąbrowskiego lOS m 18,
fotele (od rflmuńsklego Te23373 g
•tawu stołowego ..Kfaudta · ) pomoże Cl kupić - sprze- 1przedam. Tel. t~ -'!14- 14 dać wszystko, skorzystaj - „WARTBURGA
3113
W"
wieczorem.
8202 J( napisz 90-001 Lódt, 1 skryt- (1982) sprzedam. 85-10-81.
ka 29.
23361 g
23541 g
l'ANIO ~przedam dywan
czarne POSZUKUJą dutego qarati.
lx3.60, 2x3 nowe. K!liń RODOWODOWE
iklego 40 m 69.
U538 g cocker spaniele 1zybko, ta- na warsztat:
sua, woda
nto sprzedam, Narutowicza Oferty ,,B908" Biuro Ogło·
PRZEWIJARK~ l t j ll'prZC'
78 m 17.
23468 g szeń, Slenklewlcza · 3/5.
dam. Zduńska Wola,
tel
48 •71 •
U493 g
APARAT ·1
łotograftczny
. Yashlca l'xt - sprzedam
Lasocki, Kraterowa 2.
2151'1 g
FIAT „Ritmo - '111 CL" -OBRAZY
sprzedam. ~a listopad 1981 sprzedam. Liś ~l-ł własnościowe • telefonem - Retklnla w pobliżu
czówka Przestrzenna 54.
ciasta 11a.
Ogrodu Botanicznego
il394 g
sprzedam. Oferty
„9471",
,,ŻUKA" bla$zaka 1977 1'ok
SPRZEDAM
„LtlCLnik" „Stare 25" tanto sprzedam. Biuro Ogłoneń, Sienklewlcza
3fS.
wleloczynnogclowy I akor- t.6dt, ut. Demokratyc:i:na
:leon 120. 'I'el. 55-84·94 godz. 97.
MIĘDZYWOJENNE własno
lł-11.
21$97 g
ściowe 80 m kw. w oko1Z6p specjal (1978), blacha. licy Tramwajowej • teleMATERIAt.Y budowlane lakier, ogumienie - nowe fonem - sprzedam w roz'egła wapno, blriezk1 kram- .sprzedam. 11 Ustopada 49
liczeniu M-2 kwaterunkozytowe - sprze1am
tP-1. m. 15
we. Oferty ,,23279", Biuro
n -40-57 po 18.
1450 g
Ogłoszeń,
Piotrkow1ka 16.
KLA TKJ na lisy kośctarkę, MERCEDES 100 D stan
hydrofor
300 C 1 pompą ldealny (1977) - eprz«l.am SPRZEDAM niedrogo Wlalnośclowe M-4, Lutomierska
(nowe)
- l':>rzedam, tel Ofertv '1887 Biuro Oglo· 127
- 83.
23022 g
51 · 40-57 po 18.
_8452 g szeń . Sienkiewicza 1/5.
WŁASNOSCIOWE,
budowSPRZEDAM
.Zairtawę
1100"
SPRZEDAM
lodówkę
nictwo międzywojenne (oś.
.Mińsk 16". opony
Wart- (1980). Maratońska 89 m. Mlreo::klego) dwa pokoje,
21248 g
burga" Oferty „8440'' Biu- 19 blok 244.
kuchn1a
- 1przedam. Ofer1
ro Ogłoszeń, l:llenkiewlcza
„8218", Biuro Ogłoszeń,
SPRZEDAM samochód .•BY· ty
3(9.
Slenldew!cza
3}11.
rena 105" silnik „Skoda
diesel"
osa boksera.
SILNIKI elektryczne 4 kW
M-3 własnościowe (Radio1420 obr I 2,5 kW 1420 obr • rei. 32-28-30 w godz. 18- · stacja) z telefonem aprze21113 J! dam.
plee trocinowy c.o„ rlrew- 18
Oferty „8344", Biuro
no opalowe
- sprzedam
„WARTBURG • 1000" po Ogłoszeń, Sienkiewicza 3fS.
tel 87-79-41 (wieczorem).
przeRlądz!e w całości lub
8342 g
na
części
sprzedam. MIESZKANIE własnościowe
Kusocińskiego 150 m. 29, 3 po.koje ł8 m kw, Zarzew,
MEBLE XIX w. - apr:i:e- bi 337
8522 g Morcinka 2 m. T9, bl 98
:lam. te-39-83.
i.122 g
- sprzedam. Motna oglądać
SKOD~
:1000 MB" (1989) przez I kolejne dJll godz.
\łASZVNA
,Textlma'
- sprzedam. tel. 86-78-27 18-19.
WO g
stebnńwka ,)łaika sprze·
8274 g M-J
po 20.
oraz M·2 (łącznie 811
dam.
Przel!ła·>V
75 gm
Brzeziny, w~j.
skiernle
m) zamlen)ę na jedno dute.
,LANCIA HPE" (1982) .vlckle.
ro4s !( pilnie sprzedam. Telefon 48-03-38 (wieczorem) .
43-65-45 DO 19
8361 "
WThSXARKĘ
plon<'\ll' lł
NOWE M-3, a,s m Rado"IVdrAu!l~u·a z form11ml na
ODSTĄPIĘ wkład Polone~uzi kl or:>z -.gr.<e .varke do
za odbiór 1984. Oferty goszcz - ~amlenlę na porom PCV p•lnle sprzeil:im
Chojny-Zatorze,
!1598 aturo Ogłoszeń. Plotr· dobne
Czerwony Rynek, BednarWvon:edat z p•>wodu zml.1
kowskA 96.
ska.
Tel. 33-88-20
ov orflcl11kc11 - sprzeclnm
(7-15)
1uta lln~ć ~uzlk'>w lrnsznl •i
20961 g
„VW
1200" s częściami Buslaklewlcz
wvch I łnnvch pn nbnłżo
sprzedam
stan dobry POKOJ • kuchnią _ cen"IVCh Cf'nAch t,'>M Kwia- MaratDńska' 27(10 po 17
21525 ft trum - zamienię na wlę-1
tów Polskich 32
22947 ~
ksze lub domek ję:lnoroTAM"llKI dlur,owlo~e ro- t!5p (1980) - sprzedam. dzlnny do remontu .. ,21566"
Biuro Ogłoszeń, Pbtrk:ow'1nwo:iowe
1uc2'kl.
tel. Dąbrowskie-go 101-TG.
1348 p; 1ka 98.
4~- !!7-18
!1703 g
REAGŁ ,,Nina" ciemny sprzedam. Oferty ,,8239"
Biuro Ogłoszeń, Slenidewlcza 3/S.

ar 118

(1......

PABIANICE -

mieszkanie
z garatern Dslectle Plasd eternit
falisty, zmywarkę do naczyń
- spr7.edam.
TE'l
grzecz. U-8~·93
21715 c
własnościowe M-5

ZAMIENIĘ 1p~!d7llikH M-3
Chojny Zatorze (Il m kw.)
na ró,\•norzędnl!:
Koziny,
iutiar.:tt
Teomów.
tel.
J3. -łl-8J 1>0 IG.
8323 g

POS'ZUKU,l~

113\llodzlelncgo
mlo?szkan•a na rilk
Tel.
57-26-24. '
21933 g
BYDGOSZCZ -

ro

spółdzielcze

PODEJMĘ

prec11 u kalet-

chałupnictwo . lub
współpracę.
Oferty 23169.

ntka

-

Biuro Ogłoszeń, Piotrkowaka H
. 23169 g

z

szlifierzy

kryształów

zatrudnię.
Slmoradz
1rr
k. Skoczowa (Bielsko-BiaTeL 28-21 Skoczów.
8359"

ła).

!rlATEMATYKA 51-'14-1• mgr
Pluskowskl.
23177 g

POSZUKUJĘ
M-2,- .ll.I-3 z
z telefonem n:i 2 lnta. oferty ,21727" Blt:l''l pgloneń, PlotrkilwAa UG.
POSZUKUJĘ

M I lub M-3
'na 2 tlo 4 lat. Płatne za
rók z góry, Oferty . 8460"
Biuro Oyloszeń. Sienkiewicza 3f5.
MIESZKANIA samodziElne
go z garazem także za opiekę nad starsz1 os„bą w
domku wolno stojącym w
dzielnicy Górna, v>szuku'.o:
Oferty „21481" Biuro Ogło
szeń, Piotrkowska 96.
DO wyniifęcta

lokal

na
pracownię Łódt-Górna , Finansowa 89.
2140 g

CYKLINOWANIE be-zpyło
we. laklernwanle. 36-63-83,
Janaklewicz.
23234 g
TELEPOGOTOWIE, Witkowski 84-52-32 33-09-32,
191'17 g
GLAZURĘ,

terakotę,

kiety układam.
tel. 33-85-83.
ŻALUZJE

ne. 51-39-58,

parSobczyk,
7348 i;

przeciwsłoneczSkrzypiński.
751ł

g

EKSPRESOWA
naprawa
maszyn szyjących. Michalski
teL grzecz. 51-09-3.J
(9-lT).
18685 g
LISTWY boazeryjne,
narotne, przypodłogowe l Inne wYkonuje Frenket Starowa
Góra, Okienna 8
(dojazd autobusami 258
70 ze Rzgowskiej na granicy l..odzl ul. Zagłoby
\
po 50 m ul. Okienna), tel.
78-79-41 (Wieczorem),
8370 g

POSZUKUJĘ

mieszkania.
Oferty „22244" Biuro Oglo1zeń, Piotrkowska 98.
3-POKOJOWB
32:12-13,

kuplfł.

r"J·

7101 g

POSZUKUJEMY bkalu minimum 30 m na d~lałalność
- Bałuty
centrum Oferty ,">.15::0" Biuro
Ogloszm, Plotr'<owska 98 •
religijną

LOKAL do
działalność

wynajęcl!l
n11
rzemieslnlczą 50

SKARBIEC 1ezam - montat zamków sekretnych
I
szyfrowych
o sterowaniu
numerycznym.
Blok.ady
przeclwwyWatenlowe,
zabezpieczanie drzwi • blachą.
112-95-25 Kaslńsld.
85311'1 g
PARKIETY - układanie
cykllnowanle lakierowanie.
84-83-38 wieczorem.
21811 g

Kiełbik

m, woda, 1lla • zapleczem. ZWAl.CZAM 1zkodntkl pól,
Pabianice, UL Mokr11 23,
tel •3-08-90.

21568 g

ODNAJMĘ lokal 250 m firmie zagranicznej na przedPiotrkowa - W'lda,
alla. Oferty „2173ł" Biuro
Ogłoszeń, Piotrkowska
96.

mieściu

KUPIĘ mlesz,kante lub segment. Oferty „8156" Biuro
Ogłoszeń, Sienkiewicza 3/5.

CENTRUM,

dwa

pokoje,

słutb6wka,
kuchnia, utywalność łazienki do wynajęcia na mieszkanie, prac:iwnlę, lnne. Oferty „ 211~8"
Biuro Ogłoszeń, Piotrkow-

ska 98.

POSZUKUJĘ

lokalu na magiel tel. 88-24-31.
20834 g
MALŻERSTWO
s dziećmi
podejmie opiekę w zamian
za
mieszkanie.
Oferty
„21558"
Biuro
Ogłoszeń
Piotrkowska 911,

„

lł81

M·4 now11

ZAMIENIĘ M-3 oraz dwu·
pokojowe
stare (wygo.:ly,
telefon) na M-5 lub mały
domek z telefonem. Dzw" .
nić 86-23-13.
22491 g

1

INSTALAC.JB lllły,
•wtatła .
Wotnlakowald,
tel. CZYSZCZBNIB aampont„
arzennołclowY ff-9t-'1ł.
r, obić - tapicerskich, wy.
213"
kładzln, dyWanów. Wą~ro
wske Jł-98-03.
22438 I
PLUSKWY, mr6w1d, prusaki I Inne owady
•ku·
tecznle zwalczam preparatarnl zagranicznymi. &T-22-0ł
Gorzelańczyk.

ltl. zamienię

na podobne w Łodzi. Oferty ,21711
Biuro Ogłoszeń
Piotrkowska 96.

ZAWORY,
gatntlł,
n-UllU.AD'I' wYdech<>We, mon.
plon - regulacje.
Kro- tat nadkoli .Tudyma 20 (od
kusowa taa ataśkle- Traktorowej)
tnt. Mysi•
wlc1.
1891 g kowakl.
22 334

szklarnJ,
karni,
84-60-62.

1adów,

działek.

pieczarKorona ,
19858 g

CZYSZCZENIE metodl\ piorące-ssącą
dywanów,
wykładzin, kanap,
foteli
Ja skulski, 88-42-70.
7138 g
SKRZYNIE biegów XV biegowe Poloneza I
Fiata
I25p ze skrzyniami Poloneza
przerabiamy
na
V-clo biegowe,
Warsztat
samochodowy, l..ódf,
Fornelsklej 11, tel.
88-35-70.
Wójclktewlcz.
8083 g
PELNA geometria zawieszenia, (zbleżn<;>ść kół, ką-·
ty pochylenia, wyprzedzenia) w samochodach „Polonez••, „Flat t25p", .,126p„

„t.ada". Naprawy zawleszenla,
układu klerownl
czego,
ukl. hamulcowego
skrzyń biegów. silników
Inne.
warsztat
samoch
Fornalskiej 11, tel. 86-~5 -70
Wldllńskl.
8061 r

HYDRAULIKA
centralne
ogrzewanie wykonam natychmiast (zakład posiada :
zlewozmywaki, arTECHNIK elektryk podej- wanny,
IY)atura)
Grzegorz Stecki
mle pracę cha łupniczą . o. zP.loszenla
telefonlcz•1e
ferty ,,8058" Biuro
Ogło- lfi0-437 po godz. 18 P io t rszeń, Slenklewlcza 3/S.
kńw.
948 pt

g

SUPERWYCISZANIB,
Zabezpieczanie dr:twl,
Qwa- DO 11akładu rzemleślnleze
rancja,
lri9tytucjom
raposzukuJfl.
chunki,
Domańskl,
tel go udziałowca
„22469" Biuro Ogło•
51-011-78.
22821 g Oferty
szeń, Plotrkow1ka 96
CYKLINOWANIB
we, laklerowanle,
Pietrasik.

bezpyło·

43-48-27 POSIADAM domek I ple•
cem przy
el. Włókniarzy
Ilię na dzialal4209 g nadający
noll~ rzemieślnlcz" lub flr•
my polonJjnej - oczekuj'
CYKLINOWANIB bezpyło propozycji. Oferty „20999'
we,
lakierowanie równlet Biuro Ogłoszeń, Piotrkow•
instytucjom.
.Janiczek ska 98.
36-12-U.
1194'1 g

NOWO powstała wYtwórnla
napojów chłod:i:ących
Pa•
WYTl.UMIANIB
dnwt. blanlce, żymienklego 25a
•kuteczne
zabeipleczanie poszukuje
aolldnych
od•
skarbiec,
Waszczyk · tel biorców
uspołecznionych,
52-42-11'1.
'11103 I( zakłady
pracy,
prywat•
nych. Gwarantuj• atalll
I
dostaw•
WYPOSA:l:ENR: wnętrz w syatematyczn,
drewnie Marek Majewski własnym transportem. Gumińska l 111ółka.
43-79-es, 71-ST-eo

aun g

tnrr a

TAPETOWANIE,
malowa- AGENCJA Matrymonialna
nie, Scterwtcki, o-as-a
„MARL!lNA" 9T-ł00 Bełcha
I02ta I! tów •kr. 3'r Kontakty H•
graniczne dla Pal\.
19!1 I

WOD.-KAN. e.o., Instalacje Walllńsld 48-tł-99 wleczorem
12621 I! BIURO Matrymonialne
„serce"
Twoją
tyclowl\
szansj\.
40-610
Katowice,
SPRZĄTANU:
wn11trz In- skrytka 33-11,
2201 k
stytucjom.
Tel
43-'fl-łt
Szymczak.
ł'OSZUKU.11; •wtadków wyoadku drogowego, i 3 Upc„ 1984 roku godz. 11 p :zy
ANTENY Tv. 14-łł-41 oo at Kościuszki i ul. 22 Lip•
17, Blenlek.
ca. na przł'jśclu
dla pie151'1 g srych, tel. 15-28-51; lJ46ł &

A LOS CIUDADANOS
PERUANOS
EN RELACION A LOS COMICIOS
ELEClORALES QUE HABRA1'1 DE
REALI7.ARSE EN El PERU EN El·
ANO 1985 SE INFORi\IA A LOS
CIUDADANOS
PERUANOS
QUE
SIRVAN PONERSE EN COl\1UNICACIO!l1 CON LA OFJCINA CONStlLAR
DE l A ~MBt\JADA DEL PERU EN
VARSOVI.\ A FIN DE PRO<.;EDER
A sn QEGISTRO E INSCRIPCION
ASI.COMO PARA OBTENER INFORMACJON MAS DETALLADA SOBRE
EL P.o\RTICTTLAR (FELINSKIEGO 25,
WARSZAWA, TEL. 39-97-57),

UWAGA OBYWATELE

PERUWIA"-SCV
W zwi~l'.ku z wyborami . które odbędą
się w Peru w roku 1985,
prosi się
obywatf~li peruwiańskich o kor.takt z
Biurem Konsularnym Ambasady Peru
w Wa1-s7.awle w celu dok1>nanin reiestracjl :>raz uzyskania
niezbccinvch
infcrmac1• (Wclrszawa. Felińskif>"C 23,
tel. 39-97-57).
?333-k

Wledze .tanu

15 LIPCA rut

10

Wuzyngłioft

fp6ł

zachód USA) wprowad'Zlły
karty identyfikacyjne d1a
dzieci,
które ułatwić mają odnalezienie zagin:lonego dziecka. Dzleo:ęcy dowód
osobisty posiada dwa zdjęcia ora:r:
odciski palców dziecka. Dokum„nt
Jut od 10 do lS Upca w Kotobrze- l piosenkarze,
lttórym towarzynyt ten lootttuje trzy dolaTY I moma
cu, po raz osiemnasty spotkają się będzie Orkiestra Polskiego Radia
i go uzyskać w unęd'ach wyda111·
wykonawcy I s y mpatycy
piosenki Telewizji a t..odzi
pod dyrekcją eych prawa jazdy d1a dorosłych.
nocny

XVIII Festiwal Piosenki lołnierstiej

Tegoroczn y festiwal
w
swoim programie odzwierciedli treści związane z 40-leclem powstania
Polski Ludowej
oraz jubileuszem
wo js k lot niczy ch
! marynarki wojennej. Org anizatorem Imprezy jest
Głtl>wny
Zarząd Poli t y czny Wojska
Polskiego . Og ó łem 500 wykonawców
przygotowało
ponad 100 utworów
premierowych; łącznie z wldow1skaml, a ok. 30 n ow y ch utworów
zapre ze n tu j ą ró wni eż z e swego dorobku wojskowe zes poły estradowe.
tołnierskiej .

Pierwszego d n ia, tradycy jole
już
zapowiedzia n o w idowisko dla dziec!
I mło dz i eż y o tema tyce lotniczej i
m aryn isty c znej pt . „Mały festiwal"
spałki
autorskie j
Piotr Kl0sowski
( sł ow a) I Art ur Zalskl (muzy ka).
W

drugi m

dni u

Cesthv ulu '>''; ·J rzy -

m y kolejn e w idow isko sl wno-muzyczn e „Gdy bym trzy serduszka
mia ła"
- ze słowami Stanisława
Ryszarda Dobrowols ki ego I muzy k ~
M a r ka Sewena. 31 utworów m uzy cz .
n ych z ap re z en t uj ą akt orzy , śpiewacy
0

Pncotowle

19.40 Zbigniew Załuski
- „T poi·
sk!ch grzechów głównych "
odc. 9.
20.00
Lista Przebojów. 22.0;; Inf.
PROGRAM l
sport. 22 .15 Tea tnYk . ·;?J •n e Oko".
11.59 S y gnał czasu . 12.05 Z kraju 23.00 Zapraszamy do Trójki.
I ze świ a ta . 12.30 Muzy ka folklorem
PROGRA.1\1 IV
malow ana. 12.45 Rolniczy kwadrans.
1:1.00
Komunikat y.
13.20 Piosenki
11.00
„ Sobotn i Magazy n Rozgłośni
M . Tolcu . 13.30 Koncert reklamowy .
11.59 Sygnał czasu.
14.05 Magazy n muzyczny. 15.55 Radio Harcerskiej".
kierowców. 16.05 Merkuriusz rządo 12.06 Wlad. 12.10 Zespoł y Instrumentalne.
12.20
Biuro
listów. 12.SO Mię
w y. 16.30 Konc ert '1y czet'l . 16.55 Pr-iezorn y zawsze ubezpi eczony. 17.00 Mu · dzy fantazją a nauką. 13.00 80-Jecie
13.55 Felieton
7.Yka I aktu a lności. 17.25 Alk oholizm Horowitza · Recital•.
alk o h ol. 17.30 Muzy ka z fllmotekl literacki. 14.00 o kultur<; słowa
18.00 „Mat;vsi akowle " .
18.30 Koncert aud. 14.20 Splewa zespół VOX. 14.30
dla młodych.
lS.00
dnia. 19.20 MlnlrecltaL 19.30 Radio Blok audy cji
dzf eciom.
20.05 W kilku taktach Wlad . 16.0S Program k ultura l ny. 11.00
20 .08 Komunikaty Totalizatora. 20.10 Pejzat polski - aud. 11.20 Ency kfopedla kultury .
18.00 Domingo, JaP r z y muzy c e o sporcie. 21.00 Komu
n lk aty.
21.05 T y godnik Kulturalny kiego nie znamy - aud. 19.00 Por19.:lS Re21.25
P ól tuzina atrakcji muzycz- trety Polaków. 19.30 W! ad
Reportaty 19.40 Orkiestrowe
n ych aud. 22.00 Z kraju I
ze dakcja
granie.
20.00
Oorn
<ll
·<:er•
świata. 22.25 :-la
rockową nutę
- aud. 20.15 Chw1la muzyki.
20.20
au d . 23.25 Za pros7enle do tańca.
Wieczór ze słuchowiski em - s ł ucn.
21.30 Kulisy scen l scenek - aud.
PROGRAM li
21 .50 Słowo o kulturze
tel. 22.00
10.00 Godzina melomana. 11.00 Zaw- Chwlla muzyki. 22.05 Spotk'anle z resze po jedenastej. 11.10 Kabareton portatem. „Jestem pokojem„ - rep .
aud.
D wójki - aud. 11.30 Tydzień w Ste - 22.30 „Rzecz warta czarta" reo.
12.00 sztafeta Orkiestr Radio- 22 .50 Lektury Czwórki. 23.00 Rozmowy
Intymne
aud
.
23.20
Muzyka
13.00
w y ch . 12.25 W stronę jazzu.
Wlad. 13.05 Serwis Informacyjny (L). spod znaku A.mora. !3.50 W iad. :ł,3.55
K!ilendarz radiowy.
13.10 z cyklu: „Okolice kultury" fe). Tadeusza Papiera (L). 13.;o
Z
NIEDZIELA, I LIPCA
malowanej skrzy ni. 13.30 Album operowy. 14.00 John Catle I Arthur HalPllOGllAM I
ley „714 wzywa pomocy" fr. 7.
14.10 „ Gwiazdozbiór" - czyli
naj10.00
Gra
Orkleatra PRiTY. 10.30
lepsi z najlepszych" - aud. 15.30 Co Radiowy Teatr.
11.00 Koncert przed
Jest grane? - nagrody.
16.()0 Wielhejnałen'I .
11.59 Sygnał czasu. 12.05
kie dzieła n.os Rozwiązanie 'l\:\gad
W samo południe. U.411 Muzyka folkl muzy cznej (ł..). n.10 Aktualności klorem
{nalowana.
13.00 Przegląd
dnia (L). 1'1.30 „ Gospodarz wle<'zoru tygodników
13.15 Operetka polska .
zaprasza .. ," - aud. (L). 18.30
Mu- 14.00 Magazyn międzynarodowy
zyczna galeria ,. Dwójki" . 19.20 Ml· wektory. 14.20 W kilku taktach . 14.30
nlatura li t eracka. 19.30 Wieczór
w „W Jezioranach" . li.OO Koncert tyfilharmon ii 21.05 Wład . 21.10
Wie- czeń
16.00 Teatr Pol11klego Radia.
czorne refleksje. 21.15 $olewają po 17.00 Niedzielne wydanie magazynu
latach . 21 .30 •.Literatura I muzyka" muzycznego. 18.00 Dialogi hlatorycz.
ne. 18.15 Swlat muzyki. 19.10
Kon ·
PROGRAM Ul
-cert na jeden gło•. 19.30 „ Wieczór
nad jttlorem" - •łuch . 19.SO Siadem
10.30 Złote lata swingu - aud. 11.llO naJzych Interwencji. 20.0S KomunikaPrzegl ą d tygodników.
11.lS Wokół ty Totalizatora
Sportowego.
20.10
muzy ki
latynoskiej aud.
11.llO Przy muzyce o •porcie. U.OO KomuZb igniew Załuski - „T polskich grze. nikaty. 2Ul5 Polskie rodowody. łl.30
chów głównych" odc a. 12.00 Serwis Słynnl wirtuozi . IS.OO Teatr 'PolllkleTró jki. !UO Michał Markowski
go Radia - „Skąpany twtat"
„Sk amieniały pączek róty"
adc. 9. słuch. 2U5 Jazz dla wuyatklch
13.10 T y lko 50 minut - „Obmowa" aud.
mag. 14 .00 Lato w filharmonii . 15.00
Se rwis Tr6,fkl. 15.05 Wszy stkie drogi
PROGRAM O
prow adza do Nas h ville - aud . 15.45
Podróte reporterów . 16.00 Zaprasza11.20 „Warszawa w 1Ztuce 19łł-14"
my do Trójki.
19.00 Nasza Polska . 12.00 Muzyka dla kolekcjonerów. 13.00
Dnia I lipca 1984 r. zmarł, po
chorobie, w wieku 73 lał,
nau najdroższy Mąt I Ojciec
clę:!kiPI

s. +

ovomaym 1mułldem powia·
damlamy. te d.nla I Upea lllł r„
po kr6tkł1J,
etętkleJ
chorobie
smarla naau ukochana Mama.
Babcla, Tełclowa l Prababeła
Z

'·

były

PRUSZczvr-:.sKr
d.ługoldnl

pracownik
•.Społem" w ł.odld.

PU

W y prowadzenie
drogich
aam
nasta pl dnia 10 lipca br.
o godz, tł t kapłley cmentarza
r zy m.-kat przy ul. Ogrodowej,
o czym powladamlaJ11 porrątenl
w i:-łęboklm bólu:
ZONA, CORKA, SYN, zn;c.
BRAT I POZOST"l.A SODZINA
Pro1lmy o nieskładanie 11.ondoleneJI,

1.07. „AllcJa"
lat 12 1octa. l i

WYSTAWY

OS&ODSK PllOPAGANDY lrZTtl·
Kl (park SienklewiesaJ
goda.
11-11 wy•tawa
totocratu.
Salon uproszonych
, l.o'J. - j.w.

ł

'

SSW.OLUCT•NEGO (Gdań•ka 13) Coda. 1--11
8.07. - nieczynne
HISTORII MIASTA ,t.ODZl (~Octowa 15) godz. 10-1'
•.
l.o'J. j.w.
wr,OKIENNICTW"
ll'\Otrłl.O'WA41
282) godr.. 10-11
a.OT. - godz. 10-11
SZTtl KI (Wł-:ckowaktejlO Jf} llOdll
1- lT
a.OT. - sodz. 10-lł
Mt AST A ZGIERZA <zeten. Dltbrowskiego 21) goda. 16-U
I .OT. - godz. 10-14
. /.
Ml AST" PABIANIC
(Pamanlc•
pl.
Obrofleów Stallng!'adu, l)
aodz. 10_„
1.07. - goda. to-Ił

...

ZOO uynne od loda. t 4o 1'
(kas.a do li)
LUNAPARK CQ'll!IY w gods lt-2.0
PALl'UA.RNIA
caynna w ,:odz
t0-15

OGROD BOTANICZNY czynny od
godz 9 do zmroku
K.ĄPIELlSKO FALA ezyt'lna
"'
god:z. 10-18
lttMA
BAL TYK - .,Sek.&ml•Ja" poi. od
lat lfi Codit. 10, tl.30, li, 1'7.30

20
8.07. - J.w.
IW ANOWO - „Ballada • waleca-

nym rycer:ru Ivanhoe" rada. b.o.
godz 15.30: .Ja cl• trzymam, ty
mnie trzymHz aa bródkę" łT.
od lat 12 goda. lT.11. 19.30
I.OT. - Bajki - „Przygod!l na
dwóch kółkach„ - coda. \ł.30;
dalej jak wytej
POLONIA .•Seksrntaja"
poi
od lat li Cod•. UO. 12. t4.30

PllOGRAM"

ł '·

Pocuell ed1l•d.wl1 •• w JIODłe
dzlalek. I Upca hr. e pd.L 11.Jt
na emenłarsu
nym.-lrat. prsy ·
at. OsrodoweJ • w I.obi.

19.30

8.07. J.w.
PRZEDWlOSNIE - „Ja ' cię trzymam, ty mnie trzyman za bródkę" fr. od lat 12 ~odz. 10, 15,
17.15, tt.30: „czarodziejski Lolo"
węg . b.o godz. tt.11
Wf,OKNIARZ - •. P.aaałar w kaj·
dankach"
ehlflskt od lat 1 ~
godz to. tt.30 tł. lT.30: Seana
nocn„
filmu praedpremleroweco ., Dziecko Rosemary" USA Od hit li Coda IO.•
I.OT. - j.w.
WOLNOSC - •. Tootałe" USA od
lat 15 oraz film 'lrr6tkometratowy pt „rum, mm, film" ·gorl%
IO. 13, ta, 11
8.o7. - j.w.
WtSł.A „Tysiąc mlllardów do·
tart'>w" fr od lat tl godz 10
12 30 Ul.30: Film " weraJI oryctnałneJ a cayłana lista dlalo1ow" - _ Błękitny grom" USA
od lat 11 tCods. 11.30, Il
a.07. - j.w
ZACH~TA „Duch"
USA, ed
lat 11 goda. to, 12.ll, 1'.11, li.JO
„Samł .wal" pot lt,e.
IOd•.
'
11
UT. - J.w.
TATRY - L&'l'lOlł - „Pl•f"t•a
Jetdzlee" USA od lat li. •ods.
Il (ezynne tylko w dnl JIOlod•
ne)
1.8'. - J.w.
STUDIO - · BaJJtt - „Kiedy lltełe
opadaj11" icodl!. 19.~;
„ZwYkll
ludzie" USA ed lat 11, codz.
18.ł&,

li.li
I.OT. j."W.

lrTTLOWY -

„teau,..

„ANNA

......
w wtan "

eme rytowany funlrcjonarlu111 MO, ellłonek ZBoWiD, łpt lał n;
za zasługi w pracy zawodowe1 nagTadza.ny wieloma odmaczenia·
ml, m. In. Złotym. Srebrnym ; Bra.zowym Kraytem ZululłUroezyati>ścl

pogrzebowe odbęda •I• aa emeatuau
pod wezwaniem św. Anny na Zlll':r.ewle w d.nl• I lipca
o 1odz. U, o czym zawla.daml,llł oonatent w 1mutlr11:

rąm.-ll:at.
tłll roku

WNA. COllKI, ~CIOWIE t WN'Ultl

,;Wtdtdadle"

.....

z

te w uta

ł

uwaze. ausa

1łU rollu ·
na~ułloella6na

Upea

•Mila........,

1a,

ebna
I llłoatra

1 domu

MĄŻ,

Ul.49. tł

e.M. - lła:llft - „ztm~
cród" •oda. Jl.li, d11lej J.w.

1'MBULATORruM
POMOCT

•TŚmlT 8PITAU
ehlrur•l• 016lna - Bałut)'
Szpital
tm.
Błegati•lrłeto
codziennie dla pnychodnł rejOnowye!I ar l, I, ł. e. 11: Sap!·
tal łm Barlłelrleso - eodzlennt~
dla pnychodnl rejonowych nr nr
T I I: tlzpltal Im Sldodowsklel·
Curie - eodatennle dla Pnyc'hod·
al ll•lOnow•J nr 1l mlaeta I !lml-

•I. !!llt'nklewleza 13T,
teł. H-37-0<I w. J1

- Oa111net
chlrur11tczny
eał!ł dobf.

ezynny

- Oablnet łntemllń)'c:zny eaynny
w 1odz. ·tl-'f
•
dni wolne
ed oracv - eała dobę
•1 1'rmn Caer;woneJ ~~l
tel. H-81·11 do a w. aa
- Gabinet
ehtrurgtl
eZynny
w dni wolne
w Cod•. 11--T;
od praey eałe dobe.
11ł.

W.011clft1klego li.
teł. 71·114-11

- Oablnet stomatologtczny eayn
ny w godz tl-' w dni wolne
od pracy - eała dobe.

s ,1,11elda tal- ••wł„aalaa te w dllł• I Upea 1114 roku
...,._ w wt•ll• • lat, -61 llkoehany OJelee
l

~ eł""911 •• "

ea:vm

saw!Mlemłał•

'li

Cw6d1 woJaa, od.aaaeaoiiy Krzyt•m 7'1etnykrołale .łl.rayt- Walecanych. M•dalem
.. ł'Ql•ka,
Bwem• Ollrolley". Snllrnym K.rzyt.em Zulugl.

VronJ19tolel „rnebowe odbed11 11141 w dalv I Hpca Itr. o tr0d.•
11.• w ll:aplley na ementarn tw. Anny na Zarzewi•.

.....

ł'OSt'ó\ł_.

STS

w

111111dl•

Data

ł

U.C- 1114 l'on, w

IT lał -aria

Ila

„...... „.....

to.r

+ '·

~łlalfO'el,

Hpea Itr. o co«s. li 11a emntarn rsym••Jl:at, u
Sarnwle, a

W'nylńldm, ~ w . . . . . . . . .

„

elaorfł"7 -

-

Wł•·

Cloeta

ł '·

Dal11 ..._ ~ llpea 1R4 r.
wieka H lat

„

BRONISŁAW

pruowaJea

.._..... edll•dałe •le w' bi•
t lłpea Itr. o aods. li aa emeatarau na &adoseezew, o e.,.m
11owlada111laJa Posr•tene w łf,lu:

„

w

WAWRZVNIAK

~Rallla",

mOllmt.:llNłCS

•marł,

ł. ł '·

JOZEFA
LAMPCZAK
llJ'fa .........
HetavaeJt

a -.c61ntii W'l„ab•,... •to•trom
u 'Jflam• P•hl4 ,..wleeesta, ..__
lntnuowna opiekę, oraz wnyatldm. kt6rym łlreu ltyla paml11~
meJ smarłeJ tony I towanY•'l'łl leł w eatatałeJ drodM. •łlładam
1erd..cne t10dlll•llowante.

dzlennł11 RobełnlcieJ Sp0łdzlelDJ

•a

Chirurgia urazowa
Szpital
im. Jonscheril (Mlllonowa Ił)
Neurochirurgia - Szpital
Im.
Kopernika (Pabianicka 62l
Okulistyka
Szpital Im. Jon1chera (Milionowa 14)
Laryngologia dziecięca - I•n~ y 
tut Pediatrii (Sporna 38/90)
Chirurgia si:c:iiękllwo-twanow• Szpital Im. Barllcldego (K.'.lpclfl.aklego 22)
Laryngologia - Szpital Im. Barllckle«o (Kopcll\•klego 22)
Tokaykologla - Instytut Me:\ye}·ny Pracy (Tereay I)
Wenerolocla - Przychodnia Dermatologiczna CZakątne 44).
DOW.l\~Nl':.I

Mlckl•wcaa • . M!clarnłana 11
D11browaklego
D,
Lutomlenka
141> Ollmpl,1ka Ta
Pabianie• Armlł Cserwone .
1 Konatant:rn6w Sadowa
10
Głowno t,owłeka n. A.lekaan·
drów
Kokłunkt ł,
Zl!llen
- llłlrorekleto li,
!)\browskleco
M, oaorlr6w - ""W'Jil•kteco a.

LllOlf PGMORlllll

-

Ch1rm&1a
oeóln4: - a.lu'7 i:i;i;pital Im. .ti1egatu1ldqo _ eodz1erulle Ola przychodni reJonowycil nr nr · 1, 2, ... • 1 10. kpital Im. .Barlickiego - coc1&len.me
dla przychądnl
rejonowych nr
nr 7 1 I. Szpital im. &kłoctow
•klej-Curle codziennie
cl1a
przychodni rejonowych nr 11,
mla•ta 1 &minY
Alekllandrów.
Dla przychodni rejonowyoh iir
I 1 nr I nutępujące upltat.e:
- lm. Kopernika w dnlach: •. a„
li, 20, 211, le. - .l.m. Jonacłlera
w dniach: 2, ł, 10, lł, lł, 11, J2
H, s&, 31. - Im. Brucklflekleco
w dniach : 1, 3, I, 7, 9, U, 13, Ul
l'I, li, 21, 23, 2$, 2'1, 29.
Dla
Przychodni ReJonowej nr I naat41pujące szpitale: - im. Son•nberga - dni nieparzyste; - im.
Pasteura - dni parzylite.
Górna - Szpital lm. Blernackleco - codziennie dla gm. Rzgów
Szpital im. Brudz1ńsk1ego (Kos.
Gdyńskich 61)
Polesie - Szpital tm. Biernackiego
codziennie dla m. Konstantynów
Szpital 1111. Kopernika (Pabianicka 62)
!ródmldcle - Szpital tm. Barllckle&o - codziennie dla przy.
ehodni reJonowYch
nr
łl, ł3.
Slpital lm. Sonenberga (Pieniny
30).
Widzew - Szpital Im. aonenber(Pien.lny 30)

APTBKI

DZIFCl WNUIU I POZ08TAl.A aooznrA

~D71Kllil~IK ł,Ol>ZIU~

„

l.fł.

LUDWIK LEWANDOWSKI

łYftllW• „„~.
Słułebnłesko• StarowleJ•lllm

KOR~WO.

n•.

•ar·

„

..,.,. a.110--. •....natii

dnt„n at

Pogrzeb O!lbędzle •I' w poni•dzlałełl . w d.nł11 I llt1ea lir 11 ired.L
14.30 • kaplicy cmentarza rzym kat. na Dołarh, o caym poWlad.amlaJa po,ęratenl w nleututonvm smutku:

,od.a.

„altabeta

SABINY POMORSKIEJ

IRENA Wl\LKIEWICZ

l~.1;;

a.0'1. - BaJkt „Konoerl
tw1euzclta" &oda. 10, 11; „Zrywa
t11cza ·• &oaz. u, 13.:iO; „Spirala"'
~oo.:. li; „zwo.lni•m• warunkowe· i:oaz. 11.li, 111.30
MU:.:A - Bajki - „:aota rrbka"
goi:ilt. 1$.15; „Jddaiec bez ~~
wy" rad%.
b.o.
100%.
a~ I'
„ Wampir 1 J'eratv" c1M. o4 .I.at
u.
li.li
a.01. - Bajki - „Uota f7l>ka "
&odz. U dalej jak W)'ł•J
1 lKA.IA Bajld - „Clllopcr •
u l. Uraozow•J" &Oda. J.S.16; „Syrenka I k1.ii11ż• " buł&. b.o. IOdZ.
16.15; ,.Manhattan" USA od lat
18 godz. l i
8.07. - j .w.
POKO.I - „Powrót Machacoolłl
IJ „ jap od
lat l2 iOdz. 11.15;
•. Lata dwudzieste,
lata
ttzyd7lest•" poi. od lat 15 godz. 18.li
1.07. BaJkt - „Rekalo łył
wiarz" coctz. 11; dalej ja·k wyiej
STOKI - „Imperium kontratakuje" USA od lat 12 godz. 16.11;
„Parszywa dwunaatka" USA od
lat 18 godz. 11.45
1.07. Bajki - „Ballada o
królu a rótow11
kokard11 pod
brOdill" - COds. 11.11, dalej jak
wy tej
SWlT - ,.Tajemnica gołębi poc1towych"
b.o. 1od1. 11.311
„ Wielki Szu" pot. oi lal li
IJ"dz ''· l i
l.0'1. - BaJ)l:l - „Ol lłonlu„
godz. lUO, dalej '8k wytej
TATRY „Synteza" pel. od lat
12 •oda. Jl.U; ,Sprawa Kram•rów" USA od lat li coda. lT.15,
19 30
a.OT. - Ballet - „o ltr6tu J'opielu" god:ii. 14.111, dalej jak wy.
tej
HALKA - Bajki - „Na dworze
królR Tuszynka" godz. lł il bajka z Bolkiem I Lolkiem); „Ma. glczne ognie" pol.
od' lat l i
god:r. Jł, JT
I.OT. j.w .
llEKORD .,G'8{arelr lhOłełr"
WU b .o Cod:r .
tl.tl:
.. Król
Cy~an6w" USA. ed lat li, gods.

KAZIMIERA
DARMACH

Pair.all ełlt'4111e ... ł . . . .
ltz. o pda. U.JO a d.om11 prsy
ul. Kolumny I,
iia emeatar•
przy ut. Kurnald. • ftYlll • ·
w1adamia·

s + '·

.,ZwołaM

nle warunkowa"' USA od 1.n li
coda. 10, 17.15, 11.~; „:i:ywa ""
cza" raca. b.o. &odz. 12.lS, ll.O;
"Spirala" pol. od lat l i codz.

&. 1' ••

BOLONEK

JeJ

tratowe

a.01. - j.w.
MLODA OWAllDlA -

.....
IM. . . . . aa·

WAn1Llll8SA SOBIZIMA
głębokim talem 11wlad.amłam7.
zmarła na,;le I oduz•a od. naa na
Zona. Mamus. ~ I Babcia

CodL 1L..J2 „Roclq
U" U&A
od lat 11 oraz filmy Juótlcom•-

~„.„

ł '·

ZYGMUNT DUK

NaJaławnl•Ja9 ftlmOwe
komtur ao<1:1. 11, 11. 1ł
l.G'J. - j.w.
OB.A - ,,Akademia Paiia IUellaa"
ca t I u
pul.,
coda. 11, 11;
„impcńum llontralal<uje"
USA,
Od lal 12 &od&. 11
am. - J.w.
GD~.'lllA ..;Ino _,
ecl

Górna - Szpnal llll Biernaokl•·
&o coozumnle dla
&Dl1ny
Rzgow; Szpital im. Brudzh\•kle10 (KOI Gdyńskich 61).
t'v!""'~ - l:i;t;ptud lDl. S1ernac.lde·
&o - cooztenme Ola m. KonaLantynowa, Szpltai Im. Kopernika 1PablantCklł 1121
Sródm!eście Szpital ina.
lickiego
cockiennle
IUa
przych<>dnl
rejonowych
'1
ł3. Szpital lm. sonenberga (Pl•
nlny 30).
Wtdze\\o - azpllal lm. llOnenbv·
•• 1P1entny 30)
Chirurcia urazowa a.pł\ał
lm. Kopernika (Pabianicka U)
Neurochirurala - Szpiłal
im.
Barlickiego (Kopctńakle&o U)
Okulistyka _ Szpital IDl. Ilu·
llcklego (Kopdilakleao 21)
Laryngolo&la dztecl,ca -.
t)'tut PedlatrU (Sporna al/li)
Chirurgia daiect,ca - Inlń:rw«
Pediatrii ($parna :ił/IO)
Chirurgia azcsękowo-tw._.,. Sapiial Im. Barllckl„o (Koptd6llkie10 22)
Larynaolo&la - IWDUla
w łlM
(:hroraakleao 113)
Tok•ykolo&la - IDlńT'ał ....,_
eyny Pracy (Teremy I)
Wenerologia - Przyehodllia 99.
matolo&iczna (Z&k11tna łł)

BIOSTJU. I BlLAT

S 1t•lloldm
•wlad.&ala·
my, h w dala I
1"' rolni
zmarła. • - najultoellaiMza .._.
m11•la. T„clowa I Balteta

'·

17

pot.-ana. ed

DllM

aALON aZTUKl W&POL~
(Piotrkowska li) coda. 11-H - ·
malantwo L. Rósgl
1.07. - J.w.

m

"°

,..Jmperlwn
od lat l i

jap.

aodz. l i

ugTOllJI RUCHU

10.00 !tecltal organowy. 10.20 Krajobrazy historyczne.
10.llO Magazyn
Rozgłośni
Harcerskiej.
11 .59 Sygnał
czasu. ~2.05 Wlad. 12.10 Zagadki muzyczne - aud. 12.30 Wyprawy Czwórki. 13.30 Nałęczowskie divertimento
- aud. 14.30 Uchem JblH. 15.00 Teatr Klasytd „w osiemdziesiąt
dni
dookoła łwlata" M . t. 111.00 Wl11d
te.os Muzyczny lipiec . 1'1.00 Quiz popularnonaukowy. 17.50 Henry Purcell - Suita c-dur. ta.oo Naboteń
stwo
Ko~cłoła Adwentyatów Dnia
Siódmego. tl.40 Leoa Janacek: !!ulta
na orkiestrę. 19.00 Alla l Omega ma~
nopularnonaukowy
aud.
19.30 Wlad. 19.3& Sławne orkiestry.
20.20 Wieczór muzyki. 22.00 Rezonanse muzyczne. 22.SO t.ullus Llps
„U
fródeł
cywilizacji".
2a.oo Zespól
Strln<! Connection.
23.10 Ma~azy n
Publicystyki Kulturalnej. 23.50 Wlad.
23.65 Kalendarz radiowy.

)6... "... ....

od lal łl, loda
1.0'1. - J.w.
MAL& 8TUDY.INS nami,tnołci"

KUDA

JANINA
MAZIK

·'

n-•.n

TBATKT

Ul.OO Mag. rozrywkowy. IO.IO Bliskle spotkania: „ Dinozaury" - n. I.
u .oo Pod dachami Paryta - aud.
11.30 „ Trzecia 'Rzesza pod bombami"
- cz. n słuch. 11.SJ Muzyka. 12.00
Recital ·
Williama Chrlste.
12.llO
Bliskie spotkania: „Dinozaury"
cz. li słuch . 13.00 Serwis Trójki. 13.05
Niech gra muzyka. 14.00 Prywatnie
u Anny Seniuk - a'Ud. 14.15 „Ofiary
zbiegu okoliczności" - nowa płyta.
is.oo życie na gor11co. 11.30 Odkurzone przeboje. 11.50 Bliskie apotkanla :
„Dinozaury" - cz. Ili - aud. 16.0ll
Dzieła. Interpretacje, nagrania. 17.00
Powiększenia aud. 1'1.30 Stare
i
nowe nagrania. 18.00 „Za rok,
za •
dzień,
na
chwilę"
słuch.
19.00 Serwis Trójki. 19.05 Baw •lę
razem z nami.
21.00 „Czekając na
lubego" - aud.
tUO Muzyka jewt
Jak niedziela. n.oo lłozmyśtanla przed
północą. 22.10 Akademia Jana Sebasttana aud.
22.50 Rozmyślania
przed północ11. 13.00 Zapraszamy do
Trójki. 23.SO John Barth ...__ „DunJazadlada" - odc. 1.

MĄS,

11-•-•

z.uJrANIA
lł-ł1-11
TELEFON
ZA ·
UFANIA - U.se-• ny_„ w
coda. ti-11
TELEFON ZAUFANIA dla kobiet
• elda pro'blemow" - IT·•-P
•soda. u-u
rBLBF01'1

\f LODZIEZOW'Y

Wlad. 13.05 Niedzielny Koncert Wielkiej Orkiestry Symfonicznej.
13.50
Piosenki z dobr11 dykcją. 14.11
Romanse.
15.00
Recital chopinowski.
l~. 20 Katalog wydawniczy. 15.3$ Piosenki na telefon . 17.00 Wlad.
17.05
Nie tyl ko o muzyce z Mark iem
I.
Wackiem - aud. 18.00 Jerzy Fryderyk Haendel „Alcino". 21.00
Wlad.
Zl.05 ·wiadomo ś ci sportowe (Ł). 21.20
Lista przebo jów . 22.15 Wieczór płyto
wy.
P'ROGl\AM

Jl -l:ł-1;

l.&dł-Poład•te

Poeotflwle 1uoP<>1roiowle dłwl1owe

Na tyczenie rodzleów 11111.rta mote
być ubezP'leczona w stanowym &r·
chiwum m ikrofilmów.
W calych Stanach Zje;1nocz!>nych
każdeito roku rejestruje :1ę ók. 1.!I
mln. przypadków zal"Cinlę~la dzieci.
Większość ucieka z domu. r.k. 20,!I
tys. :rnsta1e uprowru:lzonyd:i. Wa•zy.n!\'flon 11"'st p ierwszym
stanem.
który wnrowa-Ozi ł u meble sne!:.i11:nv program l-OE71tyf'lkacyjny
dlA
dziec!.
•

l

„.

•·•-16

11- łł-11

ł.6dł PllłDOC

Posr11tenl w 1łę1loktm 1161• • ·
wladamiamy, te w d.nł1I a lipca
r1>ku,
dhlctell I ele:tkleh
cierpieniach j!marla w ł.odat 11a11a naJdrotna :tona I Stoatra

Pograeb odbęd.aie •le w dała 9
lipca br. o 1od.L U.30 na cmemi- ·
tarzu rsym. kat. aa Dolaell, o
czym w głębokim 1mutlru W57.V·
stk.lcb bllsklell I 11nyJacl61
wł ad ami•

.-łl~ ;

POłDOC'DY

Ow

Kartv identyfikacyjne
dla dzieci

MARIANNA
CHVBOWSK'A

7.Włok

t4 .ł•

Dw. Centralny
Pogóluwle ctepłowalcH
Pogotowie en.r1retrcaae1

1„ł

„ „ '·

MIECZYSŁAW

1eldOlllłc„e

Informacja koleJot n rn r m

DZIS I JUTRO W RADIU
SOBOTA, 1 pPCA

MO

Inf„, ..,„.,.

Aleksandrow .
Dla pn:ychod·
Dl i t a naatępuIm, Kopernika
w
dmacn . t. a. is, 311, Sii, le;
1111.
Jonschera w dnlacł1 . s. •;_ 10, H .
16, 1.-11, 22, H , t~, U, tra. .tłrudzlń 
Mklego w dniach . 1, J, I, t, I ,
11, U . 16, 17. lV, ll, 23, 16, ll7, 19.
Via
„,zycnot.1111 lłeJonoweJ nr 1
na11LępuJitca i;zpllale.
UD. sonenberg„ - dnt meparzyate, Im. i'aW\eur a - dnt parzys\e.

IU leJODOW)'Ch
~c· npllale

=

Poptow1~ ltaluakoStr•ł POłarna

Henryką

Debicha.
Na trzeci festlwalowv dzi"" •
nowancr koncert premier. Usłynymy
38 piosenek wyłonlorqch w , r „ ,.~"·
otwartego
konkursu, na któr;:r napłynęło
135 propozycji repertuarowych.
Festiwal zakończy
„koncert calowy" Ale na tym nie konczy Ilię
program festiwalu
kołobrzeskiego.
13 lipca br. odbędzie
się równie!
wielka parada wojskowych
:iiawodowych zespołów eatradowycll, a 14
lipca nlemnll!j atrakcyjna
parada śpiewających pododdziałów rótnych rodzajów broni
Wojska Polskiego .
Dla tych, którzy nie mog11 być w
Kołobrzegu osobiście, Telewizja Polska przygotowu.te 4 tranfimis •~ t,o ncertów festiwalowych oraz jedn11 •
parady
wo ,j sko"' <.:
,
zespołów
estradowych, która
nadan11 zostanie
z o kaz }I •Wię i ;, -2
Lipca.
!Interpress)
EWA KUREK

ny

W' A:liMJS ftL&FOMT

aWTMJ

· Posrae11 od11ędate ałę w d nłu 9
llpea br. o rodz. tł, 30 • k~pllcy
aa ementar'l\11 rzym.-k.at.
przy
ul. Kurcukl. Pogratenl w 1mu.
tk11:
tONA. SYN, SYNOW.\., WNU .
CZKI I l'lłA WNUCZKI

RODZINAMI

W1dawalouj

•.Prasa-lbl!łłh-Racb•

W1dawca1

Uldallfe

Wydawalełwe

Prasowe.

t.odt.

ul

Plotrkowlika

t6

Druk: Pra„owe 1."kll1.dt Graffc1n1r • lodzi RedaauJe lloleglom RedakcJa; kod 90· 103 ł.bdt, al Pło&rkowska 96. Adr„ poes&ow11 .ot.• ł..bdt. 1lrr. pocz\. 89 Telefony :
t>ntnl11 12 93 oo fł•ez1 ' w.-zy1tklmi d'Zlalamlł RedaklOr naczelny: 38-45 15, 1as&ępc7 redaktora naczelnego: H-06-U I 33 07 -26 „11„iari odpowl•dilalny I li 1ekrehra: i~ - 04 1!;

~prawv mlada: :ł3 41 · tO 13-37 47 tPtłll'("Jno ellonomlc11ne1 32 !8 32. 33- 10-31. totorepGrter:33 - Tl-lf, lrulłara I oiwfata1 38·11 łO 1Porłl I! 08 ·95 ds ła~1no4cl r cntt>lni1caml lrf'r·
weot'll' ; fl"ll'fn" Ucłoęnwy : 33 03 04 łr~•npl16w ale um6wlon:vch redakcja ale 1wraca). RedalreJa noena: fi .St 18 I 18-118 T8 Odouenla ł Dl'llrol0«I - Rłnro ftl"kfam I Oęl1J•tl'n
Lódt ul f'lotrliowsb 96. &el. 31- '9-TO I al Słenldewlcza 115. tel 11-59-11 (1a &rełł orłuse6 redakcja ale odPowlada). Warankl prcmnmerat7 PodaJa oddział„ PUPIK RSW .Pr•"• ·
~,;„ .; ,„

1łt1'('1t.

„.

DZIJUliNIK LODZKI or 159 (lOB47>

Krzyżówka

Na ekranie
,·

PROGRAM D

7 LIPCA

PORGRAM I
8.30 Tydzień na działce
9.00 Kino TeleferU
,.Przygody
pana Michała" odc. 1
„Brat· Jerzy" odc. 2 - „Hetmański ordynaml'' film
prod. poi.
10.00 Historia dramatu. polskiego
- Tadeusz Różewicz „Smieszny staruszek"
10.50 „Podróże bez biletu"
film
dok. prod. CSRS
11.35 Olsztyńskie spotkania zamkowe
12.00 „Hobby" wszystko o !)OCZ•
tówce
12.30 Telewizyjny Koncert życzeń
dla
honorowYch
dawców
krwi
13.00 Poradnik rolniczy
13.30 Kroniki lat pierwszych
14.llł „Operacja lturska" woj'!k,owy program dok.
15.15 OT - wiadomości
15.30 W §wiecie clsiy
16.00 „Droga" Ct> - „Musisz to
wyp;~ do d'na" serial obyczajowy TP
i7.00 „Przvwlały wiatry" - film
dok. TP
17.45 Telewizyjna Lista Przeb1Jjów
18.10 Losowanie Du!ego Lotka
18.20 Pegaz
19.00 Dobranoc - „Przygody Bolka 1 bolka"
19.10. Z kamerą wśród zwlen:llt '
19.30 Dziennik telewizyjny
·
20.DO „Syndykat zbrodni"
film
tab. prod. USA
21.40 „Między polem a stołem"
- mag. roln,
22.05 „Na ,łYWO"
22.35 Wiadomości spor~'IH
23.DO Kino nocne - „Okna czasu" węgierski film fantastyczno-naukowy.
PROGRAM O

to.oo
I

15.20
15.30
17.05
l7.30
18.tll
18.31'1

19.00
19.30
20.00
20.45
21.00
21.40
21.?50
23.00

17.20
17.30
17.45
18.DI)
18.20
19.00
19.10
19.30
20.00
20.15
21.15
22.05

22.20
22.30
23.00

17 .25 Język angielski lekcja I
1'1.55 Język rosyjski lekcja I
I LIPCA
18.30 Wi~omo,cl (L)
19.00 .,Spiew~ domowy."
PROGRAM 1 ·
19.20 Pl"Zeboje .,Dwójki"
19.30 Qzlennik telewizyjny
DT - wiadomoścl
PTTK dzieciom
,20.00 „Z dymkiem cygara"
felewizyjny Informator Wy„Czego oni chcą od Sl:\~ka"
dawniczy
·.
20.1.5 „Tam, ,gdz!,e pieprz rośn.e'"
· Echo stadionów
(8) „Czarownicy"
„Saldo" - magazyn goJpo21.00 Przyjechała ' telewi?ja
darczy·
Qobranoc - „Przygo:fa w 21.15 DT ~ Vry".duzenia telefon ,
„Dwójki'"
.
:
lesie" ·
·
Konto „M" - inlod·zlet w 21.30 Gość letn1ego studia „Dwój'4 0-leclu
ki" - Mleczyslaw Fogg
Dziennik telewizyjny
21.45 Wielka
historia
małych
Publicystyka
, miast - Opatów
Teatr Telewizji - Stanl!;lłlw
07 zgłoś 111~
Grochowiak - „Partlr.1 na 22.10 Film. fab. "Wisior" - prod. TP
Instrument drewniany"
Z filmoteki 40-lecia
;,Szybia!"Ze'·
DT - komentarze
Żniwa 'M
„Pok9i 408"
DT "'- 24 godziny

zagadlk!

wędkarskie

łfł9.20

Przeboje „Dwójkjl"
19.30 · nzlennłk telewizyjny
20.00 „Kalendan: historyczny"
Pia.n 6-letnl
)

9.00 Kino Teleferll - „Fale Morza Czarnego" (2)
10.311 Film dla 2 zmiany - „Dom
o północy" film prod. rumuńskiej

WIECZOR

Festiwal

Piosenki
'84
widowi-

żołnierskiej Kołobrzeg

IO.M ,,Rodzina Dordzin Adudza"
- mm dok.
2°"11 Morin · Huur - najstarny
Instrument ludowy - film
dok:
Il.OO ,..3000 lat mongolsldeJ Jur•
ty" film dok:
11.15 DT - wydarzenia - telefon Dwójki
21.30 „Mongolia w ogniu" ftlm
fab. prod. mongolsko-radzieckiej.

18.30
19.00
19.l'O
19.30
20.00
20.t!I
21.20
22.00
22.1!1
22.2!5

li .LIPCA

„Mały festiwal" _sko dziecięce
„Sonda" - „Klub f~lmowy"
Dobranoc - „:Miś Uszatek"
Krajobraz polski „Beskid Niski" film kraJo-:znawczy
Dziennik tetew1zyjny
„Fakty, wYdarzenia, aluzje"
Teatr 'sensacji Edwin
Langharn - „Pamela" (2)
„Zawód retyser" - twórczoś~ Barbary Sass-Zdrot
OT - komentarze
Żniwa '84
Miles Davis w Warszawie

· 20.00 Stul!ln ~rt -- płłb Bołnll
20.4!5 CJwnkowe tato ~ - Wfl.
nł'ł 4 łropah\
·

tUO

11.llO

z

\'.'l!łmłetnłka
podynł

_Iem„ .,..

„~iedemnałcłe mtn!-6 wtem,... 19), tel'la1 prod. Z"Sft~

z

dolłny łez
ułmlechu".

211.00 ••

na r6wnln'

................. „
.....

~~ .· :a:lCllS

&WWW 911'&{6(JQiiWMIM

zwyciężył

trasę

śtlmak

d!ugośct

czasie , zaiste

odp<'~:l!I.

wczefolej

przebywając

wysoką

50 cm
w rzy stTacll.t
rekordowym: 10 kg.

5 minut I iz sekund.

miała

gorqczkę,

na

ntektówadze
po

A DWOJE
MŁODYCH
na RODZICOW z Lublina zatak brało s~oje dzieci . nJ. wysię,

zapewne spodz!ew2ł
wkrótce wezmq go
zakąs'1ę
I d!atego
s::ybka nawt.ewai.

te

cieczkę w
kolejką

11
TRW AL Wy

góry.
na

WjechaKaspro-

współczesnej

trzymał

· sle na nogach,
drugie dziecko
- tnyłetnle. Dla starsze .
go dzl<>cka wyorawa
zakniiczyła sle w iakoplań
śklm szpitalu. kobieta zo.
stała dotklłwle pnturhowa ·
na,
metczyzna
przeżył
szok. lnterwenlowala ekl.
pa GOPR I śmigłowiec.
Jacyż cl ludzie
lekkomyślnl! Niby do .>śll
a czasem jak dzieci.
cboć

„ Rolff"
reform7" - ·

„eza.

w1adomołeł

-

Warnawe
'w!ZJ'' - 1t0likł film fab.
lt.00 Dobranoe
„Wędr6W'kl

Pyly"
'
!UO W,,_płente

Mlł»lllc!ora

Monrot.ldeJ ltepublltd I.udowej
I f~
19.30 DslenJk telewł9TJer

!UO PIOMnld

to.oo

Pubttey11tyu

''"'°"'

,,lfleonrykłe
eb6w w lo1j!•

n.91 M' - M fOCldn7

Pneelwnlk mote zachowywa6 kamienną twarz,
ale nie dajmy się zwieść pozorom: często pod
mask• obojętności kłębią się· emocje. Czy uda mu
•i• nu przechytrzyć, uśpić, czy też jego manewr
zostanie zauważony ..• ? Dobrze jest zatem rozwałyć każde, nawet p41>zornie niewinne zagranie jak

.

.

ZołnlersltleJ K()łobrzeg 'Bł

"Gdybym łl"Z1
miała"

1erdunlre

- włd~
ll:omentane

~nlwe 'Ił

'

·+ AK85
• 91&Z
+ A3

n.•
JT.911
IUł

tt.llft

,,Ski>Jarz.rua"
.,!>wcłjld"

11.311 Ilden.nUr telftizyjnp
IO.OO Za lrlennmlett
Opowtełel

e

mllołd

„C!tudubal*a•

n.tl DT ,-

~ Mllfen
••Dw6jld•
n.JO OoU. i-łnietflł lłUc1ł• .~
Id" Mlecąlłew 1'011
n.a „Pned weekendem"
D.111 ,;n medJ'eWn• tpołjbmfe 1

llia!ladia•

mętczyznę

'ID

I

osa-

łD!ęttentu

dla

Po dluglm
namyśle sędzia znatazi WY1U- śc!e: sl«lzał ją (jego?) na
grzywnę t miestqc
nła Ul zawieszeniu,

więzle

109.
KW3
Wił

'. •
•

AW1~165

Pe
Jlf-S

ąejl

kłada

+ AKBS

•

E3
- -·

+

.+ .

N
W E

5

+

109

KW3

W4

AW10765

ohr.areł• llcrtacjł przez X (1 trefi), strona
donła do końc6wki ł pik I ara 11• ją z po8. .Tako W atakujemy dziesiątką pik, wy-

•I• dziadek; 8 bierze uem ł nałycbmiasł
All'.7•• blo&kll trełL Z ręki IU61 - W bije asem
LH teru powinno dę . zapalić światełko ostrzegaweze. Należ7 sobie postawić pytanie: cllaczece ros-

łl'YwaJltOJ'

ale

łcląca

atut6w, leo1 1ra w boczn7
uświadomić nam, iż

9162
A3

•Im•
+

08~

•1 N •+10916.5
A10S
+J.WSE
+ . ' + 94 2.
+ DW163
•

+
+

42

084

K Di2.

ł<

drugi diagram l wszystko będzie jasne: do wzięcia
są as trefl i trzy kiery, ale najpierw trzeba trochq
pogłówkować.

KROL KIER
-""-

---------.-----------------------------~-·-----·

•

.J..,tr enlłalllr.ł lebja •
.J~ ł'OIY!skl lmja I
Wladomełet «U

•.ts

z~

kel•r' Odpowted:t powinna

Stuc!!o apOlł
Wleez6r ftlmowF
DT - tł ·flldtrlnF

lUO Przeboje

ją

d~ono

mę:tczyzn

musimy uzyskać niemal 100-procentową pewność,
ze asa kier ma nais partner E, a naszemu przeciwnikowi S zależy byśmy dowiedzieli się o tym
jak najpóźniej - w każdym razie później niż zdą
ży on wyrzucić kiera na damę tren ze stołu. I to
właśnie dlatego S od razu zagrał króla trefi, ponieważ gdyby raz jeszcze pociągnął .piki naraziłby .się na niebezpieczeństwo zrzutek informują
cych linię W-E o posiadanych wartościach.
Rozdanie to zdarzyło 11ię na turnieju i wielu
craczy na pozycji W po wzięciu asem trefl powtarzało piki lub grało trefla.. Był to błąd wynf·
kaJący 1 braku namysłu. Automatyc:::ne· zagranie,
nie poprzedzone analizą, pozwalało rozgrywające
mu zrealizowao kontrakt,- choć przy starannej grze
ebroi\ców był en nie do aro)>ienia. Spójrzmy na

+, 083

„Lit.,, llowa, lulhte"
rep.
t.lew!ąjlrp

ritdo.łcl.

gdzieś słaby ptinkt naszego przeciwnika, dlatak się on spieszy z tymi treflami. Oczywiś
.cie. może chodzić tylko o któryś z ke>lorów czerwonych. Ponieważ ria stole widzimy asa karo, sta j e
się pewne że słabość S polega na niedostatecznym
wyposażeniu w górne kiery. Po głębszej anali;r,ie

,,()pcllwtldel

"Monitor ~c!OWJ"'
X'VIU re.Uwal
Plotcnld

;

~ego

Telełerłe TDC ona
ftlm
"Ucieczka - WYcleczka"
l'flm dla I zm1en7 - "'Mle1poko1n• c!nł"
film prod.
trane.
.DT - wiadomołd
„Nl-eapokoJne dm" - ...,_
emki film fab.

Dzłemdłr

4 W TRU.DNEJ
SYTU.
ACJ1 znatazł stę sędzia w
Hadze, który mtał wydać
wyrok na złodzieja
:Uodzte;em by!a kobieta, która jednak
powolUjąc
sle
na ·zmiany zachod«t-

jest

PROGBAll I

Oóbranoe wron7"

rię

4 SERDECZNIE
SM!Af,A SIĘ (choe przez
lzy) p. Teresa T. z Kall-

U LIPCA

lta~j

sza, irdY w „Trybunie Ludu"
przeczytała
skarge
czytelnika.
któremu
od
stycznia naprawiają teJe.
wlzor w ZURIT I nie mogą naprawić. zaraz tet napisała
do · redakc.U
list,
pndając,
te Jej telewizor
.•Elektron" ZURIT w Kallszu naprawia ju:!. prawie
cztery Jata. Zaczęło ste to
dwa "dni prze„ olimpiadą
w MnskWie w H8D roku l
trwa. trwa, trwa.~
Korzyśt! z tego przy11ad,ku może._ być tylko jedna:
pewne mle.lsce w księdze
rekordów Gulnessa.

w11r?uclt te± szachow. ce w ;e1 organlz1t11e
Kterowcq okazał się domagala ł'!ę
aby uznano

·ftoa&Ul .B

-

,

W11>radz•eclra
komedie -~
n.oo OT - komen..,_
IU!I Zrilwe 'Ił
IU!I Sean.a .film~

IG.19

upłł

choćb7 to:

I

wlęlr.uycll i>T"Mdllflbłortt,...,.

lT.28 OT -

cu

nicę.

znanu · szachista tego kraju. Po ioygranb turntejtJ

,,IOI ._,..

IUO t.o!IOWanle MałefO Lotllra I
!Xl)nlll t.olb

tuo ..,Parył

niósł

lcfurtu nad Menem (RFN)
Dwa; p.ollcjancl . gonit! n:i
motocyklach: pijanego klerowcę samochodu,
który
' aby ten poścf!J
ufrudnlć
- wyrzuca! z samochodu
figury szachowe, a w koń.

z okazji 4(). 1•-

cla PRL
DT - ·wydarzenia telefO'tl
„Dwójki"
Go•ć letniego ttudla „Dw61kl" - Mlfl'CZYsłB'W Fou
11.45 "Był<>. nie mlMłO„ - llMlgazyn filmów dok.

Jl.IO

- „.a co mam mówlf?l O Ile wiem, wszystko pow kwietniu 1933 roku!

wiedziałem

4 93 GODZINY
Wierch I poszli
w
MARATON TANECZNY w strone
Swtdnlcy.
Pod śnJeru ł spadła kllkadzleAwinionie,
po czym tur. Swlńską Przełęczą
Z5·tet. siat metrów w dół razem
synkiem
niej przerwano
z 89 u- nla Wiesława p, poślizg. z 1>lęcloletnlm
czestnlkóui (walczono o na- nęła się na zlodowaciałym Je.I mą:!. Ryszard jakoś u-

Język angielski lekc\a T
17.5!'1 Język rosyjski lekcji! '1
18.30 Wlaitomo•ci (Lł
19.00 „Zwten:ęta wokół nns" .....
Rasy polskie
tUł Przeboje .,l)wółlń"
l9.30 D~ennik telewłeyjny
ekspres
20.00, „Oor"ea Unia" reporterów
20,lll · l!'estlwal polskie!
m11zy1t1

n.oo m -

nlesf'{młCTCh)

4 W'YSCIGl
SLIMA. grodę w W!f$0•kO~ci 10 tys.
KóW odbywają się co ro.I fran !c ów) na parkiecie poku w Wenezueli,
groma. zostab do tego czasu ;e.
dzqc
za ka:!d!J'T/I razem dynie dwóch chiopców
I
światową
eutę
:awodnl- trzy
dziewczyny .
Więk·
kAw
Podczas
ostatfll!ch szość
z
tuch .
którzu

... NIEZWYKŁY POSCJG
odbył stę na utlcach Fran-

n

wa'-

.,

PROGRAM li

7.00 .'ITR - nJ11cła wakacyjne
7.40 Po gospodarsku
PROGRAM
8.15 „Tydzień" - mapąn rolnlezy
tUll · Program clnł•
9.00 Kino Teleranka "Złoto IT.Ili ~zyk angielski lekcja I
wło98" czecboslowaclta .baJ- tT.95 .Jęrvk rosyjllkl lekcja I
ka filmowa
11.39 Wladnmołeł (Ll
I.Ol
to.is Antena
tł.OO .,8ll:oJanenla" teteturnlet
10.5ll „ Wielkie WYPRW1 w R1ma- tl.20 Przeboje .,Dwójki"
la,e" (2) - .,Dach łwietli" 11:311 Dzl~n1k telewizyjny
11.311
franc. film dok.
28.00 „Le.tit! savoir 9łvre" ł2'
11.110 .,Siedem anten"
ICl.tl DT - "darzenia tel~
12.l!O Krat za mle1tem
„nwtSJkf•
IT.IO
13.tll Tetewley,ny Koncert Zyczei\ IUll Go~t' letnleto ttudła ,,'.Dwcł!
lT.30
kl" Mieczysław FOH
14.00 „9tadaml na11zye1l en16w"
11.411 rltmote'lal ' t;r:zech
pokoleł
IU!5 ZłotA Tarka '8ł
lt.118
„Dziura w ałMlł"·
tU!5 OT - wiadomołeł
UUO .,Zawne w niedziele"
lt.18
polska kom. obyez.
IT.OO Otwarcie XI Og6tnot'Ollk'lel
Spartaklady Młod:z:łet,
!UO
19.00 •W;ec:rofTl!ka .,Pncz61!m
IO.OO
Maja„
18.311
19.l!O Dziennik tetewizyjnf
U LIPCA.
20.00 „Edward ! Stefan" - poi.
film z cyklu „ ftotr łł"
21.-0!5 „Złota Tar1c11 '114'''
l'llOGllAll I
21.30 Sportowa ntedzlei.
Z2.00 Pn:e!!ląd mle1bynarod0W1
I.OO „ltntl" ma1aąa lt...-nr n.19
22.3!1 „Tn byłn ' tak'" „&nil
oraz ftim „Ucleemka -· WT~ IUO
cieczka" · (I)
przebo,6w"' (1)
10.~ rum dla I zmlaM' - „!fi._ 13.0!I
PROGRAM ft
IW'Tkł• prąlOdJ
Wloe1l6w 13.99

film fab. (dta nlesłyn;„cych)
t0.30 „Peryskop" pro~m ,
skowY
18.30 DT - wfadomołel
Hl.3!'1 „.Tutm poniedrlełek''
lT.Oft ,.Kino - OkC)•
18..00 Klnn tam'łUJne „0,cłec
Mu!'J')h.,.. !19rłs1 ol'<ld USA
18.40 Owarkowe lał.o (1'
t9.00 WVWiady treny Dztetkle
19.30 Dzlennilr telewłzy)ny
fdtll

nagr6d ksląt

I

(2)

PROGRAM I

„o-

pol!ft!

~o rozlosowa~ta1

kowych.

francuski,

PROGRAM I

,.Edward I Stef1n• -

3.

zawodów

wiadomości

l!l.!50 DT i1.oo XVIII

MONGOLSKI

I LIPCA

ł.O!I

ws;l;ęga,

eęgo,

PROGRAM I

tUO Wladomo§cl (L)
19.00 „Pokręć głową" -

Premiera w „DwóJce"
„Syndyka :r;br0dni" - film
fab. prod. USA.
DT - wiadomo•::!
„5 - to - 15" - progiram
dla dzłect I młodzleły
Wideoteka
„Tu telewizja
1 . Kudowy"
- rep.
.
„Gw 'azdy In 11>e" - konkurs <1m~torów na najlepiej
mkonana pleśń Moniuszki.
Maga'lYD Rynek (L)
.. t fnn
'ekund
wtelltlego
..!portu''
Dziennik telewizYjny
(dla
n:estynących) .
,.Pta~s - objazdowa
numer
4" - program rozrywk•Jwy
„dorąca linia"
ekspres
reporterów
„Próba ~eneralna" ~ro
gram ~łowno-muzyciny
Tydzień w oolłtyce
·
K'.!no dorosf'{ch - .,i;,uci.tla"
(3) ~erlal prod RFN
Muzvka na c'nbrs!'OC

Zając, t. Szeroka
·
ozdoba stroju kobieStan zobojętnienia, ł. Ga·
tU'nek topoli, 5 Instrument
muzyczny blaszany, 8. Spoglądasz nią
na . gwiazdy, 7. Pochyła ściana wykopu lub nasypu ziemnego, 13. Jednci~.tka monetarna Koreańskiej
Republiki Ludowej. 15. Narożnilt
domu. 16. Ostatni ratunek w trudnym
n<:;ło!enlu,
17 Powód, załącznik, 18.
Rocltaj stogu ułotonel':o w k~ztałc i e
rewnole!(łoboku, ~o~ Tygodnik
widzów I siu·c haczy, 21. Szkoda, strata.
22. · Działo o p!asklQt torze pocisku .
23. Ryba z karpiowatych.
oprac. J, KAI.UżKA

PIONOWO! 1.

długa

IZ LIPCA

PROGRAM li

20.13--23.20 -

POZIOMp:
1. .Jedno s watniejszych drzew u!ytkowych, 5. Członek
najnt:tszej kasty indy jsklej, a. Dużu
tlość , nieprzerwany clĄg, 9. KonoplEz Manili. 10. Część walid bokser.
liklej, 11 Barwny ptak o ogromnyrr
dziobie, 12 Ozdabia męską koszulę
tł.
Osłona chłodnicy w samocho·
dzle, te. W,ldokt powodzenia. 19. PlYtkl zalew lub zatoka odcięta prze> , -....,...~_,.-.,-.1':':"'-""'-~-""11.
mierzeję.
24. Wynik, rezultat.
25
Slła eywotna, 28. Materiał z Torunia, · '1'1. Olbrzym. lllłacz, 28. DychaWlca,
li. Bylina '.kwitnąca tylko
raz.

llAK (11.ł.-a. T). - Mte pł11 ds·
t6w wyja•ntaJ11cyeb. lecs osoblł·
ete
om6w
1prawę.
Będziesz
m6sł wtedy
lepiej przedstawić
swoJe raeJe. Nadarzy llę teł bve
mote okasJa de
1ftnallzowanła
pewnego projektu.
·
LEW

(!3.T-11.1).

Mutl11

prawdst.e 1pojr11e6 w oesy - nie
potl'afl11 załatwtal: 1wycb oaobl•·
tycll 1praw. Dlateso ałucbaJ ·bar~
dalej d0Awladc1onyeh, a. tyczll·
WYell eł os6b.
PANNA 113.1.-1!.I). -

Jll'adnedł

nas relaksu. Zanim jednak wyJedslesz - •astan6w alę czy nie
lepiej wolny C1&1 spotytkcwat D:l
1ałatwlente
plłnycb
•pr:nv, all
kł6rvch zalety „r6wno
twoJ•
•amopoczucle Jall ł pny1d·• ka·

,..........„

WAOA (23.1.-13.18).
- Musls:i
aktywnie włączyt si'! do pracy.
Masz uansę by nie ponie~e poratki, a wręcz pru:1wa!e - odnleśl': sukces
SKORPION (!ł.10.-ZZ.H). - Nle·
potrzebnie wycofałeł się na samym początku. Nie wolno rezyg•
nowd ze swoich praw. Pod koniec tygodnia wa:tne tpotkanle,
które wiele wyJaśnl.
' STRZELEC (13.lt,--łl.111. - Twoje projekty 1a bllakle rea!lzacJI.
MuslH .Jednak zmoblllzowae ~we
siły Spotkanie we dwoJe porwo11 poWT6clł wspomnieniom
'ltOZIOROZEC

122.12.-zo.u.

Niepotrzebnie obawlas:r ~le o naJbllłszą przyszłość. Perspektywy s:,
pomyślne, spróbuj dslałal': 1 optymizmem.

WODNIK (21.1.-18.2). - Wszystko robisz, aby zagmatwać sobie
tycie. Ale Jak długo wytrzymasz?
Stw6rz realny
plan działania l
trzymaj się wytyczonej drogi.
RYBY
(19.Z.-20.,;,), Pl"\!ynaJ•
mniej od czasu do czasu musisz
zmieniać sposób swojego postępo
wania. Nie mo:l:na wszystkiego l
wszystkich ustawiać weile ~wcgo
wldzlmlsle· Pod koniec tygodnia
watna wfadomość,
BARAN (21.3. - ZU.). - Je§lł
Jnt iacząłeś
rea Uzowac własne
postanowienia to staraj się w nich
wytrwać. Ktoś bliski pr.u;niP. usłyszeć cieplejsze słowo.·
BYK 111.ł,-Zt.5). - Ktoś t i:ro·
na bliskich chciałby się "'Ykaz.:16
1~ przyjatnlą ; uczuciem.
Musisz mu to umo:l:lłwlć. IV pe~ipe
ktYwle duła nagroda
lt11t lnne
wyrótnlenle.
DLIZNl~TA

(2:!.5.-21.6). -

cn-

•em ma~z „wypaczone" poęlądy
na to co cl wolno a czego nie.
Mote warto przeanalizowa6
Ut
ocenę. Staraj się być miły I tolerancyjny,

