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Stan bazy mat~1·.i.lno-technlcznej

w handlu wewnętrznym był 24 bm.
tematem posiechenia
Prezydium
Komisji Planowania przy Radzie
Mlnietrów.
Oceniając
obeena
sytuac!ę w
handlu podkreślono
te "5t-Otnym
warunkJem postępu
powinnc by'
oparcie rozwoju ie~.., bazy " wlali·
ciwe zasady ekonomicz'l.o· finc11.sowe. Urealnianie nart ltandlcwych
w obrocie· artykuł&mi tv•v'1• śclo
wymt umołliwić powinno samofinansowanie rozwoju bazy handl<!·
wej, oo zapewniłoby poprawę poslomu obsłu~ konsumentów.
Prezydium Komisji Planowania
omówiło takte załotenła programu
rozwoju przemysłu farmaceutyczne.
go na lata 1986- 199() I kierunkowo
do 1995 r. Jak stwierdzono, tst·
niejąca baza technoloi:tlczna ł pro·
dukcyjna oraz bardzo szybko rosnące zapotrzebowanie na leki powoduje pogarszafącą slę sytuacje
w pokryciu potrzeb słutby zdrowia
w leki z produkcfi krafowej. .' iied-0bory te łai:t-0dwne SI\ tmportem
P-0dkre§lając. te fednym z podstawowych celów sootecznych t~t '
będzie w preyszło~'!i ochrona zdrowia, postanowiono uzna<! za kierunkowo słuszny
opraoowanv 1)-zez
Mlnlstenstwo Przemysłu rhPmtCZ·
nego 1 Lekkiego wanqt"lt<-wv 1m:1ram rozw-0ju przemysłu farmaceutycznego.
Prezydium Komis.li Planowan;a
J'OZPatrzvło teł !pra'Ve wariantów
budowv kolelne1 e1Pktr<-wn1 t~rtro
wej w Polsce
oraz n'.er.bertnyr!i
prac nad lokalizacją następny.:h.
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(S K R Ó T)
ZGODNIE Z ODPOWIEDNIĄ DECYZJĄ ZGROMADZENIA OGOL·
NEGO NARODóW ZJEDNOC'ZONYCH, ZBLIŻAJĄCA SIĘ 39 SESJA
ZGROM!\UZ~Ni!\ OOKONt\ KO'..,E .INEJ OCENY STANU REALIZA·
CJJ DEl~LARACJJ ONZ O U fCHOWANIU SPOLECZEięSTW W DU·
CHU POKOJU, UCHWALONEJ Z INICJATYWY POLSKI W 1978
ROKU.

cesle ku trwałemu wyelimlnowa·
niu wo;ny z życia 11,arodów.
Polski dokument podkreśla da·
le.i, że w okresie sprawozdawr:zym
polska polityka zagraniczna, w oparciu o trwałe zasady i niekoniunkturalne cele, koncentrowała
I'\ A 11wykonaniu postanowień do- ONZ odpowledt _ rządu PRL na je- aktywne wysiłki we wszystkich
międzynarodowych
\~\ f~WI ~tyczących
periodycznych go notę w sprawie wcielania w ży· plaszczyznach
~
przeglądów stanu reali1acji cie zasad deklaracji przez Polskę. działań dla umacniania pokoju i
1
,;'{ >· deklarac.ii przez państwa· Dokument rządu PRL wska.zuJe bezpieczeństwa.
Wespół z innymi państwami soczłonków ONZ
stale przeds1awi ·
cielstwo PRL w Nowym Jorku prze. na wstępie, że okres 6 lat„ któ~ł' cjalistycznymi, wysiłki Polski deupłynąl od uchwalenia deklarae_Ji. terminowane były przede wszys'kim
karało
sek re•arzowi generalP~mu
charakteryzował się. niestety. 11gol- tro>ką o odwrócenie wzras1ah"ego
nym oogo;szeniem sytuacji mit:dzy niebe:znieczeństwa katastrofy nunarodowej. Napięciom, konfronta- klearne;. które rod7l ll':>Orczvwe d~
cjom oraz konfliktom zbroJnym w żenie o':ie::ne.i administracji USA i
różnych regionach świata to\Varzyszyl nasilony wyścig zbrojeń, atmo(Dalszv c!~e na str 2)
sfera nieufności, podejrzliwości oraz
wzrost psychozy wojennej, pt.cisY·
canej przez ośrodki imperialislyczne. Zagrożone zostało niezbywalne.
Potwierdzone uchwałami Organizacji Narodów Zjednoczonych. prawo
narodów i jednostek do życia w
pokoju, deptane są podstawowe no:my regulujące współży"ie narodów.
w tym niepodważalna zasada nie.ingerencji w wewnętrzne sprawy
Chłodna I obfitująca w de.;zcze
pa listw.
tegoroczna aura po:lo:rnie jak w
Deklaracji
stwierdza doku- całym kra ju znal."znie o ~ ó 2 n i la zni·
ment _ nie można traktować w wa także na terenie woj. piotrkowkategorii jednorazowego aktu. o- skiego W innych t:;tach o tej pokreślającego stanowisko pańslw w rze akc.ia żniwna była JUŻ bardzo
sprawie przygotowania społeczenstw zaawansowana a tym razem dodo życia w pokoju Jest ona waż piero dwa ostatnie dni pozwoliły
nym etapem w historycznym pro- poczynić pierwsze pokosy i to też
wyłącznie na glebach lekkich. Tra·
dycyjnie już zapoczątkowali zmwa
BABI~\ \VRÓŻYtA
gospodarujący
właśnie na
takich
glebach rolnicy z Opoczyńskiego,
wykorzystując jednak tylko sprzęt
ręczny - i konny. Są to na
razie
żniwa w bardzo małym zakr esie.
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Mimo, że jest pełnia lata,
w Kierm~sze o:ganizowane ·są od U•
roku i poza zna~zącym
dziale wystaw i targ.'>w „Textilim- biegłego
pexu·• myśli się już o je.;ieni, k'.o- doro'.Jkiem dewizowym, przynoszą
ra je3t najbardziej o '.Jfitującym w polskim wyro'.X>:n zn-akomitą ·re·
i'1rnrezv sezonem wystawienniczym. klamę.
„Textilimpex" o!:>ecny bfldZ!e tak·
Obecność na czołowych targach europejskich służy nie tylko promo- że na imprezach wystawtenmczych,
cji polskich towarów I sa::nych cen- o~ganizówanych w kra .i ach rozwitral handlu zagranicznego,
jest jających się, m.in; w Damaszku i
również
pożądanym zaznaczeniem Bagdadzie, a także na awóch zna;wojej obecności pośród wielkich czących targaeh w RFN - ISPO
w · Monachium (Międzynarodowe
handlowców świata.
I Praktycznie Jesienny sezon WY· Targi Artykułów Sportowych) oraz
(Targi
stawienniczy
rozpoczyna się we lnterstoff we Frankfurcie
wrześniu. Praktycznie, choć już te·
Wzornictwa Tkahin).
Licźylńy, że obecność „Textilimraz (do 29 lipca)
trwa
wielka
wystawa w zaprzyJaźnionym z Ło pexti" w tak wielu imprezach zaowocuje
nowymi kontraktami i kondzią węgierskim mieście
Szeged
Stoisko przemysłu włókienni"czego . taktami handlowymi.
którego gospodarzem Jest właśnie
'(Z.Ch.)
„Textilimpex''. zdobyło najwyższe
uznanie w oczach węgierskiej publiczności i pierwsze miejsce.
Od 2 do 8 września odbywać się
będą tradycyjne Jesienne
Targi
Lipskie, a w Ich ramach również
tradycyjny konkurs o .,Złote medale Lipska". Do jesiennej edycji
konkursu
„Textilimpex!•
zgłosił
m.in. dwie tkaniny bawełniane z
Pabianic i Andrychowa,
tkaninę
lnianą z Żyrardowa, cztery tka~i40 lat temu _ 26 lipca 1944 r.
ny wełniane z ZPW „Konstilana" _ od-. kul hitlerowskiego plutonu
w Konstantynowie I ZPW „Tomh
tex" z Tomaszowa Maz. oraz obi· egzekucyjnego zginęli · w ruinac
'ó k
ZPW z lt "
zgie· łacze
warszawskiego gett~ wybitni dzia·
c1 w El z
" e or · w
kOII\Unis.tyczni, współtwórcy
rzu. Dodajmy. że trzy ł)dzkiesoół· Polsk1'e1' Partii RobotnlczeJ': Paweł
ki handlu zagranicznego - „Confexim", „Tricot" I „Textilimpex" ~ Finder, sekretarz•generalny tej pat·przygotowują wspólne wystąpienie til i Małgorzata Fornalska -:- cz.ło
targowe w tradycyjnym miejscu w nek ~omitetu Centralne~o. A~e~z
centrum Lipska.
towam przez gestapo,. mimo poł,?·
Również we wrześniu z udziałem , t·aroczne~~ śl~dztwa. 1. t~tui: ~ie
„Textilimpexu" odbywać się będą P?Wiedz1~li a~1 sto;va. ~a11~o;do..-a
wystawy w Zagrzebiu i Buda pesz- n1 zos.~ah ,w Je~neJ. z o.,tatn:ch e11.
zekUCJ! przed hkw,idac.ią więz1ema
cie. .
. . .
·
hitlerowskiego na Pawiaku.
NaJpowazme~s~ą lmp;,ezą hfl:ndlow 40 rocznicę ich śmierci przedw~ dla .,Te;xtihmpexu będzie ,U- stawiciele społeczeństwa stolicy, wedział w Jesiennych 1:arg~ch M1~ terani ruchu robotniczego, delegadzynarod~wych ~ Wiedniu •. gdzie cje Komitetu Warszawskiego PZPR,
o'.Jok duzego stoiska przev.:idzlane
1 ; stołecznych, młodzieź'y zło
są ~kazy mo1y „ ora~
.kierma~z żyły wiązanki kwiatów pod talJli·
t.kanm I gal~nteru lmaneJ. tkanin cą pamiątkową dawnego więzienia
1edwabnych 1 1;1paste~ z. Mil~nówPaw'aku
a także przed tabli1
ka oraz wvro'.Jow dz1ew1arsk1rh ze na
l2
G tt
'
soółdzielni
zrzes?onvch w Kra .l<>- cą !1a domu l?rzy u1· . ro gera _ ?
wym Związku Spółdzielni
Ozie- gdzie o~ydwo,Je zostali aresztowani
wiar•kkh w Pahianirańh . który jest pr:i;ez Niemców.
(PAP)
u:izia łowcem spółki „Textilimpex".

W .BOtDZIE
P. FINDEROWI
I M. FORNALSKIEJ
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W ponad 300-hektarowym
sadzie
Swlebod7h\skiego Kombinatu Rolnego (woj. zlelonog6rskle) ka7dego lata
pracują mlod:d
ludzie z Ochotni·
czych Hufc6w Pracy.
'Znajdują tu
do•konałe warunki bytowe l całkiem
dobre tarobkl. W tym
roku przy
zbiorze czereśni I czarne.I porieC'zkl
zatrudnieni sa junacy z Zaknpanego, Krakowa. Nowej Soli, Swtebodzłna oraz NRD.
Fala chłodów utrzymująca się
Na zdjęl'lu: młodzie! z NRD praprzez kilka tygodni p0zbawiła nas
cuje przy •hłorze czereśni.
CAP' - Ryszard Janowski
lata . Po chłodnym c·terwcu na~tąpil
chłodny lipiec. Mimo krótkiego .JJys-
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YJymiana ekspertów
między ZSRR

ChAI

Na zaproszenie działających w obu państwach towarzystw przy1aż
ni, przebywała w Zwlą1k11 RadziH'
kim delegacja chińskich spe.~jali
stów z zakresu rolnktw11 . a w Chi
nach zakończyła wizyt11 ~rupa ra
dzieckich spec.lalist6w z dzie'l'mY
gospodarki mieiskiei W skład (ru
py ekspertów rad2'ieC'kich wchorlzi
li aktywni działacze rarlzlecltiego
Związku
Towarzystwa Przyja7ni
RadzleC'ko-Chińskiej, zaś w skład
grupy C'hlńskiel aktywiści Chiń
skiego Stowar-zyszenia
Przyiaźni
z Zagranicą I Towarzystwa Przyjaźni Chińsko-R11dzierklej. ,

koku ciepła tegor(J{·zny lipiec jest
zdecydowanie chłodniejszy od nor·
malnego Obecnie średnie tempera
tury dobowe ~ą w Wars1a·Ą>ie niższe
o 3-5 st. od temperatur dobowych
normalnego lipca 6 lipca - w na.i
chło<lnieiszym dniu tego mle~ 1 tjca
- temperatuni dobowa była o 8 st.
niższa od normalnej.
Co czeka nas po chłodnym lipcu?
Jak wynika z danych Instytutu Meteorologii I Gosp0darki Wodnej w
ostatnirh latal'h zdarzało się dość
często. że po t'hłodnym lipcu był
także chłodny sierpień. W latach
1977--19110

mieliśmy serię chłodnvch

lipców. Wyjątkowo zimny był li·
piec w 1979 r. - średnia temperatura miesięczna wynosiła 15,I st„
gdv normalnie osiaga ok. 18 st Był
to najrhłodniejszy lipiec w całym
stuleeiu W latach UlBO. 1978, 1965,
wystąpiły na i gorsze układy pogodowe wszystkie trzy miesiące

a na szeroki front tej akcji przyjdzie chyba je3Zcze t :·o::hę poczekać
Tego. oczna zapowiada się szczegół·
nie trudna, ze względu na .tnacz·
ne spiętrzenie prac polowych w
tym czasie, na dl.Iże zawilgoeenle
ziarna. mimo że dobrze przygotowano sprzęt, dostateczne jest zaopatrzenie w sznurek do snopowią

W 209 41nlu ~oku słbl\ce wzeo godz. 4.49, zajdzie zd o

szło

eQ.35,

Imieniny obehodiq.:

załek.

W bieżącym roku piotrkowscy
rolnicy zbierać będą zboża z areału 189 tys. ha, z czego 140 tys. ha
zajmują zboża jare a 1,2 ha rzepak.
m-ak

Dionizy, i\nreli. Ct1gna,
Pantaleon. llh:i 1'.: ;,., tlatalia
J:1!:a

I

Dyiurny srnoptyk

letnie były chłodne. Jednak znacz.
nie częściej zdarzało się, że jeśli
dwa miesiące letnie były zimne,
trzeci był cieplejszy albo przy:iaj·
mniej zbliżony do. normy. Tak np.
w 1974 r. po chłodniejszym czerwC!J i lipcu był ciepły sierpień , w
1973 r. lipiec był chłodny, sierpień
normalny, w 1970 r. po chłod!lym
lipC'u był dość _ ciepły sierpień.
W ostatnich latach daje się zauważyć tendencja do chłodnych lip·
ców. Prawie oołowa wszystkich
zimnych lipców jakie miały miej3ce od początku stulecia przyi:ada
na okres ostatnich 35 lat.

simnym lipcu
warto przypomnieć. że 11 lipca 1959
r. termometry w Bvdgoszczy t Poznaniu wskazywały 38,3 st„ zaś w
dwa dni później zanotowano lip·
cowv rekord ciepła w Warszawle aż 35,9 st . •Absolutny rekord ciepła
na. ziemiach polskich został zano·
towany 29 lipca 1921 r. pod Opolem
- _gdzie termometry wskazywały
.40,2 st.
W

dzlslł' jsi)-m prze wid u Jr
dla ł odzl n~•h:11u il1<'a pnandi:
zachmurzenie duże z większymi
przejaśnienialnl. Przelotny epad
deszczu. Temp maks. w dzień
19 sł. Wiatr słaby ł umiarko·
wany, sachodnl l , północno-za·
chodni.
-

vr dnia

Ciśnienie o r;odz. 19 wynosiło
990,8 hPa czyli 743,2 mm.

Z kalendarza :wydar1el\

tegorocznym

(PAP)
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190ł - :... Ur. O. · Laqe, ekono-

młsia (zm.

Robert Weber z Monachium Jest kolekcjoperem tore!J plastykowych.
W ciągu 5 lat zebrał Ich 10.000. Obecnie organizuje wystawę, na której zobaczyć będzie można najładniejsze I najrzadsze oka:ay z Jego
kolekcji.
CAi' - UPI

„G rontu je
/

Zprof. dr n. mełł. Ludwikiem łlazurkiem
a
w szyme•

113ł -

Zalolenłe anlwersyłe

19łł

Wyzwolenie Lwowa

Gru~lica kojarzy się nam przede
w~zy,tkim z groźna chorobą płuc
natomia'l mało klo wie, il' istniPje
równlr7 tzw gr uźlic•a urogenitatna:
czyli zlokali~owana w obrębie u
kładu mnrz11•vl'go Wbrew pozo.-c•m
nie ie~t to choroba rzadka - co
roku rcjcstrułt> ~il: około 500 qo
wych przvpadków zachorowań . zaś
raktycznł' ~zacunki opartl' na uwia·

rygodnionych przypu~zczeniach mó·
wlą o 1500 nowych zachorowani.1cb

Zespole Ople
ki Zdrowotnej Gruźlicy i Cltaró~
Płue w Tus~ynie pod Lotl~ią od 30

W

SpcoJa listycżnym

w Kijowie

-

Tctłco sobie

myśl

ltozum, gdy się go 1„:-.:luzywa,
przestaje być roz:1mcm;
;. '

danych o zasięgu choroby spo- je się bolesny. Z reguły 'est to
wodowanym niezgłaszaniem się pa· sygnał ostrzegawczy, który zmucjentów.
sza pacjentów do odwiedzenia lekarza. Zarówno ftyzjatrzy iak _ I
Istota choroby polega na wtór- urolodzy nie są, niestety' w dostanym zakażeniu organizmu w obrt:- tecznym stopniu uczuleni na tę
ble układu moczowego prątkami, chorobę l nie zawsze dają zlr:cenla na wykonanie odpowledmch
które usadawiając 1111 w nerkach, badań. Podobnie jest w małych
w pęcherzu, w moczowodacli, do- miejscowościach. gdzie często lekarz
prowadzają do zmian chorobowych ogólny ma uśpioną czujność. Efek·
w tkankach tych narządów. W ty tego obserwujemy w naszym
drastycznych przypadkach gruzhca ośrodku. do którego trafiają chomoże doprowadzić do całkowitego rzy z całe) Polski. Cztisto zdarza ·aię,
zniszczenia nerek I śmierci pacjen· że stan zaawansowania choroby
ta ,w wyniku mocznicy. Na szczęś jest ju:I: znaczny. cie. -'!. to przypadki bardzo rzadStan wiedzy medycznej I WJprakie.
cowane przez lata metody terapii
Objawy gruźlicy nerek nie są, pozwalają nam jednak na prawie
niestety, charakterystyczne w tym !OO-procentowe wyleczenie chorych.
stopniu, aby można było na ich Początkowo walka z gruźlicą n!!"
podstawie wykryć tę w sumie groź.
rek trwała około roku - dziś proną chorobę. Początkowo w muczu
ces leczenia wymaga znacznie mniej
pojawiają się krwinki lub ślady
ropy, później chory ma kłopoty z czasu, tylko ok. 4-5 miesięcy. Je~t
także

- Gru:l:llca nerek Jest pod wzglę
dem - zasięgu społecznego drugą co
do częst-Oścl występowania· cborobą wywoływaną przez prąt\d g;-uź·
licy. Na pierwszy<m miejscu znaj·
duje się oczywiście gruźlica płuc
Można powłe!łzieć. te gruźlica nerek występuje u ok. lÓ. proc: cho·
rych cierpiących na gruźlicę płuc
Obliczamy. że tzw. zachorowalność
wynosi w nastym kraju ok: 5 pr:z;y·
padków na 100 tys. mieszkaf1e:ów
Co prawda, dane statystyczne mówią tylko o. jednym przypadku na
100 tys„ sądzę jednak, :l:e jest to
liczba zaniżona, ~wiązana z brakiern pełnej rejes~racji chorych, a oddawanie\ll moczu; proces ten sia-

1965)

· lNł - Wyswolellłe Blalerostoka I Przemyalla
łu

lat funkcjonuje eddzlał urologicz·
ny, będący _ placówką Instytutu
Gruźlicy w. Warsza.w ie, który sp!•
cJalizuje się . w .lecze11i11 m. in. ccuz:
licy nerek. Ośrodkiem kieruje prof.
Ludwik Mazurek, a którym roz·
mawiamy e przyczynach pows_t~
wania, objawach I leczeniu gruzll·
cy urogenitalnej.

Zm. ;r, Dalton, angielI chem!k'

(Dalszy

ciąg

na str. 5)

Umueehnij się

Mam okropną wadę: nie po..
oprzeó się mężczyźnie,
któremu si• podobam!
·
.-

&raflę

KOLEJNY' SrJKCES
H.:\DZIEC:KJF.J KOS MON.\ UT'lKT

Ty_lko nieliczni
•
•

ŁKS

vVYf.RAŁ,

stanę.li przed sądem„.

ZflEMlSO\VAL
TRENUJ,~ vV ŁODZI

START

PIŁKARZE BAŁTYKU

wodowanego celowo stworzonymi
przez okupanta nieznośnymi warunkami życia. Organizatorami i wystania Warsz.a wskiego
staraniem kona wcami akcji ludobójs•wa na
Wojsko•vego Instytutu Historyczne- terenie Warszawy byli przedstawigo, Głównej Komisji Badania Zbl'od- ciele wszystkich ognjw aparatu III
ni Hitlerowskich w Polsce - In- Rzeszy - partyjnego państwoweRadziecka kosmonautka odniosła.·' rzyszyl jej dowódca statku Wła
stytut Pamięci Narodowej
oraz l go policyjnego I wojskowego, a kolejny sukces - w środę o godz. dimir Dżanibekow, dla którego oZwiązek Bojowników o Woln iść i także organizacji gosoodarczych i 18,55 czasu mo-kiewskiego zgodnie hecna ekspedycja jest już czwarDemokrację przy współudziale Ra- służb sanitarnych.
Bezpośrednio z prog·ame:n lo:u zespołu orbitaltym lotem ko:imicznym, co także
dy Ochrony Pomników Walki
i zaangażowanych w e":sterminację nego .•Salut-7" ,Sojuz T-11" jest wydarzeniem
be2lprecedenso:\Ti>~zet1stwa.
ludności I zburzenia Warszawy by- „Sojuz T.:12•• inżynier pokłado- wym.
W dru~im i ostatnim zara-,em to kilkana~cie tysięc·: hitlerowC'ÓW, wy st3lku k~micrn:·go „Sojuz T-12''
Zasadniczym celem wyjścia bydniu konferencji omawiane były i soośród nich. dotychczas przed są- Swietła"la Sawicka jako oierwsza . to przepr:>wadzenie prób z no•,,-ym
zorodnie hitlerowskie do!rn~a.ne na dam' stanęlo zaledwie kilkudzieuniwersalnym ręcznym narzęJziem
·
Irnttcach
'
·
·
ko"1.:e~a w histo!'ii
wyszła w otm1e>z
'tol1cy
or~1 samej
s:ęcm.
do wykonywania
1 przezna„zonym
Warsza w:e. Stwierdzono. że zb~od-;
<PAP) wartą przestrzeń kosmiczn"'.. Towa-1 sko·nplikowanych o'.)eracji techno„
ri grabieży 1 zniszczenia s·ol:cy I
'i logicz.nych. S. Sawicka zajęła s'.ę
Polski nie można uspraw'.edliwić
li'
cz~·nnośdą cięcia i spawania me11
żadnymi względami wojskowymi.,
„~i~r
talu oraz. pokrywania ich p~wi:~zZostały one s1czegółowo n plano- '
.
u~
chm warstwą pyłu w_ D~ambewane i z premedytacj
zrealizokow nakręcił w tym czcosie film
wane :>rzez III Rzeszę Niemiecką. '
or.az. przygotowywał reportaż tele-

LIGĄ

PRZED

Widzewa wrócili z rozstrzygniętym 1:1 (0:0). Bramkę
Francji, gdzie
rozegrali '1 dla Startu st~lil Gajewski. Jak
trzy o,poi.kania towa.rz.ys- na.s po.informował trener Mariusz
kie. Wygrali z drugoligo-1 Laski, jego drużyna
wystąpił.a w
W:Y:11 zespołem Red Star w Pary- składzie: Kwaśniewicz (od 46 min.
żu ;i:2, następnie pokona!i trzec10-1 ~orus). -: Trojan?"'.skl, Wawrzy.
ligo.vy FC rh10nv1lle ;>:l, a w mak, C1eJka, Kaluzynski - Chudy.
pierwszym występie zremiso va li z Molenda (od 46 min. Górka), f,upierw1.Szoligowym FC Lens O:O. Tak czyń ski · Jarecki, Gaj?wski, Mawięc bilami je.st
korzystny - 2 tu-;;iak . Meez odbywał się nil niezwycięstwa, remis
i JO bramek zbyt dobrej murawie. stąd t.e ż w
strz-el<Inych - 3 stracone.
/ pewnym sensie było t-0 sprzyjają.Jedenastka ŁKS wyjechała wczo- ce dla gc;spodarzy, którzy prz:~ciei
raj na kilka spotkań do r, an-0wa ·na co dzień grają
i trenują na
(bez. Chojnackiego
l Krzysztofa j tym boi.ski.:.
Z dru~iel
s~-rony
Barana, którzy przebywają wraz z l\/fariusz t.aski wystawił prawia rekadrą A. Piechniczka we Francji). zerw<>wv skł~d. chcąc wrler•t.ować
Przedtem łodzianie rozegrali spar- się w jakiej formie sa dubt<>rzv
ringowe spot.kanie z byłym :irugoli- W najbliższa sobotę Start rmP.((ra
gowcem - Hutnik:em Nar·,-.1:a\\'a. kolejnv sogrrin!! z rlru•:Wlinou·vn,
Mec>. zakończy! się z.'A·vciestwem Pia,<;te-n C:l'wice. a w ponie.d1.!:J 1 :>1\
t.KS 1 :O, bramkę strzelił Wenclena z,akończ,enie
[J'(}bvtu
P1
wski. Podooiec;z.ni trenera Z:v:i-nmn Sla~ku, z Victor•ą .T?worzn".
ta Gutowskiego grali w sk!J>dzie:
W f..f'.c'7.i prz.ebvw3ią
natom:ast
J. Robakiewicz - Różycki, Bend- i trenuią n;i Gtad'onie ł KS oHk~
kowsk!, Ga;icla. (od łll min. Kru- rz.e pi<'rws·zoli!!OWP'!O B~Hvku ncvSZ'lnk!n). Sybilski - GicrPk, W('.1· nia. i'Ta.c'"".e miasto j 0 <;t ko-leinvm
clewski. Bayer - Płachta, H Ro- etapPm ich przY110t-nwań do SP"70b:ikiewi~z i Ziober
(od 16 min. nu. W niec1zielP. o P"·n<l7„ 17 zM'?ńl
Krawiec).
dohrze l'Jnanecro w f,oc1zi - Br'l·
P'.'karze drugO!i[towego s•a·tu, n!~Jawa \\7ali'!ór:v ~TYlf1'~ «i? !'"
pr:>:pbvw<>iącv na 8Jąsku. ro7.eg1'<lli Madionie nrz.v ul. .A.'"lTl'i ("•nrw•»
J,,.,•~•rv spvrrinq. Tym razem pt ze- nei 7. '\"-'zM.v"m
• w<> '.ct<n·r1'
r!1·:r i I·; iem lodzian bvl fr7<'"·1'll"rn· ro'!>"r<i w Pab';ur'" 0 -'1 (•,.,d 7 • 17•

Pierwsza kobieta

Pałacu Kultury I Nauki odbyła się konferencja naukowa zorganizowa.'la w 40 rocznicę Pow-
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Zniszczenie
mias1a.
iako jeden
7,t' '
1'· WlZYJnY.
l
środków planu
u.ia rz.mienfa
narodu
'
''Ols kiego i iego biolo~icznej zagtadr zostało rokonan° ·v takim
~!G'1niu. że w stvczn'.u 19!5 r. W~r•za•,;·a hvł<'l mli··te•m
wvmarłvm, '
W wyniku walk toczących się '' Starcia między tymi ugrupo•,va.ll'
1'
h·-:a g,gan'.;;·cr.~ym us„p'.;';iem gm- w okces!e o;tatnich 12 go~zin w! niami. ;:owlar.:-aj'.l ~ię _od pięciu _la~.;
l .""
Tripoli między przedstaw1c1elanu 1 Ohec·me trwa1ą iuz ntemal· tydz1en.
!)
~
W ta•arh 1939 _194; w Warsza- I sunnickiego „Ruchu Zjednoczenia a pn:ycz;o,·na ich wybuchu, zdaniem.
U
!J
wie, która lic7.vla 1.3 mln mi-sz- Islamskiego" Taunid i prosyryj,kiej k:)ł poinformo-.vanych
w Tripoli, i
ka:ic6•N. 70 ,•oJo- "zamo:-dowanvch . i I t.rabski~.i Partii Demokratycznej 2? ·hył spór o. mieisce wrec~a.nia dy- i
I·
zginęło o'~ 685 tys jej obywatel:; , o.>ób zg1:ięło, a 150 zostało i:-annyc_n Plc;>rr:ow ,w:rzs:y~h uczelni. Trad~- .:\t
P<Jnacito 111n tv>. os'>b rmarło w poinformował przedstaw1clel 11- . C'YJme urocz:;s,osc ta odbywała się ·
wyn'ku wrros~u śmierteln:>1lci spo. 1 bańskkh sit bezpieczeństwa
w budynku uniw~rsytec1'im położonym na terytormm kontrolowaRadzie~k1 tankowiec
„Groźny"
a
nym przez Arabską Pal'tię Demo- kończy na Pacyfiku wydawanie
'
f!ł.~n
n~
I kra1yczna, :>:aś przedstawiciele „Tau- pali.wa dla polskich statków ry•
li
ltl
.
n:d" z~~ąda.l.i orzenie'iienia !mprez?' backkh. D::io>tar~z~ł on polskim jedna. swoi teren. F~kt ten oowodz1.I no3lkom polawiaiącym na połud\T;·· ?::l'.\c:'~f!t c:;,....i=łrtv 7.;ib.,..7P
RJ\nUrfł1"'"'1~;'1'" c:r~r'"'1n?Z
z. C.... u\~,,;,„,.,.~.„, .„
'
zadawn;onvch I niowym Atlantyku oraz na Pacyni~ zakońe~yło się rezultatPm nlP \"łf-1\n':on.('m,
. ' . "i"?'.,\
1 ·a!~ ,.~ n:·zvpadk•1
•
Poprav:,e dyscypliny
,,1mtarncj wc-j l, omó"11rfonc pozytyW!lle !:•'.' i l<:onfLktów sprnwy ~'.o<unkowo hla-1 tiku - poza 200-milową strefą wód
I stanu
>anitarno-higiPnicznego r.eiwtywne pr.zykladv tanu ~;,i.i-, he ura~!aj!ł do rangi nrohlemu, zas~rze7.onych - hli>ko 30 tys. 'on
kr3,iu po~.ęcnna była 26 b:n. w tarnP~o, tak w posz.cz.ególnych o 1 ro"rndui;i t·agio-we skutki.
paliwa.
Warsz.aw:e nar-arla
państwowych hiektach. jak i na terenie całych 1
Z o<tatnich rlonie<;ień wynika, że
W S·.vinoujściu
kończy obecnie
wojewódzkich !n.spektorów sani- wo.it:>wództw.
kolejric :·okowa:iia Komisji Bezpie- załadunek prawie 30 tys. ton paarnych. Podczas sp0th1nia, w kt:'>W wyniku naraJ.y pr7.y jeto ust:i- czei:«tv:a (]cryrowarJzily do rozwią- li wa polski tankowiec „Pienir.v",
rym u-dz.lal \V'Z:ęli przedst:.l\\ri~"le len!a J wytyczne
do wspótpr.i;:v zania ko...,;l"klowych problemow I któn· uda się :i: n!m na łow'.ska
wsz.vst'kich
zainterMowanych tą vs?.y.~':k:ch
reprezE'lntowanyrh na w·czora i o goctz. 13 rza5u lo,kalne- afrykańskie i nąs1.ępnie połudn!oproblematyką instytucj' l orgaro!- nar.adz'e lnspekcii
maią~vch na eo. og~o·:~o·io ,cawieszen:e b'.'oni,) weiro Atlantyku.
w nory ze środy na czwartek na- wiele ciekawych akcj1. Wpracow:i.11
retu poprawę
s•ann l'amta.~.ego k:orr. 'e·t p.-:'!~'''eg'l~e.
(PAP)
de,zlv szczegółowe informacje z pier- I sobie k>fl<.~ <\ogodnych sytuacji strzewsze;;o meczu jaki kadra polskich lecklch. Wykorzystali w tym okresie
kr-==-~u
'1-- · ~··„_'mF_,,,_~~pil'."irzy rozei;rala we Francji Pola tylko trzv - choć n.a list~ str~elców
,Tak informuje 11lńw11y 1nspektor
ł
cv wvgrn.li w miejsrnwo4ri
Salnt.e- mogli się 1eszrze •q)lsaf ~lodz1mlPn
'lanlt.arny.
kontvnttv\\ any
Jc'i '
S.io;olcne (30 km od St„ Etlennc) z Smolarek. Kazimierz Putek I KTZY·
w?.:mo7.onv
narizór
~~n
tarnv
"1<1•~
·
&i
drm!Oligowym fr:111rusl<im zesno!Pm sztof Baran.
obiPktami żvw.en:owvn•· i pr-0'11•- !
J,e Puy 4:1 (1:0). Bramki dla kadry
Nastr,pne spotkanie Polacy rozelrniacvmi żvwnośt o·a:- t• rv.stq·i:- 1
zd!lhvl': Wlodz!mierz Smolarek - 2 graja w sobotę ~ st. Etienne (po(W 55 i 89 mln.) oraz Wal:łemH PTU· czątek
no-wvpączynkow„mi. 1'"7.PfJrnt'>'.aW wyniku szersre,\lo wykorzyistll- uspołecznionych I rolników i.ndygodz. Z0.30).
sik w rn mln, l Roman Wó.lclrkl W 1
dzone kontrole 1':vk.u,tl7 r.1rn'°1«-, nia kombai1nów
w rzepakowvch wl.dualnych ok. 10 tys. ton rzepaW min.; dla Le Puy: M'Domba
w
, •
walaiiicy sta.n santtarnv w1.~l11 c- żnlwach, ruszy! qkup
zlarna tel ku. Najwięcęj skupuje sie obecn'.e
biektów. użvt<> ·zności
pJblk:~nP:., ro<\Uny oleistPi. Mim<> że w C'7l'''ar- na.s;on tej rośliny w Wielkopolsce,
pllkarze grali w
co znalazło o1b rie w Jział<ilno'ri tek 26 bm. ponowne 01>ady lc~z na Opolszczyźnie I Kujawach.
Kezimierski (Bęben\ - Pawlak (Cholrepresvi.nei 0 qństwow"?i Tn,nekrio =1 hamr>wal.v prace t'niwne w nlPn'\C\<\), Wójcicki, Ma.lewskl, fRaraś), Hl
(PAP)
Dziś, spodziewa.na jest kulminaOstrowski - Matysik, Tarasiewicz. 1 ~ł
l,
Sanitarnei.
W dniach 10--17 brr., I któryrh woi„wództwach.
to rówcja
sądowych
i
prokuratorskich
Runcol. Prusik (Putek) - Warzvcha
skif'ro.wann
216
wnir"J~:iw dn kolf'-1 nież tarntP''<'Zle eospocarstwa d·"Ji>ostanowień o zastosowMliu u.sta8
(P.aranl, Smolarek. Trener
Antoni
Po kilkuletniej
przerwie
z.nów
!"iów d.f;. wvkro<'zeń.
W"Jdano 7~ l'~arcwtv dn m<>ą-.azvnów 1 punk- I
wy amnestyj<nej.
Pie 0 11niczel( wvpróbował więr wszy. mistrz Polskl w hokeju na lodzie
pol):-zc-is'kich przebywających
we Franeji wystąpi w rozgrywkach o Puchar
Ogółem w czwarte:k
do godzLn de.r\•i:ie. uPJ.E'n.1cho'1'lienia <:h!~któw., t~w f<k:1pu 0mlóN1T>V _w
ul·.;.""1,..::n~.() \~.:"J;'1'MVCh r.~1~\k~l.~n orz.en··
nlrh: (ł"l·"ll"'h r.,.ep~1c n7· 0 ~n1'e '?m·:n- 1
pilkTrzv.
Europy. PZHL zgłosił do tej lmprepopołudniowych pootanowienia są
Franruska agencja prasowa
AFP zv hytomską Polonię, która w ub;er'hl•1ll- I
dowe Objęły - p().("Z.ą'Wsi:y od po- .<:.)W . <?n't"rno '"''r1em' 1\r•·~'r7•yrh r'E' ;<'n(.>ld7iel.r'P „~ar--on'"lfl'H"·>·C
0
po•lkreśla, Iż Polacy nte mieli
na,i· g!ym sezonie zdnbyła pierwszy
w
I sk;i" ""·~ ~01"kl
7,:frl:iclv Zbożł}.11
~His
niedzialku - 20.790
osób, wśród m:.P1d3tam' n.~ Eitrr:'lę 2,J mh ~!.
mnie iszvch trudnośrl
odniesieniem swej historii tytuł mistrzowski. Ho<"'.Pl• t1·e nrlb•ern•:>
r·J
!!°'"lX>':Ulr<tw
U łłli
nich 306 oo skaz.ani bądź pode}rz.aZ'"'·;·cięshya
szczeg(~Inie ieonotyc;ięcz
keiści byt!lfnscy nie wystąolą
w
ne I puh!icznośri podobab stę
gra pierwszej rundzie - grać będą doo charakterze
ni o przestefp.~twa
n·15ze.i druzvny w drugiej
nołowir>.
piero w drugiej, a Ich rywalem bę
P-Olitycz;nym. 6,281 osobom darowaWówczas to Polacy
przeprowadzili dzie zesp"1 hiszpański Jaca
lub
n·o kary pozbawienia wolności.
Steaua Bukareszt (mecze tych drużyn
1.100 1'ary lei ogrankz,enia. Ponad
zostaną
rozegrane 11 I
25.10 br,),
400 osób skorzyst?.lo ze 7Jag...">dzenla
ry Lódt-Górna wieczór kubański
natomiast PoLonla zadebiutuje
w
o poiowę kar po?.:bawienia wolnoś
j działania na różnych płaszczyznach, poświęcony 31 rocznicy ataku l<'fllPucharze Europy meczami w dnlach
(Dokończenie ze str. 1)
' 8 I 22.11 br. Gdyby naszej drużynie
ci. W tym cza ie sadv umorzyły
ooejmującego współpracę rządów i PY patriotów kubat'1skich na cz.eh
udało się przejść pierwszą przeszkor6wni~ż p-o~+~i)'>'lvani~
k.arnl' 'T.~.o ... 11iektórych sojuszników w NATO do i:istytucji rządowych oraz aktywne z Fidelem Castro na koszary Mondę, w nastę:>nej rundzie. 13.tlZ. 1984 r.
bee n'en:rnl 13 t>'"!S. "'ób.
<?APl naruszenia istnie_iące_i od wielu lat zaangażowanie sił spo!eczn~·ch 1 or- cada w Santiago de Cuba.
OJ. 1985 r. Polonia spotkałaby się
~ Polski pływak Artur Wojdat. zo- iz 3berlińskim
równowagi strategiczne.i i osiagn1ę- ganizac.ii pozarz:1dowych, a także
Wieczór zorganizowało Łódz"kie
Dynamem. Warto
tu
"-'•
cia - poprzez gwałtownie wzma- stopniową przebudowę stosunków T<Jwarzyistwo Przyj.aź.n!
Po 13koS"' stal wicemistrzem Europy juoio- przvpomn1r ''. że Dynnmo - to fi ~ róv; w pływaniu n'\ 'dystansie !OO
nalista 1 · •rocznej edycji
Pucharu
gany wyścig zbro."eti przewagi międzynarodowych i ich gruntow- Kubańskie;. Na uiroczv.<to:ki llbec· dniach 9--12 sierpnia we
s~ m stylem dowo!n1•m. Uzyskał czas Europ,·
nad Związkiem Radzieckim i pozo- ną demokratyzację. Zakaz prawa ny był radca kulturalnv an"b:><~
~;: 52,96. Zloty
medal zclnb}·ł Rene Włos·:e. • w finałowym turnie lu PE
stalymi państwami Układu War- do wojny (ius ad bel\um) stanie się dy Republiki Kuby w Pol>:c2 .To~e
~ Wanzlik (NRD) r.2,€9 a. IJrązowy - prócz Dynama grać będą jeszcze szawskiego.
w pełni skuteczny, gdy obowiązu- Antonio Orta, Była rów..,!eż nbccCSK
M~skwa,
~ Henrik Mattson !Szwecja) i Alek- obrońca pucharu.
r~emiecki~j
S'\ sander Gallitz (RFN) - obaj po szwedzki Djurgarden oraz Dukla
Działania
Polski wynikające z j,ące obecnie prawo anty~ojenne na girupa młodz!eżv
~... 53,15 sek.
Jlhlava.
(ius . contra bellum} zostame uzu-1 odb:vwajaca aktualnie w PTa:>owych
głęboko humanistycznych
ideałów
pełnione rozbudowanym systemem Zakładach
Graficznych w Lodzi
socjalizmu pozostają częścią proprawa do życia w pokoju (ius ad pr11ktyiki robotni~e.
gramu pokoju, programu zawarte.
Wieczór ltkladal
gfę z dwóch
go w licznych konkretnych pro- pacem).
Inf?r'.llacja rządu .PRL. :i:a~1era części. w części poetycko-muzyczpozycjach i inicjatywach najwyż
gremiów
politycznych rówmez obsz:erne .wyhcze~1e ~pałań nei recytowa1ne były Wiers.~e poeMinister spraw
zagranicznych szych
rządu polskiego 1 .orgamza.c31 spo- tów k bańs'ldch oraz grane J śpieFrancji Claude Cheysson rozpoczął pal'1stw-stron Układu Warszawskie- lecznych w zakresie wdrazama w
u
. "
C
.
w czwartek t!'Zydniową wizytę w go.
latach 1981-198-1 zasad deklaracji wane ut~ory _patriotyczme
hop1Argentyn.:e, która stanowi oznakę
o wychowaniu w duchu pokoju, w na l Monmsz;k1.
Wszyscy „statystycy" sportowi wie- cesy w lekkoatletyce wśród mlodzlePolska udzieliła także aktywne- tym w oparciu o uchwałę Sejmu
poprawy stosunków między obu
dzą doskonale, ktora z dyscvot:n jest ży 15-16·letnlej nie powinny wyW Il cv~ci wyśw!etla."la
by~y
na Jb„rcJzieJ „;rnnl<l<>dajn~·
1b1zyd
nlk uć z wvtrenowanla >.awodnlka, a
krajami od czasu objęcia władzy go poparcia inicjatywie Z.SRR w PRL z 21 grudnia 1978 r. w spra- elajdy o Kubie. Sp<J.tkanie przeokle <Iowo) ln nich naln~ ' c - I:. I w dtiżej mierze zależeć od same!(o
w grudniu ub. roku p:zez nowe- sprawie zawarcia układu o zaka- wie realizacji orzez Polskę tej do- stawictell brzech zaprzyjaźnionych
pewnoscią lekkoatletyka
w sumie faktu uprawlanla sportu 1 wcale nie
go prezydenta argentyilSkiego Ra- zie stosowania siły w przesti·zeni niosłej deklaracji ONZ.
narooów
pozwoliło
na ciekawą
lekkoatlecl moga zdr.ibyC na ogólno~
wvr-zyno\v~go.
ula Alfonsina. Wizyta szefa dy- kosmicznej oraz z kosmosu wobec
wymianę poglądów na tem::ity cidpolskiej spartakiadzie rnło'1 z leży poZiemi.
plomacji
francuskiej
ma
na
celu
(l"
AP)
siejlSzej
rzec.zywistości.
nad 2 tys p11!1któw f.oclż od wielu
Wymlenlenle wszystkich (cho~ dla
zacieśnienie przyja:1;ni między obu
lat w .,lek,kl„l" liczyła sle ns tych samych zawodników ma to na pewW epoce atomowej I w warunkrajami, zwłaszcza od czasu przyzawnclach, • te,;:oroczn~
prognozy no Istotne znaczenie) t\natlstów ze
tego
ws'<azvwaly 1.e może być jeszcze Startu przekroczyłoby ramy
wrócenia demokracji w Argenty. kach Istnienia innych nowoczeslepiej niż do te) pory. Z. reguły do· artykułu. Odnotujmy więc tyl'lto zło
nych
bron! o nie spotykanej w przenie.
starczyclelaml medali I mlel!K' punk- ty medal dziesięcioboisty A. ChojWizyta w Buenos Aires jest pieT- szłości sile niszczenia - czytamy
towanych był\ zawodnicy
trzech nackl~~o (j. mł.), srebrny sztafety
wszyim etapem podróży Cheyssona w zakończeniu dokumentu _ eliK.
klubów: AZS, t,KS I Startu. W Po- ł x 400 (j mł.) O't'az brązowy
po kilku krajach Ameryki Łaciń minacja wojen warunkuje możli
400
metrów
znaniu było trochę Inaczej" t,KS wy- Mużdżyńsklego na
o;ktej. W najbliższą niedzielę fran- wość przetrwania rodzaju ludzkiepadł wcześniej
z gry. o
czym W:lród junlorek jedyny medal zdow
ws:i imln•lismv a jego miejsce za- była Ilona Dopierała w skoku
cuski minister przybędzie do We- go, Stwor7.enle świata bez wojen
jął
Rudzki Klub Sportowy
RKS ' dal Zawodnicy tego klubu zdobyIJ
nezueli.
wymaga stałego i konsekwentnego
co prawda medaiu nie zdob'łł,
ale 1 ponadto trzy rv miejsca oraz tTzy
w rlnalt juniorów młodszych wy- ' miejsca w finale A.
Gdy na stację
Łód:1;-żabieniec mienia w całości. Jeg<i kolega, W.
stępowe.lo
trzech jego zawodników.
przyjechał pociąg towarowy z Ka- Jabłoński o~rzymał karę 5 lat pozPrzejdźmy
do ostatniego
klubu
z których .!eden otarł st~ o merla!
lisza, w którego składzie znajdowa- bawienia wolności, 25 tys. zł grzywT. Wodziński w slcoku w
dal - AZS. JIU dawno azeteslacy n!e
wrócili ze s;iartak1ady bez medalu.
(był pierwszy do piątej kolejki skoły się wagony :i: przesyłkami prze- ny, pozbawienie praw publicznych
ków), M. Błaszczyk był piąty na 100 Trzeba przy-znać, że mieli pech a wyznaczonymi dla
Przedsiębiorstwa na 3 lala oc·az konfiskatę mienia
zametrów, J. Głogowski szństy na 200, nlkające~o z nledoświadczenfa
Handlu Sprzętem Rolniczym „Agro- w części.
zawoSztafeta teii;o klubu 4 x 100 (j. m.) wodników, ale przecież te
W całej tej sprawie
i:astanaw:a
ma", S. Stokowicz i W. Jabłoński,
UZ'"<kała
w ellml·nacjach na Uepszy dy są po to, by właśnie dośwlad.
zatrudnieni .iako ustawiacze wago- lekkomyślność PKP w zatrudniajednalt
czas całych zawodów, jednak w fl- czenle zdobywać. Trzeba
,JUZ ZA ZOO MLŃ RUBLI
ZAPOWIEDZ
nów, postanowili sprawdzić co też niu pracowników. bowiem s. s•o1n\e, orowadz'!C zdecyrtowanle zgubl- przyznać, że klubowi temu brakuje
KONFERENCJI i PREZYDENTÓW
tego, co posiadają dwa pozostałe (a
w tych wagonach jest. S. Stoko- kowicz był już poorzednio karanv
ła pałeczkę. Cóż, zdarza się to naW czwartek minęło I dirrl polskiej
więc
RKS
l
.Start),
tzn.
spra'!Ą"l"lie
weL rekordzistom świata.
wszedł na dach wagonu I za kradzież z pociągu 12 kurtek
wystawy gospodarczej w Moskwie
11
llierpnla w stollcy Ekwadoru, wicz
ilmkcjnnującego
systemu
naboru
Qulto, odbędrde się konferencja pre- przez jeden z nie zabezpieczonych męskich. a mimo to po odbyciu
„Sd!ełano w
Polsze".
Najlepszym łódzkim klubem Oka- mllldzleży. Pracujący w AZS trenerzy
Dla w;,•stawców I handlowców prak- zyden.tów 6 krajów Ameryk! Łaclń· włazów dostał się do środka. Były kary, został zatrudniony na
tym
zoł
s'ę
SKS Start, mający spraw- nieraz dowledll, :!;e znają się na i>wotycznie dopler-0 ł dni tego tygodnia sklej na które.I omówią problemy tam pacz.ki z częściami dla rolnic- samym stanowisku.
di:my już od kilku lat model nabo- jej robocie (nie oznacza to, że Inni
oznaczały zasadniczą pracę zawie- gospodarcze re!(ionu t sytuacji Ko- twa. Wyrzucił je przez otwór,
(Iza)
a
lch
ru młodzieży. System ten jest na są sła b'i), o czym świadczyły
ranie umów eksportowych z radzlec- lumbii, Argentyny, Boliwii, Panamy następnie wspólnie z kolegą zapatyle sprawny, że jeżeli ,Jednemu z dotychczasowe WYl?llkl. Nie mają jelciml partnera.ml. Podpisane kontrak· I Wenezueli.
kowali je do stojącego na sąsied
zawodników się nie powiedzie, na d·nak 7.byt dużej liczby utalentowaty opiewają już na 200 mln rubli.
nej młodzieży. Wypracowanie
tanim torze wagonu typu węglarka.
je~o miejsce znajda sle inni. Ma to
BURZE GRADOWE
ntebRitatel·ne znaczenie, lako że suk- kiej struktury, to nie je-st Jut zaNastępnie doczepili ten wagon do
SPOTKANIE SZEFA GZP WP
W RFN I SZWAJCARII
danie trenera. Trener, jak sama naZ
GRUPĄ
RADZIECKICH
Burze gradowe, połączone z wi- składu pociągu skierowanego
do
zwa wskazuje, powinien
zajmować
PISARZY KOMBA TANTO W
churami spowodowały w nocy
ze punktu
zdawczo-odbiorczego. W
się trenowa,nlem I wychowaniem.
środy na czwartek milionowe straty
dr.odze do punktu, korzystając z teH bm. szef Głównego zanądu Po- w Badenii - WiertembergU I Saarze.
Wymieńmy wobec tego oslągn!ecla
1\tycmego WP wdcem!nlster obrony Najbardziej ucierpiały okolice Stutt- go, że pociąg zatrzymał się przy
Godz. 8.00. Pl. Nlepod!ei;ł"'"I.
zwrotnicach. wyrzucili P~sażerka
AZS na bletnl w Poznaniu. Jest to
narodowej gen. broni Józef Baryła !(artu,
Hellbronn I Sa-arbruecken. kolejnych
autobusu MPK UnU 51 /3
piłkarskie
IV miejsce A. Wysook!ej (j. ml.) na
przyjął grupę radzieckich pisarzy Grad wlelkogct gołębiego Jaja
po- uprzednio zrabowane rzeczy. Łącz podczas l!'Wałtowne!(o skrętu prze400 m. przez płotki, V s~tafety
rzeczy wróciła się. doznając rany tłuczonej
- kombatantów Il wo}ny światowej, krył ulice Dilektórych mie.Jscowości, na wartość skradzionych
Sezon pilkarskl w rundzie jesien- juniorek 4 ir 100 l VI - w 1koku
przebywających w Polsce na zaprowynosi prawie 470 tys. zł. Wśród nogl Z SPR zwolniona do domu.
nej rozpoczyna się 12 sierpnia. W w dal wśród juniorek ZofU Bialek.
szenie Zarządu Głównego
Związku
STUDENCI Z POLSKI
nich znajdowały się
m.in.:
204
tym dniu, po latach nieobecności w
Uteratów Polskich, w związku
z
U INDIRY GANDHI
G-OdtZ. 10.49.
Na skrz:yżowrnlu
"niazdka kontaktowe, 17 podnośni
It lidze, jPdenastka łódzkiego StarW ogólnej punktacji t.Odt ujęła 10
obchodamt łO-lecla Polskł Ludowej.
Premier Hld11, Indlra Gandhi, przy- ków hydraulicznych, 20 zespołów Maratońska
Przełajowa
,.Fia t''
tu rozegra p1erwszy mecz mistrzow- miejsce z tym, te jU111iorzy młodsi
jęła w czwaTtek w swojej rezydencji
kierowany
pirzez
Tadeusza
M. "' ~ ~
zostali sklasytlkowam na cBWartym
lkJ z" Stall! Stalowa Wola.
zespól pleśni 1 tańca Lubelskiej A- sprzęgła, 9 prądnic. Zatrzymani zo- chał drogę powodując zderzenle
z
miejscu, ale starsi dopiero na li, W
kadem11 Roll!l1czej, który koncerto- stali tego samego dnia, po przyj- motocyklem „Honda".
WYMIANA HANDLOWA
Motocykl«;ta
wfród juniorów
nastawnl oraz pasażerka doznal1 nlee:ro±n::ch
wał w tym kraju z okazji 40-lecia ściu do budynku tzw.
Kierownictwo klubu lnlormuje, te punktacji sz·kół,
Wart>o~ć wymiany handlowej
kra- Polski Ludowej.
manewrowej gdzie czekali już na obrażeń. Straty - ok. eo tys. złpri:>wad'I 1uż spr7<!rlaż l<arnetćw na młodszych XXX LO uJi:ło ur miej·
sce. rrą srlrołą oplea:uje alę RKS.
jów RWPG z państwami rozwljają
oiłkarskle sezonu
wszystf.:le mecze
nich funkcjonariusze MO. Odzyska~-jet)
DUŻE ZŁOŻE NEFRYTU
cymt się W2lt'osła w Gk.:esie 20 mi1~~4 -8~
·•„m,.,wlenlP lndywldualne I
Godz. 12.55 Ul.
RZJ!;">\\'Ska ·o~ .
no rzeczy za 339 tys. zł.
J'~ polnfo·rmowala agencja
AFP,
nionych l11t
11: 1,S do 30 miliardów
zbiorowe l7właszcza łódzkich
spół
P~
Sad Wo.iewódzki w Łodzi skazał 7 letnia Matgorzs ta P wbl e<:la
rubli. Srednle roc21ne tem!)1>
przy- w północno-zachodnich Chinach odJezd,nlę zza stojącego samnchoclu
I
dzlel'11 or1<'y '1al~t" 7.~łasza"' do seRedakttt• depeszowy
S.
Stokowicza
na
6
lat
pozbawierostu obrotów towarowych
między kryto wletkde złoże nefrytu, zajmudostała się p.od koła przy<'7f.'D)' ci o<!kret~rhtu
klub•1 orz:1 ul. Teresy
JERZY K [.IMA
nia wolności, 25 tvs. zł grzywny, nlętej
1
jące
powler,chnlę
10
kllomet1·ów
tymi
dwiema
grupami
k.rnjów
jest
orz
ez
c'ężar6w'·e
~
'
l".
SM18
W'7elkle ~1ormo.cje
motna
Redaktor techniczny
om bawienie praw nubli~znvrh n.i D~·lewczy·k·na ponlo~la
Jednym • najbardzlej dynamicznych kwadratowych.
śwleri'
na
równ!Pż •nyska~
pod
telefonami:
JERZY BARSKI
Opr.
(Kll okres tro:ech la~ 0"3Z
wskat.n1'1t6w w handlu św:iatow:·m,
konfiskatę 'tli ejscu.
(Jsb)
51 17-M t 5!-1q·'72
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Marek ma 16 lat, duże piwne oczy I rzadko spotykaną u
poważną
rówieśników
jego
twarz. Najbardziej martwi się,
że swoim postępowaniem spraI tym, jak
wił kłopot matce
ona da sobie radę bez nle!l'o
Do tej pory bronił jej I dwócb
młodszych sióstr, gdy ojciflc po im~ nalogo\vy alkoholik .! wrocie do domu rozpociv11ał
nim skuuiała
Na
1) awantury.
o'I bvt
. ~ się jego agresywność,
najbardziej bity, znienawidzony.

a

/

·~

f
.·

~

<

przecież dorastającemu «'lllClp-

cu najbardziej potrzeba ojco ·
wskiej przyjaźni i miło~:ii. Tl"raz ojciec siedzi w wię?ienln za
pędzenie bimbru, ale co będde
grlv wyjdzie?
Marek sz11kał przyjaźni, ural
okazu.i;-,e..\lm
ślepo meżezyznom
nu -..itrohinę życzliwości I cie.
pozn!lł P:iwlR
pla. W marcu
(l9 lat) i Janusza (27). tmm•nowali mu siłą. znajdowali czas
na rozmowy, udzielali ratl. Gdy
w ma.ju Paweł powiedział mu,
że zaplanowali okradzenie sKtepu z maitnetofonami t w·,rbrali
go do pomocy - bo mu ulaią
I wiedzą, że Ich nie WYda Wa•loo§ć
dumny.
był z tei;:-o
skradzionveb rzeczy wynus; JlóJ
miliona złotych. Marek do<lał
13 tys. zł i magnetofon, który
clo domu, tłumarzac
przyniósł
matce, te kupił go za pienią·
dze zarobione t.lOdcza~ DObSlt1
gdzie pracował
w Chorzowie,
przez kilka dni w szklarn· ojea
swojego kolegi. Część plenh:iłz:v
wydał w wesołym miastec•,ku.
wino
a za resztę fundował
swoim kompanom, gdv wvdall
już uzyskane ze sprzedah maTeraz
gnefofonów picniadze.
w <;ądi:ie
czeka na rozprawę
dla nieletnie!!. Kfllejny raz śle
stało się
po ufaiące dzierko
narz<;dziem przestępstwa.

ka, lub lekceważą je. Klótnie w
domu, o<lejście jednego z rodzi·
ców, bicie - to jedne z na.iczę
stszych przypadków, gdy me mo·
atmosfery
gąc znieść panują<!ej
dzieci U<!iekają z domu. Trafiając
ludzi pot:bawi-0do towarzystwa
nych skrupułów, zbyt wcześnie stają się dorosłe.

•

•

•

przeżyła
Anka
ojca
bardzo mocno. Ten przystojny, zadbany tatuś, którego zazdrościły jej
od niej bez
odszedł
koleżanki,
słowa. Nie chc iał się nawet z nią
widywać, przesyłał tylko co miesiąc alimenty. Calą winą za jego
obarrzyla
dziewczyna
odeiście
matkę. W domu zaczęły wybuchać
Odejście

wtedzle~ an! jak się nazywa, an:l
gdzie mieszk,a. Uparcie powtarzała
tylko, że do matki nie wród. Dopiero po kilkugodmmei rozmowie
z pracownikami Izby podała swoje dane. Przyznała si::, że w -,·• le
me uciekta z ooprawc-Laka, tylko
rz: domu. Podała. że ma 15 lat,
Matka zjawiła się ob'1rzona.
to :>::ob'~?
- Jalt ona mogła
Bożenko, przynioołam cl p!asz:•z J
!:>uty. Ubieraj się J W".'acamv do
domu!
- O, nie tak szybko, moj.a pani!
Najpierw porozmawiamy. Dlaczego
dziewczyna nie ma czterech orze:lnich zębów?
- A bo ja wiem? Słabe miała, to
jej i wypadły.
- Nieprawda. kiedy~ pokłóciłyś
my si ę i matka powiedziała star-

raj się, wrncamy, nie
mlesz? Przeciet to nieprawda.
ma •U w.si.ydu rouiial
- Czy pani wie, że córka
Dziewczyna ucieka.
ręce pocięte żyletką? Jak to się
stało?

- Skąd ja mogę wiedzieć, co 1ej
strzeliło do głowy, ona mi nic n::e
chce mówić.

ml na Wl~i
- Matka znalazła
ch1opaka I kazata .się z nim spotykać. Ja nie chclałam. bo on pije
wódkę I zaczął mnie Już bić nawet prz.y braciach. Więc po co mi
te w don111
ktoś taki? Nie doś~
bija , to i męża mam sobi.~ t;znkać
co blie. Wieczorem. i'lk pow·eizialam. że się z nim więC').f n ie ~pot 
kam , to ona za!!rozila ml. ~e iak
U\k :::robię, to pożałuje. Wt<!dy pow i edz1~1am . ze i"żeli bed~1e mn'e
zmuszać, to sobie zrob i ę ~ś z'e„

:Z

pokOJU

,:i1a~.

- Jak to możliwe, że gdy trzy
tygodme Lemu pani 15-letnia córka uciekła z domu, nikt nie zawiadomi! milicji?
Ależ

rosła

i

ona ma 21 lat! Je.st dorobić co chce •

może

Jesli
W pokoju koo.sterinacja:
dz.iewczyna ma :U lat, to nie momatka
że tu przebywać. Ponieważ
nie ma przy sobie dowodu osobistego, trzeba sprawdz;ić dane personalne w gminie. Gmina potwi.trdza: Bożena ma 21 lat.
Tu
nie
jak
od
tu

Dlaczego zataiłaś swój wiek ?
Bo nie chcę wracac do domu.
mi dobrze. Niech mnie pani
A zresztą
odsyła do domu!
mnie matka zabierze, to i tak
niej ucieknę. Pr-0.sz;:, ja ch~ę

zostać.

Paryski dziennik „Le Monde":
„Trzeba sięgnąć az no epoki drugiej Restauracji, aby ounale:i:ć w
historii Francji tak młodego szefa rządu jak pan Fabius (37 lat).
Był to książę Decazes (1780-lSSO),
który w okresie od 1815 do 1820
r. pełnił funkcje „ministra kierujapolityką wewnętrzną"
jącego
ko minister policji I spraw weprzewodniczący
lub
wnętrznych
rady. JakkolWlek Ludwik XVIII
b y ł na pół inwalidą. czego absopowiedz i eć o
lutnie nie można
p a nu .Mitterrand, który cieszy si ę
się
odnosi
sprawnością ,
pełn:\
wrażenie, :te pan Fabius jest pod
wieloma względami eleganckim 1
szefa
refleksem
młodzieńczym
„zaawansowanego wiepaństwa
k iem". Podobnie było w przypadku Decazesa, który mimo lt
był osobistością niezbyt wpływo
w;\ w kołach politycznych epoki
R e stauracji, mógł uzyskać drugie
miejsce w państwie przede wszys.tkim dzięki „wyjątkowym wzglę·
dom jakie okazywał mu król".

- Pani córka nie chce wraca.:
do domu„.
robi co chce - nic
- Niech
mn ie ta k„. nie obchodzi.!
Bożena
Matka odchodzj sama.
zo.sta.ie jeszcze jeden dzień.
- To jest wbrew przepisom Milicyjnej Izby
m6w1 kierownik
Dziecka kpt mgr Halina Kupiń
•
ska - bo u nas mogą przebywać
dziec! od 13 do 18 lat, ale jesteś
Na konferencji prasowej w Loa
my tylko ludźmi. Ta dziewczyna
Angeles wystąpił Lu Jindong zastępca $Zefa liczącej 353 osoby
awantury. Nie mogąc porozumieć szemu bratu, teby zr<>blł ze mn!\ go. Jak poszła spać, to pocięłam nie ma tu żadnej rod.ziny. Jutro
w OHP J
jej pracę
ze
załatwimy
ek ~py ChRL. Powledziai on,
się z matką, Anka zaczęła 11ciekać. porządek. On mnie wtedy uderzył ręce.
Chiny będą 1lę starać, aby być
- To wszyst11:o nieprawda, my mies2lkanJe w hotelu robobniczym.
ją w jednym z ncc- pięścią w twarz; 1 wybił ni1 zęby.
Zatrzymano
gospodarzem którejś z następnych.
~
że chce się
prawdę,
mówi
Jeśli
.
nych lokali.
- Bożenko, czemu t7 tak kła- '" ba.r~ kochamy. Botena, ubieo!lmp!ad. Prawdopodobnie będą
u.samodzielni~ i zerwać z rodziną,
o zorganizowanie
ubiegać
się
Niektórzy rodzice sto5Ują bard?<;>
'·
pomłoda,
Jest
pomożemy.
jej
to
olimpiady w roku 2000.
rygorystyczne metody \vychowaw~I
Chiny wezmą uczy
radę.
sobie
Zapytany
dać
wi.nna
cze. Zabraniają dzieciom spotykać
dziai w Igrzyskach. w 1988 r. w
się ze .swoimi rówieśnikami, za nai- ·
sytuacji gdy nie ma oficjalnych.
,
•
mniejsze przewinienia stosują barstosunków międzl/ ChRL a rzą
~i
dem Korei Ptd„ L'u powiedztai,
kary. Chca aby 1:al"
surowe
dzo
~~
zazdroszczę 12 praco\vntk<:'m
Nie
ze decyzja będzie ogloszona we
wolny czas d:zjecko soędzało z niK<izcJe
I.i
J\ll'ilicYinej Izby Dziecka.
właściwym czasie, ale Chiny od
co ma le uchronić
mi w domu.
tcJ pory mają zamiar brać ud:tat
dziecko to osobna historia - histnprzed złym wpływem koleg:ów. W
we wszystkich. olimpiadach.
•
r ia. któr:\ trzeba doprow.ad-:i<' do
•
tak wychowywanym dziecku rod7..;
s!ę interwencje
Prowadzi
końca.
bunt przeciwko własnvm ro• •
Co roku 1500 dzieci z aglome!'c;- się
w różnych 1n.stytuc1ach, orq.imlz.askosztowania
dzicom, pragnienie
cii łódzkiej i woj. skierniewickie- te!to
wielu
W
pracy.
zakladach
!
cjach
wewnętrznych
spraw
Minister
.
co zabronione.
i wiceprzewodniczący c..,,u,
Rr'1~
trafia do Milicyjnej Izby Dzi.ecsię co
wvoadkach przyczvnlono
Podczas pobytu w Izble dZ!l'lci
w wywiaZimmermann,
Frielłrich
fa1eti
to
grupa,
ka. Najliczniejsza
polepszenia warunków ma•er;al·
na temat
wvpracowania
dzie dla „Die Welt": „Było i jest
ru ?.e piszą
zatrzymana
i młodzież
nych, mieszkaniowych i w o!:':ólt>
rodzina", „Mo„Mo.la
dom",
.,Mój
wielkim błędem, że l!'ranz .Josef
względów opiekuńczych, uciekiniezvciowvch dzieci. przez ;>."ZVdzieSLrauss nie wszenł do gabinetu
je życie".
rzy z domów ro<lzinnych. z pla\\'
umieszczeme
lenie odzieży,
się
zawsze
tederalnego. czego
Z wypracowania Jol!:
uomagalem. Jeśli w koaliCJi jest
cówek opiekuńczo-wychowawczyt·h
~kiProw.iżłobku lub przedsz.kolu,
partii,
przewodniczących
trzech
pC>prawc7.ych
zakładów
oraz
nie dzieci chorych do or~wenw.,Chciałam poznać świat, a poto wszyscy trzej powinni zasiaschronisk. Trafiają tu dziew<:z.ętll nieważ w zasięgu czterech ścian
rlum lub sanatorium. udz1e.enie
dać przy tym samym stole. Nie
pode1rzane o uprawianie nierządu niP ma moż!fwośd spełnienia terodzicom oomocy prawnej ...,, spramogą tego zastąpić ani regular·
wskazujacviY ~o. więc uciekałam. Drugą przvmałoletni w stanie
wach rozwodoWYch lub 11imen•.:ine, ani nieregularne, ani nawet
111a spożycie alkoholu lub przekaza- czvną był strach f gniew, a może
rozmowy
zlustytucjonaliLowane
cyjnych, skiProwanie oicó·v .nli{O·
partii".
przewodniczących
oraz to było najważniejsze
Wytrzeźwień
Izby
ni z
Dziecka
Izba
leczenie.
na
holików
strach
Według Zimmermanna, fakt, że
(kr,.dz:iet!' przed awanturą, albo gniew już po
przestępstw
S')rawcy
zajmuje się też młodocianymi, któStrauss nie pełni ważnej funkcji
wlaman;a). Najczęściej przvprowa awant.urze. Kłótnie takie oczyrzy nie pracują. W ich sprawach
w gabinecie, przysparza trudnoś
dzaia dzjeci funkcjonariusze MO wiście zachodziły z mojej pn:yczypodejmule się interwencje w Wy- " ci, gdyż jest on jednym z naj·
ZatrŻymuią je w parkach, śpiące nY, no i Ja musiałam być ukaradziale Zatrudnienia, bądź k ierubaraziej kompetentn>· ch polityków w RFN, który „w dziedzi11a ławkach. lub wałęeające ~1ę po na, a więc bałam
ie poprzez ZSMP do OHP, gdzie
się też k<iry.
polityki zagranicznej nie konie
d worcach kolejowych . cz:v W!'eEZ· Teraz domyślam
zostają przysposobieni do zawodu
-de. te 1advną
p i owałby poglądów Hansa-Dletrl·
na jakimś (.lr:'/'!- przyczyną tych wypadków b.vlo to,
ci~ przyłapane
i otrzymują pracę. Tylko nieliczcha Genschera"„
stępstwie. Zatrzymują je równ ef że nie miałam konltretnego zaj~ni trafiają tu ponownie - więkw melinach pijackich i sułeners· cia, że nudziło ml się t.e nie Wieszość dobrze wykorzystuje szam;e
•
kich. D71eci są l!łodne. zzif'bnłete. działam co z sobą zrobi~ i S(dz1e
życia na własny rachunek. Nie •4
azcz11ego
„afrykański
Podczas
Z?'liedbane i w•1strasznne. Bvwaia się podziać.
to dzieci „święte", ale glówn!e wiWięc fruwałam po
w Harare z
tu żywnościowego"'
w••zv<vaja('e. Pn!sce„."
:!rop:inckie.
ta!d:e
sami. .-odzirl'.
nę za to ponoozą
udziatem ministrów rolnictwa 30
m~iace żal do caleg<> ~w1at:i.. TJktórzy często nie zaspokajają 'rh
krajów Afry1d I ekspertów żyw
W dniu, w którym odwied~łam
chwvcen•P nrzvczvn i~h żvci<'Wf'i Milicyjną Izbę
innych.
20
ponad
potrzeb bloloc<icznych i psych1 ·~Lno ś ciowych.
Dziecka. została
państw, wystąp\! dyrektor genetrudnvrn
niem•vkle
jc•t
pno.tawv
nych. W takich wypadkach kleWPzwana na rozmowę matka Bo:i:et rolywienia
ż
wy
ds.
ONZ
ralny
z~ilani!'rn, !'il"?. każ<l 0 .,. .,,ich '>'.n'll- ny. Dziewczynę
i
rnwane są do Sądu Rodzinne~o
znalazł w nocy
nictwa (FAO), Edouard saouma
życ·;c- tak.sówkMz. gdy
duie si:: w inne.i sytuacji
Nieletnich sprawy o pozbawi~nie
przemar7.Tlięta i
kontyostrzegając państwa tego
władzy rod7Jciel:skiej, ustanowienie
n entu. iż grozi Im katastrofa gtoprzemarzona ~iedz!ata na ławce w
znęcanie się
opiekuna spraw o
du ze względu na niezwykle wyPółnocnego.
Dzieci nie rodzą się zie, niepo- parku obok Dworca
stopę przyrostu naturalnego.
soką
roto
Wszy!'tko
itp.
dziećmi
nad
Powiedr.!a1a mu te udekła z zasłuszne. To stoodwane metody wyAfryki nie podejmq
Jeśli kraje
hione Jest aby dać tym dzieciom
Taksówka!:'Z
chowawcze kształtują ich osobo- kładu poorawczego.
dla zmniejszenia stopy
działań
prawdziwego
odrobinę
rhocia:!:
pochlonię .'i w1118· zabrał ią do domu, nakarmił. dał
wość. Rodzice
przyrostu naturalnego, a równodzieciństwa .
produkcji
cześnie nie zwiększą
nymi problemami, pracą zawodo- suche ubrnnie I ran<> prz;vwiózl tuIZA ROSZKOWSKA
żywności, to grozi Im eksplozja.
Foto: A. WACH
nle chclala oową, nie dostrzegają kłopotów :iziec- taJ. Dziewczyna
Przeciętna stopa wzrostu ludnoś
WH././HQ/.U'/7/.ULU././/D'7//'..IZl"/'/'HHH./.D7DUD'7/'H/'/H/'/UU/./H.b7.hW'/HLUH'...QU'.U'/7./.D7~~HH/HAY./.D7/H'"..UD'7H./././/HH/hV.M'!"l.i ·~ ci w Afryce wynosi 4 proc. rocz-
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go

olitycy Polski między
zwłaszcza
wojennej,
ci z obozu sanacyjneza podstawowy
go,
kanon egzystencji pań
stwa uznali stan rów
nowagi między sąsia·
damf wschodnimi - wscho'.ln!m
zachodnim, tzn. niewiązani„ ~lę 'l
nimi sojuszami. Ta swoista werodostlbn;cnia"
sja „wspaniałego
w <de1
miała m.ln. zaowocować
Polski mocarstwowej f.„ kolonialnej.

P

W 1930 r. powstała Liga l\lorska i Kolonialna - spadkobierczy.
ni Ligi Morskiej I Rzecznej (1924
-1930), Znamienna jest nazwa tej
organizacji, Prezes ZG LMiK, gen.
Gustaw Orlicz-Dreszer, głosił że
celem głównym ligi będzie dąże
nie „do wielkiego rozwoju moci\r·
która dzisiaj
stwowego Polski,
przekracza znacznie ramy \vlasncgo państwa I posiada prawo :lzl~
kl wielomilionowej ekspansji lud nościowej 1 jej pracy na tel'Pnal'l1
innych państw I l{olonli do prze
tworzenia się z państwa europejświatow~
skiego w państwo
w7orem Innych wielk1c.h na~odl\\"'"'.
Gen. Orlicz-Dreszer pisał te sło
wa w 1931 r„ w czasie w 11'lkfego
kryzysu gospodarczego. który o
garnął cały ~wiat kapitalistvcznv.
a więc nie ominął i Polski. Kraj
ledwo d:vszał - !<elki tysiec:v be7uta.ioncgo
robotnych (nie licząc
bezrobocia na wsi). trndne w.irunki egzystencji, a z drugie.i ~trony
zakreślony prn~r •1m
tak szeroko
ekspans.fi mocarstwowe.i. Anachron!zm? Niewątpliwie tak, nawet ,feśl! uwzględnimy, te przed 5fl taty
stosunki międzynarodowe wygłą•fa
Ale Warto
ly lnacze.f nl:i: dziś.
,fak te anachronlc7.ne
prześledzi~
Idee w:vf?ladaty w rcalizar.ii I Jak
iiię z rzeczywistymi
przeJllatat:v
prnhl<'"11fłlł kra.fu.
Pnl'tll' w~zystkim trzeba namlę
tat< te rocznie w poszukiwaniu
pracv Pmif?rowało wf('dy z Polski
nk. 1011 tv~lee:v os6b. Z nun'-:tn wldzl'niR Plrnnnmlrzne!"o uważano to
na.wrt za cunnlk- la!"ndz;icy ""-pięcia społeczne w sytuacji chro-

nicznego
wszakże

sceptycznie, a nawet Ironicznie do kwestii kolonii. W swoich pamiętnikach pisał: „Powie»kotonizatorom«,
działem naszym
te moim zdaniem kolonie polskie
zaezynają. się Już w Rembertowie".
mimo krytycyzinu
Ale l\'.ISZ,
Becka, posiadało komórkę zaimuW
kolonialną.
kwestią
jąca się
części było to n'łsłęp
znacznej
stwem rezolucji Senatu RP z 28
lutego 1933 r. Senał wezwał wtcfłv
się o mandat
rząd do ubiegania
kolonialny dla Polski.
chodził

Z 4rugieJ
bezrobocia.
strony Istniała świadomość

utraty wartościowych I przedsię
biorczych jednostek. Było jasne, te
wiele z nich - a z pewnością Ich
- bezpowrotnie
dzieci I wnuki
wtopią się w społeczeństwa kraju
osiedlenia, I utracą więzy z polskością.

Liga Morska I Kolonialna postanowiła temu przeciwdziałać. Uznaza proces nieując emigrację
chronny, zamier.zano ująt'! strumień
wychodźstwa w takle ramy. aby
koncentrowało się ono w wybranych kra.jach. tworząc osadnicze en-

klawy, typowo polskie I utrzymuz krajem kontakty g'lspodarTo
cze kulturalne 1 polityczne.
wi;zystko wymagało posiadania odpowiednich środków, głównie kapitałow:vch. Upatrzono na.wet kraje, w których takie enklawy osadszanse
ąictwa polskiego miałyby
egzystencji. Jedn:vm z nich była
Brazylia, a konkretnie stan Parana, gdzie już od 18'l'J r. Istniały
skupiska osadników polskich, stanowiących ok. 30 procent mieszkań
ców.
dzięki
W końcu 1938 r. LMIK
z<ikupom posiadała w Paranie ok.
osiedle
tys. ha. Budowano
30
„Morska Wola" I planowano budowe dru!l'lef?o „Orlicz- Dreszer". W
tvm:l:e 1936 r. w „Morskie.i Woli"
mles7kało fut 75 rodzin, czyli po·
nail 300 osób.
AkcJa osiedleńcza pod patronatem liA'i fbyla takte emi~racja organizowana przez prywatne qpóJówczesny
kl) załamała sle, gdy
prezvdent Brazylii, Gctulio Vargas,
w 1937 r. poprzez zamach stanu
konstytucję i
WJ)rowatlzlł nową
zainic.fował kurs na modernłzac.fę
Ten kurs. w
I unifikacje kra.In.
istocie nar. onat'st:vcznv. nie tolerował odr~bnoścl I n11ro'1owych I
seJlarat:vzmów oraz zakładał MYwr.zystkich lmilt'l'antów.
mlłację
jące

Rezpo~reclnlą

przyczyną

posurlęć

Vargasn był wyrafoic. J"Od wpl:vwem hltlerowskle.ł Rzeszy, m~ni
scoarat:vzm niemlecfestnwany
kirh kolonlsłów, ekonomi<'?nil' bardzo prężnych, ale przy tej okazji

nie było mowy o jakichś wyjąt
kach dla polskich enklaw w Paranie.
stanowił 4ruą-1
lnQ przyczynę
nurt działalności ligi. Otóż nie
zgodnie z testamentaiła ona tem Dreszera (zginął w katastrofie samolotowej w lipcu 1936 r.) I
programu pozy111swoją nazwą kania już nie tyle enklaw osadniczych, co wręcz kolonii pod bezpośrednim zarządem polskim.
Początkowo tytułem do posiadania tych kolonii była ad hoc stwo(jeszcze przed
rzona koncepcja
1930 r.) uzyskania mandatu Lliri
Narodów nad ,fednlł z byłych korozdzielonvch
lonll niemieckich,
Traktatem Wersalskim między W
Brytanię, Francję, Belgię I .Japonię. Ar~·umentowano tak: ziemie
byłego za.boru pruskiego Ul'ltanowlly ok. IO proc. obszaru Niemiec
z 1914 r., a zatem równie:!; 10 proc.
byłych kolonii nlemfl'cldch powinna nzyska~ Polska. Obliczono. te
b:vlohv to terytorium o obszarze
ok. 300 tys. m kw.
Ale kolonie niemieckie zosłal:v
.fnz podzielone I Uczenie na Ich
nonowny nodzla.ł stanowiło kole.In'\
iluz.fe nłelJoprnwn:vch marzycletł
o kolonialnej Polsce.
Sam min:ster J'ózef Beck poct-

Podsyceniu apetytów kolonialnych sprzyjało, mało zobowiąz11ją
ce Francję, zrozumienie dla polskich żądań kolonialnych, Jakle ospraw zagraniczkazał minister
nych Yvon Delbos w czasie wizyty w Warszawie w grudniu 193'7
roku. Cóż było warte to „zrozumienie" - szybko okazało się w
roku następnym, Oto prasa francuska dowiedziała się z „przecieków", te Polska zabiega o prawa
osadnicze na l\ladagaskarze. Przy
w Warszawie w
okazji chciano
rama.eh tzw. rozwiązani.\ kwestii
żydowskiej wysyłać tam również
Żydów, W gazelach pary'ikich ukazały się wtedy takie m. in. haczy k>lonil\
sła: „Madagaskar polską? Nigdy!" oraz: ,,Nie chcemy polskich Żydów".

li ich na sumy kilku lub nawet
killtudziesięciu tysięcy
'Gdy rozeszła się w

złoty:ib.

grudniu 19341
roku plotka o zamiarze kupienia
Angoli przez Polskę, 1ząd vortugalskl (zapewne we współdziałaniu
z W. Brytanią) ostro zareagował 1
wymusił na rządzie polskim nzeczenle się klauzuli osiedleńczej.
.Jeszcze mizerniejsze były próby
„zakotwiczenia się" w Mozambiku.
Zasługuje tu tylko na uwagę surrealistyczna niemal analiza modiwości polskiej ekspansji kolonialnej w Afryce, zawarta w notatce
.T. Kozlelewskiego. Autor zakład;,ł,
te Polska, korzystając z poparcia
W, Brytanii I Francji, mogałby siłą zagarnąć Mozambik, gdyż Portugalia, słaba militarnie, nie mogłaby temu przeciwdziałać.

nie, Zwiększenie produkcji rolnej
w tym tempie jest niemo21iwii.
Ocenia się . że Afrykę zamieszkua 24 krajom
je 500 mln ludzi,
i.ontynentu grozi kryzys żywnoś
ciowy.

•
Agencja XINHUA poinformowała, że po raz pierwszy obywatele
cblllscy będą mogli na brwnć pojazdy mechaniczne, głównie cię·
przy.
pewnych
żarówki, ale w
padkach także samochody osobowe. Pojazdy te sprowadzane bę
wydział
szanghajski
przez
dą
handlu i następnie odprzedawazamożnym
również
ne, w tym
rejonów.
sąsiednich
chłopom
sprzedawanych pojazdów
Wśród
pasażer
samochody
„małe
będą
skie z Polski". które kosztować
będą ok. IO tys. yuanów (ok. 15
samotys. dolarow). Poprzednio
chody osobowe sprzedawane były jedynie Instytucjom lub przedinformuje
Jak
siębiorstwom.
XINHUA. Ilość traktorów w posiadaniu Indywidualnych chłopów
ciagu 1983 r. 1
podwoiła się w
wynosi 2.120.000.

Operetkowa. niemal jest historia
prób polskleJ łrnloniizacji w Liberii. Tu Liga Morska I Kolonial,,suttecs'', •
na zyskała niebywały
podpisując umowę z rządem tibr• •
ryjskim. Działalność kilku polskich
się skońf':1:yla.
osadników szybko
b'l'ytyjBy!y oficer wvwtadu
gdy zostałl oskar:l:ent o przekazaże agenci br11sktego ujawni!,
nie tubylcom strzelb myśliwskich.
ty,1scy zabrait dokumenty dotyco było prawem zakazane, a po- ., czące 55 tys. czlo11ków partii kosporządzm mlkromuntstycznej,
nadto iszybko Interweniowały zaf!l my z tych dokumentów I odniepokojone Stany Zjednoczone loży!i :Je na mie:Jsce. Operację tę
patron Liberii.
przeprowadzono w ciągu jednej
Ledwo skrywane zamiary k'llonocy w 1955 r. By!y oficer w y nlatne f niezręczność (przedstawiwiadu, Peter R!gh.t, ujawnll w
szczegól11 tej operacji.
telewtzjl
cielem LMiK w Paranie był genezabrane z
zostaly
Dokumenty
rał w st. spoczynku Strzemleńskł,
jednego z zamożn11ch.
mieszkania
co nie mogło nie zwrócić uwar.i
dzlalaczy brytyjskiej partii komuwładz brazylijskich), wreszcie brak
w dzielnicy Mayfatr
nistycznej
środków I nie zawsze czyste ręce
pod n!eobecno~ć
ocz11wl~cte
wlaśclctela.
ptaków", z
różnych „niebieskich
•
•
•
góry wróżyły niepowodzenie w religi I programu
allzac.fi planów
Amerykański system telewizyjkolonialne!l'o w ogóle. Najważniej- ~ ny CBS I telewizja państwowa
niedostatkiem tego
szym jednak
porozumienie,
podpisały
ChRL
od
począwszy
wedlui; którego
programu był absolutny brak reagrudnia CBS bedzle nadawać 60·
llzmu.

Głównl rzecznicy Polski zamorskiej działali poprzez Ligę Mor"lką
Rozwa'iano wll'le
I Kolonialną.
wariantów, Warto je przypomnlr.,<:
Wpierw zainteresowanie wzbudziły portugalskie posładło§cl kolonialne. .Już w 1929 roku w kaletach~ handlowym polsko-portugalskim wynegocjowano klauzulę osadnlcZI\. Skoncentrowano początk'l
wo uwagf) na Angoli. Wkrótce powstał komitet organizacyjny suólkl
spółdziel
potem
„Polangola",
Obszerniej o tyeh mrzonkach k·JJtooperacy.fna „Alfa" oraz
nia
Towarzystwo dla Kolonlzacjj A nl!(l)- lonlzatorslticb można nr:1:Pczytać w
ldlkn k'llążre T1vlc11sza
Blala~" „Vr.::\
11. Do Angolf wyjechało
19:tO-l'J3!l",
z Morska. i Kolonialna
osadników
nrzedsięblorczych
Nled:t\Vno
Michałem br Zamoyskim na czele. Wyd. Morskie J!JR'.1 r,
.Jednoczegnle rM:nl oszu§cl. oble- ukazała s ę w księgarniach,
cujac złote góry różnym naiwnym
Oi\UKRON
posiadaczom kapitałów, ponaCi:\i;a-

programy dla Chin.
minutowe
Programy będą odpowiednio selekcJonowane I nie będą nada·
wrme wiadomości w sprawach, o
obywatele chit\scv nlcktó~ych
wlele wiedzą Dyrektor chltisklej
telewiz.il powiedział, te w Chi·
nach jest obecnie 45 mln pry watnych telewlzor6w. Ogółem proGI
ogta fla
telewizyjne
l!'r•my
proc. ludno~ci Chin.
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1erwsze były satelity.
To rącą wodą, od pewnego
czasu
one zauważyły ślady ropy pompuj.e się w niektóre złoża wr,_
naftowej w niektórych re- dę, aby i.11ypierala ropę.
jonach zachodn:Lch wybrzety Baltyku, robiąc
odpowiednio
Ropa z okolic Kamienia Pomorzdjęcia. Dopiero później dotknęły skdeg-0, jednego
t na iwiekszycb
~ej zlóż wiertla geologów.
ośr:odków kopalnictwa ropy w na.
szym kraju w minima·.nym stopNie d">\'11ieroono
się jednak do niu za.spokaja
krajv·Ve po<trzeby.
„wielkiej ropy" - okolice Między Płynie ona bardzo cienką etrużk:;
zdrojów Kamienia
Pomorskiego - tam.kowiec ml.ll.Sialbv czC'kat kilWysotdej Kamieńskiej
na ziemi
szczecińskiej .nie stały się ani Teksasem ant Kuwejtem. Znalez;,ono
jednak ropy r.a tyle. że orlacak
się zaJnstalować
nvby. ŚCJ!!gnąć
ludZi do ich ob~"1?:i 1 ..odkręcić
krany". W rek~ , 1970 w pobli:!:u
Międzyzdrojów, ·dwa lata oóźn'e1
na Wv.spie Chrząsz:·:>:cwsk;ę; w olwlicach Kamienia
PomorS'kiego
pc)źniej w pobli-żu
Wvisokiej Kamiefa;kiej,
również w okolicach
Kamienfa Pomorskier!v rozp.nczet-0 ka miesięcy u wybrzeży Bałtyku
na napelnieruie swy~h i:bi<irni.ków.
eksploatacie złóż n.aftowvch.
D~
w Kamieniu
tej pory drogę na Wv~oe Cbrza«z- Naftowcy z ośrodka
Pomorskim twierdzą,
;~ •vlaśnie
czew.ską, w okolicy Wvqrikiel Ka
dlatego ważna jest każda ieJ tona.
mieńskiei. wskazują świecące ((aDlatego też w kopalni w !'eJOTI~e
zowe płomienie.
Między.zdrojów
wtlocr.ono w jej
Proces wyd-01bycia
ropy u za- kanały wodę. co pozwoliło na Jej
chodnich wybrzeży
Bałtyku nie ożywienie. Dlatego też uruchom'o,jest łatwy 1 proety. Tylko w pier- no nieczynną juct kopaLn1t: w Rewszych
eksploatacyjnych
latach kowie, pompując z niej ropę - od
try.skala sama - później jei ;:.;~ 4 do 3 ton n.a dobę. Uruchom1011<:'
nienie spadło I tz-zeha byln ucie- też okresowe kopalnie ropy „ Wa-pnie.a" kolo Dargobądzia, oraz . Wykać Sile do przeróżnych sposobów.
Il", z którvch
Lechtano" więc skałt. w którvc'i soka Kam1eń5ka
znaid:ownlv ~;ę 1toż,;i
dynam:tem. Vl'J'dobvwa ~ię ropę dorywczo
r:ozgrzE'\vano pndz~emne z~s.;'ly !(<l- w zależności od natężenfa spływu

Co

Dlatego te± nieustarutle prowadzi się wiercenia posruldwawcze
- niedawno uruchomiono
nowy
odwiert w rejonie Wyooide3 Ka
mień.skjej, są sm.nse na urucn:imie.
nie tam kolejnego now-,iio s:r.ybu
Właśnie pewne na 3zieje w,ąże się
z rejonem Wysokiej Kam;eńsk1el.
który eksploatowany 1est od n1eda.wna - spec1aliśe:l tw1erd?.ą, ::l:
:zmajdują się tam
ob; ecu ince jak

zobaczyły

u wybrzeży

~='Si 3'llJW!!IP!1
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HISTORI~

na nasze warunki,
zł0.i;a. Nadto
ropa w Wysokiej Ka i ~ńc5ki E:J Jest
czystsza niż z Wyspy Chrząszczewski-ej.
Do położonych
na
WybrL~u
Szczecińskim kopalń

ropy przyw~

drowa·li lufulie
z różnych stron
kraju. Kier<JW11ildem ośrodka kopalń ro.py w KamiMi'J
Pomoc.·kim jest Inż. Stanisław Mazurkiewicz, absolwent Krakowski-ej AGH,
pochodzący z Gorlic. Inżynierowie
wywodzą się .z Krakowa. technir!v
z Krosna i Piły. niewykwalifikowaini pracownicy z Kamienia Pomorskiego, okolicznych m!ej·SUl-

za;jmujący

się ochroną

środowiska.

Dla.tego wprowadrono „drn:;ii stopi eń separacji'', czyli oddzielania
gaw od ropy - część gazu zuży
wa kopalnia r.a wlasne potrzeby
często spala się daleko od lucjzkich
s'i·ed?.:!h. Podejmowane są na.ste?n!>
d:zi<iła.nla na rzecz ochrony środo
wi~k'I.

.JER?-Y KUBIAK

i.vośc!.

a

'11C'!I

nie in.aikieta dwor<'Al

k<Jlejowf'.go

czy malenkie, wyglądając!! iaik z.a.
bawkii wagonik.i i parowozy koleibam.;i dymu i pary,
ki wąskotorowej, w ekspozycji .;tany po żelaznych sz.lakach PKP. łej udostępniono
wiele cennych
odcho<lzą w przeszłość. Większość dokumentów,
obrazujących hist·'z nich trafia do składnic złomu, rlę kole:f;nictwa na ziemiach polsniektóre - przemalowane, z dobu- kich od cz.asów
drogi żelaznei
dowanymi kominami - grają '!Za- Warszawsko-Wiedeńskiej do dnia
.sami w filmach
kostiumowych, dzisiejszego. Modele, foliografie, bitylko niewielka część ko11czy swój lety, tablkzkl f:iirmowe, fragmenpracowity żywot
na bocz.nicach ty umundurowania
to tylko
war:szaw.skiego Dworca Głównego część zbiorów muzeum.
Niestety.
w Muzeum Kolejnictwa.
brak miejsc.a nie po.zwala na or~
zentację wszystkich
eksopna.t.ów.
Utworaono je w 1972 r. Zlokali- W mniejszej sa,Jj uriząd'llane , są
zowane
na Dwo.rcu
Warszawa więc ekSp<>zycje zmien11re.
Glówna, w cza<>!e.
gdy pa·n<J11Vał
tam jesreze normalny ruch koleNa bocznicach Dworca O!ównejowy, muzeum do tej pory nie jest g-0 stoją• parowozy, których -z;az;.
gospodarzem c2leito obiektu: dys- droszczą nam zagre.n.ic:zmi lmlejaponuje dwiem.a s.1lam1 wyistawo- rze, czę.sto jedyne ocalone od zniwymi i torami.
szczenia egumplarze danego typu,
jak np. pierwszy
poi.ski parowóz
Obok
najatrakcyjniejszych
Tr-21 C!Z'J niemiecki parowóz pogzczególnie dla najmłodszych zwie- spieszmy Pm-3 z oplywową obudodzających
eksp01natów. t.ak:ch wą. Swego rod':i:ajltl
ciekawostki
jak urucbam!ana kilka razy dzien- kolejowe z okresu mięW:ywojenma.szyny,

Bałtyku

Nadmorska mpa,
wyglądają(;a
nieciekawie - czarna maź gęsta
jak śmietana, pozostawiająca tlu«te, brąwwe plamy - p~zy.sporzyla
rejonowi Kamienia Pomorskiego i
splendo.ru i sporo zma.rtw'eń Wot'l
g~1, za.W\SlZe t-0warzysząca
ropiP.,
ttnooi. się nad Wyspą Ch ·z.ą~czew
!>ką, okolicami Wysok;iej Kamień
skiej, diaje o sobie znać w pohl'skim Kamieniu Pomorskim. Protestowali mieszkańcy Kami•enia Pomorskiego, będąceg>0 siedzibą uzdrowit>ka. okoliczni rolnicy. ludzie

·-

I

Muzeum Ko!ejnictwa

PI1ZEZ

Potężne

satelity

Nadmorskie kopalnie ropy wyzdecydowanie niepozot'nle
taili na przykład
kopalnia na
Wy~pie Chrząiszczewsklej to ;Jt,romny baraczek. slutący
z.a biuro i
.,pakamerę". kilka niedużych zb~<ir
ników na ropę, obdt... ,v1onych pio·
runochronami, trochę • ..trocią!:(ów i
tablic z zaka?Jem pal~nia. Rów·
nież ndepororne
;est wydobvńi~
ośrodlka - kilkadziesiat. ty,JiE;'cy ton
ropy rOC2ll'lie.
glądaja

buchające kłę·
ciągnące wag-0.

Jak jeździć oszczędnie

n~go to na.jdłuż,s;zy polski! parowóz, produkowany przez zakłady
Cegielskiego,
który
nigdy 11.ie
wszedł do eksploatacji,
cz.y tzw
mocar:z poi.ski - pairowóz 0Kz32
obsługujący niegdyś linię Kraków
- Zllkopane. Ambicją murreum j8st
zgromadzenie po jednym parow<>zie k.ażdej serii, produkowamej w
polskich zakładach. Jak na .-azie
- zbiory nie są pełne, nie obrazują ['(Yl;\VOju polsk!ego
kolejn!ctwa; brak miejsca i kło.poty z ko'1serwacja nie po:iiwalaJa r..a reallzację tak .si:.ernko z.akrojonych planów.

wwany przy pomocy
ciuehci.

Być

wy.ruszą

może
trasę

zabytkowej
już

niedługo

na
Sochaczew Pia.skl Królew.skie 4 parowozy, a
40 zabytkcwych,
często unikalnych na skalę światową, wagon6w
i parowozów znajdzie .swe m'eisce w skan.senie . .Jest to dla nfrh
ostatnia sz-ansa przetrwal!lia.
każdą

Wypróbowano
zarówno samochody z silnikami diesla, jak I z sl!nik„mi benzynowym!. Najbatdzie.j ekonomiczne olrnzały slę
VW Golf
z
silnikiem wysokoprężnym i benzynowa Honda Accord - spalały
one
nieco ponad 2 I paliwa na 100 km,
p~zy czym !etlen spalał olej a drugi
benzvn ę. Wi~kszość pozostałych samochodów zużywała ok. 3 titrów paliwa na 100 km. z wvjątk'em Re·
naut 18 TD i Citrol'11a ex 2500 (oba
n'1pę<lzane
dieslami), które spalały
3.<; litra. Fiat 126 spalił niecałe
3
litrv Interesu .iące, ie podczas
tej
próby „knnomi~zneł .iazdy, 7.
mała

miesiąca

Zagłada polarnycł1 nied-źwiedzi

Ciągły ro.zwój kolejnictwa spraWi.a. że muzeum grorn.adzi w swokh zbiorachrównież eksponaty
współczesności, starając się prezentować nie tylko historię,
ale i
dzień dzisiejszy oraz pers.pektywy
Tak szeroki ohszar za"i:nteresoPKP. Dąży do tego, by przedsta·
wić zwiedzającym
najnowsze o- wań muzeum .sprawia, że bory1rn
s i ągni ęcia w tej d.zied zinie, u do- się ono z wieloma trutlnościam:.
stęp.nić choćby na fotografii Wbrew pozorom nie są ~o klo?o·
prototypy maszyn, które nie weszły ty finansowe. Najważniejsze z ni-::h
do eksploatacj'i, o-brazując w ten
to brak miejsca, problemy z konsposób kierunki ro'l;wO>ju kolei.
serwacją ogromnych, 200-tonowych
&ksponatów J zbyt ma!a
liczlJa
Zajmuje 6'.lę
rówmeź dz!alalnością wykraczającą
p<>za ramy etatów. Mimo to jednak pracowtradycy,i.nych prac muizealniczych. nicy muzeum nie tracą entuz;fa.z.
Już od 2 ta.t p rowadz.i
bat.a li ę o mu. Są to w większości przypa::lutworzenie w SochaczeWie skan· ków osoby posi.atlające wy{:sztalcesenu
wąskotorowych
pojav.-ló•v
szynowych. Spraiwa Ułczęla nat>;e- nie zawo<lowe w tej dzied'.!:inie lub
rać rumieńców od chwili. gdy wla- da·wni pracownfoy PKP. Entuzjazczył się w nią WarSZIBW1lkl
Od· mu do pracy im nie zabn,lmie.
dzia1 Przewod<ników „Trakt", proponując a-tr<ikcyjny program tury.
sty<..-zny, który mógłby być realiEWA KUZAWl~SKA

sto~uukowo prt:rlkośclą, podobne wy„
nikł uzyskiwały samocbtldy
lekkie

IRenault 5, Fiat 126, <iuzuki) oraz te
tMercerles 200 Dl. Oczywiście
brać pod uwagę, że
jPdne
nnpęd?.ane byłv ropą. Inne benzyną,
oraz źe te cięższe były wyposażone
w nowoczesne •'«temy zapłonowe elektronikę s:tmochodową. Jaki
.1est
.irl'łn1.k wniosek z tych prób:
Otóż
bardzo dużo zalP*Y od„. klcrowcv I
spo,obu .iazcly. Kierowca ule zwracai'ICY uwagi na rlrnnomikę ('kspJoatacjl bęclzie .1e'.Mził rozrzutnie
na·
wet. ekonomicznvm samocborlem.
cięż~ze

trlella

Ocz}'Wgcfe. nie mt>żna nikomu zaooTuszanla si„ z prr,clkosrla ~o
!1'0dz .• ho jak wiadomo, nie
zawsze woln:t hzda Jest ,ln<!ą bczp•cczną. Warto .iednak zwrócił uw:•·
l!.'t:· te ltaztlym samnchotlem
mozna
.lrMzi~ ekonc..,irznle, chocla~
ko·
rzyścl
z teiro tytułu w przyp;idku
nowoczesnych s'lmochodów, a zwłas?:lecać

lm1 na
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mogą być z.wiązane z naszym co- nia w tym zakresie nad 2'.'V'Jl')r.z.;dziennym jadło<S'pis\'.m Niewyklu- tami, jedinak cz.ęsto się podkrefla,
świ.adc:zenia skłaniają nas do prz.y- czone jednak, że ró"-".Il:ieź i
dla że tmd~10 bezkrytycznie przw1os'.ć
puszczeń. że coo w tym musi być. trzeciego etapu nie jest to obojęt
uzyskane w ten s-posób- wyntki na
I z pewnością taik j.est. Nikt już ne, choćby przyśpieszając lub t:łŻ organi= człowieka.
Są iedr.ak
dlziś nie wątpi, że nasze zdrowi~ może opóź·n1ając, a nawet hamuliaHle
badania epidemiologicz.nCJ.
21Wiiązaine jest ze eporobem otlży
wiam:a aię, że są takie pctk.army,
które ch(}Ć nie od ra,zu, to jednak
spożywane przez dluższy czai! wyraźni-a nam szko<lzą. No właŚ)1ie,
czy podobnie jelit i w przypadk..i
nowotworów? Odpowiedź jest tu o
tyle trudniejsza, że nie ·ma jednego raka, lecz klilka rod!l.ajów i jąc roz.wój zdege11erowa•nych ko- które z.mu· zają do wielu przemykażdy z nich
charakteryzuje IS'ię mórek. Oczywiście. nikt z u-czo- · śle11. W Japonii na przy~ład od
swoistymi właściwościami. tak pod nych zajmujących 6ię tym probl"l- 11-ielu lat obserwuje .-;ię wy.sok1e
s.o'1onych ryo i
względem umieiscowienia w or~• mem nie odważy się powiedzieć. spożycie moc11<>
nizmie jak I sp<Jsobów l możJ1- że dotyczy to każdego typu no- rak żołądka występuje tu stosunwotworu. Trud•no bowiem, przy- kowo częściej ainiżeli
w innych
wo.~Cli jego leczenia.
najmniej na obecnym etapje na- kraj.ach i regiom1ch świata. JedW jednym punkcie jednak u.::>.e- szej wiedzy, twierdzić, że z m- n<>eze~n1e Japo·nki znaczmie rzani są zgodni - każdy n<lwotwor kiem pluc może mieć związek to. dr..iej chorują na nowotwór pi.ecsi.
bez względu na jeiio rodzaj, w n•>- oo codziennie spożyW<'ltny. Hu iv.:„ Cż<~to~ć 7..achorow.afi wśród Japoń·
d<.>bny sposób się r-0z;wija. Naj- wiem palaczy t.ak napr<iwć? \'\'e- czyków zmien~a sle. izdy przeno,~za
pierw mamy tizw. etap „in-icjacji" rzy w to, że wl<i~nie tal{.i!"l czyn- sil' oni do USA ~zy Europ:v 7..aklecly iakiś czynnik kamceroi:renn~' nikiem jest palenle tv1oni•1 ~ "v choon·e.i i zmienfai11 <=WP zwy '7.:1jal; nazywnją go Jekarz.e. wk~R~:. dopif'l'<) ia•lln~pis. Ale czyi tt:e ma je żywieniowe. Czyżby by! to tylnie .ie do •ubstanr•ji ~~n.-tyf"7!1 '.i wystarC"7.ającvch p•){htaw do przy. kn nnVIJ8clf'l;'?
.leżeli t:ak if':.>t w i„ to cle. Io b-ch
!nb białka 7.~;wei komórki. To ;"'?.- 011"'.7.C.Zf'-1\. że może m;e(; to Z\\ incze wcale nie mus:l prowad;~\t'- d<l zek z nowotworami jellta l!rl'bPgo 01 l'.Vp<1dków je,st z~aczn;e wię 'f'i,
Mr7.e!!filnie
z<legm1eirowani11 komórki. n:ie7.bed- (a nawet cienkieao) . żołądka czy Rat; jelit.a ~mbe,~
ny 1est bowiem drugi etap, t~rnr. piersi n kobiet? Trudno wpraw- C7R,.St.n Wyst<'puje w Stanach Z.iedpneprowad:r.ić
wiaryg"nnni>
noczonych
ł)raz
w
Euro-pie
zachocl
d1.le
.,promocji". Może bo być - i.ak
bacfani-a w tym ?JakrP.sie. jPrln1k niP.I - CT.F',!ic:iej aniie.l:l w Afryc:e.
-wkazują nairnowsze
badani~ .Inny W. "'z.'Jrn.tHiwy ·('Z}'nn1k, np. Amerykańskie Tow.ar.zysti\vo 'Fl<tkn. AT.ii czy większości krajów A"n~-

bom.ta9t in.ne nawet
nasze samopoCZiucle?

Piel'wsza w ZSRR elektrown.a wy!rorzystuja,ca
wodną, budowana jest na południowej c~ści
Bugu. Moc elektrowni wyrJesie 6,2 mln kW. N/z: wnętl."Zie drugiego
reaktora w budowie.
CAF - TASS
i

przedootatnia niedzieurządza się wraz z
Warszaiw.skim Klubem Modelarzy
Kolejowych giełdy modelarskie w
·sali lu&trza,nej Dworca Głównego.
Zajmuje się również dlli.atalno~cią
Podczas minionej
zim~ Eskimosi
propagarorską, organizując fachona Alasce wybili dwukrotnie więcej
aiedźwiedzi aiż w okresie ubieglYcb
we odczyty, wydając pocztów:<i
dwóch lat, zaś we<Uug prowizo.1·yczinformatory :t tej dziedzJny.
n)'~ll ohlirzeń zgincło około 270 tycll
W

lę

Udało się już przejechać samocho·
cza napędzanych roplł będ.a większe.
dem 1200 km spalając zaledwie jeden Coraz bardziej pomocne są, z punklitr p~liwa. Był to jednak tylko el<s· tu. widzenia
ekonomicznej
,jazdy.
peryment, a samochód ten nie przy- różnego rodzaju urządzenia e)ektroni. pomlnał tak bardzo zwykłych aut; czne, które
o Ile
się nimi dYS·
praktycznie był tylko próbnym po- ponuje w samochodzie, umożliwiają
.iazclem kołowym. Użytkowników sa- oszczędne korzystanJe z samochodu
mo~hodów bardziej Interesuje
na- nawet mniej wprawny,m kierowcom.
tomla~t to,
Ile spalają seryjnie wytwarzane samochody i jak je ekonołl'AP)
micznie eksploatować. Badano
to
nieclawno na torze
samochodowym
Hockenheim. '~ypróbowano
kilka·
naście samod,odów. Kierowcy,
którzy .ie prowadLlJI, mieli za zadanie
przebyć 40
km trasy z prędkością
nie mniejszą niź 50 km nci godz. Nie TŁ.USZCZE
wolno było przy tym wyłączać sil..1 •
NIEBEZPIECZJ\i~
nika i jechać rozpędem. Można było
natomiast odpowiednio przvgotować
.
.
. .
samocl1odv do startu:
poprawiać
Czy ~Cza.Je zyw1en.iowe mogą zanleczy6zczenie atmosfery w o- autorytet iuma.ny n.a świecie, cdaerodynamikę pojazdów (instalować
wpływac na powstanie nowotwo- środkach pr.zemyslowych połączone
ważyło się niedawno opublikować
spoilery)'. .stosować silniki, .w
któ- ru? Od czasu, ki~y raik :;;t.al SI~ z paleniem tytondu {w przyoadku oświadczenie, z którego
wyni:k::1.
rych mo7hwe jest wyła~zeme z pra· jednyun z najczęstsrz;ych scnov;e11 raka płuc). I wreszcie trzeci, ostatże prawie polowa nowotworów u
cy niektórych cylindrow, a
także xx'
l
·--:
ni
etap
„prog·resji".
kiedy
mamy
sto~ować ndoskonalone glowice 1 ko·
:>t~ ecla,. PY"'."'1:1.e
OO coraz
C<Zlowieka związana jest ze -spomory spalania w silnikach.
Wa· częśCJeJ sta<wiane Jest przez leka- do czynienia z gwaltownyl'II -oz. sobem od*ywianja s!ę.
runkl były więc teź nie takie, z ja· rzy, uczonych i zwykłych smier- mnażaniem się cho•ych kclnórek
kimi ~amy do czynienia normalnie, telników.
Ca:y.i nie
doświa<l- i rozwojem raka..
Skąd zatem tak.ie j~o.znaczne
ale mimo. wszystko !'loż_ra z
tych czarny na 00 dzień że jednł! postwierdzenie?
Prowad=ne
są
próh wvc1aii:nać wmosk1 dla
co.
'
., ;
S:z;czególllle pierwsze d\\'ll etapy wprawdzie jut od wielu lat badadzienne.I praktyki.
tra~ wyrazn!e nam SZK00,1'.a, .n~-

I

Ukraińska SRR.
energ.ię atomową

popcaiwia3ą
Ta~ie do-

JADŁOSPIS

zwierz::,t.

I

cudzoziemcom skór polarnych
medżwiedzi, nie obejmuje on
jednak
zakazu sprzedaży wyrobów z
tych
skór rn. In. obuwia „muklukl", rę
l<awir oraz futrzanych okryć z kaptu1·em. zwanych „parkau.
Rozmieszczenie polarnych nledzwtetfai
jest ściśle uzależnione od
waruuków lodowych na morzu.
Według hiologa morskiego w departamenrie Alaski, Johna Burnsa,
te·~
gol'oczna niezwykle gruba pokrywa

któTych znaczne "ikupil-'ka
w regionie półwyspu.
Tcgoroczny
orlstrzał
niedźwiedzi
jest zarazPm najwyższy od l9'12 roku, tzn. wejś<"ia w życie ustawy o
ochronie ssaków morskich . Zabrania
ona polowafl typu sportowego,
upoważnlając miejscową ludność eskimoską do zdobywania mięsa
nie·
d:iwled7:icgo celem zaspokajania potrzeb życiowych. Interpretacja tych
us:...w, jak się okazało w praktyce,
spowodowała w tym roku bczprecedensowe przerzedzenie poptLlacji bia-

znajdują

łych

się

lodu spowodowała napływ. większej
niedźwiedzi, z których część tml·
growała z obszarów Syberii. W ub. ro.
ku populacja niedźwiedzi w reglo-

liczby

nie wschodniego Morza czukockiego
była nie notowana od ponad 20 lat.
Myśliwi eskimoscy polują najczęśc!ej na samtce z małymi, poniewat
łatwiej je złowić • .Jest to jedną z
głównvcb przyczyn wyniszczenia
po-.
glowia tych zwierząt, które odznaczają się niskimi wskaźnikami reprDdukcjl. I tak, samica białego
nieclźwi<'<lzia rodzi dopiero ro osiągnię
ciu piątego roku życia, a następnie
przez 3.5 roku karmi I wychowuje
młode. Dopiero po upływie tego cza.
su zdolna jest do ponownego
ma-

nietlźwiedzl.

Stowarzyszenia ochrony Przyrody, Jim Baker stwierdził, że w arktycznym regionie
Ala·
ski żyje 3-5 tys, polarnych niedźwie·
dzi. Podkreślił, te lrnntynuacja polowań na dotychczasową skalę,
jak
również wzrastająca aktywność
towarzystw wiertniczych v regionach
zamlMzkanych
przez niedźwiedzie,
dopr<_!wadzić mogą do „krytycznego
stadium" populacji tvch zwierząt.
Istnieje wprawdzie 'zakaz sprzedat.y
PrzewodnfczĄcy

cierzyństwa.

(PAP)

ryki Południowej. Znacznie rza.
doziej występuje w tych zaitem pań
stwach, które od lat mają poważ
ne problemy z dootatee2lnym wyżywieniem wl.a.snego społeczeństwa.
Japończycy, najczęściej
porównywany naród, 1.a:padają równie czę
sto na no'"'10twory, gdy zmieniają
swój ;iadl·ospiB na bard:ziej „zachodni".
Przypuszcza się, te spożywanie
pokarmów 01bfitych w tłuszcze a
szczególnie
ubogich „w wodę"
stwarza niebezpieczeństwo powstania nowoLworu
jelita
grubego.
Przeciwwagą są pokarmy włókni
ste. a \Vlęc pochodzenia roślinnego.
Adwentyści Dnia Siódmego żywią
cy się przede WlSZJystkim mlekiem,

I NOWOTWORY
dużą Hością
wai:zyw, owoców i
~hl~~em razowy_m, a w i;nniej.szy~h.

1los<.."l.ach rybann zna.czme rzadz1e3
cborują na n<lwot\\'ór jelita.
·
Potwierdzają to bad.ania na zwierzętach. Tłuszcz, o którym 111iado1
mo, że s.pi:zyja chorobie wieńcawej j tym samym zwiększa prawdopodob:ieństwo
zawalu, sprzyja
~eż nowotworom
jelita grubeg<l.
Prof. Reiner lVIuller z Centrum
Medycyny Wewnętr.znej i D"rmaoologii w Hanowerze w RF1'J uw.iia wręC'z, 'O poLwierdwj:i te;>
:nni uc;i;~ni. że spo;ycie :h1°1.czu
w krajach 11p1·zemystc1wion;-cb 'C.So
t~no:v~7;o 7...byt .duże. Pona~l.to
lezy .ie>c w1P,ce1 ch 1cba razo,,·e°'o

Nic bardziej mylnego. Nie da się
tego uj"ć w żadne schematy, To,
co służy naszym jelitom, niestety
może być przyczyną raka. iol"\dka.
Występuje on szCZiególnie
często
przy pożywjeniu ubogim w tłusz
cze (w połączeniu
z nadmierną
ilością węgl<>wodla.nów oraz białka)
niedostatecznej ilości witamin l
minerałów. Ponadto szlrodliwe mo.
gą s.ię okazać wszelkie .produkty
mocno wędzone I „dobrze" solone,
a przede wszystkim
zawierające
a.wtyny. To najg.roźniejszy
wróg
dla naszego organiz.mu.
Cala na.clZieja w zbawczej 'Witaminie C. Pr.ze.szka&a w tworzeniu
się nitrozam.!nów
i nitrozamidów
zwi.ęk.szaiącycb kwasowość naszego
żołądka, ale powinna być spoży
wana w dostatecznych
ilościach
już od najmłodszych lat. Jedzmy
zatem ~:itatę, owoce i warzywa, ale
pamiętając, że niedobór tłuszczów
też nam nie służy. żeby jednak do
k-01'lca stracić orientację w tym, co
można, a czego wręcz nie powinno
się spożywać, jeżel:i ktoś ma zan~:ar ucilr~nić
siebie przed r.ak1ern, pn:y1rzyjmy się w jak trucnej l-0 svtuacji stawia szczegóh;3
kobiety.
Powai.ny nadmiar tłuszczów jak st\1·ierd:zono - fSprzyja pow.stawanill nowotworu pier:si. USA
oraz zachodnia
Elllropa przodują
w t.ym wyraźni.e.
Kobiety zatem
m.ają pr<:ed sobą „trudny wyb)~• _

I

jeść

tłucz.cze

i

„zdecydo·.vać

się"

na nowotwór jelita !(mbego onz
niel'<i. rr też lepiej „wybrać" raka żnh1r1~,<1. W nif! !ep;~e.i sy•u?cii sa tnl'iczyźni. Tł;i1; ~cz :lla n·ch.
1\nr7.P<·;wień~twie do 1<:1.iblet ozn:icza i~k nie zawal, to ,n'l pewświeżych owoców . ara.z. 11·fir":.YW
no" raka klita iiruhego. t:tz~czvpokann ras.z musi być bogaty w ""i-icie. w tn1dnei ~vt:.ia::'l staw:a
minerały i wifaminy.
I nas współczesna wi~i::a n;edyc:r.na
Czytby zate.rn recepta na rnk'I? 1
(PAP)

n<i-1

PODPAL SWOJĄ ŻONĘ.„
- - - - - - - - ' „Czasem musimy zmuszać matk.l.
Represje I
wobec kobiet, palenie tywc.em
ab[
morderstwa „posagowe", tragic~ne w 8kutkacb za01edbywame
~zi:'~czJen~~ ~·owadzone ~ą przez
niemowląt płci ż?ń.skiej, sk~aJny wyzys~ pracy koble~PIB~~~?.1 rodzicó~ do lekarza o wiele rzaaikarka zachod01onlemi~ck1e~o. tygo~01ka „DE8;. . .
1_ dzie' niż chło cy. Na wsi, gdzie
·
Swantje Strieder, opisuJe naJciemuieJsze realia dz1sieJszycn ~n1
•• ! k
P ludności Indii ko.
tk'
kt'
ode·mu·
ieliczne
dz1am1e•z a 80 proc.
d1i. Walka z tym wszy, 1m,
orą P
J
Ją 0
bietom
I dziewczynkom wolno, załaczkl ruchu kobiecego jest niezmiernie t~udi;ia. Zapytana, dla- , i cz·
c 'eść dopiero wtedy gdy mężczego pozwala swemu mężowi tak znęcac się nad ~o~ą, 1: 0 , c·:)•żnl się najedzą
cho~iaż to one
koj~wk~, Sharda odpowiada: „Ależ mój m·:1ż jest przec•ez moim
,'.1aśnie najczęściej' pracują najc1ę1
hog1em.
.
.
. .. ;·.
1 że.i ze wszystkich. To, preferowaOto obszerne fragmenty teJ puhlłkac„i.
nie synów przez rodzicow ma skut,.. - -··
I ki dające się udowodnić statystycz.
- ,.
_ . nie : Indie
chyba jedynym kl·~1,Rano wieśniak Kripal zmarł na
Ten „kom;ileks i:-ity • charakte_ jem światasą gdzie
nie tylko żyJe
0 ,w-artą gruzlicę. Juz w poi.udnie rystyczn;y dla kob!ety _hmau.sl..:1_ei. więcej męż~zyzn, niż
kobiet (o 20
lego samego dnia na ceni1·amym wpaja się az1~wczę,om JUZ ~d na~- milionów więcej), ale w
którym
pl<>~U w centrum wi0>ki Lodhapur- mlodsz;y-ch la,_ . W
komik,owych średnia długość życia mężczyzn jest
wa na zachód od Delh! ulc.żuno wydamach Wedow ~, hmduok • e~,0
rok
dłuższa
(kobiety
w
Indiach
„,o.-; pogrzebowy. Wokoł s,osu zgro- eposu rellg1.1nego, h1nuU::.k1e ~Zlt!l.:I 0'vią średnio
51 lat) (... )
madzay się tysiace cieka w yc.h. ogląda Ją na koloi·owych 0.)razK.ach , z. ·
.
,
.
.
l'rzyszli oni tu jednak nie po to, Jak ki ólowa Sita - aby urlo1Nod- I W mektor_ych.
regionach. ln~1i lea;;y op 1 akiwa..: zmarłego. .:iprze-1 nić_ boskiemu ma_łżonkowi s_'•yą c;y- ~:r~e ?gr~mcz'.1J'.ł ~za!1s.e zycia
noda·dCf ko'.ws 0 w głosnu zacil..vaia- stos.: _ rzuca się rze:z;, N1sc1e w "'orodków pł_c1. zei;isk1eJ ~a.
pomocą
11 l>Wvi towar, na caieJ szerokości og:ei1.
na,nc;iwWoczpeśmd
eiszb~J technwik1·e1lkną1e~~.
1
· 1·,
· · l .· l' .·.., d ob
rzneJ.
en za 1e np.
ww~.wweJ u i~y t~:l OZ)' i 1 " ,.' k
na r:erę zrobiła metoda ustalania płcin! han?lar.ze. I ullczn7 ~~r~ku~nme.
„Każdy
raj je;; i O o·• 1eco.1y
plodu w łonie
Jeśli analiza
Nikt me chr~ iał. ~.rzeoczye „111. zvno·· , tyle, na ile oświec:one ~-l ,e;go ko- . '"o' d plor'ow·ychmatki.
wykazała że ma
, „
a
o biel.\'" - nau~zał Maha . 1.ia L.an.!111 ·•
·
•
szącago s~częsci... . wydarzen
.
'
.
·
się urodzić dziewczynka ciążę
na jktorym wieS(! ro~n 1 osła •'El bJ.yska- - „wielka dusza" Ind ii
We-iług
. . .
• .
ł ..
w·
· po okolic··: żona Knpala tego kryterium, lndie s 4 kl'a,er.i częsc1~J
przer:ywano
oaizupe
ni~J
i_c~me.
.
.
J _.
,. ł
·
·
·
f
· Lyrn !egal„ me.k b"Dopiero
protesty organinua.a się rzu.:ic w 0 /ó 1eu po-h auia- niezn11erme
I!!'
zaco anym. c no..:ial
h .
y
kłoniły
· k'1 ·ej 1 ę·a
73J-milionowy m paristweu1
rządzi zaci1
o
1ecyc
1
pras
s
,ący Z•'lfO J n z ·
od la t laka kovieta
·ak lnmra władze do wydania w lecie 1982 r.
Zmady nie pozo.;;tawil tonie nic Ganuhi, to jednak jeśii 1dz1e o zakazu stmowania tych praktyk.
Ala
poza dwiema małymi c0,eczkam1 los więk;Losc1 hinduskich i'u "et, przyczyn zjawiska nie da
- eo Jesi przekleustwem dla hin- które auszą i ciałem pod,io . o;u ko- nąć urzędowymi zakazami:się ususens ł
tlusideJ rodziny ::>mlere w plomie- 1 wane są s ;.v oim mężom. nie z,:i! e- soełnienie hinduskiego małżeństwa
oznacza godne zakońc.zenie nilo się nic, lub µrawie i>.
11 iach
o'olPr,a do dziś na wychowywani u
'' eznadziejne;
eg:i:ystencji wdowy.
Z.::a<"zają s.ę co prawda wy.:.;z. ul - mę;kich potomków.( ... )
D,;i.:.ie ·~zy boaa,er _ dwor szla- nazwa uirwaliła się na sta:e ·.v drn- I łap<:ia~ h. a zatuic-~zkiwali
w
sto~ąsiedzi.
którzy
teraz
cieszyli
się
cone
kobie'y
1.
wyższych
lta.:.L,
e;1.y
„Każda dziewc'zyna żyJe w dochecki ·z Bo.-owa ko.o l:lielaw L 1 giej połowie .-..:L~ wieku. choc1az dole, "Y nic ~atlaiva~ 'i~ z
.w~io- na to widowisko. pomogli iej po:l- ze s!arych . oJzin wielkich µol!ly- mu swych rodziców
'-'() . .ti ło<vickiej, jest, ;ak nieki.ore autor „Blizn" doda.e jeszcze pn-:y- wymi iud:1.1ni, których unikali.
w stanie wy(„.) jąć tę dec,-z~ ę
ków (jak Nehru}, nle le wldsnie czekiwanin. aż przez zamąi:póJście
:i;
prze<iJ~awionych w-:zesn1e; za- miotnik „stary". Całe zależenie ur- Ci ko11acze ryU różnego k.ztaltu
·
nieliczne „gwiazdy" przes!an1ają ty!- zdobędzie „prawdziwe ognisko do:„,-tk,1 w. budynkiem, którego czas banist;-czne, obejmowalo zabudo- lo1latami boro.vską ziemi~
od wios- j „Kiedy wre~zcie zdołaliśmy lirze- ko slrn-zliwą sytuację prze.:;ę;11ej mowe'', dlatego ważne
zacził się s:osunkowo niedawno. wania dworsk ie, dwór i park kto- ny uo pó~neJ je~ieni. Kietly
jest, by się
od.;e- drzec się przez ciżbę na placu, wy- ko.>iety'"
ocenia nauczycielirn ' tam podporządkowała i była po~: ar.,rn1i dla nas wano.ic wyJątko- ry był reHlizowany _weJłu g pro- chali
(... ) zniknęły tnę.awiska (... ) dawało ~tę, że iest już zd pózno" gimna 'u rn w 0Jlhi
slu.szna, albowiem nie ma już po\';il ze względu na
właściciela, a jektu tnż
Danielewicza, tworcy a na ich_ miejscu \.„) płaszczyło się - opowiada in,;,;ektor ;.-olwji, wy~
Indie
wp .-a wdzie
·w, ,y!aJ<i w wrotu'" - pisze „lNDlA TODAY"'.
lJ ;ia nim rod::ina Porr.,an-Grabs k1ch,' parku Skaryszewskie go w Wcl.rsza- parę wfok podmokłego
gruntu. !lO· . ,ła~y ze stol}cy ~ro;~incji. na "".1eśc ko,mo, wia.me szlucznc satellly, Córka, _która
nie ~bee wyjśc_ ~a
ii'.c,a :~a:J:·ła nia;ątek w połowie wie. Pracownicy folwarku mieszka- d:tielooc~o oklepanymi darnią
ero- o µla.nowan) ~ „,ati - Jak nazy- budują czołgi i bomby a:.omowe, mąz, ktora po meuoanym
:.-.! • wieku.
maizenw murO\\·anych z czerwoneJ ce- hl:imi na olbrzymie _k"'.alery. (... 1 Na wa się w IndtaL"h obrzęd ~amo,paa
tvmczasem
wciaż
jeszr.ze
(jak np . . stwie, iub _ co gorsza - 1. hagły budynkach mieszkalnych . ci4g- WJOsnc;, f-0 nawod111~mu. cał~go
lenia
~i_ę
wdowy
po
zmarłym.
„z~w
Radżaslanie)
zaślubia
się kilku- ! niebnym piętnem rozwodu pragnie
Dzisi_ehzy dwór :r:budowano za n~cych się wzdłuż brukowane) dro- szaru (... ) woda zaroiła się rJ "ami.
baczyl_ismy s_łup dymu, a ona zbll- letnie c)ziewczynki, jak gtlyby w wrócić do do~m rodzic_ielskiego
&'aramem Władysława Grabskiego gi.
I
.
.
J
z~!a
~tę
własn.ie.~o
st.osu,
aby
rzi.:1
Indiach
czas
się
zatrzymał.
Kon- 11 cos takiego jest w Indiach niemal
mii:'.istra ~karbu, a w latach ,
.
.
~ak wspomma . Wła.dys~aw. an cic s;ę w og1en . K1ed~ 15
stytucja
indyjska
gwarantuje
kozupełnie
19'.:3-2:>, premiera rządu II Rze<..zyniez~ane. Tym więcej wyO tym ostatnim takcie wspom1- 1G1ab~~1 w Borowie modził si_ę .J". i cjantow, towarzyszący~h ms.~ektorobietom równouprawn ienie ale mi- 1j siłku wkładaJą rodzice w skoiarzepo3politej.
na Halina ~strowska-Gra?ska„ sy- 1go oiciec, ~tryJ S~an1s~aw (pozmei- wi, prób~wało od~unąc gapio~.
pe>liony
ubogich
kobiet
di.w\gają
kanie
małżeństwa.
Bojąc ~ię, z~ póż
nowa premiera, w sw~;eJ ks1ązce szy m.
1n. , ~~ce_przewodntczący sypały się na mch przeklenstwa, mienie i gruz na budowach czy- J niej
mogą nie
Pienv3ze wzmianki o miejsce- 1 wydanej w 1978 r. „Bnc a b•ac". KRN, a wczesmei 1eden ~ ideoloznaleźc męza dla
szarpano
ich
za
mundury.
sz~z<i latryny i zamiata ią ulice _ . córki, że mogą n ie upilnować jej
wo~ci Borów sięgają 1386 r., ied- •
gów. Nar_odoweJ. Den_iokracJlJ, zmarł
W
ostatniej
chwili
inspektorowi
nak Władysław Jan Grabski, syn
Borów to r;ie ty~ko gosp?darstwo . tutaJ. dziad Fełi~ts 1 pr_adziad An- przyszła nagle do głowy szczę~liwa : oc;ywiście ża 0 wiele niższe wy- dziewictwa i w nadziei szybkiego
I na"rodzenie niż mężczyLni. Udział pozbycia się jednej gęby do kai:-p,·emiera, tak pisze w swojeJ au-\ rolne, ale rowmez, a moze i:irze-1 drze]. Pochc;iwam są 001 na
c_men- myśl; „Układ gwiazd jest nieko- kobiet wś:-6d ogółu zatrudmonych I mienia, wielu wieśniaków
to::iiograficzne j
powieści
wydaJ&
,,Blizny de wszystkim, ~lawy rybne. Wł~- tarzu parafialnym. w Oszkowicach. rzystny _ wrzasnąŁ
- Trzeba od- spadł z 34 proc. w roku 1911 do , swoje córki za mąż jeszcze zanim
dziedńst"".a" !> z~1'.1ierzc~ł~ch cza- '. dysław Grabski ,~dla zbo7„rnn1a \ Wl,adysl~ w Grabski. r;iabył na
wlas:
łożyć
sati!"
Na
placu
zaległa
<;i21
proc.
w
r.
1981.
zejdą z kolan matki, . choc!aż prasach rodzrnnei mieiscowosc1:
Borowa p.rzekształc1ł tor[ow1ska w n?sć maJą~ek, spłacaJą~ spadkobter sza. Zabobonny tłum cofnał
się.
. d ,k' . .
?
k
.
wo zezwala nn zawieranie mał1stawy (.-)" Były one kopane prz~z 1 cow
8 10 U~ 1 JUZ
~ontewaz_. zda°;iem. r_odzlll~·'.1 Inspektor uratował życie wdowie
19~ 1 ro
w
u
otrzyl
żeustwa po ukof,czeniu 18 roku ży„(„.) przy mnie odkopano tam l specjalnie sprowadzonyc h rob.:>tm- popełnił mezahar:s
1
1
.rue. ~em_ą~ się - wbrew jej woli.
~= Y : a w~a:ayb;rc;~.'.u a~ła·n:~ao cia. Do momentu osiągnięcia do jw piachu na górce za kapliczką., ków.
~ panną z dob:ei zi~mmn~kieJ ~o„Sati" jest jednym z przejawów męża ~~ni~je elita ykobiet _ na~- r·zało:ici płciowej dziecięce narzepraslowiaÓ.Ski e cnmtarzysko (..• )" i
0
zrnk~·
na
pde~vien.
rlesł Jego .~ oe- 1 wielowiekowe j tl'adycji hindu.skiej, kowcÓw inżynierów lekarek i ad- czone żyją i pracują na ogól
· ·
•
h t naJspra
w dow .innym nueJscu
· · · w- :iun 1 hł
z ro
l Vł asnor·ęczme
„ (...) za naJ•tanszyc
· ·
· o cnocie
· 1· p o's w·1ęceni u wokatek' które zarabiają
d Zicami
.·
u· u eg. Y pe>.
. nl 0 -, mowiąceJ
•
pienią- j tn ac 1i rodz'1ci'el!s k1·ch .
w ydłubalcm z ukorz;nionej skarpy niejszych kopaczy uchodzili wtedy mu oc 0
ze~~~
Ją~vszy
~ 1 ~0 ~~
kobiety, a sankcjonującej jej wy- dze a p'rzecież mimo to nigdy nie I
uaiJroy rzymskJ pieniążek".
robotnicy z'e wschodu, wię? pew· 1 rore7 wJz?'s 'ł!ek zas a;ie .
zysk. 1. ucisk od koł;11ski aż ~o be~- będ.ą w pełni s~modzielne, ponie„Wyd_ane.
1
m'.łz dziewczz,nkl
nej wiosny sprowadzono 1ch ~o/ 3przę !, ,?. s ąpi
rewz:iJ
rozpe>- nadzieiną egzyste;ici_ę ~do~ią. N_i_e waż reli i"ne rawo Manu stanowi przes.taie się za~osyłac
W roku 1576 miejscowosć jest na- Borowa całą gromadą, byli powaz- ~ął zy_ze _Pr~kt~c:f 1 ~m
do .szk~ł:y .n~w~.
ma
chyba
na
świecie
moeJ reilg11, inaczej· g}akopdziecko poddana oj- mówt nauczycielka maleJ w1eJsk1ej
zy;;'a;ia Borowo maior. Dzisiejsza ni, brodaci, chodzili w rubaszkach Ge wbskP?1!Jmem.adc .
sj
tow,
if:!.1która
by
wyniosła
tyle
kobiet
ua
cu
jako" młoda kobi~ta
·
mężo- szkółki w stanie Radżastan. Na
- ra s IeJ zna] uiemy eszcze .ie- ołtarze jako boginie a jednoczesnie
.'
.
rozłożonych pod drzewami matach
rle.n cie~awy sz~zegół z życi~ 1Jre- sk~zywała zwykle Śmiertelniczki na \~I, ja k ~ w~owa , - .~ynom,
mgdy z tra wy siedzi grzecznie 105 dziemiera. w czasie gdy pełmł tak 1 ·· _ ,·
t
t
.
d
_
dk
n.e
hędzie n1ezalezna.
b
b .
. k 1
d
-. t
.
.
isc1e do ego s opma po po.za oNie ie·teśmy
w końcu głupsze c1.· sz
1 t y lko
o nyc h'. 99 c hł opcow
a. sor _uJący . urzą pans wowy. Ja- wunc.
niŻ w · n~ Zachodzie ·p~teśm t _ 6 dziewczynek Nieletni „małżonek"
kim Jest kierowanie rządem, me I Jako uzasadnienie stałej kura te1
y,
. ' J • · Y.• y
uczy się przynajmniej czytać i pimiał możliwości zbvt sumiennego
. . . .
.
spętane naszymi tradyciami' ,·
.
-.
„
d
doglądania swoich ińteresów. Efek- 11: JakieJ P~1':!gaJą w 1n d'ia~b ko- ko
mówi śoiewaczka Gita, wykonaw- sa?, podczas ~dy Jego .?'zona•. 1eu~
.
.
_ _ b1ety, ".'ymrenta się często ich u- c?vni klasycznych pieśni hindus- w1~ n;iuczy się chod~1c,
t em b Ył a s t ra t a, l ezącego
musi
J
z
me
opo
łomną
słabą
ca
turę
Juz
w
ty- k.· h D
1
· .
t
ł
(Dokonczenie :t.e stl'. l)
zbierac nawóz krowi będący w
chwili obecnej wykonaliśmy ok. 300 dal Borowa, folwarku w rt'.Iroclze siacletnich
świętvch księgach Ma~c ·
awnteJ wys ępowa ~ w ra- Indiach podstawowy~ materiałem
takich zabiegów.
(o którym swego czasu pisalis;ny nu czytamy: „Gdy ją stworzył, d11;1 -. do czasu,
gdy . mąz, znany opałowym.
to oczywiście uzależnione od stopw ramach tego cyklu) a ktory
d ł . . Ma
(St 6 ) ł .
dz1enmkarz, zamknął Ją w domu,
nia zaawansowani a choroby, a takNiezwykle popularny wśród męż nabył był wspólnie z pr~yjaclelem, prklzy .a tJeJ
tnukż
"."
rea
t
~ze
uważając,
że
powinna
żyć tylko dla
że dobrej woli pacjentów. W odróż- czyzn nowotwór gruczołu kroke>- sędŻią Kakietkiem.
1
eino,;y, ~ 1e a. e -~1eczys e zą- niego.
Jednakże przy wieczornej
Mahatma Gandhi, którego ożenio
dze,,„złosc, n_1euc.zc1wc;isc I _nlkczen;-;- whisky przyznaje jej łaskawie. że no w wieku lat
nieniu jednak od lekarzy ftyzia- wego leczony jest głównie bezore13, ubolewał nad
nośc . Obow1ązk.1em zoi;iy 3est czesc „hinduskie kobiety to najbiedniejsze poznaną z własnego
trów, którzy narzekają na brak racyjnie, poprzez radioterapię I posmutnego doWróćmy wszakże do Borowa
dla swego małzonka J~ko b~ga I istoty na świecie" (... )
współpracy pacjentów w likwldo- dawanie odpowiednich dawek horświadczenia
tradycją
dziecięcych
dworu. Należał on do rodziny do pana, tylko w ten sposob moze
owaniu gl'uźlicy płuc szczeg.Jlnie u monów.
małżeństw.
Dopiero
kiedy
rozpoczęroku 1945, czyli do czasu reformy na uzyskać duchowe zasługi.
Szczęście (lub nieszczęście) indyj- ły się ceremonie weselne zorientochorych tzw. marginesu społeczne- I
rolnej. W tymże roku dostał się
skiej kobiety zaczyna się w dniu wał się, co się dzieje: „Myślałem,
go, my me marny podsta•J uo naIstotne jest jednak, aby nie lek- on firmie nasiennej SA Udycz, a
Mentalność społeczeństwa hindus- urodzenia dziecka.
Jeśli urodzi się I że oznacza to tylko piękne ubrarzekali.
cewazyc pierwszych objawów cho- w latach późniejszych powstała tu- kiego ukształtowała
się na ,vzor- chlopiec, rod1.ina nie posiada się
z , nie, bicie w bębny, weselna proroby układu moczowego, jakim jest taj Stacja Hodowli Buraka Cukro- cach Ramajany
_ mo1iumental11ego radosci. Wśród krewnych i przyja-1 cesja,
- Czy gruźlica układu moc_zowe- pojawienie się krwi w moczu. Ten wego,
dużo jedzenia i obca dziewfunkcjonująca
w Bor9wie eposu bohaterskiego o bogu Ramie. ciół rozdaje się słodycze.
&o jest również chorobą zakazną?
Jeśli zaś czynka do wspólnej zabawy" - ·
często
bagatelizowan y przez pa- do dziś. Dzięki takiemu obrotowi Kiedy bóg Rama
odzyskał swoją jest to dz:ewczynka polożna pogarwspominał.
„Noc poślubna" była
cjentów objaw może być pierw- rzeczy, majątek i zabudowania nie małżonkę Sitę,
uprowadzoną przez dliwie szepce: „hua" - Bez wątpienia jest to choro- szym groźnym sygnałem rozwija- uległy
, . eoś" się, ko,;zmarem:
„Dwoje
niewinnych
zagładzie i mają się, jak demona Rawanę, zażądał od mej
urodziło. Młoda matka wstydzi się,, dL ieci zostało jak bezwolne przedba zakaźna, aczkolwiek nie w tym nia się nie mniej groźnej choroby na razie nie najgorzej.
Tym bar- poddania się próbie ognia: „Żaden zdarzają się babki. które
stopniu jak np. gruźlica płuc. Na- - grużlicy nerek lub nowotworu dziej, że obecni
na
widok
mioty
rzuconych
w fale oceanu ży
właściciele trak- mężczyzna nie mo-.i:e przyjąć z ponowo narodzonej wnuczki mówią: cia".
turalną barierą jest tu lokalizacja układu moczowego.
tują go dobrze.
wrotem kobiety, która żyła w do- „Pozwólcie „temu" umrzeć". Rze- bardzoJednakże, ' jak przyznał
tej choroby _ układ moczowy, co
Dziękują za rozmowę.
szybko
przyswoił
sobie rolą
mu innego mężczyzny" - oświad czywiśl'.'ie, śmiertelność noworodków domowego
nie oznacza, i.e nie zdarzaJą się
tyrana:
MACIEJ JEZIOROWSK I czył Rama, kiedy jego poddani de- płci i.efiskiej
jest w Indiach o poprzypadki zachorowań, szczególnie
ZYGl\IUNT CHABOWSKI
Rys. STEFAN DOBROWOLS KI likatnie 10 skrytykowalL
nad 30 proc. wyższa niż chłopc.ów.
u dzieci korzystających z tych sa(Dokończenie jutro)
mych urządzeń sanitarnych co chorzy na grużlicę nerek. Nie stanowi to jednak problemu społecz
nego.
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„GWARANTUJEMY WYLECZENIE''

• Laureat konkursu „Veto" czyli ,,Splot"
dobrych pomysłów • .Koniec kabaretu
z kabaretkami''
"

Oddział urologiczny, którym kieruję, powstał Jako placówka wiodąca w zakresie zwalczania gruż
licy i nowotworów układu moczo-

wego. Na zlecenie tzw. krajowego
nadzoru urologicznego opracowaliśmy wytyczne wzorcowe w sferze postępowania w walce z tą
chorobą. Miejmy nadzieję, że pozwoli to zwiększyc efektywność leczenia we wszystkich szpitalach w
kraju. Nalożooo również na lekarzy specjalizujących się w urologii o bowiązek zaliczenia kursu
s1.:koleniowego w zakresie gruzhcy
nerek w naszym ośrodku.
-

Nie leczona. w porę gruzlica
mocz.owego, a także nie wyl1ryte w odpowiednim· czasie nowotwory pęcherza lub gruczołu krokowego (tzw. prost.aty) mogą w
ko11sekwenc~i doprowadzić do zniszc:::enia ~aatakowanycb nar:1;ądów.
Jak wiem, pańska placówka spec,!alizuje się także w zabiegach re·
konstrukcyjny ch znisi1czonych or·
ganów ..•
- W ciągu 30 lat działalnosci
przez oddział przewinęło się ok.
15 tys. chorych, w tym ok. 8 tys.
chorych na grużlicę nerek. U części
z nich byliśmy zmuszeni dokonywać oper'tcji ratujących zdrowie i
życie. Nie leczona gruźlica urogenitalna, jak również nowotwór pę
cherza, cewki i moczowodu może
doprowarlzić do sytuacji, w której jedyną szansą staje się zabieg
rekonstruujący cześci układu moczowego zniszczone chorobą. Od
dawna wykonujemy operacje W'l_twórcze pęclłerza, który w sposob
sztnczny tworzymy z jelita. Do
układu

Mamy w naszym województwie 1 znajdującym się niedaleko Zgierza wr~i• poniesiono ta.kże koszty
l.aul·eaia konkur„u
pod
n.a.z.wą:! osiedlu, w którym panie domu tam n.a .zorganizowan ie kur.;;u. „Ale rz.
„.Popieramy małe", w .rganiZowane- j mieszkające, a nie pracujące za.- każdym miesiącem kos-tity te, pogo przez tygodnik
kon.sumen10w wodowo nie bardzo mają co ro- woli bo powoli, będą się zwracać,
"Veto „ wraz. :z Centrnlnym.i Z wiąz- bić z wolnym czasem, a i t.··1ch1; aż wreszcie cały ten interes mczkam.i Spóldz.ie1crości Pracy i Spo1- gros.za też by im się przydało, z.a- n:e preyno.sić niewie1kie zyski"
dz.ielczości Inwalidu iej, l\llin.i >:.t:r- proponowało
tym paniom pracę pr.zewiduje pre.ze.ir apółdzielni stwem 'Handlu
Wewnętrznego i chałupn iczą . Ponieważ pomysł spot. Zdzisław Dzlu1an.
U.sług, „Cepelią'' oraz re<lakci<1mi kal się z dobrym przyjęciem, pr.z.y.
„Kuriera Polskiego"
i „Przyj<1- stąpiono jesienią ubiegłegQ roku
W zgierskim ,,Splocie" rozkręca
ciółki". Jury tego konkursu riagro- do jego realizacji.
Zaczęło
Ilię się nie tylko produkcja chałupnidą specjalną
wyróżniło 7-g'ersh.ą wszystko kunsem,
prowadzonym cza. Cała il!półdzieliniia od paru lat
spółdzielnię
włókienniczą ,,..;plot". prz.ez pracowników spółdzielni dla przeżywa rewolucję,
spowodowaną
Jak wskazuje nazwa konlrnrsu byt przyszłych chałupniczek.
Tr.zeba koniecz,ności14 zmiany profilu proon ć;pO>Sobem nagrodzenia -.n.11 ma- było po pro..<>tu nauczyć grupę Im- dukcji, by utrzymać !ilę na
rynku.
łych z.akladów
przemysłowych i biet obslug.i dziewiarskich maszyn Zdecydowano, że największe
mar·se
spóldZielczych ,
które woadlv na ręcznych. Na kurs chodziło 40 pa11, daje produkc:ja
dziewiarska, ale
dobre pomysły
(a nie sko11c.z.ył-J z egzaminem uporały się 32, a z żeby ją wprowadz;ić, trzeba tylo
się jedynie na nich), lecz. dosllo tego 26 od li.slx>P<lda ubiegłego ro- zupełnie
zmienić
charakter spół
do realizacji.
ku zaczęło pra<:ę na dobre. Na po· dzielni.
Trzeba było
Co takiego zrobiono w spóldziel- czątku ilośCi produlrowanyc h wy- remonto\vać, może niejednoczesn1e
bale proni •.Splot"? Otóż nie je&t '11a ni- robów były pra"Wie symboli~ne, bu dukcyjne, bo to był-oby
z.a dużo
kogo tajemnicą, że llllalez:ienie w w grudndu chałupniczki przeka.u- powiedziane, ale pomieszczenia
, w
naszym województwie rąk do pra..:y ły l!lpótdzielni raptem 70 muk mę- których ~racują maszyny. Chodziw przemyśle włókienniczym jest skich półgolfów. W styczniu b;>l<'.l ło, po pierw.sze, <" przyslx>sowani
e
sprawą niełatwą. Jeśli ma .z tym jut dużo lepiej, bo swetrów zro- ich do
instalacja nowych urząd;>:.'?ń.
kłopoty tzw. klucz, czyli wi~lltie biły panie ponad 200, a teraz kaz. a po drugie,
o poprawę waru;nk?w
fabryki, oferujące n;ezle pensje, dego miesiaca do magazynu „Spt0- pracy. Dlatego tet np. wy1memooobre warunki pracy, ulatwienia tu" wędruje 1.000 si.tuk pó!~olfó•v no okna. po11iewal. <tare 1\·pu~7.rz:i
sol'.'ialne i różne inne atrakcje, to J a!' na razie gotnwa
produk:::ju: ly do wnętrz.a niew;Ple
~w'Pl~a.
tym bardziej trudne;> z:iate:tć chi:t- .,pr.acu,ie" na ?dr~ble'.lie pon.ie5;(l- Po remon!ach, a wł.a~ciw'.e r·)wnrnycb :Io pracy w n:ewielk1ej sp. o!· nych przez społdz1eln1ę
kosztow. legle z n1ml, kupo.;;•gno maS'l. vny.
dzielni gdzie J zyski nie tak·e i Bo to i maszyny trzeba było kupi~. Kupov:ano zarówno nowe urząózc
warunkJ pracy
znacznie gorsze. potem je wyremonoować. bo oczy- nf.a, jak t stare, które w d.i7.y ·h
Dlatego też, g<ly
kierowmctwo wiście ni'kt by takiej epótd7J~.n i 1za.kładach prze'Ztl.aC7..ane
~Yt .v :}o
..Sol<'tu" ''"w'e'"~~lo
r;;ę, fo w nowych
~?:eń
nie eprzeda?,: złomowarua. W małej 1POldzo!emi

I

mogą one posłużyć
jeszcze pr.i:ez
parę lat. W tym samym cza„ie z<i-

loga próbowala przy.stosow.al: się do
nowej produkcji, oswoić z nowymi
wzorami i .z nowymi m.a.s.zynami.
Wszystko to szło powoli, ale od
pewnego czasu zaczyna przynosić
efekty. Spółdzielnia bez więks;.y..:h
klo.potów sprzedaj~ swoje dam.~k.;~.
męskie 1 dziecięce dziewiarstwo, osiąga przyz;woite zy.sk.i, otworzy ła
wtasny Sklep w Zgie.r.zu. „Jak na
ra.zie zrobiliśmy już sporo,
ale
czeka nas jeszcze wiele roboty ocenia Barbara Podsiedlik, wiceprezes spółdzielni. - Myślę, że za
jakieś dwa lata nasza mala spół
dzielnia stanie wreszcie mocuo na
nogach".
Nagroda w konkursie była ko.
lejnym dowodem,
że zmianv w
„Splocie" zaplanowano z głO'V<ł, a
i realiu.cja wygląda przyzwo ci~.

tr.zak, szefC>w'ej poleskiego „Spotem·, z którego
chcę zacyto,wać
n a.stępujący fragment:
„Agentka,
dokonując skupu
towarów, mll.s:i
się liczyć z ryzykiem,
że towar
oferowany do sprzedaży może posiadać: wady, które ujawnią się w
trakcie jego użytkowania, w zwią"ku z czym będ.zie robowią.zaina do
jego ewentualnej wymiany, bądź
też dokonania zwrotu gotówki. W
tej sytuacji umieszczenie wywieszki. informującej klientów o n emożności
dochodzenia tego typu
ro.szczeil, wynika z niez.najomoś
ci ogólnie obowiązujących w tym
zakresie przepiSów.

(•.. ) Zarząd PSS „Społem", Oddział Polesie w Lodz:i,
rozpatrzył
slrorgę klientki w sposób pozytywny, zobowiązując agentkę sklepu
nr 735 do wypłacenia równowartości zakupionego towaru oraz do
usun!ęc :a z sali sprzedażowej wywieszki o treści: „Zakupione towary nie podle1?.ają
rekLamacji".

Przed paroma tygodniamj pisałem
pończochach t~v. kabareti;:acn zr•
l tyle z pi.sma
oani
prezes.
l.HO zł, które rozpadly sie i•idnei Oprbcz
zalatwien!a
konkret:iej
z Czytelniczek .,DŁ'' wkrótce po sprnwy przynosi o:-io jruzcze jerlzakupieniu. Wędrówki w celu <-el- i'R ważnn informację, a miane-w'·
zyskania pieniędzy uln:i:yly się w cie pof.\\iE'rdzenie , 1ż 1.1:yv•1eszki o
catą opowieść. Wyit!aca jednak n-<J
niemo~nośrl reklamacji są sprzeczto. że spraw.a
wreszcie znal.wa ne z obowiązującymi prz;.opis.am1.
.swój koniec. Otrzymałem 1YJ1\-'<?m
li.st od Zdzistawv r•~;„hrzak-PJenprllc.: K. KRU3SKI
o
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sytuacja w sklepach .z obuwiem. nlstrów, będzie W·ięc w czym wybrać. Ponieważ brakuje fartuszków
Więcej jest „juniorek", ale tu akurat gusty handlowców i rodziców szkolnych, tkanina stylonowa
sie nie pokrywa.ją, bo chętnych la.miast trafić do sprzedaży - zoprzekazana do zakładów
do zakupu tego rO<luju obuwia stała
jest niezbyt wielu. Przedstawiciel odzieżowych, gdzie uszyją z n.i.ej
„Otexu" twierdził, że dość będzie wlaśnie fart115zki W sumie „Uni·
wersal" będzie dysponował na se· •
wartości
zon szkolny towarami
7
40 mln zł. W obu naszych du- :
WAŻNE TELEFONY
żych domach towarowych - „Cen·
999
tralu" i .,Uniwersalu" - sprzePogotowie Ratunkowe
998
Straż Poźa ma
daż tych artykułów rozpocznie się
997
MO
Pogotowlf
10 sierpnia.
913
Informacja telefoniczna
l
.36-55-55
1nformacj:1 kolejowa
Dużo czasu poświęcano wczoraj
lnformar l;i PKS:
prawdziwej epidemii zamykania
32 85-96
Dw, Centralny
sklepów i skracania czasu pracy
55·46-96
Dw . Pólnu"ny
zamlmięte.
są
tych, k;tóre nie
32-53-11
PogotowlP rieplownlcze
Poe:ntowlP PnPrgetyczne:
Ustalend<a, by w czasie urlopów
33-34-31
Łódź Pólnoc
ograniczyć liczbę remontowanych
33-34-28
Lódi l'nludnle
skle-pów i urlopów personelu do
36-·53-59
i:azowe
Pogotowi•
·sensownych rozmiarów, przyjęli
Pogotowi• dźwigowe
swego czasu bardzo chętinie wszy33-37-31
TELEFON ZAUf"ANIA
scy kierownicy lódz.kiego handl u,
TELEFON ZAl\lł.007.IEZOWY
tych ustaleń
UF AN1A - 33-50-66 czynny w
ale z wykonaniem
gozd. 13-18
tenisówek i trampek, ale polemi- jest kiepsko. Przedstawiciel Wy- „
ZAUFANIA dla kobiet
TELEFON
powiedział,
UMŁ
działu Handlu
zował z tą oceną dyrek t or „Cenz ciążą problemową - 57-40-~3
tralu". Jego zdandem, tego typu że sy·tuacja jest alarmująca. Zaw godz. 12-22.
obuwia n.ie .starczy dla wszystkich, decydowano wczoraj, że nastąpi :
zbyt mała będzie także podaż d•re- weryfiikacja sklepów pla.nO'Wa!llych
TEATRY
sów, podkoszulków i skarpet. Nie w sierpniu do zamknięcia - tak, „
nieczynne
powinno zabraknąć tornistrów i by za.kupy lllie stały się mordęgą
„„
worków na buty. W „Uniwersalu" dla klientów.
WYSTAWY
K. K.
przygotowano sześć rodzajów tor-

czorajsze po6iedzenie szta- niu brakowa6. ,,Arpis" zaplanocwał
bu zaopatrzeniowego roz- osiągnięcie gotowości sklepów do
na seZO/Jl
artykułów
' poczęło. się od krytyc,znych sprzedaży
..uw~g w~cep.rezyden.ta Jerze. szkolny na dzień 15 sierpnia. Poact.resem dobny •termin wyZ'llaczyło swoim
pod
go Lapińskiego
Przedtr-a.nsportowych placówkom kierownktwo
przedsiębiorstw
Ubiorami
Han<lilu
siębiorstwa
~bsługujących łódzki ha.ndel. Głów·
illY ostatnio grzech, to nagminne
opóźnianie dostaw pieczywa i role·
ka do sklepów. Ponieważ wielokrotnie była już o tym mowa
a nic slę nie zmienia na lepsze
(a nawet następuje pogorsze-r>ie)
pt<ezydent zapowiedział, że Wy
dzla! Komunikacji Urzędu Miasla
kontroli
ł.;$i , dokona w PTHW
mającej na celu zbada.nie przy·
cz:icn tego stanu oraz wsk.azanif'
tyc.h, którzy za to od.powiadają.
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USTALENIA SZTABl1 Ż YWNOŚCI0\\ EGO

* OPOTY Z TRA POBTt1~
* RZYflOTO\VA łA OOS~lO U:z
* IOE~Al

kierownictw
Pńedstawfoiele
przedsiębiorstw handlowych poin
o perspektywach zal'~rmow.ali
opat(zenia ucz.niów w potrzebne
do szkoły przyoory, odzież i obu·
przedstawiciela
.wie. .. Zdaniem
Przędsiębio.rstwa Handlu Artyku
tarni Papi€rn!czyrni i Sportowymi,
nie powi•nno być kłopotów z kuofoniem przyborów piśmiennych,
poza kredkami w oprawie, ołów 
gNifitowymi i 11Jieiktórymi
kami
zes?Jyt.aimi 16-kartkowymi. Tych
trzech artykułów może w sierp-

a

J

a

J

p
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--Pomoc dla zwolnionych -=
-f f

J
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Al\fN~STII
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ŁODZI

również
Dostają
Ustaw~ o amnestii w zakładach jęciem pracy.
ka.rnyC'.h stosuje sąd penitencjar- odzież odpowiednią do po.ry rostosunku do ku. Odibywa się to z Funduszu
w
ny. natomiast
spraw, które &ą dopiero rozstrzy, Pomocy Postpenitencjarnej. Sporo
produkcyjny<:h w nagane, st06ują sądy w toku orze- zakładów
kania na rozprawach I po.siedze- szym mieście wyraziło chęć zaniach. Do wczoraj amnestia w trudnienia osób zwolni<>nych tym trybie objęła już 250 osób. jednym z pierwszych była „AniPolega ona na darowaniu kary, lana".
zlagodzeniu jej lub umorzeni-u poNrezwłoczne podjęcie pracy leży
stępowania. W stosunku do kobiet ustawa ma charakter priory- w interesie samych zwolnionych,
zgodnie z raz.porządze
tetowy. Zakłady karne w naszym bowiem
województwie o.puściło już 19 ko- niem prezesa Rady Ministrów z
przepracowaJ!liu
po
1974 roku,
biet.
dwóch tygQdni mo.gą oni zwrócić
się do dy>rekcjJ zakładu o pożycz 
Opuszczające zakład karny osoby otrzymują t600 zł, przez.na. kę w wysokości jednomiesięcznego
czone na doja,zd do miejsca za- wynagrodzenia, której spłata namieBzkania oraz na ułrzyman·ie w stępuje w ciągu sześciu miesięcy.
ciągu pierwszych dni przed pod(Iza)

wyjazdy~

tym miesiącu, a tylko jeden w sierpniu. Dotyczy to - podobnie jak podane liczby - obozów i kolonii 0t·ganlzowanych
na terenie. kraju: wakarvjna wymiana z zag:-anicą jest bardziej rozłożona w czasie, 17 o;ierpnia pojedzie do NRD duża
grupa łódzkiej młodzieży, a 28 c;le·pnia - również liczna grupa studentów, którzy powrócą do kraju dopiero 16 w:-ze$nla.
Jak twierdzą kolejarze, tegoroczna akcja kolonijna przebiega
sprawnie l bez większych zakłóceń.
(ab)

Zamiast lvolowiny

'

C~iński

cyrk

Ta egzotyczna atrakcja zapowiada się nader ciekawie. Tylko raz Hali
1 sierpnia o godz. 18 - w
cyrk
Spórtowej wystąpi chiński
Jest to zespół z prowincji Xin·
Zjednoczone
Warszawskie
jiang.
Przedsiębiorstwa Rozryw ko we ora1
Stowarzyszenie Artystyczne w Ło
dzi zapewnia.ią, że zwolennicy sztuki cyrkowej nie zawiodą się . Bile·
ty „jeszc:ze są w stowaczvszeniu (ul
Moniusz~I„ la) oraz w „Orbisie" I
„Turyście .
(rs)
swój pobył w Polsce. '
Kanadyjczyk polskiego pocbodzenia, tapr.ignąl spędzić ostatni wieczór ze znajomymi.
pieszo
Po pożegnalnej kolacji na
wracal do kwatery. Od celu dzieliło
go , 100 m, gdy na swojej drodze taoitcząc

u'ratył

pntęźnej
nąt lecz

zatacza.łącego się
budowy Chciał

mętcznnę

go wyroi.

m~:!:czyzna dogonił go, zła·
pal za• krawat I kopnął kolanem w
krocze, po czym za:!:ądał wydania
dowodu osobistego. Napadnięty tłu·
ma,czył. te Jest obywatelem kanadyJlkłm i posiada przy sobie jedynie paszport., Ponlewał mę:!:czyzna był
pijany w pewnej cbwUI udało mu
się oswobodzlc I uczął uciekać . Zo·

"tal jednak dogoniony I
slapaJIY za kr:.wat.

•Jełczały, · jeśli

I dwóch kas czynna 1°st tylko Jedna
brak tłuszczów I mięsa występuje na Efekt tego taki, te >anim d1>ldzie
się ? tacą z obl~ ·lem do Kasy
naszym
w
rynku. Kontrnle
całym
mija 15-20 minut l p:>slłkl są już
ukbd~le, ~tóre <ą przeprowadza1 e,
ole budzą h·lnyl'b zastr„eżel'i. De.· zimne , A wladom'>, że zimne d&nia
wodem tego Jest książka proto11:•Uu nie · smakują I tracą na jairnścl Protesty konsumentów przyjmowane ;<ą
d o wglądu u kłero••nlka zakładu'
Tyle Jlst< A jak )est w rzec1ywls- ptzez personel krótkim wyjaśnieniem.
,.ćo my poradzimy jak są url•JPV
toścl? Reporter „DŁ" przez parę dni
odwiedza! . Kaskadę" ; jadł tam :J · I Judzie chorują• Kieruje się kondo sumentów... do kierowniczki.
blady . Nie za.ilsdał wpra,,.•r!:de
książki protok:>łu u k1ervwnlka za„Wąi;klm gardłem" w „Kaskad.tie"'
czy
kładu, ale sam 11lę 1>rz,,.kondl
czytelnik nasz miał rację. Otót ;est jest właśnie kasa , gdyż kasjerka nie
przyjmuje pieniądze .,,,1 p•Jsiltylko
faktem - o czym można się prze
ki. ale również sprzeda .Je aącz-<\ I
konać studiując t"odzlenny jadł~spls
wywieszony w oknie ,Kaskady" - cl1oć dwoi się I troi, nie •e$t w
!:!: s?efowa kuchni Zofia Koryń trosz- stanie szybko obsługiwać konsunien
czy się o to, teby posiłki były uroz- tów. Nie wykorzyst~ne są też ws7.ymalcol)e. o 0 ~ć powiedzieć, że wśród stkie miejsca orzy ąt ,Ukach
Reasumując• nasz l'zytP!nlk w dU·
I zup znajduje się m. In. botwina
litewski X20 zł), żym stopniu miał -ację. 0t'n '< ujemy
(13 zł), chłodnik
protestów
szczawiowa z jajkiem (28 zł), pomi- więc, zamiast gr:lml':kh
dorowa ~ makaronem (20 Zł), turek usprawnienia pracy , w barze .,Kaska
da".
Jest
z kiełbasą zwyczajna 127 zł)„
fl. kr)
te:!: specjalno~ł' zakładu - malinowa
z makaronem (53 zł\. Równie:!: motna
drugich dań - 7
wśród
wybierać
mięsnych. 5 półmięsnych : .1arsklch
sa tet. nblady jednodaniowe I lelckostrawne Nie brakuje równlet poz mtot'lnf'k
traw• · orzyrządzonvch
Najdrotsze dańle, to kaczka d"~Z-Jn3
1 ziemniaki młode ~ ~enle 185 li .
Dla upamiętnienia 561 rocznicy
krupnl1': na rlrób- nadania
najtańsze -iaś Lodzi praw miejskich i
kach I ziemniaki młf)cle z tcef r"m 161 rocznicy narodzirr wielkoprzeza 41 zł.
mysłowej Lodzi. Towarzystwo PrzyMotna więc pocJ,wallt' szefowi\ ku- jaaiół Łodzi zaprasza mieszkańców
najlepJe:lnakte
lnwen<'Jt:
chni za
uczestników
miasta, a zwłaszcza
sza nawet lnwenc1a nie pomote gdv sobotnich wycieczek, na sPotkanie
zawodzi organizacje "·a~v w ~amym które odbędzie się 28 bm. o godz,
barze. R~oorter "•1~sz r..rie1<en:ił tle
Ludowej
bowiem. U w porze obiadowej mię 15.45 w Domu Ku-ltury
dzy godz. 13 a 15 kli!dY 1est n&l- LDK przy ul. Lokatorskiej 13.
ruch I tw,rzą ~lę ta~lem
wlększy
(!)
cowe kolejki do la:lr po or,sllkl, z

ca~,

ponownie

Nie· pomogły prośby. Napastnik wyz kieszeni Kanadyjczyka porI
tfel z dokumentami pasiportem
znacznie
650 dolarami . Napadnięty
1kromnleJsze' budowy nie próbował
odebrać •wo.lej własnoAcl siłą, po·
stanowił Jednak śledzić napastnika
on
ldąc za nim. •obaczył ~to .l11cy
ulicy 'adlnwM MO I JasnQ śwłeCI\·
ciągnął

te

tluśżcz

jest

I

a.

się łwlatło w

kliku oknach. Do•
myślając się, te musi się tam 10.aJ•
do wat komisariat, wszedł 1 póproslł
mfllcjantów n polno<' w iatrzymanlu
~puwcy. Po cbwlll radlowót z dwoma milicjantami I Kanadyjczykiem
rozmi~a. ł penetrację terenu.
"I:..,.

ce

a

poszukiwany, Zoalezlono przy nim
Jednak tylko paszport I 650 dolarów,
brakowało Innych dokumentów J.~k
deklaracji celno-dewizowej, kart w.ie
dytowych . I dokumentów ubezpieczenia zdrowia. Natychmiast przeszukano pobliski teren, Jednak dOKU•
mentów nie znaleziono
Zatrzymany okazał się dobrze aa•
rablaJl\CYm prĄcownlklem fłrmv polonłJoeJ, wzorowym ojcem rodz•ny,
który do tej pory ole miał tadneJ
ko!lzJł 1 ,prawem. swojego zachowa•
nla ole potrafi niczym wytlumar.zyć,
awalaJąc wszystko na nadutycl• w
danym dniu alkoholu.
llano do komisariatu

W Cym ezaste na epacerse 11 psem
sle Inny mętczyzna. Za·
pytany przei milicjantów - c:ty nie
widział pijanego metczyzoy potętneJ
dał przeczacą odpowledt.
budowy.
Jednak Jut po chwili, gdy radiowóz
od Jechał spotkał osobnika, którego
po·
wygll\d odpowiadał rysoplsow!
tzuklwa11ego. Zawróelł więc w pouuklwnolu radiowozu. Gdy 10 odnalazł. w łrodku znajdował ile Jut
znajdował

•
••

„

Do końca lipca pozostało jeszcze parę dni, a łódzcy kolejarze mają już za sobą półmetek wyjazdowego etapu akcji kolonijnej. Do tej porif wyekspediowano 12 pociągów specjalnych,
którymi na wakacje wyjechało ponad 8 tys. dzieci I mlodzieży
składy
zarezerwowano
spośród prawie 15 tys., dla których
w
wyruszy jeszcze
nadzwyczajne. 6 pociągów kolonijnych

Jeden z nas.zycn Czytelników
stały kon3ument baru szybkiej obslugl „Kas:<:;.d„.' - napisal list dt:
redak!)jl, . w którym ~krytykc.wał ia
na
lt'ość . po>lłltów . w tvm barze
gmenty ·L„i.:o !lstu wydrukowallśm.•
20 lipca. Rea.keja ze strony personelu BSO .t~a~kad~" była natych ·
miastowa. ·w redakcji zjawiła się
delegacja z listem protestacyjnym
podpilianym przez wszystk!e praco
wnice tej placówki. W llś~te ,,.rn
czytamy m: In.: ?'·wracamy sle do
naczelnego, redaktora .celem w, Ja"""
nła oszc:r_erstwa odnośnie potraw wynaszym zakła
w
produkow,anycb
dzie, zarzuty stawiane wobec nas są
fałsZl'W.e I nie sprawdzone. Jak można ocze{nłać p~rsonel w ten spa·
sób.. nie sprawdzając taktów. Na podstawie złośliwego je•lnt-go listu podaje się do publlcmej wiadomości
powdne ~arzuty. Jak można zarzu

(Wólczańska
GALERIA SZTUKI
31) godz 11-18
SALON SZTUKI \VSPOŁCZESNEJ
<Piotrkowska 88) godz 11-18
OSRODEK PROPAGANDY SZTUSienkiewicza)
Im.
KI (park
godz. 11-18.

f'ff- -

•

PRZEBIEG

Kolonijne

OlNEG

Z YKAN A uKltPÓ

„Ot€x". Z przyjętych przez przemysl z.amówień wynika, że dosta·
wy odzieży i obuwia będą W·ięk
sze a,iż rok ternu, co n·ie o.znacza
Najże zaspokoją one potrzeby.
ba:dziej brakować będzie sp.Pclnic
i spochni;· sondaże . rynku Wskazują,
że poipyt · będzie za.spokojony zaledwie w połowie. Leps:ta ma być

J

FF

2

zgłosił

1lę

mężczyzna, który spacerował z psem,
kredytoodnosząc znalezione karty
we Okazał się on znajomym po•
szkodowanego ze szkoły , z którym
nie widział się od lat. Udało się od·

oaleić równleł pozostałe
które zostały zwrócone

dokumenty,
Kanady.!czy.
dla
Rejonowa

kowl. Prokuratura
aresztowała
Dzielnicy ł.6dt-Bałuty
dokonania
pod zarzutem
ezczególnle zuchwalej kradzłety.

sprawcę.

(Iza)

i kościa

MUZEA

5 HISTORII MIARTA
i dowa 151 !(ndz 11-15

ł.ODZI

(Ogro-

(Plotrkow
ska 282) i;(OdZ. 9-tT
SZTUKI rWlęt'knwsk!ego 36) godz.
'
10-17
<7:!!1Pr7 . Dąb
:>:r.•!-;tł'71\
Mll\<;111
rowsklego 21) godz. 14-11
Wł,ńKIF.NllllC'TWA
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ckasa do 18\
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KINA
p'lł
.SPksmlsja"
TYK
15
nrl l"I 15, ~od7 ID, t2 30.
17 :m 20
IWl\NOWO - ..SUpPrpotwór" jap
15 15
Na granlt'Y"
b 0 t!od 7
USA rui lat 18 t!orl7 17 19 30.
oraz filmy krótkrimetrażowe
poi
gp~~nn~•a"'
<'fl1 0'1111
12 14 ~o
"" '"' 15 t!fl•l7 li ~n

nAł

=
5
:I
:

:

I
•

:

1ą

in
=PRZEDWIOSNIE
kontratakuje" USA
11

:

„rmoerlum
od lat 12
12, 14.30, 17, 19.30

:
:
:

17, 19.

APTEKI
Nlclarnlana t~
Lulomlersk c.
69.
Oltmpl)ska 7a
Armil Czerwone
Pabianice
IO
Konstantynów - Sadowa
f
Alel<tia n
Łowicka 33
Głowno zgier
4.
Kościuszki
drów
Dąbrowskieg 1
- Sikorskiego 16,
18, Ozorków - Wyszyńskiego a.
Mickiewicza 20.

Dąbrowskiego

146

OY2;URY

SZPITALI

Chirurgia ogOlna - Bałuty
Biegańskiego
Im
Szpital
codziennie dla przychodni rejo
nowych nr l. a. ł. fl IO; Szpl·
tal Im Barlickiego - codzienni•
dla przychodnł reJonowycb nr n1
T I I; Szpital Im Skłodowskiej
Curie - Codziennie dla Puychod
ni Rejonowej nr U miasta I gml
Dla pnycbod
ny Aleksandrow
ni rejonowych nr 3 1 ~ nastc:pu
w
Im Kooerntka
Jące 12pltale
trn
dniach ł I. 12. zo. 18 30
14
10
6
2.
dniach
w
Jonschera
16. 18 22 Ił 26 31. 1rn Bruclz1ń
iklego w dniach 1 3 i 1. ~
Il

I~

IS

19

Il

25

23

21

21

2~

Dla Przychodni Rejonowej nr 9
11zpttllle Im. Sone n-

następujące

berga

-

•teura r.1>rna -

w stodz. 9 do 19

l\Nll.ZNT czynny w
do -.mroku
czynne w
1~ .\ptFI tSRO Fl\l A
l!n<l7 1n rlo 18
1.llNAPARK czynny w godz. n~'>d7

MLODA GWARDIA - „Akademia
Pana Kleksa'" cz . l 1 li poi. b.o
godz. 10, 13 16, „Wspomnienia
ze Starego Pekinu" chiński od
lat b godz. 19
radz.
MUZA - „żywa tęcza"
b.o. godz. 16.15; „Milczący wspoln tk" kanadyjski od lat 18 g.irlz.
18.
1 MAJA - „Lata dwudzieste, lata trzydzieste" poi. od lat la
godz. 16.15, 18.15
POK OJ - „ W krainie dziwn ych
zwierząt" radz. b.o. godz. 16.15.
,,Blues Brothers" USA od lat 15
godz lo.
STOKI - „Bułeczka" pol. b.o.
godz. 16.15, „ Wielka majówka"
poi. od Ja t 15 godz. 18.15,
Lolo"
„Czarodziejski
SWIT godz. 15.15, „Duch"
węg ' b.o.
USA od lat 15 godz 16.45, 19.
TATRY - .,W drodze na Kasjo15.45,
radz. b.o godz.
peję"
„Korek" wł. od lat 18 godz.
17.30 19.30 - pożegnanie z t ytulem
HALKA - „Akademia Pana Kleksa" cz. I godz. 16, „Akademia
Pana Kleksa" cz. II godz 18
REKORD - „Gdzie jest generał "
poi. b.o. godz. 15 „Nosferatu
wampir" RFN od lat 18 godz
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Jonschera li:

Rt t> 1 u ac kle

""' '''~""" ·l!a •11 Ko11s
tantynowa. Szpital Im. B!ernac(Pabianice, Karolewska
kiego
68)
BarSrórlmleścle .- Szpital Im.
llckiego - codziennie dla prz y
43.
41,
nr
reJonowych
chodni
(Wigury
Szpital Im Pasteura
19)
Widzew - Szpital Pasteura (Wfgury 19) dni parzyste Szpital
Sonenberga (Pieniny 30) dni nie•
•
parzyste. •
Chirurgia urazowa - Szpital Im .
Kopernika (Pabiani<!ka 62)
Neurologia - Szpital Im. SldodowskleJ-Curle (Zgierz, Pa rzęc z ewska 35)
Okulistyk!! - Szpital Im. S k łodowsklej-Curfe (Zgierz. Parzęcz ewska 35)
Chirurgia - Szpital Im. Biernacklego (Pabianice, Karolewska
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I:
godz 9.30
:
:
Handlu Urzędu Mla'Si,1 In- : Wt OKNll\RZ - .. Pasater w kaJ""
68)
dankach'' chiński t>d lat Ul god1
formuje, że od dziś do 31 lipca do- •
lnstydziecięca
Laryngologia
30
19
1'1.
30
\4
tS
12
1n
puszcza się motllwość zakupu go:l
tut Pediatrii AM
lonki_ biodrówki i podgardla aa no- : WOt NoSe - „Na granicy" USA
•
od lat 18 oraz filmy krótkomeminały „mięso wołowe t clet::ce 2 •
szczękowo-twarzowa
Chirurgia
tratowe godz 10 14 :m 17. 19.~0:
kością".
- . Szpital Im. M. Skłodowskiej- :
„Wilk itrasuje" NRD b.o. godz
:
-~urle <Zgierz, Parzęczews k a ~ 5 ) ;:
12 30
I
im . :
Szpital
Laryngologia
: WlSł. A - ..Ucieczka z Alcatraz"
:
Barllcklego (Kopcińskiego 22).
USA od lat 15 f(odz . 10. 12.15
:
Toksykologta - ln&tytut Medy- :
15 n 15. 19.30
:
:
cyny Pracy (Teresy 8)
: 7.ACl!F;T A - .Komandosi I!! Newenernlne,la - Pr1 .v chodnla Der- :
:: varonv" USA od lat 15 l(otfz
:
matologlczna tZakątna 44)
: to 12 ~o . 17, 19 30. ..Powrńt Me:
chai;todzllll" jap od lat 12 godz
:
„
AMBULATORlUl\f
15
•
DORA2:NEJ POMOCY
Film przedTATRY LETNIE ::
ul Slenklewlrota 131,
nrPmlerowv .Dziecko Rosemary"
I
Na osiedlu Widzew-Wschód odtel. 3s.31 oo w 31
g~~n~dti~" 1 ~ g~~r ;~g1;d~~;no
widzewski.
był się masowy bieg
- „żandarm w Nowym
zorganizowany przez RSM .,Baweł • STUDIO
chlrurglt'zny czynn ~ a
- Gabinet
.Jrirku" fr. b.o. godz J7.l 5, t 9 .15
blisko
na". Uczestniczyło w nim
cala dobę.
STYLOWY - .Karate po .Pol~ku"
100 zawodników. Najlepsze wyniki :
- Oablnet tnternlstyczny czynn y ::
poi. od lat 18 godz. 15. ..Tootw poszczególnych kategoriach wie- I
wol n~ :
w ~odz 15-7 w dni
sle" USA od lat 15 godz. 17,
kowych uzvskali:
•
od pracy - cała dobę
19.30.
•
z
,.Filip
STUDYJNE
l\fl\J,E
lat
11
9
wieku
W kategorii
•
ni. Armil Czerwonej u,
konopi" ool. bo. l?odz. 18
Sławomir •
dziewcząt i chlooców :
tel. 33-~5 · 6.~ dn 69 w 225
.Wld7!acllo" poi. od lat
Kępa, Mariusz Mielczarek i Sła I: DJ<M ::
czynny
chlrurell
Gabinet
20
18.
16.
godz.
18
:
womir ł..uczak. W kategorii wieku
wolo • :
w godz 16-7 .,, dni
- .. Czarna kura" radz. b.o.
Joanna • OKA
12 - 14 lat dziewcząt G
od pracy call! dobe
godz. 1~_,o _ „Ucieczka z Nowel?o
Weretyńska, Marlena Lewaniłowska
.Torku" USA od lat tB godz.
I Małgorzata Szymczak. W katego19
22
1
ul Kt:r."~:·~ -~~n '
G~\.·~~Ą :... mnn nrin stop od
rii wieku 12 - 14 lat chłopców :
godz 10-U. Walka o o!!leń"
Marek Goźddk, Piotr Hau I Remi- :
- Gabinet stomatnl'>glczny czvn
knnad fr „<1 18 1Rt "r"~ fllmv
giusz Kowalski. W kategorii wie- :
ny w godz 19 -1: w dni wolnf ::
krótkometrs.żowe 14.30--15 p.rzerku 15 - 18 lat dziewcząt - Anna :
od pracy - cała rl<'bę .
wa.
Marzańska, Ewa Dym I Małgorzata
kategorii 1111111mr11n1ntn11111111nrr111111mr111rrr111111111111111111111111111111r1111
Michalik. W tej samej
wieku chłopców - Andrzej Kuźba,
Piotr Piernikarczyk I Piotr Sała
maj.
W kategorii powyżej 18 lat koNatalia
Barbara Kielan,
biet Kozubowska I Janina Czyżewska.
Do 71-letniej samotnej staruszki, drugi. a w chwilę później trzeci.
W kategorii powyżei 18 lat męż
czyzn - Zbigniew Sikórski, Włodzi „dorabiającej sobie" sprzedażą wi- 1 wtedy staruszka zorien to wała się.
mierz Bednarek i Matthias Sauger. na, za witało pewnego dnia trzech le skradziono ie.i magnetofo n. Zawiadomiła milicję, podając persoNajmłodszym uczestnikiem biegu mężczyzn. Jednego znała, pozostanajstar- łych widziała po raz pierwszy. Nie- nalia znajomego męzcz y zny . Był to
był Robert Kubicki, zaś
szymi - TadeuH Tomczyk i Jerzy mal natychmiast po wejściu jeden nieiaki Grzegorz M„ lat 22, n igdzie
z mężczyzn opuścił mieszkanie. po- nie pracujący Przesłuchiwany prze2
Kowalczyk.
zostawiając kompanów z gospody- funkcjonariuszy
DUSW Łódź- Wi 
wyszedł dzew twierdził, te to nie on ukradł,
nią. Po paru minutach
(I)
tylko lego brat.

"

Wydział

!
5

5
5

5

5
5

Zwycięzcy

masowego
biegu widzewskiego

i
5

5

g
!

i

i!

E

5
5

i
E

=

5

5

Złodziejskie

Nie dajmy się pogodzie! Nie reświeżym
zygnujmy z relaksu na
powietrzu! Pretekstem do wyjścia
z domu w sobotę I niedzielę niech
będą np. imprezy przygotowane w
parkach przez oddział łódzki Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowyrh.
28
W parku na Julianowie,
zespołu
bm. o godz. 16, koncert
,,Blues Fellow". Kto lubi jazz tra-

e

dycyjny, standardy z lat dwudziepowinien posłuchać jak
stych gra ta warszawska grupa.
O tej samej porze na Zdrowiu , zacznie się tak lubiana przez
młodzież „Dyskoteka pod chmurką". W niedzielę o godz. 16 jazz
będzie na Zdrowiu, zaś dyskoteka
- na Julianowie.

e

(rs)

trio

Odnaleziono jego wspólników 12-letniego Kazimierza W„ w przeszłości karanego za pobicie, który
nie mógł sobie przypomnieć, gdzie
nie
pracuje f 28-letniego nigdzie
Janusza K. Okazało
pracującego
się, że kradzież była przygotowana, a role podzielone - ten, który
wyszedł najwcześniej. stał na czatach w bramie. drugi zagad v wa l
Cała
gosnodvnię. a .trzeci k radł.
areszcie.
w
trójka znalazła się
że został już
Ma~netofon. mimo
sprzedany paserowi - odzyskano.
(ab)

Wydawca: t.Odzk le Wydawnlcłwct Prasowe, ł.6di, ul Piotrku wska 86.
dzh:onill llobO&nl"e.1 Spółdz11e1n1 WydawnlezeJ „Prasa-Kslął.ka·Rucb"
„DZIENNIK t.ODZKI„
Druk: Pra'IOW• Zakłady Graficzne w t.odzl RedaguJe łlolegfum Redakcja: kod 90-103 ł.ódt, . ul. Piotrkowska 96. Adres pocztowy: .DL" ł.ńdż !Ikr. poc1t !!9 1·„1etnny:
ct"ntnla :ł! lł:ł - 00 (łączy 1 W'IU'llklml iblatamO Redak&or naczelny: Henryk Walenda 36 45 85. tastępcy redaktnra nacrelne go: 8'ł 06 151 3:ł 07 26. sekreta n odpowh•d1ialny I li sekrt'1an
32 04 75 "oraw, mla'lta: :ł3 u 10 33 37 n. 1połPczno ekonomiczne: :ł2 2!1 32 :ł3 10-38. fotorPportPrl :ł3 78 97 kultura I o§wiata 36 21 60 ~oorf: 32 08 !ł5 d1 lac•1no~.-1 I' ,., '1„lnik >tmi ln l ł'r 
WPncjp I Telefon V1łu110WJ! 13 03 Oł. 1prawy terenowe: 32 23 05 (rękopisów nie zam6włonych redakcja nie zwraca) Redakcja nocna: 78 69 6!1 I 78 Glł 78 Oailo~renla I nPkrologf
- Biur" Reklam I 0111łm1rPń. ł . ńdł. ol Piotrkowska 96, tel. 36-49-70 I ul. Sienkiewicza 3/5, tel. 32-59·11 (za treś6 ogłoszeń redakcja nie odpowiada). Warunki prenumeraty podają
odd1lal:v Pł!PIK RSW ~Prasa Książka Ruch",
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!=

I

I

I

Ił

tłlt

aodelLaa

PlłOł

..

~ ·~~!....<:.·"' •::.~t:..!(!. ... :.~„.„~!iti~~--tt'!~-=.!?:-~„--l~~l"...")
1

ĘI

~(
~

Zcsp6ł Szkół
Im. Wł
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Reymonfa
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c11.a
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Jalnołciach:

POLONIJNA
•zukule hall

ogólne

absolwenci

i:,. I

S?~ole

Ab«olwencl ia.„adnirJ:ych
~ą do klasy n.

~~I.

!totic:i~cy
~ienia <i1.lrnly ćredolf'j
rło.frrał..,~rl.

~q

i\ b„nlwpot

,,>;

) (

'•>,
'•'•

Stl!cfi ul'TI

-

kY<z~;;lrl

w

-<zltół

r"lwodowyf'h pnyjmowaal

H1

(t

HEBLARKE c!o
drzewa,
.. t.uczni\{''
orzem y słowv
.r.Z-3"
pilnie
sprzedam Tel . 32 78 82 po 16
25118 g

TRABANTA (1971),
łódt
typ .Flam'. ng„, wózek, s!lnlk „Salut", maszynę dzlewlarsk~ „Moda"
- sprzenam. Tel. 52-51-16.
tom g

budowl~nych

i

*

2.

\lodPrnizac1E'

3.

'.\lodernizac,ię części hlniejąceęo bud:vn~u

1o;tuiej!\t'e1rn t,udvnku

rzemieślników
Bliższych :r;formaC'ji udziela i udo.st~nia ~lepe kosz torysy dzi.J.! ~lów 
n e go merolrnr.ilrn n:-iszt:i "'półdzie!ni. te!. · te-'7 72 w godzi1,ach od 7 do 15
w c:ąi;'J 10 r!'.!i nd clatv ukazania się og!i~i:t-:nia

SPRZEDAM przenośną maszvne do produkcji waty z
c ul<ru.
'Elbląg.
Chopina
22/J.
2:1053 <t

Ofe rt y z \Vyp eł·r.ionymi kosztDrys a mi w Z'.tmkniętych kopertach z nap i sem .,Oferta na 'vvkonc1nie robót budowh:wch tw „ rożkarn i " należy ~kła
d a ć w sel· reh<riac ie 01.<reeowei S,;ółd.deln: Mle<:z.f.rsk ie- 1 w Ororkrw1e w
cią ~ u 14 dni od u!,azania się og!o:-.zenia. P.ntp• awa przr t :.i r gow a :>Ghedz :e
~i ę w !;'i dniu od o~los.t~nia m·zet>Hl! i
ur1ieważnien l a

nie powieść w wydaniu dtwlęko
wym, 19.30 Troche swingu .• ,
19.50
Zbigniew Załuski
„7 polskich
grzechów głównych", 20.00 Musicale
musicale. .• 20.43 .. Przecena hierarchii" - dyskusja o Uteraturze 40
-lecia, 21.00 Tuy kwadranse ja~zu,
22 05 24 godzi ny w 10 minut I 1nrormacjt' sportowe 22.15 ">pl •wać
po·
ezJę? 22 .45
„Przeczytajcie r<•z ;esi·
cze" . 23.00 Zapraszamy do Trójki
23.50 Martin Walser ..J?d'lor.iżec".

ALEKSANDEfł

PRO~RA'M

r"'"'

"",.,lr,rn

:- r~~zamv

f~ .!'>

t!o

U'f~'k!:f'l'Pl

Tr•\ Jkl.

'9.00

t ~ f\n

? i -

C'o dz\en-

,Zby ~ z ek "

woś('

WARSZAWĘ
do remlln•u
pilnie
s;>rzedam . Tomaszo wska 78 (16- 19).
10495 g
NOWĄ
prz: c;:cpę bagażo
wa ~ -2~0 C
s;> r :eda '.Tl .
Tel.. 12- 19-97
!OS07 g

rl obrvc ~

z.aró bk(n.\1 •

WóZKOW
o~oz

" "' np\ ngow°'
86-90-49.
10543 g

Opowieści

22.15

głębokim talem
że od&7.fldl od

Z
my.

:U lipca t98ł roku

(1)

najukcchai1nv
I Brat

-

o

m.toścl

-

„Ku. f

Cilm rab.

W nntu H llpn t9Sł r'..'ku po
I cletklch
ri cr p"•1uach
w wieku :ie lal

zawiadamianat w dniu

długich
zmarła

w wieku 3!1 łat

Mat. OJcl;ic, Syn

ł

P.

I

Powstają

~

Wyra~y

MAlłll
1 powodu

dyrektorowt
llobotnlcMJ
llp6ldzielni Mieszka.nloweJ „Bawełna"
WYra~v serdecznego
współczucia
1 p11wodu qonn

&ngielskl (16)

17.55 Jęz. rosyJskł (16)
18.30 Wladomołcl - dla nlelły.

OICA

IZt\CY'ch (I.)

19.00 „Skojarzenia•
- teletur·
n:ej
19.20 Przeboje „Dw6jkJ"

aADA

NADZORCZ'.

składala

łmleret

PERSONEL
CYJNEGO

POP

P7lPR, ORGANIZACJA

ZWIĄZKOWA

KRYSTYNIE
KWAśKIEWICZ
Wtp6łczucla

PRACOWNICY
ze STUWA
RZYSZENfA
<\R"l YS rvcz .
Nt:Go

BLOKU OPERASZPITAl,J\
SOW dniu 24 lipca
19;;4
rokn
nagle w C7.asie µelnil'nh
obowlazk6w
służhowy~h
nasz
r.enlony
Kolega I W!Pólpr a c tll\ ·
nlk
zmarł

19.30 Dziennik telewizrJny

ZDZISŁAWOWI

Krajobrazy kultu17
Kabaret „Pan tu mieszka"
wydarzenia

telefon

wyrazy
tmterel

21.30 Go~ć letniego studie „Dwój·
lai"

wsp6łczl1cla

a

wyrazy irłtbokle.go
z powodu łmleret

powodu

El•GENłUSZ

1kłada!• ·

W!IPOŁPRACOWN'lt:T

a D

Wstrząśnięci
śmiercią
pełn~r::o

1

9khdaJa

ltOLZ%AN1U I &OLEDZT
DELEGATURY
!\ofi'ChlL
w ŁODZI

Cl Eś LAK

w1p6łczueta

OICA

MATKI

1

MED.

MARII
DMOCHOWSKIEJ

PRZANOWSKIEMU

„Dwójki"

KLINIJU CHOKOR WBAl\I "' ł Ol>Z1

WNĘTRZlllYCH

I

I

nlPspod z1ewana
s ił

hw ~ tnvcb

Kolegi wvratamv la droe:a nasz
oe;romnv tal I ból
..
żoole
małemu S\•nknwl t ca
fGj Rodzinie sklaclamv
w v r a , ~·
11a h:lehszego 'l"SPókzucta
DYREK( ,JA I PRACOW"-'fCY
MUZF.UW SZTUKI w lODZl

-------------...---------~• . ......----l'SmU--~

P.

STANKIEWICZ
LAT

na

KOLll:DZ&

Za kierownic•

·
KOLEŻANCE

~ENBERGA

I WSP0t.PRA·
COWNJCY

w~yólczu

OJCA

BORUCKIEJ

cłębokle'9

wyuzy
1klada

1erd~cznego

eia a powodu smiercl

OICA

lkładaJat

z

„dobranocek" Miś
Usuitek jest niestrudzony i wystę
puje w dalszych filmach przygotowywanych przei
Studio Mały.eh
Form Filmowych .Se-Ma-For" w
Lodzi. Właśnie w podłódi.k1m ateLer lalkowym w Tuszvri•e kręci si ę
84 t 85 odcinek tego rozpoczętego
w 1977 r. serialu których tematem
są letnie przygody Uszatka.
(PAP)

Pogrzeb odbębie 1lę dnia
Z1
Up~a 198ł roku o godz. 15
oa
-iment.nzu rzymskokatolickim na
Dołach.
o czym
powtad.1mi ~ la
iioe;rążenl w dęboklm smutku:
MATKA CORKA, BRAT
I POZOSTAŁA RODZINA

STEFANOWI
WVSZYIQSKIEMU

dl.a najmlod-

1 telewizyjnych

ltOL.

PROGRAM li

wiadomość

szych; doskonale .tnany dzieciom

MGR

komentarze

-

nowe ·

„dobranockij'
Miła

KRYSTYNA
FLEJSZMANNIKODEMSKA

Poirr:reb ollbęd&ie stę dnia
21
Upca 198ł roku o goilz. !Z
n'
ementanu
n;ymskokat.ollckim
orey ul. Szczecińskiej.
Poirr•żeDI w talu 1 1mmku:
ŻONA.
SYN~:K.
non7JC •·:,
SIOSTRA 1 NA.JBLIŻSZJ\ RO·
DZINA

rządowy

ł

S.

S.

22.30 ~niwa 84
22.45 Sprawa dle renortera
23.25 OT - 24 godziny

OT

DZIECIĘCVCH

innych rekwizytów i kostiumów sprzed l 945 r.

lriformocje orosimy k1 ernwac

~i~s~s:~eed a"

+ P.
JOZEF KAZIMIERZ
MURAWSKI

bułg.

muz.

20.00
20.HI
20.40
21.15

f.

pod
adresem : Kierown1-:tvvo
Prnd•rkcii Filmu .,Złoty Poc'.ąg",
Łó~i . ul. lakowa 29,
t€1efon
36-28,-.47 lub 36-75-00 w. 474.
; ' -.'„ ' : 2::t; f-k

SOA ZJ:RiA
. szllf-4)&· a na;
parkiet. listwy WY'l'Ob '
!<; rzedat,
ul. Brus 27 \ Vo jclechowsld I „ka.
81 Sl g

PRZYCZEPĘ
kuplę.

17

TECHNIK mechanl.k
1amochodowy praw.o jazd y
ABCE - podejmie
orace
1v se!<torze prywatnym. 0frrt v 10511 Biuro
ogJ o.
szeń, Sienkiewicza 3/5.

SPRZEDAM.
.,Fiata 125"
(1982) po wypadku
Kowalski, 'Brzetlny. M o niuszki 42.
25081 !l

-

&k wlzy tora

do zd'ęć filmowycl-·
.AUTOBUSU
p;ol.lukcji spr1ed 1939 rvku
luh lat póżoiejszych o podobnym wyglądzie zewnębtnym. ,

„„„„„„„~!!!!11111„„„„„„„IC:l„„„llilll~ I

PODZIJ$K.OWA Nil!

„

Ił.

odznaczony

aoonNAMt

a.ma•••••••••••••••••••••••••••• •lll

Oro:lfemu Przy•acl»l'Y WI. · c1łnn
ko"1 Zespołn Adwok11~ki ~ i::C> nr
9 w Lolfz1

Pr..,Jułołom~ Koletankom t Kolegom
ZAT ..ARTECll", ~wo
„Wacm•t" I PZPO, 61\•ladoll'I Rodzinie za okazane serce I po.
moe w trudnych chwilach długotrwale .I choroby i uczestnictwo "
01tatnteJ drodze na mlelsce spoC7vnku mojego Męt.a.

wycłlowaw.

CO'RKA, SYN z RO~ZINA'Wl, W'!l<"UKOWIE

•

POSZUKUJE

Mile widziani posladac7 e
i;amoc h odów. Oferty klero
wać · t .ódź 25, skr. pocztowa 68.
·
10494 g

KABfNĘ żuka do r emontu sprzedam. t.ódt..
ut.
Kwaterunkowa 9.
25091 Jl.

na niby" - fHm
fab. prod. CSRS
21.50 „Złota Tarka Sł" - progra~

Jęz..

, , ZŁOTY POCIĄG"

fl Y7 jtr ':I
:vl' 'J?l\U~ Zkl
2.
~321 3 g

tl'lefon e m) z Łodzl
do
ibleranla zamó•;.,.' eń n ~ i;:. J anter ! ę
drzew '.1 ą
M iżli

ZASTAWA noo o (1 977)
snrzedam, tel. 5:i -5S ·71 P''
16.
10408 g

20.30 „Narzeczona

17.25

Kierow:iictwo Produkcji Filmu

S olon

POSZUKt:JĘ

wieloma orderami pan6twowym1 · reso,towyml
W Zmarlvm traclmv oajuk.>chańszego I madrego Ojca, Dzła.dka, Pr:,d;ladka Rył flCłcn serca I tolerancji dla Innych I nie•
zm•ernle ••1rowv dla siebie.
Pogrzeb otlbedzle sic na cmentarzu l!.Jtollcklm przy nL Ogrodowet w tlnlu 27 lipca br. o tlOd:t Ił
Prnslmv o nieskładanie konc!oleor.jl.

I

trzebna.

,„„„„„...

zmarły był wieloletnim ea,łutonym nauczycielem,
eą wielu pokolel\ przed l po Il wojnie
światowej,

I

•.cl

- - -------

19.30 Di:·ennJk telew1eyjny

22.15 OT -

FILM POSZUKUJE

nri

K us·i clń!kl eg o

------- --·-----UCZl•::-<NfCA !8 la t
p o-

~1< ! e 7-

CYlr''l'"

S ) r ze d~ in

u~l' e nłi!<'ę

POSIADAM
o·,erlock
3n ltkow y p r zyj m-: so·c:e. J'el. 15-t'i ~ 9 p o 16.

wrony"

PRZEŻYWSZT

rn

I

21.45 „Dzieci - dzieciom" - p:I).. ;
gram m formacyjno-rozryw - /
ko wy

19.10 „Filmowe. artyscye?Jne
\.nne" - program pub!.

20.00 Monitor

"''P'" l-

24582 g

C:l-94-92.

18.4l! P osenki. które lubimy
19.00 Dobranoc „Opow•eścJ ~tarei

+

Mah t>Or~··""' •nuzvka 10.00
M • <'uv n „twle.nc-kl.
1n :io ;raZ70W<>
'"" " ~ctp 11 oo Prn•tn ! ~~ 8 tu. 11 ?'
M 11 7 v <' 7 nv 'nterklub. 11 !ą) ?;bl~nlew
7 , 111,kl
, onl<":kh """ ' ""'"' l(l"
wn v c"" 1 ~ (lfl <IPn>rl" Tr'>'lr' l? ~5 \\
tn„~r- I • ..,r"11<! •~.no Rnht'rt "'lr1JttPT
.. C,:.., •-l P~ '"' t v l'7"l"le". 1' ·'" .,,..,,„tor
k? , „n,.....„~,tr\ 14 nn t.A+n ...v 1rtlh ... r
.,, ,,~ •! •<Oli <;prw•• TrM'<I 1 ~ M ~·· I
tt~ r ' ""' 'li"t '!lo 1"h•Y'ł1('"i li-,A,)1-{:sc-h 1e: ~n ,.,,...~,t i

ni ewlckl~j

-----~

17.20 OT - wiadomości
17.30 .,Rosviski konsul"
film hist prod. tv

9.00 Lato z Radiem, 11.57 Komunikaty, 11.59 Sygnał czasu. 12.os Z
kra;u l ze śwlaLa, 12.aO Muqka fol·
kl"r<:u1 rnaluwana,
12.45 Rolniczy
kwd<l• dns, ta.oo Komunikaty,
13.10
Radio Klerowcow
lJ.20 Berlin
z
melodii\ i p!osen ką,
13.30 Cudze
c11wahc1e. swego nie znacie, 14,05
Mdgdzyn 111uzyczny .,Rytm", 15.55 Ra.
d10 l<lt:rowcow, 16.05 Problem dnia,
PROGRAM rv
l~ 13 Bank
przeboJnw, 11.00 Muzyka
i aktualnosci. 17.25 Gitara, banjo 1•.
9.00 Chwila muzyki, 9.'l5 Ola dziec!,
country, !8.03 Gorący temat, 18 15 9.30 Notatnik kulturalny, IQ 01 . HaW poszukiwaniu ulubhme r 1nel'.>dl.
lo, wakacje.. " u.oo Tw0rca I dzie19.2U Minirecital, 19.30 Radio rtzlec\'.lm ło, li 30 Płytowe kolekcje Pia·
20.05 W kilku taktach, w kilku ste- 'lltlck Bertrand, 11.59 sy;;n~ł "znsu
wach, 20 10 Koncert tyczeń, 20.35 Ko
I hejnał, 12.05 Wlad„ 12.10 W Lrosce
munikaty t'otall-zatora
Sportowego ó przyszłość,
12 20 Gra Krzysztof
20.40 Wiersze dla Ciebie, 21.00 K<>tnU· Sclereńskl 12 30 Radio Moskwa, 13.00
nlkaty , 21.05 Kronika sportow3 21 15 Otywlć znaki na mapie. !3.25 Chwila
Muzyka baroku, 22.00 Z kraju 1 ~e muzvkl. 13.30 Rozgłośnia Harcerska,
świata, 22.25 Repetycje z jazzu pllltł. 45 Blok audycji dla młC>dych słu
sk!ego. 23 25 [)vsknteka przed S'>bot:i. chaczy 16.00 Wlad„ 16.05 Instrumentarium muzyki rozrywkowej
16.3S
PROGRAM li
Wldnokr"g,
l'l.05 Koncerty Instrumentalne 18.00 Magazyn Mojt' hobby,
9.00 W Mach : „'l.ycle dllle I ma- !8.20 Muzyczne hobby. 18.40 Studio
łe".
9.20 Przeboje 40 lecia, 9.50 A. ekspertów. 19.30 Wlad., 19.35 Chw ila
Piwowarczyk „ Maszkary". 10.00 Go· muzyki, 19.40 Se'<rety listów, 1q 55
dzlna melomana l! .00 Zawsze
po O twórczości dla dzieci ~0.15 Chwila
jedenastej, 11.10 Wakacje w stereo, muzyki. 20.20 Wieczór muzyki ' my12 on Nowe nagrania radiowe, 12.25 śll, 22.00 Na skrzydłach oleśnl, 2l 50
W stronf: jazzu, 13.00 Wlad„ 10.05 Lektury .,czwł>rkl". 23.0il Człowiek I
Serw!" Informacyjny (f.), 13.10 „P11d nauka, !3.20 Muzykoteraola,
23.50
troskliwa opieką" aud. Bogdana Wlad., SUS Kalendarz radiowy.
Szurgota IŁ}, 13.20
Z
malowanej
skriyni , ta.:io Album óperowy, 14 oo
TELEWIZJA
A
P\wowarcz.vk:
,Maszkary", 11.10
J\lllwoścl
krajowej fonni:crafll.
!5.00
PROGRAM I
P•m ' P.tnlkl I wsoomnlenl~: Jerzy Radwan . 15 1() 7,e skarhnl"Y oleśnl polD.00 Teleferie TDC oraz
film
s1<1el. 1~ ~o Folklor z ró:l:nych stron
świata . 15 . 5~ 111Ylnl9tura 1 •t~racka. 16.00
i:irod. Pol. .. Wl'łkal'le r duW ~ P.lklf'
rtz!PIA
wielcy wvknnawcy,
cham ·" !3)
J7 OO Wlad„ 17.05 Rozwląz:mll' Ml!!ad10.30 Film dla 7 zmiany „Narze·
kł
1nt1ZVC'l.Df' I Radloranka (l.), 17.10
A'<t11alnn41'1 dulii lf I, 17.:ift PrtPbole
czona na niby"
film tao.
"' •t„111 •et ro - cz. T. zagranlt"ine.
prod. CSRS
1r.1. 11.45 l\h!!azvn
.w ołatek oo
pląt„1·· 1T11g~:r;••n tvlko dla llztf'r.ł.
1• 1. u .u
Pnpbo~e
w 1tYłu
r r tro" - r.z n - ntłl•klf' Ił.I. 18 •o
W dnlu 24 lipca 198ł roku zmarl
Kluh S lPTeo. 19.:m Wll'Ctńr w Fllł •;ir· m <>nl •
21.10 w•~r1 .. 21.15 Wlec:wrS.
ne
refleksje. ~1 . 2n
Lista bvłyl'h
przebo jów 21. ~ n t lt„ratura ! muzyka"

~ 2n

SADZO~K

„LUCZNIK LZ-3'" - przemysłowy otaz dywan 2 x· 3
-- tanio sprzedam.
Koło
dziejska 6 m. 59 od Lutomlesklej.
25175 g

prz.e-

ii>ziśm-Radiulm
- -· --·
PROGRAM l

PRZY.J~IĘ

mie•n:.Canle.
31.

2s:·5~ -~

'\fERKURY
stereo z ko lumnami 30 w
sprzed a m. Tel. 48-00- 48 oo 16.
!04M ~

2623-!t

21 LU'CA t914 r.

SPRZEDAM m!krokomouter
„ SIXCL A !R-ZX - 81„ plus pa.
mię ć t~ K. Tel
5J -4n -fiO

96.

SPRZEDAM overlock trty·
n itkow'' Oferty 24982 Biuro Ogłoszeń, Plotr;:owska
96.

ślu .;au :w o

1

TUXEll . TSH 110. wzmac11acz
.. Brand:" Sl!m A
4024 - ~„rzedam Chryzan•.em 1-7ł.
10468 Jl;

T e rmin wykom1'1ia r;,.bót ol;.reśla się ':Io 30 czerwca Uł85 ro-k ;,i l nWP. ·
stor zapewni a wszystkie materi>1Jy do w ;.rkonanta rubót Do ud1,i iłu w
przetargu zapra~zamv jednostki p '.l ńsLw ::l•ve. soółdzielcze oraz prv,w atnych

2~!SO

O fe rb·

„,

2 ~9n-g

~przertsm

proszkrwni mleka.

ZAK L AO krawiec"'';) ! e:<klc ! bl el\7nlq rstwo
pr zyjmę wspólnika,
lnt"e

I

VIDEO Pana!IOnic - 5nrzedam. O!erty 10449
H,l uro
Ogłoszeń , Slenkle...,;cza 3/5

"iEG\fE:-<T ..-,.terlrnry••
Ofert::
24972
s : uro O~łos1c:i. f'1otrkow.
•ka 96.

su~e.

Tel.

j --- _

----~---

· na

ob„ą.~,•t ',

l''SPOLSTKA c!V
śJn sars t\v a pn~zu!< u .1 ~ . 55-27-:-'4.
10291 !t

~

'i nr01) 0 7. \"C j P.

l.OKALU o pow. ok. 100
m 7 dojazdem, nadające~ o
sl_ę na magaz:"n w dziel nicy W lrJzew !ub Górnej
- poszukuję . Oferty 10517
Biuro O~łosz ~ ń. Slenldewlcza 3/5.

pr acy. 55-27 -34.

t ~on

>rze•lam.

'

.
P
,
filu r o .· o ~l<'s7<'ń. P lotr kowMYCIE
o k ien. .
ran .e s k a 96
:tywanów. [Mt"•tucfom r a- \
chunkl.
Osuchowski
· - - --- ·- - 88-86-70.
21623 g 1 DUŻY w v bór ofert
ma- -- - - - J tr v m <>n laJn v c l.
dyskretnie
orz<'~ v ła .. Ne ptu n" Gd a ńsk
MYCfE o ki en, spnąt~ nle 50, skry t k a 7.
K ont ak ty
wnętr? . Instytucjom
r a- ! za.~rnnkznc d la P il ń .
chune'<,
Jachowicz, te! ,
~ ! ~O k
36-2'.1-5C. .;o dz. 10-1 8.
9729
g POSIADAM
zezwol e!l l •
- - - - -· - - - - . W y r ó"' l( a l a n te ri I za b &lltVCIE
o ~le n.
51 ·4~-50
wek" oczeku j ę propozi· c jl.
Swat.
10523 g Of e rt v 10518 B!uro O ~l·) 1 sz eń
!'; ie:iki<>w icza 3/:'J. ·
AltUMULATORV Z.a- I ·-· - - - - -- --···-·- · kład Ogn!w I Baterii roz- 1
rucl1owvch
śwladczv
~?.Zmt%m;
us!i:!(I .·w zal,re"}e re!(ene., I
~
rac;I 1\p
„
K clacln 73.
• .! •
~ .•
międz y
Przezlnaml
a I
Gl0Wnem. w o 1.
skiernleDNIA 24 lipca
zgub:ono
wlc:<ie - Tc zeclak
czarną s k ladanq
torbę
z
10520 g rtokumentam l na n~zv.-i sko
Kurz y ńsk i
Piotr . Znal3zcę
pro sz ę
o zwrot t a "'' yna UKł. A DY w }·cte c how~ . m ::-ntat naclkol! J u cf~· m • 20 cod l(r o rlz e nlem . t.ód ż . ul. :\ aru
towlcza
l 05 a m.. 1 ew poT!"ak tor o· : ej''I ii.~;,. ~ :"Y szlt o
d w ó r k u ) lu b tel. 78-~ ~-57.
wskl.
: 232 4-~

MLODA poszukuje
mieszkania . Oterty 22161 Biuro O!(ł o szeń, P!e>trkowsl<a
96.

poszukuję m o żllwoś:

„

101 ~ 0 ~

M·5 w
Skierniewicach 1
telefonem sprzedam,
tel.
S:tlernlewlce 46-W.

.„ _ _

,

CYKLINOWANm.
lakie rowanie. Rus ! "1 ł:! c wlcz. tel.
43-77-ES.

I pokoJe, łazienka ogrzewanie akumulacyjne
w
stary m budownictwie zamienię na pokój z kuchnią
w
blokach rGórna).
Ofert y 25077 B!uro Of(loszeń,
Plotrkows!rn 96.
25077 g

bO automat!!< tel. 84-69-36 po 20.

SPRZEDA:\f kompletl"e wyposażen ! e sklepu
ogóln os;>oż:-·wctego .
Oferty !5Ą22
Biuro oglriszeń
P\o ~r k ow 

prrdukc~·jnt>i;o.

Zast.rze e;a sie orawc- ąwuborlnego wyb()ru of<:!'l'ly lub
tar~u bez podan ia przyczyn.

no·

SPRZEDAM .. Vflńsk" T o
maszcwic1a 2 m I po 15.
25071 p;

~:.i::a

1695 m

mini -

wieloczynnoś

SPRZEDA' f obr14cz k\ W \&'\omo•c
. ·arutov:lcza
SO
m. 15.
2;;Jlll' g

r~-n o nto wo-budo\\"\ a n y.:1

kuł>a.lllr11

o

- .•t. ucznlk 466" sprzed am.
L!m :i n ov.-s k !eito
154 m . '4.

obelmuia ··.1Tli:
1 . Budnwe budynku twaroikarni -

41.J

22 9~7

kwaterunkowe. bloki,
ul. Limanowskiego za n'llenlę na domek z ogród1' !Pm. Tel. 51-34-03 po godz.
16.
10508 g

LOKALU

vvv

!

renow a I
1050<; g
t. ubartowl cz . 1 -„
· „ rl ·.· s ,:ret n 1e ,,.... o3:; 42 ,, I „I DVI.LA
., ' Ja rzy
m a lt eństwa
C i ę- - - -·-- ---· - - _ _._ I stochow a. • :<rytk a 743
TELF.POf'lOTO'\'rlE
Wit - ,
2 4~7 k
kowski st-52--2, ::.:l-09-'. 2.
- - - - ·- - · - - -- - - --

M·ł

---------·
SPRZEDAM Canon

( ·z r..s c1

M-1 ii 1 : 5 t -!l2 -iJ.

1

i;

KINY.SKOPY
c1a . 57 -33-00

MIESZKANIE M-4 wl;;sno
- Retklnla w poblltu ogrodu Botanicznego
- sprzedam.
Tel 86-70-22 .
10287 17.
śclowe

JAMNIKI br11zowe - sprze
dam. tel. ~3 - 48-09 po 18.
10525 g

ciową

OGL.\SZ/\ PH.ZETA.RG N!FOGHA 'l'lC7.Dt..;Y

c1ę<;ei

„VHS" po 18.
25075 g

p ię.

wą, maszynę

-- ·---·--- - - - -

MLFCl.Ar..r;;KA
~ Onr kowie, ut Swierer.cw~kie~o nr 27

s~ rn
- - - - · -···- - --·- -- ·- -

ręczną'

DOO arlekin biały nakrapia.ny nlebleskoold tanio
sorzedam w dobre ręce .
Wiadomość· Obvwatelska 5
ogl ~ rla<" od 11 ·-13.
25084 g

eTIUDĘ

O!iRĘGOlV ,\ SOP<"łf~ Hl'll:J.NtA

tarcice 85 po 17

34 . 93 .r,;,

f\ednar„;..

DOGr niemieckie, rodowodowe - sprzedam ,
Tomaszewska. Aabick!ego l~39 (Retklnla).
10443 g

warzywa-owoce t
w Lodzi ·· kuOferty IGSJO Biuro Og łoszeń . Sienkiewicza
3/5

1'

* PRZETARG

Tl':t.ESAPRAW~

piosprzedam .

strugarkę

THOMSON PA 451!, Fau•t
Daniel. Altus 100 - sprr.e
dam. Tel. 48-05-BS po 16.
10518 J;i

\o\rnlizac .ią

nc<llnohudowlan:11m
oirólno11w1·'1:inici.nym.

na wyk o '1ame robó

m

KIOSK.

k ie:-u r ka ~ h :

1fl'?.2'l ,,

~

!0511 I\

PRASF; hyc!raullcmą - nadsk l00---200 ton kuple. tel.
a&-3 6-o~ po 18.
25056 g

,;tudlt>m otn;ymnje swiadectwo nkoń
r mo71iwośclll składan;a e;1.a,mlnów

7G.

·-·--- --I

f.APKI karakułowe. czar
ne, rozmiar średni - sprze
dam Tel. 32-74-14, oo 16
iOS15 g

SPRZEDAM
dywan WCI ·
nlany 2X3. Tel 66-34-cl9.
MAGSETOWfD
k up ' ę.
86-36-54

A'UTOYt.P.:KTitT'I\'.
!'IS-1----------praw:v u '...-1: en ta no ~ r>rl 1 1
\5, tf'I
55 - ! ~7 ~!ac•t•ts :<I.

M.
gr'le-

T~!.

• ~ -68

!n~ 07

plo
sprzedam
Oferty 10524 B!uro
Ogło 
szeń,
Sienkiewicza 3/5.

podstawoweJ.

>l 1

raz

bll.!'~MW'\

HO sprzedam .

stolarskie:

frezarkę.

WTRYSKARKĘ
nową
40 g

chankxnych [ślusarz, tołiiarz, frezer i inne}.
2. J.letnie Srednle Studium Zan~odowe - po

;~ I

!OOO
3 m)

C7!11l~clowy

86-~4 ·

f()..

firma

koło

około

PłtZYCZEPI')

- sprzedam.
Oferty 10488
Biuro Oi?;! OS?eń, Slenklewl
cza 3/S.
łę,

Lodz o
(wy~okoś~ mln
Oferty
25076 Biuro ngłost.eń. Piotrkowska 96.

ZSZ klert•nków budowlanych,
mechanik manvn i urządzeń budowlanych - abs"lwenci ZSZ kierunków me·

H
,,~:
;:
!:
>1 I'

w spec-

oow.

budownłcfwo

>(

•

h:

1. 3-letnle Technikum Budowlane -

~~

~:

•
pracuięcyc

f

lt.OMPU~TN1!! wyp01atenle
zakładu
rękawlczarsklego

l\fASZYNY

OKAZY J:-llE sprzedam
.a dobrej ziemi, S7c1egól ·
~ le na ogrodnictwo,
dom,
staw. Bardzo dobry punkt
hllsko Pabianic.
Oferty
20039 Biuro ngłoszt'ń, P\o.
lrkowska 96.

(

prowadzi zapisy do niżej wymienionych szkół

'·

;;

t~:~

Budowlanych nr 1

w Łodri, ul. Siemiradz:klego 4/8

>!

.,,,

f, l

$.

LECHA

I

•kłada

t

MECENASOWI

EDWARDOWI
DAWIDOWI

P.
wvr •rv

FRANKOWSKl~GO

r eeo

. . m 1.- r ri

i:?IPh• k lt>o:o

w~pól<"7tJC in

talu

I • ;c7„.

r

l i : i.\ "'ri n

serdeeme podrlekowanie
'l'U la.
KOIRŻ4NKI

QrT ( k .~

tONA
I

I K0LE0 79

lillll••••••••••••••••••••••••m•!:ll•a~mi.i ~lt~·P.'$'W:J:»"1F......
2:':'1.~.l::ilinlm::idl
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•

po J o' k

rlo
W Japonii latem

nie

się

pojawiają

3-cjniowy urlop do.staje się po 2
ia tach pra~y 1 z biegien1' czasu oczyw1sc1e jt:śli danemu pri'eds.ę
b10rstwu wiedzite ;ię dobr.1.e
m<;
że on wvdluzyć ~1ę do 20 dni. W
praktyce dolyczy to LudLI którz"
w danej firm1E> przepracowali '?5 łO lat. Jest to więc
'ito.;1mk<1w<,
01edczna grupa. W malych 1 ~ri;i
n .ej wielkości
uiklad3ch
prai:v
płatny urlop wynO<Sl 3 -8 dm. 7.S·
IPżnie ''::ł tego i.ak ,da intere,y
W elu .Japończyk.iw nie wykoo;y:;t.ujp orzv:>:.nanych rm 11rlopów
oba wia.ią« sie. 7e nie byłoby to do·
brze 1vidzinne przez szefa, który
np rnóglby 7.Wątpić w Ich lojalność wobec tlrmy. a także przez
kol,..g6w - !(dyi mu.szą pracować

.wywie.szk tnforu1uj:.;u" klien
tów ;;klepów czy O•:!ltml.ów urz<;
dów. że z puwodu urlc,ou plJców
ka Jest nieczynna albo pra.:uje tyl
ko przez
part: godzin dz.1enn •e
Dyrekcje fabryk , wla~t·1 c1P le w;ir
szwtów me ~lowia się , iak utrzy
mać w z.w : ąz.Jrn z L•rlopHm1 rvtm1
czność produkcii
W rok10 1U P
zmniej.sza
się Jo4ć kur•u ią ·v r
składów metra czy kol~' naziP.·n
nej nie pu.stf,..1t>ja ulit't' •nia;;t •c
pońskich. Letn1 waka::yiny P.xodm
jest w .Japonii oojęcrem nic!z.n8
nym Co prawda w polowi(' 1el'p
nia w kolei t na rlroe:ach vvirla(
wzmożony ruch. ale iesł to zw :B
zane z przypad11 iącvm w tvm o.kresie świętem zmarłych, które
tradycja nakazuje spędzi ć w ro
di:innej mlejsc<'wości. Pr7.PznaC1.<i
się na to !.'Ze~<' dorocznPgo urlo
pu, wynooząt'ego w Japonii or<P
clętnie 5. fi dni! rocznie.
Japońsk!e mtaworh<w~rwo pra c''
pozostawia prac<JdawMm r:atknw
tą 5Wc>b<'de okrP~łania olHtnvc·h lJ' ·
!opów. D w iadaniarh
zwia7.k•\w
zawodowych spraw<i •eh uiPnno 1i
ceni.a l ustanowienl3 ogólnie nbowiązującego
minimt1m
dhH!O~C'
urlopu pojawia się sporadv ·1nie
W lnstytu~.fac>h
pańl'lwowvch P<•
odpow!edniei wv.•l11chP Int wc;zvc;t
kim praC'oWnikom orzvch1gt1i!" 14
dniowy urlop. W wielk!C'h bO!!a
tych or7.f'nc;lebi„rstw~C'h tosowanc>
są na•tennincP 1.ii•adv ·
PiPrw•~"

tli

wvpoczywaiącego.

ary kle

W wlększo~ci wypadków Japo1'1czyr-y b!ora dni u·rlopu w trze~h
r;.t.aC'h: w okresie nowego roku 1
na oocnilku maja nraz w połow <'
~ iP rpnha w zwła7.ku
7.e ~ vietein
r.rrrnrtv•·h. C'zesto bierze się urlo~
w 1wiip;ku z krótkotrwałą ~t.:·ro
ba gdyi 1..3 pierwsze 1 dn nie·
rihpcno~C'I w pracy nie orzy~lu~uiE'
wvmu:rrnd7.enie.
Te oorrlro krótkie płatne ·.xrloryy
<;ą niewatpliwie iednym :z w·elu
('zvnnikńw s11kC'e.sów P-Osp<idarcz•r~h
.ranoni!. Wnrawc1zie Istnieje od n.1ru lat tendencja przedłużania t>krr-.<u urlnnoweP.o. ale 1e•t t.o proces bardzo 0<1v.•olnv. a d-ecy„11;;ice
•!owo ?:~wsze należy efo pracm1nwcv.

•
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olska zajmuje nlerhlubne miej. rzy tubylcy dokonuJą pewnego obrzą król Jakub [ w następujący sposce w ścisłej czołówce śwla · dku. do którego używają rośliny twa. iÓb wyrażał się o paleniu: „Bardzo kolor llśrl I pozbawić cygara zapa.
l'hU.
towe,i pod względem spożyci·• uej COHIBA Przez bambt"ową rur- nleprz)'Jemny zwyczaj.
w•·wolujący
NajważnleJsza
czynność,
która
tytorriu w t>rzelit•zenlu oa je- kę w kształcie lite1 y „Y" wd1·rhaU zap:tC'h nlcbe.<picczny dla mózgu
I poprzedza ręczne
nie cygara, to
oni
dnego
dym
., tauąoych się liści co. płuc który przypomina smród pie- usunięcie
rulcszkat'rca.
7deeydowano
t
liścia
Jego nerwu, znaj.
większość
bardzo złego gatuntrnwo HIBA, aby następnie wypuszczać go kła" Nie było wtt>dy wprawdzi<> kar du)~ego
~lę w środku. Należy
utytoniu, który spalamy, tnajduje się ustami lub nosem.
za palenie tytoniu. ale uważa się. że czynić to tak zręcznie, aby
liśe nie
w papierosach. Wystarczy uwatnicJ
nałóg
ten należał do okoliczności uległ wls.czenlu , Na~tępnle kilkoma
rozejrzeć się wśród oalaczy,
Minęły lata, roślina st:tła się zna.
aby
obclątaJących ofiary Swlętej Inkwi- szvbklml
ruchami llśrie twljane są
zorientować się, jak niewiele
osób na na całym świecie. Botanicy na- zycji, spalone na stosach.
w cygaro, na którym umles7cza si~
zwali
ją
pall fajld, które są podobno
NICOTINA
'IAll!\rUl\1
na
mniej
nalepkę
firmy
I pakuje do ozdob•zkodllwe, ale do których są 11.lopo· cześć Jeana Nlcot. francuskiego amAle wróćmy do cygar. Tyto-6.,
z nych drewnianych 1mdełek.
ty 1 tytoniem (nie każdego stać na basadora w Portugalii, który
.jako których są one wytwarzane,
jest
„Amphorę" z Pewexu). A
Już zuTo Jeszcze Jednak nie wszystko.
pełnie nie ma w naszym kraju tra·
Aby w pełni docenić sm:.k i zapach
dycjl palenia cygar, które
wedhrg
cygara,
należy je umiejętnie
palić.
opinii koneserów, „da.ią największą
Najpierw trzeba je ostrożnie wYJąć
przyjemność, Jaką mote dać palenie
1
pudełka, aby nie
•szkodzU pozot)'tonlu".
~talych a na~tępnie delikatni<> zwilżyć wargami obraca.tą" rygaro w tę
Wiele krajów produkuje cygara,
sam~ stronę. w która twlnlęte
są
lecz wśród palaczy panuje pełna zgo·
Uście.
Crnbek cygara odcina
się
dnoĄC żadne cygara nie są w sta·
specjalną
mała
i:llotynka
nil'
wolnie dorówna~ cygarom kubańskim.
no w tym celu utywać zęh!lw gdyż
zwanym HABANOS, Na całym śwle·
niszczy to cygaro - l dopiero wte.
cle cieszą się one zasłużoną renody
jest ono gotowe do użycia Jemą I popularnością. Nawet
kraje.
szcze tylko frzeba je zapalić (trzy.
które nie utrzymują z !tubą sto· pierwszy wprowadził
we
Francji bardzo· delikatną rośliną, która na- ma.ląc nrzvtknięta ,.• pałke należy cysunków oflc.!alnych czy handlowych. zwyczaj palenia tytoniu.
Podobno wet na Kubie ole może być upra- garo lekko obraca~. aby zapaliło się
stara.tą się poprzez pośrednll<ów zaKatarzyna Medycejska bYla jedn1 z wiana wszędzie. Na 1lr.psze lrn temu równomiernie
I Jut można delektopewnić sQble regularne dostawy znapierwszych kobiet. które paliły
ty. rejony inajdują się
w
zachodniej wać się znakomitym aromatem.
komi tych cygar.
toń. a kardynałowie francuscy
bYll części prowincji Plnar del
Rio, a
już namiętnymi palaczom!, podobnie
tamte!sl plantatorzy (vegueros)
Zakońc1my te rozważania cytatem
to
A wszystko zaczęło się prawie son Jak sir Walter Raleigh, ktt-ry
miał
prawdziwi artyści w swolm
fachu. z jednej z reklam
wyrhwala .iących
lat temu, kiedy to w listopadzie powiedzieć, że największą
rozkoszą
Muszą oni codziennie doglądać plan.
cyg-.ra wyprodukow~ne na
l{uble:
1492 r. karawele Krzysztofa Kolumba byłoby dla niego zdobycie blszpail- tacJI. a gdy po
zbiorach
liście
..
przeJeżeli
raz
zan•lile~
rygaro
kubań
wYlądowaly na Kubie. Któregoś dnia sklego galeonu przewotącego
do Eu. chowywane są w specjalnych maga- skie już nigdy nlP będziesz ch ciał
dwa i członkowie Jego zalogl. Rordl· ropy ładunek tytoniu,
zynach, aby przez długi czas
doj . Innego, po prostu dlatego, te HAgo de Xeres I Luis de ""orres, ba.
rzewały. muszą troszczyć się o to,
BANOS są niezrównane",
dal! część wyspy prowadzeni przez
Od samego początku bylł tel za- aby było Im sucho. W ;Jrzeclwnym
lndlan, gdy zauważyli, te
nlektó- 1orzall przeciwnicy nałogu. Angielski bowiem razie wilgoć 11<oże zmienić
JERZY S. BARSKI

""lj"

ziało się
ły dzień

POZIOMO: 2. Miasto na trasie
Kutno - Płock. 7. Rodzaj gimnasty·ki wzorowanej na ćw • czeniach
hindusklch joginów,
8. żołnierz
jednego z rodzajów k3waleril, 9.
Zwierzę z rodziny
jeleniowatych.
10. Popularna
na Slą5ku gra w
karty, 12. Ruchome schodki okrę
towe, 15. Magazyn, 17. Ptak podobny do stmsia. 18. Wynal<Jzca
dynamit.u, 19. Drzewo z tropikalnej J\zjJ o słodkich,
aromatyrznych ,
jadalnych
owocach. 22.
K<>rab Noego 25. Zlngoc1zenie bó lu, 27 Ody~eusz. 28. Stoi na cze.
le mę•kiPP.O klasztoru . 29. Szczątki
roślin zbulwiałvch pod wodti. 10.
Prymitywny gllniany in.st.rument
muzvc7ny .
PIONOWO: 1. Substancja tłm.zerowa wyrabia.na
przez nlek~6rc

owady, 2. Dobry, je.st zawsze tynfa wart, 3. Człowiek
kpiący z
przyjętych obyczajów, 4. Roślina z
dyn iowatych, 5. Lożysko rzeki., 6.
W mitologi! ,greckiej :żona Uranosa (bogini), 10. Przyrząd do mierzenia ~lębokoścl wody,
11. Jan
Stożek, 13. Waluta na.szych sąsia
dów. 14. Może być pierwszeń.stwa,
także zwyciE,\Stwa,
15. Ryba z
wąsami , 16. Spód naczynia,
20.
Sia\l'tra Balladyny. 2t. Gestykulacja. 23 Tkanina w poprzeczne lub
podłużne prążki wyoukłe. 24. Najkrótszv samochód. 25. Część twarzy, 26. Dekolt, wycięcie w sukni.
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Oprac.: J. KAf,UZKA
Do rózloww.'.mia: 5 na~ród książ
kowych - term;n nadsyłania rozwiąż.ań tygodniowy.

to latem, w biaw pociągu jaclą
cym do stolicy. Kajetan Z ..
rzemieślnik, czy też przt;d·
s ę orca zajmujący się wierceniem
studzien na wsi, podróżował w
przedziale pierwszej klasy. Sprzedał właśnie swój samochód i teraz jechał kupić nowy. Wypatrzył
kogoś mającego na zbyciu starego
,,Land-Rovera " z napędem na ci.tery koła, nawiązał kontakt, uzgodnił wstępnie cenę l teraz spieszył
nabyć potrzebny mu wóz terenowy. Wiózł więc w kieszeni kilkaset tys. złotych gotówki.
Po przybyciu na miejsce stanął
w kolejce po taksówkę. Potem zrezygnował z czekania i wsiadł do
tramwaju. Wysiadłszy napotkał bar
mleczny I zjadł późne śniadanie,
gdyż z domu wyszedł wcześnie rano prawie na azczo. Potem poszedł do biurowca, gdzie urzędował
sprzedawca auta i oczekiwał go,
by porozmawiać I pokazać wóz.
Przed wejściem do windy Kaietan
Z. poklepał się po kieszeniach marynarki. by sprawdzić czy wszystko jest na swoim miejscu. Nie było portfela wypchanego banknotami.
Kajetan Z. miał w wewnętrznych
kieszeniach marynarki dwa portfele. Jeden zawierał dokumenly, a
drugi pieniądze. Q3tatnl raz w przedciale kolejowym stwierdził, że oba
st) na swoim miejscu Ponieważ by·
ło gorąco zdjął marynarkę, powiesił i siedział z głową o nią oparta. Wszedł kontroler sprawdzić bilety. Wyjął wówczas portfel. zobaczył, że to ten, w którym uło
żone
są
pieniądze,
schował
go,
gdyź bilet miał w drugim, razem
z dokumentami, dobył własc1wy,
''odał bilet, po czym ów d:·ugi port-

tel także schował. W każdym więc
razie okradziony został potem. a
nie przedtem. Jak i kiedy? W czasie podróży nie spał, pieniądze miał
nad głową, nikt ze współpasażerów
tam nie sii:gał. Kiedy wychodził z
przedziału do toalety, po czym na
korytarz, aby postać I rozprostować nogi, wkładał marynarkę. Przy
wsiadaniu, na peronie I w kolejce po taksówkę ani chwili nie znajdował się w tłbku, z nikim nie
zderzył, o nikogo nie ocierał. Tramwaj, którym jechał też był pusty
o tej porze. W barze mlecznym nie
panował tłok, ani też nie było ko-

lejki

do

wyjętymi

kasy.

Płacił

pieniędzmi

przedziale wyjął l otworzył portfel, więc tylko ludziom tam jadą
cym pokazał, że są w nim wielkie
pieniądze. Trudno przypuścić,
by
przypadkowy złodziej, działając na
ślepo I
w sytuacjach mało mu
sprzyjających nadział się akurat na
tak wielkie pieniądze.
Kto jechał z nim w przedziale
i czy po opuszczeniu pociągu nie
natknął się na kogoś ze wspótpasaźerów? Zgnębiony wierciciel studzien zapewnił, że nikogo ze współ
podróżnych później już nie widzral
O ludziach z przedziału powiedneć
może niewiele. Naprzeciwko r.iego

siedziała kobieta z dzieckiem i mlomężczyzna. Obok pana Z. oo
obu jego bokach - dwaj mężczyź
ni. Jeden nie odezwał się przez
całą drogę, drzemał. Drugi w 1 glą·
dał na urzędnika w delegacji. gayż
znaczną część drogi studiowal do-

z portmonetki w kiesze- dy

ni spodni, bo tam trzymał gotówkę na wydatki. Portfela więc nie
wyciągał . Gdy więc zamiast odwiedzić kontrahenta, u którego nie

miał już czego szukać pos1Ydl
na milicję i analizował swoje kroki, stwierdził, iż nie ma poJeC'ia
kiedy mu gwizdnięto pieniąJze
Usłyszał w odpowiedzi, że musi
sobie jeszcze raz wszystko dobrze
przypomnieć. r że najbardziej prawdopodobne jest, iż go okradziono
w przedziale lub jeden ze współ~
podróżnych uczynił to p:lźniej: na
dworcu, w ogonku, tramwaju, barze lub na ulicy. Przesłanki do takiego rozumowania są pro;te. W

kumenty.

Ta

kobieta

nie

mogla

ukraść. absolutnie nie zbliżała ręki
przeciwległej
ściany przejziału, ciągle miała ręce zajęte J t.•eckiem. Inaczej milczący pan pod
oknem. On przechodzi! parę razy,
trzymając ' się rę!(oma śdany
Przy
wielkiej zręczności i wprawie mógł
wtedy gwizdnąć. Ale Kajetan Z.
niczego o nim nie może powiedzieć,
nawet nie ootrafi go o:i isać.
Jedy:i;i elokwentną o: obą w prze-

do

dziale

był

młodzieniec

Mówił, że jedzie
ma być na nim
wielką walizkę

vis a vis.

ślub kolegi i
świad.kiem. Miał
i objaśn ia ł <owarzystwo w przedziale, że wie.i:1e w
niej garnitur na ceremonię. Wal ~z
kę tę trzymał na przeC'iwleglej pół
ce, nad głową pana Ka je tana Z.

na

w ciągu podróży walizkę
tę zdjął, położył na kolanach, otwo1·zyl, demonstrował kohiecie przzent
jaki koledze wiezie, potem z trudem Lokował ją na powrót. Następ
nie walizk~ tę zdejmował z oólki,
gdy doje żdżali do Warszawy i uczynił to nim pan Z . włożył marynarkę. wstał i opuścił przedział. W
trakcie obu tych manipulacji Kajetan Z. był przez niego przvriskany do O;Jarcia i miał pole widzenia zaslonięte ciałem młodego
człowieka.
Tak! Jeśli kfoś miał
możliwość ukra ść w przedziale portfel - to ten typ właśnie.
Kiedy po3zkodowanv dobrnął det
tej konkluzji, w.vsluC'hujący go oficer milicji powiedział. że są pewne szanse schwytania zlodzie.ia.· Wiadomo. że po.iawi się w jednym z
urzędów stanu cywilnego i że stanie się to przypuszc7aln ie dziś lub
iutro. Kajetan Z. ied.vnv go może
rozno7nać.
Otrzyma teraz -;amochód i funkcjonariu sza w cywilu do
townrzystwa Niechaj jedzie od urzędu do u~zędu i nrzeoatruje roc7.ek:ilnie. srntnie i'd Może mu Eię
~oszczęści
.Jutro to s7.Ukame się
nowtórzv Nad~o świadkowie skła
da ia u•·ze:lniko'TI rloltumentv w dowodnch O>obisfych Umo7liw1 się
nanu Z obeirzc>n;e zd.;ęĆ' w nowodac>h osobistych. Kłonot z tym. ie
mo~e być już za pófoo.
Raz

(Dorr.oięC7.FN!E
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