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Bhopa~u

-Delegacja Sejmó·i

koku
Pod<:ZM krótkiego

Władze

lltanowe Madhja Pr~desz
'l bm. orZed połud·
niem orezesa amervkańskiei:i:(l el·
eanta „Unio.n Carblde". Warre,n a
Andersona. kt6rv 6rzvbvl z USA
do Bhopalu abv zaooznać slt: z
rozmiarami- katastrofv ekolol?iczliei. iaka sPQW<>dowałe w tvm inie·
ście awaria w fabrvce będące ' wła
snościa ieeą koncernu. W kilka eodZ!n o6źnie1- szef ,Union Carb\de"
zosta~ iednalt> zw~lnionv.
Wtaz z Andersonem aresztowano
szefów indviskiei filii „Union C',arbide" 'stawiaia wszystkim z.a.rzuty
zaniedbań. kt6re dotfrowad.ziłv do
tral!edii.
Liczba śmiertelnych ofl~t katastrofv orzekrOczvła 2000 osób ; iak
wvnika z ooinll lekanv - ostatec~nv bila'ns bedzie można 'JV•lać
dooiero za kilka tvgodni. a 'lloże
areutowałv

~bytu

Banll'k<>ku deleg.ac la · Sejmu PRL. i
wicema·r szalkiem prof Zbigniewe. ro
GertY'Chem na czele zo.stała przy
:lęta nrrez m::zewodniczacego Zl?T'().
madzent.a Narodowego Tailand14 <'1 Ultrita Mon!!koolITT!vtn.a Dokonane
oceny sta.nu stosunków dwustrcm
ny.eh notlkrPślalac oohra wso6lnra
ce narl~. mentów ohn kraj6w

\

Henryk Jabłoński
, .

Nalstarsza gazeta tódli

gosc1e.m

iotnierzy-podhał ańczyków

„„,

&#i

*ff

~~;,:;:;~i:;~;,;~ RozPoczecie ogólnopolskle1·

/

/

obrony narooowe1 gen . armi; -1o.
riana Siwickiego sro!kil w oodhalań
skiei lednO&hce Wojsk Obronv Wewnętrznej Przewodniąa,cy
Rady
Pań~twa zaznajomił clę z trndvcia
m; oraz obednvmi o.sia.!!nięc!am; w
szkole-niu 1 wvchowaniu żoln;e!"'~V

_

(PAP\

~onc1

ZMP

Wvdarzenłem naukowym oolltyczrtym l Ideologicznym ~sy roipoc'l!;.eta w \ piątek 7 bm w Warszawie dwudniowa ogólnopolska partyina
narada aktvwu nauk •oułecznvch. Bierze w niei udział kilkuset uczonvch - reprezentantów wszystkich krajowyc~ ośrodków i instytucji \
zaimuiacvch sie badaniami praw rozwoju społe<:'zeństwa.

Na kwoty od kilku symbolicz,
nych złotówek do 1 mitlona zł o'Piewaia przekazy 1akle !laPlVWP
ją c1<' sekretariatu Rady Obywatel
skiei Bud<>wY Pomnika - SzollAl~
Centrum Zdrowia Matk; - P'>11'
w l.odzl Dzięki .społeczne! ofi.ar
noścl, stan konta w
oierwszych
dniach !?rudnia przekroczył 1 i iliaro 400---milionów zł.

Istote celów ; oczekiwań zwlazanvch z nuada wvraził. otwieraiąc
ia i' serdecznie witaiar. wsa;y,tkich
ie! r oa.rtvinvch ' b-.zpartvinvt::h u·
czestnik6W- członek Siura Polit"cznel!'o sekretarz KC PZPR - Jó·
zeł
Civrek. Komitet Centt'lalny
PZPR oqzeku le - oodkreśllł 'l<ll 7.e w toku· naradv aktvwu 'l.auk
'soołecznvch dokonana zostanie ()o;'ena stanu tvch na"k i ooracoW&_':le
(PAP) orrn:rramv działa~ zm.lprzai"Bf• 'flo

umocnienia w naukach soolecznvch
o<>zvcil ma.rksistowskiei metoaolol!.IL
Re!erat proitramowv orzedst.a w.ił
sekretarz KC PZPR HenrŃk Bed·
narskl. Podkreślił. że nauki ~oołe
czne rozwllałv sle wraz i Pul„ka
Ludową z naszvm społeczeństwt>m.
że maia na koncie zar6wno ,ukcesv iak 1 oorażkl. Wskazano n.i to
otwarcie I samokrvtvcznle na IX
Zjeździe.
Dorobek nastych nauk
soołecznvch - dodał H Bedna:-ski
- iut beZSPOrny Wyraża qlę on
wkladem w rozwól kra1u dx.aulnolić oarifl kształtewanio •
domośc.I sDOłecznei
Nauk; sooleczne
w Polsce dyspOl!luja dziś st.osunkowo dutvm ~enc1alent.
Poc!Stawa do dvskusll stało 1lę
orzedsta.wione uczestnikom 11ari.dv
opracowanie "--l>t .,Naukj społeczne
w Polsce - ttrzesZłość - dzień dzi$ieiszv - nrzvszłość" onvitoto .vane
nrzez dziafaiace orzvWvdziale Nauki i Oświaty KG PZPR zespoły partyjne: ekonomistów tilozofów historyków. nedae:oe:ów, oolit.oloe:ów or„wnik6w i >:Ocioloe:ów. Omawia.iac ten
dokumen! · pri:ewodnlczącv ze3.:>ołu
(Dalszy

Por~ny
\

(

',l'a

wierna

mieszkańca

kopia

Oslo,

paryskiej kale dry Notre-Dame wy'konana
przez
Sverra Muhre, , abudowan.__ jest z„. zapałek.
'CAF -

Norek

T\VIGGY, LfZA MINELLI,
TELLY SAV AI.LAS, NIKI LAUDA

a w

(

Filmy, przedstawienia. teatraLne,
muzyka, rozrywka, SPll!'t - to l(łó..
wne iSkl.adnili:i śwląteczno-noworo
} cznych programów Telewizlf Pol' isk.ie.i. Za.równo przyoomniane roataną pozycie. które n:eltdyś &P<>tkały się ze szczególnym zainteresowaniem. iak ł zobaczvmy pre' mierowe seriale czy widowiska. Do.
datkową airakcią bedzie obecnoś'ć
n.a. ekranie TvP w tym okresie
ooptrl.arnych - oolskiich l świ ato
wych - ,gwlazd sceny. e~nu. e.s.tra,dy.
Wśród zapowledzi fitmowych zn.aiiduie .s!ę nQWY polski serial
,z
gatunku .. płaszcza i szpady"
„Rvcerz.e i rabusie", z udzia,em
m. in Bożeny Adamkównv Gu.stawa Lutk:-ewicza. Tomasza Stockingera (24 bm .. nr. II). Do wspomniea s~,·ze<l I.at oozw<>l• wrócić w
wigili iny wieczór archiwalny melodramat .Skłamałam" z Jadw i9
Smo.>arslt·' w roli głównei oraz pro.
gram któree:o e:w;az,da będz.:e Mieczv.slaw Fop.;g,
'
Nadęone~o dnia miłośnicy ' niorenl;i slu<'ha~ będą Mireille Mathieu zaś si1niei~v<:h wrażeń dostarczy !!l<>śna .. Flic story" z U·
dz•a!e m ' Ala ina Delona.
2!J bm przeżvwat' będz<e można
emocie z torńw wvścisrowvch <lzię.
ki reoortażow' .. Powról Laudv czvli taiE'mnice tormulv l". Miło
śników
ba rozi ei tradvc:vinei rozrywki zaprasza . żartotek.a Goa'l.awY I St.epnia" a nmvoc1eśnieis~v-ch
ryt/mó'w .Gwiazdv 84", czy!; m .
1n.
Halina Frąckowiak,
.,Lady
Pank" ; ..2 plus 1".
W sYlwestrowY wieczór. wzorem

06ta.tnioh lat, '.m.- in. ezopka s Lizą
Minelli ; Robertem de Niro
1
oierwaz.a... część t!Jml,l _.Nowy Jórk.
Nowy Jork". zd pieil"Wsze siod.ziny
Nowego Roku upłyną POd znakiem
sootkań z Telly Savallasem w filmie „Chłopak na wabia". Richardem Chamberlainem w słynnym liaoońskim ,.Shogunie" I Twiggy w
równie znanym musicalu
..BoY
Fria.nd"•.

fPAP)

cłąir

na str. !)

1
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Depesza z Polski
.W

związku

z traglczn;l, kata·
w Bhopalu
prezes Ra1Jv Ministrów \Vo.jcicch
Jart\zrlski w:vstlłsowal depeszę
z wyrazami współczucia na ręce
premiera Indi: Rajiva Gandhi.
strofą

a

ekoloiticzną

'

języka

polskiego

.DZIEi

Obradowało

KIESIE,

Plenum KW PZPR

w . Skierniewicach

W 343 dn1u roku sfońct; wzeo 1:odz. 7,3Z zajdzie zas o
15.24.
szło

'l

DZIS: Kwłatoslawa, Maria,
Wlrrlnla. Wir~lliusz

ezoraJ •ebral 11• na posle·

W

dzenl.11 plenarnym Komite
Woje\Hidzk 1 PZPR w Skier
nJewlcach. Oma\':·iano zada
Ilia woJewódzkle.ł organiza<'.ii par
tyjneJ w reallza.cjl uchwal XVU
Plenum KC. Refl'rat
Egzekutywy
skierniewickiego KW przedstawił
sekretar1 instancji wojewódzkiej Krzysztof Klem.

nego~jacji

.z terro.rystami

Porywa.c7.e ADlolotu ltuweicitich

rywłJl::Zi)' uwolnieniu terrory•
tów wiezionych w Kuwejcie;-"
li kontakt li wieżą kontrolną
loDo tej pory s>OTYW.SC7.e zastrretn:s'ka teherańakieito ; D'POwiedzie- lili co najmniej
li ia.kladników.
li. ie zwolnią czę~ zakladnikó".'\ wśród których prawdóoodobnie by.
POd war'Un.ltlem. :le w
irodkaoh ło dwóch· dyplomatów USA.
maaowe«o wz.ekazu Z011tanie ODUblikowiane iidh oświadcmnte.
Zda.niem oblerwatorów w Te
•anie. Pl'OD<l'zYCJ.a POl'YWACZY
1eirt
P..enwllą orma.ką złaitodzeni•
ich
twudeito etanowi.ska od c:zasu 1ak
uprowa.<lzil! do Tehera.nu samolót
lecący :r. Dubaju do Karaczi.
J.a.k D<>inlormował rzecznik ilrań
Ponownie w:vibrany n.a stanowdi!lko
skleito Mi.nistenstw.a SpI'18.w Zaltl\l.~h. Iran zgodził eię opubll- prezydenta USA Ronald Rea.ctan;ltować oświaidC7'enie porywac.zy
w bęc'~e dwukrobni.e składał orz.vsię.
z.a.mian za zwolnienie cze::ścl za- g41. Ofic}alni.e, zgodnie z łconstvtucjt. 08t'em0ni.a ta odJbedz.ie
si~
kładników.
R.7Jeczni.k 1>0wiedzlial. ~ nie ZM 20 styczn.La. Jed<nakrt.e, jak poi,nforieszcze treści o<>~lto oświad mowała or.asa. 20 st;,'cznia będzie
mn:lei
cr.enie.. W przytoczonej wziez a- mi.a1o młę!ieie 1.nne. nie
wYdttzenie:
tLnalowy
itencję IRNA w:ypowledd l)l'udsta- .,ważne"
w!cie1„ !r.a.ńsklei:to MSZ nie wsPO- mecz <Y mistrzostwo USA w tu1Jbomina sl!--o głównym zadaniu oo- lu amery'kaMkim. W tym
dn:IJU
Wl92::y-stlde towtm'zvstwa telęwizylne
główną, uwa,gę poświęcą . .J.ziecz lama. meczowi. W Waszyn~onie podjęto w
izwiąU11 z
tym decyzję
powtórreni.a uroczystości ' zloże.pla
orzysiel(i następnego dnia - spectalnie .mi o.rośbe t{)warzvstw teleWizYi·nvX:h. które nie rriaia możll
wośei transmitowania iei 20 sty~
.:zn i a.

linii lotniczyCh

I

sorawie
okolicznosc;
katasrrofy
wskazuia szeree karvl!'<Xinv-::h za..
/ niedbań Naiwieksz<> z nich to t:>rak
odQ<>wiedn ich unadzeń - zabeZl:•iecza iacvch . które na mocv surowvch
orzeol.sów musza hvć instalowane
w zach<>dnioeurooeisklch i oółnvcno
amervkańskich
zakładach .,Ur.jon
Carbide" a nie musz.a - w
kraiach roawi ia iacvch. sie,
Sooro zarzutów skierowano tak,.Słowo Piękne t prawdziw' mote skruszy6 mur)', zjedno·
że
ood adresem . władz stano'Vvch,
czy6 serca I umysły wszystkich polrnlen" - ten cytat z CY·
mieiskich
I dvrekcii fabryki w
11riana Kamila Norwida stanowj motto k,DIIl!'resu języka polBhooalu . edvż, nie przeprowad1ily
skiego. który ,ozpoczął się wczoraj w Szczecinie.
one w roku bieżacvm obow•.;ZkoI
wei kon troli instalacii ( nie r»fi!;!OMiej„.:e obrad ~ forum -- od- da Klil.tu.ry i Polska Akademia Na- wałv na fakt zabudowvwarua terenów wok6ł is.kładu I nlP ost1 z.egbudo'. any z rllin historyczny Za- uk.
W obradach uczestniczą: eekre- łv- tnieszkańców o katastrofie
mek Książąt Pomorskich m.a
Waldemar Swirszczególną, wvmowę. iest .symbolem tarz KC PZPR 1
Mieczysław F.
powrotu polszczyZn~na stare oia- goń wicepremier
Rakowski. członkowie kierownictwa
·stowskie ziemie.
PRON członkowie rządu. ICosPodaOr~nizatarami k<>ni?re&U są Ra- rre zięmi szcrecińmej,
(Dalszy ol~g na str. I)
da Kra]Owa PRON, Narodowa Ra-

samo!ot
nadal w Teheranie
/

Wznowienie

nawet mtesiecv czv ,....lat. gdy7 do/
smitali wracaia z ooważnvmi oo-wiklaniamł te osobv którvril u-:tzielono wczt>śn!el nomocv iako lżej
'X>~zkodowanvm ·
Svtuacie komolikuie fakt ŻP bylv one norMane za1l'ie·!?Olll stos{"t\fan vm nrzv 7.atruciu izot:'vnrnk1em
meJvlu l?dv tvm~.,.asem dvregcja
.Union Carbide" naiprawdooodobniei orzemllrzała fakt że do at-mosferv orzedostał <;iP. takż„ „ , ,~z.
nie bardzie; tru ia.('V fosgen [ ·ekarze ma ia w każdvm razie d'1 c•zynlen ia 7 nrzvnadkamf oaraliżu.
Wstenne wvniki dochodzer,i~ w

J>()llOWnie n.a.wiąz.a..

W referade om6wlone
IDIWlfeb
kierunki pracy orl!'anizacil party;.
nei w woiewMz1w:e _.skierlrlewickim
w 06!.atnim okresie.
W a.ktualnei
sytuaieii oolitycz.nel
I eo<>łecznei
wierność pod.stawowYtn
zasadom
statutu PZPR ma szczególne znaczenie Obejmuje swym zasięgiem
wszv;;tkie dziedziny życi.a.
W~hodzen:le z kryzysu
28.leiy
oraktyc:zn~od w.szystkich komórek
nasze110 śnolecreństwa. Obowiazuiące prawo i dyscyplina sooleczn.a
<!._otycza. w.szY§tkich - bez wzglę.
du na s,tanowisko. zawód czy ~
chodzenie społeczne.
Jest. niestety. lesze~ wiele prze.
szkód w przywracaniu normalnośei
w ~Y'Oh dziedzlnacll tycia.
Są
ltr'llPY 1 tednookt któr.ich drol!'a
do D<>Pr&wY et.aindardu tycia wiedzie l>Ol)I"ZleZ 1'QIMtępetwo. To budzi ełU&ne oburzienle t nieookól
wszyst'ldch--- umciwle
praouJących
Polaków.
S~ególnie
nieDOkoi
WZ1'06t 1>~1>Crości wAród mło.
-dzieły. W
Ski«tliewlcklem 1est
wiele orzyłdad6w dzlelą~o się W!.
oraz niesprawledliwokl r d:latego
różne instytucje P&Mtwowe I oritanmcle sPOleczM muazll e1w!eQZnie
.le wy:Jmxwd t el!mtnowad. Wle'lokrotnie mówiono o tych ei>rawach
w CZM!e wczor.a.lszych obrad.
Z łeJ ll'UPY 1praw WJ'pływaJą
takie dla organizacji
parłyJnyeh
określone zadania ._ praszlo§ó.
Przedstawiona sebranym Usta zada6 -woJew6diikleJ •rganłzaeJt parłyJnd zawiera ldlk&dzlesl•ł punkt6w. Uzupełniono J• o wnloskt wypływaJ•ee 1 plenameJ c1yskusjt.
..._ (peR)

Jtl"I'RO: Georitina, Leokadia,
N~t"c""- Wle$ław

Oyłor

sy

w dniu dzlsle.fs7vm Drzewiduje
dla Łodzi nasteDu.iaoa pu11,odę:
zachmutzenlc dul!:e i słabe opady deslc'Zu. Tt>mo max. w dzień
3 st W nocY l st. "wiatr slaby
I umiarkowany pOłudniowy i
poludnlowo-zaehoclnl.
Ciśnienie o godz. 19 wynosiło 1003,6 hPa (752,7 mm) _„

OdOszenie tzw •• ,doktryny Hallstelna". zakłada.hec!
zerwanie stosunków dyphma·
tveznvch z pańshnmi, które je
nawlą.źą. z NRD.

. 19!;3 -

Ta

a

Wla.ściw~cia

ie"'

7•. 'ławiać

wielkich duchów
sie małym kosz-

Uśm"

Klej zamiast broni

W

układach

produkujących

dziad kl

do 'ot:i:echów w

Ludwl;sburgu.
łAI' ..L. DPA

. 1. met-Ode obezwla.d niema
. .
02 rv!!ina„na
za pomoca suoerk1eiu wvmvślil
i zastosował pewien rabuś w m1a.steczku Settr,ineton . w pólno:n.ows:hodniei Apglii.
,Zanim k!erowniczlta urzedu o~
te>weeo z<>rientowała sie w svtuacii.
iei czoło i rece orzvkleione bvlY
do oulPitu. tak że nie moeła wvSepp llebelsberger
z Hamburga
konać naimnieisze20 ruchu. Zanlm
zaj~uje się rzeźbą w.„ lodzie. znanadeszła oomoc zwabiona lei krzvlazł nawet nabywców na swe dzle- ·
kiem. rabuś ulotnił sie- z oełna .,.ar- la, Aby unikną<: roztopienia, wysyścia oien·i edzv. które bvć może 1Jrz.v- ła je w specjalnym atyroplanow)·m
kleia mu _-te także do rak. Jeśli lłpakow~nlu. SAJ' - lleyatone
f eh ctoibrze nie wvtarł.

J
/

-1

Bez wrotbk nie Edą:iyłhym
ws:r.vstkim znajomvtn solenizantkom!
-

złożyć ż'vczeń

)

.,

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

Z POSlrnZENIA
straJk g6mtk6iw bryfyJskli:11
jFRAN~~
KONWENTU RŁ PRON NIE B~OZIE 1AKCJI SOLIDARNOŚCIOWEJ' Nowy mrniste~ odbyło

··--·-------·· ··-·--------···· --·-· -------···· ········ ·----·-----------·---···-····--·-·

WCZOraJ
114' posiedzenie
Konwentu Rl. PRON p0śwtecone
om6włentu materiaJów na plenarne
obrady Rady. Podezas dyskusJI J>Oruszono problemy swlązalll! ie 1t•·
nem 1 mołllwo1lciamr produkcyjnym1 rolnictwa 1 prsemysłu
relno-

WYBllRAMY
NAJPOPUlARNllJSlYCH
SPliRTDWCd
W'B4
'·
1.

o

z.,

•i>OŚYWcze10 · w woJew6dziwłe miej-

sk.lm łódzkim oraz 1 dsłalalno!lt!ł11
W0Je\V&cl11deso Obywatels1dero KomHetu Narodowero- Czynu Pomocy
Szkofe.
I

,,

·e.

{

I

4.

WZn&Wl~niA ne®C\.;cilnię.

spraw zagranicznych

w oelu
dzy d~"Nkcją Kirajowego Zarz21du
WE>""la i kierownictwem
"1:"111-iazka

W n!atak wiCCL:>rem indano w
P rytu do "P.'iedom<>kl. :t.e P·>Sbl-

UWOOo\W:io l{Órników.

now'<l<no

Podobnym r~ltat.n, iait ~
kanie i lderowmctwem TUC u.ltończył.r
ł1kłe 1 ~qwY Scar-

•I•

~

I / OM:Ywódc~

d<:-k<:·nać

o;:K~a>Cl:z:lfl
ta ?'~"bi~a .

'v

-eewnych

rz..."'iiu prern'el'll

!M'e.n

Laur~

-rr~ wain 1 ei~ i ~ zm1.an
odelk'oe dD':;!lcilcza80wes:o mtr,i.9br.a
Sl>rAW DR'M:be.znYclt Claude Chay-

<mo"LVC"V'll"'

Pa:rti1 Prec:r. Neilem K~n„oc:,~oem
Ołwiadct:łf on, tł w "W&"l".!n ·.'ł.t"h
obowiizuf~ obeen!e w W . !krtani~ wrtewodaWWI"'-. ant:'rnrJUli:Ql:3nwut DOWolal tomlsJę oeenla- biecał ~ynle l>Od1•~ ~llde m~ weiro łaltl11:~hr1e"k •~l o iltra11t ""'<°)..
.łllell wynikł konkursu Pod hasłem tliwe łrod.kl. a.by :nvilł!'.l!l.k m.wodo- weeehny miatbT b~ln11 sku•.Zakllld 1>racy DOID.al'a szkole
wr irórników mód nadal funkeł~ tld
sZkoła zakłado'VI 1>raey". zapoznał n~at!. Ponadto 1tekTetarz ~en"'rafov
Pnvw6<ka Partii ~
Neil
się rl'iwnleł 1 przeblerlem !Jampa- TU'C, NormM W!lli.t1 ~adezvl. Kl~nock ~owanie odrzudł ~
11.U wyborczej llo 1amor1qdó\v mle- ~ „,aawfowat do w9ZYl!łtkich e-J.on. :i:w.a,nle do C'ltM 1ltu ftnleTalne!!O l
szkańoow.
I
l;flw OM'?.~„h~cł: o óO'~n'" st.'J!'a!\ <itr.a-lkń--:v tlOHd:arnokiOWTt'h .

1.

~.

S1>0tkani~

lm.nv6dcy zwluku zawodowego itórullt6w Arthura Sc.ar211la z lderow.n1ctwem
Kon~
Związków ZawodowYCh ('rUC) nie
i>r-zyniMlo , wYników. laklch ocz.e..
k:w.ali • t'ltralku1ący c6rnf-cy. Al)el o
oow!lrleChn• moblli:za.cle ruchu twl11zko......eeo na rzecz oooa.rci• stra.lltu
itó~ników nie •potka} .:e s od'l'A!wem. Konir:ree Zwi~ów Zllwod~
wvch. lt'óry li~y 1)0in.lld 10 mln
czfonk6w ~,,eh w ttS r6tnych zw!ąi:kach brantowY'Ch.
~

mona. 1kt&:r od 1 ~\a otr.zy.

mu.le etan~ komisarz&
właducb E\.''G w Bruk-Ml!.

-
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NĄZW!SKI>:

oolitoło.c6w

/Ml{:

Pnypomlnamy, te czytelnie
Wśród u"tzestników plebiscytu, !<towykupony,
n1lety nadsyłać ny najtrafniej
wytypują
ddHlę•
pot! adTe!em „DZrENNJK ł.(')DZ1tl" cłu najtrp1z.vch 1portowc6w. r~ztnPiotrkowska 96, 93-183 t.6dł, 1 do- 1ujemy atrakcyjne nagrody . ufu11doplsl<l em na kopercie lub karcie !)OCE· w~ne pne1 kluby tportowt
orn
towej ,.Pl.EBU:!CVT - Sł" . Kupo-ny t11przyjałnlon1 • MD2le-nnlkle111" lnmotna takte sklad~ć w sknynce re- ttytucje.
dakcy~ne), mleszcMcej się w bramie
Cseltamy 11~ kupoa~
budynku „Prasy" 'P"1 ll'l. Ptotrttow-

W WarnaWi• odbJło ~ ,.i a do 8 m6wc6w.
' bm. n poslednnl• narady RWPG nei ocenv

d.1. prawnych. W

wrocławska

Slęza

KONRllBNCIA
llZTO'ltHOLMllKA

Przv siatce derbV z Poloneze111

, ..... !':I' kmerencjt Qtokholrn-

•kleJ

odbyło alę
w ~tatnl

plerwne po utwoITU'P
ledzenie plenarne.
Qłos
zabrał
m. tn. s.ier dell!l(acjl
polskiej, amb. Włodzimierz Konarakl,
który w Imieniu państw sx.l al!stycznych prz!'d11tawlł treści zawarte w
komunikacie z posiedzenia Komitetu Mlnl11tr6w Spraw
Zag.ranlcznych
pańttw lltron Układu
Warsuwskleg-c>, odbyteco :ł-4 bm. w Berltnenłu

.Jnterweneł!" o.a
.,Dzlen.nłb." i !nn:rcb
fla.
TA1t. nlll.'t c autor6w li~ ..roaktadu ła:od:r" siatkarek :nie ookuell

Mimo licznych

ftle.

bmaoh

H
ml.,Uy
PRL I RFN, nchoc1nlonlemleccy IO·
cjatdemo.krael uapel{1W1ll w
pl11tek pod -(Sdruem CDU/~U o 18•

nl~i elę

a

zespół.

Lódzkie derbv

mecze l.KS ; ChKS

Polonezem.
51ę także

sobotni mem koszykarek
w hall
przy al. Unii, gdzie LKS podejmie

SIATitOWA, I ~·
IMSTART, al. Unll, &Od•·
ChKS - P-olonn W"'Wa, \Sł , Ko·

aynttt6w, gOda. 11.
n lli• m~
czyin: WIFAMA - NAREW OSTROł..~KA, ul. Nlcl.arniena, eod„ lł (W
11ltdslel• 90dll- •).
PIŁKA

&Q_HTKOWA. t !la U·
blet: a,&a IL~A WROtŁAW,
al. _ Un1l, todm· tł. IT li&• kob!.t:
UtS ,U
OLIMPIA PGZHA!t,
tł.

PL YW ANI•. Klubowy puch·W Po>
ski! z udziałem M&S „Tr6Jka", Star•
tu, l\tDK Płock, Stał Szczecin, Ostro-

w)'magający

zespół

Slęzy. Spotk.anle

ndi sympatyków

uu.

nled%1elę

DZUDO. Turniej •

wroclawslr,łej

u!. Teresy.

WYCOFA.JĄ

od g<>dz. 10).

koszykówki

okazji li-lecia

MKS „Pałac Młodzleły", ul. Monlusrikl ła, gods. 11.
za
SZEKMIBJllSA. OS61nopoltld ł1lrat•J
ll:luyflkacyjay
Juntor6w JDIOdnycłl
pob,csońy
a uroc:syttym
ołrodka ollmpl.lsldero, w

Rona~d

otwarclhall Włók·

~~I).

KIEDZIWIA

Zmąrły

; KOMU r I JAKI SZMAL?
V\l
lf"(lgradlClnte ICltoocłnlcaelł
I
Hwodnlków 111 .tell „prac, w
sporcie" ctqole bud%1 najpraeró.tnlejazc ko'ntroweraje . Spraw11 , ł4 nie uległa 1mlanłe nawet po
Wpl-owad?cnłu
systemu stypendlatnego. Malo, je8%cze bardzłej ro:rgorzała publiczna dy1puta na ten temat. ze stypendtów korzysta tytko
pewna gfupa sportowców, iu nadkofot - płlkarze.
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fł114MOUHl"ł4 płUccrs11
iu11maga %młan. Zdante"' / jecłłtye1ł -
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llSHU

K't.o
ki6ra

oami•ła allolDQł4
prrzed l)U'U Wi:Y

&.onum6w.

wzlbudził.a

załntere1owanie

lndvw!dualnycll na·
bvwe6w a takie zesoot6w artntyCJlllY'ch. ten na newno &Obacz'!' co
ma do zaoferowania Teatr Wielki.
W dll.iaclt 11-11 bm. w toda. Ul111.30 w łód.zk;Wj 01*"lle od.by-w~
ac bod• aukcja koat.iumów 11N.·
tr&l.nyeh. Obok •ty.loWJCb
C..Ctl

J)li01jl

llll!lnęło

'3

wydobyto

w l~k,u tre~ct a
nAail.a lqca 11· , - wullr!l"ITL&Cla

tak.że

ię.z".5a.. będaca. ocb!d~m
m.YśloW"'llo. Wiele e?kody

n

~bóostwa
or:zyn<l$ł

MeUi"..onaukowv. nfekom:.inJkaU"wnT
riwn Chl<idnlcz-to w skła.d.i:le: .fe- t.iu"lllOn; a11Jrnt'l!J4<Je> nhsk! jedt oony Oi.er• I Marek Miełulłewłm. złom kU!1tury ję:zy:
w
"-"od..

nwi;. nacrocb'

m

~ni.a ~ lee.dl muoweto ti~ zwła.M.

ł7 ~ I Zl.ldld6w Mec:ha.n.l.cz..
n1Ch .•Ch~l1ex": AMcnll Potomka,
Słaatdaw

Kamł6111u

cr.a w WMMi l Wew\stl
llhlł

Słasmlaw

I

'Uac)ny.

Nut~'• ~

-et...._
~ty

Dziedalela i • Z.PP ..Fatib"
o:o.twfęcone m. m. ~nym uZyl'Jllanł Kowatslq l AnllneJ Mi- w11runkowaniom
rOJ;Woju 1ęr;.y'u. J)Olstrza.
.s1d.eR. rol! 1ezrta w M.ńorl~
~nie~WU rndu DOl&'ldt!'P.o ot'H ln'tleitrllot'l! ,.._
przynioelo ł~ ~o6ci ~ nk~1 spolec?JeMtw" Tia z!em!ach
nad 2.200 ty„ ton i>alłw.. umowne- 7J!!<:hodnieh a t>ób()('tl;<-!l.

ti•-

go rocznie.
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Zakończenie czynności śledczych

wsprawie

P. Mierzewskiemu

Naealna Prokuratuta Wojskowa tzw.

TKK

IWodnle

1

ał<n0nym

tnformule. ie oavnnoki łledeze w celem amlerzali do obalenia or:r.e-

.U • d.n1a li '.lil>Cllt br. oraz. t.
sorare„ dooułcllt sie nńas!4pr.twa
I -.UK u1eeł ~ OlłO&Jllm.l enl

16mlrit6w.

.J•ll:

WYł~

en-

leh

powierachnł4-

HANl!!WllG'W

a

ootwierd'ZODO natomiast. ab• czyn
ieb stanowił orzesteMtwo Mr.tdY
olcnl:nY określoon„ " art. 122 li*.

toWel XomkJt K.oordyn&eyJD.ei
11eu.tnicsac w dmłaln<ŃCI f)Cl90staVwaclednlaJ•c. Il o&TnY • er. 111
iacveh m. wl\laeb ClbieY'dl uaństw 1mlr ob1et.. -t.ałT uatawa o a.111!le-
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ww.

UPOWJIU>!

JlOLKIJfYCR

~n!•

mrrenioznvolt orftftłzacU. w tym
• ~. 4kieb.~ w .... ~. B!un SoordnacyiM!IO ..SOUdamołol" 1f Brmr..ll
mU&rul1
ra~ w maoll bili,.,.. w.tr
lltoUey TajwMlv talde
łlo8t!Wn6w ~ t do · oti.la• 11nenioc. t1atroiu Pó!•
1kl•1 RaeaniasooUteł Ludow.1 oru
p&11to.
•• -.ł&WJ' lltlroj6w, kt&e IDOQ •
lratutroły.I

na

-

i_...ta)a.c}l do -oabo.ru i urof.tn: a~a ir.a.r.ów •oall.no~-ydl.
N.a~
.at.op.n!• 1).-zy"p.adU »1;J)OJowJ Z C~ •.ral.'lE!fO La.bora tocję

tł.

m0ca konstTtuevlneco ust.roiu oań
stwa dot111uc~iar s!e tvm samvm
orzesteoatwa określone«o w arł 12!
kk ti. 1Dlslru Drt&ciwko PRL Ni•

'.!ut pod.awallllmy. na •ut•k

JWłakl

K.~~-

I &omu

n!-O'WYeh ~r;yka -

111ów ni4t od.TX>w1edaJ~h ora,._
bi~kiratyc,;ny .-t.oou.nek de
:r.a mOO.em:u- dr.le.
nrret~yw-arua

sprawie nn.eciwko Bo&danowt Lisowi I Plotrowt MU!newskittmu aresztowanvm w nerweu br. 110i.tałv
za.koń.C!2l0ft•.
Podel~wn 1&rwea.no. li !70CM·
wan od kwietinla Ulli r: •• neł:Diac
funke1e w ai!lle11alnel tzw. Tymcz.a-

„

środOIWeJ

sklej, B:rl:a ona naJcięśole.J walkli
o 5amo Istnienie oań5tin l)O!sldl!·
Ob:-ad:Y" .:>tw-0irtył or:.:ewocin'.C%2t<!Y 10. 'wiadomo~ć 1 przckonanle, l•
RK PRON Jui DobrM111Y1bkł.
mowa polska Jest W3uótuym, besRe!oe.ra.t W3tąp.ay przedstawił pu..e- eeanym dGbr-em naroiluwym, tow•·
w-Odnicz~cy N.arodowoel Rady Kul- UY&ZV Polakout o4 1~ran.ła leh tlili•·
\urr - J1l"of. B. SuelMdolski. Prz:r- Jów, do dnia dzl.o.iejsseso.
c«nni.al <>n, ł<t ddeie *Ylta
I
Po II woln.:oe iwi.a.toweł w voł
narodu
eo.bił .n:ierozierwalni.e sldm
Ję:r.y:t.u litera<:"-im Jl(>w.ri:alo
::wi1tza~.
1><>n.ad 30 \Yll. nowych w-yrazów l
NaetępnJ.e .W. ab:-d w!oe~ maoed -wyruo~h - me uwzJtle..
mier M~w Rakowslci. Powie- dniaJąe "ben!linol~ii n.auk.o~j. i..
ch:l.ał m. I.n.: t., Ił ae~aUłm7
się chnl.czneJ i za.wodowel. n<>wYch terw Sze•eelnie ma 111aci:enłe slębo minów pow.stało bowiem w "OQI..
ko aymbollczne, w tym
m!e•cte, S2JCZYŹnie mini<>nego 40-lOOe. o~ó
wlączonym ~ stuleciach cennani- lem pr~ mili-oot.
UCJi w krwiobler polsklero pa1i~
Te inte:re.sująoe d11~ 11rzrtoczvł
stwa soe.t allstycznego oraz naszej Mieczysław Szymczak prze~
kuUury narodowe!. wldacl naJwy. dnic-zący Komitetu Języko.znaw.stwa
ra:&nle,f Ja.lt wfetką siłę ma mowa PAN. W&półp:-:rewodnicząey
Kon~
po19ka, ta „wspólna ojczyzna Po- ~ Kultury Jezyka Polskiego w
la1'6w" 1 - clłaezeiro troska o nla swym lntere.suJącym re!eratje. ..-~

Aukcja kostium.ów~ przeciwło B. Lisowi

Tlioel ołwladlCayU
l•tnlej• ntkłl nads.leja na uratowaftle 11 sóm!ll:&w ll"IV!ęńcmyoh M alt.· ~ woolom --~- Oe~
bok<>kł ll:Mlruwet metl'6w pod aleinlą ~ m.ro.o &tn.k<.'J11M.

Moo: 111ste"'
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Laureaci Konkursu' Oszczędności Paliw
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Nie czekając
na zaproszenie

~

atan..t:ii - ~H• ueaztowa•
nie wolbec :eo.dana I.ba ł }'l.)t.ra
M!erzewstde•o ZOl'tanla uehTl<>ne •

łab!enia 1el moc„ obronttlłi
Zlbrane w t.lllo łledztwa d.owo- śled"ltwo w -tel czeki be-dZ!e umonle ooaostawlala ta.dnYCh 1'ał· raone.
oltwolci. te t>OIHJrzant dSl.ała1te w
IPAP}

\

A«mcSa Kyodo podała. h
ll01e)ne manewrf
ntabo1!1'0-dow6dcn
woj•k

l'ldOWlVft .Japonii l St114'16W
:Z:)!d·n6Ci:o"ftych roęoetn11 lłę 11 .ty-

Cllnd.a 19!19 r.

fi• wY9Ple Hokkaido.
Rncm.1-. Urlędu Obrony polnformc>wat. te wetmle w nich udział IMO
tołnlerr.y ja.-pof\ft:lc'll l ponad t:r-111c
tiołnleny

I

USA.

DURSCY 'J'UKY8Ct
WYDALENI Z Zlltlll

ZAMIAST „MALUCflA"

„FS0-1500"·

.Ja1t !nforlnlUje agencja TAM, te
OsobF. k!tdn dclkoul7 IJl"Jlldllkt
Zwląalro
Jlad.zi-ecki@g()
w)"dalono Jl& ,)'ie.ota•
U6p" M 198' T· rnogą
1 bm. dwóqh duńsl<lch wrystów aamiaat
•-.letln4e,go \ntynlera Hen-rt
Nach- do k~ srudnl.a kulli~
manna I a..letn!ego lekana, Carlle• makio - d\dlego ,,l'ia1a". IW6Mgo Harbarsha. u obu cumozltm- f0 Wr&& .,FSO - ISKI". P~
ców. kt6.tzy przybyli do Lenli!lgra- o tym
JR." 1:rU Gł _temu.
du w czwartek w!ecsiorem, 1111alezloWCJIO«'&j a ~
Z.óchkMiao
no d\llłe ltotcl, krytych pod · ubran.lem l mlędsy podwó)nym
dnem ..Polmozbrtu" otr:z,ymali~ w:!adb::
blagatu, pism., bronur 1 tJlotek o mo.4ć. ie ch~bni inie mt.lllZ4 - łat
tre~cl 1yj<mlJltycznej 1 na<:jona&ltyin!ocrmowallmny - czekał na -..

„

11,

nzrn

1

W lllO•AUll

wr,cz o•Mralnyeh, w eplnlł
dr1&11tch- - polnebne 14' "''"• llł„bjfd
nt1 korekl11.
Trenerz11 klubów t00l•kow11cll ""
wa.tajq, ie Ich l)Odopteesm 1q pokr:rywd:renl.
Otn11mulq
1nacznte
mnie,, ańtiell pl!karre w lclubacll
P'utbotUct maj~ wla•ne „stype"- cywttnycll. Wtceprczea Lecha Posdtum'',
znacznte
przewy.tszające
noń 1eat adan'la, j'* s11ł4dt1 w11nokwoty pnydzlelane zgodnie z prze- grad%cit1ta oe"eralnt• łq dobff, bopisami prze? władze po!3ktego spor- wiem okrdlłljq formuł• podatawotu. Taka jest optnta przeciwników weJ płacy sawodnl~CI. Zmienić łn•
mtenenla
tnnq mtarkq ptlkarrv. ba sa to primie 1t1 w11gorcin• me1 majq rację, ate cóż z tego? Ptl- cze. W Jego oplnlł wygrana t:O esy
1 odblcte
ka 11ozna, rządzt się wla1nyml pra- 5:o powłn"4 analezć
w PT•·
wami, będącymi jednak z data
od mti. Jeoo adllnlem amobtllaowałob11
ol>oullqzującycll w te1 mtene kano- to iowodnlk'ów do wł•kaego wyninów.
ku I jednoczdnle
uatr11kc11Jnłłob11
F tt tbotlĄcl chce aq sobie. sami ste- widowisko
pttkartkle.
Podobnego
re m . teqta rzem...
to 1ednak -tet zdania jest Hkretars wclłbrzy1klego
gorqco d ysltutujq. Ostatnio pow•ta· Górnika, który proponuje uwzói•d·
la wśr od n ich cala armia niezado- nić w sy1teml11 ftnan1owanlCI
po.
w olo nych . Dlaczego ont majq
wię
t,irawkl w polł4cł premlowanlłl, uce j ~zmn t u od nas, a też grają
w zale.tnlonego od frekwiancjt pubHcatej( aa'P!'-e:I !Idze? - zpddjq takle t>ll· nofoł.
tan~.a r1r:icze
finansowym bossom ' Ucie „t'ewolucJrln11" w"toselc
111yklu bowym
Dlaczego tm wypłacono 1un•ll z kotel 1urntc11 azcrec11laktej
za zwyc ięstwo nad , ,Victorłq", tylko Pogoni tell 1d4nlem 1111chod1:ł
po•
po tyle, li tm za re71't3 z ta dru~y trzeb4 bardziej precyzyjnego okre•„q aż tyle? Dlaczego, dlaczego? Slo- lenla obowlqrltów płłkan11 I wymaw o to po1otarza się raz po raz. Zda·· gań klubu UlObec ltłUlOdnłków. zarzajrt się ponoć I przypadki, te do pewne łd,a ta ftłlrodztłłl
wlród
wl.adz klubu zglasza stę środkowy szc:reclńsklcll portowców po
aertt
naµos tn' k !ub prawy obrońca z pro§. jesiennych ntepowodu1l tell ulubte1lbq o podwyżkę. tlumaczqc to wzro. ców Optnl• dztałłlczt1 Pogoni
postem
~os%t6w
utrzymania Krt1- tw!erdztu w petnl azefowte krakowrys wszedł
takte I na futbolowe ak!ej Wisły, którzy przyznali
się
shd tb n y. uzewnętrrntc;lqc ste podob- do tego, te mimo starań nie udało
no nte tyle w obnłżentu
poziomu Im się 'Ztłkwtd.owac w drtdt.!nte płl·
or" - jak twlerdzq wbrew q!osom karskie' m.aksym11 „c111 •I• stoi, ozy
łnn 1Jch p!!karze I icb trenerzy
114 !ety .. "
tie przede 'tPSZy•tktm 10 skqpo T>Te·
A ie kogo sa to
ft41ety wlnlff
sentu;lqcych stę wnętrzach portfeli Przede wszystkim samych dztałaczy,
Tylko ptlkarze ślqsklch klubów nte którzy dopuAcm do tego, ab11
owa
tna;lq większych pretensji do swych tn11k•11ma rorkwttal4 na Ich boisku
ehlehodawców. w Zabrzu, Katowl- niczym
chwasty
"4 krakowskich
each . c orzowle C'%t1 nawet drugolł Błoniach. Czy nie było wldac!
dofOW)lm Kfturowle C?tnt11 ptlkarry 19q tqd. te pl!k11rze otrzymujct 1nnat.
jednakowe , &part<ł o g6r"l~y prao- • ttlc grają, tyllco retq ..
dek • tta $tMkt.1 nie m.4 wlęknycll

't

ro%Wała

pol$kiego
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Mada! codziennie Przed mmb-d11
Republiki ?ołudllłoweJ Afryki
w
Wanyngtonłe sbleral11
•I•
tłumy
demonmant6w. protestuj11cyell pneot""t'Alo poHtyce apartheidu, IJIP?&wlan•J 1>niez 'Pretor!,.
W
czwartek
włr6d
cza90WO ntt"'Q'manych pna:
poMe~ 11r1al1sły t!if~ dll!Mł „netora
lati6ft • ~
ltoberta XeQnedY~. HYMTdo'Wene- b4td• ~
go I w t • rolw - t'-dl'łlni
ąa ~ mOllł
lai:ma.-ało"W')'Qh
~ I 11-1.tnła e6ń.e ltOrJ',
balMh I w.i...-lr.acll. S. titroie dla
1)14 I & 11&116.-. Z ~ dównłe
)N
KAU.'l'ROft:S

re~ell lllNltlP IJ'nN • .,...
ku.ja. Ws1111c11 "' agodnl co do jed-

*''"t1c1'

Reagan

języka

Kongres

Po DOłudniu d:v'aku.ia był.a kontynuowana w ~rach 116apol.ach
oroblemowvch. Uczt•bticy p1erwueiro s nich omawiali llrGblemy
zwiaza.ne 1 polityką naukowa I
o<>dstawowyml ld•nmkaml badań ,
dru1ieiro - mieisce nauk iSOOl<""Cznvch w systemie edukacii narod<>wei trzecie.10 - sytuacje oolitycZno-kadrową w środowisku nauk spOłecznvch . ·a w czwartvm dv :kusia dotvczvła roll I zadań nauk ,;')()łecznvclt
w warunkach reformy
mństwa I R<>sPOdarkl. Wnioski z
orowadz.onvch w
-óoszczeiiól'llych
zesoołach rozważań beda nasteP?Jie j~t • ~k \Vałntt narodowłt 1oraw11śwl~nym rozwo!~i W6pólcU1Sneurzedstawtane w- cusle obr„d P!eWalka o .lelJ'k narod-:r towa- iro 1ęzyka t><>lski~o. Wymjen.il t&}ł...
na.rnv<-h oraz wvkotozntAne nr.a. o- ny!lllyła Dllol"Ołłrłnom kultury ool- łAe aalwatn.lelaze ~nia. orzed
któr.Ymi ~ muoll1 eie bro~; Mletlł do nlclt m. ki.. 6wl„
do!M nadtr.ływ.an:le .fu.n.kej: zna.ci „

FAOT

DDIOH„TllACn
l'llZl!:D A'MlłASADĄ JltPA

przes wiele lał pełntr
Pil.KA lltATK.OWA. I nca ~.t:
fuukcl• trenera
ŁKS POLONEZ W-WA, al. unit,
koordynatora OZP~ w Łod1I,
llył go<lz.
ll, . ChKS - liTART, ul. ~Y- ,
autorem
wielu
fachowych
opra• nler9w. godz. 1&.
aowail 1 dziedziny plłłd nołnej I ł•k·
BOKS. Mecz o weJłcl• do n ll«i
klej atletyki.
seniorów: WIDZEW - WU!IŁA TCU'llf,
Cześl: .Jeso pami,ctl
uł. ArmU Cserwonej, ll'O<lz. t~.
odpowiedzialną

/

Z

WYCOfanla sl41 stanów Zjednoczonych
z OrgeTLl.zacjl do Spraw Wytywlenla
I "Rolnictwa (!'AO) będ11eeJ jed11111 z
wy~ecjallzowat1yeh a«end
ONZ: jal!t
wladobmo, !'AO sajm,uje 11.ę m.
In.
pomoc11 tywnołclow11 dla l)lodu:Jll!Cyclt
i:>ańst.w afrylui\slr!eh.

nlan:a, Od SodS- I (W nledsllll• Od

ILOdst innarl 111«1' ICdward Lałt

SI~

.Jak potnform-ował 'tlf piątek dziennik. „W.ash1ngton li"ollt", powołuj11c
sl41 I na tr6dła oficjalne,
prezydent

ucąodzl w oi>i-

Lnbnau

Zntarl
W

-to

godz. 16 (W

Gbecne.ro stanu nauk
w na;n:vm ltra iu w5ka·

zu łac na 1<!Xl40bv uzvskania wvraż-·
nie ;11,7.e; booraw.,- w liel dzle<lZiniłl.

W ~~k w ei~ NOT wrę.
dy.fkusjl l jasne opoAA1e- crono dyplomy i nagrody wyrói..'l !ochat~kte nym w XVll Rw..;zeuonym
O,iólr~ ira.n!c 1\1 ?<fr-z" ł / N s~•.
nopol.s.k:im Konk.uraie ~oo&-.~
Pi1l:w
i
~oergil.
Sliod
Konkw...owy
811'.:DMIU OHYWA'J:l;Lf NRD
r;:,z.pa tryw.al prace tu.i 'lo\""<lrot.or„ w
ZAMORDOWANTCll
W MOZ.OtlłlXU
pr. e.my~ I kwaliliki.tj4Qe r•iC: do
uw:i;Uedn:ieńi& ic::h .na CW:llelilu woJaJr podał.a ag~ja
.ADK,
w
cswarte,lt w Ma.ambl.1n1 „mordowa- jewódzkim.
Pn;n:;nano dw.i.e ~ 1 . . _
nych IÓlltało ł obywateli NR!> a 2
-t11~
rannych.
Padtl oni otl•· n.la. Ot.rzymaty '8 JNPOly w Blaf1ł brutalnej napatct bandy lrontr- dzie: Maksymill&n Jaroezek. Wi•rewollucjonlat6w. 01'\11>& apt!ejaTltt6w daw Wiatr. l\larek Karlińakl
l
rolnych N:RD 10.•tała zaaiakowana w
chwili. !(dy ucawała si• do
pracy ~lodzi~er1 Janowski z ~polu~
na łennle pań•twowej una~.o w im. Len.i.na - za modern:za.cl• .brządreń do W)"twar.za.n~a i>róini o· prowlne11 Nlata.
ru zespól (ta.kż.ie i EC im. LeniSTANY ZJ!:DNOCZOSW
na) w &kl.adz:U!: Zdzisław Przyb;rs1.

Plł..ll:A

Siatkówka prz;ede wszystk!:m. ale vll I Juvenll Olsztyn

inte:resuiacb z.a.powiada

bm..

soołecznv~h

Dokonali oni krvtycz-

dzen!e 1111 za ()Jta.tecrnym

blet: LKS -

ta·

lłll:ład'll

podpisania

orol. JM Bu.lk1owlea

końcunie

80BOTA

urozmaica l'lds.

21e ~ym

okuj PflTP•d&j11cet '

roemlcy

mie'!Lśmy w l..od%i .ze.ledwie ~en
mecz. pockU1• !!,"dy w nadehodzaea

evmpatycy te1
dyocyplinv soortu ~" mieli l!:ial.kówt: i p0wy.bel u.mi.
Pr:iy siatce w bałach ł.D 1 li&
Chąjnach odbęll1' 914 llructe w Om
roku łódzkie 4erb1 piM"Wl!IWOlisowe.
W soboi. w haB iwzy al. Unii LKS
unlerzy się se Startem,
w llłe
dzlelę pr:iy 111. Kosynlerłw ehoJe6•kł benlanrtnełt podeJmle tialacld

„.

A.PSL

s

ale o Wl>l'OWadzenie istotllYeh ~
J"ekt. St11d tet nr2l9d
tT~n!em
eobote i

oonledzlałellt

tematycznych

Pisa~ o _niel)Ol'adn~ OD!'a<-'OWamiym kalendarzu i>ierw.szolioll(owych
imprez w niektórych dyecypUnach
&tlOrt.owych. a i>r?ll!de w6ZY9tltlm w
lidze s!at.kuek. wzvoomtna tn"n'·
elowiowe rzucanie lfl'OChem o kia-.

nę.

u-

delegacje: LRB, WRL,
'.'IRD. Reuublllct Kuby. LRM,
PRL,
SRJl. URR I CSltS ora& delegacja .rug09ławil. W pracach narady W2ittl.1
udtlal takt• pr:sedetawlclele
M141daynarodowego Banlru
Współpracy
G<>spodarczej I t.n.tytut&w naulrowobadawczych.

1klej 9e.

Pod koszem

poeled~enlu

cze9h\lczyły

I)

l>O\nf-0crmó-ł. :ie ieao. .zreda@wan;e
oooned%iła wlelom'.esieczna dy-sltusia WŚE"6d l!rUDV makcyjnej,"w -6•
oołach. oartvinvch. w ca!vm ;rooowisku nauk soołecznveh.
W <J.vsku.siJ t>lenarnei ae.brało sł.x

PROBLEMY PRA WNS
JlWPO
pełnione

„ sk.

cznej.

wtadom!eni.e

r&

teł filmy,

leci

oo

BURZY SNtE:tNU
W p61nocno-zachoct.nlej czękl sta- chodów 1 l>O -.la.twi~u form1l-1nów ZJednoczonyeh szaleją
~ut
do domu wlasnym
burze ~nieine . Tylko
w czwartek nok! 1)0Teohia.~ Oczywiście.
t?rzeba
wskutek rótnego rod-zaju wypadków .samochodem.
"drogowych apowOdowa.nych bur:i:aml n~ i« odpowiednio więcej l(Otówki.
Dotyczy to włdc:ic.ieli orz«fplat
zginęło
tł
oe6b. MrO'ly chwyclly
w ntektóryeh lltainacll
Arodkow~o na .,Fi.a.ta 12łlp" na 1'en role
ze
zachodu. W atanl• IUl'llo411 notowa.no wez:rstld.ch woJewództw
Oł>Jęotych
mlnl.l9 1~ ttopnl, a w Pa!"ku Nareionem dzi~nia

u

„

imletu w na.Jlblitszycli dniaclt ul<>sic! tde do działu so~aty samo.
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„PolmozbvtU" w
ro".owym YetlOl'NStona - mlnue a
•t. W 'Ml11mł na P'lor~ie byto na- Lodzi t1. łód:r:kiest'O. olot:rlrow~~
slerad:llldet'O t *iemlew!ckleao.
t om! ;.ort plua • •·
otir.

( ~)

Ml

„
„.

411.te • ll\'1ICbll&

•

rolla, po

clęt.lr.lcb ł 4lustcll
cłerpieaiacb.
slDarł, w wlek>a
lał, D:llJ; ukochany M•ł, OJdee 1 Daladek

n

ł

APOLONIUSZ
SIEJKA
1

\Pogrsełt

to rru4nta
emtfntaraa
łal1lt

~NA,

odłt-4afe

tlę

br. •

t:Olls.

w dllta
11 na
na MaJtt. Po:nostaJa w

T lim. Prokuratura "woJew6dska w
Szcseclnle wszczęła śledztwo "' spra-

wie tzw. Regionalnego Społecznego
Ob)•wa-elsklego Ko\llltetu
Obrouy
1tegłonu
l'omorza
Zachodniego, któremu
od•nó"\\oiono
zalegallzowanla.- Mimo t" rozpoc2!ęll
w nim dzlalalno~t F:dmu nrf Bałuka I
1 Jan Ko1tecki - mte~zka6.c)• szczeci·
Praworzl\dnołcl

na.
...../
II listopadzie
Wymienieni, mimo
br. phemoej

doręczenia

zakazie

I

8TKOwnt • t&sAm
I ,.,,,.'"t1C~T A

~~ '

łanego

decyzji

.,..
o

dzlablnoścl zwia.tku powoz lcb Inicjatywy, ni~ z;ipl"n·

stali te j dzlałnlotcl. F.1>2powszechl'l ia tl druki o pMzkllancldm I os~cnr-

csvm eh arakterze.
·
zachowanie się E. Bałuki I .J. Ko•tecklego w łwtetle wc:adnlt' l ud71elonyeb Im · ostrzeteil st:ł.11ow1 r11t„ce
naruszenlł' 11rHpls6.,, pu.w • .
!lle•
dstwo w lol<u.
IP«\l'l

I

I

)

Max KlemeW1 Gry! lest POStaci• nietuzinkową, zał jero czyny
ł orvlrlnalna filozofia ż:vciowa 1odna azcze16lnei uwagi jesli nie
mu si41 · wywołać
Utaltntowane10 pióra. Jak dotychczu udało

•wo!• oeobą oirromne zainteresowBllie niewielkiej 1rupy ludzi.
By4 możt jednak któryś z literatów po8wieCi mu swój c:r.u 1 •
lłl;lede w1zystklm ujmiejętności; literatura oolska . wciaż bowiem
czek.a be;z ~utku na współczesną paw.ieść obyczajową Zycie Ma.
ksa Klemerlia Gryla dostarcz.a doskonałego tworzywa. ·
Max był I - lak należy orzypUSZczać - OOZC6taie nadal w rłę
bł duch4' wyznawcą ory.d na1nie interpretowane1 zasadv powiizechnej równości orzy czvm jednocześnie wierzy (nie bez p<>data w), :te Polska ie.lit kr.aiem ogromnych llZal1I dla każdego . NajWaż?ieisze, że w ieato orz:yoadku. wła.sne teorie lfmie.iętn i 1:1 stosował w praktyce. Obracał sie przede wszystkim w sferach bo«atvch przedstawicieli iniciatywv orywatnei Pdzie znany hył z
rozlicznych oowlazań w kreeach naukowych kościelnych i poli·
iil~fil
tyc:mych. Był wiec iednocześnie docentem. doktorem
Qhrześcijańskiej, f unkc1onari u.s.z,em Chrz.eśc11ańsk~De.mokratycz.
Z<lltonow.
z
nej .Partii .!:'racy Ut. wysokuu <1o.sw1ruklem 1ed.nego
Swiadczyła o tym odpowiednia lt!g1tymacJa w kt-Orej o;;t.at.nim
Wp1Sem była rot.a przy~1ęg 1 poswiadczo.na podpisem Jan Paweł
IL (papież) wykouanym drukowanymi 11tera.m1. Dla Wl.aJewniczonych Max Klemens Gryl pełnił . jesz.cze jedną Wćl3.n11 flillkcJę:
piastował 1odność sl.!ia1·bnika POd.ziemnej „Solidarności". CJ , ktorzy l>OSledli te taiemnic11 mieli szczególne PoWodv do zadowolenia. lm bowiem <>ferował nuz bohater dolary DO 140 Zł co
n:iemnlei. nie.
nielegalnym
:ie6t jak wiadomo interesem
awYkle korzystnym. Transakcit dokonywane były w najwięk
azej kon.soiracii. co było oczywiścit :&r0zumiałe - wszak dokoia.ywał ich konspiracyjny skarbnik.
w wya<>kokt
Kontrahenci nabywali na orół 1rubaze kwot7
uoać
kilku tyaięcy dolarów. wpłacaJac d051&wcy odpowiedni•
tward:vch złotówek. W um.ian otrzymy'f'aJ.i opieczętoW&Jl41 paczym informował odkletv z zawartocilł 45 tys, dolarów USA
t:>OWiedni napla i dodatkowo poświadczała pieczęć „Pod.ziemny
Polski Bank •.SOlidarnośd",

o

Do. obowiązków nabywcy należało pn:echowanit pac~ :1.1 nie
naruszonymi 11leczeciami przez okre.a dwóch tygodni - do cZa·
au orzvbvcia specialnei (konspiracyjnej!) komisji w którei obecności oieczęcie z0i9taną zerwane pac:dta otwarta i transakcja
ostatecznit aflnalizowana, tzn. uczęśllwv nabywca weźmie swoich kilka ty.slęcy ;ieJ.onych zd komisja NRtę Ta reszta - kilkadziesiat ty.slecv .dolarów - pozostaM w paczce w pos'i«da:niu nabywcy do czasu zjawienia s!e komiajł , była Qwsze gwatl"(l.!ił na
rancja uczciwośCi Gryta i jeden raz. irdv akarbnlk
n!euczc:l.wuo taksówkarza. 1>:ZYCZYD• kłopot9w,
Właśclclel

h•nc.I
wnego
Milicja
atko za
-

O •

a

. "mfllMllflllilc!Mft
dni~

do taksówkarza I z roszczeń lll'ezygnował
to nieprawdopodobne, bo przec!et atracił kilkadziesiąt
nie zma.rtwil
ak1 był Gryl.
do
atlll.a!•:_,• •i.r,Gll!'l•wiśc

ly1;ięcy

Jffe~'11tftil'ł aię

odoowiednla dawką- cierpliwości. Z czystej ciekawości r<>z:pleczetował DacZke i atwierd.Zlwszy, ie jej zawartość stanowllł pocięte ezczątk1 •.Kuriera" wy.słał Pod1 domowy ad.res sk.aTbnika te.
leeram n113teoulacel treści: .Paczke otwarłem Czekam na plehiadze''. Nadal nie 1>rzeczuwał. te 1tał 1Je ofiara oszustwa. Posostall cierpliwie cukal1 na 1>t'ZYbycie „komisji" .
Max Klemens Gryl załatwiał r6wniet Qlobom zaufanym pi•ll(rzvmkl do Rzymu, Wyprawa taka kosztowała H4 t:ra. złotych,
k tóre osobiście lnka90wał wręczajlłc w fak1' czaa ootem pocztowe Pokwitowanie, Chwyt był niezwykle prosty, Gryt „ftaclł"
a każdef olelirrzvmce 144 złote które Istotnie wpłacał na poc:zęie. Później :Qa pocztowvm blankiecie dopbvwał tysiące. Auto/ ka r z turvstami do słoneczne1 Itiilll leszcze nie Od.iechał
Oczywiście oba naiwne sPQ<S<>bv n~ wyoC7let'pują prostych I zarazem akutecznvch metod Maxa Klemensa. 'kt6rv tworiac wok6ł'
siebie chwvtllwe mitv i szermulac 1>rvmltvwnle spreparowanlf'
leirltvmacla. ootrafil nabierać ludzi. kt6rvch o naiwnOść_..on:y
na jmniei w sferze interesów trudno oosadza~ / Wszystkie 1Pgo
of iary rekrutowały sie z kreeów prywatnej inicjatywy, Zy5kl
fałszvweeo skarbnika. docenta 1 urazem zakonllłka w niezwykle krótkim czasie osiaenełv okrada sumke wvnosząea li milio.
nv :złotvch.
Max Klemens Grvl nie ma wyrzutów sumit!'llla. Twiet'dz'. te
!aden uezclwv człowiek nie zdecydowałbv sle na lnteresv przez
nlel!o oro~onowane . Zawsze or:zyblerał ooze bogateg0 I fednO:' c:zefole nalwneeo dżentelmena czvlł takfeeo któreeo można ła·
two ospika~. albo pr:zvnaimniel naci~nąć No I dawał ale oszukłwa~ tak, te iel!o kontrahenci nrzez dluższv czas nie orieontowall sie. że to właśnie oni sa ofiarami. Poza tvm Max - Klemens oowlada. te- real izulac swole Idee odbierał boeatvm i roz..
dawał biednyln. staraiac aie naprawi~ nledoskonał<>ścl sysjPmU
spolecrne):(o. J'.ak mołe s!ę od kilku tyirodn! 'Przekona~ na wla.
sne1 skórze. zło nie tvle tkWf w svstemle co w ludziach. Do- tvchc:z&s do pr:eanów ścieanla igł<>sl1! ste tylko d którym odbierał. Jak ka:Mv Janosik n~ nróżno oczekule DOmocv ze strony
tvch. dla którvch rabował. Nie · wle niestety, te Janoslkowa. historia to tylko góralska bajka.

Max Klem!lns GryJ tn ,zakonny" pseudonim wtetokrotnetro en1111ta,
obecnie torzV" się przeciwko nlf'mu śledztwo, a--iln sam pnebywa
w sieradzkim 1tresule. Z dotvchczuowvcb opresji wycbod7.lł poprzez kole.lne szpitale psychiatryczne, Klerewany w toku licznych
przes 1pecJallstyczne komisje le•
postępowat'i przygotowawczych
karskie za ka'!dym razem uzyskiwał łwla4ectwo łwladcz11cl!'" o Jego ułomno§ct, Szpitalne zapby będące kronllq Jego kuracji kotlttlewladomym
cply się zwykle notatk(\: „Pacjent oddalił się w
kierunku". Obecnie Prokuratura. Wo.lew6d:&lra w Sleracłzu czeka na
kolejne orzeczenie lekarzy psycblatr6w. Na sakotlezenle warto doda<:, te Max Klemens Gry!, człowiek wybitne) Inteligencji, jest •
(J. W.)
sawodu ślusatiem - absolwentem szkoty zawodowej,

grudnia 1944 r. „Rz:eczpospol!ta" dziennik PKWN - zamieściła na2 grudnia
stępującą wiadomość:
1944 r. o godz. 10.30 został ogłoszony wyrok na zbrodniarzy hitlerowskich z Majdanka. Wszyscy oskarżeni zostali skazani na karę śmierci. W sentencji wyroku aąd specjalny stwierdza, że
materiały zebrane prz:ez polsko-radziecką
Komisję dla Zbadania Obozu na Majdanku, wstrząsnęły opinią całego świata cywilizowanego. Dowiedział się on jut wtedy, ie pod nazwą oboz:u pracy hitlerowcy stworzyli na Majdanku Jl!_asowy, zorganizowany przez ludzi nauki, aparat do
zniszczenia · największej liczby ludzi z krajów okupowanych, a w 'Pierwszym rzę
dzie Żydów, Polaków i narodów Związku
/
Radzieckiego.
Rozpatrywany proces, stwierdził sąd,
odsiania do najdrobniejszych szczegółów
całą ohydę hitlerowskiego systemu ludobójstwa".

3

W sierpniu 1944 r .• kilkanaście dni pO
wyzwoleniu Majdanka, Polski Komitet
Wyzwolenia Narodowego zwrócił się do
z propozycją utworzenia
rządu ZSRR
wspólnej komisji do zbadania zbrodni
faszystC>wskich oprawprzez
popełnlonyeh
ców na terenie obozu. Powstała wówczas
polsko-radziecka specjalna komisja do badan: 1 zbrodni niemieckich dokonywanych
na Ma jdanku . Była ona pierwszym mię
dzynarodowym organem dochodzeniowośled cz y m w sprawach zbrodni hitlcro w -~
skich. \.
W listopadzie tegoż roku, równie!_ z

FARMAKOLOGIA XXI WIEKU
Czeao możemy •ie si>odzi•
w cląau najbliższych kil·
kun.aatu lat, a wląc u pro.1µ
kolejnego wi@ku 1>0 farmakoapecialist6w.
loltil? Zdaniem
ostatnie ponad U lat 1>rz:vnioslo gwałtowny rozwój nowYch
skuteczniejszych środków lean!cz;ych. 1ednak przed nami
wiece! nadziel
iest raczej
życzeń aniżeli 1 realnych mo:tlifarmad1
współczesne1
woścl
Opracowano wiele 1yntez chemicz:nvch. ' 1ednoczęśn ie · dąleko
i~zcze d.9 ich szerokieeo wykorzystania w nraktvce.
wać

od
Począwszy
slątych POW.Stało
które
środków.

skuteczne

w

lat ole,ćdzie
wiele nowvch
sle
okazały
leczeniu wielu

w.z11tledu na bezmeczeństwo pa1eszcze
cjentów czeka nu
Wiele lat zanim bedlł mo11łv
byc! atosowane.
Duża nadzieje wla.ł• 111• obecni• i. tabletkami o przedluktóre beda
tonym działaniu.
mnie1 szkodliwe dla ornnlzmu oru il now:vml łrodkam
.1toaowanymi
\era peutvcznyml
nie doustnie.; ale Dl"ZeZ skóre
choree:o. W ten aooaób odcla·
torui zosta.nit wątroba. natomiast leki ochronione zostan11
oned neutralizacl!ł zanim dolra do chorego ~oreanu. Ro1.r
oorzęto już pierwsze próby za-

tv;:hczas nie udało SJe opra ~o
tradycyinyw ,
inetodam.i
..vać
Dotyczy to przede wszvstir.!rP
izcze ,ionki przeciwko mal-1.1 ii
nad która trwailł obecnie zaweiaz
oł..vansowane prace, ale
bez w1eknesio powodzenia. I
w tym jednak onvoadku na
tlueJe 1>rzewv:t.6za1łl rzeczvw•
stv' c. pomimo f"l<•z;h w<>śc1 •ie·
osiran •czon!'-, orodukc1i 1e:io rodzaju leków.
Interferon 1eszcze niedawno
uważany był niemal powszech·
ale za unl wersaln:v lek w
nowotworów oraz
zwalczaniu
chC>rób zakaź'1ych. Obecnie nje

I przeschorzeń
1JOWażnych
ludzkie tydlutyły znacznie

cie, Jednak od czaau ich opracowainla wprowadzono n!ewielle ulepszeń. Penicylina. antybfotykl czv leki hormonalne
wyznacz:aj11ce l>Oi9teD ostatnich
lat na brwale WJ)fsałv się do
Daleko
lekarskie.1.
oraktykł
jut 1ednak do pełneiro zadowolenia. Wcld nie ma możli·
woścł w pełni skutecznee:o leczenla np. wszelkiego rodza·
lu wrzodów. a .przede wszystkim nowotworów. Chemioterapia zawodzi również w zwalczanlu wielu chorób zakaźazczeplonki
J>Omlla1ac
nych,
ochronne. czy to w przypadku parall:tu dzieclecefo, czv
też wirusowe11to zapalenia
trobv.
PowstaJa wctąt nowe leki,
ale skuteczne leczenie tak ooWllnY<'h chorób hrzewleklvch,
jak reumatyzm stawów, vd>u·
rzutła psvchlczne czy arterio•kleroza. od wielu lat oo-.ostale w sferze marzeń lftany, 11td:Vt 'POl9ł4"> farmakoloirll
w tym zakresie w ostatnł~b
latach 1eet niewielki. To 0t awda. :te 1>0wstało wiele now:rch
svntez - stwierdza 1>rof. far
macli Franz Gross na łamach
1ednak ze
„Die Welt''

w•-

antvkonceocYinYrh dla
.i UL w 111/t> rok u oOtl!cy w ano UUOÓ> teo)trtć teeo rodllaiu skuteczne tabletki. ale
do dziś nie zostalv one wprowadzone do powste<:bnego uiycia. Przed dwoma laty orze-_
widvwano worowadzenie nowych lekó w obni:l:aia.cvch ciś
również 111: tYm
nieni~ krwi.
:;amym skutk.iem.
Obecnie prz~w1duie się w okresie na ibliższvch lat, do ro·
ku 1990, u dostę pn i enie leitów
5kuteczny ch w leczeniu depr eosvchiczn vch.
sji czy n aoteć
Nadwaga ma być leczo~ nie
dietV ale
ścislei
m pomocą
.dzięki zastowwaniu Qdoowiednlch środków fa rmakoloii icznycb. Powstaie zatem ovtanie.
czy i w tym orzvpadku sa to
tylko nadzieje. I tC> br zedwczesne.

środkacli

ui~"'""'f .t.n.

Oi;iólna ocena prof. F. Grossa
fa1-makolodotycząca rozwoju
~li ma przede wszvstkim n11
rozwianie wszelkich zluże rok 2000 I ooczątek
przyniesie
koleinel!o 's tulecia
jakikolwiek cudowny lek. Do
fantazil raczel należv zaliczyć.
lub tvlko do oobotnych tv·
czeń. wsZelkle nadz•ele na uz:Y\ska.nde środków chem!cznvch
które uwolnlłvby czlowfeka od
ootrzeby snu nie tvlko przez
l!odzlnv. dni I miesiące. a nawet · 1ata.. 1ak oolsuia to arnervkańscv speciallścl -w: znanei
książce .. Rok 2000" . wvdanel w
1967 r. To samo dotyczv tanich
l !luoerskutecznvch metod kontroll urodzeil oraz WDlvwania
na -Pleć 1 rozw61 dziec1ta czv możliwowśd
nleoiranlczonvch
transplantacji orean6w. Posteo
w farmakolo(ll Jest nlewat'Pll·
wY· Jednak w wielu 1>?ZYPadkach 1esteśmv dzłł równie daleko od podobnych w\z1ł . tak
w 1987 roku I nale!y s!e llDOdzlewa~. te niewiele wiec!!1 llle
zmieni równleł I w roku 2000.
do kt6reio oorostaio nam przeclet niewiele -lat.
,·elu

dzeń,

.> tosowan!a w praktvce nowvch metod, lednak WSzYstko
'ł(S1'11zule na to. ł.e or:r.ed naml teat jeszcze dl u ~ okres .:>·
,•zrkiwanla n11 ich oełne wYkot .wstanie.
Rewolucnne

nastąoll:v

wrec:/

w farmac.li

t> otechnololtti

srniaM
~zleki

W -tr.osób 11Vnktvczny. a zatem bei PotNe
Dv korzvstama z na ura.lt'vch
n1>. hormonów udak
tr6neł
s:e 111>ecJallstom Jut 11zvskat
tak niezbędne leki ;u ID.!J'I·
lina. syntetyczne •zt·•eoionkl
prz~clwko wirusowemu zapale·
czv na llroż!tl!l
n ,~ wątroby,
Interferon
.fotychczas lek W ten urn SD<>sób w nłedalek.e1 przyszłości u:zyskane zo•tana takie lekd. któ!'Tch d<>-

w

pełni

spełnia

pokładane

w

nim nadzieje. PC>dobnie pro!.
F. Gr,oss wYPOWiada sle o sub·
standjach określonych wspól·
1>rostal!landvny.
na ' nazwa
Oeóln!e można oowledz:ie6. te
pod względem poznawczym o·
'łiąenlety zostal w 06tatnich latach dufy oostep. 1ednak w
praktyce lecmiczel n!ę fe;t to
widoczne I D<>Qobne1 sY!uacll
i:ialeiY ale spodziewać w roku
z
2000. Rewolucle 'PO prostu
trudem do~Jeraj11 w !lloosób odczuwalnv dla pacjentów.
W hm zatem sensie motemy równ!e:t mówlt! o oosteole
w leczeniu wielu ichorze!\ 1>0systemu
W2:1nacnlanle
przez
Orl?anłzmu
lmmunolol'!lczneeo
za 1><>moc11 svntetyków farmaceutvcznvch. Podobnie lak o

\
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ICO'\t cAC\eeaA•urn
łodzież ma 1lę łrednio. Oczywiście, młodzi ludzie doskonale
wiedzą, że •Il „w centrum uwagi". ale liiezbyt wielt Im to
daje W każdym razie mniej niż można było się spodziewać
po wielu zapowiedziach czy wręcz obietnicach.
/
Czy to, te młodzież ma się •rednlo, stanowi negatywn11 octn.• wy1lłk6w władz ró:tnych uczebl!, które 1taraj, •i• jak mofll poprawić
warunki bytu I samopoczuclt młodych? Niezupełni•. Niezupełni•, bo
bez tych wysiłków młode pokolenie miałoby 1lę po prostu tlt, na
pewno dużo 1orzeY nit obecnie. Nie je1t to otem oc;ena negatywna,
I
ale do pozytywnej jtj je1Zcze daleko,

Po raz trzeci

IM'
/

Ttłf; ~ IX .Pl~ JCC PZPll, tzw, mlodzietowyat: w CZ.~W'CU
1982 r., rzlld przyjllł wieloletni prorram poprawy warunków startu
życiowego I zawodowego młodz!e:ty. Je1t to dokument bardzo obszerny, zawieralllCJ kJlkaset zadań o różnym charakterze I o róilnej
wadze, przewidzianych dla wszystkich szczebli władzy i wielu lnatytucji.

/

·•

PoteJ;Jl, w wyniku obrad IX Plenum KC PZPR, powołano Komitet
:Rady Ministrów ds. Młodzleźy, a także wojewódzkie I gminne komitety lub rac»- d1. młodzieży . Powstała cała Infrastruktura organlzacyłna , ściśle zwlllzana z ró.żnym! uczeblaml władzy administracyjnej,
ktora nic tylko myśli o młodym pokoleniu I działa na jego rzec2 .
Nie ma jut w kraju nawetjednego człowieka, który nie wiedziałby,
Iż problem1 młodzieży 111 naprawd• ważne i prlorytetowt.
Niemniej „wlelld ruch wo)tOł spraw młodego pokolenia"' pozwalał
I młodzieł na to „więcej" czeka nadal.
Warunki prawne, umożllwiajllct mlodzle:ty amodzlelnt rozwlłłay
wan!e niektórych jej problemów, niby l1tnleJ1l, ale korzyatać • nich
trudno. Dotyczy to młodzieżowych 1p6łdzlelnf mlt1zkaniowyc!l - Ili
takie, które majll 1ukce1y, lecz wlęctj jest takich, które tylko latnlef,. Nie buduj11, ponlewat nie dostały lokalizacji, a tej Im 1lę
odmawia, bo nie ma działek ... Dotycz1 to rozlicznych preferencji dla
s wielu • alch nie IJ)O&Ób 1korzy1tać.
młodych rolników. Tylko' Sil, alt Ich nit ma.
Dotyczy to, 1eneralnle, •dzlałU młodałeły w aprawowanlu władzy,
w okrełlanlu bleru 1praw w ta:aju. Pned1tawlciell młodzle!7 niby
alę wyałuchuje, ł to nawtł uprzejmie, ale czy Ich 1101 ject brany
pod uwai. przy podejmowaniu decJSJIT Młodzież - jak wynika
a wielu 1andaty, prowadzonych m.łn. pnn Instytut Bada! Problemów
Młodzlety - ma to do te10 spore w11łpllwołcl. Niemała w tym wina
młodzieży, to prawda, bo nit jeat eea dgj6 ak~ywna, nit bije 1lę
1kutecznit o 1woje sprawy.
Ale z ltlm właściwie ma Ił• b~T S tymi, ltt6ny zobowlllZ&Dł 8ll
do realizacji , partyjne10 l rz11dowep Jll'01Tamu poprawy 11Ytuacjl
/
młod1lełyT
I.O.
I
oczekiwać więcej.

al
.ez.·7

Inicjatywy PKWN, utworzono na Majdanku Państwowe Muzeum Martyrologi!.
Na pierwszym procesie 1ądzono sześciu
oprawców. Czterech a nich powieszono
na terenie b. oboz:u na Majdanku, dwóch
popełniło 1amobójstwo w więzieniu. Wyroki kary śmierci otrzymali również, 1ą
dzenJ w LulillnJe w 1945 J'., czterej człon
kowie załogi wartowniczej SS, którym
udowodniono 1tosowanle wobec w!ęiniów
nieludzk!Ch tortur oraz mordowanie. W
odbyły 1lę jeszcze
póżn!ejsz7ch latach
dwa procesy przeciwko zbrodniarzom a
Majdanka. I taki był nasz, „polski obra-

T komór fazowych do ułmler.canla 07klonem B I tlenkiem węgla. Oprócz 1azowania, Inną formą masowej zagłady byw!ętniów.
ły egzekucje licznych trup
Tak np. li l!atopada 1943 r. w ciąru jednego dnia oprawcy • Majdanka routrzelali ponad 111 łya. wl.ętn16w, określajllC
tę ludobójcs" akcj• mianem „Óoźynkl".
Trudno ocenić liczb• ofiar tego obozu,
podobnie sre11t" jak Innych tero rodzaju. Oblleza 1!ę, że przes „Komentratiomlapr Majdanek" „prze1Zło" ok. 1,S miliona ludzi. 38 proc. li nich 1tanowllrPolacy. Zg!i:ięło 360 tyL o'6b.

lłoauDltu do win - i)ardzo ł)t1odne. Do
historii 8'downictwa przejd:de zapewne
słynny „proota majdankow1ki" w Dueneldjldle, którero poprzedziło 6ledztwo, trwaj~ce li lat (I), a który po kilku latach
trwania aakoflozył lł.ę jednym, jedynym
wyrokitm do:tywotniego wi•zlenla. Pozostałe wyrokJ zamykały •i• w ll'anlcach
od li do li łat wlftzlen!a. A dodać należy,
te przed qdem ltallęll czołowi oprawey
a MajdankL
•
Wielu, bardzo wielu lbrodniarsy
Majdanka przebywa nadal na wolności.
I nie tylko • tego obozu. Do powatnych

.
Nie Wolno· zapomniee.„
~

chunek" a hitlerowskim! oprawcami tego
obozu.
40 lat mija od chwllł wyzwolenia Maj•
danka, jednego z największych obozów
jakie hitlerow cy zorganizowali
zagłady
na naszych ziemiach. Po wstał on z rozk azu Himmlera jesienią 1941 r. Pierwszym! więźniami było 5 tys. jeńców radzieckich, których wymordowano w kilka miesięcy. Od 1942 r. zaczyna się na,Plyw więźniów Polaków i Żydów. P rzez
obóz przeszli obywatele 26 państw. Maj-.
danek podobnie jak Oświęcim spełniał
funkc i ę obozu zagłady . W :związku z tym
w latach 1942/43 hitlerowc7 wybudowali

Wedluł posiadanych dolrument6w be1w mordow~lu więtn!ów
Majdank'a brało 1100 członków esesmail1klej załogi wartowniczej. Liczba przestęp
ców jest jed~ znacznie w)ększa; przez:
Majdanek przewinęło 1l1t o wiele więcej
SS-manów, bowiem przenoszono Ich czę
sto-" jednego obozu do drurtego.
pośrednl udzlał

Zdecydowan&/" większość zbrodniarzy 1
Majdanka znalazła s i ę po wojnie na ter:enle RFN i Aust rii. Wprawdzie w R FN
do 1965 r. prowadzono śle'dz:twa wobec
kµkuset osób podejrzanych o mordowanie
więźniów. na Majdanku, ale tylko kilkunastu a nich poniosło kary, zresztą w

reflekaJl lkłania bllana łcłcania Ich I ukarania w RFN. Otót ocenia 1lę, te w
kraju tym liczba ukaranych nie przekracza Pr-10 proo. ogółu winnych zbrodni
ludobój1twL

~c!gan!e i karanie zbrodni wojenny~h
l zbrodni przeciwko ludzkości to nie
sprawa odwetu, to sprawa gwarancji, że
jut nikt I nigdy nie ośmlell się popełnić
tego rodzaju- wykroczeń.
I o tym nie wolno zapominać , zwłasz
cza w 40 rocznicę wyzwolenia Ma,idanka
I pierwszego procesu hitlerowskich oprawców.
1A'Pf PAWl.JCKI

W 1976 roku odbył słe w
Gdyni I Koniires Kulturv Mor
sklej zwołany w celu dokonania oceny .tanu świadomoś
ci morski ef soołeczeństwa o r a'z
we
marynistyki
obecności
wszystkich dziedzinach ntukl.
Postanowiono wówczas. te takie spotkania odbywać sle bed11 co ' lata.
W 1980 roku ..u~estn!CJ Il
Kultury Morak:leł
KonirrHU
zaleli llle problemami kształtowania świadomości moC'!Jlkiei
1)01TIOCV
przy
.społeczeń.stwa
sztuki. Stwierdzono wtedJ bo znalazło w:rraz w orzvietei
uchwale - H artyści w zbv1
małym stopniu odwołula !Jle w
do tematvkl
•wYch dziełach
mO(lk!eJ. W związku • tym
postulawiele
sformułowano
tów pod adresem ludzi sztulti
mecenatu pafuitwowefo, z
I
których znaczna cześć doczekała Ile w ostatnich ł latach reallzacj!, mimo nie sprzyjają ·
cJ'ch warunków apołecz:nvch I
Nalwlekszvm
f()Spodai;czvch.
sukcesem II Kongresu Kulłu ·
ry Morskie! b}"ło jednak reak·
tvwowanll! Llitl Morskief.
IU Kongres Kultury. Mor'
sklei. który obradować bedziF
w Gdyni li ł I grudnia. zalmi<
•le m. In. ocen11 stanu bada n
nauk 11oolecznych w zakresi P
problematvkł morskle1. Dysku ·
sja na kongresie dotyczvć m ~
dzlałalnośc
również lnteerac.11
stowarzyszeń

społecz:no-kultu ·

ralnych na rucz wvchowan i<J
morskleio Społecieństwa. /
Warto w t1ln mleiscu podkreśJ.t~. , te ostatnio sorawv morza, g09J)odarkl "'lnorgkdel zv·
skula wreszcie naletna Im ran ·
Wystarczy wspomnie~ o
gę.
opracowanvm 'Przez rzad. a
or:zez: Selm dok uorzvlętvm
mencie „Polityka morska PRL''
który w gpos6b komnleksowv
wytycza dówne klerunltl rozwoju wszvstkłch dziedzin tvcla 11oołecznesro. zwiazan:vch z
.upraw• morza". a także o
tvm. fe od 2 lat dzlałai:i In tensywnie komisje morskie KC
PZPR oraz PRON.
0r(anlzatoraml III Koni?resu
Lil!R
Kul·tury Morski ei są:
Morska. Stowar-zvszenle Dzia·
faczv Kultury M'C>rskle.i. Klub
SD
MC>rskich
Publicvstów
PRL. a patronu ia mu Min iSztuk'
I
<terst wo K ultury
Morskiei
Goliooda rki
Urząd
Urzad Woiewódzkl w Gdań ~kP
f U ~ z:ąd Ml ei~kl w Gdyni .
(.fm)
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WIDZIANE NA CYPRZE
ltólnoona n~ CT.pru. •weukana orz.ell Turków cy-

pryj:ak.!cb,
części

oddzielona

jest od
zam.!uzk&-

południowej,

Greków CYllr:v-jcldcb.
tzw. alonll era,nlcą. Po 'Pół~
nooneJ 1tronle atoj• wo:llkaI
tureckie, Jlltóre ltontrolul• c.łe terytodum w~ólnoty Turk6w cm>r:rJsklch. Po
llł;ronle
Lej przez

'

~u.Ja kołeJowa. ..,. ~a.
pod wieloma ~łlę<iami odpowiednika w świato

IJkalako-A.munka

B

wej praktyce in:i!ynieryjnej, ble1nąca od :ę&jk&lu '
1 do Amuru pruz siedem wielkicll łańcucllów
&órskich I trzy tyi;iące n:~k. po wiecznej zmarzlinie, przez Taje. i 01romne baJna, prze1 obszary
o wysokiej aktywności sej1micmej ałuunie
iaazwana 201tał.a budową stulecia. Uruchomienie tej wielkiej
arter~i kolejowej otworzyło całkowicie nowy etap wuecbatronneco, lnte'nsywnego zagospodarowywania wschodniej Syberii l
radzieckiego Dalekiego Wschodu - rejonów - jak wiadomo ale.iwykle zasobnych w bop.ctwa mineralne I lełne.
Podjącie łalttmaywnych działań 1ospodarczych na •ycłl oerom~ych obszarach Zwiiazku Radzieckle10 uw'il'unkowane było prae-~ WIZy&tklm stworzeniem możliwości tran.port.owych. W7m61
spełnił.a właśnie Bajkalsko-Amunka Ma11strala - BAM.
ltled7 przed 10 laty rozpoczęto ł l;ludow• BAM, w pracowniach radzieckich naukowców po~tawać tei u~ł unlkal-.
ą procram pod nazwą „Syberia". Chodziło o okre•lenle lł6w
aych kierunków rozwoju prac naukowo-badawczych I wdroieałowych w powiązaniu z planami i potnebami pn.7nłolc!o
wego za1ospodarowywanła ogromnych obnarów na w111h6d
od Ul-alu, o u1talenie konkretnych celów I udań 1ospodaraa7ch oraz nietod ich urzeczywistnienia.
W patdziernlku bieżącego roku J>rogram ..S:rber~
łwlerdzon:r do realiiacjl przez Państwowy Komltel Rady Ml·
•latrów ZSRR do Spraw Nauki I Techniki oraz P~zyd!um
~kademll Nauk ZSRR. Nabrał on t:rm nmym ranił dokulllleniłu państwowe10 nczególnej wal!.
l"rol!'am ,,Syberda" aawarł w sobie 1"179tkłe prob~ aaukł
ł praktyki w llpOl6b kompleksowy, I ~ W 1kłada •l• 1
wielu działów, które nazwać motna tematycznymi, Jak np.
procram „W•1lel", „Ropa naftowa t 111 slemn:r ll:rber!ł",
,.audy telaza", , M~le kolorowe", ,,Z.10by leh..., l„Zal0b1
~e Syberli", „Ekolo1ia l ochrona irodow~ka", ,,.Zdrowle c1ło
włeka Syberl'i" I in. W proiramie tym snalazł 1lę takte ~ał
T _.,.tałQłJ>Oda.rowanie .u.t„ Bajkalsk.0-Amurskiej M.a.rtsthli
.a.jowej". I o t:rm włamie chcę n.ieco bliżej poinformować,
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połudntowej Narodowa G-wardla CyJ>rylska, oddziały l•al-

rz11du Ret>ubliki CTI>ru.
Kied:f cie jechU Wi.<ilut llllelonej tani-cy ~ PO si.roni•
Republiki Cypru, widać 'PO
p .-zeaiw.nej 9tronie. nie ol>Od;U
Nikozji,
budowane jeat ogromne lotnisko, na którym
bedll mody 14dować wielkie
samoloty odr~towe; I każdy
• CYl>I'Y.łilkich
Grekh IPYia.
komu to lotniHo Jest 'DC>tr7.ebne, 'akoro w N!kosjl znajduje
li• wielkie
ml~Qll&l"Odowe
lot.nl*o, llltóN mo.ie by6 .._
nep

*•

tylko doc'Jo do C)Ol'Ozumlenla inl"417 dwiema swał
;ziJonymi waiiólnotaml T Przec:ietny Grek o~.t&ltl. lOICic:z11le rozumuJu., widzi 'ff b'm.
wyraźny dowód umalll01an1'- ••
Ankary w pdłnocneJ CMJ8cł Cypru (mówiono mt, ile łoml.ako
buduj" Al1Ml'J'Unie),
braku
dobrej wolt w Ulnll\lł0wan1u
spraw cn>l'J'.taicb •
~
Turków cyoryJtlr.Scb. .tale 'WY'"
rwieranie -.tł ~C&Det
~ C,,.,.. łli>J' ~
aec11 n& ~..,,., kt6r9 od110wtada111 wył.-!• łllteruom '
j9dneJ IWDJ'. a nle m.tereeom
lnMtn"al:nqo ~ eJ'Orria.lrt.eo.

„

. J:

~ poJ•et- llłrełF JlAll -.miał
~
M, ro1cłą1aJące •l• wldł•ł ae1vej maat1łrall ll•leJeWeJ - 1 olleJ.
auJll one, nie bagatela - pneasłe p6łtora mlllo!'ł' ldtomełr6w
kwadratowych. Dla 1trety łeJ pr1111wtdsl1no nvolłete nowy ł1'J
1roees6w go1podarcsych, amołllwtaJącyeh · maklymallle wYkOn1'•
fła.nte bOJactw natu.ralnyeb, 1 JednoeH1nym 1apewnlenlem motlhvte naJlepssyolll warunk6w łyeta I pracy NlflUaJlleya ... w
BleJ Juilztom.
,,,..,
Strefa BAM podstelona 101tala na uełe nw. Jroaplekl6w tery'9rłaJno-produkcyJnyeh oru pt~ w...6w pnemy1te'WJ'11h. ~ nlmł
('tf numerycmej lloleJnolCC) kemplekly1 111łae lall•eldJ c.ełuclnlowojak~ckl), 1Slewlero-Ba.lkal1kl (p6łnoenobajka1Skł), Wierch·
ntele'.IHldJ, MamskG•BodaJbblltdJ, llł•l-dmBalllłJ l g-o-WldJ,
W••ly pnemy1ło1\'e, to: UdokamldJ, TyndyJlldJ, ZtejlldJ, U:rcalo
1tdj ora1: Sowtełskb-9awauldJ.
Każdy z tych
kompleksów I w•zł6w ma okrellone dla Ile·
ble 1rterunk1 ro1WOJu go1podar•„o, rOdsaJe 1n-nveJI I pro4ulleJt. W••irńkle r u - łWOJ'Sll Jednonełlllle
llatepewaay 91Qdł
.,..odarcsy, nawajem •• u1111pełnlajlł•F•
'

w

Jł1B

WIZ'DTKO JfAU9

„·

Proeram u1oepodarowanta lłnf7 1!lĄJI( poci ~- nallzacyjnym podzlelon:r zoetał na irllłl:a !Włołoa~~ · w .• •
etapó.w, jakościowo róm1,c:rch 91• for~ l
!Jlwm:i~ . ...
a7jl).ym oraz ro1wl1łz1wanła tada6 1połeemo-1oepodarc1ycll.
Mówiąc Inaczej: ustalone sottały •dania jakby „plerwne••
uderzen.la", esyH plerwnoplanow• oru adenia perspekt7W1wloane.
'
/
W plet'wn:rm etapie pnew!dzlane prnprowad&eale t w aadnicz:rm atopnlu zakoi:\czenle prae prznotowuj,cych rejony
lłrety do dzlałalnoiel pr11my1łowej I ęełn!ania W1lu1 1oejal..
no-bytowych, włlłcznie z WYl'O•ieałem
bazowych obiektów
Infrastruktury produkcyjnej.
ZJodnle Il tym załoienlem, jut w aan.pnej p"cJolaw po'lllaine nakłady Inwestycyjne U:t.rowane llOltan, na dals&y rozwój aystemu tran1portowe10, budow• zakładów remontowych
maszyn, energetyki I 1leci prznyłowych, przemy.iu
budo' wlan,ego I materiałów budowlanych, rozbudowę przedliębiorstw
wchociziłcych w 1kład kompleb6w rolno-pn•mylłowych oras
na niezbędny rozwój d.ft'T nieprodukcyjnej (IGCfalno-b;rtowej,
usługowej Itp.).
W tym •m:rm euałe Pl"l•włdzłaa• akołloął ro&JIOlllallłe
t 'Udokumentowani• u.aob6w llł6t )topalln utrtecmtch, . wyJte'DUjących w strefie BAM. w 'tym 1włulcaa abladąich pokładów węgla w obwodzie Czytlilskim, rud ołowfowi>-cynko1 wych w buriackiej ASPR, cyny w Chabarowskim Xraju, po..
kładów ropy naftowej l caw sleameco
njonle W!erchoJa~
1ka I Innych.
Wszystko eo wykona lłlt w pl~łolatee 1ał
pozwoli
lłworzyć podstawy dla lntensywn•IO ro&woju w latach 11.altępnyeb wiodących 1ałązt 1oapodarkl t rozwiązania węzło
wych problemów pełne10 u1ospodarowywania ltref7 BAM.

•pem

„
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POZA

„
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W druatm etapłe, llt6l'y sa)młe
łełl.... IM ł... wł.ectlle
to jest do !OOO rok11, a takłe wiele lat prwy11ł•10 wteku,
sJę będlle coraz wtęłusa ~pecJałSlluJa 1r0tpo4are1&
teJ
strefy, PTz'bde wszystkim pnewtclUJe •ł• w pełni 11a1ospodarował:
wszystkie największe zioła kopaJtn, maJ11cyeh uC'lleg61ne snaemenle dla całokształtu gospodarki narodowej ZSJUl.
~a Dalekim Wschodzie sbuduJe si• potętne salda4y 11.-....,
kt6re ~on:ystae bfldlł z węgla kokluj11eeiro ł rud łelaaa ńreły
BAM; rcnbuduje basę pallwowo-energetyeimlł wsehodnlej Syberii
I Dalekiego Wschodu w oparciu o złota wula I suob6w wod'.l'.lo·
•energetycznych syberyjskleh rzek, Jak r6wnld sbudowany ...
•łanie przemysł rafineryjny w p6łnocnych rejonacll ;obwoł• tl;-kueklego I w Jakuckiej ASRR. ·
,
We wschodniej Syberii I na Dalekim W1cho4.te ...,.,a.ae p myd produkcji nawo1:6w młneralnycb, prac11Jl\ey w 09&l'ch1 • tł.e
Ugdarslde słob. apatyt6", nten.ldch poldad6w aou potuo'WJ'e'b,
surowc6w wielkiego masywu synnyrsklego oraz 1acball6sklego g11u
lllemnego.
W ten 1pos6b, w elllru łnecll nutuayell tł•elolatek 1'1111hll ...
esącej przeszło J tys. ldJometr6w dhl1ołct baJbl1ke-aml\r.łdeJ ma•
pstrall kolejowej powstanie llOwY wy1oko ronrlnl•ty itnemy1ło
region, stanowt11cy wałnll csęłe 11dado~ JeilnollłelO k plebu gospodarki narGdoweJ K.raJu Ba«.
·
ał11tych,
rozwijać

POKONAC WSZBLKD D11J>Jf0łm
UTzeczywlatnien!e włelkleco prolfamu n1oepodarewaala .._
ty BAM nie, bąd.zle 1prawlł łatwlł I pr~. Niełatwe teł ~Ił
zmagania człowieka z przyrodą. Jeszcze bardziej skomplikowane
będą działanie 1yncbronirujące wysiłki 111.westycyjne I produkcyjne. Jut t,raz zaangażowane łl1' w 1n!e dzlesl11tld mtnlsterstw l resortów gospodarczych, placówek 11.aukowyeh I badawczych, organizacji pl1nlstycznych I Innych.
Jut obecnie poszczególne - wymienione wynj - kcmplekcr
terytorlalno-produkcyj ne oras wędy prz,my1łowe majdujlł sł•
w r6tnycb stadiach rozwojowych Ich fortnowanła. Na przy}dad
połudnlowojaktlckl I kormmol!rld komplek1 wnedł jut w stadium Intensywnego rozwoju, natomlut formow~nłe udokaA1k!ego węzła i,>rzemysłowego w zasadzie zacznie •I• dopiero
w czte:rnastej t>lecl<ilatce (bieżąca t>lęciolatka jest jedenasta)
I przekroczy poza t'ok 2000. Daje to czas I możllwoś6 wnikliwego opracowania plan6w I programów działań n.le tylko centralnym organom planistycznym ZSRR, ale równ!et wła(!zom
lokalnym, od których w najwlęk~ym bodajże stopniu zaiete6
~dzle organizacje l)laeów bud6w I warunki tycia zatrudnionych załóg I łeb t'odzin, zapewnienie mienkai:\ I ciepła, zaopatrzenie Jw tywnołć I wszystkie Inne niezbędne ullłurł.
Jedno jest pewne - dzlt dla S~berł! I radz.łeckłero DaJekteIO Wschodu nie ma jui Innej drogi.
I
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/ PANU.111: SPOKO,,.

otnłloa1dl młeJlcacll ...,_
Je bunkry, lkąd oci;y iolnierzy
penetru.111 pobliski teren. Nie I
or>Odal wlekftych· mlelSCOWOll-

or-jkł.a

Gll "

łrtnicme.

ale

nie ma aa nich ładJieco ruchu.

Ml~ •llf.aduj11cymt

se -,.

w1lamł. 'fMt obu stronach '.llH
ma tadn•o kOll'ltaktu. !1"81AduJa.oe • ~ wsiiólnoty
llO
Pl'Oi9tu P<>dmlnowl.lle wzajemnie w;roca propaianda. która
płynie pnft radio I
TeleWiz.ła na.dawana
w An.karu
Jfllllt banh:o Ja.two odbierana na
Cn»rze. WidzłaJem. tu: lntare111 lite• filmy 111 'OnlerTWan•
prza lektora. k'tóry ocłasza.

„

*"·

I

pra&C>W•
ciqaintzowape przea
rzecznika prasow~o sekreta·
II'Z& 1eneralneir;o ONZ1 N~ placyku, za hotelem ob6er\vowa1em w 1974 r. pierwsza WY·
miane iflńców l
uchodźców,
Cypryjcz:irków dwóch sPóleczności.
. aortCałli:eowana
przs
MiędzynarodowY
Czerwou

parterach 1511 Sklepy; 1>173' stolikach na c(hodniku
si~
mężczyźni i ~aja, w tabla.
DZIPY ZE ZNAKAMI ONZ
/

ru

Ji

po

raz. szybko

orzeie!dża

wąskimi uliczkami. WY'}oty
uliczek, które bez-pośrednio dochodzą do iranlcy,
84
zam-

Krzyż.

knięte. Strze~ą
je
bunkry •
„wąskim
oknem" na kan.bill

.,LEDBA PAI.AC HOTEL•

maszynowy. Na bunkrach fla•
ta Cvpru. PO przeciwnej stronie, z r:r:adka widać flagf!; Ture;f. Obok bunkrów sa baryka<lv. przecinające wYl<>t ul!ey.
malowane w biale I ~iebiesklil'
pasv.
Zza za.słony wysuwa ·Ile t<lł
nlerz z Narodowej Gwardii
Cypryjskiej, Ma bardzo cblop!~a twarz.
Pot ~leka mu
!)pod hełmu. Pqka%Ule na m61
apitrat fotograficzny. ..Nle wol-

..Zll~MI

/

I

•i•

„

choc!m!lgoa..

na

•ła.acaa

•

NICZYJEJ"•.

Jeat azczel\li• ogrodzony I
silnie strzeżony !Przez oddziały w błek~tnych beretach. T~
ren .,Ledry" ma dwa przejś.
ci.a: jed:no p0 stronie areckiet
I dru.ci:Le PO 1\ronl• tureckiet
Nikozji. Przechochenle na Jed•
na lub na d.ruca stron• odbY•
wa ce llO eltuaniu 91>9cjal•
nycb wzepusł.ekJ Ruchu pnr,.
wie nie mL Pnechod• w 09
ble atrony r.azwyczaj d:YIP~
cl. wojakowi UNFICYP. U&1em d?:ierulikaru.
Na J)łaakicb dacbadl - ....
reaach kamieniczek. \)taczaJa•
cych amach
dowództwa llił
ONZ. ma)duj11
uzbrojone
~l. I.om•tkami obier•\
wuja' ioł.nlerze teran, ta.kŚul11
k:ai~ k~ 'llle llb'llia do bU•
d:Ynku. w ltt6:'1'lll u.l.nstalcrwa•

n:r

w1arelllld

,

I

LEZY NA

NA

jeśliby

ITllBl'A ŚAM

.„.... ......,

cmwłl!

k.ridej

fnlormacje oskart.a,.l •c• Greków
c,liJry}&kich o takle czy inne
przestę~two.
Z ~Qlel
czes10
bTWa, te tv nadawana przez
rut.dow• 1tudio w Ni.kozii.
mzerywa mecs pilkal:'ski. który o.d11dany jest w całym kraju. aby nadlć aialt !qa. Ankaro t liderów furecld~l wspólnoty, którzy 1>rowadza wYBP•
do katastrofy.
Przepolowlona aranic" jeet
również .tollc•
państwa. Nikozja. Życie ,w ireckiej częśc)
miuta.. któr. odwiedzam, t<>czy 114' normalnie. Ulice sa
ruchliwe. Bardro dużo dmpor rowanych ~mochodów osobowych, zwłaszcza z Ja:kn!i i
USA. Sklepy są dobrze zaopatrzone. aar6wno w 'żywność.
jak I w .konfekcjlt oru w ar·
tykuły 'J)rzemv6łowe eodz!ennellO ueytku. Lud21.e fi• dobt"Jle
ubrani. ?-tie widać biedy. Ka-

~

--

powocbenim\..,
.
Ale w:r.w.rczy 1Ni„ w li~
~ miMta.
rucb:li- ,
wycb arteriL abilty4 lit do
dawnych weneclańsklch murów
obronnych, aby snaletć 111• na
sranic:r dwóch wrotieh Obo-

„* •

Oddlllałr

j..t l)08terun0.

ONZ "' w Nbnł ~u,
- Ca:J Ul denenns1e wae
obecnoff wo.ł* ONZT - an•

no :totoc.ratowad" odr;,rtra
Mie po anJielaku .tanowos:vm
(losem i ahowa me a Allłona

talem

ldectfł ~

kawi•

~

JC11111yeh Greków enrrl*tch.
brła

OdPOwied.t I *

worków.
Dowództwo 1D ONZ.
lddn
uchwałą Rady
Bezplecaeńatlw~
atacjonuje na Cyprze t lćh •
zadaniem
j~
niedopuHczenht do walk zbrojnych mięciu
&ów.
dwiema w;ólnotaml, mieści 11•
Tragicanle d:ziwn.a
w ..Ledra Palace Hotel". Je9t
rranicL BJeanl•
w'ród domów t
to czteropi!:trowy okazały buoo<łwórzy, n& ldórych nieJtdY•
' dy:nek tt wYSOklm
parterem,
toczyło 81• normalne tycie. a
któn' w całym awolm wys•trodzt.j oPu.stoszałe leilł w marju J>I'ZYJ)Omlna luk.susoWY 1>enłwym
krajobrule. Miejscami
sjonat nadmorski nieoo etar.J
&rani~ tworQ
.-tare l'kletiv.
daty ale budzący ~zacunek:.
budy.
opus:zczone magazyny, 1
w tym imiachu odbywały ale
walące się rude<r'J', . sterty 111·11konsuftacje wewnętrzno-cypryj
1111. Czasem wanrztaty, w któ•kle. Jeszcze przy ud?:iale byrych pracuj" Grecr cypryjsq,
łe1to
sekretarza t:eneralneio
a za śchu1• maj• waniztaty
ONZ. Kurta Waldheima. Teraz
ezy ma~~yny Tu'!:'ków cypry1przebywają w nim stały 1>rzed.11dch. Bywa. że jedna strona
1taw.t.c!el obecneiro sek.retarp
uliczki, 'J)rzyl•aj1tca do nanl1eneralneao ONZ, Javlert Pecy 1est wt.s!ed.lona. a w doreza de Cuellara. · orn 1.-0
mach po drugiej lltr()nle mlel!l'PeCialnv W'Vslannlk. Odbvwaszka fą cypryjscy Grecy, na
11' lll1t teł w nim konferencje
I

!~

an&cmn&l
IN'S9Cleł

..,. 9Pf1Wała.
nam ll>Ok61. cllronl• 1>raed
najionz1m. kol•.tna Jnwu1•
tureck-. a.. nLch nie wiadomo oo by Il• Mlo Jencze
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To

dzlj, a aodz.tne. :ale móWilłC O
4.ńtu tutr•jnym.

.L~~kót

panuJacY w

/

Nłkod.

podzfełon.t CYł>l'YJBi•l atollc:y..
mleJlumł
pra'POfllln&

która

,

obóa warowny. t..t r.caJ 'PO-'
somy. OCIYW!łc!le, trel• ma
.woJe orawa i GllO dyktuje oi6lne otywleinte oanui11ce w

.ndkosyjaklet codslennqścl, lctó·
ra mo!e uchwycić 4slenntkar•
a Polfti. Jak mocłem lie iedn'1t " dłu~ ~cl• na
Wyspie przekona~ w domach
norvJU:lch- <keków 8!al4I Danut• nlenok61, 1ta.le
u

p:rtanfe: ce daleJ?

„,..,.

ll&ONISl.AW TR01'SKI

.KIEDY KOMPUTER DECYDUJE .O ARESZTOWANIU
~ ZJednoc:aone •
ba·
iem. w lutórJm nie ma dowo-

eJ'ineJ

o ieitO

dów oeob.lstych i jednocześni•
krajem, w lttórym J>OlicYjnY
komputerowy system in!ormacjl wie o każdym ob:ywatełu
Więcej nil W ja.kimkolwiek mnirm kraju lwlata! Stany Zjednoczone "' takM
byd moi:e kraJam, w którYm
wiece) ludzi nit w Jakimkolwiek innym kraju, zakzymy·
· wanych 1est i aresztowanych
przez p0lieje w Ol>&rciu o fał1zywe nakuy
aresztowania.,
sakodowane w
k.oni1>uterach
•.National Orlm• Informatlon"
- og6lnokralowY'l'll
~einle
_ lnfonnHJi o prz~twach.
CJ;.Y wYnik& to tylko Il fak·
tu. ie Stany Zjeclnocmone WJ'przedzi.ły
wnyetk!e
kra~•
świata w rozwoju ~nicZ
neJtO sYetemu lnwtkilacJt 1 ewidencji prsesteł>czolcl f
Nild doklaclnd.e nll"' wte ta.k• l'UJD& dannh dyeponuJe
•ólnokrajowY s:v-tem lntormacJI o 1>nlM!•Plłwacb obywatel!.
Wiadomo J9d'"1.ie.
każde
'WYkroczenłe, nawttt
najdrob·
sal•fs•. kuch' kontakt 1: POli\1-. 1981: odnotowywany 1 f)l':zeahowywmty w komputerow:vm
~· f.nformaojf. W bm
o.«ólnokrajow:ym sYll'łemie prze·
ehowywana 1_.t każda lnforimaela o oeobach, które nJekoniecsnłe l)Ol)eł.nlły przesteotltwo. ale •.otar{y"1 ał• o dn6tytucie wymJ.uu llP?'awled.llwooci.

odioowliednłe

bądł

„

w . faklmł

I

„
mora

wnelld -,,,ipadek",
kiedy• llrSYdad DOllĆj!.

..na

••

„

"

O romslaracb ułyttecsn°'°'
161nok.rajow„o elelr.tronl~9
centrum ln:formacjt I IW'iadezy
aa.ll~ie1 1~ te w 1983 roku
DOJtoja Mll.r'Ykati.:ka korzylrł8ła
• miflllłO w ~ S40 milionach '!>l'&YJ)edków. ł.aden Inn'!'
1y.tem n.ie r>ozwolllby na tak
1r1>rawna I tak r<>Ueała inwi Jń
lacle lu\hd 1-.k llJ'.ttem komipułerowy.

S Calll PtlWll°"'11'. fak 'ÓiGI
inua fachowa,
8tai\y Zjednoczone ·•
nalbardzłef zaawansowanym
krajem
w dńedz!nie elektroniki i kom1>Uterymct1. w tym takie w
dziedzinie wYm.laru
sprawiedliwości
i
bezpieczeń8twa.
Swiat elektroniki i komputerów na usłuiach oolicii w USĄ
v.• vprzedzll wsz.v·s tko. o czym
pisał rreorl(e Orwell. anlfiel!iikl
powleście-t>isan 1w ,,Antyut0i>IJ
ameryk&ń.ska

-

1984".

'

.

Xa.tdy wdlll l>Oltcyjny w bł
dym 1 SO stanów Ame~
Pótnocnej. mote w clQC_u lrll·
ku sekund ~a~ ina 'Dodsta•
....... Wltiey

Mt----

dział

1

/

odpowjadd w „~. 1 inr.
.Wolnej
1tol)y, Jadnak
'Pfleh
chciał, ie ka.uc.l• opla-en J>a·Pierarill wa.rto9c!Qwym!, których
numery,
IPO , błyskawicznym
eprawd:ramJu W')!lkazały. ie 'O<>Ucja ma do cbnien!a s oodwójnym
przeetel)CL
który
1kradł ta4tH
1)&Jliery wanoś
cdowe. Wn~lo w:!eo ldlk&
Hkund. aby oacJ1.T• 1)C'Mllt.-o-

•~tu umle-

orirechow~•

n'I].

,.RozwóJ itechnolOłil a o~wa
- w 1980 roku
area.tOlwanó w Stanach Zjednoczonych dziewieć milionów
ludzi li .teito dwie ~e zwolniono !>4dź uniewinnihno. Niemniej jednak wszelki• niezbę
dne dane pereona.Jne o tych.
których zwolniono blldt uniewinniono. zostały za-kodowane
w cenitralnym 1ntemle iiiforn'lacU o Przesi.tiatwacb I
Ken Laudon .autor fhldłua>
..O kom1>utervzac.1ł ł orawach
obywatelskfoh'' pfa.e: „Wy~
cienia w J)rac':v Jedlllej trzeciej
pracujących
w USA, a wlec
ponad 36 miUonów oeób, aa
:zakodowane w
ofólnOlkrajowym systemie lrom'Pute.rowym
ł tta.żdy nowy
pracodawca.
i>~atelskl!.•"

1

fi EKI R0łł11i1,

w irpralwy iirzesteP·
lnformeoje o 'b'1:'h O<tO-

b&ch

działy,

kradziety
samochodów. kradzieży papierów wartościowych
Itp.
. Patrolując:r w Nowym Jor.ki..1
policjant dowiedzial ale s oentr1tlnej informacji kOMł>utero
wej (p0 przekazaniu własnych
epostrzeteń do cenitrall), ie jad-cy przed nJm samochód został
niedawno
skradziony.
Sprawca kradzieły miał być
na J>OSterunku J>Olic.tt zwolniony a odp0wiednia kaucill 1

*•

er.e.

l.nfonna.c~

CZ.V był lde-

dykolwiek karany, aq kiedykolwiek za.mieszany był l)OŚradnio w jakakolwiek a11raw~
~pcz1t? Centr•lny 1YStem
łn!~ac:IJ
elektroniczne! ma

o-

na.ne

9Ullochodu

właścicielu:

1

1 lta.łd.•j

mołliwej .m>n~

W NCIC - Oentl:'t.lnym BAJ\llN In1ormaou o
P~
stwach - llchom. .te nici wielu inlty'tucJ1 r.a.!inte1->w~Ych
tym oo robi t .lak •I• achowuje obywatel Stanów Zjedno..
cwanych. Pomijam lut ten o·
ozywlsty takt. te kUdy Amerykanin, który zwraca &!Ił do
fakieiiokolwiek ~Xii o !»tyczkę. musi wY'Peln:ić ankiete.
w której ea dziesiątki pytań
dotyczących
wszelkich mo±li-wych d%1edzln jego dzlalaino~
ol.
eentralny 1y1tem lnfo.rmad!.
a które-ito kotzvsta P?licja wy:m!enia informacje z lnstytuciaml orvwatnvm! i rządo-wymj w
wypadku <X'>Obv podei r zanei o
przesteostwo. Svstem ·ten in-omadzi milionv ln.formac.li. które \moe:a
by~
wYkorzystane
nrzei: Federalne Biuro S!edcze.
tafna 1><>llcle i wymiar lfl11'1lw1ed.llwoścł.
Ten o~61nokrajo'W'J'

nwtem
!Slformacjl r<>ZJ>rowadza czesto
~we
dane: Jak
podair>
J-.r ...._ w r .tudtum o•

przyj1µui140
praoownl•ka mote
w cła.l!u 'Paru minut gpra:w;lzić
czy jego petent ma na au.mteniu
la.Imekolwlek
wzestep«two, nie tvJko .naitury krymlnalnej, lecz tak2:e zawodowef. lnforma<:je w centralnym
ay.stemle Sil coraz ex~cte.1 wykorzystywane prza J>raoodawoów, zarówno prze1 agencje
r.qdu f'9deraln•ito. tak 1 pry'Walme koroorac:ie.
P!'ffC!ętnie roc.znie. u w:1.r1edu na ltał'-:'. iłl'Omadzenie In·
torrnac}i /1 stały je\ W7Jr~
czt&rndcle tysięcy obywateli

I

USA I • ar.Rowqycla b~
u.trzymanych 1>ru& ooljcje, na
podatawie niepełnych, Pr13bU•
.ioDy'eb blldź nieaktualnych jUil
danyoh a wartych w oami4t01
alówn.eao komputera w cen·
tralnym 11Yat.mi•
lntormao.lł

cloty~cej

pr.stet>Ca06cł.

„

.„

Wydluia al• także u.ta
łl6b arealltowan„ch wekutek elektronicznych pomyłek komvuterL W ~ ro1'u w
Nowym Orlean.le WY•UiiPiło
CW.mMt q96I> do lledu o od•
alrodowanie aa lltr~ty fiz.yczne
I moralne. ~i9!1iohe w rezultacie &NllZtowanla i prz.ebywa.n.ia w Wiezieniu wskutek
bl~6w
komputera. W 1984 r.
w· Nowym Jorku aa.trzymana
llOEitala
1tewardesa
Sheila
Jackson
•
llnil lotniez.vcb
„Eastern" Pod zarzutem han·
dlu narkoty_kamł. Aresztowania
dokonano Il& podstawie in!ormacjl, zawartych w komput.
rze centralnqo IY~ lnfor•
m&ejl o D?ZNt1tpcao.łci. W momencie arect.ow~ nie POm.ocłv ładne tłumaczenia. ni•
J>Om<>gły również tadne Inter- ·
wencie dyrekcji linii lotni•
czycb. Pani Jackson przel:ll~
działa trzY' tygodnie w aren•
cle iledcsvm. zanim r>Od l)Nts1• &dwokata. w
rezultacie
oonowne110 dochodzenia. wY·
jaśnlono pomyłkę komputera.
Okazało się, te władze polieyJne. kor:i:ystajac I: nainowszej techniki
komputerowe1.
mou ·w cll\RU ułamka sekundy uz,yakać lhformacie stanir
wiace !>Odstawę do aresztowanla. ale trzeba kilku tv.e;odni,
aby 1!4tallć, ie informacja ta
była mówl1tc delikatnie. n!eśctsłL

·
JERZY GÓRSKI
(Waszvne: '.o~)

'llllllllfłłlllll 11111I•11.1p1•1111111111tr1 11111111111111111r111·•"·• 111 tia.1111111

Jl.loskle~ska Fabryka Samochod6
Im 1 •·uin»w,kit·go
gotowuje się do urucbomlenla produk :·.ii "'""'"-"' m11 »
krajach BOCjaltstycnyg ,.MOSkWICza '.", Otn'l.CZOnego
1

'

Rn'tn.~omolu przy.
lu 11 opularneiio w
<' ratiotem
2l.Q

c\FI - TAs.s~·

„.

(
\

W · ŁÓDZKIEJ

PRASIE
Zawały

1erea są to cłęłkle kata.strofy 'na dnstarośc1. Ze wzsledu na .wa ez•· '
1totliwo§6 stanowią Jeden • naJbardzleJ IJr.tualllJ'eh
problemów społecznej ęaedyeyJ17. Co naJgoraze
WystępuJI\ w okresie naJwl•kszeJ aktyw~oałci ł::r·
cloweJ I zawodowej. W młodszych rrupaeb wieku
dotyczą Jlównie mężczyzn. Ostatnio IQ>OłYłla. lllł
doniesienia o zawałach ser~ o kobiet w WJ'nlłl11
1łosowania przez nie doustnych •1'.!>dk6w anłykon·
cepcyjilych. Do czynników 1przyJających p~w•ła
wantu z~walu mleśnia 1ercowe10 naleła zaburnnia &ospodarkł lłpldoweJ, podwybzone clułeni•
krwi, palenie pa.pieros6~ nadmierne oicie kawy,
otyloś6,
eukrzyca, brak aktywnoś~ flz:rcznej,
/
zwiększe~e zawartości ~zcz6w nasyconych . w
diecie.
\

to zawałów spowodowanych
czem n~zyń wleńC9Wł'Ch.

tlze do zdrowej

, Badania epłdemioloriczne wykazuj!\, ze u ~dezyzn w średnim ll(leku wypala.iacych 20 lub wl•·
eeJ papierosów dziennie ryzyko za.wa.tu Jest 3-8
rr.7.y większe. Niektórzy autorz::r wląża ezęstne
występowanle zawalu śerća z pewnym t::rlM!m OIO·
bowojcl, charakter:n;uJl\CYM się stałym po§płecbem,
agres::rwnośclą, nadmierna ambicJa. dużym ooaualem wap61zawodntctwa. l'fflołem anatomie:r:nym
111awal6w serca 111 głównie ~łany mlałdt::rcowe
w t.:tnłeach wlel.'icowych w kt6rycJi na tym tł• ·
powsłaja sakrzepy przykl~noe · zam~kaJlllC!e iwla• .
tło n~zynia. Ostatnio. aaob•.erwowano równleł

dr

dłusołrwalym

skur-

Charakter1styeznym objawem za.walu serCjlo ,fest
ból za mostkiem o różnym nasileniu i promienio·
waniu (do szczęk( końoąn sórnyeh) oollłCZODJI 1
potami a czę•to z za.słi.bnięcilem. Kojarzy sie z dlm
nieraz uczucie lęku, obawa 11imierci. Należy więc
kałtły talli ból skonsulłowa4 natychmiast 1 leka.rzem~ '
I( .

i

\

50 LAT TEMU

,Posiedzenie Jady miasta L'odzl :r.ost,alo 't>i:-z.erwane wskutek
·. braku quorum. $llOWOdowane11;0
deinonstracy;nym oouszczeniem
sali obi:-ad p~z członków frak,
cji Stronnictwa Narodowe~o..
Przerwanie posiedzenia uniemoollWilo wybór noweao \ pre· 1
zydenta mlaata.
'
(

y

Bardm 4stotne ,fest sapobleirani• · chorobie wień·
eoweJ prowad111ce.f do zawa,lu . Hroa. Poleca ono
rlównie na takim bztallowanlu ~ ~poeobu tycia,
aby wyellmłnowaó oaynnlkł szkollllwe. Dotyny
to Heroko poJęteJ bldeny tyoła codzlenne10. a
Drzede wszystkim propilgowanla zasad! wluclweco .
odłyWiania
odpowiednlero. z,.kresu akt:vwnoścl
ruchowe.i, wałki z n&loll'iem pa,lenia. Niezwykle
wdne Jest unikanie sytuacji tzw. „stresowych"
w flyciu codzieńnrm.

• • •

W . Genewie zawarto uiltład
tranc'usko--radzlecki. OOdnLsan:v
przez Lavala i Litwinowa. na
mocv IrióreJro oba k~ie zo..
bowi•zuja sie nie nrowad:z:ić
.żadnych rokOW"afl o u.wllJI"Cie
dwustronnyi:h ukłaflów bez u1frzedniego porozu1*tenia ele.-

Postępowanie takie powinno by6 prowadzone Ju~
ed mlodojcl, a nawet od dzieciństwa, nonlewa!
zmiany miaidł:ycowe powsta.Jllł we wczesnych oluesach źyeła.
1

1

·

Starajmy 91• więc wychowrtrlA dzł~I w duchu
wzaJemneire poszanowania, tłobrocl, kulł11ry, aby
w wieku doJrza.lym ole dochodziło do aaolę4 w 1 '
·
•1
· „
• • ·•
pracy I w !ycłu rodzinnym,
Niewykluczone, ie w Ssw&Je.rli ęzuó swe.ro bela był „na etacie
.
bJe ~.f11brsz::r li:ot\ iwlała. ,,Bl&.Ckr SIW&.ic&nkiep . ~otowi• ' alpej. \ Ze wz1dędU na roena~ Ilość
Dr n~ med. JERZY PRUSZCZYl'łSJd ma c~terdldriol lał, Pł'Zel! tl~I~ tłllece.
, CAF,.... Ky_estene. naD&dów, MlinisterstW<> Poczt

. W.U.U.uAVD'.U.MW'.AVHUAYD7~.M"AYH/UH/U//Lq./H.UD7/.U./07.U.U//.U.U..QDH'D707H/H//.UH/H/AV<HH/.DH////.U///.ą///H/.J'".UHQJi

'!:~:!!f~n~~~::0ru~1~~
nariwze noottowi

orzesyłkl olenię:tne

! we beda zaopatrzeni w rewol -

noszę się IJ_ zamlarem napisani~. o tym, co mnie najbardzie) boli. Nie chodzi tu o samochód alba działkę. rekreacyjną, bo tych nie morn I mieć nie będę, lecz o sprawę powoirliejszq, p której na~et wielu redaktorom I czytelniko"l
sią nie .śniło.
'
1

)

1 wer:v.
I

Od lat

(

./

lłc

..t.d

D

wiedq,\
to ·
węto< aąm•. -kli«iyś 'Wlły

iab11

moiUwe:- •

szałe<m taką

zwrotkc - Jek
„Wanmawi8inild":
1
„Oto dzłł dsie6· krwi I ChwałJ'
I
dzi~ Wiem -

Oby dniem wskneaeni~ } byl
W tęczę Frank6w Onet Biały

(

Pałp;ĄC w niebo Joł sw6j wabił"'.
Po d~ dooiekamach dowiedziałem ai'- t.e „t~ l'rank.ów" to

I

I

zwylcla

pojpolita

Framcjil.,

kt&-,

przed.et umllowaHśmy, w.vt~ili
łm:r

i wymodliUIŚmy~

Ach. eół to była a
l'TulcSa..:
Na!PO'le<m wy1-1 rapier.•. i Już mi...
liśmy Ic.iQStwo WanZ91witkie. Poaedł na MO!llkw, bez jaddchkolwiek
mobowiłłZ&J\

wobec

Po1*i • Jetró
etrony. a s nim Potnało na 911dadc
100 tysfte)" Haków.

/

lltamt-4 nie

I

łladna 1eN10Wna myłl politycisOtóż to. Wywodzi ale równiet
myśl prymityw.na. jeśli powiedzie~
prawdę w

ale
na

Współcześni
politycy fraincuscy
maj• m~l polityczmł likarlałtt i być
mote dlatego Sil bliacy niektórym
Polakom. ,Wydaje · im 8łę to

macą tl'flł

Francuzom

1

/

I

"'

w całei glorii. reprezentowal ma.rezarka Petaina w rozmO'Wadl z

Polńlom
mianowicie,
te
cały
twiat kir~ Ilię Ml!kół Pa~
ryża. Ten 1 poglą,d ~,w sprze-

Niemcami 'PO podpisaniu ka'l'itulaeyj·nego uklad'U w Compiegne. 1
/a. właśnie, c6t powiemy o tym

)

nie ehee . wiedzi~. Ołwiadczam niniejszym, te wbrew !)Oglądom czę-.
ści. a bvt, ~ większości tego .1>0lcolenia. bęcJę , świadczyc! I zaświad- .
czać. ii n~e mam zamiaru lda.niać
!Ilię politykom francl.!$kim.
kt6rzv
nas DOUczajfł. Nałpi,erw powinni
mnie PJ:'Zeil)t'08i~ ia to. ie aami:iloty
Luftwaffe w owvm traRieznym
Wr~Śniu brałem za francuskie.
Biegłem wtedy wrzeecząc: „Fra~
euzi, l"rancuzil"
Bomby, kit6re z
tych .,francuskich" samolotów 81>&dly, wyjaśn~ły wszystko.. Sartre siedząc wówczas w okoJ>aeh i>iBał filozofi~e

do proseJdorium ltuden-

tów iydow.klch tak dł·uco, dopóki . władae TeUlline b'doW·

I'

.

cznegO' poPJ!I'cla. Potem pan Noel,

tym

• •

„stud9Ml
l adaj.„. swlok.
Rektorat Unl.wersytetu War·
~a:awakieao postanowił ni.,_ do-

puścić

do za.p roponowania? P<>SJ)<)lite ogólniki, wówczas. gdy !łtalo sie- jasne.
te Polska zagr-0żona i>rzez hitlerowiSkie Niemcy J)otrzebu!e enerli-

oesy.

,_

.

naści ~ją system n:.,dów J6afa Piłsudskiego i iero następców.
Cóż jednak ci -panowie mieli P1>lsce

WJ woctal

akie nie ~odza eie na dostarczanie zwłok tvdoWskich".

Gwałtowny a~ zimy na Lódż
I okolice. 1Mr6z rano do.chodzi
do -IZ stopa.i, wleje bardzo
tllny wiatr I pada H&ty śnlel( .
Słac;ja lr:oleJowa w Kutnie nie
prayJmuJe ładnych poeiagów.
Prnrwana "Została komuilłkac,ja
,drogowa na trasie Lódt-War·
azawa.

Julko

'

in:r

• •

,

gin~i

,

• ' nowym

rom~em.

Mełna wiedzieć jakie whal!kt ~i !lani DUipont i oo

lmłe i
ayta na dobra.noc.

jedlnaikże

t.o sa

Ma~ Ni miłoAć. ChY'ba te t)6jdziemy na plac Pigalile. ~e zres'Zt•

upadłajiteym !'?a.n.cJe · akde kapttulacji? Pr:zecie! Polska ta®telO a•ktu
nie podpisała. Nic tu nie wvjalłni
odważna decyzja generała
Gau1lle'a. Wiadomo bo'wiem. ~ wit-

de

kazość

FranCU26w Vf czerwcu 1940
mur~ aa marszałkiem
Petainem i w nim wid'Ziała wylba-

w witkuokii l)racuill panienki z
Jnnych aaj6w.
·
1

roku

J'r11111cueey polltyq maj• }ednad,obre samopoczud„ To met,1
ie nu adradzl.ll w 1940 r„ haniebnie k:a:pituhJJ•c przed Adolfetti Hitlerem. sa to tern udają dernarałów C10 Ili• llOW~e.I

4

"i!i1!&kiiiWMihf

1

atała

wiclela.

~ot

Ałe wtara we l'rarlej' ~ła.
Ostatecznie: wielka kultura, ~k
I w.si:v'stikio eo nOWOCJHne WfWO'"
d:ził,o • lli1' • Parrta. A satem esy

na Pawi&lw. w Ołwi4Cimiu
w innych rilieJecach. miliony
Francuzów
zt:vtv Il• s okupantem
i1 .nadzorcą (w bw. l'nncji
okupowanej). Kwif;lo a
lukawym
przyzwoleniem, bujne ~ kulturalne. ' Nie wymien.t• nnwiH tych
koryfeuszy świata ari~o uczestniczących a hiłJlerowcami
we

m•

Przełomem był Stałlntrad.

Wtedy akej• de Gaut1e'•
1Ól't.
I

tyłem w ' Poleoil. fd1, ~la
wojna lł&t r. Młode polrolenie ni•
wt. OD to maezyło, Nie wite. k1tl ·

ambuador6w · !rancuskdoh w Pot.ce

a lat mlędzywoje?l!!lych' panów La-mche i Noela. Obaj, m. ba duiae\

F

FF

1'oalJ'

w

Ttns ~ł~ 1Mt 9D tie plmMrT
Po prOlltu stlllł'»!C -.i• 1 mam lltM'e
l)Ora:obUltki z l)Ol.!. tY'kamł b?'l<IUlllkinił. tli.dam od ·· nich oddkodowH!ia
u mirad4' Polski. .narodu . po~kie«o
i rnni• MObiścłe. TUi )eltWA • waitt~.

n

była

Lołalanka Bolesława Boehe6-

alla.
Hłlretar,1
-Okręcowego
Zwh11ku Zawodowego Pracow·
nlkłw Pailałw-ych I Spoleczaych ołnymala ·, o4 Swlatowe,i
~Y Połl11J• dyplom honorowy w uznaniu JeJ akływneJ
dzlałalno1§cl na rzecz lwlatowe=
r• ncha o,brońe6w pofroJn.

;
Oltr. tfsb)

\

I

t

d 111 Uff

L

~

Obmyślał. nowy kawal. Do diabla , . Morganem i. Furllea&em I To nudztarze.
Rozejrzał się. Było }uł pótno, aod:ilna
druga po północy. K1llljpka ni~l pu•ta. Tyłko on, barman i drobnj fac:et
o wygarbowanej wiatrem twar~7, kt6rr
,p11 piwo
p~ bahe, OOllł oparł9ZJ' •
mosfętną Jlar!ecltę. Barman W)"gl•dał na
or.łowleka z poczuciem humoru. Ten dnl'1 b,.t !lllllizerowany, el• I jqo moikw.

-

czoło.

waw!J pr'41to lebra I ·
Pop Hilndaraon Pt"S)'Clądal mu 'ailł sdu- \

1

':młarl.J', N&clr,rlil łll• nad

Bradleyem i łlO-'

-:... PM Brad.1••„ , -

ltwierckll aasko-

"łn71

_

• blill!ika.

_ , . - N'lel J>GZ1lałem J)4ne. Twarz ma
pm tatiia opuchnieta. :Nikit pan.a nł'e po·

.-1:

I

To alewa.tne - lrałde słowo W)'ma·
lelo ;tf7'~ku, Jakiego reporter nie imał
dotłid. ~ Ja pr:zeclei :tyję. Zabierz mnie
ełlLd I wezwij~ lekMza.
'
Pop Henderson :riw.bał lit. zaklopota97 i mepewnj. Po chwili wziią1 Jednak
Pl'llJ'totowitne prześcieradło i rozłotfł Jjt„
- Panie Bradley ,.... odezwal się. p
M6wlł_.. panu. Więcej ładn7ch kawałów. ,
Rn .,, llOC1 W)'8ł.araJ.
Rbxlun._t -arabn!e prześcieradło ft&
-

I

rzecz. Bra'liley uśmiechnął się tyiko. Nagle drobny mężczyzna wr:zun14ł, odskoczył 111a jed!ll.ej nodze od baru, zapamię
tale wymachując ręk.aimi I caiszite pło·

I

~raa~t Jłober111 m• łcte::-pi, Jeśli

Jut ihnj.echu.

Ryczał terl11, spoglądając na ba~. od
którego oc~eldwal uznania. Drobnr męt

dain silł na.bra~ ...., ~twierdzi} t po„
wan. ,- Nie, panie Bradley.. Nle motna

lftÓW

wściekły odwrócił

dwa t'A'l:J w jedną noc.
Nie eplMZllC &ilł wępcłmął szufladę do
przedziału, izam,knąl drzwi oznaczone nu·
~erem d'Wana~de I przekręcił przytrzymującą Je kilamkfł. 1 N.astępnle poczłapał
do swojego kantorku I usiaq? na l(rześle.
czekajl\C cie!"Pllwle na koniec nocnego -

,,

Zamierzył się I 1 trafił plę~cią pr<>sł.o w
usta Bradleya, miażdżąc mu wargi <> zę·
by. Reporter m·chwiał się, nie '1)dołał
uchwycić klratędzl baru, stracił równ<>·
'1.agę i wywr oił się
całą
długościl\ w
tył, traflająe
ar1ti em o mosif!łną 'harle-1
~ podnMJka. , Poczuł je.~C2'A dreszcz b61u

. dJżuru.

"

ltoberł Artłuar. a angłełsklero
pneł~łyl Marłlłn Kodowskl,

...
. llZlllNlml WDZIU

I

Ilf'

I

I

I

\

Reporter spróbował jeszcze -ras.
tym razem wyszło to nieco

lllo6tnicy, odw.rócil się i zmarBredley odezwał się znów
1 niebywałym ~iem.
.
- Popi - Jlil<> rł<111 •brunl.aJ :rechot11wle. - 'l'o ja, Dave Bradley I Ja t7j11,

B&Tmall pabrzyl, nie pojmując w eqn'l

I

/

oown~

na

ezyma opuścił nogę i
alę do repOTtera.
- Ty sukinsyn.i e!

miej41ce, w
Pop Bender-

\r'OP -

.aeayl

Bradley mcldchotal w eoble, pochTlaJ••
aW11\zać miał nnuroWedlo.
Zręcz:nle 'WISUnąl · zapdk• mlędą „1ówkt ł ehole'i'fkę buta drobnego pi'W'Ofta. '
Zapalił ją, w:n>rOStow:.al altf' ł zamówił
na.słęl'Ill\ whislQ'. Mt'Uptllł do bam)ana,
Wl!Jkazał ~łowa
tego drugłiego.
- Uważaj PMI I - uepnął.
I

wstrz~:vwat

&11ajome

. lloAni•J -:- Pop, ja :tyję I Przygarbiony. pra-

tlę !&k!b1

Bra<lley nie

iflOZPl?zn&Ć

u

podśwladomo6cl

ltani•

8t&rr *°6ez11_włafnh uk!ada6 równo
· rłll!lllcma l nogi Bradleya. Nie usłyszał IO

do$ć życia.

nąe" zapałkę.

ł,Jm

w

-.„

ca. Po łrzec:iej ~eczce pocz\lł
znów
. dobr,ze. J esizcze jedin•
i już ki-piała w nim &WYkła n-·

się

·

ar'oczystoli6

j&kbn •• /mnaluł.
-:;- Póp„. - ~. -

okal b~ mal7 '
brudl'i7, lleoa
whisky o1caz.ała Ili• rozarzewaj,-

śmiechu.

al•

• • •

'

~li

do

aerłecaeJ a&mo1łerse

Od1111-lecia
pracy Pa6słwowero Teatru. No·
wep. Obeeny ' byf m.la. członek
Biura Pollt::rc1nep KC PZPR
Ro~n
Zambrowski. Podcza.\I
urocs::raWel wysławiono sztuke
wspólnych bieSiadaeh. bo to "°°~ W::r1pla6skłego .,Akro11olłs" w
dziś nie w:rJ>ada. dtneiwienie DrZY· łnscenłneJI \ Kazimierza De.Im·
ka.
\
'!"iło dopiero wt.ed'J. 1dy okazało llle.
te tli RMUa me ma nall18 na ZWY·

ei4'Stwo.

Majbardl:l411f bawi• mnie poacmenla. ja'k mamy 111, rząd'Zi~. Le!•
Pod moją ~- pamiefm,iki dw6ch

• •

•

W

lławet

&mustd

I

lłraszllwa katastrofa na Ritutaj, t :nic wierze
francuskiej. Tama Mal·
•ił ~ dzł.,.,
I
et aa neee Reyran pękła
) mln metrów aze,clen
W łakidt warunkadl moJina° by- IDJ' . li•
wecl::r u.lalo miasteczko
ło i J)Otilozo~ t lllied C11M na PreJ11•. Obllcza llłlł. te fala mia·
pisani•.
la wysekoł6 I mełr6w. Liczbie
•ftar •ll&CIRJe al• •
ponad llOO
ii. potem była -~ ~ ~ "61.

Edmund

C>ww.em.

LAT TEMU

25

o... wojinte teml)erllmen·

t6w: Niemcy tam.

I

~

elt91><>1".tując c·
I wąrtośdo·

'

11 "

281 (11171l I

I .

ll~Cll ftO"lł'Y. biały

na M1ESZKANI11 w1-otetow.
Tel.
14-3 w Blel9ku-Blałej nmtmlą na podobne
w
t.odll. Oferty "2ł0 Błu
11811-C
Olfoma6, Plotl'kowwka
ZCłllZl:W AJlllll d9 tolił a~ ('U IOOB) epneM
-ł
Wld&--WllCh6C
dam.
Be&ehatów,
~.
urnienlą na 14-1 łuta K-S.
tł-Uł
Oferty 40ł93 .,Biuro Olło
szefl, PlotrkoW11ka N.
Fl1UolA lnoom.p - CBI po- M -J na I
Jata do wynaję
mota et k\łplć - 91>necia. Widzew - Csajkodać wuy.tlro. Skon:rnaJ
weklego
1
m •·
napln, IO-ł01 Lódt s łllSł'ł-g
akryUta n.
D WUPOKOJOW• bloki, 44
ł110ł-g
m.,
Teofilów
zamienię
SEOMBNT „Ru.tlkal", mena większe :I-pokojowe z
ble lruchenne, tnne kuwygodami
(cl.o.).
Tel.
pla - apnedan - Wól52-21-0ł.
esafl•ka 4, Bogdanowicz,
łlla&-g
tel. n-łł-11.
TRZYPOKOJOWB, """'YstftS:ł-11
kle wygody, telefon,
I
SPRZSDAM „rlnezję"
0piątro, epłacone Zgierz
ru „Continental Edison"
zamienię na 2-pokojowe,
- TSB 110 I PA IMI05. TC!!.
telef<;i>
- l:lklernlewlce,
M-e-11.
&ochaczrR, teL 1e-6ł-łS.
lłł

„.

apnedam.
Po

-

al-Ił-li

IONll.I

„

•

Przedsiębiorstwo

Gospodarki Maszynami
Budownictwa w lodzi

RADA PRACOWNICZA DOMU MODY
PRZEMYSlU ODZl!!OWEOO
„TELIMENA" w lODZI

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO /

-

samochodów

I silnik6w

Żuk, Star, Ził, Tatra, ciągnik

samochodowych i
Ursus,

maszyn i urządzeń budo_}Ylanych • kopdrki KM,
KU, spychacze, żurawie itp.,
Innych materiałów ogólnego przeznaczenia.

z

~

r. ·r

U UTT

11123.

'114&-g

4063-k

wybttnęco mala- PIANINO lpftedam. Tel.
polskle«o zdecydo'19-12-•.
wanie - kupi•· Oferty
„40291" Biuro -<>głouftl, MAOIEL pr-alnlę
Piotrkowska M.
sprzedam. Tel. ił-72-08. /

OBRAZ

........

rza.

DZIAŁK~

leśną

llOll

lll,

IO km od t.odzl (teren uabro jony. pod zabudowę)
notarialnie
sprzedam .
17-11-24

PO

powrocta

kuplę

ttm g

sagranlcy

1

dział.kę

budowlaną

-aa

:Julianowie. Oferty
.1!~3119''
Biuro Ogloszefl .
rtotrkowska M.
ŁADNĄ działkę 0.79 ha (na
tra1le Zgierz - t.a.glewnlkl Klasztor) sprzedam. Wladom~ć: Zgierz,
Chełmska 3B,
2041& g

DOMEK jednorodzinny (8-lzbowy),
lokal hand~
wo-rzemieślniczy,

działka

teren uzbrojony sprzedam. t.ódt
Tuszyńska 151.
20252 g
DOM, warsztat w Inowłodzu - •przedam,
inne
propozycje. 9'1'-25· 13.
POSIADAM plac,
materiał.
oczekuję propozya jl. 11'7-21-83.
(540

m)

-

TELEWIZOR „.Jowisz"

+!Uł I

kuplę. ł3-17·1~.

~

BUTLĘ gazową 1'l
kupię.
Oferty
Biuro Ogłoszefl,

„.

•am4-

X'·

r 11r•r•: nr rrcr

ZAKŁADY

lrC

«Ołl'-«
„20468" ZAIU.AD rzemlełlnlczy
Sienkiekft.odzl 1 11,mówtenlaml
wicza 3/1
- sprzedam. Niepotrzebne
KUPIJ',i piec c.o. PZOWJ' auprawnienia. Oferty 40311&
testowany, teł. 1'7-11&-31.
"Biuro Ogłoin:ei\, Plotrko-;
\
'
ł1011 I
W1lka
PIANINO.
P1'1m4' •• Ken- .POLAR t•''. „Dueł!' .tetla"
ąnedam.
Tel.
reo, telewizor czarno-biallS-73-lł.
1Cł3 11
ły, kotuch damek.I, utyDYWAN wełniany i X ł,
wany eprzedam. - Tel.
wzór tradycyjny - aprze38-13-M.
tOHO-g
dam. 38-31-Sł.
CEGt.~ eprzedam
Tel.
lfttl li
118-89-ff.
KOŻUCH, lplaszcz 8kón.a105'.lll-g
ny damskie,
męs~
kotuch prawie nie iny- UST hodowlane ce
aprzedam.
Telefonlwany, r1'tnezję" aprzenna ł8 11 t•L 57-M-03.
dam. TeL łl-02-11.
20526-g
111131 I
nt1L - llpl'ledam. 17-81-117.
..;pRZEDAM dywan 2
20511-g
kołdrą puchową
.Atlas
Sw!ata"
„n:uchnlę
Pol- DU2;Y kotuch męski, radiomagnetofon dwukaseską"
umowar.
Teł.
towy .• Blnatone", 1łuch1171-19-Cł
wld atereof<'nlczne, zestaw
łOOOI I
do diagnostyki laryngoUADIOMAONETOFON stelogicznej - eprzedam. reofoniczny Ph!llps. WalTel. 33-lł-M,
kmana - sprzedam. Pio·
I049ł-g
trkowwka 113 m 14.
404l!S-g KOŻUCH damski długi, nowy, eleg1111old, aa b. SZC$
SPRZEDAM tv Baba, Jopł11 wuoetu ok )70 cm
wisz gramofon „Daniel"
- aprzedam. Przędzalnia
magnetofon
„Phlllpsa"
na 11 m. I.
wzmacniacz Tuner-Unltra
20471-«
H-10-M po li.
40334-g
FUTRO łapki karakułowe NARTY: Fischer 1'1'9 Intersport 190 bez wiązań, ex(czarnel kołnierz z norpress do ka"Wy „Philips"
ki - szar31 sprzedam tel. 18-41-0ł po 11.
84-42-31 po 11.

,„„„ , „,;

,.

4030ll-g

p

MECHANIZMOW PRECYZYJNYCH
„MERA - POLTIK"
w ŁODZI, ul. WIGURY Zl

SEGMENT „Bzura" nie utyWany lodówkę „Snaj11a" - sprzedam. Oferty
ł1938 Biuro Ogłoazefl, Plotrk<>Wllka 91.
KOCIĘTA perskie rodowodowe - apnedam. Wlą
OlrOW91tlego łl - I
.
ł19!12-1
ltOCl~TA penkle - sprzedam.
Wojska Polskiego
łll IL lT.
11421-C
COCIUl:ll apenlele rodOWO-'
dowe po złotych meda11.iach, manyną dio plnnta - sprzedam'..! Promlfl9klego M lll 121.
'

20331-g

OWCZARKI niemieckie szczenląta oraz
roczne
Pl'lt- I 111kl rodowodowe
po medalistach o dobrych
cechach psa obronnqo
- 11przedam. Ksawerów,
Zachodnia 118 a, Feliniak
20528-g
VIDEO

VHl!l, komplet
'RFN
sprze-

utućc6w

20543-g

11.

PCV

tel.

na

e1ł3 li
zgrzewarkę do
wYtłacsarką

11-te-•

Bł.AM brązowy

'1800 g

-

łapki

s
karczkami - •przedam
Tel. 92-80-M.
11'1'11 I
MASZYN)( dzlewlar1k11 „Interlock" do produkcji
dzla.nlny
sprzedam
Toruń tel. 1rzecznoścto
wy 321-93 f<>dz. IS-:ll.
4'%153 li
WEt.N~ sprzedam. Oferty .,ft332" Biuro ogło
n:ei\, Piotrkowska 96.

do

łOllS2-g

·-

~~., ••

,.,,

f

'

J?f ff

-

-

7 I IL'P'f JW

SPOl:..DZIELNIA KOŁEK ROLNICZYCH w LADZICACB
w JEDLNIE I
I

ws

OGŁASZA

PRZETARG

dla rolników indywidualnych na sprzedat: ciUruków, IJ)t'Zetu rolniez&IO.
przyciep I elementów budowlanych.
1. Ciągniki •.Ursus", typ C-330, 355, 360 w Ilości T 9d., w Mnie
151

z. :~!:e~;:

„

D-ł3,

ł7L

:!'P
D-4'7 w llcl!§el I at., w cenie o4 l i l e •
li.
3. Spnęt uprawowy I do zbioru:
- uprawowy: pługi, brony. kultywatory;
- do zbioru zb6ł I oml~t6w: snopowhpalkł, młoeamley prur llaet'Jn•
i silniki spalinowe;
'
- do zbioru okopowych: kopaczki e~a&orowe. kombaJnJ' lde111Dlamane, ·
-..
.
ł. Elementy lnwentarsKie typ „hokej".
Szczegółowy wykaz sprzętu oraz ceny Bil wywienone na tabliey otłoond
tPółdzielni
•
.
,
......... _,
Przetarg odbędzie się w dmu 29 grudma br. o l-Od1 10 w punkde ..--..
gowym w Radziechowicach II.
/
':""""
.
w przypadku niedojścia d<> skutku J 1>1"7.etargu, n pnietars odbectai•
się w tym samym dniu o godz. 12.
.
Wadium w wyS<Jko~ci IO proc. należy wpłacić do lai.BY SltR i>ned pn;yatąpieniem po przetargu naipótnie1 do godz. 9.
Do przetargu moga przystąpić rolnicy indywldu&Ln! ~ada'łlC1' mł
Wiadczenie z UG luh n;ik;i1 pł<ltnlczy podatku grontowe-go.
Spółdzielnia nie 7uzupełnia braków ~ osprzęci. i Wl"POIJUemU l nl•
ponosi odpowiedzialności za cńan techn!_cmy.
Sprzęt biorący udział w przetargu można oglądać w l)niedcłlli~
targu w -punktach us'ługowych spółdzielni, tj. Jedlno 'I. Radtlleeho1"ice ll
i Wierzbica.
Spółdzielnia zastrzega sobi' pi;awo wyąofanla sprzętu • ~ bel
podania przyczyn.
ł13'7-k

NOWĄ

«130T-1

MATEMATYKA.
Brz11cuk,

łS-111-0I

ł3-88-l8

Rola-Ro~kL
20łe3 li
MATEMATY~ fizyka
(U
ucznia) Fijałkowski,

14-60-lQ
«10091 li

p OS'CZOSZNIJtA na Anta•

w Tuszynle-Lellle Oferty 42421
Bturo Ogłoszeń,
Piotrkowska 98

reay

utrudnię.

m.

„

ł0211-I

•
--

IJUKA (1871) po remoncl
- sprzedam, sanilef!lą na
al p. Zgleiś, pL Targo
wy 13.
ł025T- g
WOŁOI(
kompłetl)a
nad
wozie. ll1ln1lt po rem.on
ale ...: aprzedllm.
Wó1ezai\11ka lOI
„TRA~ANTA llM"
(1911)
•llnlk po małym' przeb1
IU lll'!'zedam.
Tel
41-00-łO
1necznołciow y
wiecnorem.
SPltZEDAM nadwosle ay
reny 1111 po
wypadku
, J'ellttsklego 11 m. lł. P o
SOds. 1T

er

-

OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
wvmienlonvch pojazdów:
1. Samochód cię-tarowy „Star A 29''. nr silnika 88795. nr fabr. 41381, rot
budowy 1!169. SM1)ień 7.Uiycia '75 proc„ cena wywoławcza nT.'750
I. Samochód ciężarowy .Star A-29". nr silnika 88358. nr fabr. '795'7'7, roll
budowY 1969, stopień zutycia '70 oroc, cena WYWolawoza H3.300 sł.
Przetar11 odbędzie się w dniu 18 grudnill bT'. w s:edzlble ~jonu o l<>dzinie 10
W w. pojazdy mM?la oglądać na dwa dni p~ rozpoczęciem przetargu
w godz. 8 -13.
- Wadium w wysokości 10 p:óc. ceny w;"'Yoławczej nalety wpłacić w kasie tutels?.egn rejonu na io6źntei w oneddz1eń przetargu.
.
.
W razie niesor7-ecfanh oofa7.d6w w pierwszym orretargu, drugi odb~z1e
się równie? w dniu 18 ~n.ic'lnia br o godz 12.
Cena ult;gnie obniżeni~t
o 20 proc. Wadium z pierwszego przetargu zachowu1e wazno.M na. drugi
i:n-zet11rir.
„ i
Re1on nie bieT?..e odpowiedzi~lności za braki w osprzęcie I wyposa„en u
ora2 wadv ukryte poja1.CJU. Braków nie urupełniamy. Rejon zastrzel!& sobte1 oraw~ przerw1lnia przd„rirn bez i>odania t>!."ZfCzynJ'. 412ł-k
I

sprzedaż niżef

„.

_,
POSZUKUJ•

..

na

0384 g

LOKAL IO-łO m Jcw,
Brzezinach wynajmę. T el.
13-31 Brzezlny.

"

ł28L1 -p

CUDZOZIEMIEC poszuku je
m ieszkania z telefoi: An
11-91-12

MIESZKANIA
Tel. 78-12-9ł.

C257 g
poszuku ję

4-0265 -g
TRZYPOKOJOWE, lokato rakie SDM zam i en ię ''18
dwa oddzielne.
orer tv
ł0ł33
'BI uro
Ogłoeze fi,
l'to\rkowak• M.

1

llłanla 1

ofert hes poc1allła

łO'l't-lt

pnJ'&)B.

I
drawt DPUYIMJI ~
...
zdobJl9, •kuteczne zabez..
edprndam iaacteł
pra.
Dleczin.le Waazczyk, tel.
-·łnl~Ofeńf . . .
&2...a..a7, 51-lt-11'7.
ałuro
•
~
11131-g
llow9ka
PRANIE dyWanów, wykła CTIU.DfOWANJS, laldero- .....................
wanta .....,.. Jk>hda\Ull
dzin Kuligowski łl-04-IT.

WYTŁUMIANIB

••I

3&711-1(

DZWONEK. pozytywka :tALUZJS
na.1 mllszym • prenntem
11--...,
gwiazdkowym. Pracownia
Elektroniki Wl1ury
15
Trojak 33-13-!!0
1'140
CZYSZCZENIE metod- plpr_co-._c„ dywanów, wYkładsłn,
kanap,
foteli.
1Hkulft! 18-4ł-ft.

ałutyA-

Mt. aa-71-U.

11113-t:
TELENAPRAWA kolor
lm Walendowsld 17-71-SÓ

łnll-t:

'

'ł-24-ff Munyńskl

łTSIO-C

TBLBPOOOTOWX. re1eneracj1 klneakQp6w łł-1!5-90

Korczyń!il(h.

TELENAPRAWA,

r:SL~PllAWY

J'lrek,

szvte spadnie /

TAPBTOWANIEi malowani• Sclerw ckl '3-53-11
38835-·
DYWANT wykladz.lny piorą.
Lewandowias
tel
IT-41-n.

........

...

.,.

18-łt-80.

Zawiszy Czarnego 6

(przy Bałuckim
Rynku)
Traczykowski.
20435-g

BOAZBRI„ antl'MOl• monw1ą. Wlachoe tel G-11-łl.
MUi-«
Ultl.ADA.NIS parkietu, mosalJd Kmle6
101'111-C
NAPRAWA t:'~;:;-automa-

•-•-46
„

~':is~b

d-.e -

33-2.6-89 Chałublflskl.
ł0998-g

-

j 11._

j

w ŁoUI, 111. Grunwaldzka IS
(bocma od ul. Limanowskiego)

CYJU.JNOWANIS, lalilerowanie parkietów,. B9dnuazuk n-11-a.
11010-1
UJ[ŁADANIB,
eykll.nowanle, lakierowanie parldet6w, podłól ·dla lnatyw•1l I o96b pry-watnyeh .
Domaflak:I. Pabianice, Konopna li
tel. iraecsnołelowy

11-11-łl,

Narctaraa tlf1T a.

,zatrudnia pracownikow
w ustępujących zawodachr

ł.ódt.

n.

łll31ł-g

DOMKI letnt.kowe, altany,
bouerle, llAwJ - wykonuje etolamta
ml.tna
MyjllfleJtlego, N-Ina,
Zgierska li, ML - nojo!OW)'. lS-11-81.

.......

Cl!NTllALJm
opHWanla,
hydravllka, llr6*1• termtny, materiał wt-y
old Pk>trk6w '1'1P7'1„ Ml

JNSTA.LACla wodno-kana11.ucyjne t o.o.
nowe,
przeróbki, r.mont7~
180-C'ł.
43-19..ft, OlCJ*,
I03M-t: HYDRAULIKA,
-tralne
itOZUCRY
fe)'łc!my troogrsewanłe,
kanaHsaeje
elnowo,
farbujemy wykona natychmlut
ł'ryWatny zakład,
PloZakład Instalacyjny
IJ\t.
trk-llka 213,
.Tankowsktago takt•
w
181149-«
Łodsl. P091edamy Wll'lny,
CYltLVIOWANIE !)ezpylozl~yWald, armaturą.
we, lakierowanie PleuaZlecenia Plotrk6w Tryb.
11!.k ła-4ł-IT.
tel. 14-811 po 11.
11951-«
404Tł-«
CZVSZCZENIB dywan6w I „CYJl'llAL'" - autoalarmy.
wy1dadsln. '18-89-17, GraTrzy nowoeseene •ywtemy
barceyk.
uoaa-c !liwlmld, Pl.otr1-ka
NAPRAWA 1od6wek,
li•
l'lf, tel. IMl't-ft.
mratarek 14-C-80, Wójcik.
~
I00'19-g OLAZU'ltJł. tera~ ulkłaRI serwti.: m.ontat wi-dam. Bobaą1l, tel. 3'-1111-113
salt,renowacja, oetraenle.
!lle4ł-«
Rachunki.
Ood& 1~
PltALKI aln!lmńyezna Knywlcldefo 11, :Runcza.
naprawa. onrwa, M-n-11
19873-g
1ll210-!t
EKSPRBl!lOWA naprawa - L..-PKALKI pro«ramatory
manyn nyj11cych. Mlchal_ napr-.. za,,.bftt tel.
•kt
tel. srzecs. 11-09-s1
"'-78-tł.
(1-lT).
ł0811-«
.,,,-«
PARltll!JTY
- ukt._danle, DTWA'MT, ~ackmy J)lo•Y'kllnowanle, la·klerowarą. '!'oman8'WWkl 43-4!1-t'S.
nla. IC1elblk, łł-13-M wie404!""1(

„ ...

norena.

Mllllł-g

PRALK.1 automatyczne naprawa Kllmo111k,
88-03-119.
191111-«
ODK.Af:ANI• l t"plen1e owadów p;eparataml u11ranlcznyml gwarancja Wl~n lewaka, tel.
SZ-40-83
38'1'19-K

ORZWI harmonijkowe, duty wybór wózków, sk1adaków oraz wvrob<'iw z
drewna - lustra. st-ollkl.
wieszaki. tvrandole. lamoY. kinkiety .
karnisze.
· naf1<1 na obuwie - spr%edat. wschodnia S6, Malczewska.

Jg;m.g l

•zummz.
FORMIERZ

ręczny,

HYDRAULIK.
Ofe'rujemy dobl'9 warunltl płaco·
we w zaleinolci od efektów pracy.

Zakład ..Ucza wg obowiązujących

przepisów poprsednie okresy zatrudnienia do uprawnień za staż
pracy. Wszyscy pracownicy obj~
eł
ruchomym czasem pracy.
. Informacji udziela dział kadr, tel.
51-S9-56.
3923-k

,„

.~,„,,,,,,,,,,,,,,,,,

BONIFIKATA
I
I

S llęltłlklm talem sawłl4Ulll~my. te dnia M
llatopada Ulł roku smuta po elętltlaj eboroble auq nleodtałowana I eenlona długoletnia
pracownica
ltlerownllt eddzlalu eksportu w

EKSPRESOWE
SZYCIE SPODNI

Tomasz Greczyło,
Sienkiewicza 23
(przy M~nit
•szkl).
_
wejście '* klatki.
"'\

Łodll

I

"
KRYSTYNA SNOCHOWSKA
Rodslnłe

daJ•1

Zmarłej,

wyusy wap6lczuc1a akła

{ D'l'JlBltC1A, POP PZPR,
'ZWIĄZKI
SAWODOWE. KOLEŻANKI I KOLEDZY
Dl z ODYNJ I ŁODZI.

21639-g
~IO••••
I

I

SOLIDNI!,
SZVBKO

1111• I

na"-1
GLAZURA, terakota, materlały Nltwladomaki, Tel. ic'-1t-a

J\ubiA naprawa

MODNI&,

• • 11

mlędaymybowe

PRANlfl dywanbw, wyldadzln Il klienta. · lnatytucjom rachunki
- Tel.
te-IJ-41 atantaewald.

ł1119ł-g

owxaz -

„lll„1111111„.„„

•knntil*I.

....,

„......

D"llENNJK LODZKI ar ZM (10778)

\

J pn:edsi,wtolell Rac!„ Pn.ww 1 . pnedstawlolel POP PZPlt,
przedst~elel KZ ZSMP,
pn:ec!stawłefel Kola Zakladow... IWP.
Termin zako6esenła posłtpOWanla '6ulua&U&W„• - 11
słycznla 1985 toku. O łermłnłe l'ftPOC!Sęola •onhna llaaa
Pra~lcza p~adoml kanc11da.ł4hr o4dlllebtJ"lll pismem.
PrzeC!słęblorstwo nie APC"f\'Dla ml....anła.
Komisja Konkal'!IOwa astnesa IOltle itraW• nłeskonr·

""'-«

1

lo«alu

dzlalalno~ć
nemldlnlCllll
(około 31 m) Polll9l
TeL 31-G'r-M po lł

Narodow.,. . . . . . PoW1„ Tl Oc11hlal

DYWANY, wYkladzlny piorą u klienta Mlerzyt\A!,

.......

TllABANT Combl
llpl'ledam llokl'a la 1arate, po
11.
ł18ł1-I
K.AROSBRll( „ltł p" (1981 )
- 91>rzedam. Tel. 11-10-łf
OPONY 181 X 11 1 llS X tł
- ltuplą. Tel. 33-tł-to.
SILNIK Trabanta (1971) -sprzedam. Jon11ehere
10

przedstawłolel

w Lodzi,

-

-

1991111-1
p RZEDSI.BIORSTWO Za&ranlczne zatrudni przednkolanką
najchętniej
z
okolic Brzezin 1 -łub Kolunek. Telefony: Koluszki:
14-12-18, t,Odż: 111-38-56.
4068-k
I\IATEMATYK.A, fizyka -

-

REJON DROG PUBLICZNY CB w RA WIE MAZ„ aL TOMASZOWSKA I

11a

-

„...._...

„

-

.,ayrene - Bosto "
aprsedam. umlenl11
n
małego Fiata. Kozłowski
Rypln rr-soo, Warszaw
•ka Sł.
ł1161-g
111.1.'4-y&ybowe
40309-g l 2;ALUZIB
HBRCBDBa et•arOW'f - ln.telacja 1 swaran(Wielka kubatura, winda )
·~· "3-80-97, Zamysłowakl.
- 91>nedam. IT-n-38.
I011ł-g
CZYSZCZJłNIB namponlerll
IOłM-g
SPRZllDAM
„Audi IOL
ob14
taplceraldeh,
n(lm) 1 ualltodzonym .U"
kladzln, dyWanów Wągro
, nikłem lf-K.lll.
walra H-M-ot.
„PIATA 1P - 1800" (1111 ),
lklejka 1-ł mm - 11prae- .tLARMY - .sabnplecsenla
dam. rrenelaka •
mteakalll Innym obleltL6dt.
t6w. Int. KwiToww)d. tel.

•
-

f

kłego,

ł2001-C

ek1 M-U-a, S3-oa-a.

rok prod. 1977, o ogólnym stopniu zuiycła 50 pro~„
nr silnika 54902, nr podwozia 160110. Wart.osE
·
autobusu wynosi 1.191.000 zł.
Oferujemy również do sprzedaży części zamienne
do samochodu marki „Muscel M 461".
4115-k

Opinie z c1otyohOSUOWJ'ell •leJae ~
•
es&atnlcll
5 lał 1>rae1,
I. Opis 1>nieblep praey ..wełoweJ, •-'• 99ht«nl4'6 w pra81 zawot'lowej I apolecmnej . . . awagt e motywacJI
przystl\Plenla c1o konkarlłll,
'
8. Zaświadczenie e stanie rA!rowła.
T. Za§wladczenle o nlokaralnołll.
I. I fotografto.
Zgłoszenia nale'!y Jd.erowa4 w '-nnlnte 14 dnl od ddJ
Ukazania lit ogtcs7Amla w Jn'Uf• pod adneem: !)om ModJ
Pn.emysłu Odzl~owego „TELIM!lNA", IO-HG L6dt. al Jaracza 52 s dopiskiem na koperele: KONKUllS,
Niezbędne dan-e o ~ontwie _... ..,... w
dziale kosztów, ekonomłld f nł..rowokl.
/
8Kf.AD IIOMISB KONKUUOWU:
/ _
- przedsławlelet ministra .,.._,,..
l lllD-

zamienią na
mieszkanie 1-3-pokojowa w l.Od.111. 'l'el.
31-1&-U.
10454-g
z OIERZ - M-1 wlasnośclo
we, łl,I m,. - sprudam.
Oferty 10300 Biuro c;>gło'nefl, Sienkiewicza 3(5_ '
POKOJOWE,
kuchnia
bloki) zamienią na mnlejaze lub domek jednorodzinny. TeL 51-18-11.
z AMIENIĘ M-3 w Łęczycy
na kawalerki! w Łodzi.
Kryatyna .Jabłońska, t.ódt
Sosnowa 18 m SO

-

-

WJ'-

/

ł.

3S-ł4-21.

łlMł-1
TBLBPOOOTOW'IB Wltkow-

AUTOBUS MARK'1 „AUTOSAN H9·15",

poeladane

kształcenie,

B YDGOSZCZ M-ł -

KANADYJSKIE ła,pki Ir.a „
rakułowe: oliwkowe, br11
sowa.
czarne - aprzedMn, teL grzeczności9WY
ll-ł'l'-D
(niedziela).
łlłff I
VIDEO VHS, kaHty sprzed - . 11-'N-'N.

„FIA'I'
Ul"
d1nilr
akr1yn11 . bleg&w,
lnne'
części; „J'iat l:ulp" 1300
19?2 - karoeerla lil79, ko '
la „vw Golf" - ta.nlo
sprsedam. Tel. IT.ot-Ol.
SYRENĘ 104 sprzedam. Starowa G6ra, HatmaJ\
ska I.
'AUDI L 109 dleeel - 11praedam wL 11-49-łl.
IUOl„vw łll" . nadwozie „Sko-I
dy 105" - sprzedam. A
nytowa •·

l&wł~ell

I. Odpisy c1okament6w

M At.:l:E~STWO
poszukuje
samodzielnego mlenJkanla.

~:.

upłynnienia

Jr.OHKt1BSIJ

ł.yoiorysem,

1-pokojowe - blokl, parter (okratowane) zamienię
na większe. Oferty
„20539"
Biuro Ogłoa:r:efl,
Slenk1ewlcza. 3(5.

SPRZEDAM
•kl szczupły,
frezarką
do!nown:eclonow- I wiertarkę poziomą do drewna Łódt W!d:zew. Kt'e-

aowa

DO

/

L Wyksdaloenle .,..._ elrOMmł-. ... llftwnlcme.
I. Minimum I lał pne, w pnemJ'łle, w tym ł lata na
atanowłskaeb kierował~.
- I. Dobry ałan rA!rowła.
«. Wiek c1o łS łat.
/
WYMAGANE DOKUMBMTTt
1. zgłoszenie c1o bnlmna,
!. Kwestlonarlan esobcnrJ' • włwor'ęeatle napłsaDJ11l

118111 g
kołuch dam-

ZAMIENI~

Pazp;TĄPIBlllA

JEST:

l\.JIESZKANIB własnościowe

T BUNAPRAWA.,

Posiadają

DYREKTORA DMPO „TELIMENA".
WARUNKIEM

ł1-ł8-9

dam. Tel.

/

'

I
I

DZIŚ

I JUTRO W RADIU

aOBOT A, I GR.UDMIA

\

porterów. Ił . OO Zaprauamy do Tr6Jk!. 19.00 „Pov.1'ót Ullsa.esa " - aud.
PJlOGRAM I
!UG Troch• swingu... 19.50 Stefacy
żerorru;k·I: „Dzienniki" odc.
10.
t1 .0ó '!ladlo klerO'Wci>w. l~.OI ~e>n· 20.00 Usta l,"rzebojów. 22.05 Inf . spor.
eert. 1'1 .6'1 Komuo.lkaty. 11 .59 S y.g.nal towe . 12 15 Teatrzyk .. Zlelo.ne Oko"
C!ia&U. :U.05 z
~ralu i
ze św la ta. - „ zg : nął Joe" - słuch. 2'2 .3 9 Jea.n
12.JO Muzyka foJJdorem
malowana. Mlch e! Jarre w Chinach . zz.oo Za·
L2 . łll
Rc>lniczy
kWadra.ns.
13.00 pranamy do Trójki.
Kocnun t-katy. 13.10 Radio kierowców.
liJO P lose.nk.I prtyjaclól. 13. 30 Kon·
PROGRAM lV
c:ert rel;l.amowy. H.05 Magazyn mu1yemy. 14.39 Studio Sport. ló.15 M-u10.00 „Alfabet piosenki akt.onklej".
1ylta.
11.30 Studio S-port. 16.25 Mu.i. !O.SO Vademecum słów l
znaczeń.
s v ka. 19.30 Koncert tyczeń.
18.SS 11.00 Magazyn Rozgłośni Harcersklej 1
Przezorny zawsze ubeiplec·zuny. 17.00 11.!ł S~nał czasu. ii.os WladomoJ
Muzy ka i aktualności. ·17.25 Alko- ścl . 12.10 Zespoły
lonstrumentalne.
hollun, l~kohol. 17.SO Premiery ra- 1.2.%0 Biuro Listów ...,,. odpowiedzi na
dlO'Wyd\ eturttów. 18.00 „Matysiako- Usty. 12. 30 Między fantazją a na.uwie" - lł82 odc. 18.30 Grllll"1e .}&ok ką. IS .OO , .Złota aerla Cl.tudla Ar·
a nut. - Konc'ert d.nla. 19.00 Dzien- raua". 13.5~ Felieton Uter.acki. 14.00
nik. 19.20 Minirecital. 19.30
Radio O kulturę słowa. lł.20 Spiewa zespól
dz!ec!om: .• Supełek". 20.05 W kHku „Mezzoforte". 14.30 Popoludnie mło
taktach . 20.08 Komunikaty T<italiza- dych. 16.00 Redakcja Reportaty protora Sportowego. 20.10 Przy \ muzy- ponuje. 1~ . 05 z mli<rotonem po krace o sporcie. 2.1.00 Komunikaty. 21.0li ju. 17.00 Wlad, 17.05 Pejzat polski.
Tygodnik kultura~ny :!t.25 Najplęk• 17.?0 „ Ludzie, epoki. obycza e"
r.ie j.sze balety. ·22.00 Z kraju l
ze .,Humor śląski - s;x>jrzen! e
!!te·
twl.tta·. :!!Z 211 !\"a rockową nutę . 23.10 rackle i soc:)olog\CZJ>e". 18.00 „ Wa.rP a.norama ~·: ;;ta. l3.~ z najsłyn szawskl t y dzień
muz yczny" . 19.00
n:e:jsz}~h mus!c a.ll .
?c.rtrety Po laków . 19.SO Wiad. 19.40
Języ k tr a n c:uskl. lt.53
Or klesirowe
PROGRAM U
granie. 20.~ Wieczór ze sluchOV\•\sklem. 21 .30 Kullsy scen. 2J.SO •• FoJ.8 .llG Godlzina meloman•. u.oo
tel w czwartym rzęd"l!le" tel.
po jedenastej. 11.10 Kallareton 22.00 Spotk„rJe z reportatem - „ FaDwó jki. 11 .30 Ty dzień
w stereo. tum" rep. r.J.25 .,H!stwla
kral'l.00 Sztateta or k iestr
radiowych. kowskiego jaz:rru".
22 .!Y.l
Lektury
ll .211 W stronę Jazzu. 1~.00 Wiad. Czwórki: Janusz Ro11zko - „~tat·nl
13.0I Serwb Informacyjny (Ł). 13110 rycerz Europy••, łJ.00 Muzyka spe>d
Z cyklu „Okolice kultuYy" łeL znaku Amora. ~30 Ro7.mowy Intym'tadeuaza Papina (Ł). 13.%0 Z ma- ne. 23.Sll Wtad. 'lf.s.& Kalenda~z ralowanej sltnynł. 13.30 A.lbwn opero- d iowy.
wy. 14.00 Co je41!: g#iner - pytania.
15.00 Co jest ,Rraner od·p<>wieNIEDZIELA - I GRUD"i'IA
dzl. 11.30 Co jest graner - nagr<>d y. IPO Wielkle cł?leła, wtelcy wyPROGRAM l
k onawcy. 16.~ A. Mae Lęan : •.Jed}·nym wyjściem jest śmierć"
11.00 Koncert. ll.H Sygn.al
cza1u.
f r. 17.CO Wiad. 11.01 Roawiąsanle sa· 12.05 W se.ma południe. 12.«I No·
sadki muzyr.r.nej (LI. 11.\0 Aktual- wości iygodn!a„ 13.00 Przegląd tynoJ <:I dnia (I.) 11.30 ,.Piosenki
z god ników . 1~.19 Kluycy
operetki.
dedykacJ;i" (Ł), 18.30 Muzyczna ga- 14 OO Magaayn mlędozynarodowy. t-ł .20
leria. 19.20 Mlnlat\lra literacka. 19.30 w k!lku taktach. lł.so „w Je'E1ora~
w :eczór w
tlłhMmonl1:
Pratka nach" J2i'.17 Odc. J5.00 Koncert tyczeń
Wiosna N
20.40 Wlad. JO.łil Wie- 16.00 Teatr Polskiego lqdia „Cuezorne retlekwJe, 20.l!O Pleblxyt dz01:lemczy:rm.a" -=:o 1łuch. IT.OO Nlepłyta
roku 1914.
ddelne wydanie magazynu mueycz.
PROGUM m
nego. 18.00 Dialog! hlstoryc:lJl'le
aud. 18.111 Swlat muzyki. - Fa:nta·
10.SO Zlot• lata swingi.i.
11.00 Nle styczne obrazki. t9.00 Dziennik. 19.10
czytallścle
to posłuchajcie - prze- Koncert na Jeden gros. 19.30 Radio
g>ląd
tygodników. Il.li Wokół mu· dzleclom: . Ma~lcz.ne !'usterko"
zykl. 11.SO Stefan ZeTO!ll6kl: ,Dzlen- , rnontat. 19.90 Sl.adem
Interwencji.
nllcl" - od-c. 9. 12.00 Serwis Trójk . W 05 Komunikaty Total.lz.atora Spor·
12.05 W tonacji Tró1ki. u.oo Vladl• toJĄre~(I
IO Prz:v muzyce o apormir Para! :
Zawód - kobieta" clł.
31.00 Komunikaty. ?I.OS
Pol·
odc. 7. 13.10 Powtórka a roZTyWki. ~kle rodowodv. tl . ~O Slynnl wlrtuo.
l-ł.00 Muzyczne grzechy. li.OO Serwis
:rl. 1!2 OO. Teatr Pt>~kle!(o Radia TróJ!cl
11.05 Wszystkie dr~ pro- „!'ais" - słuch. 13.'25 Jarz dla wszy.
wadz ą dd Nashvllle. 11.e Podrót restk!ch - a\łd.
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1ARACZA -

eodll.

NG•łazka

11

rozmarynu'"
j.w.
go'Clz.

l.lGI.

1.11 .tt.11 .. PnytanlnN
• t.12.
pOWSZECHNT - coda. li, ~.li
"Betlejem po!O!le'•
1.12. godz. 11 Uld-PUld.. li.li
,,Ja.n M•cl•J Karot W6clekllca"
MUZVCZ~Y - godz. 11 „Wledeń
,-ka krew"
1.12 j.w.
ARLEKIN' - Cods. 1'.lll ,... __

,.w.

czyk Dratewka „.
t.12. godz. M, tł - j.w.
l'INOIUO godz,. l'UO . W l el·
.ka taba"
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STUDYJNY - t;o.<11.
„PUblicz
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t .12. J.w.
PILHARMON'IA !Narutowlcu IO)
gOdz. li JC~en Symfonlcu1y
Orkiestra
Symfonlc:ma I Chór
żeński PFt.. Dyrygent:
żdzi·
tlaw Szoat•k, So!11ta - Frank
Van Koten .ł "b<'>.1 <H<>l il nd1~ „
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sklcgo (L). 11..ZO „Taką cię wid••"
aud. T. Glcglera t L). 11.32 „Beatry•
Cle", sl.·poet. Kuźniaka. (t.). 12.00 Mu
zyk~. 13.00 Wlad. 13.05 Ni6dzielny kon·
cen orkiestry 1ymfonlcznej.
13.l!O
Piosenki z dobrą dykcj11. 14.11 Romanst I nie tyiko. 15.00 Koncert
chopinowski. 15.30 Katalog wydawnlczy. 16.36 Ple>1enkl na telefon. 17.00
Wlad. 17.05 „Nie tyl.k.o o muz)'(:e"
z Ewa Bem. 11.00 Qiusep,pe Ver<U ,Traviata". :li.OO Wlad. 21.0I Wlado·

I .OO

,
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EN'l!:JU'JETI'& - „PfllJICodf
Al!
'81b7 I • 'l'O'lbńjntl<llw" ndz.łnd.
IM t1 fOda.
M.•:
1 ty-wo" fT. 9d lat
i.a
otq tl.1la7 trrM1r""5łlft'HCr
«odT. li
t.lt. lla11lt _ .~ tlp!„alt"
fil 'bajka z
I Uolk!eml
~z. li.Je; dllłel
wyte!
RAl;KA
.•PnY'ICoda anbaka"
ant. 11.o. łOdz . tł: .. Wi dziadło "
-poi Od lat
!!MZ. tl
t.tl. Bafld „Pi• w e'!'r'ku"
IOOdz. tB dalej ja'lt
'lłBKOKD !lajld „Z•~n11ł 'pies"
f(Od'Z. li.Ul: „!lułecslu"
1!01.
b.o. godz. tUI; „!loeky U" U!IA
od Jet tl ern
MIMY
llrt\tkometratowa Coda. M
t.11. ' j.w.

11.,.._.„ ._

s
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'alt

t•
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I
dl!. W tym WJ'padh p.le- n• (te Jeszcae nie
Jeat
jest czaa.
śmieszne, ale iu~raz będzie),
... Z PRASY ZACHOD- a takte - uwaga! na
NIEJ napis w akLeple 1,pr;i:epadek na rzec11 1kar1 antykamt; „Nie myA!cie ou . państwa 11 szt, biletów
ż11 wystawione w
naszym w cenie 10 zł I 11 szt. bi·
sklepie priedmloty aq fal- Jetów w cenie too zł".
syftkataml.
Gdy spytacie
B-ardzo \ al-i
ten na,z
o . cenę,. natychmiast uwte; s1;<~rb
pailstwa
wzmoerzycte, ""#• łq to oryginały . nil.
.,.. MASZYNĘ
USYPIA... OPINIA PUBLICZNA JĄCĄ ako.nstruowai pewien
w
Krakowie ubawUa się mechanik w mieście J'l:loczytając w
lokalnej Pra- entx (USA).
Na swoje nie1
ale 1 Jak
to orze'\'zenlem szczęście; po je'f uruchokolegium ukarano ,,koni- mieniu zasnq! tak mocnym
ka" sprzed kina „KIJÓW" snem, że nie usłyszał jak
- Marka W.
Ogłoszono do jego domu wlamalt się
więc,
łe ów Marek W. złodzieje ł akrad!I
kos:i:nlądzem

dur
nie Jako przy okazji
organa
ścigania capnęły
Jeszcze osleąi osób rekrutujących się ' z grona by.
łych 1 obecnych pracowni·
k6w PKP , a-. zajmujących
kokainę. Sqd w
Londyn! sit" okradaniem pociągów.
u:rnał Jego winę, lecz kłl Stwlerdzono lt kradil „ni
ra była bardzo lągodna,. - odzleł:, obuwie, akumula450 funtów ~gr:rywny.
U- tory, a takie porcelanę.
zasadn!ajqc -wyrok, 1qd o- _.... PÓCAŁUNEK ZAKO·
rzakł, że przestępstwo te- CHANYCH skraca :tycie o
go radzaju jeat wprawdzte Crzy minuty." Tak twlersagro~one
karq więzienia, d:cq amerykańscy lekarze,
lecz: ·: rachodzq okolłcznoJct powotujqc alę na fakt, te
namiętne
lagodzqce. Po pierwsze
)>oca!unkl wyw Awtecte muzyków uty_- wolujq nrzyśpteszone bici•
wante
narkotyków
jest aerca.
bardzo popularne, po dru„Dztenntczak'' ma
"4·
i4
gie - „odbywanie
kar11 dzieję, :te wtadomo4ć
więzienia
unlemo:tllwt!oby nie wpłynie na , zmniejszepanu
Page wykon11wante nie alę ~lczby pocałunków
t
liczby
zak9chanych.
zawodu".
To \ 1q rseczywllcte
ar- Gdyby stało alę Inaczej by!tbyAmll
gumenty.
niepocieszeni.
... D.OSYC TANIO,
bo
Juł
sa 30 tys.
złotych
... CO
W KRAKOWIE
motna, było kupić w oko- ! DOBRE, TO DOBRE, -.le
licach
Przemyśla telewi- 1 woda Jest_ tam pod psem .
zor ko\orowy „Rubin", o. Co do
tego zgodni
''
czy,wlścle, .trzeba było tra· zarówno sami mleszkai\cy
flć na okazję, a taką oka· starej stolicy, jak I przyzję stworzyU dwa! 20-let- bysze. Ale oto zdarzyło się,
ni mleszkailcy wsi Zgoda, ł:e niedaleko Krakowa, . w
którzy
skorzystali z nlel Bronowicach Małych, gv•·
planowanego
postoju po• nęlo niedute tr6delko
z
ciągu towarowego na sta· woclą kryształowo
czystą
cJI w surochowle, włama- I smaczną jak marzenie.
li się_ do wagonu, którym Jeżdżą tam teraz tłumy źe·
przew1>tono tj!lewlzory
11 by Dabrać tej prawdziwe.I , ,
wynieśli dziesi"-ć
„Rubl- wody do czego tylko się
/
n6w", a potem „opychali '' da. Kolejki do tr6dla ~ą
je po
cenach regutowa- takie, źe nieraz trzeba cze·
-nYch przez siebie. To zda-1 kać nawet dwie-trzy gorzenie warte jest wzmla n - dzlny, Ludzie stoją, bo z:i
kl także • Innego powo- luksus zawsze trzeba płaj ...

:bl.00 Sport w ..Dw6Jff"'

18.50 Loaowan ie Expr~ Lotka. A"
Il.OO 10 dni a Collesłuni Musi·
Małego Lotka
/ .
oum (l.)
19.00 Dobranoc- - „Gucio t C&łl.25 Galeria ,Dwój.ki"
mr''
I
21.55 OT - wiad<>mo6al
19.10 „Zakochan.i w ziemi'\
22,00 ,,&oital na peryteńac.b"
19.30 Dzien.nik
(20 <llitatnt) - „Odejmo· 20.00 Publi.cy.rty.ka.
wanie" - film DTod. esns 20.15
,,Mikzenie dr Evansa"
radz. film fab.
)
21.35 DT - komentarze
zl.55 Program oublicys tyczny
22.55 1DT - wta.d<>mości

~· GRUDNIA

PROGRAM I

o.oo

\

\

1TR
8.30 TydzieA na dzfałce
/
Ił.OO „Sobótka" ora.z tilm procl.
his:r.P.
..Don Kichot 1
Manczy" (8)
10.IO OT - wiadom~
10;.0 Hbtoria dramatu poli;kie10
18 OltUDNIA
- Marek Domański - .KiOlł
nowy"
PROGRAM I
lJ.10 ,,Hobby'' - róż.no&ei
12.to Telew.i zvinv <Koncert ty<:zeft 13.llo Tl'R
11.10 Rolp.iczv Jnallazvn techn1<~- 111.50 NURTn:v.
,
16.2fl DT - ~ ·
11..0 „Partvzancki 1eneral" (2) 16.30 „Encyklopedia
TDC''
ren. tilm.
1
„Glem\ XX wieku" (l)
1"20 Studio sp0rt ..:.. towarzvt>ild 16.1111 Ogrody ZOologiczn. łwlata.
miedzvnaństwowv mec.z oił
.• Wiedeń'\ - film orod RFN
ka.rski Włochv - Polsik:a
1'1.20 OT - wiadómo6ili .
IS.OS DT - w.iadomości '
17.30 Telewizyjny ~informator WT·
· 1U5 W $.YYi~ie ciszy
d&wniczy
~
10.55 .•POd zwrotnikiem Kozi<>m- 17.50 Album choolnowllkl (cz 10}
ca" (3) film orod. australli- ~8.20 .,Saldo"
sk.iel
19.00 Dobra.noc - „Wi~t przy.
1T.,5 Telew.izvina Ljsta PrzeooJów
faciele"
18.05 Losowanie Dużego Lot.ka
19:10 „Echa IJtadionów"
18.20 Pe1?az
.......,
19.30 Dziennik
19.00 Dobranoc - ,.Bajki B<>lka . 20.0l Pu.blicy>Styb.
I Lolka''
20J5 Teatf Telewizłi - Zdua.rdo
19.10 Z kamera wśród zwier-..r.,.t
de Flli.Pl>O - „Neal>Ql ml,...
19.80 Dziepnik -I
to mili<mEfÓW"
20.00 „Tora Tora. Tora'' - film 21.40 DT
- komentane
fab . orod. amervk.-la.1>
22.05
,,.PQ'k.6!
408''
22.20 „Na ?;ywo''
22.50 Wiadomości soortoWe
23.05 Kino nOcn.e „Przelotne
znajomości" - dramat .JOvcz
mod. R'FN

16.00
16.'°
1'1.00
17.15

remat
Bliżei

11.30 Wiadomości (ł.)
19.00 Na antenie „Dwójki"

~ROGRAM

„

21.2fl DT - wydarzenla fon ..Dwójki"

tele-

21.40 Studio sport -

Pol.ska Szwecia-w suzrlidze ten:iiSa
etolowego
'

22.55 DT -

-/

wiąd<>

<>§cl

19.20 Pl"2eb<>1e

-

I
/

POZIOMO: ~f. Na.lwieks%& republika federacvlna w Jua:osławii 'Kotlet. z~az O. Herbata oaragwaj•
ska 7 Pr.z:vsoarza Bułizarom dewiz
9. Jednostka masv 10. Iskra lS.
Technika · k<>moonowaiili utworów
ooUfonicznvch H. Instrument uży•
wanv w orkiestrze svmfonicznei 1'1.
Brzeska, francuska oolsko-litewska
19. Ssak z rodzinv dvdel!ów 20. ·Kolel'ka. •eta.o at. Uraza nleche~ ·n.
Pailstwo z dwoma oółWYsoam.i Ka•
llforniisk.im l Jukatanen:l::
1
•
PIONOWO: 1. Ge-sta m•ła za wle-ra iaca domieszki dvmu I soalin 2.
Skórki futerkowe służące do Pod·
szvcia ołaszcza 3 Svn Zeusa i Hery
4. Polska cieżarówka 5. Abona:nent

·

wi.adomości
,
*1ie.domośc> .
mnie. 0 tobie, p nas" -

- i-z.aJ:(adld

16.30

„o

Stowarzyszenie

Myślących

17.20 DT - wiadomości
17 .30 „Interstudio"
17 .55 „Rzeqi ieślni.cy''
18.05 Mag.azyn lotnicil<T

H. Za.gocowet

21.15 OT - wydanenla - telefon ...Dwólki" \
21.39 „Spektrum"
22.00 ,,20 lat mllllcło" „Obok"
'fLlm TP

18.30 ,,SOnda"
19.00 Do);>ranoc - _,MfA U.szatek"
19.10 -Konto ,,M" -..

19."311 Dziennik
20.00 Publicystyka
20.111 ,.Po.<Jterunek

Hill

prz.y

S~" (8) ftńał f1l:mOwY

amerykański

11.06 „Swiat z bliska"
21.łll OT;_ komen~
22.10 •.Seans film°*Y"
22.40 OT - ~domojcl

na

/

11 OltUDN...

Ja.oo

J

łskrpwnlka
.codzaiu śliw

/ PROGRAM li

/ ,,KN.j <>braz;y

kul~

l8.30 Wiadomości CL)
19.ÓO Teleturniei mori.ki (2)
19.20 Przeb<>Je ..Dwójki"

I.OO T'l'I\

1.10 ~ Jd. I
19.30 Dziennik
9.00 P4stylta, kl. I
20.00 .•Gorąca IMµ&" ekspres
UO Film dla II ~ - .:Po· reoorterów
pielec" (9 - osta.Q\I) - J>o 20.111 Teatr muzyczny na świecie
latach" - film TP
- Mikołaj
Rtmski-K<>rea1UO DT - wiaid<>m<>ścl
kow - „Carska niar.ziec.zonia"

„Pszczółka

Ma la"

~~'.~ o~:ir_inik czerwona\
·rod ina „~

_..,:

0

·

_

fJJDi -

19.30_ Dziennik
20.00 „Gorąc.a ltM&• f'el)Ol"t.erów

IUS „Salon

11een:v oneroweJ •

rau.:-.

;n.'6 !cz~~~j!1 oj~zyźru.

ool·

-

22.05 Soortowa niedziel&
22.35 Klub miedzvn.aro.doWJ''-..
22.55 · OT _ wladorriOśc i

23.00 „ Ż. eglu.iac w dobrv czu

"

~

był...

lttórvch hl• 11011.cl•
..:. nała<." 1'vszklewlcz6w
15.10 Klno tamili In!" ...;. „Upar-

to.oo

ciuch" t4l -

.Jut.ro

Mm nrod. RFN

oonledrlałek

18.30 Finał Prwboihw .. Dw6ikł"
17.~

Okrvte skerbv
kulturv
li.OO Shackleton'' (2l
zwłoki

„Dwójld"

tytrod()oWej
'
„:N~

OdoowiedZtl la.Ir by-

ło"

- film !'\!'Od anir
li.OO Wvwladv trenv Dzledzlo
li.IO Dzlennłk

fi) -

NRD
„3 00 in-od
DT :._ 1 d-..J.t
w a .,..,..._,.

tum

19.30 Dziennik
20.00 „Monitor

Onrae.: 1J. KAŁlJŻKA
Do rozlosow.anla: narrody kslq,tkowe.

J

cy" nołs'-ł film fab. .,Chlop"

1--;~t11...
.n~•

PROGRAMU

1111

tUI! „med?ltwo .w\ 81).rawle nau'ld"

-

..Co

mOWlll

taJemnlC7llł

plamy"

18.IMI „To :!:nieba WY?tlYM!e'
dla nłesł)'·
/ 18:311 Wladomo§el -

U ORUD~IA

17.11.eyeh (L)

PBOOllA.11 I

ttl,00

us nim

dla n 7llll1UY czenie dr E-ftna• '
fab 1>rod. rad11.

IUO DT-wi~
ta.30 TTR
14.30 NURT
ll!.05 .K~I" - m-..U7a

. Mtt-

film

~

IV MiedzvnarodOWJ' "tude:neki l'lest1wa1 FolklorystyCzr1'1°

111.20 Pn>e'bole .J>w6J1d"
Hl ~ Drlen'rrlk
Ili.OO ..:z d'V'm'klem ey.itarra" -

weda Wilhelma
IO.tli Galeria swlata
10.4!5 ~vło n ie minęło

tra-

Szewezv;klll

?'Z!f
· 21.t!! DT - wvd.a.rrenla
111.30 Dla dzleet - „Tl:Jt-TU"
fon .Dwólld"
15.55 Mecz:
DJlnam,o M!Mk - \ tUO .. W oo.szuldwan!tU f.aehowWldizew t.6dt - III rund•
cóW''
Puoheru UU'A w pl'1ll!!rWi'e M . 4ł OTJow!.ekl n m!l<>M
mecztJ nk. lUll DT - wł-.4.
„~ni.ao ~ -111~ w Iót1rn" - t!!lm
1'7.110 ,,Karrtk; z blorraftl W1od2:t~mm
miena
Wnhta" "' - !!.OO ..Brawo"
23.80 R'omtOWT tntymn•
,,Raz obrana ~" - dal rn'OI!. :.wis.
o.oo D'l' - wla domokł

mer.a

ITRZELEC (13.11.-21.11.), - Zapominasz o lud71acb, którym wie·
le aawdzlęczan;. A przeclet 'nadal
na nieb tylko motesz · liczyć, Pod
koniec tygodnia znajdzless si• w
pr•ykrej 1ytuacjł;JC.0ZIOR02EC IU.11.-I0,1.).
Masz przed sob" trudny
okres.
Musisz 1lę przełamać. Często trzeba robić dobr!l ml~• do słeJ sry.
WODNIK (11.1.-11.1.). - tiakleł
maczne korzyści. Co prawda nie
mas:r. zbyt 11lnej woli, ale w kon·
kretn:reb -s)'tuacjach potrafisz się
sdobyt na decyzJ•, która nie bu·
d•I wq,tpllwoAcl,
RTBT (11.1.-IU.).
- lpr6buJ
rozemae 1ytuacj,, abył nie był
1askoc110n:r. lpokóJ , I rozwaga

1)

pomoglł Cl wyJśl! obronni\
r•kll•
W perspektywie niezłe ultłady.

BARAN (11.3.-10.ł.),
podpcrwłada Cl Jedno,

Rozum
a serce zuInnego, Musisz się zdeco w danej
11Ytuacjl
lepsze I korzystniejsze.

pełnie coś
cydować

BYlt (21.ł.-łl.S.). - Nie liczysz
si• sbytnlo 1 .o plnl"
otoczenia.
Może .to Jednak utrudni~ Cl kon·
takty w pracy. Zawiera przyja·
clołom oni chc11 jak-...najlepleJ.

BLl2NIJ;TA (11.!l-łt,I.). - 'Dbao osobiste sprawy zapomlna~z
o osobach bliskich I t:yczllwych.
Nie wolno mierzyć za wysoko, bo
mołna , nie trafie' na tareze.

jąc

RAJt

(11.ł.-IU.),

Nie znosisz

PANNA (U,8.-21.9.). - '1' naJ•
blltszvch dnlacb szerer I cieka- ,
WYCh spotka!'\.
Spodziewaj
si•
wielu zmian( Nie przegap korzyst•
nej dla siebie okazji.
WAGA (13.9.-23.10.), '-- Ta ros·
mowa powinna
była 11, odby6
Jut dawno . Musisz jednak trzymae
nerwy na, wodzy , Za kilka dni
watna wladomośl!.
r
J
"\
l!IKORPION (!ł.10.-U.11.). - bu.
te motllwoścl
oi:az szansa
na
awans lub wyr6ł:nlenle.
Trzeba
Jednak na serio za bra~
się do
pracy l\loh to będzie
ten najwatnleJszy moment.

\... luka. ront 1Uk0H I Jeacze tak
łw:leł.o .maniY w pamięcl
zw:ycle'etwo nU7;YCh b~ ' :!' • Olimvładz!e, a t. 'k.o.le_l.rut ~J?nięcle

11&J~l msld; Czarnt

~gł0$iJ ' kier. S oI7JebiJ - 4 olk,
któl'le w końcu E skontrował.
Patrz•~ na diain-am oamjętajmy,
ł.ę/tym razem rozgrywa N. Wistuie' E waletem tre.fl. Od <lzia<lka
blotka. V7 biie a.sem.
a Gawr yf
bez namysłu dorzuca 'damę "'akl•
rzeczy dzieią się nawet na orzyslo-

Słupsk

wYirralt klubowe mistrzostwo Euro· py. w teł chwlli ,_ to rzee:zywU.

ei. teden J naJmocnłelszYoh
b6w

wiowych lmeninach u cio.ci

kliu..

n& łwieele."

Przy;pomnMmY. tle
Zoobacz.my lak lfl'8mO na obydwu
W tJ'm ~ Itr& aił ~cli IZ
aeklu nasuioh złot::roh ollmo1Jczy. stołach. N a pierwszym Polacy Romański i Tuszyński itrall na lini-f
k§w.
W-E, a przeciw nim wysteoowała
, I
n.a1leP6z& fra.noU.Śka para Peh-on Zanim !edna\' ~em::r sill lak Chemia. Zajmulacy
ooZYclę
S
bet IPIMio silł nuzel
dru:bmle ' w Chemla rozooczął !lcytacle z.e:łas1 1 iac 1 k&O. Romańsk i na W aliS~ci! - ·nomalmy dooyć ciekawe>
cytowa1 I 'kie'l'. ~ (Perron) l oik
~i• z Olimpiady w Sea>ttl,k l'uszyński na E oodni66ł do 3 kier
Pochodzi ono s finialOW1e.1to meczu

.z J!'rancJ11. Było
Jednym z 'Pierwszych ł wt.iedY Jesz..
CM n~ n!e mód nl"ZJewldzleć kt6..
N drofy.na W:vina. Co więcej. tu

nuzel dru!yn.y

aknr&t z111Dosno

llę

na

poratkę

Po-

wY.ltl'a.nla.

A tY~ZMem . ..
/
Podobnie lak n.a P ierw&Zym ' stole otwierał S (Wolny), licytując 1
kuo. ootem 'l>Odobn:ie W (Szwarc)
licytując 1 kieir. a N (Gawryś) l
pik ale ddej było iuż-1 i-n~i nił
na bierwszym stole: "'' (Mouilel

Dla te-

ll'O właśnie naoi8aliśmy na w.stęo ie,

:l:e było to dosyć cf.eka we roz.
danie Pomyś]1nv ie<lnak przed la.kim problemem sta n ął w bel chwili
Francuz. Nie uwii;rz:vć. że u N była sindowa
dama? A ieśl: była
on-a n.eczywi§cle s ine:J.owa? -Przedcl
u E naprawdę móe:ł
być w t rena-ch układ: wale t d ziesilitka. d zie-.
wiątka czwófka l Tak też wyobraził t

\

oobie l!'ra C<;Z fra n-cusk i na Po-

zycji W I nie odwrócił w tre fla, co
oot.em Chemla 3 oi.k Romański 'Oa.S oo1skiel nar;r.e <lalo w sum ie e:re I
Pe~oo 4 p ik pas. 'l)as, Romańsk i łączny zao is 790 Cfdv b v odw rócił w
5 kier. Per.ron kontn.
trefla a ootem oo doiściu E arem
Francuzi zagral; jak m<>di nal- pik d<X<tZE'dl k ierem i leszcze raz zalepiel ' obło.tyli naszll
oare bez in-aJ trefla - na.sza o ara n !te mo-dwóch Wvi?lądalo na to. że dr ui~a ela bv iui t ee;°' wve:rać.
oara ooLska nie
będzie w st.a n:le
Udało się! To d obrz-e. 1 dlatei?O
1
odrobić strat i to rozdanie zaois ·„.!· wyg'r a.li śmy Oli m p iadę.
(-'·
my na m i·nu.s Było prz.eclet w!eoej ntt pewne. że n& lintt N-S konKROL KIER ~
I

\

BH„

LEW (Z3.7.-ł2.I.), Zwróć •·
na to co dzieje ~ w Twyna
naJblltszym otoczeniu.
WY jaśnlJ
sprawę zanim nabierze ona wh1kszego. wymiaru. Przygotuj się do
wypoczynku.

trakt ł Pik }est nie do

lak6w.
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wagę

rządowY"

a.OO „20 lat mfn.eło" -

-

krytYlft a przeclet nie jeoteł, bes
wad W najblltszycb dolach spotkanie, a nas~pnle wyjazd.

NO.

20.30 „Odwieczny
Y!W" (l!f)
„Ogień l oonlól"
8el'lial
\ Tv :Mdz.
!t.40 DT - komentarmł
~.10 ~awwze ~ 21"
~ DT - wia(l0moAcl

~

cvchl

GrJvbvm

Lodzi (L)

.,.....

fon

11.30 Pervsk<>o

Pałace

lał

!1.30 „Portret 1rla.,...
22.00 Ltter11tu:ra . I ekirdl -

9.50 „Kalina czerwona"
film
orod rad.Z. (dla niesłVbZlł

OT - wiadomości
Kwadrans z heinałem
Aerobic
Mola muzvk.I.
.Kino - Oko"

IO

~

\
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wYdairzienda. -

21)11 DT -

tyld,11 Mohrlinl('

w1dow1sko muzvcznel

11 50
12.00
12.15
12.30
13.00
,H.00
14.45

maą•n:r"

-~

plaka-tu"
19J.O „Na oboel ~emł'" -

\

wowzór lłczvdeł.

or -

18.25 Antena
19.00 Wleczorvnb -

imorezv

rozrvwkowe 6. TYl>
8. Clernist-v krzew 11
Il ,Stroonlcs 12. Drz•
uvo z brzozowatvch 13'. Elektroda
uJemna 15, Mllcził srdv dusza ~pi„
wa 18. NaJmnłejSZa cząstka pier~lastka 17. Czar. krasa 18. Pier-

I

PllOllBAJł

Moje kwlat:rl '\

13 GRUDNIA

11.00 Język DO:lski. kl. ł
(2)
•
11.55 Wled:z.a obywateliłk&. id.- T SUS OT - wYdarzenla - tele8.00 1TR
12.30 P~ka. kl 3
fon .•Dwójki"
7.00 Wszechnic.a rod%lny w1,e j- 13.30 'ITR
- ·
IUMI „Punkt widzenia" - Prz.esk.iei
10.25 OT - w:t.domofal
wodniczacv
'7.45 Po l?ospod.arsku
16.30 Dla dziecl; , ,.Kame'leota"
22.00 „Obrona Sokrate.u." - „Ucz_
tau
v 8.20 Tydzień
16.115 Dla m}odycb.
widzów:
9.00 ,,'l'elersnek" oraz film orod.
„Między nami I k8114Żkaml" 22.511
wiadomości
ool. - „6 milionów sekund" 17.20 DT - wtadomoki
(15)
•
1'1.30 ,,20 lat mLńęło'' - ~
1.Jl.30 1YI' - wiadom<>ści
łwiata" - filtn TP
I
10.35 „Przv!!odv roślin'' (5) - „Ml· 18.35 , „Mówmy otwarci•"
/
łość u kwiatów" ,e.i1al 19.00 Dobranoc ~ U...
orzvrodn or<>d. franc.
cit!A'"
11.00 . Estr-ada folkl<>ru - Zielona 19.10 .,Dla.gnoza"
Ił GRUDNIA
Góra 84
19.30 Dziennik
11.15 Tu ~ tvm samvm miejscu 20.00 Publicyety'ka
PROGRAM I
- Wawer - ta.rota noc
20.15 ..PoPlelec" (ł nstatftłl - ' o
11.45 Siedem anten
fatach" serlał TP
9.4~ Ftlm d:la II zrrrlany - „Od12:3'5 Program oublicvst:vcm:r
22.00 OT .- komentai;ze
wieczny zew'' (15) - „Ogień
13.00 „ Małv świetv Mikołaj"
22.25 Proitr.am · ro-zrvWkowY - •.z
. I popiół"
mm orod NRD
wizvt• u Jana StraUMa"
10.SO DT - wtaaoanofci
14.00 Teatr Telewizji dla DZiecl 23.215 DT _ wtadqmo§ci
16.2~ DT - wiaidomoścl.
- Piata qtrop.a świata"
118.30. Dla młodych . widzów: ,,,Tyl15.00 OT - wiadomości
PROGRAM n
ko d.1.a orląt"
165.0015 1,'ellewizvinv Ktoonce,;t (z4)Y)<'zeft lis.oo „W obronie wlasneJ" - TaJt ·18.1111 „Pią>f.ek z Pain.kr.acym"
1.
„P 8<' diamen wy
H·
zwany 1'ÓW ,J>OZnańskt
1'1.20 OT - wiadomoścl
1
'
rial orod '1 iszn.
18.30 Wladomo§ef (I.)
1't.30 .,Tele-gol"
'
16.55 „Tam. l!dzie rośnie wanilia" 19.00 .•MoSt którv stał •le le1en.- 18.IJI) „~ .t!.r6by" - ,,Swięł:a za
(1)
d11" - reo. z Tall&ndS.I
'Pa8ełll"
1,'1.40- StucUo soort
19.20 Przeb<>le Dwójki"
19.00 D<libral!!.OC „Oh~Qpłe<t z
(

.· ::::

16.25 DT -

,,Dw6~"

Złot.a płyta

20.15

,~

10.50 DT ,

elektroniczne

Wenus'' (5) film orod .
hlszo.
Sooot '84 - Anne Veskl

t GRUDNIA

..Nalm.

,,Konkurencja"

C!ll .. ,-

Neptu~

I

}tierownicą',.,..,.-

niejszy kontynent"
'
20.55 „Ekonomie na co dzień'' -

22-'5 DT-~

łl'tf?ti flt?J 61

..za

20.00

20.15 •.Dookola świ.a.ta" -

,,Po_,... llterunek pn.y Hill Street"

19.30 Dziennik (dl~ niesłyszących)
20,00 Ze sztuka na tv
22.00 Tydzień w nolityce
22.10 OT - wiadomości
22.2D Kino doro.słveh „Ogród

a.oo

(L)

S~-

trafll angielski
gwiazdor rocka,
gttarzyata Jtmmll Page, którego
zatrzymano po stwlerd:re.
nlu, że ma 011 przll •oble
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19.30 Dziennik

11.20 Odoowiedzi na telef011y

Wiadomości

19.00 „Spiewnik domowy"
19.20 Prze.boje "Qwójki"
19.30 Dziennik
;-

/

Sil.OO „Kalendllft hi.tor)'czny"
uldaid: ?olska - RFN

naturv

19.15 Archiwum

Wladomoścl ~
1
.,Pok~ icłOWlł

19.00

Gorac11 linia - eksort11 rep.
.Ciało bez tajemnic" (10) „Ślena maszvneria'' - film
tv ang. ·

film dOk.

WiadomołQl

16.00 ,,Prosto z morz.a"

na~

mól
przyJ~iel"
kró leatwle konia" tranc,

NIEZŁEGO

10.00. Film dla II zm1,a .ny:

18.30

przedstawia
15.30 Wideoteka

18.30

Il,....-

„Koń.

„w

połow.ski~j)

23.00 DT -
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10 - '15" zesoół „Dom''

14.00 „5 -

18.00

22.35 Męticz.ytni wo1- bl.ondYMt
(prog;ram o~ G. Sz.a..

r PROGBAMD

1UO NURT
13.00 OT - wiadomoki
13.10 Filharmonia „Dwójki"
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